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مجلس چھل ودوم )در تقوا(
بامداد روزنوزدھم رجب سال  ۵۴۵ھجری قمری  ،شيخ عبدالقادر)رضی ﷲ تعالی عنه( درمدرسه فرمود :رسول
الناس
أحب َ ْ
اکرم)صلی ﷲ عليه وسلم( فرموده استْ َ »:
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يده« )-ھرکس که دوست
الناس َ ْ َ ُ ْ
احب َ ْ
ﷲْ َ َ ،
ان َ ُ َ
او َ َ
ومن َ َ ﱠ
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ثق َعلی َما ِفی َ ِ ِ
واثقابما ِفی يَ ِدﷲِ َ ْ
َْ َ َ َ ﱠ ْ
فليکن ِ ً ِ
اغنی ﱠ ِ
دارد گرامی ترين مردم باشد ،بايد تقوی خداراداشته باشد ،وھرکس که می خواھد نيرومندترين مردم باشد ،بايد بخدا
توکل کند ،وھرکس که می خواھد توانگر ترين مردم باشد ،بايد بدانچه که دردست خداست مطمئن ترباشد از آنچه
دراختيار خوداوست( .ھرکس طالب کرامت وبزرگی دنيا وآخرت است ،بايد دارای تقوی وپرھيز باشد .خداوند عزوجل
عندﷲِ َ ْ ُ
ان َ ْ َ َ ُ
اتقاکم«-کرامت درتقوی وخواری درمعصيت.
فرموده است ِ »:.ﱠ
اکرمکم ِ ْ َ
ھرکس می خواھد که دردين خدا نيرومند باشد ،بايد برخدای عزوجل توکل نمايد ،زيرا توکل قلب رابصالح می
آوردوتقويت می کند ،ازآلودگيھا پاک می نمايد ،ھدايتش می کند ،وناظر شگفتيھايش می گرداند!! بردرھم وديناری که
دراختيار داری متکی مباش ،چون اين عمل خوار ناتوانت می سازد .برخدای تبارک وتعالی توکل کن ،که توانايت
ساخته وياريت می کند ودرھائی برويت می گشايدکه درانتظار آن نبودی .توکل دلت راچنان قوی ميکند ،که ديگر به دنيا
واقبال وادبار آن کمترين اعتنائی نخواھی نمود .اينگاه است که نيرومندترين مردمانی .ولی ھرگاه به مال وجاه ووسايل
مادی توکل کردی ،بدان که خود رادرمعرض قھروخشم خداوند قرارداده ای ،وبدست خويش نيزوسيله زوال آنھا
رافراھم نموده ای ،چون خداوند غيوراست ،نمی خواھد جزحب خود  ،حب ديگری رادردلت مشاھده کند.
ھرکس توانگری دنياوآخرت رامی طلبد،الزم است که باتقوی باشد وازغير خدابيم وھراس نداشته باشد ،مقيم درگاه حق
باشد ،وازينکه بدرگاه غيراوروی آوردشرم داشته باشد ،وديده راازنگاه کردن بدست ديگران بازدارد ،البته منظور من
ديده دل وباطن است ،نه ديده ظاھر.
چگونه به آنچه دراختيار داری مطمئنی ،با وجود اينکه ميدانی که آنھادر معرض زوال قراردارند؟ وچگونه اعتماد به
رحمت اليزالی خداراترک می کنی؟ جھل ونادانی است که ترابسوی وثوق به غير می کشاند .درحاليکه وثوق بخدا
نھايت توانگری است ،واطمينان بخلق غايت فقروتنگدستی.
ای تارک تقوی ،بدان که کرامت دنيا وآخرت رابرخودحرام کرده ای .ای متوکل به غيرخدا ،نيرو وتوان وبزرگواری
دنيا وعقبی راازکف داده ای .ای متکی براموال دنيوی که دردست داری ،خودراازتوانگری دنيا وآخرت محروم نموده
ای.
