اعمال مخصوص شة تیست و سوم ماه رمضان
يجًٕعّ :اعًال يغحذثی

«« آَچّ يخقٕؿ ؽة تيغث ٔ عٕو اعث»».
الف ـ جأكيذ تش غغم.تّ َقم اص تشيذ تٍ يعأيّ  « :ديذو اياو فادق عهيّ
انغالو دس ؽثثيغث ٔ عٕو اص ياِ سيضاٌ غغم كشد :يك تاس دس أّل
ؽة  ،يك تاس ْى دس آخش آٌ )1( ».
ب ـ جأكيذ تش ؽة صَذِ داسٖ
1اياو عهٗ عهيّ انغالو:«پيايثش خذا دس دّْ آخش ياِ سيضاٌ  ،تغحش خٕد سا جًع يٗ كشد ٔ
كًشػ سا يٗ تغث ٔ ؽة تيغث ٔ عٕو  ،خإَادِ خٕد سا تيذاس يٗ
كشد.
ٔ دس آٌ ؽة  ،تّ فٕست خفحگاٌ  ،آب يٗ پاؽيذ »)2( .

2دعائى اإلعالو :فاطًّ عهيٓاانغالو ًَٗ گزاؽث كّ كغٗ اص خإَادِاػ دس آٌ ؽة (ؽة تيغث ٔ عٕو) تخٕاتذ ٔ [ خٕاب] آَاٌ سا تا كى
خٕسدٌ دسياٌ يٗ كشد ٔ اص سٔص تشاٖ آٌ ؽة  ،آيادِ يٗ ؽذ ٔ يٗ
فشيٕد« :يذشٔو  ،كغٗ اعث كّ اص خيش آٌ تٗ تٓشِ تًاَذ»)3( .
3اإلقثال ـ تّ َقم اص جًيم ٔ ْؾاو ٔ دفـ ـ:«اياو فادق عهيّ انغالو تّ عخحٗ تيًاس ؽذ .چٌٕ ؽة تيغث ٔ عٕو
فشا سعيذ  ،تّ غالياٌ خٕد دعحٕس داد أ سا تّ يغجذ تشدَذ ٔ آٌ ؽة سا
دس يغجذ تٕد)4( ».
ج ـ جأكيذ تش فذ سكعث ًَاص

1اياو تاقش عهيّ انغالوْ « :ش كظ ؽة تيغث ٔ عٕو ياِ سيضاٌ ساصَذِ تذاسد ٔ دس آٌ فذ سكعث ًَاص تخٕاَذ  ،خذأَذْ دس صَذگٗ
أگؾايؼ يٗ دْذ ٔ كاس دؽًُاٌ أ سا خٕد تش عٓذِ يٗ گيشد ٔ أ سا
اص غشق ؽذٌ  ،صيش آٔاس ياَذٌ  ،عشقث  ٔ ،اص ؽشّ دَيا يقٌٕ يٗ
داسد ٔ ٔدؾث َكيش ٔ يُكش سا اص أ تش يٗ داسد  ٔ ،أ دس دانٗ اص
گٕس خٕيؼ تيشٌٔ يٗ آيذ كّ َٕسػ تش اْم سعحاخيض يٗ جاتذ َ ٔ ،ايّ
عًهؼ سا تّ دعث ساعحؼ يٗ دُْذ ٔ سْايٗ اص آجؼ ٔ عثٕس تش فشاط
ٔ ايًُٗ اص عزاب سا تشاٖ أ يٗ َٕيغُذ ٔ تذٌٔ دغاب ٔاسد تٓؾث يٗ
ؽٕد ٔ دس تٓؾث  ،اص ًُْؾيُاٌ پيايثشاٌ ٔ فذّيقاٌ ٔ ؽٓيذاٌ ٔ
فانذاٌ قشاس دادِ يٗ ؽٕد ٔ آَاٌ چّ َيكٕ ًُْؾيُاَٗ اَذ! ()5

2اياو فادق عهيّ انغالو « :يغحذة اعث دس آٌ ؽة فذ سكعث ًَاصخٕاَذِ ؽٕد  ،دس ْش سكعث :يك تاس «دًذ» ٔ دِ تاس عٕسِ «قم ْٕ انهّّ
أدذ».
)(6

د ـ جأكيذ تش صياست اياو دغيٍ عهيّ انغالو

1اياو سضا عهيّ انغالو:كغٗ كّ دس ياِ سيضاٌ  ،اياو دغيٍ عهيّ انغالو سا صياست يٗ كُذ ،
يٕاظة تاؽذ كّ َضد قثش آٌ اياو تٕدٌ سا دس ؽة جَُُٓٗ اص دعث َذْذ
 ٔ،آٌ  ،ؽة تيغث ٔ عٕو اعث؛ ؽثٗ كّ اييذ اعث ؽة قذس تاؽذ)7( .
2اياو جٕاد عهيّ انغالوْ « :ش كظ دس ؽة تيغث ٔ عٕو ياِ سيضاٌ ،اياو دغيٍ عهيّ انغالو سا صياست كُذ ـ ًْاٌ ؽثٗ كّ اييذ اعث ؽة
قذس تاؽذٔ دس آٌ ؽة ْ ،ش كاس دكًث آييضٖ فيقهّ يٗ ياتذ ـ سٔح
ْاٖ تيغث ٔ چٓاس ْضاس فشؽحّ ٔ پيايثش تا أ يقافذّ يٗ كُُذ  ،كّ
ًْگٗ اص خذأَذْ ارٌ يٗ گيشَذكّ آٌ ؽة  ،دغيٍ عهيّ انغالو سا
صياست كُُذ)8( » .

