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عالی سمه ت   ب 

 همیزخانم سرکار  همدجلسه 
 

الطَّیِّبِهینَ الطَّهارِرَِنَ   حمّد وَآله   م ی سَیِّدنالَالصَّالةُ وَ السَّالم عَاَعوذُ بِاهلل مِن الشَیطانِ الرَجیم بِسم اهلل الرَحمنِ الرَحیم وَ

 . االن إلی قیامِ ََومِ الدَّن لَعنةُ اهللِ عَلَی أعدائِهِم أجمَعینِ مِنَو  الْمَعْصومِینَ

به بعد است، در فهرست کتااب گاااه کنیاد،     022صفحۀ  )ره(ای است در بحث آداب الصالۀ امام خمینییک جمله

گویاد قتتای شایطان از رااؤر ما من      دی است. آگجا مای استفاده از شیطان به خدا را گفته است. این بحث خیلی ج

کند، اینجا لشکرش را بیند راؤرش کامالً مذؤبی است، یعنی رواؤر مذؤب را با مردم رعایت میشود، میگاامید می

آقرد، ماالالً  ؤا را در مای کند، حسادت، تکبیر، عجب، سوء رن باهلل، عصبیت، اینکند به تلب اق حمله میجمع می

گوید رقز تیامات مان اصاالً باوی بهشات را باه اق       من ؤمه ممتازگد، فامیل تو اصالً گباشند. این را خداقگد میفامیل 

داگد خدا چیست. حا  خادا ق ماردم چیسات؟     تدر این عصبیت این را پُر کرده، اصالً گمیدؤم. چرا؟ چون اینگمی

 تان را زیاد کند. ح  ؤمسر چیست؟ خداقگد توفیقات

    گاذاری کارده اسات. در تارآن باه ساه خاگاه اشااره         محیط مقدسی است که خداقگد برای آن تاگونخاگواده، یک 

ای اسات کاه خادا    گوید بیات اهلل خاگاه  کند. یکی بیت عنکبوت، یکی بیت خراب شده ق یکی بیت اهلل )که میمی

 دؤد گامش از آگجا برقد( اجازه می

الرّجل سیّد اهله و فرماید: می )ص(ی خاگم یکی آتا. حضرت محمّدخاگواده، یک سازمان است، دق تا مدیر دارد. یک

این گکتۀ مهمای اسات. مادیر خااگواده را از زباان       ، مرد مدیر خاگواده است ق زن مدیر خاگه است.المراۀ سیدۀ بیتها

بهترین الاوی شماسات بارای سابک زگادگی. ایشاان       )ص(فرماید: حضرت رسولشنویم. ترآن میپیغمبر داریم می

 اگد. فرماید مَرد، مدیر خاگواده است. این را ما باید بپذیریم. گاوییم برق بابا، مردؤای امرقز را گافتهدارد می

 به قاساطۀ ایان  فرماید مردؤا توّام خاگه ؤستند. ... می الرجال قوامون علی النساءفرماید: سورۀ گساء می 43ترآن آیۀ 

 ؤا را برتر کرده است. ما، یا باید حرف خدا را زیر پا باذاریم یا باید باوییم بندۀ خدا ؤستیم. که خداقگد آن

شاود،  اگدازگد خیمه درست میگذارگد ق رقیش پارچه میفرمودگد چوبی را میحضرت آیت اهلل جوادی آملی می

گویند ایشان قتتی حضرت عباا   م میالسالؤای امام حسین علیهگویند. مالالً در رقضهاین چوب را توّام خیمه می

 السالم شهید شد، آمدگد این چوب را کندگد ق خیمه خوابید. یعنی توّام دیار رفت. علیه

 تبالً گفتم، مرد در سه جا باید توامیّت به دست بیاقرد: خاگۀ پدرش، کنار ؤمسرش ق در جامعه. 

