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 وام دس ّویطِ آى، ضیشیٌی وِ وٌذ هی تجشتِ سا هاًذًی یاد تِ ٍ ضیشیي لحظاتی خَیص، دًیایی صًذگی هسیش دس اًساى

 خذای تا وِ است لحظاتی ٍالعی، هؤهي یه عوش لحظات تشیي ضیشیي لحظات، ایي توام تیي اص. است هاًذگاس ٍجَدش

 .پشداصد هی حك حضشت تا عثادت ٍ ًیاص ٍ ساص تِ ٍ ًطستِ خلَت تِ ًیاص تی

 وسی چٌیي. تاضذ چطیذُ جاًص عوك اص سا ٍالعی ایواى ععن وِ وٌذ احساس تَاًذ هی اًساًی سا، ضیشیٌی ایي الثتِ

 .ًوایذ هعاٍضِ است آى دس آًچِ ٍ دًیا توام تا سا دلشتا ٍ صیثا ی لحظِ ایي وِ ًیست حاضش ّشگض

 تِ اٍ تا خلَت اص ٍ یافتِ دست خَیص ٍالعی هعطَق تِ است، عثادت هصذاق صیثاتشیي وِ ًواص ٍ عثادت حال دس اٍ

 دست اص سا آى ًیست حاضش لیوتی ّیچ تِ لزا ٍ تیٌذ، ًوی هاًٌذی آى تشای عالن، ایي ول دس وِ یافتِ دست لزّتی چٌاى

 .تذّذ

 ًوایذ، ٍصل الْی سحوت وشاى تی دسیای تِ سا آدهی وَچه للة تَاًذ ًوی ًواص، هاًٌذ تِ عثادتی ّیچ عثادات، هیاى دس

 .ًوایذ سیشاب ّوتا، تی خذاًٍذ اًتْای تی فیَضات ی سشچطوِ اص سا اًساى سٍح ٍ

 ی لحظِ آى حمیمت دس. است ًیاص تی هغلك ٍجَد تِ ًیاص سشاپا اًساى استثاط ی لحظِ تشیي تاضىَُ ًواص، ی لحظِ

 دس سا آى داسد، تٌذگاًص تِ وِ هحثّتی ٍ لغف سش اص ٍ ًْادُ هٌّت ها تش هْشتاى، خذاًٍذ وِ عالیی است فشصتی ًَساًی،

 تِ سا سٍحواى ٍ ًوَدُ جذا خان، ٍ عثیعت عالن اص سا خَد جاى ٍ للة تتَاًین، صیثا، فشصت آى دس تا دادُ، لشاس ها اختیاس

 .تخطین جالء ٍ صفا خَد جاى تِ هلىَتی، پشٍاص ایي ی سایِ دس ٍ دادُ پشٍاص تاال عالن

 هی ٍ ًوَدُ تطثیِ اًساى سش تِ سا ًواص صیثا، والهی دس( سلن ٍ آلِ ٍ علیِ اهلل صلی)اسالم گشاهی پیاهثش عالن، سشٍس

 .است تذى دس سش جایگاُ ّواًٌذ دیي، دس ًواص جایگاُ ؛ 1«الجَسَذ هِيَ الشأسِ وَوََضعِ الذیيِ هِي الصَالِٓ هََضعُ: »فشهایذ

 خَد، ی ًَتِ تِ تذى اعضاء اص عضَی ّش آدهی تذى دس وِ، است خاعش تذیي حضشت ًَساًی والم دس صیثا، تطثیِ ایي

 ٍ تَدُ تذى ی فشهاًذُ وِ هغض صیشا است، هْوّتش ّوِ اص سش، ًمص هیاى ایي دس ٍلی ّستٌذ، داس عْذُ سا هْنّ ای ٍظیفِ

 .است گشفتِ لشاس اًساى سش دس گیشد، هی اًجام آى دس ّا گیشی تصوین

 ٍ فىش اص تضسگتش ضَد، ٍصف ًاچیضهاى تیاى ٍ للن تا ایٌىِ اص است تضسگتش خذا گَیذ هی ها تِ خَد دلشتای ًَس تا اوثش اهلل

 ،«اوثش اهلل» ًَساًی روش دس ًْفتِ ساص آى است ایي دًیا، ّای جلَُ ٍ ضیغاًی ّای ٍسَسِ ٍ َّسْا اص تضسگتش ها، خیال

 جارتِ توام تا دًیا تشآیذ، ها جاى عوك اص «اوثش اهلل» ی ولوِ ٍ تاضذ چیضی ّش اص تضسگتش ها ًظش دس خذا ٍالعا اگش ساستی

 ًواص دس عاضماًِ ٍ جاًاًِ حضَس حالتی، چٌیي ی ًتیجِ وِ ضذ خَاّذ همذاس تی ٍ وَچه ها ًظش دس ّایص، جلَُ ٍ ّا

 .است



 ساختواى دس است، اسصش ّشگًَِ فالذ وِ است خاصیتی تی هَجَد سش، هٌْای تذى: گفت تَاى هی یمیي تِ تٌاتشایي

 سالظ اسصش اص ٍ ضذُ سست ها، دیي ساختواى ی پایِ ًثاضذ، اگش وِ است، آدهی تذى دس سش ّواًٌذ ًواص ًیض، ها دیي

 .ضَد هی

 

 

 عاشقانه حضوری

 تِ سسیذى تشای ٍ ًوَدُ ًماضی ضىل صیثاتشیي تِ خَد رّي آسواى دس سا آسصٍّایی ّویطِ خاوی ی وشُ ایي دس آدهی

 ٍ وشدُ خَدًوایی تیطتش آًْا، اص یىی آسصٍّایص اًثَُ هیاى اص وِ است عثیعی. دّذ هی اًجام سا خَد تالش ًْایت آًْا،

 ی صفحِ دس آًْا ًثَدُ، هستثٌی اهش ایي اص ًیض، خذاجَیی هؤهٌیي وٌذ، هی دلشتایی اٍ اص صًاى چطوه ای ستاسُ چَى

 .است عاجض آى تَصیف اص للن ٍ تیاى وِ است حذی دس اّویّت، ًظش اص وِ اًذ ًوَدُ حه سا آسصٍیی خَد للة

 اٍلات ٌّگام تِ وِ است ایي ًوَدُ هطغَل خَد تِ سا هؤهي اًذیطِ ٍ فىش ّوَاسُ وِ آسواًی ٍ ًَساًی آسصٍی آى

 تی خذاًٍذ هحضش دس عاضماًِ حضَسی آى دس وِ ای گًَِ تِ ًوَدُ، تمذین الْی دسگاُ تِ سا آتشٍهٌذ ًواصی ًواص، هعٌَی

 .ضَد هی تعثیش للة حضَس تِ آى اص اسالهی، ادتیات لساى دس وِ تاضذ داضتِ ًیاص


