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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
  درويش وردک

  ٢٠١۵ سپتمبر ٠٩

 )درتوحيد(مجلس شصت ودوم
  قسمت دھم

َّنی اصطفيتک علی النِا«:خداوند موسی عليه السالم را مخاطب قرارداد وفرمود َِّ َ ُ ْ َْ َ ِاس برسالتی وبکالمیُ َِ ِ ِ ِ َِ َ من تراوسيله (-»َ

  ).١۴۴سوره اعراف آيه . رسالت وطف خطاب قراردادن، برمردم برگزيدم

توروزی گوسفند ميچرانيدی، يکی ازآنان ازگله جداشد، وارادنبال کردی، وپس ازتحمل .  ترابخود نزديک گرداندم

اين مھرونشانه (؟.بدوگفتی، که چرامن وخودرا رنجه کردیمشقت فراوان بدورسيدی، برسينه نھادی ونوازشش کردی، و

معصومين ازھرجھت وجانب بعنايت حق محفوظند، اما کسانيکه ميخواھند، به رستگاری نائل شوند، ). عنايت حق است

  .بايد ازدودريا بگذرند، دريای حکم ودريای علم، ودوصحرا راپشت سرگذراند، صحرای خلق وصحرای نفس

است، خوابشان بسان خواب غرق )اندک(انيند که شب وروز ندارند، خوراکشان مانند خوراک بيماران  اولياء هللا کس

شدگان،گفتارشان بھنگام ضرورت است، ھرکس خدای راشناخت زبانش کند ميشود،اماھرگاه خداوند اراده نمايد به 

ه انگشت و زبان فرقی نمی ماند، نطقش درمی آورد، منتھی بدون اسباب ووسيله، وبدون علت، به طوريکه ميان اشار

پرده ھا کناررفته وقيد وبندھا بازميگردد، عزل وتوليت، اذن واستئذان يکی ميشود، رسيدن ويافتن چنين حالتی باخروج 

الحمد  رب «:ازخانه وجود،وفنای موجوديت حاصل می گردد، وبدنبالش وصول به باب نعمت،وگويائی بدين کالم که

ُاياک نعبدواياک نستعين«رگاهووقوف برد،»العلمين ُِ ِ َِ ْ َْ ََ ََّ ََّ ْواسجدواقترب«وبه ھنگام ديدار،)ُ ِْ َ ْ َ َْ پس ازديدار، نعمتھای خداوند » ُ

رابديگران نسبت مده، تودربرابر الطاف الھی ناسپاسی، زنارشرک راازگردن بازکن، بخدابرگرد، ازجان ودل توبه کن 

  .تاظاھر وباطنت بخدا نزديک گردد

ْبلغ ما انزل أليک من «درآغازنبوت،مدتی پنھانی دعوت مينمود،تاخطاب) صلی هللا عليه وسلم(مبر اکرمپيغ) ياغالم ِ َِ َْ َ َ َِ ْ ُ ْ ِّ

َربک رسيد، وبدعوت آشکارا مأمورگريد، اما ).۶٧سوره مائده آيه . آنچه ازخدابرتونازل شده است به ديگران برسان(- »َِّ

افعال واعمال (ره جامه رابازکرده وآنرا درمعرض فروش قرارداده ایتوھرچه راکه ميبينی فورا آشکار ميکنی، پشتوا

 ).خودرابرخ ديگران ميکشی

ئيک نظرودقت درلقمه که آيا حرام است ياحالل، ديگر طاعت وعبادت :  چھارچيزاست که صالح قلب درآنست

گريستن رابايد باورع ودقت بااطمينان خاطر، سوم حفظ وقار، وچھارم ترک آنچه که ازخدايت بدورميدارد، اما لقمه ن

تمام انجام داد، چراکه ازمبانی دين يکی استفاده ازنعمت حالل است، مومن درھنگام خوردن ونوشيد، ازکتاب وسنت 

