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 )در فقر(مجلس دوم
  

ُرضی هللا عنه(يالنیگوارعبدالقادرگشيخ بزر ْ َ ُ َّ ِ : يان فرمودند ھجری قمری درمدرسه چنين ب۵۴۵درپنجم ماه شوال سال ) َ

رد پيش ازآنکه خوارشوی گازين غفلت بر. ردانيده استگالطاف اومحجوب  غفلت توازخدای تبارک وتعالی ترا از

  .يریگ مصائب قرارۀی آفات برتونواخته شود وزيرسلطگ چيرۀوضرب

است که  بطر  وواقع ھمين شادمانیه  ھنوزطعم تلخ آفات غفلت رانچشيده ای، بناچاربه آنچه درآن ھستی شادمانی وب

پس بدانچه درآنی خوشحال مباش، زيرا آنچه که موجبات غرور وغفلت تورافراھم . موجب دوريت ازخداوند شده است

  .رددگ زودی زايل میه ساخته است، چيزی نابود شدنی وناپايداراست وب

ًحتی فرحوا بما اوتوا اخذناھم بغتة(: ميفرمايدگخداوند بزر ََ ْ َ َْ ُ َ َْ َ ُ ُ ِ ُِ  يريمگ ھان آنانرا میگانچه بدانان داده شده شادشوند ناتابد«-)َّ

  ).۴۴-ت انعام آيۀسور(

ولی صبر وفقرباھم . کيد نموده استأبدانچه که نزد خداست دست می يابی چون خداوند صبررات  صبر،ۀوسيله ھماناب

ال نيکو بدو الھام می شود، يرد، وانجام اعمگ فقر مورد آزمايش قرارمی ۀوسيله من حقيقی که بؤجمع نمی شوند االنزد م

  .ودراين مرحله ازآزمايش الھی درباب آنچه ازجانب خداوند به اوروی می آورد صابراست

 مانند پرنده ای ھستم که دردام افتاده باشد،ه من ب.  درميان نبود شما مرادربين خود نمی ديديدء چنانچه مقام صبر ورضا

خاطرمصلحت شما بدان تن درداده ام، ه اما ب.  که پايم دردام استاه می بينمگشود وسحر شوده میگشب چيزی برمن 

ونه شخص عاقل دراين شھر ديار که در بين گر موافقت خدای تبارک وتعالی نبود چگا. ولی شما اين راز رانمی دانيد

فران اھالی آن ريا ونفاق رواج دارد وظلم وستم وحرام وشبھه به حد وفوررسيده ، وشکرنعمتھای خدا متروک وک

ينه آنچه درخانه ھايتان ئرازکتمان سرائر معذورنبودم ھرآگار می شود؟ اگزيند وماندگزين آن شده است، مسکن می گجا

  .واقع می شود بيان می کردم

آنچه که ميان .  اما من بنيانی آماده دارم که بايد بنای آنرا به پايان برسانم، وکودکانی دارم که بايد تربيت آنانرا انجام دھم

.  وفراق راکه ازآن نام بردم خواھيد دانستئیو کنم علت اين بحث جداگرا باز وشه ای ازآنگر گمن وشما وجود دارد ا

ولی من دراين حال به نيروی الطاف خداون متوسل شدم تاصبری به من عطا کند که با تحمل اين مشکالت درانجام 

  .خدايا ازتوياری می طلبم. ردمگوظيفه ام موفق 

ی جاودانی  دردنيا آفريده نشدی، پس دروجودت ازصفات ناپسند که موجب ناخشنودی گتوبرای بھره وری وزند)ياغالم(

قناعت » َّالاله اال هللا و محمد رسول هللا«:فتن گيھا فقط به گتوازتمام طاعات وبند . ون کنگرگزين وآنرادگخداست دوری 
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فتار گايمان عبارت است از. ری بدان اضافه نکنیگچيزھای ديتا. توسودی نداردی  برائیکردی، ولی بدان اين به تنھا

