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مجلس چھل وھشتم)درعمل صالح(
شامگاه روز سه شنبه ھشتم شعبان سال  ۵۴۵ھجری قمری،شيخ عبدالقادر گيالنی)قدس سره( ،درمدرسه فرمودند:
يحبونَ َ َ َ ،
وھو
صلی ﷲُ َعليه وسلم( فرموده استْ َ »:
للناس ِبما ُ ِ ﱡ َ
من َ َ ﱠ َ
بما َ ْ َ ُ
پيغمبر اکرم) َ
عزوجل َ ُ َ
لفی ﷲَ َ ﱠ َ َ ﱠ
تزين ِ ﱠ ِ
يکرهَ ِ َ ،
وبارزﷲَ ِ َ
غضبان« )ھرکه خودرابخاطر دوست داشتن مردم بيارايد ،وچنان خودرابخداوند بنماياند که موردرضايت
عليه َ ْ ٌ
ََ ِ
نباشد،خدارا درحالی خواھد يافت که نسبت به وی خشمگين است(.
ای منافقين کالم رسول اکرم)صلی ﷲ عليه وسلم( راگوش داريد ،ای فروشندگان دنيا به آخرت  ،وای فروشندگان حق
بخلق ،وای فروشندگان باقی به فانی ،درتجارت خويش دچار ضرر وخسران شده ايد ،وسرمايه راازدست داده ايد .وای
برشما! درمعرض قھر خداقرارگرفته ايد.
ھرکس خودرابه مردم چنان نشان دھد که درباطن آنچنان نباشد ،دچار خشم خدا ميشود .ظاھر رابه آداب شريعت
بيارائيد ،وباطن رابه دوری ازخلق زينت دھيد .ازدرگاه اھل دنيا دورشويد ،بدانسان که گويا اصالوجودندارند .تصور
نکنيد که ازدست آنھا سود وزيانی حاصل می شود .شما به زينت ظاھر مشغوليد واز آرايش باطن غافل .بدانيد که زينت
قلب درتوحيد است واخالص واعتماد به خدای عزوجل ،وھمواره به ياد اوبودن.
ازحضرت عيسی)عليه السالم( منقول است که فرمود است »:عمل صالح آنست که بستايش ديگران توجھی نشود«.
ای نادانان! ای ديوانگانيکه عقل وطرز فکرتان مادی ودنيائيست ،وازتشخيص آخرت ناتوانيد! اين عقل برايتان سودی
دربرندارد ،درتحصيل ايمان کوشش نمائيد .ای فرزند،اگرايمان برايت حاصل شد ،ازگناھان توبه کن ،عذر تقصير به
پيشگاه حق تقديم دار ،واشک ندامت ازديدگان برگونه ھا جاری ساز .تاشايد بدينوسيله بتوانی آتش قھر خداوند
راخاموش کنی .آگاه باش ھرگاه قلبا توبه نمودی ،نورتوبه چھره ات راروشن ومنور خواھد نمود.
)ياغالم( درکتمان اسرارت تاميتوانی تالش کن ،واگر کثرت حب وشوق بر توغلبه کرد ،درآنحال معذوری ،زيرامحبت
پرده ھای باطنی راپاره می کند ،وديوارھای وجود راخراب می سازد.
محبت دوگونه است که ،تونباشی ،بلکه اوباشی .تالش نما که جلب نفع ودفع ضرر خودرا ازخداوند بخوا ھی ،نه
ازخود ،اگرجالب منافع ودافع مضاررا تنھا وتنھا خداوند دانستی ،دراين صورت خدا تحت عنايت وتوجه خويش قرارت
خواھد داد .دردست اراده خدا ،بسان مرده ای باش دردست غسال ،يا بمانند اصحاب کھف دردست جبريل .بدون اراده
واختيار ازخود بيگانه شو ،اماباايمان وايقان کامل .به ھنگام نزول مقدرات ثابت وپايدارباش ،منافق است که در اينحال
ميگريزد ،شب وروز براوميگذرد واوھمچنان درصدد پرورش نفس است ،تاآنجا که ديدگان باطنش کورمی گردد ،خانه
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وجود اوبظاھر آبادان ،وداخل واندرونش خراب وويران است ،ذکرش به زبان است نه به قلب ،خشمش برای نفس است،
نه خدا ،اماقھر مومن بخاطر خداوند است ،چه بسا اوقات بسياری که قلبش ذاکراست و زبانش خاموش ،نه بکسی حسد
می برد ،نه چنان بدنيا مشغول می گردد که مورد حسد دنيا پرستان واقع شود ،وھرگزباکسانيکه ازنعمتی بھره مند
ھستند ،به منازعه نمی پردازند.
