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 روزۀ ماه مبارک رمضانفلسفه 

 ستاد زین العابدین)کوشان(ا                                                                                                                                                                                                   

 و ردچتار غی ت ،د داشته است ولی در اثرگذشتت زاتانوجو طبق ارشادات دینی درهمه ادیان این فکر و اسالم بودهارکان  ی ازروزه رکن
 درحتدیثی کته اع ن گردید، اسائل آن اشخص و احکام وبعثت آخرین فرستادۀ خدا  دین نجات بخش اسالم و با ظهور و ه،غحریف گردید

)صییی هللا عی ی  ة مث أمررسیو  هللاأن قریشا کانت تصوم یوم عاشورا فیی ااالی ی رضی هللا عنها( )عن عائشة » آاده است: روایت نموده است چن ن /ااام بخاری
 )صح ح البخاری(« من شاء أفطر فی صم  ومن شاء  صیی هللا عی   وسیم( )وقا  رسو  هللابص ام  حتی فرض رمضان  وسیم(
 اترروزه گترفتن ایتن روز ابته  پس رسول اهلل ،یوم عاشورا ء را روزه ای داشتند هل تجا قریش در :روایت است اینکه لشهیاز عا "

 "ایدهرکس خواهد افطار نم را روزه بگ رد و هرکسی خواهد این روزفراودند:  رسول اهللگردید،  غا آنکه روزۀ راضان فرض فراودند،
 ،زنتدگی اجتمتاعی اثبتت دراثرگذاری  و سوداندی قعگرایی،وا ده است که درهجرت فرض گردی زه به این صورت درسال دوم بعد ازرو

 (38ص )اتریخ التشریع االسالمی،اشاهده ای نمای م.  را سانعملی ان اخالقی و
 ١83لبقرة: ا چڦ  ڦ ڤ  ڦ    ڤڤ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤچ خداوند اتعال اتعال ای فرااید:

گتار پره ت   غتا باشتد کته شما بودنتد،کرده شده بود برکسانی که قبل از چنانچه فرض ،نان روزه برشما فرض کرده شده استای اؤا"
 ."شوید

خداوند سبحان ا داند که غکال ف کتاری استت کته نفتس بشتری درآن  » ظالل القرآن در غفس رآیۀ شریفۀ فوق ای نویسد: اؤلف فی
ود ست کته حکمتت و این ن ا ز نفسانی حتتی درغکل فتی گوید، بدان پاسخ غرغ ب است غا به انجام آن برخ  د و غشویق و ن ازاند یاری و

خواهتد  راضتی چن ن ن ازی غا آن زاان برقرارخواهد بود که نفس به غکل ف قتان  و .به جای خود باقی است هم در برداشته باشد،فراوانی 
 شد.
 .ق قت اص ل آنتان گوشت د اتی گترددن حدوست داشتنی خطاب به اؤانان آغازای شود که درآ یاینجاست که غکل ف با چن ن ندا از

 ،ب بوده استتخدا واجه باوراندان ب هردینی بر در ، وب ان ا دارد که روزه فریضۀ قدیمیایشان  بر نداء دادن آنان بدان ش وه، سپس بعد از
 غرس از خدا است. حساس ت و شفاف ت و ش ونخست ن هدف روزه آااده ساختن دلهای اؤانان برای پذیر و

 ی گتردد وا است که در دلها ب دار چه غقوا .است نمایان ای گردد روزه که غقوابدین انوال هدف ب رگ  در ادااه ای نگارد: استاد شه د
دن روزه بته است که چن ن دلهائی را از غباه کتر قواانجام ای دهد. غ کاری برای کسب رضایت اهلل، فدا خدا و احض اطاعت از این فریضه را

در پ شتگاه  را غقوااقام  ،اخاطبان این قرآن هر چند چن ن گناهی آن چ  ی باشد که غنها بر دل ای گذرد. ه ا دارد،وس لۀ انجام گناه نگا
 راهاتی بترد غتا از  رخشانی را باال هدف غابان واز اینجا است که روند گفتار در برابر دیده گانشان  .ا دانندارزش آن را در غرازوی او  خدا و

