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ُوار عبدالقادر قدس سره درشامگ شيخ بزر ُّ ِ َ َ ری درمدرسه چنين  ھجری قم۵۴۵اه روزسه شنبه دوازدھم ماه شوال سال گَ

  :فرمودند

توبنده . دست آوریه ی کن تادر تمام کارھايت کفايت وموفقيت رابگی خدای عزوجل؟ بحقيقت بندگکجاست بند)! ياغالم (

دارد  وازآنچه ترابازمی.  وفروتنی نشان بدهعرانجام اوامرش تواضرد ودگسوی او بره ای فراری ازاربابت ھستی، ب

ی تونسبت به گاه اين دستور را انجام دادی آنوقت بندگھر. ردن بنهگارضايت کامل فرمانش راوازارتکابش منع می کند، ب

ُاليس هللا بکاف عبده«.رسی کفايت حال میه آقايت ثابت می شود وب َ َْ ٍْ ِ ُ َ َ   ).انش کافی نيست؟گآيا خدا برای بند( - »َ

 را دا ترا دوست بدارد ومحبت خودمقامی نائل خواھی شد که خه  صدق وصحت رسيد بۀمرحله ب ی توگ وقتی بند

ياد خدا ه بيزار وفقط ب ر ازصحبت غيرگدي و  قرب خواھی رسيدۀمرتبه بدون ھيچ رنجی وزحمتی ب. دردلت تقويت کند

  . درتمام احوال مشغول خواھی شد

اه گ، وبه دروی تو بسته شود باکی نداریر وتمام درھای اميد بر رددگ گوسعت وفراخنايش برتو تن ر تمام زمين باگ ا

. رديده استگواز خوراک غير نخواھی خورد، جزآنچه ازجانب خدای برايت مقرر . کسی جز خدا روی نخواھی آورد

ُ وحرمنا عليه المراضع من قبل«:فرمايد ازموسی عليه السالم پيروی کن که خداوند متعال درباره اش چنين می ْ َْ ْ ِ ِ ِِ َ ْ َ َ ْ َّ َ َ« -

  ).١٢-آيت قصص سورۀ. ردانيديمگرام ان را براو حگازپيش شيرشيردھند(

 ،پس ازشناخت. بی نيازی ازاوممکن نيست. ھبان وحافظگار متعال ھمه چيزراشاھد وناظر است وبرھرچيزی نگدرپرو

رد چون خداوند قادراست تمام گازخدای برن. ردی وانکار می کنیگ خداراشناختی وبرمی! وای برتو. جای انکارنيست

آيا نمی دانی ھرکه صبر کرد ارجمند . صابر وشکيبا باش دربرابر خواست خدا.  ببنددويتردرھای خيروبرکت رابر

َاالذين آيتَيا «:وار می فرمايدگدھد؟ خدای بزر چه عقلی فتوا می شد؟ به خالف اين امر، وبه ناشکيبی دربرابر مقدرات، ْ ِ َّ

ْآمنواصبروا وصابروا ورابطوا وتقو هللا لعلکم تف ُ ُ َ ََ ََ َ َ َُ َُّ ُ ِ ِ ُِ ُ ْ َلحونَ ُ  کنيد ئیکه ايمان آورده ايد بردبار باشيد وباھم شکيبا ای کسانی(-»ِ

 داللت ًدرقرآن مجيد آيات فراوانی وجود دارد که تماما). ٢٠٠ آيت آل عمران سورۀ. ارشويدگوازخدای بترسيد شايد رست

ن عاقبت وپاداش نيکو که درصبر خيرفراوان وجود دارد، ونعمتھای بسيار برصبر مترتب است وحس می کنند براين

عنوان تنبيه ه برشما زيارت اھل قبور ب. برشما الزم است که صابر بوده تاشاھد خيردنيا وآخرت باشيد. درپی دارد

يريد وازانجام افعال خير کوتاھی نکنيد، تا تمام گازمصاحبت نيکان بھره . صالح ونيکو کارالزم است وديدار افراد
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فتار گاه گرا به نيکو کاری پند می دھند نمی پذيرند، وھر  کسانی نباشيد که وقتی آنانۀازجمل. کارھايتان به ثبات برسد

