داﻧﻠﻮد ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن
ﺟﮫﺖ ﻣﺸﺎھﺪه داﻧﻠﻮد ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ھﻤﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت  68 :ﺻﻔﺤﻪ

ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن
ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
اﻟﻒ – ﻣﻘﺪﻣﻪ
واژه رﻣﻀﺎن
رﻣﺾ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺪت ﮔﺮﻣﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ رﻣﻀﺎن ﻣﺎه ﻧﮫﻢ ازﻣﺎھﮫﺎی ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ
رﻣﻀﺎن ازواژه
َ
وﻣﺎھﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ روزه دراﯾﻦ ﻣﺎه ازﻓﺮاﯾﺾ دﯾﻨﯽ اﺳﺖ رﻣﻀﺎن ﻣﺎه ﻧﺰول ﻗﺮآن اﺳﺖ درﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎن ﮔﻔﺘﻪ
ازرﻣﺾ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺷﺪت ﺗﺎﺑﺶ آﻓﺘﺎب ﺑﺮﺧﺎک اﺳﺖ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﺗﺴﻤﯿﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺮب ﻣﺎھﮫﺎ
ﺷﺪه اﺳﺖ رﻣﻀﺎن
َ
را ﺑﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ درآن واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﮐﺮده اﻧﺪ و ﭼﻮن رﻣﻀﺎن در زﻣﺎن ﺷﺪت ﮔﺮﻣﺎ ﺑﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺴﻤﯿﻪ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه رﻣﻀﺎن ازﻧﺎﻣﮫﺎی ﺧﺪاوﻧﺪاﺳﺖ رﻣﻀﺎن درﮐﻼم ا… ﻣﺠﯿﺪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ دﻓﻌﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ.
آﻏﺎزوﺟﻮب روزه :
درروز دوم ﺷﻌﺒﺎن ﺳﺎل دوم ھﺠﺮی روزه ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن واﺟﺐ ﺷﺪ
وظﺎﯾﻒ ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ درﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن :
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﮐﺮم ﺻﻠﯽ ا… ﻋﻠﯿﻪ وآﻟﻪ و ﺳﻠﻢ ﺑﻌﺪاز وﯾﮋﮔﯿﮫﺎی ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن وﻣﯿﮫﻤﺎﻧﯽ ﺧﺪا درﺿﻤﻦ ﺧﻄﺒﻪ ای ﮐﻪ در
ﺟﻤﻌﻪ آﺧﺮﻣﺎه ﺷﻌﺒﺎن اﯾﺮاد ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ اﺷﺎره ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ وظﺎﯾﻒ ﻣﺎدراﯾﻦ ﻣﺎه ﺿﯿﺎﻓﺖ اﻟﮫﯽ ﺑﺎاﻟﮫﺎم
ازاﯾﻦ دﺳﺘﻮرات ﺳﺎزﻧﺪه روﺷﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
-١اوﻟﯿﻦ دﺳﺘﻮرﭘﯿﺎﻣﺒﺮﺧﺪا ودرواﻗﻊ اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ واﻧﺴﺎﻧﮫﺎ دراﯾﻦ ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ ازﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺨﻮاھﻨﺪ ودرﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺖ ﺻﺎدق وﻗﻠﺐ ﭘﺎک وطﺎھﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻓﺄ ﺳﺄﻟﻮاا… رﺑﮑﻢ ﺑﯿﻨﺎت ﺻﺎدﻗﻪ
وﻗﻠﻮب طﺎھﺮه
ازاﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮﻣﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ راﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﺮط ورود ﺑﻪ ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن وﺗﻮﻓﯿﻖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن دراﻧﺠﺎم
دﺳﺘﻮرات ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ دواﺻﻞ ﻣﮫﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  -١ﻧﯿﺖ ﺻﺎدق  -٢ﻗﻠﺐ طﺎھﺮ
 -٢ﯾﻮﻓّﻘﮑﻢ ﻟﺼﯿﺎﻣﻪ

دوﻣﯿﻦ دﺳﺘﻮر رﺳﻮل ﺧﺪا )ص( ووظﯿﻔﻪ ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ روزه داراﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ دراﯾﻦ اﻣﺮاﻟﮫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ازدرﮔﺎه
اﻟﮫﯽ ﻣﺴﺌﻠﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﻓﯿﻖ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ راﺑﻪ ﻣﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﺪ
 -٣ﺗﻼوه ﮐﺘﺎﺑﻪ  :ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮازﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﻓﯿﻘﺶ راازدرﮔﺎه اﻟﮫﯽ ﻣﺴﺌﻠﺖ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ﻣﺄﻧﻮس ﺑﻮدن ﺑﺎﻗﺮآن
وﺧﻮاﻧﺪن آن وﺗﺄﻣﻞ درآن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 -۴ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﻋﻈﯿﻢ اﻟﺸﺄن دراداﻣﻪ اﯾﻦ ﺧﻄﺒﻪ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﺑﺎﮔﺮﺳﻨﮕﯽ وﺗﺸﻨﮕﯽ ﺧﻮددراﯾﻦ ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ
وﺗﺸﻨﮕﯽ روزﻗﯿﺎﻣﺖ راﺑﯿﺎد آورﯾﺪ
ﺪﻗﻮا ﻋﻠﯽ ﻓﻘﺮاﺋﮑﻢ وﻣﺴﺎﮐﯿﻨﮑﻢ
 -۵ﺗﺼ ّ
دﯾﮕﺮوظﯿﻔﻪ ﻣﮫﻢ ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ دراﯾﻦ ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﻘﺮا  ،ﻣﺤﺮوﻣﯿﻦ ودرﻣﺎﻧﺪﮔﺎن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﻮد ﭘﺲ
ﮐﻤﮏ ﮐﺮدن وﯾﺎری ﻧﻤﻮدن ﻣﺎدی وﻣﻌﻨﻮی وﻓﮑﺮی و… ازوظﺎﯾﻒ ﻣﮫﻢ واردﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن اﺳﺖ
 -۶وﻗﺮوا ﮐﺒﺎرﮐﻢ
اﺣﺘﺮام ﮔﺰاردن وادب ورزﯾﺪن درﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺰرﮔﺎن وﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﭘﺪروﻣﺎدر ﯾﮏ وظﯿﻔﻪ ارزﺷﻤﻨﺪ اﻧﺴﺎﻧﮫﺎ وﻣﻮﻣﻨﯿﻦ درﻣﺎه
ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن اﺳﺖ .
 -٧وارﺣﻤﻮا ﺻﻐﺎرﮐﻢ
ﺗﺮﺣﻢ ﻧﻤﻮدن ﺑﺮﮐﻮدﮐﺎن وﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ازﺟﻤﻠﻪ دﺳﺘﻮراﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﮐﺮم)ص( ﺑﺮآن ﺗﺄﮐﯿﺪدارﻧﺪ
وﻣﻮﻣﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ درﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن آن راﺑﻪ ﻧﺤﻮاﺣﺴﻦ اﺟﺮا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺻﻠﻮا ارﺣﺎﻣﮑﻢ
َ -٨و ِ
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ ازدﺳﺘﻮرات ﻣﻮﮐﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻋﻈﯿﻢ اﻟﺸﺄن ﺻﻠﻪ رﺣﻢ ﻧﻤﻮدن وﻋﻨﺎﯾﺖ ﺧﺎص ﺑﻪ ﺑﺴﺘﮕﺎن ورﺳﯿﺪﮔﯽ ھﻤﻪ
ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن .
ﺴﻨﺘﮑﻢ
 -٩واﺣﻔﻈﻮا اَﻟ ِ
ﺣﻔﻆ زﺑﺎن ازﮔﻨﺎھﺎن واﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﯿﺢ اززﺑﺎن درﻣﺴﯿﺮ رﺿﺎﯾﺖ ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮاز ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت رﺳﻮل ﺧﺪاﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ دﻗﯿﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 -١٠ﺣﻀﺮت دراداﻣﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت ﺧﻮد درﺧﻄﺒﻪ ﻣﺎه ﺷﻌﺒﺎن ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﺑﺪرﺳﺘﯿﮑﻪ ﺷﻘﯽ وﺑﺪﺑﺨﺖ ودور ازﺳﻌﺎدت
ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دراﯾﻦ ﻣﺎه ﺑﺰرگ ازآﻣﺮزش اﻟﮫﯽ ﻣﺤﺮوم ﺑﻤﺎﻧﺪ
ب – ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر
ﺿﯿﺎﻓﺖ اﻟﮫﯽ درﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک ﺑﺮوﯾﻢ
ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﻮﻣﻦ ﯾﺎ ﺑﮫﺘﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻢ ﻣﺎھﯿﺖ ﺗﻤﺎم ﻋﺒﺎدات راﺑﺪاﻧﯿﻢ ﺗﻤﺎم
ﻋﺒﺎدات ازﺟﻤﻠﻪ ﻧﻤﺎز  ،اﻧﻔﺎق ،ﺣﺞ ،روزه دارای ﻣﺎھﯿﺘﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ وﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﻣﺎھﯿﺖ
اﯾﻦ ﻋﺒﺎدات راه وﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺻﻌﻮدی راﺑﻪ ﻧﺤﻮﺑﮫﺘﺮ و) ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮ( طﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ھﯿﭽﯿﮏ ازﻋﺒﺎدات اززﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﮫﺎدﺗﯿﻦ را ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ واﺳﻼم ﻣﯽ آورﯾﻢ ﺗﺎﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎﻻازاﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ھﻢ ﺑﺮﺧﻮردار ازاﻋﻤﺎل وﻋﺒﺎدات ﺧﺎص ﺧﻮدﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ وﺑﺮﻣﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺴﺌﻮل
ﻻزم وواﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎھﯿﺖ آن راﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺻﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دھﯿﻢ واﯾﻦ ﭼﻘﺪراﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ وﺟﺎی
ﺗﻌﺠﺐ دارد ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﯿﻢ ودرآﺧﺮﺷﻌﺒﺎن ﺑﻪ ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﻓﮑﺮﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ آﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ درﻣﻮرد ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک
رﻣﻀﺎن واﻋﻤﺎل وﻋﺒﺎدات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺎه ﺗﻔﮑﺮوﺗﻔﺤﺺ ﮐﺮده وﻋﻠﻢ وﻣﻌﺮﻓﺖ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﻢ
وﻣﻌﺮﻓﺖ را ﻧﺪارد ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ.
