
برای انس و آشتی باخدا چه باید کرد؟
چگونه می توانیم در ماه مبارک رمضان حس دعا و راز ونیاز با خدا بیابیم؟ 

راه انس با چیزى، برقرارى ارتباط زیاد با آن است و این مطلب از نقطه نظر روان شناختى، امرى مسّلم و 

غیر قابل انكار است. در این رابطه پرسش هایى چند قابل طرح است: 

چگونه انسان، این »بى نهایت كوچك«، مى تواند با آفریدگار هستى- آن »بى نهایت بزرگ« رابطه برقرار 

كند و این پیوند، او را از خاك تا افالك باال برد؟ چگونه این »هیچ«، به آن »همه« متصل مى شود؟ آیا 

جز »دعا و نیایش«، راهى براى این پیوند هست؟ دعا چیست؟ شرایط آن كدام است؟ استجابت دعا 

یعنى چه؟ پیدا كردن »حال« در دعا چگونه به دست مى آید؟ به چه زبانى باید دعا كرد؟ نیایش چه 

تأثیر روحى و معنوى بر زندگى ما دارد و...؟ 

مى دانیم كه دعا، تنها خواندن جمالت و الفاظى چند- بى حضور دل و بى كشش روح نیست بلكه 

خواستن از ژرفاى جان است. اگر دعا از جان سوخته و عطشناك برآید، »اجابت« الهى، آب گوارایى بر 

عطش سوزان دل سوختگان خواهد بود. 

باید اجازه داد تا پاى اشك، از جاده دل عبور كند. باید گذاشت وقتى آسمان دل مى گیرد، باران اشك 

جارى شود. باید گذاشت در حالت اضطرار و طلب و درماندگى، عنان سخن به دست دل داده شود 

تا صمیمانه با خدا حرف بزند و مثل یك كودك، زار بزند، اشك بریزد، با اصرار بخواهد و یقین داشته 

باشد كه این پاى بر زمین كوبیدن و اشك ریختن و التماس كردن، موجب بر آمدن حاجت مى شود. 

»گریه«، سالح نیایش گر و »امید«، سرمایه او است »ارحم من رأس ماله الّرجاء و سالُحه البكاء...« 

)دعای كمیل(. باید كارى كرد تا چشمه »رّبنا«، از دل بجوشد و بر كویر سینه هاى سوزان جارى شود و 

دشت عطشناك جان را سیراب كند. 

 حّس دعا 
اگر »احساس نیاز« و »ابراز حاجت«، از طرف بنده و »قدرت رفع آن« و »اجابت دعا« از سوى خدا باشد 

آنچه این دو سو را به هم وصل مى كند، »نیایش« است. هر چه انسان فقر و نیاز خویش را بیشتر 

بشناسد و به قدرت و رحمت الهى آگاه تر باشد، حّس دعا بهتر به دست مى آید. 

احساس بى نیازى، طغیان و روى گردانى مى آورد. قرآن كریم مى فرماید: انسان همین كه خود را غنى و 

بى نیاز حس كند، سر به طغیان و گردن كشى مى گذارد:

ویژه نامه ماه مبارک رمضانکوتاه و خواندنݡی 
ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان
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هر چه فقر و نیاز خود را بیشتر حس كند و سررشته كارها را به دست معبود ببیند، كشش به سوى خدا 

بیشتر خواهد بود. قرآن مى فرماید: اى مردم شما همه نیازمند خداوند هستید و او بى نیاز و ستوده 

است:

ُد                                                                                 فاطر ، آیه. 15 ُّ اْلَِم�ی �نِ ِ َو الّلَُ ُهَو اْل�نَ
َل الّلَ اُء اإِ َ �ت ُ اْل�نُ ُ �ت �نْ

اُس اأَ َّ ا ال�ن َ �یُّ
ا اأَ �ی

نیازمندى و وابستگى انسان به خدا كافى نیست بلكه درك این دو، برانگیزاننده آن »حس دعا« است. 

باید حجاب بین بنده و خالق كنار برود. غرور، خودخواهى، تكّبر، بى اعتنایى، طلب كارى، قساوت دل، 

یأس و نومیدى و... همه به نوعى »حجاب« به شمار مى رود. بر عكس، حاالتى همچون شكسته دلى، 

تضّرع، گریه، خشوع، امید، اضطرار، التجا، پناه آوردن، یقین به اجابت، خسته نشدن از طلب، رّقت 

قلب و... پرده ها و حجاب ها را كنار مى زند. سفارش حضرت پیامبر� چنین است: آن گاه كه رّقت دل 

حاصل شد، دعا را غنیمت شمارید، كه رحمت خداوند است.