 (256ص ١فی ظال  القرآن/ج)« روزه بدان رو کنند
ه انستان کت ،أعبادغی است خاص برای اهلل جمله: از ای سازد، سائرعبادات اتمای  ی است که این فریضه را ازیا ایا د وروزه دارای فوای

رضتااندی  ستبب خوشتنودی و و ،را فتراهم اتی نمایتد أاسباب بخشتایش اهلل حصر را نص ب ای گردد، ثواب بی حد و و اسلمان اجر
خود را از عتذاب خداونتد  ای شود،باب الریان که اخصوص روزه داران است  استحق دخول جنت از شخص روزه دار گردیده و أداوندخ

شتخص  ایفرت گناهان یک ستال گذشتته گردیتده و هم روزه باعث عفو و و اتعال به سبب گناهانی که ارغکب شده است دور ای نماید،
ائی زیترا روزه غحقتق بخشتندۀ غقتو ای سازد، استوار غشری  نموده است استق م و أآنچه خداوند ،سلمان را این عبادت در سائر ااورا

 (499ص 2ادلت ،ج .  )فق  اسالمی وای باشد أنواهی اهلل و است که امثل اواار
چتون  ،نمایتدای  امارست پسندیده غمرین و ل حم ده ویخصا روزه ادرسۀ ب رگ اخالقی است که شخص اسلمان در آن به بس اری از

 ،وشت دنن زیرا خوردن و یا هم اسدود ای نماید، اجاری ش طان را در بدن انسان غنگ و و ،خواهشات نفسانی است ابارزه با نفس و روزه،
وزه برعکس پ ااد ر که نت جه و قلت عالقمندی را به عبادت به ارایان ای آورد، ضعف اراده و ،نموده غقویتنفسانی را در انسان  خواهشات
 از آنچته از روزه دار ،آخرت را در انسان اف ایش ای دهتد رغبت به ت نموده وغقوالذایذ آنرا  به دن ا وروح روزه کم ارزش دادن  آن است.،

 (2١3ص ١ج املیخص الفقهی، )ب چارگان ای گردد.  اساک ن واحساسش نسبت به  باعث اح ای غرحم و رنج به سبب روزه احساس ای نماید، درد و
ی بت ،شاال ایتن ادرسته گردنتد به آن عمل نمایند و در اطابقت با سنت پ اابر است که اگر اسلمانان با اخالص و ه ایادرسراضان 

 آنچه که بودند غبدیل خواهند شد. از به انسانهای بهتر از این ادرسه،غردید بعد از فراغت 
 با نشاط و وع م جدید  با همت و بسوی دن ای جدید، ذاشته واست که اسلمانان در آن گذشته ها را پشت سر گ برنااه آاوزشی راضان 

کستب رضتای  آخترت و دن تا و این درس را ای آاوزند که سعادت در این ادرسه یاد آخرت را غازه نموده و و روح جدید روی ای آورند،
شترعی  به قله های بلند آرزو های انسانی وانسان اسلمان بخواهد  اگر نباید آنرا فرااوش کرد، برغرین هدف اؤان بوده و بهترین و أاهلل
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 ،ق تام ،ص ام ،بهترین راه های دست ابی به آن و طریقی را که شریعت اقدس اسالای برایش نشاندهی نموده است بپ ماید، برسد باید راه و
 ابتار  راضتان ا ستر ودر اتاه  همه بخصوص استینا ای باشد که همه و و صبر اعتکاف، أانفاق در راه اهلل غالوت قرآنکریم، دعا، اذکار،

 ااکان پذیر ای باشد.
و  ، فرصت غوبهش طان نجات از شر، همه، فرصت ن ول رحمت ها ، درحق قت شانس خوبی است برایااه ابار  راضان ااه فرصت هاست

دروازه  بستته بتودن، ای جنتتباز بودن دروازه ه ،ران، ازدیاد اعمال، شب قدر، فرصت خدات به دیگناهدوری از گ، گاه الهیبازگشت به بار
 .باال رفتن حساب فرض ها به هفتاد چند ، نفل ها به اندازه ی فرض هاباال رفتن حساب ، ، بسته شدن ش طان های جنیهای دوزخ

