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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
  درويش وردک

  ٢٠١۵ اگست ٠٢
  

 ) غناۀدرنظربه مردم به ديد( ودومه مجلس پنجا
  : درمدرسه فرمودند) رهقدس س(يالنیگھجری قمری،شيخ عبدالقادر۵۴۵بامدادروزجمعه سوم ماه رمضان سال 

آياکالم حق رانشنيده ايد . دنيارارھانمائيد وباقلب وجان بخدای روی آوريد. ريزيدگبسوی خدابشتابيد، وازخلق ب) ياقوم(

ُأالالی هللا تصيراالمور؟«:که فرموده است ُ ْ ُ ْ ِ ِ َِ َ   ).۵٣.سوره شوری آيه. رددگاه باشيد که تمام کارھا بخدا برمی گ آ(-»َ

اه مکن، بلکه ايشان گر، بلکه آنان راباديده فنا تماشاکن، آنانرابا ديده انتظار نفع وضرر نگردم رابديده بقا منم) ياغالم (

ی بشناس وبراوتوکل نما، وبيھوده بدنبال آنچه که خداوند بدان بی اعتنااست گانگخدای رابي. رادرحال عجز وناتوانی ببين

ونه گ ازاينمؤمندل . رات و تبديالتش قابل اعتنا نمی باشدئي، وتمامی تغدنيا وھرآنچه که دراوست موردتوجه نيست. مرو

اه بعلت ضرورت اھل وعيال گمسائل فارغ است، خصوصا وقتی که ازقيد اسباب ووسايل مادی نيزبدورباشد، اماھر

رديده، گ مقدرنيازبسبب ايجاد شد، بظاھر بدان توجه می کند، ولی باطنا درحضور حق است، زيرا معتقداست که آنچه که

ران است، ونه درخواست سرعت حصول گر درطلب کم وبيش نيست، نه ازتاخير مقسوم نگخواھد رسيد، لذا دي

ونه افراد، عاقالن ونيک انديشانند، وکسانيکه گآنرادارد، زيرا برايش محقق است که ھرچيز زمان معينی دارد، اين

انند، خدادوستدارکسی است که درتمام احوال ازخدا گوانھمواره درپی کم وبيش وسرعت وتأخير مقسومند، آنان دي

راضی، ودرمقابل تمام مقدرات صابرباشد، وازاينرواست که وی رابر جاده توفيق قرارمی دھد، وبه اومی 

َاناربک«:ويدگ ََّ َ آمد، موسی را بظاھر موردخطاب قرارداد، منتھی به دل ) عليه السالم(ونه که اين خطاب بموسیگھمان »َ

صلی هللا عليه (وش باطن می شنود، واين بسبب کرامت پيغمبرگالھام می کند، که اين لطف وعنايت راعارف باعارف 

  .است) وسلم

  ).١(معجرات پيغمبران ظاھراست وکرامت اولياء هللا باطن

توبشناخت . ووارثان انبياء می باشند، وآنانند که دين خدارازشرشيطان جن وانس محفوظ ميدارند)  علمای عامل(اولياء

درچه مقام ومنزلتی ھستند، توبظاھر قرآن تالوت می کنی، ) اولياءهللا(خداورسول اوجاھلی، ای منافق،تونميدانی که قوم

- امانميدانی چه ميخواھی،عمل ميکنی، اما جھت وھدف مشخص ودرستی برای آن نداری، اين اعمال تو

  . نتيجه اين کارھا رابعدا بتو خواھند نمود دنيائی است که آخرت رادرپی نداشته باشد،-سزاواروشايسته

اھی، الزم است درتوبه بکوشی،  گ عاقل باش،توبه کن، الل شو،توازخدا، ازرسول خدا، وازمقام اولياءهللا بيخبر وناآ

يری بيانديش، درراه خدا بکوش تاترا گبه زمانی که درقبر جای می . سکوت اختيارکنی، ودراحوال خود تفکر نمائی

ويم بپذير و درخصوص آن بکوش، گآنچه راکه بتو می .  کند که بدان دنيا وآخرت راواضح وروشن ببينینوری عطا

ی به ھوی وھوس رارھاکن، سرنوشت راوسيله شانه خالی کردن، اززيربارمسوليت قرارمده، باعزم درست گدلبست
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شش می کنيم وخداوند نيزفاعال فتن چون وچرا، به عمل درست درراه خدا بپرداز، بدان که ماکوگوکمربسته بدون 

