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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
  درويش وردک

 ٢٠١۵ جون ٢٠
  

 )درعدم شکايت نزدخلق( مجلس بيست وششم
  

  :رسه چنين فرمودند ھجری قمر در مد۵۴۵شيخ عبدالقادر رضی هللا تعالی عنه روزبيستم ماه ذی الحجة سال 

َّصلی هللا عليه وسلم( رسول اکرم ََّ ََ ِ َ َ ِمن کنوزالعرش کتمان المصائب«:فرموده است) ُ ِ َِ ََ ْ ُْ ْ ِ ِْ ُ ُ نجينه ھای عرش پوشانيدن گ از(-»ْ

نزد خلق شکوه وشکايت می کنی، بدان که اين  تومی رسد ،ه  که ازسوی خدا بئیکه ازرنجھا ای کسی). مصيبت ھاست

اه به مردم دل بستی وبرآنان اعتماد کردی ترا گت نزد خلق کوچکترين سودی برايت دربرندارد چه ھرشکوه وشکايات

  .ردندگاه حق تعالی می گاه حق دورمی کنند، وموجب مقھور ومبغوض شدنت از درگازدر

ت رادرشکوه  ازمشکالئیطلب می کنی، ورھا نه، توجاھلی، چراکه دنيا راازغير خدا!  ای نادان، تومدعی علم ودانشی

  .جو می کنی و وشکايت نزد خلق، جست

حرص  و ترک آز ھداری شکار، وگتعليم وآموزش می توان به ن  راباگدانی که س وقتی می! فتاگش !  وای برتو

دست صاحبش برساند، پس تو ه نخورد وسالم ب که شکارھا را پرنده ای شکاری را تعليم داد برخوردن آن واداشت، يا

ودرامانت الھی که عبارت است ! نخورد وپاره نکند؟ ت غافلی، ودرتعليم آن نمی کوشی، که دينت را نفسگونه ازسگچ

  وشت وخون تست، خيانت ننمايد؟گاز دين تو، ودرحکم 

ر گرا مقھور کردی ودرتعليم وتفھيمش سعی نمودی، ا اه آنگاما ھر. که برآن چيره شوی دوستی مکن نفس پيش ازآن  با

  .شکالی ندارد، زيرا درتمامی موارد باتوست ودراختيار وفرمانت خواھدبوداوھمنشين شدی ا با

ندم ونان جو گر ميان گدي. اه وراضی به قسمتھای خود می شودگ اطمينان رسيد، حليم وبردباروآۀاه نفس به مرحلگ ھر

بلکه ازخوراک فقط جھت لذت نمی خورد، ه ر بگزيرا دي. رددگتفاوتی قائل نمی شوی، چون حظ نفسانی ازآن بدور می 

سپس ازآخرت . وزھد ازدنيا، ورغبت به آخرت تمکين می يابد  سرشتش برسخاوت. برای نيروی عبادت استفاده می کند

که بدين مقام رسيد ندای غيبی می  ھمين. جوی موال می باشد، وخواستار باب حق و تنھا درجست  و نيزتبری جسته

 طبيبش وبه امراو چيزی ۀبيمار عاقل جزبه اجاز زيرا. نمی نوشی بنوششنود، که ای که نمی خوری، بخور، وای که 

  .نمی خورد، ودرغيبت وحضور پزشک ازحرص وولع برخوراک خودداری خواھد نمود

بخورد، لباس ومسکن ومنکوحه ای  را ر نمی تواند آنگ ای آزمندعجول، بدان طعامی که برای توخلق شده باشد کسی دي

ای . خدانيستیه دارای ثبات وعقل وايمان ب تو! اين جھل چيست؟. رفتگن بھره نخواھد ری ازآگنصيب توباشد، دي

ر ادب گ  دست نياز به سوی ايشان درازمکن، زيراً جانب ادب رارعايت نما، وفوراگخودخواه دربرخورد بامردان بزر

ران متمايز گای، تراازدياه ديد که ترک آزوحرص کرده گھر. دست خواھی آورده مراعات کردی، اجروپاداش نيزب را

که اھل منازعه  خدای عزوجل به کسی. می سازد، وبه رفاه وآسايش می رساند، وبرتر ازسايرينت خواھد نشاند
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بلکه افرادی رامشمول لطف خودقرار می دھد، که اھل ادب ووقار باشند، چه درظاھر . واعتراض است عنايتی ندارد

خدا قائم با است  ه عارف ب. د، ھمواره رحمت حق شامل حالش می شود حق راضی بوۀوچه درباطن، ھرآنکس به داد

  .رانگی خودراازخدا می داند نه ازديگباخواست خداموافقت دارد، نه باخواست غير، زند نه قائم باالغير،

کس ھر. اه سکوت نمودی باز دارای نيت صالح باشگشودی، بانيت صالح تکلم کن، وھرگاه لب به سخن گھر) ياغالم (

ناھی، گوياباشی ياخاموش، درھر دوحال درگتوخواه . نيت رابرکردارش مقدم نداشت، عمل درستی انجام نخواھد داد

