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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
  درويش وردک

 ٢٠١۵ می ٢۶
  

 )درشناخت خدا(مجلس يازدھم 
  

َرضی هللا تع(يالنیگ ھجری قمری شيخ عبدالقادر ۵۴۵ بامداد روزجمعه نوزدھم ماه شوال سال  ً َّ ِ ُالی عنهَ ْ درمدرسه ) َ

  :چنين فرمودند

ردن گخواستھای خدارا . دورباشيده اورافرمانبرداری کنيد وازنافرمانی ب. خدای رابشناسيد وازاوغافل مباشيد) ياقوم (

  .نھيد وازمخالفت باامرش بپرھيزيد

وست قديم ازلی وابدی، ار روزی رسان، اوست اول وآخر، ظاھر وباطن، اگاوست آفريد. خداوندرابه آثار صنع بشناسيد

رداننده، اوست زنده گدرويش و رکننده گاوست توان» اليسال عما يفعل وھم يسالون«.برھرکاری اراده فرمايد تواناست

پس . کننده وميراننده، اوست بازخواست کننده وپاداش دھنده، ھم اوست که بايد ازعقابش ترسيد وبه الطافش اميدواربود

که  ارسازيد، تازمانیگبه خدا اميدوارباشيد نه غيرخدا، خودرابا قدرت وحکمتش سازازخدای بترسيد نه غيراو، 

  .رداندگ ومارابه عدل پاداش ندھد، بلکه مشمول احسان والطاف خود  برعدلش ظفر يابد) لطف واحسانش(قدرت

نيد، آنچه راکه معنی ازحدود شرع تجاوزنک. د، تاپرده ھای ميان شما وخداکناررودئي ازسياھی غفلت به سپيدی شناخت آ

. را، البته جزافراد معدودی ازمردم بدين مرحله نمی رسند نمائيد، نه صورت وظاھر آنءواقعيت شرع است اجرا و

که به آن وارد شده اند، چون فقط  منتھی ھرکس اين رانمی داند، جزکسانی.  شرع بيرون رويمۀمانيازی نداريم که ازداير

  . واقعی نخواھيد رسيداھی مختصر به شناختگمجرد آه ب

ِّصلی هللا عليه وسلم(درتمام اموربه رسول اکرم َ ََ ِ ْ َ َ ُ کمربسته دراجرای اوامر اوحاضر باشيد، وازآنچه نھی . تأسی نمائيد) َّ

  .اه به زيارت بشتابيدگفرموده است خود داری کنيد، خودداری کنيد، تا فرمانروای مطلق شمارابه سوی اوفراخواند، آن

برابر خداوند ازخود اختياری  ويند که آنان برخواست خدا ھيچ چيزی نمی افزايند ودرگاين اعتبار ابدال  ابدال رابه 

سپس ترقی می کنند ودراين مرحله امر ونھی آنان . به ظاھر اعمال می پردازند  و کنند ظاھر حکم میه اول ب. ندارند

 که دراجرای اوامر وخودداری ازنواھی، کوچکترين  می رسندئیجاه باالخره ب. ظاھر غايبنده رچه بگزياد می شود 

چون ترک . ذارندگخود اجازه نمی دھند که حتی يکی ازحدود شرع رامھمل ه اه بگ ذارند، وھيچگآداب شرع رافرونمی 

اه ودرھيچ حالی فرايض گ ھيچ. ناه استگوارتکاب محظورات معصيت و. عبادات مفروضه کفر وزنديقه می باشد

  .رددگينتر می گوليت اوسنؤشود، بلکه ھرچه بنده بيشتر احساس قرب کند بارمسازکسی ساقط نمی 

حکم وعلم خدا عمل کن، عھد خودرافراموش مکن وازحدشرع تجاوز منما، بانفس وشيطان اندرونت مبارزه ه ب) ياغالم (

