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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
  درويش وردک

 ٢٠١۵ اگست ٠١
  

 )درعدم اعتماد به دنيا( يکم وه مجلس پنجا
  :دندھجری قمری چنين فرمو۵۴۵روزدھم شعبان سال ) رضی هللا تعالی عنه(شيخ عبدالقادر

ً دنياسراسرحکمت وعمل، وآخرت تماما  قدرت است، دنيابرمبنای حکمت استواراست وآخرت برپايه قدرت، پس 

. دردارحکمت بمقتضای آن عمل نما. دردارحکمت، عمل آخرت را ترک مکن، ودرسرای قدرت ازقدرت حق غافل مشو

  .ين شيوه کسانی است که ضعف ايمان دارند شانه خالی کنی، زيراامسؤوليتقضاوقدررابھانه قرارمده که اززيربار

ی پيدانمی کند، مبتنی گمومن دراين دنيا آرامش ندارد، وبه آنچه که درآن است، دلبست:بازفرمودند) رضی هللا عنه(وشيخ

يرد، اماقلبا بخدامشغول است، برباب حق مقيم است، تاحب شديد دنيا گومنطبق باحکم شريعت بھره خودرا ازآن می 

اذن دخول يابد، تااثر باطن به قلب واثر قلب به نفس برسد وآنرابمقام مطمئنه برساند، که درنتيجه تمام اعضا کناررود و

رفتاری اھل وعيال وشرور خلق فارغ خواھدشد، وباتمام وجود درخدمت خالق گوجوارح بطاعت خدادرمی آيند، از

رافاعل کل ميداند، وخود راطالب وحق رامطلوب ر موجودی نيست، خداگيرد، وچنان می پندارد که جز خداديگقرارمی 

رنه کسی رامی شناسد ونه کسی رامی بيند، تماما درذات خداوند محو می شود، که ھروقت گانه می شمارد، ديگي

رباراوراھشياری می بخشدوبھدايت گخداوند بخاطر مصالح خلق دي» ثم اذا شاء انشره«خدااراده نمايد زنده اش می کند،

  .ران نيزصبر وطاقت داشته باشدگردد، وبرآزارواذيت ديگميکند، تابه ارشاد مشغول آنان مأمورش 

انه، فرمانبرداران گھمواره با خدايند وازغيراوبي. پاسبانان دلھايندوباطن، ودراجرای امر حق پايداران) اولياء هللا( قوم

می شود، ازايمان، وانس به خدانزد توخبری روه نزد توچه چيزی يافت گای منافق،ازاعمال اين . خداونداند نه مطيع غير

 گنگتوبفصاحت وزبان آوری قناعت نموده ای، وقلبت الل و. نيست بزودی خواھی مرد، وازاعمالت پشيمان می شوی

ای دل مرده، ای غافل ازافعال قوم، ای . فصاحت خاص قلب است نه زبان. است، بدان که اين کاربرايت سودی ندارد

  .ران يکبارگری، وبرديگرحمت حق، برنفس خودھزار بارببدبخت، ای محجوب از

رنه گردان،وگردان، صالح آنانرا بدست من ميسر گفتارم سودمند گالل بودم، تازبانم دادی، پس خلق راب!  بارخدايا

  .بازمراالل نما

 وحرص  سرخ دعوت می کنم، وآن مخالفت نفس وھوای طبع است،ومبارزه باشيطان شھواتگشمارابه مر) ياقوم  (

کل يوم ھو «:حق عزوجل فرموده است. دنيا، وترک اتکاءبه دنيا، دراين راه کوشش کنيد، ويأس ونوميدی بدل را ندھيد

  .»فی شأن

ی، ازاودرخواست کن به علم گ ازخداوند درخواست نمابارحم وشفقت باتوبرخورد نمايد، نه بمقتضای استحقاق وشايست

. بادل وجان ازخداطلب مغفرت نما، نه با زبان آوری.  خودت که ناقص ونارساستخود مصالح تراتأمين نمايد، نه به علم
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ازوی فراتر ازعلم وقدرت خود بخواه، خويش رادر برابر اوفقير و ناتوان بشمار، اظھارقدرت وتوانمندی مکن، خودرا 

