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مجلس شصت ودوم )درتوحيد(
قسمت ھشتم
)ياغالم( روی رستگاری رانخواھی ديد ،ماداميکه به نعمت خداوندی اعتراف نکنی ،اعتراف به نعمت به توحيدت
راھبری ميکند ،وتوحيد سبب بريدن ازغير خداست .چگونه کسانی را که دائم درمجادله واعتراضند دوست ميداری؟!
حب وشوق الھی بااعتراض وخرده گيری ھم آھنگ نيست .وقتی محبت حق دردلی تمکن يافت،ازمقدرات باکی وبيمی
ندارد ،محبت وموجب برطرف شدن اعتراض است .ھشيارباش که تومسافرقبری ،وھرقدمی راکه برميداری به مقصدت
نزديک ميکند.
يکی ازبزرگان گفته است»:عارف بخدامشغول است ،ودرانديشه رد وقبول ومدح وذم ديگران نيست«.
ھرگاه ھوای نفس زايل شد،امروحب خدای جاگزين آن خواھد شد ،وھروقت حب دنيا ازدل رخت بربست ،آخرت
جاگزين آن خواھد شد ،وھرزمان حب آخرت نيززايل شد ،قرب خدای عزوجل حاصل ميشود ،وبوسيله آن است که
آرامش بدست می آيد .بدان که نيمه اين راه رابايد بانمازطی نمائی ،وروزه بدرگاھت می رساند ،وانفاق وصدقه بی ريا
بداخل خانه ات وارد می کند ،پس اين راه راباصبر وصالة وانفاق واطاعت ازکتاب وسنت طی نما.
من که ازدنيا وآخرت گذشته ام ،وشمارامی بينم که ھيچ سود وزيانی دردست نداريد ،قادربه ھيچ منع وعطائی نيستند،
خداوند است که تمام اموردريد قدرت اوست ،کسی دچار سود يازيانی نمی شود ،اال به اراده خداوند .واما دنيا
رادرنظرگرفتم ،ديدم فانی وگذراست ،لذا ازماندن درآن بيزارشدم .وآخرت رانيز ازنظرگذراندم وساعتی درباره اش
تفکر کردم ،عيبھايش برايم آشکار شد ،ازجمله :مخلوق بودنش ،واينکه درآن اشتھای نفس ولذت ديدگان وعده داده شده
است.
االنفس َ َ
االعين«)-آنچه راکه نفوس اشتھا نمايد ،وديدگان ازآن لذت
وتلَ ﱡذ ْ َ ْ ُ ُ
ْتھيه ْ َ ْ ُ ُ
ھمانگونه که خداوند ميفرمايدَ ْ ِ َ »:
وفيھا َماتَش َ ِ ْ ِ
برد ،درجنت موجود است ،سوره زخرف آيه .(٧١پس ازآن نيز دوری کردم ،وتنھا متوجه موال شدم وبخالق دنيا وآخرت
پيوستم.
ھرگاه بنده متقی بود ،جھلش به علم ،دوريش به قرب مبدل ميشود ،درسکوت ذاکراست ،ودروحشت انس ،ودرتاريکی
نورمشاھده مينمايد.
ای نفس ،ھرگاه ازمن بتوحيد راضی شدی ،وعاليق غيررا ازخود راندی  ،ولقمه ای راجز به اذن حق دريافت نکردی،
باتو سازگارم ،ودرغيراينصورت سوگند ياد می کنم ،که نخورم وننوشم ،تابميرم ،وميدانم ھروقت براين منوال بميرم
بسوی حق عزوجل پرواز ميکنم.
