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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
  درويش وردک

  ٢٠١۵ سپتمبر ١٨
  

 )درتوحيد(مجلس شصت ودوم
  قسمت سيزدھم

ُرضی هللا تعالی عنه(يالنیگوارعبدالقادرگشيخ بزر ْ َ َ ََ ُ َّ يری کن، زيرا ھرکس گوشه گل آموز، سپس عم: درادامه افزودند) ِ

چراغ شريعت رافراراه خود قرار ده، و راه . خدارابدون علمی وکورکورانه عبادت نمايد، فسادش ازصالح بيشتر است

ان بپرھيز، حرص وشره را ازخود بران، وحسن ادب داشته باش، گازاتکاء به برادران  وھمساي. دينت رابوسيله آن بياب

اه روغن امداد گھر) بدان که (ردد،گسل، بترس ازاينکه دراثر غبار ظلمت چراغ دينت کم سوگران بگجز ازخدا ازدي

  .حق بدان رسيد منورخواھد شد

ْمن عمل بما يعلم أ ورثه هللا علم ما لم يعمل«  َْ َ َ َ َْ َْ َ ََ َْ ِ ُِ ُ َ ْ َ ُ ِ َ ھرکس به آنچه ميداند عمل کند، خداآنچه راکه نميداند بدو می ( -»ْ

س خداوند متعال راباخلوص نيت عبادت کند، چشمه ھای حکمت قلبش بسوی زبانش جاری ميشود، به ھرک).آموزد

ُفقال ألھله امکثوا انی آنست «رديد، گموفق ) عليه السالم( ونه که موسیگردد، ھمانگمشاھد ه نار و نورحق نائل  مي ْْ َ ََّ ِ ِ ُِ ُ ْ َ َ َ َ

ًنارا رراعلت قرب ويدار را دليل آن قرار داد، موسی عليه السالم ، خدای متعال اورا ازطريق نارقدرت نداکرد، نا»َ

اه گمن آتشی ديده ام، آن) انی آنست نارا(درجای خود بمانيد، ) امکثوا(نارقدرت  حق را دردرخت قلبش مشاھده کرد، 

سی اه من درنزد کگجز درپيش. ،) مراپرستش کن-منم خدا(» فاعبدنی–انا هللا «ندای حق راازباطن خودشنيد، که 

ران رارھا نما، گسل، مرابجوی وديگانه شو، به من پيوند وازغير من بگران بيگخويشتن راخوارنکنی،مرابشناس وازدي

َ◌حی أ«بسوی علمم، بسوی قربم، وبسوی قدرتم بشتاب، ھمينکه اين مرحله به پايان رسيد وصل ولقاء صورت پذيرفته ، ُ

َالی عبده ما اوحی ْ َ َ ِ ِ ِْ َ ی زايل شد، گپرده کناررفت، کدورت وتير).، آنچه راکه می بايست وحی کندبه بنده اش وحی کرد(- »َ

َاذ ھب الی فرعون«نفس آرامش يافت، وباران الطاف ورحمت ريزان شد،  َ َْ ِْ ِ ای قلب بسوی نفس ). بسوی فرعون رو(ـ»ِْ

ُياقوم اتبع«:وگوشيطان برو وآنھا راپايمال نما، بسوی من راھنمايشان باش، به آنھا ب ِ َّ ِ َ َون اھدکم سبيل الرشادَ َّ َ ِ َِ ْ ُ ِ ْ ای قوم، ( -»َ

  ).٣٨سوره غافرآيه . من راپيروی کنيد، تاشمارا راه رشد وسعادت بنمايانم 

اه باش که بزودی نيروھايت راازدست خواھی داد،  دوستانت تراوداع می کنند، واين درحالی است گآ!  اما توای مسکين

رديده و گ گمع کرده ای، درحالی به قبر داخل ميشوی که آن برتوننج) برای خود(که فقر دنيا وعذاب آخرت را 

  .ان عاجز شده ای، وبعذاب قبردچار شده ای، ودری ازدرھای دوزخ به قبرت بازشده استگازجواب فرشت

