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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
  درويش وردک

  ٢٠١۵ سپتمبر ١۶
  

 )درتوحيد(مجلس شصت ودوم
  قسمت يازدھم

) زيرا(ينی باشيراست، ھمنشينی بندگان خدا، ازحيث خوف وترس، بسان ھمنش: درادامه فرمودند )قدس سره(شيخ 

شيرھرگاه سيرباشد ديگربتو نمی پردازد، واگر برايش مزاحمتی ايجاد نمائی، ممکن است پاره ات کند، ھمچنين صديقين 

  .اند که درصحبت موالی خوی شاند، درصورتيکه برايشان مزاحمتی ايجاد کنند، قطعا خشمگين خواھند شد

َادعواربکم تضرعا وخفية انه ال يحب المفسدين«:اوند متعال درمورد قول خد) رضی هللا تعالی عنه( شيخ  ًِ ِ ِ ِْ ُْ ْ ُّ ُّ َُّ ُ َّ َ ُ َ َ ََ ْ ُ ُ ْ خدای (-»ُ

  ).۵۵سوره اعراف آيه . رادرحال زاری وپنھان بخوانيد، ھمانا اومفسدين رادوست ندارد

  .تدیآن کسی که ازغيرخدا درخواست نمايد، و دست حاجت بسوی خلق دراز کند، متجاوزيست مع: فرمودند

شماروشنی قلب ھستيد، زيرا ھرکه برای رضای خدا به سخنی گوش داد، :  عبدهللا بن مسعود به يارانش ميگفت

  .نوراست، وافزود درغير اينصورت به نزد من نيائيد که کدورت خواھيد بود

. ند، وخواص به حالعوام به قال اقتدا ميکن: سوال شد که آيا بايد به قال اقتدا نمود يابه حال؟ شيخ فرمود) پرسش(

  .توازکدامين گروھی؟ نبضت رابمن ده ،تا شدت بيماريت رادريابم، ودرمان آن بکوشم

) ازعادات رسول اکرم عيادت بيماران بود،ولی متأسفانه امروز اين کار ترک شده است، واين ) صلی هللا عليه وسلمٌ

 برفھم معنای ظاھری آن ، ذھن رامتوجه پيام عميقی تأمل دراين عبارت عالوه(تندرستانند که مورد عيادت قرار ميگيرند

  .پس من نيز ازآمدن بخانه ھای شما وتناول غذايتان خودداری ميکنم). ميکند که مقصود اصلی است

 بارخدايا، گزند خلق را ازما بازدار، بارخدايا شرنفس وھوای طبع راازما بدورکن، من ازاين دريای ژرف بيمناکم، تنھا 

  .يتواند کسی را درآن بشنا وادارد، وترس ازاين است که مبادا عنايت شامل حال نشوددست قدرت  توم

ُأنما يخشی هللا من عباده العلمآء « َُ ْ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ْ َ ْ َ   ).٢٨سوره فاطر آيه. دانشمندان اند که ازخدا ميترسند) تنھا( ھمانا ازميان بندگان(-»َّ

ناخت کامل ھرچيز موجب ميشود که درباره آن بسيار  ھرگاه علم بخدا حاصل شد، خوف بيشتر ميگردد، چون ش

  .بينديشند

ای کسيکه درخانه بی سقف زندگی ميکنی، .  مرگ بناچار بسراغت خواھد آمد، پس خودرا برای مقابله باآن آماده کن

وای که (وبرای زن وفرزند آذوقه وامکانات ضروری زندگی رافراھم نکرده ای، درفکر باش، زمستان ازراه ميرسد

  ).برای آخرتت چيزی نيندوخته ای، زمستان مرگ خواھد رسيدن، بيدارشو
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کی » تنھا ترابه يگانگی ميپرستيم وفقط ازتوياری ميطلبيم«چيست؟ » اياک نعبد واياک نستعين« موضعت درقبال قول 

 وذليل درعمل اخالص داشته ای؟ کی ازخلق وريا ونفاق دوری گزيده ای؟ چه وقت قلب خودرا درپيشگاه حق خاشع

قرار داده ای؟ چه زمانی شھوت برتو غلبه کرد وازخدای شرم کردی وبردھن آرزوھا لگام زدی؟ کی ازبيم خداشھوات 

