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  درويش وردک

 ٢٠١۵ جوالی ٠٧

 )دراخالص درعمل(مجلس سی وششم
  :سه چنين فرموددرمدر) رضی هللا عنه( ھجری قمری، شيخ عبدالقادرگيالنی ۵۴۵شامگاه روزسه شنبه دوم رجب سال 

. ترک می کنند را به شب ھنگام ساکنانش آن.  اين دنيا بازاری است که بعد ازيک ساعت احدی درآن باقی نمی ماند

زيرا درآن .  دراين بازار دنيا جز آنچه راکه فردا دربازار قيامت برايت سودمند است ، خريد وفروش نکنی سعی کن که 

  .، که کاالی زشت وزيبا، مرغوب ونامرغوب راازھم تميز می دھد کاملی وجود داردۀبازار ناقد وخبر

ای غالم عاقل باش . را نزدتو اندک می يابم سفانه آنأ اخالص درعمل متاعی است که برايت نافع خواھد بود، اما مت

راده رسد، وبدانچه که ا صبر کن تازمان مناسب ھرچيز فرا. وشتاب مکن، چون باعجله وشتاب چيزی عايدت نمی شود

  .کرده ای برسی

که ازجانب  تازمانی. به مردم ستم روا مدار، وآنچه که حق تونيست، مخواه. عاقل باش وباخدا وخلق خدابه ادب رفتارنما

کسی قادرنيست نه ذره ای ، نه بدره ای، نه قطره . خداوند فرمانی برايت صادرنگردد، موفق به اخذ چيزی نخواھی شد

درپيشگاه ذات  عاقل باش، که عقل ترا.  اوۀ، مگربه اذن باری تعالی، وباصدورفرمان واجازتوعطاکنده ای، نه دريائی ب

  . اوستۀدست قدرت وبه اختيار واراده وبدان که رزق مقسوم ب. دارد حق پايدار می

که دردنيا ھمواره بدو متعرض بوده ای،  خواھی فردا درحضور حق حاضرشوی؟ درحالی باچه روئی می!  وای برتو

که درخواست حاجات  بدان. طلبيدی مردم روی می آوری، ازوی گريزان بودی، ونيازمنديھای خودراازمردم میبه 

ازخلق بزرگترين عقوبتی است که شخص دردنيا بدان گرفتار می شود، والبته اين عقوبت به پاداش گناھان دامنگير مردم 

شوند، بلکه اکثر آنھا بابی  رسند وموفق می خود میاين راھم بدان که درخواست کنندگان کمتر به خواست . می گردد

سوی کسی ه ب يکی ازشديدترين اين عقوبات وقتی است که دست نياز. رو می شونده ميلی وکراھت ديگران روب

تو می گويم، اين است که ازکسی ه ای غالم، بھترين چيزی راکه دراين مورد ب. به خواری براند درازنکنی، واوترا

  .نکنی وبه کاری که به آن آشنائی نداری وآنرا نيازموده ای، دست نيازیچيزی درخواست 

) اولياء هللا(جای آر، چون قوم ه خدمت خلق رابی مزد ومنت ب. بخششی، بدون انتظار پاداش عمل نما و  اگرقادر به عطا

  .وال قرارگرفته اندوآخرت ديده اند، ومشمول لطف وعنايت م را دردنيا وپاداش آن. به اين شيوه عمل نموده اند

من نيستی وازايمان بری می باشی، ھرگاه ايمان نداشتی ايقان نداری، ؤھرگاه ازاسالم بدوربودی، بدان که م) ياغالم (

 به اسالم گرويد، ًکامال: اينھا مراتب ودرجاتی است که بايد اول . وعدم ايقان موجب می شود که ازشناخت خدابازمانی

خلق وخالق حسن ه ونسبت ب بدرستی رعايت کرد موازين شرع را و وجل تسليم شد، حدودخدای عزه درتمام احوال ب

  .ادب ورفتار داشت، باکسب اين درجات وطی اين منازل می توان به مقصود رسيد
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. ستم، روی راتيره ودل راسياه می کند. ظلم ظلمات است، تيرگيھای دنيا وآخرت خود ستم نما نه به ديگران، زيراه  نه ب

ُصلی هللا عليه وسلم(ونه ظالمی راکمک نما، چون رسول اکرم  نه ظلم کنپس َّ ِينادی مناد يوم القيامة «:فرموده است) َ ِ َِ َْ َ ٍَ ُ

