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درويش وردک
 ١٢جوالی ٢٠١۵

مجلس چھلم )درتفقه دردين(
بامداد روزيکشنبه چھارم رجب سال  ۵۴۵ھجری قمری شيخ عبدالقادر )قدس سره ( درمدرسه چنين فرمودند:
عليه َ ﱠ
پيغمبراکرم) َ ﱠ
نفسه«) -ھرگاه
وسلم( فرموده استِ »:أذا َ َ َ
بعبده َ ْ
الدين َ َ ﱠ َ
خيراً َ ﱠ َ
بعيوب َ ْ ِ ِ
وبصرهُ ِ ُ ُ ِ
أرادﷲُ ِ َ ِ ِ
صلی ﷲُ َ َ ِ
فقھهُ ِفی ﱢ ِ
خداوند خير بنده ای رابخواھد ،اورادردين آگاه می کند ،وبه عيبھای خودش آگا ميگرداند( .آگاھی دردين سبب وخدا
شناسی موجب خداشناسی است .ھرکس خداراشناخت ،ازاين طريق به شناخت تمامی موجودات دست می يابد ،عبادتش
خاص خداوند می شود ،وازبندگی خلق رھا می گردد.
نجات ورستگاری زمانی ممکن است ،که شخص خدارابرھرچيز ديگری برتری دھد ،دين رابرشھوات ولذات دنيوی،
رحجان دھد ،آخرت رابرترازدنيا بداند ،وخالق رابرمخلوق ترجيح دھد ،اين دستورات رابکاربند ،که تراکفايت می کند.
اگردرخواستت ازسوی خداوند مورد اجابت واقع نمی گردد ،دليلش آنست که ازحق دوری ،قبول دعا به درخواست قلبی
بستگی دارد ،ھرگاه تو امرخدای رابا اعمال صالحه اجابت کردی ،خداوند عزوجل نيزدرخواستت رااجابت می فرمايد.
الدنيامزرعةُ
بايد ابتدا دانه ای بکاری ،سپس انتظارخرمن داشته باشی ،پيغمبراکرم)صلی ﷲ عليه وسلم( فرموده است َ »:.ﱡ ْ َ ْ َ َ
االخرة« )-دنيا کشتگاه آخرت است(  .اين زراعت راباکاشتن دانه ايمان درقلبت انجام ده ،وباآب اعمال صالحه اش
ْ ِ َ ِ
آبياری کن ،وبايقين درست پرستاری نما .ھرگاه درقلبت نرمی ورأفت ورحمت وجود داشت ،دانه بھتر رشد می کند.
وھرگاه زمين قلب سخت وشديد باشد ،دانه ای درآن نخواھد روبيد.وقتی دانه رادرکوه سخت کاشتی ،انتظار رويش کامل
نداشته باش ،که اين گونه دانه ھا به نابودی نزديکتراست .اين زراعت وکشاورزی را ازکشاورزان ماھر يادبگير.
اھلھآ«)-درھرکاری
کل َ َ ٍ
بصالح َ ْ ِ
خودرأی مباش ،پيغمبر اکرم)صلی ﷲ عليه وسلم( فرموده استُ ْ ِ َ ْ ِ » :
استعينوا َعلی ُ ﱢ
صنعة ِ ِ ِ
ازخبرگان آن کارکمک گيريد(.
توبه کشته دنيا سرگرمی ،نه آخرت .آيا ندانسته ای که طالب دنيا به کسب آخرت موفق نمی شود ،وبه ديدار خدای
عزوجل نايل نمی گردد؟ اگرطالب آخرتی دنياراترک نما ،اگرخواھان لقای حق ھستی بترک لذايذ واعتماد برخلق
بکوش ،ھرگاه اين مرحله راپشت سرنھادی ،به دنبال آن  ،دنيا وعقبی وتمام لذايذ برايت حاصل می شود ،زيرا ھروقت
اصل رادردست داشتی ،فرع تابع اصل است.
عاقل باش ،تودارای ايمان ،عقل ،وقدرت تمئيزنيستی ،تو اعتماد واطمينانت بخلق است ،اگرتوبه نکنی ھالکت قطعی
است.ازدرگاه قوم راستان بدورشو ،مزاحم آنان مباش ،چون تو مبتنی برنفاق وھوس عمل می کنی .بايد باقلب وباطن پا
ک وتوکل وصبر برآفات ورضابه قسمت ھای مقدر ومقرر ،به درگاه قوم رفت.
