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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
  درويش وردک

 ٢٠١۵ جون ١٣
  

 )درقول بدون عمل( مجلس بيستم
  

  :ه چنين فرمودنددرمدرس) قدس سره( ھجری قمری شيخ عبدالقادر۵۴۵بيست ويکم ذی القعده سال   بامداد روز جمعه،

. فتار تان کاھش پيداکرده استگ شماای اھل اين شھر، ھمانا نفاق درميانتان بسيار رواج يافته است، واخالص دراعمال و

را انجام ندھد، قول بدون  فتاربدون کرداردارای ارزش و اعتبار نيست، مانند آنست فردی کاری رااراده نمايد ولی آنگ

نجينه ای است که ازآن انفاق نشود، گ که دروپيکر وساير ملزومات رانداشته باشديامانند مانند خانه ای استه عمل، ب

روح اعمال ھمانا، اخالص وتوحيد . ويابتی بی دست وپا! ياادعای بدون شاھد ومدرک است، ياصورت بدون جان 

َّصلی هللا عليه وسلم(وثبات وپايداری براجرای احکام قرآن وسنت رسول اکرم ََّ ََ ِ ْ َ َ   .است) ُ

 آوريد، ازمنھيات اجتناب کنيد وبا یجاه اوامر خدای راب. دھيد تابه مقصود رسيدتغييرغفلت مورزيد، خويشتن را

  .اری داشته باشيدگمقدرات ساز

ردند، آالم ودردھای گ قرب شادمان می ۀ افرادی ازمردم ھستند که دلھای خودرابه زالل انس آبياری می کنند، به مشاھد

زارند، درتمام احوال چه نيک وچه گاه قدس الھی شاکر وسپاسگدررا احساس نمی کنند، وھمواره درپيشناشی ازقضا وق

ونه افراد اندک اند که وجود شان گشايند، اينگاه لب به شکوه وشکايت نمی گبد کوچکترين اعتراضی ندارند وھيچ

  . برخورداراست-برتر - ازحقيقتی

منتھی دربين مردم افرادی ھستند که دارای  .رددگونه که برشما نازل می گ سختی وبال برھرقومی نازل می شود، ھمان

ه ام مصيبت ايمان ضعيف بگھنه ب. ريزان وازمقام صبر بی خبرندگر، ازآن گ می باشند وعده ای ديئیصبر وشکيبا

 رشيد وبرومند مانند جوانیه ولی ايمان قوی ب.  کودکی است که دربرابر ھرچيز بی تابی وناآرامی نشان می دھدۀمنزل

ی وبلوغ عقلی است، که گ پختۀو تسليم دربرابر مقدرات نشانء رضا. است که درمقابل ھرمشکلی پايداری خواھد کرد

اه موجب فنای درحق می شود، گوجود قلب آ. خواستھای اوتسليم می شوده رد وبگاھی خدای رامی نگشخص باعلم وآ

مرد خدادر اين حال ازوجود وباطن خويش بکلی عاری . ھی استلت مشاھده وجالل وعظمت اوتسليم باطن به حق حال

فعليت ه  حق بۀکه اراد  جمال حق ازخود بيخود وذوب می شوند، زمانیۀدرمشاھد. ردد، وخودرا نزدحق می يابدگمی 

 ونه که درروزقيامتگرداند، بدانگر به حالت خود برمی گجمع می کند، وباردي را ٔسيخته اوگ ازھم یدرآيد، اعضا

آنروز، . ٔاجساد پراکنده واستخوانھای پوسيده مردم راجمع وزنده می کند، واسرافيل رافرمان می دھد که در ارواح بدمد

 عظمت و جالل حق ۀ مشاھدۀواسطه مقام قرب می رسند، وبه اما مردان خدا که دردنيا ب. روزی حق وثابت است

  .رھست می شوندگ بايک نظر نابود وبانظر ديردند،گحالت اول بازمی ه بدون واسطه ب متالشی می شوند،
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 شرط محبت ودوستی آنست که نزد دوست ومحبوبت کمترين اراده واختياری ازخودنداشته باشی، وجز مھردوست، به 

 .را مدعی شود  کوچکی نيست که ھرکس آنألۀمحبت خداوند مس. ردیگی دنيا مشغول نگظواھر زند ری ازگچيزی دي

