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مجلس ھفدھم )دراھتمام به رزق(
قدس ِ ﱡ
سرهُ( ،بامداد روزجمعه چھارم ذی القعده سال  ۵۴۵ھجری قمری درمدرسه فرمودند:
شيخ عبدالقادر) َ َ َ
تمام ھم خودرادرطلب روزی به کار مبر ،زيرا روزی ،تراشديدترازتو ميطلبد .ھرگاه رزق يک روز رابه دست
آوردی ،درفکر روزی فردامباش .ديروز گذشته است ومعلوم نيست که آيافردا را درک خواھی کرد يانه ،پس به امروز
بپرداز .ھرگاه خدارا حقيقتاً شناختی ،طلب روزی ،تراازياد اوبازنمی دارد .ھرآن که خداراشناخت زبانش گنگ می
شود .مردعارف درپيشگاه حق ھمواره الل است ،تا ھنگامی که خداوند اراده کند که به خاطر مصالح مردم ،وی راگويا
کند .وقتی که زبان او به امرحق گويا شد وگنگی ازآن رفع گرديد ،به ارشاد خلق مأ مور می شود.
موسی عليه السالم ،زمانی که گوسفند می چراند ،دارای لکنت زبان بود وازسخن گفتن عادی ناتوان وقتی خداوند اراده
قولی«)-گره
عقدةً ِ ْ
واحلل ُ ْ َ
لسانی َ ْ َ ُ
يفقھو َ ِ
من ِ ِ
فرمود که مامورتبليغ رسالت شود ،آن حضرت ازخداوند درخواست نمودْ ُ ْ َ »:
ولکنت راازبانم بردار تاگفتارم رابشنوند وبفھمند .سورۀ طه آيت .(٢٧
گوئی ،وقتی درميان مردم به شبانی اشتغال داشت ،نيازی به گويا وفصيح احساس نمی کرد ،اما پس از رسيدن به مقام
نبوت نيازبه فصاحت پيداکرد ،لذا ازخداوند درخواست نمود تالکنت زبانش برطرف شود .درحالی که درکودکی که نزد
فرعون وآسيه بود ،نود کلمۀ فصيح ومفھوم دار رااداء می کرد ،ولی خداوند دانۀ آتش رادردھانش نھاد تا بنا به مصلحت
حال دچارلکنت زبان گرديد.
)ياغالم( ترامی بينم که شناخت نسبت به خدا و رسول اندک است ،بااولياء بيگانه ای ،ابدال راکامالً نمی شناسی،
ازمعنی تھی ھستی ،به سان قفسی ھستی که پرنده ای درآن نباشد ،يامانند خانه ای خالی ازسکنه وويران ،يابه مثل
درختی که خشک شده باشد وبرگھايش ريخته ،دارای صورت ظاھری وازمعنی ومحتوی به دور.
آبادانی قلب بنده درگروتسليم به حق وتحقيق دربارۀ حقايق است .خود را به حق تسليم کن ،سراپای وجودت را بدو
واگذار ،وغيراو را از دل بيرون ران ،عريان ازتمام عاليق مادی درپيشگاه ذات حق قراربگير .ھر وقت خدای عزوجل
خواست ،ترا لباس عافيت دين می پوشاند و به سوی خلق روانه می کند تا با اجرای اوامرخدا ودستورات رسول) َ ﱠ
صلی
عليه َ َ ﱠ
وسلم( به انجام امر به معروف ونھی ازمنکر بپردازی و ھمواره مترصد اوامرخداوندی دربارۀ خويش باشی.
ﷲُ َ َ ْ ِ
لترضی«)-شتابان به سويت آمدم ،تاازمن راضی شوی،
ھمانگونه که موسی عليه السالم فرمودُ ْ َ َ َ »:
اليک َ ﱠ
رب ِ َ ْ َ
وعجلت ِ َ ْ َ
سورۀ طه آيت  .(٨۴ازدنيا وآخرت وھمۀ مردم بريدم ،تمام اسباب و مسببات راازنظر دورداشتم ،اربابان دنيوی را از
خود راندم ،شتابان به سويت آمدم که مراببخشائی وازمن خشنودگردی.
