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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

ن علمه مکان، وال یشغله شأن عال خیلو  يکل زمان، الذ احلمد هلل املحمود بکل لسان، املعبود يف

آن، ال  کل وت  ولی عباده عبادته يفله، أوجب ع كعن شأن، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشی

  رسوله، أفضل من تعبد لربه ودان.بد اهلل وتنفعه الطاعة وال یرضه العصيان. وأشهد أن حممدًا ع

 صلی اهلل عليه وعلی آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان، وسلم تسلياًم کثریًا.

از  گویم، وارک باد میأما بعد: حلول ایام فرخندۀ عید فطر سعید را به شما دوستان عزیزان مب
 پروردگار عالمیان آرزومندم که همۀ ما و شما را از اهل بهشت خود بگرداند.

 براد محترم.. و خواهر عزیزم..
فضیلت، موسمی  اجر و برکت و های خیر وماه رمضان مبارک، یک موسم بزرگی بود از موسم

آن ه، نماز، تراویح، تالوت قرعبادت، موسمی بود برای روز بود برای کوشش و زحمت در طاعت و
سوی الله متعال، فرصتی بود فرصتی بود برای توبه و رجوع به کریم، صدقه و خیرات و اعتکاف،

 برای زیاد نمودن سرمایۀ حسنات، فرصتی بود برای جای گرفتن در جنت، و رهایی یافتن از دوزخ.
ماه مسابقت در کارهای نیک، ماه رمضان مبارک، ماه رحمت، ماه مغفرت، ماه آزادی از دوزخ، 

 ماه بخشایش خداوندی بود.
 شوند.شیطانها زنجیربست می های دوزخ بند، وهدرواز ای جنت باز، وهن دروازهآ ماه که در

حد زیاد. فضیلتهای بی شبهای قدرناک، و ، وگرانبهااین ماه مبارک، ماهی بود دارای روزهای 
و  را غنیمت دانسته، و اوقات با ارزش آنرا در طاعتکه این ماه مبارک پس خوشا برحال کسانی

 های بزرگ را کمائی کردند.این فضیلتو  عبادت الله متعال بسر بردند،
و  لعب،و  های پرقیمت آنرا در خواب، لهوشبو  که روزهای پربرکت،ای برحال کسانیو و

 وم گرداندند.ثواب بزرگ محر و  نفس خود را از این اجرو  کارهای بیهوده خرج کرده،
 

 دوستان عزیزم، 
 گذشت.و  هایش رفتفضیلتو  مزایاماه رمضان مبارک با همه این 

رضایت و  نویسی در بهشت، آزادی از دوزخ، خوشنودیدرجات، نامو  هاحسنات، مرتبهو  اجر
و  مخلص؛ تقسیم یهاانسانو  زحمتکشمسلمانان و  الله جل جالله، برای بندگان نیکوکار

 .بخشیده شد
اوقات پرفیض آنرا ضایع ساختند؛ از همۀ و  دانستند،که قدر این ماه مبارک را نمیاما کسانی

 بهر نگرفتند.و  ها محروم ماندهفضیلتو  هانعمتو  این خیرها
 

 خواهر مسلمانم..و  برادر مؤمن



ا کردند،  مسجدهسوی کارهای نیک میمردم رو به یهماه رمضان مبارک چه خوب ماه بود، هم
تالوت ه های شریف پاک کرده شده، همه بغبار از روی مصحفو  شد، گرداز نمازگذاران ُپر می

صدقات مردم و  مساکین، از خیرو  کردند، فقراءقرآن کریم شروع نموده، در ختم آن کوشش می
سو در  ها را بریده از هرصدای تالوت قرآن کریم خاموشی شبو  خوشحال بودند، آوازو  خوش
برای رفته و های همسایگان خود دروازه به شد، همسایگانتهجد شنیده میو  ای تراویحنمازه

خود در یک سفره برای  هاینواسهو  مادر با همه فرزندانو  نمودند، پدرهمدیگر افطاری تقدیم می
خدا برای عمره کردن روان  یهشدند، مسلمانان از هر جهت عالم بسوی خانافطاری جمع می

 شدند.می
 ن همیشه بر این حالت بوده باشند!ای کاش مسلمانا

تأسفانه این کارها همه به مجرد پایان یافتن ماه رمضان مبارک ختم گردید، پس دوباره ملیکن 
و  مساکین از خیرو  غبار بار دیگر بر روهای مصاحف جای گرفته، فقراءو  مسجدها خالی شده، گرد

 موسیقیو  آهنگصداهای و  آن کریم خاموش شده،صدقات مردم منقطع شده، آوازهای تالوت قر
 شود!!بلند شنیده می و بازار در کوچه
کنند، همسایگان از غفلت مردم شکایت میو  هایی که از عبادت زنده بود؛ از خوابشب

خدمت پسران خود محروم و  مادر از دیدنو  همکاری با همسایگان خود باز ایستادند، پدر
 قوة إال بالله!! الو ال حولو گردیدند!!

