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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

 

 الحجّه ذی ماهی اوّل  مراقبات دهه

دعای بعد  ،ءبین مغرب و عشا نمازروزه، ی اوّل، ایّام معلومات،  الحجّه، دهه مراقبات، ذی: ها واژهکلید

مراقبات روز ، میمر بن یسیع ،لیجبرئگانه،  ذکر توحیدی، اذکار پنجصبح و قبل از مغرب، نماز از 

 .تقاالمذکر، ذاکر، ، الحجّه، نماز حضرت زهرا اول ذی

 

 ، روزروز هفتمیعنی ل، ی اوّدههل و روزهای به روز اوّ است ، عمدتاً ناظرهحجّال های ماه ذیمراقبه

هجدهم  که بعد روزهایی مانند روز عید غدیر و ،و روز دهم که عید قربان است هشتم، روز نهم

به  ی حجّاست که قرآن کریم در سوره ام معلوماتیایّهمان ه، حجّال ل ماه ذیی اوّدهه .است هحجّال ذی

ی بسیار عظیمی است. از پیغمبر این دهه، دهه 1.اَيّاٍم َمْعُلوماتٍ   َو َيْذُكُروا اْسَم اهلِل فی :است اشاره کردهآن 

از ایّام سال،  یک عمل خیر و عبادت در هیچدر پیشگاه خدا، وایت شده که فرمودند: ر اکرم

                                            

 .82یآیهحجّ،یسوره. 1



 

 

 

 

2 

امیدواریم ره ببریم و بتوانیم بهامیدواریم این دهه، بسیار استثنایی است.  2.از این دهه نیستتر محبوب

 ، آماده کرده باشد. ی عظیمورود به این دههبرای کرده باشیم که ما را  وری طیّطالقعده را  ماه ذی

تا روز نهم که روز  ه،الحجّ ل ماه ذیروزه است. از روز اوّیکی از مراقباتی که در این دهه وجود دارد، 

معادل  ،ه روزی این نُو در روایات نقل شده که روزه است اش مستحبهه روز، روزعرفه است، این نُ

ه روز را روزه بگیرد، گویا از بدو این نُ که توفیق دهد به کسی اگر خدا یعنی 3؛ستی تمام عمر اروزه

. است روزه را نشکسته فطِر نبوده وتولد تا روز مرگش در روزه بوده است و اصالً هیچ روزی را مُ

 ه است. الحجّ ی اول تا نهم ماه ذی های این دهه، روزهیکی از مراقبهبنابراین 

از شب اول ماه این نماز آشنا هستند. با آن ن ی عزیزای دیگر این دهه، نمازی است که همهمراقبه

این نماز دو رکعت کند. ادامه پیدا میکه شب دهم است، تا شب عید قربان و شود ه آغاز میالحجّ ذی

ابتدا[ ]هست. هم  یو مختصرنماز بسیار ساده  شود؛ خوانده می نماز مغرب و عشاء بیناست که 

تالوت  ی قرآنی شریفهآیه اینبعد و  ؛َحد  اَ  ُقْل ُهَو اهللُ ی بعد سوره شود؛ی حمد خوانده می سوره

واَعْدنا  وَ : میقات حضرت موسی سی روزِ ی تکمیل شده بر همین ده روزِ است ناظرکه  شود می

ً  َثال ى  ُموس َل ََ ََنلْ را با ده شب تکمیل  آنو : ا ِبَعْشرٍ ْتَمْمناهاَ وَ  : و ما با موسی سی شب وعده گذاشتیم.ثِن

ً  اَ اُت رَبِِّه فَلَتمَّ ِمنق. کردیم َل ََ ََنلْ ات موسی با پروردگارش، چهل این قرار مالقات و زمان مالق ،در نتیجه: ْربَِعن

ا بیاید، به برادرش خواست برای دیدار مو موسی زمانی که می: اُرونَ هِخنِه ِلَ  ى  قاَل ُموس وَ  شب شد.

