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مجلس ششم)درپند برادر مؤمن(.
شيخ بزرگوار عبدالقادر قدس سره درروز جمعه نيمه شوال سال  ۵۴۵ھجری قمری درمدرسه چنين فرمودند:
دلھای گروه دوستان خدا ،پاک وصاف و متوجه ياد خدا و از خلق بدور می باشند ،دنيارا از ياد برده ند وھمواره به فکر
آخرت اند .آنچه ازمال دنيا دراختيار دارند درنظرشان بی قدر است وآنھا رافراموش کرده اند ،وبدانچه نزد خدای تبارک
وتعالی موجود است می نگرند .ولی شما گروه غافالن ،ازآنان بدوريد وازشيوه وروش آنان غافليد ،جمع مال دنيا
ازآخرت غافلتان کرده است .شرم ازخدای را رعايت نمی کنيد ،بلکه با بی شرمی به غفلت خود ادامه می دھيد.
بيا ،اندرز اين برادر مھربان خودرا قبول کن وباآن مخالفت مورز ،زيرا من در بارۀ سود وزيان تو چيزھائی را می
بينم که تونمی بينی ،ازين رو رسول اکرم) َ ﱠ
عليه َ َ ﱢ
من« )-مؤمن آئينۀ
المو ِ ُ
من ِ ْ
صلی ﷲُ َ َ ْ ِ
المو ِ ِ
مرآةُ ْ ُ ٔ
وسلم( می فرمايدٔ ُ ْ َ »:
مؤمن است( .مؤمن صادق وراستگو دراندرزھايش چيزھائی رابرای برادر مؤمن خودروشن می کند که اواز آنھا بی
اطالع است .وی را از ارتکاب گناھان بازمی دارد وبه عمل حسنه ونيکو وامی دارد .وآنچه راکه بسود وزيان اوباشد
برايش بيان می کند.
خدای را سپاس می گويم که مرا به پند واندرز خلق مأ مورکرده وبه قلبم الھام فرموده است واين را مھمترين وظيفۀ من
قرارداده است.
ای گروه مريدان ودوستان! من ناصح شماھستم ودربرابر آن ھيچ اجر وپاداشی نمی خواھم ،بلکه جزای آن درآخرت
نزد خدای من ثابت است .من بندۀ دنيا و طالب آن نيستم و به آخرت ھم سرفرونمی آورم ،زيرا جزلقاء ﷲ چيزی ديگری
درنظرمن بھائی ندارد .کسی راغير ازخدای يکتا وخالق قديم بنده نيستم .شادمانی من درنجاح ورستگاری شما وحزن
واندوھم درھالک شماست .ھرگاه روی يکی ازمريدانی راکه به دست من به نجاح رسيده است می بينم ،شادمان می شوم
وازچشمۀ زالل شکرالھی سيراب می گردم ،که اين بنده اينگونه به دست من به مقصود رسيده است.
)ياغالم( مراد و مقصود من توئی نه خودم ،می خواھم ترا درجھت صالح رھنمائی کنم .ولی توصرفا ً به خاطر منافع
خود مرا دوست داری ،ھرچه زودتربه من تاسی نما تا بزودی ازپل غفلت بگذری وبه صراط مستقيم برسی.
)ياقوم( تکبر وخودخواھی نسبت به خلق وخالق را زسربدرکنيد .قدرخودرابشناسيدودرنفس خودفروتن باشيد ومتواضع.
چون اگرنيک بينديشيد ،اول نطفه ای بوديد خسيس وازآبی پست ودرآخر جسدی ھستيد بوی ناک برخاک افتاده ،ازآندسته
مباشيد که طمع مال دنيا آنان را پای بسته وھوای نفس شکارشان کرده است وآنھا را به دربار سالطين وامراء به طلب
آنچه که نصيبشان نيست سوق می دھد ،يا به طلب روزی مقسوم خود با خواری وپستی می کشاند .رسول اکرم) َ ّ
صلی ﷲُ
عليه َ َ ﱢ
وسلم( می فرمايد:
ََْ ِ
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يقسم َلهُ« )-سخت ترين عذاب خداوند برای بندگانش آنست که آنان رابه
»َ َ ﱡ
لعبده َ َ ُ
عزوجل ِ َ ْ ِ ِ
اشد ُ ُ َ ِ
طلبهُ َما َلم ُ ْ ِ ْ
عقوبات ﷲِ َ ﱠ َ َ ﱠ
طلب آنچه که روزی آنان نيست وادارد(.
شگفتا! وای برتو! ای نادان به قضاء وقدرالھی ،آيا می پنداری تمام خلق دنيا اگر متفق شوند می توانند آنچه را که
خداوند برای تو مقرر نفرموده است ،به تو عطا کنند؟! .اين وسوسۀ نفس است که دروجود تو جايگزين شده است .دراين
حالت تو بندۀ خدانيستی ،بلکه بندۀ نفس و شھوات ودرھم ودينارت می باشی .کوشش کن رستگاری رابيابی ،شايد
بدينوسيله نجات يابی.
