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درويش وردک
 ١١می ٢٠١۵

مجلس سوم
)درعدم درخواست توانگری(
شيخ بزرگوار عبدالقادر)رضی ﷲ عليه( روزجمعه ھشتم ماه شوال سال  ۵۴۵ھجری قمری درمدرسۀ معموره چنين
بيان فرمودند:
ای درويش توانگری را آرزو مکن چه ممکن است موجب ھالک دين ونابوديت باشد  ،و توای بيمار تمنای سالمت
مکن که امکان دارد به سودت نباشد وموجب ھالکت شود .عاقل باش ونصيب خود را حفظ کن تا ستوده باشی به آنچه
خدای تبارک وتعالی بتو ارزانی داشته است قانع باش وبيشی َ َ َ
مطلب .ھرچه خدای عزوجل درنيجه تقاضا وتمنيات
بتوعطا فرمايد تيره وناخوشايند است ،صحت اين موضوع به تجربه رسيده است .ولی اگر درخواست وتمنا به دل بنده
القاء شد آن تقاضا مبارک وزبينده است ،مشروط به اينکه اکثر سؤال دربارۀ عفو وغفران و تمنای رحمت دردنيا
وآخرت باشد.
پس به آنچه دراختيار داری قانع باش وبرای خدا تعيين تکليف مکن! وبا اتکاء به قدرت ونيروی جوان ومال وثروت
نسبت به خدا وخلق اظھار وجود مکن ،چون تمام قدرتھا دربرابر خداحقير ونا چيز است .خداوند اينگونه بندگان را
گرفتار می کند وبدان ھرگرفتاری که خداوند موجد آن باشد سخت دردناک واليم است.
وای برتو! شگفتا! زبان تو مسلمان ولی قلبت ازاسالم بيزار است .گفتارت نشانۀ اسالم است اما رفتارت گواه کفر،
درظاھر مسلمانی ودرخلوت نه ،آگاه باش نماز وروزه وتمام اعمال خيری که انجام می دھی ،اگر به نيت وبه قصد
لقاءﷲ نباشد ارزشی ندارد ودرزمرۀ منافقين محسوب می شوی که از رحمت خدا بدورند .پس فوراً توبه کن وبه سوی
خدا بازگرد وازتمام گفتار ورفتار ناپسند خود اظھار ندامت وپشيمانی نما.
گروھی که دراعمال واقوالشان تملق نيست وافعالشان رنگ ريب وريا ندارد ،آنان رستگاران وباايمانان ،موحدی،
مخلصی وشکيبا يانند وبرتمام باليا ومصائبی که ازجانب خدا به آنھا برسد صابرند وبر نعمتھای حق نيز سپاسگراز
وشاکر .اول به زبان خدا را ياد می کنند سپس به قلب وبعد به ِسر  ،ھرگاه آزاری ازمردم ببينند درچھرۀ آنان به جای
خشم ونفرت تبسم رضا ظاھر می شود .ملوک وامرای دنيا عموماً درنظر آنان کم بھا ومعزولند .تمام کسانی که دردنيا
ھستند درديدگاه آنان مردگان وبيماران ناتوانی بيش نيستند .بھشت را به تمام ملحقاتش ناديده گرفته ودوزخ وتمام
اضافاتش را خاموش می پندارند جز به خدا به چيزی توجه ندارند .جھت واحدی دارند ،ازدنيا واھل آن به سوی آخرت
واھل آن حرکت کرده وبه پرودگار دنيا وآخرت می پيوندد .به آنان ملحق شويد ودوستدار آنان باشيد .باقلب ودل آگاه،
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ھمراه آنان را انتخاب نمائيد .قبل ازحرکت رفيق)حقيقی( به دست آوريد تابه منزل مقصود برسيد .ودرھای رحمت بين
شما و بين خداگشاده شود.
خداوند تبارک وتعالی به کسانی که اورا ياد می کنند وعده داده است که آنان را ياد ميکند تاوقتی که ذکر خدا تمام
گناھان راازدوش ذاکرين به دور کند .ذاکرين واقعی ھنگامی که به ياد خداھستند خودرا دارای وجود ميدانند وبه ھنگام
غفلت خود را نيست می انگارند.