»اغتنموا الدعاء عند الرقه، فانها رحمه«                                                                                                                                  )بحار االنوار، ج 93 ص. 313(

خدا به كدام دل نزدیك تر است؟ نجواى كدام نیایش گر از بام خانه تا ملكوت خدا باال مى رود؟ 

در كوى ما شكسته دلى مى خرند و بس                   بازار خود فروشى از آن سوى دیگر است 

حدیث قدسِى »انا عند المنكسره قلوبهم«                             ) منیه المرید، ص 123 از تفسیر کشف االسرار، ج 1، ص، 135(

»من نزد شكسته دالنم«، اشاره به این حقیقت دارد كه:

افتادگى آموز اگر طالب فیضى                                     هرگز نخورد آب، زمینى كه بلند است 

حضرت رسول � هرگاه دعا و نیایش مى كرد، مانند شخص محتاجى- كه دست نیاز و طلب گشوده 

و غذا مى خواهد دست خود را به آستان خداوند بلند مى كرد.           ) ابن فهد حّلی، عده الداعی، ص. 139 ( 

این حالت نیاز و درماندگى است كه رحمت را نازل مى كند و نگاه عنایت خدا را به سوى نیایش گر بر 

مى گرداند و »بزرگى«، در همین »فروتنى« و »عّزت« در سایه همین »تواضع« است. 

دعا » اقبال بنده به درگاه الهى« و »اجابت«، اقبال خداوند به بنده است. اگر مفهوم آن دو در دل 

جاى گیرد، حالت دعا و نیایش پدید مى آید. چه سعادتى باالتر از اینكه یك »بنده«، مورد عنایت »موال« 

قرار گیرد و صدایش را بشنود و خوشش آید و جواب بدهد و گاهى جواب دادن را طوالنى كند تا بیشتر 

صداى نجوا و نیایش بنده را بشنود. 

پس از تأخیر استجابت، نباید چندان نگران و نا امید شد. گاهى موال صالح بنده را بهتر مى داند. گاهى 



هم تأخیر از جهت دیگر است چنان كه آمده است: »گاهى خداوند، اجابت دعاى مؤمن را به تأخیر 

مى اندازد چون مشتاق دعاى او است و مى فرماید: صدایى است كه دوست دارم آن را بشنوم.                                                                                                                                     

) بحاراالنوار، ج 97 ص. 296(

شاید هم، دعا از صمیم دل و از روى خلوص نّیت نبوده و شرایط استجابت در آن فراهم نیست. مگر 

دعا از دل غافل و زبان یاوه گو و نّیت آلوده و نیایش گر ریاكار، این اندازه اثر دارد كه به آسمان رود و 

به آستان خدا رسد؟ 

به هر حال، حال را هم باید از خدا خواست كه »محّول االحوال« است. 

امام على� مى فرماید: خشكیدن اشك از چشم ها، نتیجه قساوت دل و آن، نتیجه زیاد شدن 

گناهان است »ما جّفت الدموع اال لقسوه القلوب، و ما قست القلوب اال لكثره الذنوب.

 بحاراالنوار، ج 70 ،ص 354

عصیان و گناه، پرتگاه دل ماست                     مسدود به روى عقل، راه دل ماست 

                 خشكیدن اشك گریه از چشمه چشم                    گویاى سقوط پایگاه دل ماست 

آداب دعا 
برخى از »آداب دعا« از این قرار است: 

1. مداومت و پیوستگی در دعا 
یعنى همیشه، همه جا، در هر حال، غم و شادى، راحتى و رنج، فقر و دارایى، پیرى و جوانى، بیمارى و 

تندرستى، شّدت و رخا و... باید دعا كرد و به راز و نیاز با معبود پرداخت. 

