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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
  درويش وردک

  ٢٠١۵ اگست ١٣
  

 )قلمدرعدم ت( ونھمه مجلس پنجا
ارانسان حريص فتگ: فرمودند) رضی هللا تعالی عنه(ھجری قمری، شيخ عبدالقادر۵۴۶روزجمعه نھم ماه رجب سال 

طمعکارازحقيقت . کالمش تماما پوست بدون مغزاست،وصورت عارازمعنی. وطمع ورز، ازتملق ومداھنه خالی نيست

  . ونه که حروف طمع ازنقطه بی بھره استگبدوراست، ھمان

فتار گبصادق دارای ھمت عالی است، . ار شويدگان خدادراعمال ورفتارتان صدق وراستی داشته باشيد، تارستگ ای بند

  .کسی فريفته نمی شود

اه قصد انجام امری راداشته باشد، وسيله وعامل گخداوند متعال برانجام ھرآنچه که اراده فرمايد قادر وتواناست، وھر

  .آنرا فراھم می کند

  .کنمبھراندازه که شما طالب باشيد، من راھنمائی وارشاد مي.  راستی شمامرا بنطق می آورد ودروغتان بسکوتم واميدارد

اه سالطين رامالزم نمی گاه جھت حظ نفس وارضای شھوات، درگرازبرکات علم اندکی راداراباشی، ھيچگا) ياغالم (

ران را، ومحب ودوستدار واقعی خدانيز گرفتن ازديگاه غير خداراندارد، وزاھد دست گشوی، زيراعالم پای رفتن به در

ران راببيند، محب گوستدار واقعی خدانيز فاقد ديده است که باآن ديران راببنيد، محب ودگفاقد ديده ای است که باآن دي

رد، دنيا درنظر او قدری گر تمامی مخلوق پيش چشمش حاضرشوند، جزبه محبوبش نمی نگونه ای است که اگصادق ب

  .نداردودرديده قلبش آخرت رانيزوزنی نيست، وباالخره جزموال ھيچ چيز درنظراو ارج ومقامی ندارد

فتار بی معنی پيروی ميکنيد، کالم گبراساس استواری مستقرنيست، بيشترشما از) بينش،عقيده ونيرويتان(يد،عاقل باش

فتار صادق ازقلب گفتار منافق درزبان است، اماگطنين . اکثر متکلمين صرفا زبانی است وازحقيقت قلبی عاريست

رب پيوسته، وآن قلب مالزم برباب حق اه حق مالزم است، وسروباطنش به قگيرد، قلب صادق بردرگسرچشمه می 

اه حق گو، درھيچ يک ازاحوالت صادق نيستی، وراھی به درگاما تو دروغ. ھمواره درخواست ميکند تااذن دخول يابد

ری رارھبری کنی؟ چه چيز تراکورکرده است؟ ھوای نفس،پيروی شھوات، حب دنيا گونه ميتوانی ديگتوکوری چ.نداری

رنه به کوری باطن بدل شده، گاست، پس بيا وتااين کوری درظاھراست،معالجه اش کن، وترابه نابينائی کشانده 

  .وبراصرار درمعاصی وادارت ميکندوباالخره منجربه کفرت می شود

وش بفرمان اوخواھد گاه حق دارای قدرومنزلت خواھدبود، وھمواره گ ھرکس طاعت وعبادتش خاص خداباشد، درپيش

زيده شدند، وبمجرد اينکه خطاب را گبرای شنيدن  خطاب حق بر) عليه السالم(سی ھفتاد نفرازاصحاب مو. داشت

وش فرادھد، وقتی اصحاب بھوش گھشيار ماند تاخطاب حق را) عليه السالم(ی بيھوش شدند، وتنھا موسی گشنيدند، جمل

) عليه السالم(موسی . اشفتند، ماطاقت وتوان شنيدن کالم حق رانداشتيم، توياموسی ميان ورب العزه واسطه بگآمدند 
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ران نبودند؟ مسلما بجھت قوت ايمان گموسی چراقادربه شنيدن کالم حق بود، ودي. وکردگخطاب حق رابرايشان باز

