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مجلس ھفتم )درصبر(
شيخ عبدالقادر)قدس سره( روزيکشنبه ھفدھم ماه شوال  ۵۴۵ھجری قمری درخانقاھی چنين فرمودند :خداوندا ! سالم
محمد نازل فرما! » َ َ ْ ِ ْ
وافرغ َ َ ْ َ
اقدآمنا«)-صبر وشکيبائی رابه ما
محمد وآل
وصلوات خودرا به روان پاک
علينا َ ْ ً
ﱠ
ﱠ
صبرا َ َ ِ
وثبتْ َ ْ َ
ارزانی دار ومارا پايدار فرما-سورۀ بقره آيت .(٢۵٠
)ياقوم( شکيبا باشيد ،چه دنيا تماما ً رنج وسختی است .و خالف آن ناممکن ،ھيچ نعمتی نيست که درکنارآن رنج
ومصيبتی نباشد ،ھيچ شادکامی نيست اال اين که درجنب آن تلخکامی وجود دارد ،ھيچ گشايشی وجودندارد جزاين که
درکنارش تنگنائی قراردارد .زندگی خودرا دردنيا صرف کنيد وروزی خودرا طبق موازين شرع اخذ نمائيد ،که فقط
دنيا درھمين حد مفيد است.
)ياغالم( روزی مقسوم خويش را با رعايت احکام شرع به دست آور ،اگرمريد صادقی ومخلص ،دررعايت موازين
قانت ومقرب ھستی به خواست خدا عمل کن ،چه خداوند آمرمطلق است،
دين وانجام اوامر خداوند کوشاباش ،و اگر ِ
واوست که بتو امر می کند وباز می دارد ،وپويا وجويايت می سازد.
خلق سه گروھند :عامی ،خاص وخاص الخاص.
اما عامی مسلمانی است پرھيزگار که پا به پای شرع گام برمی دارد ،به قوانين شرع گردن می نھند وازآن جدانمی شود
نھاکم َ ْ
فاانتھوا« )-آنچه که
عنهُ َ ْ َ ُ
الرسول َ ُ ُ
فخذوهُ َوما َ ُ ْ
و به قول خدای عزوجل عمل می کنند که می فرمايدَ »:و َما ُ ُ
آتاکم ﱠ ُ َ
رسول به شما عطا کرد بگيريد وازھرچه منعتان نمود ،خود داری نما! -سورۀ حشر آيت .(٧
کسی که اين دستور العمل را اجراء کرد ،به مرحلۀ خاص می رسد ،سپس درظاھر وباطن آن را به کارمی بندد ،دلش
منور می شود ،باآن می بيند وھرگاه به حکم شرع چيزی ازدنيا بدوتعلق گرفت ،قلبش ازآن بيزاراست .جويای الھام
فجورھا َ َ ْ
وتقواھا« )-٠به
فاالھمھا ُ ُ َ
حق است ،زيرالھام حق عام وخاص راشامل می شود .خداوند متعال می فرمايدَ َ ْ َ » :
نفس ،تمام گناھان وپرھيزکاريھايش را الھام کرد .سورۀ الشمس آيت  .(-٨قلبا ً پرھيزگاراست و گوش به الھام حق دارند
ونشان او آنست که به ظاھر شرع متمسک است وھرچه را درحيطۀ اقتداردارد بدان راضی است .سپس ترقی کرده و
قلبش به نورحق روشن می گردد واين مرحله )طبعاً( بعد ازعمل به ظاھر شرع دست می دھد .دلش ازحب دنيا فارغ می
گردد ،نور ايمان  ،نور آرامش درونی می رسد .تمام اينھا ازبرکات پيروی شرع وانجام وظايف شرعی حاصل می
شود.
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واما ابدال که آنان خاص الخواص اند ،اعمال خويش رابه فتوای شرع منظم می دارند .سپس به اوامر خدا والھامات حق
متوجه می شوند.
وماورای اين سه گروه که بيان شد ،ھردسته وگروه ديگری وتحت ھرعنوانی که باشد .ديگرگرايش به غيرخداست
ونتيجه اش نيستی ،بيماری است به دنبال بيماری ،حرام است بعد ازحرام ودرد سر بعد دردسر  ،طاعون دروجود وسل
درجسد می باشد.
)ياقوم( آزمايشات الھی به شماروی می آورد تامعلوم گردد چگونه عمل می کنيد .آيا ثابت وپايدار يا فراری وگريزان؟
آيا باز درتصديق خود استواريد يا به تکذيب وانکار می پردازيد؟ کسی که بامقدرات موافقت نداشته باشد ھمراه وموافق
حقيقی نيست .کسی که به قضای الھی راضی نباشد ازاو راضی نخواھند بود .کسی که بخشندگی نکند مورد بخشش
قرارنمی گيرد .ھرکس قصد ديدارنکند برمرکب اراده سوارنمی شود.
ای جاھل ،توقصد داری درخواست خدا تغيير وتبديل حاصل کنی؟ آنچه راکه می انديشی)درواقع( خدای دومی است .و
می خواھی که خداوند متعال نيزياری ات دھد؟ برای رسيدن به مقصود در باطن خود دگرگونی ايجاد کن ،چون
ھمانگونه که دروقت آزمايش خالص وناخالصی جواھر معلوم می شود ،ادعاھای کاذب نيز به گاه امتحان روشن می
شوند .به قصد رضای خدا و درمقام انکار نفس خود برآ ،که ھرگاه قادربه انکارنفس شدی و ازتمايالتش جلوگيری
کردی ،می توانی به انکار زشتيھای غيرخود نيز مبادرت کنی .بدان که متناسب به قدرت ايمان منکرات و بديھا دورمی
شوند وبه اندازۀ ضعف آن دردل جايگزين می گردند .قدرت ايمان نيروی پايداری دربرخورد با شياطين انس و جن می
باشد وھمان قدرت ايمان است که شخص رابه ھنگام نزول باليا وسختيھا ثابت وپايدار می دارد .اگر ايمان تو ازين نيرو
ھا برخوردار نيست پس ادعای ايمان مکن.
به کسی غيرازخدا دلبستگی پيدامکن ،چون اگرتمام مردم جمع شوند و بخواھند محبت چيزی راکه تو ازآن متنفری،
دردلت ايجاد کنند ،قادرنيستند ،زيرا که فقط خداست که قادر برانجام تمام اموراست .براين اساس رسول اکرم) َ ﱠ
صلی ﷲُ
وسلم( می فرمايد» :حبب الی من دنيا کم ثالث :الطيب والنساء وجعلت قرة عينی فی الصالة« )-ازدنيا سه
عليه َ َ ﱢ ْ
ََْ ِ
چيزبرای من خوشايند گرديد :بوی خوش وزن ونورديدۀ من درنماز( .که پس اززھد و اعراض از دنيا خداوند متعال
حب آنھا رادردل اوجای داد .پس دل راازخواستھای نفسانی فارغ گردان ،تاخداوند آنچه راکه برايت صالح می داند،
مھرش رادردلت جايگزين نمايد.
اآلخرة َ َ َ
الدنيا َ َ َ
النار«!.
وآتنآ ِفی ﱡ
وقنا َ َ
حسنةً ُو ِفی ِ َ ٍ
حسنةً َ ِ
»َ ِ
عذاب ﱠ ِ

afgazad@gmail.com

٢

www.afgazad.com

