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مجلس چھل وپنجم )درتمسک بالعروة الوثقی(
رضی ﷲُ َتعالی َ ْ
عنهُ( بامداد روزشانزدھم ماه رجب سال  ۵۴۵ھجری قمری درمدرسه فرمودند:
شيخ عبدالقادر) َ ِ ﱠ
عليه َ ﱠ
پيغمبر اکرم) َ ﱠ
من َ
کانتْ ِ َ ُ
مثله« )-معلون است،ملعون
ملعون َ ْ
ملعون َ ْ ُ ٌ
وسلم( فرموده استٌ ُ ْ َ » :
بمخلوق ِ ْ ِ ِ
صلی ﷲُ َ َ ِ
ثقتهُ ِ َ ْ ُ ٍ
است ،کسی که اتکايش به مخلوقی مانند خودش باشد( .چه بسيار ازمردم که مشمول اين لعن می شوند .ازميان انبوه
بالعروة ْ ُ ْ
الوثقی«
مردم ،يکی برخدای عزوجل متکی است ،و ھرکس بخدامتکی بودو بنابه قول پرودگارَ َ ْ َ ْ ِ َ َ » :
فقداستمسک ِ ْ ُ َ ِ
چنگ درريسمان محکم زده است.
وای برتو! مردم نيازمنديھای ترا،روزی ،دوروز ،ماھی ،ياسالی ،وياحداکثر دوسال برآورده می کنند ،وباالخره ازتو
بيزار می شوند ،پس برتوست که دست نيازبه پيشگاه خداوند برداری ،ونيازھای خودراازاوبخواھی،زيرا-تنھا -خداست
که ازتوبيزار نمی شود ،وازانجام درخواستت به تنگ نمی آيد.
مومن حقيقی درپرتو توحيد ،پدرومادر،زن وفرزند،دوست ودشمن وجاه ومال راازدست می دھد ،وبه ھيچ چيز دلخوش
نيست ،جزدلبستگی به درگاه حق عزوجل وبخشايش او.
ای کسيکه به دينارودرھمت دل بسته ای ،بدان که بزودی ازدستت بدرمی رود ،وعقوبتش برايت باقی می ماند .دارائی
دنيا که دراختيار ديگری بود ،ازوی گرفته شد وبه توتسليم گرديد ،تادراجرای اوامرخداوطاعت وعبادت بکاربری،
اماتوآنرا بت خويش ساختی.
ای جاھل ،علم آموز ،ودرراه خدايش بکاربر،وبدان عمل نما تامودبت گرداند .بدان که علم زندگی است وجھل مرگ.
راستگو ھرگاه ازعلم مشترک فراغت حاصل نمود ،به علم خاص عنايت می کند .علم خاص عبارت است از :علم قلوب
واسرار .وھرگاه بدين علم دست يافت سلطان دين خواھد شد .به اذن خداامر ونھی ميکند ،به عطا ومنع می پردازد،
اميرمردم می شود ،بامرخداوند ازآنان می ستاند ،وبه امراوبه ديگران می بخشد ،بامردم مبتنی براحکام وقوانين
خداوندی زندگی می کند ،وباعلم درپيشگاه حق حاضراست.
حکم دربان درگاه است ،وعلم بمنزله ساکن آن ،حکم عام است وعلم خاص ،عارف بردرگاه حق مقيم است ،وعلم
شناخت برای اومسلم گرديده است ،وبراموری آگاھی يافته که ديگران ازآن بيخبرند ،اگربه عطا امرشود ،عطامی کند،
واگربه امساک مامورگردد ،امساک می نمايد ،بخوردن دستور يابد ،می خورد ،به گرسنگی فرمان داده می شود ،گرسنه
می ماند ،بدوامرمی شود که بايکی الفت نمايد ،وازديگری معرض وروگردان شود ،عطای کسی رادستور به گرفتن
دارد ،وبخشش ديگری را به رد نمودن ،ھرکس ياراوبود نصرت می يابد ،وھرکس اورادشمن بود خوارمی شود.