  .عاقل ومدبر مدان، سراپای وجودت رادراختيار اوقرارده

علم فاقد عمل بسوی خلقت می کشاند، وعلم توأم باعمل بخدايت ميرساند، . جاھل است ھرآنکس که عامل به علمش نبود، 

ودراينچنين حالی است که مورد عنايت و . وازدنيا بيزارت می کند، باطنت را بينا وازآرايش ظاھر بدورت ميدارد

ايت وتوجه خويش اوصالحين راتحت عن(-» وھويتولی الصالحين«يری، چه خداوند فرمودهگسرپرستی حق قرار می 

به ظاھروباطن آنان توجه می کند، ظاھرشان رابادست حکمت وباطنشان رابادست علم پرورش می دھد، ). قرار ميدھد

يرند، وجزبرای رضای گر غيرازخدا ازکسی باکی ندارند، به عطای کسی اميدوارنيستند، جزازخدا ازکسی نمی گکه دي

  .نس بخداست که آرامش حاصل می کنندازھمه وحشت دارند، وتنھا باا. اونمی بخشند

ای منافق توبنده دنيايی .  اين آخرزمان است، تغيير وتبديل درآن زياد شده است، زمان فترت است،زمان نفاق است

َاذا تزين العبد بعمل اآلخرة وھو« :فرموده است) صلی هللا عليه وسلم(پيغمبراکرم. واعمالت کال بخاطر دنياست َُ ُِ ِ َِ َ َْ َِ َ ِ ْ ْ َ َّ ُ اليريدھا َ ْ ِ ُ

ِو اليطلبھا،لعن فی السموات باسمه ونسبه ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ َْ ِ َّ َ َ ُ اه بنده ای خودرابه عمل آخرت آراست، ولی باطنا درطلب آن نبود، گ ھر(- »ُ

  ).يردگازآسمان به اسم ونسب موردلعن ونفرين قرارمی 

 ستاراست، من نيز ازافشای رازشما  اين منافقين، شمارا ازطريق علم وحکمت شناخته ام، لکن بجھت اينکه خداوند

آيا ازوجود خود شرم نداری که به معاصی ونجاسات ظاھری آلوده است؟ وادعای طھارت ! وای برتو. خودداری می کنم

ونه ادعای ادب خالق راداری؟ معلم تو ازتوراضی گتوھنوز ادب ظاھری راکسب نکرده ای، چ! باطن رانيز داری

رفته ای وبه لھوولعب مشغولی، تازمانيکه به توحيد کامل نرسی، گوازادب اوبھره ای ناوامرش رابجانياوردی، . نيست

ٔوازھستی خود خارج نشوی، ودرامان لطف حق نياويزی، درزير بالھای انس بسان خروس دانه رحمت برنچينی،و آب 
روسی که ازمرغان اه خگربدين پايه ومايه رسيدی، آنگمشاھده جالل وجمال ننوشی،نميتوانی مدعی قرب باشی، ا

  .ھداری می کند، تونيز متوانی راھنمای خلق بسوی خالق باشیگپرستاری ون

رفته می شود نه ازکتاب گ ای جاھل کتاب ودفتر راترک کن، باسربيا ونزد من بنشين، علم اززبان و دھان مردا ن 

که بحق پايدارند، وازغيرحق فانی رفته ميشود گودفتر، اززبان حال آموخته ميشود، نه از لسان قال، ازمعلمينی فرا

  .وبيخبر

درارتباط باغير خدابسان . فانی شدن ازخود وخلق وبقا ودوام بخدا: ی عبارت است ازگونيھا وتحوالت مثبت زندگرگ د

اه اوبه انجام گاه حقند، ومدام درپيشگآنان راخادم باش که مقيم در. مرده باش، وبه عالقه ورابطه باخداوند زنده شو

