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 )درخواطرانسان(مجلس شصت ويکم
 قسمت اول

پرسنده ای ازآنچه که دردل :  ھجری قمری، درمدرسه فرمودند۵۴۶روزبيستم ماه رجب سال ) قدس سره(شيخ عبدالقادر

اھانيده است؟ بدان که يادھای اندرونی تو، گفته شد چه چيز ترابه خواطر ومسائل اندرونی آگذرد پرسيد، بدوگمي

رفته است، تذکرات نھانيت نيز از سنخ ھمان عاليق مادی گازشيطان وھوای نفس ودنياست، غم توھمان است که ترا فرا

ْمعاذهللا ان « :ونه که فرمود ه استگول ميشود، که دل ازياد غير خداتھی باشد، ھمانوقتی خواطر بياد حق مشغ. است َ َ َ َ َ

ُتاخذ اال من وجدنا متاعا عنده َ ْ ِ َِ ََ َْ َْ َ َّ َ رفت، قلبت ازمھر حق مملو می شود، و خواطر انديشه ھای گاياد خدا دردل توجای گھر» ُ

ياد آخرت راخاطريست،نفس راخاطری . ريزندگ ازتومينادرست که پايه واساس آنھا ازشيطان وھوی وھوس دنياست،

است، وقلب راخاطری، وياد حق رانيز خاطری است، پس ای صادق راستين، برتو الزم است که تمامی خواطر راازدل 

زين گاه ازياد دنيا، ونفس و شيطان دوری نمودی، ياد آخرت درقلبت جاگھر. بزدائی، وتنھا ياد خدارادردل جای دھی

ر ازاوبپرسی چه گاه قلب سالم شد، اگھر. درپی آن مھر حق را خواھی يافت، که غايت آمال وآرزوھاستميشود، و

  .جزياد حق چيزی دراندرون من نيست: خاطری داری، وبه که مشغولی؟ جواب خواھد داد

اعت حق ھروقت درط. درراه معرفت وشناخت خداوند کوشش کن، که اين کاراصل تمام خيرات وبرکات است) ياغالم (

ُ أذآ اطاع العبد ربه «:دراينمورد فرموده است) صلی هللا عليه وسلم(کوشابودی، به معرفت خواھی رسيد، پيغمبراکرم َّ َ َُ ْ ْ َ َ َ ِ

َعزوجل أعطاه معرفته، فأذا ترک طاعته لم يسلبھا منه بل يبقھا فی قلبه ليحتج بھا علي ََ َ َِ َِّ َ َ َ َْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ُْ ُ ُ ُْ َ َ َ َ ْ َ َّ َ ُه يوم القيامة يقول لهَّ َ ُ ُ َ َِ ِ َِ َْ َميزتک : ْ ُ ْ َّ َ

َبمعرفتی، وتفضلت عليک بھآ، لم لم تعمل بما علمت ْ ِْ ِ َِ ََ َ َ َِ ِ ِ ِْ ْ َْ ََ ََ َ ُ َّ َّ َ َ اه عبد خدای رااطاعت کرد، خداوند اورابه معرفت خويش گھر(-»َ

ذارد، تاروزقيامت گباقی می ازوی سلب نمی کند، بلکه دردلش ) معرفت(اه ترک طاعت کرد، آنراگنايل ميسازد،وھر

ترا به معرفت خو متمايز کردم، ومشمول فضل وعنايت : ويدگواھی دھد وبااوبه ستيزه برخيزد، خداوند اوراميگعليه او

  ).قرارد دادم، چرابدانچه آموخته بودی عمل نکردی؟

خلق است که فصاحت وزبان آنچه راکه دردست داری ازجانب حق نيست، بلکه اين طلب دنيا وشرک واتکاء ب) ياغالم (

  .آوريت راموجب شده وترا وادارنموده است که روی خويش رابظاھر زرد کرده، وجامه وصله داربپوشی

ابن . ردیگه که به تحدث نعمت مأمور گ بايد خودراکوچک شماری، ورازدرونيت راپنھان داری، تا آن

 شيطان است، وبراين حال می گ  اين ازنيرنفتگھروقت کرامتی برايش حاصل ميشد، مي) درودخدابراوباد(شمعون

  .توکيستی؟ وپدرت کيست؟ به نعمت خداوندی تحدث کن:فتندگبود، تازمانيکه طرف خطاب واقع ميشد، وبدومي
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ترابه شناخت خويش : ، بدو خطاب رسيد)ارا مرابياموزگپرورد( موسی عليه السالم درمناجات خدارااينچنين ميخواند