 شناسند خدای خود را مگر در ماه رمضان!!که نمیچه بد قومی است آن قومی
 پروردگار است؟! ها یکدانند که پروردگار همه ماهآیا نمی
 اجب است؟!وو  در هر زمان بر بندگانش فرضو  عبادت الله همیشهو  دانند که طاعتآیا نمی
 نا جایز است؟!و  حرام وقت الله متعال در هرنافرمانی و  دانند که معصیتآیا نمی
 بر اعمال بندگان خود مطلع است؟! وقت در هرو  دانند که الله عزوجل همیشهآیا نمی

هیچ چیزی را و  باشد،هرگز غافل نمیو  داند،میو  بیند،میو  شنود،اوتعالی همیشه می
 کند.فراموش نمی

 کنند؟!یآیا این چنین مردم از پروردگار خود حیا نم
 پردازند؟!معصیت میو  نافرمانیعبادت بهو  کنند؟! که بعد از طاعتآیا از حال خود شرم نمی

قرآن را و  گوید،شنود، نماز را بس میعید را می یهای که آوازبعضی از مردم از همان لحظه
 دد!!گرجاهلیت گذشتۀ خود باز میبهو  نماید،کارهای نیک را خداحافظی میو  ،بنددمی

و  زحمتو  گرسنگیو  از تشنگیو  نماز خود چه فایده گرفتند؟!و  این چنین اشخاص از روزه
 مشقت خود چه بهره بردند؟!



عبادت الله و  قبول شدن ماه رمضان مبارک همین است که بر طاعت یهباید دانست که از نشان
نافرمانی الله متعال و  از معصیتو  رغبت در کار خیر زیاد گردد،و  شوقو  ادامه داده شود،
 خودداری شود.

 
 ام..دوست گرامی

زحمت در کارهای خیر و  کوششو  عبادت،و  شکی نیست که ماه رمضان مبارک، ماه طاعت
 مثیل در اعمال نیک داشتند.کوشش بیو  مردم در آن ماه اقبال شدیدو  بود،

در دیگر و  تعال را بشناسد،مسلمان تنها در رمضان الله م یهلیکن معنای آن این نیست که بند
 ها اوتعالی را نشناسد.ماه

و  یا اینکه فقط در رمضان عبادت کند، نماز بخواند، روزه بگیرد، قرآن تالوت کند، صدقه بدهد،
 آن را بس کند. یههمو  این کارها منقطع گردد، یهرمضان رحلت کرد؛ از هم کهیوقت

شود، مؤمن منقطع نمی یهمگر عمل بندهرچند که ماه رمضان مبارک رحلت کرده باشد 
و  یا دو سال عمل کندو  مومن آن کسی نیست که یک ماه، یا دو ماه، یا یک سال یهچراکه بند

که مرگ او شود، تا زمانیکه جان در بدنش باشد منقطع نمییوقت مؤمن تا یهبس، بلکه عمل بند
 ایستد.را از عمل کردن باز ندارد، باز نمی

که افضل مخلوقات بودند  -السالم و علیه الصالة -له متعال به پیغامبر خود چنانچه ال
دحينَ فرماید: می اجح َن السَّ َْمدح َربَِّك وَُكْن مح نُي﴾  * ﴿َفَسبِّْح ِبح  [88-89]الحجر: َواْعُبْد َربََّك َحَّتَّ يَْأتحَيَك اْلَيقح

و پروردگارت را عبادت کن تا  (89) کنندگان باشو از سجده یگو یحپروردگارت تسب یشپس به ستا»

 ککه زنده هستی عبادت الله را تریوقت یعنی تا .(«88)ید)= مرگ( به سراغت آ یقین کهیهنگام
 کن.م

﴿يَا أَي َُّها الَّذحيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّه َحقَّ تُ َقاتحهح َوََل ََتُوُتنَّ إحَلَّ َوأَنْ ُتْم فرماید: در آیت دیگری می و
از او  یدنترس یسته! از اهلل؛ آن گونه که شایداآورده یمانا کهیکسان یا» [201]آل عمران: ﴾ ٢٠١ونَ ُمْسلحمُ 

به و  یعنی: همیشه به صفت ایمان بوده. («201)یدمسلمان باش ینکهمگر ا یریدو نم ید،است؛ بترس
 رسد.که مرگ بشما میمحکم باشید، تا زمانیو  دین اسالم قایم

]صحیح « إذا مات ابن آدم انقطع عمله»فرمایند: می -والسالم علیه الصالة-پیغامبر اسالم  و
گردد(. زیرا عمل کردن بعد از مرگ منقطع می وی که انسان بمیرد عمل[. )وقتی5/37مسلم: 

 کاری است ناممکن.
 پس شریعت برای منقطع شدن عمل هیچ غایتی یا نهایتی غیر از مرگ نگردانیده است.

