نعمات مستمر الهی و ش رک
الطائم الشاکر هل من االجر کاجر الصائم المحتسب  ،و المعافی الشاکر هل من االجر کاجر المبتلی الصارب ،و المع یط
الشاکرهل من االجر ال حمروم القانع
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نعمت حق را هب رخ حق مکش

دمبدم از حق بودت رپورش
فیض ز فیاض هب ره دم رسد

جان چو یکی رود دمادم رسد
نیستی و هستی تو هست اوست
جمله نمود از ارث بود اوست

جمله جهان سر خوش و سرمست اوست
ره دو جهان رذه ای از جود اوست
حضرت استاد

نفس می نیارم زد از شکر دوست
عطایی است ره موی از او رب تنم

هک شکری ندا نم هک رد خورد اوست
چگوهن هب ره موی شکری کنم ؟
( سعدی )

 . #اي عزيز! به دنبال كمبود ها مگرد ،اگرآنچه خدا به تو داده است
برشماري كم نيست برآنها شكر گذار آن وقت در نگر كه تو را تا چه حد
(زتكی ص)34
آرامش و سعادت است.
 . #آب كه از سر برآمد ،چه يك اندام و چه صد اندام .فعالَ نعمات خداوند
از سر برآمده .آن فقدان كه در پول بيني  ،برگوي كه تا چند است .هزار
برابر آن ،دو عدسي چشمت را مي فروشي؟ گوشَت به چند؟ و زبانت به
(تحلی 2ص)43
چند؟ دستت به چند و پايت به چند؟
 . #ای با اويت توانايی! ای از اويت دانايی! با بصيرتش بينايی و با
سمعش شنوايی! جز او که از او خواهی؟ سايه رحيمت بر سر ،دست
کريمت بر در ،فضل عميمت در بر .از چه تشويش داری و دل ريش؟
(همان ص)44

 . #مرتبه باالي شكر آنكه ،همه نعمت ها را از آن منعم بيني و همه
مواهب از او شناسي و دست غير با او در كار نداني.
(همان ص)43

 . #اگر سرو كارت با منعم افتاد ،آنچنانت جمال و كمال مشغول دارد كه
ديگر به نعمت تو ّجهي نداري و از وصف و شكرانه نعمت به حمد و
ستايش منعم پردازي و گفته اند « :شكر عالمان با زبان است و شكر
عابدان با اعمال و شكر عارفان به استقامت در نگرش جمال».
(همان ص)41

 . #شكر هر نعمت ،انفاق از جنس همان نعمت است .شكر ثروت ،انفاق
مال و شكر باغ ،انفاق ميوه و شكر زبان ،ذكر حق تعالي و شكر دست،
دستگيري و شكر چشم ستّاري است .آنچنان كه فرمود « :وم ّما رزقناهم
ينفقون » «و از آنچه روزيشان داديم ،انفاق همي كنند{ ».بقره آهی }4

(همان ص)43

 . #باری از کودکی و نا چيزی خود ياد آر که چه بودی و پدر و مادر
در سايه تربيت و پرورش تو را به اين روز رسانيدند .خود ضعيف و
پير شدند تا تو جوانی قوی و نيرومند شدی ،خود از پای درآمدند تا تو بر
پای ايستادی ،قامتی خميده کردند تا تو قامتی راست يافتی .پس واجب
ترين سپاس مخلوق ،سپاس پدر و مادر بود که در حق تو بيش از همه
رنج بردند .تو اگر سپاس اين دو نگزاری سپاس که گزاری؟ و از همين
رو هر آنکس را ديدی که پدر و مادر از او راضی نيست اميدی به صفا
و وفا و سپاس از وی مدار.
(همانص)74
 . #دقّت کن ای عزيز ،که در عالم آفاق و انفس ،فيض مستمر است نه
منفک .گوش دار تا مثالی آورم ،يک وقت قدرت دست ساعتی را کوک
می کند ،فنر ساعت را می پيچاند و مثالً ساعت برای يک هفته کار می
کند ،تا انرژی فنر تمام شود؛ دادن لحظاتی بود و بازده يک هفته؛ و در
تمام اين يک هفته دست حرکت زا و قدرت بخش با ساعت متحرک نبود؛
اين يک نوع حرکت .حرکت ديگری داريم بنگر به روشنی چراغ
شبهايت و يا حرکت پنکه ای که تو را باد می زند؛ که نور آن و حرکت
اين عينا ً تالی حرکت توربين است .اين نور پراکنی و اين حرکت پروانه
از حرکت چرخ های توربين لحظه ای جدايی ندارد .و فی المثل اگر
توربين از حرکت ايستاد چراغ خاموش و پنکه از حرکت باز می ماند.
حال که اين مثل روشن شد ،بدان که در آفاق و انفس ،در تن و جانت
فيض ح ّق مستمر می رسد.؛ و تو ساعت کوکی نيستی که خداوند روزی
(تجلی 3ص)73
تو را خلق فرموده و تا آخر عمر رهايت کرده باشد.

