
شب قدر چه شبی است؟
امام صادق )علیه السالم( شب قدر را قلب ماه مبارک رمضان معرفی کرده اند. شب قدر، شبی است که به تعبیری، 
آغاز سال )حساب اعمال( به حساب می آيد. در آن شب برنامه ی سال آينده ی انسان نوشته می شود. همچنین در 
اين شب گرامی، قرآن کريم به طور کامل بر رسول خدا )صلی اهلل علیه و آله( نازل گرديد، و هر ساله در شب قدر، 

فرشتگان الهی در معیت حضرت روح )از فرشتگان مقرب الهی( به زمین می آيند.
اين شب از هزار ماه )يعنی تقريباً هشتاد سال( بهتر است. چرا که کار نیك در آن شب از تکرار آن کار در هزار ماه 

ديگر که در آنها شب قدر نباشد، بهتر است.
فرموده اند برآورد اعمال در شب نوزدهم انجام می گیرد و تصويب آن در شب بیست ويکم و تنفیذ آن در شب بیست  

و سوم از ماه مبارک رمضان. شب زنده داری در اين شب ها، بسیار سفارش شده است.

23 رمضان19 رمضان  شــــماره ي 11، نيمه ي اول مـــرداد ماه 92 21رمضان
ویـــژه نامه ی ماه مبارک رمضـــان، ماه خدا

دو هفته نامه ي                    فرهنگيـ  اجتماعي

ْحَمِه َو الَْمْغِفَرِه َشْهٌر  أَيَُّها النَّاُس إِنَُّه َقْد أَْقَبَل إِلَْيكُْم َشْهُر اللَِّه ِبالَْبَكَِه َو الرَّ

ُهوِر َو أَيَّاُمُه أَْفَضُل اْلَيَّاِم َو لََيالِيِه أَْفَضُل اللََّياِل َو  ُهَو ِعْنَد اللَِّه أَْفَضُل الشُّ

اَعاِت. َساَعاتُُه أَْفَضُل السَّ

اي مردم! هامنا ماه خدا با بركت و رحمت و آمرزش به سوي شام رو كرده است. ماهي كه نزد خدا، بهرتين 
ماه هاست و روزهايش بهرتين روزها و شب هايش بهرتين شب ها و ساعت هايش بهرتين ساعت هاست.

فرازی از خطبه ی پیامب اکرم صلی الله علیه و آله در آستانه ی ماه مبارک رمضان

رمضان به چه معناست؟
رمضان از مصدر »رمض« به معنای »داغی سنگ 
در اثر شدت حرارت تابش خورشید« و به معنی 

»شدت گرما« است.

چرا این ماه را رمضان نامیده اند؟
پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله( فرموده اند: اين 
ماه را رمضان نامیده اند، چون گناهان را می زدايد 

)می سوزاند و از بین می برد(. 

نگویید »رمضان آمد و یا رفت«!
از  تعدادی  جمع  در  باقر)علیه السالم(  امام 
يارانشان فرمودند: نگويید اين است رمضان و 
نگويید رمضان رفت و يا آمد، زيرا رمضان نامی 

از اسماء اهلل است که نمی رود و نمی آيد.
که شی ء زائل و نابود شدنی می رود و می آيد، 
بلکه بگويید »ماه رمضان«. پس ماه را اضافه 
کنید در تلفظ به اسم، که اين اسم، اسم اهلل 

می باشد.

حکمت روزه داری در این ماه
در  روزه داری  حکمت  مهم ترين  و  اصلی ترين 

واقع يك چیز است: »باتقوا شدن«.
خداوند متعال می فرمايد: »يا ايها الذين ءامنوا 
الذين من  علی  کتب  کما  الصیام  علیکم  کتب 

قبلکم لعلکم تتقون.«
ای مؤمنین! روزه بر شما واجب گرديد، همان طور 
که بر گذشتگان شما واجب شد تا تقوا پیشه 

کنید. 