ٍاين الظلمة؟ آين من الق لھم دواة؟ اجمعوھم واجعلوھم فی تابوت من نار ْْ ِْ ِ ٍِ ُ َُ ُ َُ ْ ْ َْ ُ ًُ َ َ َ ََ ََ َُ َ روزقيامت منادی ندامی دھد، کجايند ( -»َ

ازخلق بگريز ).  جمع کنيد، ودرتابوتی ازآتش جای دھيد را که دردواتشان ليقه قرارداده اند؟ ھمهی؟ کجايند آنانستمگران

ياری خدای عزوجل . که ظالم باشی امابدان اگر مظلوم شدی، بھتراست ازاين .وکوشش کن تا نه ظالم باشی ونه مظلوم

َّصلی هللا (رسول اکرم. مردم ھم کسی به ياری ايشان نيايدکه ازبين   درحالیًشامل حال مظلومان خواھد شد، خصوصا

َّعليه وسلم َ َ ِ َ ُاذا ظلم من لم يجدناصرا غير الحق عزوجل فانه يقول«:فرموده است) َ ُ َ َ َ َ َُ َّ ِ ِ ِ َِ َُّ َّ َ ِّ ْ َ ً ْ ِ َ َ ٍالنصرنک ولو بعد حين: َ ِ َ ْ َ َ َُ َ َّ ُ ْ َ وقتی ( -»َ

خداوند می فرمايد ای بنده ترا ياری خواھم نمود، اگرچه بعدا جز خدانيافت، ه کسی مظلوم واقع شد وياری کننده ای ب

  ).باشد

رديف صابران محسوب داری،  در را بارخدايا ازتومی خواھيم که ما.  صبر موجب نصرت و بلندی مقام وعزت است

رداری، ب وبی نيازی ازخلق، راھنمائی کنی، وحجاب دوری راازديدگان ماا  به جاده تقو را وازتومی خواھيم که ما

  .تاھرزمان به تومشغول باشيم

وبدان که قدرت .  واسطه ھارا ازميان  خود وخدا برداريد، که برآنھا تکيه کردن جزھوس بيھوده چيز ديگری نيست

  .خواست خدای تبارک وتعالیه وتوانگری ميسر نمی شود، االب

ی چه سودی عايدت می شود؟  ای وای روئی می کن دو خاطر اوه که ب  ونفاق؟ ازجانب آنء  ای منافق، تابکی ريا

سوی ديگری ه قلبت ب کنی اما خدای راعبادت می) ظاھره ب(ايمان نداری؟  آيا ازخدا شرم نمی کنی؟ وبه لقای او!! برتو

برگرد، ونيت خودرااصالح نما، سعی کن جز مبتنی . بااو نيرنگ می کنی، ولی او ازحالت آگاه است. متمايل است

  . نخوری، قدم برنداری، وکاری انجام ندھیبرنيت درست لقمه ای

 ورنج عبادت ازتوبرداشته شود، وعمل صالح  تمامی اعمال ورفتارت خاص اوگردد  درراه حق خودرااصالح نما، تا

ھرگاه عبوديت وبندگی خاص خدای بود، ديگر انجام آن ھيچ گونه رنج وزحمتی ندارد، . جزء خوی وسرشتت گردد

 وبه خلقش  می شود، وھرکس متوسل به موالشد، اوحجاب ظلمت راازديدگانش برمی داردچون شخص متوسل به موال 

مقصد رسيد، برباب قرب حق ه که ب مجرد اينه اما ب رنج سفر تازمانی است که شخص درراه باشد،. نيازمند نمی کند

واندک وبعد رشد می يابد، نزول نمود، تمام رنجھا وسختيھا برطرف می گردد، مقام انس دردل جای می گيرد، اول کم 

اگرخواھان رسيدن بدين مقام ومنزلت . که قلب پرازحب موال می شود وديگر جائی برای غير باقی نمی ماند تاجائی

نيک وبد، توانگری : ھستی، اوامرخدا رابدرستی انجام ده، وازآنچه نھی فرموده است اجتناب نما، ودرتمام مراحل

بدوتسليم کن، اعمالت  را ول بال، وبسياری ديگر ازاموردنيا وآخرت خودودرويشی، عزت وذلت، به ھنگام نز

راخالصانه برای رضای خدانجام بده وانتظار کوچکترين پاداشی ھم نداشته باش، وبه يقين بدان که بزرگترين پاداش 

عمل درست . نباطن ودرآخرت با جسم وبد من رضايت ذات حق می باشد، وقرب او دردنيا وعقبی، دردنيا به قلب وؤم

گونه ه انجام ده وبه پاداش آن رغبت  نشان نده، چه ذره ای، چه بدره ای، چه کم وچه زياد، به اعمال نگاه مکن، بلکه ب

