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مجلس شصت ودوم)درتوحيد(
قسمت چھارم
وای برتو! دراين مرتبه نشسته ومردم راندرزميدھی ،وباحکايت خنده آور سرگرمشان می سازی! بدان نه خود
رستگاری ونه ديگران رابجائی خواھی رساند .واعظ بمانند معلم است،ومستمعين بسان کودکان ،وکودک)بازيگوش(
جزبا خشونت حاضر به پذيرش چيزی نيست ،تنھا معدودی ازافراد ممکن است بدون آن )خشونت( وبوسيله موھبت الھی
حياتنا ﱡ ْ
ھی ِ ﱠاال َ َ ُ َ
الدنيا
چيزی بياموزند ،بيشتر مردم ظاھرا ادعای اسالم دارند ،ومانند کافرانی ھستند که ميگويندْ ِ »:
أن ِ َ
وما ُ ْ ِ ُ َ
الدھر«ـ)چيزی نيست جززندگی اين دنيا ،ميميرم وزنده ميشويم ،وغير ازروزگار چيزی
َُ ُ
نموت َ ُ ْ
يھلکنا ِ ﱠاال ﱠ ْ َ
ونحئی َ َ
مارانمی ميراند .سوره جاثيه آيه .(٢۴
اکثرشان اين راميگويند ولی بااعمال ظاھری آنرا پنھان ميدارند ،البته اينگونه اشخاص دارای قدرومنزلتی نيستند ،وبه
اندازه بال پشه ای ارزش ندارند ،دارای عقل وتمئيز نمی باشند که بتوانند بين سود وزيان خود فرق قائل شوند.
قال َ َ
أن َ ْ ُ َ
عندهُ« -ھرکس
من َ َ ْ
تاخذ ِ ﱠاال َ ْ
معاذﷲ ُ َ ْ
متآعنا ِ ْ َ
وجدنا َ َ َ
قول خدای عزوجل درباره يوسف عيله السالم چنين استَ َ »:
متاع واليت وتوحيد نزدش يافت شد ،قلبش خاص خدای خواھد شد ،ديگر به خلق واسباب خريد وفروش ،وعطا ومنع
ديگران توجھی ندارد ،برباب حق مالزم است ودردامان اوغنوده.
وای برتو! پيراھن اسالمت پاره ،ولباس ايمانت نجس است ،تولخت وعريانی ،باطنت تيره وسنيه ات برای پذيرش
اسالم تنگ است ،باطنت ويران وظاھرت آباد است ،واوراق اعمالت سياه ،بدان که دنيائی راکه بدان دلبسته ای ميگذرد،
وقبر و آخرت بسويت می آيند .ازخواب غفلت بيدارشو ،چه ممکن است مگر ھمين امروز يا ھمين ساعت فرارسد،
وميان تووآرزوھايت جدائی افکند ،آنگاه است ک آنچه راک بدان دلبسته بودی نخواھی ديد ،وآنچه راکه فراموش کرده
بودی ،يعنی آخرت ،به توملحق ميشود .به غيرخدادلبند بودن ،وازغيراو اميد داشتن ھوس ونادانی است ،جز خدای
عزوجل کسی قادر به ايجاد نفع وضررنيست ،اوست که برای ھر چيزی وسيله ای قرارداده است ،حکم اوبراسباب
جاريست .ھرگاه به حکم خداوند عمل نمودی ،عملت صحيح است .ودرنتيجه ايمان ھمانطوريکه برگ ازدرخت می
افتد ،اتکايت به سبب کم می شود ،وبه مسبب خواھی پيوست .موحد ازجويبار به نھر ،وازنھر به دريامی پيوندد ،ازفرع
به اصل ،ازفرزند به پدرو ازعبد به معبود ،ازصنع به صانع ،ازعاجزبه قادر ،ازفقربه غنا ،وازضعف به قدرت،
وازاندک به بسيار ميرسد.
