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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
  درويش وردک

 ٢٠١۵ می ٠۶
  

ِبسم هللا الرحمن الرحيم ِْ ْ ِْ َِّ َِّ ِ 
  )درعدم اعتراض به خواست خداوند(-مجلس اول

 ھجری ۵۴۵درصبح روزيکشنبه سوم ماه شوال سال ) رضی هللا عنه( الدين ابومحمد عبدالقادرئیسرورما شيخ مح

  :قمری درخانقا چنين فرمودند

  . توکل واخالص استگ توحيد ومرگ دين، مرگام نزول مقدرات، مرگردانی ازخدای عزوجل به ھنگروی 

 اميد پيروزی به. دوراست، بلکه درتمام مقدرات تسليم محض می باشده ازچون وچرا ب من دروقت نزول بالؤدل م

ه ازخدا غافل مشويد، اين ھوشياری رادرزمان حيات ب. وموفقيت دررديف صابرين باشيد ودرراه خدا بيدار وھوشيار

دست ه اه الھی حضور يابيد دل ھوشيار بگکه درپيش وپيش ازآن.  سودی نداردگدست آوريد، چه بيداری پس ازمر

دلھای خودرا . اه پشيمانی نافع نخواھد بودگردد، زيرا آنگمانی موجب پشي و که فرصت ازدست برود آوريد، قبل ازآن

ُازين جھت است که پيغمبر اکرم صلی هللا . صالح خواھد آمده اه دل صالح پذيرفت تمام احوال شما بگاصالح کنيد، ھر َّ َ

َّعليه وسلم فرمود َ َ ِ ْ َ َ:  

ُفی ابن آدم مضغة اذا صلحْت صلح لھا سائر « ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ََ َ َ َ ٌ َ ْ ُْ َِ َ ُجسده واذا فسدْت فسد لھا سائر جسده، اال وھی القلبْ ْ َْ ِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََّ َ َ َ َ َ َ َ َِ َ َ ََ َ دروجود بنی «- »َ

اه فاسد شود فساد تمام گتمام اعضای او صحيح وسالم است وھر اه صحيح ودرست باشد،گوشت پاره ای است ھرگآدم 

  .»اه باشيد وآن قلب استگآ بدن را درپی دارد،

 ی دارد وفسادگاری وتوکل به خدای عزوجل وبه توحيد واخالص دراعمال بستگبه پرھيزاماصالح وسالمت قلب 

  .ش درعدم آنھاست اوتباھی

قفس به  ارزش ًوھری درصندوقچه، يامالی که درخزانه ای باشد، مسلماگ پرنده ای است درقفس، ياۀقلب دربدن به منزل

  .ارای ارزش واعتبار نيست تھی دۀ خالی وخزانۀی وصندوقچئقفس به تنھا. علت مال است

ی خود مشغول دار، دلھای مارا به نورمعرفت خود روشن نما ودرتمام طول گ وجوارح مارابه بندءبارخدايا تمام اعضا

اه گان صالحت تقديم پيشگمارابه آنچه بند. ردان وازغفلت درامان بدارگحيات ودرتمام شب وروز مارابه خود مشغول 

. باماچنان باش که باآنان بوده ای.  آنچه روزی معنوی آنان کردی به مانيز ارزانی فرما. موفق بدار،اقدست کرده اند

  .آمين

که خداوند متعال نيزنسبت به  ، درراه اطاعت امر خدا چنان باشيد که نيکوکاران بوده اند، تااين)روه پيروانگای (ای قوم

  .ونه باشد که باآنان بوده استگشما ھمان



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

  شما وۀبه آنچه که دربار .ی  وفرمانبرداری وصبربپردازيدگول عنايت خداوند باشيد به بندر ميل داريد که مشمگا

ای قوم ازدنيا قطع عالقه کرده وتنھا به قسمتھای معين خود ازآن توجه . ريدگ رضا بنۀشود به ديد ران مقدرمیگدي