روه مريدان، تامجال داريد دراين دنيا باحسن ادب عمل کنيد، ظاھر و باطن خودرا بحق تسليم نمائيد، تاروزی که گ ای 

وشھا يتان بازباشد تا گشوده وگانتان برطرف شده باشد، زبانتان گاه اوحاضر ميشويد، پرده ھای ظلمت ازديدگدرپيش

  .عنايت حق بصيرت،عمر وبقا، ورزق ونعمتتان عطا فرمايد،ودررديف شاکران و صابرانتان قراردھد
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َالاقسم بالنفس اللوامة« َ َّ َّ ِ ِ ُْ َّ ِ ْ ُ ويد، ھرقدم گمومن حقيقی درھرکلمه که می ). ٢قيامت آيه ر،سوره گند به نفس سرزنشگسو(-»َ

فتار ورفتارم موافق کتاب وسنت گکه برميدارد،نفس خودرامحاسبه می کند، ازخود می پرسد، چرااينکار راکردم؟ آيا اين 

 بود ياخير؟ پس الزم است چنان عمل نمائی  که بعد ازمحاسبه نفس به صحت عمل خود يقين داشته باشی، که اين

. رفتگجز بايقين نميتوان ازدنيا کناره . سعی کن که درانجام فرايض يقين واخالص داشته باشی. ازصحت ايمان است

ر دعايت اجابت نشد،اعتراض نکنی، ازعالمات صديقين يکی آن است که درتمام امور گام دعا چنان مومن باش که اگبھن

، اما احوال خودرا پنھان ميدارند، جسما با خلقند، ولی ام ضرورت بميان خلق می آيندگبخدا رجوع ميکنند، و بھن

  .اه حق مقيمگقلوبشان درپيش

 بنی آدم راضرورت است که دردنيا چنان مجاھدت نمايد که تمامی صفات حيوانی راازدست بدھد، وبه اخالق انسانی 

ِاکفرت بھذا الرب؟«:ردد، ونفس خودراخطاب کند کهگمتخلق  َّ َ ِ َ ْ َ َ آن ) را کفران ميکنی؟-خالق کائنات- ارگدآيا اين پرور( -»َ

ًالذی خلقک من ترآب،ثم من نطفة ثم سواک رجال« :خدائيکه َُ َ َ َ ََّ َّ َُّ ْ ٍُ ٍَ ُ ْ ِْ ِ ُِ َ ََ ْ  خدائيکه تراازخاک آفريد،سپس ازنطفه وسپس مردی (-»َّ

 انکار ميکند آن که اسير نفس است، خدائی راکه خالق وآفريننده اوست، ).٣٧سوره کھف آيه . ردانيدگراست قامت 

  !وازمردم شرم دارد، وازخدا که ھمواره ناظراعمال اوست شرم ندارد

ردان نيستی، آياشرم نمی کنی که آخرت گ ای کسيکه به ظاھر مدعی واليت ھستی، وازمعاصی ونافرمانی حق روی 

  رابدنيا فروخته ای؟

تحسين بايد مبتنی برموازين شريعت باشد، نه کسرا بدون جھت متھم مکن، شايد درباره اواشتباه کرده باشی، ) ياغالم (

مطابق ميل وخواست تو،ھرعملی مورد قبول شرع باشد پسنديده است،وآنچه راکه شرع نپذيرد،نکوھيده 

اه به زمره اھل حق وارد شدی، درتمام حرکات گھر. واه آن نباشد کفر است وزندقهگوناپسند،ھرحقيقتی که شرع 

  .دای رابجای آروسکنات باآنا ھمراه باش وشکر خ

 -راه.  راکه برآنيد نزدمن ناپسند است، وشما نيز آنچه راکه درنزدمن است ناپسند ميدانيد-راھی-  ای اھل شھر، بدانيدآن

  .ی ميکنمگمن وشما ضدھم است، اما من بانيروی خالق آسمانھا درميان شما زند

 رضايت زن وفرزند وسايرين تباه  جوانی خودراراه کسب سخط وقھر خالق سپری کردی،وعمرت رابخاطر جلب