را بترای  ن ثواببرای خود گذاشته است که ان ای أارغبه نبوده بلکه اندازه ثواب آنرا اهلل هفتادإلى  دهسایر عبادات از انند ثواب روزه ا
 لت این بندگان خویش ای دهم ااام قرطبی در این اورد ای گوید: فض لت ااه ابار  راضان بس ار زیاد و ثواب بس ار ب ر  دارد، در فض

)یقیو   ستت:افراوده  ست، چنانچنه در حدیث شریف ب اابرنموده ا گذارغعالی این ااه را به خود وا افی است که اهلل سبحانه وااه ابار  ک
 (866ص 2)نزلة املتقنی،ج .أان أجزي ب ( إال الصوم فإن  يل وّلله تبارك وتعاىل كل عمل ابن آدم ل  ا

 "ان آنرا پاداش ا دهم. وید، غماای اعمال فرزندان آدم برای خود شان است، اگر روزه، که خاص برای ان است، وگار ا گپرورد"
 است: ۀ راضان از دو ویژگی خاصی برخورداروززیرا ر

 ت برختوردار این خصوص از چن ن اوان  را ایجاد نمی کنند و ،که بق ه عباداتانی اان  شده، شهو روزه انسانرا از لذت های نفسانی و -1
 ن ستند.

این روزه اخصوص  ابری نمی داند، بنگردی ه چکس  ،غعالی سرار را بج  اهلل غبار  وروزه رازی است ب ن بنده و پروردگارش، که این ا -2
نوع ریتا رخ  چه  ولی در روزه را ای غواند داشته باشد،ااکان ریا و اردم فریبی  آشکار ای باشد که ظاهر و ،تاو سایر عباد بودهغعالی  اهلل

 .نمی دهد
 ات سه گانهتحکيم ارتباطۀ فلسف

غبتاط را ار راضان این سه نتوع ااه ابار  ،جااعه اش ، خالقش وسان با خودشارغباط ان ،ارغباط را غاا ن ای کند نوع ایمان حق قی سه 
 رد و رغباط با اعضای بدن خودش سعی اتی ورزد کته همته را اثبتتا نخست در انسان روزه دار ،سازد ای قویتر نسبت به قبل احکمتر و

، سپس ارغباط خود را با ختالقش استتحکم اتی کنتد و استعمال نماید ارشاد فراوده استدستور و  آنچه خوشنودی پروردگارش و جهت
 قتی اخال ختویش بصتورت انستانی وۀ سوم روابطش را با جااع ۀ در ارحل و ،دهدی باشد انجام نمی ه چگاهی کاری را که اخالف اواار اله

 .غاا ن ای کندآنچه الزاۀ آن است 
اده از با استف ها اتخصص ن این رشته دانشمندان غماای رشته ها برای زیر دستان خود کورس های عملی را ساالنه غرغ ب ای نمایند که

 ورشد ب شتتر ۀ زا نشان سلک در بق ه اوقات سال برای این کورس ها برای غقویت اسلک خویش درآن اشترا  ای ورزند و این غقویت ا
ای خداات عالی را ااکان پذیر ای سازد، ااه ابار  راضان یک کورس عملی برای انسان سازی است زیرا انسان اتوان در ایتن اتاه غمتا

وشت دنی ن، ای ااکانات استفاده از خوردنی هاغما حتی درحاالغ که غنها ا باشد و خویش را اطابق احکام الهی آااده ساخته و اعضای بدن
شتتباه اهنگام جنتگ و  ، درا دارد بدورن اشتباهات خود را از ایخویش پروردگارزهم با ب اد داشتن شهوت ها برایش اساعد باشد با ها و

ز ختوردن ا، در این ااه اسلمان حق قی حتتی ای گوید که ان روزه دار ای باشم اقابل که او را دشنام داده است فورا برای جانب ،دیگران
ا احافظته رحالل ها خود  پا  پره   ای کند، او بعد از راضان بدین فکرای باشد که ان در این ااه از نوش دنی های حالل و خوردنی ها و

 .حرام ها خود را احافظه کند ا ورزد غا ازغالش  نموده و درسایر ااه ها سعی و
و  الیزور قیمل ییع  مین » غماای اعضای بدن انسان ای باشد زیرا رستول اهلل اتی فراایتد:ۀ ااه ابار  راضان، داشتن روزۀ یکی از شرایط روز

