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 امارت اســـــالمی افغانســـتان                   
 وزارت ارشــاد، حج واوقاف                     

 ریاست ارشاد وانسجام امور مساجد                  

 ودعوتآمریت ارشاد                    

 مدیریت عمومی تنظیم خطبه ها                 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هجری شمسی39/3/3443هجری قمری مطابق7/9/3441 :رخؤمروز جمعه   خطبهرهنمای 

 آداب ومسائل روزه ماه مبارك رمضان

ونستعینه ونشکره علی اآلالء، وأشهد م من األثام، نحمده هلعباده الصیام لتهذیب نفوسهم وتطهیر شرع الحمدلله الذي

الخلق واألمر، و أشهد أن  محمداً عبده ورسوله وصلی الله علیه وآله وأصحابه  يأن آل إله إال الله وحده الشریک ف

 ، اما بعد!یراً ومن  سارعلی نهجه وتمسک بسنته إلی یوم  الدین  وسلم  تسلیماً کث

وقال الله تعالی:} یَاَم ِإلَى الَّلْیِل َوالَ َوُكلُواْ َواْشَربُواْ َحتَّى یَتَبَیََّن لَُكُم اْلَخْیُط األَْبیَُض ِمَن اْلَخْیِط األَْسَوِد ِمَن اْلفَْجِر ثُمَّ أَتِمُّ اْ الص ِ

َّقُوَن{تُبَاِشُروُهنَّ َوأَنتُْم َعاِكفُوَن فِي اْلَمَساِجِد تِْلَك ُحدُ   (781بقره :)الودُ الل ِه فاَلَ تَْقَربُوَها َكذَِلَك یُبَی ُِن الل هُ آیَاتِِه ِللنَّاِس لَعَلَُّهْم یَت

بخورید وبنوشید تا آنكه خط سفید از خط سیاه صبح برایتان روشن شود، سپس روزه را تا شب به اتمام ترجمه:

د ها معتکف باشید این احکام حدود الله است پس به اینها نزدیک رسانید وبا زنان مخالطت نکنید، در حالیکه در مسج

 نشوید وخداوند جل جالله اینگونه آیت های خویش را برای مردم بیان میکند تا پرهیزگار شوند.

، امربه ، دعوت(ل جاللهخداوند)ج دراسالم عبادات اشکال متنوع دارد برخی ازآنها تعلق به زبان دارد مانند ذکر  

 ، زکوة ،درعمل نمایان می گردد مانند نمازبرخی دیگر  ،که باحرف انجام میشود علیم ...ونهی ازمنکر، تمعروف 

بلکه تنها خود داری وامتناع میباشد مانند روزه که شامل امتناع  ؛ی هستند ونه عملیجهاد .... بعضی ایشان نه گفتار

 ت .ازخوردن وآشامیدن وآمیزش جنسی ازطلوع فجرتاغروب آفتاب اس

که برنفس های خود د جل جالله به مسلمانان مجال آنرا میسرمیساز ماه مبارک رمضان ماهی است که درآن خداوند  

 .وبه انسان صبر وشکیبائی می بخشد روزه اراده انسان را قوی ساخته، تسلط وکنترول  داشته باشند

 بستیزد هرگزنمی تواند بادشمنشده نکرده بامبارزرمضان ماهی است مبارزه بانفس، کسی که بانفس خود  

 ، محال است که بادشمن جهاد نماید.رنفس وشهوت خویش غلبه نکرده باشددرصورتیکه ب

ی ازآداب اینک به بعضآنهارا مراعات نماید، ی آدابی است که مسلمان روزه دار باید اروزه مانند با قی عبادات  دار

 :طورمختصر اشاره می شود

 رمضان:مبارك ماه آداب روزه 

 یکی از آن نوعی است که ترک آن مطلوب می باشد. :روزه دو نوع آداب دارد

 آن آدابی است که عملی نمودن آن مطلوب می باشد. ودوم  
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 :منافی روزه استکه ازآنچه واعضای بدن نگاه داشتن خود  - 3

