
 

 زتعقيبات نما

ن دهید و با ایگو را نبندید مقداری ادامه وزود باب این گفت : بعد از سالم نماز،اندفرموده )علیهم السالم(  امامان معصوم
، های بعد از نمازنیایش وتعقیبات  بنابراین، پرداختن بهشود. این دیدار زود تمام  ددوست نداری عمل به خداوند ثابت کنید که

نشا هایی را بیان و اها و نیایشدر این باره، توصیه )علیهم السالم(  دهد. گفتنی است، معصوماناوج بندگی را نشان می
  کردند.

عضی ب برای که« تعقیبات مختص» و ستبرای همۀ نمازها که« تعقیبات مشترک» شایان ذکر است، ما دو نوع تعقیبات داریم؛
 . دوستت داریم ،خدایا :گوییممیبه خدا  و با این عمل ستادب ما دهندۀخواندن تعقیبات، نشان. ستاز نمازها

 نماز اتِبهترین تعقيب

ا ثواب هزار رکعت نماز مستحبی ر روایات،است که طبق  )علیها سالم(  ذکر تسبیحات حضرت زهرا ،نمازبهترین تعقیب  
 . ، تعقیبات دیگر نیز ذکر شده است)ره(  شیخ عباس قمی الجنانمفاتیحالبته در متون دعایی، مانند کتاب شریف دارد. 

 )علیها سالم(  تسبيحات حضرت زهرا

 )صلی هللا و علیه و آله(  که از کارهای خانه احساس خستگی کرده بود، نزد پیامبر اسالم )علیها سالم(  حضرت زهرا
وقت به سختی افتادی و بعد از نمازها و  هر :فرمود )صلی هللا و علیه و آله(  آمد و از ایشان تقاضای کمک کرد. پیامبر

 )علیها سالم(  . حضرت زهرابار  44 و  بار 44 ،بار  43 :ها را بگوهنگام خواب این ذکر
 رالمؤمنینامی .کرد بیان )علیه السالم(  حضرت امیربرای  را )صلی هللا و علیه و آله(  ، سخنان پیامبروقتی به خانه آمد

  1م.خوانخواب و بعد از نمازها می هنگام ها رااین ذکر بعد از آن، همواره :فرمایدمی )علیه السالم( 

 تسبيح ۀتاریخچ

 تسبیحی درست کرد و ذکرها را با این تسبیح ،زده بود روی آن که صد تا گره اینخ پشمی با )علیها سالم(  حضرت فاطمه 
از  مدیگران ه .الشهدا تسبیح درست کردسید ۀاین بار از خاک تربت حضرت حمز .که واقعۀ احد پیش آمدتا این ،گفتمی

 .کردندت میال درستسبیحشان را از خاک کرب )علیهم السالم(  امامان ،کربال پیش آمد ۀکه واقعاین بعد از .یاد گرفتند ایشان
د، ناگر ذکر نگوی حتی ؛ وباشد شاندست )علیه السالم(  که تسبیح تربت امام حسین کردندایشان به شیعیان خود توصیه می

  2شود.می ها ثواب نوشتهآنبرای  

 شکر ۀسجد

 ه سجده بگذاریمپیشانی را بدوباره  ،نماز تمام شد هنگامی که یعنی ؛سجدۀ شکر است ،از تعقیباتی که خیلی به ما توصیه شده 
 گویی داشته باشیم. وگفت و با او دیدار توانستیم ، چراکهخدا را شکر کنیم و

                                                 



 

 نافله ینمازها

خواندن «. اضافه»یعنی نافله  داریم. نماز نافله ،رکعت 43یعنی   ،این برابرِ دو .رکعت است هفدهروز در شبانهنمازهای واجب 
ماز ظهر ن ۀنافل است. رکعت قبل از نماز صبح دونماز صبح  ۀعشق ما به نماز است. نافل ۀدهندنشان ومستحب  هااین نافله

 دوا ت دونماز مغرب  ۀنافل است. رکعت قبل از نماز عصر دوتا  رنماز عصر چها ۀنافل است. رکعت قبل از نماز ظهر دوتا  چهار
 رکعت ازدهی بعد از نماز عشاست. نشسته رکعتِ دو که ستنماز عشا ۀنافل ،ترین نماز نافلهکوتاه. است رکعت قبل از نماز مغرب

عدد  43های روزانه به جا که هر دو رکعت نشسته، حکم یک رکعت کامل را دارد، جمع نافلهاز آننماز شب است.  ۀنافل نیز
 رسد.می

