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همتا انسان را براي عبوديـت و بنـدگي   پروردگار يكتا و بي

-مي 56ي ي ذاريات آيهخود آفريده است. اهللا متعال در سوره

 را انسـان  و جنّ  �لِيَعْبُدُونِ لَّاإِ وَالْإِنْسَ الْجِنَّ خَلَقْتُ وَمَا �فرمايد: 

   . عبوديت و بندگي خودم (خداوند) خلق نكردم براي جز

خداوند يكتا بـراي تمييـز و جـدا شـدن بنـدگان تسـليم و       
هاي ناسپاس و كافر، تكاليفي را فرمانبردار و عابد خود از انسان

براي آنان تعيين فرموده و پايبندي عملي بـه ايـن تكـاليف را    
ي گـانش و نيـز نشـانه   ي پذيرش بندگي و عبوديت بنـد هنشان

خضوع و خشوع آنان در برابر پروردگار قرار داده است. به ديگر 
عبارت باور و التزام عملي و پايبندي به اين تكاليف و وظـايف،  
بندگان راستين خداوند هستي را از بندگان نفس و شيطان جدا 

وزه است. خداي منّان ي اين وظايف، عبادت ركند. از جملهمي
 الَّـذِينَ  أَيُّهَـا  يَـا  �فرمايـد:  ي بقره چنين مـي سوره 183ي در آيه
 لَعَلَّكُـمْ  قَـبْلِكُمْ  مِـنْ  الَّذِينَ عَلَى كُتِبَ كَمَا الصِّيَامُ عَلَيْكُمُ كُتِبَ آمَنُوا
 واجـب  روزه شـما  بـر ! ايدآورده ايمان كه كساني اي  � تَتَّقُونَ

 انـد  بـوده  شما از پيش كه كساني بر كه نهگو همان است، شده

   . شويد پرهيزگار كه باشد تا است، بوده واجب

همچنين پيامبر مكـرّم اسـالم در حـديثي مشـهور اركـان      
اسالم را پنج ركن بيان فرمـوده كـه يكـي از آن اركـان، روزه     
است. لذا به اتّفاق مسلمين روزه بر هر مسـلمان عاقـل و بـالغ    

  واجب است.
اديان قبـل از اسـالم نيـز بـر موحـدين و پيـروان       روزه در 

ي سوره 183ي پيامبران الهي واجب بوده است، چنانچه در آيه
  الَّذِينَ أَيُّهَا يَا �بقره با صراحت كامل به اين امر اشاره شده است: 

 كُـمْ لَعَلَّ قَـبْلِكُمْ  مِـنْ  الَّذِينَ عَلَى كُتِبَ كَمَا الصِّيَامُ عَلَيْكُمُ كُتِبَ آمَنُوا
 واجـب  روزه شـما  بـر ! ايدآورده ايمان كه كساني اي  � تَتَّقُونَ

 انـد  بـوده  شما از پيش كه كساني بر كه گونه همان است، شده

  .شويد پرهيزگار كه باشد تا است، بوده واجب

www.islamkurd.com

www.islamkurd.com/fa


 نشريه داخلي مكتب قرآن كردستان

 

63       

1393 بهار 23شماره   

ي كريمه، مؤمنين براي وجوب روزه مورد خطاب در اين آيه 
 ادت بـر امـت  اند و به روشني ذكر شده كه ايـن عبـ  قرار گرفته

  پيامبران پيشين هم واجب بوده است.
در نهايت در ماه شعبان سال دوم هجـري بـا نـازل شـدن     

ي ماه رمضـان بـر   ي بقره روزهسوره 185و  184و  183آيات 
 الصِّيَامُ عَلَيْكُمُ كُتِبَ آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا �مسلمانان واجب گشت: 

 ايمان كه كساني اي   ؛ تَتَّقُونَ لَعَلَّكُمْ قَبْلِكُمْ نْمِ الَّذِينَ عَلَى كُتِبَ كَمَا

 بـر  كـه  گونـه  همان است، شده واجب روزه شما بر! ايدآورده

 كـه  باشد تا است، بوده واجب اند بوده شما از پيش كه كساني

 عَلَـى  أَوْ مَرِيضًـا  مِنْكُمْ كَانَ فَمَنْ مَعْدُودَاتٍ أَيَّامًاشويد؛  پرهيزگار
 مِسْكِينٍ طَعَامُ فِدْيَةٌ يُطِيقُونَهُ الَّذِينَ وَعَلَى أُخَرَ أَيَّامٍ مِنْ عِدَّةٌفَ سَفَرٍ
 كُنْـتُمْ  إِنْ لَكُـمْ  خَيْرٌ تَصُومُوا وَأَنْ لَهُ خَيْرٌ فَهُوَ خَيْرًا تَطَوَّعَ فَمَنْ

 كه كساني پس اگر است، معين روز چند) در روزه( ؛  تَعْلَمُـونَ 

 روزه و كردنـد  افطـار  اگـر ( باشـند  فرمسـا  يـا  بيمـار  شما از

 روزه را ديگــر روز چنــد) روزهــا آن يانــدازه بــه ،نگرفتنــد

 همچـون ( ندارنـد  را آن انجام توانائي كه كساني بر و بدارند،

 سـاليانه  كـه  كـارگراني  و هميشـگي  بيماران و ضعيف پيران

 اشتغال سنگ زغال استخراج مانند سختي، كارهاي به پيوسته

 كار به پيوسته كه اي شاقه اعمال به محكوم انيانزند و دارند،

ــي وادار ســنگين ــد م ــاره اســت الزم) گردن ــد، كفّ  آن و بدهن

 يخانواده به كه متوسطي خوراك از( است مسكيني خوراك

 مقدار بر و( شود پذيرا را خير كار كه هر و خورانيد)مي خود

 نيـز  سـنّت  ي روزه فرض، ي روزه از عالوه يا و بيفزايد، فديه

 خـوب  شـما  بـراي  داشـتن  روزه و. اسـت  بهتر او براي) بگيرد

 رَمَضَـانَ  شَـهْرُ   بدانيـد؛ ) را عبادات نكات و حقائق( اگر است
 وَالْفُرْقَـانِ  الْهُـدَى  مِـنَ  وَبَيِّنَاتٍ لِلنَّاسِ هُدًى الْقُرْآنُ فِيهِ أُنْزِلَ الَّذِي
 سَـفَرٍ  عَلَـى  أَوْ مَرِيضًـا  كَـانَ  نْوَمَ فَلْيَصُمْهُ الشَّهْرَ مِنْكُمُ شَهِدَ فَمَنْ

