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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩١ اردیبهشت ٧          سومدرس 

 ١٤٣٣ ج�دی الثانی ٤

که همواره مشتاِق رب العاملین است تا در لقای خالقش به  ییها جانسالم و درود بر 

ک�ِل آنچه به او وعده داده است نزدیک شود؛ کدام جان، مورد بحث است؟ جانی که 

فرمان، اکنون آماده گردیده تا جاِن مشتاق را بر  ی شنوندهمه�ِن مباحث بود و 

؛ به درونش یمکن یماحسان را باز  ی سفرهلطف الهی مه�ن کند،  ی رسچشمه

؛ غذاهای متنوع و لذیذ منتظرمان است؛ کدام را بیشرت دوست داریم؟ در نگریم یم

؛ یکی از غذاها کنیم یم؟ به سفره نگاه شود یمما به چه غذایی خوشمزه گفته  ی ذائقه

را دوست  اش مزه؛ جویم یم؛ اولین لقمه را شویم یمرا انتخاب کرده مشغول خوردن 

تا وقتی که دیگر جای نگه داریش را نداریم؛ ه�ن غذای  خوریم یمداریم پس 

، از اندازیم یم؛ نگاهی به سفره خیزیم یمخوشمزه، رمز جا�ان است؛ از رس سفره بر 

؛ ذخیره، شویم یمبرویم؛ به سفره نزدیک  توانیم ی�چه غذاهایی باید دست کشید! 

؛ آنچه رویم یمو  کنیم یم را رها ش�ر یب یها نعمتکامل است باید برخیزیم و برویم؛ 

؛ شویم یمپیش رو  مسائلو مشغول اندیشیدن به  کنیم یمرا فراموش  ایم یدهبلعرا که 

و  کشد ینیاز، جا�ان را به طرف هدف م تا گرسنگِی بعدی، نیازمان برطرف شده پس

 .کند یمنتیجه را مشخص 

و با  رعایت کنندها  شاگردانی موفق هستند که میزان را در برخورداری از نعمت

که کُِد جانشان و زندگی دنیوی است حرکت کنند. اکنون مباحث را به درون  یبند زمان

 که متذکر شدیم گونه ه�ن. شویم یمو در هدف�ن مشغول سیر  بریم یماین کد 

؛ به عکس�ن نگاه زنیم یمشناسنامه را ورق  عمر است؛ ی شناخِت هدف، شناسنامه

زماِن عمرمان است، عمری که جِرب زمان، در آن  ی دهنده  نشانبه هویت�ن که  کنیم یم

؛ پروردگارا، کنیم یمعمر رفته و یا نیامده است. مجددا  ترین را رشوع  ی کنندهتعیین 

رازم را فاش کنم؛ متوجه شدم کی هستم؛ به باطنم سفر کردم و عجایبی را  خواهم یم
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جانم  ی شناسنامهکمکم کنید تا عکِس جدیدی بر  دیدم که ش� شاهد آن هستید پس

جاِن من بر قانون بقا استوار  ی شجره بزنم و فرسودگی را به فراموشی بسپارم چون

و همراها�ان را  دهیم یممبنای بحث را در بقا ادامه است و فنا در آن راهی ندارد.

نعمِت زمان  دیا اگر بتوانید در بقا، نامتان را بشناسید توانسته .کنیم یمبه تفکر دعوت 

را درک کنید و زمان، با کسانی همراه است که در آن جاودانگی را هدف خویش 

 سازند.

نعمت  ی یرندهگو با دستاِن  آوریم یماحسان الهی فرود  ی سفرهاکنون رس تسلیم بر 

 :داریم یماعالم 

 ات ییا رب، بر جانی که همواره بر خود فنا را ترسیم �وده رحمت آور تا طعِم بندگ

 را به جاِن مشتاقش بچشاند.

 اللهم عجل لولیک الفرج

http://www.rayatolhoda.com/
mailto:info@rayatolhoda.com

	03-akhlagh-dars3

