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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩١خرداد  ١١          هشتمدرس 

 ١٤٣٣رجب  ٩

پاک و منزه است پروردگاری که به بندگان خویش امر فرمود تا او را از آنچه آفریده 

امید به  بخوانند و خود را نیازمنِد لطف و احساِن درگاهی بدانند که نیاز یباست 

تا تواِن نجات، اولین قدم به سوی رستگاری و رسیدن به ک�ِل رشد فکری است

در اعل  و کردارشان و آنچه که به آن عمری با ثر  شان ینیزم، در عمِر ها جان

 ثبت شود. گویند یم

سفر  توانسته باشد مع�ِی خلقت را درک کند هم شان یاینک با گروهی که توان عقل

و  گشاییم یمدستلن را که ابزار گفتگو با پروردگارمان است را به سویش ؛میشو یم

خلقتم به عظمتت معرتف شدم و نامم را در گِل وجودم  ی یینهآ: من در داریم یمابراز 

بفهمم غیب  ام توانستهیافتم، به آن نگریستم، او را خواندم و پاسخم را شنیدم؛ اینک 

من ک�ل را شناختم نه  از دنیا روی آن کشیده نشده است. یا پردهگر کجاست، دی

عمرم است پس مرِز ُقربًت الی  یها عنوان حق که مع�ی سال عنوان دانش بلکه به به

�ازم نبوده تا با اَلّسالُم َعلَیکم به پایان  ی هللا در عبادتم محدود به رکوع و سجده

 .برسد

و با  پذیری یماینک دانستم قبله کجاست و �از چیست، چرا مرا در ساعات خاصی 

را بردارم تا مجدد  گاهم سجدهخاِک  ؟!؛ به کجا برومدهی یمرفت  ی اجازهاَلّسالُم َعلَیکم 

 ی سجادهمرا بخوانی، خاک را بیاورم و صورت بر آن بگذارم، به عظمتت معرتف شوم و 

 ات یاییکربتظِر دعوتی دیگر اانم، در تام لحظاتم در محِرض عبادتم را جمع کنم و من

عمرم سپری  یها سا و  ها ماهبه من بنگری و من قرب تو را در نیتم محدود کنم و 

را طلب کنی و آنچه در آن باشد، تکلیِف یک دانش آموز مقیّد به درس  ام پروندهشود، 

 یها سا تالِش  ی دهندهنشان  عالی و در آخر، مدرکی که ی �رهخواندن و گرفِت 

رعایت قوانیِن ؟ کرد یمرا تضمین  اش یسالمتجوانی تا پیری است؛ چه رمزی در قلبم، 
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رضایتت انجام  ی شهیفرمان داده شده نامش اطاعت بود و من آن قوانین را با اند

 دادم، رضایتت را نشناختم فقط به فکر خودم بودم تا در بنِد مجازات گرفتار نشوم.

نجات است و من طالِب  یها راهاین یکی از  یا دادهاز گناهانم توبه کردم چون فرمان 

؛ کنم یمهی  مانعی بر   راهم نباشد پ  تام فرامین را اطاعت  خواهم یمنجاتم، 

؛ با خیالی آسوده به محرضت رسم یمسفر آخرت؛ به آن لحظه  ی آمادهخوشحال و 

قابل  ها نعمت؛ آیند یم به پیش کشی ها وعدهردی؟ را قبو  ک ام یبندگ؛ آیا ام آمده

! این بود حقی که به آن ایلن داشتم گویم یمشلرش نیست؛ پروردگارم تو را سپاس 

رسیدم؛ دستم را  ام خواستهرا جمع کردم و به کلِ   ام سجادهپ  کار تام شد و من 

 شد پ  حق را ادا کردم.؛ تام آنچه باید بگویم را گفتم؛ مسافرتم تام آورم یمپایین 

عملشان به  ی سفرا�ان را که با شناخِت حق با ما آمده بودند را در محدوده هم

درک کنند را با خود  انشیپا یب مقصد رساندیم ولی یارا�ان که جاء الحق را در علمِ 

تا جانشان در زمان و مکان، محدود نشود و بتوانند از آنچه نامش  میکن یهمراه م

عمر فناپذیر است رها شوند.

که ما را جانشین دانش  آوریم یمبه درگاه با عظمت پروردگارمان   تسلیم فرود 

 تری بخشید.خویش در زمیِن جا�ان خواند و آن را بر تاِم آفرینش بر 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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