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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
  درويش وردک

 ٢٠١۵ جون ٢۶
  

 )خاطر ثروتشانه ران بگدرعدم تواضع به توان( مجلس بيست ونھم
  

  :ھجری قمری درمدرسه چنين فرمودند۵۴۵روز يازدھم جماد االخر سال ) رضی هللا عنه( شيخ عبدالقادر

َّصلی هللا عليه وسلم( پيغمبر اکرم َ ََ ِ َ َ ُ ِمن ترعرع لغنی طلبا لما فی يديه ذھب ثلثا دينه«: فرموده است) ّ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ َ َ َ ََ َ ََّ ً َ َ ِ ِّ َ ْ َ ری گھرکس توان(-»َ

ونه کسی که گفتاررا، چگد اين ای منافقين بشنوي). رابه طمع مالی که دارد،کرنش کرد دوثلث دينش را ازدست داده است

دربرابر اغنياء وبخاطر ثروتشان برپای ميخيزد وکرنش می کند، انتظار داردکه نماز وروزه وحجش موردقبول واقع 

خداورسولش خبرنداريد، تسليم شويدوتوبه کنيد، ودرتوبه اخالص نشان دھيد، )  مقام(شود؟ ای مشرکين بخدا، شمااز

  .جات يابد، ويقين وتوحيد تان رشدنمايد، بطوريکه شاخه ھای آن به عرش برسدتاايمانتان ازاين بيماری ن

. اه درپرورش ايمانت سعی نمودی ودرخت ايمانت رشد کرد،خدای عزوجل، ازخلقت بی نياز می کندگھر) ياغالم  (

ربه کسانيکه گدي. رت می کندگودرکسب وکار بی نياز وغنای نفس رابتوعنايت می فرمايد، وبه ياد قرب خويش توان

  .ری،وديدارشان برايت ناخوشايند می شودگبدنيا مباالت دارند نمی ن

، وازايشان متوقع ئی  ای کسيکه مدعی دارابودن علم ودانشی، چرا دربرابر ارباب زر، خودراخوار وذليل می نما

ش ازدست رفته وتنھا رديده، مغزگمراه نموده است وبرکت  آن تباه گ!! خداوند ترابوسيله ھمان علمت! عطاوبخشش؟

  .پوستش باقی مانده است

  ای کسيکه مدعی عبادت حقی، وقلبت بنده مخلوق است، وبيم واميدت از آنان است، بدان که ظاھر عبادت برای 

وخودرا .تمام ھم وغم تو برای کسب درھم ودينار وثروتی است که دردست مردم است. خداست وباطنش برای خلق خدا

وئيشان بيم داری، ازاينکه ازدارائيشان منعت کنند ميترسی، وبه عطايشان دل بسته گان ميدانی، ازبدرگنيازمند ستايش دي

  !!ئیوگاھشان راه می يابی،وبازبان تملق باايشان سخن می گی به درگبه ھرحيله ونيرن. ای

ْيع«تومشرکی،منافقی،زنديقی، متاع ناروای خودرابه که عرضه می کنی؟ به کسيکه !   وای برتو َلم خآئنة االعين وما َ َ ِ ُُ ْ َ ْ َ ََّ ِ َ

ِتخفی الصدر ُ ُّ ِ ْ  وبه دل تکذيب می کنی، مردم دردل توازخدا ئیوگبه نماز می ايستی وبه زبان هللا اکبر می ! وای برتو.. ؟»ُ

رد، وھيچ عملی راجز برای رضای اوانجام مده، فقط رضای خدارامنظور نظرداشته باش، گترند، توبه کن، بخدابرگبزر

ْی ذات هللا رابجای آور، ودربند قدح ومدح گحق بند. ، ازکسانی  باش که درآرزوی لقای خدايند)واھل آن را( نيانه د َ

  .ران مباش، وبه منع وعطايشان بی توجه باشگدي

بچيزی مشغول مشو . روزيت کم وزياد نمی شود،ھرچه ازنيکه وبدبرايت مقرر شده باشد، بتو خواھد رسيد!   وای برتو

