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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
  درويش وردک

 ٢٠١۵ جوالی ١١
  

 )دردوستی اولياء وصالحين( مجلس سی ونھم
  

) رضی هللا تعالی عنه(ی ھجری قمری شيخ بزرگوار عبدالقادرگيالن ۵۴۵جمعه دوازدھم رجب سال  روز  بامداد

 خدای عزوجل واگذارکن، که برنفس خود نيز فرمانرواه تمام وجود خودرا ب اگرطالب ملک دنيا وآخرتی،: فرمودند

تو دروغ نمی گويم، پس نبايد به ه من ب.ترا تصديق می کنم، مراتصديق کن . دھم، ازمن بپذير من تراپند می. خواھی شد

 راستی رارعايت کن، چون معروف است براستی سخن می گويم، لذا تونيزصدق وھمواره باتو . من دروغ گوئی

. را بکاربر، تاعافيت وسالمت بيابی  دوای بيماری دينت راازمن بستان، وآن.»ھمان دست گرفتیه ھردست که دادی ب«

ان برخورد می  که اطبای دينند، طی می کردند، وھروقت به يکی ازآنءطلب صلحا در گذشتگان، شرق وغرب جھان را

ولی امروز تونسبت به اولياء وفقھاء وعلماء که پزشکان دينند، . کردند، درمان بيماری دين راازايشان طلب می نمودند

  .دانی که آنان مربيان ومعلمين اجتماعند ابراز تنفر می کنی، ونمی

توانم  من برايت چکار می. ی مرض دينت ناتوانی ودوائی دردست ندارۀدرمان ومعالج بدين سبب است که در) آری (

خراب  را کنم، توآن  می-  تجويز-برايت) نسخه ای(که طبيب توھستم وھرروز بنائی نو  وجود اين بکنم، درحالی که با

 تو می گويم اين لقمه راه ب. کاربردن آن خودداری می کنیه ين می کنم، اماتوازبيمن دوای دردت راتع. کنی وپاره می

خوری، وبدان که بزودی اثراين سم دردين  ولع تمام می را با  تو مخالفت می نمائی وآننخور که سمی است، ولی

ھرکس برای خدا . ترسم ونه به مالت چمشداشتی دارم من ترا پند می دھم، نه ازشمشيرت می. وايمانت ظاھر خواھد شد

  .نداردازجن وانس وازھرآنچه که موجب بيم وھراس شود، باکی . کاری کرد ازکسی باک ندارد

 که یبندگان صالح رسولش و به شناخت خدای عزوجل و تو  بزرگانی راکه عامل به علم خويشند، باچشم حقارت منگر،

 وکوتاه کردن آرزوھا، وزھد ء  به قضاءتمام سالمت دين ودنيا دررضا. درموافقت خدای تبارک وتعالی ھستند، جاھلی

  . کم کردن آروز می بينم ياد مرگ و  ازبدور را ضعيف النفس و من شما. ازدنيا نھفته است

  :ازجانب پروردگار چنين فرموده است) َصلی هللا عليه وسلم(پيغمبر اکرم

َّماتقرب المتقربون الی بافضل من اداء ماافترضت عليھم، واليزال عبدی يتقرب الی باالنوافل حتی احب« َّ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َّ َ َ َ َ َ َِ َّ ِ ُ ِ ِ ِ َُّ ََّ َ َُ َُ َ ََ َ َ ََ َ ََ ُ ْْ َْ َ ََ َ ُه فاذا احببته ْ ُُ ْ َْ َ ِ َ

يدا، فبی يسمع وبی يبصروبی يبطش ُکنت له سمعا وبصرا ويداومو ُ ُ ُ ُِ ِْ ْ َْ َ َ َ َ ََ َ ِٔ ِ ِ َُ َ َ َ ََ ً ِّ َ ُ ُ َ ُ ْ فاضلترين چيزی که بنده رابه من نزديک می ( -»ُ

رسد،  میمن نزديک می گردد، تابه مرحله ای ه نوافل بی  نمازھاۀوسيله  من بۀکند، انجام فرائض است، وھمواره بند

 من می ۀوسيله دوست بدارم، وھرگاه بنده ای مورد محبت من واقع شد، من گوش وچشم ودست اومی شوم، که ب که اورا

  ).کند  من ابرازقدرت میۀوسيله ب و  من می بيندۀوسيله شنود وب
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ی رھد، تمام توان بند خودخواھی م  او ازقيد نفس وۀوسيله ب تمام اعمال خويش راخاص خدای تبارک وتعالی می کند و

طاعت حق خالصه می  و آخرت خود رادرعبادت و نفس ودنيا. خدا می داند، نه ازخود وغيرخود از را قدرت خود و

خدا ه  طاعات وعبادات بۀچون بنده به وسيل. مورد محبت ذات حق قرارمی گيرد خدا نزديک می شود وه کند، بناچار ب

  وحشت میۀمرحله  گناه بۀوسيله ب  و مقام انسه  عبادت بۀوسيله ب. دورمی شود جھت معصيت ازخداه  وب نزديک

