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 ماه رمضان و دعا :2جزء

 185تا  183سوره بقره آیات: 

  ای»( 183)
َ
 «  َتَتُقونَ  لََعلَُكمْ  َقبِْلُكمْ  ِمنْ  نَ یاَّلِ  ََعَ  ُكِتَب  َكما امُ یالصر  ُكمُ یَعلَ  ُكِتَب  آَمنُوا نَ یاَّلِ  َهایأ

 زگاریپره كه باشد وبد، شهد مقّرر وبدند مشا از شیپ كه كساىن بر كه مهانگونه د،یگرد مقّرر مشا بر روزه! دیا آورده انمیا كه كساىن اى
 .دیشو

 ها:نكته

 روزه، و رندیگ مى سرچشمه شهوت و غضب شهیر دو از گناهان، شتریب. است گناه از دارى شتنیخو معناى به تقوا،

 1.تقواست شیافزا و فساد كاهش سبب لذا و ردیگ مى را زهیغر دو نیا هاى تندى جلوى

 شده نازل نهیمد در اند، شده شروع «آمَنُوا نَیالَّذِ هَایأَ ای» خطاب با كه اتىیآ قرآنى، علوم دانشمندان و مفسّران نظر به

 دهیگرد صادر هجرى دوّم سال در زكات پرداخت و جهاد دستور همچون زین روزه فرمان. باشند مى مدنى اتیآ جزء و

 .است

  روزه بركات و آثار

 و زكات جهاد، حج، نماز،. است مخفى عبادت گانهی روزه،. است روزه اثر نیتر مهم باطن، و ظاهر در خداترسى، و تقوا

 وآب نان ماه كی كه كسى. كند مى تیتقو را انسان اراده روزه،. تسین دنىید روزه امّا نند،یب مى مردم را خمس

 عاطفه تیتقو باعث روزه،. كند كنترل را خود گرانید وناموس مال به نسبت تواند مى گذاشت، كنار را خود وهمسر

 لرسو. كند مى ودرك احساس را گرسنگان ورنج شود مى آشنا درد د،یچش را گرسنگى ى مزه ماه كی كه كسى. است

 2.است صبر نصف روزه،: فرمودند آله و هیعل اهلل صلى خدا

 مفطرات، از اجتناب بر عالوه خواص روزه در امّا است، همسر و آب و نان از خوددارى همان عادّى، مردمان ى روزه 

 بودن الىخ گناهان، از زیپره و مفطرات از اجتناب بر عالوه الخاص خاصّ ى روزه و است، الزم زین گناهان از اجتناب

 3.خداست ریغ از دل

 4.دورند شهوت و دنیآشام و خوردن از كه فرشتگانى كند، مى فرشتگان هیشب را انسان روزه، 

 5.شود مى دهیبخش گناهانش تمام بدارد، روزه خدا براى را رمضان ماه هركس: فرمودند آله و هیعل اهلل صلى خدا رسول

                                                           

 18 ص ،2 ج . كافى، 1
 المنار . تفسیر 2
 البیان روح . تفسیر 3
 جوادى آیةاللَّه از نقل جواهر، . صاحب 4
 مراغى . تفسیر 5
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 من و است من براى روزه «به اجزى انا و لى الصوم: »دیفرما مى وندخدا كه است آمده زین قدسى ثیحد در چنانكه 

 1.دهم مى پاداش را آن

 2.اند دانسته روزه پاداش همچون را عبادات از ارىیبس پاداش اتیروا در كه است قدرى به روزه تیاهم

 امّت در و است بوده ایانب مخصوص رمضان، ماه ى روزه ولى بوده، واجب زین نیشیپ هاى امّت بر روزه كه هرچند

 3.است شده واجب همه بر رمضان روزه اسالمى،

 4.است روزه بدنها، زكات و است زكاتى زیچ هر براى: فرمود كه آله و هیعل اهلل صلى خدا رسول

 ها:امیپ

 «آمَنُوا نَیالَّذِ هَایأَ ای. »است امیپ گذارى ریتأث براى گامى با،یز خطابِ -1

 نیوالد اگر. كند مى آسان را روزه سختى «آمَنُوا نَیالَّذِ هَایأَ ای» خطاب لذّت: میخوان مى انیلبا مجمع ریتفس از ثىیحد در

 .زنند صدا بایز را آنان دیبا دهند، گوش سخنانشان به فرزندشان كه بخواهند

 شما مختص زهرو فرمان: دیفرما مى هیآ نیا. شود داده جلوه آسان مشكل، دستورات كه است آن غیتبل هاى وهیش از -2

