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درويش وردک
 ١٧جون ٢٠١۵

مجلس بيست وچھارم )درعدم مشارکت درخواست خدا(
بامداد روزيکشنبه چھارم ذی الحجه سال  ۵۴۵ھجری قمری شيخ عبدالقادر)رضی ﷲ تعالی عنه( درمدرسه چنين
فرمودند:
ھوای نفس وآرزوھا وآمال خويش را ،درامور مربوط به خدا وارادۀ او شرکت ندھيد ،تقوا داشته باشيد ،يکی ازاولياء
درود خدا براوباد گفته است :رضايت مخلوق را دررضايت خالق بجوئيد ،نه رضايت خالق رادر رضايت خلق .آن که
را بايد امر خداوند بشکنی ،بشکن ،وآن که رابايد درمان نمائی ،به درمانش بپرداز .تسليم بودن دربرابر خواست
ومشيت حق راازبندگان صالح ياد بگير.
علم به عمل بستگی دارد ،تنھا به مجرد حفظ کردن وبرای ديگران بازگونمودن کسی عالم نمی شود .اول بياموز
وخودعمل کن سپس به تعليم ديگران بپرداز .ھرگاه علم آموختی وبدان عمل نمودی ،علم خود معرف تومی شود ،ھر
چند خاموش باشی زبان علمت گويامی شود .پس بازبان علم مع العمل بامردم سخن بگوی ،تاگفتارت مورد قبول واقع
شود .يکی ازبزرگان درودخدا براوباد گفته :ھرکس نگاھش به تو سودی نرساند ،گفتارش نيزبرايت سودمند نخواھد بود.
عالم عامل ھم برای خويش نافع است ھم برای ديگران .خدای عزوجل مرامتناسب باظرفيت کسانی که نزدمن حاضر
می شوند گويا گردانيده است ،اگرغيرازين بود ھرآئينه ميان من وشما دشمنی روی می داد .من خودرا درراه نصيحت
شما وقف کرده ام ،اماچيزی در اختيارم نيست وگرنه آن را ازشما منع نمی کردم .تنھا چيزی که ازمن ساخته است ،پند
واندرز است ،که صرفاً برای رضای خدا،نه خوشايند نفس ،انجام می دھم.
بامقدرات الھی سازگارباشيد ،ودرغير اينصورت شمارادرھم خواھدشکست ،بااتکاء به اراده وخواست خداوند ،راه
زندگی رابپيمائيد ،ودراختيار او باشيد ،تاشما رامشمول رحمت خودکرده ودرمعيت خويش بدارد.
آغاز کارقوم ،کسب روزی مشروع است ،وآن ھم به قدرنياز .اين تازمانی است که به مرحلۀ توکل برسی ،وبرتمام
جوارح وقلبت مھرتوکل زده شود .آنگاه بدون رنج وزحمت روزی گوارا به سويت سرازير می شود .مقربين درآخرت
به لباس نعم بھشتی ملبس می شوند ،ھمچنان که در دنيا بدون درخواست به بھره ھای معين خويش رسيده اند ،که البته
اين به خاطر توافق وتسليم آنان دربرابر مشيت وارادۀ خدا ميسر وممکن شده است .خداوند اجر ھربنده ای را به تمامی
می دھد .زيرا ستم به ساحت مقدسش راه ندارد.
)ياغالم( به قدر ھمت خود از مواھب حق برخوردار می شوی ،پس باجان ودل ازغير خدا ببر تا به مقام قرب رسی.
ازخود وغير خودفانی شو ،دراينصورت پرده ھای ميان تو و خالق برداشته می شود .کسی گفت چگونه بميرم وفانی
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گردم؟ -گفتم -مرگ درراه خدا ترک متابعت نفس وھوای طبع است ودوری ازعادات ودنباله روی مردم ،وتوجه نکردن
به اسباب ظاھری.
ازشريک نمودن خلق باخالق ،ودرخواست نيازازآنان اجتناب نما ،حوائج خويش را تنھا از ذات حق طلب کن ،تمام
اعمالت را خالصانه برای لقاءﷲ انجام ده ،نه به جھت کسب نعمت .به خواست و مقدرات حق راضی باش ،که ھرگاه بر
اين شيوه بودی ،ازخودبريده ومرده ،بدو پيوسته وزنده ای .وبه کعبۀ قرب خويش نايلش سازد ،آگاه براسرارش نمايد،
دائم الذکرش گرداند ،وازغفلت بازش دارد.
ومحمد رسول ﷲ« است ،امامشروط به قطع عالقه ازخود
کليد بھشت چه امروز وچه فردا کلمۀ طيبه »الاله ﱠاالﷲ
ﱠ
وغيرکردن وجز به خدای به چيزی اعتناء نکردن ،و اجرای تمامی اوامر شرع .بدان که جنت قوم راستان قرب حق
است ،وآتش دوزخشان ُبعد ازحق .جزاين بھشت آرزوئی ندارند ،وغيرازين آتش آنان راخوفی نه.
