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مجلس شصت ويکم)درخواطرانسان(
قسمت دوم
شيخ عبدالقادرگيالنی)رحمة ﷲ عليه( درادامه افزودند :راه خدا ،دردست خلق نيست  ،سبب ووسيله ندارد ،جھت ودربان
ودرگاه ندارد.جسم بادنيا ست ،وقلب باآخرت ،وباطن بسوی موال .باطن حاکم قلب است ،قلب نيز حاکم نفس مطمئنه،
نفس مطمئنه ھم فرمانروای جسد می باشد ،وجوارح بر ديگران حکم ميراند ،ھرگاه اين مراتب برای بنده ای حاصل شد،
تمام جن وانس و فرشته مطيع اوخواھند شد،ھمه برپای ايستاده ودرخدمت اويند ،واونشسته درمقام قرب است.
ای منافق ،اين دردست تونيست،توظاھر وباطنت دست نفاق وتظاھر پرورش يافته است .تودردنيا وآخرت شومی،
مشو م اند ،تورياکار ودروغگوئی  ،براموال مردم چشم طمع دوخته ای ،لذا دعايت
وآنانيکه دست پرورده تواند نيز ٔ
مورد قبول واقع نمی گردد ،دردل صديقين ارجی نداری ،خداون گمراھت کرده است ،بزودی غبار راه برطرف ميشود
وخواھی ديد که خرسواری بيش نيستی ،وخواھی ديد که مردمان حق چگونه براسبان تيز تک وشتران تندرو سوارند،
وتوبر خرلنگ درپی آنانی ،وحامل پليديھای ابليسی.
کوشش کنيد تادرقرب بروی دلھايتان بسته نشود .عاقل باشيد ،شما برراھی برگزينيد ،تاراھنمايتان باشند .ھرکس
رستگاری رامصاحبت نکرد ،رستگار نمی شود .ھرکس مصاحبت علمای عالم راترک کرد ،درخاک تيره قرارميگيرد،
ودليل وراھنمائی نخواھدداشت .باکسی که درصحبت خدای عزوجل است  ،ھمنشينی کنيد ،ھريک ازشما به ھنگامی که
تاريکی شب فراميرسد ،ومردم بخواب ميروند ،وصداھا خاموش می گردد ،بايد برخيزد ووضوبگيرد ودورکعت
نمازبجای آورد .وبگويد :بارخدايا مرابه بنده ای صالح ازبندگانت راھنمائی فرما ،تامرابه سوی تو راھبری نمايد ،وراه
ترابه من نشان دھد ،زيرا ازسبب گريزی نيست ،اگر چه خداوند قادراست بدون ارسال رسل نيز بندگان راھدايت
فرمايد،معھذا انبياء )عليھم السالم( راوسيله ھدايت قرار داد.
عاقل باشيد ،شما برچيزی نيستيد ،ازخواب غفلت بيدارشويد ،پيغمبر اکرم )صلی ﷲ عليه وسلم( فرموده استَ»:مِن
ْ ََ
ضل«)ھرکس خودرأی بود ،گمراه شد( .تحقيق کن وآنرا که بمنزله آينه دينت می باشد ،بياب که ھمانگونه
استنی ِ َ ِ ِ
برايه َ ﱠ
درآينه نگاه ميکنی وسروصورت ودستار خويش رامرتب ميکنی ،درآن آينه دين نگر ،و نابسامانيھای دينت رااصالح کن
عاقل باش ،اين چه ھوسی است؟ ميگوئی من نيازبه معلم ندارم ،اما نميدانی رسول اکرم)صلی ﷲ عليه وسلم( فرموده
المومن« )-مومن آينه مومن است( ،ھرگاه ايمان مومن کامل وصحيح شد ،به آينه خلق بدل ميشود،
المو ِ ُ
من ِ ْ
مرآةُ ْ ُ ِ ِ
استٔ ُ ْ َ »:
ديگران صورت دينشان رابه وقت مالقات درآينه گفتار اومی بيند.
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اين ھوس چه چيزاست؟ ھرساعت ازخدای ميخواھد که خوراک وشراب ولباس وساير لوازم زندگيتان رازياد نمايد.
اينھا کم وزياد نمی شوند ،به دعای ھر مستجاب الدعوه ای ذره ای به آن زياد يا ازآن کم نمی گردد ،اينھا معين ومقدراند.
