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در کالبددا ساندداق یسو دد  ی   
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زاداي  ی وللدای   ( ق . هدد  ) 8241هالل مدا  ربد    

دیبار  رس به عامقاق الیا مد  دهدا مدا  ربد  ف د       

بایای در کتاب زااي  مد  يادایا کده سز عطدر دل     

رب  آغداز سدکلو ی مدا     . ساگیز ایایش سرمار سست 

سدالکاق  . دلهاسدت   هآین زدیدق زاگ رهای میطاا  سز

طریق دیست در کلثر بخاایش باق م  ملینا ی مرغ 

بدداق رس در حددری  سددالمت بدده  ددریسز در مدد  آیراددا 

 عامقاق سر به آستاق ب  ایاز مد  سداینا ی بدا  یلادای     

 الل حضددلر زاددا يننددتن  ط دد  مددیرین یصدد  رس سز 

م  چانا ی چاده سار باق رس در ورسبت بدا محبدلب   

با دیاق هدالل  ( ص) یامبر رحدت .  سیرسب م  سازاا

ما  مبارو رب  دست به دعا بر م  دسمت  ی  د  سز  

 حدددا ی ثنددای سلهدد  سدد  بددار وکبیددر ی ال سلدده سال س    

م  يفت ی م  فرملد ما  رب  ما  سستغفار برسی سمدت  

من سست در سین مدا  بندیار طکد  آمدرزي کنیدا کده       

ته سی خاسیاا آمرزاا  ی مهرباق سست در ما  رب  فرم

خلما بده حدال رببیدلق ،     وا صبح سینگلاه ااس م  دها

خلما بده حدال آاااکده سز برکدت مدا  ربد  ا دیب         

خلما به حال آاااکه یسالی  ما  ربد  رس  . ساایخته ساا 

فرمدلد  سادا ربد  ادام     ( ص)سمام کدام   .دریافته ساا 

اهری در بهات سست کده سز مدیر سدفیاور ی سز عند      

رس ریز   رب میرین ور سست هر ک  یک ریز  سز ما  

 .  باسرد خاسیاا سز آق اهر به سی خلسها المااا

: هدچنین آق حضرت در ریسیت دیگدری مد  فرمایدا    

رب  ما  عظید  سست که خاسیاا سعددال ایدک رس در   

آق چنا برسبر م  کننا ی يناهاق رس در آق محل م  کندا  

   هر ک  یک ریز سز ما  ربد  رس ریز  بگیدرد بده    

سز بهن  دیر ی هر ک  سده ریز   ریز سااسز  منیر یک

ما  رب  . رس ریز  بگیرد بهات بر سی یسب  م  ملد 

مدد  سیل . سرسسددر اددلر ی فضددیکت ی رحدددت سسددت 

رب  بزء چهار م  برور سدال سسدت ی مد  زادا      

سیلین م  بد ده  . ار واکیا ما  سست یق بنآدسری در 

 (ص)م  یدامبر سسدال   .ما  ربد  سمتیدازی بدزرا دسرد    

سز سیلین مد  بد ده مدا  ربد  غافد       : م  فرماینا  

. مد  اامندا   « لیکده سلرغابد    » االیا ، فرمتگاق آق رس 

چرس یوت  که یک سلم سز م  يذمت هیچ فرمدته سی  

اینت مگر سین که در کنار ک به آیا آاگا  خاسیاا اظدر  

 :فرمایا م  مرحدت به آااق کنا ی 

بخلسهیا فرمدتگاق  خلسهیا سز من م  فرمتگاا  هر چه 

حابت ی خلسسته ما سین سست کده ریز   : لها سيلینا بار

رب  رس بیامرزی ، خاسیاا مت ال م  فرمایدا    دسرسق ما

کده رسهیداق سدکلو بده     « بیض » سیام مبارو  .آمرزیام 

سعتکاف ی منابات با رب بکی  م  اایننا ی بیندت ی  

هفت  ربد  کده رحددت سلهد  مهدلر کدرد ی محددا        

بدده رسددالت مب ددلز مددا سز دیگددر   ( ص)م ددطف  

 .مناسبتهای مه  سین ما  عزیز سست 
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 اذکار 

 :ازمهمترین اعمال در این ماه اذکاراست 

  «جمیع  استغفر اهلل ذوالجالل واالکرام من 

 .« الذنوب و اآلثام 

 هزار مرتبه سوره توحید 

 ال اله اال اهلل »  در تمام ماه هزار مرتبه ». 

