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درويش وردک
 ١٣جون ٢٠١۵

مجلس بيستم )درقول بدون عمل(
بامداد روز جمعه ،بيست ويکم ذی القعده سال  ۵۴۵ھجری قمری شيخ عبدالقادر)قدس سره( درمدرسه چنين فرمودند:
شماای اھل اين شھر ،ھمانا نفاق درميانتان بسيار رواج يافته است ،واخالص دراعمال وگفتار تان کاھش پيداکرده است.
گفتاربدون کرداردارای ارزش و اعتبار نيست ،مانند آنست فردی کاری رااراده نمايد ولی آن را انجام ندھد ،قول بدون
عمل ،به مانند خانه ای است که دروپيکر وساير ملزومات رانداشته باشديامانند گنجينه ای است که ازآن انفاق نشود،
ياادعای بدون شاھد ومدرک است ،ياصورت بدون جان ! ويابتی بی دست وپا .روح اعمال ھمانا ،اخالص وتوحيد
عليه َ َ ﱠ
وثبات وپايداری براجرای احکام قرآن وسنت رسول اکرم) َ ﱠ
وسلم( است.
صلی ﷲُ َ َ ْ ِ
غفلت مورزيد ،خويشتن راتغييردھيد تابه مقصود رسيد .اوامر خدای رابه جای آوريد ،ازمنھيات اجتناب کنيد وبا
مقدرات سازگاری داشته باشيد.
افرادی ازمردم ھستند که دلھای خودرابه زالل انس آبياری می کنند ،به مشاھدۀ قرب شادمان می گردند ،آالم ودردھای
ناشی ازقضا وقدررا احساس نمی کنند ،وھمواره درپيشگاه قدس الھی شاکر وسپاسگزارند ،درتمام احوال چه نيک وچه
بد کوچکترين اعتراضی ندارند وھيچگاه لب به شکوه وشکايت نمی گشايند ،اينگونه افراد اندک اند که وجود شان
ازحقيقتی -برتر -برخورداراست.
سختی وبال برھرقومی نازل می شود ،ھمانگونه که برشما نازل می گردد .منتھی دربين مردم افرادی ھستند که دارای
صبر وشکيبائی می باشند وعده ای ديگر ،ازآن گريزان وازمقام صبر بی خبرند .به ھنگام مصيبت ايمان ضعيف به
منزلۀ کودکی است که دربرابر ھرچيز بی تابی وناآرامی نشان می دھد .ولی ايمان قوی به مانند جوانی رشيد وبرومند
است که درمقابل ھرمشکلی پايداری خواھد کرد .رضاء و تسليم دربرابر مقدرات نشانۀ پختگی وبلوغ عقلی است ،که
شخص باعلم وآگاھی خدای رامی نگرد وبه خواستھای اوتسليم می شود .وجود قلب آگاه موجب فنای درحق می شود،
وتسليم باطن به حق حالت مشاھده وجالل وعظمت الھی است .مرد خدادر اين حال ازوجود وباطن خويش بکلی عاری
می گردد ،وخودرا نزدحق می يابد .درمشاھدۀ جمال حق ازخود بيخود وذوب می شوند ،زمانی که ارادۀ حق به فعليت
سيخته او را جمع می کند ،وبارديگر به حالت خود برمی گرداند ،بدانگونه که درروزقيامت
درآيد ،اعضای ازھم گ
ٔ
اجساد پراکنده واستخوانھای پوسيدهٔ مردم راجمع وزنده می کند ،واسرافيل رافرمان می دھد که در ارواح بدمد .آنروز،
روزی حق وثابت است .اما مردان خدا که دردنيا به مقام قرب می رسند ،وبه واسطۀ مشاھدۀ عظمت و جالل حق
متالشی می شوند ،بدون واسطه به حالت اول بازمی گردند ،بايک نظر نابود وبانظر ديگرھست می شوند.
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شرط محبت ودوستی آنست که نزد دوست ومحبوبت کمترين اراده واختياری ازخودنداشته باشی ،وجز مھردوست ،به
چيزی ديگری از ظواھر زندگی دنيا مشغول نگردی .محبت خداوند مسألۀ کوچکی نيست که ھرکس آن را مدعی شود.