 (279ص 6ج )ف ض الباری، «وشراب  والعمل ب  ،فی س هلل حاجة فی أن یع  طعام 

 "ندارد نوش دنی هایش ه چ ن ازی به غر  خورا  و أها را غر  نکند، اهللعمل به بدی  و هرگاه کس که سخنان بد "
 .را عبادت کند أانسان اسلمان کوشش ای کند که درااه ابار  راضان با غماای اعضای بدن خویش اهلل

 گوش روزه دار

 أت اهللکه در آن رضای شن دن غماای ااوری از زد وانسان روزه دار گوش خود را روزه دار ا سا سنت نبوی بر اساس ارشادات الهی و
 .اثبت اشیول ا سازد سایر ااور نبوده اجتناب ا ورزد، گوش خود را به شن دن غالوت قرآن، احکام الهی، نص حت ها، و اتصور

 زبان روزه دار

فتتن، ا اح های ب جتا، زیتاد ستخن گ نی،چ  سخن اانند غ بت، ا از گفتن سخنان ناجای زبان خود ر اسلمان با زبان خود روزه ا گ رد،
بان ختود را ااهها ن   زرسای رکت روزۀ ااه ابار  راضان دربه ب ریشخند بر دیگران حفظ ا کند، غا زبانش به دوری از بدیها عادت نموده و

 (279ص 6ری،)ف ض البا «ةما بنی رجی   اضمن ل  اان   ومن یضمن لی ما بنی حل   » ای فرااید: پ اابر .دهد عادت أبه عبادت اهلل
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 "برایش غضم ن ای دهمان از بهشت رفتن  ،فرجش برایم غضم ن بدهد با زبان و گناه کردن( )کسی که "
 د وحاالغ که شخص دیگری برایش اذیتی برسان کند، بلکه حتی در شخص روزه دار نه غنها خودش با کسی جنگ و غجاوز و بی ادبی نمی

إنیی إمیرء  أو قاتیی  فی قیل ال یصیخ  فیإن سیاب  أحیع صوم أحیعکم فیال یرفی  وإذا کان یوم  و » :رت رسول اهلل ا فرااید. حضیا دشنااش دهد ن   صبر ا کند
 (896ص 2)نزلة املتقنی،ج. «صائم

 ی بتادیگر کس اگر و ،جنگ و جدال نکند فحش نگوید و سخن های ب هوده وکه بر وی الزم است  چون یکی از شما روزه گرفته باشد، و "
 ".ان روزه دار هستم پس بگوید که  ،بدگویی کرد او جدال و

 چشمان روزه دار

العته اط هرلحظه چشمان خود را به دیدن قترآن و و دیدن احارم حفظ نموده غالش ا ورزد، غا چشمان خود را از انسان روزه دار سعی و
 .عادت ا دهدد نکه او را به ن کی ها غشویق ا کن دانشمندانی کتب و نشستن با صالحان و

 قلب روزه دار

لکته باندیشه اش را بسوی ن کی ها داشته باشد، او ه چگاهی برای بتدی هتا فکتر نم کنتد،  فکر و ،ب انسان زاانی روزه دار ا باشدقل
دیگران که  اشتباهات قبلی غوج ه نماید. ازودراتابعت از ارشادات دینی  کوشش ا کند که با داشتن روزه، اندیشه خود را به اثبت گرایی 

 .در حق وی نموده اند گذشت نموده و خود را آااده دوستی و احبت با دیگران سازد
 نفس روزه دار

ابتدل نه  اطم نفساز آن به بعد به  انسان روزه دار کوشش ا کند که نفس خود را غرب ه نموده، او را از نفس اااره بالسوء به نفس لوااه و
 .سازد

 دست روزه دار

اره ب چت و اظلتومنش را به ن کی ها عادت داده و برای دسترسی به فقراء اصروف سازد و برای رف  اشکالت انسانهای هرگاه کسی دستا
  .سعی و کوشش ورزد

 دروازه هاي دوزخ ۀ بستن شيطانها وفلسف

لحظته  که انسان را هراین یک نوع رحمت الهی است که ش طان های جنی را  در ااه ابار  راضان ش طانها با زنج   ها بسته ا شوند و
بار  راضان احرکت نماید، به برکت ااه  به گناهان و نا فراانی از احکام الهی وسوسه ا کنند و نم گذارند که انسان بسوی ن کی ها س ر و

