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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
  درويش وردک

 ٢٠١۵ جون ١٩

  
 )يری ازدنياگدرکناره ( مجلس بيست وپنجم

 

  :چنين فرمودند) رضی هللا تعالی عنه( ھجری قمری شيخ عبدالقادر۵۴۵روزنوزدھم ماه ذی الحجة سال 

 رفت وگاه بوی مطبوعی استشمام می کرد، جلو بينی خودرا می گ ازحضرت عيسی عليه السالم روايت می کنند، ھر

  .فت اين ازدنيا استگمی 

 دربرکرده، ولی اندرونتان مملو از اوتقو ظاھر لباس زھده ب! فتار داریگفقط درقول و   ای مدعيان دروغين که زھد را

اه گکه دردل داريد بدرکنيد، آن را ٔرغبت وعالقه دنيا و چنانچه اين لباس ريا ازتن بدرآوريد،. استرغبت وحسرت دني

يرد، امادرھرحال گاز آن بھره می  او روزی مقسوم فرامی رسد، و زاھد صادق را. رددگدنيا دوستدار وطالب شما می 

ًقلبا عالقه ای به دنيا ندارد وکامال َّصلی هللا عليه وسلم(ين علت پيغمبر اکرمبد. زھد خودپايدار است در ً ََّ َِ َ َ که زاھد ) ُ

َحبب الی مڼ دنياکم ثالث« : کرام بوده است، فرمودهءترازعيسی عليه السالم وساير انبيا َ ُ ْ ُ ْ ِ َِّ َ َ ِّ ُالطيب، النساء،وجعلْت قرة : ُ َّ َُّ َ ِ ُ ُ َُ ِّ َ ََّ

ِعينی فی الصالة ِ َِّ ْ انم که درنماز گد، بوی خوش، صحبت بازنان، و نورديدبرای من ازدنيا سه چيز دوست داشتنی ش(- »َ

طبق خواست   ازآنھا پرھيز می کرد، اماًکه کامال رديده، بااينگباعلم ازلی حق اينھا برايش مقرر ). قرار داده شده است

يق ھرصورت طاعت وعبادت است، لذا ھر کس بدين طره امتثال امر حق ب زيرا. خدا نسبت بدانھا تمايل نشان می داد

  .ھم درآيد رچه به لباس دنياگ نشده، ئیازقسمتھای خودبھره ورشود مرتکب خطا

 يابيد، ئیازجھل خودرھا تا بشنويد وقصد کنيد وتکذيب ننمائيد، درپی پرورش و آموزش خويش باشيد! ای زاھدان نادان

  .کند وھوای نفس وشيطان رارھبر خود می سازد ًزيرا جاھل صرفا برای خود عمل می

زبان آوريھايتان چه مقدار زياد ! بوی شما چه اندازه ناخوشايند است! راست؟گدلھايتان چه اندازه ستم! نافقين نادان ای م

و آنان نيز  واولياء هللا راکه خدا آنان رادوست دارد طعن وايراد به خدا. فتار وکردار وپندار خويش توبه کنيدگاز! است

 امر حق عمل میه يريد، که آنان بگن ازقسمتھای خود استفاده می کنند ايرادنکه آنا ازاين. محبان خدايند، ترک نمائيد

دنيا اعراض  باطن از ظاھر وه ب. دلھای آنان مملو از مھرحق است وبيزاری ازدنيا. کنند، نه ازروی ھوای نفس وشھوت

رفته است، لذا گ برآن قرارواين بدين خاطر است ک علم ازلی خداوند  ازدنيا نيزھستندئیدارای بھره ھا می کنند، اما

ويان دنياست، گله درنظرايشان، توجه به دنيا وماندن درآن، وديدار دروغأدشوارترين مس. ازتوجه وعنايت به آن ناچارند

  .ری راتکذيب می کنندگھرکسی دي و که خدا

  .ران خودداری کنگ ديۀفتار دربارگکه بانفس وھوی ھمدمی از مادامی) ياغالم (
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ربخواھد شايسته گا.  برساند، آماده ات می سازدئیجاه راراده کند ترابگچون خدای تبارک وتعالی ا ترک کالم کن، 