رمند، ازآنچه که نھی فرموده است، بدورند، وبارضايت خدامقدرات وی راپذيرفته اند، درکم وبيش زبان گ سراوامرش

رند، پس تونيز ازخدمت خالق غافل مشو، وبخدمت نفس مپرداز، ودربرآوردن گاعتراض ندارند، بلندی وپستی رانمی ن

  .آرزوھا واميالش سعی مکن

رفتند بخاطر رحمت برآنان است، نه اينکه گرچيزی گ چيزی نمی ستانند، بکله ا اولياء هللا، ازروی خواھش نفس ازخلق

ردارای عقل بودی، گتونيز ا. نفس ايشان بمقام مطمئنه رسيده است، تماما دراختيار خداوند قراردارد. ازروی نياز باشد

. ھترين راه سکوت استدربرابر خواستھای نفس ب. رايش نشان ميدادیگازخدمت نفس دست برميداشتی وبخدمت خالق 

فتار ديوانه ای بدان که سخنانش توجھی نمی شود، به خواھشھايش اعتنايی گفتارش را مانند گخواستش رابرديوار بزن، 

  .مکن، زيراھالکت درپذيرش درخواستھای اوست، وصالح وصواب درردآنست

نافرمان وعاصی بود، تمام ر گاه دراطاعت خدابود، روزيش به فراوانی ازھرسويی خواھد رسيد، واگنفس ھر

مارده خواھدشد، وبه خسران دوسرای گرفته می شود، رنج وھالک براوگدرھابرويش بسته ميشود، کليه وسايل ازاو
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دچار می شود، به ھرجانب توجه کند، نصيب مفروض خودرا درخواھد يافت، بدون رنج وتعب آنچه راکه بروی فرض 

  .ل استاست انجام ميدھد، وازغير خدا فارغ البا

نعمت راباقيچی ) کبوتر(بالھای. رنه درانتظار نابودی ثروت خودباشيدگ ای مالداران، شکر نعمت حق رابجای آريد، و

  .رنه ازدستتان پرواز خواھدکردگشکر کوتاه کنيد، و

ياتی که آيا ح. رچه ظاھرا حيات داشته باشدگاه حق مرده باشد، اگ به عقيده شما مرده کييست؟ مرده آن است که درپيش

  !ونه افراد مرده واقعی، وزنده ظاھری نيستند؟گدرتحصيل شھوات ولذات دنيوی صرف شود، چه ارزشی دارد؟ وآيا اين

  . بارخدايا، مارا بيادخود زنده دار، وازاتکاء بغير بميران

ه اين بازی ھای اه طبع وتفکر وانديشه ھنوزکودکی، تابکی بگرفته ای، وازديدگ ای کسيکه بواسطه کھولت سن شيخ نام 

ٔانه ادامه ميدھی، وھمواره دنيارا مدنظر قرار ميدھی؟ آيانميدانی قصد تومعقول نيست؟ وآيانميدانی که بنده کسی گبچ
راختيارت گرزمام اختيارخويش رابه دنيا سپردی، بدان که بنده دنيائی، واگا! ھستی که زمام اختيارت دردست اوست؟

راختيارت رابدست نفس وھوی گا. اه بنده خدايیگذار کردی، آنگر خودرا بحق واگرابدست آخرت سپردی، بنده آنی، وا

ر ودرست بيانديش که زمام امورخودرا بايد به بسپاری؟ بيشتر شما گدرست بن. وخلق دادی مسلما چاکروبنده آنان ھستی

ار وخالق دنيا گی پرورددرطلب دنيا می باشند، واندکی ازشما خواستارآخرتند، وبندرت پيداميشود کسيکه طالب لقا

  .وآخرت باشد

عاقل باشيد، . ران حسن ادب رارعايت کنيد، وازمنازعه وسوء ادب که موجب ھالک است، حذرنمائيدگ درمعاشرت بادي

ونه اعمال به اندازه بال پشه ای درنزد خدا ارزش ندارد، گشمااعمالتان رابصورت عادت انجام می دھيد، بدانيد که اين