 وقتی تو. ئیناھان دوری جوگ کنی واززالت وگکه قول وفعل راھم آھن ًوکردار، پس طبعا سودی نخواھی يافت جزاين

َّاوامر حق عزوجل رامخالفت ميکنی ونمازوروزه راترک می کنی وازانجام اعمال خيروانفاق وصدقه سرباز ميز َ َ َّ نی ، َ

 را واين ادعا» ال اله االهللا«فتی گ شھادتين برای تو چه سودی رادر برخواھد داشت؟ وقتی ۀزبان آوردن کلمه صرف ب

  واه اين مقال کدام است؟گواھی داری؟ گفتارچيست؟ آياگواه توبرصدق اين گفته می شود گتو ه ب نمودی،

واه گ درمقابل آفات وتسليم به قضا وقدر، اين است ئیاجرای اوامر خدا واجتناب ازآنچه نھی فرموده وصبر وشکيبا

اه اين اعمال رانيز انجام دادی ازتو پذيرفته نمی شود جز به خلوص دل گوبدان ھر.   ادعای توحيدۀصادق واين است بين

  .وزن وارجی ندارد قول بدون عمل وعمل بدون اخالص، زيرا

که  اه سائل وخواھنده را رد مکن درحالیگ ھيچ. ود برابر بدان راازمال خو سھمی عطاکن وآنان راباخءدرويشان وفقرا

کن که خداوند بخشنده ء درعطا وبخشش امرخدای عزوجل رااجرا. توانا برعطا وبخشش ھستی چه اندک وچه بسيار

! وای برتو. بر بخشش توانا کرده است که ترا جای آوره شکر وسپاس خدای راب. ان رادوست می داردگاست وبخشند

دريغ می کنی واين   خداوند است وتوبراعطای چيزی به او قادری چراۀدانی که سائل وخواھنده ھدي وقتی می! افتگش

افتی اما وقتی سائلی  ريه میگدھی وبه   می وشگفتارمراگامی نزد من ھستی گھن .ردانیگھديه رابه فرستنده اش برمي

ريه وسماع توبرای گکه آن  ، اين دليل است براينونه مساعدت دريغ می کنیگشوی وازھر به نزدت آمد سخت دل می

انجام ء بايد سری وپنھانی، وبعد باقلب، جوارح واعضاًسماع نزدمن اوال.  بوده استئی ظاھری ورياۀريگخدانبوده بلکه 

  .شود

 زن و که ازعلم وعمل زبان وحسب ونسب خود غافل شوی، ثروت، شرط آنه ، بيا اما بئیخواھی نزدمن بيا اه میگھر

 ۀودرنزد من عريان ازتمام عاليق مادی ومتوجه به خدای عزوجل باشی، تاالطاف الھی جام فرزند خودرا فراموش کنی

  .فضل وعنايت خودبرتو بپوشانده ب قرب را

اه گرسنه ازالنه بيرون آيد وشبانگاه گاه باين روش واين حالت به نزدمن آمدی مانند پرنده ای خواھی بود که صبحگ  ھر

  .رددگآشيان برسير به 

َصلی هللا عليه وسلم(فتار دلنشين رسول اکرمگه ردان وبگنورحق منوره ب  دل را َّ َ َ ِ ْ َ ُ ُاتقوا :( وش فراده که می فرمايدگ) َّ َّ ِ

َّفراسة المومن فانه ينظر بنور هللا عزوجل َ َ َ ََ َ َ ِ ِ ِِ ِ ِ ُُ ُ ُُ َ َ َْ ِّ ْ   .» بيندمن به نورخدامیؤمن بپرھيز، زيرا مؤم) فراست(اھیگازدرون آ«- )ْ

ناه ھستی واو آنچه ازلوث وپليدی درتوست به گمن بترس وبه حريم او وارد مشو، چه توآلوده به نجاست ؤای فاسق ازم

