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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
  درويش وردک

 ٢٠١۵ جوالی ١۵
  

 )درخصوص نفس اماره(مجلس چھل وسوم
  

: درمدرسه فرمود) ی عنهرضی هللا تعال(يالنیگ ھجری قمری شيخ عبدالقادر۵۴۵بامداد روزيکشنبه يازدھم رجب سال 

اری ھستی رضای خدارابر رضای نفس خود ترجيح ده، بانفس مخالفت کن وخدای گر خواھان رستگا) ياغالم(

  . ی نماگرااطاعت وبند

نفست درشناخت خلق حجاب است، ودرمعرفت خالق، خلق حجاب است، تازمانيکه درقيد نفسی خلق رانمی شناسی، 

 ازشناخت آخرت ناتوانی، وتازمانی که دلبسته ئیتاوقتيکه دربند دنيا.  خداوند محرومیوتاوقتيکه باخلق باشی ازشناخت

ردد، گآخرت باشی، به لقاءهللا نايل نمی شوی، زيراخداوند مالک آخرت است وحب مال ومملوک يکجا جمع نمی 

  .ردنمی آيندگر جمع نمی شوند، ھمچنين مھرخالق ومخلوق درمکانی واحد گونه که دنيا وآخرت باھمديگھمان

باآن ستيزه کن، تازمانی که به .  بدان که نفس به ارتکاب اعمال سوء دستور می دھد، واين خاصيت ذاتی وجبلی اوست

َفألھمھا فجورھا وتقواھا«:خدای عزوجل فرموده است. ردن نھدگآنچه قلب بدان فرمان می دھد  َْ َ َ َ َ َُ ُ َ ْ َ ازاعمال نيک وبدبه (- »َ

با مجاھدت وکوشش ميتوان قلب، وپس ازآن به اطمينان باطن وقرب حق ).   ٨ الشمس آيه سوره. اوخبر داده ميشود

ًوالتقتلواأنفسکم ان هللا کان بکم رحيما«: يردکهگدست خواھد يافت، که مورد خطاب الھی قرار می  ْ ِ َِ َْ ُْ ُِ َ َ َ ََّ ُ ْ َ ُ ُ ْ اين خطاب ازجانب » َ

رفته باشد،زيرا گيھا باک ومنزه شده باشد، وبه ذکروياد حق خو يھا وپلشتگخدازمانی بسوی او می آيد که بکلی ازآلود

. ونه ميتواند به مقام قدس قرب برسدگآلوده چ. چنانچه اين حالت برايش حاصل نشد، انتظار قرب حق رانبايد داشته باشد

ِاذا «:ه فرموده استوارا اندرزبده ک) صلی هللا عليه وسلم(باپند رسول اکرم . پس ازآرزوھايش کم کن، تااطاعتت نمايند

ًاصبحت فال تفحدث بالمساء واذآ امسيت فال تحدث نفسک با الصباح، فأنک ال تدری ما اسمک غدا َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ ِ ِ ِْ ْ ْ َْ َْ َ َّ ِ َِ َ َِ َّ َ ْ َّْ ُِّ َ َْ َ اه شب رابه گھر( »ْ

ت، و، چون نميدانی فردااسمت چيسگامی که روزرابه شب رساندی،ازروز مگو،وھنگروز آوردی ازشب چيزی م

  ).اھیگازوضعيت فردايت ناآ

ری گونه انتظار داری که ديگچ. ذاشته ایگری مھربانتری، اما بدوتوجه نکرده ومھملش گ توبرنفس خودازھرکس دي

درتقليل حرص . ازاومحافظت کند؟ قدرت حرص وآز وآرزوھای دورودراز ترابربی توجھی به نفس وادار کرده است

  . مشغول دارگه ذکر يادحق وفکر مروآرزوھای نفسانی کوشش کن، وخودرا ب

آنچه ازنيک وبد : وگبه اوب. ردانگيھا پاکش گفتار ونصايح صالحين درمان نما، وازکدورت وآلودگبيماری نفس رابا 

ران چيزی نصيب تو گوازاعمال دي. بدست آوری، به سود وزيان خودت می باشد، کسی درانجام اعمالت مسوول نيست

