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وا . درک فیرعت  فیصوتصقان و  ياهناسنا  صقان  نانخس  ظافلا و  اب  ناوتیمن  ار  ربمایپ  زاس  خیرات  یندنامدایهب و  نیریش و  سب  ییاهزور 
، دوبن وا  رگاو  دیرفآ  وا  رطاخ  هب  ادخ  ار  تادوجوم  كالفا و  مامت  هک  یلماکناسنا  تسا . نآ  زا  رتارف  دـجنگیمن و  اههژاو  نیا  رد  زگره 

کلم نآ  لیئربجهک  دیـسر  ییاج  هب  تفر و  الاب  یندا  وا  نیـسوق  باق  ات  هک  یناـسناالا  كـالفالا و  تقلخ  اـمل  كـالول  . » دوبن زیچ  چـیه 
یلو مرپ . دزوسبیلجت  رون  هب  مور  رتالاب  وم  کـی  رگا  درک : ضرع  وا  هبتحارـص  اـبو  دـسرن  زگره  اـجنآ  هب  یهلا  یحو  هطـساو  برقم و 

شیادـخهک یـسک  تسوا  لاـیخو ! مهو  رد  یتـح  هن  دوـش و  هتـشاگن  قرو  رب  هن  ودـیآ  درخ  رد  هن  هک  تفر  ییاـج  هب  تفر و  هللا  لوـسر 
ارچ دـناسریمییاج  هب  ار  ام  شماجنا  هن  شزاغآ و  هن  هک  مینزب  یفرح  هکنیاياج  هبام  سپ  میظع  قلخ  یلعل  کـنا  و  : » دومرف شاهراـبرد 

هللا و الا  کفرع  ام  تناو و  هللا  الا  ینفرع  ام  تنا و  انا و  الا  هللا  فرع  ام  یلع  ای  تخانش  دهاوخن  ار  وا  یسک  شردارب  شاهدیرفآ و  زج  هک 
میظع یقالخاو  گرتس  یـشنم  ياراد  ار  ربمایپ  هک  ینابر  نخـس  نیا  رد  میئایب  . میئوگ رتمک  نخـسو  میدـنب  ورف  بل  هک  تسا  اور  سپ  انا »

هللا لوـسرزا  دـندنب و  راـک  هب  نازیزع  یخرب  دـیاش  مـیریگرب ، ضیفرپ  سوناـیقانیا  زا  یمن  تـیاور  ناـبز  زا  میـشیدنایب و  دـنکیم  یفرعم 
نایب ترـضح  یگدـنز  شور  شنم و  رد  هاتوک  ییاـههلمج   . هنـسح هوسا  هللالوسر  یف  مکل  و  : » دومرف نآرق  هک  دـنریگب  یگدـنز  يوگلا 
نتم هک  دوب  نتورف  عضاوتم و  ترضح  ردق  نآ   1: هنادنسپادخو یتسیز  هب  همانرب  مه  تسا و  یتکرب  هیام  رپ  تسا و  تکربمه  هک  دوشیم 

. نتورف بدا و  اب  نیتم ... راقو و  اب  نینچ  نیا  دربیم ، الابرتمک  ار  رـس  درکیم و  هاگن  نیمز  هب  ینعی  دـمانیم  فرطلا  عضاـخ  » ار وا  تیاور 
رظان رـضاح و  ار  ادـخ  هتـسویپ  هچ  درکیم  دـنلب  ار  رـسرتمک  دروآیم و  دورفرـس  رتشیب  هک  دوب  عشاـخ  عضاـخ و  شقلاـخ  ربارب  ردناـنچ 

نیا شیوکین  يوخ  عضاوت و  زراب  ياههناشن  زا  رگید  یکی   2. دوبن لفاغ  ادخ  رکذ  دای و  زا  مه  ياهظحل  زا  رتمک  هکلبياهظحل  دـیدیم و 
زین دوخ  هداد ، دای  ام  هب  ار  نآ  ربمایپ  تسا و  یمالسا  تیحتدوخ  هک  مالس  دوب ، وا  رب  ندرک  مالس  رد  مدقشیپ  دیـسریم ، هک  ره  هبهک  دوب 

