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ماه مبارک رمضان در قرآن

آیه اول

گرمـای     »شـدت  بـه  اسـت.  سـوزاندن  معنـاى  بـه  »َرمـض«  مـاده  از  »رمضـان« 

گفته مى شـود. ارٌض َرِمَضه یعنى زمینى تفتیده و داغ .  خورشـید« نیز »َرمض« 

گناهـان  کـه در آن،  وجـه نام گـذاری ایـن مـاه مبـارک بـه »رمضـان« از آن روسـت 

بنـدگان سـوزانده مى شـود. 

»بینات«: آشكار، آیات بینات به معنى آیات روشن و آشكار است.   

که قرآن در آن نازل شده است؛  ماه رمضان همان ماهی است 
که سراسرش هدایتگر مردم و دارای دالیلی روشن  قرآنی 

و آشکار از هدایت و مایه جدایی )حق از باطل( است.
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محتوای آیه

ماه خدا   

که نامش در قرآن آمده و یکی از چهار ماهی  رمضان یکی از ماه هاى قمرى و تنها ماهی است 
کرده است، مگر آن که جنبه دفاعی داشته باشد. که خداوند متعال جنگ در آن را حرام  است 

کــرم؟ص؟ خوانــده شــده و خداوند  ایــن مــاه در روایــات اســالمی مــاه خــدا و میهمانــی امــت پیامبــر ا
کرامــت و مهربانــی پذیرایــی می کنــد؛ پیامبــر  متعــال از بنــدگان خــود در ایــن مــاه در نهایــت 

کــرم؟ص؟ می فرمایــد:  ا
ماه رجب ماه خدا و ماه شعبان ماه من و ماه رمضان، ماه امت من است.1

ایــن مــاه، در میــان همــه مســلمانان از احتــرام، اهمیــت و جایگاه ویــژه اى برخوردار و ماه ســلوک 
ــاى  ــوى در ماه ه ــاى معن ــردن زمینه ه ک ــم  ــازى و فراه ــا مقدمه س ــان ب ــت و مؤمن ــان اس ــی آن روح
رجــب و شــعبان هــر ســال خــود را بــراى ورود بــه ایــن مــاه شــریف و پربرکــت آمــاده می کننــد و 
بــا حلــول ایــن مــاه بــا شــور و اشــتیاق و دادن اطعــام و افطــارى بــه نیازمنــدان، شــب زنده دارى 
و عبــادت، تــالوت قــرآن، دعــا، اســتغفار، دادن صدقــه، روزه دارى و ... روح و جــان خــود را از 

ــد. ــیراب می کنن ــی س ــض اله ــمه فی سرچش

فضائل ماه مبارک رمضان    

کــه هرســال بــا آمــدن ایــن مــاه تکــرار می شــوند  برخــی از مهم تریــن فضائــل مــاه مبــارک رمضــان 
عبارتنــد از:

ـ.ـبرترینـماهـساـل
کــه دارد در  کریــم در آن و ویژگی هــاى اختصاصــی  مــاه مبــارک رمضــان بــه جهــت نــزول قــرآن 

ــه 185( می خوانیــم: ــذا در ســوره بقــره ) آی میــان ماه هــاى ســال قمرى برتریــن اســت؛ ل

اِس ُقْرآُن ُهدًى ِللّنَ
ْ
 فیِه ال

َ
ْنِزل

ُ
ذی أ

َّ
َشْهُر َرَمضاَن ال

که قرآن براى هدایت انسان ها در آن نازل شده است. ماه رمضان ماهی است 

1. وسائل الشیعه، ج 2، ص 628.
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کرم؟ص؟ درباره ماه مبارک رمضان می فرماید:  پیامبر ا

که نزد خدا از همه  اى مردم ، ماه خدا با برکت و رحمت و مغفرت به شما رو آورد؛ ماهی 
بر همه  و ساعاتش  بر همه شب ها  روزها و شب هایش  بر همه  روزهایش  و  برتر  ماه ها 
که شما در آن به میهمانی خدا دعوت شده و مورد لطف  ساعات برتر است. ماهی است 
او قرار گرفته اید. نفس هاى شما در آن تسبیح و خوابتان در آن عبادت است و خداوند به 

بندگانش نظر رحمت می کند.1

کتبـ:سمانیـدرـاینـماـه ـ.ـنزولـ
کریــم، تــورات، انجیــل و زبــور در ایــن مــاه نــازل  کتاب هــای بــزرگ آســمانی ماننــد قــرآن  تمــام 