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ای جاھل چه چيز ترا برآن داشته است ،که بندگی شھوات نفسانی و دنيا و خلق رابرگزينی ،وازخدای عزوجل به
دورباشی؟ مردم را درسود و زيان خود مؤثر می دانی ،تودرکنار بھشتی واميد داخل شدن به آن را داری ودرکنار
دوزخی و از داخل شدن درآن بيمناکی ،اين اميد ھای بيھوده رادرسرنپروران .شما دراختيارکسی ھستيد که اودگرگون
کنندۀ قلوب وديدگان است ،آن کسی که ھرگاه بچيزی بگويد :باش فوراً می شود.
)ياغالم( به عبادات خويش مغرور مشو ،ازخداوند مقبوليت آنھا رادرخواست کن وبترس ازاين که غيراين باشد .چگونه
احساس امنيت می کنی ،درحالی که ممکن است تمام طاعات وعباداتت ،معصيت به شمار آورده شود .وصفای درونت
رابه کدورت بدل سازند .ھرکس خدای را به حقيقت شناخت به ھيچ چيزدلبستگی پيدانمی کند و به ھيچ عملی مغرور
نمی گردد ،امنيت حاصل نمی کند تااين که باايمان سالم ازدنيا خارج شود.
)ياقوم( برشما الزم است که بيشتر به اعمال قلبی توجه کنيد ،ودرتمام کارھا اخالص کامل داشته باشيد .اخالص کامل
آنست به غيرخدا ،به چيزی ننگريد ،و)البته( شناخت خداوند بنيان اين کاراست .مابيشتر شمارا دروغگويان درگفتار
واعمال می بينم ،چه درپنھان وچه آشکار .درافعالتان ثبات نداريد ودراعمالتان خلوص مشاھده نمی شود .اگر با محک
آزمايشی که دردست دارم شمارابيازامايم ،موزربودنتان روشن می شود ،اگر زرناخالص وجودشمادرآتش امتحان
گداخته ودرقالب آزمايش ريخته شود ،بزودی فضيحت ھا ورسوائيھا بارمی آيد ،آنگاه سفيدوسياھی مشخص می گردد.
وتمام اعمالی که برای رضای خلق انجام داده ای ،درروزقيامت بدين سان مورد بررسی قرارمی گيرد ،بدان ھرعملی
که برای غيرباشد ،باطل است .بنابراين اعمالت رابرای رضای خدا انجام بده و دوستی را مدنظر داشته باش ومقبوليت
البصير«.
کمثله َ ْ ٌ
وھوالسميع ْ َ ِ ْ ُ
شيئ َ ُ َ ﱠ ِ ْ ُ
راازاوبخواهَ ْ َ ».
ليس َ ِ ْ ِ ِ
به نفی واثبات پرداز ،آنچه راکه اليق ذات حق نيست ازاونفی کن ،وآنچه راکه شايستۀ اوست ،وخودسزای خويش دانسته
و رسولش رابدان امرفرموده ،اثبات نما .ھرگاه به اين عمل مبادرت نمودی ،تشبيه وتعطيل ازقلبت زدوده خواھدشد،
بدين معنی که نه برای خداوند مثل ومانندی قائل می شوی ونه صفاتش راانکار می کنی ،خدا و رسول وبندگان صالحش
رابه بزرگی وعظمت خواھی ستود.
اگرطالب فالح ورستگاری ھستی ،جزباحسن ادب نزد من حاضرمشو .درتمام جمع مؤدبين گفتار بيھوده راترک کن.
آشپز خوراکی راکه می پزد می شناسد ،نانوا به شناخت نان دانااست ،ھرصنعتکاری نسبت به مصنوع خويش واقف
است ،کسی که داعی است به احوال مدعووين آگاھی دارد.