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ديوارھای دين فروريخته ،دست استغاثه بدرگاه بنيان گذار آن برداشته نميشود ،آب جويبار ونھر دين فروکش کرده،
خداوند مورد پرستش قرارنميگيرد ،واگر بندگی ای نيز انجام شود ازروی ريا ونفاق است ،کيست که دربازسازی اين
ديوارھا کمک کند؟ کيست نھرخشکيده آنرااليروبی نمايد؟ کيست درنابودی اھل نفاق پيشقدم گردد؟
ازحسن بصری رحمة ﷲ عليه روايت ميکند که گفته است»:اگرعالم زاھد نباشد ،براھل زمانش)چون( عقوبت است،
پرسيده شد،چرا برای اھل زمانش عقوبت است؟ جواب داد ،برای اينکه بدون اخالص سخن ميگويد ،وبدون عمل امر
ونھی ميکند ،لذا گفتارش دردل مردم جای نمی گيرد ،ميشنوند وبکار نمی بندند ،پس ويرانی دين و فساد اجتماعی ناشی
ازاين قضيه است ،بنابراين برمحصلين وراھبران حقيقی جامعه مسلمين واجب است ،که باخلوص نيت ،وعمل شايسته
به احکام الھی ،ديگران را ارشاد نموده ،وازفساد ددين واخالق جلوگيری کنند.
ھرگاه قلب به نورعلم روشن شد ،باھمان نورآتش معاصی راخاموش ميکند ،ھمانگونه که نورمومن به ھنگام
عبوربردوزخ آتش آنراخاموش خواھد کرد.
ميگويند :گوشه گيری موجب مخالفت بانفس وشھوت است،زيرا اگر نفس ھمسفر طريق باشد توفيق بدست نمی آيد،
ھمچنين ھوی وآرزوموجب گمراھی است ،شھوات ديده ھشياری راکورمکيند ،ھوی وھوس راازخود دورکن ک،تارد
خلوت مونس حقيقی خويش را بيابی .حواريون به عيسی)عليه السالم( گفتند :علم اکبر رابما بياموز ،فرمود علم اکبر
ازخداست ورضابه قضا ،وحب رادردل جای دادن.
اما صفت زنديقان آنست که درخلوت وپنھانی به معصيت می پردازند ،ودر جلوت وظاھر به عبادت وازسوء عاقبت نيز
خودرا درامان ميدانند.
وای برتو! روزی ازجانب خداوند مقرر است ودرزمان معين خواھد رسيد،مثال اگرمردی درخراسان بميرد
وخويشاوندی درعراق داشته باشد ،وآنمرد جزآن خويشاوند وارث ديگری نداشته باشد ،باالخره آن مال بوارث ميرسد.
شما آگاه نيستيد،تمام گفتارتان درباره خورد وخوراک ونوشيدن وپوشيدن است،درصورتيکه وظيفه ما چيز ديگريست.
قلب رشد يافته حب ماديات راازدست ميدھد ،تا بخدا برگردد .ھرگاه حب وبغض ديگران دردلت جای گرفت ،اگر مبتنی
برھوی وھوس باشد عاقالنه نيست،بايد اين حب وبغض رابامحک کتاب وسنت بسنجی ،اگرمھروکينت بجھت متابعت
شرع بود ،پسنديده است ،وگرنه درخودبايد تجديد نظرنمائی .ھرگاه قلبت به کتاب وسنت عمل نمود ،به قرب ميرسد،
وھروقت مقرب گرديد ،به مقام علم ميرسد ،وبانور علم،حق وباطل ،واعمال رحمانی ورفتار شيطانی راتشخيص ميدھد،
مقام قرب خويش را درپيشگاه حق  ،وميزان عنايت حق را درباره خود مشاھده ميکند ،ھمواره درحال نشاط باطنی
است ،وبصورت خريدار عنايات خالق برای خلق درميايد ،که ميخرد وميان مردم تقسيم می کند.
ميگويند :سرسقطی)رحمة ﷲ عليه( جنيد)رحمة ﷲ عليه( رابه موعظه دستورميداد ،واو خودداری ميکرد ،تا اينکه
پيغمبر اکرم )صلی ﷲ عليه وسلم( رادرخواب ديد ،وآنحضرت وی را بسخن گفتن مأمور کرد ،ھنگامی که سری اوراديد
گفت :گفتار مراقبول نکردی ،تابتو امرکردند.
وای برتو! توديگران راپند ميدھی،اما)صحيفه( اعمالت سياه است .بدان که درزمين وآسمانھا جزخداکسی وجودندارد که
شايسته باشد بدو اميدوارشد ،يااز قھرش بيمناک گرديد.
