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درويش وردک
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مجلس شصت ودوم)درتوحيد(
قسمت دوازدھم
دراين ھنگام شيخ)رضی ﷲ تعالی عنه( صيحه ای کشيد وگفت :ﷲ ،ﷲ ،ﷲ ،دوست اورا)يوسف( به غير خود مشغول
نگرداند ،وھمينکه رنج سفر وشدت سختيھا برطرف شد ،وحالی يافت ،ازنزديکان ملک شد ،وفرمانروائی مصريافت،
يارانش را به درياھآی ابتالئات-فرستاد تاغرق شدگان رانجات دھند ،وبه بيابانھا-ی سيروسلوک-ارسال کرد ،تامردان
وکودکان-سالکين-راازچنگال درندگان بازستانند ،اوازقيد طبع خارج شده بود ،لذا خداوند اورانيابت وواليت عطا فرمود،
ھمچنانکه ساير انبياء ومرسلين راعطا فرموده بود.
ای کسانيکه دربازار اين دنيا سرگرميد ،بدانيد که مأموران مخفی بسياری ناظر اعمال ورفتار شما ھستند وکسی آنان
رانمی شناسد ،طوری عمل کنيد که ازاعمالتان گزارش منفی به حضور فرمانروای مطلق داده نشود.
دين خودرانگھدار ،وگرنه نسبت وراه خويش راازتوجدا ميکنم .درخانه منشين وبه ھذيان گوئی مپرداز .ترابراھی
داللت ميکنم که سود دنيا وآخرت رادرپی داشته باشد  ،وآن راه پرھيز ازروزی است کھک اموال وداراٻی وزن وفرزند
برايت سودی ندارد ،اما کدام مال؟ مالی که ازکسب حالل بدست آورده ،وگرنه فردا سودمند نيست ،خدای تبارکت وتعالی
سليم«)-روزی که مال وفرزندان سودی ندارند ،جزاينکه بنده
والبنون ِ ﱠاال َ ْ
مال َ َ َ ُ ٌ
يوم َ َ ْ َ ُ
من َ َاتی ﷲَ ِ َ ْ ٍ
بقلب َ ِ ْ ٍ
الينفع َ ٌ
فرموده استَ ْ َ »:
با دل منقاد به پيشگاه حق بيايد.سوره شعراء آيه .(٨٨
مال وثروت وفرزند دردل مومن جان ندارد ،وقلبش بدانھا تسکين نمی يابد ،بلکه خودرا نگھبان آنھا ميداند ،اگر مالی
داردوفرزندانی ،درجھت رضای خدااز آنھا بھره ميگيرد ،مثل اينگونه افراد مانند اين است که پادشاھی مردی رادستور
داده باشد که با جاريه ای ازدواج کند ،ضمنا جاريه رانيز آموزش داده باشد که اورا بھالکت برساند) ،مرد( پيش خود
می گويد ،اگرفرار کنم لشکريان پادشاه دستگيرم ميکنند ،واگر ازانجام دستور سرپيچی کنم کشته خواھم شد ،واگربه
ازدواج باآن جاريه تن دردھم اوامرا خواھد کشت ،پس بھتر است که حسن ادب رارعايت نمايم و ديدگان راسرمه عاقبت
انديشی کشيد ،وچنان -حکيمانه -برخودرنمود ،که جاريه مأمورقتلش کارازدستش برنيامد ،وباسالمت شب رابروز
رسانيد )،دنيا ھمان جاريه مھلکه است ،اگرباآن درست روبرو شوی ،نميتواند گزندی برساند ،ودرغير اينصورت چه
بسا مردانی که به ازدواج بااين عجوز شوھر تن درداده ،ودرھمان شب زفاف ھالک گرديده اند.
دنيا زوجه ای است که مردان حقيقی ھيچگاه بااوھمخوا به نشده اند،سالمت مردان راه حق درزھد ازدنيا ورغبت به
عقبی می باشد .اگر به اراده حق گوشه ای ازدنيا به مومن روی آورد ،بايد بنگردودقت نمايد که چگونه باآن
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برخوردنمايد ،بايد که باقلب وباطنی بيدار وآگاه وبشناخت کامل ،باآن مواجه شود ،تادرروزی که قلب سليم سودمند است
بتواند درحضور حق حاضرشود ،حضوری بدور ازھرگونه آفات ونفاق وريا واتکاء به خلق.
