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  درويش وردک

 ٢٠١۵ اگست ٠۴
  

 )دراختيار وآزمايش(مجلس پنجاه وسوم
  

مردم، خصوصا : مودندفر) رضی هللا عنه( ھجری قمری درمدرسه،شيخ۵۴۵اه روزسه شنبه ھفتم ماه رمضان سالگشام

رآزمايشی درکارنباشد بسياری ازمردم مدعی واليت ھم می شوند، گکسانيکه ادعائی دارند بايد آزمايش شوند، زيرا ا

  ).آزمايش برای مدعی ضرورت دارد، تاھرکسی ادعای بيمورد نکند:(ان فرمودهگروی اين اصل يکی ازبزر

ران کورند وکر، گاوليا نسبت به ديدن عيب دي. يت مردم عالمت ولی، صبروبردباری است دربرابر آزار واذ

خدارادوست ). عالقه به چيزی شخص راکوروکر می کند( -»حبک للشیء يعمی ويصم«. خودراوقف آنان کرده اند

بامردم بازبان خوش ومدارا برخورد می نمايند، منتھی درقبال .دارند، وغيراورا نه می بينند ونه کالم غيراورامی شنوند

ًآنان پزشکان حاذق وماھر اند که دوای ھردردی راميدانند، ومسلما . ين می شوندگ خداوند نسبت به نافرمانان خشمامر

اه خداوند بسان اصحاب کھف اند، که به امرخدا جبرئيل گايشان درپيش. طبيب تمام بيماران رابايک دارو معالجه نمی کند

  .ن می کندوگرگجابجايشان می نمود، واينان رادست قدرت حق د

دنيارابه طالبان آن وآخرت رانيز . ر ميرساندگدست محبت دلھايشان رامتحول می سازد، وازحالی به حال دي

رچيزی ازدارائی دنيا دراختيار داشته باشند وکسی گا. ذاشته اند، وخويش به عشق موال مشغول شده اندگبخواستارانش وا

دنيا . ر ثواب آخرت را ازايشان مطالبه نمايند، بازخواھند بخشيدگ اآنرابخواھد، بخل نمی ورزند وعطا می کنند، وحتی

ار دنيا گرابه فقرای آن، وآخرت را به کسانيکه درطلب آن کوتاھی کرده اند، بخشيده اند، وتنھا خدای خالق وآفريد

ز راکه ھمانا وآخرت رابرای خود ميخواھند، واين بدين خاطر است که پوست راکه راھی بخداندارد بخشيده اند، ومغ

  .حقيقت قرب حق است شناخته وخواھان آنند

، عارف است که اذيت )کسی جزعارف برروی فاسق لبخند نمی زند(فته استگ) رحمت خدابراوباد(انگ يکی ازبزر

طبعا جزعارف وارسته کسی قادر برانجام اينکارنيست، نه زاھد ونه . وآزار اوراتحمل می کند وراھنمائيش می نمايد

  .رانگه ديعابد ون

ُخلق عارف ازاخالق . ناھکاران مشفق ورحيم نباشند؟ آنان منبع رحمت الھی وموضوع توبه وبرکنندگونه عرفا برگ چ

اه يکی گھر. ناھکار را ازدست شيطان برھاند، ازدست شھوت وھوای نفس نجات دھدگربانی است، اوتالش می کند که 

 اوکوشش نمی کند؟ به ھمين سان عارف نيز تمام مردم ئی برای رھااز شما فرزندش رادردست کافری  اسير ببيند، آيا

عارف ابتدا مردم رابازبان حکم که ھمان امرونھی است مورد خطاب قرارميدھد، وسپس بازبان . رافرزندان خود ميداند

  .علم، يعنی سروباطن
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 اوبشارت دھند، وازعذابش برحذر  خدای عزوجل رسوالن راباکتابھای آسمانی بسوی مردم فرستاده تامردم رابه عنايات

کسانيکه به فرامين انبيای کرام عمل کردند، وحکم ظاھری يعنی شريعت رااجرا . دارند، وحجت رابرايشان تمام نمايند

اه گانسان ھر. يرد، بھره داده ميشوندگنمودند، ازحکم باطن وعلم سر به آنان چون جوجه ای که ازدھان مادرطعمه ب

رديده است که باالترين مراتب ومنازل است، وھر گنی ظاھر وباطن رسيد، بواقع به مقامی نائل بمقام حکم وعلم، يع