ها نیست. ها و بازنشستهها، پیرمردی پیرزنبرا نیز وجود دارد که برخالف تصور بعضی افراد،دیگری  نمازهای مستحبیِ  البته
 . امامانمحتاج استخداوند  به مدد هاکه در همۀ آن کندبرخورد می ها و مشکالتبه تالطم بسیارانسان در طول زندگی 

نمازهای »به نام  کتابینماز  ۀستاد اقام دادند.را پیشنهاد  ی مستحبینمازها ما برای رفع این مشکالت، )علیهم السالم( 
 . شوداشاره مینوع نماز مستحبی  453 منتشر کرد و در آن به« مستحبی

 . خواندباید در جوانی نمازهای مستحبی را  شود کهبا توجه به مطالب پیش گفته، روشن می

 خواندن آن ۀو طریق نماز جعفر طيارت اهمي

 یامبرپ حکم کیمیا را دارد.است و نماز برترین  «طیارنماز جعفر »، در بین نمازهای مستحبی )ره(  نظر امام خمینی طبق 

یون جعفر مد ،آفریقا هقار نِنامسلما همۀسال طول کشید. سیزده  داد کهموریتی أبه جعفر طیار م )صلی هللا و علیه و آله( 
 و و همسرشاشود. از او استقبال رسمی : باید فرمود )صلی هللا و علیه و آله(  پیامبر ،برگشت او وقتی .طالب هستندابی

  )صلی هللا و علیه و آله( کردند پیغمبرداده بود وارد شدند. مردم فکر میها آن پسری که خدا به سه ،میسعسماء بنت اَ
د ها  به دست او مسلمان شده بودنپادشاه حبشه را مسلمان کرده بود، جمعی از کشیشچراکه او  ،بدهد وبه آ بهاییۀ گرانجایز

س ک هر ،ستداد که تا دنیا دنیا هبه او هدی ینماز )صلی هللا و علیه و آله(  اما پیامبر فراوانی انجام داده بود؛و خدمات 
سورۀ  االحرام  وبعد از تکبیر است. رکعتی دوتا  دو این نماز،رسد. طالب هم میبن ابی ای به جعفربهره ،خوانداین نماز را می

از رکوع  گوییم.می بار تسبیحات اربعه دهبعد از ذکر رکوع  .رویمبه رکوع میسپس گوییم. بار تسبیحات اربعه می پانزده ،حمد
ده بار در سجده دوم و ده بار در نشستن  ،ده بار هنگام نشستنسجده، گوییم. ده بار در همان ذکر را می بار ده وخیزیم برمی

 شود.بار ذکر تسبیحات اربعه تکرار می 55ر هر رکعت، بنابراین، د .گوییمدوم این ذکر را می
عه تسبیحات ارباست.  آمدهبار ذکر تسبیحات اربعه در آن  چراکه سیصد ،حسنه دارد دوازده هزارنماز جعفر طیار  روایت شده:

شود، شته میجایی که هر کار خوب ده حسنه برایش نوشود. از آنمی 1233ها نیز دارای چهار فراز است. پس جمع ثواب
 خواندن نماز جعفر طیار، دوازده هزار ثواب دارد.

 آیاتنماز 

ربّ  ،دهددر طبیعت رخ می ای کههر حادثهکردند است. در زمان جاهلیت فکر می «نماز آیات» ،از نمازهای واجبیکی 
 ها راربّ همۀ آن ها را هدایت فرمود وآنپیامبر اسالم  و... . باران، رب باد خورشید، ربّ  آتش، ربّ ربّ ای دارد؛ مثالً:جداگانه

ماز ن ان هنگام دیدن خورشید گرفتگی، ماه گرفتگی، زلزله و... بایدمسلمان کهدستور آمد  سپس معرفی کرد. «العالمینرب»



 

از  و بعد کنیمقسمت می پنجرا  ایسوره بعد از حمد .رکعت است دو نماز آیاتهای خدا بدانند. را از نشانه هایعنی این ؛بخوانند
 رکوع دارد.  ده ،رکعتی دواین نماز  ،در حقیقت ؛ایستیمرویم و میهر قسمت به رکوع می

 نماز باران

ما وقتی ه ککنند می گونه تصورایندانیم. بعضی می جهان ۀهمه کار خداوند متعال را است که ما نکته این گویاینماز باران، 
 ؛ل داریمآن قوانین را قبو ما !باران قانون دارد چراکه ،ریزی یا  اسباب و علل اعتقاد نداریمیعنی به برنامه ،خوانیمنماز باران می

