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  درويش وردک

  ٢٠١۵ جوالی ٢۶

 )دربخشش( مجلس چھل نھم
  قسمت دوم

وکردن سخنان گآوردن، وبازازصالحين نام بردن وخودرابه لباس آنان در: فرمودند) رضی هللا تعالی عنه(شيخ عبدالقادر

، دنيای ئی، خلق بی خدائیی بدون صفاگتوتير. ايشان برای تو سودمند نيست، درحاليکه بااعمال و افعالشان ھمسو نيستی

فتارت راعمل تائيد نمی کند، وعملت رااخالص درپی گ.ونه حقيقتی، وظاھر بدون باطنیگبی آخرتی، باطن خالی ازھر

  .ذيرفته نمی شود، تازمانيکه کامال تابع کتاب وسنت نباشیبدان که چيزی ازتوپ. نيست

 توانستی خود رانزد خلق موجه نشان دھی، بدان که نمی گاه باحيله ونيرنگھر. رددگواه ازتوپذيرفته نمی گ دعوی بدون 

.  استئیاه بدلھاست،متاع اعمال زشتت راخريدار نيست، چراکه صيرفی ماھر وداناگتوانی باخداوند غدر کنی، او آ

 چکارميکنی؟ آيا ازاينکه ئیخدای عزوجل ظاھر بين نيست، بلکه به باطن توجه دارد، که آيا درخلوت وتنھا

اری می باشی، ھرچه گر طالب رستگ، ولی اندرونت نجس است، شرمنده نيستی؟ ائیدرانظارمردم خودرامی آرا

من تراسراپا خطا می . اوند عملی انجام مدهجزبرای رضای خد. ناھانت توبه کن، و درتوبه اخالص نشان دهگزودتراز

 موجب فرح تست ولقمه ای سبب خشمت می شود، ئیاندک عطا. بينم، زيرا ھمراه نفس وھوی، وتابع شھوات ودنيائی

ان حقيقی خداوند چه گتوبابند. ھميشه درفکر تامين رضايت نفسی، خشمت بخاطر خود است، اختيارت دردست نفس است

 راعبوديت صادقانه است، ودرمقابل خداتسليم اند، رنج وبال برآنان نازل می شود، ولی ايشان مانند ارتباطی داری؟ آنان

 بابال کرده اند، وباقلب بسوی خدا ئیظاھر خودراآماده رويارو.  آنراپذيراھستندئیکوه استوار وپايدارند، وباصبروشکيبا

 بی پرنده، يعنی کالبد آنان بظاھر وجود دارد، اما دلھايشان ئی ھستند خالی ازسکنه، قفسھائیآنان چادرھا. پرواز می کنند

  .بسوی حق پروازکرده است

ان ازخدابسوی من بيائيد، تارابطه شما راباخدايتان اصالح نمايم، وازاوبخواھم شماراامنيت خاطرعنايت گ ای دروشد

  .ذردگماست بفرمايد، باتضرع وزاری ازاوبخواھم تابرشما ببخشايد، وازحقوق خويش که برذمه ش

دريافت . ردان وبخدمت خودراضی فرماگماراخاص خود . اه خودمقيم نماگردان، وبردرگ بارخدايا مارابسوی خودبر

يھا پاک کن، ماراازارتکاب آنچه که نھی نموده ای گوعطای مارا مقرون به رضای خود ساز، اسرارمان را ازآلود

ان راازتوبه بمعاصی دوردار، وباطنمان راازشرک بزدای، مار، ظاھرمگبازدار، وبرترک آنچه امر فرموده ای م

ر کن، گردان وتمام وجودمان را مخصوص خودنما، مارابه ذات اقدس خويش توانگمارادرمقام قرب ازخود بيخود

ردان، بين ما وعاصيان گی خودموفق نما، به حالوت قرب قلوبمان رامتلذذ گازخواب غفلت بيدارمان نما،به طاعت وبند

