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  درويش وردک

  ٢٠١۵ جوالی ٢٩
  

 )درازغم دنيا فارغ بودن(مجلس پنجاھم
: درمدرسه فرمودند)  عنهرضی هللا(يالنیگ ھجری قمری شيخ عبدالقادر۵۴۵ بامداد روزجمعه ھجدھم ماه شعبان سال 

صلی (پيغمبراکرم. تاميتوانی خودراازغم دنيا فارغ دار. به اصالح خود بپرداز، وازقيل وقال وپيروی ھوای نفس بپرھيز

ْتفرغوا من ھموم الدنيا مااستطعتم«:فرموده است) هللا عليه وسلم ُ ْ َْ َ ََ َ ْ ُّ ِ ُ ُ ْ ِ ُ َّ   ).تاميتوانی خودراازغم دنيا آسوده کنيد( -»َ

رفتار رنج وزحمتت می کند، گاه دنيا بتو روی آورد، گھر.ر دنيا رانيکو می شناختی، درطلب آن نبودیگ نادانان، ا ای

اماتو . رخدارامی شناختی، بوسيله اوشناسای ھمه چيز می شدیگردی، اگوھر وقت ازتودورشود، دچار حسرت مي

  .نسبت به خداورسول واولياءهللا جاھلی

. يری؟ ازخدابخواه که ترا ازشر آن نجات دھدگران آورده است چرا عبرت نمی گنيا برسرديازآنچه که د!  وای برتو

اه گبدانکه ھر. اه حق بشتابگلباس ھوای نفس رابيرون آور ، وبه سوی در. ريزگلباس دنيا دوستی راازتن بدرآر وازاو ب

مھجور ازخدا تابع . شته ایگ فارغ انگ يافتی، ازتمامی رنجھا خالص شده ای، وغيرازخدا ازھمئیزند نفس رھاگاز 

وپيرو نفس است، تونفس رابران تابخدا برسی، خودرابخداتسليم کن تاسالمت رابيابی، درراه خدا کوشش نما تاھدايت 

ران نسبت باو گذار، ونه درمورد خود ونه ديگردی، خودرابخدا واگشوی، شکرش رابجای آر، تابه ازدياد نعمت نايل 

جود اراده خداوند ازخود اراده ای ندارند، درطلب روزی مقسوم خود حرص وآز بخرج نمی قوم باو. اعتراض مکن

فتار ورفتار، آنان را متابعت کن، اما گراطالبی، در) اولياء هللا (رھمنشينی قومگا. ران ندوخته اندگدھند، وچشم به مال دي

ويد عمل کن ولی تو اھل عمل گبتو ميمخالفت باامرحق راشب وروز عادت خود کرده ای، . تراخالف اين می بينم

  !!ويا اوبنده است وتو معبودگنيستی، 

اری گرخواھان رستگا. ون می شدگرگرحلم خدانبود، حالت دگ پاک ومنزه است خدا، چه اندازه باحلم وطاقت است، ا

وسعادت دنيا اوامرش رااجراکن وازمنھيات اجتناب نما، تابه خير. ھستی بايد درحضور اودرظاھروباطن ساکت باشی

ران قادربه گازمردم چيزی رادرخواست مکن،زيرا آنان ناتوانند وفقيرند، نه برای خود ونه برای دي. وعقبی دست يابی

ير، زيرا خداوند گاه خداصابرباش، شتاب وبخل نداشته باش، وبراودرانجام افعالش خرده مگدرپيش. سود وزيانی نيستند

  .انش ازخو آنان مھربانتراستگبربند

فتارزکه ناليم که گ(-)ھرچه بر من است ازمن است: (فته استگان دراين زمينه گازتست آنچه که برتست، يکی ازبزر 

اھتر گ وموافق باشيد، اوبرشماآگبرشما الزم است که درتمام احوال بامقدارات خداوند ھماھن). ازماست که برماست

