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و اسالم دارای ریشۀ واحد  مقدس دین برای تضمین حیات و حقوق فردی و جمعی انسانها بیان گردیده است. اساسات دین

متکی بر زیربنای توحیدی میباشد، ولی برای تفهیم و مشخص شدن آن در عرصه عمل با حفظ بنیاد توحیدی به دو بخش 

 :گردیده است عمده تقسیم

 ارزشی دیانت اسالم میباشد. که شامل مجموعۀ روحانی و اول: جهت عبادی و معنوی دین

 حقوقی جامعه در آن درج است. اساسات مدنی و یر زندگی، معامالت وسجهت معامالتی اسالم که تفدوم: 

بیان گردیده است  نظم خاص تدوین واین دو بخش عمده در دیانت اسالم که آخرین و کامل ترین ادیان سماوی میباشد، با 

باهم در تداخل است، تا جاییکه در بسا موارد جدایی و  در نظر دارد و جمعی انسانها را تمام زوایای حیات فردی و و

انفکاک آن دشوار به نظر می آید. در سطور زیر به شرح روزه که یکی از اساسات عبادی دین اسالم به شمار میرود و 

 اجتماعی و معامالتی نیز میباشد میپردازیم.دارای فلسفه 

حتمی  روزه یکی از ارکان اساسی اسالم بوده که بر اساس بیان صریح قرآن کریم اجرای آن بر هرفرد مسلمان وجیبه

: فرض گردانیدیم بر شما در کتاب قرآن حکم فرضیت آنرا چنین بیان میفرمایدده میشود. چنانجه ذات اقدس الهی شمر

  (183آیه  ،سوره بقره) .انگونه که فرض گردانیده بودیم بر مردمان قبل از شماروزه را هم

روزه در میان پیروان ادیان  .قمری بر هر فرد مسلمان بالغ و عاقل فرض میباشد -دای روزه برای مدت یکماه هجریا

 بسا از مذاهب غیر آسمانی نیز میباشد. سماوی قبل از اسالم نیز رایج بوده و حتی جز اساسات

و  ولی فلسفه آن عمیق و همه جانبه بودهاست، خودداری از خوردن، نوشیدن وجماع کردن در مدت روز  روزه ظاهرا  

استقالل جوهری انسان و تحریک احساس نوع  شامل اطاعت از حکم خدا)ج(، تامین سالمتی وجود، تقویه قدرت اراده و

 :تعاون با انسانها میباشد که فضایل آنرا میتوان قرار ذیل بر شمرددوستی، همکاری و 

در عی داشته باشند. دین اسالم که اینک بینند زندگی طاتقاد نمیتوعانسانها بصورت فردی وجمعی بدون طرز تفکر و ا

اساسات آن شامل  .میرودین سماوی به شمار د کامل ترین آخرین و ،بیشتر از یکنیم میلیارد پیرو دارد، بزرگترینجهان 

 سعادت دنیوی و اخروی میباشد.

روزه عمل باید ایمان به این دیانت  به نمایش گذاشته شود.  هعرص بلکه در ،ذهنی نبوده باورهای خشک و دیانت اسالم

ی به حساب میرود. ماه مبارک رمضان ماه نزول قرآنکریم به عنوان بزرگترین قانون نامه سماو یکی از این دساتیر

 د در آن قراروشمیاست که شب قدر که از هزاران شب بهتر دانسته  یماه ماه فیض و برکات و .برای انسان هاست

 اثبات ایمان داشتن به دیانت اسالم و یک دستور عملی است. داری اطاعت از حکم خدا )ج( و دارد. روزه

روح مادی و فرهنگ  .نفسانی درون انسان است ای مادی وه ی عبادت روزه برای هر فرد مسلمان مبارزه با کششادا - 

رات و حادثات یزیربنای بسا از تغی ومستقل انسانها را تحت الشعاع قرارداده  حاکمیت مادی هر روزه زندگی سالم و

را به  با داشتن شخصیت مستقل خود کرد و ءاز طریق روزه داری میتوان قدرت اراده انسان را احیامنفی تلقی میگردد. 

