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 کانال امید روزگار –مسابقه مقاله خوانی دهه کرامت 

چهار روز به سمت  امت،یالسلام نقل شده است که آن حضرت فرمود: در روز ق هیاز امام رضا عل

شود. گفته شد: کدام  یم یهمچون عروس که به سمت حجله همراه شود،یم یخداوند همراه

( دیروز )ع یکه به راست ری( غددیقربان، روز فطر، روز جمعه و روز )ع دیروزهاست؟ فرمود: روز ع

السلام در آن از آتش  هیعل میاست که ابراه یروز نیستاره هاست؛ و ا نین آنها مثل ماه بیب ریغد

 را با نصب نشیاست که خداوند، د یروز نیآن، روزه گرفت و ا ۀپس به شکران افت،ی)نمرود( نجات 

و  لتیو( راهنما کامل نمود، و فض شوایبه عنوان )پ السلام هیعل یعله و و آل هیالله عل یصل امبریپ

[ نیاست که ]د یبودن او را آشکار فرمود، پس آن حضرت آن روز را روزه گرفت، و آن روز یوص

 انیعیاست که )اعمال ش یشد، و روز دهیبه خاک مال طانیاست که دماغ ش یکامل شده است، روز

را کامل  نشیاست که خدا د یشود، و آن روز یم رفتهیالسلام پذ همیوستان آل محمد عل( و دیعل

شود و آن را چون غبار پراکنده  یالسلام( م هیعل ینمود، در آن روز خداوند متوجه اعمال مخالفان )عل

را در  یکرامت اله یدهد که کرس یدستور م لیاست که خداوند به جبرئ یو آن روز دهد. یقرار م

او  یها به سو بر آن بالا رود، و تمام ملائک از تمام آسمان لیالمعمور نصب کند و جبرئ تیمقابل ب

مان و اما یعل انیعیش یو برا ندیگو یو آله را م هیالله عل یآل محمد صل یمدح و ثنا ند،یآیگرد م

ت که خداوند به کاتبان اس یکنند، و روز یآنها از فرزندان آدم استغفار م نیهم السلام و محبیعل

 انیعیالسلام و ش همیعل تیتا سه روز، از محبّان اهل ب ریغد دیدهد که از روز ع یاعمال دستور م

ثبت  لسلاما همیو امامان عل یآنان را به عنوان احترام به محمد و عل یآنها رفع قلم شود، و خطاها

السلام و بستگانش قرار داده است، و  همیمحمد و آلش عل یاست که خداوند برا ینکنند، و آن روز

و خودش  الیکه بر ع یکه در آن روز عبادت کند و کس یاست که در آن، خداوند بر حال کس یروز

بخشد و  یم جاتو او را از آتش ن د،یافزا ی( میو برادران )و بستگانش( توسعه دهد )در رزق و روز

 ه،دیدهد و گناهان آنها بخش یشده قرار م هرفتیرا در آن، پذ انیعیاست که خداوند، تلاش ش یروز

و پاک شدن وبال )گناهان( و روز بخشش  ،یو روز برطرف شدن سخت شود. یقبول م شانیها و عمل

و  شودیکه در آن دعا مستجاب م یاکبر است، روز دیو عطا و روز نشر علم و روز بشارت و روز ع

)و کهنه( است، و روز عهد معهود، و  اهیلباس )نو( و کندن لباس س دنیبزرگ و روز پوش گاهیروز جا

 است، و السلامهیعل نیرالمؤمنیام ۀعیبخشش و گذشت از گناهکاران ش زها و روروز درو شدن غّصه
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( سبقت گرفت و روز صلوات فرستادن بر محمد تیو ولا ها ی)به سمت خوب دیاست که با یآن روز

اعمال و  یو آله و روز قبول هیالله عل یو محمد صل تیاهل ب دیو روز ع یو آل اوست، و روز خشنود

و روز  یو روز تجارت و روز دوست نیمؤمن یها( است، و روز راحت شدن )پاداش ادیروز درخواست ز

نمودن )نفس( و روز ترک کبائر و گناهان است، و روز  زهیو روز پاک است. یبه رحمت اله دنیرس

را افطار دهد،  یکه در آن روز، مؤمن روزه دار یدادن به روزه داران است. کس یعبادت و روز افطار

 ؟ستیثام چفِ یدان یطعام داده است. بعد فرمود: م« ثامفِ» ۀاست که ده نوبت به انداز یمثل کس

(، و آن ونیلیم کیشود  یضرب در ده شود، م یصد هزار )که وقت یعنی. فرمود: ریعرض کردم: خ

: الَْحمُْد ندیرا ملاقات کردند، بگو گریمؤمنان همد یوقت ند،یگو تیتهن گریبه همد دیاست که با یروز

