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مجلس پنجاه و ششم )درمراقبت وتوجه به خدا(
بامداد روزيکشنبه ھفدھم ماه رمضان سال  ۵۴۵ھجری قمری ،شيخ عبدالقادر)قدس سره( درمدرسه چنين فرمودند:
)ياغالم( می بينم که تغئيرات تو غير ازتغئير حالت مراقبين وخائفين ازحق است .توبه اھل شروفساد پيوسته ای،
وازاولياء واصفياء بريده ای ،دل رااز حب حق تھی کرده ای ،وآنراازشادی وفرح به تعلقات دنيا واھل ومتاع ناچيز آن
پرکرده ای .آيانميدانی که خوف ازخدا نگھبان قلب ،ومنور کننده وروشنگر آنست؟ اگر براين قاعده پايداربمانی،بدان که
سالمت دنيا وعقبی راازدست داده ای .اگرمرگ رابياد آری ،شادمانيت بدنيا کم ،وزھد وکناره گيريت ازآن زيادميشود.
غايةٌ
کسيکه سرانجامش مرگ باشد چگونه بدنيا شاداست؟! پيغمبراکرم) َ
ساع َ َ
صلﱠی ﷲُ َ ِ ْ ِ
وسلم( فرموده است ُ ِ »:ﱢ
عليه َ َ ﱠ َ
لکل َ ٍ
الموت«)-ھرکوشائی پايانی دارد ،وپايان ھرزنده ای مرگ است(.
حی ْ َ ُ
َ َ َ
وغايةُ ُ ﱢ
کل َ ﱟ
پايان اندوھھا ،شاديھا ،توانگريھا ،درويشيھا ،سختيھا،راحت ھا ،بيماريھا ،دردھا-ھمه مرگ است .ھرکه مرد ،قيامتش
برباميشود ،آنچه بااوبوده بدونزديک ميگردد.
ھرآنچه راکه بدان مشغولی ،جزھوی وھوس چيز ديگری نيست .پس ازآنچه که درآنی ،باقلب وباطن جداشو .دنيا
رازمانی معلوم است وآخرت رانيز زمانی معلوم .تالش کن که تمامی ھم وغمت اطاعت اوامر الھی باشد ،واگرچنين
بودی ،تمام وجودت خاص خداخواھد شد .بدان که معصيت بواسطه وجود نفسی است ،وطاعت وبندگی
درنابودی)کنترول( آن ،عنايت بشھوات بعلت وجود نفس است ،واجتناب ازآنھا درفقدان اوست .ازمتنعم شدن ازلذايذ
وشھوات جزباحکم شرع امتناع نما .بھره منديت ازدنيا ونعم آن بايد بادست زھد وتقوی صورت پذيرد ،ودراينصورت
است که خواھی نخواھی بسوی قسمت مقرر خود کشانيده وھدايت ميشوی ،ولی ھرچند بظاھر ازآن بھره مند ميشوی،
بايد قلبا ً ازآن زھد وبيزاری داشته باشی ،اما درقبال روزی مقسوم کناره گيری الزم نيست ،درچنين حالی کناره گيری
ظلمت،وعالقه به آنچه که مبتنی برعلم ازلی برايت مقرر گرديده است،نور است .ھرگاه تاريکيھا کناررفت ،به روشنی
خواھی رسيد ،وآن خدائی راھم که آنرابرايت مقرر داشته است می بينی.
ابتدای امرت تيرگی است ،منتھی وقتی به عنايت الھی تيرگيھا کناررفت ،کارت به نوروروشنائی ومعرفت ميرسد.
ھرگاه نورماه معرفت تابيد ،وخورشيد علم خداشناسی دردل طلوع کرد،تمامی تيرگيھا وظلمت ھا زايل ميشوند ،بقدر
توان و استطاعت-قضاياومسائل -برايت روشن ميشوند،و-درپی آن -تمام مشکالتت حل خواھند شد ،ديد تشخيص وتميز
دادن ميان پاک وناپاک،چه به نسبت خويش و چه به نسبت غير ،پيداميکنی ،بين خواست حق وخواست مخلوق فرق
خواھی گذاشت ،درگاه حق ودرگاه خلق رامی شناسی ،دراين حالت بھره ھائی می يابی که ھيچ ديده ای آنرا نديده ،وھيچ
گوشی آنرانشنيده است وبه قلب ھيچ کس خطورننموده است ،قلبت ازطعام مشاھده جمال حق برخوردار می شود،
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ازشراب انس می نوشد ،وبه خلعت قبول مفتخر می گردی ،ودراين ھنگام است که مأمور ارشاد خلق ميشوی .تابه
امرخداوند مصالح آنانرا دريابی وازضاللت وگمراھی نجاتشان دھی ،ازگناه و عصيان دربرابر حق بازشان داری،
ودرقلعه مستحکم شريعت جايشان دھی که ازآفات شھوات درامان مانند .ای کسيکه اين گفتار واين حال رادرک نمی
کنی ،بدان که فاقد ايمانی ،بدان که پوست بدون مغزی ،چوب خشکی ھستی که تنھا برای سوختن بکارمی آئی واين
تازمانی است که توبه نکنی وايمان نياوری وتصديق ننمائی.
