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مقدمه مترجم
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كـه قـرآن، بـراى       ماهى   ؛ماه رمضان است  ) روزه، در چند روز معدود    («

هاى هدايت، و فرق ميان حق و باطل، در آن نـازل            راهنمايى مردم، و نشانه   

پس آن كس از شما كه در مـاه رمـضان در حـضر باشـد، روزه                 . شده است 

و آن كس كه بيمار يا در سفر است، روزهاى ديگرى را به جاى آن،               ! بدارد

هـدف  !  شـما را   خواهد، نه زحمت  خداوند، راحتى شما را مى    ! روزه بگيرد 

 و خدا را بر اينكه شـما را هـدايت         ؛اين است كه اين روزها را تكميل كنيد       

.»! باشد كه شكرگزارى كنيد؛كرده، بزرگ بشمريد

ترين موسم كسب خيرات و بركـات       ماه مبارك رمضان بهترين و بزرگ     

تاب و هدايت بشرى در آن فروفرسـتاده        است، ماهى كه آخرين برنامه عالم     

. در اين ماه بنده مسلمان مهمان خداوند متعال است.شده است
بـراى هـر    . رمضان موسم پرهيزگاران و بـازار تجـارى صـالحان اسـت           
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كااليى بازارى هـست كـه طرفـداران و عالقمنـدان خاصـش انتظـار آن را                 

كشند تا سود فراوانى بدست بياورند، مسلمانان نيز منتظـر فـرا رسـيدن              مى

وردن سود ارزشمند و توشه سـفر آخـرت،         رمضان هستند تا براى بدست آ     

.يعنى تقوا، تالش كنند
ماه رمضان فرصت خوبى است كـه شـخص مـسلمان بتوانـد نيكيهـاى               

درهاى بهشت در رمضان به . فراوانى كسب و براى زندگى ابدى ذخيره كند

دار باز و درهاى جهنم بسته و شياطين بـه غـل و زنجيـر        روى مؤمنان روزه  

.دار و مهمانان خدا آسيبى نرسانند مؤمنان روزهشوند تا بهبسته مى
روزه روش عملى درست ربانى است، روشى كه تأثير بسيار عميقـى در       

روزه . گرداندبازسازى دل و درون دارد و فرد مؤمن را عبد پروردگارش مى 

آموزد، زيرا اين عبادت سرّى است بـين        دار اخالص و پاكدامنى مى    به روزه 

.خدا و بنده
. گـردد ى شـخص مـى    جهاد با نفس است و موجب تقويـت اراده        روزه  

دارد و از تمـام آرزوهـا و اميـالش      دار نفس خود را از سركشى بـازمى       روزه

.كنداش را تقويت مىدارىوسيله خويشتنگذرد و بدينمى
آرايد، قلب را از آلودگيهاى     روزه مسلمان را به زيور حلم و بردبارى مى        

هاى به وجود آمده از بـار گنـاه را از           و حجاب و پرده   گرداند  گناه، پاك مى  

شود كه نور حق در دلها بتابد و جان براى ذكر           دارد و موجب مى   ميان برمى 
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روزه اجتماعى بـودن را   . و دعا و تالوت قرآن و توبه و استغفار آماده گردد          

آيدآموزد، چون با روزه گرفتن، نيازمنديهايى برايش پيش مى    دار مى به روزه 

.شتابدافتد و در حد توان به كمك آنان مىو در نتيجه به فكر نيازمندان مى

هـاى شـياطين را كـه از    گردد و در نتيجه نقشهروزه بر شهوتها چيره مى   

.شكندشوند، در هم مىطريق شهوت اجرا مى
روزه فقط امتناع از خوردن و نوشيدن نيست، بلكه تمامى اعضاى بـدن              

. گناه دورى كنندبايد روزه باشند و از
و (كسى كه سخنان دروغ و عمل كردن به آنها «:  فرمود�پيامبر خدا

را ترك نكند، خداوند هـيچ نيـازى نـدارد كـه او خـوردن و                ) ساير گناهان 

.]ماجهبخارى، ابوداود، ترمذى، نسايى وابن[. »نوشيدنش را ترك كند
. ه باشندروزه آموزش عبادى است كه بايد تمامى اعضاى مسلمان روز

كند، تا آثار ارزشمند    دار يك ماه عبادت كردن را تمرين مى       شخص روزه 

يك ماه در ماههاى ديگر، او را پيوسته براى انجام عبادت كمك كنـد و در                

.ها ببرداش از چشمه زالل معرفت الهى بهرهطول زندگى
رد دادار را در دنيا از انجام گناه بازمىروزه همچون سپرى است كه روزه   

انسان فقط اين جـسم    . كندو در روز رستاخيز او را از آتش جهنم حفظ مى          

اى از جـسم و روح اسـت، روح همـان حقيقـت             خاكى نيست بلكه آميخته   

ماندگار است و جسم قالبى است براى نگهدارى از روح، سزاوار نيست كه            
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انسان در دنيا فقط بخاطر جسم زندگى كند و رسيدگى به روح و تغذيه آن               

اش را تباه سازد و روز قيامت از        ا به باد فراموشى بسپارد و عمر و زندگى        ر

.سرافكندگان باشد
ماه رمضان، ماه پاكيزگى و صيقلى دادن تيرگيهاى درونى است كه بر اثر             

توان در ماه رمـضان بـا تـضرع و          اند، مى گناه بر لوح سفيد قلب نقش بسته      

آمده از گناهان مرهم نهاد     زارى و ريختن اشك ندامت، بر زخمهاى بدست         

هاى اين ماه بخصوص شبهاى آن نهايت بهره را برد، چون           و از لحظه لحظه   

.وقت تنگ است و مسئوليتها سنگين و فرداى روز قيامت بسيار سخت
ما موظفيم هر كار و عبادتى را از روى علم و آگاهى انجام دهيم و هـر                  

بخـش  يار ارزشمند و لذتعبادتى كه از روى بينش و آگاهى انجام گيرد بس  

در زمينه روزه كه يكى از عبادتهاى ارزشمند و به تعبيرى ربـع             . خواهد بود 

روزه . الـصوم جنـه   «اند، اما كتـاب     ايمان است كتابهاى فراوانى نگاشته شده     

، بعـد از مطالعـه،     دكتر خالد بن عبدالرحمن الجريسى      تأليف »سپر پارسايان 

ام روزه بسيار مفيد يـافتم و آن را ترجمـه        آن را در زمينه بيان فلسفه و احك       

كردم تا برادران و خواهران ايمانى با مطالعه آن، در انجـام فريـضه روزه بـا            

.چشمى باز و بينش و آگاهى كافى عمل كنند
انـد، در   بيشتر آياتى كه در متن كتاب آورده شده       : الزم به يادآورى است   

ه دوبـاره آنهـا در مـتن    اند، بخاطر همين از ترجم    فصل نخست ترجمه شده   
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.خوددارى شده است
سازى اين كتاب به هر  خواهم كسانى را كه در آماده     از خداوند متعال مى   

اند تا در اختيار خوانندگان گرامى قرار گيرد پاداش نيك          نحوى تالش كرده  

و سعادتمندى دو جهان را عطا كند و ايـن كـار را خالـصانه بـراى رضـاى              

.از من بپذيردخويش قرار دهد و آن را 
إسحاق دبيري
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سپاس و ستايش خداوند را سزاست كه ما را به دين اسالم راه نمـود و                

 را كه بهترين مردمان است به سوى ما فرستاد، سـپس            �پيامبرش محمد   

با رسالت او حـالل و حـرام را بيـان داشـت و احكـام نمـاز و روزه را بـه         

هم كه معبود راستينى جز خدا وجود ندارد، او دگواهى مى. تفصيل بيان كرد

يگانه است و هيچ انبازى ندارد، فرمـانروا و آگـاه بـه هـر چيـزى اسـت و                   

او بهترين كسى است كـه      . دهم كه محمد بنده و فرستاده اوست      گواهى مى 

كـران  درود و سـالم بـى     . براى پروردگارش نماز گزارده و روز گرفته است       

اش، تا زمانى كـه دنيـا،   ن و ياران نيكوكار و گرامى  خدا بر او باد و بر خاندا      

.تدنياس

كتابِ ارزشمند��������	
او را -بـن عبـدالرحمن    به قلم دكتر خالد�

ديـدم كـه مطالـب را بـه زيبـايى      .  را مطالعه كردم  -موفق و پايدار بگرداند     

گلچين كرده و برگزيده است و به طـور كامـل حـق مطلـب را در مـسايل                   

 روزه، تاريخ فـرض شـدن، حكمـت، واجبـات و شـرطهاى آن،               مربوط به 

هــاى ســنت، قيــام در شــبهاى مــبطالت روزه افــراد معــذور از روزه، روزه

رمضان، شب قدر، و احكام مربوط به زكات فطر همراه با ادله و انتخاب و               
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. تخريج احاديث صحيح و منابع نقل مطالب و نظير اينها را ادا كـرده اسـت            

خداونـد متعـال بـه      .  كتاب در موضوع خود سودمند است      به اميد خدا اين   

هــا و بزرگتــرين ثوابهــا را بدهــد و كوشــش و مؤلــف آن بهتــرين پــاداش

.خداوند داناتر است. هاى او را براى ديگران سودمند بگرداندتالش

.وصلى اللَّه على محمد وآله وصحبه وسلّم

.به قلم عبداللَّه بن عبدالرحمن الجبرين

.ق.هـ25/10/1425
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گفتارپيش

دارش منت نهاد   سپاس و ستايش خداوند را سزاست كه بر بندگان روزه         

و بزرگترين منت و پاداش را در برابـر روزه بـه آنـان وعـده داد و روزه را                    

 و بهشتى   ،وسيله كنترل نفس و سپرى در برابر خواهشهاى نفسانى قرار داد          

هـا نيـست، درِ   ر بهشتبرين و بزرگ را خاص آنان گرداند كه همچون ساي      

دهم كـه  گواهى مى. ها در آن نهفته استآن ريان است، جايى كه راز نعمت   

ى ندارد و   شريكوجود ندارد، او يگانه است و هيچ        معبود راستينى جز خدا     

دهم كـه محمـد بنـده و فرسـتاده     و گواهى مى . پروردگار انس و جن است    

ها و جان.  گرفته استاو بهترين كسى است كه روزه فرض يا سنت  . اوست

هاى مؤمنان به او گرويدند و از او پيروى كردند و با اين پيروى كردن، روان

درود و سالم خـدا بـر او   . از گناهان پاك شدند و در پناه ايمان آرام گرفتند         

 و بـر    ،رو سـنت اسـت    گيـرد و دنبالـه    دارى روزه مـى   باد تا زمانى كه روزه    

گـوى سـبقت را از       براى رسيدن به بهـشت     خاندان و ياران مقرب او باد كه      

.ديگران ربودند

كتابى كه پيش روى خوانندگان گرامى است حاصل تالشـى اسـت كـه              

آورى و مرتب كـردن مربـوط بـه ركـن روزه را             خداوند متعال توفيق جمع   

مقصودم آن بود كه در اين كتاب فضايل و اسـرار روزه            . فراهم و ميسر كرد   
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بـراى انجـام   . ام مربوط به روزه را دنبال كـنم و همچنين مسائل مهم و احك   

ام بـراى انجـام آن      منان استخاره كردم تا اينكـه سـينه       اين كار از درگاه ايزد    

با تصميم جدى و عزمى استوار و با توكل بر خدا براى محقق             . گشوده شد 

اى كـه بـه بـرادران    شدن اين خواسته، به خـاطر محبـت و عـشق و عالقـه        

 در نتيجه احكام مربوط بـه روزه        ،رم، دست به كار شدم    دار داشته و دا   روزه

آورى و در يك كتاب مرتب كردم، سپس با خواست و كمك خـدا              را جمع 

آن را با عنوان     ��������	
گـذارى، فرمـوده    در ايـن نـام    . گذارى كردم  نام ��

 را به فال نيك     �ترين كلمات به او داده شده يعنى محمد       كسى كه كامل  

: دهـد كـه فرمـوده اسـت        از زبان خداوند متعـال خبـر مـى         گرفتم، آنجا كه  

دهم، چـون كـه   پاداش آن را مى  ) مستقيماً(مخصوص من است و من      روزه«

شهوت و خوردن ونوشيدنش را بـه خـاطر مـن رهـا             ) دارىبا روزه (ام  بنده

براى ) براى محافظت نفس از ارتكاب به گناهان  (روزه سپرى است    . كندمى

. دـكنـ ه افطار مـى   ـخوشحالى هنگامى ك  -1:ى هست دار دو خوشحال  روزه

پروردگـارش را مالقـات     ) در روز رسـتاخيز   (خوشحالى هنگـامى كـه      -2

.»تر استدار در نزد خدا از بوى مشك خوشبوى دهان روزه. كندمى
: اين كتاب را بعد از مقدمه، در پنج فصل تنظيم كردم

.داليل قرآنى روزه: فصل نخست

.م و تاريخ فرض شدن آن»صيا«واژه تعريف : فصل دوم
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.هاى رمضانفضايل و اسرار روزه و ويژگى: فصل سوم

.انواع روزه: فصل چهارم

.احكام و مسائل مهم مربوط به روزه: فصل پنجم

 درود - از روى فضل و منتى از جانب خـودش     -خواهم  از خداوند مى  

اى انـس و   كه امـام و پيـشو      -�و سالمش را بر بنده و پيامبرش محمد         

منـدى عمـوم    خواهم اين كارم را مايـه بهـره        همچنين از او مى    -جن است   

.مسلمانان قرار دهد
.بن عبدالرحمن الجريسىدكتر خالد

.ق. هـ1425اول ماه رمضان : رياض
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داليل قرآنى روزه: فصل نخست

������������������������������������}�: فرمايـد مىخداوند
���������� ��!��"#��$��%��&'���� �(��)��
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روزه بر شما نوشته شده،     ! ايداى افرادى كه ايمان آورده    «].187-183: هالبقر[

.  تا پرهيزكار شويد؛گونه كه بر كسانى كه قبل از شما بودند نوشته شدهمان

ا بيمار يا مـسافر  و هر كس از شم !) بايد روزه بداريد  (چند روز معدودى را     

و بر كسانى كه روزه بـراى       ) روزه بدارد (باشد تعدادى از روزهاى ديگر را       

الزم ) همچون بيماران مزمن، و پيرمردان و پيرزنـان،        (؛فرساستآنها طاقت 

 و كسى كـه كـار خيـرى انجـام           ؛مسكينى را اطعام كنند   : است كفاره بدهند  

! ما بهتر اسـت اگـر بدانيـد        و روزه داشتن براى ش     ؛دهد، براى او بهتر است    

 مـاهى كـه قـرآن، بـراى         ؛مـاه رمـضان اسـت     ) روزه، در چند روز معدود    (

هاى هدايت، و فرق ميان حق و باطل، در آن نـازل            راهنمايى مردم، و نشانه   

پس آن كس از شما كه در مـاه رمـضان در حـضر باشـد، روزه                 . شده است 

يگرى را به جاى آن،     و آن كس كه بيمار يا در سفر است، روزهاى د          ! بدارد

هـدف  ! خواهد، نه زحمت شـما را     خداوند، راحتى شما را مى    ! روزه بگيرد 

 و خدا را بر اينكه شـما را هـدايت         ؛اين است كه اين روزها را تكميل كنيد       

و هنگامى كه بندگان من،     ! باشد كه شكرگزارى كنيد    ؛كرده، بزرگ بشمريد  

دعـاى دعاكننـده را، بـه    ! كممـن نـزدي  :) بگو(از تو در باره من سؤال كنند،   

پس بايد دعوت مـرا بپذيرنـد، و        ! گويمخواند، پاسخ مى  هنگامى كه مرا مى   

آميـزش جنـسى بـا      )! و به مقصد برسـند    (به من ايمان بياورند، تا راه يابند        

آنهـا لبـاس    . گيريد، حالل اسـت   همسرانتان، در شب روزهايى كه روزه مى      
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). ينت هم و سبب حفظ يكديگريد     هر دو ز  ( و شما لباس آنها      ؛شما هستند 

و اين كار ممنـوع را   (؛كرديددانست كه شما به خود خيانت مى      خداوند مى 

اكنون بـا آنهـا   . پس توبه شما را پذيرفت و شما را بخشيد  ) ؛داديدانجام مى 

و بخوريد  ! آميزش كنيد، و آنچه را خدا براى شما مقرر داشته، طلب نماييد           

بـراى شـما آشـكار      ) شـب (صبح، از رشته سـياه      و بياشاميد، تا رشته سپيد      

و در حـالى كـه در مـساجد بـه           ! سپس روزه را تا شب، تكميل كنيد      ! گردد

 پـس   ؛اين، مرزهاى الهى اسـت    ! ايد، با زنان آميزش نكنيد    اعتكاف پرداخته 

خداوند، اين چنين آيات خود را براى مـردم، روشـن           ! به آن نزديك نشويد   

.»!گردندسازد، باشد كه پرهيزكار مى

¢���£���¤���¥¦����§���¨���©���������ª»���¬®���}�:فرمايدخداوند مى 
���º���������¹���̧ ���¶µ���́ �����³���²����±���°���̄��¼���»���¾���½����À���¿����Á���Â
���������Î���Í���Ì���Ë���Ê���É���ÈÇ���Æ���Å����Ä���ÃÒ�����Ñ���Ð����Ï���×���Ö���Õ���ÔÓ���

����ê����é���è���ç����æ���å���äã���â���á���àß��Þ����Ý���Ü���Û����Ú���Ù���Ø
����õ���ô���ó���ò���ñ���ð���ï���î���íì���ëz.]196:هالبقر.[

و (و اگر محصور شـديد،  ! و حج و عمره را براى خدا به اتمام برسانيد      «

بـستن،  حـرام مانعى مانند ترس از دشمن يا بيمارى، اجازه نداد كه پـس از ا        

ذبح كنيد، و از احرام خـارج       (آنچه از قربانى فراهم شود      ) وارد مكه شويد،  
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و در قربانگاه (و سرهاى خود را نتراشيد، تا قربانى به محلش برسد )! شويد

و (و اگر كسى از شما بيمار بود، و يا ناراحتى در سـر داشـت،                )! ذبح شود 

اى از قبيل روزه يا صـدقه       فارهبايد فديه و ك   ) ناچار بود سر خود را بتراشد،     

در امان بوديد، هـر     ) از بيمارى و دشمن   (و هنگامى كه    ! يا گوسفندى بدهد  

كس با ختم عمره، حج را آغاز كند، آنچه از قربـانى بـراى او ميـسر اسـت              

روز هنگـامى كـه     و هر كه نيافت، سه روز در ايام حج، و هفت          )! ذبح كند (

اين بـراى كـسى     ) البته. (ه روز كامل است   اين، د ! گرديد، روزه بدارد  باز مى 

اهـل مكـه و اطـراف آن    (است كه خانواده او، نـزد مـسجد الحـرام نباشـد             

.»!كيفر استو بدانيد كه او، سخت! و از خدا بپرهيزيد). نباشد

���L����K���J���IH����G���F���E���D���C���������B���A}�:فرمايدمىو  
���S��R��Q��P��O��N�MT����V�U��W����[���������Z���Y

_����̂ �]�\`abf�e��cihg��
jkl��mn�opt���sr���q����v���u���

���b���a���̀ ���_����~���}|���{���z���y���x���wz.
هيچ فرد باايمانى مجاز نيست كه مؤمنى را بـه قتـل برسـاند،              «].92: النساء[

) و در عـين حـال،      (؛خطا و اشتباه از او سر زند      مگر اينكه اين كار از روى       

كسى كه مؤمنى را از روى خطا به قتل رساند، بايد يك برده مـؤمن را آزاد                 
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و .  مگر اينكه آنها خونبهـا را ببخـشند       ؛كند و خونبهايى به كسان او بپردازد      

، ولى مقتول   )و كافرند (اگر مقتول، از گروهى باشد كه دشمنان شما هستند          

و پـرداختن خونبهـا     (بايد يك برده مـؤمن را آزاد كنـد          ) تنها(وده،  باايمان ب 

و اگر از جمعيتى باشد كه ميـان شـما و آنهـا پيمـانى برقـرار                 ). الزم نيست 

آزاد ) نيـز (است، بايد خونبهاى او را به كسان او بپردازد، و يك برده مؤمن              

در پـى   ندارد، دو ماه پـى      ) به آزاد كردن برده   (و آن كس كه دسترسى      . كند

و خداوند، دانا و   . توبه الهى است  ) يك نوع تخفيف، و   (اين،  . گيردروزه مى 

.»حكيم است

»���ª©¨���§���¦¥����¤£���}�:فرمايـد مى
�¬���°����¯®�����º���¹����¸���¶���µ���´���³���²����±