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)ياغالم( اگر ميخواھی فردی متقی ،پرھيزگار،ومتوکل برخداباشی ،الزم است که درمقام صبردرآئی ،که صبراساس
وبنيان تمام نيکی ھاست .اگردارای نيت صحيح بودی ،وبرمقدرات الھی صابر ،جزايت نزدخدا محفوظ است ،وحب
ومھرخويش رادردلت جای خواھدداد ،وبمقام قرب دنياوآخرتت ميرساند .بدان که صبر عبارت است از :موافقت
ورضايت به قضا وقدر خداوندی که درعلم ازلی اوموجود بوده است ،وکسی رابرتغئير وتبديل آن قدرتی نيست ،واين
نيز درنزد عبد مومن موقن ثابت ومسلم است ،وھمچنين صبر برمقدرات ازروی اختيار مورد نظر است ،نه ازروی
ناچاری واضطرار زيرا صبرگاھی ازروی ناچاری ،وگاھی براساس برگزيدن واختياراست .چگونه مدعی ايمانی ،ولی
صبرنداری؟ چگونه ادعای معرفت می کنی ،اماازرضابدوری؟ اينھاچيزھائيست که باادعای صرف ثابت نمی شوند،
مگراينکه به درگاه حق ثابت وبه عتبه آن تکيه کرده باشی ،ودرزيرفشارقدمھای قدر وحوادث ،باصبر وشکيبائی
پايداری کنی ،وفشارحوادث رابکوبد ،نه کالبدوبدنت را،اماتوثابت مانند کالبد بدون روح ايستادگی نمائی .بدان اين
امرنيازمند سکون بدون حرکت ،گمنامی بدون شھرت،دوری ازخلق باقلب وباطن می باشد .اما بيشتر مردم آنچه راکه
وصف نمودم ،بکار نمی بندند ،وآنچه راکه شرح دادم نمی فھمند ،وبدانچه پند ميدھم نمی پذيرند .چه سخت است دلھای
آنان! وچسان قلب ھايشان مملو ازجھل است! اگر قدرت تشخيص ميداشتند ،به خدای عزوجل ايمان داشتند ،وبياد مرگ
می بودند ،بدينسان نبودند .شما شاھد مرگ پدران ومادران وکسانتان بوده ايد شاھد مرگ پادشاھان وفرمانرويان خويش
بوده ايد ،پس چگونه خودراازطلب دنيا وحب بقا درآن بازنداشته ايد؟!آياقصد متحول کردن دلھای خودرانداريد؟ آيا حب
اليغيرمابقوم َ ﱠ
بانفسھم«.
دنيا وخلق آن راازآن بيرون نمی کنيد؟ خدای عزوجل فرموده است ِ »:ﱠ
حتی ُ َ ِ ﱡ
ان ﷲَ َ ُ َ ﱢ ُ َ ِ َ ٍ
يغيروا ما ِ َ ْ ُ ِ ِ
شماميگوئيد وعمل نمی کنيد ،وچه بسيار عمل ھم کنيد ،منتھی اخالص نداريد .عاقل باشيد ودرپيشگاه حق ازاسائه ادب
خودداری نمائيد .تفکرکنيدوبسوی خدای بازگرديد .اين وضعيتی که شما درآن قرارداريد ،دربردارنده سودآ خرت نيست.
شمابرخودستم می کنيد .اگرخود رامکرم بداريد ،کرامت آخرت رانيز حاصل خواھيد کرد .شما آنچه راکه فنا پذيراست
گرفته آنچه راک زوال نداردازدست داده ايد .جمع مال دنيا وعالقه به زن وفزند ،ازياد خدايتان غافل نگرداند ،چون
بزودی بين تووآنھا جدائی خواھد افتاد .عنايت برعزت ظاھری دنيا وخلق تراازخدادورنسازد ،زيرا آنان نزدخدا،
کوچکترين کاری نمی توانند برايت انجام دھند .قلبت به شرک آلوده گشته است ،اما به درگاه خداوند شکايت می کنی و
اورامتھم ميداری ،ودرتمام احوال ازوی اعراض می کنی ،بدين سبب خداترا مورد قھر وغضب قرارمی دھد وبغض
ترانيز دردل بندگان صالح قرارخواھدداد.