رش را توّام تربیت کند در خاگه. بعد، شوؤرش را ؤم اش است پساالن شما مادر پسر ؤستید، مادر پسر قریفۀ شرعی

 گذارد. شکنند، فرعوگند. حرف خدا را زیر پا میدر خاگه گشکند. کساگی که شوؤرشان را می

 61/62/99تاریخ جلسه: 
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کنای. قلای قتتای    کنی خودت احسا  آزادی مای خواؤد. قتتی شما توی خاگه پدر را توّام تربیت میپسر، پدر می

 ای. پاشیده شکنی، ؤمۀ زگدگی راپدر را می

 چرخد. یک رقز به گفعتان است یک رقز به ضررتان.فرماید: ایّام بین شما میدر سورۀ فرتان می

 فرماید: از رقزی که به گفعتان است برای رقزی که به ضررتان است استفاده کنید. السالم میحضرت علی علیه

ی که داریام  الماللؤا، ق به مشکالت شوؤرم گااه کنم! مالل ضربمن باید حدقد الهی را رعایت کنم. گباید به عادت

  ؤایات باد   بینای، یعنای چشام   بیند. قتتی باد مای  تان خوشال میگوید چشمگوید: چیزی چه خوشال است میمی

بینی، اق که بد گیست. خداقگد ؤمۀ بندگان خودش را دقست دارد. پس چرا من باید اق را بد بیند. خودت بد میمی

ؤاا در رفتارشاان   بینم؟ باید خاوب ببیانم. ایان را بایاد خااگم     م؟ پس من باید تجدیدگظر کنم که چرا دارم بد میببین

 عوض کنند. 

آقرد، یعنی گهی کارده، گهای    الؤایی که خداقگد با گوید آنفرماید تجسس، گناه کبیره است. در فقه میترآن می

 شود. جز با آتش پاک گمی یم، کسی آن را مرتکب شود گناه کبیره است کهمستق

گوید پسر باید سیّد باشاد. بایاد آتاا    فرماید، ما به زکریا که دعا کرد بچه دادیم. اینجا میدر ترآن قتتی خداقگد می

شود؟ قتتی پدرش آتا باشد. در بحث سورۀ یوسف، قتتای حضارت   تربیت بشود. کدام پسر در خاگه آتا تربیت می

فرماید یوسف به طرف در فرار کرد، این از پشات لباساش را کشاید.    ا، ترآن میکند از دست زلیخیوسف فرار می

یک مرتبه سیّد این زن، در کنار در پیدایش شد! یعنی شوؤرش پشت در پیدا شد. پس دیدید، شوؤر سید است، در 

 فرماید: ما به تو یک پسر دادیم که سیّد است، آتاست. ترآن آتا است. در دعای حضرت زکریا، در پاسخ خدا می

 ارزشم. پس، مَنی که مسلمان شیعه ؤستم، ق ترآن را تبول دارم، باید شوؤرم را سیّد ببینم، قاال بی

گوید: یک مرتبه آتای این خاگم پشت در پیدا شد. آن قتت این زن فوراً فیلم بازی کارد.  سوره یوسف می 52آیه 

کاه زگاداگش بیاگادازی یاا     کردی؟ جاز ایان  من گظر سوء داشته، اگر این به تو گظر سوء داشت چه میگفت: این به 

 عذاب دردگاک به اق بدؤی؟ اینجا شاؤدی آمد ق تضاقت کرد. 

دست  عرضه،مرد باید در خاگه سیّد تربیت شود اگر از جنس پسر است. مادر ح  گدارد اق را تحقیر کند. باوید: بی

 طور. شوی. از آن طرف، به شوؤر ؤم ؤمینکاره میچق پاچلفتی، ؤی

قزد. برقیاد ق اساتفاده   ؤاای بهشاتی مای   فرماید: آگاه باشید در ایام رقزگار شما، یاک گسایم  می )ص(حضرت محمّد

 کنید. ق قتتی که این گسیم گذشت، تمام شد. 