 الْعُسْـرَ  بِكُـمُ  يُرِيـدُ  وَلَـا  الْيُسْـرَ  بِكُـمُ  اللَّـهُ  يُرِيدُ أُخَرَ أَيَّامٍ مِنْ فَعِدَّةٌ
   � تَشْكُرُونَ وَلَعَلَّكُمْ هَدَاكُمْ مَا عَلَى اللَّهَ وَلِتُكَبِّرُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكْمِلُوا

 فـرو  آن در قـرآن  كـه  است ضانرم ماه) معين روز چند آن(

 مـدت  و در اسـت  نمـوده  نزول به آغاز و( است شده فرستاده

 را مـردم  تـا ) اسـت  رسـيده  مـردم  دسـت  به تدريجاً سال 23

 و حـق  بـه ( ارشاد از روشني آيات و هانشانه و كند راهنمائي

 جـدائي ) ادوار يهمـه  در باطـل  و حق ميان( و باشد) حقيقت

 دريابـد،  را مـاه  ايـن ) رسـيدن  فرا( شما از كه هر پس. افكند

 فـرا  ديگـران  ديـدن  بـا  چه و كند رؤيت را هالل خودش چه(

 اگـر  و. بدارد روزه را آن كه بايد) شود ثابت رمضان رسيدن

 كنـد  استفاده رخصت از تواند مي( باشد مسافر يا بيمار كسي

 آن يانـدازه  بـه ( را ديگر روزهاي از چندي) و ندارد روزه و

 و خواهـد مـي  را شـما  آسـايش  خداونـد ). بـدارد  روزه روزها

 رخصت و رمضان ماه خداوند( و نيست، شما زحمت خواهان

 روزهـاي ( تعـداد  تـا ) اسـت  داشـته  روشـن  شـما  براي را آن

 بـه ( را شـما  كـه  ايـن  بـر  را خدا و گردانيد كامل را) رمضان

 اسـت،  كـرده  هـدايت ) است آن در سعادتتان كه دين احكام

ــزرگ ــد ب ــا و داري ــ ت ــه ناي ــه از( ك ــت يهم ــاينعم ) او ه

  كنيد. سپاسگزاري

  حكمت وجوب روزه:
  كسب تقوي و ايجاد آن. -1 

روزه از آن دسته از عباداتي است كه اثرات روشن و مهمي 
  گذارد.در زندگي دنيا و آخرت فرد مومن بر جاي مي
باشـد، و خـداي   عامل تأثيرگذار در اصالح فرد و جامعه مي

لَعَلَّكُـم �ي زه به اين مهـم، بـا جملـه   رحيم در بيان حكمت رو
-روزه سبب حصـول تقـوا مـي    يعنيفرمايد: اشاره مي �تَتَّقُونَ

دار شود تـا انسـان روزه  تر روزه باعث مي. به عبارت روشنشود
تقوي يا همان اطاعت از اوامـر و نـواهي و دوري و اجتنـاب از    
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ر منهيات و تبعيت نكردن از نفس و شـيطان را هميشـه مـدنظ   
خود قرار داده و به اين دستورات پايبند باشد. چه اينكه خـداي  

ي مسلمانان را همان تقـوي  مهربان مهمترين و بهترين توشه
 يَـا  وَاتَّقُـونِ  التَّقْـوَى  الـزَّادِ  خَيْـرَ  فَإِنَّ وَتَزَوَّدُوا�كند: معرفي مي

 و ديگرتــان ســراي بــراي( برگيريــد توشــه و �الْأَلْبَــابِ أُولِــي

! خردمندان اي و است، پرهيزگاري توشه، بهترين كه) بدانيد

  )197(بقره/بپرهيزيد.  من) كيفر و خشم( از

تقوي و كسب آن و زندگي توأم با تقوي آنقدر مهم اسـت  
ها و هم چنين ي امتكه خداوند منّان توصيه به آن را به همه

به صراحت در قرآن كريم آورده اسـت. چنانچـه    �امت محمد
 الَّـذِينَ  وَصَّـيْنَا  وَلَقَـدْ �فرمايـد:  ي نساء مـي سوره 131ي در آيه
 لِلَّهِ فَإِنَّ تَكْفُرُوا وَإِنْ اللَّهَ اتَّقُوا أَنِ وَإِيَّاكُمْ قَبْلِكُمْ مِنْ الْكِتَابَ أُوتُوا

 بـه  �حَمِيـدًا  غَنِيـا  اللَّـهُ  َوكَـانَ  الْـأَرْضِ  فِـي  وَمَا السَّمَاوَاتِ فِي مَا

