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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
  درويش وردک

 ٢٠١۵ جون ٠٢
  

 )درنھی ازنفاق(مجلس چھاردھم
  

ُرضی هللا تعالی عنه( شيخ عبدالقادر ْ َ َ ُ َّ ِ   :جری قمری درمدرسه فرمودند ھ۵۴۵ھفتم ذی القعده سال  بامداد روز جمعه، ،)َ

 چه سودی برايت دارد؟ علماء واولياء ئیاين نفاق ودورو .خداروی زمين راازلوث وجود توپاک کند  ای منافق،

امثال توبه اين عمل ناپسند می  و تو خوری، چرا وشت آنان رامیگ وبا اين عمل زشت  کنی وصالحين راغيبت می

ردد، زمين اجساد گ کرمھا خواھد شد، وپاره ھای بدنتان خوراک آنھا می ۀ طعموشت بدن شماگ پردازيد؟ بزودی زبان و

  .ون می کندگرگ تان رامی سايد ودۀپوسيده وازھم پاشيد

. ان صالح او حسن ظن نداشته ودر برابر آنان متواضع نباشد، ممکن نيستگبند و خداه اری برای کسی که نسبت بگ رست

آنان وجود ناقابلی بيش  درمقايسه با که آنھا فرمانروايان دينی ھستند وتو حالیچرا نسبت به آنان فروتن نيستی، در

 از  و  برکت وجود آنان باران می باردۀواسطه ب. دست آنان سپرده استه ب را خداوند متعال حل وعقد امور. نيستی

باد سختيھا  طوريکه تنده ، بسان کوھی استوارنده تمام مردم زيردستان آنانند وھريک ازايشان ب. ياه می رويدگزمين 

  . ومصيبت ھا آنھا رانمی لرزاند

  .ران نيزطالبندگآنچه برای خود می خواھند، برای دي.  تکان دھدءاه توحيد ورضاگی قادرنيست آنان راازجايئھيچ نيرو

ی دراختيار شما چه چيز. اه ذات اقدس الھی تقديم نمائيدگرديد، توبه کنيد وعذر تقصيرات خودرا به پيشگخدابره  ب

سانی که ه ادب حضور حق راکسب کنيد، ب.  ھستيد،ردرست بينديشيد خواھيد ديدکه غيرازآنچه فکر می کنيدگداريد؟ ا

فرمان نفس وشھوت  داريد که اطاعت از را) امردن(شما درمقابل مردان خدا حکم مخنثانی .پيشينان شما کسب کرده اند

  .ر ترجيح می دھندگبرھرچيز دي را

ھا  ان داروی دردگفتار اين بزرگ راسبک نشماريد، ءفتاردانشمندان وحکماگ. شجاعت دراجرای اوامرخداست دليری و

پيغمبر زنده وجودندارد، علماء جانشينان انبياء  بدين معنی حال که پيغمبری به پايان رسيده و  وحی خداوندی است،ۀوثمر

مالقات  اه علمای عامل راگوھر. زانبياء تبعيت کرده باشيدھمچنانست که ا ر ازآنان صادقانه پيروی نموديد،گھستند، ا

اما ازھمنشينی .  عامل ھمنشينی کنيد، چه درمصاحبت باآنان برکت وجود داردیباعلما. کرديد درحکم ديدار انبياء است

  .بار می آورده ًعلمای غيرعامل جدا پرھيزنمائيد، چون صحبت چنين عالمانی شومی وبدبختی ب

. صاحب فيض وبرکت خواھی شد مصاحبت نمودی مطمئن باش که   ازتوبرتراست،انظر علم وتقو که از اه باکسیگ ھر

بدان جزبدبختی وپشيمانی چيزی   ندارد، ھمنشين شدی،اتراست وعلم وتقوگکه ازلحاظ سن ازتو بزر اه باکسیگوھر

  .عايدت نمی شود
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د رضای مردم رابه چيزی مشمار، عمل برای جلب منظور بدار، دربرابر رضای خداون را  درتمام اعمالت رضای خدا

 از غير اه نباشد، وگھرکس نسبت به اين مسائل آ. خاطر خشنودی خلق ريا ونفاق استه وترک عملی ب  غيرخداکفراست

  .رسد وھوس وآرزوھا راخواھدبريد  فرامیگزودی مره ب. اين عمل کرد دچار ھوی وھوس شده است

) صلی هللا عليه وسلم(رسول اکرم. دل بران از رد، وغيرازاو راگی عزوجل بربه سوی خدا! وای برتو! فتا گ ش

ُصلوا الذی بينکم وبين ربکم تسعدوا« :فرموده َ َ َ َْ ْ ْ ُْ ُ ُِّ َ َ ْ َ ِ َِّ صفای ). رديدگبدانچه ميان شما وخدای شماست بپيونديد وسعادتمند .( »ُ

  .ت آوريددسه داشت صالحين بگبزر خدا بارعايت احترام و و بين خود قلب را

 یفقرا. اری نرسيده ایگروفقير، تمايزی قائل شدی، بدان که دراشتباھی وبفالح ورستگميان توان رنزد خود،گا) ياغالم (

 :فرموده است) صلی هللا عليه وسلم(ير، رسول اکرمگصابر وشکيبا رامحترم بداروازبرکت ديدار ومجالست آنان بھره ب

ُ ألفقراء الصبر جلساء « ُ ُ ُ َُ َ َّ َ ُ ْ ِالرحمن يوم القيامةَ َِ ََ َْ ُ ِْ ْ ). درويشان صابر وشکيبا درروزقيامت ھمنشينان خداوند رحمان اند(-»َّ

  . باخدای خودھمنشينند وفردا باکالبد وبدنً وباطناًامروزقلبا

نی مؤاه مگھر. زيده اندگری برگ را درنھايت صبوری وتوان آنھا کسانی ھستند که مھردنيا راازدل بيرون کرده اند، وفقر

 با که ھمين مرحله را مجرد اينه ب. بدين پايه رسيده، آخرت، خويش رانامزد او می کند وخودرا بدوعرضه می دارد

ذرد ودل به گار بگونه می تواند ازآفريدگچ. ذرد وجزلقای ذات حق چيزی رانمی خواھدگذراند، ازآن نيز می گت يفقمو

ازقفس بدن . سوی موال پروازمی نمايده می کند، وبا بالھای صدق بآفريده بندد؟ تمام طاعات وعبادات خودرا تسليم حق 

. که اول است وآخر، وآنکه ظاھراست وباطن ار وجود می پيوندد، رفيق اعلی رامی طلبد، آنگخارج می شود وبه آفريد

ْ وأنھم عن«: که حق سبحانه وتعالی درباره اش می فرمايدئیدربرج قرب حق فرود می آيد، ھمانجا ِ ِْ ُ َّ َدنا لمن المصطفين َ َْ َْ َْ ُ ِ َِ

ِاالخيآر ْ َ دلھای آنھا باما، معانی واسرار آنان باما، وتمام ھمشان باماست، دردنيا ). زيده اندگآنان درنزدما نيکوکاران بر( ـ»ْ

  .انندگزيده گوآخرت نزد مابر

ام اسرار آسمانھا وزمين تم. اھشان بيھوده جلوه نمی کندگاه اين مراحل برای قومی حاصل شد، دنياوآخرت درديدگ ھر

رازروزی دنيوی چيزی گا. اه غيرخدافانی می دانندگدردل آنان پيچيده می شود، وازديد قدرت الھی آنھاراموجود، ازديد

طريق ه زيراست غرايزانسانی رابگرا برحالت بشری حمل می کنند، چراکه ھر انسانی نا نصيب آنان شد، استفاده ازآن

دست می آورند، وآنچه ه خاطرتسليم بخواست وقضای خدابه  قسمتھای مقسوم خودرا ب.شرعی ومعقول ارضاء نمايد