ھﺮﻋﻤﻠﯽ ھﻤﯿﻨﻄﻮراﺳﺖ دوﺷﺨﺺ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ ھﺮدوﯾﮏ ﺟﻮرﺣﺴﺎب ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﺎز ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ھﺮﻋﻤﻠﯽ را
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻮﻓﯿﻖ اﻧﺠﺎﻣﺶ را ﭘﯿﺪا ﻧﮑﻨﯿﻢ ﺣﺎﻻ اﯾﻦ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن را ﺗﻮﻓﯿﻖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﯾﻢ زﻧﺪه ﺑﺎﺷﯿﻢ آﯾﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ دارﯾﻢ

ﮐﻪ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﻣﯽ رﺳﯿﻢ آﯾﺎ ﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ را ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ ﺑﻪ ادای ﻧﻤﺎز ظﮫﺮ ﻣﻮﻓﻖ
ﺧﻮاھﯿﻢ ﺷﺪ ﭘﺲ ﺑﻪ طﻮرﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه را درﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﺑﺨﺼﻮص درﻣﺎه ﻣﺒﺎرک ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺑﻪ ﺟﺎآوردن ﺻﺤﯿﺢ ﻋﺒﺎدات
رااز دﺳﺖ ﻧﺪھﯿﻢ ﻣﺎ ﻧﻤﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺼﯿﺒﺖ ازدﺳﺖ دادن ﺗﻮﻓﯿﻖ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ ؟ اﯾﻦ ﻣﺼﯿﺒﺖ رادرک ﻧﮑﺮده اﯾﻢ .
ﻣﺜﻼ ً اﮔﺰﻧﻤﺎز رااول وﻗﺖ ﻧﺨﻮاﻧﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﻋﯿﺒﯽ ﻧﺪارد ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﻢ واﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ دﭼﺎرﭼﻪ ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ
ﺷﺪه ام وﭼﻪ ﺗﻮﻓﯿﻘﯽ را ازدﺳﺖ داده ام ﻧﻤﯽ ﻓﮫﻤﻢ وﭼﻮن اﯾﻦ رادرک ﻧﮑﺮده ام ﺗﻀﺮع ھﻢ ﻧﺪارم ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ راﮐﻪ
ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﻢ دﯾﮕﺮ ﺗﻀﺮع وزاری ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﺎ ﻣﺎ راﺑﻪ ﻧﻤﺎز ظﮫﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﮐﻦ درﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﺎ دررواﯾﺎت دارﯾﻢ ﻋﺪه ای
ﻧﻤﺎزﺻﺒﺢ راﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ ﭼﺸﻤﺸﺎن ﺑﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺖ زوال ﮐﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .
آﯾﺎ ﭼﺸﻤﯽ ﮐﻪ ظﺎھﺮش ﺑﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﺎطﻨﺶ ﻧﯿﺴﺖ ؟ ﻣﺴﻠﻤﺎً ﺑﺎطﻨﺎً درﺗﻀﺮع اﺳﺖ وﻣﻨﺎﻓﺎﺗﯽ ھﻢ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ
روزﻣﺮه ﻧﺪارد ﭼﻮن اﯾﻦ اﻣﻮری ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ﺑﺎطﻨﯽ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ درﺟﻤﻊ ﺑﺎﺷﯿﺪ وﻟﯽ اﯾﻦ
ﺳﯿﺮ وﺣﺮﮐﺖ وﺟﻮدی را ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ دروﻧﯽ ﺳﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ودروﻧﺎً ﺑﺮاﯾﺘﺎن اﻓﺎﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد وﮐﺎری
ﺑﻪ ظﺎھﺮ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ از اﻣﻮر ﻣﺎدی ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ اﮔﺮ ﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺟﻠﻮﺗﺮ ازرﺳﯿﺪن ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﺑﺎ ﺗﻀﺮع ازﺧﺪا
ﺑﺨﻮاھﯿﻢ ﮐﻪ دراﻧﺠﺎم وظﺎﯾﻔﻤﺎن درﺧﺼﻮص اﻋﻤﺎل ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﯾﻢ وﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ اﮔﺮﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﯾﻢ ﭼﻪ ﻧﻮراﻧﯿﺘﯽ وﭼﻪ ﺑﺮﮐﺎﺗﯽ ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ واﮔﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﻮﯾﻢ ﭼﻪ ﺧﺴﺎرت
ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی را ﺑﺮای ﻣﺎ درﭘﯽ ﺧﻮاھﺪداﺷﺖ.
ﺣﺘﻤﺎً ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﺧﺪاﻣﮫﻤﺎن ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ای ﺑﺮای اﯾﻦ ﺿﯿﺎﻓﺖ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﻮد وﻟﯽ ﭼﻮن ﻧﻤﯽ داﻧﯿﻢ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدن ﭼﻪ اﺛﺮی
دارد وﻧﺒﻮدﻧﺶ ﭼﻪ ﺿﺮری اﺻﻼ ً ﻧﮕﺮان ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .
ﭘﺲ ﻗﺒﻞ ازﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن درآن ﺟﺎﯾﮕﺎھﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﻋﺎ ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد ازﺧﺪا ﺑﺨﻮاھﯿﻢ ﺧﺪاﯾﺎ ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک دارد
ﻣﯽ آﯾﺪ ﻧﮑﻨﺪ ﻧﺘﻮاﻧﻢ روزه ﺑﮕﯿﺮم ﻧﮑﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﯿﺎم ﻟﯿﻠﺶ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﻮم ﺷﺒﮫﺎ را ﺑﺨﻮاﺑﻢ ﺧﻮب  ،اﯾﻦ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻀﺮع از ﺧﺪا
ﺑﺨﻮاھﯿﻢ ﮐﻪ ای ﺧﺪا درھﺎی ﺗﻮﻓﯿﻘﺎت روزاﻓﺰون را ﺑﺮای ﻣﺎﺑﺎزﮐﻦ .
ﻣﺮﺗﺐ ﺑﺎ ﺧﺪادرارﺗﺒﺎط ﺑﺎش درﺳﺤﺮﮔﺎھﺎن  ،درﻧﻤﺎزﺷﺐ ،ھﻨﮕﺎم دﻋﺎ درﺟﻠﺴﺎت واﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺬھﺒﯽ دراﻣﺎﮐﻦ ﻣﺘﺒﺮﮐﻪ
ﺣﺮم ﺣﻀﺮات ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ازاوﺑﺨﻮاھﯿﻢ ﺧﺪاﯾﺎ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﮐﺴﺐ ﻋﻠﻢ وﻣﻌﺮﻓﺖ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻨﺎﯾﺖ
ﺑﻔﺮﻣﺎ ﺧﺪاﯾﺎ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﮐﻦ ﮐﻪ ﻧﻤﺎزھﺎﯾﻤﺎن راﺑﺎ ﺧﺸﻮع وﺧﻀﻮع وﺣﻀﻮر وﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﺎﻣﻞ ازﺟﮫﺖ اوﻗﺎت وﺷﺮاﯾﻂ
اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﺧﺪاﯾﺎ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﮐﻦ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﺧﺪاﯾﺎ ﻣﺎرا ﻣﻮﻓﻖ ﮐﻦ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ درﻣﺎه ﻣﺒﺎرک روزه
ھﺎﯾﻤﺎن راﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﺧﺪاﯾﺎ ﻣﺎ را ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﮐﻦ ﮐﻪ ﺑﺎطﻦ روزه را ﺑﻔﮫﻤﯿﻢ ودرک ﮐﻨﯿﻢ وروزه دار واﻗﻌﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ازﺧﺪا ﺑﺎ ﺗﻀﺮع ﺑﺨﻮاھﯿﻢ ﺧﺪاﯾﺎ اﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﺎه را ﺗﻮان ﺑﺪه ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ درﺿﯿﺎﻓﺖ ﺗﻮ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪﺑﺎ ﺗﻀﺮع
ازﺧﺪا ﺑﺨﻮاھﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ دوﺳﺖ دارﯾﻢ درﻣﺎه ﻣﺒﺎرک ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﻋﻠﯽ اﻻﺗﺼﺎل دراﺧﺘﯿﺎر ﺗﻮﺑﺎﺷﯿﻢ دراﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺤﺎل
اﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎرا ﯾﺎری ﻧﮑﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻦ طﻠﺐ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ درزواﯾﺎی وﺟﻮد ﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ھﺴﺖ ﮐﻪ ازآﻧﮫﺎ درﻓﺮارﯾﻢ ﯾﻌﻨﯽ دﻧﺒﺎل روزﻧﻪ ای ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﻢ ﮐﻪ
زﯾﺮﺑﺎر ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﯿﻢ دوﺳﺖ دارﯾﻢ ﺑﮫﺸﺖ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﮫﺎﻧﻪ ﺑﺪھﻨﺪ .
ﯾﺎزده ﻣﺎه ﺗﻤﺎم ﺗﺮﺷﯽ ﻣﯽ ﺧﻮرﯾﻢ ،ﺣﺒﻮﺑﺎت ﻣﯽ ﺧﻮرﯾﻢ ،ﺳﺮﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮرﯾﻢ  ،آش ﻣﯽ ﺧﻮرﯾﻢ درآﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﺑﺮوﯾﻢ دﮐﺘﺮ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ روزه ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ اﺻﻼ ً ﻧﻤﯽ داﻧﯿﻢ رﯾﺸﻪ اﯾﻨﮫﺎ ازﮐﺠﺎﺳﺖ.