دستورميگيرد، ھرچه راخالف فرمان آندو ديدازآن اجتناب ميکند، وبخدای برميگردد، وامرونھيش رااطاعت مينمايد، 

ای جاھل، ھرگا غبار راه برطرف شد آنگاه متوجه .  باخدای خودتجديد عھد ميکندازاوياری ميطلبد، وپيش ازمرگ

  ).٨٨سوره ص آيه . بعدازخبرآن آگاه خواھی شد(»لتعلمن نباه بعد حين«خواھی شد که چه ميگويم،
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يات ،سپس اورازنده کن تادرح)مقھورگردد( نفس خائن است،چگونه بفتوايش قانع ميشوی؟ باآن مبارزه کن تاکشته شود

  .دوباره اش به نفس مطمئنه برسد، درھای لذات وشھوات رابرويش ببند، تاکامال پژمرده شود

 قوم، شب ھنگام، خواب رفتن اھل وعيال رادوست دارند، تاازير بارزحمات آنان فراغت حاصل نمايند، وبا فراغت 

زخدا کاشف باليا ودافع رنجھا کسی پيش ازحصول سختی خدارا يادکن، نه بھنگام بال، بدان که غيرا. بخدابپردازند

  .درنظرمومن واقعی سود وزيان، عزت وذلت، وفقروتوانگری يکسان است. نيست

رضی هللا (معنی اينکه ميگويند که نگاھش برايت سودمند نبود، وعظ واندرزش مفيد نخواھد بود چيست؟ شيخ) پرسش (

دورداشته اند،وفقط متوجه لقاء هللا ھستند، آنان اگر کسی گروھی ھستند که دنيا وآخرت راازنظر : جواب داد) تعالی عنه

را بنگرند نگاھشان سراسر پند واندرزاست وافع وسودمند،ولی حقيقی ھرگاه زمين خشک رابنگرد، خداوند آنرا حيات 

نو می بخشد وسرسبزش ميگرداند، واگريھودی  يانصرانی رابنگرد، خداوند دراثر برکات نگاه او آنھا راھدايت 

  ). وطبعا گروھی دربرابر اينان ھستند که نه نگاھشان ونه پنداواندرزشان متضمن فايده ای است:(فرمايدمي

ھرگاه بنده به زھد روی آورد وازمعاصی برگشت، خداوند باب قرب خويش را بروی او ميگشايد وبخود نزديکش 

  .ميگرداند

سند است دوری ميکنند، لذا آنان اتقياء وبزرگانند، اما بجوارح وقلوب درگفتارند، ازآنچه درنظر خداناپ) راستان( قوم 

وحتی فرايض ! آنکه ازخدا بدوراست،معبودش درھم وديناراست، که ھروقت آنراازدست بدھد قيامتی برپاميکند،

اگر فرزند فاسقی نيزازوی فوت شود ، دچار جزع : رابجھت آن مھمل ميگذارد، معبود ديگرش عالقه بغيرخداست، مثال

ای کسانيکه ! ای کسانيکه ازحق وازدين و آداب شرع بدوريد، وبدنيا ونفس روی آورده ايد، . يگرددوفزع م

خدارافراموش کرده، وبندگی خلق رابرگزيده ايد،بدانيد که بناچار روزی درپيشگاه حق حاضر خواھيد شد، پس ھمين 

چه غير ذکرخداست باطل است، وھرآنکه به امروز درطلب لقای حق باشيد، دنيا وخلق ونفس رارھا کنيد، آگا باشيد آن

توشب . طالبين دنيا فراوانند وطالبين آخرت اندک وطالبين حق عزوجل کمتر. معامله باطل پرداخت، زيانکار است

بخواه، وآنچه بھره ات راازدنيا بادست شرع بگير، آنچه راکه کشرع بتو رواداشت ! وروز درانديشه دنيائی، ای غافل

