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   مبارک رمضان هفضليت ما  
  به ما نگاھی داری تو سر زدی و

   راھی داری-در خانه اھل عشق 

   من- ل ابروی تو قربان تو و ھال

  !چه روی ماھی داری ! ای ماه خدا

 متبرک رمضان را به تمام مسلمانان جھان به خصوص  مردم با ديانت  افغانستان صميمانه هنخست ازھمه  حلول ما

دور از جنگ ، انفجار ه رود  دراين ماه مبارک، مردم ما بتوانند درفضای  صلح و آرامی ، ب اميد می.  تبريک می گويم

 رمضان  يکی از چھار ماھی است، که خداوند متعال  جنگ و هزيرا ما.  نمايند ءار  فرايض الھی را  اداحانتو 

  .برادرکشی را در آن حرام خوانده  است  

 اری برخوردئ وااله قمری ويکی ازماه ھای است، که  نزد مسلمان از اھميت و جايگاه  مبارک رمضان ، نھمين ماه ما

  .می باشد 

نيز گفته شده » سوزانيدن«و يا به معنای شدت حرارت آمده است  ونيز به معنای » رمض « در لغت به معنی  رمضان

ناھان انسان بخشيده می گچون با گرفتن روزه ) ص( محمد  فرمودۀ حضرت اما نظر به عقيده و مقدسات اسالمی و

  . شود،  رمضان ماه سوزانيدن گناھان نيز ياد شده است 

خوانده شده و خداوند متعال از بندگان ) ص(مضان در روايات اسالمی ماه خدا و مھمانی امت پيامبر اکرم ماه مبارک ر

ماه رجب ماه خدا و ماه «: فرمايد می) ص(کند؛ پيامبر اکرم خود در اين ماه در نھايت کرامت و مھربانی پذيرايی می

 گناھانش را ۀاه را روزه بگيرد خداوند متعال ھمشعبان ماه من و ماه رمضان، ماه امت من است، ھر کس ھمه اين م

 . مورد عفو قرار خواھد داد ، بقيه عمرش را تضمين کند و او را از تشنگی و عطش دردناک روز قيامت امان دھد
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ای برخوردار و ماه سلوک روحی شان می  ماه مبارک رمضان، در ميان مسلمانان از احترام، اھميت و جايگاه ويژه

ھای رجب و شعبان  خود را برای ورود به  ھای معنوی ھرسال در ماه  سازی و فراھم کردن زمينه ن با مقدمهمؤمنا. باشد

کنند و با فرا رسيدن اين ماه با شور و اشتياق و دادن طعام و افطاری به نيازمندان،  اين ماه شريف و پربرکت آماده می

روح و جان خود را از ...  گرفتن  ، استغفار، دادن صدقه، روزهن، دعاأداری و عبادت، تالوت قرآن عظيم الش زنده  شب 

   .کنند  فيض الھی سيراب میۀسرچشم

ھای  ھای  خاصی برخوردار است زيرا در ميان ماه ماه مبارک رمضان به جھت نزول قرآن کريم در آن از ويژگی

ضان ماھی است که قرآن برای ھدايت ماه رم«:  در قرآن کريم تسريع شده که هقمری برترين است؛  درسورۀ بقر سال

  ».ھا در آن نازل شده است انسان

ماه خدا با برکت و رحمت و ! ای مردم«: فرمايد  ماه رمضان میۀدربار) ص( ھمچنان پيامبر گرامی حضرت محمد 

ھا   شبۀمھايش بر ھ  روزھا و شبۀھا برتر و روزھايش بر ھم  ماهۀمغفرت به شما روی آورد، ماھی که نزد خدا از ھم

 ساعات برتر است، ماھی است که شما در آن به مھمانی خدا دعوت شده و مورد لطف او قرار ۀو ساعاتش بر ھم

