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 بندگان رمحان

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 ی، نه رمضانیربان

ی درون و گناهانشان قرار ک کنندهستایش خداوندی را که روزه را بر بندگانش فرض منود و آن را پا 
 داد...

ها و روزها را آفرید و برخی را بر برخی دیگر برتری ها و ساعتها و سالستایش خدایی را که ماه
 ...1«گزیندآفریند و هر چه را خبواهد بر میو پروردگارت هر چه خبواهد می»داد... 

داند و ت و خبری... که اعمال بندگان را میعیب است و علیم اسگومی که پاک و بیاو را ستایش می
 سازد...تقدیرها را بر آنان روان می

 کند و بر هر کاری توانا است...هیچ چیز در آمسان و زمنی او را ناتوان منی

 اش است در آمسان است و عظمتش در زمنی و قدرتش در دریاها...پادشاهی

 یی در نظر گرفت و اجلی قرار داد...با علم خود بندگان را آفرید و برایشان تقدیرها

 ی اعمالشان را نوشت و کسی را وانگذاشت...آنان را آفرید و در مشار آورد و مهه

فرستم بر هبرتین کسی که مناز گزارد و روزه گرفت، و در مشاعر ایستاد و طواف خانه و درود و سالم می
ی که ذاکراِن نیک کردار ذکرش گویند و تا منود... درود و سالم و برکات خداوند بر وی باد تا هنگام

 آیند...هنگامی که شب و روز در پی هم می

 ی او حمشور مناید...از خداوند خواهانیم که ما را از هبرتین امتش قرار دهد و در قیامت در زمره

*  *  * 

 داران...ای روزه

 ر حلظاتی بیش نیستند...گذرند که انگاامشب چه شبیه است به دیشب! این روزها چنان سریع می
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ها چنان گذشت که گویی به استقبال رمضان گذشته رفتیم و سپس وداعش گفتیم... اما این ماه
 رومی!هایی بیش نبود... و اکنون به استقبال رمضانی دیگر میساعت

ر انتظار ها با ما به استقبال رمضان رفتند و امروزه ساکن قربهایند و دشناختیم که سالچه کسانی را می
 قیامت...

 شان باشد...و چه بسا این رمضان برای بعضی از ما آخرین رمضان زندگی

 امی نعمتی است ربانی و عطایی است اهلی...این که به رمضان رسیده

 ها برایش فرو رخیته...این بشارتی است که اشک

 2چ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ چ

ن نازل شده؛ ]کتابی [ که مردم را هدایتگر و ]در بر  ماه رمضان ]مهان ماه[ است که در آن قرآ»
 «ی[ دالیل آشکار هدایت و ]میزان[ تشخیص حق از باطل است...گرینده

ماهی »اند که فرمود: نسائی و بیهقی با سندی صحیح از رسول خدا ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ روایت کرده
شود فرض منوده. در آن درهای هبشت گشوده می ی آن را بر مشامبارک به نزد مشا آمده که خداوند روزه

شوند. در آن شبی است هبرت از هزار شود و شیاطنی به غل و زجنری کشیده میو درهای جهنم بسته می
 «...ماه که هر کس از خری آن حمروم شود، ]واقعا[ حمروم است

ی که رمضان وارد شود، هنگام»و در صحیحنی آمده که رسول اهلل ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ فرمودند: 
شوند و گردد و شیاطنی به زجنری کشیده میشود و درهای جهنم بسته میدرهای رمحت گشوده می

 «...شوددرهای هبشت باز می

*  *  * 

 ها که متنای رسیدن به این حلظات را داشتند...آری چه قلب

 ..شود.ها خبشیده میشود و بدیها در آن چند برابر میماهی که نیکی
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 شود و درجات، افزون...ها جربان میماهی که در آن لغزش

 شوند...ها به زجنری میشود و شیطانهای آتش بسته میشود و دروازهدرهای هبشت در آن گشوده می

 های عظیم در آن هناده شده...ماهی که اعمال جلیل و پاداش

هنگامی که خنستنی شب »یه وسلم ـ فرمود: اند که پیامرب خدا ـ صلی اهلل علترمذی و غریه روایت کرده
بندند و هیچ شوند و درهای آتش را میرمضان فرا رسد، شیطان و جنیان سرکش به زجنری کشیده می

ای چننی ندا بندند؛ ندا دهندهکنند و هیچ دری را منیگذارند و درهای هبشت را باز میدری را باز منی
ها کوتاه بیا، و خداوند در این ماه  ی بدیآی، و ای خواهنده ها پیشی نیکیزند که: ای خواهندهمی

 «...های آن استی شبکند و این در مههکسانی را از آتش آزاد می

*  *  * 

ی بدر و ِحطنی... و فتح مکه و ها است... تاریخ، غزوهرمضان ماه خری و برکات و فتوحات و پریوزی
 ضان...آورد مگر در ماه رماندلس را به یاد منی

 دانستند...ها میصاحلان، رسیدن به رمضان را از بزرگرتین نعمت

 کردند که خداوند آنان را به رمضان برساند!گوید: َسَلف شش ماه دعا میمعلی بن فضل می

دار و گوید: یکی از دعاهایشان چننی بود که: خدایا ما را تا رمضان سامل نگهکثری میحییی بن ابی
 برسان و آن را پذیرفته شده از من حتویل بگری...رمضان را به من 

 رسید در حالی که در انتظار رسیدن آن بودند...چننی بود... رمضان می

 کردند...ی رمضان میبا مناز و روزه و صدقه و قیام، خود را آماده

روزهایی چند گرفتند... چرا که این ماه، داشتند و روزشان را روزه میشان را برای رمضان زنده میشب
 مشردند...بیش نیست، بنابراین آن را غنیمت می

 دیدی یا در حال قیام و یا در سجده و دعا...ها را گریان میکردی آناگر در حال آنان تامل می

 آمد در حالی که چننی بودند:رمضان می
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 3چ ھ     ھ ھ ہ  ہ ہ ہ ۀ ۀ

خوانند و از آنچه گردد ]و[ پروردگارشان را از روی بیم و طمع میسرتها جدا میهپلوهایشان از ب»
داند چه چیز از آنچه روشنی خبش دیدگان است ( هیچ کس منی1۸کنند )امی انفاق میشان دادهروزی

 «...دادند برای آنان پنهان شده استبه ]پاداش[ آنچه اجنام می

 ربانی باشید... نه رمضانی...

 دارند...دار و شب زندهها در رمضان و غری رمضان روزهربانی

مردی از صاحلان کنیزی را از یکی خرید... هنگامی که رمضان فرا رسید، صاحب جدیدش خود را با 
 کنید؟کرد... کنیز گفت: چرا چننی میخرید انواع غذاها برای این ماه آماده می

 ی رمضان!گفت: برای استقبال روزه

ی سالشان گریید؟! به خدا از نزد کسانی آمده ام که مههفقط در رمضان روزه می گفت: مگر مشا
 رمضان است... نیازی به مشا ندارم! مرا به آنان باز گردانید... و او را به صاحب اولش برگرداندند...

*  *  * 

 دانستند...آنان حکمت مشروع شدن روزه را می

 مشروع نگردیده...دانستند که روزه بدون سبب و بیهوده می

 آری... قضیه اصال ترک آب و غذا نیست...

مساله بسیار بزرگرت از این است... روزه مشروع گردید تا انسان بداند پروردگاری دارد که هرگاه خبواهد 
دهد و هر چیزی را خبواهد سازد و هرگاه خبواهد، خوردن را! هر حکمی که خبواهد میروزه را مشروع می

 سازد.... و اینچننی تقوا و خشیت او را پیشه میگزیند..برمی
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 4چ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ   ڤ ٹ ٹ ٹ   ٹ ٿ ٿ ٿ چ

اید روزه بر مشا فرض گردید، چنانکه بر کسانی که پیش از مشا بودند فرض ای کسانی که امیان آورده»
 «...شد، امید که تقوا پیشه کنید

 آری... تا تقوا پیشه کنید...

 ی از خداوند...و تقوا یعنی خشیت مهیشگ

 گناهان را رها کن، چه بزرگ و چه کوچک، تقوا این است

 رود...و چنان راه برو که رونده، بر زمنی پر از خار می

 اند!های شن ساخته شدهها از دانههیچ گناه کوچکی را حقری مدان... کوه

 ای روز سفر...تقوا یعنی ترس از آن جلیل، و عمل به تنزیل، و قناعت به کم و آماده شدن بر 

اش از آن خداوند متعال است... هر چه ی زندگیکند که مهههر کس تقوا را حمقق سازد احساس می
گرید... در هنگاِم جهاد به گزارد و به وقت روزه، روزه میکند... به وقِت مناز، مناز میخبواهد با آن می

 دهد...پردازد و مهراه با صدقه دهندگان، صدقه میجهاد می

 اش وقف اهلل متعال است...ای از این زندگی ندارد، بلکه مههنفسش هبره

*  *  * 

طالب بود... طالب، پسر عموی پیامرب خدا ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ و برادر علی بن ابیجعفر بن ابی
وی و مهسرش امساء بسیار زود اسالم آوردند و در حالی که بیست و یک سال بیشرت نداشت در مکه 

 ر آزار و اذیت غری قابل حتملی شد...دچا

 بنابراین پیامرب ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ به آنان اجازه داد تا به سرزمنی حبشه مهاجرت کنند...

 جعفر و مهسرش به سوی حبشه رفتند... به سرزمنی دور و غریب...
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 رفت، در حالی که در قوم خود شریف بود... به سرزمینی که در آن غریب بود...

شناخت... به مردمی که با آنان خو نگرفته بود... و زبانی که آن را سرزمینی که آن را منی به
 دانست...منی

اند... بنابراین مهراه با زن و فرزندانش سه سال در حبشه ماند... سپس شایعه شد که قریش اسالم آورده
رب ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ آنان را به اند... باز پیامبازگشت... اما دید که قریش بر کفر خود باقی مانده

 حبشه بازگرداند... به حبشه بازگشت و هفت سال آجنا ماند...

هنگامی که پیامرب خدا ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ خیرب را فتح کرد به نزد مسلمانان حبشه قاصد فرستاد تا 
ه وسلم ـ بسیار شاد شد و به مدینه بیایند... هنگامی که وارد مدینه شدند، پیامرب ـ صلی اهلل علی

گویند هنگامی که جعفر را دید میان دو چشمش را بوسید و او را در آغوش گرفت و فرمود: می
 «...دامن برای کدامش بیشرت شاد شوم: برای فتح خیرب یا برای آمدن جعفر!منی»

 ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ جعفر بسیار به پیامرب خدا ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ شبیه بود تا جایی که رسول اهلل
 «...ایدر ِخلقت و اخالق به من شبیه شده»گفت: به او می

ها را هنوز جعفر در مدینه مستقر نشده بود که به پیامرب ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ خرب رسید رومیان ارتش
 کنند...برای نربد با مسلمانان آماده می

شی را برای نربد با رومیان در موته آماده منود و زید به حارثه را پیامرب خدا ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ نیز ارت
 امری آنان کرد و فرمود:

 «...اگر زید کشته شد، جعفر امری مردم است و اگر جعفر کشته شد، عبداهلل بن رواحه»

 آنان سه هزار تن بودند...

 سپس رسول اهلل ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ با آنان وداع گفت...

 ه موته رسیدند و ناگهان صدهزار سرباز رومی را در برابر خود دیدند...مسلمانان ب

 نربد آغاز شد... زید پرچم را به دست گرفت... و شهید شد...
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سپس جعفر پرچم را به دست راست گرفت و جنگید... هنگامی که نربد شدت گرفت، خود را از 
 اسب انداخت و چننی سرود:

 اش خنکپاک است و نوشیدنیچه خوش است هبشت و نزدیک شدنش، 

 اما رومیان عذابشان نزدیک است، کافرند و انسابشان دور است

 بر من است که چون با آنان روبرو شوم بر آنان ضربه زمن...

زد و پرچم به دست راستش بود... ناگهان یکی از رومیان دست و مهچنان آنان را با مششری خود می
ا به دست چپ گرفت... آن را نیز قطع کردند... پس آن را میان راست او را قطع کرد... پس مششری ر 

 دو بازوی خود گرفت تا به شهادت رسید... در حالی که سی سال بیشرت نداشت...

گوید: جعفر را دیدم که کشته شده بود و در بدنش بیش از نود عبداهلل بن عمر ـ رضی اهلل عنهما ـ می
 ها بر پشت او نبود...خدا سوگند یکی از این زخم ی مششری و ضربه و تری بود... بهضربه

 سپس عبداهلل بن رواحه پرچم را برداشت تا کشته شد...