رااههتای این ش طانان بسته شده و برای انسان اوان فرصت است که خود را دراقابل ش طان غقویه نموده و با قدم گذاشتن به ن کی ها، د
غبتاط ار ۀنه اش هرلحظه این صورت نفس اطمئدیگری چنان اقاوات داشته باشد که حتی ش طانهای جنی نتوانند او را وسوسه نمایند. و ب

 .وی فرار ا کند ارغباط داشته باشد ش طان از أداشته و هرکه با اهلل أقوی با اهلل
ن تک  ن  اتن از رفتتن بته راها گویند این ش طان است که اتا بعضی از اردم غماای االاتی های زنده گی شانرا بر ش طان ا اندازند و

 طان هتا صورغ که شت در ،درینجا سوال اطرح ا گردد. و ش طان نم تواند او را وسوسه کند ، ولی حاال این بهانه هم از ب ن ا رودا گردد
 ؟ااه ابار  راضان گناه ا کنند م دربسته باشند، پس چرا غعدادی از ارد

پاسخ این سوال نخست اوضوع اهمی را باید یاد آوری نمود و آن اینکه هرگاه شخصی در زنتده گتی ختویش گنتاهی ا کنتد، دا   در
ن کتی هتا  بستوی ا کند، که اعنویت قلبش را لکه دار ا سازد، ولی هرگاه این شخص دو بتاره غوبته نمتوده و قلب وی ظهور س اهی در

 "ا احو ا سازدکی ها گناه ها رن " ١١4ود: ل چڭۓ   ڭ  ڭ  ڭچ  :ا فرااید أس اه از قلبش پا  ا شود، زیرا اهللۀ ا شتابد، این لک
افراتانی نگنتاه و باره پا  و صاف ا سازد، ولی کسان که هم شه گناه ا کنند و به  دوه هرن کی اعمال بد را به این شکل ا توان گفت ک

 ده وزیتادت هرگنتاه ب شتتر شت هم شه اشیول اند و ه چگاهی فکر غوبه و بازگشت به ن کی ها را نم کنند، این لکه های س اه بتا أاهلل
او را  انی کسی به چن ن ارض اعنوی قلبی ابتال شد، ش طان قلبش را در غسخ ر ختود آوردهباآلخره غماای قلب انسان س اه ا گردد و زا

وه نظرش ن کی جلت نظرش بدی و هر بدی در به یک ش طان انسانی ابدل ا کند او را چنان غحت غاث ر خویش قرار ا دهد که هرن کی در
 ش طانی ا دهد، این شتخص ختودشۀ و خود ساخته برایش یک وظ فا پ را کند و زاانی ش طان بر قلب انسان حاکم ت حاصل نمود، او ر

ه اکنون ش طان شده است و زاانی حدیث قبلی را ا خوان م که ش طان های جنی بسته ا شوند، پس نباید فرااوش کترد کته انستانهای ک
، با وجتود نفس اااره بالسوء( گشته است) نفس آنان اند و خود شان با انجام اعمال زشت خود را به ش طان ولی درلباس انسان ابدل نموده

 .اینکه ش طان های جنی بسته باشد، این نفس ش طانی وی هروقتی او را به بدی ا کشاند و حتی در ااه ابار  راضان
 و دروازه های غوبته ارگ به سرا  شان ب اید،ازینکه  قبل بر اساس رحمت الهی برای این اردم ن   فرصت است که دو باره رجوع کنند و

ه کند از فرصت ااه ابار  راضان که ااه ن ول رحمت ها برای همه است استفاد ایفرت بر روی شان باز گردد فورا به سوی ن کی ها رفته و
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ۀ رویش چنتان بتاز استت کته در هرلحظتراه غوبه ن   ب خالصی از آغش دوزخ برای همه باز است و ، ایفرت وزیرا در راضان بابهای رحمت
 .صف ن کان شاال کند خود را در و غوبه کندراضان ا تواند 

