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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
  درويش وردک

  ٢٠١۵ اگست ٢١
  

 )درتوحيد(مجلس شصت ودوم
  قسمت دوم

   

ر ھمنشين بوده ام باکسانی بوه گمن ھمنشينی با اغيار رااختيارنکرده ام، ا: ھمچنين فرمودند) رضی هللا تعالی عنه(شيخ

رچه يھودی يانصرانی ھم گاه باکسی ھمنشينی کنند، اگازصفات اولياء هللا آنست، که ھر. که اھل حق وتوافق بوده اند

ردد، گر مسلمان باشد، ايمان وايقانش تقويت ميگباشد، چنان درآنھا تاثير ميکنند، که حب ومھر دردلشان ايجاد ميشود، وا

قلب ھمينکه درآاليش پاک شد، بمقام قرب ميرسد، . اه قلب سالم باشد، نظر ھم درست ميشودگيل است که ھر دلنااين بد

قرب درقلب بسان ابراست ، ونظر بمانند . رد، ونظرش ازجانب خدای عزوجل تائيد ميشودگوبانظرقرب ومعرفت مين

ن حال بمنزله قلمی است که بامرکب معرفت قلب پاک رازبان ترجمان است ، زبان دراي. برق وپند وموعظه مثل باران

فتار شخص ونظراوبسان برق جھنده ازقلب که ازجانب مبدئی قوی تقويت گ. يردگمينويسد، وازدريای علم ازلی مدد مي

) صلی هللا عليه وسلم(  ھرکس درامتثال امر، وخودداری از منھيات وکسب رضای رسول اکرم. رددگميشود ، ساطح مي

 اين مقامات برايش متحقق ميشود، علم وقرب وصدقش فزونی می يابد، که نتيجه اش کسب اعمال توفيق حاصل کرد،

  .صالحه است

ری رادرآن شرکتی نباشد، عمل صالح به جاده  مرادت گ عمل صالح آنست که درجھت رضای حق انجام شود، ودي

 وبدون توجه  به عاليق دنيا وساير راھبری ميکند، داھسپاران اين جاده چپ و راست نمی شناسند، وباقلب وباطن،

ْوعجلت اليک رب لترضی« :فتگ) عليه السالم(ونه که موسیگتعلقات بسوی وجه هللا طی طريق می کنند، ھمان َْ ِ َِّ َ َ َ ُ ْ ِ َ َ« - )

  ).٨۴سوره طه آيه . بسوی توبشتاب آمدم که راضی باشی

ْوحرمنا عليه المراضع من «:باره موسی بيان داشت ھرکس درطلب وجه هللا باشد، چنان حالتی پيدامی کند که  خداوند در ِ ِ َِ َ ََ ْ ْ َ َ َ ْ َّ َ

ُقبل ْ ان را براين محب صادق حرام گشير داي). ١٢سوره قصص آيه . ان رابراوحرام کرديمگازپيش، شيرشيردھند(-»َ

  . شدردانيده، وبعد ازاينکه شيرھيچ زنی بجھت امرخدا درحلقش فرونرفت، تمام عاليق نيزجزحب خداازدلش زدودهگ

متابعت ميکند، وبمانند غالم وچاکر درخدمت اوست، ) صلی هللا عليه وسلم( مومن صادق ازاعمال واقوال رسول اکرم

ّيامحمد به ھمراه توکيست؟ ای : فته ميشودگوچون براين خدمت مداومت داشت، ازاستاد ومعلم خود باب قربش ميرساند، 
خودميدانی،فردی است که خود برای : مراه داری؟ جواب ميدھدسفيرحق، وای معلم ودليل جھانيان چه کسی رابه ھ

ونه که جبرئيل درسفر آسمانی خودش گھمان. اين توو اين خدايت: ويدگسپس به اومي. اه پروريده ایگزاری اين درگخدمت

ده مومن را اينچنين بن) صلی هللا عليه وسلم(تبعيت رسول اکرم. فت، اين تووخدايتگوبخدا نزديک شد و.  کردئیراراھنما

