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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
  درويش وردک

 ٢٠١۵ جوالی ٠٨
  

  )درعيادت بيماران( مجلس سی وھفتم
 

  :مدرسه فرموددر) رضی هللا تعالی عنه(ھجری قمری، شيخ عبدالقادر۴۵۴بامداد روزجمعه، پنجم رجب سال 

ِّصلی هللا عليه وسلم( پيغمبر اکرم َ ََ ِ َ َ ُ َعودوا المرضی وشيعوا الجنائز فأنه يذکروکم اآلخرة« .فرموده است) َّ َ َِ ِ ِْ َُ ُ ُ ُ ُِّ ْ َّ َ َ َ ْ ُ بيماران را (-»ُ

يه مقصود رسول اکرم صلی هللا عل). ع جنازه شرکت نمائيد، چون شما رابه ياد آخرت می اندازدييعيادت کنيد، ودرتش

بزودی بين شما . ريزانيد، وبه دنيای حاضر دل بسته ايدگزيرا ازآن  ياد آوريد،ه وسلم اين بوده است که شما آخرت راب

جای راحت ه ب. رفته می شودگکه خودبخواھيد آنچه راکه دوست داريد، ازدستتان  ودنيا فاصله ايجاد می شود وبدون اين

ای غافل، ای بی خبر، بيدارشو، توتنھا برای اين دنيا خلق . يتان می آيدسوه وآسايشی که درآن بوديد، رنج و زحمت ب

ای غافل، تمام ھم خود راصرف لذات وشھوات، وجمع مال .  آخرت استۀنشده ای، بلکه آفرينشت به جھت اندوختن توش

مرا تيره کردی، ی گزند: ئیوگ اه کند، میگ آگر ناصحی ترا ازآخرت ومرگا. رمیگدنيا نموده ای، وبه لھو وبازی سر

را   است، ولی تو آنگرويت، نشان پيری ومر و بدان موی سفيد روئيده بر سر. رانه برايش سر می جنبانیگوسرزنش 

 ۀ دوباره سياھش می کنی، اما وقتی اجلت فرارسد، باآن چکار می توانی بکنی؟ وقتی فرشتگ رنۀوسيله می چينی، يا ب

ه يت به پايان رسيد، بگ دفع می کنی؟ زمانی که روزيت قطع شد وزمان زندسراغت می آيد، باچه وسيله اوراه  بگمر

اه کارکردی، گرديده است، ھرگی متوسل می شوی؟ اين ھوی وھوسھا راازدل بدرکن، دنيا برکار وکوشش بناگچه نيرن

ت، دنيا محل اعمال وصبر برآفات اس دار دنيا،. رفتگربيکاره ماندی الجرم مزدی نخواھی گمزد دريافت می کنی، وا

توبه اين  اما. من رنج دنيا رامتحمل می شود، ودرآخرت به آسايش می رسدؤم. رنج وعذاب است، وآخرت مکان راحت

ر، وھرماه به ماه بعد، وھرسال به سال گرا ھرروز به روزدي لذايذ آنی دل بسته ای، ودرانجام توبه کوتاھی می کنی، آن

ونه نصيحت می گچ) آخر.(بدان که بزودی پشيمان خواھی شد. سرآيده يت بگزندآينده موکول می نمائی، تاآنجا که مدت 

سقف خانه ات ! ونه ازاين خواب غفلت بيدارمی شوی؟ کی سخن ناصحان راتصديق می کنی؟ وای برتوگپذيری؟ چ

ن خواھد  اين خانه ای که درآن آسوده ای ويراًيت ای مغرور، خراب شده است، يقيناگفروريخته است، ديوارھای زند

اين کدام پاست که دردار آخرت بايد . آباد کن وپای درآن نه  آخرت راۀر عوض نما، خانگباخانه ای دي را پس آن. شد

موقع ه ب تا ازمال دنيا زاد آخرت راتھيه کن،. ذاشتگ آخرت ۀيرد؟ آن پای اعمال صالحه است که بايد درخانگقرار

خاطر کنيزکان مطبخی، ازبانوان نيک سيرت ه که ب م به ھيچ، ای کسیرگدنيا، ای سره ای مغرور ب.را بيابی عوض آن

