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 آخرالسهاى ٍ راّکارّای حفظ دیي

  

 :همذهِ

ّای آخشالضهاى ٍ ػختی دیٌذاسی دس ایي دٍساى، تشع اًؼاى  ِ تِ احادیث فشاٍاى دس هَسد فتٌِتا تَخ

اػت؛ تِ ّویي دلیل الصم اػت ساّىاسّای  هَهي ٍ هٌتظش دس اص دػت دادى اػتمادات، تؼیاس طثیؼی

تش اص دػا تشای تؼدیل دس فشج، دػا  هْنفشهایٌذ:  آیت اهلل تْدت هی حفظ دیي دس ایي دٍسُ سا تیاهَصین.

 تشای تمای دیي ٍ ثثات لذم دس ػمیذُ ٍ ػذم اًىاس حضشت تا ظَْس اػت.
 

 :آخرالسهاى در رٍایات
 :خولِ اًذ؛ اص ّای آخشالضهاى اؿاسُ وشدُ اص ٍیظگیهَسد  120( دس حذیثی تِ اهام كادق )ع

 ؿَد. ظلن ٍ ػتن فشاگیش هی (1

  ذ.اً شدُ ٍ اّل حك اص هیاى سفتِحك هٔ (2

 هحتَا ؿذُ، ّواًٌذ ظشفی وِ آى سا ٍاطگَى ًوایٌذ. دیي تی (3

 (254، ف  52ج تحاس االًَاس، ) وٌٌذ ٍ... فا هیتهشداى ٍ صًاى تِ صًاى اوفؼك آؿىاس گشدیذُ ٍ هشداى تِ  (4

ٍلتی پٌدویي فشصًذ اص فشصًذاى هي غایة ؿذ، دس هَسد دیي خَد تؼیاس »: فشهایٌذ هیاهام واظن )ع( 

 (150، ف 51تحاساالًَاس، ج) .«هثادا وؼی ؿوا سا اص دیٌتاى خذا ػاصد هشالة تاؿیذ.
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 شٌاخت اهام: 
پغ اگش اهاهت سا ؿٌاختی، ایي » :فشهایٌذ هیاهام كادق  .هٌظَس اص ؿٌاخت، سػیذى تِ تاٍس للثی اػت

سػذ؛ پغ وؼی وِ اهاهؾ سا تـٌاػذ ٍ لثل اص لیام  )ظَْس( خلَ یا ػمة تیفتذ، تِ تَ ضشس ًویاهش 

 (142، ف  52ج تحاس االًَاس، ) .«كاحة ایي اهش تویشد، هاًٌذ وؼی اػت وِ دس لـگش حضشت لشاس داسد

 ادب: 
تِ خذا ٍ اٍلیاء سػایت ادب ًؼثت ساّىاسی تؼیاس هَثش تشای حفاظت اص دیي دس آخشالضهاى اػت.  ،ادب

تِ وؼی وِ تِ ها اسادت »فشهایٌذ:  اهام كادق هی .خذا ٍ ّوچٌیي پذس ٍ هادس، اص هْوتشیي هَاسد اػت

 (4 ، ف2 أخثاسالشضا، ج ػیَى) «وٌذ ٍلَ تِ دسٍؽ، احتشام وي داسد ٍ اظْاس هَدت هی

 تمَا : 
 .فشهایذ تَدىِ گٌاُ اؿاسُ هیٍصی تٔش سسٍصی تٓش ٍ  تِآى خذاًٍذ دس لش تمَا پیـِ وشدى یؼٌی گٌاُ ًىشدى.

: فشهایٌذ هی اهیشالوَهٌیي .تْتشیي سٍصی، دسن دٍساى ظَْس حضشت اػتایي دس حالی اػت وِ 

اص ؿیؼیاى، تش دیٌؾ هحىن تالی تواًذ، ٍ اص تِ دساصا وـیذى غیثت اهام، دلؾ تِ صًگاس  یهتذاًیذ! ّش »...

 (464، ف 3الْذاُ، ج  اثثات) «ی هي اػت. ؿه، تیشُ ٍ ػخت ًگشدد، سٍص لیاهت اٍ تا هي ٍ دس ستثِ

 آٍرد. ترای دٍری از سخت شذى دل، تایذ تمَا پیشِ کرد؛ زیرا گٌاُ لساٍت للة هی

 :ًواز 
 (7، جالؼوال )وٌض «تِ تذى اػت ًؼثت ػش ّواًٌذدیي،  دسًواص  خایگاُ»: فشهایٌذ هی خذاسػَل 

ػَسُ تَتِ، ًُِ كفت اص كفات یاساى اهام صهاى آهذُ وِ یىی اص آى كفات، اّل ػثادت تَدى  112 دس آیِ

 ٍ ًواز، از اٍلیي ٍ هْوتریي عثادات است. )الؼاتذٍى( اػت.

