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مجلس بيست ودوم )درخروج حب دنيا ازدل(
قدس ِس ﱡرهُ( درخانقاه فرمودند:
بامداد آخرين روز ذی القعده سال  ۵۴۵ھجری قمری شيخ بزرگوار عبدالقادر) َ َ َ
کسی پرسيد چگونه مھر ومحبت دنيا راازدل بيرون کنم؟ گفت ،به تغيير وتحوالتی بنگر که دراحوال دنياداران واربابان
دنيا رخ می دھد).بنگر( که چگونه برآنان چيره شده ،وتدريجاً به مقامات ومراتب)مطلوب( نائلشان می سازد ،وبرايشان
مسلط می شود ،گنجينه ھای دنيا وشگفتی ھايش رابرايشان ظاھر می سازد ،وآنان درعين غفلت بدين مقام ومنزلت
خرسند می شوند ،ناگھان چھرۀ قھر وغضبش را آشکارمی کند وآنھا راگرفته وبسته وآماج تيرجفای خويش قرارمی
دھد ،وازآن علو و بلندی مقام به زيرآورده وھالک می سازد ،درحالی که خود ايستاده وبه ھمراه شيطان به حماقت آنان
می خندند .اين روش دنياست که اززمان آدم عليه السالم تاکنون ھمواره ،سالطين وتوانگران رااينچنين بازيچۀ خويش
قرارداده ،واين روش تاروزقيامت ادامه دارد .اول رفت بخشيده سپس برزمين می زند ،اول پيش می اندازد ،وبعد به
عقب می راند ،اول توانگری می دھد ،بعداً تنگدستی ،اول بامحبت ،نزديک می شود ،سپس ھالک می کند .بسياربه
ندرت کسی ازدست دنيا خالص شده است وتوانسته برآن چيره شود ،وازشرش درامان بماند .تنھاکسی که آن را صحيح
شناخت ،ازگزندش پرھيزمی کند وازنيرنگھايش برکنار می ماند.
ای پرسنده ،اگر باديدۀ قلب و باطن به زشتيھای دنيا بنگری ،قادرخواھی شدکه اورا ازدل برانی ،واگر باچشم بدان
بنگری ،به ظواھر زيبايش مشغول خواھی شد ،ازتشخيص عيبھايش ناتوان شده وديگر قادربه بيرون راندن آن ازدل
نخواھی بود ونمی توانی ازآن کناره گيری ،تااين که مانند ديگران نابود وھالکت کند.
پس بانفس خودمبارزه کن که بامجاھده دراين راه می توان آن را به آرامش واطمينان رسانيد ،چه ھرگاه دارای نفس
مطمئنه شدی ،خواھی توانست عيوب دنيا را بشناسی وازآن بپرھيزی .آرامش نفس درگرو اطاعت ازقلب وباطن است.
پس بايد ازآنھا اطاعت کنی ،دربرابر اوامر ونواھيشان رام ومطيع باشی .ھرگاه نفس به اين مقام رسيد ،تاج تقوا بر سر
و خلعت ھای قرب را دربراو مشاھده می کنی.
برشما الزم است به قوم راستان باورداشته وآنان راتصديق کنيد ،واز تکذيبشان خودداری نموده وباايشان به منازعه
ومجادله نپردازيد ،زيرا آنان سالطين دنيايند ومردان آخرت ،آنان دولت قرب حق رادريافته اند ،دلھايشان ازغيرخدا
بيزاراست ،وازمراتب قرب وانس مملو ،بامشاھدۀ انوارحق به ھمه دنيا وآنچه درآنست بی اعتنا می باشند ،به آنکه دنيا
رادراختيار دارد وازآن بھره مند شده است توجھی ندارند .به اوائل وابتدای دنيا توجھی ندارند ،بلکه به عواقب و پايان
آن می نگرند .ھمواره خدای رامدنظر دارند ،ازترس آتش دوزخ وبه اميد نعمت ھای جنت عبادت نمی کنند ،آنان برای
فرمانروائی برقلوب آفريده شده اند ،چون خدای متعال برھرامری که اراده فرمايد ،تواناست.
