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مجلس شصت ودوم)درتوحيد(
قسمت ششم
شيخ عبدالقادر)رضی ﷲ تعالی عنه( درادامه فرمودند:
)ياغالم( اعمالت برپاه وبنيان درست ومحکمی استوارنيست  ،ناگزير ديوارھای آن فرو خواھد ريخت .اساس رفتارت
بدعت وگمراھی است وبنای آن ريا ونفاق ،چگونه چنين بنائی پايدارمی ماند؟ اين ھوی وھوس است  .باآرزوی نفس
ميخوری ،می آشامی ،ازدواج می کنی ومال دنيا راندوخته می نمائی ،دارای نيتی صالح نيستی ،اين مومن است که
درتمام احوال ازنيت صالح برخورداراست ،خورد وخوراک ولباس وباالخره تمام زندگيش به امر خداست ،دردنيا
وآخرت خدارا می جويد ،دردنيا باپيروی ازشرع ودرآخرت بدون واسطه ،اين دنيا وسرعت نابوديش رامی بيند ،لذا ازآن
کناره ميگيرد ،بھره خودرا بادست شرع دريافت می کند ،اما دلش ازآن اظھار بی نيازی می کند ،وبخاطر بی عالقگی
بدان به سوئی ميگريزد ،اين حال اوست دردنيا  ،اما درآخرت ديده را برروی جنت نمی گشايد تااينکه به موھبت لقای
ﷲ نائل شود ،ازنعيم جنت نيز جز به امر خدا بھره ای نمی گيرد ،ھمانگونه که انبياء ومرسلين وشھدا وصالحين
نيزازنعمتھای بھشت فقط به امر خدابھره گرفته واستفاده واستفاده می کنند.
فرج وگشايش درتمام امورت حاصل ميگردد .آياگفتار حق سبحانه رانشنيده ای که
ھرگاه تقوی خدای عزوجل راداشتی َ َ
من َ ْ ُ
مخرجاً َ َ ْ ُ
اليحتسب«)-ھرکس که تقوای خداراپيشه کرد،خداوند
فرموده استْ َ َ »:
ويرزقُهُ ِ ْ
ومن َ ﱠ َ
حيث َ ْ َ ِ ُ
يجعل َلهُ َ ْ َ
يتق ﷲَ َ ْ َ ْ
اوراگشايش دراموراعطا می فرمايد ،وازجائی که تصورنمی کند روزيش ميدھد .سوره طالق آيه  .(٢اين آيه شريفه تمام
درھای اتکاء به خلق رابرروی مومن می گشايد ،ومژده ميدھد که به متوکالن فرج وگشايش عطا می فرمايد.
من باشما چگونه رفتار کنم.؟ چه بسيار گفته ام:
»لقد اسمعت لوناديت حيا

ولکن الحياة لمن تنادی«)-اگردارای حيات باشی ،آنچه بتو گفته شد می شنيدی ،اما

آنرا که صداميزنند زنده نيست!» قلبت ازنور ايمان خالی است ،ازايقان درآن خبری نيست ،ازعلم و معرفت بی بھره
ای ،سراپايت راھوی وھوس فراگرفته است ،لذا سخن گفتن باتو عمر تباه کردن است .اين گروه منافقين ! شما به اتکاء
به خلق راضی وخشنود يد ،توکلتان فقط درزبان است نه دردل ،ازاينرو قلب من مملو ازکين شماست ،والبته اين بجھت
کسب رضای خداواجرای امراوست .اگرترک مزاحمت نکنيد ،خانه ھای -پوشالين افکارتان -رابه آتش خواھم کشيد.
بارخدايا ميان ما وقھر خودجدائی انداز .بارخدايا،مارابه لطف وعنايت خودازارتکاب معاصی محفوظ دار،آمين.
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)ياغالم( ھرگاه درذکر خدابودی ،وتقوی وتوحيدت پيش ازوقوع بالکمال يافت ،به ھنگام بال تراخواھد گفت»:يانارکونی
بردا وسالما«
بارخدايا ،برحمت خود باما چنان عمل کن که ازکرم وبزرگواری تو انتظار داريم ،ھرچند که استحقاقش رانيزنداريم.
