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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٩١مرداد  ٢٦        نوزدهم (آخرین درس)درس 

 ١٤٣٣رمضان  ٢٧

آفرینش را به نام خود به ثبت رساند؛ جنبندگان، به امرش  اش یهساحمد، نامی است که 

 در قالبشان به انوارش زنده شدند؛ رضبان زمان، به امرش ها جانبه حرکت درآمدند و 

به حرکت درآمد و زندگان و مردگان از هم باز شناخته شدند و مسیر حق از باطل جدا 

گردید؛ ک�ت،، به مدد زبان آمدند یا او را در جایااهش به زتیی مداوم و تام نشدنی 

یا جان ضعیفش را به انوار خرب دهند؛ دستان رحمت الهی به سویش به حرکت درآمد 

لطف  ی رسچشمهاکنون جان مطهر به سخن آمد یا رضبان حیایش را به  حمد بیاراید.

محتاج است؛ حرار، زبانش به کویری  یا قطرهبه  خالقش متصل کند؛ جان زطشناکش

یرک خورده از یابش خورشید بدل گشته؛ دستان ضعیفش را به مدد زبان خشکیده در 

آورد؛ یا رب، به کدامین نام یو را بخوانم آیا رضبان حیایم  می کامش به حرکت در

گذارم، ق�بم به  دستم را روی سینه می ضامن کوچکی زبان خشکیده در دهانم است؟

نهفته در ق�بت به جوشش آمده، دهان باز کن یا  فشان آیشمدد آمده؛ ای جان شیفته، 

؛ انفجار مواد شود یمگشوده  فشان آیش ی دهانهمواد مذابش جهانی را بسوزاند. 

گریتند؛ حراریش  مخ�وقا، از رس راهش می ی همه؛ کند یمیکه  مذاب، جان را یکه 

 یا آنچه را در دل نهان کرده بود به بیرون ریتد؛ انوارش خروشد یم؛ شکافد یمرا   زمین

؛ ایستند یمم�کوییان فف در فف به تاشا  ؛ چه رسخی زیبایی!شکافد یمرا   سیاهی

 درنگ نکردیم؛ یا لحظهروردگارا، ما همواره یو را حمد کردیم و در یسبیح جاللتت پ

ناریم؛ رازش  یو می ی یفهخ�ولی جت آنچه به ما آموختی ز�م دیاری نداریم؛ اینک به 

هماان را امر به سجده فرمود؛ ای خالق ما، آنچه  اش یفتایشماند و  در خ�قتش نهفته 

بود به او نقشی بخشید که زبان محدودش  ا، یبترگ معتی حمد اش یمتعالدر روح 

 بر خاک درگاهت او را زبد نام نهاد. اش یبندگبه آن ازرتاف کرد و فور، 
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و  کند یمچه ارساری در حمد این زبد وجود دارد که تام آفرینش را با خود همراه 

همه مشتاقانه به رسود جان بخشش که در حمد موالی خویش است گوش فرا 

از انوار با برکت روح خداوندی را در قالب جانشان احساس کنند؟  یا قطرهیا  ندده یم

به پاکی نامت که مرا  ستایم یمگذارد؛ یا رب، یو را  رس را به حمد موالیش بر خاک می

آفریدی از خون بسته اینک این خون، در حمد، باز شد، در حیایم به جریان افتاد، در 

نوید روحی منور را مژده داد و من به فرمانت زنده شدم یا به خود بنارم؛  یمها رگ

محبتی که انوار لطفش همواره با جانم قرین است؛ او نامم را برگتیده و مرا  ی بنده

یاج و یخت پادشاهی زطا فرموده؛ جان للی�م را بر این یخت نشاند و به تام 

تام این  ی شکرانهرکت درآیند و من به امر فرموده یا در زیر پایم به ح یشها نعمت

 یها نامخالقم را به  ام سجدهدر قیامم و در رکوع و  ،حمد را آموختم ها نعمت

و او را در  کنم یم؛ جان شیفته از زشقش را به قربش نتدیک ستایم یمنیکویش 

انِی آموخته بودم در رسگرد آنچهباز در  !اکرب ؛ هللا ستایم یمک�تیی که به من آموخته 

بستایم! پس همچنان که در حمد  اش یبترگحمدم ماندم و نتوانستم موالیم را در 

بترگی و جاللت پروردگارم زاجتم در شناخت آنچه در وجودم به امانت دارم نیت 

الفاظی است که به آن خو  شناسم یمآنچه  شناسم، ی�حمد جانم را  .ام درمانده

 شود ی�ستایشی که از قالب ک�ت، خارج  ستایم یم؛ پروردگارم را با آن الفاظ ام گرفته

به  ااهآنموزود فرا رسد و  ی لحظهیا  ماند یمو در زندان جان، در بند نفس اماره 

زظمتی معرتف شود که زمری را در کنارش به رس آورده است؛ لباس دنیا را بر ین خود 

پوشانده و جانش را از حیایی که به آن هدیه داده بودند یهی کرده یا در نهانش، آیش 

آیشین است  یها گدازهجانش بیرون ریتد  ی دهانهامیال نفسانی را بیفروزد و آنچه از 

دیاری را به همراه  ی مژدهویرانی  و بر رس راهش جت وزاندس یمکه زمین جانش را 

 ندارد.

 داریم که: اینک بر درگاه با زظمت پروردگارمان به یرضع ازالم می
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به جان ضعیفتن نظر کردیم و جت آنچه به  منتهایت یبما خورندگان نعمت و رحمت 

، جا�ان به بر ما یرحم کن و ما را در م�کو  شناسیم، ی�ما آموختی حمد دیاری 

 پایانت باشیم. های بی خودمان بنت یا همواره شاکر نعمت

احسان پروردگار را با نظر رحمتش گشودیم و با آرزوی کرامتش آن را جمع  ی سفره

سپاساتار باشند و  یا خورندگان نعمتش بر آنچه را که به آنان هدیه کردیم کنیم یم

در بند کشند یا در بند نفس اماره  جان حقیرشان را همواره در بند بندگی خالقشان

و باز چشم به راه رحمتش همای ازالم  خوانیم یمگرفتار نشوند پس با یرضع او را 

 :داریم یم

 اللهم عجل لولیک الفرج
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