اراده و  ،د. اسالم همانگونه که دین گوشه نشینی در خانقاه نیست، همانگونه نمی خواهد جوهر ذاتی انسانیرسانکمال 

 . انسان از دیدگاه اسالم در تعادل روحانی و مادی باید زندگی کند.ظواهر فرهنگ مادی زایل سازدرا او شخصیت 

دار باید از مدرسه رمضان  مدت معین نیست، بلکه روزهنوشیدن در  منع کردن از خوردن وتنها فلسفه اساسی روزه  -

روزه دار در مدت روزه داری باید از خوردن مال حرام، خیانت، . وحدت را بیاموزد درسهای بزرگ اخالق، تربیت و

اجتناب ورزد. سال  ب مردم، اختالف افگنی وصد ها گناه دیگر جدا  وجستجوی عی دزدی، حسد و دروغ، غیبت، تهمت،

د که برای تحکیم روابط سالم نبیاموز در ماه رمضان باید بهترین سجایای اخالقی را تمرین کرده وان مسلمانیکبار 

دوری گزید. هر روزه دار با تمرین و مشق به حیث فرد سالم راه های باید اجتماعی و داشتن جامعه سالم از چه امور 

 بهبود زندگی جمعی را آماده می سازد. 

محرومیت  ،بهبود مناسبات اخالقی در مدرسه رمضان ن اطاعت از حکم خداوند )ج( تقویه اراده وفرد روزه دار ضم -

احساس کرده و روحیه همدردی و تعاون باهم نوع را در خود تقویه میکند.  و فقر انسانها و جامعه مسلمان خود را عمال  



این امر مراتب برکات  دارد ودر بر  دستگیری از مردم محروم در این ماه ده ها برابر اجر و ثواب  تعاون و، خیر

وفیوضات الهی را بر بنده گان روزه دار ارزانی میدارد. به این ترتیب انسانهای روزه دار از زندگی تنهایی و انزوا دور 

ه که روح عبادت و دساتیر اسالمی از جمله نماز، همانگون به زندگی جمعی وهمکاری جمعی ترغیب میگردند. شده و

 روزه نیز شامل این امر میگردد. ،دننمایش وحدت آفرین میباش ذکات دارای فلسفه جمعی و حج و

طبق آخرین تحقیقات علمی روزه داری یکی از بهترین میتود های کاهش امراض میباشد. خوردن یکنواخت در مدت  -

دستگاه های اساسی بدن را بدلیل  مواد مضره و رسوبات زهری بدن افزوده و به ک و باقیسال به اندازه چربی، قند، نم

به کمیت و کیفیت خوراک د. راه صحت یابی و سالم ماندن همانا توجه جدی یاتغال یکنواخت فرسوده واستهالک مینماش

ند. بنا مدت معین تداوی میکی غذایی برای توصیه رژیم ها است. صد ها مرض مهلک را طبابت امروز به پرهیز و

 دیگر فلسفه عمده روزه تامین سالمت وجود وصحت یابی افراد جامعه میباشد.

پیش از فرارسیدن جشن بزرگ عید سعید فطر روزداران صدقه فطر رابه  قبل از پایان ماه مبارک و معنوی رمضان و

و پس از یکماه عبادت، روحانیت،  پرداختهیر عنوان یک حرکت سمبولیک برای تزکیه مال و دارایی و کمک به مردم فق

تربیه وآموزش به انجام بسیار خوش وخرم میروند. امیدواریم خواهران وبرادران مهاجر ما با ادای فریضه روزه مراتب 

کنند. با دعا و طلب  ءمیراث عظیم دینی، فرهنگی و تاریخی خودرا احیا را عملی ساخته واطاعت از حکم خداوند )ج( 

تا  فتنه در وطن عزیز ما باز گردد گاه الهی به برکت این ماه با عظمت امیدوارم راه حل اختالفات وپایان جنگ وربااز 

زندگی مرفه و صلح آمیز برسند. ومهاجرین خارج از  مین وحدت ملی به یک نظام عادالنه سیاسی ومردم ما از طریق تأ

 کشور در این عرصه نقش مسوالنه خودرا ادا سازند.
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