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مجلس سی وسوم )درديدار خداوند درروزقيامت(
بامداد روزيکشنبه سيزدھم جمادی االخر سال ۵۴۵ھجری قمری شيخ عبدالقادر گيالنی )رضی ﷲ تعالی عنه( درمدرسه
چنين فرمودند:
ھرکس يکی ازدوستداران خدارا ببيند ،به واقع کسی راديده است که خدارا به ديدۀ قلب وباطن مشاھده کرده است .خدای
الشمس
تبارک وتعالی وجودی است قابل ديد ،پيغمبر اکرم)صلی ﷲ عليه وسلم( فرموده استَ ْ َ َ َ »:
ربکم َکما َ َ َ
ترون ﱠ َ
سترون َ ﱠ ُ ُ
يته«) ديدار خدا ممکن است ،ھمانگونه که خورشيد وماه را می بينيد( امروز باديدۀ قلب وفردا
والقمر َ ُ َ
َ ََْ َ
رو َ ِ ِ
التضامون ِفی ُ ٔ
کمثله َ ْ ٌ
السمی البصير(.
بايدۀ سر خواھيد ديدَ ْ َ ) .
ليس َ ِ ْ ِ ِ
شيئ َ ُ َ
وھو َ َ
دوستداران خدا ،به مقدرات اوراضی اند وازغير اوبيگانه .فقط به الطاف او بسنده کرده اند .تلخی فقربرايشان شيرين
است .فقرورضاء ،توانگری ودرويشی ،ھمه درنزدآنان وازجانب خداست .سالمت خود رادربيماريھايشان می دانند ،انس
خويش رادروحشت می بينند ،وراحت خودرا درتحمل رنجھا دانسته اند .ای خوشا به حالتان ،ای صابران ،ای راضيان،
ای کسانی که ھوای نفس رانابود نموده ايد.
)ياقوم( بيائيد ،بارضای خداموافق باشيد ،به افعال خداوند دربارۀ خود وديگران به ديدۀ رضابنگريد .باآن که ازشما
يعلم َ ْ ُ
التعلمون« )-خدادانااست وشما نميدانيد(.
وآنتم َ َ ُ َ
عاقلتر است ستيزه مکنيد» .ﷲُ َ َ ُ
درپيشگاه خدا بدون اظھار عقل وعلم حاضرشويد ،تا ازعلم الھی بھره مند گرديد ،درجبروت وجالل خدامتحير شويد،
تاعلم شناخت حق به شما ارزانی گردد .تحير آغازکاروحصول علم به دنبال آن است ودرمرتبۀ سوم دست يابی به علوم
ديگر ازاسرار الھی است.
اول قصد و اراده ،سپس رسيدن به مقصود ،اول اراده بعد وصول به مراد حاصل می شود .بشنو وعمل کن ،من
ريسمان سستی شما را به خاطر رستگاريتان می تابم ،نه به خاطر خود .من جزغم شما غم ديگری ندارم ،من پرنده ای
ھستم که ھرجا بيفتم برداشته می شوم .ای نشستگان درغفلت ،شما را با سنگ می زنند .ای کسانی که پای بند ھوای
نفسيد وبه آرزوھايتان دلبند ،پند مرا گوش داريد وبه سوی خدابشتابيد.
بارخدايا ،مرا وآنان رامشمول رحمت خودگردان.
»ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفی االخره حسنه وقنا عذاب النار« آمين.
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