رمضان در قرآن و سنت
خیراهلل یعقوبی
(مذهب :حنفی – استان گلستان)
1

چكيده
رمضان ماه خدا و بهار قرآن است .در این ماه ،زمینه پاالیش درون و اصالح بیرون و
بهرهمندی از رحمت خداوند برای همگان فراهم میشود .این ماه به دلیل فضیلت منحصر
به فردش نسبت به سایر ماههای سال ،برای روزهداری انتخاب شده است.
وجوب روزه براي انسان يك توفیق ،بلکه هديه الهي است كه از طرف انبيا(ع) به بشر
ابالغ شده است .روزه گرفتن عالوه بر اینکه عمل به یک تکلیف الهی است ،آثار مفيد
فردی و اجتماعی فراوانی را در ابعاد روحی ـ روانی و بهداشتي ـ درمانی برای روزهدار
به ارمغان میآورد که در کتابهای فراوانی به آن پرداخته شده است.
نویسنده در این مقاله برآن است تا ضمن تبیین جایگاه و اهمیت روزهداری در آیات و
روایات به برخی از آثار روزهداری اشاره نماید .عالوه بر آن در این مقاله اشارهای به
آداب و احکام روزه نیز خواهد شد.
کلیدواژهها :روزه ،قرآن ،سنت ،رمضان.
مقدمه
رمضان از بهترين ماههاي سال است و خداوند امتيازات فراواني براي آن قائل شده است
که در هيچيك از ماههاي ديگر به چشم نميخورد .نزول کلی قرآن در این ماه و وجود
شب قدر که بهتر از هزار ماه است ،از جمله مهمترین این فضیلتها و امتیازات است .در
ماه مبارک رمضان فضاي معنوي ناشی از عبادت ،تالوت قرآن ،حس همگرايي و كمك
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به محرومين که موجب شكوفايي عواطف انساني و نیز تحقق انساندوستي میگردد ،بر
سراسر این ماه حاکم میشود و زمينه خودسازي تقویت معنويت را براي انسان فراهم
میکند .اگر انسان نسبت به اعمال و رفتار خود مراقبت كند و آنچه را انجام میدهد با ديده
نقد به آن بنگرد قادر خواهد بود در فكر و عمل خويش تغييري ايجاد نموده و گذشته خود
را جبران نمايد .چه بسا كساني كه در ماه رمضان مورد رحمت و غفران الهي واقع شده،
در زمره رهيافتگان كوی دوست قرار گرفتهاند.
تجربه نشان داده است كه آمار بزهكاري و انحرافات اخالقي در ماه رمضان به شدت
كاهش مييابد و حتي مجرمان و بزهكاران تا حدودي تحت تأثير اوضاع و احوال عمومي
ماه رمضان قرار گرفته ،كمتر سراغ خالف ميروند .به اميد اينكه همه مسلمانان از معنويات
ماه قرآن استفاده مطلوب نمايند.
معنا و مفهوم روزه
اصل صيام داللت بر ايستادن ميكند ،ولي در اينجا به معني آن است كه خود را از خوردن
و آشاميدن و گفتن كارهاي زشت باز دارد .در قرآن آمده استَ « :فقُولِي ِإنِّي ن ََذ ْر ُت
لر ْح َمنِ َص ْو ًما َف َل ْن ُأ َك ِّل َم الْ َي ْو َم ِإن ِْس ًّيا» (مریم ،)26 ،اين آيه داللت بر اين دارد كه اي مريم
لِ َّ
خود را از حرف زدن با منكرين نگهدار و چنين روزهاي در بني اسرائيل بوده است و آن

185

ویژه ماه مبارک رمضان

پنجرهای به سوی ملکوت

كام ً
ال عقلي است كه شخص چند روز مثال َدم از سخن فرو بندد و به جای آن فكر كند.
صوم در اصطالح فقهی عبارت است از :خودداری همراه با قصد عبادت از خوردن و
آشامیدن و روابط زناشویی و سایر چیزهایی که روزه را باطل میکنند از طلوع فجر تا
غروب آفتاب به خاطر کسب رضای پروردگار میباشد.
ين ِم ْن ق َْب ِل ُك ْم لَ َع َّل ُك ْم
ين َآ َم ُنوا ُك ِت َب َع َل ْي ُك ُم ِّ
الص َيا ُم َك َما ُك ِت َب َع َلى الَّ ِذ َ
آیه « َيا َأيُّ َها الَّ ِذ َ
ُون» (بقره )183 ،دلیل واجب بودن روزه است.
َت َّتق َ
رسول خدا(ص) نیز فرمودند :اسالم بر پنج پايه بنا شده است :گفتن شهادتين يعني ايمان
به خدا و رسولش ،برپاداشتن نمازهاي پنجگانه ،پرداخت زكات اموال ،گرفتن روزه ماه
رمضان و انجام دادن حج بيتاهلل.
جایگاه و فضیلت روزه
 .1پاداش اخروی روزهداران :خداوند روزهداران را وعده بخشش و اجر عظيم ميدهد و
میفرماید« :مردان روزهدار و زنان روزهدار ،مردان پاكدامن و زنان پاكدامن و مرداني كه
بسيار به ياد خدا هستند و زناني كه بسيار ياد خدا ميكنند ،خداوند براي همه آنان مغفرت
و پاداش عظيمي فراهم ساخته است» (احزاب.)35 ،
 .2خداوند پاداش روزهدار :ابوهريره روايت ميكند كه رسول خدا(ص) از قول خداوند
فرمودند :هر كار فرزندان آدم براي خودشان است ،ولي روزه گرفتن آنها براي من است
و من مزد و پاداش آنها را كامل ميدهم.
أح ُد ُکم
 .3روزه سپری در برابر شیطان :رسول خدا(ص) فرمودندِّ :
یام ُجنَّةٌ ،إذا َ
«الص ُ
کان َ
امر ٌؤ قاتَ َل ُه أو شاتَ َم ُه ،فَلیَ ُقل :إنّی صائ ِ ٌم ،إنّی صائ ِ ٌم»؛
صائِما فَال یَرفَث و ال یَج َهل ،فَإ ِِن ُ
«روزه ،سپر است .هرگاه یکى از شما روزه بود ،پس دشنام ندهد و نابخردى نکند و
نیز اگر کسى با او به جنگ برخاست و یا دشنامش داد ،بگوید :من روزهام ،من روزهام»
(ابیداود ،ج ،2ص ،307ح.)2363
ٍ
محمد بيده لخلوف فَم
 .4خوشحالی روزهدار در قیامت« :قال رسول اهلل :والّذي نفس
الصائم اطيب عنداهلل يوم القيامه من ريح المسك و للصائم فرحتان يفرحهما اذا إفطر فرح
بفطره و اذا لقي ربه فرح بصومه» (رواه احمد و مسلم و نسائي)؛ «رسول خدا فرمودند:
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قسم به خدايي كه جان پيامبر در دست اوست ،بوي دهان روزهدار خوشبوتر از هر نوع
عطر است در نزد خدا و براي روزهدار دو خوشحالي است ،يكي وقتي كه افطار ميكند؛
يعني همه غذاها براي او لذتآور است و خوشحالي دوم زماني كه در قيامت به همراه
روزه خود با معبودش مالقات ميكند».
أن النبي(ص) قال :الصيام و
 .5روزه ،شفیع انسان در قیامت« :عن عبداهلل ابن َعمرو ّ
رب متعته الطعام و الشهوات بالنهار فشفعتي فيه و يقول القران متعته النوم بالليل
القرآن اني ّ
فشفعتي فيه فيشفعان» (رواه احمد به سند صحيح به نقل از سایت ندای اسالم)؛ «روزه و
قرائت قرآن در روزه قيامت از صاحبش در حضور خداوند شفاعت ميكند و اين شفاعت
قبول ميگردد».
 .6روزه دری از درهای بهشت« :عن سهل بن سعد أن النبي(ص) قال :إن للجنة باب ًا يقال
له الريان يقال يوم القيامة أين الصائمون ،فإذا دخل آخرهم أغلق ذلك الباب» (رواه بخاري
و مسلم)؛ «از سهل بن سعد روايت شده كه رسول خدا فرمودند :براي بهشت دروازهاي
است به اسم ريّان و از آن دروازه صدايی شنيده ميشود كه ميگويد اي روزهداران دنيا
بفرمایيد .وقتي همه روزهداران وارد ميشوند ،در بسته ميشود».
ام
7ـ روزه موجب آمرزش گناهان« :عن أبي هريرة قال :قال رسول اهلل(ص)َ :م ْن َص َ
احتِ َسابًا ُغ ِف َر ل َ ُه َما تَ َق َّد َم ِم ْن َذنْبِ ِه» (بخاري ،ح)2014؛ «از ابوهریره روایت
َر َم َض َ
ان إ َِيمانًا َو ْ
شده است که پیامبر(ص) فرمود :هرکس از روی ایمان و امید به کسب ثواب ماه رمضان
را روزه بگیرد ،گناهان گذشتهاش بخشیده میشود».
8ـ در رمضان دروازههای بهشت گشوده و دربهای جهنم بسته« :عن أَبي ُه َر ْي َر َة يَ ُق ُ
ول
َ
َ
ال َر ُس ُ
قَ َ
اب َج َهنَّ َمَ ،و ُس ْل ِس َل ِت
ولاللهَّ ِ(ص) :إِذَا َد َخ َل َر َم َض ُ
اب ال ْ َجنَّ ِةَ ،و ُغ ِّل َق ْت أبْ َو ُ
ان فُتِّ َح ْت أبْ َو ُ
ين» (همان ،ح)3277؛ «ابوهریره میگوید ،پیامبر فرمود :وقتی رمضان از راه
َّ
الشيَا ِط ُ
میرسد ،دروازههای بهشت گشوده و دربهای جهنم بسته میگردد و شیاطین به زنجیر
کشیده میشوند».
تاريخچه روزه
تاريخچه روزه در اديان قبل از اسالم سابقهاي طوالني دارد و با شرايط ويژهاي و با
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انواع خاصي مثل روزه سكوت وجود داشته است ،مثل روزه حضرت مريم(ع) .از لحن
آيه برميآيد كه روزه سكوت براي قوم مريم شناخته شده بوده ،اما اين نوع روزه در اسالم
مشروع نيست (مکارم شیرازی ،ج ،13ص.)45
از تورات و انجيل فعلي نيز برميآيد كه روزه در ميان يهود و نصارا بوده و اقوام و ملل
ديگر هنگام مواجه شدن با حزن و اندوه روزه ميگرفتند ،چنانچه در قاموس كتاب مقدس
آمده است و نيز از تورات برميآيد كه موسي(ع) چهل روز روزه داشته است .چنان كه
در تورات موجود است ،هنگام برآمدنم به كوه كه لوحهاي سنگي يعني لوحهاي عهدي
كه خداوند با شما بست بگيرم ،آنگاه در كوه چهل روز و چهل شب ماندم نه نان خوردم
و نه آب نوشيدم (تورات سفر تثنيه ،فصل  ،9شماره  )90و همچنين يهود هنگام توبه و
طلب رضايت خداوند ،روزه ميگرفتند .قوم موسي(ع) غالب ًا در موقعي كه فرصت يافته
ميخواستند اظهار عجز و تواضح در حضور خدا نمايند ،روزه ميگرفتند تا به گناهان خود
اعتراف نموده و به واسطه روزه و توبه رضاي خدا را تحصيل نمايند .روزه اعظم با كفاره
محتمل است كه فقط روزه يك روز ساليانه مخصوصي بود كه ميان طائفه يهود مرسوم بود
(قاموس كتاب مقدس ،ص.)428
حضرت مسيح نيز چنان كه از انجيل استفاده ميشود ،چهل روز روزه داشته است (آنگاه
قوت روح به بيابان برده شد تا ابليس او را امتحان نمايد .پس از چهل شبانهروز،
عيسي از ّ
روزه داشته عاقبت امر گرسنه گرديد (انجيل متي ،باب چهارم ،شماره  .)2-1حضرت
مسيح نيز فرمودند كه شاگردانش در نبودن او روزه خواهند داشت .حواريان آن حضرت
نيز در موقع لزوم روزه را منظور و معمول ميداشتند (انجيل متي16/6 ،؛ رساله روميا).
در فضيلت شب قدر همين بس است كه در چهار جا به آن اشاره و آيه آمده است.1 :
َ
َ
ار َك ٍة» (دخان« .3 .)3 ،شَ ْه ُر
« ِإنَّا أن َْزلْ َنا ُه ِفي لَ ْي َل ِة الْق َْد ِر» (قدرِ « .2 .)1 ،إنَّا أن َْزلْ َنا ُه ِفي لَ ْي َل ٍة ُم َب َ
ان الَّ ِذي ُأن ِْز َل ِف ِ
«و َما َأن َْزلْ َنا َع َلى َع ْب ِدنَا َي ْو َم الْ ُف ْرق ِ
َان َي ْو َم
َر َم َض َ
يه الْق ُْر َآ ُن» (بقرهَ .4 .)185 ،
الْ َتقَى الْ َج ْم َع ِ
ان» (انفال.)41 ،
قرآن را ماه مبارك رمضان و در دهه آخر از لوح محفوظ به آسمان دنيا نازل كرد و از
آنجا توسط جبرئيل امين به مدت رسالت آن بزرگوار بر قلب پاكش نازل كرد« :لاَ َي َم ُّس ُه ِإلاَّ
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ون» (واقعه)79 ،؛ «هيچ دست ناپاك به قرآن نرسيده و اين قرآن پاك و پاكيزه است».
الْ ُم َط َّه ُر َ
امتياز ماه رمضان
علت اينكه ماه رمضان براي روزه گرفتن انتخاب شده ،حتي به خاطر اين است كه اين
ماه بر ساير ماهها برتري دارد ،در آيه مورد بحث نكته برتري آن هم بيان شده كه قرآن
كتاب هدايت و راهنماي بشريت كه با دستورات و قوانين خود روشهاي صحيح را از
ناصحيح جدا كرده و دستور سعادت انسانها را آورده است ،در اين ماه نازل گرديده است
و در روايات اسالمي نيز چنين آمده كه همه كتابهاي بزرگ آسماني تورات ،انجيل ،زبور
و صحف و قرآن در اين ماه نازل شدهاند (مکارم شیرازی ،ج ،1ص.)462
رسول خدا(ص) فرمودند« :وقتي شما از كارهاي زشت دوري كنيد ،خداوند لغزشهاي
بين نمازها و بين جمعهها و از اين رمضان تا رمضان آينده را ناديده ميگيرد ،البته حقوق
الناس را شامل نميشود» (مسلم).
از رسول خدا(ص) روايت شده است« :من صام رمضان ايمان ًا و احتساب ًا غفرله ما تقدم»
(رواه احمد و نسائي)؛ «كسي كه روزه ماه مبارك رمضان را از روي اخالص و يقين روزه
بگيرد ،تمامي گناهانش بخشيده ميشود».
آثار روزهداری
در آموزههای دینی به اهمیت و آثار و پیامدهای مثبت هیچ عبادتی همانند روزه اشاره
نشده است .روزه عملی است كه در صورت تحقق دقیق ،با توجه به شرایط و معیارهای
یك روزه واقعی ،نتایج گرانبهایی در امور روحی ،روانی ،معنوی و بهداشتی برای فرد و
اجتماع به ارمغان میآورد .در اینجا به برخی از آثار اجتماعی و بهداشتی آن اشاره شود
كه با هم آن را از نظر میگذرانیم:
الف) آثار اجتماعي روزه
 .1درس برابری و برادری :یكی از آثار اجتماعی روزه ،درس مساوات و برابری در میان
افراد اجتماع است؛ زیرا با انجام این دستور مذهبی افراد برخوردار ،هم وضع گرسنگان و
محرومان اجتماع را به طور محسوس درمییابند و هم با صرفهجویی در غذای شبانهروزی
خود میتوانند به كمك آنها بشتابند .امام صادق(ع) نیز با اشاره به این پیامد نیكوی روزه
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میفرماید« :انما فرض اهلل الصیام لیستوی به الغنی و الفقیر؛ خداوند روزه را از آن رو
واجب كرد كه دارا و محتاج در آن برابر گردند» .ارزش این توجه به نیازمندان تا جایی
است كه پیامبر مهر و رستگاری ،ماه مبارك رمضان را چنین توصیف میكنند« :رمضان
شهر اهلل و هو ربیع الفقراء؛ رمضان ماه خدا و بهار فقیران است» (ثواب األعمال ،ج ،5ص.)۸۴
 .2ترویج فرهنگ دینی :روزه دارای فرهنگ مخصوص خود بوده و روزهداران در ماه
مبارك رمضان ،بیشتر با واژههای مربوط به این فرهنگ سر و كار پیدا میكنند .طبق
تحقیقات در ماه مبارك رمضان ،چهارصد واژه همگام با فرهنگ روزه بین ده تا سه برابر
بیشتر از سایر ماهها به كار میروند؛ واژههایی چون ببخشید ،عذر میخواهم ،تالوت،
صدقه ،انفاق ،خیرات ،احسان ،نماز ،روزه ،دستگیری ،فقرا و  . ...از بهار خاصی برخوردار
میگردند (مؤمنی« ،آثار اجتماعی روزه» ،سایت تبیان).
 .3رشد عواطف :در ماه رمضان به دلیل کم خوردن و کم شدن شکم بارگیها ،آمادگی
برای رشد عواطف انسانی فراهم میآید .در این زمان ،فرصت بسیار ارزشمندی برای
پرورش فضائل انسانی به وجود میآید.
پیامبر(ص) سفارش میکنند که مسلمانان در ماه مبارک رمضان اموری را رعایت کنند:
غار ُک ْم» (مجلسی ،ج،93
َ
بار ُک ْم َو ْار َح ُموا ِص َ
«و تَ َص َّدقُوا َعلی فُ َقرائ ِ ُک ْم َو َمساکینِ ُک ْم َو َوقِّ ُروا ِک َ
ص)342؛ «بر فقراء و بیچارگانتان ببخشید ،به بزرگانتان احترام کنید ،به کوچکترهایتان
محبّت کنید و با خویشانتان ارتباط برقرار کنید».
در جای دیگر میفرمایند« :تَ َحنَّنُوا َعلی ا َ ْیتا ِم النّ ِ
اس یُتَ َحنَّ ُن َعلی ا َ ْیتا ِم ُک ْم» (همان،
ص)341؛ «بر یتیمان مردم مهربان باشید تا به یتیمان شما رحم کنند».
«م ْن فَ َّط َر ِم ْن ُک ْم صائِم ًا ُم ْؤ ِمن ًا فی َ
الش ْه ِر
هذا َّ
همچنین در مورد اطعام روزهداران میفرمایندَ :
کان ل َ ُه بِذل ِ َ
ک ِع ْن َد اهلل ِ ِع ْت ُق ن َ ِس َم ٍة َو َم ْغ ِف َر ٌة ل ِ َما َمضی ِم ْن ُذنُوب ِ ِه» (همان)؛ «کسی که روزهدار
َ
مؤمنی را در ماه رمضان افطاری دهد ،نزد خداوند اجر آزاد سازی بندهای دارد و موجب
بخشش همه گناهان گذشتهاش میشود».
روحانیون میتوانند برای هریک از رفتارهای عاطفی روزی را مقرر ،و سعی کنند مردم
را به این امور خیر ترغیب نمایند؛ مث ً
ال در یک روز از صله رحم بحث شده ،مقرر گردد
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مخاطبان تا فردا حداقل به دیدار دو مورد از اقوام خود بروند و . ...
 .4مواسات و همدردی با بینوایان :تحمل تشنگی و گرسنگی هرچند مدت اندكی باشد،
آدمی را به یاد بینوایان میاندازد و روحیه مهربانی و كمك به همنوع و بذل و بخشش و
سخاوت نسبت به دیگران به ویژه افرادی كه از نظر معیشتی در سطح پائینتری قرار دارند
را در وجود آدمی زنده میكند.
خفتگان را خبر از عالم بیداری نیست
تا غمت پیش نیاید غم مردم نخوری

روزهدار با چشیدن طعم گرسنگی و تشنگی ،وضعیت اسفانگیز و فشارهای اقتصادی
محرومان را بهتر درك میكند و همین نكته او را به یاری مستمندان وادار میسازد و بدین
ترتیب ،زمینه برای كاهش فاصله بین ثروتمندان و تنگدستان فراهم میگردد .از امام
جعفر صادق(ع) نقل شد كه فرمودند« :انما فرض اهلل الصيام ليستوي به الغني و الفقير؛ روزه
در اسالم واجب شد تا فقرا و اغنيا يكسان و برابر گردند» (مکارم شیرازی ،ج ،1ص.)457
روزه ماه رمضان یكی از تعالیم شگفت اسالم است كه با آداب و شرایط خاص خود
عالوه بر فواید معنوی و جسمی كه دارد ،فرد مسلمان را در یك تجربه واقعی از گرسنگی
و محرومیت قرار میدهد و بدین وسیله حس همدلی و همدردی با نیازمندان را در او
زنده میكند.
 .5ایجاد امنیت اجتماعی :انسان مسلمان در زمانی كه روزهدار است ،تالش میكند
بخشی از گناهان خود را ترك كند ،به ویژه گناهی كه مربوط به حوزه زندگی اجتماعی
میشود .آمارهایی كه همه ساله توسط مقامات انتظامی درباره كاهش روند جرم در ماه
رمضان اعالم میشود ،گواه بر این مطلب است.
 .6استحكام پیوندهای خانوادگی و دوستی :بدون تردید یكی از عوامل تقویت روابط
اجتماعی ،رفت و آمدهایی است كه بین دوستان و خویشان صورت میگیرد .تأکیدات
اولیای دین بر افطاری دادن در این ماه شریف و سفارش بر اجابت دعوت دیگران ،از
عواملی است كه در بهبودی و تقویت روابط دوستانه مؤثر است .امام صادق(ع) میفرماید:
«ثواب افطاری دادن تو به برادر مسلمانت و شادمان كردن او ،برای تو از اجر روزهات
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بیشتر است».
از جمله وظایف مؤمن روزهدار آن است كه در این ماه باید در اخالق فردی و اجتماعی
خود تجدیدنظر كند .احترام به سالمندان ،ترحم بر كوچك و بزرگ ،صله ارحام بخشی از
توصیههای گرانسنگ پیامبر(ص) در خطبه آخرین جمعه ماه شعبان است.
ب) آثار بهداشتی روزه
رسول خدا فرمودند« :صوموا تصحوا؛ روزه بگيريد تا سالم باشيد» (نهج الفصاحه ،ص.)345
درست است كه آدمى تاب گرسنگى زياد را ندارد ،و اسالم هم نخواسته است كه انسان
خود را در زحمت تحمل گرسنگى زياد قرار دهد ،بلكه در بعضى روايات رسيده است:
«اللهم اعوذبك من الجوع؛ خدايا از گرسنگى به تو پناه مىبرم» ،ولى در عين حال بايد
متوجه بود كه مقدارى از گرسنگى براى انسان الزم است و فوائد بسيارى دربر دارد و
برعكس پرخورى بيمارى زيادى به همراه مىآورد .انسان برای تندرستى ،بايد كمتر غذا
مصرف کند و هنوز اشتها تمام نشده ،دست از غذا خوردن بكشد ،به تجربه ثابت شده
است افرادى كه كم مىخورند ،از كسانى كه هميشه سير مىخورند ،سالمتر مىباشند و
تندرستتر هستند.
پیامبر در روایتی معده را مرکز همه دردها معرفی نموده و فرمودند« :المعده بيت كل داء
و الحميه راس كل دواء؛ معده خانه تمام دردها است و امساك باالترين داروها» (مجلسی ،ج.)14
حضرت علي(ع) درباره حکمت روزه در نهج البالغه مىفرمايد« :و مجاهدة الصيام فى
االيام المفروضات ،تسكينا الطرافهم؛ كوشش در گرفتن روزه در روزهاى واجب ،براى
آرام ماندن دست و پا و اندام ديگر است» (نهج البالغه ،خطبه .)192
الكسي سوفورين دانشمند روسي مينويسد« :در طب امروز و همچنين در طب قديم
اثر معجزهآساي امساك در درمان انواع بيماريها به هيچ وجه قابل انكار نيست و كمتر
طبيبي است كه در نوشتههاي مشروح خود اشارهاي به اين حقيقت نكرده باشد؛ زيرا
ميدانيم عامل بسياري از بيماريها ،زيادهروي در خوردن غذاهاي مختلف است؛ چون
مواد اضافي ،جذب نشده به صورت چربيهاي مزاحم در نقاط مختلف بدن ،يا چربي و
قند اضافي در خون باقي ميماند و در اين حال بهترين راه براي مبارزه با اين بيماريها

پنجرهای به سوی ملکوت

192

ویژه ماه مبارک رمضان

نابود كردن اين امراض از طريق امساك است .به عالوه يك نوع استراحت است؛ یعنی
اينكه دستگاههاي گوارش و سرويس كردن آنها را فراهم ميسازد و با توجه به اينكه
اين دستگاهها حساسترين دستگاههاي بدن هستند و در تمام سال به طور دائم مشغول
كارند ،اين استراحت براي آنها نهايت لزوم را دارد .بديهي است شخص روزهدار طبق
دستور اسالم به هنگام افطار و سحر نبايد در غذا زيادهروي كند تا از اين اثر بهداشتي
نتيجه كامل را بگيرد ،در غير اين صورت ممكن است نتیجه مطلوب گرفته نشود» (روزه،
روش نوين ،ص.)65
درمان از طريق روزه فائده ويژهاي براي درمان كمخوني ،ضعف رودهها ،التهاب بسيط و
ُمزمن دملهاي خارجي و داخلي ،سل ،اسكليوز ،روماتيسم ،نقرس ،بيماريهاي چشم ،مرض
قند ،بيماريهاي كبد و كليوي ديگر دارد.
امروزه تأثير مثبت روزه بر بسياري از بيماريها به اثبات رسيده است ،مهمترين اين
بيماريها عبارتند از :امراض دستگاه گوارش از قبيل التهاب حاد معده ،چاقي ،آسم،
اختالالت رواني و اخالقي (طب قرآن ،ص .)214اگر آداب روزه را همانطور كه شارع
مقدس تكليف فرموده و رسول خدا براي ما سنت قرار داده به جا آورده شود ،ميتواند
بهترين روش درماني با گرسنگي باشد .دكتر بارسيلوس اتريشي و دكتر هلبا بيماران
خود را چند روز از خوردن غذا منع ميكردند و سپس براي آنها غذاهاي سبك تجويز
مينمودند (همان ،ص.)211
مجراى نفوذ شيطان را با روزه ببندید
از نظر بهداشت روانی ،روزه مانع نفوذ شیطان در درون انسان است .پیامبر در این رابطه
میفرمایند« :ان الشيطان ليجرى من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا مجاريه بالجوع»« ،شيطان
جريان مىيابد و نفوذ مىكند در فرزندان آدم ،مانند جريان خون در بدن ،پس مجارى
شيطان را در وجود خود به واسطه گرسنگى؛ يعنى روزه تنگ نمایيد (محمدی ری شهری،
ماه خدا ،ج.)1
منهیات در ماه رمضان
يكي ديگر از مسائل بزرگ روزهداري حفظ همه شئونات اسالمي است كه انساني كه
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خود را به عنوان روزهدار تلقي ميكند ،همه بدنش در اين عبادت معنوي قرار بگيرد ،نه
«ر َّب صائم
اينكه فقط خود را از خوردن و آشاميدن نگهدارد .رسول خدا(ص) فرمودندُ :
ال الجوع و ُر ّب قائم ليس له من قيامه اال ِ
ليس له ِمن صيامه ا ّ
السهر» (ابنماجه و حاكم)؛
«براي اكثر روزهداران و نمازخوانان فقط گرسنگي و بيداري نصيبشان ميشود؛ چون در
حين روزه بودن و نماز خواندن خود را از محرمات حفظ نكردند.
 .1پرهیز از روزهخواری
الزم است در ماه مبارک رمضان که مسلمانان موظف به گرفتن روزه و رعایت حریم الهی
«م ْن
هستند ،از روزهخواری بپرهیزند و به عواقب آن توجه کنند .امام صادق(ع) فرمودندَ :
ِ
الاْیمان ِم ْن ُه» (حر عاملی ،ج ،10ص)245؛ «کسی
وح
ا َ ْف َط َر یَ ْوم ًا ِم ْن َش ْه ِر َر َم َ
ضان َخ َر َج ُر ُ
که یک روز از ماه رمضان را بخورد ،روح ایمان از او خارج میشود».
«من افطر يوم ًا ِمن رمضان في عند رخصه رخصها اهلل
همچنین رسول خدا(ص) فرمودندَ :
له لم يقض عنه صيام الدهر كله و اِن صامه» (ابوداود و ترمذي)؛ «اگر كسي در ماه رمضان
بدون هيچ عذري دست به روزهخواري بزند ،آن شخص بر ذمه خدا هيچ چيزي ندارد و
اگر او همه زمان را روزه بگيرد ،باز هم تالفي يك روزه ماه رمضان نخواهد شد».
 .2پرهیز از دروغ و گناه
تقوا و پاکیزگی و دوری از رذایل اخالقی از مهمترین فلسفههای تشریع روزه است،
بنابراین عالوه بر حفظ دهان ،شکم و دامن از آلودگی ،باید از ابتال به امراض روحی و
قلبی پرهیز نمود .رسول خدا(ص) فرمودند« :وقتي شما در ماه رمضان روزه داريد ،به
كسي ناسزا مگویيد و سر و صدا راه نيندازيد و كارهاي ناداني از خود بروز ندهيد و اگر
كسي در ماه رمضان به شما حرف ناسزايي گفت و يا جنگي كرد ،بگوييد من روزهدار
هستم» .يعني شما در يك عبادت بسيار بزرگي هستيد ،احترام اين عبادت و خود را
نگهداريد.
رسول خدا در فرازی دیگر از سخنان گرانسنگ خود در رابطه با اهمیت ترک دروغ از
«من لم يَ َدع قول الزور و العمل به فَ َليس هلل حاجه في أن يدع طعامه و
روزهدار فرمودندَ :
شرابه»؛ «هركسي دروغ را درك نميكند ،پس خدا نياز ندارد كه خود را گرسنگي بدهد،
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پس روزه گرفتن به همراه دروغ فايده ندارد».
آداب روزه
هر كار بايد در آن نظام باشد امام سيد سابق ميفرمايد« :يستحب للصائم آن يُراعي في
صيامه االداب»؛ «براي شخص روزهدار خوب است كه مواردي را هم در زمان روزهدار
بودنش مراعات كند».
 .1سحرخیزی :از بهترین و ارزشمندترین ساعات شبانهروز وقت سحر است که دارای
برکات معنوی بینظیر است .همانگونه که حافظ میگوید:
دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند /وندران ظلمت شب آب حیاتم دادند
انس كه خادم رسول خدا(ص) بود ،ميگويد :رسول خدا(ص) فرمودند« :تَ َس ّحروا ف ِا ّن
فی السحور بركة» (رواه بخاري)؛ «سحرخیز باشید که در سحرخیزی برکت فراوان است».
بنابراین از آداب رمضان اين است كه در موقع سحر برخيزيد و غذايي تناول كنيد كه در
آن كار بركتي است.
در حديثي دیگر كه امام احمد بن حنبل روايت كرده ميگويد« :خوردن و نوشيدن غذا در
سحر به زياد بودن و كم بودن آن نيست ،فقط فعل رسول خدا و سنت او انجام شود ،ولو
اينكه به يك جرعه آبي باشد ،چون كه خداوند و مالئكه بر كساني كه سحري ميخورند،
درود و رحمت ميفرستند».
 .2تعجیل در افطار« :ا َ ّن النبي صلي اهلل عليه و آله قال ال ُ
عجلو الفطر»
يزال الناس بخير ما ّ
(رواه بخاري و مسلم)؛ «رسول خدا چون انساني بس مهرباني بودند ،در ماه رمضان هميشه
در زمان افطار غروب خورشيد خيلي انتظار اينكه هوا تاريك شود را نميكشيدند و افطار
ميكردند» .ایشان روزه خود را با خرما و آب شروع ميكردند و در زماني كه ميخواستند
روزه خود را باز كنند ،ميفرمودند« :اللهم لك صمت و بك آمنت و علي رزقك افطرت»
(ترمذي)؛ «خدايا براي تو روزه گرفتم و به تو ايمان دارم و با روزي تو افطار ميكنم» .با
گفتن اين الفاظ عجله و شتاب از انسان دور ميشود و يك آرامش خاصي براي روزهدار
به وجود ميآيد.
 .3عبادت :يكي ديگر از آداب در ماه رمضان عبادت است و نمازي است به اسم تراويح
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كه اهلسنت هر شب  20ركعت با جماعت ميخوانند و قرآن عظيم الشان را در اين نماز
ختم ميكند و يك شور خاصي در شبهاي رمضان در بين جوانان ديده ميشود كه جمع
اين ركعات  600ميباشد ،ولي در نزد مذهب اماميه تعداد ركعات نماز نافله در ماه رمضان
 1000ركعت ميباشد ،كه به صورت انفرادي و فرادا خوانده ميشود؛ چون در نزد اماميه
نماز نافله با جماعت صحيح نيست.
چه كساني اجازه خوردن روزه را دارند؟
ين ُي ِطيقُون َُه ِف ْد َي ٌة َط َعا ُم ِم ْس ِك ٍ
ين»
«و َع َلى الَّ ِذ َ
از ابنعباس(رض) روايت شد كه درباره آيهَ :
(بقره)184 ،؛ ميفرمايد :اين آيه منسوخ نيست و در شأن پيرمردان و پيرزنان است كه
توانايي روزه گرفتن را ندارد و يا مريضي كه اميد خوب شدن را ندارد .اگرچه بعضيها
گفتهاند كه اين آيه منسوخ است به « َف َم ْن شَ ِه َد ِم ْن ُك ُم الشَّ ْه َر َف ْل َي ُص ْم ُه» (بقره )185 ،و اجازه
روزه خوردن براي مسافر و زن باردار و زن شيرده كه بچه به شير دارد .اين افراد بايد
بعدا ً روزه را قضايي به جا آورند ،ولي پيرمردان و پيرزنان و مريضان نااميد ،فديه بدهند به
اندازه فديه و صدقه فطر (سابق ،ج ،1ص.)326
خانمهايي كه در ماه رمضان عادت ماهانه ميشوند و يا زايمان ميكنند ،روزه را بايد بعدا ً
قضايي به جا آورند ،ولي نمازشان بخشيده است و حق روزه گرفتن در اين ماه را در زمان
مريض بودن ندارند (حديث از نجاري).
روزهایی که در اسالم روزه گرفتن حرام است
 .1روزه گرفتن روز عيد فطر ،يكم شوال .2 .روزه گرفتن روز دهم ذي الحجه ،عيد
قربان .3 .روزهاي  11و  12و  13ذي الحجه كه مشهور است به ايام تشريق (تشريق يعني
پختن گوشتهاي شتر در ايام حج) (رواه احمد).
روزه قضای رمضان
كساني كه به هر دليل نتوانستهاند در ماه مبارك رمضان روزه بگيرند مانند افرادی که
مسافر بودند ،مريض بودند و مسائلي مثل مسائل بانوان داشتند ،ميتوانند در طول سال
روزه قضايي خود را بگيرند و در اين قول كليه فقها با هم متفقند .عبداهلل ابن عمر(رض)
فرق ان شاء تابع»؛ به
از قول پيامبر روايت ميكند كه رسول خدا(ص) فرمودند« :اِن شاء َّ
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این معنی که كساني كه روزه را با عذر شرعي خوردهاند و در زمانی مناسب ميخواهد
روزههاي قضايي خود را بگیرد ،میتوانند پشت سر هم و یا با فاصله باشد این کار را انجام
دهند ،اختيار در دست خودشان است ،ولي ترك آن گناه كبيره است ،ولي كساني كه عمدا ً
دست به روزهخوري زدهاند ،باید براي هر روز يا  60روز پي در پي روزه بگيرند ،يا 60
مسكين را طعام و يا لباس بدهند (سابق ،ج ،1ص.)346
شخصي از رسول خدا(ص) درباره روزهاي كه عمدا ً خورده بود ،سؤال كرد ،رسول
خدا(ص) فرمود« :يا غالمي را آزاد كن يا  60روز متوالي روزه بگير و يا  60فقير را طعام
بده و اين حكم فقط براي  1روز ميباشد» (رواه مسلم).
كسي كه مرده و بر گردن او روزه قضايي است
در نزد شافعيه مستحب است كه ولي او از جايش روزه بگيرد .در نزد ابوحنيفه بلكه بايد
الدر المختار (ابنعابدین ،ج،2
كفاره روزه و نماز ميت داده شود .در كتاب ر ّد المحتار علي ّ
ص )465كه از بزرگترين متون فقهي احناف ميباشد ،آمده است که ايشان ميفرمايد:
«و لو مات و عليه صلوات فائته و او صي بالكفارات يعطي لكل صاله نصف صاع من بُر
كالفطره و كذحكم المرتر و الصوم»؛ «اگر كسي فوت شد و بر گردن او نمازهاي قضايي
ميباشد و او سفارش بكند كه از ثلث مالش براي هر نمازي حداقل  2/5كيلوگرم گندم
به مساكين پرداخت كند و همين حكم بايد درباره كساني كه روزه قضايي دارند هم اجرا
شود» .ولي بايد بگويم كه اين مسئله در بين اهلسنت به فراموشي گذاشته شده است.
در كتاب العقيده الطحاوي شرح ابن ابي الحز النحفي ص 457آمده است« :عن عائشه أن
رسول اهلل صلي اهلل عليه و آله قال من مات و عليه صيام صام عنه وليّه؛ ولكن ابوحنيفه
رحمه اهلل قال باإلطعام عن الميت دون صوم عنه»؛ روايت عایشه داللت بر روزه گرفتن
از جاي مرده دارد ،ولي در نزد احناف بايد براي روزههاي قضاي ميت و حج ،ميشود از
جاي متوفي هم احرام بست و هم به فقرا كفاره داد.
در نزد اهل تشيع چنين است« :بعد از مرگ انسان ،ميشود براي نماز و عبادتهاي ديگر
او كه در زندگي به جا نياورده ،ديگري را اَجير كنند و به او مزد دهند كه آنها را به جا
آورد و اگر كسي بدون مزد هم آنها را انجام دهد ،صحيح است» (توضيح المسائل امام
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خميني(ره) ،ص ،205مسئله .)1533
فهرست منابع
 .1قرآن کریم.
 .2نهج الفصاحه.
 .3نهج البالغه.
الدر المختار.
 .4ابنعابدین ،ر ّد المحتار علي ّ
 .5ابنماجه ،سنن.
 .6ابیداود ،سنن ابیداود.
 .7احمد بن حنبل ،مسند.
 .8انجیل متی.
 .9بخاری ،صحیح بخاری.
 .10ترمذی ،سنن.
 .11تورات.
 .12توضیح المسائل امام خمینی.
 .13ثواب االعمال.
 .14حاکم نیشابوری ،المستدرک علی الصحیحین.
 .15حر عاملی ،وسائل الشیعه.
 .16روزه ،روش نوين.
 .17سابق ،سيد ،فقه السنه.
 .18سایت ندای اسالم.
 .19طب قرآن.
 .20قاموس کتاب مقدس.
 .21مؤمنی ،حجتاهلل« ،آثار اجتماعی روزه» ،سایت تبیان.
 .22مجلسی ،بحار االنوار.
 .23محمدی ری شهری ،ماه خدا.
 .24مسلم ،صحیح مسلم.
 .25مکارم شیرازی ،تفسیر نمونه.
 .26نسائی ،سنن نسائی.
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