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  درويش وردک
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 )درخود داری ازريا( مجلس ھشتم
  :فرمودھجری قمری در مدرسه چنين ۵۴۵روزسه شنبه نوزدھم ماه شوال سال ) رضی هللا عنه(شيخ عبدالقادر

 ارتزاق ۀدين خودرا وسيل. ردان ودرکسب مشروع سست استگ رياکارلباسش پاک است ودلش نجس، ازامورمباح رو

ش راازعوام می پوشاند، اما قادر به پنھان  اکارريائی. ً بدور وصراحتا حرام خواراستاطورکلی ازتقوه ب. قرارمی دھد

  .، ظاھرش آباد وباطنش ويران استکردن آن ازخواص نيست، تمامی زھد وطاعتش ظاھری است

لباس ريا را ازتن . ی داردگی خدا به دل است نه به تن، تمام اعمال درست به دل وباطن بستگبند! وای برتو! فتاگ ش

لباس سستی درانجام امرحق را ازتن بدرکن، لباس شرک .  را برتو بپوشاندابدرآر وعريان شو، تاخداوند متعال لباس تقو

ران وعالقه به گلباس چشم داشت ازدي. ئی عريان شووبيرون آور، ازلباس خودخواھی وشھوات ودور  راواتکاء به خلق

  .رخت آخرت بپوش درآر و لباس دنيا را. که درنظر مخلوق ستوده ومقبول باشی رادور انداز اين

ری کن ودست ازسبب ھای ظاھری دو. خواست خدا متوسل باش قدرت وه ب  ازاتکاء به قدرت خويش بيرون شو و

سويت باز می ه  رحمت بِدر. جای آوردی الطاف خداوند شامل حالت خواھدشده اه اينھا رابگھر. درمسبب حقيقی بزن

اری گکه تمام خودی خودرا ھيچ ان سوی خدای بشتاب درحالیه ب ردد،گشود و بخشايش خداوند شامل حالت می 

ويش بشتاب تاترا مجموع دارد وازپريشانيھای ظاھر وباطن سه باحال پريشان ب. ران بی اعتنا باشیگديه وجزبدو، ب

نده شود ، گينی ھای جھان بردوش تو افگر تمام درھای کائنات برروی توبسته شود، وتمام سنگکه ا تاجائی. رھايت سازد

  .ه می داردگزيرا خدای ترا ن. تو نخواھند رسانده کوچکترين زيان وضرری ب

ی خالق راناديده اخلق رانابودکرد، وبادست توانای زھد ازشردنيا رست، وماسوه که بادست توحيد اتکاء ب  کسی

  .اری اوقطعی استگاشت، صالح ورستگان

کنم پيش  وتوصيه می. زند نفس وھواھای شيطانی برحذرتان می کنمگ من سعادت دنيا وآخرت شمارامی خواھم، واز

  .» ان تموتواموتوا قبل«.سراعتان بيايد نفس رابميرانيده  بگکه مر ازآن

چون . برای حظ نفس خود دعوت نمی کنم. اه اومی خوانمگدر و سوی خداه من شماراب. دعوت مرااجابت کنيد) ياقوم (

  .منافق به سود خود تبليغ می کند نه برای رضای خدا زيرا اوطالب مال دنيا وبھره وری ازآن است

توبه مصاحبت پاکان وراستان . ين دغلکاران رامخوروش به تبليغات وسخنان رياکاران مده، وفريب اگ ای نادان 

 خود ۀسپس درخان. آنان رامالزم باش وازنصايحشان بھره مندشوۀ خان. دارند باز نيازمندی، تاازشرنفس وشھوات ترا

اه به اين دستورات عمل کردی، دردت دوا می شود، وبه اذن خدای عزوجل به ھدايت گچه ھر. تنھا به مجاھدت بپرداز

  . رسيدخواھی
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ظاھرت ازاسالم .  می آورد ودلت انکار می کندیجاه زبانت سپاس خدای راب. زبان وارعی وبه قلب فاجر   اما توبا

باطنت .  ودينت فقط صوری است وظاھریازھد وتقو. است وباطنت مشرک ظاھرت موحد. خبرمی دھد وباطنت ازکفر

 براين حالت مداومت داشته باشی بدان که شيطان برقلبت اهگھر. چنان ويران است که به مزبله وآشغالدان شبيه است

  .رفته استگچادرزده ودرآن جای 

مانند کسی است که ساختمانی بناء کند، اول داخل ه عمارت ظاھر، به اه بگمن ابتداء به آبادانی باطن می پردازد آنؤ اما م

ی خداوند گبنابراين بايد اول بابند. وجه می کندپيکر آن ت و  درۀن می کند، سپس به تھيئيبه سامان می آورد وتز را آن

  آخرت وۀاصل رابر تحصيل توش. بعد به ظاھر وصورت پرداخت وتوجه به اوامر او عمارت اندرون راسامان داد، و

  .داد دنيا قرار بايد فرع بر
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