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آگاه باشيد که قوم)اولياء ﷲ( بمنظوراينکه بشما نفع رسانند ،بسويتان می آيند ،نه بجھت رفع نيازمندی خودشان ،زيرا
آنان اساسا ً نيازمند خلق نيستند .ريسمان اتحاد خلق رامی تابند،وبنيان حيات آنان رامحکم می کنند ،وبرايشان مشفق
ومھربانند .آنان دردنيا وآخرت نقادان وصرافان حقند .ھرچه درارتباط باشما انجام می دھند بسود شماست ،نه خودشان،
کارآنان نصيحت خلق وپايداری واستقامت دراين راه است ،چون ھرکاری رضای خدادرآن منظورنظربود دوام دارد،
وغير آن بی دوام است وناپايدار.
خدمتگزار علم وعلما باش ،وبرخدمت آنان صبر پيشه کن ،چون ھرگاه درآموختن علم صبرکردی علم نيز درخدمت
توقرارميگيرد ،وھمانسان که تو برخدمت اوصبرکردی ،اونيزدرخدمت توصبر خواھد نمود .ھرگاه علم راخدمت کردی
 ،به نور قلب وباطن دست خواھی يافت.
)ياقوم( تمام کارھای خودرا به خدای عزوجل واگذارنمائيد ،زيرا خداوند به مصالح شما آگاھتراست .درانتظار فرج
الھی باشيد ،چون رحمت حق ،ساعت بساعت بربندگان نازل می گردد ،خدای راخدمت کنيد ،تادررحمت اوبرويتان
گشوده شود ،وباب نيازبخلق بسته گردد .دراينصورت شگفتيھائی رامی بينيد که درتصورتان ھم نبوده است.
وای برتو! اگرخدای تبارک وتعالی بخواھد که توسط مردم نفعی بتوبرسد ،خواھدرسيد ،واگر اراده نمايد زيانی بتو
وارد شود ،متضرر وزيانبار خواھی شد .بدان که اوست که دلھا رانسبت بتوسخت وبی مھر می گرداند ،اوست زنده
کننده وميراننده ،بخشنده ومنع کننده،عزيزگرداننده وخوارکننده ،اوست شفا دھنده وبيمارکننده ،سيرکننده وگرسنه دارنده
تنھا اوست ،می پوشاند وعريان ميدارد ،اوآرام کننده دلھاست وترساننده ،اوست اول وآخر ،ظاھروباطن ،تمام اين صفات
خاص خداست والغير .پس قلبا به اين مساله اعتقاد داشته باش ،گرچه بظاھر با مخلوق ھم معاشری ،اين رفتار صالحين
است ومتقين ،که درتمام احوال خوف خدای عزوجل رادردل دارند ،درزندگی اجتماعی بارأفت ومدارا بامردم رفتار می
کنند .درخورعقل وفھم آنان باايشان سخن می گويند ،باخلق نيکوی برگرفته باتعاليم کتاب وسنت امر بمعروف ونھی
ازمنکر می نمايند .اگر پذيرفتند ايشانرا شکر می گذارند ،اگرقبول نکردند ،ديگر رابطه ای ميان آنان باقی نمی ماند،
زيرادر اجرای فرامين الھی ھيچگاه کوتاھی نمی نمايند.
ﷲ
قلبت رامسجد قرارده ،ودراين مسجد قلب جزخداازکسی يادمکن ،خدای عزوجل فرموده است ِ َ »:ﱠ
وان ِ ِ َ َ ْ ُ
،فالتدعوا ِ
احدا«)-مساجد خاص خداست ،درآنجا جزخداديگری رايادمکن.سوره جن آيه  .(١٨ھرگاه درجه ومقام بنده اينگونه
ََ ً
باالرفت ازاسالم به ايمان ،وازايمان به ايقان ،وازايقان به معرفت ،وازمعرفت به علم ،وازعلم به محبت ،ازمحبت به
محبوبيت نايل می گردد.