برای  نیزتواند از مسیر دیگری می ،فرستدباران می مشخص شده . همان خدایی که از مسیرهستندمخلوق خدا  ،آن قوانین
  موده:فرقرآن در جمعی از بندگانش باران بفرستد. خودش 

 
بخشد و باران فراوان برایتان گناهان شما را می ،خداوند ؛پیشگاه خدا استغفار کنید در 

 کند. ها را زیاد میکند و آبها و بادها را انبوه میفرستد و جنگلمی

  

                                                 



 

 اهميت نماز جماعت در اسالم

ی هللا )صل پیامبر اکرم .است آن اجتماعیِ  ، بعددین اسالم ابعادِ یکی از  خداوند متعال، .اجتماعی است ایه، برنامنماز جماعت

 حضرت امیر )صلی هللا و علیه و آله(  اولین نماز را در مکه به جماعت برگزار کردند؛ همراهان پیامبر و علیه و آله( 

ر است، تا بهت دوتا از  سهبهتر است،  یکی تا از  دوپیغمبر فرمود:  بودند. )علیها سالم(  و حضرت خدیجه )علیه السالم( 
  3.متحد باشید ومنسجم  !هامسلمان ؛تا بهتر است چهارتا از  پنجتا بهتر است،  سهتا از  چهار
هرکه صدای   :ندفرمودچنین هم )صلی هللا و علیه و آله(  اکرم پیامبر

ماعت در ج باید های مسجدهمسایه خصوصهمه، به است. و نیز فرمود: او نماز نخوانده ،پاسخ نگویددلیل اذان را بشنود و بی
 6.حاضر شوند

 روستایی و نماز جماعت ماجرای شخص

ی در روستا زندگ هایم و چند تا کارگرهمسر و بچه به همراهمن  :عرض کرد )صلی هللا و علیه و آله(  شخصی به پیامبر
مان را به و نماز کنندها و آن چند تا کارگر به من اقتدا میخانم و بچه البته ؛مسجد و اجتماعی نیستکنیم. دراین روستا، می

 .کنندیبه شما اقتدا م نیز هافرشته :تشویق کرد و فرمود آن شخص را )صلی هللا و علیه و آله(  خوانیم. پیامبرجماعت می
ه )صلی هللا و علی پیغمبر .خوانیممن و همسرم نماز را به جماعت می و فقط ها مشغول کاری هستنداهی بچهگ :عرض کرد

دوست  حضرت فرمود: چون .خوانمعذری دارد و من تنها نماز می نم گاهی خانمِ  :عرض کرد .او را تشویق کرد دوباره و آله( 
 . در حکم نماز جماعت استتو  نمازِ  ،خوانیمیوقت هم که تنها  آن ،نماز را به جماعت بخوانی داری

 جماعت زنماثواب شرکت در 

نماز  153پاداش هر رکعت آن نماز  ،آمده است: اگر در نماز جماعت یک نفر اقتدا کند روایاتدر  ،دربارۀ ثواب نماز جماعت
، پاداش نفر اقتدا کنند چهار نماز است؛ 1233 ،کنندنفر اقتداء سه ؛نماز است 633پاداش هر رکعت  ،نفر اقتداء کنند دو ؛است

و اگر تعداد  52033نفر  نُه، 46333نفر  هشت ،10233نفر  هفت،  0633نفر  شش،  3033نفر  پنج، 2333 هر رکعت
ها قلم، جنگل ،حتی اگر دریاها مرکب ؛تواند بنویسدمین رکعت آن نماز را کسی یکثواب  ،شوندنفر و بیشتر  دهکنندگان اقتدا

  5!ها کاغذ و جن و انس نویسنده شوندآسمان

 آثار نماز جماعت

دلی، همکاری، هم مانند:بسیاری از آثار نماز  غفلت از نماز جماعت و نرفتن به مسجد است.روز قیامت  هاییکی از حسرت
ر، روحانی، کشاورز، کارگپزشک،  مهندس، سواد،باسواد، بی هنگامی که شود.و... در نماز جماعت آشکار می هم فکریزبانی، هم

با  و ندپرساحوال هم را می گاهآننشینند، بکنار هم  به مسجد بیایند و مرد و سال، پیر، زنبزرگ سال،کودک، نوجوان، میان
ز ؛ ادهنداختیار هم قرار می صمیمانه در که آن را مهارت و تخصصی دارند، از این افراد،هر کدام  .شوندمشکالت هم آشنا می

                                                 



 

ای هاز زیبایی پس خواندنِ نماز در مسجد و به جماعت، .شودحل می به صورت خودجوش و داوطلبانه مشکالت جامعه ن رو،ای
 اسالم است. 

