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���احکام روزه 

در کتاب خدا 
أَيَّامًا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا 

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم 
فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِنيٍ ۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ ۚ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ  تَعْلَمُونَ 

	)البقرة ١۱٨۸۴-(١۱٨۸٣۳

ای افرادی که  ایمان آوردهاید! روزه بر شما نوشته شده، همانگونه که بر کسانی که قبل 
را (باید روزه بدارید!) و چند روز معدودی . تا پرهیزکار شویداز شما بودند نوشته شد؛ 

کسانی  باشد تعدادی از روزهای دیگر را (روزه بدارد) و بر بیمار یا مسافرهر کس از شما 
الزم که روزه برای آنها طاقتفرساست؛ (همچون بیماران مزمن، و پیرمردان و پیرزنان) 

است کفّاره بدهند: مسکینی را اطعام کنند؛ و کسی که کارِ خیری اجنام دهد، برای او 
بهتر است؛ و روزه داشنت برای شما بهتر است اگر بدانید. 



���شریعت 

سهلهی سمحه 
فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ 

وَلِتُكَبِّرُوا َ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ يُرِيدُ اللَّـهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَالَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرأُخَرَ ۗ 
(البقرة ١۱٨۸۵)	َ اللَّـهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون

پس آن کس از شما که در ماه رمضان در حضر باشد، روزه بدارد! و آن کس 
 است، روزهای دیگری را به جای آن، روزه بگیرد! بیمار یا در سفرکه 

! هدف این است که این خداوند راحتی شما را میخواهد، نه زحمت شما را
روزها را تکمیل کنید؛ و خدا را بر اینکه شما را هدایت کرده، بزرگ 

 کنید.	شکرگزاریبشمرید؛ باشد که 
 



���ابتدا و انتهای روزه 

و مبطالت آن 
 ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّـهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْأُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ 

تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ۖ فَاآلْنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّـهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا 
ِ ۚ وَالَ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ اخلَْيْطُ األَْبْيَضُ مِنَ اخلَْيْطِ األَْسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَمتُِّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلوَاشْرَبُوا 

 ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّـهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّـهِ فَالَ تَقْرَبُوهَاتُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي املَْسَاجِدِ ۗ 
(البقرة ١۱٨۸٧۷)	لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ 

آنها لباس شما آمیزش جنسی با همسرانتان، در شبِ روزهایی که روزه میگیرید، حالل است. 
 (هر دو زینت هم و سبب حفظ یکدیگرید). خداوند میدانست که هستند؛ و شما لباس آنها

شما به خود خیانت میکردید؛ (و این کارِ ممنوع را اجنام میدادید؛) پس توبه شما را پذیرفت و 
شما را بخشید. اکنون با آنها آمیزش کنید، و آنچه را خدا برای شما مقرر داشته، طلب منایید! و 

تا رشته سپید صبح، از رشته سیاه (شب) برای شما آشکار گردد! سپس بخورید و بیاشامید، 
و در حالی که در مساجد به اعتکاف پرداختهاید، با زنان آمیزش روزه را تا شب، تکمیل کنید! 

خداوند، این چنین آیات خود را برای این، مرزهای الهی است؛ پس به آن نزدیک نشوید! نکنید! 
گردند!  پرهیزکار مردم، روشن میسازد، باشد که 



���روزه 

رسول الله (ص) به معرفی 

الصوم لي وأنا أُجزي به.	قال اهللا تبارك وتعالى: 

 	خدای تبارک و تعالی فرمود: روزه متعلق به من است و من خود به آن پاداش می دهم. 

حني يفطر وحني يلقى ربه عز وجل.	وللصائم فرحتان 

	روزه دار دو دلخوشی دارد: یکی وقتی که افطار می کند، و دیگری آنگاه که خدا را مالقات می کند. 

 	والذي نفس محمد بيده خلُلوف فم الصائم عند اهللا أطيب من ريح املسك.

به خدایی که نفس محمد در دست اوست، بوی (نامطبوع) دهان روزه دار نزد خداوند از بوی مشک پاکیزه 
تر است.  

	ما لم يغتب مسلماالصائم في عبادة وإن كان نائما على فراشه .

	روزه دار در حال عبادت است حتی اگر در بستر خوابیده باشد مادامی که غیبت مسلمانی نکند. 



���روزداری 

در روزهای گرم تابستان 
	وقال الصادق )ع(: 

" من صام هللا عز وجل يوما في شدة احلر فأصابه ظمأ وكل اهللا به ألف ملك 
ميسحون وجهه ويبشرونه حتى إذا أفطر، قال اهللا عز وجل: ما أطيب ريحك 

	أني قد غفرت لهوروحك يا مالئكتي اشهدوا ." 