ر آنچه که گران بجھت ضعف ايمان قادربه درک وشنيدن کالم حق نبوند، اگی حقيقی بود،وديگوعبادت خالصانه وبند

وده بود، می شنيدند وبحقيقت بکار می بستند، وامرونھی خدارااطاعت می کردند، به آنھا ابالغ نم) عليه السالم(موسی

  .آنان نيزقدرت اصغای کالم حق رامی يافتند

ويان منافق وتمام عاصيان اوامرحق، مسلط ھستم، گمن برتمام دروغ: فرمودند) رضی هللا تعالی عنه( ھمچنين شيخ

ان که با باطل گمراه کنندگمراھان وگمن دشمن کليه . ق استاميراين عاصيان ابليس وکوچکترين ايشان شخص فاس

دعوت می کنند، ھستم، واين کاررابااتکاء به قدرت وتوان خويش انجام نمی دھم، بلکه بقدرت واراده خداوند متعال 

  .متکی می باشم

بدان . ق دست برداری ای منافق، بدان که نفاق درقلبت ريشه دوانيده، الزم است ھرچه زودتر توبه کردوازرياء ونفا

 است که بقدرت وتوان خداوند عمل می نمايد، بابالھای ئیر ازجانب خدای عزوجل باشد، نيروگآنچه راکه من يافته ام، ا

رازھوای نفس گقدرت بپرواز درمی آيد، به درون خانه ھای قلوب وارد ميشود ومعانی وضمير رامشاھد می نمايد، ا

اه گردد، زيراخدای متعال ھيچگوبزودی ذوب ميشود، پراکنده ميشود، وريشه کن ميوشيطان باشد، ازحقيقت عاری است 

ھرکس نفس به نفاقش وادارد، . د نمی کند، ومنافق رايارنيست، وبه تارک شکر ومنکر نيزعنايتی نمی کندئيو راتأگدروغ

  .رددگ وبه چيزی برسيده است، بلکه نفاقش موجب سوختن دينش ميئیبجا

د، درھيچ سينه ای دوقلب ئيوگدروغ ن. ريزيد، وبدان عمل نمی نمائيدگفتم، اما شما ميگچه الزم بود  ای مريدان،من آن

ری درآن جای نمی گاه مملو ازحب وعالقه به چيزی شد، طبعا چيزديگوجود ندارد، بلکه ھرکس يک قلب دارد، وھر

  .يردگ

ْماجعل هللا لرجل من قلبي«:خدای متعال فرموده است َ َ َ َْ َ ْ َ َ ٍَ ُ ِ ِن فی جوفهُ ِ ِْ َ قرارنداده ) انسانی(خداوند دودل رادرسينه مردی(-»ِ

بنابراين امکان ندارد که قلبی خدارا دوست داشته وبه ھمان سان مخلوق را،قلبی متوجه دنيا ). ۴سوره احزاب آيه .است

  .ی اشکالی نداردرقلب متوجه خداوظاھر متوجه خلق باشد، بخاطر مصالح اجتماعگا. ونه متوجه آخرت باشدگوبه ھمان 

اه ودارای اين صفت زشت وناپسند گر جاھل نفاق ورياداشت، به آن اندازه مھم نيست که عالمی به زشتی رياو نفاق آگ ا

ردآوردن مال دنيا حريص گآنکه در. جاھل عصيان ميکند، ولی عالم مضار عصيان راميداند، لذابايد مطيع باشد. باشد

وجودش ريشه دوانيده است، وکسيکه مھارنفس رادراختيار داشته باشد، ازاين است، بواسطه رياونفاقی است که در

  .صفات مذموم بدوراست

ان حقيقی نوافل راتنھا به عنوان نافله وغيرواجب انجام نمی گ بواسطه انجام فرايض بخدانزديک می شود، امابندمؤمن 

فت نوافل ندارند، ھرچه ھست وظيفه است گوان دھند، بلکه تمام عبادات غيرواجب رانيز وظيفه خود ميدانند، لذاميت

