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مجلس پنجاه و يکم )درعدم اعتماد به دنيا(
شيخ عبدالقادر)رضی ﷲ تعالی عنه( روزدھم شعبان سال ۵۴۵ھجری قمری چنين فرمودند:
دنياسراسرحکمت وعمل ،وآخرت تماما ً قدرت است ،دنيابرمبنای حکمت استواراست وآخرت برپايه قدرت ،پس
دردارحکمت ،عمل آخرت را ترک مکن ،ودرسرای قدرت ازقدرت حق غافل مشو .دردارحکمت بمقتضای آن عمل نما.
قضاوقدررابھانه قرارمده که اززيربارمسؤوليت شانه خالی کنی ،زيرااين شيوه کسانی است که ضعف ايمان دارند.
وشيخ)رضی ﷲ عنه( بازفرمودند:مومن دراين دنيا آرامش ندارد ،وبه آنچه که درآن است ،دلبستگی پيدانمی کند ،مبتنی
ومنطبق باحکم شريعت بھره خودرا ازآن می گيرد ،اماقلبا بخدامشغول است ،برباب حق مقيم است ،تاحب شديد دنيا
کناررود واذن دخول يابد ،تااثر باطن به قلب واثر قلب به نفس برسد وآنرابمقام مطمئنه برساند ،که درنتيجه تمام اعضا
وجوارح بطاعت خدادرمی آيند ،ازگرفتاری اھل وعيال وشرور خلق فارغ خواھدشد ،وباتمام وجود درخدمت خالق
قرارمی گيرد ،وچنان می پندارد که جز خداديگر موجودی نيست ،خدارافاعل کل ميداند ،وخود راطالب وحق رامطلوب
يگانه می شمارد ،ديگرنه کسی رامی شناسد ونه کسی رامی بيند ،تماما درذات خداوند محو می شود ،که ھروقت
خدااراده نمايد زنده اش می کند»،ثم اذا شاء انشره« خداوند بخاطر مصالح خلق ديگرباراوراھشياری می بخشدوبھدايت
آنان مأمورش ميکند ،تابه ارشاد مشغول گردد ،وبرآزارواذيت ديگران نيزصبر وطاقت داشته باشد.
قوم)اولياء ﷲ( پاسبانان دلھايندوباطن ،ودراجرای امر حق پايداران .ھمواره با خدايند وازغيراوبيگانه ،فرمانبرداران
خداونداند نه مطيع غير .ای منافق،ازاعمال اين گروه نزد توچه چيزی يافت می شود ،ازايمان ،وانس به خدانزد توخبری
نيست بزودی خواھی مرد ،وازاعمالت پشيمان می شوی .توبفصاحت وزبان آوری قناعت نموده ای ،وقلبت الل وگنگ
است ،بدان که اين کاربرايت سودی ندارد .فصاحت خاص قلب است نه زبان .ای دل مرده ،ای غافل ازافعال قوم ،ای
بدبخت ،ای محجوب ازرحمت حق ،برنفس خودھزار باربگری ،وبرديگران يکبار.
بارخدايا! الل بودم ،تازبانم دادی ،پس خلق رابگفتارم سودمند گردان ،صالح آنانرا بدست من ميسر گردان،وگرنه
بازمراالل نما.
)ياقوم( شمارابه مرگ سرخ دعوت می کنم ،وآن مخالفت نفس وھوای طبع است،ومبارزه باشيطان شھوات وحرص
دنيا ،وترک اتکاءبه دنيا ،دراين راه کوشش کنيد ،ويأس ونوميدی بدل را ندھيد .حق عزوجل فرموده است»:کل يوم ھو
فی شأن«.
ازخداوند درخواست نمابارحم وشفقت باتوبرخورد نمايد ،نه بمقتضای استحقاق وشايستگی ،ازاودرخواست کن به علم
خود مصالح تراتأمين نمايد ،نه به علم خودت که ناقص ونارساست .بادل وجان ازخداطلب مغفرت نما ،نه با زبان آوری.
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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.
