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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
  درويش وردک

  ٢٠١۵ جوالی ٠٩
  

  )دربرکت کلمه الاله االهللا(مجلس سی وھشتم
 

درمدرسه چنين )  تعالی عنهرضی هللا( ھجری قمری، شيخ عبدالقادر۵۴۵ بامداد روزيکشنبه ھفتم ماه رجب سال 

َّصلی هللا عليه وسلم(پيغمبر اکرم : فرمودند ََّ ََ َِ َ   :فرموده اند) َ

ِأضنوآ شياطينکم بقول الاله اال هللا محمد رسول هللا، فأن الشيطان يضنی بھا کما يضنی احدکم بعيره بکثرة رکوب « ِ ِ ُ ُ ُِ ُ ُُ ُ ُ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َْ َ َُ ََ ْ ْ ْ َْ َّ َّ ٌَ َّ ُ َّ ِ ْ ُ ُْ ِه َ

ِوشيل احمآله عليه َِ َ َ ْ َْ ِ َ  آن ۀوسيله چون شيطان ب شياطين نفس خود رابه قول الاله االهللا  ومحمد رسول هللا، الغرکنيد،( -»َ

  ).ين براو، الغروضعيف می کندگونه که يکی ازشما شترش راباسواری زياد وحمل بارسنگردد، ھمانگضعيف می 

 توحيد شياطين جن ۀبدانيد که کلم. مجرد لفظه نه ب!  الاله االهللا  الغرکنيدشياطين نفوس خودرابااخالص درقول) ياقوم (

ونه کلمه الاله االهللا رابرزبان گچ. منين نورؤوانس رامی سوازند، زيرا اين کلمه طيبه برای شياطين آتش است، وبرای م

سته ای، وبدان اعتماد واطمينان می آوری، درحاليکه درقلبت خداھای فراوانی وجود دارند؟ ھرآنچيزی که بدان دل ب

توحيد زبان ھمراه شرک قلب سودی ندارد، طھارت وپاکی بدن ، بانجاست درون سودمند نيست، . داری، آن بت توست

  .الغر وضعيف می سازد موحد واقعی شيطان اندرونی را

 پوستی است بدون مغز، پوست سانه فتار با رفتار قرين نبود، بگاه گفتار ھمراه رفتار، چه ھرگ اخالص عبارت است از

  .ری نداردگتنھا ھم جزبرای سوختن ارزش دي

 ئیازحاضرشدن درجا .کار بند، چون آتش طمعت راخاموش می سازد، وخارنفست رامی شکنده فتارمرا بشنو وآنرابگ 

آتش ھوای .  دين وايمانت رامی سوزاند وويران می کند، احترازکنۀردد، وخانگکه موجب فروزان شدن آتش نفست می 

  . وبه دين وايمان وايقانت حمله ورمی شود نفس زبانه می کشد

فته ھای زيبای ظاھر آرامش حاصل گممکن است طبع به . رچه ظاھر آراسته دارندگوش فرامده، اگفتار منافقين گ به 

  .رساند آن آسيب  می ۀخورنده ونه  کالمھا مانند خمير فطير، بدون نمک است، که بگکند، ولی بدان که اين

دھان آنان دوخت وازايشان علم آموخت ه اين مردانی که بايد چشم ب. الی کتابھاه ير، نه ازالبگازبان مردان ب  دانش را

  .کدامنند؟ آنان مردان راه حقند، پرھيزکارانند، تارکان دنيايند، وارثان انبياء ھستند، وعارفان مخلص

وآخرت  اران است، بنيان دنياگ دنيا وقرب آخرت خاص پرھيزئیروافرمان.  نداشته باشد، باطل استا تقوگ ھرعملی رن

ردارای تشخيص کامل گا. ان خود افراد متقی وپرھيزکاروصابررادوست داردگخداوند ازميان بند. برای ايشان است

  درست خواھی شد، کهۀوزمانی دارای تفکر وانديش.  باشی آنان رامی شناسی، وبه ھمنشينی ايشان مايل خواھی شد

چشم . ير تابه شناخت کامل برسی، ودرھای خيروبرکت برويت بازشودگپس آرام م. قلبت به نورمعرفت هللا روشن شود