  : چھار عامل استۀوسيله ازدست رفتن دينتان ب. يرند وبدان عمل نمی کنندگوش نمی گرا در شايسته ای می شنوند آن

سوم، آنچه راکه نمی دانيد . ن بی خبريددوم، عمل کردن بدانچه نياموخته ايد وازآ. اول عمل نکردن به آنچه آموخته ايد

دانيد وآموخته ايد به  چھارم، ازياد دادن آنچه می. درصدد فراگرفتن آن نيستيد وھمينطور جاھل ونادان باقی می مانيد

  .ديگران خود داری می کنيد

ھای ه  اندوۀت معالجنه به ني قصد شادمانی ازياد خدا حاضرشويد،ه اه درمجالس شادمانی حضوريافتيد، بگھر) ياقوم (

ا رابه شوخی وبازی تلقی می ھفتار آنگخطا منسوب می کنيد وه ردانيد وآنان رابگان روی گظاھری، شما ازپند پند دھند

 به دشمنان خدا را خود.  ناپسند توبه کنيدۀازين شيو. خطر می اندازيده اه خدا بگرا درپيش بدانيد با اين کار خود. نمائيد

  .يريدگ ازپند وموعظه می شنويد بدان عمل کرده وازآن بھره آنچه. مانند نکنيد

طلب قسمتھا ملزم می ه که خداوند ب توخودرا ملزم به رعايت عادت وشناخت سبب ظاھری کرده ای درحالی) ياغالم  (

تجديد پس الزم است دراعمالت . ئیرفته ومسبب واقعی وتوکل براو را فراموش نماگنه اينکه تنھا سبب رادرنظر . دارد

ِوما خلقت الجن واالنس اال ليعبدون«:نظر کنی وازخود اخالص کامل نشان دھی، خداوند متعال می فرمايد ُ َُ ْ َ َ َِ ِ َِّ ْ ْْ ََ ََّ ْ ماجن (-»َ

  ).١٣ آيت الذاريات سورۀ. ی نيافريديمگوانس راجزبرای بند

وجود ه وشيدن خوابيدن وتوليد مثل ببرای خوردن ون  شمارا بيھوده نيافريده، برای بازی ولعب خلق نکرده است، شمارا

ی ئامھاگسوی خدابرداريد، تاخداوند نيزه قلب وخلوص نيت ب قدمی با. دئيآ خوده ای غافالن ازاين غفلت ب. نياورده است

  : می فرمايدگخدای بزر. سوی شما بردارد چون خداوند متعال به ديدار دوستان خود شائق ترازآنان می باشده ب

َ يرزق من ي« ََ ُ ُ ٍشاء بغير حسابْ ِ ِ ِْ   ).٢١٢ آيت بقره سورۀ. عطا می فرمايدناپذير  حساببه ھرکه بخواھد روزی(-»ُ

البته اين امری است که باعالم .   انجام کاری ر انمايد، خداوند وسيله اش رابرای او مھيا می سازدۀاه بنده ای ارادگ ھر

اه برای گباطنی الزم است نه درخواست ظاھری، ھريعنی برای حصول موفقيت نيت . ی دارد نه به ظاھرگمعنوی بست

آخرت کامل می شود، توان معنوی وقدرت باطنی بدو  دردنيا و به کمال رسيد، زھد او) که ذکرکردم(بنده ای اين امر 

ش بود،   ا، ستاره اش ماھی، ماھش خورشيدی ، اندکش بسيار، نابودیئیذره اش کوھی، قطره اش دريا. روی می آورند

 که ريشه اش درخاک وشاخ و صورتیه ابد ب يمی درخت معنی اش رشد. رش به ثبات تبديل می شوديي و تغءبقافنايش 

يرد ونه گاين وجود نه دنيا می تواند اورا دربند  وبا. ستر می شودگ هياش به عرش می رسد، وبردنيا وآخرت سگبر

. ھيچ حجابی اورا محجوب نمی می کند. نمی آوردھيچ مال وخواسته ای وی را درقيد خويش در. رداندگآخرت  مقيد می 