وتکليف،دوست خدارامعلمی است باطنی که آنان رامی آموزد، وھشداردھنده ای است که ايشان راھشيار می کند، 

َّصلی هللا عليه وسلم(وخدای متعال نيز تمام اسباب ووسايل رابرايشان فراھم ميسازد، پيغمبراکرم ََّ ََ ِ ْ َ َ ْلو« :فرموده است) ُ َّ ان َ َ

ُ علی قلة جبل لقيض هللا له عالمايعلمهمؤمنْال ُ ُُ ِّ ََّ َ َ ًَ ِ َِ ََ َ ََ ٍِّ ُ  به قله کوھی ھم باشد،خداوند معلمی برايش قرارميدھد که مؤمنچنانچه (»ُ

  ).اوراتعليم دھد

داستفاده ازمال خو. ير وباآن تکلم مکن وآنرا بخويش نسبت مده، چيز عاريتی پنھان نمی ماندگفتارصالحين راعاريه مگ 

بادست خود پنبه بکار،آبياريش کن،آنرابتاب وبصورت پارچه درآور وازآن لباس بدوز، مراد . رانگکن، نه ازمال دي

ران ، به آنچه که دراختيار داری گير، نه ازکار وزحمت ديگاينست که ھمواره ازحاصل رنج وزحمت خودبھره ب

  .رافراد مدوزگشادباش، وچشم طمع بدست دي
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ين ميشود، گرفتی وآنرابخودنسبت دادی، وبدان تکلم نمودی، قلب ا نسانھای صالح نسبت بتوخشمگران راگدياه کالم گھر

فتارت نيز فاقد ارزش خواھد بود،چون ھرسخنی برپايه عمل استواراست، خدای متعال فرموده گرعملت درست نباشد، گا

َادخلوا الجنة بما کنتم تعملون«:است ُ َُ َْ َ ْ ُ ْ ُ ِ َ َّ َ ْ ُ ْ   ).٣٧سوره نحل آيه . اداش اعمالتان به جنت واردشويدبه پ(-»ُ

درشناخت خداوند کوشش کنيد، که شناخت خداوقتی حاصل شود، شخص ازخويش غايب، ودرعظمت وقدرت وعلم حق 

نشان عدم ثبات قلب . ر آنچيزی است که درقلبت وجوددارد،وزبان ترجمان دل استگفتارت نشانگبدانکه . رددگفانی می 

اه  دل ثبات گون کردن آن باطل نيست، اما ھرگرگاھی باطل، وزبان قادر بردگاھی صحيح است وگتارفگاينست که 

رشرک درقلب گفتار آن صحيح است ودرست، واگرقلب ازشرک خالی بود، زبان وگا. يافت،زبان نيزبصالح می آيد

  . دروغ وخطا می پذيردگرخنه نمايد، کالم نيز رن

ر ازسروباطن، وبرخی نيز سخنانش گويند، وکسانی ديگانی ھستند که ازقلب سخن می ان وسخنرانان کسگويندگ ازميان 

  .نشاة يافته ازھوای نفس وشيطان درون است

  .آمين.ردانگان قرارده، واززمره منافقان ممؤمنبارخدايا،مارادررديف 

 ازروی ھوای نفس ری بی محبت بودی،گرنسبت به کسی درخوداحساس محبت نمودی، يانسبت بديگا) ھشيارباش که (

رکسی راتابع شرع گران باميزان کتاب وسنت بسنجی، اگوخواست خودنباشد،بلکه بايدحب و بغضت رانسبت بدي

درھرحال حب . زين وبرمخالفت بااوبيفزایگرمخالف شرعش يافتی ازوی دوری گديدی،درمحبت بدوپايدار باش، وا

اه گھر. ودشمنی تنھا رضای خدارامنظور نظرداشته باش وبسوبغضت بجھت اجرای مقاصد خويش نباشد، دردوستی 