اه بدين منزلت رسيدی، ديده ای خواھی يافت که ھرگ. وجوارحت متحرک باشد، ولی قلبت متوجه خداء ای باش که اعضا

ُھرگاه بنده خالصا . صورت ظاھر، وغايب راحاضر خواھی ديده ب به آن نھانی ھا رامی بينی، که دراين حال معنی را

ًمخلصا برای رضای خدا عمل کرد، تمام وجودش به ايمان وايقان ومعرفت وقرب حق بدل می گردد، تاريکيھا ازپيش 

کدورتھای اندرونش زدوده می گردد، مبدل به قلبی بدون نفس، سری وباطنی بدون قلب، . شود رف میچشمانش برط

تااين انس . وفنائی بدون  وجود می شود، ازتمام دنيا ومظاھرش غايب می گردد، وتنھا به انس خدای عزوجل می انديشد

رايت متصوراست، نه زيانی، اين رابارھا قدمی ازخلق دورشو، چه نه سودی ازجانب آنان ب حد کمال برسد،ه وقرب ب
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بدان که نفس . سوی حق برگرد، اين رانيزآزموده ایه ارضای خواھشھای نفسانی دورشو، و ب قدمی از. تجربه کرده ای

 درست خودراازاين مھلکه برھان، درد ودوای اين مھالک ۀ ھولناک، باعزم وارادۀوخلق دودريای آتشند، ودو در

  .دردی دردست حق تعالی است، غير ازاوکسی قادر به شفای آالم نيستنزدخداست، درمان ھر

دنياراترک کن، . رسی، اگربرفقروتنگدستی شکيبا بودی، توانگر خواھی شد  اگربرتنھائی صبر کردی، به مقام انس می

  .سوی خالق برگرده آخرت راطلب نما، سپس قرب موالرا، خلق راترک کن وب

لب جمع نمی شوند، دنيا وآخرت دريک دل جای نمی گيرند، ياخلق، ياخالق، يادنيا، خلق وخالق دريک ق!  وای برتو

شايد تصور کنی که ممکن است که خلق درظاھر قرارگيرد، وخالق درباطنت ودنيا دردستت، وآخرت درقلبت . ياآخرت

خواھی آخرت رابيرون  به قلبت نگاه کن، اگردنيا رامی. جای گيرد، اما بدان که دومحبت دريک دل جای نخواھد گرفت

کن، واگر به آخرت عالقه مندی پس دنيا راازدل بران، واگرفقط موالرا طالبی، دنيا وآخرت راازدل بدرکن، چون ھرگاه 

ذره ای ازحب دنيا رادردل داشتی نعيم آخرت رانمی بينی، وھرگاه ذره ای ازآخرت درقلبت بود، به قرب حق نخواھی 

نيک وبد را بخوبی ازھم جدا می  وی ناقد بصيری است،  صدق به درگاه اوميا، زيرارسيد، پس عاقل باش، وجزبا قدم

  .کند

 چگونه می توانی آنھارا بپوشانی، درحالی .عيوب خويش را ازمردم می پوشانی، ولی ازخالق باک نداری!  وای برتو

آنچه راکه .  بودی آشکار می شود وتزويرت پاره خواھد شد، وآنچه راکه پنھان کردهء رياۀکه بزودی درانظار خلق پرد

خوردن زھر کرده ه روی نادانی مبادرت ب که از ای کسی. ازآن باخبر می شوی  اعمالت ثبت نموده ای، فرداۀدرنام

ريزی، وترک شکر  می بدان که خوراک حرام سمی است که دربدن خود. زودی اثر آن دربدنت ظاھر می شوده ای، ب

بزودی خدای متعال به تنگدستی وفقر دچارت خواھد نمود، که . باآن مسموم می کنیوسپاس حق سمی است که دينت را 

که عمل علم رافراموش کرده ای،  ای کسی. برتو کوچکترين شفقتی نخواھند داشت نيازمند ديگران شوی، وآنان نيز

ين عقوبات الھی آشنائی بزودی ھم علم را ازدست خواھی داد وھم برکت آن ازقلبت خارج می گردد، ای نادانان اگربا ا

شما مربوط نيست دوری می ه آنچه که ب از نسبت به خلق و خالق رعايت می کرديد، و ينه حسن ادب رائداشتيد، ھرآ

جوانی راديدم که گدائی می کرد، به اوگفتم اگر کارمی کردی برايت بھتربود، ولی : يکی ازصالحين گفته است. نموديد