ه ـخٕاَذٌ عٕسِ ْاٖ عُكثٕت  ،سٔو ٔ دُخاٌ

اياو فادق عهيّ انغالو ـ خطاب تّ اتٕ تقيش ـ:

«ْش كظ دٔ عٕسِ عُكثٕت ٔ سٔو سا دس ياِ سيضاٌ  ،دس ؽة تيغث
ٔ عٕو تخٕاَذ  ،تّ خذا قغى ـ اٖ اتٕ يذًّذ ـ أ اص اْم تٓؾث اعث ٔ
ْشگض دس ايٍ عخٍ اعحثُا ًَٗ كُى ٔ ًَٗ جشعى كّ خذأَذ  ،دس ايٍ
عٕگُذ گُاْٗ تش يٍ تُٕيغذ.

ايٍ دٔ عٕسِ َضد خذأَذ  ،جايگاْٗ ٔاال داسَذ)9( ».

اإلقثال ٔ :اص اعًال افضٌٔ دس ؽة تيغث ٔ عٕو  ،خٕاَذٌ عٕسِ دُخاٌ
دس آٌ ؽة ٔ دس ْش ؽة اعث)10(. ...

و ـ خٕاَذٌ ْضاس تاس عٕسِ قذس

عيّذ اتٍ طأٔط ـ دس اإلقثال ـ :اص قشائث قشآٌ دس ايٍ ؽة [ قشائثِ]
ْضاس تاس عٕسِ «إَّا أَضنُاِ» اعث .سٔايحٗ تشاٖ ايٍ  ،دس ؽة أّل  ،تّ
فٕست كهّٗ (تشاٖ ًّْ ياِ) گزؽث .اخحقاؿ خٕاَذٌ ايٍ عٕسِ دس
ايٍ ؽة َيض تا عُذْاٖ چُذٖ اص اياو فادق عهيّ انغالو تشاٖ يا سٔايث
ؽذِ اعث ،كّ فشيٕد« :اگش كغٗ دس ؽة تيغث ٔ عٕو ياِ سيضاٌ ،
ْضاس تاس عٕسِ إَّا أَضنُاِ تخٕاَذ  ،فثخ خٕاْذ كشد  ،دس دانٗ كّ يقيٍ
أ  ،تا اعحشاف تّ آَچّ يخقٕؿ ياعث  ،اعحٕاس خٕاْذ تٕد ٔ ايٍ
َيغث  ،يگش تّ عثة آَچّ دس خٕاب خٕد يٗ تيُذ»)11( .

ز ـ دعا تشاٖ اياو صياٌ عهيّ انغالو
يقثاح انًحٓجّذ ـ تّ َقم اص يذًّذ تٍ عيغٗ  ،تا عذس ؽة تيغث ٔ عٕو
ياِ سيضاٌ  ،ايٍ دعا دس دال عجٕد  ،ايغحادِ َ ،ؾغحّ ٔ دس ْش دال ٔ
دس ًّْ ياِ ٔ ْش گَّٕ ٔ ْش ٔقث اص سٔصگاست كّ يًكٍ ؽٕد  ،يكشّس
خٕاَذِ يٗ ؽٕد .پظ اص عحايؼ خذاٖ يحعال ٔ دسٔد تش پيايثش  ،يذًّذ
فهٗ اهلل عهيّ ٔ آنّ  ،يٗ گٕيٗ:
«خذأَذا !دس ايٍ عاعث ٔ دس ْش عاعث  ،تشاٖ ٔنّٗ خٕد  ... ،پغش ...
(دجة تٍ انذغٍ ع ) ،عشپشعث ٔ َگٓثاٌ ٔ پيؾٕا ٔ يأس ٔ ساًُْا ٔ
چؾى تاػ ،جا آٌ كّ أ سا دس صييٍ خٕد  ،تا اطاعث ٔ سغثث يشدو
عاكٍ عاصٖ ٔ ٖٔ سا دس آٌ تّ يذّت طٕالَٗ تٓشِ يُذ گشداَٗ!».
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فضیلت و آداب روز قذر
اإلقثال ـ تّ َقم اص ْؾاو تٍ دكى  ،اص اياو فادق  :سٔصِ ؽة قذس  ،يثم
ؽة قذس اعث)13( .
اياو فادق عهيّ انغالو:ؽة قذس  ،دس ْش عال ْ ،غث ٔ سٔص ؽة قذس
 ،يثم ؽة قذس اعث)14( .
اياو فادق عهيّ انغالو :فثخ سٔص ؽة قذس  ،يثم ؽة قذس اعث .پظ ،
عًم ٔ جالػ كٍ )15( .

انحًاط دعا