اجتناب میکند، همچنان شخص طوریکه یک حاجی وقتیکه احرام به تن میکند ازآنچه که منافی احرام می باشد  

 ؛نکندن اکتفا به نخوردن ونه نوشید یر دیگر تنهاروزه دار باید ازاموریکه منافی روزه است خود داری نماید .یابه تعب

بر صلی الله علیه وسلم می چشم، گوش، وهمه اعضای بدن باید روزه دار باشد چنانچه پیام ،زبان ،بلکه دست

لله حاجة أن النبی  صلی الله علیه وسلم  قال :من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس :)عن ابی هریرة) رض( فرماید

 (رواه البخاری فی أن یدع طعامه وشرابه

: کسی که ترک نکند ندکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود است  ابی هریرة رضی الله عنه روایتازترجمه :  

 به ترک خوردن ونوشیدن ایشان ضرورتی ندارد.ل جالله سخن دروغ وعمل به آن را الله ج

قال المهلب: "فیه دلیل على أن حكم الصیام اإلمساك عن الرفث وقول الزور، كما یمسك عن الطعام والشراب، وإن لم 

 [البخاریصحیح شرح ابن بطال علی [یمسك عن ذلك فقد تنقص صیامه، وتعرض لسخط ربه، وترك قبوله منه".

وقول زور همانگونه ای كه خود  مقاربت جنسیاز اینكه حكم روزه خود داریل است براین دلیدر:مهلب گفته ترجمه:

ومورد خشم  داری از خوردنی ونوشیدنی است، اگر روزه دار خود را از این منع نکند روزه اش ناقص خواهد بود

  الله جل جالله قرار میگیرد .

برابر است  ،ام چیزهایکه الله جل جالله حرام قرار داده استاز تم استروزه اجتناب نمودن روزه دار  آداب همچنان

غیبت کردن، نمیمت، دو ودشنام دادن وچشم خود را از نگاه روزه دارباید زبان خود را از ؛که اقوال باشد یاافعال

 کردن به غیر محرم، گوش خود را از شنیدن چیزهای حرام نگهدارد.

، قَاَل : قَاَل َرُسوُل اللِه َصلَّى اللَّهُ َعلَْیِه َوَسلََّم : َكْم ِمْن َصائٍِم لَْیَس لَهُ ِمْن ِصیَاِمِه ُهَرْیَرةَ َعْن أَبِي : آمدهدر یک حدیث دیگر

 والدارمیإاِلَّ اْلُجوُع ، َوَكْم ِمْن قَائٍِم لَْیَس لَهُ ِمْن قِیَاِمِه إاِلَّ السََّهُر. مسند أحمد 

اران روایت میکند: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده: بسیاری ازروزه دابی هریرة رضی الله عنه  ترجمه:

گی وتشنگی چیزی دیگری بدست نمی آورد وبسیار از تهجد کننده گان است که هست که از روزه اش بجز گرسن

 بجز ازسحری چیزی بدست نمی آورند.

من الكذب والباطل واللغو والحلف( المصنف )لیس الصیام من الطعام والشراب، ولكن وعن عمر رضي الله عنه قال:

 بن أبي شیبة ال

عمر رضی الله عنه فرموده  روزه عدم  خوردن  ونوشیدن نیست، بلکه روزه حقیقی خود داری کردن از  ترجمه:

 دروغ، باطل  وکلمات بی فائده است.