روزه ی واقعی
هدف از روزه داری تنها این نیست که انسان برای ساعاتی معدود، دهان و شکم را از ورود 
خوراک های لذیذ و نوشیدنی های گوارا حفظ کند؛ روزه ی واقعی روزه ای است که بتواند به 
انسان این قدرت را بدهد که در جدال با نفس سرکش خویش، آن را به زیر کشیده و در اختیار 
خویش درآورد. روزه ی حقیقی، روزه ی اجتناب از ارتکاب محارم الهی است؛ همان گونه که 
شخص روزه دار از خوردن و آشامیدن اجتناب می کند. چه بسا روزه داری که از روزه اش جز 
گرسنگی و تشنگی بهره ای ندارد و چه بسا شب زنده داری که از نمازش جز بیخوابی و سختی 
سودی نمی برد. حضرت زهرا )سالم اهلل علیها( فرمودند: روزه داری که زبان و گوش و چشم 
و جوارح خود را حفظ نکرده، روزه اش به چه کارش خواهد آمد؟!  و امام صادق علیه السالم 
نیز فرمودند: آنگاه که روزه می گیری باید چشم و گوش و مو و پوست تو هم روزه دار باشند 

)یعنی از گناهان پرهیز کند(.

فضیلت افطاری دادن به مؤمنان 
افطاری دادن به مؤمنان، مخصوصاً آنان که در تأمین معیشت خویش دچار مشکل اند، بسیار 
سفارش شده است. تا جایی که حتی امام کاظم )علیه السالم( فرمودند: افطاری دادن به برادر 
روزه دارت از روزه ات بهتر است. از طرف دیگر، بر پذیرفتن دعوت دیگر مؤمنان برای شرکت 
در مراسم افطاری آنها نیز تأکید شده است. امام صادق )علیه السالم( فرمود: افطار کردن در 

منزل برادر مسلمانت، برتر از هفتاد روز روزه ی تو است.

تکمیل روزه با پرداخت زکات فطریه
روزه های ماه مبارک رمضان با پرداخت زکات فطریه در آخر این ماه، تکمیل می شود. بر کسی 
که خودش فقیر نباشد واجب است برای خود و تمام کسانی که تحت تکفل او هستند، زکات 
فطریه بپردازد. زمان پرداخت آن نیز از غروب آفتاب شب عید فطر تا ظهر روز عید است. میزان 

آن نیز معادل مبلغ سه کیلوگرم قوت غالب )غذای روزمره( مورد استفاده افراد است. 

پاداش روزه
برای روزه داران همین بشارِت بزرگ بس است که خداوند متعال فرمود: »روزه برای من است و 
من پاداش آن را می دهم«. و چه پاداشی بزرگ تر و باارزش تر از آنچه که آفريننده ی آسمان ها و 

زمین بدهد؟!

بهترین اعمال در این ماه چیست؟
حضرت علي علیه السالم مي فرمايد: از پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله( پرسیدم: اي پیامبر خدا! 
برترين اعمال در اين ماه چیست؟ حضرت فرمود: اي ابا الحسن! برترين اعمال در اين ماه »پرهیز 

از محرمات« است.

اهمیت دهه ی آخر ماه رمضان
دهه ی آخر ماه مبارک رمضان، از جهات مختلفی دارای اهمیت است. نقل 

است که پیامبر خدا در دهه ی آخر ماه رمضان، بستر خود را جمع می کردند 
و شب ها را به عبادت مشغول می شدند. در این دهه، سه شب مهم قرار 
دارد؛ یکی شب بیست و یکم و دیگری شب بیست و سوم و سومی شب 

عید فطر. اهل بیت )علیهم السالم( از هنگام روز برای شب قدر آماده 
می شدند و در آن شب خانواده ی خود را بیدار می کردند. حضرت 

فاطمه )علیهاالسالم( می فرمودند: »محروم، کسی است 
که از خیر آن )شب قدر( بی بهره بماند«.