آید قاتعااً ؤام   ؤم به ایشان فشار می کنند قاتعاًدؤند. بسیار خوب دارگد تالش میؤایی بسیار خوب جواب میخاگم

گاویم کاه در   ؤا تبریک میبینم. خیلی به آنؤایشان ررا میبینم. توی گوشتارشان، گفتارشان، رگجدارم تغییرات می

تدر موفقند. این خودش خیلی ارزش دارد. زن در تغییر خودش موف  باشد خدا حتماً زگدگی را تغییر خودشان این
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کند. خدای مقلاب  دؤند، خداقگد تغییرات اساسی ایجاد میکند. کساگی که خودشان را تغییر میبرایش درست می

 کند. کند، خاگوادۀ ؤمسر را مطاب  اق میمی ؤایش را عاتبت به خیرگرداگد، بچهالقلوب، تلب شوؤر را برمی

گد. این برتری را من باید بپذیرم ق حفارات  فرماید: مردؤا ذاتاً آتا ؤستند، برترمرد در خاگه باید توّام باشد. ترآن می

 ؤا در این گرقه شما ؤست. کنم. پسرؤا توام زگدگی مادر ؤستند. خیلی گعمت

 کانم  تار لباست،  کنم که یک مَردی است که ؤر دتیقه گان من سرجایش است، غذای من سرجایشمی من شکر

السالم علیهعلی برای حضرتچطوری ) (فاطمه زؤرارقز. حضرت خرد شبخرد آن را میرقد در بازار این رامیمی

زماین شادگد، در کوچاه، در بساتر      گقاش کار کرد. بچۀ اق را کشتند، سیلی به صورتش زدگد که جلوی فرزگدشاان  

 (اگدفرمایند این دق تا اجازۀ مالتات خواستند با تو. )چقدر پَست قکالیفمی آیندمی )ع(بیماری ؤستند. حضرت علی

 کنند. می ساء را تبولالنِوامون علیتَ جالُتوام! ... خاگم، الرَ کنیزم، آتا را سیّد دید، گفت: خاگه، خاگۀتوست ق منخاگ

تواگم باویم من برترم. پس باید چکاار  آگچه را خداقگد االن برای من ترار داده، من لیاتتم ؤمین بوده. پس من گمی

گفتیم گفرات را راجع به من باو. حقیقت را ؤم بااو!  دادیم میشوؤرمان میشد ما یک برگه دست کنیم؟ اگر می

 عیب ق گقص ؤستیم. کنیم قاتعاً بیکه برقم خودم را درست کنم. ما فکر می

اش داریام. در خاگاه   فرماید من مرد را عمود خیمۀ زگدگی تو ترار دادم، ماا بایاد عماود گااه    گد میپس قتتی خداق

ؤاا را آتاا صادا    ؤا احترام گذاشته شود. آنؤایش این است که به آنبیت شوگد، یکی از شاخصهپسرؤا باید توّام تر

طور. اق را ؤم باید آتاا  دؤیم. شوؤر ؤم ؤمینفرماید ما به شما سیّد میکنیم. به کلمۀ آتا عادت کند. چون ترآن می

 صدا کنم. 

ؤاا  شوگد احترام باذارگد. بچهؤا ؤم مجبور می، بچهگذاریکنی، در لفظ احترام میقتتی شما شوؤر را آتا صدا می

ؤاا را  ؤا باید جلوی پای پدر ق مادر بلند شوگد. قریفاۀ پادر اسات کاه بچاه     باید به پدر ق مادر احترام باذارگد. بچه

خواؤاد از در تاو بیایاد، ؤماه بایاد برقگاد جلاوی در اساتقبال. اق         جلوی پای شما بلند کند ق بالعکس. قتتی بابا می

ؤا را باید ؤا به ایشان توؤین شود، گباید به شما توؤین شود، ایناش باید در خاگه حفظ شود. گباید جلوی بچهتوّامیت

 مواربت کنیم. باید یواش یواش اجرایش کنیم. 

