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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ١٣٨٩-١٣٩٠های هفتگی سال  لیست ترتیبی خطبه

 ه.ق) ۱۴۳۲(

 )١٤٣٢صفر  ٢٨( -٨٩بهمن  ١٣ -ی اول (ستم) هفته –٠١

 )١٤٣٢ربیع االول  ٥( -٨٩بهمن  ٢٠ -ی وو  (اسام  سمل) هفته –٠٢

 )١٤٣٢ربیع االول  ١٢( -٨٩بهمن  ٢٧ -ی سو  (سفر وو ) هفته –٠٣

 )١٤٣٢ ربیع االول ١٩( -٨٩اسفند  ٤ -ی چهمر  (من کی هاتم؟) هفته –٠٤

 )١٤٣٢ربیع االول  ٢٦( -٨٩اسفند  ١١ -ی پنجم (ورخواست بارتی) هفته –٠٥

 )١٤٣٢ربیع الثمسی  ٤( -٨٩اسفند  ١٨ -بندی بی�را ) ی ششم (تقایم هفته –٠٦

 )١٤٣٢ربیع الثمسی  ١١( -٨٩اسفند  ٢٥ -ی هفتم (رشوع ورمم ) هفته –٠٧

 )١٤٣٢ربیع الثمسی  ١٨( -٩٠فروروین  ٣ -ی ورمم ) ی هشتم (اوامه هفته –٠٨

 )١٤٣٢ربیع الثمسی  ٢٥( -٩٠فروروین  ١٠ -ی سهم (رشح مطملب گذشته) هفته –٠٩

 )١٤٣٢ج�وی االول  ٢( -٩٠فروروین  ١٧ -جم )ی  ی وهم (ترشیح شجره هفته –١٠

 )١٤٣٢ج�وی االول  ٩( -٩٠فروروین  ٢٤ -هم) ی یمزوهم (توضیح ورو ول هفته –١١

 )١٤٣٢ج�وی االول  ١٦( -٩٠فروروین  ٣١ -ی ووازوهم (شنمخت عظمت احامس) هفته –١٢

ج�وی االول  ٢٣( -٩٠ارویبهشت  ٧ -ی سیزوهم (احوال پرسی پزشک از بی�ر) هفته –١٣

١٤٣٢( 

ج�وی االول  ٣٠( -٩٠ارویبهشت  ١٤ -ی چهمروهم (جواب عکس و آزممیش) هفته –١٤

١٤٣٢( 

 )١٤٣٢ج�وی الثمسی  ٧( -٩٠ارویبهشت  ٢١ -اسمس) همی بی ی پمسزوهم (بهمسه هفته –١٥
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 )١٤٣٢ج�وی الثمسی  ١٤( -٩٠ارویبهشت  ٢٨ -همی مروه) ی شمسزوهم (قلب هفته –١٦

 )١٤٣٢ج�وی الثمسی  ٢١( -٩٠خرواو  ٤ -)امن ی بمزگشت به خمسهی هفدهم ( هفته –١٧

 )١٤٣٢ج�وی الثمسی  ٢٨( -٩٠خرواو  ١١ -ی هجدهم (سممم چیات؟) هفته –١٨

 )١٤٣٢رجب  ٥( -٩٠خرواو  ١٨ -ی سوزوهم (رشکت ور مامبقه) هفته –١٩

 )١٤٣٢رجب  ١٢( -٩٠خرواو  ٢٥ -ی بیاتم (رشکت ور مه�سی) هفته –٢٠

 )١٤٣٢رجب  ١٩( -٩٠تیر  ١ -)متعهد بوو  بر تعهدی بیات و یکم ( هفته –٢١

 )١٤٣٢رجب  ٢٦( -٩٠تیر  ٨ -بیات و وو  (جرب جمستم  چیات؟)ی  هفته –٢٢

شعبم   ٤( -٩٠تیر  ١٥ -بمزار و خرید متمع) بیات و سو  (پیدا کرو  سشمسیِ ی  هفته –٢٣

١٤٣٢( 

 )١٤٣٢شعبم   ١١( -٩٠تیر  ٢٢ -(تالش، کلید راه است)بیات و چهمر  ی  هفته –٢٤

 )١٤٣٢شعبم   ١٨( -٩٠تیر  ٢٩ -بیات و پنجم (زمم  برواشت محصول)ی  هفته –٢٥

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 )های هفتگی خطبه(

یک خطبه خدمت رهروا  حق ور سمیت به �میش ور  یا هفتهبه یمری پروروگمر عمل 

 خواهد آمد تم قلب منتظرا  را ور وریمی استظمر به بمزوا  موالیشم  پیوسد کند.

ی یک شیمر خرمم مورو سظر بمشد به وسبمل مبمحث  اگر حق مداری وجوِوتم  به اسدازه

 متمع عمر است به بمزی بگیرید. ینبهمتر روید تم وقت را که گرا  بمطل �ی

 ی آ  یمری کنید. هد  سمیت آموخت حق است، پس مم را ور شنمخت چهره

 به امید رسیدن به بازوان حق

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

ع) فرمووسد: که قبل از اینکه به حامب اع�لتم  رسیدگی شوو، خوو به صموق (امم  

 حامبتم  رسیدگی کنید.

 اش یندهآرواسشنمسم  است که ارزیمبی شخص توسط خوو او ور موفقیت  ی یهتوصاین 

ی  رمم  وارو و چو  بی�ری ور جممعهاثر را ور و ینتر مهمتشخیص ورو  یرازسقش وارو 

ی  ی ورمم  و تجربه تواسیم از طریقه صورت اپیدمی و متشمبه است پس می اسامسی به

 شویم. مند بهرهیکدیگر 

ی این هفته ستم، یعنی بدی و محرو  کرو  است. بم عنمیت به اینکه  سؤال خطبه

و از  روا واشتهپس ستمی که به خوو  بمشد. هم سمشی از ستم به خوو می ستم ی همه

 زسدگی ور رضمیت الهی که بمعث خوشبختی مموی و معنوی ور وسیم و آخرت است

و راهکمر ِسجمت و اصالح آ  را بیم  کنید تم ویگرا  را  معرفی ایم خوو را محرو  �ووه

تواسید ور  همی مهدیه می البالغه و خطمبه ته از قرآ  و سهجالب(ور این مهم یمری کنید 

 .شنمخت و ورمم  کمک بگیرید)

 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٨٩بهمن  ١٣         ی اول (ستم) هفته

 ی چهارم ماه صفر) (هفته ١٤٣٢صفر  ٢٨

 سپمس پروروگمر عزوجل را بمو که مدبر امور است ور برقراری حق و زووو  بمطل.

 همی حق طلبمسه قمور بهاش ور ظمهر وجووهم �میم  گشته و استعداو بمطلی که چهره

 ورکش شده است.

یک خطبه خدمت رهروا  حق ور سمیت به �میش ور  یا هفتهبه یمری پروروگمر عمل 

 خواهد آمد تم قلب منتظرا  را ور وریمی استظمر به بمزوا  موالیشم  پیوسد کند.

 اید که ستم در قرآن کریم به چه معنا شده و ستمگر کیست؟ کنون اندیشیده آیا تا
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 کنیم. را به معنم کرو  ستم آغمز می ی سمیت اولین خطبه

همی مختلفی ور  هم و چهره هم ور رسگ اسام  که یورحملیک چهره وارو، ستم ور سممش 

د و به یک آین روسد همگم  به یک روش به وسیم می آیند و از وسیم می عمل به وسیم می

 میرسد. روش که قبض روح است می

ی وجووی را به هم اری است که ورو ی ارس  وهنده بنمبراین اتحمو ور آغمز و پمیم  سشم 

 �مید. رسچشمه متصل مییک 

ید آیم سوزاوی که هیچ قدرتی برای مقمبله بم آمدسش سدارو، مورو ستم واقع شده؟ که بم

ی اسامسی یم به بهرتین مدارج اسامسی برسد یم به بدترین  به وسیم بیمید و ور ظلم جممعه

 مدارج حیواسی و یم حیوا  را قمور سبمشد تم معنم کند.

ی ستمکمر موارو ستمش  چهره یمآ ستمکمر را ترسیم کند؟ ی تواسد چهره چه کای می

ای است که فمش  و یم چهره کنند پیممربا  الهی ور تم  اویم  آ  را فمش می که است،

 آ  هاتند؟ یترؤاست و همگم  قمور به 

پس متوجه  واوسد، تن به ستمش �ی تواساتند ستمکمر را بشنمسند هرگز اگر همگم  می

آید تم ور  اسامسی که به وسیم می اش است. ممسع آشکمر شد  چهره  شدیم، مکر و حیله

سفس خوو،  ی یلهحپرتوی اسوار پروروگمر عمل زسدگی زیبمیی واشته بمشد ور مکر و 

شوو، چو  ور چنگمل وجووش  وهد و قمور به بمزگرفتنش �ی تشخیص را از وست می

 که یکند ورحملوهد تم ستم را معنم  آمدسش را مورو تهمجم قرار می گرفتمر است.

ستمکمر قهمری است که عمری را به بمزی گرفته که حق بوو سه بمطل. بنمبراین از سقش 

کنیم. حمال اگر عالقه وارید بم مم ور  هدف�  استفموه میفروی برای رسید  به 

ی خود را در سایت معرفی کنید بدون اینکه نامتان فاش  چهرهمبمحث�  بمشید، 

 د.شو 

ی یک شیار خرما مورد نظر باشد به دنبال مباحث  اگر حق مداری وجوِدتان به اندازه

 متاع عمر است به بازی بگیرید. ینبهاتر روید تا وقت را که گران باطل �ی
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 ی آن یاری کنید. هد  سایت آموخت حق است، پس ما را در شناخت چهره

 به امید رسیدن به بازوان حق

 الفرجاللهم عجل لولیک 
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٨٩بهمن  ٢٠        ی دوم (انسان سال) هفته

 )ربیع االولماه  اولی  (هفته ١٤٣٢ ربیع االول ٥

 بمر خدایم:

 تو سالمتی و از توست سالمت و از آ  توست سالمت و به تو برگروو سالمت.

 ی مرحلهکنیم به سروبم  سالمت تم از پلکمسش صعوو کنیم ور  فته را مزین میی ه خطبه

این سؤال ممست  دانیم؟ چه کسی را انسانی سال میاول بمید سالمتی را بشنمسیم. 

که بمید شمگروا  سمیت مهدیه به آ  پمسخ وهند و طبق جدولی که ترسیم شده به 

 ی مقتضی را بدهند. جمسشم  �رهخوو و سالمتِی روح و 
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 حاال نردبان اول:

اید؟ یک سم  برای شنمخته شد .  زسند اسدیشه کروه   صدا میآیم به سممتم  که ش� را بم آ 

خواهد منظورش را به ش�  تواسید پمسخ کای را که می مثالً اگر آ  سم  سبمشد چگوسه می

استخمب بگوید بدهید؟ پس بمید سممی واشته بمشید، سممی ظمهری که ویگرا  برایتم  

مر از سممتم  که ش� را بم آ  اسد و ش� سقشی ور استخمبش سداشتید. شمید تم  ع �ووه

شنمسند بیزار بمشید و مرتبمً پدر و ممورتم  را محکو  کنید که چرا این سم  را  می

از وسیم بروید سقش قربتم  خواهد شد.  هرگمهبرگزیدسد ولی سممتم  ثبت شده است و 

تواسید تغییر بدهید. حمال بمید ور سروبم  اول به خوو �ره بدهید.  �یپس سم  ظمهری را 

ی کممل و یم متوسط و یم ضعیف و  ممتم  اگر از آ  راضی هاتید �رهس بم ور سظر گرفت

و اگر ستواساتید به  روید یمی کممل را واوید به سروبم  وو   اگر �رهیم مرووو را بدهید، 

 سممتم  کممل شوو. ی �رهممسید تم  سروبم  اول متوقف میو  بروید ور سروبم  و

که ور روز چهمرشنبه خواهد  یبعدآینده تم رشوع مبحث  ی هفتهمنتظر پمسختم  ور 

 بوو هاتیم.

 انسانی باقی �اند. ی به امید روزی که رمز سالمتی شناخته شود و بی�ری در جامعه

 شاءهللا ان

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر هللا الّر  بسم

 ٨٩بهمن  ٢٧        ی سوم (نفر دوم) هفته

 )ربیع االولماه  دومی  (هفته ١٤٣٢ ربیع االول ١٢

ی هاتی از �موی که سممش بم زسدگی  ی زمین و آس�  و پدید آورسده سال  بر آفریننده

و تالش از صورتی سمکن به شب و روزی متحرک تبدیل گروید و جنبندگم  آ ، چشم 

را بم آ  مبموله کنند و  کنند یمبه آس�  ووختند تم آسچه را که ور ضمیرشم  حس 

هم متحیر  ، پس اسدیشهسو اعال  کرو و حدووش را قمبل وسرت آس� ، علمش را محدو 

علم آ  من  ی کنندهو یم من به آس� ؟ اگر تاخیر  سگرو یمشد که آیم آس�  به من 

، ووبمره به خوو مبمی ی� ا  شهیاسدو من جمیی برای  سگرو یمهاتم پس آس�  به من 

کنم  ، ازوواج میرو  ، مدرسه میکنم ، زسدگی میپرواز  سممم را که بم آ  زسده هاتم می

، پس اعتبمر و شنمسم ، اگر میشنمسم ی�کنم را  می یگذار  سم بم آ ، و فرزسداسم را 

را به  ا  یظمهر جم   ز یخ یبرمشنمسم و اگر هر روز که از خواب  ا  را هم می ورجه

، یک روز ویگر آغمز شد، زسم یمو به خوو سهیب  کنم یموعوت  ا  روزمرهاجبمر به کمر 

له کن، اگر ویر برسی سم  را از حضور و غیمب برخیز و ه�  کمر ویروز را تکرار کن، عج

، بمید به موقع برسی، زمم  ارزش پیدا کروه و سمعمتش مشخص شده، از هر وارسد یبرم

که شده استفموه کن تم از حضور و غیمب حذ  سشوی و وقتی رسیدی ویگر ی ا لهیوس

به خمسه  خواهد یم، شوو ی�، ای وای که تم  گذرو یمبعدی چه سنگین  یهم سمعت

 رسد یمو وقتی به خمسه  کند یمبرگروو، برای برگشت هم ه�  حملت قبلی را تکرار 

را  اش یزسدگتکراری، پس جدول  یهم سمعتویگر تم  شد، عمرش متوقف شد ور 

، تکرار هر روز رفت و مبدی ی�جدول را  یهم حرو تم هد  را معنم کند، ولی  کشد یم

، جمسش را هم ووست سدارو، شوو یمور جم  معنم ، هد  شوو ی�برگشت که هد  

به وسبمل  اش یزسدگممسند سممش که خوو ور گذاشتنش وخملتی سداشته پس ور مع�ی 

ش تغییر وهد، این وضعیتی که وارو به وضعیت ولخواه یک معجزه است تم آ  را از

همه چیز را ووست بدارو،  خواهد یم، شوو یمور ذهنش پدیدار  یا جرقه، کند یمفکر 

سکن، سممت زیبمست،  یر یگ بهمسه، جنگد یملذت بربو، بم خوو  شیهم موهبتاز تم  
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به مالیمت رفتمر کن، عمرت را ووست بدارو، چرا  ات یزسدگقدروا  بمش، لبخند بز ، بم 

 تواسی روشنمیی را ببینی. ای و می زسده که یورحملسمامیدی؟ 

 ی مهلکه، حمال بمید ووا  زسدگی وو  را شوو یممیم  شخصیت ویگری ور وجووش �

بوو حملش از اول هم  زووگذراست؟ اگر  زووگذرجمسش تجربه کند آیم ووامی وارو یم 

زسدگی را ورک کند  تواسد ی�سروبم  اول را چگوسه بپی�ید؟ چرا  . چه کند؟شوو یمبدتر 

پس بم جمسش چه کند جمسی که عزیز آفریده شده و منتظر برگشت به رسزمین موعوو 

است؟ آیم  مدوکمربه کجم سفر کند؟ چه کای او را  هد  یباست بم این مامفر 

 وجوو وارو تم به آ  چنگ بزسد؟ بمید به وسبمل سفر وو  بروو. یا رهیوستگ

ت برای کسانی که در نردبان اول متوقف ما نفر دوم اس ی سؤال این هفته

 هستند نام نفر دوم را اعالم کنید.