ھای شما در آن تسبيح و خوابتان در آن عبادت، عملتان در آن مقبول و دعايتان در آن مستجاب می  ايد، نفس گرفته

  .ارزانی فرموده است بھترين ساعاتی است که خداوند به بندگانش  .... شود

. قرآن کريم، تورات، انجيل، زبور، صحف در اين ماه نازل شده است:  به روايت تاريخ ، تمام کتب بزرگ آسمانی مانند

 و صحف برای ابراھيم). ص(کل قرآن کريم در ماه رمضان نازل شد، سپس در مدت بيست وسه سال بر پيامبر اکرم«

 در روز ششم ماه رمضان، انجيل در روز سيزدھم ماه رمضان و زبور در روز در شب اول ماه رمضان و تورات) ع (

که قرآن کريم در ماه مبارک رمضان نازل شده و تالوت آيات آن در اين ماه  نظر به اين . ھيجدھم ماه رمضان نازل شد

  قرآن ياد شده است؛هفضيلت بسياری دارد، در روايات اسالمی، از ماه رمضان به عنوان ما

 مادی و جسمی، دارای بُعد معنوی و روحی ھم ھست و ھر کدام در رسيدن به کمال مطلوب خود، ۀسان افزون بر جنبان

 و پرھيزگاری است؛ يعنی ءھا برای تقويت و رشد بُعد معنوی، تقوا ھای ويژه را نياز دارند، يکی ازاين برنامه برنامه

رش دھد و به طھارت و کمال مطلوب برسد، بايد ھوای نفس  معنوی رشد و پروۀاگر انسان بخواھد خودش را از جنب

يکی از . ھا و شھوات جسمی نکند خود را مھار کند و موانع رشد را يکی پس از ديگری بر دارد و خود را سرگرم لذت

   گرفتن است اعمالی که در اين راستا مؤثر و مفيد است روزه

ھا اشاره شد،   داشتن ذکر شده و به برخی از آن مضان و روزهی که برای ماه مبارک رئھا ئل و ثواب واضح است فضا

 ۀھا جام از آِن کسانی است که حقيقت آن را درک کنند و به محتوای آن عمل و در گفتار و کردار به کار گيرند و به آن

ن أ دار آدابی ذکر شده و کسانی که صرفاً تالوت قرآن عظيم الش در روايات اسالمی برای روزهکه عمل بپوشانند چنان 

کشند و   گرفتن تنھا رنج گرسنگی و تشنگی را می کنند و يا آن که با روزه کنند، ولی به آيات و احکام آن عمل نمی را می

  .اند ر گرفتهبرند ، مورد نکوھش قرا وسيله گناه، تأثير روزه را از بين میه ب

ی بدن انسان  از حرام دور نگه داشته شود و با اخالص، توکل و توسل از ين، در ماه مبارک بايد تمام اعضابنابرا

 داری، درک فضيلت شب قدر و  زنده ھدايات و احکام قرآن کريم و دوری از گناھان، انجام توبۀ واقعی، عبادت، شب 

ای  ز آن در راستای رسيدن به کمال حرکت کرد و بايد در اين ماه به گونهفضيلت ماه مبارک رمضان را درک کرد و ا

خودرا عيارنمايد که با اتمام ماه مبارک تأثير و فوايد آن در روح و جان افراد باقی بوده و اثر آن تا ماه رمضان سال بعد 

  .ماندگاربماند

شوی وجود مان از گناھان  و در حقيقت يکی از نعمات بزرگ پروردگار بوده که به منظور شست ماه مبارک رمضان

ی به ئلحظات گرانبھا و از اين شانس طالبه ما اعطاء گرديده است، لذا به ھر خواھر و برادر با درک ماست تا از اين 
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ور محو نمودن اشتباھات، خطاھا و گناھانی که از ما سر زده است استفاده نمايد ، و با باز گشت اين ماه مبارک و منظ