 نماز جماعت ۀگالدستون دربار سخن

 ها از نظرآنچراکه  ،را شکست بدهیمها آنتوانیم مین ،ها اذان و نماز جماعت را دارندتا مسلمان نقل شده:  0دستونگال از
 . صدا هستندآهنگ و یکبا هم هماجتماعی 

 احادیث نماز جماعت در

 پیامبر از .گویندخدا را تسبیح می ،با نظم و انسجام فرشتگان ، چراکهنماز جماعت شبیه کار فرشتگان است در روایات آمده:
 : روایت شده )صلی هللا و علیه و آله(  گرامی اسالم

هللا و علیه  )صلی  

اش فرادا در خانهسال  چهلکه است  بهتر از این ،انسان نماز را به جماعت بخواند و آله( 
یک  ،نه :فرمود ؟که از نمازهای چهل سال بهتر استمنظورتان نمازهای یک روز است . سؤال شد: بخواند

  .نماز
 داریزندهکه شب تا صبح شبتر دارم از آنخوش ،جماعت بخوانم به: اگر من نماز صبح را ندفرمود ایشان در جایی دیگر

 13.کنم

 ی امام جماعتهاویژگی

ه ب . در واقع، امام جماعتتر از همه باشدتر و متقیهای نماز جماعت این است که امام جماعت باید داناتر، پاکزیباییاز یکی 
 ن سکوتامأموم ،در رکعت اول و دوم نماز جماعت از این روست که ؛کندبا خدای رحمان راز و نیاز می نمایندگی از نمازگزاران

 : آمدهروایات در  .خوانددیگر را می ایهو سور «حمد» ۀسورها آن امام جماعت به نمایندگی از و کنندمی
 . جماعت قرار دهیدامام خودتان را  بهترینِ   .ترین فرد را امام جماعت قرار دهیدبافضیلت

هنگامی  .در روستای قبا مسجد ساختند ،خواستند وارد مدینه شوندوقتی می )صلی هللا و علیه و آله(  اسالم گرامیپیامبر 
عت امام جما ،مسجد محالت و روستاها را ساختند. برای هر مسجدی ،النبی را ساختند و بعد هممسجد ،به مدینه وارد شدند که

و  ترمحبوب ،ترشناسبیشتر، وقت و قرآن ش به احکاماکسی که آگاهی )صلی هللا و علیه و آله(  پیامبر اکرم که الزم بود
ها را برای امام جماعت معرفی این شاخص ،. احادیثی که به دست ما رسیدهکردندیزیباتر بود را برای این کار، منصوب م

علمی برتر  تر و در مراتبشناسکسی که دین ،قدم باشدنمازش بهتر باشد، کسی که در هجرت پیش کسی که قرائتِ :کندمی
احب منزل ص ،شودو اگر در منزل نماز جماعت برگزار می ،تر باشدروباالتری دارد، کسی که زیباتر و خوش باشد، کسی که سنّ 

 مقدم است.  ،خواندخواند، همان کسی که مرتب نماز میمقدم است و اگر در جایی است که مرتباً کسی نماز می

                                                 



 

 در بحث جماعت «عدالت»اهميت 

د تا مأمومان ایستتر کسی جلو نمیکنند که: چرا زوداشکال می بعضی یکی از شروط امام جماعت است.« عدالت»، در فقه شیعه
نیز  مأمومان ،نمازش صحیح باشد امام جماعت قرائتِ که بایدمعصل نشود؟! پاسخ اشکال مزبور این است که: عالوه بر این

 . عدالت او را تأیید کنند و او را شخص عادلی بدانند

 در احادیث «مسجد»اهميّت 

  روایت آمده:در 
و من در مسجد مثل ماهی در آب ؤم 14

 خواهد بیرون بیاید. می که منافق در مسجد مثل پرنده در قفس است
مگر  ،کنند به دنیا برگردندمین آرزو گاهها هیچردهمُ . در روایات آمده:کنیم را بیشتربه مسجد  و انسمان رفت و آمد باید

