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  درويش وردک

 ٢٠١۵ اگست ٢٣
  

 )درتوحيد(مجلس شصت ودوم
  )سوم(قسمت

  :درادامه فرمودند) رضی هللا تعالی عنه(يالنی گشيخ عبدالقادر

ار است، پس الزم است که سخن وی راشنيده وبااخالص بدان عمل گ رابط بين اووپرورد دل عارف راچيزی است که

ِمن تعلم وعمل دعی فی « :فرموده است) صلی هللا عليه وسلم(ران رانيز بياموزی،زيرا رسول اکرمگنمائی، ودي ِ َِ َ َ َُ َ َ َّ َ َ ْ

َالملکوت عظيما َْ ِ َِ ُ َ درخانقاء و ). ی ياد ميشودگ به بزراه بود، درعالم ملکوتگھرکه آموخت وعمل کرد وآ( ـ»ْ

صلی هللا عليه (ی درپی دارد، پيغمبر اکرمگيری باجھل فساد بزرگوشه گيری مکن، بدان که گوشه گصومعه،جاھالنه  

ْتفقه ثم اعتزل«فرموده است) وسلم ِ َ َْ َّ ُ ْ َّ يعنی تاچراغ علم رافراسوی راه  (- )يری نماگوشه گا گاول بياموزوتفقه کن، آن(»َ

رفته باشی، درحاليکه گوشه گّ، شايسته نيست که تودرخانقا ) زھد جاھالنه وکورکورانه به نتيجه نخواھد رسيديری،گن

حتی درروی زمين يکنفرباشد که ازاوبترسی يابه اواميد وارباشی، ابتدار دردلت بايد جزخدای کسی وجود نداشته باشد، 

  . اعتنا نکنی، منتھی صرفا برای رضای حق نه خشنودی خلقکه ازاوبيم واميد داشته باشی، بايد جز بخداوند به کسی

ام که حدود گام ميشنود؟ به آن ھنگ صديق فرياد دين راميشنود که قلب وباطن اوراندا ميدھد، اين ندا رابه چه ھن

ن ام که احکامش راپشت سرانداخته باشند، دراين زمان است که صديقين فرياد ديگواوامرش ترکش شده باشد، به آن ھن

را ميشنوند ، دراين حال است که متشمر وآماده وبه اذن خدای عزوجل به امربه معروف ونھی ازمنکر می پردازند، 

  .وباپند واندرز وارشاد صادقانه ازدين دفاع می کنند

ترک عادت، بايد عادت رارھانمود تابه عبادت دست يافت، وبرای اين کاربايد عالقه بدنيا :  عبادت عبارت است از

سکه ناروای خودرادربازار جوھری ماھر عرضه مکن، ناقد . لق راازدل زدود، وبدامان کبريائی حق پيوستوخ

ذاری وغل وغش ھايش را گوصراف ماھری که سکه اعمالت رابررسی ميکند، آنراناچيز دان تادر کوره مجاھدتش 

  .زدوده وزرخالص بدست دھی

ر آزمايشی درکارنبود، تعداد اين مدعيان گا. ه ثابت می شو منافقند بيشتر مردم ادعای اخالص دارند، امادرعمل است ک

ی نمايد، گکسيکه مدعی حلم وبردباری باشد، باقھر وغضب آزمايش ميشود، ھرکه ادعای بخشند. و بسيارميشدگدروغ

ردد، بطورکلی ھرکس ھرچيزی را ادعاکند، باضد آن موردآزمايش گبادرخواست مال ودارائی ازاو،امتحان مي

که سراسرقلب آنان (بياوھوی وھوس راازخودبران، وبدامان تقوی پناه بر، پرھيزکاران راخدائی است. يردگارميقر

  ).ذاشته استگرفته است وجايی برای غير اوباقی نگرافرا
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خدای تبارک . اه آنھاراازدست مدهگ د دامن کتاب وسنت زن،وھيچگاه چنگناھان، وآنگ اول ازشرک بپرھيز، سپس از

رفت، خوف ازدنيا گھمينکه خوف خداوند دردلی جای (واراست، دوخوف رادردل بنده جای نميدھد،گبزروتعالی 

