
 :ٍٓرهز ه اشالم

 ایٌ ةر دالهت رهایات ةیظتر چَد ّر. ةاطديی يٓجٓد يختوف رهایات اشالم، در آن داطت ٍكٓ ه ٍٓرهز خصٓص در

( ع)صادق ايام از خَیس ةٌ ُيعّوی كِ رهایتی در. اشت دادُ كرار تأیید يٓرد يْى، رهزی عَٓان ةِ را آن اشالم كِ دارٍد

 حوی فْد اةٌ. اشت افتادُ اتفاق رهز ایٌ در كِ داٍد يی هكایعی خاطر ةِ را رهز ایٌ ةزرگداطت حضرت كردُ، رهایت

 :ٍٓیصد يی

 .«اشت طارع يطوٓب كِ دارد تعوق عتاداتی رهز ایٌ ةِ... اشت اهلدر جوین رهزی ٍٓرهز رهز»

 شاةق رهایات ةا يخاهف رهایتی در رهز، ایٌ اًّیت ه ٍٓرهز خصٓص در فراهاٍی رهایات ٍلن از پس يجوصی عاليِ

 :فريٓدٍد دهاٍیلی يَصٓر ةِ خطاب( ع)جعفر ةٌ يٓشی ايام: ٍٓیصد يی

 اشالم كِ اشت ایراٍیان شَت رهز ایٌ. ٍیافتى رهایتی عید ایٌ ةرای ايا ام كردُ جصتجٓ را( ص)خدا رشٓل رهایات يٌ»

 .«كَیى احیا را آن ةخٓاّیى يا كِ خدا ةر پَاُ ه اشت كردُ يحٓ را آن

 :ٍٓیصد يی شپس يجوصی عاليِ

 .«دارٍد ةیظتری طْرت اصحاب ةیٌ ه ّصتَد رهایت ایٌ از تر كٓی شَد جْت از خَیس ةٌ يعوی اختار»

 :ٍٓرهز آداب

 اطارُ يختصر صٓرت ةِ ّا آن از ای پارُ ةِ كِ اشت طدُ ذكر گٍٓاگٍٓی آداب يختوف رهایات در ٍٓرهز رهز خصٓص در

 :طٓد يی

 يٓجب كِ ًٍاز ایٌ شجدُ در كردن دعا ه ٍٓرهز رهز عصر ه ظْر ًٍاز از پس ركعتی چْار ًٍاز یم ٍافوِ، ًٍاز -1

 .طٓد يی گَاّان ةخظض

 : فرياید يی( ع)صادق ايام رهایتی در. خٓش ةٓی اشتعًال ه تًیز هتاس پٓطیدن ه كردن غصن -2

 . «كٌ خٓطتٓ عطرّا ةْتریٌ ةا را خٓد ه ةپٓش را ّایت هتاس تریٌ پاكیزُ ه كٌ غصن ٍٓرهز رهز»

 «اإلكرام ه اهجالل ذی یا» ذكر خصٓصا گفتٌ ذكر -3

 .گرفتٌ رهزُ -4

 .شال هحظِ در كردن دعا -5

 ههی اشت داطتِ ٍگِ را آن اصن ةوكِ اشت ٍكردُ يخاهفت ایراٍیان شَت ایٌ ةا اشالم كِ آید يی ةدشت ٍتیجِ ایٌ

 .اشت كردُ عٓض اٍرا رهح ه يحتٓا


