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س داًص دل پیز تزًا تَد

هثل تَ چَى هَرچِ ای است کِ در قصز هلکی سَراخی دارد جش غذای خَیص
ٍ یاراى خَیص چیشی ًوی تیٌذ ٍ اس جوال صَرت قصز ٍ تسیاری غالهاى ٍ سزیز هلک
ٍی ّیچ خثز ًذارد.تذاى کِ ّز چِ در ٍجَد است ّ،وِ صٌع خذای تعالی است کِ تَ را
فزهَدُ است تا در آى ًظز کٌی .
دٍستاى ٍاقعی راُ ًیک تختی را تِ ها ًطاى هی دٌّذ ٍ ّوزاّاى خَتی تزای
ضکَفایی تْتز ّستٌذ آى ّا هثل آییٌِ ّواى قذر کِ خَتی ّا را پیص چطن هی آٍرًذ
عیة ّا را ّن تِ ها هی ًوایاًٌذ.در ٍاقع دٍستاى خَب ،در توام لحظات سًذگی ،خَضی
ٍ ًاخَضی ،تِ ها کوک هی کٌٌذ .
یکی اس تشرگاى پارسایی را گفت  :چِ گَیی در حق فالى عاتذ کِ دیگزاى در حق
ٍی تِ طعٌِ سخي ّا گفتِ اًذ؟گفت  :تز ظاّزش عیة ًوی تیٌن ٍدر تاطٌص غیة
ًوی داًن .
حافظ ضاعزی یگاًِ است .تیص اس ّز ضاعزی دیگز تز ارسش ٍ گَّز کالم ٍاقف
تَدُ است .حافظ تِ ها خَب سیستي ٍ ضاد سیستي هی آهَسد.تشگتزیي سزهطق اٍ در
سخي سزایی قزآى تَدُ است ٍ خَد ًیش قزآى را اس تز داضتِ است .
ایزاى ها تا ّوِ ی فزاخٌای فزٌّگی ٍگستزدگی جغزافیایی ٍگًَاگًَی گَیص
ّاٍ رًگارًگی لْجِ ّا ،تِ گلستاًی هی هاًذ کِ در دل ٍ داهاى خَد عشیشکاًی را تی
تَجِ تِ رًگ ٍ چْزُ ًَ،ا ًٍالِ هی پزٍراًذ .
ّوِ سز تِ سز ،تي تِ کطتي دّین

اس آى تِ ،کِ کطَر تِ دضوي دّین
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