)إذا صمت فلیصم سمعك، وبصرك، ولسانك عن الكذب، والمآثم، ودع أذى الخادم ولیكن وقال جابر رضي الله عنهما:

 بن أبي شیبةالعلیك وقار وسكینة یوم صیامك، وال تجعل یوم صیامك وفطرك سواء( المصنف 

حضرت جابر رضی الله عنه فرموده: هنگامیکه روزه میگیرید باید روزه بگیرد گوش، چشم، زبان از ترجمه:

وقار وسکینه را در روزهای رمضان بیاورد)یعنی برای  دوالزم بگیرد برخواه  واز آزار رسانیدن خادم گن ،دروغ

 روزه دار بکار است در روزهای روزه مانند روزهای عادی نباشد بلکه در خوی  وخواص خود تغیرات مثبت 
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حرام خود داری نموده واز نگاه کردن به زنان نامحرم، از این روزها ازتمام کارها واقوال  وهمچنان در .بیاورد

 غیبت وسائر کارهای که منافی روزه باشد اجتناب نماید. 

یَاُم ُجنَّةٌ، فاَلَ حدیث شریف آمدهدر : )عن أَبِي ُهَرْیَرةَ رضي الله عنه، أَنَّ َرُسوَل اللِه صلى الله علیه وسلم، قَاَل: الص ِ

 َوإِِن اْمُرٌؤ قَاتَلَهُ أَْو َشاتََمهُ فَْلیَقُْل إِن ِي َصائٌم( اللؤلؤ والمرجان فیما اتفق علیه الشیخانیَْرفْث َوالَ یَْجَهْل، 

روزه برای روزه دار وسلم فرموده: از حضرت ابی هریرة روایت است که رسول الله صلی الله علیه ترجمه:

خود داری نموده  همرای آن صورت میگیرده دارفحش نگوید از گفتار جاهالنه واز جنگ وجدالیکپراست، روزه س

 وبگوید که من روزه دار هستم.

ته است ازیک طرف برای روزه دار مستحب است که سحری نماید، زیرا درسحری برکات زیادی نهف:سحری-2

ازفیوضات آخر شب بهره ازطرف دیگر میشود،روزه دارروح وروان انسان  شادمانی، خوشی ،باعث تقویه جسمی

 می برد .

صلی الله علیه ضی الله عنه:أن رسول الله رپیامبرصلی الله علیه وسلم می فرمایند:)فعن أنس  طوریکه درحدیثی

 رواه البخاری ومسلم (تسحروا فإن فی السحوربرکة سلم قال:و

سحری نمائید زیرا درسحری برکت الهی است که نبی علیه السالم فرموده: انس رضی الله عنه روایتاز ترجمه:

  نهفته است

فصل ما بین صیامنا وصیام أهل الكتاب » وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله علیه وسلم قال : 

( ، وقال 3« )نِْعَم سحور المؤمن التمر » ، وأثنى صلى الله علیه وسلم على سحور التمر فقال : (2« ) أْكلة السحر

ة فال تَدَعوه ولو أن یجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله ومالئكته یَُصلُّون السحور كله برك» صلى الله علیه وسلم : 

 ( .4« )على المتسحرین 

فرق میان روزه ما :نداز عمرو ابن العاص رضی الله عنه روایت است که پیامبرصلی الله علیه وسلم فرمود ترجمه:

فرموده سحری نمودن تمامش برکت است، وروزه اهل کتاب سحری کردن است، رسول الله صلی الله علیه وسلم 

 شما سحری را ترک نکنید ولو که یک جرعه آب هم باشد زیرا فرشتگان برای سحری کنندگان درود میفرستند.

 : تعجیل درافطار -1

تعجیل نماید چنانچه پیامبرصلی الله علیه  خویش وقتیکه به غروب آفتاب متیقن شددرافطارمستحب است که روزه دار

رواه (، ماعجلوا الفطرالیزال الناس بخیرالنبی صلی الله علیه وسلم قال :) فعن سعد بن سعد أن فرمایند: میوسلم 

 البخاری ومسلم

سعد بن سعد روایت است که نبی علیه السالم فرمودند:همیش مردم برخیرهستند تاهنگامیکه درافطار ازترجمه:

 نمودن عجله نمایند.
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 روزه :دعاکردن دروقت افطار واثناء  -4

ه ک یاما یکی ازمواقعید، عاء به بارگاه الله )ج( برای خود ودیگران نمان مسلمان همیشه کوشش می کند که دانسا 