تمام احکام . خاطر ارضای شھوات نفسانیه ًزينند، نه صرفا بگرعايت حقوق شرعی وزھد برمی   آنان شود، باۀبھر

 درقبال قرب خلق ندارند،ه ونه بخل وحسادتی نسبت بگ ظاھری شرع درجميع احوال درنظرشان محفوظ است، ھيچ

  . آنان وزن وارزش نداردۀٔاندازه ذره خداوند تمام مخلوقات وموجودات ب

که با آخرتی، اتصال باموال برايت مشکل  دنيا عالقه مندی، وصلت آخرت برايت ممکن نيست، وتازمانیه که ب  تاوقتی

مراھی خداوند شده گد خود مشمول دليل اعمال ناپسنه ريز، ازکسانی مباش که بگپس عامل واقعی باش وازتجاھل ب .است

  .اند

دانی که انفاق وصدقه معامله  آيا می. رانگيری ديگ ودرويشان است، ودستء وسايل رسيدن به حق مجالست فقراۀجمل  از

که باکريم وغنی معامله کند دچارضرر وزيان می شود؟ تودرراه خدا  که کريم وغنی است؟ آياکسی باخداست، خدائی

اوخدائيست که .  بستانئیودرمقابل کوھی دريافت نما، قطره ای به خاطرخدا ببخش ودر عوض درياذره ای انفاق کن 

  .پاداشت را خواھد داد و ھم درآخرت اجر و ھم دردنيا

ردد ودرختان شما گکه باخدا صادقانه معامله نموديد، کشت وزرعتان پربرکت، وجويبارھايتان پرآب می  وقتی) ياقوم (

  . می شودگپربار وبر
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 صادق کسی است که صداقت وی با. بدينوسيله ياری نمائيد را دين خدا جای آوريد،ه  امر به معروف ونھی ازمنکر راب

  .درخوشی وناخوشی وسختی! ھم درباطن ھم درظاھر، ی باشد،گدوام وھميش

 در را باطن خدا دل وخلق رجوع کنيد، دره ر ناچاربوديد که بگاو، وا بخواھيد نه ازغير خدا از را  نيازمنديھای خود

ر حاجت شمارا برآورده کردند يانکردند، ھمه راازخدابدانيد، معطی ومانع حقيقی فقط ذات حق گا. داشته باشيد نظر

  .است

 لذا .دانند روزی مقدراست، ودرزمان معلوم خود خواھد رسيد ٔ قوم راستان انديشه روزی راازدل بدرکردند، زيرا می

خاطر قرب حق ازتمام اشياء اظھار بی نيازی واستغناء نموده ه ب. خدا متوسل شده انده فقط ببيھوده طلبی راترک کرده و

يری گران رادستگران می شوند، وآنان نيز بادست باطن ورضا، ديگ آمال ديۀکه بدين مرتبه رسيدند خود قبل وقتی. اند

خاطررضای حق ه ی آنان تنھا بگند که بندان حقيقی خدا کسانی ھستگبند: ان فرمودهگيکی ازين بزر! وراھبری می کنند

  .ازخداتنھا خدا رامی طلبند. خواھند ونه دربند آخرت می باشند می را است، نه دنيا

اراده  اما قدرت و. ال وخواست ابدی ماستؤ فرما، واين سئیاه رحمت خود راھنماگان خودرا به درگ خداوندا جميع بند

  .دردست توست

َّ خدای عزوجل آنچه ر َ َ َّ رديد، ازرحمت گاه قلب به صدق وصفا روشن گان صالح بداند انجام می دھد، ھرگ بندۀاکه دربارَ

حد کمال انجام ه ب را چه کسی به جزصديقين وراستان، اعمال نيکو: ان فرمودهگيکی ازبزر. وعنايت الھی پرخواھدشد

 وصغيره بدورند، ترک شھوات کرده ناه کبيرهگًناھان جدا دوری می کند؟ صادقان راه حق ازگارتکاب  می دھد واز