غیقیت أبیواا  وحیت أبیواا الر یة عین أ  لرییرة أن رسیو  اّلله صییه اّلله عی ی  وسییم قیا : )إذا جیاء رمضیان فت » چن ن روایت شده است: حدیثی از پ اابر
 (696ص 2ج رایض الصاحلنی، ) .«ت الش اطنیالنار وصفع

 ویتده دروازه هتای دوزخ بستته گرد چون راضان آید، دروازه های بهشت باز شده و سول اهلل فراود:روایت است که ر هریره ابو از "
 "ش اط ن به زنج ر کش ده ای شوند

 «  )    (ش اطنیهنم وسیسیت الجإذا كان رمضان فتحت ل  أبواا الر ة وغیقت أبواا  »سو  اّلله صیه اّلله عی   وسیم: قا  قا  ر  ويف صح ح البسيت 
 وده و پ تاابراکی اار نمتپ ه اهلل انسانرا به نظافت وچ رگه ن د اهلل از اشک بهتر غراست، ابوی دهان روزه دار، ب: سفۀ بوي دهان روزه دارفل

 بتوی ندهتد و همچنتان پ تاابر داده است، غا دهان کسی اکروبی نشده و شستن دهان را سنت قرار اکی دهان اسوا  نمودن وپبرای 
د، ولتی ردگتاران نگت  ا بوی دهان آنان سبب اذیت نمتاز پ از خام خورده باشند، از رفتن به اسجد ان  نموده است، غ ر وکسانی را که س 

ت ش بوده و نستبدهان انسان روزه دار، در جریان روزه، شاید بویی دهد، که این بوی ولو که خوشایند هم نباشد، به ن د اهلل بی نهایت باارز
 .ه روزه داشتن اطابق حکم الهی استنظافت نه، بلک علت این بوی، بی غوجهی دربه اشک برغر است، زیرا 

 (١76١خباري صح ح ) «عنع هللا من ریح املسک خلیوف فم الصائم أط   » فراوده اند: پ اابر
 "بوی اشک ن کوغر است از ن د خداوند همانا بوی دهن روزه دار در"

 راضان فضایل عمره در این ااه ن   ب شتر ا گردد و در روایت استت کته عمترهء راضتان بخاطر قدس ت ااه ابار  :فلسفۀ عمرهء رمضان
 )متفق عی  («  حجة معی عمرة فی رمضان تعع  حجة او » ای فرااید: رسول اهلل .اساوی با حج فرضی ا باشد

 فلسفۀ شبهاي قدر

اتا  نان نسبت بته عبتادتشاید عبادت آ ، ویادی داشتندپ اابران قبلی عمر ز شاید برای یک اسلمان این سوال پ دا شود که اات های
ر عبتادت هفتاد غجاوز نکند ، هرقتد ب ش از ه ار سال بود ، ولی ان که عمرم شاید از شصت و ؛عمر پ روان نوح ، اثالًباشد بوده ب شتر

انچته اهلل چناه عبادت ب ان داشته استت.  ار اه ۀرحمتش عبادت یک شب را به انداز بر اساس أ، اهللبه اندازهء آنان رس ده نم توانم کنم
 " .ااه ا باشد ه اربادت شب قدر بهتر از ع " 3القعر:  چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ڀ  ٺچ  غعالی ای فرااید:

شتبهای قتدر را هرگاه شخصی در شصت سال عمتر ختود  سال وسه  هشتاد وااه کن م اساوی ا شود به دوازده را غقس م ه ار هرگاه 
 ؛سال که چهار چند عمر ااتت نتوحو هشتاد  نه صد چهار ه ار و، اساوی ا شود به نمائ مسه  هشتاد وا ضرب رشصت عبادت نماید، و 

 .ا شود
 فلسفۀ ریان

احستاس غشتنگی  )س راب شدن( است که هرگاه شخصی بخاطر رضایتت پروردگار ختویش روزه ا گ ترد وریان از کلمه ری به اعنای
ارانتی غخص ص داده که بنام ریان ا باشد، یعنی دروازهء س رابی. ایتن دروازه اخصتوص روزه د را ی برایش درجنت دروازه أا کند، اهلل