ازيکی ازبزرگان پرسيده شد :آيا خداراميبينی؟ جواب داد  :اگرنتوانم ببينم ،جايگاه خورا برھم ميزنم ،گفته شد :چگونه
اوراميبينی؟ گفت :ديدگان راببند و باقلب مشاھده کن ،صفات واحسان ولطف اوراخواھی ديد.
صوفی ازصفای باطن است ،قلب صاف سفير ميان بنده وخداست ،صوفی به صفا نميرسد ،مگراينکه رسول اکرم
)صلی ﷲ عليه وسلم( رادرخواب ببيند که اوراامرونھی ميکند ،دراينحال است که قلب وباطن صوفی مصفا شده ،ودست
دردست نبی بسوی باب قرب رھسپار ميگردد.
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يکی ازبزرگان گفته است :وقتی بنده خدای رااطاعت نمود ،بدو شناخت عطا ميشود ،واگر عصيان کرداين شناخت
ازاوسلب نميشود ،تااينکه درروزقيامت گواھی عليه اوباشد .وقتی ياد خدابردل مومن خطور کرد ،چشم وگوش وخواست
وی درجھت حب خداوند قرارميگيرد ،ازدنيا وآخرت ميبرد ،وفقط بوجه ﷲ ميپردازد ،موسی )عليه السالم( ازخداوند
درخواست نمود که مرا به چيزی که موجب نجاح باشد رھبری فرما ،جواب شنيد ،ترابه خود ميخوانم ،موسی )عليه
السالم( دوباره تکرار کرد ،وبازھمين جواب راشنيد ،وتاچھارمرتبه که درخواستش راتکرار کرد ،جواب ھمين بود.
تازمانيکه مرغ وجود رادرقفس اتباع شريعت نگھداری نکنی ،وبا بال کتاب وسنت بپروازدرنيائی ،وازدانه فضل
ألناس ِ َ ٌ ِ َ ُ
انتبھوا«)-مردم
نيام،اذاماتوا ِ ْ َ َ ُ
واحسان برنچينی ،آنرا برھرچيز برتری ندھی ،انتظار قرب نداشته باش ».ﱠ ُ
درخوابند ،ھرگاه مردند ،بيدارميشوند(».چه مرد بدی است آنکه بعد ازمرگ بيداشود! شايسته است که فقير به قناعت
خوکند ،وخودرابه عفت آرايد ،تابحق واصل شود وباقدم صدق به باب قرب حق رسد ،ازدنيا وآخرت گريزان باشد ،وبه
پيشواز عنايت والطاف حق برود ،وباارواح فرشتگان وانبياء وصالحين ھمدم باشد.
ای دل مردگان ،چشمداشت دنيا وآخرت دربندتان کرده است ،برگرديد ،آرزو وامل راکوتاه کنيد ،ودست دردامن الطاف
حق زنيد ،ھراندازه بيشتر خوف خدارادردل داشته باشيد ،مقام قربتان زودتر متحقق ميگردد.
)ياغالم( باب منفعت خلق رابرروی خود ببند ،تاردگاه عنايت حق بررويت گشوده شود.
بعدازاين سخن ،شيخ)رضی ﷲ عنه( برپای خاست ،وچپ وراست مينگريست ودست برسينه ميگذاشت،سپس نشت
وگفت :ای کوردل ،بدين درگاه گشوده داخل شو ،اين دوباب است،بازوبسته به باب گشوده روی آور ،اين باب گشوده،
باب شريعت محمدی است ،واتباع سنت او ،باپيروی ازآن ازسبب بگذر وبه مسبب بپيوند .کسب سنت رسول)صلی ﷲ
عليه وسلم( است وتوکل حالت او .دست درتوکل زن وخودرا به خداواگذار ،که خدايت کفايت ميکند ،بلندت ميدارد،
التعلموون«)-خداميداند وشما نميدانيد.سوره نور آيه
وانتم َ َ ْ َ ُ َ
يعلم َ َ ْ ُ ْ
وآنچه راکه درانتظارش نيستی بتو عطا ميفرمايدَ »:.وﷲ ُ َ ْ َ ُ
دستگيرت خواھد شد،

.(١٩خودرا تسليم امواج مقدرات اونما ،چه ھرجابيفتی برداشته ميشوی ،فضل خداوند
ھرجارابنگری وجه خداست ،قرب وانس ورأفت حق رامشاھده ميکنی.

