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  درويش وردک

  ٢٠١۵ اگست ٠۶
 

 )درس پنجاوچھارم(
  قسمت دوم

ان خود بخواھد گبندای منافق،بدان که خدای عزوجل آنچه راکه درباره : درادامه افزودند) رضی هللا تعالی عنه( شيخ

ان وراھنمای حقيقی، اوست مجموع کننده دلھای پريشان، اوست که تمام گاوست منادی بند. بمرحله ظھور ميرساند

توميخواھی بااين نفاق ودوروئی دلھای مردم راجمعيت بخشی؟ بدان که بچيزی دست . کائنات دريد قدرتش مسخراست

  .نخواھی يافت

اه ازتعينات دنيا ومبتنی برعلم الھی چيزی گھر. زينگکن، وباتمام وجود ازآنھا دوری شھوات رازير پاله ) ياغالم (

بھره مقسومت بوقت خودخواھد .ر پذيرنيستئيبرايت مقرر شده باشد، درزمان معينی نصيبت خواھد شد، زيرا علم خداتغ

 وذلت، که موجوديت وشخصيت رسيد، وتوبادست شريعت بصورتی پاکيزه  ونيکو ازآنھا استفاده کن، نه بادست خواری

رفتی، بدان گاه بامنازعت طبع واجرای اوامر شرع بھره خودرا ازدنيا گپس ھر. ئیخودرافدای کسب روزی مقسوم نما

رتوازدنيا گا. ردگکه ثواب زھد راھم حاصل کرده ای، وبخاطر اين خصال، خدای متعال نيزترابديده کرامت مين

 تو ميدود، البته دراين حال زھد ازآن درست نيست، منتھی بايد پيش ازحصول، ر اين دنياست که بدنبالگريزی، ديگب

  .اعراض نمود وحرص آنرادردل جای نداد

ونه نصيب خودرابادست گونه بايد ازدنيا دوری جست، وچگير، که چگ زھدراازمن بياموز، واستفاده ازنعم راازمن يادب

. ه منشين، کاروفعاليت مشروع شيوه ورسم اسالم استپس بدون جھت وازروی جھل درخان. رفتگشرع وحکم سنت 

فتار علما راشنيدن گزين، زيراگران دوری گاحکام اسالم رابياموز ودرک نما وبدان عمل کن، وجزازعلما ازدي

  .يری بتھراستگوشه گوھمنشينی باآنان از

وزی، چون علم راازمردان اه يکی ازعلما راديدی، مالزمت وی رامالزم دان، وسعنی کن ازاوعلم ومعرفت آمگ ھر

ميتوان آموخت، وامابدان که اين رجال ومردان کدامھا ھستند، مراد علما ودانشمندانی ھستند که عامل بعلم خويش 

  .واحکام خدای عزوجل باشند

ر اين عزلت عالمانه، گاه مرتبه دانش آموزی رابکمال رساندی، بدون خطرنفس وشيطان ميتوانی بخود بپردازی، اگ ھر

ر خواھان گا. ان وارواح صالحين تراھمدمی خواھند کردگود پردازی عارفانه برايت حاصل شد، تمامی فرشتوبخ

ع زمان رادارد، که وقت وعمرت صرف ئيعزلتی، بايد دارای چنين حالتی باشی، درغيراينصورت تنھا جنبه نفاق وتض

  .ماده شده استکاری شده است که موجب حرمان دنيا وآتش آخرت است که برای منافقين آ
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ذر، بارخدايا، پرده گبارخدايا،ازتوعفو وغفران، طلب می کنيم، بارخدايا، عيوب مارابه ستاری خود بپوشان وازمادر

ْوھوالذی يقبل التوبة عن «:فته ای کهگياهللا، ياکريم توخود . آبرويمان رامدر، ومارادرقبال اعمالمان مواخذه مفرما َ َ َ َ َْ َّ ُ ْ ِ َّ َ َُ

َعباده وي ََ ِ ِ ِعفو عن السيئاتِ ِّ ِ َ ُ   ).٢۵سوره شوری آيه .ان می پذيرد وسيئات راعفو ميکندگاوخدائی است که توبه راازبند(ـ»ْ

شادی وفرحت بدنياست . ُ وای برتو، ادعای علم داری وبه مانند جھال شادی می کنی، ومثل آنان عضبناک ميشوی

بدان که مومن حقيقی جزبه الطاف حق . يده استردگحکمت الھی رافراموش کرده ای وقلبت سخت . وجلب عنايت خلق

ر ازدنيابھره داشتی وآنرا درراه رضای خدا، به خادمان راه حق بخشيدی، وايشان گا. ری شاد نمی شودگبه چيزی دي