 گتوش ندای اهلل اکبتر بته وقتی ا نوشند که نوش دن حفظ نمودند. و ا باشد که با وجود شدت غشنگی بخاطر کسب رضایت اهلل خود را از
خُ  ِإن   » ا فرااید که رسول اهلل فراود: . حضرت سهلشان رسد ُن َیعج َن ِة ََبَبا یُیَقاُ  َلُ  الر ای  َم الج ُل ِمنجُ  الص  يف ااج ُخُل ِمنجُ  َأَحٌع َغيجُ اِئُموَن یَیوج ُلمج یُیَقاُ  َأیجَن ِقَ اَمِة اَل َیعج

ُُلمج فَِإَذا َدَخُیوا ُأغجِیَق  ُخُل ِمنجُ  َأَحٌع َغيج ُخلج الص اِئُموَن فَی َیُقوُموَن اَل َیعج  زا است که ریتان نتام دارد وۀ جنت درواز در " (44١ص ١ج ،خمتصرصیح ح البخیاری ) «نجُ  َأَحعٌ  مِ فَیَیمج َیعج
ی سک ، گفته ا شود روزه داران کجا هستند؟ ه چه چکسی بدون آنها داخل نم شوند آن در روز ق اات روزه داران داخل جنت ا شوند و

 ".بسته ا شودازه درونگاا که داخل جنت شدند آن ه بی ر آنان داخل نم شود و
 فلسفۀ شکر نزول قرآن

وز بروز روحشت  جنگ وۀ که اردم را اتحد سازد، بلکه دااننتوانست  کتب س اسی غطب ق نمودها غماای دن ا هرقانونی را که هر در فعالً
ستوق وی اتدن ت ی را بستزیاد شده ا رود، ولی قرآن عظ م الشان با احکام الهی خویش غوانست که بس اری از الت های غاریک و وحش

 د.ده
 .افتختار بته دختتر داشتتن آغتاز نمودنتد نت ول قترآن، بته احبتت و انسانهای که دختران خود را زنتده بته گورا کردنتد، بعتد از

لهتی اااه راضان ااه ن ول قرآن، ااه ن ول رحمت بر انسان ت است، روزه ااه ابار  راضان درحق قت شکری است بخاطر ن ول این رحمت 
 .ریتبر بش
برشما ااه با  ای اردم! » برای اا خطبۀ ایراد نموده فراودند: روایت است که در آخرین روز ااه شعبان رسول اکرم سلمان فارسی از

در شتب هتای  خداوند روزه آن ااه را فرض کرده و ،ه ار ااه بهتر است از شب قدر( )یک شب آن ااه ،نده استبرکتی سایه افگبا عظمت و
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 هر شخصی در این ااه عبادت نفلی انجام دهتد و که ثواب زیاد دارد( )عبادت نفلی اقرر نموده یعنی نماز غراویح را( )بارگاه خودآن ق ام به 
 .ب هفتاد فرض در ااه های دیگر استعبادات فرضی دیگر ااه ها به او ثوا رضای الهی باشد به اندازه ی قصد او حاصل کردن قرب و

ده این همان ااهی است که در رزق بندگان اؤان افت و و اواسات است، ااه همدردی و ،عوض صبر بهشت است ااه صبر است و ،این ااه
از  و ایفترت قترار گرفتته گناهان او اورد رضای الهی افطار دهد، به قصد حصول ثواب و )رکس در این ااه به شخص روزه داریه ای شود،

رض شتد ع ،ثواب آن شخص روزه دار کاسته شود به او ثواب ای رسد بدون اینکه از دار به اندازۀ ثواب آن روزه آغش دوزخ آزاد ای شود و
 فراودند: تآن حضر اساک ن از این ثواب ب رگ احروم ای شوند؟( پس آیا غربا و یا رسول اهلل! هریک از اا غوانائی افطار دادن را ندارد)

اته داده رشتتۀ کتالم را ادا رسول ختدا ،فقط آب به روزه داری افطار بدهد ای خداوند این ثواب را به آن کس هم ای دهد که اندکی ش ر و
ستاس را احگ  غشنگی چنان س راب خواهد کرد که هر او را خداوند اتعال ازحوض ان)کوثر( روزه داری را طعام بدهد،کس هر و فراودند:
 ،نآ قسمت آخر و قسمت ا انی آن ایفرت است ت است وآن فراودند( قسمت اول این ااه رحمبعد از )غا آنکه به بهشت ای رود ،نمی کند
رد اتواو را  أخداونتدی آورد،  کم خادم خود غخف ف و این ااه در کارهای غالم و هرکس در اودند( وسپس فر )آغش دوزخ استآزادی از