 
 عزیزانم..



عبادت بود؛ رحلت کرده است، مگر باز هم باید و  ه ماه رمضان مبارک که موسم طاعتاگرچ
عبادات را مشروع گردانیده و  دانست که الله عزوجل برای بندگان مؤمن خود انواعی از طاعات

های درجهو  نزد اوتعالی مرتبهو  توانند توسط آن پروردگار خود را عبادت کنند،است، که می
 حسنات زیادی حاصل کنند.و  اه با اجربلندی را همر

 یهروا است، بخاطری که بندو  و آن عبادات رنگارنگ برای همیشه در تمام سال مشروع
که جان را یوقت مسلمان همیشه در طاعت پروردگار خود بوده، هرگز از عبادت او منقطع نشود، تا

 سپارد.به پروردگار خود می
چند نوع از انواع آن « بعد از رمضان چه باید کرد؟»ن سوال در جواب ای عجالتاخواهم من می و

هم از آن استفاده  های مختلفی را به حضور شما دوستان عزیزم عرض نمایم، تا همه باعبادت
 عبادت پروردگارمان چنانچه در ماه رمضان بودیم کوشش نموده ادامه دهیم.و  نموده، در طاعت

و  توانا، همه محتاِج عفوو  الله متعال غنی به درگاهایم هبیچارو  فقیرو  که ما همه مسکین چرا
نیاز شده بیو  کرم اوتعالی مستغنیو  رحیم هستیم. هرگز از فضلو  مرحمت آن ذاتی غفور

 توانیم.نمی
عبادت ما نیست. طاعت ما و  هرگز محتاج طاعتو  نیاز است،بیو  تعالی غنیو  و او سبحانه

 رساند.همچنان معصیت ما برای او ضرری نمیو  رساند،برای او فاده نمی
آن برای ما است، در عین حال ضرر  یهستیم، چراکه فایده عبادت اوو  بلکه ما محتاج طاعت

 معصیت تعلق بما دارد.و  گناه
ُّ فرماید: الله عزوجل می يدُ  ﴿يَا أَي َُّها النَّاُس أَنْ ُتُم اْلُفَقرَاءُ إحََل اللَّهح  َواللَّهُ ُهَو اْلَغنح ْبُكْم  * اْلَْمح إحْن َيَشأْ يُْذهح

َْلٍق َجدحيدٍ  و  یازمندید،( به اهلل نیمردم! شما )همگ یا» [23-25]فاطر: َوَما َذلحَك َعَلى اللَّهح بحَعزحيٍز﴾  * َويَْأتح ِبح

 ۀتاز ینشو آفر برد،ی( میناگر بخواهد شما را )از ب (25ستوده است) نیازی)تنها( اهلل است که ب

 .(«23)یست)کار( بر اهلل دشوار ن ینو ا (21)وردآیم
 

 دوستان عزیزم..
و  از الله مهربان کمکو  کنم،عده نمودم شروع میو  حاال در بیان برخی از آن عباداتی که قبالا 

 خواهم:توفیق می
 

 :روزه -اولا 
مه روزهای باید بدانیم که روزه گرفتن تنها در ماه رمضان مشروع نیست، بلکه الله متعال در ه

روزه گرفتن را مشروع گردانیده است، پس  -ایام تشریقو  عید اضحیو  بجز روز عید فطر -سال 
 اگر ماه رمضان مبارک به پایان رسیده باشد؛ روزه گرفتن به پایان نرسیده است.



ثواب خاصی دارد، که آن روزها را قرار ذیل و  روزها را علی الخصوص روزه گرفتن اجر یو بعض
 نمایم:ان بیان میبرایت

 
در صحیح  امام  -باشد که بعد از ماه رمضان می -روزه گرفتن شش روز از ماه شوال  -1

 -روایت است که رسول الله  -رضی الله عنه  -[ از ابوایوب انصاری 2211رقم:  1/911مسلم ]
« یام الدهرمن صام رمضان ثم أتبعه ستاا من شوال کان کص»فرموده است:  – صلی الله علیه وسلم

)هرکه ماه رمضان را روزه گرفته سپس شش روز از ماه شوال را روزه بگیرد، آن شخص همانند 
 کسی باشد که همه سال را روزه گرفته است(.