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منافق ھرگاه سخن گفت دروغ می گويد ،ھرگاه وعده داد خالف می کند ،و ھروقت مورد اعتماد قرارگرفت خيانت می
کند .ھرکس ازاين سه صفت که رسول اکرم) َ ﱠ
وسلم( بيان فرموده است بدورباشد ازنفاق ودوروئی
عليه َ َ ﱠ ْ
صلی ﷲُ َ َ ِ
نيزبدوراست .اين سه خصلت درحکم محک می باشند ،که می توان توسط آنھا ميان مؤمن ومنافق تفاوت قائل شد .اين
محک بگير واين آئينه رابستان وبدقت درخود نظر کن وخويش را بيازمای ،آنگاه ببين مومنی يامنافق؟ موحدی يا
مشرک؟
تمام دنيا فتنه است وسرگرمی ،جز برای کسی که بانيت درست وبه جھت آخرت بدان دست يابد ،زيرا ھروقت نيت
صالح بود ،تصرف دردنيا به جھت تأمين آخرت پسنديده ومطلوب است.
سپاس نعمتھای حق رابه جای آوريد .شکر وسپاس دوگونه است :اول ازدنيا درراه بندگی واطاعت ودستگيری فقراء
استفاده کردن ،دوم ،اقرار به منعم و بخشنده آڼ ،-به جای آوردن شکر وسپاس ذات اقدسش.
يکی ازبزرگان درود خدا بر او باد ،گفته ھرچه ترا از خدا غافل و ذکروی را ازيادت ببرد ،آن به زيان وضرر توست،
وشوم است وناپسند .نماز ،روزه ،حج وتمام اعمالی که با ياد خداوند انجام نپذيرد ،ودرحال غفلت صورت گيرد ،شوم
وبه زيان تومی باشد .ھرگاه نعم الھی غافلت گرداند ،آنھا نيزشوم وزيان آورند .تونعمت خدارابامعصيت تباه می کنی،
ودرکارھايت به غيراو متوسل می شوی ،ھمانا دروغ ونفاق ،ھمواره درحرکات و رفتارت ،درظاھر وباطنت ،جاگزين
گريده است.
شيطان برتو چيره شده است و رفتار زشت و ناپسند را برايت آراسته است .حتی درنماز ترا فريب داده است ،بدينسان
وقتی ﷲ اکبر می گوئی ،دردلت خدای ديگری حضوردارد .ھرآنچه راکه برآن اعتماد می کنی خدای توست ،تمام آنچه
راکه ازآن خوف ورجا داری خدای توست .گفتارت باقلبت ھماھنگ نيست ،رفتارت با گفتارت تناسبی ندارد .آيا شرم
االﷲ می گوئی ،اما دردل ھزار خدای ديگر-نھفته -داری؟ ازاين وضعيت-نابھنجار -درای و به خدا
نداری که ِ
الالهَ ِ ﱠ َ
برگرد.