تکفرون(»-مراياد کنيد تاشماراياد کنم وشکر
ْکروالی َو َال َ ْ ُ ُ
اذکرکم َواش ُ ُ ِ
بشنوقول خدای عزوجل که می فرمايدِ ُ ُ ْ َ ):
فاذکرنی َ ْ ُ ْ ُ ْ
مرابه جای آوريد وکفران نورزيد .سورۀ بقره ،آيت «١۵٢ -ذکرخدا را مالزم باشيد چون خداوند ذکر رادوست دارد.
قول خداوند راگوش دھيد که به زبان رسول گرامی) َ ﱠ
ذکرنی( »-من
اناجليس َ ْ
وسلم( می فرمايدُ ْ ِ َ َ َ ):
صلی ﷲُ َ َ ْ ِ
من َ َ َ ِ ْ
عليه َ َ ﱠ َ
ھمنشين کسی ھستم که مراياد می کند«.
پس مجالست خلق رھاکن وبه ذکر خدابپرداز تا ازھمنشينان اوباشی.
)ياغالم( دانشت توراصدا می زند ومی گويد :من گواھی به زبان تو ام چنانچه به من عمل نکنی ،واگر به من عمل
کردی ودستورات مرا رعايت نمودی آنگاه گواھی به نفع شما خواھم بود .پيغمبر اکرم) َ ﱠ
وسلم( می فرمايد:
صلی ﷲُ َ َ ْ ِ
عليه َ َ ﱠ َ
اجابهُ َ ِ ﱠ
ارتحل( »-علم به عالم الھام می کند که مرا بکاربند اگرجواب مثبت نشنوند می
باالعمل َ ِ ْ
)َ ِْ ُ
فان َ َ َ
العلم ِ ْ َ َ ِ
يھتف ْ ِ ْ ُ
واال ِ ْ َ ِ َ
رود« .برکتش می رود ورنج ومحنتش می ماند .دستگيری وپايمردی اش ازتوقطع وبه نزدمواليش می رود .دروقت
نيازمنديھا به کمک تونمی آيد ،به تمامی می رود وپوست خالی رابرايت باقی می گذارد ،چون مغز علم عمل است.
پيروی تو ازرسول اکرم َ ﱠ
وسلم ثابت نمی شود مگر اين که به آنچه فرموده است عمل کنی .ھرگاه به آنچه
صلی ﷲ ُ َ َ ْ ِ
عليه َ َ ﱠ َ
به تو امرکرده است عمل کردی قلب وسرت به قرب خداوند عزوجل نايل خواھد شد .علم تو ،ترا ندا می دھد به اين امر
الھی ،ولی تو نمی شنوی زيرا تودارای قلب واقعی نيستی ،پس آن را به گوش دل وباطن بشنو ،وگفتار وندايش راجواب
مثبت بده که ازآن بھره مند خواھی شد .علم توأم با عمل ترابه خدا نزديک می کند .ھرگاه به اين علم ظاھری عمل
کردی ،چشمۀ علم ديگری برروی تو بازمی گردد ،که اين دوچشمۀ علم ظاھر وباطن ،قلب ودرون ترا سيراب خواھد
نمود .دراين موقع است که زکاة اين علم برتوواجب می شود ،که بايدساير برادران دينی خودرا درآن باخود شريک
سازی ،چه زکاة علم نشر آنست ودعوت خلق به سوی خدای يکتا.
بغير
انما ُيوفی الصابرون َ ْ َ ُ ْ
اجرھم ِ َ ْ ِ
)ياغالم( ھرکه شکيبائی پيشه کرد ارجمند شد .خدای تبارک وتعالی می فرمايد ِ ) :ﱠ َ
حساب( »-ھمانا پاداش شکيبايان حساب ناپذير داده می شود .سورۀ زمر آيت.«١٠ -
ِ َ
ازماحصل کسب وکار وفعاليت خود بخور ،دينت را وسيلۀ ارتزاق قرارمده ،مال حالل به دست آر وديگران را در آن با
خود برابر بدان وازآن بھره مند شان گردان ،چه کسب و کار مشروع ازمراتب راستان وفعل نيکوکاران است .خود
ازکار وپيشه ای که دارند به تنھائی برخوردارنيستند ودرويشان ومستمندان رادرآن شريک می دانند .خواھان بخشايش
حقند وبدينوسيله رضای خدا رابه دست می آورند .دراين خصوص گفتار گھربار رسول اکرم) َ ّ
صلی ﷲُ َ َ ْ
وسلم(
علي ِه َ َ ﱠ َ
لعياله( »-مردم روزی خوار
عزوجل َ َ َ ﱡ
رابشنو که می فرمايد َ ) :ﱠ ُ
انفعھم ِ َ َ ِ ِ
عيال ِ
عزوجل َ ْ َ َ ُ ْ
الناس ِ َالی ﷲِ َ ﱠ َ َ ﱠ
ﷲ َ ﱠ َ َ ﱠ
واحب ﱠ ِ
الناس َ َ ُ
خدايند ،وکسی نزدخدامحبوبتراست که برای نان خورھايش مفيد ترباشد«.