دقت کن، . نما، چھاربار درخواست راتکرارميکرد، وھردفعه مانند باراول جواب ميشنيدسفارش می کنم، ومراطلب 

فته شده است ترابه گفته نشد دنياراطلب کن وآخرت رارھاکن، اين جوابھا براين ام داللت می کند که به وی گاه بدوگھيچ

ه توحيد سفارش  می کنم وعمل طاعت امر می کنم، وازمعاصی برکنارت ميدارم، وترا به قرب خود ميخوانم، تراب

اه قلبت درست وسالم شد خدای راخواھی شناخت گھر. ردانی ازماسوای خود فراميخوانمگصالح، ترابه اعراض وروی 

قلب جزخدا راانکارميکند، وتنھا انست بخداست، ازغيراووحشت دارد، راحت خودرا درجوار حق ورنجش رادرکنار 

  .وجوار خلق می بيند

  .ان تو تاحد مبالغه پيش رفتم، وتالش وکوششم درجھت اصالح آنان استگ باش که من درپند واندرز به بندواهگبارخدايا، 

فتار مراھرچند کوتاه و مختصر،بشنويد روزی ياھفته ای رابامن گبيائيد، ! وشه نشينانگ ای عابدان، وای زاھدان، وای 

رفتار ھوس می باشيد، گاغلب شما ! وای برشما. دشايد چيزی راکه نفع شما درآن باشد ازمن بياموزي! ذرانيدگب

  .درصومعه ھايتان به خلق پرستی مشغوليد، واين بعلت آنست که درخلوتھا خود با جھل قرين شده ايد

درطلب علم وعلمای عامل جدوجھد نما تاآنجاکه ازرفتن باز ميمانی، چنان بدنبال علم وعلمای عامل بتک !  وای برتو

اه باقلب وباطن جويا وپويا باش، وھمينکه توان گانی باقی نماند، ووقتی ناتوان شدی، آنخيز، که درپاھايت تو

اه قدمھای قلبت نيزازرفتن گھر. ظاھروباطن راازدست دادی، بدان که بقرب حق رسيده، وبه باب رحمت واصل شده ای

ودراينچنين حالی ھرزمان . ازر دراين حال تسليم شو وبه استراحت پردگبازايستاد، آن نيز نشان قرب است، پس دي

سيلت کردند، بدان که دنيا وعقبی،جن وانس کمر گصومعه برايت ساختند، يا درويرانه ای مکانت دادند، يابه آبادانی 

وقتی مقام قرب برای بنده ای تحقق يافت، واليت ونيابت بدو تفويض می شود، تمام موجودی خزانه . بخدمتت بسته اند

، وتمام آسمانھا وزمين وآنچه درآنھا ساکنند، وی را ياری می کنند، بخاطر منزلت، صفای رددگغيب براوعرضه می 

باطن ونور قلبش، ايمان واسالم عبد دراين حال متوقف نمی شود، بلکه ھمواره خوف و رجا، روزه ونماز وشب 

ريزانند، وباجانوران گلق ازخواب غفلت بيدارشده اند، وازخ) راستان(بيداريش ازدياد می يابد، ازاينروست که قوم

  .ان ھمدمندگيرھا استفاده می کنند، وخورشيد درنظرشان تيره، وباماه و ستارگياھان وآب آبگ گمأنوس شده، ازبر

ان مصاحبت بيش ازحد نداشته باشيد، گ بيائيد اين ادعاھای باطل، واين قيل وقالھای بی معنی رارھاکنيد، باھمساي

ری نيست، چون غالبا دروغ وغيبت ومعصيت گکنيد، که اين جزھوس چيزی ديوبادوستان بدون جھت وقت صرف ن

ر برای مصالح خود ياتھيه وسله معاش اھل گکسی ازشما نبايد ازخانه خارج شود، م. ونه ھمنشينيھا بوجود می آيدگازاين

ر گزتوپرسيد، بنر کسی چيزی رااگا. و باشگر کالم نباشی، بلکه ھمواره جوابگکوشش کن درمحاوره آغاز. وفرزندش

ری نھفته است ياخير، درصورتيکه دربرادرنده مصلحتی نبود، ازجواب دادن گکه آيا درجواب مصلت تويا اويا دي

  .خودداری کن

آنچه بايد انجام دھند، انجام داده اند (ـ»يوتون ماآتواو قلوبھم وجله«، درتمام احوال به خدا می انديشند،)اولياء هللا( قوم

ی بازخواست شوند، ازآن ميترسند که مبادااينمان درنزدشان گازآن ميترسند که بعلت فريفت). ک استودلھايشان خوفنا

آحادی ازآنان نعمت ھای وبخشايش خداوند بديشان روی می آورد، و دلھايشان رابه باب قرب داخل ! عاريتی باشد