ای کاش دوباره برگردند، زنده شوند و بار دیگر  که خورندحسرت می . در آن هنگامهایی که از کنار مسجدی گذر کنندوقت
 13.بیایند مسجد به

مسجد، مفروش کردن مسجد،  تمیز کردن مسجد، احترام گذاشتن به مسجد، ادب  پاداش روشناییِ  روایات بسیاری دربارۀ
 به دست ما رسیده است. )صلی هللا و علیه و آله(  از امامان معصوم هاکردن نسبت به فضای مسجد و مسجدی

 ؟آیندمین چرا بعضی نماز جماعت و مسجد

 قیِاز بدرفتاری و بداخال از پاداش نماز جماعت و مسجد غافل هستند، بعضی افراد بعضی در پاسخ به این سؤال باید گفت:
های امام جماعت یا دیدگاه با فکر نبودن، بعضی به خاطر همآیندنمیامام جماعت  به خاطر ، بعضیهستندها ناراحت خواننماز

های روزمره خودشان را محروم گرفتاری و های اقتصادی، اجتماعی، بعضی به خاطر مشغولیتآینداو به مسجد نمی سیاسیِ
اگر  .، دلیل موجهی نیستروز قیامت در هاهیچ کدام از این البته ؛اندسرد شدهسرد افراد مسجد دل بعضی از برخوردِ و کنندمی

 ،دآیمین از این مسجد خوشتان اگر ی در جای دیگر اقتدا کنید؛امام جماعت دیگر به ،آیدمین از این امام جماعت خوشتان
درها اتفاق افراد خانواده، پبه  توانیممیخودتان را از جماعت و از مسجد محروم نکنید.  گاهاما هیچ ی انتخاب کنید؛مسجد دیگر

 افزایش دهیم؛ باآرام آرام تعدادش را  و ای یک بار شروع کنیماز هفته ؛مادرها با دخترها در جماعت شرکت کنیم و با پسرها
 . شودمنتقل میهای بعد این امانت به نسل این تصمیم،

  

                                                 



 

 تقليد و اهميت یادگيری احکام شرعی

 نماز مسافر

تفصیل  های عملیه به)البته با شرایطی که در رساله رکعتی بخوانددورکعتی را باید چهارنمازهای  ،رودکسی که به سفر می
  بیان شده است(.

 و احکام شرعیبحث تقليد 

سال  باید این رساله را در طول ؛ اعضای خانوادهداشتن رساله کافی نیست .ها با احکام دینشان آشنا شوندواجب است مسلمان 
احکام  شوند و در ادامه،میاز احکام تقلید شروع  های عملیهمرور و تکرار کنند. رساله . باید آن رابقیه گوش کنند و بخوانند

های الههای رسیک از مسئله شود.و... بیان می مطهرات، نجاسات، نماز، روزه، مسائل اقتصادی، مسائل خانواده، مسائل اجتماعی
 واجب است.  ،مسائلی که مکلف غالباً به آن نیاز دارد عملیه این است: دانستن

 اهميّت یادگيری احکام شرعی

 :تکردی؟ گفچطور غسل می :مگفت .کردمامشب فهمیدم که اشتباهی غسل می !آقاحاج :گفت به منیک برادری  در جبهه
دانستم تمام می !سال 35 :؟ گفتچند سال دارید :غیر شدم و گفتممن مت !بعد سمت چپ و بعد سر و گردن ،اول سمت راست

رجع خود م ۀ عملیۀفی، باید به رسالدر خصوص احکام فقهی هر شخص مکل)را باید دوباره بخواند  های سی سال گذشتهنماز
 وا ؛داردهیچ راهی ن :گفتند ایشان .رمیگبتماس  رم،با علمایی که سراغ داتا دو ساعت صبر کن  ـ یکی :گفتم (.رجوع کند

اهل  که ببینفقط یک راه دارد و آن این ؛باطل است ،غسلش را اشتباه انجام داده و تمام نمازهایی را که با این غسل خوانده
 ،و کتابی نبوده و او همین اندازه یاد گرفته و عمل کرده ممعلّ ،کرده که هیچ عالمچه شهری است. اگر در روستایی زندگی می

ه، ، که همه جا مسجد، کتابخاندر تهران .تهران :اهل کجایی؟ گفت به این شخص گفتم:که نمازهایش درست باشد.  امید است
ری شود که یادگیجا روشن میاز همین. است کوتاهی کردهکه آن شخص معلوم است  و... است؛ پس ، حسینیه، هیئتمدرسه

