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مجلس دوازدھم )درعدم طلب ازغيرخدا(
رضی ﷲُ َتعالی َ ْ
عنهُ( درروز دوم ذی القعده سال  ۵۴۵ھجری قمری درمدرسه چنين فرمودند:
شيخ عبدالقادر) َ ِ ﱠ
)ياغالم( ارادت تو نسبت به حق َ ﱠ َ ﱠ
عزوجل کامالً ثابت نيست .زيراھرکسی ادعای ارادت به خدا داشته باشد و غير خدا را
طالب باشد ،ادعايش باطل است .مريدان دنيا فراوانند ،ومريدان آخرت اندک .مريدان حق راستگويانند ،که درنھايت کمی
بوده و مانند کبريت احمر ناياب ونادرند .آنان گنجينه ھای ارزشمند دنيا وفرمانروای آن ھستند .به واسطۀ وجود آنان
بالھا ازمردم دفع می شود .به برکت وجود ايشان باران می بارد وزمين گياه می روياند .آنان درآغاز کارازخلق
گريزانند ،ازبلندئی به بلندی ديگر ازشھری به شھر ديگر ،وازويرانه ای به ويرانۀ ديگر می گريزند .ھرگاه درجائی
شناخته شوند ازآنجا کوچ می کنند .ھمۀ ظواھر زندگی راپشت سر می اندازند .و کليه گنجينه ھای دنيا رابه اھل آن وامی
گذارند .ھمواره براين حالتند ،تااين که قلعه ای از خويشتنداری دراطرافشان ساخته می شود و جويبارھای حقيقت در
قلبشان به جريان می افتد ،لشکريانی ازجنود الحق گرداگرد شان رافرامی گيرد .که ھريک ازافراد اين لشکر درحفظ
وحراست وبزرگداشت آنان وظيفه ای دارند و از اعتنای به خلق بازشان می دارند .تمام اين مواھب فراسوی عقل
ظاھری می باشد .دراين ھنگام وظيفۀ آنان که عبادت است ازخدمت به خلق شروع می شود .به مانند پزشکانی ماھر
درميان جامعهٔ مريض ظاھر می شوند ،وبه درمان امراض روحی خلق می پردازند.
شگفتا! تونيز ادعا می کنی که از آنانی! عالمت اين ادعا کجاست؟ عالمت قرب حق کدام است؟ تودرپيشگاه خداوند
دراظھار نياز به رويت بسته است؟
عزوجل درچه پايگاھی ھستی؟ اسم ونشان تودرملکوت اعالء چيست؟ چراھرشب ِ
خوراک ونوشيدنی توحالل است؟ دربستر دنيا آراميده ای يا درجوار قرب حق؟ ھمنشين ومؤنس توکيست؟ درتنھائی باکه
ھمدمی؟ درخلوت باکه ھمنشينی؟
روانديشه دنيا .ودرظاھر شياطين االنس که
ای دروغگو ،انيس تودرتنھائی نفس وشھوات درونی تو می باشد ،وتفک
ٔ
ھمان دوستان نايابند ،قرين وھمنشين تو می باشند.
ﱠ
ادعای تقوا به صرف گفتارقابل قبول نيست .برتوالزم است که دربرابرحق ﱠ
جل
وعال خاموشی گزينی وباادب باشی.
واگرلب به گفتارمی گشائی بايدذکر خداباشد .ذکری که ازاعماق قلب سرچشمه گرفته باشد ،نه بازبان وبدون حضور
قلب .ھرگفتار ظاھر که با موافقت و مطابقت قلب ھمراه نباشد سخنان ياوه وپريشان است .آيا قول رسول اکرم) َ ﱠ
صلی ﷲُ
الناس« )-روزه دارنيست کسی که ھمواره گوشت
ماصام َ ْ
عليه َ َ ﱠ ْ
ََْ ِ
من َ ﱠ
لحوم ﱠ ِ
ظل َ ُ ُ
يأکل ُ ُ َ
وسلم( رانشنيده ای که فرموده استَ َ َ »:
مردم را بخورد( .خوردن گوشت انسان کنايه ازغيبت است ،رسول اکرم صلی ﷲ عليه وسلم روشن کرده است که روزه
داری تنھا خودداری ازخوردن وآشاميدن وساير مفطرات نيست ،بلکه بايد ترک گناه ومعصيت رابه آن افزود .ازغيبت
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خودداری نمود چون غيبت حسنات راازبين می برد ،ھمچنان که آتش ھيزم رامی سوزاند .افراد رستگارھيچ گاه بدان
عادت نمی کنند .ھرکس به غيبت مشھور شود ،ارزشش نزد مردم کاسته می شود .ازنگاه شھوت آميز برحذرباش چون
ديد شھوانی تخم گناه را در دل می کارد وعاقبت اينگونه افراد در دنيا وآخرت ناپسند است .ازسوگند يادکردن بدروغ
اجتناب نما ،زيراسوگند دروغ موجب ويرانی آبادانيھا شده وبرکت را زدين و دنيا می برد.