2. پرهیز از گناه  
ُهم اغفرلى الّذنوب التى تحبس الدعا.             )دعای کمیل(

َ
چرا كه گاهى گناهان مانع اجابت دعا مى شود:  الّل

3.  دعاى دسته جمعی و آمین گفتن گروهی از مؤمنان  
روایت است كه: »هرگاه براى امام باقر� مشكلى پیش مى آمد، زنان و كودكان خانواده را جمع 

مى كرد و دعا مى كرد و آنان آمین مى گفتند.                                                                                ) کلینی، کافی، ج 2، ص. 525(

4. دعا به نام هاى نیك خدا و ستایش و حمد و ثنا پیش از دعا 
چرا كه هر نامى كلید درى از رحمت هاى الهى است و هر اسمى خاصّیتى دارد. ستایش الهى، شرط ادب 

پیش از عرض حاجت است. 

5. بازگو کردن حاجت ها و بر شمردن نیازها 
هر چند كه خداوند داناى همه چیز است و هم نامه نانوشته مى خواند و هم اسرار نهفته مى داند اّما 

خود این مطرح كردن، گامى نزدیك به اجابت است. امام صادق� مى فرماید: »خداوند مى داند 



آنچه را كه بنده اش هنگام دعا مى خواهد ولى دوست دارد كه نیازها را به درگاه الهى عرضه كند. پس 

هرگاه دعا مى كنى، حاجت هایت را یك به یك نام ببر.                                                        )وسائل الشیعه، ج 4 ص. 191(

6. اصرار و الحاح و خسته نشدن و پیوسته خواستن  
چرا كه وقتى درى بسیار كوفته شود، كسى پیدا مى شود كه در را باز كند. اصرار در دعا، مایه گشوده 

شدن در رحمت و اجابت الهى است. 

7. داشتن همت بلند و خواستن حاجت هاى مهم  
خواسته ها هر چه متعالى تر، با ارزش تر و فراگیرتر باشد، بهتر و به استجابت نزدیك تر است. خواسته ها، 

تنها مادى و براى رفع مشكالت معیشتى نباشد خواسته هاى معنوى و اخروى نیز مد نظر باشد. 

قرآن كریم مى فرماید: آنان كه از خدا فقط دنیا مى خواهند، در آخرت نصیبى ندارند اّما بعضى هم نیكى 

دنیا و هم نیكى آخرت و نجات از دوزخ مى خواهند:

اِر                                               سوره بقره،آیات 200 و. 201             َّ َ ال�ن ا�ب ا َعدن �ن ًه َو �تِ َ ِه َحَس�ن َ ِ اْلآ�نِ
ًه َو �ن َ ا َحَس�ن �ی �نْ

ُ
ِ ادّل

ا �ن �ن ِ �ت
ا اآ �ن َر�بَّ

در دعا پسندیده است از پیشوایان مكتب، بهره جوییم و ادب دعا كردن و داشتن خواسته هاى 

متعالى را از آنان بیاموزیم. دنیاى غنى و فراگیر »خواسته هاى متعالى« در دعاهاى معصومین، عالمى زیبا 

و بى پایان است. تنها كافى است به دعاى مكارم االخالق امام سجاد� در صحیفه سجادیه  نظر بى 

افكنیم، تا با گوشه اى از نیازهاى واال و خواسته هاى متعالى از زبان آن زینت عابدان آشنا شویم. 

توجه به این نكته بایسته است كه مكان و زمان دعا، در رسیدن به آثار و نتایج مادى و معنوى آن، 

تأثیرى به سزا دارد و اولیاى الهى، مكان ها و اوقاتى را بیان كرده اند كه دعا در آنها زودتر به اجابت 

مى رسد. در میان اوقاتى كه مناسبت بیشترى براى دعا و مناجات با قاضى الحاجات دارد، ماه مبارك 

رمضان داراى جایگاهى ممتاز است و دعا و نیایش در این ماه، حال و هوایى دیگر و اثرى شگرف دارد. 

ماه رمضان، تنها بهار قرآن كریم و هنگامه تالوت كالم روح بخش خداوند نیست بلكه فصل شكفتن 

گل واژه هاى دعا و غنچه هاى نیایش بر لب هاى مشتاقان مؤمن نیز مى باشد. روزه داران خداجو، در 

زالل رمضان، دل و جان را مى شویند و بر گرد حریم دوست پرواز مى كنند و بر شاخسار ذكر و یاِد محبوب 

و دعا و نجواى با او، آشیان مى گیرند. با اشك روان، دشت تفتیده قلبشان را نمناك مى سازند و بر درد 

و زخم دلشان مرهمى مى نهند. 

