اندیشه (ویژه پیشواز ماه مبارک رمضان)

پنج شنبه  4اردیبهشت 1399
 29شعبان .1441شماره 20361

روزه؛عبادتیعاشقانهبرایاهلکرامت
اسرار و حکمتهای عبادات ماه مبارک رمضان به روایت آیتا ...جوادی آملی



گروه اندیشه  -رمضان فرصتی است برای نو شدن؛ هنگامی است برای خودسازی و رهایی
از پلیدیهای درون که به اغوای نفس اماره ،بر قلبی که باید مملو از عشق الهی باشد ،جای
گرفته است .رمضان میدانی است برای خودآزمایی؛ آزمونی که ِ
بود انسان را محک میزند و از
نابودیاش جلوگیری میکند .رمضان فرصت حقشناسی است؛ فرصت خلوت کردن با او که
مهربان است و بخشنده و دوست دارد بندهای را که بازگردد به بارگاه پر از مهر او ،با کلید واژه
توبه .در آستانه ماه ُپر فیض رمضان ایستادهایم و به سنت نیکوی پیشینیان و سفارش اولیای
الهی ،به پیشواز طلیعه نور میرویم .آغازی بس خوشایند که اگر خدا بخواهد ،فرجامی درخشان
خواهد داشت .برای درک بهتر عظمت ماه مبارک رمضان و شناخت اسرار عبادتی بزرگ و
سترگ به نام روزه ،از میان انبوه آثاری که به دست توانمند علمای دین نگاشته شده و روشنی
بخش مسیر خودسازی است ،کتاب ارزشمند «اسرار عبادت» ،اثر گران سنگ آیتا ...جوادی
آملی(انتشارات الزهرا )1372:را برگزیدهایم و اینک ،فرازهایی از آن را به شما خوبان و مؤمنان
تقدیم میکنیم و از محضرتان ،التماس دعا داریم.

رسول خدا(ص) فرمود:
هر چیز زکاتی دارد و زكات بدنها روزه است.

الكافى ،ج  ،4ص  ،62ح 3

امیرمؤمنان ،امام علی(ع) فرمود:
بازداشتن نفس از لذتهاى دنيوى ،سودمندترين
روز ههاست.

غرر الحكم ،ج  1ص  416ح 64



امام صادق(ع) فرمود:
آن گاه كه روزه می گيری ،بايد چشم و گوش و مو
و پوست تو هم روزهدار باشند.



▪ظاهروباطنیکعبادت

«هر عبادتى يك ظاهر و يك باطن دارد  .احكام
واجب و مستحب ظاهر آن را ترسيم مىكنند
و اراده و نيت هم باطن آن را ترسيم مىكنند و
قرآن كريم ،هم ما را به ظواهر عبادات دعوت
كــردهاســت و هم ما را به اســرار عبادات آشنا
فرموده .در جريان روزه گرفتن همانطورى كه
اصلروزهگرفتنوماهوساعتشروعوختمروزه
وخصوصياتآنراتبيينكرد،فرمود:منشهد
منكمالشهرفليصمه؛اگركسىشاهدماهمبارك
رمضانبود،بايدروزهبگيرد.درجاىديگرفرمود
 :و اتموا الصيام الى الليل؛ تا شب روزه بگيريد و
آغاز روزه را هم به اين صورت بيان فرمود :حتى
يتبين لكم الخيط االسود من الخيط االبيض
من الفجر؛ ِس ّر روزه گرفتن را هم فرمود :لعلكم
تتقونولعلكمتفلحون؛روزهبگيريدبراىاينكه
تقواپيداكنيد،تقواراهمكهمداركرامتمىداند
وهرانسانباتقواكريماستوهركهتقواىاوبرتر
است،اكرماست؛پسباطنروزهگرفتن،انسان
را كريم مى كند و كرامت ،از اوصاف برجسته
فرشتگاناست،فرشتهمكرماست».

