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 امارت اســـــالمی افغانســـتان

 وزارت ارشــاد،حج واوقاف

 است ارشاد و انسجام مساجدير
 

 موضوع خطابت روز جمعه و

 اتير شده که به متام خطباء مرکز و ول يان تحرير وبيتقر

 گرددي)دري و پشتو( ارسال مبه هر دو زبان ملی کشور 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ ش1402/ملح/4 هـ ق مطابق1444/رمضان املبارک / 2

 رمضانه مبارک ام ۀروز فضایل و احکام 
 

الحمد لله الذي رشع لعباده صيام شهر رمضان وجعله أحد أركان اإلسالم، والصالة والسالم عىل نبينا محمد أفضل من صىلىل 

 وصام وعىل آله وأصحابه الربرة الكرام، وبعد:

 مسلامنان محرتم!

خىلا  دارد، رىلرا کىله درایىلن مىلاه روزه رکن سوم  وبنای بزرگ اسالم است،  ماه مبارک رمضان نسبت به  دیگر ماه ها فضیلت 

 قرآنکریم به حرضت محمدصلی الله علیه وسلم رشف نزول کرده است ودعوت اسالمی نیز درهمین ماه  رشوع شده است.

ماه مبارک رمضان ماه بزرگی است کىله ماه مبارک رمضان به رحمت مشتمل است، ین است ،عظیم و  بهرتماه   رمضان املبارک

 .ه دوم آن مغفرت ودهه سوم آن رهائی از آتش جهنم استدهه اول آن رحمت ، وده

که برخىلی آن قىلرار  لله علیه وسلم زیاد ذکر شده استفضیلت وبرتری ماه مبارک رمضان در قرآن کریم واحادیث نبوی صلی ا

 (185البقرة:)َوبَيَِّناٍت ِمَن الُْهَدى َوالُْفرَْقاِن {َشْهُر رََمَضاَن الَِّذي أُنِْزَل ِفيِه الُْقرْآُن ُهًدى لِلنَّاِس :}الله تعالی میفرماید.ذیل است:

ماه رمضان آن است که فرودآورده شده دروی قرآن راه منائی برای مردمىلان وسىلانان روشىلن ازهىلدایت وازجىلداکردن  ترجمه:

  حق وباطل.

 روزه عبادت بزرگی است که بالی امت های گذشته هم فرض بود. -۱

َياُم كَاَم كُِتَب َعىَل الَِّذيَن ِمْن َقْبلِكُْم لََعلَّكُْم تَتَّ  میفرمایدالله جل جالله   (183البقرة: )} ُقونَ : }يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا كُِتَب َعلَْيكُُم الصِّ

ای مومنان!روزه گرفنت برشام فرض شده است رنانچىله برآنانیکىله شىلیش ازشىلامبودند فىلرض شىلده بود،تىلا شرهیزگىلار  -ترجمه:

 شوید.

بىله اعتبىلار کیفیىلت و وقىلت آن فىلر  رىله بنا بر این آیت مبارک روزه آن عبادتی است که به امتهای گذشته  هم فرض بود، اگر 

موجود بوده.به امت های گذشته رنین فرض شده بود که وقتیکه مناز خفنت را اداء میکردنىلد وبىله خىلوای میرفتنىلد  بعىلد از آن  

 .]تفسیر ابن کثیر[ یشان حرام کرده بودالله تعالی خوردن، نوشیدن وجامع را باال
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روی گردانیده  ودر روزه تحریفات ماتلفی را ایجاد کردند بعضىلی آنهىلا روزه فرض بود مگر آنها از روزه گرفنت  نیز باالی یهود 

تىله در سالی یک روز  را روزه میگرفت به این گامن که آن روزی هست که موسی علیه السالم از غر  شدن در بحر نجات یاف

است در حالیکه ایشان دراین سان دروغگو بوند ررا که حرضىلت موسىلی علیىله السىلالم در روز عاشىلورا نجىلات حاصىلل کىلرده 

 است.