  ).رددگومتعلقات آن خود بخود زائل مي

ی ازدل اولياء رخت بربسته است، آنان گخوراک ولباس ونکاح وساير ضروريات زند) کمبود وفقدان( خوف وترس

فته اند، ودرتمام احوال دراکل وشرب وساير گرس عقاب آخرت ترک حرام وشبھه وبسياری ازچيزھای حالل را ازت

اه زھد کمال يافت بمعرفت بدل گرفته اند، چون ھرگازبسياری چيزھا کناره . ی، جانب ورع رارعايت مکنندگامورزند

اينان . ردد، وبسان تاجی برتارک عارفان جلوه ميکندگميشود، وکمال معرفت است که مبدل به شناخت حقيقی خداوند مي

  .حرام وشبھه را ترک نموده وحالل مطلق نزدشان باقی مانده است

ر تکلف گاه بنده غم اکل وشرب ولباس وحب غيرخدا راازدل راند، قلبش به دارقرب حق وارد خواھد شد، وديگ ھر

ويش ازاسرار مقربين ھمواره مالزم کتاب قرب وعلم خدايند وباقلبھای جاليافته خ. ی ازاوبرداشته ميشودگوسايل زند

ربارزنده شان گاه خداخواست دگيرند، وبمقام فناميرسند، که ھرگاھی حاصل می کنند، تحت واليت ذات حق قرارميگآ

  .رداند، وازعلم اول به علم ثانی رھسپارشان ميکندگمي

 عمل علم اول چيست؟ عمل اول سلسله مراتبی است که بااخالص می انجامد، يعنی ابتدا جھل است وسپس علم وبعد

سکوت، نطق، : علم دوم يعنی تجديد حبات بوسيله حق، که اين نيزدارای اين چنين ترتيبی است. اه اخالصگوآن

  .فناوباالخره حيات واقعی

ران، ای گان اغنيا وتوانگان سالطين و ارباب قدرت، ای بندگان دنيا وبردگان چرانزد من نشسته ايد؟ اين بندگ ای دلمرد

ندم به يک دنيار برسد، گر بھای دانه ای گا. عالقه غيرخدا ازدل برانيد! ان ازقحط وغالگچاکران نعمت، ای ترسيد

عالقه بآنھا، عالقه به . (تمامی اشياء لشکريان خدايند وبمنزله تازيانه ھای اويند. خويشتن رااززمره مومنين مشمار

  ).تازيانه است

ويم ازاستداللھای گآنچه رابه تومي! اينھا را بفھمیرويدن احق، اماتصورنمی کنم گ اعراض ازخلق حق است، وبخدا

فتار اولياء هللا بمانند وحی خداست، زيرامبتنی گتوحيدی است، وازسخنان صديقين و راستانی است که شنيده ام، بدان که 

ه ای، رفته از کتابھائی است که خواندگتوسراپا ھوسی، سخنانت بر. بر اوامراوست نه افکار وخواستھای عوام فرومايه

ر کوزه ای که دردست داری بشکندوآب آن بريزد، فروزينه وکبريت، ويارتو گيرند چکارميکنی؟ اگرکتاب رازدستت بگا

رفته شود، گاه اسباب ووسايل ازآنان گآنانيکه بوسايل ظاھری متکی می باشند وازتوکل بھره ای ندارند، ھر(کيست؟

  )احوال مسبب االسباب رافقط خداميدانندمسلما درمی مانند، ولی آنيکه بخدامتوکلند درھمه 

  . ھرکه علم آموخت وعمل کرد، واخالص داشت، يارومعينش نوری است ازانوارخدا، که درقلبش تابيده است

خودراشکسته وبھالکت افکنده ايد، ! وای برشما! ای فرزندان کتابھائی که بدست بشر نوشته شده است!  ای زبان آوران

ون کنيد؟ گرگونه ميتوانيد علم وخواست ازلی راباسعی وکوشش خود دگرديده ايد،چگائل نوبه مراد ومقصود خويش ن

َالذين آمنو بآيآ تنا وکانو مسلمين«:ار رانشنيده ايد که فرموده استگبيائيد مومن باشيد ومسلم، آيا قول پرورد َِ ِ ِْ ُْ ُِ َُ َ َ َ َّ آنانيکه (-»َ