خويش را کنترول نمودی؟ وقتی يوسف عليه السالم باآن زن روبرو شد، خوف خدا دردلش جای گرفت وازدست 

ْکذالک لنصرف عنه السوء والفح«اوفرارکرد، َْ ْ َ َ َُّ ُ ْ َ َ ِ َ ِ ِ َ َشاء، انه من عبادنا المخلصينَ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ َ َ َْ ُ َّ اينگونه اورا اززشتی بازداشتيم، وی ( -»َ

توکی به خلق وخوی يوسف متخلق ميگردی؟ يوسف ھمينکه مورد توجه ).٢۴سوره يوسف آيه . ازبندگان مخلص ماست

  .آن زن واقع شد، امر حق رادرنظر گرفت واباکرد، خدانيز اورامحفوظ داشت

ن خدا، ای مريدان،شما نيزاينچنين باشيد، اين شيوه صديق رادرپيش گيريد، ازخدا بخواھيد توکلتان عنايت  ای بندگا

ھرگاه قلب درجھت امر خداوند قرارگيرد به قلب فرشته بدل ميشود، . فرمايد، وازاسباب دنيوی واتکا بغير بازتان دارد

  .داند،اونيز خواھد دانستآنچه را فرشته ميشنود، اونيز خواھد شنيد، آنچه راملک مي

سرعنايتی است باطنی ، موسی ھمسرش : درباره موسی عليه السالم فرمودند) رضی هللا تعالی عنه( حضرت شيخ

راترک کرد، گفت ازجانب طورآتش می بينم، آيا چه ديد؟ چشم ظاھر آتش ديد وديده باطن نور، ديده ظاھر خلق 

َقال ال«رامشاھده  کردوچشم باطن حق را، ِ َ ًھله امکثونی آنست ناراَ َ َُ ْْ ِّ ُ ُ ْ ِ سوره . به زنش گفت درنگ کن، من آتشی ديده ام( - »ِ

قلبش مجذوب نورحق گرديد، اززن وفرزند بريد، ندای ملکوتی شنيد، ربايش قدرت الھی پديد آمد، وی ). ١٠طه آيه 

جواب دھيد، محروم آنکه اين مقام ای علم بخدابنگر، ای نفس ثابت شو، ای قلب وباطن : راازھمگان جدانمود، ندادرداد

رادرنيافت، وقلبش بشوق آن نتپيد، وبه آن ايمان نداشت، اگر چنين حالتی دست نداد، بايد تأسف خورد ودست يأس 

  .وحرمان بسرزد

ٍلعلی آتيکم منھا بخبر « َْ ََ ِ ْ ِ ُِ ْ ِّ يتان بياورم، درجای خود باشيد،شايد خبری برا). ٧سوره نمل آيه . شايد برايتان خبربياورم( - »َ

  . نگھبان وراھنمای واقعی اوراداللت نمود- لذا-  دالئل راه ظاھری ازنظرش پنھان شد، -چون  راه راگم کرده بود

نامه اعمالت کدام :  ای غافل درخواب بيدارشو، سيل حوادث اطراف رافراگرفته است، روزقيامت رابياد آرکه ميگويند

روز انساب، دوستيھا، برادريھا،پيوند ھا تماما قطع ميشود ، آنانکه اھل تقوی است؟ معلم وراھنمای ونبی توکه بود؟ درآن

گفته ميشود، پيروان ) صلی هللا عليه وسلم(باشند درپيشگاه خداورسول سرافرازانه حاضر ميشوند، به رسول گرامی 

ٍکل تقی آل محمد«: توکدامند؟ خواھد فرمود  َّ ِّ َُّ ُ ُ ِ َ   ).ّھرپرھيزکاری آل محمد است(-»ُ

دوقدم است که بايد برداشت وبحق . ساکت باش، تراعقل وخردنيست، تودرکنار دجله ای ،ولی ازتشنگی داری می ميری

اگر خواھان رستگاری ھستی بايد ضربات گفتارم راتحمل نمائی، . رسيد، يکی ازخلق گدشتن وديگری ازنفس گسستن

نيم بجوش می آيد ، صورتت رامشاھده نمی کنم، وقتی حالم دگرگون ميشود، ديگر ترانمی بينم،وقتی احساسات درو

چراکه من درصدد اصالح تو ھستم، ميخواھم خبث وناپاکی ھای درونيت رابزدايم، قصدم اطفای آتش است که درخانه 

  .قلبت افتاده است، نيتم حفظ حريم توست

 بعد ازمدت کوتاھی مرگ  ديدگان رابازکن وببين چه کسی رادرپيش روی داری، تراجنون فراگرفته است، ونميدانی

بسراغت می آيد، زن وفرزند وخانه، ھمگان تراوداع ميگويند، باخاک قبروفرشتگان مأمور روربرو خواھی شد، پس 

  .بدان که تومسافری،ودردنيا وجودی عاريه ای بيش نيستی

  .رت نيستيدای غافالن، چرا درصدد کسب زاد وتوشه آخ.  پاک ومنزه است خداوندی که برشما منت نھاده است

چرا ھفته ای يکبار،ماھی يکبار، وياسالی يکبار، بديدن من نمی آئی؟چرا نمی آئی تاھمه چيز رابدون !  وتو ای مدبر

کمترين بھائی دريافت نمائی؟ من باررنج تراتحمل ميکنم، ودرمقابل رنج وتعبی رابتو تحميل نمی کنم، خدای مرا کفايت 

پيمايند ومی آيند تا کلمه ای راازمن بشنوند، اما تو که درچند قدمی ھستی تن ميکند، ديگران مسافتھای دوری رامی 
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کم تن را برادنيا فربه کن، چه بسيار کسانی مانند توخودرابجھت دنيا فربه نمودند، وازآن . پروری اجازه نميدھد که بيائی

ِأآل الی هللا«.بھره ای نگرفتنند، اگر درآن خيری بود توبرماپيشی نمی گرفتی َِ َ ُ تصير االمورَ ُُ ُ ْ ْ ِ تمام اموبسوی ( - »َ

  .ھرچه راکه داريم ودرھرچه که ھستيم، ازآن خداست). ۵٢سوره شوری آيه . خدابازميگردد

» درپند وموعظه مبالغه کردی وگفتارت خشن وتند بود«: وقتی حضر شيخ ازمنبر پائين آمد، يکی ازشاگردان بدوگفت

فتارم کردارم قرار دارد، يعنی قول من فاقد عمل نيست، آن شخص چنان تحت تأثير قرارگرفت که دربرابر گ: جواب داد

  .بعدھا پيش ازھمه درمجلس وعظ حاضر ميشد، ودرکمال تواضع وفروتنی می نشست

  .نبارخدايا،صبر وعفو رابھره ماگردان، بارخدايا، مارا ياری نما تا دربرابر کسی جز تو دست توقع برنداريم، آمي 

ِمن تضعضع لغنی ألجل مافی يديه ذھب ثلثا دينه« ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ْ ُْ ُ َ َ َ َ ََ ََ َ َِ َ ٍ ِّ َ ھرکس بخاطرثروت توانگری کرنش نمايد، دوسوم دينش ( - »ْ

  .عادت درخواست ازغير رابايد ترک کرد وتنھابخداوند متوسل شد). راازدست داده است

جبه ای رابه مبلغ بيست وپنج دينار فروخت، بدنبالش  مردی راديدم که ازمردم تقاضای کمک ميکرد، ودرھمان حال 

روان شدم، وديدم که به فردی رسيد که حليم ميخورد، باالحاح واصرار ازاو لقمه ای گرفت، درشگفت ماندم، ووقتی 

پس آنانکه دارای ! (بخاطر توازھنر خوددست بردارم؟: ازوی پرسيدم که توجبه ای رابه فالن مبلغ فروختی، جواب داد

  ).ت طبع اند،چشم طمعشان ھيچگاه پرنمی شودخس

کسانيکه به پايان واليت ميرسند، به مقام قطبيت نايل ميگردند، ودراينحال است که متحمل بارخلق ميشوند، وخدای متعال 

رسيدن به مقامات باآراستن ظاھر ممکن . نيزايمانی قوی درخوراين بارسنگين و اين رنج گران بديشان عطا ميفرمايد

ھرگاه . ردد، بايد بجائی برسی که پروردگاری جزخدای يکتا نشناسی، دارای جھت واحد ومحبوب واحدی شوینميگ

