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  درويش وردک

  ٢٠١۵ سپتمبر ٠٨
  

 )درتوحيد(مجلس شصت ودوم
  قسمت نھم

َوالسماء وا«:خدای عزوجل فرموده است: درادامه فرمودند) رضی هللا تعالی عنه(شيخ َِ ِلطارقَّ ِ ند به آسمان گسو(-» َّ

فت عروج گيکی ازحوادث ش. ند خورده استگھانی آن سوگخداوند عزوجل به آسمان وحوادث نا). ھانی آنگوحوادث نا

است به آسمان، وباديده باطن خدارامشاھده کردن، لذا ھرکه راقلبی چنين صاف دست ) صلی هللا عليه وسلم(پيغمبر اکرم 

سينه ھای صديقين وراستان به . ن خواھد شد، وتمامی حجابھا ازپيش چشم قلبش برداشته ميشودداد، ديدارحق برايش ممک

من، انه ينظر «:فرموده است) صلی هللا عليه وسلم(انوار حق روشن است، اينست که رسول اکرم ُأتقوا فراسة المو ُُ َْ َ ََّ ِ ِ ِ ِِ ُٔ ْ ُ َّ

ِبنورهللا ُ ان گدل وقتی بمقام قرب رسيد، ستار). مومن به نورخداميبيند ازفراست وھشياری دل مومن بپرھيزيد، زيرا (- »ِ

  .رددگان ميگعلم وخورشيد معرفت دراوطلوع ميکنند، وروشنائی بخش عالم فرشت

ٌوهللا من ورائھم محيط« خدای متعال برای ھرکسی حافظی معين کرده است، تاازربايش شيطان نفس درامان باشد،  ْ ِ ِ ُِ ِْ َ َ َْ ُ«-

  ).٢٠سوره البروج آيه . ن تسلط داردخدای ازھرسوی برآنا(

شايد . ردان بدورخود ميچرخیگ تودارای فصاحت وبالغتی، اماخانه باطن خودراويران کرده ای وبمانند شتر آسياب 

،توحق ). وازاينجھت اين خطاب برايت سودی دربرندارد(ازسوی اولياء هللا مخاطب شده باشی، اما ديده باطنت نابيناست

وده ای، وخدانيز عنايت خويش راازتودريغ داشته است، آرزوھای دورودرازی، ولی بال پرنده اراده خاوند راضايع نم

  .وشتی برخاک افتاده  باقی مانده ای،  نياز بدوستی داری که راھنمائيت کندگات راشکسته ای، بسان پاره 

مسدود کردی، باب انس به فرشته ا انست بخلق باشد، باب انس به جن برويت بازميشود، اما ھروقت اين باب راگ ھر

بدان که خاصيت اشياء ازخود آنھانيست، بلکه خواست وقضای الھی آنھا راچنين صفاتی داده است، .برويت بازميشود،

ی نيست، آتش نمرود قادربه سوختن ابراھيم خليل نبود، گآتش بذات خود نمی سوزاند، آب بذات خود موجب رفع تشن

  . افکنده شد، سالم بدرآمد، وسمندر درآتش نميسوزدابومسلم خوالنی وقتی درآتش

. اه درعمل اخالص داشتی، ازرنج خلق خالص خواھی شد، ازميان آنان رھائی می يابی وبحق خواھی پيوستگ ھر

ردوبامحبت گام دوست دراومنگردد، خواھی بود، که دراين ھنگودرطلب حق بمانند مردی که ازھرسو بدنبال دوستش ب

َانآ اخوک«:فتگونه که که يوسف عليله السالم به بنيامين برادرش گ، ھمانيردگدرکنارش مي ُ َ ََ«.  