خوف وبيم خدای راشب وروز .  برايت سودمند استرادرانجام عبادت وطاعتشان ياری کردی، آنوقت مال دنيا

َالتخافا أننی معکما أسمع وأری«: فته شودگوتازمانيکه خطاب به قلب وسرت  ََ ُ َ َ َْ ُ َ ْ ِ َِّ َ َ َ ين مباشيد من باشمايم، ميشنوم گاندھي(- »َ

آنان نيستی، چراکه ونه که بموسی عليه السالم خطاب شد، اما تو ازگانگرادردل جای ده، ھم.)۴۶سوره طه آيه .ومی بينم

ورثه انبياء کسانی ھستند که عامل بعلمند، . عالمی ولی فاقد عمل،وبناجار نبايد تراازجمله وراث انبياء محسوب داشت

ارباش، گقدرخودرابشناس به چيزی که بھره تونيست دست درازی مکن، بامقدرات حق ساز. ودرعمل مخلصند

  .ته شود، ودردنياوآخرت مشمول مھر ورأفت واقع شویينی واوزارتوبرداشگيری، وسنگتاموردلطف قرار

ويند، وچون عرفانش کمال گاه ايمانش قوی شود، موقن ناميده ميشود، وھروقت ايقانش قوی شد، عارفش ميگ مومن ھر

ويند، ووقت محبتش گيافت مقام عالم رااحراز ميکند، وزمانيکه به مقام عالم رسيد وعلمش قوی شد، وی رامحب می 

ذاشت، بمقام غنی،مقرب ومستأنس ميرسد، که انسش گاه اين مقام راپشت سرگافت، اورامحبوب می نامند، وھرفزونی ي

اھانند، البته اين مقام رابقدر طاقت وقدرت قلب بنده گبه قرب هللا است، ودراينحالت است که از اسرار واحکامش می آ

 بخشيده اند، موجب ميشود که ھمواره قائم بحق بدو اعطا می کنند، وآنچه راکه متناسب باميزان توانش به وی

رفت که بنده ازخزانه کبريائيش بھره ای مأکول ومشروب وملبوس گوچون علم ازلی حق برآن قرار. ودورازخلق باشد

ومنکوح يابد، به استفاده ازآن مجبور ميشود، وبه مانند کودکی که ازپستان مادرشيربنوشد، يابسان بيماری که بخوردن 

ونه بنده موقن،عارف،چنان بدست گاين. رددگردد، ازبھره ھای شرعی خويش مستفيد می گی شفابخش مجبور داروھا

قدرت حق پرورش می يابد که دردفع مضار وجلب منافع ازخود اختياری ندارد، بلکه دست رحمت حق است که اورابه 

  .ھر سومی برد، وھمواره حامی وپشتيبانش می باشد

رويده است، گآنکه بدون!! ای نااميد. شناخت خداغافل است،ودست نياز به دامن لطف او نزده استکسيکه از!!  ای نااميد

  .وباقلب ودل بلطف واحسانش متمسک نشده

رفته است،ھمواره آنان رابوسيله گی بعھده گاه بزرگخدای عزوجل پرورش دل صديقين راازدوران کودکی تا) ياقوم (

باليا وآفات . د، وميزان صبرآنھارامی بيند، وبردرجه وميزان قربشان می افزايدمصائب ورنجھا مورد آزمايش قرارميدھ

ان جاده گيرد، درحاليکه آنھا پويندگونه ايشان را دربرمی گصديقين رامقھورنمی کندوبه آنان اصابت نخواھد کرد، چ

  حقيقتند، ودلھايشان بربال پرنده محبت بسوی حق درپروازاست؟

  . موجبات آزاردل خويش رافراھم کرده است، و خشم وقھر خداوند رابرخود  رواداشته استآنکه!!  ای نااميدومأيوس

ھرکس . ُاه براين نسق مردی بدان که درزمره اربابان خواھی بودگباش، ھر) اولياءهللا(زار قومگچاکروخمدمت) ياغالم (

اه گاه باش که ھرگوآ. ت مقام می دھدخداوی رادردنيا وآخرت رفع!  ان صالح اوفروتن و متواضع باشدگنسبت بخداوبند

  .قوم راخادم بودی، خدای ترابه آنان خواھد رساند

  !ردانگفتارنيکو رابردست وزبان ماجاری ساز، ومارا شايسته لطف وعنايت خودگ بارخدايا، اعمال و

  آمين. »آتنافی الدنيا حسنه وفی االخرة حسنه وقناعذاب النار«و

 