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)ياغالم( بردرگاه حق عزوجل مقيم باش ،ولی بدان که –درصورت اقامت -آفات وباليا برتو نازل خواھد شد ،پس بايد
که درمبحت ثابت وپايدار باشی وباد وباران وساير عوامل ديگر دگرگونت نکند .باظاھر وباطن درمقامی قراربگيری که
خلق ،دنيا ،وآخرت ،لذايذ ،الم ورنج درآن جای نداشته باشد ،االذات اقدس حق عزوجل.دراين مقام ديگر ھزينه زندگی
عيال واوالد ،وديدار خلق مکدرت نمی سازد ،به قدح ومدح ديگران ،به کم وبيش زندگی  ،به اقبال وادبار مخلوق
دگرگون نمی شوی ،باخدای خود درمقام باالتر ازعقول وبرتر ازمقام انس وجن و فرشته وتمام مخلوقات جای خواھی
داشت .چه زيباست آنچه که يکی ازبزرگان گفته است »:اگرراست می گوئی ھمراه ماباش«.بدان که صبر واخالص
وصدق ،پايه وبنيان اين مقامی است که برايت شرح دادم.
می خواھی که بانرمی وماليمت باتوصحبت کنم ،واعمالت راتأئيد نمايم ،اين چيزی است که توبدان خودراخوشحال می
کنی ،ودراينصورت تصور می کنی به مرتبه ای دست يافته ای .اما آگاه باش که من وگفتارم درحکم آتش است ،ودرآتش
جزسمندرنمی تواند زندگی کند ،فقط سمندراست که درآتش بيضه می گذارد و جوجه درمی آورد ،ودرآتش زنده می
ماند .سعی کن که سمندرباشی ،تابتوانی درآتش آفات زندگی کنی  ،وبرسختيھا صبروطاقت داشته باشی ،وھمچنين
برمصاحبت من وخشونت گفتارم طاقت بياوری ،ودرظاھر وباطن ،درخلوت وآشکار آنرابکار بندی ،واگراين گونه
بودن راقادر شدی ،خيردنيا وعقبی به اراده خداوند بتوروی خواھد آورد.
من کسی راجزبرای رضای خدا دوست ندارم ،به کسی توجھی ندارم ،مگر برای انجام امر الھی ،حق خدای رابجای
می آورم ،وضعيف وقوی درنظرم يکسان است.
يکی ازبزرگان)درودخدابراوباد( گفته است :باخلق درآنچه که مرضی حق است ،توافق داشته باش ،نه درآنچه که مورد
رضايت خودايشان است ،آنرا ازخدا بدان(.
آن دلی راکه باد درمان کنی  ،درمان نما ،وآن دلی راکه استحقاق شکست دارد ،بشکن.
من چگونه بتوتوجه کنم ،درحاليکه توخدای راعصيان می کنی ،اوامرش را خوارمی شماری ،ازنواھی خودداری نمی
کنی ،درقضاوقدرباخدا ستيزه جوئی می کنی؟ شب وروز تکرارمی شود وتودرنظر خداوند ناپسند ومودرنفرتی .خدای
متعال می فرمايد»:ھرگاه بنده ای اطاعت کردازاوخشنود می شوم ،وازھرکس خشنود شدم ،برکتم بروی نازل می گردد،
وبرکت من حد ومرزندارد .وھرگاه بنده ای مراعصيان ونافرمانی نمود ،خشمگين می شوم ،ونسبت به ھرکس خشمگين
شدم ،به لعن ونفرينم گرفتار می شود ،حتی اين لعن ونفرين تا نسل ھفتم او سرايت می کند.
اين زمان  ،زمان فروش دين به تين)انجير( است .زمان آرزوھای دورودراز وحرص وطمع است .تالش کن تاازکسانی
عمل َ َ َ ْ
وقدمنا ِالی َما َع ِ ُ
منثورا« )-اعمالی به پيشگاه ما تقديم
ملوا ِ ْ
ھبآء َ ْ ُ ً
فجعلناهُ َ ً
من َ َ ٍ
نباشی که درباره آنھا گفته شده استْ ِ َ َ »:
می کنند ،که آنرا مانند گرد وخاک پراکنده می سازيم .سوره فرقان آيه .(٢٣ :ھرعملی که درانجام آن غير خدامنظور
نظرباشد،ھمان گردوخاک پراکنده است.
وای برتو! شگفتا! اگرکارھايت راازعوام پنھان کنی ،ازخواص نميتوانی پوشيده بداری .متاع ناروا وزرناخالص
خودرازافراد ناآگاه ممکن است مخفی نمائی .اما نخواھی توانست ازنقاد کامل وصيرفی حاذق پنھان داری.
عمل صالح انجام ده ،ودرانجام آن اخالص داشته باش .دل رامتوجه خدا کن ،وازاشتغال بغير اوپرھيز کن ،وازآنچه بتو
مربوط نيست ،ازمداخله درآن برکنار باش .برتوالزم است ک نفست راخدمتگزار خاص خود گردانی ،تااينکه بتوانی
براومسلط شده ودربرابر خود خوار وذليلش گردانی ،وبراوسوارشده سراسر دنيا رابگردی ،تابه آخرتت رساند.
براوسوار شود وازخلق بگريز ،تابه خالقت رساند .اگر توانستی اين مقام رابيابی .آنگاه ديگران نيز دنباله رو تو ميشوند
وتوازدنيا خارج وبه موال ميرسی.
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برتوالزم است که درگفتار جانب صدق وراستی رارعايت نمائی .وھيچگاه سخن کسی راتأويل مکن ،چون کسی که
تأويل کرد نيرنگ کرده است .بخلق اميدوارمباش ،وازآنھا مترس ،که اين ھردونشان ضفت ايمان است.
به اندازه ھمت خويش ترقی می کنی ،خداوند متعال نيز به اندازه ھمت وصدقت ،بتو عنايت می کند .درانجام اعما ل
صالحه سعی وکوشش کن ،ھمانگونه که درکسب معاش کوشش می کنی .شيطان مردمان ناآگاه رابه بازی می گيرد،
ھمانگونه که سوارکارگوی رابه ھرسوئی که ميخواھد پرتاب می کند ،شيطان شخص را می گرداند ،ھمانطورکه يکی
ازشما اسبش رابه ھرترتيب بخواھد به چپ وراست می گرداند ،بردلھا مسلط می شود وآنرا دراختيار می گيرد،
ازعبادتگاه خارجش می کند ،ودرخدمت خود ونفسش قرارميدھد ،ودراين کاراوراياری می کندو اسباب ووسايل خالف
رابرايش فراھم می سازد.
)ياغالم( نفس خودراباتازيانه گرسنگی بزن ،ازلذات وشھوات بازش دار .دلت رابا تازيانه خوف خدابزن .مغفرت
خواھی راعادت خود گردان .ھرکس گناه مخصوص بخودرادارد .دل رابه متابعت وموافقت حق درجميع احوال
وادارنما.
ای نادان ،ھرگاه مقدری بتو روی آورد بدان که قادربه رديا تغئير آن نيستی .آنچه راکه خداوند درباراه ات اراده فرمايد،
خواست تو درآن اثری ندارد ،وآنچه راکه اراده نکرده باشدو بخواست تو ممکن نمی گردد .پس خود رآزارمده ،خودرا
کامال بخداواگذار،ودست توبه به دامن لطف اوبزن .تازمانيکه بدين منوال بودی دنيا دريدقلبت بی مقدار خواھد بود،
وتمام رنجھا ومصائب درنظرت آسان می گردد ،ترک شھوات ولذايذ دنيابرايت سھل می شود ،ديگر ازگزند وآسيب
آفات بيمی نداری ،وبمانند آسيه-ھمسرفرعون – دردورنج راتحمل خواھی نمود ،ھمانگونه که وقتی فرعون به ايمان
آسيه آگاھی يافت ،دستورداد درپاھا ودستھايش ميخ فرکردند ،واروابه انواع شکنجه ھا معذب می کرد ،اما اوسررابلند
کردودرآسمان درھای جنت راگشوده ديد ،وفرشتگان رامشاھده کردکه کاخی می سازند ،ملک موت به سراغش آمد که
اوراقبض روح کند ،ودرھمان حال بدو مژده داد که اين کاخ برای توست ،آسيه بخنده افتاد وتمام رنج والم عذاب فرعون
الجنة« )-خدايا درجوار خود  ،درجنت مراخانه ای بساز( .تونيز
عندک َ ْ
را فراموش کرد ،وگفت َ »:ﱠ
ابن ِلی ِ ْ َ َ
بيتا ً ِفی ْ َ ﱠ ِ
رب ْ ِ
اينچنين خواھی شد ،وبه ديده قلب می بينی ويقينت کامل می گردد ،وتمام توان ونيروی خودرا ازخدا خواھی دانست،
ودرپيشگاھش فانی خواھی شد ،خودرابدوواگذار می کنی ،ديگر ازخود اراده واختيار نداری ،ودرتمام احوال بامقدرات
وخواست خداوند موافق وسازگار می گردی .ھرکس به چنين حالتی دست يافت ديگر ازخداچيزی نمی طلبد ،آرزوئی
جزقرب حق نخواھد داشت .پس چگونه وچرا شخص عاقل وفھيم ،ھمواره درآرزوی اينحال نباشد ،وتمنای لقای ﷲ را
دردل نپروراند؟
»ربناآتنا فی الدنيا حسنه وفی االخره حسنه وقناعذاب النار«.
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