االبذکراهلل تطمئن القلوب

چه زیبا می فرماید موالیمان علی علیه السالم که :نماز گناهان را مانند برگهای پاییزی فرو می ریزد
فصل فصل پاییز است و هنگام برگ ریزان
درختان همچون انسان های تائب برگ های گناه را یکی پس از دیگری از خود جدا می کند و بری از هر گونه آلودگی می شوند .انگار درختان دستان خود را به
سمت خدا دراز کردند و اینگونه خود را برای برقراری ارتباط با خدا آماده می کنند .آری ارتباط با خدا می خواهم به خدا نزدیک شوم  ،اما چگونه ؟ همین قدر
می دانم حتی اگر آهسته به سراغت بیایم ،شتابان به سویم می آیی .آری پله پله به مالقات خدا بایدرفت .ابتدا وضو می گیرم تا گرد و غبار غفلت را از خود دور
کنم،حواسم جمع شود که با چه کسی سخن می گویم واین چنین پاک وطاهر در محضر یار حاضرمی شوم.
تکبیره االحرام که بر زبانم جاری شد ،نسبت به تمامی چیزهای اطرافم بی توجه می شوم .دیگر اینجا در این خلوت ،من هستم و تو ای خدای مهربان و بخشنده
سپاس و ستایش از آن توست .تویی که پروردگار من و تمام جهانیانی و اینگونه در اوج نیازمندی در محضر خدای بی نیاز می گویم  ((:ایاک نعبدوایاک
نستعین)) اکنون قامتم را خم می کنم و با نهایت خضوع در پیشگاهت به رکوع می روم و تو را تسبیح می کنم .یکباره در خود میشکنم و با خشوع فراوانتر و
در نزدیک ترین حالت به تو سجده می کنم.شورونشاطی تمام وجودم را فرا می گیردوتا جایی پیش می رود که حاضر نیستم این لحظه ملکوتی را با هیچ چیز
دیگر عوض کنم .تازه می فهمم که چرا چهار سومین ستاره آسمان والیتم را سجاد می خوانند .سجده رادوباره تکرار می کنم تاتفسیری باشد برجمله ای از
خاک ،درخاک ودوباره از خاک .دستان نیازمندم رابه درگاه بی نیازت باال می برم واین گونه دعا می کنم اللهم عجل لولیک الفرج چراکه اطمینان دارم صدایم را
می شنوی و درد دل هایم را می دانی چرا که تو سمیعی و علیم.
یگانه بی همتا :یکصدا با تمامی موجودات این عالم گواهی می دهم به اینکه معبودی جزتو نیست .شهادت می دهم که محمد ص برای رسیدن به این مقام
بندگی کرد ،درود براو وخاندانش .اولین وبرترین معلمانی که همچون شمعی سوختند تابا نور وجودشان ما انسانها را به صراط مستقیم هدایت کنند.
رسول رحمت:سالم مرا پذیرا باش.سالمی به وسعت تمام سختیها یی که برای نجات انسانها کشیدی .سالم به بندگان صالح خدا که با انجام اعمال شایسته ،التیام
بخش زخم های دل نبی خدا شدند.
آری اینگونه نماز انسان را ازفرش به عرش می رساند.امیدوارم خداوند مارا از به پادارندگان واقعی نماز قرار دهد.الهی آمین/
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