 ايـم  داده) آسـماني ( كتـاب  بديشـان  شـما  از پـيش  كه كساني

 كنـيم مـي  سفارش) مؤمنّان اي نيز( شما به و ايم نموده توصيه

 كفـر ) و كرديد نافرماني( اگر و بپرهيزيد، خدا) خشم( از كه

 در آنچـه  كـه ) چـرا . رسـانيد  نمـي  خـدا  بـه  زيـاني ( ورزيديد

 عبـادت  از( نيـاز  بـي  و اسـت  او آن از است زمين و هاآسمان

  است. ستايش ي شايسته) و بندگان

 وَمَـنْ �باشد. تقوي از عوامل جلب منفعت و دفع ضررها مي
 هـر  �يَحْتَسِـبُ  لَـا  حَيْـثُ  مِنْ مَخْرَجًا؛ وَيَرْزُقْهُ لَهُ يَجْعَلْ اللَّهَ يَتَّقِ

 هـر  از( نجات راه خدا كند، پرهيزگاري و بترسد خدا از كس

 كـه  جـائي  از او بـه  سـازد؛ و  مـي  فـراهم  او براي را) تنگنائي

  ).3و2(طالق/ رساند. مي روزي كند را نمي تصورش
همچنين خالق يكتا تقوي را شرط بخشش گناهان و نجات 

 يَجْعَلْ اللَّهَ تَتَّقُوا إِنْ آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا �انسان ذكر فرموده است: 
 الْفَضْـلِ  ذُو وَاللَّـهُ  لَكُـمْ  وَيَغْفِـرْ  سَيِّئَاتِكُمْ عَنْكُمْ وَيُكَفِّرْ فُرْقَانًا لَكُمْ

 فرمان مخالفت از و بترسيد( خدا از اگر! مؤمنّان اي � الْعَظِيمِ

 پرتـو  در كـه  دهد مي شما به اي ويژه بينش خدا بپرهيزيد،) او

 شما و زدايد مي را گناهانتان و شناسيد، مي باطل از را حق آن

 نفـراوا  بخشـش  و فضـل  داراي يـزدان  كه چرا آمرزد، مي را

  ).29(انفال/ .است
و در نهايت خداي رحمـان بـه متّقـين وعـده رسـتگاري و      

 لِلْمُتَّقِـينَ  إِنَّ �منـدي از نعمـات بهشـت را فرمـوده اسـت:      بهره
 دسـتيابي  و) دوزخ از( رستگاري پرهيزگاران، مسلّماً  � مَفَـازًا 

  ).31(نبا/ .گردد مي ايشان ي بهره) بهشت به(

 ميـان  در پرهيزگـاران  امـا   � وَنَعِـيمٍ  جَنَّاتٍ فِي الْمُتَّقِينَ إِنَّ �

  )17(طور/ .دارند جاي فراوان هاينعمت و بهشت هايباغ

 السَّـمَاوَاتُ  عَرْضُـهَا  وَجَنَّـةٍ  رَبِّكُـمْ  مِنْ مَغْفِرَةٍ إِلَى وَسَارِعُوا �
) بايسـته  و شايسته اعمال انجام با( و  � لِلْمُتَّقِينَ أُعِدَّتْ وَالْأَرْضُ

ــه ــ ب ــان، آمــرزش ويس ــر و بشــتابيد بهشــتي و پروردگارت  ب

 همچون مثال، براي( آن بها يا پهناي كه گيريد پيشي همديگر

) ارزشـي  با چيز چنين و( است؛ زمين و آسمانها) بها يا پهناي

  ).133عمران/(آل .است شده ديده تهيه پرهيزگاران براي
ت زيـادي بـراي مـؤمن       بنابر آنچه گذشت، تقـوي از اهميـ

ي كسب تقـوي اسـت، زيـرا فـرد     خوردار است و روزه وسيلهبر
دار در طول روز دائماً در حال مراقبت از خـود و توجـه بـه    روزه

درون خود و اعضا و جوارحش است، تا در تنهـايي و خلـوت و   
يا در ميان مردم، مرتكب گناه و نافرماني پروردگـارش نشـود،   

شود، بلكـه اگـر   دار نه تنها مرتكب بدي و زشتي نميفرد روزه
�����  «ي نسبت به او بدي و پلشتي صـورت گيـرد، بـا جملـه    

��	
-ي به مثل پرهيز مياز مقابله» من روزه هستم«يعني » ��

  «كند زيرا پيامبرش وي را چنين ارشاد فرموده است: ���������
�������� ���� �������� ���� � 	!"��� #$%�&�'�( �)�� $*+���( �,�+ #-./01   :$%�34��$��+

"5����/��  #��
روزه سپري است در برابر گناه، پس نبايد » �"��� ���
دار حرف زشت بگويد و كارهاي جاهالنه انجـام دهـد.   روزه
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اگر كسي با او دعوا كند يا دشنام دهـد، الزم اسـت در مقابـل     
 آن بگويد: من روزه هستم و دو بار اين جمله را تكـرار كنـد.  

  (متّفقٌ عليه)
كنـد. رنـج دوري   دار گرسنگي و تشنگي را حـس مـي  وزهر

هاي حالل را با جسم خود احساس ها و لذتجستن از خواسته
نمايد و با انتخاب اين محدوديت محسوس، سعي دارد تا از مي

ي غيرحسـي و معنـوي دارنـد، دوري    گناهاني كه بيشتر جنبـه 
جسته و مرتكب آنها نشـود. گناهـاني مثـل غيبـت، تمسـخر،      

جويي، تجسس، سوءظن، فحاشي و بددهني، كينه، كبر و بعي
ي هالكت غرور، كه ارتكاب هر كدام از آنها، انسان را به ورطه

دهـد و بـاز فـرد مـؤمن ايـن هـدايت و  نعمـت را از        سوق مي
��:��9 ���6�78"  «فرمايد: پيامبرش گرفته است كه مي �;�<�( ���� �5� 

$�����= 	�>�� �?����+ 	�"@ �%���A �@������� �� �A�B �;�<�( $!�� C -.1� .«  هـر
داري كه سـخن باطـل و عمـل كـردن بـه سـخنان       انسان روزه

