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مجلس چھل ونھم )دربخشش(
قسمت اول
روزجمعه يازدھم ماه شعبان سال ۵۴۵ھجری قمری ،شيخ عبدالقادرگيالنی)رضی ﷲ تعالی عنه( درمدرسه فرمودند:
»ازعبدﷲ بن مبارک حکايت می کنند ،که روزی سائلی به نزداوآمد وچيزی درخواست کرد ،اماوی جزده عدد تخم مرغ
چيزی دراختيارنداشت ،به کنيزش دستورداد که آنھا رابه اودھد،امادخترک نه عدد ازتخم مرغ رابه اوداد ويکه دانه
راخود برداشت ،ھنگام غروب آفتاب مردی به درخانهٔ عبدﷲ آمد ،وگفت اين سبد راازمن بستانيد ،عبدﷲ سبد را
ازمردگرفت وديد مقداری تخم مرغ درآنست ،آنھا راشمرد ،نود عدد بود ،به کنيزگفت :آن تخم مرغ ديگر
راچکارکردی؟ مگرچند عدد به سائل بخشيدی؟جواب دادنه عدد رابه اودادم ويک دانه رابرای افطار خودبرداشتم عبدﷲ
بدوگفت ،ده تخم مرغ بمن ضرر زدی« .معامله بنده باخدا اينچنينست .بنده ای که مومن به کتاب وسنت است ،مومنی که
درتمام حرکات ورفتارخود ،ودربذل وبخشش کوچکترين انحرافی ازقرآن ندارد .اينان باخدای خود معامله می کنند،
ودردنيا وعقبی سودمند وبھره مند می شوند .می بينندکه درگاه خدابروی بندگان بازاست ،پس داخل می شوند ،ودرگاه
بندگان رابروی خود بسته می بينند ،وازآن دوری می کنند .اگر بامردم موافقت دارند برای رضای خداوند است ،نه
بخاطر جلب رضايت ايشان .ھرکه خدارادوست داست ،اورا دوست می دارند ،وھرکه ازخدا دوربود اورامبغوض می
نمايند .يکی ازبزرگان گفته است»:رضای خلق رابجھت رضای خالق بجوی ،نه رضای خالق رابجھت رضای خلق،
آنکه رابايدبنوازی نوازش کن ،وآنکه رابايد بشکنی ،درراه اجرای اوامرخدابشکن« .قوم ھمواره درخط الھی
قراردارند ،خداآنانرا درنفس خودشان ودربرابر ديگران ياری می فرمايد ،ازلومه الئم وطعن بدگويان باکی ندارند،ودر
برابرحکم شرع ازاحدی ترس وبيم ندارند.
)ياغالم( ھوای نفس راازخود بدورکن ،وازقوم -راستان -پيروی نما ،چه درگفتاروچه دررفتار .باادعای دروغين انتظار
وصول بمقام آنان رانداشته باش ،بربالصابر باش ،ھرگاه صابربودی آنگاه بمقام بزرگان خواھی رسيد .اگر آزمايش نبود
ھربنده ای ادعای زھد وتقوی می کرد ،اماآزمايش الھی می آيد وصابرين وناشکيبايان راازھم جدا می کند .ھرکه
صابرنبود اجری ندارد .وقتی صبر راازدست دادی ،وسيلهٔ خروج خويش را ازبندگی حق فراھم کرده ای ،خداوند متعال
بالئی َ ْ َ ﱠ ِ ْ
فليتخذ ِالھاً
بوسيله نبی اکرم)صلی ﷲ عليه وسلم( ابالغ فرموده استْ َ »:
ولم َ ْ ِ ْ
لم َ َ
يصبر َعلی َ ِ
يرض ِ َ ِ
بقضآئی َ َ ْ
من َ ْ
سوای« )-ھرکس بقضای من راضی نبود ،وبرباليم صبرنکرد ،پس خدائی ديگری غيرازمن برای خود طلب نمائيد(.