ادب عارف به ھمان اندازه ستوده است ،که توبه برای بخشوده سودمند بوده است .عارف ازنزديکترين مردمان است
بخدا ،ودارای ادب ومعرفت است ،زيرا ھر کس ازروی جھل ونادانی به نزديکی پادشاھی رسد،موجبات ھالک خويش
رافراھم کرده است .باحسن ادب است که ميتوان به )نعيم( واحوال دنيا آگاھی ندارند بدان دل نبنديد.
بنده مومن آنست که ازگناھان وزالتش توبه کرده  ،به نماز وروزه وتھجد می پردازد ،ازکسب وکار مشروع وحالل
زندگی می کند ،درکاروکسبش خوفناک است که مبادا دچار حرام شود ،وبدين گونه است که پاک ميگردد ،ودر اثر
مداومت به مقام زھد رسيده  ،وباالخره رتبه ومنزلت عارف رادرک می کند ،واز اتکاء بخلق رسته وبقرب خالق پيوسته
ميشود ،ودرعالم اسرار باانبياء واصفيا ھمدم و انيس می گردد.
وای برتو! توازاين عوامل بی خبری ،خدای رامی شناسی ،پس ادعای خدادوستی مکن ،توجز توانگری دنيا وقدرت
سلطان چيزی ديگری راشناسانيستی ،از توکل استفاده نميکنی ،خورد وخوراکت ازحرام است ،نميدانی که دين راوسيله
اعاشه قراردادن حرام است.؟! تومنافق ودروغگوئی ،ومن دشمن منافقين ،کلند گفتارم خانه اين منافقين راخراب ميکند،
وآن کذاب مدعی راازبين ميبرد .آگاه باش که منافق راسالحی نيست که باآن کارزار کند ،مرکبی ندارد که بتواند درميان
خلق وخالق ،وعرصه ظاھر وباطن جوالن نمايد.
به وقت آفات است که قدرت ايمان روشن ميشود ،اثر عمل وتوحيد ويقين به ھنگام بال ھويدا ميگردد ،ايمان گواه
ادعاست .مومن ازخدا ميترسد ،وقلبش بدو اميدواراست ،فقط دست نياز بدرگاه اوبلند ميکند.
توچگونه تاکنون اين خدای عزوجل رانشناخته ای؟! ھرکس دنيا راشناخت ،آنرا ترک کرد ،وھرکه آخرت راشناخت،
می بيند ک آن نيز مخلوق است ،پس آنرا ھم ترک مينمايد ،وتنھا به خالق دنيا وآخرت ملحق ميشود ،وآندو درنظرش بی
ارزش ميگردند ،وعظمت خالق درچشم ودلش جای ميگيرد ،تمام مردم درنظرش حکم مورچه ای رامی يابند ،آنھا رابه
مانند کود کانی می بيند که باخاک بازی می کنند ،پادشاھان وفرمانروايان رامی بيند که معزول ميشوند ،توانگران رامی
بيند غزق درغروروفريفتگی اند وازخدای بدور ،من نيزشمارا می بينم که ازروی جھل ونادانی بکتاب وسنت ،به گفتار
صالحين اعتنائی نمی کنيد .بدانيد که اگر ازکتاب وسنت پيروی نمائيد شگفتيھا خواھيد ديد .جزای آنانکه ازکتاب وسنت
پيروی نمی کنند ،دردنيا فقر وبالست ،فقر وبالئی بدون صبر ،زيرا فقروبال باصبر ،نعمت است وموجب رسيدن بقرب.
بازار گفتار من کسادی نمی پذيرد ،چون ازروی ھوی وھوس نيست .اين آخر زمان است ،بازار نفاق رونق يافت ،ومن
درپايداری دين ھمانگونه که امرخداورسول وشيوه اصحاب وتابعين)عليھم السالم( است ،کوشايم .امروز معبود اکثر
شما دينار و درھم است ،وبسان قوم موسی که به گوساله پرستی گرويدند ،گوساله مورد پرستش شمانيز دينار ودرھم
است.
