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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩١مرداد  ١٩          هجدهمدرس 

 ١٤٣٣رمضان  ٢٠

 یها قلبمشتاق؛  یها جان ی ینندهآفرمالک آغاز و پایان؛  الدین؛ سالم بر مالک یوم

و خالفتی پاک و  مانند یب ای یفهخلاستوار؛  ییها قدمپر قدرت و  ییها دستتپنده؛ 

 خالص؛ جانی مهر شده از سلسبیل و جانی زینت شده از نعمِت پرستش.

آنانی که پروردگارشان تفکر در خلقتشان را محور درک  مللوقین اال، گاه سجدهاوست 

قرار داد تا مقدراتش بر ااک  آسنن و زمین ملفی ااند. ششنن ستایشرِر اال بر 

خالقش او را ندا داد: ای آدم، به جانت برکتی بخشیدم که مخازن جنلش دوخته شد؛ 

 زمین روشان است.فضلش از روحی منور همواره خ ی ؛ چشمهردیپذ یرحمتش پایان �

: یارب، آید یم، زبانش به ارکت در گردد یمااشق خارج  ی ینهسو از  کاود یمجان را 

بارانی را بر رسزمین خشکی روان ساختی تا دشت سوخته از ارارت را به ن   ی قطره

جهان را منور  اینک جان  به طراوت این قطره زنده شده، برکتش بارانی مژده دهی؛

 و ماه و خورشید بر آستانش به ترضع ایستادند. پیشواز آمدند کرد، ستارگان به

، در شنرال شیطان نفس به برهوتی جدا شده از ایات ها جانافسوس که اقیقت 

فشانی گداخته از امیال نفسانی بدل  برکتش سوخت و روِح منورش به آتشتبدیل شد؛ 

راه گریزی وجود ندارد؛ در جانت  ؟گریزی یمبه کجا  گردید؛ پروردگارش او را ندا داد:

که کمر  یا فتنهجانت برهان ؛  ی فتنهبه دامن رامت  بیا تا رس پر هجرانت را از آتِش 

؛ برایت تدارکی سنرین را در نظر گرفته، گریزی یابسته و تو از او  ات ینابودهمت بر 

گسرتده و جاِن ضعیفت بر خوانش مهنن کرده؛ از این مهننی جز خاکسرتی  یا سفره

 ی صفحهنامی شوم در  ماند یمو آنچه باقی  سوزد یم؛ برکت امرش ماند یابر جای 

 آفرینش است.
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شناسی؛ نامت را یافتی و جایراهت را  پس کتاب جانت را ورق زدی، اینک خود را می

با رهنمودهای  پس تنهایی و غربت جهل را به برکت امرت واقف شدی شناختی،

 ن بدل اودی.بار به دانشی همواره جوشا گران

از رامت پروردگارش به درختی  یا قطرهبا  شه زیباست تاشای جانی که نهالش را

پر برگش جان  یها شاخهاستوار تبدیل کرد با شاخ و برگی شفاف و درخشان تا در زیر 

 خسته از اطش اشق را درمان کند.

 بر خاکِ پس زندگان این نعمت الهی بر خوان حمدش فراخوانده شدند تا معرفت را 

 شکل گرفت. اش مهیو با آیات کر جانی هدیه کنند که با انوار پروردگار اال گل شد

آنانی  خوانی  یمآسننی را به معرفِت امد در جانشان فرا  ی سفرهاینک شاگردان این 

تا بر برکت جانشان  شوند یمرا بشناسند با مبااث آینده همراه  پایان یبکه این نعمت 

 بیفزایند.

پس  که جهل جااان را با اتصال به انواِر داا درمان فرمود پروردگار اال را شاکری 

 زنی : فریاد می همری با ترضع

 اللهم اجل لولیک الفرج
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