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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
  درويش وردک

 ٢٠١۵ جون ٠٣
  

  )منؤدرايثارم( مجلس پانزدھم
: سه چنين فرمودنديالنی رضی هللا تعالی عنه درمدرگھجری قمری شيخ عبدالقادر۵۴۵نھم ذی القعده سال  روز يکشنبه،

کند وبه اندک ازدنيا   آخرت راتھيه میۀ توشمؤمن. کافردرفکر بھره وری ازدنيا و من درانديشه زاد آخرت است،ؤم

  خوراک مسافری که بتواند آنراحمل کند ازدنيا بھره می میۀاندازه ب .قناعت می نمايد، بيشتربرای آخرت ذخيره می کند

 خاطره  کليه طاعات وعبادات راب.سش آنجاستاتمامی حو  آخرت صرف می کند وراه ش را در اتمام دارائی. ردگ

دست آورد، درويشان رابرخود ه رطعام پاکيزه ای رابگا. آخرت انجام می دھد، دلش ازدنيا بريده وبه آخرت پيوسته است

 جھت رسيدن به ؤمنمتمام ھمت عارف . رفتگپاداش خواھد  را که درآخرت بھتراز آن داند ترجيح می دھد، زيرامی

قرب حق غايت آرزوی قلبی وخواست باطنی . ی به موال رابرھرچيز رجحان می دھدگدلبست. اه قرب حق استگدر

  . استمؤمن

 چار از ون نشده، وگرگ دً اما، ترامی بينم درحال قيام وقعود ورکوع وسجود، شب بيداری ورنج عبادت، ولی قلبت اصال

  .رديده استگچوب بدن وعادات معمولی خارج ن

منقار صدق ه ب  وجودت راۀبسياری رنجھايت برھاند، بيض  درراه طلب حق صادق باش، که فقط صدقه می تواند از

 با دست زھد بشکن،  قفس عالقه به ماديات را. باکلند اخالص وتوحيد خراب نما خلق راه ی بگديوار بست سوراخ کن، و

سويت می آيند ودستت ه ودراين حال است که کشتيبانان عنايت ب. زنماسوی ساحل دريای قرب پرواه با بالھای قلب ب و

فرزندش ه اين دنيا درحکم درياست وايمان توکشتی، باتوجه به اين امر لقان حکيم ب. رفته وبه جانب حق می برندگرا 

  .آخرت استی، وساحل نجات، گمالح وکشتيبان طاعات وبند بحر است وايمان کشتی و ای فرزند عزيزم، دنيا: فتهگ

 فقر وناسپاسی، وسخت دلی مردم، گکری ونن زدوی کوری وه ناھان اصرار می ورزيد، بگکه برارتکاب   ای کسانی

) دزدی ووارد کردن ضرر وزيان مصادره،(تمامی اموالتان رابه انحاء مختلف. يرتان می شودگنمنسبت به شما دا

 حب مال دنيا! شرک نورزيد خدای خوده ی واموالتان تکيه نکنيد وببه دارائ. رديدگبر خداه عاقل باشيد وب. خواھند ستاند

حرص دنيا را ازقلبتان بيرون   باشيد، تاگ مرۀ ودرانديش ذاريدگنزد غالمان وکسان ب درخانه و را دل بدرکنيد، آن از را

  .ببرد

نه آخرت رامی خواھد، بلکه  عارف ازخدا نه دنيا ومؤمنشخص : فتهگ ازبايزيد بسطامی رحمة هللا عليه منقول است که 

  .تنھا خواستار قرب ولقاء حق است
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 خداوند می. سوی خداوند ھمان توبه کننده می باشده شته بگزيرا بر رد،گسوی خداوند بره  بادل وجان ب)ياغالم  (

ُوانيبو الی ربکم« :فرمايد َّ َ ِ ُِ ْ َ بدو  را مام وجود خودت رديد، وگخدای بره ب). ۵۴ آيت زمر ۀسور. رديدگخدای خود بازه ب(- »َ

