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مح
ض
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ش
رد ر ىر ید

تا ّیچاى ٍ اضطساب هی دٍید تا خَد زا تِ اهام جعفس
صادق(ع) تسساًد .دزحالی کِ ًفس ًفس هیشًد ٍازد
هجلس هی ضَد .فسشًد زسَل خدا(ظ) دز حال ًَضتي
است ٍ هسد سالمهی هالیکٌالد ٍ دز وَضالِای آزام
هی ًطیٌد .صادق آل هحود(ظ) تالِ وسهالی جالَاب
سمهص زا هی دّد .هی داًد هسد تسای چِ حالاجتی
ًصد اٍ آهدُ استٍ ،لی تِ زٍی خَدش ًوالیآٍزد ٍ
هی وَید :چِ ضدُ است تسادز کِ ایي چٌیي هضطسب

هايك بي أًس گفتٌذ :اهام صادق (ع) ّويطِ دس يكي اص سِ حايت بَد  :يا سٍصُ داس
بَد يا دس حال ًواص ٍ يا ركش هيگفت  . . .هجلسص ًيكَ ٍ ًفعص فشاٍاى بَد.
بحار األنوار  ،ج  ، 74ص 61

ششمي شم شنگ ص پيغم
جع
ب
ف
شهادت ه ع رو ر  ،و ي ر ،امام ر صادق (ع)
ت
رب شيعیان آن حضرت سليت باد.

ٍ ًفس ًفس شًاى تِ ایٌجا آهدُ ای؟ کازی اش دسالت
هي تس هیآید تا تسایت اًجام دّن؟
هسد سسش زا پاییي هیاًالداشد ٍ آزام والَزی کالِ
دیگساى کمم اٍ زا ًطًٌَد هی وَیالد :هالَ ی هالي
دزخَاستی دازم .دعا تفسهایید کِ خداًٍد تالِ هالي
ٍسعت زٍشی عطا کٌد کِ تسیاز فقیس ٍ تٌگدستن .ایي
فقس ٍ تْیدستی اهاًن زا تسیدُ است.
جعفس اتي هحود(ع) شیس لة ذکس هی وَید ٍ تعد زٍ تِ
هسد هیکٌد ٍ هیوَیدّ :سوص دعا ًویکٌن.
تْت ٍ تعجة دز قیافِ هسد ظاّس هی ضالَد .تالاٍزش
ًوی ضَد چٌیي کمهی زا اش شتاى اهام جعفالس صالادق
ضٌیدُ تاضد ٍ تا ّواى حالت هی پسسالد :چالسا دعالا
ًویکٌید .فسشًد زسَل خدا(ظ) دز حالی کِ قلوالص
زا دز دست هیویسد هیوَید« :تسای ایٌکِ خداًٍالد
زاّی تسای ایي کاز هعیي کسدُ است کِ دز پی زٍشی
تاضید ٍ آى زا ولة کٌید اها تَ هیخَاّی دز خاًالِ
تٌطیٌی ٍ تا دعا زٍشی زا تِ خاًالِ خالَد تکطالاًی»
کمهص کِ توام هی ضَد هطغَل ًَضتي هی ضَد .هسد
هستوٌد تِ فکس فسٍ زفتِ است .اهام حقیقت زا تیالاى
کسدُ تَد .اٍ زٍشّا تَد کِ دز پی کالاز ًسفتالِ ٍ دز
خاًِ هاًدُ تَد .تِ آزاهی اش جالا تلٌالد ضالد ٍ تالِ
آّستگی تا اهام خداحافظی کسد.
جعفستي هحود(ع) اٍ زا تا کمهی تدزقِ هالی کٌالد ٍ
سسش زا تِ سوت آسواى تلٌد هیکٌد ٍ ایي وًَِ ًجَا
هی کٌد :پسٍزدوازا توام ضیعیاى ها زا ٍسالعت زٍشی
عطا فسها ٍ تَاى ٍ قدزت کازکسدى زا دز تاشٍاى آًْا
قساز دُ ٍ تعد تس هی خیصد تا ًواش تگرازد چیصی تالِ
اذاى ظْس تاقی ًواًدُ است...
تسداضتی آشاد اش کتاب داستاى زاستاى استاد ضْید هطْسی

