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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩١تیر  ٢٢          چهاردهمدرس 

 ١٤٣٣شعبان  ٢٢

آدمیان با آن ه�نند پوسِت روی استخوان، آمیخته تا  یها جانستایش، نامی است که 

ظاهرش نرم و لطیف و درونش محکم و قوی به سوی خالقش رو کند؛ دلش را مأوای 

؛ دستش را به سوی او بگشاید و آن دسِت غیب را نگرد یمحقیقتی کند که به آن 

روزنه او را با باشد و آن  یا روزنهابهام به دنباِل  ی پردهگواهی دهد؛ گاه جانش در 

اش معرفِت جانی است که  توشهراه ندارد،  ی توشهسفر کند؛ سفری که  خود هم

است که بدون شناخت  یا کلمهمعنای معرفت چیست؟ آیا  .همواره در کنارش است

؛ اکنون دانی ی�را  اش درجهولی  رانی یممقامش او را دوست داری؟ نامش را بر زبان 

 .کنیم یممع�یش را فاش 

نظر کنید؛ آیا کم و  ام یدهآفر آنچه به من بندگان ای ۩: فرمایند یم پروردگار اال امر

 شده خلق حیات، االِ  در آنچه که شویم یم معرتف ما و ۩؟ بینید یمکاستی در آن 

حیات  ی صحنهاز خالقی مدبر دارد تا مخلوقاتش به آسودگی از تدبیرش به  نشان

بردارند و با خود همراه کنند پس  پسندند یمبیایند و بر خواِن آماده بنشینند، آنچه را 

. حال به خود نظر کن؛ داری یمگسرتده بر  ی سفرهاست که از این  یا آذوقهمع�یش، 

 یها سنگ؟ گنجی که خالی از جواهرات و یا برداشتهتو از این خواِن گسرتده چه 

؛ این گنج چه بهایی کند یمنج است و خریدارش به آن نظر قیمتی است ولی نامش گ

 گذارد یمرا ندارد؛ َدر ِجعبه را  ش�ر یب؛ تواِن خرید این ثروت نگرد یمدارد؟ به ثروتش 

چه ثروتی قادر  : افسوس که نتوانستم آن را تصاحب کنم.گوید یمو به صاحب گنج 

پروردگارش عشق را برگزیده و  ی است تا معرفِت جانی را بخرد که آن جان از سفره

پروردگارش او را دیده و در کتاب  ،بسیار گردیده یها یدر راهش متحمل سخت

کشی پس  ای انسان، تو در راه پروردگارت رنِج فراوان می ۩فرموده است:  اش یآس�ن

 بهایی به را حیاتش درکِ  معرفت! زیبایی ی معامله چه ۩پاداش آن را خواهی دید 
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بر درگه بندگِی خالقش گوش به زنِگ فرمان  همواره. بود آرزویش در که کرد معامله

که هر آنچه را که  بوده و فرمانربیش ه�نند غالمی که باردوِش موالیش است

در  یشها نفسبر پشتش بار کند و او ااشقانه آن بار را بردارد، صدای  پسندد یم

 است.سنگینِی باِر پشتش نشان از اطااتی خالص و بدون درنگ 

اگر مدعِی معرفت هستید باید است.  یا درجهپس دانستید معرفت جانتان در چه 

انند م دانید یمجدا  اش یرهداو اگر خود را از جانی مجروح از اطاعت داشته باشید

را طعامی پر کند،  شان گرسنهتا شکم  کنند یمگدایانی که همواره بر خواِن دیگران نظر 

 بر صدقه ۩که بدترین صفت انسانی است! زیرا پروردگار اال فرموده:  مانید یم

رف مع شان یدهکش رنج ی چهره ،شناسی ی� را آنان ظاهرشان از که رواست کسانی

 را یا معامله چه جانت با که بنگر خود به پس ۩دسِت تهی از رزق است 

 پروردگار که است ه�ن نصیبت داری دیگران خوانِ  بر طمع همواره اگر ؟ای یدهپسند

 ییها دلآيا آنان در زم� س� نكردند، تا  ۩) ۴۶ ی یهآمبارکه حج  ی سوره: (فرموده اال

شنوايى كه با آن نداى حق را  یها گوشداشته باشند كه حقيقت را با آن درك كنند؛ يا 

كور  هاست ینهسكه در  ییها دلشود، بلكه  ظاهر نابينا �ى یها چشمبشنوند؟! چرا كه 

 ۩شود.  مى

 پس ثروتت را پایانی نیست. یخور  یجانت م ی رهیاگر از ذخو 

که از خوان پروردگارش طعامی برداشته که  میکن یدر مباحث آینده، به جانی نظر م

 نامش خیر کثیر است.

احسان خویش را بدون طعام وا  ی سفرهپس شاکر خالقی هستیم که خورندگاِن 

 ؛گذارد ی�

 .رش از سیاهی و تباهی نجات بخشیدمه�ن شوید تا جانتان را با انوا بر رس این سفره

 اللهم عجل لولیک الفرج
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