اﮔﺮدردﻧﯿﺎ ﺑﺸﻘﺎب ﻏﺬارا ازﺟﻠﻮﯾﻤﺎن ﺑﺮدارﻧﺪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ اﺟﺎزه ﺑﺪه ازاﯾﻦ ﻏﺬا ھﻢ ﺑﺨﻮرم ﭼﻮن ﺧﻮﺷﻤﺰه اﺳﺖ اﻣﺎ
دراﻣﺮآﺧﺮت ﺑﺸﻘﺎﺑﮫﺎ رادودﺳﺘﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ وﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺣﺪﻋﺒﺎدات ﺑﺴﻨﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺿﯿﺎﻓﺖ درﮐﺠﺎﺳﺖ وﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﮑﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد :
ﺣﺎل ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ اﯾﻦ ﭼﻪ ﺿﯿﺎﻓﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻣﺎﺳﺖ وﺿﯿﺎﻓﺖ درﮐﺠﺎﺳﺖ ﺑﺮای درک اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
وﺑﻄﻮرﮐﻠﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻋﻠﻢ وﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﺎﯾﺪ ازﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﮫﻢ و ﻋﻤﻞ ﻣﺎرا ﯾﺎری ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ طﺎﻋﺎت وﻋﺒﺎدات
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺣﻘﯿﻘﺖ طﺎﻋﺎت وﻋﺒﺎدات ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮاﺳﺖ ﻧﻔﮫﻤﯿﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ طﺎﻋﺎت وﻋﺒﺎدات ھﻤﺎن ﻋﺒﻮدﯾﺖ
اﺳﺖ ھﻤﺎن ﻋﺒﺪﺑﻮدن اﺳﺖ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﮐﺮدن اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن  ،روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ،دل راازﻏﯿﺮﺧﺪاﭘﺎک ﮐﺮدن
اﺳﺖ وﻟﻮ ﺑﺎ ﺗﺮک اﻣﻮر ﻣﺒﺎح  ،درﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن آﯾﺎ ﻣﺎﺣﺮام را ﺗﺮک ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ؟ ﯾﺎ ازﻣﺒﺎح ؟
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﻧﻤﺎزﻣﺎن ﻗﺒﻮل ﺷﻮد روزه ﻣﺎن ﻗﺒﻮل ﺷﻮد وﻋﺒﺎداﺗﻤﺎن ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻗﺮارﺑﮕﯿﺮد
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﺒﺎدت آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﺎرا ازﻏﯿﺮﺧﺪا ﭘﺎک ﮐﻨﺪ اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﭘﺎک
ﻧﮑﺮده اوﺿﺎع واﺣﻮاﻟﻢ ﺧﺮاب اﺳﺖ ﻟﺬا ھﯿﭽﯿﮏ ازﻋﺒﺎداﺗﻢ ﻣﻔﮫﻮﻣﯽ ﻧﺪارد ﻋﺒﺎدﺗﮫﺎی ﻣﺎ ھﯿﭻ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ درﻣﺎ اﯾﺠﺎد
ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﭼﺮا؟ زﯾﺮا دﯾﻦ را ﻏﻠﻂ آﻣﻮﺧﺘﻪ اﯾﻢ اﮔﺮدو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﻢ ﯾﮏ ﻋﻤﺮﻣﺮا ﺑﯿﻤﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ اﮔﺮ اﺳﺮار
ﻧﻤﺎز ﯾﺎ ﺑﻪ طﻮرﮐﻠﯽ ھﺮﻋﺒﺎدﺗﯽ راﻧﻔﮫﻤﯿﻢ ﻋﻤﺮی ھﻢ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ ﺳﻮدی ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ .
اﯾﻦ ﺿﯿﺎﻓﺖ اﻟﮫﯽ ظﺎھﺮی اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺎطﻨﯽ؟
اﯾﻦ ﺿﯿﺎﻓﺖ اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ درﺑﺎطﻦ اﺳﺖ درﺑﺎطﻦ ﻣﯿﮫﻤﺎن ﺧﺪاﯾﯿﻢ  ،ﺑﺎﻧﺨﻮردﻧﮫﺎ ،ﻧﺨﻮاﺑﯿﺪﻧﮫﺎ ،ﻧﺮﻓﺘﻨﮫﺎ ،ﻧﮕﻔﺘﻦ ھﺎ ،اﻣﺎ واﻗﻌﺎً
ﻧﺨﻮردن اﺳﺖ؟ ﯾﺎ درﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺧﻮردن اﺳﺖ درﺑﺎطﻦ .
اﯾﻦ دھﺎن ﺑﺴﺘﯽ دھﺎﻧﯽ ﺑﺎز ﺷﺪ
ﮐﻮ ﺧﻮرﻧﺪ ﻟﻘﻤﻪ ھﺎی راز ﺷﺪ
ﮔﺮﺗﻮاﯾﻦ اﺑﻨﺎن زﻧﺎن ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﯽ
ﭘﺮزﮔﻮھﺮھﺎی اﺟﻼﻟﯽ ﮐﻨﯽ
طﻔﻞ ﺟﺎن ازﺷﯿﺮ ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺎز ﮐﻦ
آن زﻣﺎﻧﺶ ﺑﺎ ﻣﻠﮏ ھﻤﺮاز ﮐﻦ
اﯾﻦ ﻧﺨﻮردن ﻋﯿﻦ ﺧﻮردن اﺳﺖ اﻣﺎ درﮐﺠﺎﺳﺖ؟ اﯾﻦ ﺧﻮردن ﺑﻪ ﻗﻮل ﺷﯿﺦ ﺑﮫﺎﯾﯽ ﻧﺎن وﭘﻨﯿﺮ وﺣﻠﻮا ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ
درﺑﺎطﻦ اﺳﺖ ﺧﺪا ﮐﯽ ﺳﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ؟ ﭼﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده ) اَ
ﻟﺼﻮم ﻟﯽ واﻧﺎ أﺟﺮا ﺑﻪ (  .ﺣﻀﺮت ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺟﻞ
ُ
وﻋﻈﻤﺘﻪ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ روزه ﻣﺎل ﻣﻦ اﺳﺖ ﻣﻦ ﺧﻮدم ﺟﺰای روزه ھﺴﺘﻢ ﭘﺲ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﺑﺮای
ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﺑﺎً طﮫﻮرا ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﺷﺮاب ھﻢ ﭘﺎک اﺳﺖ ھﻢ ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪه .
اﯾﻦ ﺷﺮاب  ،ﺷﺮاﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺟﻮدرا ازﻏﯿﺮﺧﺪا ﭘﺎک ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﺷﺮاب ،ﺷﺮاب رﻣﻀﺎن اﺳﺖ واﯾﻦ ﺷﺮاب را ﻓﻘﻂ
درﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﺑﻪ روزه دار ﻣﯽ دھﻨﺪ.
ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﻧﺴﺎن درﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﺗﺸﻨﻪ اﺳﺖ دﻟﺶ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﺨﻮرد درھﻤﺎن ﺣﺎل ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮرد اﻣﺎ ﻣﯽ
ﺧﻮرد درﮐﺠﺎ؟ درﺑﺎطﻦ .وﻟﯽ درﺑﺎطﻦ ﻧﻤﯽ ﻓﮫﻤﺪ وﻗﺘﯽ ﺧﻮدﻣﺎن راازاﯾﻦ طﺮف ﺻﺎف ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ وﻧﻤﯽ ﺧﻮرﯾﻢ ﺣﺘﻤﺎً آن
طﺮف ﺳﯿﺮاب ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ اﮔﺮدراﯾﻦ طﺮف ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎﺷﯿﻢ درآن طﺮف درﺿﯿﺎﻓﺖ ﺣﻖ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ )ع( ﻣﯽ
ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ :روزه ﺳﭙﺮی از آﺗﺶ اﺳﺖ.
ﺣﺎل اﮔﺮ روزه ھﺎﯾﻤﺎن را ﻣﻮرد ﺗﺪﺑّﺮ ﻗﺮاردھﯿﻢ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ دراﯾﻦ ﭼﻨﺪﺳﺎﻟﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺳﭙﺮی درﻣﻘﺎﺑﻞ آﺗﺶ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﯾﻢ
ﺣ ّﻘﻪ اﺳﺖ ﺗﻌﻠﻖ اﺳﺖ ،ﺣﺮص اﺳﺖ ،ﮐﯿﻨﻪ ﺟﻮﯾﯽ ودﻧﯿﺎ ﺧﻮاھﯽ
ﭼﻮن آﺗﺶ ﮐﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻏﻀﺐ اﺳﺖ ُ ،
اﺳﺖ  .ﺑﻠﮑﻪ ھﻤﻪ ﺟﮫﻨﻢ ھﺎ درﺑﺎطﻦ ﻣﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  .ﮐﺪام ﺿﯿﺎﻓﺖ رﻓﺘﻪ ام روزه ام ﭼﻪ ﺳﭙﺮی ﺷﺪه ؟ اﻣﺎ
روزه واﻗﻌﯽ ھﻢ از آﺗﺶ دوراﺳﺖ وھﻢ ازﺷﺮاب طﮫﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺪن از ﺷﯿﻄﺎن و ﺳﭙﺮی از
آﺗﺶ اﺳﺖ .
و ھﻢ اﯾﻨﮑﻪ راه ﻗﺮب را ﺑﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﻗﺮب ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ .
درﺟﺎت و ﻣﺮاﺗﺐ روزه
 -١روزه ) ﻋﺎم (  :روزه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدداری ﮐﺮدن از ﺧﻮردن و آﺷﺎﻣﯿﺪن و ﺧﻮدداری از ﺑﺮآوردن ﺷﮫﻮات اﺳﺖ .