وای برتو! آگاه باش که تنھا زمانی درباطن خويش خيروسالمت خواھی يافت وشيرينی آنراخواھی چشيد ،که  ،توبه
کنی ،ايمان آوری ،وبصدق گرائی ،ودرغير اينصورت درقلب خود -عوامل ناسازگار ومعارضی راخواھی يافت که –
بسان خرده ھای شيشه زبان وجگرت راپاره می کنند .گفتار مرابپذير ،زيرامن ريسمان محبت ترامی تابم ودرراستای
منافع تواقدام ميکنم .چرابامن دشمنی؟آيا چيزی ازدشمنی ميان من توھست؟ ،من درحکم مسجدی ھستم که جايگاه
نمازاست ،وناپاکيھا وچرکھای-درونت-رابرطرف ميکنم ،راه رابتومی نمايم ،وھدفم انيست که ازطعام ونوشيدنی پاک
معنوی استفاده کنی ،و-البته -درمقابل اين کارکوچکترين وکمترين اجروپاداشی راازتو نمی خواھم ،پاداش ومقرری من
نزدتو نيست ،درپيش ديگری است .کارمن خدمت بکسانی است که طالب درگاه حق عزوجل اند.ھرگاه قلبا بحق
گرويدی،من نيز باحق وجود درخدمتت ھستم ،زيرا ھرگاه عبد بحقيقت خواستار حق بود ،تما اشياء درخدمت اوقرار
ميگيرند.
)ياغالم( توواعظ نفس باش ،وبامن وديگران محاجه وستيزه جوئی مکن .وعظ من ظاھر است ووعظ توباطنی است
وتنھا خودازآن آگاھی .نفس خويش را ھمواره به يادمرگ پند ده ،ازتعلقات مادی ببر ،به خدای رب االرباب بپيوند ،دست
دردامن خالق عظيم زن ،وازاوبخواه که مورد عنايت ورأفتت قراردھد .ازخدا-دورمشو -وبه ديگری مپرداز ،زيرا
عالقه به غيراز خدايت بيگانه ميکند .ھرگاه يکی ازشما بدست وبوسيله من نجات يابد ،موجب شادمانيم می گردد،
وھرگاه ببينم که گفتارم رانمی پذيريد ،اندوھگين ميشوم.مومن به نزديکی بامن تمايل دارد ،ومنافق ازمن ميگريزد.
ای منافقين،من ازغضبی که خداوند برشما ميگيرد خشنودم وموافق ،زيراخدا مرابسان آتشی فروزان برشما گمارده
است .اما ھرگاه توبه کرديد وآنچه رابشما ميگويم قبول نموديد ،وخشن بودن گفتارم راپذيرفتيد ،آنوقت برشما
سردميگردم.
وای برشما! چراشرم نمی کنيد!؟ طاعات شما آشکاراست وعصيان ونافرمانيتان پنھانی .بدانيد که بزودی اسير چنگال
مرگ خواھيد شد ،وبه زندان آتشين خدای عزوجل وارد خواھيد شد.
وشما ای مقصرين دراعمال ،چراشرم نمی کنيد؟! شما شب وروز به بيکارگی تن درداده ايد،ومنتظر ھم ھستيد که
ازنعمتھای خداوندی نيز بھره مند شويد .به اعمال صالحه روی آوريد ،خوف خدارا دردل جای دھيد ،تاتيرگيھای آنرا
بزدايد .ھروقت که توبه کرديد بايد ابتدا وانتھا وچھار چوب ومحدوده آنراکامال بشناسيد.