کدام آتش است که ايشان ازآن بترسند؟ درحالی که آتش دوزخ ازمؤمن می ترسد وازوی می گريزد .چگونه آتش دوزخ
ازمحبين ومخلصين نھراسد؟ چه نيکوست حال مؤمنين دردنيا وآخرت! دردنيا ھمين که احساس کردکه خداازاو راضی
است ،ديگربه ھيچ چيز نمی نگرد ،وبه کسی اعتنائی ندارد .ھرجا افتاد ،برداشته وبرکشيده می شود ،ھرجابنگرد
نورخدامی بيند .تيرگی وظلمت برايش مطرح نيست ،تمام اشاراتش به سوی خداست وتمام اعتمادش بدو ،ودرکليه
اموربه او متوکل می شود.
سمی مھلک اذيت کننده رانابود می کند ،واورا به تنگدستی ورنج
از آزار مؤمن بپرھيز ،زيرا آزار مؤمن به سان ّ
گرفتار می سازد .ای نادان به شناخت خدا و مردان حق به منزلۀ سم کشنده است .برحذرباش ،بازمی گويم برحذرباش از
آزار و اذيت و غيبت مردان خدا ،وازرفتار سوء باآنان خودداری کن.(١).
ای منافق ،شک ونفاق برقلبت چيره شده وظاھر وباطنت راپوشانده است .توحيد واخالص رادرتمام احوال رعايت کن،
تابدينويسله معالجه شده وبيماری شک ونفاق ازتوبه دور شود .چه بسيارازشما که ازحدودشريعت تجاوز می کنيد،
ولباس تقوا راپاره می نمائيد ،ولباس توحيد راآلوده می سازيد ،ونورايمان رادردلھای خودخاموش می گردانيد .ودرتمام
گفتارورفتار تان بغض الھی مشھوداست .ھرگاه يکی ازشما عبادتی انجام داد ،باخودپرستی ھمراه است وبه منظور
ستايش خلق انجام شده است .ھرکس ازشما خواھان بندگی خداست ،ابتداء بايد ازمردم کناره گيری کند ،وازاين که مردم
عبادت اورامشاھده کنند ،ناخشنود باشد ،زيرا اگرعبادت به قصد جلب توجه مردم انجام شود آن عبادت باطل است.
پيغمبراکرم) َ ﱠ
وسﱢْلم( فرموده اند » :عليکم بالعزله فانھا عبادة وانھا داب الصالحين من قبلکم« )-برشما
عليه َ َ
صلی ﷲُ َ َ ْ ِ
الزم است تنھائی گزينيد ،چون آن عبادت است وشيوۀ صالحان پيش ازشما(.
برشماالزم است ابتداء ايمان آورده ،سپس يقين حاصل کرده  ،وبه دنبال آن در ذات حق عزوجل فناشويد .واين ممکن
نخواھد بود مگر با رعايت حدودشرع و اجرای دستورات رسول اکرم) َ ﱠ
وسلم( ،ومتابعت ازقرآن .ھرکس
صلی ﷲُ َ َ ْ ِ
عليه َ َ ﱢ َ
اعتقادی غير ازاين داشته باشد بزرگوارنمی باشد و زيرا اين دستورعين دستور قرآن وامر رسول است) َ ﱠ
عليه
صلی ﷲُ َ َ ْ ِ
وسلم(.
َ َﱠْ
گرويدنت به خدا الزامی است ،زيرا گرايش به خدا ،نيازآخرت راتأمين می کند ،ودرحيات وممات محفوظ می دارد،
ودرتمام احوال دربرابر ھرگزند ازتودفاع می نمايند.
برتوست که ازظلمت ُبعد به نورقرب بپيوندی ،تادستت راگرفته ودرپيشگاه حق عزوجل قراردھد .عمل مبتنی براخالص
به سان بالی است که می توان به وسيلۀ آن به سوی خداوند پروازکرد.
ای پشمينه پوش! اول باطن راوسپس قلبت رابيارای ،ودرپايان بدن راملبس به صوف نما .آغاززھد بدين طريق است،
بايد ازباطن شروع کرد ،آنگاه به ظاھر رسيد .نه اين که ظاھر رادراولويت قراردھی .چون مسلم است که به مجرد
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صافی شدن باطن اثرات آن به قلب وظاھر نيزمی رسد ،ظواھری ازقبيل :طرزلباس پوشيدن ،خوراک و ساير احوال.