رامنع کرد ازآن خودداری کن، دربيع وشری وداد وستد، وخورد وخوراکت بدقت بنگر، آنچه راکه حق تست ازآن 

  .استفاده نما، وآنچه ازديگران است، ازآن بپرھيز

 ھرگاه محبت حق بردلت غلبه نمود، دنيا وآخرت ،عطا ومنع، رد وقبول، و خيروشر درنظرت يکسان ميشود، زيرا حب 

تمام اشياء درنظر محب محو است،االعشق ذات حق، گاھی درمشاھده جالل است وزمانی . حق موجب جمع اضداد است

انی «مفتون جمال، ھراندازه نزديکتر شود، آتش شوقش بمانند موسی عليه السالم فروزانتر ميگردد، آنچه که ميشنود

آتش اشتياق چنانشان (وھرچه نزديک ميشوند دورميگردنداست، اينگونه دلھا انوارقرب را مشاھده کرده اند، » اناهللا

حتی يبلغ «). ميگرداند،که عليرغم نزديک شدنشان،چون ھنوز واصل نشده اند،بيش ازپيش احساس دوری وھجرمينمايند

انقطاع خواستھای درونی وازھوای نفس بريدن زمان وصول آنست، ودراين ). تازمان معين آن فرارسد(-»الکتاب اجله

 است که طالب مطلوب ميشود، قاصد مقصود ميگردد، ومريد به مراد مبدل ميشود، اين جذبه ای است ازجذبات ھنگام

حق، که وقتی بنده اش راديد که ازبيت وجود خارج شده است وخودی خود راازدست داده است، رشته آرزوھا وشھوات 

  .يز اورا درحجر لطف خويش جای ميدھدراقطع نموده ، ومدام درادای فرايض ونوافل کوشاست،خداوند متعال ن

 اما،ای که عمل اھل نارانجام ميدھی ورانتظار جنت وفالحی، بدان که راه فالح ورستگاری اين نيست که تو درپيش 

  .گرفته ای

نفس راازخواستھايش بازدار، لقمه ای راجزبه اذن خداوند مخور، داروئی راجزبه « : يکی ازبزرگان گفته است

َوھويتولی الصالحين«.»بکارمبر،تاطبعت با آنچه که درکتب طب مقرر است سازگارشود) براووتوکل (امرخدا ْ ِ ِ َّ َّ َ َ ََ َ اوست (-»ُ
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طبيب اينچنين شخصی محبوب اوست، که غذا وشرابش راوی تعين ميکند، دراين ھنگام . »سرپرست ودوست صالحان

ف راست متوجه ميشد، دستھا رابعالمت صيحه ای کشيدوبرپای خاست، گاھی بسمت چپ وگاھی بطر) قدس سره(شيخ

واحريقا، وامصيبتابرشما، آنگاه دستھا رابدعا برداشت، و نشست وبدون اينکه کلمه ای : تسليم بلند کرده بود، سپس فرمود

  .سپس بلند شد، ورنگ چھره اش گاھی سرخ وگاھی زرد ميشد.برزبان آورد

، وديگر درانديشه اين نيست که خدا چه  آفريده است وچه  دل ھرگاه ازدنيا قطع عالقه کرد،مھمان خداوند ميشود

نيافريده، بجائی ميرسد که ھم محب است وھم محبوب، ھم طالب است وھم مطلوب، ھم ذاکروھم مذکور، 

  .»اندردوجھان غيرخداھيچ نديدند«زيرا

ُه عجب وخودخواھی آگاه باش ک.  اين آخرزمان است، زمان خودخواھی ونفاق است، زمان شيوع کفر وناسپاسی است

اگرپرسيده شودکه عالمت نفاق چيست تاازآن اجتناب کنيم؟ بايد . ازخدايت دورميسازد، ازھدايت او بدورت ميدارد

