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مجلس شصت ودوم)درتوحيد(
قسمت چھاردھم
شيخ عبدالقادرگيالنی)رحمة ﷲ عليه( درادامه فرمودند:
قلب ازمردم گسيخه درکمال انقياد تحت امر وفرمان خداوند قراررميگيرد .ازخلق بگسل وبخدا بخويش بپيوندد ،وبدان که
ھرگاه خداوند راياد کردی ،محبی ،وھروقت عنايت اورا نسبت بخويش احساس نمودی ،محبوبی .ھروقت بازبان
ّ
باسر وباطن به ذکر خداوند پرداختی  ،عارفی.
ذاکربودی،تائبی ،وھرگاه
ترا توصيه ميکنم تاکامال اخالق خودرااز رذايل پاک نکرده ای ازمصاحبت صالحين خودداری کن)،خويشت راازجرگه
آنان ننمای( .تاوقتيکه لقمه ای يا خرقه ای دگرگونت ميکند ،فساد برصالحت غالب است .پس بايد تمام خودخواھی ھا
راازخود دورکنی ،تاشايستگی ھمنشينی صلحا رااحراز نمائی.
ای بندگان خدا بسوی زندگانی جاودانی بشتابيد ،بشتابيد بسوی چشمه ای که ھرگز آب آن فروکش نمی کند ،به درگاھی
روی آوريد ،که ھرگز بسته نمی شود ،درسايه ای قرار گيريد که ھيچگاه زوال نمی پذيرد.
اوامر خدای عزوجل برتودين است ،دردادای آن بکوش ،ھرگاه برخواست خداچيزی ديگری رابرگزيده وترجيح دھی،
ظلم کرده ای ،واگر خواست واراده خداوند رارد نمائی ،دچار کفرشده ای .ازدنيا باندازه رفع نيازاستفاده نما ،و استکثار
وافزون طلبی وبه لھو ولعب سرگرم شدن راترک گوی .ھروقت اسالمت تحقق يافت ،خودرابخدا تسليم خواھی نمود،
وموجوديت خودرا دريد قدرت او قرار خواھی داد.
ظاھروباطنت رابالباس تقوی بيارای ،تاعنايت حق تمامی صفات ناپسند را بميراند ،وبه خصال ستوده زنده ات گرداند،
مومن بديدار خلق مرده است وبياد حق زنده ،ديدار خلق راذلت وخواری ميداند) زمانی که رابطه ازحالت متعارف
ومطلوب خود خارج شده وبرای ايشان به انحاء مختلف جنبه الوھيت قائل شود( .وياد حق را رفعت مقام .راھنمايان
ومرشدين مريدان راستين وصادق ھرگاه مريدی راببيند اورابه محونفس دنيا امر ميکنند .ھرگاه قلب موفق به احراز
چنين مرتبه ای شد) ،تنھا ھدفش( رسيدن به مطلوب است ومحبوب ،بگاه دست يابی به کمال اين مرحله ،ابتداء بايد حال
مشترک راترک نمود ،سپس ترک مباح کرد ،وتنھا به حالل مطلق که عبارت است از :اجماع حکم وعلم واتفاق ظاھر
وباطن ،اکتفا نمود ،بصورتيکه وقتی سالک ديده باطن راميگشايد دراطراف خود ارواح انبيا رامشاھده کند ،که وی را
برتناول دستورميدھند.
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برپای خيز وازبيم واميد بخلق ،ازقدح ومدح آنان ،وازظاھر وباطنشان دوری گزين ،دست حاجت بسوی خدا بر ،تاغنی
وتوانگری حقيقی رابيابی ،جويای محمو بعدازاثبات،عدم پس ازوجود ،قرب بدنبال بعد ،صفای پس ازکدورت ،وصل
بعد ازقطع،لقای بعد ازفقد ،صحت قلب بدون حضور زبان ،درستی باطن بی وجود قلب ،وباالخره صحت باطن بدون
الحق«َ ِ )-
انشره«.
