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 بِسِنِ اهللِ الّرَحِويِ الّرَحِینِ

 اذان و اقامه

ی گزشتِ جلسِ .یناِختاتحث ًواص پشدخذای هتعال تَفیك دادُ است؛ چٌذ هاّی است تِ 

اشاسُ  اجواالً .خذهتتاى عشض کشدین آًْا،تحث اراى ٍ الاهِ سا دس ششح فشاصّای  ی اصّایًکتِ

ی ٍ فشهاًذُ ٍاًشیا فشاخَاى فشها ؛هعشَق است ٍدعَت هحثَب  ، ًذایصذای اراىکِ  کشدین

  .کٌذاس هیشٍایی خَد سا احضیا افشاد تحت فشهاً ،عالن ٍجَد است کِ عاشماى خَد

یک اًساى عاشك اٍ سا ٍلتی هحثَب تایذ دیذ  ؛اگش اراى سا دعَت دٍست تشای دیذاس اٍ تذاًین

تِ سَی هحثَب  ،شتاب تِ ٍ کٌذهیسا استمثال اٍ دعَت  سشاسیوِعاشك چگًَِ  ،کٌذ دعَت هی

خذای  ةِحِدٍستذاس ٍ هُ ٍعاشك  ،اگش ٍالعاً اًساى .شَدسٍد ٍ دس هحضش هحثَب حاضش هیهی

  .کٌذت استمثال هیشَسِدعَت دٍست سا تا تْجت ٍ هَ ؛هتعال تاشذ

تِ  .شَدتا تَ سفتاس هی ،کٌییعٌی ّشگًَِ کِ سفتاس  1« اىُتُد  ا تَدِييُكَو»تِ هَجة حذیث ششیف 

سا  تیا دعَت خذا دعا دعا کشدی؛ یا ؛ اٍ سا دعَت ٍدٍست داسی ٍلتی خذا سا صذا صدی ساستی

ٍاسد  ًاهِ ٍ کاست دعَتی کِ تشای خذا فشستادی؛ کِ خذاخَاّذ دعَتدلت هی  ؟2اجاتت کٌذ

چیضی اص خذا  ؟هْواى للة تَ شَد؛ خذا ایي دعَت سا تپزیشد ٍ اجاتت کٌذ ی دل تَ ٍخاًِ
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كٌین؛ خددا را بدِ هیْوداًی دعدَت     ی دلواى دعَت هی خَاّین؛ هعٌای ديگّر دعا ايي است كِ خدا را بِ خاًِ. يک هعٌای دعا ايي است كِ از خدا چیزی هی2

آهدين؛ ّّر ديددی، بازديددی دارد؛    اتبِ خاًِ گَيین خدايا! يک هاُ بِ ضیافت ٍ هیْواًیكٌین؛ خصَصاً اكٌَى كِ هاُ هبارک رهضاى توام شدُ است، هیهی

 بیا؛ هْواى دل ها شَ.   ی دل هاتَ ّن بِ خاًِ
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 خذا دعای تَ سا خَاّذدلت هی ؛طلة کشدیدعا کشدی ٍ اص فضل الْی چیضی سا  ؛خَاستی

 ؛« اىُتُد  كَوَا تَدِييُ» ؛دعَتت سا تپزیشد ٍ دعایت سا اجاتت کٌذ خَاّی خذااگش هی اجاتت کٌذ؟

خذا تَ سا تا  ؛پس ٍلتی خذا تَ سا دعَت کشد .شَدگًَِ تا تَ سفتاس هیّواى ،گًَِ سفتاس کٌیّش

تا خذا ّن دعاّای تَ سا اجاتت  ؛يتِ شایستگی اجاتت ک ؛استمثال کي تَ ؛خَاًذفشا ًذای اراى

 . ٍ دعَت تَ سا اجاتت کٌذ، تَ دعَت خذا سا اجاتت کي َس کِ اًتظاس داسی خذا دعاطّواى .کٌذ

 دعَت خذا اراى است. 

چَى اراى فشاخَاى  .جا داسد اًساى یاد لیاهت تیفتذ ،شٌیذى صذای اراىتا  ؛ٍ تاص اشاسُ کشدین

ٍَ   یيَاْألٍَلِاهللُ يَجِوَعُ  يََِمَ»شَد ٍ دس آى فشاخَاى دس لیاهت ّن یک فشاخَاى دادُ هی. است

ایي فشاخَاى الْی تا شَس ٍ شتاب  اص جاایياًساى اگش  .شًَذی خلك هحشَس هیّوِ ،3«ييَآلخِّرِاْ

ٍ اگش خذای ًاکشدُ  .دس لیاهت ّن آى فشاخَاى تا لطافت ٍ خَشی تَأم خَاّذ تَد ،کٌذاستمثال 

 اراى صذایشٌیذى  اصکشدُ ایا خذای ً ،ٍ غفلت پیشِ کٌذ اعتٌاییتیدس تشاتش اراى جا اًساى ایي

 تایذ تذاًذ فشدای لیاهت ّن فشاخَاًی کِ اٍ سا تِ صحشای هحشش ،شَدًاساحت  ش کٌذ ٍسٍ تُش

ایي دعَت الْی سا تِ  لزا جا داسداعتٌایی تِ اٍ خَاّذ تَد. تَأم تا تلخی ٍ تی ذ کشد،اِحضاس خَاّ

 ٍ استمثال کٌین.  ک گَیین ٍ اجاتتشایستگی لَثَی

 

 لْ فَرَجٓهٔمٕمٔحّٓمَدٍ وٓ آلِ مٔحّٓمَدٍ وٓ عّٓجِ ٰاَللّهٔمّ صٓلِی عٓلی
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