  .رداندگبخداوند عزوجل نزديک مي



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

  .عمل صالح بيار ومقام قرب خدارااحرازکن) ياغالم (

شايسته نيست که مومن شب بخوابد وصيت نام . حرص وآرزوھايت راکم کن، ونمازھای فرض رابجای آور) ياغالم (

غيراينصورت زن وفرزندش ازوصيت ر باربه امر خدابيدار شدی، مبارک است، ودرگر صبح دگاش زيربالينش نباشد، ا

  .او بھره مندمی شوند، ودرودش ميفرستند

 بايد احوال واعمالت درميان اھل وعيال بصورت کسی باشد، که برای وداع و خداحافظی آمده است، ھمچنين دربين 

ونه کسی که اختيار گچ. ونه باشی، وھمواره قلبت برای وداع وجدائی ازاين سرا آماده باشدگاقرآن ودوستانت نيزبايد اين

  ونه نباشد؟گری است ، اينگبود ونبودش، دردست دي

ين اند، واين گاھی دارند، آنان دارای قلوبی اندوھگ خودآگ معدودی ازافراد ازحال وبال خويش واحيانا اززمان مر

فس مطمئنه  خبر مسائل راھمچنانکه چشم خورشيد را می بيند،مشاھده می کنند، منتھی زبانشان ازاين مقوله نيز به ن

ميدھد، ونفس ھم آنرا پنھان ميدارد، اين مقامات تماما دراثر مجاھدات وتحمل مشقات بدست می آيد، ھرکه بدين مقام 

واصل شد، اونائب حق،عزوجل درزمين است، وبدان که اين موھبتی است که درک وفھم آن ورای عقل بشر وتمام 

  .ی ازخورشيد تابناک معرفت حق اندمخلوق ، قطره ای ازدريای عظمت وچراغ کم سوئ

خويشتن دارباش وعذر خواھی : فته اندگ. اھی که من مغلوبمگ بارخدايا، درمورد بيان اين اسرار ازتوپوزش ميطلبم، توآ

ر کسی درقلبم باقی نمی ماند، که ازاوپوزش بطلبم، گم ميکنم، ديگران راگمکن، اما وقتی براين منبر باالميروم، خودودي

يرم که ھرشبی رادرجائی گاھی تصميم ميگاما بازخودرادرميان ايشان می بينم،! فراميکنم) مردم( زمانی ازآنان.ر خداگم

م گر ، پنھانی وبصورت غريب بسربرم، تازمان مرگوازدھی به دھی دي. ر برومگبروزآرم، وازشھری به شھر د

  .ريزانم قرار ميدھدگان آنان که ازايشان فرارسد، اين راده من است، ولی اراده خداغير ازاين است، اوامر درمي

ذارد، درصحرا ودره ھای تکوين قرارخواھد گرديد، قدم به باب حق ميگاه سالم ودرست شد وپايدار گ اين قلب ھر

. ی باقی نمی ماندگردد، وازوجودش جزاندگرفت، دردريای معرفت بشنا می پردازد، درافعال واراده خداوند فانی می گ

. ايمان به اين امر وعمل بدان نھايت کاراست. ت که اين راباورددارد، اما بيشتر تان تکذيب ميکنيدازشما کسانی ھس

ويان که برمرکب ھوی وھوس سوارند، احوال صالحين راانکار نمی کند، اين باور براساس گکسی غيرازمنافقين ودروغ

  .اعتقاد صحيح و عمل صحيح استواراست

 معرفت هللا نصيبش می شود، وبه اعمال باطنی که رابط ميان عبد وخداوند است  ھرکس به احکام ظاھری عمل نمود،

ردد، دراينحال جوارح واعضاء آرامش داردن، منتھی قلب ھمواره درحال اضطراب است، چشم ظاھر بخواب گموفق مي

ن نقل ميکنند، که اگازيکی ازبزر. ميرود، ولی ديده باطن ھميشه بيداراست، درحاليکه خوابيده است، قلبش ذاکر است

ردد، گفت ودراين حالت بخوارفت،وقتی بيدار شد، ديد سبحه دردستش ميگسبح ای دردست داشت وباآن تسبح می 

َولھم اعمال من دون ذالک ھم ع«:وخدای راذکر ميدھند،تااعمال باطن راانجام دھد ْ ُْ َُ ِ ِِ ْ ٌْ َ َُ َاملونَ ُ آنان راغير ازآن اعمال » ِ

