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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
  درويش وردک

 ٢٠١۵ جون ١٢
  

 )درخوف ازخداوند( زدھمُمجلس ن
  

ُّقدس سر(يالنیگھجری قمری شيخ عبدالقادر ۵۴۵اه روزسه شنبه ھجدھم ذی القعده سال گشام ِ َ َ درمدرسه چنين ) ُهَ

  :فرمودند

. ربھشت ودوزخ راھم نيافريده باشدگ شايسته است که تنھا نسبت به خدای تبارک وتعالی خوف ورجا داشته باشيم، حتی ا

اجرای : اطاعت خداوند عبارت است از خاطر عطا وبخشش،ه نه ب د،ئيخاطر لقای اواطاعت نماه  بًصرفا خدای را

  . اوی فرموده است، وصبر برمقدارات وخواستھااوامرش، خودداری ازآنچه نھی

 ريه نوعی عبادت، وگ. دعا برداريده ريه وزاری پرداخته ودست بگاھش متواضعانه به گرديد، ودرپيشگسوی اوبره  ب

ش اسان پاده فتی، خدای متعال پاداشی بگوداع  اه درحال توبه دنيا راگھر. خواری درمقابل خداوند است اظھار ذلت و

  .رحمت وعنايت حق نسبت به فرمانبردارانش بزودی ظاھر می شود. فرمايد تو عنايت میه  بمظلومين

ه   حب خدا بۀزيرا تنھا نفع وفايد. ر برتری دهگبرھرچيز دي را  دردنيا وآخرت دوستی خداوند  برتو الزم است، حب خدا

توعنايت ه خاطر خودت، به د است که بخاطر منفعت خويش دوست دارند، فقط خداونه تمام مردم تراب. رددگ تو بازمی

  .می کند

که نفس ازخدامزد طلب می کند، وآنچه راکه خدا  نفسھايتان ادعای حب خدای رادارند، وشما بی خبريد ازاين) ياقوم (

َاه مقدری گھر. اه حق استگٔکه وی رانده در را می خواھد، شيطان رادوست دارد، درحالی اراده فرموده است، غير آن

باھوای نفس تسليم ورضا -آری: وی آورد درقبال آن صبر وبردباری ندارد، بلکه درمقام معارضه وجدال برمی آيدبدو ر

  .که اين ادعای بی جا کوچکترين سودی برايش ندارد کند، درحالی تنھا به اسم اسالم بسنده می. وجود ندارد

اھش واصل شوی، وبا پای استوار قلبت گ پيشکه به امیگخوف خدای رادردل جای ده، وايمن مباش، تاھن) ياغالم (

  .ی حاصل کنیگاه شايسته است که امنيت وآسودگدستت دادند، آنه وقتی  فرمان الھی راب. يریگدرحضورش قرار

وقتی به امنيت . يافتی، درپی آن خير فراوان دنيوی واخروی خواھی يافت  عنايت حق اين امنيت راۀاه درنتيجگ ھر

يرد، به استنثای گرا بازپس نمی  اش، زيرا خدای متعال ھرچيز را که به بنده عطا فرمايد آنرسيدی برآن استوار ب

  .جای آورده نشوده آن نعمت ب که شکر موردی

 دردلش ايجاد شد، ئیکبريا خود نزديک می کند، وچون خوف جالل وه زيد، وی رابگاه عبدی رابرگ حق سبحانه، ھر

 واين سری است ازاسرار ميان بنده  يردگقرب حق انس ه تاقلب وباطنش ب زدايد، می دل او تابش انوارجمال خوف رااز

  .وخدای او
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 را می خبری، ازروی آرزو حرص ونيروی شھوت آنيدرلقمه ات ريزھای شيشه وجود دارد، وتو ازآن ب!  وای برتو

  .خوری وبعد ازساعتی متوجه می شوی که معده ات راپاره کرده است

اه متوجه گ آنئیربتوانی خلق رادرمقام خود بيازماگا.  وبه مخلوق متکی بودن  دوری ازخالق استۀواسطه  تمام بالھا ب

َّصلی هللا عليه وسلم(پيغمبراکرم. رجزخدا به کسی اتکاء  نخواھی کردگدي و. اندرون آنھا خواھی شد ََّ ََ ِ َ َ َّاخبر «:فرمود) ُ ً ْ ُ

ُتقله َّ ِ   ).ه ميشویاگران آگاه به حب وبغض ديگبيازمای، آن( -»َ

 وسيله اين آزمايش قرارداد، اما  رالعق که بايد آزمود، و دشمنی می کنی، درحالی  و داری  توبدون امتحان، دوست می

سفانه ازعقل محرومی، قلب رابايد وسيله شناخت قرارداد، ولی تودارای قلب درست وسالمی نيستی قلب است که . ٔتومتا

ٌان فی ذآلک لذکری لمن کان له قلب اوالقی السمع وھوشھيد«:فرمودخدای متعال . يردگ می انديشد وپند می َِّ َ َُ َ َ َ َْ َّ ٌَ ْ َْ َ َْ َ ُ َ ََ َ ْ َ ِ ِ ِ ھمانا (-»ِْ

