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مجلس چھارم )درتوبه(
رضی ﷲُ َ ْ
عنهُ( درخانقا چنين فرمودند :از رسول
بامداد روزدھم ماه شوال سال  ۵۴۵ھجری قمری شيخ عبدالقادر) َ ِ ﱠ
اکرم) َ ﱠ
يغلق َ ْ
فلينتھزهُ ِ ﱠ
الخير َ ْ َ ْ َ ِ ْ
عنهُ«)-ھرکس دری از رحمت
وسلم( ْ َ »:
اليدری َمتی ُ ْ َ ُ
باب ِ َ
فتح َلهُ َ ٌ
من َ ِ َ
صلی ﷲُ َ َ ْ ِ
انهُ َ ْ ِ
من ْ َ ْ ِ
عليه َ َ ﱠ َ
برروی اوگشوده شود بايد آنرا فرصت شمارد ،چون نمی داند کی برروی اوبسته می شود.(.
ای قوم باب نعمت حيات راغنيمت شمريد تازمانی که بازاست .زيرا به زودی بسته می شود .ازانجام اعمال خيرغفلت
درتوبه فعالً برشما بازاست ،آن را غنيمت بشماريد تاوقتی که بسته نشده به درون آن
نورزيد تازمانی که بر آن قادريدِ .
آئيد .باب دعا بازاست فرصت را ازدست ندھيد ،وازباب معاشرت برادران صالح ونيکو کارتان زمانی که برروی شما
باز است ،استفاده کنيد.
)ای قوم( آنچه راکه ويران کرديد تجديد بنا کنيد .آنچه راکه آلوده کرده ايد با آب توبه بشوئيد .ھرچه رافاسد نموده ايد
دراصالح آن بکوشيد ،آنچه راتيره وکدرساخته ايد درپاکی آن فعال باشيد ،وباالخره آنچه راامانت گرفته ايد آن را به
اھلش برگردانيد ،گريز وفرار ازحق راترک کنيد وبه سوی خدای بزرگ بازگرديد.
)ياغالم( اينجا غير ازخدای عزوجل کسی نيست ،اگر باخدائی ،بندۀ اوئی واگر با خلق خدائی بندۀ آنانی .دراين مورد
سخنی نداری که برايت حجت باشد .پس ازبيابان تفرقه وجدائی که قلب شما درآن مسکن گزيده برگرديد ،وبادل وجان
به خالق يکتا بپيونديد .تمام عوامل معارض که اندرون ترا تيره گردانيده اند ،فراموش کن .بدان که جويای حق عزوجل
از تمام وسايل معارض جدائی می کند .چون می دانند که آنھا حجاب و پرده ای است که بين آنان و حق مانع ايجاد می
کند.
)ياغالم( ازکاھلی به دورباش چون شخص کاھل برای ھميشه ازرحمت حق محروم است وھمواره با پشيمانی دست
به گريبان .اعمالت رانيکو گردان چون خداوند متعال در دنيا و آخرت با تو نيکی کرده است.
ابومحمد عجمی رحمت خدا بر اوباد می گفت :خدايا مارا ازنيکو کاران بگردان .درحالی که قصدش اين بودکه بگويد
از اسبان بگردان قلبش به خدا مشغول بود زبانش ازاو پيروی نکرد .ھرکه لذت قرب چشيد ،اومی داند مقام قرب چيست.
ھمنشينی با مردم با رعايت حدود شرع ورضای خدا مبارک است .اما اگر درمعاشرت باخلق حدود شرع ورضای
خداوند رعايت نشود ناپسند است .پذيرش بندگيھا يا عدم پذيرش نزد کسانی که صفای قلب دارند وبرگزيدگانند ،نشان
سعادت است ،چون فقط به قصد وجه ﷲ عبادت می کنند وانتظار پاداش ندارند.
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)ياغالم( دام دعای ظاھری رابردار وبه رضاء وتسليم به حق برگرد ،به زبان دعامکن وبادل اظھار بيزاری.
روزقيامت ازاعمال نيک وبد انسان بدوخبرمی دھند ،آنجا پشيمانی ديگر سودی ندارد و جاه ومقام را وزنی نيست .نبی
اکرم) َ ﱠ
وسلم( فرموده است:
صلی ﷲُ َ َ ْ ِ
عليه َ َ ﱠ َ
حصد َ ْ َ
ندامةً«)-دنيا کشتگاه آخرت است ھرکه
غبطةً َ َ ْ
اآلخرة َ َ ْ
»َ ﱡ
شرا َ َ َ
ومن َ َ َ
خيرا َ َ َ
فمن َ َ َ
نيا َ ِ َ
زرع َ ً
زرع َ ْ ً
الد ْ َ
مزرعة ُ ْ ِ َ ِ
حصد َ َ
بذرنيکی پاشيد شادمانی آخرت درو می کند ،وھرکه دانۀ بدی کاشت حاصلش ندامت وپشيمانی است( .وقتی مرگ به
سراغت آمد بيدارمی شوی ولی آنزمان بيداری نفعی ندارد.
