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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩١اردیبهشت  ٢١          پنجمدرس 

 ١٤٣٣ج�دی الثانی  ١٨

ِرس بندگی  کرانش یبو بر ساحل  شناسد یمشکر، نامی است که پیشانِی عبد، آن را 

مشتاقی است که نامشان را  یها دلپس آنچه ناشناخته است  آورد یمفرود 

به  شان یدهکشکه نسیم رحمتش را بر جاِن رنج  ورزند یم، بر درگهی عشق شناسند ی�

نقِش بودن، نقشی استوار  که یدرحال اند یافتهکه کلیدش را  کنند یممانند گنجی تصور 

پس عبادت، معنای خاص خود را دارد و  شود ی�است و هرگز در خطواِت ذهن، گم 

آدرسش را اعالم کنیم؛ مه�نان را دعوت  خواهیم یم؛ حال شناسد یمجاِن عاشق، آن را 

؛ قرار است به مسافرِت کوتاهی برویم؛ شویم یم؛ همگی در یک مکان جمع کنیم یم

: کی کند یمغلبه دارد؛ یک نفر سؤال  ها جان؛ سکوت، بر کنیم یمسفر را آغاز 

: چند ساعت مانده؟ و باز ه�ن کند یم؛ مجدداً تکرار شنود ی�؟ و جوابی رسیم یم

چند ساعت در راه هستیم  دانستیم یم: اگر پرسد یم؛ دوباره شود یمحالت قبلی تکرار 

: سکوت کنید و منتظر ِدستوری باشید دهد یمبهرت بود؟ این بار یک نفر از جمع پاسخ 

نگران در  یها نگاه؛ کند یمز سکوت، بر جمع غلبه که به ش� القا خواهد شد؛ با

و با دقت به  خیزد یم، گویای خستگی سفر است؛ جانی از میاِن جمع بر ها چهره

برای مقصدی است که هدفشان را بر  سفران هم ی عجله بیند یمآنچه  نگرد یم ها چهره

اسرتاحت دارید؟ : وقتی رسیدید جایی برای پرسد یم، با مهربانی اند �ودهآن استوار 

که  یا عدهو  یما گرفتهجا برای اقامت�ن در نظر  قبالً : بلهدهند یمقلیلی پاسخ  ی عده

: خیر، ما بعد از رسیدن، محل اسرتاحت را فراهم گویند یم دهند یماکثیت را تشکیل 

گروه اول برای تام شدن سفر، بیشرت است. سفر به انتها  سفران هم ی عجله. کنیم یم

 کند یمخداحافظی  سفرش همبا  یسفر  همو هر  دارند یم؛ بارها را با رسعت بر رسد یم

: من مسافرم و گوید یم؛ در برخورد با دیگران افتد یمو به دنباِل هدِف سفر به راه 

: گوید یمو یا با تردید  دهد یم؟ یا با دقت پاسخ مانی یم: چند روز پرسند یمبقیه 

بستگی به رشایِط سفر دارد؛ مقصوِد هر دو گروه،  ؛ ماندنششود یمببینم چطور 
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که در  یا خاطرهبازگشت است پس هر سفری پایانی دارد و از آنچه در سفر رخ داده 

عمرش باشد. از یک  ی تجربهتا  سپرد یمذهن  ی صندوقچهو به  شود یممرور ها  ذهن

: غربت، رشایط خودش را دارد گوید یم: از سفرت راضی بودی؟ کنم یمسؤال  سفر هم

که با آن انس داری محِل  یا خانهو هر چند که پیِش دوست باشی باز غربت است و 

و از خاطرات سفرش  رویم یم سفر همیک  ی خانهآرامش هر فردی است. حال به 

: چند روزی برای تغییر احواِل روحی به جایی که گوید یم؛ کجا رفته بودی؟ پرسیم یم

ایجاد کند و از تکرار، خار  شوم سفر کردم ولی خیلی زود دل  ام یندگز تغییری در 

پس در فطرِت هر انسانی الیه راجعون، ؛ تنگ شد و تصمیم گرفتم بازگردم ام خانهبرای 

که از آن مدتی خار  گردیده، و بازگشِت هر نفسی که  یا خانهو مقصد نهایی است

دنیا نند بباحی به تاشا مشغول شود یا  ی در مسافر خانهتا  به نام خلیفه آمده

 یا ثروتش را خرج نفس اماره کند و یا عظمت نفس لوامه را به �ایش گذارد پس خانه

بنا را در خطراِت باِد نفس  ینتر محکمتا  زیباست که مصالحش را با نفس لوامه بسازد

 تحمل کند و محکم و استوار بر جای خود باقی باند.

راهشان باعث رنجِ جانشان نبوده و  ی آذوقه است که یسفران همآنچه مورد نظر است 

همراه نیاورده؛ ما در جمع آوری دقت �وده که جز رضورت حیاتش را به  یقدر  به

نفِس لوامه  ی آذوقهپس در مباحِث آینده، با میریپذ یسفرا�ان را، با این آذوقه م هم

 آنچه پیش رویتان است برسید. ی وعدهباشید تا به  سفر همبا ما 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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