
 ((: محمد آل و محمد علي صلي اللهم( ))ص)محمد حضرت بر فرستادن صلوات صلوات خواص

 :فطستازى غلَات اعجاظ زض(ظ)هحوس حضطت اظ ضٍايتي

 هاًٌس هياٍضز تيطٍى گٌاّاى اظ ضا اٍ ٍ هيسّس اٍ تِ ضا ضْيس ّفتاز ثَاب تعالي حك تفطستس غلَاتي كس ّط:فطهَزًس( ظ) اكطم پياهثط. 1

 .است ضسُ هتَلس هازض اظ كِ ضٍظي

 . ضس ذَاّس چيع آى آهسى ياز هَجة كِ تفطستيس غلَات هي تط كطزيس فطاهَش ضا چيعي ٍلتي. 2

 ذَضز هي چطن تِ ًَضتِ زضآى حضطت ًام كِ هازاهي(هكتَب غلَات)تفطستس غلَات ًَضتي ٌّگام زض(ظ) اكطم پياهثط تِ كِ كسي.3

 .هيكٌٌس استغفاض ٍ ضحوت طلة اٍ تطاي هالئكِ

 علي هحثت ٍ!هحوس اي ضوا تط فطستازى زضٍز ٍ غلَات:زاز است؟پاسد كسام اعوال تطيي هحثَب پطسيسم جثطئيل اظ(:ظ) اكطم پياهثط. 4

 (. ع)اتيطالة اتي

 .هيثطز تيي اظ ضا ًفاق هي تيت اّل ٍ هي تط غلَات. 5

 .است كطزُ جفا هي تط ًفطست غلَات هي آل هي تط ٍ تثَيس ضا(هحوسي گل) سطخ گل كِ كسي. 6

 . است غطاط ضٍضي ٍ ًَض هي تط زضٍز ٍ غلَات. 7

 .ًفطستس غلَات هي تط ٍلي آيس ظتاى تط اٍ پيص هي ًام كِ كسي اًساًْا تطيي گوطاُ. 8

 .هيساظز ضاتطآٍضزُ اٍ حاجت يكػس ذساًٍس فطستس زضٍز هحوس آل ٍ هحوس تط تاض يكػس كس ّط. 9

 .ضَز هي آهطظيسُ اش سالِ ّطتاز ذطاياي تفطستس غلَات هي تط جوعِ ضٍظ زض تاض ّعاض كس ّط.11

 .تفطستس هي تط تيطتطي غلَات كِ است كسي لياهت ضٍظ زض هي تِ ضرع ًعزيكتطيي.11

 . است ٍاجة گَسفٌس شتح ٍ تاز ٍظيسى كطزى عطسِ ٌّگام ٍ جا ّوِ زض هحوس آل هحوس تط غلَات(:ع) ضضا اهام. 12

 .ًيست هحوس آل ٍ هحوس تط غلَات اظ تط گطاهي ٍ تطتط عولي ّيچ لياهت زض(:ع)غازق اهام. 13

 .تاضس آى تِ هحتاج كِ ٍلتي زض زضياتن ضا اٍ هي تفطستس غلَات هي تط هطتثِ زُ ضام زض ٍ هطتثِ زُ غثح ّط زض كس ّط.14

 .ضَز هي آهطظيسُ گٌاّاًص كِ تاضس ًگصاضتِ ظهيي تط ٌَّظ تفطستس غلَات ٍ تگصاضز ّا زيسُ تط ٍ تثَيس ٍ تگيطز ضا گلي كِ ّط. 15

 .اٍست تيت اّل ٍ( ظ)هحوس تط زضٍز هيطَز گصاضتِ اعوال تطاظٍي زض لياهت ضٍظ زض كِ عولي تطيي سٌگيي(:ع)تالط هحوس اهام. 16

 حاجت سي جولِ اظ اٍ حَائج اظ حاجت يكػس ذساًٍس(هحوس آل ٍ هحوس علي غلي ضب يا)تگَيس هطتثِ غس كِ كسي(:ع)غازق اهام. 17

 . هيطَز تطآٍضزُ زًيَي

 . تَز ذَاّس ًواظ ضكعت ّفتاز تطاتط زضٍز آى تفطستس زضٍز آلص ٍ پيغوثط تط عػط ٍ ظْط ًواظ تيي كس ّط. 18

 . ساظز هي تطآٍضزُ ضا حاجتص ذساًٍس تفطستس غلَات هطتثِ سِ كس ّط(: ع) علي حضطت.19

 .كطز ًرَاّس استطوام ضا تْطت تَي(ًالع غلَات)ًفطستس غلَات هي آل تط ٍلي تفطستس غلَات هي تط كِ كسي.21