مناسب آخرت کسب کنيد ازاوامر خدای سپس درفکر آخرت باشيد واعمال ورفتار. اریگ وپرھيزادست تقو با نمائيد، اما

  .ران راگاه ديگوآن عز وجل اطاعت کنيد، اول خودرا پند دھيد

دراين امرمقدم بدار چون  نفس خودرا .اندرزدها ران رگاول به نفس خودبپردازيد، خودرانصيحت کن سپس دي) ياغالم(

رداب نفس گری راازگونه می توانی ديگنکنی چاصالح  ًدرتوآنچه که به اصالح نيازدارد ھنوزباقی است وتاخودراکامال

  نجات دھی؟

ر گشنا. ری شدگتوان عصاکش دي ی کامل میئگيری؟ بابيناعھده به توانی ب ری را میگونه رھبری ديگ چئی نابيناًتوفعال

ی کنند، ئمااه می توانندبه معرفت هللا راھنگانسانھای دل آ. ٔان لجه نفس رابه ساحل نجات برساندگتواند غرق شد ماھر می

ه ب پس اورادوست بدار و  نيست،ئیدربرابر امرخداچون وچرا. ران ناتوانندگی ديئکه دراين راه جاھلند ازرھنما آنھائی

 امااين مراحل باخلوص نيت به انجام می. ازخدابترس نه ازخلق خدا رضای اوعمل کن نه برای رضای غير، خاطر

  ۀاه توحيد در آستانگ انجام شود نه درظاھر، چه ھرئید درخلوت وتنھااين دستورات باي. فتاروزبان آوریگرسد نه با

دھد وقلبت ازفسق   خبر میازبانت ازپرھيزوتقو. ئیخانه ای باشد وشرک درداخل آن، اين عين نفاق است ودو رو

  :هش فرمود ارامیگدراين مورد خداوند متعال به لسان رسول . به زبان شاکری وبه دل ناسپاس ومعترض. وفجور

ٌيا ابن آدم خيری اليک نازل وشرک الی صاعد( ِ ِ ِ َِ َ َ ََّ ٌَ ًَ ّ َ َ ِ َِ َْ ْ ْ َْ َ ای بنی آدم نيکی ھای من برتونازل می شود ولی درعوض بديھای « -)َ

  .»توبه سوی من باالمی آيد

 ينه بدوئدانی ھرآ  خدامیۀحقيقت خودرابنده ر بگپرستی، ا ی خدا داری ولی غيرخدا رامیگادعای بند! فتاگوای برتو، ش

دوراست، شيطان ه ب من واقعی ازپيروی نفس وشيطان آرزوؤدھی، م روی واورا ولی وسرپرست خودقرار میگ می

 ۀ ندارد تادربرابر آن ذليل شود، بلکه دنيا رابه ديدئینفس راارزشی قائل نمی شود تااورا پيروی کند، وبه دنيا اعتنا

کند وبه موالی حقيقی  ف مادی دنياراترک میِخارَردد زگ نايل اه به مقصودگھر. طلبد رد وآخرت رامیگن حقارت می

ُوما امروا :(فرمايد وش برقول رب عزوجل دارد که میگ ی می پردازد،گدرتمام اوقات باخلوص به بند. خود می پيوندد ِ ُ َ َ

َاالليعبدوهللا مخلصين له الدين حنفاء ََ َ ُ ُ َُ َْ ْ ِّْ َ ِ ِ ِ ِْ ُ َ ُ  .ان بدين باشيدگرويدگابپرستيد وبااخالص که خدای ر دستورداده نشدجزاين«-)َّ

  .»۵ ت بينه آيۀسور

ار ھمه چيز وھمه کس اوست واختيار عموم گشرک خلق پرستی راازدل بيرون کن وبه توحيد ذات باری بپرداز، آفريد

  .دردست اوست

ود نداشته باشد  هللا وجئی کبرياۀبدان که توعاقل نيستی، آيا چيزی ھست که در خزان! ای خواستارنعمت غيرازخدا