ونه که سياھی وسفيدی رااززليخا گ افکنده ای، به مقام قربمان رسان، آنئیانداز، ھمچنانکه بين زمين وآسمان جدا ئیجدا

  .ناه نشودگدورداشتی که مرتکب 
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اه بنده ھوای نفس وشھوات گھر. بانمازوروزه وصبر، جسم ونفس خودراذوب نمائيد: بازفرمود) رضی هللا عنه( شيخ

  .اه موال باقی خواھد ماندگی، وباسالمت بدون بيماری، درپيشگباوسعت بدون تنراازبين برد، باقلب وسر، 

  . عاقل باشيد، علم بياموزيد، وبااخالص بدان عمل کنيد

ُمن عمل بما يعلم « :فرموده است) صلی هللا عليه وسلم(علم رااول از خلق بياموز، سپس ازخالق، پيغمبراکرم) ياغالم  ( َِ ْ َ َ َ َِ َ ْ

ُاورثه هللا ُ َ َ ْ ْ علم مالم يعلمَ َْ َْ َ َ َ ْ . )اھش می کندگھرکسی به علمی که آموخته است عمل کند، خداوند به آنچه نمی دانست آ( -»ِ

ونه می گاه ازخالق علم لدنی بياموز، علمی که مخصوص قلب وباطن است،  چگابتداء آموختن ازخلق حکم است، آن

صلی هللا (،زيرا علم آموزی فريضه است، نبی اکرم .لم باشتوانی بدون استادبه علم دست يابی؟ تودردارحکمی، طالب ع

  ).رچه درچين باشدگ علم آموزيد، ا(- » اطلبوا العلم ولو باالصين«:فرموده است) عليه وسلم

اه باشيخی گھر. باکسی ھمنشينی کن که ترا درجھاد بانفس ياری کند، نه باکسيکه نفس راعليه توياری کند) ياغالم  (

زيرا شيخ واقعی بدنيا توجھی . رھوای نفس، مصاحبت کردی، بدان که اوياروکمک نفست می باشدجاھل ومنافق اسي

رصاحب گاه شيخ دارای ھووا وآرزوبود، با دنيا سروکاردارد، واگھر. ندارد، بلکه ھميشه دربند وانديشه آخرت است

  .استر ازسر وباطن برخوردار بود، دوستدار موالگی دارد، واگقلب بود، باآخرت پيوست

ازروی . اه باش، تادربند دنياھستی، کودکی، نفس درمعرض دنيايت قرارمی دھدگآ! ردیگردشيوخ می گ ای کسيکه 

اراده واختيار آنراطردکن، نه ازروی ناچاری، آنچنانکه بمرحله مطمئنه برسد، وبقلب بدل شود، واين دوراست وبعيد، 

ری نداشت،موجب رسيدن بنده به قرب گد، وجزموال محبوب دياه نفس ازديدن دنيا محروم شگھر. ر باکوشش وتالشگم

ران، گردد، دراين حال خوف وخطرشدت می يابد، زيرا ھمچنانکه وزير پادشاه بجھت نزديکی بيشترازديگحق می 

  .رددگازپادشاه خوفناک است، ھراندازه ھم مقام قرب بنده بيشترشود، خوفش زيادترمی 

. ر چه به لقای خداوند ھم نائل شوندگ عظيمی مواجھند، واين خوف ھمچنان ادامه دارد، اباخطر) اولياء هللا(بنابراين قوم

ْانا اعرفکم با واشدکم «:فرموده است) صلی هللا عليه وسلم(ھرکس خدارابھتر شناخت، خوفش بيشتراست، رسول اکرم ُْ ُُّ َ َ َ ََ ِ ِ ُ َ ْ َ

ًله خوفا َ ُ   ).تر بيمناکممن ازھمه شما بھترخدارامی شناسم، وازھمه بيش(- »َ

ر ئيرداند، وايشان نيزھمواره درمقام خوفند، وازتغگ خداوند متعال دوستان خودرامی آزمايد، تاآنان راازکدورتھاصاف 

