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 بسم اهلل الرّحمن الرّحيم

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ الصَّالَةُ وَ السَّالَمُ عَلَي نَبِيِّنَا        

 .…مُحَمَّدٍ وَ عَلَي آلِهِ وَ اَصحَابِهِ وَ اَتبَاعِهِ اَجمَعِين

خداوند متعال بعد از علم به اصول اعتقادات ديني و استقرار 

سواني ،  ايمان در دلها ، به منظوور سوير در جهوت لموال ان    

 عبادات را مقرر فرموده است.

، روش راز و نياز و عبوديت و استعانت را  مؤمن در نماز     

بندگي بنده ،  آموخت و با رها ساختن خويشتن از بندِ عمالً

قدم اوّل بسوي لمال را در صراط مستقيم شروع نمود. قدم 

دوّم با پرداختن زلات و فدا لردن مال به منظور تزلية 

، حب  آز ، طمع ، ، حرص ، حسادت از صفات بخلدرون ) 

اداي  حال مي خواهد با مال و ماديات و...( برداشته شد.

م را به منظور اداي عبوديت خالصانه بردارد تا روزه قدم سوّ

بندي در ارضاي  و نفس سرلش را مهار و از حالت بي قيد

خواسته هاي نفساني خارج ساخته و زمينة غلبه بر خواسته 

 نفساني و لسب تقوي و فضايل را در او فراهم نمايد...هاي 
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 معني و مفهوم روزه
 

از نظر لغوي به معني خووداري و پرهيوز     ( ) روزه صوم     

: خوداري  و در اصطالح شرعي عبارت است از ، لردن است

لردن با عزم و اراده از خوردن و نوشيدن و آميزش با همسر 

همچوون لهوو    ) خنان نواروا و مطلوبات نفس و پرهيوز از سو  

( و  و سوخن يينوي   ، تهمت ، فحش و ناسوزا  ، غيبت ولعب

 . باشد رفتارهاي زشت مي

 

  منزلت و اهميّت روزه

 

ن عبادي دراسالم روزه بعد از نماز و زلات سومين رل     

آن بر مؤمنين واجب شده است . خداوند  مي باشد له اداي

 :دسورة بقره مي فرماي 381متعال در آية      
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اي لساني له ايمان آورده ايد بر شما روزه واجب شده  

است همانگونه له برلساني له پيش از شما بوده اند واجب 

 د له پرهيزگار شويد.بوده است، تا باش

 رمضان ماه نزول قرآن است:               

                          

ماه رمضان است له قرآن در آن فرو فرستاده  . 381بقره/ 

و نشانه ها و آيات شده است تا مردمان را راهنمايي لند 

( باشد و ) ميان حق و  ) به حق و حقيقت روشني از ارشاد

 باطل در همة ادوار ( جدايي افكند.

:  موس  ي خَلَو عَ مُسالَاِالْ نيَبُ :  پيامبر)ص( در اين باره فرمود

 ة ولَالصَّو  َمةِ اقَاِ وَ اهللِ ولُسُرَ داًمَّحَمُ نَّاَ وَ اهللُ الَّاِ هَلَاِ ن الَاَ ةًادَهَشَ

 يوهِ لَاِ اعَطَتَاسْو  نِاِ يتِبَالْ جِّحَ وَ انِضَمَالرَّ ومِصَ وَ ة ولَالزَّ اءِيتَاِ وَ

. اسوالم بور پونج رلون اسوتوار اسوت :       ( متفق عليوه )  . يالبِسَ



5 

 

ير از اهلل لسوي فرموانروا و   شهادت و گواهي دادن به اينكه غ

د )ص( فرستادة خدااست و رس و معبود نيست و محمّفرياد

مووة نموواز و اداي زلووات وروزة موواه رمضووان و در صووورت  اقا

 توانايي بجاي آوردن حج مي باشد.  

 لُّلُ : خداوند متعال دربارة اجر و پاداش روزه مي فرمايد     

ِ ِامِبعَي سَلَا اِهَالِمثَاَ شرِعَبِ َحَسَنة   اْنَاَ ي وَلِ هُنَّإِفَ امُيَالصِّ الَّاِ عفٍضَ ئ ة 

. پاداش هر عمل نيك ده تا هفتصد ه (لخمسرواه ا ) . هِي بِجزِاُ

پاداش  ، و روزه خاص من برابر خواهد بود غير از روزه ، زيرا

 . من است آن با

 

 فضيلت روزه

خداوند متعال از ميان همة عبادات روزه را بر ساير      

عبادات ترجيح داده و اجر وپاداش خاصي براي آن در نظر 

 گرفته است.