ــد: شــده اســت. امــام صــادق؟ع؟ می فرمای

قرآن کریم در ماه رمضان به بیت المعمور نازل شد؛ سپس در مدت بیست سال بر پیامبر 
کرم؟ص؟ و صحف ابراهیم؟ع؟ در شب اول ماه رمضان و تورات در روز ششم ماه رمضان،  ا

انجیل در روز سیزدهم ماه رمضان و زبور در روز هیجدهم ماه رمضان نازل شد.2

ـ.ـتوفیقـروزهــداری
در ماه رمضان، خداوند متعال توفیق روزه دارى را به بندگانش داده است:

کرد، باید روزه بگیرد.3 َیُصْمُه؛ هرکس ماه )رمضان ( را درک 
ْ
ْهَر َفل

َ
ن َشِهَد ِمنُكُم الّش َ فَ

انســان افــزون بــر جنبــه مــادى و جســمی، داراى ُبعــد معنــوى و روحــی هــم هســت و هــر کــدام در 
رســیدن بــه کمــال مطلــوب خــود، برنامه هــاى ویــژه را نیــاز دارنــد، یکــی از برنامه هــا بــراى تقویــت و 
گــر انســان بخواهــد خــودش را از جنبه معنوى  رشــد ُبعــد معنــوى، تقــوا و پرهیــزگارى اســت؛ یعنــی ا
رشــد و پــرورش دهــد و بــه طهــارت و کمــال مطلــوب برســاند، بایــد هــواى نفــس خــود را مهــار کنــد و 
موانــع رشــد را یکــی پــس از دیگــرى بــردارد و خــود را تنهــا ســرگرم لذت هــا و شــهوات جســمی نکنــد. 

کــه در ایــن راســتا مؤثــر و مفیــد اســت روزه دارى اســت، قــرآن کریــم می فرمایــد:  یکــی از اعمالــی 

1. وسائل الشیعه، ج 10، ص 313
2. الکافی، ج 2 ، ص 628.

3. بقره، 185.
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ُكــْم 
َّ
َعل

َ
ِذیــَن ِمــن َقْبِلُكــْم ل

َّ
 ال

َ
ُکِتــَب َعــى َکَمــا  َیــاُم  ْیُكــُم الّصِ

َ
ُکِتــَب َعل ِذیــَن آَمُنــوا 

َّ
ــا ال َ ّیُ

َ
َیــا أ

ُقــوَن. 1 َتّتَ

کــه بــر پیشــینیان شــما مقــّرر و  ای اهــل ایمــان، روزه بــر شــما مقــّرر و الزم شــده، همان گونــه 
الزم شــد، تــا پرهیــزکار شــوید.

ـ.ـوجودـشبـقدرـدرـاینـماـه
شــب قــدر از هــزار مــاه برتــر اســت و فرشــتگان در ایــن شــب بــه اذن خــدا فــرود می آینــد و جمیــع 
مقــدرات بنــدگان را در طــول ســال تعییــن می کننــد.2 وجــود ایــن شــب در ایــن مــاه مبــارک نعمــت 
گرامــی اســالم؟ص؟ اســت و مقــدرات یــک ســال انســان ها )حیــات،  و موهبتــی الهــی بــر امــت پیامبــر 
کــه خــود آنهــا بــه وجــود آورده انــد تعییــن  مــرگ، رزق و...( براســاس لیاقت هــا و زمینه هایــی 
می شــود و انســان می توانــد در چنیــن شــبی بــا تفکــر و تدبــر بــه خــود آیــد و اعمــال یــک ســال خــود را 

کنــد و بــا فراهــم آوردن زمینــه مناســب بهتریــن سرنوشــت را بــراى خــود رقــم بزنــد.3  ارزیابــی 

امام صادق؟ع؟ می فرماید:

ٍث  ــِه َثــاَ
َ
ْیل

َ
ْمَضــاُء ِف ل ِ

ْ
ل

َ
یَن َو ا ــِه ِإْحــَدى َو ِعْشــِر

َ
ْیل

َ
ِلْبــَراُم ِف ل

َ
ــِه ِتْســَع َعْشــَرَه َو ا

َ
ْیل

َ
ْقِدیــُر ِف ل لّتَ

َ
ا

یَن. 4 َو ِعْشــِر

تقدیــر مقــدرات در شــب نوزدهــم و تحکیــم آن در شــب بیســت و یکــم و امضــاء آن در شــب 
بیســت و ســوم است.