 -٢روزه ﺧﺎص  :روزه ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺣﻔﻆ ﮔﻮش و ﭼﺸﻢ و دﺳﺖ و زﺑﺎن و ﭘﺎ و ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎء وﺟﻮارح ازﮔﻨﺎھﺎن اﺳﺖ واﯾﻦ
روزه ﺧﺨﻮاص اﺳﺖ.

 -٣روزه ﺧﺎص اﻟﺨﺎص  :روزه ﻗﻠﺐ از ھﻤﺘﮫﺎی ﭘﺴﺖ و اﻓﮑﺎر دﻧﯿﻮی و ﺑﺎزداﺷﺘﻦ آن از ﻏﯿﺮ ﺧﺪا .
ﺧﻮﺷﺎ آﻧﺎن ﮐﻪ داﺋﻢ در ﻧﻤﺎزﻧﺪ ﺧﻮﺷﺎ آﻧﺎن ﮐﻪ داﺋﻢ در ﺻﯿﺎﻣﻨﺪ
اﻣﺎ درﺟﺎت روزه ﮐﻪ ﺑﺮای روزه ﺳﻪ درﺟﻪ اﺳﺖ.
اول روزه ﻋﻮام و آن ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ  .از اﯾﻦ ﮐﻪ در روزھﺎ ﺷﮑﻢ و ﻓﺮج ﺧﻮد را از ﻣﻘﺘﻀﺎی ﺷﮫﻮات اﻧﮫﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
ﻧﻤﺎﯾﯽ و اﯾﻦ ﻧﻮع روزه اﺳﺘﺨﻼص از ﻋﺬاب را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد .
دوم روزه ﺧﻮاص  :و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از آﻧﭽﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﭼﺸﻢ و ﮔﻮش اﻣﺎ روزه ﺧﻮاص ﺑﺎ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ دل از اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎﻓﮑﺎر دﻧﯿﻮﯾﻪ و اﺧﻼق رذﯾﻠﻪ و ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ آن از ﻏﯿﺮ ﺧﺪا و اﻓﻄﺎر اﯾﻦ روزه ھﺎ ﯾﺎ در ﺻﺒﺢ
ﻗﯿﺎﻣﺖ اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻏﯿﺮ ﺧﺪا ﮐﺮدن  ،و ﺣﺎﺻﻞ اﯾﻦ روزه روﮔﺮداﻧﯿﺪن از ﻏﯿﺮ ﺧﺪاﺳﺖ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد )ﻗﻞ ﷲ ﺛﻢ
ذرھﻢ (ﺑﮕﻮ ﺧﺪا و ھﺮ ﭼﻪ ﻏﯿﺮ اوﺳﺖ واﮔﺬار و
اﯾﻦ روزه اﻧﺒﯿﺎء و ﺻﺪﯾﻘﯿﻦ و ﻣﻘﺮﺑﯿﻦ اﺳﺖ و ﺛﻤﺮه اﯾﻦ روزه ﻓﻮز ﺑﻪ ﻣﺸﺎھﺪه ﺟﻤﺎل ﻟﻘﺎی اﻟﮫﯽ اﺳﺖ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ھﯿﭻ ﭼﺸﻤﯽ ﻧﺪﯾﺪه و ھﯿﭻ ﮔﻮﺷﯽ ﻧﺸﻨﯿﺪه و ﺑﺨﺎطﺮ اﺣﺪی ﺧﻄﻮر ﻧﮑﺮده اﺳﺖ و ﺑﺪان ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎی
اﺧﺒﺎر ﻣﺘﻮاﺗﺮه و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺟﻤﻌﯽ از ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮﮔﺎه ﮐﺴﯽ ﺧﺎﻟﺺ از ﺑﺮای ﺧﺪا ﻣﺎه رﻣﻀﺎن
را روزه ﺑﺪارد و در آن ﻣﺎه ﺑﺎطﻦ را از اﺧﻼق ذﻣﯿﻤﻪ ﭘﺎک ﺳﺎزد و اﻋﻀﺎی ظﺎھﺮه ﺧﻮد را از ﻣﻌﺎﺻﯽ ﻧﮕﺎه دارد و از
ﺣﺮام در ﺧﻮردن و ﭘﻮﺷﺎک و ﻣﺴﮑﻦ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﺪ و ﺑﺠﺰ ﺣﻼل ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﺨﻮرد و در ﺧﻮردن ﺣﻼل ھﻢ اﻓﺮاط ﻧﮑﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﻨﺤﻮی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ھﺮ وﻗﺖ روز و ﺷﺐ اﻟﻢ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ را ﺑﯿﺎﺑﺪ و ﻓﯽ اﻟﺠﻤﻠﻪ ﻣﻮاظﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺮ ﻧﻤﺎز ھﺎی ﻧﺎﻓﻠﻪ و
ﻣﺴﺘﺤﺒﯽ و ﺑﻌﻀﯽ از ادﻋﯿﻪ و آداﺑﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک ﺳﻨﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ
و ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﻐﻔﺮت اﻟﮫﯽ و ﺧﻼص از ﻋﺬاب اﺧﺮوی ﻣﯽ ﮔﺮدد ﭘﺲ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ از طﺎﯾﻔﻪ ﻋﻮام ﺑﺎﺷﺪ ﺻﻔﺎی
ﻧﻔﺴﯽ از ﺑﺮای او ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﺳﺘﺠﺎﺑﺖ دﻋﺎھﺎی او ﮔﺮدد و اﮔﺮ از ﻋﻠﻤﺎء و اھﻞ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﺎﺷﺪ
ﻟﺸﮑﺮ ﺷﯿﻄﺎن از ﺣﻮاﻟﯽ ﻗﻠﺐ او ﮐﻮچ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از ﺑﺮای او اﺳﺮار ﻣﻠﮑﻮﺗﯿﻪ روﺷﻦ و ﻣﻨﮑﺸﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد و از ﻓﯿﺎض
اﻧﻮار ﺑﺮ دﻟﮫﺎی ﭘﺎک اﻓﺎﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﻼک اﺳﺎﺳﯽ در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮھﺒﺖ ﻋﻈﻤﯽ ﮐﻢ ﺧﻮردن اﺳﺖ .
ﭘﺲ ﺿﯿﺎﻓﺖ ﺣﻖ  ،ﻧﺨﻮردن ھﺎ و ﺳﺨﺘﯽ ھﺎ و در ﺑﺎطﻦ ﺧﻮردن ھﺎ و ﻟﺬﺗﮫﺎی ﻣﻌﻨﻮی و راﺣﺘﯽ و آراﻣﺶ اﺑﺪی اﺳﺖ
آری ﻋﺒﻮدﯾﺖ و ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺣﻖ در از ﺧﻮد ﮔﺬﺷﺘﻦ اﺳﺖ روزه ھﻢ ﮔﻮﺷﻪ ای از اﯾﻦ ﻋﺒﻮدﯾﺖ اﺳﺖ ﻋﺒﻮدﯾﺖ ﯾﻌﻨﯽ
اﻧﺴﺎن آﻧﭽﻪ را در ﺣﯿﺎت دﻧﯿﻮی و ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ ھﻤﻪ را ﺗﺮک ﮔﻮﯾﺪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺣﯿﺎت
ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ﺧﻮش اﺳﺖ و ﺑﺮاﯾﺶ ﻟﺬت دارد ھﻤﻪ آﻧﮫﺎ را رھﺎ ﺑﮑﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻣﺴﯿﺮ ﻋﺒﻮدﯾﺖ ﻗﺪم ﺑﮕﺬارد .
ﭘﺲ داﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ روزه اﮔﺮ روزه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ روزه دھﺎن ﺑﺴﺘﻦ ﻧﯿﺴﺖ و روزه ﺗﻨﮫﺎ اﺟﺘﻨﺎب از ﺧﻮردن و
آﺷﺎﻣﯿﺪن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻏﯿﺒﺖ ﺑﺮادر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺶ را ﺑﮑﻨﺪ روزه اش ﺑﺎطﻞ و وﺿﻮﯾﺶ ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ ﺑﻌﺪ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ
اﮔﺮ ﺑﻤﯿﺮد در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ روزه دار اﺳﺖ ﻣﺮده اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺣﺮام ﺧﺪا را ﺣﻼل ﮐﺮده اﺳﺖ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ روزه را
ﺑﺎطﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﮑﯽ ظﻠﻢ اﺳﺖ ) ﮐﻢ ﯾﺎ زﯾﺎدش ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪارد ( ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ روزه داری  ،ﭼﻪ در ھﻨﮕﺎم روزه و ﭼﻪ در
ھﻨﮕﺎم اﻓﻄﺎر اﮔﺮ ذره ای دﻟﯽ را ﺑﯿﺎزاری ﺑﺎطﻨﺎً روزه در ﺗﻮ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﻧﺪارد .
ﻣﺎدران ﭼﻨﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن اﺣﺴﺎس ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺟﺎزه ﻣﯽ دھﻨﺪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪ را ﻟﻪ
ﮐﻨﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﻣﺎﻟﮏ وﺟﻮد او ھﺴﺘﯽ ؟ اﺻﻼ ً ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ دل ﺑﭽﻪ ام ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻣﻦ آزرده ﺷﻮد در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﻄﻠﻖ
دﺳﺘﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﻧﮑﻦ  ،ﻏﯿﺒﺖ ﻧﮑﻦ  .ﻣﻄﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ دھﺎﻧﺖ را ﺑﺒﻨﺪ  ،ﮔﻮش ﺧﻮد را ﻣﺠﺮا ﺑﺮای
ﺷﻨﯿﺪن ﺣﺮﻓﮫﺎی ﻟﻐﻮ و ﺑﺎطﻞ و ﺑﯿﮫﻮده  ،ﻗﺮار ﻧﺪه – اھﻞ ﺷﺮک و ﮐﺒﺮ و اﻓﺘﺮاء  ،ﻏﯿﺒﺖ  ،ﺳﻮء ظﻦ و ﻣﻌﺎﺻﯽ دﯾﮕﺮ
ﻧﺒﺎﺷﯽ ﺑﻠﮑﻪ از روزه داراﻧﯽ ﺑﺎش ﮐﻪ ﻗﻠﺒﺸﺎن را از ﻣﻌﺎﺻﯽ و ﻋﯿﺒﮫﺎ ﭘﺎک ﮐﺮده اﻧﺪ .
