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مجلس سی وپنجم)درخوف ازخدا(
شيخ بزرگوار )رضی ﷲ تعالی عنه( فرمودند :وای برشما! ای متکبرين عبادتھای شما به زمين فرونمی رود که ازنظر
يصعد
اليه َ ْ ُ
پنھان شود ،بلکه به آسمان صعود می کند ،ومورد بررسی قرارمی گيرد .خدای عزوجل فرموده استِ ْ َ ِ ...» :
يرفعهُ«)-سخنان پاک به سوی اوباال می رود ،وکردارنيک است که آن سخنان راباال می
الصالح َ ْ َ ُ
العمل ﱠ ِ ُ
الکلم ﱠ ﱢ ُ
الطيب َو ْ َ َ ُ
ْ َُِ
برد .سورۀ فاطر آيه(١٠
پروردگار ما برعرش قراردارد ،و مسلط برکائنات ،وعلمش محيط برتمام اشياء وموجودات است .درقرآن کريم ھفت
آيت است که بدين معنی اشارت دارند ،که به علت جھل وخودخواھی شما نمی توانم ازبيان آن صرف نظرکنم.
مرا به شمشيرت ،ھرآنگونه که مايلی تھديد کن ،يا ھرطورمی خواھی مرابه مال دنيا ترغيب نما ولی بدان که جز ازخدا
ازکسی باک ندارم ،اميدم به خداست والغير ،او را می پرستم نه غيراورا ،اعمال وعباداتم صرفاً برای رضای خاطر
اوست نه غير ،روزی من دردست قدرت اوست ،نه به دست ديگری .ھمۀ مردم بندگان اويند ،وھرچه دارند ازموالست.
گفته شده است که حدود پانصد نفر به دست شيخ اسالم آورده اند ،درحدود بيست ھزارنفرتوسط ايشان توفيق توبه
يافتند .واين ازبرکات وجود گرانمايه وبزرگ محمد مصطفی) َ ﱠ
وسلم( می باشد.
صلی ﷲُ َ َ ِ
عليه وعلی آله َ َ ﱠ َ
من ْ َ
رسول«ـ)دانای نھانيھاست واحدی رابرنھانی او آگاھی نيست،
ارتضی ِ ْ
الغيب َفال ُ ْ ِ ُ
غيبه َ َ
يظھر َعلی َ ْ ِ ِ
عالم ْ َ ْ ِ
من َ ُ ٍ
احداً ِ ّاال َ ِ
» َ ُِ
جزھرکه راازرسوالن که خدابخواھد .سورۀ جن .آيت  .(٢۶اسرار غيب نزد خداست ،بدونزديک شو تاآنچه که
نزداوست ببينی .حب شھرودياروزن وفرزند راازدل بيرون کن ،وبه سوی حق برو ،وزمانی که به باب قرب رسيدی،
جزبه لقاءﷲ به چيزی مينديش .اگرطبقی پرازطعام به نزدت آوردند ،چيزی مخور .اگردرحجره ای ساکنت گردانيدند،
ساکن مباش ،اگرزنت دادند ازاودوری کن.
کوچکترين اعتنائی به اين چيزھا مکن ،تاخاک آلوده وبالباس فقر وبارنج و زحمتی که تحمل کرده ای ،به لقاء ﷲ
برسی ،آنگاه او مطعمت خواھد بود ،وازشراب رحمتت می نوشاند ،به انس جمال وجالل خودوحشتت را زايل می کند،
برايت گشايش حال حاصل می کند ،رنجت رابه راحت ،و ترست رابه امن بدل می فرمايد ،آنگاه توانگری ات لقای او،
وديدارش طعام وشراب ولباست خواھد بود.
معنی توالی خلق به خالق چيست؟ خوف ازخدا ،اميد به خدا ،سکون وآرامش يافتن با ياد او ،اعتماد به ذات او ،اينھاست
معنی توالی مؤمن به خدا.
»ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفی االخره حسنه وقنا عذاب النار« آمين.
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