بی تابند، درحاليکه درآرامشند، بانفس خويش دربرابر . وتبديل احوال ھراسناکند، بااينکه درحال امنيت ھم ھستند

ر باشند، بيشتر خود گھرميزان که توان. ھرچقدر ساکن باشند، بازدرحال پروازند. کوچکترين غفلتی درمناقشه وجدالند

ھراندازه موجبات خنده وشادی آنان رابيشتر فراھم . ھرچه بيشتر امنيت حاصل کنند، زيادتر می ترسند. رانيازمند ميدانند

ُاليسأل «است که ميدانند رب عزوجلتمام اينھا ازبيم سوء عاقبت . درنھايت فرح محزونند. ريه می کنندگکنند، بيشتر  َ ْ ُ

َعما يفعل وھم يسألون َُ َ ْ ُ ُ َ ُ َ َْ ّ«.  

اه حق حاضر ميشوی، خداوندرامخالفت می کنی وآرامش واطمينان خاطرھم گ اما توغافلی، وباابراز معصيت درپيش

زتت به دستی سالمتت به بيماری، عگبدان که بزودی اين آرامشت به خوف، ووسعت وفراخ دستيت به تن!! داری

بدان که امنيت تودرروزقيامت ازعذاب خدا، . ريت به درويشی، بدل خواھد شدگخواری، بلندی مقامت به خفت، توان

يت بناچار مانند گی دارد، اما تودردريای لذايذ دنيا غوطه وری، ودرچاه غفلت ساکن، زندگبمقدار خوفت دردنيا بست

احوالت نزدارباب قلوب آشکاراست، حرص برمال . رديده استگ چھارپايان است، که درخوروخواب وتوليد مثل خالصه

  .دنياوجمع آن وطلب روزی توراازراه حق بازداشته است

ردند تاچيزی که گر بھمراھی تواھل جھان  جمع گاه باش اگ ای کسيکه حرص وآزدنيا ترا به فضيحت کشانده است، آ

ن حرص بيھوده رادرطلب روزی مقسوم،وکوشش درراه بھره ونصيب تونيست، بتو رسانند، قادرنخواھند بود، پس اي

ونه درراھی که فايده ای ازآن عاديش نمی شود، گکسب روزی غيرمقسوم راازسر بدرکن، شخص عاقل عمرش راچ
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اعتناء واتکاء بخلق راازدل بران، اقبال وادبار، نفع وضرر، عطا ومنع، مدح وذم، اکرام واھانت ! صرف می کند؟

يمان داشته باش که تمامی نفع وضررھا ازجانب خداست، خيروشردردست قدرت اوست، اماآنرا راازمردم مدان ، وا

ران جزوسيله وسبب گارو بدان که ھمه ازجانب خداست،وديگتوسط مردم بمنصه ظھور ميرساند، وتوآن راناديده ان

  . رنيستندگچيزی دي

ان وکم خردانند،که بايد آنان رابه گانافرمانی کنند، ديوانآنانکه خدارافرمانبردارند، عاقالن ودانشمندانند، وکسانيکه خدار

رعاصی جاھل گريست، وبرآزارواذيتشان نيزصابر بود، جاھل خدارنافرمان وپيروشيطان است، زيرااگديده تحقير ن

رنفس خويش راميشناخت، وميدانست که به اعمال سوئش وادارمی کند، قطعا ازآن پيروی نمی گا. نباشد عصيان نمی کند

اه باش که اعوان وياران شيطان ھمان نفس اماره است گچه بسيار تراازشيطان و يارانش بازداشتم، اماتونپذيرفتی، آ. کرد

رنيست، خداوند گدوست توجزخداکسی دي. ی دشمن  تواندگوحب دنيا ودوستان ناباب ازھمه اينھا برحذرباش، زيرا ھم