علیه وسلم می صلی الله د دروقت روزه داشتن واثناء افطارمی باشد پیامبرکن دعاباید انسان کوشش نماید تابیشتر

ائِِم ِعْندَ فِْطِرِه لَدَْعَوةً َما َعْبدَ اللِه ْبَن َعْمِرو ْبِن عن ):فرمایند اْلعَاِص یَقُوُل : قَاَل َرُسوُل اللِه َصلَّى الله َعلْیِه وَسلََّم : إِنَّ ِللصَّ

َك الَّتِي َوِسعَْت كُلَّ َشْيٍء أَْن َمتِ قَاَل اْبُن أَبِي ُملَْیكَةَ : َسِمْعُت َعْبدَ اللِه ْبَن عَْمٍرو یَقُوُل إِذَا أَْفَطَر: اللَُّهمَّ إِن ِي أَْسأَلَُك بَِرحْ  تَُردُّ.

 تَْغِفَر ِلي(. سنن ابن ماجة 

وقت افطار کردن دعای روزه که نبی علیه السالم فرموده اند:در روایت نمودهعمرابن العاص رضی الله عنه ترجمه:

 (تغفرلیاللهم إنی اسئلک برحمتک التی وسعت کل شی ء أن )فطریقول : وکان عبدالله إذا  دار رد نمیشود.

ْن أَبِي ُهَرْیَرةَ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَّهُ َعلَْیِه  َمی فرمایند:دیگری پیامبرصلی الله علیه وسلم  وهمچنان درحدیث

ائُِم َحتَّى یُْفِطَر، َواإِلَماُم العَاِدُل، َودَْعَوةُ المَ   ْظلُوِم( سنن الترمذي ت شاكرَوَسلََّم: ) ثاََلثَةٌ اَل تَُردُّ دَْعَوتُُهْم: الصَّ

نبی علیه الصالة والسالم فرموده اند: سه اشخاص دعای شان در نزد الله رد نمیشود؛ روزه دار تا هنگامیکه ترجمه:

 افطار ننمایند، امام عادل، شخصیکه مظلوم قرار میگیرد.

 :سخاوت وتالوت قرآن کریم -5

اما درماه  ،وزمان برای مسلمان ارزش واهمیت خاصی داردباوجودیکه سخاوت وتالوت قرآن کریم درهروقت 

  :مبارک رمضان به این دوعمل بیشتر تأ کید شده است . چنانچه امام بخاری به روایت ابن عباس )رض( نقل می کند

أَْجَودَ النَّاِس َوَكاَن أَْجَود َما یَُكوُن فِي َرَمَضاَن ِحیَن یَْلقَاهُ ِجْبِریُل  صلی الله علیه وسلم)َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل َكاَن َرُسوُل اللِه 

یحِ اْلُمْرَسلَِة(  صلی الله علیه وسلمَوَكاَن یَْلقَاهُ فِي ُكل ِ لَْیلٍَة ِمْن َرَمَضاَن فَیُدَاِرُسهُ اْلقُْرآَن فَلََرُسوُل اللِه  أَْجَودُ بِاْلَخْیِر ِمَن الر ِ

 نسخة طوق النجاة -البخاريصحیح 

ابن عباس رضی الله عنه روایت نموده که رسول الله صلی الله علیه وسلم سخاوت مند ترین انسانها بوده،  ترجمه:

شبی میشد، جبرئیل علیه السالم درهر ل علیه الصالة والسالم زیادسخاوتمندی شان در رمضان هنگام مالقات با جبرئی

باد صلی الله علیه وسلم بخیر از ی علیه السالم دور میکرد، سخاوتمندی رسول اللهرای نبهماز رمضان قرآن را 

 روان کرده بیشتر بود.