د عمری که آینده سروبم  وو  است، پس به امی ی هفتهاگر به سروبم  وو  بروید، بحث 

 .ولخواه بمشد سه تکراری

 تا ظلمت وجودمان هجرت کند. میشو یو منتظر نور م میده یبثث را خاته م

 الفرجاللهم عجل لولیک 
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٨٩اسفند  ٤       ی چهارم (من کی هستم؟) هفته

 )ربیع االولماه  سومی  (هفته ١٤٣٢ ربیع االول ١٩

 .میکن یمی لوح و قلم، خطبه را آغمز  به سم  خملق و آفریننده

زیبم بحث کنیم. سروبم  وو  متعلق به  یهم اسمور مورو سروبم  وو  و  میخواه یم

کامسی بوو که سممشم  را ووست واشتند و ور پمسخ سؤال اعال  کروسد از اسمشم  

راضی هاتند مم هم از ابراز عالقه به سممشم  ممسند عوامِل واباته به شخصیتشم  که 

 .میشو یمبم مخمطبین این مرحله وارو بحث  شنمسند یمرا بم آ  سم   هم آ 

معرفی شده از جمسب پروروگمر آ  است  ی شنمسنممهکه عمل هاتی وارای  گوسه  ه�

عرفی کند، ممسند پس هر کس که ابراز واشته سممش را ووست وارو بمید بتواسد خوو را م

 شوو: مثملی که زوه می

ی است که قرار گرفتنش ور هر سقطه از زمین ممهیتش را ا مثالً کوه وارای شنمسنممه

، ممکن است ور یک سقطه از کشوری از سظر ارتفمع متفموت بمشد ولی وهد ی�تغییر 

 .شوو یماز سظر شکل، سممش کوه است، به هر زبمسی که بخواهد معرفی 

کای که ور سمیت اعال  کروه از سممی که پدر و ممورش برایش استخمب �ووه راضی 

 فقط شوو ی�است پس به هر زبمسی که سممش را صدا کنند تغییری ور آ  حمصل 

 .کند ی�ولی اصل سم  تغییری  شوو یم جم جمبه هم لفظ

 میا گرفته. از مرِز خمکی که به آ  خو میشو یمحمال بم ش� وارو مامفرتی کوتمه 

بیگمسه وارو برویم. همگی شمگروا  بم هم به  ییهم چشمبه مکمسی که  میخواه یم

پیموه  میا رفتهی که بم آ  ا هر وسیله. از میرو یمکشور اسرتالیم که وورترین مکم  است 

واز عبورمم  را بم سم  و مشخصمتم  ثبت کنیم تم به مکمسی که  میخواه یم. میشو یم جو

مورو سظرمم  است برویم، حمال بم ملتی جدید و فرهنگی غریب مواجه هاتیم، برای 

ارو ه�هنگ شد  بم طرز زسدگی ور این منطقه بمید به عالیق آسم  توجه کنیم. و 
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مم   . شکل و قیمفهرویگ یم، اول مذهب و اعتقمومم  مورو توجه قرار میشو یماجت�ع 

 گوسه ه� را اگر  مم  یوجووُمعر  آ  است و بعد سمم� . شکل ظمهری و اعتقموات 

پس  میممس یمی اجت�ع آسم  عقب  ین خوومم  بوو حفظ کنیم از قمفلهکه ور رسزم

تم عقب ممسده معرفی سشویم. ویگر اوضمع  میکن یمر کمی ور راه و روش�  تجدید سظ

بم اسمی که آ  را ووست واشتیم مطمبق سیات، حمال سمم�  را هم ور  مم  یظمهر 

. وقتی تنهم میگذار یمو سممی بم رشایط آ  مکم  روی خوومم   میوه یمظمهر تغییر 

و وقتی ور میم  آ  ملت بم فرهنگی که وارو  مییآ یمهاتیم به قملب خوومم  ور 

 تواسد ی�، پس سممی که ووستش واشتیم میکن یمممسند خووشم  رفتمر  میشو یمواقع 

همیشه و ور همه جم ووست واشتنی بمشد، بلکه ور مکمسی ووست واشتنی است و ور 

 آ  مکم  شوو. ی جممعهمکمِ  ویگری بمید همرسگ 

س خوبی سدار ، چرا ستواساتم به حرفی که به آ  اعتقمو ، احامگرو  یبرماز مامفرت 

ویگر شخص سمبق سیاتم، ور امتحمسی  ،شو  یمواشتم پمیبند بمسم؟ وچمر بحرا  وروسی 

و ور مورو اسمم  گرو  یمکه از خوو  به عمل آورو  موفق سبوو ، به سروبم  اول بمز 

، اگر خوو  را شنمختم، سممم را هم خواهم شنمخت پس هنوز کنم یمبیشرت فکر 

بر آ  ثمبت قد  بمسم، بمید  ا  یزسدگمجهول هاتم و سممی سدار  که ور حواوث 

طوری تنظیم کنم که متزلزل سشوو و سممم را وقتی  ا  یزسدگ یهم تالطموجوو  را ور 

 ر  که بم سظر ویگرا  تغییر سکند.ووست بدا

واشتید  کنید سمیت ور موروتم  ور موارو زیموی که بم آ  رس و کمرممکن است اعال  

قضموت �ووه پس بم خووتم  رو راست بمشید و فکر کنید حتی اگر منمفع ش� ور 

هم به اسمتم  باتگی واشته بمشد، آ  اسمی که ووستش وارید را  تم  یزسدگمکم  

 تم مواسع برطر  شوو؟ دیوه یمتغییر 

 به شخصیت وجووی راه طوالسی را ور مقمبل وارید. پس تم ک�ل و رسید 

بم تفکری که از روی صداقت بمشد به سروبم  اول برگروید تم �ووار شخصیتتم  گویمی 

 حقیقت سممتم  بمشد.
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به امید یافت راهی که همگِی منتظران کوی عشق را به آن متلل کند بثث را خاته 

 .میده یم

 دهید، من کی هستم آیا نفر اول یا نفر دوم؟سؤال ما را با چند جمله پاسخ 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٨٩اسفند  ١١       ی پنجم (درخواست بسرتی) هفته

 )ربیع االولی چهارم ماه  (هفته ١٤٣٢ ربیع االول ٢٦

 .میکن یمبه سم  سقش وهنده و صورت بخش هاتی، پروروگمر یکتم بحث را آغمز 

سال  بر آغمزی که سوید شنمخت حق از بمطِل وجوومم  را ور خوو ذخیره �ووه تم سقمب 

زیبم منقش شده تم مرا که ور صدو  ی لهیحبرواریم، سقمبی که به هزارا   مم  چهرهاز 

 پیدا کرو  خوو  هاتم گمراه کند.

را معرفی  تم  چهرهاگر تواساتید  کی هستید؟از ش� سؤال کروه بوویم که پمسخ وهید 

کنید خوو را خواهید شنمخت و اگر قفِل چراهمیتم  را از قلِب غبمر گرفته از مشکالت 

پر  یهم گموصندوقممهری بدهید که تخصصش بمز کرو   دسمزیکلروزمره را به وست 

ی به طر  حق بمز کنید تم خورشید جمستم  ا راز است، موفق خواهید شد روزسه رمز و

 فروزا  شوو.

 نفر دوم کیست؟سؤال کروه بوویم  .میوه یمهفته گذشته را  یهم سؤالحمال پمسخ 

 نفر دوم نفس لوامه است که وجدان نام دارد.

الیل زیموی که به میدا  بیمید بم و  خواهد یمسفای که شنمخته شده سیات و هر بمر 

که ثروتش را بم  سگرو یمی ا و مظلوممسه به چهره روو یمکنمر  میتراش یمبرایش 

، پس بمید به خواهند ی�و مدوکمری را به مدو  سوزاسد یمسفس اممره  یهم جرقه

وسبملش بمشید و او را ممسند ووست مهربمسی به فضمی جمستم  وعوت کنید تم ور 

 .کمرتم  بمشد. حمال سفر وو  را شنمختید مدو هم لحظه یهم یسخت

 پاسخ من کی هستم را بدهیم. میخواه یم

ارتبمط واشته  جم  یببم مم بم یک وستگمه  دیا شده مند عالقهخوب توجه کنید، ش� که 

و اگر  افتد یمبم تخصصی به کمر  اش وکمه، شوو یمبمشید که چراغش بم رمز روشن 

http://www.rayatolhoda.com/
mailto:info@rayatolhoda.com


15 

http://www.rayatolhoda.com  sms: 3000160313  e-mail: info@rayatolhoda.com 

به ورو سخور است که هر چند بهمی گزافی وارو  یا جعبهواسشش را بلد سبمشید ممسند 

خوو  را بشنمسم بم  خواهم یممرا که  تواسد یمولی قمبل استفموه سیات، پس اگر علم 

بگرو ، چگوسه تم کنو   ا  گمشدهکند که به وسبمل  مند عالقهچند سؤال مطرح شده 

ستواساتم مهر و محبتم را به جمسم که موسس من است ور زسده بووسم، ور مرگم، ور 

 گور  و ور قیممتم به او عرضه کنم و بگویم:

یا  شود یآفرینشی، آیا بهار جانت با گششت فللش خزان م ی ای جان تو زیبایی تثفه

ای استوار است که خزان را  زیبایش بر ریشه یها همواره بهاری است که گل

 نقشی ندارد؟ اش شهیچنان دوستش دارد که آفت در ر و باغبانش آن شناسد ی�

 پس متوجه شدید کی هستید.

ور بی�رستم  سمیت بارتی شوید مم ش� را  دیخواه یمو  دیا کروهاگر ورمم  را رشوع 

تم ورمم  شوید، پس مجوز بارتی شد  را بم پمسخ به  میخوابمس یمور تخت محبت�  

 سؤاملم  بدهید.

ساله هستم که  ٣٠(سؤال) درخواست: من بی�ری (با ذکر سن) مثالً 

 خاصی در وجودم دارم، لطفاً مرا بخوابانید. یها ی�ر یب

و اگر  شود یآینده در سایت بسرتی شود مورد درمان واقع م ی هر کس بتواند تا هفته

 پس برای بسرتی شدن عجله کنید. شود یدرمان خارج م ی نتواند از دوره

 به امید رو  و روانی سال

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٨٩اسفند  ١٨      بندی بی�ران) ی ششم (تقسیم هفته

 )ربیع الثانیماه  اولی  (هفته ١٤٣٢ ربیع الثانی ٤

پروروگمری که فرموو رح�  است و رحیم، بخشنده است و مهربم  و جم  عمل به سم  

 ور وست تواسمی اوست.

جغرافیمیِی مغزتم  وسبمل  ی سقشهگذشته را برایتم  از روی  ی هفتهبحث  میخواه یم

 کنیم.

مغز وارای خصوصیمت منحرص به فرو است. مثالً فرممسش بم اعال  سیمز بد  به یک 

بلکه سیمز را ور مقر فرممسدهی برسی �ووه و اگر  کند ی�خمص تغییر غذایی  ی مموه

. ولی جم ، مطیع سفس کند یمتشخیص بدهد که اعال  سیمز ورست بووه فرمم  را صمور 

است. اگر به فرامین تعیین شده ور چهمر چوب وین خوب عمل کند جمسش را از 

و  یرمنطقیغ یهم خواستهو اگر ستواسد و به وسبمل  وهد یمسمبووی سجمت  ی ورطه

جمسش ترسیم  ی نندهیآفرشخصیِت وجووی به راه بیفتد عمقبتش را  ی کنندهتخریب 

 پس تلمیم نجات با خودتان است. ،�ووه

تم وارو خمسه شوید،  چرخمسد یمبم محبتی  یهم وسترا  اش رهیوستگووری که  عنوا  بهمم 

بدو  ایراو گرفت از تلخِی وارو آ  را میل کنید پس بی�ری که  ش� را مه�  کرویم تم

تشخیص واوه  اش ی�ر یببمید  شوو ی�خوو را بارتی �ووه تحت اختیمر خووش ورمم  

 شوو و سپس ورمم  آغمز گروو.

از سن بلوغ که جم  ور معرض  ۱: بی�را  گروه میکن یمرا معمینه  ۱گروه اول بی�را  

 .شوو یمفشمرهمی رواسِی خمص است رشوع 

به ش� وارو بدهیم.  میخواه یم اند. سال اعالم �وده ۲۵تا  ۱۵از کسانی که سنشان را 

 آمموه هاتید؟

 بووستم  ور این ورمم  مؤثر است. مؤسث یم مذکر
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 .میکن یها را درمان م اول مؤنث

. پمسخ دیکن یماگر بتواسید به سؤال سمیت پمسخ وهید واروی منمسب را وریمفت 

و عالقه  برد یمان را رس م حوصله که یچرا به نظم نیازمندیم درحالبدهید: 

 ، به آنچه دوست داریم بپردازیم؟ینظم یداریم با ب

اختیمر ولی سظِم بی�رستم  به ولخواه ش� سیات پس منتظر ورممسی بمشید که ور آ  

 سدارید.

 گروه دوم مشکرها:

 تر خطرسمک هم اسدا  ی هیبقبی�رِی ش� بم فشمرهمی رواسِی جا�سی و استقمل آ  به 

که طبق  وهد یمو فرمم   دیآ یممرتبمً به رساغتم   خطری که غرور نام دارد،است. 

جم   دیکن یمکه فراموش  کشد یمبه بندتم   چنم  آ رفتمر کنید. گمهی  اش خواسته

جم و پس سیمزمند هاتید این حس سمببمرهمی سنگین را بروار  تواسد ی�ضعیفی وارید که 

را مورو ورمم  سمیت قرار وهید. واروهمی تجویز شده را بم عالقه به ورمم  میل کنید تم 

دهمی خ ِی پشت سد بتواسد بم سیروی خوو  یملی برواشته شوو و آب ذخیره شدهسو

 کند. زیموی را روشن یهم چراغ

 :میده یرا مورد درمان قرار مسال  ۴۰تا  ۲۵حال بی�ران گروه سنی 

ور این سن جنایت معنم  .دهد ینقش م مان یدرون یاهایسن انتخاب آنچه به رؤ

ی بمشد که پذیرای گروه مقمبل بمشد و اگر ستواسد، چراهمی ا شخصیت به گوسهسدارو بمید 

، بعد از آن موقع شود یسال خالصه م ۱۵در  اش یزندگزیموی را بمید پمسخ وهد. 

ی بکمرو، بمغ جمسش به کویری تبدیل ا و اگر ستواساته بمشد واسه برداشت مثلول است

ی خصوصیمت منحرص به ا   خاته کننده است. پس هر واسهکه تمشم کرو  آ  شوو یم

ن گروه آینده برای ای ی سؤال هفته. کند یمفروی وارو که بم مراقبِت صمحب آ  رشد 

پس  کند یمعمر را ور خوو خالصه  یهم لحظهاست که رُشتش تفکر تم   یا واسه سنی

 جانتان را با در نظر گرفت نیازتان معرفی کنید. ی دانه
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یا ادامه  رسد یتا هر سالی که عمر در آن سال به انتها م ۴۰و حاال بی�ران گروه سنی 

 .کند یپیدا م

شیرین و تلخ  یهم لحظهتالشی که  یک عمر تالش.نقش این سن یعنی ِدروی مثلول 

ذخیره شده را مورو  یهم آذوقهتم  روو یمخوو وارو و آرا  آرا   ی پروسدهبایمری را ور 

استفموه قرار وهد. ویگر توا  ذخیره کرو  سدارو. پس بی�را  این گروه سنی سیمزمند 

جمسشم   ی شده کهنه یوروهمورمم  یک پزشک بم محبت هاتند که بم حوصله به 

 یوروهمورمم  منمسبی برای  حت�ً بم بیمسش امیدوار بمشند که  هم آ گوش وهد و 

پس . شوو یمپیدا  اسد �ووهو یم مبمرزه  اسد سمختهجمسشم  که عمری بم آ   ی سمشنمخته

 دیخواه یکه بسیار با حوصله است و هر چه م دییایبه آدرس مطب دوستی ب

سمامیدی از میم  برواشته شوو و سجمت، منتظرتم   یهم سقطهتم  با او صثبت کنید

بگذارید تم مرهمی  اش شمسهبمشد که آغوش پزشکتم  برای ش� بمز است، رستم  را بر 

 .گروو ی�عمری که بمز  یهم هجرا بمشد بر 

بیم  شده است پس بم صداقت  یهم راههر گروه به مقتضمی  یهم جوابسمیت منتظر 

تا نجات جانتان باشد از چراهای بسیاری که به آسچه برایتم  تعیین شده پمسخ وهید 

 است. جواب یب

به امید روزی که دیگر بی�ری در بی�رستاِن جانش مثتاج داروئی جز مثبت خالقش 

 نباشد.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٨٩اسفند  ٢٥       هفتم (رشوع درمان)ی  هفته

 )ربیع الثانیماه  دومی  (هفته ١٤٣٢ ربیع الثانی ١١

 بندگم  یهم سفسشکر و سپمس پروروگمری را سزاست که همواره چلچراِغ هدایت را بر 

غیبِت جمسشم  به حضوِر  یهم رسوابخویش فروزا  فرموو تم رهروا  حقیقت را از 

 سپمسگزارفرا خواسد تم خویِش خویشت را بیمبند و آسگمه که یمفتند  اش یملکوتورگمه 

گِی افکمر بمطلشم  سجمت جمسشم  را از پوسید  ی شهیرخملق خویش بمشند. سپمسی که 

آ   ی نهیگنجکه معرفت طلبم  به سوی  سمزو یمو ایم  عمرشم  را غنیمتی  وهد یم

تم جمسشم  را  گذارسد یماستظمر قد   بر سمیبم  یا تحفهو ور طمع گرفت  کنند یمحرکت 

 از وریمی معرفتی سیراب کنند که سممش حق است.

بدهیم. اول به وخرتا  که مائولیت تربیتی را به عهده  وارو اولگروه قصد واریم به 

 .میوه یموارسد وارو 

واشتید  یا ی�ر یبفعمل است  تم  حمفظهآیم هرگز از زممسی که به یمو وارید تم کنو  که 

، اشتیمق دیا کروهکه سیمز به ورمم  طوالسی مدت واشته بمشد؟ اگر این بی�ری را تجربه 

 یهم یرسگشتگاز  دیخواه یمپس  جمستم  ذخیره وارید ی نهیگنجخوب شد  را هم ور 

بمسید. ش� طبق وستور  حرکت یببمید مدتی روی تخت  سن پر تب و تمبتم  رهم شوید.

 هد بدو   یهم حرکتسظم مجبورید تم خوب شد  حملتم  از پزشک و برای رعمیت 

. شوو یممعم  شوید. بم سظمی که بی�رستم  وارو حملتم  بدتر شده، شکمیت رشوع 

و از بد شمسای  زسد یماست. تیر را به هد   شانس شوو یمسفر اول که هد  گرفته 

و از شمسای که او را مجبور کروه  شوو یم. زبمسش بم تم  قدرت گویم خورو ی�به هد  

 ندیب یمو خوو را اسامسی مفلوک  کند یمور حملت غیِر ولخواهش به رس بربو شکمیت 

از بد شمسای خراب شده و او را مجبور کروه که مغزش را به کمر بیندازو  شیمهمیرؤکه 

خرب است که  ییفرواو مدتی جربی را تحمل کند که راه فراری سدارو. پس به استظمر 

 خواهد یمتم به آسچه ولش  زویبرخمرخصی از بی�رستم  را وریمفت کند، از روی تخت 
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بپروازو. حمال آ  صبح آمد، ش� مرخص هاتید، لوازمتم  را بروارید و بهمی بی�رستم  را 

وای این همه هزینه را از کجم  ، ایکند یمبعد بروید. صورت حامب را سگمه  بپروازید

؟ ای لعنت بر این اسد سوشتهکه این صورت حامب را  اسد کروهچه  بیمور ؟ مگر برایم

. از چه کای پول قرض کنم؟ اصًال به من چه مربوط است؟ کند ی�شمسس که مرا رهم 

این  تواسم ی�بیمورو. بمید من برو . ویگر  خواهد یمپدر  بمید بدهد. از هر کجم که 

که بروو. پدر  شوو یمو آمموه  وهد یممحیط را تحمل کنم. صورت حامب را به پدر 

و حمال مریض آزاو است. پزشک سفمرش کروه که اگر  پروازو یمبه هر زحمتی آ  را 

را  نظمو ووبمره بمید بارتی شوی. پس  گروو یماز اول بر  بدتررعمیت سکنی بی�ری 

شوو و  بر فرمم مواجه سشوی و به خیمل خووت وسیم  بم بد شمسای رعمیت کن تم ووبمره

و را ور رسید  به اهداِ  جربیت کمک کند و توقعمت روزمره بم صبحی رشوع شوو، ت

بمطنی آسیبی سدیده بمشد. این را  که تو ووست واری و طوری پمیم  پذیرو که میلِ 

از گذشته برگشته است. پس واروی تلِخ  تر سختبی�ری  که یورحمل یواس یمسالمتی 

زسدگی سمملی شوی که ویگر سیمز  ی آمموهرا ور ضمیر جمست ورمم  کن تم  یخودخواه

 ی هفتهتلخ سداشته بمشد و اگر تواساتی بم سمیت همراه شوی به سؤال  یواروهمبه 

 آیا بهرت شدی یا هنوز بد شانس هستی؟ آینده پمسخ بده.