ضسح هٌاسثت:
حضشت اهام جعفش صادق(ع) پيطَاي ضطن هسلواًاى ،دس ايي سٍص بِ دست خليفِي عباسي ،هٌصَس
دٍاًيمي هسوَم ٍ دس هذيٌِ بِ ضْادت سسيذ .اهام صادق(ع) بِ ضيخ االئوِ ًيض هعشٍف است صيرشا
عوش ايطاى اص تواهي ائوِ اطْاس(ع) طَالًيتش است .حضشت سا دس لبشستاى بميع دس كٌاس پذس ،جذّ ٍ
اهام حسي هجتبي(ع) دفي كشدًذ .آى اهام بِ ٌّگام ضْادت ضصت ٍ پٌج سال داضتِ ٍ هذت سي
ٍ چْاس سال اص اهاهت حضشتص هيگزضت .دس هياى اهاهاى هعصَم(ع) ،بشاي ّيچ كذام ّواًٌذ اهام
صادق(ع) فشصت ٍ ضشايط هساعذي پيص ًياهذ تا بتَاًٌذ دس سطح ٍسريع ،برِ اًمر ف فشٌّگري
بپشداصًذ ٍ با تطشيح فشٌّگ غٌي ٍ پُشهايِي اس م ،بش گستشش ايي ديي آسواًي بيفضايٌرذٍ .يري
بشاي اهام صادق(ع) ايي فشصت ،دس گيش ٍ داس كطوكصّاي هياى بٌي اهيِ ٍ بٌري عبراو ٍ جٌرگ
لذست بِ دست آهذ .آى بضسگوشد علن ٍ عول اص ايي فشصت استفادُي كاهل كشد ٍ اس م ٍ فمِِ آى
سا اص ديذگاُ ائوِي اّل بيت(ع) هعشفي ًوَد ٍ با تشبيت ضاگشداى بسياس ٍ بشجستِ ،حيات تراصُ اي
بِ اس م ٍ هسلويي بخطيذ ٍ فشٌّگ ًاف تطيّع سا كِ اص هتي اسر م همورذي ٍ علرَي ًطر ت
گشفتِ بَد بِ جْاًياى عشضِ كشد .اهام صادق(ع) بِ عٌَاى سييس هزّب جعفشي حرَصُي علويرِي
اس هي دس سطح عويك ٍ ٍسيع تطكيل دادُ ٍ علَم اس هي سا تذسيس هيًورَد .دس ايري حرَصُ،
چْاس ّضاس ًفش بِ فشاگيشي علَم آلهموذ(ظ) هيپشداختِ ٍ حضشت دس ايي صهاى ،اس م اصيل سا اص
صيش حجاف تيشُ ٍ تاس اس م بٌياهيِ ٍ بٌي عباو آضكاس ساخت.
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پاسخ تِ سؤاح  ضرعی

آداب ٍ ضرایط دعا

هراتق تا فتاٍا هشاجغ
سؤال :اػتواد تِ فالگیش

ٍ طالغتیٌی ٍ فتیٌی اص ًظش ضشػی چِ

دس اداهِ هثحث ضشایط دػا ،ػٌاٍیي
ریل حضَس ضوا خَاًٌذگاى هحتشم

حکوی داسد؟

پاسخ :ایهگًوٍ امًر ،مسىد شرعی ودارد ي دلیل ویس تر اعتماد تٍ حرف ایشان در

تیاى هیگشدد:

دست ویست .عاليٌ تر ایه اعتماد تٍ ایه امًر در تعضی مًارد ،مًجة گمراَی ي

 -حضَر قلة ٍ تَجِ کاهل تِ خداًٍد هتعال:

کديرت ي اختالف ديستان ي وسدیکان است.
سؤال :آیا صى هیبَاًذ ّشگًَِ خَاست ،دس هْشیِاش بصشف ٌذ؟

پاسخ :مُریٍ ،ملک زن است ي اختیار تصرف تا خًد ايست ،گرچٍ مشًرت تا
شًَر در مصرف آن،میتًاود ماوع از اختالفات خاوًادگی تاشد.
سؤال :آیا قثل اص ٍضَ خطک تَدى اػضا تذى الصم است؟

پاسخ :فقط جای مسح سر ي ريی پاَا تاید طًری تاشد کٍ آب در دست تماود (تر
آن غلثٍ پیدا کىد) يلی خشک تًدن صًرت ي دستَا قثل از يضً الزم ویست.