1. بقره، 183.
2. قــدر، 1 - 5. امــام ســجاد؟ع؟ برخــی از فضیلت هــای مــاه مبــارک رمضــان را در قالــب دعــا در دعــای شــماره 44 صحیفــه 

ســجادیه بــا زبانــی شــیوا و آهنگیــن بدیــن صــورت بیــان می کنــد: 
ِکِریَن، َو ِلَیْجِزَیَنــا َعَلــی َذِلَك َجَزاَء اْلُمْحِســِنیَن  ــا

َ
ْحَســاِنِه ِمــَن الّش ْهِلــِه ِلَنُکــوَن ِلِ

َ
ــِذی َهَداَنــا ِلَحْمــِدِه، َو َجَعَلَنــا ِمــْن أ

َ
ِ اّل

)1( اْلَحْمــُد هلِلَّ
ــدًا  ــِه، َحْم ــی ِرْضَواِن ــِه ِإَل ــُلَکَها ِبَمّنِ ــاِنِه ِلَنْس ــُبِل ِإْحَس ــی ُس َلَنا ِف ــّبَ ــِه، َو َس ِت

َ
ــا ِبِمّل َن ــِه، َو اْخَتّصَ ــا ِبِدیِن ــِذی َحَباَن

َ
ِ اّل

ــُد هلِلَّ )2( َو اْلَحْم
ــاِم، َو َشــْهَر  َی ــُبِل َشــْهَرُه َشــْهَر َرَمَضــاَن، َشــْهَر الّصِ ــَك الّسُ ــْن ِتْل ــَل ِم ــِذی َجَع

َ
ِ اّل

ــا )3( َو اْلَحْمــُد هلِلَّ ــِه َعّنَ ــا، َو َیْرَضــی ِب ــُه ِمّنَ ُل َیَتَقّبَ
نــاٍت ِمــَن اْلُهــدى  َو  ــاِس، َو َبّیِ ْنــِزَل ِفیــِه اْلُقــْرآُن، ُهــدًى ِللّنَ

ُ
ــِذی أ

َ
ْمِحیــِص، َو َشــْهَر اْلِقَیــاِم  اّل ُهــوِر، َو َشــْهَر الّتَ ِم، َو َشــْهَر الّطَ

َ
ْســال ِ

ْ
ال

َم ِفیــِه  ــُهوِر ِبَمــا َجَعــَل َلــُه ِمــَن اْلُحُرَمــاِت اْلَمْوُفــوَرِه، َو اْلَفَضاِئــِل اْلَمْشــُهوَرِه، َفَحــّرَ
ُ

َبــاَن َفِضیَلَتــُه َعَلــی َســاِئِر الّش
َ
اْلُفْرقــاِن  )4( َفأ

َم 
َ

ْن ُیَقــّد
َ
- أ  َو َعــّزَ

َ
 ُیِجیــُز- َجــّل

َ
نــًا ال ْکَرامــًا، َو َجَعــَل َلــُه َوْقتــًا َبّیِ  ِفــی َغْیــِرِه ِإْعَظامــًا، َو َحَجــَر ِفیــِه اْلَمَطاِعــَم َو اْلَمَشــاِرَب ِإ

َ
َحــّل

َ
َمــا أ

ُل  اَها َلْیَلــَه اْلَقــْدِر، َتَنــّزَ ْلــِف َشــْهٍر، َو َســّمَ
َ
ــَل َلْیَلــًه َواِحــَدًه ِمــْن َلَیاِلیــِه َعَلــی َلَیاِلــی أ

َ
ــَر َعْنــُه. )5( ُثــّمَ َفّض

َ
ْن ُیَؤّخ

َ
 َیْقَبــُل أ

َ
َقْبَلــُه، َو ال

ْحَکــَم 
َ
ِع اْلَفْجــِر َعَلــی َمــْن َیَشــاُء ِمــْن ِعَبــاِدِه ِبَمــا أ ْمــٍر َســالٌم ، َداِئــُم اْلَبَرَکــِه ِإَلــی ُطُلــو

َ
ُکّلِ أ ِهــْم ِمــْن  وُح ِفیهــا ِبــِإْذِن َرّبِ اْلَمالِئَکــُه َو الــّرُ

ِمــْن َقَضاِئــِه.
3. تفسیر المیزان، ج 18، ص 132؛ ج 19، ص 90

4. الکافی، ج 4، ص 159.
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ـ.ـبهارـقر:ـن
کریــم در مــاه مبــارک رمضــان نــازل شــده و تــالوت آیــات آن در ایــن مــاه  نظــر بــه این کــه قــرآن 
فضیلــت بســیارى دارد، در روایــات اســالمی، از مــاه رمضــان بــه عنــوان بهــار قــرآن یــاد شــده اســت؛ 

ــد:  چنان کــه حضــرت امــام باقــر؟ع؟ می فرمای
ُقْرآِن َشْهُر َرَمَضاَن. 1

ْ
ل
َ
ِبیُع ا ِبیٌع َو َر ٍء َر ِ َشْ

ّ
ِلُكل

هر چیزى بهارى دارد و بهار قرآن ماه رمضان است.

