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ﺼﺎِﺋﻤﯿَﻦ ﺧﺪاوﻧﺪا ! روزهام را در اﯾﻦ ﻣﺎه روزه روزه داران ﻗﺮار ده
ﺻﯿـﺎم اﻟ ّ
ﺻﯿﺎﻣﯽ ﻓـﯿﮫ ِ
اﻟﻠﮭَﻢ اْﺟﻌْﻞ ِ
و ﻗﯿﺎﻣﯽ ﻓﯿِﮫ ﻗﯿﺎَم اﻟﻘﺎِﺋﻤﯿَﻦ و ﺷﺐ زﻧﺪه داریام را ﺷﺐ زﻧﺪه داری ﺷﺐ زﻧﺪه داران
وﻧَﺒّْﮭﻨﯽ ﻓﯿِﮫ ﻋﻦ ﻧَﻮَﻣِﺔ اﻟﻐﺎِﻓﻠﯿَﻦ و ﺑﯿﺪارم ﮐﻦ در آن از ﺧﻮاب ﺑﯽ ﺧﺒﺮان
و َھْﺐ ﻟﯽ ُﺟﺮﻣﯽ ﻓﯿِﮫ ﯾﺎ اﻟﮫَ اﻟﻌﺎﻟَﻤﯿَﻦ و ﺑﺒﺨﺶ ﮔﻨﺎھﻢ را در آن ای ﻣﻌﺒﻮد ﺟﮭﺎﻧﯿﺎن
ﻒ ﻋﻨّﯽ ﯾﺎ ﻋﺎﻓﯿﺎ ً ﻋِﻦ اﻟﻤْﺠﺮﻣﯿَﻦ .و از ﻣﻦ درﮔﺬر  ،ای در ﮔﺬرﻧﺪه از ﮔﻨﮫﮐﺎران .
واْﻋ ُ
اﻗﺴﺎم روزه
ﺼﺎِﺋِﻤﯿَﻦ
ﺻﯿَﺎَم اﻟ ﱠ
ﺻﯿَﺎِﻣﯽ ِﻓﯿِﮫ ِ
اﻟﻠﱠُﮭﱠﻢ اْﺟﻌَْﻞ ِ
ﺧﺪاﯾﺎ روزه ﻣﺮا روزه ﺻﺎﺋﻤﯿﻦ ﻗﺮار ﺑﺪه ؛ ﺻﺎﺋﻤﯿﻦ ﭼﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ؟
ﺳﮫ ﻧﻮع روزه دارﯾﻢ ؛  -١روزه ﻋﺎم  -٢روزه ﺧﺎص  -٣روزه ﺧﺎص اﻟﺨﺎص
← روزه ﻋﺎم
ھﻤﺎن روزهای اﺳﺖ ﮐﮫ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ؛ ﻧﻤﯽﺧﻮرﻧﺪ و ﻧﻤﯽآﺷﺎﻣﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻧﺎﻣﺤﺮم ھﻢ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ ؛ ﮔﻨﺎه ھﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ؛ ﺣﺠﺎﺑﺶ را ھﻢ ﻣﺮاﻋﺎت ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ  .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ روزه ﻋﺎم
روزهای ھﺴﺖ ﮐﮫ اﻧﺴﺎن ﺗﻨﮭﺎ از اﻣﻮری ﮐﮫ روزه را ﺑﺎطﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺧﻮدداری ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
← روزه ﺧﺎص
 :روزهای اﺳﺖ ﮐﮫ روزهدار ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﮫ از ﺧﻮردن و آﺷﺎﻣﯿﺪن ﺧﻮدداری ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻋﻀﺎء و ﺟﻮارﺣﺶ ھﻢ روزه دارد ؛ ﭼﺸﻤﺶ را ھﻢ از ﻣﻌﺼﯿﺖ ﻣﯽﺑﻨﺪد ؛ ﺳﺤﺮ ﮐﮫ روزه ﻣﯽﮔﯿﺮد
ﻧﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺧﺪاﯾﺎ ﻣﻦ ھﻤﮫ اﻋﻀﺎء و ﺟﻮارﺣﻢ روزه اﺳﺖ؛ ﮔﻮﺷﻢ ﻏﯿﺒﺖ ﻧﻤﯽﺷﻨﻮد  ،زﺑﺎﻧﻢ ﻏﯿﺒﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ  ،و  ...اﯾﻦ روزه ﺧﺎص اﺳﺖ.