رد ردون آدمی جان و روان می رسد از غیب چون آب روان
ره دمی از غیب نونو می رسد

از جهان تن ربون شو می رسد

(مولوی)
 . #در ملکوت جهان هر دم نظری و هر لحظه حياتی و فيضی است.

(همان ص)71

از تو می میرد حیاتی دم بدم

پس ربوید نو حیاتی از عدم

یخرج المیت من الحی را بخوان

نو حیاتی را از این میت بدا ن

دم بدم تو رد حیاتی و ممات

از مماتی اتزه می روید حیات

ای حیات من نشان بود تو

ما همه موجیم اندر رود تو

خود حباب از خود هچ دارد غیر آب

غیر آب آخر هچ اندیشد حباب

رد پی ره هستیت مرگی پدید

رد پی این مرگ هستی رد رسید

چون هک می لغزی میان هست و نیست

خود تماشا کن هک با تو دست کیست؟

چون حیات از مرگ خیزد رد جهان

مرگ اه را عامل هستی بدا ن

(حضرت استاد)

 . #در درون خود بنگر و کار قلب تماشا کن؛ عضالت قلب با
يک خيزش حدود نيم ليتر خون تو را تصفيه می کنند؛ و طبعا ً
لحظه ای حيات به تو می بخشند و از آن پس سکون است و اين
سکون خود مرگی است که اگر خيزش بعدی نباشد حياتی نيز
نيست .پس حيات ما از اين مرگ ها و زندگی های مستمر
تشکيل شده و در ساير حرکات هر موجود زنده نيز چنين است.
رب
که دست فيض ُمحی مادام در کار ربوبيّت است و مربوب از ّ
(همان ص)73
يک لحظه جدا نيست.

 . #آدمی از نطفه ای تا کودکی ،از کودکی تا جوانی و کهولت
و پيری همه در حرکت است .و متحرک هر لحظه لباسی از تن
بدر کرده و لباس ديگری می پوشد .و مسير حرکت او عوض
می شود .اين حرکت در درون هر موجود زنده ای حتّی نباتات
هست که آن را (حرکت جوهری) گويند .و تو نيز در اين حرکت
با ساير موجودات و حتّی کره زمين شرکت داری .اندر اين
حرکت دست محرک را لحظه لحظه با خود بنگر.

(همان ص)73

ات نمردی از حیات خاکدا ن

كی شدی هم رنگ ریحان و جنان

آهویی ات این گیاه را ندرود

كی ز انهف مشک انبی رپورد

ات نمی رد انهف از انف ختن

كی گزیند رد مشام جان وطن

مشک میرد لذتی رب جان شود

جان چو میرد رد رب جاانن شود
ات نمیری كی رسی اندر حیات

آزمودیم این حیات اندر ممات
سیر ات محیی است آنجا جان شدن

تن راه کردن رب جاانن شدن
(حضرت استاد)

 . #اول کار که حمد ترا را پ ُر بار کند معرفت است که بدانی محمودی
جز حق تعالی در عالم نيست و هر صاحب صفتی ،صفتش نه تنها از
ربوبيت حق تعالی است بلکه آن صفت خود اوست .الجرم در هر حمد
مرجع حمد تو ذات باری تعالی بود .مرحله دوم آنکه ذکر اين حمد بر
زبان جاری کنی و مادام او را تسبيح نمايی .مرحله بعد آن است که در
انديشه حمد باشی ،زبان باز ماند از آن جهت که دل مشغول است .و اين
مرحله خود حال بود و آن دريايی است که جان عارف در آن مستغرق