 راپيش چشم مجسم نما، وبه اجرای اوامر ونواھی گميزان حرص وارزويت راکاھش ده، مر. د خدايت بازداردکه ازيا

  .شرع بپرداز، تا کامياب شوی
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آيانزدشماچيزی ازمتابعت شريعت باقی مانده است،روز به روز موجبات عذاب خدای رادردنيا برای خو يش ) ياقوم (

 ونزول به قبر رابه خاطر گيزعذابش ازھرجھت برشما نازل شود، زمان مرفراھم می کنيد، تااينکه درروزقيامت ن

روزی رادرخاطر آوريد که ازقبرخارج خواھيد شدوبرای . ناھای آن بينديشيد، وبه عذاب آن فکر کنيدگآوريد، ازتن

ی ذره ای، اه حق حاضر می شويد، بدانيد که درآن روزبه تمام اعمالتان ورفتارتان، ازکم وزياد، حتگحساب درپيش

  . رفتگی می شود، وھرکس بمقتضای اعمالش اجر خواھدگرسيد

  اماتوای کسيکه درخواب غفلت بودی، بسان بت بی جانی ھستی، يا پوست خشک شده ای، بدون توان ونيرو، که جز 

 عبادتت بدون اخالص وبدون روح است، لذا ھم خود وھم عبادتت. ری نمی خوریگبرای آتش وسوختن بدرد چيز دي

. اه درعبادت اخالص وجود نداشته باشد، عبادت ھمانا زحمت است زحمتی بيھوده وبی نتيجهگھر. سزاوار آتشيد

ٌعاملة ناصبة« تومصداق بارز ٌَ ِ ِ ھستی، بدين معنی که دردنيا رنج کشيده وعبادت انجام داده ای، ليکن بدون اخالص،پس » َ

چاره کاردرآنست که ھرچه زودترتوبه کنی . جزايش آتش استدردنيا رنج و زحمت آنرا پذيرفته ای، منتھی درآخرت 

  .اه ذات اقدس حق تعالی تقديم داریگيرت شود، عذر تقصيرات رابه پيشگ دامنگردی،وپيش ازآنکه مرگوبخدا باز

، گشت رابا تجديد نظردراسالمت، وحسن توبه، و اخالص کامل، وپيش ازفرارسيدن مرگرد، واين بازگ  بخدای باز

بادل وجان بسوی خدا . ردد، آغازکنگمانيکه تمام درھابرويت بسته شود، وتوان ورود به باب توبه ازتوسلب وپيش ازز

بدان که . ذارد، وبمال وثروت خود متوکلت نکندگبشتاب، تاردفضل ورحمتش برويت بسته نشود، وترا بخود وان

  .د بوددراينچنين حالی، آنچه راکه دراختيار داری، برايت نامبارک وزشت خواھ

بزودی . ازخدای عزوجل شرم نمی کنی،دينارودرھمت راخدای خودقرارداده ای، وبکلی ازخدابيخبر شده!  وای برتو

  .آثار اين اعمالت راخواھی ديد

. ردان، اماقلبت بخدامتوکل ومتوجه باشدگی زن وفرزند گمحل کاروکسب خودرا به امرشرع مخصوص زند!  وای برتوا

عائله ات راتأمين نما، اماآنچه راکه بدست می آوری ازخدابدان، نه ازمحل کسب وفعاليت باکاروفعاليت رزق خودو

فضل وعنايت خدارادردل جای ده، وبدينوسيله . خويش، زيرا رزق تووساير موجودات ھمه دريد قدرت حق قراردارد

 وجه ازدنيا وجمع آن سير نمی ذرانيده ای، وبه ھيچگاماتوئی که تمام عمرت رادرشرک . ازتمام دنيا استغناء حاصل کن

ونه بدين مرتبه ميرسی؟ دريچه قلبت رابرروی غيرخدا ببند، وازمخلوق قطع اميد نما، ذکرويادحق رادرآن گشوی، چ

ستاخی خودنادم وپيشمان شو، وبرغفلت گجای ده، وازاعماق جان ودل توبه کن، وبه اعمال نيکو پرداز، ازسوء ادب و