دوستان خداھمواره ديگران راباخود درنعمتھا برابر می دانند .وقتی به قرب خداوند نائل می شوند کوروکر می گردند
وجزازخدا ازديگری چيزی نمی شنوند ،وديگری رانمی بينند .فقط به قرب عشق می ورزند ،وھيبت وشکوه جالل حق
دلھای آنان رامی پوشاند ،آنگاه ازفوايد محبت درنزد محبوب بھره مند ومستفيد می گردند.
آنان غرق درجمال وجالل ايزد وبه چپ وراست توجھی ندارند ،عظمتی درپيش روی دارند که قفا ندارد .تمام جن
وانس وفرشته آنان را خدمت گزارند ،انواع مخلوقات فرمانبدارشان می شوند ،وعلم حکمت به فرمانشان درمی آيد.
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ازفضل خداوند تغذيه می شوند وبه انس وقرب الھی موفق می گردند ،ازطعام فضل وبرکات متغذی می شوند،
وازشراب انس می نوشند.
رغبتی به شنيدن کالم خلق ندارند وخلق در وادی ھستند وآنان در وادی ديگر ،خلق رابه انجام دستورات خدامی خوانند،
و از ارتکاب منھيات بازمی دارند ،به نيابت ازجانب رسول اکرم) َ ﱠ
وسلﱠَم( .چون آنان وارث حقيقی انبياء
عليه َ َ
صلی ﷲُ َ َ ْ ِ
مبلغ فراخوانی مردم اند به درگاه حق عزوجل ،حجت وبرھان خدای رادوست دارند وھرچيزی را درجای
می باشندِ َ ُ ،
خود قرار می دھند ،وبه ھرفردی به اندازۀ استعدادش ازفضل خداوند عطا می کنند .اجروپاداشی دربرابرخدمت به خلق
وارشادشان نمی طلبند ،برای رضای نفس وطبع ،عملی انجام نمی دھند ،تنھا برای رضای خدا دوستی می کنند،
وبازبرای رضای خدا دشمنی می نمايند .تمام اعمال وافعالشان برای رضای خداخالصه می شود نه برای ديگران،
ھرکه رااين مقام حاصل شد ،رستگاری وفالح نصيب اومی شود .وتمام جن وانس وفرشته وآنچه درآسمانھا وزمين اند
ھمه دوستدار اومی شوند.
اما ای مطيع وبندۀ نفس! که بندگی خلق رابرگزيده ای وخدارافراموش کرده ای ،طمع داری بااين خصال زشت به آن
مقام عالی برسی؟ بدان که بزرگواری وکرامتی درخود نخواھی يافت .اول تسليم شو سپس به خدا برگرددوتوبه کن،
آنگاه ياد بگير وبااخالص به کار ببر ،وگرنه رستگار نخواھی شد.
شگفتا! بين من وشما دشمنی وجود ندارد ،جزاينکه من حق می گويم وبه حق دعوت می کنم ولی جواب قبول نمی شنوم.
ھرگاه کالم مرا درامردين باخشونت استعماع کردی بدان خدای تبارک وتعالی است که مرابه گويائی آن وادارکرده
است ،ھرگاه به نزد من آئی بيا ،منتھی به اين شرط که ھواھای نفسانی راازخود دور کرده وخودی خودرا ازدست داده
باشی ،آنوقت اگرديدۀ بصيرت داشته باشی مرا نيز عريان وبه دور ازاين خصال خواھی ديد .لکن درک توبيمار است
وآن را درنمی يابی .ای مريد من! ھمنشين من! بھره وری ازارشادات من مورد عالقۀ من است .دراقوال من رنگ دنيا
نيست ھرکس به دست من توبه کردونسبت به من حسن ظن داشت وبه آنچه بدوالقاء می کنم عمل کرد ،انشاء ﷲ وتعالی
به مقصود خواھد رسيد.
