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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
  درويش وردک

 ٢٠١۵ می ٢۵
  

 )درعدم تکليف( مجلس دھم
  

ُرضی هللا عنه(وارعبدالقادرگ شيخ بزر ْ َ ُ َّ ِ   :ين فرمودند ھجری قمری چن۵۴۵،روزيکشنبه چھاردھم ماه شوال سال )َ

ِّصلی هللا عليه وسلم( رسول اکرم َ ََ ِ ْ َ َ ُ ِاناوالتقياء من امتی برآء من التکلف«: فرموده است) َّ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َّْ َ ُ َُ ََّ ُ ْ َ ََ  امتم از من وپرھيزکاران از(-»َ

  .ازروی اجبارکاری را انجام نمی دھيم). بدوريم نباشد،) صحيح(تعھد انجام کاری که براساس عقل وعرف

اما منافق . بدون تکلف ورنج عبادت می کند ًباطنا و و ًدرعبادت حق راه تکلف نمی پيمايد وخدای راظاھرا پرھيزکار

 درعبادت خداوند عزوجل، رنج ظاھر عبادت راتحمل می ً ريا وتکلف ظاھر است، خصوصاگدراحوال وافعالش رن

  .ان دست يابدمقام متقين وپرھيزکاره قادرنيست که ب. کند، اما درباطن ازخدا بدوراست

روه منافقين گای . مردان برای مبارزه با نفس آفريده شده اند.  است، وھرکاری خاص مردانی استئی ھرسخن راجا

که  ونه شيطان راگچ! اما. رديدگسوی خداوند بره ب و ريز وفرار ازحق دست برداريدگازدوروئيھايتان توبه کنيد، واز

  !ھد رھا می کنيد؟ شفا به شما می دۀوعد برويتان می خندد و

ه وھمچنين پرداخت زکات وانجام حج تان ب. يريد، برای رضای خلق است نه خالقگ خوانيد، ياروزه می ر نمازمیگ ا

ٌعاملة ناصبة«.خاطر رضايت مردم است ٌَ ِ َِ َ آتش داغ » نارحاميه«، عمل کننده ای که رنج بيھوده تحمل می کند بزودی در»َ

  .صورتی است که درصدد تدارک وجبران نباشيد وتوبه نکنيدواين در. وسوزان افکنده می شود

ان گذشتگبرشما الزم است ازمذھب . وخالف شرع، الزم وواجب است) ١(ونه بدعتگبدون ھر  برشما پيروی صادقانه،

ُصلی هللا( بلکه به سنت رسول اکرم ،)٢(ازتشبيه وتعطيل برحذرباشيد.  مستقيم حرکت نمائيدۀدرجاد. صالح پيروی کنيد َّ َ 

ِّعليه وسلم َ َ ِ ْ َ   . نمائيدءاقتدا) َ

که پيش ازشما بوده اند   صدرعطا نمايد که به کسانیۀھمان سع را  بدون تکلف وزبان آوری وظاھرسازی، تاشمائیاقتدا

  .عطافرموده

ِّصلی هللا عليه وسل( سنت رسول اکرم! قرآن راحفظ می کنی ولی بدان عمل نمی کنی! وای برتوا! فتاگ ش َ َ ََ ْ َ َ ُ راياد می ) مَّ

به اعمال نيکو امرمی را را انجام می دھی؟ مردم  پس برای چه اين کارھا! يری وازعمل به آن خودداری می ورزیگ

ً کبر مقتا «.ران را ازمنکر نھی می کنی وخود به ارتکاب آن می پردازیگدي. را انجام می دھی کنی ولی خود خالف آن ْ َ َ ُ َ

َعند هللا ان تقولوا ما ُ ُ َ ْ َ ِ َِ َال تفعلونْ ُ َ ْ  صف ۀسور. د وبدان عمل نکنيدئيوگکه چيزی ب نزدخدا ناپسند وموجب خشم است، آن(ـ»َ

  ).٣ تآي

خدا دعوت می کنيد وخود ايمان نمی آوريد؟ ايمان نيروی ه د وبدان عمل نمی کنيد؟ چرابه ايمان بئيوگ چراچيزی می 