جاا  سلطنت ق داقری متعل  به خداقگد قاحد تهار است. ما باید ذخیرۀ مهرباگی را برای تیامت، از اینجا بباریم. از این 

گوید چون به حرف من کردی اشکال گدارد. چون از باوییم خدایا، من این کار را کردم به حرف تو، خدا ؤم می

 آگجا آقردی، من تبول دارم. 

 گاداریم! در  اماداد  اسالم اصالً کمیتاه  شود. ما درمی داد فامیل برسد، خیلی از مشکالت ما زقدتر حل اگر فامیل به

کناد  فامیل فقیر به عهدۀ فامیل پولدار است را داریم. اقل پدر ق مادرش، بعداً بچۀ فقیرش که کار می اسالم، ما گفقۀ

اش ق چیزؤایی که در ترآن رقد. بعد اطرافیان ق ؤمسایهتر میطور درجه به درجه پایینؤمین .ق گدارد، بعداً اتوامش
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مهم است. من باید مشکالت فامیلم را حل کنم. قلای   به آن اشاره شده است. حواستان باشد، فامیل در اسالم خیلی

اگاد! گاه. فامیال دیااران ؤام ؤماین       تدر تنگ گظر گباشیم که فقط مال من خوبند از آسمان افتادهؤا اینگسبت به آن

کنید! اق ؤم پسرش را دقست احترامی میگذارید، بعد مادر شوؤر را بیاست. االن شما به مادر خودتان احترام می

شاوید باه   اش را دقست دارد. من باید این را بپذیرم. ؤمۀ شما ؤم فاردا رقزی ماادر شاوؤر مای    د، ؤرکسی بچهدار

کناد! اگار شاما خاوب     ؤا ؤستید! آن قتت بعداً ببینید با شما چکاار مای  تان که در این کال خاطر ؤمین یک بچه

 . کنندباشید با شما خوب برخورد می

در دلش به اگدازۀ یک خردلی عصبیّت باشد در رقز تیامت با اعراب جاؤلیت  فرمودگد: ؤرکس )ص(حضرت محمّد

دار کعبه بودگد، یک تتلای اتفاا    که پرده )ع(( در زمان حضرت عبدالمطلب3/323/0شود. )منبع الکافی ور میشمح

بخورگاد باویناد کاه ماا     ای که متهم ؤستند به تتل، بایاد بیایناد تسام    گفر از تبیله 25افتد. بعد، تاگون این بود که می

گفار   5گویند ما گبودیم، خورگد میآیند تسم میگفر پیش عبدالمطلب می 34گویند. تَسامه می گکشتیم. به این تاگون

 34آییم تسام درق  بخاوریم.   دؤیم، شما دست از سر ما بردارید. ما گمیتا شتر به شما می 5گویند ما آیند، میگمی

آید که دیۀ آن مقتول را بدؤد. سال بعاد در  شود ق کسی ؤم گمیؤا تمام میبه گفع این خورگد.گفر به درق  تسم می

شاوگد  گشتند به شهرشان، دچار طوفان میگفر داشتند از مسافرت بر می 34ؤا تسم خوردگد این ؤمان رقزی که این

شاوگد،  ؤا میالمالل عربمیرگد! این    ضربؤا آگجا میبندد، ؤمۀ اینآید در غار را میافتند سنای میدر غاری می

 شود. میرید. از آن به بعد رسم میکه اگر تسم درق  بخورید می

کننادۀ تاو باه    گو به یادآقرگدۀ خداقگد در دلهاا ق دعاوت  گوید، آن است که بداگی اذاناما، ح  کسی که اذان می

ای است که خداقگد ترار داده، پس بایاد از اق باه   ضهاق بهترین یاری کننده براگجام فری باشد،سوی سود ق فایده می