پيغمبران خلق خدارا رابا مواعظ گفتارشان راه نمائی کردند و اولياء باگفتار انبياء ودستورات آنان نيز خلق را رھنمائی
می کنند چه اين عمل الھی است وبه دلھای اولياء می رسد .چون اولياء واوصياء جانشينان انبياء اند وغالمان آنانند،
خداوند به کالمی که موسی)عليه السالم( طاقت درک آن را نداشت بااوسخن گفت او امر خودرا بدون واسطه به عقل و
فھم موسی )عليه السالم( القاءکرد .وقرآن مجيد رابه رسول گرامی) َ ﱠ
واصحابه( به وسيلۀ جبرئيل عليه
وآلهَ َ َ ْ َ ِ ِ
عليه َ ِ
صلی ﷲُ َ َ ْ ِ
السالم وحی فرمود که آن را واسطۀ محکمی بين خلق وخالق قرارداد ،که به ھيچ وجه انکار ورد آن جايز نيست.
بارخدايا ھمه راھدايت فرما وتوبۀ ھمگان رابپذير وبرھمه ببخشای.
يامسکين! ازگفتاری که نفع آخرت رادربرنداشته باشد خودداری کن ،بی جھت درمذھب تعصب نداشته باش .به کاری
بپردازکه سود دنيا وآخرت رادربرداشته باشد .به زودی ازحال خود باخبر خواھی شد وگفتار مرابه ياد خواھی آورد .به
زودی خودرا دربرابرنيزۀ مکافات باسربرھنه ،بدون کاله خود می يابی ،چه چيزی آنرا ازجراحات عقاب محفوظ می
دارد؟
دل را ازمشغولی دنيا فارغ گردان چه به زودی به رنج دنيا دوستی گرفتار خواھی شد .ازآنچه دراختيارداری تنھا
خوشی زندگی گذارا رادرنظر مگير .دراينمورد رسول اکرم ) َ ﱠ
عيش
سلم( چنين می فرمايدُ ْ َ ْ َ ) :
العيش َ ْ َ
صلی ﷲُ َ َ ْ ِ
عليه َو َ ﱠ َ
اآلخرة(»-زندگی واقعی زندگانی آخرت است« .ازآرزوھايت بکاه چرا که که زھد عبارت است ازکم کردن آرزوھا.
ْ ِ َ ِ
ازنزديکی دوستان ناباب بپرھيز ورشتۀ دوستی ميان خودوآنان راقطع نما .ازنزديکان ناباب بگريزوبه بيگانگان نيک
رفتار بپيوند زيرا خصال پسنديده موجب قرابت وخويشاوندی ميان افراد می شود.
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ازکسی پرسيده شد خويشاوندی چيست؟ جواب داد مؤدت .تمام ھم وغم خودرا درطلب آنچه نصيب توست صرف مکن
زيرا بھره ای که مقدرتوست به تو خواھد رسيد ،لذا کوشش بيش ازحد معقول ،بی حاصل است .درراه آنچه قسمت
توست سعی بی جھت منما که موجب خذالن وخواری است ،بدين دليل رسول اکرم ) َ ﱠ
عليه وآله( فرموده:
صلی ﷲُ َ َ ْ ِ
طلب َ َ
يقسم َلهُ«) -يکی ازعقوبات پروردگار نسبت به بندگان خود آنست که
»ِ ْ
لعبده َ َ ُ
عقوبات ﷲِ َ َ
تعالی ِ َ ْ ِ ِ
جملة ُ ُ َ ِ
من ُ ْ َ ِ
مالمض ُ ْ ِ ْ
آنانرا به تکاپوی آنچه که بھرۀ آنان نيست وامی دارد(.
)يا غالم( درآثار صنع الھی دقت کن تا به صانع برسی ،مؤمن عارف دارای دو نوع ديد است ،يکی ظاھر وديگری
باطن .باديدگان ظاھرآنچه راکه خداوند در روی زمين آفريده است می بيند وبا چشم باطن به شگفتيھای عالم علوی می
نگرد تا تمام حجابھای ظلمت ازديدۀ باطن او کنار رود و به مقام قرب الھی نائل گردد .بديھی است ازقريب محبوب
چيزی پوشيده نمی دارند .وقتی حجابھای ظلمانی ازدل مؤمن برداشته شد ازتمام ھواھای نفسانی وشيطانھای اندرونی
عريان می شود .آنگاه گنجينه ھای غيب به دستش داده می شود ،دراين حالت است که سنگ وکلوخ وسيم وزر درنظر
اويکسان می گردد .عاقالنه درآنچه بيان کردم بينديش ،من به مغز مطلب اشاره می کنم ،به باطن نصايحم بنگر ومعانی
اندرزھايم را تفھم نما.