پدران ومادران وبرادران .  رااجابت کنیگبناچار بايد ندای مر. شت وفرجامت بسوی خداستگنمودی، ونميدانی که باز

  .اھت نمی کنند،گودوستان وسالطين رامالقات ميکنی، اماھيچکدام ازوضعيت قيامت آ

ی ازشبھه مردن،سپس از مباح وباالخره ازحالل، وازھرچيزی رگھائی است، يکی ازحرام مردن، ديگ اولياء هللا رامر

ردند تابقدرت حق بحيات واقعی گذراند، وازخود فانی ميگ را پشت سر ميگجزذات حق مردن، اين چند مرحله مر

  .برسند

َبسم هللا مجراھا ومرسھا«  ُ َِ ْ َ ِ بود، اھش باب قرب حق خواھد گاه قلب دردريای قدرت وقدر بشنا پرداخت، جايگھر» ِ

ان می گی آن عبد رابه فرشتگاه بنده درنماز بخواب رفت خدوند شايستگھر. بيداريش خدمت است، خوابش وصلت

بدن فقس است وروح پرنده محبوس درآن، وقتی قفس بدن شکسته شد، پرنده روح سبکبال بسوی مبدا خود . نماياند

  .بپرواز درمی آيد

  .ست ھرکه ترا به بذل وبخشش وادارکرد، اودوست ت

.  ای دنيا، بردوستان من درآغاز کارتلخ باش، تاترا دوست ندارند، ودرآخر کارآنان راخدمت کن تابتو مشغول نشوند

فت شايسته نيست که گازقيامت صحبت ميشد، بسان مادر فرزند مرده نعره ميزد، ومي) عليه السالم( عيسی-اه نزدگھر

ز دلت بياد حق نتپيده است، ھوای نفس وشيطان گدارای حس نيستی، ھراما تو! بنی آدم نام قيامت را بشنود وساکت بماند

  .ھرکس دراين دنيا آسوده زيست، درجھل ونادانی عظيمی است.ردانيدهگاندرونی تراازحق محجوب 
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ذار ميکند، اعمال ورفتارظاھری خودرا درآينه احکام شريعت مشاھده ميکند، گ مريد صادق کليه امورخودرا بخداوند وا

چنانچه اعمال ظاھری وباطنيش موافق حکم وعلم بود، اجازه دخول به باب قرب رادريافت . واعمال باطنی رادرآينه علم

اعمالت راباموازين :يکی ازاعمالش درراستای شريعت نبود، درمی ماند وبدو خطاب ميشود که ) حتی(رگميدارد، ماا

 بدون رعايت موازين کتاب وسنت کسی اجازه وردو بدان اه بدرون آی، زيرا اين بابی است کهگشرع تطبيق کن، آن

  .شوده می شودگ برويت - رحمت- دراصورت کسب توفيق دراين راتمام درھای. راندارد

بدان که دين راوسيله اعاشه . ردیگدرتوبه بازاست، درھرحال ميتوانی بر!  ای که درتوحيد وعلم وتقوی ھنوز ناقصی

رو تادارای ايمان گرفتن سنت، بدين سنت پسنديده بگ وازکسب وکارمشروع بھره ی کردن قرار دادن نفاق است،گوزند

اه خداوند، بی چون وچرا، وبدون چشمداشت عطای خلق،مقيم شو، گبردر. درھای خلق رابروی قلبت ببند. حقيقی شوی

  .وش فراده، وچشم به الطاف او دوزگتنھا به ندای حق 

ربيم دين گر ازسرنوشت فرزندت بيمناکی، او رادردريا بينداز، تونيز اگه اخطاب شد، ک) عليه السالم( به مادر موسی

و، بارخدايا، گذار،بگداری، قلبت را دردريای رحمت الھی انداز، و خودرابدوتسليم کن، تمام موجوديت خويش رابدووا

