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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
  درويش وردک

  ٢٠١۵ اگست ٢۶
  

 )درتوحيد( مجلس شصت ودوم
  قمست پنجم

نماز . نه مدعی پيروی نباشيدرگای زاھدان، ای عابدان، اخالص داشته باشيد، و:  شيخ رضی هللا عنه درادامه فرمودند

وروزه می آوريد، خشونت درلباس و طعام رارعايت می کنيد، منتھی دراعمالتان اخالص مشاھده نمی شود، بلکه ھوی 

بدانيد اولياءهللا رااعمالی غيرازاين است آنان اخالص قلب راپشتوانه اعمال قرار . دارند) تام(وھوس ونفس درآن مداخله

ار وموافقتند، حدود واوامرشرع راچه درظاھر وچه باطن رعايت می کنند، آشکار گمقدرات سازداده اند، وباتمام 

صلی هللا عليه (ونھانشان باخداست، حق ھرکس رابدستش ميدھند، حق کتاب هللا رادارامينمايند، وبه سنت رسول اکرم

ق نفس وقلب راادامی کنند، دلھايشان پای بندند، حق علم خدائی راکه دردلھايشان جای دارد بجای می آورند، ح) وسلم

 .بياد خداست، ووجودشان درحال نيکی وخدمت به خلق هللا

. ذارمگفتم، وکارم رابخدا واميگويد، من آنچه راکه الزم بود گاه برادرش راپند داد، ولی اونپذيرفت، بايد بگ مومن ھر

ذار می کند که به احوال گش رابه کسی واعارف باشمشير توحيد ومعرفت بانفوس خلق مبارزه می کند، وماحصل کار

  .اه استگانش آگبند

 بھترين چيزھا نزد مومن عبادت است، بھترين چيزھا رابرپای خاستن جھت نمازميداند، شيرين ترين اوقات رازمانی 

 سرور وشادمانی دردلش ايجاد گ نماز سرميدھد، واوازشنيدن اين آھنگميداند، که درخانه نشسته وموذن بان

رچيزی به ھمراه داشت، سائل راازآن بھره مند ميکند، چون گردد،واگد،وشادمانه بسوی مسجد رھسپار ميميشو

ِأالسائل ھدية هللا عزوجل ألی عبده«:راشنيده است که فرمود) صلی هللا عليه وسلم(فتاررسول اکرم گ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ََّ َ َ َّ ُ َّ َُّ سائل ھديه (- »َ

رفته است؟ اين گه شادمان نيست که ميداند خداوند توسط فقير ازاووام ونگچ).خداست که برای بنده اش فرستاده است

  ونه است؟گاما آداب عارف چ. آداب مومن است

ھداری مينمايد، ھراسنکاک است گ عارف حدود وموازين شرع راکامال رعايت ميکند، وقلبش راازورود غيرخدا ن

ن مشاھده نمايد، يااميد به غيری را رادرآن  ببيند، دل اه کند واحيانا خوف غير خدارا دراآگازاينکه مبادا قلبش ران

ھيا پاک کرده، اتکاء بوسايل ظاھری وخلق راازآن رانده است، به دنيا وآخرت عالقه ای ندارد، چون  تمام گراازتمام آلود

َيقول هللا عز و«:فرموده است) صلی هللا عليه وسلم(ھم وغمش لقای خداوند است وبس، رسول اکرم  َّ َ ُ ُ ُ ِجل يوم القيامة َ َِ ََ َ َْ ْ َّ

َلعباده المومنين ْ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ ْاثرتم آخرتکم علی دنيا کم، واثرتم عبادتی علی شھواتکم، وعزتی وجاللی ما خلقت الجنة أآل لکم: َ ْ ْ ْ ُْ ُ ُ َُ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََّ َ َ َ َ َ َْ ُ ْ َْ َ َ َ ََّ َ َُ َ َُ ُْ َْ ( ـ»ََ

ی مرانيز برشھوات گابر دنيا ترجيح داديد، وبندشما آخرت ر: ان مومن ميفرمايدگخدای عزوجل درروزقيامت به بند

  ).ند به عزت وجاللم جنت رانيافريده ام جز برای شماگوآرزوھايتان برتری داديد، سو
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فتار خداوند است درباره اين قوم، واماقول اودرمورد دوستداران اينست که آنان رامخاطب قرار قرارد اده گ اين 

