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مجلس شصت ودوم)درتوحيد(
قسمت اول
بامداد رورجمعه آخرماه رجب سال  ۵۴۶ھجری قمری شيخ )قدس سره( درمدرسه چنين فرمودند :حق راچنان به
يگانگی بستای که ديگر ذره ای ازحس اتکاء به خلق درقلبت باقی نماند ،نه خانه ات راببينی ،ونه شھرودياری
رابشناسی ،زيرا توحيد ھمه تعلقات رادرھم می پيچد .درمان تمامی دردھا درتوحيد ويگانگی ذات حق  ،واعرض
وروگردانی ازمارگزنده دنيا نھفته است .ازاين مارخطرناک دنيا بگريز ،تا زمانيکه مارگير ماھری پيداشود،
ودندانھائيش را بکند وسمن شرا بی اثر سازد ،وترا نيزبااين سم واثرات زيانبارش آشنا کند ،درآن حال اگر بدو نزديک
شدی ديگر قدرت گزيدنت راندارد.
اگر خدارادوست داشته باشی ،خداوند نيزترا دوست ميدارد ،واين دوستی ازشردنيا وشھوات ولذات وشياطنت محفوظ
ميدارد ،وبه تبع آن قادر خواھی بود که بھره ھای خويش رابدون ضرر وتکد خاطر دريافت نمائی .ای مدعی بدون
شاھد! چقدر ادعای توحيد داری ،درحاليکه اعمالت دليل برشرک ورزيت می باشد.
اگرميتوانی شبی بامن بيرون آی ،تابجاھای خوفناک برويم ،من بدون سالح و تومسلح ،آنگاه بنگر که آيا من ميترسم
ياتو؟! کدام يک به زيرجامه ديگری پناھنده ميشويم؟ توبانفاق پرورش يافته ای ،ومن باايمان تربيت يافته ام.
)ياقوم( شما بدنبال دنيا دوانيد ،تااندک بھره ای بگيريد ،امابدانيد که دنيا بدنبال مردان راستين خداميدود ،تااندگی
ازبرکت وجود آنان راکسب نمايد ،دنيا درپيشگاه اولياء ﷲ برپای ايستاده وسرافکنده است .بيائيد مردانه نفس راباشمشير
توحيد بزنيد ،وبرای مقابله باآن کاله خود توفيق  ،سنان مجاھدت وسپر تقوی وتيغ يقين دردست بگيريد واورا مغلوب
نمائيد ،اين روش راچندان ادامه دھيد تاکامال رام واسير شماشودوبر آن سوارشويد ،لگام رادردست گيريد ،وآنرا درسفر
به ھرکجا ،باقلبی مطمئن مورد استفاده قرارددھيد ،دراينچنين حالتی است که خداوند عزوجل به وجود اينگونه بنده ای
مباھات ميکند.سپس ازکسانيکه ھنوز اسير نفسند وھنوز ازاين اسارت رھائی نيافته اند ،پيشی بگيريد .ھرآنکس که نفس
خويش را شناخت وبرآن چيره گرديد ،نفس مرکب اوميشود ،بارھای گرانش راحمل ميکند ،وازفرمانش سرپيچی نخواھد
کرد.
تازمانيکه بشناخت نفس خود توفيق نيابی ،وازلذائذ بازش نداری ،وحقش را چنانکه بايسته است درکفش نگذاری،
درتواميد سودی نميرود .واگرچنين کردی دراينحال ،نفس بااطمينان به قلب می پيوندد ،وقلب نيز باسر وباطن اتصال می
يابد ،وسروباطن ھم بسوی حق رھسپار ميشوند .ھشيار باشيد ،ھيچگاه عصای مجاھدت را ازسرنفس برنداريد ،به حيله
ھای او ،ودرخواب رفتنش ،فريفته ومغرور نشويد ،ازمبارزه بانفس غفلت نمودن چنان است ،که کسی درنده خطرناکی
رادرحال خواب ببيند وگمان کند که خوابيده است ،ونداند که خود رابخواب زده است تاشکاری يافته وآنرا بدرد ،اين نفس
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نيزاظھار خواری وتواضع ميکند ،اماھمينکه فرصت يافت ،نيش باطنيش راآشکار ميکند ،پس بايد ھمواره ازکيد آن
برحذرباشيد.
قوم اولياء ﷲ رابامردم سروکاراست ،وباايشان نشست وبرخاست دارند ،و اين جھت اجرای امر بمعروف ونھی ازمنکر
است .مثال اولياء دررابطه بامردم چنين است ،که اگر گروھی قصد ديدار پادشاھی راداشته باشند وبخاطر تحقق اين امر
ناگزير به عبور ازدريائی باشند ،بعضی ازآنان که راه عبور رابخوبی می شناسند ،به آسانی عبورمی کنند ،وبه ديدار
ملک نائل می گردند ،وزمانيکه ملک ازحال آنانيکه درراه مانده ومحل عبوررانمی شناسند ،آگاھی يافت آنان راکه به
َِ
ديدارموفق شده اند ،مأمورميکند تابرگردند وديگران راراھنمائی کنند ،آنان نيزفرمان پادشاه رااطاعت کرده وبرميگردند
وقال
وگم شدگان )لب دريا( راراھنمائی کرده و بديدار ملک ميرسانند ،دراين زمينه قول خدای عزوجل راگوش کنيدَ َ َ »:
الرشاد« )-آنکه ايمان آورده بود گفت :ای قوم مراپيروی کيند تابه راه رشادتان
الذی َ َ
سبيل ﱠ ِ
ﱠِ
آمن َ ْ ِ
اتبعون َ ْ ِ ُ ْ
يآقوم ﱠ ِ ُ ِ
اھدکم َ ِ ِ َ
ھدايت کنم .سوره غافر آيه .(٣٨
انسان عاقل به مال دنيا ،زن وفرزند وماکوالت ولباس وساير تجمالت دلبستگی پيدانمی کند ،زيراعالقه بدانھا راازھوی
وھوس ميداند .شادی مومن درقدرت ايمان ويقين ،ووصول قلب به باب قرب حق نھفته است .آگاه باشيد ،فرمانروايان
حقيقی دنيا ومقربان واقعی آخرت آنانند که شناسای واقعی خدای عزوجل اند ،ومطيع وفرمانبردارامراو.