)ياغالم( ازستيزه با کسانيکه بھره ای يافته اند ،برحذرباش ،چون آنان رفعت حاصل می کنند ،اماتو مفتضح گشته
وھالک خواھی شد .بھره نيکبختان به حسادت تو ازميان نميرود،چون به اراده خداوند بدانان اعطا گرديده است ،دراين
صورت با علم واراده ازلی حق مبارزه کرده ای ،ودرنتيجه ازنظر خداوند خواھی افتاد ،و مشمول قول حق عزوجل می
شوی»عاملة ناصبة« زحمت کشيده وبه نتيجه نرسيده خواھی بود.
ھم اکنون توبه کن .اگربالئی دامنگيرت شدمأيوس مشو ،ودرايمان وايقانت تزلزل ايجاد نگردد ،درانتظار فرج وگشايش
التدری
الھی باش،زيرا رحمت ايزدی ساعت به ساعت بربندگان نازل می شود .باتقديرھايش سازگارباش وراضیِ َ َ » ،
لعل ﷲُ َ ْ ِ ُ
امراُ«)-تونميدانی شايد خداوند بعدازآن امری رامقرر فرمايد( .ھرگاه صبرنمودی سنگينی بال
يحدث َ ْ َ
بعد ِ َ
ذآلک َ ْ
ََ َ
سبک می شود ،ودروضعيتی قرار خواھی گرفت که بدان راضی خواھی بود .ولی اگربی تابی کردی رنج بال سخت تر
می گردد ،وعقوبت آن به سبب اعتراضت بخدا واتکال به نفس ومقاصد خود ،بيشتر می گردد .وای برشما! وبردنيايتان
وبرحرص وآزی که درجمع دنيا بکار می بريد.
)ياقوم( اگرناچار بوديد که به دنيا عنايتی داشته باشيد ،سعی نمائيد ،که دلھايتان مقيم باب حق عزوجل باشد ،واين اقامت
راادامه دھيد تانفس نيز به مقام قلب رسيده ،وازشيرينيھای معنوی بچشيد ،وقلب نيز به مقام سروباطن ارتقا نمايد ،و
اونيز ازحالوت اين مقام برخودردارشود ،وسرانجام باطن نيز به مقام فنابرسد ،که ديگر چيزی نمی چشد ،آنگاه خدای
تبارک وتعالی اورازنده گردانيده وخاص خود می گرداند ،دراينچنين حالی وجودش کيميا می شود ،وھرآنچه راکه
دردست داشته باشد ،حکم طالمی گردد.
خوشابحال کسيکه گفته ھايم رادرک می کند ،خوشا بحال آنکه مخلص است ،خوشا بحال آنکه باعلم خالصانه  ،بدانکه
مقدمات وموجبات انجام عمل رابرايش فراھم نموده است،نزديک می گردد.
)ياغالم( ھرگاه مردی مراخواھی ديد ومی شناسی ،درچپ وراست مرا می بينی که بادرخواست عفو وبخشش ازعذابت
می کاھم .تابه کی برخلق تکيه می کنی ،بايد بدانی کسی جزخداقادر به نفع وضرر رساندن بتونيست ،نه فقير ونه
توانگر ،نه صاحب جاه ومقام ونه مسکين وفرودست ،پس الزم است که بخداتوکل نمائی ،نه به کسب وتوان خويش،
برفضل خداوند متکی باش ،آن خدائيکه ترابه کار وکسب توانا ساخته است وروزيت راميرساند ،چنانچه دارای اين
عقيده بودی ،با خدائی ،وازعجايب صنع اوشگفتيھا خواھی ديد .قلبت رابااوپيوند ده ،وآنگاه ايام گذشته رابياد آر ،ھمان
گونه که اھل جنت ايام دنيا رابياد می آورند .وقتی دامھای سبب راديدی ،به مسبب ميرسی .ھنگاميکه عادت راترک
گفتی خوی اتکا به غير راازدست می دھی .بدان ،ھرکه خدمت کرد ،مخدوم واقع می شود ،ھرکه اطاعت کرد ،مطاع
می شود ،ھرکه بزرگداشت ،بزرگداشته ميشود ،ھرکه نيت قرب داشت مقرب می گردد ،ھرکه تواضع نمود بزرگوار
می شود ،ھرکه حسن ادب داشت ،بحسن ادب باوی رفتار می شود .رفتارزشت تراازرحمت وقرب حق دورمی سازد.
حسن ادب ھمان اطاعت ازخداورسول خداست ،وسوء ادب نيزگناه است ومعصيت.
)ياقوم( دررسيدگی به محاسبه نفس خويش شتاب نمائيد ،اين کاررا دردنيا انجام دھيد ،پيش ازآنکه به آخرت برسيد.