َألمنافق أذا وعد اخلف و أذا حدث کذب «:مراجعه نمود که فرموده است) صلی هللا عليه وسلم(درجواب به سخن نبی اکرم  َِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ََ ََ ْ َ َ ُ َ ُ ْ َ

ِواذا ْئ َتمن خانَ ََ ِ نشان منافق آنست که ھرگاه وعده ای داد، خالف آن عمل ميکند، ودرگفتارصادق نيست، وھروقت (»ُ

  ).بدواعتماد شود خيانت ميکند

مومن تازمانيکه جايگاه خودرانشناسد، وباديده باطن موقعيت ووضعيت خويش رامشاھده نکند، ازنعم دنيوی استفاده 

منيت ندارد، پرنده قلبش دربيابانھای تفکر ودرصحراھا جستجو ميکند، تاازعاقبت خود نکرده وشادمانی وآرام وقرار وا

مطلع شود، فرشتگان دراينحال سرگشتگی اوراميبينند يکی بديگری ميگويد،اين فالنی است،ازمحبوبين وصديقين است، 

ی اين مراحل وکسب اين دارای اينچنين مراتبی است، ودست قدر است که اورابه ھرسوھدايت ميکند، مومن بعدازط

به خانه ات برگرد، واين گنجينه ای را که يافته ای نگھدار، اسرار خويش پنھان : مقامات ،ندائی راميشوند که بدوميگويد

که درآرزوی کسب چنين مقامی ھستی، ! اماتو. دار، به قلب وباطن متوجه شو، دست دردامن کتاب حکم وعلم بزن

رحاليکه سراپا يت راھوای نفس فراگرفته است، ھرگاه به نمازميايستی، بجای نماز چگونه بدان دست خواھی يافت، د

مشغول خريد وفروشی، درفکری که چه بخورم وچه بنوشم، اندرونت راھرچيزی فراگرفته است، االنماز وتوجه به 

شبھه،دوم،مخالفت بانفس ابتدا پاک کردن لقمه حرام و: پرسيده شد دوای اين بيماری چيست؟ جواب داد. اعمال وارکان آن

ھرگاه قلب بنده بااين فرامين آشنا شدوبدان عمل نمود، قلق واضطرابش برطرف . وازارتکاب معاصی بدور بودن

  .ميشود، وبجای آن آرامش وسکون حاصل مينمايد

گاه کسی روی  بارخدايا، مارابوسيله شناخت خود، ازديگران بينيازگردان، زيراھرگاه بنده استغنای بحق يافت ديگر بدر

نمی آورد، ووقتی به قرب حق مستغنی شد، ازبرنده ترين سالح شيطان که اتکاء خلق است، درامان خواھد ماند، ابتداء 

قلب وسپس ظاھر بصالح می آيد، يوسف عليه السالم راھر که ميديد دلباخته او ميشد، ولی چون اومحبوب ديگری داشت 

  عتنا نمی نمود،روی ازديگران پنھان ميداشت، وبه کسی ا

ُوياليت ما بينی وبينک عامر       « ِ ِ َِ َ َ َ َْ ْ َْ ََ َ ُ وبينی وبين العالمين خراب-----------َ َ َ َِ َِ َ َ َْ ْ َْ َ«  

  ).آبادان بود، ديگر باکی نيست که آنچه بين من وجھانيان است، ويران باشد) رابطه ما(ای کاش آنچه ميان من وتوست(

  ).ء بخلق خراب گرديدمنادی حق سررسيد وبنای اتکا) لذا(

َبسم هللا مجراھا ومرساھا«اسراردرکشتی قدرت ودردريای علم درحرکتند، ْ ْ ُْ َِ َ َ ِ وبه فرمان -جريان ياسکون آن بنام خدا.(»ِ

  ).اوست

  !آمين»ربنا آتنا فی الدنيا حسنة وفی االخرة حسنة وقنا عذاب النار«

  ....ادامه دارد

 