هظحالم ربماـیپ  زگره  درکیم . مالـس  دوخ  وا  دـنک ، مالـسوا  رب  يرگید  هکنآ  زا  لـبق  درکیم و  لـمع  نآ  هب  همه  زا  شیپ  همهزا و  شیب 
رب هک  تشاد  تمظع  ردقنآ  ترضح  يرآ  ریقفایتسا . دنمتورث  داوسیب ، ایتسا  دنمـشناد  کچوک ، ایتسا  گرزب  درفنآ  هک  درکیمن 
رب دوـب  رظن  ره  زا  نیرتـگرزب  هکنیااـب  وا  درکیم و  مالـس  یلاـم و ... یتیلوئــسم ، یطخ ، یلغــش ، یمــسیاياههظحالم ، نودـب  دارفا  هـمه 

هنـسح هن  دون و  ار  مالـس  دومرفیم : دـنک  قیوشتهنـسحتنس  نیا  هب  ار  ام  هکنیا  ياربرتشیب  درکیم و  مالـس  رظنره  زا  اـهناسنا  نیرتکچوک 
ای تشاد ، دـنپ  هظعوم و  هبنجرتـشیبتفگیم  ینخـس  رگا  و  تفگیمن ، نخـستهج  نودـب  زگره  ربماـیپ   3. هنـسح کـی  شباوج  تسا و 

کی دـنمدوس و  شنانخـسمامت  تشادیم ، زاب  ار  مدرم  يرکنم  رـش و  زا  اـی  درکیم و  رما  يریخو  فورعم  هب  اـی  تخومآیم و  ار  یبلطم 
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ربمایپ یهگناو  « دـیتع بیقر  هیدـل  ـالا  لوق  نم  ظـفلی  اـم  و  : » هک تسنادیم  بوخ  اریز  ، دوبن شزرایب  چوپ و  فرح ، کـی  هکلب  هن  هملک ،
يرون هللاقلخ  ام  لوا  : » تسا شکرابم  رون  راگدرورپ ، هدـیرفآ  نیتسخن  هک  تسایـسک  ربمایپ  لـماک . ناـسنا  تسوا  وگلا و  تسا و  هوسا 

یحوییحو الا  وه  نا  يوهلا  نع  قطنی  ام  و   » تسا ادـخ  هتفگ  دـیوگیم  هچرهو  رون ، زج  دـنکیمن  شوارت  يزیچ  لماک  رون  نیا  زا  سپ ،
اب زج  تساخیمنرب  تسـشنیمن و  وا  رکذ » یلع  الا  موقیال  سلجیالو و  : » تسا تیاور  رد  دشیمن . لفاغ  ادـخ  رکذ  زا  زگره  ربمایپ  .4 و 

هراـفک ار  ادـخ  رکذ  دوـخ  وا  دـیوگ . لد  رد  هچ  دروآ و  ناـبزرب  هچ  دوـب  ادـخ  رکذ  نیـشنمه  نیرق و  نآ  ره  رد  ربماـیپ  ادـخ . داـی  ورکذ 
سلجم نآ  سپ  تسا ، ادخ  دای  زین  نآ  هک  تیب  لها  زايرکذ  ای  دشابن  ادخ  دای  یـسلجم  رد  رگا  هک  تشادیم  مالعا  تسنادیمسلجم و 

ههقهق و اریز  مسبتلا  هکحـض  لج   » درکیمنزواجت مسبت  زا  دـیدنخیم  ترـضح  رگا  و  موش . تسا و  سحن  تسا و  لاـبوو  رزو  شلها  رب 
عضاوت و دراوم  زا  رگید  یکی   5. تاقولخمفرشا هب  دسر  هچ  لماک و  ناسنا  هب  دسر  هچ  دراد  تافانم  بدوم  ناسنانوئش  اب  ادص  اب  هدنخ 
هک دوبن  نانادان  ای  ناهاوخدوخام  دننام  تسشنیم ، دوب  یلاخ  ياج  هک  اج  ره  دشیم ، سلجم  دراوتقو  ره  هک  دوب  نیا  ترضح  ینتورف 