روزه رمضان فرض بوده ، هنگامیکه در گرمی تابستان  با روزه گرفنت مواجهىله میشىلدند  روزه را بىله موسىلمی نیز باالی نصاری 

انتقال میدادند که در آن گرمی نباشد، مثل)فصل بهار( بىلاز آنهىلا میگفتنىلد کىله مىلا ده روز ، روزه زیىلاد میگیىلریم بىله نیىلت کفىلاره 

 مند شدم  هفت روز روزه دیگر زیادن مریض شدوگفت: اگر من صحت تغیریکه در موسم رمضان آورده ایم.بعداً شادشاه ایشا

 .] تفسري الرازى[میگیرم که هفت روز را زیاد کرد، بعد از آن کسی دیگری شادشاه شد که روزه را به شنجاه روز رسانید.

دیگر ادیان هم روزه موجود روزه آن عبادت بزرگی است در متام ادیان آسامنی موجود بود عالوه به ادیان آسامنی والهامی  در 

 بود.

) َمْن َصاَم رََمَضاَن إميَاناً َواْحِتَساباً ، ُغِفَر لَـُه :در یک حدیث رشیف آمده است ؛روزه ماه مبارک رضامن سبب مغفرت گناهان است -2

َم ِمْن َذنِْبِه (.  متفق علیه َما تََقدَّ

 ثوای بگیرد گناهان گذشته  او باشیده میشود.کسیکه روزه ماه مبارک رمضان به اساس ایامن وطلب  -ترجمه:

 روزه ماه مبارک رمضان بی نهایت ثواب دارد که ثواب آن مقید نشده است. -۳

اکرث عبادات اندازه ثوای آن معلوم است ولی یگانه عبادتی که اندازه ثوای آن مقید نشده است روزه ماه مبارک رمضان است. 

: )َقاَل باود نسبت داده است، دریک حدیث رشیف قدسی آمده است که الله تعالی میفرماید بلکه اندازه ثوای آن را الله تعالی

َياُم ُجنٌَّة، َوإَِذا كَانَ  َياَم، َفإِنَُّه ِِل َوأَنَا أَْجِزي ِبِه َوالصِّ ْصىلَاْب،  يَْوُم َصىلْوِم أََحىلِدكُْم َفىلالَ يَرُْفىلْث َوالَ يَ اللُه: كُلُّ َعَمِل ابِْن آَدَم لَُه إِالَّ الصِّ

ٍد ِبَيِدِه لَُالُىلوُف َفىلِم ال ىلائِم أَطَْيىلُب ِعْنىلَد اللىلِه ِمىلْن ِريىلمِ الِْمْسىلِ  َفإِْن َسابَُّه أََحٌد أَْو َقاتَلَُه َفلَْيُقْل إِِّنِّ اْمُرٌؤ َصائٌم، َوالَِّذي نَْفُس ُمَحمَّ صَّ

ائِم َفْرَحَتاِن يَْفَرُحُهاَم: إَِذا أَْفطََر َفِرَح، َوإَِذا لَقِ  َي َربَُّه َفِرَح ِبَصْوِمِه(.صحیم البااري ويف رواية ملسلم : )كل عمل ابىلن آدم لىله لِلصَّ

ْوَم َفإِنَُّه ِِل َوأَنَا أَْجِزي ِبِه يََدُع َشىلْهَوتَُه َوطََعاَمىلُه ِمىلْن  .يضاَعف الحسنة بعرش أمثالها إىل سبعامئة ضعف َقاَل اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ إالَّ الصَّ

 أَْجِِل ( 

هر ثوای اعامل بنی آدم مربوط خود او میشود) یعنی در آن ریا کاری میکند یا نىله(بغیر ازروزه  الله تعالی فرموده است  -ترجمه:

وثوای روزه  تعلق به ما دارد)رراکه در روزه ریا کاری جای ندارد( ومن شاداشت اورا میدهم و روزه سپر است، وقتیکىله یکىلی از 

 د را به معصیت بلند کند ، اگر کسی به او دشنام داد یا با اومنازعىله شام در رمضان روزه دار میباشید باید جامع نکند نه آواز خو 

کرد  شس بگوید من شاص روزه دار هستم.قسم به آن ذاتیکه نفس محمد به ید بالکیف او هست البته بىلوی دهىلن ویا دعوا 

را خوشىلحال میسىلازد ، یکىلی روزه دار شاکیزه تر است به نزد الله ازبوی مسک کرده.از برای روزه دار دو خوشحالی است که او 

؛ در روایت مسلم: هر عمىلل  بنىلی آدم  از بىلرای او هسىلت وزیىلاد هنگام افطار کردن ودیگر دروقت مالقی شدن با شروردگارش 