 را فتار واحوال خودگتمام .  ظھور می رساند، نه توۀمنصه وپايدارت می کند، اوست که ھر کاری را سھل کرده وب

منامی بدون گ رياء، توحيد بدون شرک، فتار، اخالص بدونگاماعمل بدون . به عمل بپرداز  و تسليم خواست حق نما

 وازروی نيت قلبی به ذکر خدای مشغول باش، توکه خدارا ًباطنا.  بدون آشکار، وباطن بدون ظاھرئیتنھا شھرت،

ِايآک نعبدوا واياک نستعين« .:ونه خطاب می کنیگاين ِ ِْ َْ ََ ََّ ََّ واقع کسی ه ب). پرستم وتنھا ازتوياری می طلبم تنھا تورامی(-»ُ

اه گکه نزديکی وآ من حاضری، ای کسیدکه درنز ای کسی: ئیوگکه حاضراست موردخطاب قرارمی دھی ومی را

باتوجه !! ونه مخاطب می سازیگرا درنماز اين آری خدا. ازحال من، ترامی پرستم وفقط وفقط ازتو استعانت می جويم

َّصلی هللا عليه وسلم( به اين امر پيغمبر اکرم ََّ ََ ِ َ َ َعبدهللا کأنک تراه، فان لم تکن تراه فانه يراکًا«:فرموده) ُ َ َ َ َُ ُ ُ َُّ ََّ ََ ََ َ َُ ْ َ ْ َْ َ َ خدای ( -»ِ

  ).رتوقادربه ديدن اونيستی، اوترامی بيندگار اورامی بينی، اگونه ای که انگرابپرست  ب

ه قلبش ازغير که لباس پشمينه پوشيده ای، بدان که صوفی صادق کسی است ک ای کسی.   تصوف ازصفا مشتق است

ه  ونشانه ھا راجمع کردن وزبان رابردانيدن،گروی زرد   پاره وۀخدا زدوده شده باشد، واين چيزی است که با خرق

بلکه . عالمت تسبيح وتھليل تکان دادن ميسر نمی شوده را ب شتانگوان ونمودن،گ حکايت بازءلکنت انداختن، وازصلحا

  .رددگدنيا ، واخراج خلق ازدل، ودوری ازغيرخداممکن می  ازراستی درطلب حق عزوجل ، وزھد  با صدق و

تو زيان ه فتم، بارخدايا ازآنچه برايم سودمند است وبگکه شبی باخود می : فته استگبراوباد،  خدا ان درودگيکی ازبزر

: فتگی من مه خواب رفتم، درخواب ديدم که کسی به ب و مرامنع مکن، واين رامرتب تکرار می کردم تا نمی رساند

  .يری می کنمگتوزيان رساند جلوه تونيزازعملی که برايت سودمند است کوتاھی مکن، من نيز ازآنچه ب

َّصلی هللا عليه وسلم(ی خودراباپيغمبر اکرمگپيوست نسبت و ََّ َِ َ َ  امر او  باپيروی وتبعيت ازًثابت کنيد، البته اثبات آن صرفا) ُ

فتار گاه ازگھر.  سودی برايت درپی نخواھد داشتن ازامت اويم، کوچکتريکه من فتن اينگتنھا . امکان پذير است وا

آيا قول خدای تبارک وتعالی را نشنيده ای که . ورفتار او، خالصانه پيروی کردی، درآخرت درحضورش خواھی بود

ُ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نھاکم عنه فانتھوا«:فرموده است ُ ُ َُ َْ َْ ََ ْ ُ َُ َ ََ َُ ُ يريد، گشما اعطا کرده است به ه رسول بآنچه راک(- »َُّ

 کنيد، وازآنچه منع فرموده ءآنچه به شما امرکرده اجرا.) ٧ ت حشر آيۀسور. وازآنچه بازتان می دارد خودداری کنيد