وای برتو! می خواھی کاالئی راکه دراختيار داری باسوگند دروغ به ديگران نيکو بنمائی ،اين عمل موجب خسران دين
می شود .اگرآگاھی داری بايد ازاين عمل دوری کنی .توبدروغ می گوئی دراين شھر چنين کاالئی وجودندارد ،و در
اختيار کسی نيست .وبه خدا سوگند يادمی کنی که اين با فالن کاال برابری می کند ،شھادت دروغ می دھی وسوگند
يادمی کنی که درگفتارت صادقی ،بزودی کوری بصيرت وننگ اجتماعی دامنگيرت می شود.
درپيشگاه خداوند عزوجل ادب رارعايت کنيد .زيراھرکس رعايت ادب حدود شرع رابه جای نياورد ،روزقيامت آتش
سوزان اورا ادب خواھد کرد .کسی پرسيد :که درچه کسی اين صفات ناپسند ھست ،تاحکم به بطالن نماز وروزه اش
بدھيم ،گفته شد نمازوروزه اش باطل نيست ،بلکه اين تذکار برای پند گيری وترس ازارتکاب گناه گفته شد.
)ياغالم( شايدفردا بيايد وتو درروی زمين نباشی وقرارگاھت قبرباشد ،يا شايد ساعتی ديگر اين امراجراء شود ،پس اين
غفلت چيست؟ چرا دلھايتان اينچنين سخت است ،مگر ازسنگ ساخته شده است؟ من شمارا اندرز می دھم وديگران نيز
گوش می کنند ،ولی شما درحال خودکوچکترين دگرگونی حاصل نمی کنيد.
عليهَ َ َ ﱠ
برايتان قرآن تالوت می شود ،ازاحاديث رسول اکرم) َ ﱠ
صلی ﷲُ َ َ ْ
وسلم( بيان می شود وسير ورفتار گذشتگان ذکرمی
گردد ،ولی شماعبرت نمی گيريد .وازرفتار زشت خود دوری نمی کنيد وتغييری درخود نمی دھيد ،ھرکس به خانه ای
واردشد ودر آن خانه واعظی به اندرز مشغول بود ،ولی اوپند نگرفت ،آن خانه بھترين مکان واوبدترين ساکنين آن
است.
)ياغالم( خوار داشتن اولياء ﷲ ،نتيجۀ ناآگاھی تست ازخدای عزوجل .می گوئی آنان متھم اند که چراباما زندگی نمی
کنند؟ چراباما نمی نشينند؟ اين سؤاالت ناشی ازجھل نسبت به شناخت مرتبه ومنزلت خودت می باشد ،زيراھرکس مقام
ومنزلت خودرا نشناخت ،قدر ديگران رانيز نخواھد شناخت .دنيا وعواقب آن را بخوبی نمی شناسی ،ازاينرو قدرآخرت
راھم نمی دانی ،ودرنتيجه ازشناخت خداوند بھره ای نداری.
ای کسی که دنيا و ظواھر آن فريبت داده ،وبه خود مشغول گردانيده است ،بزودی دردنيا وآخرت دچار خسران وزيان
اين فريفتگی خواھی شد ،روزقيامت روزتغابن وافسوس خوردن است ،روز رسوائی وپشيمانی است .پيش از آن که در
قيامت مورد رسيدگی واقع شوی ،نفس خويش رامحاسبه نما .حلم خدای عزوجل ترا مغرور نکند ،کرم وبزرگواری
خداوند ،برارتکاب گناه جسورت نسازد .ھمواره برارتکاب گناه وستم برمردم پايداری .اما بدان معاصی وگناھان،
قاصدان کفر وبی ايمانی ھستند ،ھمانگونه که تب قاصد مرگ است .برتوالزم است پيش ازآن که مرگ به سراغت آيد
وفرشتۀ مرگ بربالينت حاضرشود ،فوراً به راه راست برگشته وتوبه کنی.