َان هللا مع «: فرمودهگرخداوند بز. کن، ازلطف خداوند نااميد مباش، زيرا خداھمواره ثابت قدمان راياری می فرمايد َ َ َّ ِ

َالصابرين ْ ِ ُفأن حزب هللا ھم الغالبون« وبازفرموده). خداوند باشکيبايان است(- »َّ َ ُ ُ ِ ِ َِ َّ ). ھمانا حزب خدا پيروزاست(-»َ
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َوالذين جاھدوا فينا لنھدينھم سبلنا«: وبازفرموده َُ ُ ُ َّ َ َِ ِ ِْ َْ َ َ َّ ود ھدايت می راه خه که در راه ماکوشش کند ماآنھارا ب کسانی(ـ»َ

  ).کنيم

که خالف امرخداوند عمل می کنند دشمن  ھدار، برای رضای خدابا کسانیگ زبان خودرا ازشکوه وشکايت درنزدخلق ن

آنان راازپيروی نفس وايجاد بدعت برحذر بدار، وبه پيروی . ی خدا ودوری ازمعصيت فراخوانگمردم رابه بند.  باش

ْصلی هللا علي(ازکتاب وسنت رسول َ َ ُ َّ ِّه وسلمَ َ َ   .ترغيبشان نما) ِ

 آن. ی شما به خدای عزوجل استگ پيوستۀد، چه قرآن وسيلئياحترام کتاب خدا رامحفوظ بداريد وبدان عمل نما) ياقوم  (

که قول خدا راانکار کند  کسی! د،نهئيوگ شما می. اين کالم من است: خداوند متعال خود فرموده است. مخلوق ندانيد را

شنيده می شود، درمصاحف نوشته می  شود، اين قرآن خوانده می. بيزار او قرآن از بداند، کافر است، وقرآن را مخلوق

ُرضی هللا عنھما(امام شافعی وامام احمد حنبل. شود ْ َ ُ َّ ِ نوشته ھم مخلوق است، قلب ھم مخلوق  قلم مخلوق است،: ويندگ می) َ

  ).١(ق می باشديرد غيرمخلوگشود ودردل جای می  است، اماآنچه نوشته می

 از واه راگدررفع دعاوی . مسائل منقول رابايد توسط عقل سنجيد، ومسائل نص وصريح رانبايد باقياس ردنمود) ياقوم (

رسول . رفتگواه وبينه ای درست نمی توان گبدون  مال مردم را.  حکم ندھيدامجرد دعوه نداريد وفقط ب نظر دور

ِّصلی هللا عليه وسلم(اکرم َ ََ ِ ْ َ َ ُ ِ اخوف ما اخاف علی امتی من منافق عليم اللسان«: فرموده است)َّ ُ َُّ ِ ِ ِ َِ ََ َْ َّ ُ َ ُ َُ ََ َ ھولناکترين چيزی که (-»ْ

  ).خاطر امتم می ترسم، دوروی زبان آوراسته من ب

 رويدگسوی خدا به ب ريد،گبدلھای خود بن. ای دانشمندان، ای نادانان، ای حاضرين، ای غائبين،ازخدای شرم داشته باشيد

 ام نعمت، سپاس آن راگودرھن.  عادت دھيدئیبه صبر وشکيبا را زيرضربات مقدرات خود. در برابر اوفروتن باشيد و

ی گله برای شما تحقق پيداکرد، ازسوی خداوند نيزبزرأاه اين مسگھر. به شب آريد ی خدا، روزراگدربند. جای آوريده ب

  .شما روی می آورده واعزاز دنيا وآخرت ب

اه اين حالت برای تو گھر. ی پيدانکنی که ترا ازياد خداغافل کندگچيزی چنان دلبسته دردنيا ب تالش کن تا) ياغالم (

خواب ه اھت می نمايد، وھروقت بگھروقت دچار فراموشی شوی، آ ذارد،گ ر ترا به اختيارنفست وانمیگپيداشد، دي