پس به چيزی بپردازيد که بدان مأموريد ،وازآنھا برحذرباشيد که ازارتکابشان معذور،به چيزی که حصولش قطعی
است ،وضمانت شده  ،يعنی ھمان رزق مقسوم ،خودرامشغول مداريد،ارزاق درزمانھای معين خودخواھند رسيد ،خواه
گوارا وشيرين ياتلخ وناگوار.
قوم)اولياء ﷲ( به حالی دست يافته اند که ديگر درباره مصالح ومضار دست بدعا برنميدارند ،بلکه دعای آنان قلبی
است ،ويکبار جھت مصالح معنوی خويش ،وبار ديگر جھت مصالح خلق انجام می دھند ،واگر بزبان دعائی می کنند،
قلبشان ھمواره متوجه خداست.
وای برتو! ای منافق تراازاين حال چه خبراست؟ وای برتو! ای نشسته درصوامع! ازاين امور نزدتوچيزی يافت نمی
شود ،حس اتکاء بخلق قلبت راپرکرده است .صدايم راکه درجھت نفع شماست نمی شنويد ،برخيزيد وبسويم بيائيد ،شما
رابی ادبانه ،مخاطب قرارنميدھم ،بلکه بارفق ومحبت الھی آشنايتان ميسازم ،ازمن مگريزيد ،خشونت کالمم را تحمل
نمائيد ،زيرا من بااجازه ومطابق ميل خود چيزی نمی گويم ،آنچه راکه برزبان ميرانم به اذن وفرمان حق است.
)ياغالم( قوم)راستان( درعبادت حق عزوجل تاريکی رابرروشنی تبديل کرده اند ،وھمواره درمقام خوف اند ،وازسوء
عاقبت درانديشه ،ازنظرخداوند درخصوص خويش اطالعی ندارند ،لذاھمواره دررنج واندوه وگريه اند ،ودرادامه صوم
وصاله واجرای تمام عبادات،ذکر خدادردلھايشان وزبانھايشان ساری وجاری است ،وھرگاه به آخرت پيوسته وبه لقاء
اذھب َ ﱠ
الحزن«)-سپاس خدای راکه اندوه و
ﷲ نائل شدند ،سپاس خدای رابجای آورده وميگويندُ ْ َ ْ َ » :
عنا ْ َ َ َ
الذی َ ْ َ َ
الحمد ِ ِ ﱠ ِ
حزن مارابرطرف کرد(.
خدای رابندگانی است که استادان وبزرگان وامرای خلق اند ،که ھمواره می گويند :سپاس خداوند راکه اندوه مارادردنيا
وپيش ازفرارسيدن آخرت زايل نموده است .اين گروه وقتی دلھايشان به باب قرب حق ميرسد ،خواھند ديد که درگاه
رحمت به رويشان گشوده است ،ومستقبلين برپای ايستاده درانتظار ورود ايشاند ،آنان رادرود می گويند وبه بارگاه
قربشان وارد می نمايند .آنجا چيزھائی می بينند که نه ديده ای آنراديده ،ونه گوشی وصف آنراشنيده ونه بردل احدی
خطور کرده است.بازمی گويند :سپاس خداوندی راکه اندوه دوری ،واندوه حجاب مارازدود ،سپاس خدای راکه
شکور« -
ماراازگرايش به دنيا وخلق بازداشت ،سپاس خداوند که مارا بسوی خود راھنمائی نمود ِ »:ﱠ
لغفور َ ُ ٌ
ربنا َ َ ُ ٌ
أن َ ﱠ
)ھمانا خدای مابخشاينده وشکرپذيراست(.
)ياغالم( ھرگاه ايمانت محکم شد ،به دارمعرفت واصل خواھی شد ،به وادی علم راه خواھی يافت ،وباالخره به وادی
فنا ميرسی ،ازاتکاء بخلق رھائی می يابی و دراين حال است که حزن واندوھت پايان می پذيرد ،آنگاه حفظ حق عزوجل
نگھداريت می کند ،حميت اطرافت راميگيرد ،توفيق بتو روی می آورد ،تاجائيکه فرشتگان وارواح صالحين ،اطراف
رااحاطه می کنند ،درودت ميفرستد ،خدای ترا دوست ميدارد ومراعات می کند ،وباالخره به باب قرب حق ھدايت
خواھی شد.