        يووه و سوولم( در بووارة فضوويلت روزه   پيووامبر) صوولي اهلل عل 

 يَقِا لَذَاِ وَ حَرِفَ رَفطَا اَذَا اِمَهُحُفرَيَ انِتَرحَفَ مِائِصَلِ» مي فرمايد:

. روزه بوراي شوخر روزه دار دو   رواه الخمسوه  «هِومِصَبِ حَرِفَ هُبَّرَ
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: يكي هنگامي له افطار موي لنود و    خوشحالي با خود دارد

 پروردگارش را مالقات مي نمايد.   ديگري هنگامي است له 

 «هِنبِن ذَمِ مَدَقَا تَمَ هُلَ رَفِغُ اباًسَتِاحْ وً اناًيمَاِ انَضَمَرَ امَن صَمَ» 

. هر لس بر اساس ايمان و اخالص و اميد به اجور  رواه الخمسوه 

و پوواداش خداونوود موواه رمضووان را روزه بگيوورد گناهووانش   

 بخشوده مي شوند .

َّةةِ  ابُبوَت اَحَتِفُ انَضَمَرَ اءَا جَذَاِ»  َجن  وَ ارِالنَّو  ابُبووَ ت اَقَو لِّغُ وَ اْل

   هنگوامي مواه رمضوان فورا        رواه الخمسوه. « ينُياطَالشَّو  تِدَفِصُ

مي رسود درهواي بهشوت گشووده و درهواي دوزه بسوته و       

 شياطين در بند مي شوند...

 

 فوايد روزه
عوود جسووماني بووا عوودي ، بُانسووان موجووودي اسووت دو بُ     

، خوابيودن و ارضواي    آشاميدن ، ؛ خوردن نيازهايي همچون

عد معنووي بوا نيازهواي خواص     و بُ ، شهوات نفساني مشروع

، ايثار و ازخودگذشتگي  ، نوعدوستي سخاوت ُ خود همچون

   . مي باشد …و ميل به لمال و
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اگر انسان به خود واگذار شود ، يون نيازهاي جسوماني       

، آدموي را بسوي خووود جلوب   هميشه و هر ازيند ساعوت 

 ملموس و تر محسوس نسبت به نيازهاي معنوي و مي لنند

، و براثر تكرار فوراوان روزانوه ، بويش از پويش      تر مي باشند

      خووود را مووي نماياننوود و روزبووروز دامنووة آنهووا گسووترده توور 

لودري و طغيوان و   مي شود بطوري له بتدريج سرلشوي و قُ 

از صوفات بوارز آنهوا شوده و      ، دستمگري و تجاوز از حد خو

عرصه را برمعنويات تنو  موي گرداننود. روزه لوه خداونود      

متعال بر انسانها واجب گردانده اسوت موجوب جلووگيري از    

سرلشي و طغيان تمايالت حيواني و شهواني و ايجاد تعادل 

ينگوال ماديوات و    او را از اسارت در و توازون در آنها شده و

و... نجوات داده و زمينوة رشود و    خورد و خوراك و شوهوات  

 را بسوي لمال انساني فراهم مي نمايد... تعالي او

 

 تمرين صداقت و راستگويي: -3

رازي است ميوان   با توجه به اينكه روزه عبادتي پنهان و     

، در صورتي له انسان با خداي خود صواد    خداوند و انسان



8 

 

، او از  باشد و در حالي له لسي از روزه بودن او آگاه نيسوت 

خواسته ها و خوردنيها و نوشيدنيها و... خوداري نمايد ، لوم  

لم از طريق روزه به صد  و راستي عادت لرده و در زندگي 

روزمره هم در ارتباط با ديگوران  صواد  و راسوتگو خواهود     

 شد...

 

 آموزش امانتداري: -2

) له خوداري از تجاوز به حريم گناه و  خداوند روزه را

دوري از خواسته هاي مشروع نفس است(  معصيت و موقتاً

به عنوان امانتي از سحر تا افطار به او سپرده است له در 

صورت عدم خيانت در اين امانت ، شايشتگي حمل امانت 

   خداوند را لسب مي نمايد         

                      

               ... / اختيار و  . ما امانت 22احزاب (

از  آنهانها و زمين و لوهها عرصه داشتيم ( را بر آسما اراده
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پذيرش امانت خوداري لردند و ترسيدند ، و حال اينكه 

 انسان زير بار آن رفت...