 (442ص 6ج )معارف احلعی ، «آغش دوزخ نجاغش ای دهد از ایفرت خویش قرار داده و
 دن روزهقبول ش شدن و  فلسفۀ

شتدن  قبول ا شود، درینجا الزم است که فرق ب ن شدن وقبول ن شخص که نماز نم خواند، سوال ا کنند که آیا روزه فالبرخی از اردم 
ن ینست که انساقرار ا گ رد، روزه برای ا أرا بدان م، روزه انسان بی نماز ا شود، ولی سوال اهم اینجاست که آیا روزه اش اورد قبول اهلل

 .م باشدنزاانی روزه قبول ا شود که آثار غقوا در وجود یک شخص دیده شود و انسان بی نماز ه چگاهی با غقوا  به غقوا سوق دهد، ورا 
اران را روزه ن کتو کت أگ ترد، زیترا اهللنمتی  قرار أاین با وجود اینکه فرض وی ادا شده و روزه اش ا شود، ولی اورد قبول اهلل بنابر

غتر   است و غتر  نمتاز قط  سخن نموده و سخن نم گوید، ن کو کار ن ست زیرا نماز سخن گفتن با پروردگار أبا اهللا پذیرد و کس که 
 .است أارغباط با اهلل
سا  بایتد اا این اجتناب و پره   از سائر اعمال ابطال کنندۀ روزه است، نوش دن و اجتناب از خوردن و ااسا  و ،روزه ص ام و چون اگر

ایتن  و پره  گاری است که از طریق روزه داری حاصتل اتی شتود پس روزه در واق  غمرین غقوا و پره  گاری برساند. ه غقوا واسلمان را ب
 .دغذا بدور نگهدارن خود را از آب وشکم های  ،می شودکه اسلمانان از صبح غا شامنوش احدود ن اجتناب غنها به خورد و ااسا  و

در  رفتتاری کته غقوا اجتناب از غماای اعمال و لمانان ای شود؟وجوب روزه برای اس سفۀ فرض ت وفل این غقوا چ ست که اوجب دل ل و
 حق غلفتی، ستمگری، واجب شرعی احسوب ای شود. م اعروف وعمل به آنچه که در اسال انکرات است و شریعت اسالم شاال انه ات و

 غعصتب و ،فریبکاری انافقت، غ بت، رشوه خواری، احتکار، ،دزدی غقلب، ،درو  بد اانی، اردم آزاری، غجاوز، ویرانگری، قتل، بی عدالتی،
 اجتنتاب و ارغکاب آن باید از انجام و ،نوش دن خوردن و همچون ااسا  از ،ریروزه دا ااه راضان و انکرات اند که در همه از ،ک نه ورزی

 در .ستاندران لت غقتوا اتی  اسلمان را به اقام و روزه دار، یوزه انکرات است که ر فضای این پره   و ااسا  از زیرا در خود داری شود.
 دروغ ن ب ش ن ست. ریاکارانه و غظاهر ،جنایت ارغکاب  خ انت و غ رآن روزه داری همراه با انجام انواع انکرات و

ر ختتم اتاه دبایتد  ،ز ای نماید ام به روزه گرفتن آغایعنی کسی که درآغاز ااه ص در روزه دار با شد. فلسفۀ روزه باید وارد نمودن غی ر
 یعنی اهربان، ورد،آخود غی ر بوجود  ااه ص ام در آخر در اگر روزه دار، قابل االحظۀ را وارد نماید. رفتار خود غی ر و کردار اعمال، درص ام 
گرفته  ست،شایسته  ا ه الزم وک  یروزه را بصورغ آن صورت است اسلمان واقعی بوده و در جااعه گردید، اف د غر در و پرکار فعال، صادق،
  زحمت بی نت جه را اتحمل گردیده است. که خویشتن را فریب داده وآن فقط کسی بوده  غ ر در است.
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