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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩١تیر  ٢٩          پانزدهمدرس 

 ١٤٣٣شعبان  ٢٩

که به  آنگاهو  افزاید یمسالم بر سالمتِی جانی که ساعات عمرش بر برکت آفرینش 

کند عال، لباِس  که سکوت می آنگاهو  شود آید جهان، منور به الفاظش می سخن در می

خوابد،  شود و آنگاه که می ارسار از تن خارج کرده و به قلِب منورش متوسل می

که روحی را به امانت نگه داشته که ساعتی را از  کند القدس به خود افتخار می روح

انوار قالبش جدا گشته تا تسلیم حیاتی شود که برایش مقدر گردیده؛ روشنایی روز، در 

وجودش به تاریکی بدل گشته و سیاهِی شبش در تأللؤ وجودش به روزی منور تغییر 

؛ اند آموختهکه نامش را به او  غلتد یمماهیت داده است. جانش در انوار با برکتی 

و زبان به تکلمش  نشیند یم؛ هرگاه در مقابلش شناسد یمرا  اش چهرهمعلمش 

زند: ای شاگرِد انوار قدسی، به خود بیندیش و به آنچه  گشاید، به جانش نهیب می می

توانی جسمی  ای؟ چگونه می آیا حروف جانت را به بازی گرفته ؛یا گشودهدر مقابلت 

متالشی کنی؟ برو و عکس جانت را در مقابلت  گونه یناحیاتت است را  ی یهمارا که 

ز او بخواه تا با تو تکلم کند؛ آیا قادر است از قالبش بیرون بیاید؟ عکس، قرار بده و ا

 که اکنون نامش جانی زنده است. یا چهرهدر قالبش زندانی است و فقط معرف 

شناسید حکایتی است که در قالبش محصور  اکنون متوجه شدید حقیقت آنچه که می

ش�  ی گردیده و با اراده شود از حصارش خارج است و آنگاه که بر زبان جاری می

 .گیرد مجدداً در قالبش قرار می

پندارد! آن را بر زبان، در حصار جسمش جاری  ای وای بر درکی که معجزه را نوشته می

و بر دست و پای مطهرش زنجیِر  کشد سازد آنگاه در آن حصار، به بندش می می

را دارد؟ اگر  اند کرده پیشکشی آویزد. آیا توان درک آنچه را که به او  می خود�ایی را

معلمی است که او را وصف کردیم و اگر نتواند در محرض جانی  یننش همدارد، پس 
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بنشیند که خیری کثیر از جانب آفریدگارش است باید خود را عکسی در قالب 

 که در حصار فکری کودکانه زندانی است تاشا کند. جانش یب

زنیم که ای جان، چه طعام مطهری برایت از ملکوت  پس به جا�ان نهیب می

است و تو را  یننش همفرستادند! طعامی که انوارش مع�ی روح است؛ روحی که با تو 

عاملی هستی که زباِن تکلمش نطق پروردگار تو پادشاه  شناسد. در زمین، خلیفه می

عال است پس جانت را در دریای مهر خالقت از ضاللت گناه پاک کن تا بتوانی بر رس 

وجودی است که او را خلیفه  ی احسان بنشینی و طعامی را بخوری که الزمه ی سفره

نامیدند.

آبی است که  را بر غیبی بگشایند که آشکارتر از شان یعقلشاگردانی که تواِن 

 توانند با مباحث آینده همراه شوند. نوشند، می می

در زنداِن  یف�نضعخداوند را شاکریم که باب هدایتش را انوار راه�ن گردانید تا جان 

 زمان متالشی نگردد.

 اللهم عجل لولیک الفرج
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