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مجلس پنجاه وچھارم )درتفکر دربارۀ حشر(
قسمت اول
بامدادروزجمعه دھم ماه رمضان سال ۵۴۵ھجری قمری ،شيخ عبدالقادر)رضی ﷲ تعالی عنه( درمدرسه فرمودند:
)ياغالم( دوقدم وجوددارد ،يکی بسوی دنيا ،وديگری بسوی آخرت ،يکی بطرف نفس ودگيری بجانب خالق .اين قدم
ظاھر رارھاکن ،تابه قدم باطن بپيوندی .توآغازکن وبرای رسيدن با انتھا بکوش ،تاخداوند نيزاقدامات رابه نھايت
برساند ،شروع ازتو ،به نھايت رسانيدن ازخدا .سبدوزنبيل نيازتھيه نما وبرباب عمل ساکن شو که ھرگاه بحقيقت عمل
کردی ،به قرب خواھی رسيد .دررختخواب آراميدن ودرھارابر خود بستن ودرصدد انجام عمل بودن -صرف، -موجب
موفقيت نخواھد بود .دلت رابياد خدا مشغول گردان  ،وياد مرگ وروز حساب را فراموش مکن ،درانديشه قبروپوسيدن
درآن باش ،درفکرآن باش روزحساب که تمام مردم مورد محاسبه قرارمی گيرند چگونه درپيشگاه حق حاضرخواھی
شد؟ اگر اين تفکرات ادامه يابد قساوت قلب برطرف خواھد شد ،وکدورت آن به صفا وروشنی بدل می گردد.
ھرگاه ساختمانی بربنياد محکمی بناشود ،مسلما ً پايدارميشود ،واگربنياد آن سسب باشد فروريختنش قطعی است .اگر
بنيان وجود خودرا برپيروی ازاحکام شريعت قراردادی ،بدان که بنائی ساخته ای ،که احدی برتخريب آن
قادرنيست،واگربرغيرآن بنا نمودی ،بنای وجوددت فروخواھد ريخت وبه ھيچ مقامی دست پيدا نخواھی کرد ،بلکه
موردقھر وخش صديقين نيزواقع می شوی.
وای برتو!شگفتا! آيا دين بازی ونيرنگ است؟ توکرامتی نداری نيرنگ بازی تو خودرا باگفتار وزبان آوری-
عوامفريبی -درميان مردم شايسته نشان داده ای ،درحاليکه ھيچ گونه شايستگی نداری .شايستگی رھبر اجتماعی خاص
افراد معدودی ازصالحست ،وتو که چنين نيستی ھمان بھتر که گنگ شوی.
ازصالحين مرشد کسان ھستند که مأمور به گفتار وارشادند ولی آنان با اکراه وبی ميلی به سخن گفن می پردازند،
واينانند که پس ازکالم اخبارشان تحقق و عينيت پيدامی کند ،وموجب صفای باطن می گردد .يکی ازاين صلحا مرشد
امير مومنان علی ابن ابی طالب)رضی ﷲ تعالی عنه( است که فرموده»:اگر پرده غيب ازپيش ديدگانم برداشته شود،
چيزی به يقين من اضافه نمی شود«.وبازفرموده است »:من خدائی را که مشاھده نکنم پرستش نمی کنم ،ومی فرمود:
قلبم خدارابمن نشان می دھد«.
ای گروه نادانان! باعلما ودانشمندان ھمنشينی کنيد ،آنان راخدمتگزار باشيد ،وازمحضرشان علم آموزيد .علم را
ازمردان ميتوان آموخت .باعلما ،باحسن ادب وبدون اعتراض وخرده گيری ھمنشينی نمائيد ،تاازعلم ايشان بھره مند
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شويد ،و برکات وجودآنان شامل حالتان گردد .باعرفا ھمنشين باشيد ،اما باخاموشی .وبا زاھدان دوست ،اما بارغبت
واشتياق.
انسان عارف ساعت به ساعت بخد انزديکتر می شود ،وھردم خشوع وخضوع او نسبت بخداوند بيشتر می گردد.