الواليةُ ْ َ ّ
شاء َ ْ َ ُ
اذا َ َ
نالک ْ َ َ َ
وجود باش»،هُ َ ِ َ
ای بلھوس ،اسباب وارباب دنيوی راازخود بران ،تاواصل شوی ،وآنچه راکه کترک گفته ای ،آنھا به پيشوازتوآيند.
ھرطعامی برطبق اخالص حاضر است .طبيب معنوی درخانه دل ،ومحبوب در خانه قرب است .مردی برپای خاست
ومساله ای راپرسيد ،شيخ )رضی ﷲ تعالی عنه( جواب داد ،خودداری کن ،می بينم سوال توازھوای نفس سرچشمه
نفسهُ«)-.خداوند شمارا ازخود
ويحذرکم ﷲُ َ ْ ُ
گرفته است ،مراميازمای ،من شمشير حقيقت رادردست دارم َ ُ َ » ،ﱢ ُ ُ ُ
برحذرميدارد.سوره آل عمران آيه .(٢٨
اما توای عامی ،خدای ازعذاب خويش برحذر ميدارد ،وتراای خاص ،ازنفس خود برحذر ميکند ،وای خاص الخاص،
تراازتقليبات ودگرگونيھائی که درعلم خوددارد ،ھشدار ميدھد ،ترا ای عامی ھشدار ميدھد ،تابه چشم وگوش ظاھر بينت
اعتماد نکرده وبه توان ودارائيت دلخوش ننمائی ،ومتوجه سرای آخرت باشی ،وخاص وخاص الخاص رابحذرميدارد،
تامبادا دچار غفلت گردند ،واينھا ھمه درجھت کما ل يافتن قلب است زيرا ھروقت قلب کمال يابد ،آنچه درميان آسمان
وزمين است نميتواند اوراگزندی رساند .واين مقامی است که به صرف آرزو ممکن نمی گردد ،بلکه به شايستگی
واھليت وزھد وتقوی ميسر ميشود.
مريدی به نزد حکيمی آمد ودرپيش رويش نشست وگفت :من درجنت بقعه ای راآرزو دارم ،وديگر چيزی نمی خواھم.
حکيم اوراگفت :ای کاش دردنيا نيز ھمچنين قناعت ميکردی) ،زيرا قناعت دردنيا موجب حصول تمنيا اخروی ميشود(.
مرگ حق است ،پس درحال بمير.ميدانی که ميت رانشست وبراخاست ،عطا و بخشش ،اميد ورجا ،ودوستی ودشمنی
نيست ،پس تونيز درجلب منفعت ودفع ضرربمانند ميت باش ،وازخلق واتکاء به آن بمير ،ودرگفتار ورفتارت صادق
باش ،چون ازمرده انتظار کذب وريا نمی رود.
وای برتو!ازمن دنی رامی طلبی؟ ميان من ودنيا فاصله ازمشرق تامغرب است ،من نصيب خود رابادست توحيد
ميگيرم ،توبايد ازمن آخرت راطلب نمائی ،وبخواھی تاجھت رسيدن به قرب حق راھنمائيت نمايم.
محمد)صلی ﷲ عليه وسلم( وپايه وبنيان آن فرو ريخته است ،ای جامعه
)ای مسلمانان!( بدانيد که ديوارھای دين
ّ
مسلمين،بشتابيد تا آنرا تجديد بناکنيم.
بارخدايا! ماراازخواب غفلت بيدارنما ،برای ھمديگر سودمند مان گردان ،ما رابخود آرتانفسھايمان پاک گردد ،آمين.
ازشريط واعظ يکی اينست که خود مومن باشد ،زيراشايسته نيست کسی که خود بنده خلق است ديگری رابخالق بخواند،
مگراينکه اول خود به حق رسيده باشد.