ای کسی که علم آموختی ،اما تنھا به اسم وعنوان آن اکتفاء کرده وھيچ عملی نداری ،صرف گفتن اين که من عالمم،
چه سودی به تو می رساند؟ دروغ می گوئی ،چگونه راضی می شوی که ديگران را به معروف امرکرده ولی خود بدان
عمل نکنی؟! خدای عزوجل فرموده:
تفعلون«)-چراچيزی می گوئيد که بدان عمل نمی کنيد؟ سورۀ صف آيت .(٢
تقولون َما ال َ ْ َ ُ َ
لم َ ُ ُ َ
» َِ
وای برتو! مردم را به راستگوئی دعوت می کنی ،اما خود دروغ می گوئی ،تو به علم خيانت کرده ای ،و امانت داری
ات تباه شده است ،نامت نزد خداوند دررديف خيانتکاران ثبت گرديده است ،ھيچ داروئی برای اين دردت ،جزتوبه
وبازگشت به خدا و ثبات وپايداری برآن نمی شناسم .ھرکس به خدای عزوجل ايمان داشته باشد ،تمام امور خودرابه
اوواگذارمی کند ،ودرھيچ کاری برای اوشريک قائل نمی شود .مخلوق وسببھای ظاھری راانباز خدانمی داند .ھرگاه اين
امربرای کسی حاصل شد ازبال وآفت محفوظ می گردد وازمرحلۀ ايمان به مقام يقين می رسد ،سپس به تدريج به مقام
واليت ودرجۀ ابدال وغيبت و سرانجام درآخراحوال به مرتبۀ قطب خواھد رسيد .خداوند متعال به وجود اودرميان انس
وجن وفرشتگان مباھات می کند ،وی رامقدم می دارد واليت وپيشوائی خلق را بدو می سپارد .تمام مراتب ومقامات پايه
و بنيانش ايمان کامل به خدا و رسول خدا و اجرای اوامر شرع وعمل خالصانه به قرآن می باشد .مؤمن واقعی
ازماسوای خدای عزوجل بيزاراست .ھمواره بانفس درمجاھده ومبارزه است وبا مردم درستيز تا آنان رابه راه خدا
لنھدينھم ُ ُ َ َ
جاھدوا ِ ْ َ
سبلناَ« )-کسانی که درراه ما مجاھدت می کنند ،آنان
والذين َ َ ُ
ھدايت نمايد .خدای بزرگ فرموده َ » :ﱠ ِ ْ َ
فينا َ َ ْ ِ َ ﱠ ُ ْ
رابه راھھای خودھدايت می کنيم .سورۀ عنکبوت آيت .(۶٩

afgazad@gmail.com

٢

www.afgazad.com

ازجلوات وظواھرزندگی دوری کنيد .دربرابر مقدرات خدا راضی وتسليم باشيد ،چه ھرگاه تسليم شديد دست قدرت
الھی به نيکوئی ودرجھت خيرمتحولتان می سازد .ای خوشا به حال آن که با مقدرات حق موافق است ،درانتظار
فرارسيدن آنھاست و ھيچ گاه کفران نعمت مقدار را مرتکب نمی شود .نشانهٔ نعمت مقدر رحمت قرب حق ،وبی نيازی
ازتمام مردم است .ھرگاه دل بنده بخداپيوست وی راازتمام خلق جھان بی نياز می نمايد ،وبه خود نزديک می گرداند،
اليوم َ َ ْ َ
امين«)-امروز تونزد مامکانت وجايگاھی داری ،وامينی سورۀ يوسف
مکين َ ِ ْ ٌ
لدينا َ ِ ٌ
ودرباره اش می فرمايد ِ »:ﱠ َ
انک ْ َ ْ َ
آيت  .(.۵۴اورادرزمين جانشين وخليفة ﷲ می سازد ،ھمانگونه که يوسف عليه السالم رافرمانروائی وتدبير مملکت
مصرداد ،وبرتمام خزاين و گنجينه ھا امينش گردانيد .ھمچنين ھرگاه قلب مؤمن به خصلت ايمان آراسته شد ،و پاکی آن
ظاھر گرديد وجز مھر موال چيزديگری درآن جای نداشت ،خداوند آن قلب رامکانت ومنزلت می دھد ،وآن را کعبۀ
مريدان وخواستاران راه حقيقت می کند.