اول بايد درون خانه راساخت ،آنگاه به درب وپنجره پرداخت ،چه خانۀ بی در و پيکرجھت سکنی مناسب نيست .ظاھر
بدون باطن ومخلوق بدون خالق وجود ندارد.
ای کسی که دنيا را بدون آخرت وخلق رابدون خالق تصور نموده ای ،وتمام توجھت بدان است! آگاه باش ،آنچه که بدان
گرويده ای برايت سودمند نخواھد بود.
اين طرزفکر کاالئی است که خريدارندارد ،بلکه درروزقيامت وبال گردنت می شود .اينھا کاالی نفاق ورياء ومعاصی
است که دربازار آخرت ارزش وبھائی ندارد.
کلمه اسالم مشتق ازسلم است ،پس ھرکس ازسرصحت وصفا به اسالم گرويده وخود رابه خدای عزوجل تسليم کرد ،و
بر او اعتماد نمود و تمام نيرو و توان خويش رافراموش نمود ،می تواند ادعای اسالم و مسلمانی نمايد.
ازآنچه که دراختيار داری درراه خداوند انفاق کن .عبادت وبندگی خدای را با اخالص به جای آور ،زيرا ھرعملی که
مخلصانه نباشد ،مانند پوست بدون مغز ،يا چوب خشک بی ثمر ،ويا صورت بی جان است .واينگونه اعمال ھمانا اعمال
منافقان ورياکاران است.
)ياغالم( مردم عموما ً وسيله اند ،خداوند متعال آفريدگار است وصانع ،و تمامی کارھا دريد قدرت او .ھرکس اين معنی
رادريافت ،ازوابستگی به خلق نجات می يابد و به خالق می پيوندد .توجه به خلق به گاه حاجت ونيازمندی ،چيزی
جزرنج وزحمت درپی ندارد ،وآگاھی به قدرت خداوند شادکامی ونعمت رابه دنبال دارد.
توازطريق مستقيم مردان حق کناره گرفته ای ،رابطه ای ميان تووآنان وجود ندارد ،صرفا ً به رأی ونظرخود اکتفاء
کرده ای ،و از وجود استاد ماھر که پرورشت داده و به راه راست ھدايت نمايد محرومی .ای دورشده ازراه راست ،ای
بازيچۀ شيطان ،ای بندۀ ھوی وھوس ،وای برتو!! بدرستی که الل شده ای!!دست استغاثهٔ به سوی خدای بردار ،و از او
بخواه که ھدايتت نمايد .باقدمھای پشيمانی وعذر خواھی به سوی اوبرگرد ،تاازدست دشمنان رھايت کرده ،ازگرداب
ھالک دردريای شھوات نجات دھد .به عاقبت آنچه که گرفتار آنی بينديش ،شايد ترک آنھا برايت آسان شود .تو در سايۀ
درخت غفلت آرميده ای ،از زير اين درخت شوم خارج شو ،توکه نورخورشيد راديده ای و راه شناخته ای ،بدان که
درخت غفلت با آب جھل آبياری می شود ،اما درخت بيداری ازآب تفکر سيراب می گردد ،و درخت محبت با آب
موفقيت پرورش می يايد.
)ياغالم( تو به برخی ازبھانه ھا متعذر می شوی که بيانگر کودکی ونوجوانی توست ،اگر سن وسالت به چھل رسيده يا
از آن نيزتجاوز کرده است !.کارھائی رانجام می دھی که به واقع بازی کودکان است .ازھمنشينی نادان وخلوت بازنان
و کودکان اجتناب نما .با پير مردان پرھيزکار مصاحبت کن .ازنوجوانان نادان بگريز .درچنان مسيری قراربگير که
اگر يکی ازآنان به تونزديک شد ،قادرباشی به سان طبيبی به مداوای اوبپردازی  .برای مردم مانند پدری مھربان باش.
عليه َ َ ﱠ
برطاعت وعبادت بيفزای ،زيرا عبادت خداوند ياد اوست .پيغمبراکرم) َ ﱠ
وسلم( فرموده استْ َ »:
من َ َ
صلی ﷲُ َ َ ْ ِ
اطاع ﷲَ
وان َ ﱠ
وصيامهُ َ َ َ ُ
کثرتْ َ ُ
وصيامهُ َ َ َ َ ُ
قلتْ َ ُ
ذکرهُ َ ِ ْ
عزوجل َ َ ْ
نسيهُ َ ِ ْ
عصاهُ َ َ ْ
القرآنْ َ َ ،
وقرأتهُ ْ َ َ
وقرأتهُ
فقد َ َ َ
وان َ ُ َ
فقد َ ِ َ
ومن َ َ
ََ َ َ ﱠ
صالتهُ َ ِ ُ
صالتهُ َ َ َ ُ
القرآن«)-ھرآنکس خدای رافرمانبرداری کند ،ھميشه به ياد خداست ،ھرچند نماز وروزه و قرائت قرآنش کم باشد،
ُْ َ
وھرکس نافرمان باشد خدا رافراموش می کند ،ھرچند نماز وروزه وقرائت قرآنش زياد باشد(.
