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  درويش وردک

 ٢٠١۵ جون ٠٨
  

 )درعمل به قرآن( مجلس شانزدھم
 

درمدرسه چنين ) نهرضی هللا تعالی ع(ھجری قمری، شيخ عبدالقادر۵۴۵اه روزسه شنبه يازدھم ذی القعده سال گ شام

  :بيان فرموند

وارانمی شود، گی دنيا گند، که زندگخداوند سوه ب .دنيا راسبک بشماريد: فته استگ حسن بصری رحمت خدای براوباد 

  .االباخوارداشتن آن

 من به رسول اکرمؤم رساند، و عمل به سنت ترا عمل به قرآن ترابه خدائی که قرآن رانازل کرده است می) ياغالم (

َّصلی هللا عليه وسلم( ََّ ََ ِ َ َ زين شود، ودل گمن جاؤعمل به قرآن موجب می شود که برکت آن دردل م. رداندگمی ) ُ

اه گھر. ر قلوب است وواسطه بين خلق وخالقگ آرايشۀمنزله قرآن ب. را صفا وزينت بخشد يھا پاک ساخته وآنگراازآلود

جای ه اطاعت بيشتر، ب با را ردد که شکر آنگبرتوالزم می . دپيش رفتی، شادمانی به تودست می دھ سوی خداه قدمی ب

  .شادمانی غير ازاين، ھوی وھوس است) امابدون( .آوری

جاھل مقدرات رامی بيند وباآن جدال می کند، اما عالم باآن . دراندوه می داند  وعالم دنيارا  جاھل به ظواھردنيا شاد است

  .بدان راضی است موافق و

ی برای گ زندۀونيھاوتحوالت سازندگرگد. ردیگربامقدرات مباش، تاھالک نگر بی اعتناء، ياستيزه گشا  ای مسکين، تما

باجان ودل . خلق راازدل رانده، وبه خالق پيوسته انده کسانی است که دربرابر خواستھای خداوندی تسليم اند، واعتنای ب

 دنيا وآخرت رامی توانی در سود. داومت داشته باشان صالح مگرسول وبند و درپيروی ازخدا. خدای بپيونده وباطن ب

 نباشد،) باصفاوخاشع(سان قلب صالحينه رتمام دنيا ملک توباشد، ولی قلبت بگا. دست آوریه  صلحا بۀخدمت بی شائب

 که قلبش باپذيرش وانجام اوامر خداوند اصالح شده باشد، ميان عوام وخواص، جز کسی. بدان که مالک ذره ای نيستی

  .داوری نمی کند ساس قوانين وفرمان حق،ا بر

درمقابل مردان خداچه ارزشی داری؟ تمام فکروانديشه ات پيرامون  و که چه ھستی خودرا بشناس،! فتاگش!  وای برتو

دنيا عامل ومزدورنفس وضايع  در.  مال دنيا صرف می شودۀذخير خوردن وآشاميدن وپوشيدن وتوليد نسل وجمع و

ِّصلی هللا عليه وسلم(پيغمبراکرم. رددگ کرمھا وسايرحشرات زمين مۀطع وزی که بدن تو آخرتی، تارۀردانندگ َ ََ ِ ْ َ َ ُ : فرموده) َّ

ِان  عزوجل ملکا ينادی کل يوم غدوة وعشية، يابنی آدم لدوا للموت وابنوا للخرآب واجمعوا لالعداء« ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َ ًْ َ ًُ َُ َ َ َْ ُ َ َ َ ٍ َْ ُْ َ َ َ َ َْ ُْ َ َ ََّ ُ َّ َُّ َّ ھماناخدای (-»َّ

، وبنا گ می کند که، ای فرزندان آدم، توليد نسل کنيد برای مرگاه بانگعزوجل رافرشته ای است که، ھربامدادوشام

  ).نمائيد جھت ويرانی، ومال دنيا راجمع کنيد برای دشمنان
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 دنيا، آخرت را ۀوسيله خاطردنيانيست، بلکه به من واقعی کسيست که نيتش ازسرصدق ودرست باشد، تمام اعمالش بؤ م

مارد، کاروانسراھا می گبه بنای مساجد می پردازد، پل احداث می کند، به ساخت مدارس ھمت می . دست می آورده ب

اھل وعيال، بيوه ری داشت، درجھت رفاه، گرغيراز اينھافعاليت ديگوا! اه مسلمين را پاک می کندگذرگسازد، راه و

 اين اعمال پسنديده را. زنان، ودرويشان وافرادی که نيازمند کمک باشند، است برای رضای نفس عملی انجام نمی دھد