  .ران ترابجھت منفعت خويش طالبندگخيرت رامی خواھد، ودي

اه نفس ودنيا گھر.  ازقيد اسارت نفس رھاشوی، آن زمان به انس وقرب حق رسيده ایئیاه توانستی درخلوت وتنھاگ  ھر

رويد، آنوقت مقام انس رايافته ای، اما باوجود گفتی، وقلب وآخرت راوجه ھمت قراردادی، وباطنت به موال گراترک 

ندار که درخلوتی،  چون خلوت واقعی آنست که جزخداھمه چيز را ازدل برانی، زيرا خداراوقتی اين عوامل معارض مپ

زمانی به صدق نايل . وقتی به صفا دست می يابی، که صفا واھل آن را ببينی. خواھی يافت که ازغيرخدا بريده باشی

اه حق واھل آنرا شناخته باشی، گوقتی ازقيود ماده خالص خواھی شد، که در. ميشوی که صادق وصدق راديده باشی

اه ملک رسيدی، مسلما گھروقت به در. اه مردان حق رانيز خواھی شناختگاميکه اين حاالت درتومتحقق شد، آنگھن

اه آشنا شد، سپس به ديدارغالمان گاه رانيز می بينی که درآنجا ايستاده اند، بايد ابتدا با درگزران آن درگچاکران وخدمت

اه به ديدار صدق موفق گاه بدين آستان راه يافتی، وبه معرفت خدارسيدی، صدق رامی بينی، وھرگرھ. وچاکران رسيد

رفتار می گاه ميراندوبخواب جھالت گاه باش که کذبت تراازدرگشدی، ھمو خود ازخواب غفلتت بيدارمی کند، ولی آ

  .سازد

دراعمال واقوالت صدق وراستی رارعايت کن، .  باصادقين ھمدم شو، تاباتو نيز چنان معامله شود که باآنان شده است

بدان که صدق کامل يعنی توحيد وتوکل بخدا، وحقيقت توکل يعنی، قطع اميد ازاسباب و ارباب، . ودرھمه حال صابرباش

ًوعدم اتکاء برتوان ونيروی خود دربرابر خدا، قلبا وباطنا رو گر قصد اتصال بمقام قرب راداری، بخداوند بگا. ً

. اری مباشگرانی درانتظار رستگتازمانيکه باخود ودي.اعراض کن، ازمخلوق دوری کن وبه خالق بپيوندوازغيراو 

اه ميشود، وآنرادرک گًفتار من کامال آگالبته ازميان ھزاران نفر، يک تن از. قرب حق متضمن تحمل رنج وتعب است

بدانيد که دنيا زندان مومن است، .  وآخرت شمايممن خواھان خير دنيا. کرده وبدان عمل می کند، ومابقی درحال بيخبريند

ی وعارفان درمقام شکرند گمومنين درزندان زند. اه مشقات اين زندان رافراموش کرد آرامش خواھد يافتگکه ھر

وازاين زندان بی خبر، خدايشان آنانرا ازشراب قرب مينوشاند، شراب شوق، شراب انس،شراب طلب، شراب اعراض 

اری راازدست لطف حق می نوشند، ازخلق بی خبرشان می سازد، وبياد حق بيدارشان می کند واز ازخلق، وشراب بيد

دردنيا بابھشت ودوزخ برخورد می کنند، منازعه شان دوزخ، ورضا بقضا جنت، . زندان دنيا وزندانيانش غافل می سازد

  .غفلتشان دوزخ وبيداريشان جنت است

رنه اينست که آنان دردنيا دردل خويش گمعاتبه است، چراچنين نباشد؟ م قيامت برای عوام محاسبه، وبرای خواص 