)ياغالم( ازخدابه خلق شکايت مکن ،بلکه ھرشکوه ای داری درپيشگاه خداوند عرضه بدار ،زيرا اوست که برانجام
تمام حوائج قادراست وغير اوکسی نيست .ازگنجينه ھای نيکوکاری يکی پوشيدن اسرار است ،چه رازداری ازصفات
نيکان می باشد .ديگرصبر به ھنگام سختيھا وبيماری  ،ودادن صدقه ،امابه گونه ای که اگر بادست راست صدقه دادی
سعی کنی که دست چب ازآن باخبرنشود .ازگرداب ماديات دنيا برحذرباش ،افراد زياد دراين لجه غرق شده اند وجز
اندکی نجات نيافته اند .گرداب عاليق دنيوی دريای ژرفی است که ھمه درآن غرق می شوند جز آنان که الطاف خداوند
تبارک وتعالی شامل حالشان شود ،وھمانگونه که ازغرقاب قيامت واھوال آن مؤمنان را می رھاند دردنيا نيز به
نورھدايت ازغرق شدن دردريای ضاللت نجاتشان می دھد ،بدانسان که درقيامت تمام مؤمنان برآتش دوزخ می گذرند
حتما ً
ربک َ ْ
قال ﷲَ َتعالیْ ِ َ » :
واردھا َ َ
منکم ِ ﱠاآل َ ِ ُ َ
کان َ ﱢ َ
وخداوند متعال بندگان متقی راازگزند آن برکنار می داردَ َ .
وان ِ ْ ُ ْ
َ ْ ِ ًّ
مقضيا«)-ازشماکسی نيست که برآتش دوزخ نگذرد واين امربرای خداقطعی وانجام شده است سپس افراد متقی را می
رھانيم وستمکاران رادرآن به زانو درمی آوريم .سورۀ مريم آيت .(٧١
خدای تبارک وتعالی به آتش نمرود امرکرد»سرد وسالمت برابراھيم باش« بدين منظور که بندگان مخلص بدانند وآگاه
شوند که تنھا به خدای يگانه بگروند وفقط به خدا عشق ورزند وازغيراوپرھيز نمايند .ھمانگونه که به آتش نمرودی که
برای سوخت ابراھيم عليه السالم آماده شده بود فرمان خامش شدن رسيد ،برای بندگان مؤمن ،خطاب به دنياامر می
شود »:ای دريای ھوسھای دنيوی بندهٔ مراغرق منما« وبه الطاف عميم خود بندۀ مؤمن راچنان ازاين غرقاب می رھاند
که موسی عليه السالم را از ظلم و ستم فرعونی وغرق دردريا نجات داد .زيرا فضل وعنايات الھی شامل حال ھرکسی
بغيرحساب« )-خداوند به ھرکه بخواھد روزی بی حساب عطا می فرمايد.
ويرزق َ ْ
که خدا بخواھد می شودُ ُ ْ َ َ ».
من َ َ ُ
يشاء ِ َ ْ ِ ِ َ ٍ
سورۀ بقره آيت  .(٢١٢خيروبخشش ومنع تماما ً دريدقدرت اوست .توانگری ودرويشی وعزت وخواری نيز به مشيت
اوست .کسی رادراين امر اختياری نيست .پس عاقل کسی است که فقط به درگاه او روی آورد وازتوسل به درگاه خلق
اعراض نمايد.
ای بدبخت! ترامی بينم که به خلق گرويده ای وخوشنودی اورامی جوئی وازخدا بريده ای وغضب خدارامی طلبی.
آبادانی دنيا رابه قيمت خرابی آخرت خريده ای .به زودی گرفتار عذاب الھی خواھی شد و بدان که عذاب الھی بسيار
دردناک است .گرفتاری خدا رنگھا وشکلھای گوناگون دارد .به صورتھای طرد ازديار ووطن ،ابتالء به بيماری ،دچار
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خواری وذلت شدن ،با فقر وتنگدستی روبه رو گرديدن ،ياچيرگی غم واندوه بروجود ،يانيش زبان ودست مردم برتو
ظاھر می شود ،ای درخواب غفلت آراميده بيدارشو.