روزه :

اﺳﺮار روزه  :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠﻢ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ  :روزه ﺳﭙﺮ آﺗﺶ اﺳﺖ  .و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮد روزه
دار ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻏﯿﺒﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ را ﻧﮑﻨﺪ در ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ در رﺧﺘﺨﻮاﺑﺶ ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ .
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮد ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ روزه ﺑﺮای ﻣﻦ اﺳﺖ و ﻣﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﭘﺎداش ﻣﯽ دھﻢ ﺷﺨﺺ روزه
دار را دو ﺷﺎدی اﺳﺖ ﯾﮑﯽ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻓﻄﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و دﯾﮕﺮ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرش را ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻗﺴﻢ
ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ در دﺳﺖ اوﺳﺖ ﺑﻮی ﺑﺪ دھﺎن روزه دار ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ اﺳﺖ در ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺧﻮﺷﺒﻮ ﺗﺮ از ﺑﻮی ﻣﺸﮏ اﺳﺖ .
اﻣﺎم ﮐﺎظﻢ )ع( ﻓﺮﻣﻮد ای روزه داران ﻗﺒﻞ از ظﮫﺮ ﺑﺨﻮاﺑﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ روزه دار را در رﺧﺘﺨﻮاﺑﺶ آب و ﻏﺬا ﻣﯽ
دھﺪ.
روزه از آن ﺟﮫﺖ ﺳﭙﺮ آﺗﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ آﺗﺶ ﻏﻀﺐ و ﺷﮫﻮت را ﮐﻪ آﺗﺶ ﺟﮫﻨﻢ را در زﻧﺪﮔﯽ دﻧﯿﺎ ﺷﻌﻠﻪ ور ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
و در ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺮوز ﻣﯽ دھﻨﺪ دﻓﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
و از اﯾﻦ ﺟﮫﺖ روزه دار ﺑﻪ ﻣﺠﺮد ﻏﯿﺒﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن از ﺟﺮﮔﻪ ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ در ﻗﺮآن
ﻋﺰﯾﺰ آﻣﺪه ﻏﯿﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮدار ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﯿﺒﺘﺶ را ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﺧﻮد ﻧﻮﻋﯽ ﺧﻮردن
اﺳﺖ .
و اﯾﻨﮑﻪ از ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎم ﻋﺒﺎدات روزه را ﺑﻪ ﺧﺪا اﺧﺘﺼﺎص داده در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﻋﺒﺎدات ﺑﺮای ﺧﺪاﺳﺖ ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ
ﮐﻌﺒﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ داده در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺗﻤﺎم زﻣﯿﻦ از آن اوﺳﺖ و اﯾﻦ دو ﺟﮫﺖ دارد .
 -١ﻗﻮام روزه ﺑﺎ ﺗﺮک و ﺧﻮد ﻧﮕﮫﺪاری اﺳﺖ و ﺗﺮک و ﺧﻮد ﻧﮕﮫﺪاری ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﺳﺮی اﺳﺖ و ﻋﻤﻞ و ﻓﻌﻠﯽ در آن
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﻋﺒﺎدات در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﻣﺮدم اﺳﺖ ﭘﺲ ﺟﺰ ﺧﺪا ﮐﺴﯽ از روزه ﺧﺒﺮ
ﻧﺪارد ﻟﺬا ﻓﺮﻣﻮده روزه ﺑﺮای ﻣﻦ اﺳﺖ .
 -٢اﯾﻨﮑﻪ روزه ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ دﺷﻤﻦ ﺧﺪاﺳﺖ زﯾﺮا وﺳﯿﻠﻪ ﺷﯿﻄﺎن در ﻓﺮﯾﺐ اﻧﺴﺎن ﺷﮫﻮات اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﺧﻮردن و
آﺷﺎﻣﯿﺪن ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﮫﻮات ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ روزه ﺧﻠﻊ ﺳﻼح دﺷﻤﻦ اﺳﺖ .
ﻟﺬا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠﻢ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﺷﯿﻄﺎن از راه ﺧﻮن در وﺟﻮد ﻓﺮزﻧﺪان آدم ﺟﺮﯾﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
ﭘﺲ ﻣﺤﻞ ﻋﺒﻮر ﺷﯿﻄﺎن را ﺑﺎ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺗﻨﮓ ﮐﻨﯿﺪ .
ﺷﮫﻮات ﭼﺮاﮔﺎه و ﻣﺮاﺗﻊ ﺷﯿﺎطﯿﻦ اﺳﺖ و از اﯾﻦ ﺟﮫﺖ ﺑﻮی دھﺎن روزه دار از ﺑﻮی ﻣﺸﮏ در ﻧﺰد ﺧﺪا ﺧﻮش ﺗﺮ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮش ﺑﻮﯾﯽ روح ﻣﯽ ﺷﻮد و روح در ﻧﺰد ﺧﺪا ھﻤﺎن ارزش را دارد ﮐﻪ ﺑﺪن در ﻧﺰد اﻧﺴﺎن دارد ﺧﺪای
ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺷﺎره ﮐﺮده ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ .
)ﻣﺎ ﻋﻨﺪﮐﻢ ﯾﻨﻔﺪ و ﻣﺎ ﻋﻨﺪا ﷲ ﺑﺎق ( ﺳﻮره ﻧﺤﻞ آﯾﻪ  ٩۶آﻧﭽﻪ در ﻧﺰد ﺷﻤﺎﺳﺖ ) ﺟﺴﻢ ھﺎ ( ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽ ﺷﻮد و
آﻧﭽﻪ ﻧﺰد ﺧﺪاﺳﺖ ) روح ( ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ اﺳﺖ و ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻌﻤﺘﮫﺎی دﻧﯿﺎﯾﯽ ﻓﺎﻧﯽ و ﻧﻌﻤﺘﮫﺎی آﺧﺮت ﺟﺎوﯾﺪان
اﺳﺖ .
)آری ﺑﺮای ﺣﺼﻮل ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت اﺧﺮوی و ﻣﺘﺼﻒ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻓﻀﺎﺋﻞ و ﮐﻨﺘﺮل و ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻏﺮاﺋﺰ و ﭘﯿﮑﺎر ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ
راه روزه اﺳﺖ  ،روزه ھﻢ ﺗﺨﻠﯿﻪ اﺳﺖ و ھﻢ ﺗﺼﻔﯿﻪ و ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺪن از ﺷﯿﻄﺎن و ﺳﭙﺮی از آﺗﺶ اﺳﺖ و ھﻢ اﯾﻨﮑﻪ
راه ﻗﺮب را ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﻗﺮب ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ .
ﺧﯿﻠﯽ ﻗﺒﻞ از ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک آﺷﻨﺎ ﺷﺪ و از آن ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮد و زﻣﯿﻨﻪ را آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺖ .
ﺣﺪﯾﺜﯽ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ) ع( اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮاﺗﺐ روزه  ،و ﺣﻘﯿﻘﺖ روزه را ﻋﻨﻮان ﮐﺮده و ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ روزه ﯾﮏ ﺷﺮط
دارد وﻣﺤﺘﺎج اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮط ﺣﻔﻆ ﺷﻮد وﺑﻪ ﻗﺪری ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮط ﺧﻠﻞ وارد ﺷﻮد ﺧﻠﻞ درﺑﻄﻦ وﺣﻘﯿﻘﺖ روزه
اﺳﺖ واﯾﻦ ﺷﺮط ازﺷﺮاﯾﻂ اﺗﻤﺎم روزه واﮐﻤﺎل آن روزه اﺳﺖ درﻣﺎه ﻣﺒﺎرک ﺧﻮردن ھﺎ وآﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯿﮫﺎ ﺑﺎطﻨﯽ ووﺟﻮدی
اﺳﺖ واﯾﻦ دردرون اﺳﺖ درون ﺑﺎﯾﺪ ازھﻤﻪ ﭼﯿﺰ آراﻣﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ازھﺮﭼﻪ ﻏﯿﺮﺧﺪاﺳﺖ دردرون ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ھﯿﭻ

ﭼﯿﺰ ﺗﺰﻟﺰل ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮدﺗﺎن ازﺧﺪاﺑﺨﻮاھﯿﺪراه ﺗﻮﺣﯿﺪرا اﺑﺘﺪادرﻓﮫﻢ وﺳﭙﺲ درﻋﻤﻠﺘﺎن ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺎز ﮐﻨﺪ
ازﺧﺪاﺑﺨﻮاھﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻓﮑﺎر واﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﺎراازﺷﺮﮐﮫﺎ ﭘﺎک ﮐﻨﺪوﺳﭙﺲ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻋﻤﻠﺶ را ﻋﻨﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ  .ﺳﺴﺘﯽ ھﺎ
ازﻋﺪم ﺑﯿﻨﺶ ﺗﻮﺣﯿﺪی اﺳﺖ ﭘﺲ اﮔﺮ ﻣﻦ ﺳﺴﺘﯽ دارم ازﺧﺪادورم ﭼﻮن ﺳﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﺧﺪا ﻧﻤﯽ ﺳﺎزد .