خضوع آنان درحضوراست نه درغيابت،زيرا ھمواره خودرادرپيشگاه حق حاضر می بينند .زيادی وفزونی خشوع به
مقدار قرب بستگی دارد،ھراندازه عارف بخدا نزديکتر باشد ،خاشعتراست .وگنگی زبان عارف بميزان مشاھده جمال
حق باديده باطن مربوط است ،وھرچه مقام مشاھده بيشتر باشد ،وی بيشتر گنگ والل می گردد .ھرآنکس خدای عزوجل
راشناخت ،زبان نفس وطبع وھوا وعادتش الل می شود ،اما زبان قلب وباطن ومقامش ،به شکرانه نعمت ھای معنوی که
خدابه اوارزانی داشته است گويا وناطق است ،وازھمين روست که خاموشی می گزينند ،تابھره مند شوند ،وازشراب
انس می نوشند تاقلبشان به پختگی کامل برسد.
ھرکس باعرفا ھمنشينی کرد،خودرامی شناسد ،ودرپيشگاه خداوند خودرا خواروذليل می داند روی اين اصل گفته شده
است»:ھرکه خودراشناخت،خداراشناخته است ،وحجاب بين اووپروردگار زايل می گردد«.ھرکس خداراشناخت،
درمقابل اومتواضع می شود ،ونسبت به مردم نيزفروتن است .ھرکس خودراشناخت،شکرخدای رابجای می آورد ،که
اين معرفت رابھره اوگردانيده است ،زيرا جزخداکسی قادر برعطای اين موھبت نيست ،ومی داند که خداوند دراين امر
خير دنيا وآخرت رابدوبخشيده است .لذا ظاھرش بشکر مشغول وباطنش بحمد وثنای حق ذاکراست ،ظاھرش پريشان
وباطنش مجموع ،شادمانی اودرباطن واندوھش درظاھراست .اماعارف عکس اين حالت راداراست ،اندوھش درقلب
وشادمانيش درچھره است .واوآگاه است که بردرگاه-حق –مقيم است  ،امانمی داند چه تصميمی درموردش اتخاذ می
شود ،آيامورد قبول واقع می گردد ،يامردوداست؟ آيا دررحمت برويش گشوده می گردد ،ياھمچنان بسته می ماند؟
ھرکس نفس خودراشناخت- ،وعارف شدـ درتمام احوال مومن است .مومن صاحب حال است وحال گذرا ،ولی عارف
دارای مقام است ومقام ثابت.
مومن ھمواره ازدگرگونی حال وزوال ايمانش نگران است ،شادمانيش دائما ً درچھره واندوھش درقلب است .بظاھرلبخند
ميزند واندوه دل راپنھان ميدارد .اما عارف اندوھش درچھره است ،زيرااو بامردم باحالت انذار وامربعمروف ونھی
ازمنکر به نيابت ازرسول اکرم)صلی ﷲ عليه وسلم( روبرو ميشود.
قوم-راستان -به آنچه که شنيده اند بجھت رضای حق عمل می کنند ،اعمالشان خالصانه برای خداست ،مواعظ رابدون
واسطه بوسيله قلب می شوند ،واين درحالت غيبت ازخويش وخلق ،وبيداری بياد خالق حاصل می گردد .ھرگاه تونيز
قلبت بدين مرتبه ومقام رسيد،ھمواره ازخود وخلق غافلی وبيادحق بيدار ،اگرچه در خلوت باشی ،بباطن درخلوتی،
وواردات غيبی وحکمت حق برسر وباطنت ريزان می گردد .سربه قلب امالميکندوقلب نفس مطمنئنه راآگاھی می
بخشد ،ونفس زبان راآگاه می کند وزبان نيزمأمور ارشاد خلق ميگردد .ھرکس توانست تحت اين قاعده وبااين روش،
بامردم برخورد داشته باشد وباآنان تکلم نمايد ،بايد درارشاد وھدايت ايشان کوشاباشد ،وگرنه خاموشی بھتراست.
جنون قوم راستان دلدادگان،ترک عادات طبيعی وافعال نفسانی،ودوری و کوری ازشھوات ولذات است ،نه مانند
ديوانگانندکه عقلشان راازکف داده اند .حسن بصری)درود خداربراوباد( گفته است »:ھرگاه آنانرا ببينيد ميگوئيد اينان
ديوانگانند ،وھروقت آنان شماراببينند خواھند گفت :اين گروه حتی لحظه ای بخدای عزوجل نگرويده اند«.
خلوت توبرمبنای درستی نيست،زيرا خلوت واقعی عبارت است ازاينکه بقلب،ازتمام تعلقات دنيوی ترک تعلق نمائی،
واندرونت بکلی ازعالقه دنيا و آخرت ،به استثنای ذات خداوند پاک شود .واين راھی است که پيش ازتوانبياء ومرسلين،
اولياوصاحلين ،درآن قدم زده اند.