 ی مقام حق راگعمل آمد، بنده شايسته اه تمام اينھا بگھر. ھيچ کدورتی اورامکدر نمی سازد. کسی براوچيره نمی شود

  .رداب دريای ماديات دنيا نجات می يابدگار ازگ وبادست قدرت پرورد پيدا می کند

 روی او فرا  وخورشيد ھدايت را راھنما وطبيب ومودب اومی شود رد، خودگ رابن عنايت بنده ایۀاه خداوند باديدگ ھر

 را که دنيا آنان. سيل می داردگسوی مردم ه را برای ھدايت وارشاد ب حفظ تمام عوامل معنوی آنان با  و قرار می دھد

آخرت فقط لقاء هللا رامی طلبند به که ازدنيا و رسند وآنان  آخرت میۀن دوری جسته اند، به بھرآکرده اند وازلذايذ  رھا

  .مقام قرب نايل می شوند

منظور ه اه حق بگ ودرپيش يخته نمی شويدگويا مرده ايد، وبراين باوريد که روزقيامت برانگ  شما چنان درخواب غفلتيد 

اسالم اين حال ادعای  اين صفات شماست وبا.  وعبورازپل صراط رادرپيش نداريد رديدگ اعمال حاضرنمی ۀمحاسب

اه درنزد علماء حاضر گھر. که بدانھا عمل نکيند، حجت ودليلی است عليه شما بدانيد اين قرآن وعلم درصورتی. داريد

که  مانند اين ناھی بگ. ناه استگفتار ومواعظ آنان راشنيديد، ولی بدان عمل نکرديد، ھمان حضورشما درحکم گشديد و

ِصلی هللا عليه( حضور رسول اکرمه ب ْ َ َ ُ َّ ِّ وسلمَ َ   .فتار واوامرايشان رابشنويد ولی عمل نکنيدگمشرف شويد و) َ
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. يردگمی  فرا ار وعدل اوگخوف جالل وعظمت پرورد زيرا درآنروز تمام مردم را.  قيامت باشيدۀ درانديش

درآن   و اه خداوند حاضر می شوندگان ازدرويش وپادشاه درپيشگ دنيوی ھم سپری می شود وھمیفرمانروائيھا

. يردگ ان فرمانبردار واوتاد زمين رافرامیگالطاف وعنايت حق بند. رددگمنان ھويدا می ؤری مگروزقدرت اتقياء وتوان

امروز .  معنوی وغيبی خداۀ آنان است وھم آنھايند که امراء وفرمانروايان خلقند وخليفۀوسيله اوتادی که پايداری زمين ب

  .ھرصورت ظاه ازجھت معنی وفردای قيامت ب

 در دليری صالحين درمصاف وجدال بانفس وشھوات نفسانی و اما.  دليری مردان درکارزار باکفاردرپايداری است

معلوم می   ودليری خواص به ترک دنيا وآخرت وغير لقاءهللا چيزی نطلبيدن ، احتراز ازنزديکان سوءبه ثبوت می رسد

  .رددگ

 معاشرت اند ۀبااھل دين معاشرت وھمنشينی کن که آنان شايست. ردیگر که به بيداری مجبو بيدارشو پيش ازآن) ياغالم (

ونادانترين مردم کسی است که نسبت . ی وفرمانبرداری کندگزيرا عاقلترين مردمان کسی است که خدای عزوجل رابند

ن. فرمان باشدنا خداه ب ِّصلی هللا عليه وسلم(ٔپيغمبر عظيم الشا َ ََ ِ ْ َ َ ُ َتربْت «:می فرمايد) َّ ِ َيداکَ خاک ه دستان توست که ترا ب(-»َ

 آميزش کردی اوقتی بااھل تقو خواھی خاکسار وفروتنی کن، ری میگرتوانگا). ذلت می نشاند وبه درويشی می کشاند

منافق رياکار اعمالش مورد قبول واقع نمی . رددگريزان می گ ئیوقت دستانت توانا می شوند وقلبت ازنفاق ودورو آن