 .میکن یمبووسد صحبت  که مذکرهم دومحمال بم گروه و 

 که بی�ری بهرت شنمخته شوو. میکن یمچند سؤال 

لبمسی واشته بمشید که  دیخواه یمچرا به آراسته بوو  عالقه وارید و همواره  -۱سؤال 

این لذت ور  ی شهیرویگرا  بم سگمه کرو  به ظمهرتم  ش� را مورو تحاین قرار وهند؟ 

 ، خوب جواسی است. ورست است جواسی آغمزدیوه یمکجمی سهمِ  جمستم  است؟ پمسخ 

اضمفه  یهم تپشظمهری تغییر کروه، احامسمت بروز �ووه و قلب به  ی مفهیقشده، 

چقدر  ندیگو یمو گمهی هم  کنند یمهمه به ش� سگمه  دیکن یممبتال گرویده. احامس 

ش� را  غروراست و  چاب ولو این کلمه بایمر  یشو  یم، واری مرو یا شدهبزرگ 

وی. برای مرو ش تر کوچکبمید مت�یز از پرسا   یشو  یم. حمال که مرو کند یمتقویت 

بلکه کووکی بدو   یشو  ی�که ور واقع مرو که  یرو  یمی یهم شد  به رساغ تجربه
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که سممش را  کند یمو بم آتشی بمزی  کند ی�که خطر را ورک  یشو  یماسدیشه 

 بمز عالقه وارو آ  را تجربه کند. کند یمو هر چه ممور او را منع  شنمسد ی�

سیمز به یک سفر وو  که همیشه ور کنمرتم  بمشد و احامس تنهمیی را برایتم   -۲سؤال 

است؟ هر  یمند قمسو پر کند چه سیمزی است؟ سیمز به محبت است یم گریز از یک 

بمید زمم  پر شوو و بهرتین ایمِ  عمر سپری گروو. گمهی  کند ی�کدا  که بمشد فرقی 

سیات. پس  ریپذ امکم که پر کروسش ویگر  ووش یمتهی  چنم  آ جم   ی خزاسه

و ووبمره  ندیب ی�ولی ریشه آسیب  شکند یمرا  یا شمخهشمخه شکن  یهم طوفم 

که از وست  یا مسهیآش. اسدیشه به آینده و عشق به سمخت دیرو یمزیبم  یا شمخه

شکمرچیم  ور امم  بمشد ورمم  اولیه است. ش� بمزوا  یک سهمل برومند هاتید که 

بم به کمر گرفت همتتم  آ  را به ورختی تنومند تبدیل کنیم پس به  میخواه یم

مزاحم را از رس راه برواریم و به سؤال مم پمسخ  یهم آفتسفمرشمت پزشک عمل کنید تم 

در حال حارض با سایت  تان یمیل باطن یها واستهآیا حارضید از خوهید. 

صثبت کنید؟ اگر توانستید حقیقت را تایپ کنید داروی مناسب را تجویز 

 .میکن یم

 سمل ۴۰تا  ۲۵حمال گروه بعدی و 

چون ، دیگرفت یمبه سؤال سمیت پمسخ منمسب را بدهید روش را یمو  دیتواسات یماگر 

تم پمسخ را بم تفکر  میوه یمفرصتی را  آگاه نشدیددانه را نشناختید و بر احواالتش 

 بهرت ور سمیت منعکس کنید.

 سمل به بعد ۴۰بعدی و گروه 

بی�ری را بم ذکر مشخصمِت  ی پروسدهبی�راسی که به مطب مراجعه کروسد و 

بووسد، پروروگمر عمل  مند گلهاحواالتشم  به بمیگمسی سمیت فرستموسد، اگر از خووشم  

و بی�راسی که  هربم  هاتند و طبق فرمم  قرآ  کریم سجمت ور توبه استبخشنده و م

بووسد که آسم  را ور هدایِت به موقع، یمری سکروه، مطمنئ  مند گلهاز بخت و اقبملشم  

و بی�راسی که ویگرا  را  گذشته یهم سمعتعمر سجمتی است بر  ی هیثمسبمشند که هر 
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لطفی بمشند که به موقع آسم  را از خطر آگمه مابب بی�ر شدسشم  فرض کروسد شمکر 

 تواسند ی�را ور عقلی ببینید که ویگرا  بم ور وست گرفتنش  راه چاره فرموو. پس

با باز ش�ست.  یهم ورو ولگذشته شوسد. سمیت همواره منتظر  یهم افاوسمابب 

 به بهبووِی بی�ری کمک کنید. کهنه یها کردن زخم

بی�ر  یها عدالت همواره بر جهاِن زمینی، سایه افکند و جان ی هیبه امید روزی که سا

 به مرهم لطف پروردگار درمان شود.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٠فروردین  ٣      ی درمان) ی هشتم (ادامه هفته

 )ربیع الثانیماه  سومی  (هفته ١٤٣٢ ربیع الثانی ١٨

خلقتش  ی اراوهو ور آسچه آفریده است تدبیری جز  همتمست یببه سم  پروروگمری که 

را به سوی بندگمسش فرستمو تم بمزوی حق را مدو وهد  کراسش یب هروجوو سدارو پس مِ 

 و بمطل، کف روی آب بمشد که متزلزل و سمبوو شدسی است.

 بدهیم. راسمل  ۴۰تا  ۲۵ سنیپمسخ سؤاالت گروه  میخواه یم

توصیف کرویم و گفتیم  تیاهم یبور بحِث گذشته، برای این گروه سنی جنایت را 

زسدگی ش� آمیخته به خصوصیمت یکدیگر است پس شخصیتی که بتواسد ور بمِغ 

بمغی را بم  شوو یمبکمرو و آ  واسه را به بمغبم  امینی باپمرو، موفق  یا واسهوجووش 

از وید  آ   اش نندهیبواع گیمهم  زینتی که ورختمسی سمل و بدو  آفت و آراسته به اس

است که سیمِز وجووی است و ممسند  صرب و امیدبه وجد بیمید واشته بمشد و آ  بمغبم  

یک سمخت�  محکم است و اگر  گذار هیپماکایژ ، بقمی حیمت است. ووراسی که 

آور  گذشته رسج یهم خمطرهزسدگی اوامه پیدا کند و عمر سمیبم  آ  بمشد، تجدید 

است. شمید سؤال کنید چگوسه  صربکه سممش  شوو یمبلکه شکر گذار سعمتی  شوو ی�

�وو؟ یم بر تنهمیی غلبه کرو  صرب توا  یممثبتی سدارو  ی سقطه گوسه چیهبر همرسی که 

کدا  روش بهرت است؟ مال�ً رس پر شور  و همچنم  به یک زسدگی ولخواه اوامه واو؟

 حمصل یببهرت است که بتواسد خووش را ور میداِ  اسامسیتش محک بزسد و ممسند گیمِه 

سبمشد که فقط رسگ و بویی فریب وهنده وارو. شمگروا  این گروه سنی توجه واشته 

ا بمز فکرتم  ر  یهم جعبهپس  سایت، در وجودتان نهفته است یها مبنای خواستهبمشند 

بدو  فروا  یمهمیرؤاست پس  اجلجمستم  ور معرض  ی واسهکنید و مالم بداسید که 

فقط بیدار شدِ  ظمهری را به وسبمل وارو، اگر به وسبمل خوابی عمیق هاتید که 

را ببندید و بخوابید و خیملتم   تم یهم چشم، آورو یمتعبیرش سمعتی اسام  را به وجد 
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زیمو بخوابید پس  گذارو ی�، زسگ وجدا  دیشو یماز زمم  آسووه بمشد، به موقع بیدار 

 بم ش� بمشیم. میخواه یم

 یگروبموهموجووتم  را از  ی واسهپمسخ بدهید،  میکن یماگر بتواسید آسچه را که سؤال 

اگر بم صداقت پمسخ واوید،  چقدر صرب دارید؟پس پمسخ بدهید:  میکن یمزمم  حفظ 

تم رشد فکرتم  به  میکن یمو اگر ستواسید، زممِ  فهم را متوقف  میکن یمبحث را وسبمل 

 کالس ورستم  برسد.

 .میوه یمپمسخ  وخرتا سمل  ۲۵تا  ۱۵ سؤالحمال به 

وممی جمستم   فشارهاِی درونی،به جمی بهرت شد  تب کروید. چرا مراقب ومم سبووید؟ 

سالمتِی جمستم  برگروو. سیمز به مشمور برای  گذارو ی� آشفته یفکرهارا متغیر کروه و 

تم بتواسیم  با مشکالت درونی با ما صثبت کنید کنرتل الز  است پس آمموه هاتیم

 پمسخ منمسب را برایتم  بفرستیم.

 .و پرسا  این گروه سنی

بووستم   عجولاز  رسچشمهو این  دیوه یمپمسخ  هم خواستهبه  یحوصلگ یب کمی بم

 ی رضبهتم زمم  را به ولخواه تنظیم کنید و این  دیکن یمعجله  کمرهموارو، ور تم  

. واشت یک همراه آگمه ثروتی است که کند یموارو  تم  یوجووسختی به شخصیت 

. ور تک رووی، جانتان کنید ی نهییمشورت را آپس  کند یماسام  به واشت آ  مبمهمت 

حرکت کنید تم  هم سشمسهپس بم  وهد یممهلکی است که جرباسش عمر را هدر  یهم رضبه

چراغی بمشید که سیمزش سوخت سیات بلکه سور است و سور بمعث رشد است،  همواره

مشورتی که  ش� هستیم. یها منتظر مشورترشدی که تحاین بیننده را براسگیزو. 

 سمزسده است سه مخرب.

 سمل ۴۰و گروه سنی 

هفته خورو  وارو را  و هر میا رفتهیپذکه وعده واویم ور مطب  گوسه ه� مم ش� را 

 ی تجربهو  دیا کروهوارو عموت  ی خودرسانه. بایمری از ش� به خورو  میکن یمکنرتل 
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پزشک به رساغ تجربه بروید  ی هیتوص. اگر به جمی دیش�ر یمعمرتم  را مقد  

مطلوب را ور بهبووی بی�ری کاب کنید پس به علمی که  ی جهیست دیتواس ی�

احرتا  بگذارید و آسچه را بم رص  وقت برایتم  تجویز شده را  شنمسد یمرا  هم ی�ر یب

خوبی واشته بمشد.  ی جهیستکهنه،  یهم زخمور سمعت خووش مرص  کنید تم بهبووِی 

تم وقِت بمقی�سده را  میکن یموعوت  داروی اطاعتمم بی�را  مطیعِ امر را، به خورو  

 ور راه سجمت بکوشند.

منتظر  .میده یبه امید عمری که حاصلش چراغی باشد فروزان بثث را خاته م

 .هستیم تانیها پاسخ

 روردگار عال حافظ ای�نتان باشدپ

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٠فروردین  ١٠     گششته)ی نهم (رش  مطالب  هفته

 )ربیع الثانیی چهارم ماه  (هفته ١٤٣٢ ربیع الثانی ٢٥

سظم آفرید و زمم  را شمهدی قرار  ی یهپمستمیش مخصوص خملقی است که جهم  را بر 

واو که بر سمعتش گواهی وهد و روز و شب را معرفی فرموو تم همگم  بر آسچه مقدر 

که ور آفرینِش خویش احدی را   یا اراوهاست  تر بزرگفرمووه تالیم شوسد پس بزرگ و 

 هاتند تم رحمتش را معنم کنند. برش فرمم مخلوقمت،  ی همهبه یمری سطلبید بلکه 

تم ابهمِ  شمگروا  از میم  بروو  رشح مطملب گذشتهبه  وهیم یماین هفته را اختصمص 

یک  ی هاتهتبدیل به  ابهمممت است اگر آ  را ی شکمفندهو مطمنئ شوسد عقِل اسام ، 

 رسیده سکروه بمشد. ی یوهم

یک سمخت�  است که اگر از مصملح  ی یهپم، ور زسدگی روزمره جزِء شوو یمآسچه سؤال 

و زسدگی ور یک سمخت�   شوو یمسگه وارسده متزلزل  یهم ستو سشوو،  ریزی یپِ خوبی 

 تم همواره منتظر ریخت ِپی آ  بمشی. شوو یمبمعث  ،یرمطمنئغ

 شم  یرسگرمو بیشرتین  آیند یمس شمگرواسی که بم وید  مطملب جدید به وجد پ

 .وهند یمتم فکر زمم  را بم بمزِی وروسشم ، از وست  استظمر است

را رسگر  کند،  یا عدهشده تم  ای یلهوستغییر سیات، بلکه  ی یلهوسپس سمیت یک 

به  روزمره یچراهمبم ارزش است را از  ی تحفهکه یک  استظمر واشتیم روح، که یورحمل

فهم و ورک صحیح ارتقمء وهیم، ولی بیشرت شمهِد هیجمسمت یک بمزِی کووکمسه  ی قله

آ   یرورگکه جممعه  همیی ی�ریبشدیم که جمی تأسف است برای کامسی که خوو را از 

 واسند. یماست مربا 

جمسشم   همی یخووخواه صرب را ور ی چهره شوو یمسؤال  هم آ و وقتی از صرب از 

 کنند یمرا ترشیح   یا واسه، شوو یموجووشم  سؤال  ی واسهو وقتی از  کنند یممعرفی 
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که اگر آ  را ور زمین مرغوبی که خمکی حمصل خیز وارو بکمرسد، بمز وچمر آفت 

 وارو. یبرمو از میم   جوو یمآ  را  یخووخواهو کِر   شوو یم

یک ورخت تنومند هاتند که هر اسامسی از  یهم شکوفهکه  سمل ۲۵تم  ۱۵و یم جواسم  

، شکوفه زیبمست و بمید تبدیل به میوه شوو، مراحلی وارو که آید یمویدسشم  به وجد 

تم وقتی تبدیل به  شوو یمزیبمیش بمز  یهم برگسیمز به مراقبِت بمغبم  ور زممسی که 

بمغبمِ  ولاوزی لحظمت عمرش است، اگر  ترین یاسمسجزء  شوو یمبرگی ماتحکم 

ِی  و هرگز میوه ریزو یمجمسش را بر زمین  ی شکوفهسداشته بمشد، رسمم، بمو، آفت، 

پس سیمز به مراقبتی خمص و حامس وارو تم  شوو ی�جمسش ظمهر  ی شمخهزیبمیی بر 

 رهگذرا سمیه بمسی بمشد که خاتگی را از وجوو  اش یبمییزورختی تنومند شوو و 

بمغبمسی که مراقب  عنوا  بهوش سمیت برای این گروه سنی بزواید پس آغ گرممزوه

 مطیع بمشند سه بمزی گوش. که یورحملخویش است بمز است،  یهم شکوفه

سپر  روو یمو برای ورختم  تنومندی که ویگر سیمزشم  به مراقبت ازمیم  رفته، استظمر 

هراسم  فصل هم  یبموهماز  که یورحملوورا ،  همی یسممهربمسمحکمی بمشند بر 

که مبموا وچمر شکاتگِی شمخه شوسد و هنوز به  هاتند و مرتب مراقب جمسشم 

جمسشم  را حفظ کند، افاوس که عمر  ی شمخهوجووشم  شک وارسد که بتواسد  ی یشهر

 یهم شمخهوورا ،  یتندبموهماست که ور  حمصلی یب یهم شوره ولاز این  تر ارزشبم 

و خیملش آسووه است که مائولیت خوو را  کند یمبنم تبدیل  ینتر ساتمحمفظ را به 

ش را ا جواسی یهم سملور فراهم کرو  آسمیِش بمغش ور ک�ل مطلوب به اتم  رسمسده، 

زیبم به �میش گذاشته تم همگم  شمهد تالشش بمشند و حمال که تواسش  همی یوهمبم بمِر 

 هم سملو به حمصل  روسگ یمبرای بمر میوه کم شده یم از بین رفته، به ورختم  جوا  

و بم آمد  پمییز متوقف، توقفی که به ظمهر بوو سه  شد یمتالشی که بم آمد  بهمر آغمز 

به بمطن، بمطن، حمفِظ خوابی بوو که مشیت الهی است پس اگر عمری را خوابید یم 

وجووش را به چوبی به یمو  ی شمخهتم اجل  را به اتم  برسمسد اش یفهوظبیدار شد تم 

ی تبدیل سکروه، بمید به رسسبزی جمسش بهم وهد و سگرا  رسمم و گرمم و طوفم  ممسدس

 مقمو  است. بالهمور مقمبل تم  این  اش یشهرسبمشد، زیرا 
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عنوان طنابی که از آس�ِن مثبت الهی به طرفتان آویزان شده  سایت به یها به درس

به  تان یشهدر اند توانستید یتا آن را بگرید و باال بروید، عجایبی را ببینید که هرگز �

 رسگرم کننده. ی عنوان یک مسابقه آن بپردازید بنگرید، نه به

. تم  ودتان را نقاشی کنیددرخِت وجآینده کمغذ و قلمی بروارید و  ی هفتهپس تم 

ای که عرضه  ور سمیت منعکس کنند ممسند �وسه سنی این سقمشی را بکشند و یهم گروه

 .شوو یم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 �وسه:

 ................. )واو  جواب این قامت(آیم ماتحکم است؟:  –بدسه 

 ................... )واو  جواب این قامت(آیم شمخه توا�ندی است؟: 

 ................. )واو  جواب این قامت(تغذیه؟ فکر؟:  –رس ورخت 
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 موفق شوید، پس با صداقت درخت وجودتان را بکشید. توانید یبا، اّما و اگر، �

، در شناخت خود یدا تا ش� متوقف نشده شود یزمان در رسعت خویش متوقف �

 عجله کنید تا حق از باطل جدا شود.

