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ادخ مان  هب 

. روهشم یفوص  تنس و  لها  هتسجرب  ثدحم  یفوک  یروث  نایفس  هللادبعوبا  مان  هب  میراد  یتیصخش  خیرات  رد  کی :
نیمه هب  دسر و  یم  فانم “ دبع  نبروث   ” هب هطساو  هدراهچ  اب  وا  بسن  تسا و  یفوک  یروث  قورسم  نب  دیعس  شردپ 

هب لاس 144 ق  رد  دنا و  هتفگ  یرمق  یرجه  ات 97  یاهلاس 95  نیب  ار  وا  دلوت  خیرات  دنیوگ . یروث  ار  وا  مه  تهج 
وا زا  یدایز  تامارک  دنناد و  یم  دایز  عرو  اب  دهاز و  ملاع و  ار  وا  ننست  لها  دش . نکاس  اجنآ  تفر و  هنیدم  هکم و 

یبا  ” زا وا  تشاد . رحبت  رگید  مولع  ثیدح و  ملع  رد  دنیوگ  یم  دنیاتس و  یم  ار  وا  دننک و  یم  شحدم  دایز  هدرک و  لقن 
نبا یعازوا و   ” دننام تنس  لها  گرزب  ناملاع  ناثدحم و  زا  یا  هدع  دینش و  ثیدح  شمعا “ نامیلس  یعیبس و  قاحسا 

یلو دننک . یم  فارتعا  زین ، وا  یراکبیرف  هب  تنس  لها  هتبلا  دنا . هتفگ  ثیدح  وا  زا  دندوب و  شدرگاش  کلام “ حیرج و 
، نیعمجا مهیلع  هللا  مالس  راهطا ، همئا  تیب و  لها  ریسم  زا  ار  وا  هتفگ و  وا  تمذم  رد  یدایز  تایاور  هعیش ، یاملع 

. دنناد یم  فرحنم 

درک یم  یگدنز  مالسلا ، امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  متفه  ماما  قداصرفعج و  ماما  نایعیش  مشش  ماما  نامز  رد  نایفس 
مالسلا هیلع  قداص  ترضح  تمدخ  یروث  هک  هدش  لقن  یفاک  رد  دش . یم  ناراوگرزب  نآ  اب  هلداجم  لوغشم  اهراب  و 
لوسر هک  ار  یا  هبطخ  نآ  تفگ : نایفس  تشاد . ار  ییاج  نتفر  مزع  دوب و  هدش  راوس  ترضح  نآ  هک  یلاح  رد  دیسر 

مورب و دوخ  تجاح  راک و  یپ  ات  هدب  تلهم  نم  هب  دومرف  ترضح  نک . ثیدح  نم  یارب  دندومرف  فیخ  دجسم  رد  ادخ 
یتاود ملق و  دندش  هدایپ  ترضح  داد . مسق  ار  ترضح  درک و  رارصا  درکن و  لوبق  نایفس  میوگب . وت  یارب  مدرگرب و 

درک هعلاطم  هار  نیب  رد  دش . رود  قداص  ماما  رضحم  زا  تشون و  ار  هبطخ  نایفس  سیونب . دومرف  ترضح  دندروآ و 
یلع نینموملاریما  دارم ، هک  دیمهف  درک و  یرکفت  دیسر ، نیملسملا » ةمئال  ةحیصنلاو   » هلمج هب  نوچ  و  ار ، ثیدح 
یسک اب  نک و  ناهنپ  ار  ثیدح  نیا  هک  تفگ : شهارمه  قیفر  هب  درک و  هراپ  ار  ذغاک  عقوم  نامه  تسا . مالسلا  هیلع 
نزن یفرح  .

هک دید  ار  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  نایفس  تفگ : هک  هدرک  ریمع  یبا  نبدمحم  زا  یتیاور  مه  قودص  خیش 
لاح رد  مدرم  هک  درک  ضارتعا  ترضح  هب  نایفس  دندرک . یم  دمآ  تفر و  لباقم ، زا  مدرم  هدوب و  زامن  لوغشم 

کیدزن نم  هب  دارفا  نیا  زا  مراذگ  یم  زامن  شیارب  نم  هک  ار  یسک  نآ  دومرف : ماما  دنوش . یم  در  وت  لباقم  زا  فاوط ،
تسا رت  .