)ای جوانان( توبه کنيد .خداوند شمارا به گرفتاری ورنج خواھد آزمود تاتوبه کنيد ،اماشما درست نمی انديشيد .وبرگناه
اصرار می ورزيد .البته جزافراد معدودی دراينزمان مورد آزمايش واقع نمی شوند.
دروغ رنج است نه نعمت ،گناه موجب ازدياد مقام ومنزلت نمی گردد ،اين گروه خواص ھستند که مورد آزمايش
قرارمی گيرند ،تا در نتيجۀ آن رفعت مقام ومرتبه حاصل نمايند .آنان بربالھا ومصايب صبر می کنند ،چون طالب ديدار
حقند .ھرگاه اين مرحله رابه پايان رسانيدند ،فرمانروائی معنوی برايشان مسلم می گردد واگر توفيق حاصل نکردند،
معتقد می شوند که درھالک افتاده اند.
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بارخدايا مارا ازاين ھالکت برھان .ازتودردنيا وآخرت قرب وعطای ديدار می خواھم ،دردنيا باديدۀ باطن ،ودرآخرت
باديدۀ ظاھر.
)ياقوم( ازبخشايش الھی نااميد نباشيد ،اوازھرکس ديگر به بندگانش نزديکتراست ،اوست آفريدگار کل کائنات » :ال
لعل ﷲَ ُ ْ ِ ُ
امراً« )-نمی دانی ،شايدخداوند بعدازآن اراده اش برانجام امری قرار گيرد .سورۀ طالق
يحدث َ ْ َ
تَ ْ ِ ْ
بعد ِ َ
ذالک َ ْ
دری َ َ َ
آيت .(١
ازبال مگريز ،چون بال به ھمراه صبر بنيان تمام نيکوئی ھاست .بنيان نبوت وواليت ومعرفت حق ،بالی توأ م
باصبراست .ولی اگر به ھنگام بالصبر وشکيبائی نداشتی ،بدان دارای پايه وبنيان نيستی ،ومسلم است ،بنائی که اساس
وپايه نداشته باشد ،فرو می ريزد .آيا ھرگز ديده ای خانه برجای نااستوار بناشده ودوام بياورد؟ پس ازبال وصبر دوری
مکن ،تا اساس خانهٔ ايمانت محکم گردد .شکيبا باش ونيک کردار ،تا قلب وروحت به درگاه قرب حق آشنا شود.
علماء واولياء وابدال وارثان انبياء ،واسطه ميان خدا وخلق خدايند ،وعلماء و اولياء داعيان آنان .و)آن نيروی شگرفش(
وأنھم ِ ْ َ َ
االخيار«ـ)آنان درنزد مابرگزيدگان نيکوکارھستند .سورۀ
لمن ْ ُ ْ َ َ ْ َ
عندنا َ ِ َ
دردل جزخداوند متعال فرموده ِ َ »:ﱠ ُ ْ
المصطفين ْ َ ْ ِ
ص آيت  .(۴٧براھل زمانشان برگزيده شده اند وبه ھرجاقدم می گذارند ،زير پايشان سبزه می رويد ).سبزه روئيدن
زيرپا ،کنايه ازبرکت وجوداست( ،به تنھائی انس می گيرند ،لذا اماکن خلوتی چون :خرابه ھا ،سواحل دريا وبيابانھا را
برای زندگی انتخاب می کنند .ازگياھان صحرائی می خورند وازآبگير ھا می نوشند ،باحيوانات انس می گيرند ،بنيان
کار اين قوم به سان مرسلين وشھداء می باشد .درتمام اوقات شبانه روز ،درخلوت وجلوت مشتاق ذات اقدس الھی
ھستند.
)ياغالم( ازشيرينی وتلخی ،صالح وفساد ،تيرگی وصفاء ،چاره نيست .اگرخواھان صفای کامل ھستی قلبا ً ازخلق
ببروبه خالق بپيوند ،دنيا وظواھر آن را بدرود گوی وبه خدای عزوجل تسليم شو .دل را ازعالقه به ماديات خالی نما ،به
خانۀ آخرت نزديک شو ودرآن درآ .امااگر درآن نيز خدای رانيافتی ،ازآن نيز خارج شو ،گريزان وجويای حق .ھرگاه
اورايافتی تمام صفا وروشنيھا رايافته ای .دوستداران حقيقی حق جزاين روشی ديگرندارند.
