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درويش وردک
 ٢٢جون ٢٠١۵

مجلس بيست وھشتم)دردوستی خدا(
روزنھم جمادی االخر سال ۵۴۵ھجری قمری شيخ عبدالقادر)رضی ﷲ تعالی عنه( درمدرسه چنين فرمودند:
عليه َ َ ﱠ
پيغمبراکرم) َ ﱠ
فقال َلهُ ِ ﱠ
وسلم( فرموده است ِ »:ﱠ
اتخذ
انی ُ ِ ﱠ َ
انهُ َ َ
فقال َلهُ ِ ﱠ ِ ِ
جاء ِ َ ْ ِ
صلی ﷲُ َ ِ ِ
احبک ِفی ﷲِ َ ﱠ َ َ ﱠ
اليه َ ُ ٌ
عزوجلَ َ َ ،
رجل َ َ َ
جلباباً« )-شخصی به خدمت پيغمبر) َ ﱠ
عليه َ َ ﱢ
البالء ِ ْ َ ً
وسلم(رسيد ،گفت ،ترابخاطر خدادوست
الفقر ِ ْ َ
اتخذ ْ َ ْ َ
َْ َ
صلی ﷲُ َ َ ِ
جلبابا ِ ،ﱠ ِ ِ
عليه َ َ ﱠ
دارم ،پيغمبر) َ ﱠ
وسلم( بدوفرمود:پس پوششی درمقابل بال،وپوششی دربرابر فقر برای خود تھيه کن(،زيرا
صلی ﷲُ َ َ ِ
تو ميخواھی متصف به صفت من شوی .شرط محبت سازگاری با بال وفقراست .ابوبکر صديق)رضی ﷲ تعالی عنه(
چون بحقيقت حب رسول رادردل جای داد ،تمام ثروت خودرا درراه اوانفاق کرد ،ودرفقر بااومشارکت نمود ،تاجائيکه
نيازمند يک عبا شد! درظاھر وباطن ،آشکار وپنھان بااوموافق وھمراه بود ،درنتيجه به صفت آن حضرت متصف
گرديد .اما توای دروغگو ادعای محبت دوستی صلحاء راداری ،امادرھم ودينارت راازآنان پنھان می کنی! وبااين حال
خواھان نزديکی ومصاحبت آنانی .عاقل باش وبدان که اينگونه محبت ھا دروغی است ،چون محب چيزی راازمحبوب
پنھان نميدارد ،وآنچه راکه داراست درراه دوست نثارخواھدکرد.
فقرھمراه مالزم نبی اکرم) َ ﱠ
عليه َو َ ﱠ
الفقر
سلم( بوده وآنی ازوی بدورنبوده است ،روی اين اصل فرمودهُ ْ َ ْ َ » :
صلی ﷲُ َ ِ ِ
الماء ِالی ُ ْ َ
منتھا هُ« )-فقرسريعتر ازسيالبی که به دره سرازيرشود،بسوی دوستداران من
يحبنی ِ ْ
اسرع ِالی َ ْ
َ َْ ُ
سيل ْ َ ِ
من ُ ِ ﱡ ِ
من َ ِ
خواھد رفت(.
حضرت عائشه ،ام المؤمنين)رضی ﷲُ تعالی عنھا( فرمود :تاوقتيکه پيغمبر درميان ما بود ،مادرعسرت وتنگدستی
ميزيستيم ،ولی ھمينکه به امرحق تعالی ازميان مارفت ،دنيا بماروی آورد ونعمت ھای آن برما ريزش نمود .پس شرط
دوستی رسول قبول فقر ،والزمه خدادوستی ،پذيرش بال ورنج است.
ازيکی ازبزرگان قوم منقول است :بال بروالء گمارده شده است ،تااينکه ھر مدعی دروغگوئی اين ادعا رانکند،
وھرمنافق ورياکاری الف محبت خدا و رسول خدا را نزند .پس ای مدعی دروغين ازادعای پوچ خود باز گرد .اگر
توانستی درادعايت صادق باشی ،نزدمابيا ،وگرنه ازما دروشو .دينارقلب وناروای خودرابه صيرفی ماھرنشان مده که
ترا رسوا می سازدُ .
بادم ماروديگردرندگان بازی مکن ،که موجب ھالکت خواھندشد .اگرافسونگری راميدانی آنگاه به
مارنزديک شو .واگرتوان دفاع راداری آنوقت به درنده نزديک شو .راه حق پيمودن ،نيازمند نورمعرفت وصدق است.
نورمعرفت دردل صديقين تابان است وشب وروز درخشان وھيچگاه غروب نمی کند.
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)ياغالم( ازمنافقينی که باافعال خدا معترضند دوری کن ،عاقل باش وبه اکثر اھل اين زمان نزديگ مشو ،که آنان لباس
ريا برخود پوشيده اند .آئينه تفکر دردست گيروبدان نگاه کن  ،واز خدای بخواه که بينش خودشناسی وغير شناسی رابتو
عطا کند .من خلق وخالق راآزموده ام ،درنزد خلق ھمانا جزشر چيزی نيافتم ،ودرنزد خالق ھمه خير وعنايت ديدم.
