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مجلس چھل وچھارم )دراين که دنيا زندان مؤمن است(
شامگاه روزسه شنبه سيزدھم ماه رجب سال ۵۴۵ھجری قمری ،شيخ عبدالقادرگيالنی )رضی ﷲ تعالی عنه( درمدرسه
چنين فرمودند :مؤمن دردنيا غريب است وزاھد درآخرت ،وعارف ازھرچه جز ذات خدا بيگانه است .مؤمن دردنيا
زندانی است  ،ھرچند رزق وروزی فراوان رانيز داراباشد ،زن وفرزند اوبه جاه وثروتش شادمانند ،اما اودرزندان
باطن است .شادی اودرچھره است اندوھش دردل ،دنيا راشناخته واورايک طالق گفته است ،يک طالق بدين علت که
درآخرت بروی اوباز شد ،وانوار آنرا مشاھده نمود ،طالق دوم
ازدگرگونی زندگی اندکی خوف داشته  ،اما بمجرد اينکه ِ
را ھم جاری کرد ،وھنگاميکه دست درگردن آخرت کرد ،طالق سوم راھم جاری کرد ،وبتمامی درجوارآخرت
قرارگرفت ،وزمانيکه انوار حق براو تابيد ،آخرت رانيز طالق داد ،دنيا بدوگفت ،چرامراطالق دادی؟ جواب داد،چون
ازتوزيباترراديدم .آخرت پرسيد چرا مرا طالق دادی؟ جواب داد :تو زيبائی ،اما آنچه که من جويای او ھستم تونيستی،
پس چگونه تراطالق نگويم ،که به شناخت حق نائل آمده ام .دراينچنين حالتی ديگر فردمؤمن ازآنچه که غيرخداست آزاد
است ،ازدنيا وآخرت بيگانه است ،ومحو جمال حق است .دراين حال دنيا به سوی او می آيد ،و سراسر درخدمت اوقرار
می گيرد ،امابدون آرايش وزينتی که –معموال-خواستاران خود راباآن می فريبد ،بلکه خود رادرقالب پيرزنان وکنيزکان
زندگی بدومی نمايد تامورد توجه وعنايتش قرارنگيرد.
بخداروی آور ،باتمام وجود خودرابدوواگذار ،فردارابمانند ديروزترک نما ،چه بسا فردا بيايد ،ووجودنداشته باشی .ای
توانگر ،به ثروت ودارائی خويش سرگرم مباش ،ممکن است فردابيايد وبافقر وتنگدستی قرين شده باشی .به چيزی
ازدنيا تکيه مکن ،بلکه اتکالت فقط به بخداباشد ،زيراقلب مؤمن تنھا باياد خدا آسايش می يابد .پيغمبراکرم) َ ﱠ
عليه
صلی ﷲُ َ َ ِ
لقاءربه«ـ)مؤمن بدون ديدار خداوند آرامش ندارد(.
راحةَ ْالمؤمن ِ ْ
وسلم( فرموده استَ »:ال َ َ
دون ِ ِ َ ﱢ ِ
من ُ ِ
َ َﱠَ
ھرگاه ارتباط بين خود وخلق راويران کردی ،ورابطه باخالق رااحيا نمودی ،خداوند امورات رااداره می کند .آنچه راکه
برايت انتخاب می کند ،ناخوشايند مدان ،ھرکس برخواست خدا صابر باشد شگفتيھای زيادی ازالطاف اومی بيند.
ھرکس برفقر صبرداشت ،به توانگری ميرسد ،بيشتر کسانيکه بمقام نبوت رسيده اند ،شبان بوده اند .بيشتراولياء،
ازميان غربا وبردگان برخاسته اند،چون ھرگاه بنده ذلت وخواری رابخواست واراده خداوند قبول کرد ،عزيز می شود.
ھرکه نسبت به خدا متواضع وفروتن باشد ،بمقام عالی ميرسد .خدای است که عزيز می کند ،و ذليل می سازد ،بلند می
کند ،وخوارميدارد وتوفيق می دھد.
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ای گروه که به اعمال خود مغرور شده ايد ،چه چيز شمارا براين واداشته است؟ اگرتوفيق خدانبود ،شما کی قادربه
انجام نمازوروزه بوديد؟ کی می توانستيد درقبال مشکالت ومعضالت صابرباشيد؟ شمابايد درمقام شکرباشيد ،نه
درجايگاه خودخواھی .مع االسف -اکثرمردم به اعمال وعبادات خويش مغرورند وخودستائی می کنند.