وای برآنکه به خود ،خداورسول خيانت ميکند ،ديگران رابه نيکی امر ميکند ولی خود ازعمل نيک بدور است ،ازعمل
بدنھی ميکند ،ولی خود بدان می پردازد ،ميگويد وعمل نميکند ،پارسائی به لباس ظاھر وروی زرد نيست ،صفای باطن
و اخالص رامی طلبد .دوستان خدا راھرکدام دردل شحنه وپاسبانی است که ھمواره باآرزوھای نفس درجنگند.پيغمبر
من َ ُٔ
امتک«)-
فقلت َ ْ
بالمقاريضُ ْ ُ َ ،
اکرم)صلی ﷲ وسلم( فرموده استَ ْ َ َ » :
قال ُ َ َ ُ
أقوما ً ُ ْ َ ُ
علماء ُ ّ ِ َ
ھو ِ
رأيت َ ْ َ
تقرض ِ َ ُ ْ
شفاھم ِ ْ َ ِ ِ
الء؟ َ َ
گروھی راديدم که لبھايشان راباقيچی قطع ميکردند ،پرسيدم آنان چه کسانی ھستند؟ گفتند علمای امت تو!
خدای تبارک وتعالی به برخی ازپيغمبران خطاب ميفرمود :مواظب باشيد شمارا ِ ّ
غره وفريفتگی فرانگيرد ،يعقوب )عليه
السالم( درآغاز امربريوسف بسيار ميگريست ،اما بعد بخود آمد ،وبرای خود گريه ميکرد ،ازعصمت پيغمبری خود
خوف داشت.
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اماشما تنھا به گوشھای ظاھری توجه ميکنيد ،وبه گوشھا اندرونی که بايد شنوای اسرار حق باشند کمتر اعتنا مينمائيد.
ای فرومايگان،ای ھيزمھائی که جزبرای سوختن مصرف ديگری نداريد ،آگاه باشيد که خداوند عزوجل فرموده
مور« ،من شبان ومحافظ شمايم ،واين مقام رازمانی کسب نمودم که باشمشير توحيد تمام
است َ »:ﱠاال ِ َالی ﷲِ َ ُ
تصير ْاالُ ُ ُ
عاليق)دنيو( راقطع نمودم .بدانيد که حمد وذم واقبال وادبار شما درنزد من يکسان است ،چه بسيارکسانی که مرا خدمت
کرده وبمدح پرداخته اند ،ولی من ھمه راازخداميدانم)نه ازمخلوق( ھرخدمتی راکه برای شما انجام دھم صرفابرای
رضای خداست،اگرامکان ميداشت باھريک ازشما بدرون قبری می آمدم ،تاجواب فرشتگان مأمور رابدھم ،تااين حد به
سعادت شما برادران مومن عالقه مندم.
خداوند به ھربنده ای نظر عنايت داشته باشد ،عشق خودرادردل اوجاگزين ميکند.
باکسانيکه به دنيای دون شادند ،منشين ،بلکه آنرا ھمنشين باش که غم آخرت دارد ،باآنکه می خندد  ،بلکه باآنکه مگيريد
تونيز بگری ،با بلند ھمتان روزگار سرکن ،نيازمند يھای خودراازدرگاه حق بطلب ،به آستانه قرب تکيه زن ک ،از
فتح
ھل َ َ َ
صدقات رادريافت ميفرمود ودربين فقراومساکين تقسيم مينمود ،سپس به خانه برميگشت،ممسرانش باوميگفتندْ َ »:
يقولون ِ ّ
صائم« )-آيا درباره مانيز گشايشی حاصل شد؟ چيزی به مارسيده؟ ھرگاه گفته ميشدنه،
قيل َال َ ُ ُ َ
َْ ً
شيئ؟ َ ِ
انی ِاذاً َ ِ ً
فاذا ِ ْ َ
آنان ميگفتند ماھنوز روزه ايم« نيت روزه رابا شکر حق تجديد ميکردند ،وھيچگاه ازکمبود اظھار شکوه وشکايت
نميکردند.
مردی درمجلس شيخ)رضی ﷲ عنه( صيحه ای زد وگفت» :ﷲ« شيخ گفت :بزودی ازاين شخص پرسيده ميشود که آيا
اين کلمه»ﷲ« راازروی نيت درست برزبان آورد ،يا ازروی نفاق وريا؟
امروزروزی است که دربرابر پتک گران آزمايش قرارداريم ،ھرکه راتاب تحمل است بنشيند،وآنکه راتوان نيتس
برود .سپس شيخ صيحه ای کشيد وخلق بسياری درحال صيحه وگريه به اتفاق اوبرخاستند ،دراين ھنگام گنجشکی آمد
وبرعمامه اونشست ،واو سرخودراخم کرد ودراختيار گنجشک قرارداد،تامدت زمانی گذشت ،مردم دراطرافش فرياد
می کشيدند ،وگنجشک ھمچنان درجای خودنشسته بود ،تااينکه يکی ازياران خواست اورابگيرد ،که پرنده پرواز کرد«.