شعر   

رمضـــان بحر فیض و احســـان اســـترمضان شـــهر عشـــق و عرفان اســـت                   

قـــرآن                            و  عتـــرت  مـــاه  گاه تجدیـــد عهـــد و پیمـــان اســـترمضـــان، 

نـــور جـــاده  امتـــداد  اســـترمضـــان  مســـلمان  هـــر  گـــذرگاه  در 

افشـــان نـــور  چلچـــراغ  در شبســـتان قلـــب انســـان اســـترمضـــان 

آشـــنایى ها تحكیـــم  مـــاه تعطیـــل قهـــر و حرمـــان اســـتمـــاه 

عشـــاق دارى  زنـــده  شـــب  اســـتمـــاه  وجـــدان  بـــاش  بیـــدار  مـــاه 

اســـتمـــاه اشـــک و خـــروش و نالـــه و آه پشـــیمان  هـــر  برگشـــت  راه 

بشـــر قلـــوب  آســـایش  اســـتمـــاه  جـــان  و  تـــن  پاالیـــش  مـــاه 

خالـــق بـــر  در  تســـلیم  اســـتمـــاه  نیـــكان  کار  تمریـــن  مـــاه 

خـــدا عطـــاى  چشـــمه  گذشـــت و غفـــران اســـترمضـــان  مـــاه عفـــو و 

گشـــا راه  و  رهنمـــا  گشـــتگان حیـــران اســـترمضـــان  گـــم  بهـــر 

طوبـــى از  شاخســـارى  ــوان اســـترمضـــان  ــه اى از بهشـــت رضـ غرفـ

اهلل( )بســـم  بـــارگاه  جلــوه گاه )رحیـم( و )رحمان( استرمضـــان 

تقـــوى و  دانـــش  تحصیـــل  اســـت مـــاه  ایمـــان  راه  و  تطهیـــر  گاه 

ابوعلی موسوی اصفهانی

1. األمالی )صدوق(، ج 1، ص 59.
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نکاتی برای زندگی امروز

کــه بــراى مــاه مبــارک رمضــان و روزه دارى ذکــر و بــه  همــه می دانیــم فضائــل و ثواب هایــی 
ــه محتــواى آن  کننــد و ب کــه حقیقــت آن را درک  کســانی اســت  برخــی از آن هــا اشــاره شــد، از آِن 
گیرنــد و بــه آن هــا جامــه عمــل بپوشــانند. ازایــن رو در روایــات  کار  کــردار بــه  گفتــار و  عمــل و در 
گرســنگی و  کــه از روزه دارى تنهــا رنــج  کســانی  اهــل بیــت؟مهع؟ بــراى روزه دارى آدابــی ذکــر شــده و 
گنــاه، تأثیــر روزه را از بیــن می برنــد، مــورد نکوهــش قــرار  تشــنگی را متحمــل می شــوند و بــه وســیله 

کنیــز خــود را دشــنام مــی داد فرمــود: کــه بــا زبــان روزه  کــرم؟ص؟ بــه زنــی  گرفته انــد. پیامبــر ا
َراِب. 1

َ
َعاِم َو الّش ْیَس ِمَن الّطَ

َ
ْوَم ل َیَتِك ِإّنَ الّصَ ًه َو َقْد َسَبْبِت َجاِر َکْیَف َتُكوِننَی َصاِئَ

کنیزت را دشنام می دهی؟!  چگونه روزه دارى و حال آن که 

روزه فقط خوددارى از خوردن و آشامیدن نیست.

