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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩١ تیر ١          یازدهمدرس 

 ١٤٣٣ شعبان ١

آنگاه بر مخلوقاتش امر  دیکه جهان را بر محوِر هدایت آفر یا به نام آغاز کننده

فرمود تا او را بپرستند و ِرس تسلیم در مقابلش فرود آرند تا اطاعت، نظم را در 

تا از این امر، اطاعت  کند یمبرشی به وجود آرد و آنچه که همگان را موظف  ی جامعه

 کنند درک عظمِت خلقت است.

خلقت تاشا  ی ینهآر و رازش را د تا قلب پر رمز کنیم یمجهان را باز  ی ینهساینک 

 کنیم.

 ی سوره ۲۲و  ۲۱و  ۲۰ ی یهآ(پرورداار عال در معرفی آنچه آفریده، فرموده است: 

و نه تاریکی و روشنی و نه سایه و حرارت آفتاب و زنداان و مرداان برابر ۩ فاطر)

 ۩.سازد شنوا میستند؛ خدا هر که را که خواهد نی

قلبی  میشناس یعنوان مکان آمدن و رفتن�ن م پس دریافتیم قلِب جهانی که آن را به

جا�ان جای  ی خانهما او را در  ؛باشد یم نینش زنده است که با دم و بازدم�ن هم

و ما ساکن  چرخد یم؛ او کنیم یم؛ صدای حرکتش را در اذشِت عمرمان حس یما داده

: من تو را در قلبم با محبتم اوید یم؟ شنوی یم؛ آیا کند یم! صدای�ن یما مانده

را برطرف ساختم و نعمتم را دریغ نکردم پس پاسخم چیست؟  ات یازمندینپذیرفتم؛ 

دهانت را باز کن! زبانت را بچرخان و بگو در کدام جهِت قلبم قرار داری؟ آیا در 

جاِن ضعیفت را به  ؟!کنی یمو یا حرارت؟ چه  اش یهساتاریکی آن و یا روشنایی؟ در 

پس از  کند ی�که جز نابود کردنت حیاتی را تضمین  دهی یمتکیه  ای یختهرفرو  ستون

این خرابه بگریز و به آغوشم بیا؛ من دوستت دارم! هر چه بخواهی در من است؛ از 

هدایت پناهنده شو تا معنای نور و ارما را  فرو ریخته به ساخت�ِن محکمِ  ی کلبهآن 

 حس کنی.
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؛ نقِش رضایت، در قلِب شود یم؛ رضباِن حیات مشاهده دآی یمپاهایت به حرکت در 

: پرورداارم! دارد یم؛ با صدایی لرزان خطاب به خالقش عرضه اردد یمجهان، آشکار 

را پاسخ  شان یازمندینکه فرمان داده بودی آنان را در بسرتم جای دادم و  اونه ه�ن

 ۩ )۵تا  ۱ ی یهآ لزلزلها ی سوره: (یا فرمودهافتم پس منتظرم تا طبق فرمایشت که 
و زمین بارهای سنگین را بیرون  هایش هلرز  ینتر سختآنگاه که زمین لرزاننده شود به 

ریزد و آدمی بگوید که زمین را چه رسیده است؟ در این روز زمین خربهای خویش را 

 ۩از آنچه که پرورداارت به او وحی کرده است.  کند یمحکایت 

دوست  شیها را با تام نعمت اش فهیخلحال، رمِز جانش را دانستی؛ او عاشق است؛ 

اش در  که آبادانی شوی یمو به برهوِت زمینی پناهنده یز یگر یتو از او م دارد و

 اش یرانهوآن را طراحی کرده و در  افسوِن نفس اماره به هزاران نقِش زیبا که خود

که هزاران نعمت پر زرق و برق  کند یمته آن را به باغی تشبیه نشسته است و ندانس

پس بار و  کند یمدر درونش نهفته، غافل از اینکه پرورداارش آن زمین را ناشنوا اعالم 

اس و تلخ و شور است؛ باید از  ای یوهمدارای  روید یمندارد؛ آنچه در آن زمین  ای یوهم

 خواند یمشد، آنگاه که پرورداارش او را این زمین خارج اردد تا طعِم نعمت را بچ

منتظرش است بسپارد تا حکایتش را  که آنپاسخ دهد، امانِت جانش را به صاحب 

 .شود یمکه با فرمان پرورداارش به وصلی مبارک تبدیل  ییها هجرانبخواند؛ حکایِت 

و به  کند یم، به َشبش دعوت خواند یماکنون رمِز قلِب جهان را که تو را به ساعاتش 

 تا میقات را درک کنی، شوی مند بهرهبزِم روزش، تا با او باشی، از فضایِل ساعاتش 

که همواره از آن  یابی دستبه انجی  یشها نامالقدرش را بشناسی و از  بتوانی لیله 

همراه شو تا کلیِد  شود یپس با مباحثی که در آن معرفِت جانت معنا م اذری یم

 جانت را در آن بیابی.

که در رسعِت زمان، خود را بیابند و بر  میشو یمباحث آینده با شاگردانی همراه مدر 

 و اار نتوانند، حکایتی که زمین بر پرورداارش عرضه �ایدساعاتش پیشی گیرند

حکایتی تلخ خواهد بود که داستاِن رسزمین بر باد رفته و پادشاهی فنا شده در امیالش 

 .باشد یم
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مان را بر  تا مراتب عشق و بندای اذاریم یماینک به دامن پر مهرش رس اطاعت�ن را 

پرورداارمان حکایت کند و از نعمتی که ما را در شناخت�ن یاری فرموده سپاسگزاری 

 :داریم یمبان کتاب آس�نی عرضه کنیم و با ز  می

اُب  ۩  ۩َربَّنا ال تُِزْغ قُلُوبَنا بَْعَد إِْذ َهَديْتَنا َو َهْب لَنا ِمْن لَُدنَْك رَْحَمًة إِنََّك أَنَْت الَْوهَّ

و  را، بعد از آنكه ما را هدايت كردى، از راه حق منحرف مگردان ی�نها دلپرورداارا! 

 !یا بخشندهاز سوى خود، رحمتى بر ما ببخش، زيرا تو 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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