درويشان راباخود برابر بدان، مال ودارائی خودراازفقرا ونيازمندان . ريه کنگديده دل ونيسانی که دچارش بودی، با

مومنی که به آخرت ايمان يقينی دارد، دردنيا وقيامت . بدان که بزودی بامال ومکنت خود وداع خواھی کرد. دريغ مدار

بليس، ازمردمان چه کسی نزدتو ازحضرت عيسی عليه السالم، روايت می کنند که فرمود به ا. بخيل و ممسک نيست

فت فاسق بخشنده را، سپس پرسيد علت گبازپرسيد،چه کسی رابيشتر دشمن ميداری؟ ! مومن بخيل: فتگعزيزتراست؟ 

ولی ميترسيم که . ناه ومعصيت شودگبرای اينکه اميدوارم که مومن بخيل بعلت بخلش دچار : فتگوکن، گآنھا رابرايم باز

  .ناھانش را ببخشايدگ،خداوند تمام فاسق بخشنده بجھت سخاوتش

ردانيده است که ازآن برای انجام طاعات وعبادات گ  بقدر نيازبه  دنيا مشغول شو، شريعت کاروکسب راازينجھت مباح 

نمازراترک می کنی، اعمال . يری،اما توبرعکس، ازکار وکسبت درجھت کمک به معصيت استفاده می کنیگکمک ب

رفته ای، وکارکسب درحکم گرداب معصيت قرار گ، پس درئیشرعی راپرداخت نمی نماخير انجام نمی دھی، زکات 

. ين، ومومن شادمان استگ، کافرومنافق، غمگام مرگ بسراغت می آيد، و بدان که بھنگبزودی مر. راھزنی است

َّصلی هللا عليه وسلم(پيغمبر اکرم ََّ من يتمنی انه«:فرموده است) َِ ُاذامات المو َّ َّ َ ٔ ََ َ ُ َِ ُِ َ ماکان فی الدنيا والساعة لما يری من کرامة ْ ًَ َ ْ ِ ِ َِ ََ ََ ُّ

ُهللا عزوجل له َ َّ َ َ ِ«.  
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 کجاست کسيکه برتوبه اش پايدارباشد؟ کجاست کسيکه ازخدای خود شرم داشته باشد، ودرتمام احوال بياد اوباشد؟ 

ان العينين «حرام چشم بپوشد؟ ُکجاست آنکه درظاھروباطن عفيف وپاکدامن باشد؟ کجاست آنکه ظاھرا وباطنا ازنظر 

ھمانا چشمان زنا ميکنند وزنان آنھا نظرحرام است، چه بسيارند که بانظر حرام » ليزنيان وزنا ھماالنظر الی المحرمات

ِقل للمومنين يغضوا من ابصارھم«: به زنان وپسران دچار زنا شده اند آيا قول خدارانشنيده ای که فرموده است ِ ِ ِ ِِ َِ ُّ ُ َ ْ ْ به وگب(ـ»ُ

  ).٣٠سوره نور آيه . مومنين که چشمھای خودراازديدن نامحرم بپوشند

ِّصلی هللا عليه وسلم( ای درويش برفقر دنياصبور باش، زيرا فقر دنيا بزودی به پايان ميرسد، پيغمبر اکرم َ ََ ِ ِ َ ُ به حضرت ) َّ

َياعائشة تجرعی مرآة «:فرمود) رحمت خدا براوباد(عائشه ام المومنين ِ َِ ََّ َ ََ ُ ِالدنيا لنعيم اآلخرةَ ِ ِ َِ ْ ِ َ ْ  ای عائشه تلخی دنيارا به (ـ»ُّ

  .)اميد نعمت ھای آخرت بمن بچشان

اماتو .   تونميدانی درميان قوم چه عنوانی داری، آياشقی ھستی ياسعيد؟ مسلما اين امر دراختيار خدای عزوجل است

 تابدانچه به انجام آن مأموری مبادرت کوشش کن. ردیگخوف راازدل مران، که مبادا موجب شودازحدود شرع خارج 

راستان ـ رخت دنيا رادرھم –قوم . ، چون عاقبت انديشی ازجمله علوم غيبه است، وکسی رابرآن اطالعی نيستئینما