 ظاھر اعمال توجھی نمی شود،ه قصد رضای اوباشد، به ه حق مورد قبول واقع می شود که فقط باگعملی درپيش شود،

ٔمرحله ه آن عمل ب اه دراعمال ورفتارت باھواھای نفسانی مبارزه کردی،گآنچه مورد اعتنا است باطن اعمال است، ھر
اه خداوند قرار می گًينا موردقبول پيشردان، زيرا يقگزيورخلوص وصداقت آراسته ه ب اعمال رفتارت را. قبول می رسد

  . وخشنودی خلقءدور وشامل رضای حق باشد، نه برای رضاه ب ريا  وگيرد که ازرنگ

اين جز ھوی وھوس چيزی ! اه حق باشد؟گران عمل می کنی وانتظار داری که مقبول درگبرای خوشايند دي! فتاگ ش

 زندان دنيا قرار دار اندوه و دل ايجاد کن، چه تو در ين دراندوه د ری نيست، خودخواھی وغرور راازخود دورکن،گدي

جزتبسم خنده ای   درحال تفکر بودند، اندوه درونی ايشان بيش ازشادمان ظاھری بود،ًوار ما دائماگپيغمبر بزر. داری

ين وتبليغ ی به امور مسلمگخاطر رسيده ربگا. ين وبه امر دين اشتغال داشتگبرلب نمی آوردند، چون قلب پاکش اندوھ

  .اه ازخانه بيرون نمی آمدند وبا احدی ھمنشينی نمی کردندگ رسالت نبود، ھيچ

تمام  قلبت از  جالل حق وۀ توبه صحت رسيد وفقط منظور قرب الھی بود، باطنت شيفتئیاه خلوت وتنھاگھر) ياغالم (

تفکر دراموردنيا . زوجل می رسدقرب حق عه ٔديده پند پذير می يابی، ودل متفکر، وروحت ب. يھا پاک می شودگتير

امر آخرت علم وحيات جاودانی است برای قلب، تفکر واقعی به  در تفکر  است برروی معنويات، وه ایعقوبت وپرد

  .رديدگاه خواھد گھربنده ای عطاشد، به احوال دنيا وآخرت آ

برای . دنيا مشخص ومقرر فرموده است ترا ازۀکه خداوند متعال بھر در راه دنيا تباه کردی درحالی قلبت را! فتا گ ش

  . ھرروزی رزقی تازه قرار داده است، خواه طلب کنی، يانه

حرص درطلب روزی .  حرصت درجمع مال دنيا ترا نزد خدای تبارک وتعال رسوا می کند ودر نزد خلق بی قدر

بدان ودرفکر کم وبيش نبودن  واھميت ندادن  قناعت به آن باعث ازدياد ايمان می شود مقسوم موجب نقصان ايمان، و

  .کمال ايمان است

فريب  ھمنشينی نادان موجب غبن و. توسرايت خواھد کرده بانادانان ھمنشينی مکن، که جھالت ونادانی آنان ب) ياغالم (

  .منين ودانشمندانی که عامل به علم خويشند، ھمنشينی کنؤبام. خوردن است
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 رامیگه نيرومندند درمبارزه بانفس وھوای دل، روی اين اصل رسول منين درتمام اوقات، وچؤچه زيباست احوال م 

ِّصلی هللا عليه وسلم( َ ََ ِ ْ َ َ ُ من غير لقاء ربه عزوجل«:فرمايد می) َّ َّال راحة لمو َ َ َ ََ َّ َ ِ ِ ِ ِ ِِّ َ ُ ْ َ ٍ ٔ ُ َ ر گمن جزبه ديدار حق به ھيچ چيز ديؤم(-»َ

  ).رددگشادنمی 

ظاھر متحرک است درکسب واعمال، ودرباطن ساکن وتسليم به ه ب ند،من اندوه درونی راباشادی چھره اش می پوشاؤم 

اه رازخود را بازن وفرزند گ ھيچ. خدای عزوجله  اھل وعيال است وباطنش پيوسته ومتصل بۀظاھرش درانديش. حق

