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• مقام معظم رهبری؟دم؟: 
»همه هّمت گماریم که نمــاز را در جایگاه 
شایســته ی خــود کــه قــرآن و حدیــث بدان 
ناطق است، بشناسیم و بشناسانیم و عمل 
شــخصی خــود را نیز بــه تناســب آن تعالی 

بخشیم«. 

• سخنی با دوستان:
بعــد از این کــه ضــرورت راه انــدازی کانالی 
ویــژه بانــوان در ســتاد اقامه نماز احســاس 
شــد ، بالفاصلــه تصمیــم گرفته شــد اولین 
کانــال تخصصــی بانوان بــا موضــوع نماز و 
ســبک زندگی متناســب بــا نیــاز مخاطبان 
و پاســخگویی بــه پرســش های موجــود ، 
شــبهات موضوعه ، احکام اختصاصی و .. 

راه اندازی شود . 
پس از آن در اتاق فکر تولید محتوای این کانال 
مقــرر گردید، مســابقه ای به منظــور ارتباط 
مخاطبــان بــا کانال طراحــی و پیاده ســازی 
شود، که به لطف خدا پس از انتشار فراخوان 
»مســابقات جمــالت زیبــای نمــازی«،  بــا 
استقبال بی نظیری مواجه گشتیم و  محتوای 
بســیار فاخــر و غنی توســط بانــوان فهیم و 
فرهیخته تولید شد، که برخی به عنوان نمونه 

در کانال به نمایش در آمده و عرضه شد . 

ولــی بــا عنایت بــه حجــم بــاالی جمالت 
کاربــران در  از طرفــی و درخواســت مکــرر 
خصوص انتشــار جمالت ،  از ســوی دیگر ، 
انگیــزه ی مــا را برای طراحــی و تولید کتاب 
دیجیتال جمالت نمازی بانوان ایرانی را دو 

چندان ساخت . 
مجموعه ی پیش رو ، دفتر اول از این کتاب 
بــه شــمار می آید کــه با احترام تقدیم شــما 

خواهران و برادران ایمانی می گردد . 
در پایان بر خود فرض می دانم که از خواهران 
مومنــه و یــاوران نماز که با ارســال جمالت 
مفید ، کاربردی و تاثیرگزار ما را یاری نمودند، 

صمیمانه تشکر کنم .
 امیــد اســت ،  همــواره مشــمول ادعیــه ی 

زاکیه ی امام عصر ؟ع؟ بوده باشید .

مسعود دریس|مدیر کانال صدف
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• فائــزه گـــودرزی |  

• از این دوست داشتن های بیهوده پر هوس...
که به مرداب گندآلود زمان دچارم می کند...

خسته شده ام... برایم ذکر اضطرار بگیر...
الّلهم ارزقنا ُحًب الَحالل ...
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• فائــزه گـــودرزی |  

• هر روز پشت نزدیک ترین پنجره وقتی به دورترین نقطه شهر خیره می شوم...
پشت تنابندگی خاطراتت،  خونریزی روح شکسته شده ام را ...

در بستر خفته اذهان باقی مانده از تو... 
حس می کنم...
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• مهتاب بختیاری  | شهر کرمانشاه

• نمازم را لباس تن دانم، تا عفتم شــود که آن جوانه جاودانگی اســت و بزرگی 
آدمیت...
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• ناهیده قاسمی  |استان کردستان

• نمازتشکرازخداوندبخاطرتمام نعمت هایش است...
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کرم زمانیان | شهر قم • ا

• نماز گویاترین آیینه ایمان ،نماز کلید دل هاست، نماز نردبان تکامل انسان...
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• الهام علیزاده |  کاشمر

• فرشته ها حضورمان را در کالس درگاه او با نماز اول وقت تیک می زنند...
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•زینب باقری | شهر  مشهد

• نماز یاد خداست ، آرامش دل هاست و نماز آرامش بی قید و شرط است...
• نماز گفتگوی نیاز است با بی نیاز....