  .ھدارزن وفرزند منگتو رفيق سفری ون

  .يریگبسته ای، ھر جاروی ميتوانی ازآن بھره شناخت خداوايمان به قدرت او،ھميان زری است که درکمر 

ران، بدان که آنچه درباره تومقرر شده است بتوخواھد رسيد، منتھی گ ای بنده ھوی وشھوات، ای دلباخته حمد وثنای دي

  آنچه که ماھيتت راروشن مينمايد، اينست که آيا توبدنبال آن ميروی، بااوتراميجويد؟

ر ھمنشينی گران رامحترم بشمار وبامردم اگری باب خالق، حقوق ديگخلق ودي درپيش رويت دوباب ھست،يکی باب 

باخلق ھمصحبت باش، اما يادخداوند را . رددگميکنی رضای حق رامنظور نظردارد، تاعنايات حق ھمواره شامل حالت 

 انتظارسود فراموش مکن، که دراينصورت است که باحق نه با خلق، نشان ھمنشينی صحيح با مردم آنست که ازآنان

ھردلی که ازطعام فضل چشيد وازکالم حق شنيد، .  نداشته باشی، بلکه ھمه چيز راازخداوندعزوجل بدانی- مادی–وزيان 

رديد، خدايش دردنيا مخاطب قرار ميدھد، وبه انعام خودمفتخر مينمايد، ودرقيامت نيزمورد عنايت گو بقرب شاد 

  .رفتگقرارخواھد

ونه نماوروزه درست است؟ جواب گوط است وحالل وحرام آن روشن نيست، پس چوقتی خوراک مخل: شخصی پرسيد

رفت، گدرضمن بايد ازقلب فتوی .حالل آشکاراست وحرام نيز آشکار، شريعت ھردورا کامال روشن کرده است- : داد

ر گاواھی داد حالل است، ودرغير اين صورت حرام، وگر بصحت آن گر درموردی شک داشتی ازقلبت جويا شو، اگا

رفتی، ونفس رابه صبر راضی نمودی، وبه زوائد و گاه ازمألوفات کناره گسکوت کرد بدان که آن لقمه شبھه است، ھر

  .ی اعتنائی ننمودی، دارای قلب صاف وسليم خواھی شدگظواھر زند

ران ، گجه ديظاھرش آراسته، وباطنش آلوده است، چھره اش زرد ولباس پشمينه دربردارد، اما قلبش متو!  زاھد منافق

وبه مدح وستايش آنا شاد است، چشم طمع به دست اين وآن دارد، اما عارف ظاھرش نابسامان،ولی باطنش آرام 

وشه ای ازقلبش را اشغال گومطمئن،پاک است ودارای صفای قلب،تمام آسمانھا وزمين وآنچخ درآنھا ست نمی توانند 

ران گفتار درباره ديگرا قلبت راازظن بد وزبانت راازسوء اما نزد تو ازاين مقوالت خبری نيست، پس چ. نمايند

  بازنميداری؟

ناھان خود گالزم است که ھرچه زودتر توبه کنيد، به ! ای خداناشناسان!  ای کسانيکه دنيا راازدست اربابان آن ربوده ايد

نوردين وايمان دردل شما وئی گونه خيرازشما متصور نيست، گرفته ايد، ھيچگبااين روشی که درپيش - اقرار نمائيد، 

توجه نمی کنيد که ازکجا ميخوريد، مثل شما مانند . نتابيده است، بدانيد اين دنيائی راکه بدان دل بسته ايد، پايدارنمی ماند

دزدی کن ومرا سيرنما، چرا که او ميان حالل وحرام تفاوتی قائل : زن بدی است که شوھرش رامجبور کندکه
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َّ وجل فرموده استَّنيست،ازاينرو که حق عز َ ِان النفس المارة بالسوء«:َ ُِّ ِ ٌ ََّ ََّ َ َ ْ فرموده ) صلی هللا عليه وسلم(رسول اکرم» َّ

صاحب دين ترادرامر آخرت ياری ميکند،اما نفس بمانند آن زوجه سوء است (-»عليک بذات الدين تربت يداک«:است