الكافى ج  4ص  ،87ح 1

حضرت فاطمه زهرا(س) فرمود:
روز ه دارى كه زبان و گوش و چشم و جوارح خود را
حفظ نكرده است ،روزه به چه كارش خواهد آمد؟
بحار ،ج  93ص 295



امام كاظم (ع) فرمود:
دعاى روز ه دار هنگام افطار مستجاب می شود.

بحار االنوار ج  92ص  255ح 33



امام صادق(ع) فرمود:
هر كس روزه دارى را افطار دهد ،پاداش او مانند
ثواب روزه آن روزهدار است.

الكافى ،ج  4ص  ،68ح 1



ادب رمضان

چگونه دعا کنیم؟

▪خوشابهحالعاشقانعبادت

«رسول ا(...ص) فرمود  :افضل الناس من عشق
العبادة فعانقها و احبها بقلبه و باشرها بجسده و

آیت ا ...بهجت(ره) :جهت دعا این امور الزم است:
اول ،ثنا و تعظیم وتمجید ساحت مقدس حضرت
حق تبارک و تعالی؛ دوم ،اقرار به گناهان و اظهار
ّ
ندامت از آن که تقریب ًا به منزله توبه یا مالزم آن است؛
سوم ،صلوات چهارمُ ،بکاء و گریه و اگر نشد ،تباکی ،
ولو خیلی مختصر؛ پنجم ،بعد از اینها ،درخواست
حاجت که در این صورت ،برآورده شدن حاجت ،برو
برگردندارد...البتهاگراینمطالبدرسجدهباشد،
مناسبتراست.

تفرغلهافهواليبالىعلىمااصبحمنالدنياعلى
عسرام على يسر؛ خوشا به حال كسى كه عبادت
را معشوق خود بداند ،با عبادت معانقه كند و او
را با تمام وجود لمس كند؛ خوشا به حال چنين
نمازگزار و روزهدارى كه عاشق صوم باشد  .اين
حديث شريف كه مىفرمايد بهترين چهرههاى
مردمىآنانسانىاستكهبهعبادتعشقبورزد،
ماراوادارمىكندكهاولشائق،بعدعاشقعبادت
باشيم .انسان كه عاشق عبادت شد از خود اثرى
ندارد.دربعضىرواياتآمدهاستكهروزهبگيريد
براى آن كه آن طراوت و خرمى و شادابى غير ماه
مباركرمضانراازدستبدهيد،زيراآنيكنشاط
كاذبىاست.بعدوقتىانسانروزهگرفتوبهروزه
عالقه پيدا كرد و به آن دل بست ،آن گاه كم كم به
باطنروزهپىمىبرد.باطنروزهانسانرابهلقای
حق مى كشاند كه خداى سبحان فرمود  :الصوم
لى و انا اجزى به(روزه از آن من است و من پاداش
آنهستم)كهاينتعبير،فقطدربارهروزهواردشده
و درباره سایر عبادات وارد نشده است .انسان در
روزه گرفتن اول از درجه ضعيفه آن اسرار شروع
مى كند ،بعد به آن درجه عاليه ِس ّر روزه كه لقای
حقاست،خواهدرسيد».
▪روزه ِملکخداست