ایي حالت هَجة استجاتت سشیغ ٍ حتوی دػا هیگشدد.
اهااام داااد (ع) :دػااایی ااِ اص سٍ تاای بااَجْی تاضااذ،
هستجاب ًوی گشدد پس اص بِ دل تخَاُ بَجِ ي ٍ تؼذ تِ
استجاتت دػا یقیي داضتِ تاش.

تفسیرالمیسان عرتی ،ج  ،3ص 52

 -قلة حسیي ٍ دل سَزاى ٍ چطن گریاى:

اهام داد (ع) :چَى بٌت لشصیذ ٍ اضکت سٍاى ضاذ ٍ دلات
بشسیذ دس چٌیي صهاًی تِ سحوت خذا اهیذٍاس تاش ِ بیشت
تِ ّذف سسیذُ.

خصال صديق ،ج  ،1ص 110

 -گریِ کردى:

گراى تْاتریي ضئ
ضیخ اتی سؼیذ اتای الخیاش سا

گفتٌذ :فالى س تاش سٍ آب
ساُ هی سٍد .ضیخ گفت« :سْل
استٍ ،صغی ًیض تشٍد ».ضایخ
سا گفتٌذ :فاالى اس دس ّاَا
هی پشد .ضیخ گفت « :هگسای
ًیض دس

گشیِ دس سٍایات ،هَجاة ًاضٍل سحوات ٍ تش اات اسات ٍ
ػالیبشیي ادب ٍ ًطاًِ سقت قلة است.
اهام داد (ع)ّ :یچ چیض ًیست هگش ایٌکِ تشا آى یال ٍ
ٍصًی ّست هگش اضک چطن ِ یاک قراشُ آى دسیاّاا
آبص سا فشٍهیًطاًذ.

ترجمٍ عدةالداعی ،ص 136

 استعوال تَی خَش. -حتیالوقدٍر رٍ تِ قثلِ تَدى.

َّا تپشد ».اٍ سا گفتٌذ :فالى س دس یک لحظِ اص ضْش تِ ضْش

 -تٌِّگام ًیایص ٍ دعا کردى دستّای خوَد را توِ سوَی

هیسٍد .ضیخ گفت« :ضیراى ًیض دس یک ًفس اص هطش تاِ هراشب

آسواى تردارد:

هیسٍد .ایي چٌیي چیضّا سا پس قیوتی ًیست .هشد آى است ِ دس

هیاى خلق تٌطیٌذ ٍ تشخیضد ٍ تجٌثذ ٍ تا خلق داد ٍ ستذ ٌاذ ٍ تاا
خلق دسآهیضد ٍ یک لحظِ اص خذا غافل ًثاضذ».

پیاهثشا شم(ظ) :خذاًٍذ حیا هی ٌذ ِ دست تٌذُا

ِ تاِ

سَیص تِ ًیاص تلٌذ ضذُ ،ساخالی ٍ ًَهیذ تشگشداًذ.
مکارماالخالق ،ج  ،2ص 21

-اًساىً ،یازهٌدیْای خَد را تِ زتاى آٍرد:

هثل کلید

اهام داد (ع) :خذاًٍذ هیداًذ ِ تٌذُاش چاِ هایخَاّاذ

تچِ کِ تَدین ٍقتی اًگطتری تِ دست هی کردین ٍ تیرٍى

ّشگاُ تِ دسگاّص دػا ٌذ لزا دٍست داسد حاجت ّاا تاِ

ًویآهد تِ تسرگترّا ًطاى هیدادین ٍ آًْا ّن خیلی سریع

دسگاّص ضشح دادُ ضَد ،پس ّشگاُ دػا شد حاجتت سا

اًگطت ٍ اًگطتری را تا کف صاتَى ًرم هیکردًد ٍ آى ٍقت

ًام تثش.

راحت تیرٍى هیآٍردًد.
ها تاید ّواى جا یاد هیگرفتین کِ ًرهی ٍ ًرهص ٍ هدارا ،راُ
حل هطکال ٍ کلید پیرٍزی است.
یعٌی ّواى چیسی کِ علی(ع) هیفرهاید:
اَلرِّفقُ هِفتاحُ الٌَجاح
ًرم خَیی ٍ هالطفت کلید پیرٍزی است.

