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  درويش وردک

 ٢٠١۵ جوالی ٠١
  

 )اجتناب ازمنھيات و ادای امرخدا در( مجلس سی ودوم
  

  :چنين فرمودند) رضی هللا تعالی عنه(يالنیگھجری قمری شيخ عبدالقادر۵۴۵بامداد روزجمعه يازدھم جمادی االخرسال 

باچشم  جای آور،ه ردن بنه وازمنھيات دوری کن، وبرسختيھا صابروشکيبا باش، نفل ونمازھای سنت رابگامرخدای را

ی راازھرجھت برايت فراھم گباحال ذلت وخواری ازاوبخواه که موجبات طاعت وبند .ودل بيداردرطلب توفيق حق باش

يرد، اسباب ووسايل آنرا فراھم خواھد ساخت، وتوفيق انجام آنرا عطامی گاه خداوند بخواھد کاری انجام گزيرا ھر. نمايد

ناه امرظاھراست، اماغيرتمند بودن درترک گبه طاعت ظاھر است وتوفيق حق باطن آن ، خودداری از امر .فرمايد

 ئیدرترک معاصی بکوش، وباقدرت خداحميت وغيرتمندی  با به توفيق خداوندی تمسک کن، و. معاصی باطن آنست

  .دربرابر مشکالت صابروشکيبا باش

 نسبت به من ، به نزدم آئيد، حسن ظن داشته باشيد، ءثبات عقيده، ونيت درست، دوری ازتھمت وافترا ياری عقل و  با

واقعيت امر   فرداسازی، متھم می که مرا ای کسی. تان زيانه سود شماست نه به ويم بگشما می ه زيرا ھرآنچه راکه ب

ينی آخرت رابردل گبرسر، و سن را ينی دنياگسن. مزاحم نباشيد مرا درآنچه که عھده دارشده ام . برايت آشکار خواھد شد

  آيا کسی ھست که مرايار وکمک باشد؟. احساس می کنم، وثقالت وشدت بارشناخت خدای رادرباطن جای داده ام

  .ن به احدی جزخداوند نيازمند نيستميگرا که درحمل اين وظيفه سن خدای  حمد

ان لغزشھا وپاسبانان شھر وعبادند، گرعايت کنيد، آنان برطرف کنند) اولياءهللا( عاقل باشيد وحسن ادب رانسبت به قوم

رسول  و روه دشمنان خداگ وشرک شما، ای  نفاق  وء رياۀواسطه ھداری می شود، نه بگ وجود آنان نۀواسطه زمين ب

  .ری نداريدگخدا، ای ھيزمھای خشکی که جز برای آتش سود دي

ازخواب غفلت بيدار نما، برمن وايشان رحم فرما، دلھا وجوارح  خداوندا، من وآنان را  من وآنان رابپذير،ۀ خداوندا، توب

فس ھايمان برای آخرت ن. ردانگامور دنيا ھم نصيبی داريم سھم عيال واوالدمان  از رگردان، واگمارا، ازغير خودپاک 

  .وقلب وباطنمان راخاص خودنما، آمين

اه خدای روی آوری، درعمل گ درفکر خودباشی، بناچار بايد به پيشئیسوی تونمی آيد، توبايد به تنھاه چيزی ب) ياغالم (

  .دارد میوا به سرعت وشتاب به انجام اوامر ترا بکوش وثابت باش، تاتوفيق عمل يابی، که توفيق الھی محرک تست و

به  بردار و پای خود از را اين قيد وبند. زنجير خوف ازخلق ورجاء به غيرخدا بسته ای وجود خودرا، با!  وای برتو

زنان، وھرچه دردنياست قطع  شھوات، و و  نفوس مطمئنه برسد، وازدنياۀار مشغول باش، تانفست به مرتبگخدمت پرور

تو ه بدون حرص وآزدرطلب آن، ب  توباشد،ۀم بدان که ھرچه ھم ازدنيا بھرھ را واين. رابطه کند، وفقط به خدابپيوندد
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که به  رد، ولی تازمانیگن تومیه  کرامت بۀشوی، وباديد اه حق زاھد ناميده میگرچنين بودی درپيشگا. خواھد رسيد

  .قدرت وتوان خود وآنچه که دراختيار داری متکی ھستی، چيزی نصيبت نخواھد شد

ٌمادام فی الجيب شيئ ال يجئ من الغيب شيئ«:ته استفگان گ يکی ازبزر ٌْ َْ َِ ِ ِ َِ ْ َْ ُ َ َ َ که بدان چيزی که دراختيارت ھست  تاوقتی( -»َ

  .)تو نخواھد رسيده پای بند بودی، ازغيب چيزی ب

ی به ھواوھوسھا وعادتھای نفسانی وازشرتمام نارواھا درکليه گوسايل دنيوی، ودلبست ازتوکل به اسباب و بارخدايا،

  .تو پناه می بريمه حوال، با

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

  

  

 

 


