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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
  درويش وردک

 ٢٠١۵ جون ١٠
  

 )درجھاد بانفس وشيطان( مجلس ھجدھم
   

  :قمری درمدرسه فرمودند ھجری ۵۴۵دربامداد روزيکشنبه شانزدھم ذی القعده سال ، )رضی هللا عنه(شيخ عبدالقادر

جھاد باطنی عبارت است ازمبارزه . ری جھاد باطنیگخداوند تراازدونوع جھاد باخبرکرده است، يکی جھاد ظاھری ودي

 جھاد ظاھرنيز عبارت است از .ناھان، وپايداری برآن، وترک آرزوھای نفسانی ومحرماتگبانفس وشھوات وتوبه از

اما جھاد باطن ازجھاد ظاھر . کشند وکشته می شوند  آنان، میۀل رنج شمشير ونيزپيغمبر وتحم و مبارزه بادشمنان خدا

که مجاھد دراين ميدان بايد باآنچه  چرا دشوارترنباشد؟ درحالی. ی استگسخت ترودشوارتراست، زيرااين جھاد ھميش

ھرکس قادر به .  کندءجرارفته است قطع رابطه کند، ازمنھيات ومحرمات دوری نمايد، واوامر شرع را اگنفس بدان خو 

  .انجام اين دوجھاد شد، پاداش دوجھانش مسلم خواھدبود

، ايجاد شده باشد، رنجی ودردی ندارد، )حجامت(رفتن ازبدن گعلت خون ه سان زخمی است که به زخمھای بدن شھيد، ب

  .رسی پيدا کندان دستئی است که تشنه بدواراگوشھادت برای مجاھد راه خدا، مانند آب . بلکه سودمند است ونافع

مراد من . را به شما عطا کنم که بھتر ازآن ر آنگشمارا به چيزی مجبور نکرده وبه اجبار چيزی  نمی ستانم، م) ياقوم (

 ومخالفت بامنافقين که دشمنان خداورسول خدايند،  خلوص قلب درتمام احوال امر به معروف ونھی ازمنکر است با

 رفتار نشوند، درحالیگونه به آتش عذاب گچ.  وعناد نسبت به ذات حق سزاوار به آتشندعلت جھل ونادانیه آنانی که ب

ونه به گمخالفت اوامرحق کوشا ھستند، چ در آخرت ترجيح می دھند، و بر را ٔکه بنده آرزوھا وشھوات نفسانی اند، دنيا

  ردن نمی نھند؟گوبه امرونھی آن شنوند وبه آن ايمان نمی آورند  آتش عذاب الھی دچارنشوند، که اين قرآن رامی

اخالص عمل کنيد، ريا ونفاق راازاعمالتان دورنمائيد، ازمردم  رويد، وبه دستورات آن باگبدين قرآن ب) ای قوم ( 

افراد کمی ازمردم بدين قرآن ايمان دارند،  .درخواست مدح وستايش مکنيد، وازآنان انتظار عوض وپاداش نداشته باشيد

  .ش عمل می کنند، لذامخلصين اندک ومنافقين فراوانندکمتر به فرامين و

 منان،ؤروه مگ چه چيز شمارادرانجام عبادات سست کرده است، وبراطاعت نفس وشيطان نيروبخشيده است؟ 

دانند صبر درانجام تکاليف  درخواستشان اينست که خداوند توفيقشان دھد که ازانجام تکاليف حق غافل نباشند، چون می

باری  ار، باری باصبر،گونيھای روزگرگپس درتمام د. برابر مقدرات، دارای اجردنيوی واخروی استتسليم در و

 ری ودرويشی،گدرتوان. ارندگُباشکر، باری باقرب، باری بابعد ودوری، بارنج وسختی، با آسايش وراحت، ساز

ِدرسالمت وبيماری، کامال تسليم خدايند، وتمام آرزويشان اينست که ھمواره م واين . دلھای خود حفظ نمايند در حق راھرً

 اه خداوند میگ ومصالح خلق راازدر ران راتمنا می کنندگھمواره سالمت قلب خودودي.مھمترين مسأله است درنظرآنان 

  .طلبند
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جميع سالمتھا . صحيح وفصيح باش، صحيح درداوری، وفصيح درعلم، صحيح درباطن وفصيح درظاھر) ياغالم (