���½���¼�������������»¾À���¿Á���Â���Ã���Ä�������ÆÅ���ÇÈ�É����������
���Ê����×���Ö����Õ���Ô���Ó���Ò�����Ñ����Ð���ÏÎ����Í���ÌËz.
) و خالى از اراده،(خداوند شما را بخاطر سوگندهاى بيهوده      «].89: هالمائد[

محكـم  ) از روى اراده  ( ولـى در برابـر سـوگندهايى كـه           ؛كنـد مؤاخذه نمى 

گونه قسمها، اطعام ده نفر مـستمند، از        كفاره اين . نمايدايد، مؤاخذه مى  دهكر

 يا لباس پوشاندن بر آن ؛دهيدغذاهاى معمولى است كه به خانواده خود مى   

 و كسى كه هيچ كدام از اينها را نيابد، سه           ؛ و يا آزاد كردن يك برده      ؛ده نفر 
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 هنگامى كه سـوگند      اين، كفاره سوگندهاى شماست به     ؛گيردروز روزه مى  

و (و سـوگندهاى خـود را حفـظ كنيـد     ). نماييدو مخالفت مى (كنيد  ياد مى 

كنـد، شـايد    خداوند آيات خود را اين چنين براى شما بيـان مـى           !) نشكنيد

.»!شكر او را بجا آوريد

���µ���´���³²���±����°���¯���®���¬���«���ª¶���¸���}�:فرمايدمى
����¾���½���¼���»���º���¹����É���������È���Ç���Æ���Å���Ä���Ã���Â���Á���À���¿��

Ù���Ø���×Ö����Õ���Ô���Ó���ÒÑ���Ð���Ï���Î���Í���Ì���Ë���Ê���Û���Ú���
����â���á���à���ß���Þ���ÝÜz.]95: هالمائد.[

در حال احرام، شكار نكنيد، و هـر كـس   ! ايداى كسانى كه ايمان آورده   «

اى معـادل آن از چهارپايـان       ساند، بايـد كفـاره    از شما عمدا آن را به قتل بر       

 و  ؛اى كه دو نفر عادل از شما، معادل بودن آن را تصديق كنند             كفاره ؛بدهد

اطعـام  ) بـه جـاى قربـانى،   ( يـا  ؛كعبـه برسـد  ) حريم(به صورت قربانى به  

.  يا معادل آن، روزه بگيـرد، تـا كيفـر كـار خـود را بچـشد                 ؛مستمندان كند 

 كرده، ولى هر كـس تكـرار كنـد، خـدا از او انتقـام                خداوند گذشته را عفو   

.» و خداوند، توانا و صاحب انتقام است؛گيردمى

p���v������u���t���s���r���q������y���x���wz}�:فرمايدمىو 
|���{_���~}����̀ ������k���j������i���h���g���f���e���d���c���ba����
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�n���m�����l�op�qs���rt�����u�vwx����yz�{
���§���¦���¥���¤����£¢���¡�������~}���|z.]4-3:هالمجادل.[

 خـود بـاز     ءكننـد، سـپس از گفتـه      كساني كه همسران خود را ظهار مي      «

اي را آزاد كنند، ايـن      گردند، بايد پيش از آميزش جنسي آنها با هم، برده         مي

شـويد، خداونـد بـه آنچـه انجـام           كه به آن انـدرز داده مـي        دستوري است 

نداشته باشد دو   ) ايآزاد كردن برده  (و كسي كه توانائي     . دهيد آگاه است  مي

ماه پياپي قبل از آميزش روزه بگيرد، و كسي كه اين را هم نتوانـد، شـصت                

مسكين را اطعام كند، اين بـراي آن اسـت كـه بـه خـدا و رسـولش ايمـان               

اينها مرزهاي الهي است، و كساني كه با آن مخالفت كننـد عـذاب              بياوريد،  

.»دردناكي دارند

بدون شك اين نـصوص قرآنـى خالصـه آنچـه را كـه              ! خواننده گرامى 

شخص مـسلمان بـراى آگـاهى از احكـام روزه بـه آن نيازمنـد اسـت، در                   

 اين احكام را به طور مفصل توضـيح داده و           �اند و سنت پيامبر   برگرفته

اما من در اين كتاب به بيان آيات ارجمنـدى كـه در مـورد    . كرده استبيان  

ام؛ چون احاديث صحيح و حسنى كـه دربـاره          اند اكتفا كرده  روزه نازل شده  

الى كتاب به برخى اند، احاديثى كه در البهروزه وجود دارند بسيار و فراوان

حاديـث از بـس   پوشـيده نمانـد كـه ايـن ا       . اماز آنها استدالل و استناد كرده     



0� 1�2 �3  45#1
٢٣

هـا  ها، جوينده را براى بررسـى تمـامى آن        گيرى و جستجوى آن   زياداند پى 

هـدف  . ناتوان خواهد كرد، حتى اگر تمام توانش را در آن راه به كار گيـرد              

بنابراين به بيان . گويى استگيرى و خالصهدر اين كتاب تا حد امكان آسان  

شود، اكتفـا   دن روزه مى  احاديثى كه سبب آگاهى يافتن مسلمان از فرض بو        

.شده است
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تعريف صيام و تاريخ فرض شدن آن: فصل دوم

صيام در لغت به طور مطلـق بـر امـساك و خـوددارى از انجـام كـارى              

. كند، يعنى دست نگه داشتن از انجـام تمـامى كارهـا و گفتارهـا              داللت مى 

دار هم به خاطر امساك و خوددارى از بر آوردن شهوت شكم           شخص روزه 

. فرج، صائم ناميده شده استو

مسافر هرگاه از ادامه حـركتش بـاز بمانـد و توقـف كنـد صـائم گفتـه                   

كـالم  . شـود كسى كه از سخن گفتن سكوت كند صائم گفتـه مـى           . شودمى

���P���O������N���M���L}�: خداوند هم در اين آيـه بـه ايـن معنـا اسـت             
����T���S���R���Qz.]26: مريم.[

 بنابراين امـروز بـا هـيچ        ؛اماى نذر كرده  حمان روزه من براى خداوند ر   «

.»گويمانسانى هيچ سخن نمى

شـود آن   مـى سـرباز زنـد، گفتـه     هرگاه اسب از خوردن علف    همچنين

شـود آن مىنكند گفتهخود بايستد و حركتهرگاه در جاى  .  است »صائم«

راكـد   بـه معنـاى      »صـوم المـاء   «. ايستاده است ) توقفگاهش (»مصامش«در  

.ايستادن آب است
ــريح « ــوم ال ــت    »ص ــاد اس ــدم وزش ب ــرفتن و ع ــاى آرام گ ــه معن .  ب
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 به معناى ايـستادن خورشـيد كمـى قبـل از زوال در وسـط                »الشمسصوم«


�����������������.است) بر روى خط استوا   (آسمان  �����	
����	�� !"!#���$����%	
&
'�()��*�+&,-��./01
��2�345�

 شرع، كـسى كـه عبـارات و مطالـب فقهـا را در               در اصطالح  »صيام«اما  

گيرى كند، نظر همه آنان را در تعريف صوم مقيد به يك             پى »صوم«تعريف  

حتى عبارات تعريف نيز تقريبـاً يكـسان و نزديـك هـم             . معنا خواهد يافت  

»صـيام «: ام كـه  ها اين تعريف را برگزيده    من از ميان همه اين تعريف     . است

كنـد،  ارى از آنچه كه به شكلى روزه را باطـل مـى  به معناى امساك و خودد   


	7%6/���������.باشدمى��8�9�1
: !;5�
:معناى اين تعريف برگزيده اين است

اش صيام به معناى امساك و خوددارى كردن شـخص مكلفـى كـه ذمـه            

مشغول به انجام فريضه روزه است از انجـام چيزهـايى كـه روزه را باطـل                 

لمان بالغ و عاقل و آگاه به وجوب روزه است، كه مكلف همان مس. كنندمى

كننده نيت آن را بكند و توانايى گرفتن روزه را داشته باشد و هيچ عذر مباح

يعنـى  . خوردن روزه نظير مسافرت يا مريضى يا نظير آنها را نداشـته باشـد             

كنـد، نظيـر    خوددارى فرد از به عمد انجام دادن كارى كه روزه را باطل مى            

نوشيدن، يا نزديكى كردن با همسر، يا به عمـد اسـتفراغ كـردن و               خوردن،  

امساك بايد از هنگام طلوع فجر صادق تا غروب خورشيد همان           . نظير آنها 
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.روز ادامه داشته باشد

.»شهر رمضان«معناى 

هاى سـاير   همچنين اسم . ، علَم جنس مركب اضافى است     »شهر رمضان «

ه رمضان به خاطر داشتن دو علـت        كلم. ماهها در جايگاه علم جنس هستند     

، علم بودن و داشتن الف و نون زائد، اسم غيرمنصرف         )گانههاى نه از علت (

براى ايـن بـه آن      .  به معناى سوزاندن گرفته شده     »الرَّمض«رمضان از   . است

شوند، يا از   داران در آن ماه سوزانده مى     اسم نامگذارى شده كه گناهان روزه     

تشنگى گرفته شده است، چون شـتر در ايـن مـاه زيـاد               به معناى    »الرَّمض«

.شودتشنه مى

ــاره واژه »شــهر«امــا واژه  ــد»شــهر«، علمــاى لغــت درب .  دو قــول دارن

 اسم زمانى است كه با رؤيت       »شهر«مشهورترين آنها عبارت است از اينكه       

بعد از كامل شدن بدر و دوباره كـم شـدن از   (شود و تا   هالل ماه شروع مى   

اين مـدت زمـان بـه خـاطر آن شـهر            . يابدان گشتن آن، پايان مى    پنه) آن و 

ناميده شده است چون از بس كه مردم در انجام معامالتشان و تعيين زمـان               

.براى كارهايى معين به آن نياز دارند، شهرت دارند

اسم علَم براى خود هالل مـاه       : همچنان كه زجاج؛ گفته است    : قول دوم 

���. است<=>
�����,�7?2 !325�
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:مراحل فرض شدن روزه
روزه عبــادتى شــرعى و قــانون الهــى اســت كــه در ميــان اهــل كتــابِ 

وجود داشته است، همان طور كه قرآن بر صدق ايـن گفتـار داللـت               گذشته

�}�:دارد���������������������������"�����!
������� ���%���������z.]ترجمه آن گذشت (].183: هالبقر.(

سپس دين اسالم آمد، تا فرض بودن روزه در آن به شكلى كامل مستقر              

كرد كه فرض شدن ايـن فريـضه در         حكم خداوند طلب مى   . و پابرجا شود  

چنين وضـعيتى در اسـتقرار سـاير        . مراحل مختلف و به تدريج كامل گردد      

ها، به خاطر مهر و محبتى     تدريجى فرض شدن   اين. ها هم پابرجا بود   فرض

ورزد و بـر آنـان   است كه خداوند نسبت به بندگانش دارد و به آنها مهر مى       

هـا را  كند تا بتوانند آنگيرد و احكام را به تدريج بر آنان فرض مى    آسان مى 

.به آسانى بپذيرند

ـ   الى كتابها پى  كسى كه تدريجى فرض شدن روزه را از البه         د، گيـرى كن

:دآيد آن را مرتب كنتواند به شكلى كه مىمى

 امر به گرفتن سه روز روزه در هـر مـاه قمـرى و روزه                :مرحله نخست 

 برگـرفتن   �و به تأكيد تـشويق كـردن پيـامبر        ) دهم محرم (روز عاشورا   

.روزه عاشورا
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 مـا را بـه گـرفتن روزه در روز           �پيـامبر «:  گويـد  �جابر بن سمره  

. كـرد د و ما را بر آن تشويق و بر پايبندى به آن امر مى             داعاشورا دستور مى  

وقتى كه روزه رمضان فرض شد، نه ما را به گـرفتن روزه در روز عاشـورا                 

5;!�22�A@���.»امر كرد و نه از آن بازداشت و بر پايبندى به آن تأكيد نكرد�
 در هر ماه سه     �آيا پيامبر خدا  :  سؤال كرد  �معاذه عدويه از عايشه     

�2234�A@���. بله: گرفت؟ عايشه گفت، روزه مىروز+
BCD�8��5�
درباره مـشخص كـردن سـه روز روزه در هـر مـاه، آيـا همـان            : پرسش

روزهاى سيزدهم، چهاردهم و پانزدهم هر ماه قمرى است؟

نظر دارند بـر اينكـه    اتفاق- خدا پاداش نيكى به آنان دهد       -فقها  : پاسخ

حنفيـه، شـافعيه و     (جمهـور علمـا     .  اسـت  در هر ماه سه روز، روزه سـنت       

 سـيزدهم،   -نظر دارند كه مستحب اسـت آن سـه روز ايـام بـيض               ) حنابله


	7%6/����������. هر ماه قمرى باشند    -چهاردهم و پانزدهم    ��8��9�1
!; #E5�   ايـن 

انـد، كـه نـور و قـرص مـاه در      بـيض ناميـده شـده   روزها به خاطر آن ايام

پس . د و نور آن بسيار سفيد و روشن است      شوهاى آن روزها كامل مى    شب

نـور مـاه و     (آنها روزهايى هـستند كـه شبهايـشان سـفيد و نـورانى اسـت                

اى «:  فرمود �در حديث آمده كه پيامبر    ). شودخورشيد به هم ملحق مى    

هرگاه خواسـتى سـه روز از مـاه روزه بگيـرى، پـس روز سـيزدهم،              ! ابوذر


	�F.»چهاردهم و پانزدهم روزه بگير�GH�:3!��I��J�+
��5�
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صيام باب«: امام بخارى؛ در صحيح خود اين عنوان را به كار برده است           

.»خمس عشره وه، واربع عشرهثالث عشر: لبيضايام ا

اما در اين مسأله بيان اين مطلب مناسب است كه شخص مسلمان نبايـد    

يـن  معتقد باشد كه ثواب سه روز، روزه از هر ماهى، جز بـا روزه گـرفتن ا                

آيد، بلكه بايد معتقد باشد كه ثواب       روزهاى معين و مشخص به دست نمى      

سه روز با روزه گرفتن سه روز به طور مطلق در هر زمانى از ماه به دسـت                  

گيرد به حساب اين باشد كه آنها سه اگر سه روز ايام بيض روزه مى. آيدمى

 روز، روزه در روز از ماه هستند، نه اينكه معتقد باشد كه سنت است آن سه            

.ايام بيض باشند

مرا بـه انجـام دادن سـه        ) �رسول خدا (دوستم  «:  گويد �ابوهريره

روزه گرفتن سه روز در هـر مـاه، خوانـدن دو ركعـت نمـاز                :چيز امر كرد  


	���G���KL. »و قبل از اينكه بخوابم نماز وتر بخوانم       ) ضحى(چاشت  �B�/A8�M�7N�
22:;�5��@A��&:!2@A���+
�O7	&��5�
 از مراحل فرض شدن روزه، مخير ساختن فرد بـراى روزه            :حله دوم مر

بود و آن هم بعد از امر به روزه گرفتن در           ) دهم محرم (گرفتن روز عاشورا    

�}�:فرمايـد بود، خداونـد مـى    ) يعنى رمضان (روزهاى معدود   �
���������������������������"�!���� �����
��%���&#���$�)(���'�������.���/�����0���1�����-,����+������2*���
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�6���7�5���4�3�8���CD�@:���;��<��=�>��?���9
���F���G�������������H���I���EA����Bz.]ترجمه آن گذشت].184-183: هالبقر .

گـرفتن  روز عاشورا روزه گرفت و به مسلمانان هم بـه           �پيامبر خدا 

روزه آن روز امر كرد؛ اما وقتى كه رمضان فرض شد امر بـه روزه عاشـورا                 

���G��K�2;#!5.ترك شد
پس كسى  . عاشورا روزى از روزهاى خداست    «:  فرمود �پيامبر خدا 

كه بخواهد در آن روزه بگيرد و كسى كه بخواهـد گـرفتن روزه آن روز را                 


	��G��KL. »ترك كند��B/A8�M7N�2;#!�5�@A��22!35�
 رخصت خـوردن روزه در مـاه رمـضان بـراى كـسى كـه                :مرحله سوم 

پـس  . توانايى گرفتن روزه را داشت، اما به جاى آن كفاره بر او واجب بود             

خواسـت  گرفـت و كـسى كـه مـى        خواسـت روزه مـى    هر كس هم كه مـى     

���5�������6���7}�:فرمايدخداوند مى . دادخورد و كفاره آن را مى     مى
��98���3����4z.]ترجمه آن گذشت].184: هالبقر .

 منسوخ شدن اين رخصت در صـورت توانـايى داشـتن            :مرحله چهارم 

ــى    ــد م ــرفتن روزه، خداون ــراى گ ــرد ب ــدف �����������������}�:فرماي
�z.]ترجمه آن گذشت(.]185: هالبقر(.

را دريابد، بايد   ) رمضان(پس هر كس از مسلمانان داخل شدن ماه روزه          
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روزه اين ماه بر او فرض شـده اسـت و هـيچ رخـصتى         . زه بگيرد در آن رو  

در . براى خوردن روزه ندارد، حتى اگر بخواهـد كفـاره روزه را هـم بدهـد       

صورتى كه فرد توانايى گرفتن روزه را داشته باشد، چيز ديگرى جـز روزه              

.گرفتن از او پذيرفته نيست

:  حالـت   رخـصت خـوردن روزه در مـاه رمـضان در دو            :مرحله پـنجم  

نخست بيمارى جسمى كه روزه گرفتن با آن دشوار باشـد، يـا اينكـه روزه               

گرفتن تأخير بهبودى را به همراه داشته باشد و فرد را آزار دهد، يـا اينكـه                  

مسافر بودن، يعنى اينكه هنگام طلوع فجر       : دوم. سبب افزايش بيمارى شود   

ن در اين دو حالت     انسان مسلما . صادق آماده سفر و نيت آن را داشته باشد        

اش را بخورد، سپس قضاى آن تعداد روزها را كه در حالـت             تواند روزه مى

:فرمايـد خداونـد مـى   . بيمارى يا مسافرت خورده است، بـه جـاى بيـاورد          

{���TS���J����K���L�����M���N�������O���P���Q���Rz.]185: هالبقر.[

همين شكل كاملى به صورت تدريجى و گام به گام، در نهايت روزه در    

خداوند با ايـن سـير تـدريجى آسـايش بنـدگان را             . كه دارد، استقرار يافت   

خواهد كه در صورت نبود عـذر شـرعى بـه    همچنين از آنان مى . خواهدمى

طور كامل ماه رمضان را روزه بگيرنـد و در صـورت فـوت شـدن بعـضى                  

خداوند . روزها به سبب داشتن عذر، با گرفتن روزه قضا آن را جبران كنند             

Z�������Y�XW]�\���[^_}�:فرمايدمى
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���b���c���d���e����f���g���h���U�Vz.
. ترجمه آن گذشت].185: هالبقر[

. تاريخ فرض شدن روزه رمضان، در ماه شعبان سـال دوم هجـرى بـود              

.فرض ماه رمضان را گرفت نه سال روزه �پيامبر خدا

اما كيفيت گرفتن روزه به شكل كنونى، يعنى خوددارى از مبطالت روزه 

از طلوع فجر صادق تا غروب خورشيد آن روز، در آغاز فرض شدن به اين 

شكل نبود، بلكه خوردن و نوشيدن و آميزش با همسر در شب بـه شـرطى                

يزى، نخوابيـده بـود،     دار مباح بود كه در شب، قبل از خوردن چ         براى روزه 

خوابيـد و سـپس بيـدار    اگـر كـسى مـى   . همچنين نماز عشا را نخوانده بود    

خواند، براى او خوردن يا نوشيدن يا آميـزش بـا           شد، يا نماز عشا را مى     مى

مانده شب درست نبود تا اينكه روز بعد خورشيد غروب و           همسر، در باقى  

.كرداو افطار مى

 قبـل از    دارروزهر اين است كـه هـر گـاه           بيانگ �بن عازب گفتار براء   

: او گويـد  . خوابيد، خوردن غذا براى او در آن شـب حـالل نبـود            افطار مى 

شد و او گرفت و غذا آماده مى روزه مى�هرگاه يكى از اصحاب پيامبر   «

خوابيد، آن شب و روز بعـدى درسـت نبـود چيـزى       قبل از افطار كردن مى    

.»شدمىبخورد تا اينكه دوباره شب 

همچنين پيشامد حـوادثى در آغـاز فـرض شـدن روزه، بيـانگر كيفيـت            
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حوادثى كه از جانب بعضى از اصـحاب       . دارى در آن زمان بود    سخت روزه 