بارخدايا ماراازشر اشرار درامان بدار ،وخير دنيا وآخرت راروزی ما گردان ،عالقه من بشما بخاطر منفعت
خودنيست ،بلکه درفکرشمايم ،وچيزی راازشما نمی گيرم انيکه بسودشما باشد .من بمقداری که ازاموال شما بی نياز
باشم ،دارم ،وآنچه راکه دارم ياحاصل کسب مشروع است ،يامحصول توکل بحق .انتظار ندارم که شما چيزی نزدمن
آوريد ،مانند منافقی که به شما تکيه کرده است ،وخدای رافراموش نموده.
من محک آزمايش مردم ھستم ،زرناخالص خودرا به من عرضه نکنيد ،که من خوب وبد آن را به توفيق حق سبحانه
وتعالی تشخيص ميدھم .من خواستار رستگاری شمايم ،پس بسان سندان باشيد ،تا مغزت شھودت وھوای نفس وشيطان
شما رابرآن بکوبم .ازاقران ودوستان بد دورتان دارم.ازاين دشمنان بخدا پناه ببريد ،چه پيروزکسی است که بخدامتوسل
شود ،وخواروذليل کسی است که ازخدا دورباشد .آفات وبالھا فراوان است ،امانازل کننده آن واحد ،ھمچنانکه بيماريھا
گوناگونند ولی طبيب يکيست .ای بيماران معنوی خودرابه طبيب واقعی نشان دھيد ،وھرکاری راکه با شما انجام ميدھد،
بدان اعتراض نکنيد ،چون اوازخودتان نسبت به شما مھربانتر است .درپيشگاه تسليم باشيد ولب به اعتراض نگشائيد ،تا
خير دنيا وآخرت رابدست آوريد).دراين حال( قوم دربرابر خداوند ،ساکت وبی اراده،منتھی باخوف ودھشت فراوان
قرار می گيرند ،وھمنيکه اين حالت دوام يافت ،آنگاه به اراده حق به نطق درمی آيند ،بگونه ای که درقيامت جمادات
به فرمان خدا دارای نطق وگويائی می شوند .پس آنان بمانند جماد ،جزبخواست خداچيزی نمی گوينند ،وغيرازآنچه که
بديشان عطا می شود چيزی نمی خواھند .گشايشی ندارند ،مگر آنکه ازجانب حق انبساط خاطر يابند .دلھايشان باقلوب
يفعلون َما
اليعصون ﷲَ َمآ َ َ َ ُ
امرھم َو َ ْ َ ُ َ
فرشتگان پيوند ميخورد ،آن فرشتگانی که حضرت حق درباره آنان فرمودهَ ُ َ َ »:
مرون«
يو َ ُ َ
ُٔ
ـ) خدارادرآنچه بدان امر شده اند نافرمانی نمی کنند ،وبه ھرچه که مأمورند انجام می دھند! سورۀ تحريم آيت .(۶
به فرشتگان می پيوندند ،وازمقام ومنزلت فرشته نيزبرترمی روند ،وآنھا بيشتر به شناخت خدانائل می گردند .تاجائيکه
فرشتگان درخدمت ايشان قرارمی گيرند.
وازآنان بھره می گيرند ،واين بدين خاطر است که چشمه سارحکمت الھی برقلبشان ريزان ميشود .دلھايشان ازھرگونه
شائبه وآفت تھی می گردد ،واين فيض روحانی-حتی -به اعضاء وجوارح نيزسرايت می کند .اگرخواھان رسيدن به مقام
آنانی ،الزم است ابتداء به تحقيق دراسالم و-اصول بنيادين آن-ھمت گماری ،سپس ازتمام گناھان روی بر گردانی ،چه
درظاھر وچه درباطن ،رعايت ورع وزھد ،ازدنيا وشناخت حرام ومباح وحالل را وجه ھمت خويش قراردھی ،آنگاه
باقرب حق ازتمام دنيا استغناءحاصل نمائی ،چنانچه توانستی به اين مرحله برسی ،فضل خدابرتو ريزان می شود،
ودرھای رحمت وبرکت اوبرويت گشوده می شود .اول دنيا رابرتو تنگ می کند ،سپس درغايت کمال برايت گشايش
حاصل می کند .البته ،معدودی ازصلحاء وصديقين ھستند که ازروی علم ازلی خداوندی بدين منزلت عالی می رسند.