  ).که به ارتکاب حرامت واميدارد

ر گردان، وباطن رابخداوند متوجه نما، اگت قرارداشت، قلبت رابه باطن متوسل اه ماحصل کاروکسبت درمقابلگ ھر

ُکلوامن طيبات ما رزقناکم«کامال حالل بود، دراندرون خود ندای ملکوتی َُ ْ َ َ ََ ِ َِّ َ ْ راميشنوی، دراينصورت مطمئن باش که » ُ

ْ وال تأ«رحالل نبود،ندایگحالل است وبا آرامش خاطر ازآن استفاده کن، وا َ َ ِکلوا مما لم يذکراسم هللا عليهَ ِْ َْ ََ َ ُ ِ َ ْ ُ ْ َّ ُ ُ«- )

راخواھی شنيد، لذا بدان که حرام ). ١٧٢سوره بقره آيه . بخوريد!  ردانيده ايمگ که بھره شما -حالل-ازروزيھای پاک

 دربرخورد باقضا وقدر حق تسليم باش،. است وازخوردن آن خودداری کن، تاخداوند متعال آنرا بابھتر عوض نمايد

زھدامری است که يکساعت ميتوان بدان دست يافت، ورع نيز . تادست قدرت برآنچه نصيب حقيقی تست راھبريت کند

  .به ھمين سان، اما معرفت امری است سرمدی، وتاابد بايد درپی آن بود

رش نفسی اه احوال ترابااحوال پيشينان مقايسه کنند، چيزی ازاعمال آنھا درتو يافت نمی شود، تودرصدد پروگ ھر

شاه ای، بدان که گوخواھان رساندن اوبه آرزو ھايش، بجای اينکه درانديشه شکستن اوباشی، درب شيطان رابرويش 

خطر شيطان انس ازشيطان جن بيشتر است، پس ھشيار باش وطفل نفس را ھرچه زدوتر ازشيرشھوت بازدار، تاشعله 

يروز شدی وريشه خواستھا وشھواتش رابرکندی، درخت اه دررويا روئی بانفس پگھر. رددگھای آتش سرکشش خاموش 

ُيا ايتھاالنفس المطمئنة «: خوف ورجا در دلت ميرويد، وبمقام اطمينان خواھی رسيد، واينچنين مخاطب واقع ميشود َْ َِ َ ُ ْ ُ ْ َ َُ َّ َ

ًارجعی الی ربک راضية مرضية ًَّ َّ ِِّ ِ ِ ِ ِْ َْ َ َ َ  درحاليکه توازخدا راضی رد،گای نفس به اطمينان رسيده، بسوی خدايت بر( - .»ِ

  ).٣٠سوره فجر آيه . واونيز ازتوراضی است

ر اورامغلوب گا-ُفت نفست راھش دارگفت، مرا پندی ده،گکسی حالج رحمة هللا عليه راوقتی که مصلوبش می کردند 

  .نکنی،اوست که ترامغلوب خواھد نمود

يکی : ونه استگ دوگمر. غربت دنيا بمن رحم کنخداوندا دراين : فتگابن عطا رحمة هللا عليه ھمواره مي:ويندگ مي

قطع عالقه ازھوای نفس وبريدن :  خواص که عبارت است ازگری مرگ موعود است، وديگ عوام که ھمان مرگمر

-ی جاودانیگاه که قلب زنده شد، قرب حاصل شده، و زندگ است که قلب زنده ميشود، ھرگازشھوات، پس از اين مر

واھی ميدھد، اما گ حائلی ايجاد شود، شخص بظاھر بواحدانيت خداوند گاه قلب وياد مرگھرردد، اما گ آغاز مي-مرضی

  .درباطن دچارشک وترديد است، رويش رابسوی کعبه می بينی، ولی دلش روی سوی درھم ودنيار دارد

   ھرکه راخوف خدادردل بود شب را بيدار می ماند ،اما خوف کجاست؟ 

  .ئی بخش، آمينزند شيطان رھاگخداوندا، مارااز

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

  

 

 