نجينه ای که فنا ناپذيراست ھماناصدق واخالص است، گ. اوباطنا ودرتمام احوال بااخالص عمل کيندر اينکه ظاھرگم

  .وخوف ورجا ازاو درتمام احوال

اه به يکی ازصلحا برخوردی درمقابل اومتواضع وفروتن باش، باوی گ برتوالزم است که ايمان داشته باشی، وھر

 آخرت، واين نتيجه سوء ادب وبی نزاکتی تست بخداوند عزوجل، وبدبينی ای سست عقيده، نه دينا داری نه. منازعه مکن

)نسبت به اولياء هللا وابدال ذارشده است که به پيغمبران گبدانان اموری وا. که خداوند آنان رامقام ومنزلت داده است). عَ

يھای دنيا پاک شده، گ ازآلودرديده، ازنفوس خويش فانی اند، حياتشان بواسطه انس حق است،دلھايشانگذار گوصديقان وا

، ودراين )الحول والقوة االبا العی العظيم(وآنان ذکرند به . خداوند علم وقدرت وحکمت خويش را بديشان نمايانده است

) رحمت خدابراوباد(معاذ.  زده اندگقول کامال صادقند،  تمام حول وقدرت خودرافنا کرده وبحول وقوت خدای چن

  .ردانگربه آنچه که من می خواھم، موفقم نميداری، دربرابر خواست خود صبورم گبارخدايا، ا: فتگمي

شيرينی رضا دردل مومنين وصديقين لذت . واراتراست ازاستفاده ازدنيا بامنازعه وجدالگرضابه قضا ) غالم( ويا

رادوست دارند، نه حطام ی گی پاک وبدور ازآلودگبخشتراست ازشھوات ولذات وآنچه دردنيا وجوددارد، زيراآنان زند

ونه کالم نه برای گو، نه بازبان علم بی عمل، چون اينگبامردم بازبان علم وعمل واخالص سخن ب.  دنيايی راگارنگرن

َّيھتف العلم بالعمل فان اجابه واال«:فرموده است) صلی هللا عليه وسلم(پيغمبر اکرم. رانگتوسودی دربرداردونه برای دي ِ ِ ِ َِ ُ َ َ ََ ْ َ ِ َ ْ ْ ِْ ُ ُ ْ 

ُارتحل عنه ْ َ َ َ َ ْ يعنی برکت ). رنه کوچ می کندگعلم، عالم رابه عمل ندا می دھد، چنانکه جواب مثبت بشنود می ماند، و(-»ِ

  .آن زائل شده وحجت آن برتومی ماند

ازخدابخواه که حال ومقامت . رعالم خودخواه ومغرور به علم خويش بودی، بدان که بمنزله درختی بی ثمر ھستیگ ا

اه موفق شدی، ازاوبخواه که قدرت کتمان آنرا نيزبتوعطا نمايد، که چيزی ازآنرا بزبان نياوری، گوھر. ايدعطا فرم

ْازعجب . زيراھروقت خواستی که ازاين حال ومقام چيزی اظھار نمايی، موجبات ھالک خودرافراھم کرده ای ُ

اه گھيچ. رھيزنما، چون بسودت نيستام ازدست دادن احوال، وھمچنين درمقابل اعمالت جدا پگوخودخواھی به ھن
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ونه کسی رابه خانه ات دعوت می کنی، درحاليکه گچ. واھی دھدگکالمی رابرزبان نياور،تاوقتيکه قلبت برصحت آن 

ونه امورنيازمند روبنا وزيربناست، ابتدا زمين قلب راحفرکن، تاچشمه حکمت ازآن گغذايی برايش تھيه نکرده ای؟ اين

  .مجاھدت واعمال صالحه کاخی بسازومردم رادعوت کنبجوشد سپس بااخالص و

  .ردانگ بارخدايا، موجوديت مارابه روح اخالص زنده 

رفته ای، ولی آنان بواقع دردلت جای دارند، چه سودی برايت درپی دارد؟ گخلوتی که ازخلق، بظاھر دوری 