 

 

 

 

 

 

 :اٍل ٍلت 

 (238تمشُ/) «تش ًواصّا هَاظثت ٍ تَخِ واهل داؿتِ تاؿیذ.»
 ًواص اٍل ٍلت، التذا تِ ًواص اهام صهاى اػت. آثاس ًواص، دس اٍل ٍلت تَدى آى اػت. ی ّوِ

 لرآًی ًواز ّای شاخصِ

 اشعاًِخ جواعت ٍلتاٍل 

 تعمیثاتخَاًذى  للةحضَر  از ًواز هحافظت ًشاطتا 
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 :جواعت 

 (43/تمشُ) «ّوشاُ تا سوَع وٌٌذگاى سوَع وٌیذ.»

 ًِخاشعا: 

  (2/هَهٌَى) «دس ًواصؿاى خاؿغ ّؼتٌذ. ّواًا )هَهٌاى(»
 وؼة خـَع ٍ فشٍتٌی دس ًواص: ساّىاسّای

 یاد هرگ: .1

 .خَد ّؼتینآخشیي ًواص  دس حال خَاًذىِ گَیی وِ ًواص خَاًذ تفىش تا ایيتایذ 

 :تِ ایٌکِ خذا ًاظر استهعرفت  .2

تیٌی، اٍ تَ سا  تیٌی؛ اگش تَ اٍ سا ًوی گًَِ ػثادت وي وِ گَیا اٍ سا هی خذا سا آى»: فشهایٌذ هیپیاهثش 

 (8)هلثاح الـشیؼِ، ف  .«تیٌذ هی

 دٍری از کارّای لغَ ٍ تیَْدُ: .3

اًؼاى تِ اكالح اكالح اهَس  ِ دس آخشت، ًوَد هثثتی ًذاسد.واس لغَ، واسی اػت وِ ًِ دس دًیا ٍ ً

 ؿَد ٍ خـَع تا  ع ػثادات ًواص اػت؛ ًواص تِ ٍاػطِ خضَع ٍ خـَع دسػت هیأػثادت اػت ٍ دس س

 آیذ. دٍسی اص لغَ تذػت هی

  ًشاط:تا 

 ؿَد. ، تاػث ایداد ًـاط دس ًواص هیگشفتيِ ٍضَ تا آب ػشدٍ  هؼَان صدى لثل اص ًواص

 هحافظت از ًواز: 

 تشای حفاظت اص ًواص تایذ ّفت ؿشط سػایت ؿَد:

  شراب:دٍری از 

 فشد تا چْل سٍص لثَل ًـَد. ؿَد ًواصِ یه خشػِ ؿشاب تاػث هی

 :پرّیس از غیثت 

تا چْل  سا ؽا سٍصًُواص ٍ  ًٍذغیثت وٌذ، خذا هشد یا صى هؼلواى ی وِ اصوؼ»: فشهایٌذ هی سػَل خذا

 (322، ف7)هؼتذسن الَػائل، ج «.سا تثخـذاٍ  غیثت ؿذُ فشد ایٌىِ پزیشد، هگش ویًٍ ؿة  سٍص

 :احترام تِ پذر ٍ هادر 

وِ ًگاُ خـن آلَد تِ پذس ٍ هادسؽ تیٌذاصد، دس حالی وِ پذس ٍ هادسؽ وؼی »فشهایٌذ:  اهام كادق هی

 (50، ف4)اكَل وافی، ج «وٌٌذ. هملش ّؼتٌذ، خذاًٍذ ّیچ ًواصی سا اص آى ؿخق لثَل ًوی
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 :پرّیس از حرام خَاری 

 «ای تش سٍی ؿي اػت. وِ حشام تخَسد، ًواص اٍ هثل خاًِوؼی وِ یه لم» ٌذ:ایفشه هیپیاهثش 

 :ُاخالق پسٌذیذ 

 (17ف االخالق، )هىاسم «.وِ ػشوِ، ػؼل سااى ٌوٌذ، ّوچ خاللی، ًواص سا فاػذ هیا تذ»ًذ: دپیاهثش فشهَ

  ترای دیگراى خَاّیتذاز پرّیس: 

 وٌذ. خذاًٍذ ًواص تذخَاُ سا لثَل ًوی

 :صلِ رحن 

ای اتارس! پشّیض وي اص ایٌىِ]تا خَیـاى[ لطغ »: ًذَدفشه دس تابِ اّویت كلِ سحن تِ اتارس یاهثشپ

 «وٌذ. استثاط وٌی، وِ خذاًٍذ ًواصت سا لثَل ًوی

 :حضَر للة 

، للة خَد سا تِ چیضی اص اهَس آى دٍ سوؼت وؼت ًواص تخَاًذ ٍ دسوِ دٍ سی وؼ»: فشهایٌذ خذا هیسػَل 

تشای تَ اص »ٍ ًیض فشهَدًذ:  (249ف ،84االًَاس، جتحاس) «آهشصد. هی ذ، خذاًٍذ گٌاّاًؾ سا دًیا هـغَل ًىٌ