  .نورخداوندی که دردل دارد می بيند

زشتی ھای نھانی ترا . اعمال زشتی راکه زير لباس ريا پنھان کرده ای می بيند.  ترامی داند ومی بيندئیشرک ودورو

ھوسی ودوستان وھمنشينانت  و ھوا توسراپا ارنمی شود، اماگاری را مالقات نکند رستگويندکسی تارستگمی  .می بيند

 ۀفته شد تاوقتی که به طبيب حاذقی متوسل شوی وبرآستانگپرسنده ای پرسيد اين کوری تاکی ادامه دارد؟ . اھل ھوس اند

. گاھش مقيم شویبردر. ئیرانسبت به اوازدل بزدا اوحسن ظن داشته باشی وتمام شک وريب ۀودربار اوتکيه زنی

پس نسبت به طبيب دلھا ودرمانبخش اسقام، . انت برطرف می شودگاه کوری ازديدگھايش صبرکنی آنوروبرتلخی دا

اه اوھيچ بدان وتمام گخداوند تبارک وتعالی، فروتن شو وتمام حوايج و نيازمنديھای خودرا ازاوبطلب وخودرادرپيش

  .ی درمقابل اوبريزگبا پای افالس ودرمانداعمال خود را

ناھان خود اعتراف کن وعذر آنھا رابه گشای وبه گ بدبر روی خو توجه به خدا را ِببند ودر رايش به خلق راگِ در

ربه گا. بخشنده ومانع غيرازاونيست. کسی برسانده اھش تقديم کن، چه جزاوھيچکس قادر نيست که نفع ياضرری بگپيش

  .رددگانت برطرف می شود وچشم ظاھر وباطنت روشن وبينا می گ ازديدئی نابينای رسيداين درجه خلوص
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اول . ن ومقام انسانی درپرھيز قلب استأوارنيست، بلکه شگمقام ومنزلت درپوشش لباس خشن وخوراک نا) ياغالم (

اول باطن خودرا به لباس زھد . پوششی که فردصادق برخود می پوشد پوشش باطن است، سپس به ظاھر توجه ميکند

اه تمام ظاھر وباطنش باثوب گوھر.  می رسدءاه به ظاھر جوارح واعضاگآن  می پوشاند، سپس قلبش رامی آرايد،اوتقو

فت حق تعالی ب آراسته شد دست راتقو رنجھايش به  . رابراومی پوشانداسوی اومی آيد، لباس توفيق وتقوه ٔحمت ورا

  .ری بدل می شودگفقرش به توان دوريش به قرب و راحت وکينه ھايش به رحمت وخوفش به امن و

 د ومیخور که می ورع تناول کن نه بادست شھوت ونفس، زيرا آن و بھره ھای روزی خويش رابادست زھد) ياغالم(

شرشھوت  از خدا غافل مکن تا ياد از ازنصيب خود استفاده نما ودل را. خورد ومی خندد ريد مانند کسی نيست که میگ

 برای رفع بيماری خود بخوری بھتر است ازينکه خودسرانه مداواکنی ئیرازدست طبيب دواگا .طعام درامان باشی

دانم چه  نمی . ازروزی حالل نصيب توکرده برايت بھتراستوندانی اصل آن ازکجاست، يعنی آنچه راکه خدای متعال

احکام شرع واجرای آن . ونه دلھای شمارا سخت کرده است، که رحمت وشفقت ازميان شما رخت بربسته استگچيزاين

يد، راين امانت الھی رارعايت نکنگوای برشما ا.  وبدان خيانت نموده ايد امانت الھی است، ولی شما آنرا مھجورکرده ايد

 ۀشما رادرديد. ان جاری خواھيد کرد ودرھای رحم خداوندی بروی شما بسته خواھد شدگزدوی اشک ندامت ازديده ب

درحال سرمستی وغرور . اوندی دردناک واليم استخدازخدای بترسيد چه عذاب . مردم بی ارزش خواھد نمود

