
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
  درويش وردک
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  ممجلس سو
  )ریگدرعدم درخواست توان(

  

 ن معموره چنيۀرس ھجری قمری درمد۵۴۵روزجمعه ھشتم ماه شوال سال ) رضی هللا عليه(وار عبدالقادرگشيخ بزر

  :بيان فرمودند

توای بيمار تمنای سالمت  ری را آرزو  مکن چه ممکن است موجب ھالک دين ونابوديت باشد ، وگ ای درويش توان

 را حفظ کن تا ستوده باشی به آنچه دعاقل باش ونصيب خو. ب ھالکت شودجو که امکان دارد به سودت نباشد وممکن

َ  داشته  است قانع باش وبيشی مطلبخدای تبارک وتعالی بتو ارزانی َ ھرچه خدای عزوجل درنيجه تقاضا وتمنيات . َ

ر درخواست وتمنا به دل بنده گولی ا. تجربه رسيده استه بتوعطا فرمايد تيره وناخوشايند است، صحت اين موضوع ب

و تمنای رحمت دردنيا  عفو وغفران ۀال دربارؤنده است، مشروط به اينکه اکثر سالقاء شد آن تقاضا مبارک وزبي

  .وآخرت باشد

 به قدرت ونيروی جوان ومال وثروت ءوبا اتکا!   پس به آنچه دراختيار داری قانع باش وبرای خدا تعيين تکليف مکن

 ان راگونه بندگخداوند اين. ار وجود مکن، چون تمام قدرتھا دربرابر خداحقير ونا چيز استھنسبت به خدا وخلق اظ

  . رفتاری  که خداوند موجد آن باشد سخت دردناک واليم استگان ھررفتار می کند وبدگ

واه کفر، گ اسالم است اما رفتارت ۀفتارت نشانگ. زبان تو مسلمان ولی قلبت ازاسالم بيزار است! فتاگش! وای برتو

وبه قصد ر به نيت گاه باش نماز وروزه وتمام اعمال خيری که انجام می دھی، اگر مسلمانی ودرخلوت نه، آھدرظا

سوی ه  توبه کن وبًپس فورا. منافقين محسوب می شوی که از رحمت خدا بدورندۀ لقاءهللا نباشد ارزشی ندارد ودرزمر

  .مانی نماتار ناپسند خود اظھار ندامت وپشيفتار ورفگرد وازتمام  گخدا باز

اران وباايمانان، موحدی، گست ريب وريا ندارد، آنان رگروھی که دراعمال واقوالشان تملق نيست  وافعالشان رنگ

راز گا برسد صابرند وبر نعمتھای حق نيز سپاسھمخلصی وشکيبا يانند وبرتمام باليا ومصائبی که ازجانب خدا به آن

 آنان به جای ۀاه آزاری ازمردم ببينند درچھرگِزبان خدا را ياد می کنند سپس به قلب وبعد به سر ،  ھره اول ب. وشاکر

که دردنيا  تمام کسانی . درنظر آنان  کم بھا ومعزولندًملوک وامرای دنيا عموما. ا ظاھر می شودخشم ونفرت تبسم رض

رفته  ودوزخ وتمام گتمام  ملحقاتش ناديده ه بھشت را ب. ان وبيماران ناتوانی بيش نيستندگاه آنان مردگھستند درديد

سوی آخرت ه ھت واحدی دارند، ازدنيا واھل آن بج. خدا به چيزی توجه ندارنده اضافاتش را خاموش می پندارند جز ب

اه، گباقلب ودل آ.  باشيدنبه آنان ملحق شويد ودوستدار آنا. ار دنيا وآخرت می پيونددگرودپواھل آن حرکت کرده وبه 
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ودرھای رحمت بين . دست آوريد تابه منزل مقصود برسيده ب) حقيقی(قبل ازحرکت رفيق. ھمراه آنان را انتخاب نمائيد

  .شاده شودگا و بين خداشم

که  ذکر خدا تمام    خداوند تبارک وتعالی به کسانی که اورا ياد می کنند وعده داده است که آنان را ياد ميکند تاوقتی

ام گامی که به ياد خداھستند خودرا دارای وجود ميدانند وبه ھنگذاکرين واقعی ھن. دور کنده ناھان  راازدوش ذاکرين بگ