جو درمقابل گھموست دشمن افکن وجن .بر سختی است و عامل صبر وبردباری دربرا مقاومت وپايداری دربرابر آفات
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رامی گايمان بقرب خدا فرد را. دارد رامی میگمن رادردنيا وآخرت ؤدشمنان درونی وشھوات نفسانی، ايمان است که م

  .رداندگقريب شيطان می  راآن نفس   و می دارد

مراه شد به راه خلق می گم کرد وگق را کسی که راه ح. اه خلق می آوردگدره اه حق محروم شد روی بگ کسی که ازدر

وی اومی بندد وعطای خلق راازاو بازمی دارد، بلکه باين ربر خداوند برای ھرکسی نيکی بخواھد، در خلق را. پيوندد

  .ساحل برسد، وازنيستی به ھستی بيايده ردد وازلجن زار بگخدا بره طريق ب

 ولجن زار کنار رود خانه نشسته ای، بزودی تابستان فرامی رسد ل والیگکه درزمستان درميان  اينه شادمانی ب! فتاگش

 حقيقت که ۀاما آب رودخان. رددگاھت نابود می گوآب اندک ساحلی که توبدان قناعت کرده ای خشک می شود وجاي

رفته ای، نه درتابستان خشک می شود ونه درزمستان، بلکه درتابستان ھمچنان جاری است ودرزمستان گازآن دوری 

کسی که جز ازخدا ازھمه چيز اظھار بی . رديدگر وامير گاه اوباشيد تا، توانگرديد ومقيم درگخدای بره ب. شود ياد میز

بلکه حصول آن به . دست نمی آيده نيازی کرد، تمام مردم بدونيازمند می شوند، واين چيزی است که باخواھش وتمنا ب

  .ستد کرده باشد، ممکن ائيأرا ت آن دل صافی که عمل،

ريزی، چنانچه توانائی داری النه ای گ وازخلق ب ئیمنامی دربرنماگلباس   و ی عادت کنیگنگبايد به ) ياغالم (

خدا ايمانت ه رايش بگ ۀبايد اين روش ورفتارت باشد، تا درنتيج. را آماده نما درزيرزمين برای خود تعبيه کنی، آن

ھوا رود ه چشمان باطنت روشن شوند، خاک مسکنت ب  درآيد،مرغ صدقت بپرواز  و رددگقدم يقينت ثابت  و شکوفا

، ئیردش درآگه ، درزمين وآسمانھا بئیوخود به آسمان علم الھی پروازکنی، شرق وغرب، بروبحر وکوه دشت رابپيما

نامی مگر لباس گدي. ويامی شودگام زبانت گدراين ھن. رفته ایگ حقيقی وراھنمای کل قرار ۀکه درپناه پناه دھند درحالی

برای آنان  رتوگچون دراينحال دي .سوی خلق بشتابه ب ريز ازخلق رارھاکن وازالنه ات بيرون آی وگتن بدرآر، و ز را

 بد ستايش و ر،گوتوجه وبی توجھی مردم من اما به بيش وکم. رددگکه زيانی متوجه خودت  ، بدون اينئیدرحکم دوا

  .ير خواھی شدگتادی دست ھرجا افئی آنان راچيزی مشمار، چون توباخدائیوگ

که ازخدا دور باشيد اعمال  تازمانی. اھش رعايت کنيدگ خدای يکتا رابشناسيد، وادب دين ودنيارا درپيش نوحياقوم( 

ِ داد وقال چاکران تا وقتی است که ملک ).اه نزديک شديد، دارای حسن اعمال خواھيد شدگورفتار شما ناپسند است وھر َ
ه ادب به او نزديک می شوند، ياھرکدام ب  وبا يردگی ھمه رافرامی گنگمحض ورود پادشاه ه به دربار نيامده است ب

  .ينی ذاتی می شودگخدا موجب وقارسنه پس نزديکی ب. ريزندگوشه ای می گ

عطای خلق وانتظار سود وزيان ه تاازاسباب ظاھری توجه ب .خلق ودورشدن ازخالق عين بدبختی استه  روی آوردن ب

  .اری نخواھی ديدگ ورستتردان نشوی، روی نجاگ ازآنان، روی

تابه کی دوری وفرار ازخدای . انی مرده، موجودھای معدومگرانی درويش، زندگ شما تندرستانی ھستيد بيمار، توان