ناه بازدارد، ودشمن تو کسی است که گدوست تو کسی است که تراازارتکاب . ئیاھدت نمانمی شود، پس بايد خود مج

  .مراه کندگترا
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 ترامی بينم که به خلق دلبسته ای، وخدارا فراموش کرده ای،حق نفس وخلق راادامی کنی، اما ازحق خالق غافلی، 

بتو ميرسد، ازجانب خداست، وازشکرش ران گزاری، ولی نميدانی آنچه که ازسوی ديگران شکر گدربرابر عطای دي

، ئیرميدانی خداوند ترا آفريده است، پس چرا اوراعبادت نمی کنی، ودرانجام اوامرش سعی نمی نماگا. سربازمی زنی

ُوالذين جاھدوا فينا لنھدينھ«:خداوند متعال فرموده است. وبرمقدراتش صبر نداری؟ بانفس مجاھدت کن تا ھدايت شود َّ َ َِ ِ ِْ َ َ ُ َ َ َّ م َ

َسبلنا ُ وبازفرموده ). ۶٩بوت آيه گسوره عن. ھرکس برای مامجاھدت کند، راھھای ھديت خودرا بدو می نمائيم(-»ُ

ُان تنصرواهللا ينصرکم ويثبْت اقدامکم«:است َُ ْ َ ِّ َ ُ ُ ُ َُ َْ ْ ْ َْ َ ْ . رخداراياری کرديد، شمارا کمک خواھد کرد وپايدارتان ميداردگ ا(-»ِ

  .)٧سوره محمد آيه 

ت مکن برويش مخند، اوراجواب مده ، دربرابر ھزارکلمه درخواستش به يک کلمه قناعت کن، تاپاک  نفس رااطاع

اوراوعده . اه ازتودرخواست لذايذ وارضای شھوات نمود، باتفره وتأخير بااوروبروشوگھر. ردد وبمقام اطمينان رسدگ

 اورابصبر وادار نموده -درواقع-ر کردیاه خود صبگقيامت وجنت ده، اورا بصبر درمقابل سختيھا عادت بده، چون ھر

َان هللا مع الصابرين«: ای، وخداوند نيزشماراھمراھی می کند، چنانکه خودفرمود َ َّ فتارش را مپذير، گدرھيچ موردی  »ِ

  .ھميشه بااومخالف باش، چون خيروصالح درخالف اوست. زيرا اوھمواره به بدی امرمی کند

تابع نفسی، درادعايت صادق نيستی، نفس وحق باھم جمع نمی شوند، دنيا وآخرت  ای کسيکه ادعای خدادوستی داری، تو

ھرکس درکنار دنيا بود، . ھرکس درجوارنفس بود وبه فرمان او،قرب حق راازدست داده است. ردندگباھم جمع نمی 

ْمن احب دن«:فرموده است) صلی هللا عليه وسلم(پيغمبر اکرم. ردانيده استگآخرت راضايع  ُ َّ َ َ ْ َّياه اضر بآخرته، ومن احب َ ََّ َ ََ َْ َ َ ِ ِ ِ ِ ُ

ُآخرته اضر بدنياه ُْ ُ ِ َّ َ ََ ُ ھرکس مھر دنيا درادردل داشت، به آخرت خودزيان رسانيده است وھرکس مھر آخرت داشت، به ( -»ِ

  ).دنيايش زيان رسانيده است

اھی رسيد، که دراينچنين اه صبرت کامل شد، به مقام رضا ميرسی، وپس ازکمال رضا به مرحله فنا خوگ صبرکن، ھر

ر منشاء نفع وضرر را غيرازخدا نميدانی، تمام جھات بجز گردد، ديگحالی، دوريت به قرب، شرکت به توحيد تبديل می 

جھت حق درنظرت محو می شود، اين حالت راھرکسی نمی شناسد، بلکه دربين ھزاران نفر، يکی قادر بشناخت 

  .اينحالت است

اه  حق بميری، کوشش کن تاپيش ازخروج روح ازبدنت،نفست رابتمامی گين حالت درپيشسعی کن که درا) ياغالم (

