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مجلس سی ويکم)درقھر پسنديده وناپسند(
شامگاه روزھجدھم جمادی االول سال ۵۴۵ھجری قمری ،شيخ عبدالقادر گيالنی)رضی ﷲ تعالی عنه( چنين فرمودند:
اگرقھر وغضب ازجانب خداوند باشد ،پسنديده است ،اما از سوی غير خدا زشت است .مؤمن اگر خشمگين شود برای
خداست نه برای ارضای نفس خويش .اگرخشمناک می شود ،به منظورکمک به دين است ،نه به خاطر خويشتن  ،ھرگاه
ببيند که يکی از اوامر شرع مھمل شده است ،چنان خشمگين وغضبناک می گردد ،گوئی پلنگی است که شکارش را از
او گرفته اند.
پس تو قھر وغضب خود را که به خاطر خوداست به خداوند نسبت مده ،که دراينصورت اززمرۀ منافقان خواھی بود.
ونشان اين غضب شخصی آنست که زود زايل می گردد ،زيرااگر برای رضای خدابود بزودی ازبين نمی رفت .پس
ھرگاه دراجرای اوامر خدادست به کاری زدی ،اول ھوای نفس راازخود بدورکن ،وتنھا رضای خدارامنظور نظربدار.
درھرکاری رضای خدا ،امتثال امرشريعت ،ياالھام خدائی که برقلبت رسيده است .بايد محرک ومشوق توباشد .ازھوای
نفس ،ازدنيا ،وازخلق دنيا دوری گزين تابه قرب حق آرامش وآسايش نھفته است و شخص دراين مرحله است که تمام
نيرگيھای قلب را ،به صفا وروشنائی بدل می سازد.
تونيز به ھمراھی قوم راستان قدم بردار ،به مانند آنان بنگر ،مثل آنان عمل کن ،تاايشان نيزبه تو مباھات نمايند .ھمچنان
که تو به وجود آنھا مفتخری و ملک مطلق ھم دربين تمامی بندگان باديدۀ رضايت به تو بنگرد .قلبت راازغيرخدا پاک
گردان ،چون تو بادل خدا را می نگری ،بدان که دلی شايسته اين ديداراست که ازآلودگيھای مادی به کلی پاک شده باشد.
وباھمين ديداست که افعال واعمال خدا را نسبت به بندگان مشاھده می کنی .ھمانگونه که باوضع نامناسب ظاھر نمی
خواھی نزدملوک وسالطين دنيوی حاضرشوی ،پس نبايد با باطنی نجس و دلی ناپاک درپيشگاه پادشاه پادشاھان
حاضرگردی ،پادشاه پادشاھان ذات اقدس حق تعالی است ،که بايد درمقابلش به گونه ای حاضرشد که الزمۀ مقام اقدس
اوست.
بی اخالص وافسرده دلی ،باتوچکار می توان کرد؟ قلبت راتطھير نما ،تالياقت حضوريابی .دردلت شوق گناه ،خوف
ازخلق ،اميد بديشان ،وحب دنيا نھفته است ،تمام اينھا پليديھای قلب است که بايد درفکر پاک کردن آنھا باشی ،واين
درصورتی ممکن است که ابتداء ھوای نفس راکنترول نمائی ،وتوکل به خلق راازدل بدرکنی ،دراينصورت قلبت پاک
می گردد! وديگرتوجھی به اقبال وادبار مردم نخواھی داشت .ولی تازمانی که ازپليديھای قلب يکی درتوباقی باشد ،و
خود از آن آگاه باشی ،قصد رسيدن به حق رامکن ،زيرا مورد قبول واقع نمی شود ،تاوقتی که به مدح وذم مردم ،و به
عطا ومنع آنان اعتناء داشته باشی ،به جائی نمی رسی .اماھرگاه توبه ات به صحت وکمال رسيد ،ايمانت نيززياد می
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شود ،چه درنزد اھل سنت ايمان کم وزياد می شود ،وزيادشدن آن ب وسيلۀ طاعت وبندگی امکان پذيراست و توسط گناه
ومعصيت نقصان حاصل می کند ،البته اين موضوع دراحوال عوام صادق است ،زيراخواص را ايمان به خروج خلق از
دل زياد می شود ،وبه دخول خلق دردل نقصان می يابد .به سکون وآرامش قلبی که خداوند عنايت فرمايد زياد می
گردد ،وبه عنايت خلق نقصان می پذيرد .پس خواص درھرحال به خدا متوکلند ،بدواستناد می کنند ،ازاوخوف دارند ،او
را به يکتائی می ستايند ،واحدی راشريک وانباز او نمی گيرند ،توحيدشان دردل استوار می باشد ،وباخلق خدانيز
مدارامی کنند ،اگرگرفتار جھل جاھلی آمدند باصبر وشکيبائی با آن برخورد می نمايند .خداوند ﱠ
عزوجل فرموده است:
سالما«ـ دربرابرجھل جاھل الزم است خاموشی وبردباری نشان دھی ،وازطغيان ھوای
خاطبھم َ ِ ُ ّ
قالووا َ
»َِ
الجاھلون َ ُ
واذا َ َ َ ُ ُ
نفسانی آنان برحذربايدبود.