در این میان، دعاها و مناجات هاى امامان معصوم�، سوز و نوایى دیگر دارد. حقایق و معارفى كه 

در این ماه عزیز، در قالب دعا از ناى پاك برگزیدگان حق برآمده، از محتوا و ژرفاى خاصى برخوردار است. 

انس با دعاهاى اهل بیت� در ماه رمضان، در بهره مندى بیشتر از مهمان خانه الهى و سفره گسترده 

این ماه، بسى سودمند و پرفایده است. دعاهاى رسیده از برگزیدگان حق در این ماه نورانى، بسیار 



است...

»الهى در هندسه وجود، توحید را نقطه پرگارمان ساز، دایره تالشمان را بر محور نقطه ایمان قرار بده 

و خّط زندگى را امتدادى از نقطه هاى نیاز بساز. زاویه دیدمان را باز كن تا چشم بگشاییم، به چهره 

حقیقت و گوش سپاریم، ولى به آهنگ معنویت«.                                     )حسن حسن زاده آملی، الهی نامه، ص. 70( 

چگونه در ماه مبارك رمضان برنامه ریزی کنیم،
تا بهتر و بیشتر استفاده کنیم؟

بدون تردید موفقیت در هر كارى، مستلزم برنامه ریزى صحیح است و آن هنگامى میّسر است كه: 

1. برنامه ناظر به اهدافى باشد كه انسان در پیش روى دارد. 

2. اهداف وقتى از شفافیت برخوردار مى شوند كه فرصت پیش آمده یا امكانات فراهم شده به خوبى 

شناخته شده و ارزش گذارى گردد. 

3. وقتى انسان ارزش یك فرصتى را بداند یا اهمیت یك نعمتى را درك كند، قدر آن را بهتر مى داند و 

بیشتر از آن بهره بردارى مى كند. 

در مورد اهمیت و ارزش ماه رمضان همین بس كه »شب قدر« در آن قرار دارد و ارزش این شب از هزار 

ماه بهتر است. اگر بخواهیم به صورت یك فرمول ریاضى ارزش شب قدر را به صورت كمى بیان كنیم 

و با وقت هاى دیگر مقایسه كنیم، باید بگوییم: نسبت هر لحظه از ماه مبارك رمضان با لحظات دیگر، 

مساوى با یك به )ده به توان سه( است. 

یكى از اهداف ماه مبارك رمضان، این است كه از این فرصت سرنوشت ساز بیشترین بهره را ببریم. اگر 

بخواهیم به این هدف خود دست یابیم، باید براى لحظه لحظه آن حساب باز كنیم حتى براى ساعاتى 

كه درحال خواب یا استراحت هستیم. 

به طور كلى براى بهره بردارى از ماه مبارك رمضان، هر كسى باید متناسب با موقعیت شغلى و وضعیت 

جسمانى و روانى خودش، برنامه ریزى كند. اكنون با توجه به اینكه دانشجو هستیم، مهم ترین 

تكلیف و كارى كه به عهده ما است دانش افزایى، تحصیل و تحقیق مى باشد. از نظر سنى نیز یك جوان 

هستیم و از لحاظ جسمانى و روانى نیز از سالمت نسبى برخورداریم، در این صورت باید وقت خود را به 

چند بخش تقسیم كنیم: 

 بخش اول. برنامه ریزى براى دانش افزایى و تحصیل  
در این قسمت باید ما به عنوان فردى كه وظیفه و كار اصلى او تحصیل است، سعى كنیم با جدیت 

تمام و با تمركز هر چه بیشتر درسمان را خوب مطالعه كنیم و تكالیف علمى خود را به خوبى انجام دهیم. 



 بخش دوم. برنامه ریزى براى عبادت  
در ماه مبارك رمضان عالوه بر عبادت هاى معمول- كه در طول سال همیشه باید انجام دهیم مانند 

نمازهاى یومیه- عبادات واجب و مستحب دیگرى نیز اضافه شده است مانند خود روزه گرفتن كه در 

سایر ماه هاى سال بر ما واجب نیست، ولى در این ماه این چنین است. انجام دادن اعمال مستحبى 

كه در این ماه تأكید فراوانى بر آن شده است مانند تالوت قرآن، خواندن دعاهاى وارده و گفتن ذكر 

و خواب و استراحت. 