ناسنا هکنآ  هن  تسا  الاو  دنیشنیمالاو  ناسنا  هک  اج  نآ  الـصا  تسـشن . رتالاب  الاب و  دیاب  هک  مینکیملایخ  و  میتسه ، سلجم  ردص  لابند 
هک دـشابن  رظتنم  زگره  دنیـشنبتسایلاخ و  هک  ییاج  رد  ناـسنا  هک  تسا  عضاوت  زا  نیا  اـعطق  منازیزع ! . دنیـشن ـالاو  ياـج  رد  دـیاب  ـالاو 

سفن ياوه  زا  هتـساخرب  دیدرت  نودبتلاح  نیا  دنناشنب . سلجم  ردـص  رد  ار  بانج  نآ  ات  دـنزیخرب  دـننکملع و  دـق  شربارب  رد  نارگید 
زا دهاوخیم  صخـش  هک  تساهنیرید  ياهتیمورحم  ینورد و  ياههدقع  رطاخ  هب  رتشیب  هکلب  یهاگ  ودوش  هدودز  دیاب  هک  ربکت  تسا و 
نآ سلجم  و  درکیمن . دـنلب  ار  ادـصو  دزیمن  دایرف  هاگ  چـیه  تفگیم و  نخـس  هتـسهآ  مارآ و  ربمایپ   6 !! دـهد ناشن  ار  يدوخ  هار  نیا 
نم ضضغا  و   » تفگیمن نخس  دنلبربمایپ  سلجم  رد  یسک  تسا و  عضاوت  بدا و  نیع  هک  دوب  رادروخربیشمارآ  نانچ  زا  زین  ترـضح 
دوخ نوچ  یبنلا و  توص  قوفمکتاوصا  اوعفرتال   » دنکن هللا  لوسر  يادص  زا  رتالاب  ار  شیادص  یسکهک  دوب  نیمه  مه  روتسد  کتوص و 

7. دیسریم شوگ  هب  هدنرپلاب  ندز  مه  هب  يادص  یتح  هک  دوب  راقواب  مارآ و  رایسب  شسلجماذل  تفگیم  نخس  مارآ  هتسهآ و  ترـضح 
زا سپ  دادیم و  شوگ  بوخ  وا  هب  دوب ، نتفگ  نخس  لوغشم  یصخشات  درکیمن و  عطق  ار  یسک  نخـس  زگره  همالک  دحا  یلع  عطقیال  »

مامت دشیم ، او  نخس  هب  شکرابم  بل  هاگره  هک  دوبهدرک  تیبرت  ار  شباحـصا  نانچ  و  تفگیم . ار  شخـساپ  مارآ  شنخـس  ندشمامت 
ناشنانخس هکنآ  نودب  دشیم  مامت  ترضح  نخسهاگره  و  ریطلا » مهسوور  یلع  ناک   » دندشیم شوگ  اپارس  هدشیمتکاس و  نارـضاح 

هک تسا  نیا  دریگرارق  رظندم  دیاب  تسا و  هدنزرا  بلاج و  رایسب  هک  يرگید  هتکن   8. دزیم فرحتبون  هب  کیره  اب  دنک ، محازت  مه  اب 
نیا مرتحم  نایوگنخـسدیاب  سانلل و  عامتـسالاو  رظنلا  یف  يواسی  ناک  و   » درکیمهاگن ناسکی  دارفا  هب  نتفگ ، نخـس  ماگنه  رد  ترـضح 

تـسا یقالخا  فیرظهتکن  نیا  اریز  دـننک  هاگن  فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  ندز  فرح  لاحرد  يواسم  ناسکی و  هک  دـننک  تقد  ار  بلطم 
دراوم رد  میراودیماهک  درگنب  دـید  کی  هب  ار  همه  دراذـگن و  نآ  نیا و  نیب  قرفناسنا  ( ندرک تبحـص  ماگنه  ) دارفا هب  نتـسیرگن  رد  هک 

کیدزن ربمایپ  هب  رتشیب  دـهاوخبهک  ره  نیاربانب ، هللا ! لوسر  تیبرت  تسا  ابیز  هچ  یتسار  . دوشظفح يرگنناـسکی  يواـست و  نیا  زین  رگید 
نایاراد نارادلاماب و  اهنت  هن  وا  نیکاسملا  لکاوی  ءارقفلا و  سلاجی  ناک  و   » 9. دنک رتکیدزن  ترضح  نآاب  ار  شقالخا  راتفر و  دیاب  ددرگ ،