ای مريد ،ای سرگردان دربيابان قدر ،بدان که نيازمند ومحتاجی باينکه خانه اندرونت راازآلودگيھا پاک کنی .زينت
خانه دل با درھم ودنيار وجواھر حاصل نميگردد ،الزم است قلب راازدنيا وشھوات ولذات زودگذرخالی نمائی ،مرگ را
ھمواره بياد آوری ،وزمان پس ازآنرا يعنی روزمحاسبه وجزا رافراموش ننمائی ،آرزوھا رامھارکنی ،زيرا يکی
ازعوامل نجاح قصر امل است .ھم اکنون خويشتن رامرده ای فرض کن ،آرزوھا وآمال ازبين خواھند رفت ،لباس زھد
وفنا دربرنما ،و به گفتار گھربار نبی اکرم)صلی ﷲ عليه وسلم( گوش فراده که فرموده استُ ُ ْ ِ »:
لکم
بست،اکفل َ ُ ْ
اکفلوا ِلی ِ ٍ َ ْ ُ ُ
ابصارکمُ َ ْ َ ،
يخلف ُ ،ﱡ
الجنةِ :اذا َ َ َ
کفوا َ ْ ِ ُ
حدث َ َ ُ ُ
واحفظوا
وعد َفال ُ ْ ِ ْ
يخن،واذا َ َ َ
واذا ُ ِ َ
ايدکم َ ُ ﱡ
احدکم َفال َ ْ ِ ُ
بِ ْ َ ﱠ ِ
أتمن َفال َ ُ ْ َ ِ
يکذبِ َ ،
وغضوا َ ْ َ َ ُ ْ
ُُ َ ُ
فرجکم«)-شش چيز رابرای من تعھد کيند،من نير جنت رابرای شما تعھد ميکنم :ھرگاھی يکی ازشما سخنی گفت دروغ
نگويد ،وھرگاه مورد اعتماد قرار گرفت خيانت نکند ،وھر وقت وعده ای داد خالف نکند ،دستھای خودرا نگھداريد-
ازتجاوز وتعدی ،-ديدگان راازنگاه حرام بپوشانيد،وفرجھای خودرا ازارتکاب حرام بازداريد(.
ھرزمان دارای قلبی پاک شديو دعوت حق رادردل خود خواھی شنيد ،ھرگاه خوف ورجايت به کمال رسيد،مورد
خطاب حق قرارخواھی گرفت .ای فرزند ،خودرا درپای اسب قدرانداز ،چه پايمالت کند ،يانه  ،درھرحال بايد تسليم بود.
ھرکس بخاطر خدا خود رادرمعرض نابودی افکند ،خدای اورانگه خواھد داشت ،واگر بجھت آزمايش ،غير ازاين بود،
دست دردامن اوزن وخود راھدف تيرقضا گردان ،که اگر ھدف اين تير واقع شدی بدان که نابودی ونيستی درپی ندارد.
ازنشستن درخانه پرھيزنما ،به نزد من آی وگفتارم رادرگوش گير -،کسب -واليات ومقامات دراينجا ممکن است .ای
سرگرم بکاروکسب وای غرق درزندگانی !.سعی کن کسبت برای عاٻله وقلبت متوجه خداباشد .گروھی ھستند که روزی
حاللشان دراثر درخواست ميرسد ،اما گروھی ديگر بدون درخواست کامياب ميگردند ،ازدست مردم نمی گيرند.