 از تر آسان بوده، ها امّت همه براى كه دستورى به عمل و. است بوده قانون نیا زین نیشیپ هاى امّت در ست،ین مسلمانان

 «قَبْلِكُمْ مِنْ نَیالَّذِ عَلَى كُتِبَ كَما. »باشد گروه كی براى تنها كه است دستورى

 آن انجام در بدانند، را كارى ى جهینت مردم اگر رایز. است داشته انیب را روزه همچون احكام بعضى فلسفه قرآن، -3

 «تَتَّقُونَ لَعَلَّكُمْ» .دهند مى نشان خود از شترىیب نشاط

(184 )« 
َ
وْ  ضا  یَمرِ  ِمنُْكمْ  اكنَ  َفَمنْ  َمْعُدودات   اما  یأ

َ
  ِمنْ  َفِعَدة   َسَفر    ََع  أ

َ
َخرَ  ام  یأ

ُ
 ة  یفِدْ  ُقونَهُ یطِ ی نَ یاَّلِ  ََعَ  وَ  أ

نْ  وَ  َلُ  ی  خَ  َفُهوَ  ا  یخَ  َتَطَوعَ  َفَمنْ  ی  ِمْسكِ  َطعامُ 
َ
 «  َتْعلَُمونَ  ُكنُْتمْ  إِنْ  لَُكمْ  ی  خَ  تَُصوُموا أ

 گری د روزهاى از تعداد( مهان به) پس باشد، سفر در ای رامیب  مشا از كس هر وىل ،(است شهد مقّرر مشا بر روزه) معدود روزى چند
 بدهند، اى كّفاره است الزم ،(زنانریپ و مردانریپ و مزمن رانامیب  مهچون) ندارند روزه طاقت كه كساىن رب و( دریبگ  روزه را)

 اگر وىل است، هبرت او براى ،(بدهد طعام واجب، مقدار از شیوب) كند كىی ن  شرتیب خود لیم به كس هر و. كنند اطعام را ىنیمسك
 .(دیخورد منى غبطه معذوران، خوارى روزه به هرگز و. )است هبرت انتیبرا فنت،گر روزه( كه دیفهم ىم) د،یبدان( را روزه آثار)

 ها:نكته

                                                           

 مراغى . تفسیر 1
 100 ص ،2 ج . كافى، 2
 نورالثقلین . تفسیر 3
 380 ص ،69 ج . بحار، 4
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 خواستند، آب رمضان، ماه در مكّه به نهیمد از سفر در آله و هیعل اهلل صلى اكرم رسول كه آمده زین قرطبى ریتفس در

 .دندفرمو لیم آب از سپس و نندیبب مردم تا گرفتند دست سر بر را آب ظرف آنگاه

 1.آورد جا به آنرا قضاى دیبا و باطل اش روزه گرفت، روزه ضىیمر ای مسافر اگر حال هر به

 افطار را خود روزه دیبا داشت، نگرانى نیجن ای كودك ریش به نسبت مادرى اگر حتّى: فرمودند السالم هیعل صادق امام

 2.است خداوند رأفت ى نشانه نیا و دینما

 ها:امیپ

 شده انیب سالمندان و مارانیب مسافران، حكم ه،یآ نیا در. دارد مناسب قانون طى،یشرا هر در فرد هر براى اسالم -1

 «سَفَرٍ  عَلى أَوْ ضاًیمَرِ مِنْكُمْ كانَ فَمَنْ. »است

 طىیشرا در مسافر ای ضیمر انسان اگر. ببرد نیب از تماماً آنرا منافع و آثار و حكم كلّى فلسفه دینبا طیشرا -2

 «أُخَرَ امٍیأَ مِنْ فَعِدَّةٌ. »شود برخوردار روزه منافع از تا كند قضا گرىید امیا در دیبا رد،یبگ روزه واندت نمى

 «سَفَرٍ  عَلى. »است الزم بودن سفر در ست،ین روزه مانع ىیتنها به سفر، قصد -3

 «أُخَرَ امٍیأَ مِنْ فَعِدَّةٌ. »ندارد خاصّى زمان روزه، قضاى -4

 «قُونَهُیطِی نَیالَّذِ عَلَى. »است فیتكل شرط ى،یتوانا -5

 «نٍیمِسْكِ طَعامُ. »است شده جاسازى احكام متن در فقرا، ى هیتغذ -6

 «تَطَوَّعَ فَمَنْ. »باشد رغبت و عالقه با كه است شتریب قرب و رشد سبب عباداتى -7

. گذارد مى انسان اریاخت به را آن از شیب و است كرده واجب همه بر را حداقل كه است اى بگونه الهى دستورات -8

