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 بسم اهلل الرحمن الرحیم                                                                                                                                                                                                                                                

 و معینتعین اهن خیرُ انصرو هب نس 

ئهم اجمعین                                                                                                                                                         اللّهم صل علي محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن اعدا
 :تخش چْاسم خطثِ شعثاًیِ

 

 " . هُستَدابٌ فیِِ ٍدُعاؤُوُن ، هَمثَلٌ فیِِ ٍعَوَلُىُن ، عِثادٌَٓ فیِِ ًٍََهُىُن ، تَسثیحٌ فیِِ أًفاسُىُن"

گًَِ واسّا دًثال  تشای اًدام ایي همذهِ هطلة: افشادی وِ داسای سٍحیِ سخاٍت ٍ تخشش ٍ تضسگَاسی ّستٌذ هعوَالً

تْاًِ هی گشدًذ تِ طَس هثال فشض وٌیذ پذستضسي تِ ًَُ ّا گفتِ است ّش وس دعای فشج سا حفظ وٌذ تِ اٍ خایضُ 

گَیذ اگش  خَاّذ خایضُ سا تِ اٍ ّن تذّذ تِ ًَُ هی اها پذستضسي دلش هی ،حاال یه ًَُ تَاى ایي واس سا ًذاسد .دّن هی

واسی اًدام دادُ  ایٌدا ًِ ایٌىِ اٍى ًَُ ٍالعاً .تفشستی ّوَى خایضُ سٍ تِ تَ هی دّن "ٍعدل فشخْن"صلَات سا تا 

لزا تِ ّش  ،خَاّذ خیشی اص اٍ تِ ًَُ ّا تشسذ اها پذستضسي دلش هی گشفتِ است،تاشذ چَى اص تچگی صلَات سا یاد

 .خَاد یِ خَسی عول تشَد وِ ّوِ ًَُ ّا خایضُ گشفتِ تاشٌذ  تْاًِ ای هی

 :هی فشهایٌذ  "صل اهلل علیو وآهل و سلم"تالتشثیِ دس ایي حذیث ششیف پیاهثش

 "  عِثادٌَٓ فیِِ ًٍََهُىُن ، تَسثیحٌ فیِِ أًفاسُىُن"دس  هاُ هثاسن سهضاى  

 ًفس وشیذى شوا دس ایي هاُ ثَاب سثحاى اهلل گفتي سا داسد ٍ خَاب شوا ثَاب عثادت سا داسد 

خة ایي دٍ عول یعٌی ًفس وشیذى ٍ خَاتیذى ًِ تشای ها صحوتی داسد ٍ ًِ فعلی است وِ ها سٍی اسادُ لطعی ٍ 

شَد هدثَسین  ها هستَلی هیوٌین وِ همذاس هشخصی تخَاتین خة خستگی تش  یعٌی ًیت ًوی .لثلی اًدام هی دّین

ًویتَاًین ًفس ًىشین خذاًٍذ هتعال تِ تعذاد ًفس  .تِ خَاب پٌاُ تثشین ٍ ًفس تایذ تىشین وِ اداهِ حیاتواى تاشذ

 .وشیذ تشای شوا ثَاب هی ًَیسذ ٍ ّش همذاس اص عوشتاى سا وِ دس خَاب تَدیذ ّایی وِ شوا دس هاُ هثاسن سهضاى هی

تَاًذ تِ هستحثات هشغَل تاشذ یا تِ ٍاخثات تشسذ  تَاًذ واس خَتی اًدام دّذ یا ًوی یخة دس خَاب وِ اًساى ًو

شَد ٍ ایي اص الطاف تسیاس تضسي الْی است ٍ خالة ایٌست وِ ایي  اها ول خَاب شوا دس ایي هاُ عثادت هحسَب هی
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اُ هثاسن ٍ چِ سٍص هاُ سهضاى سا لیذ ًىشدًذ وِ سٍص هاُ سهضاى یا شة دس ول ایي هاُ ایٌگًَِ است یعٌی چِ شة ه

 .ایي ثَاب تشای شوا ّست 

  ". هُستَدابٌ فیِِ ٍدُعاؤُوُن ، هَمثَلٌ فیِِ عَوَلُىُن" :دٍ عثاست تعذی دس ایٌدا داسین

ّش ًَع عول  ،خذاًٍذ هتعال اهش وشدُ تِ فششتِ ّا وِ سخت گیشی ًىٌیذ ،اعوالی وِ دس ایي هاُ اًدام هی دّین

خضئیات عول ٍ ویفیت  ایي طَس ًثاشذ وِ خیلی .صًذ تشایش دس ًاهِ عولش تٌَیسیذ خیشی وِ اص عثذ هي سش هی

وٌذ اٍ  ّویي لذس وِ عثذ هي دلش خَاستِ واس خَتی اًدام دّذ ٍ ّش دعایی وِ هی .صیش رسُ تیي لشاس تذّیذ عول سا

هصاحة ًعوت ّا حضشت صاحة الضهاى است وِ تِ تَفیل  ّا چْاس تشاستی پس ایي .سا تِ اخاتت تشساًیذ  ارواحنا فدا

داًین ّیچ ًعوتی اص ًاحیِ خذا چِ ًعوت ّای هعٌَی ٍ چِ  وٌذ ّواًطَس وِ ّوِ هی خذای هتعال تِ ها عٌایت هی

هال ایٌىِ اص واًال حضشت تمیِ اهلل سسذ اِ ًعوت ّای ظاّشی ٍ دًیایی ٍ هادی تِ ها فشا ًوی  .دسیافت هی شَد ارواحنا فدا

 لزا ّواًگًَِ وِ تایذ شاوش تاشین ًسثت تِ خذایی وِ 

 :هٌِ الَخَد است تایذ راوش تاشین ٍ تشىش وٌین اص اٍى وسی وِ تِ الَخَد است یعٌی تضسگَاسی وِ

 "ٍَ تِیُوٌِِِِ سُصِقَ الََْسَى ٍَ تَُِخَُدُِِ ثَثَتَتِ الْأَسِضُ ٍَ السَّوَاءُ" 
تش ی دعا، تْتشیي دعا ٍ عالی تشیي دعا  ". هُستَدابٌ فیِِ ٍدُعاؤُوُن" :هستداتی وِ تشای ها لشاس دادًذٍ دس ایي دعاّای  

ا ادا وشدُ ى حضشت سها سا تِ اخاتت تشساى وِ ّن حك آ فشج صاحة الضهاى ٍ دعا تشای ایٌىِ خذایا حَائح اهام صهاى

  .تاشینتْتشیي ّا سا اص خذاًٍذ تماضا وشدُ تاشین ٍ ّن تْتشیيِ 

هخذاًٍذ تَفیك اًدام دعا تشای حضشت هْذی  ژُ خذ حضشت ٍ اخذاد طاّشیٌشاى تِ ٍی ٍ خذهتگضاسی تِ آى ارواحنا فدا

  .ٌّگاهِ ٍسٍد تِ ایام عیذ غذیش تِ ّوِ ها وشاهت تفشهایذ دس خصَصسا تِ  سالم اهلل علیوهظلَهشاى  اهیش الوَهٌیي 

 

 

ٍ سحوِ اهلل  ٍ تشواتٍِسالم علیىن   
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