ام کمبود نعم گنطقت مبتنی برسنت نيست، به  مقتضای حال ودرھن سکوت و. دارای نيت درست وصالح نيستی زيرا

تصور می کنی .  توفيق تمام نعمتھا راکفران می کنیام عدمگبه ھن! خاطر لقمه استه ونيھايت بگرگد. ر می کندييتغ

ھرکاری دلت می خواھد انجام بده، اما ببين چه ازدستت ساخته ! ئیخواھی امرونھی نما  داری ومیئیقدرت وتوانا

  .که بعدوطرد وخشم خدای رابرای خود فراھم کنی جزاين! است؟

 را اھش خودگس نسبت به خدای خود فروتن باشيد، ودرپيش ای بنی آدم شماچه ھستيد؟ شما مخلوقی ھستيد ازآبی پست، پ

دنياسراسر حکمت است وآخرت . رامی نخواھيد بودگوار وگاه متقی نباشيد، نزدخداومردم بزرگھر. ذليل بدانيد و خوار

  .سراسر قدرت

  .شم دل رابازکنيدعاقل باشيد وچ. مارده شده است، ولی شما خبر نداريدگھبانانی گازجانب حق تعالی برشما ن) ياقوم (

 توحيد فرض است، طلب روزی حالل فرض است، طلب علم درحدود ضرورت فرض است، اخالص درعمل فرض 

اه درشناخت صالح گھر. ريز، باصالحين وصديقين ھمنشينی کنگازفاسقين ومنافقين ب. است، اجربعد ازعمل فرض است

 کند، ئیبرشناخت صالح راھنما وازخدابخواه که ترا آرجای ه ب رکعت نماز ام دوگومنافق دچار اشکال شدی، شب ھن

اطعام کن  و خدايا مراازطعام معنويت خودگوب سوی تو داللت کنده ب  کن که مرائیسوی کسی راھنماه ب و خدايا مراگوب

ه ران بگاه نما که بدون تقليد ديگردان، ومرا به اسراری آگ قربت منورۀانم رابه سرمگوازشراب حقيقت سيراب نما، وديد

اه قربش مسکن گوازشراب انس او می نوشند، ودردر يرندگقوم راستان ازطعام فضل خدا بھره می . حقيقت ذات توبرسم

 حق نائل ۀمسموع قانع نمی شوند می کوشند وصابرند، به سيرآفاق وانفس می پردازند، تابه مشاھد و زيده اند، به خبرگ

را تربيت کرده وپاک می سازد، بديشان علم وحکمت می آموزد، به  که به حق رسيدند لطف حق آنان ھمين. ردندگ

 نيست، فريادرسی نيست، ئی جز خدا، خداني واقف  شوند که درآسمانھا وزمًاھشان می کند تا کامالگ خويش آئیکبريا

  وقاضی  افالک جزاونيست،ۀحرکت درآورنده ساکن کننده وب  نيست، وغيراومعطی ومانعی وجودندارد،ئیفرمانروا

دنيا  از رگرند، ديگان باطن اين مقامات رامی نگباديد. غيراوکسی نيسته مقتدر وتوانا ب مقدر، عزت بخش وخوارکننده،

  .ظواھر آن چيزی  درنزدشان باقی نخواھد ماند، وسراسر دنيا ومافيھا درنظرشان ارجی نخواھد داشت و

  .آمين.ردانگودی، وسالمت وبخشايشت رانصيبمان  بارخدايا آثارقدرت خودرابما بنمايان، ھمچنانکه بديشان نم

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

  .ناه بيمار استگ درمان است، توبه کنيد، زيراتوبه داروی ا مرض، وتقوا توبه کنيد، چه ترک تقواازترک تقو) ياقوم(

َّصلی هللا عليه وسلم( پيغمبر ََّ ََ ِ َ َ َاآل اعلمکم ما دواء کم؟ قالوا بلی يا رسول هللا، فقال«: خودفرمودندروزی به اصحاب) ُ ََ ِ ُِ َُ َ َ ُ َ ُ َُ َُ ُ َ :

ُداءکم الذنوب ودواءکم التوبة َ ْ َّ ُ ُُ ُ َُ ََ ُ ُ ُ درد : فتند آری يا رسول هللا، فرمودندگآياشما راخبر دھم که درد ودرمان شماچيست؟ ( -»ُ

  .ءعبادت خدای عزوجل شفا و است وحضور درمجالس ذکرتوبه ستون ايمان ). ناه ودرمانتان توبه استگشما 

 ايمان را. دست آوريده اری رابگوياباشيدتا فالح ورستگبه زبان توحيد واخالص . ارشويدگ بازبان ايمان توبه کنيدتارست

  :فتگچه شيخ دراول ھرمجلس می  ام آفات وبالھا سپر قراردھيد،گھنه ب

ِعدد خلقه «:فتگتکرار می کرد، پس ازھربار لحظه ای ساکت می ماند ومی  را وسه بار آن» الحمد  رب العالمين« ِ ْ َ َ َ َ