شود، پس ماه رمضان مبارک به ده اند: یک حسنه به ده برابر داده میعلمای کرام فرموده   
این تفصیلی که و  باشد.شود، که جمله دوازده ماه مییشش روز از شوال به دو ماه شمرده مو  ماه،

ثابت شده است که  -رضی الله عنه  -علماء ذکر نمودند در حدیث صحیح از حضرت ثوبان 
صیام ستة أیام و صیام شهر رمضان بعشرة أشهر،»فرمودند:  - صلی الله علیه وسلم -آنحضرت 

 یهروزو  ماه رمضان به ده ماه، یه)روز [.2003]صحیح الترغیب: « صیام السنة كبشهرین، فذل
 یکساله(. یهشود، اینست روزشش روز به دو ماه حساب می

کند ترغیب میو  امتیان خود را تشویق - صلی الله علیه وسلم -در حدیث گذشته رسول الله 
از آن حدیث شریف احکام ذیل را استفاده کرده و  برای روزه گرفتن شش روز از ماه شوال،

 شود:می
مستحب است، هرکه آنها را روزه بگیرد ثواب زیادی و  روزه گرفتن این شش روز سنت -أ  
 شود، لیکن از بسیار خیر بزرگی محروم خواهد شده.اگر روزه نگیرد گنهگار نمیو  دارد،
شود، به این معنی ماه رمضان، روزه گرفته می یهاین شش روز را بعد از تمام نمودن روز -ب  
، تکمیل نمایدقضائی از رمضان باقی مانده باشد؛ باید اوالا آن روزها را  یهر باالی کسی روزکه: اگ

ا شش روز از شوال را روزه بگیرد.  بعدا
الزم نیست که این شش روز را بعد از ماه رمضان فوراا روزه گرفته شود، بلکه هر شش  -ج

یا از و  ت که از اول ماه باشد یا از میانروزی را از ماه شوال روزه گرفته شود جایز است. برابر اس
 آخرش.

همچنان الزم نیست این شش روز را پیاپی روزه گرفته شود، پس اگر شش روز از ماه شوال  -د
روز دیگر روزه و  فردا بخوردو  شود، مثال: امروز روزه بگیردرا جدا جدا روزه بگیرد هم درست می

 سازد.همین ترتیب شش روز را مکمل بهو  بگیرد،
اند، که از آن جمله این ذکر نموده فوایدیعلمای کرام برای روزه گرفتن این شش روز  و
 نمایم:تان ذکر میها را خدمتفایده



هرکه بعد از ماه رمضان این شش روز را روزه بگیرد برایش ثواب یکساله روزه را داده  -أ
 شود.می

تکمیل ارد شده باشد؛ آنرا و  ا نقصییو  رمضان کدام خطا یا فراموشی یهاگر در روز -ب
شود، های عبادات فرضی را تکمیل کرده می، چون روز قیامت به عبادات نفلی کمبودینمایدمی

 قراری که در بعض احادیث صحیحه ثابت شده است.
و  کند،رمضان می یهرمضان بار دیگر روزه گفتن داللت بر قبول شدن روز یهبعد از روز -ج

 باشد.عمل خیر میو  رغبت شخص در عبادتو  اشاره به شوقو  نعمت،شکر  یهنشان
 
 صلی الله علیه -باشد، رسول الله که موافق به نهم ماه ذوالحجه میروز عرفه  یهروز -2

 يالسنة التو  بعده، يصیام یوم عرفة إنی أحتسب علی الله أن یکفر السنة الت»فرموده است:  –سلم و
یک سال قبل را محو و  روز عرفه گناهان یک سال بعد یه[. )روز2000]صحیح الترغیب: « قبله
 سازد(.می

بزرگی نزد الله عزوجل  یهمرتبو  بلکه ده روز اول از ماه ذوالحجه بطور عام فضیلت خاص
ما من أیاٍم العمل »در بیان آن فرموده است:  -السالمو  علیه الصالة -دارد، جناب پیغامبرمان 

)هیچ روزهایی نیست که در آن عمل صالح نزد الله « إلی الله من هذه األیامالصالح فیها أحب 
کرام گفتند: اگرچه جهاد فی  یه(. صحاب-یعنی روزهای دهه  -متعال محبوبتر از این روزها باشد 

مال خود و  که با نفساگرچه جهاد فی سبیل الله باشد، مگر کسی»سبیل الله باشد؟ فرمودند: 
 2/718]بخاری: «. -یعنی شهید شده باشد  -چ یکی از آن دو باز نگردیده باشد با هیو  برآمده،

 [.811رقم: 
این حدیث بیان نمودند که روزه گرفتن نه روز اول از ماه  یهگروه زیادی از علماء در بار و

 ذوالحجه  بطور عام مستحب است، علی الخصوص روز نهم که روز عرفه است.
 
صلی الله علیه  -باشد، که پیغامبر که موافق به دهم ماه محرم میروز عاشورا  یهروز -3
رقم:  213/ 7]صحیح مسلم: « یکفر السنة الماضیة»در بیان فضل آن فرموده است:  - وسلم

یا و  بهتر آنست که همراه با او یک روز قبلو  سازد(.[. )گناهان یک سال گذشته را پاک می1901
 د.یک روز بعدش را نیز روزه بگیر

 
صلی الله علیه  -پیغامبرمان  پنجشنبه از هر هفته،و  روزه گرفتن هر روز دوشنبه -4
کل یوم  يتعرض األعمال ف»فرمودند: میو  گرفتندپنجشنبه را روزه میو  هر دوشنبه - وسلم
و  [. )هر روز دوشنبه2012]صحیح الترغیب: « أنا صائمو يخمیس فأحب أن تعرض عملو اثنین



شوند، بناءا من دوست دارم عملم در حالی عرض شود که ل نزد الله متعال عرض میپنجشنبه اعما
 دار باشم(.من روزه

 
که ثواب یکسال را دارد. چناچه که در حدیث ثابت شده روزه گرفتن سه روز از هرماه،  -5
 است.
 يفمن صام یوماا »عموماا روزه گرفتن خیلی اجر زیادی دارد، در حدیث صحیح آمده است:  و

[. 1718]صحیح الجامع: « جهه سبعین خریفاا و الیوم حّر جهنم عن كسبیل الله، باعد الله بذل
)هرکه یک روز در راه خدا روزه بگیرد، الله متعال بسبب آن روز روزه، گرمی دوزخ را از روی او به 

 سازد(.مسافت هفتاد سال دور می
 

 جل جالله. دوم: قیام اللیل. یعنی شب بیداری برای عبادت الله
نماز تهجد خوانده و  دوست عزیزم.. درست است که بعد از رمضان در مسجدها نماز تراویح

های سال، نماز بخواند؛ در هر شبی از شبو  شود، لیکن بازهم اگر کسی بخواهد شب برخیزدنمی
بی های خوعدهو برایشو  برایش مشروع است، بلکه شریعت او را در این باره تشویق کرده است،

 کرده است.
علیکم بقیام اللیل، فإنه دأب »فرموده است:  –سلم و صلی الله علیه -حضرت رسول الله 

مطردة للداء عن و تکفیر للسیئاتو منهاة عن اإلثم،و  قربٌة إلی الله تعالی،و الصالحین قبلکم،
گان نیکوکار روش بندو  [. )مالزمت کنید قیام لیل را، زیرا او عادت1038]صحیح الجامع: « الجسد

و  دارد،قوع در گناه باز میو ازو  سازد،او بنده را بدرگاه پروردگارش قریب میو  پیش از شما بود،
 سازد(.بیماری را از بدن دور میو  کند،بدیها را محو می
پروردگار خود را و  مسلمان به بندگان نیکوکار الله اقتدا نموده، شبها برخیزد یهپس باید بند

 ، تا او هم از نیکوکاران بگردد.عبادت کند
 

 بسیار خواندن سوم: نمازهای نفلی را
در شأن نماز بسیار و  باید دانست که نماز بسیار عمل محبوبی است در نزد الله متعال،

آن فضیلت خاص آمده  یهتان بعض نمازهای نفلی را که در بارخدمتو  ارد شده است،و هافضیلت
 رم، تا باشد که باعث عمل به آن گردد:دااست؛ بشکل مختصر بیان می

با جماعت و  آنها را با اهتمام زیاد در اوقاتشو  از همه اول باید به نمازهای فرضی اهتمام داد،
 اما نمازهای نفلی که در مورد آنها فضیلت خاص آمده است؛ قرار ذیل است:و  خواند،



مجموع آن دوازده و  د،شونپس از نمازهای فرضی خوانده میو  که پیش سنن رواتب -1
 ظهر دو رکعت بعد از نمازو  ، چهار رکعت پیش(بامداد) فجر رکعت است، دو رکعت قبل از فرض

 .(خفتن) عشاء دو رکعت بعد از فرضو  ،(شام) مغرب ، دو رکعت بعد از فرض(پیشین)
له صلی ال -روایت است که رسول الله  - صلی الله علیه وسلم-از ام حبیبه همسر پیغامبر 

عشرة رکعة، تطوعاا غیر فریضة، إال  يکل یوم ثنت يما من عبد مسلم یصل»فرمودند:  - علیه وسلم
مسلمان که برای الله  یه[. )هر بند2318رقم:  1/212]صحیح مسلم: « الجنة يبنی الله له بیتاا ف

ال برای او در متعال در هر روز اضافه بر نمازهای فرضی، دوازده رکعت نماز نفلی بخواند؛ الله متع
در روایت دیگری شرح این دوازده رکعت را به سنن رواتب کرده و  کند(.ای مهیا میجنت خانه

