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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ی امیر مؤمنان امام علی (ع) اع�ل ماه مبارک رمضان به فرموده

بار الها آنچه از فرق علی جوشید و بر زمین ریخت جز یاد ذکر تو نبود پس هر که را 

جوار رحمت ذکرت جای بده که بهای دل شکسته را جز  که برای فرق علی گریست در

 خالق ندهد.

درک  ات یبزرگ، تو را در ج�ل ام افکادهکه در ارر گااه بر دل  ییها پردهیا رب با 

تو حق است قلب مرا  ی ، ای خداوندی که وعدهشود ی�و قلبم به ذکر تو آرام  کام ی�

 .(یا رسیع العقاب) به ذکر خود آرامش ببخش و از خطاهایم درگذر

 (الَعفو)مداوم زیارت اهل قبور بخوانید. تا پایان اذان در مکان �از به حال سجده ذکر 

بسیار  (صلوات) ها شبو  (  َحوَل َو   قَُوَه اهّ  بهال الَعلُّی الَعظیم)بگوئید. روزها ذکر 

 بفرستید.

 بگوئید. به ستارگان فرو شونده)(قسم و  (یا ُمَدبَِّر اللَیل)هاگام نگاه به آس�ن ذکر 

ر) یذکرهادر خودسازی  ها جهاد و در  بگوئید. با بدی (یا وَکیل یا ُموَّکهل یا ُمَدبِّر یا مؤَخِّ

 انفاق کاید. ها یخوب

 را موقع سحر، ارسا ی سوره ١از دیگران،  را برای جدا شدن فکر دهر ی سوره ١آیات: 

 ٥٣را برای نزدیکی به هدف،  حدید ی سوره ٣ را برای رسعت گرفت، دخان ی سوره ١٢

را برای درک امامت، تالوت  مائده ی سوره ٥٥ و را برای رفع سستی در �از یس ی سوره

 کاید.

(هللا اَکَرب ، بعد از هر تکبیر (اهلهی   َختََم َعلی قَلبی)قبل از نیت �از برای حضور قلب 

و بعد از  َرسَمداً تَُسبُِّحوُه بُکرًَه َو اَصیال)(َحمداً دائاً ، در ذکر رکوع و سجده کَبیراً)

و بعد از سالم  (اللهم الرزُقای طاَعتهَک فی اَللَیله َو اَلَاهار اهلی هللا َو رَُسولهه)تشهد 

 را بگوئید. (خداوندا مرا رحمت کن در ساعت برپا شدن قیامت)
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پیش من ابدی باشد برای آن فرد دعا کاید و بگوئید (شاید رفت تو از  در خداحافظی

تت قرار بده) و بگوئید به در راه هدای آید یمتو  یسو  بهپس ای خدا او را که به شتاب 

باد ،سالمت رَتی َو اُفَّوهُض اَمری اهلی هللا اهنَّ هللا بَصیٌر بهالعه  .َسالَمه دیای ُدنیایی َو آخه

 است.بهرتین عمل شکر است به آنچه برای انسان تقدیر شده  قدر یها شب در

درد من ترحم کاید. ای صاحب  خالی و پر یها دستبه  ها زبانای خالق اصوات 

ای  ،لشکرهای آس�نی به علی تاها رحم کن اعضا و جوارحش هم او را ترک کردند

 صاحب من این روح علی را در حریم خودت راه بده ای کربیای عرش عظیم.

َط الرِّزق َخلََق یا به آس�ن زیاد نگاه کاید و بگوئید:  قدر شبدر  خالهَق اَلَخلق و یا باسه

رین  ةَ الَکواکهب َو الَقَمَر اهّ  زیاَ  َر اآلخه �ءه ذُکهَر ا َس�ءه اهلی قَلبی یا اَوََّل ا َوَّلین َو یا آخه السَّ

اطه املُستَقیم.  یها کرسی آس�ن ی (ای نگه دارندهو همچاین  رَبِّت اَقداماا اهلی رصه