آنانيکه طالب حمد وثنای ديگرانند ،درانتظار دنيا واربابان آن ھستند ،زيرا تنھا ازحال نفس آگاھی دارند ،وتمام آرزوھا
وآرمانشان دنياست .دنيا محبوب نفس وآخرت محبوب قلب است ،وحق عزوجل محبوب اسرار وباطن می باشد.
خداوند حکم اجرای اوامر رابه دل شما القاء می کند ،چون وسيله رسيدن به تمام مقامات ومراتب اجرای احکام الھی
است ،وھرکس غيرازين ادعائی بکند ،کاذب است ،وھرکاری که شريعت آنرا گواھی نکند زندقه وکفر است.
بادوبال کتاب وسنت بسوی خدا پروازکن ،به اين دواصل کلی بگرو ،ودست دردست رسول اکرم) َ ﱠ
وسلم(
صلی ﷲُ َ َ ْ ِ
عليه َ َ ﱠ َ
بنه ،واورامعلم وراھنمای خودبدان ،تاترا به زينت دين آراسته گرداند .مربی حقيقی اوست،نقاد وصيرفی دانائيست که
نيک وبد را مشخص می کند ،اميروفرمانروای صالحين است ،قسمت کننده احوال ومقامات است ،زيرا حق عزوجل،
اين مقام رابدو تفويض فرموده است ،اوراامير کل قرار داده است ،ھرگاه ازطرف اميری به لشکريانش خلعت ھائی داده
شود ،قطعا بدست فرمانده آنان تقسيم می گردد) ،بنابراين خلعت ھای ايزدی بدست رسول گرامی تقسيم می گردد(؟
توحيد عبادت است،وشرک عادت .عبادت رامالزم باش وازشرک حذرکن .ھرگاه عادت راتغئير دادی ،دروضعيت
بانفسھم«-
توتغئير حاصل می شود ،خدای تبارک وتعالی فرموده است ِ »:ﱠ
ان ﷲَ ُ َ ﱢ ُ
مابقوم ُ َ ﱢ ُ
اليغير َ ِ َ ٍ
يغيروا ما ِ َ ْ ُ ِ ِ
حب نفس وخلق راازدل بران ،وحب خالق آنھا رادرآن جای ده ،روزه روز ونمازشب وقتی سودمند می باشد،که
باطھارت قلب وصفای باطن ھمراه باشد.
يکی ازبزرگان گفته است»:روزه ونمازشب ،بمنزله سرکه وسبزی سرسفره است ،اصل طعام صدق وراستی است«.
اول بايد اصل طعام رادرنظرگرفت،بعد چيزھای رنگارنگ را .طعام اصلی صدق است ،ودست ازدنيا شستن ،وبه لقای
حق پيوستن ،وخلعت وفرمانروائی ونيابت وھمه چيزرايافتن.
ھرگاه قلب بنده به حقيقت بحق تسليم شد ،درمقام قرب تمکن می يابد ،سلطنت اقطار زمين بدوتفويض می شود،
ونشردعوت خلق بسوی خدا برايش مسلم می گردد ،دربرابر آزارواذيت مردم صابر خواھد بود ،تابتواند درابطال ناحق
واظھار حق قيام کند .ازدريای علم ربانی انھار حکمت برقلوب بندگان صالح جريان می يابد ،تابردلھای معرضين نيز
بگذرد وموجب ھدايت آنان شود.
)ياغالم( مأکول حرام دل را می ميراند ،ومأکول حالل آنرازنده می کند .لقمه ای ھست که قلب رانورانی می کند ،ولقمه
ديگر آنراتيره وتار می سازد .لقمه ای ترابدنيا سرگرم می سازد ،ولقمه ای به آخرتت پيوند ميدھد ،لقمه ای تراازدنيا
وآخرت زاھد می کند،ولقمه ای ترابه خالق دنيا وآخرت راغبت می گرداند .طعام حرام بدنيايت مشغول ميدارد وارتکاب
معاصی رادرنظرت کم اھميت جلوه می دھد ،وطعام مباح به آخرت مشغولت می دارد ،وبه عبادات وطاعات مايلت می
کند .وطعام حالل به قرب حقت ھدايت می کند .شناخت اين طعامھا جزبه شناخت خدا ميسر نيست ،وشناخت خدا تنھا
باقلب پاک ممکن می گردد -اين را -درکتابھا ودفاترنبايد جستجو کرد ،اين امردراثر لطف خود -خداوند ممکن است ،نه
بوسيله خلق .معرفت خدا به عمل خالصانه به احکام او،صدق وتوحيد،ثقت واطمينان بذات او ،وخروج اتکاء به خلق
ازدل ممکن وميسر می شود.