ا را را که م یالسلام؛ حمد خدا همیوَ الْاَئِّمَۀِ عل نَیالْمُؤْمِنِ رِ یاَمِ ۀِیَبِوِلَا نَیجَعَلَنَا ِمنَ اْلمُتََمسِّکِ یلِلَّهِ الَّذِ

السلام قرار داد. و روز  همیالسلام و امامان عل هیعل یمؤمنان عل ریام تیبه ولا انیجزء تمسک جو

برادر مؤمنش تبسّم کند،  ۀبه چهر ریکه در روز غد یاست، پس هر کس مانیمردم با ا ۀتبسم به چهر

از  ی( او را برآورده سازد و قصرییایهزار حاجت )دن ونظر رحمت افکند،  امتیخداوند به او در روز ق

ه ک یاست، پس کس نتیسازد، و آن روز ز یاو را نوران ۀکند و چهراو بنا  یدر بهشت برا دیدرّ سف

بپوشد( خداوند، گناهان بزرگ و کوچک او را  بایکند )و لباس ز نتیز ر،یروز غد یخود را برا

و  .سندیروز را بنو نیحسنات و درجات ا ندهیکه تا سال آ کندیرا مأمور م یو فرشتگان بخشد،یم

که  یبا سعادت خواهد داشت. کس یرا دارد و اگر زنده ماند، زندگ دیرفت، پاداش شه ایاگر از دن

د سرزن یروز، به مؤمن نیرا طعام داده است. اگر در ا نیقیو صدّ ایتمام انب ایرا طعام دهد، گو یمؤمن

دهد و هر روز، هفتاد یو قبر او را توسعه م کندیکند ]خداوند[ هفتاد نور در قبر او وارد م داریو د

مؤمنان  ریام تیکه ولا یمثال مؤمنان. دهندیو بشارِت بهشت م شتابندیاو م ارتیلک به زهزار م

 یت که بر آدم سجده کردند و مَثَل کساناس یاقبول کردند مانند ملائکه ریالسلام را در روز غد هیعل

سوره  3)آیه اکمال  هیروز، آ نیو در ا است سیهمانند ابل رفتند،ینپذ ریرا در روز غد شانیا تیکه ولا

روز بعثتش در نزد او مانند روز  نکهیرا مبعوث نکرد، مگر ا یغمبریپ چینازل شد، و خداوند همائده( 

بعد از خود،  یخود را برا نیو جانش یّ روز، وص نیدر ا رایشناخت؛ ز یبود و حرمت آن را م ریغد

 کرد. یامّتش منصوب م یبرا
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هم چنین حضرت رضا )ع( در قنوت نمازهای روز جمعه برای فرج امام عصر )عج( این دعا را 

 ح(:صلِمیخواندند و مردم را به خواندن این دعا توصیه می کردند )دعای اللهم اَ

 أَيَّدْهُ وَ بِمَلائِكَتِكَ حُفَّهُ وَ رُسُلَكَ و أنبیاَءكَ ِبهِ أَصَْلحْتَ بِما خَلیفَتَكَ وَ عَبدَكَ أصْلِحْ اَللّهُمَ

 وَ  سُوءٍ کُلِّ مِنْ يَحْفظُونَهُ رَصَداً خَلْفِهِ مِنْ و يَدَيْهِ بَیْنِ مِن اسُْلكْهُ وَ عِنِْدكَ مِنْ القُدُسِ بِروُحِ

 لیِّكَوَ عَلی خَلقِكَ  مِنْ لِأحَدِ تَجْعَلْ لا وَ شَیئاً بِكَ  يُشرِكَ لا يَعْبُدُكَ أمْنَاً خَوْفِهِ  بَعْدِ مِنْ أبْدِلَهُ

 .قَديرٌ شَیءٍ کُلِّ َعلی إِنَّكَ ، انصارِهِ مِنْ اجْعَلنی وَ عَدوِّهِ وَ عَدُوِّكَ جِهَادِ فی لَه أْذَنْ وَ سُلطاناً

 و پیامبران کار که همانگونه ده سامان را( مهدی امام)  ات خلیفه و شایسته بنده( ظهور) کار! بارالها

 لقدسا روح با خویش سوی از و بگمار او بر نگاهبانانی فرشتگانت از و کردی اصلاح را فرستادگانت

 همراه رس پشت و رو پیش از دارند، نگاهش گزندی هر از که بانانیدیده و فرما پشتیبانی و یاری را او

 همتا را چیز هیچ و پرستدمی را تو او که ساز دگرگون امان و امن به را او هراس و ترس و گردان وی

 مده ارقر خود ولی به نسبت چیرگی و برتری آفریدگانت از یک هیچ برای و ده،نمی قرار تو مانند و

 کاری هر بر تو همانا که ده، قرار او یاوران از مرا و فرما اجازت دشمنش و دشمنت با جهاد در را او و

 .توانایی
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