َاليسأل عما يفعل وھم يسألون«:مايشاء است َُ َ َْ ُْ ُْ ُ َ ُ َُ َْ اميکه کارت به پايان می رسد، خواھی ديد  برباب قرب نوشته شده گھن.»َّ

اه گاين مقام درمرحله ای است ثابت، وتونيز شکروسپاست به پيش) ان حق عزوجل استگفالن بن فالن ازآزد(است که 

د خواھد شد، افعال خيرو طاعات وعبادات فزونی می يابد، اما درھرحال خوف خدارانبايد ازدل خارج نمود، حق زيا

ِيمحو هللا مايشآء ويثبت وعنده ام الکتاب«:فته خداوند رادر نظرداشت که فرموده استگوبايد ھمواره اين  ِْ ُّ ُ ُ ُ ُ َُ ْ َ َُ ِ َ َ َ ََ ُ خداآنچه (-»ْ

سوره رعد آيه . نزد اوست) علم کلی(ه ميدارد وام الکتابگه الزم است ثابت نراکه بخواھد محومی کند، وآنچه راک

بنابراين بايد بدانچه که درباره تونوشته شده است مغرور نشوی، چون خداھرچه رابخواھد محو می کند، چون ،)٣٩.

 فراميرسد گمانيکه مرھماره برطاعت وبيم واميد استوارباش، تاز. ھرکس توانست آنرا بنا کند، برتخريبش نيزتواناست

  .ر وتبديلی درامانیئيونه تغگر ازھرگوازدنيا به عقبی سفر ميکنی، درآنجا دي

ام ضرورت گفتار قوم به ھنگونه نورقلب وصفای باطن را طمع داری؟ بدان که گ ای طالب دنيا، ای خورنده حرام، چ

شان گومت دارد تازمانيکه زمان مران،خوراکشان خوراک بيماران است، واين مداگاست، خوابشان خواب غرق شد

مرون«:انند، که خداوند درباره شان فرموده گفرارسد، اينان بسان فرشت َاليعصون هللا ما امر ھم ويفعلون ما يو َ َُ ُ ُ َُ ٔ َ َ َْ ُ َ َ َْ َ َْ ُ َ ْ«-

بلکه ).۶ آيه سوره تحريم. درآنچه که بدان مأمورند خدارانافرمانی نمی کنند، بلکه آنچه بدان امرشده اند انجام می دھند(

  .ان  غاشيه کشی آنان راتقبل کرده اندگباالترازآنند، که فرشت

وش فرا دھيد، گوش کنيد، چون کالم من روشنی بخش قلب است، پس باقلب وباطن بدان گفتار مراباايمان گ) ياقوم (

بدانيد که . ازدظاھر وباطنتان راآسايش می بخشد، وقدرت نفس وھوايتان رامی شکند، وآتش شھوات راخاموش می س

رداند، وفقررا درنظرتان زشت نمايد، گرفتاريد، شھوات است، که بدنيايتان راغب می گزيانبخش ترين چيزی که بدان 

  .باالخره درھالکتان می افکند

رآنچه دردل داری، درطبقی سرباز قرار گحقيقت تقوی آنست که، ا«: فته استگ) رحمت خدابراوباد(انگ يکی ازبزر

ای جاھل چه چيز ترابرآن . » ردانی، چيزی در آن نباشد که وقتی مردم آنرا ببينند شرمنده شویگزارش برد باگدھی و

فته گويدت تقوی داشته باش وازخدابترس، خشمناک ميشوی، وقتی بتو گرکسی گداشته است که ازتقوی بری باشی؟ وا

يری،منتھی قھرت راازاوپنھان می گغيظ مير کسی رفتارت را انکارکند، بروی گميشود، حق رابشنو، سستی ميکنی، وا

کسيکه ازخدابترسد، درقبال امر خدا خشم خودرانسبت (فرموده است) رضی هللا تعالی عنه(ان عمرمؤمنامير . کنی

ُ کنت احبکم لما اطعتمونی فلما عصيتم«: خداوند متعال درحديث قدسی می فرمايد).ران پنھان نمی کندگبدي ُُ ُْ َْ َ َّ َ َ ِ ِ َِ َ َ ْ ُ ُُّ ُ ُ ِونی ْ