1  در این ماه باگرسنگي و تشنگي خود، گرسنگي و 
تشنگي روز قیامت را بیاد آورید.

2  به فقیران و درماندگان کمك و یاری کنید.
3  به پیران و کهنساالن احترام و به کودکانتان مالطفت و 

مهرباني نموده و با خویشاوندان رفت و آمد داشته باشید.
4  زبان خود را از گفتار ناشایست نگاه دارید. دیدگان خود را از دیدن ناروا و حرام بپوشانید و گوش هاي خود را از شنیدن 

آنچه نادرست است، باز دارید.
5  با یتیمان مردم مهرباني کنید تا بعد از شما با یتیمان شما مهرباني کنند. 

6  از گناهان خود به سوي خدا توبه و بازگشت کنید.
7  در اوقات نماز، دست هاي خود را به دعا بردارید، زیرا که وقت نماز بهترین ساعت هاست و در این اوقات، حق تعالي 

با رحمت، به بندگانش مي نگرد.
8  پشت شما از بار گناهان سنگین است، پس با طوالنی کردن سجده ها، آن را سبك گردانید و بدانید که حق تعالي 
به عزت خود سوگند یاد کرده است که نمازگزاران و سجده کنندگان در این ماه را عذاب نکند و در روز قیامت آنها را از 

آتش دوزخ در امان دارد.
9  هرکه از شما روزه دار مؤمني را در این ماه افطار دهد، نزد خدا پاداش بنده آزاد کردن و آمرزش گناهان گذشته اش 

را خواهد داشت؛ اگرچه به نصف دانه ی خرما و یا به یك جرعه آب باشد.
10  هرکس اخالق خود را در این ماه نیکو کند، از صراط، آسان بگذرد؛ آن روز که قدم ها، بر آن بلغزد.

11  هرکس در  این ماه کارهاي غالمان و مستخدمان خود را سبك گرداند، خدا در قیامت حساب او را آسان کند.
12  هرکس در این ماه از آزار رساندن به مردم خودداري کند، حق تعالي، روز قیامت،خشم خود را از او بازدارد.

13  هرکس در این ماه یتیم بي پدري را گرامي دارد، خدا او را در قیامت عزیز گرداند.
14  هرکس در این ماه صله رحم کند و با خویشان بپیوندد، خدا او را در قیامت به رحمت خود واصل گرداند و هرکس 

در   این ماه رابطه اش را با خویشان خود قطع کند، خداوند در قیامت رحمت خود را از او دریغ نماید.
15  هرکس در این ماه نماز مستحبي بپا دارد، خداوند او را از آتش جهنم برهاند.

16  هرکس در این ماه بسیار بر من صلوات فرستد، خداوند کفه سبك اعمال او را سنگین گرداند.
17  در ماه ]رمضان[ قرآن را بسیار تالوت کنید.

فرصت توبه و انابه
توبه یعنی بازگشت از یك راه غلط، از یك کار غلط، از یك فکر غلط و انابه یعنی بازگشت به سمت خدا.

یکی از ویژگی های ماه رمضان اینست که در این ماه عزیز، انسان فرصت می یابد تا با فراغ بال به بازنگری اعمال خویش و اصالح 
آنها بپردازد. در این ماه تمام مقتضیات موجود و موانع به حداقل رسیده است. شیاطین سرکش در بندند و نفِس انساِن روزه دار 
ضعیف تر از همیشه است. این بریدگی از لذات دنیوی و اجتناب از توجه به مسائل مادی، امکان توبه و بازگشت به سمت خداوند 

متعال و پرداختن به مسائل معنوی را فراهم می آورد. 
در این ماه توبه ی تّوابین پذیرفته است. ثواب انجام کارهای نیك، چند برابر ماه های دیگر سال است. در این شرایط استثنایی، ما که 
از قافله ی اولیاء اهلل عقب مانده ایم، فرصت داریم که با ترک محرمات و انجام کارهای نیك، خود را به آنها نزدیك تر گردانیم. خوش 

به سعادت کسانی که از این فرصت منحصر به فرد، بهترین استفاده را می کنند!
با این نگاه، ماه رمضان، فرصت »یك تولد دوباره« خواهد بود. 