 الفرجاللهم عجل لولیک 
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٠فروردین  ١٧     ی جان) ی دهم (ترشیح شجره هفته

 )ج�دی االولماه  اولی  (هفته ١٤٣٢ ج�دی االول ٢

حق به گروِش شبمسه روز ورآورو و  ی یهپمبه سم  قمور و تواسمیی که همواره جهم  را بر 

ور  هم جم شد و  برش فرمم هیچ قدرتی ور آ  مشمرکت سنموو. آسچه را که آفرید 

 مقمبلش به خواری و کوچکی اعرتا  �وو.

جمسشم  را ترسیم  ی شجرهسنی خواسته بوویم تم  یهم گروهور بحث گذشته، از تم  

تم پمسخگویم ، به قلِب از سینه  مکنی یمرا از سینه خمرج  هم قلبکنند، اکنو  

بنگرسد و حیراِ  قدرتی شوسد که همواره بم آسم  است ولی فراموشش  شم  ورآمده

را مشغول شوسد و رس را پمیین بیندازسد تم ور  یهم رسوابتم ور  کنند یم سفس اممره به چو

آتشی  ی آمموهآوروه بچرسد و شکمشم  را  به وجووسبزی که شیطم  ور آ  رس  یا مزرعه

 .اسد برافروختهکنند که به وست خوو 

که تغذیه را به عهده وارو، اگر ستواسد اعضمء و  درخت است ی یشهعنوان ر قلب به

و مرگ منتظر اسام .  رسد یمجوارح را از اکایژِ  خملص تغذیه کند، زسدگی به اتم  

ی این مطلب  متوجه اسد تواساتهشمگروا  سمیت، آسم  که  عضو است. ترین یپس اساس

که به رسعت  ای یندهآاز عواطف، سابت به خووشم  و  کنند یمشوسد که آسچه ذخیره 

سخت قرار وهد،  یهم امتحم جمسشم  را ور معرض  ی یینهآتم  شوو یمبه آسم  سزویک 

، بلکه ور هر رضبمسی سجمتی را زسد ی� هد  یبرضبم  قلبشم  تغییر کروه و ویگر 

است که رضبمِ   یا لحظه، سگرا  شوو ی�سگرا  فروا  که منتظرش است، جوید یم

قرآ   یهم وعدهاو را واوار به روزمرگِی تکراری کند و جم  جمسش را از  هد  یبحیمتش 

مخز   وربدل �مید پس مراقِب ریشه است که  حمصل یبکریم به برهوتی خشک و 

 ی یهپمهمتی که  است. بدنه، همتبه بدسه وارو.  ارساِر سینه جمی وارو و شمخه، اتکمءِ 

تم زسده  خیزسد یبرم هم جم ، کند یمورخِت جم  است. هر روز که خورشید طلوع 

بووسشم  را امتحم  کنند، جرب وارسد برای حفظ زسدگی مموی غذا بخورسد، حتی اگر 
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خوو را مورو برسی قرار وهند  ی خواستهتم  کند یمآب بمشد پس سیمز واوارشم   یا جرعه

خواهی برخیزسد تم فرمم  جمسشم  را اطمعت کنند، حمال ریشه و بدسه ور و بدو  سظر 

کنند،  یاسرژ تم شمخه و فکر را که رس ورخت است تأمین  اسد حرکتیک راستم ور 

، رضبمِ  حیمت سواخته شده تم آید یمو پمهم به حرکت ور  هم وست، شوو یمبمز  هم چشم

را حفظ کند ولی بمز  هم فرمولتم  کند یم روزی ویگر آغمز گروو، مرتبمً به مغزش مراجعه

که به جمسش کروه که: ای جم ، مرا رشمنده  یدهمییتأک، چرا بم شوو یموچمر فراموشی 

وچمر  اش یزسدگ؟ بمز چرخ کنی یمفراموش  سپمر  یمسکن، چرا هر چه را که به تو 

درختی یک درخت سال و بدون آفت  که مشمهده کروید، گوسه ه� ؟ شوو یملنگی 

با نوِر والیت آغاز شود، والیت نه به معنای امامت، والیت  اش یاست که رضباِن زندگ

و همگم   کند یمکه جهم  را ور تدبیِر خلقتش اواره  به معنای رسپرستِی پروردگار عال

آسم  را بدهد و سیمزشم  را برآوروه  ی توشه اش یبزرگرعیت او هاتند تم از ِرس کر  و 

 فرممید.

از سنین ذکر شده  تر یعرسرا که رسعت جمسشم  از بقیه بیشرت است و  هم شکوفه حمال

 است: محدووترور معرض رشد قرار وارسد و زمم  برایشم  

پس فرصِت تجربه  یدا �ووهجمستم  را بم توجه به جوا  بووسش ترسیم  ی شجرهش� 

کمفی برای محکم  ی تجربهبرایتم  فراهم است تم ورختی استوار شوید و ورختمسی که 

که اگر  اسد �ووهرا ترسیم  یا شجره، اسد کروهموقتی کاب  همی یبتخرشد  را بم 

کمر، آسم  ورخِت  ی آمموهآس�  صم  بمشد و خورشید همواره ورخشم  و بمغبم  

و اگر غیر از این بمشد اطمینمسی برای حفِظ خوو سدارسد پس بهرتین  خوبی خواهند شد

، ور ورآوروجمسش به �میش  ی شمخهعمر که اسام  بمید بمِر عمرش را بر  یهم سمل

 .شوو یمشک و تروید سمبوو  یهم رسواب

که ویگر زمم  بمر آوروسشم  به پمیم  رسیده و حمال پر پشت  یا شمخهو ورختم  پر 

وورا   ی کروهآسم  اسرتاحت کنند و به زیبمیِی کاب  ی یهسمور  رهگذرا تم  اسد شده

 .گرسد و بم تحاین بگویند: عجب ورخت بم صالبتیبن
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که اگر سقمِش ممهری استعداِو کشید  یک  اسد کروهجمسشم  را به سحوی معرفی  ی شجره

این ورخت طبیعی است و تم وست  کروسد یمسقمشِی زسده را واشت که ویگرا  یقین 

میدا   فقط عکس است تم چشم بیننده را ور شدسد ی�متوجه  کشیدسد ی�به آ  

ویگر وجوو سدارو  کشد یمفکر  ی خمطرهسنجش قرار وهد و رسِگ سبزی که پمییز را ور 

غیر  ییرهمبمید تغذیه کند، چو   یشهم جراحتکه قلب، ریشه را بم  اسد کروهبمور 

آسمیش بمشند و  ی یهممبیرو  بیمیند تم  جم  یبممکن است بمید تم ویر سشده از تمبلوی 

 بگارتاسند. شم  یدگزسآرامش را ور فضمی 

 یسمل کهنو  سملی یم مسوجواسی و جواسی،  یهم سمل ی تجربهپس شمگروا  سمیت بم 

که قبالً سیز تذکر  گوسه ه� و  حاال باید در چهار چوب سنشان قوی شوندآشنم شدسد، 

بمشد و آسم   شم  یووستواوه شد این سعمِت شنمخت را محرت  بش�رسد تم زمم ، شمهد 

 را ور راه رسید  به ای�سی محکم یمری کند.

شناخت  ی که با تجربه دهیم یگوش م ییها آینده به درد دل ی ما در هفته

 کند یهمراه باشد و هر گروهی با توجه به سن و نیازی که در وجودش حس م

 آن را منعکس کند.

سپاسگزار باشید تا نعمتتان . کند ینعمت است که معرفت را معنا م ینتر شکر، بزرگ

 افزونی یابد.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٠فروردین  ٢٤     ها) ی یازدهم (توضیح درد دل هفته

 )ج�دی االولماه  دومی  (هفته ١٤٣٢ ج�دی االول ٩

پروروگمر عمل را که بندگم  خویش را محتمج وصلی �وو که  پمیم  یب یهم سعمتشکر 

بم طنمب ِسفس اممره از او جدا شد و بم هدایتش، به وامِن پر مهرش بمزگشت تم رحمِت 

 کند. هم سعمتتم   رسفصلرا ور وجووش،  منتهمیش یب

 ، ممسندشنمسید یمبه سم  تفکر  تم  یشهاسدآگمه شدیم، آسچه ور  یتم هم ولبه ورو 

حرارِت بیش از  ی ورجه اسامسی تب آلووه است که به هذیم  مبتالست و به خمطرِ 

و بم  سگرسد یم، حمرضا  ور صحنه به او بمشد ی�اسدازه، قمور به ورِک موقعیت خویش 

 .گوید یمکه بیچمره هذیم   وارسد یمولاوزی ابراز 

، همگی از یک چشمه هم ینهسمنعکس شده ور سمیت و یم مخفی ور  یهم ولورو 

، همگی از وروسی که ور سن شد یمو ور راه، خوو به اسشعمبمتی تقایم  جوشید یم

 و کوتمهی آ . کروسد یمزمم   خووشم ، شکمیت از

 سال: ۲۵تا  ۱۵مثالً یک دخرت و یا پرس 

بووسد که احامس، غلبه بر عقل وارو و  مند گلهاز حرارِت سنشم   یشم هم ولور ورو 

و به هر گوسه که  وهد یمغیر واقع قرار  یهم جموهاحامس و ور  یرهمیمار آسم  را و

هدایت بمشند بمز بم طنمب سفِس اممره از آ  جموه خمرج  ی جموهور  خواهند یم

ممسع آسیب رسید  به  یشخمرهم. پس توجه واشته بمشند، اگر گلی بمشند که شوسد یم

که  دا کند بمید مراقب بمشدسفس بخواهد آ  را از ریشه ج هرگمهو  شوو یمآ  

، واسد یماسگشتش را مجروح سکند پس وجووی که عقل را سعمت خوو  یشخمرهم

وجووش جدا کند و مدتی زینِت  ی شمخهچگوسه تالیِم هر وستی است تم او را از 

 اسداخته شوو و سممش فراموش گروو؟ وا  زبملهاو بمشد و سپس به  ی خمسه

http://www.rayatolhoda.com/
mailto:info@rayatolhoda.com


34 

http://www.rayatolhoda.com  sms: 3000160313  e-mail: info@rayatolhoda.com 

مثکوم نکرد، آنچه مثکوم است وجوِد ناتوانی است که پس باید حرارت نوجوانی را 

هدایت  ی جموهسفاش از  وجووش ور تند بموی و از قامتش نیست یدار  قادر به نگه

رحمت الهی را به سمیه بمسی از  ی یهسمکه  زسد یمو رسسوشتی را رقم  روو یمبیرو  

 قدرت اوست.توجیهمت سفس بدل �ووه تم بم حقیقتی بیگمسه شوو که جمسش ور کف 

 :سال ۴۰تا  ۲۵سنین  یها و درد دل

این گروه طبق روشی که همیشه واشته، گروسش را به تیغِ رسسوشت سپروه و رسسوشت 

جملب ور سیممده و  اش کلهیم گروسش را بایمر تیز بریده و یم چمقو تیز سبووه و برِش 

که  آشفته یهم خوابکووکمسه است و  یهم بهمسه اش یقمضکه  ییهم قضموتعجبم از 

را یم  هم سمل. بهرتین اسد یدهخوابو گمهی بیدار شده و ووبمره  اسد شدهگمهی زوو بیدار 

تم زسدگی،  اسد اسداختهرا به کمر  هم اسدوختهمشغول اسدوخت برای فروای خوو بووسد و یم 

که  فرماید یپروردگار عال به مردانی اشاره م که یدرحالبمِر خوو را از ووششم  بروارو، 

و بانوانی که همواره در جهاِد عمرشان  کند یکار، آنان را از یاد خدا دور �

کتمب آس�سی مروا  و زسم   الهی است. یها وعده گشار یهوجود دارد که پا هایی یرهذخ

و آسم  را، زسم  صدقه وهنده و مروا  صدقه وهنده سم   فرممید یمرا هم ووش اعال  

منعکس  یشم هم ول که برای تبمهی زممِ  عمرشم  ور ورو ییهم بهمسهپس  برو یم

 کند یم، سممش قضموت است که یک قمضِی سمتوا  ور حکمش، آ  را منعکس اسد �ووه

 .واسند ی�و او را قمضِی منصفی  خندسد یمو شنوسدگم ، به قضموتش 

 :سال ۴۰سنین باالی  یها و درد دل

رتی هاتند و منتظرسد تم پزشک برای معمینه ممسند بی�راسی بووه که ور بی�رستم  با

 که یورحملکهنه بگویند  یوروهم، از شم  ی�ریببیمید و آسم  رشوع کنند به توضیح 

و بم سگمهی که  کند یم، پزشک سکوت وهد ی�گوش برای شنیدسش رغبتی سشم  

که ور اشتبمه است و بمید به  فه�سد یممعنمی آ ، سخنم  بیهووه است به بی�ر 

معملجه را بهرت  ی یجهستبهبووی ور حمل حمرض بیندیشد تم راهی برایش توصیه گروو که 

 شم  ی�ریب ی ساخهکه همواره ور  ییواروهمگذشته بم  همی ی�ریب یهم ولکند. ورو 

 شوند یمباشند که به آن مبتال  یا آنان باید نگران بی�ریو  یمبد یمتوصیه شده، بهبوو 
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 کنند یکه دارند با آن برخورد م یا و به حساِب تجربه کنند یو عالیمش را درک �

 هر بی�ری، سیمز به واروی مخصوص به آ  بی�ری را وارو. که یورحمل

واوه شد، سعی کنید واقعیِت  یتم هم ولبم توضیحمتی که برای بهرت بمزگو کرو  ورو 

خواست تم بفریبدتم ، سقمبش را  هرگمهد و سفس قرار سدهی ی یلهحوجووتم  را ور 

آشکمر شوو و آ  چهره را ور مقمبل آینه قرار وهید تم خووش را  اش چهرهبروارید تم 

 ببیند و بگوید:

حق، ه�ن  که یباطلی را حق جلوه دهی درحال توانی یفریبکار، دیگر � ی ای چهره

 است که پروردگار اعالم فرمود.

 پردازید یکه در مواقع تنهایی به آن م تان یآینده از عالیق درون ی برای هفته

 ی صثبت کنید. هر گروه سنی نسبت به درکش، به سؤال پاسخ دهد و عالقه

تم حقیقِت احامس شنمخته شوو و معنمی عشق  را ترسیم کند اش ییساعات تنها

 مورو بحث قرار گیرو.

منتظر پاسختان  ه در امان باشد.به امید قلبی که همواره از جراحات نفِس امار 

 .هستیم

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٠فروردین  ٣١    ی دوازدهم (شناخت عظمت احساس) هفته

 )ج�دی االولماه  سومی  (هفته ١٤٣٢ ج�دی االول ١٦

بیفروخت تم ور ، معرفت شنمخت را ممسند چراغی هم جم شکر، بهرتین آغمز است که ور 

 اسوارش راه هدایت را بیمبیم و جز آ  راه را سرویم.

سؤال کروه بوویم که هر گروهی سابت به رشدی که وارو احامس را معنم کند، 

مع�یی که ارسارش، ِرس آفرینش است و هیچ کلیدی جز به اذ  پروروگمر عمل آ  را 

 را بشنمسیم.این سعمِت بزرگ  اول، ی مرحلهپس بمید ور  گشمید ی�

ممسند عواطف  احساس نام دارد، دهد یبه آن بها م اش یآنچه انسان در عواطف وجود

است، ممسند گرسنگی که  یترؤظمهری و بمطنی. عواطف ظمهری ور ظمهر امر قمبل 

و  شوو یمکه بم خورو  غذا سیر  بینند یمو همگم  شخِص گرسنه را  شوو یماعال  

سیات و  یترؤولی احامِس بمطنی قمبل  روو یم احامسش بم سیرِی شکمش از بین

چه احامسی  اآل ممسند کای که مشغول تفکر است و اگر سؤال کنید:  شوو ی�اعال  

و ش� قمور به ورک آسچه از تفکرش مخفی کروه  وهد ی�واری؟ پمسخ صحیحی 

 سیاتید. پس عظمت ِاحامس را شنمختید.

 :دهیم یسال پاسخ م ۲۵تا  ۱۵سنین  ی یشهحاال به اند

بیشرت ِتفکرات و  سفامسی که ور این سن وجوو وارو یهم کششبم توجه به امیمل و 

اطرافشم  است پس بم شنید   یهم جمذبهتنهمیِی این گروه سنی مجذوب  یهم احامس

وجوو  وارسد یم، ووامی ور آسچه ووست شوسد یمو یم اسدوهنمک  خندسد یمیک پیم  

 اند که نامش احساِس پایدار نیست مشغول ای یشهپس در لثظات تنهایی به اند سدارو

را بر مبنمی آ  قرار وهند مرتبمً بمید تعمیراِت اسمسی را ور  شم  یزسدگ ی یهپمو اگر 

 یمبد ی�جمسشم  از بّنمیی سجمت  ی خمسهواشته بمشند و هرگز  سمختمر سمخت�  وجووی

 ن سن، مشاوره است و دست مهربان پدر و مادر.ای یها پس بهرتین راِه احساس
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 :سال ۴۰تا  ۲۵و گروه سنی 

فکری مانعِ پایداری  های یریدرگ احامس تنهمیی و اسدیشه ور این سن معنم سدارو چو 

ور احامسش  ظاهری است، یها و بیشرتین زماِن عمر، رصِ  احساس شود یاحساس م

سوز  مم  خمسه. گمهی سمرضمیتی طوفمسی یسمراضراضی است یم  اش یزسدگیم از عمر و 

رص  سمعمت  هم احامسو تفکرات و  کند یمآبموی را ویرا   ی یمسهآشو  شوو یم

شده ولی  تر یدهوآب  ،شوو ی�ممسند گذشته بم یک پیم  شمو  پشی�سی و یم حق مداری.

