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مجلس سی ام )دراعتراف به نعمتھای خداوند(
بامداد روزشانزدھم جمادی االخر سال ۵۴۵ھجری قمری،شيخ عبدالقادر)رضی

تعالی عنه( درمدرسه فرمودند:

خوشابه حال کسی که نعمت ھای حق تعالی رااعتراف نمود وھمۀ بخششھا راازخدا دانست ،وتوان خويش رادربرابراو
ھيچ شمرد.
وای برتو! خدا را بدون علم وآگاھی می پرستی ،دنيارابدون شناخت واقعی ،گاھی می پذيری وگاھی رد می کنی ،اين
روش حجاب برحجاب است ،که موجب دوری ازخدا می شود ،چراکه نيک وبد راازھم تشخيص نمی دھی ،ونمی توانی
ميان آنچه به ضرر وآنچه به نفع توست فرق قائل شوی ،دوست ودشمن خودرانمی شناسی ،تمام اينھا به علت جھلت
نسبت به شناخت خداوند است ،و ترک خدمت بزرگان وعلمای عامل ،زيرا عالم عامل به علم ومجری اوامر واحکام
شريعت ،ترا بخدا می رساند .گفتارپسنديدۀ ايشان برايت کارسازخواھد شد ،به خدايت ھدايت می کند ،و مقرب حضرت
حق می شوی ،کسی جزباعلم وعمل وزھد ودوری ازدنيا ،قلبا ً وظاھراً ،به مقام قرب نرسيده است .کسی که مدعی زھد
باشد دنيا ازدستش خارج می شود ،امازاھد واقعی دنياراازدل بدورمی کند ،ظاھروباطنش ازدنيا گريزان می شود ،آتش
شھوات اوخاموش ،وھوای نفسش شکسته می شود ،وبه نفس مطمئنه نائل می گردد.
)ياغالم( اينگونه زھد نه صنعتی است که به کارش بری ،ونه چيزی است که در دست گيری ،بلکه آن برداشتن قدمھای
راستين دراين راه ،که قدم اول نظربه دنيا افکندن ،و ديدن چھرۀ آنست به آنسان که ھست ،يعنی بدانگونه که درديد انبياء
واولياء و ابدال ظاھرگرديده است .ھمانا ديدار واقعی ھنگامی برايت ميسر می شود که از اقوال وافعال مردان راه حق
پيروی کنی ،وھرگاه ازآنان تبعيت کردی ،تونيز دنياراھمانگونه می بينی که آنھا ديده اند وھمچنين اگربه حقيقت از
ايشان با قول وفعل ،آشکار وپنھان ،صورت ومعنی ،پيروی نمودی ،آنگاه نمازت ،روزه ات ،حب وبغضت کالً مانند
اعمال ورفتار آنان می شود .دراين وقت خداوند عزوجل ترا نوری عطا می فرمايد که توسط آن ھم خودرا خواھی
شناخت وھم ديگران را ،زشتی ھای اعمال خودوغير راتشخيص می دھی ،سپس به طورکلی ازخلق خواھی بريد،
دراين حال انوار قرب حق برقلبت تابيدن می گيرد ،به مقام مؤمن ،وموقن وعارف خواھی رسيد ،و به مرتبه ای می
رسی که اشياء راچنان که ھست می بينی ،چه ازلحاظ صورت وچه ازنظرمعنی ،دنيارابدانگونه می بينی که بزرگان
پيش ازتو ديده اند ،آن را به صورت پيرزنی زشت می بينی ،ھمچنان که زھاد واقعی اينگونه ديده اند .اما بدان که اين
پيرزال زشت ديدار ،درنزد ملوک ودنيا دوستان عروسی است آراسته درزيباترين چھره ،ولی درنزد قوم صلحا ذليلی
است بيمقدار ،که مويش رامی سوزانند ،ولباسش راپاره می کنند ،وصورتش رامی خراشند .گرچه قسمتھای مقرر ازلی
خودرا نيزقھراً ازآن می گيرند .اما درھرحال ازآن بيزارند ،وھمواره مشغول ياد حقند.
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)ياغالم( ھرگاه زھدت به مرحله ومرتبۀ صحت رسيد ،باعقل واختيار مراحل آن را بپيمای ،ازخلق مھراس ،وبه عطا
آنان اميدوار مباش .ازھرچيزی که نفس ترا برآن وا می دارد ،برحذرباش وتا وقتيکه ارادۀ خدا بر انجام کاری
قرارنگرفت ،به ھيچ امری مبادرت منما .درحالت زھد ،قلب زاھد واقعی محل الھامات می شود.ھرچه به تو الھام شد،
چه رد و چه قبول ،بايد انجام داد .اگرجوارحت آرامش واقعی را يافت جای شگفتی نيست وبدان که اين سکون ظاھری
ھيچ ضرری به باطنت ندارد ،سکون و آرامش واقعی را زمانی بدست خواھی آورد ،که ھوای نفس وتمايالت درونی تو
بميرند ،وجزعالقه به موال دردلت چيزی باقی نماند .ودراينچنين حالی است که قرب حق زنده ات می گرداند وبرای
راھنمائی خلق مأمور می شوی ،وميل به دنيا وآخرت به گونه ای درتو ايجاد می شود که قسمتھای معين خود رابه
فرمان شرع اخذ نمائی .توان تحمل رنجھای خلق درتو پديدار می گردد ،تابدينوسيله آنان راازگمراھی نجات دھی ،و امر
خدا را درميانشان اجرانمائی .اماچنانچه به انجام اين کارمأمورنشدی ،قرب حق برايت کفايت می کند ،وازغير بی
نيازت می سازد ،وقتی به قرب خالق کل اشياء يعنی خدائی که به وجود آورندۀ کائنات است ،وخود قبل وبعد ازآن
موجود بوده وخواھد بود ،رسيدی ،ديگر نيازمند خلق نخواھی بود.