روى دادند و سبب نزول وحى شدند و در آن براى آميزش با همسر و �

دار بدون هيچ قيد و شرطى رخصت       خوردن و نوشيدن در شب، براى روزه      

: از آن حوادث عبارتند ازبرخى. داده شد
هرگـاه كـسى از     «: كنـد  از پدرش نقل مى    �عبداللَّه بن كعب بن مالك    

شد و او پيش از افطار كردن گرفت و شب مىمسلمانان در رمضان روزه مى

شـد تـا   خوابيد، خوردن، نوشيدن و آميزش با همسرش بر او حـرام مـى   مى

.»كردغروب فرداى آن روز كه افطار مى

كـرد بـه    دارى مـى   كه در نزد پيامبر شب زنـده       � بن خطاب  شبى عمر 

. اش برگشت، ديد همسرش خوابيده است، خواست با او همبستر شودخانه

سپس عمر با او آميزش ! اىنخوابيده: عمر گفت. من خوابيده بودم : او گفت 

.  رفـت و جريـان را بـه او خبـر داد       �صبح آن روز به نـزد پيـامبر       . كرد

���U����T��������������S���R���Q���P}�: را نـازل كـرد     خداوند اين آيه  
���V�_���̂ ���]�����\���[���ZY���X���Wd���c���ba���̀ �����e���

���ut���s����r���q������p���on���m������l���k���j���i���h����g���fz.]هالبقـــر :

5"2#2
	��G��KL.)ترجمه آن گذشت(].187�
. روى داد� كعب بن مالكهمچنين چنين پيشامدى براى

گرفتند و هنگام    روزه مى  �هرگاه اصحاب پيامبر  :  گويد �براء بن عازب  
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خوابيدند، آن شد، اگر آنان قبل از اينكه چيزى بخورند مىغروب افطارى آماده مى

.شب و روز بعد تا غروب خورشيد درست نبود چيزى بخورند

م افطار نزد همـسرش     هنگا.  روزه گرفته بود   �قيس بن صرمه انصارى   

روم برايـت   نه، اما مـى   : آيا براى خوردن غذايى دارى؟ گفت     : آمد و پرسيد  

كرد، به خاطر خستگى    قيس كه كارگر بود و روزها كار مى       . چيزى پيدا كنم  

هنگامى كه همسرش به نزد او بازگشت، ديد        . فراوان خواب بر او غلبه كرد     

هنگام ظهر روز بعد او از فرط . بيچاره، برايت متأسفم :  گفت ،خوابيده است 

اين حادثه براى پيامبر نقل شد و ايـن آيـه           . گرسنگى و تشنگى بيهوش شد    

].187: هالبقر.[���HG�����F���E���D���C���B���Az}�:نازل شد

اصحاب با نازل شدن اين آيه بسيار خوشحال شدند، سپس دنبالـه آيـه              

���j���i���h����g���f���e���d���c���m������l���k}�:نــازل شــد 
���ut���s����r���q������p���onz].187: هالبقر.[��P/Q1
�R����RSJ2";;;5�

داران در شـب    حرام بودن خوردن و نوشيدن و آميزش با زن براى روزه          

خواندند، در سبب نزول اين آيه بيان شـده     رمضان وقتى كه نماز عشا را مى      

].187: هالبقر[.���HG�����F���E���D���C���B���Az}�:است

مـسلمانان در مـاه   :  در مورد سبب نـزول ايـن آيـه گويـد       �ابن عباس   

خواندنـد، همبـستر شـدن بـا همسرانـشان و           رمضان وقتى نماز عشا را مى     
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شد تا اينكه هنگام افطـار روز بعـد فـرا          خوردن و نوشيدن بر آنان حرام مى      

 خوانـدن نمـاز     سپس مردمانى از مسلمانان در ماه رمضان بعـد از         . رسيدمى

به نزد  .  بود �بن خطاب عشا، مرتكب اين كارها شدند، يكى از آنان عمر        

���Q���P}�:خداوند اين آيـه را نـازل كـرد        .  شكايت كردند  �پيامبر خدا 
�����\���[���ZY���X���W���V���U����T��������������S���Rz.

].187: هالبقر[

زه، شـخص از وقـت      در آغاز فرض شدن رو    : گويدقاسم بن محمد؛ مى   

خوابيد، بعـد از  اگر در شب فرد مى . گرفتعشا تا عشاى روز بعد روزه مى      

آن درست نبود با همسرش آميزش كند و نيز درست نبود چيزى بخـورد و            

من خوابيـده بـودم،   : زنش گفت. تا آنكه شبى عمر به نزد زنش آمد    . بنوشد

.اما عمر با او همبستر شد
قبل از اينكه افطار كنـد خـواب بـر او    . ودقيس بن صرمه تا شب روزه ب  

در آن زمان كيفيت روزه گرفتن اين گونـه بـود كـه اگـر بعـد از                  . غلبه كرد 

خوابيدند، بعـد از آن درسـت نبـود كـه           غروب و قبل از خوردن چيزى مى      

با اين حالت قيس روز بعـد هـم روزه گرفـت و             . چيزى بخورند و بنوشند   

خداوند به عنوان رخصتى بـراى آنـان        . نزديك بود كه روزه او را تلف كند       


	��GT�U].187: هالبقـر [.���ZY���X���W���Vz}�:اين آيه را نازل كرد    
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�B=*�V�%L	
�V��92;:�'�W&X�	
���L9J��GRY
�	
��"!5�
كننده روزه نظيـر خـوردن و       بدين گونه حرام بودن استفاده از امور باطل       

ادق تا غـروب خورشـيد      نوشيدن و آميزش با همسر از زمان طلوع فجر ص         

مستقر شد و انجام اين كارها در طول شب بدون هيچ قيد و شـرطى مبـاح                 

.خدا داناتر است. شدند

����T���S���R���Q���P}�: در آيــــه»تختــــانون«واژه :فايــــده
���Uz.]187: هالبقر.[

 به آن تفسير شـده      »تختانون« است كه    »تخونون«تر و رساتر از واژه      بليغ

 است؛ چون   »تختانون«ه خاطر زياد بودن حروف در ساختار        آن هم ب  . است

. كنـد زياد بودن حروف در ساختار واژه بر زياد و رسا بودن معنا داللت مى             

 از آنجايى كه مقدمات جمـاع زيـاد اسـت، بـر زيـاد بـودن                 »تختانون«واژه  

���.كندخيانت داللت مى*�%	
�,�7?�Z��<=>
����2 !3:[�	
���J�\7U���R]^�5�

���c}�: منظور از تبين خيط ابيض از خيط اسـود در ايـن آيـه             : پرسش
���on���m������l���k���j���i���h����g���f���e���dzچيست؟ 

.  آشكار شـدن فجـر صـادق اسـت     - خدا داناتر است     -هدف از آن    : پاسخ

شـود  فجر صادق هم با مشخص شدن روشنى روز از تاريكى شب، آشكار مى            

شـود و بـه   االتر از افق در نزديكى وسط آسـمان ظـاهر مـى       چون فجر كاذب ب   
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.گرددسپس به زودى پراكنده و ناپديد مى. رودشكل عمودى باال مى
گردد و با كند و پديدار مى بعد از آن فجر صادق در پهناى افق طلوع مى         

از ايـن  . شـوند ادامه و استمرار آن روشنى و تـاريكى از هـم مـشخص مـى       

تا غروب خورشيد، استفاده از چيزهايى كه روزه   ) دقطلوع فجر صا  (هنگام  

�M��9�_L��2 !3#�`a?�\]b����5.شونددار حرام مىكنند بر روزهرا باطل مى
.»منظور از آن، تاريكى شب و روشنايى روز است«:  فرمود�پيامبر

��G��KL	
2#23�5�@A��24#45�
 براى ترسيم   �پيامبر. فجر آن نيست كه چنين باشد     «: همچنين فرمود 

فجر كاذب انگشتانش را جمع كرد، آنگاه سر انگشتانش را به سـوى زمـين       

براى ترسيم آن ابتدا    : پايين كشيد، بلكه فجر صادق آن است كه چنين باشد         

هايش را بـه دو  انگشتان سبابه دو دست را روى هم قرار داد و سپس دست       


	��G��KL. »طرف كشيد��B/A8�M7N�3!2�5�@A��24#E5�

نـازل  l���k���j���i���h����g���f���ez}�نگامى كه آيـه     ه

 نـازل شـد و      »مـن الفجـر   «سـپس   .  نازل نـشده بـود     »منَ الْفَجرِ «شد، هنوز   

 روشنايى روز و تاريكى شب به هنگام »خيط«مشخص شد كه منظور از دو 

در فرمـايش   . گـردد فجر است، وقتى كه روشنايى در افق آسمان پديدار مى         

منظور از دو خـيط تـاريكى       «: ز اين موضوع روشن گرديد كه      ني �پيامبر

و با مثالى كه با انگـشتانش بـراى بـه تـصوير             . »شب و روشنايى روز است    
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كشيدن طلوع فجر صادق زد، بيشتر اين موضوع را روشن كرد و بـه ويـژه                

ارجاعِ مسلمانان را براى مشخص شدن روز از شب به شنيدن اذان عبداللَّـه              

، بيانگر همين موضوع است؛ زيرا اذان او اعالم كننده طلوع           �بن ام مكتوم  

فجر صادق بود، اما اذان بالل اعالم كننده طلوع فجر صادق نبود ؛ چـون او         

) هـاى آخـر   نيمه(بالل در   «: پيامبر فرمود . دادهاى آخر شب اذان مى    در نيمه 

.»پس بخوريد و بنوشيد تا ابن ام مكتوم اذان بدهد. دهدشب اذان مى
��G��KL	
3!E�5�@A��24#!�

اى بين اذانشان نبـود، مگـر       فاصله: قاسم بن محمد گويد   : بخارى؛ گويد 

.رفتاينكه بعد از پايين آمدنِ يكى، آن ديگرى باال مى

معناى cde
I�WX�=&�
I�\f�=��Jمكتوم بر مكانى كه در آن اذان ابن:  يعنى��

بـا ايـن حـال      . آمـد ايين مى رفت و بالل هم در همان موقع پ       داد باال مى  مى

.شود كه فاصله بين اذان آن دو زياد نبودمشخص مى

آنچه شايسته است در پايان اين مبحث يادآورى شود اين است كه روزه 

. روز عاشورا همچنان مـشروع و گـرفتن روزه در آن روز مـستحب اسـت               

 بعد از فرض شدن روزه ماه رمـضان مـردم را بـه گـرفتن روزه               �پيامبر

اين روز عاشوراست   «:  در سخنانى فرمود   �پيامبر. را مخير ساخت  عاشو

هـر  . ولى من روزه هستم   . و خداوند روزه آن را بر شما فرض نكرده است         

بخواهد، پـس در آن روز روزه بگيـرد و هـر كـسى كـه               ) از شما (كسى كه   
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	���G��KL.»يردروزه نگ) در آن روز(بخواهد !44E�5�@A��22!#5�
هـر كـس كـه      . اشـورا روزى از روزهـاى خداسـت       ع«: همچنين فرمود 

.»تواند در آن روز، روزه بگيرد يا روزه نگيردبخواهد مى

 به روزه گرفتن در روز عاشـورا بـسيار تـشويق كـرده و بـر          �پيامبر

حتى در سالى كـه وفـات كـرد، بـه           . مستحب بودن آن تأكيد ورزيده است     

تـصميم گرفـت، تـا      ) تاسـوعا (روزه گرفتن عاشورا و يك روز قبـل از آن           

كارش مخالفتى باشد با يهود خيبر كه فقط به روزه گرفتن در روز عاشـورا               

داشـتند و آن را بـه گـرفتن روزه          كردنـد و آن روز را بـزرگ مـى         اكتفا مـى  

در سال آينده اگـر خـدا بخواهـد روز          «: پيامبر فرمود . اختصاص داده بودند  

�22�A@��. »گيريمهم روزه مى) تاسوعا(نهم E�5�
 قبـل از فـرا رسـيدن سـال بعـدى            �اما پيامبر «:  گويد �ابن عباس 

��M��9�_L��5. »درگذشت
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هاى رمضانفضايل روزه و اسرار آن و ويژگى: فصل سوم

اى اسـت كـه     فضايل عبادت و اسرار آن ميدان گـسترده       ! خواننده گرامى 

هاى مختلفـى  شوند و وجدان در آن، راهخردها در آن حيران و سردرگم مى  

خواهـد از  بنابراين كسى كه مـى   . بردپيمايد، اما به حقيقت آن پى نمى      را مى 

درِ شناخت در اين زمينه وارد شود و آگاهى به دسـت بيـاورد، الزم اسـت                 

من با اينكه   . اين شناخت را از طريق نصوص صحيح شريعت جستجو كند         

امى مند شدم تمـ   در اين زمينه تهى دست هستم و كاالى اندكى دارم، عالقه          

اى خـودم را بـا صـاحبان ايـن          توانم را در اين راه به كار گيريم و به گونـه           

كنم و خداوند هم پس سخن را در اين باب آغاز مى. تخصص همانند كردم

:يارى دهنده است

به راستى فضايل روزه و اسرار آن تا حدى زياد است كه قابل شـمارش          

:ها عبارتند ازبرخى از آن. نيستند
بنـاى اسـالم بـدون آن       . كن بزرگى از اركان دين اسالم است      روزه ر -1

شود و مادام كه آدمى به فـرض بـودن آن اقـرار نكنـد،        استوار و پايدار نمى   

اسالم بر پنج پايه بنا شده «:  فرمود�پيامبر. ايمانش نيز ثابت نخواهد شد

محمد  جز اللّه وجود ندارد و     ى بحق  گواهى دادن به اينكه معبود     -1: است

جـاى  بـه -4.  دادن زكـات   -3.  برپا داشتن نمـاز    -2. نده و فرستاده اوست   ب
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	��G��KL. » گرفتن روزه ماه رمضان-5. آوردن حج خانه خدا;�5�@A��235�
 بـه خـصوص     -هـاى آن    روزه گرفتن در ماه رمضان و قيام در شب        -2

 آن هم از روى ايمان و طلب اجر و پاداش از خداونـد، بـدون                -شب قدر   

بدين سبب،  . كندصداقت ايمان و اخالص عملِ شخص داللت مى       شك بر   

اش مـورد بخـشش خداونـد قـرار     به او مژده داده شده كه گناهـان گذشـته        

كسى كه ماه رمـضان را از روى ايمـان و بـه             «:  فرمود �پيامبر. گيرندمى

اش اميد دريافت اجر و پاداش از خداوند روزه بگيرد، تمامى گناهان گذشته


	��G��KL. »شوندبخشوده مى��B/A8�M7N�E;�5�@A��:345�
كـسى كـه در مـاه رمـضان از روى ايمـان و بـه اميـد                  «: همچنين فرمود 

اش بخـشوده   دريافت اجر و پاداش از خدا، قيام كند تمامى گناهان گذشـته           


	��G��KL. »شوندمى��B/A8�M7N�E:�5�@A��:"#5�
اميـد دريافـت   و بـه  كه در شب قدر از روى ايمان        كسى«: فرمودهمچنين

. »شونداش بخشوده مى  گناهان گذشته اجر و پاداش از خدا قيام كند، تمامى       
��G��KL	
��B/A8�M7N�E"�5�@A��:345�

هـاى انـسان بـا روزه برابـرى     پاداش هيچ عمل و عبادتى از عبـادت -3

به خاطر  . كند؛ چون در روزه، راز و رمز اخالص براى خدا نهفته است           نمى

.ها غلبه كرده و برترى يافته است پاداش آن بر تمامى عبادتهمين اجر و
تمامى كارها و عبادات انسان چندين برابـر افـزوده          «:  فرمود �پيامبر
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: فرمايـد خداونـد مـى   . هر نيكـى ده تـا هفتـصد برابـر اجـر دارد            . شوندمى

چون (دهم، بجزروزه، زيرا روزه مخصوص من است و من پاداش آن را مى           

���. »كنـد من تـرك مـى    ) دستور(و طعامش را به خاطر      شهوت  ) بنده*�g=��h
ijHk5�
دار در برابــر روزه وســيله نگهــدارى از گناهــان و ســپر نفــس روزه-4

پيــروى از خواهــشهاى نفــسانى در دنيــا و در برابــر عــذاب خــدا در روز  

دار در برابــر دام فريــب روزه دژى مــستحكم بــراى روزه. رســتاخيز اســت

: فرمود �برپيام. شيطان است ��������	
���. روزه سپرى است  . ��*�g=��h
ijHk5�
كند و پاكدامنى و پـاكى  روزه به طور موقتى شهوت فرج را قطع مى-5

اى«:  در مقام سفارش به جوانـان اسـالم فرمـود          �پيامبر. آوردبه بار مى  

. گروه جوانان، هر كدام از شـما توانـايى ازدواج را دارد، پـس ازدواج كنـد                

پوشى بهتر و كنترل كننده شهوت فرج است و كسى كه           زدواج، براى چشم  ا

را ندارد، بر او الزم است كه روزه بگيرد، چون شهوت را از بين              توانايى آن   


	�G��KL. »بردمى��B/A8�M7N�2#4"�5�@A��2�445�
كند و زبان و اعضاى بـدنش  دار را پاك مىروزه، روح و روان روزه-6

:  فرمـود �پيـامبر . داردغ يا به كار بردن نيرنگ، باز مـى      را از سخنان درو   

هرگاه يكى از شما روزه گرفت، بيهوده سخن نگويد و كار جاهالنه انجام             «
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دشنام داد يا با او كشمكش كـرد و درگيـر شـد،         پس اگر كسى او را    . ندهد


	��G��KL. »من روزه هستم: بگويد��B/A8�M7N�2;#��5�@A��22"25�
كسى كه سخنان دروغ و عمل كـردن بـه آنهـا را             «: د فرمو �همچنين

اش را تـرك    ترك نكند، خداوند هيچ نيازى ندارد كه خوردنى و نوشـيدنى          

2#4
	��G��KL. »كندE5�
هـا  روزه، به خاطر محقق شدن فضيلت صبر با آن، بر سـاير عبـادت  -7


	���GH��F.»روزه نصف صبر اسـت    «:  فرمود �پيامبر. برترى دارد E"2#�5����

�B���2:�"5�
ريان، درى از درهـاى بهـشت اسـت كـه مخـصوص داخـل شـدن        -8

.داران استروزه

. شـود در بهشت درى است كه به آن ريان گفته مـى         «:  فرمود �پيامبر

شـوند و كـسى      از آن در داخل بهشت مى      دارانروزهدر روز رستاخيز فقط     

: شــود مـى سـؤال ) در رسـتاخيز . (شـود غيـر از آنـان از آن در داخـل نمـى    

خيزند و از آن در داخل      داران واقعى برمى  داران كجا هستند؟ همه روزه    روزه

هرگـاه همـه    . شودشوند و كسى غير از آنان از آن در داخل نمى          بهشت مى 

���M�7N. »شود تا كسى ديگر نتواند از آن داخل شـود        داخل شدند در بسته مى    
�G��KL	
��B/A82;#3�5�@A��22"!5�

تـر  دار در نزد خـدا از بـوى مـشك خـوش    ص روزهبوى دهان شخ-9
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: فرمود�پيامبر. استR�8�l/mJ�@D��	
�@-�`�Ano�1
�p=������q
��5
�ijHk��*�g=�h5�

معناى  `�Ars t�       يا به نقل از مسلم ��7Ars�      دار  تغييـر بـوى دهـان روزه

.است، به خصوص بعد از زوال خورشيد

.»تر است از بوى مشك خوشدار در نزد خدابوى دهان شخص روزه«

.دار دو خوشحالى هستبراى روزه-10

دار دو خوشـحالى اسـت كـه بـا آنهـا            بـراى روزه  «:  فرمـود  �پيامبر

. شودهرگاه افطار كند، با افطار كردنش خوشحال مى -1: دشوخوشحال مى 

هرگاه پروردگـارش را مالقـات كنـد، بـه خـاطر داشـتن عبـادت روزه           -2

���ijHk.»شودخوشحال مى*�g=�h5�
هاى اختصاصى پذيرش دعاست و دعـا در آن  دارى از حالتروزه-11

.شودحالت پذيرفته مى

�������������������}�:فرمايـد مـى  متعـال  خداوند
��
���	����������������������������������

�M���N�������O���P���Q���R���TS���J����K���L����_�̂������\���]
���Z���[���Y���d���e����f���g���h���U���V���W���X�

a���b���c����̀ ���ki���j���l���r���mqp��o�������sn
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����z���t���u���v���w���x���yz.]186-185: هالبقر.[