می  را ھرآنکس لذت اين حالت راچشيد، خدا. کنیخدا، به کسی توجه ه اجازه نمی دھد جز ب. غفلت رفتی بيدارمی کند

رويان، آفات وبالھا بردلھايتان سايه  ای دو. ی به خلق رانمی پذيرندگاما اين تنھا معدودی ازافراد ھستند که دلبست. شناسد

  .افکنده است

راحت وآسايش رادرجوار . ندرند، آرامش روحی خودرا درآن يافته اگکسی نمی نه ب خداه  باطن جزبۀ قومی که باديد

. ذرد وآنان درھمين حال ثابت وپايدارندگشبھا وروزھا وماه وسال می  .زبان اعتراض اين قوم کوتاه است. حق می دانند

حقند؟ آنان ه ان بگرويدگ آيا اينان ئیوگ انند ومیگوانياه آنھا راببينی تصور خواھی کرد دگھر. آنان عاقلترين مردمانند

اه نقاب جالل وعظمت الھی ازدلھايشان برداشته شود گھر. وھمواره ترسان ازعقاب. ان راه خدايندگشکستنان ودلگندوھا

اه خداوند گھر. رددگسيخته می شود، وبندبند بدنشان ازھم جدا می گ که قلوبشان ئیوگردد، گبيم وخوف آنان بيشتر می 

را به آرامش  شايد وآنانگی خودرا به رويشان می گھای رحمت وبزردراه گمتعال اينان رادرآن حال مشاھده فرمود، آن

  .خاطر می رساند

توانم  رم، برای دنيا دوستان وھواپرستان چکارمیگ دنيا دوستان وآخرت طلبان بنۀ چه اندازه دوست دارم که به چھر

  .ر ندارد مريض صبۀکه درفکرمداوای آنانم، زيرا آنھا بيمارند وغير ازطبيب کسی برمداوا ومعالج بکنم، جزاين

 ئیدانم طالب دنيا می. داری، اما آن نزد من آشکاراست زمن پنھان می ادرونيت را زعم خود رازه تو ب! فتاگ ش

درھم وديناری که دردست داری ناروا . اين رازی است دراندرونت ولی آثار آن برپيشانيت ھويدااست. ياخواھان آخرت

رابه من  ، من بسياری ازاين سکه ھای قلب وناسره را ديده ام، آنی طال وبقيه نقره استگوبی ارزش است ودر آن دان
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دنيا . تسليم کن تادرقالبش ريزم وخالص وناخالص رابرايت معلوم  وجدا کنم، زيرا خوب اندک ازبدبسيار بھتراست

تياردارم ذار، چراکه من صراف وصيرفی اينکارم، مطمئن باش وسيله ای رادراخگوافکار وانديشه ات رادر اختيار من ب

اقرار به آن شرمنده مباش،  از آن وسيله چيست؟ توبه، ازريا ونفاق توبه کن، و. کنم راجدا می که خالص وناخالص آن

با .  اخالص رسيدندۀمرحله  منافق بوده اند وبه مدد توبه ب،چون غالب مخلصين ھمان کسانی بوده اند که پيش ازتوبه

بسيار نادراست کسی » جزرياکاراخالص واقعی رانمی شناسد« :می فرمايدان گتوجه به اين قضيه است که يکی ازبزر

کنند، دروغ می  زنم، ابتداء باخاک وچيزھای کثيف بازی می کودکان رامثل می. که درآغاز وانجام صادق ومخلص باشد

 ان ومادران وويند، خودرابه خطر می اندازند، ازپدرومادر دزدی می کنند، ولی چون رفته رفته رشد يافتند ازپدرگ

اما . دور می شونده ردد ازآنچه بوده اند، بگلطف خداوند متعال شامل حالشان  رگ وا يرندگاران سرمشق می گآموز

  . رمشمول عنايت حق نشوند، درھمان حال باقی می مانندگا

صواب  و ا دردری دوا، خطگری درداست وداد گناه درداست وطاعت دوا، ستمگ.  خدای متعال درد ودوا را آفريده است