امرمعروف ونھی ازمنکر نزدمن-ازعبادت -ھزارعابد که درصومعه و ...تنھا بخودبپردازند بھتروباارزشتراست.
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ازنفس نبايد غافل بود ،بايد ازآمال وخواستھايش کم کرد تاسبب نابودی نگردد ،وچنان مھذب شودکه ھمواره تابع قلب
وباطن باشد ،وازرأی آندوسربازنزند ،وباآنھا متحد گردد ،به آنچه اوراامر می کنند گردن نھد ،وازآنچه بازش ميدارند
خودداری نمايد .دراين حال است که نفس بمقام مطمئنه ميرسد ،باقلب و باطن ھم آھنگ شده وجمعا درطلب يک ھدف
ويک آرامان واحد خواھد بود .وقتی نفس بدين حالت رسيد ،دگربايد ازمبارزه باآن خودداری کرد،زيرا ديگردربرابر
وھم
مايفعل َ ُ ْ
اليسأل َع ﱠ َ ْ َ ُ
حق تسليم است،ودرقبال آنچه که خواست واراده خداوند درباره اوباشد مطيع ومنقاد استَ َ ْ ُ »:
يسألون«.
ُ ْ َُ َ
متابعت وپيروی توازحق کو؟ اگر دارای حسن ادب وفتارنباشی بدان که با خواری ازاين دنيا خارج خواھی شد .واگر
حسن ادب داشته باشی باکرامت وبزرگواری بسرای ديگری ميروی .آگاه باش که دوستان خدامھمانان خدايند ،و
بزرگواری بسرای ديگری ميروی .آگاه باش که دوستان خدامھمانان خدايند ،و مھمان درخوراک ونوشيدنی وسايرلوازم
مداخله نمی کند ،بلکه بدانچه که صاحب خانه برايش مھيا ميکند وراضی وشادمان است .ھرکس خداوند راشناخت،
ازدنيا وآخرت رويگردان ميشود ،وجزعشق حق چيزی دردلش باقی نمی ماند.
برتوالزم است که گفتارت درجھت رضای حق باشد ،وگرنه بايد خاموشی گزينی ،بايد زندگيت بجھت کسب اعمال
صالحه وجلب رضای خداباشد وگرنه مرگ برايت بھتراست.
بارخدايا ،مارا بطاعت وفرمانبرداری خود زنده بدار ،وبااھل طاعت محشور گردان .آمين.
وبازشيخ)رضی ﷲ تعالی عنه( فرمود :مومن بايدازنفس خويش دورگردد ،و درمصاحبت بزرگی قرارگيرد که وی
راعلم آموزد ودرتأديب وی کوشد ،بايد ازآوان کودکی تادم مرگ درطلب علم بود .قاری ابتدا کتاب خداراحفظ می کند،
وسپس قواعد وسنت رسول اکرم)صلی ﷲ عليه وآله( راياد می گيرد ،وباکسب اين دوست که موفقيت مالزم اومی شود،
آنچه راحفظ کرده است قرائت می کند ،وبدان عمل می نمايد ،وآنچه راکه آموخته است سرمشق اعمال ورفتارخود
قرارميدھد ،تادرنتيجه به قرب حق برسد ،ھمانگونه که اوبه آموخته ھايش عمل کرده ،خداوند نيز وی رابه آنچه که
نميدانسته راھنمائی می کند ،وقلبش بااخالص درپيشگاه خداوند عزوجل مقيم می شود.
ھرگاه عامل بودی ومتوجه شدی که قلبت به مقام قرب نرسيده وشرينی عبادت و انس رانچشيده ای ،بدان که عملت
صحيح نيست ،وبجھت خللی که درعملت بوده است محجوب شده ای .امااين خلل چيست؟ ريا،نفاق ،خودخواھی،
وغروراست .ای عاقل ! برتوالزم است که دراخالص بکوشی ،وگرنه بخود زحمت مده ،چون عمل بدون اخالص به
نتيج نمی رسد .برتوالزم است ھمواره درتحت مراقتب حق باشی ،چه درپنھان وچه درآشکار ،امابدان که مراقبت آشکار
ودرجلوت،ھرگاه بااخالص ھمراه نباشد کارمنافقين است.مراقبت پنھانی ودرخلوت،ھمراه اخالص ،کارمخلصين است.