  .خودداری نمائيد

ھدشما که ز ای زاھدان تاوقتی. شمادردنيا باقولبتان ودرآخرت باتمامی وجود وجسمتان،  قادريد بخداوند نزديک شويد

ان شناسا به ذات خدا وعلمای عاملی که خلق هللا رابازبان گبيائيد ازبزر.  پسنديده نيست،ھمراه نفس واستبداد رأی باشد

 که ازدنيا اعراض می کنند و  می کنند، پيروی نمائيد، کسانیئیدور ازاعراض مادی راھنماه نصيحت وخيرخواھی، وب

  .روی را دارندی تبعيت وپيگروی می آورند، شايست خداه ب

ازآنان تمنی   وء صلحاۀفتن دربارگتوتنھا به سخن  .ردگخدابره که فرصت ازدست برود ب پيش ازآن) ياغالم (

دست ه  چيزی بًمانند کسی ھستی که باکفھای بازمی خواھد آب بردارد، مسلماه ب  کرده ای، لذاءودرخواست کردن، اکتفا

َّصلی هللا عليه وسلم(رسول اکرم احمقی است،تمنی ودرخواست وادی ! وای برتو. نمی آورد ََّ َِ ْ َ َ ِّاياکم والتمنی «:فرموده) ُ َ َّ َ ْ ُ َّ ِ

ِفانه وادی الحمق ْ ُ ُْ ِ َِ َّ   .)ازتمنی وخواھش بی جا بپرھيزيد، چون آن وادی نادانيست( -»َ

 به ھرکس اميدش برخوفش غلبه کرده. دھی ودرجات اھل خيررا آرزو می کنی  تواعمال اھل شررا انجام می

بدان که سالمت دراعتدال . رفتارنوميدی می شودگشود، وھرکس خوفش براميدش چيره شد،  کفروزندفه دچارمی

َّصلی هللا عليه وسلم(پيغمبر اکرم. آنھاست ََّ ََ ِ ْ َ َ من ورجاءه ألعتدال«:فرموده) ُ َ لووزن خوف المو َِ َِ ْ َ ُ َ َ َ َ ِ ُ ِْٔ ْ ُ ْ ُْ َ ُ من ؤرخوف ورجای مگ ا(-»َ

  ).م برابرندسنجيده شود، ھردوباھ
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گفتم خدای خواب ديدم، بدوه  بگرا بس ازمر) رحمة هللا عليه(ُسفيان ثوری: ان رحمت خدابراوباد، فرمودگ يکی ازبزر

وارع  زاھد، اوفقيه ،. باد براو درود خدا .ر درجنتگذاشتم وپای ديگيکپای برصراط  فت،گامله کرد؟ عزوجل باتوچه مع

.  بدان ، وحق عمل رابااخالص اداء می کرد، وخدايش نيزپاداش اوراعطا فرمودوعالم عامل بود، که حق علم راباعمل

َّصلی هللا عليه وسلم(وپيغمبراکرم ََّ ََ ِ َ َ درودخدا براووبرما وبرتمام . علت متابعتش بدواعالم فرموده نيزرضايت خودرا ب) ُ

  .صالحين باد

َّصلی هللا عليه وسلم( ھرکس ازرسول ََّ ََ ِ َ َ رفت، گر نگب خدارا دريک دست وسنت رسولش رادردست ديپيروی نکرد وکتا) ُ

رديده وھم موجب گمراه گران راھالک می کند، ھم خود گرديد، ھم خود ھالک شده وھم ديگوبه راه حق رھسپار ن

خدايت ه قرآن ب. سوی هللا جل واعال می باشنده راھنمای حقيقی ب چون کتاب وسنت ھمانا دو. ران خواھد شدگمراھی ديگ

  .و، سنت به رسولت می رساند  می کندئیاراھنم

  .بارخدايا ھوای نفس راازما دورکن

  آمين. »آتنا فی الدنيا حسنه وفی اآلخرة حسنه وقنا عذاب النار«

   

 

 


