
 1روزه و صبر

 

يامُ كَما كُتِبَ عَلَي الَّذينَ مِنْ قَبْ صِّ اي افرادي كه (. 183يي بقره،آيهسوره)لِكُم لَعَلَّكُم تَتَّقونَيآاَيُّهَاالَّذينَ ءآمنوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ ال

 تا پرهيزگار شويد. بل از شما بودند نوشته شد؛همان گونه كه بركساني كه ق ايد! روزه برشما نوشته شده،ايمان آورده

سمت در يامُ كَما كُتِبَ عَلَي الَّذينَ مِنْ قَبْلِكُم» اين آيه در ق صِّ شته ا« كُتِبَ عَلَيْكُمُ ال دو  بيانگركه اين دارد شاره به زمان گذ

ست ست و اين گزارش موجب  بودن روزه مهم :مطلب ا شتگان هم واجب بوده ا سانكه بر گذ سبب آ شدن تكليف به 

 مي شود. آنداشتنعموميت 

شنيدني اي  جاي در ارتباط با صبر در بندگي خداي متعال كه روزه داري و امساک نيز يكي از مصاديق آن است روايت 

صالِحٍ قاال: َو: توجه دارد ِضيَ اهللُ عَنْهُ رَوَي اَبوجَعْفَرٍ الَّطبَريُّ عَنِ الْوَاقِدِيّ وَ زُرَارَةً بْنِ  يِدُ رَ سَّ َسيْنَ بْنَ عَلِيَّ  ينالَقِ قالَ ال  الْحُ

سالم  سوفَهُعليهما ال م عَلَيْهِ فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ نَحَْو قَبْلَ خُرُوجِهِ إِلَي الْعَراقِ بِثَالثَةِ اِيَّامٍ فَأَخْبَرناهُ بِهَوَي النَّاسِ بالْكوُفَةِ وَأَنَّ قُلُوبَهُمْ و يُ

ماءِ وَ نَزَلَتِ  سَّ ماءِ فَفُتِحَتْ أَبوابُ ال سَّ ِصيهِمْ إِلَّا اهللُ تَعَالي فَقَالَالَ سالم  الْمالئِكَهُ عَدَداً ال يُحْ ْشيَاءِ وَعليه ال حُبُوطُ  لَوْالتَقَارُبُ الْاَ

حابي وَ رَََ أَصْْْ رَعي وَمَصْْْ قبل از خروج  2.ي عَلِيٌمِنْهُمْ اِلّا وَلَدِال يَنْجُو  الْاَجْرِ لَقاتَلْتُهُمْ بِهَؤَلَاءِ وَلكِنْ اَعْلَمُ يَقيناً أَنَّ هُناکَ مَصْْْ

يا بن رسول اهلل به سمت  گفت: السالم رفت وشخصي نزد امام حسين عليهحضرت سيدالشهدا عليه السالم به سمت كوفه، 

 حضرت آنو گفتند فراد ديگر هم اين جمله را به حضرت ميابسياري از  ؛ي شهادت استجا زمينه كوفه نرويد كه در آن

شدت ا ند،كردمي قانعهايي ها را با جواب  شان مي كرد ورار ميصاما اين شخص به  كه به كوفه  گفتبا جِدّيت تمام به اي

شاره به آسمان كردند .نروند در آن حال آسمان به كنار  ؛حضرت در آن لحظه دستشان را به سوي آسمان بلند كردند و ا
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شد شتگان ديده  ضرت فرمودند .رفته و جمع عظيمي از فر شتگان ر :ح شمنان ،اگر ما بخواهيم !بينيا مياين فر مان را با د

 ،ها اما اگر دوجيز نبود ما با فرمانمان به آن دهند،ها به فرمان ما اين كار را انجام مي آن و اين فرشْْْتگان نابود كنيم

وابي كه از اجر و ث؛ و ديگر كوتاهي است زمانطوالني نيست بلكه زندگي دنيايي، دوره  :رسانديمرا به هالكت مي دشمنان

 .رنج ها و مصيبات در راه خداي متعال خواهيم بردآن 

شده، سيار مي آن درمورد زندانيان حجاج نقل  سيده ميوقتي  ؛كردندها در زندان عبادت ب چرا براي آزادي خود شود پر

 3.كنيمرا تحمل مي ما زندان صبر، خاطر ثوابِ شود اما بهدعايمان مستجاب مي گويند اگر دعا كنيم،مي؟ كنيددعا نمي

سيار مؤمن صي ب شتخانواده 4شخ شهر زندگي مي ؛اي بيمار دا ساني كه در آن  گويند كه اين همه دعا كردند به او ميك

ام در برابر اين بيماري صْْبور گويد خانوادهشْْخص مي !تان هم دعا كنيدبراي شْْفاي خانواده و اهل دعا هسْْتيد كنيدمي

ها چه آنان خوب شْْْوند و در روز قيامت وقتي بفهمند كه براي گرفتاري كنم و دعا ايشْْْانترسْْْم براي مي، هسْْْتند