وقدر الھی ء  آوردن کليه اوامروخودداری ازمنھيات، وصبروبردباری درمقابل قضایجاه ، وآن بدراجرای امرحق است

  .است

مطيع خواھند  را  مردم اوۀشود، ھرکس خدای را اطاعت کند، ھم جواب داده می)نه غيراورا( بخواند را ھرکس خدا

  .بود

. شايش برای خود وشما ھستمگستيم، خواستار درجھتی که درآن ھ. نصيحتم رابپذيريد، که من دلسوز شمايم) ياقوم (

ْصلی هللا عليه وسلم(رسول اکرم. خواھم برای شما نيز خواھانم مرامتھم نکنيد، زيرا آنچه راکه برای خود می َّ ََّ ََ ِ ْ َ َ فرموده ) ُ

  :است

من ايمانه حتی يريد أل خيه المسلم ما يريده« ُاليکمل المو ُ ُ ُُ ُ ُْ ْ ْ ْ ِْ ُ ِ ُ ُ َُ َ ِٔ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َّ َ ََ ْ ْ ِ لنفسهَ ِ ِْ من ايمان خودراکامل نمی کند، مادام آنچه راکه ؤ م(- »َ

  ).خود می خواھد برای برادرمسلمان نيزبخواھدی برا

 تمام رسوالن وصديقين اززمان آدم عليه السالم تا شافع مامی باشد، که برتر پيشوا و  وگبزر رئيس و و فتاراميرگاين 

. ران نخواھد، نفی نموده استگکه آنچه رابرای خودمی خواھد برای ديايمان کامل رااز کسی . قيامت می باشد روز

می  اه برای خويش بھترين  خوراکھا، بھترين لباسھا، بھترين مساکن وبھترين حاالت وفراوانی مال ودارائی راگھر

  .و ھستیگمنت خالف آنھا درطلب می کنی، درادعای ايمان کامل، دروغؤبرادرم برای خواھی، اما

سودی برسودھايت  روز ھر و  ھمسايه ات نيازمند است، اطرافيانت فقيرند، وزکات شرعی برعھده ات استای غافل،

 خود ھستی، دليل است ۀکه به آنان توجه نداری وتنھا درانديش پس اين. بسيار بيشتر است نياز افزوده می شود، که از

 ثرت آمال وآرزوھا وحب دنيا، ونيروی حرص ورفتاريشان خشنود وراضی می باشی، زيرا ھوای نفس وکگکه به  برآن

  .ردانيده اندگدشوار  وانجام اعمال خير را برايت سخت و رفته اندگتمام وجودت رافرا آز

ذارد، گبين حالل وحرام فرق ن  رافراموش کند، لقاء هللا رااز ياد ببرد، وگباشد، ومر دنيا زياده ھرآنکس ميل ورغبتش ب

ْ ماھی اال حياتنا الدنيا نموت ونح«:  آنان فرمودهۀعالی دربارمانند کافرانی است که حق ت َ َ ََ ُ ُ َ َ َْ ُّ ُ َّ ِِّ َِ ُ وما يھلکنا اال الدھرئیَ ُْ َّ َّ ِ َِ ُ ْ َ  ـ»َ

 جاثيه ۀسور. ارچيزی ماراھالک نمی کندگشويم وغيرازروز م وزنده میيمير ی دنيوی نيست، میگحيات ماجزاين زند(

ه روزه، بو درانجام نماز . اھر به اسالم می کنی وشھادتين رابرزبان می آوریيکی ازآنانی، منتھی تظ وياگ ).٢۴ تآي

که  دھی، درحالی ران خودراپرھيزکارنشان میگنزد دي. صورت عادت نه عبادت، ساير مسلمانان راھمراھی می کنی

  .ً وقطعا اين عمل سودی رابرايت درپی نخواھد داشت ناھکاراستگ و قلبت فاجر

 داريد، و روزه می رساند؟ روز را شما میه  حرام درشب چه سودی بۀی درروز وافطار بالقمگتشنی وگرسنگ) ياقوم (

داريد، ولی  از خوردن وآشاميدن بازمی درروز خودرا! ان حرامگای خورند. ناه وعصيان مشغول می شويدگبه شب به 