قوم اولياء هللا  . حقيقت اسال م استسالم است). ۶٩سوره زخرف آيه . ان بودندگبه آيات ما ايمان آوردند،وتسليم شد

اه حق عزوجل،لب ازچون چرا بسته اند، انواع طاعات وعبادات را بجای می آورند، مع الوصف ھمواره دربيم گدرپيش

َ يوتون ما آتو وقلوبھم و«:واميدند،خدای متعال آنان راچنين وصف فرموده است َْ ُ ُ ُُ ُ ْ َْ َ َ ٌجلةُ َ آنان وظايفشان بجای آورده ( -»ِ

اوامرخدای راارجرا ميکنند وازمنھيات بدورند، بربالھايش ،).١٠سوره مومنون آيه .ودلھايشان بازترسان است

ار تسليم گصبرميکنند، وشکر نعمتھايش رابجای می آوردند، جان ومال وزن وفرزند وعرض خودرا، بحکم ازلی پرورد

اه آخرت به شخص عارف روی نشان دھد، بدو اعتنائی نمی کند، گھر. بيم واميد بسرمی برندکرده اند، ھمواره درحال 
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فتار عارفانه گاين . ويد ازمن دورشو، زيرامن طالب ديدار حقم، آنچه که حاجب حق باشد ارزش زياد نداردگبلکه مي

  .حين استرابشنو ودرآن بينديش،اين مغزکالم است، اين شيوه انبياء ومرسلين واولياء وصال

شما به شناخت خداجاھليد،حتی ايندورانيز بنيکی نشناخته ايد، دنيا وآخرت بصورت بتی درآمده ! ان دنيا وآخرتگ ای بند

رشماشھوات ولذات دنيوی گنيد، بت ھای ديگکه آنرا ميپرستيد، خلق واتکاء بغير، بسان بتی است که اوراعبادت مي

ار هللا دنيا وعقبی را برای وصول به باب حق خواھانند، داروی بيماری ران، امااوليگاست، وتوجه به قدح ومدح دي

خودرازاآنجا طلب ميکنند، ای منافقون شما راازاين حال خبری نيست، چون منافق نمی تواند اين سخنان رابشنود 

رمن ازخدای فتاگفتارمن حق است وخود بربنيان حق استوارم، گ. وش شنوا الزم داردگوبفھمد، زيرا شنيدن کالم حق 

  ! عزوجل است، وبربنای شريعت مقدس، اماچکار بايد کرد، که فھم ودرک توبيماراست

 واقعی گتودرجوانی پيروبزر! ونه منتظر منفعتی؟گعلم آموختی ،ولی بدان عمل نمی کنی، پس چ! فتاگش! وای برتو

ام گمومنی نيست، اال اينکه بھنونه انتظار داری خوددرکھولت مورد اکرام واقع شوی؟ ھيچ گراخدمت نکرده ای، چ

 گاه خودرادرجنت مشاھده خواھد کرد، نعمت موعو الھی رامی بيند، ازاينرو مرگشوده ميشود، وجايگانش گ ديدگمر

اھی گاين آ. وار بامومن ھمان عنايتی رادارد که نسبت به آسيه ھمسرفرعون داشتگخدای بزر. ردد،گبرايش شيرين مي

  .ان استگزيدگان ومقربون وبر ازحسن عاقبت خاصگپيش ازمر

رفته نخواھد گون نمی شود، وجلو واقع گرگوئی دست بردار، قضا دگای متعرضين به اراده احق ، ازھذيان !  وای برتو

شد، اين تغيير شب وروز دردست کسی است که خالق آنست، چه بسا کسی شب يا روز رادوست نداشته باشد،اما آنھا 

،قضای الھی نيزچنين است، خواه دوست داشته باشی،يابه آن بی ميل، جاری شدن آن خالف ميل اومی آيند وميروند

اه شب بيماری فرارسيد، روزسالمت را وداع کن، شب بيماری راباروزعافيت معوضه کن، گقطعی است، پس ھر