 آنگاه خالد بن ولید پرچم را به دست گرفت و لشکر را به عقب راند...

*  *  * 

 این بود داستان جماهدان در نربد خیرب...

 گوید:د و میکنداستان مدینه را انس ـ رضی اهلل عنه ـ روایت می

آیا مشا را از خرب لشکر »رسول خدا ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ بریون آمد و بر منرب باال رفت و فرمود: 
 «...جنگاورتان آگاه نسازم؟

 گفتیم: آری...

 «...پرچم را زید برداشت، پس کشته شد... برایش آمرزش خبواهید»فرمود: 

 گفتند: خداوندا او را بیامرز و رمحت کن...
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 «...سپس پرچم را جعفر برداشت، پس کشته شد... برایش آمرزش خبواهید»مود: فر 

 گفتند: خدایا او را بیامرز و مورد رمحت قرار ده...

 «...سپس عبداهلل بن رواحه پرچم را برداشت... پس کشته شد... برایش آمرزش خبواهید»فرمود: 

 گفتند: خداوندا او را بیامرز و رمحت کن...

 دا ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ گریست و از منرب پاینی آمد...سپس پیامرب خ

 ی جعفر رفت...سپس به خانه

گوید: فرزندان خود را شسته بودم و به سرشان روغن زده بودم و امساء بنت عمیس، مهسر جعفر می
شد و فرمود: آردم را مخری کرده بودم و در انتظار جعفر بودم، که پیامرب خدا ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ وارد 

 «..هامی را صدا کن تا بیایندبرادر زاده»

 ی پرندگان بودند...چون جوجه گفت: آنان را آوردم که هم

هنگامی که پیامرب ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ را دیدند به سوی او شتافتند و به او آویزان شدند و شروع به 
 کردند او پدرشان جعفر است...بوسیدن او کردند... فکر می

کرد و گریست... نوازششان میکشید و میپیامرب خدا ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ به سرشان دست می
 رخیت...اشک می

 کردند او پدرشان است...و آنان گمان می

 امساء گفت: ای رسول خدا... آیا از جعفر خربی شده است؟

 پیامرب ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ چیزی نگفت...

 ای؟ل خدا... آیا از جعفر خربی شنیدهدوباره پرسید: ای رسو 

 فرمود: جعفر کشته شد...

 امساء گفت: فرزندانش یتیم شدند... فرزندانش یتیم شدند!
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 ترسی؟ به خدا من در دنیا و آخرت ولی آنان هستم...فرمود: آیا در مورد آنان از فقر می

 «...مانند جعفر بگریندگریه کنندگان بر کسی »گفت: سپس از آجنا بریون آمد در حالی که می

اند که ی جعفر غذایی بپزید، زیرا دچار چیزی شدهبرای خانواده»اش آمد و فرمود: سپس به نزد خانواده
 «...آنان را دملشغول ساخته

 آری... جعفر شهید شد و خانواده و مالش را رها کرد...

 است...ها و زمنی اما در عوض به هبشتی وارد شد که هپنایش به وسعت آمسان

*  *  * 

 ی وجودت از اهلل اطاعت کنی...این است حقیقِت تقوا... یعنی با مهه

اما آیا متقی است کسی که شکمش از غذا روزه گرفته، اما چشمانش از نگاه به حرام، و گوشش از 
 شنیدن معصیت، و زبانش از گفنت گناه، روزه نیست؟

ای مبتذل و دیدن اش را با شنیدن ترانهو شب، مههکند آیا باتقوا است کسی که در روز، اجر مجع می
 کشد؟آلود به آتش میرقصی گناه

 دهند!ی این گناهان را در نظر او زیبا جلوه میو شیاطنی انس مهه

اند، و برای جربان آن، شیاطنی انس شروع به ها جنی به زجنری کشیده شدهبله! شیاطنی انس! شیطان
 کنند!فعالیت می

اند ها را به نیز به اشغال خود درآوردهاند، بلکه روز آنداران اکتفا نکردهانس به شِب روزهحتی شیاطنی 
گذرانند و از ها میداران، روز و شب را در برابر تلویزیونو کار به جایی رسیده که مجعی بسیار از روزه

 شوند...می کنند که مرتکب گناهاند و احساس منیروزه تنها به غذا خنوردن اکتفا کرده

 عجیب است... مگر کسی از ما هم هست که حرام بودن نگاه به زن ناحمرم را قبول نداشته باشد؟

 ها و آالت موسیقی؟یا حرمت ترانه

 یا حرمت نگاه کردن به جادوگری؟
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ها یا دهند که اگر دقت کنی خواهی دید هیچ یک از تولید کنندههایی را به مردم منایش میبرنامه
های آن از علمای متقی یا مصلحان و دلسوزان نیستند... بلکه بیشرتشان را فاسقان و اهل نویسنده

 اند و تنها به فکر پول هستند...دهند که به جنگ خدا و رسول رفتهپرستانی تشکیل میمخر و شهوت

*  *  * 

رت جوانی را در کنند که دخاند که به راحتی نگاه به مردی میحسی شدهبعضی از مردم چنان دچار بی
کند! یا شب در بغل زنی خوابیده، چون ایشان آغوش گرفته، چرا که مثال دارد نقش پدر او را بازی می

 کند!نقش مهسرش را بازی می

 کنیم...کارمان به جایی رسیده که از کنار این مساله به راحتی عبور می

 کنیم...حجاب را انکار منیدیدن زنان بی

ها ی اینوشیدن مخر و سیگار کشیدن و دزدی و قتل و فحش عادت کرده امی... مههی نبه دیدن منظره
 امی به این هبانه که نقش است و بازی...را پذیرفته

سازد؟ به خدا سوگند مهنی مقدار اندک امیان باقی مانده را نیز از ها کدام تقوا را حمقق میاما این برنامه
 ها بزداید...ن اندک تقوا است تا آن را نیز از قلببرد... و اصال به دنبال مهابنی می

*  *  * 

 دار...مردان و زنان روزه

 ها است؟ها و رمحتی ماه نیکیی رمضان است؟ شایستهآیا این شایسته

 گذشت؟های رمضان که میان ذکر و استغفار سحر میسبحان اهلل! کجاست آن شب

ی برخی مهانند صدای ی خاضعانه... که صدای گریهی خاشعانه بود و دیگری در قیامیکی در سجده
 اش بلند بود؟جوشیدن دیگ از سینه

رخیت و خدایی که در حضور هایی که پی در پی بر آنان فرو میمهه در آرامش و سکوت... و رمحت
 کرد...مالئکه به آنان مباهات می
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 ی کشتی کج و فوتبال جایگزین کرد...هاها و مبارزهها وسریالاما تلویزیون آمد و آن فضا را با فیلم

*  *  * 

خوانند، فریب می« های دینیسریال»اما بدتر از مهه این است که مردم را در رمضان با آنچه 
 دهند...می

بوسد... مخر کند... دوست دخرتش را میدر ماه شعبان آقای هنرپیشه در یک نقش افتضاح بازی می
 نوشد...می

 کند!رمضان نقش ابوبکر و عمر را بازی میاما مهنی آقا در ماه 

 کند! عجیب است...دوست دخرتش هم نقش عائشه و خدجیه را ایفا می

 امی...کنیم که دست از آنان شستهها را سرزنش منیاما این

دهند و بی هیچ انکاری چننی کنیم که اینگونه خود را کم خرد جلوه میعاقالِن مومن را نکوهش می
 کنند... اکنون کیست که شیاطنی انس را به زجنری کشد؟!دنبال می هایی رافیلم

کنند... و کسانی که نه برای رمضان حرمتی قائلند و نه مراعات برادران و خواهران مسلمان خود را می
 کنند!با وقاحت و پستی متام، اسباب معصیت را فراهم می

 کند!فالن خواننده به مناسبت رمضان کنسرت برگزار می

 کند!و فالن گروه تئاتر، به مناسبت رمضان فالن منایش مبتذل را اجرا می

 های خداوند...هایی... چه گستاخند در زیر پا هنادن حرمتسیاه باد چننی چهره

*  *  * 

شان را با روزه و برند که اگر روز و شبدانند در چنان نعمت عظیمی به سر میآیا این مفسدان منی
 توانند شکر یک دهم آن را به جای آورند؟نند نیز منیمناز به هم وصل ک

 آن، نعمت اسالم و رسیدِن به رمضان و روزه و قیام آن است...
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 دانند که خداوند با چننی نعمتی آنان را بر بسیاری از بندگان خود برتری داده؟آیا منی

کرد تا به بت سجده یی میها را بوداکردند اگر خداوند به جایی که آنان را مسلمان کند، آنچه می
فرزند « ُعزیر»گویند دانند؟ یا میبرند یا گاو پرست؟ یا از مجله کسانی که خداوند را یکی از سه تا می

 اهلل است؟

اش هیچ ارزشی ندارد، اگر بنده به نیکی خود را به خداوند نزدیک سازد و از  به خدا این دنیا مهه
 کوتاهی و گناهش توبه کند...

*  *  * 

 ببنی انصار در نربد حننی چه کردند...

انصاری که در بدر مهراه با پیامرب ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ نربد کردند... و در احد نربد کردند و بسیاری 
ی دمشن در آمدند... و مهچنان مهراه با پیامرب ـ صلی اهلل از آنان کشته شدند... و در خندق به حماصره

شدند... تا آنکه مسلمانان مکه را فتح کردند و به سوی نربد در کشته میجنگیدند و  علیه وسلم ـ می
 حننی به راه افتادند...

در صحیح آمده که نربد در آغاز به شدت گرم شد و مردم از دور پیامرب ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ پراکنده 
 دیدند...شدند و مسلمانان داشتند شکست را به چشمان خود می

 گریزند...امرب ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ متوجه یاران خود شد که در برابر او میدر این هنگام پی

 پس انصار را صدا زد: ای گروه انصار!

انصار گفتند: لبیک ای پیامرب خدا! و به سوی او بازگشتند و در برابرش صف بستند و آنچنان دمشن را 
صلی اهلل علیه وسلم ـ منودند تا آنکه   با مششریهای خود به عقب راندند و خود را فدای رسول خدا ـ

 کفار گرخیتند و مسلمانان پریوز شدند...

ها را در برابر رسول خدا ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ مجع کردند... پس از پایان نربد، و بعد از آنکه غنیمت
به یاد ی فقریشان را ی خود و خانوادهنگریستند... برخی کودکان گرسنهها میانصاریان به غنیمت
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شان هبرت شود... در مهنی کردند چیزی از این غنامی نصیب آنان شود تا وضعآوردند... و آرزو میمی
 حال...

ناگهان رسول خدا ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ اقرع بن حابس را که تنها چند روز پیش در فتح مکه مسلمان 
 دا زد و صد شرت دیگر به او داد...شده بود فرا خواند و به او صد شرت داد... سپس ابوسفیان را ص

ها را میان دیگرانی تقسیم کرد که نه مانند انصار جان فدایی کرده بودند و نه و مهینطور غنیمت
 جهاد...

کند و ما را انصار که چننی دیدند، به مهدیگر گفتند: خداوند رسول خدا را بیامرزد... به قریش عطا می
 چکد...هایشان دارد از مششریهای ما میکند در حالی که هنوز خونرها می

سعد بن عباده ـ بزرگ انصار ـ که چننی دید به نزد رسول خدا ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ رفت و گفت: ای 
 رسول خدا... یارانت از انصار از تو ناراحتند...

 «برای چه؟!»پیامرب ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ فرمود: 

می به دست آمده کردی... آن را میان قوم خود تقسیم کردی و گفت: به سبب کاری که در مورد غنا
 ای نداشتند...عطایای عظیمی میان قبایل عرب تقسیم کردی اما انصار در این میان هیچ هبره

 «گویی ای سعد؟تو چه می»رسول خدا ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ فرمود: 

 گفت: من نیز یکی از قوم خود هستم...

 «...قوم خود را یکجا کن» علیه وسلم ـ فرمود: رسول اهلل ـ صلی اهلل

هنگامی که انصاریان یکجا شدند رسول اهلل ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ به نزد آنان آمد و محد و ثنای 
 «ای معشر انصار... این سخن چیست که از مشا به من رسیده؟»خداوند را به جای آورد و فرمود: 

اما برخی از جوانان ما گفتند: خداوند رسول خدا را بیامرزد؛ به  اند...گفتند: بزرگان ما چیزی نگفته
 چکد!های آنان از مششریهای ما میکند در حالی که هنوز خونکند و ما را رها میقریش عطا می
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ی من ای مجع انصار! آیا گمراه نبودید و خداوند به واسطه»پیامرب خدا ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ فرمود: 
 «منود؟ مشا را هدایت

 گفتند: آری... منت و فضل از آن خدا و رسول است...

