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درويش وردک
 ٠٣سپتمبر ٢٠١۵

مجلس شصتم ودوم )درتوحيد(
قمست ھفتم
شيخ)رضی ﷲ تعالی عنه( ھمچنين فرمودند :ای بندگان خدا ،شمادردارحکمت ايد ،وناگزير به استفاده ازسبب وواسطه،
ازخدای خود بخواھيد به طبيب ماھری راھنمائيتان کند ،که بيماريھای قلبتان رامداوانمايد ،ودستتان راگرفته وبه درگاه
قرب رساند .اماشما به خدمت نفس وپيروی ھوس تن درداده ايد ،وازاندرزو پذيرش آن سربازميزنيد.
من درراه اجرای اوامر خداوند گستاخترين مردمانم ،آنچه راکه بايسته است بشما ميگويم .گوش به سخن آنانيکه بمنظور
ارضای نفسھای خود دربرابر پادشاھان وفرمانروايان خويشتن راخوار وذليل کرده اند ،وبه اندازه مورچه ای برای خود
ارزش واعتبار قائل نيستند ،ندھيد ،آنان ازرعايت امرونھی حق عزوجل بدورند ،خداوند  ،روی زمين را ازلوث وجود
اينگونه افراد پاک نمايد ،ياطوری ھدايتشان نمايد ک ازاين ننگ اخالقی رھائی يابند .من ازکسی که بزبان ﷲ گويد
وقلبش متوجه غيرباشد ،بيزارم .ای ذاکرﷲ ،خداراچنان ياد کن که قلبت گواه زبانت باشد.نزد من ھمگان برابرند،اما
آنکه تقوی داشته باشد دوست من است ،وھرکه خدای رانافرمانی کند دشمن  ،پس دوست ايمانی کسی است که ازاوامر
خداورسول اطاعت کند.
بارخدايا اين روش رادرمن ثابت بدار ،وبندگان خودرانيز اين موھبت عطا کن ،چون اين امری است که باادعا وزبان
آوری بدست نمی آيد ،بلکه وسيله حصول آن ترک ريا ودشمنی بانفس وشھوات شيطانياست.عاقل باشيد ،من دردل شما
معرفت نمی بينم ،بلکه دلھايتان مملو ازکبروخودخواھی است.
آغاز راه ذکر الاله االﷲ است ،زيرا ھنوزايمان به حد کمال نرسيده است ،وھنگاميکه ايمان کمال يافت ،ذکربه الاله اال
انت مبدل ميشود ،چون ذاکر دراينحال خداراحاضر ودرمشاھده ميبيند ،لذا سباق خطابش حاضراست.
ھرکه دست طمع به درگاه خلق دارد ،ازوصول به باب حق محروم است .ھرکه درجوانی خدای راخدمت کرد،درحال
پيری اورا بی نيازميکند.
مومن ھمينکه ايمانش رشد يافت ،ازتمام مخلوق بی نيازميشود ،گرچه مالک خرقه يالقمه ای نيزنباشد .بيدار باشيد
وخوب دقت کنيد که بشما چه ميگويم ،من ازجانب خدا ميگويم ،وجزحق چيزی برزبانم جاری نمی شود .بيشتر
شماراميبينم که ازحق محجوبيد ،مدعی اسالم ومسلمانی ھستيد ،ولی ازحقيقت اسالم آگاھی نداريد ،تنھا به اسم ازاسالم
قناعت کرده ايد ،بدانيد که به شرايط ظاھر عمل کردن بدون پشتوانه باطن سودمند نيست ،اعمالتان فاقد ارزش است.
شب قدرنشانه شب صالحين است ،آنرا که نورباطن حاصل شد ،درآنشب نورآسمانھا،نورفرشتگان ونورچھره
خودرامی بينند که بروی زمين ميتابد.