نوميد است کسی که بدون عذرازمن دوری گزيند .وای برتو! درمقامی که من برای آن قيام کرده ام مرامزاحم ميشوی،
وأن
امانميدانی که قادر به انجام چيزی نيستی ،اين مريست که ازآسمان به زمين رسيده است ،خدای عزوجل ميفرمايدَ ِ َ »:
خزائنهُ َ َ ُ َ ِ ّ
بقدر َ ُ
عندنا َ َ ِ ُ
شيئ ِ ﱠأال ِ ْ َ َ
معلوم« )-ھيچ چيزی نيست که خزانه ومنشاء آن نزد ما نباشد ،وماجزباندازه
ِ ْ
من َ ً
وماننزلهُ ِ ﱠأال ِ َ ٍ
معلوم نازل نمی کنيم .سوره حجر آيه .(٢١
ای اھل عراق ،ھشياری وبيداری رابانگ زنيد ،صادق وکاذب درنظرشما پوشيده است ،محق وباطل رانمی شناسيد،
وبدانيد که ضرر تکذيبتان بخودتان برمی گردد ،ومن به اين امر توجه ندارم .آگاه باشيد که مريد حق ،مريد بھشت و
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دوزخ نيست ،بلکه تنھا مريد لقاء ﷲ است .به قرب خدااميدوار باشيد ،واز دوری وبعد بترسيد .اماشما اسيرشيطان نفس
وھوائيد ،حب دنيا وشھوات شمارافراگرفته است وخود خبرنداريد ،وآگاه نيستيد که قلبتان دربند است.
بارخدايا،مارا ازاسارت نفس وحرص دنيا ،آزاد گردان ،آمين.
برشماست که به عزيمت روی آوريد ،وازرخصت گريزان باشيد ،ھرکه رخصت راگرفت وعزيمت راازنظر
دورداشت ،بايد ازھالک دينش بيمناک باشد .بدان که عزيمت ازافعال مردان است ،چون آن برخطرھاسوار شدن است و
تحمل سختی کردن .رخصت خاص زنان وکودکان است ،زيرا آنان راحت طلبند.
)ياغالم( الزم است درصف اول مبارزه بانفس باشی ،چون صف اول جای مردان دلير ومبارزاست ،ازصف آخر
دوری نما ،چه صف آخرجای آدمھای بزدل و ترسوست .اين نفس سرکش رادراختيار خودبگير وبه عزيمتش عادت ده،
آنگاه خواھی ديد که ھرچه راکه براوتحميل کنی،می پذيرد ،بدوروی خوش نشان مده ،زيرا نفس بنده ای نافرمان
وسرکش است ،وجز بافشارچوب ،کاری انجام نمی دھد ،ھرگز اوراسيرمدار ،مگرزمانی که مطمئن شوی طغيان نمی
کند.
ميگويند سفيان ثوری)درود خدابراوباد( ،طاعتش بسياربود ،وبسيار ھم ميخورد ،تاجائی که ضرب المثل شده بود،
اماوقتی به عبادت برميخواست بھره کامل ميگرفت .يکی ازبزرگان درباره اوميگويد :سفيان ثوری راديدم که چندان
ميخورد که مورد نفرت واقع ميشد( وچندان گريه ميکرد که بخشوده ميشد .پس تو دربسيارخوری به سفيان ثوری رحمة
ﷲ عليه اقتدامکن ودرکثرت عبادات اوراپيروی نما ،چون تو سفيان نيستی ،نفس راسير مگردان آنگونه که اوسير
ميکرد ،زيراتوآنقدرت راکه اوبرنفس داشت نداری .سعی کن بحرام نزديک نشوی ،وازحالل بھره مند گردی ،دارای
زھد وپرھيز باش که به عبادت حقت رھبری می کند ،وقتی زھدت به کمال رسد ،خداوندنعم مادی ومعنوی راارزانيت
خواھد داشت ،ياباواسطه يابوسيله قلب ودل آگاھی ،ازبندگان خداروی گردانت ميکند ،وازبندگی ايشان دورت ميدارد،
ازبندگی دنيا وحظوظ شھوات وشياطين رھايت ميبخشد ،وازبندگی جاه طلبی و اعتناء به اقبال وادبار خلق محفوظ می
نمايد ،واين زمانی حاصل ميشود که تو بانفس وطبع قطع رابطه نموده وقلبا بسوی باب حق قدم برداری .ولی من ترامی
بينم که دربند خلق واسباب ووسائل مادی گرفتاری کی راه خالصی ازاين قيد وبند را می آموزی؟! ای جاھل ،قلبی که
مملو ازعالئق مادی است ،چگونه ميتواند خداوند راببيند؟ ای جاھل ،قلبی که مملو ازعالئق مادی است ،چگونه ميتواند
خداوند را ببيند؟ توکه درخانه ات ساکنی -وبدان دلخوش ووابسته-چگونه قادر به مشاھده باب معرفت حقی؟ ھرگاه
اززن وفرزند وازتمامی عاليقت بريدی ،آنگاه باب جامع رادرخواھی يافت ،ھرگاه تمام خواھش ھای نفسانی راپشت
سرانداختی ،دری ازرحمت برويت گشاده ميشود.