  .ی بردبارباشيدگونی ھای زندگرگ وقدر، امرونھی، ودءودربرابر قضا. تسليم کنيد

يعنی درحالت تسليم محض وبدون چون وچرا، وباموافقت  زبان وچشم، بدون دست وپا و .را درپای اوبيفکنيد  دلھايتان

اه بدين مقام نائل شديد، دلھايتان به گھر. تمقدرات خداوند درست است، وخواست خدابجاس: دئيوگورضايت کامل، ب

، جزخداوند وحشت )اززمين تاعرش(ريد، وازھرچيزگچيزی نمی نه يرد، به غيرآثار عظمت حق بگقرب حق انس می 

  .دئيريزيد، وازقيد تمام محدثات بيرون می آگازخلق می . داريد

َّ آنان باخداوند عزوجل،ۀان ورابطگکسی ازاحوال بزر َ َ   .اه نمی شودگ مراعات ادب الزم وخدمت کافی آۀيلوسه جزب َّ

برخلق وايجاد اين  دانند، که کسی غيرازخدا شب وروز می تابستان و مانند زمستان وه ب  اين قوم ستايش ونکوھش را

ه گ ومبارزويان جنگبد با.  ندارندئیشان اعتنا وئیگران، باذم وبدگلذا به مدح وستايش دي پديده ھای طبيعی، قادرنيست،

  .رندگان می نگ وشفقت به ھمم رحۀبغض مردم راازدل رانده اند، تنھابا ديد  نمی کنند، حب وای

دانش اندوزی می . مراه کرده استگتومی رساند؟ خدا عالم بی عمل راتوسط ھمان علم ه  علم بدون عمل چه سودی ب

را بستايند، وبه شما بذل وبخشش کنند، ودر  يريد، اما تمام برارضای خلق، تاشماگکنيد، نمازمی خوانيد، روزه می 

اه باش، که گاما ای غالم بدان وآ. ھمين خواھد بود!) جمله اعمال وعباداتتان(جزاوپاداش.  يادتان نمايندئینيکوه مجالس ب

 خواھد افتاد وھيچ کاری برای تو ازدستشان ئیوآنان جدا ی برخوردی، بين توگنای زندگتنه  فرارسد وبگاه مرگھر

ای سيه روز نااميد، . ران می شود، وعقوبت وعذاب نصيب توگ ديۀآنچه ازمال وثروت اندوخته ای بھر. ته نيستساخ

  .امروزدررنج وفردا درعذاب آخرت جای داری

اين علمای عامل می باشند . عبادت ھنراست واھل اين ھنراولياء وابدال مخلصی می باشند که به قرب حق نائل شده اند

رم زبان گرفتاران ھوی وھوس، که سرگنه شما ای . وارثان انبياء ھستند زمين و در مشان، نواب خدا علۀواسطه که ب

  .آوری ھستيد

فتن گصرف ه  طيبه شھادت است، اما بۀبنيان اسالم کلم. توبرچيزی استوارنيستی، اسالمت صحيح نيست) ياغالم (

ترس ازسلطان ووالی شھروديارت . راتکذيب می کنند نروھی ازخدايانت آگقلبت و. کارتمام نمی شود) الاله االهللا(

 وبينائيت، ئی است، اعتماد برنيرو، وقدرت شنوائی است برای تو، تکيه برکاروکسب وسود حاصل ازآن خدائیخودخدا

بسياری ازمردم براين خدايان بی معنی تکيه کرده .  استئی است، انتظارسود وزيان وعطا ومنع مخلوق نيز خدائیخدا

  .خدا می کننده به ظاھر اظھار توکل باند و

اه زشتی اعمالشان گوھر. ھمراه ندارده  قلبی بۀفتار آنان ازروی عادت زبان است، وپشتوانگ واضح است که اين 