اه گاتکاء به خلق وجود داشت، درپيشاه خلوت کردی ودرقلبت اعتماد وگھر. دراينصورت نه خلوتی داری ونه کرامتی

اه قلب رااز اين عوامل معارض خالی گاماھر. خداوجود بدون حضوری، ونفس وشھوت شيطااند که ھمنشين تو می باشند

زين شد، گھروقت انس حق دردلت جا. کردی وبخداپيوستی،ھرچند بظاھر بااھل وعيالت باشی، بدان که باخدائی

  .يزند، وباديده باطن ازفضل وعنايت چيزخواھی ديد، ورضايت کامل حاصل می کنیديوارھای مادی وجودت فرومی ر

رفت، ومتابعت ومالزمت شريعت را فراموش نکرد، وآرزوی کم گ ھرآنکس که درحالی ازاحوال قرار 

که مدعی مقام رضامباش، درحالي!وای برتو. ی رااحراز خواھد نمودگوزياد،وبودونبود راازسربدرکرد، مقام رضا وبند

وشم به دروغھای توبدھکار نيست، وآنرا باورندارم وکسی گو،چون گدروغ م!! بالقمه ای يا کلمه ای تغيير حالت ميدھی

ھم آنرا تصديق نمی کند، زيرابردل مردان خداالھام می شود، وبدان خوب وبد وراست ودروغ رامی شناسد، واين بدين 

ر خواھان رسيدن گا. ، ازافعال واقوال اومتابعت می کنند)عليه وسلمصلی هللا (دليل است که ايشان برراه رسول اکرمند

 درمبارزه بانفس ياريت می کند، وبردشمنان،ھوی وطبع گ باش، زيرا يادمرگبه چنين مقامی ھستی، ھمواره بياد مر

رموده ف) صلی هللا عليه وسلم(رفت راھی بسوی واعظ ندارد، پيغمبراکرمگ پند نگرداند، ھرکس ازمرگپيروزت می 

ًکفی بالموت واعظا« :است ِ ِ ْ َ ْ ِ   .)يری کفايت می کندگ واعظی است که برای پند گمر( -»َ

ربدون حرص وآزمندی بدان دست يافتی محترمی، گا.  قسمت تومقرراست، خواه آنراطلب کنی يانه، بتوميرسد

  .رباحرص وشره بدنبالش دويدی، آنرادرحال بی حرمتی خواھی يافتگوا

ردارای ايمان واقعی بودی گا! وای برتو.  ردم ازخداشرم ميکند، ولی درتنھائی بی شرم وبی باک است منافق درانظار م

ويم، گمن آنچه حق است مي. ر بتو نزديکتر است، ازوی شرم ميکردیگويقين داشتی که خداترا می بيند، وازھر کس دي

م، بلکه شما وتمام مردم روی زمين درنظرم ران کمترين ترس وبيمی ندارم، وھيچ اميدی ھم بشما نبسته اگواز توودي

. بلحاظ ضعف وحقارت حکم پشه ای يامورچه ای رادارند، چون ميدانم نفع وضرر به دست خداست نه به اختيارشما

ھرچه . رکسی رانکار می کنيد بايدبحکم شرع باشد، نه ازروی حب و بغض شخصیگا. ارباب وغالم درنظرم يکسانند

  .است، تونيز ساکت باش، وبه ھرچه ناطق است تونيز ناطق باششريعت درباره آن ساکت 

يری، چون ايمان منکر ويقين برطرف گری را ازروی ھوای نفس انکارمکن، بلکه بايد باايمان ايراد بگدي) ياغالم (

 خدای عزوجل ياروياور است، وترا درانجام امر بمعروف ونھی ازمنکر کمک می کند، خود فرموده. کننده زشتيھاست

ْان ينصر کم هللا فال غالب لکم«:است ُ َُ َ َِ َِ َ ُ ُ ْ ُ ْ سوره آل عمران . رخداشماراياری کند، کسی برشما پيروز نخواھد شدگ ا(-»ْ