  .ريه خودرا درقيامت خواھند بردگريسته اند، وطبعا فايده گريه افتند،خود گقيامت بپاکرده اند؟ آری پيش ازآنکه ب
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اھش گادرپيشرادرخواب ديدند، ازوی پرسيدند که خداباتو چه کرد؟ جواب داد،مر) رحمة هللا عليه( سفيان ثوری

ر ندانسته ای که من غفورورحيمم؟ آيا شرمنده نيستی که ھمواره گای سفيان م: حاضرکردند، وخطاب بمن فرمود

  !ريه ميکنی؟گازخوف 

ھوای نفس وشيطان اندرونت را ازخوددورکن، وبه آنھا نزديک مشو، دوستان ناباب رادشمن بداروصادقشان مدان 

  . شوندگتازمانيکه باتوھمراه وھمرن

ًذشته فرقی نداشت، يقينا گر وتحول ايجاد نکرد، وبائيتوبه روح توان معنوی است، ھرکس توبه نمود، اما درخود تغ

ْان هللا ال يغيرمابقوم حتی يغيروا ما بانفسھم«:خداوند متعال فرموده است. درادعايش کاذب است َ َِ ُِ ْ َ ِ َِ َُ ُ ُ ُِّ َِّ ََّ ٍ ْ َ ُ ـ دردنيا کسی رامورد »َّ

ری گکسانيکه داد. ری کن تاازطريق جنت عدول نکنیگداد. رفتار خواھی شدگزيرا درآخرت به وبال آن ستم  قرارمده، 

ان به طريق عدل رفتار نما، ھرچيزی رادرجای خود قراربده گپس باھم. رفتار می آيندگراترک نمايند، به ظلمت 

  .اه حق جای مناسب بيابیگتادرپيش

ونی ھای منفی وناخوشايند گرگازاينکه دچار د. ون کرده ايدگرگچيز راد اين آخرزمان است،شمارامی بينم که ھمه 

ای خلق . ر وتبديل داشت، بايد بمقتضای شرع وازطريق حالل انجام شودئير چيزی اقتضای تغگا. شويد، برشما بيمناکم

دی به آن داخل هللا بدانيد که من خواھان صالح ونفع شمايم، آرزو می کنم که درھای دوزخ برويتان بسته شود واح

شوده شود، وازورود ھيچ کس بدان ممانعت بعمل نيايد، بدانيد که اين تمنای من ازروی علم گردد، درھای جنت برويتا گن

نشست من بجھت تھذيب  قلوب شماست، نه بمنظور آراستن . ان دارمگ است که ازرحم وشفقت خداوند بربندئیاھگوآ

سخنانم . نه پرورده اند که درراه خدا ازکالم خشن نمی توانم خود داری کنموگريزيد، مراينگفتار خشن من مگکالم، از

اه سوء ادبی را درارتباط با گھر. ار نمی شودگردد رستگخشن است، خوراکم خشن است، وھرکس ازمن وامثال من بر

. نزدمن حاضرشوی يانهدين ازتو مشاھده نمايم، ترکت نمی کنم، منتھی رفتارت راتأئيد نمی نمايم، وتوجھی ھم ندارم که 

 به چپ وراست -انحراف-وبا-  تملق، ياتحکم-  بازبان-  وبرآنم-آنچه را که من درآنم. ھيچ چاره ای راجز ازخدا نمی طلبم

  .ون نمی شودگرگد

ناھان واعمال زشت گاز. ان صالح پيروی کنيد، وھمواره بدنبال آنان باشيد تا بمقام قرب برسيدگذشتگازانبياء ومرسلين و

 کنيد، نھال توبه رادرزمين قلب بکاريد، بنای شيطان رادردل ويران نمائيد، وکاخ رحمان رابجای آن بنا کنيد، تا توبه

  .بموال ملحق شويد

درپرورش پوست که ھمان ظاھر مسائل است تالشی نمی کنم، سعی .  من به مغز توجه می کنم، پوست را درنظرندارم