ونه گھريک ازشما يک قلب داريد، پس چ! ردانی ازاو؟ تاکی آباد کردن دنيا وخراب نمودن آخرت؟گعزوجل وروی 

) عاليق(ونه اين حاالتگچ! ونه حب خلق وخالق رادرآن جای داده ايد؟گ، باآن دوست داريد؟ چ)اھمب(دنيا وآخرت را

ِّصلی هللا عليه وسلم(دراينمورد رسول اکرم. ًمسلما اين ادعا دروغ است! يکجا جمع می شود؟ َ ََ ِ ْ َ َ ُ ُالکذب «:می فرمايد) َّ ِ ْ َ

ِمجآنب االيمان ْ ِ ِْ َ   .)دروغ ايمان راازدل دورمی کند( -»َ

فته گروی اين اصل .  ازھرظرفی آن ميتراود که دراوست، اعمال تودليل اعتقادت می باشد، ظاھرت نشان باطن است

  :شده است

اه به يکی ازين خواص گھر. باطنت نزد خدا وخواص نمايان است). ظاھر نشان باطن است(-»الظاھر عنوان الباطن« 

اه حق حاضر شوی، پيش مردان خدا متواضع گکه درپيش ازآنپيش . ناھانت توبه کنگ او ازئیبرخوردی باراھنما

پس خاکسار . خدا تواضع نموده باشیه  کردی، چنانست که بعاه به صلحا ومردان حق تواضگوفروتن باش، چون ھر
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وار گترازخود با ادب رفتارکن، چون پيغمبر بزرگنزد بزر. رداندگباش زيرا خداوند افراد فروتن ومتواضع را رفيع می 

ُالبرکة فی اکابرکم« :مودهفر ِ َ َِ ً َ َ َ َّمسلما مراد حضرت رسول صلی هللا عليه وسلم ازين ).  استنانتاگبرکت درنزد بزر( -»ْ َ ََ ِ ْ َ ََ ُ ً

واين خود باانجام اوامر الھی وعدم ارتکاب . نيز افزوده اند  راا تقو،ی نبوده است، بلکه به سن وسالگفتار فقط سالخوردگ

رنه  چه گو.  واقعی کسی است که دارای اين خصال باشدگ بزرًوطبعا. نت ممکن می شودمنھيات وعمل به کتاب وس

  . وھيچ برکتی درديدار آنان نيست بسيار پيرانی که قابل احترام نيستند وحتی نبايد به آنان سالم داد

پاک دالن، : رتند ازان عباگاران، وارعان، عالمان عامل، مخلصين دراعمال واقوال، بزرگپرھيز: ان عبارتند ازگ بزر

  . ونزديک دالن به موالگمعرفت خداوند بزره جز ذات خدا، روشندالن به ردانان ازھرچيز بگروی 

 وھردلی که مھرحق درآن جای دارد به قرب حق خواھد  رفت ازقرب حق بدوراستگ ھردلی که حب دنيا درآن جای 

 ميل ۀبه انداز. رددگ حق نايل می ۀجلوه ازمھر آخرت ب حق پوشيده، ودل مملو ۀدلی که پرازشوق دنياست ازجلو. رسيد

قدرخويش را . رددگ ميل به آخرت ازعشق به  دنيا کم می ۀ وبه انداز ورغبت به دنيا، ازميل به آخرت کاسته می شود

َمن ل«: فتهگان گدراين باره يکی ازبزر.  نزول نکنيد، که خدا برای انسان مقرر نداشته استیبشناسيد ودرمقام ْ ْم يعرف َ ِ ْ َ ْ

ُقدره عرفته االقدار قدره ُ َُ َ َْ َْ َِ ْ َ ْ ْ َ   ).ردش زمان ارزش اورا بيان خواھد کردگھرکس قدرخودرانشناخت (-»َ

 نشده است، درغير اين صورت تعيين منشين که برايت ئیاه به خانه ای واردشدی جاگ بنشين که بلندت نکنند، ھرئی جا

