
  رمضان ماه مهامنی خداست
 به مهامنی خوش آمدید

  

  دارد،  هامنی، توصیه هاییپیامرب اعظم در آخرین پنجشنبه ماه شعبان، قبل از ورود به م

  ...توفیق پیدا کنیم که به متام آنها عمل کنیم حتی اگر یک بار... ان شاءا

  

  به فقیری کمک کنید 

  درمانده ای  را یاری کنید تا مشکلش حل شود 

  پدر و مادر و بزرگرت ها را احرتام کنید 

  به کودکان محبت کنید 

  با خويشاوندان رفت و آمد داشته باشيد 

از حرف های ناشایست و حرف های (زبان خود را  

  نگه داريد) بیهوده

  ریدچشم های خود را از آنچه دیدنش حرام است نگه دا 

  گوشهاي خود را از شنيدن آنچه حرام شده، باز داريد 

  دست نوازش به رس یتیم بکشید 

  از گناهان خود به سوی خدا برگردید 

  دعا بلند کنید رایوقت مناز، دستهاي خود را ب 

  از خدا عذرخواهی کنید و طلب آمرزش کنید 

 با سجده های طوالنی پشتتان را از بار گناهان سبک کنید 

حتی به (تا گناهانتان آمرزیده شود  افطاری دهید 

  !)نصف خرما یا یک جرعه آب

  !خوش اخالق باشید تا از رصاط بگذرید 

بر زیر دستان آسان در این ماه آسان بگیرید تا  

  حسابتان آسان شود

مردم را اذیت نکنید تا روز مالقات خدا از خشم او در  

  امان باشید

ت شام را یتیم را گرامی بدارید تا خدا در روز مالقا 

  عزیز کند

منازهای مستحبی را بخوانید تا از آتش جهنم نجات  

  یابید

کفه ی اعاملتان  تاصلوات بر پیامرب زیاد بفرستید  

  سنگین شود

یک آیه قرآن در این ماه ثواب ختم . قرآن بخوانید 

 قرآن در ماه های دیگر را دارد

  

  

  یآنها را بر ما نبندم یخواه یاز تو م ،ین ماه گشودیبهشت را در ا یا درهایخدا

  ییم که آنها را بر ما نگشایکن ی، از تو تقاضا مین ماه بستیجهنم را در ا یا درهایخدا

 یم که او را بر ما مسلط نکنیخواه ی، از تو میر کردیطان را زنجین ماه شیا در ایخدا

  


