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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  درويش وردک

  ٢٠١۵ اگست ١٠
 

 )درراستی(وھفتمه مجلس پنجا
  :مدرسه فرموددر) رضی هللا عنه( ھجری قمری، شيخ عبدالقادرگيالنی۵۴۵ بامداد روزجمعه بيستم ماه رمضان سال 

 ای رھروان، باذره ای صدق وراستی، گفتار مراتصديق کنيد، آنچه که درخانه ھايتان است، وآنچه ازاموال ودارائی که 

دراختيارداريد، تماما ازآن خودتان، من ازشما چيزی جزصدق واخالص نمی خواھم قصد ومنظورم نفع شماست نه سود 

ه بظاھر وچه درباطن، بدانيد که نگھبانانی مراقب اعمال وگفتارتان می باشند، زبانھايتان رادراختيار بگيريد، چ. خودم

  .وخدای عزوجل ازظاھر وباطنتان آگاه است

 ای کسيکه کاخھا وخانه ھا ساخته وتمام عمرت راصرف بنا عمارت دنيا کرده ای، ھشيارباش که جزبانيت صالحه 

. بنا وساختار وجودت برپايه ھوای نفس نباشد. نيت پاک استودرست چيزی بناءنکی، زيرا اساس وبنيان تسلط بردنيا

جاھل است که دردنيا سازمان وجود مادی معنوی خودرامبتنی برھوی وھوس وعادات مذموم، بدون حکم وموافقت 

خدای عزوجل بنا ميکند، وبناچار اعمالش رضايت بخش نيست، وآنچه راکه بنا نموده برايش خوشايند نخواھد بود، بلکه 

ن ديگرانند که درآن جاگزين ميشوند، وروزقيامت ازاوپرسيده ميشود که برای چه بناکردی؟ ازکجا حق راطلب کن، اي

فرموده ) صلی هللا عليه وسلم(پيغمبر اکرم. وبه داده خداوند قانع باش، ودرطلب آنچه که روزی تونيست حريص مباش

ِاشدعقوبات هللا عزوجل لعبده ف«:است ِ ِ ِ ِ ِْ َ ََّ َ َّ َ ُ ُ َُّ ُی الدنيا،طلبه مالم يقسم لهَ ُ ُ َُ َ َْ ِْ ْ َ َ سخت ترين عذاب دنيوی خدادرباره بنده اش اينست (- »ُّ

  ).که اورابطلب آنچه که بھره اونيست وادارد

وای . به نزدمن می آيی، اماچون حسن ظن نداری ازگفتارم بھره ای نمی بری: درادامه افزود) خداازاوراضی باد( شيخ

 ميکنی، ولی به کارھای خدانيز اعتراض ميکنی، واعمال بندکان صالح رامردود ميشماری، توادعای خداپرستی! برتو

اسالم،مشتق ازاستسالم است،يعنی تسليم به قضای الھی ورضا به افعالش، يعنی . پس ادعايت دروغين ونادرست است

  .تموافقت باکتاب وسنت، اگر توانستی چنين باشی، آنگاه ميتوان گفت که اسالمت درست اس

ھروقت .  حرص وامل وآرزوھای نفس ترا به ارتکاب معاصی واميدارد، وبه مخالفت اوامر حق ترغيب می کند

اگر طالب رستگاری ھستی بايد ازآمال نفسانی بکاھی، . آرزوھايت رامحدود کردی، خيروسعادت بتو روی می آورد

ی ازشريعت رامدنظرداشته باشی، نه تابعيت ھمواره بايد پيرو. وھرچه بحکم قدرنصيبت شد، بدان راضی وقانع باشی

کسانی که کامال درای نفس مطمئنه باشند، وبطورکلی ) عليھم السالم(وچون بعدازپايان زمان انبياء. نفس وشھوات را

ازھوای نفس بدور، وآتش شھوتشان خاموش شده باشد، کمتر يافت ميشوند، لذاکتاب و سنت راکه دونيروی بازدارنده 

اماتو که سراپا نفس وعادتی، وازتوکل . امل قوی،ودورمرشد کامل ھستند، بايدپيروی ومتابعت نمودازمعاصی ودوع
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نميدانی که بدنبال تلخی شيرينی، پس ازشکست،سامان، . وتوحيد بھره ای نداری، اين دوعامل موفقيت راناديده ميگيری

اگربراين اموصبرداشته باشی، . د وجودداردپس ازمرگ،حيات،بدنبال ذلت عزت، درپی فقر، غنی، وبعد ازنابودی ايجا

بدان ھرچه که ازخدايت . آنچه راکه ازخداوند بخواھی بدان خواھی رسيد، ودرغيراينصورت بچيزی موفق نميشوی

دورسازد، برايت شوم وبدفرجام است، ھرچند نمازوروزه ای باشد که بدون حضور قلب وصدق باطن انجام شود، روزه 