نیاز ساخت؟ آیا دمشنان یکدیگر نبودید و خداوند به آیا فقری نبودید و خداوند به سبب من مشا را بی
 ی من میان مشا الفت برقرار منود؟واسطه

 گفتند: آری... منت و فضل از آن خدا و رسول است...

صار نیز ساکت شدند... پیامرب ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ منتظر ماند که آنان سپس چیزی نفرمود... ان
 چیزی بگویند و آنان نیز منتظر بودند که وی چیزی بگوید...

 سپس فرمود: پاسخم را بدهید ای انصاریان!

 گفتند: چه دارمی که بگوییم ای پیامرب خدا... فضل و منت از آن اهلل و رسول اوست...

گفتید: شدید ـ؛ میگفتید و تصدیق میگفتید ـ و راست میخواستید میسوگند اگر می فرمود: به خدا
ات کشیده مشردند و ما تصدیقت کردمی... دست از یاریدر حالی نزد ما آمدی که تو را دروغگو می

چیز بودی و با تو مهدردی  ات دادمی... طرد شده بودی و ما پناهت دادمی... بیبودند و ما یاری
 دمی...کر 

سپس فرمود: ای انصاریان... آیا به سبب پشیزی از مال دنیا، که با آن دل چند تازه مسلمان را به 
دست آوردم و مشا را به اسالمتان واگذاشتم، در درون خود نسبت به رسول خدا احساس ناراحتی  

 کردید؟

 دست آورم... اند و خواستم دل آنان را بهقریشیان تازه از جاهلیت و مصیبت بریون آمده

هایتان شوید که مردم گوسفند و شرت بربند و مشا با پیامرب خدا به خانهای مجع انصار، آیا خشنود منی
 برگردید؟

اگر مردم راِه وادی و دشتی را در پیش گریند و انصار وادی دیگری را، من وادِی انصار را در پیش 
 گریم...می
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ر هجرت نبود منم یکی از انصار بودم... خداوندا قسم به آنکه جان حممد به دست اوست... اگ
 انصار را و فرزندان انصار را، و نوادگان انصار را مورد رمحت قرار ده...

 مردم آنقدر گریستند که حماسنشان خیس شد و گفتند: خشنود شدمی که پیامرب خدا نصیب ما باشد...

 اکنده شدند...سپس پیامرب ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ برخاست و انصاریان پر 

*  *  * 

 کردند...آوری میآری... اسالمی که به سوی آن هدایت شده بودند هبرت از هر چیزی بود که مجع

داری که این حقیقت را احساس کند و تقوا را حمقق سازد و این ماه را روزه گرید و خوشا به حال آن روزه
 پاداش کامل به دست آورد...

چینی، و آن را ]با اجر[ کامل به فرشتگان حتویل دهد... نه غیبت، نه سخنرمضان را کامل حتویل گرید 
 نه اذیت و آزار مومنان، و نه سهل انگاری در مورد مناز و نه اجنام گناه...

روزه گرید و مهراه با او، اعضا و جوارحش نیز ]از اجنام گناه[ روزه گریند... مطیع خداوند است و 
 ترسد و امید رمحت پروردگار را دارد...رت میمنازگزار در دل شب که از آخ

شان مانند ظاهرشان پرستند... درونها را میی ماهخوش به حال آنان که چنینند... آنان پروردگار مهه
است... شوالشان مانند رمضانشان... اینان کسانی هستند که این سخن رسول خدا ـ صلی اهلل علیه 

 ی آنان حمقق شده:وسلم ـ درباره

ی ده برابر آن تا هفتصد برابر پاداش داده ی کارهای فرزند آدم برای اوست... هر نیکی به اندازهمهه»
دهم... شهوت و فرماید: مگر روزه که از آِن من است و من پاداش آن را میشود. اهلل عزوجل میمی

هنگام افطار و  دار دو شادی دارد؛ یک شادیاش را برای من ترک گفته... روزهغذای و نوشیدنی
دار نزد خداوند از بوی مشک شک بوی دهان روزهشادی دیگر هنگام مالقات پروردگار... و بی

 «...خوشبوتر است

هرکه رمضان را از روی امیان و »و در صحیحنی آمده که رسول خدا ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ فرمود: 
 «...شوداش آمرزیده میاحتساب پاداش روزه گرید گناهان گذشته
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هر که یک »امام مسلم نیز در صحیح خود از رسول خدا ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ روایت کرده که فرمود: 
اش را هفتاد سال از عذاب آتش دور روز را در راه اهلل روزه گرید، خداوند به سبب مهان یک روز چهره

 «...سازدمی

داران از آن در که روزه« رَیّان»ه نام امام خباری در صحیح خود روایت کرده که در هبشت دری است ب
شود، و هر گاه از آن وارد هبشت شدند بسته شوند و کسی جز آنان از آن وارد منیوارد ]هبشت[ می

 شود...شود و کسی دیگر از آن وارد منیمی

شک این پاداش بزرگ برای کسی نیست که تنها از خوردن و نوشیدن خودداری منوده بلکه برای بی
 اند...ی است که آداب روزه را رعایت کردهآنان

*  *  * 

هر  »فرماید: کند، چنانکه رسول خدا ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ میداِر متقی زبان خود را حفظ میروزه
اش را کس سخن باطل و عمل به آن را ترک نگوید، خداوند نیز نیازی به این ندارد که غذا و نوشیدنی

 «...ترک گوید

روزه سپر است... پس هر  »روایت است که رسول خدا ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ فرمود:  و در صحیحنی
ی کسی از مشا بود بد دهانی نکند و فحش ندهد و جهالت نورزد... و اگر کسی به او گاه روِز روزه

 «...امبد گفت یا با او درگری شد، بگوید: من روزه

 سیدند چه رسد به هنگامی که روزه بودند؟!تر َسَلف ما در غری روزه از اشتباهات زبان می

ی گفتند: از روزهنشستند و میابوهریره ـ رضی اهلل عنه ـ و یارانش هنگامی که روزه بودند در مسجد می
 کنیم!خود حمافظت می

 های خود را به دیگران بدهد؟این است حال انسان عاقل... چرا غیبت مردم کند و پاداش

 یان ثوری گفت: ای اباعبداهلل... ابوحنیفه چقدر از غیبت به دور است!عبداهلل بن مبارک به سف

 ها خود مسلط سازد تا آن را بربند!تر از آن است که دیگران را بر نیکیسفیان گفت: او عاقل



1۶ 
 

 بندگان رمحان

دادند، چه رسد به دیگر حتی برخی از آنان خود را برای سخنان مباح مورد بازخواست قرار می
 سخنان...

نویسد: ریاح القیسی پس از عصر به نقل از مالک بن ضیغم از پدرش می« الرقة والبکاء» ابن قدامه در
 برای دیدار با پدرم نزد ما آمد... گفتیم: او خواب است... 

 گفت: پس از عصر و خواب؟ این وقت خواب است؟! سپس رفت...

 به خدمتکارمان گفتیم: دنبالش برو و بگو آیا بیدارش کنیم؟

 اما پس از مغرب بازگشت!خادم رفت... 

 گفتیم: به او رسیدی؟

شد و خود تر از آن بود که متوجه من شود... به او رسیدم در حالی که وارد قربستان میگفت: مشغول
بگذار هر وقت « این وقت خواب است؟»گفت: ای نفس! چرا گفتی: کرد و میرا سرزنش می

پرسند؟ بر گردن من است که برای ی ندارد از تو میی چیزی که به تو ربطخواهد خبوابد... دربارهمی
 خداوند اینقدر و آنقدر مناز بگزارم!

*  *  * 

 آری... خودت را به دقت مورد بازخواست قرار ده و هیچ چیز را کوچک مشمار...

 ی صفیه ـ یکیروزی عائشه ـ رضی اهلل عنها ـ با رسول خدا ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ نشسته بود و درباره
گذرد ـ عائشه گفت: ای رسول خدا دانید که میان هووها چه میاز مهسران پیامرب ـ سخن گفت ـ و می

 ی صفیه مهنی برای تو کافی است که چننی است... )یعنی کوتاه است(...درباره

سخنی گفتی که اگر با آب دریا خملوط شود آن را تغیری »پیامرب ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ فرمود: 
 ...5«دهدمی

                                                           

 گوید: حسن و صحیح است.ـ به روایت ترمذی. وی می5
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بنده سخنی را از روی »و در صحیحنی روایت است که رسول خدا ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ فرمود: 
ی میان مشرق و ی فاصلهکند، اما به سبِب آن به اندازهآورد و به آن توجه منیخشم خداوند به زبان می
 «...کندمغرب در آتش سقوط می

*  *  * 

 ن اعمال در این ماه بزرگوار، قیام اللیل است...دار... از هبرتیمردان و زنان روزه

هر کس رمضان را از روی امیان و »در صحیحنی آمده که رسول اهلل ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ فرمودند: 
 «...شوداش آمرزیده میاحتساِب پاداش به مناز ایستد، گناهان گذشته

 فرماید:خداوند متعال در ستایش مومنان می

 ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ چ

 6چ ۉ ۉ  ۅ ۅ

دارند و چون نادانان ایشان را طرِف خطاب اند که روی زمنی به نرمی گام برمیو بندگان رمحان کسانی»
( و آنانند که در حال سجده یا ایستاده شب را به روز ۸3دهند )قرار دهند به مالمیت پاسخ می

 «...آورندمی

 وسلم ـ و اصحاب او بود... مناز شب، عادت پیامرب ـ صلی اهلل علیه

در صحیح از حذیفه ـ رضی اهلل عنه ـ روایت است که گفت: شبی مهراه پیامرب ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ 
رود... سپس ادامه مناز خواندم... سوره بقره را شروع کرد... با خود گفتم نزد صد آیه به رکوع می

... اما ادامه داد... گفتم با پایان آن به رکوع داد... با خود گفتم در یک رکعت آن را خواهد خواند
ی آل عمران را شروع کرد و آن را ی نساء را شروع کرد... آن را خواند، سپس سورهرود... اما سورهمی

گفت و رسید که در آن تسبیح بود، تسبیح میای میخواند و هرگاه به آیهخواند... آرام و با ترتیل می
 خواست...رسید، پناه میکرد و هرگاه به پناه خواسنت میعا میرسید، داگر به دعا می

                                                           

 ۸4-۸3ـ فرقان: 6
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ی قیامش بود... گفت... رکوعش تقریبا اندازهمی« سبحان ربی العظیم»سپس به رکوع رفت و در رکوع 
ی رکوع ـ ایستاد... سپس به گفت و پس از رکوع مدتی طوالنی ـ تقریبا اندازه« مسع اهلل ملن محده»سپس 

 ی قیام ]بعد از رکوع[ بود...گفت و سجودش تقریبا اندازه« سبحان ربی األعلی»سجده رفت و 

*  *  * 

 گریست...ایستاد و میابوبکر ـ رضی اهلل عنه ـ نیز آن مقدار از شب را که خواست خدا بود به مناز می

ی خود را دهرسید خانواایستاد و هنگامی که شب به نیمه میعمر ـ رضی اهلل عنه ـ شب را به مناز می
 خواند:گفت: مناز! مناز! و این آیه را میکرد و میبرای مناز بیدار می

 7چ  ۋ ۋ ۈٴۇ ۈ ۆۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ  ڭ  ۓ ۓ چ

ی خود را به مناز فرمان ده و خود بر آن شکیبا باش؛ ما از تو جویای روزی نیستیم؛ ما به تو و خانوده»
 «...دهیم و فرجام ]نیک[ برای پرهیزگاری استروزی می

آری، آنان برای پروردگار خود مهانند یک مشتاق که به فضل او اعرتاف داشت و در برابرش متواضع 
 شد...گزاردند و در نتیجه بر حمبت و شوقشان به او، و هبشِت او افزوده میبود، مناز می

 کسانی که پس از آنان آمدند نیز چننی بودند...

افتاد... لگن بود... درد او آنقدر شدید بود که گاه از حرکت میحممد بن خفیف ـ رمحه اهلل ـ دچار درد 
 رفت...دادند بر کول یک مرد به مناز میاما وقتی اذان می

 کردی...به او گفتند خداوند تو را معذور داشته، کاش بر خودت فشار وارد منی

مسجد نیافتید مرا و مرا در صف « حی علی الصالة»گوید: گفت: هرگز... اگر شنیدید که موذن می
 در قربستان جبویید!

 چه بیمارانی بودند آنان! یا هبرت است بگوییم: چه بیمارانی هستیم ما!