رااز ديدن محرم ببند، ونفس راازشھوات بدوردار، خودرابه استفاده ازحالل عادت بده، وباطنت رابه ياد خدا مشغول 
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نور معرفت منور می ه  آرامش خاطر خواھی يافت، وبدراينصورت. ردانگدار، وظاھرت رابه رعايت سنت آراسته 

  .ونه کرامتی ندارندگ ردی، اما بدان که نفس وطبع ھيچگرشد عقل وقلب نايل می ه شوی، وب

خاطر دنيا ه بياموز نه ب رضای خدای علم را برا.  يابیئیعلم آموز، واخالص داشته باش، تاازدام نفاق رھا)ياغالم (

اه خداوند گدرپيش. ، ھمانا خوف و ترس ازخداست، ودربرابر اوامر ونواھی اوتسليم بودنئی علم خداۀنشان. وخلق آن 

خاطر ه خاطر رعايت اصول انسانی نه به مردم نيز فروتن ومتواضع باش، اما به خودرا خواروذليل بدان، ونسبت ب

 خدا غيره تکاء با. داستصداقت عمل نما، چون عدم صداقت دشمنی باخ راستی و با درمقابل خدا. چشمداشت مادی

َّصلی هللا عليه وسلم(رسول اکرم . ران سبب حرمان ونوميدیگموجب زوال ونابودی است، وانتظار عطا وبخشش ازدي ََّ ََ ِ َ َ ُ (

ٌااليمان نصفآن، نصف صبر ونصف شکر« :فرموده است ٌْ ُ ٌ ٌْ ْ ِْ ِ ِ َِ ِ ُ ْ ). رشکراستگ ديۀايمان دونيمه است، نيمه ای صبر ونيم(- .»َ

ه حقيقت اسالم تسليم شدن است ب. من واقعی نيستیؤم ررنج وزحمت صبر نکردی وبرنعمت شکر ننمودی،اه بگھر

  .خواست خدای عزوجل

ردان، وبه فرمانبرداری ازاوامرت، بايادت، باموافقت دربرابر تمامی خواست گدلھای ماراباتوکل برخود زنده ! خداوندا

ی گينه جملئ باشند، ھرآئی درروی زمين نبودند که دارای چنين دلھار مردانیگا. ھايت، وتوحيد کامل، جاويدان فرما

  .ردانده استگ وجود آنان ازمردم برۀوسيله ھالک می شديد، زيرا خدای عزوجل عذاب راب

قيامت  روز  صورت ظاھری پيغمبری به اتمام رسيده است، ولی معنی آن که ھمان مردان حق اند، باقی مانده است، وتا

ھرکس . ونه ھميشه چھل نفر ازاين مردان حق درروی زمين بايد وجود داشته باشندگر چنين نبود چگا. تدوام خواھدداش

ونه که گ هللا ونائب رسول است، ھمانةمانند قلب انبياء است، وخليفه دلش ازمعانی نبوت فروغی باشد، قلبش ب در

ُصلی هللا(روی اين اصل پيغمبر اکرم. ردان نيابت استاد رادارندگشا َّ َّ عليه وسلمَ َ َ ِ ِالعلماء ورثة االنبياء«: فرموده است) َ ِ ْ َ َْ ُ َ َ َ ُ َُ ْ« - )

ونه که گفتار بدون کردار ارزشی ندارد، ھمانگفتار ورفتار، زيرا گآنان وارثند، از لحاظ ). دانشمندان  وارثان پيغمبرانند

  .واه به ثبوت نمی رسدگادعای بدون 

 من علماء رادرحال جھل و. باشی، ودرعمل به آنھا واخالص کوتاھی نکنیالزم است که مالزم کتاب وسنت ) ياغالم (

بدان که اطمينان واتکاء به خلق . خدای رافراموش کرده اند! طالب دنيا ومتوکل به خلق می بينم حريص و زاھدان را

َملعون ملعون من کان« :فرموده است) َصلی هللا عليه وسلم(موجب لعنت است ، پيغمبر اکرم َ َ ٌَ ٌُ ْ ِت ثقته بمخلوق مثلهْ ِ ِ ٍِ ُ ْ َ ِ ُ ُ َ«-  )