َّتاازغيرطلبی؟ قال هللا عز وجل َ َ َّ ُ وان من شيئ االعندنا خزائنه:(َ ُ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ْ َّ ٍ ْ َ ْ ْ نجينه ھای آن نزد گکه  ھيچ چيز نيست جزاين«- )َ

  .»٢١-ت حجرآيۀسور .خداونداست

منتظرباش رای وگی بگار به بندگوقدرمتکی به صبر، باموافقت رضای پروردء سپس درزيرناودان قضا) ياغالم(

  . ريزش کند،نچه که درخور توستآتاازفضل وبرکات الھی 

 ءظاھروباطن خودرا به موافقت ورضا. اه قدس الھی دربرابر مقدرات وخواستھای اوفروتن باشيمگد درپيشئيبيا) ياقوم(

ی گخاطر بزره  پادشاه را بۀرديم، چون مسلم است که فرستادگ ءبه مقدرآراسته داريم ودر رکاب اورھسپار عالم رضا

 .داشت خداست ووقتی چنين بوديم به قرب حق نائل خواھيم شدگراميداشت اقدارالھی بزرگدارند، پس  رامی میگپادشاه 

َّھنالک الوالية  الحق( َ َ َْ ِْ ِ ُِ َ َ َ چون بدين مرحله . »۴۴-ت کھف آيۀسور. آنجاست که سرپرستی برای خداوند حق است«-)ُ

انس   فضلش نعمت روحانی خواھی خورد وبه قرب اوۀخواھی نوشيد، ازسفرواراگرسيدی ازدريای علمش شراب 
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اما اھل اين مرحله ازھزاران يکی است، وازميان تمام قبايل . شود  رحمتش برتوکشيده میۀرفت، وپردگخواھی 

  .وعشايرفردی

ی نفس ودوستان ازھوا. رعايت حدود شرع ومخالفت نفس وآرزوھای شيطانی برتوالزم است  وارعايت تقو) ياغالم(

 خودرادرنيام ۀمن واقعی دراين جدال سرخودراباکاله خود ورع می پوشاند وشمشير آختؤوبدان که م. ناباب پرھيزکن

برای مبارزه بانفس وجھاد باآن ء وباتمام قوا. پشت اسپ تحرک وتالش خويش را اززين خالی نخواھد کرد نمی کند و

ام ضرورت وبه گفتار به ھنگی، گرسنگاری باگن خوراک اندک، سازازضروريات اين مبارزه خورد. ی داردگآماد

  .فتن استگامرالھی سخن 

ر بخواھد گخدای تبارک وتعالی ا.  درمی آيندئیوياگونه ای بايد متکلم بود که جوارح درآخرت به نطق وگه  دردنيا ب

  انجام آنۀھراراده ای بفرمايد وسيل.   فراھم می کندئیوياگ ۀھرچيزی رابه نطق درمی آورد وبرای جماد اسباب ووسيل

 بشارت وترساندن ازعذاب آخرت ازارتکاب ۀوسيله ب را ان خودگکه اراده فرموده بند طوریه ب. را فراھم می آورد

وزمانی که دوران نبوت ورسالت به پايان .  رسل اين حجت بالغه رابيان فرموده استۀوسيله وب بديھا بازدارد،

َرامی صلی هللا عليه وسلم گرسول . جانشين انبياء قرارداد که اين حجت رابه مردم رسانندودانشمندان راءرسيدعلما َّ َ ََ ِ ْ َ َ ُ ّ

ِالعلمآء ورثة االنبياء( ميفرمايد َ َِ ْ َ َْ ُ َ َ ُ َُ َ   .»علما وارثان پيامبرانند«-)ْ

ْومابکم ( : فرمودهخداوند دراين خصوص. بدانيد جای آوريد وتمام مواھب رازجانب خداه شکرنعمتھای الھی راب )ياقوم( ُ ِ َ َ

َمن نعمة فمن هللا ِ ِ َِ ٍ َ ْ که  زاری شماکجاست ای کسانیگسپاس» ۵٣-ت نحل آيۀسور-شمابرسد ازجانب خداسته ھرنعمتی ب«-)ْ