فراوان ازمردم اين ادعا راداشته اند ،اما ازآن بدوربوده اند .و چه بسيار که ادعائی نکرده وبه مقصود رسيده اند .ھيچ
کس ازبندگان خدا را کوچک مشماريد وتحقيرنکنيد ،زيرا اسرارحق دربين ھمگان پراگنده است ،کسی نمی داند که فرد
تحقير شده بھره ای از اسرار رادارد ياخير .فروتن باشيد وازتکبر وخودخواھی پرھيز نمائيد .ازخواب غفلت برخيزيد،
چون شما رادرغفلت بزرگی می بينم ،بدانگونه که تصور می کنيد محاسبه شده ايد وازپل صراط ھم گذرکرده ايد،
وجايگاھھای خودرادرجنت مشاھده نموده ايد ،اين فريفتگی وغرور آشکار است.
ھرکدام ازشما خدارا نافرمانی کرد ،ودرخصوص آن تفکر نکرد واقدام به توبه ننمود چنان است که می پندارد
)گناھانش( فراموش شده است؟ خير ،تمام آنھا در نامۀ اعمالتان با تاريخ دقيق آن ثبت شده است .مورد محاسبه واقع
خواھيد شد وبه ھر عمل کوچک يابزرگی پاداش وپادافره داده می شود.
بيدارشويد ای غافالن ،ھوشيار گرديد ای درخواب غفلت فرورفتگان ،خويش رابه رحمت خداوندی عرضه نمائيد.
ھرکس مرتکب گناه شد وبر ادامۀ آن اصرار ورزيد ،وتوبه نکرد و نادم نشد ودرصدد تدارک وجبران برنيامد ،وصرفاً
دنيای بدون آخرت وخلق بدون خالق رادرنظر داشت ،بزودی قاصد وپيک کفربه سويش می آيد.
بدانيد که ترس شما فقط ازفقرواميدتان تنھا توانگری است).يعنی اينگونه افراد آنچه راکه منظور نظردارند تنھا کم
وبيش زندگی ودارائی دنيوی است.(.
وای برتو! شگفتا! روزی مقسوم ومقرر است ،نه کم می شود ونه زياد ،ونه تأخير وتقديم پيدامی کند .توازچيزی
شکايت داری که خداوند تضمين کرده است .به چيزی که بھرۀ تونيست آرزومندی .اين حرص وآزتو برمال دنيا،
ازحضور درمجالس علم وعلماء محرومت کرده است ،چراکه می ترسی مشتريانت کم شوند وازسود وربحت کاسته
گردد.
وای برتو! توکودکی بودی درشکم مادر ،آيامی دانی چه کسی به تو طعام می داد؟ امااکنون برخودودرھم ودينارت،
وخريد وفروشت ،وفرمانروای شھرت متکی ھستی ،تمام آنچه راکه برآن اعتماد داری وھرآنچه ازآن بيم داری يااميد
براوبسته ای ،به منزلۀ خدای تو می باشد .تمام چيزھائی که سود وزيان خودرا وابسته بدانھا ميدانی وغافلی ازاين که
خدای عزوجل مجری آنھاست ،درحکم خدايت می باشند .بزودی نتيجۀ اعمالت راخواھی ديد ،خدای تبارک وتعالی،
بينائی وشنوائی وقدرت وثروت ودارائی ات راخواھد گرفت ،وھرآنچه راکه برآن اعتماد کرده بودی ازتوسلب می کند،
ميان تو وديگران فاصله ايجاد می کند ،ودلھای ايشان رانسبت به تو سخت می گرداند ،وازکاروشغلت برکنار می کند،
تمام درھا رابه رويت می بندد ،به طوری که ھمواره ازدری به درديگری روی آوری ،ولی نه کسی لقمه ای به تو عطا
می کند ،ونه ذره ای مورد محبت قرار می گيری ،ھرگاه خداراھم بخوانی اجابت نمی شوی ،تمام اينھا به علت شرک تو
به خدا واعتماد به خلق خداوطلب نعمت ازمردم وعصيان دربرابر خداوند به منظور خوشحال وراضی نگھداشتن خلق،
دامنگيرت می شود .می بينی فراوان ازمردم به اين روزگرفتار شده اند واغلب آنان ازگناھکاران وعاصيان اند.