بيهوده و باطل را ترك نكنـد، خداونـد نيـازي بـه آب و غـذا      
 پـذيرد]. اي را نمـي نخوردن او ندارد. [يعنـي خـدا چنـين روزه   

  (صحيح بخاري در باب روزه).
إلهـي و بـه    هاييادآوري و تحدث به نعمت -2

   ها.جاي آوردن شكر اين نعمت
هـاي بيكـران خداونـد    نظر به اين كه انسان دائماً از نعمت

مند است، عظمت فضل و كرامت خداي متعـال را نسـبت   بهره
كند. زيرا پيوسـته بـا ايـن نعمـات همـراه و      به خود درك نمي

كند مألوف است و آنها را مثل جزئي از زندگي خودش تلقّي مي
همين سبب كمتـر بـه فكـر شـكرگزاري عملـي و قـولي       و به 
افتد، بنابراين زماني قدر اين نعمات هاي پروردگارش مينعمت
   مند نباشد.داند كه از آن بهرهرا مي
  

پس الزم است به صورت اختياري و كامالً آگاهانـه، بـراي   
ها محروم نمايد تا قدر و ارزش مدتي معين خود را از اين نعمت

  ب بشناسد.آنها را خو
بيند، يا عطـش و تشـنگي   دار وقتي خود را گرسنه ميروزه

هـاي گرسـنه و   نمايد، به يـاد انسـان  شديد را در خود حس مي
محروم افتاده و ضمن اينكه مسئوليت خود را نسبت به آنها بـا  

رسـاند،  ي زكات و هم چنين انفاق، به انجـام مـي  اداي فريضه
را فضل و بخشش و كـرم  هاي خود را دانسته و آن قدر نعمت

  داند و لذا به نحو بايسته شكرگزار خداي يكتاست.پروردگار مي
بقـره همـين    185ي خداوند منّان در قسـمت پايـاني آيـه   

داري به مـؤمنين يـادآور   حكمت شكرگزاري را هم، براي روزه
 وَلَعَلَّكُمْ كُمْهَدَا مَا عَلَى اللَّهَ وَلِتُكَبِّرُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكْمِلُوا...�شود: مي

 بـراي  را آن رخصـت  و رمضـان  مـاه  خداوند( و... �تَشْكُرُونَ

 كامـل  را) رمضان روزهاي( تعداد تا) است داشته روشن شما

 كـه  ديـن  احكـام  بـه ( را شـما  كـه  ايـن  بـر  را خدا و گردانيد

 تا و داريد بزرگ است، كرده هدايت) است آن در سعادتتان

 كنيد. سپاسگزاري )او نعمتهاي ي همه از( كه اين
و صد البته اين شكرگزاري نعمات موجب پاداش بـزرگ از  

شـود. چنانچـه پروردگـار    ها مـي سوي خداوند و افزايش نعمت
ــي ــد: م ــيَجْزِي...�فرماي ــهُ وَسَ ــاكِرِينَ اللَّ ــدا و... �الشَّ ــه خ  ب

  ).44عمران/(آل داد خواهد پاداش سپاسگزاران

 لَـئِنْ ...�فرمايـد:  مـي ي ابـراهيم  سوره 7ي چنين در آيههم
ــكَرْتُمْ ــئِنْ لَأَزِيــدَنَّكُمْ شَ ــرْتُمْ وَلَ ــذَابِي إِنَّ كَفَ ــدِيدٌ عَ  از( اگــر. �لَشَ

 در تـالش  و ايمـان  بـر  ثبـات  ي وسـيله  به خدادادي، نعمتهاي

) را خـود  هـاي نعمـت ( آينـه  هر كرديد، سپاسگزاري) عبادت

 شـما ( شديد) ناسپاس و( كافر اگر و دهم، مي افزايش برايتان

 گمـان  بـي ) كه بدانيد و سازم مي گرفتار دردناكي عذاب به را

  است. سخت بسيار من عذاب

  دار از پاداش خاصِّ الهي.مندي روزهبهره -3
پيامبر گرامي اسالم در حديثي قدسي به روايت امام بخاري 

 �	� «فرموده است: �/�"D�+ #��������� >)"� ��� ���EF "5�@� "%���G H%3I  ��������
	�"@ J"8�1�� «خودشان است، جـز روزه   يها براتمام اعمال انسان

  دهم.يكه متعلق به من است و خودم به آن پاداش [ويژه] م
چنين در حديثي ديگر كـه در صـحيحين آمـده، چنـين     هم

��)����K«فرموده است: L �"@��MN� 39:O�6 �9��� :�9��� #� :PN� �9��� :
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"5�@� "%���G H%3I     #	��"@ J"8��1�� �������� �	� �/�"D�+ #��������� >)"� ��� ���EF
   �)�� $*�3+���( �,��+ ��3I	<�=�� "��:�� ��:�( �!��I ��Q"��� #-./01 ����������
 J	R>���� #��
��� ���� � ���"� $%34��$��+ �������� ���� �<�=�� �/@��O $!"D�+ #�S�T���(

/��U  ?$V��  "W�("6 �5	  MN� �<�0	G S��$B�� "�
�/��� "��+ X:3�T�� 	Y	<��"@ Z<
 �/@�6 ��	4�� ��Q"��� #�["��+ ���\$+�� ��Q"� :���&=��$V�( 	!��]�=���+ "�
�/��	� 	̂ �_	�$��

 خداونـد : «فرمـود  �پيغمبـر : گويـد  ابـوهريره » +��"]� @"��:� 	�	
 براى اى فايده ،دهد مى جامان آنرا انسان كه عملى هر: فرمايد مى
 رخنـه  آن در ريا و تظاهر از اى شائبه تواند مى و( دارد بر در او