، خداوند هزار هر کس در شدت گرما برای خدا روزه بگیرد، پس تشنه شود
فرشته بر او می گمارد که رویش را مسح کنند و به بشارت دهند تا زمانی که 

افطار کند. خداوند عز و جل فرمود: چه بو و جان پاکیزه ای داری! ای 
.  او را آمرزیدمفرشتگان من شهادت دهید که 



���علت روزه 

از زبان ائمهی اهل بیت (ع) 
امام جعفر صادق (ع): خداوند روزه را واجب کرده است تا غنی و فقیر 

مساوی شوند. چرا که غنی گرسنگی را ملس منی کند تا به فقیر ترحم کند، 
زیرا غنی هر چه بخواهد بر تهیهی آن قادر است؛ پس خدامند اراده کرد که 

بین خلقش تساوی برقرار شود و غنی گرسنگی و درد را ملس کند تا دلش بر 
	ضعیف نرم شود و به گرسنه رحمت کند. 

امام رضا (ع) علت روزه شناخت و ملس گرسنگی و تشنگی است تا آدمی 
فروتن، افتاده، مأجور، مورد حساب قرار گرفته و صابر شود. روزه دلیلی بر 

شدائد آخرت است، به عالوه شکسته شدن شهوات، سفارش کننده ای برای 
آخرت و راهنمایی برای اجلی که می آید، تا شدت آن را در اهل فقر و 

مسکنت در دنیا و آخرت بداند.  



���ماه رمضان 

ماه نزول قرآن 
(البقرة ١۱٨۸۵)	هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ الَّذِي شَهْرُ رَمَضَانَ 

ماهِ رمضان، ماهی که قرآن، برای راهنمایی مردم، و نشانههای هدایت، و فرق میان حق و 
	باطل، آن نازل شدر ده است. 

(الدخان ٣۳-١۱)	 ۚ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍُ فِي أَنزَلْنَاهحم وَالْكِتَابِ املُْبِنيِ إِنَّا 

حم سوگند به این کتاب روشنگر، که ما آن را در شبی پر برکت نازل کردیم؛ ما همواره 
	انذارکننده بودهایم.

(القدر ١۱)	لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِي  أَنزَلْنَاهُ إِنَّا

ما آن [قرآن] را در شب قدر نازل کردیم. 



���انزال دفعی حقیقت قرآن در شب قدر 

و تنزیل تدریجی آیات قرآن طی ٢۲٣۳ سال 

(هود ١۱)	ْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرفُصِّلَتثُمَّ ْ آيَاتُهُ أُحْكِمَت الر ۚ كِتَابٌ 

 یافته و از نزد خداوند حکیم تفصیل سپس یافته؛ استحکامالر، این کتابی است که آیاتش 
	و آگاه (نازل گردیده) است.

داشته است:	دو نزول قرآن کریم 

که از آن به ام الکتاب، لوح محفوظ و کتاب مکنون تعبیر شده و انزال دفعی نزول اول: 
. ما (مقام إحکام)نازل شده است حقیقت قرآن یکباره در شب مبارک قدر در ماه رمضان 

	از این نزول جز آنچه خدا خود در کتابش معرفی کرده است چیزی منی دانیم. 

در طی بیست و سه سال بر قلب محمد بن عبداهللا که قرآن تنزیل تدریجی نزول دوم: 
. (مقام تفصیل و تفریق) نازل شده است (ص)



���إنزال قرآن 

در شب قدر در ماه رمضان 
لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ أُمِّ الْكِتَابِ حم وَالْكِتَابِ املُْبِنيِ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَإِنَّهُ فِي 

	)الزخرف (١۱-۴

حم. سوگند به کتاب مبین (و روشنگر)، که ما آن را قرآنی فصیح و عربی قرار دادیم، شاید شما 
	(آن را) درک کنید! و آن در امّالکتاب [لوح محفوظ] نزد ما بلندپایه و استوار است! 

(الواقعة ٨۸٠۰-٧۷٧۷)	لَّا ميََسُّهُ إِلَّا املُْطَهَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَاملَِنيَ كِتَابٍ مَّكْنُونٍ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِميٌ فِي 

که آن، قرآن کریمی است، که در کتاب محفوظی جای دارد، و جز پاکان منیتوانند به آن دست 
	زنند [دست یابند]. آن از سوی پروردگار عاملیان نازل شده.

(البروج ٢۲٢۲-٢۲١۱)	لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ فِي 

(این آیات، سحر و دروغ نیست،) بلکه قرآن باعظمت است. که در لوح محفوظ جای دارد. 



���پیامبر 

و نزول اول قرآن 
(طه ١۱١۱۴)	مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ ۖ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا  وَالَ تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ 

پس نسبت به (تالوت) قرآن عجله مکن، پیش از آنکه وحی آن بر تو متام شود؛ و بگو: 
	پروردگارا! علم مرا افزون کن!

ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ لِتَعْجَلَ بِهِ  الَ حتَُرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ 
	)القیامة ١۱٩۹-(١۱۶

زبانت را بخاطر عجله برای خواندن آن [قرآن] حرکت مده، چرا که جمعکردن و خواندن 
سپس بیان و پس هر گاه آن را خواندیم، از خواندن آن پیروی کن! آن بر عهده ماست! 

	(توضیح) آن (نیز) بر عهده ماست! 



���ماه رمضان 

ماهی که در آن شب قدر است 
أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا ۚ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِنيَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ ۚ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ 

(الدخان ٣۳-۶)	رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ 

در آن شب هر امری بر ما آن را در شبی پر برکت نازل کردیم؛ ما همواره انذارکننده بودهایم! 
(آری، نزول قرآن) فرمانی بود از سوی ما؛ ما اساس حکمت (الهی) تدبیر و جدا میگردد. 

(محمد (ص) را) فرستادیم! اینها همه بخاطر رحمتی است از سوی پروردگارت، که شنونده و 
	داناست!

تَنَزَّلُ املَْالَئِكَةُ وَالرُّوحُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ لَيْلَةِ الْقَدْرِ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي 
(القدر ١۱-۵) 	 فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَالَمٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ

ما آن [قرآن] را در شب قدر نازل کردیم! و تو چه میدانی شب قدر چیست؟! شب قدر بهتر از 
هزار ماه است! فرشتگان و »روح« در آن شب به اذن پروردگارشان برای (تقدیر) هر کاری نازل 

میشوند. شبی است سرشار از سالمت (و برکت و رحمت) تا طلوع سپیده!  



���شب قدر

شب تقدیر و مشیت الهی در هر سال 
شب قدر شب تقدیر الهی ساالنه است از زندگی و مرگ و سعادت و شقاوت و خیر و شر 

	و رزق و غیر آن.

	قدر مشیت الهی است اعم از محتوم و غیرمحتوم..

در روایات اهل بیت (ع) شبهای ١۱٩۹، ٢۲١۱ و ٢۲٣۳ رمضان و این شب در ماه رمضان است. 
	خصوصا ٢۲٣۳ معرفی شده است. اهل سنت غالبا آنرا شب ٢۲٧۷ رمضان می دانند. 

	این شب در ماه رمضان هر سال جتدید می شود.

امام باقر (ع): يقدر في ليلة القدر كل شيء يكون في تلك السنة إلى مثلها من قابل: خير 
و شر و طاعة و معصية و مولود و أجل و رزق فما قدر في تلك السنة و قضي فهو احملتوم و 

	هللا تعالى فيه املشية.

 



خزانه و تقدیر الهی 
(احلجر ٢۲١۱)	بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا خَزَائِنُهُ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا 

	و خزائن همه چیز، نزد ماست؛ ولی ما جز به اندازه معیّن آن تنها را نازل منیکنیم! 

(الرعد ٣۳٩۹)	ِ أُمُّ الْكِتَابميَْحُو اللَّـهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ ۖ وَعِندَهُ 

خداوند هر چه را بخواهد محو، و هر چه را بخواهد اثبات میکند؛ و »امّ الکتاب« [= لوح 
	محفوظ] نزد اوست!

ُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ مَلَكُوتإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ أَمْرُهُ إِنَّمَا 
	)یس ٨۸٣۳-(٨۸٢۲

فرمان او چنین است که هرگاه چیزی را اراده کند، تنها به آن میگوید: موجود باش!، آن نیز 
بیدرنگ موجود میشود! پس منزّه است خداوندی که مالکیّت و حاکمیّت همه چیز در دست 

	اوست؛ و شما را به سوی او بازمیگردانند!



در شب قدر، در ماه رمضان و همیشه او را بخوانیم، 

می شنود، اجابت می کند، قول داده است!  

فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖأُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي 
(البقرة  ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ دَعَانِ
	(١۱٨۸۶

و هنگامی که بندگان من، از تو در باره من سؤال کنند، 
من نزدیکم! دعای دعا کننده را، به هنگامی که (بگو:) 

پس باید دعوت مرا مرا میخواند، پاسخ میگویم! 
بپذیرند، و به من ایمان بیاورند، تا راه یابند (و به مقصد 

برسند)!  



���زیبائی از او

و زشتی از ماست 
	اسالم زیباست،

	خدایش، پیامبرش، قرآنش، اولیائش، اخالقش، عبادات و مناسکش، احکامش.

 کرده است.	زشتاما امروز برخی امور این چهرهی زیبا را 

	اگر زشتی هست از دو ناحیه است: از فهم ناقص یا از عمل ناصواب ما.
با شناخت دقیق تر کتاب خدا، سنت رسول اهللا (ص)، سیرهی ائمه (ع) و عقل خداداد 

	زیبائی های دینمان را بیشتر بشناسیم و بشناسانیم.

	وآخر دعوانا ان احلمد هللا رب العاملین

	


