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 »  سعيد افغانی - سعيدی « امين الدين  الحاج داکتر:تحقيق ،تتبع ونگارش 

 ٢٠١٧ جون ٠٣

  

 احتسابگرفتن روزه  با ايمان و 
 !خواننده محترم  

، بنابراين داشتن نيت خالص، رغبت در حصول ثواب، و تقرب قبل از ھمه بايد گفت که روزه عبادت است نه عادت

  .به سوی پروردگار با عظمت در آن حتمی وضروری است

 :علماء می فرمايند

 .روزه دار بايد خودش را وادار به درک حقيقت روزه و ترس از هللا در آن عبادت نمايد تا مستحق اجر عظيم گردد

ه وآله وسلم يصلی هللا علهللاِ َرةَ رضی هللا عنه أَنَّ َرُسوَل اي ھُرَ یَعْن أَبِ :به ھمين جھت است که در حديث آمده است

َم ِمْن َذْنبِهِ يَمْن قَاَم َرَمَضاَن إِ : قَالَ  ت ين مسلم و بخاری روايحيدر صح.) هِ يُمتَّفٌَق َعلَ (» .  َمانًا َواْحتَِسابًا ُغفَِر لَهُ َما تَقَدَّ

، تمام بگيردروزه ) ن و حساب نمودن اجر و پاداش آنيقي(ان و احتساب ميرا با ا رمضان ھرکس ماه: شده است 

   .)ن وی مغفرت  می شود يشيگناھان پ

منظور از ايمان  :شيخ ابن حجرعسقالنی عالم متبحر جھان اسالم در فتح الباری در تفسير اين حديث می نويسد

 .پروردگار استاعتقاد به حقيقت صوم است و منظور از احتساب طلب ثواب از جانب 

 .ی عزيمت ترجمه نموده است يعنی روزه را با رغبت ثواب و کمال ميل بگيردای احتساب را به معنئعالمه خطا

کسی از ثمرات و فضائل روزه بھره مند می .که روزھايش را طوالنی و خودش را سنگين تصور نمايد  بدون اين

 .شود که با محبت و رغبت از آن استقبال نمايد 

که زودتر به پايان برسد  که روزه را باری گران تصور می نمايد و روزھايش را به خاطر آن نعده اشخاصیاما آ

خود را به بطالت و اعمال بيھوده سرگرم می نمايد، و ھمواره ساعات و روزه ھای ماه رمضان را می شمارد تا 

وزه اش آزاد گردد ، چنين شخصی از رزودتر لگام از دھانش برداشته شود و جھت انجام شھوات و خواسته ھايش 

ديگری ندارد و از وعده الھی مربوط به بندگان روزه دارش که مغفرت گناه می باشد ، ۀ جز تشنگی و گرسنگی بھر

  . نمايدأمحروم می گردد و روزه اش به ھيچ وجه نمی تواند نقش اثر گذاری و ايجاد تزکيه را ايف

ی خويش را تغيير داده است ، اگروی در روز دھانش را ئھا رژيم غذازيرا اين شخص در ماه مبارک رمضان تن

 .بسته است پس در وقت افطار جبران کل روز را نموده است
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روزه ای که خداوند متعال به آن برای ما انسانھا دستور فرموده است ، روزه ای است که از : اجتناب از گناھان 

 . و ھوس روزه دار را باز دارداانجام گناھان و تسلط ھو

اما روزه داری که از ارتکاب حرام باز نمی آيد ، از منکر دوری نمی کند ، گناھان را ھمواره انجام می دھد ، 

حرمت ماه رمضان را رعايت نمی کند ، روزه در رفتارو کردارش ھيچ تغييری ايجاد ننموده است بديھی است که 

از چنين روزه ای نمی توان اميد ثواب و تحقق اھداف رمضان را . يد محض است عادت و تقلچنين روزه ای صرفاً 

 .داشت 

 کسی که دروغ و عمل به آن: فرمايند که در باال متذکر شديم پيامبر اسالم محمد صلی هللا عليه وسلم می زيراطوری

 . وی که از خوردن و آشاميدن باز آيد نداردۀرا ترک نکرد ، خداوند نيازی به روز

افظ بن حجر فتح الباری شرح صحيح البخاری از ابن بطال در تفسير اين حديث نقل نموده است ک منظور اين ح

چنانچه از عالمه بيضاوی نقل شده .نيست که روزه اش را ترک کند ، بلکه ھدف ھشدار و ترساندن از دروغ است 

کوب نمودن شھوات و تبديل نفس منظور از فرضيت روزه نفس گرسنگی و تشنگی نيست ، بلکه ھدف سر: است 

 .اماره به نفس مطمئنه است

 کسی که خودش را از خوردن و آشاميدن که از مباحات ھستند باز می دارد ، شايسته است که از محرماتی که يقيناً 

 .ددارجزضرر و زيان نتيجه ای ندارند باز 

 ثر بودن روزهؤدر مورد م» عت ين و شريد«در كتاب ) رح (یعالم شھير جھان اسالم موالنا محمد منظور نعمان

 :کيد فرموده اند أبرشرايط ذيل ت

  .م يز نمائي و گناھان به خصوص گناھان زبان و دھان پرھید از تمام معاصيدر ھنگام روزه با -١

م كه او مراقب و ناظر يم و باربار فكر كني پروردگار متعال را تصور نمائید عظمت و بزرگيدروقت روزه با -٢

م به ي نمودی و تشنگیدن را ترك كردم ھرگاه احساس گرسنگيدستور او خوردن و نوشه ماست و من صرفاً باعمال 

 و بدانی ی را تحمل كنی و تشنگید گرسنگي بای الھی به خاطر رضایگرچه غذا و آب حاضر است ول: ميدل بگوئ

  . آخرت خواھد شدی و تشنگی امروز باعث نجات تو از گرسنگیکه گرسنگ

 عكس ه گردد و بیت روزه ميانرن عمل باعث نويا. ميم تا كمتر بخوري نمائیز سعيگام افطار و سحر نھن -٣

 .دي نمای شود و اثرات روزه را كم می سبب ظلمت و كدورت میپرخور

 آمين يارب العالمين . یئ کامل وحصول ثواب از جانب پروردگار نصيب فرماۀرفتن روزگالھی ما را توان  

  

 

 