 اھی نعمت را ازغيرخدا میگ. دانيد ران میگدي از آنرا و دانيد بخشايش خداوند را می بينيد ون میگرگنعمتھای خداراد

  .کارمی بريده اھی آنھارا درراه انجام معاصی بگشماريد، و را اندک می اھی آنگدانيد و

ناه خارج کند واز زالت گرداب معصيت وگبدان که تونيازمندی که درخلوت به ورع وزھد بپردازی تاترا از) ياغالم(

َاه حق جل وعال قرارداگتونيازمند مراقبت وتذکر اندرونی ھستی ودرديد. ولغزشھا درامان بدارد َّ زيری ازجدال گری، وناَ

 ويرانی بيشتر مردم ازخطاھاست وويرانی اغلب زاھدان ازشھوت نفس، وويرانی ابدال از. بانفس وھوای شيطانی

 انند درمقام حق، ھمواره خلق رابه معرفت هللا میگيزدرخلوت است، وويرانی صديقين برپای خاستگتفکرات وسوسه ان

سوی ه ای مريدان ب ای روانھای انس وجن و ای دلھا و: ويندگ کنند ومی  میخوانند، ھمواره دلھا رابه سوی خدامتوجه

 بودن به ھمه أ وتوحيد وشناخت وزھد ازدنيا وآخرت وبی اعتناابا پای تقو فرمانروای مطلق بشتابيد، باپای قلب،

واززمين تا آسمان کارمی رود ه تمام توان آنان درراه اصالح خلق ب .ويان ومردان حقگچيزجزخدا، اين است کارراست

  .دعوت توحيدی آنان عموميت دارد

خداوند تبارک وتعالی  .درنزد آنان چون خاک فروتن باش. زخود دورکن وخاک پای اين قوم باش غرورنفس را) ياغالم(

َّيخرج الحی من الميت، ويخرج الميت من الحی:(می فرمايد ََّ َ َ َْ ْ ْ َْ َِ َِ ََّ ََّ َُ ُ ُ ُْ ، موجودات گ می کند وبامرزنده راازخاک مرده پديد«-)َْ

ه علت کفرمرده دل بودند به  که بیابراھيم عليه السالم را ازپدرومادر. »فرمايد خاک مرده بدل میه زنده راب

رامی گزبان رسول ه بدين علت خداوند ب. موحد زنده است ومشرک مرده. من زنده است وکافرمردهؤچه م. وجودآورد

ْاول من مات من ( :فرموده ِْ َ َ َ َ َّ َخلقی ابليسَ ْ ِْ ِ ِْ ْ يعنی چون مرانافرمانی کرد به . ان من مرد ابليس بودگکه ازآفريد اولين کسی« -)َ

  .رفتارشدگ معصيت گمر

. ويان منافق ھمنشينی مکنگدروغ با. رفتهگرديده، بازاردروغ رونق گاين آخرالزمان است، بدرستی بازارنفاق ظاھر

رفته ای؟ باآن به گونه درکنارآن آرام گو وکافربدکاره است، چگروغاه باش نفس تو منافق، دگآ! فتاگوای برتو، ش

ش کن وحقش راچنانکه سزاواراست ادا کن، بامجاھدت  امخالفت برخيز، مھارش کن، آنراآزاد رھا مکن، زندانی

  .ذاربرتومسلط شود، اورارام خودکن وبرآن سوارشوگن وکوشش آن را ريشه کن نما،
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ونه می خواھی ازکودکی خردسال گچ مکن، زيرا آن طفلی است کوچک وبی خرد،باخواسته وآرزوی دل ھمنشينی 

ونه گچ. يری؟ آرزوھای نفسانی وھوا وھوس درحکم شيطانند، شيطان دشمن تووپدرت آدم عليه السالم استگچيزی ياد ب

ر او ايمن دانی که درميان تو واو دشمنی وخونريزی قديمی وجود دارد؟ ازفک رنمیگری؟ مگ بادشمن خود انس می