میشود نیکی او از ده الی هفتصد .الله تعالی فرموده است: مگر روزه زیىلرا ایىلن از بىلرای مىلن اسىلت ومىلن شىلاداش میىلدهم  بىله 

 میکند شهوت وخوراک خود را از برای من. شاص روزه دار که ترک

هر گاه که روزه عبادت شنهان است تنها بنده والله تعالی به آن آگاهی دارد ودر بین بنده والله تعىلالی یىلک رازی اسىلت، از ایىلن 

 جهت اندازه ثوای آنرا الله تعالی به ذمه خود گرفته است.
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 که دیگر عبادات را به خود نسبت نکرده است فانه ِل( )است  با ر ناست الله تعالی روزه را به سوی خود نسبت داده

ماه مبارک رمضان میکند، زیرا که روزه عبادت شنهانی است که گرفنت ونگىلرفنت  روزه  واین داللت به فضیلت وبرتری

داده اسىلت کىله نهایىلت  نسىلبت آن خا  به الله تعالی معلوم میباشد از این خاطر اجر آن را الله تعالی به سىلوی خىلود 

 .ندارد

 :ثوای روزه را  باود نسبت داده است  واندازه ثوای آن نزد «وأنا أجزي به »  اینکه در حدیث رشیف آمده است : -دوم

 اسىلت. اکىلرم االکىلرمین خود شنهان کرده است. امید وار هستیم که این اندازه از هفتصد باالتر هم باشد؛ زیرا کىله او

 لله تعالی برای هریکی از روزه داران شاداشت زیاداعطاء مناید.وامید وار هستیم که ا

 :گیىلرد بواسىلطه روزه سپر است، هنگامیکه انسىلان روزه ب(الصوم ُجنَّة )اینکه در این حدیث رشیف آمده است:  -سوم

 آن خود را از گناهان، از کارهای لغو وبیهوده واز آش جهنم نگهمیدارد.

 :ایىلن بىلوی بىله اثىلر روزه  ، رىلرا کىلهکرده زیىلاد اسىلتاینکه بوی دهن روزه دار نزد شروردگار از خوشبوئی مسک  -رهارم

مبیان بیاید  نشأت الله تعالی خیلی محبوی است.هرآنچیزی که از طاعت وعبادت الله تعالی که نزداست. مبیان آمده

طوریکه خون شىلهید بىله صىلورت خىلون اسىلت ولىلی در ، آن به نزد الله بسیار محبوی است والله تعالی اجر  آنرا میدهد

 آخرت بوی خون شهید  از بوی مسک بهرت است.

 :یگىلر دروقىلت مالقىلات  شروردگىلار اینکىله شىلاص روزه دار دو نىلوع خوشىلحالی دارد، یکىلی  در اثنىلای افطىلاری د -شنجم

در وقىلت مالقىلات در افطاری خوشحالی بااطری دارد کىله عبىلادت بهىلرتی  اللىله تعىلالی را انجىلام داده اسىلت  خویش،

 هد، هنگامیکه بنىلده اجىلر وشىلاداششروردگار خوشحال بااطری است که الله تعالی وی را اجر وشاداشت عملش را مید

 خود را می بیند بسیار خوشحال میشود.

 شفاعت میکند.را روزه  در روز قیامت روزه دار  -۴

َياُم َوالُْقرْآُن يَشْ در یک حدیث رشیف آمده است َفَعاِن لِلَْعْبِد :)َعْن َعْبِد اللَِّه بِْن َعْمٍرو أَنَّ َرُسوَل اللَِّه َصىلَّ اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم َقاَل الصِّ

ْعِني َهَواِت ِبالنََّهاِر َفَشفِّ َياُم أَْي َریِّ َمَنْعُتُه الطََّعاَم َوالشَّ ْعِني ِفيىلِه  يَْوَم الِْقَياَمِة يَُقوُل الصِّ ِفيِه َويَُقوُل الُْقرْآُن َمَنْعُتُه النَّىلْوَم ِباللَّْيىلِل َفَشىلفِّ

َعاِن( مسند أحمد   َقاَل َفُيَشفَّ

روزه وقرآنکىلریم درروز : فرمودنىلدرسول الله صلی الله علیه وسىللم که  استعبدالله بن عمرو ريض الله عنه روایت  از  -ترجمه:

میکند، روزه میگوید : ای شروردگار من ! من اورا منع کرده  بىلودم از طعىلام وشىلهوات  در روز قیامت بنده)روزه دار( را شفاعت 

وقرآن هم میگوید: من منىلع کىلردم اورا  از اسىلرتاحت کىلردن در شىلب، مىلن را شىلفیع آن  بگردان.در حق او گر شفاعت من را و 

 ق بنده.؛ نبی علیه السالم فرمودند: هر دو شفاعت گر گشتانده میشوند در حبگردان

در یىلک حىلدیث رشیىلف آمىلده  -:از ودروازه های دوزخ مسـدود میشـودهنگامیکه رمضان مبارک فرار رسد دروازه های بهشت ب -۵

 متفق علیه. (إذا جاء رمضان ُفتِّحت أبوای الجنة وُغلِّقت أبوای النار وُصفِّدت الشياطني ):است

 باز ،دروازه های دوزخ مسدود وشیاطین بسته میشوند.هنگامیکه رمضان مبارک فرار رسد دروازه های بهشت ترجمه: 

کسیکه در ماه مبارک رمضان روزه بگیرد به وسیله این از شیطان ها محفوظ میامند، بیشرت گناها از او رس منی زند واعاملی را 

 انجام میدهد که سبب دخول جنت میشود و از آن اعاملی خود را حفاظت میکند که سبب دخول جهنم میگردد.

که به امتهای گذشته نصیب  وویژگی نصیب شده است برای امت محمدی در روزه گرفنت ماه مبارک رمضان پنج نوع خصلت  -۶

.)َعْن أَِِب ُهَريْرََة َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصىلَّ اللَّىلُه َعلَْيىلِه َوَسىللََّم نشده بود.دریک حدیث رشیف این شنج ویژگی ها ذکر شده است

ائِِم أَطَْيُب ِعْنَد ال ٌة َقْبلَُهْم ُخلُوُف َفِم الصَّ ِتي َخْمَس ِخَصاٍل يِف رََمَضاَن لَْم تُْعطََها أُمَّ ْم لَِّه ِمىلْن ِريىلمِ الِْمْسىلِ  َوتَْسىلَتْغِفُر لَُهىلأُْعِطَيْت أُمَّ

ىل ََذى الَْماَلئِكَُة َحتَّى يُْفِطُروا َويَُزيُِّن اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ كُلَّ يَْوٍم َجنََّتىلُه ثىُلمَّ يَُقىلوُل يُوِشىلُ  ِعَبىلاِدي الصَّ َْ الُِحوَن أَْن يُلُْقىلوا َعىلْنُهْم الَْمةنىَلَة َوا
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َياِطنِي َفاَل يَاْ  ُد ِفيِه َمرََدُة الشَّ لُُصوا إِىَل َما كَانُوا يَْالُُصوَن إِلَْيِه يِف َغىلرْيِِه َويُْغَفىلُر لَُهىلْم يِف آِخىلِر لَْيلَىلٍة ِقيىلَل يَىلا َويَِصريُوا إِلَْيِ  َويَُصفَّ

َا يَُوَّفَّ أَْجرَُه إَِذا َقََض َعَملَُه( مسن   د احمد والبزارَرُسوَل اللَِّه أَِهَي لَْيلَُة الَْقْدِر َقاَل اَل َولَِكنَّ الَْعاِمَل إمِنَّ

او میگوید که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده است کىله بىلرای امىلت ؛ است ابوهریره ريض الله عنه روایت  ز ا -ترجمه:

 من در رمضان املبارک شنج نوع ویژگی ها داده شده است که برای هیچ امتی از امتهای قبل از امت من داده نشده است.