ََ ل ْصِلْح وَ اَ  وَ . خلیفه و جانشین من باش در قوم من: یقَلْومِ  یفِ  یاْخُلْفنِ  هارون فرمود: ِدي ِِ ْْ َسِِنَل اَُْمْف  : تَلتَِِّ

                                            

2 . َْ َْ ََى اهللِ اَيَّاٍم اََْعَمُل اَصَّاَُِح ِفنَها َاَحبُّ اِ ما ِم ص،1جاالعمال،اقبالطاووس،سیّدبن: اَِْحجًَّ َعْشَر ِذی یاَيّاِم اََْعْشِر يَلْعنِ  َع ََّ َو َللَّ ِم
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ی شریفه تبعیّت و پیروی نکن. همین یک آیه از راه مفسدانگیر و اصالح کن و ش و راه صالح را پی 4

و بعد هم رکوع و سجدتین و بعد هم دوباره در رکعت  شودی اخالص یا توحید خوانده میبعد از سوره

رکوع و است؛ و بعد هم  ها مستحبّ ی نمازو قنوت هم که در همه ،و همین آیه ُقْل ُهَو اهللُ ، حمد و دوم

  5.شود می خوانده سجده و شهادتین و سالم

 جّدر ثواب ح رکعتی موفّق شود؛ این ده نماز دو اگر کسی در این ده شب، به خواندندر روایت داریم 

 از دست ندهیم؛امیدواریم  6اند؛ سهیم و شریک خواهد بود. مشرف شده حجّاجی که در آن سال به حجّ

های حاال هزینه چقدر دشواری دارد! ،جا بیاورید هخیلی سهل است. ببینید اگر شما بخواهید یک حج ب

هجده سال  ،کنینام  ثبتاگر بخواهی برای رفتن به حج گویند می دشواری اینکه ،یک طرف شسنگین

 فرد بایدو بعد هم  ؛نهقسمتت بشود یا  حاال شوی؛ می از داوطلبان رفتن به حج تازه ،نام از ثبتبعد 

کشد. این نماز چند دقیقه بیشتر طول نمیکه  رحالید. زمان بگذارد و امثال اینهایک ماه  اقل حدّ

کسی که آن را  .خیلی بزرگ است ؛از دست ندهیم را دریغ نکنیم؛ سه چهار دقیقه تا دهاین امیدواریم 

در های قبل  در سالبار دیگر هم یادم است  یک د.شودر ثواب حاجیان شریک میجا بیاورد،  به

هستند و شریک شدن هم  فداه ارواحنا االعظم اهلل ه، حضرت بقیّکه در بین حاجیان ماشاره کرد مان جلسه

                                            

 .148یآیهاعراف،یسوره. 4

اوّلیدهه اعمالالجنان،مفاتیحقمی،محدّثو127ص،2جالشّیعة،وسائلحرّعاملی،و713ص،1جاالعمال،اقبالطاووس،سیّدبن.3
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 تیموقع نیا سستی نکنیم و داند! امیدواریم خدا می !هچیعنی داند خدا می ،آن حضرت جّدر ثواب ح

 .از دست ندهیم برجسته را

آشنا با آن عزیزان  دارد، دعایی است که وارد شده است.ی دیگری که برای این دهه وجود مراقبه

-شروع می هالحجّ از صبح روز اوّل ماه ذی ،این دههدر گویم. می برای یادآوری من فقط منتها هستند؛

یعنی  ،بعد از نماز صبح و قبل از اذان مغرب ،ه روزدر این نُ کنید تا عصر روز عرفه، یعنی روز نهم.

و لطیفی  دعای بسیار زیبا ؛7نقل شده است انالجن مفاتیحدر دعا  ؛شودهنگام عصر، این دعا خوانده می

خوانید. هم ب، این دعا را کنید هفتاد بار استغفار میموقع که  عصر، همان !دریاسپب خاطربه است. 

این شاءاهلل  نا ،عنوان یکی از تعقیبات نماز صبح از صبحتان را تمام کردید، بهکه نمها هم بعد از این صبح

 برید. خوانید و بهره میمی دعا را

 8پنج تا ذکر توحیدی بسیار لطیف و عظیم و عمیق است ،ستای که برای این دهه هچهارمین مراقبه

به این  است ی حضرت عیسیو این هدیه .آورد مریم بن برای عیسی یلخلکه جبرئیل 

. ، محرومنداندعرضه کرده چه حضرت عیسیاز آن مسیحیان ند؛محروم انامّت خودشامّت. 