   شويم، از فوايد دنيوی و اخروی آن نيز مستفيد گرديم که از فوايد طبی آن برخوردار می پر فيض ھمزمان با آن

 فيض و پر برکت را غنيمت شمرده و از آن در جھت مغفرت  که ھر لحظه اين ماه پریخوشا به حال آن خواھر و برادر

شان استفاده نمايند و حسرت و افسوس به حال آن خواھر و برادری که با فرا رسيدن اين ماه مبارک  و بخشش گناھان

 و از ن ادامه دادهوليت، به گناھان گذشتۀ شاؤتفاوتی و بدون احساس مس  و با بیھنوز ھم از خواب غفلت بيدار نگرديده

  .گردنند  مستفيد نمیئاين شانس طالي

ترّشحات . دھد زيرا دستگاه گوارش و معده و روده ھا را استراحت می. ثير داردأاندازه ت روزه در تأمين صّحت بدن بی

 دھند  از امراض ، پرھيز از غذا را دستور می  بعضیۀ برای معالجءبسا اطبّا. کند  را تنظيم می

م تأثير می گذارد شخص را ورزيده و قانع و باحوصله بار می آورد ودرس صبر و متانت به او روزه در اخالق انسان ھ

 و مستمندان بھتر و بيشتر می انديشد و ءروزه دار طعم تشنگی و گرسنگی را می چشد و به زندگی فقرا. ياد می دھد 

  .  خود می شما ردۀرسيدگی به آنھا را وظيف

 نزول قران و از مبارکترين ماه ھای سال  است دراين ماه  درھای آسمان هک رمضان  ما مباره قسمی که گفته آمديم  ما

  .و بھشت گشوده و دروازه ھای دوزخ بسته نگاه داشته می شود

ن ھدف  از روزه گرفتن تقوا يعنی ترس از خدای متعال می باشد  ونظر به عقايد أن عظيم الشآ قرۀنظر به آيات متبرک

ه آن است که مسلمان تنھا برای  رضای خداوند ج به نيت و ادای آن از خوردن ونوشيدن از يت اسالمی  روزرعوش

  سحر تا به  آذان شام اجتناب می نمايد

پس برماست  که با نيت درست و دل پاک و با عقيده کامل ،  ازپروردگارمان  بخواھيم تا  برای ما توفيق عنايت نمايد، 

را لطف نمايد که  يم ودراين ماه مبارک  قدرت آنئ نماءن را با جمعی عباداتش  ادا ماه مبارک رمضاۀتا بتوانيم  روز

 به فقيران بدھيم ، احترام به سالخوردگان کرده ، ترحم به کودکان داشته باشيم  واز ه ایدست به سر يتيمان بکشيم ، صدق

 .  توفيق ھمه مھمتر زبان ، چشم و گوش و دست خويش را  ازحرام دور نگه داريم  ومن هللا

  اسرار الھی

  برق خاشاک گنه ، روزه تـــــــــابستان است

  دود اين آتش جانسوز به از ريحـــــان است

  می توان يافت ز سی پاره ماه رمـــــــضان

  آنچه ز اسرار الھی ھمه در قـــــرآن است

  ھست درغنچه ی لب بسته ی اين ماه نھان

  تگلستانی که نسيمش نفس رحــــــمان اس

  مشو از عزت اين مھر الھی غــــا فـــــــل

  که دراين مھربسی گنج وگھرپنھان است

  ماھرويی که شب قـــــــدر بود يک خالش

  در سراپرده ماه رمــــــضان پنھان است

  می کند روزه ماه رمضـــــــان عمر دراز

  مد انعام درين دفتر و اين ايــــوان است

  ـم گرددغفلت از تشنگی و گرسنگی کــــ

  که لب خشک براين بند گران سوھان است
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  »صائب « باش با قد دو تا حلقه اين در

  که مراد دو جھان درخم اين چوگان است

  »      صائب تبريزی                        «   

 

  

                                         

 

 

  