صلی هللا عليه (ان رسول اکرمگ رادورميريزم ومغزھارا می پرورانم تاديدقشرھايتان. من درپرورش مغزومعنويت است

  .رددگبديدارتان روش ) وسلم

اه قصد آخرت تحقق پيداکرد، دنيا نيز به گھر. بامن بخاطر دنيا ھمنشينی مکنيد، بلکه آخرت رامنظور داريد) ياغالمان (

ورت وبه حکم شرع ازآن استفاده کنيد، دراينصورت من دنيا تابع آخرت است، باندازه ضر. تبعيت آن بسويتان می آيد

آخرت رابردنيا مقدم داريد، باطن برظاھر، حق رابر باطل وباقی . تعھد می کنم که محاسبه ای درپی نخواھيد داشت

يرد، عطای نفس گيريد، يعنی عطای خلق راترک کنيد وعطای خالق رابگترک کنيد، سپس ب. رابرفانی مقدم بشماريد

راپيروی کنيد وعطايش ) صلی هللا عليه وسلم(راترک کنيد، وعطای سروباطن را دريافت داريد، رسول اکرموشھوات 

ُما آتاکم الرسول فخذوه وما نھاکم عنه فانتھوا«: خدای عزوجل فرموده است. يريدگراب ُ َُ َْ َْ ََ ْ ُ َُ َ ََ ُ ُ ُ ُُ َّ«.  

ام نزول مقدرات گان بيماری ناتوان، وبه ھن دراجرای اوامر خداورسول بی باک وجسور باش، ودرقبال منھيات بس

رفته گازخدا چيزی رامطلب که اراده اوبرآن تعلق ن. بمانند مرده باش، وباين حال بامردم نيز با حسن اخالق رفتارکن

َلما خلق هللا عزوج« :فرموده است) صلی هللا عليه وسلم(ارباش، پيغمبراکرمگباشد، وباخواستھايش موافق وساز َ َّ َ َُ َ ََ َل القلم، َّ َ َ ْ َّ
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ِقال له اکتب، قال ماالذی اکتب؟ قال اکتب حکمی فی خلقی الی يوم القيامة ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ََ َْ ِْ ْ َ ْ ْ ْ ُْ ُْ ْ ُْ ُُ ُ َُ ََّ ً زمانی که خدای عزوجل قلم راآفريد، ( ـ»َ

  ).انم تاروزقيامتگفت حکم وامر مرا درباره آفريدگفت چه بنويسم؟ گدستورداد که بنويس، 

 قلب گبدانيد که مر. ران گده نفس، دلھايتان مرده است، سزاوار است بعزای آن بنشينيد، تاعزای ديِان زنگ ای دل مرد

ھرکس می خواھد دلش زنده شود، بايدھمواره به ياد حق باشد، وباديده باطن بقدرت وعظمت او . ھمانا غفلت ازخداست

  .ردگبن

ام نزول آفات گدرھن. ارذکرحق رابجای آورويک باربازبانباقلب ھزارب. اول بادل سپس بازبان خدای راياد کن) ياغالم (

ودرمقابل . دروقت روی آوردن دنيابتو، آنرا ترک کن، وبه آخرت روی آور وآنرا بپذيز. وباليا بيشتربياد حق باش

اه افسار نفس راشل کنی درتوطمع می گاه باش که ھرگآ. عنايت حق موحد باش ومخلص، ودربرابر غيرخدای بی اعتنا

 دل را گبدان که ياد مر. قيل وقال راازخود بدورکن. د، ومورد ھدف قرارت ميدھد، لذا آنرباافسار ورع مھارکنبند

ی فانی گروشن وحب دنيا را ازآن می زدايد، وپرده ظلمت را ازرويش برمی دارد، تااينکه خلق راببيند که جمل

  .وناپايدارند، وقادربه رساندن نفع وضرر به کسی نيستند

  . » آتنا فی الدنيا حسنه وفی االخره حسنه وقنا عذاب النارربنا« 

 

 