بدان که کسب مشروع سنت است  ،وسوال ودرخواست نشانه ضعف ايمان ،و تکدی ازسھل انگاری است ،البته گاھی
سوال به منظور آزمايش بعمل می آيد ،نه بمنظور تکدی ،زيرا سائل خود ازآن استفاده نمی کند ،وآن )بواقع( بمانند
اليل َ ِ ﱠ
قد َ ْ ِ ْ ُ
بجن
ياتيکم َ ْ
فانهُ َ ْ
سوال شب است که پيغمبر اکرمٌ(صلی ﷲ عليه وسلم( فرموده استَ »:ال َ ُ ﱡ
ليس ِ ِ ﱟ
من َ ْ َ
ال ﱠ ْ ِ
سو َ
تردوا ُ ٔ
انس ِ َ ْ
خولکم ﷲُ َ ﱠ
وجل« )-سوال شبانگاھی رابازنگردانيد-ترک نکنيد،زيرا کسانی که نه
ظر َما َ ْ َ ُ َ
لين ُ َ
َوالَ ِ ْ ٍ
عز َ َ ﱠ
فيما َ ﱡ َ ُ ُ
تصنعون ِ ْ َ
جن ونه انس اند –فرشتگان -به شما مراجعه ميکنند تاببينند نعمتھای راکه خداوند به شما ارزانی داشته است چگونه
مورد استفاده قرار ميدھيد()-.لذا بنده ھمواره بوسيله درخواست وسوال مورد امتحان قرارميگيرد تاميزان سپاس
اودرخصوص آنچه که خداوند بدوعطا کرده است معلوم شود(.
درنشست وبرخاست باعلما کوتاھی مکن ،زيارت اھل قبور را-جھت منتبه شدن -انجام ده ،باصلحا ھمنشينی کن ،شايد
درنتيجه آن قلبت صفا يابد ،ھرگاه دراجرای اوامر ونواھی ساعی بودی ،روزگارباتو مساعدت ميکند .ميگويند عبدﷲ بن
بير ھفته ای يکبار غذا ميخورد.
به ثبات حال دست نخواھی يافت تا بمانند ظرف شکسته نشوی که مايع درآن جای نگيرد ،يابسان آن کشتی که خضر
عليه السالم آنرا سوراخ ميکرد ،تاازخراج ظالمين درامان بماند ،ودراثر اين شکست است که حال جمع برايت حاصل
شده ،وازتفرقه وحال تجرد درمقابل حال کثرت .آنراکه خدارحم نکند ،بسوی آتش روان است.
بارخدايا ،ازتوعفو ميطلبم ،بارخدايا  ،ازتوميخواھم زشتی ھايمان را بپوشانی .بارخدايا ازتوثبات وپايداری ميخواھيم،
بارخدايا ،قلوبمانرا برضای خودشاد گردان .آمين.
برای رسيدن به خدا ،انجام فرايض کفايت ميکند .ای مريد صادق ،اطاعت خداوند برتوالزم است .تابکی به نيروی
ھمسايه ات واثقی تابکی به مال وثروت ولباس وعمامه ات دلخوشی؟!
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قوم )اولياء ﷲ( نفس وطبع وھواھای خويش راذوب نموده اند ،تابه فنای معنوی رسيده اند وتحت سرپرستی حق واقع
باسطٌ
اليمين َ َ َ
نقلبھم َ َ
شده اند ،آنان بادست قدرت )حق( به چپ وراست گردانده ميشوندُ ُ ِ َ ُ » ،
وکلبھم َ ِ
وذات ﱢ َ ِ
الشمال َ َ ْ ُ ُ ْ
ذات ْ َ ِ ِ
بالوصيد«)-ماآنھارا به چپ وراست ميگردانيم ،وسگشان دودست بردرگاه غارگشاده بود.کھف آيه  .(١٨بقای
ذراعيه ِ ْ َ ِ ْ ِ
ُ َْ ِ
نفس ھمان کلب است که برعتبه قدر تکيه زده است.
دوای بيماريھا ،خودداری ازگناھان ومعاصی است ،بايد دست ازآزار واذيت ديگران باز داشت ،پای راازرفتن بسوی
زشتيھا ،يابقصد طمع بطرف پادشاھان وارباب زروزور منع نمود ،وچشم راازديدن غير معقول محروم کرد ،تاقلب
بسوی محبوب بپروازدرآيد .ھرگاه حسن ادب به کمال مطلوب رسيد ،به صفت پيغمبر مبدل ميشود .حکيم باطن به قلب
ميگويد ،چه چيز تراکفايت ميکند؟ من مانند خادم درپيش تو ايستاده ام ،،وتودرپيشگاه حق مقيمی ،خلوت حجله عروس
شماست ،دراين حجله بکوش تاشاھد موفقيت رادرآغوش بگيری ،وخودرا مھيا سازی که درھنگام محاسبه سربلند باشی.