ک َو َﻋﺪﱠدَ أَْﺷﯿَﺎَء َﻏْﯿَﺮ
ﺻْﻤ َ
ﺖ ﻓَْﻠﯿَ ُ
ﺣﺪﯾﺚ َ :ﻋِﻠﱡﯽ ْﺑُﻦ ِإْﺑَﺮاِھﯿَﻢ َﻋْﻦ أَِﺑﯿِﮫ َﻋِﻦ اْﺑِﻦ أَِﺑﯽ ُﻋَﻤْﯿٍﺮ َﻋْﻦ َﺣﱠﻤﺎِد ْﺑِﻦ ُﻋﺜَْﻤﺎَن َﻋْﻦ ُﻣَﺤﱠﻤِﺪ ْﺑِﻦ ُﻣْﺴِﻠٍﻢ ﻗَﺎَل ﻗَﺎَل أَﺑُﻮ َﻋْﺒِﺪ ا ﱠ ِ ع ِإذَا ُ
ک َو ِﺟْﻠﺪُ َ
ک َو َﺷْﻌُﺮ َ
ﺼُﺮ َ
ﺼْﻢ َﺳْﻤﻌُ َ
ﮏ َو ﺑَ َ
ک
ﮏ َﮐﯿَْﻮِم ِﻓْﻄِﺮ َ
ﺻْﻮِﻣ َ
َھﺬَا َو ﻗَﺎَل َﻻ ﯾَُﮑﻮُن ﯾَْﻮُم َ

] [١ﮐﻠﯿﻨﯽ ،ﷴ ﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب ،اﻟﮑﺎﻓﯽ ،ج ،٧ص.۴٣۶
وﻗﺘﯽ روزه ﻣﯽﮔﯿﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻮش ﺗﻮ ھﻢ روزه ﺑﺎﺷﺪ ) از ﮔﻨﺎھﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﮔﻮش ﻣﺜﻞ ﮔﻮش دادن ﺑﮫ ﻏﯿﺒﺖ و(....ﺟﺪا ً ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﺸﻤﺖ ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ روزه ﺑﺎﺷﺪ  ،ﭘﻮﺳﺘﺖ ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ روزه ﺑﺎﺷﺪ ؛
ﻣﻮی ﺳﺮت ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ روزه داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ؛ ﺧﺎﻧﻢھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺠﺎﺑﺸﺎن را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ را ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﮫ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪود ﺣﺠﺎب ﺑﺮ ﻋﮭﺪه ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ اﺳﺖ ﻧﮫ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر ،رﯾﯿﺲ
ﻣﺠﻠﺲ و ﯾﺎ ھﺮ ﻣﺴﺌﻮل دﯾﮕﺮی ،ﺑﺎﻧﻮان ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮز ﺣﺠﺎب ﺧﻮد را از ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪﺷﺎن ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ اﺳﻼمﺷﻨﺎس ھﺴﺘﻨﺪ و ھﺮﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮدش در ﻣﺴﺎﯾﻞ دﯾﻨﯽ رای دھﺪ.
← روزه ﺧﺎص اﻟﺨﺎص
اﯾﻦ روزه ،روزهای ھﺴﺖ ﮐﮫ ﻏﯿﺮ از ﺧﺪا ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی در دل روزهدار ﻧﺒﺎﺷﺪ ؛
ای ﯾﮏ دﻟﮫ ﺻﺪ دﻟﮫ ؛دل ﯾﮏ دﻟﮫ ﮐﻦ
ﻣﮭﺮ دﮔﺮان را ز دل ﺧﻮد ﯾﻠﮫ ﮐﻦ
ﺼﺎِﺋِﻤﯿَﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺪاوﻧﺪا روزه ﻣﺮا
ﺻﯿَﺎَم اﻟ ﱠ
ﺻﯿَﺎِﻣﯽ ِﻓﯿِﮫ ِ
اﮔﺮ در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ھﻤﮫ ﮐﺎرھﺎ ﺑﺮای ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ ؛ روزه ﺧﺎص اﻟﺨﺎص ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و از اﯾﻦ رو در دﻋﺎ از ﺧﺪا ﻣﯽﺧﻮاھﯽ اﻟﻠﱠُﮭﱠﻢ اْﺟﻌَْﻞ ِ
روزه ﺧﺎص اﻟﺨﺎص ﻗﺮار ﺑﺪه .
← رواﯾﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺣﮫ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ
در ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮔﺮانﻗﺪر از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﻋﻈﻢ )ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ و آﻟﮫ( ﻧﯿﺰ دارﯾﻢ ﮐﮫ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ” :اذاﻏﺘﺎب اﻟﺼﺎﺋﻢ اﻓﻄﺮ
] [٢اﺑﯽ ﺟﻤﮭﻮر اﺣﺴﺎﺋﯽ ،ﷴ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ،ﻋﻮاﻟﯽ اﻟﻠﺌﺎﻟﯽ ،ج ،١ص.٢۶٣
ﯾﻌﻨﯽ ”ھﺮﮔﺎه روزه دار ﻏﯿﺒﺖ ﮐﻨﺪ روزهاش را ﺧﻮرده اﺳﺖ”.
و در ﺣﺪﯾﺚ دﯾﮕﺮی ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ” :ﻣﻦ اﻏﺘﺎب اﻣﺮء ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺑﻄﻞ ﺻﻮﻣﮫ وﻧﻘﺾ وﺿﻮؤه ”
] [٣ﺻﺪوق ،ﷴ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ،ﻣﻦ ﻻﯾﺤﻀﺮه اﻟﻔﻘﯿﮫ ،ج ،۴ص.١۵
ﯾﻌﻨﯽ ”ھﺮ ﮐﮫ ﻏﯿﺒﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ را ﻧﻤﺎﯾﺪ روزه و وﺿﻮﯾﺶ ﺑﺎطﻞ ﻣﯽﮔﺮدد .ﮐﮫ از اﯾﻦ دو ﺣﺪﯾﺚ ﮔﺮانﺑﮭﺎ در ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﮫ روزه ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﺗﺸﻨﮕﯽ ﮐﺸﯿﺪن ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻤﯽﮔﺮدد و ﻏﯿﺮ از
ﻣﻮارد ذﮐﺮ ﺷﺪه در رﺳﺎﻟﮫ ﻋﻤﻠﯿﮫ ﮐﮫ ﺑﺎﻋﺚ اﺑﻄﺎل روزه ﻣﯽﮔﺮدد ،ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮی ﭼﻮن ﻏﯿﺒﺖ ﻧﯿﺰ روزه ﻓﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﺑﺎطﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و از اﯾﻦ رو روزه واﻗﻌﯽ روزهای اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ در
آن ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎ و ﺟﻮارح اﻧﺴﺎن روزه دار ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﮫ طﻮری ﮐﮫ ﻓﺮد روزه دار ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﻤﺎم اﻋﻤﺎل ﻗﺒﯿﺢ ﭼﻮن )ﻏﯿﺒﺖ ،ﻓﺤﺶ و ﻧﺎﺳﺰا ،ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ ،ﻧﮕﺎه ﺑﮫ ﻧﺎﻣﺤﺮم و (...دوری ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﯿﮫاﻟﺴﻼم ﻧﯿﺰ در ﺣﺪﯾﺜﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﮐﮫ” :ﭘﺪرم ﻓﺮﻣﻮد :رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ و آﻟﮫ از زﻧﯽ روزه دار ﺷﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﻨﯿﺰش ﻓﺤﺶ ﻣﯽداد ﭘﺲ دﺳﺘﻮر داد طﻌﺎﻣﯽ
ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﮫ آن زن ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺨﻮر ،ﭘﺎﺳﺦ داد :ای رﺳﻮل ﺧﺪا! ﻣﻦ روزهام ،آﻧﮕﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ و آﻟﮫ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ‘ :ﯾﻒ ﺗﮑﻮﻧﯿﻦ ﺻﺎﺋﻤﮫ وﻗﺪ ﺳﺒﺒﺖ ﺟﺎرﯾﺘﮏ؟ ان اﻟﺼﻮم ﻟﯿﺲ ﻣﻦ
اﻟﻄﻌﺎم و اﻟﺸﺮاب و اﻧﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﷲ ذﻟﮏ ﺣﺠﺎﺑﺎ ﻋﻦ ﺳﻮاھﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺣﺶ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ و اﻟﻘﻮل ﯾﻔﻄﺮ اﻟﺼﺎﺋﻢ ﻣﺎ اﻗﻞ اﻟﺼﻮام و اﮐﺜﺮ اﻟﺠﻮاع”