 فَمَنْ. »است انسان خود اریاخت در مستحبّى عمل عنوان به آن از شیب ولى واجب، گرسنه كی كردن ریس هیآ نیا در

 «لَهُ رٌیخَ فَهُوَ راًیخَ تَطَوَّعَ

 «لَكُمْ رٌیخَ تَصُومُوا أَنْ» .خدا نه گردد مى باز انسان خود به كه دارد خوبى آثار خداوند، دستورات انجام -9

نِْزَل  یاَّلِ  َرَمضانَ  َشْهرُ »( 185)
ُ
 ِمنُْكمُ  َشِهدَ  َفَمنْ  الُْفْرقانِ  وَ   الُْهدى ِمنَ  نات  یبَ  وَ  لِلَناِس  ُهدى   الُْقْرآنُ  هِ یفِ  أ

وْ  ضا  یَمرِ  اكنَ  َمنْ  وَ  ُصْمهُ یفَلْ  الَشْهرَ 
َ
  ِمنْ  فَِعَدة   َسَفر    ََع  أ

َ
َخرَ  ام  یأ

ُ
 الُْعْسَ  بُِكمُ  دُ یرِ ی ل وَ  ْسَ یالْ  بُِكمُ  اّلَلُ  دُ یرِ ی أ

ُوا وَ  الِْعَدةَ  ِِلُْكِملُوا وَ   «  تَْشُكُرونَ  لََعَلُكمْ  وَ  َهداُكمْ  ما  ََع  اّلَلَ  ِِلَُكِّبر
 روشن   دالئل با مهراه مردم گرتی هدا( كه است كتاىب قرآن و. )است شهد نازل آن در قرآن كه است ماهى رمضان، ماه( در روزه)

 سفر در ای رامیب  كه آنكس و. دریبگ  روزه دیبا ابد،یدر را ماه نیا كه مشا از كس هر پس است، باطل از حّق  صیتشخ  لهیوس و تیهدا

                                                           

 164 ص ،1 ج نورالثقلین، . تفسیر 1
 182 ص ،1 ج برهان، . تفسیر 2
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 نیا) خواهد منى دشوارى مشا براى و خواهد ىم آساىن مشا براى خداوند. دریبگ  روزه تعداد مهان به را گرىی د روزهاى باشد،
 باشد د،یكن ادی بزرگى به ركده، تیهدا را مشا نكهی ا بر را خدا و دیكن لیتكم را روزها مقّرر مشاره كه است آن براى( روزه قضاى

 .دیگرد شكرگزار كه
 ها:نكته

 وجه. باشد نداشته همراه به خاكستر و دود كه سوزاندنى البتّه. است سوزاندن معناى به «رَمض» ماده از «رمضان» 

  .شود مى سوزانده انسان گناهان رمضان، ماه در كه روست آن از ماه نیا هیتسم

 در. است ماه نیا در زین قدر شب و آمده قرآن در نامش كه است ماهى تنها و باشد مى قرآن نزول ماه رمضان، ماه

 رمضان ماه در آسمانى، هاى كتاب تمام: فرمودند كه است شده نقل آله و هیعل اهلل صلى اكرم امبریپ از برهان ریتفس

 ماه عظمت در مفصلى خطبه شعبان، ماه آخر جمعه در حضرت آن. است خدا ماه نیبهتر رمضان، ماه. اند شده نازل

 1.است آمده ىیروا وكتب ریتفاس از بعضى در كه اند كرده رادیا رمضان

 .دارند سوزى جان مناجات رمضان ماه وداع در السالم هیعل سجاد امام ه،یسجاد فهیصح در نیهمچن 

 آن قضاى و ردینگ روزه بود مسافر ای ضیمر كس هر. است رىیگ سخت عدم و سهولت بر آن بناى و آسان نید اسالم

 ى اجازه است، مشكل نماز در ستادنیا اگر. كند مى نیگزیجا را مّمیت است، مشكل گرفتن وضو اگر. دهد انجام را

 .است مشهور فقه در «الحرج هقاعد» نام به قانون نیا كه. دهد مى را خواندن نماز نشسته

 خدا مهمانى ماه رمضان

 نیا و اند، شده دعوت خداوند همانىیم به «امُیالصِّ كُمُیعَلَ كُتِبَ آمَنُوا نَیالَّذِ هَایأَ ای» كارت با مؤمنان رمضان، در

 :دارد ىیها ژگىیو همانىیم

 .است كرده دعوت شخصاً را همانانیم و است خداوند زبان،یم -1

 .است دوزخ از دورى و روح، لطافت دعا، استجابت فرشتگان، آمدن فرود قرآن، نزول قدر، شب ى،یرایپذ لهیوس -2