ِّصلی هللا عليه وسلم(دراين خصوص قول رسول اکرم. ذاردگری درميان نمی گکس دي  وھيچهياوھمس َ ََ ِ ْ َ َ ُ بشنو که می را) َّ

ِاستعينوا علی امورکم باالکتمان«: فرمايد ِ ِ ُْ َ ْ ُ ُ َ ُ ْ ِْ ه اه کلمه ای بگاه ناخودآگھر. رازھايتان کمک کنيد پوشيدن به حفظۀوسيله ب(ـ»َِ

  .زبان جاری کرد درتدارک آن می کوشد وآنچه که ازآن آشکارشده است به صورتی می پوشاند

من نزديک شو آنوقت درخودچيزی خواھی ديد ه  اعمالت، بۀينئباطنت، آ  قلب وۀينئ خود قراربده، آۀينئمرا، آ) ياغالم (

 ، چه من درئینزد من آه خود نياز به شناخت دين احساس می کنی پس الزم است که ب در رگا. که دورازمن نخواھی ديد

چون .  می کنمئیراھنماسوی خدا ه بيان واقعيت ترا ب باکی وبي دين کسی رابرتر ازدستورات دين نمی دانم، وبا امر

  .زبان می آورمه پرورش من بدينسان است که ازنفاق وريا بيزارم وحقايق راب

وش گاه وبينا ھستم، نزد من بنشين وبه سخانم گ آخرت آۀسوی من بيا، من به خانه ذار وبگ دنيا دوستی رادر خانه ات ب

رو خوف خدا وترس ازعقاب او گی درگمدھای زندپيش آ. يرت شود بدان عمل نماگريبانگ گکه مر فرا ده، وپيش ازآن

تعالی دل  خوف خدای تبارک و. آخرت امن وآسايش نخواھی داشت اه ازخدا خوف نداشته باشی دردنيا وگھر. می باشد

ُ انما يخشی هللا من عباده العلمآء«:روی اين اصل خدای عزوجل می فرمايد. اھی کامل استگآ َُ ََ ْ َ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ْ َ ه  عامل، بفقط علمای( -»َّ

 درقبال اعمالشان  پاداشی ازخلق نمی طلبند و). سبب علمی که آموخته اند وبدان عمل می کنند بحقيقت از خدا می ترسند

 ُدوری وحجاب غفلتی که موجب بعد از محبت خداراطالبند ونجات از. فقط منظور ومرادشان رضای حق است وقرب او

جز لقاء هللا کوچکترين رغبتی . وی آنان بسته نشودرحق دردنيا وآخرت بره ند که باب اميد قرب بااميدوار. او می شود

  .به دنيا وآخرت ندارند

: ص دسته ای است که عبارتند ازتعالی خا ر، خدای تبارک وگروھی ديگ ۀآخرت ويژ و روھی استگ دنيا خاص 

که آنان خوف . خاطر رضای خدا هان بگنان، دل شکستگاران، ازخداترسان، اندوھگمنين، عارفان، دوستان، پرھيزؤم

ونه ازاو گان باطن خود دارند، چگاھھای ظاھری پوشيده اند، ذات خدا راھمواره برابر ديدگخدارا دردل دارند وازديد

ری راخوار می گون می سازد، يکی راعزت می دھد وديگرگنترسند؟ که او ھرروزدرانجام امری است، بدل می کند ود

رداند گيکی رانزديک می . يکی رامی پذيرد ويکی را رد می کند. ری را زنده می کندگييکی را می ميراند ود. کند

  .ری را دورگودي

َال يسأل عما يفعل وھم يسأ لون«  َُ ْ ُْ ُُ َ ُ َُ َْ َّ . يرندگال قرار می ؤانند که مورد سگازآنچه  انجام می دھد پرسيده نمی شود وبند( -»َ

  ).٢١ آيت انبياء سورۀ

  .اه خود دورمکنگردان ومارا ازدرگود نزديک خه بارخدايا مارا ب

ِوآتنا فی الدنيا حسنة وفی اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار« َّ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ًَ ًْ ْ ُّ«.  

 

 