«چيزى در جهان نيست كه به ياد حق و خداى

سبحان نباشد .اين انسان مىباشد كه گاهى
غافل است و گاهى غيرغافل .وقتى سرتاسر
جهان ملك خداست و همه اعضا و جــوارح ما
سپاهحقاند،اگرخداىسبحانبخواهدكسى
رابگيرد،بااعضاوجوارحاو،خودشرامىگيرد،
منظور آن است چيزى در جهان نيست كه ملك
خدانباشد.امااينتعبيركهفرمودروزهمالمن
است ،يك خصوصيتى را مىرساند؛ روزهاى كه
صائمدارد،ملكومالخداست.يكوقتانسان
از سحر تا افطار امساك مىكند ،اين يك درجه
روزهدارى است؛ تالشى است كه حداكثر در
قيامت نسوزد يا وارد بهشت شود؛ بهشتى كه
جنات تجرى من تحتها االنهار است .اما به آن
بهشتكه فادخلىفىعبادىوادخلىجنتى،
راهــش نخواهند داد .كسى كه تمام تالش و
كوشش او اين است كه چه وقت اذان مىگويند
و وقتى افطار شد ،احساس راحتى مىكند ،گو
اينكه از رنج روزه گرفتن در آمده است ،او را به
حرم كبريایى اله ،راه نيست؛ يعنى روزه ضمن
اينكه حكم و ادبى خاص دارد ،سرى هم دارد
كه آن لقاء و محبت خداست .اين حديث در
انسان شوق ايجاد مىكند كه بعد عاشق شود.
انسان تا مشتاق نباشد كه تالش نمىكند و تا
تالشنكندكهنمىرسد.وقتىروزهمالاوبود،
به روزه دار چه مىدهد؟ خداوند شخصا پاداش
روزهداررابهعهدهگرفتهاستوبهتعبيرمرحوم
مولى محمد تقى مجلسى ،قدس ا ...نفسه
الزكيه ،مجلسى اول كه گذشته از مقام شامخ
فقاهت در بسيارى از معارف اسالمى و علوم
عقلى نيز اهل نظر و راه بوده است ،در كتاب
روضة المتقين شرح من اليحضره الفقيه كه از
كتابهاى قيم اماميه است ،مى گويد  :خداى
سبحانبهاينمعنااكتفانكردكهبفرمايد «الصوم
لى»،فرمود«:وانااجزىبه»،ضميرمتكلموحده
را قبل از فعل ذكر كرد .نفرمود «و اجزى به»،
سخن از من است .خودش را مطرح مىكند.
روزهمالمناست،منهستمكهپاداشروزهدار
رامىدهم،بهفرشتگاننمىگويماورابهبهشت
ببريد؛منخودمپاداشاورامىدهم».

خطبه شعبانیه؛ کلید گنجینه رمضان

رسولخدا(ص) در نخستین رمضانی که بر مسلمانان روزه واجب شد ،مؤمنان را به چه اعمالی سفارش فرمود؟
خطبه رســولخــدا(ص) در آستانه ماه
روایت رمضان
مــبــارک رمــضــان ،مــوســوم بــه «خطبه
شعبانیه» ،گنجینهای از معارف الهی
است ،برای آنان که در پی رستگاری و برگرفتن ثواب
عظیمدرماهرحمتالهیهستند.اینک،درآستانهماه
مهمانیخدا،مروریبراینخطبهشریفونکاتمهم
آن ،برای شناختن برکات رمضان و شناختن قدر
آن ،ضروری است؛ این خطبه ،توسط شیخ
صدوق و با سند معتبر روایت شده و در
ادامـــه ،فــرازهــایــی از آن را مــرور
میکنیم.

در محضر بهجت ،ج 343 ،1

دوری از شهوات
عالمه طباطبایی (ره) :تقوا تنها از راه روزه و
خــــودداری از شــهــوات ،بــه دســت مــی آیــد …
چون کسی که خدا را در دعوتش به اجتناب از
خوردن ،نوشیدن و عمل غریزی که امری مباح
است ،اجابت می کند ،قهر ًا دراجابت دعوت به
اجتناب از گناهان و نافرمانی ها ،شنواتر و مطیع
تر خواهد بــود؛ این است معنای آن که فرمود:
«لعلکم تتقون».