تازمانيکه با خلقی خالق رانخواھی ديد ،تاوقتيکه بادنيا ھستی ،به آخرت نخواھی رسيد ،وتاھنگاميکه باآخرتی ازديدار
آفريدگار دنيا وآخرت محرومی ،ھرگاه ازھمه گذشتی ،باطنت ازروی معنی به لقاء ﷲ نائل ميشود ،بدان که عمل
مربوط به قلب است ،ولی معانی خاص اسرار وباطن است .قوم اولياء ﷲ از اعمالشان روگردانند،وھمه رابدست
فراموشی سپرده اند ،اعمال حسنه انجام ميدھند ،ودرانتظار پاداش نيستند ،وازاين روست که خدای تبارک وتعالی ،آنان
رابه دار مقاو وارد ميکند ،آنجائيکه ھيچ رنج وزحمتی درآن نيست ،نه جدائی وضعف درآنست ،نه تالش وکوششی
نصب« می گويد :اين نصب
اليمسنا ِفيھا َ َ ٌ
برای کسب روزی .يکی ازمفسرين درباره قول حق تعالی که فرموده است َ َ »:ﱡ
ورنج يعنی زحمت تھيه نان وخوراک اھل وعيال ،اما جنت ،فضل وخيرکلی ،وراحت وعطای تمام است.
تمام تغئيرات قلبت بايد درجھت خداباشد ،نه دنيا وآخرت ومردم .حضور قلب درپيشگاه خداجزبامرگ)مسخرکردن(
نفس حاصل نمی شود .بايد چنان ازخود فانی شد! که درھر چه که مينگری ،مرگ رادرآن مشاھده نمائی ،ھرچه را
شنيدی ،.نفير مرگ رانيزازآن بشنوی .يادمرگ درحقيقت بيداری کامل است .تمامی شھوات رامبغوض دار ،وآسايش
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معنونی راطلب نما .بياد مرگ باش ،زيرا مرگ منشاء وسرآغاز نابودی نيست .ھرگاه قلبت سالم شد ،جزخدا ھمه چيزرا
فراموش ميکند .اقرار ميکند باينکه اوست ازلی ،وابدی ،وغير اوھمه آفريده اند .وقتی قلب سالم شود ،ھرکالمی که
ازوی صادر گردد ،حق است وصواب ،کسی آنرا رد نميکند .قلب ،قلب را ،سر ،سررا ،جلوت وخلوت ھمديگررا
مخاطب قرارميدھند.
مغزبه مغز ميگرايد وصواب بصواب ،دراينحال کالم دردل مانند بذری ميشود که درزمين نرومساعد پاشيده باشند ،نه
درزمين سخت وغيرقابل کشت.
ھرگاه قلبت سالم شد ،حکم درختی راپيداميکند که دارای شاخ وبرگھا وميوه فراوان باشد ،ومردم ازآن استفاده نمايند.
اماھرگاه قلب رش معنوی پيدانکرد ،بسان قلب حيوانات است ،يعنی صورت فاقد معنی ،ياظرفی است خالی .دلی که
درجھت خداومتوجه مقام قرب نباشد -اگرچه قلب انس وجن وفرشته ھم باشد-بمانند درختی بی ثمر ،قفس بدون پرنده،
خانه خالی ،گنجينه ای پر ازدينار ودرھم که ازآن انفاق نشود ،ياجسد بی روحی است که بصورت سنگ درآمده باشد،
وآن صورت فاقد معنی است .ھردلی ازخداوند دورباشد ،کافراست ،روی اين اصل خدای عزوجل اين چنين دلھارابه
قسوةً«)-سپس دلھای شما بعد
قلوبکم ِ ْ
او َ َ ﱡ
بعد ِ َ
ثم َ َ
فھی َ ِ َ ِ
من َ ْ ِ
کالحجارة َ ْ
اشد َ ْ َ
قستْ ُ ُ ُ ُ ْ
سنگ تشبيه کرده است ميفرمايد ُ »:ﱠ
ذالک َ ِ َ
ازآن )قتل نفس( ،مانند سنگ يا سخت ترازآن شد .سوره بقره آيه .(٧۴
ادامه دارد....
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