اقل  حدّ انسان دارد.خود را  لطافت، عمق و زیبایی خاصّیک هرکه  ذکر توحیدی است پنج ،حال ره به

اگر کسی  است. صد بارروزی  یکهر ،کمالش ه حدّالبتّ بگوید؛ از این ذکرها را یک، هربارده روزی 

ولی اگر نه،  ؛بگوید بارصد روزی را یک هرشادابی و شوقش را دارد،  ،توان ،حال ،فراغت ،انامک ،فرصت

کفایت  شاءاهلل نا ،هم بگوید بار دهرا روزی یک ، هردید که وقت ندارد یا آن شادابی و طراوت را ندارد

                                            

 ماه اوّل ی دهه  اعمالالجنان،مفاتیحقمی،محدّثو167صزادالمعاد،مجلسی،و788ص،1جاالعمال،اقبالطاووس،سیّدبن.3
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بسیاری از این اذکار  .برد برد؛ واقعاً زمان اندکی می گفتنش، زمانی نمی ؛ ده باراست تا ذکر پنج .کندمی

 ادهپی دارد پشت فرمان است یا ؛روددارد جایی میوقتی  ،آمد در خیابان و تواند موقع رفتمیانسان  را

مند  مشغول باشد و از نور این ذکرها بهره هابه این ذکر در درونانسان ها، وقت طور این .، بگویدرودمی

 شود. رونی، تاریکی بر وجود او مستولی های بیکه از ظلمت صحنهجای این به ،شود

و  وارد شده مؤمنان است که از امیر رد توحیدییا وِ ی این دهه، یک ذکر توحیدیپنجمین مراقبه

ُهوِر ل ِاَل لَه ِالَّ اهلُل َعَدَد َاْمواِج اَُُِْحورِ  :بسیار زیبا و لطیف است  یاقل روز ال 9.ل ِاَل لَه ِالَّ اهلُل َعَدَد اَلَّناَِی َو اَدُّ

 اگر .باشد کمتر فحهنصف ص شاید از یک پاراگراف است؛برد؛ زمان اندکی می .بگویداین ذکر را  بار کی

 امید آن را بگوید، ده باردر هر روز اگر شاءاهلل  نابهره ببرد، ذکر  اینکمال از  کسی بخواهد به حدّهم 

  شود.تر تر و تاباندرخشندهخیلی انوار توحیدی در قلب او  است که

ممکن است  دارد. ای های ویژهخصوصاً مراقبه ،ل این ماهروز اوّامّا  این ده روز.های مراقبهبیان این از 

العادگی خاص  ، فوقی روز اوّل این ماهولی روزه ؛ل را روزه باشدی نُه روز اوّبه دالیلی نتواند همهانسان 

با همان روزه حال، اگر  10.هشتاد ماه روزه گرفتن استمعادل  آن در روایات داریم که اجر خود را دارد.

-اشاره میهای آن بحث از ایگوشهبه رمضان، در ماه  دهد هر سال د توفیق میخداونمعنایی باشد که 

 آن روح و عمق روزه هم همراهش باشد، خیلی عظیم خواهد بود.  تا کنیم،

که  ، دو تا نماز دو رکعتی استاین نماز .است ی زهرا نماز حضرت فاطمه ،ی این روزدومین مراقبه

؛ َحد  اَ  ُقْل ُهَو اهللُ ی پنجاه بار سورهو  است حمد ی بار سوره یک ،هر رکعتش .شوددرپی خوانده می پی

و بعد از تمام شدن  .خوانیدرا می َحد  اَ  ُقْل ُهَو اهللُ ی بار سوره دویست ،رکعت چهاراین یعنی در کلّ 
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و بعد هم یک دعای  ؛گوییدرا می بیحات حضرت زهراتس ،بعد از سالم رکعت چهارم یعنی نماز؛

  11.است نقل کرده الجنان مفاتیحدر ی قمّ ثمرحوم محدّی دارد که کوتاه دو سه خطّ

 تقریباً .شوده، دو رکعت نماز است که پیش از ظهر خوانده میالحجّ ل ماه ذیروز اوّ ی سومین مراقبه

این نماز، رکعت هر در شود. تواند به این نماز مشغول می بع، نیم ساعت قبل از اذان ظهر، انسانسه ر

 ی ََََْناُه فِ نلْ اَ نَّا اِ ی بار هم سوره دهو الکرسی  ده بار آیة ،َحد  اَ  ُقْل ُهَو اهللُ ی بار سورهده  ی حمد،بار سوره یک

ًِ اََْقْدرِ  َل  ده یک، این سه سوره هربعد از حمد هر رکعت این دو رکعت، در در یعنی شود؛ خوانده می ََنلْ

  12عظیم و ارزشمندی است.بسیار شود. این نماز هم نماز خوانده می بار

در  ،ترسدند این است که اگر کسی از ظالمی میا هل ماه نقل کردای که برای روز اوّچهارمین مراقبه