دنيا دوستی دلت راکورکرده است ،وباآن چيزی نمی بينی ،ازآن)دنيادوستی( بپرھيز ،چه ھرگاه دروجود تمکن حاصل
کرد ،ابتداء ازخمر وبنگ ماديات بيخودت می کند ،ودست وپايت راقطع می کند)کنايه است ازعدم توانائی جھت طی
مسير حق( وسپس به نابوديت می کشاند .ھروقت اثر آن خمر وبنگ زائل شد ،آنگاه است که می دانی چه به روزگارت
آورده است .اينست نتيجۀ دنيا دوستی وبه سوی آن دويدن وبدان حرص وآزداشتن ،پس تامی توانی ازآن بگريز.
)ياغالم( تازمانی که حب دنيا رادردل داری ،روی رستگاری نخواھی ديد .و تو ای مدعی خدادوستی ،تاوقتی که تنھا
وتنھا حب ذات حق دردلت جاگزين نشود ،روی سالمت ونجاح نمی بينی .عارف واقعی نه دنيارا طالب است ونه آخرت
را بلکه ازھردوجھان فقط ذات حق رامی خواھد .ھنگامی که عشق حق دردلی جای گرفت ،قسمتھا ونعمتھای دنيوی
نيز ،گوارا وپاکيزه به سوی او می آيد ،وھمين که ازدنيا رخت بربست ،بھتر ازآنچه راکه پشت سرخو گذاشته است،
دردرگاه حق می يابد ،زيرا دردنيا ھمه چيزش رادرراه رضای حق انفاق کرده است.
اولياء ﷲ)رحمة ﷲ عليھم اجمعين(رابھره ھای دنيوی اعطا می شود ،اماآنان ازآن کنار می گيرند ،زيراحظ وبھرۀ دل
را باطنی می دانند و نصيب نفس راظاھری ،ومی دانند که بھرۀ قلب نمی رسد اال به کناره گيری ازبھرۀ ظاھری .ھرگاه
ازحظ نفس به دورماندی ،درھای نعمت قلب برويت گشوده می شود .تااين که قلب ازبھرۀ خوداظھار بی نيازی کند،
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آنگاه ازجانب حق نعمت نفس نيز واصل می گردد ،وبنده مخاطب قرارمی گيردکه :نفس خويش را مکش وباکمال
اطمينان ازبھرۀ اوتناول نما.
ھمنشينی باکسانی را که به دنيا ترغيبت می کنند ترک کن وبه مجالست کسانی که ترابه ترک دنيا تشويق می کنند
بپرداز .جنس متمايل به ھمجنس است ،دراطراف ھمديگر می گردند ،دوستدار ھرچيزی بادوستداران آن معاشر است ،تا
محبوب خودرا درميان آنان پيداکند .دوستداران خدانيز يکديگر رادوست دارند وھمديگر راتقويت می نمايند .دردعوت
خلق به سوی خدا پشتيبان ھم اند ،ودعوتشان به ايمان مبتنی برتوحيد صرف است .اخالص درعمل آنان رادرانجام
وظيفه ياری می کند.
ھرکس ديگری راخدمت کرد ،خودنيز مخدوم می شود ،ھرکس نيکی کرد ،بااونيزنيکی کرده می شود ،ھرکس بخشش
تدانَ -کما َ ُ ُ
يول
تدين ُ ُ
کرد ،به اوبخشش می شود.ھرگاه فرجام کارت درخو آتش بود ،فردا درآتش جای داریَ ».کما َ ْ ِ ُ
تکونوا ُ َ ﱠ
عليکم«)-به ھردست که دادی به ھمان دست گرفتی ،ھرسان که شايستگی داشته باشيد،ھمانگونه برشما فرمان می
ََْ ُْ
رانند(.
اعمالت برای رضای حکام است .عمل اھل آتش راانجام می دھی واميد بھشت داری ،چه اميد وانتظار بيھوده ای؟!