 و) اسـت  تظـاهرى  و ريـا  هـر  از خـالى ( كـه  روزه مگـر ) كند
 روزه. دهـم  مـى  جـزا  آن بـه  مـن  تنها و است من براى خالصانه

 روزه شـما  از يكـى  وقتـى . اسـت  گنـاه  برابر در محكم سپرى
 بلنـد  صداى با و شود عصبانى بگويد، شتز سخن نبايد باشد،

 كـرد،  دعوا يا داد، دشنام او به كسى اگر كند، صحبت خشن و
 بـه  و كـنم  نمى دعوا شما با( هستم روزه من بگويد جوابش در

 بـين  از ناپسـند  كلمـات  بـا  را آن ثـواب  و دهم نمى دشنام شما
، اسـت  او دسـت  در �محمّـد  جـان  كه كسى به قسم) برم نمى
 خوشـبوتر  مشـك  بـوى  از خداونـد  نزد به داروزهر دهن بوى

) كـه  وقتـى  دنيـا  در يكى( شود مى شاد بار دو دارروزه و، است
 بركـت  بـه  كـه  وقتـى ) قيامـت  در ديگـرى  و( كنـد  مـى  افطار
 .گردد مى خوشحالو  شود مى شرفياب خدا حضور به اش روزه

دانيم كـه عبـادت روزه نـزد    ، ميبا توجه به أحاديث مذكور
اي برخوردار بوده و چه پاداش گار عالم از چه جايگاه ويژهپرورد

  دار واقعي است.عظيمي در انتظار روزه
  از ديگر ثمرات روزه صبر است. -4

هـاي مشـروع   دار بـا دوري آگاهانـه از خواسـته   مومن روزه
اي را براي دوري از مادي و دنيوي در هنگام روزه، تمرين ويژه

و حرام نفساني و شيطاني انجـام  ها و شهوات نامشروع خواسته
دهد. يكي از اقسام صبر، صبر در برابر ارتكـاب معصـيت و   مي

گناهان است و مؤمن، با تقيد و پايبندي به عبادت بزرگ روزه، 
يابد و اجر فراوان صبر را نيز بـراي خـود   به اين مهم دست مي

در حديثي به روايت بيهقـي   �آورد. پيامبر اسالمبه ارمغان مي

+ �b	��  �V�a/��� C �b��"� � "�!	D��"� :`�!3 �"�����$«رموده اسـت:  ف
"�c7d�� .« ايمان دو بخش است: يك بخش آن در صبر و بخش

 ديگرش در شكرگزاري است.
و كامالً معلوم و مشخص است كه ماه مبارك رمضان، ماه 

ي صبر و ماه شكرگزاري پروردگار است. خداوند منّـان در آيـه  
حسـاب ذكـر فرمـوده اسـت:     ر اجر صابرين را بـي سوره زم 10
 شكيبايان به قطعاً �حِسَاب بِغَيْرِ أَجْرَهُمْ الصَّابِرُونَ يُوَفَّى إِنَّمَا�

  شود. مي داده حساب بدون و كمال و تمام به پاداششان و اجر

إتحـاف أهـل   «امام ابن حجر هيتمي رحمـه اهللا در كتـاب   
ه فوايد مهم ديگري از براي روز» االسالم بخصوصيات الصيام

قبيل: تحقير شدن نفس اماره، پاك شدن قلـب بـراي تفكـر و    
ذكر اهللا، غناي نفس، تهذيب اخالق و كنترل شـهوات را ذكـر   
فرموده است. در پايـان ايـن بخـش بـه ذكـر حـديثي كـه در        

  كنيم:آمده بسنده مي �صحيحين به روايت از ابن مسعود
��e!�/f/0�  :9 ��عبداهللا ابن مسعود ميگويد: » �A�  ��(  ����d

 "h�a/d�� 5���=���� "����a$�	� 7i�j�� �/�"D�+ �k/��8�]��$��+ �Klm��a$�� �;��\�]�O� "5� 
nm��1"� ��� �/�"D�+ "��:/���"@ 	������A�+ �o	\�]�_�( ���� �5� �� "k���V$�اي گـروه  ». �	

بايـد ازدواج  ازدواج را دارد،  يجوانان هر كدام از شـما توانـاي  
از گنـاه   شـرمگاه كند. زيرا ازدواج موجب محافظت چشـم و  

شود. و اگر كسي قادر بـر ازدواج نبـود، بايـد روزه بگيـرد     مي
  شود.زيرا روزه باعث تضعيف نفس انسان مي

  فضائل روزه: 
هاي گذشته برخي از فضائل و آثـار روزه را بيـان   در بخش

يگـر از آن آثـار و   تري برخي دكرديم. اكنون به صورت روشن
  شويم.فضائل را يادآور مي

چنين  �، پيامبر خدا�در صحيحين به روايت از ابوهريره
 H%3I "%��G "5@� ���EF« فرموده اسـت: bG��r( 3.�0�_s� ��dA"@ ��&	���t� �� 

u"� .
�	�	A�a�O .b�A	v 9�� �>��� e%1�w8G >)"� ���:/��� �/�"D�+  ��	�  ������ 

J8�1�� "@:� ;<( ���:�&�� �� �A�B�� �5	  .���1�� �
�/��	� -.�=��+:!��]=���+ 

�<0	G #	Y"�$\�+ -.=���+ �<�0	G Mm��4� .��@�6 X:3�T��� 	��+ S��$B�� �<�0	G 	�>��� �5	  

"W(6 	̂ �_	x�.«  تـا  برابـر  ده از اجـر  داراي انسـان  اعمـال  يهمـه 
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1393 بهار 23شماره   

