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يارى از نماز و روزه

نماز، ستون خيمه ى دين و نشانه ى وفادارى ما به عهد 
نماز  با  مسلمان  فرد  و  اسالمى  جامعه ى  خداست.  با  خويش 
شناخته مى شود؛ در جامعه و خانواده اى كه نماز راه نيافته، 

گويا اسالم وارد نشده است.
در كنار نماز، روزه قرار دارد. جوامع اسالمى در سراسر 
جهان با آمدن ماه رمضان حال و هواى معنوى پيدا مى كنند و 

رفتار مردم عوض مى شود.
با اين كه در سال هاى قبل با برخى از احكام اين دو عبادت 
در  جايگاهشان  و  آن ها  اهميت  به  توجه  با  اما  شده ايم،  آشنا 
برنامه ى زندگى فرد مسلمان، ابعاد ديگرى از اين دو عبادت را 

طرح مى كنيم و به پاسخ سؤال هاى زير مى پردازيم:
1ــ چرا در هر روز، پنج بار به نماز مى ايستيم؟

بايد  مسلمان  فرد  يك  چرا  چيست؟  روزه  حكمت  2ــ 
روزه بگيرد؟

3ــ احكام روزه كدامند؟ 
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قرائت 

آيات زير را به دقت و زيبا قرائت کنيد.
جـيـِم ـۡيـطـاِن الـرَّ ِه ِمـَن الـشَّ َاعـوُذ ِبـالـلـّٰ

حـيـِم ۡحـٰمـِن الـرَّ ِه الـرَّ ِبـۡسـِم الـلـّٰ

و آنگاه که بندگانم درباره ی من از تو می پرسند  َو ِاذا َسـاَلَـَك ِعـبـادی َعـّنـی 
(بگو): من به آنان نزديک هستم نّـی َقـريـبٌ  فَـاِ

اجابت می کنم دعای آن که مرا بخواند ُاجـيـُب َدۡعـَوَة الـّداِع ِاذا َدعـاِن 
پس بايد دعوت مرا بپذيرند فَـۡلـَيـۡسـَتـجـيـبـوا لـی 

و به من ايمان آورند َولـُيـؤِۡمـنـوا بـی 
باشد که راه يابند لَـَعـلَّـُهـۡم يَـۡرُشـدونَ 

بقره، ١٨٦

 ............................. ذيـَن ءاَمـنُـوا  َهـا الـَّ ـُّ يـا َاي
 ............................. ـالِة  ـبۡـِر َوالـصَّ اۡسـَتـعـيـنـوا ِبـالـصَّ
 ............................. َه َمـَع الـّصـاِبـرينَ  ِانَّ الـلـّٰ

بقره، ١٥٣

 ............................. ذيـَن ءاَمـنـوا  َهـا الـَّ ـُّ يـا َاي
 ............................. ـيـامُ  کُـِتـَب َعـلَـۡيـکُـُم الـِصّ
 ............................. کَما کُـِتَب َعلَـی الَّذيـَن ِمۡن َقـبۡـِلکُـمۡ 
 ............................. لَـَعـلَّـکُـۡم تَـتَّـقـونَ 

بقره، ١٨٣
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   ....................... ُاتۡـُل مـا اوِحـَی ِالَـۡيـَك ِمـَن الۡـِکـتـاِب      
 ....................... ـالَة   َو َاِقـِم الـصَّ
 ....................... ـالةَ  ِانَّ الـصَّ

تَـۡنهـٰی َعـِن الۡـَفـۡحـشـاِء َوالۡـُمـۡنـَکـِر         
 ....................... ِه َاکۡـبَـرُ  َو لَـِذکۡـُر الـلـّٰ
 ....................... ُه يَـۡعـلَـُم مـا تَـۡصـَنـعـونَ  َو الـلـّٰ

عنکبوت، ٤٥

به کمک توضيحات زير، ترجمه ی آيات را کامل کنيد.

ِصـيـام: روزه ُاۡتـُل: بخوان  ِاۡسـتَـعيـنوا: کمک بخواهيد 
کُـِتـَب: واجب شده است      تَـۡصـنَـعـوَن: می کنيد

با تفكر در آيات درس، پيام هاى زير را تكميل كنيد.