اوست خدای آسمانھا وزمين، باشکر . شوديرتان می گريبانگدرجاھای امن ومطمئن عذاب خدا شمارا درمی يابد و

 ئیسختی ھاراباصبر وشکيبا. باشيد اوامر ونواھی اوراازدل وجان پذيرا. جای آوريده وسپاس حق نعمت ھای اوراب

بدين شيوه رفتارکرده اند،  تمام انبياءومرسلين وافراد نيکوکار درطول زمان،. و باشيدگوآسايش وراحتی ھاراباشکر جواب

  . وبرنقمت صابربوده اندبرنعمت شاکر

اه سختی به گھر. جای آوريده ی نشينيد وحق ھرنعمت رابگ طاعت وبندۀناه برخيزيد وبرسفرگ معاصی وۀ  ازسرسفر

چراکه خدای . ناھان توبه کنيد ونفس خودرا سرزنش نمائيدگاه رنجی به شما رسيد ازگشما روی آورد صابر باشيد وھر

. ار باشيدگياد روز جزا وحسابرسی پرورده ب . وعواقب آن باشيدگياد مره ب. تان ستمکار نيسگعزوجل نسبت به بند

رويدن تابه کی؟ ھوای نفس وشھوات شيطانی گبيدارشويد اين خواب غفلت تابه کی؟ اين جھل ونادانی دودلی وبه باطل 

  .ابعت ازآن درمان نمائيدعادات وآداب ناروا رابه قدرت قرآن ومت. ار زايل کنيدگمتابعت شريعت وعبادت پرورد با را

ران ھمنشينی گ وشناخت کامل وبيداری، باديئیبابصيرت وبينا. کورکورانه وازروی نادانی بامردم آميزش مکن) ياغالم(

 اه صفت بدی مشاھده کردی ازآن برحذرباش وگرا پيروی کن وھر اه ازآن خصلت نيکی ديدی آنگھر. ومصاحبت نما

  .يادحق سبحانه وتعالی باشه  غفلت بيدارشو وھمواره بازخواب. ردانگرا به صاحبش بر آن

َصلی هللا عليه وسلم(رامیگرسول   برتوالزم است حضوردرمساجد وکثرت نماز، َّ ََّ ََ ِ ْ َ َ ٌ لونزل من السمآء نار :(می فرمايد) ُ ََّ َِ َ َ ََ َ ْ َ

ِلمانجا منھا اآل اھل المساجد ِ َِ َ ََ َْ ُ ْ َ َّ ّ ْ َ اه درادای گھر) ل مساجد ازآن درامان می مانندرآتشی ازآسمان نازل شود فقط اھگا«ـ)َ

َصلی هللا عليه وسلم(رامیگدراين خصوص رسول .  شما با خداقطع خواھد شدۀنمازسستی کنيد رابط َّ ََّ ََ ِ ْ َ َ ُاقرب : (می فرمايد) ُ َ ْ

ًمايکون العبد من ربه اذا کان ساجدا ِ َ َ َ ََ َ َ ِ ِ ِِّ ْ ُ ُْ ْ ُ   .»نزديکتر استر به خداگبنده درحال سجده ازھر زمان دي«- )َ

ونه گ، بدان که اينئی می نمایارگويل می کنی ودرانجام اموشرعی سھل انتاچند مسائل راتفسير وتا! فتاگش!  وای برتو

سوارشديم وبه اجتماع پيوستيم تمام اعمال خودرا خالصانه برای ) ١(اه برمرکب عزيمتگای کاش ھر. افراد فريبکارند

 که اين زمان، زمان ًحقيقتا. ريزندگْاه به تاويل رخصت متوسل شويم عزيمت واھل آن بگنه اينکه ھر. خدا انجام می داديم

  .رفتن اموال مردم بناحق استگ وئیاری است نه زمان عزيمت وسخت کوشی، اين دوران دوره دو روگسھل ان