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ھرگاه بنده خدای رابحق وحقيقت شناخت ،به مقام قرب ميرسد ،ونعمت انس وعزت بدو عطاميگردد ،اما جھت آزمايش
دراينحال گاھی اين مقام ازاوگرفته ميشود ،اگر ضعيف االيمان باشد وقتی دست خودراخالی می بيند ،به نفس برميگردد،
واگر ايمانی قوی داشته باشد ازآزمايش موفق بدرآمده ،ازنفس ميگريزد ،وبه خدامتوکل ميشود ،دراينحال حجاب ازوی
برداشته ميشود ،وبه مکان ومقامش بازگردانده خواھد شد.
جنيد)درود خدابراوباد( ،درغالب اوقات ميگفت :چه چيزی دراختيار من است؟ آيا بنده درمقابل اربابش مالک چيزی
ھست؟لذا نفس وتمامی وجود خويش رابخداتسليم ميکرد ،وازخود سلب اختيار مينمود ،وبااطمينان خاطر به تمام مقدرات
الکتاب َ ُ َ َ َ َ ﱠ
وھويتولی
حق رضايت ميداد ،وبه گفتار خدای عزوجل عمل ميکرد که فرموده است ِ »:ﱠ
نزل ْ ِ َ
أن َولِئی ﷲ ُ ﱠ ِ
الذی َ ﱠ َ
الصالحين«)-ھمانا دوست وسرپرست وپشتيبان من خداوند است که فرستاد کتاب را،واوست سرپرست شايستگان.سوره
ﱠ ِ ِ َ
اعراف آيه .(١٩۶
ميگويند ھرگاه فضيل عياض سفيان ثوری راميديد ،به اوميگفت بياتا ھردو برای خود گريه کنيم ،چون ازعلم واراده
خداوند درمورد خود بی خبريم ،وھميشه ازسوء عاقبت نگران بود .چه نيکو گفتاری است!! اين کالم کسی است که
خدارا بحق شناخته است ،وازتصاريف وتغئيراتی که درعلم خداگذشته است می انديشد ،ونميداند که اززمره کسانی است
که به امر خدابه جنت داخل ميشوند ،ياازآن گروه که خالدفی النار ھستند ،اولياءﷲ ھيچگاه به عبادات واعمال خويش
مغرور نمی شوند ،چون يقين دارند که قبول عبادات درحسن خاتمه است.
امروزه پادشاھان  ،توانگران  ،دنيا ،سالمت ،وعافيت،خداوالھه بيشتر مردم شده اند ،تمامی زير بناھای عقيدتی
دگرگون گرديده اند،مرزوق راراق ،مملوک رامالک،فقيررا غنی ،عاجزراقوی ،ومرده رازنده ميدانند ،بدانيد که من
ازشما پيروی نمی کنم ،ومذھب شماراقبول ندارم ،بلکه من برراه کتاب وسنت نبی اکرم)صلی ﷲ عليه وسلم( ھستم،
وشما رابه ترک ريا ونفاق وعاجزدانستن مردم ميخوانم .زيرا اگرزورمندان راستوديد ،وتوانگران رادردل جای داديد،
وخدارافراموش نموديد ،حکمی که درباره شما صادرميگردد بسان حکم پرستندگان بت است.
وای برتو! خدای خالق بت ھارا بندگی کن ،دربرابر اوخودراخواروذليل بدان ،بخدای بگرو تامردم بخدمتت درآيند ،به
اندازه که توخدارابزرگ بدانی ،درنظرمردم بزرگواری ،اگر خداراردوست داشته باشی مورد محبت ديگران قرار
ميگيری ،به ھمان اندازه اوامر ونواھی خدارا احترام گذاشتی،مورد احترام مردم واقع ميشوی ،اگر بخدانزديک شوی،
ھمه بسويت می آيند .بدان که ياد مرگ دوای تمام امراض روحی است ،وغلبه برنفس وآرزو ھا نيز بيادمرگ ممکن
است ،چه شبھا تاسحر درفکر مرگ بوده وگريه کرده ام ،وميگفتم :بارخدايا،بارخدايا قبض روحم رابدست فرشته مرگ
رو يا بودم ،وقتی ديده گشودم مردباوقاری رادرنزدخوديافتم،بدوگفتم توکيستی؟
مسپار ،خود قبض روح نما ،دراين عالم ٔ
گفت من فرشته مرگم ،گفتم ،من ازخدادرخواست کرده ام که خود مراقبض روح نمايد،گفت به جھت اين تمنا رانمودی،
من چه تقصير دارم ،بلکه مامورم عده ای رابارفق ومدارا قبض روح نمايم ،وعده ديگر راباخشونت ،پس دست درگردن
من انداخت ،وقتی ازاين حال بخود آمدم درحال گريه بودم.