وقت صفای قلب حاصل کرد،موجودی به صفای او يافت نمی شود، وھرزمان که بمقام قرب رسيد، نزديکتر ازاوکسی 

  .نيست

دنيا غايب اند، وجز خدای چيزی درنظر رد، وعاقل باچشم باطن وقلب، لذا ازتمام مردم گان ظاھری می نگجاھل باديد

ُھواالول واآلخر والظاھر والباطن«: ويندگام می گندارند، دراين ھن ُِ ِ ِْ َ َ َ َُ َُّ ْ ُ َّ َ ،حق عزوجل ظاھروباطن واول و آخر وصورت و »ْ

ت، ان اوباقی نمی ماند، واين محبت دردنيا و آخرت دروجودش ثابت وپايدار اسگمعنای اومی شود، جزخدا چيزی درديد

ران نمی ھراسد، ھمچنانکه يکی گاروراضی است، درانجام اوامرخداازسرزنش ديگودرتمام احوال باخداوند ساز

  .»رضای خدارا دررضای خلق مجوئيد، بلکه رضای خلق رادررضای خدا بخواھيد«: فته استگان گازبزر

شيطان،شھوات، ھوای . ن کنی، درمان کن آن دلی راکه بايد دراه خدا بشکنی، بشکن، وآن دلی راکه بايدبخاطر خدا درما

ونه گيری که چگعلم آموز تاياد ب. نفس ودوستان سوء دشمنان شما می باشند، ازآنان دوری نما، تادرورطه ھالک نيفتی

، زيرا عبادت خالصانه واطاعت کورکورانه ئیونه بايد پرستش نماگازاين دشمنان برحذرباشی، وبدانی که خداراچ

ُمن عبد هللا بجھل کان ما يفسد اکثرمما يصلح« :فرموده است ) صلی هللا عليه وسلم( اکرمپيغمبر. درست نيست ُ ُِ ِ ِْ َّْ َ َ ََ ْ َ ُ ْ َ ََ َ ََ ٍ َِ ْ«-

عبادت جاھالنه ارزشی ندارد، وعمل ). ھرکس خداراکورکورانه وجاھالنه عبادت کند، فسادش ازاصالحش بيشتر است(

رعالم بودی وعمل گا. ھرعملی که توأم بااخالص نباشد، مورد قبول واقع نمی شود. بدون اخالص نيزسودمند نيست

ٍالجاھل يعذب مرة والعالم سبع مرات«:فرموده است) صلی هللا عليه وسلم(نکردی، علم عليه توحجتی است پيغمبراکرم َّ ََّ ََ َ َ َْ ُ ُِ ِْ َْ ً ُ ُِّ َ«-

فته گفته می شود چراعلم نياموختی؟ وبه عالم گ به جاھل ).يرد، اما عالم ھفت بارگجاھل يکبار مورد عذاب قرار می ( 

ميشود چرابه علمت عمل نکردی؟ پس علم آموز وعمل نکردی؟ پس علم آموز وعمل نما، که خير دنيا وعقبی راخواھی 

 ری آموختی، دوثواب بدست آورده ای، يکی ثواب علمگاه کلمه ای ازعلم آموختی وبدان عمل نمودی وآنرا بديگھر. يافت

دنيا ظلمتی است وعلم بسان نوری درآن، ھرآنکس که علم نياموخت دراين ظلمت باقی می . ریگوثواب ياد دادن آن بدي

  .ماند، وفساد اعمالش ازصالحش بيشتر می شود

بظاھر ازدنيا بيزاری نشان ميدھی، ولی . رفتگ ای کسی که مدعی علمی، علم رانبايد ازدست شيطان ھوی وريا ونفاق 

 کرده ای، وبدان که خداوند گدان راغبی، اين زھد باطل است، وتو دراينصورت معاقبی،زيرا نسبت بخدانيرندرباطن ب

چه ! چه رسوائی: وگب. ان باخبر استگظاھر وباطنت رامی بيند، برای خدانھان وآشکار يکی است، ازقلب وباطن ھم

م بودومن ازوی غافل وبی آزرم، پس بيا وازاين اوناظربراعمال! اه باشدگونه خدابرافعال شب وروز من آگچ! بی شرمی