و بدو  اینکه متوجه  فروای سیممده ور هم پیچیده ی یشهاسدعمِق وجووش را غبمر 

که سممش سمعت تنهمیی است،  کند یمو او سیمزی را حس  گذرو یمعمر  یروزهمبمشد، 

از مداِر  کند یمپس بم رزمی که بم خوو  بیند یمکمر را جدا شد  از افکمرش  ی چمره

؟ اسدیشی یمو اگر از او سؤال کنی به چه  افتد یمولی بمز به وا   گریزو یم اش باته

مشکالت زندگی در این سن، میدان سنجش بم مشکالتم چه کنم.  واسم ی� :گوید یم

عقل است، باید بتواند مللثت اندیش باشد و مشکل را در چهار چوب امکاناتش 

 حل کند تا در وجودش خأل زمان جا نگیرد.

 به بعد:سال  ۴۰و سنین 

 ی وهلهپر رمز و راز است که بیننده ور  یهم صندوقچهاین گروه سنی ممسند  همی ینهس

 : عجب صندوقی، چه بم صالبت است.گوید یم، بعد بم خوو بیند یماول ظمهرش را 

وِر آ  بمز شوو،  شوو یمبداسد وروسش چیات، بم عالقه و کنجکموی منتظر  خواهد یم

سوجواسی و جواسی و  همی یههد، ورو  صندوق است، هم ورو  شوو یمورش که بمز 

نو  که ور سِن عقل و رشد و احامِس عمیق است هر کدا  از وسمیِل صندوقچه اک

و یم اسدوهی که حکمیت از  کند یمحکمیتی وارو که شنوسده را یم غرق ور شموی 

 پس تفکرات این گروه سنی با احساسشان ه�هنگی دارد،جراحتی عمیق وارو 

یم سگراسی از تنهمیی ور گذشته است و  ی توشه ی وغدغهموقع تنهمیی یم  ی یشهاسد

به ولیل  شوی ی�متوجه وروسشم   شم  یظمهر بنگری از صورت  هم آ آینده، اگر به 

 خملی است و زمم  حمل مجهول. زووگذر یهم احامسکه از  ای یچیدهپ یافکمرهم
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قمبل ورک سیات پس ور وجووش یم احامس  اش لحظهبه ولیِل واقع شد  ور  حمل،

 تواسد ی�سن، گویمی گذشت زمم  است و  که یورحملخشنووی است یم سدامت، 

تنهمیی احامسی است که شکری را ور  ی لحظهاحامِس  احامس را بم خوو همراه کند،

 یهم تجربهبرکتی واشته بمشد بر  تواسد یمذهن واشته بمشد شکِر عمری که هنوز 

بم امید به که اگر ور خوو سدامتی به همراه وارو آ  احامس را  ییهم تجربهگذشته، 

جز رضمیت،  اش صندوقچهعمری بمشد که ور  اش ییتنهم ی یشهاسدجربا  تقویت کند، 

 متمعی یمفت سشوو.

را حق  هم آ  هم بمطلورمم  را ور احامسمت خوو رشوع کنید و بم غلبه بر  ی مرحلهپس 

 در تم بتواسید سؤال ورمم  خوو را رشح وهید ی سحوهآینده  ی هفتهمدار کنید و برای 

 را پمسخ وهید. حال حارض چطورید؟

پروردگار عال وعده فرموده، نجات دهنده از غم و تنهایی است، پس بهرتین احساس، 

 با خداوند بودن است.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٠اردیبهشت  ٧   ی سیزدهم (احوال پرسی پزشک از بی�ر) هفته

 )ج�دی االولی چهارم ماه  (هفته ١٤٣٢ ج�دی االول ٢٣

 ی جموهاست، جمسشم  را ور  رئو به سم  پروروگمِر کریمی که ور حِق بندگم  خویش 

سفس اممره ور امم   همی یبآسبمِ  محبتش، از  خویش قرار واو تم ور سمیه هدایِت 

وجووشم  را بم اسوارش، از آسیِب مرگ سجمت وهند تم سممشم  ور  یهم ضعفبمسند و 

 ثبت شوو. خورسدگم روزی  آفرینش، جزءِ  ی صفحه

 از ش� احوال پرسی کنیم، آماده هستید؟ خواهیم یم

چه حمل غریبی وارید، وروستم  ممسند وریمیی که ور جزر و مد است مرتبمً بمال و پمیین 

و گمهی به گِل  برو یمو آسچه ور سمحل است را  شوو یم، گمهی سیالبی روو یم

 .سشیند یم

 سال: ۲۵تا  ۱۵گروه سنی 

کند تم رسِگ رخامرش  یبمزسمز را  اش چهره خواهد یمخووتم  را ممسند بی�ری که 

و غمفل هاتید که پزشک، از مرومِک چشمتم  تشخیص  یدا کروهمشخص سشوو معملجه 

، از میداِ  جهمو به کجم کنید یمکه چه بی�رِی ُمرسی و خطرسمکی را مخفی  وهد یم

ووِر فرار سدارو، به هر کجم که بروید ویواِر باته است پس به  ؟ این میدا گریزید یم

سگویند: عجب  سگرسد یممیدا  برگروید و همتتم  را قوی کنید تم کامسی که به ش� 

یدسد جم خملی کروسد پس مبمرز ِمیدا  سیاتند و بمید ترسوهمیی بووسد، تم برِق تیغ را و

 ور خمسه بمسند تم ترسشم  بریزو.

 ، بازوان همتتان را قوی کنید.دهد یدر فرصتی که سنتان به ش� م

 :سال ۴۰تا  ۲۵گروه سنی 
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حمِل این گروه، ممسند کای است که ور کشتی یم قطمر سوار شده و مقصدش را 

پیموه شوو، وقتی به او تذکر واوه  کند یمهوس  رسد یمکه ، به هر ایاتگمهی واسد یم

: حمال ببینم گوید یم به جمیی که تصمیم واشتی بروی؟ خواستی ی�که مگر  شوو یم

 .شوو یمچه 

فرصتتم  را  ،یشیاسد  کوتمهبلکه ور اثر  کند ی�این روِش معملجه سه تنهم حملتم  را بهرت 

تم منمظِر بین راه ش� را سفریبد پس  افتموید یمبه راه  کُشد، بمید بم تصمیمی قمطع می

مطمنئ بمشید به هر گوسه که حملتم  را توصیف کنید، حمِل یک اسامِ  بی�ر است که 

تم ویروِس شک و تروید،  وهد یمو اجمزه  کند ی�جمسش توجهی  ی معملجهبه 

عقلش او را محک  را بجوو و اسکلِت جمسش را از هم بپمشد. عمقلی که یشهم استخوا 

و ور تنهمیی به  کند یمرا از ظمهر مرو  مخفی  اش یواسگیوسزسد، ویواسه ایات که 

ووِر  تالشتان را متوقف نکنید، پس شوو یمکه عقل از آ  رشمنده  پروازو یمکمرهمیی 

 میدا  بدوید تم راهی برای خمرج شد  بیمبید.

 :سال ۴۰و گروه سنی 

شمواب  یهم گلکه اگر رشِح آ  را بر  یدا واوهبه توصیف حملتم  به سحوی پمسخ 

 .شوو یمبخواسند پژمروه 

، حملتم  ممسند یدا کروهبرای بهبووی و شنمخِت مرض، خوب استفموه  ورمم ، ی سحوهاز 

به زور، جمیش را جمع  خواهد یمبی�ری است که ویگر رختخواب را ووست سدارو و 

پزشک  ی اجمزهحرکت و تالش بمید بم  که یورحمله بگوید: خوب شد ، کند و به هم

را به نثوی رعایت  شود یکه برای بهبودی به ش� م ای یههر توص بمشد، مطمنئ بمشید

چراِغ  .کنید که جانتان آن را بپشیرد و در اثر فشار، به بی�رِی دیگری مبتال نشود

هم ور این  هم زبملهبه چلچراِغ منوری تبدیل کنید تم ریزترین  داروی امید، جمستم  را بم

که به آ  رو  یا پنمهندهولتم ، مأوای امنی بمشد برای هر  ی خمسهسور، قوی ویده شوو و 

 .آورو یم
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احوال پرسِی پزشک از بی�ر ور حملی صورت  سنی توجه کنند، یها پس تام گروه

 بی�ر برای خوب سشدسش، یهم بهمسهاست و مطمنئ  اش معملجهکه پزشک، از  گیرو یم

که شمید حملش  اسدیشد یمبهرتی  وسواسی است که مرتبمً به وارویِ  همِی یک بی�رِ  بهمسه

اگر به دنبال بهبودی هستید به زماِن معالجه مداوا شوو،  اش ی�ریبرا بهرت کند و 

 توجه کنید تا داروهاِی توصیه شده، در جانتان مؤثر واقع شود.

است که بابِت طبابتش انتظاری جز رعایت دستوراتش  یا شکتان، پزشک با حوصلهپز 

اش باشید تا َدِر مطب را به رویتان نبندد و وقتی به آن  ندارد پس قدردان معالجه

 ، مطب تعطیل است برخورد نکنید.ی به نوشته کنید یمراجعه م

نوع جراحت است  ی برای مراجعه بعدی با عکس و آزمایشی که نشان دهنده

ناشناخته در مثل اخفایشان به دام بیفتند و  های یروسبه سایت بیایید تا و

 منهدم شوند.

ُشکِر سالمتِی جان، برترین شکرهاست که بندگِی خالص را به دنبال دارد پس شاکر 

 باشید تا سالمت بانید.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٠اردیبهشت  ١٤    چهاردهم (جواب عکس و آزمایش)ی  هفته

 )ج�دی االولماه  پنجمی  (هفته ١٤٣٢ ج�دی االول ٣٠

کتمبی سم  برو و  عنوا  بهپر رمز و رازی که آسچه را آفرید،  ی کنندهشکر به سم  آغمز 

از آسچه برایتم  سمزل «پس به خواسندگم  آ  امر فرموو:  معترب، اش معجزهکتمب را ور 

کروسد. گمه  را استخمب راه ، خووکنندگم اطمعت » کرو  اطمعت کنید تم رستگمر شوید

؛ چو  از روو یمپدر و ممورش  طر  بهممسند فرزسدی که از احتیمج و وحشِت از تنهمیی 

محبت،  را شنمخت، ویگر پدر و ممور را ور محورِ  هم آ و وقتی  ترسد یم هم سمشنمخته

و وقتی ممور یم پدر  روو یمسدگِی پر رمز و راز خوو و به وسبمل ز  وارو یمووست 

، یم خوب است یم مریض است و یم بم وروسی که آ  را مخفی پرسد یماحوالش را 

. ممسد ی�و کووک بمقی  گذراسد یم یشهم مرحله؛ پس رشد را ور وهد یمپمسخ  کند یم

: ای پرس و یم وخرتی که بزرگ شدی، سیرویی تو را به خوو پرسد ی�چگوسه از خوو 

: فرممید یمپس امر  تم ور عین حمل که ویگر کووک سیاتی مراقبت بمشد؛ کند یممتصل 

وقتی خواستی بزرگ شدست را اعال  کنی، بم وجوِو من اعال  کن؛ اگر سکروی، تو کووکی 

: تو به تکلیف رسیدی، فرممید یمکه همیشه از ترس، به وامِن ممورش آویزا  است؛ پس 

سنت  همی یسختحمال رشوع کن، من ور کنمرت هاتم، �مز بخوا ، بم من بمش تم ور 

، چند سمل است که استقالل را یمو یوخرت اگر  ؛هاتی پانزده سالهتو کنم؛  ات یمری

سمتواستم  را به من  یهم وستتم وارو آ  شوی؛ پس  روی یمگرفتی و اگر پرس هاتی، 

کووکی  ی وورهو به اوامر من توجه کنید تم زسده بوو  و زسدگی کرو  را بعد از  بدهید

 به ش� بیمموز .

و  کند یمو اختیمر، ور مرکِز عقل سفوذ  روو ی�ولی قمسوِ  آفرینش طبق امرش به جلو 

مهلک  همی یروسو؛ رویمسد یمامیمِل سفامسی، ور مراکز توحیدی، شمخ و برِگ سفمق را 

 کند یمبه ورو  سفوذ  چنم  آ و بعد  کند یمرا اعال   عالئم؛ اول کند یمرشوع به رشد 

 که فقط بم آزممیش و عکس قمبل تشخیص است.
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تایالت جنسی  های یروسسنین هستند؛ و ی یهپس این گروه سنی بی�رتر از بق

در  دریغش یبُرد و این ه�ن بی�ری است که خالقشان با مثبِت ب امانشان را می

ورممسی ور کتمب  یهم روشبم اعالِ   چهار چوِب نیروی ای�ن، آن را مهار کرده است؛

آس�سی، آتِش رسکش سفس را به آتِش عشق به خوو تبدیل �ووه؛ پس اگر عکس 

قوی و سمل هاتند؛ چو  ممسند  ، مراکِز استخواسی و اعصمب کممالًیدا گرفتهوروستم  را 

مراکز ِاحساسی به شدت بی�ر است و باید مداوا شود؛ چون ولی اسد  محکمسهملی 

درمان  اش یزندگ یها تام عمر و در تام سال اش ی�ریو ب کند یقلب را بی�ر م

 و اگر درمان شود، مرتباً در معرِض برگشت است. شود ی�

 که ور آزممیش مشخص شدسد را منهد  کنید. همیی یروسوپس مراقب بمشید، 

 :کنیم یسال نگاه م ۴۰تا  ۲۵حاال به عکس 

سبووسد؛ چو  آسچه که  یترؤارسملی به ولیل سیمه بووِ  بیش از حد، قمبل  یهم عکس

گمِز مخرب واشت که عکس  قدر آ از آ ، عکس گرفته بووید اگر از ورو  شکم بوو، 

و اگر از رسو گرفته بووید، به ولیل تکم  خورو  و سفوس کشید ، عکس  شد ی�خواسده 

از بین رفته بوو. آزممیشمِت ارسملی هم چو  سمشتم گرفته سشده بوو، ترکیبمتش قمبل 

اول بمید شکمتم  را پمک کنید تم عکاتم   پس نیاز به طول درمان دارید.ورمم  سبوو. 

 تم آزممیشمت، جواب ورست را بدهد. بعد کمی گرسنگی را تحمل کنید شفم  شوو،

معملجمت وو گروه ویگر بمشند و از  ی ینندهباین گروه سنی تم اعال  فرصِت بعدی فقط 

 استفموه کنند تم عکس و آزممیِش ارسملی قمبل بحث بمشد. شم  یورس ی تجربه

 :سال ۴۰گروه سنی 

 عکس و آزممیِش ش� که به مطب فرستموید:

. واروی اسهدا  کنیم یم را منهد  هم آ بوو، حمال  یترؤقمبل  م همیت یروسو ور آزممیش،

معرفی شده،  های یروسبرای سالمتی از ورا رس سمعت بخورید تم ستیجه حمصل شوو. 

به اوقات تعیین شده در قرآن کریم برای عبادت و نزدیکی به پروردگاِر عال غفلت 

ارسملی هم از شکمتم  به ولیل عفوست  یهم عکسو  نکنید تا رس منشأ، مسدود شود
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عکِس رستم  هم شبیه  پس مراقِب غشاهایتان باشید. ور مراکز هضم بمید ورمم  شوو؛

است  آزار یببه بمغ وحشی بوو که قفِس حیواسمت ورسده روبه روی حیواسمت کوچک و 

 پس برای و هر صبح هیبت ِحیواسمِت ورسده بمعث عذاب آ  موجوواِت بی آزار است؛

 ورممسش، امنیت حیواسمِت ضعیف را فراهم کنید.

به داروهای تجویز شده، مانند بی�ری که در معرِض مرگ است توجه کنید تا از مرگ 

آشفته، از رونِد درمانتان  یها آینده بدون ابراِز صثبت ی نجات یابید. برای هفته

 صثبت کنید.

 اثبات شود؟ اعالم کنید. تان یزمان بیشرتی هستید تا بهبود یازمندآیا ن

، در پشِت رسبازاِن شجاع مخفی نشوید یدا مراقب باشید اگر پا به میدان جهاد گشاشته

نوع جهاد است؛ بیرون بیایید و بجنگید تا در راه حق کشته  ینتر این عادت، زشت

 شوید و زندگِی ابدی را جایزه بگیرید.

از تباهی و گمراهی، به نوِر شکر پروردگار عال را سزاست که بندگان خویش را 

 جاودان راهن�یی فرمود.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٠اردیبهشت  ٢١     اساس) های بی ی پانزدهم (بهانه هفته

 )ج�دی الثانیماه  اولی  (هفته ١٤٣٢ ج�دی الثانی ٧

سممی که همواره زینِت جهم  است تم ور آرایِش . به سم  پروروگمر بخشنده و مهربم 

الواِ  بهمر بیمراید و گمه برهوتی را به  یهم رسگجمسش از آ  مدو جوید. گمه، خوو را به 

 تصویر کشد.

متصل است تم بمز طلوع و غروبی را ور وروِ   رضباِن امید ور هر لحظه از حیمتش، به

منزِل رحمت الهی است و رسید  به رس  جمسش ذخیره کند؛ جمسی که همواره ور استظمرِ 

 ، حرکت کروه بمشد.رسمنزلکه برای رسید  به آ   شوو یمسفِر اسام  وقتی تم  

 رسد یمو بم آمدسش، عمرش به پمیم   شنمسد یمآموزش، سعمتی است که جهل آ  را 

محصور شده را به  یهم برکهتم  شوو یمرهروا  حق به طرفش وراز  یهم وستپس 

وریمِی فضیلت و حکمت پیوسد کند و اگر آمده تم سممی واشته بمشد، سممش چراغی 

 .وهد ی�مجمِل ویدسش را  ،یشهم چلچراغفروزا  شوو ور عمملی که 

ورممستم  بوو، زممسی که براِی اثر وارو سیمزمند بووید، بم  ی سحوهبه سؤال سمیت که 

است،  اسمس یب ییهم بهمسهور رفت و شنمخِت بی�ری،  اش اراوهیک بی�ر که  یهم بهمسه

 پمسخ واوید.