ﭘﺲ زواﯾﺎی وﺟﻮدﯾﺘﺎن راازھﺮﮔﻮﻧﻪ آﻟﻮدگ ﯾﺎک ﮐﻨﯿﺪ ﺟﺴﻢ وﺟﺎن ﺧﻮدرا از آﻟﻮدﮔﯿﮫﺎ وﻧﺎﭘﺎﮐﯽ ھﺎ ﭘﺎک ﮐﺮده وﺑﺮاﺋﺖ
ﺑﺠﻮﯾﯿﺪ وﭘﻨﺎه ﺑﺒﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ازآﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ اﺳﺖ ﺑﺘﺮس از آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮرا ﻧﮫﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ
اﺻﻼ ً ﺟﺎن ﻣﺎل ﺧﺪاﺳﺖ واﻣﺎﻧﺖ اوﺳﺖ اﻣﺎﻧﺘﺶ را درﻣﻌﺮض وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﺧﻮدش ﻗﺮارﺑﺪه ﺑﮕﺬار درﺟﺎذﺑﻪ اواﻣﺮ
اﻟﮫﯽ ودورازﻧﻮاھﯽ اوﺑﺎﺷﺪ ﺳﮑﻮت وﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻌﻘﻞ وﺗﻔﮑﺮ راﻻزﻣﻪ وﺟﻮدت ﺑﮑﻦ
ﯾﮏ ﻋﻤﺮﺟﺎﻧﺖ را ﺑﻪ ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪی ھﺮﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﺮدی ھﺮﭼﻪ ﻧﻔﺲ اﻣﺎره ﮔﻔﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدی ﯾﮏ
ﻋﻤﺮاﺳﺖ اﯾﻦ ﻻﻣﭗ ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ دروﺟﻮد ﻣﺎروﺷﻦ اﺳﺖ ﺑﯿﺎ ﺑﺮای ﯾﮑﺒﺎرھﻢ ﮐﻪ ﺷﺪه اﯾﻦ ﻻﻣﭗ ھﻮی وھﻮس ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ
را درﺟﻤﯿﻊ ﺟﮫﺎت ﺧﺎﻣﻮش ﺳﺎزﯾﻢ آﻧﮕﺎه ﮐﻪ وﺟﻮد ﭘﺎک وﺗﻄﮫﯿﺮﺷﺪ ﻧﻮرﺣﻖ ﺟﻠﻮه ﮔﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد
)دﯾﻮ ﭼﻮﺑﯿﺮون رود ﻓﺮﺷﺘﻪ درآﯾﺪ(
 -٣روزه رﻣﻀﺎن ﻣﺤﺒﻮب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ )ص( و اﻣﺎم )ع( ﺑﻮد
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﻣﻦ از دﻧﯿﺎ ﺳﻪ ﭼﯿﺰ را دوﺳﺖ دارم
 -١روزه در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  -٢ﺷﻤﺸﯿﺮ زدن در راه ﺧﺪا
 -٣ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺘﻦ ﻣﮫﻤﺎن  -۴روزه اوﻟﯿﻦ ﭘﺮﺳﺶ در ﻗﯿﺎﻣﺖ اﺳﺖ
اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :اوﻟﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻨﺪه در ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺶ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻧﻤﺎزھﺎی
واﺟﺐ  ،زﮐﺎت  ،روزه  ،ﺣﺞ  ،ﺟﮫﺎد و وﻻﯾﺖ اھﻞ ﺑﯿﺖ ﻋﺼﻤﺖ و طﮫﺎرت و اﻓﺰودﻧﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ وﻻﯾﺖ ﻣﺎ ﺑﻤﯿﺮد
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻧﻤﺎز ،زﮐﺎت  ،روزه وﺣﺞ وی را ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد.
 -۵روزه از اﺑﻮاب ﻧﯿﮑﯽ اﺳﺖ اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ  :روزه ﺳﭙﺮ آﺗﺶ ﺟﮫﻨﻢ اﺳﺖ
 -۶روزه ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم )ص( ﺧﻄﺎب ﮐﺮد و ﻓﺮﻣﻮد ای اﺣﻤﺪ ﻋﺒﺎدت ده ﭼﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺟﺰء آن در طﻠﺐ ﺣﻼل
اﺳﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرا ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺒﺎدت ﭼﯿﺴﺖ ؟
ﻧﺪا رﺳﯿﺪ ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺒﺎدت روزه اﺳﺖ ای اﺣﻤﺪ اﯾﺎ ﻣﯽ داﻧﯽ ﻣﯿﺮاث روزه داری ﭼﯿﺴﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺖ ﺧﯿﺮ
– ﻧﺪا رﺳﯿﺪ ﻣﯿﺮاث روزه ﮐﻢ ﺧﻮردن و ﮐﻢ ﮔﻔﺘﻦ اﺳﺖ
 -٧روزه ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺮوج از اﯾﻤﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد
اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ  :ﮐﺴﯿﮑﻪ ﺑﻪ زﻧﺎ ﺑﭙﺮدازد از داﯾﺮه اﯾﻤﺎن ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮد وﮐﺴﯿﮑﻪ ﺷﺮاب ﺑﻨﻮﺷﺪ از زﻣﺮه
ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد و ﮐﺴﯿﮑﻪ ﯾﮏ روز از روزه ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن را ﺑﺪون ﻋﺬر اﻓﻄﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ از داﯾﺮه ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺧﺎرج ﻣﯽ
ﮔﺮدد .
اوﻟﮫﺎ – ﯾﺬوب اﻟﺤﺮام ﻓﯽ ﺟﺴﺪه – اول :ﺣﺮام را از ﺟﺴﺪ وی دور ﻣﯽ ﺳﺎزد .
اﻟﺜﺎﻧﯿﻪ – ﯾﻘﺮب ﻣﻦ رﺣﻤﻪ ﷲ ﻋﺰوﺟﻞ – دوم  :او را ﺑﻪ رﺣﻤﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ ﺳﺎزد
اﻟﺜﺎﻟﺜﻪ – ﯾﮑﻮن ﻗﺪ ﮐﻔﺮ ﺧﻄﯿﺌﺘﻪ آدم اﺑﯿﻪ -ﺳﻮم :روزه را ﻣﺎﯾﻪ ﻋﻔﻮ ﺧﻄﺎی ﭘﺪرش آدم ﻗﺮار دھﺪ .
اﻟﺮاﺑﻌﻪ – ﯾﮫﻮن ﷲ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﮑﺮات اﻟﻤﻮت – ﭼﮫﺎرم  :دﺷﻮارﯾﮫﺎی ھﻨﮕﺎم ﻣﻮت ﺑﺮ او آﺳﺎن ﺷﻮد
اﻟﺨﺎﻣﺴﻪ – اﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﺠﻮع و اﻟﻌﻄﺶ ﯾﻮم اﻟﻘﯿﺎﻣﻪ – ﭘﻨﺠﻢ  :روزه را ﻣﺎﯾﻪ اﻣﺎن از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﺗﺸﻨﮕﯽ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ
ﻗﺮار داد .
 -۶اﻟﺴﺎدﺳﻪ -ﯾﻌﻄﯿﻪ ﷲ ﺑﺮاﺋﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎر – ﺷﺸﻢ -ﺑﺮاﺋﺖ ازآﺗﺶ را ﺑﻪ اواﻋﻄﺎﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
-٧اﻟﺴﺎﺑﻌﻪ – ﯾﻄﻌﻤﻪ ﻣﻦ طﯿﺒﺎت اﻟﺠﻨﻪ – ھﻔﺘﻢ – از ﻏﺬاھﺎی ﺑﮫﺸﺖ ﻧﺼﯿﺐ وی ﮐﻨﺪ .

ﯾﮑﯽ از ﺧﺼﻠﺘﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﻣﻦ روزه دار ﻋﻄﺎ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ روزه را ﻣﺎﯾﻪ ﻋﻔﻮ ﺧﻄﺎی ﭘﺪرش ﺣﻀﺮت آدم ﻋﻠﯿﻪ
اﻟﺴﻼم ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ .
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺣﻀﺮت آدم وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از ﻣﯿﻮه ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ﺗﻨﺎول ﮐﺮد در ﺷﮑﻢ وی ﺳﯽ روز ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﺮاﯾﻦ
اﺳﺎس ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ذرﯾﻪ او ﺳﯽ روز  ،روزه داری را واﺟﺐ ﮔﺮداﻧﺪ و ﺑﺮای ﺧﻮد ﺣﻀﺮت آدم ﻧﯿﺰ ﺳﯽ روز  ،روزه واﺟﺐ
ﺑﻮده اﺳﺖ ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ ﺳﯽ روز  ،روزه را ﺑﺮای اﻣﺖ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺪر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .
ﻓﻮاﺋﺪ و آﺛﺎر روزه
 -١روزه ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﻮﯾﺖ اﺧﻼﺻﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺣﻀﺮت زھﺮا ﺳﻼم ﷲ ﻋﻠﯿﮫﺎ در ﺧﻄﺒﻪ زﯾﺒﺎی ﺧﻮد ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﻓﺮض
ﷲ اﻟﺼﯿﺎم ﺗﺜﺒﯿﺘﺎ ﻟﻼﺧﻼص
ﺧﺪاوﻧﺪ روزه را واﺟﺐ ﮔﺮداﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﻠﻮص و اﺧﻼص را در زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎﻧﮫﺎ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ
 -٢ﻗﺎل ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم و ﺻﻮم ﺷﮫﺮ رﻣﻀﺎن ﻓﺎﻧﻪ ﺟﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﺬاب ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ )ع( ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ روزه در ﻣﺎه
ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﺳﭙﺮ ﻧﺠﺎت از ﻋﺬاب اﻟﮫﯽ اﺳﺖ
 -٣رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺣﮑﻤﺖ و ﯾﻘﯿﻦ از ﻓﻮاﺋﺪ روزه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯿﻪ و اﻟﻪ و ﺳﻠﻢ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ در ﻣﻌﺮاج ﺑﻪ
ﭘﺮوردﮔﺎرﻋﺮض ﮐﺮدم ﻣﯿﺮاث روزه داری ﭼﯿﺴﺖ ؟
ﻧﺪا رﺳﯿﺪ  .اﻟﺼﻮم ﯾﻮرث واﻟﺤﮑﻤﻪ ﺗﻮرت اﻟﻤﻌﺮﻓﻪ ﺗﻮرث اﻟﯿﻘﯿﻦ ﻓﺎذا اﺳﺘﯿﻘﻦ اﻟﻌﺒﺪ ﻻﯾﺒﺎﻟﯽ ﮐﯿﻒ اﺻﺒﺢ ﺑﻌﺴﺮ ام ﯾﺴﺮ
.
