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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  )رحمة هللا عليه ( يالنیگامام عبدالقادر: تأليف

  ّمحمدجعفرمھدوی: برگردان از
 درويش وردک: فرستنده

  ٢٠١۵ سپتمبر ٢١
  

َّفتح الربانی ّ ُ  
ِبسم هللا  ِ ْ ِالرحمن الرحيمِ ْ ِْ ّ ِّ 

  :مقدمه مترجم

  رد دروبام دوست پرواز کنندگشب خيز که عاشقان به شب رازکنند                       

  ب دربندند                       اال دردوست راکه شب بازکنندـه دری بود به شــک اــھرج

 جانداران برتری داد، واورا به خلعت عقل سپاس وثنای بی حد ومر، خدای راکه نوع بشررا بمزيت نطق برساير

لستان نمود وبه گخدائی که درمقام لطف آتش نمرودی رابرخليل خود. وادراک وبه تشريف شناخت وعرفان بياراست

اه قھر پشه ای رامأمور گران راباطل نمود، وبه گکيد جباران وستم» قلنا يانارکونی بردا وسالما علی ابراھيم«  خطاب

  .ّانش محمد مصطفی وآل واصحاب اوبادگزيدگردانيد، وسالم ودرود بی پايان به روان پاک بھترين برگر دفع دشمن غدا

ّالفتح الربانی« قريب به دوسال پيش کتاب  ازطرف يکی ازدوستان به - قدس سره- يالنیگليف حضرت شيخ عبدالقادر أت» ُ

ير قرآن کريم که روزھای جمعه درمنزل اين بنده رفته شد که درمجلس تفسگ آن تصميم ۀرديد، وضمن مطالعگحقير اھداء

 ازاين کتاب که راھنمای واقعی ئیمنين وعالقه مندان به قرآن درآن شرکت می کنند، قسمتھاؤمنعقد است وعده ای ازم

ّازاينرو که کتاب صددرصد مبتنی برکتاب وسنت محمدی . رديدگطريقه قادريه است خوانده شود، وھمين قصد عملی 
ان گودرھرجلسه به تعداد شرکت کنند طرفداران زيادی پيداکرد است وراھنمای عرفان اصيل،)  عليه وسلمصلی هللا(

زبان فارسی ه مندان درخواست شد که به ه ای ازدوستان وعالقعدسوی  از ًضمنا چندين بار. رديدگافزوده می 

حقير درخواست دوستان .  بھره مند شوند کتب عربی نمی باشند، نيزازآنۀبه مطالع که قادر ردانده شود تاکسانیگبر

رفتم ھرچند به گ تصميم ١٣۶٩رغم بيماری مزمن قلبی که بدان دچار ھستم اجابت کرده ، واوايل تابستان سال  راعلی

اول مھر، کارترجمه  يعنی تا  وباھمين نيت ازاول تيرماه شروع ودرمدت سه ماه، را ترجمه نمايم کندی ھم پيش رود، آن

  .رددگسيد، واينک تقديم عالقه مندان می به پايان ر

داند اشاره ای   مواعظ واندرزھای حضرت شيخ عبدالقادر است الزم میۀ کتاب حاضرکتابی است عرفانی ومجموع

 وپيرطريقت گ قادريه راکه ازاين مرشد بزرۀ وخصوصا پيروان طريق را به عرفان وتصوف بنمايدگذھرچند کوتاه و

  .عرفان اصيل قادری کندپيروی می نمايند، متوجه 

  

***  
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سرنشينان . سوی مقصدی رھسپار استه  ھستی اززمانی بس دور وناپيدا، باشتابی بسيار دردريای بيکران وجود بۀسفين

 ازذره تا اھی چندانی ندارند، ولی ھمه وھمه،گروند؟ آ اين سفينه ازکجا آمده اند؟ به کجا می روند؟ چراآمده اند؟ چرامی

جويند تاراھی ازاين بن بست بيابند، اما ھرچه بسيار دويده اند، کمتر يافته اند وکمتر موفق شده  و تجس و کل درتکاپو

  .اند

 ۀرفته است، امابه چه جھت وبه چه وسيله درمرکز دايرگ انسان موجودی است که دير ترازھمه دراين سفينه جای 

ليسی دکتر الکسيس کارل، گقول دانشمند شھير انه که ب ودرقوس صعودی دايره درحرکت است؟ بااين حرکت قرار دارد

ربتوان موجودی رايافت که تااين اندازه بدين رازپوشيده واين گ وا به شناخت ھمه چيز پرداخته موجودی است ناشناخته ،

نی درپی اين کاروان  ھمين موجود ناشناخته است، که ازبدو پيدايش باجوششی دروًاھی يافته باشد، مسلماگسرنھانی آ