  .می رانند باخواری ترا

َّصلی (توچه سودی می رساند؟ رسول اکرمه تمام عمر خودرا درآموختن علم بدون عمل تباه کردی، اينکار ب) ياغالم(  َ
َّهللا عليه وسلم َ َ ِ ْ َ َ   : فرموده است) ُ

ِيقول هللا عز وجل يوم القيامة لالنبياء والعلماء«  ِ ِ ِ َِ ُ ْ َ َِ ُْ َ ْ َ َ َ َ ََّ َّ َ ُ َانتم کنتم رعاة الخلق فما: ُ ِ ْ َْ ُ ُ ُ ُْ ُْ ِ صنعتم فی رعايا کم، ويقول للملوک َ ِ ُِ َ ْ ُ ُ َ َ ََ ُ َ ُ ْ َ

ُواالغنياء انتم خزان کنوزی ھل واصلتم الفقرآء وربيتم االيتام واخرجتم منھا حقی الذی کتبته عليکم؟ ُْ ْ ْ ْ َْ َ َُ ُ ُ ُ ُ َُ ََ ِ ِ ِ َِّ ِّ َ َ َ َ َْ َْ َ َ ََ َ َ ََ ْ َ َ َّْ ُ ْ ُْ ِ ُ ُ َّ خدای عزوجل  (-»ْ

به   شما سرپرستان مردم بوديد، نسبت به آنان چه عملی انجام داده ايد؟ و: می فرمايدءدر روزقيامت به انبياء وعلما

کرديد، وآيا يتيمان   من بوديد، آيا حقوق درويشان راازآن اداۀنجينگشما خزانه داران : ران می فرمايدگپادشاھا وتوان

  ). اخراج کرديد؟،ازمالتان که مقررنموده  بودم حق مرا. راپرورش کرديد

ِّصلی هللا عليه وسلم(ندھای ارزشمند رسول اکرمبه پ) ياقوم ( َ ََ ِ ْ َ َ ُ . وش جان بشنويد وعمل نمائيدگه را ب آن و وش فرادھيدگ) َّ

را دلداری می دھم وبه خود می  من خود. قيچی می کند رسد وبالھای مرا ريزم قيچی قدر فرامیگاه می خواھم بگھر

  .نوليت کؤاه ملک مقتدر ھستی، احساس مسگويم که درپيشگ

ون می شود وتمام گرگر من حرکت کنم، کاردگای منافق آرزوی دوريم را ازين شھرداری، بدان ا! فتاگش!  وای برتو

َولی من ازخدا می ترسم، من شتاب نمی کنم وبرای مبارزه وتسليم به قدر الھی آماده ام . رددگارکان اجتماع پاشيده می  َ

  .وبا تمام مقدرات موافقم

بزودی جواب راخواھی . سوی اودعوت کنمه اه حق ايستاده ام، که خلق رابگه می کنی ومن درپشفتا، تومرا مسخرگ ش

چه دردنيا وچه  توانی به باال وپائين بپر، بزودی عذاب خدای رامشاھده خواھی کرد، ھراندازه، کم وزياد، که می. شنيد

  .درآخرت

 ۀمن دريد قدرت خدايم وبااراد. را می بينی آن ۀبزودی نتيج  من ھمپای زمان پيش می روم وترقی می کنم وتو

بار بحرم می  يک. صورت ذره ایه بار ب صورت کوھی درمی آورد، ويکه ب بارمرا يک .وتبديل می يابمتغييراو

َ کل يوم ھو «.ونم می کندگرگردش شب وروز دگھمچون . باری خورشيدم وباری جرقه ای بار قطره ای، رداند، ويکگ ٍُ َ ُّ ُ

ٍفی شأن ْ َ بلکه ھرلحظه ای درساختار امری برای ). ٢٩ ت الرحمن آيۀسور. ھرروز دربسامان رساندن امری است(-»ِ

  .رانگربرای ديگشما ولحظه ای دي
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اين رابدان .  وتوجھی به سخنان آنھا مکن وش مدهگفتارمردم گه شايش خاطروصفای قلب می خواھی، بگر گا )ياغالم (

 ونمی  ونه ازتوراضی خواھندبود؟ ونيزبدان که اکثرآنان نمی فھمندگپس چکه مردم ازخدای خالق خودراضی نيستند، 