يکی ازبزرگان فرموده :ھرکس به مصاحبت مصلحی نرسيد رستگارنمی شود .تومصلح ومفلح رامی بينی ولی نه باديدۀ
باطن بلکه باچشم ظاھر ،وچون ازايمان حزمی بھره ای نداری نمی توانی اوراکامالً درک کنی ،زيرا جز خودکسی
رانمی بينی .خداوند متعال دراينمورد می فرمايد ِ َ » :ﱠ
الصدور«-
االبصار َ ِ َ
والکن َ ْ
تعمی ُ ُ ُ ُ
تعمی ْ َ ْ َ
القلوب ﱠ ِ
التی فی ﱡ ُ ِ
فانھا ال َ ْ َ
)ديدگان ظاھر نابينا نيستند ،بلکه قلبھائی که درسينه جادارند بصارت وبينائی ندارند .سورۀ حج آيت .(۴۶
کسانی که چشم طمع به دست ديگران دارند دين خودرا به دانه ای انجير فروخته اند ،آنچه راکه پايدار است باناپايدار
مبادله نموده اند ،يعنی دنيا رابه جای آخرت برگزيده اند و باالخره نه اين رادارند ونه آنرا ،نه ازدنيا بھره ای دارند و نه
ازآخرت.
تازمانی که دارای ايمان کامل نيستی ،وبه مرحلۀ توکل نرسيده ای ،ازکسب اسباب معيشت کوتاھی مکن تا نيازمند غير
نشوی ،که مجبور گردی دينت رابه بھای اموال دنيا بفروشی ،وھرگاه به مرحلۀ توکل وايمان کامل رسيدی ،آنگاه تمام
اسباب وسبب ھا درنظرت کم بھا می شود وقلبت از دلبستگی به شھرو ديار وزن وفرزند وشھرت بيزارمی شود وآنچه
را که دراختيار داری به زن و فرزند وبرادران و دوستانت خواھی بخشيد ،وبه حالی دچار خواھی شد که تصور می
کنی فرشتۀ مرگ روحت راقبض کرده است ،ويا اينکه پرندۀ شکاری مرگ ،ترا ربوده است ،مانند اين که زمين شکافته
شده وترابلعيده است .يااين که امواج قضاء وقدر ترا ربوده ودردريای فنا غرق نموده است .ھرکس بدين مقام رسيد ديگر
ھيچ چيز نمی تواند بدو زيانی برساند واسباب وسببھای ظاھری اثر درباطن او ندارد واو به تمام آنھا بی اعتناء می
باشد.
)ياقوم( ھرگاه قادربه ترک تمام تعلقات دنيوی که برايتان توضيح دادم ،نيستيد ،به اندازۀ توان ازدلبستگی خود نسبت به
آنھا بکاھيد .رسول اکرم) َ ﱠ
عليه َ َ ﱢ
وسلم( می فرمايدُ َ َ َ »:
ھموم ﱡ ْ
الدنيا َ ْ َ َ ْ ُ
مااستطعتم« )-بقدرتوان خويش را
تفرغوآ ِ ْ
صلی ﷲُ َ َ ْ ِ
من ُ ُ ِ
ازعالقه مندی به دنيا فارغ سازيد(.
)ياغالم( اگرمی توانی خودرا از انديشۀ دنيا فارغ نمائی شروع کن و اال باشتاب به سوی خدای عزوجل برو و دست
دردامن رحمتش زن ،تا ترا ازانديشه ھای دنيا آسوده سازد .چه او برھر کاری توانا وبرھرچيزی آگاه است ،تمام امور
دردست قدرت اوست .درگاه مقدس اورامالزم باش وازاوبخواه تايقين کامل به تو عطا کند وبه انس وقرب خود مفتخر
فرمايد ،وتمام اعضاء وجوارحت رابه بندگی وطاعت وادارد .تمام اين ِنعم رافقط از او بخواه نه غيراو .دربرابر مخلوقی
مثل خود تن بخواری مده ،تمای حوايجت را تنھا ازخدا بخواه.
)ياغالم( صرفت گفتار بزبان ،بدون عمل قلبی واخالص ،قدمی ترا به سوی خدا نمی برد .حرکت به سوی خدا تنھا با
اخالص دل ميسراست .قرب خدا نزديکی باطن است ،بايد باطن واسرار به ياد خداباشد .عمل درست آنست که با
محافظت حدود شرع و باتمام اعضاء و فقط برای رضای خدا انجام شود .ھرکس برای خود مقامی قائل شد به واقع
دارای مقامی نيست .ھرکس اعمالش رابرای خاطرمردم انجام داد دارای عمل صالح نيست .اعمال بايد پنھانی انجام
شود ،نه درظاھر وپيش چشم ديگران جھت کسب اعتبار دنيوی .فقط انجام فرايض است که ازاظھار آن چاره ای نيست
ولی درانجام آنھا نيزقلب بايد متوجه خدا باشد و جزرضای خدا قصد ديگری نداشته باشی .سھل انگار تو در بنيان و
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اساس دين ،به تو نفعی نمی رساند .اگرزير بنای معنويت سست است درصدد جبران آن باش .زيرا بنای ھرعملی توحيد
واخالص است .محکمترين بنا ،بنائی است که بااين زيربنا ساخته شده باشد .با استمداد ازتوفيقات خداوندی به بنای
اعمال بپرداز ،نه باتکيه واميد به خود .زيرا اعمال موحدين است که دارای قدرومنزلت است ،واعمال رياکاران ومنافقان
ارج وبھائی ندارد.
خداوندا درتمام احوال ما را ازنفاق وريا بدور بدار)آمين(.
آتنا ِفی ﱡ ْ
الدنيا َ َ َ
اآلخرة َ َ َ
النار«.
وقنا َ َ
وفی ْ ِ َ ِ
حسنةً َ ِ
» َو ِ
حسنةً َ ِ
عذاب ﱠ ِ
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