 ھيچ.  نکرده وبه مقصود رسيده اندئیچه بسيار که ادعا و. ا راداشته اند، اما ازآن بدوربوده اندفراوان ازمردم اين ادع

نده است، کسی نمی داند که فرد گان پراگزيرا اسرارحق دربين ھم وتحقيرنکنيد، کوچک مشماريدرا ان خدا گکس ازبند

ازخواب غفلت برخيزيد، . ودخواھی پرھيز نمائيدفروتن باشيد وازتکبر وخ. تحقير شده بھره ای از اسرار رادارد ياخير

ذرکرده ايد، گونه که تصور می کنيد محاسبه شده ايد وازپل صراط ھم گی می بينم، بدانگچون شما رادرغفلت بزر

  .ی وغرور آشکار استگاھھای خودرادرجنت مشاھده نموده ايد، اين فريفتگوجاي

 پندارد تفکر نکرد واقدام به توبه ننمود چنان است که میودرخصوص آن   ھرکدام ازشما خدارا نافرمانی کرد،

مورد محاسبه واقع .  اعمالتان با تاريخ دقيق آن ثبت شده استۀفراموش شده است؟ خير، تمام آنھا در نام) ناھانشگ(

  .ی پاداش وپادافره داده می شودگخواھيد شد وبه ھر عمل کوچک يابزر

. ان، خويش رابه رحمت خداوندی عرضه نمائيدگی درخواب غفلت فرورفترديد اگ بيدارشويد ای غافالن، ھوشيار 

ً  ودرصدد تدارک وجبران برنيامد، وصرفا نادم نشد و  آن اصرار ورزيد، وتوبه نکردۀادام ناه شد وبرگھرکس مرتکب 

  .سويش  می آيده دنيای بدون آخرت وخلق بدون خالق رادرنظر داشت، بزودی قاصد وپيک کفرب

ونه افراد آنچه راکه منظور نظردارند تنھا کم گيعنی اين.(ری استگ ترس شما فقط ازفقرواميدتان تنھا توان بدانيد که

  .). دنيوی استئیی وداراگوبيش زند

توازچيزی . کند روزی مقسوم ومقرر است، نه کم می شود ونه زياد، ونه تأخير وتقديم پيدامی! فتاگش!  وای برتو

اين حرص وآزتو برمال دنيا، .  تونيست آرزومندیۀبه چيزی که بھر.  کرده استشکايت داری که خداوند تضمين

ترسی مشتريانت کم شوند وازسود وربحت کاسته  ازحضور درمجالس علم وعلماء محرومت کرده است، چراکه می

  .رددگ

ودرھم ودينارت، داد؟ امااکنون برخود تو طعام میه دانی چه کسی ب توکودکی بودی درشکم مادر، آيامی!  وای برتو

فروشت، وفرمانروای شھرت متکی ھستی، تمام آنچه راکه برآن اعتماد داری وھرآنچه ازآن بيم داری يااميد ووخريد 

که  که سود وزيان خودرا وابسته بدانھا ميدانی وغافلی ازاين تمام چيزھائی . خدای تو می باشدۀمنزله براوبسته ای، ب

 اعمالت راخواھی ديد، خدای تبارک وتعالی، ۀبزودی نتيج. دايت می باشندخدای عزوجل مجری آنھاست، درحکم خ

رفت، وھرآنچه راکه برآن اعتماد کرده بودی ازتوسلب می کند، گت راخواھد  ا وقدرت وثروت ودارائیئی وشنوائیبينا

ت برکنار می کند، رداند، وازکاروشغلگتو سخت می ه ران فاصله ايجاد می کند، ودلھای ايشان رانسبت بگميان تو ودي

ری روی آوری، ولی نه کسی لقمه ای به تو عطا گکه ھمواره ازدری به دردي طوریه رويت می بندد، به تمام درھا راب

علت شرک تو ه اه خداراھم بخوانی اجابت نمی شوی، تمام اينھا بگيری، ھرگمی کند، ونه ذره ای مورد محبت قرار می 

ھداشتن خلق، گمنظور خوشحال وراضی نه مت ازمردم وعصيان دربرابر خداوند بخلق خداوطلب نعه خدا واعتماد به ب

. ناھکاران وعاصيان اندگرفتار شده اند واغلب آنان ازگمی بينی فراوان ازمردم به اين روز. يرت می شودگدامن