وآنان دراينچنين حالت جزخدا به چيز ديگری مشغول نخواھند بود و کسانی ھم ھستند که دنيا ازايشان کامالً گرفته شده
است ،زيراآنان خواستار آنند که ھمواره بخدا مشغول باشند ،وازاينکه چيزی ازدنيا بدانان عطا شود وبخود مشغولشان
عليه َ َ ﱠ
دارد ،درھراسند و اينگونه افراد نيز نادر و کميابند ،فرموده رسول اکرم) َ ﱠ
وسلم( دراين خصوص است که
صلی ﷲُ َ َ ِ
می فرمايد :اگردنيا رابه مؤمن عرضه کنند ،ازخدمت خدای روگردان نيستند وبه دنيا مشغول نخواھند شد .ھمانگونه که
مع
دنيا به حضورمبارکش عرضه شد وازآن روی گرداندو وفرمود » :ﱢ
واحشرنی َ َ
مسکينا ُ َ ُ ِ
وامتنی ِ ْ ِ
مسکينا ً َ َ ِ ْ ِ
احينی ِ ْ ِ
رب َ ْ ِ ِ
المساکين«ـ) خداوندا ،مرا مسکين زنده بدار! ومسکين بميران،وبا مساکين محشور گردان(.
َْ ِ
afgazad@gmail.com

٢

www.afgazad.com

زھد ازدنيا پسنديده است ،اما مؤمن نمی تواند ازنصيب خود نيز روی گردان شود ،ولی نه برای آن ازخود حرصی نشان
می دھد ،نه درطلبش شتاب می کند .قلباً وباطناً ازدنيا بيزاراست ،ودرظاھر به آنچه که بدومأمور است مشغول است،
ميداند که ھرآنچه نصيب اوست خواھد رسيد ،لذا درطلب آن حرص وآزندارد .ھرگاه مؤمن به دنيا اعتنائی نکرد ،دنيا
بدنبال اومی آيد ودربرابرش خواروزبون می گردد ،ودنياازاومی خواھد که وی راپذيرا شود.
)ياغالم( توبه ايمانی نيازداری که به راه حق عزوجل راھبريت نمايد ،ويقينی رامحتاجی که ترابرآن ثابت نگھدارد.
درآغازاين سير ،اول به کيسه زر ،سپس به ايمان نيازمندی ،خالف راه مکه که برخی ميگويند اول ايمان الزم است
آنگاه ھميان زر ،ھمچنانکه ازسفيان ثوری رحمة ﷲ عليه ،منقول است اول باری که بطلب علم پرداخت کيسه زری
درکمر داشت ،که پانصد دينار درآن بود،ازآن خرج می کرد وگاھی برآن می زد وميگفت :اگرتونبودی بماتوجھی نمی
کردند ،امابمجرد اينکه فارغ التحصيل شدوخدای راشناخت ،ھرچه راکه باقی مانده بود ،دريک روزبذل درويشان کرد،
وگفت آسمان اگرمانند آھن شود وباران ازآن نبارد ،وزمين تمام تخته سنگ گردد ،وگياھی نروياند ،اگردراينچنين حالتی
برای روزی کوشش کنم کافرم.
برتوالزم است که درراه کسب حالل کوشا باشی ،واسباب معيشت رابدست آوری تاايمانت کامل گردد ،وسپس ازاين
سبب ھا به مسبب حقيقی برسی .انبياء کرام دربدايت امرکسب کرده وبه اسباب ظاھری نيزمتوسل بوده اند ،ونھايتا ً به
مقام توکل دست يافته اند.وبا رعايت جوانب شريعت وبه عنايت بحقيقت ،توکل وکسب راباھم جمع می نموند .ای محروم
کاروکسب راازدست مگذار ،به اميد آنچه که دردست ديگران است ،وخودرابه طمع تکدی ازديگران متوکل دروغين
مساز .بدان گدائی وسربارديگران بودن موجب خشم خدا وعقوبت است .تکدی به اندازه زشت وناپسند است که وقتی
خدای عزوجل ميخواست سليمان رابه جرم اينکه زنی مجسمه ای راچھل روز درخانه اوعبادت کرد،عقوبت کند ،به
مدت چھل روز اورا بگدائی وادارنمود ،که دربرابر ھرروزی که آن زن تمثال راعبادت کرده بود ،اويک روزگدائی
کند.
غم قوم بشادی تبديل نمی شود ،دلھا وديدگانش قرارنمی گيرد،وآرامش نمی يابند ،تابه لقاء ﷲ نايل نگردند .ديدار خداوند
دوگونه است ،يکی دردنيا با ديده قلب وباطن ،که بسيارنادراست ،وديگری درآخرت باچشم ظاھر .وقتی بدين موھبت
رسيدند ،آنگاه تمام غمھا زايل می شود ،وجای آنرا فرح وشادی می گيرد ،اماپيش ازاين مقام،غم ومصيبت ايشان
ھميشگی است.
شيخ)رضی ﷲ تعال عنه( گفت) :ياغالم( نفس را ،ازشھوات منع کن وباطعام پاک اوراتغذيه کن .بدان که طعام پاک
يعنی حالل وطعام نجس يعنی حرام .پس حاللش بخوران تا ازسرکشی وخودخواھی دست بردارد ،وبه ادب ومعرفت
بگرايد.
خدايا،مارارھنمائی کن،تاترابشناسيم.
»ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفی االخره حسنه وقناعذاب النار«
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