بخش  خدا و ياده صديق، شب وروز ب.  وفقط حالل مطلق راطلب می نمايند داری می نمايند وحتی ازمباح نيز خود

به خرق عادت ) به اذن خدا( ذرد، درنتيجهگازعادات معمولی می . ذراندگار می گعبادت پروردرد اعظم اوقات خود را

مور  رددگمان نمی برند روزی پاک نصيب آنان می گ که ئیازجا. دتصرف باطنی دست می ياب و ٔ وبه استفاده از آن ما

برعدم انجام .  پيدا می کندئیزيبا نيازھای درونيشان کاستی می يابد، وتمام اشياء درنظرشان صفا و. می شوند

 که جواب رد یئرمقابل خواستھا ود ی که موردقبول واقع نشودئالھاؤتمام احوال دربرابرس در و خواستھايشان صابرند

 ودر اعمال خويش خلوص بيشتری اظھارمی نمايند، ھرچندچنان مردود شده  شايندگشنوند، لب به شکوه وشکايت نمی 

دانند که درمان تمام دردھا، صبروبردباری است  وصابرند ومی من وموحد نيستند، اما بااين ھمه شکيباؤويامگباشند که 

سوی آنان ه برکت خداوندی ب و  اين رفتار خيرۀھمانا صبربرناکاميھا می باشد، درنتيج قرب ۀوصفای قلب ووسيل

 شجاع از شود، ومخلص ازرياکار، و من واقعی  ازمنافق تشخيص داده میؤودراين حال است که م. رددگسرازير می 

 از پيرو  ازدشمن، وو، ودوستگثابت وپايدارازناپايدار، صابرازعجول، ومحقق ازباطل، وصادق ازدروغ ترسو، و

  .رددگذار جدامی گبدعت 

تمام . مانند کسی باش که برشدت تلخی دوا صبرمی کند، به اميد برطرف شدن بال: ان راگرازبزرگفتاريکی ديگ بشنو 

زيان خلق  و تمام درمانھا دربی توجھی به سود  و علت اعتناء به خلق وتصورسود وزيان ازآنان استه بالھا وبيماريھا ب

  .ات دربرابر مقدرات استثب و

 اه اين امرگردان، ھرگيھای مادی پاک گاه خداوند ازآلودگمطلب، قلب خودرا درپيش رياست برآنان را برتری برخلق و

اه براين حال دوام گ جای داشته باشی، وھرءمقامی خواھی رسيد که درصف انبياء وشھداء وصلحاه برايت حاصل شد، ب

تو ه شايد ب ردد، آنچه که بايد وگسويت برمی ه نفع وسود اعمال ب. نايل می شویی وعظمت مقام گداشتی، به بزر

  .ايمان بدان بی بھره است فتار وعمل وگشنيدن اين  محروم کسی است که از. عطامی شود

من  نزد ری دنيا نزدمن است، سودھای زيادی نزد من است، وکاالھای آخرت نيزگی ظاھری، توانگ ای مشغولين به زند

 ئیازمتاع آخرت به تنھا. می شود ھرکس سزاوار ھرچه باشد حقش ادا. من منادی ايمان ومالک کاالی آخرتم. است



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

واری خدا اطالع حاصل کرد، می بيند که گھرکسی بربز.  نمی خورندئیاه به تنھاگ استفاده نمی کنم، زيرا کريمان ھيچ

بخل ازھوای نفس است، . سبک وبی مقدار می شودنظرش  در غيرخدا شناخت، را ھرکس خدا. نزد خداوند بخل نيست

 عارف درانتظاربخشايش الھی ۀنفس مطمئن. دارد ران حکم مرده ای راگونفس شخص عارف درمقايسه بانفس دي

  .وترسان ازعقوبت خداوندی است

  .اھت کردی، مارانيز نصيبی ده، آمينگ بارخدايا ازآنچه که روزی مردان پاک در

  .»ه وفی اآلخره حسنه وقنا عذاب الناروآتنا فی الدنيا حسن« 

 

 


