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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩١تیر  ٨          دوازدهمدرس 

 ١٤٣٣شعبان  ٨

احسان، همگان را بر  ی وعدهبه ناِم پروردگار غفور و رحیم؛ پروردگاری که همواره در 

 خدا ۩ مبارکه نور) ی سوره ۱۷ ی یهآرحمتش مه�ن �ود و سپس امر فرمود: ( ی سفره
آیا  ۩. مگردید کاری چنان گِرد دیگر بارِ  هستید مؤمنان از اگر که دهد یم اندرز را ش�
هستید یا فرمان دهنده؟ به پاهایتان بنگرید! چه راهی را رفته است؟ او  بر فرمان

است و پروردگارش با دسِت ید  مند عالقهسنگالخ را دوست ندارد، به راه نرم و صاف 

الهی دست ناتوانش را مدد فرموده تا در ه�ن راه که دوست دارد راه برود ولی او 

مندند خود را در فراز و  پر فراز و نشیب عالقه که همواره به راهِ  خرد یبمانند کودکاِن 

وجودش  ی ینهآ. وای بر حقیقِت جانی که در کند یمهای خطرناک گرفتار  نشیِب پرتگاه

؛ ساعاتش را در دویدن به طرف امیال خواند یمکه او را به خود  نگرد یمبه رسابی 

ته است چون ؛ غیب را پذیرفگذارند یمنفسانی که حاصلش کِشتی بدون حاصل است 

الهی  یها وعده: دهد یم! اگر سؤال کنیم: غیب چیست؟ پاسخ باشد ی�قادر به درکش 

به آنچه پروردگارتان امر فرموده پاسخ  یدا توانستهاست مانند بهشت و دوزخ. آیا 

 نوشید یم ش� که را آبی آیا ۩ واقعه) ی سوره ۶۸ ی یهآ: (فرماید یمآنگاه که  دهید

 ۶۲ ی یهآ( ؟یما ساختهیا ما نازل  اید یختهر فرواید که آیا ش� آن آب را از ابر  متوجه

آیا  )ه�ن سوره ۶۳ ی یهآ؟ (یدا کاشتهآیا ندیدید تخمی را که در زمین  واقعه) ی سوره

پاسِخ همگان، به پروردگار عال باز  ۩ش� آن تخم را رویانیدید یا ما رویانیدیم؟ 

فطرتش گواه این امر است توکلش به جایی غیر خداست پس  که یدرحال، گردد یم

غیب، رف  مشالال  روزمره است که همواره ممموری از جانب پروردگار عال موظف 

 است تا با دسِت غیبش آن را از میان بردارد.

تا به سؤال قرآن کریم پاسخ دهد. رحمت الهی، پیشاپیِش  کند ی�به آب و دانه تفالر 

در اختیار مخلوقاتش؛ همگان بر رس  دریغ یب یشها نعمتت و غضبش در حرکت اس
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و مانعی برایشان وجود ندارد  آشامند یمو  خورند یم، اند مه�نخوان رحمت  ی سفره

 آناله جای به را ابر آن خواستیم یم اگر ۩ :فرماید یمآیه  ی دنبالهپس به چه دلیل در 

و اگر بخواهیم کشت و زرع ش� را  گردانیدیم یمشور و تلخ  یما کرده گوارا و خوش

تا با حرس  و ندامت به سخنان بیهوده پردازید؛ آیا شالر  سازیم یمخشک و تباه 

 منظور چه شالری است که نعمت را به غضب تبدیل نالند؟ ۩؟ کنید ی�گذاری 

شرر  ثممر ثر است که جایگاِه لطف را بشناسد؛ قدردان هدایتی باشد که او را به 

اش را بر احسان پروردگار  بگشاید که خود  رساند تا دسِت گدایی ثنزلگاهش ثی

گدایی که حاجتش،  ۩و گدا را ثران  ۩  ثبارکه الضحی)  سوره ۱۰   فرثوده: (آیه

کند و آن را  ثقاثش در پیشگاِه پروردگارش است نه ناثی که خود را با آن ثلقب ثی

 شناسد.   وجودش ثی در آینه

اید بخوانید تا ثعنا  غیب را درک کنید؛  که ثرتب نرفته درحالیپس ثانند رسولتان 

خواندنی که صدایش نوا  عشق است و نقشش انوار  که به نعمِت غیب، ثزین 

است پس کلیِد جانتان را بردارید و قفِل ناباور  را بگشایید تا آب زالل ثعرفت، در 

آن است، شاهد  که جانتان جار  شود و آن را غنیمتی بدانید که عمرتان شاهد 

 کند. ا  است که به فرثان قرآن کریم، خنده و گریه را ثعنا ثی شهادتش گواِه کارناثه

در ثباحث آینده دست شاگردانی را که اکنون دانستید راه را چگونه طی کنید. 

تا آیات  میریگ یتوانسته باشند غیب را تجربه کنند در دسِت یار  و ثدد خویش ث

 بشناسند و با اطاعتش به هدِف خلقت نزدیک شوند. الهی را در فرثانش

سلسبیِل لطفش بنشاند  ی رسچشمهتا ما را بر  کنیم یماینک از درگاه پر فی  الهی تنا 

 درک کنیم. اش یبندگتا تاج رسالت و امامت را در انواِر 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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