
 شب حیبت

 

داری ٍ استفادُ اس خلَت ٍ آراهص ضة تزای ارتثاط تا هعثَد حقیقی عالن است. خذاًٍذ در  ّای هَهٌاى، ضة سًذُ یکی اس ًطاًِ

سًذ، دعاّا را  ضاى هْز تاییذ هی گشیٌذ ٍ تز تٌذگی ّا ٍ در ضَراًگیشی اسحار است کِ تٌذگاى خالص خَیص را تزهی تاریکی ضة

 ًطاًذ. ًوایذ ٍ آرسٍّا را تز تال پزٍاس هی هی هستجاب

ّای جوعِ است کِ تسیار در احیاء ٍ استفادُ اس آى سفارش گزدیذُ است. تذارک  ّای حیات هَهٌاى، تِ راستی ضة یکی اس ضة

ای  ایذُ تَاًذ دّذ، هی ّای جوعِ هسجذ تِ عٌَاى ضة حیات در سهاًی کِ سًذگی اهزٍس تِ اًساى هْلت خلَت ٍ تفکز ًوی ضة

 تزای تْثَد حال ٍ َّای جاهعِ هَهٌاى تِ ٍیژُ جَاًاى تاضذ:

 

 ایده
 احیای یک ضة جوعِ در هاُ

 

 مسئله
 لشٍم تاستعزیف ًقص هسجذ در ایجاد فضای خلَت تا هعثَد

 شرح ایده
گشیٌی تا  خلَتضکی ًیست کِ سیوای هَهٌیي در هٌظَهِ هعارف دیي، تا سّذ در ضة ٍ خزٍش در رٍس ضٌاساًذُ ضذُ ٍ ًیاس تِ 

تَاى تا هحَریت هسجذ اًجام داد، تَسعِ هزاسن احیاء  ّایی کِ هی هعثَد، اس جولِ ًیاسّای اساسی اًساى هَهي است.اس جولِ تزًاهِ

 ّای قذر است. ٍ تسٌذُ ًکزدى تِ ضة

 

 ببیدهب
 لحاظ ضَد.گشیٌی ضَد، لذا حتوا تایذ ٍقت خلَت ّن در تزًاهِ  جوعی تَدى ایي هزاسن ًثایذ هاًع حلَت

 ّایی ایي تزًاهِ صَرت پذیزد کِ فزدایص تعطیل رسوی است. در ضة

 اس سحوت تزای هجاٍراى پزّیش گزدد.

 هذیزیت سهاى حتوا لحاظ ضَد.

 

 هب و مستحببت زینت
 ساسی تَسظ اهام جواعت تسیار هَثز است. ساسی ٍ اًگیشُ فزٌّگ

 طاطّا تِ هٌظَر حفع ً تَسیع پذیزایی هختصز در خالل تزًاهِ

 استفادُ اس ادعیِ پزهغش ٍ هختصزٍ تَضیح فزاسّا

 تَجِ تِ فضاساسی هٌاسة)دها، ًَر، صَت ٍ...(.

 

 پشتوانه نظری
 ًواس(:91هقام هعظن رّثزی)پیام تِ اجالس

ّای رائج ادیاى  آى تا عثادتگاُ  ای است کِ تصَیز هسجذ اسالهی ٍ فاصلِ  خلَت اًُس تا خذا ٍ جلَت حطز تا هزدم...دٍگاًِ

 ساسد. دیگز را ًوایاى هی