مراازنکير ومنکر بپرس ،که چگونه درقبر باتو برخورد می کنند ،تراخبر ميدھند که آيا دررديف مذنبينی يانه؟ درقب
مذمومی يا مستحسن؟ آيا ازاھل دوزخی يا جنتی؟ عاقبت مجھول است ،وبه وضعيت امروز مغرور مباش .ای فرزند
صبحگاھان ازشب مگو ،وشبانگاه ازروز چيزی برزبان مران ،آنچه گذشت باز نميگردد ،درفکر امروز باش غفلت
مکن ،نشان غفلت مصاحبت غافالن است ،ھرکه  ،امارت حق را در چھره اش نديدی ازنزديکی او برحذر باش ،باکسی
ھمنشينی مکن که درزير سلطهٔ نفس قراردارد ،ونسبت به خداوند بی شرم است  .خدادوستی مسأله ای است که باظاھر
آرائی وسرمه درچشم کشيدن حاصل نميگردد.
ای نادان! به درگاه اين وآن روی مياوری شايد بھره ای بگيری ،آيا تاکنون مقيم درگاه حق شده ای ،وازمردم واتکاء
بدانان دوری گزيده ای؟ ،آيا درخانه خلوت قلب وباطنت  ،امر ونھی خدارابررسی کرده ای؟ ھرگز درخلوت بخويشتن
مشغول شده ای وفرشتگان موکل برخودراگرامی داشته ای؟ تابتوان ازجمله پاکانت شمرد؟ پس کی ازامورظاھری
دورميشوی؟ کی درپيشگاه حق مقيم خواھی شد؟ کی نجابت وبزرگی توھويدا ميگردد؟ تاازبزرگان امت محمد)صلی ﷲ
العلمآء َ َ َ
االنبياء« )-علما وارثان انبيا ھستند( ،ازجھت گفتار ورفتار واسم ورسم،
عليه وسلم( معرفی گردی؟ » َ ْ ُ َ ُ
ورثةُ ْ َ ْ ِ ِ
نبوت اسم است ،رسالت لقب ،دوره نبوت ورسالت بپايان رسيده است ،اما زمان واليت باقی است.
»ََ ِ ُْ
اآلخرة؟«،زندگی دنيا مبتنی برھوای نفس وشھوات است ،زندگی دنيا عبارت است ازروی
الدنيا ِ َ
بالحياة ﱡ ْ َ
من ْ ِ َ ِ
ارضيتم ِ ْ َ ِ
آوردن بخلق ،وازحق دورشدن ،تسليم بخواست نفس موجب ترک عبادت است ،اما ھرگاه باطن رابه عمل صالح آراسته
کردی ،ازقيد ھوای نفس وطبع رھا خواھی شد ،وبردھان نفس سرکش خواه توانست لگام بزنی.
داود عليه السالم ،سليمان فرزندش رامخاطب قراردادوگفت»:ای فرزند عزيز خطابعد ازمسکنت چه بسيار زشت
است!! وزشت ترازآن عابدی است که ترک عبادت کرد ه باشد«.
القرآن«)-ھمانا دلھا زنگ ميزنند،
لتصد ا ُ َ ِ ﱠ
پيغمبراکرم)صلی ﷲ عليه وسلم( فرموده است ِ »:ﱠ
وان َ َ َ
القلوب َ َ ْ َ
جالءھا ِ َ
ان ْ ُ ُ َ
قرآءهُ ْ ُ ِ
وجال صيقل آنھا قرائت قرآن است(.
بارخدايا،ماراھدايت فرما ،بمارحم کن ،وبه شناخت خودراھنمائی نما ،بارخدايا ،درھرجا که ھستيم مبارکمان
گردان.آمين
»ربناآتنا فی الدنيا حسنه وفی الخرة حسنه وقناعذاب النار«آمين.
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