 اجر (داراي كه روزه جز فرمود، عزّوجلّ اهللا است. برابر هفتصد 

 آن بـه  خودم و است من براي فقط روزه زيرا است) برتر و ويژه

 را طعامش و نفساني هايخواسته دارروزه انسان دهم.مي پاداش

 وجـود  شـادي  دو دارروزه بـراي  گـذارد. مـي  كنار من براي فقط

 ديـدار  هنگـام  بـه  ديگـر  شادي و افطار هنگام شادي يك دارد،

 و عطـر  بـوي  از اهللا نـزد  دارروزه دهـن  بـد  بوي و پروردگارش.
  است. پاكتر مشك

اين حديث مبارك بيانگر برتري عبادت روزه است، هر چند 
ي اهللا متعال هستند، اما مفاد اين ي عبادات خاص و ويژههمه

حديث شريف به وضوح و روشني اهميت ويژه و مهـم عبـادت   
ه اين عبادت را با نمايد. و روشن است كسي كروزه را بيان مي

اي نــزد پروردگــار درك و فهــم انجــام دهــد، از جايگــاه ويــژه
ي برخوردار خواهد بود. طبق حـديث شـريف، بـاالترين درجـه    

پاداش كه هفتصد برابر و يا دو برابر آن و بيشـتر از آن، بـراي   
ي خويش، دار كم است. خداوند خود با حكمت بالغهروزه و روزه

دار در نظـر گرفتـه كـه    را براي روزه دادن اجر و پاداش خاص
عقول بشري از درك درجـه و ميـزان آن نـاتوان اسـت، زيـرا      
انسان آرزوها و خوراك و نوشيدني حاللش را فقط بـراي خـدا   

گرداند. بعد بـه دو شـادي   گذارد و آنرا بر خود حرام ميكنار مي
ها و پايان گرسنگي و كند، شادي پايان تحريم حاللاشاره مي

ي و شادي و موفقيت در اداي تكليف الهي. و بعد شـادي  تشنگ
-ديدار خدا در قيامت و دريافت اجر و پاداش ويژه و خاص روزه

دار و همت و عبـادتش  داري از خداي سبحان. كار مومن روزه
آنقدر نزد خداوند با ارزش است كه حتي بوي نَفَس و دهانش را 

نشين انسان مدهد، بويي كه ممكن است ههم پاكيزه جلوه مي
را به دليل امساك طوالني آزار دهد، اما نزد خداونـد پـاكترين   
رايحه و بو است. و اين تنها به دليل عبادت خـالص بـراي اهللا   

  باشد.مي
در حديثي ديگر كه در صحيح مسلم و بخاري آمـده اسـت   

�"!< «چنين فرموده اسـت:   �پيامبر �به روايت سهل بن سعد
�y@��@ 	./0�'$�� �	+  #	.� ���	4$�� ���:�( �!:�
�/��� ��0	  3%z�<( #3!�/(/��� :��� 39��4(

 �) #�!: :34���+ #�!:�
�/��� �5�(�� :39��4( #��L����j �<�=�� ��0	  3%z�<�( �)

�<�=�� ��0	  $%z�<�( �����+ �{	�$j3� �:3��z�E ��Q"D�+ #��L����j �<�=�� ��0	  3%z�<�( «
شود. در روز قيامـت   هشت درى دارد كه به آن ريّان گفته مىب

داران  شوند، و به جز روزه داران از اين در وارد بهشت مى روزه
كسى ديگر حق ندارد از ايـن در وارد شـود و بـا صـداى بلنـد      

داران داران كجا هسـتند؟ آن وقـت روزه  نمايند، روزه اعالم مى
شـوند)   در وارد بهشت مىشوند (و از اين  از جاى خود بلند مى

 يشود، و همـين كـه همـه    و كسى ديگر همراه ايشان وارد نمى
شـود و ديگـر كسـى از آن     آنان داخل شدند اين در بسـته مـى  

  .گردد داخل نمى
دار و كرامـت و  اين حديث شـريف جايگـاه و منزلـت روزه   

عزت او را در روز قيامـت در ميـان بنـدگان خداونـد، نـزد اهللا      
اي خـاص  اي كـه دروازه كند. به گونـه ي بيان ميتبارك و تعال

دهد كه كسي داران اختصاص ميبراي ورود به بهشت به روزه
  باشد.ديگر در اين كرامت و بزرگي شريك آنان نمي

در حديثي متّفقٌ عليه به روايت ابـي   �پيامبر مكرّم اسالم
  ��� �5��� y �:�(� +	� MN� "%�a�O«فرمايـد:  چنين مي �سعيد خدري

�|V("��z �}	A�a�O "6�/0�� "5�G ��&�1�� PN� �</A�@ .«    كسـي كـه يـك روز
ي مسـير هفتـاد   براي خدا روزه باشد، خداوند او را بـه انـدازه  

  دارد.سال از آتش دوزخ دور مي
دار از آتش ي مستقيم به دوري انسان روزهاين حديث اشاره

دار به جهـنم  وزهجهنم دارد. كنايه است از داخل نشدن مؤمنِ ر
  دهد.و دخول ابدي او به بهشت را نويد مي

دار ممكن است اين سئوال پيش آيد كه در حالي كـه روزه 

دار ي مسـلمانان روزه داراي اين همه فضيلت اسـت، آيـا همـه   

  شوند؟ها ميشامل اين نويدها و بشارت

در  �با بررسي دقيق آيات قرآن و احاديث پيـامبر گرامـي  
ي شويم كه هدف اساسي از روزه، تزكيـه وجه ميباب روزه، مت

ها و خصوصيات منفي اخالقي در فرد و نفس و درون از صفت
اش با خداوند و جامعه است. پـس اگـر   در نتيجه اصالح رابطه

اي عامل بازدارنده از گناهان و معاصي باشد، صاحب آن از روزه
اگـر  منـد خواهـد شـد و    ها و نويدهاي مذكور بهرهتمام بشارت
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خداي ناخواسته روزه مانع از ارتكاب معاصي و گناهان نگـردد،  
  دار نخواهد داشت.اي براي روزهفايده
 ايـن  بـه  منّـان  خداي شد، ذكر كه �اسالم پيامبر حديث در