 

 تمرين وفاداري: -1

طريق روزه با انسان عهد و پيمان مي بنودد   خداوند از       

له اگر از بامداد تا شامگاه بر خوداري از خوردن و نوشويدن  

و ... وفادار بماند اجر و پاداشش با خداونود اسوت و خداونود    

 وً انواً يمَاِ انَضَمَرَ امَن صَمَ»  : گناهان پيشين او را مي بخشد

. هور لوس بور    رواه الخمسوه  «هِنبِن ذَمِ مَدَقَا تَمَ هُلَ رَفِغُ اباًسَتِاحْ

اساس ايمان و اخالص و اميد به اجر و پواداش خداونود مواه    

 رمضان را روزه بگيرد گناهانش بخشوده مي شوند .
 
 رس صبر و شكيبايي: د -4

      غذا و آب و تمايالت نفساني از نيازهاي اوّلية انسان      

ضاي مي باشند ، در روزه از او خواسته مي شود له از ار

اينگونه نيازها و همچنين هرگونه ناروايي بپرهيزد ، لذا 

مؤمن به منظور اداي وظيفه ياره اي جز صبر و تحمل 
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ندارد له به موجب آن به مرور صفت صبر و شكيبايي در 

» راستاي تحمل مشكالت زندگي در او ايجاد مي شود.

 ر است.روزه نيمي از صب  رواه ابن ماجه.« برِالصَّ صفُنِ ومُلصَّاَ

 

 تعليم جهاد: -1

،  جهاد ، مبارزه با دشمنان است و يكي از دشمنان     

 نفس و تمايالت بي قيد و بند آن است . و روزه مبارزه با

خويشتن و تمايالت نفساني مشروع در محدودة زمان مقرر 

( و مبارزه با نيروهاي اهريمني و متجاوز  ) سحر تا افطار

، و سرلوب اميال نامشروع و مهار و به بند اسارت  نفس

 لشيدن آنها است...

 

 لسب عزت و لرامت:- 6

هرگاه انسان به منظور دستيابي به خواسته هاي مادي و   

از جادة اعتدال خارج  ، و شكم يراني نفساني و مال و ثروت

ت و سرافكندگي وبردگي و بندگي ديار شده است به ذلّ
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زه موجب پيروزي معنويات برماديات و شده است . امّا رو

 روح بر ماده و لسب حريت و آزادگي است...

  

 آموزش سخاوت و بخشندگي: -6

انسان در هنگام روزه ، گرسنگي اجباري نيازمندان و      

له  احساس مي نمايد ، درد گرسنگي و محروميت را عمالً

عالوه بر پي بردن به ارزش نعمتهاي خداوند به ياد سختي و 

رماندگي محرومان افتاده و  به همين سبب در ماه رمضان د

ائج ديگري در جهت سير لردن و رفع حو بيش از هر وقت

، له انفا  و صدقات روزانه و  نيازمندان گام بر مي دارد

زلات فطر نمونه هايي از تاثير روزه در تشويق روزه دار به 

 سخاوت و بخشندگي است.

 

 وحدت و انسجام مسلمين:  -2

هاي اسالمي عموم مسلمين با شوور و   در تمام سرزمين     

اشتيا  به استقبال ماه رمضان موي شوتابند و بوا شوروع آن     

نمود و مظاهر وحدت در عبادت دسته جمعوي موؤمنين در   
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، اداي زلات فطر و اقامة نماز عيد و ابوراز   روزه ، نماز تراويح

 و... نمايان مي شود. بازديد محبت و اخوت و ديد و

 

 تامين سالمتي:  -9

صحيح و نظم  روشِ وِرَلار درست دستگاه گوارش در گِ     

له ماه رمضان فرصتي  و ترتيب در اوقات مصرف غذا است ،

وقت شناسي در مصرف غذا  است تا شخر نظم و ترتيب و

را عادت نمايد و دستگاه گوارش از استراحت الزم برخوردار 

معده ، آرامش يكماهة مي شود. و در صورت التهاب روده و 

      دستگاه گوارش زمينة مناسبي براي معالجة آن فراهم

 مي آورد.

 پرورش اراده:-31

شووخر روزه دار بووا عووزم و اراده و جووديت تمووام از          

مطلوبات نفساني خوداري مي نمايود و بوه مودّت يوك مواه      

تمام، هر روز از سحر توا افطوار  بوه تمورين در خووداري از      

اشتغال دارد ، و اين عمل سبب تقويوت ارادة   مطلوبات نفش

او مي شود له اثرات آن در شبانه روز مواه رمضوان بصوورت    
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شوورلت در نمازهوواي جماعووت يوميووه، مراسوومات دينووي،   

   نمازهاي شبانه توراويح و شورلت در لارهواي خيور نمايوان      

 مي شود. 