پرسنده ای سوال کرد آيا آتش اشتياق سوزنده تراست ياآتش خوف؟ گفته شد :آتش خوف برای مريد است وآتش شوق
ازآن مراد ،اين چيزی است وآن چيزی ديگر ،نزدتوکدام يک ازاين دوآتش وجوددارد؟ خوراباڼ بسنج .ای کسانيکه
براسباب ظاھری تکيه کرده ايد ،آگاه باشيد که نافع وضارشما يکی است ،پادشاه وفرامانروايتان يکی است ،وخدای
ْرک
شمای يکی است ،آيا قول خدارا نشنيده ايد که فرموده استْ َ َ » :
فمن َ
صالحا ً َواليُش ِ ْ
کان َ ْ ُ
يرجو ِ َ
عمالً َ ِ
لقاء َ ﱢ ِ
ربه َ ْ َ ْ َ ْ
فليعمل َ َ
أحداً«)-ھرکس به لقای خداوند اميد وارباشد ،بايدعمل صالح انجام دھد ،ودرپرستش کسی رباخداوند شريک
ربه َ َ
ِِ َ َ ِ
بعبادة َ ﱠ ِ
نسازد .سوره کھف آيه .(١١٠
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وجودنفس ميان تووخدا جدائی انداخته است ،اگر ميخواھی بدانی چگونه اين جدائی رابايد برطرف کرد ،گوش کن
تابرايت بگويم ،بايد به مخالفت نفس پردازی ،گوشت ازشنيدن تقاضاھايش کرباشد ،درمقابل شھوات ولذايذ زندگی تسليم
نشوی ،اگرچنين بودی دراينحال است که دربرابرت بزانو درمی آيد ،واين مانع وصول بحق راازپيش پای برداشته ای،
ھبط روح
نفس بسان گوشت پاره ای فاقد توان وحرکت ،درپيش پايت خواھد افتاد ،روح مطمئنه دراودميده ميشودو َم ِ
عقل ،روح زھد ،روح طمأنيه ،باالخره روح نفرت وبيزاری ازغيرخدا قرارميگيرد.
بخدای بگرويد وبه رسولش ايمان آوريد .پايه واساس وصول بحق ايمان است ،بنيان تمام نيکوئيھا ايمان است ،واخالص
پايه نبوت ونبوت بنيان رسالت است .اساس وبنيان واليت وبدليت وقطبيت نيز برپايه ايمان واخالص استواراست.
ميگويند وقتی فضيل بن عياض)رحمة ﷲ عليه( وفات يافت ،پدرش اورادرخواب ديد ،پرسيد خداوند باتوچه کرد؟جواب
داد ،ای پدر،من کسی رانديده ام ،که باندازه خدابربنده مھربان باشد .ای فرزند عزيز الزم است که بخدابپردازی ،وبدانی
که خانه خانه اوست ،رزق آفريده او ،وھرچيزی رابه اندازه درروی زمين قرارداده است .فرشتگان مأمور تقسيم
ارزاقند ،چه برای نيکان وچه برای بدان.
