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 زمان بهترین را ماه این. است واجب مسلمانان بر آن در روزه که قمری ماه نهمین المُبارَک ُرَمَضان یا رَمَضان

 در مسلمانان هویت از بخشی رمضان ماه در داریروزه و عبادت. انددانسته خداوند به انسان شدننزدیک برای

 .شمرده شده است امروز جهان

 احترام مسلمانان نزد ماه، این.باشد می قرآن نزول ماه و است آمده قرآن در آن نام که است ماهی تنها ماه این

 دعا، قدر، شبهای اِحیای قرآن، تالوتروزه گرفتن،  ماه، این هایعبادت ترینمهم از. دارد ایویژه جایگاه و

 .است نیازمندان به کمک و دادنافطاری استغفار،

 خدا ماه جایگاه

 هُوَ وَ»: کند می توصیف چنین را رمضان مبارک ماه شعبانیه، درخطبه آله و علیه اهلل صلی اسالم گرامی رسول

 عَمَلُکُم وَ عِبادَةٌ فِیه نَومُکُم وَ تَسبِیحٌ فِیه ماَنفاسُک اهللِ کَرامَةِ أهْلِ مِنْ فِیه جُعِلتُم وَ اهللِ ضِیافَةِ اِلیِ فِیه دُعِیتُم شَهرٌ

 در و اید شده دعوت الهی ضیافت به شما که است ماهی رمضان ماه[ 1]مُستَجابٌ؛ فِیه دُعاءُکُم وَ مَقبُولٌ فیهِ

 آن در شما خواب و تسبیح آن در نفسهایتان. هستند خداوند تکریم مورد که اید گرفته قرار افرادی ردیف

 «.است مستجاب آن در دعایتان و پذیرش مورد آن در اعمالتان و عبادت

 عموم بر آن در روزه گرفتن که [3]است قمری ماه نهمین [2]خورشید گرمای شدت معنای به «رَمَضان»

 نازل پیامبران بر ماه این در آسمانی هایکتاب از دیگر برخی و [5] کریم قرآن [4].است واجب مسلمانان

 [ 7].است الهی اسماء از یکی رمضان، کلمه[ 6].اندشده

 و آثار آن روزه

 دستور [۸].است مغرب اذان تا صبح اذان از آشامیدن و خوردن جمله از کارها برخی انجام از خودداری وزه،ر

 رمضان ماه روزه وجوب [۹].است آمده بقره سوره در آن به مربوط احکام از بسیاری و رمضان ماه در گرفتن روزه

 [10].انددانسته مرتد را آن منکر و دین ضروریات از را

 یادآوری[ 12]اخالص، تثبیت و امتحان وسیله [11]تقوا، کسب جمله از بسیاری آثار روزه برای بیتاهل و قرآن

 .اندکرده ذکر[ 14]افطار هنگام دعا استجابت و [13]قیامت، تشنگی و گرسنگی



 راستین داران روزه

 خدا رسول. گردد مخدوش هایشان روزه مبادا که باشند مواظب خود رفتار و اعمال در باید حقیقی داران روزه

 عَمّا وَ بصارَکُمالیه ا النَّظَرُ الیَحِلُّ عَمّا غُضُّوا وَ ألْسِنَتَکُم احفَظُوا وَ»  که فرماید می تأکید آله و علیه اهلل صلی

 گوشهایتان و بندید فرو حالل غیر از را چشمهایتان و دارید نگه را زبانهایتان [15]أسْماعَکُم؛ إلیهِ األِسْتِماعُ الیَحِلُّ

 «.کنید حفظ حرام صداهای و سخنها از را

 مناسبتهای این ماه 

 قدر شب وجود. دهد می نشان را رمضان ماه اهمیت و عظمت آنها از یک هر که دارد وجود مهمی مناسبتهای

 اهلل سالم خدیجه حضرت رحلت مکه، فتح السالم، علیه علی حضرت شهادت السالم، علیه مجتبی امام تولد ،

 معراج بدر، جنگ وقوع آسمان، به السالم علیه عیسی حضرت عروج السالم، علیه عمران بن موسی وفات علیها،

 و تبوک غزوة و السالم، علیه یحیی حضرت تولد و ابوطالب حضرت وفات آله، و علیه اهلل صلی اکرم پیامبر

 . مناسبتهاست این از برخی حنین،

 

 بهار و قرآن ماه را ماه این که بخشیده رونق چنان آن ماه این به قدر شب در قرآن نزول مسئله ، میان این در

 شَهرُ القُرآنِ ربیعُ وَ رَبیعٌ شَیءٍ لِکُلِّ»: فرمود آله و علیه اهلل صلی اسالم بزرگوار رسول. اند داده لقب آن

 کریم قرآن نزول از گذشته «.است رمضان ماه قرآن بهار و دارد( شکوفایی زمان) بهاری چیزی هر[ 16]رَمَضان؛

 این در نیز آسمانی کتابهای سایر[ 17]،القُرآن فِیه أُنزِلَ الَّذی رَمَضانَ شَهرُ: فرمود خداوند که مبارک ماه این در

 ششم در السالم علیه موسی حضرت تورات رمضان، ماه اول در السالم علیه ابراهیم صحف. است شده نازل ماه

 رمضان ماه هیجدهم در لسالم علیه داود حضرت زبور و ماه دوازدهم در السالم علیه عیسی حضرت انجیل ، ماه

 [1۸].است گردیده نازل

 فطرت به بازگشت

 شده یادآور را نکاتی رمضان مبارک ماه در اعلی مبدأ با روحانی ارتباط برای آله و علیه اهلل صلی رسول حضرت