ِِى :این عبارت را بگویداین روز  ِْ ِِى َح ِْ ِِى َح ِْ این همان حال و هوای  13.یِعلُمَک ِبحاَ یِمَ ُسواَ َح

است؛ مرا از درخواست کردن از تو  کافی ست،ا کافی ست،ا کافی مرا یعنی است؛ خلیلابراهیم 

من دیگر نیازی  چون تو آگاهی بر نیازهای من،نیازهای من.  آگاهی تو بر ای خدا! کند نیاز می بی

ِِى :و بر زبان جاری کنم را بیان کنم بینم که حوائجم نمی ِْ ِِى َح ِْ ِِى َح ِْ این  .یِعلُمَک ِبحاَ یِمَ ُسواَ َح

 ه نقل شده است.الحجّ های روز اوّل ماه ذیعنوان یکی از مراقبه هم به

                                            

 الحجّة.ذیماهاوّلیدهه اعمالالجنان،تیحمفاقمی،محدّثو631ص،8جالمتهجّد،مصباحطوسی،و168صزادالمعاد،مجلسی،.11

 الحجّة.ذیماهاوّلروزاعمالالجنان،مفاتیحقمی،محدّثو167صزادالمعاد،مجلسی،.18
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 این ایّام، ایّام معلومات ؛ما هگفتبرایتان  ش را هم داشته باشید.باطنامیدواریم  است؛ ظاهر اعمال ،این

 د؛اهلل باشن باید ذاکر اسم ،این ایّام معلومات در 14:اتٍ َمْعُلوماٍم اَيّ  َوَيْذُكُروا اْسَم اهلِل ِفیکه قرآن فرمود:  ؛است

ای در این دهه، وجودمان از خدای متعال غافل  لحظه !مغافل باشی نکند م!یعنی خیلی مراقب باشی

 در این دهه، جا دارد دای متعال را به فراموشی بسپاریم!یاد خ ،با اشتغاالت ظاهری و دنیویو باشد 

، ذاکر ی وجود انسانهمه ،مراتب وجود انسان، عقل انسان، دل انسان، روح انسان، بدن انسان ی همه

ی و چه نعم مادّ عقلش در مورد الطاف و نِعَم الهی بیندیشد؛ از غفلت پرهیز کند. تشدّ خدا باشد و به

با عقل  رِخدای متعال. این، ذک نعم باطنی ،چه نعم ظاهری و چه فوق آن ،نعم معنوی ،چه فوق آن

 سوی خدای متعال. ذکرِ ن بهرغبت کردن، میل کردن، پرکشیدن دل انسا ؟با دل چیستاست. ذکرِ 

]حسّ[ ی لحظات، این  انسان در همه ؛؟ ذکر روح، احساس حضور در محضر الهی استروح چیست

رات فرمانبری از دستو ؟ انجام طاعات و عبادات وبدن چیست . ذکرِبا خودش داشته باشد حضور را

هم با عقلش، هم با روحش، هم با دلش و هم با  عیّار ذاکر است؛ تمامانسان گونه،  بدینخدای متعال. 

شما  15:ذُْكرُْكمْ اَ  یاذُْكُرونِ شود که فرمود: وقت چنین عبد ذاکری، مشمول آن بشارت قرآن می و آن .بدنش

عشق و محبّت یعنی آن توجّه سرشار از لطف و  ،این یاد نید، من شما را یاد خواهم کرد.کمن را یاد 

ای که در نمازهای این ذاکر را داشته باشیم. آیه شاءاهلل این دلِ نا، حال یّا یعل به این عبد. الهی نسبت

ه دیدار و مالقات گا که این ده شب، ده شب موعد و وعدهگوید خوانیم، سخن از این میده شب می

 داده است.ی دیدار و وصال وعدهدر این ده شب، خدای متعال  خدای متعال است.