درمورد کسی شک داشتی، به قلب صديقين مراجعه نما،زيراقلب ايشان مملو ازصفا وحب خداست وازھرچيزوھرکس 

 نه اميال وھوی وھوسھای خود، وازاين جھت -بدونزديکتر،واين بدين خاطراست که آنان به کتاب وسنت عمل می کنند

 رانوری دردل است که مؤمنھرانسان . ردندگاھی يافته، وبه تشخيص حق وباطل توانا می گراسرار علم آاست که ب

ْأتقوا فراسة ال«:فرموده است) صلی هللا عليه وسلم(بوسيله آن می بيند، وبدين علت است که پيغمبر اکرم َ َ َ ِ ُِ ُ فانه ينظر مؤمنَ ُُ َْ َ َّ ِ

َّبنورهللا عزوجل َ َ َّ َ ِ ِ عارف مقرب رانيزنوری ). ردگ پرھيز نمائيد، زيرا اوبوسيله نورخدامينمؤمنکی ازفراست وزير(»ُِ

رد، وميزان حب حق رادردل خودنيز بدان مشاھده می نمايد، وتمام گاه حق، بدان مينگاست،که مقام قرب خودرا درپيش

شاط وسرور است، عارف ھمواره باقرب حق درحال ن. اين مواھب ناشی ازصفای باطن است،ودرسويدای دل جای دارد

  .وازخلق جدا وبه حق پيوسته است

 -  وايمانش- اه، آما کندزبانند، ولی منافق زبان آوراست وکوردل، تمام علمگروھی دل آگاه وزبان آورند، وگ برخی دل آ

ُأخوف ما اخاف علی امتی م«:فرموده است) صلی هللا عليه وسلم(درزبان است، روی اين اصل پيغمبراکرم ِ َّ ُ َ َ ُ َُ َ َ َ ْ ُنافق عليم َ ْ ِ َِ ٌ َ

ِاللسان َّ   ).آنچه که مرابيشتر درباره امتم بيمناک ميسازد، منافق زبان آور است( - »ِ

ازاينروست که يکی ازصلحا روايت .  بچيزی فريفته مشو، خداوند فعال مايريد است، تمام امور دردست قدرت اوست

ريه کنيم، چون نميدانم خداباما چه گ تابرحال خود ای برادر بيا: فتگروزی به ديدن برادری دينی رفت و «:می کند که

فتار رسول گ که فردصالح خداشناس است، و-فتار زيبا به اين دليل استگواين !! فته استگچه زيبا . »خواھد کرد

َّ يعمل احدکم بعمل أھل الجنة حت«:رانيز شنيده است که فرموده است) صلی هللا عليه وسلم(رامیگ َ َ َ َ َِ َّ ْ ِ ِْ َ َ َِ ُ ُ َ ْ َّی اليبقی بينه وبينھا أال ْ ِ َِ َْ ْ َْ َ ََ ُ

ُذراع اوباع فتدرکه الشقاوة فيصيرمن اھل النار،ويعمل بعمل اھل النار حتی اليبقی بينه وبينھا االذراع اوبآع فتدرکه    ُ ُ ُُ ُِ ِ ِ ُ ِ ِْ ْ ْ ْ ُْ َُ ٌَ ٌ ٌ ٌْ َْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ ََ َ ََّ َّ َِّ ِ َِ َ ْ ُ َّ

ْالسعادة فيصير من اھل ال ِ ْ َْ ِ ُِ َ َ ُ َ ِجنةَّ َّ  کسی ازشما اعمال اھل بھشت راانجام ميدھد تااينکه بين او وبھشت جزذراعی ياوجبی (-»َ

يرد، وکسی عمل اھل آتش راانجام می گيرش شده ودررديف اھل دوزخ قرارمی گفاصله باقی نمی ماند، اماشقاوت دامن

وروی می آورد، واززمره اھل نجات دھد تافاصله ميان او ودوزخ جزذراعی ياوجبی بيشتر نمی ماند، لکن سعادت بد