ای فراريان ازارباب حقيقی خويش ،ای کسانيکه خويشتن رامستغنی ميدانيد ،وازرای ودستور انبياء ومرسلين،اصفياء
وصالحين سرپيچی نموده ايد ،ای کسانيکه به خلق واثقيدوحق رافراموش نموده ايد ،آيا گفتارجانبخش رسول گرامی را
من َ َ
کانتْ ِ َ ُ
مثله«)-ملعون است ،ملعون است کسيکه ثقت
ملعون َ ْ
ملعونٌ ُ ْ َ ،
نشنيده ايد که فرموده استٌ ُ ْ َ »:
بمخلوق ِ ْ ِ ِ
ثقتهُ ِ َ ْ ُ ٍ
واعتمادش به آفريده چون خود باشد(.
درطلب دنيا حريص مباش ،وچيزی رامورد قھر وغضب قرارمده ،که اين عمل ھمچنانکه سرکه عسل راخراب می
کند ،قلب ترافاسد ميگرداند.
وای برتو! حب دنيا وتکبر رادرخود جمع کرده ای ،ونميدانی اين دوصفت دروجود ھرکسی باشد ،روی رستگاری
رانمی بيند ،االاينکه توبه نمايد .عاقل باش وبدقت بنگرکه چه ھستی ،که ھستی ،وبرای چه خلق شده ای ،وازچه چيزی
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آفريده شده ای ،پس تکبر مکن ،زيرا غيرازجاھل به خدا ورسول وبی خبران ازصلحا ،ديگر کسی تکبر نمی کند .ای کم
خرد! درطلب رفعت مقامی ،اماقصد داری باتکبر ونخوت آنرابدست آوری ،بدان که دراشتباھی،تواضح کن وفروتن
رفعهُ ﷲُ َ ﱠ
ومن
وجل َ َ ْ
باش تامقام ومرتبه ات عالی شود .نبی اکرم)صلی ﷲ عليه وسلم( فرموده استْ َ »:
تواضع ِ ِ ِ َ َ
من َ َ َ
عز َ َ ﱠ
وضعهُ ﷲُ«)-ھرکس نسبت به خدامتواضع وفروتن باشد ،خدای اورا رفعت مقام ميدھد ،وھرکس متکبر باشد
تکبر َ َ َ
َ َﱠَ
خوارش ميگرداند(.
ھرکس به آخرت راضی شد ،دنيا رانيز يافته است .ھرکس به کم واندک قانع شد ،به فراوانی وبسياری نيزرسيده
است.ھرکس به خواری درراه خداتن درداد ،به عزت وبزرگی ميرسد .پس تونيز به خواری درراه حق راضی باش
تارفعت يابی .ھرآنکس که دربرابر مقدرات الھی خودراحقير شمرد خداوند منزلتش رافزونی ميبخشد .خداوند عزوجل
برتمامی کارھا تواناست .تواضع وحسن ادب است که به خدايت نزديک ميکند ،وتکبر وسوء ادب تراازخدا دورميکند!
طاعت وبندگی حق بصالحت ميآورد وبه قربت ميرساند ،وگناه ومعصيت فاسدت کرده واز خدابدورت ميدارد.
)ياغالم( دين رابه انجيرمفروش ،دينت راباانجيرسالطين وپادشاھان وسايرتوانگران معاوضه منما .ھرگاه دينت
راوسيله ارتزاق قراردادی ،قلبت سياه ميشود ،چگونه سياه نشود؟ درحاليکه توبااين کارعمال بندگی خلق راپذيرفته ای.
ای بيمقدار،اگر ذره ای نورايمان درقلبت بود ،ميان حرام وحالل ،شبه ومباح ،وبين آنچه که دل راسياه می کند وآنچه که
قلب راروشنی می بخشد ،وميان آنچه به قربت ميرساند ،وآنچه که ازحقت دورميکند ،ميتوانستی فرق قائل شوی.