رمند، گاه موال بخدمت مشغولند،زاد دنيا راضرورتاکسب می کنند، وباقلب ونيت پاک بعبادت سرگنورديده اند، ودرپيش

 نفس درامانند، ازارتکاب ھرعمل خالف عفتی بدورند، اوامر خدای تبارک وتعالی رااجابت می ازکيد ومکرشيطان

نمايند، ازسنت رسول صلی هللا عليه و علی آله، تبعيت می کنند، تمام ھم وغمشان پيروی اوامر حق واتباع سنت رسول 

  . يری می نمايندگاست، درحال قدرت وتوانائی ازتمام مسائل دنيوی کناره 

  آمين.ردان وازبرکتشان بھره مندمان فرماگارخدايا،مارا ازجمله آنا ن بب

تاوقتيکه . رفته است،مپندارکه چيزی ازاحوال صلحا رامشاھده کنیگتازمانيکه حب ودوستی دنيا دردلت جای ) ياغالم (

نيا وخلق آن قطع عالقه ماداميکه ازد. دست نيازت بسوی خلق دراز است و به آنھا متوکلی، ديده باطنت بينا نخواھد شد

اه آنچه راکه بدان گھر. ران می بينند،  ببينیگکوشاباش، مجاھدباش، تاتونيز آنچه راکه دي.  نميرسیئینکنی، بجا

مشغولی، وبحساب خويش منظور کرده ای، به ترک آن مبادرت نمودی، آنچه راکه تصورآنرا نمی کردی به حسابت 

 بتو نفع می رساند که ئید کردی، ودرظاھر وباطن ازاوشرم داشتی، ازجااه به حق اعتماگھر. واريز خواھند کرد

ابتداء . رداندگازخودزاھدشو،خدامقربت می . تصورآنرا نمی کنی، توعالقه به دنياراترک کن خدا به تو خواھد بخشيد

–زنتايج آن، واين اولين وظيفه قلب ترک شھوات دنياست، ودرآخر استفاده ا. رفتن پاداش ازخداگترک دنيا ازتو، سپس 

  . اول برای متقين ممکن است وبعد برای ابدال که بطاعت حق واصل شده اند- استفاده

 مشو، توچه دردست داری که ميخواھی مقامات آنھارادرک کنی؟ آنان خرق -  قوم راستان-  ای رياکار منافق، مزاحم آنان

ازخواب غفلت بيدارشو، ازشکم . پس خرق عادت برايشان ممکن است وبرای تو ناممکن. عادتیعادت کرده وتودربند 

ی کاذبی که برای خودساخته ای بدور شو،خوف خدارا دردل جای ده وبرای رضای گی خودداری نما، وازآسودگبار

، ووقتی توبخل می ورزی، اھی که تو ميخوری، روزه اند، وقتيکه توآراميده ای، ازخداترسانندگمردان خداب. اوبکوش

  اعمال آنان. آنان به بذل وبخشش می پردازند

 برا ی خداست وعمل توبرای خلق خدا، آنان خدارامنظور نظردارند، وتوغير خدارا، ايشان خودرابه خداتسليم نموده اند، 

لق شکايت می کنی،  وستيزی، آنان زبان راازشکوه وشکايت فروبسته اند، ولی توازخدا به خگوتو باخدای درحال جن

وآنان برتلخيھا صبروبردباری دارند، تاسرانجام ازحالوت وشيرينی آن کامياب شوند، تيغ قضاوقدر بدنھايشان راپاره 

پاره کرده، ولی بدان اھميتی نمی دھند واحساس رنج نمی کنند، مردم نيز ازبرکت وجودشان احساس آرامش وراحتی می 

  .سدکنند، چون آزارشان به احدی نمی ر
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باطاعات وعبادت خالصانه، باحق رابطه . فته شده است که ابرار ونيکو کاران، آزارشان حتی بمورچه ای ھم نميرسدگ

نعمتھای دوجھانی نصيب وبھره . دارند وبامھر ومحبت بامردم، وبازن وفرزند خويش باصفا وصميميت رفتارمی کنند