  دیگر آن که در تمام ماه رجب صد مرتبه بگوید : 

 استغفر اهلل الذی ال اله اال هو وحده ال شریک» 

 .« له و اتوب الیه  

 ت و بعد از آن صدقه دهد خداوند او را مورد مغفر

 .خویش قرار می دهد 
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 دفاتر فرهنگ اسالمی آموزشکده سما

 

  
 
 

 
                                                                         

 

رعایت کنناياق حرمت ما  رب  ی عدامکین بده سعددال    

هدااا که در ویامدت فرمدته سی   . آق رس رببیلق م  اامنا 

سفدرسدی کده مدا     . ااس م  دها سین سلرببیلق در کجاینا 

 ق رس ساجددام آربدد  رس محتددرم مدددرد  ی سعدددال  سز   

 .دسد  ساا 

بد   آااق بناياق خال   ساا که در دایا ی در میاق مدردم  

اام ی اااق زااي  م  کننا ی آاگا  که ما  رحددت فدرس   

م  رسا خلد رس در اهر الرسا  رب  منتال م  دهنا 

ه ها نی با دل  صاف ی ب  آالیش ی  اکیز  سز غفکتها ی کی

 ی يناهاق خلد رس برسی ازیل رحددت هدای سلهد  مهیدا     

 در مددلرد مددا  ربدد   ( ر )سمددام خدیندد   .مدد  کننددا 

اهدا ی در  اما  رب  در زبااها ی در بیمرسفت : م  يلیا 

ينجا ، رب  ما  دعا ی سستغفار د  عقکها ی در فکرها ا

ریز  دسری در سین ما  ملرد واکیا ودرسر يرفتده ی   . سست 

  ددادسي فرسیسادد  بددرسی ریز  دسرسق بدده خ ددلص در    

 .ریزهای سیل ی یسط ی آخر ما  یعا  دسد  ما  سست 

ژي  مه  ی بربندته  سز ما  رب  به طلر عدا  با دی یی

  مدا  خاسسدت ی سز   بد سز یک سل ما  ر. یاد م  ملد 

 . سلی دیگر به اام ما  یالیت م رف  ما  سست 

سین دی اام دی هاف عدا  رس دابال م  کنا یکد  سیجداد   

يفتگل بدین بندا  خداس ی خاسیادا سز رس  کددرت دعدا ی       

   خاسستددددددیگری سیجاد رسبطه عدیق بین بنا  ی یل

برسی سین مدا  دعاهدا ی سعددال     .که م رف خاسیاا سست

مختکف   یش بین  مدا  سسدت ودا زمینده ی بندتر بهدر        

ق مدا  بدرسی ساندااها خداسبلی ی     آبردسری سرزمدنا سز 

یک  سز کارهدای مهد  ی   . س ادت طک  فرسه  م  ملد 

 .نا در ما  رب  کدک به منتدناسق سست دزمسر

ق آاقد  مد  کندا کده     ( ع)سز سمام عک  ( ع)سمام صادق  

هر ک  به خاطر خاسیاا در ما  رب  : حضرت فرملد 

صاوه باها خاسیاا یی رس چناق سکدرسم فرمایدا کده اده     

چاد  دیا  ی اه يلم  منیا  ی اده بدر وکد  سانداا      

 . خطلر کرد  باما 
 

یادآور شد این ماه از شرافت خاصی  در پایان باید

 .برخوردار است که از ماههای حرام و موسم دعا است 
 

 جاهلیت خود آن را بزرگ  زمانمردمان جاهلیت در 

 می شمردند و چون اسالم آمد

 . ن نیفزودند تعظیم بر آچیزی جز فضل و  

     
 به امید اینکه همه ما بتوانیم از این ماه

 .یم استفاده مفید بنمائ 
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