ای مردم! ماه خدا ،ماه
برکت و رحمت و آمــرزش،
بهترین ماهها نزد پروردگار،
مــاهــی کــه روزهــایــش
ارجمندترین روزهــا
و شــــبهــــایــــش

تفسیرالمیزان،ج ،2ص 10-9

گــرامــیتــریــن ش ـبهــا و ســاع ـتهــایــش ،نیکوترین
ساعتهاست ،به سوی شما رو آورده است .در این ماه،
شما به ضیافت الهی دعوت شدهاید و مشمول کرامت
پروردگارهستید.
نَفَ سهایشمادر اینماه،ثوابتسبیحوخوابشما
ثوابعبادتدارد،عملهایشمادرآنمقبولودعاهای
شما در آن مستجاب اســت .پس با نیتهای درســت و
دلهای پیراسته از گناه و عاری از صفات ناپسند ،از خدا
بخواهید که به شما توفیق روزهداری و تالوت قرآن را در
اینماهعنایتکند؛زیراکهمحروموبدعاقبتکسیاست
کهدرماهرمضان،ازآمرزشخدامحرومباشد.
باتشنگیوگرسنگیخوددراینماه،بهیادتشنگیو
گرسنگیروزقیامتباشید،بهفقیرانومستمندانیاری
رسانید ،سالمندان را احترام کنید ،با کودکان مهربان
باشید ،خویشاوندان را نیکی و احسان و دیدار کنید،
زبانهایخودراازآنچهنبایدگفت،نگهدارید،دیدههای

خودراازمناظریکهحاللنیست،بپوشانید،گوشهای
خودراازصداهایحرامبازدارید،یتیمانرانوازشکنید،
تابعدازشمابایتیمانشماهمانگونهرفتارشود.
ای مردم! جانهای شما در گرو اعمال شماست،
پس با طلب آمرزش ،خود را از گرو به در آورید .پشتهای
شما در زیر بار گران گناهان خمیده شده است ،پس با
سجدههایطوالنی،آنهاراسبککنید.خداوندمنان،
به عزت خود سوگند یاد کــرده است که نمازگزاران و
سجدهکنندگان را عذاب نکند و با آتش جهنم آنها را به
وحشتنیندازد.
ای مردم! هر کس در این ماه اخالقش را نیکو کند،
بهآسانیازصراطمیگذرد؛روزیکهقدمهابرآنبلغزدو
هرکسدراینماهبرزیردستانخودآسانگیرد،خداوند
در قیامت حساب او را آسان خواهد گرفت و هر کس در
اینماه،شرخودراازمردمبازدارد،خداونددرروزقیامت
خشمخودراازویبازخواهدداشت.

گزیده احکام روزه مطابق با فتوای  5مرجع تقلید
ماه مبارک رمضان ،ماه بهار قرآن ،ماه مهمانی خدا و ماه نشستن بر سر سفره رحمتی است که هم صیقل دهنده
جسم است و هم تعالی بخشنده روح .در این ماه پر برکت ،روزهداران ،از یک سو ،بیش از دیگر ایام سال ،با قرآن
انس میگیرند و بیش از هر زمان دیگری ،طالب انجام اعمالی هستند که در علو درجات معنویشان مؤثر است
و از سوی دیگر ،با دقت بیشتری نسبت به گذشته ،از محرمات و مکروهات پرهیز میکنند .به همین دلیل،
روزهداران مؤمن ،در ایام ماه مبارک رمضان ،با تأمل بیشتری به احکام مربوط به روزه در این ماه مبارک ،توجه
میکنند .آنچه در پی می آید ،مجموعه پاسخهای پنج مرجع تقلید ،آیات عظام خامنهای ،سیستانی ،صافی
گلپایگانی ،مکارم شیرازی و نوری همدانی به پرسشهای شرعی مختلف درباره احکام ماه مبارک رمضان است
که برگرفته از جلد شانزدهم مجموعه ارزشمند «رساله دانشجو» است و به همت حجتاالسالم والمسلمین
سیدمجتبی حسینی گردآوری و توسط معاونت مطالعات راهبردی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در
دانشگاهها ،تنظیم و منتشر شده است.
▪استفادهازعطرتوسطروزهدار

