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 46صفحه  – دعای مادر
 

  لغات:_معنای#

تخسة: تخَاب / دضَار:  علیِ: رحوت خذا تز اٍ تاد / اتتذا: آغاس / عثادت: راس ٍ ًیاس تا خذا / درخَاست: خَاّص / ًشد: کٌار، پیص /رحوِ اهلل 
: تِ سخت / پذیزفتن: قثَل کزدم / ّیچ: اصالً / تاسهاًذم: هحزٍم ضذم / ًْادُ تَدم: قزار دادُ تَدم / اًذر آى: درٍى آى، داخل آى / اس تْز

ز / تکص: )در ایٌجا تِ هعٌی( تحول کي / چَى: ٍقتی کِ / چٌاى: ایٌگًَِ / یارب: پزٍردگارا / خطٌَد: راضی / درجت: هقام، هزتثِ / خاط
 ّای تشرگ ٍ تا ایواى / هستجاب: پذیزفتِ، تزآٍردُ / تذیي: تِ ایي / جای: جایگاُ، هقام اٍلیا: جوع ٍلی، دٍستاى خذا، عارفاى، اًساى

 

  :رتعبا_معنای#

ٍ رتثِ  اس تایشیذ تسطاهی )اس عارفاى تٌام ٍ هطَْر(، کِ رحوت خذا تز اٍ تاد، پزسیذًذ: آغاس کار تَ چگًَِ تَد؟ )چِ کار کزدی کِ تِ ایي درجِ
َى هاًذم. یک ضة هادرم اس هي خَاست کِ چ ّا ّویطِ تزای عثادت ٍ راس ٍ ًیاس تا خذا تیذار هی رسیذی( گفت: ٍقتی دُ سالِ تَدم، ضة

اهطة سزد است }عثادت ًکي{ ٍ تیا ٍ پیص هي تخَاب. تزاین دضَار تَد کِ درخَاست هادر را رد کٌن؛ پس قثَل کزدم }کِ اس عثادت 
هٌصزف ضَم{. آى ضة، )طثق عادت ّویطِ( اصالً خَاتن ًثزد ٍ حتی ًتَاًستن ًواس ضة تخَاًن. یک دستن را در دست هادر، ٍ دیگزی را 

 َدم.سیز سز اٍ گذاضتِ ت
 ی تَحیذ را خَاًذم. آى ضة }تِ جای عثادت ّز ضة{ ّشار تار سَرُ

: ای تذى هي! ایي آى دستن کِ سیز سز هادرم تَد، خطک ضذُ تَد ٍ اًگار دیگز خَى در آى جزیاى ًذاضت }ٍ درد گزفتِ تَد{. تا خَدم گفتن
 سختی ٍ درد را تِ خاطز خطٌَدی ٍ رضای خذا تحول کي.

}صثح{ ٍقتی کِ هادرم دستن را ایٌگًَِ دیذ }ٍ هتَجِ تحول کزدى هي ضذ{، تزاین دعا کزد ٍ گفت: پزٍردگارا! اس اٍ راضی تاش ٍ هقام 
 ش را، ّواًٌذ عارفاى ٍ دٍستاى خَدت تاال تثز. هزتثِ

 پذیزفتِ ضذ ٍ هي }اگزچِ آى ضة عثادت ّویطگی را اس دست دادم؛ اها{ تِ ایي جایگاُ رسیذم. دعای هادرم در حق هي

 

 ها:_آرایه#

 )خطاب قزار دادى غیز اًساى( تطخیص ای تي 

 
 دستوری:_نکات#

 ش )=اٍ( هفعَل ی اٍ را  درجِ  درجتص
 

 سادُ ٍ رٍاىًَع ًثز: 
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