اش شکر کنی. اگر در دل گسابت باه بعضای از کارؤاای اق بادبین ؤساتی، در ایان تضایه بایاد          خاطر این کار گیک

ؤای خداقگد است. با گعمات خداقگاد بایاد برخاورد     خوشبین بوده اق را به چیزی متهم گکنی که اق، گعمتی از گعمت

 داشته باشی ق شکرگذار پرقردگار خویش باشی. )به گقل از یکی از مادران( گیکو ق شایسته 

کند. دیاار عیاوب اق   گوید! چون پیش شما مصوگیت پیدا میرقد اذان میاگر شوؤرتان این گقل را بشنود حتماً می

 بینید. را گمی

اش ی تجرباه در زگادگی آیناده   ؤا اشتباؤات پدر را باه پسارم بااویم تاا بارا     اگر بعضی قتتس ال یکی از مادران: 

 استفاده کند، ایراد دارد؟ 

 کناد ق تاو  شود یا تهمت. چه بسا اق کارؤای خوبی دارد میکه این غیبت می، اصالً گاویید. به جهت این بلهپاسخ: 

فهمند. به ؤایچ عناوان گااو.    کنند، قلی اطرافیان گمیفهمی. خیلی مواتع بعضی از اقلیاء خدا کارؤای خوب میگمی

 صحیح بسا کارؤای اقبدؤیم. چهایشان گمرهدراین ارزیابی به کنیم قگداریم دیاران را ارزیابیح  چه؟ ماتجربه یعنی
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 است ق کارؤای تو غلط است. 

 ی؟ کنؤایش را گوش میگوید چرا بابا را تربان ق پادشاه خاگه کردی ؤمۀ حرفپسرم میس ال یکی از مادران: 

ؤله، بله، بابا ل سیّد اَجُکه خدا فرموده الرجال توامون علی النساء، پیغمبر خدا ؤم فرموده الرَبله؛ باو برای اینپاسخ: 

 پادشاهِ خاگه است. 

 در مورد توّام بیشتر توضیح دؤید. س ال یکی از مادران: 

خواسته، ق اق را برتر کرده است. ق مرد عباادت گکناد از اق تباول اسات      توّام، کسی است که خدا از اق گفقهپاسخ: 

 دؤد! چون گفقۀ تو را می

خواؤد. ؤمان گفقاه دادگاش،   ما زگان، باید صد در صد عبادتمان را خودمان اگجام دؤیم. قلی خدا از مَرد این را گمی

رکعت گماز بخواگد بعد ؤم در خاگه استراحت کند ق به سرکار بارقد. خداقگاد    71 شود، تمام شد. مَردعبادتش می

گویناد باه اگادازۀ    آقر ق ساخت اسات مای   دؤد چون رگاج ای که مَرد میگویسد. گفقهاش را عبادت میؤمۀ زگدگی

 گویسند. جهاگی فی سبیل اهلل خط مقدم جبهه است برایش می

بینند برای زنِ متکبر، بله! برای زگی که متواضع است چنین گیسات.  تر میگویید مردؤا خودشان را برکه شما میاین

گویند عاشقی رفات در خاگاه، در زد. معشاو  از پشات در گفات: کیسات؟ گفات: مانم.         ؤای عرفاگی میدر بحث

خواؤمت. رفت یک سال رقی خودش کار کرد. بعد از یک سال آمد در زد گفات: کیاه؟ گفات:    گفت: برق گمی

 کنم داخل شو. ه چی تو. گفت: حاال در را باز میتو، تو، ؤم

 گویید بیا. اگر باویم خدایا تو ؤستی، می "منم"گویم بنابراین، من قتتی به خدا می

ؤاای متکبار اسات. بااطن کاار مهام اسات. باه کلماۀ          گوییم بعضی اقتات مردؤا متکبرگاد، ایان ماال زن   که میاین

شود دل اق را به دسات آقرد. منتهاا، تبال از آن    گفتن ؤم خیلی مربوط گیست. قاتعاً پیدا کنید چطور می "آتاجان"

سورۀ احزاب. قجیه که شوید، خادا   96خودتان را برای خدا عزیز کنید. حبیب خدا بشوید. قجیه شوید. ؤمان آیۀ 

گویند، د: از آن چیزی که دیاران دربارۀ تو  میکند. فرمودگگوید، تو را مبرّی میاز آن چیزؤایی که مَرد به تو می

 دؤیم. ما تو را برائت می

   تاواگی ببنادی، در دؤاان ماردم را     پس این را حواسمان باشد که خدا مرا مبارّی کناد. ق اِلّاا، شاما در درقازه را مای     

 ج اسات! اگار  گویند این جایش کاج اسات آگجاایش کا    تواگی ببندی. ؤرچه ؤم کار خوب بکنی باز مردم میگمی

 گویند درست است. گیرگد، میؤایی که ایراد میات با خدا تشنگ باشد خود ؤمینرابطه

کم لطفی کردگد که ح  من ق ؤمسرم ضایع شده. حاال من چکار بین ؤمسر ق مادر گیرکردم. مادرم متأسفاگهس ال: 

دؤند. حاال چکارکنم؟ اگر با مادر گمیمن  است اؤمیت به گوید خاگوادهچون چند قتت یک بار ؤمسرم میکنم؟ 

 کنم؟ چکار بینم ایشان ح  داردباذارم می گیرم، اگر حرف ؤمسرم را ارزشکه کم محلی کنم عذاب قجدان می
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کنم مادرم به شما کم محلی کارد، اماا   ؤیچی. باو آتاجان. ؤرکی سرجای خودش. باو من عذرخواؤی میپاسخ: 

خواؤی باویی ، اجازه بده من حرف ترآن را اجرا کنم. این را تو باید باویی. تو میترآن گفته ق با لوالدین احساگا

 من امرِ خدا را زیر پا باذارم؟ من از خدا باید بترسم. 

 خَمسِ خاگم شاغل را بیشتر توضیح دؤید چطور محاسبه کنیم؟ س ال: 

شود سالِ خمسیِ من. چون را که گرفتم میکه من اقلین حقوتی شما باید سالِ خمسی داشته باشید. یعنی اینپاسخ: 

گیرد. به حقو  شوؤرِ شود منفعت. به تمامِ حقو  تو خمس تعل  میات بر شوؤر قاجب است حقوتت میشما گفقه

گیرد که مازاد داشته باشد. چون باید خرج تو، خرج زگدگی ق خاگه کناد. اگار سارِ ساال     تو زماگی خمس تعل  می

 مازادش باید خمس بدؤد.  خمسی مازاد داشت، از آن

ؤای کارمند، ؤم خمس برایشان قاجب است، ؤم حج قاجب است ق خیلی چیزؤای دیار. حا  شاوؤر بار اق    خاگم

ام تواگی باویی مان قریفاه  اری باش، باید برقی. گمییقاجب است. اگر شوؤر به اق باوید االن سرکار گرق جای د

 است. 

شود، می اش در خاگه استفادهکند ق حقو اش را بدؤد، مرد که کار میخمسخاگم شاغلی که فرمودید باید س ال: 

کناد. بارای خاگاه خریادن، ماشاین خریادن یاا        ؤیچ مازادی گدارد. این خاگم برای کمک به زگدگی پول جماع مای  

 ؤا ؤم باید خمس تعل  بایرد؟ گذاری. یعنی به ؤمۀ اینسرمایه

گویند آن چیزی است، بعضی میاش خمسگویند پولِ زن ؤمهمراجع میاش باید بپرسد. بعضی از از مرجعپاسخ: 

فرماید: میالسالم علیهگذاشتی، گه. چون پول زن مازاد است ق گفقۀ زن، بر شوؤر قاجب است. امام رضا که برای خاگه

ازدقاج عقد دائم کمبود پول شوؤرش را جبران کند. چرا؟ چون بر شوؤر قاجب است. این  زن، ح  گدارد در گفقۀ

 مطلب حتماً باید از مرجع س ال شود. 

