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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩١اردیبهشت  ٢٨         ششمدرس 

 ١٤٣٣ج�دی الثانی  ٢٥

پروردگار یگانه که همواره بر جاِن بندگان خویش  ی واسعهحمد و سپاس، بر رحمت 

تا  دارد یمو بارهای گران را از دوش خفتگاِن دهر بر  دهد یمنوید نجات را مژده 

بتوانند دِد خمتده از معیتت را در دریای جود و بششِش پروردگار عال از عذابی 

 .اند بودهکه هم جوارش  برهانند

ک�ل با  ی همراها�ان را که با توشه و کنتم یماکنون به ادتانوِس فضل و رحمت سفر 

تا با ما  گذاریم یم مان تنهس؛ دست�ن را بر حرارِت بریم یمرا با خود اند  ما همراه شده

: پروردگارم، مرا از آستاِن پر گوید یمسش  گوید؛ با تنایی که خود به آن وادف است 

مهرت بر غربتی ناشناخته فرو فرستادی و م  در ای  دیاِر غریب، دسِت یاری بر آستاِن 

پر مهرشان جای دهند و آنان با تام ثروتشان مرا  ی خانهرهربانت گشودم تا مرا در 

 ی آمادهپذیرفتند و م  مه�ن آستان پر مبتتشان بودم؛ مه�نی تام شد و م  

؛ با دلی مشتاق برداشتمشدم؛ از صاحب خانه تشکر کردم و بارم را  ام خانهبازگشت به 

اه که نامم را به دیدارت شتافتم؛ ِرس پر هجرانم را بر دام  رحمتت گذاردم و آنگ

 ی بندهخواندند، با آن انس گرفتم پس ِرس شکر بر درگاِه خالقم فرود آوردم که مرا 

رسند، بگو كه م  م  از تو بپ ی دربارهچون بندگان م   ۩خویش خواند و فرمود: 

م  پاسخ دهند و  ی. پس به ندادهم یمكه مرا بشواند پاسخ  یكس ینزديكم و به ندا

 )بقره ی سوره ۱۸۶ ی یهآ( ۩ا راه راست يابند. به م  ا�ان آورند ت

تا حرارتش، جان  ام نهادهپر هجرانم  ی تنهسو دست بر  ام نشستهاکنون بر آن رصاط 

در آن راه منتظرم هستند پس به  سفرانم همرا بر جویتاِر راهی مه�ن کند که  ام تفتهش

 برسم. یتانها وعدهتا در کنارشان به شترینِی  پتوندم یمآنان 
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و دستشان را که در دسِت رحمت خالقشان است  کنتم یممه�نان را از ادتانوس خارج 

را  یا رهیپویندگاِن راه بندگی، در جانشان ذخ: داریم یمو اعالم  گتریم یمرا در دست 

تا به فرمان خالقشان آن را مسرتد  کوشند یبه ودیعه دارند که همواره در اسرتدادش م

 �ایند.

زمان سفر  ی نهییتا در آ میشو یداراِن حقیقی همراه م آینده، با امانت در مباحث

 مشتاق قرار دهیم. یها جان ی سفرمان را توشه ی کنیم و تجربه

 خویش خواند. ی که ما را بنده آوریم یپس رس شکِر اطاعت، بر آستانی فرود م

 اللهم عجل لولیک الفرج
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