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درويش وردک
 ١٩جوالی ٢٠١۵

مجلس چھل وششم )درپيروی ازرسول اکرم-صلی ﷲ عليه وسلم(
بامداد روزيکشنبه ھجدھم ماه رجب سال ۵۴۵ھجری قمری شيخ عبدالقادر گيالنی)قدس سره( فرمودند :دنيا به منزلۀ
ودرديدار حق رابروی خودبگشائيد .درھای
درديدار خلق رابروی خود بسته
ِ
بازاری است که بزودی بسته می شودِ .
توسل به وسايل واسباب رابروی صفای قلب ببنديد ،وآنچه راکه خاص شماست ،درپی آن باشيد .کسب مال دنيا به سود
اھل واتباع وغير می باشد ،پس درپی آن باش که چيزی بدست آوری که سود آن مستقيما بخودت برسد .نفس را مشغول
کاردنيا دار ،ودل رابه ياد آخرت  ،باطن رابه مولی واگذار.
سپس فرمودند :قوم راستان ابدال واولياء می باشند ،بدانان توجه نمائيد ،که ايشان به امر خداورسول فرمان می دھند،
وازآنچه که منع می کنند ،براساس دستور خداورسول است .ھيچ حرکتی رابه ميل وخواست خود انجام نمی دھند ،دردين
حق بدعت گذارنيستند ،درتمام افعال واقوال ازرسول اکرم)صلی ﷲ عليه وسلم( پيروی می کنند ،گوش به فرمان حق
الرسول َ ُ
فانتھوا« )-آنچه رسول به شما عطا کرد بگيريد ،وزآنچه
،ومانھاکم َعنهُ َ ْ ُ
دارند که فرموده استَ »:
فخذهُ َ َ ُ ُ
ُُ
وماآتاکم ﱠ ُ َ
بازداشت اجتناب نمائيد( .ازاوامر رسول پيروی نمودند ،تابمقام قرب حق رسيدند ،ودارای القاب و عناوين ومراتب عاليه
شدند.
ای منافقين،تصور می کنيد که دين واوامر الھی بيھوده وباطل است؟ شما وھمدستانتان دارای ھيچ گونه کرامت
وبزرگواری نيستيد ،بارخدايا توبهٔ من وآنان رابپذير وازذل وخواری وشرک خالصشان گردان.
خدارابپرستيد ،وتوفيق طاعت وعبادت راازاوبخواھيد .بخواھيد که شمارا برکسب حالل موفق بدارد ،زيرا خدابنده مطيع
راکه ازروزی حالل برخوردار باشد ،دوست ميدارد وبنده ای رادوست ميدارد که اعمال حسنه انجام ميدھد ،وازکسب
وکارمشروع بھره مند می شود ،ودشمن ميدارد بنده ای راکه ازطريق نفاق ارتزاق می کند .خداوند بنده موحد رادوست
دارد ،ومشرک رامبغوض می نمايند ،آنکه راکه بدوگرويده است دوست دارد،وباآنکه منازع است دشمن است.
ازشروط محبت خداوند ،موافقت باخواست اوست ،وازنشانه ھای مخالفت دشمنی مخالفت است بااراده وی .خويشتن
رابه خدا واگذاريد ،ودربرابر خواست و تقدير اوکامال راضی باشيد ،وچه دردنيا وچه درآخرت.
چه بسيار اوقاتی که خداوند مرا به مصيبتھائی آزمايش کرده است ،وازخدادفع آنراخواستارشده ام وبرطرف گرديده
است ،اماديگر باربه رنجھائی بيشتر گرفتارم کرده ،لذا دچار شگفتی شدم ،اماگوينده ای بمن گفت :آيابتو نگفتم ،که می
بايست درمرتبه اول حالت تسليم ورضا داشته باشی؟ پس من ديگر خاموش شدم وراه تسليم پيش گرفتم.
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وای برتو! تومدعی محبت خدائی ،اما غيراو رادوست ميداری .اودارای صفا وپاکی است ،وغير اوکدروتيره اند .ھرگاه
صفای اورابه تيرگی ديگران عوض کردی ،بدان که ازتو تکدر حاصل می کند ،ھمانگونه که ابراھيم خليل ويعقوب
)عليھما السالم( چون به فرزندانشان دلبستگی پيداکردند ،وباسوزدل آنان رادوست می داشتند ،مورد آزمايش الھی قرار
گرفتند .وپيغمبر اکرم )صلی ﷲ عليه وسلم( ھمينکه به دو نوه اش ،حسن وحسين)رضی ﷲ عنھما( محبت فوق العاده
پيدانمود ،جبريل بسويش آمد وازاو پرسيد :آيا اينان رابسيار دوست داری؟ حضرت جواب داد  :آری ،جبرئيل خبر داد
که ،پس بدان که يکی ازآنان به سم شھيد می شود ،وديگری نيز به شھادت خواھد رسيد .بعدازآن رسول اکرم)صلی
ﷲ عليه وسلم( مھر بيش ازحد آنانرا ازدل بيرون راند ،وقلب راخاص موال گردانيد ،وشادکامی برروی آنان رابه اندوه
بدل نمود.
خدای متعال غيوراست ،نمی خواھد جزحب او مھرديگری دردل اولياء وانبياء وبندگان صالحش باشد.
ای خواستار دنيا دستھا رابازکن ،ببين که چيزی دردست نداری .وای برتو ،کسب مشروع رارھاکرده ای ،ومنتظری که
ازمال ديگران بوسيله دينت بھره مند گردی .آگاه باش که کسب وکار شيوه تمام انبياء بوده است .ھمه دردنيا ازکسب
حالل زندگی کرده اند ،ودرآخرت به امرخدا عمل نموده اند.
ای سرمست ازباده شھوات دنيا ،بدان که بزودی درگور ،ازاين مستی ھشيار خواھی شد.
»ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفی االخره حسنه وقنا عذاب النار« آمين
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