وای برتوا! چگونه ازاين سلطان انتظار جاه ومقام داری وبدو اعتماد کرده ای .نميدانی که بزودی معزول وازکار
برکنار ميشود ،ھرگاه اومرد ،جاه ومقام وقدرت وثروتش نيز ازبين ميرود ،درخانه ظلمت قبرجای ميگيرد ،آنجا که جای
وحشت وتنھائی است ،بدنش طعمه کرم ومورخواھدشد .ھرکه دارای عمل ونيت صالح بوده باشد ،خدای عزوجل
بدومينگرد.پس بر کسی که اينگونه معزول واينسان درمعرض فنا وزوال است متکی مباش .ھمت مومن اززمنی
وآسمان وابنای اھل زمن گذرکرده است ،زيرا ميداند که خداوند انسان بلند ھمت رادوست ميدارد ،ومومن بااين ھمت
عالی به پيشگاه حق واصل ميشود ،بسجده می افتد وباطنش نيز الھام ميکند ،ودردنيا وآخرت فرمانروا ومقرب ميگردد.
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)ياقوم( سپاس نعمتھای خدارا بجای آريد ،وآنھا راجز ازخدا ازکسی ندايند،آيا نشنيده ايدکهُ ِ َ َ »:
ومابکم ِ ْ
فمن ﷲ«-
نعمة َ ِ َ
من ِ ْ َ ٍ
)ھرنعمتی که بشما عطا شود ،ازخداست  .سوره نحل آيه .(۵٣
فقراراجستجو کن وبياب ،آنان راازآنچه که برخورداری ،بھره ای عطانما ،اماھشيار باش خود رابه لباس فقرا
درنياورده باشند،که باگريه وزاری حق فقرای واقعی راضايع نمايند ،ھرگاه به يکی ازآنھا برخورد کردی ،ازقلبت فتوی
بخواه و ببين که آيا قلبت به فقراو گواھی ميدھديانه؟ مومن رانشانه ھائيست ،وازآن جمله نوريست که ازخداست ودردل
اوجای دارد ،نوری که باآن مينگرد.
وای برتو! توسست وتنبلی،لذا چيزی دردست نداری ،ھمسايه ھا وبرادرانت سفرھا کردند وسودھا بردند ،ولی تودرجای
خود نشسته ای .بزودی آنچه راکه دردست داری تباه ميشود ونيازمند ديگران خواھی شد.
والذين
وای برتوا! درراه حق کوشش کن ،وخودرابه سرنوشت مفريب ،آيا سخن خداوند رانشنيده ای که فرموده است َ »:ﱠ ِ َ
لنھدينھم ُ ُ َ َ
جاھدوا ِ ْ َ
سبلنآ«)-آنانيکه درراه ما کوشش کردند ،راھھای خودرا بديشان می نمائيم ،سوره بقره آيه .(٢١٨
َ َُ
فينا َ َ ْ ِ َ ﱠ ُ ْ
شيئ
وأن ِ ْ
کوشش کن وبخدا متوکل باش ،وبدان که تمامی امور دريد قدرت اوست ،ھمانگونه که خود فرموده استْ ِ َ »:
من َ ْ ٍ
عندنا َ َ ِ ُ
ِ ﱠاال ِ ْ َ َ
معلوم« )-چيزی نيست که گنجينه ھای آن نزد مانباشد ،وما آنرا باندازه معين نازل
وما ُ َ ﱢ ِ ِ
بقدر َ ْ ُ ٍ
ننزله ِاالﱠ ِ َ َ ٍ
خزائنهُ َ َ
ميکنيم .سوره حجر آيه  .(٢١پس ازاين آيه شريفه ديگر سخن باقی نمی ماند .ای طالب دينار ودرھم ،آنھا چيزھائی است
که دراختيار خداست ،ازغيرخدا آنھارامطلب ،بازبان شرک دست نياز بسوی خلق درازمکن .بارخدايا ،ای آفريده
گارآفردگان ،ای مسبب اسباب ،مارازاقيد شرک واتکاء بخلق وارھان!
عذاب ﱠ
اآلخرة َ َ َ
الدنيا َ َ َ
» َ َِ
النار« آمين
حسنةً َوقِ َنا َ َ
وآتنا ِفی ﱡ ْ َ
وفی ْ ِ َ ِ
حسنةً َ ِ
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