ه چگونه خداوند پذيرش دعا را بعد از فريـضه  در عبارت آيه بينديش ك  

-1: شـود دعاى سه نفر رد نمـى     «:  فرمود �پيامبر  . روزه بيان كرده است   

. »دعاى مظلوم -3 دعاى حاكم دادگر،     -2دار هنگام افطار كردن،     دعاى روزه 
��GH�F	
E"#;5�

روزه، انسان مسلمان را، براى اقتـدا كـردن بـه بخـشندگى فـراوان      -12

تـرين مـردم     بخشنده �پيامبر«. خواند در ماه رمضان، فرا مى     �پيامبر

كـرد،  بود، به خصوص در ماه رمضان وقتى كـه جبريـل او را مالقـات مـى             


	��G��KL. »تر از هر زمانى بودبخشنده��B/A8�M7N�2#4!�5�@A��!E4;5�
هاى ديگر روزه اين است كه در بهتـرين ماههـا فـرض    از فضيلت-13

اما شـايد بيـان     .  ماه مبارك رمضان قابل شمارش نيستند      فضايل. شده است 

برخى از فضايل ماه رمـضان در اينجـا مناسـب باشـد تـا روح و روان، بـا                    

يادآورى آن به پرواز در آيد و اوج بگيرد و ياد و خـاطره رمـضان تجديـد                  

رمضان ماه بهار قرآن است؛ چون آغاز نزول وحى در اين ماه بود كه              . گردد

قدر، قرآن به طور كلى از لوح محفـوظ بـه بيـت العـزه در                در شب مبارك    

سپس در مدت بيست و سه سال، دوره نبوت، . آسمان دنيا فرو فرستاده شد  

قول به   فرو فرستاده شد   �قرآن بخش بخش و تدريجى بر قلب پيامبر       


����ub,��. عباس به طور موقوف نقل شده استسه بار نازل شدن قرآن از ابن    
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.يده نيست كه حديث موقوف در اينجا حكم مرفوع را دارد پوش�5;";2'�

آغاز اين بخش بخش نازل شدن هم در شب مبارك قدر در ماه رمضان              

���������������������}�:فرمايــدخداونــد مــى .بــود
�
���	����������������z.]185: هالبقر.[

: الدخان[.��F���O���N������M���L���KJ���������I���H���G�z}�: دفرمايمى

؛نازل كـرديم  ) شب قدر در ماه رمضان    (كه ما آن را در شبى پر بركت         «].3
كافران و مشركان و ظالمان، با ارسال پيامبران و كتب           (ما همواره انذاركننده  

.»ايم بوده)شانآسماني به سوى

].1: القدر[.���E���D���C���B���A���Fz}�: فرمايدمى

.»را در شب قدر نازل كرديم) قرآن(ما آن «

.رمضان ماهى است كه در آن روزه فرض شده است

���}�: فرمايدخداوند مى������������������z.]185: هالبقر.[

اى كه درباره روزه فرض از او سؤال كـرد،           در جواب اعرابى   �پيامبر

) با اشـتياق خـودت    (، مگر اينكه    )ستبر تو فرض ا   (روزه رمضان   «: فرمود


	��G��KL. »بگيرى) سنت(بيشتر از آن، روزه ��B/A8�M7N�2;#2�5�@A��225�
رمضان شبى در خود گنجانده كه عبادت كردن در آن از عبـادت كـردن               

دانيم كه هزار ماه، بيـشتر از هـشتاد و سـه سـال              مى. در هزار ماه بهتر است    
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آن شب مبارك در يكـى از شـبهاى         ). سانيعنى به اندازه عمر يك ان     (است  

.فرد دهه آخر رمضان است

].3:القدر[.���S����R���Q���P���O����������N���Mz}�: فرمايدخداوند مى

.»شب قدر بهتر از هزار ماه است«

آن شب را در شبهاى فرد دهه آخر رمضان جستجو          «:  فرمود �پيامبر


	��G��KL. »كنيد��B/A8�M7N�;2E�5�@A��223:5�
) به رحمت خدا  (ماه رمضان ماهى است كه اهل نيكى و بخشش در آن            

دور ) از رحمـت خـدا  (شـوند و انـسانهاى بـد كـار و شـرور      نزديـك مـى  

شـوند و بـسيارى از      شوند، درهاى جهنم بسته و درهاى بهشت باز مـى         مى

در همـه   ) آزاد شـدن  (شوند و ايـن كـار       بندگان خدا از آتش جهنم آزاد مى      

.گيردمضان انجام مىهاى رشب

رسـد در نخـستين شـب آن    وقتى كه رمضان فرا مى  «:  فرمود �پيامبر

شـوند و درهـاى جهـنم    شياطين و جنيان سركش به غل و زنجير بسته مـى       

مانـد و درهـاى بهـشت بـاز         هـا بـاز نمـى     شوند و هيچ درى از آن     بسته مى 

اى دهـد كـه  ماند، هاتفى ندا سر مـى شوند و هيچ درى از آنها بسته نمى     مى

! داراى جوينـده شـر و بـدى دسـت نگـه         و! جوينده خير و نيكى به پـيش      

هاى اى از آتش جهنم دارد و اين كار در همه شب         خداوند بندگان آزاد شده   

5!;3
	��GH�F. »گيردرمضان انجام مى�
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ما را با شرف ديدن و دريافتن فضيلت اين ماه با عظمت گرامى             ! بار الها 

 آن بر ما نازل بفرما و ما را از آن محـروم مگـردان، درهـاى                بدار، از بركات  

رحمتت را به روى ما بگشا و بـا موفـق گردانـدن مـا بـه روزه گـرفتن در                     

هاى آن از روى ايمان و اميد به دريافت اجر و پاداش بر رمضان و قيام شب

ما منت بنه و آن را با مغفرت و بخشش و رحمت خودت براى ما به پايان                 

هـاى مبـارك    هاى ما از آتـش جهـنم در شـب          با آزاد كردن گردن    برسان و 

.آمين. رمضان بر ما منت بنه
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انواع روزه:فصل چهارم

بندى روزه مطالعه و بررسى كند، بـراى        كسى كه شيوه فقها را در تقسيم      

:او روشن خواهد شد كه روزه از لحاظ حكم بر چهار نوع هست
.روزه فرض-1

.روزه سنت-2

. مكروهروزه-3

.روزه حرام-4

روزه فرض از لحاظ وقت و زمـان اداى آن بـر دو             : نخست روزه فرض  

: قسم است

 روزه فرضى كه وقت معين و مشخصى دارد كـه خداونـد آن را               -الف  

اى كه بنده خودش وقـت      تعيين كرده است، مانند روزه ماه رمضان، يا روزه        

اى گرفتن روزه در وقـت      آن را براى خودش تعيين كند، مانند نذر كردن بر         

.معين

اى كه براى اداى آن وقت مشخصى تعيين نشده باشد، ماننـد             روزه -ب  

قضاى روزه رمضان يا روزه كفاره، از قبيل كفاره ظهار يا كفـاره سـوگندى               

كه شكسته شده باشد و روزه كفاره براى شكارى كه شخص محرم در مكه              

.شكار كرده باشد و غير آنها
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:جهت چگونگى اداى آن، بر دو قسم استروزه فرض از 
اى كه پياپى گرفتن آن واجب است، ماننـد ضـرورى بـودن             روزه -الف  

پياپى گرفتن روزه در ماه رمضان و پياپى گرفتن دو ماه روزه كفاره ظهـار و     

.نظير آنها

روزه : اى كه پياپى گرفتن آن واجب نيست و عبارت است از           روزه -ب  

حالت احرام، قبل از قربانى كردن و رسيدن قربانى به كفاره تراشيدنِ سر در 

سرزمين ) هدى( محل قربانى كردنِ شتر، گاو و يا گوسفند          -محل خودش   

 همچنين روزه نذرى كه     -! حرم يا هر جايى است كه حاجى محاصره شود        

در اين مـوارد  . براى گرفتن آن زمان مشخصى نيست و قضاى روزه رمضان 

رفته شود، براى اينكه بهتر اسـت شـخص بـراى           نيز سنت است كه پياپى گ     

انجام فرضى كه بر گردنش است شـتابان اقـدام كنـد و مـسئوليت آن را از                  

.دوشش بر دارد

.ان شاء اللَّه در ادامه به طور مفصل در اين زمينه صحبت خواهد شد
اى دومين نوع از انواع روزه، روزه مستحب يا مندوب اسـت و آن روزه             

يل و اشتياق خـودش بـراى بـه دسـت آوردن پـاداش       است كه شخص با م    

اى است كه نصوص شرعى بـر مـستحب         گيرد، يعنى روزه  فراوان آن را مى   

.اندبودن آن وارد شده

كسى كه خواهان به دسـت      . گيردروزه مستحب در غير رمضان صورت مى      
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-هــاى مـستحبى فراواننــد   شــكر خـدا روزه -آوردن پـاداش بيــشترى اسـت   

:ها عبارتند ازبرخى از آن. رفتن آنها بر ميزان حسناتش بيفزايدتواند با گمى
يك روز در ميان روزه گرفتن، اين نوع روزه شيوه پيامبر خـدا داود -1

پيـامبر . بعد از روزه فرض، اين نوع روزه، بهترين روزه اسـت          . است�

: فرمود �به عبداللَّه بن عمرو   �&����=�@vw���/�v�o�	I&������=���U-Jw
&
)��/�	
�WR8J��x&��)��5��G��KL	
��B/A8�M7N�2#:3�5�@A��22"#5�
اين نوع روزه بهترين روزه است      ،  يك روز روزه بگير و يك روز بخور       «

.»گرفت چنين روزه مى�و داود

دوسـتم  «:  گويد�ابوهريره. سه روز روزه گرفتن در هر ماه قمرى-2

-2 گرفتن در هر مـاه،        سه روز روزه   -1: مرا به انجام سه چيز سفارش كرد      

. » پيش از خوابيدن نمـاز وتـر بخـوانم   -3،  )ضحى(دو ركعت نماز چاشت     
��G��KL	
��B=�8�M7N�2#;2�5�@A��:!25�

ابودرداء .  چنين سفارش را كرد    � به ابودرداء  �همچنين پيامبر خدا  

ام  مرا به انجام سه چيز سفارش كرد و تا زمانى كه زنده �دوستم«: گويد

خوانـدن  -2 سه روز روزه گرفتن در هر مـاه،          -1: رك نخواهم كرد  آنها را ت  

5!!:��A@��. » پيش از خوابيدن نماز وتر بخوانم-3، )ضحى(نماز چاشت �
روزه گـرفتن دو روز، دوشـنبه و پنجـشنبه، در هـر هفتـه، بـه روزه       -3

.گرفتن دوشنبه بيش از پنجشنبه تأكيد شده است
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:به سؤال شـد، فرمـود   درباره روزه دوشن�از پيامبر خدا  ����=�o�	Iy
�iu�����=�&��B/-�zR	&s s�{ {�s s�y|J}8�WX�J�&� { s|B/-���5��@A��223!5�

ام و روزى است كه در      آن روزى است كه در آن ديده به جهان گشوده         «

.» يا بر من قرآن نازل شده است-ام آن به پيامبرى برگزيده شده

و سـالخوردگى روزهـاى     چرا در اين پيرى     : از اسامه بن زيد سؤال شد     

 روزهاى دوشنبه   �پيامبر خدا : گيرى؟ گفت دوشنبه و پنجشنبه روزه مى    

:از علت اين كار از او سـؤال شـد، فرمـود           . گرفتو پنجشنبه روزه مى   ��d�
J~/]n
���=&�P��c
���=�Ä��?�)�L�	
�W<8{ t s��5��)&
)��J!�E35�

@D�v���J�&�Å]8�Ä��=��J�lYÇ-s ����5��GH�F	
:�:5�
. شـود عرضـه مـى  ) به خـدا (روزهاى دوشنبه و پنجشنبه اعمال بندگان   «

.»عرضه شود) به خدا(دوست دارم در حال روزه بودن عملم 

.روزه در ماه شعبان-4

: كـرد، گفـت   را توصـيف مـى  � در حالى كه روزه پيـامبر �عايشه  

����B�/A8�M�7N. »نديدم كه پيامبر در هيچ ماهى به اندازه ماه شعبان روزه بگيـرد  «
�G��KL	
2#3#�5�@A��22"�5�
- كه بهتر همين اسـت  -شش روز روزه در ماه شوال به طور پياپى -5

: فرمود �پيامبر. يا به طور نامرتب و پراكنده     �B��L?J�@����É�����v���Ñ t �
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�xR	
���/�b���b��W
�j�����N9t w ���5��@A��223�5�
شـوال را   ) روزه(ز،  سپس شـش رو   . هر كس ماه رمضان را روزه بگيرد      «

.»به آن ملحق كند، گويا تمامى سال را روزه بوده است

مؤكـدتر  ) روز عرفـه (روزه نه روز اول ماه ذوالحجه، كـه روز نهـم   -6

روزه عرفه، كفاره گناهان كوچك يا موجب تخفيف گناهـان بـزرگ            . است

در( است، يا موجب ارتقاى درجـات مومنـان          - گذشته و آينده     -سال  دو

.شود مى)بهشت

اميدوارم خداوند روزه روز عرفـه را كفـاره گناهـانِ     «:  فرمود �پيامبر

5!�223�A@��. »سال گذشته و آينده قرار دهد�
روزه گرفتن در محرم بهترين روزه بعد از. روزه ماه خدا يعنى محرم-7

اسـت و سـپس روزه     ) دهم محـرم  (رمضان است و بهترينِ آن روز عاشورا        

.سنت آن است كه اين دو روز با هم روزه گرفته شوند). نهم(روز تاسوعا 
اى بعد از روزه ماه رمضان بهتـر        چه روزه :  سؤال شد  �از پيامبر خدا  

: دو ارزشمندتر است؟ فرمو   ��q
��6j���/v����É����6j�R�����/�	
�ÖÉ-J
��01
���5��@A��223E5�
.»رم استبهترين روزه بعد از روزه ماه رمضان، روزه ماه خدا، مح«

روز ) مدينـه ( پس از هجرت به مدينه، ديـد كـه يهـود             �پيامبر خدا 



�� �����
٥٤

: اى است؟ گفتنداين چه روزه«: پرسيد. گيرندروزه مى ) دهم محرم (عاشورا  

در اين روز خداوند بنى اسرائيل را از شر         . اين روز فرخنده و مباركى است     

 ايـن روز،    موسـى در  ) به شكرانه اين نعمت   . (دشمنانشان نجات داده است   

سـپس  . »تـريم ما به موسى از شما نزديك     «:  فرمود �پيامبر. روزه گرفت 

 در آن روز روزه گرفت و به اصحاب هم دسـتور داد كـه روزه                �پيامبر


	��G��KL. بگيرند��B/A8�M7N�!44��5�@A��22E45�
سال آينده اگر خـدا بخواهـد       »:  براى مخالفت با يهود فرمود     �پيامبر

قبل از اينكه سـال     :  گويد �عبداللَّه بن عباس  .گيريمه مى روز نهم هم روز   

�22�A@��.  وفات كرد�بعد فرا رسد پيامبرE�5�
. الزم است يادآورى كنم كه روزه عاشورا در صدر اسـالم واجـب بـود              

سپس بعد از فرض شدن روزه ماه رمضان، وجوب روزه عاشورا نسخ شـد              

.و روزه آن مستحب باقى ماند

ايان هر ماه قمرى، سنت است كه هيچ مـاهى بـدون روزه   روزه در پ-8

ام شعبان اسـت    نباشد، حتى ماه شعبان، به جز روزه يوم الشك كه روز سى           

.كه روزه گرفتن در آن درست نيست

�6:  فرمود �پيامبر  C�	
�
H�x��Ü�i]�v���J���[-���J��=��5��7N��B�/A8�M
�G��KL	
2#;E�5�@A��22325�
.»اين ماه را روزه نگرفتى؟اى أبا فالن آيا آخر «
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. روزه گرفتن يك روز يا بيشتر از آن بـه هنگـام جهـاد در راه خـدا    -9

:پيامبر فرمود Z����=����=�RL8������w����/	
�o	H����q
�R�8���cd��q
�Ö/L�9��
�7=�r�P�L9����	
��8�B6�&w��5��G��KL	
��B/A8�M7N�!;�4�5�@A��22"E5�

ا و براى خدا روزه بگيرد، خداونـد بـا آن           كسى كه يك روز در راه خد      «

.»گرداندروزه، روى او را به اندازه مسير هفتاد سال، از آتش دوزخ دور مى

هاى سـنت را بيـان كـنم تـا          خواننده گرامى، در اينجا دوست دارم روزه      

هـاى سـنت    گـرفتن روزه  اميـدوارم موفـق بـه     . ها اقدام كنى  براى گرفتن آن  

.بيشترى شوى
: روزه، روزه مكروه است كه شامل موارد زير استنوع سوم از

.روزه گرفتن فقط در روز جمعه-1

: فرمود �پيامبر���]á
���=�@bRYJ�����=�c�cdeVR���&J�BALf����=�w��5
���B/A8�M7N�2#;"�5�@A��22��5�

هيچ كدام از شما فقط روز جمعه روزه نگيرد، مگر اينكه روز قبـل يـا                «

.»روزه بگيردبعد از آن را هم 

دارى ها فقط شب جمعه را بـه شـب زنـده          از ميان شب  : همچنين فرمود 

 و در ميان روزها روز جمعه را به روزه گرفتن اختصاص            ،اختصاص ندهيد 

. »گيريـد ندهيد، مگر آن كه مصادف باشد با روزى كه شما در آن روزه مـى           
�@A��5�
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.اختصاص روز شنبه به گرفتن روزه-2

: فرمود �پيامبر�iL�	
���=�
����?�ccde�-��@Q/A8�ÄF-
�</-�à�â��
�RäJ�@bRY�cde&J��L�8�ã�åBçÉ]/A-�é�èj�)�8��5��GH�F	
:��5�
اگـر  . اى كه بر شما فرض شده است      روز شنبه روزه نگيريد، مگر روزه     «

نيافتيد، جز پوسته انگور يا چوب درخت، پس آن را          ) براى خوردن (چيزى  

�5بجويد و بمكيد
علت مكروه بودن اختصاص شنبه به روزه اين است كه يهود، روز شنبه             

پس فقط روزه گرفتن در ايـن روز، بـه ظـاهر            . دارندرا تعظيم و گرامى مى    

همچنين اختصاص دادن روز يكشنبه به طور عمـدى         . شباهت با يهود دارد   

بنـابراين . به گرفتن روزه مكروه است، براى جلوگيرى از شباهت به نصارا           

هر عيدى كه مربوط به يهود و نصاراست، روزه گرفتن در آن مكروه اسـت       

دارنـد،  و نيز، روزه گرفتن در هر روزى كه يهود و نصارا آن را گرامـى مـى          


8��9�1���. دار مـصادف باشـد    مكروه است، مگر اينكه آن روز با عادت روزه        
��/6%7	
!" 2"5�
.روزه گرفتن حاجى در روز عرفه در عرفات-3

 در روز عرفـه در      �نگامى كه مردم در مـورد روزه گـرفتن پيـامبر          ه

 مقـدارى شـير     � همسر پيـامبر   �عرفات شك و ترديد كردند، ميمونه       

در حـالى كـه   .  در جايى در عرفات ايستاده بود      �پيامبر. براى او فرستاد  
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	��G��KL. كردند از آن شير خوردمردم به او نگاه مى��B/A8�M7N�2#;#��5�@A��22!�5�
:سـؤال شـد، گفـت      درباره روزه روز عرفـه در عرفـات        �عمراز ابن 

همـراه  . پيـامبر آن روز را روزه نگرفـت     . همراه پيامبر حج بـه جـاى آوردم       

هم آن روز را روزه نگرفت، همراه عمر و عثمان          او. ابوبكر حج انجام دادم   

.گرفتنـد روز عرفه در عرفـات روزه ن  هيچ كدام از آنان     . هم حج انجام دادم   

درروزهنگرفتنياگرفتنبهوگيرمنمىروزهعرفاتدراينروزدرهممن


	��GH�F.دهمنمىدستورعرفات:"25�
.ام ماه شعبان استروزه روز شك كه روز سى-4

هـم هواكهحالىدرنشودديدهشبدررمضانماههاللكهگونهبدين

ديـدن هـالل   ازآننظيـر وغبـار ماننـد چيزىودنباشابرىوصاف باشد 

جلوگيرى نكند، يا شهادت كسى كه به خاطر فاسق بودنش دربـاره رؤيـت             

.هالل پذيرفته نشود
، مالكيـه و  )كراهـت تحريمـى  (حنفيه (روزه روز شك نزد جمهور علما   