ِّصلی هللا عليه وسلم(اکرمپيغمبر !! اه با خون مسلمين افطار می کنيدگشبان َ ََ ِ َ َ ُ َ ال تخذل امتی ما عظموا شھر «:فرموده) َّ ْ َ ُ َّ َ َ ِ َّ ُ ْ َ ْ ُ َ

َرمضان َ داشت ماه رمضان عبارت است گبزر).  شمارد خوارنمی شودگھرآنکس ازامت من که ماه رمضان رابزر( - »ََ

  .شرع  وحفظ حدوداروزه داربودن ھمراه باتقو: از

 خوارخود شريک کن، تنھا با اعطا کرده است فقراء ودرويشان را توه درآنچه خداوند بير، ولی گروزه ب) ياغالم (

  .دستی بترسدگرفته باشد، بايد ازفقر وتنگ خود ئیتنھاه مباش، زيراکسی که بااستفاده ازنعم ب

خود ) توسطم(ايمان کسی که مازاد روزی! رسنه است، وادعای ايمان ھم داريدگ تان ۀخوريد وھمساي شما می) ياقوم (

زودی ازحال ه ب. رددگردد، کامل نمی گ اونوميد برۀدرخان سائل از وعائله اش را دراختيارداشته باشد، اما درمانده و

  .سان آن درويش نوميد خواھی شد، وھمچنان دست رد بسينه ات خواھند زده زودی تونيز به ب. خويش باخبر خواھی شد
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برخاسته ای که قسمتی ازآنچه راکه دراختيارداری بذل فقراءکنی؟ دوحالت ز به قصد بخشش ازجای گآياھر!  وای برتو

ِّصلی هللا عليه وسلم(َّپيغمبر ما محمد.  وبخشش درمالءر عطاگدرخودجمع کن، يکی تواضع درقيام، دي را َ ََ ِ َ َ ُ دست  با) َّ

 ئیش راوصله می زد، شماوسفندش راخود می دوشيد، لباسگداد،  شتر خودرا خود علف می داد، عطا می را داگخويش 

 :ويندگداريد؟ ضرب المثلی است که می  را او ونه ادعای پيروی ازگوی تبعيت نمی کنيد، چ فتار ازگ رفتار و که در

ويم شرايط اسالم ومسلمانی را رعايت نمائيد، گپس من ھم می . تورات مکنه يھودی خالص باش واال زياداظھارعالقه ب

  .رنه الف مسلمانی نزنيدگو

 ھمانا تسليم دربرابر ءرعايت شرايط وجوانب اسالم واجرای حقيقت آن برشما الزم وضروری است، وآن رعايت واجرا 

  .اوامرحق عزوجل می باشد

 به اھل زمين رحم کنيد، تاآن. رداندگخداوند شمارا مشمول رحمت خود  فردا بدانيد، تا خود برابر با ران راگ امروز دي

بند حظ شھوات، بدين  که درقيد و ويم، تاھمراه نفس ھستيد، ومادامیگدرخاتمه می  .حم کندکه درآسمان است به شما ر

  .مقام نخواھيد رسيد

توجه زياد به دنيا منع کن، وحقوقش رامطابق قواعد وقوانين شرع بپرداز، چون باالخره ھرانسانی نيازمد،  از  نفس را

دست آوری وبا توجه به ھمان ه رعايت موازين شرعی ب ًامال بامنتھی بايد اينھا راک. خوراک وپوشاک ومسکن می باشد

َوما آتاکم الرسول فخذوه وما نھا «:آياقول خدای عزوجل رانشنيده ای که فرموده است. موازين مورد استفاده قراردھی َ ََ َُ ُُ ُ َ ُ َُّ ُ َ

ُکم عنه فانتھوا َُ ْ َْ َ ْ . مارانھی می فرمايد، خودداری نمائيديريد، وازآنچه که شگشما عطا می کند به آنچه راکه رسول ب(ـ»ُ

  ).٧ ت حشر آيۀسور

تو ه  نيازت بود، بردخواست خداوند، آنچه راکه بيشتر ازموه اه بگبرآن متمکن نما، ھر نفست را به اندک قناعت کن و

را من ؤم: فتگ موجب ھالکت نشود، حسن بصری رحمت خدابراوباد، می ، تائیرسيد، بايد که به مقدارکمی قناعت نما