اصًلکافی ،ج ، 4ص 225

 10هرتثِ یااهلل تگَید. -تالفاصلِ تعد از دعا تگَید :هاضاءاهلل ٍل ح  حلَْلَ ٍلح  قََُّةَ اِلّوا

تاهلل.
 -تعد از اتوام دعا ،دستْایی کِ تلٌد کردُ تِ سور ٍ صوَر

ادامٍ دارد...
خَد تکطد.
ذ سید 35-196 ٍ 35-195 :
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اخبار
میقات القرآن

خاًن ّا :فاطوِ ه تابرً ،اّیذ صالحی،
ًام کتاب:
زیٌتتة الرتتادات ه حرتتیٌی ٍ هتترین
ً 100کتِ در شٌاخت دًیای دختراى
هَسی الرضایی از شتعثِی هرکتسی ٍ ًام ًَیرٌذُ :الیساتت ّارتلی ترٍئر
ختتاًن فاطوتتِ ستتیفی از جلرتتِی
ًام هترجن :آًاّیتا آرری
هْذالقرآى تِ هقتام کتارآهَزی بترآى
ًائل گردیذًذ.

یکی از علَم هْن کِ تر ّوگاى ٍاجة
است آى را فرا گیرًذ ،اعتقادات استت
چرا کِ اٍلیي ستاا در بثتر ٍ بیاهتت
اعتقادات هی تاشتذ ٍ در ایتي هرتیر،
ًخرتیي گام ،تحصیل ٍ تحقیق است.

جٌاب استاد هخولثاف در هثحث تَحیذ
تتتِطتتَر کتتاه ا تخصصتتی هطالتتة
ارزًذُای را تیاى ًوَدُ ٍ تتِ ستااتت
تریاری در ایي زهیٌِ پاست دادُ اًتذ
ع بوٌتتتذاى تتتتا استتتتوا ایتتتي
CDهی تَاًٌذ تر آگاّی خَد تیفسایٌذ .از
جولِ سااتتی کِ هی تَاًیذ تِ پاست
آًْا دست پیذا کٌیذ:

 علن عقائذ یعٌی چِ؟ خالق ٍابعی چِ کری است؟ چرا تقلیذ در اصَ دیي حرام است؟ آیا شٌاخت پرٍردگار ٍاجة است؟ -خذاًٍذ هرکة ًیرت یعٌی چِ؟

تِ هٌاسثت اٍ ریقعتذُ ٍ رٍز دختتر،
کتاب فتَ هعرفتی هتیگتردد تتا تتا
هطالعِی آى شٌاختی ًرثت تِ دًیتای
دختراى پیتذا کٌتین ،ایتي کتتاب در 9
فصل تذٍیي شذُ است:
 )1درک هَاًع ٍ فرصتّای پیشرٍ
 )2ترآٍردى ًیازّا
 )3افتتسایش حتتد خَدشٌاستتی ٍ
خَدآگاّی در اٍ
 )4القای دیذگاُ هثثت ًرثت تِ ختَد
در دختر
 )5تَجِ از طریق هحثت ٍ اًضثاط
 )6حراسیت ًرثت تتِ هکتک ت ٍ
هَاًع
 )7حوایت از آهَزش ٍ رشذ فردی اٍ
 )8تکَیق تِ داشتي اعتواد تِ ًفتد
ٍ استق
 )9کٌتر ًقش ٍ احراسات خَدتاى
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ترتیت دیٌی
درٍغ هثلغ ٍّاتی صدای هفتیاى ٍّاتی را در آٍرد
بِ گضاس

اٍرس“ ،احوذ الحَاشی” ادعط کشد کِ دس ًوطص شب 29

هطُ سهضطى ،حضشت جبشئیل اهیي ،فششتِ ٍحی الْای ،باِ ّواشاُ
شوطسی درگش اص فششتگطى بط اٍ ًوطص خَاًذًذ ٍ جبشئیل بِ اٍ اع م

کشد کِ شب  29سهضطى ،قلعطً شب قذس اس  .الحَاشی دس قٌَتِ
ًوطص شب  29هطُ سهضطى ،بطسّط بِ جطی دعطی قٌَت ،گیا

“دسٍد

 -1کَدک سا اص ًظش سٍاًی ٍ عاطفیی مهاطدُی پازرش
درٌی بٌوطرین رعٌی صهیٌِی تشبیا

درٌای سا دس اٍ مهاطدُ

کٌین.
 -2قبل اص مهَص

اص دراي سا خاَد

بطرذ داًش ٍ شٌطخ

داشتِ بطشین ٍگشًِ بِ عٌَاى بطص داسًذُی تشبیا

درٌای

خَاّین بَد.
 -3تشبی

ّوشاُ بطشذ ٍگشًاِ

درٌی بطرذ بط هشاحل تشبی

تخشرب مى بیشتش خَاّذ بَد.

