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أيام البيض
ثثومن ين راتو – عبادة انسس دعاء نا دنو

وَإِذَا سَألَكَ عِبَادِي عَ ِنِّي فَإنِِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَِّاعِ إِذَا دَعَانِ
(سورة البقرة)186-

جو مارا عِباد متنسس مارا بارا ما ثثوححهسس( ،تو متسس اهنسس كهجو) ميطط اهنا سي ككهنو قريب ححهوطط،
هج دعاء كرسس اهين دعاء سين نسس جواب دؤطط ححهوطط

شهر رجب االصب ين  14-13انسس  15مي تاريخ نسس أيام البيض سي ثثهححانئسس ؛ ،أيام البيض ين
لفظي معىن هي ؛ هك وه راتو نا دن هك هج ما ححندرما ثثومن نا ححندرما هوئي ؛ ،انسس متام رات
آمسان ما رهسس ؛ ،تاهك ككويا هك رات روشن "بيض" هتئي جائي ؛،
آ تني دن ين رجب نا مهينة ما خاص أمهية ؛ ،هك رجب نا مهينة موالنا علي صع نا مهينة ؛ ،جيم هك
شعبان رسول اهلل صلع نا مهينة ؛ انسس رمضان شهر اهلل ؛ ،خدا نا مهينة ؛ 13 ،رجب موالنا
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علي ين والدة ؛ ،اهنا سي أيام البيض ين شرووات ؛ ،أسس أيام ما هج اثثن عمل كرئسس ؛ امها ككهين
معاين ؛ ،آ مهينة انسس خاصة أيام البيض ما هج روزه مناز انسس قران ثثرهئسس ؛ ،اهين معاين بيان كروا
نسس 19ما داعي سيدنا ادريس عماد الدين رض هي أيك ثثوري رسالة تصنيف فرماوي ،هج نو نام ؛
"رسالة البيان ملا وجب يف معرفة شهر رجب"،
آ رسالة ما سيدنا ادريس امي بيان كرسس ؛ هك أيام البيض ما هج عمل كرئسس ؛ هت امام جعفر الصادق
عم هي ارشاد فرمايو ؛ ،آثث ذكر فرماوسس ؛ هك جعفر الصادق امام نا زمان ما ام داؤد (داؤد نا ماطط)
أيك روز امام ين حضرة ما آيا ،اهنا فرزند داؤد نو امام نا زوجة سي رضاعة نو شرف حاصل كيدو
هتو ،امام هي ثثوححهوطط هك داؤد كهاطط ؛ ،ام داؤد هي عرض كيدي هك هي تو ككهنا ملبا عرصه سي عراق ما
أبو الدوانيق (عباسي خليفة) نا قيد ما ؛ ،امام هي ام داؤد نسس ارشاد فرمايو:
"جيوارسس رجب نو عظيم مهينة آوسس ،هي وه مهينة ؛ هج ما دعاؤ سنائي جائي ؛ ،هي مهينة ما 13
مي 14 ،مي انسس 15مي تاريخ روزه كرجو ،تيسرسس دن زوال نا وقت ثثهال غسل كرجو انسس  8ركعة
مناز ثثرهجو ،ثثححهي ظهر نو فرض ثثرهجو ،انسس هت بعد  2ركعة مناز ثثرهجو هج "قل هو اهلل احد" انسس
"قل يا أيها الكافرون "ين سورة ثثرهجو ،انسس ثثححهي عصر نو فرض ثثرهي نسس قبله روح بيتهي نسس" احلمد"
ين سورة  100وار انسس" قل هو اهلل احد" ين سورة  100وار ثثرهجو ،انسس دس سورة (انعام ،كهف،
ياسني ،صافات ،حم سجدة ،محعسق ،دخان ،فتح ،واقعة ،ملك ،انسس اذا السماء انشقت سي
آخر لكك انسس سورة احلمد) ثثرهجو ،أخري ما صدق اهلل ين دعاء ثثرهجو،