 [.125رقم: 1/131شده است. ]سنن ترمذی: 
من صلی الفجر »فرموده است:  – صلی الله علیه وسلم -، حضرت رسول الله نماز اشراق -2

عمرة، و ثم صلی رکعتین، کانت له کأجر حجة، جماعة، ثم قعد یذکر الله حتی تطلع الشمس، يف
را در جماعت ادا نماید، سپس  (بامدادفجر )[. )هرکه نماز 1711]صحیح الجامع: « تامة تامة تامة

، سپس }چون آفتاب به مشغول باشدذکر الله جل جالله  ، بهآفتاب طلوع تاو  در مسجد نشسته،
شود یک عمره را داده میو  ؛ برایش ثواب یک حجیک میل بلند شد{ دو رکعت نماز بخواند یهانداز

 عمره کامل کامل کامل باشد(.و  که آن حج
فرموده است:  – صلی الله علیه وسلم -، حضرت رسول الله از نماز عصر قبلچهار رکعت  -3

از  قبل[. )رحمت الله باد برکسی که 7187]صحیح الجامع: « رحم الله امرأ صّلی قبل العصر أربعاا »
 عصر چهار رکعت نفل بخواند(. نماز

چه کس و  مستجاب است، - صلی الله علیه وسلم -دانید که دعای پیغامبر و شما می
 که الله متعال او را زیر رحمت خود قرار دهد؟!تر است از کسیخوشبخت

ما من »فرموده است:  – صلی الله علیه وسلم –رسول الله  ضوء،و دو رکعت بعد از هر -4
جبت له و وجهه، إالو رکعتین مقبٌل علیهما بقلبه يضوءه، ثم یقوم فیصلو فیحسن مسلم یتوضأ

ضوء و درستو  مسلمان که بطور کامل یه[. )هر بند531رقم: 2/211]صحیح مسلم: « الجنة
 فکر خود را در نمازش بگیرد؛ برایو  بگیرد، باز دو رکعت نماز نفل بخواند، در حالی که همه هوش

 ردد(.گاجب میو ی جنتو
 – صلی الله علیه وسلم -از رسول الله  -رضی الله عنه  -از حضرت ابوهریره  نماز جنازه، -5

صلی علیها، ثم تبعها حتی تدفن، و من خرج مع الجنازة من بیتها»روایت کرده است که فرمودند: 
ر مثل من صلی علیها ثم رجع، کان له من األجو کان له قیراطان من األجر، کل قیراط مثل أحد.

ی و برو  اش تا مسجد رفته،[. )هرکه همراه جنازه از خانه1179رقم: 7/51]صحیح مسلم: « أحد
شود، ی برود تا اینکه دفن شود؛ برایش دو قیراط از اجر داده میو نماز جنازه بخواند، سپس در پی



باز گردد }و تا هرکه فقط نماز جنازه را خوانده و  زن دارد،و هریک از آن دو قیراط مانند کوه احد
 شود(.دفن شدن با او نباشد{ برایش فقط یک قیراط داده می

ا نمازهای نفلی خیلی عمل با ارزشی است که انسان مسلمان تا می تواند باید از آن و عموما
صلی الله علیه  –پاداش فراوانی حاصل کند، روزی رسول الله و  زیادتر بخواند، تا فردا در قیامت اجر

رکعتان »پرسید: این قبر کیست؟ گفتند: قبر فالن. فرمود: و  زد قبری مرور کردبه ن – وسلم
]صحیح الجامع: « عمله أحب إلیه من بقیة دنیاکم يتنفلون یزیدهما هذا فو خفیفتان بما تحقرون

گذرانید؛ این شخص آنرا در نفل میو  پندارید[. )دو رکعت نماز سبک که شما آنرا اندک می5972
 دنیای شما(. یهضافه کند برایش محبوبتر است از باقیمانداعمال خود ا

 
 چهارم: تالوت قرآن کریم.

شکی نیست که تالوت قرآن کریم در ماه رمضان مبارک فضیلت خاصی دارد، لیکن نباید 
 بعد از رمضان از تالوت آن منقطع گردد.و  مومن فقط در ماه رمضان قرآن تالوت کند، یهبند

غیر رمضان خوانده و  رمضانو  روزو  یم را نازل کرده تا همیشه او را در شبالله تعالی قرآن کر
 به آن عمل شود.و  او را فهمیدهو  شود،

و  کند،اشکهای خشک شده را جاری میو  سازد،و تالوت قرآن کریم دلهای مرده را زنده می
 گرداند.بنده را به پروردگارش قریب می

یکی از بزرگترین و  دگان نیکوکاران الله متعال است،صفت بنو  و تالوت قرآن کریم شیوه
در و  ،آوردبدست میهای حسنات است که انسان با تالوت یک حرف از حروف آن ده حسنه دروازه
که او در دنیا هم از کند، در حالیقرآن برایش شفاعت میو  کند،بلندی حاصل می درجاتآخرت 

 بوده باشد.بهترین مردمان می
 خود را برای تالوت قرآن تخصیص کرد، وقت ای ازروز حصهو  .. باید در هر شبدوست عزیزم

اوتعالی  یهخاصو  همیشه با قرآن زندگی کرد، تا از اهل قرآن حساب شوی که ایشان اهل اللهو 
 است.