 !كرديمما بايد صبر مي ؟من بگويند كه چرا براي ما دعا كرديدمن آزرده خاطر شوند و به  است، ازپاداشي

شهاي نجات توسل به امام حسين عليهيكي از بهترين راه ست زيرا هيچ ب سالم ا شان دچار مصائب  ي ري به اندازهال و اي

 نشده است.صبر بر آن 

 نماز، و استقامت( )و از صبر ايد!اي افرادي كه ايمان آورده. اِنَّ اهللَ مَعَ الْصابِرين لوة،الصَّ وَ يا اَيُّهاالَّذينَ امَنوا اِسْتَعينوا بِالصَّبرِ

جا  در اين «صالة»و ، روزه است در اين آيه،يكي از مصاديق بارز صبر  5كه( خداوند با صابران است. )زيرا دكمك بگيري

 است.عليهم السالم  معني واليت ائمه به
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ست  از مرحوم محدث قمي در صبر مثالي ا ست كه  فرمايند:ميكه ارزش  صبر مانند بذري ا ؛ دهدهاي متعدد مييوهممثال 

ش ستاء من صبرا شاء عفت  ست،، من صبرا شه  صداقت  ضايلهمهي ري ستقامت باز مي هم ي ف صبر و ا اين آيه گردد. به 

رفع مشكالت  براي ديگري كمك گرفتن از نماز است.و  يك عامل صبراست براي موفقيت در كارها،يمباركه مي فرمايد: 

 .علمي و... نماز بخوانيد مالي، جسمي، روحي،

 أَجْرَهُ دُونَ يَوِم  فَلَوْ اُعْطي مِنْ ءَالْاَرْضِ ذَهَباً ما وُفِّيَمَنْ صْْامَ يَوماً تَطَوُّعاً سْْلم: و آله و عليه اهللقالَ رَسْْولُ اهلل صْْلي

قدر ثواب دارد كه اگر شْْخص به اندازه كل دنيا هم طال انفاق كند، به  يك روزه مسْْتحبي آن :ندپيامبر فرمود 6.الْحِسْْاب

 رسد.اندازه ثواب آن يك روز روزه، نمي

وند متعال محفوظ پاداش تعيين نشده و پاداشش در علم خدا آننسبت به نشان مي دهد كه  رواياتيستدر ارتباط با روزه 

ست ستم، فرمايند:ثواب روزه خداوند مي . در ارتباط باا هر عمل در حالي كه  دهم.ييا من ثواب آن را م من ثواب آن ه

 عيين نشده است.اما روزه آنقدر ثواب دارد كه براي آن پاداش ت ،خيري تا هفتصد برابر ثواب دارد

صييكي از  صو شتر از هر عمل نيكآت روزه اخ ست كه بي ضرت زهرا زماني كه  7توان آن را پنهان كرد.ديگري مي ن ا ح

سخنراني كنندسالم اهلل عليها مي ستند  شاء فرمودند اي خوا ُصمَ »كه: ن روايت را هم ذكر كردند و خطبه ي فدكيه را ان وَ 

  خداوند روزه را براي تثبيت اخالص مقرّر فرموده است.؛ «تَثبيتَ لالخالص

كه پاداش اين  سلم سؤاالتي كرد كه يكي از سؤاالتش اين بود يك يهودي از وجود حضرت محمد صلي اهلل عليه و آله و

ست سي روزه بگيرد چي ضان را تقرباً فرمودند: پيامبر ؟كه ك ب الهي نه خواص )براي قر هر مؤمني كه روزه بگيرد ماه رم

 :؛ از آن جملهستهفت فايده براي روزه گرفتنش ، همختلف جسمي و روحي(
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 .مي شوديعني اگر فكر كرده كه مال حرامي خورده آن از بدنش كم  شود،مي بدنش از مال حرام ذوب  (1

 نزديك شدن به رضاي خدا. (2

 .فردشدن مرگ براي آسان (3

 روز قيامت از عطش و گرسنگي و تشنگي در امان است. (4

 دهند كه از آتش جهنم نجات يابد.نوشته و برائتي به او مي (5

روزه چه  از خداوند متعال سْْؤال كردند:كه خاتم االنبيا صْْلي اهلل عليه و اله و سْْلم  حديث قدسْْي اسْْتهمچنين در 

هاي موفق شود روزه بگيرد )چه در ماه رمضان و چه در ماهفردي اگر ؟ خطاب آمد كه گذارميخاصيتي در وجود انسان 

؛ شودحكمت را كه موفق شد معرفتِ پروردگار و معرفتِ حقايق نصيبش مي؛ شودموفق به درک حقايق قطعي مي ديگر(،

سيد، سخت مهوقتي به يقين رسيد ديگر برايش و  رسدبعد از آن به يقين مي وقتي به معرفت ر م نيست كه زندگي برايش 

  !بلكه تمام همتش در اين است كه به اعمال خيرش و تكاليفش برسد !يا آسان بگذرد