ردند، خداوند گمی سوی حق بره  واقعی بۀشوندوباتوب روه ھستند که ازاعمال خودنادم وپشيمان میگاماکسانی ھم ازآن 

  . آنھارا می پذيردۀرد، وبه کرم ولطف خود توبگ رحمت درآنان می نۀنيز به ديد

کدام ازشما ازتوبه   ای دانشمندان دينی، ای زاھدان،ای عابدان، بدانيد ھيچ، ای مردم ھرچه زودترتوبه کنيد، ای علماء

اه درآغاز کارتان اشکال داشته گھر. درزمان مماتاھم، چه درزمان حيات وچه گبی نيازنيست، ازاخبار واحوال شما آ

 شما برمن پوشيده باشد، درمحل صرف آن ئیھروقت وضعيت مال ودارا. تان برايم روشن خواھدشدگام مرگباشم، درھن

ردرراه گوا. دانم که اصل آن ازحالل است ر درجھت زن وفرزند وفقراء ومصالح مردم ھزينه شد، میگرم، اگمی ن
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من دربازارھا . دست آمده وحالل مطلق استه ب خداه دانم آن مال باتوکل ب ص حقند صرف شد، میصديقين که خوا

  .من آموخته استه ھمراه شمانيستم، ولی خداوندمتعال بدين طريق راه شناخت حالل وحرام راب

ه بت غيرخدا، واميد بکه درقل بترس ازاين. که خداوند متعال دردلت غير خودرا بيند وخوارت کند بترس ازاين) ياغالم (

 شما در. ری طمع مداريدگدلھايتان راازغير خدا خالی کنيد سود وزيان راجز ازخدا، ازدي. غيرخدا، يامھر غيرخدا ببيند

  . خدائيد ومھمان او می باشيدۀخان

. ی پيدامی کنی، بدان آن ناقص است وموجب بازخواستگآن دلبسته ھرچه اززيبائی ھای ظاھررامی بينی وب) ياغالم (

واين نوع خدادوستی . توان ديد  باطن میۀ باشد، وآن تنھا حب خداوند است، که باديدتغييرمھرواقعی آنست که غير قابل 

ان باطن آنان گخاص صديقين وعلمای عامل است، که بايقين کامل خدارا دوست دارند، ودرنتيجه پرده ھا ازپيش ديد

  . راپس پرده می بينند که زبان ازشرح آن ناتوان وعاجزاستئیچيزھا. کناررفته است

  .ردانگ بارخدايا محبت خودرا باعفو وعافيت نصيب ما 

 وصول آن به شما رسد کسی قادر به منع ۀاه زمان واجازگتان نزدخداوند وديعه است، ھر  روزی وبھره ھای دنيائی

 که ھنوز اذن ئیطلب روز در  بخندی و ابلھش دانی که درطلب روزی مقسوم يابايد به کسی. يری ازآن نيستگوجلو

  .تحويل آن صادرنشده، بيھوده کوشش می کند

ازخدای عزوجل . اه دنيا پيرو وتابع شما خواھد شدگاه حق روی آوريد، آنگردانيد وبه درگازباب دنيا روی ب) ياقوم (

  .رداندگنصيبتان  بخواھيد نعمت عقل را

نيازمای،  ری را فريب ده، ما تراديده ايم وشناخته ايم، ما راگويند برو وديگدنيا به اولياء هللا روی آورد، بدو می اه گ ھر

 است، جسم اسان بت چوبی خالی ازمحتوه ت رابه رخ ما نکش، زيرا زينتھايت ب اچھره ات رامشاھد کرده ايم، زيبائی

  .فاقد روح است

اه گھر. مخصوص آخرت استئی تماشاۀ واقعی وچھرئی نداری، زيبائیرتماشارخسا. ظاھری بدون معنی ھستی  تو

ونه گبرند وبه اين به بيابانھا ودشتھا وخرابه ھا وغارھا پناه می. ريزنندگ زشتيھای دنيا نزداين قوم ظاھر شود ازآن می

  .ان وموجودات غيبی تماس حاصل می کنندگبافرشت. يرندگاماکن انس می 

فتارآنان وديدن ذره ای ازظواھر دنيا اکراه گديدارخلق وشنيدن  از ارادت حق عزوجل درآغاز کار، مريد صادق درمقام 