 

 سپر گناهان: -33

و خوووردن شووخر روزه دار در ايووام روزه باالجبووار از        

   اسوتماع آنهوا  پرهيوز     و نوشيدنيهاي حورام ، سوخنان نواروا   

مي نمايد ومجبور به مهار شهوات نفساني مي باشد ، در اين 

     يك ماه در اين زمينوه تمورين موي لنود . لوذا روزه سوبب      

مي شود بخاطر عدم ابطال روزه اش  ، از نزديوك شودن بوه    

م بعداز آن  هم ايون  اگناهان بپرهيزد . له درماه رمضان و ايّ

اثرات همچنان بر پايبندي شخر مؤمن تأثير مي گذارنود و  

          گناهووان حفوو    در واقووع همچووون سووپري او را از شوورّ   

 الَفَو  ماًائِم صَلُدُحَاَ انَا لَذَإِه  فَنَّجُ ومُووا الصَّمَنَّاِ»  : مي نمايند

، مٌائِي صَو ن و ل اِقُو ليَفَ هُابَّو سَاَ هُلَاتَقَ ؤٌرُامْ نِاِ ل وَجهَيَ الَ ث وَرفَيَ

روزه سپر است ، پس هرگواه يكوي    رواه الخمسه.« …مٌائِي صَنِّاِ

هول نوورزد   جد بايد ديگران را ناسزا نگويود و  از شما روزه بو



14 

 

اعمال و اقووال جاهالنوه از او سورنزند( و اگور لسوي بواوي       )

مون روزه ام ،   :ا لرد يا دشنام داد ، بايود بگويود  جن  و دعو

 …روزه اممن 

 

 شروط باطني روزه
ِامام محمد غزالي )       ة  اهلل عليه( در لتاب احياء علوم  َرحَم

 : روزه سه نوع است“ الدّين در باره روزه مي فرمايد:

: عبارت است از خوداري از خوردن و آشاميدن  روزه عوام-3

و مباشرت با همسر از سوحر توا افطوار ، لوه آن روزة عووام      

 النّاس است.

روزه خصوص : اين نووع روزه روزة صوالحان اسوت و     -2     

آن عالوه بر خوداري از خووردن و آشواميدن و مباشورت بوا     

 همسر داراي شش شرط ديگر است:

داشتن يشم از ديدن هر آنچه منكور و مكوروه    نگاه -3     

اسووت و دل را از ذلوور خداونوود غافوول نمايوود. پيووامبر)ص(   

     «           يسبلِوواِ امِهَن سِوومِوو ومٌسوومُمَ همٌسَوو رُظَوولنَّاَ» فرمايوود:

 آگين از تيرهاي شيطان... رنظر به نا محرم تيري است زه
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  هيچيك از حواس به انودازة حوس بينوايي بور دل توأثير         

نمي گذارند و دل را بخود مشغول نموي نماينود. بابوا طواهر     

 :  عريان گويد

   ده و دل هر دو فريادزدست دي

 ل لند يادهرآنچه ديده بيند د

 بسازم خنجري نيشش زپوالد                       

 زنم بر ديده تا دل گردد آزاد 

جووابر از انووس ) رضووي اهلل عنهمووا( روايووت لوورده لووه        

 :   پيواموبر)ص( فورمود

ِاوَ بُذِلكَ؛ اَ مَائِالصَّ رنَفطِيَ مسٌخَ»  ِو ا ْلَغیَبة  َمة  ی َّم   ينُمِيَالْ وَ ْلن

ِاذِكَالْ پنج ييز روزه را باطل مي لنند: « ة هوَشَبِ رُظَالنَّوَ َبة 

، سوگند ناحق و نظر به نامحرم  ، سخن ييني ، غيبت دروغ

 از روي شهوات.

، سخن  ، دروغ ، بيهوده داشتن زبان از سخنان لغو نگاه -2 

عادت لردت به  ، و ، خصومت و جدل ييني ، فحش

 سكوت و مشغول گرداندن زبان به ذلر حق تعالي و تالوت

 ومُووا الصَّمَنَّاِ»  قرآن ، روزه زبان است. پيامبر)ص( فرمود 
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 ؤٌرُامْ نِاِ ل وَجهَيَ الَ ث وَرفَيَ الَفَ ماًائِم صَلُدُحَاَ انَا لَذَإِه  فَنَّجُ