ْبغضتکم ُ ُ ْ َ   ).يرمگاه نافرمانی کرديد برشما قھرميگتازمانيکه مرا اطاعت کنيد شمارا دوست دارم، ھر(-»َ

پس بدان که خداترا برای رحمت . خداوند شمارادوست دارد، نه بخاطر نياز، بلکه بجھت ابراز لطف وعنايت نسبت بشما

پس الزم است . رددگت دوست دارد که نفع آن بخودت برمی ی ترابدانجھگبرتو دوست دارد، نه بخاطر خود ،طاعت وبند

 مؤمن. ازکسی که ترابخاطر منافع خودش دوست ميدارد، دوری کن. ھمواره بياد کسی باشی که تابدين حد دوستت دارد

واقعی ھمه چيز را به دست نسيان سپرده، وفقط بياد موال مشغول است، دراين حالت مقام قرب وحيات واقعی برايش 

اه توحيد گھر. صل می شود، وتوکلش به کمال ميرسد، وتوکل نيزتمام اموردنيا وآخرت اورا کفايت وتعھد می کندحا

اه توحيد وتوکل بنده بکمال گھر. وتوکل بنده بکمال ميرسد، وتوکل نيز تمام اموردنيا وآخرت اوراکفايت وتعھد ميکند

اھانيد، ازطعام وشراب معنوی گکرد، که اورابرمعنی و حال آرسيد، خداوند باوی چنان عمل ميکند که باابراھيم خليل 

اه قرب خويش مکانش داد، دراين حال ارتباط اوباخدايش ازحيث معنی وباطن گبدوخوراند ونوشانيد، ودرپيش

  .برقرارشد،نه ازجھت صورت وظاھر
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ده است؟ تابکی ازاين ران وخوردن مال حرام وادارکرگزاری ستمگ آيا شرم نداری ازاينکه حرص وطمع ترابرخدمت

اه نيستی که بساط قدرت آنان بزودی پيچيده گحرام استفاده می کنی ودرخدمت ملوک و سالطين کمرخدمت ميبندی؟ آ

  ميشود؟

عاقل باش وبه اندک از دنيا قناعت کن، تادرآخرت به نعم .  خدمت حق رامالزم باش که قدرت اليزال وابدی است

اه سالطين گاه موال مقيم باش نه بردرگردی، روزی مقسوم خودرابا دست زھد وتقوی تناول نما، وبردرگبسياری نايل 

رفتی، اماقلبت در خدمت موال بود، تمام ارواح انبياء گاه قسمت خودراازدنيا گھر. ودرخدمت طبع وھوی وشيطان نفس

اه موال وباصالحديد اومورد گويش را نيز درپيشماقسمت وبھره ھای خ: ويندگعاقالن مي. ان پشتيبانت خواھندبودگوفرشت

زاھدان درجنت متنعم می شوند، طعام و شراب آنان انس وقرب حق .  درخانه ھايمان- ئی به تنھا-استفاده قرارميدھيم، نه

راستان درمحبت . وديدار حق عزوجل است، دنيا رابه عقبی فروختند، وسپس عقبی راھم بالقاء هللا معاوضه نموده اند

اه اين بيع گوازدوجھان  جزخدا چيزی نمی خواھند، و ھر. ا، دنيا وآخرت رابه يک لحظه ديدار معامله کرده اندخد

ردند، گرداند، تابمقتضای طبع ازآن متمتع گوشراتمام شد دريای کرم بجوش می آيد، ودنيا وآخرت رابديشان برمی 

اعمالشان درموافقت باقضاوقدرالھی است، ورعايت حسن درحاليکه ھيچوقت خودرا نيازمند آن ھم نميدانند، تمام اين 

ُوانک لتعلم ما تريد«:ويندگادب درحضور موال، ومی  ُ َ ُ َ َْ َ َ َّ ِ   ). ھرآن سان که ميخواھی مارابياموز(- »َ

ی،خواری گی، برھنگی،تشنگرسنگمارابياموز که با. بارخدايا،ماراچنان بياموز که ازغير توخودرابی نياز بدانيم 

بمجزد اينکه اين حالت دست داد ونفس . انگاه توافتادگار وراضی باشيم، وبردرگ خواست تو باشد سازوپستی ای که