ُوزنة عرشه ورضاء نفسه، ومدادکلماته،ومنتھی علمه، وجميع ما شآء وخلق وبرأ، عالم الغيب و الشھادة الرحمان  ْ ْ َّْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ََّ َ َ َ َ َ َ َ ََ ْ ُْ ِ ُ ِ َِ َ َ َ َ َ ََ َ َ ََ َ ْ َ ْ َ
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ُالرحيم، الملک ِ َِ ْ َ ُ ْ ْ القدس العزيز الحکيم، واْشھد ان ال اله اآل هللا وحده الشريک له  له الملک وله الحمد، يحَّ ْ َْ َ َ َ َ َ َُ َ ُْ ْ ْ ْ ْ ُْ ُ ُ ُ ُ َُ َ ََ َ َِ ِ ِ َِ ِ ُ َِ ُ َّ ْ َ َ ُ ُّ ُ ويميت ئیً َ َ

ُوھو حی اليموت بيده الخير وھو علی کل شيئ قدير، واليه المصير واْشھد  َ ُ َُ َ َ ََ َ َ َ َ َُ ُِ ِ ِ ِ َِ ْ ْْ ْ َْ ٌ َ ٍ ِّ ُُّ َ َ ِ ُُ ِان محمد عبده ورسوله، ارسله بالھدی ودين ُ ُِ َ َُ ُ ُ ُ ُْ َ َ َ َْ َْ َُ ُ َ ٌ ََّّ

َالحق، ليظھره علی الدين کله ولوکره المْشرکون َُ ُِ ُ ِ ِ ِْ َْ َ ََ ْ ُ َ ِ ِِّ ْ ِّ َِّ ُ ُْ«.  

اللھم صلی علی محمد وعلی آل محمد، خدايا پيشوا وامت را، راعی ورعيت را، محفوظ بدار، دلھالی آنھاراباھم مأنوس  

  . وشرور وبدی راازايشان دفع فرماردان، گ

 خدايا ، تو. به نيازھای واقعی ما واقفی ، آنھا را برآورده کن  تو!ارا اصالح فرم اھی، پس آنگبارخدايا توبه اسرار ما آ

ر بر  گون کن ، که ديگرگماراچنان د. ، آنھا را بپوشانئیيمان بينا، آنھا راببخش و به عيوب وزشتيھااھیگناھان ما آگبه 

ردان، وازمکر وعذاب خوی ايمن گماراازياد خود غافل م. ارتکاب منھياتمان  نبينی، وبرترک اوامرت مشاھده نکنی

 شر از  خود رابه ما الھام کن، وئیخداوندا، راھنما.  غافلين قرارمدهۀران منما، و ازجملگ ديندنيازم مکن، خداوندا مارا

. و دور کن ااز را آنکس که ازتوبريده است، ما .ردانگر مشغول مگکسی ديه غير خودبه نفسمان برحذر دار، مارا ب

  .»حسن عبادت خود را، به مابياموز خود و شکر و ذکرخود اخداوند

اه گآن .ال اله االهللا، ماشاءهللا، الحول والقوة لنا االباهللا العلی العظيم: فتگ ومی. شد  سپس به جانبت راست متوجه می

شت وبازآن عبارت گ رصورت نھاده، و دوباره تکرار می می کرد، بعد به طرف چپ برمیيد ودست بردانگروی برمی 

 مارامدر، ودربرابر اعمال زشتمان ۀخداوندا، اخبارمارا آشکار مکن، پرد: تکرار می کرد، واضافه می نمود که را

  .يرگاخذه نفرما، مارابقای درغفلت مده، وبه غرور وتکبرمان مؤم

اخذ« ْربنا ال تو ِ ٔ ُ َّ َنا ان نسينا او اخطأنا، ربنا والتحمل علينا اصرا کما حملته علی الذين من قبلنا، ربنا والتحملنا ما الطاقة َ َ َْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َُ َ ََّ َّْ َْ َ َ ََّ ُ َ ََ ً َ ََ َ ْ ْ َ ْ

َلنا به واعف عنآ واغفرلنا وارحمنا انت موالنا فانصرنا علی القوم الکافرين َ َِ ِِ ِ ِْ ِْ َ ََ َ َُ ْ َْ َ َ َُ ْ َ ْ َ َ َْ َّ ْ«  

 نوشته ای، ۀتھي ی قبلی وياگونه آمادگونه ای که خداوند ازمقامات غيبی، بدون ھيچ گه پس شروع به سخن می کرد، ب س

َّصلی هللا عليه وسلة(ًتبرکا به حديثی ازرسول اکرم ھمواره، درآغاز سخن،. مسائلی رابر زبانش جاری می نمود ََّ ََ ِ َ َ يا ) ُ

  .رمبنای آن آغازمی کردوکالمش ب کرد ان استناد میگفتاری ازبزرگ

  

 

 


