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ين امروز در نقطه ای از این دنيا، درست در هم: اگر به ما بگویند
یک وحراجایم، یک لحظه که من و تو با هم به گفتگو نشسته

!برپاستفرصت استثنایی یکومعامله ی پر سود 
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اگررر بگوینررد در یزرر  از

بهترررین و کرريک ترررین

ا فروکگاه های مشهور دني

ه گذاکرتحراج اسرتننای  

کده و ما نيز به آن حراج

ميهمانررران ی در زمرررره

!!دعوتيمخصوص  
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!!!باکندکدهحراج Hand made اگر کفش های
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!!!اگر برخی وسایل مورد نیازمان حراج باشند
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...باشندشدهحراجاگر برخی وسایل غیر ضروری 
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!!!اگر برخی وسایل غیر ضروری حراج باشند

7



کدام حراج؟ 
حداقل سرمایه چقدر است؟ 
تا کِ  فرصت باق  است؟ 

آیا کرایط  برای کرکت در آن وجود دارد؟
کوند؟از چه سن  افراد پذیرفته م 

آیا تحصيالت برای کرکت در آن مطرح 
است؟
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ده  که آیا به دوستان و خانواده خود بشارت نم 
کود دیگر مشزالت مال  حل م 

م؟گيریی امزانات بهرهتوانيم از همهو ما به زودی م 
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اندیش  که به زودیای، با خود نم ای اجاره کردهاگر تو خانه
ای در بهترین نقطه تهران کوی؟توان  صاحبِ خانهم 
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توان  به این  و اگر بگویند هر که را بخواه ، م 
کوی؟کن ، آیا خوکحال نم گذاری دعوتسرمایه
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!حراج: ...و اگر خدا بگوید
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اید گذاری های دنيا تو باگر در سرمایه
حداقل یک تومان در جيب خود 

ان کنندگداکته باک ، تا از کرکت
ی عمل درجا بدون سرمایهباک ، این

و   پذیرند، گوی  تگذکته، تو را م 
ای هست  که به دنبال دیدهزیان

گاه گردی و در این پایپایگاه  امن م 
به ازای یک عمل ناچيز ر به فضل 
و پروردگار و به اميد قبول  آن ر به ت

!خواهند دادپاداک  عظيم 
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اگر در مراکز تجارت دنيای ، ضامن و
طمئن پشتيبان، راستگو نباکد و تو م

نان توان  به او اطمينباک  که آیا م 
ضامنِ تجارتِ پرسودِ نمای  یا نه، 

، پروردگراری اسرت که به آخرت
کند، از رگ ی خود وفرا م وعرده

تر است و تو درگردن به تو نزدیک
دلِ خود بيش از همه کس او را          

داری، اطمينانکناس  و به او م 
ها که نه همان آکنای هميشگ  دل

!تستوانا، بلزه بر هر کاری آگاهفقط 
17



ای موقتاگر ثروت دنيا، تو را از خانه
هم به اندازهدر این دنيای زودگذر، آن

مند عمرکوتاه تو در این دنيا، بهره
گذاری اخروی، تو کرد، سرمایهخواهد

ات در آخرت را در خانه هميشگ 
نمود که موقت  وخواهدساکن
!باکدرفتن  نم بيناز
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اگر آن سودده  برای این           
ی دنياست، چند روزه

این تجارت، برای آخرت  است
.استباق  و پایدار که 
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ه اگر کخص  قادر نباکد روز
ن ایصد مرتبه بگيرد هر روز 

اب تسبيحات را بگوید، ازثو
!روزه بهره مند خواهد کد

بَغِي  الْإِلَهِ الْجَلِيلِ سُبْحَانَ مَنْ لَا يَنْسُبْحَانَ 

التَّسْبِيحُ إِلَّا لَهُ سُبْحَانَ الْأَعَزِّ الْأَكْرَمِ

سُبْحَانَ مَنْ لَبِسَ الْعِزَّ وَ هُوَ لَهُ أَهْل
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:  بداردکس  که یک روز از ماه رجب را روزه
آوردم دستخشنودی پروردگار را به

کوداز غضب اله  دور م 
.کودم دری از درهای جهنّم به روی او بسته
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گویند؛رجب را اصبّ م 

!ریزدزیرا در این ماه رحمت خدا بر امّت بسيار م 

:  پس بسيار بگویيد

وَ أَسْأَلُهُ التَّوْبَةأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ
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:بگویدصد مرتبه هر که در ماه رجب 

هُوَ ال شَرِيكَ لَهُ وَ أَتُوبُ إِلَيْهاِلهَ اِلَّا اللَّهَ الَّذِي ال اَسْتَغْفِرُ 

پایان دهد،صدقهو آن را با 

!نویسدخدای متعال برای او رحمت و مغفرت م 
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:مرتبه بگویدچهارصد هر که در ماه رجب

هإِلَيْلَهُ وَ أَتُوبُهُوَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَاِلَهَ اِلَّا لَا الَّذِيأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ

و آن را با صدقه پایان دهد

!نویسدخدای متعال برای او اجر صد کهيد م 
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کنیم؟ی خود چقدر زمان صرف میبرای امور روزمره
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زمان تعداد در 
روز

ذکر تعداد در ماه

تانیه40فقط  4 اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِی ال إِلهَ إِلَّا هُوَ ال شَرِیكَ لَهُ وَ أَتُوبُ إِلَیْه صد

20دقیقه و 2فقط 
ثانیه

16 إِلَیْهلَهُ وَ أَتُوبُلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَحْدَهُ لَا شَرِیكَالَّذِیاَسْتَغْفِرُ اللَّهَ چهارصد

ثانیه80فقط  34 ال اِلهَ اِلّا اهلل  هزار

ثانیه5دقیقه و 7فقط  34 مالْاِکْرامِ مِنْ جَمیعِ الذُّنُوبِ و الْآثاوَذَالْجَاللِاَسْتَغْفِرُ اللّه هزار

!ساعت24از ثانيه 25دقيقه و 11فقط 
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ه داند عزیزانمان کچه کس  م 
ند سال گذکته در کنارمان بود
ه، و امسال فرصتشان تمام کد

چقدر آرزومندند که کاش    
ب ماه رجبودند و یک بار دیگر 

کردند؟ م را درک
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کاش قدر لحظه هایمان را 
...بهتر م  دانستيم

چه کس  م  داند ماه رجب 
ارد؟دسال آینده نيز فرصت 
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...در ماه رجب را از یاد نبریمحراج خدا 
ما برای بهره مندی از همين حراج است 

!گذرانيمکه عمر خود را م 
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اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
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