• نماز اتصال بنده به محبوب است... 
• نماز تمرین بندگی است در برابر خدا....
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•مینا نادری| شهر شهریار

• وقتی نمازت عاشقانه بود، خدا بر بر خانه دلت پا می گذارد...
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•فاطمه دریس| شهر تهران

• نماز تنها وسیله ی عروج انسان از خاک تا افالک است....
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•طاهره مسلمی| شهر تهران

• نمازواقعی ....یعنی خواسته های متعالی .
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•عالم برقی|  استان کرمانشاه

• تکرار  هیچ چیز  در دنیا لذت بخش نیست، جز نماز با معبود...
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•ندا میرزایی| شهر  روانسر

• نماز فرصت عاشقانه اهل زمین است...
 کسی که نماز نمی خواند عاشقی نمی داند....
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•سولماز اسدی| ابهر

• نماز جایگاهی بهشتی و خلوتگاه بندگان با معبود مهربان  است...
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• سمیرا حیاتی |  کرمانشاه

• نماز مقام مناجات و راز گفتن با خدای خویش است...
•  نماز آیینه قیامت است و خدا در قیامت حاضر و ناظر است...

•  نماز راهی است، برای دستیابی به وصال وحدت پروردگار...
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• ناهیده تقی زاد | شهر تبرىز

•نماز کلید در قلبی است که با او خلوت می کند... 
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•آسیه رجبی| شهرستان مینودشت

•نماز  پرواز پرستویی است بر دل های زنگار زده ...
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کرم بختیاری  | استان کرمانشاه • ا

•نماز شور فطری برای رسیدن به برترین کمال است...
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• سارینا درویش زاده| 

•نماز ؛قرص آرامش بخش قوی با دوز مصرفی پنج بار در روز...
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•  سیده رباب شجاعی |  استان فارس

•نماز پس انداز در بانک سعادت است...
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• صدیقه غالمی پور | شهر دماوند

•نماز فریاد آرامش انسان در پهنه ی هستی  و نشان نابودی شیطان در عرصه ی 
حیات است...
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•فاطمه  مرادی| 

•نمازنردبان  آ سمان هاست...
•  نمازصراط انبیاءوائمه واولیاست...

 • نماز راه رسیدن به خداست...
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•فاطمه درویش زاده| 

•پنج بار در روز با زبان نماز، عشقت را به معبود هستی نشان بده...
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•ساجده  درویش زاده| 

•وجودت را نورانی کن، با گشودن پنجره دلت، به سمت آسمان نماز...
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•حسنیه کیه بادرود ی|  شهر کیالن 

•نماز ؛ قوی ترین و معطرترین پاک کننده زنگار از جسم و روح بشر...
• نماز؛  راهی برای رســیدن به قله ی ســبز معرفت و جاودانگی در دریای پهناور 

هستی...
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•فرزانه شیخ زاده | شهر  بجنورد 

•شیرینی نماز، با قرار گرفتن عظمت خدا، در دل مان بوجود می آید...
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•نجمه هلل گانی | شهر شهرکرد

•نماز، پیمان خدا بامردم ومرزمیان اسالم وکفر وتنهاعبادتی که در هیچ حال از 
انسان ساقط نمی شود ... 



مــجـــمـــــوعــــــه  جـــمــالت کــوتــــــاه نــمــــازی| دفـتــر شــمـــاره  یــــک    |   32    |

•مریم سلطانیان| 

•نماز یعنی گفتگوی عاشقانه با خدا در لحظه های ناب...



مــجـــمـــــوعــــــه  جـــمــالت کــوتــــــاه نــمــــازی| دفـتــر شــمـــاره  یــــک    |   33    |

•مرضیه سمیعی|  شهر  شیراز

•نماز چشم گشودن به سوی دنیای ابدی و مطلق دوست و چشم بستن بر همه 
زیبایی های دروغین است...



مــجـــمـــــوعــــــه  جـــمــالت کــوتــــــاه نــمــــازی| دفـتــر شــمـــاره  یــــک    |   34    |

•سمیرا حیاتی  |  کرمانشاه

•نماز عالی ترین نمود تحقق هدف خلقت است...
نماز پرواز روح از فرش به عرش است...

نماز پیوند عاشقانه عابد با معبود است...



مــجـــمـــــوعــــــه  جـــمــالت کــوتــــــاه نــمــــازی| دفـتــر شــمـــاره  یــــک    |   35    |

•طاهره شمسیان خیرآبادی| استان خراسان رضوی

•هنگامی که در نماز خودم را شناختم،  دانستم که او هست و من نیستم، زمانی 
هست می شوم که سر برخاک می نهم و با کوچکی خودم بزرگش را می شمارم...



مــجـــمـــــوعــــــه  جـــمــالت کــوتــــــاه نــمــــازی| دفـتــر شــمـــاره  یــــک    |   36    |

کرم ثناگو| شهر مقدس مشهد •ا

• نماز شکوفه همیشه بهاری دین است...
•نماز دو بال زیبای مومن است برای رسیدن به خدا...