بارخدايا ھمۀ ماراازين خواب غفلت بيدارفرما! آمين.
)ياغالم( درجمع مال دنيا بمانند کسی مباش که درشب به جمع آوری ھيزم بپردازد ونيک وبد راتشخيص ندھد ونداند
چه دردست اواست .من تورا بدينگونه می بينم ،مانند ھيمه جمع کنی درشب تاريک درشنزاری پرازحشرات کشنده که
ھرآن بيم ھالکش می رود .پس مانند ھيزم کش روزباش که ازحاصل کارش آگاه است چه نورآفتاب اورا زگمراھی
رھانيده است ومی داند چه چيزی راجمع آوری می کند .لذا درامردين به نور توحيد وفروغ شرع وتقوا متوسل می شود،
تا ترا ازافتادن دردام ھوا وھوس وشرک محفوظ بدارد وازشتاب نابجايت درراه زندگی جلوگيری کند.
وای برتو! شگفتا! درانجام کارھايت عجله مکن ،چون ھرعجول دچار خطا واشتباه می شود .وھرکه درکارھا صبر
وتأنی داشته باشد موفق است وبه موفقيت نزديک .عجله از اعمال شيطان است وتأنی وصبر ازجانب رحمان .آنچه ترابه
تعجيل وامی دارد عجله درجمع مال دنياست .پس قناعت بورز که قناعت گنجينه ای است که ھرگزفنا نمی پذيرد .چگونه
درطلب چيزی ھستی که نصيب تونيست ودر دست تونيست .خودرا ازنفس پرستی برحذر دار و به دادۀ خدا راضی باش
و ازغير آن دوری کن .مالزم اين خصال باش تاازجملۀ عارفان خداباشی .چه دراين ھنگام ازھرچيزی بی نياز خواھی
بود .دارای قلبی مطمئن وباطنی پاک خواھی شد و خدای عزوجل ترا اسراری می آموزد که :دنيا درنظرت بيمقدار
وآخرت درچشمت عزيز ودر باطنت جزخدای تبارک وتعالی چيزی باقی نخواھد ماند .ھيچ چيزی رابه جز خدای
عزوجل عزيز مدار تادرديد ھمه مردم عزيزشوی.
)ياغالم( اگرمی خواھی دری بسته ای درپيش رويت باقی نماند ازخدای بترس چون خداوند کليد تمام درھای بسته رادر
اختياردارد .قال ﷲ تعالی »:ومن يتق ﷲ يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث اليحتسب«ـ)ھرآنکس ازخدای بترسد وتقوا
داشته باشد خداوند برای اووسيلۀ نجات فراھم می آورد وازجائی که گمان نمی بردبه اوروزی می رساند .سورۀ طالق
آيت .(٣
ازخدای تبارک وتعالی روی گردانی مکن ،وجود ومال واھل خودرا درراه تسليم به حق بدار نه درراه معارضۀ حق،
آيا ازاين که اين روش رادگرگون کنی وخودرابه رياء دربرابر حق دارای خصلت ھای رحم وعلم بدانی شرمنده نيستی؟
ومدبر تواست .اگرمی خواھی دردنيا وآخرت سعادت فيض
تووتمام مردم عموماً بندگان خداھستيد .خداوند است که ُ َ ﱢ
مدبر ُ ْ ِ
الھی رابه دست آوری الزم است درقبال مقدرات وخواستھای خداساکت باشی .دوستان خدا درپيشگاه اوبدين شيوه بوده
اند .کوچکترين حرکت راجزبه اذن وخواست خدا انجام نداده اند .خورد و خوراک و لباس ومزاوجت وباالخره کليه
امور خودرا به اذن وخواست او واگذار کرده اند .آنان پايداران درراه حق بادل وجان بوده اند .آرام ندارند تااين که
دردنيا به ديدۀ باطن خدای رادرک کنند ودر قيامت باچشم ظاھر.
بارخدايا رويت جمال وجالل خودرا روزی ماگردان ولذت قرب خودرابه ما بچشان ،ومارا ازکسانی بگردان که
رضای ترابرھرچيز ديگری ترجيح می دھند» .وآتنا فی الدنيا حسنة وفی االخرة حسنة وقنا عذاب النار«.
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