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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
  درويش وردک

 ٢٠١۵ جون ٢٩
  

 )درقھر پسنديده وناپسند(مجلس سی ويکم
  

: چنين فرمودند) عالی عنهرضی هللا ت(يالنیگھجری قمری، شيخ عبدالقادر ۵۴۵اه روزھجدھم جمادی االول سال گشام

برای  ين شودگر خشمگمن اؤم. اما از سوی غير خدا زشت است رقھر وغضب ازجانب خداوند باشد، پسنديده است،گا

اه گھر خاطر خويشتن ،ه منظورکمک به دين است، نه به ب رخشمناک می شود،گا. خداست نه برای ارضای نفس خويش

 از ی است که شکارش راگ پلنئیوگردد، گين وغضبناک می گست، چنان خشماوامر شرع مھمل شده ا بيند که يکی ازب

  .رفته اندگ او

.  منافقان خواھی بودۀخاطر خوداست به خداوند نسبت مده، که دراينصورت اززمره را که ب پس تو قھر وغضب خود

پس . ن نمی رفتر برای رضای خدابود بزودی ازبيگردد، زيرااگونشان اين غضب شخصی آنست که زود زايل می 

. کاری زدی، اول ھوای نفس راازخود بدورکن، وتنھا رضای خدارامنظور نظربداره اه دراجرای اوامر خدادست بگھر

ازھوای  .بايد محرک ومشوق توباشد.  که برقلبت رسيده استئیدرھرکاری رضای خدا، امتثال امرشريعت، ياالھام خدا

شخص دراين مرحله است که تمام   و قرب حق آرامش وآسايش نھفته استزين تابه گنفس، ازدنيا، وازخلق دنيا دوری 

  . بدل می سازدئیيھای قلب را، به صفا وروشناگنير

 ھمچنان. تو مباھات نماينده مثل آنان عمل کن، تاايشان نيزب ر،گمانند آنان بنه  تونيز به ھمراھی قوم راستان قدم بردار، ب

قلبت راازغيرخدا پاک . ردگ رضايت به تو بنۀان باديدگطلق ھم دربين تمامی بندملک م  و به وجود آنھا مفتخری که تو

. کلی پاک شده باشده يھای مادی بگری، بدان که دلی شايسته اين ديداراست که ازآلودگمی ن را ردان، چون تو بادل خداگ

 که باوضع نامناسب ظاھر نمی ونهگھمان. ان مشاھده می کنیگنسبت به بند را وباھمين ديداست که افعال واعمال خدا

اه پادشاه پادشاھان گدلی ناپاک درپيش باطنی نجس و خواھی نزدملوک وسالطين دنيوی حاضرشوی، پس نبايد با

 مقام اقدس ۀونه ای حاضرشد که الزمگه ردی، پادشاه پادشاھان ذات اقدس حق تعالی است، که بايد درمقابلش بگحاضر

  .اوست

خوف  ناه،گدردلت شوق . تالياقت حضوريابی توان کرد؟ قلبت راتطھير نما، اتوچکار می بی اخالص وافسرده دلی، ب

ازخلق، اميد بديشان، وحب دنيا نھفته است، تمام اينھا پليديھای قلب است  که بايد درفکر پاک کردن آنھا باشی، واين 

 بدرکنی، دراينصورت قلبت پاک  ھوای نفس راکنترول نمائی، وتوکل به خلق راازدلءدرصورتی ممکن است که ابتدا

 که ازپليديھای قلب يکی درتوباقی باشد، و ولی تازمانی. رتوجھی به اقبال وادبار مردم نخواھی داشتگودي! رددگمی 

به  که به مدح وذم مردم، و اه باشی، قصد رسيدن به حق رامکن، زيرا مورد قبول واقع نمی شود، تاوقتیگآن آ از خود

اه توبه ات به صحت وکمال رسيد، ايمانت نيززياد می گاماھر.  نمی رسیئیجاه اء داشته باشی، بعطا ومنع آنان اعتن
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ناه گتوسط  و ی امکان پذيراستگ طاعت وبندۀوسيل شود، چه درنزد اھل سنت ايمان کم وزياد می شود، وزيادشدن آن ب

 ايمان به خروج خلق از راخواص رازي ومعصيت نقصان حاصل می کند، البته اين موضوع دراحوال عوام صادق است،

به سکون وآرامش قلبی که خداوند عنايت فرمايد زياد می . دل زياد می شود، وبه دخول خلق دردل نقصان  می يابد

 متوکلند، بدواستناد می کنند، ازاوخوف دارند، او پس خواص درھرحال به خدا. ردد، وبه عنايت خلق نقصان می پذيردگ

يرند، توحيدشان دردل استوار می باشد، وباخلق خدانيز گواحدی راشريک وانباز او نمی  د،ني می ستائیبه يکتا را

: َّخداوند عزوجل فرموده است.  با آن برخورد می نمايندئیرفتار جھل جاھلی آمدند باصبر وشکيباگرگمدارامی کنند، ا