مغفرت میکنند تىلا هنگامیکىله  وفرشتگان برای ایشان طلبده بهرت است ز بوی مسک کر بوی دهن روزه دار به نزد الله تعالی ا

قریب است که بندگان صالم از خود مشىلقت :برای وی میگویدو  کند وهر روز جنت را الله تعالی از برایشان آراسته میکندافطار 

ر دیگراوقىلات خىلال  را دورکنند ومی آیند به سوی تو وشیطان های رسکش بسته میشىلوند وخىلال  منیشىلود آن کارهایکىله د

رای ایشان باشیده میشود در اخیر شب رمضان، گفته شد که یا رسول اللىله هىلامن شىلب شىلب قىلدر اسىلت گفت: میشود از ب

 وقتی شوره مزد او داده میشود که کار خود را متام کند.ویا مزدور نایر! بلکه عامل 

را تنها بىلرای دوستان عزیز! این شنج ویژگی وخصوصیت را الله تعالی از برای شام آماده کرده است واین ویژگی وخصوصیت 

است وشامرا مستحق آن گردانیده، طوریکه شامرا بهرتین امت گردانیده است ؛ دریک حدیث رشیف که شنج شام داده شده 

 ت کمی تبرصه منایم:خصوصیت ذکر شده است میاواهم شیرامون آن خصوصیا

 :بوی دهن روزه دار نزد الله تعالی از بوی  مسک کرده بهرت است . -خصلت اول 

 نىلد تىلا وقتیکىله روزه را نفرشىلتگان بىلرای او طلىلب مغفىلرت میک«أن املالئكة تستغفر لهم حتى يفطىلروا »  -:دوم خصلت

روزه دار از اللىله تعىلالی طلىلب مغفىلرت  افطار مناید.فرشتگان شاکرتین مالو  الله تعالی هستند شس هنگامیکىله بىلرای

که در این فضیلت روزه آشکار است واین معنی را دارد که الله  که الله دعا ومغفرت آنهارا قبول مناید میکند امید است

 تعالی  برای طلب مغفرت  روزه دار فرشته را گامشته است.

 :یگویىلد زود هسىلت کىله بنىلده نیىلک مىلن زحمىلت هر روز بهشت را م( أن الله يزين كل يوم جنته -خصلت وویژگی سوم

وتکلیف را از خود دور کرده وبه تو داخل شود که ازایىلن مقىلام وجایگىلاه روزه دار معلىلوم ورس انجىلام خىلوی وی معلىلوم 

  .شود، زیرا  که الله تعالی برای روزه داران اهتامم خا  منوده است می

  در روزه شیطانان رسکش بسته کرده میشود . (. أن مردة الشياطني يَُصفَّدون) -وویژگی رهارم:خصلت 

در این به کمک الله تعالی اشاره است که الله تعالی در ماه مبارک رمضان دشمن روزه دار را بسته منوده وهمرای روزه دار 

 کمک خصوصی میکند تا اینکه اعاملی را انجام دهد که باعث  دخول جنت میگردد.

 زیاد انجام شود تا اینکه  توشه وذخیره آخرت شود. مناسب است که در رمضان  اعامل نیک 

  هنگامیکه روزه دار در ( أن الله يغفر َمة محمد صىل الله عليه وسلم يف آخر ليلة من هذا الشهر ) -خصوصیت:شنجم

آخر حین روزه کارهایی را انجام دهد که سبب قری ونزدیکی الله تعالی شود الله تعالی فضل ومهربانی خود را در شب 

 روزه  متوجه روزه دار منوده ومتام گناهان اورا معاف میکند.

 کسیکه روزه میگیرد الله تعالی رهره اورا از جهنم دور میدارد. -:ششم خصوصیت 

 َمْن َصاَم يَْوًما يِفْ َسِبْيِل اللَِّه بَاَعَد اللَُّه َوْجَهُه َعِن النَّاِر َسْبِعنْيَ َخِريًْفا(.متفق علیه :)در یک حدیث رشیف آمده است

جهىلنم دور میىلدارد بىله انىلدازه سىلالیان  ه میگیرد در راه الله جل جالله،اللىله تعىلالی روی اورا ازکسیکه یک روز را روز ترجمه:

 متامدی ودراز.