باشد .و مرحله چهارم آنکه به اين صفات محمود خود را متخلّق نمايد و
با رب خود همرنگی کند که آن صبغه هللا است «.صبغه هللا و من احسن
من هللا صبغه» « رنگ آميزی از خدا و کيست نيکوتر از خدا در رنگ
آميزی{بقره آهی  »}744در اين جاست که دانی هيچ از خود نداری و هر
چه داری از اوست و روشن شود برتو که حمد او و حامد او و محمود
اوست و اين است مقامی عظيم که خداوند مرا و تو را بدان ره نمايد.
(همان ص)713

ای گشاده رد خزاهن جود

یافته کاینات از تو وجود

چند از عشقت آتش افروزی

ات كی از جان ما رب آری دود

می کنی جلوه اهی حسن و جمال

رد لباس وجود ره موجود

هک جهان صورت است و معنی یار

لیس فی الدا ر غیره دیار

(حسین خوارزمی)

 . #حمد ستايش از خوبی ها و کمال است که آن ذات عزيز ،از تمام
محامد در حد ّ فوق کمال بر خوردار است و محامد در ذات او اصل و
منبع ،و در مخلوقاتش پرتو و شعاع آن منبع است .علم هر عالم ،پرتويی
از علم او و مهر هر مهربان جلوه ای از رحمانيّت او و جمال هر جميل،
شعاعی از جمال اوست .چون حمد او در تو ّجه به آثار و افعال و
مخلوقات او حاصل آيد ،در هر مخلوق که به ديده توحيد بنگری زبانت
(تجلی آخرص)771
به ناچار گويای حمد او گردد.
 . #ای عزيز! چون دانستی هر مخلوق بهره ای از حسن و کمال و
جمال که دارد همه از مواهب پروردگارش هست بايد بدانی که در عالم،
غير خدا حمد و ستايش نشده ـ خواه حامد بداند خواه نداند ـ چه ممکنات

را روی در عدم است و آغازی از عدم و هر صفت که رنگی از هستی
(همان ص) 771
دارد ،همه از هستی بخش است.
((ه َُو هللاُ ال إلهَ ّ
اآلخ َر ِه (قصص آهی )) )13
إال ه َُو لَه ُ ال َحمد ُ ِفی األُولَی َو ِ
مستمر
 . #رابطه ممکنات با واجب الوجود از نفس حق و فيوضات او
ّ
و ممتد ّ است و همانند سرچشمه فيّاضی است که دائما ً در فيضان است و
اين فيضان در هر لحظه ،به سرچشمه خويش باز می گردد و فيضان
ديگر می رسد .بنابر اين عالم هستی دو لحظه به يک رنگ نمی ماند،
تصور نمايی؛ مانند
ولی سرعت فيضان ،آنگونه است که آن را ساکن
ّ
حرکت آتش گردان در شب تار که آدمی حرکت دست را دايره انگارد.
بنابر اين ک ِّل عالم هستی لحظه به لحظه مستمر در فيوضات حضرت
حق تعالی غرق است .آری جهان هستی هر لحظه در خلقی جديد است،
همچون حرکات در فيلم سينما که عکس های متعد ّد حرکت آفرينند .در
نظر داشته باش که ک ّل ممکنات ،به ذات خويش معدومند و از ناحيه
حضرت وجود مطلق لحظه به لحظه حيات می يابند و به دنبال حيات،
مرگی و زان پس حيات ديگری ،تا تو را ملموس تر افتد ،به حيات
خويش بنگر که معلول حرکت قلب تو است و قلب در هر دقيقه حدود
 08بار سکون می يابد که در حقيقت مرگ است و بار ديگر حياتی جديد
(همان ص)793
که اگر نرسد ،مرگ مسلّم است.
 . #حضرت رحمان در دو جلوه (يُحيی) و (يُميت) در عالم وجود ،دائم
در کار است و هر موجود دائما ً در کار خلع و لبس است ،لباسی از تن
بر گيرد و لباسی ديگر که خلعت وجودی نو است در بر کند .در بدن
خويش دانی که مادام سلول های بدن در کار مرگند ا ّما سلول های
ديگری در کار زادن ،يکی می رود و ديگری جای آن می نشيند و تو
پنداری که بدنی ثابت داری ،اين راز در سلول های مو و ناخن برايت
مشهود است که آن ها را هر چندی کوتاه کنی ،دوباره جانشين آن را در
يابی و پنداری که اين ناخن همان ناخن و اين مو همان مو است.
(همان ص)233

 . #موجودات همه در رهگذر و حرکتند ،همه بی قرار رجوعند ا ّما
مستمر است ،محسوس نيفتد .اين تجلّی را (نَفَس رحمانی) گويند که
چون
ّ

خواهی آن را در جلوه اسم (يُحيی) و (يُميت) انگار ،خواهی در جلوه
(قابض) و (باسط) و خواه در جلوه (جمال) و (جالل) که در عالم وجود
پياپی می رسد و هر لحظه اسماء او خلعت تازه بر ماهيّات می پوشد و
به رنگی ديگر در آيند تا تو را اگر دلی باشد ،دلبری جز او نگزينی.

(همان ص)232

از عدم اه سوی هستی ره زمان هست یا رب کاروان رد کاروان
باز از هستی روان سوی عدم

می روند این کاروان اه دم هب دم

رد وجود آدمی جان و روان

می رسد از غیب چون آب روان

ره دمی از غیب نو نو می رسد

وز جهان تن ربون شو می رسد
(مولوی)

 . #شکر منعم يکی از فطريات انسان های قدر شناس است ،اينان
جرعه آبی که در تشنگی به دستشان دادی فراموش نمی کنند ،و مادام
جبران آن هستند .به دوست خيانت نمی کنند .حق پدر و مادر
در انديشه
ِ
را فراموش نمی نمايند ،با همسايه مهربان اند ،عمری از معلم خويش
سپاس دارند .اينان همانانند که اگر سر بلند کنند؛ زود به ولی نعمت
حقيقی راه برند و دانند که خالق و رازق و ملجأ و مرجع و ّرب آنان هم
اوست و حق و سپاسی مر او راست که با حقوق هيچ کس قابل قياس
نيست .خواهمت آنجا برمت که چون او را باز شناسی در پيشگاهش از
فرط ذلّت و خشوع سر از سجده بر نتوانی داشت ،ولی نعمتی را شناسی
که نه شايسته سپاس بلکه شايسته عشق است و شايسته ترين عشق فنای
(از خاک ات افالک ص)23
در محبوب است.
متبرکه گه گاه سفره ای اندازند و دوستان
 . #بسا ديده باشی که در ايّام
ّ
و آشنايان را به طعامی دعوت کنند .در اين ميان چند نفری به طفيلی سر
به زير اندازند و خود را به طعام رسانند و شکمی از غذا بر آرند و

چون سفره بر چيده شد ،به بهانه ای مجلس را ترک کنند و چون از
ايشان پرسی اين جا منز ِل که بود؟ از صاحب خانه هيچ خبر ندارند،
گويی که به راستی چه کار زشتی است کار اينان! ای عزيز! اين سور
را بسا سالی يکی دو بار بيش ،پيش نيايد ،زشت تر از کار اينان کار بی
رب و ولی نعمت خويش
خبرانی است که عمری بر سر سفره خالق و ّ
(همان ص)733
نشسته اند ،اما به کلّی از او خبر ندارند.
 . #ای عزيز! بدانی يا ندانی هر حمدی که در عالم صورت گيرد،
رب
همه حمد آن ذات عزيز است ،خواه حامد بداند يا نداندکه( ,الحمد هلل ّ
رب العالمين بعد از اسم هللا بسا همين معنی را در
العالمين )،آوردن اسم ّ
رب و
آن ّ
بر داشته باشد که بسا هر حمدی بر مخلوقات صورت گيرد از ِ
رب آن ها
پروردگار آن هاست ،چرا که آن ها هيچ از خود ندارند بر ّ
بنگر ،و سالک را اين جا دو نظر الزم استّ :اول آن که دلبری ها در
ممکنات قطره ای از آن دريای حسن است که اگر قطره را دلبری است
ذره حسن
بينديش که دريا را چه دلربايی بايد باشد .و ديگر آن که همين ّ
(پیک مشتااقن ص)717
هم امانت اوست و ممکنات امانت دارش.
 . #هيچ کس تحميد واقعی و ناب نتواند گفت جز آن که همه محاسن و
کمال و جمال را در ک ّل عالم هستی از ذات بی زوال خالق آن داند و ک ّل
ممکنات را در ظ ّل هللا بيند و معنی اين آيه را متذ ّکر شود که (( :ألَم ت ََر
َيف َمد َّ الظل)) (آيا نمی نگری به سوی پروردگارت که
إلَی َر ِبّ َ
ک ک َ
(فراقن آهی))31
چگونه سايه را گسترد؟
و همين شخص هم باز به اندازه ی معرفت خويش نسبت به ذات حق
تحميد کند نه آنچه سزاوار اوست ،چرا که تحميد در خور معرفت هر
کس بود و چون معرفت آن ذات عزيز بر احدی مقدور نيست الجرم
تحميد واقعی تحميد اوست از ذات خويش که(( :ال أحصی ثناء عليک
أنت کما اثنيت علی نفسک)) (به شمار نيايد ثنای بر تو ،ثنای بر تو آن
(همان ص)713
است که خود بر خويشتن گفتی)
 . #همی دان که زيبا آينه بيش خواهد ،سر و کارش با آينه بيش باشد و
خواهد تا به جمال خويشتن نگرد .خداوند که کنز جمال و جالل بود ،با
آفرينش ،صفات خود ،به تماشا نهاد .تا شناخته شود و نخست نگرش،
مجردات بود و احاطت به
نگرش او به تجلّی صفات جمال و جالل در
ّ

آن عالم شايسته همان ذات اوست آنچه را ما در عالم ملک يابيم پرتويی
از جمال و جالل صفات ملکوتيّه اوست .که در برابر آن دريا ،قطره ای
بيش نباشد و زين رو حمد ما حمد ُملکی است نه ملکوتی .ولی تو چون
چشم حسن بين و خر ِد نعمت شناس داشته باشی ،در اين راه گام به گام
(همان ص)713
بيشترت نشان دهند و با جمال و جالل بيشترت آشنا سازند.
آن ممدوح
 . #چون هر حسن و نعمت که در خود و عالم بينی همه از ِ
توست و تو هر بهره که داری هبه اوست .الجرم هر بهره را سپاسی
واجب بود .حال بينديش که تو را در عالم چند بهره است تا به هر بهره
سپاسی گويی ،عزم جزم نما تا بنده ای سپاسگذار باشی که شکر فرع
حمد بود.

(همان ص)713

صوها)) (اگر بخواهيد شماريد نعمات
(( . #إن تَعُد ُّوا ِنع َم َ
ت هللا ال تُح ُ
خدا را نتوانيد (نحل آهی ) )73برای آدمی تقصير در شکر کامالً محسوس
است چرا که کمترين بنده در بهره گيری از نعمات آن قدر در نعمت
(همان ص)711
غرق است که به احصاء نيايد.
 . #ای عزيز! به ذاتش سوگند که اگر صد مجلّد کتاب در شرح شکر،
تأليف شود ،باز در برابر نعمات حق نا چيز بود .و همی دان که اگر با
صفات حق آشنای يابی ،حمد بر زبانت جاری گردد و چون اهل حمد
گشتی نا گزير بنده ای شاکر گردی و شکر ،رضايت را به دنبال آورد و
رضايت تو از پروردگارت ،رضايت پروردگار را سبب شود که:
ک الف ُ
َوز ال َعظيم)) (خداوند از ايشان
ی هللاُ َعن ُهم َو َر ُ
ضوا َعنه ذ ِل َ
(( َر ِ
ض َ
راضی و ايشان از او راضيند اين است رستگاری بزرگ (مائده آهی) )779
(همان ص)713

 . #حداقل سپاسی که توانی ،معرفت آن است که از هر نعمتی که
برخورداری ،خود را کنار زنی و آن را از حضرت پروردگار ،منعمت
بينی و بعد از هر نماز سر بر آستانش نهی و سجده شکر به جای آری
کر زبانی ،بلکه تش ّ
آن هم نه فقط تش ّ
(همان ص)713
کری از جان.

 . #گر سعادت همين سرای را هم خواهی ،بدان که ،سعادت در ازدياد
نعمت و تکاثر و تفاخر نيست ،سعادتمند آن کس است که نعمت بين باشد.
چه اگر نعمت را تشخيص داد ،آنچه را از نعمات بدو دادند کم نبيند و
اگر در او تشخيص نعمت وجود نداشت با دنيايی دارايی باز احساس
کمبود می کند.
(همان ص)737

رد این بازار اگر سودی است با ردویش خرسند است

الهی منعمم گردان هب ردویشی و خرسندی

(حافظ)

 . #بنده شاکر چون تو ّجه به بود ها دارد ،می يابد که کم ندارد و بنده
کفران ورز چون نظرش به نابوده ها است ،مادام در حسرت است .زين
رو بنده عارف به منعم و پروردگارش ،با لقمه ای سير و با جامی
سيراب ،با اندکی قانع ،و با قناعت خرسند است .نديدی که خداوند لقمان
را حکيم دانست و هم او بود که ّاولين اندرزش با فرزند توصيه شکر و
سپاس بود.
(همان ص)737

 . #آن کس که کم را سپاس نگذاشت ،زياد را هم سپاس نگذارد ،و آن
کس که کم را سپاسگذار است داند که در ُملک حضرتش هيچ چيز کم
نيست.
(همان ص)734

 . #هر آن کس را با خدا عشق است ،هر بهره اش که محبوب داد کم
(همان ص)731
نبيند و از شکر ،هيچ گاه باز نماند.
 . #ای عزيز! حقيقت شکر نه به زبان تنها بود ،الزم بود که بنده
مو ّحد نعمت را جز از ناحيه پروردگارش نبيند ،در هر مجلس که نشيند

مجلس را محفل او داند ،و بر هر سفره که خورد ،خويشتن را مهمان او
داند .به هر منظر که نگرد ،ديدگاه را صنع او بيند و بر زبان دلش گه
(همان ص)731
سبحان هللا و گه الحمد هلل و گه هللا اکبر بود.
ور ِمن َر ِبّه فَ َوي ٌل ِللقا ِس َي ِه
ل ِ
سالم فَ ُه َو َعلی ن ُ ٍ
(( . #أَفَ َمن ش ََر َح هللاُ َ
ص َ
دره ُ ِل ِ
(زمر آهی )) )22ای عزيز چنين بنده ای در حوادث
هللا
کر ِ
قُلُوب ُ ُهم ِمن ِذ ِ
روزگار جز خير نمی بيند ،رنج ها و مصائب را چون از ناحيه حکيم
می يابد همه را لطف می داند ،و زين رو محصول چنين قلبی
رحيم
جز تشکر و رضايت چيزی نيست.
(هدهد سبا ص)723

 . #آن که در تمام شئون خود را غرق در نعمات ديد کم کم چشم از
نعمت بر دوخته ،منعم را می نگرد ،و اين منزل آغاز طلوع خورشيد
جان تاب عشق است .چه! منعم را عالوه بر اين که فيّاض همه نعمت
هاست ،مجموعه ای از ک ّل محاسن بيند .و از اين جا راه بر رهرو آسان
گردد ،چه جواذب ُحسن در کار آمد ،و پای خسته سالک را مدد رسيد.
(همان ص)722

 . #چون خواهی به خوردن پردازی ،دقّت کن که بر سر سفره
حضرت ّ
رزاق نشسته ای و دستت بر نعمات او تماس دارد؛ همان گونه
که کالم او را با وضو مسح می کنی نعمت او را نيز چنين دار و هميشه
(حدیث آرزومندی ص)731
با وضو بر سر سفره نشين.
 . #خداوند آينه بنده مؤمن است ،بنده مؤمن خويشتن را در نگرش به
رب خويش پيدا می کند و می شناسد و اگر خدا را نيافت هرگز
خالق و ّ
خويش را پيدا نمی کند .اگر ديدی که خاک بازی دنيا همه عمر تو را سر
گرم کرده و فرصتی برای شناخت خود برای تو نگذاشته بدان که باطن

آنچه را نعمت شماری جز نقمت نيست ،و اين نقمت را دست افشانی
نشايد.
(همان ص)227

 . #توحيد واقعی آن است که در مواجه با هر خير و خوبی ،خدا را در
نظر آری ،بکوش که هر جا گفتی :به به ،چه عالی ،چه خوب ،ستايشت
(همان ص)217
متوجه خدا باشد که (هلل األسماء الحسنی).
 . #خوش بر آن بنده سپاس گذار که اگرش نعمتی از جمال يا کمال يا
ثروت و قدرتی باشد ،همه را از پروردگارش داند و نعمات او را در راه
او به کار گيرد.
(مرغ سلیمان ص)733

 . #چون او از ديدار تو يک لحظه غافل نمی ماند ،تو نيز يک لحظه
چشم از او بر مدار ،چون دست ربوبيّت او از آغاز حيات همه جا با تو
رب ديگری برای خود متراش ،چون مادام در برخورداری
بود ،تو نيز ّ
نعمات او به سر می بری ،سپاس را فرو مگذار و چون شب هنگام
درهای وصال به روی طالبان می گشايد از حضور در خدمتش باز
(همان ص)273
نمان.
 . #ای عزيز! خداوند بنده را از هيچ آفريد و از عدم به وجود آورد ،و
او را دوست دارد و هر نعمت که در عالم بينی ،برای او نهاد .ادب آن
است که اگر از او پرسد :تو که را از همه بيشتر دوست داری؟ بگويد:
تو را .و اگر پرسد :چه خواهی؟ گويد :جز تو هيچ چيز نخواهم .آن گونه
آخ َرتی)) (ای
ُنيای َو ِ
که امام س ّجاد(ع)فرمود(( :يا نَعيمی َو َجنَّتی َو يا د َ
نعمت من ،ای بهشتم ،ای دنيای من ،و ای آخرت من (مناجات المریدین) )
(همان ص)224

 . #عزيزا! وقتی انسان می نگرد کرات ديگر آسمان را ،آنان که از
حيات بی بهره اند و مقايسه می کند با اين آب و خاک ،که در آن دست
ّ
رزاق صد دانه افشاند و هزار سفره گسترده ،شايد که در برابر اين منعم
سر فرود آورد و بر اين خاک چون بهائم قدم ننهد( .تو را نسزد که شاکر
اين منعم باشی؟) چند نوع حبوبات؟ چند نوع ميوه؟ چند نوع گياه طبّی؟
ساعتی بر پنبه زار نشين .شاخه پنبه ای را به تماشا گزين ،دست کيست
که از خاک تيره پنبه سپيد بر آورد؟ با چوب درختان درب و سقف خانه
تو را که تأمين می کند؟ تا کی گويی باغبان و تا کی گويی زارع؟ کم
نيستند کسانی که با نام های دهقان و کشاورز و باغچه بان دل خوش
کرده اند .ای عزيز! رها کن عالم ُملک را و به ملکوت عالم نگر ،بر
اين اسماء دل مبند که هيچ کدام حقيقت ندارند .اسماء حقيقی و واقعی
(کشتزار عمر ص)473
اسماء اوست که بنياد عالم هستی با آن اسماء است.
 . #وه چه زيانکارند آنان که در دنيا ولی نعمت خويش نشناختند ،بر
سر سفره او عمری خورند و نوشند و شکرانه ای نگذاشتند؛ طبعا ً اينان
عمری از ياد او و آرامش جان محروم ماندند و پس از مرگ آغاز
(همان ص )433
شقاوت و بد بختی ايشان شروع می گردد.
 . #روزی بود که به يک اسباب بازی شادمان بودی ،روز ديگر به
لباسی آراسته و سپس به منزلی پيراسته ،امروز شادمانيت به تمتّعات
برتری است ،ولی اين را بدان که بزرگان ،بندگان شاکری بودند که
تمتّعات اين جهانی هرگز به شادمانيشان نرساند و لحظه ای وصال
دوست را به ک ّل تمتّعات اين جهانی نفروختند.
(فریاد جرس ص)43

مناجات
الهی :
امیدم تویی ای تو فضلت عمیم

گدا را نپرسد کس اال کریم
هب ره دم نسیم از تو دادم شمیم

هب عمری هب انعام خو کرده ایم

از این خوان نعمت بسی خورده ایم

مران خوهش چین زانکه بی خوهش است

هب خوان کرم جای بی توهش است

مران آشنا ،کاشنای تو ایم

هب خوان کرم بی نوای تو ایم

زعزیان ره آشنایان دهند

کریمان هب خوان بی نوایان ربند

هب باب کرم حلقه رب رد زنیم

گدا را هک رد یابد اال کریم

بسی بی تمنا تو دادی نعیم

حضرت استاد

الهی :
رب کدا م زمین گام نهادم هک آن جا مِلک تو نبود؟ کدا م جام رب گرفتم هک از سرچشمه
تو لبرزی نشد؟ رب کدا م سفره نشستم هک نعمتی از دیگران رد آن بود؟ رب کدا م جمال نگریس مت
هک رپتویی از جمال تو رد آن نبود؟

الهی :

(پیک مشتااقن)232

غذا و آب را گیاه و حیوان نیز رسانی ،دوستانت را هب شیب از این اه

ردیاب :
مرا هب قند و شکراهی خویش مهمان کن

علف میاور پیشم هک من نیم حیوان

فرشته از هچ خورد  ،از غذا ی نور خورد

خوراک ماه و ستاره از آفتاب جهان

(مولوی)