 (259ف ،84االًَاس، جتحاس) .«ًواص چیضی ًیؼت، هگش آى همذاس وِ للة تَ دس حال ًواص تاؿذ

  تعمیثات:خَاًذى 

  حضرت زّرا سالم اهلل علیْاتسثیحات 

  ُتَحیذسَر 

 الکرسیِ آی 

 ؿَد. دادُ اػت ایي هَاسد خَاًذُ ؿَد ٍ تِ اهام صهاى ّذیِتْتش 

 دٍری از لموِ حرام:  
تحف الؼمَل، ) «لموِ حالل، دٍػت خَب َد:ؿ دس آخشالضهاى دٍ چیض وویاب هی»: فشهایٌذ هیپیاهثش 

ای ًیؼت، هگش آًىِ دس آى خاًِ ستا ٍاسد  خاًِدس آخشالضهاى »فشهایٌذ:  ٍ دس خایی دیگش هی (141حىوت

 «ؿَد.

 دعا ترای فرج: 
 «وٌٌذ. ؿًَذ، اال وؼاًی وِ تشای فشج دػا هی دس آخشالضهاى ّوِ ّالن هی»فشهایٌذ:  هی شیىاهام ػؼ

 (112، ف 102تحاس االًَاس، ج )
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 ادعیِ خَاًذى: 

 غریك:دعای  (1

یا اَللَِّٔ یا سٓحٕويُ یا سٓحِینٔ یا » سا تخَاًیذ: ضهاى ایي دػادس آخشالتشای حفظ دیي  ٌذیافشه هیاهام كادق 

 «هٔمَلِّةٓ المُلَُبِ ثَثِّتٕ لَلْثِی ػٓلی دِیٌِهٓ

 هعرفت:دعای  (2
اهام فشهَد: اگش  صًذُ تَدم، چِ وٌن؟ اگش دس صهاى غیثت لائن )ػح(ػشم وشد:  تِ اهام كادق ساسُصٔسٍصی 

 لَنٕ ًَفْؼٓهٓ تُؼٓشِّفٌِْی لَنٕ إِىْ فَإًَِّهٓ ًَفْؼٓهٓ ػٓشِّفٌِْی اللَّْٔنَّ»: ىسا تخَا اسُ ایي دػاًذُ تَدی، ّوَدس آى صهاى ص

 حٔدَّتَهٓ ػٓشِّفٌِْی اللَّْٔنَّ. حٔدَّتَهٓ أَػٕشِفٕ لَنٕ سٓػَٔلَهٓ تُؼٓشِّفٌِْی لَنٕ إِىْ فَإًَِّهٓ سٓػَٔلَهٓ ػٓشِّفٌِْی اللَّْٔنَّ. سٓػَٔلَهٓ أَػٕشِفٕ

 «دِیٌِی ػٓيْ ضَلَلْتٔ حٔدَّتَهٓ تُؼٓشِّفٌِْی لَنٕ إِىْ فَإًَِّهٓ

 دعای عْذ( 3

 :ّوراّی تا ٍلی عادل 
، ّوِ ُ وٌٌذ ٍ اص اٍ دفاع وٌٌذدػَت وٌٌذ ٍ تِ ٍی اؿاساٍ وِ تِ ػَی  ًثَدًذ ، ػلواغیثت دس دٍساىاگش 

 (502، ف2)احتداج، ج. ؿذًذ وـیذًذ ٍ هشتذ هی هشدم دػت اص خذا هی

 ًُس تا لرآى:ا 
 «ّذایت ؿَی، لشآى تخَاى. ،خَاّی هشگت ؿْادت تاؿذ ٍ دس سٍص گوشاّی اگش هی»فشهایٌذ:  پیاهثش هی

 :زیارت اهام حسیي 

 .ؿَد ساُ دٍس، یىی اص ساّىاسّای هْن حفظ دیي دس آخشالضهاى هحؼَب هیصیاست اهام حؼیي حتی اص 

 (287الضیاسات، ف  واهل) ػوت وشتال تایؼت، ًگاُ تِ آػواى تیٌذاص ٍ تگَ:ِ اًذ: ت اهام كادق تَكیِ وشدُ

 «اتُُِرَحِوَُِ اللَِِّ ٍَ تَرَکَاللَِِّ، السَّلَامُ عَلَیِکَ ٍَ عَثِذِلَامُ عَلَیِکَ یَا أَتَاالسَّ»
 

 هحوَدیتذسیغ اػتاد 

 آخشالضهاى ٍ ساّىاسّای حفظ دیيهَضَع: 

 ّای آهَصؿی هؼاسف هْذٍیتاسائِ ؿذُ دس والع خالكِ ٍ چىیذُ هطالة

 Mahdiaran@   تْیِ ؿذُ دس ٍاحذ هْذٍیت هَػؼِ هلاف، هْذیاساى
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