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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
  درويش وردک

 ٢٠١۵ جون ١۶
  

 )درجالی دل( مجلس بيست وسوم
 

  :نين فرمودنددرمدرسه چ) قدس سره ( ھجری قمری ، شيخ عبدالقادر۵۴۵بامداد روززجمعه دوازدھم ذی الحجة سال 

ِّصلی هللا عليه وسلم(رسول اکرم َ ََ ِ َ َ ُ ُان ھذه القلوب لتصدأ وان جالء ھا قرأ ة القرآن وذکرالموت وحضور «:فرموده است) َّ ُ ُ َُ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ْْ ِ ُ ُ َُ َ َ ََ َ َِّ َُّ ْ َ َ ُ

َمجالس الذکر َْ ِّ ِ ِ جالس وعظ وذکر، سفيد  وحضور درمگ قرائت قرآن وياد مرۀليوسه  می زنند، بگھمانا اين دلھا زن( -.»َ

  ).می شوند

َّصلی هللا عليه وسلم( رعايت آنچه که پيغمبراکرم پس الزم است صاحب آن با يرد،گ غفلت فرا می گزن دل را ََّ ََ ِ َ َ وصف ) ُ

. رددگًرنه کامال سياه می شود، وبه علت دوری ازنورحق تباه می گفرموده است، درصدد تدارک وجبران آن برآيد، و

زايل می شود، ميان حالل  رفت، زھد وورع اوگھرکس حب دنيا دردلش جای . رددگ کدورت دل می حب دنيا موجب

 .وحرام تفاوتی قائل نمی شود، وآزرمش نيزازخدای عزوجل ازميان می رود

چه  . که تجويز فرموده است جالدھيدئی داروۀوسيله   پيغمبرخويش توجه کنيد، ودلھای خودرا بۀبه فرمود) ياقوم (

خدای .  پزشک رامصرف ننمائيد، بھبودی حاصل نمی کنيدۀکه داروی تجويز شد م ازشما که بيمار شويد، تازمانیھرکدا

رقادر به ديدن گويا اورامی بينيد، واگکه   وچه درميان جمع وآشکارا، آنچنانئیرامدنظر داشته باشيد، چه درخلوت وتنھا

اساس قلب  -ياد خدا مشغول باشد، نه ازروی غفلته  بًست که قلباذاکر کسی ا. می بيند را وی نيستيد، بدانيد که اوشما

  . زيرا زبان غالم دل است وپيرو آن- است نه زبان

داشت گحقيقت توبه بزر.  حضوردرمجالس وعظ راادامه بده، چون ھرکس دلش ازپند وموعظه دورشد، کوردل می شود

تمام خيروبرکت دردوکلمه  : خدابراوباد، فرمودهان رحمت گروی اين اصل يکی از بزر. امرحق است درجميع احوال

برخلق خدا مھربان نبود،ازخدا  ، ھرکس امرحق رابااھميت ندانست وخلقه ومھربانی نسبت ب داشت امرحق،گاست، بزر

ھرکس . تورحم کنم، زيرامن رحيممه مردم رحم کن، تامن نيز به ب: خداوند به موسی عليه السالم وحی فرمود. دوراست

  .حال مھربانانه خوشا ب. ان رحم کند اوراخواھم بخشيد، وجنتش می دھمرگبه دي

ديم، چه پوشيديد وچه پوشيديم، وچه يشخورديم، چه نوشيديد وچه نوکه چه خورديد وچه   عمر خودراتباه کرديد، دراين

شبھات دوری ازمحرمات و برصبر و اری است، بايد نفس خودراگکه طالب رست جمع کرديدوچه جمع کرديم، کسی

  .رضايت نسبت به مقدرات کوشا باشد وشھوات، عادت دھد، ودراجرای اوامر حق وخودداری ازمنھيات و

برتمام احوال صابرند، مشروط . ولی در دوری ازذات حق بی تاب ه بامقدرات الھی صابرند،ھ قوم راستان درمواج

 رفته اند، وباشريعت واوامر نآرزوھا وشھوات بيرو تن وۀازخداوند تنھا طالب قربند، ازخان. که فقط باخدا باشند براين
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ی، بی گی وتشنگرسنگ سوی حق رھسپار، ودراين راه بسياری ازآفات ورنجھا وغم وپريشانی،ه آن ھمنشين شده اند، وب

ر يييک ازآنھا اعتناء نکرده، وکوچکترين تغ وخواری وذلت به آنان روی آورده است، اما به ھيچ ی وعريانیگبر

راه نمی  خوده سوی مقصد روانند، وسستی به  ب باقدمھای استوار. درسيروحرکت خويش ايجاد ننموده اندوانحرافی 

  .به نعمت سالمت تن وبقای روان نايل شوند قرب حق،ه وصول ب که با دھند، تااين

شرم . وحاضر می شويداه اگپيش که در بدين نعمت زنده بداريد، تا وقتی را  وخود برای نيل به لقاءهللا بکوشيد) ياقوم (

 شرع بيرون رفته است، شرم نداشته باشيد، دردين خدا ۀمن ابتداء ازخداست، سپس ازمردم، در برابر کسی که ازدايرؤم

امر   شخص خاطی وعاصی رابه احکام شرع وءونه شرم وحياگ اری وکوتاھی جايزنيست، بلکه بايد بدون ھيچگسھل ان