همچنین امام صادق؟ع؟ فرمود:

ــاِدِم َو  َ َذى الْ
َ
ــَراَء َو أ ِ

ْ
ــِح َو َدِع ال َقِبی

ْ
ــَراِم َو ال َ ــَن الْ ــُرَك ِم ــَك َو َبَص ُع ــْم َسْ َیُص

ْ
ــَت َفل ِإَذا ُصْم

ــْوِم ِفْطــِرَك. 2 َکَی ــَك  ــْوَم َصْوِم  َی
ْ

َعــل ْ  تَ
َ

ــاِم َو ل َی ــاُر الّصِ ــَك َوَق ْی
َ
َیُكــْن َعل

ْ
ل

گوش و چشم تو نیز  گرفتی و دهان خود را از نوشیدنی و خوردنی بستی، باید  هرگاه روزه 
از حرام و ناشایسته بسته شود، بحث و جدل مکن، خادمت را با نیش زبان آزار مده. 
که روزه هستی برای  که ویژه روزه دارى است، از دست مده. مبادا روزی  آرامش و وقارى 

کنی. تو مانند روزهاى دیگر باشد و مانند آن روزها در روزهای روزه داری رفتار 

حضرت امام سجاد؟ع؟ در دعاى حلول ماه مبارک رمضان به درگاه خداوند عرض می کند: 

ــا  ــَظ ِمَّ
ُ
َحّف ــِه َو الّتَ  ُحْرَمِت

َ
ــِه َو ِإْجــال ــَه َفْضِل ــا َمْعِرَف ْمَن ِ

ْ
ل

َ
ــِه َو أ ــٍد َو آِل ّمَ  ُمَ

َ
ــى ِ َع

ّ
ــّمَ َصــل ُه

َّ
الل

ــا  ا ِفیــِه ِبَ ــَواِرِح َعــْن َمَعاِصیــَك َو اْســِتْعَماِلَ َ ــِه ِبَكــّفِ الْ  ِصَیاِم
َ

ــا َعــى ِعّنَ
َ
َحَظــْرَت ِفیــِه َو أ

ــٍو َو َحــّىَ لَنْبُســَط  ْ
َ

 ل
َ

ْبَصاِرَنــا ِإل
َ
 ُنْســِرَع ِبأ

َ
ْغــٍو َو ل

َ
 ل

َ
اِعَنــا ِإل ْسَ

َ
ُیْرِضیــَك َحــّىَ لُنْصِغــَى ِبأ

1. الکافی، ج 4، ص 87.
2. همان. 
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ــَت َو 
ْ
ل
َ
ْحل

َ
ُجــوٍر َو َحــّىَ لَتِعــَى ُبُطوُنَنــا ِإل َمــا أ  َمْ

َ
ْقَداِمَنــا ِإل

َ
ُطــَو ِبأ ْ ُظــوٍر َو لنَ  َمْ

َ
ْیِدَیَنــا ِإل

َ
أ

ــَت ...؛ 1
ْ
ل
َ
ــا َمّث ِســَنُتَنا ِإل ِبَ

ْ
ل
َ
لَتْنِطــَق أ

ــت  ــاه و بزرگداش ــن م ــت ای ــناخت فضیل ــت و ش ــش درود بفرس ــد و خاندان ــر محم ــا ب خدای
ــه  کــن. ب ــا الهــام  ــر م ــرده اى را ب ک ــا از آن منــع  ــز از هرچــه در ایــن مــاه م حرمــت آن و پرهی
وســیله روزه ایــن مــاه بــه مــا یــاری برســان تــا اندام هــاى خــود را از معاصــی تــو نگــه داریــم 
ــا  ــا ب ــم، ت ــت بگیری ــه خدم ــد ب ــم می آورن ــو را فراه ــنودى ت ــه خش ک ــی  کارهای ــا را در  و آن ه
گوش هــای خــود ســخنان بیهــوده نشــنویم و بــا چشــمان خــود بــه لهــو و لعــب نشــتابیم و 
دســتان خــود را بــه ســوى حــرام نگشــاییم و بــا پاهــای خــود بــه ســوى آن چــه منــع شــده ره 
کــرده اى در خــود جــاى ندهنــد و زبان هــای  نســپاریم و شــکم های مــا جــز آن چــه تــو حــالل 

گویــا نشــود. مــا جــز بــه آن چــه تــو خبــر داده اى و بیــان فرمــوده اى 

ح را از حــرام دور نگــه داشــت و به گونــه اى  بنابرایــن در مــاه مبــارک بایــد تمــام اعضــا و جــوار
کــه بــا اتمــام مــاه مبــارک تأثیــر و فوایــد آن در روح و جــان باقــی باشــد و اثــر آن تــا  کــرد  خودســازى 

مــاه رمضــان ســال بعــد مانــدگار باشــد.

1. صحیفه سجادیه، دعای شماره 44.