وای برتو! ھرگاه زيباروئی راديدی ،ديدگان راببند وچشم شھوت وھوای نفس رافروبند،وبياد بياور که خدای عزوجل
ترامی نگرد ،وبخوان»وماتکون فی شأن« ،ازخدای بپرھيز ،ديدگان راازنظر به نامحرم بپوش ،وخدای را بياد آور که
چيزی ازنظر وعلم اوپنھان نيست.
ھرگاه درانجام امرحق منازعه نکردی ،آنگاه است که عبوديت وبندگيت بکمال می رسد ،ودرزمره کسانی درميائی که
سلطان«)-ھماناترا بربندگان من قدرتی نيست .سوره
عليھم ُ ْ َ ٌ
خداوند درباره شان فرموده است»:ا ِ ﱠ
ليس َ َ
عبادی َ ْ َ
◌ن ِ َ ِ
لک َ َ ْ ِ ْ
حجرآيه  ،.(.۴٢وقتی شکروسپاست نسبت بحق متحقق گرديد ،خداوند نيزدلھای مردم رانسبت بتو مھربان می کند،
وزبانھايشان رادرخصوص توبه ستايش واميدارد ،دراينحال ديگرشيطان واعوان وانصارش برتوچيرگی ندارند.
ترک دعا رخصت است واشتغال بدان عزيمت ،دعادرحکم تنفس است برای فرد غرق شده ،وروزنه ای است برای
زندانی که ممکن است ازآن روزنه راھی بسوی آزادی پيداکند ،پس دعانيز راھی است بسوی پادشاه پادشاھان)خدای
عزوجل(.
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عاقل باشيد،شما باترک دعاازکاری نيک سرباززده ايد .وبدانيد که درخواست ودعابايد بانيت وعلم وبه پيروی ازآگاھان
باشد .شمانميدانيد که درنزد خداچه ھست ،ونميدانيد که پيش بندگن صالحش چه چيزيست ،بنابراين امکان دارد که درظن
وگمان باشيد ،واين ظن وگمان بخطايتان وادارد .پس درھرحال نسبت به خواست خداوند درباره خود زبان اعتراض
نگشائيد .وبدانيد که صلحا درتمام احوال دراختيار دست قدرت حق اند ،لذاتازمانيکه خالف شرع عمل نکرده اند .نبايد به
آنان اعتراض شود .وبدانيد ھيچگاه نبايد ازخوف خداغافل بودچون اين عدم غفلت است که موجب حصول آرامش دل
ميشود.
ای بندگان زمينی خداوند ،ای زاھدان ،آگاه باشيد وچيزی رايادبگيريد که ازآن بی خبريد .به مکتب من گرائيد ،تاآنچه
راکه ازآن خبرنداريد به شما بياموزم .قلب راکتابی است ،وباطن واسرار راکتابی ،نفس راکتابی ،وجوارح واعضا
راکتابی است ،اينھا عبارت است ازدرجات ومقامات ،وقدمھای معدود.اگر قدم اول رابرنداشتی چگونه بقدم دوم ميرسی؟
اگراسالمت درست نبود،چگونه به يقين ميرسی؟ وقتی يقين کامل نيافتی ،چگونه به مقام معرفت وواليت ميرسی؟ پس
عاقل باش وبدان که چيزی نيستی!.
ھريک ازشما بدون استحقاق درطلب رياست برخلق ايد ،ونميدانيد که رياست ورھبری خلق تنھا پس اززھد ودوری
ازخلق وازدنيا ونفس وھوی واراده دراختيار بدست می آيد .تفويض مقامات معنوی موکول به اراده ومشيت الھی است،
نه عوامل زمينی درآن مداخله دارند ونه خواست مردم.