اه رحمت وعنايت گخدای راشبانه روز سيصد وشصت ن. اه علم ومعرفت قرارداده استگ خدای متعال زمين دل راجاي

اضه وافاده درآن ی اين الطاف ربانی راپيداکرد، نھرھای حکممت جھت افگان است، ووقتی که قلب عبدشايستگبربند

وبدنبال . است). صلی هللا تعالی عليه وعلی آله(ترنی قلبی که باين موھبت عظمی نائل شد قلب محمدگجاری ميشود، بزر
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ردن بنه، تاخداوند گتونيز درظاھر وباطن، باقول وعمل به دستورات وفرامين حق . اوقلوب صحابه، وسپس تابعين بود

  .ورسول ازتوراضی باشند

اولياء هللا بمصالح خلق که . ردن فرونھادگان عالقه بدنيا وخلق راازگحال آنکه ازخداورسول تبعيت کرد، بار خوشا به 

  .اه بدنبال تعلق خاطر پيدانمی کنندگآنان رابمانند فرزندان خود ميدانند قيام ميکنند، وھيچ

ان ودرويشان است، وبدان آنچه گمساياه باش، آنچه راکه دراختيار داری، تنھا متعلق بتونيست، سھمی ازآن مال ھگ آ

َ وانفقوا ممآ جعلکم مستخلفين فيه، فينظر کيف تعملون«يرد، حساب وکتاب درپی داردگدراختيار شخص قرارمي َ َُ َ ْ ْ ْ َْ ََ ُ ُ َْ ْ َْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ ُ َ َّ ُ َ َ«- )

  ).٧آيه . يدسوره حد. ونه عمل ميکنيدگتاببيند که چ.ردانيد انفاق کنيدگان گذشتگازآنچه که شمارادرآن وارث 

نجايش ولی باطنا وسيع گان راباخود برابر بدان، فقرارااطعام کن، بدان که خانه راستان وصديقان بظاھر کم گ ھمساي

  .است

شايد؟ ونيازمنديھای خودراازاوبخواھد؟ ازاسباب ظاھری گ کجاست آنکه باب خلق رابرخود بسته باشد وباب خالق راب

اه حق مقيم شووبرآستانه صبرتکيه زن، بدان که قضا گر تاچه ميبينی؟ بردرگبنببر، وارباب دنيوی راترک کن، بعد 

ام نيالب ازدعا ببند، که اين حالت مردان حق گفتيھا ببينی، بھنگوقدرالھی قطعی است، خودراميازار وبردبارباش،تاش

ُأمن ي«:راحت وآرامش،غنودن دردامن لطف حق است، ودوای تمام آالم رحمت يزدانی. است ْ َّ ُجيب المضطر اذا دعآهَ َُ َ ِ َّ َ ْ ُْ ْ ِ«-

  ).۶٢سوره نمل آيه ) جزخدا؟(اميکه اورابخواندگوی پريشان حال باشد، بھنگکيست که جواب(

اه اوروی گتمام درھا رابرويت می بندد، تافقط بدر. پريشانت ميکند تااورابخوانی، اوالحاح واصرار عبدرادوست دارد

وشش، گند، مانند مادری مھربان که جھت تنبيه وبيدارنمودن فرزند بازيدوستان خداباب قرب راباز ديده ا. آوری

ريان به ھرجای روی می گان راينز سفارش ميکند که دررا برايش بازنکنند،لذا طفل گدررابرروی اوميبندد، وھمساي

مھربان نيز اھک مادر مھربان روان ميشود، خداوند گردد، پس نادم وپشيمان وزاری کنان بسوی درگآورد، نااميد مي

  .انش ميبندد، تابسوی باب لطف اوبشتابندگ بروی بند- تمسک بخلق را- درھای

رغبت به دنيا ومتعلقاتش موجب تشويش خاطر .  فقيرصادق بايد خويشتن دارباشد، وباندازه کفايت کسب نمايد

 است که ھرکه را خوف خدانبود ازعقل بدوراست، واين بسان شھری. است،صبربربال ورنج موجب قربت است

 گرگله ای است بدون چوپان، که طعمه گاززمينھا زراعتی ای که وسيله تغذيه اھالی آنست، بی بھره باشد، يامانند 

يرد، بلکه ھمواره درحال سفراست، وغايت سفر اولياء هللا مقام گانسان خائف نمی تواند درجائی آرام وقرار . خواھد شد

اه به مقام قرب رسيدندو باطن اذن دخول ميطلبد، بدواجازه داده گطنی، وھرقرب حق است، راھپيمائيشان قلبی است وبا

  ).صلی هللا عليه وسلم(ردد، ھمانند قلب نبی اکرم گميشود، پس ازاينکه باطن مأنوس شد،قلب نيز مأذون مي