روھی پيروی کن که به جزخدا، به چيزی گاز. اه راست برزبان نمی آورندگ ويند وھيچگدروغ می . بينند وايمان ندارند

حمل آزار واذيت باک  ودرراه خداازت فرمان اونمی بيننده  وجز ازخدا ازکسی نمی شنوند وجز ب ر اعتناء ندارندگدي

اين روش خدای عزوجل است . باش روی می آورد صابر توه منظور آزمايش به برآنچه ازمقدرات ب. نداشته باش

رفتاريھا دچارمی سازد، دنيا گآنان سلب می کند وبه انواع  از  امکانات راۀھم. ان خودگزيدگدرمورد دوستان وبر

برای  را وقتی بفنای وجود رسيدند، آن  و می کند نابود  وجودشان را می کند،گوآخرت را، ازخاک تاعرش برآنان تن

َثم انشأ ناه خلقا آخر «. ر می بخشدگرووجودی ديگ خلقی ديار وآنان. بودشان نزداوست نه غيراو. زيندگخودبرمی  َ ً َْ ُ ْ َ ْ َ َّ ُ

َفتبارک هللا احسن الخالقين ْ ِْ ِ َ ْ ُ َ َ َ ََ ُ َ ان گکه بھترين آفرينند واراست خدائیگبزر .مردانيگر ميگصورت خلقی ديه سپس اوراب( -»َ

  ).١۴- تمنون آيؤ مۀسور. است

ھمنوعانيش وباالخره  درآفرينش دوم، وی راازبرادرانش، .خلق اول آفرينشی است مشترک واين آفرينش منفرد است

ديدار خلق بيزارمی  واز خدامی شوده روحانی وپيوسته ب.  وتبديل می دھدتغييردرماھيت او. ازجنس بنی آدم جدا می کند

ان وکائنات درنظرش، وجودی گدنيا وآخرت، بھشت  ودوزخ وجميع آفريد. وبرخلق بسته می شود دراسرار ا. رددگ

اه قدرت وتوان معنوی اوآشکار می گردد، آنگواين وجود درنيروی باطن اوجذب شده وتسليم او می . واحد می شود

قادربه تصرف درعالم نھانی می  ز نيم به اژدھا تبديل می شد، اودست موسی عليه السال در ونه که عصاگشود، ھمان

  .شود

  . که قدرت خودرادروجود ھربنده ای که بخواھدآشکارمی کندئی پاک ومنزه است خدا

قصد خدای عزوجل آن بود . ی دروضع آن حاصل نشدتغيير عصای موسی بسياری ازوسايل سحره فرعون رابلعيده و

 و  سحرًانجام دادند تماما ه اين عمل موسی قدرت است نه حکمت، زيرا، ھرچه ساحران درآنروزکه بدانان تفھيم نمايد ک

رفته گ مدد ازعلم رياضی بود، ولی ھرچه ازموسی عليه السالم ظاھرشد ازآثار قدرت حق سرچشمه ۀواسطه ب جادو و

فت گسی درچه حالی است، فت ببين موگروی اين اصل رئيس ساحران به يکی ازساحران خود .  موسی بودۀومعجز

فت اين ازکارخداوندی است نه اعمال ساحران، چون گپس رئيس سحره  .شته استگش متغير گاورا می بينم که رن

ران نيز گلذا خودايمان آورد ودي. ر ازمصنوع خويش نمی ھراسدگونه که صنعتگ سحرش خوفی ندارد ھمانۀساحرازنتيج

  .از پيروی کردند

حکمت به قدرت  از قدرت حق می پيوندی؟ چه زمانی اعمالت تراه بند حکمت خواھی بريد وبچه زمانی از) ياغالم (

ردی؟ کی خورشيد معرفت تراچنان می گقرب حق نائل می ه می رساند؟ کی ازعنايت به ظواھر دورمی شوی وب

 خدا ی آورد، ازتوروی مه جھت آزمايش به  که بیعلت بالھا ومصائبه  وب پروراند که بردل عوام وخواص اثر کنی

  ريزی؟گن

ردی وبه اسباب ظاھری روی می آوری يانه؟ آيا تنھا گاه اوبرمی گردد آيا ازدرگ سختيھا می آزمايد تامعلوم ۀوسيله  تراب