پرسش :آیا استفاده از عطر ،شامپو ،کرم و رژلب در ماه مبارک
رمضانمجازاست؟
همهمراجع:هیچیکازمواردذکرشدهروزهراباطلنمی کند؛
مگرآنکهرژلب،وارددهانشدهوفرودادهشود.
▪دودوسیلهنقلیه

پرسش:گاهیفرد روزهداردرکناروسیلهنقلیهقرارمی گیردو
دودآنبهحلقاومی رسد؛آیاروزهاشباطلمی شود؟
همهمراجع:اگرباایناعتقادکهدودغلیظبهحلقشنمی رسد،
درکناروسیلهنقلیهبایستدوبهطوراتفاقیدودبهحلقشبرسد،
روزهاشصحیحاست.

▪بخارحمام

پرسش:تنفسبخارآبدرحمام،برایروزهدارچهحکمیدارد؟
همهمراجع:بخارآبحمام،روزهراباطلنمی کند.
▪شستنسرروزهدار

پرسش:شستنسرزیرشیرآب،درحالروزه،چهحکمیدارد؟
همه مراجع (به جز سیستانی) :آنچه روزه را باطل می کند،
فرو بردن سر زیر آب است؛ به طوری که یک مرتبه آب ،همه سر
رافراگیرد؛اماشستنسرزیرشیروزیردوشاشکالیندارد.
آیــتا ...سیستانی :فرو بردن تمام سر در آب ،روزه را باطل
نمی کند؛ ولی کراهت شدید دارد و شستن سر زیر شیر و زیر
دوشحکمآنراندارد.

▪سحری و اذان

پرسش  :کسی که در سحر ،تا پایان اذان غذا بخورد ،روزهاش
چهحکمیدارد؟
همه مراجع :مالک امساک برای روزه ،طلوع فجر صادق
است .بنابراین ،اگر با شروع اذان ،اطمینان به طلوع فجر
پیدا کند ،نباید چیزی بخورد و اگر لقمه ای در دهان دارد،
نباید فرو برد .اما اگر اطمینان به دخول وقت ندارد ،می تواند
چیزی بخورد.
تبصره :البته برای آنکه دچار شبهه بطالن روزه و وجوب قضا
نشود ،احتیاط آن است که چند دقیقه قبل از اذان صبح ،از
خوردنوآشامیدنامساککند.
▪ضعف بدن روزهدار

پرسش :هنگامی که روزه می گیرم ،به شدت بدنم سست

می شود و نمی توانم کارهایی مثل درس خواندن را انجام
دهم ،وظیفه من چیست؟
همه مراجع :این گونه ضعف و سستی ها تا حدودی الزمه
روزه اســت و بــرای نــوع اف ــراد پیش مــی آیــد و بــه دلیل آن
نمی توان روزه را خورد؛ ولی اگر ضعف به قدری باشد که
معمو ًال نشود آن را تحمل کرد ،خوردن روزه اشکال ندارد.
▪قضای روزه ماه مبارک رمضان

پرسش :در ماه مبارک رمضان مدتی روزه نگرفته ام ،اما
تعداد روزه هــای قضا شده را فراموش کــرده ام؛ وظیفه ام
چیست؟
همه مراجع :می توانید به مقدار حداقل اکتفا کنید؛ یعنی،
هر مقدار از روزه ها را که یقین دارید کمتر از آن نبوده است،
قضا کنید و بیش از آن الزم نیست.