که دست رحمت حق  نمی تواند چيزی راببيند، قلبش پريشان وعقلش غائب وديده اش خيره می باشد، تازمانی. دارد

است، تاوقتی که بوی انس به سان مستان  ه ھماره ب .دست دھد برسرش کشيده شود، وسکون وآرامش باطنی بدو

رفت، درخصوص گتوحيد واخالص ومعرفت حق دردلش جای  که، وھمين. رداندگشيارش ووھ مشامش رسد

سويش می آيد، ووی رابرتحمل تمام ه نيروی توانبخش الھی ب شايش خاطر برايش حاصل می شود،گثبات و امورمردم،

ردد، گ آنان می ئی نزديک می شود وتمام ھمتش صرف راھنمابه خلق. قادر می سازد و مشکالت ومعضالت مردم توانا

  .که لحظه ای ازياد حق نيزغافل نيست درحالی

طلبد، چون معرفت کامل خداوندی  ريزان نبوده وآنان رامیگريزان است، امازاھد کامل ازمردم گ زاھد مبتدی ازخلق 

حقيقت شناخت نه ازچيزی می ه کس خدای رابھر. راحاصل کرده است، لذا ازنزديکی و مصاحبت بامردم باکی ندارد

طلبد،  ريزد، اما منتھی وبه کمال رسيده آنان رامیگ مبتدی ازفاسقان ونافرمانان می. ريزد، ونه ازکسی خوف وبيم داردگ

جز : فته استگيکی ازآنان رحمت خدای براوباد دراين زمينه  اينرو می باشد، از او يشان نزدداند درمان دردھا چون می

  .رف واقعی، کسی بروی فاسقان لبخند نمی زندعا

صورت دامی درمی آيد که مردم رااز دريای دنيا شکار می کند، ه  ھرکس شناختش نسبت به حق کامل شد، ب

  .شود که شيطان ولشکريانش را شکسته، ومردم راازدست آنان نجات می دھد  داده میئیوبدونيرو
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وش کن، ای زاھدان روی زمين، پيش آئيد گفتار مراگه ای، پيش بياو که بازھد جاھالنه عزلت اختيارکرد  ای کسی

د ئيپيش بيا. زيده ايد، اما بدون ھيچ اثر وفائده ایگشما خلوت . وصومعه ھای خودرا خراب نمائيد، وبه من نزديک شويد

 شويد بلکه خاطر خويش نمی خواھم به من نزديکه ب. خداوند شما راببخشايد. وميوه ھای حکمت واندرزرابچينيد

  .مصلحت شمارادرآن می بينم

 ۀبرای آموختن صنعتی بايد متحمل رنج وسختی شوی، پس برای بنای غيرقابل شکست روحانی رنج ھزار بار) ياغالم (

 ئیويران کردن راتحمل نما، وقتی در ساخت وساز وتخريب بنای روحانی فانی شدی، بخدای عزوجل بنا ساختن و

  .رانی وخرابی بدان راه نيابدبرايت خواھد ساخت، که وي

 سوی حق رھسپار است کی درک می کنيد؟ه را که ب قرار می دھيد؟ کسی ره خود فرا کی چراغ عقل را) ياقوم (

اه آنان را يافتيد، باجان ودل ايشان راخدمت کنيد، مريدان حق نشانه ھای گجوی مريدان حق باشيد، ھر و درجست

 را ان فھم و ادراک شماگ ايشان درخشان است، منتھی بيماری عدم شناخت، ديدۀوبويھای دلنواز دارند، چھر ظاھری،

رفته است، که نمی توانيد بين صديق وزنديق، فرق قائل شويد، قادرنيستيد ميان حالل وحرام، سمی وغيرسمی، گ فرا

  .مشرک وموحد، عاصی ومطيع، مريد حق ومريد خلق، تفاوت قائل شويد

. ونه که ھست به شما بشناسانندگعمل می نمايند خدمت کنيد، تامسائل وقضايا راھمانانی راکه به علم خودگ بزر

 ۀ ظاھر خدارراببينيد باديدۀرقادر نيستيد باديدگا. درشناخت ذات اقدس الھی کوشش نمائيد، او رابشناسيد ودوست بداريد