 بخش سوم. خواب و استراحت  
الزمه استفاده بهینه از دو بخش گذشته، این است كه خواب و استراحت انسان به مقدار كافى 

انجام شود. در غیر این صورت در دو بخش اول نیز موفق نخواهید بود. در ماه مبارك رمضان به دلیل 

جابه جایى اوقات غذا و تغییراتى دیگر تا حدودى چرخه خواب و استراحت نیز تغییر مى كند. 

توصیه ما به شما این است كه سعى كنید: اوال میزان خواب خود را خیلى تغییر ندهید و ثانیا وقت 

آن را نیز خیلى به هم نزنید فقط با كمى تغییر در چرخه خواب برنامه خواب و استراحت خود را كما فى 

السابق ادامه دهید، مثال اگر هنگام سحر حدود یك ساعت )براى سحرى خوردن و خواندن نماز شب 

و نماز صبح بیدار مى مانید، این مقدار از خواب را سعى كنید در روز جبران كنید مثال بعد از نماز ظهر و 

عصر با توجه به اینكه ناهار از برنامه روزانه حذف شده است، همان وقت را به استراحت و خواب 

اختصاص دهید تا هم خواب شما جبران شود و هم بعد از ظهر و مقدارى از شب را بتوانید بیدار بمانید 

و از وقت تان استفاده بهترى بكنید. 

عالوه بر آنچه بیان شد رعایت نكات زیر به كیفیت استفاده از ماه مبارك رمضان مى افزاید: 

1. در شبانه روز چند نوبت قرآن تالوت كنید، مثال پانزده دقیقه بعد از نماز صبح، پانزده دقیقه بعد از 

نماز ظهر، پانزده دقیقه شب ها بعد از صرف افطارى. 

2. ادعیه مأثوره را تقسیم كنید و آنها را نیز در چند نوبت در شبانه روز بخوانید. روزها به همان مقدار 

دعایى كه بین نماز یا بعد از نمازهاى یومیه خوانده مى شود، اكتفا كنید، ولى شب ها كمى وقت 

بیشترى را صرف خواندن دعا كنید. اگر بعضى از دعاها طوالنى است الزم نیست هر شب همه آن دعا 

را بخوانید. 

3. براى استفاده بهینه از زمان در هنگام ایاب و ذهاب، ذكر بگویید )البته ذكرهاى بدون صدا و آرام 

تا شائبه ریا به وجود نیاید(. 

باید سعى كنید از مرحله ذكر زبانى به مرتبه ذكر قلبى و یاد واقعى خداوند برسید به طورى كه او را 



حاضر و ناظر بر خود بدانید. 

4. سعى كنید دائم الوضو باشید و حتى قبل از خواب نیز وضو بگیرید و به بستر خواب بروید زیرا در ماه 

مبارك رمضان خواب نیز عبادت است و نفس كشیدن نیز تسبیح به حساب مى آید. 

5. از شب زنده دارى و احیاء- به ویژه در شب هایى كه فرداى آن تعطیل هستند- غفلت نكنید. شاید 

یكى از مهم ترین اعمال در ماه مبارك، شب زنده دارى، تهجد، استغفار و نماز شب در نیمه شب ها 

است. 

6. حتما در یكى از مجالس بیان احكام و معارف دینى و موعظه در مساجد یا حسینیه ها شركت كنید. 

بسیارى از علما و مجتهدان نیز مقید هستند به موعظه و ذكر مصیبت هاى گویندگان گوش فرا دهند تا 

دل و جان آدمى به واسطه شنیدن معارف دینى متذكر و نورانى گردد. 

به طور كلى شركت در مجالس مذهبى، خود را در معرض نفحات و نسیم هاى رحمت الهى قرار دادن 

است كه نقش مهمى در حفظ دین و معنویت انسان دارد. 

از انجام دادن ورزش هاى سنگین در طول ماه رمضان اجتناب كنید و در این ماه سعى كنید   .7

ورزش هاى سبك و آرام )مانند پیاده روى یا نرمش( انجام دهید. 

8. مواد مغذى به ویژه غذاهاى قندى و پروتئین دار را در رژیم غذایى خود بیشتر استفاده كنید مانند 

خرما، لبنیات. 