)ياغالم( چگونه ممکن است قلب وباطنت صفا پذيرد ،درحاليکه شرک اتکاء بخلق رادردل داری؟! چگونه
رستگارميشوی ،درحاليکه ھرشب درانديشه آنی که فردی راتعين کرده وفردا بسويش رفته ودست تکدی وتوقع بسويش
درازنمائی؟! وقتی ذره ای ازتوحيد درقلبت وجودندارد ،چگونه انتظار صفاداری!؟ نميدانی که توحيد نوراست  ،وشرک
ظلمت ،خلق حجاب ميان تووخالق شده است ،ازمسبب بدوری ،ودست دراسباب ظاھری دنيوی زده ای ،ثقت واطمينان
بخلق ازتوکل بازت داشته است ،دعوی توحيد وتوکل راداری ،اماين ادعايت بدون گواه وبنيه است ،اين ادعا بدوصورت
قابل اثبات است ،يکی مجاھدت ،وتحمل رنج وسختی ،که درميان صلحا متداول است ،ديگری موھبت الھی است که
بندرت شامل حال کسی ميشود ،که بدون رنج وزحمت بمقامی برسد ،بدين صورت که دست عنايت حق اورا ازراه کج
بازميدارد ،وبه مسجدش راھبری ميکند ،حس اتکاء بخلق راازدرونش ميزدايد ،ھرچه ببيند ازآن پند می گيرد ،آنچه
رابشنود بدان متعظ ميگردد ،عمل نمی کند اال بجھت حصول بقرب ،وباالخره ھدايت وعنايت-ھمه جانبه -حق شامل
لنصرف ّ ْ
والفحشاء،
کذالک ِ َ َ ِ َ
السوء َ ْ َ ْ َ
عنهُ ﱡ َ
حالش می شود ،ھمانگونه که حق عزوجل درباره يوسف )عليه السالم( فرمودَ ِ َ »:
ِﱠ
من ِ َ َ
المخلصين« )-اينچنين سوء وفحشاء راازاوبدورکرديم ،ھمانان اوازبندگان مخلص ما بود .سوره يوسف
انهُ ِ ْ
عبادنآ ْ ُ ْ ِ ِ َ
آيه .(٢۴
دوستدارخدا ،وعارف حق ،به گونه ھای مختلف ديگران راپند ميدھد ،گاھی باگفتار ،گاھی بارفتار ،وگاھی به ھمت
باطن ،که کسی بدرک آن آگاه نيست.
)ياغالم( الزم است که بھنگام ضعف ايمان،خودراوقف خودسازی کنی ،اززن وفرزند وھمسايه واھل شھروديارت
ببری ،وبخود پردازی ،ھروقت به ايمانی قوی دست يافتی ،آنگاه ميتوانی درميان زن وفرزند وديگران حاضر شوی.
البته زمانی مخالطت باخلق برايت زيانی دربرندارد که به لباس تقوی ملبس شده ،وکاله خود ايمان رابرسرنھاده باشی،
ودردستت توحيد ،ودرتيردانت تيراجابت دعا وجود داشته باشد ،وخودبراسب توفيق سوار ودربرابر دشمنان خدابمبارزه
بپردازی ،مطمئن باش دراينصورت نصرت وياری حق ازھرجانب بسويت می آيد ،و توقادرخواھی شد که مردم
راازدست شيطان نفس رھانيده وبه باب حق راھبری نمائی ،ديگران رابه انجام اوامر حق واداری ،وازمنھيات جلوگيری
کنی ،واين بدان سبب است که توديگر نيک بھشت ودوزخ راشناخته ای ،وازاعمال اھل آنھا آگاھی داری ،ھرکسی بدين
مقام رسيد ،تمامی حجابھای قلبش برداشته ميشود ،ودراينحال قلب ھرگاه نظر به باالافکند ،عرش وآسمانھا رامی بيند،
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وھرگاه چشم به پائين اندازد ،تمم طبقات زمين وساکنان آنراازجن وانس ،مشاھده می کند ،واين سبب ايمان ومعرفت ﷲ
است ،که باعلم وحکم بدست آمده است ،ھرگاه بدين مقام رسيدی مردم رابه باب حق دعوت کن ،واگر خودقبال به اين
باب نرسيده باشی ،دعوتت اثری نخواھد داشت .بدون حصول اين مقام ھرحرکتی انجام دھی  ،وھرطلبی که نمائی بواقع
تضئيع عمراست ،چون ازاعمال صالحين بی خبری ،توزبان آوری ،وزبان بدون قلب،ظاھر بدون باطنی ،جلوت بدون
خلوتی ،متحرک بدون مھابتی ،شمشيرت چوبی ،وتيرت چوب کبريت است ،تو ترسوئی وازشجاعت بی بھره،
کوچکترين تير)بالئی( ترابه ھالکت ميرساند.
و»آتنافی الدنيا حسنه وفی االخره حسنه وقنا عذاب النار«آمين
ادامه دارد....
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