ھرآنکس که عامل به علمش نبود ،جاھل است .علم فاقد عمل بسوی خلقت می کشاند ،وعلم توأم باعمل بخدايت ميرساند،
وازدنيا بيزارت می کند ،باطنت را بينا وازآرايش ظاھر بدورت ميدارد .ودراينچنين حالی است که مورد عنايت و
سرپرستی حق قرار می گيری ،چه خداوند فرموده»وھويتولی الصالحين« )-اوصالحين راتحت عنايت وتوجه خويش
قرار ميدھد( .به ظاھروباطن آنان توجه می کند ،ظاھرشان رابادست حکمت وباطنشان رابادست علم پرورش می دھد،
که ديگر غيرازخدا ازکسی باکی ندارند ،به عطای کسی اميدوارنيستند ،جزازخدا ازکسی نمی گيرند ،وجزبرای رضای
اونمی بخشند .ازھمه وحشت دارند ،وتنھا باانس بخداست که آرامش حاصل می کنند.
اين آخرزمان است ،تغيير وتبديل درآن زياد شده است ،زمان فترت است،زمان نفاق است .ای منافق توبنده دنيايی
اليريدھا
تزين ْ َ ْ ُ
وھو ُ ِ ْ ُ
واعمالت کال بخاطر دنياست .پيغمبراکرم)صلی ﷲ عليه وسلم( فرموده استِ »:اذا َ َ ﱠ َ
بعمل ْ ِ َ ِ
اآلخرة َ ُ َ
العبد ِ َ َ ِ
ونسبه« )-ھرگاه بنده ای خودرابه عمل آخرت آراست ،ولی باطنا درطلب آن نبود،
َو َ ُ ُ َ ِ َ
اليطلبھا،لعن ِفی ﱠ
باسمه َ َ َ ِ
السموات ِ ِ ْ ِ ِ
ِ
ازآسمان به اسم ونسب موردلعن ونفرين قرارمی گيرد(.
اين منافقين ،شمارا ازطريق علم وحکمت شناخته ام ،لکن بجھت اينکه خداوند ستاراست ،من نيز ازافشای رازشما
خودداری می کنم .وای برتو! آيا ازوجود خود شرم نداری که به معاصی ونجاسات ظاھری آلوده است؟ وادعای طھارت
باطن رانيز داری! توھنوز ادب ظاھری راکسب نکرده ای ،چگونه ادعای ادب خالق راداری؟ معلم تو ازتوراضی
نيست .اوامرش رابجانياوردی ،وازادب اوبھره ای نگرفته ای وبه لھوولعب مشغولی ،تازمانيکه به توحيد کامل نرسی،
وازھستی خود خارج نشوی ،ودرامان لطف حق نياويزی ،درزير بالھای انس بسان خروس دانهٔ رحمت برنچينی،و آب
مشاھده جالل وجمال ننوشی،نميتوانی مدعی قرب باشی ،اگربدين پايه ومايه رسيدی ،آنگاه خروسی که ازمرغان
پرستاری ونگھداری می کند ،تونيز متوانی راھنمای خلق بسوی خالق باشی.
ای جاھل کتاب ودفتر راترک کن ،باسربيا ونزد من بنشين ،علم اززبان و دھان مردا ن گرفته می شود نه ازکتاب
ودفتر ،اززبان حال آموخته ميشود ،نه از لسان قال ،ازمعلمينی فراگرفته ميشود که بحق پايدارند ،وازغيرحق فانی
وبيخبر.
دگرگونيھا وتحوالت مثبت زندگی عبارت است از :فانی شدن ازخود وخلق وبقا ودوام بخدا .درارتباط باغير خدابسان
مرده باش ،وبه عالقه ورابطه باخداوند زنده شو .آنان راخادم باش که مقيم درگاه حقند ،ومدام درپيشگاه اوبه انجام
اوامرش سرگرمند ،ازآنچه که نھی فرموده است ،بدورند ،وبارضايت خدامقدرات وی راپذيرفته اند ،درکم وبيش زبان
اعتراض ندارند ،بلندی وپستی رانمی نگرند ،پس تونيز ازخدمت خالق غافل مشو ،وبخدمت نفس مپرداز ،ودربرآوردن
آرزوھا واميالش سعی مکن.