َلقاء هللا عزوجلايشان است، دردنيا نعمت قرب حق ،ودرآخرت نعمت جنت و وش گفتار ايشان راگبه آنان نزديک شو، .ّ

  .ھوش فراده، وبه لباس آنان ملبس شو

وای برتو،خدای عزوجل به شرم وحيا سزاورتر . ردگناھانت توبه کن، وازوقاحت وجسارت برارتکاب سيئات بازگ  از

  !!نداری، وازمردم حادث حياء می کنیاماتو ازقديم ازلی شرم . ان او،زيراھموست که خالق کائنات استگاست تابند

راست، وغيراوفقير ومحتاج، عادت اوعطا وبخشش است، وروش گ خدا کريم است، وغير او لئيم، اوغنی وتوان

اوازھرکسی به عطا وبخشش .اه اوعرضه کن، وبرآورد آنھا رازاوبخواهگرد ونيازھای خودرا درپيشگبر. غيراوبخل

اه برتقوی مداومت کردی بخدانزديک ميشوی، وازخلق گرع رارعايت کن، چه ھرباتقوی باش وحدود ش. سزاوارتراست

به دنيا زياد اعتناء مکن، چون ھرآنچه که قسمت وبھره توباشد، بدون کم وزياد نصيبت . ردیگومصنوع دور می 

  .خواھدشد

 نخواھد رساند، ودرآن رقلبت صاف وپاک نباشد، بخدايتگا. يھای آن زدوده می شودگرغيرخدارا ازدل بدرکردی، تيرگا

ازدنيا دوستی دست بردار، وبخدمت عاقالنی حاضرشوکه ترابخداھدايت . صورت بسان حيوانی خواھی بود بدون عقل

  .می کنند، ازايشان علم وعقل وخودشناسی وخداشناسی بياموز

. می تواند اشغال کندونه که روزی تراغير ازتونمی تواند بخورد، جايت رادر بھشت يادوزخ کسی نگھمان!  وای برتو

. بدرستی غفلت وھوای نفس برتوغالب شده اند، تمام ھم وغمت،خوردن ونوشيدن وازدواج وخواب وراحت است

ھمينکه ازحالل ياحرام که برايت فرقی ندارد سيرخوردی وبه حد اشباع رسيدی، . وکوشش برای رسيدن به مقاصد مادی

  .ين باقی نمی ماندمتوجه کفارومنافقين ميشوی، ودرقلبت اثری ازد

رفرزندی ازتوفوت شود قيامتی برپا می کنی، اما دينت راھالک کردی وقطره گران، اگری،نه برديگ ای مسکين برخودب

رنه برای گبان برتو، زيان وخسران دينی ترامی بينند، توعقل وشعور نداری، وگان نھگفرشت. ای اشک برآن نمی ريزی

رمايه وسود راھردو ازدست داده ای، عقل وحياء سرمايه،واعمال نيکو سود توس. ريه می کردیگازدست رفتن دينت 

يرند، وحياتی که مفيد نباشد، مانند خان ای است که قابل سکنی گعلمی که بدان عمل نشود، وعقلی که ازآن بھره ن. آنست

  .يردگاده قراردننجينه ای است پنھان که کسی ازآن بھره مند نشود، ياخوراکی که مورد استفگنباشد، يا مثل 

آينه شرع که صادرکننده حکم ظاھراست،دردست من . اه توخودندانی که درچه حالی ھستی، بدان که من ميدانمگ ھر

  .راست،دردست دارمگاست، وآينه معرفت هللا راکه باطن راروشن

منی رکه آيا کافری يامسگاه درخود بنگ ازخواب غفلت بيدارشو، وچھره ات راباآب ھوشياری بشوی، آن ٔلمان؟ مو
يامنافق؟ موحدی يامشرک؟ رياکاری يا مخلص؟ موافقی يامخالف؟ راضی ھستی ياناراضی؟ خدای متعال ازرضايت 

تمام کائنات درتحت لطف وفضل خدای سبحان . رددگياعدم رضايتت باکی ندارد، سودوزيان اعمال فقط بخودت برمی 

رنسبت به اعمالمان مقابله به مثل کند، عموما گا. ھالک خواھيم شدرد گربا ديده عنايت به ماننگا. کريم حليم، قراردارد