ی پرداخت می کنند  خدا راانجام می دھند وزکات شرعۀيرند وحج خانگ که نمازمی خوانند وروزه می درستی کسانیه  ب

دھند برای رضای خلق  رديده است ولی اينان تمام اعمالی راکه انجام میگوبه اعمال نيک می پردازند، تعدادشان زياد
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 شما دل متما. بيشتر مردم اين زمان خلق بدون خالق اند، يعنی متوجه خلقتند وبه خالق بی اعتناء. است نه رضای خالق

  .نيا وشھوت پرستان، طالب دگانيد وتن زندگمرد

. حق پيوسته ميکند ومعنويت اورا تقويت می کنده  زنده دلی، حيات واقعی است چراکه انسان راازقيود خلق می رھاند وب

حيات قلب ودل زنده بيدار، بااجرای اوامر حق وخودداری ازمنھيات وصبر درباليا . چه ظاھر دراين مقام اعتباری ندارد

  .ومقدرات حاصل می شود

 داردتا ثابت وپايدار ئیھرکاری نيازبه زيربنا. دربرابر خداتسليم باش، سپس باياد خدا به انجام اعمالت بپرداز) المياغ (

درکارھايت ! وای برتو. شب وروزودرتمام اوقات به اين امر بپرداز. رضای خداسته بماند، زيربنای تمام اعمال تسليم ب

وی که ترا گاه درخود توفيق عمل نيکی را يافتی، خدای راسپاس گرانديشه وتفکر کن چه تفکر ازامورقلبی است وھ

 ھمين ۀوسيله تاب .ردگ ازخود مشاھده کردی ازآن توبه کن وبه خدابازئیاه زلت وخطاگوھر. برانجام آن توفيق داده است

  .تفکر يک ساعت ازعبادت يک شب بھتر است

َصلی هللا عليه وسلم(َّ ای امت محمد َّ ََّ ََ ِ ْ َ َ َّعزوجل راشکرخدای ) ُ َ شمادردنيا  .د که اوازشما به اعمال اندک راضی استئيوگَّ

شما . ريکی ازشما درست کردارباشد، کسی با او برابری نمی تواندبکندگ اولين امت، اءآخرين امت ھستيد ودرروزجزا

  .درحکم امرائيد وساير امم به منزله رعيت

تازمانيکه  چشم به مال . زيده ای به سالمت معنوی نخواھی رسيدگٔاما تاوقتی که درخانه نفس  وھوی مسکن ) ياغالم (

سوی خود بکشی مطمئن باش به سالمت نمی ه ون وريا وتزوير آنرابگوناگوسايل ه ران داری وقصد می کنی که بگدي

ی ف آن باشد وتاوقتيکه به غيرخدا دل ببندی، روی سالمت روحِخارَکه تمام ميل وآرزويت دنيا وز تازمانی. رسی

  . رانخواھی ديد

  .ما عطا فرماه بارخدايا سالمت وصحت روح رادرجواررحمت خود ب

ِوآتنا فی الدنيا حسنة وفی اآلخرة حسنة م وقنا عذاب النار« َّ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ ً ًْ ْ   .آمين »ُّ

  بادرود فراوان

  گدرويش ورد

  

علتی ازمشکل به ه سبب حکمی شرعی، باھی بابقای گ: رخصت وعزيمت ازمباحث علم اصول است، بااين توضيح -١

ًوشت مردار که شرعا حرام است در موقع گخوردن : ًمثال. شود آسان يا باالعکس ازآسان به مشکل تبديل می

وھمچنين شکار حيوانات که مباح است برای . ويندگرخصت  مباح می شود واين وموضوع را) حالت مخمصه(اضطرار

  .ويندگود واين موضوع را عزيمت کسی که درحال حرام باشد حرام می ش

  شراب باتوحالل است وآب بی توحرام      مـاسـرام نشنـزحاه حالل ـم کـن آن نيـم

  

   

  

  

  

 

 


