
 (1)صفحه 

 درباره سایت حاجت

 َصلَّی اهلُل َعلیَک یا َولیَّ الَعصر
کنیم تا هم هر روز یادشان باشیم و هم مورد عنایتشان قرار  هدیه امام زمان )عج(قرار گذاشته ایم که هر روز تعدادی صلوات 

 گیریم؛ و شما را نیز دعوت می کنیم.

هایی که در صف،  انمثل زم – در زمان های بی مصرفدر شبانه روز وقت های زیادی را هدر می دهیم. می خواهیم هّمت کنیم و 

 .(صلوات در روز  یکحتی فقط ) تعدادی صلوات هدیه به آن بزرگوار کنیم  – خیابان، ماشین و ... سپری می شود

و این پیشنــهاد نیز در راستای زنده کردن همین امر می باشد. البته در  یاد آن بزرگوار در هر حال وظــیفۀ هر شیعه ای هست
م هراسـتای این فرهنگ سازی باید همه دست به دست هم بدهیم. قطعًا بدانید اگر وسیله رواج این فرهــنگ زیبا بشوید، 

 :(اخالصالبته به شرط )را به دست خواهید آورد و هم ثواب فراوانی خواهید برد  آقا آن خوشنودی
ْن ُیْنَق » ( می فرمایند:رسول خدا )
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پاداش دارد و نیــز از پاداش همه آنان که تا روز هر کس بنیانگذار روشى نیکو باشد، همچون پاداش کسى که به آن عمل کرده، 
 (۹ص ۵)الکافی، ج«. آن که از پاداش انجام دهندگانش چیزى کاسته شودمند خواهد شد بى رستاخیز به آن عمل نمایند بهره

 ثبت تعداد صلوات ها در سایت حاجت
 چرا در سایت ثبت شود؟ 
  کار جمعی و گروهی هست، در کار فردی نیست. به عنوان مثال آیا ثواب همانطور که می دانید، قطعًا خیر و برکتی که در

یکی هست؟ وقتی روایات را می  فردی با صلوات دسته جمعینماز فرادی با نماز جماعت یکی هست؟ یا ثواب صلواتی 
بینیم، می بینیم که ثواب بسیار زیادتری برای نماز و صلواتی که به صورت جماعت خوانده و فرستاده می شود وجود دارد 

 .به حدی که بیان شده است فقط خود خدا می تواند اندازه آن را بفهمد
را زنده نگه می دارد و نمی گذارد فراموش  این شعائرز جمله آنکه قطعًا این ثواب بیشتر به دلیل فواید بیشتر آن هست ا

شوند. حال وقتی می بینیم برخی از این فواید در ایجاد یک گروه و ثبت صلوات ها در آنجا نیز وجود دارد، چرا نباید پی 
 به ثواب بیشتر و فایده بیشتر آن ببریم؟

 است که: از جمله فوائدی که می توان برای این کار شمرد این
 باعث زنده کردن یاد آن حضرت در جامعه می شود؛ 
 باعث تشویق و برانگیختن دیگران به انجام این کار می شود؛ 
 هرچه بیشتر این سنت حسنة می شود؛ باعث تبلیغ و جا افتادن 
 . .... و 

  و هم در هم نگاه کنید. هم در سایت  مکانی برای ثبت آمار صلوات هایتاندر ثانی شما می توانید به این مکان به دید
)چه از طریق به هر طریقی  قسمتی قرار داده شده است که می توانید تعداد صلوات های فرستاده شده خود ربات تلگرام

 مشاهده کنید. )فرستاده شده در کل، سال، ماه، روز و ...(را با جزئّیات  ریق ربات تلگرام(و چه از ط smsسایت، چه از طریق 

 طریقۀ ثبت 
 :ده است که شما می توانید در آنجا تعداد صلوات قرار داده ش قسمتی حاجت در صفحه اصلی سایت از طریق خود سایت

 های خود را ثبت کنید.
 صلوات هایتان، ضروری است. یشخص ید در آماروارد کردن شماره موبایل برای محاسبه تعداد صلواتی که ثبت می کن نکته:



 (2)صفحه 

  از طریق پیام کوتاه(sms):  برای ثبت صلوات هایتان با این روش، فقط کافی است تعداد صلوات های فرستاده شده را به
 ارسال کنید تا بالفاصله به صورت خودکار در سایت ثبت شود.« ۵000206070300»شماره 

را ارسال کنید و نوشــــــته ها و پیشنهاداتتان را با پیامی دیگر بفرستید )به عدد( صلوات هایتان  فقط تعداد  لطفًا  :)مهم( نکته
 چون در غیر این صورت سیستم صلوات هایتان را ثبت نمی کند.

 :شما می توانید در ربات تلگرامی سایت حاجت عضو شوید و تعداد صلوات های خود را از آن طریق  از طریق ربات تلگرام
 برای سایت ارسال کنید.

در صورتی که می خواهید تعداد صلوات هایی که از طریق سایت و اس ام اس ثبت کرده  اید به آمار صلوات هایتان اضافه  نکته:
 یلتان را در ربات تلگرام ثبت کنید.شود، باید شماره موبا

 نکته آخر
ُلرٍل ِمْنُه »( می فرمایند: امام علی ) َجى ِمْن َکِثٍْی ََمْ ِْ َ

توه آیـى ه سکار اندکى که ادامه یابد، از کار بسیارى که از آن ب؛ َقِلیٌل َتُدوُم َعَلْیِه أ

 (278)نهج البالغه، حکمت «. امیدوار کننده تر است
لوات، و با رقم های باالی ص (گرچه روزانه فقط با یک صلوات  )لذا پیشنهاد می کنیم که سعی کنید بر این کار مداومت داشته باشید 
 ت آن.خودتان را دلزده نکنید. بیشتر به کیفّیت و دوام کار نگاه کنید نه کمیّ 

 اطالعات
در صورت داشتن هر گونه پیشنهاد و یا ایـده ای برای تبلیغ این فرهنگ مهدوی، می توانید از راه های ارتباطی زیر استفاده 

 کنید:
 :آدرس سایت  «haaajat.ir » 
 :آدرس وبالگ « rhaaajat.blog.i » 
 :ایمیل  «info@haaajat.ir  » 
 :۵000206070300»  شماره پیامک » 
 :تلگرام  «ya_mahdi_jaan@ » 

 

 خدا کند بتوانیم غربت آن آقا را کمی کمرنگ تر کنیم

http://haaajat.ir/
http://haaajat.blog.ir/
http://t.me/ya_mahdi_jaan