َ َ
پس بخدای برگرد وبدان ھرآنچه که مقدراست بوقوع خواھد پيوست .تحقيقا به اسالم گردن نه ،تابه ايمان برسی ،ايمان
را کامل گردان تابه يقين نايل گردی ،آنگاه چيزھائی خواھی ديد که ھرگزنديده ای حقيقت اشياء راچنانچه ھست بتو می
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نمايد ،شنيده ھايت رابديدن بدل می کند ،قلب را بردرگاه حق مقيم می کند ،وازشگفتيھا بدورمی نماياند .وقتی قلب واقف
درگاه خلق شد ،دست کرامت به سوی اومی آيد واورا کريم وبزرگوار ميکند ،واوخلق راگرامی می دارد ،اما به آنچه که
دردست آنان است اعتنائی ندارد .قلب درست آنست که دررضای خدابصالح آمده باشد ،وباطن درست نيز آنست که
ازتيرگيھا بکلی صاف شده باشد .مردان خدا چگونه اين سان نباشند که اکرم االکرمين آنان را مورد عنايت قرارداده
است.
)ياقوم( برشماالزم است که دراطاعت حق عزوجل ايثار نمائيد .بدانيد ھرنعمتی که بامعصيت بدست آيد ،درمعرض
زوال ونابودی است .اکتساب درست آنست که بامالزمت طاعت خداواجرای احکام شرع انجام شود ،که دراينصورت
درجنب اکتساب به مقام قرب ھم خواھيد رسيد ،وآن گاه خورد وخوراکيتان طبق فضل الھی خواھد بود ،واين ازجائی به
شما خواھد رسيد که ھرگز تصورش رانمی کرده ايد.
ھوای نفس حجاب وصول بحق است ،ھرگاه قدرت نفس زايل شداين حجاب نيز پاره می شود ،روی اين اصل
بايزيدبسطامی)رحمت خدابراوباد(گفته است :خدای رادرخواب ديدم ،بدوگفتم :بارخدايا راھی که بسوی توختم می شود
کدام است؟ فرمود ،نفست رارھاکن وبيا ،وازپوست نفس چنان بدرآی که مارازآن خارج می شود».خدای نفس رامينگرد،
وفيھا ما
وبه ترک متابعت آن امر فرموده است ،چون دنيا وسايرلذايذ آن پيروان نفس اند ،خداوند متعال فرموده استِ َ »:
االنفس َ َ َ ﱡ
االعين«)-آنچه نفس آرزو کند وآنچه راک ديده ازآن متلذذ شود درجنت وجود دارد .سوره زخرف
وتلذ ْ َ ُ ُ
ْتھی ْ َ ْ ُ ُ
تَش َ ِ
آيه.(٧١.
حضرت شيخ بعدازاين گفتاربازفرمودند :بزرگان،روز درکارمصالح خلق وتھيه وسايل زندگی اھل وعيالند ،وشب
درخدمت خدای عزوجل،ودرخلوت بااو ،ھمانگونه که پادشاھان درروزباچاکران واطرافيان ،وبه شب باوزرا وخواص
معاشرت دارند .آنچه رابشما می گويم باگوش ھوش بشنويد ،خدای شمارارحمت کند ،گفتارراحفظ نمائيد وبدان عمل
کنيد ،چون من جزازجانب حق وگفتار حق چيزی برزبان نمی آورم ،چيزی نمی گويم جزبطريق حق ،پس بدين راه
بگرويد.
رضايت من ازشما منوط به تحسين تمجيد کردنم ازسوی شمانيست ،بلکه بايد با زبان دل سخنان مراتصديق وتحسين
کنيد ،وآنرا بکاربنديد ،ودراعمالتان ازخود اخالص نشان دھيد ،ھرگاه من اين راازشما ديدم ،بشما خواھم گفت احسنت.
تابکی به نفس ودنيا وخلق دنيا وابسته ای ،بدان که خلق حجاب نفس ونفس حجاب قلب است ،قلب حجاب باطن .تاباخلق
باشی نفست رانمی بينی ،ھرگاه ازخلق بريدی ونفست راديدی آنوقت ميدانی که اودشمن خود وخدايت است ،پس با
اوبمنازعه بپرداز تابدرجه مطمئنه برسد ،وبه وعده ھای خداوند شاد شود ،وازعذاب وی بترسد،اوامر خداراگردن نھد
وازمنھيات اوبرحذر باشد ،وبامقدرات و خواستھای اوتوافق نمائيد ،دراينحال حجابھا برداشته می شود ،وبديدن ناديده ھا
موفق می گردد ،وجزبخدای عزوجل به کسی التجا نمی کند.
عارف جزبخدا به چيزی دلبستگی پيدانمی کند،نه خواب دارد نه آرام ،ھمواره بياد خداست ،وجزاودوستی ندارد،
اودروادی شناخت است ،امواج علم خودآگاھی زمانی اوراباالمی بردوزمانی پائين می آورد ،ازخود غيب است
ودرفضای شناخت مبھوت ،کوراست وکر ،غيرازخداازکسی نمی شنود ،دردست قدرت حق بصورت مرده بی جالل
قرب است ،وھروقت زمان خروج راديد بردرگاه مقيم است ،واسطه ای است ميان خلق وخالق ،اين است حال عارف
درظاھر وباطن ،ومقامات ديگری رانيزدارند که پوشيده است.
)ياقوم( شما چه ھستيد؟ غرق درھوای وھوسيد ،روزگارراتباه می کنيد .درقبال خداصبر داشته باشيد ،تاازخيردين
ودنيا بھره مند شويد .اگرخواھان حقيقت اسالم ھستيد ،واگر قرب حق راخواستاريد ،بايد دربرابر مقدرات وخواستھای او
بدون چون وچرا راضی باشيد ،بدينوسيله است که می توانيد به مقام قرب برسد .جز آنچه راکه خداوند ميخواھد،
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شماچيزی اراده نکنيد .خدای عزوجل فرموده استَ َ َ »:
يشاء ﷲُ«)-چيزی نمی خواھند جزآنچه خداوند
وماتشاءون ِ ﱠاال َ ْ
ُ َ
ان َ َ َ
می خواھد.سوره انسان آيه .(٣٠
اگر آنچه راکه خواستی ،انجام نشد ،بافعل واراده خداوند منازعه مکن .اگرعوض ومال وسالمت وفرزندت راگرفت،
برتقديدر واراده اولبخند بزن .اگر طالب صفا و قربی بايد که اينچنين باشی .اگر ميخواھی قلبت به قرب خداوند رسد،
وخود دراين دنيا باشی ،اندوه خودراپنھان دار ،چھره ات راشاد وخندان به ديگران بنما .خداوند مردم راباخلق وخوی
وجھه َ ُ ْ ُ
قلبه«)-شادمانی
وحزنهُ ِفی َ ْ ِ ِ
من ِفی َ ْ ِ ِ
المو ِ ِ
نيکو آفريده است .رسول اکرم)صلی ﷲ عليه وسلم( فرموده است»:بِش ُْر ْ ُ ْٔ
مومن درچھره اوست ،واندوھش دردل( .ازخدابه خلق شکايت مکن ،ھرگاه چنين کردی ازنظرخداوند خواھی افتاد ،اما
متاسفانه غالبا اين شکوه وشکايت رانجام ميدھی .به عمل خويش مغرورمباش ،زيراخودپسندی وغرور اعمال رافاسد
وتباه می سازد .ھرآنکس که توفيق خداوندی شامل حالش شد ،عجب وغرور اززمينه اعمالش حذف می گردد .تمامی
قصد خودرادروصول به حق خالصه نما ،تاخداوند نيزوسيله واسباب وصول رابرايت آماده ومھيا سازد .امادر حاليکه
دررفتاروگفتارت آثاردروغ وکذب مشھود است ،چگونه ميتوانی اينچنين قصدی داشته باشی؟
ھرکه طالب مدح وستايش ديگران باشد ،ازذم وبدگوئی آنان نيز بيم دارد .امابدان که راه حق کامال مبتنی برصدق
وراستی است .قول وعمل قوم –راستان -صدق بدون ھرگونه کذب است .آثارصدق وراستی دراعمالشان بيشتر
ازگفتارشان عيان وآشکاراست .آنان نائبان حقند ،وخلفای اودرميان مردم .نقاد و صيرفی آگاه وپاسبان روی زمينند
وخاص خدايند .تو ،ای منافق ،چه نسبتی باآنان داری؟ بااين نفاق ،ايشان رازحمت مده ،باقال وقيل وتمنی کاری ازپيش
نخواھی برد.
بارخدايا ،ماراازمره صادقين بگردان.
و»آتنافی الدنيا حسنه وفی االخره حسنه وقنا عذاب النار« آمين.
)پايان قسمت اول(
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