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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
  درويش وردک

 ٢٠١۵ می ٣١
  

 )درترجيح آخرت بردنيا( مجلس سيزدھم
  

  :ن فرمود ھجری قمری شيخ عبدالقادر قدس سره چني۵۴۵اه روزسه شنبه چھاردھم ذی القعده سال گشبان

. ردنيا رابرآخرت ترجيح دادی زيان کلی خواھی ديدگ وا ئیآخرت رابردنيا برتری بده، تاسود کامل حاصل نما) ياغالم (

اه به دنيا بی اعتناء باشی خداوند متعال درتمام امور گمورنيستی؟ ھرأونه به چيزی مشغول می شوی که بدان مگچ

  .که چيزی ازروزی دنيا يافتی، برايت پربرکت می کند  وھمين ندرداگ وروزی پاک نصيبت می. تراياری می کند

قدر نياز می ه من فقط برای دنيا کوشش نمی کند، بلکه برای دنيا وآخرت تالش و فعاليت می نمايد، برای دنيا بؤ انسان م

عارف تمام . دنياستيرد، اما جاھل تمام ھم وغمش دنيا وجمع آوری مال گ  مسافری ازآن بھره میۀ توشۀکوشد وبه انداز

  . آخرت می کند، وتنھا آرزومند ديدار موالستۀھمتش راصرف  اندوخت

اد آور که آن نان پاره رانيز ه يمنازعه پرداخت، کسی راه آن حال نفست باتو بدر دست آوردی وه اه پاره ای نان بگ ھر

  .ری رانخواھی ديداگردانی، روی رستگکه برنفست غلبه نکنی واورا مقھور خويش ن تاوقتی. ندارد

  .ری رااستشمام می کندگر رامی شناسند، ھريک بوی صدق معرفت ديگدي  راستان يک

خلق روی می آوری؟ چه ه ريزی وبگ ريزان، تابه کی ازحق میگردانی وازعبادت حق گکه ازصديقان رو  ای کسی

 ميان آنان وساير جمادات، درسود ھيچ تفاوتی. ھيچ سود وزيانی دردست آنان نيست تو می رسد؟ه سودی ازجانب خلق ب

مسلط وچيره، بخشنده  حرکت آورنده وساکن کننده ،ه سود وزيان رسان، ب. فرمانروای مطلق، واحد است. وزيان نيست

اوست قديم وازلی وابدی، که پيش ازآفرينش کائنات . ّو وبازدارنده يکی است وخدای خالئق ورازق تمام موجودات است

َليس « .ار آسمانھا وزمين وآنچه درآنھاستگآفريد. ران شما موجود بوده وباقی خواھند ماندگانپدران ومادران وتو و ْ َ

ُکمثله شيئ وھو السميع البصير ُْ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ ْ َّ ٌَ َُ َ ْ َ«.  

 رمن درروزقيامت ازجانب خداگا. که بايد وشايد نشناخته ايد خدای خودرا چنان ان خدا،گ افسوس برحال شما ای آفريد

  .ناھان شمارا، ازاول تاآخر حمل می نمايمگيرد، تمام بارگرم قرارچيزی دراختيا

  .دھی بدون اعتناء به آسمان وزمين بخوان يز توحيد راسرمیگ که صدای دل انئیی قار ا

. شوده می شود که قلبش به آن وارد می شودگ ھرآن عالمی که به علم خود عمل می کند، دری ازرحمت خدا به روی او 

ردانيده گعلمت غافل ه  عالمی ھستی که به قيل وقال مدرسه قناعت کرده ای، وجمع مال دنيا ازعمل باما تو ای غافل

اه خداوند متعال خيربنده ای را بخواھد، وی را بردانش گھر. ناچارجز صورتی ظاھری چيزی دردست نداری. است

خدا نزديک می شود، ه کند، درنتيجه باخالص درعمل را نيزبدو الھام می   و علمه اندوزی راغب می کند، سپس عمل ب

زيد، گکه موسی عليه السالم رابر زيند، ھمچنانگاھی حاصل می کند، خدای اورا برمی گ علم دل آۀوبه وسيل
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ِاصطنعتک لنفسی« ِ ِْ َ ََ ُ ْ  نه برای آسمان و نه برای شھوات ولذات دنيوی، ری،گ نه برای دي- زيدمتگبرای خويشتن بر. »َْ

يرد وبه غيرت مشغول گمن باز از ھيچ چيز قادر نيست ترا. یگ وزندگودوزخ، نه برای مرزمين، نه برای بھشت 

  .نيازنمی کند صورت ظاھر ماديات برتو حجاب نمی افکند وشھوات دنيا ترا ازمن بی. دارد

ی، ناه راباآب توبه بشوگناھی که مرتکب شده ای ازبخشايش الھی نااميد مشو، بلکه نجاست ازگعلت ه ب) ياغالم (