  .ارندگت می انغفلت خود را نيس

ُفاذکرنی اذکرکم واْشکروالی و ال تکفرون:( فرمايدی  بشنوقول خدای عزوجل که م ُ ُُ ْ َ َ ََ َِ ُِ ُ ُ ُْ ْ ْ ْ مراياد کنيد تاشماراياد کنم وشکر «-)َ

 . ذکر رادوست دارددمالزم باشيد چون خداون را ذکرخدا» ١۵٢ -ت بقره، آيۀسور. جای آوريد وکفران نورزيده مراب

َصلی هللا عليه وسلم(رامیگوش دھيد که به زبان رسول گاقول خداوند ر َّ ََّ ََ ِ ْ َ َ ْ اناجليس من ذکرنی:(می فرمايد) ُ ِ َِ ََ َ ْ َ ُ ْ َ من « -)َ

  .»ھمنشين  کسی ھستم که مراياد می کند

  .  پس مجالست خلق رھاکن وبه ذکر خدابپرداز تا ازھمنشينان اوباشی

ر به من عمل گام چنانچه به من عمل نکنی، وا واھی به زبان توگمن : ويدگدانشت توراصدا می زند ومی ) ياغالم  (

َصلی هللا عليه وسلم(پيغمبر اکرم. واھی به نفع شما خواھم بودگاه گکردی ودستورات مرا رعايت نمودی آن َّ ََّ ََ ِ ْ َ َ : فرمايد می) ُ

َيھتف العلم باالعمل فان اجابه واال ارتحل( َِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َّْ َ ُ َ َ َ ََ ْ َ ِ ْ ْ ِْ ُ  رجواب مثبت نشنوند میگه عالم الھام می کند که مرا بکاربند اعلم ب« -)ُ

دروقت . رود ش ازتوقطع وبه نزدمواليش می ايری  وپايمردیگدست. رود ورنج ومحنتش می ماند برکتش می. »رود

. ذارد، چون مغز علم عمل استگرود وپوست خالی رابرايت باقی می  نيازمنديھا به کمک تونمی آيد، به تمامی می

َيروی تو ازرسول اکرم صلی هللا عليه وسلم ثابت نمی شود مپ َّ ََّ ََ ِ ْ َ َ اه به آنچه گھر. که به آنچه فرموده است عمل کنی ر اينگُ

می دھد به اين امر  ندا علم تو، ترا. تو امرکرده است عمل کردی قلب وسرت به قرب خداوند عزوجل نايل خواھد شده ب

فتار وندايش راجواب گوش دل وباطن بشنو، وگه را ب ی قلب واقعی نيستی، پس آنالھی، ولی تو نمی شنوی زيرا تودارا

اين علم ظاھری عمل ه اه بگھر. م با عمل ترابه خدا نزديک می کندأعلم تو. مثبت بده که ازآن بھره مند خواھی شد

 ترا سيراب خواھد  علم ظاھر وباطن، قلب ودرونۀردد، که اين دوچشمگوی تو بازمی رری برگ  علم ديۀکردی، چشم

که بايدساير برادران دينی خودرا درآن باخود شريک  دراين موقع است که زکاة اين علم برتوواجب می شود،. نمود

  .سوی خدای يکتاه سازی، چه زکاة علم نشر آنست ودعوت خلق ب

َ انما : (خدای تبارک وتعالی می فرمايد. يشه کرد ارجمند شدپی ئھرکه شکيبا) ياغالم(  َّ ِيوفی الصابرون اجرھم بغير ِ ِْ َْ ْ ُ َ َ ُ

َحساب   .»١٠ -ت زمر آيۀسور.  داده می شودحساب ناپذيرھمانا پاداش شکيبايان « - )ِ

 آن با در ران راگدست آر وديه ، مال حالل ب ارتزاق قرارمدهۀوسيل  دينت راازماحصل کسب وکار وفعاليت خود بخور،

خود . کار مشروع ازمراتب راستان وفعل نيکوکاران است ه کسب وردان، چگبدان وازآن بھره مند شان  خود برابر

خواھان بخشايش . ی برخوردارنيستند ودرويشان ومستمندان رادرآن شريک می دانندئازکار وپيشه ای که دارند به تنھا

ْصلی هللا علي(ھربار رسول اکرمگفتار گدراين خصوص . دست می آورنده حقند وبدينوسيله رضای خدا راب َ َ ُ ّ َه وسلمَ َّ َ َ ِ (