ھمواره خودراتابع بدان نه متبوع ،خورامصاحب بشمار نه مصحوب،به ذل وخواری وگمنامی راضی باش ،واگر
درپيشگاه حق –قراراست -عزيزوسربلند باشی ،اين مقام بوقت خود بتو اعطا ميشود .الزم است بخدای تسليم شوی،
ونفس رارھا نمائی الزم است که درامتثال امر حق بکوشی ،وازارتکاب منھيات اجتناب کنی ،وبرآفات وباليا
صابروبردبارباشی ،وآگاه باش که پايه واساس اين امرتوحيد وثبات براعمال صالحه می باشد .بنارابايد برپی محکم
واستوار بنانھاد ،اگرنيتت درست نباشد ،چگونه ميتوانی تکلم کنی؟ چگونه قادری به نيابت پيغمبران باخلق به گفتگو
بپردازی؟ آنان خطيبان وراھنمايان مردم بودند،وپس ازاينکه به امرخداوند نبوت به پايان رسيد ،علمای عامل جانشينان
آنان می باشند ،بنابراين ھرکس ميخواھد که دررديف ورثه انبياء قرارگيرد ،بايد سعی نمايد که پاکترين مردم زمان
وداناترين ايشان باشد وبه احکام الھی وسنت رسول اکرم)صلی ﷲ عليه وسلم( عالمترين .آياتصور ميکنی که اين وظيفه
ای است آسان؟ ای نادانان بخدا ،ورسول واولياء وصالحين ،اين نفس ناشناختگان ،ای دنياداران که بدون استحقاق حکم
می کنيد ،الل باشيد وسکوت اختيار نمائيد ،آن کسيکه علمش برھوای نفسش غلبه کرده است بايد بدين مھم بپردازد .علم
غالب برنفس است که سودمند است ،وچگونه سودمند نباشد،ودرحاليکه صاحب آن تمام درھای اتکاء بخلق رابرروی
خودبسته است ،وباب اکبريعنی درگاه حق رابروی خويش بازنموده است؟ ھرگاه اين باب اکبر برروی بنده ای گشوده
شود ،آنزمان است که به خلعت ھای معنوی ونثار غيبی مفتخر ميگردد وسيله ھائی دراختيارش می گذارند که باآن
قشرھارابرطرف می کند ومغزھاراباقی می گذارد ،باآن طريق شھوات رامسدود می سازد ،راه حقيقت راتشخيص می
دھد ،وقدم درجاده حق ومراد ميگذراد ،آن جاده ای که پيش ازاوانبياء و مرسلين واولياء برآن گذرکرده اند .اين چگونه
جاده است؟ جاده صفاست بدون تيرگی ،جاده توحيد بدون شرک ،جاده استسالم بدون منازعه ،جاده صدق بدون
کذب،جاده حق بدون خلق ،وباالخره جاده مسبب بدون سبب می باشد ،اين جاده ای است که امرای دين وسالطين
معرفت ومردان حق واصفياء ونجباء وناصران دين ودوستداران خدادرآن قدم زده اند .وای برتو! توچگونه مدعی
پيمودن اين طريق و اين جاده ای ،درحاليکه تمام اتکايت بخود وخلق است؟ دارای ايمان -محکم ودرستی -نيستی ،بيم
واميدت بخلق است ،پس زاھد نيستی ،عنايتت بدنياست ،لذا توحيدت کامل نيست ،عارف ازدنيا وآخرت غريب است،
وزاھد ازماسوای ﷲ بريده است وفقط به لقاء ﷲ مشغول می باشد.
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)ياقوم( سخنانم رابشنويد ،وزبان تھمت رانسبت به من کوتاه کنيد .نميدانم چرا وبرای چه مرامتھم کرده وغيبت می کنيد،
درحاليکه من دوست مھربان ودلسوز شمايم ،بارسنگين ھدايت شماراتقبل کرده ام ونواقص اعمالتان راکامل می کنم.
ازخدای عزوجل ھمواره طلب می نمايم که حسنات شمارابپذيرد ،وازسيئات درگذرد .ھرکس مراکامالً بشناسد وازدل من
آگاه شود ،تازمان مرگ ازمن جدا نمی شود .طعام وشراب ولباس خويش رادرمصاحبت من ميداند- ،چراکه-
ازغيرخداوند بی نيازم ميداند.
)ياغالم( چرامرادوست نداری؟ من ترابرای تو ميخواھم نه برای خويش ،قصدم اينست که تراازچنگال ديو مھيب
دنياپرستی برھانم ،تراآگاه کنم که دنياپرستی ديو کشنده وفريبائی است ،تابکی بدنبال آن ميدوی؟ بدان که بزودی به آن
خواھی رسيد وھالکت ميکند.
خدای عزوجل دوستداران خودرا لحظه ای درچنگال دنيا رھا نمی کند ،بلکه ھمواره خود باآنان است ،وآنان بااو .دلھای
اينگونه بندگان ھمواره بياد خدامشغول است ،ودرپيشگاه معاليش حاضر ،وازغير خدابيزار ،لذا اين خداست که مونس
دلھايشان می باشد.
بارخدايا ،مارازانی بندگان مخلص بگردان ،وماراازگزند ھوای نفس محفظ فرما ،ھمچنانکه ايشان را حفظ فرموده ای.
و»آتنا فی الدنيا حسنه وفی االخرة حسنه وقناعذاب النار«.
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