وھرھای انس رابدرمی گاه به قعر دريای محبت دست درازکند، گ عبد درحال خلوت وجلوت درمقام جزرومد است، ھر

  .»ای بنده تودرروی زمين خليفه خدائی«:يردگآورد، واينچنين مخاطب قرارمي

وی، خدايامرابه گای ابراھيم ب« :ويندگان رابست، شنيد که بدوميگدچار حيرت شد،ديد) رحمت خدابراوباد( ابراھيم ادھم

مام نعمت ودوام عافيت وثبات برمحبت را ردان، ازتوتگردان، وبرباليا صابرنما، وشاکرنعمتھايت گقضايت راضی 

  . »درخواست ميکنم

طنين آوازپنھانی رادرقلبش شنيد، بکوه حرارفت، درآنجا غاری بود، درآن سکنی ) صلی هللا عليه وسلم( رسول اکرم

ّيامحمد،يامحمد، ازشنيدن صدادچار ترس وبي: زيد، سفيدی مانند سفيدی صبح صادق براوطلوع کرد، ندايش ميکردگ م ّ

فت، يامحمد، کاربااين گبعدازمدتی صدارا مجددا شنيد که مي. فت،مرابپوشانيد،من صدائی راشنيده امگشت،گشد، بخانه بر

ِوهللا غالب علی امره«و. خود پوشانيدن تمام نميشود ِِ ْ َ َ ٌ َ ُ   ).٢١سوره يوسف آيه . خدابرھرکاری که بخواھد غالب است(-»َ
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رفته است وفاقد گط حياط خانه ای کاشته باشند، که اطرافش راچھار ديوارفرا مثال قلب مانند آن دانه ای است که وس

اه گسقف است، باران براونازل وآفتاب براو بتابد، وکسی آنرا مشاھده نکند، اما وقتی ساقه کشيدورشد نمود وثمر داد، آن

ان گدی رشد ميکند، وھماه دانه عنايت حق دردلی کاشته شد، بزوگردد، پس ھرگی ھويدا ميگاست که عظمت وشايست

  . ازثمرات وبرکات آن بھرمند خواھند شد

اه کسی ازدنيا کناره گھر. اولياء هللا درخواست ازخدا راکارھند، زير ازغلبه احتمالی حرص وآزبر خويش واھمه دارند

اه گنمايند، و ھرر اينکه بارجورخلق راتحمل گابدال بمقام ومنزلتی نميرسند، م. رددگرفت، بذل آن نيز برايش آسان ميگ

  .ينی راازدوششان برميداردگبه حمل رنج خلق تن دادند، خداوند متعال ان سن

ُّأن ناشئة اليل ھی اشد«فتار حق گدرخصوص اين ) رضی هللا تعالی عنه(شيخ ََّ ََ َ ِ ِ ِِ ّ َ آن پس ازخواب است، : چنين فرمودند» َ

 وقلب راطعام وشراب معنوی دادن، وبياد خدا رفتنوگاماخواب ازخلق بدورشدن، خوا ازھوای نفس وشھوات کناره 

  .مشغول شدن وبه قيام ورکوع وسجود پرداختن

ی نشان نميدھند، آنچه که ايشان رابخود مشغول داشته گصديقان آخرت رانيز شيرين ظاھری ميدانند، وبدان دلبست

.  شد، وبحق خواھی پيوستزينی، نميدانم کی ازمردم دور خواھیگاست،لقای هللا است وبس، اماتوازخدا دوری مي

ر، درتکاپويند، تامقام انس گير، وازآسمانی به آسمان ديگر، ازشھری به شھری دگمحبان صادق ازبابی به باب دي

يرند، درنفس خوقيامت برپای ميدارند، ونامه اعمال خويشرا محاسبه ميکنند، وھمواره گاه حق جای گرادريابند، ودرپيش

درآتش قھر الھی بيمناکند، اميدوارند که عنايت حق با آب رحمت آتش آنانرا خاموش درحال خوف و رجايند، ازسقوط 

من، فقد أطفاء نورک لھبی«:ويدگنمايد، واين خطاب دوزخ رابشنويد که آتش دوزخ مي َجزيامو َ َ ََ ُ ُُ َ ْ َ ْ َ َ ُ ِ ٔ ُ ذارای مومن که گب(-»ْ