ِالناس عيال هللا عزوجل واحب الناس الی هللا عزوجل انفعھم لعياله( : رابشنو که می فرمايد ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َْ ُ َُ ْ َ َ ََّ ََّ َ ََّ ََّ َ ََ ِ َُّ مردم روزی خوار « - )َُّّ

  .»خدايند، وکسی نزدخدامحبوبتراست که برای نان خورھايش مفيد ترباشد

ردند گوقتی به قرب خداوند نائل می شوند کوروکر می . ود درنعمتھا برابر می دانندران راباخگ دوستان خداھمواره دي

فقط به قرب عشق می ورزند، وھيبت وشکوه جالل حق . ری رانمی بينندگری چيزی نمی شنوند، وديگوجزازخدا ازدي

  . ردندگاه ازفوايد محبت درنزد محبوب بھره مند ومستفيد می گدلھای آنان رامی پوشاند، آن

تمام جن .   آنان غرق درجمال وجالل ايزد وبه چپ وراست توجھی ندارند، عظمتی درپيش روی دارند که قفا ندارد

. زارند، انواع مخلوقات فرمانبدارشان می شوند، وعلم حکمت به فرمانشان درمی آيدگرا خدمت  وانس وفرشته آنان
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ردند، ازطعام فضل وبرکات متغذی می شوند، گ يه می شوند وبه انس وقرب الھی  موفق میازفضل خداوند تغذ

  . وازشراب انس می نوشند

ر، خلق رابه انجام دستورات خدامی خوانند، گوادی دي وادی ھستند وآنان در رغبتی به شنيدن کالم خلق ندارند وخلق در

َّصلی هللا عليه وسل(ارتکاب منھيات بازمی دارند، به نيابت ازجانب رسول اکرم از و ََّ ََ ِ ْ َ َ  انبياء یچون آنان وارث حقيق). َمُ

ِمی باشند، مبلغ فراخوانی مردم اند به در َ حجت وبرھان خدای رادوست دارند وھرچيزی را درجای  اه حق عزوجل،گُ

اجروپاداشی دربرابرخدمت به خلق .  استعدادش ازفضل خداوند عطا می کنندۀقرار می دھند، وبه ھرفردی به انداز خود

 دھند، تنھا برای رضای خدا دوستی می کنند، ید، برای رضای نفس وطبع، عملی انجام نموارشادشان نمی طلبن

ران، گتمام اعمال وافعالشان برای رضای خداخالصه می شود نه برای دي. وبازبرای رضای خدا دشمنی می نمايند

 درآسمانھا وزمين اند وتمام جن وانس وفرشته وآنچه. اری وفالح نصيب اومی شودگھرکه رااين مقام حاصل شد، رست

  .ھمه دوستدار اومی شوند

زيده ای وخدارافراموش کرده ای، طمع داری بااين خصال زشت به آن گی خلق رابرگکه بند!  نفسۀاما ای مطيع وبند

رددوتوبه کن، گخدا بره اول تسليم شو سپس ب. واری وکرامتی درخود نخواھی يافتگمقام عالی برسی؟ بدان که بزر

  .ار نخواھی شدگرنه رستگکار ببر، وه ير وبااخالص بگاه ياد بگآن

. ويم وبه حق دعوت می کنم ولی جواب قبول نمی شنومگبين من وشما دشمنی وجود ندارد، جزاينکه من حق می ! فتاگش

ی آن وادارکرده ئگويااه کالم مرا درامردين باخشونت استعماع کردی بدان خدای تبارک وتعالی است که مرابه گھر

اين شرط که ھواھای نفسانی راازخود دور کرده وخودی خودرا ازدست داده ه اه به نزد من آئی بيا، منتھی بگ ھراست،

لکن درک توبيمار است . دور ازاين خصال خواھی ديده نيز عريان وب  بصيرت داشته باشی مراۀرديدگباشی، آنوقت ا

 دنيا گدراقوال من رن.  من استۀات من مورد عالقشادھره وری ازارب! ھمنشين من! ای مريد من. را درنمی يابی وآن

دست من توبه کردونسبت به من حسن ظن داشت وبه آنچه بدوالقاء می کنم عمل کرد، انشاء هللا وتعالی ه نيست ھرکس ب