ونه که آنان راھالک گھمان ينه ترانيزنابودخواھد کرد،ئردد ھرآگر برتونيز چيره گا. مباش که اوقاتل پدرومادرتوست

 باشيطان گ شيطان نفس برو، مراقبت وزھد درظاھر وباطن برنده ترين سالح جنگبا سالح تقوا وتوحيد به جن .کرد

اين بھترين سالح وبھترين لشکری . واستعانت ازخداوند تبارک وتعالی استاست، لشکريان تودراين ميانه ھمانا استمداد 

لشياطين راکه درنفس نوع انسان رسوخ کرده شکست دھند وبنيان ھستی اورامنھدم ا است که می توانند به آسانی جنود

  .پيروزی ھميشه باکسی است که خدا ھمراه اوست. نمايند

ری گجزازخدای عزوجل ازدي. مراھی منما، به دنيا وآخرت بی اعتنا باشباخواھشھای نفسانی وھوای آن ھ) ياغالم(

 ام به ھدايتی ازجانب حق تعالی میگآنھن. نجی دست خواھی يافت که فنا ونابودی نداردگاه به گآن. متابعت وپيروی مکن

اه توبه کردی گا ھرام! سوی خالق خود بشتاب ه ناھان خويش توبه کن وبگاز. دنبال ندارده مراھی بگرسی که ضاللت و

ناه راازتن بيرون آر، گلباس . زيرا توبه باطنی وقلبی دوست جاودانی است چنان باش که درظاھر وباطن تائب باشی،

 اعمال دل است که ۀاين مرحل ازجمل. حقيقت نه ازروی ظاھر ومجازه  خالصانه وشرم ازخدای تبارک وتعالی بۀباتوب

  .شود ر انجام عبادت حاصل میپس ازطھارت وپاکی جوارح ظاھری دراث

رديد، دردريای گاه دل ازعالئق مادی وتعلقات دنيوی وتوجه به خلق فارغ گوظيفه ای است وتن راوظيفه ای، ھر دل را

اه دراين بحرمعرفت گوھر. وتمام اسباب ظاھری رارھا می سازد. ردش درمی آيدگ ايمان به ۀتوکل ومعرفت هللا باسفين

ِ الذی خلقنی فھو يھدين:(ويدگشناورشد آنجاست که می  ْ ْ ِْ ِ َِ َ ُ َ ْ َ ََ َّ . »فرمايد  است که مراآفريده است وھدايتم میئیاوخدا« -)َ

رسد   مستقيم حقيقت میۀکه سرانجام به جاد ر تا اينگ ديئی به جائیازجا. ر ھدايت می شودگازساحلی به ساحل دي

ياد حق جل وعال ازدل ه يھای قلبی بگوتمام تير. ودرمی شگوھرزمانی خدارا ياد می کند صراط مستقيم اوبرايش جلوه 

اه دراين سير روحانی خطری يامخالفتی بدو گوھر. ذاردگتمام مسافتھای اين راه راپشت سر می  و. رددگاوزدوده  می 

 می کند، وآتش خوف ووحشت رادردل ئیچراغ ايمان فراراه او روشن می شود واوراباشجاعت راھنما روی آرد،

  .جای ترس ووحشت نورانس وفرح وقرب دردلش می تابده نمايد، وباوخاموش می 

که به دوای آن رسيدی  تورسد، وھمينه دوای آن ب  پذيرا باش تائیرا باصبر وشکيبا اه دردی به تورسيد آنگھر) ياغالم(

ره وروی را منان راپاؤر مگخوف ازآتش جھنم ج. ی برتو آسان خواھدشدگجای آور، که براين شيوه زنده را ب شکر آن

دراين حال است که خداوند متعال آب لطف ورحمت خودرابه دلھا ميريزد . ين می سازدگزرد می کند ودلھارا اندوھ

من به اين مرحله رسيد ؤکه م ھمين. رندگ باطن بنۀديده اه خودرابگشايد تاجايگوی آنان می ربر ودرھای نجاح آخرت را