بارخدايا ھمۀ مارا ازاين خواب غفلت بيدارفرما واززمرۀ آنانی که ازتوغافلند وبه شناخت توجاھل ،مگردان ،آمين.
)ياغالم( ھمنشينی بابدان موجب می شود نيکوکاران به تو سوء ظن پيداکنند .پس زيرسايۀ کتاب خدا وسنت رسولش
رھسپار کوی حقيقت باش ،تارستگار و کامياب شوی.
)ياغالم( ازخدای عزوجل به طور بايسته شرم کن .وغافل مباش زمان به تندی می گذرد وازدست می رود .به طورکلی
وقت خود را درجمع آوری آنچه که ازآن استفاده نمی کنی ،صرف کرده ای وتفکر درچيزی که ازفھمش ناتوانی و
بنائی برپای می داری که درآن ساکن نخواھی بود .تمام اينھا تورازقرب حق بازداشته است.
ياد خداوند بردلھای عارفان چادرزده وآن را احاطه کرده است به طوريکه جز ياد خدا ھمه چيز رافراموش کرده اند،
فان ْ َ ﱠ
المأ وی« که جايگاه راستان بھشت است نايل می شوند .بھشت
وھمين که اين مقام حاصل شد به خطاب » َ ِ ﱠ
الجنةَ ِ ﱠ
ھی ْ َ
دوگونه است نقد ونسيه ،بھشت نقد دردنيا ،وآن عبارت است ازرضاء به قضای الھی وقرب حق ومناجات به درگاه خدا
ورفع حجاب ميان مؤمن وخدا ،دراين بھشت نقد در دنيا ،شخص درظاھر وباطن ھمواره به ياد خدا می باشد .که اين
البصير«)-چيزی به مانند خدانيست ،واو شنوا و
کمثله َ
السميع ْ َ ِ ْ ُ
وھو ﱠ ِ ُ
لذت قرب ھمان بھشت نقد دنيوی استَ ْ َ ».
ليس َ ِ ْ ِ ِ
شئْیًٔ َ ُ َ
بينا است .سورۀ شوری آيت .(١١
واما بھشت موعود آنست که خداوند به بندگان مؤمن وعده داده است ،که عبارت است ازلقاء ﷲ بدون ھرگونه حجاب و
مانع ،بدون شک تمام نيکيھا نزد خداوند است ،وبدی درنزد غيرخدا ،وتوفيق انجام خيرازجانب پروردگار وبه وسيلۀ رو
آوردن به خدا واطاعت اوامر اوممکن است و شر و بدبختی دردوری ازخدا وبه عدم اجرای اوامر اوست .ھرکاری که
به اميد پاداش انجام شود آن کاربرای خودت می باشد وھرکاری که فقط به جھت لقاء ﷲ ورضای اوانجام شود آن
کاربرای خداست .اگر عملی انجام دادی ودرانتظار عوض و پاداش بودی ،جزای آن نزد مخلوق است واگربه منظور
لقاء ﷲ ورضای اوکاری انجام دادی پاداش تومقام قرب است .پس برای ادای تکاليف خود درطلب پاداش مباش .دنيا و
آخرت درمقابل وجه ﷲ ارزشی ندارد .منعم وبخشندۀ واقعی رابطلب ،نه نعمت فانی را .گفته اند» :اول ھمسايه سپس
خانه« خداوند است خالق تمام اشياء وبه وجود آورندۀ کليه موجودات ،درگذشته وحال وآينده.