                                            

 .82یآیهحجّ،یسوره .14

 .138ییبقره،آیهسوره. 15
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ی دعاها و اذکاری که در طور به مضامین و محتوا و همین .باشد حقّ شاءاهلل دلمان متوجّه حضرت نا

بعد  .خیلی لطیف و عمیق است ؛خیلی دقیق فکر کنیم ؛شویم، خیلی عمیق وارد شده استاین دهه 

ذکری که از همان پنج تا در  گوییم؟ مثالًداریم راست میگوییم، واقعاً ببینیم این اذکاری که می

 اَشْهَدُ 16 ؛ََُه اَُْمْلُک َوََُه اََْحْمدُ  ؛ََهُ  يکَ َاْشَهُد َاْن لِاََه ِال اَّلُه َوْحَدُه ل َشر  :نقل شده حضرت عیسی

؟ آن ما هبه مقام شهود رسید مببینگویم، وقتی دارم این جمله را می .بینمدارم می ؛یعنی من شاهدم

بینم که پناهگاهی جز حضرت میاست؛ یعنی  لِاََه ِال اَّلهُ  ناظر بر ماین شهود؛ َاْشَهُد َاْن لِاََه ِال اَّلهُ  هم

گاهی جز خدای متعال  تکیهدر زندگی راستی ما  دهم. آیا بهشهادت میو بر این  در عالم نیست حقّ

به  ،مان، به علممان، به دوستانمانبه سالمتیمان، به فکرمان، به اندیشه داریم یا نداریم؟ به پولمان،

هیچ  که دهمیشهادت م یعنی ؛یعنی این َاْشَهُد َاْن لِاََه ِال اَّلهُ  مان تکیه داریم یا نداریم؟ اینهایپارتی

 َاْشَهُد َاْن لِاََه ِال اَّلهُ  ،بگیریم هَلَوَ ی اِله را اگر ریشه نیست. و پناهگاهی جز حضرت حقّ ألهی، هیچ ملجاِ

جز  دش کند، نیستکه انسان را واله و مفتون خو هیچ موجودیدر عالم، دهم که یعنی شهادت می

 ی مه: هََُه اَُْمْلُک َوََُه اََْحْمدُ  شودگفته میآن  از بعدوقتی خصوصاً  ،لِاََه ِال اَّلهُ  یک معنای دیگر. اهلل

هیچ  ؛ یعنیل ُمؤثّلَر في اَولود ال اهلل این است که ؛از آن خدای متعال استها خوبی ی اقتدار و همه

چیز را جز  هستیم؟ هیچ گونه اینی راست بهنیست. آیا ما جز خدای متعال وجود  اثری در عالمِ صاحب

مان را فقط به دست خدا دانیم؟ نفع و ضررمان، کم و زیاد زندگی در زندگیمان مؤثر نمی خدای متعال،

 که آیا به اینها؛ راجعاندیشیدن  ای است برای مقدمه ،بگویید اند یم و بس؟ این ذکرها را که گفتهدانمی

که  !نکند خدای ناکرده با زبان بگوییم و با دل انکار کنیم حقیقت این اذکار در وجودمان هست؟

                                            

 ماه اوّل ی دهه  اعمالالجنان،مفاتیحقمی،محدّثو164صزادالمعاد،مجلسی،و787ص،1جاالعمال،اقبالطاووس،سیّدبن.16
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توجّه  قیحقا نیبه ا جا دارد انسان ،حال هر به فاق!بریم به خدا از نو پناه می است! نفاق ، اینموقع آن

ی که به ملتزم به لوازم این چیزهای تا چه حدّ ما گویند ودارند می چه این ادعیهو که این اذکار  ؛کند

! نه دیگر این ذکرها را نگوییم؛ ،نیستیم گونه عیار آن م اگر دیدیم تمامگوی. نمی، هستیمگوییم زبان می

و توجّه برساند و شوق و همین ذکرها ما را به فکر بیندازد و به آگاهی  شاءاهلل خدای متعال به برکت نا

یعنی کسی  ،کند. خدا جابر است. جابرخدا خودش ترمیم می .گونه شدن را در ما ایجاد کند این رغبتِ

ترمیم ما را  ی اعمال شکسته و بسته خدای متعال باالخره کند.کسی که ترمیم می ؛کندبیره میکه جَ

. هم پایبند باشیم ،گوییم می ، به آنچهچه بیشتر هر واقعاً تا بتوانیم کنیمشاءاهلل توجّه  منتها إن کند؛می

ها را در وجود خودمان حاکم کنیم. لوازم آن گفته هم تالش کنیم کهو ؛ گوییممی چه داریم بدانیم

 .ببریم ای شایسته یبهره ما از این ده روز، دهد کهامیدوارم خدای متعال توفیق  ،حال یّا یعل

ایتان بخوانم و این بر ، یک روایتکنمه شوق شما را برای این اذکار پنجگانه افزون برای اینکفقط  من 

: ای دندپرسی حضرت عیسیونِ حدیث هست که حواریّ ،ذکر به همین پنج راجع .بحث را تمام کنم