ِوال تأخذکم بھما رأفة فی دين هللا«.ردانيدگ باز خدا ِ ِِ ِ ِْ ٌ َ ْ َْ َ ْ ُ ْ ُ َ َ   ).دراجرای اوامر دين خداباآنان مھربانی نکنيد( ـ»َ

منظور مبارزه بانفس وھوی، به لباس ه را ب وارامی صحيح ودرست باشد، رسول گ ھرکس پيروی وتبعيتش ازرسول 

که چنين . رددگره ای می دھد وشادمان می ازاخالق وخلق وخوی خود او رابھ و رزم وشمشير خودآراسته می کند

سوی حق ه مارد که دليل و راھنمايشان بگبين امت می  در واورا به نيابت خود ذاردگ پيروی دارد، وخدای راشکرمی

رحلت آن حضرت خداوند درميان امت اوافرادی راقرارداد تاامر  پس از دليل امت بود، و خود داعی و باشد، زيرا

 مردم ئی امر راھنمائیباصبر وشکيبا. شوند، که ازميان ھزران نفر يکی بدين مقام ومنزلت می رسدرھبری راعھده دار

 خودداری نمی کنند، برروی تمام ئیيرند، وازاذيت وآزار نمی ھراسند، درھيچ حالی از نصيحت وراھنماگعھده می ه ب

به   و نفس وشھوت نجاتشان دھند وازدست ديو ھرطريقی بوده برآنان چيره شونده منافقين وفاسقين لبخند می زنند تاب

  .اه رب عزوجل ھدايتشان نمايندگدر

 ۀکسی جز مردعارف برروی فاسق نمی خندد، چون عارف ازويرانی خان: ان رحمت خدابراوباد فرمودهگ يکی ازبزر

ن آنھا باخبر نيست، راز درو امافاسق ومنافق می پندارند کسی از. اه استگی قلب وکدورت اندرونشان آگدين آنان وتير

مان می کنند گوجود اشخاص می بينند، ولی آنان  در  باطن تمام اين عيوب باطنی رائیاه دل بابيناگنمی دانند که عارف آ

ی صرف می گلذاعمرخودرادربيھود. وسايل وازطريق مختلف آنھا راازعارفان وصديقان پنھان کننده که می توانند ب

  ! کنند

ان، ای مشرکين که سببھای ظاھری را می بينيد وازمسبب واقعی غافليد، ای بت گت، ای دل مردان راه آخرگم شدگ  ای 

تمام نيرووقوای شما، سرمايه ھای . پرستان، آن راطلب کنيد که شمارابه سر منزل مقصود وراه آخرت داللت می کند

ھرکس سود وزيان . ن ازخداوندشده اندتا ی ورابطه داريد، موجب دوریگشما، پادشاھان وسالطين شما، که باآنان پيوست

  . آنکس ياآن چيزی است، که نفع وضررخويش راوابسته بدومی داندۀ خدانيست، بلکه او بندۀراجز ازخدا بداند بند

 وموحد اغيرازاشخاص باتقو.  اينچنين افرادی امروز درآتش خشم ودوری ازخدا، وفردادرآتش دوزخ جای دارند

  . نمی يابدئیکس ازآتش عذاب حق رھا ان به سوی حق، ھيچگشتگوباز

 قلبی قدرتی است که نيروی نفس و شھوت وشيطان اندرونی ودوستان ۀتوب. زبان آوريده  توبه نموده، سپس بً  اول قلبا

وش وزبان ودل وتمام اعضايت درجھت خلوص وصفا گاه توبه ات قلبی بود، چشم وگھر. ناباب ترانابود می سازد

و ستد وکسب و کارت مشروع می  داد. رددگار حرام وشبھه پاک می گزن ت  از ا ونوشيدنیخوراک. ون می شودگرگد

زين آنھا می گعادات زشت وناپسند راازدست می دھی، وعبادت جاي. اه تمامی ھم وغمت خدای می شودوبسگشود، آن

شامل اعمالت می رفت، وشھادت شريعت گرا خواھد  ی جای آنگناه را ترک می کنی، وطاعت وبندگشود، معصيت و

اه بدين مقام رسيدی، تمام گھر. وشاھد آن نباشد، آن عمل کفر وزندقه می باشد يدؤلی که شريعت مشود، زيرا ھرعم

رتمام گدراين حال ا. رددگاخالق زشت ونکوھيده ازتو دور می شود، ظاھرت محفوظ وباطنت به ياد حق مشغول می 
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ونخواھند توانست ترا  توبرساننده زندی بگ کنند، نمی توانند کوچکترين دنيا ومخلوقات، ازآغازتاانجام، عليه توقيام

  .رجمال وجالل وعظمت اوھستیگنظاره  و خداه اه موالدورنمايند، چون توقائم بگازدر

 جمال دل ۀازتماشای جالل بترس وبه نظار. ری مجموعگری پريشان، وھرزمان که جمالش رابنگاه به جالل اوبنگ ھر

  .که بدين مقام رسيد، واين طعام روحانی راچشيد حال آن کسیه شا بای خو. قوی دار

  .وازشراب انس خودبنوشان بارخدايا، ازطعام قرب خودما رابچشان 

  .»ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفی االخرة حسنه وقنا عذاب النار «

  

 

 