ناھان ظاھر وباطن راترک نما، گبی شرمی و وقاحت توبه کن، وبا انجام اوامر وخودداری ازنواھيش بدوتقرب جوی، 

اه خداوند کسی رادوست بدارد، تمام گھر. درانجام اعمال نيک بکوش، خدای رادوست بدارتا اونيز ترا دوست بدارد

زين شده باشد مومنان گھرآنکس درقلبش ايمان جا. ثنای کافرين ومنافقين وی رادوست خواھند داشتمردم به است

توجه به بغض کفار ومنافقين وشياطين وابليس . رادوست دارد، وھرکس که دردل نفاق داشته باشد، مومنان رادشمن است

ناراست وبخالق رسيده است وازمردم کناره مومن موقن عارف ازمردم برک. ھای منافق مکن، آنان شياطين االنس ھستند

اه حق مقيم گپس باتمام وجود درپيش.  زيراميداند مردم قادر به جلب منفعت ودفع ضررازخويش نيستند-رفته استگ

ونه توان وقدرتی گازخود ھيچ. چون تنھا اوست که ميتواند وشايسته است فريادرس وفرمانروای اوباشد. رديده استگ

  .ين مقام تثبيت شد، ازھرجانب خيروبرکت معنوی بدوروی می آوردندارد، وھرکس درا
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مشو، اين مقام باتمنی وارزو بدست نمی آيد،اين مقامی است که تاديده ) اولياءهللا( باادعای پوچ وبی اساس مزاحم قوم

راازرفتن به ر اينکه پای خودگردی، مگبه مقصود نائل نمی . راازتوجه بدنيا واسباب آن کور نسازی حاصل نمی شود

 کنی، کامياب نمی شوی ماداميکه قلب وعقل خودرا متوجه نکنی، تاھمواره پشت بخلق وروی بخالق گاه خلق لنگدر

واما چنانچه بدين . نباشی، تازمانی که صورت وظاھرت باخلق،وباطن ومعنايت باخالق نباشد، بمقام عالی نخواھی رسيد

ردد، وازطعام وشراب معنوی آنان بھره مند خواھی شد، گان وانبيا می گشتاه است که قلب بسان قلب فرگمقام رسيدی، آن

  .واين امری است که وابسته به باطن است نه صورت وظاھر

ردان، ماراازغير خودبی نياز نما، معلم رااز کودکان وخانه ھايشان بی نيازکن، بلکه خانه گ بارخدايا دلھای ماراپاک 

فتار برمن غلبه کرد، مرادر آن معذور دار، ازتودرخواست گبارخدايا توميدانی که اين ٔاورا سفره خانه علم آموزی نما، 

  .ردانیگمی کنم که آنچه راکه مقرر است باصفای قلب وباطن برايم آسان 

تاباشما بودم . يرم، چنين نيست،من دست تقاضا بسوی خدا دارم نه شماگشما مپنداريد که چيزی ازشما می ) ياقوم (

بدانيد که من  فروافکننده منافقينم وشناسای . تم، اماوقتی ازجمع شما خارج شدم، ماھيتتان برايم روشن شدشمارانشناخ

 مورد عتاب قرارنميدھم، چون من روزی خويش -به من- منافقين رابخاطر ممانعت ازعطا وبخشش. عارفين

ونه متشمر گيرت آيا نديده ايد،که چای اھل بص. اه حق عزوجل استگزار آنم وآن درگيرم که خدمتگاھی می گراازبار

  وکمر بسته بخدمت مشغولم؟

سائلی پرسيد رسول حق به نزدانبياء، جبرئيل عليه السالم است، پس رسول خدا بسوی اولياء کيست؟جواب داده 

 شد،ارتباط خداوند بااولياء بدون واسطه است، وبرحمت ولطف خودآنچه رابخواھد به قلب وباطن آنان الھام می کند،

  .ودرخواب و بيداری باديده باطن وصفای قلب می بينند

آخرت راياد آريد . بدانيد که حرص دنيا وحب آن شمارا ازمعرفت وشناخت خدابدور داشته است) ياقوم (

  .ودنيارارھانمائيد

  .نان توھستيم، ذره ای ازعنايات خودرا شامل حال ماکگردان، مابندگکرم وبخشايش خودمارا مکرم ه ب! خداوندا 

  .آمين» ربناآتنا فی الدنيا حسنه وفی االخره حسنه وقناعذاب النار«

  

 

 