                                                           

 132ـ طه: 7
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پوشید و به پشت بام رسید، هبرتین لباس خود را میمنصور بن معتمر، هنگامی که تاریکی شب فرا می
 خواند...رفت و مناز میی خود میخانه

ی ی درخت که شب باالی خانهیه به مادرش گفت: مادر، آن تنههنگامی که درگذشت، کودک مهسا
خواند و ی درخت نبود، منصور بود که مناز میبینم... مادرش گفت: پسرم آن تنهمان بود را منیمهسایه

 اکنون درگذشته است...

*  *  * 

 ..کردند.ایستادند، عظمت او را احساس میآنان هنگامی که در برابر پروردگار خود می

ی رازی بیست سال امام قوم خود بود... روزی گروهی از طالب علم حدیث به نزد او آمدند... ابوزرعه
هایی نقش بسته است... گفتند: نگاهی به حمراب مسجد او کردند و دیدند بر دیوار حمرابش نوشته

 حکم نوشنت بر حمراب چیست؟

 دامن...کنم و مکروهش مین نیز از آن هنی میدانستند... مگفت: گروهی از پیشینیان آن را مکروه می

 دانستی؟!هایی بر دیوار است... این را منیگفتند: اما در حمراب خودت نوشته

ابوزرعه گفت: سبحان اهلل! انسان در برابر خداوند بایستد و بداند روبرویش ]بر دیوار[ چه نوشته 
 شده؟!

*  *  * 

گوید: سفیان پس از عشاء به نزد من آمد... ی او میدربارهعبدالرزاق، یکی از شاگردان سفیان ثوری 
برایش شام و کشمش و موز آوردم... شام را خورد و سپس برخاست و وضو گرفت و ازار خود را 

گویند االغت را حسابی علف بده و سپس حمکم بست و رو به قبله ایستاد و گفت: ای عبدالرزاق، می
 صبح مناز خواند...از او به سختی کار بکش! آنگه تا 

گوید: سفیان ثوری را پس از مغرب در حرم دیدم... مناز خواند و به سجده رفت و تا ابن وهب می
 اذان عشاء در سجده ماند...

*  *  * 
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 گرفتند...ها از یکدیگر پیشی میآری... آنان در نیکی

ه شد، پس به آنان شالق زد و  ابومسلم خوالنی شبی را به مناز ایستاد... آنقدر ایستاد که پاهایش خست
گریند؟ به کنند در این مورد از ما پیشی میگفت: آیا اصحاب پیامرب ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ گمان می

 اند...کنیم تا بدانند در پشت سر خود مردانی باقی گذاشتهخدا با آنان رقابت می

 کردند...اس میآنان در مناِز خود خشوع، و در سجوِد خود خضوع و فروتنی را احس

خواند و هرگاه به کند که گفت: شعبه مناز را بسیار طوالنی میذهبی از یکی از یاران شعبه روایت می
نشست کردم فراموش کرده ]که از رکوع برخیزد[ و هر گاه میان دو سجده میرفت فکر میرکوع می
 کردم فراموش کرده ]به سجده رود[...فکر می

ده که عبیدة بن مهاجر انسانی عابد و شکرگزار و خاشع و ذاکر بود... او آم« حلیة األولیاء»در 
خواند... اما کرد و او را به اسالم فرا میمادری زرتشتی داشت که به شدت در حق وی نیکی می

 پذیرفت...مادرش منی

نی را بر روزی از مناز عصر به خانه برگشته بود که مادرش به او بشارت داد مسلمان شده است و شهادت
گریست و با خداوند مناجات زبان آورد... عبیده به سجده رفت در حالی که از شدت خوشحالی می

 کرد... آنقدر در سجده ماند تا خورشید غروب کرد...می

*  *  * 

 دادند...این عابدان تنها در میان مردان نبودند... تعداد زیادی از آنان را زنان تشکیل می

خوابد و کنم از چشمی که میگفت: تعجب میخواند و می شب را مناز میی عدوی بیشرتمعاذه
 گریست...دانسته در تاریکی قرب، خوابی طوالنی خواهد داشت... و می

ایستاد و کفن خود را نزدیک کرد و به مناز میحفصة بنت سریین شب هنگام چراغ خود را روشن می
 و خاشع شود...کرد تا در هنگام مناز به یاد مرگ باشد می

*  *  * 

 گزاردند که به آن خو گرفتند...رفتند و مناز میآنان آنقدر به رکوع و سجده می
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حسن بن صاحل کنیزی داشت؛ او را به کسی فروخت... نزد صاحب جدیدش، هنگامی که شب به 
دند و  نیمه رسید برخاست و با صدای بلند گفت: ای قوم! مناز! مناز! آنان سراسیمه از خواب پری

 خوانید؟گفتند: مگر صبح شده؟ گفت: مگر مشا جز مناز فرض، مناز دیگری منی

ای که جز مناز فرض مناز دیگری های بدی فروختهصبح هنگام نزد حسن رفت و گفت: مرا به انسان
گریند... مرا پس بگری... حسن نیز او را پس  ی دیگری منیی واجب روزهخوانند و جز روزهمنی

 گرفت...

گذرد و گفت؟ آنانی که روزهای پی در پی میدید چه میگر او گروهی از مسلمانان دوران ما را میا 
 خیزند و نه برای مناز صبح...زنند... نه شب به عبادت برمیها را در بسرت خود غلت میشب

 چنانند که خداوند متعال فرموده است:

 8چ ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ  ہ ہ ہ چ

ها پریوی کردند و به انشینانی به جای ماندند که مناز را تباه ساخته و از هوسآنگاه پس از آنان ج»
 «...زودی ]سزای[ گمراهی ]خود[ را خواهند دید

*  *  * 

 کردند...و در رمضان تالش بیشرتی می

گزاردند و قرآن را بارها در رمضان صحابه در دوران عمر ـ رضی اهلل عنه ـ بیست و سه رکعت مناز می
 کردند...میختم 

در موطا از ابن هرمز روایت است که گفت: مردم را درک منودم که در رمضان کافران را نفرین 
رساند و اگر آن را در دوازده ی بقره را در هشت رکعت به پایان میکرند... گاه یک قاری سورهمی

 کردند مناز را سبک منوده!خواند مردم گمان میرکعت می

                                                           

 ۱9 ـ مرمی:8
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بکر از پدرش روایت است که گفت: ما از مناز قیام در ماه رمضان عبداهلل بن ابیمهچننی در موطا از 
 داشتیم که غذای سحری را بیاورد...گشتیم و از ترس آنکه صبح شود خدمتکار را به عجله وا میبرمی

 حال آنان را مقایسه کن با حالی که ما امروزه دارمی...

*  *  * 

س مناز تراویح را کامل مهراه امام به جای آورد مانند این است که از فضل خداوند متعال است که هر ک
ی شب را به مناز ایستاده، چنانکه در سنن از پیامرب ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ روایت است که فرمود: مهه
هر کس مهراه امامش به مناز ایستاد تا آنکه مناز را به پایان رساند، برایش قیام یک شب نوشته »

 .«..شودمی

آری... آنان کسانی هستند که پروردگارا خود را عبادت منودند... از عقوبت او ترسیدند و به عافیت او 
هایشان به حمبت او وابسته شد... بنابراین در دنیا بسیار تالش منودند و منزلتشان امیدوار بودند و قلب

 ان را میان اهل زمنی هناد...شمیان مردم باال رفت و حمبتشان میان اهل آمسان... و خداوند دوستی

 فرماید:خداوند متعال می

 9چ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ

ها[ قرار اند به زودی رمحان برای آنان حمبتی ]در دلکسانی که امیان آورده و کارهای شایسته کرده»
 «...دهدمی

*  *  * 

ه وسلم ـ قرآن را مدارسه ماه رمضان، ماه قرآن است، و جربئیل در این ماه با پیامرب ـ صلی اهلل علی
 منود...می

 کرد...و عثمان ـ رضی اهلل عنه ـ هر روز قرآن را ختم می

                                                           

 9۸ـ مرمی: 9
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گرخیت و به تالوت قرآن از ُمصَحف نشینی با علما میزهری هنگام رمضان از جمالس حدیث و هم
 آورد...روی می

اه رمضان هر سه شب کرد و در مسفیان ثوری در غری رمضان، قرآن را هر هفت شب یک بار ختم می
 کرد...کرد و در ده شب آخر رمضان، هر روز قرآن را ختم میقرآن را ختم می

ها هر سه روز یک کرد و در دیگر ماهابراهیم خنعی در ده شب آخر، قرآن را هر شب یک بار ختم می
 بار...

*  *  * 

 کردند...آنان ـ عالوه بر خواندن قرآن ـ در آن تدبر می

 ابن مسعود ـ رضی اهلل عنه ـ روایت است که گفت: در خباری از

گفتم: بر تو خبوامن در « بر من ]قرآن[ خبوان»روزی رسول خدا ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ به من گفت: 
 حالی که بر خوِد تو نازل شده؟

 «...دوست دارم آن را از کس دیگری بشنوم»فرمود: 

 تا آنکه به این آیه رسیدم:ی نساء را خواندم گوید: پس سورهابن مسعود می

 10چ گ ک ک ک ک  ڑ ڑ     ژ ژ ڈ ڈ ڎ چ

 «پس چگونه است ]حالشان[ آنگاه که از هر امتی گواهی آورمی و تو را بر آنان گواه آورمی؟»

 او را نگریستم و دیدم اشک از چشمانش سرازیر است...«... کافی است»آنگاه فرمود: 

 شود...به این صورت مومن از دو شفاعت برخوردار می شوند ودر رمضان، قرآن و روزه یکجا می

کنند. چنانکه در مسند از رسول خدا ـ صلی اهلل علیه در روز قیامت قرآن و روزه برایش شفاعت می
کنند. روزه و قرآن برای بنده در روز قیامت شفاعت می»وسلم ـ با سند صحیح روایت است که فرمود: 

ا در روز ]رمضان[ از غذا و شهوتش باز داشتم، پس مرا شفیع او گردان... گوید: پروردگارا او ر روزه می
                                                           

 41ـ نساء: 10
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گوید: پروردگارا او را از خواب شب باز داشتم پس مرا شفیع او گردان... و شفاعتشان و قرآن می
 «...شودپذیرفته می

ردگارا او را گوید: پرو آید و میقرآن روز قیامت می»فرماید: و رسول خدا ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ می
گوید: پروردگارا بر او بیفزای... هنند... سپس باز میزینت بپوشان... پس تاج کرامت را بر سِر او می

گوید: پروردگارا از او خشنود باش... پس از او پوشانند... سپس میی کرامت را بر وی میپس حله
 11«شودسنات وی افزوده میگوید: خبوان و باال برو و برای هر آیه بر حشود و میخشنود می

اند که پیامرب خدا ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ فرمودند: قرآن در روز قیامت روایت کرده 12ابن ماجه و امحد
آید... اش رنگ پریده است به دیدار او میآید و چهرههنگامی که صاحبش از قرب خود بریون می

 شناسی؟گوید: آیا مرا میمی

نشنی تو هستم... کسی که گوید: من قرآن، همشنامست.... قرآن میمنیگوید: نه، صاحب قرآن می
ها بیدار مبانی... هر تاجری در پِس خود در شدت گرما برایش تشنگی کشیدی و باعث شد شب

 ها هستی...ی جتارتجتارتی دارد و تو امروز صاحب مهه

ش، و بر سرش تاج وقار دهند و جاودانگی را به دست چپپس پادشاهی را به دست راست او می
پرسند: برای چه پوشانند که دنیا ارزش آن را ندارد، پس میگذارند و پدر و مادرش را دو حله میمی

شود: به سبب آنکه فرزندتان اهل قرآن بود... سپس به او گفته این لباس را به ما پوشاندند؟ گفته می
خواند مهچنان باال رو... و تا هنگامی که میهای آن باال بشود: خبوان و در درجات هبشت و غرفهمی
 رود... چه به سرعت چه به ترتیل...می

فرماید: قسم به آنکه جامن به دست اوست، او )یعنی میت( و رسول خدا ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ می
شنود، حال اگر مومن بود روند میهایشان را هنگامی که ]پس از دفن او[ میصدای خش خش کفش

 کناِر سر اوست، و زکات در دست راست او و روزه از مست چپ او...مناز  

 کارهای خری و معروف، و نیکی به مردم نیز در مست پاهایش...

                                                           

 گوید: این حدیثی است حسن.ـ به روایت ترمذی. ترمذی می11
 گوید: رجال این سند، رجاِل صحیحند.ـ هیثمی می12
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 گوید: از سوی من راهی به او نیست...آیند، اما مناز میاز مست سرش می

 گوید: از مست من راهی نیست...آیند، اما زکات میاز مست راستش می

گوید: از مست من راهی آیند... اما کارهای خریی که در حق مردم اجنام داده میاز سوی پاهایش می
 13نیست...