نادنمتورث اب  رگا  ودربیم  تذل  رتشیب  ارقف  اب  نتسشن  زا  ترـضح  اعطق  هکلب  دوب . نیـشنمهزین  نادنمتـسم  ارقف و  اب  هکلب  درکیم  تسلاجم 
دوخ دـنک ، دروخربمدرم  اب  دوش و  دراو  سلجم  هبتساوخیم  ربمایپ  هاگره   10. رگیدزیچ هن  دوب  نانآ  ندرک  تیاده  رطاخ  هبتسـشنیم 
ناک و   » تساهدـمآ تیاور  رد  نینچ  دزیم و  هناـش  ار  دوخ  ياـهوم  تسیرگنیم و  هنیآرد  ینعی  دادیم  شیارآ  یمالـسا  نیزاوم  قبط  ار 
رطع شوخ  يوبهتسویپ  هکلب  دزیم  هناش  ار  كرابم  نساحم  دیشوپیم و  بترم  زیمتسابل و  ترـضح  اهنت  هن  طشمتی و  هآرملا و  یف  رظنی 

بذـج ار  نمـشد  تـسود و  شـشوخ  يوـب  دوـب و  وبـشوخ  ترـضح  دوـخ  هکمیرذـگب  دـشیم . مامـشتسا  رود  یتفاـسم  زا  ترــضح  زا 
اریز میدشیم  رادربخ  ام  دوش ، دراو  دجـسم  هب  ترـضح  هکنآزا  لبق  دـیوگیم : يوار  دومنیم . هدافتـسا  زین  رطع  زا  هراومه  هک  ، درکیم

اذا هدبع  نم  بحی  هللا  نا  : » دیامرفیم زین  ترـضحدوخ  میدشیم . ترـضح  دورو  هجوتم  دروخیم و  نامماشم  هب  یتفاسم  زاشرطع  يوب 
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دنک هدامآ  ار  دوخ  دنک ، تاقالم  شناردارب  اب  دهاوخیمهاگره  شاهدنب  هک  دراد  تسود  دنوادخ  لمجتی  مهل و  ایهتی  ناهناوخا  یلا  جرخ 
دنیآیم و بترمان  سابل  هدیلوژ و  ياهوماب  هک  ناحول  هداس  یخرب  دننام  هن  تسا  هداد  نتـسارآ  روتـسد  مالـسا  . دیامن شیارآاهنآ  يارب  و 

هکنیا هن  میدنبن  لد  شتاذلم  ایندهب و  هک  تسا  نیا  دـهز  تسا . رود  هب  الماک  یمالـسا  دـهز  زا  نیا  هن ! تسادـهز . زا  نیا  دـننکیم  لایخ 
هارمه یـصخش  هک  تفریذپیمن  زگره  دوب  هراوس  رگا  ربمایپ   11! میوش رضاح  مدرم  نایم  رد  امیـس  هدیلوژو  مینک  یگدنز  هناشنم  یفوص 

وا هـب  تشادــن ، ناـکما  اـی  درکیمن  لوـبق  رگا  دوـش و  راوسشراـنک  رد  شبکرم  رب  هـک  تساوـخیم  وا  زا  دور . هار  هداــیپ  وا  ماــگمهو 
هب ودـنکیم  نادرگرـس  ار  اـهناسنا  تسا  يراوگرزب  وتمظع  هچ  نیا  مسرب . وت  هب  میآ و  وت  سپ  رد  نم  اـت  ورب  رتوـلج  نم  زا  : دوـمرفیم

هتفر ترفاسم  هب  رگا  سپ  درکیم ، لاؤس  وازا  دـیدیمن  ار  شاینید  ردارب  اـی  شتـسود  تشذـگیم و  زور  هس  رگا   12. درادیماو تریح 
شتداـیع هـب  دوـب  راـمیب  رگاوتـفریم  شتراـیز  هـب  دوـمنیم و  دــقفت  شلاوـحا  زا  اـمتح  دوـب  رهــش  رد  رگاودرکیم  اــعد  شیارب  دوـب 