اما اگر آن . شافعى معتقد است كه روزه آن حرام است. مكروه است) حنابله

دار هم زمان باشد، كراهت دارد و حرمت آن         ا عادت روزه سنت روزه    روز ب 

دار روزهاى دوشنبه روزه سـنت بگيـرد و     رود، مانند اين كه روزه    از بين مى  

اش را بگيرد، همچنـين  الشك هم دوشنبه واقع شود، اشكالى ندارد روزه يوم

اگر مصادف با گرفتن قضاى روزه رمضان گذشته باشـد، جـايز اسـت، يـا                
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وزه كفاره سوگند يا روزه ديگـرى نظيـر نـذر معـين باشـد، گـرفتن روزه         ر


<)J&�ê�[9	��BN(�. خداوند داناتر است. اشكال ندارد�B%7	
�5�}/YX	
�BLx&! ":#5�
: فرمود �پيامبر�NY�
����?�[-���A/	��&ë8&�_�?��6C	
�\��V&��?�

-àP�[��éR�	
�
�A]bÇ-�@Q/A8�@í��� e s��5���B/A8�M7N��G��KL	
2#4:�5�@A��24;45�
. روزه نگيريـد  ) رمـضان (قبل از ديدن هالل     . نه روز است  ماه بيست و  «

روز كامل را سى) شعبان(، ماه )امكان ديدن هالل نباشد  (اگر هوا ابرى باشد     

.»حساب كنيد

: فرمود �پيامبرH	
���/	
���v���G@9�%	
���J�ì8�R%-�B/-�oC=�� s�5
�&
)��J�����	
���0vJ�)!EE��GH�F	
��3;3�êD���	
��!�#;�B������
��23�"5�

ــسى« ــتورات ك ــرد، از دس ــك روزه بگي ــه روز ش ــمك ــامبر(ابوالقاس ) پي

�5استكردهسرپيچى
يك يا دو روز پيش از رمضان روزه گرفتن، حكـم آن ماننـد حكـم    -5

.الشك است كه توضيح آن گذشتيوم

: فرمود�پيامبر�É���@bRYJ���R%N=�cs ���&J���=�������t��P��=cde��J�
��/	
�o	I�@�/A-��B��v����=���b�Ö�����Q=�5)    مـسلم  . 1914متفق عليه، البخاري

1082.(

از مـاه رمـضان اسـتقبال       ) آخـر شـعبان   (نبايد با روزه گرفتن يك يا دو روز         «

و (كنيد، مگر كسى كه عادت دارد كه هميشه يـك روز مخـصوص روزه بگيـرد                 
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.»اش را بگيرد، پس او روزه) يا دو روز مانده به رمضان باشداين مصادف با يك

كـارى در انجـام     ترك وسوسه در اثبات فرا رسيدن ماه رمضان و محكم         

عبادت، دور داشتن مسلمان از متمايز كردن خود از ساير مسلمانان، رعايت            

حرمت ماه رمضان كه مبادا روزهايى از آن به شمار آينـد كـه جزئـى از آن                  

دارى،  و جلوگيرى از اختالف در ميان مـسلمانان دربـاره آغـاز روزه          نيستند

).مترجم (.شايد از علل اين ممنوعيت باشند

اختصاص دادن روزى از روزهاى عيد كفار به گـرفتن روزه، ماننـد   -6

اختصاص دادن فقط روز شنبه يا فقط روز يكشنبه به گرفتن روزه، همچنين 

كـه عيـد ايرانيـان بـوده        (ن مهرگـان    اختصاص روز عيد نوروز يا روز جش      

براى اينكه در اختصاص دادن اين روزها به گـرفتن          . به گرفتن روزه  ) است

هـا در بزرگداشـت آن روزهـا وجـود     شبهه موافق بودن با پيروان آنروزه،

نيروز، يا نوروز، عيد باستانى مردم ايران، مهرگان عيد ايران باستان در           . دارد

، رد  1/146، الروضع المربع شرح زاد المستقنع، البهـوتي         2/99ي البن قدامة    المغن(. آغاز فصل پاييز  

).2/85- از فقهاء حنفي –المختار البن عابدين

دار بعـد از غـروب خورشـيد    يعنى اينكـه روزه : گرفتن روزه وصال-7

افطار نكند و روزه فردا را هم به روز قبـل متـصل كنـد و در بـين دو روز                     

.افطار نكند
اى از  در اول مـاه رمـضان روزه وصـال گرفـت و عـده       � خدا پيامبر
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:  از جريان باخبر شد و فرمود      �پيامبر. مسلمانان هم روزه وصال گرفتند    

دادم تا كـسانى    كشيد باز به روزه وصال ادامه مى      اگر اين ماه بيشتر طول مى     

گيرى گيرند، از اين سخت   كنند و در عبادت بر خود سخت مى       كه افراط مى  

، چون هـيچ    )در اين مورد نبايد از من پيروى كنند       . (راط دست بردارند  و اف 

. من مانند هيچ كدام از شما نيستم      :) يا فرمود (كدام از شما مانند من نيست       


	��G��KL.دهدپيوسته خداوند به من آب و غذا مى��B/A8�M7N�:!�2�5�@A��224�5�
يى نظيـر آن و  كراهت وصال با خوردن يك دانه خرما يـا چيزهـا   :فايده

.رودبا خوردن سحرى از بين مى
جـز روزهـايى كـه    ) در تمامى عمر(روزه گرفتن همه روزهاى سال -8

هـا حـرام   روزهايى كه روزه گرفتن در آن   . ها حرام است  روزه گرفتن در آن   

يـازدهم، دوازدهـم و     (عيد فطر، عيد قربان، ايام تـشريق        : است، عبارتند از  

مام عمر به اين سبب مكـروه اسـت كـه سـبب             روزه ت ). سيزدهم ذوالحجه 

دار از انجام فرايض و واجبات و انجام كارهاى ضـرورى،      شود فرد روزه  مى

.ناتوان و ضعيف گردد

: فرمود �پيامبرc��R��î
����v��������v�c��R�î
���v������v�c
R�î
���v������v�5��G��KL	
��B/A8�M7N�2#::�5�@A��22"#5�

روزه ) ثـواب (كسى كه هميشه روزه بگيـرد،     «:  فرمود سه بار �پيامبر

.»ندارد
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كـسى كـه در     ) ثـواب (اى رسول خدا، چگونـه اسـت        :  پرسيد �عمر

گيـرد و نـه     نه روزه مـى   «:  فرمود �گيرد؟ پيامبر تمامى عمرش روزه مى   

5!�223�A@��.»نه روزه گرفت و نه افطار كرد): يا فرمود(كند افطار مى�
 اين است كه به چنـين      -تر است   لبته خداوند آگاه   ا -معناى اين حديث    

اجـر و    در روزه گـرفتن،    �دارى به سبب مخالفتش با روش پيامبر      روزه

. بـراى او نـدارد    شود و اين گونه روزه گرفتن هيچ سودى       پاداشى داده نمى  

همچنين او افطار نكرده يعنى واقعيت حالش اينگونه است كه تمامى روزها      

.گيردبا اين كارش بر خود سخت مىگيرد و روزه مى
.نوع چهارم از روزه، روزه حرام است

:توان اين نوع روزه را به دو قسم تقسيم كردمى
 روزهايى كه روزه گرفتن در آنها حـرام اسـت و آنهـا پـنج روز                 -الف  

، )دهـم ذوالحجـه   (، روز عيـد قربـان       ) شـوال  اول(روز عيـد فطـر،      : هستند

.دهم و سيزدهم ذوالحجهيازدهم، دواز(تشريق ايام

اند كه در آن زمان بعد از ذبح قربانى،        بدان جهت به اين اسم ناميده شده      

گوشت آنها را براى اينكـه فاسـد نـشود، در زيـر گرمـاى خورشـيد قـرار                   

كردنـد، يـا وجـه      كردنـد و بعـد از آن اسـتفاده مـى          دادند و خشك مـى    مى

كردند ربا درست مى  اش اين است كه آنها با گوشت، آبگوشت و شو         تسميه

.خوردندو مى
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روز عيد فطر و عيد     :  از روزه گرفتنِ دو روز نهى كرده است        �پيامبر


	��G��KL. قربان��B/A8�M7N�2##2�5�@A��;!:5�
ايام تشريق، زمان خوردن و نوشـيدن و انجـام ذكـر    «:  فرمود �پيامبر

�22�A@��.»خدا است�25�
قربـان و ايـام تـشريق، عيـد مـا           روز عرفه و روز عيد      «: همچنين فرمود 

����R.»مسلمانان و روزهاى خوردن و نوشيدن هستند���)�RSJ2:"2�5�
گزار در عرفه مكروه است، اما      اينجا اشاره شده كه روزه عرفه براى حج       

.گزار سنت استبراى غير حج

حاجى كه به حج تمتـع يـا   : الزم است اين مطلب مورد توجه قرار گيرد 

تا كفـاره  (ندد و توان قربانى كردن نداشته باشد يا قربانى نيابد   قران احرام بب  

.، بناچار براى او مباح است كه در اين ايام روزه بگيرد)بدهد

در ايام تشريق اجازه داده نشده كه روزه گرفته         «: كندبخارى؛ روايت مى  

5;��2##:2##
	�G��KL.»قربانى نيابد) براى كفاره(شود، مگر كسى كه �
كسى كه به حج تمتع احرام بسته باشد و تـا           «:  گويد �لَّه بن عمر  عبدال

روزه هـم نگرفتـه باشـد،       ) جهـت كفـاره   (نيابد و   ) هدى(روزعرفه قربانى   

.»تواند روزه بگيردمى) يازدهم، دوازدهم و سيزدهم ذوالحجه(درايام منى 
��G��KL	
2###5�

شـود، از  اى كه به خاطر وجود علتـى، گـرفتن آن حـرام مـى     روزه -ب  
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: قبيل

.)زنى كه وضع حمل كرده باشد(روزه گرفتن زن حائض و نفساء -1

شود و در عادت ماهانه و زمان نفاس وجوب اداى روزه از زن ساقط مى

به طور مطلق در اين زمان روزه گرفتن بر زن حرام است و اگـر هـم روزه                  

 بـه   اش درسـت نيـست و در حقيقـت روزه         شود و روزه  بگيرد گناهكار مى  

سپس هرگاه پاك شد قـضاى روزه بـر او واجـب اسـت، امـا                . آيدشمار نمى 

قضاى نماز بر او واجب نيست؛ چون اگر قضاى نماز را هم به جاى بيـاورد،                

. شودبه خاطر اين كه نماز هر روز پنج بار تكرار مى          . بر او دشوار خواهد بود    

فاس وجـوب نمـاز     گيرى بر زن در عادت ماهانه و زمان ن        بنابراين براى آسان  

شود و قضا هم ندارد، اما چون روزه كم است و قضاى آن بـر       از او ساقط مى   

زن دشوار نيست، به او دستور داده شده كه قضاى روزه رمـضان را در طـول               

الزم بـه  . سال به جاى بياورد، حتى اگر در ماه شعبان هم باشد، اشكالى ندارد        

اء در ماه رمضان بهتر اسـت       خوارى زن حائض و نفس    يادآورى است كه روزه   

بنـابراين پنهـانى    . شـان پنهـانى اسـت     خـوارى پنهانى باشد؛ چون سبب روزه    

.خداوند داناتر است. خوارى مناسب حالشان استروزه

: فرمود �پيامبر�����%��o	H�-�ï@�?�â�&�Ö�?�â�iñ�Y�
I
�~/	J�
�6�=)��5��G��KL	
��B/A8�M7N�2#"2�5@A��E4�5�
شـود نمـاز     وقتى كه زن دچـار حـيض يـا نفـاس مـى             آيا چنين نيست  «
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.»گيرد؟ پس آن سبب نقص دينش استخواند و روزه نمىنمى

شد، براى قضاى روزه به مـا       هرگاه حيض دامنگير ما مى    «:  گويد �عايشه  


	��G��KL.»شدشد، اما براى قضاى نماز امر نمىامر مى��B/A8�M7N�E!2�5�@A��E""5�
تـا رسـيدن مـاه      (توانستم  زه قضا داشتم و نمى    گاهى رو : همچنين گويد 

قـضاى آن را انجـام دهـم، تـا اينكـه در مـاه شـعبان قـضاى آن را                 ) شعبان


	��G��KL. گرفتممى��B/A8�M7N�2#"4�5�@A��22�35�
.روزه سنت زن بدون اجازه شوهرش-2

تواند بدون اجـازه شـوهر   هنگامى كه شوهر زنى در خانه باشد، زن نمى    

گيرد؛ به خاطر اينكه شوهر نيازمند كام گرفتن و لذت بردن از            روزه سنت ب  

اگر زن بدون اجازه شوهرش روزه سنت بگيرد، شوهر هنگام نياز           . او است 

اما اگر شوهر نيازى به     . تواند روزه او را بشكند    داشتن به همبستر شدن، مى    

همبستر شدن نداشته باشد، مكروه است كه زن را از گرفتن روزه سنت منع             

در صورتى كه روزه گرفتن به زن آسـيبى نرسـاند، يـا او را از تربيـت           . كند

هـاى  تمـامى روزه . فرزند و شير دادن به او و كارهايى نظيـر آن بـاز نـدارد          


�i�9. سنت در اين حكم يكسان هستند     ��=T�á
�eq
R�L8�ó/j�B�[8�(
�N-�ò���=
�5ô���
�'��7=R1
�RSJ����/�	
�(&�N-���Nb:!5�

: فرمود �رپيامب&�éJ�1
�@�?�c�BN/��ö��IÇ?�c&��B�Ià��c
�Rx�j��6A���
���BL�b����i%7�J���&��B�Ià��c
�Rx�j��x�&Ñ t t� Ñ �õ�����-��V��J�,í�V���
B�	��5
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��G��KL	
��B/A8�M7N�"2#"�5�@A��24!35�
مفهوم حديث، چنان كه پوشيده نيست، حمل بر كسى اسـت كـه روزه               

.گيردسنت مى

نگيـرد مگـر بـا      ) سـنت ( حال حضور شوهرش در خانـه، روزه         زن در «

اجازه او و هنگام حضور شوهر در خانه، بدون اجـازه او بـه كـسى اجـازه                  

داخل شدن به خانه را ندهد و هرچه از درآمـد شـوهرش بـدون اجـازه او                  

.»انفاق كند، نصف اجر آن مال شوهر است

.ن بيند و تلف شودترسد با گرفتن روزه زياروزه گرفتن كسى كه مى-3
به خاطر اين كه به دليل نصوص شرعى، محافظت از ضروريات، واجب 

برخى . كه يكى از آن ضروريات، نگهدارى و محافظت از نفس است    . است

j���i}�:فرمايـد از آن نصوص شرعى عبارتند از اينكـه خداونـد مـى           
���r���q���p����������o���n���m����lkz].29: النساء.[

.»خداوند نسبت به شما مهربان است! ودكشى نكنيدو خ«

ــى ــين مـ ــدهمچنـ z����yx�������w���v���u����t}���|�����{���~�����}�:فرمايـ
���¡����z].195: هالبقر.[

كـه خداونـد،    ! و نيكى كنيد  ! خود را به دست خود، به هالكت نيفكنيد       «

.»داردنيكوكاران را دوست مى
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ت آنچه در احكام اهميت دارد اعتبار بـه         همچنان كه پوشيده نيس   :فايده

.عموم لفظ است نه سبب خاصى كه نص درباره آن وارد شده است

امـر بـه   : بنابراين مضمون آيه فوق با توجه به عموم لفظش چنين اسـت         

هـاى  كند و نيز راههايى كه بنده را به خدا نزديك مى   انفاق در راه خدا و راه     

وص خرج كردن مال در راه جنـگ بـا       پيروى از دستورات خداوند، به خص     

دشمنان اسالم و انفاق آن در كارى كه مسلمانان با آن بر دشمنانشان برترى              

دهد كه هرگـاه مـسلمان كارهـاى        آيه خبر مى  . گردنديابند و نيرومند مى   مى

د شـو فوق را ترك گويد و به ترك آنها عادت كند، سبب هالك شدنش مى             

.كندو خودش را سزاوار عذاب مى

آيه درباره جلوگيرى شخص از انفـاق در  : اما سبب خاص آيه اين است     

پس از اين آيه، ترجيح ماندن در كنـار خـانواده و            . راه خدا نازل شده است    


���ub,�'��. هالكت بودومال و منال و فرو نهادن جهاد، مايه تباهى        �,�7?!44
��Q-î
�i/��ú�ù5�

ى و محافظـت از نفـس اسـتدالل         اى كه بر واجب بودن نگهـدار      از ادله 

: اسـت  �شود عموم اين فرمـوده پيـامبر      مى&��û�ct t t t t�
û�ct { t�5��Ç�m��
! :�"�RSJ&��[9���w!;3:�B������
��!E�25�

.»به ديگران آسيب نرسانيد و ضرر و بدى را با ضرر و بدى پاسخ ندهيد«
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احكام روزه و مسائل مهم مربوط به آن: فصل پنجم

ترين مبحث و هسته اصلى كتاب است و        ه گرامى، اين فصل مهم    خوانند

بدون شك مسلمان واقعى تمـامى      . چرخدچهارچوب كتاب بر مدار آن مى     

يعنى (توجه و عنايتش را براى انجام اين عبادت مهم و ركن بزرگ عبادت              

گيرد تا از روى    به شكل صحيح و رعايت تمامى شرايطش به كار مى         ) روزه

.كامل آن را انجام دهدآگاهى و بينش 

هاى بسيارى كه توسط مؤمنان درباره احكام روزه و بيان مـسائل           پرسش

مـاه ارزشـمند، مطـرح      طور مفصل كـه كمـى پـيش از ايـن          مربوط به آن به   

بنابراين بـه خـاطر     . شوند، بيانگر اهتمام آنان به اداى درست روزه است        مى

 اسالم دارم و اينكه حق اى كه به سودرسانى به امت ارزشمند     عشق و عالقه  

بخشى از مطلب را در اين زمينه به طور كامل ادا كنم، در اين فصل به طور                 

دار از يـادگيرى    شـخص روزه  . اممفصل به بيان عمده احكام روزه پرداختـه       

. نياز نيست و درست هم نيست كه مؤمن از آنها ناآگاه باشـد            اين احكام بى  

حـث جمـع و بـه شـكلى كـه مـشاهده             بنابراين آن مطالب را در شانزده مب      

:امكنيد مرتب كردهمى
.چگونگى اثبات فرارسيدن ماه رمضان-1

ها و تأثير آن در محقق شدن اثبات فرا رسيدن منظور از اختالف افق-2



�� �����
٦٨

.ماه رمضان و پايان يافتن آن

.چگونگى اثبات پايان يافتن ماه رمضان-3

.ركن روزه-4

.شرطهاى واجب بودن روزه-5

.شرطهاى درست بودن روزه-6

.روزه فرض-7

.هاى روزهباطل كننده-8

.كندآنچه روزه را باطل نمى-9

كنـد و مـسائل   دار مبـاح مـى  خوارى را بـراى روزه امورى كه روزه-10

.مربوط به آنها

.هاى روزهسنت-11

.مكروهات روزه-12

.اعتكاف-13

.خواندن نماز تروايح(قيام در رمضان -14

.قيام در شب قدر-15

.زكات فطر-16
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.چگونگى اثبات فرا رسيدن ماه رمضان-1

دارى و اثبات فرا رسيدن ماه رمضان با يكـى از ايـن دو كـار                آغاز روزه 

:گيردصورت مى

-حاكم اسالمى رؤيت هالل رمضان را با شهادت يك شاهد عـادل  -1

ام شعبان كـه    در شب سى   بپذيرد، آن هم     -همچنان كه نظر اكثر علما است       

.در اين صورت ماه شعبان بيست و نه روز خواهد بود

اما اگر به خاطر ابرى يا غبارى بودن آسمان و نظير آن، امكان رؤيت -2

هالل نباشد، يا به خاطر ظاهر نشدن هـالل يعنـى اينكـه رؤيـت هـالل در                  

 آن هاى آغازين ماه، محال باشد و بعد از گذشت مدت زمانى معين در         شب

پذير باشد، در تمـامى    شود رؤيت امكان  كه جِرم ماه كمى بزرگ مى     هنگامى

پذير نيست، براى اثبـات فـرا رسـيدن مـاه           اين موارد كه رؤيت هالل امكان     

بعد از آن به طور قطعى      . شودرمضان، ماه شعبان سى روز كامل حساب مى       

ـ       . گرددفرا رسيدن ماه رمضان اعالم مى      ه روز چـون مـاه قمـرى بيـست و ن

.اما امكان ندارد كه بيشتر از سى روز باشد. شوداست و گاهى سى روز مى

: فرمود �پيامبر��V&��?�\�NY�
����?�[-���A/	��&ë8&�_�?��6C	
�
-àP�[��éR�	
�
�A]bÇ-�@Q/A8�@í��� s��5�ijHk��*�g=�h5�

پس روزه نگيريد تـا اينكـه هـالل        . بيست و نه شب است    ) قمرى(ماه  «
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تعـداد  ) و امكـان رؤيـت نباشـد      (اما اگر هوا ابرى باشد      .  را ببينيد  )رمضان(

.»را سى روز كامل حساب كنيد) شعبان(روزهاى ماه 

:همچنين فرمود d&�
HQx��6C	
��l�0��c&�lNQ��c���/�J���J���s � �� ��
H�Qx
&>
�R%8&��
HQxZ���ü���=��
H�Qx&�
H�Qx&�
H�Qx��6C�	
&���u	�u	
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ما امتى درس نخوانده هستيم كه با نوشـتن و حـساب نجـوم آشـنايى                

گاهى تعداد روزهاى ماه بيست و نه روز است كه انگـشت            . نداريم) كامل(

.»ابهام و وسطى را روى هم قرار داد و گاهى سى روز است

.  در كمين نشستند   مردم براى ديدن هالل ماه    :  گويد �عبداللَّه بن عمر  

. امخبر دادم كه هالل مـاه را ديـده        �به پيامبر ) من هالل ماه را ديدم و     (


&(��.»پس پيامبر روزه گرفت و به مردم هم امـر كـرد كـه روزه بگيرنـد                )���J
!E�!5�

 آمـد و   - مكـانى در اطـراف مدينـه         -نشينى از منطقه حـره      عرب باديه 

 آوردنـد، �و را بـه نـزد پيـامبر       ا. گواهى داد كه هالل ماه را ديده اسـت        

ـ    حـق بدهى كـه معبـودى      آيا گواهى مى  :  از او پرسيد   �پيامبر ه  جـز اللَّ

بله، و گواهى داد كه او هـالل مـاه         : گفتنيست و من فرستاده خدا هستم؟     

 به بالل دستور داد كه در ميان مردم اعالم كند كه            �پيامبر. را ديده است  
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&(��.  و روزه بگيرندبيدار شوند) براى خوردن سحرى()��J!E�2Ö9���R�9����5�
آيا فرا رسيدن ماه يا اثبات رؤيت هالل بـا گفتـار منجمـى كـه                :پرسش

رسد؟كند، به اثبات مىگردش ماه را محاسبه مى

شارع حكيم، فرا رسيدن ماه رمضان و گرفتن روزه و پايان يافتن            :پاسخ

ج را بـه رؤيـت هـالل مـاه         رمضان و فرا رسيدن عيد و انجام مراسم ح        ماه

درمنوط كرده است، نه به مجرد پديد آمدن يا موجود بودن هالل؛ بنابراين            

.شودوهله نخست، براى اثبات وجود هالل، به رؤيت استناد مى

 بـراى   - كمـا ايـن كـه بـر كـسى پوشـيده نيـست                -با اين كه امـروزه      

قيـق، زمـان    هاى فلكى اين امكان هست كه با حسابگرى بسيار د         رصدخانه

توانند زمـان امكـان رؤيـت       پديد آمدن هالل ماه را مشخص كنند، حتى مى        

اى ديگر در همان وقـت      اى مشخص كنند و در منطقه     ماه را در منطقه   هالل

رؤيت هالل را محال بدانند و ايـن كـار را بـسيار دقيـق و صـحيح انجـام                    

شم موكـول  دهند، اما شريعت اسالم اثبات هالل ماه را به رؤيـت بـا چـ            مى

كرده كه اين رؤيت، مناط تكليف است و گرفتن روزه را بـر افـراد مكلـف               

.گرداندواجب مى

هـاى  اگر بر فرض محال بين رؤيت هالل ماه، با محاسـبات رصـدخانه            

شـود، بـا    فلكى تناقض و اختالفى پيدا شود، در اينجا به رؤيت اعتماد مـى            

اى فلكـى اخـتالف و      هـ اينكه امكان ندارد بين رؤيت و حساب رصـدخانه        
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تناقضى وجود داشته باشد، چون بين علم يقـين و خبـر صـادق كـه مـورد               

.شوداعتماد است، اختالف پيدا نمى

اما آنچه مشخص و آشكار است، اينكه هرگاه هالل ماه پديد آيد، امكان         

كه بـه  رؤيت آن وجود ندارد مگر بعد از گذشت زمانى محدود و مشخص           

در ايـن مـسأله عوامـل فـراوان جـوى و            . برسدحداقل سطح امكان رؤيت     

فلكى و جز آنها نقش دارند كـه ضـابطه اخترشـناس را در اثبـات آن نفـى                   

. كنـد كند، يا حداقل آن ضـابطه را در نـزد اخترشـناس ناهماهنـگ مـى               مى

كنيم، هرچند بارهـا    بنابراين در اثبات هالل به سخنان اخترشناس عمل نمى        

بر اين اساس، همـان گونـه كـه    . وده باشدسخن او در اثبات هالل درست ب  

.و اساس خواهد بودآيين اسالم بيان كرده اعتماد و استناد به رؤيت، اصل

هـالل  ها و تأثير آن در محقق شدن اثباتمنظور از اختالف افق-2

.ماه و پايان يافتن آن

ها و تأثير آن در اثبـات فـرا رسـيدن مـاه             منظور از اختالف افق   :پرسش

ا پايان يافتن آن چيست؟قمرى ي

خواننده گرامى بدان كه چه بسا هـالل مـاه در كـشورى يـك شـب           :پاسخ

هـاى آن   علـت ايـن امـر اخـتالف افـق         . زودتر از كشورهاى ديگر ديده شـود      

.كشورهاست، همان طور كه زمان طلوع خورشيد در كشورها متفاوت است

پـذير  امكـان اختالف افق ماه در فاصله كمتر از بيست و چهار فرسـنگ             
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بنـابراين بـين دو     .  متر اسـت   5544هر فرسنگ سه ميل يعنى تقريباً       . نيست

133=م  133056=) 24×م5544(كشورى كـه مـسافت بـين آنهـا كمتـر از             

. متر است اختالف افق طلوع ماه وجود ندارد56كيلومتر و 

تقريباً يك و نيم برابر مسافت قصر نماز در سفر است همـان طـور كـه                 

 كيلـومتر  89 مسافت قصر نماز در سفر شانزده فرسـنگ يـا         مشخص است، 

بنابراين بعضى از فقهاى شافعيه معتقدند كه آغاز روزه و پايـان آن و              . است

هـا  فرا رسيدن عيد فطر در كشورهاى گوناگون، به خاطر مختلف بودن افق           

حنفيـه،  (هاى دور، مختلف اسـت، در حـالى كـه جمهـور فقهـا      در مسافت 

ها آغاز روزه و فـرا      معتقدند كه صرف نظر از اختالف افق      ) همالكيه و حنابل  

رسيدن ماه رمضان و همچنين فرا رسيدن عيد فطر در بين تمامى مـسلمانان    

 نزديك  -طبق اين نظر، هرگاه رؤيت هالل در يكى از كشورها           . يكى است 

گـردد و در ايـن       به اثبات برسد، روزه بر تمام مسلمانان فرض مى         -يا دور   

حكم كشورى كه هالل ماه را نديده، همانند حكم كشورى است كـه         مسأله  

.اندهالل ماه را در آن ديده

:كنند ايـن حـديث اسـت      دليلى كه جمهور به آن استدالل مى      �
����v
&�BN=¡�	J-�BN=¡�	�
&�U-à]í���ê¢�Lí�ê�£P��[����L��j�éR8�
�A]bÇ-�@Q/A8��5

��G��KL	
��B/A8�M7N�2#4#�5�@A��24;25�
 يعنى وجـود ابـر و نظيـر آن در           »أُغمى« يا   »غُمى«:  الفاظ حديث  معناى
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.آسمان كه سبب نديدن هالل شود

) شـوال (روزه بگيريد و بـا رؤيـت هـالل    ) ماه رمضان(با رؤيت هالل    

روزه را بخوريد و چنانچه هوا ابـرى بـود، مـاه شـعبان را سـى روز كامـل               

.»حساب كنيد

الفضل ام: كنند، حديث كُريب است    مى اى كه شافعيه به آن استناد     از ادله 

به : او را به شام نزد معاويه فرستاد، كُريب گويد        ) لبابه دختر حارث هالليه   (

هالل ماه رمضان طلوع كرد و رمضان فـرا        . شام رفتم و كار او را انجام دادم       

. من هنوز در شام بودم؛ هالل رمضان را شب جمعه در شـام ديـديم              . رسيد

. حركت كردم و در آخـر رمـضان بـه مدينـه رسـيدم             سپس به سوى مدينه     

هـالل  : عبداللَّه بن عباس از من در باره رؤيت هالل رمضان پرسيد و گفت            

تو خـودت آن    : سپس گفت . شب جمعه : رمضان را چه وقت ديديد؟ گفتم     

مردم همگـى روزه گرفتنـد و   . را ديدى؟ گفتم، بله، و مردم هم آن را ديدند  

اما ما شب شنبه هالل را ديديم و        :  عباس گفت  ابن. معاويه هم روزه گرفت   

دهيم تا اينكه ماه رمضان را سى روز اكنون همچنان به روزه گرفتن ادامه مى      

آيا به رؤيت هالل توسـط      : گفتم. را ببينيم ) شوال(كامل كنيم يا اينكه هالل      

نـه، چـون   : كنيـد؟ گفـت  معاويه و مردم شام و روزه گرفتن آنان اكتفا نمـى     

5:;�24�A@��. به ما چنين امر كرده است�اپيامبر خد�
گويـد هرگـاه    ها رأى و نظر جمهور كه مـى       شايد در مسأله اختالف افق    
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اهل كشورى هالل ماه را ديدند، بر ديگر كشورهاى اسالمى هم الزم اسـت    


	�b�C¤��.كه از آن پيروى كنند ترجيح داده شود����m&î
�Ö/�� 2#�5�
كلمه مسلمانان در زمان انجام عبادت روزه،       چون اين كار براى وحدت      

در ضمن واجب   . بهتر و براى بستن راه اختالف بين مسلمانان نيكوتر است         

شدن گرفتن روزه به مطلق رؤيت هالل بستگى دارد نـه بـه منطقـه معـين،                 

هاى اخترشناسـى جديـد اخـتالف زمـانى بـين           مضاف بر آن، طبق گزارش    

همچنـين امـروزه    . كندعت تجاوز نمى  دورترين كشورهاى اسالمى از نه سا     

وسايل ارتباطى جديد، به آسانى امكان رساندن خبر رؤيت بـه كـشورهاى             

با اين كار كشورهاى اسالمى در آغاز گرفتن روزه و          . كندديگر را فراهم مى   


<��ê�[�9.كنندهمچنين زمان فرارسيدن عيد فطر، با هم وحدت پيدا مى         �B%7	

BN	)J&}/YX	
�BLx&��! 3245�

كننـد و اخـتالف     شايد حديث ابن عباس كه شافعيه به آن استدالل مـى          

دهند، به عـصرهاى آغـازين برگـردد؛ آن هـم           ها را مورد توجه قرار مى     افق

امـا در   . بخاطر دشوارى برقـرارى ارتبـاط بـين كـشورها در آن زمـان بـود               

فت هاى اخير وسايل ارتباطاتى تغيير كرده و به شكل چشمگيرى پيشر          زمان

انـد و   هاى دور به هم نزديك شده     بخاطر همين پيشرفت، مكان   . كرده است 

. هاى آباد ارتباط برقرار كرد    توان بين كشورها و مكان    در طول چند ثانيه مى    

پس در اين صورت و با وجود اين وسايل پيشرفته ارتباطى، هيچ تـوجيهى              
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خداونـد  . ها وجـود نـدارد    براى اهميت دادن و توجه كردن به اختالف افق        

. داناتر است

.چگونگى اثبات پايان يافتن ماه رمضان-3

:رسدپايان يافتن ماه رمضان هم از طريق يكى از دو امر به اثبات مى
اينكه حاكم مسلمان شهادت دو مرد عادل را در باره رؤيت هـالل             : اول

.بپذيرد) ماه شوال(

ان صاف باشد امـا     پذير نباشد، يا اينكه آسم    اگر رؤيت هالل امكان   : دوم

هالل رؤيت نشود، در اين صـورت تمـام شـدن رمـضان بـا كامـل كـردن                   

.رسدروز رمضان به اثبات مىسى

شود؛ چون براى در اينجا احتياط بيشترى براى انجام عبادت مالحظه مى   

آغاز رمضان و فرارسيدن آن با قبول كردن شـهادت يـك نفـر عـادل بـراى       

اثبـات  بـه المى، فرارسـيدن رمـضان    اسـ رمضان توسط حـاكم   رؤيت هالل 

گيرند، در حالى كـه بـراى   رسد و مردم با شهادت او روزه رمضان را مى      مى

اثبات پايان يافتن ماه رمضان يا بايد آن سى روز كامل شود يا اينكه دو نفـر   

شـود، هـالل شـوال را       اسالمى پذيرفته مـى   عادل، كه شهادتشان نزد حاكم    

نگذارى اسالمى و حكمتى كه در روزه نهفته اسـت،          بنگريد كه، قانو  . ببينند

!!چقدر بزرگ و ارزشمند است
اثبات فرارسيدن ماه قمرى به طور كلى جز با شهادت دو نفر مرد :فايده
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شود، بـه اسـتثناى اثبـات فرارسـيدن مـاه           لفظ شهادت پذيرفته نمى   عادل با 

.شودرمضان كه با شهادت يك مرد عادل پذيرفته مى

 آن قدر كه بـراى رؤيـت مـاه شـعبان احتيـاط و دقّـت                 �پيامبر خدا 

هالل شعبان را بـراى تعيـين فرارسـيدن         . كردكرد، در ماههاى ديگر نمى    مى

5:;3
	��GH�F.شمردزمان رمضان مى�
يعنـى بـا    (روزه ماه رمضان را يك يا دو روز پيش نيندازيـد            «: فرمودمى

�A@��.»بال رمضان نرويد  روزه گرفتن يك يا دو روز از آخر شعبان به استق          ��
24;!5�

 در شمارش شعبان بخاطر اين بود كه چـون تـالش            �احتياط پيامبر 

براى اثبات فرارسيدن ماه شعبان، درست بودن اثبات فرارسيدن ماه رمـضان            

را به دنبال داشت، دقت در اين كار بيانگر توجـه و عنايـت فـراوان پيـامبر                 

.است) روزه( به اين ركن بزرگ عبادت �

.ركن روزه-4

حقيقت روزه و قوام و پايدارى آن، خوددارى كردن از انجام چيزهـايى             

. در ادامه شـرح و تفـصيل آن خواهـد آمـد    . كننداست كه روزه را باطل مى    

 سفيدى كـه در  -امساك و خوددارى از مبطالت روزه از طلوع فجر صادق       

 غـروب كامـل     شـود و تـا     شروع مى  -شود  كرانه آسمان به پهنا پراكنده مى     

.قرص خورشيد ادامه دارد
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���k���j���i���h����g���f���e���d���c}�:فرمايـد مىخداوند
���ut���s����r���q������p���on���m������lz.]187: هالبقر.[

بـراى  ) شـب (و بخوريد و بياشاميد، تا رشته سپيد صبح، از رشته سياه            «

.»!يدسپس روزه را تا شب، تكميل كن! شما آشكار گردد

دار مباح كـرده    خداوند متعال تمامى اين مفطرات را در شب براى روزه         

ايـن بيـانگر آن   . است و دستور داده فقط در روز رمضان از آن امساك شود        

است كه ركن روزه و حقيقت آن، همين امساكى است كه بـه آن امـر شـده      

.است

.شرطهاى واجب شدن روزه-5

ها روزه بر فرد فـرض      ه با بودن آن   منظور از اين شرطها، امورى است ك      

اگـر يكـى از   . شود كه اين فريضه را انجام دهـد    گردد و مكلف ملزم مى    مى

.شوداين شرطها وجود نداشته باشد، روزه بر فرد واجب نمى
: شرطهاى وجوب روزه پنج تاست

مسلمان بودن، روزه بر فرد كافر واجب نيست، اما اگر در اثناى مـاه  -1

مسلمان شود، بايستى آن مقدار از روزهاى ماه رمضان را كه           رمضان كافرى   

امـا روزهـاى پيـشين را كـه مـسلمان نبـوده قـضا               . باقى مانده روزه بگيرد   

���z���y����x���w�����v���u����t���s}�:فرمايدخداوند مى. كندنمى
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���¤���£���¢���¡����������~���}���|���{z.]38: األنفال.[

و ايمـان   (چنانچه از مخالفت بـاز ايـستند،        «: شدند بگو به آنها كه كافر     «

 و اگر به اعمال سـابق بازگردنـد،         ؛گذشته آنها بخشوده خواهد شد    ) آورند،

و حكـم نـابودى     ؛(شود  سنت خداوند در گذشتگان، درباره آنها جارى مى       

.»)گرددآنان صادر مى

T��/¥�)���-���»>
BALf����lä��[9���5��R��1
�Z�RSJ� 2##5�
.»كندمى] و نابود[اسالم گناهان پيش از خود را قطع «

 بـراى حفـظ حرمـت       -اگر كافرى در اثناى روز رمضان مسلمان شـود          

همچنين الزم اسـت بعـد از تمـام     .  بايد مابقى روز را امساك كند      -رمضان  

شدن رمضان قضاى اين روز را به جاى آورد؛ چون در حال مسلمان بـودن              

. دريافته است- كه زمان عبادت روزه است -قسمتى از روز را 

.عقل-2

شـود؛ چـون    مشخص است كه خطاب تكليـف متوجـه غيرعاقـل نمـى           

.پس روزه بر ديوانه يا بيهوش واجب نيست. اهليت عبادت را ندارد

: فرمود �پيامبر¦[���8�@A%	
�_-�s���BA%8�Å8���Aç1
����è1
��8�
&
��8&��O%/N�=�\NY�@D���	
��8{ �L�	�ê@AN�§�\NY���5���êD����	
E�3!�R���1
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��2 !"#5�
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اى كـه   ديوانه: تكليف انجام عبادت از دوش سه نفر برداشته شده است         «

عقلش را از دست داده است، شخص خوابيده تا بيدار شود، بچه تا به سن               

.»بلوغ برسد

ا نظير آن، عقلـش از      كسى كه با خوردن چيزى مست كننده و ي        : پرسش

اش را بخـورد آيـا      بين برود آيا روزه بر او واجب است؟ اگر اين فرد روزه           

بگيرد؟الزم است قضاى آن را

آيـد و پـيش از زوال       شخص مست در اصل عاقل به شـمار مـى         :پاسخ

بنـابراين وجـوب    . عقلش مكلف است و خطاب شارع شامل حال اوسـت         

چون خودش سبب زوال عقلش شده و روزه همچنان بر ذمه او باقى است؛  

. شـود كار است، همچنان كه با خوردن روزه گنهكـار مـى          با اين كارش گنه   

خداونـد دانـاتر    . پس بعد از به هوش آمدن قضاى روزه بر او واجب است           

.است

.بلوغ-3

آيـد؛  رسيدن به حد بلوغ يكى از شرطهاى وجوب روزه بـه شـمار مـى              

ى امـر شـارع اسـت و ايـن كـار      چون هـدف از تكليـف، اطاعـت و اجـرا      

پذير نيست جز با درك معناى تكليف و داشتن توانـايى كـافى بـراى               امكان

كودك از درك معناى تكليف و قدرت انجام عبـادت نـاتوان           . انجام عبادت 

 و همچنين بر ،پس روزه بر كودك فرض نيست تا به سن بلوغ برسد   . است
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.شود تا اينكه قاعده شوددختربچه فرض نمى