 سال: ۲۵تا  ۱۵گروه سنی 

دارو را گذارِی واروی تجویز شده بمشند. اثر  منتظرِ  تواسند ی�از شدت اسرژِی سنشم  

بم تشخیِص احامسِی سنشم ، مرتبمً به وسبمِل  .شوند یدوست دارند ولی منتظر اثرش �

است؛  معنی یبوارویی هاتند که حمل و روزشم  را تغییر وهد. زممِ  ورمم ، برایشم  

از  .کنند یسال باشند؛ چطور باید به این سالمت برسند را درک � خواهند یفقط م

ی که آ  را هاتند که آ  روز را بم حمل یا چمره، ور فکر خیزسد یمبارت که بر 

، برای خوو مطلوب و ولپذیر کنند. آسچه اهمیت وارو، رسعِت زمم  است؛ شنمسند ی�
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سوجوا   خواهند یماشتیمِق فراواسی به آمد  و رفتنش، ور وروسشم  وجوو وارو؛ 

سبمشند، جوا  شوسد و معنمی جوا  را ور آزاوِی مطلق احامس کنند پس ور وا  توِر 

همِی  و یم ور پنجره روسد یمم بم پشی�سی به رساغ پزشکشم  ی شوسد یمصیموا  گرفتمر 

 .شوو ی�سمتواسشم  هرگز از آ  جدا  یهم وستو  ممسند یمتور 

عنوان اهمیِت بثث در این گروه سنی است، توا�ندِی عقلی است تا با  آنچه که به

 بارور شدنش، درخِت وجود، درختی مستثکم شود.

 :سال ۴۰تا  ۲۵گروه سنی 

بمید منتظر تشخیص ورسِت عقالسی سنشم  بمشند. به جمِی مطملعه ور احواِل بی�را  

 ینتر سخت از دست ندادِن امید و همتشان،سمعالج به رساغ بی�راسی بروسد که ور اثر 

را بم حوصله و  یسمگشووس یهم گرهروش تبدیل کروسد و  ینتر سهلموارِو ورمم  را به 

 تدبیر بمز کروسد.

 به بعد:سال  ۴۰نی و گروه س

گذارِی آ  ور روسِد سنی این گروه بدو  وخملت خووشم ، ور معملجه خورو  وارو و اثر 

ور بد ،  پموزهرتم  براِی بهبودِی یک ویروس کهنه، حوصله و صرب الزم است پس است

 ممسعِ برگشت بی�ری شوو.

 درمانتان: ی نثوه

ش� سیمزمنِد آرامشی هاتید که یک بی�ِر ور روی تخت بی�رستم  به آ  محتمج است 

، مراقب هاتند شوسد یمو ور کنمر تخت جمع  آیند یمو کامسی که برای احوالپرسی 

که بی�ر را خاته سکنند پس عجله سکنید و سگراِ  زمم  سبمشید؛ زمم  وقتی برایتم  معنم 

ناعالجم را با  یدردهاشید از بارت برخیزید و اعال  کنید: که تواساته بم کند یمپیدا 

 امید و توکل درمان کردم.

که در خوردن دارو وسواس نداشته باشند  پشیریم یبی�رانی را م آینده، ی برای هفته

 و به تشخیِص خودشان اعت�د نکنند.
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 سال: ۲۵تا  ۱۵گروه سنی 

آمپول را و آنچه اهمیت دارد  اعالم کنید برای معالجه، قرص را دوست دارید یا

 کدام روش است؟

 :سال ۴۰تا  ۲۵و گروه سنی 

روی تخت دراز بکشید و بدون هیچ سؤالی منتظر باشید تا برای جراحی به 

 اتاق عمل بروید؛ پس دستوراِت یک بی�ِر منتظر عمل را به جا آورید.

 به بعد:سال  ۴۰و گروه سنی 

جا،  نابه یها خودتان افزایش بدهید تا با بهانهباید عالقه به خوردن دارو را در 

 ناعالج نشود. تان ی�ریب

مانند زندگان لشت بربید تا نََفِس زنده بودنتان، باعث شادابِی  یاتتانح یها از لثظه

 صبح و آرامش شب باشد.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٠اردیبهشت  ٢٨      های مرده) ی شانزدهم (قلب هفته

 )ج�دی الثانیماه  دومی  (هفته ١٤٣٢ ج�دی الثانی ١٤

جهلی  ؛به سم  پروروگمر تواسم و رحیم، بخشنده و از جهل بندگم  بم مهربمسی ور گذرسده

 کنندگم طی  و آسچه ور سظرِ  کند یمکه همواره راه رسید  به الیه راجعو  را مادوو 

سمشنمخته و آورسی مبهم است که عقِل زسداسی، قمور به ورکش سیات و  یا جموهاست، 

را بدهد، از ویدِ  وسیمی پر رمز و راز، وچمر  اش یآزاوتم برات  دیآ یمآسگمه که زسداسبم  

و بم سگراسی و ولهره منتظر است تم ووِر زسدا  بمز شوو و او وسیمیی را  شوو یمتشویش 

ذهنش، هر لحظه  ی افامسه که یورحملسدیشیده است، عمری را به آ  ا کند کهتمشم 

بم  اش یبمطنکه او بدوِ  ورک از فرامین پروروگمرش، ور جمِ   کروه یمسقشی را تداعی 

و آسچه ور بیروِ  زسدا  است  شوو یمبووه و اکنو  آ  سقش، محو  نیسش همآ  

ی که طراوتش آغمز  و سممش برگشت است به آغمز، گنجد ی�حقیقتی است که ور خیمل 

ور هر لحظه از زسدگی بم او بووه و ور کنمرش، ممسند بحِث این هفته، بحثی که افامسه 

قلبشم  غنیمِت  د ِ یتپبه ظمهر زسده است؛ زسدگمسی که  یهم جم سیات بلکه حقیقِت 

زیموی است که  یهم سملقلب،  که یورحملعمرشم  است و ایاتموسش، حکم ُمروسشم ؛ 

 خزاسی است خشک که بهمری را به وسبمل سدارو. ایاتموه و طراوتش،

؟ کند یم: آیم ممکن است من مروه بمشم؟ پس چه کای است که زسدگی دیکن یمسؤال 

که  یا ی: زندگکنم یمن که پزشکتان هستم اعالم م مرگ واقعی معنمیش چیات؟ و

ایستاده و هاست که  ، زندگِی مردگان است در گور زمان؛ قلبتان سالدیا ش� شناخته

 بار است. مرگ یآنچه رضبان دارد، رضباِن تکرارها

و بم خواسد   شنمسد ی�است که عشق را  یا گوسهآسچه مالم است احامسمِت عمشق 

که: ای وای تم کنو  مروه بوو ؟ بله،  زویخ یمو آه از سهموش بر  شوو یمورس، آشفته 

قلد دارم، رضبان  ها نهیمرده هستم که با فشار آوردن به س یها من پزشِک قلب

اند را به زندگی برگردانم تا از  � بودهزندگی را دوباره آغاز کنم و مردگانی را که در کُ
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و سؤالی را که هر هفته  پایین بیایند و طعِم رضباِن حیات را بچشند یحاصل یتخِت ب

سؤاِل چگوسه «را ورمم  کنند.  شوو یمبم خواسدِ  مطلب سمیت ور ذهنشم  تداعی 

 »بی�ر سبوو شوو یم

اسام  وقتی سمل است و وارای حیمت که سعمِت هدایت را بشنمسد و منظور از استخمِب 

 اگر نتواند دینی به واقع داشته باشد، قلبی مرده داردپیممربا  و اولیمِی الهی را بفهمد؛ 

سممی سدارو؛ او را بم  خمسه سقمشکه آموخته تم هر سقشی را از هر وستی بپذیرو و جز 

او دینش را از . شوو یموجووش شنمخته  یهم سقشاسمش سخواهند شنمخت بلکه بم 

و کتاِب مکر  اند دهیپیامربش نیاموخته بلکه از نقاشاِن ماهری که لباس پیامربش را پوش

شیطان،  ی اند تا او را به دنبال رسابی بکشند که جز افسانه و حیله را در آغوش گرفته

 .دهد یتاِن دیگری را آموزش �داس

 سنی، یهم گروهگذشته را ور زسده بووستم  جاتجو کرویم و ور تم   ی هفتهسؤال 

ی را سیمفتیم که تواساته بمشد مرگ را بشنمسد بلکه سجمت از آ  را خواسته بووید ا زسده

را بیمبد و امممش را برای  اش یالاتکه وروِ  جمیگمه  رسد یمو سجمت وقتی به ک�ل 

از قرب نهراسد بلکه از قربی که هم اکنون در درون آن احیمِء الیه راجعو  بخواسد؛ 

، سنگ زیبمی رویش را سگرسد یمواقعی عمل به آ   زسدگم ِ قربی که  است برتسد؛

ی که جز تمریکِی سمبموری، بموِر ویگر  کنند یمبلکه وروِ  غم اسگیزش را سظمره  نندیب ی�

 وجوو سدارو.

بمال بیمیید و جهمسی را  دیا کروهکه ور وروستم  ایجمو  یا چملهپس حرکت کنید؛ از 

 تم  سشدسی است. شیهم سعمتبمشید که  گر سظمره

سمعالج، به آورِس مطب پیممربتم  بروید تم همچنم  که  یهم ی�ر یببه وسبمل بهبووِی 

داروی اطاعت را کتمب آس�سی فرمووه، حرص و طمعش را ور سمل بووستم  حس کنید. 

 بخورید تا قلبتان مجدداً به حیات برگردد.

زنده بودنش را در آینده را، هر کس خوو را زسده یمفت پمسخ وهد و  ی هفتهسؤاِل 

 در سایت منعکس کند. اش، چهار چوِب فهم
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ای که جهان را در چهار چوب رحمتش، از  حیات بر اراده یها شکر و سپاِس تام لثظه

 .فنا نجات بخشید و آنچه را آموخت، امیِد به بازگشت بود

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٠خرداد  ٤     )امن ی بازگشت به خانهی هفدهم ( هفته

 )ج�دی الثانیماه  سومی  (هفته ١٤٣٢ ج�دی الثانی ٢١

 و آس�  من۩به سم  خملقی که آفرینش خویش را ور حق بووسش ستوو و فرموو: 

 و کوبد هم ور را آ  تم زسیم می بمطل رس بر را حق بلکه سکرو  خلق بیهووه را زمین

 ۩است شوسده سمبوو بمطل

 فنمست؛ به محکو  آ ، ور بمفی حمشیه و است اغراق از خملی وجوو، حقیقِت  پس

شیطمِ  سفس  یهم چهیبمزر است جمسی است که خویِش خویشت را ور سظ مورو آسچه

؛ ممسند کووکم  از وحشت به هر سو مبدی ی�و جمی امنی برای بمزگشت  کند یمگم 

امن و وور از هر تبمهی  ی خمسههم به  تم والدین مهربمسش را بیمبد و بم آ  ووو یم

 برگروو؛

اش امن است، دارویش اصل  دستتان را به پزشکی دادید که خانه ش� بی�را  هم،

 اش، نجات از آتش است. است و معالجه

 یا گوشهورممسده ور  یا عدهامنتم  بمزگروید؛ از گم شدستم ،  ی خمسهبه  دیخواه یم

سم  که سشاتند، پس از مدتی وویدسد؛ آ به هر سو  یا عدهبیمید و  یمدوکمر سشاتند تم 

، ووبمره شوسد یمامید  ، وقتی سمگروسد یمخیزسد و بم سگراسی به وسبمل آورس  می بر

 یا وهنده، ور حیِن وحشِت گم شد ، منتظِر سجمت ممسند یمو منتظر  نندیسش یم

 ؛امنشم  برگروسد ی خمسههاتند که از آ  وضیعِت رسورگم به 

اند تا با اطمینان و بدون هیچ شکی، از رسدرگمی نجات پیدا  مشتاقمن کسانی را که 

، اگر وهم یم هم آ کتمب آس�سی به  ی فرمووهخرجِ راه را طبق  ؛کنم یکنند را یاری م

بیهووه اسجم  سدهند، برایشم  کمفی است؛ پولی که به  یهم خرجورست استفموه کنند و 

بیل  برای سجمِت از غربت است؛ غربتی که بمید از آ  مهمجرت کرو و  وهند یموابِن الاو

 حِق الهی به راه افتمو. ی وعدهبه طرِ  الیه راجعو ، 
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بی�را  مطب برای بهبووی حملشم  از سفمرشمِت پزشکشم  ور پرهیز از غذاهمی 

ب پمیین آمده ولی هنوز برای قل یا اسدازهمامو ، استقبمل خوبی کروسد؛ سم بدستم  تم 

. اگر قلب از ک� بیرو  بیمید، سیمزمند وهد ی�حیمِت مجدو را  ی اجمزهخطرسمک است و 

 تجویز شده را بم وقت مرص  کنید. یواروهمخوسی سمل است پس 

واستم  است، همواره آغمزی پر شور و پمیمسی  یهم کتمب ی افامسهاش  که زسدگی یا زسده

 ی محدووهآسم  که پمسخ واوسد، ور  بوویم،ممسند سؤالی که مطرح کروه  غم اسگیز وارو

ورکشم  واستمسی را به تصویر کشیده بووسد که ه�منداِ  ممهری ور آ  سقش آفرینی 

فیلم منتظر بوو تم قهرممِ  واستم ، تم  ویوهمی رس راهش را  ی نندهیبو  کروسد یم

س پروروگمر �میش بمشد پ ی صحنهبکشد و واستم  ور حملی تم  شوو که او پیروزمند 

 به ووست آ  میم  آسچه و زمین و آس�  این مم۩اسبیمء)  ی سوره ١٧و  ١٦ ی هی(آعمل فرموو: 

؛ اگر خواسته میدیآفر یم، خوو آ  را میبوو یمستمر بمزیچه خوا اگر سیمفریدیم؛ بمزیچه

 .۩بوویم

 را منهدم کند. ها روسیچنان در وجودتان وارد کنید که تام و پس داروی اطاعت را آن

 ی پروسدههمشم  شدسد و راه سجمتشم  را شنمختند؛  سنی متوجه بی�ری یهم گروه

پس برای بیداری از خواِب  میکن یمرا تم زممِ  ورمم  قطعی، بمیگمسی  شم  ی�ر یب

 امن برگروید. ی خمسهمصلحتی تالش کنید تم مجدواً از غربت، به 

شده است؛ اگر هر بی�ری که در بی�رستان پزشکتان ناظر خوردن داروهای تجویز 

سایت بسرتی شده، قوانین تشکر داده شده را رعایت نکند او را از بی�رستان اخراج 

 تا با تجویِز خودش به آنچه مایل است بپردازد. میکن یم

و بی�راِن مطیع را، در درمان  میده یها را مورد برسی قرار م آینده پرونده ی هفته

پروردگار عال بربد  ی جانش را به داروخانه ی ؛ پس هر گروه سنی نسخهمیکن ییاری م

و دارویش را در فرامیِن کتاب آس�نی بیابد و ِرس ساعت میل کند تا دردش درمان 

 شود.
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شکری سزاوار نعمت است که نعمت در آن شناخته شود؛ اگر درک، از عقل فراتر شد 

ادر به درک معجزه نبوده، آنچه نامش هدایِت رسوالن است پس همواره عقل، ق

 معجزه را معنا کرده درک با اطاعت است.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٠خرداد  ١١       ی هجدهم (نامم چیست؟) هفته

 )ج�دی الثانیماه  چهارمی  (هفته ١٤٣٢ ج�دی الثانی ٢٨

معنم  همتمیش یبوقمیقی که رضبمِ  حیمت را ور قدرِت  ی ینندهآفربر  پمیم  یبشکِر 

آیم به آمد و ُشِد شب و روز و آسچه میم  آ  ُوو است ۩ که فرموو: چنم  آ فرموو؛ 

قدرتش سمتوا  خواسد و  ی چرخههاتی را ور  ی جوهرهعظمتی که  ۩؟کنید ی�توجه 

امینش را بر اسام  همگم  را ور رحمتش جمووا  فرموو؛ وین را معرفی و اطمعت از فر 

امروز وین ش� را به ک�ل رسمسید  و سعمِت ۩ممئده):  ۳ ی یه(آواجب اعال  کرو و فرموو 

آیا منظور از ک�ل، اعالم  ۩خوو بر ش� تم  کرو  و اسال  را وین ش� برگزید 

و اسامسی که بتواسد بر پیممرب و آسچه پروروگمر عمل امر فرمووه، گرو   مسل�نی است؟

الهی  یهم وعدهاطمعت کج کند، کمر به ک�ل رسیده؟ و امر خداوسِد کریم اجرا شده؟ 

 هم جم آسووه گشته و  هم یملخمحقق گشته و زسدگی ور عبموت و اطمعت پیش رفته؟ 

 ؟الهی متنعم شوو یهم وعدهمنتظر است تم ور 

 هاتند طعِم ک�ل را بچشند کمک کنیم. مند عالقهوعده کروه بوویم، به کامسی که 

که مورو برسی قرار گرفتند وارای یک وجه مشرتک بووسد، وجهی که شبیه  ییهم پروسده

ار رص ا که مه�  بروو، ولی بمالجبمر، کند یمبه تعمرِ  یک میزبم  است که ور ول وعم 

و اگر بمسد، غِم ممسدسش جمسش را  کند یمو، احامس سبکی هم وارو که بمسد؛ اگر برو 

بی�رِی  ؛شوو ی�هرگز ورمم   کنند یمگوسه رفتمر  . آسمسی که بم جمسشم  اینکند یممکدر 

و دارویی که اثر گشاِر بر این  کند یدرمان مبتال م یرقابلمکر، وجودشان را به ِچرکی غ

و یم از مه�  بم  کنند یمگوسه افراو یم بم مکرشم  مبمرزه  این بی�ری باشد وجود ندارد.

 .�میند یمه�  عمواِت شیطمسی پذیرایی 

آسچه مورو بحث است ک�ِل وجووی است سه زسدگی روزمره؛ زسدگی روزمره مطمبق 

و اسام ، بم مصلحت اسدیشی، بم  شوو یمروابط تعیین شده ور اسضبمِط اخالقی طی 
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جان است که باید آن را شناخت  ی بثِث سایت، دروِن هستهمط است. سمیرین ور ارتب

 و برای بارور شدنش که ه�ن ک�ل است کوشش �ود.

تم  ،مند به معالجه هستند، دینشان را از مکِر جانشان حفظ کنند بی�رانی که عالقه

تواسمیی گفِت سم  را واشته بمشند.  »سممتم  چیات؟«: شوو یمآسگمه که از ایشم  سؤال 

گذشته، بحِث سم  را برایتم  توضیح واویم، سعی کنید آ  را بشنمسید و ور  یهم ورسور 

، شنمسید یمای همراهم  من که مرا بهرت از خوو  «آینده ور سمیت اعال  کنید:  ی هفته

رشتگمسی همراهمستم ، ه�  ف نامتان، ُمعر  ک�لتان خواهد بود. »سممم چیات؟

اگر متوجه نامتان شدید، بدون  که شمهد و سمظِر اع�لتم  هاتند. بمشند یم

 سنی مربوط است. یهم گروهبحث به تم   تعارفاِت اضافه فقط آن را اعالم کنید.