  ).که ثقت واطمينانش به مخلوقی مثل خودش باشد ملعون است، ملعون است، کسی

سود وزيانت باشد خواھی شناخت، ه که ب اه ازخلق بريدی وبه خالق پيوستی، آنچه راگاه باش، ھرگآ! فتاگش!  وای برتوا

 باشی، تحقق اين هحب دنيا دردل داشت  وءکه ذره ای ازريا خواھی داد، وتازمانیز يران است تمگميان آنچه  که ازآن دي

 :فرموده است) صلی هللا عليه وسلم(اه صبر نداشته باشی ، دين وايمان نداری، پيغمبراکرم گھر. امر غيرممکن است

ِالصبر من االيمان، کالراس من الجسد« ِ ِ َِ َ ْ َ َِ َِّ ََّ ْ معنی صبرآنست که نزد ) ند سر است برای جسدمانه  صبر برای ايمان ، ب(-.»ُ

 وھمچنين  که مسبب رافراموش کنی طوریه  دراسباب ظاھر نزنی، بگ، وچنئیشاگکس لب به شکوه و شکايت ن

  .بالھای وارده رامکروه ندانی ودرنظرت ناخوشايند نباشند، وزوال آنھا را درخواست نکنی

ران خارج می کنی، امادربدن خودت بيماری نھفته گری را ازبدن ديزنی ھستی که خون ناپاک وعامل بيماگ تومانند ر

درتورات . ترا می بينم که علم ظاھری رازياد می کنی، وجھل باطنی راافزون. ئیخارج نما را است ونمی توانی آن

ردد، اما اين دردکدامست؟ آن خوف خداست، وخود را گمکتوب است که ھرکه علمش افزون شد، دردش افزون می 

رعلم گا. ر دارای علم نيستی درصدد آموختن آن باشگران فروتن بودن است، اگاه اوخوار دانستن، ونسبت به ديگپيشدر

ونه به چيزی نايل می شوی؟ توتمام گان بری باشی، چگوعمل و اخالص نداشته باشی وازادب وحسن ظن نسبت به بزر

؟ مردان راه ئیتودرکجا.  خواھد افتادئی تو وآنھا جداھم خودرا صرف دنيا ومال بی ارزش دنيا کرده ای، بزودی ميان
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 از حق، ھم وغم خود را درراه مراقبت حق عزوجل قرارداده اند، درظاھروباطن جزياد حق چيزی ندارند، دلھا را

ر ازشھوات چيزی دروجود گدارند، ودراين مقام دي ه میگونه که ظاھرراازپليديھا پاک نگيھا پاک کرده اند، ھمانگآلود

  .نان باقی نمی ماند، جزيک عالقه که آنھم قرب خدای عزوجل است، ومحبت اوآ

وقتی درقوم بنی اسرائيل قحطی وسختی پيش آمد، ھمه به نزد پيغمبر خود رفتند، ودرخواست : حکايت کرده اندکه 

  دفع بالشود، پيغمبر ازۀانجا دھيم، که وسيل را ما خبربده که خدابه  چه چيزی ازما خشنود می شود، تا آنه نمودند که ب

اه آنان راضی گردانند، ھرگراضی   ومساکين راءررضای مرامی خواھند فقراگحضرت حق پرسيد، وبه اووحی شد، ا

 ای عاقل بشنو، تو ھمواره در. بودند، من نيزراضيم وھروقت ايشان ناراضی باشند، موجب قھر وسخط من می شود

اری ھستی، براين گرخواھان رستگا. خود فراھم می کنیه اوند رانسبت بآزار فقيرانی، ول انتظار داری که خد صدد

ر آفتی گا. علت کوری وکریه ريزی، اال بگ مین  نگان وخشونت آنافتار بزرگاز.  فتار خشن من صبور وپايدارباشگ

که  تازمانی.یاری راھم دارگفتارشان رانداری، وانتظار رستگازايشان برمن نازل شود، من ساکتم، اما تو توان صبربر

اری گاری نخواھی رسيد، به رستگاه به رستگ زيانت باشدـ راضی نباشی، ھيچه سودت وچه به چه ب–به مقدرات حق 