ای نادانان! راه درست ،کسب مشروع وتوکل برخداست .دربدايت امر کسب با ايمان ،وبه ھنگام قدرت ايمان قوی
گرديد ،ازدست خلق ميتوان گرفت .واينکه گفتم بايدوسايل ازميان رود بدين معنی است که ،قلب متوجه عطای خدا بايد
باشد ،وتمامی واسطه ووسيله ھا را ازنظر دوربدارد ،تنھا بدانچه که خدا فرموده است عمل نمايد ،ازمدح وذم وقبول ورد
ديگران خودداری کند ،ھرگاه ازخلق عطائی ديد آنراازخدا بداند ،واگر بامنعی روبروشد ،بازازخدايش داند ،زيراقوم
اولياء ﷲ دراين گونه موارد فقط به خدا متوجه اندوازکارمخلوق کوروکر واللند .خداوند عزوجل رادرھرحال ناصر،
خوارکنند،،عطابخش،منع کنند ،ضرررسان ونفع رسان ميدانند والغير ،آنان صفاروی صفا ،وپاکی روی پاکيند ،اتکاء
برتمام جھانيان راازدل رانده اند ،ودرقلبشان جزياد خداچيزی باقی نمانده است ،آنچه که برجای مانده است ذکرخداست
وبس.
بارخدايا شناخت خودرا نصيب ماگردان ،آمين.
وای برتو! گمان ميکنی قادری که نفس دغل خودرانزد من نيکو وصالح جلوه دھی؟ ای منافق اگردستورمی بود ،تمام
فضايحت راآشکارميکردم ،چون من درراه خداازھيچ کس باکی ندارم.
ھرگاه بنده خداراشناخت ،اتکاء والتجاء به خلق ازقلبش رخت برمی بندد ،وھمچنانکه برگھای خشک ازدرخت ميريزد،
حس مردم پرستی ازدل وجان اوکنده ميشود ،باطنش ازديدارخلق کور ،وازشنيدن گفتار شان کرمی گردد .ھروقت نفسش
به مقام مطمئنه رسيد ،بتمامی به خدا تسليم ميشود ،به سوی اومتوجه ميگردد ،وازآنچه نزداوست بھره مند وکامياب شده،
ودنيا نيز بجھت مصالحش بدوروی می آورد .اين سنت وشيوه خداونديست که درمورد طالبين اجرا ميکند .دنيارابخاطر
استيفای بھره وقسمت ھای مقسوم بديشان می نماياند ،منتھی درشکل پيرزنی بداندام ونازيبا ،که تنھا بھره ھای
مقدرراازآن اخذ کنند وکمترين اعتنائی بدان نداشته باشند.
)ياغالم( قلبت رابرای خداوند فارغ گردان ،اعضا وجوارحت رادرراه کسب مشروع برای اعاشه زن وفرزند
بکارانداز ،وبه امرخدا وحکم شرع به اين کارمبادرت نما ،امابدان که دربرابر خواست خدابايد ساکت وخاموش بود،
وبرای اوتعئين تکليف نکرد ،چه اين عمل ازدعاودرخواست باالحاح واصرار بمراتب بھتراست .علم وآگاھی خويش
رادرعلم وآگاھی خداوند محو کن ،وتدبير خودرا دربرابر خواست واراده اوناچيز شمار ،اراده خودرادرمقابل اراده
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اوقرار مده ،به ھنگام مقدرات به خدا توکل کن وبه عقل خود مغرور مباش ،اگرميخواھی خداوند درتمام احوال
يارومعين توباشدبايد اينگونه عمل کنی ،واگرخواھان مقام قرب ھستی ،بايد درحضور حق بی اراده واختيار قراربگيری.
مومن انديشه ھايش ،وھم وغمش يکی است ،وعبارت است از ،وصول به حق .مقيم درگاه جالل حق است ،و ھرگاه
معرفت کامل حاصل کرد ،درھای رحمت برويش گشوده ميشود ،وازالبالی آن چيزھائی راخواھد ديد که زبان
ازوصفش ناتوان است ،دراين حال ازخويشتن خويش فانی ميشود ،وازتمام عالئق مادی واخالق زشت ،کامال بدور
ميگردد ،درنعمت وسالمت وطيبت قرار ميگيرد ،ودرپيشگاه حق عزوجل بسان اصحاب کھف بی اختيار واراده باقی
وذات
اليمين َ َ َ
ونقلبھم َ
می ماند ،که جز به خواست خداتحرکی ندارد،ھمان گونه که درباره اصحاب کھف فرمود َ ُ َ »:ﱠ ُ ُ ْ
ذآت ْ َ ِ ْ ِ
الشمال«.
ﱠ ِ
)ياغالم( اين گفتار رابشنو،وبدان ايمان داشته باش وتکذيب مکن ،تاخيردوجھای رابرخود حرام نکرده باشی.
»ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفی االخره حسنه وقنا عذاب النار« .آمين
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