الزم است که به ياد مرگ باشی وبرآفات ومصيبتھا صبرکنی وبه خدای تبارک وتعالی درتمام احوال توکل نمائی .ھرگاه
اين سه صفت درتوپيداشد ،فرشته ای به سراغت می آيد ومرگ رابه يادت می آورد ،زھد وصالحت رارنگ درستی می
دھد و با صبر به پيروزی ات می رساند وبه آنچه ازبرکات ورحمت ھای خدای می خواھی کاميابت می کند ،و با ايجاد
توکل رنگ تعلقات مادی را از ضميرت پاک می کند وبه خدای عزوجل خواھی پيوست و از تمام دنيا و آنچه دروست
به جز خدا به چيزی دلبستگی نشان نمی دھی .آنگاه درھای رحمت ازھرجانب به سوی توگشاده می شود .به حمايت و
پشتيبانی خدا مفتخرمی گردی وچنان درحفظ وامان خداوند خواھی بود که ھيچ کس رادرھيچ مرحله ای برتوچيرگی
نخواھد بود .تمام درھای عناد ودشمنی خلق برروی توبسته می شود وازگزند شيطان نفس درامان خواھی بود .و به
سلطان«)-ھماناتو)شيطان( بربندگان من
مرحله ای می رسی که خداوندوعده فرموده  ِ »:ﱠ
ان ِ ِ ْ
ليس َ َ
عبادی َ ْ َ
عليھم ُ ْ ٍ
لک َ َ ْ ِ ْ
قدرت وتوانی نداری .سورۀ حجرآيت  .(۴٢چگونه شيطان ھوی وشيطان حقيقی بربندگانی که دررفتار وگفتار آنان
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کوچکترين رنگ ريا وظاھرسازی نيست ،چيرگی می تواند پيدا کند؟ نتيجۀ گفتاردرنھايت ھويدا می شود ونه درابتداء،
ابتداء گنگی است ونھايت گويائی واقعی .فرمانروائی بندۀ مخلص دردل است واقتدار اوبه باطن است وبه ظاھر ،اما به
ندرت پيدا می شود کسی که قدرت ظاھری وباطنی رايکجا جمع نمايد.
اسرارخود را ھمواره پوشيده بدار تابه حد کمال برسی وقلبت به خدانزديک شود .وقتی بدين مرتبه رسيدی به چيزی
مباالت مکن چه توبه مقصود خودرسيده ای ،ونگھبانی پنھانی تراحراست می کند وتمام مردم به مانند ديوارھا ودرختان
جلوه می کنند وذم ومدح ديگران برايت مساوی می گردد ،توجه و بی توجھی مردم برايت يکسان می شود .تو به اذن
پروردگارت صاحب قدرت و تصرف می گردی .دارای مقام حل وعقد می گردی .فرمان اين اقتدار به دل توسپرده می
شود ونشان آن دست باطن تواست.
ولی عاقل باش وازاين مقوله سخنی به زبان نياور .ھوشيار باش دچار ھوی وھوس نگردی که دراينصورت درحکم
کوری ھستی که بايد عصاکش بطلبی ،تو درحکم جاھلی ھستی که نيازمند معلمی ،ھرگاه به چنين معلمی برخوردی
باوتمسک کن وقول اورابپذير وھرگاه به جادۀ حقيقت رسيدی درآن جايگزين شو تا معرفت کامل حاصل نمائی ،ودراين
ھنگام تمام گمراھان به سوی تو می آيند و مقام ومامنی برای مسکينان خواھی شد.
ازجملۀ ويژگيھای جوانمردی حفظ اسرارالھی است وباخوشخوئی باخلق خدا رفتارکردن ،تودرکجائی؟ چه کسی می
تواند حق ورضای حق راجزبه وسيلۀ خود خدا طلب کند؟
يريد ﱡ ْ
الدنيا َ ِ ْ ُ
اآلخرِة«)-ازشما کسانی است که دنيا رامی
منکم َ ْ
ومنکم َمن ُ ِ ُ
من ُ ِ ْ ُ
يريد ْ ِ َ
بشنو گفتارخدای تبارک وتعالی راْ ُ ْ ِ »:
ھنالک ْ َ َ
خواھد ،وکسانی ديگر درطلب آخرت اند .سورۀ آل عمران آيت  .(١۵٢ودرجائی ديگرفرمودَ ِ ُ »:
الواليةُ ِ ِ
الحق«ـ) آنجا سرپرستی برای خدا حق وسزاوار است .سورۀ کھف-آيت .(۴۴
ْ َ ﱡ
ھرگاه اين صفات دروجود توبه حد کمال رسيد آنوقت دنيا وآخرت به صورت دوخادم بدون ضرر وزيان وبی ھيچ رنج
وتعبی به سوی تومی آيند .درب رضای حق را بکوب و مالزم آن درباش چه ازمالزمين آن درگاه کليه پريشانيھای
خاطر زدوده می شود وخودشناسی جايگزين آن می گردد .سپس ازحاالت نفس وقلب آگاھی حاصل می کنی ،وآنچه
ازواردات ابليس يا فرشته بردلت بگذرد آن را خواھی شناخت وبه اين حالت که درتو ايجاد می گردد خاطر حق گفته می
شود وجمع اين اضداد که بردل می گذرد باطل است ،تاوقتی که ھرخاطر صحيح را ازنادرست به وسيلۀ شواھد و نشانه
ھای آن بشناسی ،ھروقت بدين پايگاه رسيدی ديگر جزآنچه ازسوی خداوند است چيزی بردل تونمی گذرد .و دراين
مرحلۀ خاطر حق ترا ادب می کند ،وثابت وپايدارت می دارد ،برمی خيزاند ومی نشاند .گاھی ساکنت می کند وگاھی
متحرک ،به اعمال روا وادارت می کند واززشتی ھا بازت می دارد.