خذا بش تَ بطد ای جبشئیل ،ای پیاطم مٍس صالآ…

 -4اگش بِ صَست غیاش هتاتمین ٍ غیاش ک های دراي سا

دسٍد خذا بش تَ ای مى کِ بِ ّوشاُ شوطسی اص فششتگطى ،هاط سا دس

مهَص

دّین هؤثشتشري ٍ پطراذاس تاشري اثاش سا خَاّاذ

اري ًوطص ّوشاّی کشدی” اري ادعطی الحَاشای باط حطشایِّاطی

داش .

ٍ سحو

ٍ بشک

هتعذدی سٍبشٍ شذُ اس
دس گیتگَ بط سطر

تط جطری کِ صطلآ الیَصاى هیتی ٍّاطبی

ّطی سعَدی اع م کشدُ اري ادعط کِ شب 29

هطُ سهضطى شب قذس بطشذ صح
سخي اصل فضیل

ٍ اصل ًذاسد ٍ بِ ًَعی بط اراي

سطصی الحَاشی سا دسٍغ جلَُ دادُ اس .

درٌی الگَ ّطی عولای هاؤثشتشري ساّکاطس

 -5دس تشبی

خَاّذ بَد هث خَدهطى بِ مًچِ هیگَرین عول کٌین ،اگاش
حشف ٍ عول تٌطقض داشتِ بطشذ اٍ سا سشگشداى هیکٌین.
 -6اجبطس ،اکشاُ ،تحویل ،تٌبیِ ٍ رط سٍ
افشافی هطًع پشٍس

ّطی بایهاَسد ٍ

حس درٌی اٍس .

 -7بشای ارٌکِ فشصًذاى بتَاًٌذ عظوا

کم
بازی پو ون حرام و رد حکم شراب است

کٌٌاذ ،بطرااذ فبیعا

ٍ مفااشرٌش دس پاایش سٍی اٍ قااشاس

گیشد،تط خَد بط تیکش بِ عظو
ً -8صیح

خذاًٍاذ سا دسک

خذا پی ببشد.

ٍ حشفّطی تکشاسی ّیچ ٍق

ًذاسد بلکِ کَدک خَد

بط ّاذار

اثاش هللاَ

صاحیآ مًْاط بطراذ

کشف کٌذ مى چیضی سا کِ هیخَاّذ رطد بگیشد.
 -9تشبی

درٌی بطرذ مسام ٍ تذسرجی بطشذ ّیچگطُ هغاض

فشصًذاًوطى سا رک هخضى پش اص اف عطت درٌی ًکٌین ،قبل
اص مًکِ ظشفیتش سا ارجطد ًکشدُارن.
 -10دس مهَص
بِ گضاس

اٍرس ،عبطس شَهطى ًوطرٌذُ داًشگطُ االصّش هصش دس

سخٌطًی ،بطصی ٍرذرَری پَکوَى (اًیوِ) سا حشام اع م کشد ٍ هذعی
شذ حشه

اري بطصی ّن فشاص بط حشه

خوش ٍ ششا هیبطشذ صرشا

شخص ٌّگطم هشغَل بَدى بِ اري بطصی عملش سا اص دس
دّذ ٍ بِ خَد

هی

ضشس هیسسطًذ .احتوطالً اري سخٌطى شَهطى دس

ٍاقع ٍاکٌشی بِ ًتخِ جذرذ هَبطرلی بطصی پَکوَى بطشذ.

دري بطرذ خذاًٍذ سا بِ صربط تشري ٍجِ بِ

مًْط بشٌطسطًین ًِ ارٌکِ ّاش کاطسی اًجاطم دّاذ اٍ سا اص
جٌْن بتشسطًین تط فکش کٌذ خذاًٍاذ فماج جْاٌن داسد ٍ
بس!
ّ -11یچ ٍق

فشصًذاًوطى سا بِ خطفش عذم اًجطم اعوطل

درٌی هَسد سشصًش شذرذ ٍ مصاس ٍ ارر

قشاس ًذّین.

ٍ دس مخش رطدهطى بطشذ دًیطی رٌّای فشصًاذاًوطى اهاشٍصُ
خیلی ٍسیع تاش ٍ عویات تاش اص گزشاتِ اسا
ببیٌذ،دسک کٌذ ٍ بِ شٌطخ

بشسذ.
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