َواذا خاطبھم الجاھلون قالووا سالما« َ َُ َ ّ ُ ِ ُِ ُ َ َ ـ دربرابرجھل جاھل الزم است خاموشی وبردباری نشان دھی، وازطغيان ھوای »َ

  .نفسانی آنان برحذربايدبود

. رخاموش مباش، چون سکوت دربرابر معصيت حق حرام استگاه ديدی اقدام به عصيان ونافرمانی کردند، ديگاماھر

  .ناهگودفاع ازحق عبادت وسکوت 

ادربودی، کوتاھی مکن چون آن بابی است ازابواب رحمت حق که برروی اه به امربه معروف ونھی ازمنکر قگ ھر

  .شوده می شود، پس سعی نماکه به آن داخل شویگمن ؤم

يره آب می نوشيد، گازآب تغذيه می کرد و ياھان خوراکی صحراگاز  منقول است که حضرت عيسی عليه السالم،

 خداه من نيزدرراه رسيدن بؤم. ی زيرسرمی نھادگسن بالش،جای ه اه خواب بگه ب خوابيد، و ودرغارھا وويرانه ھا می

دستور شرع مورد ه ب  وًضرورتا رھم بھره ای ازدنيا برايش مقرر شده بود آنراگونه ازلذايذ دنيا چشم می پوشد، واگينا

 ظواھر ودنيا  اه زھدواقعی دردلی تمکن يافت،گخدا مشغول است، چه ھره ولی درھرحال قلبش ب. استفاده قرار می دھد

اه باطنش گ رچه ممکن است به دنيا ولذايذ آن توجه نمايد، اماھيچگمن اؤم آن قادر به زايل کردن آن نمی باشد، زيرا

بدانھا مشغول نخواھد شد، ولحظه ای ازياد خداغفلت نخواھد کرد، چون خدای عزوجل ديدشناخت عيوب نفس وشھوات 

 ۀوسيله ب .وبادلی بينا ازتوجه به دنيا نادم وپشيمان  عبادت است،شب وروز درفکر وذکرو. اعطا فرموده است بدو را

رد، گاه به آنھا می نگوھر کتاب وسنت ارشاد اوليا نسبت به تمامی عيوب وزشتيھای دنيا اطالع حاصل کرده است

 واخالقش محاسنش متغير، و داند که نعمتھای دنيا زايلند به خوبی می. ناپايداری آن وزخارفش رامدنظرقرار می دھد

شت، نه بنيانی دارد، ونه به گذرا وغيرقابل برگين، شيرينيھايش گفتارش زھرآگزشت وناپسند، ودستھايش مکار وبرنده، 

من ارتقاء ؤذرازين موانع مگ با. عھدی پايبند است، تکيه کردن بدان مانند ساختن خانه است بر آب که قراروثباتی ندارد

اسد، دراينچنين حالتی آخرت رانيز درنظر نمی آورد، وتنھاوتنھا به قرب موال دل پيدا کرده، وخدارا می جويد ومی شن

اه ومکان سکنايش ھمان قرب موالمی شود، چه دردنيا وچه گقرار .ری نمی خواھدگمی بندد، وجز قرب چيزدي

ه امرخدای راباو. ر ھزار ساختمان ھم بنانموده باشدگبرايش ضرری ندارد، ا ر عمارت دنياگدراين حال دي. درآخرت

راحت مردم تالش می   وهخدمت خلق قيام می کند، وبرای رفاه ب. اراستگ سازًجای می آورد وباقضا وقدرالھی کامال

  .نمايد

ذره ای ازآن تناول نمی کند، زيرا اوغذای مخصوصی دارد، که کسی رادرآن   غذای مردم است وخودۀ درفکرتھي

  .وقت طعام خود مفطره ب زه است، وران، اوروگام خوردن ديگبه ھن. شريک نيست

عارف ھمواره .  عارف دوری ازآنچه غيرازشناخت خداستۀخودداری ازخوردن وآشاميدن است، وروز  زاھدۀ روز

دوری ازحق ودرمانش قرب حق  دردش بعد و. رسنه است وازدست کسی جز رازق حقيقی خود چيزی نمی ستاندگ

عارف . رددگشايد که به لقای هللا نايل گوقتی روزه رامی . ه روز عارف شبانۀ زاھد درروزاست وروزۀروز. است

  .ھميشه روزه داراست وھمواره درحال تب وحمی، واميدواراست که روزی لقای هللا اورشفابخشد
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ير، وازايشان گبدانان انس م. اری ھستی خلق راازدل بدرکن، خوف ورجايت ازخلق نباشدگرطالب رستگا) ياغالم(

اه چنين کردی بدان که به اطمينان خاطر وقلب مطمئنه گريز، ھرگب ريزی،گ که ازمرداری می ند اينباحال نفرت بمان

  .رسيده ای، وازذکرغيرخدادل کنده ای، وفقط به ذکر وياد اوخواھی پرداخت

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

  

   

  

  

  

 

 