ام داؤد هي آ مثل عمل كيدو انسس ككهنا نزديك ما داؤد قيد سي ححهيت نسس آوي ككيا،
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سيدنا ادريس آ هج امام هي عمل بتايو اهين معاين رسالة ما بيان كيدي ؛ ،آثث امي هبي فرماوسس ؛
رسالة ما هك اثثنا أولياء اهلل نو وسيلة لئي نسس ،روزه نا بعد مناز ثثرهي نسس ،انسس قران جميد انسس صدق
اهلل ين تالوة كرينسس "اثثنا ككناهو معاف هتائي ؛ ،حسنات مضاعفة هتائي ؛ ،سيئات منجائي ؛،
دعاؤ سنائي ؛" ،سيدنا ادريس زيادة ارشاد فرماوسس ؛ هك "خاصة آ زمان ما هك هج ما امتحان
ككهنو سخط ؛ ،هج ما اثثنا هبائيو ححهوتا ثثرهي ككيا ؛ ،انسس ظلم انسس قهر نا لوككو نو زور ؛ ،اثثنسس ايوا
زمان ما ؛ هك هج رسول اهلل فرماوسس ؛ هك "أيك فتنة ايوي هتاسسس هك هج ما مؤمن أيك ثثهار سي
بيجا ثثهار ين طرف هباككسسس"،سيدنا ادريس فرماوسس ؛ هك " آمثل نا مشكل نا وقت ما اثثنا ثثر واجب ؛
هك زيادة روزه كرئسس ،زيادة مناز ثثرهئسس انسس دعاء كرئسس ،خاصة هج دعاؤ اثثنا أولياء هي سكهاوي ؛،
كيمكه هي دعاؤ خايل جائي ج هنيطط ،خدا سينج ليسسس ،جيم خدا تعاىل قران جميد ما فرماوسس ؛
"واذا سألك عبادي عين فإين قريب اجيب دعوة الداع اذا دعان"  -جو مارا عِباد متنسس مارا بارا ما
ثثوححهسس( ،تو متسس اهنسس كهجو) ميطط اهنا سي ككهنو قريب ححهوطط"،
صديو نكلي ككئي سيدنا ادريس نا زمان سي ،انسس دوباره اثثن ايوا وقت ما ؛ هك هج سيدنا ادريس
هي فرمايو ايؤج وقت ؛ ،امتحان نو وقت ؛ ،هبائيو ححبهري نسس ححهوتا ثثرهي ككيا ؛ ،ظلم نا لوككو نو
زور ؛ ،سيدنا ادريس نا زمان ما مؤمنني ثابت رهيا ،دعوة باقي رهئي ،انسس آ زمان ما هبي يقني
انسس مهة نا لوككو ثابت رهسسس ،انسس دعوة قائمة دائمة رهسسس ،انسس هج مثل سيدنا ادريس هي عبادة انسس
دعاء ما آسرو ليدو ،ايج مثل سيدنا ادريس نا وارث موالنا قطب الدين طع مؤمنني واسطسس هر ككهري
انسس هر ساعة دعاء كري رهيا ؛،
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آ مبارك دنو ما اامام جعفر الصادق نا ارشاد مطابق اثثن روزه كرينسس ،مناز ثثرهينسس ،قران انسس دعاء ين
تالوة كرينسس امي دعاء كرئسس هك أسس ثثروردككار تودعوة ين حفاظة كرجسس ،مؤمنني نسس حق نا داعي انسس
صراط مستقيم ين طرف هداية دجيسس ،هي سككال نسس حق نا عقيدة ثثر ثابت رهوانسس مهة انسس قوة آثثجسس،
اثثنا هداة نا ارشاد مطابق زندككي ككزاروانسس ياري آثثجسس ،أسس ثثروردككار تو مؤمنني ين حفاظة كرجسس،
انسس هج لوككو دين نا نام ثثر دنياداري كري رهيا ؛ اهنسس ثثكرجسس ،أسس ثثروردككار مهارا داعي انسس ره ر
سيدنا خزمية قطب الدين طع نسس صحة عافية ما مهيشه باقي راكهجسس،
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