ْان تنصروا هللا ينصرکم ويثبْت اقدامکم«و).١۶.آيه ُْ َُ ْ َ ِّ َ ُ ُ َُ َْ ْْ َْ َ ْ رخدای راياری کنيد، اونيز شماراياری می کند، پايدارتان می گا(-»ِ

اه کسی رابخاطر خداانکار نمودی، خداوند ترانيزياری می کند، وبراوپيروزت می گھر). ٧ محمد آيه سوره. دارد

ايمان منکراست، پس ھرانکاری . رداندگربجھت ھوای نفس خويش انکار نمودی خداوند مقھور وخوارت ميگرداند، واگ

درا درآن مداخله ندھی، وخالصانه برای انکارشرعی آنست که سود وزيان خو. که ازروی  ايمان نباشد، پسنديده نيست

 درکمين است، ناچاری گبدان که مر. ھوس رازخود بران، دراعمالت اخالص داشته باش. خدا باشد نه برای خلق ونفس

آنچه نصيب وبھره تست خواھد . اين حرص نابجا راکه موجب رسوائيت است ازخود درونما. ذریگ بگکه ازپل مر

پس بخدا بپرداز ودرطلب مال مقسوم خود حريص و آزمند مباش، وازطلب . و خواھند دادرسيد، وآنچه ازغير است بت



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

َوالتمدن عينيک « :فرموده است) صلی هللا عليه وسلم(مال غير نيز اجتناب کن، خدای عزوجل خطاب به رسول اکرم َ ْ َ ََّ ُ َ َ

ْالی ما متعنا به ازواجا منھم زھرة الحياة الدنيا  ُّْ ِ ِ ِ َِ َْ ً ْ َ ْ ُ ً َْ ِ ْ َّ ِلنفتنھم فيهَ ِ ِ ِْ ْ ُ َ چشم به آنچه ازمال دنيا بجھت آزمايش به آن داده ام (-»َْ

  ).١٣١سوره طه آيه . که آن زيبايی ظاھراست! مدوز

و بپردازند، روی اين گفتگ برای کسانيکه خدارا بحقيقت شناخته اند، سخت ترين چيزھا آنست که باخلق بنشينند وباآنان ب

ارف و واعظ درميان مردم چون، تنھا به توحيد امر می کنند، لذا حکم فردواحدی اصل است که می بينی که ھزار ع

رادارند وآن فرد درميان مردم نيازمند قدرت وتوان انبياست، بجھت اينکه، ھر مصلحی باافراد مختلفی سروکار دارد، 

ق ھم ميشود، زيرا مأمور به امر ًباعاقل وسفيه، منافق ومومن، لذابايد باصبر انبيابراين سختيھا فائق شود، وقطعا موف

خداست، وازجانب حق ياری ميشود، درارشاد وراھنمائيھايش کالم حق رامراعات ميکند، وازروی ھوی وھوس سخن 

ر ميخواھی خدارابشناسی، اعتماد بخلق راازدل بدرکن، ومطمئن شو که نفع وضرر دردست گپس تونيز ا. ويدگنمی 

  .نيست، تابدينوسيله بشناخت خداراھی بيابیقدرت خداست، وخلق رادرآن اختياری 

رفتن مجازاست، اماحب آن گدنيارادردست داشتن وبه نيت صالح ودرست وبحکم شريعت از آن بھره !   وای برتو

به کرامت و . رديدن ممنوعگاه دنيا ايستادن مجازاست، وداخل آن گبردر. رادردل جای دادن به ھيچ وجه جايزنيست

ام گرديده است، درنيايی، عبدی که باطنش بھنگد، تابصورت عبدی که ازخودفانی ومحو نابودواری نخواخی رسيگبزر

يرد، آنرا انجام ميدھد، ودربرابر منھيات اوخويشتن داراست، گاه درمقابل امرخداقرار گردد، ھرگآفات متغير  نمی 

صبور، پس توکجايی؟ ای خائن چيزی رادرخواست وآرزو نمی کند، ازحرص وآزبدوراست، ودربرابر تغييرات زمانه 