ذشت، گ درلحظه ای پيموده وازآتش خواھند اه مسافت سه ھزار ساله راه راگآن). نور توشراره آتشم را خاموش کرد

وبدارقرب فرمانروای مطلق ميرسند، وپس ازاين قيامت روحانی بھوش ميايند، مشاھده ميکنند که جزشوق وحب محبوب 

ھمينکه اين مقام حاصل شد، بحکم . اه حق به جائی روی نمی آوريمگجزدر: فتگری دردل ندارند، خواھند گچيزی دي

شته وازقسمتھای خود که درعلم ازلی خداوند است وغيرقابل تبديل،بھره مند ميشوند، واين شعار گضرورت به دنيا بر

نفس خودرا ازدنيا خارج مکن، تانصيب خدائی خودرااستيفاء نمايد، اما ازخدابترس وبا آزوحرص : رادرنظر دارند که 

  . درطلب روزی مقسوم مباش، آنچه راکه ميطلبی ازخدابخواه نه ازخلق

ناھان ومعاصی توبه مينمايد، گن باقلب بسوی خدارھسپارميشود، درراه به آفات ومصائب برخورد ميکند، از موم

يرد، دراينحال باندامت وپشيمانی وسرزنش خويش طلب آمرزش ميکند، خودرابخدا گازاعمال خالف شريعت کناره مي

ْومن يتق هللا يجعل «شوده ميبيند،گابروی خود اه رحمت رگاه است که درگذارد، وباجان ودل بدوتسليم ميشود، وآنگوامي َ َ َْ َ َِ َّ ْ َ

ًله مخرجا َ ْ َ ُ خدای بنده رامی آزمايد ). ٢سوره طالق آيه .شايدگھرکس ازخدا پرھيز داشت، اونيز راه نجات رابرايش مي(-»َ

َّوبلونا ھم باالحسنات و الس«ونه عمل ميکند، گان معلوم شود که چگتا برای خود وھم َ َِ َ ََ َ َْ ِ ْ ُ ْ آنانرابانيکی ھا وبديھا (- »ِياتَ

  ).١۶٨سوره اعراف آيه .آزموديم

يرد، تابه نعمت الھی اعتراف نمايد، وآن اعتراف عبارت گ قلب انسان رااحساس خيروشر، عزت وذلت،فقروغنی، فرامي

ه باب ام بال، و معترف شدن به ذنوب وجرايم، واين صفات است که بنده راقدم بقدم بگاست ازشکر نعمت، صبربه ھن

وشی نشنيده، وبه قلب احدی نيز گ رامی بيند که ھيچ چشمی نديده، ھيچ ئیملک راھبری می نمايد، ودرآنجا چيزھا

آيا توای شتر آسياب . ر زمان حسنات وسيئات به پايان ميرسد، زمان مکالمه ومجالسه فراميرسدگدي. خطور نکرده است

ران گوقعودی، امادرقلبت اخالص وجود ندارد، برای ديای نادان تودرقيام ! ردان، اينھا را درک ميکنی؟گ

ای کسيکه اززمره نوع انسان خارج شده وازصف صديقين کناره . يری، وچشمداشت داریگزاری، روزه ميگنمازمي

؟ ازاين بيم دارم که .رفته ای، آيا نميدانی که من راھنما ودلسوزت ھستم، به راه حق ھدايتت ميکنم وناصحت ميباشمگ
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رفتارآئيش،پس ھرچه زودتربيا، وازآنچه که درآنی بدرآی، گيا وکفر ازجھان بروی، ودرقبر به عقوبت منافقين  درحال ر

من باتو دشمنی ندارم، .  روبرو خواھی شدگلباس مخالفت راازتن درآر، ولباس تقوی بپوش، بدان که بزودی با مر

 ازدرونش خبرميدھد، ھرکس خدای راشناخت زبانش چھره مردصالح. فته ام بياد خواھی آوردگبزودی آنچه راکه بتو 

  .ويائيش ازخداواظھار نيازش بخداستگکند ميشود، و

  .رات وتبديالت ظاھر رامشاھده ميکندئيان قلبش بسته ميشود، و تغگشود، ديدگان ظاھر راگاه ديدگ مومن ھر

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

  .....ردادامه دا

  

  

 

 