  .ھالک می شويم

ازاين جھت برخدای منت می نھی که عبادت توأم باريا ونفاق وسھو انجام می دھی؟ بااين فساد مزاحم صلحا ھم ) ياغالم(

ره دين  وجاده مخلصين ای فراری،ای خارج شده ازداي. می شود وانتظار کرامت ھم داری؟ و مدعی معرفت آنی

ران ھم دراين گريند، برمصيبت خويش بنشين ولباس عزای بپوش،تا ديگری، تاباتوبگبرخودب! وموحدين امت، وای برتو

وای : فته استگيکی ازصالحين رحمت خدابراوباد، . توازرحمت حق محجوبی وخود خبرنداری. عزا باتومشارکت کنند

  .اه نيستندگخود آبحال کسانيکه ازرحمت خدای محجوبند و
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اين دل چيست؟ تعقل وتفکر درچه موردی است؟ به چه کسی شکايت می بری؟ ازچه کسی فريادرسی !  وای برتو

ران گو، من ازدروغ ونفاق تووديگميخواھی؟ تابکی درخوابی؟ وقتی دررنجی واقع شدی به که اطمينان داری؟ برايم ب

  .ری نداردگتراشه چوبه که جزبرای سوختن مصرف ديتودارای صدق وايمان وتوحيدنيستی، بسان . اھمگآ

ردد، ازفعاليت شماصرفا برای دنيا وجمع زخارف گذرد،وعمر سپری می شود، وآخرت نزديک می گدنيا می ) ياقوم  (

ر به گيرتان شود فورا اظھارش می کنيد، واگاه شری دامنگآنست، نه برای آخرت شما دشمنان نعمتھای خدائيد، ھر

َشما نعم الھی راکتمان می کنيد وشکر آنھارا بجای نمی آوريد، لذا خداوند متعال . مديد، کتمان خواھيد کردخيری نايل آ ِ
  . سلب می کند-ناسپاسان-نيزآنھا راازشما

َّصلی هللا عليه وسلم( پيغمبراکرم ََّ ََ ِ ْ َ َ َّ اذا انعم هللا عزوجل علی عبده نعمة احب«:فرموده است) ُ َ َ ََ ًَ َ َْ ِ ِ ِ َِ َ ََّ َّ ُ ِ آن يرای عليهْ ْ َ َ َ اه گھر( -»ْ

  ).خداوند عزوجل نعمتی به بنده اش عطافرمود،دوست دارد آنرا نزد اومشاھده کند

. زين کردن يک محبت واحد بجای آنھاستگ فقط يک ھدف دارند، وآن اخراج تمامی اشياء ازدل، وجا- راستان– قوم 

خودراعبدالخالق ميدانند، نه عبد ريا ونفاق،  .  نمی کنندعبادت خويش راازريا پاک کرده اند، برای شھرت وآوازه عبادت

امی تحقق می يابد، که مقرن به توفيق گونه عبوديت خالص و بی شائبه ھنگالبته اين. عبد مخلوق وحظوظ نفسانی نيستند

  .الھی باشد

ران، وخوف گومتوکل به ديان مردمند، گآنان بند.  بعضی ازافراد، دنياپرستند، آنرا دوست دارند، واززوالش بيمناک کند

آنان بواقع با . وبه نعمت ھای آن دل بسته اند، امابخدا اميد ندارند! آنان بھشت رانيزمی پرستند. ورجايشان بمخلوق است

  .اين اعمالشان خواھان آتش دوزخند، وازآن بيمناک ھم ھستند، اما ازخالق جھنم، آتش آن نمی ھراسند

خدای . زخ چه اعتباری دارد؟ ھرچه غيرازذات خداست، قابل توجه نيست خلق چيست؟ جنت کدام است؟ آتش دو

َوما امروا اال ليعبدوا هللا مخلصين له الدين حنفاء«:عزوجل خود می فرمايد ََ َ ُ ُ َُ َْ ْ ِّْ َ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َُ َّ ُ ُ آنانکه خدارابحق شناخته اند، جز » َ