يعنی (رد، وازذلت به عزت وازفقر به بی نيازی ميرساندگمطمئنه حاصل شد، خداوند بانظر رحمت ورأفت بدانان مين

  . فرمايدومقام قرب رادردنيا وآخرت بديشان اعطاء می). بدواستغنای طبع می بخشد

زھد چرکھای باطن وکدورتھای آنراپاک می کند، . ازحرص دنيا اجتناب می کند، وجانب زھد رامراعات می نمايدمؤمن 

ذارد، وسراپا گر تمامی اشتغال بدنيا رافروميگدل راآرامش می بخشد، سپس دست قدرت حجاب قلب رابرميداردوبنده دي

ان رابازمی کند، عيب ھای گ ديد-ران مشترک استگ که دربين اوودي-دبحق می پيوندد، به رعايت اوامرشريعت ميپرداز

بنده دراينچنين مقامی، جز درجوارخداآرامش ندارد، ازغيرخدانمی . رد، ودراصالح آنھا می کوشدگران رامی نگخودودي

د، که نه ديده ای ردد، درنتيجه به پاداشی ميرسگران توجھی نمی کند، وتماما بخدامشغول می گشنود، به بيم واميد ازدي

  .وشی آنرا شنيده است،ونه بردل کسی خطور کرده استگآنرا ديده است، ونه 

. ران راروشنی بخشیگمانند شمع مباش که خودبسوزی ودي.ری باشگ بخودبپرداز، سپس درفکر دي-ابتدا- )ياغالم (

رخدا گا. برايت فراھم می نمايدر خداوند برکاری اراده کندوسيله آنرا گازروی ھوای نفس درکاری داخل مشو، چون ا

ران رابتو عطا می فرمايد، گران قراردھد،ثبات ومدارا باخلق، وقدرت تحمل رنج ديگبخواھد تراوسيله سودبخشی بدي

يرد، ودراينحال گرداند، سروباطنت رادرنظر ميگشايش ميدھد،ودرآن قدرت پذيرش احکام الھی رامستقر می گقلبت را

ِياداود انا جعلناک خليفة فی االرض«:خداوند عزوجل فرموده است.  راازدست ميدھیدرخدافانی شده ای وخويشتن ْ َْ ْ َِ ِ ًِ َ َ َْ َّ ُ ُ َ« -

ًنا جعلناک خليفةِا(ھربارگفتارگاين ). ٢۶سوره ص آيه . ای داود،ماترادرزمين خليفه وجانشين قرار داده ايم( َ ْْ ِ َ َ َ َ رابدقت ) َّ

ْانت جعلت نف(ير، نمی فرمايدگدرنظر ب َ َ َْ َ َ ْ َسکَ قوم اولياءهللا ازخود اراده . توخودرا قراردادی، بلکه  ازجانب خدامأموری) َ

  .واختياری ندارند، کال دراختيار امرحق وتدبيرواراده اويند

توکه . توازحجت وبرھان کامل ومقنعی برخوردار نيستی، پس دست ازمحاجه بردار!  ای دروشده ازجاده مستقيم حق

ستاخيت گاه حق به جسوری وگرچه چيز درپيشگحالل وحرام برايت آشکاراست، ديراه مستقيم رادرپيش داری، و

صلی (ردانيده؟ پيغمبر اکرمگواداشته است؟ چه چيز خوفت راازخداکم کرده است؟ چه عاملی ازديدار حقت کاھل وسست 
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ْخف من هللا عزوجل کأنک تراه، فأن لم«:فرموده است) هللا عليه وسلم َ ْ َْ ََ ُ َ َ ََّ َ َّ َ َّ َ َِ ِ َ تکن تراه فأنه يراکِ َ ُ َُّ ِ َ َ َْ ازخدابترس،بدانسان که (-»ُ

  ).رتواورانمی بينی،اوترامی بيندگاورامی بينی، وا

وئی گی ھايشان به مجموعيت بدل می شود، آنچنانکه گ بيداران وھشياران خدارابوسيله دل مشاھده می کنند، وپراکند

ردد، دربين ايشان مبانی گحجابھای ميان آنان وخدابرطرف ميتمام . درقالب ريخته شده اند وبصورت واحدی درآمده اند

ر برايشان گردند، وديگزين آن ميشود، وسائل منقطع می شوند، واربابان ظاھری بر کنار ميگکنارميرود ومعانی جا