7
رمضان با کتاب

نسخه ای خواندنی
برای روزه داران اهل مطالعه

یکی از مهم ترین منابع کسب معرفت در ماه
رمضان ،مطالعه کتابهایی است که میتوانند
به ما در مسیر شناخت بهتر آثار ظاهری و معنوی
این ماه با برکت کمک کنند .آ نچــه در ادامه
میآید ،برخی از آثاری است که خواندن آن ها
در ماه مبارک رمضان ،ثمرات و فوایدی برای
اهل تدبر دارد.
المراقبات
نویسنده :میرزا جوادآقا ملکی تبریزی
کتاب مذکور ،به بحث درباره
بیان فلسفه ،آداب و اعمال
روزهای هر ماه قمری پرداخته
و در فصل دهــم تــا سیزدهم
دربـــاره مــاه رمــضــان و شــب و
روز آن ،بــه تفصیل سخن
گفته است .فواید گرسنگی،
درجـــات روزه ،اقــســام روزه
داران ،انواع نیت در سحر و افطار
و آداب آن ،فضیلت ماه رمضان ،دعا و آداب آن،
شب های قدر ،وداع با ماه رمضان و آداب شب و
روز عید فطر ،از دیگر مباحث ارائه شده در این
اثــر اســت .نویسنده ایــن کتاب ،میرزاجوادآقا
ملکی تبریزی ،از سالکان و عارفان بنام قرون
اخیر است.
سخنی درباره روزه
نویسنده :سید هاشم رسولی محالتی
ایـــن کــتــاب ط ــی س ــه بخش،
فضیلت و ثواب روزه ،فضیلت
مــاه مبارک رمضان و برخی
احکام و مسائل مورد ابتالی
روزه داران را بیان کــرده و
شرحی اخالقی و عرفانی بر
دعاهای روزهای ماه مبارك
رمضان است .در این اثر ،به
بحث درباره محتوای عرفانی
ادعیه ماه رمضان ،مانند :توحید و خداشناسی،
رابطه توحید با والیت اهل بیت(ع) ،نشانههای
موحدان ،اسما و صفات الهی و كسب مقامات
سیروسلوك پرداخته شده است.
رمضان در تاریخ (حوادث تاریخی)
نویسنده :لطف ا ...صافی گلپایگانی
این کتاب در واقع مــروری بر
حوادث تاریخی روی داده در
ماه مبارك رمضان است .در
این اثر ،با رویكردی تاریخی،
برخی وقایع تاریخ اسالم كه در
ماه مبارك رمضان اتفاق افتاده،
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته
است .نگارنده به شرح و بررسی
اجمالی وقایعی همچون والیتعهدی امام
رضا(ع) و حكمت های آن ،وفات جناب ابوطالب
و بیان فضایل ایشان ،وفات خدیجه كبری(س) و
بیان گوشههایی از شخصیت ایشان ،ایجاد عقد
اخوت میان مسلمانان توسط پیامبر اكرم(ص)،
والدت امام حسن مجتبی(ع) و بررسی زوایای
مختلف صلح آن حضرت با معاویه ،وقوع جنگ
بدر و درس های تاریخی مربوط به آن ،فتح مكه و
حوادث دیگر مرتبط با آن ،شهادت امام علی(ع)
و بیان گوشه هایی از سیره حكومتی ایشان
پرداخته است.
راهنمای سالمت در ماه مبارک رمضان
نویسنده :علی یزدی نژاد و دیگران
روزه داری ،بدون رعایت اصول
صحیح تغذیه ،نه تنها ضامن
سالمت انسان نیست ،بلكه
می تواند سالمت وی را به خطر
بیندازد .غذای مصرفی در ماه
رمضان ،باید ساده باشد و نباید
خیلی با غذای روزمــره روزه دار
تفاوت كند .نگارندگان در این
کتاب،اصولروزهداریرادرشرایطمختلفوبرای
افرادگوناگونبیانكردهاند.ازجملهموضوعهای
مطرح شده میتوان به مــواردی مانند تغییرات
طبیعی بــدن در زمــان روزهداری ،اصــول تغذیه
صحیح در زمان روزهداری ،چگونگی افطار كردن
صحیح ،اهمیت شام خوردن هنگام روزهداری،
روزهداریكودكانودانشآموزان،موانعروزهداری
زنان باردار ،روزهداری ورزشكاران ،عوارض بالقوه
روزهداری غیرصحیح و روشهای درمان آن ،روزه
داریبیمارانكلیویوریویاشارهكرد.
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