ان اعمال اعضاء وجوارح است، واعمال باطنی مربوط گظاھری اعمالی است که انجام ميدھند اعمال ظاھری بند

ر احوال و ئيبخواص است که باقلب وباطن انجام ميشود، باطن آنان باخداست وھمواره درحال خوف اند،خوفشان ازتغ

رفتار آيند، وخورشيد وماھی که برايشان تابيده است غروب نمايد، وموجب گمسخ قلب نزول مقام است،ميترسند که به 

 گبارخدايا، چن: ويندگاه قرب آويخته ودست دردامن رحمت ذات حق زده، وميگلغزش آنان شود، لذا ھمواره به حلقه در

باش، : فتگده کنی خواھی ردان، وظمنان راتحقق بخش،زيرا توبرھر کاری اراگدردامن رحمت توزده ايم، ماراخوارم

  .فورا ميشود

زاری گفتار وکرداز، پيروی نمائيد، آنان راخادم باشيد، وبه ايشان نزديک شويد،آنچه که ازخدمتگاولياءهللا رادر) ياقوم (

  .ردانندگدرمورد آنان انجام دھيد، نزدشان محفوظ است، وفرداست که دوباره بشما بازمي
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 رادرخواست مينمائيد، درحاليکه رزق مقسوم است وکم وبيشی ندارد، وشما بااين شايش رزقگ شما ھمواره ازخداوند 

چقدر حريصانه درطلب دنيائيد، درحاليکه .  عمل تنه مورد خشم واقع ميشويد، چه، چيزی راميطلبيد که بھره شما نيست

، اماشما برقدم معصيت استواريد اولياء هللا درمقام طاعتند ودلھايشان ھراسناک. رديدگفقط به قسمت معين خويش نائل مي

« :فرموده است) صلی هللا عليه وسلم(ی است، برحذز باشيد تافريب نخوريد، پيغمبر اکرم گاين عين فريفت! ودلھايتان آرام

ِاستعينوا علی کل صنعة بصالح اھلھا ِ ِ ِْ َ ِ َ َ َِ ٍ ْ ِّ ُ َ ُ ْ   ).يريدگدرھرکاری ازاھل آن کمک ب( -»َْ

 صالحان اند، آنان که دراعمال وافعالشان صدق وصفا نھفته است،آن کسانی که پس اه بدانگ عبادت ھنری است که آ

ريخته اند، واززن وفرزند ودارائی بريده، وبخدای عزوجل پيوسته اند، و گازرسيدن به مقام معرفت ازخلق واتکابه غير 

ويش برسد، وبالھايشان تقويت وبراين شيوه اند تاقلبشان به رشد کامل خ. تمامی موجوديت خودرا دراين رازدست دھد

َوانھم عندنا لمن « :  برسند که حق عزوجل فرموده استئیشود، وباآنھا بسوی مقام قرب به پرواز درآيند، وبجا َِ ِ َِ َ ْ ْ ُ َّ َ

ِالمصطفين االخيار ُْ َ ْ َ ْ ِْ َ   ).۴٨سوره ص آيه . ان نيکو کارندگزيدگآنان درنزدما بر( -»ْ

ردی، ازدست اغنيا گت،ومعرفت به علم تبديل شد، معيار و محک الھی مياه ايمان به يقين، ويقين به معرفگ ھر

 که ارزاق مردم رابادست قلب وباطن ئیران ميستانی، وبه فقرا ومساکين ميرسانی، بسان صاحب مطبخی درمی آگوتوان

تودرخدمت ! تراکرامتی نيست، تااينکه سعی کنی وبدين مقام برسی، وای برتو! بديشان تحويل ميدھی، اما ای منافق

انتظار ) عمل صالحی(بدون دردست داشتن چيزی! انسان وارع وعامل به احکام الھی تربيت نشده ای، وای برتو

ونه مقامات گدنيا بدون رنج وزحمت بدست نمی آيد، پس چ) ناچيز وکم ارزش(واری داری، وقتی ميدانی که مالگبزر