منی يابه آنچه ازدرکش عاجزی؟ آيابه ؤ می نمی؟ آيا به آنچه درک می کنی مءظاھر توجه داری يابه باطن نيزاعتناه ب

  آنچه ھم نمی بينی؟

خداوندا ازتوقرب ولطف تقاضا  ردان،گبدون آزمايش نصيب وروزی ما  را بارخدايا قرب خود  بارخدايا مارا ميازما،

ُمی کنيم، خدايا قرب بدون بعد را ِ بارخدايا توان وقدرت تحمل . ماعطا فرما، ماطاقت وتوان دوری وبعد رانداريمه ب ُ

رقرب بدون آتش آفات گخداوندا ا. ردان بدون آفت ناردوریگآزمايش رانداريم، پس خداوندا قرب خويش راروزی ما

 وآتش نه بدوزيانی می  ی می کندگذارد ودرآن زندگردان، سمندری که درآتش تخم می گوباليا ممکن نيست، ماراسمندر
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يت  عناۀردان، ودراطراف ما سبزگبارخدايا آتش قرب خود رابرماچون آتش ابراھيم خليل . ونه اورامی سوزاند رساند

ونه که خليلت رابی نياز گردان، ھمانگبرويان ھم چنانکه دراطراف آتش ابراھيم روياندی، مارا ازتمام اشياء بی نياز 

 ومارا محفوظ بدار بدانسان که اورا محفوظ  ونه که ابراھيم رانائل نمودیگکردی، مارابه انس قرب خود نائل فرما ھمان

  .داشتی، آمين

زيد، ھمسايه راپيش ازخانه انتخاب کرد، انيس وھمنشين راقبل ازوحشت گ رفيق راه رابر ابراھم خليل پيش ازمسافرت

دست آورد، تونيز ازپدرت ه رفتاری، رضا راپيش ازقضا بگزيد، دارو راپيش ازبيماری وصبر راقبل ازگ برئیوتنھا

بال بدو لطف کرد ودرآن دريای که دردريای  پاک ومنزه است خدائی. کنءبه افعال واقوال او اقتدا ير،گابراھيم ياد ب

 افتخار صعود نمود ودست قدرت خداوند ۀ وبردشمن پيروزی داد، تابرقل ئيدش نمودأشناوری آموخت وت محنت اورا

واقع ه تمام اينھا ب. طعام نمی برده چنان وی راپرورش داد که درھر وعده غذا بدون مھمان دست ب .ھمواره بااو بود

  .ودازعنايات پنھانی خداوند ب

ام قضا وقدرالھی خاموش باش تاالطاف بی پايان اورا ببينی، آيا داستان غالم جالينوس رانشنيده ای؟ که گبه ھن) ياغالم (

  رفت؟گوش دل شنيد وھمه رايادگکه تمام علوم استاد رابه  شد تااين  حاضرمیگنگدرخدمت استادالل و

رنمی کند، پس بايد خاموش شد وبه قضا رضاداد تابه مقصود به قلبت اث  توئیوگعلت پراکنده ه  اسرارحکمت خداوندی ب

  .رسيد

  !ردان، وازمنازعه ومجادله درامان بدارگخداوندا، موافقت بامشيت خودرا روزی ما 

  .»وآتنا فی الدنيا حسنة وفی االخرة حسنة وقنا عذاب النار«

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه  دينی دھد، بۀفته ياانجام داده وبدان صبغگرا ـ بدعت دراصطالح دين عبارت است از قول يافعلی که مسلمان آن١

عن . اساس وريشه ای يافته نشود حضرت رسول صلی هللا عليه وسلم،) قولی يا عملی(طوريکه برای آن درکتاب وسنت

 عايشه رضی هللا عنھا، قالت قال رسول هللا صلی هللا عليه وسلم من احدث فی امرنا ھذا ماليس منه منين ام عبدهللاؤام الم

  .رواه البخاری والمسلم. فھورد

را تشبيه  مذھب آنان . مشبه ومعطله دوفرقه می باشند که برای خداوند شبيه قائلند، وصفات باری راانکار می کنند-٢

  .وتعطيل می نامند

  

   

 

 