 دليل به تنها دارروزه يبنده كه داده قرار خود خاص را روزه دليل

 كنـار  هـم  را شـهواتش  طعـام،  با همراه متعال، اهللا رضاي كسب

 ���/:��� �"(< ...« گـذارد. مي�/�"D�+ �	� ����� J8�1�� :�"@  ;�<��(  ���:�&��� 

�� �A�B�� �5	  �� پـاداش  آن بـه  خودم و است من يبرا روزه »...���1

 كسـب  يبـرا  تنهـا  را طعـامش  و شـهوات  دارروزه زيرا دهم،يم

 گذارد.يم كنار من رضايت
اي مقبـول درگـاه الهـي    روزهگيريم كه تنها پس نتيجه مي

  خواهد شد كه توأم با كنار گذاشتن شهوات و معصيتها باشد. 
و روزه يكي از بزرگترين عوامل تزكيه اخالق بـه  

  رود.شمار مي
در حديثي كه در صحيح بخاري وارد شده  �پيامبر رحمت
��:��9 ��6�78" ����$«فرمايـد:  است، چنين مـي  �;�<�( ���� �5�  	��"@ �%���A 

�@������ �� �A�B �;�<�( $!�� C -.1��= 	�>�� �?����داري اگر فرد روزه» +
سخن باطل و عمل كردن به سخنان باطـل و بيهـوده را تـرك    

 نكند، خداوند نيازي به ترك آب و غذاي آن شخص ندارد.
اي داراي اجر و شويم كه روزهبنابر آنچه گذشت متوجه مي

هـا و نويـدهاي وارده در   تثواب است و صاحبش را بـه بشـار  
رساند كه، به دور از هر معصيت بوده و در دار ميخصوص روزه
  ي اخالق باشد.جهت تزكيه

جواب اين سوال را با ذكر حـديثي ديگـر از پيـامبر مهـر و     
اي از در صـحيح ابـن خزيمـه و آيـه     �محبت حضرت محمد

روايت شـده اسـت كـه     �بريم: از ابوهريرهقرآن به پايان مي
  	�7d���� "%$~��$�� �5��h"# ��  «فرموده است:  �يامبرپ������� �?����

   �%��&�1 ���� �<��=�� ��/@�O $!D�+ #	*�+/��� �� ":��>��� �5	  ������� ��/�"�
 :$%34�+ �������G»��	
�� ���"� #��	
عبادت روزه، خودداري ». »�"��� ��

داري از قـول و  از خوردن و آشاميدن نيست، بلكه روزه خـود 
عمل بيهوده و دوري از پليديهاست. [تا جائيكه] اگر كسي بـه  

دار] فحاشي كرد و يا در حـق تـو مرتكـب نـاداني و     تو [روزه

من روزه هستم، من روزه «جهالت شد، بايد در جوابش بگويي: 
  ».هستم

ي سـوره  27ي روزه تقوي است و خداوند در آيه پس ثمره
خداوند تنهـا از  . �الْمُتَّقِينَ مِنَ اللَّهُ يَتَقَبَّلُ مَاإِنَّ�فرمايد: مائده مي

  پذيرد.اهل تقوا [اعمال صالح] را مي

  هاي ماه رمضان:فضائل و ارزش
در بيان فضيلت و بزرگي ماه مبارك رمضان همـين انـدازه   

ي بقره فرمـوده  سوره 185ي بس است كه خداوند منّان در آيه
مـاه   �...الْقُـرْآنُ  فِيـهِ  أُنْـزِلَ  الَّـذِي  رَمَضَـانَ  شَـهْرُ ... �است كه: 

  رمضان ماهي است كه قرآن در آن نازل شده است.

همچنين شبي كه قرآن در آن نازل شـده، شـب قـدر نـام     
گرفته كه يكي از شبهاي ماه مبارك رمضان است. ايـن شـب   

ي قدر برابر [و البته بيشتر] از هزار ماه به تصريح قرآن در سوره
  و فضيلت دارد. ارزش و بركت

 لَيْلَـةُ  الْقَدِْر؛  لَيْلَةُ مَا أَدْرَاكَ وَمَا ؛   الْقَدْرِ لَيْلَةِ فِي أَنْزَلْنَاهُ إِنَّا �
 رَبِّهِمْ بِإِذْنِ فِيهَا وَالرُّوحُ الْمَلَائِكَةُ تَنَزَّلُ ؛   شَهْرٍ أَلْفِ مِنْ خَيْرٌ الْقَدْرِ
 با شب در را قرآن ما . � الْفَجْرِ مَطْلَعِ ىحَتَّ هِيَ سَلَامٌ ؛  أَمْرٍ كُلِّ مِنْ

 قـدر  شب داني مي چه تو  ايم؛ فرستاده فرو» ليلةالقدر« ارزش

 اسـت  شـبي  قدر ؛ شب)است؟ عظيم اندازه چه و( است كدام

 بـا  شب آن در جبرئيل و است؛ فرشتگان بهتر ماه هزار از كه

 سـوي  بـه  و زمـين  ي كـره  بـه ( پياپي پروردگارشان، ي اجازه

 بـراي  آينـد مي) دار زنده شب كنندگان عبادت و پرستشگران

 آن  ؛ )باشد داده دستور سبحان يزدان بدان كه( كاري هرگونه

 مؤمنّـان  بـر  فرشـتگان  درود و( رحمـت  و سـالمت  شب شب،

    صبح. طلوع تا است) دار زنده شب
فضـايل فـراوان مـاه     �در احاديث متعددي از رسول اكرم