] [۴ﮐﻠﯿﻨﯽ ،ﷴ ﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب ،اﻟﮑﺎﻓﯽ ،ج،٧ص.۴٣٧
ﯾﻌﻨﯽ ”ﺗﻮ ﭼﮫ روزه داری ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﻨﯿﺰت ﻓﺤﺶ دادی؟ ﺑﮫ راﺳﺘﯽ ﮐﮫ روزه ،ﺧﻮدداری از ﺧﻮردن و آﺷﺎﻣﯿﺪن ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﺧﺪاوﻧﺪ آن را )روزه را( ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻧﻌﯽ از ﺳﺎﯾﺮ
زﺷﺘﯽھﺎی ﮔﻔﺘﺎری ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،زﺷﺘﯽھﺎﯾﯽ ﮐﮫ روزه روزه دار را ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ )ﺑﺎطﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ( ﭼﻘﺪر روزه داران )ﺣﻘﯿﻘﯽ( اﻧﺪک و ﮔﺮﺳﻨﮕﺎن ﻓﺮاواﻧﻨﺪ”
روزه ﺻﺤﯿﺢ و ﮐﺎﻣﻠﯽ ﮐﮫ ﺧﺪا ﺑﺮای ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮدن روزهدار ﻣﻘﺮر ﻓﺮﻣﻮده ،ﻗﻄﻌﺎ ً ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻮدداری اﻋﻀﺎی ﺑﺪن از ﮔﻨﺎه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و روزه ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،ﻗﻠﺐ را از ﯾﺎد
ﻏﯿﺮ ﺧﺪا ﺑﺎز داﺷﺘﮫ و از ھﺮ ﭼﮫ ﻏﯿﺮ اوﺳﺖ روزه ﺑﮕﯿﺮد.
ﻧﮕﮫ داﺷﺘﻦ ﻓﺮودﮔﺎه اﯾﻤﺎن ﺑﺮای ﻧﺰول ﻣﻼﺋﮑﮫ

ﺑﺎﯾﺪ دلھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺧﺪا ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﻼﺋﮑﮫ ﺷﺐ اﺣﯿﺎء ﻓﺮود ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻓﺮودﮔﺎه دﻟﻤﺎن را ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﺗﻌﻠﻘﺎت ﺑﮫ ﻣﺎل ،زن ،ﺑﭽﮫ و دﻧﯿﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻧﺰول ﻣﻼﺋﮑﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬاﺷﺘﮫ
اﺳﺖ دل اﮔﺮ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ آن وﻗﺖ » ﺗﻨﺰل اﻟﻤﻼﺋﮑﺔ و اﻟﺮوح «
] [۵ﻗﺪر/ﺳﻮره  ،٩٧آﯾﮫ .۴
ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و اﮔﺮ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﻼﺋﮑﮫ در ﺷﺐ اﺣﯿﺎء ﺑﺮ دل ﺷﻤﺎ ﻓﺮود ﻧﻤﯽآﯾﻨﺪ ؛ در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﮐﺎری ﺑﮑﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﺟﺎ ﺑﺮای ﻧﺰول ﻣﻼﺋﮑﮫ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ .
ﺳﺨﻨﯽ از ﻣﯿﺮزا ﺟﻮاد ﻣﻠﮑﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰی

در رواﯾﺎت آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﻏﯿﺒﺖ ،دروغ ،ﻧﮕﺎه )ﺣﺮام( ﭘﯽدر ﭘﯽ ،دﺷﻨﺎم دادن و ظﻠﻢ  -ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ زﯾﺎد  ،-ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎطﻞ ﺷﺪن روزه ﻣﯽﺷﻮد ،و روزه ،ﻓﻘﻂ ﺧﻮدداری از ﺧﻮردﻧﯽ و آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ،ھﻨﮕﺎم روزه ﮔﻮش ،ﭼﺸﻢ ،زﺑﺎن و  ...ﺑﺎﯾﺪ روزه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .دﺳﺖ و ﭘﺎﯾﺖ را ﻧﮕﮭﺪار و ﺑﺴﯿﺎر ﺳﮑﻮت ﮐﻦ ﻣﮕﺮ از ﺧﯿﺮ .و ﺑﺎ ﻧﻮﮐﺮت رﻓﻖ و ﻣﺪارا ﻧﻤﺎ .از ﺟﺪال و آزار رﺳﺎﻧﺪن ﺑﮫ
ﻧﻮﮐﺮ ﺧﻮدداری ﮐﻦ و وﻗﺎر روزه را داﺷﺘﮫ ﺑﺎش و وﻗﺘﯽ روزهای ﺑﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ روزه ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ھﻢ ﻓﺮق داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ «.رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠّﯽ ا ّ ﻋﻠﯿﮫ و آﻟﮫ و ﺳﻠّﻢ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :آﺳﺎنﺗﺮ ﯾﻦ