 داشت و چشمانشان را اشکبار...قرآن نزد سلف چننی بود... شب آنان را بیدار نگه می

اهلل ـ صلی اهلل انگیزترین چیزی که از رسول گوید: از عائشه پرسیدم ما را از شگفتعبید بن عمری می
 علیه وسلم ـ دیدی آگاه کن...

ها به من گفت: ای عائشه بگذار امشب را ام املومننی کمی ساکت ماند، سپس گفت: شبی از شب
 برای پروردگارم عبادت کنم...

گفتم: به خدا سوگند من نزدیکی تو را دوست دارم، و چیزی را که باعث خوشحالی تو شود نیز 
 دوست دارم...

ت و وضو گرفت و سپس به مناز ایستاد... آنقدر گریست که حماسنش خیس شد... باز گریست برخاس
 تا آنکه زمنی خیس شد...

گرید گفت: ای رسول سپس بالل آمد تا او را از اذان آگاه کند... هنگامی که دید ایشان می
 رزیده؟!ات را آمکنی!! در حالی که خداوند گناهان پیشنی و آیندهخداوند... گریه می

ای بر من نازل شد... وای بر هرکه آن را خبواند و در آن ای شکرگزار نباشم؟ امشب آیهفرمود: آیا بنده
 نیندیشد:

 14چ گ گ  ک ک ک ک ڑ ڑ ژ  ژ ڈ چ

 15«...هایی است برای صاحبان خردها و زمنی، و تفاوت شب و روز نشانهمهانا در آفرینش آمسان»

                                                           

 گوید: سند آن حسن است.ـ به روایت طربانی در األوسط. هیثمی می13
 191ـ آل عمران: 14
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*  *  * 

 گریستند...خواندند و میآری می

ها و بازارها و اما برخی از مسلمانان این دوره و زمانه قرآن برایشان تبدیل شده به نقش و نگار خانه
ی قرآن در اتوموبیل آویزان است و راننده مهراه خود مشروبات الکلی بینی آیهها... حتی گاه میماشنی

 خواند!آید و مناز منییا سیگار دارد و وقِت مناز می

بینی که قاب شده و بر دیوار آویزان است اما در مهان مکان از در برخی از ادارات آیات قرآن را مییا 
 کنند...کاری میگریند و فریبمردم رشوه می

کنند که آیات قرآن بر آن بندهایی آویزان میحجاب بر گردن خود گردنیا حتی برخی از زنان بی
 گوید:ی زنان میبه مهه نگاشته شده در حالی که خود قرآن خطاب

 16چ چ چ چ چ ڃ چ

 «...و مانند جاهلیت خنست خودمنایی نکنید»

*  *  * 

 تالوت قرآن آدابی دارد، از مجله:

 خواندِن آن با وضو و مسواک زدن پیش از آن...

 آغاز تالوت با گفنت أعوذ باهلل من الشیطان الرجیم و بسم اهلل الرمحن الرحیم...

ی خوش و ترتیل )یعنی کلمه به کلمه و بدون عجله( چنانکه در مستدرک و دیگر خواندن قرآن با صدا
قرآن را با صدای خود زینت »منابع از پیامرب خدا ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ روایت است که فرمودند: 

 «...افزایددهید، زیرا صدای خوب بر زیبایی قرآن می

 ود را بر دیگری بلند نکند...از دیگر آداب قرائت این است که کسی صدای قرائت خ

                                                                                                                                                                                     

 ند.داـ به روایت ابن حبان. عالمه آلبانی آن را صحیح می15
 33ـ احزاب: 16
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بدانید که هر یک از مشا در حال مناجات با پروردگار »فرماید: پیامرب خدا ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ می
باشد، پس کسی باعث آزار دیگری نشود و کسی از مشا صدای قرائت خود را بر قرائت خود می

 «...دیگری بلند نکند

باید صرب پیشه کند، زیرا پیامرب خدا ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ  داندکسی که تالوت قرآن را سخت می
خواند و در آن مهارت دارد مهراه کسی که قرآن را می»فرماید: چنانکه در صحیحنی روایت شده می

گرامِی نیکوکار است... و کسی که آن را می خواند و خواندنش برایش سخت است با فرشتگان سفری ِ
 «...دو پاداش دارد

یگر آداب قرائت قرآن سعی در گریسنت و خشوع هنگام قرائِت آن است... خداوند متعال در از د
 فرماید:ستایش مومنان می

 17چ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ چ

 «...افزایدگریند و بر فروتنی آهنا میافتند و میو بر روی زمنی می»

شود و کار به اهده میی بلند کردن صدای گریه و ناله که در ماه رمضان در برخی مساجد مشاما پدیده
رسد، نه سنت پیامرب خدا ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ است و نه روش یاران اذیت و آزار دیگر منازگزاران می

 ی آنان فریاد و شیون نبود...ایشان... چرا که گریه

 از دیگر آداب قرائت قرآن، تالش در فهم قرآن و خواندن کتب تفسری است...

ان را ببیند خواهد دانست غالب آنان نسبت به معانِی قرآن جاهل هر کس حال و روز مسلمان
 هستند...

ی قل هو اهلل أحد را حفظ هست، خواهد گفت: بله... اما اگر اگر از یکی از آنان بپرسی که آیا سوره
والعادیات »یعنی چه؟ « غاسق إذا وقب»چیست؟ « فلق»چیست؟ یا معنای « صمد»بپرسی معنای 

های کوتاه قرآن ها سورهچه معنایی دارد؟ خنواهد دانست. در حالی که این« ات قدحافاملوری»و « ضبحا
 هستند...

                                                           

 119ـ اسراء: 17
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خواند یا هایی که هر روز میی سورهای، بلکه دربارهی بقره و آل عمران نپرسیدهی آیات سورهدرباره
 شنود اما باز نسبت به معنای آن جاهل است...می

 ها بپردازد؟به یادگریی تفسری این سورهدهد اگر ساعتی را چه از دست می

 خواند به کار برد...بنابراین شایسته است قاری قرآن تالش خود را برای فهم آنچه می

*  *  * 

 از هبرتین عبادات در این ماه گرامی، دعا است...

 دعا در هر وقت مستحب است و در برخی اوقات استحباِب آن بیشرت است...

 شود...طار دعایی دارد که رد منیدار در هنگام افروزه

فرماید: شود و میمهچننی در یک سوِم آخر شب که پروردگار ما ـ تبارک و تعالی ـ به آمسان دنیا نازل می
خواهی نیست که او را گری نیست که ]درخواستش[ را به او عطا کنم؟ آیا آمرزشآیا سوال»

 «...بیامرزم؟

 سحر را ستایش کرده و فرموده است: اهلل متعال، استغفار کنندگان هنگامِ 

 18چ  گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ چ

 «...کردند( و به هنگام سحر استغفار می1۱خوابیدند )اندکی از شب را می»

مستحب است که انسان در پی اوقات اجابت دعا باشد... مانند بنی اذان و اقامه و ساعت اجابتی  
 و دیگر اوقات... که در روز مجعه است... و در پی منازهای فرض

 ها...زنان نیز در مواردی که ذکر کردمی مهانند مردانند... در حرص بر طاعات و فرصت مشردن فرصت

کنند و مهنی که رمضان آمد، رفت و آمدشان به انگاری میاما برخی از زنان در اینگونه موارد سهل
 شود...بازارها نیز بیشرت می

                                                           

 1۶-1۱ـ ذاریات: 18
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اند که بازویشان کامال منایان است یا لباسی شان را چنان باال زدهنیبینی که آستها را میبرخی از آن
 اند و بوی عطرشان در حمیط پیچیده است...نامناسب پوشیده

پوشند و رسد هبرتین لباس خود را میگریند... اما مهنی که شب فرا میبعضی از جوانان روز را روزه می
شوند و خود را در معرض زنان و دخرتان قرار میرسند و راهی بازارها حسابی به ظاهر خود می

 ای به آن و...دهند... نگاهی به این، اشارهمی

 شان خراب!عجیب است! روزشان به خواب و شب

 مردم در حال مناز و خشوعند و او در حال صید ناموس و آبرو...

 ..های زهرآگنی و آن سخنان شریین.چه بزرگ است این فاجعه... وای بر آن نگاه

*  *  * 

 از هبرتین اعمال در این ماه کرمی، خبشش و نیکوکاری است...

ترین مردم بود و بیش از مهیشه در ماه رمضان خبشنده رسول خدا ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ از خبشنده
 شد...تر از باد ]بارانی[ میشد... در نیکی و عطا، خبشندهمی

ای اجنام داده یا با صدقه دیدهی که انسان در حق مصیبتو چه بسیار پیش آمده که خداوند با یک نیک
ها را پوشانده است... و صدقه آتش گناهان را خاموش به نیازمندی، گناهاِن او را آمرزیده و عیب

 کند، چنانکه آب، آتش را...می

ر گردن دارد آمده که فقریی به نزد عبداهلل بن مبارک آمد و از او خواست دینی را که ب« تاریخ بغداد»در 
 ای به او داد که به وکیل اموالش بدهد...ادا مناید... عبداهلل نامه

 فقری آن نامه را به نزد وکیل برد... وکیل گفت: دینی که خواسته بودی عبداهلل برایت ادا کند چقدر بود؟

 گفت: هفتصد درهم...

از دین او را ادا کنی، اما تو وکیل به عبداهلل بن مبارک نوشت: این مرد از تو خواسته هفتصد درهم 
 رود...ای... اینطور اموال به فنا میبرایش هفت هزار درهم نوشته
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رود... هر چه را به اشتباه شود... عمر هم دارد به فنا میعبداهلل در پاسخش نوشت: اگر اموال فنا می
 ام به او بده...نوشته

*  *  * 

ای در این کرد و در مسافرخانهمسافرت می« رقه»بسیار به  آمده که ابن مبارک« سری أعالم النبالء»در 
 گرفت...شهر منزل می

 شنید...داد و از وی حدیث میآمد و کارهای او را اجنام میدر این شهر جوانی به نزد وی می

 باری عبداهلل بن رقه آمد و آن جوان را ندید...

 ندان است...ی او پرسید؛ گفتند: به سبب قرضی که داشت در ز درباره

 عبداهلل گفت: مبلغ َدینش چقدر است؟ گفتند: ده هزار درهم...

عبداهلل به جستجو برآمد تا صاحب مال را پیدا کرد و شبانه او را فرا خواند و ده هزار درهم به او داد و 
صبح او را سوگند داد که تا وقتی عبداهلل بن مبارک زنده است کسی را از جریان باخرب نسازد، و گفت: 

 هنگام، آن جوان را از زندان بریون بیاور...

 جوان را از زندان آزاد کردند و عبداهلل شبش از رقه رفت...

 پرسید...ی تو میهنگامی که از زندان آزاد شد به وی گفتند: عبداهلل بن مبارک اینجا بود و درباره

هنگامی که او را مالقات کرد،  جوان در پی عبداهلل برآمد و سه منزلگاه پس از رقه به وی رسید...
عبداهلل گفت: کجا بودی پسر؟ تو را در مسافرخانه ندیدم؟ گفت: به سبب دینی که بر گردن داشتم به 

 زندان بودم...

گفت: پس چگونه آزاد شدی؟ جوان گفت: مردی آمد و دینم را پرداخت کرد و تا وقتی آزاد شدم این 
 دانستم...را منی

برای اینکه توفیقت داد تا دینت را ادا کنی ستایش بگو... سپس از هم جدا  عبداهلل گفت: خدا را
 شدند...
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*  *  * 

 صدقه در رمضان انواع گوناگونی دارد...

 از مجله دادن غذا:

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ   ڦ ڦ    ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ چ

 19چ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ  ڇ ڇ   ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ

( ما برای خشنودی اهلل است  ۶دهند ))اهلل( بینوا و یتیم و اسری را خوراک میو به ]پاس[ دوستی او »
( ما از پروردگارمان از روز عبوسی 9خواهیم )دهیم و پاداش و سپاسی از مشا منیکه به مشا غذا می
( پس اهلل ]هم[ آنان را از آسیب آن روز نگاه داشت و شادابی و شادمانی به 11سخت هراسناکیم )

 «...( و به ]پاس[ آنکه صرب کردند هبشت و پرنیان پاداششان داد11رزانی داشت )آنان ا

ای مردم... سالم را افشا  »حاکم نیشابوری روایت کرده که رسول خدا ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ فرمود: 
 «...کنید و غذا دهید و صله ارحام به جای آورید تا به سالمتی وارد هبشت شوید

 دانستند...ا دادن را جزو عبادات میصاحلاِن این امت غذ

هر مومنی که مومنی »ترمذی با سند حسن از رسول اهلل ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ روایت منوده که فرمود: 
خوارند، و هر کس مومنی را در های هبشت میدیگر را در گرسنگی غذا دهد، خداوند نیز او را از میوه

 «...نوشاندخمتوم میتشنگی آب دهد، خداوند او را از رحیق 

 دار نیز یک نوع غذا دادن است...افطار روزه

 کرد مگر مهراه با یتیمان و بینوایان...ابن عمر ـ رضی اهلل عنهما ـ افطار منی

داری را افطار هر کس روزه»اند که پیامرب خدا ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ فرمود: امحد و نسائی روایت کرده
 «...شوددار چیزی کم منیخواهد داشت، جز آنکه از پاداش آن روزهدهد ماننِد اجر او را 

*  *  * 

                                                           

 12-۶ـ انسان: 19
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 یکی از هبرتین طاعات، نشسنت در مسجد پس از مناز صبح تا طلوع خورشید است...