َّصلی (قه داشته باشيد، پيغمبر اکرمخاطر ضرورت بدان عاله اه نعم خداوندی رادرنظر می آوريد، بگھر. ريدگباطن بن َ
ْهللا عليه وسلم َّ َ َ ِ ْ َ َ   :فرموده است) ُ

ْاحبوا هللا يغذيکم من نعمه، وأحبونی بحب هللا عزوجل لی«  ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ ََ َ ََّ َ ِّ ُّ ُُّ ُِ َ ْ ُ ْ ْ که شماراازنعمتھای خود بھره  خاطر اينه  خدای راب(-»َ

  ).ت خدانسبت به من دوست داشته باشيدجھت عنايه مندمی سازد دوست بداريد، مرانيز ب

وپس ازخارج . ياد آريد روزی راکه درشکم مادرانتان بوديد وخداوند ازنعمتھای خويش شما راتغذيه می کرده ب) ياقوم (

ِپيروان رسولش صلی هللا عليه وآله، از قدرتتان بخشيد، وروزی طاعت نصيبتان کرد، تا و نيرو شدنتان ازشکم مادر، ِ َِ ْ َ َ ُ َّ َ 

  .سان سپاس ودوستی خداوند استه رداند، سپاس ودوستی رسول بگ

  .اه حصول نعمت راازخدا دانستيد، دوستی عطای خلق ازدلھايتان زدوده می شودگ ھر

ر برايش ديده ای باقی گدي. داند يھا رااز خدامی ھا وناخوشايندئی نيکوۀ وھم ردگ باطن خدارامی نۀديده  عارف خدا، ب

ھرنيک وبدی راازخلق ببيند، ھمه رابه قدرت وخواست . ران نسبت دھدگبه دي بديھا را و ھا،نمی ماند، که خوبي

می ء  آورده واجرایجاه ًحقوق وحدود شرع راکامال ب. اھش ازخلق به خالق منتقل می شودگديد. خدامحول می کند

ردد، گسوی خالق برمی ه ق بدم ازخله ذارد توجه عارف دم بگنمايد، کوچکترين حکمی ازاحکام شريعت راضايع نمی 

عطا وبخشش مردم رامنتفی دانسته، وھرچه . وبدو متوکل می شود.  ازخلق بريده وبه خالق می پيونددًکه کامال تاجائی

ردد، وبه نعمت عقل کامل ازسوی گعقل واراده اش استوار می .  عنايات حق می داندۀواسطه راازھرکس که بدو رسد ب

  .خداوند نائل می شود

ه  بگکه روزی مر دانی، بترس ازاين شريک می خدا با دانی، ومردم را فقير می را که دربرابر خلق خود کسی ای 

که چنين حالتی داشته باشند،  وی کسانیربر را سراغت آيد وتوبرھمان حال باقی باشی، خدای عزوجل دررحمت خود

  . خشمناک است،ندان که برمخلوق تکيه کرده اگونه بندگشايد، زيرا نسبت به اينگنمی 

اه دوری ازھرچيز، گسپس ازدنيا وباالخره ازآخرت، آن  ازنفست تجرد حاصل کنی، بعد ازمردم،ء برتوالزم است ابتدا

  .ئیفتارھای پريشان اجتناب نماگ، بايد ازخود، وانديشه وافکارت، وئیرخواھان قرب موالگا. جزذات اقدس الھی
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تباه  را ار خودگروز!!  مردم وچشم انتظار بذل وبخشش آنانیۀادلت درخاناه خود نشسته ای، امگدرعبادت!  وای برتو

  . بدل شده ایاصورتی خالی ازمعنی ومحتوه کردی وب

تو عطا نفرمايد، ه ب را ير، زيرا چنانچه خداوند اھليت آنگشايسته وسزاوار آن ندانسته، انس م  به چيزی که خدوند ترا

را برايت آسان می  اراده فرمايد آن اه کاری راگخداوند ھر.  دسترسی پيداکندر قادرنيست بدانگنه تو ونه ھيچ کس دي

  .کند

بدانچه می  خداوندا، مرا.  برايت نافع وسودمند نخواھد بودئی چنانچه دلت بينا، وقلبت تھی ازغير نباشد، خلوت وتنھا

  . شنوندکامياب فرما ويم ومیگران رابه آنچه می گردان، وديگويم بھره مند گ

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

  

  

  

 

 