درطاعت وبندگی حق سستی وکاھلی نکنيد ،چون به عقوبت آن گرفتار خواھيدشد .رسول اکرم) َ ﱠ
وسلم(
عليه َ َ ﱠ ْ
صلی ﷲُ َ َ ْ ِ
ابتالهُ ﷲُ َ ﱠ
بالھم« )-ھرگاه بنده ای درانجام عبادات قصور وکوتاھی کند،
واذا َ ﱠ َ ْ َ ْ ُ
العمل ْ ِ
فرمودهِ َ » :
قصرالعبد ِفی ْ َ َ ِ
وجل ِ ْ َ ﱠ
عز َ َ ﱠ
خداوند وی را دچار غم واندوه می کند( .اورادچار غمی می سازد که درخاطرش نبوده ،مانند غم ازدست رفتن -زن
وفرزند ،کم بود نفع زندگی ،نافرمانی فرزندان ،عدم اطاعت ھمسر ،به ھرجائی می نگرد چنين عقوبتی درراھش ھست،
وھم
مايفعل َ ُ ْ
واين تماما ً به علت کوتاھی درعبادت وتوجه به دنيا ،بدو روی آورده است .خدای عزوجل فرمودهُ َ ْ َ َ »:
يسألون«ـ)خداوند درصدد عذاب شمانيست ،درصورتی که مؤمن وشکر گزارباشيد .سورۀ نساء آيت .(١۴٧
ُ ْ ُ َ
واحکم
جايزنيست ھيچ بنده ای نسبت به کارھای خداوند اظھار چون وچرا کند ،زيرا خدای متعال متصرف درتمام امور َ ْ َ ُ
ْ َ ِِْ
يسألون«-
وھم ُ ْ َ ُ َ
يفعل َ ُ ْ
اليسأل َ ﱠ
عما َ ْ َ ُ
الحاکمين استُ َ ْ َ َ ».
وای برتو! تاکی ،نفس وزن وفرزند ترا ازيادخداغافل می کنند؟ يکی ازبزرگان گفته است :ھرگاه متوجه شدی که
فرزندت دانۀ خرما را از زمين برمی دارد ،ا ورا وا گذار و به خدامشغول شو ،چون وقتی دانست که آن دانۀ خرما
مورد مصرف وارزش و بھا دارد ،پس می تواند خود به نفس خويش بپردازد وديگر وقت ترا ضايع نگرداند .فرزند را
صنعت بياموز وخود به خدامشغول باش ،زن وفرزند درپيشگاه خداوند نمی توانند کاری برايت انجام دھند .خود وزن
وفرزند رابه قناعت وادار ،ومابقی اوقاتت رابه طاعت وعبادت مشغول شو .ھرگاه روزی مقسوم نصيب شده باشد،
درزمان معين خود به سويت خواھد آمد .پس ازاين که مردم را در آن با خدا شريک بدانی ،بايد پرھيزنمائی .واگر
مقدرنباشد چيزی به تو برسد ،بايد بااستغنای طبع وقناعت خوراازھمگان بينياز بدانی.
مؤمن قانع ھرگاه به چيزی احساس نيازکند ،متضرعانه به خدا رجوع می کند ونياز خودرا ازاومی طلبد .اگر در
خواستش اجابت شد ،شکر وسپاس آن را به جای می آورد .واگر ارادۀ حق برعدم انجام آن قرار گرفت ،بدون اعتراض
ومنازعه ،باصبر وشکيبائی ،باخواست خداوند موافقت می نمايد .توانگری را به وسيلۀ دين وريا ونفاق درخواست نمی
کند ،يعنی آنھا را وسيلۀ جمع وذخيرۀ ثروت قرار نمی دھد ،ھمچنان که تو ای منافق اينچنين می کنی!!! بدان که رياء
ونفاق وگناه موجب ذلت و خواری ورانده شدن ازدرگاه حق است .افراد منافق ورياکار دنيا رابه وسيلۀ دين وبه لباس
اھل تقوا درآمدن به دست می آورند .مانند صادقان سخن می گويند ولباس صالحان رامی پوشند ،اما عمل آنان راانجام
نمی دھند ادعای منتسب بودن به بزرگان رادارند ،ولی درواقع ھيچ نسبتی ندارند .قول وگفتارت الاله اال ﷲ وازتوکل دم
زدن است ،ولی دوری قلب وباطنت گواه صادقی است برکذب گفتارت.