زور کی  ماجنارس  درک و  یم  هلداجم  شنادرمتلود  وا و  اب  اهراب  درک  یم  یگدنز  یسابع ، هفیلخ  یدهم  نامز  رد  هک  وا 
اذل دش  عقاو  وا  مشخ  دروم  هک  درک  ضارتعا  لاملا  تیب  هیور  یب  فرصم  هب  درک و  یسابع  یدهم  اب  یدنت  یوگتفگ 

لاس 161 رد  هکنیا  ات  دنام  اجنآ  سانشان  روط  هب  یهاتوک  تدم  تفر و  هرصب  هب  دنک و  رارف  اجنآ  زا  هک  دش  روبجم 
1]. تسا هدنامن  یقاب  یلسن  چیه  وا  زا  درم . ـ.ق ، [ه

رب دیفس  یسابل  ترضح  نآ  هک  دومن  هدهاشم  درک و  رادید  ار  مالسلاهیلع  قداص  رفعج  ماما  یروث  نایفس  یزور  ود :
قح و رب  رگا  هک  میوگیم  تیارب  یزیچ  نک ، شوگ  دندومرف : ترضح  تسین ! امش  هدنزارب  سابل  نیا  تفگ : دراد . نت 

. دوب دهاوخ  دنمدوس  دیفم و  تترخآ  ایند و  یارب  یهارمگ ، تعدب و  رب  هن  یریمب  تنس 

سپ اما  دوب ، مکاح  نآ  رب  یرادن  رقف و  هک  درکیم  یگدنز  یرصع  رد  هلآ  هیلع و  ّهللا  یلص  ّهللالوسر  هک  نادب  ار  نیا 
یارب صاخشا  نیرتهتسیاش  دمآ ، شیپ  تمعن  روفو  یناوارف و  تفای و  نایاپ  هعماج  یتسدگنت  رقف و  نارود  هکنآ  زا 

هب نایفس ! یا  یئوگیم  هچ  وت  سپ  نارفاک . هن  دنناناملسم  ناقفانم ، هن  دننانمؤم  ناراکدب ، هن  دنناراکوکین  اهتمعن  نیا 
فیلکت دح  هب  هک  یزور  نآ  زا  کلذ  عم  ماهدیشوپ ، دیفس  سیفن و  یسابل  هنوگنیا  ینیبیم  هکنیا  اب  دنگوس  ادخ 

یاج هب  ار  نآ  نم  دشاب و  هدوب  یئادخ  قح  نم  یئاراد  لاوما و  نایم  رد  هک  تسا  هدیسرن  ارف  یماش  حبص و  ماهدیسر ،
[2]. مشاب هدرکن  تخادرپ  دوخ 
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ىولج تمسق   ) طایح تعسو  هب  هناخ  تفارش  تسا . ىتفارش  ار  هناخ  دنیامرف :  یم  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  همتت :
نآ و هطوحم  تعسو  نآ ، بوخ  هاگیاج  هناخ  تكرب  تسا ، ىتكرب  ار  هناخ  و  تسا . بوخ  نانیشن  مه و  هناخ )
ىرسمه نتشاد  ناملسم ، درم  ىتخبشوخ  زا  دنیامرف :  یم  رگید  یتیاور  رد  نینچمه  . [3] تسا نآ  بوخ  ناگیاسمه 

[4]. تسا بوخ  ىدنزرف  ىراوس و  ىارب  تحار  ىا  هلیسو گرزب ، ىا  هناخ هتسیاش ،

هریاد عیشت ج 9 ،  فراعملا  ةرئاد  یهتنملا ص 262 ،  همتت  ناسنالارظنم ج 2  ، (  ) نایعالا تایفو  همجرت   [1]
(+ “) روهط  ” فراعملا

ص 65 ج5 ، یفاک /  [2]

ص 125 قالخالا ، مراكم   [3]

ح35 ص155 ، ج76 ، راونألاراحب ،  [4]

http://www.tahoordanesh.com/page.php?pid=10799

	Articles from SobhanMedia
	شایسته ترین افراد برای نعمت ها…