• نماز گوهر عفت وپاک دامنی است...



مــجـــمـــــوعــــــه  جـــمــالت کــوتــــــاه نــمــــازی| دفـتــر شــمـــاره  یــــک    |   37    |

•فرح دریس | استان تهران

•نماز درى پرنور،براى آمرزش گناهان ودروازه روشنایی گذشتن از پل صراط ...



مــجـــمـــــوعــــــه  جـــمــالت کــوتــــــاه نــمــــازی| دفـتــر شــمـــاره  یــــک    |   38    |

•مرضیه سمیعی|  شهر  شیراز

•قشنگترین  و پرسودترین معادله دردنیا ، نماز است زیرا نماز  یعنی من + خدا 
که مساوی است  با مالک شدن کل دنیا... 



مــجـــمـــــوعــــــه  جـــمــالت کــوتــــــاه نــمــــازی| دفـتــر شــمـــاره  یــــک    |   39    |

•معصومه فیروزفر از  | شهر  مرند

•نماز  زیباترین بهانه دنیاست،  برای پیوندبشر با خالق هستی.



مــجـــمـــــوعــــــه  جـــمــالت کــوتــــــاه نــمــــازی| دفـتــر شــمـــاره  یــــک    |   40    |

•زهره سادات موسوی نژاد |  استان فارس

•نماز،  پیوستن قطره ای ناچیز به دریای بی کران و آرامش بخش الهی است.



مــجـــمـــــوعــــــه  جـــمــالت کــوتــــــاه نــمــــازی| دفـتــر شــمـــاره  یــــک    |   41    |

کرمی| شهر  مشهد •انسیه ا

•نماز سپر سیئات و نردبان تقرب به خداست...



مــجـــمـــــوعــــــه  جـــمــالت کــوتــــــاه نــمــــازی| دفـتــر شــمـــاره  یــــک    |   42    |

•شکوفه ابراهیمی|  استان فارس

•نماز ریسمانی است، که هر کس به آن چنگ زند به وصال خداوند می رسد...



مــجـــمـــــوعــــــه  جـــمــالت کــوتــــــاه نــمــــازی| دفـتــر شــمـــاره  یــــک    |   43    |

•ساناز ابراهیمی| استان فارس

•نماز زیباترین،  رویکرد ارتباط باخدا و زنده کردن روح ایمان است...



مــجـــمـــــوعــــــه  جـــمــالت کــوتــــــاه نــمــــازی| دفـتــر شــمـــاره  یــــک    |   44    |

•نیلوفر بلیوند  | استان فارس

•نماز راز و نیاز نیکان و نوراندیشان با حضرت دوست است...



مــجـــمـــــوعــــــه  جـــمــالت کــوتــــــاه نــمــــازی| دفـتــر شــمـــاره  یــــک    |   45    |

•نوشافرین اسدی |  شهرکرد

•نماز ، کارخانه ی انسان سازی  است...



مــجـــمـــــوعــــــه  جـــمــالت کــوتــــــاه نــمــــازی| دفـتــر شــمـــاره  یــــک    |   46    |

•نوشافرین اسدی |  شهرکرد

•تشــنه که باشــی ســیرابت می کند چشــمه زالل نماز  | قفل های زندگی ات را 
می گشاید کلید نماز  | تا عرش الهی می رساندت پلکان نماز  |  شب درونت را هم 

چو روز روشن می کند نور نماز  |  مخاطب خاص خداوند می شوی با نماز



مــجـــمـــــوعــــــه  جـــمــالت کــوتــــــاه نــمــــازی| دفـتــر شــمـــاره  یــــک    |   47    |

•فاطمه فرخی | شهر  اصفهان

•نماز ، آئینه تمام نمای رسیدن به اوج کمال ولقای عاشقانه ی معبود الهی...



مــجـــمـــــوعــــــه  جـــمــالت کــوتــــــاه نــمــــازی| دفـتــر شــمـــاره  یــــک    |   48    |

•زهراعابدینی|  شهر  زواره

•نماز نورامیدی است در مواجهه با بحران های زندگی...



مــجـــمـــــوعــــــه  جـــمــالت کــوتــــــاه نــمــــازی| دفـتــر شــمـــاره  یــــک    |   49    |

•مهین عبدی پور| شهر خرم آباد 

•نماز،  آرامش وهدیه ای از طرف خالق هستی به انسان...