توکجائی وآنانراکه خداوند درقرآن ... ش بدست می آيد؟معنوی نزد خداوند راکه عين ارزش است، بدون زحمت وتال

َکانو قليال من اليل ما يھجعون وباالسحار ھم يستغفرون«:ميفرمايد! مجيد وصف کرده کجا؟ َ َُ ِ ِ ِْ َ ْ ْ ْ َْ َ َ َْ ُ ِ َِ ًْ َ ُ ِ َّ َ آنان اندکی ازشب ( -»ُ

ند صدق عبادتشان راديد، برحمت امی خداوگھن). ١٧سوره ذاريات آيات . راميخوابند، ودربامدادان طلب غفران مکنند

  .ردانيدگوفضل خويش شادشان 

 را مشاھده ميکنند، که دربيداری نمی بينند، ئی اولياء هللا چون عالقه قلبشان بخدای عزوجل کامل است، درخواب چيزھا

ستھايش، ی ومخالفت باخواگی وتشنگرسنگنفس خودرا به . ام بيداری استگوقلب وباطن ايشان درخواب، بيدارتر ازھن

  .رديده استگرابجا آورده اند، تاجنت برايشان مسلم ) فرض ونفل(رام ومطيع ساخته اند، انواع عبادت

اه باشد وھدف معينی رادارا باشد، تحمل انواع رنج وزحمت درراه رسيدن به آن مطلوب گ ھرکس ازمطلوب خودآ

ھموار ميکند تابه  لقای محبوب ومطلوب خود ی رابرخود گبرايش سھل وآسان است، لذا مومن ھمواره رنج طاعت وبند

  .برسد

تومدعی دوستی بامنی، ولی دارائيت راازمن پنھان ميداری، پس درادعايت کاذبی، مريد واقعی ! فتاگش! وای برتو

دربرابر مراد دارای پيراھن وعمامه ومال ودارائی نيست، بلکه ازسفره مراد بآنچه که دستور يابد استفاده ميکند، 

ود مرادفانی است، وامرونھيش رااطاعت ميکند، زيراميداند آنچه راکه مراد بدوفرمان ميدھد، درواقع فرمان اودروج

صلی هللا (شيخ واقعی جزبه کتاب وسنت رسول اکرم. (ام برميداردگخداورسول است، ودرجھت مصالح دين ودنيا او

ری، پس ازمصاحبت اودوری نما، زيرا وقتی ر مرادت رامتھم ميداگتوا). ر دستو نميدھدگبه چيزی دي) عليه وسلم

  .بيماربه حذاقت پزشکش اطمينان نداشت، مسلما درمان نمی شود

ردند، وازبرکات گيری کسی ازدنيا متحقق شد، مردم بدوروی می آورند و به ديدارش راغب ميگاه زھد وکناره گ ھر

  .کالمش بھره مند ميشوند

صفات ايشان ازديد تو پنھان ميشود، تمام انس وجن وفرشته درنظرت معدوم اه خلق راباعلم خداوند شناختی، تمام گ ھر

پوست وقشرظاھری . ر مشغول خواھد شد، باطنت قشر ظاھر وجودت راکنار ميزندگردند، وقلبت به ذکر وصفات ديگمي
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وع انسان ازاعالم اما درواقع ن. آنست که بنی آدم ظاھر خودرا درآن می بيند، ولباسی است برتن نوع بشر، به امر نفس 

اينجاست که عرفا برای ظاھر . (رددگوقتی علم ربانی بردلی نازل شد، آن علم لباس قلب وباطن مي. امر اللھی است

  ).وجود اعتباری چندان قائل نيستند، وآنچه که درنظرايشان مغز واصل است ھمان قلب و باطن ميباشد

ھرکه ازاين دو .  است، ازجان ودل بپذير، وآن کتاب است وسنتآورده) صلی هللا عليه وسلم( آنچه راکه رسول اکرم 

اھش درقيامت آتش، ودردنيا مورد قھر ونفرت الھی گرکن اساسی واصلی دين سرباززدند، کافر وزنديق است، جاي

  .است

  !آمين.»وآتنا فی الدنيا حسنه وفی االخرة حسنه وقنا عذاب النار« 

  .... ادامه دارد

  

   

 

 