و  شود یو پی در پی بر هدایتی که چراغش از سوخت تهی � پایان یحمد و سپاِس ب

؛ روزها و کند یچنان در عزت برافراشته است که طوفانی در آن اثر � پرچمش آن

ها در میداِن جهاد برافروخته شود و  به هم متلل است تا جان یشها شب

 هللا را معنا کند. ةش بقیا ییروشنا

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٠خرداد  ١٨      مسابقه)ی نوزدهم (رشکت در  هفته

 )رجبماه  اولی  (هفته ١٤٣٢ رجب ٥

لقش آفرید آسگمه همگم  را به اطمعتش  یِ  اراوهکه آفرینش را بم  یا نندهیآفربه سم   خو

فرا خواسد تم چراِغ معرفت افروخته شوو و علم، معنم و مفهو  خوو را ور عمِق کل�تی 

تم جهل،  شوسد یمو همگم  به آستمسش فراخواسده  شوو یمبیمبد که بم آ  سوشته 

برچیده شوو و اسام  ور مقم  واالی خویش بر کرسِی خلیفه تکیه زسد و اعال  وارو: 

 روغن از۩سور)  ی سوره ۳۵ ی هی(آپروروگمر   ی فرمووهمنم آ  چراغی که سوختش طبق 

 روشنی روغنش، بمشد؛ افروخته بمخرتی، سه است خموری سه که زیتو  برکت پر ورخِت 

ر سور ویگر؛ خدا هر کس را که ب افزو  سوری بمشد؛ سرسیده بدا  آتش چند هر بخشد

 ۩دی�م یمبخواهد ِبدا  سور، راه 

(ش� مخاطبان) نامتان مسل�ن است، کتابتان قرآن  پس متوجه شدید سممتم  چیات؛

کریم، اع�لتان در چهار چوب فرامیِن کتابتان پشیرفته است، کتابی که خط نیست، 

 اش رو ِ زندگی است و کالبِد بدون رو ، مرده است و نامش میت است.  نوشته

سممتم  را آیم کای اعال  کرو سممش میت است؟ اگر زسده بووید چرا توا  شنمخِت 

فرشتگان، نامتان  سداشتید؟ مگر امر سکروه بوویم که از فرشتگم  همراهتم  سؤال کنید؟

بر نیستند؛ به آنان  و جز آن نام، ناِم دیگری را فرمان شناسند یرا در لو ِ مثفوظ م

الهی نام دیگری  ی امر شد به خلیفه سجده کنند و امِر الهی اطاعت شد پس در اراده

یم زسده هاتید و سوری افزو  بر سور ویگر و یم خمموش و مروه هاتید،  وجود ندارد؛

 تم جهمِ  زمینی را چراغی بمشد. سوخِت جمستم  برکتی سدارو

تم آتِش جمستم  فروکش سکند و قلبتم  اعال  زسده بووسش را بم  دیبلع یماکایژ  هوا را 

تحت فرمم ، من آسچه  یهم سلولابراز وارو که: بر  فرمم  یهم اسدا آ  سوخِت خملص به 

ضممن زسدگی ش�ست، عمری که مرزش ارزشمند است، سگهبمسمسش  رسمسم یمبه ش� 

، حصمرش خمور و بمخرتی سدارو و امم من جاوراسه آ  را به میدا  بمزی اسد دهیوووره 
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آورو  تم ور رشط بندِی برو و بمخت، رشکتش وهم؛ بلیِط �میش را به بهمی گزافی 

زو  که امید برسده  لُز و ور جمیگمِه مخصوص سشاتم و به اسب بی سواری  فروختم

را  اش یعقل؛ پس سممم چیات؟ ق�ربمِز ممهری که توا  ا  زوهشدسم را روی آ  محک 

، ور رهمیتبم  (رشط بندی) بندی گِرو ور۩ )۹۰ ی هیممئده آ ی (سورهقرآ  کریم  ی فرمووهطبق 

. کروه مامو  را جمسش آلوو، زهر یرهمیت و ۩شیطم ، بمخته است یهم وسوسهپلیدِی 

، سبوو اگر بمشد کمرسمز بمید که سگرو یم متمعی ممسند ،شوو یم پنمهنده ِبدا  که آسچه به

 ووستش سدارو چو  طمقِت بمخت را هم سدارو.

رشکت  که یا مامبقهواقعی را بفروشیم؛  ی مامبقهبلیط یک  میخواه یمحمال 

به امید خط پایانی که اول، دوم و سوم  دوند یکنندگانش دنبال رکورد نیستند بلکه م

 ندارد، همه اول هستند و قهرمان.

هر کس بتواسد بهمی بلیط  اگر خریدار هستید اعالم کنید بهایش چه مقدار است؟

. پولی که بمید بمبِت بلیط مامبقه بدهید سقد کند یمرا بپروازو، ور مامبقه رشکت 

آ  را قرض بگیرید پس به وسبمل قرض سروید، اگر سقد واشتید رشکت  دیتواس ی�است و 

 ی آینده بم بلیط، ور مامبقه بنشینید. کنید و برای هفته

 به امید خط پایانی که باخت ندارد.

هستی گردید تا همواره تاجش  ی فهیشکر آفریدگاری که با هدایتش، مانع شکسِت خل

 بدرخشد و جهان در تأللؤاش، از تاریکی نجات یابد.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٠خرداد  ٢٥      ی بیستم (رشکت در مه�نی) هفته

 )رجبماه  دومی  (هفته ١٤٣٢ رجب ١٢

آفرینشش جمری است، سال  بر آغمز کننده و مدبر اموری که قدرتش ور لحظمِت 

 همی یهپمبرش هاتند و آسچه ور جمسشم  مخفی است، عشقی است که  همگم  فرمم 

جم ، به ترص  خویش ورآورو و  بهشت را ور تاخیر یهم کمخاستوارش قمور است تم 

 بهمیش را بپروازو.

سؤال کروه بوویم بهمی بلیط مامبقه چه مقدار است، بهم گذاری ور سمیت، ممسند یک 

مرتفع  یهم قلهممسند پرواِز اسام  بر  می شیرین که وارای رشایِط غیر زیاتی استیؤر 

که بایمر لذت بخش است و این عموت ور حیمِت زمینی بم جمِ  بدو  ابزار، غیر ممکن 

است، بهم گذاری شده بوو. آیم تم کنو  تواساتید بر جمستم ، بهمیی بگذارید که قمبل 

اسامسی آ  را بهم گذاری  ی جممعهور روابِط ظمهری ور  پرواخت بمشد؟ پروروگمر عمل

فرمووه و سممش ویه است؛ فرمووه اگر اسامسی کشته شوو به عمد یم غیر عمد بمید 

که نامش حیات است رشکت  یا ؛ ما دعوتتان کردیم تا در مسابقهبهمیش را بپروازید

 توانید یکنید، اگر بهای حیات را نقد داشتید در مسابقه بنشینید و اگر نداشتید �

 شود یزندگی م ی را قرض بگیرید؛ بهای حیات یک انسان که وارِد مسابقه تان یزندگ

آسچه قرآ  کریم امر به پرواخت فرمووه، قطعِ سفس  قابل تخمین و پرداخت نیست،

ست، سفِس بمطنی معیمری برای پرواخت ویه سدارو پس اگر خووتم  را به عمد ظمهری ا

 یر قمبلغجمیگمهتم  جهنم است و گنمهتم  ۩ی قرآ  کریم:  کشته بمشید طبق فرمووه

 تداعی را حیمت قطعِ  ظمهر، ور که است اسگیز سفرت گنمهی خووکشی ۩بخشش

 را بهمیش و ا  یدهخر من را جمستم ۩: فرمووه که الهی امر مقمبل بمطن، ور و کند یم

شاگردانی که جانشان را در مسابقه رشکت دادند  .۩کنید مراقبت آ  از پس پرواختم

به هر که  و اگر اند و قهرمان هستند اند، مسابقه را برده اگر آن را به پروردگار فروخته
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، بمزرگمسی ورشکاته هاتند که از ترس آبرو، خوو را مخفی اسد فروختهخریدار بووه 

 تم طلبکمراسش او را ور گرفت طلبشم  مورو آزار قرار سدهند. کند یم

مخلصی بوو که  ووسدگم که پروروگمر عمل سمظِر تالش  یا مامبقهزیبمیی بوو.  ی مامبقه

اخالصشم  مورو قبوِل  خواستند یمرِگ حیمتشم  را به میدا  آوروه بووسد و بم التجمء 

اگر به دنبال که سجمت بندگمسش را بر خوو فرض �ووه؛  یخداوسدپروروگمر واقع شوو، 

 نجات هستید جانتان را با زهِر جهل ذره ذره نکُشید که نجاِت قاتل ممکن نیست.

زمم  بندی وارو و آس�  ور اطمعتش محکم و  اش یخمموشور عمملی که روشنمیی و 

و آسگمه که پروروگمر ی کنید زنده بانید تا مفهوِم جوا�رد را بفهمید سع استوار است،

، مفهومش را ور خوابی ورک کنید فرممید یمعمل از جوا�روا  اصحمب کهف صحبت 

حکومتی خملص، بدو  هیچ گنمه و قتل، ور  یمیرؤواقعی است،  یمییرؤ یمیشرؤکه 

 امنیتی غیر قمبل تصور.

اگر به وسبمِل این حکومت هاتید ور قِرص حمکمش جمع شوید؛ ووِر قرص به روی 

اگر توانستید در مه�سمسی بمز است که آمد  به مه�سی را بم رشایِط حضور ورک کنند؛ 

ی آینده رشکت کنید، رشکت کنندگان دارای لقبی منثرص به فرد  مه�نِی هفته

 .شوند یم

 بت بایستید.پس با امید به وارد شدن، در نو

از عزت است، عزتی که  یا حمد پروردگاری را که آنچه را آفرید، در علِم حیاتش، �ونه

عنوان متاعِ  به بهای خویش آگاه شوند و آنچه به ها یدهدر بها، درجه بندی شده تا آفر

 ، با جاِن زنده معاوضه نکنند.خرند یم جان یب

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمالّر حمن بسم هللا الّر 

 ٩٠تیر  ١     )متعهد بودن بر تعهدی بیست و یکم ( هفته

 )رجبماه  سومی  (هفته ١٤٣٢ رجب ١٩

سال  بر صبحی که آغمزش، طلوِع خورشید سیات بلکه طلوعی غیر عموت است، 

تم وروسش از  وهد یمطبیعتی که بم خورشید اُسس وارو حرارتش را ور جمسش جمی 

 محبتی لربیز شوو که سممش حیمت است.

اسام  بشنمسید. شنمخت،  عنوا  بهحیمت را برایتم  تفایر کرویم تم خووتم  را 

سعمِت پروروگمر عمل است. گروهی به فکر افتموسد تم ور اقیمسوِس جمسشم   ینتر بزرگ

ش است؛ غواصی که سفر کنند، عجمیبی را ویدسد که یک غواِص توا�ند، قمور به ویدس

اکایژِ  همراهش، ضممن زسده بووسش است، اگر هوایش را از وست بدهد، عمرش تم  

را به پشتش باته تم بروو و عجمیِب ِخلقت را تمشم کند؛  اش یزسدگپس کپاوِل  شوو یم

که مشغوِل  بیند یم، اجت�عی را شوو یموارِو اقیمسوس  بم وسمیلی که به همراه وارو

سدگی روزمره هاتند؛ به او و هدفش کمری سدارسد؛ اگر مزاحمتی ایجمو کند، گذراسدِ  ز 

 .شوو یمگیرو و از اقیمسوس، خمرج  مورو حمله قرار می

گذشته  ی هفتهسؤال کروه بوویم اگر ورِک حضور وارید، ور مه�سی رشکت کنید؛ ور 

آ  را  تم  یزسدگکه ور طوِل  شد یماجت�عمتی معطو   طر  بهتصوِر ذهنتم  

جانتان ضیافت الست را فراموش کرده و آن مه�نِی با شکوه را از فرامیِن  شنمختید.

: فرممید یمخِرب کتمب آس�سی، خربی بم عظمت است که  ؛کند یقرآن کریم درک م

بنی آو ، فرزسداسِشم  را  پشِت  از تو پروروگمر و۩االعرا )  ی مبمرکه ی سوره ۱۷۳و  ۱۷۲ همی یه(آ

بیرو  آورو و آسم  را بر خووشم  گواه گرفت و پرسید: آیم من پروروگمرتم  سیاتم؟ 

یم  بوویم خرب یب. تم ور روز قیممت سگویید كه مم از آ  وهیم یم گفتند: آری، گواهی

 بهو آیم  هم آ پدرا  مم پیش از این، مرشك بووسد و مم سالی بوویم بعد از  سگویید كه

 ۩ ؟رسمسی یمهالكت  بووسد، مم را به سبب كمری كه گمراهم  كروه
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تعهدی که راه فریِب شیطم  را شکات و همگم  ور توحیدی استوار به پروروگمرشم ، 

من، یک بار دیگر خواستم تا مه�ِن آن ضیافت شوید و مثِرض توحید  پمسخ واوسد.

پاسخ دهید، باز در شک و تردید و واقعی را درک کنید؛ صدایتان کردم تا قالو بلی را 

باشم؛ به فریاِد عهدی  یادرسترس، پشت در ماندید و مرتب متوسل ُشدید که من، فر

 برسم که امضایش اخش شده و کتابش بسته.

آیم برگشت به آ  ضیمفت، بم کاِب عمل، مجدواً ممکن است؟ خیر، سممی که ور آ  

شدید ابدی است و بهمیش سنگین. هر کدا  سم  منحرص به  یگذار  سم ضیمفت بم آ ، 

، جزِء شنوید یم؟ اگر شنوید یم؛ آیم کنند یمفروی وارید که بم آ  سم ، صدایتم  

را  شم  یسالمتهاتید که پروروگمر عمل آسم  را ور کتمب آس�سی معرفی و  همیی یدهآفر

باشید تنها صفی که نوبتش،  یقین داشته اعال  فرمووه پس ور سوبِت بهشت بمیاتید و

را با دسِت  یتانها . آنچه دستکند یحقیقِت مثض است هرگز با پا در میانی تغییر �

، تعهدی است که به آن متعهد باشید. اگر توانستید روحتان را زند یولی زمانتان گره م

 ،با جسمی همراه کنید که آن را بشناسد، ناِم منثرص به فردتان را خواهید دانست

 اسد خفتهتم از گوری که ور آ   ومد یمپس قدروا  هدایتی بمشید که ور ووِ  مروگم  

روحشم ، گِل سمخته شده را بم پرواز، به حقیقتی بدل �مید که کتمب  یِ  پرسدهبرخیزسد و 

 فرستد یمی ارسائیلش بن بر رسملت به و۩مبمرکه آل عمرا )  ی سوره ۴۹ ی یه(آآس�سی فرمووه 

 چو  پرسده ؛ برایتم  از گل چیزیا  آمدهاز پروروگمرتم  سزو ش�  یا معجزهكه: من بم 

را  شوو، و كور ممور زاو را و بوروص گرفته یا پرسدهاذ  خدا  ، بهومم یمو ور آ   سمز  یم

 یدا خوروهكه چه  گویم یمش�  و به کنم یم را زسده فرمم  خدا مروه و به وهم یمشفم 

ش�  برای هم ینابمشید،  مؤمنم . اگر از یدا کروه ذخیره خوو چه یهم خمسهو ور 

 ۩حقمسیت من است یهم سشمسه

، خوو را بشنمسند و به سممشم  افتخمر هم سقشپس همه زسده شدسد به اذ  الهی تم 

 کنند.

اند و زندگِی جاوید را  که مرگ را از خود دور کرده ییها آینده با زنده ی از هفته

 .نشینیم یچشیدند، در کالس درس م
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اگر آ  را یمفتید،  ؟اگر خواستید شاگرد این کالس باشید، اعالم کنید نامتان چیست

قرآ  کریم،  ی فرمووهو اگر سیمفتید، به وسبملش بمشید تم طبِق  کنید یمور ورس رشکت 

 ممسند خمشمک، ور زیر پمی زمم ، لِه سشوید.