رفتن نفس، بامخالفت آن ممکن است، بزودی نتيجه صبر وشکيبائيت راخواھی گيری، وبدان که دراختيار گدراختيار 

من صبر کردم وعاقبت پسنديده ونيکوی آنرا ديدم، مرا ميراند . اما جزای آن جاودانی استديد، صبرتمام می شود، 

ردايند، پنھان شدم، بازم يافت، بانفس مبارزه کردم، ازخود سلب اراده واختيار کردم، تابدين مقام رسيدم، گربارزنده گودي

اده فرمانبردارم است، وخدای عزوجل مرارفعت ھبانم، وارگاکنون قدر، راھنمايم می باشد، بخشش ياروياورم، وغيرت ن

  .بخشيده است

رنه ھالک گھبان راازدست مده، جای تو نزدمن است، وگھبان توأم، اين نگريزی، درحاليکه من نگازمن مي!  وای برتو

ونه گ که چاه به حج خانه  خدابرو، من باب کعبه ام، بيا تا بياموزمتگای نادان ابتدا قصد ديدارمرا نما، آن. خواھی شد

مرا . حج بجای آوری، ترادستور ازجانب خدای کعبه دھم، واين رازمانی درخواھی يافت که غبارھا ازقلبت زدوده شود

  .مطيع باش، زيرا خداوند نيروی بمن عطا نموده است که بتوانم تراھدايت کنم وراھنما باشم

ردن گبه نصايح ايشان . رديده ايد، منع می کنندگآنچه منع  قوم اولياءهللا شمارا بدانچه که امرشده ايد، امر می کنند، واز

درمحدوده دارحکمت عمل نمائيد، تابه دارقدرت برسيد، دار حکمت . نھيد، زيرا آنان امانت خدای رابه شما می رسانند

زدار بايد دارحکمت راا. حکمت نيازمند وسيله وسبب است،  اما قدرت به چيزی نيازندارد. دنياست، ودارقدرت آخرت

درقيامت به امرخداوند تمام اعضا وجوارح . قدرت ھمانا فعل خداوند است، که نيازمند وسيله نيست. ز دھيدئيقدرت تم
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روزقيامت پرده ھا باال می رود، وآنچه راکه نھفته بوديد، ھويدا . واھی می دھندگبنطق درمی آيند، وبراعمال بدشما 

پس . ی به اعمالش، وآنچه که درنامه اوثبت استگد، االبعد ازرسيدرفتار نمی شوگردد، وکسی بعذاب گوآشکار می 

  .نبائيد اکنو ن که فرصت ھست،سيئات راباتوبه پاک کنيد، ودرقبال اعمال نيک شکرخدای رابجا آوريد

ويم گر آنچه راکه بتو می گ، وبامن ھمنشينی، حال ا)يعنی دراثر ارشادات من(توبه دست من توبه کرده ای) ياغالم (

ھرکس دوستدار صحبت . ول نکنی، اين توبه چه سودی بتو ميرساند؟ توـبواقع ـ بصورت فاقد معنی رغبت پيداکرده ایقب

رنه به نزد من گونه من عمل می کنم، اوھم عمل کند، وگفتارم رابپذيرد، وآنرا خالصانه بکاربرد، ھرگمن است، بايد 

  .نيايد، چون زيانش ازسودش بيشتراست

باشما چه کنم؟ . شوده ھستم، ولی احدی ازآن استفاده نمی کند، وبدان وارد نمی شودگسترده وبابی گ ای  سفره-  من ـبسان

ازشما ھراسی ندارم، وھيچ انتظار . من خواھان خيرشمايم نه منفعت خويش. فتم وقبول نکرديد ونشنيديدگچه بسيار 

ر ودرويش، پادشاه ورعيت تفاوتی گ زنده ومرده، توانوخود ميان. آبادانی وويرانی برايم فرقی ندارد. وتوقعی ھم ندارم

اما . اززمانيکه حب دنيا راازدل بدرکردم، قلبم بصالح آمد. ری استگزيراميدانم که سررشته اموردردست دي. قائل نيستم

وده رانشنيده ای که فرم) صلی هللا عليه وسلم(ونه بصالح می آيد؟ آيا قول رسول اکرمگقلب توکه پرازحب دنياست، چ