اماکسانی ھم ازآن گروه ھستند که ازاعمال خودنادم وپشيمان می شوندوباتوبۀ واقعی به سوی حق برمی گردند ،خداوند
نيز به ديدۀ رحمت درآنان می نگرد ،وبه کرم ولطف خود توبۀ آنھارا می پذيرد.
ای مردم ھرچه زودترتوبه کنيد ،ای علماء ،ای دانشمندان دينی ،ای زاھدان،ای عابدان ،بدانيد ھيچ کدام ازشما ازتوبه
بی نيازنيست ،ازاخبار واحوال شما آگاھم ،چه درزمان حيات وچه درزمان ممات .ھرگاه درآغاز کارتان اشکال داشته
باشم ،درھنگام مرگتان برايم روشن خواھدشد .ھروقت وضعيت مال ودارائی شما برمن پوشيده باشد ،درمحل صرف آن
می نگرم ،اگر درجھت زن وفرزند وفقراء ومصالح مردم ھزينه شد ،می دانم که اصل آن ازحالل است .واگردرراه
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صديقين که خواص حقند صرف شد ،می دانم آن مال باتوکل به خدا به دست آمده وحالل مطلق است .من دربازارھا
ھمراه شمانيستم ،ولی خداوندمتعال بدين طريق راه شناخت حالل وحرام رابه من آموخته است.
)ياغالم( بترس ازاين که خداوند متعال دردلت غير خودرا بيند وخوارت کند .بترس ازاين که درقلبت غيرخدا ،واميد به
غيرخدا ،يامھر غيرخدا ببيند .دلھايتان راازغير خدا خالی کنيد سود وزيان راجز ازخدا ،ازديگری طمع مداريد .شما در
خانۀ خدائيد ومھمان او می باشيد.
)ياغالم( ھرچه اززيبائی ھای ظاھررامی بينی وبه آن دلبستگی پيدامی کنی ،بدان آن ناقص است وموجب بازخواست.
مھرواقعی آنست که غير قابل تغيير باشد ،وآن تنھا حب خداوند است ،که باديدۀ باطن می توان ديد .واين نوع خدادوستی
خاص صديقين وعلمای عامل است ،که بايقين کامل خدارا دوست دارند ،ودرنتيجه پرده ھا ازپيش ديدگان باطن آنان
کناررفته است .چيزھائی راپس پرده می بينند که زبان ازشرح آن ناتوان وعاجزاست.
بارخدايا محبت خودرا باعفو وعافيت نصيب ما گردان.
روزی وبھره ھای دنيائی تان نزدخداوند وديعه است ،ھرگاه زمان واجازۀ وصول آن به شما رسد کسی قادر به منع
وجلوگيری ازآن نيست .بايد به کسی بخندی و ابلھش دانی که درطلب روزی مقسوم يا در طلب روزئی که ھنوز اذن
تحويل آن صادرنشده ،بيھوده کوشش می کند.
)ياقوم( ازباب دنيا روی بگردانيد وبه درگاه حق روی آوريد ،آنگاه دنيا پيرو وتابع شما خواھد شد .ازخدای عزوجل
بخواھيد نعمت عقل را نصيبتان گرداند.
ھرگاه دنيا به اولياء ﷲ روی آورد ،بدو می گويند برو وديگری را فريب ده ،ما تراديده ايم وشناخته ايم ،ما را نيازمای،
چھره ات رامشاھد کرده ايم ،زيبائی ات رابه رخ ما نکش ،زيرا زينتھايت به سان بت چوبی خالی ازمحتوا است ،جسم
فاقد روح است.
تو ظاھری بدون معنی ھستی .رخسارتماشائی نداری ،زيبائی واقعی وچھرۀ تماشائی مخصوص آخرت است.ھرگاه
زشتيھای دنيا نزداين قوم ظاھر شود ازآن می گريزنند .به بيابانھا ودشتھا وخرابه ھا وغارھا پناه می برند وبه اينگونه
اماکن انس می گيرند .بافرشتگان وموجودات غيبی تماس حاصل می کنند.