ﭼﯿﺰی ﮐﮫ ﺧﺪاوﻧﺪ در روزه ﺑﺮ روزهدار واﺟﺐ ﻧﻤﻮده ،ﺧﻮدداری از ﺧﻮردﻧﯽ و آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ اﺳﺖ «.ﻓﻘﮭﺎ ﺑﮫ ﺻﺤﺖ روزه ﺑﻌﻀﯽ از آنھﺎ ﻓﺘﻮا دادهاﻧﺪ .ﺟﻤﻊ ﺑﯿﻦ رواﯾﺎت ﺑﺎﻻ ﺑﺎ رواﯾﺘﯽ ﮐﮫ از
رﺳﻮل اﮐﺮم ﺻﻠّﯽ ا ّ ﻋﻠﯿﮫ و آﻟﮫ و ﺳﻠّﻢ وارد ﺷﺪه و ﺳﺨﻦ ﻓﻘﮭﺎ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ،ﻣﻨﻈﻮر از ﺻﺤﺖ در اﺣﺎدﯾﺚ ﻓﻮق اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ» ﭼﻨﯿﻦ روزهای ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ« و ﻣﻨﻈﻮر
از ﺻﺤﺖ در ﮐﻼم ﻓﻘﮭﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ »ﭼﻨﯿﻦ روزهای ﻗﻀﺎی آن را ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
ﺧﻼﺻﮫ اﯾﻦ ﮐﮫ روزه ﺻﺤﯿﺢ و ﮐﺎﻣﻠﯽ ﮐﮫ ﺧﺪا ﺑﺮای ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮدن روزهدار ﻣﻘﺮر ﻓﺮﻣﻮده ،ﻗﻄﻌﺎ ً ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻮدداری اﻋﻀﺎی ﺑﺪن از ﮔﻨﺎه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و روزه ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻋﻼوه ﺑﺮ آن،
ﻗﻠﺐ را از ﯾﺎد ﻏﯿﺮ ﺧﺪا ﺑﺎز داﺷﺘﮫ و از ھﺮ ﭼﮫ ﻏﯿﺮ اوﺳﺖ روزه ﺑﮕﯿﺮد .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ اﻧﺴﺎن ﻣﺎھﯿﺖ روزه ،درﺟﺎت و ﻓﻠﺴﻔﮫ ﺗﺸﺮﯾﻊ آن را ﻓﮭﻤﯿﺪ ،ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎﯾﺪ از ھﺮ ﮔﻨﺎه و ﺣﺮاﻣﯽ ،ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ
ﻗﺒﻮل روزهاش ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ  ،و اﻻ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﻮده و ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ اﯾﻨﮑﮫ اﻋﻀﺎی ﺑﺪﻧﺶ روزه ﻧﮕﺮﻓﺘﮫاﻧﺪ ،ﻣﺠﺎزات ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺳﺎﻗﻂ ﺷﺪن ﻗﻀﺎی روزه ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ اﻧﺴﺎن را در روز
ﻗﯿﺎﻣﺖ از ﻣﺠﺎزات ﻧﺠﺎت دھﺪ.
] [۶ﻣﻠﮑﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰی ،ﻣﯿﺮزا ﺟﻮاد ،ﺗﺮﺟﻤﮫاﻟﻤﺮاﻗﺒﺎت  ،ص ٢١٠

وﯾﮋﮔﯽ ﻗﺎﺋﻤﯿﻦ
َو ِﻗﯿَﺎِﻣﯽ ِﻓﯿِﮫ ِﻗﯿَﺎَم اْﻟﻘَﺎِﺋِﻤﯿَﻦ
ﺧﺪاﯾﺎ در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﻗﯿﺎم ﻣﺮا ﻗﯿﺎم ﻗﺎﺋﻤﯿﻦ ﻗﺮار ﺑﺪه ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺐ ﮐﮫ ﻧﻤﺎز ﺷﺐ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ ،ﻗﯿﺎﻣﻢ ﻗﯿﺎم ﻗﺎﺋﻤﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻗﺎﺋﻤﯿﻦ آنھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ در ﻧﻤﺎز از ﺧﻮف ﺧﺪا ﮔﺮﯾﮫ و زاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﺎز  ،ﻧﻤﺎزی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ از روی ﻋﺸﻖ ﺑﺎﺷﺪ ؛ ﭼﺮا ﮐﮫ ﺧﺮوس ھﻢ ﻧﻤﺎز ﺷﺐ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،وﻟﯽ ﻋﺸﻖ ﻧﺪارد ﻟﺬا ﺷﺎﻋﺮ ﮔﻔﺘﮫ :

ای ﻣﺮغ ﺳﺤﺮ ﻋﺸﻖ ز ﭘﺮواﻧﮫ ﺑﯿﺎﻣﻮز
ﮐﺎن ﺳﻮﺧﺘﮫ را ﺟﺎن ﺷﺪ و آواز ﻧﯿﺎﻣﺪ
] [٧ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺳﻌﺪی.
