
 

 
 
 
 

 3حکمت ادبی 

 توحید به روایت هشتم
  1اهلل سوریروح 

عمر  کی یهاکه قفل یدیکل یکالم ؛رده بودندسخنت اجتماع ک دنیشن یانبوه برا یتیجمع
 ،! دهانت که باز شدیاندیرا نما دیتوح یوقت یبود غشیچقدر ب نه،ییآ آه. دیرا بگشا

 در تو نمودار شد قتیحق ةطلوع کرد. ناگهان هم یدر پ یپ یدهایخورش ذهب که نه یهاسلسله
 یبه واد وجودت ةز شجراقتباس ا یکه برا ینفر هزاران و سکوت همه جا را فرا گرفت.

 نور شدند.  یایدر نیمقدس آمده بودند، محو ا
 !حقیقت عظمایی را به نمایش گذاشتی نیکه چن یداشت یمگر تو چه وسعت نه،ییآ یا آه

مشام  است و عطر کالمت هنوز دهیچیپ خیدر گوش تار تیصدا نیطن، یاله یکبرا تیآ یا
 مقدست میاز حر از نور ییهاکه ستون ستین جهتی. بکندمیرا معطر  قتیتشنگان حق

 است.  دهیزبانه کشها آسمانبه 
که شرق و غرب عالم را مسخّر  شابوریکه از تو نمودار شد، نه فقط ن یقتیحق نه،ییآ آه

ال اله إال اهلل  کلمةُ» هشتم، فرمود: نهییکه خداوند از زبان آ دانندیعالم م ةهم نکیساخت. ا
 .«ینَ مِن عذابأمِ یفمَن دخل حصن ،یحِصن

است که همه را در آن جمع کند.  یکس ازمندین د،یتوح ةکه کلم دانستیخداوند م و
 نمود، داریو خلق را پد کرد زشیاز وحدت ر یکه روزکه کثرت، چنان دانستیم خداوند

 ؛بازگشت است نیا یشوایامام، پ و ،برپا شود یامتیبه وحدت باز گردد تا ق یروز دیبا
 رقم خواهد زد. دیتوح ةدر کلم را کلمه دیتوح که یکس
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. «را به ختم رسان یکن، و تجل رونیسر از کجاوه ب»الهام کرد:  نهییبه آ دیخورش و
 «. أنا من شروطهاوشروطها، و بشرطها»و مردم سراپا گوش:  دیدوباره درخش نهییآ نیهشتم

  «.رضا» یاتصال ا ةقو تو حل ،یو خلق راض یهم راه روشن شد و هم راهبر. خدا راض اکنون،