روشن خواھد شد، وتمام فضايح وآنچه راکه  رما مسلمان نيستيم؟ فرداگم: که. دارند وشزد نمايند، فرياد برمیگرابدانان 

  .رددگ يد، آشکار میپنھان کرده ا

الوھيت راتنھا برای » ّاال هللا«ھرنوع الھی رانفی می کنی، ودر» الاله«فتن قولگام گفتارت درھنگبه !  وای برتو

فته ای، وخدای توھمان گپس دروغ . غير خدامتکی استه ونه وبرچه اساس قلبت بگ، پس چئیخداوند، اثبات می نما

  .فتار به باطن است نه به ظاھرگاعتبار ھر) چراکه. (است که براواعتماد نموده ای

تمام عوامل  امير می باشد، و زاھد، موقن، شناسای حق، عامل و ، موحد، مخلص، پرھيزکار،مؤمن قلب توست که، 

  .ر لشکريان وفرمانبرداران اويندگدي

.  وغيراوراموثق مدان  اعتماد نماويا شو، برآنگسپس به زبان  قلب،ه  بءرابرزبان آوردی، ابتدا) الاله االهللا«اه قولگ ھر

خالق نيک ه دورکن، وباطنت رابه نيک وبد راازظاھر ب .ظاھرت رابااحکام شرع بيارای و باطنت رابانورحق عزوجل
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 اھش بند آمد، ودربرابرش تواضع وفروتنی خواھدنمود، خوف وگکه خداراشناخت زبانش درپيش ھرآن. ذارگ وا بد و

ناھان رااحساس می نمايد، وترس وبيم گيرد وپشيمانی وندامت ازگ، شرمش فزونی می رددگريه اش بسيارمی گو رجا

َزوال نعم معنوی، چون ُفعآل لما يريد«:حق سبحانه می فرمايد. رفتگمعرفت وعلم وقرب، دردل وی جای خواھد : ِ ِ ُ َ ِ ٌ َّ َ - 

َآليسأل عما يفعل وھم يسألون َُ ُ ُْ ُ ُ َُ َْ َّ اخذه وعقاب ھمواره ؤم، وازشرم آب می شود، ازمازافراط وتفريط وجھالت خويش ناد» ْ

ن؟ روی اين اصل اين است يا کافرمؤمنران است که آيا مردود می شود، يامقبول، آيا درقيامت درکنارگن درخوف است،

َّصلی هللا عليه وسلم(رسول اکرم ََّ َِ ْ َ َ ًأنا أعرفکم باهللا و أشد له خوفا«:فرموده است) ُ ْ َ َُ َ ً ّ َ ِ َِ ِ ْ ُ ُ َ ْ َ  ازتمام شما به شناخت خدامن (-»َ

  ). شما بيمناکترۀوازھم اھترم،گآ

که بوئی ازاين  وھمين. رسند که به اسرار پشت پرده اطالع حاصل کنند اه میگندرت بدين پايه ، افراد بء ازميان عرفا

ردان می گروی  تسليم محض شده، وازتمام منھيات ءدرابتدا .ردندگاسرار بردند، به اختفاء وپنھان داشتن آن مأمور می 

رسند که غيرازحق عزوجل، ازھمه   میئیجاه صابر وشکيبايند، تاباالخره ب دربرابر تمامی آفات وباليا،. شوند

ری، گنعمت ورنج، درويشی وتوان درنزدآنان، خاک وزر، ستايش ونکوھش، بخشش ومنع، بھشت ودوزخ،. ريزانندگ

  .ی رافراسوی ھمه می دانندردد، وخدای تبارک وتعالگ وجود وعدم برابر ويکسان می

  .ردندگ خلق به آنان داده می شود، تاخلق هللا ازبرکت وجود ايشان بھره مند ئیاه فرمان واليت وراھنماگ آن

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

  

 

 