صاحبدالن دردنيا کسانی ھستند ،که اعمالشان قلبی است ،تنھا جوارح واعضاء بسنده نمی کنند .چون مخلص کسيست که
باقلب وجوارح توأما ً ،به عمل می پردازد ،اعمال قلبی رابراعمال اعضاء برتری می دھد .اعمال چه درخلوت چه
آشکار ،صرفاً به خاطر رضای خداست .مؤمن زنده ومنافق به منزلۀ مرده می باشد .منافق به خاطررضای مردم عمل
می کند ،وازآنان انتظارستايش وبخشش دارد .مؤمن درظاھروباطن ،آشکار وپنھان ،درراحت وسختی فقط خداوند را
منظور نظردارد .اماعمل منافق تنھا ظاھری است ودرحال رفاه وخوشی ،ھرگاه رنجی بدو رسد خدا را فراموش می
کند وديگرعمل درکارنيست ،زيرا ايمان به خدا ندارد ،به ياد روزقيامت وحساب وکتاب نيست ،اسالمش بدين منظور
است که خود ودارائی اش دردنيا سالمت باشند،روزه می گيرد ،نمازمی خواند ،به تحصيل علم می پردازد ،اماھمه برای
جلب رضايت خلق است وھرگاه ازانظارمردم دورشد ،بازبه کارخود وکفر خويش برمی گردد.
بارخدايا ازاينگونه حالتی به توپناه می آوريم ،وازتومی خواھيم که دردنيا وآخرت مارا ازين بليه برھانی آمين.
)ياغالم( برتوالزم است که دراعمالت اخالص داشته باشی ،چشم انتظار ازعملت بردار ،وازخلق وخالق درخواست
پاداش مکن ،بلکه ھرعملی که انجام می دھی فقط برای رضای خداباشد ،نه برای نعمت وپاداش .ازکسانی باش که قصد
لقاءﷲ است.درطلب ديدارحق باش ،چون ھرگاه به آن موھبت رسيدی ،به واقع دردنيا وآخرت
شان از انجام عمل نيکو ِ َ
به نعيم بھشت دست يافته ای ،دردنيا ازطريق قرب خداوند ،ودرآخرت با مشاھدۀ جالل وعظمت حق سبحانه وتعالی،
زيرا اين پاداش بزرگ ازسوی خداوند تضمين گرديده است.
)ياغالم( وجودت ،مالت ،ھمه رابه دست قدرت حق بسپار ،مال رابه خريدارش تسليم کن وفردا)فردای قيامت( بھای آن
را دريافت نما.
ای بندگان خدا ،خويشتن خويش رابه خدا بسپاريد .کاال وبھا دراختيار اوست .بگوئيد :وجود ،مال وثروت ،بھشت،
برای تو ،ما جز توچيزی ديگرنمی خواھيم.
ای کسی که درانتظار بھشتی ،بدان که گاه خريد آن امروز است ،نه فردا .جويبارھای روان)آن را( امروز می توان به
دست آورد ،نه فردا.
)ياقوم( روزقيامت دلھا وديدگان منقلب می شوند ،پاھا می لغزند ،درآن روزھر مؤمنی برقدمھای ايمان وتقوا
يديه«)-ھرظالمی دست
استواراست .ثبات وپايداری متناسب بااندازۀ قدرت وايمان است .درآن روز» َ ُ ﱡ
الظالم َعلی َ َ ْ ِ
يعض ﱠ ِ ُ
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خودرا می گزد(.که چراستمگری نمود .ھرمفسدی دست خودرا می گزد که چرا فساد کردم ،ونيک کردار نبودم ،چگونه
درپيشگاه موال حاضرشوم.
)ياغالم( به اعمال وکردار خود مغرور مشو ،زيرا پايان کارمجھول است ،ازخدای بخواه که سرانجامت راخير
گرداند ،وبا ايمان دنيا راترک نمائی .ازتوبه شکستن وبازگشت به معصيت برحذرباش وھوشيار .به گفتار مغرضين
ودشمنان فريفته مشو ،که توبه اش رابشکنی ،ازھوای نفس وشيطان اندرونی پيروی مکن ،که ترا به مخالفت موال می
خوانند ،گناه امروز وفردا وعصيان دربرابر حق ترا خوارمی دارد ،وکسی قادربه ياری ات نخواھد بود.
ذل معصيت خوارمگردان«!
» خداوندا ،مارابه اطاعت وفرمانبرداری ازخودت وادار ساز وبه ُ ّ
» وآتنا فی الدنيا حسنه وفی اآلخره حسنه وقنا عذاب النار« آمين.

afgazad@gmail.com

۴

www.afgazad.com