»ﻗﯿﺎم ﻣﺎ را ﻗﯿﺎم ﻗﺎﺋﻤﯿﻦ ﻗﺮار ﺑﺪه«؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻤﺎز ﻣﺮا ﻧﻤﺎز ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ ﻗﺮار ﺑﺪه ؛ ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﺷﺐ از ﺧﻮاب ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺮﯾﻢ ﻧﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﻮک ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﯿﺪار ﺷﻮﯾﻢ.
ﺑﻌﺪ دﯾﮕﺮی ﮐﮫ از اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از دﻋﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ؛ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻨﻈﻮر از ﻗﯿﺎم ﺷﺎﯾﺪ اﻗﺎﻣﮫ ﻧﻤﺎز و ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ھﺮ ﻧﻮع ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﯽ ﮐﮫ اﻣﺮ ﺧﯿﺮی در آن ﺑﺎﺷﺪ ،ھﻤﺎﻧﻨﺪ
)ﺑﯿﺪاری در ﺳﺤﺮھﺎی ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺑﺮای ﺳﺤﺮی ﺧﻮردن و ﯾﺎ دﻋﺎ و ﻣﻨﺎﺟﺎت ﻧﻤﻮدن ،اﻓﻄﺎر ﻧﻤﻮدن روزه ،ﮐﻤﮏ ﻧﻤﻮدن ﺑﮫ ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان و (...ﮐﮫ ھﻤﮫ اﯾﻦھﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﻗﯿﺎم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ  ،ﻓﻘﻂ ﻣﮭﻢ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺪف و ﻗﺼﺪ و ﻧﯿﺖ ،رﺿﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ اراده ھﺮ ﮐﺎری را ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﻓﻘﻂ رﺿﺎی ﺧﺪا را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .

ﭘﺮھﯿﺰ از ﻏﻔﻠﺖ
َو ﻧَﺒِّْﮭِﻨﯽ ِﻓﯿِﮫ َﻋْﻦ ﻧَْﻮَﻣِﺔ اْﻟﻐَﺎِﻓِﻠﯿَﻦ
و در اﯾﻦ روز اول ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﻣﺮا از ﺧﻮاب ﻏﻔﻠﺖ ﺑﯿﺪار ﺑﮑﻦ ؛ اﯾﻦ ھﻢ دﻋﺎی ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ ،ﮔﻨﺎه ﻧﮑﻨﯿﻢ ھﺮ ﻟﺤﻈﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺮگ از راه ﺑﺮﺳﺪ ﻣﺜﻼً ﻓﻼن آﻗﺎی ﻓﺮوﺷﻨﺪه دارد آب ﺗﻮی
ﺷﯿﺮ ﻣﯽرﯾﺰد ،ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﮫ ﺳﮑﺘﮫ ﻣﯽﮐﻨﺪ  ،ﻣﺮگ ﮐﮫ ﺧﺒﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦھﺎ ﻏﻔﻠﺖ اﺳﺖ.