 يعنـى هفـت     -اى كه به سن تمييـز       آيا به پسربچه يا دختر بچه     :رسشپ

شود كه روزه بگيرند؟اند امر مى رسيده-سالگى 

هـا توانـايى گــرفتن روزه را داشـته باشـند، ولــى و     هرگـاه ايــن :پاسـخ 

اين هم به خاطر اينكـه  . دهد كه روزه بگيرندسرپرستشان به آنان دستور مى  

است و اشكالى نـدارد،     هم درست ند و روزه آنان   به گرفتن روزه عادت كن    

كه نمازشان درست است، با اين تفاوت كـه گـرفتن روزه بـر آنـان      همچنان

به خاطر همين در گرفتن روزه، توانمندى و قادر بودن شـرط            . دشوار است 

اسـت، چـون در   شده است، اما براى گـزاردنِ نمـاز توانـايى شـرط نـشده         

.خواندن نماز دشوارى نيست
.يقين داشتن به اينكه روزه بر فرد مكلف فرض است-4

 از وجـوب روزه آگـاهى   - عاقـل و بـالغ       -هرگاه فرد مسلمان مكلـف      

. داشته باشد و ماه رمضان را هم دريابد، گـرفتن روزه بـر او واجـب اسـت            

كننـد،  بنابراين كسانى كه در سـرزمين اسـالمى رشـد يافتـه و زنـدگى مـى          

پس ندانستن فرض بودن . زه بر مسلمان فرض استدانند كه رو ضرورتاً مى 

آيـد،  روزه بر شخص مسلمان در كشورهاى اسالمى، عـذر بـه شـمار نمـى        

همچنان كه عدم آگاهى مسلمان از وجوب روزه هنگـام ديـدن هـالل مـاه                

.رودرمضان گمان نمى
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توانـد از  كسى كه در سرزمين كفار مسلمان شـود، چگونـه مـى          :پرسش

يدا كند؟وجوب روزه آگاهى پ

 براى كسى كه در سرزمين      - خدا پاداش نيك به آنان دهد        -فقها  :پاسخ

شود، جهت آگاهى يـافتن از فـرا رسـيدن مـاه رمـضان و               كفار مسلمان مى  

اند كه خبر فرا رسيدن ماه رمـضان را از طريـق            وجوب روزه، شرط گذاشته   

ـ  . گيرى و از آن يقين حاصل كند      هاى معتبر شرعى پى   راه ه كـه از    بدين گون

طريق خبر دادن يك يا دو مرد عادل يا مردى كه وضـعيت عـادل بـودنش                 

پوشيده است يا دو زنى كه وضعيت عادل بودنشان پوشـيده اسـت، اطـالع               

.كندپيدا مى

در حقيقت اعالم فرا رسيدن ماه رمضان در زمان مـا بـر كـسى پوشـيده         

 اسـت كـه     اين هم به خاطر وجود وسايل ارتباطى جديد و پيشرفته         . نيست

بنـابراين  . رسـد فرد از طريق آنها از فرا رسيدن ماه رمضان به علم يقين مـى  

. ها درباره فرا رسيدن رمضان آگاهى پيدا كندكافى است كه فرد از طريق آن    

.خداوند داناتر است
.شرطهاى درست بودن روزه-6

بعد از آن كه با موجود بودن شرطهاى وجوب روزه، اداى روزه بر ذمـه               

شـود روزه مكلـف،    گيرد، وجود چـه چيـزى موجـب مـى         ف تعلق مى  مكل

: صحيح و درست باشد؟ با وجود سه شرط روزه مكلف درست خواهد بود
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اينجا . مسلمان بودن، همان طور كه بيان شد شرط وجوب روزه بود-1

) حتـى مرتـد   (روزه كافر   . هم مسلمان بودن شرط درست بودن روزه است       

و قضاى روزه هم بـر      ) اگرچه مرتد هم باشد   (در حالت كفر درست نيست      

شـود كـه مـسلمان شـود و         هرچند از كافر خواسته مى    . كافر واجب نيست  

بر اساس همين است كه روزه هم بر او         . احكام فروعى اسالم را انجام دهد     

شود، نخـست  پس عذاب كافر در روز رستاخيز چند برابر مى  . واجب است 

اما اگر كافرى . آن به خاطر ترك عبادت و بعد از ،به خاطر مسلمان نشدنش

هـايى را كـه در زمـان كـافر     شود كـه روزه مسلمان شود، از او خواسته نمى  

اسالم ماقبل خودش را قطـع      «: بودن خورده قضا كند؛ چون طبق اين قاعده       

هاى پيش از مسلمان شدن ناديده گرفته  انجام ندادن عبادت.»كندو نابود مى

�[�.شودمى	
�Z�RSJ�R�� 2##5�
نيت، معناى آن در اينجا اين است كه مكلف آگاه از وجـوب روزه،  -2

نيت بايد قطعى باشد و هيچ گونه شك و         . قصد گرفتن روزه را داشته باشد     

، »روزه فـردا «: زمان روزه را مشخص كند، مثالً بگويـد . دودلى در آن نباشد  

همچنين .  رمضان يا سبب روزه را معين كند، مانند روزه قضاى يك روز از           

شرط است كه نيت روزه فرض حتماً در شب باشد، اما بـراى روزه سـنت،      

نيت در شب شرط نيـست، بلكـه نيـت روزه سـنت اگـر تـا قبـل از زوال                     

همچنين الزم است نيت روزه    . خورشيد به تأخير افتد، باز هم درست است       
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 اگر پس. آيدهر شب تكرار شود؛ چون هر روز عبادت مستقلى به شمار مى

اش را خواهد خـورد، پـس آن روز، او          شب قصد داشته باشد كه فردا روزه      

) كننـده روزه  باطـل (آيـد، حتـى اگـر از مفطـرات          دار به حساب نمـى    روزه

دارى نيت كند كه چيـزى بخـورد   همچنين اگر در روزِ روزه . خوددارى كند 

شـود، حتـى   اش باطل مـى به محض اينكه نيت خوردن روزه را بكند، روزه       

چون روزه عبادت است و اين عبـادت بـدون نيـت            : اگر چيزى هم نخورد   

.خداوند داناتر است. قطعى درست نيست

�دليل واجب بودن نيت شـبانه بـراى روزه فـرض، فرمـوده پيـامبر              
:استc��è7	
�ÖLf���/�	
�_]ä�â���t sB	���/v�5��)&
)��J!�"�5�
را نكنـد، روزه او  ) ضفر(كسى كه قبل از طلوع فجر صادق نيت روزه  «

.»درست نيست

دليل درست بودن نيت روزه سـنت تـا كمـى پـيش از زوال خورشـيد،                 

�يـك روز پيـامبر  : او گويـد .  روايت كـرده �حديثى است كه عايشه     
نه، : اى عايشه آيا چيزى براى خوردن دارى؟ گفتيم     «: پيش من آمد و فرمود    

"�22�A@��. »بنابراين من امروز روزه هستم: فرمود�5�
پاك بودن از حيض و نفاس در تمامى روز، كسى كه شب از حيض -3

اش و نفاس پاك شود و قبل از غسل كردن نيت روزه فـردا را بكنـد، روزه                

اى اما اگر در لحظـه    ) تواند بعد از طلوع فجر غسل كند      ومى. (درست است 
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شود و در دوران   از روز، خون حيض يا نفاس پديدار گردد، روزه باطل مى          

آنچه الزم به يـادآورى اسـت اينكـه روزه زن    . پاكى قضاى آن واجب است   

حائض و نُفَساء، به اجماع علما درست نيست؛ چون در آن حالـت اهليـت               

.گرفتن روزه را ندارد، پس بايد روزه را بخورد و بعد قضاى آن را بگيرد
اش درست؟اگر مسلمانى با جنابت شب را صبح كند، آيا روزه:پرسش

پس كـسى كـه   . كندبله، جنابت به اجماع علما روزه را باطل نمى :خپاس

دارى، شب هنگـام يـا روز در خـواب دچـار جنابـت شـود،                زمان روزه در

همچنين . هم بر او الزم نيست    ) كفاره(اش درست است و هيچ چيزى       روزه

اگر در شب رمضان با همـسرش نزديكـى كنـد و شـب غـسل نكنـد و در         

دليل حديثى كه عايشه    به. اش درست است   روزه حالت جنابت صبح شود،   

بعد از همبستر  (�در حالى كه پيامبر خدا«: اند روايت كرده�سلمه و ام

و . كـرد جنابت داشت صبح صادق طلـوع مـى       ) شدن با همسرانش در شب    


	��G���KL.»گرفتكرد و روزه مىبعد از طلوع فجر صادق غسل مى    ��B�/A8�M�7N�
2#!3�5�@A��224#5�
اى كه اگر مرتدى توبه كند و دوباره به اسالم باز گردد، آيا روزه:رسشپ

دست رفته، قضا دارد؟در زمان ارتداد از

اى را كه از بله، اگر مرتدى توبه كند و مسلمان شود، قضاى روزه   :پاسخ

دست داده بايد به جاى آورد؛ چون مرتد شدن واجب بودن عبادت را از او              
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اين عبادتها در حال مسلمان بـودنش بـر او واجـب و             كند، زيرا   ساقط نمى 

. پس وجوب آنهـا در حـال ارتـدادش همچنـان ادامـه دارنـد              . اندالزم بوده 

.خداوند داناتر است
مرتد شدن بعد از نيت روزه، چه حكمى دارد؟:پرسش

 بعد از نيـت روزه،      -بريم   از شر آن به خدا پناه مى       -مرتد شدن   :پاسخ

.كندروزه را باطل مىبدون اختالف علما 

.روزه فرض-7

چـون  فرض ناآگاه باشـد؛  مؤمن از احكام روزه   نيست كه انسان  درست

در مطالـب  . شـود فرض نباشد گنهكـار مـى     گرفتن روزه كسى كه پايبند به   

اينـك بـه   . فرض بر دو قسم است    اداى روزه شد كه چگونگى  گذشته بيان 

:پردازيمتفصيل آن مى
ى كه واجب است به طور پياپى و بدون انقطاع گرفته شـود و  اروزه-1

:آن عبارت است از

ــى - ــد م ــضان، خداون ــاه رم ــدروزه م �����������������}�:فرماي
����z.]185: هالبقر.[

.»پس آن كس از شما كه در ماه رمضان در حضر باشد، روزه بدارد«

براين روزه  بنـا . روشن است كه روزهـاى مـاه پيوسـته و پيـاپى هـستند             
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.گرفتن آن هم ضرورتاً پياپى خواهد بود

: ها عبارتند ازها و آنروزه برخى از كفاره-

���w����v���u���t}�: فرمايـد  كفاره، قتل خطا، خداوند مى     -الف  
���b���a���`���_����~���}|���{���z���y���xz.

].92: النساء[

 دو مـاه پـى در پـى         ندارد،) به آزاد كردن برده   (و آن كس كه دسترسى      «

و خداوند، دانا و   . توبه الهى است  ) يك نوع تخفيف، و   (اين،  . گيردروزه مى 

.»حكيم است

ــى -ب  ــد م ــار، خداون ــاره ظه ــد كف �����l���k���j������i���h}�:فرماي
���rq���p���o���n���mz.]4: هالمجادل.[

ـ ) ايآزاد كردن برده(و كسي كه توانائي    « اپي قبـل  نداشته باشد دو ماه پي

.»از آميزش روزه بگيرد

بـا زنـش    ) در حـال روزه   ( كفاره كسى كـه عمـداً در مـاه رمـضان             -ج  

.نزديكى كند، الزم است دو ماه پياپى روزه بگيرد

ناگهان مردى آمـد    .  نشسته بوديم  �ما نزد پيامبر  «:  گويد �ابوهريره

چه باليـى سـرت     :  فرمود �پيامبر. اى رسول خدا، هالك شدم    : و گفت 

پيـامبر . با همـسرم نزديكـى كـردم     ) در رمضان (در حال روزه    : مده؟ گفت آ
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تـوانى  آيا مـى  : فرمود. نه: اى آزاد كنى؟ گفت   توانى برده آيا مى :  فرمود �

توانى به شصت مسكين    آيا مى : فرمود. نه: دو ماه پياپى روزه بگيرى؟ گفت     

 زنبيـل   در اين اثنا يك   .  مدتى درنگ كرد   �پيامبر. نه: طعام بدهى؟ گفت  

سـؤال كننـده    :  فرمـود  �پيـامبر . پر از خرما براى پيامبر آوردند     ) العرق(

اين زنبيـل خرمـا را بگيـر و بـه           : فرمود. من اينجا هستم  :  گفت كجاست؟

آن را به چه كسانى بدهم كه از        : آن مرد گفت  .عنوان كفاره به نيازمندان بده    

�پيامبر. ندتر نيست من نيازمندتر باشند؟ در شهر مدينه كسى از ما نيازم         

	��G���KL. »هايت بده اين خرما را به بچه    : لبخندى زد و فرمود   ��B�/A8�M7N�2#E3�5

�@A��22225�
ظرفيت حدود پانزده   . شودزنبيلى است كه از ليف خرما بافته مى       : العرَق

هر صاعى چهار مد و هر مد چهار مشت است، يعنى هر مـد              . صاع را دارد  

در ايـن زنبيـل     .  گرم است  2700 پس هر صاعى     . گرم است  675در حدود   

.ددر حدود چهل و نيم كيلوگرم بو

 همچنين پياپى گرفتن روزه براى كسى كه نذر كرده يا سـوگند يـاد               -د  

كرده كه چند روز پياپى روزه بگيرد، شرط است، مانند كسى كه نذر كند ده   

د و نظيـر  روز اول ماه رجب روزه بگيرد، يا همه مـاه شـعبان را روزه بگيـر     

بنابراين بر آن فرد واجب است كه به خاطر تعيـين وقـت روزه، آن را      . اينها

پياپى بگيرد؛ چون اگر ده روز پيـاپى روزه نگيـرد ديگـر بـر ده روزِ پيـاپى                  



0� 1�2 �3  45#1
٨٩

همچنين اگر يك ماه پياپى روزه نگيرد، ديگر بر روزه پياپى           . كندصدق نمى 

.كندصدق نمى) شعبان(يك ماه 

 گرفتن آن پياپى بودن واجب نيـست، بلكـه بـه طـور     اى كه درروزه-2

.جداگانه انجام دادن آن كافى است

:دار اختيار دارد پراكنده يا پياپى بگيرد، عبارتند ازهاى واجبى كه روزهروزه

قضاى روزه رمضان، اگر مسلمانى در ماه رمضان به خاطر وجود عذر -

ه زودتر، براى انجام فرض اش را بخورد، بايد هرچبيمارى يا مسافرت روزه

در ضمن سنت اسـت كـه پيـاپى قـضاى روزه را             . اقدام كند ) قضاى روزه (

بگيرد، اما اين پياپى بودن در گرفتن قـضاى روزه رمـضان، شـرط واجـب                

].184: هالبقرz-����,���+���*���2}�:فرمايدخداوند مى. نيست

.»پس چند روز ديگرى را روزه بگيرند«

با صيغه جمـع    ) كه چند روز قضا شده    ( رمضان را    خداوند قضاى روزه  

كنـد تـا    بنابراين عموميت پيدا مى   .  و نكره و با تنوين بيان كرده است        »ايام«

اما روزهايى كـه روزه گـرفتن در      . شامل هر روزى غير از ايام رمضان باشد       

همچنـين  . انـد  از آن مـستثنا شـده      - بيـان آنهـا گذشـت        -آنها حرام است    

ا روزه را به طور مطلق و بدون تعيـين پيـاپى بـودن، بيـان                خداوند در اينج  

با توجه به مطالـب فـوق، پيـاپى بـودن قـضاى روزه رمـضان،                . كرده است 

.واجب نيست
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اى كه در حج بجاى عدم استطاعت حج گزار به ذبح قربانى، بـر  روزه-

.گردداو واجب مى

 و اعمال   هاى حج، نخست براى انجام عمره احرام ببندد       كسى كه در ماه   

عمره را انجام دهد، تا بعد از پايان يافتن اعمال عمره از احرام بيرون بيايد،               

سپس در همان سال از مكه براى انجام مناسك حـج احـرام ببنـدد، چنـين                 

خداونـد بـر چنـين      . شـود فردى متمتع و چنين حجى، حج تمتع ناميده مى        

 بـا انجـام     را واجب كرده است به سبب ايـن كـه او          ) قربانى(حاجى هدى   

اعمال عمره قبل از احرام بستن براى حج، از چيزهايى بهره جسته و لـذت               

.ساز باشدمدت زيادى در احرام نبوده كه برايش مشكل(برده است 

هدى عبارت است از حيوانى كه حج گزار يا عمره كننده آن را به عنوان     

ن بـرد و گوشـت آن هـم در حـرم مكـه بـي              قربانى، همراه خود به مكه مى     

- شتر يا گاو�
	�RL��اين هدى عبارت است از . شودنيازمندان آن تقسيم مى
به خاطر اين بـه ايـن       . شود، شتر يا گاوى است كه در مكه قربانى مى         هالبدن

اسم ناميـده شـده كـه آن را بـراى بـردن بـه مكـه و سـر بريـدن در آنجـا                         

:فرمايـد خداونـد مـى   . جمع آن بدن اسـت    . كردندپروراندند و چاق مى   مى

{���~}���|���{���z����y���x���w���v���uz.]36: الحج.[

براى شـما از شـعائر الهـى        ) در مراسم حج  (و شترهاى چاق و فربه را       «

.» در آنها براى شما خير و بركت است؛قرار داديم
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اما اگر كسى نتواند با خود هدى ببـرد و يـا بـه طـور كلـى                  . يا گوسفند 

. است ده روز كامل از ماه ذوالحجـه روزه بگيـرد          كند، واجب   نتواند قربانى 

دهـم  (بهتر اين است كه سـه روز از آن در ايـام حـج قبـل از عيـد قربـان                      

روزه نگيرد، ولى اگر فرصت     ) نهم ذوالحجه (باشد، اما روز عرفه     ) ذوالحجه

تواند در ايام تشريق    پيدا نكند كه سه روز قبل از عيد قربان روزه بگيرد، مى           

روزه بگيرد و هفت روز باقى مانـده       ) زدهم، سيزدهم ذوالحجه  يازدهم، دوا (

خداونـد  . گيـرد را بعد از انجام مناسك حج و بازگشت به وطنش روزه مى           

ــى ــدم ���Ö���Õ���ÔÓ���Ò�����Ñ���Ð����Ï���������Î���Í���Ì���Ë���Ê���É×���}�:فرماي
è���ç����æ���å���äã���â���á���àß�Þ����Ý���Ü���Û����Ú���Ù���Ø����ê����é���

����õ���ô���ó���ò���ñ���ð���ï���î���íì���ëz.]196: هالبقر.[

در امان بوديد، هـر كـس بـا خـتم           ) از بيمارى و دشمن   (و هنگامى كه    «

و )! ذبـح كنـد   (عمره، حج را آغاز كند، آنچه از قربانى براى او ميسر است             

گرديـد،  مـى روز هنگامى كه باز     هر كه نيافت، سه روز در ايام حج، و هفت         

ايـن بـراى كـسى اسـت كـه          ) البتـه . (اين، ده روز كامل اسـت     ! روزه بدارد 

و از  ). اهل مكه و اطـراف آن نباشـد       ( خانواده او، نزد مسجد الحرام نباشد       

.»!كيفر استو بدانيد كه او، سخت! خدا بپرهيزيد

سه روز روزه گرفتن به جاى فديه تراشيدن يا كوتاه كردن موى سـر  -
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.عمرهدر حج و 

 سـه روز  -1: فديه دهنده در اينجا در انجام يكى از سه كار مخير اسـت        

-3 صدقه دادن به شش مـسكين،  -2روزه گرفتن، اگرچه پياپى هم نباشند،    

.تر از آنقربانى كردن گوسفند يا حيوانى بزرگ

هرگاه محرم بيمار باشد و نيازمند تراشيدن يـا كوتـاه كـردن مـوى سـر                 

با انجام اين كار يكـى از       . كندتراشد و يا كوتاه مى    باشد، موى سرش را مى    

اين فـرد بـا تراشـيدن سـر در     . گرددگانه فوق بر او واجب مىهاى سه فديه

اين كار او قبل از فرا رسيدن زمان    . يابدحج يا عمره به تحلل اول دست مى       

كننده روز عيد و براى كـسى  زمان قربانى براى حج. سر بريدن قربانى است  

.دهد بعد از پايان مراسم عمره استره انجام مىكه عم

كننـده در بيـرون از حـرم        گـزار يـا عمـره     البته اين زمانى است كه حـج      

گزار اگر حج . محاصره نشود، يعنى دشمن او را از رسيدن به حرم منع نكند           

كننده محاصره شود و نتواند به حرم داخل شود، محـل سـر بريـدن    يا عمره 

. است كه در آن محاصره شده استقربانى او همان جايى

كسى كه موى سرش را بدون عذر بتراشد يا كوتـاه كنـد، او بـه دادن    :فايده

همچنين محرمى كه غير از تراشيدن موى سـر         . كفاره از مريض سزاوارتر است    

زدن مـو و بـدن      از چيزهاى ديگرى، همچون به كار بردن بوى خوش يا روغن          

.ند براى دادن كفاره سزاوارتر استبا عذر يا بدون عذر، استفاده ك
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.گرفتن روزه به عنوان كفاره شكار كردن