)ياقوم( دربند کم وزياد نباشيد ،به پيشی گرفتن وجاماندن ،زياد نينديشيد .زيرا مقدرات الھی برتمام افراد بشر احاطه
دارد وھرکسی دارای سرنوشت قطعی است .دراين مورد سول اکرم) َ ﱠ
وسلم( می فرمايدَ َ َ »:
من
ربکم ِ َ
صلی ﷲُ َ َ ْ ِ
فرغ َ ﱡ ُ ْ
عليه َ َ ﱠ َ
کائن« )-پروردگارشما کارآفرينش وتقسيم روزی وزمان زندگی ومرگ
ھو َ ِ ٌ
واالجل ُ ﱠ
القلم ِبما ُ َ
والرزق َ ْ َ َ ِ
جف ْ َ َ ُ
الخلق َ ﱢ ْ ِ
ْ َْ ِ
رابسامان آورد وقلم درمقدرات اوخشک گرديد( .يعنی برمقدرات اوديگر رقمی کشيده نمی شود .خداوند متعال ساختار
تمام اشياء راچنان که بايسته بود انجام داد ،وطبق خواست ازلی مراتب امرونھی رانسبت به آنھا مقرر فرمود ،پس برای
لون« )-ازاو درباره
يفعل َ ُ
يسأَ ُ َ
وھم ُ ْ
يسأل َ ﱠ
عما َ ْ َ ُ
کسی جای مجادله دربارۀ آنچه حکم ازلی است باقی نمی ماند» .ال ُ ْ َ ُ
سو ال می شود .انبياء آيت .(٢٣
ھرکاری که می کند پرسيده نمی شود وبندگانست که ازکردارشان ٔ
)ياقوم( به ظاھر اين امورعمل کنيد ،تاعمل به ظاھر ،شما رابه باطن اموربرساند چون ھميشه ازظاھر به باطن می
توان رسيد .اول دل آگاھی حاصل می کنی آنگاه ازدل به نفس وازنفس به زبان القاء می شود وزبان است که آن اسرار
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رابه خلق می رساند ومصالح ومنافع خلق ﷲ راتأمين می کند .خوشا به حال شما اگر باانجام اين دستورات به موافقت
ومحبت حق نايل شديد.
شگفتا! ادعای محبت حق داری وازشرايط آن غافلی ،بدان که برای رسيدن به خدا دوستی شرايطی وجود دارد،
ازشرايطش يکی موافقت است درمقابل تقديرات او ،ديگراين که جزبه ياد اوبه چيزی ديگر دل نبندی ،فقط به ياد او
مأنوس باشی ودرپيشکاھش احساس وحشت نکنی ،ھرگاه حب خدا دردلی جای گرفت فقط به ياد او شاد است و از غير
او متنفر ،پس ازادعای دروغين خود توبه کن زيرا حب حق چيزی است که با ادعای دروغين وتمنی وخواست ظاھری
وتصنع وريا به دست نمی آيد.
توبه کن وبه خدای برگرد ودرتوبه بايد ثابت وپايدارباشی چه صحت توبه درثبوت وپايداری است .توبه به مانند درختی
است که فقط کاشتن آن کافی نيست ،بلکه اصل رشد درخت وثمر وبھرۀ آنست.
سرهُ فرمود :درھنگام درماندگی ورنج ،به گاه فقر وتوانگری ،سختی وراحت ،درحال سالمت و
قدس ِ ُ
وھمچنين شيخ َ َ َ
بيماری ،درخيروشر ،دروقت عطا وھنگام منع ،شاکروسپاسگزار و تسليم به امرحق باشيد چون بھترين داوری تمام آالم
ھمان تسليم به خداست .ھرگاه مصيبتی به توروی آورد وحشت مکن وازخدا دوری نگزين وبه خلق شکايت منما چون
اين بی تابی ھا موجب ازدياد رنج ومصيبت می شود .ولی تسليم ورضا ،ثبات وپايداری درمقابل امر سبب آرامش خاطر
وسبک شدن بارمصيبت می گردد .بنگر دربارۀ توچه مقدر کرده است ،بدان شادباش وبه ھرگونه تغيير وتبديل راضی
باش ،ھرگاه بدين مرحله رسيدی تمام وحشت ھا به انس وتنھائی ھا به شادکامی بدل می گردند.
بارخدايا ھمۀ مارابه انس ذات اقدس خودآشنا گردان.
اآلخرة َ َ َ
الدنيا َ َ َ
النار«.
وآتنا ِفی ﱡ
وقنا َ َ
»َ ِ
حسنةً َ ِ
وفی ْ ِ َ ِ
حسنةً َ ِ
عذاب ﱠ ِ

afgazad@gmail.com

۴

www.afgazad.com

