
 

 ِبسِْم هللاِ الرَّْحَمنِ الرَّحِیمِ 

 الّلُهمَّ َصلِّ َعلی ُمَحمٍَّد َو آِل ُمَحمٍَّد َو َعّجِْل َفَرَجُهمْ 

 سوره  مبارهك ماعون

 رپهيز از دوگانگي و  توهج كامل هب خدا 
 

 تدبر )ايجاد طهارت در خود از منظر يكي از موضوعات سوره(طهارت براي  

 نشيني و مصاحبت با سوره مباركه ماعون به موارد زير توجه كنيد:براي به دست آوردن طهارت از بركت هم

 توجه داشتن به يتيم و مسكين. الف

 .ني آنها ديگران را تشويق نماييمشناسايي كرده و براي برطرف كردن ناتوابا تفحص در اطراف خود افراد نيازمند را 

هاي مادي در نظر گرفته شود و پس از موفقيت شود ابتدا نيازمنديپيشنهاد مي توجه به اين نكته ضروري است:

 نسبي نيازهاي معنوي اطرافيان را مورد توجه قرار دهيم.

« ا تحبونانفقوا مم»منافاتي با آيه سعي كنيم وسايلي كه نيازي به آن نداريم را به ديگران هديه كنيم. اين موضوع 

ندارد، زيرا بسياري از لوازم و وسايلي كه دوستشان داريم ممكن است براي ما بدون استفاده باشد. در عين حال 

 وسايلي كه براي ما مصرفي ندارد ممكن است بتواند نياز ديگران را برطرف كند.  

 توجه به نماز. ب

 هر هفته حضور قلب خود را بيشتر نماييم. كتاب درباره اسرار نماز، هايي از يك با مطالعه هفتگي بخش

 اي ولو اندك كنار گذاريم.همچنين سعي كنيم براي تقويت توجه به نماز قبل از هر نماز صدقه

 به روايت زير توجه فرماييد:

 َنفِسكَ  ِفي ُأوِصيَك َعِلي   َيا عليه السالم ِلَعِلي   صلی الله عليه و آله الله َرُسولُ  َقالَ  َقاَل عليه السالم َجعَفٍر َأِبي َعن

 َعَلی َتجَتِرَئن   لَ  الَوَرُع الث اِنَيُة وَ  َأَبدًا َكِذَبة   ِفيكَ  ِمن َيخُرَجن  لَ  َفالصِّدُق اأُلوَلی َأم ا َأِعنهُ  الل ُهم   َقالَ  ُثم   َفاحَفظَها ِبِخَصاٍل

 َبيت   َدمَعةٍ  ِبُكلِّ  َلكَ  وجل ُيبَنیعز الله َخشَيةِ  ِمن الُبَكاِء َكثَرُة الر اِبَعُة وَ  َتَراهُ  َكَأن كَ  الله ِمَن الَخوفُ  الث اِلَثةُ  وَ  َأَبدًا ِخَياَنٍة

 الص اَلةُ  َأم ا َصَدَقِتي َو ِصَياِمي َو َصاَلِتي ِفي ِبُسن ِتي اأَلخُذ الس اِدَسُة وَ  ِديِنَك ُدوَن َدِمَك َو َماِلَك َبذُل الَخاِمَسةُ  َو الَجن ِة ِفي

 َأم ا َو آِخِرِه ِفي َخِميس  َو ِطِهَوَس ِفي َأرِبَعاُء وَ  َأو ِلِه ِفي َخِميس  َشهٍر ُكلِّ ِفي َأي اٍم َفَثاَلَثُة الص وُم َأم ا َو َركَعًة َفالَخمُسوَن



 َعَليكَ  َو الل يلِ  ِبَصاَلِة َعَليكَ  َو لل يِلا ِبَصاَلةِ  َعَليَك َو الل يلِ  ِبَصاَلِة َعَليكَ  َو ُتسِرف َلم َو َأسَرفَت ُيَقاَل َحت ی َفُجهَدَك الص َدَقُة