انم برتری دايد، حس اتکاء بخلق را ازدل بيرون رانديد، لذاشما رابه موھبت لقای گشمامرا برھمه آفريد«: ميفرمايد

  .»ان برحق منيدگخود مفتخر ميدارم و بقرب خود ميرسانم، شما بند

 ازاولياء کسانی ھستند که ازطعام وشراب بھشت برخوردارند، وآنچه که درجنت است ازديدشان پنھانست، وعده 

رفته، وپنھان ازچشم مردم عمری طوالنی دارند، گوشرب چشم پوشيده اند، وازمردم کناره رکسانی ھستند ک ازاکل گدي

ان طعام گفرشت. ياه ميرويد، وآنانند که دافع باليند ازمردمگبه برکت وجود آنان است که ازآسمان باران ميبارد، واززمين 

  .وشراب نيرھمين استوشرابشان ذکرحق وتسبيح وتھليل است، که غالب اولياء هللا  رانيزطعام 

واری وکرامتی نداريد، بيائيد خدمت شيطان نفس راترک کنيد گ اماشما که نورچشم شيطانيد وبنده او، بدانيد که ھيچ بزر

رديد، وازاوبخواھيد شماراتوفيق خدمتی عنايت کند که موجب رضای گامھای قلب بسوی خدابرگوازاودورشويد، وبا 

نجينه فنا ناپذيرکه ھمان رضايت حق است راھبری نمايد، وبه چراغ ھدايتی گبه اوباشد، درخواست کنيد که شما را

ردد، درخواست نمائيد که بغض دنيا رادردلتان ايجادکند، وحب آخرت را گاه خاموش نمی گتان کند که ھيچئيراھنما

تان زايل کند، وجزحب اه درخواست نمائيد تاحب آخرت رانيز ازقلوبگرداند، وقتی به اين موھبت رسيدند،آنگنصيبتان 

اماتو که بنده مردمی وچاکر سبب ھای ظاھری، نمی توانی که اين منزلت . ذاردگذات اقدس خود چيزی رادرآن باقی ن

  .ذار ميکردیگربند ه خالق می بودی، تمام نيازمنديھای خودرابدوواگا. رابيابی

َياايھا «: عزوجل رانشنيده ايد که فرموده استر قول خدایگوئيد که رفتارتان آنرا تکذيب می کند؟ ، مگ چراچيزی مي َُّ َ

َالذين آمنو لم تقولون ماالتفعلون، کبر مقتا عند هللا ان تقولو ماالتفعلون َ َ َ َُ َُ َْ َْ َ َ ََ َ َ َ َُ ُُ ُ ُْ َ ً َِ ِ ِ ِْ ْ ٌ ْ َْ ای کسانيکه ايمان آورده ايدچرا چيزی (-»َّ

  ).٣سوره صف آيه . جب خشم استفتار بدون کردار نزد خداوند موگوئيد که بدان عمل نمی کنيد، گمي

فتند، ازبسياری دروغتان تعجب می کنند، ازاينکه درتوحيد تان گتان در شئيان موکل شماازوقاحت وبی شرمگفرشت

ران است، که فالنی گرانيست، درباره احوال سالطين وتوانگتمام سخنانتان درباره ارزانی و. صادق نيستيد در عجب اند

ر است وکه درويش، بدانيد که تمام اينھا ھوا وھوس است گ، وبا که ازدواج کرد، که توانری چه پوشيدگچه خورد ودي

ران گرديد، خدای راياد کيند وديگناھان دست برداريد، بسوی خدای خود برگوموجب عقوبت، توبه کنيد واز اين 

ه مراطعنه ميزنی ،بياتااحوال ای کسيک. ريز ازآن عالمت نفاقگفتار من نشانه ايمان است، وگثبات . رافراموش نمائيد

ھردومان رابرمحک شرع زنيم، تاغل وغش افعال ھويدا شود، وآنکه اعمالش ناخالص درآمد شايسته طعن ومالمت 

  .بزودی ازنتيجه اعمالت باخبر خواھی شد! فتاگش! وای برتوا. باشد، پس پيش آی وبسان نامردپنھان مشو

  .ردانگ رسوايمان مبارخدايا، توبه مانرابپذير،ودردنيا وآخرت

  »وآتنا فی الدنيا حسنه وفی االخرة حسنه وقنا عذاب النار«

 

 


