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 ( درِد دلی با پروردگار)ج
 

 

 ت درآن بـــارگـــه حــــرف را بارنیس
 

 دوصد گفتـــه چون نیم کردارنیست 
 

 
شنیدم که زاهدی ازفرازمنبرمیگفت:»خداهنگامی ازبندهٔ خود شادمیشودوبرایش بزرگترین پاداش میدهدکه بنده سبحان 

 دیگر بارِ  وصد خیالی ُگستاخ بردیواِرذهنم نقش بست؛ رو به سوی آسمان کردم وگفتم:باِرالهانعوذباهلل هللا بگوید.«
 نیازمندِ  کاسهٔ گدایی سبحان هللا گفتن مردی بسازی که ازهمسایهٔ باهلل آیاآنقدردرمانده ای که نیروی شنوایی ات را نعوذ
خبرندارد ولی باغروروتبخترمیپنداردکه اگریکبارسبحان هللا بگویدبخشایش توبه استقبالش می آید ودیگرگناهی  خود

 در ونیست که اواندیشهٔ حساب وکتابش راداشته باشدزیراکه تونیزمانند ستمگراِن جهان به حرف مفت نیازداری 
تونیزوسیلهٔ تقرب همین است که دیوارهای عظمت وهیبت رابارنگهای روغنی ستایش وتملق بیاالیند.ستمگراِن  دربار

این جهان راهی دردلها ندارند وتنها ظاهررانظاره میکنندوازهمین روغن مالیهای خوشایندشادمان میشوند.ماروزی 
نیزآنجابرعرش تکیه زده ای وکروبیان وقتی دربرابرت می ایستند آن ایمان توأم بااحسان راازیادبُردیم که پنداشتیم تو

 سراپای شان را لرزه میگیردوکسی را باتومجال درد دل گفتن نیست.حکایتی رابه یادآوردم که میگوید:
 
دوبرادِربودندکه یکی درخدمِت مادِربیمار ونیازمند خویش شتافت ودیگررفت که گوشهٔ مسجد بگیردوذکرترا کندوهی  

وسبحان هللا بخواندوبالطبع هماننِدزاهدی که من سخنانش راشنیدم که مغرورانه میپنداشت با هر بار سبحان هللا  برای ت
قبالهٔ یک بهشت تازه رابه نامش می نویسی اما شبی درخواب مقاِم برادِر خود رابرترازخودیافت وباتعُجب گفت:»الهی  

م که درخدمِت مادربود برترازمن است. الهامی درقلبش تافت من شب وروزدرخدمِت توبوده ام ولی اکنون مقام برادر
که برایش گفت: »خدا)ج(ازخدمِت چون تویی بی نیازاست ولی مادرت نیازمنِد خدمت بود.« این الهام در قلِب سعدی  

 نیزتجلی کرده بودکه میگفت:
 

 به تسبیح وسجاده ودلق نیست    عبادت به ُجزخدمِت خلق نیست 
 

 باِرالها!
  هللا سبحان  و معه میرودومسلمانان را درمسجدازخلعت هستی محروم میکندولی روزی صدبارهللا اکبرآنکه روزج

سبحان هللا گفتن اونیزترابه هیجان بیارددیگرتوآن ذاِت بی نیازنیستی واگرشاعر راست   و باهلل هللا اکبر اگرنعوذ میگوید
 : گفته است که

 

 یرآستین که صدبُت باشدش د   خدا زان خرقه بیزار است بیزار
 

آن اسالِم ساده وبسیط وبی تشریفات راکه درآن ایثاربود؛احسان بود؛انفاق بودوپُرسش بیماردرآن عبادت بودوسالمش 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Negargar_i_darde_dele_ba_parwadgar.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Negargar_i_darde_dele_ba_parwadgar.pdf


  

 

 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ه نیروی اخالق بَسوی اسالم دعوت میکرد.من ازاین همه  ب رارسالم بیمدعابود.درآن اخالص بودوصمیمیت بودوکاف
ن اینان دلم می لرزد برای ما آن اسالم ابوذروبالل رابازگردان که  خشونت بیزارم وازسبحان هللا گفتن وهللا اکبرگفت

گفت که میرودوبه رسول   شروایت است باری ابوذربه مادِرسیاه پوست بالل سخنی اهانت آمیزگفته بودوبالل برای
ِر من  مقبول شکایت میکند.ابوذرکه ملتفت قبحِ عمل خودمیشود نزِد بالل به خاک می افتد ومیگوید پای خودرابرس

بگذارکه باِدغروردرآن خانه کرده است.بالل میگوید من پای خود برسِری نمیگذارم که یک باردرُعمرخودبرای  
خدا)ج( سجده کرده باشد. هردو روی یکدیگررا می بوسند ونزد پیامبراکرم )ص( میروند وابوذر خود به خطای خود 

رزش کند.آری مانیازمندهمان اسالم استیم که ذکرخدا اعتراف میکند واز پیامبر)ص( میخواهد ازخدابرایش طلِب آم
دلهای مارا روشن میکرد. ولی حاال حقیقت این است که یا ما آن نیستیم که سلِف صالح بودند ویااین آن اسالم نیست 
که آنان داشتند.من این روزهاازخودهم بیزارگردیده ام.بارالهاماراازشرغروروازشراژدهای هفت سرکه حضرت  

 خود نگاهدارکه کارمان با این اسالم که به خورِدمامیدهندسخت زاراست.  آن سخن میگفت درپناهسنائی از
 

 م برمنگه ۲۰۱۹اکتوبر ۱۸نگارگرروزجمعه 
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