« .کنید توبه خدا سوی به[ گناهانتان از ماه این در][ 1۹]ذُنُوبِکُم؛ مِن اهللِ إِلی تُوبُوا»: فرماید می جمله از است،

 عالم در تواند نمی نشود، پاک آلودگیها و گناهان از مسلمان انسان تا و است روح ارتقاء مقدمة توبه که چرا



 آرایش حقیقت، در و یافت دست فضائل و خوبیها به توان نمی زشتیها از درون تخلیة بدون. کند پرواز معنویت

 .است پذیر امکان لغزشها و انحرافات از وجود پیراستن از بعد دل

 از دیگر آداب و اخالق روزه داری

 روزه و پرداخته معاشرت آداب به  [20] خویش خطبه از بخشی در آله و علیه اهلل صلی اسالم بزرگوار پیامبر

 به را ایمان اهل حیاتی، راهکارهای ارائه با حضرت آن. است کرده سفارش آداب این کارگیری به برای را داران

 :از اند عبارت راهکارها این از برخی. کند می هدایت برتر سلوک سوی

 خلق حُسن.  الف

 األَقدامُ؛ فِیه تَزِلُّ یَومَ الصِّراطِ عَلی جَوازاً لَهُ کانَ خُلُقَهُ الشَّهرِ هذا فی مِنکُم حَسَّنَ مَن وَ» : فرماید می حضرت آن

 آن - را صراط پل از عبور جواز او برای متعال خداوند گرداند، نیکو را خود اخالق ماه، این در شما از کس هر

 «.کند می صادر – لغزد می گامها که روز

 فِیهِ کَفَّ مَن وَ» : فرماید می خویش بخش عزت گفتار تکمیل در آله و علیه اهلل صلی خدا رسول چنین این و

 روز در خداوند دارد، باز مردم از را خود[ خشم و] شر ماه، این در کس هر و یَلقاهُ؛ یَومَ غَضَبَهُ عَنهُ اهللُ کَفَّ شَرَّهُ

 «.داشت بازخواهد وی از را خود غضب مالقاتش

 افطار و احسان.  ب

 دادن افطار است، شده تأکید آن بر آله و علیه اهلل صلی پیامبر کالم در که راستین داران روزه اوصاف دیگر از

 بِذلِکَ لَهُ کانَ الشَّهرِ هذا فی صائِماً مُؤمِناً مِنکُم فَطَّرَ مَن»: فرمود باره این در حضرت آن. باشد می داران روزه به

 برای ، دهد افطار را داری روزه مؤمن ماه این در شما از کس هر ذُنُوبِهِ؛ مِن مَضی لِما مَغفِرَةٌ وَ رَقَبَةٍ عِتقُ عِندَاهللِ

 «.شد خواهد منظور گذشته گناهان همة آمرزش و برده یک ساختن آزاد پاداش خداوند نزد او

 نیازمندان به رسیدگی. ج

 کمبودها رفع ، زدایی فقر برای مناسب زمانی را رمضان ماه آله و علیه اهلل صلی اسالم جهان اندیش دور پیامبر

 بر مَساکِینِکُم؛ وَ فُقرائِکُم عَلی تَصَدَّقُوا»: فرماید می شعبانیه خطبة در و داند می مسلمین فقراء به رسیدگی و

 «.کنید تصدق و احسان خود ضعیفان و فقیران

 کودکان تکریم و بزرگان به احترام. د

 احترام بزرگانتان به[ 20]صِغارَکُمْ؛ ارْحَمُوا وَ کِبارَکُمْ وَقِّرُوا»: فرمود خطبه این در آله و علیه اهلل صلی اکرم پیامبر

 «.بورزید مهر ترهایتان کوچک به و بگذارید



 صلی اکرم پیامبر منظر از. است جامعه مسّن افراد و بزرگساالن تعظیم اسالمی فرهنگ برکت با های آموزه از

 و بزرگترها ـ دانند می جامعه سربار و زائد عضوی را سالمندان که غربی جوامع خالف بر ـ آله و علیه اهلل

 نسل به گذشته نسل تجربه و میراث انتقال بر عالوه که شوند می محسوب ارزشمندی های سرمایه ، سالمندان

 و عاطفه بذل و اطفال به مهرورزی چنین هم. هستند فداکاری و تالش و زحمت عمری سمبل خود ، آینده

 می پرداخته آن به مفصل تربیتی مباحث در که دارد جدید نسل تربیت در قدری گران آثار کودکان به محبت

 .شود

 خویشاوندان با دیدار و رحم صله.  هـ

 افزون. دارد سزایی به تأثیر محبت ازدیاد و روابط تحکیم در ، آنان زندگی از یافتن اطالع و خویشاوندان دیدار

 روزی، شدن زیاد اعمال، تزکیه ، قیامت روز حساب شدن آسان در رحم صله اسالمی روایات منظر از آن، بر

 .است مؤثر زندگی در شادابی و عمر طول ، بالیا دفع

 اکرام ایتام و ضعیفان. و

 به و]  تکریم را یتیمی رمضان ماه در کس هر یَلْقاهُ؛ یَوْمَ اهللُ اَکْرَمَهُ یَتیماً فِیهِ اَکْرَمَ مَنْ وَ» : فرمود خدا پیامبر

 «.داد خواهد قرار تکریم مورد را او قیامت روز در خداوند ، کند[ رسیدگی او امور

 بر ماه این در شما از کس هر حِسابَهُ؛ عَلَیهِ اهللُ خَفَّفَ یَمِینُهُ مَلَکَت عَمَّا الشَّهرِ هَذا فِی خَفَّفَ مَنْ وَ» : فرمود و

 «.گرفت خواهد آسان او بر رسی حساب در نیز متعال خداوند بگیرد، آسان دستانش زیر
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