ردند، به مقام گان خلق می گوبرجست) عليھم السالم(دارقرب می يابند، ازاولياء هللا، ابدال، وانبياء ميکند،اجازه دخول به 

ردند، خدای آنانرا درزمين خالفت الھی  عطا می فرمايد وبه حکمت خود به گسلطان دلھا ميرساند وبه نيابت حق نائل مي

 خود قرارميدھد، قدمھايشان رادرراه حق استوار واشان ميدارد موردياری وعنايتگرامی وبزرگنطقشان واميدارد 

ان درمقابلشان بخدمت حاضرند، گتمام جن وانس وفرشت. وايمانشان راراسخ می کند، به زيور تاج معرفتشان می آرايد
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ولشکريانش . ھريک ازآنان پادشاھی است که برتخت سلطنت دلھا نشسته است.دلھايشان به نوراسرار روشن ميشود

  .رمگشاد وراھنمائی خلق مشغولند، و به شکست جنود ابليس سردربالد به ار

 وجمع مال دنيا نباشد، ئیازآثار وراه اولياء هللا پيروی نمائيد،تمام ھم وغمتان خوردن ونوشيدن ولباس وزناشو) ياقوم (

ريزيد، گحق ماه گازدر. اه آنان رابجوئيدوھمان رحل اقامت افکنيدگدر. آنان تمامی ھمشان عبادت وترک عادات است

ی بجھت آزمايش وبيداری است، ازجمله کسانی گرسنگخداوند بانزول آفات شماراازخواب غفلت بيدارميکند، امراض و

خدای راپرستش کنيد، واخالص داشته . ونه موارد نميدانند که اراده حق چيستگمباشيد که دچار اشتباه شده اند، ودراين

ِوما خلقت الجن واالنس االليعبدن« : چه فرموده استآيا نشنيده ايد که خداوند عزوجل. باشيد ُ َُ ْ َ َِ ِ َِّ ْ ْْ ََ ََّ ِ ْ َ جن وانس رانيافريده ام (-»َ

اھی يافته ای، ازطريق حق کناره گبرايت تحقق يافته است، و بدان آ) عبادت خداوند(راين امرگپس ا) ربرای عبادتگ،م

ند، نميدانند برای چه آفريده شده اند، اما آنانکه برجاده ردانگکسانيکه ازعبادت حق روی . ير، ودرعبادت اوکوشا باشگم

ی ذات اقدس حق آفريده شده اند، وميدانند که پس گحقيقت استوارند واھل تحقيق اند، بخوبی ميدانند که برای عبادت وبند

  . زنده ميشوند، ونتيجه اعمال خودرامی بينندگازمر

اه باعظمت او، وديدار گاه حق، وقيام بردرگربعد ازوصول به پيشگمردد، گبدان که امور باطنی آشکار نمی ) ياغالم (

اه باحسن ادب راھی باب حق شدی ومتواضع وفروتن  درآنجا وقوف نمودی، درب گھر. اهگومالقات باواقفين برآن پيش

ی جذب گشوده می شود، مجذوبت کرده وبه قربت ميرساند، ودر آنجاست که ھرکس شايستگرحمت يزدانی  برقلبت 

ردانند، مقرب ميشود، وھرکه راشايسته بود، مورد مھروسرورواطمينان گداشت مجذوب است، وھرکه رابايد قريب 

ای غافلين ازاين  نعمت ھای حق عزوجل، . ويندگخاطر قرارميدھند، وآنرا که ارزش کالم يافت، باوی سخن می 

دوراست؟ آيا می پنداريد که اين کارآسانی است، وبا چرادلھايتان تااين اندازه ازآنچه که بدان اشاره کردم ! درکجائيد؟

اه باشيد که اين کار نيازمند صدق و صفاست، محتاج صبروشکيبائی گتصنع وظاھرسازی برايتان حاصل ميشود؟ آ

  .درمقابل سختيھا ومقدرات است

رده ای، ناھان ظاھر وباطن توبه کگر زمره کسانی ھستی، که درمعصيت حق بوده ای، وازجمع معاصی و گ ا

ودربيابانھادرطلب لقاءهللا ھستی، بدان که دراين حال آزمايش الھی بسراغت می آيد، ومورد ارزيابيت قرارمی دھد، 

اه است که گھمه رافداکنی،  وبرتمام مشکالت صابرباشی، آن! بايد آنچه ازدنيا وراحت وسالم دراختيار داری) اهگاين(

ون توفيقی حاصل گات مورد قبول واقع ميشود، ودرغير اينصورت ھيچ ملک دنيا وآخرت بتو روی می آورد، وتوبه 