امااکثر شما رادارای چنين ايمان محکمی نمی بينم .ھرکس نيازی دردل دارد ،بايد نفسش رالگام سکوت زند ،حسن ادب
رارعايت نمايد ،وبه درع تقوی ملبس و مجھز گردد ،که اينھاست سبب حصول به مقصود ،ووصول به حق ،وبدان که
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وصول دو نوع است ،يکی وصول عام ،وديگری وصول خاص ،وصول عام به ھنگام مرگ روی ميد ھد ،اما وصول
خاص اتصال قلب مومن است بخدادرحال حيات وپيش ازمرگ اين خاص کسانی است که درمبارزه بانفس وعدم اتکا
واعتماد بخلق پيروز شده اند ،وھمانگونه که عوام پس ازمرگ به اين وصول ميرسند ،آنان درحال حيات اين مقام
ائتونی
رااحراز می کنند .ھرکه رااين مقام حاصل شد به مقام قرب وانس نيز ميرسد ،آنگاه است که واصل ميگويدِ ُ »:
اجمعين« )-اھل وعيال خوتان راجملگی نزد من آوريد( .يوسف عليه السالم وقتی ازبن چاه وزندان نجات
باھلکم َ ْ َ ِ ْ َ
َِ ِْ ُْ
پيداکرد ،وبرشدائد آنھا صبر کرده بود ،تمکن يافت وبه فرمانروائی رسيد .به برادرانش گفت»:أتونی باھلکم اجمعين«
.ھنگامی ازحال قبض بدرآمد ،وحال بسط حاصل شد ،آن گنگی چاه وزندان به فصاحت وگويائی بدل گرديد.
)ياقوم( ھرچه راميخواھيد ازخالق کل بخواھيد .اولياء ﷲ جانھای خودرادرقبال قرب حق فداکرده اند ،وميدانند که آنچه
داده اند دربرابر آنچه گرفته اند ناچيز وبی مقداراست.
حکايت ميکنند :مردی به حجره برده فروشی گذرکرد،جاريه ای راديد در نھايت زيبائی ،بدومايل شد تاجائيکه قادرنبود
ازجلو حجره بگذرد ،وآن مردبراسبی که صد دينار ارزش داشت سوار بود ،وجامه ھای بسيار گرانبھا دربرداشت
وشمشير مطال نيز دردست سواربود ،وجامه ھای بسيار گرانبھا دربرداشت وشمشير مطال نيز دردست داشت وغالمی
سياه دررکابش ،باالخره به نزد برده فروش رفت وازبھای جاريه پرسيد ،برده فروش جواب داد :به اين جاريه عالقه
مندی؟ جواب داد بلی ،گفت پس اورا به تمام آنچه که اکنون دراختيار داری می فروشم ،آنمرد ازاسب فرود آمد
ولباسھايش راازتن بدرآورد وبه برده فروش تسليم کردوجاريه را گرفت ،وخوشحال بود که دربرابر آنچه که گرفته
بھائی چندان نپرداخته است .پس بدان که عاشق صادق نيز درمقابل محبوب خود  ،جان ومال وھستی خودراخواھد
وفيھا َما
بخشيد،ومھر محبوب راميخرد ،وميداند که مغبون ھم نشده است ،زيرا ازوعده حق باخبراست که فرمودهَ ْ ِ َ »:
االنفس َ َ َ ﱡ
االعين« )-درآڼجا آنچه نفس طلب کند وديه ازآن بھره مند شود ،وجوددارد .سوره زخرف آيه .(١٧
وتلذ ْ َ ْ ُ ُ
ْتھيه ْ َ ْ ُ ُ
تَش َ ِ ْ ِ
الھم ْ َ ﱠ
الجنةُ«)-خداوند جانھا واموال مومنين راميخرد،
واموالھم ِ َ ﱠ
وبازمی فرمايد ِ »:ﱠ
من ْ ُ ِ ِ َ
ْتری ِ َ
بآن َ ُ ْ
انفسھم َ َ ْ َ ُ ْ
المومنين َ ْ ُ ُ ْ
أن ﷲَ ا ُش َ ِ
تادرمقابل آنھا رابھشت عطا فرمايد .سوره توبه آيه .(١١١
وجود وتمامی متعلقاتت را تسليم کن ،تامشمول اين وعده صادق قرارگيری .کسی گفت ميخواھم درزمره آنان قرار گيرم
که خواستار لقای حقند ،زيرا دلم مرابا خبرکرده است ،که دوستداران خداراخلعت ھای فراوان است ،بھای اينکار
چيست؟ بدوگفته شد :تمام موجوديت خودرابده ،ازتمام شھوات ولذائذ دوری کن ،عالقه به بھشت وآنچه راکه دروست
ازدل بران وھمه راپشت سرانداز ،آن گاه ميتوانی به اين باب داخل شوی وچيزھائی راببينی که ھيچ چشمی آنرانديده،
وھيچ گوشی آنرانشنيده،وبردل احدی خطورنکرده است .ھرکه رااين مقام ثابت شد ،دنيا وآخرت درنظرش يکسان
ميشود ،دردنيا باديده قلب عظمت خدارا مينگرد ،ودرقيامت باديه ظاھر.
