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  درويش وردک

  ٢٠١۵ جون ١۴
  

 )درعدم توجه به خلق( مجلس بيست ويکم
ِرض(يالنیگ ھجری قمری شيخ عبدالقادر۵۴۵اه روزسه شنبه پانزدھم ذی القعده سال گ شام ُی هللا تعالی عنهَ َ َ ُ درمدرسه )َّ

  : فرمودندئیچن

ی حجاب گمخلوق جمل.  دنيا وآخرت استۀآفرينند ار وگ دنياحجاب آخرت است، وآخرت حجاب لقاء وقرب پرورد

 ير، تاگچيزی دردرنظرن خدا از به دنيا وخلق آن توجه مکن، وغير. اه با آنان بودی درحجاب خواھی بودگھر خالقند،

 واورا فريادرس بدانی، ئیتنھا ازوی مددجو ، وئیاه حق بياگبری ازتمام عاليق، به در  ودرستی زھد، وباقدمھای باطن

قلب وباطنت متوجه خداشد، ترا نزديک می کند  ذاشتی وگپشت سر اه اين مرحله راگھر. رصنع وعلم اوباشیگوتماشا 

دراين . رداندگمی دھد، وطبيب قلوب می رداند، وحيات روحی می بخشد، وبردلھای مردم فرمانروائی گومقرب می 

تعينات و تعلقات  - یگ آنان نفوذ خواھی کرد که بسادۀروحي حال وجودت برای اھل دنيا نعمتی خواھد بود، چنان در

 تالش جھت کسب روزی - ً طبعا بااينچنين روحيه ای-رسانی  ونيازمندان میءدست فقراه ب رفته وگ شان را ودارائی

زدندش درامان است گ ازهدست آورد، زيانی بدونمی رساند، بلکه را اينچنين ب ھرکس دنيا. استخويش درحکم عبادت 

را   آنئیی دارد که اھل فراست ودانائ اولياء نشانه ھاۀواليت درچھر. رددگيھا پاک می گش ازآلود أبھره دنيائی

   .-ادعايشانواليت است نه زبانشان، و نشانه ھای آنان دليل بر عالئم و. تشخيص می دھند

ردان گاری است بايد تمامی وجود خويش را درراه خدا بذل کند، وباجان ودل ازدنيا وخلق آن روی گ ھرکس طالب رست

ريزد، گرت نيز بايد بخوھمچنين ازآ. شود، ظرافت ودقت اينکار مانند بيرون کشيدن تارموی ازخمير ياشير است

  . دستش می دھده ب)  صدرۀبا سع(ا م است که حق ھرذی حقی راگھندراين  . ھيچ چيز توجه نکنده وغيرذات خداوند ب

طوری به دنيا توجه مکن که اونشسته وتو برپای ايستاده . ير که آنھاخدمتکارتوباشندگ ازدنيا وآخرت بھره ب ایونهگه  ب

اھش حاضر می گاه خدامقيم باشد، دنيا مانند خادمی طبق بردست درپيشگھرآنکس که بردر) بدان.(ودرخدمتش باشی

  .کند اه عطای دنيا ايستاد، دنيا اورا خواروذليل میگاماھرکس بردر. شود

  . خداوندعزوجل استۀری وعزت منوط به ارادگاه حق ناتوان، وتوانگ تمام کائنات درپيش

ازخدا جز . که درآخرت مقام قرب می يابند شادمانند ند، وبه اين ایدستی راضگ قوم راستان دردنيا ازخدا به اخالص وتن

دست آوردن آن تالش بی حاصل نمی نمايند ه دانند که روزی مقسوم است،  پس درب می. خداچيزی درخواست نمی کنند

دھند،  خاطر آن انجام نمیه ب را  خودۀنعمتھای بھشت نيزمقسوم است، لذا اعمال حسن  و دانند که درجات آخرت ومی

 داخل شوند، تا شوده شود، وگا ھاه درھای بھشت به روی آنگھر. ری رامنظور ندارندگوجز خدای عزوجل چيزی دي

  .شايندگذات حق رامشاھده نکنند، ديده ن نور
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قدر ممکن ازدنيا راضی نشد، ه  رادوست بدار، چه ھرکس قلبش ازخلق واسباب وسبب ھای ظاھری خالی، وبئی تنھا

  .ازدياد مال دنيا مباش، که ھالکت خواھد نمود ی ودرطلب فراوان. ذاردگنمی تواند درراه انبياء وصديقين وصالحين قدم ب

ای واعظ بايد باصفای  باطن وتقوی قلبی . علم وکالم درست پند بدهه ب مردم را: اوباد فرمود بر خدا  حسن بصری درود

  .مردم راپند دھی، نه باظاھر آراسته وندرون ناپاک

بلکه  به آن متکی بود، و ولی نبايد بدان قناعت کرد. اده است خداوند پيش ازآفريدن انسانھا، ايمان رادرقلب آنان قرار د

اه حق گدر بر را درمعرض نسيم رحمت حق قرار داد، و خود يقين درست کوشش کرد، و بايد درکسب ايمان کامل و

نی ما ارزاه را بدون رنج وزحمت ب شايد خداوند تبارک وتعالی آن. کوشابود) کامل(ًقلبا درکسب ايمان مالزم بود، و

  .دارد

ً مثال. که صحابه وتابعين تأويل نکرده اند صفاتی راکه خداوند برای خود بيان فرموده تأويل مکن، ھمچنان) ای رھرو (

  .را پذيرفت ار برعرش قراردارد، بايد بدون تشبيه وتعطيل وتجسم آنگپرورد: فرمايد خداوند می

  .ت ونوآوری بدوريدمان دار، وازبدعؤخود روزی فرما ومبارخدايا، مارالقای 

  ».وآتنا فی الدنيا حسنه وفی االخره حسنه وقنا عذاب النار«

 

 


