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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩١تیر  ١٥          سیزدهمدرس 

 ١٤٣٣شعبان  ١٥

رروردگار اال امر فرمود: ای بندگان من، در هر حالتی با ناِم من آغاِز سخن کنید و نام 

ابدی، کتاِب قرآن کریم را با حمِد  ی معجزهخویش را بخشنده و مهربان خواند آنگاه 

 یها استوار معرفی فرمود تا عقل ی هییقین و تصدیق را دو پا خویش آغاز �ود و

ریامربان به میداِن  خاشع، به آن گواهی دهد. یها دل گر، آن را بشناسد و کاوش

نهیب زدند: ای زندگان، به خود بنگرید؛  ها جانشناخت حق از باطل آمدند و به 

غیب بیرون  ی را از حاصِل جانتان جدا کنید تا ای�نتان از پرده حاصل یاعتقادات ب

 های یشنامه�ارا دارید؟ اگر به دیدِن  یدا شدهآیا توان درک آنچه بدان مأمور آید؛

در ذهنتان نقش بسته که نامشان با  ییها چهرهمند هستید رس  رسگرم کننده االقه

 آنچه واقعیِت وجودشان است تفاوت فاحشی دارد.

شخصیِت کاذب برای کسب رزِق روزانه است و جاِن واقعی در رشت آن مخفی است؛ 

: من آنکه ش� دیدید نیستم؛ من در قالِب دارد یمو مرتباً ااالم  آید یماو به میان مردم 

 اش یواقعاو نقش گرفته بودم؛ ولی بیننده فقط او را، در نقشش دوست دارد و زندگِی 

هر قالبی که خود را به آن ملقب در  است. رس دانستید ارزش یبدر خیاِل بیننده، 

ِِ وجودتان در مرض  پروردگار عال حارض م و  شود یکنید غیِب جانتان با حقیق

گوناگون به یک نام تبدیل شده و همگان در نقِش واقعِی خویش ظاهر  یها نام

: گویند یمدنیا بودند  ی صحنه درای�ن آورندگان، به آنانی که در نقِش ای�ن  ؛شوند یم

هشش جدا شد و دیگر تاشاچی برای  ی روستهای وای بر حقیقِت وجودتان که از 

غیب  ی صحنهستودِن خویش ندارد. غیِب جانش باز شده و آنچه در درون آن بوده به 

ناشناخته گرفتار شده و  یتپش؛ قلبش به شود یمآورده شده؛ سکوت بر جانش مستولی 

: گوید یم؛ به خود نگرد یمکه نامش نجات است به هر سو  یا روزنهِل دیدگانش به دنبا

غیبش را بدرد و تاشاگر ِواقعیتی باشد که اکنون  ی رردهای وای بر جانی که نتوانست 
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امرش دست بر داماِن غیر خویش گشوده تا غیِب  یها سالآن است؛ در تاِم  گر نظاره

از قبل، از این واقعت گریخته. اینک از او  تر مرسدرگجانش را به او بن�یانند و هر بار 

�ایشی بود که سااتی تو را مشغول کند و  ی ررده: غیب چه بوده؟ آیا کنند یمسؤال 

بعد به کناری رود تا آنچه در محتوای آن دیدی را فراموش کنی و یا خودت بودی؟ 

 .آوردی یماکنون دانستی خودت بودی که باید به آن ای�ن 

جانی مورِد خاا  پروردگار عال  که در مباحث گذشته به آن اشاره کردیم گونه ه�ن

خلقِ، خلیفه اسِ؛ خلیفه،  ی معجزه نیتر اسِ که معجزه را بشناسد و بزرگ

 یها بیها را در جانش به ودیعه دارد و تام غ هستی اسِ که تام طعم ی عصاره

 نوشد یمو به آبی که  کند ییعال در او پیچیده شده تا او بر زمین و آس�ن، خود�ا

 بنگرد تا آب، از او ارسارش را بپرسد و او از غیِب جانش حکایت کند.

معرفت، به خود بنگرید؛ اگر تواِن درک جانتان را دارید، در مباحث  ی یرهدااکنون در 

انِی اطااتتان بگذارید و آن را ابد بخوانید؛ اگر آینده با ما همراه شوید؛ دست بر ریش

توانش را داشتید، من در کنارتان به مددتان خواهم آمد و اگر نقِش ابد را ایفا کردید، 

مانند افسون شدگان شیطان، به همگان خواهید گفت: من آن نیستم که ش� آن را 

 .شناختید یم

 رستگار شوید. رس به آنچه در ریش رویتان است ای�ن بیاورید تا

 را به آن مزین کنید. تان یشانیر؛ شناسد یمشکر، نامی است که جاِن ابد، آن را 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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