  است.مبارك رمضان بيان شده 
 ���5 �����   «آن حضرت در حديثي چنين فرموده اسـت:  

 �!�r� �6	�"a���Q �5	  ��/<�4�� ��  ��� ��	V3j �y@��_	]�=��� �y���̀ اگر كسي ماه ». �"
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1393 بهار 23شماره   

رمضان را با باور به اهللا و دستوراتش و بـا آگـاهي و محاسـبه     
ي گناهـان  داري كند، همه[و دوري از گناهان و لغزشها] روزه

 شود.ش بخشيده مياگذشته
ي مـاه  اين حديث مبـارك بـر ايـن داللـت دارد كـه روزه     

رمضان چنانچه با رعايت دستورات دين همـراه باشـد، موجـب    
  شود.بخشش گناهان گذشته مي

چنين  �پيامبر �در حديثي متّفقٌ عليه به روايت ابوهريره
��)����K ��@"�«فرموده است: L #�9��� :�9��� 39:O�6 MN�� :"���Q  �%��z�E 

��&�� �!��r� �6 ���U�]3+ h��:�@�� Mm���/_�� ���4��3j��  h��:��@��  ��/0��&�1 #
	���M_$�O�� }	B���/d�� «وقتـى : فرمود �پيغمبر: گويد ابوهريره 

 درهـاى  و شـوند  مـى  گشـوده  بهشت درهاى آيد مى رمضان ماه
 . دش خواهند كشيده زنجير به شياطين و گردند مى بسته دوزخ

 ليلةُ القدر:
شب قدر شبي است كه قرآن در آن شب نازل شده اسـت.  

 لَيْلَـةِ  فِـي  أَنْزَلْنَـاهُ  إِنَّـا  �فرمايد: ي قدر ميخداوند منّان در سوره
  ما قرآن را در شب قدر نازل كرديم. � الْقَدْرِ

رضي -ي صديقه در حديثي متّفقٌ عليه به روايت از عايشه
:39 «اسالم چنين وارد شده اسـت:  از پيامبر  -اهللا عنهاO�6 �!��I

MN��   ���/���U�� :39:34�(�� #�!��r� �6 �5	  "�	z���l�� "��d�A$�� �	+ 6"���'(
�!��r� �6 �5	  "�	z���l�� "��d�A$�� �	+ "6�<�4$�� �.��در  �پيغمبـر خـدا  » ����

مانـد و  ي آخر رمضان در مسجد به حال اعتكاف باقي مـي دهه
 ي آخر رمضان جستجو كنيد.: شب قدر را در دههگفتمي

ي آخـر رمضـان در   و بر همين اساس پيامبر خـدا در دهـه  

	�5�G  �.�d«فرمود. مسجد اعتكاف مي�G��&0G N� �v6�  "k���

��"a/0��� �A�( �!�~$�� b	c�]�d�A$�� ���5	  ��	z����  PN� Y�e+�:�� �/]= #�!�r �6
�G� /�3����� �b�c�]�5	  �1��� �A�@	Y	< .« گويـد:  عايشه همسر پيامبر مـي

ي آخـر رمضـان در   تا زماني كه وفات نمود، در دهه �پيغمبر
كرد و بعـد از وفـاتش، همسـرانش هـم در     مسجد اعتكاف مي

 نمودند.ي آخر رمضان اعتكاف ميدهه

ي هاي دههگيريم كه شب قدر يكي از شبپس نتيجه مي
  ست. آخر ماه مبارك رمضان ا

در بيان ارزش و فضيلت اين شب عظيم همـين بـس كـه    
ي قدر آنرا برتر از هزارماه دانسـته  سوره 3و  2خداوند در آيات 

 �شَهْرٍ أَلْفِ مِنْ خَيْرٌ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ؛  لَيْلَةُ مَا أَدْرَاكَ وَمَا�است. 

 عظـيم  انـدازه  چـه  و( اسـت  كـدام  قـدر  شـب  داني مي چه تو

  است. بهتر ماه هزار از كه است شبي قدر شب ؛)است؟

در حديثي كه در صحيح بخاري وارد شده،  �پيامبر اسالم
����� ����  ��5«در فضيلت و ارزش شب قدر چنين فرموده است:  �.��

$���<�4 "6	�"a���Q �5	  ��/<�4�� ��  ��� ��	V3j �y@��_	]�=��� �y���̀ هر كـس شـب   » �"
ن و ايمان به پروردگار براي عبـادت قيـام   قدر را با باور و يقي

 شود.ي او بخشيده ميكند، تمام گناهان گذشته
دار اشتياق فراواني بر درك شب قـدر و عبـادت   مومن روزه

اهللا در آن شب دارد. بر همين اساس با احياء ده شب آخر مـاه  
رمضان، اوقات خود را در اين شبهاي بزرگ و بـا عظمـت، بـا    

ذكـر اهللا، تفكـر در آيـات آفـاق و انفـس،      اعتكاف در مسجد، 
  كند.تالوت قرآن و دعا و نماز، سپري مي

     در حديثي كه در سنن ترمذي آمـده، روايـت شـده كـه أُم
 �از رسـول خـدا   -رضي اهللا عنها-ي طاهره المؤمنين عايشه

پرسيد، اگر شب قدر را درك كـردم در آن شـب چـه بگـويم؟     
U	�7S   ��«پيامبر در جواب فرمود: بگو: � ���3:� ~��V�G ��/�"� /�&e��

$��$V�A�G��+ #�:��"0�G b «   .پروردگارا تو اهل عفو و بخشـش هسـتي
 عفو و بخشش را دوست داري، پس مرا عفو كن.

پس بر هر مسلمان الزم است كه اگر خداوند توفيـق درك  
اين شبهاي عظيم را به او عنايت فرمود، آنرا با عبادت و دعا و 

  ي كند.ذكر سپر
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