اکتم و ترـضح  دشیم ، دراو  وا  رب  یـسک  هاگره  هک  درکیمریدـقت  مارتحا و  ار  شنامهم  دوب و  زاون  نامهم  ردـقنآ  ربمایپ   13. تفاتشیم
يارب تشاد ، تبیه  رایسب  هکنیا  نمـض  ترـضح   14. دنک لوبق  ات  درکیم  رارـصا  ردـقنآ  تفریذـپیمن  رگا  دادیم و  وا  هبار  دوخ  دنـسم 

تفگیم یعرـش  نازیم  دح  رد  ياهفیطل  ودرکیم  یخوش  یهاگ  دناجنرن ، ار  نانآ  شرادید  دننکن و  ساره  شرادـیدزا  نیرـضاح  هکنیا 
تحاران شنارای  زا  یکی  هک  تفاییم  رگاهژیوب  دنکن . بلس  نانآ  زا  ار  نتفگ  نخس  تارج  دزادناین و  تشحوهب  ار  نارـضاح  شتبیه  هک 

یملع و تیعـضو  اب  بسانم  هک  تفگیمنخـس  دارفا  اب  هنوگ  نآ  ربمایپ  الـصا  و  دـیادزب . ار  شمغ  ات  درکیمیخوش  وا  ابتسا  نیگمغ  و 
تفگیم و نخـس  نانآ  اب  ناشکردو  لقع  هزادنا  هب  بسانی و  امب  هءاسلج  بطاخی  ناک  و  : » تسا هدمآتیاور  رد  دوب . نانآ  یناور  تلاح 

نیقیدـصلا نییبنلا و  قالخا  مرکا  : » دومرفیم  15  . میئوگب نخـس  ناشلوقع  هزادـنا  هب  مدرم  اب  هک  میرادتیرومام  ناربمایپ  اـم  : » دومرفیم
هحفاصم و دنـسریم و  مه  هب  هک  یماگنه  تسا  یئورـشوخ  نادرمدارو  ناربمایپ  قالخا  نیرترب  اوقالت » اذا  هحفاصملا  اووارتاذا و  هشاـشبلا 

هبو درکیم  هحفاصم  وا  اب  اروف  دیدیم  ار  یناملسم  ربمایپتقو  ره  اذل  دننکیم و  تاقالم  مه  اب  هک  یماگنه  تسا  رگیدکی  هب  ندادتسد 
ناـشناهانگ دـننک  هحفاـصم  دنـسریم و  مه  هب  نمؤم  ود  هاـگرههک  تسا  تیاور  رد  دومنیم . دـیکات  رایـسب  رما  نیا  رب  دادیمتسد و  وا 

ضرع مومع  هدافتسا  يارب  هک  ربمایپشنم  هریس و  زا  هدیافرپ  یلو  هاتوک  هلمج  دنچ  دوب  نیا  (. نازخ لصف  رد  ) ناتخرد گرب  دننامدزیریم 
مینک و كاپ  نیر  غیز و  دسحو و  کشر  زا  ار  اهلد  میدنب و  افـصو  حلـص  دنویپ  مه  اب  میریگ و  راک  هبتدحو  هتفه  نیا  رد  دیاش  ات  دـش 
نخس و رد  هن  ار  تدحو  )و  میرادشزغل رایسب  زین  دوخ  هک  ) میرذگب نامناردارب  ياهشزغل  زا  میریگبهدیدان و  ادخ  رطاخ  هب  ار  اههتشذگ 

یگدنز راوردارب  دهاوخ  شلوسر  وادخ  هکنانچ  مه  اب  میزاس و  رود  توادـع  هنیک و  زا  ار  اهبلق  مینکارجا و  رادرک  لمع و  رد  هک  راتفگ 
لوسر حور  هک  دشاب  هنارگماقتنا . هنازوتهنیک و  هن  دـشاب  هناردارب  هدـنزاس و  نامداقتنا  هک  مینک  شالت  میرادداقتنا  يرگید  زا  رگا  مینک و 

، ناتسود دوش و  عطق  نانمـشد  ذوفن  هار  دریگدوخ و  هبتبحم  افـص و  گنر  نامروشک  ددرگ و  دونـشخ  ام  زا  هللاحورشدنزرف  حور  هللا و 
. مالسلاو مینکدیدجت  هرابود  ار  يردارب  توخا و  دهع  دندرگ و  میمح  یلو  دنراذگرانک و  ار  ینمشد 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com
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