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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 ٢١
  

 )درخودداری ازدروغ( مجلس بيست وھفتم
  

: رسه چنين فرمودند ھجری قمری شيخ عبدالقادر قدس سره درمد۵۴۵  بامداد روزجمعه ھفتم جمادی االخر سال 

انس وجن وفرشته  از. درھراسی  ازخلق خداًترسم، اماعمال می وی، تومدعی ھستی که ازخداگخردمند باش ودروغ م

و ازعذاب دنيا وآخرت انديشه مکن، ليکن ازکسی انديشناک  ازھيچ حيوان درنده ای نيز واھمه نداشته باش مترس، و

کالمی غير ازکالم ران باکی ندارد، وگدرمقابل امرخداوند ازسرزنش ديعاقل  .بترس که قادر به عذاب است باش و

 که عامل به علم خويشند، ئیونه انسانھا وعلماگاين. ناتوان وبيمار وفقير ھستند تمام مردم درنظر او د،خدای رانمی شنو

ه ت وحقايق اسالم ھستند، بکه تابع شريع علمائی! ردند، دراين مقام ومرتبه می باشندگران ازعلمشان بھره مند می گودي

ی شده است، گ وارکان دينتان دچارشکستءکه اعضا  اطبای دينند، آنان شکسته بندھای ماھری می باشند، ای کسانیۀمنزل

  . شما رامعالجه کنندۀبدانان رجوع کنيد تاشکست

خدای رادرافعالش متھم  .اھتراستگر آگان ازھرکس ديگمصالح بنده نيز می دھد، اوبا ر  ھرکس درد می دھد درمان آن

بخشش درمورد کسی انجام می شود که او   وءوی که، عطاگبه خويشتن ب. نکنيد، چه خودشما به اين اتھام سزاوارتريد

اه خداوند گھر. مورد کسی واقع می شود، که نافرمان وعاصی است در سربرد، وبی لطفی نيزه نيز درطاعت وانقياد ب

 و رددگ می بر يافت، صابر وشاکر را که او  فرمايد، اول وی رامحرم می کند، ھمين خيرونيکیۀنسبت به بنده ای اراد

  .يھا پاک ومنزه می سازد، ومشمول عنايت خودقرار می دھدگآلود از

 مارا. ردانگرا مشمول الطاف وعنايت خود ما، وقدر خودء بارخدايا، ازتوقرب بدون آزمايش می طلبيم، دربرابر قضا

 دردنيا وآخرت، سالمت وعفو وغفران را. خواھی محفوظ بدار دکاران کفايت فرما، وھرسان که میب کيد زشر اشرار وا

  .آمين. اھت خواستاريمگدر از توفيق برانجام اعمال صالحه واخالص را. ردانگمان  نصيب

 کنی؟ فت چکار میگاوه ريست، بايزيد بگوبه چپ وراست می ن واردشد) رحمت خدابراوباد( شخصی بربايزيدبسطامی

خواھی نماز  اول قلبت راپاک کن سپس ھرجا که می: فتگفت، جای پاکی می جويم که درآن نمازبخوانم، بايزيد گ

سان ه درراه قوم ب رياء.  نجات يافته اندءريا شر خود از جزافراد مخلص رياکاران راکسی نمی شناسد، زيرا. بخوان

نفاق ازتيرھای شيطان است که دلھای مردم راباآنھا  وخودخواھی،رياء . ردنه ای است، که بناچاربايد ازآن عبورکنندگ

  .دھد مورد ھدف قرارمی

 ازايشان از. ازآنان بياموزيد، چون اين راه راآنان پيموده اند حق راه رويد، راه رسيدن بگان ومشايخ واقعی بگ به بزر

باآنھا . ا ورنجھای اين راه رامی دانندآفات نفوس وشرھوای نفس بپرسيد، که آنھا رابررسی کرده اند، وتمام سختيھ

ريزدربرابر تير گتوان .  شيطان ترامغرور نکندۀوسوس.  مشکالت فايق آمده اندۀ وبامجاھدت برھم برخورد کرده اند
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آن مقابله نمی توانيد بکنيد، اال باھمراھی راه شناسان معرفت  مورد اصابت قرار خواھد داد، وبا را نفس رانداريد، شما

  .ن به اين مبارزهاھاگوآ

ری گدوستان ناباب چيز دي  شيطان جن برتوچيره شده نمی شود، جزبه کمک شيطان انس، وشيطان انس جز نفس و

 آنچه رامی. ًاه قلبا خدای راطلب کنی کامياب خواھی شدگازاين شياطين به خدای عزوجل پناه ببر، زيراھر. نيست

  .ردگران برگسوی زن وفرزند وديه مأمون شدی باه به الطاف حق گھر. ی يافتھخواھی نزدخدا خوا

ِاْئتونی باھلکم أجمعين«:فتگ ظفر يافت، به برادرانش ئیکه برفرمانروا امیگيوسف عليه السالم  ھن ِِ ِ ِ َِ ْ َ ْ ُ ْ َ تمام اھل ( ـ»ُ

  ).خانواده رابه نزد من بياوريد

َياابن آدم ان فتک «  :تابی نوشته شده بوددرک. آخرت بی بھره باشد ازقرب دنيا و و دوره ب  محروم کسی است که ازخدا َُ ُ ْ ِ ُِ َ َ ْ

ٍفاتک کل شيئ ْ َ ُّ ُ َ ُ   ).توجه نکنم ھمه چيز راازدست خواھی داد ر من تورا رھاکنم وبه توگا: آدم ای فرزند( »َ

 منش اعتراض می کنی، باؤان مگمعترضی، به بند که به او تودريغ نکند، درحالی از ونه خدای عزوجل عنايتش راگ چ

َصلی هللا عل(؟ پيغمبراکرمئیايشان مخالفت می نماه باطنت ب ظاھر و با رفتارت آنان رامی آزاری، و و ارفتگ َ ُ َّ َّه وسلميَ َ َ ِ (

من اعظم عندهللا من نقض الکعبة والبيت المعمور، خمس عشرة مرة« :فرموده است ًاذية المو َ َ ََّ ََّ َ َ َٔ َ َ ََ َ َِ ُ ِ ُ ِ ُْ ْ ْْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ْْ َ َ ْ من نزد ؤ مۀبند آزار( -»ُ

  ).خداوند، پانزده برابر سخت تر ازخرابی کعبه وبيت المعمور است

عارفان می  خدا، صالحان، وه منين بؤکه ھميشه درصدد آزار فقراء ھستی، بدان که آنان م ای کسی! وای برتو  بشنو،

 -بدان تعلق خاطرداریازخانه ات ـ که اين ھمه  زودی خواھی مرد، وه ب! وای برتو. خداھستنده باشند، ومتوکل ب

حالت ه رود، وکوچکترين سودی ب غارت میه که به آن فخر ومباھات می کردی ب وآنچه ازمال دنيا بدرخواھند کشيد

  .ندارد

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

  

 

 