توچگونه قادری به شناخت حق دست يابی ،درحاليکه جز خورد وخوراک و لباس ونکاح ،چيزی ديگری رادرنظر
عليه َ َ ﱠ
نداری؟ وتوجه ھم نمی کنی که آنھاازچه ممری بدست آمده اند ،آيا فرمايش رسول اکرم) َ ﱠ
وسلم( رانشنيده
صلی ﷲُ َ َ ْ ِ
النار َ ْ َ َ
ادخلهُ« )-ھرکس توجه
باب ِ ْ
يبال ﷲ ُ ِ ْ
يبال ِ ْ
ای که فرموده استْ َ »:
من َ ْ َ
من َ ﱢ
ومش َ ُ
أی ٍ
من َ ْ ِ
لم ُ ِ
لم ُ ِ
ْربهُ َ ْ
من َ ْ
أبواب ﱠ ِ
أين َ ْ َ ُ
مطعمهُ َ َ
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نکرد که خوراک ونوشيدنی وھرنعمتی راکه دراختيار داردازکجاست،خداوند نيزتوجه نمی کند که ازکداميک ازدرھای
دوزخ داخلش می کنند(.
حضرت شيخ عبدالقادر)رضی ﷲ تعالی عنه( بازفرمودند :خودرابه جمع مال دنيا وزخارف آن سرگرم مدار ،وتوجه به
دنيا ازخدا غافلت نکند .خلق پايبندت نکند ،بگونه ای که ازخدادورشوی ،توبميزان عقل ودرک آنان سخن بگوی ،وباآنھا
الناس َ َ َ
صدقةً« )-بامردم مدارا کردن صدقه است(.
مدارانما .پيغمبر اکرم)صلی ﷲ عليه وسلم( فرموده استُ »:مداراةُ ﱠ ِ
ازعطای خداوند عزوجل به ديگران ببخش ،ازکرامت وبزرگواری خدانسبت بخود ،ديگران رابھره مند گردان ،بامردم
تاخلق وخوی تونشانی ُ
بامھربانی ومحبت رفتارکنُ ،
ازخلق خدائی باشد.
شيخ دوگونه است،شيخ حکم وشيخ علم ،شيخ باخلق وخوی نيک ترا به درگاه حق راھبری ميکند .دوباب است که
ازورود بدان ناچاری ،يکی باب خلق وديگری باب خالق ،باب دنيا وباب آخرت ،که ھريک تابع ديگری است ،باب
خلق ،اول ،وباب خالق بدنبال آن ،البته به باب دوم نخواھی رسيد ،مگراينکه ازباب اول گذر کنی .دنيا راازدل بران تابه
آخرت رسی .شيخ حکم راخدمتگزار باش ،تاترا به شيخ علم برساند .ازخلق دوری گزين تابه معرفت خالق نائل گردی.
اين درجات يکی پس ازديگری حاصل می شود .البته بايد توجه داشت که آنھا ضديکديگرند،و باھم جمع نمی شوند ،پس
منتظر اجتماع آنھا مباش.فرشته به خانه ای که درآن عکس وجودداشته باشد،داخل نمی شود) ،(١پس چگونه خدای
متعال دردلی که بت دنيا وعکس شھوات درآن باشد ،جلوه می کند؟ ھرچه غيرازخداست،درحکم تنديس وبت است ،اين
بتھارابشکن ،وخانه دل راازوجودآنھا پاک نما ،تاحضورصاحبخانه رادرآن ببينی وازشگفتيھا چيزھائی مشاھده کنی ،که
قبل ازآن ھرگزنديده بودی.
بارخدايا،مارابه آنچه که رضای تست موفق بدار.
و»آتنا فی الدنيا حسنه وفی االخرة حسنه وقناعذاب النار«آمين.
 -١اين عبارت که بنام حديث نبوی مشھوشده،چنانچه صحيح باشد منظورآن عکس وتمثالھايست که برای تقديس
وپرستش درخانه آويزان باشد.
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