  ).رددگمی 
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ر کسی گونه بدوعشق می ورزيم؟ حال اگر اورانديده بودم، چگفت اگ يکی ازصالحين راپرسيدند که آيا خدا راديده ای؟ 

  ونه خداراديده است؟گبپرسد چ

رقلبش باقی نماند، ری دگاه احساس اتکاء بخلق ازدل بنده خارج شد وجزحب خداواعتماد به او،چيزی ديگويم ھرگمي

) صلی هللا عليه وسلم(ونه که رسول اکرمگبخدانزديک ميشود، ووجود اورادردل خويش کامل احساس ميکند، ھمان

ام خواب آثار روحی خودرا گدرشب معراج عظمت ذات اقدس الھی رامشاھد نمود، وبه ھمان سان که شخص به ھن

يھا پاک گامی که قلبش ازکدورت وآلودگ می آورد، بنده نيزھننظاره می کند، ودرحال بيداری مشاھدات خويش رابياد

يش متحقق شد، وبه شناخت ومعرفت هللا دست يافت، گھرکس بند. شد،شاھد کرامات وفيض واحسان وعنايت حق ميشود

ر، به من عطاکن يامنع نما، به تمامی وجود درذات گريامنگمرابن:ويدگرنميگ بسته ميشود، ديئیزبانش ازچون وچرا

من بنده وعبداويم، بنده :(فته استگ) رحمت خدابراوباد(انگردد، دراينمورد يکی ازبزرگامستغرق وفانی ميخد

شخصی بنده ای راخريد، وآن غالم ازاھل دين بود، ارباب : حکايت کنندکه). رادرمقابل آقا وسرورش اختياری نيست

ی، ازاوپرسيد،چه نوع لباسی ميخواھی  ؟ جواب داد، که تو عطا کن.فت، ميخواھی چه نوع خوراکی بخوریگبدو

: فتگآنچه که توبمن بپوشانی، بازسوال نمود که درکجای اين خانه ميخواھی ساکن شوی؟ :بپوشانی،؟جواب دادد

آنجائيکه تودستوردھی، پرسيد چه کاری رادوست داری انجام دھی؟ جواب داد، آنچه که تومرا امرکنی، وقتی آن مرداين 

، :فتگاه خدااين احساسی را که توداری، ميداشتم، غالم گفت ايکاش من نيز درپيشگيه افتاد، ورگجوابھا راشنيد به 

راراده و اختياری بايد داشته باشد؟ پس ازشنيدن اين مطلب، آن مرد به غالم روی گآيا بنده دربرابر اربابش م! ارباب

  .زارتو باشمگمانی تامن خدمتفت، ترابجھت رضای خداآزاد کردم، وازتو ميخواھم که نزدمن بنگنمود و 

ر ازخوداراده واختياری ندارد، ودر مقابل خواست واراده خداوند کامال تسليم گ ھرکس خدای رابحقيقت شناخت، دي

اه باش که ، آحاد افراد ازميان گاما آ. پس تو نيز دربرابر خواست اوبه نسبت خود وغير، چون وچرائی رارھا کن. است

رفته اند، وھمواره وردشان قرائت گرسيده اند، ازخلق بريده اند، وبخالق پيوسته اند، وبااو انس ان خدا بدين مقام گبندا

ِّصل هللا عليه وسلم(رامیگقرآن وقرائت کالم رسول  َ ََ ِ ْ َ َ ُ است، درنتيجه دارای قلب مأنوس بخداميشوند، که ھم ) َّ

  .اه ميشوندگوازبسياری ازرموز ومسائل پشت پرده آر چيزی ازآنان پنھان نمی ماند، گران را، ديگخوراميشناسند وھم دي

ران گتوازکتاب خداچيزی نياموخته ای که با آن دي. مشو) اولياء هللا(عاقل باش، وباجھالت ونادانی مزاحم قوم! وای برتوا

 واستغناء وبی نيازی ازتمام تعينات. راآموزش دھی، اين کاری است که نيازمند شناخت احکام ظاھری وباطنی است