مــجـــمـــــوعــــــه  جـــمــالت کــوتــــــاه نــمــــازی| دفـتــر شــمـــاره  یــــک    |   50    |

•مرضیه منوچهری|  استان  بوشهر

•نماز پنجره ای رو به بی کرانه ها...
• نماز زیباترین شعر دعوت است...



مــجـــمـــــوعــــــه  جـــمــالت کــوتــــــاه نــمــــازی| دفـتــر شــمـــاره  یــــک    |   51    |

•مرضیه منوچهری|  استان  بوشهر

•نماز پنجره ای رو به بی کرانه ها...
• نماز زیباترین شعر دعوت است...



مــجـــمـــــوعــــــه  جـــمــالت کــوتــــــاه نــمــــازی| دفـتــر شــمـــاره  یــــک    |   52    |

•زینت حافظی| شهر کرمان

•کلیدتمام مشکالتم نمازبود! که آن را با تمام وجودیافتم...



مــجـــمـــــوعــــــه  جـــمــالت کــوتــــــاه نــمــــازی| دفـتــر شــمـــاره  یــــک    |   53    |

•سهیال لطفی |  استان خراسان شمالی

•نماز ، واالترین گوهر دریای بی کران معرفت الهی است...



مــجـــمـــــوعــــــه  جـــمــالت کــوتــــــاه نــمــــازی| دفـتــر شــمـــاره  یــــک    |   54    |

•نیکتا میرزایی | استان  همدان

•نماز جهت نمای خداوند است، که جهت زندگی انسان را، به سمت بهشت 
تنظیم می کند...



مــجـــمـــــوعــــــه  جـــمــالت کــوتــــــاه نــمــــازی| دفـتــر شــمـــاره  یــــک    |   55    |

•فاطمه پهلوان| استان گلستان

•نماز همچون جویباری ســت که،  انســان روح خســته خود را ، هر روز در آن 
شستشو  می دهد...



مــجـــمـــــوعــــــه  جـــمــالت کــوتــــــاه نــمــــازی| دفـتــر شــمـــاره  یــــک    |   56    |

•فرزانه شیخ زاده| شهر  بجنورد

•هرگاه به سوی نمازم شتافتم|  در کارم بی درنگ گشایش یافتم.
• یکرنگ می شود تمام وجودم در هنگام  اقامه نماز ، آن هم رنگ خدا...



مــجـــمـــــوعــــــه  جـــمــالت کــوتــــــاه نــمــــازی| دفـتــر شــمـــاره  یــــک    |   57    |

•خدیجه رسولی | شهر  زنجان

•نماز چشمه زالل وجاری نوراالنواری ست که،  هرگز از آ ن سیر نشده و نمی شویم.
• نماز نشانه ی آرامش روح و روان انسان می شود و تاریکی و ناامیدی را از انسان 

دور می کند.



مــجـــمـــــوعــــــه  جـــمــالت کــوتــــــاه نــمــــازی| دفـتــر شــمـــاره  یــــک    |   58    |

•بی بی گل آمیان |  استان گلستان

•بعضــی از مــا انســان ها مــی گوئیــم: »چــون گرفتار مشــکالت هســتیم، نماز 
نمی خوانیم«  اما در واقع باید بگوئیم: »چون نماز نمی خوانیم، گرفتار مشکالت 

هستیم« .



مــجـــمـــــوعــــــه  جـــمــالت کــوتــــــاه نــمــــازی| دفـتــر شــمـــاره  یــــک    |   59    |

•نرجس بیات| شهر مقدس مشهد

•نماز،اوج سربلندی یک بنده در پیشگاه خداوند،در روز قیامت است...



مــجـــمـــــوعــــــه  جـــمــالت کــوتــــــاه نــمــــازی| دفـتــر شــمـــاره  یــــک    |   60    |

•سیده فاطمه زهرا شاه نوری | استان مازندران 

•نمازتنها پل مطمئنی  است که،  انسان می تواندخود را به وسیله آن ، به ساحل 
رستگاری برساند...



مــجـــمـــــوعــــــه  جـــمــالت کــوتــــــاه نــمــــازی| دفـتــر شــمـــاره  یــــک    |   61    |

در تــلــگــرام نیــز ، همـراه مــا باشــید

عضو یت

https://t.me/namaz_sadaf