بدان که تيرھای آفات ازآن جھت بربنده اصابت ميکند ،تاوی رابيازمايد ،ومعلوم گرددکه آيا دربرابر باليا)صبر( وانقياد
ورضائيت کامل داری؟ اگر چنين بود آنگاه است که طبيب قرب اورامداوا می کند ،طبيب خيربلندش ميکند ،وباالخره
طبيب شوق درآغوشش ميگريد.
مومن درزمين نماينده فرمانروای مطلق است .ھرگاه ازپس پرده غيب رازی بروی گشوده شود ،عليرغم درزمين بودن
قلبش ،ازاين مائده آسمانی بھره مند ميشودو رحمت خدای رامشاھده می کند ،ودراين حال اھل مجلس رامخاطب
قرارداده ،ميگويد ،مرامعذور داريد ،من دربند حالم ،ودراين حال کرواللم.
بگاه فرارسيدن مرگ ،کليه ارتباطات قطع ميگردد ،شخص راازنزديکان جدا ميکند ،پس پيش ازآنکه مرگ فرارسد،
خوددلبستگی بغير راقطع کن .آگاه باش که قبردھليزی است که دری بسوی حق دارد .پيش ازآنکه بميری ،خود بمير،
ازخود وازغيربمير .اين مرگ وسيله زندگی ابدی است .دردست قدرت الھی بسان مرده ای باش ،که اگر اين مرحله
رادريافتی به مقام قرب خواھی رسيد ،وديگر برايت يکسان ميشود که آيا قيامت برپا ميشود يانه ،آيا مرگی ھست ياخير،
اما اينراھم بايد بدانی که درھيچ مرحله ای اجرای احکام ازکسی ساقط نميشود.
بنده ازطريق کاروکسبش اعاشه ميکند ،وھمينکه به کمال ايمان رسيد ،آنگاه ازخزانه توکل نيز برخوردار ميشود،
پيغمبراکرم)صلی ﷲ عليه وسلم( فرموده است َ َ »:ﱠ ُ
تفرغوا ِ ْ
مااستطعتم«)ھراندازه که ميتوانيد خودراازغم
ھموم ﱡ ْ َ
الدنيا َ ْ َ ْ ُ ْ
من ُ ُ ِ
زندگی خالص نمائيد( .درفکرمرگ وعاقبت آن باش ،به صراط ونتيجه آن بينديش ،باقلب پاک وباطن مصفی
بخدامشغول شو ،باشيطان نفس مبارزه کن ،درراه خدا آزاده باش .بدان که توحيد نابودی اتکاء به خلق است ،ووسيله
پرواز سرشت خاکی به عالم فرشته ،وھمچنين گذشتن ازمقام ملک وبخدارسيدن است.
اسالم ظاھراست وايمان ومعرفت معنای آن .به ھرنحوی که برايت ممکن است درصدد پند گيری باش ،باقضا وخواست
خداوند معارضه مکن ،نشنيده ای که عزيرپيغمبر درامرخلقت مجدد دچارترديد شد ،درنتيجه خداوند اوراصدسال ميراند
ودوباره زندکرد؟ پس لب ازچون وچرائی واعتراض ببند ،زبانت راھمواره به استغفار عادت ده وقلبت رابه اعتراف،
وباطنت رابه وقار وآرامش ملزم گردان.
ذکرابتدادرزبان است ،سپس به قلب راه می يابد ،وبمجرد غلبه شوق ،مجددا بزبان برميگردد.
استفاده ازخورد وخوراک ازروی شھوت ،دل راسخت ،باطن را محدود ،ھشياری رازايل ،وموجب تقويت حرص
وطول امل ميگردد .ای کسانيکه درزندان ھوای نفس گرفتاريد،ای بندگان خلق ،ای خداناشناسان ،عاقل باشيد ،مرگ را
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بخاآوريد،ياد مرگ موجب گشايش مشکالت است،ھرگا درياد مرگ بودی ،تمام آرزوھای باطل ازتو دورميشود،
وحرص وآزت ضعيف می گردد .به خدای برگرد وتمام امورت رابدو واگزار.
»ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفی االخرة حسنه وقناعذاب النار«
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