َ أنا هللا الذی الأآل انا، من استسلم«:وازجان ودل بپذيرکه حکم حديث قدسی است ََ ْ َْ ِ ِ ِْ َ َ ّ َّ ُ ّ َ لقضائی، وصبر علی بالئی، وشکر َ َ َ َ َ ََ َ َ ََ َ ِ

ِنعمآئی، کتبته عندی صديقا، ومن لم يستسلم لقضائی، ولم يصبر علی بالئی،ولم يْشکر نعمائی، فليطلب ربا سوائی ِ ِ ِ ِ ِ ًِ ّ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ُْ ْ ْ َ َ َ ً َُ ْ ْ ْ َْ َ ََ َ ََ ِ َ ْ َْ ْ ُ ُ ُ َ«- )

ن تسليم شود، وبرآزمايشاتم بردبارباشد، وسپاس ری وجودندارد، ھرکس بخواست مگمن خدايم، که جزمن خدای دي

اه خود، دررديف صديقين ثبت ميکنم، وھرکس تسليم به قضای من نبود، گنعمت ھايم رابجای آورد، اسم اوررا درپيش

اه گھر!). ری غيرازمن برای خويش جستجو کندگوبرباليم صبرنکرد،وشکرنعمت ھايم رابه جای نياورد،بايد خدای دي

  !رباشگار ديگشدی وبربالھا صابرنبودی وسپاس نعم رابجای نياوردی، پس خدائی نداری، درطلب پروردتسليم خدا ن

رخواھان قرب خداوندی، الزم است بقضايش نيزراضی وبه مقدرات مومن باشی، خيروشر، تلخ وشيرين، وھرآنچه گ ا

بدانی که دربرابر مقدرات حذر سودی ری، وگکه بتوروی می آورد، ھمه راازجانب خدابدانی، وباديده رضا بدانھا بن

ان خدا خواھی شد، نشان ولی آنست که درمقابل گاه ايمانت استوارشد، به باب واليت خواھی رسيد، وازبندگھر. ندارد

خواست خداوند عزوجل کامال تسليم و راضی است، ولب ازچون وچرائی بسته است، ودراجرای اوامرحق کوشا، واز 

رنه چپ وراست رامی شناسد گاحفظ ميکند، بناچار اينچنين عبدی به صحبت قرب ميرسد، ديارتکاب منھيات خويشتن ر

رد، که آنھم ذات ذوالجالل خداوند اکبراست، ودراينحال است گونه پشت سررا، بلکه تنھا آنچه راکه درپيش رويدارد مين

ھمه اميدت خلق است، وبيم ردد، اما تو که گکه سراپای وجودش به صفای عاری ازکدورت،وخير بدون شربدل مي

شايی، گران زبان به مدح ميگاه باش که اين شرک است، چرا؟ چون دربرابر عطاوبخشش ديگوھراست ازايشان است، آ

  .واين شرک بخدای عزوجل است. وئی می پردازیگاه ازتودريغ داشتند به بدگوھر

خير است ونه توحيد، نميدانی که ھمه چيزرابايد نزددوستان خداازاين چيزھا وجود ندارد، نزد تونه ! فتاگش! وای برتو

رد، وراه وصول به حق رابپيمای، تاازسبب به مسبب برسی، گاه خدای بازگبه در. ازخدا توقع داشت، نه ازخلق خدا
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 شود وخود به گی می کند، تازمانيکه بزرگونه که جوجه، درزيرپروبال مادرزندگمبتدی ابتدا دست دسبب ميزند، ھمان

  .ميآيدپرواز در

شما که دراين مرحله ! رفته شده است، بدون اتکا ء بقدرت خود وعطای خلق؟گ آيا لقمه ای ازخوراکتان ازدست توکل 

ونه خودراازاھل ايقان وتوحيد ميشماريد؟ درحاليکه تنھا به قدرت وتوان گونه مدعی ايمان واسالميد؟ چگھستيد چ

  . به صرف ادعا به ثبوت نميرسدووسايل خويش پايبنديد،عاقل باشيد، امر خداپرستی

  

  .آمين»وآتنا فی الدنيا حسنه وفی الخرة حسنه وقناعذاب النار«

  .....ادامه دارد

  

  

 

 