 )وكان مالٌك رحمه الله إذا دخَل رمضاُن ترَك قراءةَ الحدیِث َوَمَجالَس العلِم وأقبَل على قراءةِ القرآِن من المْصحف( 

می  یامام مالك رحمه الله؛ وقتیكه رمضان داخل میشد درس حدیث را ترك میكرد وبه تالوت قرآن رو ترجمه:

 آورد.

 )وكان سفیان الثوري: إذا دخل رمضان ترك جمیع العبادة وأقبل على قراءة القرآن(. ]لطائف المعارف[ 

می  یمیکرد وبه تالوت قرآن روسفیان ثوری؛ وقتیکه رمضان داخل میشد همه عبادات نفلی خود را ترک  ترجمه:

 آورد.
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 توجه واهتمام به نماز های تراویح: -۶

عالوه از نماز های فرضی پنجگانه در ماه مبارک رمضان باید تراویح با جماعت در مساجد اداء گردد وبه آن پا 

 بندی بهتر است بخاطر اینکه امید است که تراویح در قیام اللیل حساب شود

: )عن أَبِي ُهَرْیَرةَ، أَنَّ َرُسوَل اللِه صلى الله علیه وسلم قَاَل: َمْن قَاَم الله علیه وسلم میفرمایدچنانچه پیامبرصلی 

 َرَمَضاَن إِیَمانًا واْحتَِسابًا ُغِفَر لَهُ َما تَقَدََّم ِمْن ذَْنبِِه ( متفق علیه 

ه علیه وسلم فرمود: کسیکه ایستاد شد حضرت ابوهریرة رضی الله عنه روایت میکند که رسول الله صلی الل ترجمه:

 )شبهای رمضان( را از روی ایمان وطلب ثواب بخشیده میشود از برای او گناهای گذشته وی.

 .علماء محدیثین میگویند مطلب این حدیث از قیام اللیل تراویح مراد است

لم ، تابعین وعلمای سلف پس مناسب است که در گرفتن روزه ما باید از اصحاب رسول الله صلی الله علیه وس

پیروی کنیم، در بعضی اقوال آمده است که در زمان اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم تراویح را خیلی 

 طوالنی میخواندند تا اینکه فراغت شان از تراویح متصل به وقت سحری میبود.

 روزها را روزه گرفتن وشبهارا با نماز سپری کردن در واقع اداء کردن حق رمضان شمرده میشود 

َماِم َحتَّى یَْنَصِرَف، ُحِسَب لَهُ قِیَاُم لَْیلٍَة ( مسند أحمد ط الرسالة :در یک حدیث شریف آمده ُجَل إِذَا قَاَم َمَع اإْلِ  ) إِنَّ الرَّ

 یل شمرده میشود.ماز ایستاده میشود این عمل او درقیام الدر نوقتیکه یک مسلمان با امام  ترجمه:

 :کوشش درعبادت مخصوصاً در ده اخیر رمضان -7

عبادت هزار ماه بهتر است در ده اخیر می باشد وعادت مبارک آن ازکه عبادت درشب قدرزیرا بقول اکثر ازعلماء  

عبادت بیشتر کوشش می نمود حتی اخیر رمضان فرا می رسید  در نبی صلی الله علیه وسلم براین بود وقتیکه ده

َعائِشَةَ، قَالَْت: َكاَن النَّبِيُّ صلى  )عن تشویق می کرد چنانچه امام بخاری ومسلم روایت می کنند:خانواده خویش را نیز

  ( متفق علیهَظ أَْهلَهُ الله علیه وسلم، إِذَا دََخَل اْلعَْشُر َشدَّ ِمئَْزَرهُ َوأَْحیَا لَْیلَهُ، َوأَْیقَ 

از ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها روایت است که نبی علیه السالم هنگامیکه دهه اخیر رمضان فراه  ترجمه:

نواده خود را هم شبهای آن را به بیداری سپری مینمودند، خا وعبادت را بسته میکرد خود را برای کمر  میرسید

 بیدار مینمودند.

 والسالم علیکم ورحمت االله وبرکاته                                       