آورد امام مسلم روایت منوده که رسول خدا ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ پس از آنکه مناز صبح را به جای می
 کرد...ست تا آنکه خورشید طلوع مینشدر منازگاه خود می

هر کس »مهینطور نزد ترمذی با سند صحیح روایت است که پیامرب خدا ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ فرمود: 
مناز صبح را با مجاعت به جای آورد، سپس برای ذکر خداوند تا طلوع خورشید بنشیند، آنگاه دو 

 «...امِل کامِل کامل را خواهد داشتی کرکعت به جای آورد، مهانند اجِر یک حج و عمره

 ی روزهای سال است، چه رسد به رمضان!این فضیلت در مهه

*  *  * 

 از دیگر اعمال بافضیلت در رمضان، عمره است...

ای در رمضان معادل عمره»در صحیحنی روایت است که پیامرب خدا ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ فرمود: 
 «...یک حج مهراه من»و در روایتی دیگر: « یک حج است

*  *  * 

 یکی دیگر از هبرتین عبادات، اعتکاف است...

پردازد و خاضعانه کند... خاشعانه با او به راز و نیاز میعبادتی که بنده در آن با پروردگارش خلوت می
 کند...مناید... و دنیا را پشت سر رها میبه گناهانش اعرتاف می

اش بر آن پایبند بود... سنت ی زندگیصلی اهلل علیه وسلم ـ در مههآن عبادتی است که پیامرب خدا ـ 
 اعتکاف...

اعتکاف یعنی ماندن در مسجد و خارج نشدن از آن به قصد تقرب به خداوند متعال... در این حالت 
 شود...شود مگر به سبب ضرورت، و در غری این صورت باطل میشخص از مسجد خارج منی

نشست، اما در آخرین سال  علیه وسلم ـ هر رمضان را ده روز به اعتکاف میپیامرب خدا ـ صلی اهلل
 اش بیست روز اعتکاف منود، چنانکه خباری روایت کرده است...زندگی



 3۱    نه بندگان رمضان

 

اعتکاف مورد نظر شرع نه آن اعتکافی است که مساجد را تبدیل به خوابگاه کند... یا جمالس 
 نشینی و رستواران و خنده و گپ و گفتگو...هم

 شود...چننی اعتکافی تنها باعث سنگدلی بیشرت می

شود و دستان متضرعان به اعتکاف مطلوب آنی است که در آن اشک از چشماِن خاشعان جاری می
ای از آن رود... اعتکافی که در آن انسان متام تالش خود را به کار برد و حتی حلظهسوی آمسان باال می

 را در غری طاعت هدر ندهد...

دار ـ زبانش مهیشه به ذکر خداوند مشغول ته است شخص معتکف ـ و به طور کلی شخص روزهشایس
ترین آن آیا مشا را از هبرتین کارهایتان و پاک»فرماید: باشد... زیرا رسول خدا ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ می

نسازم، ]چیزی که[ کند، آگاه نزد پروردگارتان... و عاملی که بیش از هر چیز درجاتتان را افزون می
شان را برایتان هبرت از خبشش طال و نقره است و هبرت از آن است که با دمشنتان روبرو شوید و گردن

 «تان را بزنند؟بزنید یا گردن

 گفتند: آن چیست ای پیامرب خدا؟

 20«یاد اهلل عزوجل»فرمود: 

روز بیش از دوازده هزار بار نویسد که ابوهریره در شبانه می« لطائف املعارف»عالمه ابن رجب در 
 کنم...گفت... سبب این ذکر بسیار را از او پرسیدند؛ گفت: با آن خود را از آتش آزاد میتسبیح می

های اسالم بر من بسیار نشنی گفت: ای رسول خدا... شریعتنزد حاکم روایت است که عربی بادیه
 «...یشه زبانت از ذکر خدا تر باشدمه»شده... چیزی به من بگو که به آن چنگ زمن... فرمود: 

 فرماید:و خداوند متعال می

 21چ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ       ۆ ۇ ۇ چ

                                                           

 ـ حاکم آن را ختریج منوده و صحیح دانسته است.20
 3۱ـ احزاب: 21
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کنند؛ اهلل برای آنان مغفرت و پاداشی بس بزرگ آماده و مردان و زنانی که اهلل را بسیار یاد می»... 
 «...ساخته است

 .دار مهیشه مشغول اذکار باشد..بنابراین شایسته است که روزه

هر که روزه و اعتکاف و قیامش چننی باشد امید است که در این ماه بزرگ به فضل و توفیق اهلی خریی 
 عظیم به دست آورد...

ی ده برابر هبرتین ذکر، قرائت قرآن است، زیرا هر حرف آن یک پاداش دارد و هر پاداش به اندازه
کند... شکی در این نیست که اکتفا یاست... مهچننی قرآن در روز قیامت برای یاران خود شفاعت م

 کاری است...ی پایانی رمضان واقعا تفریط و کمبه تنها یک بار ختم قرآن در این دهه

*  *  * 

را بسیار اجنام دهد، مانند منازهای سنت  22ی مطلق و مقیددار منازهای نافلهمهچننی شایسته است روزه
 راتبه و مناز ضحی و دیگر منازها...

لم روایت کرده است که رسول خدا ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ خطاب به ثوبان ـ رضی اهلل عنه ـ امام مس
بری مگر ای منیی بسیار برای خداوند اهتمام بورز چرا که تو برای خداوند سجدهبه سجده»فرمود: 

 «...ازدسبرد و یک گناه از گناهانت را پاک میی آن تو را یک درجه باال میآنکه اهلل به واسطه

مهچننی امام مسلم از ربیعة بن کعب ـ رضی اهلل عنه ـ روایت کرده که گفت: من شب را مهراه پیامرب ـ 
کردم... پس به من  ماندم و برایش آب وضو و دیگر نیازهایش را فراهم میصلی اهلل علیه وسلم ـ می

چیز دیگر »گفت:   ات را در هبشت خواهامن...گفتم: از تو مهراهی«... از من خبواه»گفت: 
ی بسیار یاری  پس مرا ]در این درخواست[ با سجده»خواهم... فرمود: گفتم: مهنی را می« خواهی؟منی
 «...کن

 اعتکاف و مناز از فضل بسیاری عظیمی برخوردارند...

                                                           

ی مقید مانند منازهای قبلیه و بعدیه و مناز ی مطلق منازهای مستحبی هستند که دلیل خاصی ندارد، و منازهای نافلهـ نافله22
 ضحی.
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مناز مرد در مجاعت بر »امام مسلم روایت کرده است که پیامرب خدا ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ فرمودند: 
اش بیست و پنج درجه برتری دارد... و چننی است که اگر به زیبایی وضو گرید از او در خانه و مغازهمن

دارد مگر آنکه به سبب و سپس برای مناز و نه هیچ قصد دیگری ]از خانه[ بریون شود، گامی بر منی
که مناز را به شود... و هنگامی  ای بر درجاتش افزوده شده و گناهی از گناهانش پاک میآن درجه

گویند که: خداوندا بر وی جای آورد، تا هنگامی که در جای خود نشسته فرشتگان بر وی درود می
درود فرست... خداوندا او را رمحت کن... و تا هنگامی که در انتظار مناز است، در حال مناز 

 «...است

شود، چه درجات شخص می اگر راه رفنت به سوی مناز و انتظار آن چننی باعث باال رفنت ارزش و
 ی ماندن در مسجد و اعتکاف چندین روزه و انتظار منازها در پی یکدیگر؟توان گفت دربارهمی

اند در حالی که پیامرب ـ صلی عجیب است کار مسلمانان! اعتکاف را ترک گفته»گوید: امام زهری می
 «...را ترک نکرداهلل علیه وسلم ـ از وقتی که به مدینه آمد تا هنگام وفاتش آن 

هر کس نیت کرد که ده شب آخر رمضان را اعتکاف مناید، پیش از غروب خورشید روز بیستم رمضان 
 آید...شود و پس از غروب خورشید شب عید از آجنا بریون میوارد مسجد حمل اعتکاف خود می

اید... شب و هر کس در ده شب آخر رمضان تالش خود را بکند امید است که شب قدر را درک من
 قدر بزرگرتین شب رمضان و هبرت از هزار ماه است...

هر کس شب قدر را از روی امیان و »در صحیحنی آمده که پیامرب ما ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ فرمود: 
 «...شوداش آمرزیده میاحتساب ]اجر[ به پا دارد، گناهان گذشته

کرد تا در پی آن باشند یاران خود را نیز امر می جست وپیامرب ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ شب قدر را می
کرد به این امید که شب قدر را به ی پایانی رمضان از خواب بیدار میی خود را در دههو خانواده

 دست آورند...
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در صحیح از ام املومننی عائشه ـ رضی اهلل عنها ـ روایت است که از رسول خدا ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ 
ای و بگو: خداوندا تو خبشاینده»یامرب خدا؛ اگر شب قدر را درک منودم چه بگومی؟ فرمود: پرسید: ای پ

 «...23خبشش را دوست داری، پس مرا ببخش

*  *  * 

کنیم که خبشنده است و خبشایش را دوست دارد... دار... ما پروردگاری را عبادت میمردان و زنان روزه
 یش از جمازاتش است...رمحتش از خشمش پیشی گرفته و مغفرتش پ

ی متقیان و دوست دارد بندگانش اگر گناه کردند به سرعت به مست او باز گردند... چرا که توبه نشانه
 عادت صاحلان است....

ای مردم به سوی اهلل توبه کنید که من »امام مسلم روایت کرده پیامرب خدا ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ فرمود: 
 «...کنمتوبه می هر روز صد بار به سوی او

کند... پس تالش کن تا یکی از آنان های رمضان کسانی را از آتش جهنم آزاد میو خداوند در شب
 باشی! 

اند تا به خود برسند... چرا که میان رمضان فرصتی است برای کسانی که در مناِز خود کوتاهی کرده
 انسان و کفر یا شرک چیزی نیست جز ترک مناز....

 ی است برای کسانی که گرفتار دود هستند، تا توبه کنند...رمضان فرصت

اند تا دوباره آن را از سر  رمضان فرصتی است برای آنان که روابط خویشاوندی خود را قطع کرده
 شود...ی خویشاوندی، وارد هبشت منیی رابطهگریند... و هیچ قطع کننده

 ی آن را نفرین کرده است...سه آیه قطع کنندهی رحم منوده و در خداوند در نوزده آیه امر به صله

بنابراین هر کسی که میان او و یکی از خویشانش یا یکی از مسلمانان کینه و کدورتی هست به سرعت 
هامیان نیز از کینه و نفرت روزه  اند، قلبهامیان از غذا روزه گرفتهآن را اصالح مناید... حال که شکم

 گریند...
                                                           

 «.إِنََّك َعُفوٌّ حتُِبُّ اْلَعْفَو فَاْعُف َعِّن اللَُّهمَّ »ـ 23
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*  *  * 

فرصتی است برای آنان... و مهینطور فرصتی است برای کسانی که با حرام به جتارت بر آری رمضان 
 فروشند...های نامناسب میخیزند... دخانیات و جمالت فاسد و قلیان و یا نوارهای ترانه و لباسمی

مورد این فرصتی است تا از کارشان دست بردارند و توبه کنند و بدانند خداوند هر چیز کوچکی را نیز 
 دهد...حماسبه قرار می

های بنده در روز قیامت از جای خود و هر بدنی که با حرام رشد کند، به آتش سزاوارتر است... و گام
ی مالش بپرسند که از کجا به دست آورده و در چه راهی خرج خورند تا آنکه از وی دربارهتکان منی
 منوده...

*  *  * 

، تا از گناهانی توبه کنیم که ممکن است تا قرب نیز ما را مهراهی  ی مارمضانی فرصتی است برای مهه
 کنند...