پيغمبراکرم) َ ﱠ
عليه َ َ ﱢ
الدنيا«-
المتورعين ِ ْ
يستحی َ ْ
عباده ِفی ﱡ
وسلم( فرموده است ِ »:ﱠ
يحآسب ْ ُ َ َ ِ ِ ْ َ
من َ ِ ِ
أن ُ ِ ِ
صلی ﷲُ َ َ ْ ِ
ان ﷲَ َ ﱠ َ َ ﱠ
عزوجل َ ْ َ ْ ِ
)خداوند عزوجل ازاينکه بنده عبادت گزار وباتقوی رادردنيا موردمحاسبه قرار دھد خودداری می کند(.
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برتوالزم است که ورع وزھد رارعايت کنی ،وگرنه خواری وذلت درپيش خواھی داشت .دردنيا اھل ورع باش ،واال
دارنار ،ودرھم َھم است ،خصوصا اگر
شھوات دردنيا وآخرت گرفتارحسرت وپشيمانيت خواھند کرد .بدان که دنيا ِ
ازطريق حرام بدست آورده باشی ،ودرراه حرام ھم بمصرف رسانده باشی .اگر چه امروز کوروکری ،اما فردا آگاه
خواھی شد که چه می گويم ،پيغمبراکرم )صلی ﷲ عليه وسلم( فرموده است»:حبک الشی ء يعمی ويصم« )-مھرتونسبت
به چيزی -تعلقات وتعنيات دنيوی کوروکرت -می کند( .دل راازحب دنيا عريان کن ،آنراگرسنه وتشنه بدار ،تاحق
عزوجل تحت حمايتش گيرد ،وطعام وشراب معنويش بخشد .خودرا بدوتسليم کن ،ازخود کامال بيخود شو ،سراپا اوشو.
دنيا سرای عمل است ،وآخرت سرای پاداش وموھبت ،واين درباره صالحين اجرامی شود .بندرت يافت می شود
کسانيکه دردنيا تنھا به انجام فرايض کفايت کرده باشند ،ودرآخرت مشمول عنايت – خاصه -قرار گيرند ،زيرا فرايض
درھيچ حالی ازکسی ساقط نمی شود ،ووظيفه عمومی است ،اما نوافل است که مزيد بر فرايض موجب اجروپاداش
فراوان-وعنايت خاص -می گردد.
)ياغالم( زاھدشووازدنيا اعراض کن ،چه اگر ازدنيا نصيب معينی داشته باشی ،بناچاربتوخواھد رسيد .اگربرای دست
يابی به رزق مقسوم حرص وولع نشان ندھی ،محترمانه به قسمتھای خود نايل می شوی .ھوای نفس وشھوات راوسيله
اعاشه قرارمده ،که آنھا حجابی ھستند که موجب دوری قلبت ازخدا می گردند .مومن به قصد ارضای نفس نمی خورد
ونمی پوشد ،بلکه غذارابجھت توان يافتن برانجام عبادت ميخورد ،آنچيز راميخورد که اورا به انجام عبادت پايدار دارد،
مطابق و بفرمان شريعت ميخورد ،نه بميل وھوای نفس.
اکل ولی به امرخدای عزوجل است ،وبدل که وزير قطب است به اشاره خداوند ميخورد ،وقطب اکل وشرب وتمام
افعالش بسان وبتبعيت ازپيغمبراکرم)صلی ﷲ عليه وسلم( است ،چراچنين است؟ برای اينکه اوغالم ونائب وخليفه رسول
است ،خليفة ﷲ است ،پيشوای مسلمين است ،وبرای احدی جايزنيست ازمتابعت آنان سرباززند.
گفته شده است پيشوای مسلمين اگرعادل باشد،اوقطب زمان است.
تصورمکن که امرساده وکم اھميتی است ،کسانی برشما گمارده شده اند ،که اعمال ظاھرتان رابررسی می کنند ،ولی
قطب اعمال باطن راتحت نظردارد.
کسی ازشما نيست ،اال در روزقيامت حاضر می شود ،وفرشتگانی که دردنيا موکل اعمالش بوده اند ،وسيئات وحسناتش
رانوشته اند ،بااوحاضرميشوند ،ونامه اعمالش رابدوعرضه می کنند .ھرکس منکراعمال زشتش شود ،تمام جوارحش به
امرخداوند به نطق می آيند وعليه اوگواھی می دھند .آگاه باشيد که آفرينش شما بيھوده وباطل نيست ،بلکه برای امر
عظيمی خلق شده ايد ،خدای عزوجل می فرمايد:
افحسبتم َ ﱠ
وانکم ِ َ ْ َ
الترجعون«)-آيا می پنداريدکه شمارا بيھوده آفريده ايم ،وبسوی مابازنمی
الينا ُ ْ َ ُ َ
خلقناکم َ َ
عبثا ً َ َ ﱠ ُ ْ
انما َ َ ْ ُ ْ
»َ َ َ ِ ُْْ
گرديد؟ سوره مومنون آيه .(١١۵
»ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفی االخره حسنه وقنا عذاب النار«
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