  .ردانگرا خوشبوی  بخورمعرفت آن با و وبرتوبه ات ثابت قدم باش واخالص بورز

ان زيادی وجوددارند وجانواران گرنيک دقت کنی پيرامونت درندگچون ا که درآنی برحذرباش،) دنيا( ازاين منزلی

فرمان ه  وبازروی ھوی وھوس. ردتا درامان باشیگسوی حق بره موذی قصدترا، پس ھرچه زودتر بادل وجان ب

ری سنت رسول او، سپس گروزی قابل خوردن بايد دوشاھد عادل داشته باشد، يکی کتاب خدا، دي. شھوت روزی مخور

مانند ھيزم کش شب مباش، که نمی . ری فعل هللا، يعنی ھرچه خدابرايت مقررکردگرطلب کن، يکی دلت وديگدوشاھد دي

 بردار، واين امری نيست که به آسانی حاصل شود، بلکه جھت امگبابصارت کامل درراه خدا. داند دراطرافش چيست

کدام عمل پسنديده است؟ عملی که درآن لقاء هللا . دش نمايدئياه باشد، وعمل صادقانه تأگحصول آن بايد دل آ

  .منظورنظرباشد

بارت است تمام داروھا ع. نيازی است ودرمان درترک درمان ری دربیگسالمت درترک سالمت است، توان) ياغالم (

 ستايش دردل نه بازبان، زھد. ستايش خداست و درتوحيد دل بدرکردن، دوا از وسائل را تمام اسباب و خدا وه ازتسليم ب

اھی ومعرفت هللا گآ. اه قلب استگ ومعرفت راجاياتقو. توحيد درزبان فراھم نمی شوند، جای آنھا درقلب وباطن است و

تودرکذب ونفاق ورياء . رفتار ھوس وظاھرسازی مکنگعاقل باش وخودرا . ی درقلب مکان دارندگوخدادوستی، جمل

امھايت راازحق گداری  بدان ھرقدمی که جھت رضای خلق برمی. ھستی، تمام کوششت جلب رضايت خلق است

خواھم به  ويد، میگسان کسی است که می ه  طالب خلق، مثل توبًادعا می کنی که طالب حقی، اما عمال. دورمی کند

کنی قلبت ازخلق دورشده  ادعا می. رددگدرھرقدم ازمکه دورتر می  و سوی خراسان حرکت می کنده بروم، ولی بمکه 

 ودرباطن راغب به ئیسوی خلق داری، درظاھر خودرابه زھد می آراه ر آنست که دست نياز بگولی عملت نمايان

بان آوری بسامان نمی رسد، اين حالتی است اين کاری است که با ز. مردم، ظاھرت نشان حق دارد وباطنت عالمت خلق

که دنيا وآخرت وخلق درآن جای ندارند، جز ذات اقدس الھی، خدای واحد است وجز واحد قبول نمی کند، واحد شريک 

ان به گدست بنده خداوند متعال است که سود وزيان راب. توسودی وزيانی نمی رساننده مردم ناتوانند، ب. نمی پذيرد

ران الزم گ تو وديۀقلم قدرت خداوند آنچه راکه دربار. ثراستؤران مگفعل خدااست که درتوودي. می آورد عمل درۀمرحل

  . مقرر فرموده است،دانسته

رفته اند، گکلی ازماديات وعوارض آن کناره ه رانند، ازآنان کسانی است که بگ موحدين ونيک رفتاران حجت خدا بردي

.  دلھا بدوداده می شودئیکسی که براين مقام احاطه حاصل کرد فرمانروا. وجزخداچيزی رانمی بينند ونمی خواھند

اه قلب خود باشمشير بران توحيد گبردر  و زماسوای هللا خالی کرده باشد اوست دليروپھلوان، دليرکسی است که قلبش را

  .لب القلوب باشدياد مقه وقلبش ھمواره مجموع وب. وتيغ کاری شرع ايستاده باشد، تاجزخداکسی داخل آن نشود

 اين حرام است ودرعمل ازآن شوی، چه ئیوگکه ب رفته ای، ازاينگآراسته بين قيل وقال ظاھری قرار   شرع ظاھر را

فتار گبه . رفتار ھوسیگ اين حالل است ودرعمل ازآن دوری کنی؟ توئیوگکه ب دست می آوری، واينه چيز ب

َّصلی هللا عليه وسل(ھرباررسول اکرمگ ََّ ََ ِ ْ َ َ ٍويل للجاھل مرة و للعالم سبع مرات«: وش فراده که فرمودگ) مُ َّ ََّ ََ َ َْ ِْ ِِ ِ ِ ِْ َْ َُ وای به حال (-»ٌ