 
 :مساکینو  احسان به فقراءو  پنجم: صدقه

اال وو  بلند یهمرتبو  ی فضیلتاحسان به فقراء در ماه رمضان خیلو  جای اتفاق است که صدقه
و  گرسنگیو  بیشتر در اوقات فقرو  مطلوب است، وقت دارد، لیکن باید بدانیم که صدقه در هر

اجر آن بزرگتر و  باشد،تر میمطلوبو  ها مؤکدترسختیو  در روزهای قحطیو  نیازمندی مردم
 خواهد بود.



نیم درهم در راه الله صدقه دادن نیز  و و صدقه الزم نیست که به پول زیاد باشد، یک درهم
همچنان الزم نیست که پول باشد، بلکه هر چیزی که حاجات فقراء را و  خیلی نزد الله ارزش دارد،

 شود.صدقه داده می -غیره و  پوشاکو  از خوراک -سازد  برآورده
یح بخاری: ]صح« لو بشق تمرةو اتقوا النار»فرموده است:  - صلی الله علیه وسلم –پیغامبر 

[. )خود را از آتش دوزخ نگهدارید، اگرچه به }صدقه دادن{ نیم خرما هم 2752رقم: 1/521
 باشد(.

باشند؛ الله مردم زیر گرمی آفتاب می یهو در حدیث دیگری آمده است که در روز حشر که هم
ترهیب: الو کند. ]صحیح الترغیباش سایه میصدقه یهدهنده را زیر سایصدقه یهعزوجل بند

 ([.931رقم:  2/121)
 سازد.افزونش میو  بابرکتو  سازد، بلکه پاکو یقین کن که صدقه هرگز مالت را کم نمی

 
 جل جاللهالله  کردن ذکرزیاد ششم: 

 اقعاا پروردگارت را دوست داری؟!و  خواهر مؤمنم! آیاو  برادر
 آن چیست؟ یهنشانو  اگر بله بگوئی، از تو خواهم پرسید: دلیل

های محبت الله اینست که اوتعالی را نشانهو  مهمترین دالیلو  باید دانست که یکی از بزرگترین
شما را در چندین آیات، از و  مهربان ماو  بسیار ذکر کنی، از اینجاست که الله کریمو  زیاد یاد کنی،

ا الَّذحيَن آَمُنوا اذُْكُروا اللَّهَ ذحْكرًا  ﴿يَا أَي ُّهَ  :آیات قرآن کریم امر فرموده است اینکه اوتعالی را زیاد ذکر کنیم
يًًل﴾  * َكثحريًا  (12)یدکن یاد یار! اهلل را بسیداآورده یمانا کهیکسان یا» [11-12]األحزاب: َوَسبُِّحوهُ بُْكرَةً َوَأصح

 .(«11)ییدگو یحو صبح و شام او را تسب
رود که پیغامبرمان منزلت آن ر میبلندترین طاعات به شماو  ذکر الله عزوجل از بهترین اعمال،

 درجاتکم، يأرفعها فو أزکاها عند ملیککم،و أال أنبئکم بخیر أعمالکم،»فرماید: را بیان نموده می
یضربوا و خیٍر لکم من أن تلقوا عدوکم فتضربوا أعناقهمو الوِرق،و خیر لکم من إنفاق الذهبو

 تان نزد الله جل جالله،با ارزشترین اعمالو  رینپاکتو  خواهید شما را به بهترین)آیا می« أعناقکم؟
 نقرهو  منزلت خبر دهم؟ آن عملی که برای شما از صدقه دادِن طالو  بلندترین آن از نگاه مرتبهو 
گردنهای شما را شمشیر زنند؛ بهتر و  از روبرو شدن با دشمِن که گردنهایشان را شمشیر زنید،و 

آن عمل ذکر الله جل جالله »ا را از آن عمل خبر ده. فرمود: است؟( گفتند: آری یا رسول الله، م
 [.7733رقم:  5/158]سنن ترمذی: «. است

 یا حال معینی نیست، بلکه در هرو  یا جای معین،و  وقت معین،ه ذکر الله عزوجل محدد ب
ن در هر حال ذکر اوتعالی مشروع است، مگر تنها در حال قضای حاجت به زباو  در هر جا،و  ،وقت

 نباید ذکر گفت.