ھمه اطرافيان به گريه افتادند ،ودست دعا وانابه به درگاه حق برداشتند ،سپس شيخ )قدس سره( ازمجلس خارج
شددرحاليکه جمع کثير ھمراھيش ميکردند به مسجد رصافه رفتند ،وفرمودند اين آخرزمان است،خداوند ازشرآن به
توپناه می آوريم ،ازاو می گريزم ولی به قضا وقدر نيزراضی ھستيم.
ھشيار باش که دينت را فدای دنيا نکنی ،آبرويت رامحفوظ دار ،کارکن وکسب نما تاپريشان نباشی ،باوجود خداخود
راازخلق بی نيازبدان.
ابراھيم خواص)رحمة ﷲ عليه( گفت» :مدق زمانی دربيابان زندگی کردم ،و باکسی مالقات نداشتم ،روزی به مکانی
گذر کردم ،جوانی راديدم که ايستاده است ،بدو گفتم ازکجا می آئی؟ گفت ،ھو،گفتم به کجامی روی؟ گفت ،ھو ،بدو گفتم
اگر باھو صادقی خودرافدای ھو نما ،دردم صيحه ای کشيد وافتاد وجان داد ،من درصدد آن برآمدم تاقبر برايش آماده
کنم واورا دفن نمايم ،اندکی ازاودور شدم ،وقتی برگشتم اورانديدم ،ھاتفی درگوشم آوازداد :اين راملک الموت جويا
جنات
شدنديدش ،بھشت اوراخواست نيافتش ،آتش درخواستش کرد ،پيدانکرد ،گفتم پس اکنوی کجاست؟ جواب دادِ »:فی َ ﱠ ٍ
مقتدر«)-دربوستانھاوچشمه ساران درجايگاه صداقت به نزديک خداوند توانا.سوره قمر
ونھر ِفی َ ْ َ ِ ِ ْ
ق ََْ
عند َ ِ ْ ٍ
مليک ُ ْ َ ِ ٍ
ََ َ ٍ
مقعدصد ٍ
آيه .(۵۵
ای بلھوس  ،ازدرھای واقعی بخانه درآی ،ازدرفنا ،فنادرذات حق باطاعت و عبادات .جليس وھمنشين مقام قرب شو،
برخوان نعمت حق مھمان باش ازنعم بی زوال اوبھره گير ،به اسرار آسمانھا وزمين وشناخت ذات اوبپرداز .تودرپشت
ديواری ھستی به ضخامت يک فرسخ ،وميخواھی باسوزنی که دردست داری برای خود راه عبوری ايجاد کنی ،اين
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ممکن نيست.اما اولياء ﷲ ھرگاه به پشت اين ديوار ميرسند ،ھزاران دربرويشان گشوده ميگردد ،ازھربابی به داخل
دعوت ميشوند.
نعمت رابگير وشکر منعم را بجای آر ،به نعمت بنگر ودقت کن که آيا اين عطای خداست ياوسيله قھرونقمت؟ به ظاھر
فريفته مشو ،منعم رافراموش مکن ،به چپ وراست منگر ،چشم ازمنعم وامگير ،وازدست)عجوز( دنيا چيزی مستان،
چه ممکن است مسموم باشد .ھرگاه به طعامی دست يافتی ،به وزير ومشاور خود که ھمانا کتاب وسنت است مراجعه
کن ،اگر ترابراکل آن فتوا دادند ،بخور ،واگر منع نمودند  ،خودداری نما وشتاب مکن ،ھرگاه بانفس مخالفت ومجاھدت
النفس ْ ُ ْ َ ِ ﱠ
المطمئنةُ« واقع ميشود ،و)صالحيت( ملھم شدن
ياايتھا ﱠ ْ ُ
کردی ،اونيز باقلب ھماھنگ خواھد شد ،ومورد خطاب َ َ » ،ﱠ ُ َ
ازقلب رامی يابد ،وقلب نيزازسر وباطن وباطن ازحق عزوجل آگاه ميشود.
