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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩١مرداد  ١٢          هفدهمدرس 

 ١٤٣٣رمضان  ١٣

ِ  خلوقام  امل  که به آنمن فرخمن داده شِ تم خقجقدیت یمبنِ، در رضبمن  آنگمهمد

میمتشمن به ثبت رسیِ و نمم پروردگمرشمن ضمخن آغمزی پر رخز و راز گردیِ؛ زخین و 

انگیز. آس�ن،  پرورشی شگفت ی آخمدهآس�ن در جمی خقیش ااالم خقجقدیت �قد و 

را در خمکش به غنیدت  جمنشمنارسار بنِگمن �قد و زخین،  ی صنِواچهدل خقیش را 

 دستمن ضعیف و لرزان بنِه، بر آستمن کربیمیی  خملقش نقشی زیبم را ترسیم کرد؛ شدرد.

کِام فرخمن، بر خقد  ی یشهانِاستقبملش آخِنِ؛ از او سؤال کردنِ: در  خوکقتیمن به

خع�یی  کننِ یخای؟ و پمسلی که درک  به ترضع و زاری نشسته گقنه یناو  پیچی یخ

صف در صف به  شنمسنِ. خلوقق خی انقان بهاست که نمخش در ضدیر جمنشمن 

ارسارش را جز  ی این ه�ن است که صندوقچهپرسنِ:  نشیننِ؛ از خقد خی تمشمیش خی

خالق�ن نگشاید و بر کلید جانش کسی دست نیابد؛ چه خلقت با عظمتی! کیست که 

جمنی امشق پم بر یفتد و تسلیم امرش نشود؟خالق به خاک در ن ی در برابر این اراده

شقد: یم رب، به جمن سقخته از هجرانت  گذارد، زبمنش از کمم جِا خی زخین خی ی ارصه

دهِ؛ دلش  شنقد که او را به وصوش خژده خی را خیترمم کن. گقشش نِای پروردگمرش 

 شنمسِ. کنِ که خزانی را �ی گوستمنی را ترسیم خی

؛ نهال جانش نیاز به کند یکه خود را در قالب عبد، به پروردگارش عرضه م یا مجموعه

اند؛ نفس  خلقت، در جانش به ودیعه نهاده ی مراقبت از آفاتی دارد که از هسته

او درآمیخته و در صدد  ی شهیکه جای پایش سقوط از فضایل الهی بود با ر یا اماره

 رسنگونی نهالی است که در وصفش خالقش فرمود: تبارک هللا احسن الخالقین.

از این جنگ خم�من برانِاز بیرون آیِ؟ راهش خشلص شِه و  الحساینک بم کِاخین 

راه جنگیِن را خملقش به او سالمش آشکمر گردیِه؛ بمیِ برای خبمرزه آخمده شقد؛ 

کنِ و بر فرق جهل  آیِ؛ تیغ اقل را از جمیگمهش خمرج خی آخقخته؛ به خیِان خی
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را از چنگمل آفمتی که به آن گرفتمر شِه برهمنِ؛ اتصمال  بمطل را  اش یشهرتم  کقبِ یخ

شقد؛  . رشِ کرده، درختی تنقخنِ خیدهِ یخو به میمتش نجم  را خژده  کنِ یخاطع 

. اینک به سؤالی فرستنِ یخآینِ و به خملقش درود  ش به وجِ خیا یتمشمچیمن، از زیبمی

؟ اگر دانستم نمخم چیست آفت جمنم را درخمن ام یمفته. آیم خقد را انِیشم یخ تر یچیِهپ

اگر بی�ریم جهلی است  و ام نگذاشتهجمنم نشمنی از او بمای  ی شنمسنمخهو در  ام کرده

ها ریشه دوانده و معالجه را مشکل کرده امید به نجات، اولین قدم  مکه به تام اندا

 کند. است که ضعف را درمان می

پس جمنتمن را از این بسرت ختعفن جِا کنیِ تم برکت را بشنمسیِ. آیم تقانش را داریِ؟ 

، در خبممث آینِه دهِ یخاگر تقانستیِ ه�ننِ اطرا  بمرانی شقیِ که برکت را خژده 

ه�ننِ بی�ری که بسرتش را به جمی  راه شقیِ و اگر از این فرخمن، دور افتمدیِبم خم هد

تم به  خمنیِ یخصحت و سالختی برگزیِه هدقاره بی�ر و رنجقر در جمی خقد سمکن 

 بیریِ. ایِ یِهبرگزخرگی که خقد 

پروردگمر امل به خلوقامتش واِه فرخقده: ای بنِگمن خن، از آنچه برایتمن فرو فرستمدم 

آن میراث زمین و  ی رستگاری برکتی است که خزانه اطمات کنیِ تم رستگمر شقیِ؛

را میراث بران این برکت  اش فهیآس�ن است و شکری خالصانه بر درگاه خالقی که خل

عظیم معرفی فرمود.

و بم ترضع  گشمییم یخآس�نی است به درگمهش  یهم خمئِه ی یرنِهگدست�ن را که 

 داریم: ااالم خی

 اللهم عجل لولیک الفرج
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