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ِحیِ  ِن الرَّ ـٰ ْْح  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 توصیه به اغتنام فرصت در روز عرفه

تی قیّی این چهلل روز  مملام مل       القعده است و نتیجه ل سی روز ماه ذیمکمّ الحجّه[ اوّل ذی]ده روز 

و بلرای  کلرد  ما و اوامر الهی را دریا ت  ال اح  پیام و دست آورد  در میقات به ی کلیمااست که م س

مای الهلی   آورد. این مالقات  این مخاطب حضرت حق واقع شدم و دریا ت پیام ممراه[ ]به اسرائیل بنی

الحجّه را  القعده و ده روز ماه ذی سالکی حق  سی روز ماه ذی و اگر نیست محدود به حضرت م سی

مای الهی باشد و ت  یق دیدار و لقاء و خل ت با حضلرت   ت اند مخاطب آم پیام شایستگی ادا کند  می به

 کنیم. این ت  یق را آرزو می  برای ممه !شاءاهلل ام؛ بش بش دحق نصی

ت انید خ دتام را از  تا میبسیار غنیمت بشمارید و ویژه روز عر ه را  بهاین روزمایی را که پیشارو دارید  

 ت به و ارتباط با حضرت حق  ارغ کنید. اگلر کارمنلد    استغفار  مناجات  ای جز خل ت عبادی مر برنامه

مای شخصی و زندگی خان ادگیتام را دارید   اگر برنامهد و آم روز را مرخصی بگیری  ت انید می ومستید 

البت له   .المقلدور خلل ت کنیلد    خص صاً از اذام ظهر به بعد حت ی  آم روزو ]کل [  ما را تغییر دمید برنامه

ی ک تلاه    اصلله  واال   ش دباید پیش از ظهر انجام  از آنها قدر مست که ناگزیر برخی اعمال روز عر ه آم

دمد. منتهلا   نمیقرار   ردی آم اعمال در اختیار  ممه برای را غروب آ تاب  زمام کا ی تابین اذام ظهر 

تلا آنجلا کله  رصلت     آنهلا  بخشی از آم اعمال مقیّد به این است که از ظهر به بعد انجام ش د  طبیعتلاً  

بعضلی از   و مال مثل زیلارت حضلرت اباعبلداهلل   ولی برخی از اع ش د باید بعد از ظهر انجام  مست
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پلن     ضرت امیلر حذکر ت حیدی  روز شامل ی این ده اذکار مشترک ممه ]از جمله[ دعاما و اذکار

برخی مقیّد به زمام خاصّی نیست و آورد و ... که  عیسیبرای حضرت  ای که جبرئیل ذکر ویژه

ش د پلیش از ظهلر انجلام داد.     آ تاب مست را میاز غروب  قبلاز نماز صبح و  بعدای که  دعامای ویژه

ی ما ت  یق دمد از آم روز  خص صاً از ظهر تلا مغلربش کله     مرص رت امیدوارم خدای متعال به ممه به

از جانلب حلق    حضلرت آدم ی  ت بهزمانی است که این . ]بهره ببریم[  نظیری است  رصت واقعاً بی

ملای مختلل     مای مختلل  و پل له   ممه خطاکاریم و در ا ق مستیم؛ پذیر ته شد و ما ممه  رزندام آدم

ی عمیق و استفاده از  رصت پذیر ته شلدم ت بله    و طبیعتاً نیازمند به یک ت به]قرار داریم[  خطاکاری

 امیدوارم معر ت حضرت حق در روز عر ه نصیب ممه بش د.در روز عر ه مستیم. 

بله کلربالی    ایّلام ت  یلق تشلر     ؛ اگلر در ایلن   زیلارت کنیلد  عار انله   را الحسین حضرت اباعبداهلل

 نقل شده زیارت حضلرت عبلدالعظیم  . بنا به آنچه زیارت کنیم پیدا نکردیم  از راه دور حسینی

 بنابراین اگر  رصتی پیدا کردیلد  1است  مقام زیارت حضرت اباعبداهلل مَناب و قائم در مُلک ری نائب

ی روز  و زیلارت ویلژه   حضرت عبدالعظیم]حرم[ تشر  ی پیدا کنید به ه صبح یا بعد از ظهر روز عر 

]در تلق ی کنید که  ط ر بخ انید و این ایشامرا با ت جّه داخل حرم  الحسین ی حضرت اباعبداهلل عر ه

؛ سالم بدمید و امیدوارم خدای متعلال بله ملا ایلن     مستید حرم امام حسین حال[ وارد ]شدم به[

کننلد بله گل ل دل بشلن یم؛      پاسخی را که حضرت عنایت ملی  تاین عنایت را بکند ا و لیاقت را بدمد

کسانی مستند که مر سلالمی کله خلدمت     .ممّتمام را  قط به خ اندم زیارت محدود نکنیم مرحال به
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آم زیلارت  از مم  تاخدا عنایت کند  امیدوارمشن ند.  دمند پاسخ حضرت را به گ ل دل می حضرت می

قبل از اینکله نظلر رحملت بله      وندخدا ]نقل شده است[ روایات درل روز عر ه است و که از ا ضل اعما

عبلادت و  از ملم   و ببریم  بهره 2 کند نظر می الحسین سرزمین عر ات کند به زائرام اباعبداهلل حجّاج

 ی حضلرت  مای بلند و عمیقی که در دعای عر ه ای که در روز عر ه وج د دارد و آم زه مناجات و ادعیه

 نگلذاریم  اسلتفاده کنلیم و  مسلت    هی سجّادیّ در صحیفه ی امام سجّاد دعای عر ه و اباعبداهلل

 بهره از دستمام برود.  کم خص صاً از اذام ظهر به بعد تا قبل از اذام مغرب  ای ثانیه

 هک برای ما دعا کنیدشما مم  .صیبشام ش دنکنیم که ت  یق بیش از پیش  ی عزیزام دعا می برای ممه

ما را با  ضلل و رحملت خل د     ی  خدای متعال ممه امیدوارمو  ؛ی راستین شاءاهلل م   ق ش یم به ت به ام

 .پذیرا باشد

 

مْ  هُمَّ َالل ٰ  ْل فََرََجُ ٍد َو َع ِ ٍد َو آ ِل ُمَحمَّ  َصل ِ عیَٰل ُمَحمَّ
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