برای هر  -السالم و علیه الصالة -کند اینست که پیغامبرمان و آنچه داللت بر اهمیت ذکر می
 هر کاری از کارها، برای امت خود انواعی از اذکار را سنت گذاشته است.و  هر حالو  مناسبت

گذارد؛ ر بالین میکه پس سر خود را بشود تا زمانیکه انسان از خواب خود بیدار میاز هنگامی
ی را به و  احوالش از جهت شریعت برایش ذکر معینی تعیین شده است که همیشه زبان یهدر هم

و  نقل شده است،و  این اذکار همه در کتابهای حدیث ثبتو  دارد،تازه نگه میو  ذکر الله تر
 الحمدلله.

دران مسلمانان خویش به خدمت برا -حفظه الله  -هف قحطانی و  و در زمینه شیخ سعید بن
مگر منفعتش بسیار بزرگ است،  کوچکرزشی تألیف نموده است که حجمش یک کتاب خیلی با ا

او در تمام مکتبات اسالمی به بهای و  مسلمان به او سخت نیاز دارد، یهکتابی است که هر بند
او به زبان و  است )یعنی پناهگاه مسلمان(،« حصن المسلم»شود، نام کتاب بسیار ارزان پیدا می

 باید هریک از ما با خود یک نسخه از این کتاب داشته باشد.و  فارسی نیز ترجمه شده است،
 رسانم:ذکر به این دو حدیث شریف به پایان می یهو سخن خود را در بار

صلی الله  -فرماید: خدمت رسول الله می -رضی الله عنه  -قاص و  حضرت سعد بن أبی -2
تواند اینکه در هر روزی هزار حسنه آیا یکی از شما نمی»ته بودیم که فرمود: نشس - علیه وسلم

صد »یکی از اهل مجلس گفت: چگونه در یک روز هزار حسنه کسب کرد؟! فرمود: « کسب کند؟
یا اینکه از او هزار گناه محو و  شود،بگوید، برایش هزار حسنه نوشته می« سبحان الله»بار 
 [.3013رقم:  9/32]صحیح مسلم: «. شودمی

روایت است که یک مرد اعرابی خدمت رسول  –رضی الله عنه  –از حضرت عبد الله بن بسر  -1
گفت: یا رسول الله! فرامین اسالم بر من زیاد شده )و من به و  آمده – صلی الله علیه وسلم –الله 
ال یزال »نم. فرمود: توانم( پس مرا به چیزی خبر ده که بدان چنگ زآن رسیدگی کرده نمی یههم

ا بذکر الله عز كلسان )همیشه زبانت به یاد الله عزوجل تر باشد(. ]مسند امام احمد: «. جلو  رطبا
 [.23371رقم:  1/280

مسلمان  یهبندو  کارهای نیک زیاد است،و  های خیر فراوان است،دوستان گرامی.. دروازه
از بندگان الله کسی هم هست که و  ل بسازد،عبادت مبّد و  تواند همه زندگی خود را به طاعتمی

 شود.جنت همه یکجا فراخوانده می یهروز قیامت از هشت درواز
 از هر نوع طاعاتو  سال کوشش کنیم، یهدر همو  پس بیا همه عمر خود را رمضان گردانیم،

 زاری دعا کنیم:و  همیشه بخواریو  عبادات زیادتر انجام دهیم،و 
و  اجرو  گنهگارت ماه رمضان را قبول فرما،و  رمت از ما بندگان بیچارهکو  خدایا.. به فضل

گردنهای و  های ما درگذر،کوتائیو  خطاهاو  از گناهانو  فراوان عطا کن،و  پاداش آنرا به ما کامل
 همه دوستان ما را از آتش دوزخ رها کن،و  فرزندان،و  مادران، همسرانو  گردنهای پدرانو  ما را،



ارد و  خود یهبه بهشت جاویدان« رّیان»ما را روز قیامت از دروازه  یهاحسانت همو  به فضلو 
 کن.. الهی دعای مارا اجابت فرما.

بعد از »خواهر مسلمانم.. این بود جواب سوالی که در آغاز سخن طرح نمودم که و  برادر عزیز
 امیدوارم در جواب آن موفق شده باشم.«. رمضان چه باید کرد؟

و  تا مناسبت دیگری خدا حافظو  مهربان سپاریده،و  ختام شما عزیزان را به الله کریمو در 
 گویم.ناصرتان می

 سلم.و صحبهو  علی آلهو صلی الله علی نبینا محمدو والله تعالی اعلم
 برکاته.و  رحمة اللهو والسالم علیکم

  
 برادرتان

 برهان الدین
 
 منبع: سایت نوار اسالم    