مثال غنی وبی نياز بودن دراثر لطف الھی مانند کوری است ک خوراکی رادر طبقی برايش بياورند ،واونداند که ازکجا
آورده شده است ،درصدد آگاھی ازجھت آن برمی آيد ،ھمينکه آنراشناخت ديگر تمام جھات رابرروی خو خواھد بست،
پس ھرگاه بنده خداراشناخت ،ودانست که معطی اوست ،دست دردامن عنايت اوزده وازديگران می برد.
واما معشوقه تو ،نفس توست ،اگرميدانستی که او دشمنت بوده وتراخواھد کشت،باوی به مخالفت برميخاستی ،وازطعام
وشراب ممنوعش ميکردی ،وجز درضروريات بدوعنايتی نميکردی ،زيرااوسزا وار ھمين است.
گوشه گيری برای تو مناسب نيست ،بلکه مصلحت تودرآنست که ميان مردم باشی .توراآن مقام نيست که براسرار
خداوند آگاه شوی ،چه آنانيکه براسرار وقوف پيدا ميکنند ،الل ميشوند .کسی که برپنھان داشتن رازقادرنبود ،ازمردم
دروی ميگزيند ،وجايگاھش غارھا وبيابانھا ميشود ،کسيکه نتواند ميان حک ظاھر وعلم باطن اجتماع حاصل نمايد،
تازيانه شدت ورنج براونواخته ميشود.
وای برتو! درطلب دنيا وآخرتی ،ادعای محبت ميکنی! اين نادان مدعی حب خدائی وازاو درخواست ميکنی که رنجھا
راازتوبردارد ،وبجايش نفع وراحت بتو برساند!! توازدوستداران نيستی ،توبنده نفس وھوی وشھواتی ،نزدمامحکھا و
نقادان وصرافان ماھر وجود دارند که غل وغش ھا رابخوبی تشخيص ميدھند .ای مدعی توچه ميگوئی؟
دعا وکالم ،ھرکدام جايگاه دارند ،وسکوت ولب نگشودن وچشم بره نھادن نشانه تقوی است .کجاست آن عامل تاوی
راھمنشينی کنيم؟ راستان روزبروز برمقدار عبادتشان افزوده ميشود ،ودربرابر نعمتھای حق زبان شکرشان گوياتر
ميگردد.
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اقتضای شکرانيست که ازحالل نيز به اندک قناعت کنی ،پس ازاين رزق حال نيز بکاه ،زيرا اگر زياده روی کردی
ممکن است بمباح مشترک ميان مسلمين سوقت دھد،ومباح نيزامکان دارد ،به شبھه بينجامد ،وباالخره شبھه به حرام بدل
گردد ،وحرام راھی آتشت نمايد.
زاھد کسی است که برحالل نيز حريص نباشد ،وبدان که زھد ودوری ازحرام واجب است .اراده وخواست خويش
راتسليم خداکن ،چون ترک اختيار واراده در مقابل حق ازشرايط محبت است ،وھرگاه به اراده خدازبانت به نطق درآمد
وگوشت شنيد ،وديدگانت بازشد ،الطاف واکرام حق بسويت سرازير ميگردد ،ھمگان درخدمت توقرار ميگيرند ،وخداوند
بديده رحمت بتو مينگرد.
الرسول َ ُ ُ
ومانھاکمْ َ ،
فخذوهُ َ َ َ ُ
فانتھوا« اوامر خدا ورسول رابجای آور ،وبه آنھا عمل کن ،دراين راه من
عنهُ َ ْ َ ُ
وماآتاکم ﱠ ُ ُ
»َ َ َ ُُ
واآلخروالظآھروالباطن«.
ھواالول َ ْ ِ ُ َ ﱠ ِ ُ َ ْ ِ ُ
ومائی وجودندارد ،آنچه ھست آنست که فقط بگوئی :تو،تو» ُ َ ْ َ ﱠ ُ
»ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفی االخرة حسنه وقنا عذاب النار« آمين.
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