  ).٣٧ ت ق آيۀسور. واه باشدگدھد و وش دل فراگاه باشد، وبدان گکه دل آ درآن پند است برای کسی

وفنااست که . رسد کند، و باطن به فنای درحق میون می سازد، وقلب باطن را متحول می گرگقلب را د) عقل کلی( عقل

آدم عليه السالم، وساير انبياء دارای نفس وغرايز انسانی بوده اند، اما ايشان باخواھشھای نفس . ھستی واقعی رادربردارد

ر صاد فرمانی ازاو رضای نفس ترجيح می دادند، آدم در بھشت دچار اشتباھی شد ونا بر مبارزه نموده ورضای حق را

ری نينديشد انبياء گبه جوارحق به چيزی دي  اوموجب شد جزۀتوب. ربدان رجوع نکردگرديد، منتھی توبه کرد وديگ

علت کثرت مجاھدت و رنج درراه انجام اوامر خدا ه که ب عليھم السالم، ھمواره درمبارزه بانفس وشھوات بوده اند، تااين

 اھل صبر بوده اند، شما ًانبياء وپيغمبران واولياء عموما. ه رسيدندمقام فرشته جدال بانفس وھوی، درحقيقت وجودی ب و

  .رويد ودرمقام صبر ازايشان پيروی نمائيدگنيزبه آنان ب

ازاوغنيمت   صبر اين دشمن خطرناک راخوھی کشت،  وۀ دشمن درونی صابرباش، بزودی درنتيجۀبرضرب) ياغالم (

 .فس مفتخر می شویرفته، وازجانب خداوند به خلعت فرمانروائی برنگ

کسی که بايد به امر   باشی، جزئی مردم دارای نيت نيکوۀآزار نرسانی، نسبت به ھم کوشش کن که کسی را) ياغالم (

  .شرع مجازات شود، که دراينصورت آزارتو نسبت به او درحکم عبادت است

 با دراين جھان برپای داشته اند، و ادميده اند، ورستاخيز خود ر ان، دراندرون خود صور قام قيامت راگ عاقالن وبزر

اه گذرکرده اند، بادلھای روشن سير کرده وبر درگصدق و صفا ازپل صراط  با ردانيده، وگھمت مردانه ازدنيا روی 

 رفته وگان وکريمان نعم درانحصار خودنگخوريم ونمی آشاميم، زيرا بزر  نمیئیما بتنھا: ويندگجنت ايستاده اند ومی 

را  فرمانبرداری دعوت می کنند، وآنان راه خدا وطاعت وه ب و خلق را ردندگ ا استفاده نمی کنند، پس برمی ازآنھئیبتنھا

  .سوی نعيم الھی رھسپارشونده ًردانند، ومتفقا بگاطاعت خدا رابرايشان سھل  امر گاھانند، تاآازنعمت ھای اخروی می 

فته باشد، آنچه که خدای عزوجل ازامورقيامت خبرداده رگ ھرآنکس دارای ايمان کامل باشد، ونوريقين دردلش جای 

ھمچنين دنيا . بيند کل، وتمام اشياء موجود درآنھا رامیؤان مگبھشت ودوزخ ، فرشت.  باطن مشاھده می نمايدۀاست، باديد

 که درآن کند، آنچه ازعذاب يانعيم ذر میگاه برقبری گھر. کند را مشاھده می رات آنيينابودی وتغ رامی بيند وزوال و

. را مشاھده می کند اه است، رحمت وعذاب خداگقبول آنجا آ رد و قيامت را می بيند، از.  باطن می بيندۀاست، به ديد

اھل بھشت ودوزخ را درحاالت مختلف . مراتب ومنازل خويش می بيند در ان، انبياء ومرسلين، وابدال واولياء راگفرشت

  .راستگنظاره 

  مخلوق انجام میۀکه دربار چشم ظاھر مردم رامی بيند، وباچشم باطن افعال خدای را، ھرکس که صاحب نظرشد، با

 ۀبا ديد  و  ظاھر شخص رامی بيندۀديد اه می شود، روی اين اصل است که اولياء کرام باگازآرامش وسکون دلھا آ. يردگ

  . باطن جالل وعظمت حق راۀباديد دل اسرار اورا، و
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بيازمايد، وبه اورنجی رساند، وبنده درھرحالتی، در دريا وخشکی دردشت وکوه، درتلخی  اه خداوند بنده ای راگ ھر

 ءريسته، ودربرابر قضاگ  رضا بدان نۀری ودرويشی، ودرسالمت وبيماری، باديدگوشيرينی، درعزت و وذلت، درتوان

رت خدمتکار متواضع صوه  ب-واقعه ب -شاکربود، رنج وتعب ازاوبرداشته می شود، وآن رنج وقدر الھی راضی و

وتمامی اين مواھب بامخالفت نفس وشھوات طبع، ودوری ازافراد ناباب وعادتھای زشت ممکن . درمی آيد وفروتن او

  .رددگمی 

  .ردانگخداوندا، رضايت وموافقت دربرابر مقدرات خودرانصيب ما  

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

  

  

  

  

  

  

 

 