مريد صادق درمقام ارادت حق عزوجل درآغاز کار ،از ديدارخلق وشنيدن گفتارآنان وديدن ذره ای ازظواھر دنيا اکراه
دارد .نمی تواند چيزی راببيند ،قلبش پريشان وعقلش غائب وديده اش خيره می باشد ،تازمانی که دست رحمت حق
برسرش کشيده شود ،وسکون وآرامش باطنی بدو دست دھد .ھماره به سان مستان است ،تاوقتی که بوی انس به
مشامش رسد وھوشيارش گرداند .وھمين که ،توحيد واخالص ومعرفت حق دردلش جای گرفت ،درخصوص
امورمردم ،ثبات وگشايش خاطر برايش حاصل می شود ،نيروی توانبخش الھی به سويش می آيد ،ووی رابرتحمل تمام
مشکالت ومعضالت مردم توانا و قادر می سازد .به خلق نزديک می شود وتمام ھمتش صرف راھنمائی آنان می گردد،
درحالی که لحظه ای ازياد حق نيزغافل نيست.
زاھد مبتدی ازخلق گريزان است ،امازاھد کامل ازمردم گريزان نبوده وآنان رامی طلبد ،چون معرفت کامل خداوندی
راحاصل کرده است ،لذا ازنزديکی و مصاحبت بامردم باکی ندارد .ھرکس خدای رابه حقيقت شناخت نه ازچيزی می
گريزد ،ونه ازکسی خوف وبيم دارد .مبتدی ازفاسقان ونافرمانان می گريزد ،اما منتھی وبه کمال رسيده آنان رامی طلبد،
چون می داند درمان دردھايشان نزد او می باشد ،از اينرو يکی ازآنان رحمت خدای براوباد دراين زمينه گفته است :جز
عارف واقعی ،کسی بروی فاسقان لبخند نمی زند.
ھرکس شناختش نسبت به حق کامل شد ،به صورت دامی درمی آيد که مردم رااز دريای دنيا شکار می کند،
وبدونيروئی داده می شود که شيطان ولشکريانش را شکسته ،ومردم راازدست آنان نجات می دھد.
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ای کسی که بازھد جاھالنه عزلت اختيارکرده ای ،پيش بياو گفتار مراگوش کن ،ای زاھدان روی زمين ،پيش آئيد
وصومعه ھای خودرا خراب نمائيد ،وبه من نزديک شويد .شما خلوت گزيده ايد ،اما بدون ھيچ اثر وفائده ای .پيش بيائيد
وميوه ھای حکمت واندرزرابچينيد .خداوند شما راببخشايد .به خاطر خويش نمی خواھم به من نزديک شويد بلکه
مصلحت شمارادرآن می بينم.
)ياغالم( برای آموختن صنعتی بايد متحمل رنج وسختی شوی ،پس برای بنای غيرقابل شکست روحانی رنج ھزار بارۀ
ساختن و ويران کردن راتحمل نما ،وقتی در ساخت وساز وتخريب بنای روحانی فانی شدی ،بخدای عزوجل بنائی
برايت خواھد ساخت ،که ويرانی وخرابی بدان راه نيابد.
)ياقوم( کی چراغ عقل را فرا ره خود قرار می دھيد؟ کسی را که به سوی حق رھسپار است کی درک می کنيد؟
درجست و جوی مريدان حق باشيد ،ھرگاه آنان را يافتيد ،باجان ودل ايشان راخدمت کنيد ،مريدان حق نشانه ھای
ظاھری ،وبويھای دلنواز دارند ،چھرۀ ايشان درخشان است ،منتھی بيماری عدم شناخت ،ديدگان فھم و ادراک شما را
فرا گرفته است ،که نمی توانيد بين صديق وزنديق ،فرق قائل شويد ،قادرنيستيد ميان حالل وحرام ،سمی وغيرسمی،
مشرک وموحد ،عاصی ومطيع ،مريد حق ومريد خلق ،تفاوت قائل شويد.
بزرگانی راکه به علم خودعمل می نمايند خدمت کنيد ،تامسائل وقضايا راھمانگونه که ھست به شما بشناسانند.