اﻣﯿﺮ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﮫاﻟﺴﻼم در ﻧﺎﻣﮫای ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﺻﺤﺎﺑﮫ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ” :ﻓﺘﺪارک ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻣﻦ ﻋﻤﺮک وﻻ ﺗﻘﻞ ﻏﺪا ﺑﻌﺪ ﻏﺪ ﻓﺎﻧﻤﺎ ھﻠﮏ ﻣﻦ ﮐﺎن ﻗﺒﻠﮏ ﺑﺎ ﻗﺎﻣﺘﮭﻢ ﻋﻠﯽ اﻻﻣﺎﻧﯽ و
اﻟﺘﺴﻮﯾﻒ ﺣﺘﯽ اﻗﺎﻣﮭﻢ اﻣﺮﷲ ﺑﻐﺘﮫ و ھﻢ ﻏﺎﻓﻠﻮن ﻓﻨﻘﻠﻮا ﻋﻠﯽ اﻋﻮادھﻢ اﻟﯽ ﻗﺒﻮرھﻢ اﻟﻤﻈﻠﻤﮫ اﻟﻀﯿﻘﮫ و ﻗﺪ اﺳﻠﻤﮭﻢ اﻻ و ﻻ دوا اﻻھﺮن”
] [٨ﮐﻠﯿﻨﯽ ،ﷴ ﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب ،اﻟﮑﺎﻓﯽ ،ج ،٣ص.٣۵١
ﯾﻌﻨﯽ ”ﭘﺲ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﻋﻤﺮت را درﯾﺎب و ﻧﮕﻮ ﻓﺮدا ﺑﻌﺪ از ﻓﺮدا )ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاھﻢ ﻧﻤﻮد( ھﻤﺎﻧﺎ اﻧﺴﺎنھﺎی ﻗﺒﻞ از ﺗﻮ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ آرزوھﺎ و ﺑﮫ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦھﺎ ھﻼک ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﺎﮔﮭﺎن اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ
)ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮﮔﺸﺎن( ﻓﺮا رﺳﯿﺪ و آنھﺎ ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺮ روی ﭼﻮبھﺎﯾﺸﺎن )ﺗﺎﺑﻮتھﺎﯾﺸﺎن( ﺑﮫ ﺳﻮی ﻗﺒﺮھﺎی ﺗﺎرﯾﮏ و ﺗﻨﮓ ﺧﻮد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ و ﻓﺮزﻧﺪان و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪاﻧﺸﺎن آنھﺎ را ﺗﺴﻠﯿﻢ
)ﮔﻮر( ﻧﻤﻮدﻧﺪ” ﭘﺲ در اﯾﻨﺠﺎ در ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﮫ اﮐﺜﺮ اﻧﺴﺎنھﺎ در ﺧﻮاب ﻏﻔﻠﺖ ﺑﮫ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ،ﺧﻮاﺑﯽ ﮐﮫ اﻧﺴﺎن را از ﻣﻌﺒﻮد و ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮﯾﺶ ﺟﺪا ﻣﯽﺳﺎزد ،ﺧﻮاﺑﯽ ﮐﮫ ﭼﺸﻤﺎن اﻧﺴﺎن در
آن ﺑﺎز اﺳﺖ اﻣﺎ دل اﻧﺴﺎن واﻗﻌﯿﺖھﺎ را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ .ﭘﺲ در اﯾﻦ روز از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﮫ ﻣﺎ را از ﺧﻮاب ﻏﻔﻠﺘﯽ ﮐﮫ اﻧﺴﺎن را ﺑﮫ ھﻼﮐﺖ و ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ ﺑﯿﺪار ﻧﻤﻮده و ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﺪ”...
روزهای اﺳﺖ ﮐﮫ روزهدار ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﮫ از ﺧﻮردن و آﺷﺎﻣﯿﺪن ﺧﻮدداری ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻋﻀﺎء و ﺟﻮارﺣﺶ ھﻢ روزه دارد ؛ ﭼﺸﻤﺶ را ھﻢ از ﻣﻌﺼﯿﺖ ﻣﯽﺑﻨﺪد ؛ ﺳﺤﺮ ﮐﮫ روزه ﻣﯽﮔﯿﺮد ﻧﯿﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺧﺪاﯾﺎ ﻣﻦ ھﻤﮫ اﻋﻀﺎء و ﺟﻮارﺣﻢ روزه اﺳﺖ؛ ﮔﻮﺷﻢ ﻏﯿﺒﺖ ﻧﻤﯽﺷﻨﻮد  ،زﺑﺎﻧﻢ ﻏﯿﺒﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ  ،و  ...اﯾﻦ روزه ﺧﺎص اﺳﺖ.
