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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
  درويش وردک

 ٢٠١۵ جوالی ١٣
  

 ):دوستی خدا در( مجلس چھل ويکم
  :فرمودند)رضی هللا تعالی عنه(يالنیگوارعبدالقادرگشيخ بزر

ينی گاه اين امربرای کسی ثابت شد، ازسنگی دارد، ھرگ خداوند عزوجل بستۀبه اراد يا بدان که سکون وحرکت تمام اش

 نمی کند، خالف حکم شريعت ئیر ازکسی عيب جوگراضی می شوند، زيرا دي ازاو  می يابد، مردم نيزئیبارشرک رھا

ه ن کرده است، وبيي آنچيزی است که شريعت تعۀازکسی چيزی نمی خواھد، بلکه ھمواره انتظارش ازمردم درمحدود

خداوند . ر نمی کندييخواست ايشان تغه ان ، بگ بندۀدربار  خداۀداند اراد  وقدرالھی راضی است، ومیءحکم وعلم وقضا

َاليسأل عمآ يفعل وھم يسالون« مقدر ومطالب است، َُ َ َْ ُْ ُْ ُ َ ُ َُ َْ َّ  ء تمام مسلمانانی است که موحد وراضی به قضاۀاين عقيد. »َ

 آيا بنده اش در) برای بنده(رد تامعلوم شودگان است، امامی نگغنی وبی نياز ازھم که خدا اين ند باوقدرخدا می باش

  .ادعای خويش صادق است ياکاذب

. چون تملک ومحبت يکجا جمع نمی شوند محب واقعی، خود رامالک چيزی ندانسته وھمه راخاص خداوند می داند،

. ھستی اش رادراختيار خداقرار می دھد، وازخودسلب اختيار می نمايدخود، مال وثروت، وتمام  دوستدار صادق خدا،

 وارا است، تمام جھات راجزجھت خداگھيچ کاری متھم نمی کند، ھرچه ازجانب خدای بدو رسد شيرين و در خدای را

 ت خداکه جز جھ که مدعی دوستداری خدائی، اين حب توبه حقيقت نمی پيوندد، تازمانی ای کسی. بروی خود می بندد

 محبوب تو حب وعشق خلق را ازدلت بيرون کرده است، پس درقيد دنيا دوستی. تمام جھات رابرروی خودمسدود نکنی

 با سيخت وگ اوباشی، چه مجنون درعشق ليلی ازمردم دياه بند که ھمواره مجنون واربمباش، وچنان به مھرخداوند دل ب

فارغ  را ران خودگ خرابه قناعت نمود، ازتوجه به مدح وذم ديفت وبهگآبادانی راترک . رفتگحيوان ھای وحشی انس 

: فته شدگروزی بدو. راحت مردم برايش يکسان بود فتارخلق درنظرش يکسان می نمود، رنج وگداشت، سکوت و

ی ليلی، غيرليلی را نم: فت گروی؟  کجا میه ب: فته شدگليلی، : فتگ؟ ئیازکجا می آ: فته شدگفت ليلی، به اوگتوکيستی؟ 

 :فته شده استگچه نيکو . ان منصرف نشدگخاطر مالمت سرزنش کننده  رانمی شنيد، ازعشق ليلی بیديد، وغيرسخن ليل

  .» سخن مردم آھن سرد کوفتن است       وقتی که دل برعشق پايداربود«

 رد وخوراک وريزان است، ازخوگنزديک شد، ازخلق  بدو را دوست داشت و او شناخت، و را اه دل بنده ای خداگ ھر

  .ردگ می نء رضاۀ وقدرالھی باديدءشود، به قضا ريزان وبه ويرانه دلبند میگآبادانی  لباس نو ونکاح بيزاراست، از

و ای  وارگای بخشنده وبزر. شويم وجود غرق می که دردريای دنيا و ذار،گدست رحمت خود فروم از  بارخدايا، مارا

  .يرگاه به ازل وابد، مارادست گآ
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وقتی . را فھميده است اه عمل کرد، آنگھر. فھم نکرده است فتارم راگويم عمل ننمود، گھرکس بدانچه که می ) ياغالم( 