درشناخت ذات اقدس الھی کوشش نمائيد ،او رابشناسيد ودوست بداريد .اگرقادر نيستيد باديدۀ ظاھر خدارراببينيد باديدۀ
باطن بنگريد .ھرگاه نعم خداوندی رادرنظر می آوريد ،به خاطر ضرورت بدان عالقه داشته باشيد ،پيغمبر اکرم) َ ﱠ
صلی
وسلم( فرموده است:
عليه َ َ ﱠ ْ
ﷲُ َ َ ْ ِ
لی« )-خدای رابه خاطر اين که شماراازنعمتھای خود بھره
يغذيکم ِ ْ
وأحبونی ِ ُ ﱢ
»َ َ ﱡ
نعمه ِ َ َ ،ﱡ ِ
من ِ َ ِ ِ
عزوجل ِ ْ
احبوا ﷲَ ُ ْ ِ ْ ُ ْ
بحب ﷲِ َ ﱠ َ َ ﱠ
مندمی سازد دوست بداريد ،مرانيز به جھت عنايت خدانسبت به من دوست داشته باشيد(.
)ياقوم( به ياد آريد روزی راکه درشکم مادرانتان بوديد وخداوند ازنعمتھای خويش شما راتغذيه می کرد .وپس ازخارج
شدنتان ازشکم مادر ،نيرو و قدرتتان بخشيد ،وروزی طاعت نصيبتان کرد ،تا از پيروان رسولش َ ﱠ
وآله،
عليه َ ِ ِ
صلی ﷲُ َ َ ْ ِ
گرداند ،سپاس ودوستی رسول به سان سپاس ودوستی خداوند است.
ھرگاه حصول نعمت راازخدا دانستيد ،دوستی عطای خلق ازدلھايتان زدوده می شود.
عارف خدا ،به ديدۀ باطن خدارامی نگرد وھمۀ نيکوئی ھا وناخوشاينديھا رااز خدامی داند .ديگر برايش ديده ای باقی
نمی ماند ،که خوبيھا ،و بديھا را به ديگران نسبت دھد .ھرنيک وبدی راازخلق ببيند ،ھمه رابه قدرت وخواست
خدامحول می کند .ديدگاھش ازخلق به خالق منتقل می شود .حقوق وحدود شرع راکامالً به جای آورده واجراء می
نمايد ،کوچکترين حکمی ازاحکام شريعت راضايع نمی گذارد توجه عارف دم به دم ازخلق به سوی خالق برمی گردد،
تاجائی که کامالً ازخلق بريده وبه خالق می پيوندد .وبدو متوکل می شود .عطا وبخشش مردم رامنتفی دانسته ،وھرچه
راازھرکس که بدو رسد به واسطۀ عنايات حق می داند .عقل واراده اش استوار می گردد ،وبه نعمت عقل کامل ازسوی
خداوند نائل می شود.
ای کسی که دربرابر خلق خود را فقير می دانی ،ومردم را با خدا شريک می دانی ،بترس ازاين که روزی مرگ به
سراغت آيد وتوبرھمان حال باقی باشی ،خدای عزوجل دررحمت خود را برروی کسانی که چنين حالتی داشته باشند،
نمی گشايد ،زيرا نسبت به اينگونه بندگان که برمخلوق تکيه کرده اند ،خشمناک است.
برتوالزم است ابتداء ازنفست تجرد حاصل کنی ،بعد ازمردم ،سپس ازدنيا وباالخره ازآخرت ،آنگاه دوری ازھرچيز،
جزذات اقدس الھی .اگرخواھان قرب موالئی ،بايد ازخود ،وانديشه وافکارت ،وگفتارھای پريشان اجتناب نمائی.
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وای برتو! درعبادتگاه خود نشسته ای ،امادلت درخانۀ مردم وچشم انتظار بذل وبخشش آنانی!! روزگار خود را تباه
کردی وبه صورتی خالی ازمعنی ومحتوا بدل شده ای.
به چيزی که خدوند ترا شايسته وسزاوار آن ندانسته ،انس مگير ،زيرا چنانچه خداوند اھليت آن را به تو عطا نفرمايد،
نه تو ونه ھيچ کس ديگر قادرنيست بدان دسترسی پيداکند .خداوند ھرگاه کاری را اراده فرمايد آن را برايت آسان می
کند.
چنانچه دلت بينا ،وقلبت تھی ازغير نباشد ،خلوت وتنھائی برايت نافع وسودمند نخواھد بود .خداوندا ،مرا بدانچه می
گويم بھره مند گردان ،وديگران رابه آنچه می گويم ومی شنوندکامياب فرما.
»ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفی االخره حسنه وقنا عذاب النار«.
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