  رمضان عبادات نفلی به اندازه فرض ثوای دارد. رنانچه حرضت سىللامن  فارسىلی رضىلی اللىله عنىله در  -:هفتم ویژگی

)َعْن َسلْاَمَن الَْفاِرِِسِّ َقاَل َخطََبَنا َرُسوُل اللِه صىل : حدیثی را روایت میکند که رسول الله صلی الله علیه وسلم اینطور فرمودند
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ْهٍر َفَقاَل : يَا أَيَُّها النَّاُس إِنَُّه َقْد أَظَلَّكُْم َشْهٌر َعِظيٌم َشْهٌر ُمَبارٌَك ِفيِه لَْيلَىلٌة َخىلرْيٌ ِمىلْن أَلْىلِف َشىل الله عليه وسلم آِخَر يَْوٍم ِمْن َشْعَبانَ 

َع ِفيِه ِبِاْصلٍَة ِمَن الَْارْيِ كَىلاَن كََمىلْن أَ  ًعا َفَمْن تَطَوَّ دَّى َفِريَضىلًة َفىلاَم ِسىلَواُه َوَمىلْن أَدَّى ِفيىلِه َفرََض اللَُّه ِصَياَمُه َوَجَعَل ِقَياَم لَْيلِِه تَطَوُّ

رْبُ ثََوابُُه الَْجنَُّة َوُهَو َشْهُر الْمُ  رْبِ َوالصَّ َواَساِة َوُهَو َشْهٌر يُزَاُد ِرْزُ  الُْمْةِمِن ِفيِه َفِريَضًة كَاَن كََمْن أَدَّى َسْبِعنَي َفِريَضًة َوُهَو َشْهُر الصَّ

ائَِم َقاَمْن َفطََّر َصاِِئًا كَ َل يُْعِطىلي اللَّىلُه َهىلَذا الثَّىلَواَی اَن لَُه ِعْتُق َرَقَبٍة َوَمْغِفرٌَة لُِذنُوِبِه ِقيَل يَا َرُسوَل اللِه لَْيَس كُلَُّنا يَِجُد َما يَُفطُِّر الصَّ

بَِة َماٍء َوَمْن أَْشَبَع صَ  بًَة الَ يَظََْمُ َمْن َفطََّر َصاِِئًا َعىَل َمْذَقِة لَََبٍ أَْو مَتْرٍَة أَْو رَشْ اِِئًا كَاَن لَُه َمْغِفرٌَة لُِذنُوِبِه َوَسَقاُه اللَُّه ِمْن َحْويِض رَشْ

لُ  َوآِخىلرُُه ِعْتىلٌق ِمىلَن ُه َرْحَمىلٌة َوأَْوَسىلطُُه َمْغِفىلرٌَة َحتَّى يَْدُخَل الَْجنََّة َوكَاَن لَُه ِمْثُل أَْجرِِه ِمْن َغرْيِ أَْن يَْنُقَص ِمْن أَْجرِِه َشْيًئا َوُهَو َشْهٌر أَوَّ

 صحیم ابن خزیمةالنَّاِر(. 

است که در روزهای آخر شعبان رسول الله صلی اللىله علیىله وسىللم بىله مىلا  سلامن فارِس رضی الله عنه روایت از -ترجمه:

خطبه ارائه کرد وفرمودند:ای مردم ! به شام یک ماه بزرگ وبا برکتی  سایه می افگند که یک شب آن ) شىلب قىلدر( اسىلت 

که از هزار ماه بهرت است، الله تعالی روزه این ماه را فرض گردانیده است وقیام این شب را )منىلاز تراویم(عبىلادات نفلىلی 

گردانیده است وکسیکه کار خیر را انجام دهد مثلیکه فرض را اداء کرده باشد در ماه های دیگر وکسیکه در این ماه فرض 

درماهای دیگر اداء کرده است،واین ماه صرب است وشاداش صرب جنت اسىلت،  را اداء میکند رنان است که هفتاد فرض را

بىله روزه  ماه روزی مومنان زیاد میشود. هرکس در این مىلاه ماه مواسات وهمدردی است وهمچنان ماهی است که در این 

صىللی اللىله علیىله  یا رسول اللهاو باشیده میشود واز آتش جهنم نجات می یابد.عرض کردند: نداری افطاری بدهد گناها

هر یکی ازما توان افطار دادن روزه دار  را نداریم)آیا  فقیر ها از این ثوای محروم هستند( رسىلول اللىله صىللی اللىله وسلم!