ل است که شکری که دستور خالق است، اطاعت نیست بلکه نامش سلسبی

تا عطششان بیشرت شود و درخواستشان  نوشند یبلکه م شوند ینوشندگانش مست �

، هرگز به روِی هدایت اش یچه، پس شیر ُمَلفا را بنوشید و قدرداِن لطفی که درتر یقو 

 .شود یبسته �

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٠تیر  ٨     جانتان چیست؟)بیست و دوم (جرب ی  هفته

 )رجبماه  چهارمی  (هفته ١٤٣٢ رجب ٢٦

قلب زسده  تپِش به سم  پروروگمِر یگمسه، یگمسه ور آفرینش، یگمسه ور رحمت، رحمتی که 

 است. اش یالاتجم   ی اسدوختهاست تم گرممی جمسش، گواِه عشقی بمشد که 

فرمم  واوه بوویم زسدگم ، ور کالِس ورس بنشینند؛ زسدگمسی که صوِر جمسشم  را 

پس سمشنوا سیاتند، قلمشم  رضبمسی است که سمعِت عمرشم  را ور و  و  شنوسد یم

همیشم  گواه عزتی است که ور بیعِت بم  بمزومشم  ور اسحصمر خوو وارو؛ وست

ساته محکم و قوی ور بیعت بم یدهللا گوسه که توا خملقشم  از جمسشم  جدا شد؛ ه� 

بمسد و هرگز وسِت ویگری را به مدو سفشمرو، همواره وو وست سمتواسش را به ورگمهی 

 هجرا  است. یهم سمل ی خمطرهسشمسه روو که 

ورس را آغمز کنیم. سممتم  را اعال  کروید؛ گفته بوویم سمِ  منحرص به  خواهیم یمحمال 

ه خوو را وارو؛ ور اسگشت سگمری که بمیگمسی الات فروی وارید که کد مخصوص ب

ثبت شده که بم آ ، قد  به جهم  خمکی گذاشتید، آمدید  یا چهرهاست، سممتم  ور کنمر 

شد یم بم تم  توا   همتم یبرا بشنمسید، آیم تواستم  معطو  به این سعمِت  هم سعمتتم 

کتمب آس�سی  گوسه که همت به شنمخِت منمفعی که خوابی سبک است؟ ه� 

عذاب مم  پنداشتند از اينكه هم یهقر یم مرو ِ ۩) ۹۸و  ۹۷مبمرکه االعرا  آیمت  ی (سوره فرممید یم

 هم یهقر؟ و آيم مرو  اسد امم  وربيميد،  هم آ بر رس  اسد رفتهشب هنگم  كه به خواب 

هم  بر رس آ  اسد مشغولپنداشتند از اينكه عذاب مم به هنگم  چمشت كه به بمزيچه 

 ۩اسد؟ امم  وربيميد، 

تم بیمیید و ور امم  از خیمست به جمستم ، عمری را سپری  یدا شدهآیم متعهد این خواب 

کنید و سپس بروید و ور قربی مأوا بگیرید که سشمسی است از آورس یک زسده، تم بر رس 

هاتند  ینسش همبم گورش  که یورحملگورش بنشینند و فراغش را وروسمک تصور کنند 
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که بم وراز شد  و کوتمه شد  روز تغییر  ای یهسمفقط قربی منحرص به فرو سدارو، ممسند 

 .شوسد یم، وراز و کوتمه کند یم

جمسی است که  ی سشمسهشمو و لبخنِد رضمیتشم   ی چهره؛ سگریم یمحمال به زسدگم  

بلکه  داند یآن را به صورت یک خاطره � الات متنعم است، یهم سعمتهمواره ور 

، پایش آورد ی، دستش بیعتش را به یاد مبیند ی، چشمش، یار را مشنود یقالو بلی را م

و  آید یمکشتی  ی هپس به عرشنعمِت ایستادن در مثرض را و گوشش نوای مثبت را، 

بی  یهم شب، به تمریکِی برو یمکه او را به سمحل زیبمی وصل  سگرو یمبه امواجی 

سور)  ی مبمرکه ی سوره ۴۰ ی یه(آگوسه توصیف فرمووه  را پروروگمرشم  این مهتمبی که سیمهِی آ 

موجش فرو پوشد و بر فراز آ   ژر ، كه وریمی ور است همیی یکیتمر ه�سند یم و۩

اگر  بر فراز يكديگر، آ  سم  كه همیی یکیتمراست ت�ه،  یويگر و بر فرازش ابر  موجي

روشن  هيچ سوري خدا راهش را بهکه  آ  و؛ وست خوو ب�و  آرو آ  را ستواسد ويد

 ۩خويش سيمبد فرا راه بمشد، هيچ سوري سكروه

تعهدش زسده است و مرگ، رجعتی زیبمست تم جِرب  تپِش ، چو  قلبش ور اسدیشد ی�

ور پی  هم ممهاش بمزگرواسد.  وسیم را پمیم  وهد و جمِ  منتظر را به جمیگمِه ملکوتی

تم بم جمستم  به بمزی مشغول  آیند یم هم فصلرا معنم کنند،  هم فصلتم  آیند یمیکدیگر 

، از اید یمفته، راِه گریزش را شوید ی�شوسد؛ بمزِی زیبمیی که از بمزی کروسش ملول 

را  تم  یراحت؛ وسمیل یمبید یمو از رسممیش بم ایجمِو حرارت، سجمت  گریزید یمگرممیش 

را سیمزارو چو  اسامِ  ور رسمم سشاته یم  تم رسِج جهل، ش� وهید یمور کنمرتم  قرار 

را بکمر سینداخته تم  ، جمهلی که تواِ  مقمبله سداشته و مغزشواسید یمگرممزوه را جمهل 

از جربِ  خواهیم یپس استعداِد رهایی را دارید، حاال م او را از این جرب، سجمت وهد

واساتید آ  را ورمم  اگر ت، آورد یجانتان رها شوید؛ جربی که جهل را به ارمغان م

 اعالم کنید جرب جانتان چیست؟کنید، 

که  یا مژوه، ممسند وهد یمرا به بهبووی مژوه  هم جم ورمم ، لطفی است که مرِض 

کشی پس پمواش آ   میای اسام ، تو ور راِه پروروگمرت رسج فراوا  ۩ پروروگمر فرموو:

 ۩را خواهی وید
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، جرب جمستم  را یدا واشتهاگر وجووتم  را ور سمیت، زسده معرفی کروید و به آ  ای�  

 ور گورش خوابمسدید و مراقب هاتید تم مجدواً ش� را ور گوِر خووش سخوابمسد.

قلبی است که گواِه  اش شنمسنممه؛ شنمسند یمحمد، سممی است که حمد کنندگم ، آ  را 

، معر  ستمیشی است که صبحگمهم  و شبمسگمهم  را زسده بووسش ور بمیگمسِی جمسش

؛ به معنمیش زسده شوید تم لذتش را وریمبید، لذتی که بهمیش، بهمِی مؤمن کند یممعنم 

تا امامتان، خریدارتان باشد و  است ور آیمت الهی پس خوو را فقط بم آ  بهم بفروشید

و همواره  کند یآن را احاطه �کند که هرگز تاِر عنکبوت  یا ش� را ِبَخرد و غالِم خانه

 پاک و پاکیزه است.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٠تیر  ١٥  بازار و خرید متاع) بیست و سوم (پیدا کردن نشانیِ ی  هفته

 )شعبانماه  اولی  (هفته ١٤٣٢ شعبان ٤

به سم  آسکه خلق کرو جهم  باته را، آسگمه امر فرموو، بیمیید و همگی اطمعت کروسد 

و زم�  هم آس� ، حمل آسكه آسچه ور جویند یمويني جز ويِن خدا  آيم۩آل عمرا )  ۸۳ ی یه(آ

آنچه  و ۩شوید یمتاليم فرمم  او هاتند و به سزو او بمزگرواسده  و سم خواه است خواه

 ییهم ه� شنوسدگمِ  سصمیِح قرآ  کریم  نامید، اطاعِت بدون اختیار بود؛را که جرب 

و زمین  هم آس� هیچ چیز ور ۩) ۹۳ ی یهمریم آ ی مبمرکه ی (سوره هاتند که پروروگمر فرمووه

 ۩به بندگی، سوی خدای رح�  بیمید سیات مگر آسکه

 جاتجو وجووشم  ور را روشنمیی و تمریکی معنمیِ  ،شنمسند یم را راه حق، رهروا ِ  پس

، آ  و شوو ختم آورس یک به هم یسشمس تم افروزسد یم سورش بم ،یمبند یم را آ  ،کنند یم

ابراهيم  یرا براو مكمِ  خمسه ۩حج)  ی سوره ۲۶ ی یه(آامن است که پروروگمر فرموو  ی خمسه

كنندگم  طوا   یِ مرا برا ی خمسهآشكمر كرويم و گفتيم: هيچ چيز را رشيك من مامز و 

پس ور آ  خمسه، جربی وجوو  ۩بدار �مز اياتموگم  و راكعم  و سمجدا ، پمكيزه و به

 سدارو، هر چه هات تواضع و بزرگی است.

سفس اممره بوو که خوو  یهم مرضسؤال کروه بوویم جرب جمستم  را بیمبید، آسچه یمفتید، 

ور به وجوو آمدسشم  اختیمر وارید و میداِ  جمستم  را محرض تمخت و تمزش 

و  شود یبندگی مثلور م ی آنچه جرب نام دارد عمری است که در حلقه. اید یدهگرواس

جانش، قادر به سوختنش نیست تا حلاِر صرب بسوزد و جاِن عاشق، از زنداِن  ی شعله

 .یدش به پرواز درآتنش به سوی معبود

آنانی که توانستند تا از این جرب رها شوند، نامشان شهید است. شهید، یعنی رها شده 

سمِ  وصل است، طعممش به پمیم   یِ  خورسدهکه همواره  یا زسده از بند جِرب جان؛

ممسند زممسی که به  و مه�ِ  بمرگمهی است که وربمسمسش، سشمسی بر سینه وارسد رسد ی�
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تم ور محِل خوو بنشینید  شتمبند یمو پذیرایی کنندگم  به استقبملتم   روید یم مه�سی

 و طعمِ  منحرص به فروتم  را به تنهمیی میل کنید.

گونه که فرمان داده بودیم، تعارفات اضافه را رها کنید و به حقیقِت وجودتان   ه�ن

ر، اطمعت است اسجم  ؟ اگر عبموتی را که منظو پاندید یمآیم عبموتش را  نظری کنید،

ممسند چراغی هاتید که ور معرِض بمو است و هر لحظه ور خطِر خمموشی،  وهید یم

که شمعر، وقتی  و فضمیلش را به اشعمری کند یمغلبه  اش ییروشنمبمِو سفس، بر 

پس به بمزاری بیمیید  کند یمو بعد به ویگرا  تبلیغ  برو یماول خووش لذت  رساید یم

تم بهمیش  اسد گذاشتهزیبمیی وارسد، متمعشم  را به �میش  همی یرتینوکه مغمزه واراسش، 

نشانِی بازار را در آیاِت را بپروازید و آ  را بخرید؛ اگر خریدید، ممِل خووتم  است پس 

 الهی جستجو کنید، آدرسش را بیابید و برای خرید مراجعه کنید.

که سشمِ   گیرو یمتعلق  ای یزهجمه بتواسد متمع بیشرتی خریداری کند به خریداری ک

جنِس خریداری شده را در  تواند یهر نفر مبه بمزار است؛  اش عالقههمت و 

 سایت معرفی کند.

تا جهانی را تاشا کند که از جنس  گشاید یاست که قلب، آن را م ای یچهحمد و ثنا در

ها نیست بلکه لطافتش، مانند صبثی است که طلوع را در جاِن خود دارد و  شناخته

 .شود یم تر یکهر لثظه به آن نزد

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٠تیر  ٢٢     بیست و چهارم (تالش، کلید راه است)ی  هفته

 )شعبانماه  دومی  (هفته ١٤٣٢ شعبان ١١

و زمین را ور شش روز  هم آس� آسگمه که فرموو: اوست که  زمم ، ی ینندهآفربه سم  

روز، ور آفرینش،  زسدگمسی است؟ خیر. یروزهم آفرید. کدا  شش روز؟ آیم معنمِی روز،

که  خورشیدی سدارو تم تقویمی واشته بمشد، منظور به تصویر کشیدِ  عظمتی است

است تم بم افروخِت چراغش، ول  ای یلهوسو شکر،  وهد یمپرستش را ور شکرش فرمم  

 .�مید یممیی، سزویک یرا به لقمِح ورگمه بم عظمِت کرب

؛ بدو  یدا آموختهفرمم  واوه بوویم به بمزار بیمیید. آمد  به بمزاِر وسیم را بایمر خوب 

لذت بربید؛ زمم ، ور  بینید یمبه گروش بپروازید و از آسچه  تواسید یمسیمز به مراقب، 

را به فراموشی  هم سمعت، هم یرتینو و لذت تمشمیِ  شوو یمخریدتم  متوقف  ی اراوه

؛ بم مقدار پولی که به همراه وارید به وسبمل متمعی هاتید که منمسب بم کند یممبتال 

 ور خرید بمشد. تم  یزیر برسممه

به بازاِر غیب، سفری کنید. همگی در مسافرت، دچار تردید شدید؛ دعوتتان کردم 

ممسند سملخوروگم   ؛یدا شوِق آمدن را داشتید ولی جانش را در رمِق دنیا از دست داده

بم پمهمیی که رمِق راه رفت را از وست واوه از  است که گروش ور بمزار برایشم  سخت

زیبم را تمشم کنید؛ به وسبمِل  همی یرتینوکه جم بلند شدید ولی ضعِف جمستم  اجمزه سداو 

بمزار به خمسه  ی متمعی که ور فکرتم  بوو آمدید و آ  را خریدید و بدو  تمشمِی بقیه

عملتم  را اگر به  که یورحملمراجعت کروید؛ استطمعِت خریدتم  را بم عملتم  سنجیدید 

و  سگرسد یمه شده به آ  ممسند متمعی استفمو کنندگم بمزاِر غیب بیمورید، مراجعه 

 .سپمرسد یمجذابیتش را ور کهنه بووسش به فراموشی 

ورک، ور وجوِو اسام  ممسند جواهری است که جواهر فروشم  برای روسِق کابشم  به 

را  اش یهرسممبم ویدسش، آ  را ور ول جمی وهد و  ینندگم بتم چشم  گذارسد یم�میش 

، جواهراتی وست سمز است گذارید یمبرای خرید، تالیم کند. آسچه که ش� به �میش 
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اش به فلزی غیر قمبِل استفموه  و زیبمیی گروو یمکه بم گذشِت زمم ، وچمر تخریب 

و گراسِی  شوو یمپس خریداِر جواهری بمشید که از وِل زمین استخراج  شوو یمتبدیل 

. جانتان را با درکش، از فنا نجات دهید و مطمنئ بهمیش، معرِ  اصل بووسش است

 باشید تالش، کلیِد راه است.

آینده به شمگرواسی که از بمزاِر ولشم ، متمعی اصل را به بمزار عرضه کنند،  ی هفتهبرای 

تان، زمان را از مراقب باشید در داِم نفسِ آورِس حفمری را سشم  خواهیم واو، پس 

طوری حفمری کنید که به آبی که پروروگمر عمل فرمووه  تم  راچمِه تنِ  دست ندهید؛

 برسید.

؛ گیرد یاست از جنس نور که با فرماِن آنچه در درِک وجود است، شکل م ای ینهرو ، آ

 پروردگارتان است. ی شکلی به او بدهید که خواسته

 بندگی است، آن را بخرید و آستان بوِس خالقتان شوید. ی سپاس، کلید دِر خانه

 اللهم عجل لولیک الفرج
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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩٠تیر  ٢٩    بیست و پنجم (زمان برداشت مثلول)ی  هفته

 )شعبانماه  سومی  (هفته ١٤٣٢ شعبان ١٨

که امیِد  بریم یمرا بم حمد و ثنمی پروروگمر عمل به استهم  سایت ی آخرین خطبه

 عمرمم  قرار واو. یهم غفلترستگمری را ور جم�م  بم امر به بمزگشت و جرباِ  

ور آغمز، سؤال کروه بوویم ستمکمر کیات و بم طبقه بندی و آگمهِي هر گروه سنی از 

را به �میش گذاشتیم؛ شمگروا  بم  شم  سمشنمختهسهمِ  جمسشم ، ور �وواری بمطِن 

اکنون، زماِن برداشت مثلول  جمسشم  آگمه شدسد و یهم اشکمل، به عمِق یشم هم پمسخ

پر  ی بمغچهاگر رسیدگِی خوبی به ها کاشتید باید ِدرو کنید؛  است، آنچه را که در هفته

، امید به برواشِت محصولی مرغوب و فروشش ور بمزار، به قیمِت یدا کروهرمز و رازتم  

و زمین را برای برواشِت بعدی، شخم عملی وارید پس برواشِت محصول را آغمز کنید 

 بزسید.

امر کروه بوویم، متمِع اصل را به بمزار فروش بیمورید؛ همگم ، سظری به بمطِن 

کروسد، زمیِن جم  را حفمری �ووسد، اول بم ابزاری سموه رشوع کروسد و  شم  یوجوو

حفمری  ی هیجستتم  شوو و به  تر یعرسسپس به ابزاِر پیرشفته متوسل شدسد تم کمر، 

استخمب کنند و بقیه را که از  هم جنسبرسند و آسچه را که ووست وارسد از میمِ  

، بیرو  بریزسد پس تم  شمگروا ، متمعی شوو یمسظر ِخووشم ، آشغمل محاوب 

 هم آ را به سمیت معرفی کروسد و حمال منتظرسد تم راِه حفمرِی جمسشم  را به  بهم گرا 

 آموزش وهیم.

، پم، جم پمِی یدا آوروهای کامسی که ای�  ۩ مل ور کتمب آس�سی فرموو:پروروگمر ع

اگر کای قدرت  ۩شیطم  سگذارید تم ش� را ه�سنِد پدرتم  از بهشت موعوو براسد

هر لثظه  تشخیِص مکر شیطم  را واشت ویگر سیمزی به سفمرش پروروگمر سبوو پس

ید با سپِر هدایت در مقابلش ایستاد امکاِن رفت در مسیِر نفس اماره وجود دارد و با

و ای� ، سپر وو  است که بمید ور مقمبلش گرفت و  و او را مغلوِب میدان مبارزه �ود
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آ  را طوری تقویت �وو که ضعفی ور بمزوِی حق به وجوو سیمورو و جمِ  اسام ، 

را  حصمری محکم بمشد ور مقمبِل امتحمسمت الهی و سپر بعدی، جهمو است. اگر میدا 

 شهادت، زیباترین متاعِ پروردگار است. ور اختیمر بگیرید

تم ُمهِر محک جمستم  را بروارید  یدا شدهگذشته، آمموه  یهم ورس یهم پمسخبم پرسش و 

؛ مطمنئ باشید، تالِش و آ  را بم آخرین ورس، ُمهر کنید و به بمیگمسِی عملتم  بفرستید

 و چه بخواهید و یم شاهده خواهید �ودرا در معرفِت جانتان م تان یا چندین هفته

سخواهید آسچه مقدر ور رسسوشتتم  است را ور تالشتم  به طر  الیه راجعو  خواهید 

و  پاندو ی�ی متصل شوید که اسشعمبمتش را جز وریمیی خروشم  وید پس به اقیمسوس

، از این اتصمل، جدا سشوید که رووی واسد یماتصمالتش  ی سشمسهرا  اش یآبعمق و پر 

 .گیرید یمکوچک و ور معرِض اسقراض قرار 

زمم ، هشداری است که همواره آغمز و پمیمسی را ور خوو وارو؛ آغمزش، اگر بم رضمیت 

 یا بهمسهشد پمیمسش هم ممسنِد آغمز است پس پمیمسی وجوو سدارو فقط زمم ، الهی بم

 جمستم  به برواشتش بهم وهد. ی مزرعهاست تم 

غیب را با هدایتش بر  ی ینهشکر و سپاس خالقی را سزاست که همواره َدِر گنج

متاع  ینبهاتر بندگانش گشود تا ه�مندان، نقشش را به جان بخرند و متاعش را گران

بازدید کنید، بخرید و  فروشند یبدانند؛ از بازارش غافل نشوید، بروید و از آنچه م

 منتظر باشید تا برای فروش، دعوت شوید.

 سالمالو 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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