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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 می ٢٢
  

 ):منؤدرآزمايش م( مجلس نھم
  

  :مودنددرمدرسه چنين فر) قدس سره( ھجری قمری شيخ عبدالقادر۵۴۵بامداد روزجمعه دوازدھم ماه شوال سال 

ْصلی هللا عليه وسلم( رسول اکرم َّ ََّ ََ ِ ْ َ َ ِ ان هللا اليعذب حبيبه والکن قد يبتليه«: فرموده اند) ُ ِ ِ ِْ ْ َْ َ َ َ َْ َْ َ ََ َُ ُ ُِ ِّ ھمانا خداوند دوست خود ( - »َّ

  ).راعذاب نمی کند، اما اورا می آزمايد

ُوی يا اخروی، واو به يا دني زبرای مصلحتی،رديده است که خداوند متعال اورا آزمايش نمی کند، جگمن ثابت ؤ برای م

که کوچکترين  منظور امتحان بدوروی می آورد راضی، ودر برابر آنھا شکيبا است، بدون اينه ی که بئتمام بالھا

  .خود متھم دارده ناسپاسی کرده وخدارابه بی مھری نسبت ب

ھستيد، ولی )  آزمايشۀمرحل( دعی انجام اين مرحلهزبان مه رم شده ايد، شما بگکه به ظواھر فريبای دنيا سر  ای کسانی

ردانيد، شما گاوصيای ايشانند روی  واقع جانشينان و پيروان حقيقی آنان که در شما ازخدا وپيامبران و. قلبتان غافل است

ند  وازعطايای خداو ران دوخته ايدگدست ديه مقدرات وخواستھای الھی معترضيد، وتنھا چشم اميد وتوقع به نسبت ب

که ازاين  تازمانی. ان صالح اوھيچ سخن قابل قبولی نداريدگاه خداوند عزوجل و بندگدرپيش.  غافل می باشيدگبزر

والزمه اش . ار نخواھيد شدگقضا وقدرالھی تن درندھيد، رسته رديد وبگسوی خدا برنه ب رفتار ناشايست توبه نکنيد و

 ۀدشمن، باديد  وبيماری وباالخره آنچه راکه دوست داريد ياری ودرويشی، سالمتگاينست که به عزت وخواری، توان

  . وھمه را ازجانب خدا بدانيد ريدگرضا بن

به قضا وقدر تن . ران راخدمت کنيد، تا خدمت کرده شويدگدي. يريدگيد تامورد متابعت قرارئازحق پيروی نما) ياقوم (

 وبردباری نشان دھيد، تاآنھا نيزدربرابر شما کم بھا دربرابر مقدرات تواضع. دھيد تادر خدمت صالح شما جريان يابد

ِّصلی هللا عليه وسلم(ھربار رسول اکرمگفتار گآيا . ردندگ َ ََ ِ ْ َ َ ُ َّکما تدين تدان، کما تکونوايول «: رانشنيده ايدکه می فرمايد) َّ َ ُ ُ ُ َ َ ََ َُ َُ ِ

ْعليکم ُ ْ َ   ).رانند برشما فرمان میرفتی، ھرسان که باشيد بدانسان گھردست که دادی به ھمان دست (- »َ

انش ستم روانمی دارد، اندک وبسيار راپاداش می دھد، گزران شمايند، حق جالوعال بربندگ رفتار واعمال شما کار

  .ويندگو نمی گورا دروغگدرست رانادرست وراست

ونه سود گ  وپادشاھان که ھيچءخدمت امرا. زار خلق باشگاه خدمت کردی، خدمت کرده می شوی، خدمتگھر) ياغالم (

تومی بخشند؟ آيا می توانند ه چه چيزی ب) ءُامرا(فکرنمی کنی آنان. خلق بازندارده وزيانی برای توندارد، ترا ازخدمت ب

توعطا کنند؟ ياچيزی راکه خدابرايت مقدرنفرموده است آنان قادرند دراختيارت ه که روزی مقسوم تونيست، ب آنچه را

فتار گی بخششھای زيادی ازجانب آنھا متصور است بدان که بااين ئگوربگ ا.ذارند؟ چيزی دراختيار آنان نيستگ



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ُودمند وضرر رسان، مقدم ومبايد بدانی بخشنده ومانع، س. کفرورزيده ای ُِّ رادعاکنی که گا. ِّخر جزذات اقدس الھی نيستؤَ

  رانی؟گويم پس چرا بدان عمل نمی کنی وچشم انتظار دست ديگدانم، می  اينرا می

 اطاعت و بر ونه پيروی نفس وشيطان شھوت راگونه دنيارابه بھای تباھی آخرت خريده ای؟ چگچ! فتاگش! تو وای بر

اه نيستی که گردانيده ای؟ آيا آگشکوه وشکايت، فاسد  با ی خودرااونه تقوگفرمانبرداری خداوند ترجيح داده ای؟ چ

ی ئشناخت خود راھنماه زندی محفوظ می دارد، وبگ پرھيزکاران است؟ وآنان راازھرۀ حافظ وياری دھندگخداوند بزر

مان گی که ئگان، ازجااه است، ورازق بندگدانی که خداوند به دلھا آ دارد؟ آيا نمی می زشتی ھای نفس باز از می کند، و

ِّصلی هللا عليه وسلم(رامیگ به زبان رسول گنمی برند؟ خداوند بزر َ ََ ِ ْ َ َ ُ حی منی کما  يا ابن آدم است«:چنين می فرمايد) َّ

وباز رسول ).  نيکوکارت شرم می کنیۀکه ازھمساي ای فرزند آدم ازمن شرم کن، آنچنان(- »تستحيی من جارک الصالح

ِّصلی هللا عليه وسلم(اکرم َ َ ََ ْ َ َ ُ   :فرمايد می) َّ

َاذا اغلق العبد ابوابه، و ارخی استاره، واختفی من الخلق، وخال بم« ِ َ َ ََ َ َِ ْ ْ َْ َِ َِ ْ ُ َُ َ َْ ْ ْ َْ َ َ َُ َ َّعآصی هللا عزوجلْ َ َ َّ َ ِ َيا ابن آدم جعلتنی اھون : ِ َ ََ ْ َ ِ َ ْ َ َ َُ ْ

َالناظرين اليک؟ ْ َْ ِ َِ ِ َّ«.  

ناه پرداخت، دراين گوی خودبست وپرده ھا را آويزان کرد وخود راازديد مردم پنھان نمود وبه راه بنده درھا رابرگھر(

  ).مالت قراردادیای بنی آدم مرا آسانترين ناظر براع:  می فرمايدگحال خدای بزر

ِربنا آتنا فی الدنيا حسنة وفی اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار َّ ََّ َ َ َ َ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ًَ ًَ َ َْ ْ ُّ َّ!.  

  

  

  

  

 

 