يرد، ودرآنحال قرب است که گدوری کرده ای، ازاين خواب غفلت بيدارشو، دنيا راازدل بران، تامھر آخرت درآن جای 

  .خداوند ندايت می دھد، وصفای قلب می يابی
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سان ه دراين ميان ب. واھی می دھندگن علم، به درستی توان، وصاحباگرديد، خدا، وفرشتگاه دلت پاک گھر) ياغالم (

. زندی نخواھد رسيد، وھيچ سالحی قادر به ازميان بردن آن نيستگو کوھی خواھی شد که ازباد وباران وحوادث بد

ی بدل گرا به تير صفای آن وچنان خواھی شد که آميزش بامردم نمی تواند کوچکترين خدشه ای درقلبت ايجاد کند، يا

  .ايدنم

ھرکس عملی راانجام داد ودرآن رضای خلق رامنظور نظرداشت، اوبنده ای فراری، دشمن خدا، به نعمتھای ) ياقوم  (

. ردانندگيرند، وازياد خدايت غافل می گاه باش که مردم دل ودين وبرکات راازتو می گآ. اوکافر، ودرنظرش منفور است

. بس و می خواھد  خيرتوراًاما خدای عزوجل صرفا. توه ر محبت بخاطه نه ب خاطر خويش می خواھند،ه را ب آنان ت

 ر نيازداشتی ازخدا بخواه نه ازخلق خدا، زيرا کسیگا. که خير تراخواھان است بطلب، وبه ياد او مشغول باش پس آن

ی فرياد رسی راازخدا طلب کن، چون خدا غن. که حاجت خودرا ازخلق بخواھد درنظرخداوند مورد قھر وغضب است

دربدايت . دوستی خداراطلب کن. تو برسانده غيرازخدا کسی قادر نيست سود يا زيانی ب) آری(است تمام مردم فقراء، 

ام گکودک به ھن. اه اوترامی خواند وميطلبدگزين شد، آنگوآغاز کارتو مريدی وخواھان، وچون حب خدا درقلبت جا

اه خداوند متعال صدق ارادت تراديد، گھر.  شد، مادر درطلب اوستگکه بزر کودکی درطلب مادراست، ولی ھمين

  .وقتی صحت دوستی رادرتو مشاھده کرد، تراازدوستان خود محسوب می دارد. ردگ رحمت بتو می نۀباديد

ذاشته ای؟ اين دست راازروی گ قلبت ۀکه دست شھوت وھوای نفس رابرديد اری داری، درحالیگونه انتظار رستگ چ

دست ھوی وشيطان درونی . کنه دست مخالفت نفس با خودراکوتا. که ھست بينی ردار، تاھرچيز راآنچنان دل بۀديد

ترک آن بکوشی، ھمچنين نقايص ه اه عيوب خودراببينی، وبگار ازبين برود، وآنگراقطع کن، تا حجاب ميان تووپرورد

لت، خداوند عزوجل ترابه قرب خودنايل می  وازآن اجتناب کنی، درصورت رسيدن به اين منزئیران را مشاھده نماگدي

خاطر ه وشی شنيده، ونه بگ که  نه چشم آنھاراديده، ونه ئی منعمت می سازد، نعمتھا-خاص خود-سازد، وبه نعمتھای

 معنوی می بخشد، وبه اسرار ئیوشت رابينا وشنوا می کند، وبرساير خلقت فرمان رواگچشم و. کسی خطورکرده است

  .زداھت می ساگباطنی آ

 ردان، چون دنيا تراگفارغ  راد دينا خوه دست آور، ازاشتغال به باتمام کوشش ب را بطلب، وآن اين مقام را) ياغالم (

خدای پرداز، که سيری تو درجوار قرب اوممکن است، واين حالی است که ازدنيا وآخرت بی نيازت ه سير نمی کند، ب

ھرکه ترادوست . که خيرخواه تست، درطلبش باش اازخود بران وآنکه ازتوبيزار است، اور ای غافل آن. رداندگمی 

آيا قول خدای عزوجل رانشنيده ای که فرموده . که به ديدار توشايق است عالقه مند باش به آن. دارد، دوستش بدار