  .به مقصود خواھد رسيد

ی ئرھنما ء ودستورات آنان نيز خلق رافتار انبياگفتارشان راه نمائی کردند و اولياء باگ  پيغمبران خلق خدارا رابا مواعظ 

چون اولياء واوصياء جانشينان انبياء اند وغالمان آنانند، . رسد می کنند چه اين عمل الھی است وبه دلھای اولياء می

 فت او امر خودرا بدون واسطه به عقل وگنداشت بااوسخن  را طاقت درک آن) عليه السالم(خداوند به کالمی که موسی

ِصلی هللا عليه وآله واصحابه(رامیگوقرآن مجيد رابه رسول . القاءکرد) عليه السالم( فھم موسی ِ ِِ َ َ َْ َْ ََ َ َ ُ  جبرئيل عليه ۀوسيله ب) َّ

  .ھيچ وجه انکار ورد آن جايز نيسته  محکمی بين خلق وخالق قرارداد، که بۀرا واسط م وحی فرمود که آنالسال

  .بپذير وبرھمه ببخشایان راگ ھمۀ بارخدايا ھمه راھدايت فرما وتوب

کاری ه ب .جھت درمذھب تعصب نداشته باش فتاری که نفع آخرت رادربرنداشته باشد خودداری کن، بیگاز!  يامسکين

ه ب. ياد خواھی آورده فتار مرابگزودی ازحال خود باخبر خواھی شد وه ب. بپردازکه سود دنيا وآخرت رادربرداشته باشد

ت باسربرھنه، بدون کاله خود می يابی، چه چيزی آنرا ازجراحات عقاب محفوظ می  مکافاۀزودی خودرا دربرابرنيز

  دارد؟

ازآنچه دراختيارداری تنھا . رفتار خواھی شدگزودی به رنج دنيا دوستی ه ردان چه بگ دل را ازمشغولی دنيا فارغ 

َصلی هللا عليه و(دراينمورد رسول اکرم . يرگذارا رادرنظر مگی گخوشی زند ِ ْ َ َ ُ َّ َسلمَ َّ َ العيش عيش : (چنين می فرمايد) َ َْ َْ ُ ْ َ

ِاآلخرة َِ . که که زھد عبارت است ازکم کردن آرزوھا ازآرزوھايت بکاه چرا. »انی آخرت استگی واقعی زندگزند«-)ْ

ان نيک گانگريزوبه بيگازنزديکان ناباب ب.  دوستی ميان خودوآنان راقطع نماۀازنزديکی دوستان ناباب بپرھيز ورشت

  .ر بپيوند زيرا خصال پسنديده موجب قرابت وخويشاوندی ميان افراد می شودرفتا
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تمام ھم وغم خودرا درطلب آنچه نصيب توست صرف مکن . دتؤ ازکسی پرسيده شد خويشاوندی چيست؟ جواب داد م

سمت درراه آنچه ق.  بی حاصل است،تو خواھد رسيد، لذا کوشش بيش ازحد معقوله مقدرتوست بای که زيرا بھره 

ِصلی هللا عليه وآله(توست سعی بی جھت منما که موجب خذالن وخواری است، بدين دليل رسول اکرم  ْ َ َ ُ َّ   : فرموده) َ

ُمن جملة عقوبات هللا تعالی لعبده طلب مالمض يقسم له« ُ ُ َُ َ َ َْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ْ َ َ ََ ُ ُ ان خود آنست که گار نسبت به بندگيکی ازعقوبات پرورد (- »ْ

  ).دارد  آنان نيست وامیۀی آنچه که بھرآنانرا به تکاپو

ری گمن عارف دارای دو نوع ديد است، يکی ظاھر وديؤدرآثار صنع الھی دقت کن تا به صانع برسی، م) يا غالم (

فتيھای عالم علوی می گان ظاھرآنچه راکه خداوند در روی زمين آفريده است می بيند وبا چشم باطن به شگباديد. باطن

بديھی است ازقريب محبوب . رددگمقام قرب الھی نائل ه ب رود و کنار  باطن اوۀابھای ظلمت ازديدرد تا تمام حجگن

من برداشته شد ازتمام ھواھای نفسانی وشيطانھای اندرونی ؤوقتی حجابھای ظلمانی ازدل م. چيزی پوشيده نمی دارند

 وکلوخ وسيم وزر درنظر گت است که سندستش داده می شود، دراين حاله نجينه ھای غيب بگاه گآن. عريان می شود