 تالش وکوشش اودراين ۀنتيج: ر پرسيده شودگاما ا. وادی تاريک وبی انتھای ھستی به تکاپوپرداخته است وھمراه آن در

ون است، وشايد بھترين پاسخ ھمان گوناگراه چه بوده است؟ جواب قطعی ويقينی پيدا نخواھيم کرد، بلکه پاسخ ظنی و

اين تکاپوی انسانی رابه . »سبحانک فقناعذاب النار ًربنا ماخلقت ھذاباطال،«:يم فرموده استباشد که ناخدای اين سفينه تعل

درون کاوی،  ری،گپويائی، سخت کوشی، ژرف ن و در: ون می توان بيان کرد، ازجملهگوناگواژه ھای مختلف وتعابير 

از روزی که پای به رر اينست که بشگانرائی، جھانبينی، باالخره شناخت وعرفان وتمام اين کلمات وواژه ھا نشگبرون 

اه گرمز سفينه آ و  ھستی نھاده است، درصدد است که باناخدای اين سفينه آشنا شود وبه رازۀ وجود وسفينۀداير

 نۀونه که فرزاگني حيات، ويا ازخود فسانه ای ساختن، ھمۀيا الاقل دسترسی به افسان اھی اندک ومختصر،گشود،ھرچند آ

  :فته استگخيام نيشاپوری ايرانی حکيم عمر

  ه محيط فضل وآداب شدند        درجمع کمال شمع اصحاب شدندــک آنان

  واب شدندـانه ای ودرخـد فسـفتنگ ره زين شب تاريک نبردند برون       

اه درطول حيات خود دست ازتکاپو برنداشته است، وچه بسا گ ر است، ھيچگکه نوع بشر موجودی تالش ی اما ازآنجائ

. رديدهگمکشوف  او بر صورت رازه دل خود يافته است، ورازھائی ھمچنان ب در مبھم را  تاريک ویله ھائی ازفضاشع

ران رابه گخوانند، که دي می ،..... ونه افراد رابه تعبيری که بيان کرديم عارف، شناسا، مردحق، ابدال، اولياء وگاين

که درطول تاريخ بشرکسی است فته شد کوره راه ، به اين معنا گ کوره راھی که يافته اند راھنمائی می کنند، اين که

که پيغمبر اسالم  شناخت کامل خالق ھستی دست يابد، آنجائیه ب نتوانسته است کشف تمام اسرار ھستی را مدعی شود، يا

َمآعرفناک حق معرفتک«:فرمايد ل سرسبد اوالد آدم است میگ عالم آفرينش وۀزيدگکه  َ َ َِ َ ِ ْ َ ََّ َ ْ َما عبدناک حق عبادتک«و» َ َ َ َِ َِ ََّ َ ْ َ «

َال ثناء عليک انت کما اثنيت علی نفسک«و َِ ْ َ َ َ ََ َْ ْْ َ َ َ ََ ْ َ و برای ھيچ کس گ و فتگوجای  ر راھی برای کسی باقی نمی ماندگ، دي»َ

  :فتگبايد  نيست،

  ٔجائی که عقاب پربريزد      ازپشه الغری چه خيزد

فت، فقط نشانی ازھمان سوسوی ضعيفی است که تابيده ودراطرافش اين گھند ويند وخواگفته اند ومی گ لذا آنچه راکه 

پس بھتر است زبان درکشيم . و شده استگ و فتگھمه سخن، اين ھمه قول وغزل، اين ھمه قال ومقال واين ھمه بحث و

  وئيم؟گ ضعيف قناعت کنيم، وببينيم چکار بايد بکنيم، کجا برويم وچه بۀ شعلنوبه ھما

بشر افرادی ازاين شعله چراغھا افروخته اند، وراھھا نموده اند، ھرچند حافظ راعقيده براينست که حتی درطول حيات 

ستاخی عقل بابرق گعقل ھم خواست که ازاين شعله چراغی افروزد، برق غيرت نه تنھا اورا راه نداد، بلکه ازاين 

 دست غيب مواجه ۀدارد، بداند که باضرب  رازۀگ وآنکه قصد تماشا ر کسی مدعی نشودگغيرت جھان را برھم زد، تادي

  .آماج اين ضربه نکند  خويش راۀنيخواھد شد پس بيھوده س

   زدمعقل ميخواست کزآن شعله چراغ افروزد          برق غيرت بدرخشيد وجھان برھ
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  حرم زدـــ نامۀسين بر ه راز         دست غيب آمد وــگد به تماشاــدعی خواست که آيــم

  :قول موالناه اما ب

  ی بايد چشيدگر نتوان کشيد            ھم بقدر تشنگآب دريا راا

  .بدانچه يافته شده است می پردازيم

  