. دراينصورت است که توبواقع بنده خلق وھوای نفس ميباشی. ناشی ازآن ازياد خداغافلت داردای که تشنگی وگرسنگی 

اماعارف ھمواره درحال حضوراست، وزيرلوای قرب آرميده است، باقضا وقدرالھی موافق وسازگاراست، دربرابر 

درباره شان ) سبحانه وتعالی(خواست خداوند ازخود اراده واختياری وتحرکی ندارد، وازجمله کسانی است که حق 

ھرگاه احساس عجز وناتوانی کنند، دست قدرت آنان رابحرکت درمی » ونقلبھم ذات اليمين وذات الشمال«: فرموده

ھروقت نفست به . آورد، حرکتشان درحال خودی، وسکوتشان درحال بيخودی است، حرکت ازحکم وسکون ازعلم است

به مردم متکی ومقيد مباش، زيرا کسی قادر به نفع وضرر .  ازتودورميشوداين مرتبه رسيد، ھوای نفس وطبع وعادت

کسی که به اين مرحله رسيد، توانگرترين مردم . رساندن بتونيست، بايد نفع وضرر راتنھا ازخداوند متعال متوقع بود

  .ت، ازتوظاھرگرددبکوش تا کرامت انسانی، بسان آدم عليه السالم ، که به امر خدامسجود ملک قرارگرف. جھان است

 ای کم خرد، تفقه نما، سپس گوشه گيری کن، قوم راستان براين شيوه بوده اند، ابتدا آموخته اند آنگاه قلبا ازخلق کناره 

درخدمت ايشان بوده اند، وبه راھنمائی وارشاد شان مشغول، اما درتمام احوال اسرار ) ھمواره(گرفته اند، منتھی

ازگرفتارشدن –ظواھر شان باخلق است، وبواطنشان .  اوسرگرم استوقلوبشان درحضور حق وبخدمت

دلھايشان راجع بخداست ومعترض به تعينات وزيبائيھای فريبای مادی است، کارشان درظاھر اجرای ) بيزار(درقيدآنان

روقت پاره آنراپاک ميکنند، وھ) خود(ھرگاه گوشه ای ازلباس ظاھرشان آلوده شود. حکم است، ودرباطن درمقام انس اند

آن راميدوزند، آنان سران قوم اند، بمانند کوه پايدارند، قلوبشان درحضور حق است، ودرپيشگاھش دردريای ) خود(شود

  .علم ازلی وابدی اوشناورند

  .بارخدايا، غذای مارايادخود،وتوانگريمان رامقام قرب خود قرار بده،آمين

. رتوالزم است بامصاحبت نجبا وبدال درزنده کردن خويش بکوشیب.  اماتو دل مرده ای وبادل مردگان ھمرازوھمنشينی

تودرحکم قبری ھستی که قبری مانند خودت قرينت ميشود، مرده ای که بامرده ای مثل خودھمدم ميشوی، تولنگی که 

بيدارشو، بامومنين،موقنين . بايد لنگی چون خودت ياريت دھد، کوری که کوری مانند خودت بايد عصا کشت شود

لحين ھمنشينی کن، وبرشنيدن گفتارشان صابرباش، نصايحشان رابکاربندتا رستگارگردی، گفتار بزرگان را بشنو وصا

مرا مرشد ومرادی است که ھرگاه به مشکلی . وبدان عمل کن، اگر طالب فالح ورستگاری ھستی، آنان راگرامی بدار

اين بجھت حسن ادبی که نسبت بدومراعات ميکنم، تو دچارشوم، به دل بامن صحبت می کند، لذا نيازی به گفتارنيست، و

  .نيزبياموز که جزباحسن ادب بابزرگان برخوردنکنی

 مومن بخيل نيست، زيراچيزی برايش باقی نمانده تادرمورد آن بخل بورزد، او ھمه چيز رادرراه خداازدست داده است، 

بخل خاص کسانی است . رد امابديگران می بخشددلش ازتيرگی مادی بکلی پاک گرديده است، وھرچه بدوعطا شود ميگي

که مالدارباشند، مومن اگرچيزی ھم دراختيار داشته باشد، آنرا ازآن خود نمی داند، بلکه خاص ديگرانش ميداند، پس 

ديگر چگونه نسبت به ديگران بخل می ورزد؟ درنظر اودوست ودشمن، مدح وذم، عطا ومنع، وسود وزيان، يکسان 

نه بزندگی اين دنيا شاداست ونه ازمرگ بيمی دارد، مرگ وزندگيش . اينھا راازخداوند ميداند وبساست، چون تمام 

غذايش يادخداست وشربش، . درجلوت دارای وحشت است، ودرخلوت انيس جالل وجمال حق. رادررضای خدامی داند

  . زيراخو راازھمه چيزبينياز ميداندشراب انس، بنابراين اونميتواند بخيل باشد، ومال بی ارزش دنيا راقدری نمی نھد،

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