داند ولی برحال عالم ھفت  برحال جاھل يکبارفرمود وای، چون جاھل نمی!). نادان يکبار، اماوای به حال عالم ھفت بار

علم بياموز وبدان . رددگردنش می گوبال  ازاو دورشده وکند، لذا برکت علم  بار فرمود، چون عالم می داند وعمل نمی

ً بعدا .اه بدين مرحله رسيدی، به قرب وفنای درحق نايل خواھی شدگھر. عمل کن، سپس ازخلق ببر وبه خالق بپيوند
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افت روزی مقسوم رادري ظھور درميان خلق امر می دھد وخود پشتيبانت خواھد شد تاه چنانچه خداوند اراده فرمايد، تراب

 ميان خلقت می افکند، تاه نسيم لطف خداوند برديوار خلوتت می ورزد وب. ، زيراعلم خدای برحالت احاطه داردئینما

  .اره باحق باشد، پس بشنو وعمل کنوی کنی ودلت ھمگبدون خطر نفس زند

ھا خدای عزوجل است حق تنھا وتن زنيد، بحقيقت بدانيد که،  ادب کرده وطعن میۀکه درحق اوليای او اسائ ای کسانی

دل تا به . رفته استگ وباطل ھوی وھوس شيطانی که دلھا رافرا حق دل پاک وباطن خالی ازشھوات است. برباطل وشما

  .ار نمی شودگقرب حق نرسد رست

ی ولباس واسب گ نان وشيرينی زندۀنزدخويش نداری، تو بند) خصلت نفاق(ای منافق، مزاحم مباش، چيزی بھتر ازاين

 ودراين سفر روحانی بسيارچيزھا می بيند  سوی حق رھسپار استه دل صادق ازمردم بريده وب اما. ھستیوقدرتت 

  .ذردگوازآن می 

فرمان شرع ه  وخلف صادق آنان که شھر دلھا راب  علمائی که به علم خود عمل می کنند، ورثه وجانشينان انبياءھستند

اما علم بی . ارشان می يابندگاه پروردگوپاداش خودراروزقيامت درپيشيری می نمايند، گآبادن می کنند، ازخرابی آن جلو

ُکمثل الحماريحمل أسفار«: عمل راخداوند چنين مثل زده است ْ َْ ُ ِِ َِ ْ ِ َ َ اسفار کتب ). ماننداالغی است که بارکتاب حمل می کند(-»َ

ری گ دينه عالمان جزرنج وتعب چيزگوربااالغ کتابھای علمی باشد، ازآنھا سودی می برد؟ دردست اينگعلمی است، آيا ا

  .ی راسخترشودگردد، ودربندگ بايد خوفش ازخداوند بيشتر يابدھرکس علمش فزونی . نيست

ناھان گت کو؟ کجاست اقرار به  ات ازخوف خدا؟ پرھيز وخويشتنداری اريه وزاریگ ای مدعی علم، کجاست 

معصيت؟ ادب ذاتی تو کدام است؟ توجه وعنايت به  طاعت ودوری ازتاريکی ئیواشتباھايت؟ کجاست توجھت به روشنا

خانه . خدا ومبارزه با شھوات راکی انجام داده ای؟ تمام فکرت حول لباس وعمامه وخوردن وآشاميدن وتوليد نسل است

  .ومغازه ونشست وبرخاست باخلق تراازخدا دورکرده است

دلت رابه رنج انتظارمال دنيا . به تو خواھد رسيدرچيزی قسمت توباشد، بدان گا .افکار خويش راازين اباطيل بدورکن

  .ياد خدا مشغول داره ميازار، چرا اين ھمه رنج رابرای چيزی که بايد ازآن فارغ باشی تحمل می کنی؟ دل راب

قلبت باتوچه عملی می کند؟ . صالح نمی رسد تا تطھير نشوده آنچه که ناپاک باشد، ب خلوتت فاسد است،) ياغالم (

ای . ردگسوی اوبره ريخته ازحق بگای خواب آلوده بيدارشو، ای . زين نشده استگحيد درقلبت به درستی جااخالص وتو

ای جاھالن به شناخت . رديدگفته ايد، باز گی گبند که ترک عبادت و ای کسی. فراموشکاران دست ازغفلت بداريد

  .ی چوب بی مصرف ھستيدرسول خدا وپيشينيان صالح، بدانيد شما مانند تراشه ھا و ومعرفت خدا

  آمين .»ربنا آتنا فی الدنيا حسنة وفی االخرة حسنة، وقنا عذاب النار«: پس درخواست نمائيم

   

  

 

 