ای دروغگويان ،به راستی بگرائيد .ازفراريان درگاه حق روی برگردانيده ،وبانيتی ازسرصدق ،قصد درگاه خدای
رانمائيد ،وعذر تقصير رابه پيشگاھش تقديم داريد .دربدايت حال)ايمان ابتدائی( ازنعم مباح شرعی دنيا استفاده نما،
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ودرحالت واليت بااتکاء به قدرت خداوند وگواھی دوگواه صادق ،يعنی کتاب وسنت ،از مواھب الھی بھره مند شو،
ودرحال ابداليت وقطبيت به فعل ومشيت ﷲ متوسل شو ،وھمه چيز رابدو واگذار.
)ياغالم( آيا شرمنده نيستی؟ برنفس خويش گريه کن ،که صواب وتوفيق -عبوديت – رابرخودحرام کرده ای ،آيا شرمنده
عليه َ َ ﱠ
نيستی که امروز فرمانبرداری وفردا عاصی ،امروز مخلصی وفردامشرک؟ پيغمبر اکرم) َ ﱠ
وسلم( فرموده:
صلی ﷲُ َ َ ِ
من ْ َ
محروم« )-ھرکس دوروزش برابر ويکسان باشد،
خيراً ْ
فھو َ ْ ُ ٌ َ َ ْ
»َ ْ
مغبون،ومن َ َ
امسهُ َ ْ
کان َ ْ ُ
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دچارزيان وغبن گرديده است ،وھرکس ديروزش ازامروز بھتر باشد ،محروم است(.
)ياغالم( توموجد چيزی نيستی ،ودربرابر قدرت حق ناگزير ازتسليمی .اما دردنيا ازتالش وکوشش فروگذار مباش،
وازخداوند بخواه که تراازميان اين دريا ،به وسيلۀ امواج رحمتش ،به ساحل امن ونجات برساند .دعا از تو ،اجابت از
خدا ،کوشش واجتھاد ازتو ،توفيق ازخدا ،ترک معاصی ازتو ،نگھداری ازخدا .درراه طلب ورسيدن به خواسته ،صادق
باش ،درگاه قرب حق رابنگر خواھی ديد که لطف وعنايت خدانيز خواھان تست .اين نھايت آرزوی قوم-راستان – می
باشد.
من باشما چکارکنم؟ ای بندۀ نفس وشھوات وآرزوھای شيطانی! نزد من جزحق وخلوص وصفای بی شائبه چيزی
ديگری نيست .پيوندتان راباغير خداقطع کرده وبدوبپيونديد.
ای دروغگويان ،ای منافقين ،ای مدعيان دروغين ـبدانيد -که به علت غلبۀ ھوی وھوس بروجودتان است که مورد قبول
واقع نمی شويد .شما ازخويشتن خويش شرمگين نيستيد ،من چرا ازشما داشته باشم .شما ازخدای شرم نداريد وھمواره به
بی شرمی می گرائيد ،وفرشتاگان موکل برخودراناديده می انگاريد .بدانيد نزدمن صداقتی وجوددارد که باآن به سان
شمشيری سرھرکافرومنافق دروغگو راکه بخدا بازنمی گردد وتوبه نمی کند ،قطع خواھم نمود.
يکی ازبزرگان قوم که درود خدابراوباد فرموده .صدق وراستی شمشير خداست درزمين ،برچيزی قرارنمی گيرد ،اال
اوراقطع می کند .ازمن اين اندرزھا رابپذيرد ،من ناصح ولسوز شمايم .من نزد شمامرده ام ودرپيشگاه حق زنده .من
توسط شما مرده ام وبه الطاف حق زنده .ھرکس گفتار مراتصديق کند ،بھره مند ورستگار می شود وھرکس مراتکذيب
نمايد،درحال وآينده دچار حرمان ونوميدی می گردد.