رجزتوکسی درشھر باقی نماند که عھد دارآموزش گا: وبايد که دوضرورت نيز توجه کنی، يکی اينکه. یگوظواھر زند

تابتوانی خلق رابه .  باشدمؤمنوئی گبايد قلبت بدانچه که مي: راينکه گوی، ديگاه بضرورت بامردم سخن بگآن. شود

  .شناخت خالق راھنمائی کنی

، ولی بدان که تو تيره و کدری، نشان صوفی صفای ظاھروباطن ئیش راعارف مينمامدعی عرفانی وخوي!  وای برتو

رداب وجود خويش خارج می شود گاست، نشان صوفی متابعت ازکتاب وسنت است، ھراندازه صفايش فزونی يابد، از

  .ر خوراصاحب اراده واختيار نميداندگودردريای بی انتھای ذات حق، بشنا ميپردازد، ودي

 مؤمناه دل گاست، چه درقول وچه درفعل، وھر) صلی هللا عليه وسلم( پايه واساس نيکيھا، پيروی ازنبی اکرم بدان که،

ر نھی می کند، دراينحال گبواسطه اجرای سنت، صفا يافت، اورادرخواب می بيند، که اورابچيزی امر وازچيز دي

ونه کدورتی گی دھد، وبه صفای بدورازھرسراپای وجودش بقلب تبديل می شود،  وتمام ھستی مادی خودراازدست م

ردد، باقلب وباطن درحضوررسول اکرم گبدل می شود، پوست وقشرھای ظاھری رارھا می کند، وکال مغزو معنی می 

ردد، وباالخره اين نبی گحاضرميشود، دستش را دردست اومی بيند، که موجب جالی قلبش می ) صلی هللا عليه وسلم(

  .است که مربی وآموزنده اومی شود) لمصلی هللا عليه وس(اکرم 
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پس برکندن .  برکندن کوھھا نيازبه کلند ھای تيز ومجاھدت وکوشش زياد دارد، وبايد رنج وسختی زيادی رامتحمل شد

  .حب دنيا وريشه کن نمودن شھوات، بمانند کندن کوھھا نيازمند کلند صبرومجاھدت است

خوشا بحال آنکه بدين شيوه عمل نمايد، ودرزمره .  مباش-يارت باشدونبايد دراخت– درطلب آنچه که دردست تونيست 

ای . رو کافران بدوراستگای خوش بحال آنکه درروز قيامت درزمره مسلمين جای دارد، واز. يردگمسلمين واقعی قرار

  .خوش بحال آنکه درفضای قدس جنت مقيم است، وازجمله کافران اھل دوزخ نيست

صلی هللا عليه (پيغمبر اکرم. واضع موجب رفعت مقام، وتکبر سبب خواری و خفت است فروتن ومتواضع باش، چه ت

ُ من تواضع  رفعه هللا«:فرموده است) وسلم ُ َ َ َ ََ ِ ِّ َ َ ْ   ).  کسی که برای رضای خداتواضع کرد، خدااورا رفعت مقام ميدھد(-»َ

توحيد ميرسد، توکل پيداميکند، وازغيرذات ردد، وبه علم گ ھروقت يادحق دردلی دوام داشت، بشناخت خداوند نائل مي

اه شخص بصالح آمد، دائما گھر. دوام و استمرار ذکر موجب دوام واستمرار خيردنيا وآخرت است. خدا اعراض مينمايد

) صلی هللا عليه وسلم(رچشمانش بظاھر درخوابست، قلبش بيداروذاکر است، واين صفت راازنبی اکرم گبياد خداست، ا

فت گروايت می کنند که يکی ازصلحا بعضی شبھا خودرا بخوابيدن مجبور می کرد، علت آنرا پرسيدند، . به ارث ميبرد

) محل(فتارش صادق است، زيرا خواب صادقانهگاينچنين شخصی قطعا در. ، دراينحال قلبم به مشاھده حق مشغول است

  .د است، ودرحال خواب است که ايمانش بقدرت واقعی دست می يابئیالھام خدا

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

  

 

 