ماه رمضان، بهار جان هاست
هر سال درختان و گیاهان که بر اثر سوز باد پاییزی و سرمای شدید زمستان، بی برگ و ثمر گشته اند، با فرارسیدن فصل بهار و وزش 

نسیم حیات بخش و روح افزای بهاری، یك بار دیگر جوانه می زنند و سر بر می آورند.
جان های ما نیز، بر اثر غفلت ها، ارتکاب معاصی و اشتغال به مادیات، حیات معنوی خویش را به مرور از دست می دهد. ماه رمضان، 
فرصتی است برای تجدید حیات و دوباره زنده شدن. ماه رمضان، بهار جان هاست؛ »پس هشیار باشید و خود را در معرض وزش 

این نسیم الهی قرار دهید!«
گفت پیغمبر به اصحاب کبار

تن مپوشانید از باد بهار
آنچه با برگ درختان می کند
با تن وجان شما آن می کند.

Goldasteh@chmail.ir

سازمان بسیج
شهرداري تهران

با ارسال پیامك به شماره ي: 200001377
 نظرات سازنده ي خود را با ما در میان بگذارید.
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سفره های رنگین افطار 
و ارساف و تجملگرایی 

اساساً انسان روزه می گیرد که نفسش را به بند بکشد و روحش را آزاد 
گرداند. حال اگر قرار باشد، بعد از یك روز کّف نفس و اجتناب از توجه 
به مادیات و شهوات، در هنگام افطار جبران تمام روز صورت بگیرد، پس 
تالش روز چه نفعی داشته است؟ کسانی که بر سر سفره های رنگین و پر 
از چرب و شیرین ها نشسته اند، چه خبر دارند از حال فقیران و گرسنگان؟ 

و چگونه یاد خواهند کرد از گرسنگی و تشنگی و بیچارگی روز قیامت؟ 

برنامه ها و رسیال های تلویزیون
آفت دیگر، برنامه ها و سریال های متعدد و متنوع تلویزیونی 
است که تا پاسی از شب و حتی نیمه شب ادامه دارد. این 
برنامه ها  به رغم مضامین مذهبی شان، گاهي امکان تفکر و 
تدبر در احوال خویش را از انسان می گیرند و بر غفلت او 
می افزایند؛ چه رسد به انجام مستحبات و اعمال توصیه شده 
در این ماه! و البته واي به احوال کسي که در این ماه ارزشمند،  
خداي نا کرده خوراک روحي اش را از برنامه هاي شبکه هاي ... 

تامین نماید! 

شب نشینی های مرض
گاهی میهمانی ها و یا مجالس افطار، که اصلشان خوب و 
توصیه شده است، تبدیل به شب نشینی های بی ثمر و غفلت زا 
ـ  می شوند. افراد گرد هم می نشینند و با سخنان بیهوده و لغوـ 
اگر نگوییم خدای ناکرده غیبت و تهمت و شایعه پراکنی و...  ــ  
لحظات بی بازگشت شب های ماه مبارک رمضان را سپری 
می کنند و بعضاً در یك نشست، آنچه در طول روز کسب 

کرده اند، از دست می دهند. 

غفلت از روزه ی قلب
حضرت علی علیه السالم می فرمایند: »روزه ی قلب از روزه ی 
زبان بهتر است، و روزه ی زبان بهتر از روزه ی شکم است«. 
مبادا روزه ی شکِم ما، ثمری جز گرسنگی و تشنگی برایمان 
نداشته باشد، در حالی که قلبمان خانه ی اغیار و نفسمان 

غالب و به دنبال شهوات و مادیات است!

برخی از آفت هایی که روزه داران را
 تهدید می کند 
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1  متعلق به خداست؛ لذا به آن »شهر اهلل« می گویند.

