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(زیدعسه)

زمان93/2/17 :
مکان:سالن کنفرانس موسسه بنت الهدی

گزچِ ّوِ سهبى ّب هخلَق خذاست ليكي بزخى اس آًْب اس شزافت ٍ ٍيژگى خبصى بزخَردار است .درست است كِ ّوِ هبُ ّبى سبل ،پزتَى اس
قذرت جْبى آفزيي است; اهّب سِ هبُ رجب ،شعببى ٍ رهضبى ،داراى اهتيبس ٍ بزجستگى ٍيژُ اى ّستٌذ.
ا س جولِ هبُ ّبيی كِ در فضيلت آى رٍايبت بسيبری اس هعصَهبى

رسيذُ است هبُ رجب هی ببشذ.

فزهَد كِ :هبُ رجب هبُ استغفبر اهت هي است پس در ايي هبُ بسيبر طلب آهزسش كٌيذ
اس اهبم صبدق رٍايت است كِ حضزت رسَل اكزم
كِ خذا آهزسًذُ ٍ هْزببى است ٍ رجب را "أصب" هىگَيٌذ سيزا كِ رحوت خذا در ايي هبُ بز اهت هي بسيبر ريختِ هىشَد پس بسيبر بگَئيذ:
«أَسِتَغْفِزُ اهللَ ٍَ أَسِئلُِ التََِّبَةَ».
هحوذبي صفَاى اساهبم صبدق
يبد دادًذ.

سَال كزدًذ كِ دعبيی بِ هي يبد دّيذكِ خيز دًيب اخزت در اى ببشذٍحضزت دعبی" يبهي ارجَ"را بِ ايشبى

اس جولِ فضيلت هبُ رجب آى است كِ ايبم البيض در آى ٍاقع شذُ يعٌی رٍس سيشدّن ٍ چْبردّن ٍ پبًشدّن ٍ اعتكبف بزای خذا ٍ رٍسُ داری ،كِ
در آهَسُ ّبی ديٌی بز آى تأكيذ ٍ سفبرش شذُ است.
اعتكبف پزٍرش جسن ٍ جبى است ،اًسبى آهيشُ ای است اس ايي دٍ ٍ ًيبسهٌذ پزٍرش در ابعبد ٍجَدی خَد؛
اعتكبف ،آهيشُ ای اس چٌذ عببدت بب فضيلت است .رٍسُ كِ خَد عببدتی ارسشوٌذ است شزط اعتكبف است .حضَر در هسجذ ٍ خَاًذى ًوبس ّن شزط
آى است .عبكف سِ رٍس در هسجذ جبهع هقين هی گزدد ٍ جش بزای ضزٍريبت ،كَی دٍست را تزک ًوی گَيذ .خَد را اس حالل ببس هی دارد تب بب
توزيي بٌذگی ،جْبد بب ًفس را بيبسهبيذ .اعتكبف عْذ هَدّت ٍ هيثبق هجذد بب پزٍردگبر است.
يكی اسخَاص اعتكبف سكَت ٍ عشلت گشيٌی است كِ اثزات تزبيتی دارد اگز كسی بتَاًذ سكَت كٌذ سهيٌِ ای است بزای شٌبخت خذاًٍذ هتعبل
چٌبًچِ دراديبى گذشتِ ًيش رٍسُ سكَت ٍجَد داشتِ است بِ طَر هثبل حضزت هزين ٍقتی كِ درد سايوبى اٍرا فزا گزفت فزهَدًذ هي رٍسُ سكَت
گزفتِام.
اگزكسی سبكت شذ ٍبِ خَدش پزداخت ٍخَدش راشٌبخت بِ يبدخذا هی افتذ.
در ٍاقع اعتكبف هبُ رجب يک خذاشٌبسی دٍببرُ است ٍ فزصتی است هٌبسب بزای هحبسبِ ًفس.

