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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩١خرداد  ٢٥           دهمدرس 

 ١٤٣٣رجب  ٢٣

کرر، نام  ات  هه ررررداار اال، مخلوقاِت خویش را به آن مزین فرمود تا جانشان 

خارج اردد ر بتواند به دریای محبت  متصل کود  ین خودبدر ررتِو این نام، از حصار 

 به دنبالش در حره  ات . ای یهتاهه همواره چون 

: چه کد هنیم  م؛ از ار تؤال هنیم  مدر مبحث این هفته به زنداِن جاِن ااکق تفر 

کدم! رقت  مرا در این حصار  زندانبان: ااکِق دهد  مهه به این زندان آمدی؟ راتخ 

هجا آمدی؟  دانست   ممحرم بس  نگاه  به طرفم هرد ر اف : انداخ  ر در را 

راتخ دادم: بله ر ار اف : حاال رشایِط آنچه برای  مقرر کده بدرن اینره نظرت 

؛ زندان  هل�ت را هن   مررتیده کود ر تواِن جان  مورد توجه قرار ایرید را اطاا  

؛ بندند  مدر را او در حصاِر عشق زندانی است. ؛ هر چه هس  زیبات ؛ کنود  �

: اوید  م؛ به خود هند  م؛ در تروت ر تنهای  به دررنش تفر اردد  مخیالش آتوده 

؛ یا رب، مرا خواندی ر فرمودی من اذارد  مکرر  ی تجدهبه هدف  رتیدی؛ رس را به 

باکد؛ آیا مرا ن حائلآمدم تا هیچ مانع   حائلاهنون به این  حائلمبین تو ر قلب  

؛ تتاید  م؟ ندای جاءالحق، در جانش ار را رذیری  مهه راده فرمودی  اونه ه�ن

. ررد  ممالقات  اتاق؛ به اند آمده؛ برخیز به دیدارت خواند  م، نامش را زندانبان

. تؤال هند  مبوی جانشان حقیقِ  خلیفه را فاش  ایرند  مدرتتانش ار را در آغوش 

 )یا رب(تا با  دهد  م: آنچه به جانم قوت دهد  مس ؟ راتخ : طعام  چیهنند  م

باکم ر به آنچه برایم مقرر فرموده هه بخورید ر بیاکامید ر ارساف نرنید رس کاهر 

ر مجدداً به تنهایِ   ررند  م تفران هم. هند  منعمت  هستم هه همواره مرا اطعام 

بار دیگر به جانش رمِق جدیدی را  ،زندانبانتا خرب آمدِن  ماند  م؛ اردد  مزندان باز 

 هدیه هند.
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دوستاِن مباحث مبانی اخالق آنانی هستند که در جاِن نفسانی، جز اطاعِت حق را 

بری پروردگار را ضامنش قرار  نفس را حیاِت خود و فرمان  ی نپسندیدند پس مراقبه

ندگی جاوید را دادند تا در زنداِن قرآن کریم بانند و از طعامش بخورند و با حیاتش ز 

رس باید او را دوستی بدانند که جدا شدن از او مرگ را به دنبال دارد ،تجربه کنند

 .کود  م، جانش معطر زندانبانااکق  باکند هه به دیداِر 

ر در دریای معرف  ر ه�لش  هنیم  ماله  دنبال  ی معجزهاحث را با ااکقاِن این مب

جا�ان بر مبنای اخالقی استوار گردد که دیگر تخریب، در آن جایی  تا کویم  ممه�ن 

 هه فرموده: کویم  مرس به دامِن داایش متوتل  نداشته باشد

نْيا َحَسَنًة َر ِيف   .اْآلِخرَِة َحَسَنًة َر ِقنا َاذاَب النَّارِ َربَّنا آتِنا ِيف الدُّ

 اللهم عجل لولیک الفرج
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