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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
  درويش وردک

  ٢٠١۵ سپتمبر ٢٠
  

 )رضی هللا تعالی عنه( وفات حضرت شيخ عبدالقادرگيالنیۀيادنام

 داشته باشيد اای فرزند، برتوالزم است که تقو:  شيخ عبدالوھاب فرزندش رادرمعرض موت چنين سفارش فرمودند

خدا باشد ه کسی اميد داشته باش، تمام بيم واميدت به نه ازکسی بترس ونه ب. ودراطاعت وعبادت خدای عزوجل بکوشی

جامع تمام  خدا به احدی واثق مباش، توحيد، توحيد، توحيد،ه وبس، ھمه نيازمنديھای خودرا ازاودرخواست کن، جزب

  .توحيد استاعمال 

ھرگاه قلبی به صحت توحيد رسيد، وحب خدای درآن جای گرفت، ديگرنه چيزی درآن می يابد، :  درھمين حال فرمود

  ).باطن گرايم نه ظاھربين(من مغزم نه پوست و. شود ونه چيزی ازآن خارج می

من وشما وديگران فاصله ظاھر باشمايم، ودرباطن باغير شما، ميان ه اطراف راخالی کنيد، من ب: فرزندش راگفت

  .اززمين تاآسمان است، مراباکسی وکسی رابامن مقايسه نکنيد

احدی  بر کسانی به نزدمن می آيند، برايشان جا بازکنيد، اينجا مکان رحمت ومحبت است، جای را:  ھمچنين افزودند

  .تنگ نکنيد

را  شما و ات خدابرشماباد، خدای مرادرود ورحمت وبرک: گفت يکی ازفرزندانش چنين بيان کرد، که شيخ مرتب می

  .باشد  ماراپذيراۀتوب ببخشايد،

ای ملک الموت ازنزد من کناررو، کسی . کنم، نه به ملک نه به ملک الموت  نمیءمن به چيزی اعتنا: وبازفرمود

  .حق شتافتواين در روزی بود که شامگاه آن به ديدار  دراين حال صيحه ای کشيد. غيرازتو امورمرا تعھد کرده است

 علم خداه الی نکند، من بؤ آنچه که من درآنم سۀ چگونگی حالش پرسيد، جواب داد، کسی دربارۀ يکی ازپسرانش دربار

  .مگرد می باز سوی  خداه ب و

  .شياری و آگاھی يابيدوآيا توخوابيده ای يابيدار؟ بميريد تا ھ:  به فرزندش عبدالجبار گفت

 رد، فرمود ، ک فرزندانش درحضور بودند و عبدالعزيز فرزندش کتابت میۀرفتم، وھمبه خدمتش ) يکی ازمريدان( من

ًسيجعل هللا بعد عسر يسرا« :کاغذ رابه عفيف بدھيد تااوبنوسيد، کاغذ راگرفتم وطبق دستور نوشتم ْ ْ ْ ُْ ٍ ُ َ َ َ َ َُ ير ي،حکم قابل تغ» َ

  .شود يرقابل نسخ است، علم خدا نقض نمیشود، اما علم ثابت وغ  اونسخ میۀاست وعلم ثابت، حکم خدا به اراد

سالم ورحمت :  دوفرزندش عبدالرزاق وموسی خبردادند، که شيخ درحال موت دستھا رابلند کرده بود ومی فرمود

الاله  ۀمن ازکلم مدارا داشته باشيد، رفق و:  نيکان وارد شويد ، وبازمی فرمودۀبرشما، توبه نمائيد وبه رست وبرکات خدا

که  که حی است وقيوم، ومرگ به ساحت مقدسش راه ندارد، پاک ومنزه است خدائی) ازالھی(گيرم،  کمک میّاالهللا  

  .ّالاله االهللا محمد الرسول هللا وباقدرت برتمام بندگان چيره،  بزرگواراست
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، ازادای آن ) سبحان من تعزز(خواست بيان دارد  تعزز رامیۀکلم) رضی هللا تعالی عنه(وموسی خبرداد که وقتی شيخ

 هللا ، نمود، سپس سه بار گفت، ءادا را که باالخره صريح و باصدای بلند آن تکرار کرد، تااين را ناتوان بود، چند بار آن

ديدار حق شتافت، خدای ازاو ه  ، ودراين ھنگام صدايش آرام شد، وزبانش به سقف دھان چسپيد، وبدين گونه بهللا ، هللا

  . ما راضی باشدۀوازھم

  .آمين» فی مقعد صدق عندک مليک مقتدر« ما راضی باشد، وبه الطاف خودمارا باھم جمع نمايد ۀدای ازاو وازھمخ 

ّوآخرالدعوانا ان الحمد رب العلمين، وصلوات هللا علی سيد االنبياء ومقدم الشفعاءمحمد خير البريه،صلی هللا عليه 

  .وعلی آله واصحابه اجمعين

 

 