وقتی . رددگشود تا خوف اوازباراول بيشتر شوده میگباب جالل بروی  دوسکون واطمينان قلبی حاصل کرد واندکی آسو

 سکون وآرامش واطمينان ۀشوده خواھد شد تابه مرحلگاين مرحله  رانيز باشکر وصبر به پايان برد باب جمال بروی 

  .ری حاصل می شودگردد واين درجات وطبقات يکی بعد ازديگکامل نائل 

کجامسکن  باچه کسی ازدواج کنی، چه بياشامی، چه بپوشی، اشد که چه بخوری،سعی کن ھم وغمت آن نب) ياغالم(

ونه مال دنيا جمع آوری کنی، تمام اينھا آرزوھای نفس شيطانی است، پس کجا شدخواست معقول قلب وباطن گزينی وچگ

خرت رابرايت مقرر که جويای ذات اقدس باريتعالی است؟ بايد تمام ھم شما رضای خداباشد که خداوند به عوض دنيا آ

. تو اعطا می شوده ريستی، بدل آن نعمت جاودانی آخرت بگ بی توجھی نۀف دنيا به ديدِخارَاه به زگھر. دارد می

 ۀاھی که فرشتگ يعنی آنگ خود واعمال خود بپردازوذخيره ای جھت روزمرۀرازعمرت يک روزباقيمانده به محاسبگا

  . به سراغت می آيد، تھيه کنگمر
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اه غيرت خداوند بردلھا نازل شود بين گاما ھر. م آشپزی است برای قوم وآخرت محل آبادانی وسکنای آناندنيا درحک

ری گام نه به دنيا خودرا نيازمند می دانند ونه به آخرت، وجزبه لقاء هللا به چيز ديگدراين ھن آنان وآخرت حائل می شود،

  .نمی انديشند

ويا گريزی که گ  بتورسد چنان میئیاه بالگ دوست داری اما ھرتوخدای رادرحال نعمت وآسايش! وگای دروغ

ھروقت ازسوی خداوند . رددگزادعای خدادوستی نکرده ای، بدان که صدق وکذب بنده درحال آزمايش ھويدا می گھر

  .توانی ادعای دوستی خدا راداشته باشی اه میگمتعال به رنجی دچارشوی وصبر وثبات راازدست ندادی آن

حضرت درجوابش . فت يارسول هللا ترابسيار دوست دارمگَّه مردی به نزد رسول عليه السالم آمد ومروی است ک

ًاستعد للفقر جلبابا:(فرمود َ ْ َ ِْ ِ ْ ِ ِ ِْ َ   .»دراينصورت برای خودازفقرپوششی درست کن«ـ)ْ

َّ ات:(بسياردوست دارم، حضرت فرمودند را من خدا: فتگوارآمد گری بازبه نزد رسول بزرگمردی دي ًخذ للبألءجلباباِ َ َْ ِْ ِ ِ ِْ( -

دراين مورديکی . رسول مقرون به فقر وبال ورنج است و زيرا محبت خدا. »برای خود درمقابل بالپوششی آماده نما«

ِوکل البالء بالوالء کی اليدعی لولم يکن کذالک واالکان احديدعی محبةهللا: (ازصلحاچنين می فرمايد ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َُ ِْ ْْ ْ َْ ََ َ َ َُ َُ َ َ َْ ْ ّ عزوجلَّ َ َ َ َ◌َ(-

. رچنين نبود ھرکسی ادعای دوستی خدارامی کردگمارده شده است تاھرکسی اين ادعارانکند واگبردوستی خدا بال«

  .»رددگبه ثبات وپايداری درقبال فقر وبال وتحمل شدايد ومصائب معلوم می  بنابراين دوستی خداورسول او

ِربنا آتنا فی الدنيا حسنة وف ِ َِ ً َ َ ََ َ َ َْ ً ّ ِی اآلخرة حسنة وقنا عذاب النارَّ َّ َ َ َ ََ َ َ َِ ِ َِ ً   آمين .ْ

  

 

 