9. از پرخورى هنگام افطار و سحرى جدا پرهیز كنید زیرا عالوه براینكه چرخه خواب شما را به هم خواهد 

زد، از سایر برنامه هاى عبادى و درسى نیز بهره وافى را نخواهید برد. 

10. از هدر دادن انرژى بى جا و بى مورد اجتناب كنید به ویژه در روزها مثال از حرف زدن هاى بى مورد و 

تماشاى برنامه هاى تلویزیونى غیرضرورى اجتناب كنید. 

به عبارت دیگر با سكوت بیشتر و فیلتر گذارى روى گوش ها و كنترل سایر حواس، از هدر دادن انرژى 

جلوگیرى كنید. به تمركز خود بیفزایید و فرصت هاى جدیدى براى انجام دادن كارهاى مهم تر ایجاد 

كنید. 

بــه دلیــل طوالنــی بــودن ســاعات روزه بــى حالــم و نمــی توانــم اعمــال مســتحب روزهــاى رمضــان را 
انجــام دهــم. توصیــه اى جهــت بهــره ام حیــن ایــن ناتوانــی داریــد؟

با عرض سالم و قبولى طاعات و عبادات 

امام صادق� مى فرمایند: هر كه در یك روز بسیار گرم براى خداى عزوجل روزه بگیرد و تشنه شود، 

خداوند عزوجل هزار فرشته بر او بگمارد كه بر چهره اش دست نوازش كشند و بشارتش دهند و چون 

افطار كند، خداى عزوجل فرماید: وه، چه خوش است بوى تو و روح تو. فرشتگان من گواه باشید كه 



من او را آمرزیدم.                                                                                                                      ) میزان الحكمه، ج7، ص 3216،ح 10962( 

همانطور كه اشاره فرمودید ممكن است بدلیل طوالنى بودن روزهاى تابستان، و شدت گرسنگى 

و تشنگى، ضعف، غالب گشته و نتوانید اعمال مستحبى را بجا آورید لذا چند راهكار براى بهره مندى 

حضرتعالى از عبادات مستحبى به شما پیشنهاد مى شود شاید كه مورد استفاده تان قرار گیرد. 

1 - تالوت قرآن و خواندن دعاهاى وارده در اول روز چون در ابتداى روز اثرى از گرسنگى و تشنگى 

نیست و میتوانید بیشترین استراحت را بعد از نماز ظهر داشته باشید تا ضعف شما تا حد زیادى جبران 

شود و از نیروى زیادى كه در اول روز دارید استفاده كرده و به عبادت بپردازید. 

2 - بسیارى از نمازهاى مستحبى و دعاهاى وارده، مخصوص شب، یعنى بعد از افطار است دعاى افتتاح، 

نمازهاى مستحبى و...  شما نیز میتوانید در این زمانها كه افطار كرده اید و ضعف شما جبران شده است 

از این عبادات بهره مند شوید. 

3 - زمان سحر )قبل از اذان صبح( نیز بهترین زمان براى عبادات مخصوص به آن زمان است خواندن 

دعاى سحر، دعاى ابو حمزه ثمالى، مخصوص به زمان سحر است.

احكام
آیا کفاره افطار عمدی با کفاره مریض متفاوت است؟

آری ، در دو مورد با هم تفاوت دارد:       1. در مقدار          2. در مصرف

1. مقدار :  در كفاره افطار عمدی روزه، باید هر روز شصت فقیر را سیر كند و یا دو ماه روزه بگیرد. اما در 

كفاره مریض، اگر بیماری تا رمضان آینده ادامه داشته باشد، برای هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد.

2. مصرف :   در كفاره افطار عمدی، اگر به شصت فقیر دسترسى دارد، نمى تواند به هركدام از آنها بیشتر 

از یک مد طعام بدهد؛ولى در كفاره مریض این امر الزم نیست.

آیا کسی که روزه قضا دارد می تواند روزه مستحبی بگیرد؟
خیر ، با داشتن روزه قضا،گرفتن روزه مستحبى جایز نیست. مگر در مدینه منوره برای برآورده شدن 

حاجت.

منبع پرسمان دانشجویى 

مسابقه
بر اساس متن بنویسید برای  کسب توفیق الهی و برقراری ارتباط با پروردگار چه باید کرد؟ 

info@labbayk.ir    ایمیل نمائید. ݢ    و یا     لطفا نظرات خود را به آدرس  amoozesh@labbayk.irݢ