مانند و مریمی، اما گناهان ما پس از ما زنده میشوند... ما میآری... گناهانی که مهراه ما وارد قرب می
 کنند...ی اعماملان را مهچنان پر میپرونده

آورند... یا کسانی که ای به دست میحرام رسانهمنظورم گناهان کسانی هستند که با فروش حمصوالت 
هایی برای فروش جمالت فاسد یا مشروبات اندازند، یا مغازهپاتوقی برای مجع شدن گناهکاران راه می

 الکلی و سیگار و دخانیات...

هر کس به گسرتش و اجنام این گناهان یاری رساند با اصحاب آن در گناه آن شریک است، و هر کس 
گمراهی فرا خواند گناِه آن و گناِه کسانی که تا قیامت آن را اجنام دهند بر گردن وی خواهد   به سوی
 بود...

خوش به حال کسی که وقتی مبرید گناهانش نیز مهراه او مبریند... و وای بر  »گوید: ابوحامد غزالی می
.. در قربش به سبب ماند.مرید و گناهانش صد سال یا دویست سال، یا بیشرت، باقی میکسی که می
 «...گریدی آن مورد پرسش قرار میبیند و تا وقتی باقی مباند دربارهآن عذاب می
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 فرماید:خداوند متعال می

 24چ ەئ  ائ ائ ى ى ې ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋچ

اند با آثار ]و اعمال[شان درج سازمی و آنچه را از پیش فرستادهاین ماییم که مردگان را زنده می»
 «امی...ای روشن برمشردهچیزی را در کارنامه کنیم و هرمی

اند، ثبت تر اجنام دادهاند نیز مانند کارهایی که پیشیعنی آنچه از آثار اعمال خود به جای گذاشته
 کنیم...می

*  *  * 

 اما از رمحت اهلل ناامید نشو چرا که درهای رمحت او باز است...

شود... شود و درهای آتش بسته میبرایشان گشوده می از کسانی باش که ]در این ماه[ درهای هبشت
 رود در حالی که گناهانشان آمرزیده شده و خطاهایشان خبشوده...از کسانی باش که رمضان می

خوار و ذلیل شد... خوار و ذلیل شد... خوار و ذلیل »فرماید: پیامرب ما ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ می
 «...اما مورد آمرزش قرار نگرفتشد... آنکه رمضان را درک منود، 

*  *  * 

 دار...مردان و زنان روزه

ترین چیزی که باید این ماه را برای آن غنیمت بدارمی، نصیحت مردم و دعوت آنان به سوی اهلل مهم
 است...

ها به آن عادت ها دست از گناهانی که در دیگر ماهاند و بسیاری از آنمردم به سوی خری روی آورده
 اند... اما آیا از این فرصت استفاده خواهیم کرد؟ند، کشیدهداشت

ای که در اند یا موعظهای که شنیدهاند... به سبب آیهچه بسیارند گناهکارانی که در این ماه توبه کرده
 قلبشان اثر هناده...

                                                           

 12ـ یس: 24
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ی تو به واسطه اینکه خداوند»امام مسلم از رسول خدا ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ روایت کرده که فرمودند: 
و ترمذی روایت منوده که پیامرب خدا ـ صلی «... یک نفر را هدایت کند برایت از شرتان سرخ هبرت است

اش و ماهیان، ها و زمنی و حتی مورچه در النهاهلل و فرشتگانش و اهل آمسان»اهلل علیه وسلم ـ فرمود: 
 .«..فرستنددهد درود میبر کسی که خری را به مردم یاد می

 اش شود...چه بسا سخنی که دعوتگر آن را به زبان آورد و سبب هدایت شنونده

ممکن است انسان سخنی را از روی خشنودی خداوند به زبان آورد و به آن امهیتی ندهد اما خداوند به 
 سبب مهان یک سخن تا روزی که آن بنده به مالقاتش رود از وی خشنود گردد...

 نویسد:به نقل از عبدالواحد بن زید می« توبه کنندگان»ابن قدامه در کتاب خود 

 ای برد...سوار بر کشتی بودم که باد ما را به سوی جزیره

 کرد...در آن جزیره مردی را دیدمی که بتی را عبادت می

پرستی؟ او به بت اشاره کرد... گفتیم: ما در کشتی خود کسی دارمی که به او گفتیم: ای مرد... چه می
 ی عبادت باشد...ند مانند این بت را بسازد... این خدایی نیست که شایستهتوامی

 پرستید؟گفت: پس مشا چه می

 گفتیم: اهلل...

 گفت: اهلل چیست؟

گفتیم: او کسی است که عرشش در آمسان است و قدرتش در زمنی و قضا و فرمانش در میان زندگان 
 و مردگان...

 د؟گفت: چگونه نسبت به او آگاهی یافتی

 ای گرامی فرستاد و او ]ما را[ آگاه ساخت...گفتیم: آن پادشاه به سوی ما فرستاده

 گفت: آن پیامرب چه کرد؟

 گفتیم: رسالتش را اجنام داد و سپس خداوند او را از میان ما برد...
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 ای باقی نگذاشت؟گفت: آیا میان مشا نشانه

 گفتیم: آری... کتاب پادشاه را نزد ما باقی گذاشت...

 گفت: کتاب پادشاه را به من نشان دهید... باید کتاب خوبی باشد...

ای از قرآن را برایش خواندمی... دامن... پس سورهبرایش مصحف را آوردمی... گفت: خواندن آن را منی
 گریست تا آنکه سوره را به پایان رساندمی...خواندمی و او میما می

 ته مورد سرپیچی قرار نگرید...گفت: شایسته است کسی که این سخن را گف

سپس اسالم آورد و او را مهراه خود سوار بر کشتی منودمی و احکام اسالم و چند سوره از قرآن را به او 
 یاد دادمی...

به راه افتادمی... شب شد و خواستیم خبوابیم که پرسید: ای قوم... این خدایی که مرا به سویش 
 خوابد؟راهنمایی کردید، آیا هنگام شب می

 خوابد...ی خدا... او بزرِگ قیومی است که منیگفتیم: نه ای بنده

خوابد؟ سپس به عبادت مشغول خوابید در حالی که موالیتان منیگفت: چه بد بندگانی هستید مشا! می
 شد و ما را ترک گفت...

سرزمنی غریب  هنگامی که به سرزمنی خود رسیدمی به یارامن گفتم: این تازه مسلمان است و در این
 آوری کردمی و به او دادمی...است... برایش چند درهم مجع

 گفت: این چیست؟ گفتیم: برای نیازهایت خرجش کن...

کردم، اما مرا ضایع های این دریا بتی را به جای خداوند عبادت میگفت: ال اله اله اهلل! من در جزیره
سازد؟! سپس رفت و برای خرجی خود شروع به کار  ام رهامی نساخت... آیا در حالی که او را شناخته

 کرد... و بعدها یکی از بزرگرتین صاحلان شد...

*  *  * 
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تر از رسول خدا ـ صلی اهلل اند که هبرت و پاکبه خدا سوگند که زمنی و آمسان کسی را به خود ندیده
 ..علیه وسلم ـ باشد و بر هدایت مردم در هر حال و زمان و مکان، حریص باشد.

پیامرب خدا ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ در هر مکان و در هر حال و زمان، مردم را به سوی خداوند فرا 
 خواند...

مهه را دعوت کرد... کسانی که دوستش داشتند و کسانی که از وی متنفر بودند... کسانی که به او 
 خوبی کردند و کسانی که در حق وی بدی روا داشتند...

داد، بلکه حتی به کودکان و پریان که در جامعه موثر بودند و قدرت داشتند امهیت منی  او تنها به کسانی
 کرد...و بردگان نیز توجه می

 مشارمی؟دار... آیا این ماه را غنیمت میبنابراین، ای مردان و زنان روزه

ها از این خوانا و ترانههاند، و هنرپیشهحال که بازرگانان و بازاریان این ماه را برای جتارت غنیمت مشرده
 کنند، آیا شایسته نیست ما نیز این ماه را برای هدایت مردم غنیمت بدانیم؟فرصت استفاده می

 با یک لبخند، یک سخن نیک، یک پیام، یا یک کتابچه یا یک سی دی...

 ها را برایت بگشاید...امید است که خداوند با یک دعوت صادقانه قلب

ی ما را برای خدمت به دین خود به کار گرید و هدایتگر و راهنمای به امن مههاز خداوند بزرگ خواه
 سوی حق قرار دهد...

*  *  * 

 ی روزه برایتان بیان منامی:ی مهم را دربارهدر پایان مناسب است چند مساله

 ی نخست:مساله

 ...روزه یعنی دست نگه داشنت از مبطالت روزه از طلوع فجر تا هنگام غروب خورشید

ی خود را افطار مناید دست به گناه بسیار بزرگی زده و در هر کس در ماه رمضان بدون عذر شرعی روزه
ی رویایی که دیده بود فرمود: حدیث صحیح وارد شده که رسول خدا ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ درباره
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هایشان از دو سو پاره بسپس مرا بردند و گروهی را دیدمی که با پاهای خود آویزان شده بودند و ل»...
شده بود و خون از آن جاری بود... گفتم: اینها چه کسانی هستند؟ گفتند: اینان کسانی هستند که 

 «...کردندپیش از پایان روزه افطار می

روزه بر هر فرد مسلمان بالغ عاقلی که در شهر خود مقیم است و از موانع روزه مانند عادت ماهیانه و 
 واجب است... نِفاس، پاک است،

مهچننی مستحب است که کودکان را نیز به روزه گرفنت امر کنند، زیرا در صحیح خباری از رُبـَّیع بن ُمَعِوذ 
هایی داشتیم و برایشان عروسکـ رضی اهلل عنه ـ روایت است که گفت: ما کودکان خود را به روزه وا می

دادمی تا وقت افطار ها میردند عروسک را به آنککردمی و هرگاه برای غذا گریه میاز پنبه درست می
 شد...می

شود، تنها در شود و گاه هشیار میروزه بر شخص دیوانه واجب نیست، اما اگر گاه دچار جنون می
 حال هشیاری بر وی واجب است...

کل شود، مانند کسی که به سبب بیماری یا مشاش باطل منیاما اگر در وسط روز دچار جنون شد روزه
 شود زیرا در حالی که عاقل بوده نیت روزه منوده است...اش باطل منیدیگری بیهوش گردید روزه

*  *  * 

دار شب آن را نیت روزه کند، حتی اگر یک حلظه پیش از ی فرض الزم است که شخِص روزهبرای روزه
کسی که شبانه نیت »رمود: داوود روایت منوده که رسول خدا ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ ففجر باشد... ابی

 «...روزه نکند، روزه ندارد

 ی نفِل مطلق نیاز به نیت شبانه ندارد...اما روزه

زیرا امام مسلم از عائشه ـ رضی اهلل عنها ـ روایت منوده که گفت: روزی رسول خدا ـ صلی اهلل علیه وسلم 
 «...امپس من روزه»فرمود: گفتیم: نه. « آیا نزد مشا غذایی هست؟»ـ بر من وارد شد و فرمود: 

ی عرفه و عاشورا هبرت است نیت داشته باشد تا اجرش  ی مستحبِی مشخص مانند روزهاما برای روزه
 تر شود...کامل
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*  *  * 

 ی دوم:مساله

ی قتل اشتباه )غری عمد( ی رمضان و روزهها پی در پی بودن شرط است، مانند روزهبرای برخی از روزه
 ی پی در پی منوده...ع در روز رمضان... مهینطور برای کسی که نیت روزهو ِظهار و مجا 

ها پی در پی گرفنت شرط نیست، مانند قضای رمضان و روزه گرفنت ده روز برای  اما در برخی از روزه
ی ممنوعات احرام و ی فدیهی سوگند، و روزهی کفارهکسی که َهدی )قربانی حج( نیافته است، و روزه

 نذر مطلق برای کسی که نیت نداشته آن را پی در پی بگرید...ی روزه

*  *  * 

های غری واجب، ی عاشورا و عرفه و روز دوشنبه و پنجشنه و دیگر روزههای مستحب مانند روزهروزه
کنند... پیامرب خدا ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ از روزه گرفنت روز مجعه به های فرض را جربان مینقص روزه

خواهد مجعه را روزه  ی هنی کرده، چنانکه نزد خباری و دیگران روایت است... بنابراین هر کس میتنهای
 گرید باید یک روز قبل یا بعد از آن را نیز روزه گرید...