ٍحب الدنيا رأس کل خطيئة«: است َ ِ َ ِّ ُ ُ َُ ْ ُّ تازمانيکه دربدايت کاری حب دنيا رأس ). ناھان استگدنيادوستی منشاء تمام ( -»ُّ

اه قسمت ھای مقسوم تو ازدنيا، بتو گخطاھايت می باشد، وقتی که به انتھا رسيدی وبه مقام قرب حق نايل آمدی، آن

ت می آيند، تاتو ازسھم وبھره خود استفاده کنی، زيرا درعلم ازلی خدابرايت مقرر متمايل وراغب می شوند، شتابان بسوي

ونيھای مثبت دنيا گرگاه حق ثابت بدار، که دگقلبت رادرپيش. پس بدان قناعت کن وبغير آن توجھی منما.  رديده استگ

وخود رابه اراده واختيار ھرچه به اراده حق بتو ميرسد، آنرا دوست بدار، زيرا ت.رابمانند مراتب جنت بپذيری

 پس بھره ھای ازلی نيز نصيبت -اری وآنچه راغيراوست ازل بيرون کرده ایگذارکرده ای، باقضا وقدر اوسازگاووا

  .رديده اندگ

وار می خورد، گ منافق رياکارخودخواه، بقيام شب وروزه روزمبادرت می کند، لباس خشن می پوشد، خو راک نا

درباره اوصادق » عاملة ناصبة« سر می برد، وقلبا قدمی بسوی خداپيش نمی رودامادرظلمت وتاريک باطن به

باطن آنان نزد صديقين واولياء . است،يعنی عمل می کند، تحمل رنج می کند، ولی سودی ازاعمالش متوجه اونمی شود

ند، قلبا ازايشان امی آنان رامی بينگهللا آشکاراست، امروز خواص آنان را می شناسند، فرداھمه مردم، خواص ھن

  .متنفرند، ولی ازافشای راز آنان خودداری می کنند

روی گتازمانيکه زنار کفر رابازنکنی وبه اسالم ن.  پس ای منافق، قوم رابه نفاقت آزرده مکن ومزاحم آنان مباش

ن دارای اطالع وبحقيقت  توبه نکنی، وتمام حب دنيا وھوای نفس وجلب نفع ودفع ضرر راازدل نرانی، وتاوقتيکه دردي

اھی قلبی نه زبانی، زيرا فقه قلب بخدايت نزديک ميکند، وفقه زبانی ترابخلق وسالطين نزديک گاھی نشوی، البته آگوآ

  . نخواھی رسيدئیرداند، وازصدر قرب حق دور ميدارد، بجاگمی 

به دشمنان خدا پيوستی، توزمان عمرخودرا درطلب علم بی عمل تباه کردی، وبرجھل وھوای نفس ثابتی، و!  وای برتو

آيا نميدانی که توبنده ای ھستی که اختيار . ری که به آنھا اعتماد کرده ایگبدان که خدا ازتو بی نيازاست وازھرکس دي

ذار نما براوتوکل کن، گاری ھستی بيا وتوبه کن، زمام قلبت را بدست حق واگر طالب رستگدردست خداست؟ پس ا

اھتراست ، پس برتوالزم گباش، خداوند رادرکارھايت متھم مکن، خدابه مصالح تو آزار گواورا درظاھر وباطن خدمت

ردی، وبراين حال گاه اوتسليم گ درپيشگنگ، باچشم بسته وزبان ئیاست که ھمواره درمقابل خواست خداسکوت  نما

فتارت داروی بيماريھای گونه ای که گ، بئی بيابی، بدستور خدابسخن آئیوياگمداومت داشته باشی تازمانيکه  اذن نطق و

  .قلب و شفای باطنت شود
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 نما، وباطنمان رابخود مقرب ئیردان، ومارابه سوی خود راھنماگ بارخدايا، دلھای مارابه نورمعرفت خود منور 

  .ردانگ

  .آمين» وآتنا فی الدنيا حسنه وفی االخره حسنه وقنا عذاب النار«و

  

  

 

 