 ُكلِّ  ِعنَد ِبالسَِّواكِ  َعَليكَ  قِليِبِهَماَت وَ  الص اَلةِ  ِفي َيَديكَ  ِبَرفعِ  َعَليكَ  َو َحالٍ  ُكلِّ َعَلی الُقرآنِ  ِبِقَراَءِة َعَليكَ  وَ  الز َوالِ  ِبَصاَلةِ 

 1َنفَسك ِإل  َتُلوَمن  اَلفَ  َتفَعل َلم َفِإن َفاجَتِنبَها اأَلخاَلِق ِبَمَساِوِئ َعَليكَ  َفارَكبَها اأَلخاَلقِ  ِبَمَحاِسِن َعَليَك َصاَلٍة

 :دفرموعليه السالم  علی به حضرت آن كه كرده نقلصلی الله عليه و آله  خدا رسول ازعليه السالم  باقر امام

پيامبر صلی الله عليه و  سپس كن حفظ را آنها پس كنم.می سفارش خصلت چند به خودتدرباره  را تو! علی اى

 دروغی ابدا دهانت از كه مبادا است، راستگويی اول خصلت اما: فرمود بعد را،؟ علی كن يارى خداوندا: فرمودآله 

 تخداس از ترس سوم خصلت كنی، پيدا جرات خيانت به هرگز مبادا است ورع و پرهيز دوم خصلت. بيايد بيرون

 در اىقطره هر براى كه خداست، ترس از كردن گريه بسيار چهارم خصلت بينی،می را او گويی كه اىبه گونه

 رفتنگ ششم خصلت است، دين براى( جان) خون و مال بخشيدن پنجم خصلت شود،می بنا برايت اىخانه بهشت

 سه ماه هر در روزه و  است ركعت پنجاه( پيامبر سنت در) نماز اما و است، امصدقه و امروزه و نمازم در من سنت

 نآ دادن زياده و كوشش صدقه، و است، ماه چهارشنبه وسط و ماه آخر پنجشنبه و ماه اول پنجشنبه كه است روز

 و شب نماز به باد تو بر و شب نماز به باد تو بر و كنی،نمی اسراف ولی كردى اسراف شود گفته كه جايی تا است

 هب باد تو بر و (.آسمان وسط از خورشيد زوال هنگام ظهر نافله) زوال نماز به باد تو بر و شب، نماز به باد تو بر

 به باد تو بر ،(دعا براى) آنها برگرداندن و نماز در هادست كردن بلند به باد تو بر و حالی، هر در قرآن خواندن

 اخالق از كردن پرهيز به باد تو بر گردى، آراسته آنها به كه نيك اخالق به باد تو بر وضويی، و نماز هر با زدن مسواك

 .را خودت مگر مكن مالمت ندادى انجام اگر پس بد،

 امام صادق عليه السالم فرمودند هر گاه براي نماز آماده شدي بگو:

 ِفي ِعنَدَك َوِجيهًا ِبهِ  اجَعلِنيفَ  ِإَليكَ  ِبِه َأَتَوج ُه َو َحاَجِتي َيَدي َبيَن و آلهصلی الله عليه  ُمَحم دًا ِإَليكَ  ُأَقدِّمُ  ِإنِّي الل ُهم 

 2الر ِحيم الَغُفورُ  َأنَت ِإن َك سَتَجابًاُم ِبِه ُدَعاِئي وَ  َمغُفورًا ِبهِ  َذنِبي َو َمقُبوَلةً  ِبِه َصاَلِتي اجَعل الُمَقر ِبينَ  ِمَن َو اآلِخَرِة َو الد نيا

دهم و به واسطه خداوندا من محمد صلی الله عليه و آله را براي برآورده شدن حاجتم به درگاه تو شفيع قرار مي

نمازم را به وسيله او كنم پس مرا به وسيله او نزد خود در دنيا و آخرت آبرومند و از مقربان گردان،او رو به تو مي

 ايم را به وسيله او مستجاب كن كه تو حتمًا غفور رحيم هستي.  قبول نما و گناهم را به واسطه او بيامرز و دع
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