 از سوی اساتید نیز در همین نکته است.احکام شرعی چقدر مهم است؛ بنابراین، دلیل تکرار احکام 

 نماز جمعه و اهميت آن

ار افتخ به آن امام عزیز و زنده کرد آن را ایران که انقالب اسالمیِ است هاست. امانتیمسلمان نماز جمعه، اجتماع هفتگیِ
  آمده:« جمعه» ۀسور درکرد. می

 ای مردان و زنانِ  
 گاه صدای اذان جمعه بلند شد به سوی ذکر خدا بشتابید و کسب و کار را کنار بگذارید.  ایمان، هربا

نماز  16نویسند.اسمش را زودتر می ،زودتر بیایدکه  هر آیند وبه محلّ نماز جمعه میها صبح جمعه فرشته در روایات آمده:
 گو و طرح مسائل سیاسی ووگفت بستگی،هم ،دلیهم ۀدهندنشان ؛اسالم است عد سیاسی و اجتماعیِ بُ ۀدهندنشان ،جمعه

 اسالمی است.  ۀنیازهای جامع و نیز بیاناجتماعی، 

                                                 



 

 )صلی هللا و علیه و آله(  ت نماز جمعه نزد پيامبراهمي

رگزار در مدینه نماز جمعه ب مصعب فرمود.اعزام  )صلی هللا و علیه و آله(  که پیغمبر بود اولین مبلغی «ربن عمیب عمص»
نماز  اولین ،همان روز به مدینه آمدند.روز جمعه  )صلی هللا و علیه و آله(  اقامۀ نماز جمعه ممکن نبود. پیامبردر مکه  .کرد

  .جمعه را برگزار کردند
فکری، سیاسی،  گردند، مسلمانان از نظرمنسجم مینیروهای اسالم  شود،تقویت میاخوت و برادری  ۀروحی در نماز جمعه

 مرکزی برای بسیج مردم است.  شود ومسلمانان بیشتر میگرایی جمع ۀروحی کنند،رشد میاجتماعی 

 نماز جمعه ۀباردر )صلی هللا و علیه و آله(  اصحاب پيامبر ۀسير

 : ندفرمود )علیه السالم(  امام صادق
اصحاب پیغمبر از روز  )صلی هللا و علیه و آله(  

 .کردندشنبه خودشان را برای نماز جمعه آماده میپنج

 نماز جمعه ۀباردر )ره(  کالم امام خمينی

 : ندفرمودباره ایشان دراین 
محتواتر اقامه تر و پرچه باشکوه باید هر و نمایشی از قدرت سیاسی و اجتماعی اسالم است ،نماز جمعه

 ،نماید تر حفظتر و بلندپایهه عظیمچ شود. ملت عظیم و عزیز با شرکت خود باید این سنگر اسالمی را هر
 10.دهای مفسدان خنثی شوهای خائنان و دسیسهتا به برکت آن توطئه

 آن تيو اهم دينماز ع

ید ؛ یکی نماز عید فطر و دیگری نماز عپایان تکلیف است ،نماز دو هر عید تشریع شده است که نماز دو در دین مبین اسالم،
سالم شود عید در اگیرند که ما تکلیفمان را انجام دادیم. معلوم میگیرند و بعد جشن میروز، روزه می سیها مسلمان قربان.
 ،دهدام میکه تکالیفش را انج باید جشن بگیرد؛ هر ،کندکه کار می هر .عید برای کار کردن است ، بلکهکاری نیستبی برای

شادمانی  ،وقتی مراسم و مناسک حج را انجام دادند . آنانبرای حاجیان است که باید خوشی کند. عید دیگری هم داریم
 ...د وو نالیدن به درگاه خداون ضرع، تگرایی، رغبت به خداوندجمع ،به فقرا نیز کمک عید قربانو  نماز عید فطر در کنند.می

 . گر استجلوه

 سخن پایانی

های دعوت وهشی»طلبد، مسئله گونه که باید به آن نپرداختیم و بحث مفصلی را مییکی از موضوعاتی که در این کتاب، آن
 آینده، به این موضوع خواهیم پرداخت.های شاءاهلل در برنامهاست که ان« به نماز

حتماً این کتاب، دارای نواقص و کمبودهایی است. از مخاطبان گرانقدر عذرخواهی کرده و از ایشان التماس دعا دارم. امید 
است، پروردگار متعال همۀ ما را مشمول لطف و عنایت خود قرار دهد.

                                                 