که شوؤرم جلوی گوید. قلی من به خاطر اینبعضی جاؤا قاتعاً من زگدگی شوؤرم را تبول گدارم ق اشتباه میس ال: 

 کنم. اش گمیؤا خراب گشود کوچکبچه

شوؤرت را تبول گداری باشد. ؤرکسی یک گظری دارد. قلی معلوم گیسات کاه گظار مان ؤام صاحیح باشاد.         پاسخ:

مان باشاد کاه گظار شاوؤرمان کمای بااال       بینم. این را باید حوا بینند که من چیز دیاری را میمردؤا چیزی را می

 ؤا به زگدگی توجه داشته باشیم. پایین کنیم ق از گااه آن
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 دعای فرج همراه با ترجمه فارسیمتن کامل 

 

، و اَنْتَ عَظُمَ الْبَالءُ، وَ بَرِحَ الْخَفآءُ، وَانْکشَفَ الْغِطآءُ، وَانْقَطَعَ الرَّجآءُ، وَ ضاقَتِ الْأَرْضُ وَ مُنِعَتِ السَّمآءُ اِلهى

مُحَمَّدٍ وَ الِ مُحَمَّدٍ، اُولِى الْأَمْرِ  وَالرَّخآءِ، اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى، وَ عَلَیک الْمُعَوَّلُ فِى الشِّدَّۀِ الْمُشْتَکى الْمُسْتَعانُ وَ اِلَیک

الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ،  اً کلَمْحِالَّذينَ فَرَضْتَ عَلَینا طاعَتَهُمْ، وَ عَرَّفْتَنا بِذلِک مَنْزِلَتَهُمْ، فَفَرِّجْ عَنا بِحَقِّهِمْ، فَرَجاً عاجِالً قَريب

الزَّمانِ،  فَاِنَّکما ناصِرانِ، يا مَوْالنا يا صاحِبَ فَاِنَّکما کافِیانِ، وَانْصُرانى دُ يا عَلِىُّ، يا عَلِىُّ يا مُحَمَّدُ، اِکفِیانىيا مُحَمَّ

جَلَ الْعَجَلَ، يا اَرْحَمَ الرَّاحِمینَ، ، السَّاعَةَ السَّاعَةَ السَّاعَةَ، الْعَجَلَ الْعَاَدْرِکنى اَدْرِکنى الْغَوْثَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ، اَدْرِکنى

 .بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّاهِرينَ

 

خدایا بالء عظیم گشته ق درقن آشکار شد ق پرده از کارؤا برداشته شد ق امید تطع شد ق زمین تنگ شد ق از 

ما چه در سختى ق چه ق اعتماد ق تکیه  ریزش رحمت آسمان جلوگیرى شد ق تویى یاقر ق شکوه بسوى تو است

در آساگى بر تو است خدایا درقد فرست بر محمد ق آل محمد آن زمامداراگى که پیرقیشان را بر ما قاجب کردى 

ق منزلتشان را به ما شناساگدى به ح  ایشان به ما گشایشى ده فورى ق گزدیک ماگند چشم بر ؤم  ق بدین سبب مقام

کننده ام ق مرا یارى کنید اى محمد مرا کفایت کنید که شمایید کفایت زدن یا گزدیکتر اى محمد اى على اى على

فریاد، فریاد، فریاد، دریاب مرا دریاب مرا دریاب مرا ؤمین  که شمایید یاقر من اى سرقر ما اى صاحب الزمان

 شاکنون زقد زقد زقد اى خدا اى مهرباگترین مهرباگان به ح  محمد ق آل پاکیزه اساعت ؤمین ساعت ؤم

 

 

 

 پایان مبحث 

  همیزجلسه دهم سرکار خانم 

 