 .است پاداش آن آخر و مغفرت آن وسط رحمت، آن اوّل ات،یروا ى گفته به كه است رمضان ماه ى،یرایپذ زمان -3

 نزول با نیزم و شود مى نیتأم همانانیم سال كی ازین آن در كه است اى گونه به قدر شب ى،یرایپذ چگونگى -4

 .گردد مى نیمز قدر شب در فرشتگان

 اتیآ مهمانى، نیا غذاى لطف. جسم غذاى نه است، الزم معنوى رشد براى كه است روح غذاى ماه، نیا غذاى -5

 .است گرید هاى ماه در قرآن تمام تالوت همچون رمضان ماه در آن هیآ كی تالوت كه است قرآن

                                                           

 356 ص ،96 ج . بحاراالنوار، 1
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 زبانیم ل،یجل و زیعز و باقى و خالق و غنى و عالِم خداوندِ. ندارد وىیدن هاى همانىیم با تىیسنخ چیه مانىهیم نیا

 نفسى هر براى و كنم مى مستجاب را تانیدعا من: دیگو مى و شود مى لیذل و مخلوق و فانى و ریفق و جاهل هاى انسان

 1.كنم مى عطا حىیتسب پاداش د،یكش مى رمضان ماه در كه

  مهمانى آداب

 حسادت، مجادله، گناه، دروغ، از دار، روزه: میخوان مى مفصلى تیروا ضمن در دار روزه اخالق براى 2عهیالش وسائل در

 و نىیچ سخن فاسدان، با معاشرت غفلت، آزارى، مردم و ظلم و طعنه خشم، و سرزنش و فحش حقّ، با مخالفت بت،یغ

 .باشد داشته خاصّ توجّه امتیق ادی و صداقت و صبر نماز، به نسبت و كند دورى خوارى، حرام

 آسمانى، رهبران اطاعت از كه كس آن: است آمده ثیحد در. ستین گرسنگى تحمّل فقط مهمانى، نیا در حضور شرط

 مشروع هاى خواسته نیتأم از ایو باشد نامهربان و بدرفتار خود همسر با شخصى و خانوادگى مسائل در ایو زند سرباز

 .است اوردهین جاى به را افتیض نیا طیوشرا ستین قبول او روزه باشند، ناراضى او از نیوالد ای و كند ددارىخو او

 زىیسحرخ امّا دارد، را گرسنگى اثر در بدن دیزا مواد شدن وبرطرف دفع لیقب از طبّى ومنافع فوائد گرچه روزه

 وبركت ریخ همه نیا از كه است كسى واقعى ومومحر است گرىید زیچ رمضان ماه در دعا واستجابت روح ولطافت

 .باشد محروم

 ها:امیپ

 . باشد كرده نفوذ آنها در قرآن كه باشد مقدارى به تواند مى زین ها انسان ارزش. است قرآن نزول به رمضان، ارزش -1

 «صُمْهُیفَلْ الشَّهْرَ مِنْكُمُ شَهِدَ فَمَنْ. »است رمضان ماه حلول به نیقی از بعد روزه، وجوب -2

 «أُخَرَ امٍیأَ مِنْ فَعِدَّةٌ. »است واجب مسافر و ضیمر بر روزه قضاى -3

 «أُخَرَ امٍیأَ. »ستین خاصّى زمان به مشروط قضا، ى روزه -4

 «سْرَیالْ بِكُمُ اللَّهُ دُیرِی. »است انسان طاقت مطابق و آسانى اساس بر خداوند احكام -5

 «الْعُسْرَ بِكُمُ دُیرِی ال. »دارد برمى سانان دوش از را واجبات وحرج، عسر -6

 «الْعِدَّةَ لِتُكْمِلُوا. »است داشته عذر كه باشد ىیروزها تعداد به دیبا قضا ى روزه -7

  بزرگداشت نشان ر،یتكب. خداست طرف از عبادات، انجام قیتوف و تیهدا -8

 «هَداكُمْ ما  عَلى اللَّهَ لِتُكَبِّرُوا. »است گرانید و خود به توجّه عدم و خدا

 «تَشْكُرُونَ لَعَلَّكُمْ وَ هَداكُمْ ما  عَلى اللَّهَ لِتُكَبِّرُوا. »اوست سپاسگزارى و انسان تیهدا ساز نهیزم روزه، -9

                                                           

 شعبان ماه آخر جمعه در آله و علیه اهلل صلى پیامبر ى . خطبه 1

 119 ص ،7 ج . وسائل، 2