قدرسدجوع می خورد، امامنافق ازخوراک تمتع می ه من بؤم. يک مشت خميرخشک، وجرعه ای آب کفايت می کند

داند منزلی که به آن خواھد رسيد، کليه نعم   مسافری استفاده می کند، چه میۀمن ازقوت وخوراک، به اندازؤم. يردگ

  .ل مشخص درپيشولی منافق نه مقصد معينی دارد، ونه منز. درآنجا موجود است

  رساند؟  تو میه خاطر آن تلف می کنی چه سودی به اين زياده روی شبانه روزی که عمرت راب

 بی بند وباريد، اين نسبت رامعکوس ً می بينم که درمورد دنيوی دچارغفلت واشتباه نمی شويد، ولی درامر دين کامال

  .شما نيز پايدار نخواھد بوداين دنيا برای کسی پايدارنبوده، برا . ار شويدگکنيد تارست

 را چه کسی حاضر شده است دنيا! شما داده شده است؟ چه ساده انديشيده ی جاويد بگآيا ازطرف خدا فرمان زند) ياقوم (

 دانست و ر میگا. بعلت خشنودی خلق کاری کند که مورد قھرخداوند واقع شود و! به بھای ويرانی آخرت، آباد کند؟

يرد، ھمانا گی قرارمی گاه خداوند حاضر می شود، ومورد محاسبه ورسيدگ خواھد مرد، ودرپيشزودیه يقين داشت که ب

 شوی و ونه که بيمارمیگھمان: فته استگلقان حکيم رحمت خدابراوباد، به فرزندش . کاست ازبسياری ازآرزوھايش می

  .دانی نمی  خوراگام مرگميری وھن نميدانی می زمان بيماری شدنت را

زودی ه  وبه دنيا مشغول، ب که ازانجام امور خيرغافليد دارم، ای کسانی ت بازمیآداشته وازارتکاب سيئ ذربرح  شمارا

ر ازلذايذ خبری گر برايتان سودی نخواھد داشت، ديگکه جمع آوری نموده ايد دي آنچه را دنيايتان بسر خواھد آمد، و

  .شود دنتان میرگنبوده، بلکه تمام آنچه راکه بدان دل بسته بوديد، وبال 

  .ران شود نپردازیگ آن موجب جدال بين تووديۀفتاری که ممکن است ادامگبرتوالزم است به ) ياغالم (

آنان حجت حق اند برمردم، . اه حق دعوت نمايندگران رابه درگرا دارند که دي ی وصالحيت آنگ اندکی ازمردم شايست

  .نعمت اند، وبرای منافقين ودشمنان خدا، رنج وعذابمنين ؤآنھا برای م. ھرچند دعوت ايشان راقبول نکنند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

 بريد ازخلق وآنچه که غير ذات اقدست می باشد، ۀواسطه ردان، ووجودمان رابگ بارخدايا مارابه برکت توحيد پاکيزه 

  .اه تو روی می آوريمگدره مافقط ب. ردانگمعطر وخوشبوی 

ران ودرويشان گپادشاھان وسالطين، توان.  عاجز وناتوانند ای موحدين، ای مشرکين، چيزی دراختيار مردم نيست، ھمه

ِليس کمثله «.ونشان می سازدگرگونه بخواھد دگان دردست اوست، ھرگدلھای ھم. رفتارندگ دريد قدرت الھی ًعموما ِ ِْ َ َ ْ َ

ُشيئ وھو السميع البصير ُْ ِْ َِ َْ َ َُ ٌَ«.  

 شد گکه بزر يرد وپرورشش دھد، ھمينگه ای را ب درندگونه که کسی سگ تن رافربه نکنيد، شماراخواھد خورد، ھمان

تان  ھالکه  کشيده خواھد شد، وبنرا تيز مکنيد، زيرا روزی به سويتا ذاريد، تيغ آنگآزاد م نفس را. اورا خواھد دريد

  .بنيانش رابرکنيد، ودر ارضای شھوات رھايش نکنيد. خواھد رسانيد

  .ن ياريمان فرماردان، ودرمبارزه باآگخداوندا، برنفس پيروزمان  

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

   

  

 

 