ازجملۀ وسايل کسب معرفت خداوند ،ترک چون وچرا ،وراضی بودن به خواست خدامی باشد .بدينجھت مالک بن دينار
)رحمة ﷲ عليه( به يکی ازمريدانش گفت :اگرمعرفت خدای راخواھانی به خواست وتقديرش راضی باش ،نفس وھوای
طبع خويش راشريک او مدان ،ای تندرستان!! ای فارغان ازاعمال حسنه! چه چيزشما رااز پروردگارتان غافل کرده
است؟ اگردلھايتان ازاين حالت آگاه شود ،ھرآئينه پشيمان ودچار حسرت می گردد.
)ياقوم( شما به زودی ازجملۀ مردگايند ،برخودبگرئيد ،پيش ازاين که برشما بگريند .شماداريد گناھانی انباشته ،وآينده
ای مجھول .قلوبتان به بيماری حرص وآز دنياگرفتار ومبتال است .آنرا با داروی زھد وترک دنيا وتوجه به خدا درمان
کنيد .سرمايۀ شما سالمت دين ،واعمال صالحه سود و بھرۀ آن می باشد .درطلب چيزی نباشيد که شمارا به طغيان
وادارد ،به قدر کفايت قناعت کنيد .شخص عاقل به چيزی شاد نمی شود که حاللش حساب دارد وحرامش عقاب ،زياده
طلبيتان اين حساب وعقاب راازياد تان برده است.
)ياغالم( ھرگاه چيزی ازمال دنيا نزد خود ديدی و قلبت ازآن بيزار بود ،آنرا ترک کن .اماافسوس که تودارای قلب سليم
نيستی ،ھوای نفس وشھوات برتو چيره شده اند .باصاحبدالن ھمنشينی کن تاصاحبدل شوی ،توناگريز ازمصاحبت با
پيری بزرگوار وحکيم ھستی که عامل به احکام خداوند بوده ،تاترا ازآلودگيھا پاک سازد ،اندرزت دھد وعلمت بياموزد.
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ای کسی که ھمه چيزرا به ھيچ فروخته ای ،وھيچ رابه ھمه چيز خريده ای ،دنيا را به قيمت آخرت خريده ای وآخرت
رابه بھای دنيا فروخته!! توھوس درھوس ،عدم درعدم ،جھل درجھلی ،به سان چارپايان ،بدون تحقيق وبررسی ،بدون
نيت صحيح ،وبدون شناخت حالل وحرام ،می خوری ومتنعم می شوی.
مؤمن ازمباحھای شرعی استفاده می نمايد ،و به بھره وری ازآن امر می کند ،اما قلبش ازآن دوری می کند .وبه دل به
چيزی اھتمام نم کند ودر خدا فانی است ،واز اختياری ندارد ،منتھی درھمه احوال کامالً موازين شرع رارعايت می کند.
درحالت فناء دردريای قدرت حق شناور است ،امواج خروشان آن گاھی وی را باال برده وزمانی قعر می برد ،گاھی به
ساحل می رساند ،وزمانی در گرداب غوطه ورمی سازد ،به مانند اصحاب کھف که خدای عزوجل درباره شان
الشمال« )-.آنان را به راست وچپ برمی گردانيم.سورۀ کھف آيت .(٨١
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دارای عقل – حسابگر جزئی – وتدبير وحس نمی باشند ،بلکه درلطف وقرب الھی ديدۀ ظاھر وباطن راپوشيده اند،
ھمانطور که مقرب چشم و دل راازھر چه غيرخداست می پوشد .نگاه نمی کند اال به جالل وعظمت حق ،و نمی شنود
سخنی راجز ازاو.
بارخدايا ،مارا ازغيرخود فانی گردان ،وبه ذات خودزنده بدار.
»وآتنا فی الدنيا حسنه وفی اآلخره حسنه وقنا عذاب النار«.
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