اگرگناھان تو به مانند باران است ،بايد توبه ات ھمواره ودرخورمقابله بااين باران باشد.
وای برتو!شگفتا! توسرمست غروری ،زيانکاری ،اسير شھوتی ،قبرھای کھنه و قديمی را بنگر وبا زبان حال ساکنان
آنھا رامخاطب قرارده ،تاازاحوال خودبرايت بگويند.
)ياغالم( توادعای ارادت به حق اولياء خدا را داری ،آيا گمان می کنی ادعايت بررسی ومورد سنجش قرارنمی گيرد؟
من به اذن حق حسابرسی رابارھا انجام داده ام ،ازاينجھت بدرستی وصحت آن واقف گشته ام.
ای اھل زمين ،اعمالتان بسان خميری است بی نمک ،بيائيد وازنمک نگريزيد ،اين خمير بدون نمک اعمالتان را بانمک
اخالص کامل کنيد.
ای منافق توسرشته ازدوروئی ھستی ،بزودی آتش اين نفاق به سويت باز می گردد .پس ھرچه زودترخود راازآتش اين
نفاق برھان .ھرگاه قلبت را ازنار نفاق نجات دادی ،تمام اعضاء وجوارحت نجات پيداخواھد کرد .قلب نگھبان جوارح
است ،ھرگا قلب درصحت بود ساير اعضاء درصحت خواھندبود .وھروقت قلب وجوارح ،ظاھر وباطن مؤمن بصالح
آمد ،آنگاه وی نگھبان وپاسدار زن وفرزند ،ھمسايه ،واھل شھر وديار خودمی گردد ،وبه مقام قرب موال ارتقاء حاصل
می نمايد.
)ياقوم( بدوستی خدا دوستی متوسل شويد وازاوبيم داشته باشيد ،به فرمانش گردن نھيد ،زيرا خداوند متعال به علم ازلی
شما را برانجام اعمالی که صالح دانسته است ،مکلف گردانيده است .پس حکم خدای را اجراء کنيد وحق آن را ادانمائيد.
ھرگاه به اوامر خداوند عمل نموديد ،عمل دستتان رامی گيرد وبه آنکسی که امرش رااجراء کرده ايد می رساند ،واز
وی علمی می آموزيد ،که ازآن بيخبر بوديد ،سپس بااين علم ھمواره باخدائيد ،وبراساس احکامش باخلق رفتار خواھيد
کرد .ھرگاه دراين راه قدمھايتان ثابت شد ،آنگاه درطلب مقامی ديگر باشيد ،که آن تحصيل علم وعمل واخالص است،
پيغمبر اکرم)صلی ﷲ عليه وسلم( فرموده استّ َ َ »:
اعتزل« بياموز وآگاھی حاصل کن ،سپس -ازمشاغل فريبنده
ثم ُ ْ ِ ْ
تفقه ُ ﱠ
ودست وپاگير دنيوی ،عزلت اختيارکن«.
مؤمن آنچه راکه بدان موظف است می آموزد ،سپس ازخلق کناره گيری می کند ،و به عبادت خداوند عزوجل می
پردازد ،خلق رامی شناسد ،وبدانان توجھی ندارد ،خدای رامی شناسد واورادوست می دارد ،ودرانجام اوامرش کوشا می
شود.
خلق به دنبال او می آيند ،واو از خلق گريزان است ،زيرا می داند نه نيک ونه بد ،نه خير ونه شر ،چيزی دردست آنان
نيست .وھرگاه چيزی ھم ازنيک وبد ،به دست آنھا اجراء شد ،آنھم ازجانب خداونداست .پس دوری ازخلق بھتر
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ازنزديکی آنان است .به اصل برمی گردد وازفرع دوری می گزيند ،چون می داند اصل واحد است وفرع فراوان،
درآئينۀ تفکر ديده است که وقوف دريک باب بھتر ازوقوف بردرھای متعدد است .بنابراين بردرگاه رحمت حق مقيم
است والغير .به مؤمن وموقن مخلص ،عقل کامل عطا شده است ،لذا ازمردم می گريزد وبه خدا متوسل می شود.
»ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفی االخرة حسنه وقناعذاب النار«.آمين
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