يھدين«)-آنکه مراآفريده است
ذرھم« )-خدای رابخوان وغيرخدارابران( ،بگو َ »:ﱠ ﱢ ْ
ألذی َ َ َ ِ
خلقنی َ ُ َ
)ياغالم( » ُ ِ
ثم َ ْ ُ ْ
قل ﷲَ ُ ﱠ
فھو َ ْ ِ ْ ِ
ھدايتم ميکند( .ای ازدنيا بريده ،اگر حب دنيا راازدل خارج کرده ای ،وآخرت راطالبی ،بگو»:الذی خلقنی فھو يھدين«.
وتوای مريدحق ،ای که بخداراغبی وازغيراوگريزان ،اگر قلبت ازخواست جنت بدوراست وموال راطالب ،تونيز
بگو»:الذی خلقنی فھويھدين«  .ازدشواری راه به ھدايت حق متوسل شو .ای کسيکه قصد طی اين طريق راداری! به
بزرگان عامل به کتاب وسنت اند ،که دراعمالشان اخالص وجوددارد.
)ياغالم( غالم دليل وراھنمای راه باش ،بااوبه سير وسفر بپرداز ،درراھی که اوميرود ،وی رامتابعت کن ،چه چپ چه
راست ،چی پيش چه پس ،زيرا درھرحال ترابه سرمنزل مقصود ميرساند ،ومطمئن باش که گمراھت نمی کند ،تمام
اندوه ھايت رابرطرف می نمايد .ابراھيم)عليه السالم( راوقتی داخل منجنيق قراردادند که درآتش افکنند،تمام اسباب
برداً َ َ َ
ووسايل ظاھر راازدل راند وتنھا به خدامتوسل شد ،لذا آتش مخاطب قرارگرفت کهُ ُ َ َ »:
وسالماً َعلی
يانارکونِی َ ْ
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ابراھيم«)-ای آتش برابراھيم سروسالمت باش .(.واين به برکت توحيد واخالصی بود که ابراھيم)عليه السالم( داشت.
ِْ َِْ
ھرگاه بنده نسبت بخدااخالص قلب پيدانمود ،درکنف حمايت ذات اقدس اوقرار می گيرد .ابراھيم عليه السالم ،ازدوران
کودکی تاسن پيری،ھمواره باتوکل زندگی ميکرده است ،ونتيجه توکل رامشاھد کرد .پس ھرگاه درتنگنای زندگی قرار
گرفتی ،وتمام درھا برويت بسته شد ،آنچه راکه بتوميگويم بياد آور ،من نائب ازجانب رسول اکرم)صلی ﷲ عليه وسلم(
ھستم ،لذا گفتارم رابشنو وعمل نما.
بارخدايا ،دراين نيابت واين وظيفه ،ازتوعفووعافيت ميطلبم ،مرادراين کار ،که انبياء درراه تو انجام داده اند،ياری
کن ،ازشياطين االنس وجن ،وشرتمام مخلوقات محفوظ بدار،آمين.
»ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفی االخرة حسنه وقنا عذاب النار«
ادامه دارد....
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