يکی ازبزرگان )رحمت خدابراوباد( ھمواره باچشم بسته ازخانه خارج می شد ،وفرزندش دست اورامی
گرفت.ازاوعلت اينکار پرسيده شد ،گفت :تا چشمم برکسيکه کافربخداست نيفتد .روزی باچشم بازبيرون آمد ،ولی
ازشدت خوف خدا بيھوش برزمين افتاد .پس شماديگرچگونه بخداشرک می ورزيد ،وغير اورا می پرستيد؟ چگونه
ازنعم خداوند استفاده می کنيد واورا ناسپاسيد؟ اما)چه فايده که( شمااين رادرک نمی کنيد .باکفار ھمنشينی داريدوبدانان
توکل می کنيد ،واين بدين علت است که دردلتان ايمان به حق وجودندارد .برشماالزم است که ھرچه زودترتوبه نمائيد،
ودست انابه واستغفار بسوی خدا برداريد ،لباس وقاحت وبی شرمی راازتن بدرآريد ،ازحرام وشبھه پرھيزنمائيد،
ازمباحات نيزباحرص وشھوت استفاده نکنيد ،چون حرص وشھوات شمارا ازخدا دور می کند.
پيغمبراکرم)صلی ﷲ عليه وسلم( فرموده است »:الدنيا سجن المومن«)-دنيا زندان مومن است( .چگونه زندانی
درزندان شادمان است؟ شادمان نيست ،بلکه خوشحالی اودرچھره ،واندوھش درقلب است .بظاھر شادمان است،
امااندرونش راخوف ازارتکاب گناه پاره ومجروح ساخته است ،که جراحات درونی رابالبخند ھای ظاھری می پوشاند.
به اينگونه بندگانی خداوند وفرشتگان مباھات می کنند ،امروز اين دالوران دين خدا انگشت نمايند ،وھمواره
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بررنجھاصابرند وتلخيھای روزگار رامی نوشند ،تابه مقام حب الھی نايل گردند ،ھمانگونه که خدای عزوجل فرموده
الصابرين« )-خدای شکيبايان رادوست می دارد(.
يحب ﱠ ِ َ
استَ » :وﷲُ ُ ِ ﱡ
خداوند عزوجل ترابه محبت خود می آزمايد،ھرگاه دراجرای اوامر اوکوشا بودی ،ودرخودداری ازمنھيا ت سعی
نمودی حب خدادردلت بيشتر می شود ،وھروقت بررنجه وبال صبرکردی مقام قربت افزون می گردد .يکی
ازبزرگان)رحمت خدابراوباد( گفته است):خدابه عذاب بنده خودراضی نيست ولی اورامی آزمايد( .رسول اکرم )صلی
نزل« )-مثل اينکه دنيا نبوده است ،وآخرت جاودانی
الدنيالم َ ُ ْ َ َ ﱠ
ﷲ عليه وسلم( فرموده است َ َ »:ﱠ
تکن،وکان ْ ِ
لم َ َ ْ
اآلخرةَ َ ْ
کأن ﱡ ْ َ ْ
است(.
ای طالبان ،وای دوستداران دنيا ،نزدمن آئيد ،تاشمارابه عيوب آن آگاه کنم ،به راه حق عزوجل راھنمائيتان کنم ،وبه
کسانی ملحقتان سازم که خواستارلقاءﷲ ھستند .ولی شمااسير ھوای نفسيد .بشنويد آنچه رامی گويم ،وبااخالص بدان
عمل کنيد .ھرگاه ازآنچه که به شما ميگويم آگاه شديد وآنرا به کار بستيد،به مقام علئين ارتقاء حاصل خواھيد کرد ،آنجا
اصل گفتارراخواھيد شنيد وبرايتان محقق خواھد شدکه آنچه بدان اشاره کردم درست بوده.