اولياء ﷲ ،ازروی خواھش نفس ازخلق چيزی نمی ستانند ،بکله اگرچيزی گرفتند بخاطر رحمت برآنان است ،نه اينکه
ازروی نياز باشد .نفس ايشان بمقام مطمئنه رسيده است ،تماما دراختيار خداوند قراردارد .تونيز اگردارای عقل بودی،
ازخدمت نفس دست برميداشتی وبخدمت خالق گرايش نشان ميدادی .دربرابر خواستھای نفس بھترين راه سکوت است.
خواستش رابرديوار بزن ،گفتارش را مانند گفتار ديوانه ای بدان که سخنانش توجھی نمی شود ،به خواھشھايش اعتنايی
مکن ،زيراھالکت درپذيرش درخواستھای اوست ،وصالح وصواب درردآنست.
نفس ھرگاه دراطاعت خدابود ،روزيش به فراوانی ازھرسويی خواھد رسيد ،واگر نافرمان وعاصی بود ،تمام
درھابرويش بسته ميشود ،کليه وسايل ازاوگرفته می شود ،رنج وھالک براوگمارده خواھدشد ،وبه خسران دوسرای
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دچار می شود ،به ھرجانب توجه کند ،نصيب مفروض خودرا درخواھد يافت ،بدون رنج وتعب آنچه راکه بروی فرض
است انجام ميدھد ،وازغير خدا فارغ البال است.
ای مالداران ،شکر نعمت حق رابجای آريد ،وگرنه درانتظار نابودی ثروت خودباشيد .بالھای)کبوتر( نعمت راباقيچی
شکر کوتاه کنيد ،وگرنه ازدستتان پرواز خواھدکرد.
به عقيده شما مرده کييست؟ مرده آن است که درپيشگاه حق مرده باشد ،اگرچه ظاھرا حيات داشته باشد .آيا حياتی که
درتحصيل شھوات ولذات دنيوی صرف شود ،چه ارزشی دارد؟ وآيا اينگونه افراد مرده واقعی ،وزنده ظاھری نيستند؟!
بارخدايا ،مارا بيادخود زنده دار ،وازاتکاء بغير بميران.
ای کسيکه بواسطه کھولت سن شيخ نام گرفته ای ،وازديدگاه طبع وتفکر وانديشه ھنوزکودکی ،تابکی به اين بازی ھای
بچگانه ادامه ميدھی ،وھمواره دنيارا مدنظر قرار ميدھی؟ آيانميدانی قصد تومعقول نيست؟ وآيانميدانی که بندهٔ کسی
ھستی که زمام اختيارت دردست اوست؟! اگرزمام اختيارخويش رابه دنيا سپردی ،بدان که بنده دنيائی ،واگراختيارت
رابدست آخرت سپردی ،بنده آنی ،واگر خودرا بحق واگذار کردی ،آنگاه بنده خدايی .اگراختيارت رابدست نفس وھوی
وخلق دادی مسلما چاکروبنده آنان ھستی .درست بنگر ودرست بيانديش که زمام امورخودرا بايد به بسپاری؟ بيشتر شما
درطلب دنيا می باشند ،واندکی ازشما خواستارآخرتند ،وبندرت پيداميشود کسيکه طالب لقای پروردگار وخالق دنيا
وآخرت باشد.
درمعاشرت باديگران حسن ادب رارعايت کنيد ،وازمنازعه وسوء ادب که موجب ھالک است ،حذرنمائيد .عاقل باشيد،
شمااعمالتان رابصورت عادت انجام می دھيد ،بدانيد که اينگونه اعمال به اندازه بال پشه ای درنزد خدا ارزش ندارد،
مگر اينکه ظاھراوباطنا ودرتمام احوال بااخالص عمل کيند .گنجينه ای که فنا ناپذيراست ھماناصدق واخالص است،
وخوف ورجا ازاو درتمام احوال.
