
 

 

 

 

 

 

 !!!شايد اين آخرين رمضان تو باشد 
 

 !!! شايد اين آخرين رمضان تو باشد 

 ... راستي كسي چه مي داند 

شايد واقعاً اين آخرين رمضاني باشد كه تو او را 

 ! مهماني مي كني 

شايد اين آخرين روزي باشد كه فقط و فقط به خاطر 

 ! خدايت ، نخوري و ننوشي 

شايد اين آخرين مهلتي باشد كه بتواني دهنت را چون 

 ! مشك خوش بو كني 

شايد اين آخرين سحري باشد كه همراه ستارگان شب 

 ! را به صبح مي رساني 

شايد اين آخرين افطاري باشد كه با دوستانت دوره 

 ! سفره اخوت مي نشيني 

نگونه گوش به شايد اين آخرين روزي باشد كه اي

 ! زنگ منتظر اذان مي نشيني 

شايد اين آخرين فرصتي باشد كه بتواني بر سر يتيمي 

 ! دست نوازش بكشي 

شايد اين آخرين دفعه اي باشد كه بتواني با كمك به 

 ! بينوائي به خدا قرض بدهي 

شايد اين آخرين فرصتي باشد كه با خستگي پاهايت 

 !  در تراويح براي آخرت شاهد بگيري

شايد اين آخرين شبي باشد براي تو ، كه عبادت در آن 

 ! است هزار ماه برابر با 
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قالَ : وعَنْ أَبي سَعيدٍ الخُدْريِّ رَضيَ اللَّه عنهُ قال - 

مَا مِنْ عبْدٍ يصُومُ يَوماً في سبِيلِ اللَّه إاِلَّ » : رسولُ اللَّه

«   باعَدَ اللَّه بِذلك اليَومِ وجهَهُ عَن النَّارِ سبعينَ خرِيفاً 

 .متفقٌ عليه

رسول :هروايت است ک اهلل عنه يرضاز ابو سعيد خدري  -

هيچ بندهء نيست که روزي : فرمود اهلل عليه وسلم ياهلل صل

آن روز خاطر گيرد، مگر اينکه خداوند به بدر راه خدا روزه 

 .گرداند وي را هفتاد سال از دوزخ دور مي 

 

 :شش مورد از پاداش هاي رمضان

 بخشش گناهان -1

 آزاد شدن از آتش جهنم -2

گنجینه ای از کارهای نیک که هر کار نیک هفتاد  -3

 شود می برابر 

 استجابت دعاها  -4

  .روزه دا از در ویژه وارد بهشت می شود -5

 دلخوشی پروردگار به بندگان روزه دار  -6

 عَلَيْهِ اهللُ صَلّى اللَّهِ رَسُول أَنَّ عنْهُ اللَّه رَضِي هُريرةَ أَبي عنْ

 تَقَدَّمَ مَا لَهُ غُفِرَ واحْتِساباً إِيماناً رَمَضَانَ قام منْ» : قال وسَلَّم

 .عليه متفقٌ«  ذَنْبِهِ مِنْ

 رمضان قيام که کسي: فرمود وسلم عليه اهلل صلي اهلل رسول

 اش گذشته گناهان آورد، بجاي اخالص و ايمان روي از را

 .شود مي آمرزيده

 

شايد اين آخرين فرصتي باشد كه بتواني بگوئي خدايا 

 ! اشتباه كردم توبه 

شايد اين آخرين آخرين تّكه پاكني باشد كه بتواني بر 

 ! خط خوردگي هاي دفتر اعمالت بكشي 

باشد كه بر گونه هايت شايد اين آخرين قطره اشكي 

 ! نقش عشق بندد 

شايد اين آخرين تبسمي باشد كه به ديگران هديه مي 

 ! كني 

شايد اين آخرين عيدي باشد كه بتواني از همه كس 

 ! حالليت بطلبي 

 ... راستي کسي چه مي داند 

شايد اين آخرين دفعه اي است که تو بتواني ، بگوئي 

 !شايد اين آخرين فرصت من است 
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پس با قاطعیت و توکل بر 

خدا تصمیم می گیرم این 

از دست ندهم  رمضان را

 .و آن را کامل روزه بگیرم

 



 

 

  

 

دارد  آری رمضان با برکات ارزشمندش در راه است و

 .به ما نزديک می شود

( ص) بهتر آن است که ما همچون ياران رسول اکرم

با شوق و رغبت خود را برای اين مهمانی ارزشمند 

 کردن فراهم و عمل برای شدن آماده و ،.آماده کنيم 

 و گرانبها تکاليف به بيشتر پرداختن ی زمينه

 در تدبر و تالوت ، روزه ، نماز آنجمله از ، ارزشمند

 ذکر ، استغفار و توبه ، بخشش و بذل و انفاق ، رآنق

 مرده دلهای تا ست او حضور بر مراقبت و خدا ياد و

 زيرا.  شوند پيراسته آلوده های نفس و گيرند جان

 هر ی سرمايه تريت ارزشمند و نگرد می دلها به خدا

 . است وی سليم قلب کس

 پروردگارتان از. است باز ماه اين در بهشت درهاى

 بسته دوزخ درهاى و نبندد شما روى به خواهيدب

 نكند باز شما روى به بخواهيد پروردگارتان از. است

 بخواهيد پروردگارتان از. زنجيرند و غل در شياطين و

 .ننمايد مسلط شما بر را آنان كه

 کردند می که دعايی جمله از: فرمايد می کثير بن يحيی

 سالم رمضان، تا مرا خدايا گفتند می که بود اين

 را آن و نگهدار سالم من برای را رمضان و نگهدار

 پذيرفته درگاهت به را آن که بگير حالی در من از

 .باشی

 ای؟ کرده آماده چه رمضان برای! خواهرم برادرم،

 

 الهي چقدر دعا کردم

 خدايا چقدر به درگهت زار زدم

 که امسال هم فرصتم دهي

 تا بر سفره ي آراسته ي رمضانت

 دل و جانم را سير کنم

 .و مهمانت شوم 

 شايد سال ديگر ،بيا تو هم با من بيا

 توانمان را گرفت، سنگيني لحد 

 بيا برويم ، شتابان برويم

و خالصانه خود را به رمضان 

 بسپاريم

 ...شايد ما را تا خدا ببرد

 

 

 من روزه می گیرم
. شما هم ده برگ از اين بروشور کپی و پخش کنيد

 .تا در اين امر نيکو و پسنديده سهيم شويد

www.eslahe.com 

 نوگرا سايتی برای نوانديشان