  .نخواھی کرد

ام باليا سکون وآرامش خودراحفظ کن، چون خداوند گ ای تائب، درتوبه ات ثابت قدم باش واخالص بورز، وبه ھن

آيا قصه . ی، وروزجدائی ازميان دوستان،بنده را می آزمايدگرسنگی، گعزوجل دراين مورد باشب بيداری، تشن

رانشنيده ای؟ وقتی خدای عزوجل اراده فرمود که محبت اورا بيازمايد، وارواخاص خويش ) عليه السالم(ايوب

رداند،وی راازن وفرزند ودارائی وخدم جز ھمسرش کسی برايش باقی نماند، ھمسرش روزھا مردم راخدمت ميکرد گ

تمام ريخت ونيرووتوانش راازدست داد، تنھا چشم )وباي(وشت بدنشگومختصر قوتی برايش تھيه ميکرد، تاآنجائيکه 

، دراين حال عجايت صنعت خداوند راميديد، به زبان ذکرميکرد، وبدل مشغول )سالم ماند(وش ودلش باقی ماندگو

فتند وزيارت مينمودند، اونيز ازانس گان درودش می گريست، فرشتگمناجات بود، عجايت قدرت رابه ديده باطن مين

س پيوسته، بااسباب ووسايل قطع رابطه کرده بود، وبه محبت وقدرت حق متوسل شده بود، کارش صبر بود بريده به ان

  .وارابودگدرميان آتش، شيرين و) عليه السالم(که آغازی تلخی و انجام شيرين داشت، ايوب
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اھی به گيرند،  وگادربرمی اه جسم وبدن رگونه اند، گونه گبالھا .ام بالصابرند، نه چون شما بی تاب وبيقرارگ قوم بھن

اھی ازسوی خالق ھرکه مورد آزار وآزمايش واقع نشد، سودی گاھی ازجانب خلق است، وگو. قلب نيزسرايت می کنند

  .ی ومقاومت داشتگوشت ربااست، بايد دربرابر آن ايستادگٔنکرد، وآزمايشات الھی بسان پرنده 

 ئیشت است، اما آرزوی عارف بقای ايمان دردنياست ورھا نھايت آرزوی عابد وزاھد دردنيا کرامت ودرآخرت بھ

ازآتش دوزخ درقيامت ،ھمواره دراين آرزوست تااينکه به قلبش الھام می شود، اين چه حالتيست؟ ساکن وثابت باش، تو 

 که سرور) صلی هللا عليه وسلم(اه رسول اکرمگ عده زيادی ازمردم خواھی بود، تودرپيشئیمقبول القولی، موجب رھا

بشارت سالمت وعافيت، وھمراه شدن باانبياء ومرسلين وصديقين . شافعين است قرارداری واين بشارت ثبات ايمان است

اه آنان احساس امنيت بيشتری کنند، خوفشان فزونی می يابد، وزبان شکرشان گانند، ميباشد، که ھرگزيدگکه خواص و بر

  .رددگوياتر می گ

ُيفعل مايريد«:جل تفکروتعقل کرده اند که فرموده است قوم راستان درمعنی قول خدای عزو ِ ُُ َ َ ْاليسال عما يفعل وھم «- »َْ ُ َ ُ َُ َْ َّ َ ْ ُ َ

ُيسألونع َ ْ ن اال ان يشاء هللا رب العلمين«،»ُ َوماتشاو َْ ِ َِ َ َ َ َُّ ُ َ َْ َ َّ ُٔ ََ َ«  

واھند، عطاوبخشش راتنھا تعقل نمائيد، خداوند ھرآنچه راکه اراده فرمايد، انجام ميدھد،نه آنچه راکه مردم بخ)شمانيز (

. ايشان رامتغير ومتحول ميسازد، نزديکشان ميدارد) خداوند(دربرابرتسليم اند، ) اولياء هللا(قوم. بايدازاو توقع داشت

اھی دور ميکند وزمانی عزيز، امادرتمام اين احوال آنان چون کوه استوارند، وکمترين تزلزلی درعبوديت وحسن گو

  .ادبشان روی نخواھد داد

ی به اسباب وعاليق دنيوی ميازمای،توحيد گان صاحلت مارابحسن ادب دار، مارابه دلبستگبارخدايا، درمقابل خود وبند

ير،باکرم گفتار ورفتارمان مگوتوکلمان راثابت بدار، بوجود خودت مارامستغنی بدار، نيازمنديھايمان راتوبرآور، ماربه 

  .وعفو خود بامامعامله نما، آمين

 .....ادامه دارد

  

 

 


