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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩١ مرداد ٥          شانزدهمدرس 

 ١٤٣٣ رمضان ٦

ها و زمین، انواری که خود فرمود: آن نور در درون چراغدانی است  سالم بر انواِر آس�ن

که  ای ینهآ؟ ، آبگینه چیست؟ کدام آینه منظور استای ینهآبگو آن چراغدان، درون 

رود؛  کند و خاصیتش از بین می ای را �ایان �ی مخصوص، چهره ی یوهجبدون دانت 

  کند که قدرتش از کرات آس�نی بیشرت و ارسارش دست کدام آینه چراغی را محصور می

کند؛ نعمتش ه�نند  است؟ چه مثال زیبایی! لطافتش جان را متحیر می تر یافتنین

ش�ر پروردگار  های بی نعمت نود، ه جاِن جهان، با آن زنده میبارانی به وقت است ک

و ارساِر  آید تا مظهر آفرینشی باشد که نامش طبیعت است اال از دل خاک بیرون می

تا  ندینش یاحسانش م ی که همواره بر رس سفره اش فهیاین طبیعِت زیبا در جان خل

طعامی را که برایش آماده کرده بخورد، چشمش با آن قوت گیرد و روحش به این 

احسان، معرتف خالقی توانا.

کنی  خواهیم به سؤال پروردگارمان که فرموده: آیا در احوال خود اندیشه �ی اینک می

؟ پاسخ دهیم. احواملان چگونه است؟ آیا مانند نگری ی�و به دریای فضل و رحمت من 

وزد و تن سوخته از  دبادی ویرانگر است یا نسیمی خنک که بر جان تب داری میتن

و یا سیلی که بر رس راه خود موانع را  نوازد دیدار می ی وعدههجران پروردگارش را به 

 رود؟ را در بسرت زمین بوده با خود همراه کرده و به پیش می آنچهکند و هر  ویران می

از  اش ینندهبرا به همراه خود آورده و  ها زبالهآرام و زیبا در اثر فشار آب،  ی رودخانه

نشیند تا صدای نهفته در جانش او را به وجد آورد،  ، دیگر در کنارش �یهراسد یماو 

است که چلچراِغ عشق را در درون دارد؟  ای ینهآگریزد؛ آیا این جان، ه�ن  از او می

 نود؟ آیا جز تاریکی و تباهی، خیِر دیگری در راه دارد؟ یکدام نور بر نوری افزوده م

که طلوعی  یا خفته به جانتان نهیب بزنید تا از رسابی که برای خود ساخته بیدار گردد.

چلچراِغ درونش در درونی طوفانی همواره خاموش است؛ برکتی در  ،کند را درک �ی
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همواره در  اش دهیخشکنود تا روغنش روننی بخشد پس جان  عمرش یافت �ی

تا درونی را بیاراید که  آنامد یمخورد و  کند، می خود�ایی می حاصل یببیابانی 

پس خیری ندارد که زمین و آس�ن، در افزودنش بر  باند ی�تعفنش بر دیگران آنکار 

 گیرند. یکدیگر پیشی 

ثیر کند که نامش خیر ک جانی که منبع الطاف الهی است چلچراغِ محبتی را حمل می

الهی بر زدودن  ی چنان براق است که گویی هزاران فرشته شناسد، آن است؛ او را می

 اند؛ چه جان مطهری! خاکش بسیج شده

 فرماید: پروردگار عال در خصوص این جان می

كاَن ِبالُْمْؤِمِنَ� ُهَو الَِّذي يَُصيلِّ َعلَْيُكْم َو َمالئَِكتُُه لِيُْخرَِجُكْم ِمَن الظُّلُ�ِت إَِىل النُّوِر َو ۩

 ۩رَِحي�ً 

فرستند تا ن� را از تاریکی به روننی برد  اوست که خود و فرنتگانش بر ن� درود می

 .زیرا خداوند با مؤمنان، مهربان است

وجودش �ایانگر ارساری باشد که  ی نهیکه آ گوییم در مباحث آینده با جانی سخن می

های پروردگار اال  و واده پروردگار اال با آن سخن گفت تا هدف خلقت آشکار شود

 محقق گردد.

داریم تا  می درک آنچه پیش روی�ن است همگی دست به دعا بر ی نکرانهپس به 

 عال باز نود و مخازنش آنکار گردد. ی نهفته ی گره

 اللهم اجل لولیک الفرج
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