زمانی به لقاء هللا ميرسی که ازديدار . حب حق درقلبت خيمه زد، آنوقت مجذوب ميگردد، وباطنت به قرب می پيوندد

ْٔمن أنقطع أ لی هللا عزوجل کفاه مو « :رموده استف) صلی هللا عليه وسلم(واتکای به خلق دورشده باشی، پيغمبر اکرم َُ ُ َ َ َّ َ ََ َّ َ ِ ِ َِ َ َ ْ ْ

َنته، ومن انقطع الی الدنيا وکله هللا اليھا َ َْ َ َ َِ ِ ُِ ُ َُ َ َْ ُّْ َ َ َْ َ  ھرکه بخداروی آرد، خداوند رزق وروزی اوراکفايت ميکند، وھرکسی (- »َ

  ).متکی بدنيا بود، خدااورا بدنيا واميگذارد

وبدانيد تاازخلق نگسليد وبخدای روی نياوريد، به آنچه که نزد خداست نخواھيد رسيد، خدای متعال  ترک عادت کنيد، 

ِ من عمل عمال يريد به غيری،فأنا أغنی الشريکين ھو لشريکی دونی«:درحديث قدسی فرموده است ِ ِ ِ ُِ َ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َّ َ ٌَ َ ْ َْ ُ ً َ َ َ ََ َ ھرکس عملی ( »ْ

 من ازشريک بی نيازم، وبدان عمل ھم احتياجی ندارم وآن عمل برای غير من انجام دھد وبخاطر غيرماباشد، بداند که

آگاه باش ، که اخالص زمين مومن است، واعمال ديوارھای آن، امکان فروريختن ديوارھاھست، امازمين «).است

زندگی مراتأمين اگر گفتی که من بخدامتوسل شدم، اما او. بدان که پايه واساس ھرعملی تقوی است. ھمچنان ثابت ميماند

ْوما ينطق عن «) صلی هللا عليه وسلم(ايراد درخود تست نه دررسول و گفتاراو، زيرارسول اکرم: نکرد، جواب اينست َ َ َ

  ).٣سوره نجم آيه . ازروی ھوای نفس وازجانب خود چيزی نمی گويد(ـ»الھوی

دق وراستی داريد، درطلب حريص مباشيد،  آيا نزدشما ازخدا خبری ھست؟ نه بخدا، شما عاشق دنيا وزيبائی آنيد،اگرص

آنگاه که رابطه ميان . نفس رادرميدان قا وقدررھا، نمائيد، چه کمترين ديدارحق ازتمام زينت ھای دنيا وآخرت بھتراست

  .شما ونفس قطع گرديد، دادخواھيش راخواھيد شنيد، که دست بدامنتان گرديده است

لب تفاوتی قائل نميشوی، چگونه متوانی وھوای نفس راباارتکاب زالت  ای کسيکه بنی خواھش نفس وشيطان وتمنای ق

  .اطمينان قلب بااعمال صالحه وصدق واخالص بدست می آيد! ؟.معاصی مقھور نمائی

رحمة هللا عليه وقدس سره وارفع درجاته وقبل مجاھداته وشھادته ورزقه ورزقنا لقائک - حالج( به آنکه بدارآويخته شد

مواظب نفست باش، اگرنتوانستی براوسوار شوی، اوبرتو « گفته شد مراوصيتی نما،گفت )ولقاء نبيک آمين

اگرميخواھی ھم کاسه بزرگان باشی، بايد راه خرابات وبيابانھا رادرپيش گيری، ازاين مستی به حال . »سوارخواھد شد
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رميخواھی به حق رسی، ابتدا بايد اگ. ھشياری آئی، منتھی بايد ازافشای اسرار ايشان خودداری کنی تا درھالکت نيفتی

براسب دنيا سوار شوی يعنی دنيا رارام ومغلوب خودنمائی، وپس ازاجرای تمام احکام شريعت، بخلوت بپردازی،بعد 

ازگذر ازباب حکم به باب علم خواھی رسيد، باب حکم ھمان اجرای اوامر ونواھی است، وچون دراين باب آفات وباليا 

علم وحکم ھردو ازويژگيھای صديقين . اب علم نيز آشنا بود، تاازلغزش درآن جلوگيری نمايدفراوان است، بايد به ب