وشيخ)رحمة ﷲ عليه( دراين حال گفت :خدايا مادرطلب توھستيم ودوستدار تو ،ماراخوار مگردان.
وبازفرمودند :اشتغال به غير خدالھو ولعب است وگناه ،وازدايره قرخارج شدن .ازاولياءﷲ کسانی ھستند که فرشتگان
رامشاھده کرده اند ،يکی ازايشان در مسجدی واقع درشام نشسته بود ،درحال گرسنگی پيش خود ميگفت ،ای کاش اسم
اعظم راميدانستم ،ناگھان ديد که دونفر نزدش نشسته اند ،يکی ازآنھا به ديگری گفت :آيا ميخواھی تراسم اعظم تعليم
کنم؟ جواب داد ،بلی گفت ،بگو»ﷲ« آنشخص پيش خود گفت ،من که اين راميگويم ،بازيکی ازآندو نفر گفت ،مقصود ما
ازاسم اعظم ،ﷲ ظاھر نيست ،بلکه وقتی باگفتن ﷲ اسم اعظم راياد کرده ای که در قلبت جز ﷲ چيزی ديگری نباشد،
سپس ھردو به آسمان عروج کردند.
ظاھرت راباخلق بداروباطنت راباخالق ،درپيشگاه حق فارغ ازدنيا و مافيھا ،مقيم شو ،به بيابانھا ودشتھا رو ،وايمان
واقعی رادرخلوت وتنھائی بدست آر.
)عبد( صالح خود وعيال واوالدش رابخدا واگذار ميکند ،اما فاجر عيال و اوالدش رابه درھم ودنيارش می سپارد ،لذا
عاقبتش به نياز وتنگدستی می انجامد ،تو نيزاگر چنين باشی بدان که قلبت ازگوساله حب دنيا بھره گرفته ومورد قھر
خداميباشی.
بارخدايا،دردنيا وقيامت مارايار ومعين باش ،دنيا رابجھت تقويت دين نصيبمان گردان ،وآخرت رابجھت لقاء خود،
بارخدايا ،ازآنچه که رنگ ريا دارد بدورمان دار ،آمين.
ھرگاه صالحی به نزدمن بيايد ،بدوميگويم ،اگر فرداترا مکانتی بودمارابا خوددار ومانيزاگر مقامی داشتيم باتوھمراھيم.
گفتارم راباخلوص نيت بپذير تا رستگاشوی ومن نيز بخاطر صدق کالمم رستگارگردم.
خلق سه گونه اند :فرشته  ،شيطان وانس ،فرشته خيرکلی است ،وشيطان شر مطلق ،وانس مخلوطی ازھردو ،يعنی ھم
استعداد خيروھم شر دروجود انسان وجود دارد ،ھرگاه خيردروجود عبد برشرش غلبه داشت ،ملحق به فرشته است،
واگرشر برخير غالب بود ،ملحق به شيطان است.
)ياقوم( اسالم درحال گريه است ،دستھا رابعالمت فرياد رسی ودادخواھی ازدست اين فاسقان وفاجران بلند کرده است،
ازاين بدعت گذران وگمراه کنندگان بفرياد است ،ازاين ستمگرانی که لباس دروغ بتن کرده وادعای دين دارند،
درخروش می باشد.
سگ صاحبش رادرشکار ،ودرحفظ وحراست خانه کمک ميکند ،وبه ھنگام ديدار باصاحب خوددم می جنباند ،تمام اينھا
رادرمقابل لقمه ای انجام ميدھد که به او ميدھند ،وتو عليرغم متنعم شدن ازتمام نعم الھی  ،اورا اطاعت نمی کنی،
وحدود واوامر وناھيش رامھمل گذاشته ای.