ی روز عید فطر و قربان و ایام تشریق یعنی یازدهم و دوازدهم و سیزدهم ذی احلجه حرام مهچننی روزه
 گرید...ر حج قربانی نیافته که در ِمنٰی روزه میاست، مگر برای کسی که د

 ی سوم:مساله

برای مسافر جایز است که روزه نگرید، چه قادر به گرفنت روزه باشد، چه نباشد، و چه روزه گرفنت برایش 
 سخت باشد و چه نباشد... البته هنگامی که کامال از شهر خارج بشود...

ی روز به شهر خود برسد، در مورد وجوب امساک وی انهاگر مسافر در حالی که روزه نیست در می
ی روز را به احرتام ماه رمضان ماندهتر است که باقیمیان علما اختالف است، اما به احتیاط نزدیک

 دست از خوردن و نوشیدن بکشد...

*  *  * 



4۸ 
 

 بندگان رمحان

تواند است، می تواند روزه گرید یا روزه گرفنت برایش سختای است که با آن منیهر کس دچار بیماری
 روزه نگرید... اما روزه نگرفنت تنها به سبب خستگی یا ترس از بیماری جایز نیست...

 ی امتحانات جایز نیست...مهینطور سهل انگاری در مورد روزه نگرفنت به هبانه

 آورد...اش را به جا میماند تا شفا یابد، سپس قضای روزهبیماری که امید به شفا دارد منتظر می

اما اگر دچار بیماری مزمنی است که امید به شفایش نیست، و مهینطور پرِی ناتوان، به جای هر روز به 
دهد... مهینطور جایز است به سی مستمند یکجا در آخر ماه غذا دهد... یا هر یک مستمند غذا می

 روز به یک مستمند غذا دهد...

انگاری اش را اجنام دهد و به سبب سهلی روزهاما اگر کسی بیمار شود، سپس شفا یابد و بتواند قضا
کند... اش را قضا میقضای آن را تا هنگام وفات به جای نیاورد، یکی از نزدیکانش به جای او روزه

ی ]فرض[ بر  هر کس درگذشت در حالی که روزه»فرماید: زیرا رسول خدا ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ می
 «...گریدگردنش هست ولِی او به جایش روزه می

 دهند...یا از ماِل او به جای هر روز به یک مستمند غذا می

اما کهنساالن و پریانی که مشکل عقلی ندارند ولی از گرفنت روزه ناتوانند به جای هر روز به یک 
 دهند...مستمند غذا می

که گاه ولی کسی که دچار پریی عقلی شده نه روزه بر وی واجب است و نه غذا دادن، و در صورتی  
شود، هر گاه سامل است روزه گرید و هرگاه از نظر عقلی دچار سامل است و گاهی دچار خرفتی می

 مشکل است روزه گرفنت بر وی واجب نیست...

*  *  * 

 ی چهارم:مساله

دار فورا دست از خوردن و نوشیدن بکشد، اما احتیاط و امساک به با طلوع فجر، واجب است روزه
کمرت و بیشرت قبل از اذان بدعت است و تنها الزم است هنگام اذان دست از خوردن   مدت ده دقیقه یا

 و نوشیدن بکشد...
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کند و سنت این است که در افطار عجله کند، یعنی با وارد شدن دار با غروب خورشید افطار میروزه
 وقِت آن فورا افطار مناید...

دا ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ مناز مغرب را در مستدرک حاکم با سند صحیح روایت شده که رسول خ
 بود...کرد، حتی اگر با آب خالی میخواند مگر پس از آنکه افطار میمنی

 کند...دار چیزی برای افطار نیافت با قلب خود نیت افطار میو اگر روزه

*  *  * 

ضی که هر  هر کس به سبب عذری در روز رمضان روزه نگرفت و سبب عذرش آشکار بود، مانند مری
داند بیمار است، اشکالی ندارد به طور علنی خبورد و بنوشد... اما هر کس سبب کس او را ببیند می

 خواری نشود...اش آشکار نبود هبرت است علنا چیزی خنورد تا متهم به روزهروزه

*  *  * 

 ی پنجم:مساله

 های روزه هفت چیزند:باطل کننده

 خوردن و نوشیدن... نخست:

شوند مانند داروهایی که از طریق دهان وارد بدن ارها نیز در معنای خوردن و نوشیدن داخل میبرخی ک
 شود...های مغذی که وارد خون میشوند و مهینطور آمپولمی

سیلنی و تواند جایگزین خوردن و نوشیدن شود و فقط برای معاجله است مانند پنیاما تزریقاتی که منی
رساند چه از طریق ماهیچه باشد یا از طریق رگ... هر چند هبرت انی به روزه منیها، زیانسولنی و واکسن

 است در شب استفاده شود...

ی آن پس از شستشوی کلیه که نیازمند خارج شدن خون از بدن برای پاکسازی و سپس بازگشت دوباره
رود، چنانکه به مشار میاضافه شدن مواد شیمیایی و غذایی مانند قند و امالح است، باطل کننده روزه 

 در فتاوای کمیسیون دائم فتوا آمده است...
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 ی روزه نیست...ی چشمی و گوشی و بریون آوردن دندان و مداوای زخم، باطل کنندهاستفاده از قطره

کند، مهینطور هر مهچننی اسپری آسم و مسواک اگر چیزی از آن را ]آگاهانه[ نبلعد، روزه را باطل منی
 کند...ها روزه را باطل منیها و کرمیق جذب پوستی وارد بدن شود مانند روغنآنچه از طر 

اش را کامل کند، چرا که در واقع خداوند او دار از روی فراموشی چیزی خورد یا نوشید، روزههرگاه روزه
ید بیند باای... اما کسی که او را میرا غذا داده و نوشانده و نه قضایی بر وی هست و نه کفاره

 فرماید:اش کند، چرا که خداوند متعال مییادآوری

 25چ ۇئ وئ وئ ەئ چ

 «...و با یکدیگر بر نیکی و تقوا مهکاری کنید»

 «...هر گاه فراموش منودم مرا یادآوری کنید»و این سخن رسول خدا ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ که: 

اش را افطار کند و قضایش را وزهگناهی نیاز به خوردن روزه داشته باشد، ر هر کس برای جنات جان بی
 به جای آورد، چنانکه در جنات غریق یا آتش نشانی الزم است...

*  *  * 

 ی روزه، مِجاع یا خارج شدن منی از روی شهوت توسط خود شخص است...باطل کننده دومین

اید توبه اش باطل است و بهر کس روزه بر وی واجب است و به عمد در روِز رمضان مجاع منود، روزه
 ...26ی ُمَغلَّظهی روز را امساک کند و هم قضای آن را به جای آورد و هم کفارهمناید و بقیه

 جنس و حیوانات...این حکم هم در مورد مجاع با مهسر است هم برای زنا و متاس جنسی با هم

مجاع کرده  بر اساس فتوای کمیسیون دائم فتوا، هر کس چند بار در چند روز متفاوت در روز رمضان
 باشد، باید به تعداد روزهایی که این کار را در آن اجنام داده است کفاره بدهد...

                                                           

 2ـ مائده: 25
ی مغلظه یعنی: آزاد کردن یک برده، و اگر نبود روزه گرفنت دو ماه پی در پی و اگر نتوانست غذا دادن به شصت ـ کفاره26

 مستمند.
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*  *  * 

شود و جایز است که غسل جنابت و اش وارد منیهر کس در هنگام صبح ُجُنب باشد زیانی به روزه
د اجنام دهد تا مناز غسل حیض و نفاس را به پس از طلوع خورشید موکول مناید، اما باید این کار را زو 

 صبحش قضا نشود...

اش صحیح است، اما کسی که خود کسی که دچار ِاحِتالم )انزال منی در حال خواب( شود روزه
 اش باطل است...ارضایی مناید و منی از وی خارج شود روزه

*  *  * 

دست خود را به   ی روزه، استفراغ به عمد است... کسی که عمدا استفراغ کند مثالباطل کننده سومین
اش باطل است و باید قضای آن را به گلویش وارد کند یا شکمش را فشار دهد تا باال بیاورد، روزه

 اش صحیح است...جای آورد، اما اگر بدون اراده استفراغ مناید روزه

بربد  خلطی که در گلو است اگر پاینی برود اشکالی ندارد اما اگر به دهان وارد شود و سپس آن را پاینی
 شود...باعث باطل شدن روزه می

*  *  * 

ی روزه، حجامت است... گرفنت خوِن بسیار در حال روزه مانند اهدای خون نیز باطل کننده چهارمین
 در حکم حجامت است؛ اما گرفنت کمی از خون برای آزمایش اشکالی ندارد...

شود ـ حتی ر اثر زخم خارج میاما خارج شدن غری عمدی خون مانند خون دماغ شدن یا خونی که ب
 سازد...اگر بسیار باشد ـ به روزه زیانی وارد منی

*  *  * 

است... حیض خونی است که به صورت عادی از زنان  27ی روزه، حیض و نفاسباطل کننده پنجمین
 شود...خارج می

                                                           

 شود.ـ خونی است که پس از حاملگی تا مدتی از زنان خارج می27
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اِز زنی که در حال حیض یا نفاس است اگر شب خونش قطع شود و نیت روزه کند، سپس وقت من
 اش صحیح است...صبح آید بدون آنکه غسل کند، روزه

شود استفاده نکنند، اما اگر زنی از هبرت است زنان از داروهایی که باعث جلوگریی از عادت ماهیانه می
 اش صحیح است...چننی داروهایی استفاده منود و خونش قطع شد و روزه گرفت، روزه

گرید و برای مناز غسل هل روز پاک شد، روزه میزنی که در حال نفاس است اگر پیش از چ
 کند...می

*  *  * 

زن باردار و شریده مهانند بیمار است و برایش جایز است که روزه نگرید و تنها برایش قضای آن روزه 
 الزم است، چه از زیان روزه بر خود و فرزندش برتسد و چه ترسی از آن نداشته باشد...

مهانا خداوند از مسافر، روزه و نیمی از مناز را، و از زن »فرماید: لیه وسلم ـ میپیامرب خدا ـ صلی اهلل ع
 ...28«حامله و شریده، روزه را برداشته است

*  *  * 

 کنند که:هایی که ذکر منودمی تنها در صورتی روزه را باطل میی باطل کنندهمهه

 دار عامل به آن باشد، نه جاهل...ـ روزه

 آن را اجنام ندهد... ـ از روی فراموشی

 ـ از روی اجبار آن را اجنام ندهد...

دار سنت است... مهینطور بوییدن عطر و استفاده از عطر و خوشبویی ی روز برای روزهمسواک در مهه
 دار اشکالی ندارد در صورتی که مستقیما آن را استنشاق ننماید...اشکالی ندارد... خبور نیز برای روزه

*  *  * 

 ی پایانی:مساله
                                                           

 ایت ترمذی. وی آن را حسن دانسته است.ـ به رو 28
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 برخی از آداب روزه:

تالش برای خوردن سحری و هر چه دیرتر خوردن آن... نزد خباری روایت است که پیامرب خدا ـ صلی 
 «...سحری خبورید که در سحری برکت است»اهلل علیه وسلم ـ فرمود: 

 هستند مردم مهچنان در خری»و مهچننی هر چه زودتر خوردن افطاری... نزد خباری روایت است که: 
 «...تا وقتی که در افطار عجله کنند

کرد، اگر پیامرب ـ صلی اهلل علیه وسلم ـ پیش از آنکه مناز مغرب را خبواند، با چند دانه رطب افطار می
 29نوشید...رطب نبود با چند دانه خرما و اگر خرما نیز نبود چند جرعه آب می

الظَّّمُأ َوابـَْتلَِّت الُعروُق َوثـََبَت اأَلجُر إن شاَء  َذَهب»دار پس از افطارش بگوید: سنت است که روزه
 «...ها خیس شدند و اجر آن اگر اهلل خبواهد ثابت گردیدتشنگی رفت و رگ»یعنی:  30«اهللُ 

*  *  * 

ی رمضان و قیاِم آن بر اساس امیان و احتساب، توفیق دهد... و خواهم ما را برای روزهاز اهلل متعال می
شود و گناهانشان آمرزیده... و با آزادی از آتش و به شان پذیرفته میانی بگرداند که روزهما را از کس

 دست آوردن هبشت بر ما منت هند...

 ی مسلمانان را مورد مغفرت خود قرار دهد...و از او مسالت دارم که ما و پدران و مادراِن ما و مهه

رود و سالِم خداوند بر پیامرب ما حممد، و بر اهل بیت و تر و بزرگرت و داناتر است، و داهلل متعال گرامی
 یاران او...

 به قلم دکتر محمد بن عبدالرحمن العریفی

۷۲ /۲ /۲۲۷۷ 

 

                                                           

 ـ به روایت ترمذی.29
 داند.ـ به روایت ابوداوود. دارقطنی سند آن را حسن می30
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