 بدين امی کهگفتار، حرکت، وشادی راازدست می دھند، تااينکه بدين مقام نائل شوند، وھنگ. جزخدا چيزی باقی نمی ماند

ی دنيا خارج می شوند، وسپس باتمام وجود بخداملحق می گابتدا ازبند. امر نايل آمدند به مقصود رسيده اند

َلينظر کيف تعملون«،. درمعرض آزمايش قراردارند- ئیوھرجا-وھمواره درخانه وبازار.ردندگ َُ َ ْ َْ َ َ َُ ْ ونه عمل گتاببيند چ( -»ِ

سرازدريای حق می . اران وچاکرانندگير، ونفس وسايرجوارح واعضا خدمتدراين مقام سر، پادشاه، قلب وز). می کنند

ردد، نفس مطمئنه نيز ازقلب استفاضه می کند، زبان ازنفس بھره مند ميشود، وجوارح گنوشد، قلب ازسر سيراب می 

  .اززبان برخوردار می شوند

بدان که .  قلب رابه فساد وتباھی می کشانداه زبان فاسد باشد،گردد، وھرگاه زبان صالح بود، قلب نيزاصالح می گ  ھر

ر اين امر راتوانستی متحقق  گفتار بيھوده ونفاق آميز خودداری نمايد، واگزبان نيازمند افسار تقوی وتوبه است، تااز

ردد، واثر نورش به زبان وساير اعضاء گکنی، فصاحت زبان به فصاحت قلب تبديل می شود، ودرنتيجه قلب منورمی 

ر زبان قال ازدعا وذکر خاموش می گويند، ودرحال قرب ديگفتاررا زبان مقرب می گ،ودراين حالت است که نيز ميرسد

ُشود، زيرادعا وذکر زبان بعد است ودوری، وزبان قرب راسکوت وخمودالزم است، که بايد تنھا به ديدن وبھره مندی 

  .باطن قناعت کرد

 باديده قلب جمالت را مشاھده می کنند، ودرآخرت باديده ظاھر به جمال ردان که دردنياگٔبارخدايا، مارااززمره کسانی ب

  .رندگوعظمت تومی ن

  .آمين)آتنا فی الدنيا حسنه وفی االخره حسنه وقناعذاب النار«و

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

داشت ومحترم شدن نزد خداوند است، يعنی بنده ای که نزدخدا، محترم گکرامت ازنظرقرآن، بمعنی بزر-)١(ـــــــ

َاال ان اولياء «:وباارزش باشد،دارای کرامت است، خود فرموده است که باالترين معيار وضابطه کرامت، تقوی می باشد

وبه اين ترتيب،خداوند باھيچ عطيه ای بھتر ازايمان » هللا الخوف عليھم والھم يحزنون، الذين آمنوا وکانوا يتقون

منتھی درعرف .پس ھرکس باايمان ترومتقی تر، مکرم تر ومحترم تر. ان خويش راکرامت نبخشيده استگوتقوی،بند

فته می شود که باذن گ به تصرفات قولی و عملی خارق العاده ای )کرامت(واصطالح متون عرفانی وکتب کالمی

  .ی و مکرم بودن، پيش می آيدگخداوند، برای بعضی ازاولياءهللا، بخاطر نشان دادن بزر

 وجھت اثابت صدق درخواست غيرمسلمانتفاوت کرامت ومعجزه نيز دراين است که، معجزه بمنظور تحدی ودرمقابل 

شکار ساختن آن مقصود ومطلوب است، درحاليکه درکرامت، تحدی ودرخواست منکران مطرح نبوت می باشد، والبته آ

بايد به . ر صورت تحقق آن آشکارنبود، جزدرمورد استثنائی بامقاصد مشروع، پنھان ساختنش مطلوب استگنيست و ا

ی فرد، کامل گمال وزنداين نکته مھم نيز توجه داشت که تصرفات خارق العاده،درصورتی نشان ازتکريم دارد که اع

 بازان گرنه اعمال خارق العاده بدست ساحران ونيرنگ باشد، وئیبرطبق کتاب وسنت، ومبتنی برضوابط ايمانی وتقوا

  مترجم.وپيروان شيطان نيزامکان ظھور دارد، وآنچه موجب تمايزاست، ھمان پيروی ازخدا وپيامبر است وبس

 

 