ُيحبھم ويحبونه«:است ُ َُ ُّ ُِّ َِ   ).شايقتراستان صالح خود گ آنان خدای رادوست دارند وخداوند متعال به ديدار بند(- »َ

دوستی ه ب جای خداه کسی راب. به ياد خدا پرداز، نه صحبت غير.  توبرای عبادت خلق شده ای نه برای بازی لھوولعب

انتخاب منما، اماانسان دوستی به سبب مھرومحبت اجتماعی، ورأفت نسبت به ھمنوع پسنديده است، منتھی انساندوستی 

علت حب بھشت دچار ه آدم عليه السالم، ب. دنيا، زشت وناپسند استجھت کسب ه ران بگدرحد حب خدا وستايش دي

امی دل به حوا بست ميان او وحوا سيصد سال گرديد، وھنگ ممنوعه کرد، وازجنت جدا ۀلغزش شد واقدام به خوردن ميو

ر گزھمدييعقوب وقتی دل به يوسف بست، خداوند آنھارا ا.  افتاد، اوبه سرنديب ماند وحوا به جده رفتئیراه جدا

خلق رادرخارج قلبت جای ده، وخداوند  غير ازذات اقدس اودل درکسی مبند،ه پس به خدای عزوجل بپرداز وب. جدانمود

  .رادر درون آن

، بدان که نفع آن متوجه خودت خواھد شد، ئیر اين اندرزھا راازمن بپذيری، وبدانھا عمل نماگا  ای تنبل، ای بيکاره،

ْان احسنتم احسنتم النفسکم،وأن «:خداوند فرموده است. چار خشم وقھر خداوند خواھی شدر نپذيری وعمل نکنی، دگوا ِْ ِ ِ َِ ْ ُْ ُ ْ ْ َْ َ َُ َُ َْ ْ

َاساتم فلھا َ ُ ْ َ ). ٧ ت اسراء آيۀسور. ان نفس خود کرديديربدی کرديد به زگرخوبی کرديد بانفس خود کرديد، واگا( - »َ
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ِأطعموا طعآمکم األتقيا«:وبازفرموده است ِْ ْ ُ ُُ َ َ ْ منينَ َء وأعطوا خرقکم للمو ِ ِ ِ ِْٔ ْ ُ َ َ َُ ْ َ ازخوراکھای خودپرھيزکاران رااطعام کنيد، (-»َ

اه ازطعام خود فردمتقی ای رابھره مند ساختی، دراعمال نيک اوشريک گھر). منين ببخشيدؤوازلباسھای خود به م

 نيز ه درکارھای زشت او کخواھی بود، زيرا تو درانجام آن عملھای نيک اوراياری کرده ای، و طعام دادی، بدان

  .ارتکاب زشتيھا مساعدت کرده ای بر را او شريکی، زيرا

علم آموز وبدان . اھی خيروجود نداردگ، چون درعبادت بدون علم برکت نيست، ودريقين بدون آزای جاھل، علم بيامو

اری گونه انتظار رستگی، چاه بر تحصيل علم وعمل بدان صبر نداشته باشگھر. ارشویگدردنيا وعقبی رست عمل نما، تا

 راء يکی ازعلما. صرف کردی به قسمتی ازآن دست خواھی يافت را داری؟ چون درراه آموختن دانش، تمام ھم خود

ه ب .گبه سحرخيزی کالغ، وصبرشتر، وآزمندی خوک، وچاپلوسی س: فتگونه بدين علم دست يافته ای؟ گپرسيدند، چ

مانند   صبرکردم، ومثل آزمند خوک برطعمه ، درطلب علم حريص بودم، وران راتحمل می کندگسان شتر که بارھای 

فتاراين دانشمند را، گای طالب علم بشنو .  که نسبت به صاحبش متملق است، به استادانم تملق کردم وفروتن بودمگس

را به  آنبرای جلب رضای حق  عالمی که به علمش رفتارکند، و .گجھل مر علم حيا ت است، و. رقصد علم داریگا

را ادامه می  حيات معنوی خود که مرد، به لقای هللا خواھد پيوست، و ی برايش نيست، زيرا ھمينگران بياموزد، مرگدي

  .دھد

  . خداوندا، علم ھمراه عمل واخالص رانصيبمان فرما

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

  

 

 