روزه ﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺣﮑﻤﺖ در اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺣﮑﻤﺖ ﻣﺎﯾﻪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺳﺖ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﺎﯾﻪ ﺣﺼﻮل ﯾﻘﯿﻦ
در ﺟﺎن اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﺑﻨﺪه ای ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﻣﯽ رﺳﺪ اﺑﺎﺋﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ وی ﻣﯽ ﮔﺬرد در
ﺳﺨﺘﯽ و ﻧﺎراﺣﺘﯽ و ﯾﺎ در آﺳﺎﻧﯽ .
 -۴از ﻓﻮاﺋﺪ روزه ﭘﺎداش ﺑﺮﺗﺮ و ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن روزه دار .
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺒﺎرک و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ روزه ﻣﺎل ﻣﻦ اﺳﺖ و ﻣﻦ ﭘﺎداش روزه دار را ﺧﻮاھﻢ داد .
 -۵از ﻓﻮاﯾﺪ روزه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ روی ﺷﯿﻄﺎن را ﺳﯿﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﻮﺟﺐ رﺷﺪ ﺑﺪن اﺳﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ آﯾﺎ آﮔﺎه
ﻧﺴﺎزم ﺷﻤﺎ را از ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺪان ﺑﭙﺮدازﯾﺪ ﺷﯿﻄﺎن از ﺷﻤﺎ دور ﻣﯽ ﺷﻮد ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻐﺮب از ﻣﺸﺮق ﻓﺎﺻﻠﻪ
دارد اﺻﺤﺎب ﻋﺮض ﮐﺮدﻧﺪ آری ﯾﺎ رﺳﻮل ﷲ آﮔﺎھﻤﺎن ﺳﺎز ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ روزه روی ﺷﯿﻄﺎن را ﺳﯿﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺻﺪﻗﻪ دادن ﮐﻤﺮ ﺷﯿﻄﺎن را ﻣﯽ ﺷﮑﻨﺪ ﻣﺤﺒﺖ و دوﺳﺘﯽ در راه ﺧﺪا ﺗﻌﺎون و ھﻤﮑﺎری در اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﺳﻠﻄﻪ
و اﺳﺘﯿﻼی ﺷﯿﻄﺎن را ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﺳﺘﻐﻔﺎر و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﺴﻮی ﺧﺪا رگ ﺣﯿﺎت او را ﭘﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
و در اداﻣﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﻟﮑﻞ ﺷﯽء زﮐﺎت و زﮐﺎت اﻻ ﺑﺪان اﻟﺼﯿﺎم .
ﺑﺮای ھﺮ ﭼﯿﺰی زﮐﺎﺗﯽ اﺳﺖ وزﮐﺎت ﺑﺪن ،روزه داری اﺳﺖ .
 -۶از ﻓﻮاﺋﺪ روزه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﺳﺘﺠﺎﺑﺖ دﻋﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯿﻪ و اﻟﻪ و ﺳﻠﻢ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ
ﭼﮫﺎر ﻣﻮرد از ﻣﻮاردی ﮐﻪ دﻋﺎی آﻧﺎن ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد و اﺑﻮاب رﺣﻤﺖ آﺳﻤﺎﻧﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ دﻋﺎی آن ﮔﺸﻮده ﻣﯽ
ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﺮش اﻟﮫﯽ راه ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .
 -١دﻋﺎی ﭘﺪر درﺑﺎره ﻓﺮزﻧﺪ  -٢دﻋﺎی ﻣﻈﻠﻮم ﻋﻠﯿﻪ ظﺎﻟﻢ  -٣دﻋﺎی زوار ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﺗﺎ ﺑﺎزﮔﺮدد  -۴دﻋﺎی ﺷﺨﺺ روزه
دار ﺗﺎ اﻓﻄﺎر ﮐﻨﺪ .
 -٧اﺛﺮ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ روزه
از ﻓﻮاﺋﺪ ﻣﮫﻢ روزه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ روح اﻧﺴﺎن را ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اراده اﻧﺴﺎن را ﻗﻮی و ﻏﺮاﺋﺰ او را ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
روزه دار ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﺎل روزه ﺑﺎ وﺟﻮد ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﺗﺸﻨﮕﯽ از ﻏﺬا و آب و ﻟﺬت ﺟﻨﺴﯽ ﭼﺸﻢ ﺑﭙﻮﺷﺪ و ﻋﻤﻼ ً ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ زﻣﺎم ﻧﻔﺲ ﺳﺮﮐﺶ را دردﺳﺖ ﮔﯿﺮد.
ص ١١

اﻟﺘﮫﺎب ﺑﺴﯿﻂ و ﻣﺰﻣﻦ  ،دﻣﻠﮫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و داﺧﻠﯽ  ،ﺳﻞ  ،روﻣﺎﺗﯿﺴﻢ  ،ﻧﻘﺮس اﺳﺘﺴﻘﺎء  ،ﻧﻮراﺳﺘﻨﯽ  ،ﻋﺮق
اﻟﻨﺴﺎء  ،ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی ﭼﺸﻢ  ،ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی ﺟﻠﻮی ﮐﺒﺪ و ﺑﯿﻤﺎرﯾﮫﺎی دﯾﮕﺮ دارد .
 -١٠روزه ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮی ﺑﺮای ﭘﺮورش روح ﺗﻘﻮا و ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎری در ﺗﻤﺎم زﻣﯿﻨﻪ ھﺎ و ھﻤﻪ اﺑﻌﺎد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :
)ﯾﺎ اﯾﮫﺎ اﻟﺬﯾﻦ اﻣﻨﻮا ﮐﺘﺐ ﻋﻠﯿﮑﻢ اﻟﺼﯿﺎم ﮐﻤﺎ ﮐﺘﺐ ﻋﻠﯽ اﻟﺬﯾﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﮑﻢ ﻟﻌﻠﮑﻢ ﺗﺘﻘﻮن ( ای اﻓﺮادی ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آورده
اﯾﺪ روزه ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﻤﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺷﺎﯾﺪ ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎر ﺷﻮﯾﺪ .
آری اﺛﺮات ﭘﺮ ﺑﺎر اﯾﻦ ﻓﺮﯾﻀﻪ اﻟﮫﯽ ﺻﺪ در ﺻﺪ ﻋﺎﺋﺪ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد و آن راﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ و ﮔﻮارا
ﻣﯽ ﺳﺎزد آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﺳﺨﺘﯽ و ﻣﺸﻘﺖ اﯾﻦ ﻋﺒﺎدت را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد آری از ﺧﺪا ﺑﺨﻮاھﯿﻢ ﻓﮫﻢ روزه را ﺑﻪ ﻣﺎ
ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﺪ ﺑﻔﮫﻤﯿﻢ ﮐﻪ روزه ﭼﯿﺴﺖ ؟ ﺗﺎ ﻟﺬت ﻋﺒﺎدت را ﺑﮫﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ درک ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ .
در ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن
رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ در آﺧﺮ ﺟﻤﻌﻪ ﺷﻌﺒﺎن رﺳﻮل اﮐﺮم )ص( در ﺟﻤﻊ اﺻﺤﺎب ﺧﻄﺒﻪ ای ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ﭘﺲ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ اﯾﮫﺎ
اﻟﻨﺎس ﺑﺪرﺳﺘﯿﮑﻪ رو ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﻤﺎ ﻣﺎه ﺧﺪا ﺑﺎ ﺑﺮﮐﺖ و رﺣﻤﺖ و آﻣﺮزش  ،ﻣﺎھﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺰد ﺧﺪا
ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻣﺎھﮫﺎ اﺳﺖ و روزھﺎﯾﺶ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ روزھﺎ اﺳﺖ و ﺷﺒﮫﺎﯾﺶ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺷﺒﮫﺎ اﺳﺖ و ﺳﺎﻋﺘﮫﺎﯾﺶ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ
ﺳﺎﻋﺘﮫﺎ اﺳﺖ و آن ﻣﺎھﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪه اﻧﺪ ﺷﻤﺎ را در آن ﺑﻪ ﺳﻮی ﺿﯿﺎﻓﺖ ﺧﺪا و ﮔﺮدﯾﺪه اﯾﺪ در آن از اھﻞ
ﮐﺮاﻣﺖ ﺧﺪا  ،ﻧﻔﺴﮫﺎی ﺷﻤﺎ در آن ﺛﻮاب ﺗﺴﺒﯿﺢ دارد ﺧﻮاب ﺷﻤﺎ ﺛﻮاب ﻋﺒﺎدت دارد و ﻋﻤﻠﮫﺎی ﺷﻤﺎ در آن ﻣﻘﺒﻮل
اﺳﺖ و
دﻋﺎھﺎی ﺷﻤﺎ در آن ﻣﺴﺘﺠﺎب اﺳﺖ  .ﭘﺲ ﺳﺆال ﮐﻨﯿﺪ از ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﺑﺎ ﻧﯿﺘﮫﺎی درﺳﺖ و دﻟﮫﺎی ﭘﺎﮐﯿﺰه از
ﮔﻨﺎھﺎن و ﺻﻔﺎت ذﻣﯿﻤﻪ ﮐﻪ ﺗﻮﻓﯿﻖ دھﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮای روزه داﺷﺘﻦ در آن و ﺗﻼوت ﮐﺮدن ﻗﺮآن در آن ﺑﺪرﺳﺘﯿﮑﻪ
ﺷﻘﯽ و ﺑﺪ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺮوم ﮔﺮدد از آﻣﺮزش ﺧﺪاوﻧﺪ در اﯾﻦ ﻣﺎه ﻋﻈﯿﻢ  ،و ﯾﺎد ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و
ﺗﺸﻨﮕﯽ در اﯾﻦ ﻣﺎه ﺗﺸﻨﮕﯽ وﮔﺮﺳﻨﮕﯽ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ را و ﺗﺼﺪق ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮ ﻓﻘﯿﺮان و ﻣﺴﮑﯿﻨﺎن ﺧﻮد و ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
ﭘﯿﺮان ﺧﻮد را و رﺣﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮد را و ﻧﻮازش ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ آﻧﺎن را و ﺻﻠﻪ رﺣﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و اﺣﺴﺎن ﮐﻨﯿﺪ ﺧﻮﯾﺸﺎن ﺧﻮد را
و ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ زﺑﺎﻧﮫﺎی ﺧﻮد را از آﻧﭽﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ و ﺑﭙﻮﺷﯿﺪ دﯾﺪه ھﺎی ﺧﻮد را از آﻧﭽﻪ ﺣﻼل ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﻈﺮ ﮐﺮدن
ﺑﻪ ﺳﻮﯾﯽ از آن و ﺑﺎز دارﯾﺪ ﮔﻮﺷﮫﺎی ﺧﻮد را از آﻧﭽﻪ ﺣﻼل ﻧﯿﺴﺖ ﺷﻤﺎ را ﺷﻨﯿﺪن
آن و ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﯾﺘﯿﻤﺎن ﻣﺮدم ﺗﺎ ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻌﺪ از ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﯾﺘﯿﻤﺎن ﺷﻤﺎ و ﺑﺎز ﮔﺸﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺴﻮی ﺧﺪا از
ﮔﻨﺎھﺎن ﺧﻮد و ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﯿﺪ دﺳﺘﮫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻋﺎ در اوﻗﺎت ﻧﻤﺎزھﺎی ﺧﻮد زﯾﺮا ﮐﻪ وﻗﺖ ﻧﻤﺎزھﺎ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺳﺎﻋﺘﮫﺎ
اﺳﺖ و ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻟﯽ در اﯾﻦ اوﻗﺎت ﺑﻪ رﺣﻤﺖ ﺑﺴﻮی ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد و ﺟﻮاب ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﯾﺸﺎن را ھﺮ ﮔﺎه او
را ﻣﻨﺎﺟﺎت ﮐﻨﻨﺪ و ﻟﺒﯿﮏ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﯾﺸﺎن را ھﺮ ﮔﺎه او را ﻧﺪا ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ ھﺮ ﮔﺎه او را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ای
ﻣﺮدم ﺑﺪرﺳﺘﯿﮑﻪ ﺟﺎﻧﮫﺎی ﺷﻤﺎ در ﮔﺮو ﮐﺮده ھﺎ و اﻋﻤﺎل ﺷﻤﺎﺳﺖ ﭘﺲ از ﮔﺮو ﺑﯿﺮون آورﯾﺪ ﺟﺎﻧﮫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻄﻠﺐ
آﻣﺮزش از ﺧﺪا و ﭘﺸﺖ ھﺎی ﺷﻤﺎ ﮔﺮاﻧﺒﮫﺎ اﺳﺖ از ﮔﻨﺎھﺎن ﭘﺲ ﺳﺒﮏ ﮔﺮداﻧﯿﺪ آﻧﮫﺎ را ﺑﻄﻮل دادن ﺳﺠﺪه ھﺎ و
ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﺰت و ﺟﻼل ﺧﻮد ﮐﻪ ﻋﺬاب ﻧﮑﻨﺪ ﻧﻤﺎز
ﮔﺬارﻧﺪﮔﺎن و ﺳﺠﺪه ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ ﻣﺎه را و ﻧﺘﺮﺳﺎﻧﺪ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ آﺗﺶ ﺟﮫﻨﻢ در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ اﯾﮫﺎ اﻟﻨﺎس ھﺮ ﮐﺲ از
ﺷﻤﺎ اﻓﻄﺎر دھﺪ روزه دار ﻣﺆﻣﻨﯽ را در اﯾﻦ ﻣﺎه از ﺑﺮای او ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﻧﺰد ﺧﺪا ﺛﻮاب ﺑﻨﺪه آزاد ﮐﺮدن  ،و آﻣﺮزش
ﮔﻨﺎھﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ  .ﺑﻌﻀﯽ از اﺻﺤﺎب ﻋﺮض ﮐﺮدﻧﺪ ﯾﺎ رﺳﻮل ﷲ ھﻤﻪ ﻣﺎ ﻗﺪرت ﺑﺮ آن ﻧﺪارﯾﻢ ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺑﭙﺮھﯿﺰﯾﺪ
از آﺗﺶ دوزخ ﺑﻪ اﻓﻄﺎر دادن روزه داران اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻧﺼﻒ داﻧﻪ ﺧﺮﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺮﺑﺖ آﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ
درﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا اﯾﻦ ﺛﻮاب را ﻣﯽ دھﺪ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﺪ اﮔﺮ ﻗﺎدر ﺑﺮ زﯾﺎده از اﯾﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ اﯾﮫﺎ اﻟﻨﺎس ھﺮ ﮐﺲ
ﺧﻠﻖ

ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﻣﺎه ﻧﯿﮑﻮ ﮔﺮداﻧﺪ ﺑﺮ ﺻﺮاط اﺳﺎن ﺑﮕﺬرد در روزی ﮐﻪ ﻗﺪﻣﮫﺎ ﺑﺮ ان ﺑﻠﻐﺰد و ھﺮ ﮐﺲ در اﯾﻦ ﻣﺎه ﺷﺮ ﺧﻮد
را از ﻣﺮدم ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻏﻀﺐ ﺧﻮد را در ﻗﯿﺎﻣﺖ از او ﺑﺎزدارد و ھﺮ ﮐﺲ در اﯾﻦ ﻣﺎه ﺧﺪﻣﺖ ﻏﻼم و ﮐﻨﯿﺰ ﺧﻮد
را ﺳﺒﮏ ﮔﺮداﻧﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺣﺴﺎب او را آﺳﺎن ﮔﺮداﻧﺪ و ھﺮ ﮐﺲ دراﯾﻦ ﻣﺎه ﯾﺘﯿﻢ ﺑﯽ ﭘﺪری را ﮔﺮاﻣﯽ دارد
ﺧﺪا او را در ﻗﯿﺎﻣﺖ ﮔﺮاﻣﯽ دارد و ھﺮ ﮐﺲ در اﯾﻦ ﻣﺎه ﺻﻠﻪ و اﺣﺴﺎن ﺑﺎ ﺧﻮﯾﺸﺎن ﺧﻮد ﮐﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ او
را از رﺣﻤﺖ واﺳﻌﻪ ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻤﺎﯾﺪ و ھﺮ ﮐﺲ ﻧﻤﺎز ﻣﺴﺘﺤﺒﯽ در اﯾﻦ ﻣﺎه ﺑﮕﺬارد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای او ﺑﺮاﺋﺖ
ﺑﯿﺰاری از آﺗﺶ ﺟﮫﻨﻢ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ و ھﺮ ﮐﺲ ﻧﻤﺎز واﺟﺒﯽ را در اﯾﻦ ﻣﺎه ﺑﮕﺬارد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺛﻮاب ھﻔﺘﺎد ﻧﻤﺎز واﺟﺐ در
ﻣﺎھﮫﺎی دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ او ﻋﻄﺎ ﮐﻨﺪ و ھﺮ ﮐﺲ در اﯾﻦ ﻣﺎه ﺑﺴﯿﺎر ﺻﻠﻮات ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺮازوی ﻋﻤﻞ او را در
روزﯾﮑﻪ ﺗﺮازوھﺎی اﻋﻤﺎل ﺳﺒﮏ اﺳﺖ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﮔﺮداﻧﺪ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ اﯾﻪ از ﻗﺮان در اﯾﻦ ﻣﺎه ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﺛﻮاب ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ در ﻣﺎھﮫﺎی دﯾﮕﺮ ﺧﺘﻢ ﻗﺮان ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺪرﺳﺘﯿﮑﻪ درھﺎی ﺑﮫﺸﺖ در اﯾﻦ ﻣﺎه ﮔﺸﺎده
اﺳﺖ ﭘﺲ ﺳﻮال ﮐﻨﯿﺪ از ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﺷﻤﺎ ﺑﺒﻨﺪد درھﺎی ﺑﮫﺸﺖ را و درھﺎی ﺟﮫﻨﻢ در اﯾﻦ ﻣﺎه ﺑﺴﺘﻪ
اﺳﺖ ﭘﺲ ﺑﺨﻮاھﯿﺪ از ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﺷﻤﺎ ﻧﮕﺸﺎﯾﺪ درھﺎی آن را و ﺷﯿﺎطﯿﻦ در اﯾﻦ ﻣﺎه ﻧﺤﻞ و زﻧﺠﯿﺮﻧﺪ
ﭘﺲ ﺳﻮال ﮐﻨﯿﺪ از ﺧﺪا ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﮕﺮداﻧﺪ و ﺷﯿﺦ ﺻﺪوق رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﭼﻮن ﻣﺎه رﻣﻀﺎن داﺧﻞ
ﻣﯽ ﺷﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠﻢ آزاد ﻣﯽ ﮐﺮد ھﺮ اﺳﯿﺮی را و ھﺮ ﺳﺎﺋﻠﯽ را ﻋﻄﺎ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد .

ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻣﻮرد رھﺒﺮی و اﺟﺘﮫﺎد
ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻮرد ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﺮای ﺣﺠﺎب
ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻣﻮرد ﭘﺮوژه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﮫﺎی ﺑﺘﻨﯽ و ﻓﻠﺰی
از اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ھﺎ ﻧﯿﺰ دﯾﺪن ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
ﺗﺮﻧﺲ ﻻﯾﻦ  ،ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻘﺎﻻت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻓﺎرﺳﯽ اﯾﺮان
ﮔﺖ ﭘﯿﭙﺮ  ،ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻘﺎﻻت اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ
داﻧﺶ رﺳﺎن  ،ﺑﯿﺶ از  1.5ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻓﺎرﺳﯽ

