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 یشگفتارپ

دَ هللا ه، إنَّ احلَمْ دُ مَ هُ ، ونستعينُه، نَحْ نَا، ونستغفرُ سِ ورِ أنفُ ُ ن رشُ نْ سيئاتِ ، ونعوذُ به مِ مِ وَ
لِنا امَ لَّ لَهُ ، أعْ ضِ ه اهللا فَال مُ ْدِ نْ هيَ لِلْ ، مَ هُ ، ومن يُضْ ادِي لَ هُ . فَال هَ دَ حْ هَ إال اهللاُ وَ دُ أنْ ال إلَ هَ وأَشْ

هُ  يكَ لَ ِ ولُه، ال رشَ سُ ه ورَ ا عبْدُ دً َمَّ  . وأشهدُ أنَّ حمُ

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َّ�  ْ ْ ٱَءاَمُنوا َ ٱ �َُّقوا ۡسلُِمونَ  َوَ� َ�ُموُ�نَّ  ۦَحقَّ ُ�َقاتِهِ  �َّ نُتم مُّ

َ
 ﴾١٠٢إِ�َّ َوأ

 .]١٠٢ :عمران [آل

َها ﴿ ُّ�
َ
� ْ ٱ �َّاُس ٱَ�ٰٓ ُقوا ِيٱَر�َُّ�ُم  �َّ َخلََقُ�م ّمِن �َّۡفٖس َ�ِٰحَدةٖ وََخلََق ِمۡنَها َزوَۡجَها  �َّ

ۚ وَ  ْ ٱَوَ�ثَّ ِمۡنُهَما رَِجاٗ� َكثِٗ�� َو�َِساٗٓء َ ٱ �َُّقوا ِيٱ �َّ ۚ ٱوَ  ۦ�ََسآَءلُوَن بِهِ  �َّ رَۡحاَم
َ
َ ٱإِنَّ  ۡ� َ�َن  �َّ

 .]١ :[النساء ﴾١�ِيٗباَعلَۡيُ�ۡم رَ 

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َّ�  ْ ْ ٱَءاَمُنوا َ ٱ �َُّقوا ْ قَۡوٗ� َسِديٗدا �َّ ۡعَ�ٰلَُ�ۡم  ٧٠َوقُولُوا

َ
يُۡصلِۡح لَُ�ۡم أ

َ ٱَو�َۡغفِۡر لَُ�ۡم ُذنُوَ�ُ�ۡمۗ َوَمن يُِطِع   .]٧١-٧٠ :[األحزاب ﴾٧١َ�َقۡد فَاَز فَۡوًزا َعِظيًما ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ

 : ما بعدا
تمام تفکرات . زوال استو  به نابودی رو آن ھالیودی تمدنو  جاھلیت غرب

امتحان  ،ھم اکنون دمکراسیو  کمونیسمو  لیبرالیسم گرفته تا ناسیونالیسم جاھلیت از
 . خوشبختی بشر نیستنددار  آشکار شد که اینان طلیعهو  اند پس داده خود را

 . دھد اسالم را نوید می دوبارهخیزش  ی ھای اخیر مژده اوضاع این سالو  جریانات
که اسالم نیامده است تا است آن غافل نشویم این  باید ازو  چیزی که مھم است

ھای نوین برسند بلکه  ترین تکنولوژی پیشرفتهو  آن به بھترین رفاه ی سایه مردم در
ای که  پستیو  خفت ازو  بندگی بندگان خواھد انسان را از است که می ای برنامهاسالم 

بلکه  ،پیشرفت مادی غافل نیستو  علم البته اسالم از. اند نجات دھد به آن دچار شده
زمین  الھی در ی هھمان خلیفخواھد به ھدف اصلی خود که  ماده می با استفاده از

ارزشی ارائه  باو  خدمات فراوانبه بشریت تکنولوژی و  لحاظ مادی غرب از. برسداست 
ولی  باشد میمدیون اسالم ر چند که این را نیز ھ ،داده است که قابل انکار نیست

چون . چیزی به نام خوشبختی را درست کندتواند برای مردم  ھرگز نمیو  نتوانسته
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که به  (ماده پرستی) است ای ماتریالیستی بنای تفکر غربی فلسفهزیرو  اصًال شالوده
 ،نگرد دریچه به خوشبختی می ھمین از و .بسو  است کیفایده متّ و  اصالت عقل

است   میدھد که نھایتش شکست محتو بنابراین با یک بال به مسیر پیشرفتش ادامه می
دینی و  ایدئولوژیو  عقیده، برنامهبشریت به . دیگر نای پرواز کردن نخواھد داشتکه 

او را به سوی ھدف اصلیش یعنی ، مادی رفاهدن به کنار رسی احتیاج دارد که در
و  آن عقیدهو  ھمین جاست ند که خوشبختی اصلی دریاری کأل عبادت خداوند

 . سبو  فقط اسالم است ،منھجو  برنامه
مان  اصلی ی ظیفهو برای اینکه ما بتوانیم این خدمت را به بشریت ارائه دھیم که اما
سنت ولی  ،الزم استو  ھرچند ضروری، طرح نظریه کافی نیست مجردفقط  ،است

سطح  باید شورش بشری در. طلبد تطبیق را میو  عملو  کوششو  جھادأل خداوند
. امت اسالم شروع شود ه اول باید ازایدئولوژی صورت گیرد کو  جھان برای این فکر

و  جمع زیبا دراحکام و  ھا ارزشو  سعادتو  ی از خوشبختیواقع ای باید نمونه
پدید آید  میساختاری تشکیالتی به نام حکومت اسال درو  ت اسالماجتماعی به نام امّ 

بشریت خود وقت  آن. اقداماتش اسالم حاکم باشدو  یماتتصمو  تصورات میتما که در
 . به خاک خواھد مالید کراسی راوپوزه دم

 شورش نخبگان درو  حرکتو  صلبهای  باید قاعده میبرای ایجاد این شورش اسال
 درو  ای خستگی ناپذیر روحیهو  میک به منھج اسالمتمّس و  قالب جماعتی منظم

 . عمل بپوشاند ی این مطلوب را جامه جھانیو  ھدفدارو  جھادی مستمر
 . ھای راه نیازمند است اما ایجاد این نخبگان کوشا به نشانه

 ھبری مردمنند تا شایستگی رچند زمینه خود را تقویت ک این جوانان نخبه باید در
ولی  دنرا تغییر دھ اوضاعمحال است که گروھی بخواھند این . جھان را داشته باشندو 

تکاپویشان و  تالش، نان عبادت کنندآمثل ، مثل آنان فکر کنند. ھمسان مردم باشند
متمایزتر و  تر واقع پیرامون خود قوی نظر از ھر بلکه باید از، مثل مردم عادی باشد

 ازو  مردم اطراف خود باید از ،کافران چند برابر بیشتر باشد ن ازباید تالششا. باشند
تر  محکمو  تر قویو  سرتر، غیر اسالمیو  منحرف میاسال چه ھای رقیب خود جماعت

گاه، نخبه، فرده خالصه بگویم باید گروھی منحصر ب. باشد متین باشند تا و  با تقواو  آ
دم با انگشت به آنان اشاره یا اسوه نام نھاد که مرو  یا الگو هقدوجماعت را بتوان آنان 

و  مسلمان ی چون آنان گروه نخبه ،رفتارشان مانند بقیه مردم نیستو  حرکات. کنند



 ٣  پیشگفتار

پس . شان شاھکار کنندوجود میخواھند با تما ھستند که می میاسال ی مجاھد آینده
 : نیرومند باشندو  چند لحاظ قوی این نخبگان ازو  الزم است این جوانان

 تفکر اسالمیو  بینشو  فھم عقیده -١
 تقواو  عبادت -٢
 رفتارو  سلوکو  اخالق -٣
 ریزی برنامهو  تالشو  جدیت -٤
 منکر نھی ازو  به معروف امرو  دعوت -٥
 تکنولوژی روزو  علوم استفاده مناسب ازو  واقع فھم -٦
 فداکاریو  ایثارو  صبر، استقامت -٧

 . ادارندو اکتورھا مردم را به حیرتف جوانان نخبه داستان ما باید در این
وظیفه و  این پست جھت ایفای شروعی در ی نقطهو  این کتاب تالشی متواضعانه

قدم اول را و  دانستهخواھد ماه مبارک رمضان را غنیمت  میکه ، حیاتی استو  مھم
اول  لذا قسمت ،استأل  بندگی برای خداوندو  چون ماه رمضان ماه عبادت. بردارد

 میای عملی روزانه برای تما برنامهو  شرح منھج عبادتیو  بیان، ھای راه نشانهاین 
کجایی که ھستید  ھر در. دعوت ما لبیک بگویندو  ند به پیامخواھ افرادی است که می

 درو  .مشارکت داشته باشید، تغییرو  شورشو  این خیزش درو  توانید با ما باشید می
 . ھمه مخاطبند، ندارد وجود تفاوتی، دخترو  پسرو  زنو  این زمینه بین مرد

فردی تک تک و  ایمانی ی اعتالی روحیه اشد درب میامیدوارم این کتاب قد
 .ایرانیمسلمانان 

 . ماه مبارک رمضان فرا رسید بار دیگر
 . گذرد ھا زود می ثانیهو  ھا ساعتو  چقدر روزھا

 . خواندیم را می مسجد نماز جماعت تراویح انگار ھمین دیروز بود که در
 . لیو گذرد وقت مثل باد می

 : خودش بپرسد ما از کسی از راستی ھر
 ؟ ًا چه کار کردیمواقع امسال

 ؟ دقیق بودیمو  انجام دادن عباداتمان منظم چقدر در
 ؟ نماز جماعت شرکت کردیم چند بار در ،رمضان پارسال بعد از

 ؟ ت گرفتیمسنّ  ی چقدر روزه
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 ؟ پایداری داشتیمو  تسبیحات مداومتو  آیا بر خواندن اذکار
 ؟ انفاق کردیمو  چقدر صدقه

 ؟ فقیری رسیدیمو  به داد چه مظلوم
 ؟ خاستیم چند شب برای نماز شب بپا
 ؟ چند کتاب را مطالعه کردیم

 ؟ توحید دعوت نمودیمو  چند نفر را به سوی اسالم
 ؟ دوری کردیمأل ھای خداوند حرام آیا از
 ؟ خیانت دوری کردیمو  غشو  دروغو  به نامحرم نظرو  غیبت آیا از
 ؟ نمودیمحرام خواری پرھیز و  قسم دروغو  ربا آیا از

 ؟ شده است بلندأل چند بار دستمان برای دعا کردن به سوی خداوند
 ؟ توبه کردیم، مانگناھان آیا از

 ...و  افغانستانو  مصرو  لیبیو  ستمدیده سوریهو  چند بار برای مسلمانان مظلوم
 ؟ اشک ریختیم

چه کاری  الله ةاعالی کلمو  توحیدبه دعوت و  مسلمانانو  برای پیشرفت اسالم
 ؟ کردیم

 ؟ کردیمحفظ  راقرآن از چند صفحه 
 ؟ چند حدیث را یاد گرفتیم

 ؟ آیا به مسائلی که یاد گرفتیم عمل کردیم
 ؟ دیمتالشی کرأل خوف از خداوندو  یقینو  محبتو  دن اخالصرآیا در بدست آو

 ؟ شدیمشمسی  ١٣٩١وارد رمضان سال و  امسال ھم گذشت
 ؟ ای دارید برای امسال چه برنامه

ھای قدر  شبو  دیکبار قرآن را ختم کنیو  دزه بگیریوخواھید باز ھم رمضان را ر می
 ؟تا سال بعد دخوردن کلوچه بشویو  را ھم مشغول حرف زدن

 !؟ھمین
تو برای و  اذیتندو  آزارو  شکنجهو  فشارو  سختی مسلمانان درو  اسالم در غربت

 !رمضان امسالت ھمین برنامه را داری
 . اعتقاداتمان بیرون بکشندو  آیینو  دین خواھند ما را از می
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خواھی فقط در  تو میو  ھای تک تک ما مسلمانان شده است خانه وارد دشمن
 تراویح را درشب ھم نماز و  برخود منع کنی، روز غذا خوردن را درو  رمضان آب

 ؟تمامو  جماعت بخوانی
 ؟برای دین، استفداکاریت و  کوششو  تالش ی این ھمه

 ،به ھمین قدر اکتفا کنیم، مردچه و  چه زن، خودتان قضاوت کنید اگر ما مسلمانان
 !؟خواھد آمد ملتمانو  اعتقادو  چه بر سر این دین

و  خانه وارد اشکال مختلفو  الحاد با انواعو  شرکو  کفرو  بندوباری بیو  فساد
آسوده به فکر و  ما باز ھم خوش خیالوقت  آن. فرزندانمان شده استو  جیبو  مغازه

 !بامیه رمضان ھستیمو  تھیه زولبیا
به ھا  اذیتو  آزارو  ھا ترین شکنجه سخت مسلمانان در، خائنانو  ھای کفار در زندان

و  خواھرانمان به بدترین شکل اھانتو  ناموس برادرانو  عزتو  به شرف. برند سر می
کنی  فکر میو  ،خواھی تکانی بدھی تو حتی به خودت نمیوقت  آن. شود تعرض می

گناھان سال ی متما ازأل خداوندو  کار تمام است ،ھمین که ماه رمضان را روزه باشی
 ؟گذرد قبلت می

 به ھمین راحتی!
. کنید است که فکرش را می آن قضیه بسیار مھمتر از، ایمانیم خواھرو  برادر. نه
و  و فرھنگی  میبا نیروی نظا، غرباز طرف ھمه جانبه و  صلییبیجنگ ما با یک امروز 
دعوت به ، فحشاو  فساد، غیر اخالقیو  یالحادو  یافکار کفر. روبه رو ھستیمدینی 

 . استھا راه یافته  به خانهو  مسلمانان شده استجامعه  وارد لواطو  زناو  باریو  بند بی
حشی قرار گرفته و غارت اشغالگرانو  از ھر طرف مورد ھجوم میاسالھای  سرزمین

را به نان در حال انجام است مادر حق مسلکه جنایاتی ی  تاریخ تا به امروز نمونهو  است
ھای  خانهو  ریزند ھای چندین تنی می ھر روز بر سر مسلمانان بمب. خود ندیده است

ھایی  ستمو  ظلمو  خبر آوارگی. کنند یران میو کودکان آنو  مسلمانان را بر سر زنان
ھای  البالی اخبار رسانه درتوان ھر روز  میگیرد را  که در حق مسلمانان انجام می

ای  ھای ماھواره کانالو  تلویزیون، فرھنگمان را نیز از طریق اینترنتو  دین. یافتجھان 
، شوند جذب تبلیغاتمساجد اینکه جذب به جای جوانانمان و  اند مورد ھدف قرار داده

، منتشر کرده است میی که غرب در جوامع اسالالحادو  حتی کفرو  فحشاو  فساد
 . اند مورد ھدف قرار دادهمان را اخالق جوانانو  دینو  شوند می
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دول غربی به سرپرستی و  الحادیو  ادیان کفریو این جنگی تمام عیار است که 
دست در دست  میھای اسال بر سرزمینبا ھمکاری طواغیت حاکم و  اسرائیلو  آمریکا

 . اند علیه مسلمانان به راه انداخته، ھم
مستحق و  مجرم است ،سخنی به میان آورد میاحکام اسالو  از اسالم که ھرکس

 کشته شدن!یا و  زندان
دشمن بشریت و  راجنایتک ،نمایددعوت  ج سنت پیامبرو  به سوی قرآن که ھرکس

 !است
ستم و  مظلوم انمسلمانما شرعی امروز واجب  و فرض عینبه جھاد که که ھرکس 

 !او تروریست است، دعوت کند، استدیده 
ھای  خانهو  اشغال شده است ...و  افغانستانو  عراقو  فلسطینھای  سرزمین امروز

فردا  ،شود سرشان خراب می بر ...و  لیبیو  ومالیسو  میانمارو  سوریه برادرانمان در
 . کنند ما خراب می سر آن را بر

  ...شود اھمیتی نسبت به این قضایا مسئله حل می فکر نکنید با بی
 برسرمصیبت این  ،یا آن را فراموش کنیدو  واب بزنیدفکر نکنید اگر خود را به خ

 . شما نخواھد آمد
دنیا  در، ایم بازی گرفتهو  چیز را به شوخیھمه ؟ دانیم میامروزه ما از دین چه 

ایم تا  در گوشمان را گرفتهو  کرده فروبرف  مثل کبک سرمان را درو  ایم غرق شده
 . خبری بزنیم بی خود را به

رحمت خداوند شامل و  خواھید بھشت اینگونه می ؟ما چه جور مسلمانانی ھستیم
 !؟حالتان شود

 !؟جھنم خود را نجات دھیدوحشتناک  و خواھید از عذاب سخت اینگونه می
خواھان بازگشت عزت از دست رفته خودمان ھستیم باید به نفس خودمان باز  اگر
را کامل آن و  باید به دین چنگ بزنیم، خود را مورد بازنگری قرار دھیمو  گردیم

  میبه صراط المستقیو  باید از مسیرھای انحراف خارج شویم. ناقصو  بگیریم نه نیمه
 نماز خواندن ایمان داریمچرا به . برگردیمپسندد  میکه خداوند آن را برای بندگانش 

است را به فراموشی  میفی سبیل الله را که تنھا راه بازگشت عزت امت اسالجھاد ولی 
 ؟ ایم سپرده
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نجات ایم خودمان را  هتشگخفتی که به آن دچار و  خواریو  این ذلت توانیم از می
 ؟ دھیم

 ؟ برگردیمدینمان اصلی و  از دست رفتهتوانیم به عزت  می
ای با عزت! و  پاکدامنزنان ای ! مسلمانمرد غیور ای ! شماستروی حرفم با 

 !ممسلمانخواھران و  برادران
 . یاور ماست و چون خدا یار، توانیم می
 . عده داده استو مؤمنان راستینو  خداوند این را به مسلمانانتوانیم چون  می

 ؛برسیدآخرت و  دنیاخوشبختی و  خواھید به عزت اگر می
 ؛داشته باشیدصالح و  ای سالم خواھید جامعه اگر می

 . راه خدا جھاد درو  سنتو  ن به قرآندست گرفتو  تمسک، دیفقط یک راه دار
 . راه خدا جھاد کنید زبانتان درو  ادعو  مالو  با جان

 . استطاعتش ی ھرکسی به اندازه
یھودی و  آمریکاییو  اروپاییو  غربی ی برنامهو  فرھنگ ی طعمه فرزندانتانارید ذنگ
 . شوند
 . منکرات آورندو  به سوی فحشا ان روارید فرزندانتذنگ
ھایمان را از  گوشه دین جگرو  اخالقو  ذھناینترنت و  گوشیو  ارید ماھوارهذنگ

 . بین ببرد
به سوی  !ای فرزندان اسالم !اسالم ی ھای آینده ای ذخیره! ای جوانان مسلمان

را به  میغیرت اسالو  دیگر عزت آیا موقع آن نیامده است که بار. برگردیددینتان 
 ؟ شرقی نشان دھیمو  کافران غربی

و  فسادو  کثافتو  ھایمان را از پلیدی خانوادهو  آن نرسیده است که جامعهوقت  آیا
 . ھای الھی پاک کنیم حرامو  منکرات

یرت زن مسلمان را به کافران آن نرسیده که دوباره غوقت  آیا! ای خواھر مسلمان
 ؟ نشان دھی

چرا شوھرانتان را برای اطاعت از ؟ کنید میچرا حجاب اسالمیتان را دوباره آغاز ن
 ؟ کنید میدین خدا تشویق نو  شریعت

؟ دکالس ھستیو  کی به دنبال مد تا؟ بس نیست  میھم چشو  این ھمه چشم
لباسی ندارند که ، که در آن بنشینندای ندارند  انهخواھرانمان در سایر کشورھا حتی خ
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آیا ، میرند فرزندانشان از گرسنگی در آغوششان می، آن خود را از نامحرمان بپوشانندبا 
 تا کی از این ھمه ایراد؟ دیگران ھستیمبدگوییی از و  تا کی مشغول غیبت؟ بس نیست

  ؟دارید میگیرید دست بر ن ھایی که بر ھمسرانتان می بھانهو  اشکاالتو 
 ؟ خدا ی دنیا باشند یا بنده ی خواھید فرزندانتان بنده می
 ؟ آمریکا بروند یا میدان جھادو  خواھید فرزندانتان به اروپا می
 ؟ شراب خواری بمیرند یا در حال شھادتو  حال زناخواھید فرزندانتان در  می
 ؟ حدیثو  داشته باشند یا حافظ قرآن دکتراو  خواھید فرزندانتان لیسانس می

 !خواھران عزیزم
توانید  شما می. دشمنان خدا داشته باشید با در جھادمھمی توانید تأثیر  میشما 

تحمل و  توانید با پشتیبانی از ھمسرانتان شما می. زندان آینده اسالم را تربیت کنیدفر
 . اسالم شریک باشید ی ت اولیهاندن عزّ در بازگرد، صبرو  سختی

سالح ،  اللهّال إله إسالح ال ، سالح ایمان، سالح عقیده !باید سالحمان را برداریم 
 . جھاد

 امروز جنگ بین کفر، امروز جنگمان شروع شده استد؛ ھرکسی سالحش را بردار
 . ایمان استو 

 ، یھودو  بین اسالم
 ، آمریکاو  بین اسالم

 ، اولیای رحمنو  بین اولیای شیطان
 . کندتا او شما را یاری ، درا یاری کنی خدا دین
 . وضعیت شما را تغییر دھد تا او؛ فرزندانتان را تغییر دھیدو  وادهخانو  خود

فقط . تغییر دادنمان باشد در  مین شاء الله قدإنویسم تا  میاین کتاب را برای شما 
بعد آن را و  یم فکر کنیدھا حرفه خوب ب، نخوانید بعد آن را فراموش کنید مطلب را

 . نماییدعملی 
 . فرا رسیده است ماه رمضان

 . برکتش بر ھیچ کسی پوشیده نیستو  یبزرگو  ماھی که فضل
 . دھیم واقعی در زندگیمان قرارو  قیی شروعی حقی توانیم آن را نقطه ماھی که می

 . استقامتو  ھمراه با پایداریولی  با صالبتو  شروعی محکم
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و  خرافاتو  کفرو  لجن شرکو  اجتماع از گندو  انوادهخو  شروعی برای تغییر خود
 . که اطرافمان را محاصره کرده استفسادی و  جاھلیت

 . جنو  آزاد شدن از بند شیاطین انسبرای ، برای پیشرفت تغییری
 . برای مبارزه با اولیای شیطان، تغییری برای آماده شدن

آن به  نیل به بھشتی که پھنایو  تغییری برای رسیدن به رضایت خداوند متعال
 . زمین استو  ھا اندازه آسمان

 . ماه عجیبی است، این ماه
 . ھمه به نوعی خوشحالند

 . ق آمدنش ھستندھمه مشتا
 . رحمت الھی استو  نوید بخش آرامش

 . غذا نخوردن خیلی سخت نیست
 . ھا نوعی احساس به خصوصی دارند قلب

 . میمونی استو  حقا که ماه عزیز
پی  صد افسوس که پی درو  افسوس، دانیم میولی افسوس که قدرش را ن

و  اخالقو  ایمان در چنانی غییری آنتولی  ،کنیم می ھای زیادی را سپری رمضان
 . شود میاھدافمان ایجاد نو  تقواو  عبادت

نصیب  بی آن کنیم که خداوند ما را از میآمدن رمضان دعا  دانم چرا قبل از نمی
ی وقتولی  .برکات آن استفاده کنیمو  ز فضایلبتوانیم اآنقدر به ما عمر دھد تا و  نکند
 !شود میھمه چیز فراموشمان ، رسد میفرا 

م تا طلوع خوابی میخواندن نماز  بعد از. یم تا نماز صبحخواب می، سحری بعد از
 ھر!آفتاب یا تا لنگه ظ

است  استراحتو  بعد از نماز ھم معموًال خواب ،ظھر اذانوقت  تا، رویم سرکار مییا 
 قبل از! مسجد مشغول خوابیم یا درو  ،سرکار رفتن خواندن نماز یاآن  بعد از. تا عصر

افطاری و  مغرب ھم نمازو  ،بخندو  فایده بگو جلسات بی دریا و  بازاریم غروب ھم یا در
شیاطین  ی بعد از آن نقشهو  ھای رمضان دور از حکمتو  ھمراه با اسرافو  پرھزینه

ھم آن  بعد از، ١بعد شبکه ، ٢بعد شبکه ، ٣طنز شبکه ؛ شود میای شروع  حرفه
 ! ناترین بزدالن ایر قوی ی برنامه
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و  استھای بیشتر مسلمانان شده  خانه وارد ھم ماھوارهمتأسفانه امروزه بت 
این ماه را از رحمت و  برکت، مان نرسیمایھ هخانوادو  خود رمضان امسالمان اگر به داد

 . ما دور خواھد کرد
  ...و  بعد خوابیدنو  فایده بی ھای مھمانیو  ھا ھم جلسات شب و

 . فایده بیو  یک روال تکراری
ی کردن عادت زندگو  متأسفانه اغلب ما مسلمانان به اینگونه عبادت کردن

 . ایم کرده
 را بدانیمحق این را دارد که ما ھم عظمتش ، بزرگیو  رمضان ماھی به این عظمت

 . کنیماحترامش را حفظ و 
و  مناجات باشیمو  دعاو  قرائت قرآنو  حال ذکر حق این را دارد که روزھایش در

 . درحال خواندن نماز تراویح باشیمھا ھم  شب
و  منکراتو  اھانقلب خود را از گنو  گوشو  زبانو  حق این را دارد که چشم

 . معاصی دور بداریم
 . تغییر دھیممان را  سلوکو  رفتارو  حق این را دارد که اخالق
 . نافرمانی خدا خرابش نکنیدو  عصیانو  با گناه، رمضان ماه پربرکتی است

این عمر ما . د گشتنبه خدا دیگر برنخواھ، دنگذر میا مثل باد ھ هدقیقو  اھ هثانی
به و  شود میاعمالمان ثبت  ی نامه گذرد در میدقیقه که  ھر، شود میاست که سپری 

ماه ؟ چه ماھی در !خداوند متعال؟ یبه سوی چه کس. رود میحضور خداوند متعال 
  !؟مبارک رمضان

 ؟ دنخواھی این اعمال چه باش می :حال از خودت بپرس
، مطالعه کتاب دینی، صدقه، نصیحت، دعا، تسبیحاتو  اذکار، تالوت دلنشین قرآن

نماز ، گوش دادن به قرآن، رحم ی صله، کتابو  حسابو  قبرو  روز قیامت تفکر در
 ؟ خدا خوف ازو  ه کردنیگر، تراویح

مشغول شدن به و  نظر حرامو  گفتن کُج و  راجیوو  خوابیدنو  دروغو  یا غیبت
و  بازی با گوشیو  جلسات گپ زدنو  فوتبالو  بازی کامپیوتریو  تماشای تلویزیون

 ؟ ...و  مسخره کردنو  گردی بازارو  ام اساس 
 ! انتخاب با خودت است
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م استفاده وقت ای کاش ازکه  خوریم میباز افسوس ، گذرد میی رمضان وقت ولی
تسبیحات زیادتری و  ای کاش اذکار؛ خواندم میای کاش نماز زیادتری ؛ کردم می
 . ای کاشو  ای کاشو  .کردم میی کاش قرآن زیادتری تالوت ؛ اگفتم می

و  ای گذشتهھ های کاش از تجربو  افتادی میولی ای کاش زودتر به فکرش 
و  آخرتو  عاقبت به فکر میای کاش کو  عبرت بگیریمو  خطاھای مکررمان درس

 . انتظارمان است چه روز سختی در که دانستیم میای کاش و  کتابمان باشیمو  حساب
ماه . بازگشت به سوی خداوند متعال باز استو  توبه درِ ؛ دیر نیستوقت  ولی ھیچ

 . نماز تراویحو  ماه شب لیلة القدر و برکتو  ماه خیر، رمضان از راه رسیده است
، یمعاقبت خود ھست به فکراگر . توانیم در آن خودمان را تغییر دھیم میماھی که 

، خیال نباشیم بیو  تفاوت بی اگر بخواھیم، پاک باشیمو  خواھیم مسلمانی صالح میاگر 
. است پس این ماه بھترین فرصت؛ اگر بخواھیم رضایت خداوند متعال را بدست آوریم

تا رمضان  بیھوده صرف نکنید ھایآن را در کارو  ایش ھم غفلت نکنیدھ هاز دقیق
 . آغازی برای زندگی جدیدمان باشد ١٣٩١سال

 و از منکرات، خبری نباشیم بیو  غفلتو  ای که دیگر مثل سابق در جھل زندگی
، یمیاد خداوند متعال باشو  ھمیشه مشغول ذکر، معصیت دوری کنیمو  گناه وسایل

 ، دمان باش ی روزانه دعا کردن جزء برنامهو  قرآن خواندن
و  محبتو  اخالص ؛ی کاریمان باشدھا اولویتی رسول الله جزء ھا سنتتبعیت از 

و  یمان باشدھا فعالیتو  مھم در کارھاو  اساسیو  خوف خداوند متعال دغدغه اول
 . تمام زندگیمانو  عاداتو  اقوالو  رفتار؛ اخالقمان، خالصه زندگیمان خدایی شود

 . پیش به سوی تغییر
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 رمضان یتفضل

 . کسی پوشیده نیست بزرگی آن برو  ھایی است که فضل رمضان از جمله ماه
 ج پیامبر. شود می آنھستی آماده استقبال از  چون ،است یرمضان ماه بزرگ

  :فرماید می

بَْواُب َجَهنََّم وَُسلِْسلَْت «
َ
َماِء وَُغلَِّقْت أ بَْواُب السَّ

َ
إَِذا َدَخَل َشْهُر َرَمَضاَن ُ�تَِّحْت أ

يَاِط�ُ   .١»الشَّ
و  درھای جھنم بستهو  شدهرسد درھای آسمان باز  میکه ماه رمضان فرا  میھنگا«

 .»شوند میزنجیر کشیده و  غلشیاطین به 
بسته شدن و  بھشتو  فرصتی طالیی برای ما است که از باز شدن درھای خیر پس

را به درھای بھشت نزدیکتر  بتوانیم خودمانو  کردهنھایت استفاده را  ،درھای جھنم
توانیم  میتا و  ن شیاطین استفاده کردهه شدھمچنین از به زنجیر کشید. کنیم

 تا بعد ازرمضان نبرد اصلی. ن ایمن کنیمعمل صالح از آناو  تقواو  خودمان را با عبادت
ماھه ١مدت در این  اگر توولی  ،شوند میچون بعد ازرمضان آزاد  ؛مان شروع شود

 . پیروز خواھی شدمبارزه در این  ن شاء اللهإخودت را کامًال آماده کرده باشی 

ُل يَلْلٍَة ِمْن َرَمَضاَن « :فرماید می ج پیامبر وَّ
َ
ِنِّ إَِذا اَكَن أ

ْ
يَاِطُ� َوَمرََدةُ اجل َدِت الشَّ ، ُصفِّ

بَْواُب انلَّاِر فَلَْم ُ�ْفتَْح ِمنَْها بَاٌب 
َ
نَاِن فَلَْم ُ�ْغلَْق ِمنَْها بَاٌب ، وَُغلَِّقْت أ ِ

ْ
بَْواُب اجل

َ
َوفُِتَحْت أ

قِْبْل  :َونَاَدى ُمنَادٍ 
َ
َْ�ِ أ

ْ
قرِْصْ ، يَا بَايِغَ اخل

َ
ِّ أ ِ ، َوَ�ا بَايِغَ الرشَّ  .٢» ُ�تََقاُء ِمَن انلَّارِ َوِ�َّ

جنیان متمرد به زنجیر و  رسد شیاطین می فرااولین شب رمضان  ی کهھنگام«
شود به شکلی که حتی یک در ھم باز  میدرھای جھنم بسته  و شوند میکشیده 

ندا  منادیو  شود مین ھیچ دری از آن بستهو  درھای بھشت گشوده شده و ماند مین
کوتاه و  مضرت دست بردارو  ای طالب شرو  سعادت پیش بیاو  خیرای طالب  :دھد می
 .»آتش جھنم دارد گانی از ھای مبارک آزاد کننده شبدر این  خداوندو  بیا
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 ١٣  فرصتی برای تغییر رمضان

ای و  مبارک برایت آماده شده استو  ای رنگین سفره !ای طالب خیر پیش بیا پس
صادقانه به و  بیا هکوتا؛ دیگر بس است !ای نفست ظلم کرده ه با انجام گناه برکسی ک

تش جھنم آزاد آ زیادی را ازافراد این ماه  خداوند متعال در سوی خداوند باز گرد که
بدبختی ؟ کاری کنی کمو  انگاری سھلو  خواھی کوتاھی میآیا باز ھم . خواھد کرد
او گرسنه از آن بلند ولی  ای این چنینی برایش آماده شده که سفرهاست برای کسی 

 . شود می

ُ َعزَّ وََجلَّ َعلَيُْ�ْم « :فرماید می ج پیامبر تَاُ�ْم َرَمَضاُن، َشْهٌر ُمبَارٌَك، فََرَض ا�َّ
َ
أ

يَاِط�ِ  َِحيِم، َوُ�َغلُّ ِ�يِه َمَرَدُة الشَّ
ْ
بَْواُب اجل

َ
َماِء، َوُ�ْغلَُق ِ�يِه أ بَْواُب السَّ

َ
، ِصيَاَمُه، ُ�ْفتَُح ِ�يِه أ

ِ ِ�يِه يَلْلٌَة َخْ�ٌ  ِف َشْهٍر، َمْن ُحِرَم َخْ�ََها َ�َقْد ُحِرمَ  ِ�َّ
ْ
ل
َ
  .١»ِمْن أ

شما فرض  آن را بر خداوند روزه در، ماه مبارک، رمضان به سویتان آمده است«
آن بسته  درھای جھنم درو  شود میدرھای رحمت الھی در آسمان باز ، کرده است

آن شبی قرار دارد که از  در. دنشو می کشیده زنجیرو  غلبه شیاطین متمرد و  شود می
 .»ًا محروم شده استواقع کسی که از خیر آن محروم شود؛ ماه بھتر است ١٠٠٠

القدر آن ة شب لیلو  ایش مبارک استھ هدقیقو  ھا ساعت، مبارک است، بله این ماه
زیباتر و  ثوابی از این بھترو  چه فضل. برکت استو  دارای خیر ماه ١٠٠٠به اندازه 

 ؟ است
  ؛ن نازل شده استآآن قر است که درماھی 

ِيٓ ٱَشۡهُر َرَمَضاَن ﴿ :فرماید میخداوند متعال  نزَِل �ِيهِ  �َّ
ُ
 ﴾ُهٗدى ّلِلنَّاِس  ۡلُقۡرَءانُ ٱأ

 ]١٨٥ :[البقرة
 .»آن قرآن نازل شده است به عنوان ھدایتی برای مردم ماه رمضانی که در«
، ماھی مبارک درو  شبی مبارک در، شب قدر این ماه مبارک است در قرآننزول  و

نَزۡلَ�ُٰه ِ� َ�ۡلَةِ ﴿ .کتاب مبارکی نازل شده است
َ
ٓ أ ا  ما آن را در« ]١ :[القدر ﴾١ۡلَقۡدرِ ٱإِ�َّ

 . »شب قدر نازل کردیم
 . گذرد میخداوند از گناھانش  روزه بگیرداحتساب و  کسی که رمضان را با اخالص
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 رمضان فرصتی برای تغییر    ١٤

ُ َمْن َصاَم « :فرماید می ج پیامبر
َ

َم ِمْن َذنِْبهِ  َرَمَضاَن إِيَمانًا َواْحتَِسابًا ُغِفَر هل  ؛١»َما َ�َقدَّ

 ؛١»َذنِْبهِ 
روزه بگیرد گناھان ماقبلش ، احتساب اجرو  کسی که ماه رمضان را با ایمان«

 .»شود میبرایش بخشوده 

 روزه یتفضل
 . گانه دین استپنجیکی از ارکان مھم و  روزه گرفتن یکی از عبادات بزرگ اسالم

ُ  :بُِ�َ اإلِْسالُم ىلع مَخٍْس « :فرماید می ج پیامبر داً ، َشهاَدةِ أن ال إهَِل إِالَّ ا�َّ وأنَّ ُ�َمَّ

 ِ الةِ ، رَُسوُل ا�َّ اكةِ ، َو�قاِم الصَّ  .٢»وََصْوِم َرَمَضانَ ، َواحلَجِّ ، َو�يتاِء الزَّ
و  ،محمد رسول الله)ن أو  ن ال اله اال اللهأ( شھادت :پایه استوار استپنج اسالم بر «

 .»روزه رمضانو  حج کردنو  دادن زکاتو  به پا داشتن نماز
 . استواجب  عاقلیو  بنابراین بر ھر مسلمان بالغ

َها ﴿ :فرماید میخداوند متعال  ُّ�
َ
ِينَ ٱَ�ٰٓ� ْ ُكتَِب َعلَۡيُ�ُم  �َّ يَامُ ٱَءاَمُنوا َكَما ُكتَِب  لّصِ

ِينَ ٱَ�َ  اید!  که ایمان آورده ای کسانی« ]١٨٣ :[البقرة ﴾١٨٣مِن َ�ۡبلُِ�ۡم لََعلَُّ�ۡم َ�تَُّقونَ  �َّ
، که پیش از شما بودند؛ فرض شده بود روزه بر شما فرض شده است ھمان گونه که بر کسانی

 .»تا پرھیزگار شوید
 میتما ثواب است که تقریبًا درو  دارای فضلو  روزه گرفتن یکی از عبادات مھم

 ج پیامبر. اجر فراوان استو  دارای فضلو  بودهواجب  قبل اسالم ھای ما امت
يام :قال ا�َّ َعزَّ وجل« :فرماید میدرحدیثی  نَا ، لُكُّ عمِل ابِْن آدم هُل إِالَّ الصِّ

َ
فَإِنَُّه يل وأ

ْجِزي بِه
َ
حِدُ�ْم فال يْرفُْث . أ

َ
يام ُجنٌَّة فَإِذا اَكَن يْوُم صْوِم أ فَإِْن سابَُّه ، وال يَْصَخبوالصِّ

ْو قاتَلَه
َ
حٌد أ

َ
ْطيُب ِعنْد . إِ�ِّ َصائم :فَلْيُقل، أ

َ
ائِم أ ُلُوُف فَِم الصَّ

َ
ٍد �ِيِدهِ خل ِي َ�ْفس �َمَّ

َّ
واذل
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 ١٥  فرصتی برای تغییر رمضان

ِ ِمْن ِر�ِح الِمْسك ائِم فَرَْحتَاِن يْفرُحُهما. ا�َّ فْطَر فَِرَح بِفْطِره :للصَّ
َ
ح �َذا ليَق ر�َُّه فرِ و، إِذا أ

 .١»بِصْوِمهِ 
من ی غیر از روزه که برا، اوستی آدم برا ھر عمل فرزند :فرماید یمأل وندخدا«
و  (در مقابل دوزخ یا گناھان) استی روزه سپرو  دھم یمن پاداش آن را مو  است

و  درگیر شودی با کسو  فریاد بکشدو  ،نباید ناسزا بگوید، از شما روزه باشدی چون یک
سوگند به و  ،من روزه دارم :باید بگوید، داد یا با او جنگ کرد دشنام به اوی اگر کس

مشک ی دھان روزه دار در نزد خداوند از بوی بو، که جان محمد در دست اوستی ذات
ی وقت ییک، شود یماست که بدان شاد ی روزه دار دو شادی براو  .بوتر است خوش
 .»گردد یمشاد اش  به روزه کند میی پروردگارش را مالقات وقت یدیگرو  کند میافطار 

ْج�، وَشْهوتَه، َورَشابَه، رْتُُك َطعاَمه�َ « :فرماید میو
َ
ْجِزي بِه، ِمْن أ

َ
نا أ

َ
ياُم يل وأ ، الصِّ

ْمثَالَِها
َ
 .٢»واحلسنَُة بَِعرْشِ أ

ی روزه برا. کند یشھوت خود را به خاطر من ترک مو  یآشامیدنو  روزه دار طعام«
 .»پاداش دارد ھر کار نیکی ده برابرو  دھم یممن پاداش آن را و  من است

 « :فرماید می و
َ

�َّان :إِنَّ يِف اجلَنَّة باباً ُ�َقاُل هل ائموَن يوَم الِقيامة، الرَّ ال ، يْدُخُل ِمنُْه الصَّ
حٌد َغ�ُهم

َ
ائُمون :يقاُل ، يدخُل ِمنْه أ يَن الصَّ

َ
َحٌد غ�هم؟ أ

َ
فإِذا ، فَيقوموَن ال يدخُل ِمنُه أ

َحدٌ 
َ
غِلَق فَلَم يدخْل ِمنُْه أ

ُ
 .٣»َدَخلوا أ

روزه داران در روز قیامت از و  شود یاست که به آن ریان گفته می در بھشت در«
 :شود یمگفته . گردد یمھیچکس غیر از ایشان از آن داخل نو  گردند یمآن داخل 

و  گردد یمغیر از ایشان داخل نی از آن کسو  خیزند برمیپس ؟ روزه داران کجایند
 ».شود یمن وارد از آنھیچکس دیگر و  شود یمچون داخل شوند درش بسته 

َما ِمْن عبٍْد يُصوُم يَوماً يف سِبيِل ا�َّ إِالَّ باَعَد ا�َّ بِذلك ايلَوِم وجَهُه « :فرماید می و
 .٤»َعن انلَّاِر سبعَ� خِر�فاً 
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 رمضان فرصتی برای تغییر    ١٦

اینکه خداوند به خاطر گر م، در راه خدا روزه گیردی ای نیست که روز ھیچ بنده«
 .»دارد یمدور  آتش جھنمرا ھفتاد سال از اش  چھره، آن روزه

  گیریم میچرا روزه 
 .ج پیامبرو  اطاعت از خداوند متعال -١
 . یکی از بزرگترین عبادات است -٢
 . گردد میقناعت در شخص و  زھدو  بردباریو  باعث تقویت صبر -٣
 . است گناھانو  سپری برای سالم ماندن از دام شھوت -٤
 . زیاده روییو  دوری از اسرافو  انفاق کردنو  ھمدردی با فقیران -٥

 حکم کسی که روزه نگیرد
ترک کردن آن و  استواجب  عاقلو  زن بالغو  مردروزه گرفتن بر ھر مسلمان 

بودن آن را انکار کند کافر واجب  اگر کسیو  دلیل از گناھان کبیره استو  بدون عذر
 . شود می

**** 
چگونه از ماه رمضان به بھترین ؛ مان اینجا است مھم بحثو  قسمت اصلیاما 
 ؟ تفاده کنیمسشکل ا

باید به این نکته اشاره کنم که اگر ھر یک ؛ شوم وارد قبل از اینکه به مبحث اصلی
روی آن  ھفته بر٤اقل  چیزی عادت دھد الزم است که حد بهاز ما بخواھد خودش را 

، یا انجام سنتی اخالق باشدصفات  در این تغییرکند که  میفرقی ن. تمرین داشته باشد
 . عادتی روزانهو  یا برنامه ریزی، یا ترک گناھی

 دارد که متأسفانه بسیاری از وجود ی زیادیھا سنتو  طول یک شبانه روز آداب در
 . ما مسلمانان از آن غافل ھستیم

ھا  آن انجام ما درولی  درسان میدارد که ما را به بھشت  وجود ای خیر زیادیھ هرا
ما ھنوز و  گذرد میعمرمان سریعًا . گذریم می ھا کنار آن خیلی راحت ازو  کوتاھی کرده

 . ایم مان توشه خوبی را آماده نکرده برای آخرت
 : ھر یک از ما این سوال را ازخودش بپرسد 

خداوند محضر  کتاب درو  حساببرای ، آیا اگر االن ملک الموت جانمان را بگیرد
 ؟ ایم متعال آماده



 ١٧  فرصتی برای تغییر رمضان

 : یا سؤالم را طوری دیگر طرح کنم
 : داده استآیا اگر بگویند خداوند متعال به ما تا یک ساعت دیگر دو فرصت انتخاب 

 . متعال برویم خداوندبه مالقات  و ملک الموت جانمان را بگیرد -١
 . شوداضافه سال دیگر به عمرمان  ٥٠ -٢

 ؟ خداوند متعال حاضریم با برای مالقات آیا؟ کنیم میانتخاب کدام یک را 

َحبَّ ِلَقاَء اهللا« :فرماید می ج پیامبر
َ
َحبَّ اهللا لَِقاَءهُ ، َعزَّ وََجلَّ ، َمْن أ

َ
َوَمْن َكرِهَ لَِقاَء ، أ

 .١»اهللا َكِرَه اهللا لَِقاَءه
خداوند متعال ھم مالقات  ،متعال را دوست داشته باشد خداوندکسی که مالقات «
خداوند ، ت خدوند متعال کراھت داشته باشدمالقا کسی که ازو  دوست داردرا  با او

 .»داو کراھت دار با مالقات متعال ھم از
بدمان ، هخداوند متعال را دوست داریم یا نآیا جزء آن افرادی ھستیم که مالقات 

 ؟ آید می
را  متعالخداوند است که توان مالقات با  ترازوی اعمالمانآیا آنقدر عمل خیر در 

 ؟ داشته باشیم
ت کردیم عرق شرمساری یم تا اگر با او مالقاا هایم توبه کرد آیا از گناھانی که کرده

 ؟ غرقمان نکند
و  مخواھیم بمیری مییا نه ن؛ متعال مالقات کنیم خداوندآیا اصًال دوست داریم با 

 ؟ زندگی کنیم سال دیگر ٥٠و  فرصت دوم را انتخاب کرده دوست داریم
دانیم  مین، متأسفانه ما فرصتی برای انتخاب نداریم !خواھران عزیزمو  ی برادرانول

 : به قول شاعرو  میریم میی وقت چه

ــــدري ــــك ال ت ــــو فإن ــــن التق ــــزود م  ت
 

 إذا جـــن ليــــلٌ هـــل تعــــيش اىل الفجــــرِ  
 

دانی که اگر شب تمام  میچون تو ن ،ت را جمع کنھرا ی تقوا توشه ی وسیله به«
 »مانی یا نه میشد تا صبح زنده 

 فكــم مــن فتــى أمســى وأصــبح ضــاحكاً 
 

ـــدري  ـــو ال ي ـــه وه ـــجت أكفان ـــد نُس  وق
 

                                                   
 صحیح مسلم. -١
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حالی که  در ،ندرساند حال خنده به صبح  ی که شب را درانچه بسیار جوان«
 »دندان مینو  ندخبر بی انخودشو  دوزند میرا برایش  انکفنش

ـــةٍ وكـــم مـــن صـــحيحٍ مـــات مـــن   غـــري علَّ
 

 وكــم مــن ســقيمٍ عــاش حينــاً مــن الــدهر 
 

 ھای چه بسیار آدمو  ندا هکه بدون علت مرد  میسالو  ی سرحالھا انسانچه  و«
 »ندا همریضی که مدت زیادی زندگی کرد

درستی و  به جدیتولی  ،گذرد میھا  طول روز بلکه حتی ماه بعضی از ما نه در
و  محاسبهو  نامه اعمالو  حسابو  پل صراطو  بھشتو  جھنمو  قبرو  یادی از مرگ

 . کنیم مین متعال خداوندبا مالقات 
 ؟ درستی به عاقبت خودمان فکر بکنیمو  آیا تا به حال شده است به راستی

 چرا مردن برایمان خیلی سخت؟ ساده استو  چرا این مسئله برایمان خیلی عادی
اینکه مثل یھود شده  بترسیم از؟ یمچرا اصًال به فکرش نیست؟ ناخوشایند شده استو 

ُر ﴿ :دھد میباشیم که خداوند متعال اینگونه مورد خطابشان قرار  َحُدُهۡم لَۡو ُ�َعمَّ
َ
يََودُّ أ

ۡلَف َسَنةٖ َوَما ُهَو بُِمزَۡحزِِحهِ 
َ
ۗ  ۡلَعَذاِب ٱِمَن  ۦ� َر ن ُ�َعمَّ

َ
یکی از آنان دوست « ]٩٦ :[البقرة ﴾أ

را از عذاب جھنم نجات  اگر این عمر را ھم بکند اوولی  ،سال عمر کند ١٠٠٠دارد که 
 .»دھد مین

 . سال عمر کنیم باز ھم باید بمیریم ١٠٠٠اگر ما ھم 

 .»نفسی چشنده مرگ است ھر« ]١٨٥ :[آل عمران ﴾لَۡموِۡت� ٱُ�ُّ َ�ۡفٖس َذآ�َِقُة ﴿
برای خودمان را و  بسیار مھم که ھرشب باید به فکر آن باشیم ی ولی این مسئله

 !؟مھم نیستو  عده غذا برایمان حساسو  مالقات با آن آماده کنیم حتی به اندازه یک
 ھا انسانبا دنیای یعنی تماماً ، ارد که بمیریمھرلحظه امکان د ؛شما فکرش را بکنید

دیگر حتی فرصت یک عبادت را . دیگر بازگشتی نخواھد بود تا ابد، کنیم خداحافظی
با مردن تمامًا ارتباطمان با دنیا قطع ، سبحان الله گفتنحتی یک . نخواھیم داشت

 . شود می
 . جھنم بھشت یا در یا در ؛زندگی ابدیو  دنیای دیگرو  ما ھستیم و

 ؟ آیا تا به حال شده است به این قضیه به جدیت فکر کنیم
 ؟ یما هآیا به فکر محاسبه نفسمان افتاد
 ؟ یما هآیا به فکر توبه از گناھانمان افتاد
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 ؟ خواھیم میزینت دنیا و  چقدر از دنیا
 ؟ یما هآیا از این زینت دنیا برای رضایت خدا استفاده کرد

 ؟ یما هچه جوابی آماده کرد؟ شود میمان سؤال  بدن سالمو  جوانیو  وقتو  مال از
 . مردن فرار کنیم توانیم از مین، باید بمیریم

سال  ٨٠-٦٠معموًال بین و  رسد میسال  ١٥٠ی امروزی نھایتًا به ھا انسانما  عمر
 . است

 یعنی ھر، ستاین زندگی دنیا. سال ٥٠ماند  می؛ عمرمان درخوابیم از  میاوًال نی
و  ی بسیار مھم هآن مسئل بعد ازو  کند میاین دنیا زندگی  سال در ٥٠ی واقع شخصی

دانید چه چیزی را  می. کند میمالقات  سختی با اوو  خطرناکو  حساسو  حیاتی
 .  ...مرگ :گویم می

 ؟ یابد میولی آیا زندگی با مرگت پایان 
ملک  هکآن بعد از ؛اینجای کار فقط مقدمه بوده است تا. تازه شروع شده است، خیر

 . شود میبرزخ شروع  ست؛ناراحت کننده او  سختکه به خدا ، الموت جانمان را گرفت
 ؟ دانید برزخ چیست می

 . یت شروع شده استواقع تازه زندگی !برزخ زندگی قبر است !زندگی قبر
که : آیند میدو مالئکه به سراغت ؛ تنگ قرار دادندو  تاریک که تو را در قبر میھنگا

 : پرسند می تو سه سؤال مھم از
 ؟ خدایت کیست -١
 ؟ پیامبرت کیست -٢
 ؟ دینت چیست -٣

. جوابشان را بدھی متعال خداوند اذنبه و  توانی به راحتی میاگر مسلمان باشی 
قبرت و  آیند میای بسیار زیبا به استقبالت  دو مالئکه با چھره، اگر مسلمان باشی

 . آسودهو  زندگی راحتو  نورو  سرسبزی ؛ای بھشتھ هباغچ ای از شود باغچه می
؛ باشیفاجر و  یا فاسقو  منافقا ی و کافر خدا پناه بر، خدا برپناه ، خدا اما اگر پناه بر

دو مالئکه به استقبالت و  ا عاجز خواھی ماندھ هسؤال آن مالئک دادن به جواب از
ھا را  توانی جواب این سؤال مین وقتیو  حشتاک استو خواھند آمد که صورتشان

که ؛ آتش شود گودالی از میاست که قبرت وقت  ھرگز نخواھی توانست آنو  بدھی
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حتمًا پیش ولی  ،کند میانسان را روانی ، وضعیتو  آن حال ی حتی فکر کردن درباره
 . جمله مسائل اساسی دینمان است چون این از ؛خواھد آمد

 ؟ یابد میھمین جا پایان  اما آیا زندگی در
 . تازه شروع شده است، خیر

روز قیامت شروع ؛ میرند می ھا انسان ی ھمهو  شود میدنیا تمام  آن که عمر بعد از
 ؟ کشد میدانید که چه مدت این روز طول  میولی  استوز قیامت یک روز ر، شود می

. ناراحتو  شرایطی بسیار ناخوشایند بله پنجاه ھزار سال آن ھم در. سال ٥٠٠٠٠
 .ختنه نشده ھستندو  لخت مادرزاد ھا انسان ی ھمه ،شود میانسان نزدیک به خورشید 

. منافقان استو  کافرانتر از  تراحو  تربھوضعیتشان و  آن روز حال مسلمانان درولی 
 . کتابشان خواھد آمدو  این ھستند که َکی نوبت حساب فکر ھمه در

 . که فالن پسر فالن به سوی خداوند متعال پیش بیا: دھد میَکی منادی ندا 
. ھیچ لباسی به تن نداری ؛برھنهو  عریان ؛ای خواھد بود سبحان الله چه صحنه

 . مردی لباسی به تن ندارندو  ھیچ زن
فقط یک پرده بین ، نیست میھیچ مترج ،زنند میمستقیمًا با خداوند متعال حرف 

و  را ببینیم تا اینکه خدا نصیبمان کند توانیم او میچون ھنوز ن ؛استأل خداوندو  ما
 . به بھشت برویم

 . پرسد میدنیا  از کارھایت درأل خداوندبعد یکی یکی 
 ؟ به تو جوانی دادم آن را درچه راھی صرف کردی

 ؟ خرج کردیو  بدست آوردیرا   آن چگونه، مال دادمو  به تو پول
 ؟ پیر کردیو  چه راھی آن را فرسوده در، بدنی سالم دادمو  به تو صحت
و  که گفتم  گونهآیا من را آن، فھم دادمو  شعورو  عقلو  گوشو  زبانو  به تو چشم

 ؟ نمودیعبادت  کردمامر 
 ؟ دین من کردیو  موقتی دنیا را تقدیم رضایت منو  آیا زندگی بسیار بسیار کوتاه

 ؟ برای بھشت چه کارھایی انجام دادی
یا ؟ آن نھی کرده بودم دوری کردی گناھانی که از را به جھنم نبرم از اینکه توبرای 

 ؟ آن توبه کردی اگر گناھی کردی فورًا از
 ؟ اندی یا نهرس میدنیا به خاطر به دست آوردن رضایت من صبح را به شب  آیا در

 ؟ ایمان آوردی ج به پیامبرم محمد
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 ؟ آیا دستوراتش را اجرا کردی
 ؟ زندگیت عملی نمودی آن را درو  ای من یعنی قرآن را خواندیھ هآیا گفت

گوی  باید جوابو  انتظارمان است چنین روزی در، ای کسانی که طالب بھشتید
 . اعمالمان باشیم

 ای اعمال نیکو انجام دادهو  ی بوده باشیواقع مسلمانکتاب اگر و  حساب اما بعد از
ھایت را سنگین خواھد  خوبیو  اتحسن ترازویخداوند  ،ای گناھان دوری کرده ازو 

 . کرد
بعد به سمت پل خطرناک صراط به ، دھد میی قبولی را به دست راستت  بعد نامه

شاء الله مشکلی  إن، ی عملت به دست راستت است البته تو که نامه. افتی میراه 
 . نخواھی داشت

چون مسیر پل صراط ، دھد می خوبت به تو نورو  چون خداوند به اندازه عمل صالح
 . تاریک است

 و آنکه سرور ھم بعد از آن، شوی وارد ماند اینکه به بھشت می، آن رد شدی اگر از
 وارد وبعد امتش پشت سر ا، شود وارد او اولو  بھشت را بزند درِ  ج سیدمان محمد

 . ھای دیگر بعد امتو  خواھند شد
حساب خداوند  ازو  ی اعمالت را به دست چپت بدھند اما اگر خدایی نکرده نامه

را  ھا انسان میخواھد تما میجھنم  ،زیر پل صراط خدا در پناه بر، متعال پیروز نشوی
که ایمانشان ضعیف  ایش حتی برخی از بھشتیانیھ هشعل. شود میاصًال سیر ن، ببلعد
 د؛گیر می اند را آن رد شده ازو  اند ی اعمالشان را به دست راست گرفته نامهولی  بوده

ی  آن نامه توبه نکردن ازو  مسلمانی که به خاطر گناھانو  منافقو  چه برسد به کافر
 . افتد میسخت و وحشتناک  پناه بر خدا به جھنم. اعمالش را به دست چپش داده اند

حتمًا باید و  حشتاک استو  خیلی خیلیولی  خدا به زبان آوردنش آسان استبه 
 . چنین مسائلی باشیمو  ظر چنین لحظاتنتم

 . زنو  ردم؛ اند نعمتو  ناز طرف اھل بھشت تا ابد در آن اما در
 میان طال که آجرھایش یک در، بسیار بزرگو  قصرھای زیباو  ھا بھشتی زیبا با کاخ

 . ت آن زعفران استمالو  نقره استو 
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و  شیرو  شراب بھشتیو  عسل ھای گوارا از نوشیدنیو  خوشمزهو  غذاھای لذیذ
 چیزی چنینایناصًال بشر تا به حال . ھایی که اصًال به ذھن ھیچ کسی نرسیده است آب

 . قلبمان خطور نکرده استو  اصًال به فکر. را ندیده است
البته این . آیند میبه استقبالت ، حوریان بھشتیبه نام ؛ قشنگو  زیبا ھایی بسیار زن

روند از حوریان بھشتی بسیار  میدختران مسلمان که به بھشت و  را بگویم که زنان
 . بسیار زیباترند

دنیا  ھردو مثل زندگیشان در؛ شوھرش اھل بھشت بودو  کرده بود اگر زنی شوھر و
 . با ھم خواھند بود

اند به ازدواج پسران  مجرد ماندهو  صورت دوشیزهدختران مسلمان ھم که به ھمان 
 . دیگر مردان مسلمان بھشتی درخواھند آمدو  مسلمان

و  مریضیو  پریشانیو  غمو  نگرانیو  ھیچ ناراحتی، زیباو  زندگی لذت بخش
سیر از آن  به شکلی که انسان؛ خرمیو  خوشیو  فقط لذت ،ندارد وجود اندوھی

  ج کنار سرورمان محمد در ؛واھی بودبھشت خ تا ابد درو  شود مین
 درو  یاران سایر پیامبرانو  کنار اصحاب در. †ان بزرگوارمانیامبرکنار سایر پ در

  ج ی پیامبر کنار صحابه
 بیان آن عاجز است با صفی که زبان ازو  زندگی غیر قابل با؛ مسلمانان کنار سایر در

 . ھم خواھیم بود
  ن شاء اللهإ 

 !!خواھران مسلمانو  برادران
 . عاقبت خود باشیمبه فکر بیشتر  میک بیایید

رضایت خداوند توانیم  میو  جھنم دور شویم ازو  توانیم بھشت را بدست آوریم میما 
 ؟ اما چگونه ؛ممتعال را بدست آوری

 . آن پایداری برو  سپس استقامت ؛خداوند به ایمان
 خدمت خدا سال زندگی را در ٥٠ بگذارید این؟ مگر چند سال زندگی خواھیم کرد

 زندگی لذت خواھیم برد دنیا از دربه خدا ھم . به دست آوردن رضایتش سپری کنیمو 
 . ھم درقیامتو 

 فردا که سختیو  امروز مسلمان باشیم. شعار نباشدو  ایمانمان فقط حرف بگذارید
 . شد ناسپاسی خدا را بکنیم وارد ما مصیبتی برو 
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 . توانم میسخت است من ن :فردا بگوییمولی  کنیم گناه دوری امروز از
 : خودت مقایسه کن

ملیاردھا صفر و  ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ برابر سال در ٤٠زندگی 
 . دیگر

آتش انداخته  درو  ارزش این را دارد که به خاطر رضایت خدا تکه تکه شویم به خدا
 . شویم

 . زندگیمان را فدایش کنیمو  وقتو  مالو  به خدا ارزشش را دارد که جان
 : بایدولی  آید میبھشت به دست 

 . مسلمان باشی :اوالً 
 . اعمال صالح انجام دھی: دوماً 
 . حرام دوری کنیو  اعمال منکر از :سوماً 

 . از این دنیا برویآن  برو  آن پایدار باشی برمرگت  تا سر :چھارم
مسیر را با جدیت شروع فرصتی است برای اینکه این ، این ماه مبارک رمضان و
 . با آمادگی کامل به استقبال آن برویمو  آن را بگیرید محکمپس . کنیم

و  توانیم خودمان را به چند چیز عادت دھیم میروز ماه رمضان ما  ٣٠این  پس در
 . زندگیمان قرار دھیم از  میآنان را جزء مھ

 عبادات روزانه -
 روزانه یھا سنتو  آداب -
 ترک گناھان -

و  ای عملی برای پر کردن اوقات این کتاب برنامه کنم در میلله سعی شاءاان
 . را ارائه دھم است بیشترکه ارزشش از طال ھم وقت  شرعی ازو  استفاده صحیح

ای باشد برای  بلکه رمضان باید مقدمهو  غیر رمضان استو  این برنامه برای رمضان
 .ھای بعدماه پایداری درو  ثباتو  موفقیت

 



 

 

 : کلیدی و سؤال مهم
 ؟ یک شبانه روز در رمضان را چگونه سپری کنیم

 تا سحر برنامه از سحر
اول خوب سحری  یدسعی کن ،دشوی میکه برای سحری از خواب بلند  میھنگا

ُحوِر « :فرماید می ج پیامبر. سحری برکت است چون در ،بخورید ُروا فَإِنَّ يِف السَّ �ََسحَّ
  .»دارد وجود چون در سحری برکت بخوریدسحری « ؛١»بََرَ�ةٌ 

ِفْطرَ «« :فرماید می و
ْ
لُوا ال ُحوَر، وََعجَّ ُروا السَّ خَّ

َ
ْ�ٍ َما أ

يِت خِبَ مَّ
ُ
 تََزاُل أ

َ
این امت « ؛٢»ال

در افطار کردن و  تاخیر اندازدبه که سحری را  میبرکت قرار دارد ماداو  خیر پایدار بر
 .»عجله نماید

دعای از خواب بیدار شدن را  که از خواب برای سحری خوردن بیدار شدی میھنگا
 . بخوان

ِ اَ « َْمُد ِ�َّ
ْ
ِ حل

َّ
ْحيَانَا َ�ْعدَ  اذل

َ
َماَ�نَا، َو�يَِلِْه النُّ ي أ

َ
د سپاس برای خدایی که بع« ؛٣»ُشورُ َما أ

 ».بازگشت ھمه به سوی اوستو  .گردانداز میراندن ما را زنده 
صورتت را و  بعد برو دست، بعد با دستانت خواب آلودگی را از چشمانت پاک کن

را بخوانی که دارای  وضو توانی دو رکعت سنت میاگر خواستی و  .بگیر وضوو  یبشو
 . ثواب زیادی استو  اجر
مان چشمان خواب شوند با ھ میخواب بیدار  ی ازوقت عضی از افراد ھستند کهب

 بسیاری از درو  خوابند می بعدو  خورند میغذا  میکو  روند میلوده به سر سفره آ
ھا آن را دیر ھنگام  وقت حتی برخیو  نخواندهجماعت  اوقات نماز صبحشان را در

 . دور استه ب میآداب اسالو  این کامًال از رفتارو  خوانند می

                                                   
 صحیح بخاری و صحیح مسلم. -١
حدیث با الفاظ دیگر مسند احمد، آلبانی و شعیب ارنؤوط گوید: اسناد آن ضعیف است، اما متن  -٢

 و در صحیح مسلم و غیره روایت شده است. صحیح
 ی.صحیح بخار -٣
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و  گروھی بخورندو  جمعی هاالمکان دست تیا سعی کنند سحری را حھ هخانواد

نَّ رَُجًال « :است وارد چون درحدیث؛ نگذارند کسی خواب بماند یا پراکنده غذا بخورند
َ
أ

ُ�ُل َوَما �َْشبَعُ « :قَاَل لِلنَّيِبِّ َص�َّ ا�َّ َعلَيِْه وََسلَّمَ 
ْ
ُ�لُوَن « :قَاَل ، »إِنَّا نَأ

ْ
فَلََعلَُّ�ْم تَأ

 َ��ِ  َعلَيْهِ ، اْجتَِمُعوا ىلَعَ َطَعاِمُ�مْ ، ُمْفرَتِ
َ

ِ َ�َعاىل  .١»ُ�بَارَْك لَُ�ْم ِ�يهِ ، َواْذُكُروا اْسَم ا�َّ
 :ایشان فرمودند، شویم میسیر نولی  خوریم میما غذا : فرمود ج مردی به پیامبر«

 نام خدا، برای غذا خوردن دور ھم جمع شوید، خورید می جدا جدا غذاو  شاید پراکنده
 .»دھد قرار میآن برکت  در برایتان به زبان بیاورید خداوندرا 

 طول شب کسل درو  بھتر است برای اینکه بتوانیم سحری غذای بیشتری بخوریم
 تنقالتو  شب ھم زیاد از شیرینیو  خوردهخواب آلود نباشیم افطاری غذایی سبک و 
نیمه خالی بخوابیم چون اگر شب با شکم . استفاده نکنیم ...و  ای رنگارنگھ همیوو 

است مھمی  ی این نکته. ھم سرحال خواھیم بودو  شویم می بیدارخواب  ھم زودتر از
 . که حتمًا آن را عملی کنید

اگر کسی بسم الله گفتن . آیید بسم الله گفتن فراموش نشود میوقتی به سر سفره 

ِ يف« :وقت یادش آمد بگوید ھر ،اول را فراموش کرد در ُ َوآِخَرهُ  � ا�َّ هلَ وَّ
َ
با دست . ٢»أ

ی ھا حرفالبته ، طول غذا خوردن با ھم حرف بزنید سعی کنید در. راست غذا بخورید
 وارد حدیث در. سعی کنید آن را طول بدھیدولی  .غذا خوردنتان آرام آرام باشد. مفید

فاصله آیه قرآن  ١٠٠ تا ٦٠تا نماز صبح حدود خواندن ج است که بین سحری پیامبر
 ٢٠شما حداقل آن را ولی  ،شود ساعت مشخصی را برایش تعیین کرد میدقیقًا ن. بود

 . دقیقه قرار دھید
روزه ھمین  ھای چون یکی از حکمت، اسراف نکنیدو  در خوردن غذا زیاده روی

برای شرایط سختی که در آینده برایمان پیش و  است که ما به کم خوری عادت کنیم
 . خود را آماده کنیم آید می

بلکه کم کم غذا  ،ھنگام غذا خوردن سعی کنیم غذای زیادی را خراب نکنیم
سعی کنید غذایی را که . تا اگر سیر شدیم غذایی در بشقاب باقی نمانده باشد، بکشیم
بعد . بعدًا آن را دور بریزیدو  نگذارید غذای زیادی باقی بماندو  اید تا آخر بخورید کشیده

                                                   
 سنن ابن ماجه، و صحیح ابن حبان. ابن حجر و آلبانی گوید: حسن. -١
 گوید: صحیح. سنن ابن ماجه و سنن ترمذی، ألبانی -٢
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بلکه آن را  ؛دستتان را با دستمال کاغذی پاک نکنید ،که غذا خوردنتان تمام شداین از

َحُدُ�ْم « :فرماید می ج ایشان. باشد می ج بلیسید که این کار سنت پیامبر
َ
َ�َل أ

َ
إَِذا أ

زمانی که یکی از شما غذایی خورد دستش را پاک نکند « ؛»فََال َ�ْمَسْح يََدهُ َحىتَّ يَلَْعَقَها
 .»اینکه آن را بلیسدتا 

و  آورده خداوند متعال را به جای سپاسو  اتمام غذا خوردن شکر سپس بعد از
 : دیبگوی

» ِ ريْ نْ غَ نِيهِ مِ قَ زَ رَ امَ وَ ا الطَّعَ ذَ نِي هَ مَ ي أَطْعَ دُ هللاَِِّ الَّذِ َمْ ةٍ احلْ وَّ ال قُ نِّي وَ لٍ مِ وْ سپاس برای « ؛» حَ
آن را به من روزی داد بدون اینکه من در این و  خدایی که این طعام را برایم فراھم کرد

 .»کنم قوتی را صرفو  زمینه نیرو
زننده و  بسیار زشت. اصًال به فکر خوابیدن نباشید، بعد از اینکه غذا را تمام کردید

خیرات و  ھایی به این پربرکتی موقعیتو  ھا تماھی به این مبارکی از فرص است که در
لحاظ علم پزشکی ثابت شده  ھمچنین از. یمخواب به سر ببر آن را درو  هغافل بود

رمضان  کنند نه در میتوصیه و  است که خواب بعد از غذا خوردن برای بدن مضر است
چون اگر کسی عادت کند به . غیر رمضان انسان صبح زود از خواب بیدار شود بلکه در

اش را آغاز  ر کارھای روزمرهت با نشاطو  تر ھا زود از خواب بیدار شود سرحال اینکه صبح
کند بسیار  میبرای ما مسلمانان ھم که دینمان به ما اینگونه توصیه ، خواھد کرد

متأسفانه ولی  .نمونه باشیمو  رفتارھا الگوو  این آداب زیباتر است که درو  تر شایسته
 لنگه ظھر کنیم که تا میمخصوصًا جوانان را مشاھده و  امروز بسیاری از مسلمانان

و  در مسجدکه نمازھای صبحشان به جای اینکه  بسیاری ھم ھستندو  خواب ھستند
یا بعد از طلوع و  لنگه ظھر ،خضوع باشدو  خشوعو  با حضور قلبو  در جماعت

 تاو  استخضوعی و  بدون ھیچ خشوعو  آلود خوابو  با حالتی کسل گونهو  خورشید
 خداوند متعال در اطاعت ازو  عبادت جدیتمان درو  حرصو  وضعیتمانو  ی حالوقت

باید منتظر این باشیم که و  باید به حال خودمان گریه کنیم ،ھمین اندازه باشد
 . اینکه ھست بیشتر شود ھای امت اسالم از مصیبت
شما و  ماو  توو  امت اسالم را من. اثر است بی ھا که این سھل انگاری نکنیدفکر 
شان برای خداوند  بندگیو  مسلمانان عبادتو  ی بیشتر جوانانوقت .یمدھ میتشکیل 

خواھرانم و  پس برادران، دیگر باید انتظار چه خیری از آنان داشت؛ متعال اینگونه باشد
 . ھر لحاظ آماده کنید خودتان را ازو  این ماه را غنیمت بدانید
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گاه ھستند و  پیشرفت شخصیتی خبره در زمینهعلمایی که  اگر انسان  :گویند میآ
 ،کاری خودش را عادت دھد یا بر آورد وجود وجود خودش صفتی را به د دربخواھ

 این مدت بعد از. روز تمرین کند روز آن کار را ھر ٢١کافی است حدود سه ھفته یعنی 
 روحو  شود که درزندگی میاش تبدیل  هت روزاناکار به جزئی از عادو  کم کم این صفت

 . دگرد میروانش تثبیت و 
و  اگر ما دارای اخالص باشیم. استماه پر برکتی و  روز است ٣٠ماه رمضان ھم 

و  توانیم بسیاری از صفات زیبا می ،خداوند متعال بخواھیم پاداش این ماه را ازو  اجر
خود دور  منکر را ازو  صفات زشتو  آوریم وجود خود به درو  شایسته را تمرین کرده

 . پس این فرصت طالیی را از دست ندھید. کنیم
 تا صبح بعد اگر. سحریتان را تمام کرده بودید بله تا آنجا رسیدیم که غذا خوردن در

که ، یا دعا کردن، یا تالوت قرآن. توانید مشغول به دو عبادت شوید میی مانده بود وقت
چون این موقع که آخرھای . کنم عبادت دوم یعنی دعا کردن انجام شود میمن توصیه 
حدیث  ھمانگونه که در ؛آید میات مبارکش به آسمان دنیا متعال با ذ خداوندشب است 

نْيا « :فرماید می ج صحیح آمده است که رسول الله ماِء ادلُّ ُل َر�ُّنا لُكَّ يَلْلٍَة إىل السَّ ِ�ْ�َ
ُ  ِحَ� َ�بىَْق ثُلُُث اللَّيْل اآلِخر َ�يَُقوُل َمنْ 

َ
ْعِطيَهُ ؟ يَْدُعوِ� فأْستَِجيَب هل

ُ
َمْن ؟ َمْن �َْسألُ� فأ

 ُ
َ

ْغِفر هل
َ
به  ماند میکه یک سوم شب باقی   میشب ھنگا پروردگارمان ھر« »؟�َْستَْغِفُر� فَأ

خواند تا دعایش را اجابت  میچه کسی من را  :گوید میو  شود میآسمان دنیا نازل 
چه کسی از من طلب آمرزش ؟ ای دارد تا به او عطا کنم چه کسی از من خواسته؟ کنم

 »؟کند تا ازاو بگذرم میگناھان را 
 . موقع مشغول دعا کردن بشویمدر این  پس بسیار مھم است که

یاد خدا انواع و  عبادت کنیم که به علت دوری مردم از میعصری زندگی  درما 
 . آمده است وجود بهزندگی  پریشانی درو  اضطرابو  نگرانی

ارتباط بندگان با ؛ گیرند میشنیدن آیات خداوند تأثیری ن ھا از بلق بسیاری از
 سرد که شخص درو  روح بی آن ھم نمازی ؛نماز خالصه شده است متعال در خداوند

 . پیشگاه خداوند متعال داشتن حضور قلب درو  آن به فکر ھرچیزی است جز یاد خدا
عبادتی که خداوند  ،دبه نام دعا غافلنمھمی عبادت  متأسفانه بیشتر مسلمانان از

 ،رزدو انجام دادن آن تکبر ازو  روی گردان باشداز آن  که کسی :فرماید میمتعال 
 . جھنم خواھد شد داخل
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 . بله دعا کردن؛ عبادات است میعبادتی که اصل تما
یا حداقل  ی کھنسال استھا انسانکردن کار  دعاما تصور کنیم که  شاید بسیاری از

 ی دیگرھا راه تمامطی  بعد ازو  اند برای افرادی است که به مصیبت سختی دچار شده
و  دعای ظاھریو  زنند میسری ھم پیش خداوند متعال  ،اند ی به بن بست رسیدهوقت
 . دھند میانجام  یروح بی

 اگر اینگونه باشیم :باید بگویمولی  دعا کردن خجالت بکشیم بسیاری از ما شاید از
تعال ھنوز داشتن اخالص برای خداوند مو  خشوعو  محبتو  معنی خداپرستی ًا ازواقع

 . ایم چیزی نفھمیده
 . دعا مخ عبادات است

 . دعا درد دل بنده با خدایش است
ت با خداوند ھای ناراحتیو  میان گذاشتن مشکالت درو  ھا دعا خالی کردن ناراحتی

 . متعال است
 . کند میآن احساس نزدیکی با خدا  دعا نزدیکترین جایگاھی است که انسان در

ھایی است که  ناراحتیو  ھا پریشانی، رھایی از اضطرابات دعا راه حل اصلی برای
درطول روز برایش ایجاد در آن  حرص خوردنو  دنیا شدن در بشر امروزی دراثر غرق

 . شود می
محبوب عزیزمان نزدیک و  خالق، به خداوند متعال پس بیایید تا با دعا کردن بیشتر

 . بی نماییمقلو  تا بیشتر درزندگی احساس آرامش درونیو  شویم

  فضائل دعا
متعال  خداوند. انجام عبادت برای اوستو  خداوند دعا کردن نشانه اطاعت از -١

ۡسَتِجۡب لَُ�مۚۡ  ۡدُعوِ�ٓ ٱَوقَاَل َر�ُُّ�ُم ﴿ :فرماید می
َ
پروردگار شما « ]٦٠ :[غافر ﴾أ

 .»مرا به فریاد خوانید تا برایتان اجابت کنم :گوید یم
 مغرورو  برخی افراد سخت دل. غرور استو  کبر دعا کردن نشانه دوری از -٢

دانند  مینولی  !کشند میخجالت ؛ آید دعا کنند می شان دارند که عیب وجود
و  احتیاج. دارند نیازکنند به خداوند متعال  میآنچه فکر  از بیشترکه بسیار 

 وجود اصًال زندگی بدون. غذا برایمان مھمتر استو  آب نیاز ما به خداوند از
اصًال قابل . زمینی است میی جھن ی زندگی به مثابه برنامه خداوند متعال در



 ٢٩  فرصتی برای تغییر رمضان

. به او ایمان نداشته باشیمو  فکر کردن نیست که ما با خدا ارتباطی نداشته
ھای دنیا غرق  لذتو  شھوات در؛ خدا غافل است انسانی را تصور کنید که از

باید زندگیش چه شکلی ، دشناس مین ثروت راو  ھیچ چیزی جز پول؛ است شده
؛ ما خیلی به خداوند متعال نیاز داریم؟ درونش چه غوغایی باشد باید در؟ باشد

مراحل زندگیمان ھمیشه باید ارتباطمان را با خداوند متعال حفظ  میتما در
پس دعا کردن خود سببی . است ھا راه مھمترین این دعا کردن یکی ازو  کنیم

 :فرماید میخداوند متعال . خودپسندیو  غرورو  کبر ماندن ازاست برای دور 

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ وَن َ�ۡن ِعَباَدِ� َسَيۡدُخلُوَن َجَهنََّم َداِخرِ�نَ  �َّ  ]٦٠ :[غافر ﴾٦٠�َۡستَۡكِ�ُ
پست داخل و  خوار، دانند که مرا به فریاد خوانند یمکه خود را بزرگتر از آن ی کسان«

 .»دوزخ خواھند گشت
 در امانغضب خداوند متعال  آن از وسیله توان به میدعا کردن سببی است که  -٣

خدا  سی که ازک« ؛»َمْن لَْم �َْسأِل اَهللا يَغَضْب عليه« :فرماید می ج پیامبر. ماند
 .»شود یماو خشمگین  دادخواستی نکند ازو  طلب

  :یداسر میچه زیبا  وشاعر

ــــــــــةً  ــــــــــيَّ آدمَ حاج نَ ــــــــــألنَّ بُ  ال تس
 

ــــــل   ــــــبُ وس ــــــهُ ال حتج ــــــذي أبوابُ  ال
 

کسی بخواه که درھای رحمتش ھیچ گاه بسته  از ؛بنی آدم تقاضای چیزی مکن از
 .شود مین

ــــــــؤالَه ــــــــت س ــــــــبُ إن ترك  اهللاُ يغض
 

ــــــيُّ آدمَ حــــــني يُســــــألُ يغضــــــبُ    وبن
 

اما ، شود میاو را ترک کنی خشمناک  طلبیدن ازو  خداوند متعال اگرخواستن
 .شود می بخواھی عصبانیاو چیزی  آدم اگر از بنی

  .صالح استو  ی با تقواھا انسانصفات  دعا کردن از -٤
به و  بخواھد خداوند متعال از فقط شود انسان نیازھایش را میدعا کردن باعث  -٥

  .کمک دیگران چشم داشتی نداشته باشد
  .مصیبت استو  رفع بالو  دعا کردن باعث دفع -٦
  .خداوند متعال است دعا کردن نشانه توکل انسان مسلمان بر -٧
  .کند میروی بنده باز ه درھای لذت بردن ازعبادت را ب دعا کردن دری از -٨
  .شود میبرابر دشمنان  استقامت درو  دعا سبب پایداری -٩
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  شرائط قبولی دعا
اجابت ولی  ما دعا کردیم. ما با خود فکر کنیم که چه فایده دارد شاید بسیاری از

  !شود مین
و  فقط ھمین کافی است تا ما با اھمیتو  بدانیم که دعا عبادت است باید اوًال این را

خوانیم انتظار داریم که  میی که نماز وقت مگر ما، انجام دھیمرا   آن ھیجان خاصی
. ما راضی شود خوانیم تا خداوند متعال از میبلکه نماز  خیر؟ کسی به ما چیزی بدھد

آتش جھنم  ازو  ناتمان سنگین شودحسترازوی . به بھشت برویم. ما خشم نگیرد بر
 . دور بمانیم

طمع بدست و  وندما باید با نیت راضی کردن خدا ،دعا کردن ھم ھمینگونه است
 ؛باشیم ثروتو  ماشینو  آوردن بھشت مشغول دعا کردن باشیم نه اینکه منتظر پول

 . این یک موضوع
عایی که ھیچ دولی  ،کنیم میموضوع دیگر قضیه این است که ما متأسفانه دعا 

 . شروط دعا کردن رعایت نشده استدر آن  چون د؛تأثیری برای ما ندار
لذت و  رسیدن به آرامشو  مان ھای درونی اوال گفتیم دعا یک راه حل برای بیماری

 . پس دعا کردن یک دارو است ؛درونی است
روید تا شما را  میدکتری نزد و  اید کنیم بیمار شدهفرض  :پرسم میشما  حاال من از

توصیه و  نویسد میبرای شما دارو و  دھد میدکتر بیماری شما را تشخیص . معالجه کند
و  ی دکتر گوش نکنیدھا حرفاما اگر به . کند که داروھا سر موقع خورده شود می

یماری شما درمان ؛ بمعلوم است؟ افتد میداروھا را سر موقع نخورید چه اتفاقی 
 . یابد مین

و  ناراحت، قلبتان پریشان است، شما بیمار ھستید ست؛اه ھم ھمین گوندعا کردن 
پس . درونی برسیدو  خواھید به آرامش قلبی می، افسرده ھستیدو  مضطربو  غمگین

 کنید میمتعال آن را به شما توصیه کرده است استفاده  خداوندداروی دعا کردن که  از
 شما یمعلوم است دعا؟ شود میچه اش  نتیجه ؛کنید میاو را اجرا ن ھای هتوصیولی 

 . اثر خواھد بود بی
مورد مردی  ایشان در. کند میتر بیان  حدیثی این مطلب را روشن در ج پیامبر

تشنگی زیاد و  خستگی زیاد بعد ازو  رود میگوید که به سفری طوالنی  میسخن 
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ُ�ه حَرام، َحرامَوَمْطَعُمُه ، يَارَبيَاربِّ « :گوید میو  ندک میدستش را بلند  ، وَمرْشَ
َرامِ ، وَملْبُسُه حرام

ْ
لَِك ، وُغِذَي بِاحل �َّ �ُْستَجاُب ذِلَ

َ
 ».؟فَ�

و  حالی که غذا در. به دادم برس)و  (کمکم کن! ای پروردگار !ای پروردگار«
؛ م رشد کرده استااصًال با حر. راه حرام بدست آمده است ھایش از لباسو  نوشیدنی

 ».؟شود میاجابت و  قبولپس چگونه دعایش 
 !خواھرانو  برادران

دھیم چگونه دعاھایمان قبول  میطول روز نافرمانی خداوند را انجام  ما که در
 . را رعایت کنیمھا  آن شروطی الزم است که بایدو  برای قبولی دعا شرط؟ شود می

 .داشتن اخالص است :شرط اول -١
؛ رسیدن به بھشت، هرضایت اللعبادتی فقط کسب  نجام ھرا قصدت ازو  یعنی نیت

برخی اوقات شاید ما دعا کردن را ترک کنیم به این . آتش جھنم باشد ماندن از دور
ما . ی شیطان استھا هوسوس از که این بدانیدولی  ؛دلیل که شاید مرتکب ریاء بشویم

 و ی که زنده ھستیم باید مراقب اووقت تاو  طول زندگیمان با شیطان بجنگیم باید در
آیا این کاری را  :خودت سؤال کن ھر حالتی ھستی از ھمیشه در. یش باشیمھا هسوسو

کسب و  به دست آوردن بھشتو  که االن قصد داری انجام بدھی برای رضای خدا
قلبت دوست  ًا درواقع آیا؟ پاداش است یا خود را نشان دادن به مردم استو  ثواب

دھی تو  میداری عملت خالصانه باشد یا اینکه دوست داری مردم برای کاری که انجام 
راست  با خودت رو ی؛توانی گول بزن میخودت را ن؟ تعریف کنندو  ستایشو  را مدح

، زکات دادن، نماز باشد؛ دھی میعبادتی که انجام  ھرو  حالتی ھستی ھر در. باش
 جھاد، اذانو  قرائت قرآنو  تسبیحاتو  ذکر، منکر نھی ازو  به معروف امر، روزه، صدقه

 انجام کار نیتت را درست کن ھمیشه قبل از ،ھرکار دیگری و عمره باشدو  حجو 
عبادتی  انجام ھر قبل از. اخالص عطا نماید تو زندگیت به بخواه که دراز خدا  ھمیشه

انی که من االن برای رضای د میبگو که خدایا تو خودت و  با خداوند متعال حرف بزن
وسط عبادتت  اما اگر در. ار شیطان مرا فریب دھدذپس نگ ؛دھم میتو این کار را انجام 

و  کنی میدعا یا ربه تو گفت تو االن داری برای و  کردوسوسه  را توو  شیطان آمد
صدایت را برای  داری برای ریا، خوانی مینماز  داری برای ریا، ای دستت را بلند کرده

داری حرف خیر به مردم  برای ریا، دھی میداری صدقه  برای ریا، کنی میزیبا قرائت 
 بگو و بجنگ با او. نفست مسلط شود نگذار برو  یش توجه نکنھا حرفبه ، زنی می
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 خواھد عبادتم را فاسد کند میو  شیطان استوسوسه  دانی که این میخودت  خدایا تو
خواھران و  برادران. نیاتم مسلط شود پس نگذار شیطان بر؛ دارینیت من خبر  تو ازو 

 کنید میمدتی به این مسئله عادت  بدانید که اگر اینگونه با شیطان مبارزه کنید بعد از
بگویم که به دست آوردن  البته این را. کند میراه به شما کمک در این  خدا ھمو 

 انجام ھرکاری درست کردن نیاتمان درتوانیم با  میما ولی  ای نیست اخالص کار ساده
 پس شرط اول قبولی. بدست آوریمرا   آن خداوند متعال کمک خواستن ازو  با تالشو 
 . اجابت دعا داشتن اخالص برای خداوند متعال استو 

  .وقت دعا کردن حضور قلب در -٢
کنند  میمردم طوری دعا  برخی از. ذھنمان جای دیگری استولی  کنیم میما دعا 

. به پایان رساندندو  هچه طوری آن را شروع کردو  اند دانند چه گفته میکه خودشان ن
حضور ، حضور قلب ندارند، کنند میدقت ن شود میزبان جاری  اصًال به کلماتی که بر

وقتی  باید در. تلف کردن استوقت  این چنین دعایی فقط، کنند میخدا را احساس ن
ای را که  خواستهو  دعا ھر. متوجه خداوند متعال باشدقلبمان و  ذھن ،کنیم میکه دعا 
یقین را داشته باشیم و  این احساس. گوییم میآوریم بدانیم که داریم چه  میبه زبان 

راحت و  پس کلماتمان را ساده ؛شنود میرا  مانیھا حرفکه خداوند متعال االن دارد 
 . بگوییم

ھایت را  اکنون صحبت او ھماینکه و  داشتن اطمینان نسبت به خداوند متعال -٣
  .کند مییقین داشته باشی که او دعاھایت را اجابت و  شنود می

کسی بگوید خدایا . شروط قبولی دعا است دعا یکی از قطعیت درو  داشتن یقین
یا اگر خواستی فرزندی  یا اگر خواستی به من بھشت عطا کن اگر خواستی مرا ببخش

 از ج پیامبر. شخصی دعاھایش برای خودش استاین چنین ، صالح به من عطا کن
سر خداوند متعال منت  مگر ما داریم پناه برخدا بر. اند کردن نھی کرده اینگونه دعا

خداوند متعال و  بی چیز ھستیمو  ناتوانو  ما فقیر ؟کنیم میگذاریم که اینگونه دعا  می
ما مخلوقات ، کنیم یمما دستمان را به سوی او دراز . بی نیازو  غنیو  قادرو  قوی

فروتنانه به دعا و  خاشعانهو  پس باید با حالتی ذلیالنه، ھستیم کم توانای اوو  ضعیف
باور داشته باشیم که خداوند متعال اگر ما و  اطمینانو  یقینو  کردن مشغول باشیم

 . کند میھا را رعایت کنیم دعاھایمان را اجابت  شروطو  این شرط
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  نشدن دعا قبولموانع 
و  پوشاکو  چه درلباسو  چه درغذا باشد چه درنوشیدنی؛ حرام خوردن -١

 . تغذیه کنیماز آن  و راه حرام بدست آوریم یعنی اینکه پولمان را از. زندگیمان
خواھران و  برادران. بعد از مدتی ترک کردن دعاو  عجله کردن در قبولی دعا -٢

دوری از و  ت شروط آنھمانگونه که قبال گفتم اگر ما دعا کنیم البته با رعای
 : رعایت آداب آن قبولی آن از سه حالت خارج نیستو  موانع

 . شود مییا دعایمان اجابت  :الف
اتمان قرار نحسنات در میزان حسو  اجرو  یا خداوند آن را به عنوان پاداش :ب 
 . دھد می

 . شود میما دور  مصیبتی ازو  آن دعا بال وسیله یا به :ج
 بار دعا کردن فورًا نا یکی دو نباید بعد از، حالتی خیر است ھر پس دعا کردن در

وقت آن را انجام  ھر، دعا کردن عبادت است. دعا کردن برداریم دست ازو  امید شده
. شود می افزوده تحسناتو  خیرات ه روش درست قطعًا به میزان اعمالدھی البته ب

 . پس اگر فقط ھمین فایده را ھم داشته باشد کافی است
تھمت ، دشنام دادن، دروغ گفتن، غیبت کردن، معاصیو  انجام دادن گناھان -١

بغض داشتن نسبت و  کینه، خواھر مسلمانو  مورد به برادر بی بدگمانی، زدن
، شرابخواری. به نامحرم نظر، خواری ربا، خوردن حرام، به مسلمانی دیگر

 . دیگر گناھانو  دزدی
، بی حوصلگی در نماز خواندنو  نبلیتو  ماندن کسالت، ات الھیواجب ترک -٢

رعایت نکردن حقوق ، احترام نگذاشتن به دیگران، وزه نگرفتنر، زکات ندادن
 . را رعایت کندھا  آن فرد مسلمان باید اتی که ھرواجب دیگرو  ھمسایه

 شر علیه مسلمانی یدعاو  نفرین کردنو  مثل لعنت گناه کاریدعا کردن به  -٣
 . سببو  بدون دلیل

  اماکن اجابت دعا و اوقات
اماکن و  قاتوادر این  درست است اماو  مکانی مشروعو  دعا کردن در ھروقت

 . امکان قبولش بیشتر استو  ثواب
 ساعت تا نیم ساعت مانده به صبح ١. یک سوم آخر شب -١
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 اقامهو  دعای بین اذان -٢
 نماز فرض دعا بعد از -٣
 کردن دعا ھنگام افطار -٤
 بار دعا ھنگام باریدن -٥
 ھنگام سفر دعا در -٦
 ماه رمضان در دعا -٧
 سجده دعا در -٨
 غروب آفتاب  قبل ازو  نماز عصر ساعات آخر روز جمعه بعد از دعا در -٩

 لیلة القدر در -١٠
 خیرو  مجالس ذکر دعا در -١١

  آداب دعا کردن
 ھم فضیلت نماییدمراحل زیر را رعایت و  اگر مراتب :ددعا کنی دوقتی تصمیم گرفتی

 . اجابت آن سریعتر استو  مقبولیتھم و  ثوابش زیاد استو 
کنم  میمن توصیه . دیسپاس خداوند متعال شروع کنو  ستایشو  اول از حمد -١

مسائل و  چون این سوره دارای فضایل، دیاوال سوره فاتحه یا حمد را بخوان
 . ردندا وجود ھا هبقیه سور بزرگی است که در

تحیت نماز را بخواند برای برادران اگر کسی . صلوات بفرستید ج پیامبر بعد بر -٢
طول روز  دانیم چون در میی ما  این دو مرحله را ھمه. این قسمت خوب است

دعاھای بسیار  کنیم چون نماز ھم خود یک نوع از میتکرار را   آن نمازمان در
تواند با خداوند متعال  میطول روز  بار در ٥در آن  مسلمان است که فردمھم 

 . ارتباط داشنه باشد
 . مخفی به شکلی فقط خودت صدایت را بشنویو  یت آرام باشدصدا -٣
 . استبھتر داشته باشی بسیار  وضو اگر -٤
اگر کسی برای اولین بار برایش . ھایت را بلند کن دستو  به قبله بنشین رو -٥

به مرور ولی  .تواند این کار را نکند می ،ھایش را بلند کند سخت بود که دست
ذلیالنه به سوی خداوند و  دستش را خاضعانهو  شرم خود را بشکندو  ترس

کسی خجالت نکش چون  از. متعال بلند کند تا اجابت دعاھایش سریعتر باشد
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را  چه بسا کسی تو. دھی میتو این عبادت را داری برای خداوند متعال انجام 
 . نمایدشروع به دعا کردن و  او ھم مثل تو تحت تأثیر قرار بگیردو  ببیند

الزم نیست حتمًا . دعاھایت استفاده نکن بسیار قلمبه صلمبه درکلمات  از -٦
 نوع دعایی را بلکه خداوند ھر، بریدعا کردن به کار ب کلمات سخت را در

البته . زبانی که باشد کند با ھر میعصیان نباشد قبول و  که گناه  میمادا
به  جمالتو  خیلی خودت را برای پیدا کردن کلماتولی  دعاھایت زیبا باشد

خدایا عاقبت  ،عذاب جھنم محفوظ بدار خدایا مرا از :مثًال بگو. زحمت نیانداز
و  برم میو پناه ی شیطان به تھا هوسوس خدایا از ،من را ختم به خیر بگردان

، را بداند جپیامبر ی البته اگر کسی خواست دعاھا. این شکلیو  دعاھایی ساده
ھرکسی خواست . ام را ھم آوردهھا  آن ترجمهو  من این دعاھا را انتخاب کرده

 تواند ھر میالبته اگر کسی توانست . یا فارسی آن را حفظ کندو  ند عربیتوا می
 دعا کردنش لذت ببرد تا ھم بیشتر از دعا را به عربی حفظ کند ٢دعا یا  ١ روز

 . ھم ثوابش بیشتر شودو 
 . آوری فکر کن میزبان  به جمالتی که بر -٧
 . توانی سه بار تکرار کن میھردعا را اگر  -٨
 بعد برای پدر، مثًال اول برای خودت دعا کن. متفاوت باشددعاھایت سعی کن  -٩

بعد برای سایر ، دوستانو  فامیلو  بعد برای اقوام، ات خانوادهو  مادر و
علیه و  گمراھانو  مردگانو  برای مریضان، برای مجاھدان، مسلمانان جھان

 . رای اسیران دربند کفار ھم دعا کنب ،دشمنان دین خدا ھم دعا بکن
پیشگاه خداوند طلب  زاری ازو  با حالت گریهو  به گناھانت اعتراف کن -١٠

 . آمرزش بکنو  مغفرت
ای  :مثال بگویی. را به فریاد بخوانی صفات خودش اوو  ھا خداوند دوست دارد با نام

مریضی من یا ، شافیای پروردگار . من رحم کن برو  مرا ببخش، رحیمو  پروردگار غفور
عذاب جھنم  دھم که مرا از میبه عزتت سوگندت  خداوندای . دوستم را شفا بده

ِ ﴿ :فرماید میدر قرآن  چون خداوند خود. محفوظ بداری ۡسَمآءُ ٱَوِ�َّ
َ
 ۡدُعوهُ ٱفَ  ۡ�ُۡسَ�ٰ ٱ ۡ�

 ۖ و  ستایش خداھا است (پس به ھنگام  زیباترین نامی دارا وندخدا« ]١٨٠ :[األعراف ﴾بَِها
 .»بخوانیدو  ھا فریاد دارید ) او را بدان نامسبحانی رخواست حاجات خویش از خداد
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 . اطمینان دعا بکنیو  با یقین -١١
 . نباید عجله بکنی -١٢
بلکه باید ھمیشه ارتباطت را ، ھفته آن را ترک بکنی١ و روز دعا بکنی ٢نباید  -١٣

 ی کن حفظبا خداوند متعال 
 : دلت آرام بگیرد میخوانم تا ک میاین آیه قرآن را برایت  پایان در و

ِجيُب َدۡعَوةَ ﴿
ُ
لََك ِعَبادِي َ�ّ�ِ فَإِّ�ِ قَرِ�ٌبۖ أ

َ
اعِ ٱ�َذا َس�  .]١٨٦ :[البقرة ﴾إَِذا َدَ�ِن�  �َّ

دعای دعاکننده ، به راستی که من نزدیکم :بگو، از تو درباره من بپرسند، و چون بندگانم«
به من ایمان و  پس (آنان) باید دعوت مرا بپذیرند. کنم که مرا بخواند؛ اجابت می ھنگامیرا 

 .»یابند باشد که راه، بیاورند
 مسلمان مستحب است فردو  آمده است جسنت پیامبر و در قرآن  اما دعاھایی که

 . به شکل زیر است، آن دعاھا را یاد بگیرد
تا اگر کسی خواست آن دعا را حفظ کند پاورقی ذکر شده است  ترجمه ھردعا در

 . دچار اشتباه نشود

  مراحل یک دعای کامل
يمِ  * أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم حِ َنِ الرَّ محْ مِ اهللاَِّ الرَّ املَِنيَ  *بِسْ عَ بِّ الْ دُ هللاَِِّ رَ َمْ  *احلْ

يمِ  حِ َنِ الرَّ محْ ينِ  *الرَّ مِ الدِّ الِكِ يَوْ بُدُ وَ  *مَ تَعِنيُ إِيَّاكَ نَعْ يمَ  *إِيَّاكَ نَسْ تَقِ اطَ املُْسْ َ ا الرصِّ نَ دِ  *اهْ
الِّنيَ  الَ الضَّ مْ وَ يْهِ لَ وبِ عَ ِ املَْغْضُ ريْ مْ غَ يْهِ لَ تَ عَ مْ ينَ أَنْعَ اطَ الَّذِ َ ىلَ . رصِ عَ دٍ وَ َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ مَّ صَ اللَّهُ

دٍ  َمَّ ِيدٌ ، آلِ حمُ يمَ إنَّكَ محَ اهِ ىلَ إبْرَ لَّيْتَ عَ امَ صَ يدٌ كَ ِ دٍ ، جمَ َمَّ ىلَ آلِ حمُ عَ دٍ وَ َمَّ ىلَ حمُ كْ عَ بَارِ كْتَ ، وَ امَ بَارَ كَ
يدٌ  ِ ِيدٌ جمَ يمَ إنَّكَ محَ اهِ ىلَ إبْرَ  . عَ

ابَ النَّارِ  -١ ذَ قِنَا عَ نَةً وَ سَ ةِ حَ رَ يفِ اآلخِ نَةً وَ سَ يَا حَ نْ نَا آتِنَا يفِ الدُّ بَّ  ١.رَ

بِّتْ  -٢ ثَ ا وَ ً ربْ يْنَا صَ لَ غْ عَ رِ نَا أَفْ بَّ ينَ رَ افِرِ كَ مِ الْ وْ قَ ىلَ الْ نَا عَ ْ انْرصُ نَا وَ امَ دَ قْ  ٢.أَ

                                                   
ما را از عذاب آتش  فرما ودر آخرت نیز به ما نیکی عطا  در دنیا به ما نیکی رسان و! پروردگارا - ١

 بدار.  (دوزخ محفوظ)
استوار بدار و ما را بر  ھایمان را ثابت و گام شکیبائی بریز و ھایمان آب) صبر و (بر دل! پروردگارا - ٢

 کافران پیروز گردان. 
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نَا -٣ أْ طَ يْنَا أَوْ أَخْ ا إِنْ نَسِ نَ ذْ اخِ ؤَ نَا الَ تُ بَّ  ١رَ

نَا  -٤ بَّ امَ رَ ا كَ ً يْنَا إِرصْ لَ لْ عَ مِ ْ الَ حتَ بْلِنَا وَ نْ قَ ينَ مِ ذِ ىلَ الَّ تَهُ عَ لْ َ  ٢محَ

نَا  -٥ بَّ نَرَ ةَ لَ اقَ ا الَ طَ نَا مَ لْ مِّ َ الَ حتُ  ٣ا بِهِ وَ

ينَ  -٦ افِرِ كَ مِ الْ وْ قَ ىلَ الْ نَا عَ ْ انْرصُ ا فَ الَنَ وْ نَا أَنْتَ مَ ْ محَ ارْ نَا وَ رْ لَ فِ اغْ نَّا وَ فُ عَ اعْ  ٤وَ

ابُ  -٧ هَّ وَ َةً إِنَّكَ أَنْتَ الْ محْ نْكَ رَ دُ نْ لَ نَا مِ بْ لَ هَ نَا وَ تَ يْ دَ دَ إِذْ هَ عْ نَا بَ لُوبَ غْ قُ زِ نَا الَ تُ بَّ  ٥.رَ

نْ  -٨ نَا أَ لَمْ نَا ظَ بَّ ينَ رَ ِ َارسِ نَ اخلْ ونَنَّ مِ نَكُ نَا لَ ْ محَ رْ تَ نَا وَ رْ لَ فِ غْ ْ تَ إِنْ ملَ نَا وَ سَ  ٦فُ

املِِنيَ  -٩ مِ الظَّ وْ قَ نَا فِتْنَةً لِلْ لْ عَ ْ نَا الَ جتَ بَّ  ٧ رَ

ينَ  -١٠ افِرِ كَ مِ الْ وْ قَ نَ الْ َتِكَ مِ محْ نَا بِرَ نَا َنَجِّ بَّ  ٨رَ

نِ  -١١ مِ ؤْ لِلْمُ يَّ وَ الِدَ لِوَ رْ يلِ وَ فِ نَا اغْ بَّ ابُ رَ سَ ِ ومُ احلْ قُ مَ يَ وْ  ٩نيَ يَ

ا -١٢ امً رَ انَ غَ َا كَ اهبَ ذَ نَّمَ إِنَّ عَ هَ ابَ جَ ذَ نَّا عَ فْ عَ ِ نَا ارصْ بَّ  ١رَ

                                                   
 پروردگارا! اگر ما فراموش کردیم یا به خطا رفتیم، ما را (بدان) مؤاخذه نکن.  - ١

پروردگارا! بار سنگین (تکالیف دشوار) را بر (دوش) ما مگذار آن چنان که (به خاطر گناه و  - ٢
 . یطغیان) بر (دوش) کسانی که پیش از ما بودند گذاشت

 ھا گرفتار مساز) پروردگارا! آنچه را که یارای آن را نداریم بر ما بار مکن (و ما را به بالھا و محنت - ٣

. تو یاور و سرور یقلم عفو بر گناھانمان کش) و ما را ببخشای و به ما رحم فرماو از ما درگذر ( - ٤
 مائی، پس ما را بر جمعّیت کافران پیروز گردان. 

ھای ما را (از راه حق) منحرف مگردان بعد از آن که ما را (حالوت ھدایت چشانده  پروردگارا! دل - ٥
ود رحمتی به ما عطا کن. بیگمان بخشایشگر ای، و از جانب خ و به سوی حقیقت) رھنمود نموده

 توئی تو. 
ایم و اگر ما را نبخشی و بر ما رحم نکنی از  ستم کردهد تو) بر خو معصیتپروردگارا! ما (با  - ٦

 . دزیانکاران خواھیم بو
 ماج) بال و آزار کافران (بدکردار) مساز. آروردگارا! ما را (وسیله) آزمون مردمان ستمکار و (پ - ٧

 پروردگار ما را با فضل و رحمت خود از دست مردمان کافر نجات بده.  - ٨

پروردگارا! مرا و پدر و مادر مرا و مؤمنان را بیامرز و ببخشای در آن روزی که حساب برپا  - ٩
 . شود می
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نِ  -١٣ يامَ ا بِاإلِ ونَ بَقُ ينَ سَ ذِ انِنَا الَّ وَ خْ إلِ نَا وَ رْ لَ فِ نَا اغْ بَّ  ٢ رَ

نَا  -١٤ بَّ نُوا رَ ينَ آمَ الًّ لِلَّذِ لُوبِنَا غِ لْ يفِ قُ عَ ْ نَا الَ جتَ بَّ يمٌ رَ حِ وفٌ رَ ؤُ  ٣إِنَّكَ رَ

اءِ  -١٥ عَ يعُ الدُّ مِ إِنَّكَ سَ يِّبَةً ةً طَ يَّ رِّ نْكَ ذُ دُ نْ لَ بْ يلِ مِ بِّ هَ  ٤رَ

املِِنيَ  -١٦ مِ الظَّ وْ قَ نِي يفِ الْ لْ عَ ْ بِّ فَالَ جتَ   ٥رَ

نيَ  -١٧ احلِِ نِي بِالصَّ قْ ِ أَحلْ امً وَ كْ بْ يلِ حُ بِّ هَ  ٦ رَ

ينَ  -١٨ رِ قٍ يفِ اآلخِ دْ انَ صِ لْ يلِ لِسَ عَ  ٧ رب َاجْ

يمِ  -١٩ نَّةِ النَّعِ ةِ جَ ثَ رَ نْ وَ نِي مِ لْ عَ   ٨ رب َاجْ

رْ يلِ  -٢٠ فِ اغْ تُ نَفْيسِ فَ لَمْ بِّ إِينِّ ظَ   ٩رَ

املِِنيَ  -٢١ مِ الظَّ وْ قَ نَ الْ نِّي مِ بِّ نَجِ  ١٠ رَ

ينَ  -٢٢ دِ سِ مِ املُْفْ وْ قَ ىلَ الْ ينِ عَ ْ بِّ انْرصُ  ١١رَ

                                                                                                                             
پروردگارا! عذاب دوزخ را از ما به دور دار. چرا که عذاب آن (گریبانگیر ھر کس که شد از او)  - ١

 . گردد جدا نمی
 اند بیامرز.  پروردگارا! ما را و برادران ما را که در ایمان آوردن بر ما پیشی گرفته - ٢

ای رأفت و رحمت فراوانی ھایمان جای مده، تو دار ای نسبت به مؤمنان در دل پروردگارا! کینه - ٣
 . یھست

ای از جانب (لطف و کرم) خویش به من عطا فرما، بیگمان تو شنونده  پروردگارا! فرزند شایسته - ٤
 ی. دعائ

 . پروردگارا! مرا از زمره کافران مگردان - ٥

 پروردگارا! به من کمال و معرفت مرحمت فرما و مرا (در دنیا و آخرت) از زمره شایستگان و - ٦
 بایستگان گردان. 

 . پروردگارا! برای من ذکر خیر و نام نیک در میان آیندگان بر جای دار - ٧

 آورند.  پروردگارا! مرا از زمره کسانی ساز که بھشت پرنعمت را فراچنگ می - ٨

 پروردگارا! من بر خودم ستم کردم، پس (به فریادم رس و) مرا ببخش.  - ٩

 . ستمگر رھائی بخش روردگارا! مرا از مردمانپ - ١٠

 پروردگارا! مرا بر قوم تباه پیشه پیروز گردان.  - ١١
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ؤْ  -٢٣ يْتِي مُ لَ بَ خَ ملَِنْ دَ يَّ وَ الِدَ لِوَ رْ يلِ وَ فِ بِّ اغْ نَاتِ رَ مِ املُْؤْ نِنيَ وَ مِ ؤْ لِلْمُ ناً وَ  ١ مِ

امً  -٢٤ لْ دْينِ عِ بِّ زِ  ٢رَ

يَاطِنيِ  -٢٥ اتِ الشَّ زَ َ نْ مهَ وذُ بِكَ مِ بِّ أَعُ  ٣ رَ

ِنيَ  -٢٦ امحِ ُ الرَّ ريْ أَنْتَ خَ مْ وَ حَ ارْ رْ وَ فِ بِّ اغْ  ٤رَ

تِكَ  -٢٧ وبَ قُ نْ عُ اتِك مِ عافَ مَ وذُ َبُ طِكَ و أَعُ خَ نْ سَ اكَ مِ ضَ وذُ بِرِ مَّ أَعُ هُ  ٥اللَّ

ا -٢٨ ثِريً امً كَ لْ تُ نَفْيسِ ظُ لَمْ مَّ إِينِّ ظَ هُ نُوبَ إِالَّ أَنْتَ ، اللَّ رُ الذُّ فِ غْ ال يَ نْ ، وَ ةً مِ رَ فِ غْ رْ يلِ مَ فِ اغْ فَ

نِي ْ محَ ارْ كَ وَ نْدِ يمُ إِنَّ ، عِ حِ ورُ الرَّ فُ غَ  ٦ك أَنْتَ الْ

نْ  -٢٩ ؛ مِ يمِ جِ يْطَانِ الرَّ نَ الشَّ لِيمِ مِ يعِ العَ مِ وذُ باهللا السَّ ْ  أَعُ ثِهِ مهَ فْ نَ هِ وَ خِ فْ نَ هِ وَ  ٧زِ

وذُ  -٣٠ نَّ  أَعُ لِّهُ ات كُ تِ اهللاِ التَّامَّ لِامَ لَقَ ، بِكَ ا خَ نْ رشِّ مَ   ٨مِ

طَنَ  -٣١ ا بَ مَ ا وَ نْهَ رَ مِ هَ ا ظَ ؛ مَ تَنِ فِ نَ الْ وذُ بِكَ مِ مَّ إينِّ أَعُ هُ  ٩اللَّ

هُ  -٣٢ لَمُ يْئًا أَعْ كَ بِكَ شَ ِ نْ أَنْ أُرشْ وذُ بِكَ مِ مَّ إينِّ أَعُ هُ لَمُ ، اللَّ كَ ملَِا الَ أَعْ رُ فِ تَغْ أَسْ  ١٠وَ

                                                   
پروردگارا! مرا و پدر و مادر مرا و مؤمنان(زن ومرد) را بیامرز و ببخشای در آن روزی که حساب  - ١

 شود.  برپا می
 . پروردگارا! (در پرتو قرآن) بر دانشم بیفزا - ٢

ھای شیاطین (و تحریکات ایشان به انجام گناھان) در پناه تو  پروردگارا! خویشتن را از وسوسه - ٣
 دارم.  می

 ی. پروردگارا! (گناھانم را) ببخشای و (به من) مرحمت فرمای، چرا که تو بھترین مھربانان - ٤

 . برم و گذشتت پناه می عذابت به عفو ومجازات از  من از خشمت به رضایتت و! پروردگارا - ٥

بخشد، پس از  ام و غیر از تو کسی گناھان را نمی بر نفس خود بسیار ظلم کردهمن پروردگارا!  - ٦
 جانب خود مرا مورد آمرزش قرار ده و بر من رحم کن، ھمانا تو بخشنده و مھربان ھستی. 

 برم.  از شر شیطان رانده شده و از شر وسوسه و غرور و سحرش به خداوند شنوای دانا پناه می - ٧

 برم.  پناه می خداوند کامل آفریده به کلمات تمام و و خلق کردهخداوند چه آن ھر از شر  - ٨

 برم.  پنھان به تو پناه می ھای آشکار و فتنه از! پروردگارا - ٩

گاھانه و من ازا! پروردگار - ١٠ از  برم و با علم برایت شرکی قرار دھم به خودت پناه می اینکه آ
 تو طلب مغفرت و مخفی ھستند از نان اطالعی ندارم وآ دھم ولی از ھایی که برایت قرار می شرک

 کنم.  آمرزش می
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لْتُ  -٣٣ مِ ا عَ ِّ مَ نْ رشَ وذُ بِكَ مِ مَّ إِينِّ أَعُ هُ لْ ، اللَّ مَ ْ أَعْ ا ملَ ِّ مَ رشَ  ١وَ

عِي -٣٤ مْ ِّ سَ نْ رشَ وذُ بِكَ مِ مَّ إِينِّ أَعُ هُ ي، اللَّ ِ اينِ ، وَ بَرصَ لْبي، وَ لِسَ  ٢وَ قَ

نْ فِتْنَةِ النَّ -٣٥ وذُ بِكَ مِ مَّ إِينِّ أَعُ هُ ابِ النَّارِ اللَّ ذَ عَ  ٣ارِ وَ

وذُ بِكَ  -٣٦ مَّ إِينِّ أَعُ هُ نْاللَّ ِ مِ ربْ قَ ابِ الْ ذَ عَ ِ وَ ربْ قَ تْنَةِ الْ  ٤فِ

نَى -٣٧ غِ ِّ فِتْنَةِ الْ وذُ بِكَ َرشَ مَّ إِينِّ أَعُ هُ رِ ، اللَّ قْ فَ ِّ فِتْنَةِ الْ رشَ   ٥وَ

لِ  -٣٨ سَ كَ الْ زِ وَ جْ عَ نَ الْ ذُ بِكَ مِ وْ مَّ إينِّ أَعُ هُ ُبْنِ ، اللَّ اجلْ لِ  وَ بُخْ الْ  ٦وَ

رِ  -٣٩ قْ فَ الْ رِ وَ فْ كُ نَ الْ وذُ بِكَ مِ مَّ إِينِّ أَعُ هُ   ٧اللَّ

مَّ إِينِّ أَعُ  -٤٠ هُ لِ واألْ اللَّ امَ األْعْ الَقِ وَ اتِ األْخْ رَ نْكَ نْ مُ اءوذُ بِكَ مِ وَ  ٨هْ

ِّ نَفْيسِ  -٤١ نْ رشَ وذُ بِكَ مِ مَّ أَعُ هُ كِه، اللَّ ْ رشِ يْطَانِ وَ ِّ الشَّ نْ رشَ مِ   ٩وَ

مَّ  -٤٢ هُ هَ إِالَّ أَنْتَ اللَّ يبِّ الَ إِلَ كَ ، أَنْتَ رَ بْدُ نَا عَ أَ تَنِي وَ قْ لَ ا ، خَ كَ مَ دِ عْ وَ كَ وَ دِ هْ ىلَ عَ ا عَ نَ أَ وَ

تُ  تَطَعْ تُ ، اسْ نَعْ ا صَ ِّ مَ نْ رشَ وذُ بِكَ مِ َّ ، أَعُ يلَ تِكَ عَ مَ بُوءُ لَكَ بِنِعْ بِي ، أَ نْ ] بِذَ بُوءُ [لَكَ أَ وَ

رْ يلِ  فِ اغْ رُ ، فَ فِ غْ هُ ال يَ إِنَّ نُوبَ إِال أَنْتَ  فَ  ١٠(دعای مھم)الذُّ

                                                   
 برم.  آینده انجام دھم به خودت پناه می ام یا قرار است در شر کارھایی که قبال کرده از! پروردگارا - ١

 برم.  قلبم به تو پناه می زبان و چشم و از شر گوش و! پروردگارا - ٢

 برم.  تش جھنم به تو پناه میآب عذا فتنه و از! پروردگارا - ٣

 . برم عذاب قبر به تو پناه می از فتنه و! پروردگارا - ٤

 برم.  فقیری به تو پناه می شر ثروتمندی و پروردگارا از فتنه و - ٥

 برم.  بخل به تو پناه می ترس و کسالت و ناتوانی و و زعج پروردگارا! از - ٦

 برم.  فقیری به تو پناه می پروردگارا! از کفر کردن و - ٧

 . برم ھوا وھوس به تو پناه می رفتاری و کارھای زشت اخالقی و پروردگارا! از منکرات و - ٨

 برم.  شرکش به تو پناه می شیطان و شر نفس و پروردگارا! از - ٩

من  وای  من را خلق کرده پروردگارا! تو خالق منی... ھیچ معبود برحقی جز تو وجود ندارد. تو - ١٠
 شر از، ام پابرجا ھستم ی توانایی ام به اندازه یمانی که با تو بسته من برعھد وپ ی تو ھستم و بنده

ای اعتراف  ھایی که برمن بخشیده نعمته برم. ب ام به تو پناه می آن کارھای بدی که انجام داده



 ٤١  فرصتی برای تغییر رمضان

يلِ  -٤٣ هْ جَ طِيئَتِي وَ رْ يلِ خَ فِ مَّ اغْ هُ ي، اللَّ رِ ايفِ يفِ أَمْ َ إِرسْ  ١وَ

هُ  -٤٤ لَّ بِي كُ نْ رْ يلِ ذَ فِ مَّ اغْ هُ هُ ، اللَّ لَّ جِ هُ وَ هُ ، دِقَّ رَ آخِ هُ وَ لَ أَوَّ هُ ، وَ َّ رسِ النِيَتَهُ وَ عَ  ٢وَ

اهْ  -٤٥ ْنِي وَ محَ ارْ رْ يلِ وَ فِ مَّ اغْ هُ ينِ اللَّ افِنِي، دِ عَ نِي، وَ قْ زُ ارْ   ٣وَ

مَّ  -٤٦ هُ بِيااللَّ لْ بِيعَ قَ آنَ رَ رْ لَ القُ عَ ي، جْ رِ دْ نُورَ صَ ينِ ، وَ زْ الَءَ حُ جِ ي، وَ ِّ ابَ مهَ هَ ذَ  ٤وَ

كَ  -٤٧ امِ رَ نْ حَ الَلِكَ عَ نِي بِحَ فِ مَّ اكْ هُ اكَ ، اللَّ وَ نْ سِ مَّ لِكَ عَ ضْ نِنِي بِفَ أَغْ  ٥وَ

كِتَابَ  -٤٨ نِي الْ لِّمْ مَّ عَ هُ ةَ اللَّ مَ كْ ِ احلْ ينِ ، وَ نِي يفِ الدِّ هْ قِّ فَ  ٦وَ

يْتَنِي]  -٤٩ طَ كْ يلِ [فِيْامَ أَعْ ارِ بَ اً وَ دَ لَ وَ االً وَ نِي مَ قْ زُ مَّ ارْ هُ  ٧اللَّ

ا -٥٠ يًّ دِ هْ ا مَ ادِيً نِي هَ لْ عَ اجْ بِّتْنِي وَ مَّ ثَ هُ  ٨اللَّ

ينِ  -٥١ دْ دِّ سَ ينِ وَ دِ مَّ اهْ هُ   ٩اللَّ

ي هُ  -٥٢ ذِ لِحْ يلِ دِينِي الَّ مَّ أَصْ هُ ياللَّ رِ ةُ أَمْ مَ صْ  ١٠وَ عِ

مَّ  -٥٣ هُ ايشِ اللَّ عَ ا مَ تِي فِيهَ يَايَ الَّ نْ لِحْ يلِ دُ  ١أَصْ

                                                                                                                             
چون . ببخشمن را  کنم. پس از من درگذر و گناھان خودم اعتراف میه ھمچنین ب کرده و

 . رحیمی چون تو پروردگار غفور و، من رحم کن بر باشد و تو می جانبفقط از  شبخش
 . من را ببخش کارھایم بگذر و از زیاده رویم در نادانی و خطا و پروردگارا! از - ١

 و نھانش را شکاررا، آ آخرش اول وش را، کوچک بزرگ و، ببخش را گناھانمی  ھمهپروردگارا!  - ٢

 من عفو کن و بر من را به راه راست ھدایت فرما و بر من رحم کن و وردگارا! من را ببخش وپر - ٣
 روزی حالل به من عطا فرما.  رزق و

 . ھایم قرار بده غم بین برنده ھم و از نور درونم و پروردگارا! قرآن را بھار قلبم و - ٤

 فضل و با نیاز کن و ھایت بی حرام از دھی من را روزی حاللی که به من می پروردگارا! با رزق و - ٥
 . نیاز فرما دیگران بی بزرگی خودت من را از

 . کن عطادین  دربه من فھم  سنت را بیاموز و پروردگارا! به من علم کتاب و - ٦

بخشی برکت  روزی حاللی که به من می در فرزند صالح عطا کن و پروردگارا! به من مال حالل و - ٧
 بیانداز. 

 ھدایت شده قرار بده.  من را ھدایت کننده و وردگارا! من را ثابت قدم بگردان وپر - ٨

 ثابت قدمم بگردان.  پروردگارا! من را ھدایت بده و - ٩

 . اصالح کن پروردگارا! برایم دینم را که در آن نگھداشت کار من است - ١٠



 رمضان فرصتی برای تغییر    ٤٢

مَّ  -٥٤ هُ ادِياللَّ عَ ا مَ تِي فِيهَ يتِ الَّ رَ لِحْ يلِ آخِ  ٢أَصْ

ينِ  -٥٥ دَ افِنِي يف بَ مَّ عَ هُ عِي، اللَّ مْ افِنِي يف سَ مَّ عَ ي، اللهُ ِ افِني يفِ بَرصَ مَّ عَ  ٣الَ إِلهَ إِالَّ أَنْتَ ، اللهُ

بِ  -٥٦ رِ قِ واملَْغْ ِ َ املَْرشْ تَ بَنيْ دْ اعَ امَ بَ ايَ كَ ايَ طَ َ خَ بَنيْ يْنِي وَ دْ بَ اعِ مَّ بَ هُ نْ ، اللَّ نِي مِ قِّ مَّ نَ اللهُ

نَسِ  نَ الدَّ يَضُ مِ بُ األَبْ ى الثَّوْ نَقَّ امَ يُ ايَ كَ ايَ طَ الثَّلْجِ ، خَ ايَ بِاملَْاءِ وَ ايَ طَ نْ خَ نِي مِ لْ سِ مَّ اغْ اللهُ

دِ  َ ربَ الْ    ٤وَ

نَا -٥٧ لَمَ نْ ظَ ىلَ مَ نَا عَ أْرَ لْ ثَ عَ مَّ َاجْ هُ  ٥اللَّ

انَا -٥٨ ادَ نْ عَ ىلَ مَ ا عَ نَ ْ مَّ َانْرصُ هُ  ٦اللَّ

يبَتَنَا يفِ دِينِنَا -٥٩ صِ لْ مُ عَ ْ مَّ َالَ جتَ هُ  ٧اللَّ

نَا -٦٠ ِّ َ مهَ ربَ يَا أَكْ نْ ل الدُّ عَ ْ مَّ َالَ جتَ هُ نَا، اللَّ لْمِ بْلَغَ عِ الَ مَ يْنَا ، وَ لَ لِّطْ عَ الَ تُسَ نَاوَ ُ محَ رْ نْ الَ يَ  ٨مَ

كَ  -٦١ ائِنُهُ بِيَدِ زَ ٍ خَ ريْ لِّ خَ نْ كُ لُكَ مِ أَ مَّ إِينِّ أَسْ هُ كَ ، اللَّ ائِنُهُ بِيَدِ زَ ٍّ خَ لِّ رشَ نْ كُ وذُ بِكَ مِ أَعُ  ٩وَ

                                                                                                                             
 . کناصالح  پروردگارا! دنیایم را که در آن زندگی و معیشت من است - ١

 . که بازگشتم بدان است، اصالح کن راپروردگارا! آخرتم  - ٢

حقی  ھیچ معبود بر سالمتی عطا کن و بیناییم به من عافیت و شنوایی و پروردگارا! در جسم و - ٣
 جز تو وجود ندارد. 

. یپروردگارا! میان من و گناھانم فاصله بیانداز ھمانطور که میان مشرق و مغرب فاصله انداخت - ٤
گردد، گناھانم را پاک و صاف  ، پاک و صاف میک! ھمچنانکه پارچۀ سفید، از پلیدی و چر         خدایا

 آب، یخ و تگرگ بشوی و پاک گردان.  ۀبگردان. خدایا! گناھانم را به وسیل
 کنند، بگیر.  پروردگارا! انتقام ما را از کسانی که بر ما ظلم می - ٥

 کنند پیروزمان گردان.  پروردگارا! بر کسانی که به ما ظلم می - ٦

 . دینمان قرار مده آید در بالھایی را که بر سرمان می مصیبت و پروردگارا! - ٧

گاھی ما قرار مده.  ی مشغلهپروردگارا! دنیا را بزرگترین  - ٨  فکری ما و نھایت علم و آ

از ھر شری که گنجینه آن  تو خواھانم و دست توست ازاز ھرخیری که گنجینه آن به ! بارالھا - ٩
 . برم بدست توست به تو پناه می



 ٤٣  فرصتی برای تغییر رمضان

يْتَ  -٦٢ دَ نْ هَ ينِ فِيمَ دِ مَّ اهْ هُ يْتَ ، اللَّ افَ نْ عَ افِنِي فِيمَ عَ يْتَ ، وَ لَّ وَ نْ تَ نِي فِيمَ لَّ وَ تَ كْ ، وَ ارِ بَ يلِ فِيامَ  وَ

يْتَ  طَ يْتَ ، أَعْ ا قَضَ َّ مَ قِنِي رشَ يْكَ ، وَ لَ ىض عَ قْ الَ يُ يضِ وَ قْ يْتَ ، إِنَّكَ تَ الَ نْ وَ لُّ مَ ذِ هُ الَ يَ إِنَّ الَ ، وَ وَ

يْتَ  ادَ نْ عَ عِزُّ مَ يْتَ ، يَ الَ عَ تَ نَا وَ بَّ تَ رَ كْ بَارَ  ١تَ

كِتَابِ  -٦٣ لَ الْ نْزِ مَّ مُ هُ ْ ، اللَّ جمُ ابِ وَ حَ يَ السَّ ازِ ، رِ هَ ابِ مَ األْ وَ زَ نَا ، حْ ْ انْرصُ مْ اعدائنا وَ زِ اِهْ

م يْهِ لَ  ٢عَ

و -٦٤ جُ َتَكَ أَرْ محْ مَّ رَ هُ ٍ ، اللَّ نيْ ةَ عَ فَ نِي إِىلَ نَفْيسِ طَرْ كِلْ  ٣فَالَ تَ

ى -٦٥ التُّقَ  وَ ُدَ لُكَ اهلْ أَ مَّ إِينِّ أَسْ هُ نَى ، اللَّ غِ الْ افَ وَ فَ عَ الْ  ٤وَ

افِيَةَ يفِ  -٦٦ عَ لُكَ الْ أَ مَّ إِينِّ أَسْ هُ ةِ اللَّ رَ اآلخِ يَا وَ نْ  ٥ الدُّ

ايتِ  -٦٧ عَ وْ نْ رَ آمِ ايتِ وَ رَ وْ ْ عَ رتُ مَّ اسْ  ٦اللهُ

اتِ  -٦٨ َ َريْ لَ اخلْ لُكَ فِعْ أَ مَّ إِينِّ أَسْ هُ اتِ ، اللَّ رَ كَ املُْنْكَ رْ تَ اكِنيِ ، وَ بَّ املَْسَ حُ  ٧وَ

ةِ  -٦٩ ادَ هَ الشَّ يْبِ وَ غَ يَتَكَ يفِ الْ شْ لُكَ خَ أَ مَّ َأَسْ هُ  ٨اللَّ

مَّ  -٧٠ هُ بِ اللَّ ضَ غَ الْ ا وَ ضَ َقِّ يفِ الرِّ ةَ احلْ لِمَ لُكَ كَ أَ  ١أَسْ

                                                   
ای، و مرا جزو کسانی قرار ده که به  ھا را ھدایت کرده مرا در زمره کسانی قرار ده که آن پروردگارا! -١

عنایت ھا عافیت عطا فرمودی، و مرا جزو کسانی قرار ده که تو یاور آنانی و ھر آنچه به من  آن
کنی، احدی بر تو  ای، مبارکش گردان و مرا از قضای بد حفاظت کن. توئی که حکم می فرموده

شود و کسی که تو با او  حاکمیت ندارد، ھمانا کسی که تو او را حمایت کنی، ذلیل و خوار نمی
 یابد. پروردگارا تو بابرکت و بلندمرتبه ھستی.  دشمنی کنی، ھرگز عزت نمی

ھا،  دھنده گروه ی ابرھا و شکست  به حرکت درآورنده ی کتاب و  کننده ای نازل پروردگارا! - ٢
 . ھا پیروز گردان دشمنانمان را شکست ده و ما را بر آن

 مگذار.  پروردگارا! رحمتت را خواھانم من را یک لحظه به حال خودم وا - ٣

 م. تو خواھان نیازی را از بی پروردگارا! من ھدایت، تقوا، عفاف و - ٤

 خواھم.  آخرت را از تو می سالمتی دنیا و پروردگارا! من عافیت و - ٥

 . ھایم را به امنیت و آرامش خاطر تبدیل کن ھای مرا بپوشان و ھراس پروردگارا! عیب - ٦

تو  دوستی مساکین را از ترک کارھای شروحب و یی انجام کارھای خیر واپروردگارا! من توان - ٧
 خواھانم. 

 آشکارا ھستم.  خوف از تو در پنھانی و من خواھان داشتن خشیت و پروردگارا! - ٨



 رمضان فرصتی برای تغییر    ٤٤

مَّ  -٧١ هُ نَىاللَّ غِ الْ رِ وَ قْ دَ يفِ الفَ صْ قَ لُكَ الْ أَ  ٢أَسْ

مَّ  -٧٢ هُ ائِكَ اللَّ قَ إِىلَ لِقَ وْ الشَّ كَ وَ هِ جْ ةَ النَّظَرِ إِىلَ وَ ذَّ لُكَ لَ أَ  ٣أَسْ

نِّي -٧٣ فُ عَ اعْ وَ فَ فْ عَ ِبُّ الْ وٌ حتُ فُ مَّ إِنَّكَ عَ هُ   ٤اللَّ

تِي -٧٤ بَ وْ بَّل تَ قَ بِّ تَ يتِ ، رَ وَ عْ بْ دَ أَجِ بِي، ، وَ لْ دِ قَ اهْ  ٥وَ

كَ  -٧٥ بَادَ ثُ عِ بْعَ مَ تَ وْ ابَكَ يَ ذَ مَّ قِنِي عَ هُ  ٦اللَّ

رْ  -٧٦ فِ مَّ اغْ هُ ْنِياللَّ محَ ارْ نَ ، يلِ وَ مْ مِ يْهِ لَ ت عَ مَ نْعَ ينَ أَ ذِ عَ الَّ لی مَ فِيقِ األعْ عَ الرَّ نيِ مَ لْ عَ واجْ

دِّ  الصِّ نيَ النَّبِيِّنيَ وَ احلِِ الصَّ اءِ وَ دَ هَ الشُّ نيَ وَ ا يقِ فِيقً ئِكَ رَ نَ أُولَ سُ حَ  ٧وَ

عُ  -٧٧ نْفَ لْمٍ ال يَ نْ عِ وذُ بِك َ مِ مَّ إِينِّ أَعُ هُ عُ ، اللَّ ْشَ لْبٍ ال خيَ نْ قَ مِ  ٨وَ

بَعُ  -٧٨ شْ نْ نَفْسٍ ال تَ وذُ بِك مِ مَّ إِينِّ أَعُ هُ َا، اللَّ ابُ هلَ تَجَ سْ ةٍ ال يُ وَ عْ نْ دَ مِ  ٩وَ

مَّ  -٧٩ هُ لُكَ  إِينِّ اللَّ أَ َ  نِ سْ حُ  أَسْ  ١٠ةاخلامتِ

مَّ  -٨٠ هُ نْ  إِينِّ اللَّ وذُ بِك مِ ْ  رِ فْ الكُ أَعُ  ١١ربوالكِ  رورِ والغُ  بِ جْ والعُ  والرياءِ  کِ والرشَ

مَّ  -٨١ هُ نْ  إِينِّ اللَّ وذُ بِك مِ  ١٢سوء اخلامتةأَعُ

                                                                                                                             
 پروردگارا! من قدرت بیان حرف حق را در حالت رضایت وخشم از تو خواھانم.  - ١

 تو خواھانم.  ثروتمندی را از پروردگارا! من داشتن قناعت در فقیری و - ٢

 داشتن شوق برای مالقاتت را از تو خواھانم.  صورتت و لذت نگاه کردن به پروردگارا! من نعمت و - ٣

 بخشش را دوست داری. پس از ما درگذر.  بخشنده ھستی و عفو وصاحب پروردگارا! تو  - ٤

 قلبم را ھدایت ده.  دعایم را اجابت کن و ام را قبول کن و پروردگارا! توبه - ٥

 عذابت محفوظ بدار.  ا ازکنی مر روزی که بندگانت را زنده می پروردگارا! در - ٦

 مرا به رفیق اعلی برسان ھمراه با پیامبران و به من رحم کن... و پروردگارا! من را ببخش و - ٧
 ھمراھان خوبی ھستند.  آنان چه دوستان و صالحان و شھدا و صدیقان و

 برم.  شود به تو پناه می قلبی که خاشع نمی از رساند و ای نمی که فایده پروردگارا! من از علمی - ٨

 برم.  شود به توپناه می از دعایی که اجابت نمی شود و پروردگارا! من ازنفسی که سیرنمی -٩

 پروردگارا! من حسن ختام زندگیم را از تو خواھانم.  - ١٠

 . برم اه میخودپسندی به تو پن غرور و ریاء و کبر و نفاق و شرک و پروردگارا! من از کفر و - ١١

 برم.  پروردگارا! من از سوء خاتمه زندگیم به تو پناه می - ١٢



 ٤٥  فرصتی برای تغییر رمضان

مَّ  -٨٢ هُ نْ  إِينِّ اللَّ وذُ بِك مِ  ١املنكرات االخالق واالعاملأَعُ

مَّ اجِ  -٨٣ هُ  ٢النار نَ رنا مِ اللَّ

مَّ  -٨٤ هُ نْ اللَّ وذُ بِك مِ يأَعُ َ إِنِّ  ٣قاماالسْ  یءِ وسَ  ذامِ واجلنون واجلُ  صِ الربَ

مَّ ارزقنا اخالص فی اعاملنا واقوالنا وافعالنا -٨٥ هُ  ٤اللَّ

مَّ ارزقنا زوجةً  -٨٦ هُ  ٥ةبَ يْ الطَّ  ةً ريَّ الصاحلة وزُ  اللَّ

مَّ  -٨٧ هُ لُكَ اللَّ أَ  ٦کْ بيلِ فی سَ  شهادةً  إِينِّ أَسْ

مَّ اجْ  -٨٨ هُ َ خَ  لْ عَ اللَّ َ اعاملنا خَ  ريْ  ٧هُ وامتِ

مَّ يا نارص املظلومني ويا رب املستضعفني انرص االسالم واملسلمني -٨٩ هُ  ٨اللَّ

مَّ انرص املجاهدين فی سبيلک فی كل مكان -٩٠  ٩اللَّهُ

مَّ احفظهم وقوی شوكتهم -٩١  ١٠اللَّهُ

مَّ سدد رميهم -٩٢  ١١اللَّهُ

مَّ تقبل شهدائهم واشفی  -٩٣ هُ  ١٢جرحاهماللَّ

                                                   
 برم.  اعمال به تو پناه می پروردگارا! من از منکرات اخالق و - ١

 پروردگارا! ما را از آتش جھنم دور بدار.  - ٢

ھای خطرناک به تو پناه  سایر بیماری جذام و دیوانگی و پروردگارا! من از بیماری پیسی و - ٣
 برم.  می

 رفتارمان به ما اخالص عطا فرما.  اقوال و پروردگارا! در اعمال و - ٤

 فرزندانی پاک عنایت فرما.  پروردگارا! به ما ھمسری صالح و - ٥

 تو خواھانم.  را از تپروردگارا! من شھادت در راھ - ٦

 پروردگارا! بھترین اعمالمان را در آخر عمرمان قرار ده.  - ٧

 مسلمانان را یاری فرما. و  اسالم !ای پروردگار مستضعفان پروردگارا! ای یاری دھنده مظلومان و - ٨

 پروردگارا! مجاھدان در راه تو را در ھرجایی که ھستند یاری ونصرت ده.  - ٩

 شان را فزونی بخش.  ھیبت وکت وش پروردگارا! آنان را حفظ فرما و - ١٠

 استوار نما.  پروردگارا! تیرھایشان را دقیق و - ١١

 ھایشان را شفا ده.  زخمی پروردگارا! شھدایشان را قبول فرما و - ١٢



 رمضان فرصتی برای تغییر    ٤٦

مَّ فک ارس اخواننا واخواتنا فی سجون الكافرين -٩٤  ١اللَّهُ

مَّ اح -٩٥  ٢ظ علامء املسلمنيفاللَّهُ

مَّ عليک باليهود والنصاری واعواهنم -٩٦  ٣اللَّهُ

مَّ عليک باألمريكا وارسائيل -٩٧  ٤اللَّهُ

مَّ عليک بالطغاة عرب والعجم -٩٨  ٥اللَّهُ

مَّ شتت شملهم وفرق مجعهم -٩٩  ٦اللَّهُ

مَّ كرس  -١٠٠  ٧شوكتهم وخرب عروشهماللَّهُ

مَّ اغفر للمؤمنني واملؤمنات -١٠١ هُ  ٨اللَّ

مَّ اغفر ملوتانا -١٠٢ هُ  ٩اللَّ

مَّ اغفر لذنوب الوالدينی -١٠٣ هُ  ١٠اللَّ

مَّ ارمحهام واهدمها -١٠٤  ١١اللَّهُ

مَّ اهد شبابنا الی طريق احلق -١٠٥  ١٢اللَّهُ

                                                   
 ظالمان را آزاد فرما.  کافران و بند قید و پروردگارا! برادران وخواھران در - ١

 . ماپروردگارا! علمای مسلمانان را حفظ فر - ٢

 یاورانشان باد.  نصاری و انتقامت بر یھود و پروردگارا! خشم وغضب و - ٣

 اسرائیل باد.  انتقامت برآمریکا و غضب و شم وخپروردگارا!  - ٤

 عجم باد.  طواغیت عرب و انتقامت بر غضب و پروردگارا! خشم و - ٥

 بینشان تفرقه بیانداز.  در بین ببر و اتحادشان را از پروردگارا! قوت و - ٦

 شان را نابود کن.  تخت عرش و پروردگارا! شوکتشان را بشکن و - ٧

 مرد را بیامرز.  پروردگارا! مؤمنان زن و - ٨

 ھایمان را بیامرز.  پروردگارا! مرده - ٩

 مادرم درگذر.  و پروردگارا! از گناھان پدر - ١٠

 ھدایتشان ده.  پروردگارا! برآن دو رحم کن و - ١١

 پروردگارا! جوانانمان را به سوی حق ھدایت ده.  - ١٢



 ٤٧  فرصتی برای تغییر رمضان

مَّ اصلح علامئنا ودعاتنا -١٠٦  ١اللَّهُ

مَّ اشفی مرضانا -١٠٧  ٢اللَّهُ
 الراحمینآمین برحمتک یا ارحم 

 
 . را یاد بگیردھا  آن تواند میدعاھای زیادی دیگری که اگر کسی خواست  و

سوادش ازاین دعاھا برای و  م ھرکسی به اندازه تواناییا خواھران گرامیو  برادران
خداوند  را ازھا  آن حضور قلبو  خواھد دعا کند با اخالص یموقتی و  خود بیاموزد

 . متعال بخواھد
 یکی قبل از. ماه مبارک رمضان حداقل دوبار در طول روز دعا کنید سعی کنید در

 . افطار کردن دیگری قبل ازو  نماز صبح
خانه  اگر مسجد از. دشوی میمنتظر اذان صبح ، ان تمام شدتاینکه دعا کردن بعد از

اگر نزدیک بود ولی  .دور بود سعی کنید قبل از اذان حرکت کنید تا به مسجد برسید
ه صبح را بخوانید ک رکعت نماز سنت قبل از ٢سپس . تا اذان داده شودصبر کنید 
حتی اگر به علت ، به ھیچ عنوان آن را ترک نکنیدو  پاداش فراوانی استو  دارای اجر

. نماز آن را قضا کنید وانید بعد ازت میبخوانید را   آن شروع نماز جماعت نتوانستید
اتحه با رکعت اول آن سوره ف ت که درسنت اسو  چون خیلی به آن توصیه شده است

 . اخالصرکعت دوم فاتحه با سوره  درو  سوره کافرون خوانده شود
 . خواندن نماز صبح شوید مشغول، خواندن نماز سنت بعد از
 . در مورد نماز خواندن توضیح دھم میاینجا دوست دارم ک اما در

و  درست است که حرکات، ی خیلی فاصله داردواقع خوانیم با نماز مینمازی که ما 
. ندارد وجوددر آن  ی نمازواقع روحولی  است مینماز ظاھرًا مثل نماز اسال افعال ما در

 . کنیم میانجام حرکات ظاھری نماز ھم اشتباه  ما حتی در ھرچند که بسیاری از
بعد به و  ای بکنم اینجا دوست دارم مختصرًا به چگونگی خواندن نماز اشاره در

ماه در این  که شاید با صحیح کردن نمازھایمان، اد خشوع در نماز بپردازماسباب ایج
 . ی آماده کنیمواقع بتوانیم خودمان را برای تبدیل شدن به یک نمازگزار

                                                   
 داعیان دین را اصالح فرما.  پروردگارا! علما و - ١

 پروردگارا! بیمارانمان را شفا ده.  - ٢



 رمضان فرصتی برای تغییر    ٤٨

 : مراحل خواندن نماز
 . کنیم قضای حاجت میاوًال 
 : به ترتیب زیر؛ گیریم می وضو بعد

 گوییم میبسم الله  -
  کنیم میرا خالل  بین انگشتانمانو  شوییم میمچ  سه بار دستمان را تا -
یعنی . کنیم می وارد ھم به بینی مانو  بعد سه بار آب را ھمزمان ھم به دھان -

بعد آب را از دھانمان و  گذاشته اول یک مشت آب برداشته نیمه آن را دردھان
این کار ؛ کنیم میرا تمیز  آنو  دھیم می بینیمان قرار نیمه بعدی را درو  خارج

 . دھیم میرا سه بار انجام 
اگر کسی ریش کم پشتی داشت . شوییم میسپس سه بار صورتمان را تمییز  -

اگر ریشمان پرپشت بود و  آن را خالل کندو  باید ریشش را ھم خوب بشوید
 . بسو  شوییم میروی آن را 

 . شوییم میبعد ھردو دستمان را تا آرنج سه بار  -
خارج و  داخلاز آن  بعدو  کنیم میار مسح سرمان را یکب میسپس تما -

 کنیم میگوششمان را ھم مسح 
 . کنیم میبین انگشتانمان را خالل و  شوییم میآخر پاھایمان را سه بار  بعد در -
 : خوانیم میدعای بعد ازوضو را از آن  بعد -
هُ « يك لَ ِ هُ ال رشَ دَ حْ دُ أنْ ال إله إِالَّ اهللاَُّ وَ هَ دُ أنَّ ، أشْ هَ هُ وأشْ ولُ سُ رَ هُ وَ بْدُ داً عَ َمَّ مَّ ، حمُ اللَّهُ

ابِنيَ  نَ التَوَّ لْنِي مِ عَ ينَ ، اجْ رِ نَ املُتَطَهِّ لْني مِ عَ كَ ، واجْ دِ مْ مَّ وبِحَ بْحانَكَ اللَّهُ دُ أنْ ال إلهَ إِالَّ ، سُ هَ أشْ
يْكَ ، أنْتَ  كَ وأتُوبُ إِلَ رُ فِ تَغْ  »أسْ

 . نام دارد وضو نتخوانیم که س میرا  وضو دو رکعت بعد ازاز آن  بعد
 : اما چگونگی نماز خواندن

و  تواند نشسته نماز بخواند مینتوانست  (واقعًا) اگر کسی؛ ایستیم میبه قبله  رو -١
 . ایستیم میبه قبله  مستقیمًا روو  ھم باز کرده از میرا کمان پاھای

 بسیار مھم است که. زانو تا ناف یعنی از. یمنماز حفظ کن را در مانباید عورت -٢
. نظر داشته باشیم را در خداوند متعالبزرگی و  خوانیم عظمت میی نماز وقت

و  ھا برویم از بھترین لباس میبسیاری از ما مسلمانان اگر به دیدار شخص مھ



 ٤٩  فرصتی برای تغییر رمضان

مرتب دربرابر او قرار و  میرسو  صافو  کنیم میخوشبوترین عطرھا استفاده 
برای نماز ولی  .کنیم میناشایست دوری و  ازانجام حرکات زیادهو  گیریم می

وضعی نماز  و با چه سرو  چه لباسی خواندن برایمان مھم نیست که در
یا بند د خوانن مینماز  ھنیاپیر زیردارند که با  وجود افراد زیادی. بخوانیم

و  یا لباس عورتشان نمایان استو  یا شلوارشان پاره شده شلوارشان بیرون است
و  یا موھایش شلخته عورتشان نمایان استشلوارشان آنقدر نازک است که 

انسان را اذیت  انیا بوی عرقش دھد میبوی بد  اننشایا دھ ژولیده است
نزد  درو  خورد میاین گونه نماز خواندن فقط به درد خود آن شخص . کند می

پس ؟ خورد می به چه دردید؛ نمازی که اینگونه شروع شو. خدا ارزشی ندارد
لباسی . ًا آماده شویمواقع نماز خواندن است که ھنگام ضروریو  بسیار شایسته

 . موھایمان را شانه کنیمو  سواک زدهمو  عطر بزنیمو  به تن کرده تمیز
اوًال این . کنیم میبا گفتن الله اکبر نمازمان را آغاز و  ایستیم میبه قبله  بعد رو -٣

 دوم. بدعت استو  را بگویم که تلفظ کردن نیت به زبان درست نیست
گوییم کف ھر دو دستمان را تا نزدیکی نرمه گوش  میکه الله اکبر را   میھنگا

 . کنیم مییمان بلند ھا هیا مساوی با شان
 . خوانیم میسپس یکی از دعاھای استفتاح را  -٤

بِ  - رِ املَغْ قِ وَ ِ َ املَرشْ تَ بَنيْ دْ طايايَ كام بَاعَ َ خَ يْني وبَنيْ د بَ مَّ باعِ نِ ، اللَّهُ قِّ مَّ نَ نْ اللَّهُ ي مِ

نَسِ  نَ الدَّ بُ األبْيَضُ مِ ى الثَّوْ نَقّ طايايَ كام يُ طايايَ بالثَّلْجِ ، خَ نْ خَ لْنِي مِ سِ مَّ اغْ اللَّهُ

دِ  َ الربَ املَاءِ وَ  ١. وَ

كَ  - دِ مْ مَّ وبِحَ بْحانَكَ اللَّهُ كَ ، سُ مُ كَ اسْ بَارَ تَ كَ ، وَ دُّ تَعاىل جَ كَ ، وَ ُ ريْ الَ إلهَ غَ  ٢. وَ

                                                   
!          . خدایایگناھانم فاصله بیانداز ھمانطور که میان مشرق و مغرب فاصله انداخت خدایا! میان من و - ١

گردد، گناھانم را پاک و صاف  ، پاک و صاف میکسفید، از پلیدی و چر ی هھمچنانکه پارچ
 آب، یخ و تگرگ بشوی و پاک گردان.  ۀبگردان. خدایا! گناھانم را به وسیل

گوییم. نام گرامی تو بسیار  کنیم، و حمد و ثنای تو را می بارالھا به عظمت و تقدست اعتراف می - ٢
ار واال و بجز ذات پاکت، ھیچ معبودی شایسته پرستش با برکت است. و عظمت و جالل تو بسی

 نیست. 



 رمضان فرصتی برای تغییر    ٥٠

يَ  - هِ جْ تُ وَ هْ جَّ كِنيَ وَ ِ لِامً وما أنا من املُرشْ سْ نِيفاً مُ ضَ حَ األَرْ اتِ وَ وَ مَ ي فَطَرَ السَّ إنَّ ، لِلَّذِ

نَ  تُ وأنَا مِ رْ لِكَ أُمِ بِذَ هُ وَ يكَ لَ ِ بّ العاملَِنيَ ال رشَ َايتِ هللاَِِّ رَ ممَ ْيايَ وَ حمَ كِي وَ نُسُ اليتِ وَ صَ

لِمنيَ   ١. املُسْ
 : تزیر اس صورتکه به : گوید میسپس استعاذه  -٥

يمِ  - جِ يْطانِ الرَّ نَ الشَّ وذُ باهللاَِّ مِ  ٢. أعُ
 : خواند میرا  سوره فاتحهو  گوید میسپس بسم الله الرحمن الرحیم را  -٦

ِ ٱ� ﴿ ِ رَّبِ  ۡ�َۡمدُ ٱ ١لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ �َّ َ�ٰلِِك يَوِۡم  ٣لرَِّحيمِ ٱ لرَّ�ٱ ٢ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱِ�َّ
َ�َٰط ٱ ۡهِدنَاٱ ٥إِيَّاَك َ�ۡعُبُد �يَّاَك �َۡسَتعِ�ُ  ٤ّ�ِينِ ٱ ِينَ ٱِصَ�َٰط  ٦لُۡمۡستَقِيمَ ٱ لّصِ ۡ�َعۡمَت  �َّ

َ
�

آلِّ�َ ٱَعلَۡيِهۡم َوَ�  لَۡمۡغُضوِب ٱَعلَۡيِهۡم َ�ۡ�ِ   . ]٧-١ :[الفاتحة ﴾٧لضَّ
 ستایش مخصوص الله است که پروردگار جھانیان است )١( مھربان ۀبه نام الله بخشند«

تنھا از تو و  پرستیم؛ تنھا تو را می )٤( مالک روز جزاء است )٣( مھربان است بخشندۀ )٢(
نه نعمت دادی؛  آنانبرکه  راه کسانی )٦( ما را به راه راست ھدایت کن )٥( جوییم یاری می

 ».)٧( نه گمراھانو  ؛یا آنان غضب کردهکه بر یکسان
، تراویحو  عشاءو  بود مثل مغرب (آشکار) نماز جھریو  اگر در نماز جماعت بودید

 . خوانید میمأمومان آمین گفتند فاتحه را و  بعد از اینکه امام فاتحه را خواند
تواند در دو  میعصر شخص و  بود مثل ظھر (پنھانی) سپس اگر نماز سری -٧

رکعت آخر  اما در دو. را بخواندی دیگری ھا هفاتحه سور بر رکعت اول عالوه
 در. شود میرکعت آخر نماز مغرب فقط فاتحه خوانده  ١و  عشاءو  عصرو  ظھر

اگر شخص در جماعت نماز خواند بعد از خواندن فاتحه رکعت صبح نیز  دو
اگر در نماز ولی  .خواند میسوره فاتحه را فقط بعد از آمین گفتن و  توسط امام

 . ی دیگری را بخواندھا هاتحه سورفبر  عالوه دتوان میجماعت نبود 

                                                   
ھا را خلق کرده  ھا و زمین به تحقیق که من متوجه ساختم روی خود را برای آن ذاتی که آسمان - ١

است، درحالی که مائلم از ھمه ادیان باطل به دین حق و از مشرکین نیستم. به تحقیق که نماز 
خداست که پروردگار جھانیان است، نیست  و مرگ من از آِن من، و افعال حج من، و زندگی 

 ام، و من از جمله مسلمینم.  شریکی مر او را، و به این دستور داده شده
 و لعین.  رانده شدهبرم از شرِّ شیطان  پناه میخداوند به  - ٢
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ھایش را تا  دست. ی دیگر را به پایان رساندھا هیا سورو  بعد از اینکه فاتحه -٨
و  کند به شکلی که دو کف دستش باز میبلند اش  شانه نزدیکی نرمه گوشش یا

به  کف دستش روولی  به سمت خودش پشت دستش روو  روبه قبله باشد
الله و  البته این بلند کردن دست. گوید میبعد الله اکبر و  .سمت قبله باشد
 . رود میبعد به رکوع . گوید میاکبر را ھم زمان 

بین انگشتان و  دھد میروی زانوھایش قرار  رکوع کف دو دستش را بر در -٩
پشتش باید صاف شود به . چسبد میزانوھایش را  محکمو  کند میدستش را باز 

سرش نه روبه پایین باشد نه . نریزد، آن آب ریخته شودای که اگر برروی  گونه
به پاھا یا بین و  اش نگاه کند سجده حلبه مو  بلکه متوسط باشد ...روبه باال

)بعد سه بار . پاھایش نگاه نکند ظِيمِ َ الْعَ يبِّ انَ رَ بْحَ اگر کسی و  گوید میرا ١(سُ
 : بخواند تواند دعاھای زیر را میخواست 

بحانَكَ  - كَ سُ بِحمدِ نا وَ رْ يل، اللّهمَّ ربَّ  ٢اللّهمَّ اغفِ

وح - الرُّ ةِ وَ بُّ املَْالَئِكَ وسٌ رَ بُّوحٌ قُدُّ  ٣سُ

ةِ  - ظَمَ عَ الْ اءِ وَ يَ ِ الْكِربْ وتِ وَ املَْلَكُ ُوتِ وَ َربْ انَ ذِي اجلْ بْحَ  ٤سُ
ھم زمان دستش را مثل اول بار که و  شود میاینکه این اذکار را خواند بلند  بعد از

عَ  :گوید میھم زمان و  برد مییا نرمه گوشش باال اش  رفت تا نزدیک شانه به رکوع مِ سَ

هُ  ِدَ دُ ، اهللاَُّ ملَِنْ محَ َمْ لَكَ احلْ نَا وَ بَّ شخص و  نماز جماعت نیست ی است که دروقت البته این. ٥رَ
کند  میی سرش را از رکوع بلند وقت جماعت باشد امام اگر درولی  ،خواند میتنھا نماز 

هُ  :گوید می ِدَ عَ اهللاَُّ ملَِنْ محَ مِ اش را  خواند بلکه ادامه میمأموم دیگر این دعا را نولی  .سَ

                                                   
 کنم.  تسبیح و پاکی پروردگار بزرگ خویش را بیان می - ١

 ستایم! بار خدایا مرا بیامرز.  را میو ا و من ترو پاکیست بار خدایا ت - ٢

 عیب و بسیار پاک و پروردگار فرشتگان و جبرئیل است.  (خداوند)، بسیار منزه و بی - ٣

 فرمانروایی است.  زرگی وب کبریا و منزھی برای خدایی است که صاحب جبروت و و یپاک - ٤

. پذیرد) خواسته ھر ستایشگری را می (خداوند، شنید خدا ستایش کسی که ستایش او راگفت - ٥
 پرودگارا حمد وستایش فقط برای توست. 
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دُ  :گوید یعنی می :گوید می َمْ لَكَ احلْ نَا وَ بَّ تواند این دعا را ھم بخواند  میاگر خواست و  .رَ

كاً فِيهِ  :اش ای جمله ادامه در بَارَ يِّباً مُ ثِرياً طَ ْداً كَ  شخصی به تنھایی نماز خواندپس اگر . ١محَ

هُ  :گوید میکند  میرکوع سرش را بلند  ی ازوقت ِدَ عَ اهللاَُّ ملَِنْ محَ مِ دُ ، سَ َمْ لَكَ احلْ نَا وَ بَّ اما اگر . رَ

هُ  :اینکه امام گفت جماعت بود بعد از در ِدَ عَ اهللاَُّ ملَِنْ محَ مِ لَكَ  :گوید میاو فقط . سَ نَا وَ بَّ رَ

دُ  َمْ كاً فِيهِ  :گوید میاگر ھم خواست و  .احلْ بَارَ ثِرياً طَيِّباً مُ ْداً كَ پس به این نکته دقت کنید . محَ
 . کنند میاشتباه در آن  که افراد زیادی

و  باید کامًال پشتش را صاف کند، شود میکه شخص از رکوع بلند  میھنگا -١٠
نکرده به نه اینکه پشتش را راست ؛ دارای طمأنینه باشدو  آرامو  راست بایستد

 خضوع برای خداوند متعال بسیارو  خشوعو  سجده برود این از نماز مسلمان
حتی نمازش ھم صحیح نیست کسی که کامل پشتش رابلند و  دور است به

 . کند مین
و  گفته اذکار را خواند (الله اکبر)و  دعاو  اینکه شخص از رکوع بلند شد بعد از -١١

اینکه  گذارد قبل از میبه زمین  اول دو دستش را. رود میآرام به سجده 
 . بعد بینیو  بعد پیشانی، بعد زانوھا، زانوھایش را به زمین بگذارد

انگشتان به طرف قبله خم  سرو  به ھم چسبیدهو  راست پا سجده باید دو در -١٢
انگشتان دو کف دست به ھم . خوب به زمین چسبیده باشد و شده باشد

ھم قرار  از سر تا نزدیکی شانه ازفاصله  میک باو  روبه قبلهو  چسبیده
نباید ساعد دست را به کمر یعنی . ھم جدا باشند دو دست باید از. گیرند می

کف دو دست  بلکه فقط باید ...یا ساعد دو دست را به زمین چسباندو  چسباند
زمین بلند  ساعد دست باید ازو  بقیه دست از آرنجو  به زمین چسبیده باشد

اگر کسی به شما از دور نگاه  که به شکلی. ھم دور باشند از کمرو  شده باشند
 . زنچه کند چه مرد باشد  میفرقی ن؛ ل شما را ببیندغکند بتواند زیر ب

نگذاشتن غافل ھستند از آن  ردمم که بسیاری ازمھمی ی  سجده نکته در -١٣
ی به سجده وقت بسیاری از مسلمانان. روی زمین است بینی برو  خوب پیشانی

حالی که این نوع نماز نماز منافقان  در. زنند میروند مثل خروس نوک  می

                                                   
 ثنائی بسیار و پاکیزه که درآن برکت وجود دارد.  - ١
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اش را  بینیو  رود باید قشنگ پیشانی میی مسلمانی به سجده وقت بلکه. است
 . به زمین بچسباند

 : ھنگام سجده به زمین چسبیده شده باشد کل باید ھفت عضو بدن در در -١٤
 بینیو  پیشانی -
 زانو دو -
 کف دست دو -
 دوپا ھرانگشتان  سر -

انَ  :گویید میآرام گرفتید سه بار و  اینکه خوب به سجده رفتید بعد از -١٥ بْحَ (سُ

( ىلَ َ األَعْ يبِّ  : تواند دعاھای زیر را بخواند میاگر کسی ھم خواست . ١رَ

وحِ  - الرُّ ةِ وَ بُّ املَْالَئِكَ وسٌ رَ بُّوحٌ قُدُّ  سُ

كَ  - بِحمدِ نا وَ بحانَكَ اللّهمَّ ربَّ رْ ، سُ  يلاللّهمَّ اغفِ

ةِ  - ظَمَ عَ الْ اءِ وَ يَ ِ الْكِربْ وتِ وَ املَْلَكُ ُوتِ وَ َربْ انَ ذِي اجلْ بْحَ  سُ

لَّهُ  - جِ هُ وَ لَّهُ دِقَّ بِي كُ نْ رْ يلِ ذَ فِ مَّ اغْ هُ ، اللَّهُ رَ آخِ هُ وَ لَ أَوَّ هُ ، وَ َّ رسِ الَنِيَتَهُ وَ عَ  ٢وَ
چون بھترین مکان برای اجابت دعا . تواند بخواند میبعد ھردعایی را که خواست 

فقط باید ازدعاھای . تواند ازدعاھایی که درباال نوشتیم استفاده کند می. سجده است

ابَ النَّارِ  :مثل. قرآنی استفاده نکند ذَ قِنَا عَ نَةً وَ سَ ةِ حَ رَ يفِ اآلخِ نَةً وَ سَ يَا حَ نْ نَا آتِنَا يفِ الدُّ بَّ . رَ
 . شود رکوع خواندهو  آیات قرآن نباید درسجدهو  آیات قرآن استھا  این چون

 . سجده دعا خوانده شود بلکه باید در، رکوع نباید دعا خوانده شود در -١٦
و  کند میبلند  سرش را دعای سجده را خواندو  اینکه به سجده رفت بعد از -١٧

 . گوید می )(الله اکبر
سجده به  بین دو اما طرز نشستن در؛ نشیند میآرام  میسجده ک بین دو در -١٨

 کند میگذارد یا پھن  میاین شکل است که پای چپش را زیر معقد یا باسنش 

                                                   
 مبرا است.  نقصی پاک و پروردگار برتر من از ھر عیب و - ١

 گناھان کوچک و بزرگ و اول و آخر و آشکارا و پنھانم را بیامرز! ی پروردگارا! ھمه - ٢



 رمضان فرصتی برای تغییر    ٥٤

کند به شکلی که سر انگشتان پای  میپای راستش را راست یا نصب ولی 
 . راستش به طرف قبله باشد

رْ يلِ  :گوید میبعد که اینگونه نشست  -١٩ فِ بِّ اغْ رْ يلِ رَ فِ بِّ اغْ تواند این دعا را  مییا . رَ

  .١وعافنی ربِ اغفر يل وارمحني واجربين وارفعني وارزقني واهدين :بخواندھم 
اول به  حالت و دوباره مثل گوید می (الله اکبر)، این دعا را خوانداز اینکه  بعد -٢٠

 (الله اکبر) بعد دوباره. دھد میھمان کارھای قبلی را انجام و  رود میسجده 
یکباره از و  کند میمکث  میک .شود میاز سجده دوم ھم بلند و  گوید می

 میک ی سرش را از سجده دوم بلند کردوقت بلکه؛ شود میسجده بلند ن
روی دو دستش  با تکیه برو  بعد دستش را مشت کردهو  کند میاستراحت 

زانوھایش را بلند و  زند مییعنی اول دو دستش را به زمین ؛ شود میبلند 
رکعت دوم را ھم مثل رکعت اول و  کند میبعد دو دستش را ھم بلند . کند می

 . کند میھمان مراحل را دوباره طی و  کند میآغاز 
ی نشستن برای  نحوه. نشیند می برای تشھد، وقتی رکعت دوم را ھم تمام کرد -٢١

یعنی پای . مثل نشستن برای سجده است؛ اگر نماز دو تشھدی بود، تشھد اول
و  کند مثل پایه مینصب  پای راستش راو  دھد میچپش را زیر باسنش قرار 

 . ستون
چسبیده و  آن را به طرف قبلهو  گذارد میروی رانش  کف دستش را بر بعد دو -٢٢

 . دھد میبه ھم قرار 
آن را و  اش را بلند کرده فقط انگشت سبابهو  اما دست راستش را مشت کرده -٢٣

تا و  دھد میشود تکان  مییکه تشھدش تمام وقت روبه قبله تاو  پشت سر ھم
یا اینکه به سجده  کند می آن شخص به انگشتانش نگاه، تمام شدن تشھد

 . کند میگاھش نگاه 

يِّبَاتُ « :اما درتشھد اول باید این دعا را بخواند اتُ والطَّ لَوَ يَّاتُ هللا والصَّ الَمُ . التَّحِ السَّ

اتُهُ  كَ َةُ اهللا وبَرَ محْ رَ َا النبيُّ وَ يْكَ أَهيُّ لَ يْنَ . عَ لَ الَمُ عَ نيَ السَّ احلِِ بَادِ اهللا الصَّ ىلَ عِ دُ أَنْ ال إلهَ إال . ا وعَ هَ أَشْ

                                                   
من را بلند پایه  ھایم را جبران کن... و کاستی به من رحم کن... و پروردگارا! من را بیامرز... و - ١

 من را سالمت گردان...  من را ھدایت فرما... و ده... و یبه من روز گردان... و
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دُ أَنَّ  هَ هُ  اهللا وأَشْ ولُ سُ هُ ورَ بْدُ داً عَ َمَّ تمام و  ،خداوند استی  ھا شایسته مام تعظیمت« ؛»حمُ

، ج پیامبری برکات خداوند بر تو باد او  رحمتو  سالم، اوست ھا از آِن  ینیکو  درودھا
 وجود معبود برحقی جز اللهدھم که ھیچ  یمی گواھ، بندگان صالح خدابر و  سالم بر ما

  .»فرستاده اوستو  دھم که محمد بنده یمی گواھو  ،ندارد
تر که و  یا مثل نمازو  سنت ھای رکعتی باشد مثل نماز صبح یا نماز اگر نماز دو -٢٤

 :باید این تشھد را خواندو  خواھد مییک رکعت است پس فقط یک تشھد 

اتُ والطَّيِّبَاتُ « لَوَ يَّاتُ هللا والصَّ اتُهُ . التَّحِ كَ َةُ اهللا وبَرَ محْ رَ َا النبيُّ وَ يْكَ أَهيُّ لَ الَمُ عَ . السَّ

نيَ  احلِِ بَادِ اهللا الصَّ ىلَ عِ يْنَا وعَ لَ الَمُ عَ هُ . السَّ بْدُ داً عَ َمَّ دُ أَنَّ حمُ هَ دُ أَنْ ال إلهَ إال اهللا وأَشْ هَ أَشْ

ولُهُ  سُ ىلَ آلِ اللّهُ . ورَ عَ ىلَ إبراهيم وَ يْتَ عَ لَّ دٍ كامَ صَ مَّ ىلَ آلِ حمُ عَ دٍ وَ َمَّ ىلَ حمُ لّ عَ مَّ صَ

اهيمَ يف  ىلَ آلِ إبْرَ عَ اهيمَ وَ ىلَ إبْرَ تَ عَ كْ دٍ كامَ بَارَ مَّ ىلَ آلِ حمُ دٍ وعَ مَّ ىلَ حمُ كْ عَ بَارِ اهيمَ وَ إبْرَ

يدٌ ا ِ ِيدٌ جمَ شھدی است  نمازھای دوتچون تشھد قبلی برای . ١»لعاملنيَ إنَّكَ محَ

هُ  تشھد اول فقط تا که در عشاءو  مغربو  عصرو  مثل ظھر بْدُ داً عَ َمَّ دُ أَنَّ حمُ هَ وأَشْ

هُ  ولُ سُ  . خوانند میرا   آن تشھد دوم کامل درو  خوانند می ورَ
رکعتی خواند مثل نماز صبح یا سنت این تشھد را  پس اگر کسی نماز دو -٢٥

يَّاتُ « :خواند می يِّبَاتُ التَّحِ اتُ والطَّ لَوَ َةُ اهللا . هللا والصَّ محْ رَ َا النبيُّ وَ يْكَ أَهيُّ لَ الَمُ عَ السَّ

اتُهُ  كَ نيَ . وبَرَ احلِِ بَادِ اهللا الصَّ ىلَ عِ يْنَا وعَ لَ الَمُ عَ دُ أَنَّ . السَّ هَ دُ أَنْ ال إلهَ إال اهللا وأَشْ هَ أَشْ

ولُهُ  سُ هُ ورَ بْدُ داً عَ َمَّ ىلَ . حمُ لّ عَ مَّ صَ ىلَ إبراهيم  اللّهُ لَّيْتَ عَ دٍ كامَ صَ مَّ ىلَ آلِ حمُ عَ دٍ وَ َمَّ حمُ

ىلَ آلِ  عَ اهيمَ وَ ىلَ إبْرَ تَ عَ كْ دٍ كامَ بَارَ مَّ ىلَ آلِ حمُ دٍ وعَ مَّ ىلَ حمُ كْ عَ بَارِ اهيمَ وَ ىلَ آلِ إبْرَ عَ وَ

اهيمَ يف ا يدٌ إبْرَ ِ ِيدٌ جمَ   ...»لعاملنيَ إنَّكَ محَ
عشاء و  مغربو  عصرو  ظھر :مثل اما اگر کسی نماز دو تشھدی خواند -٢٦

اتُ والطَّيِّبَاتُ « :گوید می درتشھد اول اینگونه لَوَ يَّاتُ هللا والصَّ يْكَ . التَّحِ لَ الَمُ عَ السَّ

                                                   
ستوده تو ، که درود بر ابراھیم فرستادی بر محمد و بر آل محمد نیز درود بفرست خدایا آنچنان - ١

که بر ابراھیم برکت فرستادی بر محمد و آل محمد نیز برکت بفرست تو  و آنچنان و بزرگواری،
 . یستوده و بزرگوار
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اتُهُ  كَ َةُ اهللا وبَرَ محْ رَ َا النبيُّ وَ نيَ . أَهيُّ احلِِ بَادِ اهللا الصَّ ىلَ عِ يْنَا وعَ لَ الَمُ عَ دُ أَنْ ال إلهَ . السَّ هَ أَشْ

دُ أَنَّ إال  هَ هُ  اهللا وأَشْ ولُ سُ هُ ورَ بْدُ داً عَ َمَّ   .»حمُ
 . خیزد برمیو  دیگو میتشھد اول را تمام کرد الله اکبر از اینکه  بعد -٢٧
بر روی سینه قرار دھد ش را ھای دستاز اینکه  قبلراست ایستاد از اینکه  بعد -٢٨

؛ برد میباال اش  دستش را مانند موارد قبلی تا نزدیکی نرمه گوشش یا شانه دو
 . دھد میبر روی سینه قرار ش را ھای بعد دست. تکبیرة الحرامو  مانند رکوع

 . کند میرا ھم تمام بعدیش ھای  بعد رکعت -٢٩
، یک رکعت آخر مغربو  عشاءو  عصرو  نمازھای ظھر دو رکعت آخر در در -٣٠

 . دخوان میای دیگری را ن سورهو  دهخوان می فقط سوره فاتحه را
 . نشینیم میکل رکعات را خواندیم برای تشھد آخر از اینکه  بعد -٣١
یرساق پای راست رد ز پای چپمان را از؛ اما طرز نشستن درتشھد آخر -٣٢

باسنمان را به زمین به طرف چپ و  کنیم تا از آن طرف خارج شود می
 کردهپای راستمان را ھم مثل تشھد اول مثل یک ستون نصب و  چسبانیم می
 . کنیم میبه طرف قبله خم  را سرانگشتان پای راستمانو 

انگشتان دستمان را به ھم ، ھایمان قرار داده ان را بروی رانکف دو دستم -٣٣
کنیم جز انگشت سبابه که مثل تشھد  میدست راست را مشت . چسبانیم می

 . دھیم میتکان و  کنیم میپایین و  تشھد آخر به طرف قبله باالاول تا آخر 
و  ج پیامبر ھمان تشھد اول به اضافه صلوات بر :تشھد آخر چه بگوییم اما در -٣٤

 : نویسم میبعضی دعاھای دیگر که به ترتیب زیر برایتان 

يِّبَاتُ  :خرآتشھد  -٣٥ اتُ والطَّ لَوَ يَّاتُ هللا والصَّ َةُ اهللا . التَّحِ محْ رَ َا النبيُّ وَ يْكَ أَهيُّ لَ الَمُ عَ السَّ

اتُهُ  كَ بَادِ . وبَرَ ىلَ عِ يْنَا وعَ لَ الَمُ عَ نيَ السَّ احلِِ دُ أَنَّ . اهللا الصَّ هَ دُ أَنْ ال إلهَ إال اهللا وأَشْ هَ أَشْ

ولُهُ  سُ هُ ورَ بْدُ داً عَ َمَّ ىلَ إبراهيم . حمُ لَّيْتَ عَ دٍ كامَ صَ مَّ ىلَ آلِ حمُ عَ دٍ وَ َمَّ ىلَ حمُ لّ عَ مَّ صَ اللّهُ

دٍ كامَ بَا مَّ ىلَ آلِ حمُ دٍ وعَ مَّ ىلَ حمُ كْ عَ بَارِ اهيمَ وَ ىلَ آلِ إبْرَ عَ ىلَ آلِ وَ عَ اهيمَ وَ ىلَ إبْرَ تَ عَ كْ رَ

يدٌ  ِ ِيدٌ جمَ اهيمَ يف العاملنيَ إنَّكَ محَ  . إبْرَ
 : دعاھای زیر رابخوانیماز آن  توانیم بعد می؛ وقتی این را خواندیم -٣٦
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-  ِ ربْ قَ ابِ الْ ذَ نْ عَ وذُ بِكَ مِ مَّ إِينِّ أَعُ الِ . اللَّهُ جَّ يحِ الدَّ نْ فِتْنَةِ املَْسِ وذُ بِكَ مِ أَعُ وذُ بِكَ  .وَ أَعُ وَ

تِ  املَْامَ يَا وَ نْ فِتْنَةِ املَْحْ م. مِ رَ املَْغْ نَ املَْأْثَمِ وَ وذُ بِكَ مِ مَّ إِينِّ أَعُ  ١.اللَّهُ

ثِرياً  - تُ نَفْيسِ ظُلْامً كَ مَّ إِينِّ ظَلَمْ نُوبَ إِالَّ أَنْتَ ، اللَّهُ رُ الذُّ فِ غْ الَ يَ نْ . وَ ةً مِ رَ فِ غْ رْ يلِ مَ فِ اغْ فَ

ارْ  كَ وَ نْدِ ْنِيعِ يمُ ، محَ حِ ورُ الرَّ فُ غَ  ٢.إِنَّكَ أَنْتَ الْ

تُ  - رْ ا أَخَّ مَ مْتُ وَ دَّ ا قَ رْ يلِ مَ فِ مَّ اغْ نْتُ . اللَّهُ لَ ا أَعْ مَ تُ وَ رْ َ ا أَرسْ مَ فْتُ . وَ َ ا أَرسْ مَ ا أَنْتَ . وَ مَ وَ

نِّي لَمُ بِهِ مِ رُ . أَعْ خِّ أَنْتَ املُْؤَ مُ وَ دِّ  ٣. الَ إِلهَ إِالَّ أَنْتَ . أَنْتَ املُْقَ

ابَ النَّارِ  - ذَ قِنَا عَ نَةً وَ سَ ةِ حَ رَ يفِ اآلخِ نَةً وَ سَ يَا حَ نْ نَا آتِنَا يفِ الدُّ بَّ  . رَ

رياً  - اً يَسِ ابَ سَ بْنِيْ حِ اسِ مَّ حَ  ٤. اللَّهُ
 . توانیم بخوانیم میدعایی را که خواستیم  بعد ھر و -٣٧
به این . دھیم میچپ سالم و  به طرف راست؛ دعاھا تمام شداز اینکه  بعد -٣٨

ای که  چرخانیم به شیوه می چپو  شکل که کامًال صورتمان را به طرف راست
السالم « :گوییم میو  .قسمت نیم رخ صورتمان برای نفر پشتی نمایان شود

 . طرف دو ھر از، »برکاتهو  رحمة اللهو  علیکم
 : گوییم میو  نشینیم میبعد روبه قبله  -٣٩

رُ اهللا - فِ تَغْ رُ اهللا، أسْ فِ تَغْ اهللا، أسْ رُ فِ تَغْ المُ ، أسْ نْكَ السَّ المُ ومِ ا ، اللَّهمَ أنْتَ السَّ كتَ يا ذَ بَارَ تَ

ام رَ  ٥اجلَاللِ واإلكْ

                                                   
ی مسیح دجال  و از فتنه، ی زندگی و مرگ خدایا من از عذاب قبر و عذاب آتش (جھنم) و از فتنه - ١

 برم.  واز گناه وقرض ودین به تو پناه می
پس مرا بیامرز و . بخشد و ھیچ کس غیر از تو گناھان را نمی، ام به خود ظلم کردهخدایا من زیاد  - ٢

 . یھمانا که تو بخشاینده و مھربان ھست، به من رحم کن
ام و  ی من و گناھانی که پنھان و آشکارا انجام داده بارخدایا! گناھان گذشته و آینده - ٣

دانی و از من سر زده است، بیامرز که پیش  ھای من و ھر آنچه را که تو از من بھتر می یرو زیاده
 برنده و پس برنده تو ھستی و خدایی جز تو نیست. 

 راحت محاسبه کن.  مرا آسان و !پروردگارا - ٤

 پروردگارا! تو سالم ھستی و تمام سالمتی و برکت از آن تواست ای باشکوه با عظمت.  - ٥
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هُ  - يكَ لَ هُ الَ رشَ دَ حْ دُ ، لَهُ املُلْكُ ، الَ إلهَ إالَّ اهللاُ وَ هُ احلَمْ لَ ءٍ قَديرٌ ، وَ لِّ يشَ ىل كُ وَ عَ هُ ، وَ

طَيتَ  انِعَ ملِا أعْ نَعْتَ والَ ، اللَّهمَ الَ مَ طِيَ ملِا مَ عْ نْكَ اجلَد، مُ عُ ذا اجلّدِّ مِ نْفَ  ١. والَ يَ
  :خوانیم مینماز را  سپس بقیه اذکار بعد از

هُ الَ ( بار ١و  بار الله اکبر ٣٣، الحمدللهبار  ٣٣، بار سبحان الله ٣٣ دَ حْ الَ إلهَ إالَّ اهللاُ وَ

هُ  يكَ لَ هُ املُلْكُ ، رشَ دُ ، لَ هُ احلَمْ لَ وَ ، وَ هُ )وَ ءٍ قَديرٌ لِّ يشَ ىل كُ  . بار١٠٠تا بشود  عَ
 ، یمخوان میسپس آیة الکرسی را 

 . اخالصو  ناسو  بعد سوره فلق
کنند اینکار  مینماز با دستشان صورتشان را مسح  مردم ھستند که بعد از بعضی از
 . جایز نیست

 . یشھا سنتو  واجباتو  چگونگی خواندن نماز با ارکان این مختصری بود از
 ج مسلمان نماز خواندن ظاھریش طبق سنت رسول الله فردبسیار مھم است که 

است که در نماز  قلبو  حضور ذھنو  خضوعو  اما اصل کاری داشتن خشوع ؛باشد
 . نھفته استدر آن  پاداش اصلیو  اجر

و  اجرولی  اجرا کنیمو  ما شاید درست نماز خواندن را یاد بگیریم بسیاری از
ناچیز و  یا اگر بدست آوریم خیلی ضعیف دن نمازمان به دست نیاوریمخوان پاداشی از

 . باشد
، فکرمان پیش نماز باشدو  ذھنو  قلب، خوانیم میی که نماز وقت بسیار مھم است

و  نماز با شیطان بجنگیم در. ریا دور کنیم خودمان را ازو  ،دارای اخالص باشیم
 . اریم ذھنمان را به جایی دیگر ببردذنگ

ارد ذنگو  ذھنش را متمرکز کند، خواند میی نماز وقت ی آن است کهواقع مسلمان
 . دقیقه ذھنش را مشغول کند١٠تا ٥شیطان این 

                                                   
فرمانروایی و ستایش از آن . تنھاست و ھیچ شریکی ندارد، ھیچ اله بر حقی جز خداوند نیست - ١

تواند جلوی  ای کسی نمی خدایا چیزی را که تو داده. و او توانایی انجام ھر کاری را دارد. اوست
و ھیچ قدرتی . تواند آن را بدھد ای ھیچ کس نمی و چیزی را که نداده. بخششت را بگیرد

 تواند صاحبش را از عذاب تو نجات دھد.  نمی
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 قلبمان را درو  توانیم روح میآیا ن، دقیقه است١٠تا ٥فقط  !خواھرانمو  برادران
 متمرکز ھستیمو  فایده بسیار دقیق بی یچرا برای کارھا؟ اختیار خودمان داشته باشیم

 ؟ ًا علتش چیستواقع ؛نماز خودرود جز  میفکرمان به ھرجایی ، برای نمازولی 
نماز متوجه خداوند  حواسمان را در و فکر میدقیقه تما ٥توانیم برای  میچرا ما ن
 . متعال کنیم

 ٥واقعًا جای خجالت کشیدن دارد که مسلمانی قدرت این را نداشته باشد که برای 
 . کامًال حواسش به نماز باشددقیقه 

ھایش را به کار رونیو  نیرنگو  تالش میچون شیطان تما؛ کار سختی است
ای شده به ھرجایی که  شیوه ذھن مسلمان را به ھر، دقیقه ١٠- ٥گیرد تا این  می

و  جنگ، نانوایی، مدرسه، طبیعت، بازار، به مغازه. کند ببرد میانسان فکرش را ھم ن
، گردیم میای  یا اینکه به دنبال چیز گمشده. کتابو  حسابو  کاسبی، مھمانی، دعوا

یا برای دوستمان جواب سوال حاضر  کنیم میای تصمیم گیری  قضیه ی یا درباره
مسائل و  ازدواجو  یا به فکر آینده افتیم میلطیفه و  داستانو  یا به یاد جک کنیم می

به این حدیث رسول ولی  ،دارد خجالتو  شرمساری یًا جای بسواقع .شھوانی ھستیم
 : دقت کنید ج الله

َعبَْد يَلَنرَْصُِف ِمْن َصَالتِهِ «
ْ
ْو ، إنَّ ال

َ
ْو ُ�ُمنَُها أ

َ
ْو �ُْسُعَها أ

َ
َها أ  ُعرْشُ

َّ
ُ ِمنَْها إال

َ
َوَما ُكِتَب هل

ْو نِْصُفَها
َ
ْو ثُلُثَُها أ

َ
ْو ُرُ�ُعَها أ

َ
ْو مُخُُسَها أ

َ
ْو ُسُدُسَها أ

َ
 »ُسبُُعَها أ

یا  یا یک ھشتم یا یک نھم درحالی که یک دھم؛ کند میشخصی نمازش را تمام «
پاداش آن نماز برایش و  یا نصف اجر یا یک سوم یا یک چھارم یا یک پنجم یک ششم

 ».شود مینوشته 
از نمازش حتی از اینکه  کسی که به این حدیث دقت کند باید بترسد! سبحان الله
که ما درست نماز  علتش این استو  نیاورد پاداش ھم به دستو  یک دھم اجر

ھرچند که در بسیاری موارد . اش اسمش نماز است پوستهو  فقط ظاھرولی  خوانیم می
 . روح نماز درنمازھایمان جایی نداردو  باطنولی  .خوانیم میظاھرش را ھم صحیح ن

 تفصیل به بیان اسباب خشوع درو  ھرچند این کتاب جای این نیست که به شرح
 متعلق به رکن دوم اسالم است که درو  چون قضیه بسیار مھم استولی  ،نماز بپردازیم

به آن اھمیت لذا ضروری است که ، شود میپرسیده از آن  روز قیامت اولین سواالت
 . ای بدھیم فوق العاده
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شاید زیاد . شود میروی اعضای بدن ظاھر ر که آثار آن ب، اصل خشوع درقلب است
سرشان را ، دھند میغریب انجام و  رادی را که در نماز کارھای عجیباف دیده باشید

حال  بیو  خودشان را شل، خورند میتکان ، کنند مییشان بازی ھا هبا دکم، خارند می
 وھمین افراد که شاید خودمان ھم جزولی  .اند به زور به نماز ایستاده انگار، دنکن می

ساده نیم ساعت و  نانوایی یا کاری اداری تر مثل صف آنان باشیم برای کارھایی ساده
ھیچ اعتراضی و  کنیم میتحمل و  تابستان صبر نور خورشید در زیربلکه زیادترآن ھم 

 . به آن ھم راضی ھستیمو  ھم نکرده
و  مسجد دقیقه نماز آن ھم در ١٠ تا ٥چرا ما برای  :پرسم میمن این سوال را حاال 

قلبمان را متوجه و  توانیم ذھن میھوای خنک نو  درآبو  زیر سایهو  وی فرشر بر
 ؟ یاد خداوند متعال بکنیمو  نماز

سعی کند برای آن یک جواب قانع کننده و  ھرکسی این سوال را ازخودش بپرسد
 . پیدا کند

نماز خواندن گرفته تا روزه  از؛ عباداتمان تغییر ایجاد کنیم میالزم است که درتما
 .  ...و  منکر نھی ازو  به معروف امرو  دعوتو  دعا کردنو  گرفتن

 . قلب اصل است، خضوع درنمازو  خشوعو  پس برای درست کردن اخالص
 : خودتان بپرسید شروع به نماز این چند سوال را از ھمیشه قبل از

 ؟ خواھید چه کار بکنید میاالن  -١
 ؟ نماز خواندن چیست ھدفتان از -٢
 ؟ خوانید میبرای چه کسی نماز  -٣
 : خودتان عھد ببندید که پرسیدن این سواالت با بعد از و
 . نماز رضایت خدا را به دست آورمدر این  من باید -
 . ارم شیطان این نمازم را ضایع سازدذگ مین -
 . از ریاء دوری کنمو  باید این نماز را خالصانه برای خداوند متعال بخوانم -
و  شیطان بخواھد فکروقتی  ھرو  ذھنم را جمع کنمو  نماز فکردر این  باید -

 . ذھنم را به جای دیگری ببرد فورًا به نمازم برگردم
 . به عھد خودت پایبند باشو  نماز شو وارد قرارھاو  این قول حاال با
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جزئی از  تا ،قرارھا را تکرار کنو  قولو  ذھن خودت این سوال نمازی در برای ھر
که مدت مشخصی داشته باشد  چون نماز مثل حج یا روزه نیست. برنامه زندگیت بشود

 . با آن سروکار داریبار  ٥ھم  آنو  روزه بلکه ھر، یا تعدادش محدود باشد
چند برابر برای  ؛ر ھستسمو  خوابیدن حریصو  برای غذا خوردنباید ھمانطور که 

اگر آن را و  چون نماز غذای روحت است، سالم نماز خواندنت حریص باشیو  درست
 . خوابی میو  خوری میروح ھستی که  بی ای شهتأمین نکنی تو فقط ال

ًا واقع .خوانیم میدلمان را خوش کنیم که داریم نماز و  نباید خودمان را گول بزنیم
 . رنگ دیگری داردو  ی طعمواقع نماز

 : ی با توجه به گفته خداوند متعالواقع نماز

لَٰوةَ ٱإِنَّ ﴿  ]٤٥ :[العنکبوت ﴾لُۡمنَكرِ� ٱوَ  ۡلَفۡحَشآءِ ٱَ�ۡنَ�ٰ َعِن  لصَّ
 .»دارد میمنکر باز و  براستی که نماز انسان را از فحشاء«

 ؟ دارد میمنکر باز و  ءولی آیا نماز خواندن ما ھم ما را از فحشا
معاصی و  اگر به اطراف خودمان نظری کوتاه بیاندازیم خواھیم دید که منکرات

 ؟ علتش چیست ؛حاکم است ھا هخانوادو  جو جامعه چگونه بر
و  ھا دور شدن مردم از نماز آن که یکی از فراوان است، اسباب این جاھلیت معاصر

اله اال  از ال؛ باید بار دیگر به اصول دینمان برگردیم. است ارتباط با خداوند متعالو  یاد
 . تا نماز الله گرفته

یزی است که ما چاز آن  شأن نماز بسیار بزرگترو  مسئله. ًا مسلمان باشیمواقع باید
 . کنیم میتصورش 

 . نماز رکن دوم دین است
 . کسی که آن را ترک کند کافر است

 . شود میداده کسی که آن را بخواند حکم به مسلمانیش 
 . شوند مییشان شناخته وضو آثار با ج روز قیامت امت محمد در

 . خداستو  نماز پل ارتباطی بین بنده. نماز نور چشم مسلمان است
 . شود میاجتماع مسلمانان را باعث و  برادریو  الفت نماز

 . بخشد مینماز سیمای نورانی به انسان 
 . گیرد مینماز از اولین اعمالی است که مورد محاسبه قرار 

 . اما تعریف اخالص ...خشوعو  اما برگردیم به مسئله اخالص
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 . مقصود از انجام کاریو  خالص کردن نیت: لغت یعنی در
ھدف از انجام دادن کاری چه عبادت باشد یا کار عادی فقط  :شرع یعنی اما در

شود اخالص یعنی  مییا گفته ، دیگری کسب رضایت او باشد نه چیزو  خداوند متعال
 :یا به قول ابراھیم أدھم، باشد خداوند متعالسکون شخصی فقط برای و  اینکه حرکات

 . ند متعالاراده با خداوو  راستی نیتو  اخالص یعنی صداقت
توجھی به  بیو  اخالص یعنی به فراموشی سپردن نگاه مردم :یا به قول ابو عثمان

اخالص  :شود مییا گفته و  .متوجه بودن خالصانه به سوی خدا وسیله نظرات مردم به
و  مدحو  ھا حرفو  مردمو  ناظر خود دانستهو  خداوند متعال را رقیب، یعنی مستمر

 . فراموشی بسپاریمستایششان را به باد 
دھی برای آن  میی عملی را انجام وقت اخالص یعنی اینکه :یا به قول امام جرجانی

 تو ھم ازو  کند مدحمنتظر کسی دیگر مباش که تورا و  یفقط خدا را به شاھدی بگیر
 . کنی ستایش او کیفو  مدح
تو را ، ده ایاخالص یعنی اینکه اگر کسی به خاطر عملی که انجام دا: گویند مییا  و
 . برایت یکسان باشد، نکرد مدحتکرد یا مدح 

 . پس باید اول قلبمان را خالص کنیم
 . قلب است، خشوعو  چون محل اخالص

یا به قول ، خشوع ظاھری با ریای قلبی از صفات منافقین استو  اظھار اخالص
قلبت برای ولی  مخلص استو  یعنی جسدت خاشع، خشوع نفاق سحذیفه بن یمان

 . تپد میغیر خدا 
برخی اوقات و  ان سخت استـاید که نماز خواندن برایت تا به حال احساس کرده

اندازید  میتأخیر آن را به برخی اوقات آن قدر و  خوانید میکسل نماز و  حال خیلی بی
 . گذرد میاز زمانش که 

ُة « :فرماید می ج پیامبردر حالی که  َالةِ وَُجِعلَْت قُرَّ نور چشمم در «، »َ�يِْ�َ ىِف الصَّ
 .»نماز قرار داده شده است

ْ ٱوَ ﴿ :فرماید میخداوند متعال  و ِ  ۡسَتعِيُنوا ۡ�ِ ٱب ِ� ٱوَ  لصَّ لَٰوة کمک  و« ]٤٥[البقرة:  ﴾لصَّ
 .سعادت کمک بگیریدو  صبر برای کسب خیراتو  یعنی از نماز .»نمازو  بخواھید از صبر

ضعیت جامعه روز به روز و  چرا؟ خوانیم پس چرا اثری در ما ندارد میمگر ما نماز نولی 
 ؟ کجاست مشکل؟ رود میبه ازدیاد  معاصی روو  چرا منکرات؟ شود می فاسدتر
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یاری دھنده برای کار ، منکرات استو  فحشا ی دهنبازدار، نمازی که نور چشم است
 ؟ اردذگ میما تأثیری ن چرا بر، خیر است

آیه علتش را  ی خداوند متعال خودش در ادامه، نیستقضیه خیلی پیچیده 

َها لََكبَِ�ةٌ إِ�َّ َ�َ ﴿ :فرماید می ِينَ ٱ ٤٥ۡلَ�ِٰشعِ�َ ٱ��َّ �َُّهۡم  �َّ
َ
ْ َر�ِّهِۡم َو� َ�ُٰقوا �َُّهم مُّ

َ
َ�ُظنُّوَن �

 .]٤٦-٤٥[البقرة:  ﴾٤٦إَِ�ۡهِ َ�ِٰجُعونَ 
آنانی که یقین دارند که  ؛برای خاشعاندشوار است جز و  راستی این نماز سخته ب و«

 .»بازگشتشان به سوی اوستو  کنند میپروردگارشان را مالقات 
 . پس سر قضیه در خشوع است

کسی که آن را ترک کند مورد سرزنش خداوند متعال و  استواجب  خشوع در نماز
 . قرار خواھد گرفت

و  ایجاد خشوعاز جھت اسباب . خشوع در نماز از دو جھت قابل بررسی است
 . موانع ایجاد خشوعبرطرف کردن 

  اسباب الزم برای ایجاد خشوع در نماز
خودتان را برای نماز دقیقه قبل از نماز  ١٥سعی کنید . آماده شدن برای نماز -١

این خود . منتظر نماز باشیدو  نماز سنت بخوانیدو  بگیرید وضو ،آماده کنید
این آماده شدن خود به چند . کند مینشاط را برای انسان ایجاد و  نوعی ھیجان
 : شود میشکل انجام 

 گرفتن  وضو خوب -
 نماز سنت خواندن -
 کردن میز به تنتلباس  -
 عطر زدن -
 زدنموی سر را شانه  -
 سواک زدنم -

احترام برای و  نوعی عظمتایجاد و  در تغییر حالت شخص.  ...و  این موارد
 . نماز بسیار مھم ھستند

 : شود میاجرا  زیر به شکلکه  ؛آرامش در نمازو  داشتن طمأنینه -٢
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 ھا هصحیح تلفظ کردن سورو  آرام -
متأسفانه در این زمینه . از رکوع بلند شدنو  سجده رفتنو  آرام به رکوع -

ردی را به و  یاو  یا خواندن ذکرو  سجودو  شخصی رکوع. شود میکوتاھی 
بدترین دزدی ھمین دزدی و  گذرد میساده از کنار آن و  سپارد میفراموشی 

 . نماز است در
خوانید به این فکر کنید که آخرین  میی نماز وقت سعی کنید :در نماز مرگیاد  -٣

که اگر االن بمیرید آیا این  فکر کنید؟ خوانید میچگونه را  آن ؛نمازتان است
آیا خداوند این نماز را از ؟ اید مرده آیا با عاقبت خیری؟ خورد مینمازتان به درد 

خجالت ؟ اید قبول خواھد کردیا نه شما به عنوان آخرین عملتان که برآن مرده
پس ھمیشه به فکر این باش که نمازت ، نمازم درست است کشید که بگوئید می

 . خوانی میرا چگونه 
مخصوصًا سوره ، خوانی میرا  آن اذکاری که در نمازو  دقت در معانی آیات -٤

و  ھمچنین اذکاری که در رکوع. خوانی مییی که در نماز ھا هسورو  هفاتح
برای این کار . دقت کنھا  آن به معانی، خوانی میبعد از تشھد و  تشھدو  سجود

خوانیم  مییی را که در نماز ھا هسورو  اخالصو  الزم است تفسیر سوره فاتحه
و  ٢٩و  ٢٨ تفسیر جزء خواھرانو  کنم که برادران میمن توصیه . یاد بگیریم

 و ستند این سه جزء را حفظ کردهاگر توانو  خوب یاد بگیرندو  بخوانندرا  ٣٠
و  بھشتو  که بیشتر راجع به قیامت ٣٠مخصوصًا جزء. بخوانندرا  آندر نماز 

 کنم میتوصیه خواھران و  به برادران. مسائل مھم عقیدتی استو  جھنم
 : تفاسیر زیر را مطالعه نمایند

 تفسیر ابن کثیر -
 تفسیر فی ظالل القرآن -
 تفسیر تیسیر الکریم الرحمن -
ھر سه کتاب باال ترجمه فارسی برای کسانی که عربی بلد نیستند الحمدلله تقریبا  و
(تیسیر الکریم  کتابو  اثر شیخ شھید سید قطب دو کتاب (فی ظالل القرآن). اند شده

بن ناصر سعدی به فارسی ترجمه رحمن اثر شیخ عبدال با نام تفسیر راستین)، الرحمن
اثر استاد  تفسیر ابن کثیر ھم مختصرًا در کتاب تفسیر (انوار القرآن)و  اند شده
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 وجود یعنی الحمدلله تفاسیر خوبی به فارسی، عبدالرئوف مخلص ترجمه شده است
 . به یادگیری آن اقدام نمائیمو  پس الزم است که در این زمینه کوتاھی نکرده، دارد

مناظر قرآنی و  مجسم کردن آیاتو در آن  تفکرو  تدبرو  چون توجه به معنای قرآن
، گوید میاگر کسی نداند دارد چه ولی  ،دھد میاوضاع نماز را کًالّ تغییر و  حال، در نماز

وضعیت روحیمان و  حالت، باید در ھر حالت نماز. برد میعبادتش نو  ھیچ لذتی از نماز
که خداوند متعال ھم اکنون روبه  باید اینگونه تصور کنیم وقت قیام در. فرق کند

از حرکات و  پس نباید حرکت نامناسبی انجام دھیم. کند میبه ما نگاه و  رویمان است
ی سوره فاتحه را وقت بعد. صورت اجتناب کنیم مگر ضرورتی باشدو  پاو  اضافی دست

او  از، ستایش کنیمو  را حمد او، مآیه به آیه با خداوند متعال صحبت کنی، خوانیم می
ھر بار که فاتحه را . گمراھی به اوپناه ببریمو  از ضاللتو  نعمت نمائیمو  طلب ھدایت

. باشیم میأل خداوند اینگونه تصور کنیم که االن مشغول صحبت کردن با خوانیم می
 . ھم به ھمین شیوه ھا هبقیه سور در

عذاب اھل و  ای در باره جھنم ی آیهوقت سعی کنیم. عذابو  تکرار آیات رحمت -٥
 : بگوییمو  به خدا پناه ببریم، خوانیم میجھنم را 

 . جرنا من النارأاللهم  -

 . من عذاب النار كعوذ بأ ينإاللهم  -
و  طلب فضلخوانیم از خدا  میاھل بھشت را و  ای درباره بھشت وقتی آیه و

 : بگوییمو  مبھشت را بمنمائیو  خیرات

 . كمن فضل كسألأ ينإاللهم  -

 . اجلنة كسألأ ينإاللهم  -
چندبار را   آن ،شود میاھل بھشت ذکر و  یی درباره عذاب اھل جھنمھا هوقتی به آی و

 . تر کند تکرار کنیم تا ذھنمان را به نماز جمع
گذارد  میتند تند خواندن ن. دیآھسته بخوانو  جدا جداو  آیات را شمرده شمرده -٦

و  رکوع باید آرامو  ھا هسجد ھمچنین در. نمائیم تدبرو  معنای آیات دقت که در
 . ه باشیدتدبر داشتو  د تا فرصت تفکریبا طمأنینه باش

. سجده رفتو  به رکوع وااو یا ھمزمان با  قبل ازو  نباید با امام مسابقه داد -٧
روند که این حتی صحت  میبرخی مردم حتی جلوتر از امام به سجده یا رکوع 
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طمأنینه و  بلکه باید بعد از امام آن ھم با آرامش ؛برد میبین  نمازشان را از
 . اقوال نماز را انجام دادو  افعال

 به صدای بلند تواند میاگر کسی صدایش خوب بود . صحیح قرآنو  قرائت زیبا -٨
 اما در نمازھای ،البته این بیشتر برای نمازھای سنت است. زیبا نماز بخواندو 

 ...و  لذا مأموم فقط فاتحه، شود میام خوانده پشت امو  چون در جماعتواجب 
. خضوع تأثیر گذار استو  پس قرائت زیبا در نحوه ایجاد خشوع. خواند میرا 
 صدای یکی ازاز و  تجوید را یاد بگیرید، توانید تمرین ترتیل ھم انجام دھید می

 زیباتر کردن توانید در میروشی که  خالصه با ھر. قاریان مشھور تقلید کنید
ھمراه با و  معنای آن البته قرائت زیبا به ھمراه تدبر در. قرائت خود بکوشید

اندازه نیست که و  حد کشیدن بیش از، صدای زیبا البته منظورمان از. اخالص
الحان و  ای که شبیه به موسیقی دھند به شیوه می قاریان قرآن انجام بعضی از

استاد سعد  :ھای ترتیل مثلشرعی و  حدی زیبا بلکه در، دشو میفجور و  فسق
  ...و  ادریس ابکرو  یاسر دوسریو  ماھر معیقلیو  الغامدی

و  نگرد می شماد خداوند متعال به یخوان میی که نماز وقت اینکه تفکر در -٩
خواھید  میکه  شما تصور کنید. شنود می، دیکن میھردعایی را که و  ھا حرف

نامه را چگونه . را بخواھید او حاجتی از و برای یک پادشاه نامه بنویسید
 قدردانی فراوانی را خواھید کردو  تشکرو  اول نامه تقدیر قطعًا در؟ نویسید می
درحالی که ھنوز این  خواھید میبعد در نھایت احترام حاجت خودتان را و 

حال اگر خود . نویسید می غیاب او این نامه را شما درو  پادشاه حضور ندارد
؟ بگوید نامه را بخوانید حالتان چگونه خواھد بودو  باشدپادشاه حضور داشته 

نھایت حواستان را جمع کرده تا  و شوید میدستپاچه و  مضطرب شدهو  پریشان
یت واقع این یک. زیبا حاجت خودتان را بیان کنیدو  ستایش بلیغو  با مدح

آیا ولی  سروکارداشته ایمو  طول زندگیمان با آن سروکار داریم است که ما در
آیا یک دھم برای خداوند ؟ نمازمان داریم دقت را درو  یک دھم این اضطراب

 نماز حقا که ما خیلی از؟ وقار را قائل ھستیمو  عظمتو  متعال این ھیبت
ھیبت و  دقیقه برای رعایت عظمت ٥ توانیم میچرا ن. ایم ی فاصله گرفتهواقع

مشغول نماز کنیمذھنمان را  و فکرو  خداوند متعال ثابت ایستاده
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نعمت ھا  آن راه کسانی که به؛ بخواھیم که ما را به راه راست ھدایت بفرماید
اینان چه رفیقانی خوبی و  صالحانو  شھداو  صدیقانو  پیامبران از ،داده است

 . ھستند
چون اینکار باعث . نماز خواندن به ستره نزدیک شویدسعی کنید درھنگام  -١٠

ضور ذھنتان را حو  تمرکزو  شود که کسی از جلوی نمازتان رد نشود می
 . مشوش کند

به  رورا انگشتان پایتان  سرو  کنید باز میھم ک پاھایتان را از. محکم بایستید -١١
روی بر و  وی ساعد دست چپر کف دست راستتان را بر، قبله قرار دھید

چشمتان به و  به پایین رو میسرتان ک. بگیریدرا   آن محکمو  اریدذتان بگ سینه
نماز کمک  فکرتان درو  تمرکز قلب بهھمه این کارھا . گاھتان باشد طرف سجده

 . کند می
ی دیگری را ھا هسور توانید میکه  درجاھایی، ازخواندن فاتحه بعد سعی کنید -١٢

 دو اما در. یا نمازھای سنتو  عصرو  نماز ظھررکعت اول  مثل دو. ھم بخوانید
جماعت ھستیم فقط سوره در نماز  صبح چونو  مغربو  رکعت اول نماز عشاء

ھمچنین سعی کنید . دھیم میبعد به قرائت امام گوش و  خوانیم میفاتحه را 
جاھای دیگر نماز از دعاھای متنوع و  یا دعای استفتاحو  سجودو  رکوع در

 . نیاید وجود نمازتان به تا نوعی یکنواختی در ،استفاده کنید
خواست و  ه قرار دادوسوس شیطان به شدت شما را مورد، که درنماز  میھنگا -١٣

 و یدمبارزه کن سعی کن با او، نماز خارج کند ذھنتان را ازو  که کًال فکر
با و  آید میدر نماز  شیطان. بین ببرد را از انثواب نمازتو  که اجر یدارذنگ

یا ار با ترفند ریک ب. خواھد ذھنت را مشغول کند میھا  روشو  ترفندھا میتما
 :بگوو  با او بجنگ. خوانی مینماز ا االن داری برای ری تو :گوید میو  آید می

آن را ، خوانم میدانی که من االن دارم برای رضای تو نماز  میخودت  خدایا تو
و  نماز به مغازه ذھنت را به بیرون ازو  کند میوسوسه  را یا مثًال تو. من بپذیر از

به و  فکرت را قطع کنفورًا ، برد می.  ...و  فیلمو  مسابقهو  بازارو  طبیعت
یا اینکه  قرار داری فکر کندر آن  دعاھایی کهو  به معانی آیاتو  نمازت برگرد

خواھد تا  میو  ای خوانده کند که چند رکعت نماز میذھنت را به این مشغول 
اگر برایت این چنین ولی  ،به فکر تعداد رکعات نمازت باشی نماز توفقطآخر 
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خیلی خودت را به آن ، ای ندانستی چند رکعت نماز خواندهو  مشکلی پیش آمد
 ٢آخر  درو  شروع کناز آن  ای خوانده  میببین چند رکعت را حت ،مشغول مکن

را به این  نماز تویا اینکه در . شود مین شاء الله مشکلت حل إسجده سھو ببر 
 عقب یا جلویت خارج شده است چیزی ازو  ای وضو شده بی کند که میمشغول 

 نمازت را ادامه بدهو  ارذشکت را کنار بگ ،مشکوک ھستیو  تو یقین نداریولی 
را  ار تا آخر نماز توذپس مواظب باش نگ. شیطان استوسوسه  بدان که اینو 
ای دینی مشغول  را به قضیه یا اینکه تو یی اینگونه مشغول سازدھا هوسوس به

مشغول فکر در نماز  دھد که تو االن میزینت را   آن برایت اینگونهو  کند می
، صدقه دادن، آماده کردن سخنرانی، نوشتن کتاب :کردن برای کار خیر مثل

دھد که داری کار  میاینگونه برایت نشان و  ھستی.  ...و  حل مشکالت دیگران
حالی که باید متوجه باشی که این از تلبیسات ابلیس  در. دھی میخوبی انجام 

مورد مشکالت  نماز جایی برای فکر کردن در. است که باید مواظبش باشی
قلبت و  فقط باید ذھن، یا جایی برای عبادت دیگری نیست ،امت اسالم نیست

نگذاشت  و اش بسیار شدیدتر بود هوسوس اً واقع اگرو  متوجه خداوند متعال باشد
سه و  گفته عوذ بالله من الشیطان الرجیم)أ(، شودقلبت متوجه نماز و  که ذھن

 میان نباید خارج شود بلکه فقط کتالبته آب دھن. کنبار به طرف چپ تف 
مشکلمان  ،من شاء الله اگر با یقین این کار را انجام دھیإ. رطوبت داشته باشد

 . حل خواھد شد
 حالھا  آن ًا نماز خواندنواقع .خواندن دقت کنیمدر نماز  به سیره سلف صالح -١٤

از  کرد میگرفتند رنگشان تغییر  می وضو یوقت ھوای عجیبی داشته استو 
و  ھنگام نماز راست رد. حضور خداوند متعال آماده شوند قرار است دراینکه 

با طمأنینه و  رامآ، خوردند میتکان ن، مثل یک ستون، ایستادند میمحکم 
 میان ما حالی که در در. کردند میچشمشان بازی ن و پاو  سرو  دستبا . بودند

دیگری با ، کند مییکی شلوارش را درست ، کن مییکی با ساعتش بازی 
دیگری موبایلش را ، گذارد میاش  دستش را دربینیو  اش بازی کرده بینی

یکی خستگی گردنش را ، کند میبه آسمان نگاه  دیگری رو، کند می خاموش
دیگری با پایش بازی ، کند مییکی دیگر بین دندانش را خالل ، کند میرفع 

اگر پشه یا و  رود میآن طرف و  یکی دیگر چشمانش این طرف، کند می
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خودشان را با آن و  خوردند میگرفت تکان ن میقرار ھا  آن روی ای بر حشره
حالی که یکی از ما  در، شدند میاش ن اصًال متوجه. کردند میمشغول ن

چون ذھنمان داخل نماز ، شود میاطرافش متوجه  کوچکترین تغییرات را در
به تفاوت چشمگیر ، با نماز آنان مقایسه کنیمرا ی نماز خودمان وقت پس. نیست

خواندن کوتاھی در نماز  خواھیم دانست که چقدر و آن پی خواھیم برد
نمازمان تالش تصحیح  این به بعد سعی کنیم در ن شاء الله ازإتا  ایم کرده

 . بیشتری بکنیم
مثل . جاھایی که فرصت دعا کردن است زیاد دعا کنیم سعی کنیم در -١٥

بار سجده  ھر سعی کنید بعد از. سالم دادن قبل ازو  تشھد بعد ازو  ھا هسجد
 . متفاوت باشدکه  دعایی بکنید

ی شما نمازتان وقت صوصاً مخ. نماز ھم در ایجاد خشوع مؤثر است اذکار بعد از -١٦

رُ اهللاََّ«: گویید میو  کنید میرا تمام  فِ تَغْ رُ اهللاََّ  ...اسْ فِ تَغْ رُ اهللاََّ ...اسْ فِ تَغْ مَّ  ...اسْ اللَّهُ

الَمُ  الَمُ ، أَنْتَ السَّ نْكَ السَّ مِ ا ا، وَ ا ذَ تَ يَ كْ بَارَ امِ تَ رَ كْ اإلِ َالَلِ وَ خود نوعی اعتراف . »جلْ
از طرف تو ایجاد و  سالم بودن فقط مخصوص توو  است به اینکه خداوندا کمال

و  نگونه که شایسته بود حمدآو  نمازم کوتاھی کردم دانم که در میو  شود می
 . را بیامرز گناھانمو  پس از من درگذر. را انجام ندادم عبادت توو  ستایش

 . عواملی بود که در ایجاد خشوع تأثیر گذار استو  اسباب نای
 : کنم که میدوباره تأکید 

 دوو  یک روزه، کارھای زندگیو  سایر عباداتو در نماز  اخالصو  خضوعو  خشوع
و  زحمت زیادو  تالشو  بلکه احتیاج به مجاھدت، شود مییک ھفته درست نو  روزه

 چون اخالص ،باید بدستش بیاوریم و آید می دسته بولی  .داردتوکل برخداوند متعال 
 تبعیت از شرع -١ :چیز است ٢عملی نزد خدا  ھرشرط قبولی و  اند واجب خشوعو 
 . داشتن اخالص -٢

خضوع و  دارای خشوع ...و در نماز  توانیم میو  توانیم شخصی مخلص باشیم میما 
 چون خستگی، کوشش ھم خسته نشویمو  این تالش ازو  باید تالش کنیمولی  .باشیم

ما حق . آخرتمان را به ھمراه داردو  این قضیه بدبختی دنیا کنار زدن ازو  کوتاھیو 
کارھایم  خواھم در مییا ن دوست ندارم شخصی مخلص باشم :انتخاب نداریم که بگوییم
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را   آن منو  یا خشوع سخت استو  یا اینکه خشوع را دوست ندارم دارای اخالص باشم
. باید شخصی خاشع باشیمو  باید اخالص داشته باشیم ؛دست ما نیسته ب. خواھم مین

نمازی برایمان  بدون خشوعو  شود میما پذیرفته ن عملی از بدون اخالصچون 
و  دانیم روزی خواھیم مرد میو  تابع دستورات خداوندو  چون ما مسلمانیم، ماند مین

اولین  و کارھایمان پرسیده خواھد شدو  عبادتو  اعمال ازو  به حضور او خواھیم رفت
و  با خشوعو  درستو  صحیحرا   آن آیا. ز استنما، پرسیده خواھد شداز آن  عملی که

و  یا بدون خشوعو  خود را نشان دادنو  یا اینکه برای ریا، یا نه؟ ایم اخالص خوانده
خداوند متعال . مھم استو  قضیه خیلی حساس؟ ایم خواندهرا   آن حضور قلبو  خضوع

 : فرماید می

ِينَ ٱ ٤فََوۡ�ٞل ّلِۡلُمَصلِّ�َ ﴿ ِينَ ٱ ٥ُهۡم َعن َصَ�تِِهۡم َساُهونَ  �َّ  ﴾٦ُهۡم يَُرآُءونَ  �َّ
 .]٦-٤[الماعون: 

 .»کنند میخودنمایی و  آنانی که ریا. آنانی که از نمازھایشان غافلند. نمازگزاران ای برو«
  !نابودی برای نمازگزارانو  یلو  :فرماید میآیات خداوند متعال در این  سبحان الله

 ؟ چرا، مرگ براوباد: فرماید میخداوند متعال ولی  خواند مییعنی شخص نماز 
ادامه  به ھمین خاطر در. اخالصی نداردو  خشوع، چون از نمازش غافل است

بلکه ، نبوده استیعنی نمازشان برای خداوند متعال  کنند می نانی که ریاآ :فرماید می
سرزنش و  ذم ماندن از دوریا برای  ستایش مردمو  برای مدح. خدا بوده است برای غیر

ی وقت و .ثروتیو  یا بدست آوردن پول مقامیو  یا برای بدست آوردن پست آنان
و  برد میخدا را ازیاد ، ھایی دنیایی باشد شخصی نمازخواندنش به خاطر مصلحت

و  خضوعو  ھمین خاطر نمازش را بدون خشوعبه . ماند مین اخالصی برایشو  وعخش
و  به کسالتو  اکثر اوقات به زور به ھمین علت درو  خواند میذھن و  حضور قلب

 ی که خداوند متعال درباره این دقیقًا صفت منافقان استو  خواند میتنبلی نمازش را 
 : فرماید میآنان 

لَٰوةِ ٱ�َذا قَاُمٓواْ إَِ� ﴿ َ ٱَوَ� يَۡذُكُروَن  �َّاَس ٱقَاُمواْ ُكَساَ�ٰ يَُرآُءوَن  لصَّ  ﴾١٤٢إِ�َّ قَلِيٗ�  �َّ
 ]١٤٢[النساء: 

برای و  است سستیو  به پا خاستنشان با کسالت، خیزند میزمانی که برای نماز به پا  و«
 .»کنند میخدا را یاد ن میک جزو  خوانند مینماز  ،نشان دادن به مردم را خودو  ریا
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 در طمعو  کارھایم برای کسب رضایت خداوند متعالو  ی من عباداتوقت ؛بله
دیگر برایم . یا با ریا دیگر برایم مھم نیست نمازم را با اخالص بخوانم، بھشتش نباشد

 . مھم نیست خشوع داشته باشم یا مثل خروس به زمین نک بزنم
بلکه ، برند مینماز خواندن لذت ن به ھمین خاطر است که چنین اشخاصی نه تنھا از

زندگی دنیا لذت  نه از، باشند میتظاھر به مسلمان بودن و  حالت ریا یک عمر در
و  بدبخترین به ھمین علت منافقان از. آورند مینه بھشتی را بدست و  برند می
 . ترین افراد ھستند لوح سادهو  عقلترین بی

 . برد میخداوند متعال ھم آنان را به این اوصاف نام 
 باال را در اسباب. خاشع باشیمو  ما موظفیم که مخلص !خواھر مسلمانمو  پس برادر

کمک خواستن از او است را و  مھمترین سبب که ھمانا توکل برخداو  پیش بگیر
خضوع عطا و  خشوعو  خداوند متعال بخواه که به تو اخالص ھمیشه از. فراموش نکن

را خالصانه برای خودش  اعمالتو  خداوند متعال بخواه که عبادات ھمه روزه از. فرماید
 . نفاق دور بداردو  ریاء را از توو  قرار دھد

و  خواھرانم ماه رمضان بھترین فرصت برای تمرین بدست آوردن خشوعو  برادران
از خداوند متعال بخواھید و  سعی کنید نماز سنت زیاد بخوانید. استدر نماز  خضوع

 . خیرات این ماه به شما ھم ارزانی بداردو  بزرگیو  که از برکت
اسباب باال باید موانعی را ھم از  مواظبت برو  ر اجرااما برای ایجاد خشوع عالوه ب

 . تر بتوانیم به مقصودمان برسیم تراحو  جلو راھمان برداریم تا بھتر

  هم زننده خشوع رموانع ب
 باید از. کند میقلب انسان را به خود مشغول و  جایی که ذھن خواندن نماز در -١

مثًال . کند دوری کنید میرا از نماز بیرون  واستانحو  اماکنی که فکر
عی س، مھمانان مشغول صحبت کردن ھستندو  که مھمانی برگزار است میھنگا

فقط . ھم به مسجد بروید ھمه با :اوالً  :را انجام دھیدسه کار این  کنید یکی از
منظورم این  ،کنم میی من این مراتب را ذکر وقت این نکته را متذکر شوم که

 بلکه خواندن نماز فرض، نیست که خواندن نماز فرض به تنھایی جایز است
حتی برخی از علماء . مسجد خوانده شود درو  جماعت است که درواجب 

 باران، مسافر بودن، مریض بودن گویند که اگر کسی بدون عذر شرعی مثل می
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خواند نمازش با جماعت نو  مسجد نماز فرضش را در، باد شدیدو  برفو 
. پس مسلمانان نباید در رفتن به نماز جماعت کوتاھی کنند. تصحیح نیس

ز به تنھایی نماو  جماعت شرکت نکرددر نماز  گویم اگر کسی میی من وقت پس
یت امروز جامعه مسلمان واقع بلکه من دارم، خواند تأیید کار این شخص نیست

جماعت  نمازھایشان نه تنھا درکه اکثر مسلمانان  کنم میخودمان را بیان 
پس من با توجه به شرایط . انندخو میوقت نمازشان را ن نیست بلکه اصًال سر

برگردیم به ادامه . نویسم میاین توضیحات را و  موجود این ترتیب بندی
این سه کار را انجام  مھمانی حضور داشتید یکی از گفتیم اگر در؛ سخنان

اگر قبول نکردند که متأسفانه . جماعت مسجد برویدھمه با ھم به نماز ، دھید
داخل منزل نماز جماعت  اکثر مردم مسلمان اینگونه ھستند خودتان در

از نماز خواندن در محیط شلوغ مھمانی ، اگر این را ھم قبل نکردندو  بخوانید
ان نمازت شود که شما در میاین  چون سروصدای آنان مانع از. خودداری کنید

اگر ، اوًال خودتان به نماز جماعت بروید. ضور قلب داشته باشیدحو  تمرکز
 . آرام نماز بخوانیدو  اتاقی ساکت در، خانه نماز خواندید درو  دارای عذر بودید

و  تابلوھای روی دیوارو  غیر جاندار)و  (طبیعت به عکس سعی کنید رو -٢
. کنید تزئینی است خودداریو  دیوارھایی که دارای نقشھای گچ کاری شده

و  به روی دیواری صاف بلکه رو. کند میچون این موارد ذھنتان را مشغول 
سعی . ھرچه محیط تاریکتر باشد بھتر است، سفید نمار بخوانیدو  یکدست
ھای یکدست نماز بخوانید که دارای گل  روی موکت االمکان بر تیکنید ح

را خاموش  ھا المپ اگر شب بود. غریب نیستندو  ھای عجیب طراحیو  کاری
 . را ببندید درھاو  کنید

 . کند بپرھیزید میلباسی که شما را به خود مشغول  از -٣
نماز  ...و  تلویزیرون؛ صداو  اشیای پرسر، کنار جلسات گفتگو سعی کنید در -٤

به  متأسفانه مسلمانان زیادی ھستند که به قصد گوش دادن. نخوانید
حواسشان و  گوشو  خوانند مینزدیکی آن نماز  دردر نماز  ی تلویزیونھا هبرنام

ھستند که دقیق  افرادیا بعضی  خوانند میحالی که نماز  در ،به سوی آن است
و  ھم فیلم؛ تا ھمزمان دوکار را انجام دھندایستند  میروبه روی تلویزیون 

یعنی با یک تیر ، ھم نمازشان را بخوانندو  شان را نگاه کنند برنامه مورد عالقه
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و  وقتشان صرفه جویی کرده در خودشان با این کارشان به قولو  !نشان دو
تلبیسات  ھا از این میتماولی  کنند!!! میزمانشان را به بھترین شکل مدیریت 

کنیم که داریم خدا را عبادت  میما گمان  و کند میشیطان است که با ما 
 . کنیم می

 در. است نماز نخوانیدجاھایی که بسیار سرد یا بسیار گرم  ھم چنین در -٥
وسایل  جاھای بسیار گرم از درو  وسایل گرم کننده جاھای بسیار سرد از

 . کننده استفاده کنید خنک
ی بوی وقت ونچ، د حتی اگر نماز فرض باشدیاگر غذا حاضر است نماز نخوان -٦

پس . ماند میمتمرکز ندر نماز  دھنشو  رسد دیگر فکر میغذا به مشام انسان 
فقط این نکته را ولی  .دیوانبخرا تان د بعد نمازیوربخرا یتان غذا میراآاول به 

مخصوصًا برای . شود میذکر کنم که زیاد غذا خوردن قبل از نماز باعث تنبلی 
بعدًا برای ولی  ،خورند میماه رمضان که مسلمانان برای افطار سیر سیر غذا 

کنم  میبرای رفع این مشکل توصیه . دقیقه سرپا بایستند ١٠توانند  مینماز ن
بعد ، مثًال یک کاسه کوچک سوپ. غذا خورده شود میکه در ھنگام افطار ک

برای تا  بعد از نماز مقدار متوسطی از غذای شام را خورد. نماز مغرب را خواند
یعنی به یکبار غذایمان ؛ تر باشیم نشاط باو  تر تراویح بتوانیم راحتو  نماز عشاء
را   آن اینکار را امتحان کنید تأثیر. چند مرحله آن را بخوریم بلکه در، را نخوریم

 . ن شاء اللهإ خواھید دید
چون . داشت نباید نماز بخواند وجود فرد مسلمان اگر فشار ادرار یا مدفوع بر -٧

فکرش خارج و  شود در طول نماز ذھن میمقاومت کردن باعث و  این فشار
و  ادرارنماز باید خود را از  انسان قبل از پس. حضور قلب پیدا نکندو  شود

 . تا با خیال راحت نمازش را بخواند مدفوع خالص کند
رچند که نماز فرض ھم ھ؛ آید نباید نماز بخواند میوقتی که انسان خوابش  -٨

و  گیرد می وضو بعد خوب، سرش بپرد تا خواب از بلکه باید چرتی بزند، باشد
 حال تمام شدن یا در ش محدود بودوقت نمازاما اگر . خواند مینمازش را 

اش برطرف  بگیرد تا حداقل خواب آلودگی وضو سعی کند قشنگ، ش بودوقت
زند تا خواب از سرش  میچرت کوتاھی ، باقی مانده بودوقت  اگرولی  .شود
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حضور قلب و  دیگو میداند چه  میحالت خواب آلودگی ن چون انسان در. بپرد
 . ندارد

یا شخصی که مشغول حرف زدن است و  به روی شخص خوابیده سعی کنید رو -٩
به  بلکه رو. کنند میچون آنان ذھن انسان را به خود مشغول ، نماز نخوانید

 . دستون یا چیزی به عنوان ستره نماز بخوانی ی دیوار یا پایه
حالتی که انسان نمازش را شروع کرده نباید دیگر مشغول پاک کردن  در -١٠

یا مکانش را  پایش کنار بزندو  ترا با دس ھا هًال سنگ ریزمث و اطرافش باشد
مگر اینکه از  ،جیبش افتاد دیگر مشغول آن نشود یا اگر چیزی از مرتب کند

وی لباسش یا شلوارش افتاده مثل پر یا ر یا اینکه چیزی بر نماز غافلش کند
اش یا  پیشانییا اینکه . نباید مشغول پاک کردن یا برداشتن آن شود.  ...و  کاغذ

شغول نباید خود را م، چیز دیگری باشد اش گل یا خاک یا گچ یا وی بینیر بر
. دارند میچون این کارھا او را از یاد نماز باز . پاک کردن آن کندو  جمع کردن

به تمیز کردن اقدام کنیم  بھتر این است که ما قبل از اینکه نمازمان را شروع 
 . نه در داخل نمازاطرافمان و  لباسو  گاه سجده

ھنگام خواندن نماز زیاد صدایمان را بلند نکنیم که برای نفر کناردستی  در -١١
 . مزاحمتی ایجاد کنیم

و  یا به طرف سجده متمرکز کنیدو  به رو سعی کنید چشمتان را یا به طرف رو -١٢
رکوع  ی ازوقت بعضی از مردم. پایین نگاه نکنیدو  باالو  راستو  به چپ

از  و که این کار جایز نیست برند میسرشان را به طرف آسمان باال  خیزند برمی
 . نھی شده استآن 

 . مسیر سجده قرار دھید بلکه سرتان را در ،تکان ندھید سرتان را زیاد -١٣
اگر ولی  ،اوًال آن را از بین ببرد ،کند اش آمد سعی خمیازهدر نماز  اگر کسی -١٤

 . خودش صدایی خارج نکند ازو  با دست جلوی دھانش را بگیرد، ستننتوا
ھمچنین از شلواری . کنید که سایز بدنتان باشدسعی کنید لباسی را به تن  -١٥

شلوار بلند و  چون لباس؛ تر نرود پاییناز آن  و استفاده کنید که تا قوزک پا باشد
. به خود بپیچدو  جمع کند باید مستمر آن را. کند میانسان را به خود مشغول 

 . شرعی بپوشیدو  شلواری مناسبو  پس سعی کنید لباس
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در  خشوعو  ھنذو  یکی از اسباب نداشتن حضور قلب، دھانو  بوی بد بدن -١٦
ا اذیت او رھم نفرات اطراف و  که ھم خود نمازگزار بوی بد بدن استنماز 

بسیار . موقع گرما که فصل عرق کردن استو  تابستان کند مخصوصًا در می
خوشبوکننده استفاده  وسایل ازو  عطر بزنیمنماز  زیبا است که ما برای ھر

سعی کنید ھمیشه . ایم ھرپولی که برای اینکار خرج کنیم ضرر نکرده. کنیم
ھم و  تا ھم خودتان سواک بزنید تا دھانتان ھم خوشبو باشدمو  خوشبو باشید

 . نفرات کناریتان از نمازشان بھتر بھره ببرند
در  مسئله خشوع خواھران!و  برادران. خشوعموانع و  ای بود از اسباب این خالصه

 . ضروری استو  ضروری است چون نماز مھمو  بسیار مھمنماز 
 . اریم که شیطان عمرمان را ضایع کندذنگو  م است که با نفسمان مبارزه کنیمالز

تا بعد از  استفاده نماییددر نماز  خشوعو  پس از این رمضان برای تمرین اخالص
و  بقیه عبادات سالم خواندن نماز درو  چون صحیح. ًا نماز باشدواقع رمضان نمازتان

 . کمک خواھند کردو  واجبات ما را ھمراھیو  طاعات
جماعت  آنجا بودیم که نماز صبحمان را در؛ گردیم به ادامه برنامه روزانه میحاال بر

 . خواندیم
 بعد از، موشتان نشودنماز صبح فرا اذکار بعد از، دان را خواندیتاینکه نماز زبعد ا

حتی . خودتان را به کار دیگری مشغول کنیدو  نماز فورًا از سر جایتان بلند نشوید
 . جای خودش انجام دھید عبادت را باید در بلکه ھر، قرآن خواندن

مکرھای شیطان ھمین به ھم زدن اولویت بندی و  ھا هیکی از مھمترین حیل
 . درعبادت است

 : شود می وارد انسان از ھفت راه شیطان برای گمراه کردن
راه ھم بسیار در این  پناه برخداو  کند که انسان را به کفر بکشاند میاول سعی  -١

و  که نواقض دین را یاد گرفته استواجب  ما مسلمانان بر. موفق شده است
به تفصیل  کتاب (آنچه که باید مسلمان بداند) در. دور کنیماز آن  خودمان را

ام که اگرخداوند متعال یاری  نفاق پرداختهو  شرکو  دین از کفرانواع نواقض 
 . نماید آن را ارائه خواھم کرد
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 حال و کشاند میرا به سمت بدعت  او، کافر کردن شخص مأیوس شد بعد اگر از -٢
حد زیادی موفق شده  راه ھم تادر این  واقع ما نشان دھنده این است کهو 

 . است
 . کشاند میرا به گناه کبیره  امید شد او کشاندن فرد نا دعتبعد اگر از به ب -٣
 . بعد از آن به سمت گناه صغیره -٤
. کند میرا به کار مباح مشغول  او؛ موفق نشد ھا راه این ھیچ کدام از اگر در -٥

مھم و  را برایش زیبا.  ...و  خوردنو  ابیدنخو، کاسبی کردن، مسئله کارکردن
 . کند میرا از کارھای خیر زیادی محروم  ن طریق اوآ ازو  دھد میجلوه 

را به کار خیری مشغول  کند او میسعی ؛ مرحله ھم موفق نشددر این  بعد اگر -٦
لحظه انجام شود کمتر در آن  اش از عمل خیر دیگری که باید کند که درجه

نماز صبح شخص  مثًال بعد از. این دقیقًا مسئله مورد نظر ماستو  است
(صبحگاھی) باشد نه اینکه  اذکار صباحو  اذکار بعد از نمازمسلمان باید مشغول 

. مطالعه کتاب دینی یا خطبه دینی شود قرآن مطالعه کند یا فورًا مشغول ثالً م
بسیاری افراد ھستند که فکر . جام شودجایگاه خود انو  ھرعبادتی باید درموقع

ساقط ھا  آن کنند که اگر به عبادت خاصی مشغول شوند سایر عبادات از می
ی ھا هطلب غتر سرابیششیطان ؛ مثًال شخصی مشغول طلب علم است. شود می

دھد که برخی اوقات اگر نفسمان را  میطوری آنان را فریب و  آید میعلم 
به این  دما مسلط شو غفلت برو  بصیرت نباشیمو  در بیداریو  محاسبه نکنیم

و  نیت طلب علم از خواندن دعا مثًال آنان را به. حیله گرفتار خواھیم شدو  مکر
به . دارد میتالوت قرآن باز  و وترو  نمازھای سنت مثل ضحیو  صدقهو  اذکار

چه عبادتی از این بزرگتر و  این نیت که این شخص مشغول طلب علم است
انجام  نباید ما را ازولی  بله درست است که طلب علم عبادتی بزرگ است. است
ترین آداب  ضروریو  مھمترین از اصًال یکی. داردآداب شرعی باز و  ھا سنت

که فقط جمع  میگرنه علو  شخص به علمش عمل کند طلب علم این است که
روز قیامت  درحتی  و ھیچ نفعی برای صاحبش ندارد کردن اطالعات باشد

باید . ترین افراد باشندعلما باید از باتقوا. عقاب منتظر این شخص استو  عذاب
و  باید خشیت. دارد او کار شر دوری ازو  آنان را به کار خیر، علم به شریعت

سایر مردم  باید از. توکلشان با طلب علم شرعی زیادتر شودو  یقینو  محبت
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و  لحاظ تقوا سواد از بیو  نه اینکه ازشخصی عادی. تر باشند مشخصو  متمایزتر
فقھاء را و  علماء اگر کسی سیره سلف صالحمان ازو  دنتر باش عبادت پایین

و  احمد بن حنبلو  مالکو  شافعی؛ مانانامام داند که امثال میالعه کند مط
و  سعید بن مصیبو  عبدالله بن مبارکو  اوزاعیو  سفیان ثوریو  ابوحنیفه

و  عبادتو  تقوا در، اند دین بوده امام درو  با اینکه عالمه.  ...و  حسن بصری
پس این از تلبیسات . عام بوده اندو  زد خاص زبانو  مونهعمل صالح ھم ن

یا اینکه شخصی مشغول عبادت جھاد . آن برحذر بوداز شیطان است که باید 
و  ھا سنت میدستش افتاد دیگر تما هکند ھمین که اسلحه ب میفکر و  است
یا اینکه اگر گناھی انجام دھد زیاد مھم  شود میاذکار شرعی از او ساقط و  آداب

باید دانست این ھم از تلبیسات شیطان است ولی  .استنیست چون او مجاھد 
انجام و  اولین کسانی که به ترک گناه بلکه از. آن ھشیار بود نسبت بهکه باید 

 مجاھدان راه خدا؛ تقوا نیازمندندو  عمل صالحو  اذکارو  عباداتو  ھا سنت
شان بر  وسایل جنگیو  با تعداد نفراتوقت  چون مسلمانان ھیچ. ندستھ

عمل صالح است که عامل اصلی و  بلکه این تقوا، اند دشمنان پیروز نشده
 . مسئله ھشیار بود نسبت به اینپس باید . پیروزیشان بوده است

اذیت و  این راه ھم بر مسلمان مسلط نشد دیگر نوبت آزار بعد اگر شیطان از -٧
برای اش را  انسیو  مرحله شیطان ھمکاران جنیدر این  .رسد میکردن فرا 

این و  کند میبسیج زحمت انداختن این شخص و  مشقتبه و  اذیتو  آزار
نجات پیدا از آن  کسی ترحساس است که کمو  ای بسیار مھم مرحله، مرحله

اولیای دین و  صلحاو  صدیقینو  مرحله که مرحله پیامبراندر این  .کند می
و  به آزار، شود میآنان مأیوس  از تسلط بر ھا راه میتما ی ازوقت است شیطان

 راه بر پیامبراندر این  ھایی که مصیبتو  چه بالھاو  شود میاذیتشان مشغول 
 . اولیای دین آمده استو 

 شرح مفصلی داردو  احتیاج به تفصیلاین مراحل ھفتگانه  ھر چند که صحبت از
در این  ن شاء الله اگر عمر باقی بماندإ. ولی این کتاب جای بحث این مسئله نیست

 . زمینه مفصًال بحث خواھیم کرد
، شویم میاذکار صبح و  مشغول خواندن اذکار نماز، پس بعد از خواندن نماز صبح

 : به ترتیب زیر
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  :اما اذکار صبح، اذکار بعد از نماز را که بیان نمودیم

 والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، احلمد هللا وحده -١
 خواندن آیة الکرسیبعد  -٢
 ناسو  فلق، اخالص یھا هخواندن سور -٣
وَ السميعُ العليمُ  -٤ الَ يف السامءِ وهُ هِ يشءٌ يف األرضِ وَ عَ اسمِ  .١بسم اهللا الذي ال يرضُّ مَ

 )بار ٣(

ين -٥ افِنِي يف بَدَ مَّ عَ عي، اللَّهُ مْ مَّ عافِني يف سَ ي، اللَّهُ مَّ عافِنِي يف بَرصَ ال إله إالَّ ، اللَّهُ

وذُ بِكَ . أنت مَّ إين أعُ رِ اللَّهُ فْ رِ ، من الكُ قْ ِ ، والفَ ربْ نْ عذابِ القَ وذُ بِكَ مِ مَّ إين أعُ الَ ، اللَّهُ

 ٢ .إله إالَّ أنْتَ 

٦-  ٍ نيْ نِي إىل نفيس طرفَةَ عَ لّهُ والَ تَكِلْ لِحْ يل شأينِ كُ َتِكَ أستَغِيثُ أصْ محْ يومُ بِرَ يُّ يا قَ  ٣ .يا حَ

تني -٧ لَقْ يبِّ ال إلهَ إالَّ أنْتَ خَ مَّ أَنْتَ رَ ك ما  اللَّهُ دِ عْ وَ كَ وَ دِ هْ ك وأنا عىل عَ بْدُ وأنا عَ

نُوبَ إالَّ أنتَ  فر الذُ فر يل فإنَّه ال يَغْ استطعْتُ أَبُوءلك بِنعمتك وأَبوءُ لك بذنبي فاغْ

نَعتُ  ِّ ما صَ وذ بكَ من رشَ  ٤ .أعُ

                                                   
 رساند و او، شنوا و داناست.  به نام خداوندی که با نام او، ھیچ چیز در زمین و آسمان، زیانی نمی - ١

 ھیچ معبودی بر. سالمتی عنایت فرما بیناییم به من عافیت و شنوایی و جسم و پروردگارا! در - ٢
راستی که ھیچ ه ب و برم ب قبر به تو پناه میاعذ فقر و کفر و حقی جز تو وجود ندارد. پروردگارا از

 معبود به حقی جز تو وجود ندارد. 
یک لحظه  کارھایم را اصالح نما و. کنم قیوم به رحمتت از تو طلب کمک می ای خداوند حی و - ٣

 ھم مرا به خودم وامگذار. 
تو ھستم. بر ی  های و من بند تو مرا آفریدهجز تو معبودی وجود ندارد، ه ! تو پروردگار منی، بیالھ - ٤

ای، یقین دارم. از بدی کارھایی  ای که داده استوارم و به وعده، ام تا حد توان پیمانی که با تو بسته
گناھانی که انجام  ای و ھایی که به من ارزانی داشته برم. و به نعمت به تو پناه می، ام که انجام داده

 بخشد.  پس مرا مغفرت کن زیرا کسی جز تو گناھان را نمیکنم.  اعتراف می، ام داده
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يْبِ والشهادة -٨ َ الغَ
املِ مَّ عَ لَّ يشءٍ ومليكه، فاطِرَ السموات واألرض، اللَّهُ بَّ كُ شهدُ أ، رَ

ِّ الشيطان ورشكِهِ وأن أقرتف عىل  وذُ بِكَ من رشِّ نفيس ومن رشَ أن ال إله إالَّ أنت أعُ

هُ إىل مسلم رَّ  ١ .نفيس سوءاً أو أجُ

ةِ  -٩ رَ نيا واآلخِ ألُك العافية يف الدُّ مَّ إينِّ أسْ و والعافية يف ديني ، اللَّهُ فْ مَّ إينِّ أسألك العَ اللَّهُ

ايل يل ومَ نْيايَ وأهْ نْ روعايتا، ودُ آمِ ورايت وَ ْ عَ رتُ مَّ اسْ مَّ احفظني من بني يديَّ ، للَّهُ اللَّهُ

نْ حتتي وذُ بعظمتك أن أُغتال مِ نْ فَوقِي وأَعُ يل ومِ امَ نْ شِ نْ يميني وعَ عَ لْفي وَ نْ خَ  ٢.ومِ

ورُ  -١٠ وتُ وإليك النُشُ يا وبكَ نَمُ مَّ بِكَ أصبحنا وبِكَ أمسينَا وبِكَ نَحْ  ٣. اللَّهُ

بحنا  -١١ ة أبينا إبراهيم ، عىل فِطرة اإلسالم وكلمة اإلخالصأصْ َمدٍ وملَّ بِيَّنا حمُ ودين نَ

سلامً وما كان من املُرشكني نيفاً مُ  ٤. حَ

بحنا  -١٢ دُ هللا، املُلْكُ هللا صبحأوأصْ هَ إالَّ اهللا وحده ال رشيك له، واحلَمْ له املُلْك ، الَ إلَ

لِّ يشءٍ قَديرٌ  و عىل كُ دُ وهُ هُ احلَمْ ألُك خري ما يف ، ولَ بِّ أسْ َ  هذا اليومرَ ريْ هوخَ   ما بعدَ

                                                   
ی بر حق تو معبود جزپروردگارا! تو آفریدگار زمین و آسمان ھستی، دانای نھان و آشکار ھستی،  - ١

. از شرارت نفس خودم و از شرارت شیطان و یوجود ندارد. تو مالک و پروردگار ھر چیز ھست
شوم یا اینکه مسلمانی را به عمل زشتی وادارم، پناه تو را شرک او و از اینکه مرتکب عمل زشتی 

 جویم.  می
خواھم؛ بارخدایا! من از تو عفو و عافیت در  بارخدایا! عافیت و تندرستی دنیا و آخرت را از تو می - ٢

ھایم را به  ھای مرا بپوشان و ھراس خواھم؛ بارخدایا! عیب ام را می دین و دنیا و خانواده و دارایی
برم که از زیر  یت و آرامش خاطر تبدیل کن و مرا از ھر سو حفاظت نما و به عظمت تو پناه میامن

 پایم ربوده (و دچار لغزش) شوم. 
ایم، و با قدرت تو  سر بردهه ایم، و با قدرت تو شب را ب خداوندا با قدرت تو صبح را آغاز کرده - ٣

 آئیم.  میریم، و در پیشگاه تو گرد می کنیم، و با قدرت تو می یزندگی م
اخالص (توحید) و به  ی مهصبحگاھان داخل دین اسالم که دین فطرت است شدیم، و نیز به کل - ٤

و به دین جدمان ابراھیم که مسلمان و بر حق بود و از مشرکین نبود ، جدین پیامبرمان محمد 
 درآمدیم. 
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وذُ بِكَ من رشِّ  ِ  ليوماهذاوأعُ وءِ الكِربَ ل وسُ سَ وذُ بِكَ من الكَ بّ أعُ ، ورشِّ ما بعده رَ

 ِ ربْ ابٍ يف القَ ذَ عَ ابٍ يف النارِ وَ ذَ وذُ بِك من عَ  ١ .ربِّ أعُ

هِ وزِ  -١٣ ضا نفسِ رِ هِ وَ هِ عدد خلقِ دِ مْ انَ اهللا وبِحَ بْحَ ادَ كلامتِهِ سُ دَ هِ ومِ شِ رْ  ٣صبح (. ٢نَةَ عَ
 بار)

 بار) ١٠٠(. سبحان اهللا وبحمده -١٤

 بار) ١٠٠(. استغفراهللا -١٥

يرٌ  -١٦ ءٍ قَدِ ْ لِّ يشَ ىلَ كُ وَ عَ هُ دُ وَ َمْ هُ احلْ لَ هُ املُْلْكُ وَ يكَ لَ ِ هُ الَ رشَ دَ حْ هَ إِالَّ اهللاَُّ وَ  بار) ١٠(. الَ إِلَ

بًّا -١٧ يتُ بِاهللا رَ ضِ الَمِ دِينًا، رَ سْ بِاإلِ بِيًّا، وَ دٍ نَ مَّ حَ بِمُ  . وَ

دٍ  -١٨ َمَّ ىل آلِ حمُ عَ دٍ وَ َمَّ لِّمْ عىل حمُ سَ لِّ وَ مَّ صَ  )بار١٠(. اللَّهُ
من جمله اذکار زیر که . تواند بخواند میھر مقدار از تسبیحات که برایش مقدر بود  و

ھر چقدر ، مکن میاست که به ترتیب آنان را ذکر  وارد بزرگی آنان آثار زیادیو  در فضل
  :توانستید از این اذکار بخوانید

ةَ إِالَّ بِاهللاَِّ) -١ وَّ الَ قُ لَ وَ وْ  . ھای بھشت است گنجی از گنج. ٣(الَ حَ

الَ إله -٢ دُ هللا وَ َمْ احلْ انَ اهللا وَ بْحَ ) (سُ ُ ربَ اهللا أَكْ برای ھر ذکر در بھشت یک . إِالَّ اهللا وَ
 . شود میدرخت کاشته 

 . شود میبرای ھر ذکر یک حسنه نوشته . (اللهم أغفر للمؤمنني واملؤمنات) -٣

هِ ( -٤ دِ مْ بِحَ انَ اهللا وَ بْحَ )، سُ يْهِ أَتُوبُ إِلَ رُ اهللا وَ فِ تَغْ  این ذکر ھمراه با ھم گفته شود. ١أَسْ
 . ثواب زیادی استو  دارای اجر

                                                   
ھای این  یایش سزاوار اوست و او بر ھر کاری تواناست، خدایا! منفعت و نیکملک و سپاس و ست - ١

برم به تو از شر آنچه در این شب است و شر  خواھم و پناه می شب و اوقات بعد از آن را از تو می
برم به تو از  برم به تو از سستی و کسالت و پیری بد، پناه می اوقات بعد از آن، پروردگارا! پناه می

 دوزخ و عذاب قبر.  عذاب
خدا را به تعداد مخلوقاتش، و به قدرت رضایت او و وزن عرش او و مرکب نوشتن کلمات او به  - ٢

 کنم.  پاکی و تنزیه یاد می
 بلند مرتبه و بزرگ.  وندھیچ قدرت و قّوتی ممکن نیست مگر با مشّیت و خواست خدا -٣
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ىل ( -٥ عَ دٍ وَ َمَّ لِّمْ عىل حمُ سَ لِّ وَ مَّ صَ دٍ اللَّهُ َمَّ  ج ھر کس یک صلوات بر پیامبر. )آلِ حمُ
 . فرستد میاو صلوات  بار بر ١٠خداوند متعال 

٦- ( ءٍ ْ لِّ يشَ ىلَ كُ وَ عَ هُ دُ وَ َمْ هُ احلْ لَ هُ املُْلْكُ وَ يكَ لَ ِ هُ الَ رشَ دَ حْ هَ إِالَّ اهللاَُّ وَ یک  ھر ذکر. (الَ إِلَ
کردن یک برده را ذکر اجر آزاد  ١٠. کند میک یک گناه را پاو  حسنه دارد

 . دارد
هِ  -٧ دِ بحانَ اهللاَِّ وبِحمْ هِ ، (سُ لْقِ دَ خَ دَ هِ ، عَ سِ ا نَفْ ضَ رِ هِ ، وَ شِ رْ نَةَ عَ )، وزِ لِامتِهِ ادَ كَ دَ مِ . وَ

 . پاداشش بسیار است
روان و  صفای قلبو  خواندن این اذکار تأثیر عجیبی در روحیه !خواھرانو  برادران
 . خرم باشدو  ھمیشه زبانش به ذکر خداوند متعال آبادانسان مسلمان باید  ،انسان دارد

 ؟ بری میای  غیر ضروری چه فایدهو  فایده بیو  ھای الکی از صحبت
نفع او است یا ه یا ب؛ شود میاین را بگویم انسان ھرحرفی که از زبانش خارج 

 . ضدش
و  اذکار، نماز خواندن، خواندن دعا، قرائت قرآن :ی منفعت دار مثلھا حرف

مباح و  عادی ھای صحبت، نھی ازمنکرو  امر به معروف، نصیحتو  موعظه، تسبیحات
مثل کلماتی  گیرد میھا شکل  این صحبت با ھا انسان زندگیگفته شود  تکه الزم اس

 شود میاستفاده .  ...و  درس خواندنو  مخاطب قرار دادن یکدیگرو  که برای معامله
 . که از حد خارج نشود میمادا

، دروغ، غیبت، بدعتو  نفاقو  شرکو  کلمات کفر: مضر مثلو  منفعت بی یھا حرف
، نطعنه زد، حرف زشت زدنو  دشنام، قھقه زیاد، راجی کردنو مسخره کردن، بھتان

، حد شعر گفتن زیاد از، آواز خواندن غیرشرعی و شعر، معروف نھی از، امر به منکر
جک و  راجی کردنو ،مورد زدن بیو  معنی بی یھا حرف، توھین کردن به دیگران

ھای  شود مثل بسیاری از صحبت میھای عادی که از حد خود خارج  صحبتو  گفتن
نوع و  اتفاقاتو  حوادث داخل شھرو  مدل لباسو  خانهو  ماشین ی ما مسلمانان درباره

و  کسبو  کارو  شغل ی دربارهو  ھای معروف شخصیتو  صحبت درباره اشخاصو  غذا
ولی  آوریم میھایی که درطول روز به زبان  صحبت.  ...و  مشکالت دیگرانو  ازدواج

                                                                                                                             
کنم، و توبه  گویم. از خدا طلب آمرزش می می پاک و منّزه الله است و من حمد و ثنای او را - ١

 گردم.  نمایم و به سویش برمی می



 رمضان فرصتی برای تغییر    ٨٢

و  عادی ھستند ھایی ھرچند که ظاھرًا صحبت، ای ندارد برای خودمان یا دیگران فایده
، نیستدر آن  تمسخریو  بھتانو  طعنه مثًال غیبت یا دروغ یا؛ ھا نیست آن گناھی در

گذراندن وقت  یاو  یا تنوع  میسرگر ھایی است که انسان برای بلکه فقط صحبت
 . زند می

زده   میسرگرو  برای تنوعو  بیکاریو  اوقات فراغت ھا که در به جای این صحبت
 . شود اذکار باال را جایگزین کن می

 . جایی که ھستی این اذکار را بخوان ھر درو  حالتی که ھستی ھر در
 در، وقت جلسات خانوادگی در، ھنگام راه رفتن در، ماشین در، داخل خانه در

و  مغربو  ظھر بعد ازو  صبحو  روزو  شب درو  رزشو ھنگام در، مراسمات در، مھمانی
فقط . ایت مقدور شداین اذکار را بخوانزمانی که برو  وقت ھر خالصه در ...و  عشاء

خواندن  ازاز آن  بعد. روی آن تمرین کنی تا به آن عادت بگیری روز بر ٢٠کافی است 
 یا دھی میت را به ھدر وقت ھرجایی که گمان کردی داریو  بری میاین اذکار لذت 

توانی انجام  میجایی ھستی که ھیچ کاری ن تو درولی  گذرد میت دارد مثل باد وقت
 . کنی میاست که احساس آرامش وقت  آن، این اذکار را بخوان، دھی

 . اندازد میخواندن این اذکار ھمیشه انسان را به یاد خداوند متعال 
 . افتی میگویی به یاد گناھانت  میوقتی استغفرالله 

 . افتی میبه یاد خداوند متعال  گویی میوقتی سبحان الله 
 . افتی می ج گویی به یاد پیامبر میعلی آل محمد و  علی محمد وقتی اللھم صل

حسنات زیادی را به و  کنی داری خیر میخوانی احساس  میوقتی این اذکار را 
نوعی ، سرحال استو  ات ھمیشه شاداب به ھمین خاطر روحیه، آوری میدست 

 . ای کنی که امروزت را به ھدر نداده میاحساس آرامش 
ی عمرتان ھا هثانیو  از دقایق، ین فرصت برای تمرین این کار استماه رمضان بھتر

گفته  میاستغفرالله  ١٢٠٠٠درطول روز  سایت است که ابوھریرهرو. استفاده کنید
 . توانی میتوھم ، است

 . کشد طول نمیتسبیحات باال را جمع کنیم کًال نیم ساعت و  اذکار میاگر تما
و  خواب الکی درو  مان بیھودهوقت ھا طول روز ساعت حالی که ما متأسفانه در در

تسبیحات و  توانیم اذکار میما ھم . شود میفایده صرف  بی ھای صحبتو  خوردن
 . زیادی انجام دھیم
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حاال اگر در طول شبانه ؛ بردمیوقت  دقیقه ١٠استغفرالله نھایتش  بار ١٠٠مثًال 
، مقدر شد استغفرالله بگویی تھرجایی که برای درو  شرایط مختلفو  درحاالتو  روز

فقط کافی . صورت ن میبه ھبقیه اذکار ھم . شود میبیشتربار ھم  ٢٠٠مطمئنم که از 
 . آن مداومت داشته باشیم برو  است که شروع کنیم

لذتش ، امتحان نکندرا  آن ذکر خداوند متعال فواید زیادی دارد که تا انسان خودش
 : من جمله. کند میرا درک ن

 چون شیطان از. کند میذلیلش و  خوارو  کند میشیطان را از انسان دور  -
آخرت و  یاد خداوند متعالکند که انسان از  میده ھایش استفا روش میتما

خواھد ذھنش را به  میسایر عبادات و  به ھمین خاطر در نماز. غافل شود
خواند  میتسبیحات و  اذکارو  ی که انسان زیاد دعاوقت و جاھای دیگر ببرد

داند که ذکر خداوند  میوقتی و  شود میناراحت و  شیطان بیشتر عصبانی
و  داند چه کار کند میبرای آن شخص است از عصبانیت نمتعال محافظی 

 . شود میبه خاک مالیده اش  پوزه
در ھرحالتی ذکر خدا و  ای که ھمیشه بنده. کند میخداوند را از انسان راضی  -

. ی این است که او خدا را بسیار دوست دارد است نشان دھنده جاری بر زبانش
و  اشته باشد ھمیشه از اوچون کسی که کسی دیگر یا چیزی را دوست د

 . کند میمکانی صحبت و  ھایش در ھر مجلس خوبی
 کند درک میفقط کسی این را و  کند میانسان دور  غصه را ازو  ناراحتیو  غم -

 . اش کند که تجربه
امتحانش کنید تا ببینید . سرزندگی استو  نشاطو  خوشحالیو  باعث شادابی -

 . دارد میچه طع
 . کند مینیرومند و  بدن را قویو  قلب -
 . کند میقلب را نورانی و  صورت -
 . شود میروزی و  باعث جلب رزق -
 . دھد میشخصیت و  ھیبتو  قارو به شخص -
 . آورد می وجود محبت به خدا را در قلب به -
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گاه و  انسان را ھمیشه بیدار -  شبو  روز ساعت از ھر ی شخصی دروقت .کند میآ
ھمیشه ، تسبیحات کندو  آید ذکر میموقعیتی که برایش فرصتی پیش  ھر درو 

فراموشی دور و  بی خبریو  بنابراین از غفلت، افتد میروز آخرت و  به یاد خدا
 . شود می

بازگشت به سوی و  انابتو  توبه در حالتشود که انسان ھمیشه  میباعث  -
رب و  دقیقه را به استغفرالله ٥ھر ساعت  ی ما دروقت .خداوند متعال باشد

 بلکه ازو  شود که گناه نکنیم میاین خود مانعی ، اختصاص دھیم ...و  اغفرلی
واقعًا اگر ما به این و  مغفرت بکنیمو  بعدیمان ھم طلب آمرزشو  گناھان قبلی

 . ن شاء اللهإ. موفق خواھیم بود، ایمان برسیم درجه از
مان زیادتر باشد ھرچه تعداد اذکار. شود می لباعث نزدیکیمان به خداوند متعا -

 البته این را ذکر کنم که سعی کنیم. شویم مینزدیک  خداوند متعالبیشتر به 
تدبر و  احوال آن تفکر درو  خوانیم به معنای آن ھم دقت کرده میی اذکار وقت

 . کنیم
وقار خداوند متعال برایمان بیشتر و  عظمتو  روز به روز ھیبت، با ذکر کردن -

و  کنیم میحیا و  او شرم از، شود میمان سخت گناه کردن برای. شود می
 . گردد میترسمان از او زیادتر 

وقتی خداوند متعال را به نوعی یاد  فواید ذکر این است که ما ھر یکی دیگر از -

َمْن َذَكَرِ� يِف َ�ْفِسِه «: دقت کنید به این حدیث، کند میرا یاد  کنیم او ھم ما می
ْ�رَثَ ِمنُْهْم  َذَكْرتُُه يِف َ�ْفيِس َوَمنْ 

َ
َذَكَرِ� يِف َمَإلٍ ِمْن انلَّاِس َذَكْرتُُه يِف َمَإلٍ أ

ْطيََب 
َ
را یاد  نفس خودم او ھم در نفسش من را یاد کند من کسی که در« ؛»َوأ

مردم من را یاد کند من ھم در مجلسی  مجلسی از کسی که درو  کنم می
چقدر ! پاداشو  الله به این فضلسبحان » .کنم میرا یاد  اواز آن  بھترو  بیشتر

 فرماید می؛ کند مییاد خودش را بیان و  لطیف خداوند متعال اجر ذکرو  قشنگ
شما خودتان  .کنم میرا پیش خودم یاد  کنی من ھم تو میی تو من را یاد وقت

و  کند مید گوییم خداوند متعال ھم ما را یا میوقت ما ذکری را  تصور کنید ھر
و  پیامبرو  دینو  از اوو  محبوب عزیزمان یادی بکنیم مجلسی از اگر در

بھتر ما را و  مجلس بزرگتر او ھم در ،کالمش حرفی یا صحبتی به نیکویی بزنیم
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و  کتاب از، از پیامبرم حرف زد، ام از من حرف زد بنده :گوید میو  کند مییاد 
محبتم نسبت به او حرف و  ھا خوبیو  من ھم پیش شما از او، دینم حرف زد

شاید . به خدا که اگر ذکر کردن ھمین فایده را داشته باشد کافی است. زنم می
معشوقان و  محبوبان مجالس از درو  تنھایی افراد زیادی را دیده باشید که در

 ؛درحالی که محبوبانشان اصًال به یادشان نیستند، زنند میشان حرف  دنیایی
 وقت ھرو  او ھمیشه به یاد محبوبانش است. نیست خداوند متعال اینگونهولی 

 . کند مییادی بکنند او ھم آنان را یاد و  را ذکر اوھا  آن
شود  آب گرفته مثل ماھی که اگر از، ذکر استو  به یاد وابسته زندگی قلب -

شخصی و  ا استزندگی قلب با ذکر خدو  پس حیات افتد میاش به خطر  زندگی
مرده ، ذکر خدا الل استو  زبانش از یادو  خدا خالیذکر و  که قلبش از یاد

 . آنان مردگان متحرکند، است ھر چند که به ظاھر زنده است
انسان ، ھای انسان است لغزشو  خطاھاو  تسبیحات از بین برنده گناھانو  ذکر -

 ذکرولی  ی بشودخطاھای زیادو  اشتباھاتو  در طول روز شاید مرتکب گناھان
البته این نکته را بیان کنم . برد میرا از بین ھا  آن ...و  دعاو  نمازو  یاد خداو 

ای صادق بکند تا خداوند  که اگر انسان مرتکب گناھی کبیره شد باید توبه
 . متعال از گناھش بگذرد

برد ھمانگونه که  میبنده را از بین و  ترس بین خداو  حشتو یاد خداو  ذکر -
 . کند میفراموشی آن را زیاد و  غفلت

و  ای که در حالت صحت بنده، رسد میمشکالت به داد انسان و  سختیوقت  در -
سختی خداوند متعال و  شدتوقت  کند در میخدا را زیاد یاد ، امنیتو  سالمت

ةِ «. رسد میبه دادش  دَّ ِ يِف الرََّخاِء َ�ْعِرفَْك يِف الشِّ  ا�َّ
َ

وقت  در« ؛»َ�َعرَّْف إِىل
شناخت و  .»شناسد میسختی تورا و  شدتوقت  در، آرامش خداوند را بشناس

 . معاصی استو  دوری از گناھانو  یاد اوو  خدا با ذکر
َما «: فرماید می ج انگونه که رسول اللهمباعث نجات از عذاب جھنم است ھ -

ُ ِمْن َعَذاِب اِهللا ِمْن ِذْكِر اهللاِ  �َعِمَل آدَ 
َ

نىَْج هل
َ
مھمتر بنی آدم عملی « ؛»َ�َمًال أ

 .»انجام نداده که از آتش جھنم نجاتش دھدیاد خدا و  ذکراز 
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تسبیحات است مالئکه رحمت به آن شخص و  که بنده مشغول ذکر میھنگا -
و  که زبانش به باطل میھنگاو  پوشانند میھایشان  را با بال اوو  شوند مینزدیک 

 . مجلس شیطان است، شود مجلس میمعصیت باز 
 :زبانی مثلو  گناھان قلبیو  ھا یماریانسان از بشود که  میذکر خدا باعث  -

 تمسخرو  طعن، بھتانو  دروغ، دشنامو  غرور غیبتو  کبر، کینهو  بغض، حسد
 . دور بماند راجی کردنو و

شود که افراد دیگری تحت تأثیر قرار  میزبان باعث  اذکر کردن خداوند متعال ب -
 . روی آورندبه سوی ھمان کاری که تو مشغول آن ھستی و  گرفته

افسوس و  شود که شخص در روز قیامت حسرت میذکر خداوند متعال باعث  -
از یاد و  گناه بودهو  معصیتو  اجیرو مشغولدر آن  نخورد برای جلساتی که

 . خداوند متعال غافل بوده است
تفکر در روز قیامت باعث و  گریهو  خشیتو  ذکر خداوند متعال ھمراه با محبت -

بنده زیر سایه عرش ، در آن شرایط سختو  صحرای محشرشود که در  می
 . خداوند متعال باشد

و  روزهو  جھاد: یکی دیگر از فواید ذکر این است که به نسبت سایر عبادات مثل -
و  تر است راحتو  تر آسان.  ...و  حجو  صدقهو  نھی از منکرو  امر به معروف

تواند خیر زیادی را با زبانش می چون شخص در طول روز. اجر زیادی ھم دارد
 . وردآبدست 

انسان  کهشایسته است پس . فواید زیاد دیگری که االن مجال ذکر آن نیست و
اگر کسی در این و  ھای الھی محروم نسازد برکتو  خودش را ازاین خیرات، مسلمان

 . کار کوتاھی کند باید منتظر عواقبش ھم باشد
اذکار صباح را و  اینکه اذکار بعد از نماز را خواندیدبعد از . مان گردیم به مبحث میبر

بلکه صبحتان تازه شروع شده ، یا اینکه بخوابیدو  خانه برگشته نباید فورًا به، خواندید
و  ھم اشاره کردم خواب بعد از نماز صبح ھم از لحاظ شرعی ھمانطور که قبالً . است

بسیار مھم است که روزش را با برای مسلمان . ھم از لحاظ پزشکی کاری ناپسند است
 . کسالتو  عبادت خدا شروع کند نه با خوابو  سرزندگیو  نشاط

 یا مطالعه کتاب دینی، یا قرائت قرآن. پس بعد از اذکار مشغول عبادت دیگری شو
 . داشت وجود یا حضور در مجلس نصیحت اگرو  یا خطبهو  یا گوش دادن به قرآن
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سخت  میروزھای اول ک شاید در. عادت کنید این نخوابیدن صبح سعی کنید بر
 . شود می به مرور آسانولی  باشد

مشغول عبادت شود که خیر و  اگر کسی توانست تا طلوع آفتاب در مسجد بماند
خواندن یک جزء قرائت قرآن  بعد ازو  فراوانی بدست آورده است اما اگر کسی نتوانست

یا و  یا اینکه به شنا برود، ی بشودیا مطالعه کتابی خسته شد مشغول نرمش صبحگاھ
 . روی شود همشغول پیاد

نتوانیم و  ھای شدیدی انجام داد که خسته شویم چون رمضان است نباید تمرین
 . بلکه تمریناتی ساده ...بقیه روز را سرحال باشیم

انه زعادات رو غیر رمضان به یکی از چه درو  رمضان رزش کردن باید چه درو این
آمادگی بدنی که از و  رزش کردنو مسلمانان از متأسفانه بسیاری از. شودمان تبدیل 

جنگ با دشمنان است غافلند حال آنکه و  آمادگی برای قتالو  یکی از اقسام اعداد
 . رزش کنندو است کهواجب  آنان دانند که بر مین

 : ای من جمله سعی کنید تمرینات ساده
و  فیکسرباو  دراز نشستو  شکم، حرکات کمر، یشکش، پاو  ھای دست نرمش

چوب و  جنگی سرد مثل چاقو وسایل کار باو  دفاع شخصی ،لگدو  تمرین انواع مشت
. را یاد بگیریم ...و  ماشین سواریو  موتورسواریو  ھایی مثل شنا رزشوو  ،دستی

ھمچنین از . تیر اندزی، کشتی، کوھنوردی، دوچرخه سواری، دو، ھمچنین پیاده روی
 . استفاده شود ھا هوزنو  کار با دنبلو  پرس زدن :دنسازی مثلتمرینات ب

توانیم  می. رزش اختصاص دھیمو  دقیقه را به ٣٠- ٢٠خالصه باید ھرروز حداقل 
ماه . آن را انجام دھیم تا آمادگیمان را در طول روز حفظ کنیم طول روز درو  پراکنده

. عبادت فراموش شده عادت دھیم این به رمضان فرصت مناسبی است تا خودمان را
ھا را انجام دھیم  ورزشو  ھا آمادگی برای جھاد این تمرینو  دبله اگر ما به قصد اعدا

 . شود میعبادات محسوب  والله جز شاء نإ
 . این مسئله غافل باشد پس انسان مسلمان نباید از

قرائت ، شود مخصوصًا در رمضان میعباداتی که درطول روز انجام  یکی دیگر از
برخی حتی یک بار . کنند میماه قرآن را چند بار ختم در این  برخی افراد. قرآن است

است که آنان  وارد امامان دینو  روایات زیادی از سلف صالح. کنند میتمام نرا  آن ھم
 . اند کرده میرمضان قرآن را زیاد تالوت  غیرو  رمضان در
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اقَْرُءوا «: فرماید می ج پیامبر ...ت استاوًال تالوت قرآن یکی از بزرگترین عبادا
ْصَحابِهِ 

َ
ِقيَاَمِة َشِفيًعا ِأل

ْ
يِت يَْوَم ال

ْ
ُقْرآَن فَإِنَُّه يَأ

ْ
روز قیامت به  چون در دیقرآن بخوان« ؛»ال

 .»آید میعنوان شفاعت کننده برای اصحابش 
این دعا را ، قرآنی روزانهخواندن تالوت  به ھمین خاطر خوب است که بعد از

  .»اليوم القيامة يف يل اللهم اجعل القرآن شافعنا«: بخوانیم

ُقْرآَن وََعلََّمهُ «: فرماید میھمچنین 
ْ
بھترینتان کسی است « ؛»َخْ�ُُ�ْم َمْن َ�َعلََّم ال

 .»دھد میبه دیگران ھم یاد و  گیرد میکه قرآن را یاد 

ُجُرُ�ْم ىلَعَ «: فرماید می و
ْ
َ يَأ َما ، تِالََوتِِه بُِ�لِّ َحْرٍف َعرْشَ َحَسنَاٍت اتْلُوُه فَإِنَّ ا�َّ

َ
أ

قُوُل 
َ
ا :إِ�ِّ َال أ ا َوِميٌم َعرْشً ا َوَالٌم َعرْشً ِلٌف َعرْشً

َ
قرآن را تالوت « ؛»الم َحرٌْف َولَِ�ْن أ

. حسنه ١٠حرفش  برای ھر. دھد میچون خداوند بر تالوتش پاداشتان ، کنید
 .»حسنه١٠میم، حسنه ١٠الم ، حسنه ١٠ بلکه الف، یک حرف است (الم) گویم مین

مسلمانی شایسته است که  ھر برو  پاداش قرائت قرآن خیلی زیاد استو  پس اجر
یک ماه یک طول  حداقل بتواند در تا ای برای تالوت داشته باشد در طول روزش برنامه

صورت اما سنت به این ، ماه ٢طول  اگر برایش مقدور نبود در. ختم قرآن را انجام دھد
 . ھفته یک بار قرآن ختم شود است که ھر

رمضان و  اما بسیار مھم است که ما مثل سایر عبادت بر این عبادت پایدار باشیم
ضروری و  الزمو  عبادت مبارکبھترین فرصت است که ما بتوانیم خودمان را به این 

 : بیان کنمزیر را برایتان  قرآن موارد ی استفاده از مورد نحوه اما در. عادت دھیم
 آداب تعامل با قرآن -١
 تالوت روزانه قرآن -٢
 تفسیر قرآن -٣
 حفظ قرآن -٤

  آداب تعامل با قرآن
کتاب خداوند متعال را رعایت  مالزم است احتراو  متأسفانه ما آنگونه که باید

ھا از قبول کردن آن به عنوان امانت الھی امتناع  آسمانو  ھا کتابی که کوه. ایم نکرده
رعایت این امانت بسیار کوتاھی و  احترام در ھا انسانما ولی  ز کردنداظھار عجو  کرده
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پاداش زیادی و  دارای اجر، یا حافظ قرآن استو  اوًال انسانی که قاری قرآن. کنیم می
: فرماید می ج پیامبر. حفظ آن دور استو  خواندنو  قرآن ازکسی است که به نسبت 

» 
ُ
ي َ�ْقَرأ ِ

َّ
ةِ َمثَُل الُْمْؤِمِن اذل تْرُجَّ

ُ ْ
ُقْرآَن َكَمثَِل األ

ْ
َوَمثَُل ، َطْعُمَها َطيٌِّب َوِر�َُها َطيٌِّب ، ال

 
ُ
 َ�ْقَرأ

َ
ِي ال

َّ
ُقْرآَن َكَمثَِل اتلَّْمَرةِ الُْمْؤِمِن اذل

ْ
 ِر�َح لََها، ال

َ
َفاِجِر ، َطْعُمَها َطيٌِّب َوال

ْ
َوَمثَُل ال

ْ�َانَةِ  ُقْرآَن َكَمثَِل الرَّ
ْ
 ال

ُ
ي َ�ْقَرأ ِ

َّ
 ، ِر�َُها َطيٌِّب َوَطْعُمَها ُمرٌّ ، اذل

ُ
 َ�ْقَرأ

َ
ِي ال

َّ
َفاِجُر اذل

ْ
َوَمثَُل ال

َنَْظلَةِ 
ْ
ُقْرآَن َكَمثَِل احل

ْ
 ِر�َح لََها، ال

َ
نمونه مؤمنی که قرآن و  مثل« ؛»َطْعُمَها ُمرٌّ َوال

و  مثلو  مطبوع استو  خوبو  ھم طعمش پاکو  ھم بوت؛ ترنج اس خواند مانند می
و  مزه؛ خرما است کند به مانند میآن را تالوت نو  خواند میمؤمنی که قرآن ننمونه 

 در (و یانسان فاجرنمونه و  اما مثل. بویی نداردولی  شیرین استو  طعمش خوب
پاک است اما و  ریحانه است که بویش خوب به مانند خواند میکه قرآن  روایتی منافق)

(نوعی  ه مانند حنظلخواند ب مین نمثل انسان فاجری که قرآو  طعمش تلخ است
 .»ندارد بویی ھمو  است که طعمش تلخ است تلخ)ھندوانه بسیار

آداب و  ًا حق قرآنواقع ی است کهوقت بزرگی برای صاحب قرآنو  این فضیلت و
 . کندتعامل با آن را رعایت 

  اما آداب قرائت قرآن
اخالص برای صحت  وجود .ھنگام تالوت آن احتساب اجر درو  داشتن اخالص -١

نباید . قرائت قرآن ھم باید با اخالص نیت خوانده شودو  عبادتی شرط است ھر
یا اینکه صدای ، ھدفمان از قرائت قرآن خود را نشان دادن به مردم باشد

آن ھم به . رعایت خوب تجویدمان را به مردم نشان دھیمو  زیبایمان یا حافظه
کسب اجر و  خداوندھنگام تالوت قرآن فقط نیتمان رضایت  بلکه در؛ قصد ریا

 . ازدیاد ایمان باشدو  تدبر درمعانی آیاتو  تالوت
قرآن سھل  هاحترام بو  بسیاری از ما مسلمانان در رعایت ادب. نوضو داشت -٢

 دراز کشیده استولی  خواند میبینی که قرآن  میشخصی را . کنیم میانگاری 
یا قرآن را  خواند میقرآن  وضو یا بدون گذاشته استیا قرآن را روی زمین 

ت گرفته سبد را میشیو  طوری دردستانش گرفته انگار کتابی مثل ریاضی
یا اینکه قرآن را به پشتش  کرده است اینکه پایش را به طرف قرآن درازیا  است

 عمل کردن به آن حالی که سلف صالح ما درباره قرآن چه در در. انداخته است
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پس . اند الگو بودهو  ًا نمونهواقع رعایت ادب به آنو  حملو  احترام گذاشتنو 
اما با توجه به قول  ،مناسب استو  برای قاری قرآن بسیار شایسته وضو داشتن
تواند قرآن  میھم  وضو داشته باشد یعنی با غیر وضو نیست کهواجب  علماء

دوران حیض یا  درکه زنی . به مصحف دست بزند وضو اما نباید بدون ،بخواند
 قرآن بخواند تواند میمحتلم است و  یا شخصی که جنبو  عادت ماھانه است

 . مصحف دست بزند نباید بهولی 
اگر ولی  تر استبھاگر از چوب اراک استفاده بکند . باید دھانش را مسواک بزند -٣

آن را خوب و  کند میخوشبو و  فراھم نشد دھانش را با خمیر دندادن تمیز
به ھمین . چون نباید با بوی بد کالم خداوند متعال را تلفظ کند. شوید می

مسواک و  رتب دھانش را بشویدخاطر مستحب است که انسان در طول روز م

لَْوَال «: فرماید می ج رسول الله؛ در فضیلت این کار آثار زیادی آمده است. بزند
يِت  مَّ

ُ
ُشقَّ ىلَعَ أ

َ
ْن أ

َ
َمْرُ�ُهْم ، أ

َ
َواِك ِعنَْد لُكِّ َصَالةٍ أل اگر بر امتم سخت « ؛»بِالسِّ

: فرماید یمو  ».نمازی سواک بزنند در ھنگام ھر مکرد میبود به آنان امر  مین

َواُك َمْطَهَرٌة لِلَْفمِ ا« راضی کننده و  سواک پاک کننده دھان« ؛»رَْضاةٌ لِلرَّبِّ ، لسِّ
 ...و  دعاو  قرائت قرآنو  خدایاد و  چون انسان در ھنگام ذکر ».پروردگار است

آنان ھم مثل انسان از بوی بد ولی  کنند میمالئکه رحمت اطرافش را احاطه 

َمْن «: فرماید می ج بیزارند ھمانگونه که در حدیث آمده است که رسول الله
اَث فَال َ�ْقَرَ�نَّ َمْسِجَدنَا ُكرَّ

ْ
ََصَل َوال َ�َل اثلُّوَم َوابلْ

َ
ذَّى ِممَّ فَإِنَّ ، أ

َ
ا الَْمالئَِ�َة َ�تَأ

ذَّى ِمنُْه اِإل�َْسانُ 
َ
خورد به مسجدمان  میچه بتر و پیازو  کسی که سیر« ؛»َ�تَأ

آنان ، کند میاذیت آنان را از آنچه که ، چون مالئکه مثل انسان، نزدیک نشود
 .»شوند میھم اذیت 

پاکترین و  د تمیزترینمسجو  تمیزی باشدو  جای پاک خواندن قرآن باید در -٤
زیبا است که قبل از شروع به تالوت قرآن ھوای اتاق یا و  خوبو  ھا است مکان

. یممعطر کن، ای خوشبو کننده خوانیم را با ماده میدر آن قرآن جایی که 
 . شایسته نیستو  جاھایی به این شکل خوبو  خواندن قرآن در حمام
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 زانو حالت چھار قرآن درھنگام قرائت  زیبا است که در. به قبله نشستن رو -٥
و  به پشت نخوابیم، پایمان را دراز نکنیم، به قبله بنشینیم مؤدبانه روو  نشسته
 . پاھایمان بازی نکنیمو  چشمو  با دست

) بکنیمھنگام شروع قرائت قرآن استعاذه  -٦ يمِ جِ يْطَانِ الرَّ نَ الشَّ  . (أعوذ بِاهللاَِّ مِ

يسپس  -٧ حِ َنِ الرَّ محْ مِ اهللا الرَّ )(بِسْ  . گوییم میرا  مِ
. معانی آن تدبر کنیم در. ذھنمان متوجه آیات باشدو  ھنگام قرائت فکر بعد در -٨

ن شاء الله إکه ، معنای آیه را مطالعه کرده باشیمو  تفسیراز آن  سعی کنیم قبل
و  تدبرو  چون اگر انسان با خشوع، ھای بعدی توضیح خواھم داد قسمت در

خواندن قرآن لذت  ھم از اوالً  ،قرآن را تالوت کند، توجه به معنی آیاتو  تفکر
و  معارف جدیدو  به علوماینکه  سومو  شود میایمانش زیاد م اینکه دو؛ برد می

یابد که شاید تا به حال به فکر  میدست مھمی و  نکات ظریفو  ھا استدالل
حتی روایت است برخی سلف برخی اوقات یک آیه را از . کسی نرسیده است
. شدند مییا بعضی حتی بیھوش  کردند میگریه و  کردند میشب تا صبح قرائت 

 چون فھم در. مردند میاثر این بیھوشی  روایت است برخی از سلف حتی بر
و  ھشتبو  صفات خداوند متعالو  معانی آیات خصوصًا آیاتی که درباره اسماء

 آرامو  خوبو  توجه شودھا  آن اگر به دقت به، تصاویر روز قیامت استو  جھنم
در آن  برد که شخص میبا طمأنینه تالوت شود انسان را به حالتی دیگر و 

 . کند میاحساس استعالی ایمانی 
گریه و  حالت تضرع درو  ھنگام قرائت انسان شکمش خالی باشد سعی شود در -٩

 . فرصت برای این کار استماه رمضان بھترین و  قرآن را تالوت کند
: بگویدو  عذاب جھنم به خدا پناه ببرد ھنگام ذکر آیات عذاب انسان باید از در -١٠

ن« رْ وقتی و  .»من عذاب النار كعوذ بأ ينإاللهم «: بگوید یا. »ا من الناراللهمَّ أجِ

: یا بگویدو  .»اجلنة كسألأ ينإاللهم «: خواند بگوید میرحمت را و  آیات بھشت

  ».كمن فضل كسألأ ينإاللهم «
سیاھی و  دچار قسوت ھایمان متأسفانه امروزه قلب. ھنگام ذکر قرآن گریه در -١١

غریب و  نماز عجیبو  ح با قرآنوضع سلف صالو  بحان الله حالس. شده است
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با سعی کنید که . روح است بیو  وضع ما با عبادتمان خشکو  حالولی  .بود
 . قلبی ناراحت قرآن را بخوانیدو  آلودچشمانی اشک 

مخصوصًا . استواجب  خواندن قرآن با تجوید. قرآن را با رعایت تجوید بخوانید -١٢
 اظھارو  اخفاءو  اقالبو  رعایت قواعد تجوید مثل ادغامو  تلفظ صحیح کلمات

ای مھم را متذکر  اینجا دوست دارم نکته در.  ...و  مدھاو  رعایت تشدیدھاو 
معانی  تدبر درو  بدون رعایت تجویدو  ن اینکه خواندن قرآن به سرعتآو  شوم

بلکه سلف ، مشروعی نیستو  آن برای ختم کردن زیاد قرآن کار صحیح
ھرچند روایاتی است که آنان برخی  .اند این امر بسیار دور بوده صالحمان از

بدون  حال. اند کرده میرمضان روزی یک بار قرآن را ختم  اوقات مخصوصًا در
نان انجام آسقم این روایات باید بدانیم اگر این کار از طرف و  توجه به صحت

. رعایت شده استدر آن  تدبرو  ترتیلو  شده قطعًا نوعی تالوت بوده که تجوید
. شود میمیان مسلمانان مسابقه برای ختم قرآن انجام  درو  اما در این عصر

 ١٠رمضان  است که در فردی. شود میماه رمضان این کار انجام  البته فقط در
تا رمضان بعدی یک بار ھم قرآن را و  رمضان کند اما بعد از میتم خقرآن را  ربا

و  استفاده از برکاتو  خشوعو  ختم ھم بدون تدبر ١٠آن و  کند میختم ن
باید بدانیم که این ولی  اکثر اوقات در. بدون رعایت تجوید استو  اھیم قرآنمف

چون . کندب ای ندارد بلکه شاید ما را گناھکار ھم نه تنھا فایده نوع قرائت قرآن
گیرد که اصًال معانی کلمات تغییر  میقدر بد تالوت قرآن صورت  برخی اوقات آن

 : خوانیم میی قرآن را وقت پس الزم است که ما. کند می
 . جوید باشدتبا رعایت و  آیه آیهو  اوًال آرام -
 . نه سریع نه خیلی آرام؛ باشدقرائت باید به صورت ترتیل  -
موسیقی و  وازآبه شکلی که به  البته نه قشنگ خوانده شودو  باید با صوت زیبا -

و  استاد منشاوی: ھای مثل تالوت. زیباو  حدی معمولی بلکه در، شبیه شود
  ... ...و  سعد الغامدی

 . معانی آیات باشد تفکر درو  باید ھمراه با تدبر -
و  نباید به این طرف. باید حواسمان را به قرائت جمع کنیمھنگام تالوت قرآن  -١٣

یا و  اثنای قرائت بخندیم ریا د یا با دیگری حرف بزنیم آن طرف نگاه کنیم
اثنای  اگر درو  ضروری استو  مگر اینکه حرفی باشد که الزمبزنیم؛ حرفی 
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را  بلکه آیه، موسط قطع کنی آیه را نباید در، قرائت احتیاج شد حرفی بزنیم
بعد ، دھیم میتمیز قرار و  بندیم آن را درجایی بلند میمصحف را  تمام کرده

آیه را تمام کرده با انگشتمان یا ، باشد مییا اگر جواب سال. نیمز میرا حرفمان 
جواب سالم و  خوانیم نگه داشته میای را که  پاک دیگری آن صفحه وسیله با

اطراف شما  اما اگر در، استواجب  چون جواب سالم. دھیم میشخص را 
واجب  شما آنان جواب سالم آن شخص را دادند دیگر برو  کسان دیگری بودند

نیست که جواب سالمش را بدھید مگر اینکه احتمال بدھید اگر جواب سالمش 
 . این دیگر بسته به حالت شخص دارد، شود میرا ندھید ناراحت 

ول فاتحه مثًال ا. یسته استشاو  اگر قرائت قرآن به ترتیب باشد بسیار خوب -١٤
بھتر است که از و  ھا هبه ھمین ترتیب تا بقیه سورو  بعد بقره بعد آل عمران

 . اول برای ختم قرآن شروع شود
روی  قرائت از چون در، قرائت از حفظ است مصحف بھتر از قرائت قرآن در -١٥

. شود میھم فضل نظر به آیات قرآن با ھم جمع و  مصحف ھم فضل قرائت
حفظ قرائت کند  فردی است که اگر از. لبته این بسته به حالت شخص داردا

تمام آدابی که ولی  .شخصی دیگر عکس آن استو  تدبرش بیشترو  خشوع
خواند صادق  میروی مصحف گفتیم برای کسی که از حفظ  برای قرائت از

 . است
است که شکل صحیح قرائتشان به اینگونه ، قرآن خواندنداگر چند نفر با ھم  -١٦

اند را  یک نفر قسمتی از سوره یا آن قمستی که خودشان مشخص کرده
 شروع یی او تالوتش تمام شد نفر بعدوقت و دھند میبقیه گوش  و خواند می
 . دانند مینجایز  راقرائت دسته جمعی علما اما . به ھمین ترتیبو  کند می

به و  حدی معمولی البته در، را بلند کندخواند باید صدایش  میسی که قرآن ک -١٧
اما . مسجد باشد مخصوصًا اگر در شکلی که مزاحمتی برای دیگران ایجاد نکند

کند بھتر است که  میاگر درخانه یا اتاقی باشد که صدایش کسی را اذیت ن
زیباتر و  اگر صوتش ھم زیبا بود بلند کردن صدایش بھترو  صدایش بلند باشد

 ج ھمانگونه که پیامبر. فاده بکننداست تا دیگران ھم از صدای زیبایش است

ْصَواتُِ�مْ «: فرماید می
َ
ُقْرآَن بِأ

ْ
اما  »قرآن را با صدایتان زینت دھید« ؛»َز�ِّنُوا ال
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، اخالصش تأثیر نگذارد زیبا کردن صوتش درو  باید مواظب باشد که این بلند
 . آید می وجود مبارزه با شیطان بهو  که این ھم با مجاھدت نفس

در جاھایی که  توقف کردن بر روی کلمه است)، وقف (منظور ازوقف کردن  -١٨
اوًال . جاھایی که جایز نیست نکردن در وقفو  صورت گیرد وقف الزم است

خوانا و  زیباسعی کنید از مصحف عثمان طه اسفاده کنید چون ھم خطش 
مصحف عالماتی در این  .مسلمانان رایج شده است میھم در بین تماو  است

البته این . وقف ناجایز استو  الزم وقف است که نشان دھنده نوشته شده
توانم  میپیش یک استاد بخوانید اما به شکل مختصر  دتجوی قواعد را باید در

وقف بھتر است اما «عالمت . است (ج) به شکل »وقف جایز«م ئه عالبگویم ک
ادامه جایز است اما  وقف«عالمت . است (قلی) به شکل »توان ادامه داد می

به  »وقف جایز نیست«عالمت . (صلی) است» است بھتروصل کلمه و  دادن
 . (م) است به شکل »وقف الزم است«عالمت و  است (ال) شکل

در آن  حاالت که نباید یبعض ھر حالتی مستحب است جز در قرائت قرآن در -١٩
 : قرائت قرآن صورت گیرد

 نماز تشھد درو  سجودو  حالت رکوع در -
 عشاءو  ثل مغربی منمازھای جھر فاتحه در قرائت بعد از -
 دستشویی در -
 حالت خواب آلودگی در -
 دشوار باشدو  که قرائت قرآن برایش خیلی سخت میھنگا -
 گوید می خطبهی که امام حالت در -

باید ، شود میشکمش خارج  بادی ازو  کند میحالتی که انسان قرائت  در -٢٠
بعد مستحب است که ، شود تا تمامًا باد از شکمش خارجقرائت را قطع کند 

 . تواند قرائتش را ادامه دھد میگرنه و  بگیرد وضو دوباره
 دستش را برو  اوًال قرائت را قطع کند ،کشد میحالتی که انسان خمیازه  در -٢١

 . ام شود بعد به قرائتش ادامه دھدتماش  خمیازه وی دھنش بگذارد تار
برای ، خانه شد مثل مھمان یا دوستی وارد اگر در ھنگام قرائت کسی -٢٢

به استقبالش رفت و  هاحترام مشکلی نیست که بلند شدو  وییآمد گ خوش
اما اگر شخصی ، مکانتی بودو  بزرگیو  البته اگر آن شخص دارای فضیلت
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بلکه بھتر ، دومشکلی نیست که بلند نش، از این کار ناراحت نشدو  عادی بود
در کل احترام ولی  نوع شخص مورد نظر دارد این بسته به. است بلند نشود

آیه را تمام ، اما اگر برای شخص صاحب فضیلتی بلند شد. استواجب  قرآن
 . رودببعد به استقبالش و  گذاردبتمیز و  ن را درجایی پاکآقرو  کرده

نیست که قاری بگوید یرحمک  گفت الحمدلله مشکلیو  اگر کسی عطسه کرد -٢٣
ھمچمین در . تواند بگوید الحمدلله میھمچنین اگر خودش عطسه کرد و  الله

تواند جواب کسی دیگر را داد که در نماز  مینولی  تواند بگوید الحمدلله مینماز 
 . الحمدلله گفته استو  عطسه کرده

و  جواب اذان را دادو  اگر مؤذن اذان داد مستحب است که قرائت را قطع کرد -٢٤
عوذ بالله من أاگر (برای شروع قرائت جدید  و شروع کند بعد قرائتش را دوباره

قرائتش را قطع  تواند کالً  میاگر خواست و  است بھتر بگوید الشیطان الرجیم)
 . اقامه را بخواندو  رکعت سنت بین اذان دوو  کند

قرآن را با رعایت ادب ، تالوت بود هسجددر آن  ای را خواند که که آیه میھنگا -٢٥
 برد مییک سجده و  الله اکبر گفتهو  به قبله کرده رو، دھد قراردر جایی تمیز 

هُ «: گوید میدر آن  و لَقَ ي للَّذي خَ هِ جْ دَ وَ جَ هُ وَ ، سَ عَ مْ قَّ سَ شَ تِهِ وَ وَّ قُ لِهِ وَ وْ هُ بِحَ َ  . «بَرصَ
یک سوم آخر  و شبو  قرائت در ھر حالتی مستحب است اما بعد از نماز صبح -٢٦

 . استحبابش بیشتر است عشاءو  قرائت بین مغربو  شب

  تالوت روزانه قرآن
رمضان باشیم یا غیر رمضان باید ھمیشه در طول روز تالوت قرآن داشته  ما چه در

یعنی به این شکل نباشد ؛ ھدفدار باشدو  که تالوتمان منظم اما مھم این است. باشیم
اینگونه ھم . پس فردا از اولو  آخر سط قرآن شروع کنیم فردا ازو که امروز از

مدتی احساس کسالت کنیم چون  ھم شاید بعد ازو  کارمان نخواھد بود در  مینظ
ھمین برای شیطان کافی و  ایم ظاھرًا اینگونه پیداست که کار خاصی را انجام نداده

ای  برای جلوگیری از این مشکل باید برنامه. خواندن قرآن بازدارد انسان را ازاست که 
قرآن که  آن مقدار ازو  ھرکسی به اندازه توانایی. رآن داشته باشیمروزانه برای تالوت ق

بلکه . ضروری نیست حتمًا کسی کل قرآن را بداند. بلد است آن را درست بخواند
روز به روز باید برای یادگیری درست ولی  استعدادشو  ھرکسی به اندازه توانایی
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زل شده است تا به عنوان چون قرآن نا. سایر علوم آن تالش کنیمو  ن قرآنخواند
دیوار و  آویزان کردن آن بر درو  زندگی قرار داده شود نه اینکه برای تزیین ی برنامه
 . اش از قرآن خواندن بھره ببرد پس ھرکسی به اندازه توانایی. باشد

طول روز اوقات فراغتشان زیاد است توصیه  درو  نددبرای کسانی که کل قرآن را بل
 ٤یعنی روزی ، تالش بکنند در طول ھفته یک بار قرآن را ختم بکنندو  کنم سعی می

 صفحه را بخواند در ٣و  جزء ٤تدبر این و  ترتیلو  اگر کسی با تجوید. صفحه ٣و  جزء
طول  نیم ساعت در ٤توان آن را به  میکه  صرف کندوقت  ساعت ٢ طول روز حدوداً 
ھایی که  وقت یاو  عشاءو  بین مغرب، بعد از عصر، بعد از ظھر، حصب: روز تقسیم کرد

 . خود شخص آمادگی بھتری برای تالوت دارد
 ٢یعنی ھر روز . روز یکبار قرآن را ختم کند ١٥ھر ، اگر کسی برایش مقدور نبود

 . داند میوقتی که خودش بھتر  یا ھر. جزء ١شب ھم و  جزء١ صبح، جزء
رمضان بھترین فرصت و  .رمضانھم غیر و  البته این برنامه ھم برای رمضان است

برآن و  آینده انتخاب کنیم در ی روزانه خودھا فعالیتاست تا که بھترین برنامه را برای 
 . پایدار باشیم

بیشتر از نیم که  جزء بخواند ١روزی ، روش باال را انجام دھد ٢اگر کسی نتواست 
 که در طول ماه یکبار قرآن را ختم کند در، گیرد میش را نوقت دقیقه ٤٥ ساعت تا

 کم نیست!! ،ختم قرآن ١٢شود  میسال 
چون  ؛صفحه ٤یعنی ، قسمت تقسیم کند ٥تواند این یک جزء را به  میاین شخص 

 ١٥که بیشتر از  خواند میصفحه را  ٤بعد یا قبل از نماز صبح . صفحه است ٢٠ھر جزء 
وی ر ھرچه بیشتر بر؛ وع تالوت شخص داردالبته بسته به ن. گیرد میش را نوقت دقیقه

 عصر ...صفحه ٤ھم از آن  ظھر یا قبل از بعد. استمفیدتر و  معانی آن تدبر شود بھتر
و  طول روز با قرآن ارتباط داشته دراین طور ھم . صفحه ٤عشاء ھم ھرکدام و  مغربو 

شادابی و  نشاطھم با و  کرده است ظطول روز حف ھم ارتباطش با خداوند متعال را در
 . تتالوتش را انجام داده اس

 و صفحه بخواند ١٥طول روز  تواند در میاگر کسی این مقدار ھم برایش مقدر نبود 
 . بار قرآن را ختم کند اه یکم ٢طول  در

یا  ٣٠کسانی که فقط جزء و  شود میبسته به توانایی اشخاص تعداد صفحات کم  و
برای و  را تالوت کرده ھا هروز این سور بلکه ھر. نشوند را بلدند ناامیداز آن  متریا ک ٢٩
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مھم این . بگیرند خط ھم یاد ١٠ھرچند روز . ی بیشتر تالش کنندھا هیادگیری سور
رمضان بھترین فرصت است که و  طول روز ارتباطمان با قرآن قطع نشود است که در

 . مان قرار دھیمزندگی ی برنامه آن را جزئی ازو  ما با تالوت قرآن انس بگیریم

  حفظ قرآن
است که از واجب  مسلمانان میبر تما. مھمترین عبادات است حفظ قرآن یکی از

 مسلمانان میتما فاتحه بر ی مثًال حفظ سوره. یی را حفظ کنندھا هجنس قرآن سور
بر حسب  ھا هسور ی حفظ بقیهو  استواجب در نماز  چون خواندن آن ،استواجب 

باید  و ًال بر مجموع امت فرض کفایه استاما حفظ کل قرآن ک. توانایی اشخاص است
 . اشندای افرادی باشند که حافظ کل قرآن ب منطقه ھر در

دین است باید به اندازه  وتگرھمچنین ھرکسی که به نوعی امام یا خطیب یا دع و
 . نیازش از قرآن را حفظ نماید

بلکه ، تزیاد جا نیفتاده اس ن حفظ قرآنمیان ما مسلمانان فارسی زبا متأسفانه در
حقیقت این از تلبیسات  درولی  .کنیم میدشوار نگاه و  به آن به چشم کاری سخت
جوانان  گرنه بسیاری ازو ،دھد میبرایمان سخت جلوه  ابلیس است که این کار را

البته این . رآن را حفظ کنندتوانند به راحتی ق ت داشته باشند میمسلمان ما اگر ھّم 
و  متعالخداوند  بعد توکل بر؛ کوشش آن فرد داردو  تالشو  تبه ھّم اوًال احتیاج ر کا

خیلی . تمرینو  تکرارو  مداومتو  ریزی بعد برنامهو  ،فعالو  ذھن قویو  طلب حافظه
 . جایی شروع کنیم باید از، سخت نیست

حفظ قرآن یا زمینه  ای چه در زمینه ھر ریزی در اوًال باید این را بدانیم که برنامه
مسئله دیگری چه دینی باشد یا دنیایی  ھر درو  کتاب دیگری حفظ حدیث یا حفظ ھر

 ریزی کردن خیلی کلمه قلمبه برنامه. ضروریست تا به موفقیت برسیمو  امری الزم
باید این . تواند آن را انجام دھد میای نیست که آدم با خود این فکر را بکند که ن صلمبه

را چیزی است که تصورش از آن  خیلی بیشترانسان ھای بالقوه  فیتبدانیم که ظر را
ابزارھای مھمتری را دارد و  ھا زمینه سالحدر این  مخصوصًا انسان مسلمان که، کند می

ھا استفاده  آن تواند از میھایش  ریزی برنامه رساندن به ثمرو  پیشرفت اھداف که در
برکت است و  دعاو  اصطالحاتی به نام توکلآن و  آن محروم است از کند که قطعًا کافر

پیشرفت  ریزی زیبایی را انجام دھد در اینکه برنامه با ھمراه تواند میکه انسان مسلمان 
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حفظ  که در میھنگا/ به ھمین خاطر امام شافعی. کمک بگیردھا  آن کارش از
را به ترک  ایشان اوو  آمدند می/ کیعو پیش استادش شدند فوراً  میکند  مینصوص ک
 ریزی برنامه حفظ نصوص عالوه بر سلف صالح ما درھمچنین . فرمودند میگناه امر 

 .غافل نبودند، بود کلیدی که ھمان داشتن تقواو  این مسائل بسیار مھم شان ازوقت
توانیم به  میگیریم به یقین ما  میمتأسفانه ما مسلمانان خودمان را دست کم ولی 

و  به مانند آنان قدر پیشرفت کنیم اگر ...و  حدیثو  قرآنحفظ  درصالح  مانند سلف
 . فضل دعوت فی سبیل الله را درک کرده باشیمو  فضل طلب علمو وقت  ارزش

وسایلی که در اختیار دارید به و  افرادو  ریزی یعنی استفاده از نھایت امکانات رنامهب
؛ برای رسیدن به اھدافمرحله مرحله کردن امورات و وقت  با تعیینو  ای منظم شیوه

 یک ھفته مثالً  در ٢٩ صفحه از جزء ١٠حفظ  مانند چه این اھداف کوتاه مدت باشد
و  جزء اول در طول ماه دی ٢حفظ  مثالً مدت باشد  یا ھدف میان، ھفته سوم ماه بھمن

این ، خیلی مھم استوقت  تعیین. سال ٢ حفظ کل قرآن در مثالً یا بلند مدت و  ،بھمن
 عمر آخر تا کار  نیست که بگوییم برای انجام این ملک شخصی ماوقت  بدانیم کهرا باید 

پس . انجام کارھای بزرگ دور خواھیم افتاد کنیم از به این شیوه فکر اگر. وقت است
 – ١، ماه ٥ – ٣، ھفته ٢ – ١، روز ٥ – ٢، ساعت ٣ – ١ثلحداکثر مو  حداقلوقت  تعیین

جزء قرآن  ١٠حفظ  ھدفمثًال اگر ؛ خیلی مھم استریزی خیلی  ھنگام برنامه. سال ٢
 تعیین اما باید در. سال باید کًال حفظ شود١طول  مثًال تعیین شود که در باید، است

یک سال حفظ نشد طوری  در به این معنا که اگر. باشیم هانعطاف داشتوقت 
شود من این گفته  مثالً ؛ اضافه نمود آن ھم بتوان به ماه دیگر ٣ریزی شود که  برنامه

یقینی و  (به صورت قطعی. ماه حفظ خواھم کرد ٢و  سال ١ سال تا ١طول  کتاب را در
جمالتی که نشانه دھنده  یاو  ماه دیگر ٢یا و  آینده ن شاء الله درإنه اینکه بگوییم 

غیر و  سخت استو  توانم میکلماتی مانند من ن ازوقت  ھیچ. تأجیل باشدو  تسویف
اند ھواپیما را  نستهای مثل ما توھا انسانکه   میمادا. استفاده کردقابل انجام است نباید 

حفظ ، فیزیکو  معادالت پیچیده ریاضیو  ھا حفظ فرمول آن ھم با، اختراع کنند
بعد این یک . تراست) دهخیلی خیلی سا کالم علماءو  سنتو  نصوص لذت بخش قرآن

روز  برای ھرو  روز ٧ھفته به  ھرو  ماه به چھار ھفته ھرو  شود ماه تقسیم ١٢سال به 
 ساعتی مشخص کار را در درو  را مشخص کردهیا آیاتی و  یا احادیثو  صفحات
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و  صفحه ١درس یا  ١ اگر، یمفقط کافیست شروع کن. دادممکن انجام زمان سریعترین 
 . شود میاش بیشتر  کم کم عالقه ،موفقیت حفظ کرد ایا چند حدیث را ب

 . ھمین رمضان شروع کنید از، شویم میماه رمضان  وارد ما اکنون
خیلی خوب نیست که یا  انش هحافظو  آنانی که ذھن، اش ھرکسی به اندازه توانایی

ی ھا هحفظ سور از، شان باال استجسمیشان است یا به علت اینکه سن به علت ناتوانی
 . را حفظ کنند ...و  تبتو  نصرو  ونکافرو  ناسو  ی فلقھا هسور. شروع کنند ٣٠جزء 

ی ھا هجزء آخر را حفظ کنند که سور ٣شان باالتر است  توانایی میبعد افرادی که ک
 . است میمھو  کوتاه

گویم  میھا  آن به، خدا کل قرآن را حفظ کنند توکل بر خواھند با میاما کسانی که 
کمک و  با استعانتو  این ماهبرکت و  به میمنتو  سیدهر ماه رمضان فرا. خوش آمدید

کار سختی ، ھمتتان قوی باشدو  اگر اراده. توانید میشما  خداوند متعال گرفتن از
به . حفظ کالم خداوند متعال بسیار لذت بخش است. یعنی نباید سخت باشد، نیست
ور َد  ،فظ قرآنح مھمترین مسئله درولی  .افراد زیادی حفظ قرآن آسان است تجربه
منظم و  مرتبو  مطمئن باشید اگر شما قرآن را حفظ کنیدو  تکرار آن استو  کردن

الکرسی که بدون فکر کردن آن را بلد ھستید  ةسوره فاتحه یا آی ثلم ،آن را تکرار کنید
ملکه  که کنید میقدر تکرارش  چون آن. کنید میرا ھم راحت حفظ  ھا هبقیه سور

 . شود میعلی نور  آن را بخوانید نورکنار آن تفسیر قر اگر درو  شود میذھنتان 
عزمتان باید از این گونه کارھا به و  ھمتو  توانید چون مسلمانید میپس شما 

 . مراتب بیشتر باشد
 : شود در نظر گرفتهاما برای حفظ قرآن چند مسئله الزم است که 

 ی حفظ کردن نحوه -
 ای برای تکرار رنامهب -

 : بسیار مھم را باید بیان کنمای  بیان این دو گزینه نکته قبل از
کتاب دینی دیگر باید از تلبیس  مسیر حفظ قرآن یا حفظ صحیح بخاری یا ھر در

که چه فایده دارد که  کند میآن اینکه به شما القا و  ابلیسی خودمان را نجات دھیم
صفحه قرآن چگونه  ٦٠٤، رود میمدتی تکرار نکردن از یادت  بعد از، قرآن را حفظ کرد

را  امیپیوتر است که این ھمه اطالعاتمگر انسان مغزش ک. ماند میذھن انسان  در
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باقی و  درگیرھای زندگی که جایی برای حفظو  با این ھمه مشکالت. ذخیره کند
 . گذارد میماندن قرآن در ذھن باقی ن

 : جواب این شبھه ابلیسی باید بگویم در
مھمترین علوم در دنیا و  بھترینو  استقرآن کالم پروردگارمان و  اوًال ما مسلمانیم
 . مفاھیم قرآن استو  علم یادگیری قرآن

، یک سال نیستو  یک ماهو  روز دوو  عبادتمان برای یک روزو  دومًا ما دینداریمان
بلکه ما باید تا آخر ، رود میرا نخوانیم از یادمان  مدتی قرآن تا بگوییم اگر بعد از

کسی که و  آن ھم بمیریم برو  سالم زندگی کنیمشرع او  اساس قرآن عمرمان بر
، یک سال نیستو  یک ماهو  تصمیم گرفته است کل قرآن را حفظ کند برای یک روز

رود  مییادش ن روز قرآن را تالوت کند اصًال از پس اگر ھر. بلکه برای تمام عمرش است
یا  ذھنی بشودج کند یا دچار مشکالت ذھنش خار مگر اینکه خودش به زور آن را از

 . صورت دیگر حرفی نیستدر این  که اینکه مشکلی برایش پیش بیاید
 برای اینکه بعد از. کند میمسلمان برای رضای خداوند متعال قرآن را حفظ  سوماً 

به آن عمل  بگیرد مفھوم قرآن را ھم یادو  نای حفظ قرآن تفسیرثا حفظ قرآن یا در
و  وقتو  برقراری حکم قرآن کل ذھنو  اه قرآندر رو  به دیگران ھم یاد بدھدو  کند

 . این بھترین تجارت استو  فکرش را صرف کند
قرآن  خواھد بخش زیادی از میخواھد کل قرآن را حفظ کند یا  میکسی که  چھارماً 

که حقیقت اسالم را درک شخصی است ، تواند باشد میمسلمانی  که ھر را حفظ کند
داند حفظ قرآن چه  میو  کند میداند که برای چه چیزی قرآن را حفظ  می، کرده است

و  شیاطین انس از آنو  ی اینھا حرفبنابراین این شخص به . پاداشی داردو  ارزش
و  عرفو  اگر قرار باشد ما آنگونه رفتار کنیم که شرایط. جن اصًال نباید توجھی بکند

 . ن برای نصرت دین انجام دادتوا میدیگر کاری ن ،جامعه بخواھدو  رف مردمح
و  فقط به این خاطر برایمان سخت، کارھای دینی است میپس حفظ قرآن مثل تما

و  دین کردن مردم از طرف دشمنان برای دور که تبلیغات منفی زیادی از دشوار است
و  ھایی خود اعتماد نداریم به این خاطر که ما به توانایی. قرآن صورت گرفته است

 . گیریم میخودمان را دست کم 
پس قدم اول برای حفظ قرآن این است که ما بدانیم برای چه چیزی قرآن را حفظ 

آسان  خالص کردن نیت برای خداوند متعال بزرگترین عامل کمک کننده در. کنیم می
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و  صدقهو  دعاو  روزهو  ی من نمازوقت .کاری من جمله حفظ قرآن است ن ھرشد
و  رضایت خداو  منکرم برای خدا نھی ازو  به معروف امرو  فظ قرآنحو  دعوتو  جھاد

ی ھا هسوسوو  تفکر مردم طرزیا و  دیگر سرزنش مردم به دست آوردن بھشت باشد
ه بو  قاطع تصمیم خود را بگیریمو  باید محکم. رویم داشته باشد شیطان نباید اثری بر

 . اندازه توانایی خودمان گام برداریم
 ایم عمرمان را به ھدر داده ھای زیادی از ما سال. ای نیست قرآن ھم عجلهحفظ  در

 ھر در. ھنوز دیر نیستولی  ،ایم ھیچ کاری برای نصرت دین انجام دھیم نتوانستهو 
نه تنھا قرآن بلکه احادیث رسول  یتوانیم به راحت می؛ مرد یازن؛ ی سنی که باشیم رده

به ھمراه  دعوت مردم به سوی عمل به آنو  آنبعد عمل به ، الله را ھم حفظ کنیم
 . شود می وارد ما راه بردر این  ھایی که مصیبتو  بالھا صبر برو  تحمل

 . پس قدم اول تصحیح نیت
این کتاب فرصت این را ندارد که مفصًال به ، شویم می وارد حاال به مبحث اصلیمان
زمینه مطالبی را در این  بماندن شاء الله اگر عمر باقی إ. ازدبیان روش حفظ قرآن بپرد

و  فقط مجرد نقاط کلیاینجا بلکه  ...بنویسمخواھم میرا ھا  آن در ذھن دارم که
 . تواند به ما کمک کند میحفظ قرآن  است که درمھمی 

 . ماه مبارک رمضان بھترین فرصت برای شروع حفظ قرآن است
ھم زیاد و  است آسانچون ھم . را حفظ کنید ٣٠کنم برای شروع جزء  میتوصیه 

مثًال . شود میای که زیاد تالوت شود خیلی راحت حفظ  سورهو  اید آن را خوانده
االن بخواھند  و ی کھف را خوانده باشند سوره ھا هکه جمع افرادیاگر ؛ ی کھف سوره

توانند آن را  می به راحتی، یعنی نیم جزء ،صفحه است ١٢ آن را حفظ کنند که حدود
خیلی . توانید امتحانش کنید میولی  شاید تعجب کنید. حفظ کنندروز  ٢طول  در

 . است آن تکرار فراوانحفظ ھر چیزی  مھمترین نکته در. راحت است
حافظه کوتاه مدت انسان باقی  کتاب دیگری در حفظ اولیه قرآن یا حدیث یا ھر

 م تکرار کنیمای اما اگر فورًا آنچه را حفظ کرده، که ممکن است فورًا پاک شود ماند می
مثل سوره فاتحه که  ،شود میخیلی سخت پاک و  رود میکم کم به حافظه بلند مدت 

 حفظتری مثل کوثر را  اکثر مسلمانان سوره کوتاهولی  سلمانی آن را بلد استم ھر
، گویم تکرار میوقتی و  پس تکرار شرط اصلی است. چون آن را نخوانده اند! نیستند
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این به بعد ھر روز آن را در  ایم از روزانه است که تصمیم گرفتهمنظورم ھمان تالوت 
 . کاریمان داشته باشیم ی برنامه

توانایی و  بسته به نوع استعداد، اما اینکه روزی چه مقدار از قرآن را حفظ کنیم
ابتدا  درو  زمینه تجربه نداشته باشنددر این  افراداما چون شاید بیشتر  ،افراد است

 کًال ازو  دچار یأس شوند مدتی که نتواستند بعد ازولی  را حفظ کنند صفحه ٢ یروز
دیگر  تجربه افراد استفاده ازو  ام اساس تجربه من بر. منصرف شوند حفظ قرآن

 . ای برای حفظ قرآن ارائه خواھم داد برنامه
اگر کسی برایش مقدور نبود . صفحه قرآن را حفظ کنند ١بھتر است برادران روزی 

مدتی که از حفظ کردنتان  ن شاء الله بعد ازإکه  باید نیم صفحه حفظ شودحداقل 
 . دقیقه یک صفحه را حفظ خواھید کرد ١٠مدت  گذشت خواھید دانست که در

ھرکسی  خواھد میمخ کامپیوتر ھم نو  استثنایی ی حافظه، جای تعجب ندارد
وقت  میکو  دسالم باشاش  حافظهو  عقل که  میمادا، تواند این کار را انجام دھد می

 . مرور اختصاص دھدو  داقل نیم ساعت را به تمرینح طول روز درو  بگذارد
 . صفحه یا نیم صفحه ١ھر روز ، بقره شروع کنید ی از اول سوره

 جمعه روز استراحت. شنبه را به حفظ اختصاص دھید طول ھفته از شنبه تا پنج در
 . دور کردن این صفحات استو 

بلکه منظورم این است که ، این نیست که فقط جمعه روز مرور است البته منظورم
 . جمعه چیزی حفظ نکنید در

 جزء ١٥ شود میسال  در، ربعو  جزء ١یعنی تقریبًا  صفحه قرآن ٢٥ شود میماه  در
 . شود میسال کل قرآن حفظ  دو درو 

را ھجری قمری یعنی اول رمضان حفظ قرآن  ١/٩/١٤٣٣تاریخ  یعنی اگر شما از
 ن شاء الله درإھمانگونه مشغول حفظ باشید و  ایدار باشیدپآن  برو  شروع کنید

 . سال ٢در  ،حفظ خواھید کرد ھجری کل قرآن را ١/٩/١٤٣٥
سال را بیشتر  ٥طول این مدت که مشغول قرآن خواندن ھستید شاید  شما در
تدریس اشتباه بوده چون روش  اید قرآن را یاد گرفته اید تا فقط روخوانی صرف کرده

اید  ھرگز به فکر این نبودهولی  .اید را حفظ کرده ٣٠برای حفظ قرآن فقط جزء و  است
شاید پیش خودتان اینگونه فکر . سال قرآن را حفظ کنید طول دو که بتوانید در

من به شما ولی  جزء قرآن را حفظ کنید ١٠نتوانید  سال ھم ٥کردید که تا  می
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پس با  کنید میاست که فکرش را از آن  تر بلکه کار بسیار آسان، تگویم اینگونه نیس می
 . خدا شروع کنید توکل بر

که فکر کنم حفظ آن آسان باشد چون زیاد آن  بقره ی سوره ٢ و ١اول حفظ صفحه 
 . اید را خوانده

که شاید برای  آن یک صفحه را حفظ کنید استاول رمضان  جمعهامروز مثًال 
گویم چگونه راحت آن را حفظ  میکه  ببرد تا آن را حفظ کنیدوقت  میروزھای اول ک

 . کنید

 روش حفظ یک صفحه قرآن
 . سعی کنید از مصحفی استفاده کنید که عثمان طه باشد

اگر صفحه پشتش . واضح باشدو  بزرگ. دارای حاشیه نباشد. ترجمه شده نباشد
 . نارنجی کم رنگز یا بمثًال س؛ کم رنگ باشد خیلی خوب استولی  یرنگ

حفظ کمکتان  چون خیلی در حفظ قرآن ھم رعایت کنید آداب تالوت قرآن را در
 . خواھد کرد

 داند در ھرکسی خودش می. سرحال استو  حفظ کنید که ذھنتان فعالزمانی  در
 . راحت استو  حفظ کردن برایش آسان زمانیچه 

 . ی دیگر مشغول نشودتا ذھنتان به چیزی یا جای نشینیدبه دیواری سفید ب رو
االمکان در  تیح گفتگوھا قرآن حفظ نکنیدو  مکان شلوغو  جلسات مھمانی در

 . مکانی ساکت باشد
با چشمتان  ؛چشمو  بار اول با زبان. اول تا آخر آن صفحه را بخوانید از راول سه با

 . دقت کنید ھا هآی آخرین کلمه درو  اولو  صفحه جایگاه آنان درو  به کلمات
 به جایگاه. صفحه دقت کنید آخرو  به اول صفحهو  بار دوم ھم با زبان تلفظ کنید

 ای به خصوص که در یا مسئلهو  ھای داخل صفحه به داستان. ھم دقت کنید وقف
کمکتان خواھد ، اید واردی که حفظ کردهیادآوری م چون در ،صفحه است دقت کنید

 . کرد
 . بار سوم فقط با چشم بخوانید

مصحف  رویتان را از. نیم خط یا یک خط را بخوانید، آیه اول صفحه بیاییدبعد به 
چند باری ھمان نیم خط یا یک خط را  آن را با خودتان تالوت کنیدو  یدبرگردان
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را ھم به ھمین شیوه حفظ  آنو  خط بعدی بروید غبعد سرا. تان شود بخوانید تا حفظ
دوم را از حفظ و  اول خط اول دوباره از، آنکه خط دوم را حفظ کردید بعد ازو  کنید

آیه اول را حفظ کردید از اینکه  بعد، ن شیوه تا آیه اول را حفظ کردیدبه ھمی. بخوانید
حفظ تکرار از آیه را ، یا حتی نیم خط باشدو  د یا یک خطکه ممکن است چند خط باش

 . دکنی
آیه از اینکه  بعد. دھم حفظ کنیرا  آن به ھمین ترتیبو  آیه بعدی بروید غبعد سرا

 چھارم، بعد آیه سوم، حفظ بخوانید دوم را ازو  دوباره آیه اول. دوم را ھم حفظ کردید
 . پنجمو 

حفظ  سط صفحه را ازو ل تااو دوباره از نیم صفحه را حفظ کردیداز اینکه  بعد
 . بخوانید

 . کنید میبعد آیات بعدی را ھم به ھمین روش حفظ کنید تا کل صفحه را حفظ 
حفظ  اول تا آخر صفحه را از بار دیگر از ٢، دکل صفحه را حفظ کردیاز اینکه  بعد

 . ببندید بعد قرآن را، چشم به صفحه نگاه کنید آخر با بعد یک بار ھم درو  بخوانید
 . اید حاال شما یک صفحه را حفظ کرده

ا حفظ ببرد تا بتوانید یک صفحه روقت  میھمانطور که گفتم شاید روزھای اول ک
مدتی  اما بعد از، تکرار کنیدرا   آن بار ١٠تا  ٥باید مثًال شاید برای حفظ یک آیه . کنید
ای را در  صفحهو  حفظتان شود تا بار آیه را بخوانید ٣شاید برخی اوقات  گذرد میکه 
 شتریب میاما روزھای اول شاید نیم ساعت یا ک ،قه حفظ کنیددقی ١٠دقیقه یا در ١٥
و  خیرو  ن شاء الله این نیم ساعت پر از اجرإ ارزشش را داردولی  بگیردتان را وقت

شما خودتان تصور کنید یک صفحه را اگر به این روش حفظ کنیم حداقل . برکت است
حال برای ھر  ایم صفحه را تالوت کرده ١٠یعنی ، مکنی میبار آن صفحه را تکرار  ١٠

برکت و  پس کًال خیر. شود میشته برایمان نو نهحس ١٠ایم  حرفی که تالوت کرده
 . است

نمازھای فرض تکرارش و  نمازھای سنت در بعد از اینکه آن صفحه را حفظ کردی
ه تکه یا اینکه تک یا کامل نتوانی آن را تالوت کنی یادت برود مھم نیست که از. کن

ذھنت  خیلی به تثبیت آن صفحه دردر نماز  ھمین تکرار حفظیاتولی  ،تالوتش کنی
 . کند میکمک 
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یا  مجلسی ھستی یا درای  یا دراز کشیده کنی میمواقعی که استراحت  ھمچنین در
آن یک صفحه را برای  ،حالتی که ھستی ھر یا در ای ماشین نشسته برای کاری در

کسی که  ھر یا ھمسایه، دوست، فامیل، برادر مثالً از یک نفر ، بعد. خودت تالوت کن
 شود میچون اینکار باعث  ،تا آن یک صفحه را بخوانی دھدکه به تو گوش  بخواه باشد

اگر پیش استاد ھم خواستی حفظ کنی که این . کنی هعبار دیگر آن صفحه را مطال
 وجود چون، ھای حفظ قرآن بروید کنم به کالس میتوصیه . دیگر نور علی نور است

 . کند میان تان کمکت ریزی برنامه اجرای بھترو  یک کالس در نظم
فامیل که در نزدیکی و  چند نفر دوست یا اعضای خانواده اگر ھم کالسی پیدا نشد

مصمم برای خودتان کالس حفظی تشکیل و  منظمو  ھم ھستید با ھم جمع شوید
، فقط موعدی برای تشکیل کالس، امکانات نداردو  خیلی احتیاج به تشریفات. دھید

تشویق ھمدیگر و  غلط گیریو  برای ھمدیگرردن حفظیات کبازگوو  مسئول کالس
 . برای ادامه کار

که افراد زیادی به تنھایی ، اگر ھم کسی پیدا نشد باز خودت به تنھایی مشغول شو
 . خسته مشوو  سستو  لکسو  پس ناامید، اند داده کارھای عجیبی انجام

مان روش ھم به ھ باز روز یکشنبه. امروز شنبه تو صفحه دوم بقره را حفظ کردی
روز . عین حال یکبار دیگر صفحه قبل را مرور کن درو  باال صفحه سه را حفظ بکن

روز سه شنبه . صفحه قبلی را ھم مرور کن دوو  دوشنبه صفحه چھارم را حفظ کن
ات  شده اگر تعداد صفحات حفظ. صفحات قبل را ھم مرور کنو  را حفظ بکن ٥صفحه 

 : پس به ادامه بحث توجه کن؛ را تغییر بده صفحه باالتر رفت روش دور کردن ٧از 

 ی قرآنها هی تکرار حفظ شد برنامه
روش زیر ، برای دور کردن شد بیشترصفحه  ٧ات از  صفحات حفظ شده داگر تعدا

تو در این ھفت  رمضان است ٧شنبه در ماه رمضان که مثال  جپن روز مثالً . را به کار ببر
دور کردن دیگر الزم نیست بعد از حفظ ھر برای . ای صفحه را حفظ کرده ٧روز 

بلکه دیگر ھر . گیر است وقت میچون اینکار ک، صفحه کل صفحات قبل را حفظ کرد
رویم تا  میصفحه جلو  ٥صفحه  ٥ھمینطور و  کنیم میصفحه از اول را حفظ  ٥روز 

 و گردیم به اول میدوباره باز، رسیم میایم  ای که حفظ کرده اینکه به آخرین صفحه
 . کنیم میدرعین حال ھر روز یک صفحه جدید را حفظ 
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مرور کند که از را  آن چگونه ،صفحه از بقره را حفظ کرده است ٣٠ مثًال احمد
 ؟ یادش نرود

 : به جدول زیر دقت کنید
سوره مورد  تاریخ

 نظر
جدید برای  صفحه

 حفظ
 امروز از دور
 ص تا -ص

مراحل 
 انجام کار

 انجام شد ٥-١ ٣١ بقره ٢٠/٥/١٣٩١
 انجام شد ١٠-٦ ٣٢ بقره ٢١/٥/١٣٩١
 - ١٥-١١ ٣٣ بقره ٢٢/٥/١٣٩١
 - ٢٠-١٦ ٣٤ بقره ٢٣/٥/١٣٩١
 - ٢٥-٢١ ٣٥ بقره ٢٤/٥/١٣٩١
 - ٣٠-٢٦ ٣٦ بقره ٢٥/٥/١٣٩١
 - ٣٥-٣١ ٣٧ بقره ٢٦/٣/١٣٩١
 - ٣٨-٣٦ ٣٨ بقره ٢٧/٥/١٣٩١
 - ٥-١ ٣٩ بقره ٢٨/٥/١٣٩١
 - ١٠-٦ ٤٠ بقره ٢٩/٥/١٣٩١

...  . ...  . ...  . ...  . ...  . 
 . شود میدتر زیا ھا هتعداد سور میتا اینکه کبه ھمین ترتیب 

روز  دیگر دور ھر ،جزء را حفظ کرده است ٥ماه که شخصی  ٥گذشت  مثًال بعد از
ھرکسی . بلکه الزم است تعداد صفحات دورش را بیشتر کند، کند میصفحه کفایت ن ٥

جزء را  ٥روز یک جزء از این  سعی کند ھر بعد. وقتشو  داستعدا، به اندازه توانایی
وقت  خیلی و شود میانجام   میه معموًال چشک دعه سریع یا تندخوانی داشته باشمطال

 . خواھد مین
یگر الزم د، جزء ١٥جزء یا  ١٠مثًال ، تان زیادتر شد حفظمیزان بعد از مدتی که 

این حفظ است اضافه  تان که غیر از تالوت روزانهاین حفظ بر تعداد جزء  عالوه بر است
چند صفحه را مرور حفظ . زء را تالوت روخوانی داشته باشیدج ٢یعنی حداقل . کنید

 . تا ھرچند صفحه که شخص توانایی دارد، صفحه است ٥کمترینش . داشته باشید
ھمچنین از . نمازھا است خواندن آن در، ھای دیگر برای دور حفظیات راه

 . آن صفحات را دور کرد، پیش آمدرصتی که ھرف
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چون . س قرآن به دیگران استیدرت، ی ماندگاری حفظیاتھا راه مؤثرترین یکی از و
به ھمین و  دھد ھمیشه با آن سروکار دارد میرا به دیگران آموزش  میکسی که عل

 . ماند میذھنش باقی  علت ھمیشه در
 یخالصه نویس، که از ابتکارات جدید استتکرار و  ھای یادآوری یکی دیگر از روش و

 . آیات قرآنی است
 فردو  آیه نوشتهو  صفحهو  یعنی اولین کلمات از تمام آیات قرآن را به ترتیب سوره

یادآوری و  در تکرار نایو  آید میکند تصویر صفحه جلویش  میی به اول آیات نگاه وقت
 : مثالً . جالبی استو  روش مناسب

 : کنند میسوره بقره را به شکل زیر خالصه  ٣صفحه 

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ َّ�  ْ  ]٦[البقرة:  ﴾َ�َفُروا

ُ ٱَخَتَم ﴿  ]٧[البقرة:  ﴾�َّ

 ]٨[البقرة:  ﴾�َّاِس ٱَوِمَن ﴿

 ]٩[البقرة:  ﴾يَُ�ِٰدُعونَ ﴿

 ]١٠[البقرة:  ﴾ِ� قُلُو�ِِهم﴿

 ]١١[البقرة:  ﴾�َذا �ِيَل ﴿

َ�ٓ إِ�َُّهمۡ ﴿
َ
 ]١٢[البقرة:  ﴾�

 ]١٣[البقرة:  ﴾�َذا �ِيَل ﴿

﴿ ْ  ]١٤[البقرة:  ﴾�َذا لَُقوا

ُ ٱ﴿  ]١٥[البقرة:  ﴾�َۡسَتۡهزِئُ  �َّ

ْوَ�ٰٓ�َِك ﴿
ُ
 ]١٦[البقرة:  ﴾أ
بقیه ، با مشاھد اول آیه فردو  شود میاین روش فقط کلمات ابتدایی آیات نوشته  رد

زمینه در این  .استمھمی این روش برای یادآوری روش . آید مییادش  آیه فورًا به
و  داردجیبی  چاپو  دارد که کل قرآن را به این روش درآورده است وجود کتابی آماده

 ھرجایی که بخواھیم ببریمو  توان آن را به مسافرت می و شود میبه راحتی درجیب جا 
خالصه آن صفحه را در  کنید میروز که یک صفحه را حفظ  توانید ھر مییا خودتان و 

 . ای مخصوص این کار بنویسید دفترچه
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 تان را روزانه کارھای حفظو  ھمچنین سعی کنید جدولی مثل جدول باال تھیه کنید
پیشرفتتان اختصاص و  را به بررسی میزان فعالیت ھا هجمعو  یادداشت کردهدر آن 

 . دھید
سوره مورد  تاریخ

 نظر
صفحه جدید 

 برای حفظ
 از دور امروز

 ص تا -ص
مراحل انجام 

 کار
     
     

و  استعانت از خدا خیلی مھمو  دعاو  توکل بر خداو  در انجام حفظ قرآن صبر
 : دعای روزانه تان این دعاھا را بخوانید ضروری است ھمیشه در

 الدين اللهم فقهنی يف -

 من علم ال ينفع كعوذ بأعلامً نافعا و كسألأ ينإاللهم  -

 وخمی ذاكريتاللهم قوی  -

 علی حفظ القرآن يعنأاللهم  -

 من نسيان القرآن كعوذ بأ ينإاللهم  -

 يصدر يف كاللهم ثبت حفظ كالم -
 . بر روی برنامه حرکت کردنو  بعد استمرار و

 ،روز نتوانستید قرآن را حفظ کنید ٢ ای ١طول ھفته به علت مشکالتی  اگر در
، سال کل قرآن را حفظ کنید دو در نیست حتمًا دقیقاً واجب  ،مأیوس نشویدو  دناامی

 ماه ھم این طرف آن طرف شود مشکلی نیست ٢ یا ١گر ا
ید یا حتی یک ماه نتواستو  آمد که یک ھفتهپیش مھمی حتی اگر برایتان مشکل 

مھم این است که . چون اینگونه مسائل عادی است، قرآن را حفظ کنید مشکلی نیست
 . مشغول شویدو  امه دھیدی مشکلتان برطرف شد فورًا ادوقت شما

الکی حفظ قرآن را به تأخیر بیاندازید یا یل این نکته را ذکر کنم که که نباید به دال
یا دالیل دیگر که  تفریح، رزشو  ،مسافرت، مثًال به خاطر مھمانی رفتن؛ آن را لغو کنید

یگر چون د، ھمیشه از شیطان برحذر باشید. کند میشیطان برای انسان آن را تزئیین 
پس از ھر طریقی . شما حافظ کالم خداوند متعال ھستید، ی عادی نیستیددشما فر
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 باید جھاد کردولی  این عبادت بزرگ محروم سازد کند که شما را از میکه شده تالش 
از او یاری و  به خدا توکل کنید. جن را به خاک مالیدو  شیاطین انس ی پوزهو 

 . بخواھید
ی شما طالب علم وقت که این نکته را متذکر شوم کهاینجا دوست دارم  فقط در

باید حق این قرآن را ادا و  عھده دارید نید مسئولیت سنگینی را برآحافظ قرو  ھستید
 : کنید پس به نکات زیر دقت کنید

 دستورات آنو  عمل به قرآن -١
 ایمانو  متخلق شدن به اخالق اھل قرآن -٢
 ثابت خداوند متعالو  عبادت روزانه -٣
مثل  :شود میانجام  ھایی که ظاھراً  معاصی مخصوصا آنو  منکرات دوری از -٤

ن شاء الله در مباحث إکه  ...و  غرورو  کبرو  تمسخرو  دشنامو  دروغو  غیبت
 . بعدی از آنان سخن خواھیم گفت

، معلمانو  استادان، ندوستا، مادرو  مثل پدر؛ با دیگران میاسالو  رفتار صحیح -٥
ھا  آن ی دیگری که در این کتاب مجال ذکرھا سنتو  آدابو  مردم ی عامه

 . نیست

 تفسیر قرآن
یکی از عوامل و  الزم برای ھر مسلمانی استو  تفسیر قرآن از جمله علوم ضروری

ھمچنین یکی از عوامل . لذت از تالوت قرآن خواندن تفسیر قرآن استو  ازدیاد ایمان
فھم کالم الھی در و  درکو  قرآنرسیدن به مفاھیم . باشد می حفظ قرآن یماندگار

 . تفسیر قرآن نھفته است
 . ضروری است که حتمًا تفسیر قرآن را بخواندو  طالب علم الزمو  بر حافظ قرآن

توانند  میشان پایین است  تواناییو  آنانی که استعداد ،اش ھرکسی به اندازه توانایی
بیشتر توانند  مین بیشتر است شا آنانی که تواناییو  را بخوانند ٣٠ حداقل تفسیر جزء

 . خوانندب
خواھند تفسیر کل قرآن را بخوانند  میو  شان بلند است اما کسانی که ھمت

 : توانند به ترتیب زیر عمل کنند می
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 چون باید تفسیری صحیح ،کنند مھم است مینوع کتاب تفسیری که استفاده  :اوالً 
زمینه دو نوع در این  .شرع مخالف باو  باشد نه اینکه تفسیر بدعی سنت اھلو 

 : دارد وجود بندی دسته
 . ی که عربی بلد ھستندیاھ آن -١
 . ی که عربی بلد نیستندیاھ آن -٢

  ی که عربی بلدندیاه آن
 . که زبان عربی بلد ھستندکه برای افرادی  تفسیری ھای کتاب

 به نامکنم مختصر تفسیر ابن کثیر  میالبته توصیه . کتاب تفسیر ابن کثیر . أ
برای افرادی که حوصله . تفسیر اصلی خوانده شود) به جای (عمدة التفسیر

این مختصر توسط شیخ احمد شاکر ، خواندن تفسیر طوالنی اصلی را ندارند
 . آید میتھیه شده است که از تفاسیر معتبر اھل سنت به حساب 

و  تفسیر بعدی تفسیر اضواء البیان امام شنقیطی است که از تفاسیر اصولی . ب
 . زمینه استدر این  مونهن

تفسیر بعدی تفسیر مختصری به نام (تیسیر الکریم الرحمن فی شرح کالم  . ت
مختصر و  تفاسیر زیبا اثر شیخ عبدالرحمن بن ناصر السعدی است که از منان)
 . است

و  تفاسیر نمونه ادبی که از اثر شھید سید قطب است تفسیر (فی ظالل القرآن) . ث
نیاز  بی که انسان مسلمان امروز از خواندن آنفکری به سبک معاصر است 

 . نیست
تخصصی کتاب و  خواھند به صورت تفصیلی میکه  است این تفاسیر برای کسانی
اصول و  ی درباره علوم قرآنھای کتاببا خواندن ھمراه . خداوند متعال را یاد بگیرند

 کتاب (مناھل العرفان)و  هاثر شیخ االسالم ابن تیمی تفسیر مثل کتاب (اصول التفسیر)
 . اثر شیخ زرقانی

  اما کسانی که با زبان عربی آشنا نیستند
این زمینه ترجمه شده ر ی دھای کتاباین لحاظ نگران باشند چون الحمدلله  نباید از

 : است که تا حدی این خأل را پر کرده است
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 و اثر عبدالرئوف مخلص که کتابی چند جلدی تفسیر (انوار القرآن)کتاب  -١
و  تفسیر المنار محمد رشید رضاو  مفصل است که مختصری از تفسیر ابن کثیر

 . است ھبة الزحیلیو  المنیرکتاب تفسیر 
(تیسیر الکریم الرحمن فی  ترجمه کتاب (تفسیر راستین) تفسیر بعدی کتاب -٢

که الحمدلله ، خ عبدالرحمن بن ناصر السعدی استاثر شی شرح کالم منان )
 . خوبی استو  این ھم کتاب جالب

اثر شھید سید قطب است که  (فی ظالل القرآن) تفسیر بعدی ترجمه کتاب -٣
 . توسط مصطفی خرم دل به فارسی ترجمه شده است

ن کتاب آکتاب تفسیر نور اثر مصطفی خرم دل که از لحاظ معنای لغات قر -٤
 تفسیرش عتقادی برلحاظ تفسیر برخی مشکالت ا اما از، است مناسبیو  خوب
برخی و  این کتاب به عنوان مرجع لغت قرآن کنم از میلذا توصیه ، دارد وجود

 . نحو استفاده شودو  قواعد صرف
 خوب ھای کتابخواھند تفسیر قرآن را یاد بگیرند  میھا برای افرادی که  این کتاب

 . باشند میمناسبی و 
کنم  میتوصیه ، کنار حفظ قرآن تفسیر را ھم بخوانند خواھند در میکه  ھایی اما آن

 : به روش زیر عمل کنند
شان تھیه  فوق الذکر را برحسب توانایی ھای کتاب. ماه رمضان را غنیمت بدانند

 کتاب (عمدة التفسیر)کنم که برادرانی که عربی بلدند از  میبرای شروع توصیه . کنند
 کتاب تیسیر الکریم اگر کتاب برایشان پیدا نشد ازو  جلد است شروع کنند ٣که 

 . الرحمن شروع کنند
به عنوان کتاب  اما برای برادرانی که عربی بلد نیستند از کتاب (تفسیر راستین)

 . کنار آن از کتاب تفسیر نور استفاده کنند درو  داصلی استفاده کنن
 . بخوانند، آن یک صفحه را که قرار است حفظ کنند تفسیرتوانند  میھر روز 

نند توا میماه رمضان را غنیمت بدانند و  بخوانند خواھند بیشتر میاما اگر کسانی 
اما من . برحسب توانایی؛ یا اینکه نیم جزء را بخوانند روز یک جزء تفسیر بخوانند ھر

چون . روزی یک جزء بخوانندو  کنم که برادران ماه رمضان را غنیمت بدانند میتوصیه 
ھمچنین برکت آن  ؛وقت فراغت بیشتر استھای دیگر ماه به نسبتماه رمضان  در

 . بیشتر است
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متأسفانه . حافظ قرآن استو  امری ضروری برای طالب علمیادگیری تفسیر قرآن 
اند به شکلی که  علوم قرآن کوتاھی زیادی کردهو  زمینه قرآن مسلمانان فارسی زبان در

و  ی که خواھان یادگیری دینخواھرانو  لذا برادران. به باد فراموشی سپرده شده است
شریفترین علوم است که باید و  بھترینو  علوم دین ھستند بدانند که قرآن اصل علوم

 . به آن اھمیت داده شود میھر عل قبل از
ھم اشاره  ج ل موضوع دوست دارم به حفظ احادیث رسول اللهیاینجا برای تکم در

 . کنم
و  گذاری برای مسلمانان است قانونو  حدیث بعد ازقرآن مصدر دوم تشریع

و  شرحو  تفسیرو  برادر قرآن ج حدیث رسول الله. قرآن است ترین علوم بعد از اصلی
کًال براساس قرآن  ج پیامبرزندگی و  رفتارو  اخالقچون ، تطبیق عملی قرآن است

کنار یادگیری  ایشان در ی شناخت سیره و ج لذا یادگیری احادیث رسول الله. بود
حافظ و  ضروری است که طالب علم پس. استمھم و  حفظ آن بسیار ضروریو  قرآن

 . ای بدھد فوق العاده قرآن به آن اھمیت
 . است ج ماه رمضان بھترین فرصت برای یادگیری حدیث رسول الله

زیادی را وقت  .حداقل یک حدیث حفظ شودروزی ماه رمضان  کنم در میتوصیه 
کنم که روزی  میتوصیه ، خواھند زیادتر حدیث حفظ کنند میاما کسانی که  گیرد مین

 . حدیث را با یادگیری معنی آن حفظ کنند ٥حداقل 
 . حدیث است ٤٢اول از حفظ کتاب اربعین نووی شروع کنند که حدود 

 نمایند (مختصر ریاض الصالحین) بعد شروع به حفظ احادیث کتاب سلم السالکین
 . حدیث است ھای کتاببین  معتبری درو  که کتاب زیبا

 . دنشو مییافت  یراحتبه بازار  درو  ھمو  اند ھم به فارسی ترجمه شده دو کتاب ھر
مرور و  تمرینوقت  بعد مثل قرآن برای احادیث، حدیث را حفظ کنید ٥روز  ھر
. میزان پیشرفت کارتان قرار دھیدبررسی و  رورزمان مجمعه را ھم . قرار دھید کردن

تر  ھرچند که حفظ حدیث آسان روش حفظ احادیث ھم ھمان روش حفظ قرآن است
مگر بعضی احادیث که ، کوتاه است این دو کتاب اکثراً احادیث و  ازحفظ قرآن است

 . طوالنی ھستند میک
 : پس حفظ احادیث به صورت زیر است
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 مورد
 

 تاریخ

 نام
 کتاب

حدیث تازه 
 برای حفظ

مرور احادیث 
از (حفظ شده 

 )حدیث تا حدیث

موارد انجام 
 کار

 انجام شد ٢٠-١٢ ٢٦-٢٣ اربعین ٥/٥/١٣٩١
 انجام شد ٣٠-٢١ ٣٠-٢٧ اربعین ٦/٥/١٣٩١

... ... ... ... ... 
 ،ندارد وجود شرح دھدبه فارسی را این دو کتاب  مناسبی که ھای کتابمتأسفانه 

 . زیبا استو  دارد که مناسب وجود کتاب به عربی ھای این دو شرحولی 
الحکم اثر و  کتاب جامع العلومو  ابن دقیق العیدمثًال شرح اربعیین نووی اثر امام 

شرح حدیث است که  ھای کتابمعتبرترین و  مھمترین امام ابن رجب حنبلی که از
به برادرانی که ، دھد میحدیث دیگر را اضافی شرح  ٨حدیث اربعین نووی  ٤٢عالوه بر 

 . روز شرح یک حدیث را بخواھند کنم که ھر میعربی بلد ھستند توصیه 
برای کتاب سلم السالکین شرح کتاب ریاض الصالحین اثر شیخ محمد بن صالح 

و  برادرانو  آسانی است کهو  شرح زیباو  جلد است ٤ دارد که در وجود العثیمین
کتاب در این  سلم السالکین شرح آن را بکنار حفظ احادیث کتا توانند در میخواھران 

 . جلدی پیدا کنند ٤
 : خالصه

خواندن شرح و  ھمچنین حفظ حدیثو  خواندن تفسیر آنو  تالوتو  حفظ قرآن
 . مان قرار داشته باشد از جمله عباداتی باشد که در برنامه روزانه آن باید

و  نآتفسیر و  تالوتو  خواندنو  توان حفظ قرآن می جورترو  به طور جمع
 :حفظ حدیث را به صورت جدول زیر برنامه ریزی کردو  ھمچنین خواندن

 تیر: ماه ١٣٩١: لسا
 موارد

 
 تاریخ

حفظ 
 قرآن

صفحه 
 جدید

خواندن 
 تفسیر

مرور 
 حفظ
 قرآن

ص تا  از
 ص

 تالوت
 روزانه
 قرآن

 حفظ حدیث
 (اسم کتاب)

 اربعین: مثالً 

مرور 
احادیث 
حفظ 
 شده

مراحل 
انجام 

 کار

 خوب اربعین ٣٤حدیث یا  ٣جزء ٥صفحه  ٢/٥/٥
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١٣٩
١ 

٥ 
یا مثًال 
تفسیر 
کل 

 ٢٤جزء

 مثالً 
 ٣٤ ص از
 .و ٤٠ تا

حدیث  یا
 ٤٠ تا ٣٤

/متوسط ١٧ تا ١٠
 /بد

... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . 
در  جدول کارتان راو  فعالیت ھفته مورد نظرتانجبران  جمعه را اختصاص دھید به

کدام روز  در. اید کاری داشته کدام روز کم ببینید درو  شش روز بررسی کنیداین 
 . اید گذاشته تمام یا کاری را نیمه اید غیبت کرده

را   آن جمعه در ،اید صفحه قرآن مورد نظر را حفظ نکرده ١اگر در سه شنبه  :مثالً 
 . یا ھمینطور حدیث حفظ کنیدو  جبران کنید

برای خودتان جریمه ، اید انجام تالوت روزانه مثًال در یکشنبه کوتاھی کرده اگر در
 سرو  تا به نظم ...و  گرفتن روزهیا  شنو ٥٠یا  صدقهتومان  ٢٠٠٠: مثالً . کنید تعیین

 . وقت کار انجام دادن عادت کنید
 : باید بگویم، ردگی میزیادی را وقت  این کارھا با ھم میشاید بپرسید که تما

ھای زیادی را  طول روز ساعت ما در، نشیند میمنتظر ما ن. گذرد میدارد وقت  که
و  خیرو  نوبت عبادت یوقتولی  ،کنیم میاحساس گناھی ھم ناصًال و  دھیم میھدر 

 . منصفانه است خیلی غیر ،نداریموقت  ،منفعت رسید
 . کنیم میمان استفاده نوقت درست ازولی  وقت داریم

توانیم خودمان را به  میبه راحتی و  فراغت زیادی داریموقت  ثانیًا ماه رمضان
 . وقت عادت دھیم استفاده صحیح از

واقعًا به و  خواھند متفاوت باشند میثًا این برنامه برای کسانی است که ثال
 مثلو  قبًال گفتم که ما نباید مثل مردم عادی فکرکنیمو  گزاری دین بپردازند خدمت

و  باید تمام ذھن ما. بھانه تراشی کنیمو  کردن عذر تنبلیو  کردن برای شانه خالیھا  آن
یقین داشته باشیم که بھترین و  دینمان صرف کنیمخدمت  مال خودمان را درو  وقت
 . دھیم میتجارت را ما داریم انجام و  عبادتو  کار

 : یم را بازتر کنمھا حرفالزم است که 

  :نِْعَمتَاِن َمْغبُوٌن ِ�يِهَما َكِثٌ� ِمَن انلَّاِس «: فرماید می ج پیامبر
ُ
َفَراغ

ْ
ُة َوال حَّ  »الصِّ
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: اند دارند که مردم در درک نکردن ارزششان فریب خورده وجود نعمت دو«
 .»فراغتوقت  و سالمتی

تا مشکلی و  ایم که ھمیشه خودمان را به فراموشی بزنیم متأسفانه ما عادت کرده
ساعات و وقت  .دانیم میارزش سالمتی خودمان را نو  برایمان پیش نیاید قدر

و  ی بیھودهھا ت را به سادگی در کارزندگیمان که از طال برایمان ارزشش بیشتر اس
 . کنیم میالکی صرف 

بیند که  می ،کند میعمرش به خودش نگاه و  انسان بعد از گذشت مدتی از زندگی
متأسفانه این از . سپری کرده استرا   آن داند چگونه مینولی  چقدر سریع گذشته است

 . آن سروکار داریم بیش باو  ھایی است که ھر کدام از ما کم ترین بیماری کشنده
. یعنی باید برای تک تک کارھایمان در روز قیامت جواب داشته باشیم !ما مسلمانیم

 : پرسند میچیز  ٤ از دارد مگر اینکه از او میانسان بعد از مرگش قدم از قدم برن
 ؟ صرف کرده است در چهآن را ؛ از عمرش -
 ؟ کرده است سپریآن را چگونه  ؛اش از جوانی -
 ؟ چگونه خرج کرده استو  آن را چگونه درآورده؛ مالش زا -
گاھیو  از علم و -  ؟ عمل کرده استھا  آن آیا به ؛دانششو  آ

شاید تا به حال ولی  ،مااز حیاتی برای ھر یک و  کلیدیو  ھای بسیار مھم سؤال
 . ایم کمتر به آن توجه کرده

 وجود قلم کاال ٥٠٠بیشتر از اش شاید  در مغازه، داری را تصور کنید انسان مغازه
قیمت ھمه ولی  .ارزانو  گران، درشتو  ریز، اجناس متفاوتو  ھاکاال. داشته باشد

کتابش و  حساب. کند میتورم بازار دقت و  ھمیشه به نوساناتو  آنان را حفظ است
به آن احساس نیاز ، چون به آن احتیاج دارد :جوابش ساده است؟ اما چرا، دقیق است

 ؟ اوقات عمرمان ھم اینگونه ھستیمو  زندگیامور آیا در سایر ولی  ،کند می
 ؟ منظم ھستیمو  واجبات الھی اینقدر دقیقو  آیا در انجام عبادات

 ؟ دقیقیمو  ھای خداوند اینقدر حریص آیا در دوری کردن از حرام
و  اعالی کلمه خداوند اینقدر دقیقو  پیشرفت آنو  آیا برای خدمت به دین

 ؟ حریصیم
، ایم احساس نیاز نکردهھا  آن چون به؟ چرا. نه، اضح استو ھا السؤجواب این 

 . برایمان مھم نبوده است
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 . چگونه صرف شود مانتاوقابرایمان مھم نیست که 
 . ھایمان را چگونه باید خرج کنیم برایمان مھم نیست که پول

 . دھیم خود انجاموقت  سرو  برایمان مھم نیست که عبادات خداوند را دقیق
 . ایم عمل کنیم که یاد گرفته میبرایمان مھم نیست که به عل

 . برایمان مھم نیست که خدا را از خود راضی کنیم یا ناراحت
 . ودر آخر ھم این انتظار را داریم که به بھشت برویم

ارزش قائل و  قلم جنس مغازه اھمیت ١٠پیشرفت آن به اندازه و  ما که برای دین
 ؟ رویم می به بھشتچگونه ، نیستیم

تربیت فرزندانش به اندازه و  اطاعت از شوھرشو  عفتو  خواھری که به حجاب
 ؟ رود میاش اھمیت قائل نیست چگونه به بھشت  خانه مانمبلو  دکوارسیون منزلش

طول روز  خودش را دروقت  رضایت او حتی یک دھمو  کسی که برای دین خدا
 ؟ رود میکند چطور به بھشت  میصرف ن

و  ساختمانو  مغازهو  فرزندو  زنو  ماشینو  گویم که پول میاما من به شما 
 . قابل مقایسه نیست کسب رضایت خداوند اصالً و  تجارت در برابر عبادتو  کاسبی

نان و  پیشرفت دینش اگر از آبو  رضایت اوو  عبادتو  نیاز ما به خداو  احتیاج
 : دقت کنید میبه این آیه زیر ک. گریه کنیمبرایمان مھمتر نباشد باید به حال خودمان 

 به مؤمنان بگو ج ای محمد ﴾قُۡل ﴿

 اجدادتانو  اگر پدران ﴾إِن َ�َن َءابَآؤُُ�مۡ ﴿

ۡ�َنآؤُُ�مۡ ﴿
َ
 فرزندانتانو  ﴾َو�

 برادرانتانو  ﴾�ۡخَ�ٰنُُ�مۡ ﴿

ۡزَ�ُٰجُ�مۡ ﴿
َ
 ھمسرانتانو  ﴾َوأ

 تان طایفهو  ایلو  عشیرهو  ﴾وََعِشَ�تُُ�مۡ ﴿

ۡمَ�ٌٰل ﴿
َ
 اید ثروتی که جمعش کردهو  پولو  ﴾ۡ�َ�َۡ�ُتُموَهاٱَوأ

 ترسید کساد شود میتجارتی که و  کاسبیو  ﴾َوتَِ�َٰرةٞ َ�َۡشۡوَن َكَساَدَها﴿

﴿ ٓ  یی که دوستشان داریدھا هخانو  ﴾َوَمَ�ِٰ�ُن تَۡرَضۡوَ�َها

َحبَّ إَِ�ُۡ�م ّمِنَ ﴿
َ
 زتر ا دوست داشتنیو  در نزد شما بھتر ﴾ أ
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ِ ٱ﴿  باشد شراھ جھاد در و ج شپیامبرو  الله ﴾ ۦوَِجَهادٖ ِ� َسبِيلِهِ  ۦَورَُسوِ�ِ  �َّ

﴿ ْ �َُّصوا َ�َ�َ  َ�ِ
ۡ
ٰ يَأ ُ ٱَح�َّ َّ�  ِ ۡمرِه

َ
غضب الھی و  عذاب (و پس منتظر باشید که امر ﴾ۦۗ بِأ

 فرود آید برشما)

ُ ٱوَ ﴿  ملت فاسقو  خداوند متعال قومو  ]٢٤[التوبة:  ﴾٢٤ۡلَ�ِٰسقِ�َ ٱ ۡلَقۡومَ ٱَ� َ�ۡهِدي  �َّ
  ...دھد میفاجر را ھدایت نو 

 : پرسم میحاال من این سؤال را از شما  !خواھرانو  برادران
و  ایلو  عشیرهو  ماشینو  ثروتو  جھاد مھمتر است یا پول و ج رسولو  خدا

 ؟ طایفه
 ؟ رود میبین  کدامشان ازو  ماند میکدامشان باقی 

فامیل به فریادت و  دوستو  بچهو  زنو  ثروتتو  تاریکت پولو  تنگ در قبر
 ؟ اعمال صالحتو  رسند یا خدا می

 : خواھران خداوند متعال نگفته است کهو  دقت کنید برادران
و  خانه بدو  ماشینو  تجارتو  ثروتو  مالو  بچهو  زنو  مادرو  پدرو  خواھرو  برادر

 . به خدا دروغ بسته استو  بگوید به دین خدا جاھل استاگر کسی این را ، دشر ھستن
 عبادت در راه خدا ازو  جھاد و ج پیامبرشو  که راضی کردن خدا: فرماید میاما 

 ؟ خب این یعنی چه. بھتر استھا  آن
و  خدا یاری دادن دینو  که ما را از یاد خدا میاند مادا ھم خوبھا  آن یعنی اینکه

؟ شود میانجام جھاد نفرات نباشد مگر و  گرنه اگر پولو  نکنندراه خدا غافل  جھاد در
 . نادرست نکنید برداشتپس از این آیه . نه

  :توانیم به دو صورت استفاده کنیم میمورد  ٨پس ما از این 
پس دقت ؟ اما چطور، ھم به جھنمو  را به بھشت ببرند ما توانند میمورد ھم  ٨این 

 : کنید
 مادرو  پدر _

و  با آنان بدرفتاری نکرده، با احترام با آنان برخورد نماییم، خدمت کنیمھا  آن اگر به
بھشت ، رضایتشان را بدست آوریمو  برآورده کنیم احتیاجاتشان راو  حرف زشت نزنیم
 . ایم را به دست آورده
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 نماز نخوانید اگر گفتند، ما ھم کردیمو  مادر اگر گفتند کفر کنیدو  ولی ھمین پدر
ھم اطاعت  اگر ما را به معصیت خداوند امر کردند ما، ھم کردیم ماو  سجد نرویدبه مو 

 . برند میصورت ما را به جھنم در این  ،کردیم
  خواھرانو  برادرانو  پسران_ 

آنان را ، اساس شرع اسالم تربیت کنیم خواھرانمان را برو  برادرانو  اگر ما فرزندان
در این  ،مفیدی باشند فرادجامعه ا در تا آوریم بار شجاعو  با غیرتو  دامن پاکو  صالح

 . برند میرا به بھشت  ھم ماو  صورت ھم خودشان
دین  دست ازو  که ما به خاطر آنان کفر کنیم اما اگر ھمین افراد باعث بشوند

صورت جایگاه ما جھنم در این  ،بی غیرت شویم تن به ھر حرام الھی بدھیمو  کشیمب
 . است
  ھمسرانو  زنان _

احتیاجاتشان را ، صحیح داشته باشیمو  درستو  معاشرت نیکوھمسرانمان اگر با 
گاه تربیت کنیمو  آنان را پاکدامن، عرفی تأمین کنیمو  حد معقول در  رآنان را ب، آ

ھم و  برند میھم ما را به بھشت ، صبر بر مشکالت بارآوریمو  یاری دین خداو  فداکاری
افراد صالح و  شیرمردانو  آینده مجاھدان توانند در میوند که ش میبه مادرانی تبدیل 

 . امت اسالم را تربیت کنند
ھرچه گفتند انجام ، ناموس شویم بیو  غیرت بی اما ھمین زنان اگر به خاطر آنان

دین  دست از، نامشروع بکنیمو  روبه کارھای حرامھا  آن به خاطر تأمین نیاز، دھیم
 . برند میھم خودشان را به جھنم و  صورت ھم مادر این  ،یاری دین بشوییمو  داری

  اقوامو  طایفهو  ایلو  عشیره_ 
ھای  شخصیت، خدمت دین خدا باشند اگر در؛ قبیلهو  عشیرهو  فامیلو  دوست

صورت در این  ،کارھای شایسته دعوت کنندو  به سمت معروف را ماو  باشند  میسال
 . برد میصحبتی با آنان ما را به بھشت  ھمو  نشینی ھم

، حق بپردازیمو  فامیلی به مبارزه دینو  ای اما اگر به خاطر ھمین تعصبات قبیله
و  چند کفرعملی کنیم ھر :ھرآنچه آنان گفتند، حقیقت ببندیمو  عدالتبر چشممان را 

 . ا به جھنم خواھند بردر در این صورت ما، نافرمانی خداوند باشند
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  خانهو  مسکنو  تجارتو  ثروتو  لاموا_ 
آوردن رضایت  جھت به دست آن را درو  ما حالل باشد کسبو  کارو  اگر ثروت

به بھشت خواھند  را صورت مادر این  ،دین خدا را یاری دھیمو  خداوند خرج کنیم
 . برد

راه  درو  راه حرام به دست آمده باشد تجارت ازو  خانهو  ثروتو  ولی اگر این پول
انسان را به عذاب ، راه خدا خرج نشود درو  زکات آن داده نشودو  حرام صرف شود

 . سخت جھنم مبتال خواھد کرد
 . استفاده کنیماز آن  پس به خودمان بستگی دارد که چگونه

 پولو  داشته باشید کارو  کسب خواھید که به بھشت بروید مانعی نیست که میاگر 
 ؟ چه راھی ازو  برای چهو  اما به چه نیتی، نماییدازدواج و  ثروت جمع کنیدو 

و  یدریزی کن برنامه انھمین امروز برای زندگیت از و دھیدبه این سؤاالت مھم پاسخ 
و  حدیثو  اما اگر دقت کنیم این حفظ قرآن. یدنکزندگی مشخص  درتان را اھداف

 : برد میھم نوقت  تالوت قرآن خیلی
 دقیقه ٣٠ن = آحفظ یک صفحه قر

 دقیقه ٣٠صفحه حفظیات قبلی =  ٥مرور 
 دقیقه ٣٠جزء  ١تالوت روزانه = 

 دقیقه ١٠(حداقل) =  حدیث ١حفظ 
 دقیقه ٢٠حدیث  ٥مرور احادیث حفظ شده = 

 از ساعت ٥ تا ٤به طور متوسط به راحتی  درحالی، طول روز ساعت در ٢ جمعاً 
بازی با ، تماشای فیلم، بسیاربا خوابیدن ؛ رود میروز الکی به ھدر  ما در طولوقت 

 فایده بی جلسات، بازارگردی، مسافرت رفتنو  مھمانی، بازی کردنو  فوتبال، کامپیوتر
  ... ...و  فایده بی مشغول شدن به کارھای و غیر مفیدو 

 . دارد وجودوقت  ،وقتمان استفاده نماییم سالم ازو  اگر ما بتوانیم صحیحپس 
 !!ما خواھران گرامیو  برادران

  :گردیم به ادامه بحثمان میحاال بر. البته الزم بود، زیاد مطلب را طوالنی کردم
یا  خواندن اذکار صباح مشغول قرائت روزانه قرآن بعد ازو  نماز صبح گفتیم بعد از

. شویم میدیث حفظ شده یا مرور احاو  یا حفظ حدیث فظیاتیا مرور ح حفظ قرآن
و  رزش کردنو یاو  نآمشغول گوش دادن به تالوت قریا  ھرکدام را که دوست داشتیم
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چون ، خوابیدن را از سرتان بیرون کنیدباید فکر ولی  .شویم مییا گوش دادن به خطبه 
مسلمانان و  یی برای سایر جوانانھا هنمونو  تبدیل به الگوو  قرار است متفاوت باشیم

 . شویم
 ٢٠-١٥ضحی که تقریبًا  شویم تا نزدیکی نماز میمشغول این عبادات متفاوت 

 . باشد یم طلوع آفتـاب دقیقه بعد از
دارای و  رکعت است ٢نماز ضحی . شویم میمشغول خواندن نماز ضحی از آن  بعد

 . گذریم میکنارش  ما به راحتی از پاداش فراوانی است که متأسفانه بسیاری ازو  خیر

َحِدُ�ْم َصَدقَة �يُْصِبُح يلَعَ لُكِّ ُسال« :فرماید می ج پیامبر
َ
فلَُكُّ �َْسبِيَحٍة ، ِمْن أ

َعتَاِن 
ْ
ْمٌر بِالَْمْعُروِف َصَدقٌَة َوَ�ْ�ٌ َعِن الُْمنَْكِر َصَدقٌَة َوُ�ِْزُئ ِمْن َذلَِك َر�

َ
َصَدقٌَة َوأ

يَح   .»تْرَكُعُهَما ِمَن الضُّ
که ی ھر تسبیح، بر شما الزم استی ا صدقه، ازمفاصل بدنک ھر یی ھر روز در ازا«

، دو رکعت نماز چاشتو  از منکر صدقه استی نھو  به معروفامر ، صدقه است، بگویید
 .»رود یممفاصل بشمار  یمصدقه تما

پس اگر به . دارد وجود شصت مفصلو  که در بدن انسان سیصدی دان ییا مآ
باید ، بدھیدی ا صدقه، از مفاصلک ھر یی بخواھید روزانه برا ج رسول خدا ی هفرمود
را ی سنگین ی هتواند چنین صدق یمی آیا کس. شصت صدقه پرداخت کنیدو  سیصد

تمام  ی  هصدق، دو رکعت نماز ضحی توانید ھر روز با خواندن یمشما ولی  ؟بپردازد
 . مفاصل بدن خویش را بپردازید

  :خواندن نماز ضحی مشغول یکی از کارھای زیر شوید بعد از
 تالوت ثابت روزانه -
 صفحه قرآنحفظ روزانه یک  -
 مرور صفحات قرآن -
 حفظ احادیث جدید -
 مرور احادیث حفظ شده -
 خواندن تفسیر -
 خواندن اذکار روزانه -
 دینی ھای کتابمطالعه  -
 گوش دادن به قرآن -
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 مشایخو  گوش دادن به نصیحت علما -
 ورزش -

  کتهن
اینکه در ولی  ،طول روز انجام دھید اش را در ی باال ھمهھا فعالیتو  این عبادات

حضور ذھن و  نشاطو  وقش، کدامیک را انجام دھید بسته به نوع سلیقه ١٠-٩ساعت 
بلکه ، استفاده نکنیدزمانبندی ساعتی توانید از  میریزی  رنامهھنگام بلذا . خودتان دارد

 موارد باال راو  سانتی را ببرید ١٠ در ١٠ای کوچک  رقهو روزه برای خودتان ھر
 . بنویسید

سوم ، دوم این یکی، د که اول باید این را انجام دھمبنویسیمورد  کنار ھر بعد در
 . تا آخر، این

توانید  میو  بندی انجام این کارھا برحسب اھمیت کار مورد نظر باشد البته اولویت
ی را ھای اول انجام شود عالمتکدام کار اینکه باید و  یشخص کردن اھمیت کارمبرای 

 . بگذارید
 : مثالً 

 )٢( تالوت ثابت روزانه -
 )١( حفظ روزانه یک صفحه قرآن -
 )٣( مرور صفحات قرآن -
 )٤( حفظ احادیث جدید -
 )٥( مرور احادیث حفظ شده -
 )٦( خواندن تفسیر -
 )٧( خواندن اذکار روزانه -
 )٨( دینی ھای کتابمطالعه  -
 گوش دادن به قرآن -
 )١٠( مشایخو  گوش دادن به نصیحت علما -
 )٩( ورزش -
- ... )١٠( 
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بندی باال را برای کارھایتان انجام دھید تا مشخص کنید که  ه ھمین ترتیب شمارهب
سپس ، سپس کار دوم. که امروز باید انجامش دھید چیستمھترین کاری و  اولین کار
 . تا آخرو  کار سوم

و  فالن کار را انجام بده ٩ساعت  کنم که مثًال تو در میپس من در اینجا مشخص ن
و  حالتو  شرایطو  بلکه این بستگی به نظر.  ...و  بعد از ظھر فالن کار ٢ساعت  در

و  ھم کارھایت را پشت سرو  حتمًا طبق اولویت پیش بروولی  ،ی خودت دارد روحیه
 . مرتب انجام بده

تا نزدیکی قیلوله مشغول یکی از  نماز ضحی را خواندیماز اینکه  بعد :بحثمانادامه 
ترین  الزمو  مھمترین خواب قیلوله از. کنیم میبعد قیلوله ، شویم میھای باال  عبادت
 بودنش در مؤثرو  ھم از لحاظ پزشکی خوبیو  لحاظ شرعی ھایی است که ھم از خواب

ساعت ١حداکثر تا و  قیلوله خواب قبل از ظھر است. ثابت شده استنشاط انسان 
 .زندگیش را بدست آورد سرو  طول روز الزم است تا بدن نشاط این خواب در. است

به خود به خواب احتیاج  وقت قیلوله خود در، خوابید میما بعد از نماز صبح نی شوقت
البته اذکار . بخوابیدو  غیره را تعطیل کردهو  هھنگام مطالعدر این  .کنید میپیدا 

 : به ترتیب زیر. ھنگام خواب فراموش نشود
  رویم میاول به رختخواب  -
 را ناس)و  فلق، (اخالصسه سوره و  دعا جمع کردهبرای سپس دستمان را  -

آنجایی که و  دستمان سر بعد با دوو  دستمان فوت کرده دو در بعدو  خوانده
  کنیم میبدنمان را مسح  از رسد میدستمان 

  آیة الکرسیخواندن  -

ّ�ِهِ  لرَُّسوُل ٱَءاَمَن ﴿ :آخر سوره بقره ی خواندن دو آیه - نزَِل إَِ�ۡهِ ِمن رَّ
ُ
ٓ أ  ۦبَِما

ِ  لُۡمۡؤِمُنونَۚ ٱوَ  ِ ٱُ�ٌّ َءاَمَن ب َحٖد ّمِن  ۦَورُُسلِهِ  ۦَوُ�ُتبِهِ  ۦَوَمَ�ٰٓ�َِكتِهِ  �َّ
َ
َ� ُ�َفّرُِق َ�ۡ�َ أ

ۖ ُ�ۡفَرانََك َر�ََّنا �َ�َۡك  ۦۚ رُُّسلِهِ  َطۡعَنا
َ
ْ َسِمۡعَنا َوأ ُ ٱَ� يَُ�ّلُِف  ٢٨٥لَۡمِص�ُ ٱَوقَالُوا َّ� 

َِّسينَآ  ۡ�تََسَبۡتۗ ٱۡت وََعلَۡيَها َما َ�ۡفًسا إِ�َّ وُۡسَعَهاۚ لََها َما َكَسبَ  َر�ََّنا َ� تَُؤاِخۡذنَآ إِن �
� َكَما َ�َۡلَتهُ  نَاۚ َر�ََّنا َوَ� َ�ِۡمۡل َعلَۡيَنآ إِۡ�ٗ

ۡ
ۡخَط�

َ
ۡو أ

َ
ِينَ ٱَ�َ  ۥأ َوَ�  اِمن َ�ۡبلَِناۚ َر�َّنَ  �َّ

ٓۚ ٱَ�َا وَ  ۡغفِرۡ ٱَ�نَّا وَ  ۡ�ُف ٱوَ  ۦۖ ُ�َّمِۡلَنا َما َ� َطاقََة َ�َا بِهِ  نَت َمۡولَٮَٰنا فَ  رَۡ�َۡنا
َ
نَاٱأ  نُ�ۡ

 ]٢٨٦-٢٨٥[البقرة:  ﴾٢٨٦لَۡ�ٰفِرِ�نَ ٱ ۡلَقۡومِ ٱَ�َ 
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 : خواندن دعاھای زیر
لْتَها  - سَ ْها وإنْ أرْ محَ تَ نَفْيسِ فارْ كْ سَ هُ فإنْ أمْ عُ فَ نْبِي وبِكَ أرْ تُ جَ عْ ضَ يبِّ وَ كَ رَ مِ باسْ

ظْها بِام فَ نيَ  فاحْ احلِِ كَ الصَّ بادَ ظُ بِهِ عِ فَ ْ  ١. حتَ

ظْها وإنْ  - فَ يَيْتَها فاحْ ْياها إنْ أحْ ا وحمَ اهتُ فَّاها لَكَ ممَ تَ نَفْيسِ وأنْتَ تَوَ لَقْ مَّ أنْتَ خَ اللَّهُ

مَّ إينِّ أسأَلُكَ العافِيَةَ  ا اللَّهُ رْ هلَ فِ تّها فاغْ  ٢. أمَ

بَادَ  - بْعَثُ عِ مَ تَ وْ ابَكَ يَ ذَ بِّ قِنِى عَ  ٣. كَ رَ

يَا - أَحْ مَّ أَمُوتُ وَ كَ اللَّهُ مِ  ٤بِاسْ

يْكَ  - ي إِلَ رِ تُ أَمْ ضْ فَوَّ يْكَ وَ ي إِلَ هِ جْ تُ وَ هْ جَّ وَ يْكَ وَ تُ نَفْيسِ إِلَ لَمْ مَّ إِينِّ أَسْ نْتُ ، اللَّهُ آمَ

لِ  سَ بِيِّكَ املُْرْ نَ لِ وَ  ٥. بِكِتَابِكَ املُْنَزَّ
 : خوانیم میم بیدارشدن اذکار بیدار شدن از خواب را اوھنگ

ورُ  - يْهِ النُّشُ إِلَ نَا وَ اتَ ا أَمَ دَ مَ ا بَعْ يَانً ي أَحْ دُ هللاَِِّ الَّذِ َمْ  . احلْ
 : تسبیحات استو  از قیلوله تا نماز ظھر فرصت خوبی برای ذکر ندر بین بیدار شد

 سبحان اهللا وبحمده -

 اهللا ستغفرأ -

 وتب عيل غفريلإرب  -

                                                   
کنم، اگر  را از زمین، بلند می  پروردگارا! به نام تو پھلوی خود را بر زمین نھادم، و به کمک تو آن - ١

ز زندگی دادی، ا ی در حالت خواب روح مرا قبض کردی، آن را ببخشای، و اگر دوباره به او اجازه
 آن محافظت فرما، ھمچنان که از بندگان نیکت محافظت کنی. 

میرانی، مردن و زنده بودنم برای توست و اگر نفسم را  ای و مرا می پروردگارا! تو مرا خلق کرده - ٢
آنچه که بندگان صالحت را  ی وسیلهآن را باز فرستادی از آن ب اگر گرفتی به آن رحم کن و

 کنی محافظت فرما.  محافظت می
 کنی مرا از عذابت نجات ده.  روزی که بندگانت را حشر میپروردگارا!  - ٣

 شوم.  میرم و زنده می ! میابه نام تو ای پروردگار - ٤

 تو بستم... و پشتم را به کارھایم را به تو سپردم... و پروردگارا! من نفسم را تسلیم تو کردم... و - ٥
 پیامبری که فرستادی ایمان آوردم.  به کتابی که نازل نمودی و رویم را به سوی تو کردم... و
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 اال باهللا قوة حول وال ال -

 سبحان اهللا -

 اكرباهللا  -

 هللا احلمد -

 آل حممد حممد وعىل عىل اللهم صىل -

 للمؤمنني وللمؤمنات اللهم اغفر -
 . توانید انجام دھید مییا ھرکار خیر دیگری که و  دعاھاو  دیگر اذکارو 

مسیر رفتن به  در. شویدمسجد حاضر  سعی کنید قبل از اذان ظھر دراز آن  بعد

لْ : مسجد این دعا را بخوانید ي نوراً ويف (اللهمَّ اجعَ ِ بِي نُوراً ويف لِساينِ نُوراً ويف بَرصَ لْ يف قَ

نْ  تِي نوراً ومِ ْ نْ حتَ قِي نوراً ومِ نْ فَوْ ي نوراً ومِ ينِي نوراً وعن يَسارِ عي نُوراً وعن يَمِ مْ سَ

ظِمْ يلِ نوراً) ميأما لْ يلِ يف نَفْيسِ نوراً وأعْ عَ ي نوراً واجْ لْفِ   ...نوراً ومنْ خَ

تَحْ يلِ : بگوییدو  مسجد شدید پای راستتان را اول بردارید وارد یوقت بعد و مَّ افْ (اللَّهُ

( َتِكَ محْ ابَ رَ ی وقت بعد. رکعت نماز تحیة المسجد بخوانید ٢بنشینید از اینکه  قبلو  أَبْوَ
 جواب اذان را بدھیدو  حال قرآن خواندن بودید قرآن را ببندید اگر در، شد گفتهاذان 

ىلَ ی مؤذن گفت وقت فقط. کنیدبه این شیوه که ھرچه مؤذن گفت را تکرار  يَّ عَ حَ

الَةِ  الَحِ یا  الصَّ فَ ىلَ الْ يَّ عَ ةَ إالَّ باهللا): دیشما بگوی حَ لَ وال قوَّ وْ  ج پیامبر بر آخر درو  (الحَ

ىلَ : بگوییدو  صلوات بفرستید يلِّ عَ مَّ صَ ولِكَ  اللَّهُ سُ رَ كَ وَ بْدِ دٍ عَ َمَّ يمَ ، حمُ اهِ ىلَ إِبْرَ يْتَ عَ لَّ امَ صَ ، كَ

دٍ  َمَّ آلِ حمُ دٍ وَ َمَّ ىلَ حمُ كْ عَ ارِ بَ )، وَ يمَ اهِ ىلَ إِبْرَ تَ عَ كْ امَ بَارَ بِّ : این دعا را بخوانید وبعدكَ مَّ رَ (اللَّهُ

الةِ القائِمةِ  الصَّ ةِ وَ ةِ التَّامَّ وَ عْ ذهِ الدَّ ةَ ، هَ يلَ ضِ يلَةَ والفَ سِ داً الوَ َمَّ قاماً حمموداً الذي وابْ ، آتِ حمُ ثْهُ مَ عَ

( تَهُ دْ عَ  یا اینکه مشغول دعاکردن شوید اقامه را بخوانیدو  رکعت نماز بین اذان ٢بعد  ١وَ
مسجد مشغول  در. کردن شوید ذکرو  یا مشغول تسبیحات و یا اینکه قرآن بخوانید

                                                   
و وسیله (مقامی واال در بھشت)  ج محمد به، ندای کامل و نماز برپاشدهپروردگار این بارالھا! ای - ١

 . ل بگرداننای ای، فرموده! و او را به مقام نیکویی وعده عنایت فرمافضیلت را 
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آمدن  ازاما قبل . فقط مشغول عبادت باشید. ی مسائل دنیایی نباشید حرف زدن درباره
، به خود عطر بزنید ،بگیرید وضو خانه در. دمرتب باشیو  به مسجد سعی کنید منظم

ی مؤکد نماز ھا سنتبعد از اذان . لباس تمیز به تن کنیدو  سرتان را شانه کنید
 . فراموشتان نشود

از نماز  رکعت قبل ٤، صبح نماز رکعت قبل از ٢: نماز بعد ازو  مؤکد قبل یھا سنت
 عشاء نماز رکعت بعد از ٢و  مغرب نماز رکعت بعد از ٢، آن از بعدرکعت  ٢و  ظھر

ی فِ : فرماید می ج پیامبر َعْشَرَة َرْکَعًة ِسَوی اْلَفِریَضِة َبَنی ی َلْیَلٍة ِثْنتَ و  َیْوٍم ی (َمْن َصلَّ
ِة)ی الله َلُه َبْیًتا فِ   اْلَجنَّ

، نماز سنت بخواند رکعت ١٢نمازھای فرض  طول شبانه روز عالوه بر کسی در«
 ».کند میبھشت یک خانه برایش بنا  خداوند متعال در

 . خانه٧٢٠٠شود میسال  ٢٠در، خانه ٣٦٥سال  در، خانه ٣٠ماه  یعنی در
 . این خیر محروم نکن پس خودت را از

الُمؤَّذنُوَن «: فرماید می ج پیامبر. اجر فراوانی استو  اذان گفتن ھم دارای خیر
روز قیامت  ترین مردمان در مؤذنان گردن دراز«. »أعناقاً يَْوَم الِقياَمةِ  أْطَوُل انلَّاِس 

ُ «: فرماید میھمچنین  ».ھستند
َ

َال �َْسَمُع َمَدى َصوِْت الُمؤَّذِن جّن وال يشٌء إِالَّ َشهَد هل
شنود مگر اینکه  میچیز دیگری صدای مؤذن را نو  انسو  جن کسی از« »يَْوَم الِقيامة

 ».دھند میروز قیامت برایش گواھی 
این خیر فراوان  امکان اذان گفتن را دارند خودشان را ازو  پس افرادی که توانایی

اما اذان گفتن دارای آدابی است که متأسفانه کم کسی آن را رعایت . محروم نکنند
 . کند می

راضی  اومردم از و  میان مردم خوش اخالق باشد مؤذن باید فردی باشد که در -
 . برای مؤذن تأکیدش بیشتر استولی  ھمه کس باید اینگونه باشد. باشند

مرتکب و  صحیحی داشته باشدو  مؤذن باید فردی باشد که شخصیت سالم -
منظورم این . گناھان باطنی گناھان ظاھری نشود با دوری کردن ازو  منکرات

 در ،خداوند متعال را داشته باشدپنھانی تقوای  اینکه باید در است که عالوه بر
 . ظاھری خودش را دور کندو  رمیان مردم ھم از گناھان آشکا
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سرش را به این و  گوید الزم نیست که بدن میمیکروفن اذان  مؤذن اگر در -
میکروفن  اما اگر در، ایستد میصاف و  بلکه مستقیم آن طرف بچرخاندو  طرف

 علی الفالح) ي(حو  علی الصالة) يھنگام (ح است که دراذان نگفت سنت 
 . برود بیشترتا صدایش  بچرخاند به چپ دومو  سرش را اول به راستگفتن 

  :صفت اذان شرعی به شکل زیر است -
 ُ ربَ ُ اهللا أَكْ ربَ  اهللا أَكْ

 ُ ربَ ُ اهللا أَكْ ربَ  اهللا أَكْ

هَ إِالَّ اهللاَُّ دُ أَنْ الَ إِلَ هَ  بار) ٢( أَشْ

دُ أَنَّ  هَ ولُ اهللاأَشْ سُ ا رَ دً َمَّ  بار)٢( حمُ

الَةِ  ىلَ الصَّ يَّ عَ  بار)٢( حَ

الَحِ   فَ ىلَ الْ يَّ عَ  بار)٢( حَ

مِ  نَ النَّوْ ٌ مِ ريْ الَةُ خَ  مخصوص نماز صبح بار)٢( الصَّ

 ُ ربَ ُ اهللا أَكْ ربَ  اهللا أَكْ

هَ إِالَّ اهللاَُّ  بار)١( الَ إِلَ
مشروع و  حد معتدل بلکه باید در، النی کردن الفاظ اذان مشروع نیستطو -

کشند که از معنای اصلیش  میبعضی افراد ھستند که آنقدر کلمات را . باشد
، این نوع اذان مشروع نیست. شود میموسیقی و  شبیه به آوازو  شود میخارج 

نی شود که شبیه نه زیاد طوالو  بلکه باید نه زیاد سریع باشد که مثل اقامه شود
 . میانهو  معتدلبلکه حد ، غنا شودو  موسیقی

افرادی که . بلند استو  کشیدهو  افرادی باید اذان بگویند که صدایشان زیبا -
 . صدای خوبی ندارند بھتر است که اذان نگویند

چون شیطان به افرادی که ، یاد نبرد گفتن باید اخالص را از موقع اذان در -
پس ، زند میاذان گفتن سر و  امامتو  وقت قرائت صدایشان زیباست در

 . مواظب نیتت باش
 . بین جمالت اذان فاصله بیانداز -
 . اذان را بخوان ذان ھم دعای بعد ازبعد از ا -
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 . دربین جمالت اذان خودداری شود (و) از به کار بردن حرف -
شرع نیامده خودداری  قبل از اذان که درو  از به کار بردن جمالتی بعد از اذان -

 . شود
 : به صورت زیر استھم  گفتناقامه  -

 ُ ربَ ُ اهللا أَكْ ربَ  اهللا أَكْ

هَ إِالَّ اهللاَُّ دُ أَنْ الَ إِلَ هَ  بار) ١( أَشْ

ولُ اهللا سُ ا رَ دً َمَّ دُ أَنَّ حمُ هَ  بار)١( أَشْ

الَةِ  ىلَ الصَّ يَّ عَ  بار)١( حَ

الَحِ   فَ ىلَ الْ يَّ عَ  بار)١( حَ

الَةُ  امَتِ الصَّ دْ قَ  بار)٢( قَ

 ُ ربَ ُ اهللا أَكْ ربَ  اهللا أَكْ

هَ   بار)١( إِالَّ اهللاَُّالَ إِلَ
 ھنگام نماز جماعت در. اخالص بخوانیدو  بعد نمازتان را ھمراه با جماعت با خشوع

انگشتان پایتان و  باز کنید میپایتان را کو  روبه قبله ایستاده. صفتان را محکم کنید
سواک مو  عطر زدن. راستتان بچسبانیدو  پایتان را به پای نفرات چپ. روبه قبله باشد

م نمازخواندن با صدای بلند نماز نخوانید که نفر کنارتان اھنگ در. زدن یادتان نرود
دعاکردن  ھا هسجد در. بخوانید آرامش نمازتان راو  با طمأنینه. دچار تشویش شود

نمازھای سنت . اذکار بعد از نماز فراموشتان نشود؛ بعد از اتمام نماز. فراموشتان نشود
. رکعت بعد از آن را بخوانید ٢مثًال بعد از ظھر . ز یادتان نرودنمازھای فرض ھم ا بعد از

گرنه به خانه و  دقرآن بخوانیو  توانید درمسجد بمانید میاگر خواستید از آن  بعد
 درو  را یاد گرفتهھا  آن ھایی که قرار است ھمان. مشغول عبادت شویدو  بازگشته

و  حفظو  قرائت. ایم قرار دادهرمضان را شروعی برای آن و  زندگیمان عملی کنیم
توانید  میھمچنین . خواندن آنو  حفظ حدیث. خواندن تفسیر قرآنو  تالوت
خواندن و  سعی کنید عالوه بر حفظ قرآن. نیددینی دیگری را مطالعه ک ھای کتاب
، عقیدتی، مثل کتابی فقھی؛ استفاده کنید زین دیگر ھای کتاباز  حفظ حدیث و تفسیر

تان چه  روزانه ی برنامه سعی کنید حتمًا در. سیاسیو  یا کتابی فکریو  آدابو  قاخال
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چون چیزی که امروز . باشید های مطالعاتی داشت غیر رمضان برنامه چه درو  رمضان در
و  ی فراوانھا هزمین خواندن کتاب درو  مسلمان به آن بسیار محتاج است مطالعه

یعنی ؛ ای یک کتاب را بخوانید ھفته حداقلو  وقتتان استفاده کنید از. متعدد است
 . صفحه کتاب مطالعه کنید ٥٠حداقل روزی 

مگر ، یتان گلچین کنمتوانم االن آنان را برا میمفید زیاد ھستند که ن ھای کتاب
برای رمضان ولی  آینده این کار را انجام دھم ھای کتاب شاء الله عمر باقی بماند در نإ

خوب و  ا که معرفی کردم مطالعه کنید بسیار مفیدتفسیری ر ھای کتاباگر بتوانید 
 . بعد نماز عصر را ھم بخوانید. خواھد بود
 تانبقیه روز درشادابی و  نشاط چون اثر بدی در، عصر را نخوابیدو  ظھر بعد از

 . بلکه خواب قیلوله برایتان کافی است. خواھد داشت
کنید مگر اینکه کاری عصر از رفتن به بیرون مخصوصًا بازار خودداری  بعد از

قبل . ھای مغرب فرصت مناسبی برای دعا کردن است نزدیکی. ضروری داشته باشید
را  آن توانید میاگر یادتان رفت ولی  را بخوانید (عصر) از مغرب سعی کنید دعای مساء

دعای مساء ھمان دعاھای صبحگاھی است فقط بعضی . نماز مغرب ھم بخوانید بعد از
 : یعنی به صورت زیر است. کند میالفاظش تغییر 

  والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، احلمد هللا وحده -

 بعد خواندن آیة الکرسی -
 ناس)و  فلق، (اخالص یھا هخواندن سور -
وَ عىل السميعُ  - الَ يف السامءِ وهُ هِ يشءٌ يف األرضِ وَ عَ اسمِ بسم اهللا الذي ال يرضُّ مَ

 (سه مرتبه). العليمُ 

مَّ  - يناللَّهُ افِنِي يف بَدَ عي، عَ مْ مَّ عافِني يف سَ ي، اللَّهُ مَّ عافِنِي يف بَرصَ ال إله إالَّ ، اللَّهُ

رِ . أنت فْ وذُ بِكَ من الكُ مَّ إين أعُ رِ ، اللَّهُ قْ ِ ، والفَ ربْ نْ عذابِ القَ وذُ بِكَ مِ مَّ إين أعُ الَ ، اللَّهُ

 . إله إالَّ أنْتَ 

َتِكَ  - محْ يومُ بِرَ يُّ يا قَ ٍ يا حَ نيْ نِي إىل نفيس طرفَةَ عَ لّهُ والَ تَكِلْ لِحْ يل شأينِ كُ  . أستَغِيثُ أصْ
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ك ما  - دِ عْ وَ كَ وَ دِ هْ ك وأنا عىل عَ بْدُ تني وأنا عَ لَقْ يبِّ ال إلهَ إالَّ أنْتَ خَ مَّ أَنْتَ رَ اللَّهُ

نُوبَ إالَّ  فر الذُ فر يل فإنَّه ال يَغْ أنتَ  استطعْتُ أَبُوءلك بِنعمتك وأَبوءُ لك بذنبي فاغْ

نَعتُ  ِّ ما صَ وذ بكَ من رشَ  . أعُ

يْبِ والشهادة - َ الغَ
املِ مَّ عَ لَّ يشءٍ ومليكه، فاطِرَ السموات واألرض، اللَّهُ بَّ كُ أشهدُ ، رَ

ِّ الشيطان ورشكِهِ وأن أقرتف عىل  وذُ بِكَ من رشِّ نفيس ومن رشَ أن ال إله إالَّ أنت أعُ

هُ إىل مسلم رَّ  . نفيس سوءاً أو أجُ

ةِ اللَّ  - رَ نيا واآلخِ ألُك العافية يف الدُّ مَّ إينِّ أسْ و والعافية يف ديني ، هُ فْ مَّ إينِّ أسألك العَ اللَّهُ

ايل يل ومَ نْيايَ وأهْ نْ روعايت، ودُ آمِ ورايت وَ ْ عَ رتُ مَّ اسْ مَّ احفظني من بني يديَّ ، اللَّهُ اللَّهُ

نْ فَوقِي وأَعُ  يل ومِ امَ نْ شِ نْ يميني وعَ عَ لْفي وَ نْ خَ نْ حتتيومِ  . وذُ بعظمتك أن أُغتال مِ

ورُ  - وتُ وإليك النُشُ يا وبكَ نَمُ مَّ بِكَ أمسينَا وبِكَ أصبحنا وبِكَ نَحْ  . اللَّهُ

ة أبينا إبراهيم ، أمسينا عىل فِطرة اإلسالم وكلمة اإلخالص - َمدٍ وملَّ بِيَّنا حمُ ودين نَ

سلامً وما كان من املُرشكني نيفاً مُ  . حَ

دُ هللا، كُ هللاأمسينا وأمسى املُلْ  - هَ إالَّ اهللا وحده ال رشيك له، واحلَمْ له املُلْك ولَهُ ، الَ إلَ

لِّ يشءٍ قَديرٌ  و عىل كُ دُ وهُ ها ، احلَمْ َ ما بعدَ ريْ ألُك خري ما يف هذه الليلة وخَ بِّ أسْ رَ

 ِ وءِ الكِربَ ل وسُ سَ وذُ بِكَ من الكَ بّ أعُ وذُ بِكَ من رشِّ هذه الليلة ورشِّ ما بعدها رَ ، وأعُ

 ِ ربْ ابٍ يف القَ ذَ عَ ابٍ يف النارِ وَ ذَ وذُ بِك من عَ  . ربِّ أعُ

لَقَ  - ِّ ما خَ اتِ من رشَ تِ اهللا التَّامَّ لِامَ وذُ بِكَ  (سه بار) أعُ

 بار) ١٠٠( سبحان اهللا وبحمده -

 بار) ١٠٠( استغفراهللا -

هُ  - لَ هُ املُْلْكُ وَ يكَ لَ ِ هُ الَ رشَ دَ حْ هَ إِالَّ اهللاَُّ وَ يرٌ الَ إِلَ ءٍ قَدِ ْ لِّ يشَ ىلَ كُ وَ عَ هُ دُ وَ َمْ  بار) ١٠( احلْ

بًّا - يتُ بِاهللا رَ ضِ الَمِ ، رَ سْ بِاإلِ بِيًّا، دِينًاوَ دٍ نَ مَّ حَ بِمُ  وَ

دٍ  - َمَّ ىل آلِ حمُ عَ دٍ وَ َمَّ لِّمْ عىل حمُ سَ لِّ وَ مَّ صَ  بار) ١٠( اللَّهُ
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 برای افطارسنت این است که . دیرا آماده کن تانکردن باید خود برای افطار بعد
ود ش میاش گفته  وقت حقیقی برخی اماکن اذان مغرب دیرتر از در. کردن عجله کرد

شفق قرمز و  قرص خورشید ناپدید شدوقت  بلکه ھر. که این کار مخالف با سنت است
چون افق ھرشھری به نسبت شھر دیگر ، آسمان پدید آمد ھنگام اذان مغرب است در

، خوردن که افطاری کردید قبل از میھنگا. متوجه بود ھایی است که باید تفاوتدارای 
و  اگر نبود با آب، افطار شودمستحب است که با خرما . الله گفتن فراموشتان نشود بسم

بعد از اینکه چیزی را . شکند میاش را  روزه یا نوشیدنی دیگرو  اگر نبود با ھر خوراکی

بَ : خواند میآبی نوشید این دعا را خورد یا  وقُ ، الظَّمأُ (ذَهَ رُ تَلَّتِ العُ رُ إِنْ ، وابْ ثَبَتَ األجْ وَ

 ١شاءَ اهللاَُّ تَعاىل)
بعد اذکار بعد از و  اگر در مسجد بودی نمازت را بخوان، اما بعد از اینکه افطار کردی

ی به خانه وقت سعی کن. اما نماز سنتت را در خانه بخوان که اجرش بیشتر است. نماز
مواقع اشتباه ما در این  .یزیادی نخور غذای، خوردن شدیمشغول غذا و  برگشتی

رود که قرار  مییادمان و  ایم رود برای چه روزه گرفته میمسلمانان این است که یادمان 
 . صرفه جویی را یاد بگیریمو  قناعتو  کم خوریو  است صبر

 نماز عشاءخورند که برای  میولی متأسفانه بسیاری از مردم بر سر سفره آنقدر غذا 
من توصیه . باشد می ج این مخالف سنت رسول الله و توانند سرپا بایستند میتراویح نو 

ھنگام افطارکردن قبل از خوردن غذای اصلی  در، خواھران عزیزو  کنم برادران می
اید به  کرده از غذایی را که تھیه میبعد ک. آن را بخوریدو  را تھیه کرده مقداری سوپ

بلکه این غذا را برای . نگذارید کامال سیر شویدولی  .ی مصرف کنیدعنوان غذای اصل
تراویح و  ھم در موقع نماز عشاءو  تر است اینگونه ھم بدنتان راحت. سحری نگه دارید

ی برای سحری وقت و راحت خواھد بودو  ھم خوابتان سبکو  تر خواھید بود سرحال
بیشتر غذا  میتوانید ک می است کهوقت  آنو  لود نخواھید بودآخواب ، شوید میبلند 

 . بخورید تا در طول روز احساس گرسنگی شدید نکنید
استراحت و  لودگیآتا رمضانمان با خواب  مبر این روش تمرین کنی مپس سعی کنی
 . زیاد سپری نشود

                                                   
 . ن شاء الله ثبت شده استإپاداش روزه  اجر و شدند وھا تر  و رگتشنگی برطرف شد  - ١
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و  بین مغرب در. حمد خداوند متعال فراموش نشودو  بعد از غذا خوردن ھم شکر
  ... ...و  تسبیحاتو  ذکر، نآقرائت قر، شویدعشاء ھم مشغول عبادت 
خواندن نماز عشاء که در . تراویح در مسجد حاضر شویدو  بعد برای نماز عشاء

توان آن را در خانه به  میو  ز تراویح سنت استاما نما، استواجب  جماعت و مسجد
ولی  داند که در کجا نماز بخواند میھرکسی خودش بھتر . ه ھم خوانددھمراه خانوا

 . ثوابش بیشتر خواھد بود و نماز در مسجد اجر
 . عشاء یادتان نرودو  نمازھای سنت بعد از مغرب
با توجه به . رکعت است ١١رأی صحیح این است که . اما نماز تراویح یا قیام اللیل

ولُ اهللاَِّ«: فرماید میکه  لعائشه المؤمنین ام حدیث سُ انَ رَ ا كَ الَ  ج مَ انَ وَ مَضَ يدُ ىفِ رَ زِ يَ

هِ  ِ ريْ ةً ىفِ غَ عَ كْ ةَ رَ َ رشْ  عَ دَ ىلَ إِحْ  ١١از  بیشترغیر رمضان و  در رمضان ج رسول الله« ؛»عَ
 .»خواند مین رکعت نماز

بعد استراحتی ، شود میرکعت خوانده  ٤اول . رکعت است ٢رکعت  ٢نماز تراویح 
 ٢که اول ، ترو ماند سه رکعت می. شود میدیگر خوانده  سپس چھار رکعت، مختصر

رکعت  ٨رمضان این سه رکعت را با  در. رکعت به تنھایی ١بعد ، شود میرکعت خوانده 
، ثواب استو  ت خواند که دارای اجراگر کسی آن را ھمراه با جماع. خوانند میتراویح 

ن قبل از اذاو  سحری خوردن اواخر شب یعنی بعد از اما اگر کسی این سه رکعت را در
کند که بعد از رمضان  میچون اینگونه عادت . پاداشش بیشتر استو  ح بخواند اجرصب

 . ترش را ھمین موقع بخواندو ھم نماز

وسِ (: سنت است که این دعا را بخوانیم ،ترو بعد از خواندن نماز دُّ بْحانَ املَلِكِ القُ سُ

وحِ  ةِ والرُّ بُّ : گوید میسپس  و بار)٣( )ربِّ املَالئِكَ )(رَ وحِ الرُّ ةِ وَ  . املَْالَئِكَ
 . ماه رمضان است ای که اینجا قابل ذکر است مسئله قنوت در فقط نکته
 خواند میرکوع امام قنوت  تر بعد ازو رکعت آخر نیمه دوم ماه رمضان در معموًال در

 . ولی متأسفانه خالی از اشتباه نیست
رمضان جز غیر و  انرمض درست بودن قنوت درو  مورد مشروعیت اوًال علماء در

رأی صحیح این است که قنوت برای نیمه دوم ماه رمضان از ، دقنوت نازله اختالف دارن
حال . این امر است بلکه فعل بعضی از صحابه دلیل بر، ثابت نشده است ج رسول الله
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نوع قنوت خواندن ولی  شب آخر ماه رمضان سنت باشد ١٥بر فرض اینکه قنوت 
 : به این خاطر که؛ اشتباه استامامان  بسیاری از

 . حالی که قنوت باید کوتاه باشد در قنوتشان بسیار طوالنی است -
 . کنند که اصل این است که صدایشان آرام باشد میصدایشان را بلند  -
 . آواز استو  ھمراه با لحن -
 . خود را به مشقت انداختن استو  سجعو  دارای نظم -
آماده کردن آن سختی زیادی به و  کردندرست  درشود که  میدر آن  دعاھایی -

 . جالب توجه باشدو  زیباو  ه تا خوبخرج داده شد
ھم و  یعنی دعای قبلی با بعدی ھم قافیه، نوع دعاھا تبدیل به شعر شده است -

 . نیست وارد سنت ن نوع دعا کردن درآوا است که ای
 : خواست قنوت بخواند الزم است قنوتش به شکل زیر باشد کسیاما اگر 

 . شده است وارد دعاھایی را بخواند که در سنت -١
 . با گریه بخواندو  با حالتی ناراحتو  دعا را با صدای آرام -٢
 . خودداری کندھا  آن آھنگ دادن بهو  از کشیدن کلمات -٣
 . یش را زیاد طوالنی نکنددعا -٤

 : به روش زیر است قنوت اما صفت دعای مشروع در
 : اینگونه باید دعایش را شروع کند

يْتَ  -١ دَ نْ هَ نَا فِيمَ دِ مَّ اهْ يْتَ ، اللَّهُ افَ نْ عَ افِنَا فِيمَ عَ يْتَ ، وَ لَّ نْ تَوَ نَا فِيمَ لَّ تَوَ نَا فِيامَ ، وَ كْ لَ بَارِ وَ

طَيْتَ  يْتَ ، أَعْ ا قَضَ َّ مَ قِنَا رشَ يْكَ ، وَ لَ ىضَ عَ الَ يُقْ ىضِ وَ يْتَ ، إِنَّكَ تَقْ الَ نْ وَ لُّ مَ إِنَّهُ الَ يَذِ

يْتَ  الَ تَعَ نَا وَ بَّ تَ رَ كْ بَارَ  . تَ

يكَ  -٢ عاصِ َ مَ يْنَنا وبَنيْ ُولُ بَ يَتِكَ ما حيَ شْ نْ خَ نا مِ مْ لَ مَّ اقْسِ نا بِهِ ، اللَّهُ بَلِّغُ تِكَ ما تُ نْ طاعَ مِ وَ

نَّتَكَ  نْ ، جَ ائبَ الدُّ يْنا مَصَ لَ نُ بِهِ عَ َوِّ نَ اليَقني ما هتُ مِ نا وَ ارِ امعنا وأبْصَ نا بأسْ تِّعْ مَّ مَ يا؛ اللَّهُ

يَيْتَنا تِنا ما أحْ وَّ قُ ثَ منَّا، وَ ارِ لْهُ الوَ عَ نا، واجْ نْ ظَلَمَ لْ ثأْرنا عىل مَ عَ اجْ نْ ، وَ نا عىل مَ ْ وانْرصُ

يبَتَنا يف دِينِنا صِ لْ مُ عَ ْ ال جتَ انا وَ ال ، عادَ نا وَ ِّ َ مهَ ربَ نْيا أكْ لِ الدُّ عَ ْ ال جتَ ناوَ لْمِ بْلَغَ عِ ال ، مَ وَ

محُنا رْ نْ ال يَ يْنا مَ لَ لِّط عَ  . تُسَ

ابَ النَّارِ  -٣ ذَ قِنَا عَ نَا وَ نُوبَ نَا ذُ رْ لَ فِ نَّا فَاغْ نَا آمَ نَا إِنَّ بَّ  . رَ
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ِنيَ  -٤ امحِ ُ الرَّ ريْ أَنْتَ خَ ْنَا وَ محَ ارْ نَا وَ رْ لَ فِ اغْ نَّا فَ نَا آمَ بَّ  . رَ

نَا وَ  -٥ نُوبَ نَا ذُ رْ لَ فِ نَا اغْ بَّ ينَ رَ افِرِ مِ الْكَ وْ قَ ىلَ الْ ا عَ نَ ْ انْرصُ نَا وَ امَ ثَبِّتْ أَقْدَ ا وَ نَ رِ نَا يفِ أَمْ افَ َ  . إِرسْ

داً  -٦ شَ نَا رَ رِ نْ أَمْ نَا مِ يِّئْ لَ هَ َةً وَ محْ نْكَ رَ نْ لَدُ نَا آتِنَا مِ بَّ  . رَ

٧-  ْ ال جتَ نِ وَ يامَ ِ ا بِاألْ ونَ بَقُ ينَ سَ انِنَا الَّذِ وَ خْ ِ إلِ نَا وَ رْ لَ فِ نَا اغْ بَّ نُوا رَ ينَ آمَ الًّ لِلَّذِ لُوبِنَا غِ لْ يفِ قُ عَ

يمٌ  حِ وفٌ رَ ؤُ نَا إِنَّكَ رَ بَّ  . رَ

ريُ  -٨ يْكَ املَْصِ إِلَ بْنَا وَ يْكَ أَنَ إِلَ نَا وَ لْ كَّ يْكَ تَوَ لَ نَا عَ بَّ رْ . رَ فِ اغْ وا وَ رُ فَ ينَ كَ نَا فِتْنَةً لِلَّذِ لْ عَ ْ نَا ال جتَ بَّ رَ

عَ  نَا إِنَّكَ أَنْتَ الْ بَّ نَا رَ َكِيمُ لَ يزُ احلْ  . زِ

ابُ  -٩ هَّ وَ َةً إِنَّكَ أَنْتَ الْ محْ نْكَ رَ نْ لَدُ نَا مِ بْ لَ هَ تَنَا وَ يْ دَ دَ إِذْ هَ نَا بَعْ لُوبَ غْ قُ نَا ال تُزِ بَّ  . رَ

ابَ النَّارِ  -١٠ ذَ قِنَا عَ نَةً وَ سَ ةِ حَ رَ خِ يفِ اآلْ نَةً وَ سَ يَا حَ نْ نَا آتِنَا يفِ الدُّ بَّ  . رَ

ْنا -١١ محَ لناوارْ نااللهم اغفرْ قْ زُ افِناوارْ ناوعَ دِ  . واهْ

افَ والغِنَى -١٢ فَ ى والعَ  والتُّقَ  . اللهم إنا نسألك اهلُدَ

لُوبَنا عىل طاعتك -١٣ فَ قُ ّ فَ القلوبِ رصَ ّ  . اللهم يا مُرصَ

لُوبَنا عىل دينك -١٤ لُوبِ ثَبِت قُ لِبَ القُ قَ  . يا مُ

بْنَاوبك  -١٥ لناوإليك أَنَ كَّ نَّاوعليك تَوَ ناوبك آمَ لَمْ نَااللهم إنَّا نعوذُ اللهم لك أسْ مْ اصَ خَ

وتُون نْسُ يَمُ نُّ واإلِ لَّناأنْتَ احليُّ الذي ال يموتُواجلِ تِكَ ال إلهَ إال أنتَ أن تُضِ  . بِعِزَّ

لِحْ لنا دنيانا التي فيها  -١٦ ةُ أَمرناوأصْ مَ صْ لِحْ لنا ديننا الذي هو عِ اللهم أصْ

ل عَ ناواجْ ادُ عَ ناوأصلحْ لنا آخرتنا التي فيها مَ اشُ عَ ل  مَ عَ احلياةَ زيادةً لنا يف كل خريواجْ

نْ كلِّ رش  . املوتَ راحةً لنا مِ

لِ اللهم إنا نَسأَلُكَ من اخلريِ  -١٧ لِهِ ما عَ لِهِ وآجِ لِهِ عاجِ ونعوذُ بك من كُ لَمْ عْ نَا منه وما مل نَ مْ

لَمْ  نَا من وما مل نَعْ لِمْ لِهِ ما عَ لِهِ وآجِ بَ . الرش كله عاجِ نْ  ونسألكَ اجلَنَّة وما قَرَّ إليها مِ

نْ قولٍ أو عمل ب إليها مِ ونسألك من خريِ ما . قولٍ أو عملونعوذ بك من النارِ وما قَرَّ
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كَ ونبيكُ  ونعوذُ بك من رش ما استعاذك منه عبدُ بِيُّكَ كَ ونَ بْدُ ونسألكَ أن . سألكَ عَ

يْتَهُ لنا خرياً  لَّ قضاءٍ قَضَ  . جتعلَ كُ

وَ والعافيةَ و -١٨ فْ افاةَ يف الدنيا واآلخرةِ اللهم إنا نسألكَ العَ رامِ . املُعَ كْ يا . يا ذا اجلَاللِ واإلِ

 . حيُّ يا قيوم

اءِ  -١٩ دَ تَةِ األعْ امَ اءِوشَ ضَ وءِ القَ اءِوسُ قَ كِ الشَّ رَ ودَ دِ البَالءِ هْ  . اللهم إنا نعوذُ بك من جَ

تِكومجيع  -٢٠ مَ أَةِ نِقْ وفَجْ لِ عافيتكَ وُّ ُ وحتَ تِكَ مَ الِ نِعْ وَ طِكاللهم إنا نعوذُ بك من زَ خَ  . سَ

لِ واهلَمِ وعذابِ القرب -٢١ زِ والكسلِ واجلُبْنِ والبُخْ جْ اللهم . اللهم إنا نعوذُ بك من العَ

الها وْ ليُّها ومَ اهاأنت وَ كِّ نْ زَ ها أنت خريُ مَ كِّ واهاوزَ نَا تَقْ اللهم إنا نعوذُ بك . آتِ نفوسَ

لْمٍ ال ينفعومن قلبٍ ال خيشعومن نفسٍ ال تشبعومن دعوةٍ ال يٌ  ابُ هلامن عِ تَجَ  . سْ

نَّااللهم إِنِّ  -٢٢ ِبُّ العفوَ فاعفُ عَ وٌّ حتُ فُ  . كَ عَ

نَةً وقِنَا عذابَ النار -٢٣ سَ ويف اآلخرةِ حَ نَةً سَ  . اللهم آتنا يف الدنيا حَ

نَاءً  -٢٤ ال نُحيصِ ثَ نْكَ وبِكَ مِ تِكَ وبَ قُ نْ عُ افاتكَ مِ عَ وبمُ طِكَ خَ اكَ من سَ ضَ اللهم إنا نعوذُ بِرِ

نَيْتَ  ك عليكأنت كام أثْ سِ  . عىل نَفْ

لِّ عىل النَّبِيِّ ِ األُ  -٢٥ لَّمْ  مياللهم صَ سَ   .وصحبه وَ
موقع برای دعا و  اینجا دوست دارم به این مطلب اشاره کنم که بھترین مکان در

و  کردن در سجده است که نزدیکترین مکانی است که بنده به خداوند نزدیک است
ه اگر در نماز البت، غیر نماز باشد یا دردر نماز  چه. بھترین مکان برای اجابت دعا است

 . باشد که چه بھتر
توانی قرآن بخوانی یا مشغول عبادتی  میاگر خواستی ، بعد از خواندن نماز تراویح

 . نماز عشاء خواندن دعای خوابیدن فراموش نشود ھنگام خوابیدن بعد ازو  دیگر شوی
دیگر و  دتر از خواب بیدار شویکنم که زودتر بخوابی تا بتوانی زو میاما من توصیه 

نماز  که بعد ازاین بوده است  مسلمانان برو  سنت اسالم. در طول روز خوابت نیاید
یگر تا شب یا تا دو  زود بیدار شوندصبح و  شب برای نماز شبو  عشاء زود بخوابند

آنان امروز ، کند میروش مسلمانان فرق و  متأسفانه امروز برنامهولی  ،قیلوله نخوابند
بیدار وقت  تا دیر؛ برند میی زندگیشان به کار  نحوه کافران را درو  روش غربیان
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تماشا کردن و  ماھوارهو  مانند آن ھم نه برای عبادت بلکه برای تماشای تلویزیون می
روز ھم تا لنگه و  صبح ھم برای نماز دیر بلند شدهو  ...و  ناشرعی ھای فیلمو  فوتبال

 . خوابند میظھر 
گاه باشید که این حیلهو  ادرانبر خواھد ما  مینیرنگ کافران است که و  خواھرانم آ

 . ھای کاذب بکشانند ھیجانو  گذارنی خوشو  غفلتو  پروری تنو  را به تنبلی
آنان شیاطین انسی ھستند که . سرگرم کردن مردم استادندو  کردن مشغول آنان در

خواھند نسل  می. را به نابودی بکشانندجوانان ما اخالق و  دینو  خواھند فرھنگ می
سست عنصر باشند که و  بی عرضهو  تن پرورو  خاصیت آینده مسلمانان افرادی بی

 . خوابیدنو  عرضه ھیچ کاری را نداشته باشند جز خوردنو  توانایی
 . ای به حالمان اگر فکری برای خودمان نکنیمو و

 . مرا بازگردانیاسالمی خواھیم خالفت  میاینگونه 
 . خواھیم در برابر این کافران تا دندان مسلح جھاد بکنیم میاینگونه 
 . دین خداوند متعال را بلند کنیمو  خواھیم کلمه میاینگونه 

 ؟آیا این رسم دینداریست
خوب به اطرافتان و  بشویید صورتتان را، خواب بیدار شوید از، پس به خودتان بیایید

 . ضعیتی قرار داریمو چه ببینید که درو  نگاه کنید
کشیم در برابر آن ھمه  میزحمتی که ما برای دین و  که با این فعالیت دانیدب

 . ھرگز پیروز نخواھیم شد، کشند میزحمتی که کافران برای دینشان و  فعالیت
نخواھیم خودمان را تغییر بدھیم خداوند متعال ھم ھیچ و  ی اینگونه باشیموقت تا و

شقاوت برای امتی است که خداوند متعال و  بدبختیو  .دکمکی به ما نخواھد کر
. پس برحذر باشید که عذاب الھی گریبانگیرمان شود. آنان قطع کرده است یاریش را از

رمضان بھترین و  ما بگیرند ایمانمان را ازو  عقیدهو  از اینکه کافران دین برحذر باشید
 . فرصت برای شروع زندگی جدید است

 باھمراه ، عمل صالحو  ھمراه با تقوا، ای صحیح عقیدهو  با ایمانای ھمراه  زندگی
 . ثباتو  نظم، جدیت

ھمراه با به دست آوردن و  این برنامه عملی برای سپری کردن یک روز موفق
 . غیر رمضان بودو  خیرات فراوان در رمضان
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 که ھمین سخت باشد میسوم شاید کو  دومو  روزھای اول، کنم میدوباره تأکید 
به عبارتی . شود میمدتی این کار به جزئی از زندگیتان تبدیل  عد ازبولی  ،طور است

خواھید خیر  میاگر ، خواھید متفاوت باشید میزندگیتان شود اگر  دیگر باید جزئی از
 . خواھید برای سرافرازی دین کاری بکنید میاگر  ،یدرآخرت را بدست آوو  دنیا

 . رمضان فرصتی است برای تغییر و

 از این گناهان برحذر باشید
در قسمت قبل به بیان برنامه عملی روزانه برای استفاده صحیح از اوقاتمان 

 منکراتی بپردازم که به خصوص درو  اینجا دوست دارم به بیان گناھان در. پرداختیم
 . ھا برحذر باشیم آن رمضان باید از

 ،شوند میر کشیده زنجیو  رسد درست است شیاطین جنی به غل میرمضان که 
و  شخصیت انسان مسلمانو  وز برای تخریب اسالمر ھرو  شیاطین انسی آزادندولی 

 . کنند میخانواده مسلمان تالش 
 وجوددر آن  معاصیو  کنیم که انواع منکرات میای زندگی  ما مسلمانان در جامعه

و  روابطو  افراد ی مجموعه، جامعه. فضای جامعه حاکم است جاھلیت بر ،دارد
در آن  ھا انساندارد که  وجود دل تجمعات بشری ھایی است که در ھیئتو  ھا همؤسس

و  فقو محیط آنو  جو باکنند خود را  میسعی و  وظایفی ھستندو  ھا دارای نقش
توانند  میھم و  جوامع خود تأثیرگذار باشند توانند بر میھم  ھا انسان. سازگاری دھند

 مذھبو  دینو  رسومو  آداب، ھا فرھنگ، ھا بسته به نوع ارزش ھا هنوع جامع. تأثیر پذیر
 : قسمت است امروز جھان دو. نوع حاکمیت آن استو 

 جوامع کافر -
 جوامع مسلمان -

 میتماو  شورھای آمریکای جنوبیک، روسیه، آمریکا، منظورمان اروپا :کافرجوامع 
آنجا حکومت  اسالم درروزی از روزھا و  اند اصل کافر بوده کشورھایی است که در

یا و  دین یا بیو  ھا یا مسیحی بوده است یا یھودی دین این حکومت. نکرده است
ھا  آن یعنی دین در. دینی است ی این جوامع حاکمیتشان بی ھمه. مشرکو  پرست بت

ھرچیزی حالل است . ھیچ تعریف درستی ندارد ھا هجامعدر این  اخالق. جایی ندارد
؛ دارد وجود ی کلمهواقع فساد به معنای ھا هجامعدر این  .با حیوانحتی ازدواج انسان 
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، پوچ گرایی، شیطان پرستی، خودکشی، قتل، تجاوز به ناموس، اکردنزن، شراب خوردن
ھای اجتماعی که باعث  ناھنجاریو  ھا دیگر بیماریو  روحیو  اختالالت روانی، ایدز

ی داشت بیشترقدرت و  ی زورکه ھرکس شده است این جوامع تبدیل به جنگل بشود
برق و  زرق پرو  ی قشنگھا حرفخواھند با  میھا  جوامع حکومتدر این  .برنده است

 ھای مخرب کامپیوتری اشکال بازیو  انواع، لذت جنسی، رفاه، حقوق بشر، آزادی مثل
و  با انواعو  فریبنده مثل فوتبالو  غریبو  ھای عجیب بازیو  واقعی مثل کشتی کجو 

 شھربازیو  سیرکو  اینترنتو  ماھوارهو  سینماو  تلویزیون کارھای مختلف مثل اشکال
کردن  فقط مشغول برآوردهھا  آن طوری که. ذھن مردم را به خود مشغول کنند ...و 

جوامع در این  .ھیچ چیزی برایشان مھم نیست. ھای شھوانی خود ھستند لذت
سی کاست که معلوم نیست فرزند چه  باریو  بند بیو  ھا به دست افراد فاسد حکومت
آنان به خاطر دست گرفتن به . دانند میھا خود را اغلب مسیحی  این حکومت، ھستند

به ، اند دزدیده میتجربی که اصل آن را از علوم اسالو  میعلو  مسائل عقلی
و  قطارو  ماشینو  فضاپیماو  ھواپیما. اند گیری رسیده چشمو  عجیب ھای پیشرفت

برای ، اند کردهاختراع یا کشف ای را  نیروی ھستهو  برقو  کامپیوترو  لفنتو  کشتی
و  آلیو  جوامع خودشان را تأمین کنند احتیاج به منابع معدنیو  اینکه نیازھای خود

زمینه در این  چون این کشورھاولی  ،گاز استو  که مھمترین آن نفت غذایی دارند
گران قیمت و  توانند نیازھای پرھزینه میبمانند نفقیر ھستند پس عمًال اگر ھمین طور 

بین  از ھا این حکومتو  کنند میبه ھمین خاطر آنان قیام و  مردمانشان را تأمین کنند
دزدی و  چپاولو  کردن آن تصرفو  اند ای اندیشیده این مشکل چاره حل برای. دنرو می

 . علنی استو  میاموال مسلمانان به صورت رس
 اماراتو  ایرانو  عراقو  مخصوصًا خاورمیانه که شامل عربستانی مکشورھای اسال

گاز و  ن منبع ذخیره نفتشود بزرگتری می ...و  سودانو  مصرو  عمانو  نارد و کویتو 
پس برای . شود میتأمین  میاین منابع از این کشورھای اسال% ٧٥حدود . جھان است

مناسب است که نیازھای خودشان  و آمریکا جایی خوبو  کشورھای اروپاییو  ھا غربی
 از ١٩٢٠سال  عثمانی را در میاوًال خالفت اسال. روند میپس به فکر ، را تأمین کنند

دینی به رھبری مصطفی کمال آتاتورک را  بیو  به جای آن حکومت کافرو  برند میبین 
 . آورند سر کار می
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به کشورھای زیادی  میھای اسال دولت، بین رفت از میخالفت اسالاز اینکه  بعد
 . رسد میکشور  ٥٠ بیش از که به حدود شوند میتقسیم 

طرف خودشان را به قدرت  صلیبیان برای ھرکشوری نوکری ازو  بعد این کافران
 مواد معدنیو  گازو  نفتو  شوند میخاک مسلمانان  وارد سپس به راحتی. رسانند می
ھم را گاز و  استخراج نفتو  دزدند میمفت و  کشاورزی آن را به قیمت ارزانو 

و  .کنند میکشور خوشان را آباد ، ھای ما بعد بوسیله ثروتو  دھند میخودشان انجام 
 بقیه مردم مسلمان ھم باید درو  خائن ما دادهو  ازای آن پولی به این حاکمان نوکر در

گذشت  زی دیدند بعد اوقت ؛اروپا به ھمین ھم راضی نشدندو  آمریکا ...فقر زندگی کنند
 مصر آنجا درو  جادر این  جوانان غیور اسالمو  مردم مسلمان به خود آمدند، چند سالی

با و  با سرسختی زیاد، جھاد زدندو  دست به قیام.  ...و  الجزایرو  سوریهو  افغانستانو 
 . زدندھا  آن دست به سرکوب میرح بی

منطقه  وارد تعیین شده آمریکا از پیشای  با برنامه و١٩٩٠بعد از آن درسال 
ھای به نام  مرتد حکومتو  نوکران خائنو  اروپا وسیله تا امروز ھم بهو  خاورمیانه شد

 جنگند می، با ھرکسی که علیه آنان قیام کندو  دزدند میثروت مردم را و  پول، مسلمان
 . کنند میمبارزه و 

 در و کنند مین را عبادت اند آنان به علت اینکه شیطا به ھمین ھم اکتفا نکرده
ای  وسیله به ھر، مسلمانان دارندو  به اسالمنسبت شدیدی  ی کینهو  دلشان حقد

 دنبین ببر میان مسلمانان از را از میآداب اسالو  فرھنگو  اخالقو  کوشند تا دین می
. ندنفتنه ایجاد کو  اباحی گریو  فجورو  فسقو  منکراتو  شرکو  به جای آن کفرو 

ھای مرتد به  با ھمکاری حکومتو  نوکران صلیبی یھودی وسیله شیطان بهامروز 
 شرف ما مسلمانان را ازو  فرھنگو  اخالقو  خواھد ناموس میو  ی ما آمده استھا هخان

 . یار باشیمشپس باید ھ. بین ببرد
فراوان و  دارد زیاد وجود مانمیان مردم مسل درو  جوامع منکراتی که درو  گناھان

این کتاب فرصت این را ندارد که و  . ...و  فجورو  شرک گرفته تا فسقو  کفر از. است
مفصًال  (آنچه که باید مسلمان بداند) کتاب در. مفصًال از این منکرات سخن بگوید

 . ایم این منکرات سخن به میان آورده ی درباره
دارد  وجود میان مسلمانان چند گناه خطرناک که در ازاینجا دوست دارم  ولی در

 اینکه خودشان را از به خصوص در رمضان که مسلمانان عالوه بر، سخن به میان آورم
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 منکرات ظاھریگوششان را ھم از و  چشمو  کنند باید زبان میآشامیدن منع و  خوردن

من لم «: فرماید می ج پیامبر .یابد میگرنه حکمت روزه تحقق نو باطنی دور بدارندو 
عَ 
ْ
ور َوال ابهيدع قَول الزُّ ن يدع َطَعامه َورَشَ

َ
کسی که « ؛»َمل بِِه فَلَيَْس هللا َحاَجة يِف أ

و  ترک نکند خداوند نیازی ندارد که آن شخص غذا خوردن عمل به آن راو  دروغ سخن
دوری از منکرات را به و  عمل صالحو  ای که تقوا یعنی روزه »آشامیدنش را ترک کند

 . خورد میھمراه نداشته باشد به درد ن
 : کنم میگناھان اشاره  از اینجا من به دو دسته در

 : باشند میموارد زیر ھا  آن گناھان باطنی که مھمترین -١
 ریاء -
 کراھتو  بغض -
 کبر -
 غرور -
 حسد -
 تمسخرو  تحقیر -
 سوء ظن -
 حسد -
 غضب -
 ترسویی -
 غفلت -
 بی رحمیو  سنگدلی -
 بخیلی -
 ناامیدی -

 : باشد میموارد زیر ھا  آن گناھان ظاھری که مھمترین -٢
 دروغ -
 غیبت -
 بھتان -
 الدینو  اذیت -
 ارتباط نامشروع با جنس مخالفو  نظر حرام -
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 بازارگردی -
 ھدر دادن اوقات -
 خرج کردنو  خوردن اسراف در -
 زکات ندادن -
 ترک نماز -
 زنا -
 لواط -
 هعدو خلف -
 خیانت در امانت -
 مسخره کردن -
 منت نھادن -
 پارتی بازی -
 ربا خواری -
 ھم نشینی با فاسقان -
 سریال نامشروعو  فیلمتماشای و  گوش دادن به موسیقی -
 حرف زشت زدنو  دشنام دادن -
 نژاد مردمو  نسببه طعنه  -
 بدرفتاری با ھمسر -
 فتوای بدون علمو  سخن -
 : قرار دارندھا  آن ظایف قلبی قرار دارند که در نقطه مقابلو ،ھای قلبی مقابل بیماری در
 اخالقمانو  اقوالو  رفتارو  داشتن اخالص در عبادات -
 مؤمنان و ج پیامبرو  خدامحبت نسبت به  -
 داشتن یقین -
 رضاو  صدق -
 امیدو  رجاء -
 تواضعو  خضوعو  داشتن خشوع -
 داشتن توکل -
 فرمانبرداریو  انقیادو  تسلیم -
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 امیدو  رجاء -
 پشیمانیو  انابت -
 صبر -
 شکرو  حمد -
 عفتو  حیا -
 حسن ظن -
 فداکاریو  ایثار -
 .  ...و -

و  منکرات ظاھری از را خوددر آن  ای است که شخص واقعی روزهو  صحیح ی روزه
 . شود وارد پاک به جامعهو  شخصیتی سالم با تا بعد از رمضان، باطنی پاک کند

 : کنم که بسیار مھم ھستند میبسنده مھمی اینجا به تذکرات  فقط در
و  کسی معلوم است که تلویزیونرھ بر :ماھوارهو  تلویزیون کردن از دوری 

و  به برادران. اند روی جامعه گذاشته مخربی برو  ماھواره چه اثرات منفی
وسیله  این دو رمضان از ماه مبارک کنم حداقل در میخواھران عزیزم توصیه 

ھمانطور که قبًال ھم گفتم . تا به تماشا نکردن آن عادت کنید، دوری کنید
 گناهو  از عادتو  خودمان تقویت کنیم اخالق خوب را در میبرای اینکه بخواھ

من فکر و  روز تمرین کنیم ٢٠حداقل باید  ،خالص شویم  میصفت مذموو 
تلویزیون دوری کند تماشا نکردن  روز ماه رمضان از ٣٠کنم اگر کسی این  می

طالیی عمرتان را با و  نگذارید شیطان اوقات مھم. شود میآن برایش عادی 
. غیر شرعی از بین ببردو  ھای منکر سریالو  ھا فیلم تان دروقت صرف کردن

ی متنوعی را آماده ھا هبرنامو  ھا فیلمو  ھا ماه به عمد سریالدر این  وصاً مخص
عشاء که و  مغرب به خصوص بعد از. مشغول شودھا  آن هبکنند تا مخاطب  می

طنزھای و  فیلمو  مسلمانان به خاطر تماشای سریال متأسفانه بسیاری از
دیر  شب ھم تاو  رود مییادشان  قرائت قرآن ازو  نماز تراویحو  تلویزیونی اذکار

 پس برحذر باشید که تلویزیون. مانند می بیدار ھا هھنگام برای تماشای این برنام
 . ماھواره رمضان امسالتان را ضایع کندو 

و  فسادو  یکی از خطرناکترین اماکنی که امروز منبع فتنه :گردی دوری از بازار 
نظرش به ولی  برودمحال است کسی به بازار . اخالقی است بازار است بی
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خالصه مرتکب و  ،نمازش به تأخیر نیفتد، منکری را نبیند، نامحرم نیفتد
رفتن بدون  غیر رمضان از چه درو  رمضان اوًال سعی کنید چه در. نشود یگناھ
 مخصوصًا خواھرانمان که امروزه در. علت به بازار خودداری کنیدو  دلیل

. تیشان اسھا همکان برایشان خان ای فاسد مثل جامعه خودمان بھترین جامعه
که اوقاتتان را با از این پس برحذر باشید. تبازار جای اصلی شیطان اس

 . بین برید فایده از بیو  ھای الکی بازارگردی
نیاز با و  رازو  ماه عبادت، این ماه :ازحد بیشخوابیدن و  خوردنپرھیز از  

یش استفاده ھا هدقیق باید ازماھی است که . استغفار استو  ماه توبه. خداست
، خواب به سر ببریم که این اوقات با برکت را دراز اینبرحذر باشید . کنیم

. برای خوابیدن قیلوله استوقت  ینبھتر. عصرو  مخصوصًا بعد از نماز صبح
کارھایی که شما را خسته  سعی کنید ازو  نماز ظھر ساعت قبل از ١یعنی 

این ماه  در سعی کنند، کاسبند یا مغازه دارند ھایی که آن. کند دوری کنید می
برادران  اگر بعضی از. دچار مشقت نشوند تا شان را کم کنندساعت کاری

یا  توانند این ماه کارشان را تعطیل کنند می، دشوار استو  کارشان سخت
خوردن  یادز ھمچنین باید از. روزھای کاریشان کم کنند یا ازمرخصی بگیرند

کم و  ھای این ماه عادت کردن به گرسنگی حکمت از یکی. دوری کنیم
بھترین فرصت است برای کسانی که و  ھم دردی با فقیران استو  خوردن

روزه بھترین . خواھند جسمشان را ھم درمان کنند میعالوه بر تھذیب روحی 
چون علت بسیاری از  ھای دیگر است بسیاری از بیماریو  درمان برای چاقی

 اسراف درو  بھداشتی غیرو  شیماییو  غذاھای پرچربی ھا خوردن بیماری
سالم خودمان و  غذایی ساده ی توانیم با برنامه میماه در این  .ھاست خوردن آن

 . مضر عادت دھیمو  تنقالت غیر مفیدو  ھا شیرینی را به ترک بعضی از
مادر افراد  و ی رفتار با پدر متأسفانه در رابطه با نحوه :مادرو  احترام به پدر 

در شریعت . شوند میاشتباھات زیادی و  بینیم که مرتکب منکرات میزیادی را 
خداوند . دارندھا  آن ادب باو  حتراملحاظ ا الدین جایگاه خاصی ازو اسالم

ْ ٱ۞وَ ﴿ :فرماید میمتعال  َ ٱ ۡ�بُُدوا ْ بِهِ  �َّ ِ  ٔٗ َشۡ�  ۦَوَ� �ُۡ�ُِ�وا ۖ َو� يۡنِ ٱا  ﴾إِۡحَ�ٰٗنا لَۡ�ِٰ�َ
 با و برایش شریکی قرار ندھیدو  خداوند متعال را عبادت کنید و«. ]٣٦[النساء: 

ٓ ﴿ :فرماید میو  .»نان با احسان برخورد کنیدنالدیو ْ إِ�َّ �َّ َ�ۡعبُُدٓوا
َ
۞َوقََ�ٰ َر�َُّك �
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 ِ يۡنِ ٱإِيَّاهُ َو� ا َ�ۡبلَُغنَّ ِعنَدَك  لَۡ�ِٰ�َ ۚ إِمَّ ُهَما فََ� َ�ُقل  لِۡكَ�َ ٱإِۡحَ�ٰنًا ۡو ِ�َ
َ
ٓ أ َحُدُهَما

َ
أ

َُّهَما قَۡوٗ� َكرِ�ٗما ّفٖ َوَ� َ�ۡنَهۡرُهَما َوقُل ل
ُ
ٓ أ َُّهَما انسان!) ی (ا« ]٢٣[اإلسراء:  ﴾٢٣ل

و با ( کنیدی مادر نیکو  به پدرو  ،یدپروردگارت فرمان داده است که جز او را نپرست
ی ایشان نزد تو به سن پیری یا ھر دوو  ،آن دواز ی ھرگاه یک. آنان نیکو رفتار نمائید)

ُاف  سبکترین تعبیر نامؤّدبانه ھمچونی حتو  بدیشان مکنی کمترین اھانت(، برسند
با سخنان و  آنان را از پیش خود مرانو  )و بر سر ایشان فریاد مزن() !به آنان مگو

يۡنَا ﴿ :فرماید میو  »محترمانه با آن دو سخن بگو �َ�ٰنَ ٱَووَصَّ هُ  ۡ�ِ مُّ
ُ
يۡهِ َ�َلَتُۡه أ  ۥبَِ�ِٰ�َ

ٰ وَۡهٖن َوفَِ�ٰلُهُ  ِن  ۥوَۡهنًا َ�َ
َ
يَۡك إَِ�َّ  ۡشُكرۡ ٱِ� َ�َمۡ�ِ أ  ]١٤[لقمان:  ﴾١٤لَۡمِص�ُ ٱِ� َولَِ�ِٰ�َ

و  باشدک ایم (که در حق ایشان نی مادرش سفارش کردهو  پدر ی ما به انسان درباره«
و  ھر دم به ضعفو  ) مادرش بدو حامله شده استچرا که، مادریژه و  به، کندی نیک

او دو سال است (و در این ی پایان دوران شیرخوارگ. دچار آمده استی ا تازهی سست
 ٣٣مادر در این مّدت . نوشد یمشیره جان مادر را ی یعن، شیرک کود، دو سال نیز
. دارد یمرا مبذول  یبزرگترین فداکارو  مھمترین خدمات ی،شیرخوارگو  ماھه حمل

مادرت و  ھم سپاسگزار پدرو  لذا به انسان توصیه ما این است) که ھم سپاسگزار من
بدان را سزا و  من است (و نیکان را جزای بدان که سرانجام) بازگشت به سو(و  ،باش

ُ إيَِلِْهْم يَْوَم «: فرماید می ج پیامبرو  .»دھم) یم َعاقُّ ثََالثٌَة َال َ�نُْظُر ا�َّ
ْ
ِقيَاَمِة ال

ْ
ال

ْ�َطى
َ
َْمِر َوالَْمنَّاُن بَِما أ

ْ
يِْه َوُمْدِمُن اخل روز  مردم خداوند در سه دسته از« »لَِوادِلَ

که کسی ، دھد میالدینش را آزار و کسی که؛ ندک مینگاه نھا  آن قیامت به
 »گذارد می منت بخشد میآن چیزی که  کسی که برو  نوشد میپیوسته شراب 

زمانه به چیزی عادی تبدیل شده در این  مادرو  اذیت پدرو  متأسفانه آزارو 
رفتار و  مادرشان را به خاطر کارھا و پدر، بینیم میافرادی را . است

و  کنند مینھی و  را امرھا  آن صدای بلند با. اندازند میناشایستشان به گریه 
 هب. کنند مینان عصبانی آ خود را برو  زنند میگستاخانه حرف و  ادبانه بی

از کنار آن به راحتی و  کنند میاوامرشان کوچکترین توجھی نو  ھا حرف
خشن و  قیافه شان را عبوسو  چھره. گذرند انگار که چیزی نشنیده اند می
تمسخر به آنان و  چشم احتقاره ب. دھند میاصًال روی خوش نشان نو  کنند می

مادرشان  و جلوی دوستانشان از پدر کنند که در میشرم  ...کنند مینگاه 
ادبانه دستور  به آنان بی، سر سفره حاضرشان کنند یا اینکه بر حرف بزنند
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و  مادر را بر انزنش ،فالن کار خانه را انجام دھدو  دھند که فالن کار می
خود ناراضی  را از دو آن انبه خاطر رضایت ھمسرش ،دندھ میترجیح  انپدرش

 ،ندنک میاعتراض  اند درست کرده یا لباسی که شسته به غذایی که ،ندنک می
 توقعاتو  نان انتظارآ از ،دنکن مین بیرون به آنان کمکو  کار خانه اصًال در

 ،کنند میحرفشان را قطع  ،ندانداز میمشقت و  آنان را به زحمت ،دنجا دار بی
جلوی مردم آنان را  در ،گیرند میآنان اجازه ن خارج شدن ازو  برای داخل

 دیگر انواع آزارو  زنند میحرف زشت و  به آنان توھین کرده ،کنند میسرزنش 
افرادی به نام . کنیم می همادر که این روزھا زیاد آن را مشاھد و اذیت پدرو 

رفیقانشان به بھترین و  بیرون از خانه با دوستان شوند که در میمسلمان پیدا 
دشمن  مانندفرزندشان و  زنو  مادر و با پدرو  درخانهولی  کنند میشکل رفتار 

آنان  سر شان را بر ناراحتیو  خستگی میآیند تما می وقتی به خانه ھر. ھستند
 بترسند ؛این افراد بترسند که عاقبت شری شامل حالشان شود. کنند میخالی 

 رفتار از آینده ھمین دراز اینکه  بترسندو  دغضب الھی آنان را نابود کناز اینکه 
 . طرف فرزندانشان با آنان بشود

شخص با اخالق ھم . ی بارز بزرگی این دین استھا هاخالق از نشان :اخالق زیبا 
کنیم که اخالق  میدر زمانی زندگی . ھم برای جامعه مفید استو  رای خودب

ه دارای اخالق کنی ک میبه ندرت شخصی را پیدا . خیلی غریب شده است
 طالب علم مخصوصاً و  مسلمانفرد  که بسیار مھم است. باشدشایسته و  خوب

. باشیم الگوما باید در ھر زمینه . باشد میاخالق اسالمتخلق به  حافظ قرآنو 
. کنیم متفاوت باشد میزندگی در آن  باید اخالقمان با مجتمع جاھلی که

این کتاب مجال و  شرح داردو  ای است که احتیاج به تفصیل اخالق مسئله
اما مھمترین نکات اخالقی که به خصوص در رمضان باید آن را ، بحث آن نیست

 : رعایت کنیم موارد زیر است
 سالم کردن منتشر -
 به مسلمان بدون قھقه روو  خنده مالیمو  تبسم -
و  عصبانی شویمو  ناراحت متوانی میغضب در مواقعی که و  کنترل خشم -

 دنیایی است نه دینیو  شخصی مسأله، مسأله
 ریش سفیدانو  مادرو  پدر احترام به بزرگترھا مخصوصاً  -
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 بزرگان دینو  احترام به علماء -
 بسیار سکوت کردنو  کم حرف زدن -
 نصیحت کردن دلسوزانه -
 تند حرف نزدنو  بلندو  قھقه نکردنو  شمرده شمرده حرف زدن -
کوچکتر و  فروتنی برای بزرگترو  داشتن تواضعو  زیاد از خود تعریف نکردن -

 ازخود
 خوش برخوردی با کودکانو  احترام -
 تھمت به دیگرانو  غیبت، تمسخر، عدم تحقیر -
به دیگران یا نشر شایعه یا سخنی که صحت آن تأیید  زدن تھمت پرھیز شدید از -

مخصوصًا اگر این شایعه آبروی عالم یا شخص صالحی را به خطر ، نشده است
  بیاندازد

 دینی ھای کتاب و ج احادیث رسول اللهو  احترام به قرآن -
 حرف زشت نزدنو  دشنامو  مسلمان فردگمان بد نداشتن به و  ظنوءس -
پوشاندن و  رکیک دوری کردنو  کلمات زشت داشتن حیا به این شکل که از -

 گناه دوری ازو  عورت از نظر دیگران
آمدن  وارد و مشکالت مثل مریضیو  مصیبتو  داشتن صبر درمواقع بال -

 یعزیزیا فوت و  خسارت
ضرر خود یا افراد خانوده باشد  داشتن عدل در برخورد با دیگران ھرچند که بر -

 ھرچند که آن طرف کافر ھم باشد
مسکینان و  فقیرانو  خویشان مخصوصًا یتیمانو  سر زدن به اقوامو  صله رحم -

 اند که امروزه درجامعه به باد فراموشی سپرده شده
 گدا ھرچند کافر ھم باشدبه کمک و  کمک به فقیرو  صدقه دادن -
 هعدو  دوری از خلفو  خوش قول بودن -
 قرارداد را نشکستنو  پیمان -
 اکرامشو  خوش برخوردی با مھمان -
و  اشتباھات دیگران اگر قابل بخشش بود یعنی منکرو  ھا چشم پوشی از لغزش -

ادب آن و  بود باید با حکمت  میاما اگر آن اشتباه انجام حرا، نبود  میانجام حرا
 را انکار نمود
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 آن را به دل نگرفتنو  فراموش کردن اشتباھات دیگران -
ثمر که در اکثر اوقات باعث ناراحتی  بیو  فایده بی جروبحثو  دوری از جدل -

 شود میبین افراد 
انتقاد دیگران ھرچند که بر نفسمان قبول آن سخت باشد و  قبول نصیحت -

تفاھم شده  دچار سوءو  ندک میھرچند که یقین داشته باشیم آن طرف اشتباه 
 است

 چه به شوخیو  دروغ نگفتن چه به جدیو  ،راستگویی در ھر حالتی -
 سوءو  دوری از رفیق نابابو  ھم نشینی با دوستان صالح -
 انفاقو  صدقه -
الزم است که و واجب  ی اخالق شایسته که برما مسلمانانھا هنشانو  دیگر صفات و

و  آن خود ی وسیله استفاده کنیم تا بهھا  آن از تعامل با دیگران در وو  نفس خود در
 . کنیماصالح جامعه فاسد اطرافمان را و  خانواده
: فرماید می ج پیامبر :رفتارھای ذکر شدهو  اخالقو  پایداری برعباداتو  ثبات 

بھترین عمل آن است که دوام داشته باشد «. »َخْ�َ العمل أدوُمه و�ْن قَلَّ «
. دوام بر آن استو  موفقیت در انجام ھرکاری ثباتاصل » .ھرچند کم باشد

به پایان رساندن ولی  کردن شاید آسان باشد الزم است که این را بدانیم شروع
 . برای این کار الزم است که تمرین کنید. سخت است

برای ، کردن مردم نیست یھدف ما از انجام این عبادات راض :گویم میدوباره 
. یک سال ھم نیستو  یک ماهو  برای یک روز، ھم نیستثروت و  مقامو  کسب شھرت
درجھت رضای خداوند متعال و  تمام کارھایمان طبق شرعو  عبادتو  ما باید زندگی

 خداوند متعال. دنیا ھستیم انجام شوددر این  که یوقت این کار باید تا و باشد

�َِيَك  ۡ�ُبدۡ ٱوَ ﴿ :فرماید می
ۡ
ٰ يَأ (یعنی  وقتی که یقین تا« ]٩٩[الحجر:  ﴾٩٩ۡ�َقِ�ُ ٱَر�ََّك َح�َّ

ما َمْن َ�بٍْد «: فرماید می ج پیامبرو  .»آید پروردگارت را عبادت کن میت غبه سرا مرگ)
َنَّةَ 

ْ
ای نیست که ال اله اال  ھیچ بنده« ؛»قَاَل ال إِهَل إِّال اُهللا ُ�مَّ ماَت ىلَع َذلَِك إِّال َدَخَل اجل

 .»شود میبھشت  وارد است مگر اینکه آن مرده سپس برو  الله را گفته
ھمیشه از خداوند متعال طلب . مردن است زمانبندگی خداوند تا و  پس عبادت

 : بگوو  حسن ختام را بکنو  ثباتو  استقامت
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لُوبِ  - قُ لِّبَ الْ قَ ا مُ ىلَ دِينِكَ ، اللهم يَ لْبِي عَ   ثَبِّتْ قَ

  حسن اخلامتة كنی اسألإاللهم  -

  عاملنا خوامتهأخري اللهم اجعل  -
 . را موفق گرداند دوم باید در این راه تالش کنی تا خداوند متعال تو و

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ�  ۚ ْ �ِيَنا َ�َۡهِدَ�نَُّهۡم ُسُبلََنا کسانی که برای رضایت ما  و« ]٦٩[العنکبوت:  ﴾َ�َٰهُدوا
 .»کنیم میراھنمایی و  خود ھدایت ی (منتھی به)ھا راه کنند ما آنان را در میجھاد 

و  سپس صبرو  بعد عمل، سپس توکل برخداوند متعال، اراده محکمو  پس اول عزم
 . پایداریو  استقامت

 بعد از رمضان
ما بعد از رمضان را فراموش  بسیاری از، شود میی صحبت از رمضان وقت ھمیشه

بدنی برای و  روانیو  کنیم درحالی که ھدف اصلی از رمضان کسب آمادگی روحی می
 . از رمضان استبعد 

 . شویم میسستی و  ولی متأسفانه ما بعد از رمضان دچار تنبلی
از مرا نصیحتی بکن که غیر  ج یا رسول الله :گفتو  آمد ج شخصی پیش پیامبر

ِ ُ�مَّ اْستَِقمْ «: فرمودندم؛ شما از کسی دیگر آن را نپرس به خدا : بگو« ،»قُْل آَمنُْت بِا�َّ
 .»استقامت داشته باشایمان آوردم سپس بر آن 

 . ثبات بر آن زیباتر استو  استقامتولی  شروع عبادت کار زیبایی است
 : دارد مثل وجود برای استقامت ھم اسبابی

 یقین کاملو  داشتن عقیده -
 خداوند متعال یاری ازو  درخواست کمکو  دعا -
 ھم نشینی با افراد صالح -
بھشت الھی است و  نھایتش رضایتعبادت خداوند متعال  بدانید که استقامت بر و

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ :فرماید می خداوند متعالآنگونه که  ْ َر�ُّنَا  �َّ ُ ٱقَالُوا ْ ٱ�ُمَّ  �َّ ُل َعلَيۡهُِم  ۡستََ�ُٰموا تَتََ�َّ
ِ  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ ٱ  ب

ْ وا ُ�ِۡ�
َ
ْ َو� ْ َوَ� َ�َۡزنُوا �َّ َ�َافُوا

َ
 ]٣٠[فصلت:  ﴾٣٠ُكنتُۡم تُوَعُدونَ  لَِّ� ٱ ۡ�َنَّةِ ٱ�

 سپس (بر این گفته خود که اقرار بهو  ،پروردگار ما تنھا خدا است :گویند یمکه ی کسان«
بر این و  ،دھند یمآن را با انجام قوانین شریعت عمًال نشان و  ،ایستند یمحدانّیت است و
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) یدر ھنگام آخرین لحظات زندگمانند ( میاستوار و  اند) ثابت تا زندهی خداپرستی راستا
شما و  غمگین نباشیدو  ) که نترسیددھند یمو بدانان مژده ( آیند یم فرشتگان به پیش ایشان

 .»شد یمعده داده و )(مؤمنان ) به شماط پیغمبرانتوّس که (ی را بشارت باد به بھشت
در  بھشت برین الھی اگرو  را به رضوان مژده باد تو !خواھر مسلمانو  پس ای برادر

 . پیش بگیری استقامت را درو  صبرو  پایداریدنیا راه این 
 . امیدوارم رمضان امسال نقطه شروعی برای موفقیتمان باشد

 . ی زندگیمان نحوهو  عبادتو  فکرو  اخالق تغییر در؛ شروعی ھمراه با تغییر
ھمان اعالی که ی ا به سوی ھدفمحیطمان رو  خانوادهو  تغییری که با آن خود

 . دگرگون سازیم، تکلمه خداوند متعال اس
 . خواھیم میاستعانت و  او یاری تنھا ازو  میمتعال خواستار خداوند این را از

آن  وسیله ام تا به ای روزانه را آورده ھای محاسبه در آخر کتاب ھم پیوستی از جدول
خالق کسب او  ترک اخالق مذمومو  حدیثو  بتوانیم میزان پیشرفت در حفظ قرآن

 . را بسنجیم خودمان در، شایسته

 .ن احلمدهللا رب العاملنيأوآخر دعوانا 

 برادر کوچکتان سعید بیات



 
 
 

ای حفظ قرآن وحدیث وتالوت روزانه وتفسیر  جدول محاسبه
 وحفظ حدیث
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