له جل جالله این ثوای را برای کسانی هم میدهد که یک خرما ویا یک جرعه آی ویااندکی شیر بىله علیه وسلم فرمودند: ال

میگىلردد؛ واللىله تعىلالی اورا او هد وکسیکه روزه دار سیرکند واین عمىلل سىلبب باشىلش گناهىلان روزه دار بااطر افطاری بد

بر اینکه از اجر او ریزی کاسته منیشود .باز تا اینکه به جنت داخل شود عالوه مینوشاند ازحوض کوثر که تشنه منیشود 

 یباشد.آتش جهنم مفرت واخیرآن خالصی از فرمودند:قسمت اول این ماه رحمت،وسط آن مغ

 روزه عبىلادتی  اسىلت کىله صىلرب مسىللامنان را در سىلائر عبىلادات بیشىلرت میکنىلد، در امتحانىلات ،سىلاتی -ویژگىلی هشىلتم

ىَلا ها،گرسنگی وتشنگی صرب میکند. از این جهت شاداش صابرین بیشرت وبی حسای است.الله تعالی میفرمایىلد :} إمِنَّ

اِبُروَن أَْجرَُهْم ِبَغرْيِ ِحَساٍی {    ( 10)الزمر :يَُوَّفَّ الصَّ

 :یقیناً شوره میدهم از برای صابرین شاداش شان را بدون حسای.ترجمه 

 حکمت وفوائد روزه:

 دارای حکمتها ومنافع زیادی است که  بعضی آنها قرار ذیل است: ؛مرشوعیت روزهدر 

به اثر رورزه گرفنت مومن باالی نفس خود مسلط میشود، آن نفسىلی کىله همیشىله تقاضىلای لىلذت وشىلهوت   -تسلط بر نفس: -۱

 میکند.

ميكّن اإلنسان من التغلب عىل نفسه اَمارة بالسوء، فإنها كانت يف وقت اإلفطار تغالب صاحبها وتنىلزع إىل تنىلاول الشىلهوات )

 .(نفسه وقيادتها إىل الحق املحرمة، فلام جاء الصيام متكن اإلنسان من إمساك زمام
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وقتیکه مومن خا  بااطر رضای الله روزه میگیرد در قلب آن ترس وحراس از الله تعالی شیدا میشود که بواسطه آن  -تقوا: -۲

از گناهان خودرا حفاظىلت وبىله انجىلام کارهىلای نیىلک اقىلدام میکند.کىله ایىلن حالىلت را تقىلوای گفتىله میشىلود وایىلن فلسىلفه مهىلم 

 .مرشوعیت روزه است

به واسطه گرفنت روزه در قلب مومن اخال  شیدا میشود؛ ررا که مومن بااطر رضىلای اللىله خىلوردن ونوشىلیدن را  -اخالص: -۳

 ترک میکند که این معنی اخال  است.

روزه انسان را به صرب عادت میدهد، ررا که روزه دار گرسنگی وتشنگی را تحمل میکند که ایىلن حالىلت تىلا یىلک مىلاه  -صرب: -۴

 میکند که در نتیجه آن مومن به صرب عادت میکند.تا اینکه مسلامن دربرابر هر مشکل باید صرب کند.دوام  

روزه درس عدالت ومساوات را میدهد رراکىله در روزه گىلرفنت غنىلی وفقیىلر هىلردو در یىلک صىلف ایسىلتاد  -مساوات و عدالت: -۵

نع میکنند که این درس در روزه موجود است که غنی هستند وهر دو  سحری میکنند تا مناز شام از خوردن ونوشیدن خود را م

ازحالت فقیر آگاه شده واین حالت گرسنگی وتشنگی را درک واحساس کند تىلا اینکىله فقىلراء جامعىله را دسىلتگیری منىلوده  وبىله 

 حالت آنها رسیدگی مناید.

جهاز هاضىلمه  بهحتی رافائده ای به جهاز هاضمه  دارد که روزه فوائد زیاد صحی دارد که از آن جمله:   -:صحتمندی جسمی -۶

.همچنان جهت کاهش وزنهای زیاد مهمرتین گزینه شمرده به میان می آورد که در نتیجه آن نشات وتندرستی مبیان می آید 

 شده است که برای صحتمندی فایده رسانیده واز مصای شدن به انواع امراض جلوگیری میکند.

بواسطه گرفنت روزه درقلب مسلامن طاعت وبنىلدگی ومحبىلت اللىله  -عت وبندگی را با الله تعالی زیاد میکند:روزه محبت، طا -۷

 تعالی شیدا میشود  و از انجام گناه ومعصیت نفرت در قلب مسلامن بواسطه گرفنت روزه شیدا میشود.

 

 

 