)ياقوم( دلھايتان راازنگ تھمت نسبت بمن پاک کنيد .من نه بازيچه شمايم ونه طالب دنيا ،بلکه ھمواره حق گفته وبحق
اشاره می کنم .درتمام طول عمرم نسبت به صالحين ظن داشته ام ،وآنان راخدمتگذاربوده ام ،والبته که اين کاربرايم می
ھمان عمل به گفتا می باشد ،که موجب اخالص درظاھر وباطن است .وآنگاه خواھيد ديد که ايمان وايقان به جھت ھوی
وھوس نيست ،وصرفا درمومن وجوددارد نه درمنافق.
)ياقوم(ھوسھای باطل راازخود دورکنيد ،وبخدای عزوجل بگرويد .به آنچه برايتان سودمند است تکلم کنيد ،وازگفتار
درباره آنچه که بحالتان زيانبخش است ،خودداری نمائيد ،بگاه سخن گفتن  ،ابتدار درخصوص آن فکر کنيد ،بانيت
درست آنرا بزبان بياوريد .گفته اند مکان زبان جاھل پيش ازقلب است ،وزبان عاقل وعالم درپس قلب جای دارد.
گنگ شوو تازمانيکه خدابخواھد ،آنگاه لب به سخن بگشای ،زيرا اگر خداکاری رااراده نمايد وسايل آنرا فراھم می کند.
بايدخاموش بود ،وھرگاله به اذن خدای زمان سخن رسيد ،ناطق شود ،واگر اين اجازه داده نشد ،تاقيامت خاموشی باشد.
کل ِ ُ
لسانهُ«)-ھرکس خدای راشناخت
واين معنی گفتاررسول اکرم)صلی ﷲ عليه وسلم( است که فرمودهْ َ » :
من َ َ َ
عرف ﷲَ ُ ﱠ
زبانش کندشد( .بظاھر وباطن زبانش ازاعتراض وايراد بخداکندمی شود،موافقت ورضايتش به کمال می رسد ،ديده
رااغير اومی بندد .پرده اسرارش پاره ميشود ،امورش پراکنده می گردد ،مال وثروتش متفرق خواھد شد ،دنياوآخرتش
أنشرهُ« )-سپس
شاء َ ْ َ َ
ثم ِاذا َ َ
رافراموش می کند ،واسم ورسم خودرازدست می دھد ،تا اينکه قول حق که فرموده است ُ »:ﱠ
ھرگاه خداخواست اورا زنده می کند( .وی راپس ازفقدان می يابد ،خلقت دوباره اش می بخشد ،بادست فنايش نابود می
کند ،وبادست بقا بجھت لقا بارديگر اورازنده می گرداند ،آنگاه به دعوت خلقش مأمور می کند ،تامردم راازفقر معنوی
به توانگری رساند .توانگری واقعی قرب خدای عزوجل است ،وفقرحقيقی دوری ازخدا وتوسل بغير .اين توانگری
خاص کسانی است که برقلب خود پيروز گشته وآنرا به قرب حق رسانيده اند ،وفقير کسی است که ازين نعمت بی بھره
است .ھرکس اين توانگری را می خواھد بايد دنيا راترک نمايد ،وآنچه دراوست درنظرش بی مقدار باشد ،بايد عالقه به
مظاھر دنيوی رايکی يکی ازدل براند ،ومال که دنيا رافقط درراه تأمين توشه آخرت بکاربرد ،تادر روز باپسين بکارش
برد .بايد علم آموزد ،تاھادی وراھنمايش گردد ،وبنورآن ازتاريکيھا بگذرد.
بارخدايا ،دلھای مارابه نورھدايت خودروشن گردان.
»وآتنا فی الدنيا حسنه وفی االخره حسنه وقنا عذاب النار«.آمين.

afgazad@gmail.com

٣

www.afgazad.com