رای اوامرش را، دارابودن محبتش راوجه ی نمی کنند، پرستش وعبادت راخاص ذات اومی دانند،اجگری رابندگاودي

اما شما، شما صورتھای بجنبانيد، شما ظاھريد . ھمت خود قرار ميدھند،غيراوراترکرک کرده وفقط به او می پيوندند

 بلحاظ ايمان وشمايل،دنباله روان انبيايند، ازبقايای غذای ايشان استفاده می کنند، يعنی به علوم آنان – راستان –وقوم 

َّصلی هللا عليه وسلم(پيغمبر اکرم. رديده استگوراثت انبياء برايشان ثابت . ی کنندعمل م ََّ ََ ِ َ َ ُالعلماء ورثة «: فرموده است) ُ َ َ َ ُ َُ ْ َ

ِاالنبياء ِ ْ َ   .اه به علم خود عمل کردند به حقيقت وارثان انبياء می باشندگھر» دانشمندان وارثان پيغمبرانند(-»ْ

. علم بدون عمل بی فايده است. رددگند نيست، ھمچنانکه دعوی بدون شاھد ثابت نمی  سودمئیعلم بتنھا!  وای برتو

َّصلی هللا عليه وسلم(پيغمبراکرم َ ِ َ َ ُ َّ َيھتف العلم بالعمل فان اجابه واال ارتحل«:فرموده است) َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َّ َ ُ َ َ َ ََ ْ َ ِ ْ ْ ُْ علم به انجام عمل امر می ( »ُ

برکتش ميرود وتنھا درس آن باقی می ماند، مغزش می رود ). ، واالکوچ می کندرجواب مثبت شنيد باقی می ماندگکند، ا

يرد، ودربرابرآن کمترين عملی گان عمل شما علمی رابا فصاحت وبالغت آن ياد می گای ترک کنند.وپوستش می ماند

  .نداريد

اه سلطان پاک گھر. بدن استيھا پاک کرديد، جوارح واعضاء نيزپاک می شوند، زيراقلب سلطان گاه قلب راازآلودگ ھر

ر پوست دارای مغزنباشد، بيفايده گپس ا. رفتگعلم نمايد، وسرانجام بتوان ازآن روغن . بود رعيت نيزپاک خواھند بود

پس علم پوست، وعمل مغز، واخالص روغن می . ر مغز ھم روغن نداشته باشد، باآن کاری نميتوان کردگاست، وا

   فاقد عمل چه سودی دربرابردارد؟ھداری وتدريس علمگحفظ ون. باشد

ر وصاحب مکنت، گوای توان. ران را بياموزگاه ديگرنفع دنيا وآخرت رامی خواھی به علمت عمل نما، آنگ  ای عالم ا

َّصلی هللا عليه وسلم(ازپيغمبر اکرم. رسود دنيا وآخرت راخواھانی،فقراء ودرويشان راباخود برابر بدانگا : منقول است) َ
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ُألناس « َّ ِعيال هللا واحب النآس الی هللا عزوجل انفعھم لعيالهَ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َُ ُ َ ْ َ ََّ َّ َ ََ ِ َُّ ُّ  مردم روزی خواران خدايند، محبوب تری مردم نزدخدا (-»َ

  ).کسی است که نسبست به افراد تحت تکلفش سودمند تر باشد

  .ردانيده،ودراين کارسری استگری نيازمند گپاک ومنزه است خدای، که يکی رابه دي

يرم، برای خودت ،بزودی رحمت وفضل خداوند شامل حال من گريز، آنچه راکه من بايدازتو بگر ازمن بگای توان

  .خواھد شد، وازتوبی نيازم می کند، وحتی ترا نيازمند من می سازد

بارخدايا : فتگ شخص فقير ونيازمند راکم می ديد، می ئیاه صب وشکيباگھر) رحمت خدابراوباد( حضرت ابراھيم

. ردان که درطلبش دچار ھالکت شويمگوسعت مال دنيا به ما ارزانی دار، امادل ما راازآن بيزار کن، وبرآن راغبمان م

  .ردانگبارخدايا درتمام قضا وقدرھايت،الطاف خودراشامل حالمان 

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

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

 

 