  . عمل سوء وحشت وتنھائی استۀرسد، چون الزم

مقررات شرع  ھرکس درتمام اعمالش از.  ومخالفت باآن سبب شروبدبختی است  پيروی شريعت موجب خيروبرکت

ھرآنکس که ترک  ش نما، ولی براعمال تکيه مکن، زيراخالصانه عمل کن وکوش.  ھالکين استۀپيروی نکرد، ازجمل

گروھی ميان  دنيا وآخرت . عمل تکيه کرد خودخواه ومغروراسته عمل کرد، طمع وانتظار بيھوده دارد، وھرکس ب

بين دنيا وآخرت ايستاده  ايستاده اند، وگروھی ميان بھشت ودوزخ، وگروھی ميان خلق وخالق، اگر زاھدی بدان که در

بار به  يک. دل داری بين بھشت ودوزخ ايستاده ای، واگر عارفی بين خلق وخالق قرارداری در را گر خوف خدا وا ای

وضع آخرت وحساب آن وآنچه دراوست ازمشاھدات خود  از قوم را. خلق نگاه می کنی وبارديگر به آثار صنع خالق

ء هللا ھستند، ھمواره تمنای مرگ دارند، وازآن ھراسی قوم راستان درانتظار لقا. بياگاھان، گرچه شنيدن مانند ديدن نيست

  .دانند  لقاء محبوب میۀوسيل را زيرا آن ندارند

 قبل ازاين. که دست تراکوتاه کنند ازدنيا دست راکوتاه کن، پيش ازآن. که ازخود جدايت کنند  ازخود جداشو، قبل ازآن

ن وفرزند وتمامی مردم، کوچکترين نفعی برايت ندارند، آگاه باش، وقتی داخل قبر شدی، ز. که دورت نمايند، دورشو

  .پس حتی ازخوردن مباح باشھوت وحرص اجتناب کن

من  از  دين راۀمراعات نمائيد، که لباس دين ورع است وتقوی، اين جام ورع را  وادرتمام احوال جانب تقو) ياقوم (

خوراک، پوشاک، (دراستفاده ازنعم. قراردارم) ه وسلمصلی هللا علي(بخواھيد، ازمن پيروی کنيد، زيرا درخط رسول اکرم

اشاره فرموده است ودستور داده، دراجرايش کوشا ھستم،   تابع سنت رسولم، وھرچه راً، کامال....)نوشيدن، ازدواج، و

 به چيزی ديگری فکرنمی کنم، مدح) صلی هللا عليه وسلم(بدينوسيله خدای عزوجل کاميابم کند، وجزاين روش محمد تا

  . ومنع، اقبال وادبار، وخير وشر مردم درنظرم بی اعتبار استءعطا. وذم ديگران رابه چيزی نمی شمارم

اگر عبادت انجام دادی، اما ازروی جھالت وکورکورانه، آن عبادت پسنديده . ھل مباالت نبايد نمودجه  اما توجاھلی، وب

َمن ع«:فرموده است) صلی هللا عليه وسلم(نبی اکرم. نيست ْ ُبد هللا عزوجل علی جھل کان مآيفسد أکثر مما يصلحَ ُِ ِ ِْ َْ َ َ َ ََّ ََّ ْ َ ُ ْ َ َ َ َِ َ ََّ« -) 

  .)ھرکس خدای رااز روی جھل عبادت نمود، فساد آن ازصالحش بيشتراست

 يکی ازبزرگان گفته است ھرکه را. تابع کتاب وسنت نمائی را  خودًکه کامال  آگاه باش، که رستگارنمی شوی تاوقتی

نسبت به آنان حسن ظن داشته باش،  باشد، ابليس راھنمای اوست، پس ازشيوخ تابع کتاب وسنت پيروی کن وراھنمائی ن

ھرگاه کتاب وسنت  .وادب وعلم راازيشان بياموز، ودرمقابل آنان جانب ادب را رعايت کن تابه رستگاری نايل گردی

ی داشت أھرکه استبداد ر: نشنيده ای که گفته اندگاه موفق نخواھی شد،  ھيچ وبزرگان تابع کتاب وسنت راتابع نبودی،

صلی (پيغمبر اکرم. که ازتو عالمترند عادت ده، ازآنان بياموز وبه ديگران ياد بده خودرابه ھمنشينی کسانی. گمراه شد

ُ ابدأ بنفسک ثم بمن تعول«:فرموده است) هللا عليه وسلم ِ ُِ َ ْ َ َّ ُ َ ِ ِْ َ ْ َ وبازفرموده ) اناول ازخود شروع کن آنگاه ازديگر( -»ْ

ٌالصدقه وذو رحم محتاج«است ْ ُ ٍ َِ َ َ َُ َ َ َ«  

  .) سودندارد،که درقوم وخويش محتاج داشته باشی ديگران درحالیه دادن صدقه ب( 

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

  

  