)ياغالم( ياغالم چيزی رابافقر وصبر برابر مدان .باوجود خداخود راازھمه چيز بی نياز بدان ،چه بسا آنانکه توانگری
ظاھری کسب ميکنند ،ازخدابی خبر ميشوند ،وحيات فانی دنيا رابرخداوآخرت ترجيح ميدھند ،ارضای شھوات
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وخواستيھای نفسانی راازاوامر حق باالترميدانند ،حرام رابرحالل ،افطار رابرروزه ،غفلت رابر بيداری ،معصيت
رابرتوبه ترجيح ميدھند.
تسمع
وای برتو! پنھانيھايت دارد آشکارميشود!! ازرسول اکرم )صلی ﷲ عليه وسلم( بشنو که فرموده استْ َ َ »:
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من َ ْ
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رامالقات کره باشی ازصفاتش چيزھائی بشنوی که پس ازديدارش برتومعلوم شود که چنان نيست ،و عکس آن شايد
کسی ديدارش ازاخبارش بھتر باشد( .پس چنان باش تابھتر ازآن باشی که درباره ات خبر ميدھند ،نه آنچنان که خبرت
ازديدارت بھتر باشد.
مومن دردنيا پادشاه ودرآخرت معزز است ،عملش اطاعت وفرمانبرادی خداونداست ،وازمعصيت بيزاری نمودن
درظاھر وباطن دنيا راپشت سر انداخته است.
ای فرزند ،ھرگاه خواستی به طعام وشرابت دست ببری ،بگو نميخورم تابرايم معلوم شود که به سم عالئق دنيو مسموم
نشده است) .ميگويد (:ای نفس آنرا ازدست بينداز ،تاناظر خرج آخرت برسد وصحتش راتائيد نمايد ،آنگاه ازآن استفاده
کن ،ودرھای ميان خود ودنيا راببند.
آين آرامش واطمينان که به غير حاصل کرده ای چيست؟ برای تو چه سودی دارد؛؟ دست دردامن مردان حق زن،
آنانيکه غرق شدگان دريای پرتالطم دنيا رابه ساحل نجات ميرسانند ،آنانيکه بيمار لذايذ دنيوی رادرمان ميکنند ،کوشش
کن تا ايشان رابيابی ،واگر نيافتی برحال خود گريه کن.
قدربرروی آنانی که به قضا راضيند ميزند ،دستشان راميگيرد ،وبه باب قربشان ھدايت ميکند .پس باقدر مخالفت مکن
وباخواست خدا موافق ومرافق باش.
يحيی بن معاذ)رحمة ﷲ عليه( گفته است»:گفتار صديقين جانشين کالم انبياء است ،سخنانشان ازخداست وبرای خدا«.
درقبرستان بنشين وازمردگان بپرس باشما چگونه برخورد کردند؟ به کجا رفتيد؟ اھل واوالد وخانه ھا واموالتان چه شد؟
جوانی وتوانتان چه شد آن امر ونھی ھا که ميکرديد کجا رفت؟ اخذ وعطا ودوستی ھاوارضای شھوات چه شد؟ گوئی
اينچنين تراجواب خواھند دادکه:ازآنچه که درپشت سرخود برجای گذاشته ايم پشيمانيم ،وبه آنچه که برای امروز تقديم
کرده ايم شاديم .تو نيزبدان که بزودی دررديف مردگا ن خواھی بود ،وگوردرحاليکه بدون ياروياوری دربرت خواھد
گرفت ،پس ھشيار باش وعاقل ،وانديشه آنروزراياد مبر.
روزی جنازه ای به مجلس او)شيخ( آورده شد ،خطاب به حاضران گفت :اين رامی بينيد که چگونه مرگ ھمه چيز
راازيادش برده است ،تاجائيکه ديگر احدی از نزديکانش رانمی شناسد ،ھمچنين ھرگاه معرفت حق دردلی جای گرفت،
چنان اورا مدھوش ميکند وازدنيا بدورش ميدارد ،که به جز ذات حق به چيزی نمی انديشد.
»ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفی االخرة حسنه وقنا عذاب النار«.آمين.
تمت بعون ﷲ تبارک وتعالی.
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