االنفس َ َ َ ﱠ
االعين«)-آنچه دل
وتلذ ْ َ ْ ُ ُ
دنيای فانی رابه نعيم باقی بھشت بفروش .خداوند متعال می فرمايدْ ِ َ »:
ْتھيه ْ َ ْ ُ ُ
وفيھا َما تَش َ ِ ْ ِ
آرزو کند وديده ازآن بھره مند گردد ،درآنجاھست.سورۀ زخرف آيت  .(٧١ذکر قلب کجاست؟ ذکر باطن ومعنی
کدامست؟ بھشت برای روزه داران وبرپايداران وبرپايدارندگان نماز ،وبرای دور گرفتگان ازشھوات است .باغ
وبوستان ،وخانهٔ دنيا رابه باغ وبوستان وخانهٔ آخرت بفروش .دراعمالت چون و چرا نباشد .مردان خدا به سان
سنگدانند که برآن کوبيده می شود وصدائی برنمی آورد .ومانند زمينی که پای برآن می گذارند ،فروافتاده وفروتنند.
گروه راستان جز خداچيزی نمی بينند ،جزازخدا نمی شنوند ،آنان را دلی است بدون زبان ،آنھا سرمشق زندگی خود
وديگرانند ،وھمواره بريک نھج وقاعده اند.
ھرگاه خداوند اراده فرمايد ،دل ايشان را ،برای استفادۀ غير ،به سان زبان می گرداند .خداوند اين گروه راخاص خود
واصطنعتک
گردانيده وآنان را برگزيدگان خود می نامند ،ھمانگونه که دربارۀ حضرت موسی عليه السالم فرمودَ ُ ْ َ َ ْ َ »:
البصير«ـ) ترا برای خويش برگزيدم ،به مانند او چيزی نيست ،اوست شنوا وبينا.
کمثله َ ٌ
السميع َ ِ ْ ُ
وھو ﱠ ِ ْ ُ
لنفسیَ ْ َ ،
ليس َ ِ ْ ِ ِ
َِْ ِ
شيئ َ ُ َ
سورۀ شوری آيت .(١١
برای آنان ،راحت بدون رنج ،انس بدون ترس ،نعمت بدون زوال ،شادمانی بدون کدورت ،شيرين بدون تلخی
الحق« ھرکس بدين مقام واصل شد آرامش وآسايش دوجھانی
الواليةُ ِ ِ ْ َ ﱠ
ھنالک ْ َ َ َ
وفرمانروائی بی زوال ،قرارداده استَ ِ َ ُ ».
بدو روی می آورد .اما آنچه که توبدان پايبندی دنياست .ودنيا سرای راحتی نيست بلکه جای تيرگيھا و آفات است .وبه
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ناچار بايد ازآن خارج شد .پس الزم است که دوستی دنيا راازدل بدرکنی واگر بدين قادر نبودی الاقل ازعالقۀ مفرط
بدان بکاه.
مسکينان جيره خواران حقند ،برتو الزم است درحال فقر وغنا آن راياری کنی .قلب درحال دگرگونی است ،اگر می
خواھی درجھت صفاء دگرگون شود ،الزم است به ياد گيری علم وعمل به آن مبادرت نموده وبه اخالص بگروی.
)ياغالم( آيا شنيده ای که می گويند :ياد بگيروگوشه گيری کن ،يعنی ابتداء علم ظاھر رافراگير سپس به علم باطن روی
آور.
به علم ظاھر عمل کن ،تا به علم شناخت معرفت خدای راھبريت نمايد .علم ظاھر روشنی ظاھری است ،وعلم باطن
روشنگر باطن .اين وسيله ارتباط بين تووخداوند است.
ھرگاه به علمت عمل نمودی ،به خدا نزديکت می کند ،ودرھای الطاف اورابه به رويت می گشايد .درب ويژۀ قرب
گشاده می گردد.
الدنيا حسنه وفی االخرة حسنه وقنا عذاب النار« آمين.
آتنا ِفی ﱠ
»َﱠ
ربنا ِ

afgazad@gmail.com

۴

www.afgazad.com

