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  درويش وردک 

  ٢٠١۵ اگست ١٢
  

 )دراخالص( ھشتم  وهمجلس پنجا
 چه بسيار می :درمدرسه فرمودند) رضی هللا تعالی عنه(ھجری قمری، شيخ ۵۴۵بامداد روزجمعه اول شوال سال  

رنه درانديشه گشای، وگديوان علم رادرھم نورد وآنرا پيچ،وديوان عمل واخالص راب!! آموزی وعمل نمی کنی

تو تنھا به اموزش قناعت کرده ای،  افعالت ترانسبت بخدای عزوجل جسور کرده است، حجاب شرم . اری مباشگرست

منعت، تحرکت، وتمامی  تواخذت،. ی ترا نظاره می کندگانی وسادان برداشته ای، ونميدانی  خداوند به آسگوحيارا ازديد

رد، و گازاين روش بر. ال نفسی واوترابه ھالک کشانيده استگرفتار چنگافعالت ازروی ھوای نفس است، وبناچار 

 ر به ظاھر شرع عمل کردی ھموبهگدرتمامی احوال ازخداوند شرم داشته باش، به احکام واوامر اوعمل نما، زيرا ا

 .آمين.بارخدايا ماراازخواب غفلت بيدارنما. شناخت خدايت ھدايت خواھد کرد

ر ازاعمال ناشايست توبه کردی، گاه بمعصيت روی آوردی، بدان آفات ورنجھا نيزبتو روی می آورند، و اگ ھر

تاربالميشود، رفگھرکس بناچار . ذردگوازخداطلب غفران نمودی، خدای تبارک وتعالی ھم ياريت می کند وھم ازتودرمي

زند بال تنھا به تن برسد وقلبت گ بتو روی نمود، ازخدابخواه تراصبر وشکيبائی عطا فرمايد، تاآسيب وئیاه بالگپس ھر

ازخدای بخواه آسيب بال درظاھر باشد نه درباطن، درمال باشد نه دردين، . ازخدشه وترديد مصون ومحفوظ بماند

  .است نه نقمتودراينچنين حالی است که بال ورنج نعمت 

تو ازپيروی واطاعت خداورسول او، فقط به اسم وعنوان قناعت کرده ای ومعنی رارھانموده ای، ازاينرو !  ای منافق

  .و ھمواره خواراست وذليلگبدان که عاصی ودروغ. زير دردنيا وعقبی خواروذليلیگنا

 علم -ابه مال ودارائی بی ارزش دنيا مفروشردان، عزيز وارجمند رگرانبھايت رابه مال دنيا ملوث مگعلم !  ای عالم

بدان آنچه راکه روزی تونباشد، خلق نمی توانند بتوعطا کنند، . عزيزاست، وآنکه تنھامال دنيارادراختيار دارد ذليل

مخلوق مرزوق است نه رازق، ! وای برتو. رچيزی نصيب وروزی توباشد، صبر پيشه کن تامحترمانه بدستت برسدگوا

ِ معطیُمعطا است نه به طاعت وعبادت خداوند مشغول باش، وطلب ودرخواست راترک نما، زيراخدای متعال بھتر به . ُ

ُمن شغله « :مصالح توآشنااست، وآنچه راکه الزم وضروری تشخيص دھد بتو عطا ميکند، درحديث قدسی آمده است َ َ ْ َ

ُذکری عن مسألتی أعطيته  ُ ْ َْ ْ َْ َِ َِ َ َ َأفضل ما اعئطی السائلينْ ْ ِ ِ َِّ ُ َ َ َ ْ ھرکس به ذکر ويادمن بپردازد، بھترازآنچه به درخواست ( - »َ

  ).ان بدھم، بدواعطاميکنمگکنند

ذکر ھمانا ذکرقلبی است وباطنی، ودرپی آن . اه باش که ذکر زبانی، بدون حضور قلب ھيچ کرامت وارزش نداردگ آ

َاذکرنی أذکرکم و « :فتارحق سبحانه ميشود که فرموده استگشمول اه ذکر ذاکر بحقيقت پيوست مگھر. ذکرزبان ُ ُ ُْ ْ َ ِْ ُ ُ
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َاْشکروالی وال تکفرون ُ ُُ ْ َ َ َ ِ ُ سوره بقره آيه . وئيد، وازناسپاسی دورباشيدگرمراياد کرديد شماراياد ميکنم، مراسپاس گا(-»ُ

١۵٢.(  

ردد، ومشمول غفران حق شوی، گناھانت گاله  خدای رابه حقيقت يادکن، تاتراياد کند، اوراياد کن ، تاذکرت موجب از

ذکر خدا، بنده راازيادخلق باز . ونه معصيت وخالصانه برای خداباشدگونه ای باشد که بدورازھرگوطاعت وعبادتت ب

ميدارد، ذکرحق بنده را ازدرخواست وتمنيات مادی برکنار ميدارد، وتمام قصد و منظورش جلب رضايت خدای ميشود، 

  .رفتگن مقام رااحراز نمود تمام کليدھای خزائن ملک دردست قلب اوقرار خواھد اه عبدی ايگوھر

ی پيدانمی کند، حب ومھرغير خداازدل گر به غيراو بچيزی دلبستگ ھرآنکس که خداراشناخت اواورا دوست داشت، دي

رادرتمام اعضا ران ازآن خارج ميشود، حالوت مھرحق گرفت، مھر ديگاه حب خدا دردلی جای گھر. اوزدوده ميشود

اه گوجوارح خود احساس ميکند، بظاھر وباطن بخدا می پردازد، ازعادت دورميشود وبه عبادت روی می آورد، وھر

  .رفتگچنين منزلتی راکسب کرد، تحقيقا موردمحبت حق قرارخواھد 

زخواھد رسيد وفرشته ری ودرباره اش انديشه نمائی؟ بدان که نوبت تو نيگبن) قيامت(آيا دارای عقل نيستی که به آن 

 فراميرسد، ازجايت برمی کند، ميان تو واھل گمر! آيا برای آنروز چه تدارک ديده ای؟.  به سراغت می آيدگمر

سعی کن درآنوقت که قبض روح ميشوی، مرتکب چنان اعمالی نشده باشی که . وفرزندان ودوستانت جدائی می افکند

 رامنتظر باش، وبدان آنچه که گتوشه آخرت رابساز ومر. ردیگ ريزانگدرحضور حق شرمنده شوی، وازلقاءهللا 

ز دردنيا آنھارانديده گ راخواھی يافت که ھرئیرفت، نعمت ھاگتوبرای آخرت آماده کرده ای، بھترازآنراپاداش خواھی 

  .ای

  .آمين»ربناآتنافی الدنيا حسنه وفی االخره حسنه وقناعذاب النار«

  

 

 