2 تنها ماهی است که خدا از آن در قرآن نام برده 
است: »َشْهُر َرَمضاَن الَّذی أُنِْزَل فیِه الُْقْرآُن ُهًدی لِلّناِس 

ناٍت ِمَن الُْهدی  َو الُْفْرقانِ «  َو بَیِّ
ماه رمضان، ماهی که قرآن، برای راهنمایی مردم، و 
نشانه های هدایت، و فرق میان حق و باطل، در آن نازل 

شده است.

3 چون هالل آن ماه )رمضان( پدیدار شود، درهای 
دوزخ بسته و درهای بهشت گشوده گردد و شیاطین به 

زنجیر کشیده شوند.

4 نزد خدا، بهترین ماه هاست و روزهایش بهترین 
ساعت هایش  و  شب ها  بهترین  شب هایش  و  روزها 

بهترین ساعت هاست.

5 در آن همه ی مردم به میهمانی خداوند دعوت شده اند.

6 درهای آسمان در اولین شب آن گشوده می شود و 
تا آخرین شب آن بسته نخواهد شد.

7 نفس هاي روزه داران در آن ثواب تسبیح و ذکر خدا 
دارد و خوابشان ثواب عبادت.

8 اعمال نیك مؤمنین در آن پذیرفته است و ثواب 
کارهای نیك در این ماه چند برابر ماه های دیگر است.

9 دعاهای روزه داران در آن ماه مستجاب است.

10 در آخر هر روزش و هنگام افطار، خداوند متعال هزار هزار 
گناهکار و در شب و روز جمعه ی این ماه در هر ساعت، هزار هزار 
مستحق عذاب را از آتش جهنم رها می سازد. و در آخرین روز این 
ماه، به تعداد تمام افرادی که در طول ماه مبارک رمضان بخشیده 
شده اند، مورد عفو قرار می گیرند. به همین خاطر پیامبر اعظم 
)صلی اهلل علیه و آله( در این باره فرمودند: »پس شقي و بدبخت، آن 
کسي است که در این ماه بزرگ، از آمرزش خدا بي بهره شود.« 

11 نماز واجب در آن ثواب هفتاد نماز در ماه های دیگر 
را دارد.

12  »بهار قرآن« است و تالوت هر آیه ی قرآن در آن، 
ثواب ختم قرآن در ماه های دیگر را دارد.

13 بهترین شب سال، یعنی شب قدر، در آن واقع شده 
است.

و بدون توجیه شرعی، یك روز  14  هرکس عمداً 
روزه ی آن را بخورد، روح ایمان از او جدا می شود.

15 ابتدایش رحمت است و میانه اش مغفرت و پایانش 
آزادی از آتش جهنم.

16 اگر کسی در آن آمرزیده نشود، تا رمضان آینده 
آمرزیده نگردد، مگر آنکه در عرفه حاضر شود.

17 اگر بنده ی خدا می دانست که در ماه رمضان چیست 
]چه خیر و برکتی وجود دارد[، دوست می داشت که تمام 

سال، رمضان باشد.

بشارت برای روزه داران
در هوای گرم

روزه آزمون اخالص و صبر است. خوشا به حال آنانکه در 
گرمای طاقت فرسای تابستان و روزهای بلند آن، فرمان خداوند 

کریم را اجابت می کنند و سختی روزه داری را برای جلب رضای او به 
جان می خرند.  رسول خدا )صلی اهلل علیه وآله( فرمودند: »روزه گرفتن در 
گرما، جهاد است.« همچنین فرمودند: »خوشا به حال کسانی که برای خدا 
گرسنه و تشنه شده اند، اینان در روز قیامت سیر می شوند.« امام صادق 
)علیه السالم( نیز بشارت داده اند که: هر کس در روز بسیار گرم برای 

خدا روزه بگیرد و تشنه شود خداوند هزار فرشته را می گمارد تا 
دست  بر چهره ی او بکشند و او را بشارت دهند تا هنگامی 

ه  که افطار کند.
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