فت سخنا ن مرا درک کرده گونه  می توان گويم عمل  نمی کنی، پس چگنسبت به من حسن ظن نداری، وبه آنچه  می 

تو  تعارف می کنم نمی خوری، پس ه ه ای، وازطعامی که برسنه ای ھستی که پيش روی من ايستادگ  ۀمنزله ای؟ تو ب

 :نقل می کند که فرموده است) صلی هللا عليه وسلم(ابوھريره رضی هللا تعالی عنه، ازرسول اکرم! شوی؟ ونه سيرمیگچ

َمن مرض ليلة واحدة وھو راض عن هللا عز وجل،صابرا علی مانزل به خ«  َ ًِ ِ ِِ ِ َِ َ َ ََ َ َ َ َُ َ َ َ ََّ َ َ َ ََّ ٍ ُ ُ َ َْ ُرج من ذنوبه کيوم ولدته امهْ ُُّ ُ ْ ََ َ َ ٍ ْ َ َ َِ ِِ ُ ُ ھرکس (-»ْ

ناھانش پاک می شود، مانند روزی که گتنھا يک شب مريض شد وراضی بود به آنچه که براونازل شده است، از

  ).ازمادرمتولد شده است

برپای خيزيد يک « :فتگ راضی باد، به ياران پيغمبر می او معاذ، خدای از.  آنچه که بايد بتورسد، بناچارخواھدرسيد

برمسائل پشت پرده  او» اه رحمت حق بايستيمگمن باشيم، يعنی ساعتی حالوت ايمان رابچشيم، ساعتی بردرؤساعت م

اصحاب به پيغمبر . منی موقن نمی باشدؤمن نيست، وھرمؤھرمسلمانی م .ريستگ يقين می نۀاشارت داشت، که به ديد

من نيستيم؟ حضرت ؤمن باشيد، آيامؤويد مگ ما میه د، يارسول هللا  معاذ بعرض کردن) صلی هللا عليه وسلم(اکرم 

  .)دعاکنيد را و معاذ(-»دعوا معاذأ وشانه« :فرمود

که آخرت رابپرستد،  کسی. ان صالح دارای قدرومنزلتی نيستیگ نفس وشيطان وآرزو ودنيا، تودرنزد خدا وبندۀ ای بند

زبان آوری وبدون عمل ،  با ترا!  دنيا عنايت می شود؟ وای برتوۀبه پرستندونه گر چگدونيا التفات نمی کنند، ديه ب

 و! ورزی ولی تصور می کنی که موحدی توشرک می  ،ئیوگراست زعم خوده ، وبئیوگچکار بايد کرد؟ تودروغ می 

ه  رابکارمن سه نوع محک وجوددارد، که نيک وبد اشخاص. بری مان نيک میگت به خود ی اوجود دغل وناراست با

البته بايد . ، که بااين سومی زشت وزيبا راروشن می کنمقلبم سنت و  کتاب،: آنھا تشخيص می دھم، آنھا عبارتند ازۀوسيل

  .بدانی که قلب بدين مقام نمی رسد، جزبه پيروی وتبعيت خالصانه ازکتاب وسنت

 به علم دل راپاک می دارد، عمل.  عمل تاج علم است، عمل نورعلم است، صفای مضاعف است، جوھريست برجوھر

ه وشت پاره بگاه اين گھر. صحت بدن درصحت قلب می باشد و. رددگرديد تمام جوارح پاک می گاه دل پاک گوھر

باطن دارد، که آن رابطه ميان بنده  و ی به صحت سرگصحت دل نيزبست صالح می آيد، وه صالح آمد، تمام جوارح ب

و، قلب نيز پرنده ای است که کالبد قفس او می باشد، وباالخره بدن نيز پرنده پرنده ای است وقلب قفس ا سر. وخداست

  .ور است، وھرکس بناچار بايد بدين قفس واردشودگای است که قفس او

  .آمين.»ربناآتنا فی الدنيا حسنه وفی االخره حسنه وقناعذاب النار«

 

 