سوره/آيهپيام آياترديف
هرکس صادقانه و از صميم قلب خدا را بخواند و از او درخواستی کند، ١

………………………
………

اگر می خواهيم به رستگاری راه يابيم بايد دعوت ……… بپذيريم و ٢
…………… آوريم.

………

در مسير رفتن به سوی رستگاری الزم است از ………… و ………… ٣
کمک بگيريم.

………

پيام آيات

ترجمه
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از مهم ترين ثمرات روزه (که يکی از مصداق های صبر است) ………… ٤
می باشد.

………

يکی از وظايف پيامبر اکرم (ص) برپا داشتن ……..........…… ميان ٥
مسلمانان است.

………

………يکی از آثار و نتايج برپا داشتن ………… دوری از …………… است.٦
………عالوه بر اين،………… ثمره ی برتری دارد که همان …………… است.٧

می دانيم که اگر خدای مهربان برای زندگی ما انسان ها برنامه ای تنظيم کرده و وظايفی بر دوش 
ما قرار داده، جز مصلحت و سعادت ما هدفی نداشته است و گرچه ما به مصلحت برخی از اين وظايف 
پی نمی بريم، اما يقين داريم که او دانای حکيمی است که جز براساس حکمت وظيفه ای را تعيين نمی کند. 
با وجود اين، انسان دوست دارد حکمت و علت احکام الهی را بداند و با معرفت بيش تر دستورات الهی 
را انجام دهد. از اين رو، خدای متعال به ما کمک کرده و فايده های مهم ترين احکام خود را از طريق 

آيات قرآن کريم و سخنان معصومين به اطالع ما رسانده است.
در اين آيات، خداوند، مهم ترين فايده های نماز و روزه را متذکر می شود. دو فايده نماز عبارتند  از: 

١ــ ياد خدا ٢ــ دوری از گناه.
و مهم ترين فايده ی روزه نيز عبارت است از: تقوا، پاکی و پارسايی

از آن جا که در سال گذشته، درباره ی تأثير نماز در ياد خدا صحبت کرديم، در اين درس به فايده ی 
دوم نماز که با فايده ی روزه، يعنی تقوا ارتباط دارد، می پردازيم و اين دو را با هم بررسی می کنيم. راستی 

تقوا چيست؟ چرا قرآن کريم همواره مردم را دعوت به تقوا می کند؟

تقوا
برای اين که حقيقت تقوا را دريابيم، ابتدا تمثيلی را که اميرمؤمنان علی (عليه السالم) در نهج البالغه 
بيان فرموده، ذکر می کنيم. ايشان می فرمايد: «َمَثل آدم های بی تقوا َمَثل سوارکارانی است که سوار بر 
اسب های چموش و سرکشی شده اند که لجام را پاره کرده و اختيار را از دست سوارکار گرفته، به باال 
و پايين می پرند و عاقبت، سوارکار را در آتش می افکنند. اّما َمَثل آدم های باتقوا َمَثِل سوارکارانی است 
که بر اسب های راهوار و رام سوار شده اند و لجام اسب را در اختيار دارند و راه می پيمايند تا اين که 
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وارد بهشت می شوند.»۱
تفاوت اصلی ميان اين دو سوارکار که يکی به هالکت می رسد و ديگری به رستگاری، در چموشی 

و سرکشی و لجام گسيختگی اسب يکی و راهوار و مطيع بودن اسب ديگری است.
اين لجام گسيختگی و سرکشی در انسان بی تقوا و رهواری و مطيع بودن در انسان باتقوا به چه 

معناست؟ 
«تقوا» به معنی «حفاظت» و «نگهداری» است. انسان متقی يعنی کسی که خود نگهدار است 
و خود را حفاظت می کند. به عبارت ديگر: انسان متقی بر خودش مسلط است، زمام و لجام خود را 
در کنترل و در اختيار خود دارد و نمی گذارد که در پرتگاهی قرار بگيرد که با يک حرکِت بی جا در 

دره های هولناک سقوط کند.
حال اين سؤال پيش می آيد که: خود نگه داری از چه؟ مسلط بر خود در برابر چه؟ کنترل خود 

از چه؟
را  قيامت  آتش  و  می زند  سر  گناهکار  از  که  زشتی  عمل  همان  گناه؛  از  است:  روشن  پاسخ 
روشن می کند. انسان باتقوا، انسان توانمندی است که خود را در برابر گناه حفظ می کند و می کوشد 
که روزبه روز بر توانمندی خود بيفزايد تا اگر در شرايط گناه و معصيت قرار گرفت، آن قّوت و نيرو او 
را حفظ کند و از آلودگی نگه دارد. او مانند کسی است که بدن خود را چنان ورزيده ساخته که دچار 

بيماری نمی شود.
اکنون، اين سؤال پيش می آيد که چگونه تقوا را در خود به وجود آوريم که بتوانيم در مواقع خطر 

بر خود مسلط باشيم و از گناه دوری کنيم؟
در پاسخ به اين سؤال ابتدا يادآور می شويم که خداوند مرتبه ی اّوليه ی تقوا را در وجود همه ی 
ما انسان ها قرار داده به طوری که خوبی را دوست داريم و از بدی ها بيزاری می جوييم.۲ اّما اين مرتبه ی 
تقوا مانند نهالی است که برای رشد و تنومند شدن نيازمند آبياری و رسيدگی است. در آن صورت است 

که انسان می تواند در برابر بادهای سهمگين گناه بايستد و مقاومت کند.
قرآن کريم راه های متعددی برای رشد اين نهال به ما نشان داده که آيات ابتدای درس به دو مورد 

مهم از آن ها، يعنی «نماز» و «روزه» اشاره کرده است.

١ــ  نهج البالغه
٢ــ سوره ی شمس، آيه ی ٨ (فالهمها فجورها و تقوـٰها)
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نماز و بازدارندگی از گناه
برخی اين مسأله را طرح می کنند که: ما نماز می خوانيم اّما تأثير آن را کمتر در خود مشاهده 
می کنيم و معموًال دست از رفتارهای قبلی برنمی داريم. پس چگونه نماز بازدارنده ی انسان از زشتی ها 

و منکرات است؟ 
برای رسيدن به پاسخ بايد توجه کنيم که: اثر نماز به تداوم و پيوستگی آن و نيز به ميزان دقت 
و توجه ما بستگی دارد. چنان که اگر گفته شود هرکس درس بخواند، موفق می شود، طبيعتًا موفقّيت 
همه يکسان نيست و به نحوه و کيفيت درس خواندن آن ها بستگی دارد. بنابراين اگر نمازهای روزانه ی 
خود را ترک نکنيم به ميزان دقت و توجه خود، از آن تأثير خواهيم پذيرفت. نمی توان انتظار داشت 
که با خواندن چند رکعت نماز شتابزده و بدون رعايت آداب، فرد از کارهای غلط خود دست بردارد. 
اگر تالش کنيم که روز به روز نماز را با کيفيت بهتر و رعايت آداب آن انجام دهيم، به زودی تأثير آن را 

حس خواهيم کرد.
هر کدام از ما می توانيم اين مورد را در ميان اطرافيان و بستگان مشاهده کنيم و دريابيم افرادی 
که به نمازشان توجه بيشتری دارند، در مقايسه با کسانی که نماز نمی خوانند، از برخی منکرات بيش تر 
دوری می کنند. اگر به زندانيان و خالفکاران جامعه نگاه کنيم ،می بينيم که چنين مجرمانی کمتر از ميان 
افراد نمازخوان برمی خيزند. همين امر نشان می دهد که نماز تأثير خود را گذاشته و هر قدر با توجه و 

دقت بيشتر انجام شود تأثير آن بيشتر هم خواهد شد.
اگر نماز را، کوچک نشماريم و نسبت به آنچه در نماز می گوييم و انجام می دهيم درک صحيح 
داشته باشيم و با توجه، نماز را بخوانيم، نه تنها از گناهان که حتی از برخی مکروهات هم به تدريج دور 

خواهيم شد. از اين رو:
اگر در انجام به موقع نماز بکوشيم، بی نظمی را از زندگی خود دور خواهيم کرد.

اگر در پنج نوبت با لباس و بدن پاکيزه به نماز بايستيم، از آلودگی های ظاهری حفظ خواهيم شد.
حرام  راه  از  درآمد  کسب  به  کنيم،  رعايت  را  نمازگزار  مکان  و  لباس  نبودن  غصبی  شرط  اگر 

متمايل نخواهيم شد.
اگر در هنگام گفتن تکبير به بزرگی خداوند بر همه چيز توجه داشته باشيم، ديگران در دل ما جای 

خدا را نخواهند گرفت.
و  خضوع  مستکبران  مقابل  در  باشيم،  داشته  نظر  در  را  خدا  عظمت  سجود  و  رکوع  در  اگر 

خشوع نخواهيم کرد.
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اگر عبارت «اهدنا الصراط المستقيم» را صادقانه از خداوند بخواهيم، به راه های انحرافی ديگران 
دل نخواهيم بست.

اگر عبارت «غيرالمغضوب عليهم وال الّضالين» را با توجه بگوييم، خود را در زمره ی کسانی که 
خدا بر آن ها خشم گرفته يا راه را گم کرده اند، قرار نخواهيم داد.

بنابراين؛ با تکرار درست آنچه در نماز می گوييم و انجام می دهيم به تدريج چنان تسلطی بر خود 
پيدا می کنيم که می توانيم در برابر منکرات بايستيم و از انجامشان خودداری کنيم.

 با توجه به آن چه گفته شد، ببينيد كه فهم و درك درست اعمال زير، 
انسان را در برابر چه گناهانى حفظ خواهد كرد.

منکراتعبارات و اعمال نماز
١ــ خواندن سوره ی توحيد
٢ــ درود بر پيامبر در تشّهد

٣ــ دعای قنوت
٤ــ حضور در نماز جماعت

٥ ــ گفتن عبارت «اّياك َنـۡعـُبـُد»
٦ ــ گفتن عبارت «اّياك نستعين»

١ــ ……………………………………
٢ــ ……………………………………
٣ــ ……………………………………
٤ــ ……………………………………
٥  ــ ……………………………………
٦ ــ ……………………………………

توجه کنيم که برخی کارها نيز خاصيت نماز را از بين می برند. بايد بکوشيم آن کارها را از زندگی 
خود بيرون کنيم. مانند:

ــ خشم به پدر و مادر.
امام صادق (ع) فرمود: «فرزندی که از روی خشم به پدر و مادر خود نگاه کند ــ هر چند والدين 

ـ  نمازش از سوی خدا پذيرفته نيست.»۱ در حق او کوتاهی و ظلم کرده باشند ـ

١ــ  کافی، ج ، ص ٣٤٩

بررسى
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ــ غيبت کردن.
پيامبر اکرم (ص) به ابوذر فرمود: «هر کس غيبت مسلمانی را کند، تا چهل روز، نماز و روزه اش 

قبول نمی شود، مگر اين که غيبت شده او را ببخشد.»۱
از اين روست که امام صادق (ع) می فرمايد: «هر کس می خواهد بداند آيا نمازش پذيرفته شده يا 
نه، بايد ببيند که نماز، او را از گناه و زشتی باز داشته است يا نه. به هر مقدار که نمازش سبب دوری او 

از گناه و منکر شود، اين نماز قبول شده است.»۲و٣
نتيجه اين که: اگر نماز، ما را از گناه و زشتی بازندارد، معلوم می شود که عيب و نقصی در نماز 

خواندن ما هست. بايد جستجو کنيم تا آن عيب را بيابيم و برطرف کنيم.

نماز در يک برنامه ی روزانه
صبح که از خواب بيدار می شويم، ابتدا به پيشگاه خدا می رويم، به نماز می ايستيم و پس از نماز، 
برای برنامه روزانه ی خود با خدا عهد می بنديم و وارد کار و فعاليت می شويم. کارهای مختلف روزانه، 
ارتباط با ديگران و عوامل برانگيزاننده به سوی گناه، سبب می شوند که پس از گذشت ساعاتی از روز، 

گرد و غبار غفلت بر دل نشيند و زمينه ساز شکستن عهد و لغزش ما شود. 
با انجام نمازهای ظهر و عصر، در ميانه ی فعاليت روزانه، قلب را از اين غبارها پاک می کنيم و 
مانع خانه کردن گناه در دل می شويم. تا اين که باالخره در پايان روز، نماز مغرب و عشا را به جا می آوريم 

و با آرامش خيال، آماده ی خواب شبانه می شويم. 
رسول خدا (ص): 

شست وشو  آن  در  را  خود  بار  پنج  روزی  مردم  که  است  چشمه ساری  مانند  يومّيه  نمازهای 
می کنند.٤

١ــ  جامع السعادات، ج ٢، ص ٢٣٤
٢ــ  بحاراالنوار، ج ٨٢، ص ١٩٨

٣ــ در انجام عباداتی مانند نماز، دو دسته شرط وجود دارد. يکی شرط صحت و ديگری شرط کمال. مثًال اگر کسی واجبات نماز را 
درست انجام دهد نمازش صحيح است، يعنی شرايط صحت را دارد. اّما برای اين که اين نماز در او تأثير داشته باشد و او را از گناهان بازدارد 
بايد شرايط ديگری را هم رعايت کند، که به آن شرط کمال می گويند مثل اين که با دقت و توجه نماز بخواند. مقصود از قبول شدن يا قبول نشدن 

در اين احاديث، همان داشتن يا نداشتن شرط کمال است.
٤ــ تهذيب االحکام، ج٢، ص٢٣٧
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روزه و تقويت تقوا
خويش،  بر  او  تسلط  ميزان  به  بزرگ،  هدف های  به  رسيدن  در  انسان  موفقيت  ميزان  که  گفتيم 

خودنگهداری و «تقوا»ست و هر قدر هدف بزرگ تر باشد، تقوای بيشتری می طلبد.
روان شناسان و کارشناسان تربيت، کارهايی برای تسلط بر خود پيشنهاد کرده اند تا افراد بتوانند 
به موفقيت در درس، ورزش، کسب و کار و مانند آن برسند. اّما خداوند، انسان را به عملی راهنمايی 
می کند که اگر آن را به درستی و با معرفت انجام دهد، چنان قدرت و تسلطی بر خود پيدا می کند که 
می تواند موانع درونی را کنار بزند و گام های موفقيت به سوی برترين هدف های زندگی را به خوبی بردارد. 

و اين عمل، «روزه» است.
روزه، مصداق کامل تمرين صبر و پايداری در برابر خواهش های دل است.

کسی که يک ماه گرسنگی روزانه را تحمل کند و در عين حال که ميل به آب و غذا دارد، به 
سوی آن نرود،

کسی که يک ماه چشم خود را از گناه حفظ کند،
کسی که يک ماه زبان خود را از دروغ و غيبت نگه دارد،
کسی که يک ماه گوش خود را از شنيدن بدی ها بازدارد،

کسی که يک ماه تمرين خوشرويی و خوش رفتاری با مردم نمايد،
کسی که يک ماه تمرين کرده، از حجاب و پوشش خود به خوبی مراقبت کند،

کسی که يک ماه بکوشد به ديگران ستم نکند و مردم را از خود نرنجاند،
کسی که يک ماه مواظب باشد غذای سحری و افطاری او از درآمد پاک و حالل باشد، چنين 
کسی، پس از يک ماه، به تسلطی بر خود می رسد که قبل از ماه رمضان آن تسلط را نداشت و اگر هر 
سال يک ماه اين عمل را تکرار کند، سال به سال خود نگهدارتر و باتقواتر می شود. چنين فردی کم کم 

به جايی می رسد که:
به راحتی از غذای خود برای سير کردن گرسنگان می گذرد،

برای رسيدن به غذای لذيذ و شيرين دست به هر کاری نمی زند،
خود را از گناهان چشم و زبان و گوش حفظ می کند،

مردم از دست و زبان و رفتار او درامانند،
و باالخره، احساس می کند هر کاری را که خداوند دستور داده، می تواند به آسانی انجام دهد و 

احساس سختی ننمايد.
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رسول خدا (ص) مى فرمايد: «چه بسا روزه دارى كه جز گرسنگى  و  تشنگى 
چيزى نصيب او نمى شود.»

مقصود پيامبر گرامى ما از اين سخن چيست؟

احکام روزه
١ــ تعريف روزه

روزه آن است که انسان برای انجام فرمان خداوند، از اذان صبح تا مغرب از کارهايی که روزه 
را باطل می کند، خودداری نمايد.

انسان می تواند در هر شب از ماه رمضان برای فردای آن نيت کند و بهتر است که شب اّول ماه  
هم نيت روزه ی همه ی ماه را بنمايد.
٢ــ باطل کننده های روزه

ُنه چيز روزه را باطل می کند، که از آن جمله است: خوردن و آشاميدن، دروغ بستن بر خدا و 
پيامبر و جانشينان پيامبر عليهم السالم، رساندن غبار غليظ به حلق، فرو بردن تمام سر در آب، باقی ماندن 

بر جنابت تا اذان صبح و قی کردن.

با مراجعه به رساله ى توضيح المسائل، عبارت هاى زير را تكميل كنيد.

اگر روزه دار سهوًا چيزی بخورد يا بياشامد، روزه اش ……………………١
اگر روزه دار، چيزی را که الی دندان مانده، ……………… روزه اش باطل می شود.٢
انسان نمی تواند به خاطر ضعف، روزه ی خود را بخورد ولی اگر ضعف او به قدری است ٣

که معموًال نمی شود تحمل کرد، …………………
روزه دار…………… غبار غليظ و دود سيگار و تنباکو و مانند آن ها را به حلق برساند.٤
اگر روزه دار عمدًا تمام سر را در آب فرو َبَرد، اگرچه باقی بدن او از آب بيرون باشد، ٥

بايد قضای آن روز را بگيرد ولی اگر تمام بدن را آب بگيرد و مقداری از سر بيرون باشد 
.  ……………

بررسى

تكميل
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٣ــ برخی ديگر از احکام روزه
 کسی که غسل جنابت بر او واجب است، اگر عمدًا تا اذان صبح غسل نکند و يا اگر وظيفه اش 
تيمم است، عمدًا تيمم ننمايد، نمی تواند روزه بگيرد. البته اگر سهل انگاری کند و غسل نکند تا وقت 
کرده  معصيت  نکردن،  غسل  مورد  در  اّما  است.  صحيح  و  بگيرد  روزه  تيمم  با  می تواند  شود،  تنگ 

است.
  اگر کسی به علت عذری مانند بيماری نتواند روزه بگيرد و بعد از ماه رمضان عذر او برطرف 
شود و تا رمضان آينده عمدًا قضای روزه را نگيرد، بايد هم روزه را قضا کند و هم برای هر روز يک ُمّد 

(تقريباً ٧٥٠ گرم) گندم يا جو و مانند آن ها به فقير بدهد.
 اگر کسی روزه ی ماه رمضان را عمدًا نگيرد، بايد هم قضای آن را به جا آورد و هم «کّفاره» 
بدهد. يعنی برای هر  روز دو ماه روزه بگيرد يا به شصت فقير طعام دهد (به هر فقير يک ُمّد) و اين کار 

بايد تا رمضان آينده انجام شود.
دهد،  نسبت  خدا  به  را  دروغی  مثالً  کند،  باطل  را  خود  روزه ی  حرامی  چيز  به  کسی  اگر   
کّفاره ی جمع بر او واجب می شود. يعنی بايد هر دو کّفاره ی ياد شده را انجام بدهد. البته اگر هر دو 

برايش ممکن نباشد، می تواند هر کدام را که ممکن است، انجام دهد.
٤ــ وظيفه ی شخص مسافر

کسی که به سفر می رود، اگر شرط های زير را داشته باشد، بايد نمازش را شکسته بخواند و نبايد 
روزه بگيرد. 

الف ــ رفتن او کمتر از ٤ فرسخ شرعی (حدود ٢٢/٥ کيلومتر) و مجموعه ی رفت و برگشت او 
کمتر از ٨ فرسخ نباشد.

ب ــ بخواهد کمتر از ده روز در جايی که سفر کرده بماند. پس کسی که می خواهد ده روز و 
بيشتر در محلّی که سفر کرده، بماند، بايد نمازش را کامل بخواند و روزه اش را هم بگيرد.

ج ــ برای انجام کار حرام سفر نکرده باشد. مثالً اگر به قصد ستم به مظلوم يا همکاری با يک 
ظالم در ظلم او سفر کند، بايد روزه اش را بگيرد. اگر فرزند با نهی پدر و مادر به سفری برود که آن سفر 

بر او واجب نبوده، بايد نماز را تمام بخواند و روزه اش را بگيرد.



185

بيشتر بدانيم

آيا به بزرگی و ارزشمندی ماه رمضان توجه کرده ايد؟ بخشی از سخنرانی پيامبر 
گرامی را بخوانيم تا بيشتر به ارزش اين ماه پی ببريم:

(ع)  علی  اميرمؤمنان  که  می فرمايند  نقل  خود،  بزرگوار  پدران  از  (ع)  رضا  امام 
فرمود: 

قبل از رسيدن ماه رمضان، رسول خدا (ص) خطاب به مردم فرمود:
کرده  رو  شما  به سوی  خود،  آمرزش  و  رحمت  و  برکت  با  خدا،  ماه  مردم!  «ای 
است. ماهی که نزد خدا بهترين ماه ها، روزهايش بهترين روزها، شب هايش بهترين شب ها 
و ساعت هايش بهترين ساعت هاست. ماهی است که در آن به مهمانی خدا دعوت شده ايد 

و از کرامت او برخوردار.
با  پس  است.  مستجاب  دعايتان  و  عبادت  شما،  خواب  تسبيح،  شما،  نََفس های 
نيت های درست و قلب های پاک از خدا بخواهيد که شما را موفق بدارد به روزه داشتن 
و تالوت قرآن. چقدر شقی و بدعاقبت است کسی که در اين ماه نتواند آمرزش خدا را 

به دست آورد! 
به فقيران و درماندگان خود صدقه دهيد، پيران خود را بزرگ بداريد، با کودکان 

خود مهربان باشيد و به خويشان خود نيکی کنيد.
زبان های خود را از آنچه نبايد گفت نگاه داريد و ديده های خود را از نظر به آنچه 

حرام است، برگيريد و گوش های خود را از شنيدن آنچه حالل نيست، بازداريد.
با يتيمان مردم مهربانی کنيد تا پس از شما با يتيمانتان مهربانی کنند.

از گناهان خود به درگاه خدا توبه کنيد و در هنگام نماز، دست های خود را به دعا 
بلند نماييد؛ زيرا هنگام نماز، بهتريِن ساعت هاست؛ خداوند در اين اوقات با رحمت خود 
به بندگان نظر می کند و چون با او مناجات کنند، جواب می دهد و چون او را بخوانند 

لبيک می گويد و هرگاه به درگاهش دعا کنند، اجابت می نمايد …
صراط  از  آسانی  به  نمايد،  ُخلقی  خوش  مردم  با  ماه  اين  در  هرکس  مردم!  ای 

بگذرد؛ در روزی که قدم ها برآن بلغزد …
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هرکس در اين ماه يتيمی را گرامی دارد، خدا او را در قيامت گرامی می دارد. 
هرکس در اين ماه پيوند خود را با خويشان قطع کند، خداوند در قيامت رحمت خود را 

از او قطع می کند …
نماز  هفتاد  پاداش  خداوند  می خواند،  را  خود  واجب  نماز  ماه  اين  در  که  کسی 
واجب ماه های ديگر را به او می دهد. هرکس در اين ماه بسيار بر من صلوات فرستد، 

خداوند وزن عمل نيک او را سنگين کند؛ در روزی که وزن اعمال سبک است.
کسی که در اين ماه يک آيه ی قرآن بخواند، پاداش کسی را می برد که در ماه های 

ديگر تمام قرآن را خوانده است.
ای مردم! درهای بهشت در اين ماه گشوده است؛ پس از خدا بخواهيد که اين 
درها را به روی شما نبندد. درهای جهنم در اين ماه بسته است؛ پس از خدا بخواهيد که 
اين درها را برای شما باز نکند. شيطان ها را در اين ماه در زنجير کرده اند؛ پس از خدا 

بخواهيد که آن ها بر شما مسلط نشوند…»١ 

* * *
اّما  نگنجد،  ما  محدود  انديشه ی  در  ارزش  و  فضيلت  همه  اين  درک  شايد 
بداريم  پاس  را  ماه  اين  درست  به گونه ای  بکوشيم  اگر  که  می شويم  حقيقت  اين  متوجه 
و از روزه داران حقيقی باشيم، چنان اثرات بزرگی در ما خواهد گذاشت که همه ی آن 

ارزش ها و پاداش ها را به دست خواهيم آورد.

١ــ مفاتيح الجنان، در ابتدای اعمال ماه رمضان 
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انديشه 
و تحقيق

پيشنهاد

درباره ی مسائل زير به توضيح المسائل مرجع تقليد خود مراجعه کنيد و پاسخ آن را به دست 
آوريد.

١

٢

٣

٤

اگر مسافر پيش از ظهر به وطنش يا به جايی که می خواهد ده روز در آن جا بماند، برسد، در چه 
صورتی بايد روزه بگيرد و در چه صورتی نبايد روزه بگيرد؟

………………………………………………………………………………
اگر مسافر بعد از ظهر به وطن يا به جايی که می خواهد ده روز بماند، برسد، وظيفه اش چيست؟

………………………………………………………………………………
اگر کسی که روزه است، بعدازظهر مسافرت کند، وظيفه اش نسبت به روزه ی آن روز چيست؟
…………………………………………………………………………………

اگر کسی که روزه گرفته، پيش از ظهر مسافرت کند و بخواهد به بيش از چهار فرسخ برود، 
وظيفه اش چيست؟

 …………………………………………………………………………………

درباره ی آثار و فوايد بهداشتی روزه تحقيق کنيد و نتيجه ی آن را در کالس گزارش نماييد. برای 
اين تحقيق می توانيد به کتاب های زير مراجعه کنيد:

١ــ اّولين دانشگاه و آخرين پيامبر، دکتر پاک نژاد
٢ــ فلسفه ی روزه برای جوانان، اسالميه محمدی نيا

٣ــ اهميت پزشکی روزه در سالمت انسان، حبيب الله جعفری
٤ــ اهميت روزه از نظر علم روز، احمد صبور اردوبادی
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گام نهم

اى خداى مهربان 
نفس  هواى  و  گناه  از  دورى  كه  مى دانم 
نيازمند تمرين و تالش است. از تو سپاسگزارم 
كه مرا به انجام نماز و روزه راهنمايى كردى تا 
برخود مسلط شوم ودرمواجهه ى با گناه، خود 

را حفظ كنم. 
دو  اين  مى كنم  تالش  بيشتر  ازاكنون 
بر  كه  دهم  انجام  گونه اى  رابه  بزرگ  وظيفه ى 

تقواى من بيفزايند.
خدايا خودت ياور من باش! 

................................................
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براساس آن چه در اين کتاب آموخته ايد، نمودار زير را کامل کنيد. 

خدا شناسی
 
 

انسان شناسی   مرحله ی اول 
(انديشه و قلب) 

معاد شناسی   

 

     مرحله ی دوم 
(پايداری در عزم)

 

ـ  در رابطه با خدا ١ ـ  

٢ ــ در رابطه با خود    مرحله ی سوم 
     (در مسير) 

 
ـ   در رابطه با ديگران ٣ ـ

 

پيشنهاد