ًوعسی ان تکرھواشيئا «:صالح شماست، خود فرموده استازخودتان است، ھرچه درارتباط باشما انجام دھد، به سود و َْ َ ُ َ ْ ُ ْ َ َ

َوھو خيرلکم، وعسی ان تحبوا شيئا و ھوشر لکم،وهللا يعلم وانتم ال تعلمون َُ َُ َ َ َْ ْ ْ َْ ْ ْ ُْ ُْ َ ً ََ َ َ َ َ َ ََ ُ ُ ٌُّ ُّ ٌَ ُ َ ُِ ْ چه بسا چيزی رادوست نداريد وآن (-»َ
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« :وفرموده است). ٢١۶سوره بقره آيه . زيان شماستبرايتان نيکوست، وچه بسا چيزی رادوست داريد ولی آن به 

َويخلق ماالتعلمون ُ َ ْ َ َ ُ ُ ْ َ ًوما اوتيتم من العلم االقليال«و)  می آفريند که شما نميدانيدئیچيزھا(-»َ ْ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ْ ْ َ ْ ُ ُ َ به شما جز اندکی دانش ( -»َ

  ).٨سوره نحل آيه . داده نشده است

تودرراه حق قادر . ھذيب کند، چون نفس ھمواره به بدی امری می کند ھرکس طريق حق راطالب است،بايد اول نفس رات

به انجام چه کاری ھستی، درحاليکه ھمواره درمسير اطاعت نفس قدم برميداری؟ بانفس مبارزه کن، تابمقام اطمينان 

ارش کن، تابه اه حقش مقيم دار، وبه رياضت وحسن ادب وادگا سربردرگرديد، آنگاه تبديل به نفس مطمنئنه گبرسد، وھر

وشش گانش بازو گوعد ووعيد الھی آشنا شود، زيرا او کوروکروالل است، خدارا نمی شناسد، اما دراثر مجاھدت ديد

ودوام ردد، عداوت ودشمنی وجھل ازوی برطرف می شود، واين امر مسلتزم تالش وکوشش، گويا می گشنوا وزبانش 

. وپايداری ساعت به ساعت وروزبروزوسال بسال است، چه اين حال مجاھدت مستمر بايکی دوروز حاصل نمی شود

ی بزن، وازبرخورداری لذايذ منع نما، اين فشارھا را براو تحميل کن وازتيغ وشمشيرش باک گرسنگ باتازيانه - نفس-آنرا

فتار بدون عمل است، دروغ بدون صدق، عھد بی وفا، گرانداشته باش، بدان که شمشيرش چوبی  است نه آھنی، او

دوستی رانمی شناسد، حمله کننده ای است که نتيجه عايدش نمی شود، شيطان که امير ورئيس اوست دربرابر مومن 

مان مبرکه شيطان بقدرت خود داخل جنت شد گونه باشد؟ گقدرتی ندارد، وقادر به دشمنی نيست،پس حال اين بايد چ

  .رديد، بلکه خدای عزوجل اورا وسيله قراردادگوای آدم وموجب اغ

بدان ترامورد آزمايش قرارنمی . ريز، خداوند مصلحت ترا بھترميداندگاه حق مگ ای کم خرد به جھت آزمايش الھی ازدر

ه کن، ناھت توبگاه مورد آزمايش وامتحان واقع شدی، ثابت وپايدار باش، وازگدھد، اال بخاطر فايده وصالح تو، پس ھر

اھش باخلوص حاضر شو، ودست دردامن گدرپيش. استغفار راازياد نما، وازخدای بخواه که صبر وثباتت عنايت فرمايد

  .لطف ورحمتش بزن، وازوی بخواه تاضمن رفع بال مصلحت آنرا نيزبرايت روشن نمايد

علمت آموزد ودرادب وتربيت اری ھستی، الزم است که بمصاحبت شيخی عالم به احکام الھی برسی، تاگرطالب رستگ ا

