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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩١خرداد  ١٨           نهمدرس 

 ١٤٣٣رجب  ١٦

رحمتش  ی یهساجنبِش آفرینش، تا جنبندگان، نام خویش را در  ی کنندهسالم بر آغاز 

 اش یاییکرببیابند آنگاه به خود بنگرند، به جاللِت خالقشان معرتف شوند و به دامن 

عنوان جرب بلکه با  روزِی آنچه برایشان مقدر گردیده را نه به دست ترضع دراز کنند تا

 اند. عشقی بپذیرند که در فطرتشان به دنبالش در حرکت بوده

 .پذیریم یماینک یارا�ان را که به جاءالحق دعوت کرده بودیم را به حضور 

پروردگار عال دارای دو سی�ی وجودی هستند؛ یک سی�ی  ی فرمودهمه�نان، طبق 

عزمی است که  ی دهندهنشان  شان یظاهر شناخته شده و یک سی�ی پنهان؛ سی�ی 

انشان به آن تکیه کند و ع�رتی را ماالحش برای ساخت بنایی طراحی شده تا ستوِن ج

حوادث زمان است و  یها تکاناز  اش یظاهر آن معرتف استحکام  ی ینندهببسازد که 

که  یا گرسنه؛ کند یمکه نیازمندان را اطعام  شود یموقتی آشکار  اش یدرونماالح 

 اش یجایگاه حق، در نهاِن جایگاه وجود تواِن جانش به احسان او وابسته است پس

 .کند یو وقتی بارور شد حاصلش �ادی از عشق را معنا م کند یرشد م

 اش ی؛ گسرتدگشود یو در حصاری محدود � گنجد یمعنای عشق، در وصف کل�ت �

پس همگان با جایگاهش انس ندارند و  ردیگ یدر تحلیِل عقل، در زمان و مکان قرار �

و از  شود یمرتشان در آن ظاهر بر غیبش آگاه نیستند؛ نامش را دوست دارند چون فط

عملش گریزان هستند تا در حاارش زندانی نشوند؛ زندانبانان این زندان در حفاظت 

پس مه�نان جاءالحق، توان گرینت از این زندان را  اند محکماز امانتشان دقیق و 

واِن تا با نعمتش زمان را فراموش کنند، بانند و نامشان را بر خ اند آمدهندارند آنان 

غذای روحشان را بقای جاِن خویش  تواند یمبگذارند؛ چه کسی  ها جان ی سفره

 گرداند؟
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را با  اند شدهو به قدرت ماندن در این زندان واقف  اند آزمودهآنانی که توان خود را 

تا از مرِز سنن که مرزی محدود است خارج شوند و  کنیم یممباحث آینده همراه 

 آنگاه تادیقی باشند بر گذشتگان و عربتی برای آیندگان.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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