ر ومعانی گعاقالنه درآنچه بيان کردم بينديش، من به مغز مطلب اشاره می کنم، به باطن نصايحم بن. رددگاويکسان می 

  .اندرزھايم را تفھم نما

برانجام  عرضه بدار، زيرا اوست که داه خداونگ داری درپيشایه ازخدابه خلق شکايت مکن، بلکه ھرشکو) ياغالم (

نجينه ھای نيکوکاری يکی پوشيدن اسرار است، چه رازداری ازصفات گاز. تمام حوائج قادراست وغير اوکسی نيست

ر بادست راست صدقه دادی گونه ای که اگه ام سختيھا وبيماری ، ودادن صدقه، امابگرصبر به ھنگدي. نيکان می باشد

راد زياد دراين لجه غرق شده اند وجز فات دنيا برحذرباش، ارداب ماديگاز. دآن باخبرنشوزسعی کنی که دست چب  ا

ت که ھمه درآن غرق می شوند جز آنان که الطاف خداوند اس ژرفی ی دريایرداب عاليق دنيوگ. اندکی نجات نيافته اند

به رھاند دردنيا نيز  می منان راؤونه که ازغرقاب قيامت واھوال آن مگتبارک وتعالی شامل حالشان شود، وھمان

ذرند گمنان برآتش دوزخ می ؤنورھدايت ازغرق شدن دردريای ضاللت نجاتشان  می دھد، بدانسان که درقيامت تمام م

َقال هللا تعالی. زند آن برکنار می داردگان متقی راازگوخداوند متعال بند َ َ ًوان منکم اآل واردھا کان ربک حتما «: َ ْ ََ َ َِّ َ َ ُ ِ َ ََّ ِ ِ ِْ ُ ْ ْ

ًّمقضيا ِ ْ  ذرد واين امربرای خداقطعی وانجام شده است سپس افراد متقی را میگ نيست که برآتش دوزخ نازشماکسی(-»َ

  ).٧١ ت مريم آيۀسور .رھانيم وستمکاران رادرآن به زانو درمی آوريم

اه گان مخلص بدانند وآگبدين منظور که بند» سرد وسالمت برابراھيم باش« خدای تبارک وتعالی به آتش نمرود امرکرد

ونه که به آتش نمرودی که گھمان. خدا عشق ورزند وازغيراوپرھيز نماينده روند وفقط بگانه بگه تنھا به خدای يشوند ک

من، خطاب به دنياامر می ؤان مگبرای سوخت ابراھيم عليه السالم آماده شده بود فرمان خامش شدن رسيد، برای بند

من راچنان ازاين غرقاب می رھاند ؤ مۀطاف عميم خود بندوبه ال» ٔ ای دريای ھوسھای دنيوی بنده مراغرق منما«:شود

زيرا فضل وعنايات الھی شامل حال ھرکسی . ستم فرعونی  وغرق دردريا نجات داد ظلم و از که موسی عليه السالم را

ٍ ويرزق من يشاء بغيرحساب«.که خدا بخواھد می شود َ َ َِ ِ ِْ َْ ُ َ ُْ َ ُ . طا می فرمايد عبی حسابخداوند به ھرکه بخواھد روزی ( -»َ

ری ودرويشی وعزت وخواری نيز به مشيت گتوان .ًخيروبخشش ومنع تماما دريدقدرت اوست). ٢١٢ آيت بقره ۀسور

اه خلق گاه او روی آورد وازتوسل به درگپس عاقل کسی است که فقط به در.  امر اختياری نيستاينکسی رادر. اوست

  .اعراض نمايد

. طلبی ی وازخدا بريده ای وغضب خدارامیئرويده ای وخوشنودی اورامی جوگترامی بينم که به خلق ! ای بدبخت

بدان که عذاب الھی بسيار  و رفتار عذاب الھی خواھی شدگزودی ه ب. آبادانی دنيا رابه قيمت خرابی آخرت خريده ای

به بيماری، دچار  ءصورتھای طرد ازديار ووطن، ابتاله ب. ون داردگوناگھا وشکلھای گرفتاری خدا رنگ. دردناک است
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ی غم واندوه بروجود، يانيش زبان ودست مردم برتو گرديدن، ياچيرگرو ه دستی روبگخواری وذلت شدن، با فقر وتن