اماھرگاه ديدی اقدام به عصيان ونافرمانی کردند ،ديگرخاموش مباش ،چون سکوت دربرابر معصيت حق حرام است.
ودفاع ازحق عبادت وسکوت گناه.
ھرگاه به امربه معروف ونھی ازمنکر قادربودی ،کوتاھی مکن چون آن بابی است ازابواب رحمت حق که برروی
مؤمن گشوده می شود ،پس سعی نماکه به آن داخل شوی.
منقول است که حضرت عيسی عليه السالم ،ازگياھان خوراکی صحرا تغذيه می کرد و ازآبگيره آب می نوشيد،
ودرغارھا وويرانه ھا می خوابيد ،و به گاه خواب به جای بالش ،سنگی زيرسرمی نھاد .مؤمن نيزدرراه رسيدن به خدا
اينگونه ازلذايذ دنيا چشم می پوشد ،واگرھم بھره ای ازدنيا برايش مقرر شده بود آنرا ضرورتا ً و به دستور شرع مورد
استفاده قرار می دھد .ولی درھرحال قلبش به خدا مشغول است ،چه ھرگاه زھدواقعی دردلی تمکن يافت ،دنيا و ظواھر
آن قادر به زايل کردن آن نمی باشد ،زيرا مؤمن اگرچه ممکن است به دنيا ولذايذ آن توجه نمايد ،اماھيچ گاه باطنش
بدانھا مشغول نخواھد شد ،ولحظه ای ازياد خداغفلت نخواھد کرد ،چون خدای عزوجل ديدشناخت عيوب نفس وشھوات
را بدو اعطا فرموده است .شب وروز درفکر وذکروعبادت است ،وبادلی بينا ازتوجه به دنيا نادم وپشيمان  .به وسيلۀ
کتاب وسنت ارشاد اوليا نسبت به تمامی عيوب وزشتيھای دنيا اطالع حاصل کرده است وھرگاه به آنھا می نگرد،
ناپايداری آن وزخارفش رامدنظرقرار می دھد .به خوبی می داند که نعمتھای دنيا زايلند و محاسنش متغير ،واخالقش
زشت وناپسند ،ودستھايش مکار وبرنده ،گفتارش زھرآگين ،شيرينيھايش گذرا وغيرقابل برگشت ،نه بنيانی دارد ،ونه به
عھدی پايبند است ،تکيه کردن بدان مانند ساختن خانه است بر آب که قراروثباتی ندارد .با گذرازين موانع مؤمن ارتقاء
پيدا کرده ،وخدارا می جويد ومی شناسد ،دراينچنين حالتی آخرت رانيز درنظر نمی آورد ،وتنھاوتنھا به قرب موال دل
می بندد ،وجز قرب چيزديگری نمی خواھد .قرارگاه ومکان سکنايش ھمان قرب موالمی شود ،چه دردنيا وچه
درآخرت .دراين حال ديگر عمارت دنيا برايش ضرری ندارد ،اگر ھزار ساختمان ھم بنانموده باشد .اوامرخدای رابه
جای می آورد وباقضا وقدرالھی کامالً سازگاراست .به خدمت خلق قيام می کند ،وبرای رفاه و راحت مردم تالش می
نمايد.
درفکرتھيۀ غذای مردم است وخود ذره ای ازآن تناول نمی کند ،زيرا اوغذای مخصوصی دارد ،که کسی رادرآن
شريک نيست .به ھنگام خوردن ديگران ،اوروزه است ،و به وقت طعام خود مفطر.
روزۀ زاھد خودداری ازخوردن وآشاميدن است ،وروزۀ عارف دوری ازآنچه غيرازشناخت خداست .عارف ھمواره
گرسنه است وازدست کسی جز رازق حقيقی خود چيزی نمی ستاند .دردش بعد و دوری ازحق ودرمانش قرب حق
است .روزۀ زاھد درروزاست وروزۀ عارف شبانه روز .وقتی روزه رامی گشايد که به لقای ﷲ نايل گردد .عارف
ھميشه روزه داراست وھمواره درحال تب وحمی ،واميدواراست که روزی لقای ﷲ اورشفابخشد.
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)ياغالم( اگرطالب رستگاری ھستی خلق راازدل بدرکن ،خوف ورجايت ازخلق نباشد .بدانان انس مگير ،وازايشان
باحال نفرت بمانند اين که ازمرداری می گريزی ،بگريز ،ھرگاه چنين کردی بدان که به اطمينان خاطر وقلب مطمئنه
رسيده ای ،وازذکرغيرخدادل کنده ای ،وفقط به ذکر وياد اوخواھی پرداخت.
»ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفی االخره حسنه وقنا عذاب النار« .آمين
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