ردی، ودرتمام احوال ازاقوال واعمال گان واولياء هللا باخلوص نيت راغب گکه به مصاحبت بزر ر آنگنخواھی رسيد، م

کار بر، چون فھم مطلب بدون عمل بدان فاقد ارزش است، ه وآنراب .  کنويم فھمگتو می ه آنچه راب. آنان پيروی کنی

ونه طمع داشتن گطمع نجاح ازعمل بدون اخالص نداشته باش، اين. وھمچنين بدون اخالص نيزارزش واعتباری ندارد

اه گز ازآن آران رانيگرا می شناسد ودي صيرفی ماھر آن. عوام متاع ناروای تورانمی شناسند. بيھوده وميان تھی است

  .ريزان شوندگمی کند، تاازتو 

ی وزندان وخواری صبر گيوسف عليه السالم چون بربرد. فتی می ديدیگرصابر بودی ازالطاف خداوندی چيزھای شگ ا

ر گھمچنين ا. ی انتقال يافتگ به زندگ رسيد، ازذلت به عزت ازمرئیمقام فرمانرواه واری اوظاھرشد، و بگنمود، بزر

 شرع رارعايت کنی، ودارای صبر ومتانت باشی، بيم واميدت تنھا به خدا باشد وبانفس وشيطان اندرونی تونيز دستورات

به مبارزه برخيزی، ازمقام خواری وذلت، به عزت ورفعت خواھی رسيد، آنچه راکه دوست نداری، به آنچه که دوست 

ھرجوينده ای عاقبت يابنده .  برسیئیجا هتوانی ب پس کوشش کن، زيرا دراثر کوشش ومجاھدت می. داری بدل می شود

رداند،  وازتاريکی رھايش می سازد، يار دھنده گ حالل قلب را منور می ۀدرراه کسب حالل سعی نما، چون لقم. است

تمام نعمت  کمک می کند تا جای آوری، تراه عقل است تاحق نعم خدا راکه نمی شناسی،  بشناسی وشکر وسپاس آنھار ب

  .عترف شویھای خداوند رام

ر گ کرده است، ديتعيين تمام موجودات راۀ يقين مشاھده نمود که خدای عزوجل، بھرۀھرکس باديد) ياغالم ( 

که آنچه راکه برايش مقرر شده است باشتاب طلب نمايد،  درخواست نمی کند، و شرم دارد ازاين) مال دنيا(ازاوچيزی

شکوه وشکايت ندارد، نه کم نه زياد، بلکه بارعايت حسن ادب زبان اعراض . بلکه ساکت است وبه ياد وذکر اومشغول

 بازبان است، ئیداگسان ه  باقلب بئیداگداند که  ران ندارد، چون میگدست ديه خواست خداوند راضی است، وچشم به ب

 آنزمان! وای برتوا. زبان ازاو درخواست نمايده ری رادشت مثل اينست که بگاه دردل انتظار کمک ديگيعنی ھر

ر گيرد، اگوازھمه جانب لعن ونفرين ترا فرامی . رددگشود، وآنچه راکه نھفته بودی آشکار می  رسوائيت ظاھر می

 مصاحبت کن، وازاقوال وافعال آنان ءپس بيا وباصلحا. خدا رسانده  ايمان کسب می کردی که تراب ایعاقل بودی، ذره

رداند، وسرپرستيت را عھده دار شود، گ تراخاص خود ير، تابه رشد ايمان ويقين برسی، وخدای عزوجلگسرمشق ب

  .رداندگواجرای امر ونھی خودرادردلت شيرين 

  . ای بت پرست، بدان که رياکار، بوی قرب الھی را استشمام نمی کند، نه دردنيا ونه درآخرت
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منعشان بی ارزش آنان برھيچ سود وزيانی قادرنيستند، عطا و. خلق، ازمردم اعراض ودوری کنه  ای مشرک متکی ب

  .زين شده است مدعی توحيد مباش، چه دراين حال چيزی دردست نداریگکه شرک درقلبت جا درحالی. است

  .آمين» ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفی االخره حسنه وقناعذاب النار«

  

  

 

 