، : کسی که صد بارندفرمود؟ پاداشی دارد چه ،را بگوید )این پنج ذکر(کسی که این کلمات اهلل! روح

 ی های او از همه یو در روز قیامت خوب ؛زمینیان عملی بهتر از عمل او در آن روز ندارند ،را بگوید اوّلی

ه بار یا صد بار بگویید. و گفتیم د و ؛یک خط استکه  اوّل ذکرِ]پاداش[ ان بیشتر خواهد بود. این بندگ

دست آورده  گویا تورات و انجیل را دوازده بار خوانده و پاداش آن را به ،ویدی را صد بار بگکسی که دوّم

 ؟تورات و انجیلثواب این دوازده بار خواندن  ،! ثواب آن چیستپرسید: ای جبرئیل باشد. عیسی

گانه قدرت حمل یک حرف از تورات و انجیل را  های هفتای در آسمانجبرئیل گفت: هیچ فرشته

ل  ای است کهین بندهاول]اسرافیل[ زیرا او  برانگیخته شویم؛ ،فیلجبرئیل و اسرا مگر اینکه منِ ،ندارد

ََ ِ َحْوَل َو ل َهُد َاْن ل ِاََه ِال اَّلُه اشْ سومین ذکر -ی را بگوید، و کسی که صد بار سوّم .گفت لَّ بِاَلَّهِ اِ  قُلوَّ

َْ يَ َوََْم  وََدْ يُ َوََْم  ِلدْ يَ ََُه َاَحدا  َصَمدا  ََْم  کَ يَوْحَدُه ل َشر  ، برای او خاطر آن خداوند به -است ََُه ُکُفوا  َاَحد   ُک
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هزار فرشته  ی او را باالتر برده، و هفتاد هزار درجه هزار گناه او را پاک کرده، ده هزار نیکی نوشته، ده ده

 ؛آوردفرستند، فرود میکه آن را گفته است صلوات می های خود را بلند کرده و بر کسی را که دست

مالئکه جز بر پیامبران  گفت: جبرئیل! چنین شخصی که این سومی را صد بار بگوید. عیسی برای)

توسط پیامبران آمده  ،جبرئیل گفت: کسی که به آنچه از سوی خدا فرستند؟دیگر صلوات می یبر کس

شود. این هم از پیامبران به او داده می پاداشِ ؛قدم بماند یعنی ثابت؛ است، ایمان آورده و تغییر نکند

-ای که با خدا ارتباط دارد، او را میفرشته ،ین ذکر. و کسی که صد بار چهارمی را بگویدسوم]پاداش[ 

نگرد و کسی که خدا با نگاه رحمت به او بنگرد، آن با نگاه رحمت می ی گاه خداوند به گوینده آن ؛یابد

شود. برای همیشه تضمین می ،او یعنی سعادتمند بودنِ بخت نخواهد شد، هرگز شقی نخواهد شد؛بد

َِِى اَّلُه وََکفى :ثواب پنجمی چیست؟ پنجمی همان جمله عجیب است گفت: جبرئیل! عیسی ِْ  ؛َح

َْ َدعا َْ اَّلُه ََِم ى ؛َاْشَهُد َِّلِه ِبما َدعا ؛َورآَء اَّلِه ُمْنَتهى سَ نْ ََ  ؛َسِم َْ تَلَِلرََّء َوَانَّ َِّلِه اْلِخَرََ َواْلَو  17.َواَنَُّه َبرىء  ِممَّ

و من  -جبرئیل گفت- او گفت: این دعای من است ؟ثواب پنجمی چیست !گفت: جبرئیل عیسی

تای  باالتر از آن چهار ؛العاده است این دیگر یک چیز فوق 18دهم.جازه ندارم آن را برای تو توضیح ا

 طور که امام رضا ؛ همانبه لوازم این اذکار توحیدی ملتزم باشیمامیدواریم  ،حال یّا یعل قبلی.

ًُ ل إََه إّل اَّلُه ِحصن فرمودند: ََ ِمَ َعذاب یَفَمَ َدَخَل ِحصن یَکِلَم نَا ِمَ اَ ِبُشروِطها َو  :بعد فرمودند ؛یَاِم
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به گفتن  دهد همخدا توفیق دواریم امی .شرط و شروطی دارد ،در واقع این اذکار توحیدی 19.ُشروِطها

 به یاری خدا.  ؛شویمبه شروطش ملتزم  شاءاهلل إن موفّق شویم و هم این اذکار

 

 

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