مؤمن نسبت به خدا فرمانبردار ،بااوموافق ،ودربرابر مقدراتش صابراست .درزمينۀ خورد وخوراک و لباس و تمامی
احوال خودرادراختيار خدامی داند ،اما منافق ھيچ گاه بدين امورمباالت نمی کند.
)ياغالم( درباره و پيرامون نفس خويش کامالً بينديش و بدان که درچه حالی .توصادق وصديق نيستی ،توشناسا به ذات
حق وراضی به امرش نيستی ،درحالی که مدعی معرفت خداوندی  ،بگو عالمت آن چيست؟ چه چيزی ازانوار معرفت
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دردلت جای گرفته است؟ نشان اولياءﷲ وانبياء کدام است؟ تصور می کنی ھرکس چيزی ادعا کرد فوراً از وی می
پذيرند و مطالبۀ گواه وشاھد نمی کنند؟ دينار ادعايش را برمحک تجربه نمی زنند؟!
ازآثار وعالئم عارف آنست که ،برتمام سختيھا وآالم صابراست وبه جميع مقدرات الھی راضی وشاکر.
من
لرجل ِ ْ
ماجعل ﷲُ ِ َ ُ ٍ
)ياغالم( خدا دوستی ومردم دوستی دريک قلب جمع نمی شوند .خدای عزوجل فرموده استَ َ َ َ » :
جوفه«ـ) خداوند درسينه مردی دوقلب قرارنداده است).جای محبت دوکس دريک دل نيست( .سورۀ احزاب
قلبين ِفی َ ْ ِ ِ
َْ َْ ِ
آيت  .(.۴مھردنيا وآخرت ،وخلق وخالق يکجا جمع نمی شوند .اشياء فانی وزوال پذير دنيوی راترک کن تاآنچه جاودانی
وسرمدی است نصيبت گردد .جان ومالت رافدا کن وبھشت رابه دست آور ،خدای عزوجل فرموده است ِ » :ﱠ
ان ﷲَ
لھم ْ َ ﱠ
الجنةَ«ـ ) خداوند ازمؤمنان جانھا واموال آنھارا می خرد ،تادرمقابل
اموآلھم ِ َ ﱠ
المو ِ ِ ْ َ
اش َْتری ِ َ
انفسھم َو َ ْ َ ُ ْ
منين َ ْ ُ َ ُ ْ
بأن َ ُ ُ
من ْ ُ ْٔ
جنت بدانان عطافرمايد .سورۀ توبه .آيت  .(١١١سپس ازھرچيز غيزخداست کناره گير ،تا مقام قرب برايت حاصل شود
و توفيق وموفقيت دنيا وآخرت راکسب نمائی.
ای دوستدار خدا ،بامقدرات حق ،به ھرسوئی که اراده اوست ،ھم سوئی کن .قلبت راکه مسکن قرب است ازآلودگيھا
پاک کن ،ماسوای خدای راازدل بروب ،بردرگاھش باشمشير توحيدواخالص بنشين و از ورود غيربدان جلوگيری نما ،و
در دل را برروی کس مگشا ،حتی گوشه ای اززوايای آن را به غير خداواگذار منما.
جز برای مھرخدا ِ
ای بازيگران ،من اھل بازی نيستم .ای طالبان پوست ،نزدمن جزمغزچيزی نيست .نزدمن اخالص بدون ازرياء ،صدق
لن
بدون کذب وجود دارد .خدای عزوجل تقوا واخالص دل رامی نگرد ،نه ظاھر گفتار ورفتار را .خداوند فرمودهْ َ »:
والکن َ ُ
ينالهُ ﱠ ْ
لحومھا َ َ ِ َ ُٔ
منکم«)-گوشت وخون او بخدانمی رسد ،آنچه به پيشگاه خدا می رسد
والدماو َھا َ ِ ْ
ينال ﷲَ ُ ُ ُ َ
التقوی ِ ْ ُ ْ
َ َ
تقوای شماست .سورۀ حج آيت .(٣٧
ای بنی آدم ،آنچه که دردنيا وآخرت است برای شما آفريده شده است ،پس سپاس وشکر شما کجاست؟ تقوا و پرھيزگاری
وخدمتگزاری شما کدام است؟ روح اعمال اخالص است ،به اعمال بدون روح نپردازيد.
»ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفی اآلخرة حسنه ،وقنا عذاب النار« .آمين!

afgazad@gmail.com

۴

www.afgazad.com