  رواه الخمسه.« …مٌائِي صَنِّ، اِمٌائِي صَن ل اِقُليَفَ هُابَّو سَاَ هُلَاتَقَ

زن روزه بودند ، در آخر روز در عهد پيامبر )ص( دو           

از شدت گرسنگي و تشنگي ينان شدند له بيم هالك آنها 

بود ، از پيامبر)ص( در گشادن روزه اجازه خواستند . پيامبر 

)ص( قدحي براي ايشان فرستاد تا آنچه خورده اند در آن 

ي لنند ؛ از گلوي آنها خوني تازه و گوشتي خام بيرون قَ

»  : شگفت شدند . پيامبر)ص( فرمود آمد ، مردمان از آن در

 اهللُ مَرَّا حَي مَلَا عَتَرَطَافْ ا وَمَهُلَ اهللُ لَّحَا اَمَّا عَتَامَصَ انِاتَهَ

 اسَالنَّ انِابَغتَا تَتَلَعَجَي فَخرَاُي الْلَا عَمَاهُحدَت اِدَعَا قَمَيهِلَعَ

چه حق تعالي اين دو زن از آن «.    مهِومِحُلُن ا مِتَلَلَا اَا مَذَهَفَ

( روزه  برايشان حالل لرده است ) خوردن و آشاميدن

 با ، ( افطار لردند داشتند و بدانچه حرام لرده است ) غيبت

هم نشستند و به غيبت مردمان پرداختند ، و آنچه از 

 «. گلويشان بيرون آمد گوشت مردمان است له خورده اند

ند است ، باز داشتن گوش از شنيدن هر آنچه ناپس -1     

آنچه را له حق تعالي گفتنش را حرام لرده است  زيرا هر
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شنيدن آن را هم حرام لرده است ، و خداوند متعال 

را همرديف هم قرار داده و  شنوندة دروغ و حرام خوار

» فرموده است:                 ...

مي پذيرند و بسيار وند و ن. آنان بسي دروغ مي ش 42مائده/  «

 مال حرام مي خورند...

ثم اِي الْو فِ انِيكَرِشَ عُمِستَمُالْ وَ ابُغتَلمُاَ  » : پيامبر)ص( فرمود

 غيبت لننده و شنونده هر دو در گناه شريك هستند.« 

، موثال بواز    بازداشتن ساير اعضوا و جووارح از مكروهوات    -4

 بهَن شُافطار از خوردن غذايي له در آ وقت داشتن شكم در

، يون هدف از روزه  رخوري با خوراك حاللباشد ، و عدم پُ

است لوه لوم    تقليل غذا است . خوراك حالل همچون دارو

خوووردن آن مفيوود و سووودمند   و زيوواد خوووردن آن ايجوواد 

 : مسموميت لرده و مضر واقع مي شود. پيوامبر)ص( فرموود  

«           شطَو العَوَ وعُالجُو  الَّاِ هِامِيَن صِو مِو  هُلَو  يسَلَ م ائِن صَم مِلَ» 

  روزه ا ش جووز گرسوونگي و تشوونگي بسووياري  روزه دار ، از 

 اي نمي برد.   بهره
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در وقت افطار از غذاي حالل هم زياد نخورد و ناهار  -1     

نخورده را در وقت افطار قضا ننمايد و از خوردن طعامهاي 

و در هم رنگارن  بپرهيزد ، زيرا مقصود از روزه ، خالء معده 

شكستن قوّت و قدرت شهوات نفساني است تا نفس بر 

لسب تقوي تقويت شود . يون تأخير غذاي ناهار و تنوع 

   آن در وقت افطار، موجب افزايش قوّت شهوات شده و

 را از فوايد روزه محروم مي نمايد.  روزه دار

دل وي پس از افطار ميان خوف و رجا معلق باشد ،  -6     

ند له آيا روزه اش پذيرفته مي شود و يا به وي يون نمي دا

 باز گردانده مي شود... 

، نوشويدن،   بنابراين روزة بندگان صالح در عدم خوردن      

مباشرت با همسر، نگهداشتن يشم و گوش و زبوان و سواير   

اعضا و جوارح از ناروا ، تقليل در غذا ، پرهيوز از پرخووري و   

ا مي باشد ، له اگر يكي نگهداشتن دل در حالت خوف و رج

 از اين موارد را رعايت ننمايد ، روزه اش باطل خواهد شد...

 روزة خصوص خصوص: -1
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اين نوع روزه ، روزة انبياء و صديقين و مقربين است .       

از  و آن عالوه بر رعايت همة شروط روزة صالحان ، ممانعت

و انديشه هاي دنيوي مشغول شدن دل به همتهاي پست 

اي تحقق اهداف ديني و وظايف اموراتي له در راست جز

ِ هي باشد ، و واداشتن دل به ذلر خدا و ياد مرگ و اللّ َخل یَقة 

انديشه آخرت .   روزة اينان با اشتغال به غير خدا و روز 

 آخرت و تفكر و تدبر ، باطل مي شود. 