ًبايد قلبا ازدست  خواھی دوای تمام اين دردھا رابيابی، رمیگا .ناھان دوا می باشدگتوبه از دوا، مخالفت اوامر حق درد و

اه است که روحت به آسمانھا پرواز می کند، گآن. خدا روی آوریه سوی خلق برداشتن چشم پوشی کنی، وبه ب نياز

  .زمين استکه خودوخانه وکاشانه ات در درحالی

 دلت راخالصانه درخدمت حق قراربده وباخلق درعمل مشارکت نما، ودراجرای احکام شرعی باآنان مخالفت مکن، تا 

ظاھر نيزدر رعايت اوامرشرع با خلق ه رد وبگخدابره باقلب وباطن ب. که ازجانب خداوخلق برتو حجتی باقی نماند اين

 رگا. يرت می کندگرکوچکترين غفلتی نمائی زمينگر برتوچيره شود، اذاگير ومگنفس خودرا تحت اراده ب. ھمراھی کن

 ادب ئیی، خواری،عريانی وخلوت وتنھاگی وتشنگرسنگاطاعت خداوند ازدستورات سرپيچی کرد او راباتازيانه  در

ست، رفته اگکه اطمينان حاصل کنی که دراطاعت خدای قرار  برمدار، تازمانی او اين تازيانه را از روی سر. نما

 اه ظاھر وباطن تويکی میگوقتی نفست بدين مرحله اطمينان واصل شد، آن. وغرورش دراجرای اوامر حق شکسته شده

شکربدون کفر، شعاروروش تو می  وطاعت بدون معصيت،. ونه مخالفتیگدور ازھره ردی بگسراپا موافقت می  شود،

ری باقی گ، مادام که جزياد خداوند درقلبت چيز ديبدان اما. ذکر بدون فراموشی وخير بدون شرنصيب می شود. رددگ

  .اری کامل رانخواھی يافتگمانده باشد، رست

توسودی نمی ه  ھزارساله بۀری باشد، اين سجدگ داغ سجده کنی، ولی قلبت متوجه ديگرھزارسال خدای رابرريگا

. دل بيرون کند از تمام عاليق راکه  ر اينگرسد، م  نمیئیجاه دل بپروراند، ب در که مھرغير موال را کسی. رساند

دانی خداوند متعال ازدل  رنمیگکه درباطن بدان عالقه مندی، م تو می دھد، درحالیه اظھار زھد ازدنيا چه نفعی ب

   ودردل غيراين راطالبی، شرمنده نيستی؟ئیزبان متوکل برخداه که ب آياازاين! اه است؟گان آگبند

که نسبت به شناخت  فتار اين علمائیگبه . ان که عذاب الھی سخت ودردناک استمغرور مباش، بد به حلم خدا) ياغالم(

. رددگضرر شان است، وازآن سودی متوجھشان نمی ه تمام علم آنان ب. ، فريب مخور!ومعرفت واقعی خداوند جاھلند

د، اماخود عامل نيستند، آنان احکام خدای رامی دانند، ولی خدا رانمی شناسند، مردم رابه انجام اعمال حسنه امرمی کنن

سوی خدا می خوانند وخود ازخدا ه مردم راب. ناه می شوندگدارند، ولی خود مرتکب  ناھان بازمیگران راازارتکاب گدي

  .نام آنان نزدمن نوشته شده وموجود است. باخداوند درانجام معاصی مبارزه می کنند. دورنده ب

 خداوندا، بعضی از. ت، وبه اب االنبياء، ابراھيم خليل ببخش ارامیگه رسول ومارا ب  ٔتوبه من وآنان رابپذير!   خداوندا

  آمين . ردان، ودرجوار رحمت خود جای دهگر بھره مند گ وھمه رابه يکدي ردانگر چيره مگرا بربعضی دي ما

 

 