دراينچنين حالی ھرگاه غافل شد .طرد نمی شود ،ھروقت دچارنسيان گرديد ،يادآوری می شود ،ھرگاه بخواب رفت،
بيدارش می کنند ،وقتی فراموشی بدودست داد ،ھشيارش می سازند ،ھروقت روی گردانی کرد ،بدوروی می آورند،
زمانيکه خاموش ماند ،به نطقش می آورند ،پس ھمواره بيداراست وھشيار،چرا؟ برای اينکه قلب او صفا يافته وازظاھر
متوجه باطن شده است ،واين بيداری راازنبی اکرم)صلی ﷲ عليه وسلم( به ارث برده است ،که اوديدگانش بظاھر
بخواب ميرفت ،ولی قلبش ھميشه بيداربود ،او پشت سرخودراھمانگونه که روبرو راميديد ،مشاھده می نمود .البته
بيداری دل ھرکسی بقدرتوان معنوی خوداوست ،وکسی راآن منزلت نيست که بمقام بيداری حضرت برسد ،ھيچکس
درصفات حميده ای که خداوند متعال بدوعطا فرموده بود نمی تواند باوی شريک شود ،اما اولياء وابدال امت اوريزه
خوار خوان اويند ،وقطره ای ازدريای مقامات اورايافته اند ،وازکوه کرامتش ذره ای ناچيزند ،آنان دنباله روومتسمک،
وناصر وناشردين اويند ،بانشرعلم وعمل به دين حق او ،آنرا پايدارمی دارند ،درود وتحيات خدای براوباد وبرپيروان
صادق وراستين او.
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مومن نظری به دنيا می افکند وآنرا می طلبد ودردل جايش ميدھد،اماھرگاه ديد که دنيا ميخواھد براومسلط شود
اوراطالق می دھد،وخواھان آخرت می شود ،آخرت رادرقلب جای می دھد ،منتھی ازاينکه آخرت ھم اورا بخود مقيد
سازد ،و ازخدايش دورکند ،خوف دارد ،پس الجرم آنرا نيزطالق داده ،ودرکنار دنيا قرارش ميدھد .بردرگاه حق جل
وعال مقيم شود وبرآستانه آن تکيه می زند .وبشيوه ابراھيم خليل عليه السالم ،که اول ستاره ،سپس ماه وبعد خورشيد
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ْرکين« )-گفت غروب کنندگان رادوست ندارم ،براستی من روی خودرابه پاکی به سوی کسی
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کردم که آسمانھا وزمين راآفريده ومن ازمشرکان نيستم .سوره انعام آيه ھای  .(٧۶-٧٩ھمينکه برآستانه باب حق به
صدق وراستی تکيه زد ،وخدارا بحق شناخت ،آنگاه درگاه قرب حق برويش گشوده ميشود ،واذن دخول می يابد.
اوراازدنيا وعقبی می آگاھانند ،زيرا خدابه احوال ھرکس ازخود اوآگاھتراست ،سرنوشتش رابدومی نمايانند ،به مقام
انسش سرافراز می گردانند بروی خلعت رضا می پوشانند ،آنگاه دومطلقه خود ،يعنی دنياو آخرت رامی بيند ومی يابد،
وتحت شرايطی باھردو بازمی پيوندد ،شرط آنست که :ھردو درخدمتش باشند ،وخودباقلب وباطن درخدمت حق،
دراينحال بندهٔ آزاده خدا ،ازآسمان وزمين بی نياز می گردد ،چيزی براومسلط نخواھد شد ،واومالک تمام اشياء است .به
قدرتی دست می يابد که باب رحمت برويش گشاده می شود ،وبدون حاجب ودربان بدان وارد می گردد.
)ياغالم( غالم وچاکر قوم )اولياء ﷲ( باش ،که دنيا وآخرت آنان راغالم است ،ھرگاه آنچه راکه بخواھند ،اراده کنند،
به اذن خداوند عزوجل دريافت می دارند .ازدنيا صورت ظاھر وازآخرت باطن ومعنی رابدست آورده اند.
بارخدايا ،دردنيا وآخرت ،بين ما وايشان آشنائی حاصل فرما.
»ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفی االخره حسنه وقناعذاب النار«آمين.
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