  .ه به اين عقوبت گرفتار آمدیعلت ترک نماز شبانه بدان که ب

ه ھوای نفس راازقلبت بران، تاب. تو مربوط است بپردازه تو ارتباطی ندارد دوری نما، وبه آنچه که به ازآنچه ب) ياغالم (

ُان هللا آل يغيرما بقوم حتی يغيروا « :قال هللا عزوجل. روشنائی به آن داخل شود و صفا جای تيرگيھا ، ِّ َِّ َُ ُ َُّ َ ٍ ََ ِ َ َّ ْما بانفسھمِ ِ ِِ ُ ْ َ َ« -

  ).١١ ت رعد آيۀسور. ير رافراھم کنندي آن تغۀليآنان وس که خود تااين خداوند وضع قومی رادگرگون نمی کند،(

 درحال و. کالم باری رابشنويد، اوست صادق ترين گويندگان ،نای عاقال  انسانھا، بشنويد، ای مردم بشنويد، ای مکلفين،

 تان ۀچه راکه ناپسند است ازخويش دورکنيد، تابدانچه که خير وصالح است ومورد عالقير ايجاد کنيد، آنينفس خودتغ

داری ازوی غفلت  سوی خداه که راھی ب به عمل نيکو پرداز، تازمانی می باشد، برسيد، ای برجا مانده، به پای خيز،

زير ه گرداند، وگرنه نفس ببرنفس اماره ات مسلط . درصالح نفست ياری نمايد ازخداوند کمک بخواه که ترا. مکن

ياد خداغافل می  از که ترا آن از .کند ودرآخرت سرزنشگر است نفس دردنيا به زشتی امر می. سلطه ات خواھد آورد

نيز  دوست بدارد، خدا را ھرکس خدا. کارنيک انجام ده تاسود بری. گريزی کند فرار کن، ھمانگونه که ازدرنده ای می

ازمن . شناخت خدارا درخودشناسی بدان. خدانمود، بدونزديک می شوده قصد قرب بھرکه . دارد وی رادوست می

اگر آخرت راخواھان باشيد، آنراازخداوند برايتان . جز خيروصالح شما چيزی نمی گويم. بشنويد وگفتارم راقبول کنيد

. االمورد رضای خدای باشدکلمه ای برزبان نمی آورم، . سود شماست، نه به نفع خودمه آنچه می گويم ب. طلب می کنم
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بيائيد، من . ازدنيا وآخرت برای خود چيزی درخواست نمی کنم، خداوند صدق گفتارم راميداند اوبه نھانی ھا آگاھست

  .محک سنجش شما ومعيار نيک وبدتان ھستم

امی بينی وادعا غيرخدار! گوئی من؟ توچه ھستی؟ وای برتو  اين منافق، تابکی لب ازگفتاربيھوده نمی بندی؟ تابکی می

که معارض  نفس خويش رادرحالی. می کنی، به قرب رسيده ام، به ديگری انس می گيری ومدعی انس خداوند ھستی

که تمام  تازمانی. که گريزان است، درحال بی قراری و بی تابی دانی ، درحالی است، راضی می نامی، صابرش می

خدا واگذاری وحب دنيا راازدل برانی، ه س دردنکنی، وقلبت رابگوشت بدنت به مقراض آفات وباليا کنده شود، واحسا

داری نمائی، نبايد سخنی  سراپای وجودت درخدمت خالق باشد، وازتمام منھيات خود و وخود رانيست ونابود انگاری

ه باطن ظاھر بنده نمی نگرد، بلکه خدای عزوجل ب. ی نخواھی رسيدئجاه بگوئی، وآگاه باش تااين مقامات راطی نکنی ب

اخالص، حب دنيا راازدل راندن، وازھرچيز  توحيد،ه  ب- اورا درنظر می گيرد، وباطن عبد عبارت است ازـ اعتقاد

رساند،  مقام قربش میه دوست خواھد داشت، وب را وھرگاه بنده ای به اين منزلت رسيد، خداوند او. دوری گزيدن

  .وبرديگرانش برتری می دھد

 خودگردان، ازاعتناء به خلق نجاتمان ده، دعاھای مارابه فضل ورحمت خوداجابت فرما، خاص را  ای خدای واحد، ما

تمام . بدوردار خودت مأنوس نما وازغير خوده دلھای مارازآلودگيھا پاک گردان، کارھايمان راسھل وآسان گردان، ب

  .قرب خودمفتخرمان گرداندردنيا وآخرت به  و افکار مارادريک فکرخالصه کن، که آن تنھا فکروذکرذات توباشد

  .آمين» ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفی االخره حسنه وقناعذاب النار« 

  

 

 