  . ظاھر می شود، ای درخواب غفلت آراميده بيدارشو

  .آمين!  ماراازين خواب غفلت بيدارفرماۀبارخدايا ھم

 ونيک وبد راتشخيص ندھد ونداند درشب به جمع آوری ھيزم بپردازدرجمع مال دنيا بمانند کسی مباش که د) ياغالم (

ونه می بينم، مانند ھيمه جمع کنی درشب تاريک درشنزاری پرازحشرات کشنده که گمن تورا بدين. چه دردست اواست

مراھی گز اه است چه نورآفتاب اوراگپس مانند ھيزم کش روزباش که ازحاصل کارش آ. ھرآن بيم ھالکش می رود

 متوسل می شود، الذا درامردين به نور توحيد وفروغ شرع وتقو. داند چه چيزی راجمع آوری می کند انيده است ومیرھ

  .يری کندگی جلوگوھوس وشرک محفوظ بدارد وازشتاب نابجايت درراه زند ترا ازافتادن دردام ھوا تا

وھرکه درکارھا صبر . ه می شودشتبادرانجام کارھايت عجله مکن، چون ھرعجول دچار خطا وا! فتاگش! وای برتو

آنچه ترابه . نانی وصبر ازجانب رحمأطان است وتعجله از اعمال شي. نی داشته باشد موفق است وبه موفقيت نزديکأوت

ونه گچ. زفنا نمی پذيردگنجينه ای است که ھرگپس قناعت بورز که قناعت .  درجمع مال دنياستهدارد عجل تعجيل وامی

 خدا راضی باش ۀبه داد خودرا ازنفس پرستی برحذر دار و. که نصيب تونيست ودر دست تونيستدرطلب چيزی ھستی 

ام ازھرچيزی بی نياز خواھی گچه دراين ھن.  عارفان خداباشیۀمالزم اين خصال باش تاازجمل. ازغير آن دوری کن و

دنيا درنظرت بيمقدار : زد کهخدای عزوجل ترا اسراری می آمو دارای قلبی مطمئن وباطنی پاک خواھی شد و. بود

جز خدای ه ھيچ چيزی راب. وآخرت درچشمت عزيز ودر باطنت جزخدای تبارک وتعالی چيزی باقی نخواھد ماند

  .رديد ھمه مردم عزيزشویدعزوجل عزيز مدار تا

 بسته رادر رمی خواھی دری بسته ای درپيش رويت باقی نماند ازخدای بترس چون خداوند کليد تمام درھایگا) ياغالم (

 اھرآنکس ازخدای بترسد وتقو(ـ»ومن يتق هللا  يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث اليحتسب« :قال هللا تعالی. اختياردارد

 طالق ۀسور. مان نمی بردبه اوروزی می رساندگی که ئ نجات فراھم می آورد وازجاۀداشته باشد خداوند برای اووسيل

  ).٣ تآي

 حق، ۀحق بدار نه درراه معارضه دانی مکن، وجود ومال واھل خودرا درراه تسليم برگ ازخدای تبارک وتعالی روی 

ون کنی وخودرابه رياء دربرابر حق دارای خصلت ھای رحم وعلم بدانی شرمنده نيستی؟ گرگکه اين روش راد آيا ازاين

ِخداوند است که مدبر ومدبر تواست. ان خداھستيدگ بندًتووتمام مردم عموما ْ ُ ُِّ می خواھی دردنيا وآخرت سعادت فيض رگا. َ

اه اوبدين شيوه بوده گدوستان خدا درپيش. دست آوری الزم است درقبال مقدرات وخواستھای خداساکت باشیه الھی راب

لباس ومزاوجت وباالخره کليه  خوراک و و خورد. کوچکترين حرکت راجزبه اذن وخواست خدا انجام نداده اند. اند

که  آرام ندارند تااين. آنان پايداران درراه حق بادل وجان بوده اند. ذار کرده اندگاست او وااذن وخوه امور خودرا ب

  . باطن خدای رادرک کنند ودر قيامت باچشم ظاھرۀدردنيا به ديد

ردان که گما بچشان، ومارا ازکسانی به ردان ولذت قرب خودرابگيت جمال وجالل خودرا روزی ما بارخدايا رو 

  .»وآتنا فی الدنيا حسنة وفی االخرة حسنة وقنا عذاب النار«. ری ترجيح می دھندگيز ديرضای ترابرھرچ

  

  

  

     

 

 