برتوالزم است که ايمان داشته باشی ،وھرگاه به يکی ازصلحا برخوردی درمقابل اومتواضع وفروتن باش ،باوی
منازعه مکن .ای سست عقيده ،نه دينا داری نه آخرت ،واين نتيجه سوء ادب وبی نزاکتی تست بخداوند عزوجل ،وبدبينی
نسبت به اولياء ﷲ وابدالَ(ع( .که خداوند آنان رامقام ومنزلت داده است .بدانان اموری واگذارشده است که به پيغمبران
وصديقان واگذار گرديده ،ازنفوس خويش فانی اند ،حياتشان بواسطه انس حق است،دلھايشان ازآلودگيھای دنيا پاک شده،
خداوند علم وقدرت وحکمت خويش را بديشان نمايانده است .وآنان ذکرند به )الحول والقوة االبا العی العظيم( ،ودراين
قول کامال صادقند ،تمام حول وقدرت خودرافنا کرده وبحول وقوت خدای چنگ زده اند .معاذ)رحمت خدابراوباد(
ميگفت :بارخدايا ،اگربه آنچه که من می خواھم ،موفقم نميداری ،دربرابر خواست خود صبورم گردان.
ويا)غالم( رضابه قضا گواراتراست ازاستفاده ازدنيا بامنازعه وجدال .شيرينی رضا دردل مومنين وصديقين لذت
بخشتراست ازشھوات ولذات وآنچه دردنيا وجوددارد ،زيراآنان زندگی پاک وبدور ازآلودگی رادوست دارند ،نه حطام
رنگارنگ دنيايی را .بامردم بازبان علم وعمل واخالص سخن بگو ،نه بازبان علم بی عمل ،چون اينگونه کالم نه برای
واالﱠ
بالعمل َ ِ ْ
توسودی دربرداردونه برای ديگران .پيغمبر اکرم)صلی ﷲ عليه وسلم( فرموده استُ ِ ْ َ »:
فان َ َ
اجابهُ َ ِ
العلم ِ ْ َ َ ِ
يھتف ْ ِ ْ ُ
ارتحل َ ْ
عنهُ«)-علم ،عالم رابه عمل ندا می دھد ،چنانکه جواب مثبت بشنود می ماند ،وگرنه کوچ می کند( .يعنی برکت
ََِْ َ
آن زائل شده وحجت آن برتومی ماند.
اگرعالم خودخواه ومغرور به علم خويش بودی ،بدان که بمنزله درختی بی ثمر ھستی .ازخدابخواه که حال ومقامت
عطا فرمايد .وھرگاه موفق شدی ،ازاوبخواه که قدرت کتمان آنرا نيزبتوعطا نمايد ،که چيزی ازآنرا بزبان نياوری،
ُ ْ
ازعجب
زيراھروقت خواستی که ازاين حال ومقام چيزی اظھار نمايی ،موجبات ھالک خودرافراھم کرده ای.
وخودخواھی به ھنگام ازدست دادن احوال ،وھمچنين درمقابل اعمالت جدا پرھيزنما ،چون بسودت نيست .ھيچگاه
afgazad@gmail.com

٣

www.afgazad.com

کالمی رابرزبان نياور،تاوقتيکه قلبت برصحت آن گواھی دھد .چگونه کسی رابه خانه ات دعوت می کنی ،درحاليکه
غذايی برايش تھيه نکرده ای؟ اينگونه امورنيازمند روبنا وزيربناست ،ابتدا زمين قلب راحفرکن ،تاچشمه حکمت ازآن
بجوشد سپس بااخالص ومجاھدت واعمال صالحه کاخی بسازومردم رادعوت کن.
بارخدايا ،موجوديت مارابه روح اخالص زنده گردان.
خلوتی که ازخلق ،بظاھر دوری گرفته ای ،ولی آنان بواقع دردلت جای دارند ،چه سودی برايت درپی دارد؟
دراينصورت نه خلوتی داری ونه کرامتی .ھرگاه خلوت کردی ودرقلبت اعتماد واتکاء به خلق وجود داشت ،درپيشگاه
خداوجود بدون حضوری ،ونفس وشھوت شيطااند که ھمنشين تو می باشند .اماھرگاه قلب رااز اين عوامل معارض خالی
کردی وبخداپيوستی،ھرچند بظاھر بااھل وعيالت باشی ،بدان که باخدائی .ھروقت انس حق دردلت جاگزين شد،
ديوارھای مادی وجودت فرومی ريزند ،وباديده باطن ازفضل وعنايت چيزخواھی ديد ،ورضايت کامل حاصل می کنی.
ھرآنکس که درحالی ازاحوال قرار گرفت ،ومتابعت ومالزمت شريعت را فراموش نکرد ،وآرزوی کم
وزياد،وبودونبود راازسربدرکرد ،مقام رضا وبندگی رااحراز خواھد نمود .وای برتو!مدعی مقام رضامباش ،درحاليکه
بالقمه ای يا کلمه ای تغيير حالت ميدھی!! دروغ مگو،چون گوشم به دروغھای توبدھکار نيست ،وآنرا باورندارم وکسی
ھم آنرا تصديق نمی کند ،زيرابردل مردان خداالھام می شود ،وبدان خوب وبد وراست ودروغ رامی شناسد ،واين بدين
دليل است که ايشان برراه رسول اکرمند)صلی ﷲ عليه وسلم( ،ازافعال واقوال اومتابعت می کنند .اگر خواھان رسيدن
به چنين مقامی ھستی ،ھمواره بياد مرگ باش ،زيرا يادمرگ درمبارزه بانفس ياريت می کند ،وبردشمنان،ھوی وطبع
پيروزت می گرداند ،ھرکس ازمرگ پند نگرفت راھی بسوی واعظ ندارد ،پيغمبراکرم)صلی ﷲ عليه وسلم( فرموده
واعظاً« )-مرگ واعظی است که برای پند گيری کفايت می کند(.
بالموت ِ
استَ »:کفی ِ ْ َ ْ ِ
قسمت تومقرراست ،خواه آنراطلب کنی يانه ،بتوميرسد .اگربدون حرص وآزمندی بدان دست يافتی محترمی،
واگرباحرص وشره بدنبالش دويدی ،آنرادرحال بی حرمتی خواھی يافت.
منافق درانظار مردم ازخداشرم ميکند ،ولی درتنھائی بی شرم وبی باک است .وای برتو! اگردارای ايمان واقعی بودی
ويقين داشتی که خداترا می بيند ،وازھر کس ديگر بتو نزديکتر است ،ازوی شرم ميکردی .من آنچه حق است ميگويم،
واز تووديگران کمترين ترس وبيمی ندارم ،وھيچ اميدی ھم بشما نبسته ام ،بلکه شما وتمام مردم روی زمين درنظرم
بلحاظ ضعف وحقارت حکم پشه ای يامورچه ای رادارند ،چون ميدانم نفع وضرر به دست خداست نه به اختيارشما.
ارباب وغالم درنظرم يکسانند .اگرکسی رانکار می کنيد بايدبحکم شرع باشد ،نه ازروی حب و بغض شخصی .ھرچه
شريعت درباره آن ساکت است ،تونيز ساکت باش ،وبه ھرچه ناطق است تونيز ناطق باش.
)ياغالم( ديگری را ازروی ھوای نفس انکارمکن ،بلکه بايد باايمان ايراد بگيری ،چون ايمان منکر ويقين برطرف
کننده زشتيھاست .خدای عزوجل ياروياور است ،وترا درانجام امر بمعروف ونھی ازمنکر کمک می کند ،خود فرموده
لکم« )-اگرخداشماراياری کند ،کسی برشما پيروز نخواھد شد .سوره آل عمران
استْ ِ »:
ان َ ْ ُ ْ
کم ﷲُ َفال َ ِ َ
غالب َ ُ ْ
ينصر ُ ُ
اقدامکم«)-اگرخدای راياری کنيد ،اونيز شماراياری می کند ،پايدارتان می
آيه.(١۶.و» ِ ْ
ان َ ْ ُ ْ
ينصرکم َ ُ َ ﱢ
ويثبتْ َ ْ َ ُ ْ
تنصروا ﷲَ َ ْ ُ ْ ُ ْ
دارد .سوره محمد آيه  .(٧ھرگاه کسی رابخاطر خداانکار نمودی ،خداوند ترانيزياری می کند ،وبراوپيروزت می
گرداند ،واگربجھت ھوای نفس خويش انکار نمودی خداوند مقھور وخوارت ميگرداند .ايمان منکراست ،پس ھرانکاری
که ازروی ايمان نباشد ،پسنديده نيست .انکارشرعی آنست که سود وزيان خودرا درآن مداخله ندھی ،وخالصانه برای
خدا باشد نه برای خلق ونفس .ھوس رازخود بران ،دراعمالت اخالص داشته باش .بدان که مرگ درکمين است ،ناچاری
که ازپل مرگ بگذری .اين حرص نابجا راکه موجب رسوائيت است ازخود درونما .آنچه نصيب وبھره تست خواھد
رسيد ،وآنچه ازغير است بتو خواھند داد .پس بخدا بپرداز ودرطلب مال مقسوم خود حريص و آزمند مباش ،وازطلب
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عينيک
مال غير نيز اجتناب کن ،خدای عزوجل خطاب به رسول اکرم)صلی ﷲ عليه وسلم( فرموده است َ ُ َ َ »:ﱠ
والتمدن َ ْ َ َ
الحياة ﱡ ْ
به َ ْ
فيه«)-چشم به آنچه ازمال دنيا بجھت آزمايش به آن داده ام
ِالی ما َ ﱠ ْ
منھم َ ْ َ
لنفتنھم ِ ْ ِ
زھرةً ْ َ ِ
متعنا ِ ِ
الدنيا ِ َ ْ ِ َ ُ ْ
ازواجا ً ِ ْ ُ ْ
مدوز! که آن زيبايی ظاھراست .سوره طه آيه .(١٣١
برای کسانيکه خدارا بحقيقت شناخته اند ،سخت ترين چيزھا آنست که باخلق بنشينند وباآنان بگفتگو بپردازند ،روی اين
اصل است که می بينی که ھزار عارف و واعظ درميان مردم چون ،تنھا به توحيد امر می کنند ،لذا حکم فردواحدی
رادارند وآن فرد درميان مردم نيازمند قدرت وتوان انبياست ،بجھت اينکه ،ھر مصلحی باافراد مختلفی سروکار دارد،
باعاقل وسفيه ،منافق ومومن ،لذابايد باصبر انبيابراين سختيھا فائق شود ،وقطعاً موفق ھم ميشود ،زيرا مأمور به امر
خداست ،وازجانب حق ياری ميشود ،درارشاد وراھنمائيھايش کالم حق رامراعات ميکند ،وازروی ھوی وھوس سخن
نمی گويد .پس تونيز اگر ميخواھی خدارابشناسی ،اعتماد بخلق راازدل بدرکن ،ومطمئن شو که نفع وضرر دردست
قدرت خداست ،وخلق رادرآن اختياری نيست ،تابدينوسيله بشناخت خداراھی بيابی.
وای برتو! دنيارادردست داشتن وبه نيت صالح ودرست وبحکم شريعت از آن بھره گرفتن مجازاست ،اماحب آن
رادردل جای دادن به ھيچ وجه جايزنيست .بردرگاه دنيا ايستادن مجازاست ،وداخل آن گرديدن ممنوع .به کرامت و
بزرگواری نخواخی رسيد ،تابصورت عبدی که ازخودفانی ومحو نابودگرديده است ،درنيايی ،عبدی که باطنش بھنگام
آفات متغير نمی گردد ،ھرگاه درمقابل امرخداقرار گيرد ،آنرا انجام ميدھد ،ودربرابر منھيات اوخويشتن داراست،
چيزی رادرخواست وآرزو نمی کند ،ازحرص وآزبدوراست ،ودربرابر تغييرات زمانه صبور ،پس توکجايی؟ ای خائن
بعلم وعمل ،ای دشمن خداورسول ،ای راھزن بندگان خدا ،ظلمت نفاقت ظاھر وآشکار شده است ،اين نفاق تابکی ای
زاھدان! ای عالمان! تاکی بساط نفاقتانرا برای ملوک وسالطين ميگسترانيد ،وبطمع مال دنيا ازآنان ستايش می کنيد؟!
شما وبيشترسالطين اين زمان خائن بخداوخلق خدائيد.
بارخدايا ،شوکت وبزرگی منافقين رابشکن ونابودکن ،آنانرا به توبه وادار نما ،يا بنيانش رابرکن وزمين را ازلوث
وجود آنان پاک گردان.
شيخ)رضی ﷲ عنه( درادامه گفتارشان فرمودند :ای پادشاھان ،ای ستگران ،ای منافقين ،ای دلبستگان به دنيا ،بدانيد که
دنيا موقتی است ،وآخرت ابدی ،ازغيرخدا بوسيله زھد وتقوی جداشويد،قلبتان راازغير خداپاک نمائيد .برحذرباش
ازاينکه صيد نفس شوی ،دربند شوی ،ويابه چيزی غيرخدايت دلبند نمايد .ھرگاه قمست مقسوم خودراازدنيا بازيافتی،
بادست شرع ازآن استفاده کن ،نه باحرص وحب دوست داشتن.
زھد ھرگاه ادامه ودوام پيداکرد ،دل رااندوھگين می سازد وجسم راالغر می کند ،که اين اندوه والغری موجب فرج
ورحمت خدای عزوجل وشادمانی معنوی است ،وھم وغم رازائل می کند .دل مومن واقعی ازمال وخلق وزن وفرزند
منقطع است ،وتنھا بخدا مشغول است ،ودرانتظار رسول وفرستاده الھی ،که برقلبش نورافشانی کند .مومن حقيقی باجسم
درميان خلق است وباقلب درپشگاه خدا.
وقتی توحيد دردلی متمکن شد ،عمل ازحيث ظاھر وباطن اصالح می گردد ،درون وبرون مساوی می شوند ،دنيا باتمام
الحق« عبد به
الواليةُ ِ ِ ْ ّ ﱡ
ھنالک ْ ِ َ
فراخنائی تنگ می گردد ،ودل مملواز عشق حق خواھد شد ،دراين مقام است کهَ ِ َ ُ »:
دوستدار حقيقی،عالم ،معلم ،حکيم ،محکم ،قريب ،مقرب ،ادب ،مودب ،مغنی وبينياز ازخلق بدل ميشود .وتوای نادان،
دررفع نادانی خود بکوش .توازياد گيری غافلی وبه تعليم ديگران سرگرم! بدون جھت خودرازحمت مده ،کسی
ازتوچيزی ياد نمی گيرد ،توکه معلم نفس خود نيستی چگونه ميتوانی معلم ديگران باشی؟
)ياقوم( الحاق به کفارقدرخدای عزوجل رانمی کاھد .بحکم خداعمل کنيد ،تاعلمتان به عمل مقرون شود ،وھروقت علم
وعمل قرين شدند ،قدرت رامشاھده خواھی کرد ،وھمينکه حجاب ميان تو وخدا کناررفت ،برخزائن اسرار ورموز
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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
يعنی خدای عزوجل گردی ،وعلم لدنی راازاوآموزی ،وازکتاب حکم بکتاب علم ارتقا پيدانمايی ،بطوريکه قلب
ومعنويتت درجوارنبی اکرم)صلی ﷲ عليه وسلم( قرارگيرد ،واو دستت راگرفته وبمقام قرب رساند.
»ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفی االخرم حسنه وقنا عذاب النار«آمين.
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