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آداب روزه
پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم فرموده است  » :إن فى الجنة بابﭑ يقال له  :الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة ،
اليدخل منه احد غيرھم  ،فاذا دخلو اغلق  ،فلم يدخل منه احد «
 ماه مبارك رمضان متبرك  ،ماه عبادت  ،ماه تقوا وماه مبارك است كه مسلمانان به تجديد توبه پرداخته ودر اينماه توبه ھا قبول مي گردد.
 بر روزه دار الزم است كه اخالق بد را تر ك گفته وخود را با خلق نيكوئى متمسك ساخته و خود را از غيبتوسخنان بيھوده نگھدارد تا خداوند )ج( روزه اش را قبو ل نمايد.
 مسلمانان در ايام متبركۀ روزه بايد خود را از شھوت ،دروغ  ،غيبت ،و از گفتار زايد نگاه دارند. مسلمانان بايد در ماه مبارك رمضان به دادن صدقه وخيرات بپردازند از جنگ بپرھيزند و با حسن معامالت بااھل بيت وكافۀ انسانھا رفتار كنند.
از ابو ھريرة )رض( روايت گرديده است  :كه پيامبر )ص( فرمود  » :إذا كان يوم صوم أحدكم فــال يرفث وال
يصخب  ،فإن شا تمه أحد او قاتله فيلقل إنى امرؤ صائم  ،والذى نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند ﷲ من
ريح المشك  ،وللصائم فرحتان  :إذا أفطر فرح بفطره ؛ إذا لقى ربه فرح بصومه « » اگر يكى از شما روزه دار
باشد ،بايد از گفتن پوچ وصحبت ھاى لھو ولعب جلو گيرى كند  ،و به كسى دشنام ندھد  ،واگر كسى اورا مجبور به
دشنام دادن سازد  ،بايد در جوابش بگويد من روزه دار ھستم  .و قسم به ذاتى كه نفس محمد صلی ﷲ عليه وسلم در
دست او ست كه بوى دھن روزه دار خوشبو تر است نزد خداوند از بوى مشك «.
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