 ضروری است،  چون دربيابانی مملو ازمار وعقرب ئیمريد راقائد وپيشوا. توسعی نمايد، وترابه راه خدا ھدايت کند

بايد کسی باشد که اورا ازمھالک نجات دھد، وبه چشمه ای وسايه  درختی . ان قرار داردگان ودرندگزندگوساير 

ای مسافران راه دنيا، ازقافله . رفتار آن مارھا وعقارب وآفات می شودگرآن بيابان  کند، درغير اينصورت دئیراھنما

وتوای مسافر آخرت، بايدھمواره دليل راه رامالزم . رنه جان ومال خودرا ازدست خواھيددادگودليل راه غافل مباشيد، و

زفرامينش سرپيچی مکن تا بمقام باشی، تابسرمنزل مقصودت رساند، اوراخادم باش وبا حسن ادب باوی رفتار نما، ا

صلی هللا عليه (اه نبی اکرم گرديد، اميروجانشينت می کند، وبه پيشگاه صدق ودرستی توبرايش روشن گھر. قربت رساند

رداند، وافتخار غالمی پيغمبر راحائز می شوی،  گميرساند، که به برکت اين تشريف سفير ميان خدا وخلقت می ) وسلم

  .با آرزو وتمنی بدست آيد، بلکه الزمه آن صدق وعمل واخالص استواين چيزی نيست که 

ھزاران نفر به مبارزه بانفس می خوانند، ولی يک تن کالم خدا را درک کرده وقلبا ميشنود وآنراتصديق ) اولياء هللا( قوم

  .وبدان که شنيدن کالم خدا عبارت است ازعمل کامل به آن باتمام اعضاء وجوارح. می کند

ازراه منافقين . فتارشان پيروی نمائيدگرديد، وازرفتار و گناھانتان توبه کنيد، وبه راه صديقين بازگدانان، از ای نا

چپ . آنان راه حق راکه پيشينان برآن بوده اند ترک کرده اند. ان ازآخرت متابعت نکنيدگوخواستاران دنيا ودورشد

ان رابياب، وبدان کسی ازجاده حق وصراط مستقيم اه کن، راه وطريق سست قدمگوراست وپشت سرخود رابدقت ن

  .ربدين راه وروش طی طريق نمايدگمنحرف نمی شود، ا

ونه گآنانيکه امروز بخاطر دنيا باتومعاشرند، فردا ھيچکدام رانخواھی ديد، ورابطه ميان شما قطع می شود، چ) ياغالم (

ر ناچاری که بامردم گايجاد شده بود،قطع نشود؟ ارابطه بين توودوستان سوء وناباب که برای دنيا وخالف امرخدا
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معاشرت کنی، باوارعان وزاھدان، وعارفان عامل ومريدان حق عزوجل، دوستی ومعاشرت نما، باکسی دوستی کن که 

چشم حرص راازدنيا ببند، وبر . مراھی نجاتت ميدھد، وبه جاده مستقيم ھدايت می کندگتراازخلق به خالق می رساند، از

  .يرگذار، وطبق آخرت رابجای آن بگطبق دنيا راازدست فرو. شایگرت بنعيم آخ

ھرکه دارای اين صفات . اه امن و راحت رساندگان، به جايگزين که ترا ازمکان مار وعقرب ودرندگ کسی رابدوستی بر

  .نمائیفتارش رابپذير، وازآنچه نھی می کند خودداری کن، تاخير دنيا وآخرت راکسب گبود، اوراھمنشين باش و

درعمل بکوش، وساکن باب عمل باش، که ھرکه رابقدر عملش پاداش .  صبر درقبال حوادث بھترين شجاعت است

وی گيردرحضور معلمت با ادب باش، کمتر بگخويشتن رادردريای توکل انداز، وسبب ومسبب رادنظر م. خواھند داد

  . معلمت حسن ظن داشته باشيری داری، نسبت بهگوبيشتر خاموش باش وبشنو، که اين موجب ياد 

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

  

  

 

 