(ای  نیزو  هفتگانه تدبیر مرا از تدبیر صالحان قرار بده که تو بهرتین تدبیر کاادگانی)

ها از آنچه امشب به سوی بادگانت از برکات  آس�ن ی آفریااده و زیات کااده

ها فرستادی و آنان را بشارت به بخشش دادی ما را هم از آن ببخش و محروم  آس�ن

 .مفرما)

و در پیشگاه پروردگار  شود یمنور نوشته  ی نامشان در صحیفه شب قدرتوبه کاادگان 

 تا در قیامت به فریاد صاحبش برسد. شود یمامانت نگهداری  طور به

این را آخر  (عاکبوت و دخان)و  های قدر شبدر اول  (ماافقین و توبه) یها سوره

 �ازها را به هم وصل کاید. ییها رشتهبخوانید همواره در �از باشید و چون  ها شب

بهَر اللَّیله َو الَاهار َحوِّل حالهاا اهلی اَحَسنه الحال)در نیت �از بگوئید:  . قبل از ذکر (یا ُمدَّ

رلی ُذنوبی یا کَریُم َو یا رَبِّ اهرَحم َضعَف بََدنی یا َشدیُد سجده  (یا رَبُّ العالَمین اهغفه

ن رَحَمتهک یا کَریمُ  قاب نَظََر مه �از  یها سجده. در یا َغفور یا خالهُق کُلِّ َمخلوق) العه

هه ساَعه َو فی ُکلِّ بگوئید  ر لَاا ُذنوبَاا فی هذه (یا اَکرََم ا َکرَمین َو یا َجبّاَر الَجبّارین اهغفه

 .ّساَعه)
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�وات)موقع افطار و سحر ذکر  َر السَّ را تکرار کاید و لقمه اول را در احسان  (یا فاطه

 انفاق کاید. خورید یمشهدا و صدیقین و انبیا و مرسلین به دهان گذارید و از آنچه 

ٍد)بسیار بگوئید  َُحمَّ  .(الهی بهُقرآن ُمبین)و  (اهلهی به

بخوانید. هر وقت کارها  تدبررا با تفکر و  مؤمن ی فتح را زیاد بخوانید. سوره ی سوره

ّ رَبِّ العالَمین)آورد ذکر  فشار یا حافهُظ یا حفیظ یا بگوئید. برای حفظ قرآن:  (اَلَحمُد له

ل  م َو َسَرتَ الَغفلَهه اَحمه تاُب املُبین فی قُلوبههه موات و ا رض تَدُخل اَنواره نَزََّل الکه نُوُر السَّ

 َعن بََرصی.

(َکثیراً  توبه بسیار ذکردل خود را از یاد خدا پر کاید و برای موفق شدن در سجده 

مرا بپذیر ای صاحب بزرگی و  ی فضایل توبه را، توبه کای یمکه زیاد  ای کسی: تَوبَه)

شکوه و جالل را بگوئید و جان خود را در عبادت خالص کاید از آنچه در دنیا دارید و 

 را بگوئید. (یا َعظیَم ُکلِّ َعظیم)یا با آن رسوکار دارید و مرتباً 

طالق توصیه  ی سوره ٧ ی را تالوت کاید. آیه (نََفخُت روحی)شدن روح  تر شفافبرای 

 به انفاق است.

را تکرار  (یا راَر هللا)و هاگام غروب آفتاب ذکر  (ُسبحاَن هللا)برای حل مشکالت ذکر 

 کاید.

(یا و تشخیص درستی یا نادرستی فکر ذکر  (قُرآٌن ُمبین)برای تقویت صرب در دل ذکر 

 را زیاد تکرار کاید. ُمقیل)

(یا ُمَحوُِّل فطر ذکر  ید�از ع. موقع نشست در محراب (یا تَّواب)برای اجابت دعا ذکر 

 موقع غسل دادن به یاد غسل میت بوده و استغفار کاید. الَحوله َو ا َحوال)

 را در شب و روز عید فطر بسیار بگوئید. (هللا اَکَرب)ذکر 

 اللهم عجل لولیک الفرج
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