ان خدا، ظلمت نفاقت ظاھر وآشکار شده است، اين نفاق تابکی ای گبعلم وعمل، ای دشمن خداورسول، ای راھزن بند

! سترانيد، وبطمع مال دنيا ازآنان ستايش می کنيد؟گتاکی بساط نفاقتانرا برای ملوک وسالطين مي! ای عالمان! زاھدان

  .ان خائن بخداوخلق خدائيدشما وبيشترسالطين اين زم

ی منافقين رابشکن ونابودکن، آنانرا به توبه وادار نما، يا بنيانش رابرکن وزمين را ازلوث گ بارخدايا، شوکت وبزر

  .ردانگوجود آنان پاک 

انيد که ان به دنيا، بدگران، ای منافقين، ای دلبستگای پادشاھان، ای ست: فتارشان فرمودندگدرادامه ) رضی هللا عنه( شيخ

برحذرباش . دنيا موقتی است، وآخرت ابدی، ازغيرخدا بوسيله زھد وتقوی جداشويد،قلبتان راازغير خداپاک نمائيد

اه قمست مقسوم خودراازدنيا بازيافتی، گھر. ازاينکه صيد نفس شوی، دربند شوی، ويابه چيزی غيرخدايت دلبند نمايد

  .ت داشتنبادست شرع ازآن استفاده کن، نه باحرص وحب دوس

ين می سازد وجسم راالغر می کند، که اين اندوه والغری موجب فرج گاه ادامه ودوام پيداکرد، دل رااندوھگ زھد ھر

دل مومن واقعی ازمال وخلق وزن وفرزند . ورحمت خدای عزوجل وشادمانی معنوی است، وھم وغم رازائل می کند

مومن حقيقی باجسم . وفرستاده الھی، که برقلبش نورافشانی کندمنقطع است، وتنھا بخدا مشغول است، ودرانتظار رسول 

  .اه خداگدرميان خلق است وباقلب درپش

ردد، درون وبرون مساوی می شوند، دنيا باتمام گ وقتی توحيد دردلی متمکن شد، عمل ازحيث ظاھر وباطن اصالح می 

ُّھنالک الوالية  الحق«:ست کهردد، ودل مملواز عشق حق خواھد شد، دراين مقام اگ می گفراخنائی تن ّ ْ ِْ ِ ُِ َ َِ َ عبد به » ُ

وتوای نادان، . دوستدار حقيقی،عالم، معلم، حکيم، محکم، قريب، مقرب، ادب، مودب، مغنی وبينياز ازخلق بدل ميشود

بدون جھت خودرازحمت مده، کسی ! رمگران سرگيری غافلی وبه تعليم ديگتوازياد . دررفع نادانی خود بکوش

  ران باشی؟گونه ميتوانی معلم ديگيرد، توکه معلم نفس خود نيستی چگزی ياد نمی ازتوچي

بحکم خداعمل کنيد، تاعلمتان به عمل مقرون شود، وھروقت علم . الحاق به کفارقدرخدای عزوجل رانمی کاھد) ياقوم (

زائن اسرار ورموز وعمل قرين شدند، قدرت رامشاھده خواھی کرد، وھمينکه حجاب ميان تو وخدا کناررفت، برخ
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آفرينشت توانا می کند، ازطعام فضلش بھره مندت می سازد، وازشراب انست می نوشاند، وبرسفره قرب جايت ميدھد، 

تمام اين مواھب نتيجه عمل بکتاب وسنت است، پس بدانھا عمل کن، وازفرامين آنھا عدول مکن، تامقرب صاحب علم 

آموزی، وازکتاب حکم بکتاب علم ارتقا پيدانمايی، بطوريکه قلب ردی، وعلم لدنی راازاوگيعنی خدای عزوجل 

  .رفته وبمقام قرب رساندگيرد، واو دستت راگقرار) صلی هللا عليه وسلم(ومعنويتت درجوارنبی اکرم

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

  

 

 