ﻒ َﻋﻨِّﯽ ﯾَﺎ َﻋﺎِﻓﯿﺎ ً َﻋِﻦ اْﻟُﻤْﺠِﺮِﻣﯿَﻦ
َو َھْﺐ ِﻟﯽ ُﺟْﺮِﻣﯽ ِﻓﯿِﮫ ﯾَﺎ ِإﻟَﮫَ اْﻟﻌَﺎﻟَِﻤﯿَﻦ َو اْﻋ ُ
ﺧﺪاﯾﺎ در اﯾﻦ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﻣﺮا ﺑﺒﺨﺶ ای ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﮫ از ﮔﻨﮫﮐﺎران ﻣﯽﮔﺬری
ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ

•• دﻋﺎی روز دوم رﻣﻀﺎن• دﻋﺎی روز ﺳﻮم رﻣﻀﺎن• دﻋﺎی روز ﭼﮭﺎرم رﻣﻀﺎن• دﻋﺎی روز ﭘﻨﺠﻢ رﻣﻀﺎن• دﻋﺎی روز ﺷﺸﻢ رﻣﻀﺎن دﻋﺎی روز ھﺸﺘﻢ رﻣﻀﺎن •دﻋﺎی روز ﻧﮭﻢ
رﻣﻀﺎن• دﻋﺎی روز دھﻢ رﻣﻀﺎن •دﻋﺎی روز ﯾﺎزدھﻢ رﻣﻀﺎن •دﻋﺎی روز دوازدھﻢ رﻣﻀﺎن• دﻋﺎی روز ﺳﯿﺰدھﻢ رﻣﻀﺎن•دﻋﺎی روز ﭼﮭﺎردھﻢ رﻣﻀﺎن• دﻋﺎی روز ﭘﺎﻧﺰدھﻢ
رﻣﻀﺎن •دﻋﺎی روز ﺷﺎﻧﺰدھﻢ رﻣﻀﺎن•دﻋﺎی روز ھﻔﺪھﻢ رﻣﻀﺎن •دﻋﺎی روز ھﯿﺠﺪھﻢ رﻣﻀﺎن• دﻋﺎی روز ﻧﻮزدھﻢ رﻣﻀﺎن •دﻋﺎی روز ﺑﯿﺴﺘﻢ رﻣﻀﺎن •دﻋﺎی روز ﯾﺴﺖ و ﯾﮑﻢ
رﻣﻀﺎن• دﻋﺎی روز ﺑﯿﺴﺖ و دوم رﻣﻀﺎن• دﻋﺎی روز ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم رﻣﻀﺎن• دﻋﺎی روز ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﮭﺎرم رﻣﻀﺎن •دﻋﺎی روز ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ رﻣﻀﺎن •دﻋﺎی روز ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺸﻢ
رﻣﻀﺎن• دﻋﺎی روز ﺑﯿﺴﺖ و ھﻔﺘﻢ رﻣﻀﺎن•دﻋﺎی روز ﺑﯿﺴﺖ و ھﺸﺘﻢ رﻣﻀﺎن•دﻋﺎی روز ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﮭﻢ رﻣﻀﺎن •دﻋﺎی روز ﺳﯽ ام رﻣﻀﺎن•
ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ

 ↑ .١ﮐﻠﯿﻨﯽ ،ﷴ ﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب ،اﻟﮑﺎﻓﯽ ،ج ،٧ص.۴٣۶
 ↑ .٢اﺑﯽ ﺟﻤﮭﻮر اﺣﺴﺎﺋﯽ ،ﷴ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ،ﻋﻮاﻟﯽ اﻟﻠﺌﺎﻟﯽ ،ج ،١ص.٢۶٣
 ↑ .٣ﺻﺪوق ،ﷴ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ،ﻣﻦ ﻻﯾﺤﻀﺮه اﻟﻔﻘﯿﮫ ،ج ،۴ص.١۵
 ↑ .۴ﮐﻠﯿﻨﯽ ،ﷴ ﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب ،اﻟﮑﺎﻓﯽ ،ج،٧ص.۴٣٧
 ↑ .۵ﻗﺪر/ﺳﻮره  ،٩٧آﯾﮫ .۴
 ↑ .۶ﻣﻠﮑﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰی ،ﻣﯿﺮزا ﺟﻮاد ،ﺗﺮﺟﻤﮫاﻟﻤﺮاﻗﺒﺎت  ،ص ٢١٠
 ↑ .٧ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺳﻌﺪی.
 ↑ .٨ﮐﻠﯿﻨﯽ ،ﷴ ﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب ،اﻟﮑﺎﻓﯽ ،ج ،٣ص.٣۵١

ﻣﻨﺒﻊ
ﭘﺎﯾﮕﺎه اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺗﺒﯿﺎن
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