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مجلس بيست وھفتم )درخودداری ازدروغ(
بامداد روزجمعه ھفتم جمادی االخر سال  ۵۴۵ھجری قمری شيخ عبدالقادر قدس سره درمدرسه چنين فرمودند:
خردمند باش ودروغ مگوی ،تومدعی ھستی که ازخداميترسم ،اماعمال ازخلق خدادرھراسی .ازانس وجن وفرشته
مترس ،وازھيچ حيوان درنده ای نيز واھمه نداشته باشو ازعذاب دنيا وآخرت انديشه مکن ،ليکن ازکسی انديشناک باش
وبترس که قادر به عذاب است.عاقل درمقابل امرخداوند ازسرزنش ديگران باکی ندارد ،وکالمی غير ازکالم خدای
رانمی شنوند،تمام مردم درنظر اوناتوان وبيمار وفقير ھستند .اينگونه انسانھا وعلمائی که عامل به علم خويشند،
وديگران ازعلمشان بھره مند می گردند ،دراين مقام ومرتبه می باشند! علمائيکه تابع شريعت وحقايق اسالم ھستند،
بمنزله اطبای دينند ،آنان شکسته بندھای ماھری می باشند ،ای کسانيکه اعضار وارکان دينتان د
چارشکستگی شده است ،بدانان رجوع کنيد تاشکسته شما رامعالجه کنند.
ھرکس درد می دھد درمان آنرنيز می دھد ،اوبمصالح بندگان ازھرکس ديگر آگاھتراست.خدای رادرافعالش متھم نکنيد،
چه خودشما به اين اتھام سزاوارتريد .به خويشتن بگوی که ،عطا وبخشش درمورد کسی انجام می شود که او نيز
درطاعت وانقياد بسربرد ،وبی لطفی نيزدرمورد کسی واقع می شود ،که نافرمان وعاصی است .ھرگاه خداوند نسبت به
بنده ای اراده خيرونيکی فرمايد ،اول وی رامحرم می کند ،ھمينکه اوراصابر وشاکريافت،برميگرددوازآلودگيھا پاک
ومنزه می سازد ،ومشمول عنايت خودقرار می دھد.
بارخدايا ،ازتوقرب بدون آزمايش می طلبيم ،دربرابر قضاوقدر خودمارا مشمول الطاف وعنايت خودگردان .مارازشر
اشرار وکيدبدکاران کفايت فرما ،وھرسان که ميخواھی محفوظ بدار .دردنيا وآخرت ،سالمت وعفو وغفران ارانصيبمان
گردان .توفيق برانجام اعمال صالحه واخالص راازدرگاھت خواستاريم .آمين.
شخصی بربايزيدبسطامی)رحمت خدابراوباد( واردشد،وبه چپ وراست می نگريست ،بايزيد باوگفت چکار می کنی؟
گفت ،جای پاکی می جويم که درآن نمازبخوانم ،بايزيد گفت :اول قلبت راپاک کن سپس ھرجا که ميخواھی نماز بخوان.
جزافراد مخلص رياکاران راکسی نمی شناسد ،زيراخود ازشرريا نجات يافته اند .رياءدرراه قوم بسان گردنه ای است،
که بناچاربايد ازآن عبورکنند .رياء وخودخواھی،نفاق ازتيرھای شيطان است که دلھای مردم راباآنھا مورد ھدف
قرارميدھد.
به بزرگان ومشايخ واقعی بگرويد ،راه رسيدن بحق راازآنان بياموزيد ،چون اين راه راآنان پيموده اند .ازايشان ازآفات
نفوس وشرھوای نفس بپرسيد ،که آنھا رابررسی کرده اند ،وتمام سختيھا ورنجھای اين راه رامی دانند .باآنھا برخورد
کرده اند ،وبامجاھدت برھمه مشکالت فايق آمده اند .وسوسه شيطان ترامغرور نکند .توان گريزدربرابر تير نفس
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رانداريد ،شمارامورد اصابت قرار خواھد داد ،وباآن مقابله نمی توانيد بکنيد ،اال باھمراھی راه شناسان معرفت وآگاھان
به اين مبارزه.
شيطان جن برتوچيره شده نمی شود ،جزبه کمک شيطان انس ،وشيطان انس جز نفس ودوستان ناباب چيز ديگری
نيست .ازاين شياطين به خدای عزوجل پناه ببر ،زيراھرگاه قلبا ً خدای راطلب کنی کامياب خواھی شد .آنچه راميخواھی
نزدخدا خوای يافت .ھرگاه به الطاف حق مأمون شدی بسوی زن وفرزند وديگران برگرد.
أجمعين«ـ) تمام اھل خانواده
يوسف عليه السالم ھنگاميکه برفرمانروائی ظفر يافت ،به برادرانش گفت»:اِئ ُ ِ
ْتونی ِ َ ْ ِ ُ ْ
باھلکم َ ْ َ ِ ِ
رابه نزد من بياوريد(.
فاتک
آدم ِ ْ
محروم کسی است که ازخدابدوروازقرب دنيا وآخرت بی بھره باشد .درکتابی نوشته شده بودَ ْ ِ َ »:
فتک َ ُ َ
ان ُ ُ َ
ياابن َ ُ
شيئ«
ُ ﱡ
کل َ ْ ٍ
) ای فرزندآدم :اگر من تورا رھاکنم وبه توتوجه نکنم ھمه چيز راازدست خواھی داد(.
چگونه خدای عزوجل عنايتش راازتودريغ نکند ،درحاليکه به اومعترضی ،به بندگان مومنش اعتراض می کنی،
عليه َ َ ﱠ
باگفتارورفتارت آنان رامی آزاری ،وباظاھر وباطنت بايشان مخالفت می نمائی؟ پيغمبراکرم) َ ﱠ
وسلم(
صلی ﷲُ َ َ ِ
مرةً« )-آزاربنده مومن نزد
عندﷲِ ِ ْ
خمس َ َ
اعظم ِ ْ َ
عش َرةَ َ ﱠ
فرموده است ِ ِ »:ﱠ
المعمورَ َ َ ،
الکعبة َ ْ َ ْ ِ
نقض ْ َ ْ َ ِ
والبيت ْ َ ْ ُ ِ
من َ ِ
من َ ْ َ ُ
المو ِ ِ
اذية ُ ْ ُ ْٔ
خداوند ،پانزده برابر سخت تر ازخرابی کعبه وبيت المعمور است(.
بشنو،وای برتو! ای کسيکه ھميشه درصدد آزار فقراء ھستی ،بدان که آنان مومنين بخدا ،صالحان ،وعارفان می باشند،
ومتوکل بخداھستند .وای برتو! بزودی خواھی مرد ،وازخانه ات ـ که اين ھمه بدان تعلق خاطرداری -بدرخواھند
کشيد،وآنچه ازمال دنياکه به آن فخر ومباھات می کردی بغارت ميرود ،وکوچکترين سودی بحالت ندارد.
»ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفی االخره حسنه وقنا عذاب النار« آمين.
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