  .ومحبوبين است

 بدان که نزديکی تو بخلق ازخدايت بدور ميکند، پس بھتر است که به آخرت روی آوری وبعبادات وطاعات مشغول 

ھا ھم اکراه داری،  ولی مأموری که با استفاده شوی، تارستگارگردی، وبھره ھای دنيوی نيز نصبت شود، درحاليکه ازآن

ازقانون رخصت شرعی ازآن استفاده کنی تااينکه اندک اندک رخصت ازطبعت زايل شود و تمام افعالت به عزيمت بدل 

گردد، وھمينکه برعزيمت صبرکردی، حب حق درقلبت جاگزين ميشود، وبدنبال ثبوت حب، مقام واليت دست خواھد 

  .داد

اقالنی، خودراازاھل آتش بدان، تااين روش براعمال صالحه ات راھبری نمايد، واگر ازاھل جنت بوده ای،  اگرزمره ع

  .سپاس آنرابجا آورده باشی

بدان که ترا بوسيله کسبت . ھروقت ازخانه خارج ميشوی، چنان پندار که بجنگ ميروی وديگر بخانه ات برنميگردی

  .اوند  قادراست روزيت راسھل وآسان بدستت برساندآزمايش ميکنند، وايمان داشته باش که خد

مومن گاھی بمانند کوه وگاھی مانند پراست، درمقابل آفات وباليا مانند کوه است ثابت وپايدار، ودربرابر خداوند بسان 

  .پرسبک وزنی است که نسيم قدرت اورامی ربايد

ھمنشينی بابزرگان نيازمند ارخو گذشتگی . استزمان نبوت ورسالت سپری شده است، اما زمان واليت باقی ) ياقوم(

  .است، بايد بسان کوری باشيد که نمی بيند، تشنه ای باشيد که برلب آب نشسته ونمی نوشد، وبمانند مرده ای بی حرکت

تونه خود عمل نيکی انجام ميدھی ونه ديگری رادرانجام !  وای برآنان که حجاب قھر برقولبشان کشيده شده است

ک ميکنی، توسراپا شری، ريرامھردنيا رادردل داری وآخرت رارھا کرده ای، ظاھر بدون باطنی، اين کارخير کم

ْمن «واليت توسودی ندارد، توانگريت بی فايده است ، بدان که بزودی خواھی مرد، وبه ذلت بعدازمرگ گرفتار ميشود، َ

ًکان يريدف العزة فلله العزه جميعا َ َِ ِ ِ ِ ُِ َُّ َّْ ّْ َ َ ْ ِ َ بزرگواری تماما نزد ) بداند( خواھان عزت وبزرگواری است، پس ھرکس(-»َ

وھمچنين دردنيا ھرگاه ايمان بنده . »بگذرای مومن،نورتولھيب آتش مرا خاموش کرد«). ١٣٩سوره نساء آيه . خداست

قوی شد وبه قرب حق پيوست، آتش آفات درراه قلب قرارميگيرد، اما دربرابر شعله مجاھدت قرار گرفته ومغلوب 

پس تيرھای آفات وباليا . »ای مومن ازمن بگذر که نور تونارمراخاموش  کرد«: ميشود، واو نيز ندادرميدھدکه

بندگانی ھستند که . اوراگزندی نميرسانند، زيرا درقلعه محکم جای گرفته است، که آتش دنيا وآخرت رابرآن کارگرنيست

  .درحال عافيت انجام ميدھندمرگ  وزندگيشان درکمال عافيت است، ودخول به جنت رانيز 

  . ھرکس خدای راشناخت، ازلذات وشھوات ميگسلد، بااجرای احکام شريعت نصيب مغروض خويش رااستيفاء مينمايد

، آنرا که ھمسايه نيک حاصل شدو درپيشگاه ملک مقتدر متمکن »اول ھمسايه ،سپس خانه«: مثلی است که ميگويند

َّأن«:ميشود، ھمانگونه که فرموده است ُک اليوم لدينا مکين امينِ ُِ َِ ْ َْ ََ َ َ ْ َ  امروز تودرنزد مادارای مکانت بوده وامين (- »َْ

  ).۵۴سوره يوسف آيه .ھستی

  .آمين»ربنا آتنا فی الدنيا حسنة وفی الخرة حسنة وقنا عذاب النار«

 

 


