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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩١ خرداد ٤          هفتمدرس 

 ١٤٣٣ رجب ٢

ِِ روررداار اال در لحظاتی است که قلِب زمان، ارسار خویش را در �اِد   یها جانروکا

�ای آینده ره حقیقتی ای�ن منتظو، در درر  یها چشمر  �ایاند یمااشق، ره همگان 

کفو ِزماِن حیاتشان است؛  یها طوفانای�نی مستحکم در روارو  یورنایزکه  آررد یم

نفس اماره  ی رسوسهجانشان، در روتِو انوار هدایت، از  ی صندرقچهکه  یداران امانت

در قالِب فکوشان آن را ره تصویو کشند ر امورز، ررزی رو  ها یشهانددر امان ماند تا 

 ی ذائقهرا در  اش یملکوتطعم  نعمت ر روکت از خوان غیب است که خورنداانش

در مدح ر ثنایش  ها یدهدر  شود یمره ستایش اشوده  ها زران، شناسند یمجانشان 

اشتیاقش، در قالِب ره  ها جانر  شود یم قوار یر ها ینهسدر  ها قلب، ماند یممتحیو 

تم نممی را  شود یهم ب  سسن  احسم  رررردگمر امل گشوده م دست، انجد ی�جسم 

 امشق است. یهم اممنِت جم  ی تکرار کند ک  کلیِد رمز ِصندرقچ 

را که این نام را یافتند ر رمزش را دانستند را ره مه�نِی رو شکوهی  سفوا�ان هماینک 

 ی همه؛ شویم یمکه یارا�ان در آن منتظوشان هستند. رارد مه�نی  رویم یم

رذیوایی است؛ جانی مطهو  ی آماده؛ مجلس، نشینند یمدر جایگاِه خویش  سفوا�ان هم

ره شوق دیدارش راِر  ها سالهستید که  یا خانه: خوش آمدید، اینک مه�ِن آید یمریش 

را ره رهای آمدنتان روداختید رس آسوده سفو رسته رودید ر آنچه در اندرخته داشتید 

اسرتده رو رس راهتان رها شدید ر ره آغوش رو مهِو  یها دامراشید که رسافواز، از 

 روررداارتان در آمدید.

؛ شب ر ررزش در رسد ی�ر سااتش ره رایان  شود یمدر این مه�نی، زمان، محو 

ر بمطل،  ممند یهم م �وداِر جم بمز حق است ک  در  ر شود یمشیوینی رصل، فواموش 

رسابی است ک  جز فنم را ترسیم  شود یر سنچ  نصیبش م نگرد یبم تسخر ب  س  م

رس سنم  ک  تواِ  ممند  در مداِر حق را داشت  بمشند مهن  مبمحث سینده  کند ی�
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 رینند یمرلکه آن را جانی  ستایند ی�رس همواها�ان را که حق را در �ادش .هستند

تا نفس اماره در قالِب حق، محو شود ر جانی  کند یمکه رضراِن حیاتشان را همواهی 

 کودیم دست یارد ردر محِ  روررداار اال باند که توانسته راشد ره آن نام که اشاره 

 شود یر چراغِ هدایتش خمموش � ردیرذ یهللا است ک  احسمنش رمیم  � ةس  نمم، بقی

رس کشتی نوحِ نبی بم نممش در دریمی  ممند ی� بینص یهم از برکتش ب ر دررا 

 احسم  الهی ب  راه افتمد ر بم س  نمم ایستمد تم همواره جمردانگی را ترسیم کند.

در دریای جود ر رخشش روررداارتان، از اذاِب نفستان که همواره فنا اینک جانتان را 

ِِ اموتان جاردانگی را تجوره کند. کند یمرا توسیم   نجاِ دهید تا لحظا

 اللهم اجل لولیک الفرج
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