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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
  درويش وردک

  ٢٠١۵ جوالی ٠۵
  

 )کبر درخودداری از(مجلس سی وچھارم
  

  :فرمودند) رضی هللا تعالی عنه(وار عبدالقادرگشيخ بزر

ران می بخشند، گستانند وبه دي می. آرامش، برای خلق مشغول داشته است  راحت وۀيلبذل وبخشش وايجاد وس  قوم را

آنان . يرند، وبه درويشان ومساکين ، ووام داران که ازپرداخت وام خود ناتوان باشند، عطا می کنندگازفضل وعنايت می 

رند وغارت می کنند، وبه کسی نمی يگران می گسان پادشان ظاھری که ازديه ملوک وپادشاھان روی زمين اند، اما نه ب

. انتظار رحمت حق می مانند در ھرآنچه راکه دراخيتاردارند می بخشند، درواقع ايثار می کنند، و) اولياء هللا(قوم . دھند

به  و دست می آورند، درراه خداه  اعضاء وجوارح بۀوسيله آنچه راکه ب. ازدست قدرت حق می ستانند نه ازدست خلق

ه عطايشان ب . آخرت خود می سازندۀذخير  قلوبشان کسب می نمايند،ۀوسيله  رسانند وآنچه راکه بمصرف خلق می

  .خاطر ھوای نفس ازکسی انتظار مدح وستايش ندارنده خاطر رضای خداست، نه ب

 بينی از تر بر کبر وخود فروتن ومتواضع باش، زيرا خلق خدا و  کبر وخودخواھی راازخود بدورکن، دربرابر خدا

خدا ه اه نسبت بگھر . جھنم، وداغ پيشانی داده استۀران است، که خدای عزوجل به آنان وعدگويان وستمگصفات زور

خلوص نيت توبه  با ابراز نارضايتی کردی، بدان که اين نيزريشه درتکبرت دارد، پس بيا وازاين خلق زشت توبه کن، و

کاران تاريخ مونه که نمرود وساير ستگ بيفتی، ھمانگرذلت به دامن م وی که باخوار رابه پايان بر، پيش ازآن

به درويشی  شان را ریگردانيد، وتوانگدنبال جاه ومقام خوارشان ه اه خداتکبر کردند، بگکه در پيشی آنان .رفتارشدندگ

  . مبدل نمودگبدل نمود، نعمتھايشان رابه عذاب وحياتشان رابه مر

ت، شرک ظاھر وشرک باطن، شرک ظاھر بت پرستی است، وشرک ونه اسگ ازپرھيزکاران باشيد، زيرا شرک دو

  . می باشدنخلق، وانتظارسود وزيان ازآناه باطن توکل ب

ق دنيايند، نه مال ال مطلکآنان .  ازآن بيزارندًقلبا  کافی دارند، اماۀبھر که ازمال دنيا که ازمردم ھستند که بااين  کسانی

آنان ازمال دنيا دوری می کنند، نه مال دنيا . زار مال دنياگاست، نه ايشان خدمتن، مال دنيا بديشان راغب دنيا مالک آنا

صلی (دنيا قادرنيست آنھا رابه فساد بشکند، روی اين اصل پيغمبر اکرم. خدا تسليم کرده انده دلھای خويش راب. از آنان

ِنعم المال الصآلح للرجل الصالح«:فرموده است) هللا عليه وسلم ِ ِ ِ َِّ َّ َِّ ُ ُ ُ ْ َ ).  چه خوب است مال نيک دنيا، برای مرد درستکار(- »ْ

خيردرمال دنيا نيست : يافرموده است). که  نيکو کار وصالح باشد خيردرمال دنيا نيست جزبرای کسی: يافرموده است

ان خدای گدست داريد، درراه مصالح زن وفرزند، وبندرائی ومال دنيا راکه دراد. جزبرای کسی که نيکو کار صالح باشد

ی شما رانفريبد، زيرا بزودی شما گظواھر زند. شما زيان نرسانده عزوجل صرف کنيد، حب آن را ازدل بدر کنيد، تاب

  .ريزان وناپايداراستگمی رويد، وزينتھای دنيا نيز 
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ی أخود استغنای ری  ھرکس براًاصوال. راه می شویمگنياز مدان، که دراينصورت  نصايح من بی از را خود) ياغالم (

نياز  اه خود راازنصيحت ناصحان بیگھر. رددگردد، ودچار لغزش واشتباه می گمراه می شود وخوارمی گقائل شد، 

شايد ادعا کنی که من . حق است دوری کرده ایه  رسيدن بۀزيرا ازسبب که وسيل. رددگحرام می  توه دانستی، ھدايت ب

پس علمت کجاست؟ اثراين ادعاچيست؟ مصداق آن کدام ) بسيار خوب. (ئیادعای علم نما ماء بی نيازم وخودازعلم عل

ام بال، صحت می يابد وثابت گھنه ی نکردن نزدمردم بگاست؟ اظھار علم، با عمل واخالص وصبر واظھار جزع ودلتن

ونه ادعای درک وفھم می کنی؟ ازاين گ، چفھم وتفکر بيمار است!  داریئیحکم کوری وادعای بينا در تو. رددگمی 

که  ھرکس شکسته می شود، وآن . وبه خالق کل متوسل شو ادعا ھای پوچ ودروغين توبه کن، ازکل مردم دست بردار

آنچه  .ول نبوده و چيزی برعھده ات نيستؤرسد، تو مس قدرت میه که ب ردد، وآنگکه ھالک می  ردد، آنگدرمان می 

 .رددگشناخت خدا موفق ه مقام اطمينان برسد، وبه ، تابئیيھا پاک نماگ که نفس خودرا ازآلوداست اينکه برتوالزم 

تجرد   وازغير خدائیراگ با، والزم است که به تقونیدراينصورت الزم است ھمواره دردنيا وآخرت قرب حق راطلب ک

ر به گم ردانی،گبه چيزی عالقه مند ن رانفست  نفی کنی و ًاه خداوند، کامالگدرپيش راد ، برتو واجب است که خوئینما

  .رداندگانجام اوامر و اجتناب ازنواھی حق، تاترا براين حال ثابت 

ذره ای صبر واندکی شکر، . اريدگاه ذره ای ازاخالص نزدشما يافت شود، بدانيد که رستگ ای مردان، ای زنان، ھر

  .لس ومحتاج می بينيمدراين مورد مف اما افسوس که شمارا. اری استگموجب فالح ورست

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

 

 