  .خاطر کسب پاداش اخروی آنھا انجام می دھده ب

ً وقتی تمام اعمال شخص خالصا مخلصا برای خدابود، ھست ونيست خويش را ب انبياء ذارد، قلبش باگمی  وا خداه ً

رضايت قرارمی  ی حاصل می کند، اعمالش مورد قبول واقع می شود، قول وعمل وايمانش موردگومرسلين پيوست

  .رديدگبرکت دنيا وآخرت نصيبش خواھد  يرد، ودرنتيجه خيروگ

ٔ اوتنھا يک لحظه است، وآن لحظه انتقال ازحيات گمر. مشغول است، ھمواره زنده است خدا ذکره که دلش ب  کسی
خداست، ھرچند زبان  ياده رديد، بنده پيوسته بگزين گاه ذکر خداوند دردل جاگھر. ی جاودانی اخرويستگنيوی به زندد

. رددگاه اين ذکرادامه يابد، بنده درمقابل خداوند تسليم محض ودرتمام احوال مطيع وفرمانبردار می گويا نباشد، وھرگ او

گرما وسرمای آنھا واز. وتابستان نبيند، فرارسيدن آنھا راتکذيب می کندرتوافق حق رادرآمدن زمستان گا)  که تاجائی(

  .زيراھمه رااز جانب خدامی داند ام بالھا ومصيبتھا، صابر وبردباراست،گوھمچنين درھن. رددگثر نمی متا

 را از ھرچه ازخدای بدانان برسدزيباست،خداوند آنان! روهگفت است اعمال اين گچه ش! چه نيکوست احوال اين قوم

 از رفته اند،گ معرفت خويش، شراب حقيقت نوشانيده است، ودر دامن لطف او آراميده اند، وبه قرب وی انس ۀچشم

مانند مرده  . وازھرچه غيرخداست غافلند ری نمی انديشندگاه ذات اقدس او، به چيزديگينرووبناچار جزبه اقامت درپيشا

 آنھا می ۀسان اصحاب کھف که درباره حق اراده کند آنان راباه قدرت گ دردست قدرت حق قرار دارند، که ھریا

ِونقلبھم ذات اليمين وذات الشمال« :فرمايد َ ِّ َ ََ ََ َِ ْ ِ َ ْ ْ ُ ُ ِّ َ   ).١٨ تآي.  کھفۀسور. ردانيمگ آنان رابه سمت راست وچپ برمی(-»ُ

  .رداند وبه حرکت درمی آوردگزنده می 

غفرت وبخشايش است، وتمام ھم وغمشان درحصول اين مھم صرف  آنان عاقلترين مردمانند که درخواستشتان ازخدا م

  .رددگمی 

ی عاريه گاين زنده ب. دھی، وانتظار ورود به جنت راداری، طمعت بيھوده است کرداراھل آتش راانجام می!   وای برتو

َّخداوند عزوجل اين حيات چند روزه راب. رفته می شودگزودی ازتوه مغرور مباش، که ب نجھت عطا کرده اي از توه َّ

خواست وميل خود ه ب تو توتنھا بنا اما. ئیاست، تادرجھت انجام اعمال نيکووکسب رضايت حق، تالش وکوشش نما

 جاه ومقام وخالصه ھرآنچه از ری وثروت، امنيت وآسايش،گاه باش، سالمت جسمی، توانگھمچنين آ. عمل می کنی

اين امانتھا راه افراط مپوی، که ه پس درارتباط ب. ال پذيراندی عاريتی وزوگنعمتھای اين جھانی که نزد توست، جمل

ازآنچه که دراختيار داری درراه رضايت خداوخدمت، به . ولی وبزودی بازخواست خواھی شدمسودربرابرھرکدام 

ران ازآن جزبرای جلب گخود مشغولت داشته است، ديه آنچه که ب) ای غافل. (ی استفاده کنگخلق، وطاعت وبند

  .استفاده نمی کنند) چه دردنيا وچه درآخرت(حقرضايت 

که حق رابرای رضايت خلق  درمصاحبت باخلق رضايت حق رادرنظر بدار، نه اين: ان فرموده استگ يکی ازبزر

که درراه خداشکسته است التيام بخش  ٔکه پيمان خداراشکسته است بشکن، ودل شکسته آنکس را عھد کسی.  بخواھی

  .  کنئیلجودو

  .ان صالح، راه موافقت ورضايت دربرابرحق رابياموزگ ازبند

  .آمين. »ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفی االخرة حسنه وقناعذاب النار «

 