������µ¶���}�:فرمايـد خداوند مى  �́��³²���±����°���¯���®���¬���«���ª
���Ê����É���������È���Ç���Æ���Å���Ä���Ã���Â���Á���À���¿������¾���½���¼���»���º���¹���̧

Ô���Ó���ÒÑ���Ð���Ï���Î���Í���Ì���Ë���ß���Þ���ÝÜ���Û���Ú���Ù���Ø���×Ö����Õ���
����â���á���àz.]در حــال ! ايــداى كــسانى كــه ايمــان آورده«].95: هالمائــد

احرام، شكار نكنيد، و هر كس از شما عمـدا آن را بـه قتـل برسـاند، بايـد                    

اى كه دو نفـر عـادل از شـما،           كفاره ؛اى معادل آن از چهارپايان بدهد     كفاره

كعبـه  ) حـريم ( و بـه صـورت قربـانى بـه           ؛ن را تصديق كنند   معادل بودن آ  

 يا معادل آن، روزه بگيرد،      ؛اطعام مستمندان كند  ) به جاى قربانى،  ( يا   ؛برسد

خداوند گذشته را عفو كرده، ولى هر كس تكرار . تا كيفر كار خود را بچشد

.» و خداوند، توانا و صاحب انتقام است؛گيردكند، خدا از او انتقام مى

اننده گرامى، توجه كن و بينديش كه چگونه خداوند متعـال در آيـه              خو

را به طور مطلق و بدون تعيين شرط پياپىِ بـودن آن            ) روزه گرفتن  (»صوم«

.به كار برده است
نظر دارند كه تعرض بر حيوان شكارى در حـرم مكـه حـرام             فقها اتفاق 

محـرم  كـه است، چه براى كسى كه احرام حج و عمره بسته باشد يا كسى              

به طور كلى در حـرم شـكار كـشته          ). در اين حكم، يكسان هستند    (نباشد،  
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گيـرد، دسـتگير    گردد، مورد اذيت و آزار قرار نمـى       شود، و زخمى نمى   نمى

براى شكار كردن آن نبايد به ديگرى كمـك         . شودشود و رانده هم نمى    نمى

ن جاى آن يـا     كرد، مانند راهنمايى كردن شكارچى به ديدن آن، يا نشان داد          

همـان گونـه    . اشاره كردن به آن، اگر در تيررس شكارچى قرار داشته باشد          

پـس  . كه بيان شد در اين احكام شخص محرم و غيرمحرم يكـسان هـستند   

اگـر  . گونه تعرض به شكار، در حرَم براى هيچ كـسى درسـت نيـست             هيچ

يـا  شخص محرم يا غير محرم در حرم به شكارتعرض كند و آن را عمدى               

اشتباهى و يا از روى فراموشكارى يا نادانى بكشد، با انجام اين كار مرتكب 

.شود و واجب است كفاره بدهدگناه مى

:كنداين فرد براى دادن كفاره به صورت زير عمل مى
اگر شكار، مثل و مانندى در ميان حيوانات اهلى داشته باشد بين انجـام              

به عنـوان مثـال بـه جـاى     (بانى كند قريا همانند آن را   : سه چيز مخير است   

ايـن  ). شترمرغ، شتر و به جاى گاووحشى، گاو اهلى و به جـاى آهـو، بـز               

كند و گوشت آن را در ميـان مـستمندان حـرم مكـه              حيوانات را قربانى مى   

كند و به اندازه قيمت كند، يا اينكه آن حيوانات را نرخ گذارى مىتقسيم مى

اى كه بـه    دهد، به گونه   حرم مكه صدقه مى    خرد و به مستمندان   آنها غذا مى  

هر مستمندى يك مد صدقه بدهد، يا اينكه به جاى هر مـد غـذا يـك روز                  

.روزه بگيرد
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توانـد بـه شـكار      محرم بعد از پوشيدن احرام در هيچ جا و مكانى نمـى           

محرم كسى است كه لباس احرام براى حج يا عمـره پوشـيده             (تعرض كند   

هيچ تفـاوتى نـدارد كـه    ). ميقات مكانى گذشته باشد   گويان از   باشد و لبيك  

درازى كند، يا در بين حـرم  شخص محرم در حرم به شكار تعرض و دست  

همچنين بر محرم حرام است كه شكار را بخرد و يـا            . و ميقات تعرض كند   

.بفروشد و يا شير آن را بدوشد

تعـرض  . شكار كردن حيوانات دريايى براى محرم و غير محرم رواست         

ر آنها و نشان دادن آنهـا بـه شـكارچى و نيـز خـوردن از گوشـت شـكار                  ب

���E������D���C���B���A}�:فرمايـد خداونـد مـى  . دريايى، جايز اسـت  
���QP���O���N���M���L���K����J���IH���G���Fz.]96: هالمائد.[

در حـال   ( تـا    ؛صيد دريا و طعام آن براى شما و كاروانيان حالل است          «

 ولى مادام كه محرم هستيد، شكار صحرا براى         ؛مند شويد بهرهاز آن   ) احرام

.»شما حرام است

گذارى شكارى كه در ميان حيوانـات  مهم و مورد قبول در قيمت:فايده

اهلى هم مثل دارد، قيمت مكه است، نه قيمت محلى كه در آن شكار كشته               

 قيمت  شده است، اما آنچه در قيمت شكارِ فاقد مثل، مهم و پذيرفتنى است            

.محل شكار كردن است
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اى كه پيـاپى گـرفتن، در آن شـرط نيـست،            هاى كفاره همچنين از روزه  

���§����¦���¥���¤£}�:فرمايــدخداونــد مــى. روزه كفــاره قــسم اســت
¨©���ª������«���¬���¶���µ���́ ���³���²����±���°����̄®���

¼�������������»���º���¹����̧���½������¿¾�À���É����������È���Ç���ÆÅ���Ä����Ã���Â���Á��
Ö����Õ���Ô���Ó���Ò�����Ñ������������Ð���ÏÎ����Í���ÌË���Ê����×���z.]ــد : هالمائ

مؤاخذه ) و خالى از اراده،   (خداوند شما را بخاطر سوگندهاى بيهوده       «].89

ايـد،  محكـم كـرده   ) هاز روى اراد  ( ولى در برابر سـوگندهايى كـه         ؛كندنمى

گونه قسمها، اطعام ده نفر مـستمند، از غـذاهاى      كفاره اين . نمايدمؤاخذه مى 

؛ يا لباس پوشاندن بر آن ده نفر       ؛دهيدمعمولى است كه به خانواده خود مى      
 و كسى كه هيچ كدام از اينهـا را نيابـد، سـه روز               ؛و يا آزاد كردن يك برده     

ى شماست به هنگامى كه سـوگند يـاد          اين، كفاره سوگندها   ؛گيردروزه مى 

و (و سـوگندهاى خـود را حفـظ كنيـد           ). نماييـد و مخالفـت مـى    (كنيد  مى

كنـد، شـايد    خداوند آيات خود را اين چنين براى شما بيـان مـى           !) نشكنيد

.»!شكر او را بجا آوريد

در كفاره قـسم قـرار داده       ) سه راه (اين سه ويژگى    : امام ابن كثير؛ گويد   

ها را انجام دهد بـه طـور اجمـاع    كننده قسم هر كدام از آن شده است كه ش   

چـون غـذا دادن     . ترين آنها آغاز كرده است    خداوند از آسان  . كندكفايت مى 
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تر از دادن پوشاك به آنان است، همچنان كه پوشاك دادن به مستمندان آسان

ين در كفاره قسم از پـاي     . تر از آزاد كردن برده است     تر و راحت  به آنان آسان  

گانـه را  سـه ) كفاره(شود، اما اگر مكلف نتواند يكى از اين     به باال شروع مى   

���À���Â���Á}�:كنـد انجام دهد با گـرفتن سـه روز روزه، كفـاره آن را ادامـى              
���ÆÅ���Ä����Ãz.يكـى سـه روز پيـاپى       : كثير دو قول نقل كـرده اسـت       ابن


�����.  نظر است  داند، قول ديگر مخالف اين    گرفتنِ روزه را واجب نمى    �,��7?
�'�,ub":35�
.كنندچيزهايى كه روزه را باطل مى-8

ترين مباحث بدون شك اين مبحث در فهمِ درست عبادت روزه از مهم       

داران مـؤمن بيـان آن را بـه طـور     مهم بودن آن سبب شـده كـه روزه       . است

مفصل و واضح از علما جويا شوند، تا جايى كه در مـاه رمـضان بيـشترين                 

بنـابراين آن را بـه   . داران در اين زمينه اسـت هاى روزهسؤاالت و مشغوليت  

كـنم تـا در ايـن زمينـه         اى و مفصل، با يادآورى ضوابط، بيان مى       طور ريشه 

اى كـه  كن شوند و مباحث براى ديگران روشن شود، به گونه    سؤاالت ريشه 

:شونددر اين مبحث مطالب زير بيان مى. نياز به پرس و جو نباشد
.كندآنچه به طور كلى روزه را باطل مى-1

.شودكند و فقط قضاى روزه الزم مىآنچه روزه را باطل مى-2
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كند و هم قضاى روزه و هم كفاره را واجـب  آنچه روزه را باطل مى-3

.كندمى

.كندآنچه روزه را باطل نمى-4

كند؟چه چيزى روزه را به طور عموم باطل مى-1

. شـود ز شروط روزه وجود نداشته باشد، روزه باطل مـى         هرگاه شرطى ا  

كند كه اين شرط، شرط وجوب روزه باشد، ماننـد مـسلمان            هيچ فرقى نمى  

 .بودن، يا شرط درست بودن روزه باشد، مانند پاك بودن از حيض و نفاس
پنـاه  -مرتد شود  دارى  روزهتوضيح اينكه اگر شخص مسلمان در حالت        

شود و اگر دوباره توبـه كنـد و بـه اسـالم بـاز                مى اش باطل  روزه -بر خدا   

همچنين اگر زنـى در حالـت       . گردد، قضاى روزه بر او الزم و واجب است        

شـود و بعـد از   اش باطـل مـى    دارى دچار حيض يا نفاس شـود، روزه       روزه

برخـى از چيزهـايى كـه    . پاكيزگى الزم است قضاى روزه را به جـاى آورد      

دارى منافات ند از كارهايى كه انجام آنها با روزه كنند عبارت روزه را باطل مى   

 غذا -خوردن يا نوشيدن، نزديكى با همسر، داخل كردن چيزى  : دارد، مانند 

دار، با اين ضوابط كه آنچه داخـل         از بيرون به داخل بدن روزه      -يا غير غذا    

، همچنـين   ...دهـان، بينـى و گـوش و       : شود از راه باز باشـد، ماننـد       بدن مى 

ار اين كارها را به طور عمدى و در حالى كه يـادش باشـد كـه روزه                  دروزه

.است و با اختيار خود، انجام دهد
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كند و سپس فقط قضاى روزه واجب چه چيزى روزه را باطل مى-2

گردد؟مى

شـود و فقـط قـضاى روزه واجـب          كارهايى كه روزه با آنها باطـل مـى        

به طور كامل و مـشخص قابـل       گردد و نيازى به كفاره ندارد، بسيارند و         مى

. كـنم بنابراين در اينجا فقط به بيـان ضـوابط آن اكتفـا مـى        . شمارش نيستند 

اى كه اين كار بـراى فـرد   زنم، به گونه سپس براى هر كدام از آنها مثالى مى       

.-ه ن شاء اللَّإ-آگاه و انديشمند و دورانديش كفايت كند 

، يعنى از چيزهـايى باشـد       شودخوردن چيزى كه عادتاً خورده نمى     : اول

شـود، ماننـد    كه بعد از ايجاد تغييرات در آن به عنوان غذا از آن استفاده مى             

كه عادتاً قبل از رسيدن خورده ) از قبيل بِه(خوردن برنج نپخته يا ميوه كالى 

گيـرد،  شود، يا خوردن چيزى كه به عنوان غذا مورد استفاده قـرار نمـى    نمى

كـه بـه عنـوان نوشـيدنى مـصرف          ) از قبيـل آبجـو    (مانند نوشيدن مايعاتى    

هايى روزه باطـل    شوند، يا استفاده از دارو از راه دهان، در چنين حالت          نمى

دار بـه   فرو بردن چيزى به طور عمدى و با خواست و اختيار روزه           . شودمى

گردد، كند و فقط قضاى روزه بر فرد واجب مىداخل بدن روزه را باطل مى     

.نيستاما كفاره الزم 

كوتاهى در نگهدارى روزه، مانند كسى كه هنگام سحر، بخـورد و            : دوم

بنوشد و يا با همسرش نزديكى كند، به گمان اين كـه هنـوز فجـر صـادق                  
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طلوع نكرده است و بعد متوجه شود فجر صـادق طلـوع كـرده اسـت، يـا                  

هنگام غروب افطار كند، به گمان اين كه خورشيد غروب كرده است، ولـى       

در مـواردى كـه گذشـت و        . جه شود خورشيد غروب نكرده است     بعد متو 

.گردد، اما كفاره واجب نيستمواردى نظير آن، فقط قضاى روزه واجب مى

قضاى روزه در صورت شكـسته شـدن روزه بـه خـاطر ارضـاى                : سوم

دار عمداً كارى كند كه بدون آميزش، منـى         ناقص غريزه جنسى، يعنى روزه    

تمنا با دست يا بوسيدن يا دست زدن به همـسر،           از او خارج شود، مانند اس     

اشـان بيـرون بيايـد و ارضـا         آغوش شوند و منـى    يا اينكه دو زن با هم، هم      

شوند، يا با پيوسته نگاه كردن به همسر منى بيرون بيايد، در همه اين موارد               

.گرددشود و فقط قضاى روزه واجب مىروزه باطل مى

ه دنبال آن قضا و كفاره هر دو بـا  كند و بآنچه روزه را باطل مى-3

.گردندهم واجب مى
:آيددر دو مورد زير اين حالت پيش مى

ارضا شدن به شكل كامل يعنى به وسيله آميزش بـا همـسر در              : نخست

هر گاه زن و شوهر در روز رمـضان در          . روز رمضان از روى عمد و اختيار      

اه به هم برسـند و يـا   گحالى كه روزه هستند با هم نزديكى كنند و دو ختنه       

به اندازه سر حشفه در يكى از دو راه فرو رود و پنهان شود، چه منى بيرون        

شود و قضا همراه بـا كفـاره بـر فـرد            بيايد و يا بيرون نيايد، روزه باطل مى       
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آزاد كـردن بـرده،     : كفاره آن هم به ترتيب عبارت است از       . گرددواجب مى 

، اگر توانايى انجام آن را نداشـت، غـذا          اگر نيافت دو ماه پياپى روزه بگيرد      

دادن به شصت مستمند، به هر مستمندى يك مد، حدود هفتصد گـرم غـذا             

شـوند،  بدهد، از غذاهايى كه غالباً در آن شهر به عنـوان غـذا مـصرف مـى                

 يا به مستمندى آن قدر غذا بدهد كـه          ،گندم، خرما، برنج و نظير آنها     : مانند

.او را سير كند

شود؟ با همبستر شدن شوهر با زن روزه زن هم باطل مىآيا:پرسش

بله، در اين مسأله هيچ اختالفى بين علما نيست كه روزه هر دو : پاسخ

چون نزديكى كردن از مبطالت روزه است و مـرد و زن در             . گرددباطل مى 

.اين حكم يكسان هستند

جـب  آيا با همبستر شدن مرد و زن، كفاره بزرگ بـر زن هـم وا              : پرسش

گردد؟مى

زن اگـر تحـت فـشار       : پاسخى كه ترجيح داده شده اين است كه       : پاسخ

شوهرش قرار گيرد يا در خواب باشد و در آن حالت با وى نزديكى شـود،     

گردد، اما اگر زن با خواست و اراده خـودش، در           اى بر او واجب نمى    كفاره

م واجـب  اختيار شوهر قرار گيرد و نزديكى كننـد، كفـاره بـزرگ بـر او هـ              
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اى نيابد كه آزاد    گردد و برده  بر كسى كه كفاره بزرگ واجب مى      : پرسش
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كند و به جاى آن دو ماه پياپى روزه گرفتن را آغاز كند، سپس در اثناى آن                 

اش را ادامه دهد يـا       آيا بايد روزه   يك روز يا دو يا بيشتر از آن روزه نگيرد،         

اينكه دوباره از اول شروع كند؟

نص حديث شريف بر وجوب پياپى بودن دو مـاه داللـت دارد،             :پاسخ

آيـا  : پرسـد  از فردى كه كفاره بـر او واجـب بـود، مـى             �آنجا كه پيامبر  


	��G��KL. »توانى دو ماه پياپى روزه بگيرى؟مى��B/A8�M7N�2#E3�5�@A��22225�
بنابراين كسى كه پياپى گرفتن دو ماه روزه را با خوردن يك روز يـا دو                

و يا بيشتر از آن قطع كند، اينجا وضعيت آن فرد و علـت خـوردن و قطـع                   

خوارى و قطع پياپى بـودن      اگر روزه . گيردپياپى بودن مورد بررسى قرار مى     

 بيمـارى،   خوارى را مباح كند، مانند حيض يا      به خاطر عذرى باشد كه روزه     

شـود، بلكـه فـرد بـا ادامـه دادن بـه            در اين صورت پياپى بودن قطـع نمـى        

كند، اما اگر قطع پيوسته بودن روزه، بدون        اش شصت روز را كامل مى     روزه

روزه هـم عمـدى باشـد، در        خوارى باشد و خـوردن    عذر مباح كننده روزه   

 است كه روزه گردد و بر او الزماينجا پيوستگى و پياپى بودن روزه قطع مى

.خداوند داناتر است. دو ماه را به طول كامل از اول آغاز كند

دارى در دو روز جداگانـه در مـاه رمـضان بـا زنـش               اگـر روزه  : پرسش

شود؟نزديكى كند، آيا كفاره هم تكرار مى

گـردد؛ چـون روزه هـر       بله، بر چنين فردى دو كفاره واجب مـى        :پاسخ
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كارى مانند دو روز در دو رمضان اسـت         چنين  . روزى عبادتى مستقل است   

.گرددو تكرار كفاره بر او واجب مى

اما اگر در يك روز دو بار يا بيشتر از آن با همسرش نزديكـى كنـد، در                  

.خداوند داناتر است. گردداين صورت يك كفاره بر او واجب مى

اگر كسى در حال گرفتن قضاى روزه رمضان، با نزديكى كردن           : پرسش

اش را باطل كند، آيا كفاره بزرگ به ترتيبى كه بيان شد بر              روزه با همسرش 

گردد؟او واجب مى

گردد، به خاطر اين كه اين كـار       نه، كفاره بزرگ بر او واجب نمى      :پاسخ

. شـود گيرد و سـبب هتـك حرمـت رمـضان نمـى           رمضان انجام مى  در غير 

 آن روز را    گردد، بلكـه فقـط قـضاى      كفاره بزرگ بر او واجب نمى     بنابراين

.گيردمى

كنـد و قـضا و كفـاره را بـا هـم واجـب               آنچه روزه را باطـل مـى      : دوم

گرداند، كسى كه شب نيت گرفتن روزه را بكند، امـا در آن روز عمـدى      مى

چيزى بخورد و بنوشـد، در حـالى كـه او را بـه خـوردن و شكـستن روزه              

... ومجبور نكنند و عذر شرعى مباح كننده خوردن روزه همچـون حـيض               

بايد انسان مـسلمان    . گرددبراى او پيش نيايد، قضا و كفاره بر او واجب مى          

امـا بـا كمـال تأسـف        . اش را باطل كند   به شدت بترسد از اينكه مبادا روزه      

بينيم با اند، مىگاهى بعضى از مسلمانان را كه گرفتار دام گناه دخانيات شده  
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اش را به اين بهانه روزه. ندكناين بهانه پوچ جرأت شكستن روزه را پيدا مى    

كند و حتـى از     شود و از لحاظ معنوى زيان مى      شكند و مرتكب گناه مى    مى

. دهنـده اسـت   خداوند يارى . رساندلحاظ جسمى هم به خودش آسيب مى      

اين امر بر كسى پوشيده نيست و همچنين از لحاظ پزشكى به طور قطعـى               

 هرگونـه دود و دخانيـات       به اثبات رسيده كه سيگار كـشيدن و اسـتفاده از          

پيـامبر  . كنـد ناپذيرى بـه جـسم فـرد وارد مـى    ضرر و زيان فراوان و جبران  

:  فرمود�رحمت�
û�c&��û�cرسـانيد و ضـرر    به يكديگر ضرر�

���ijHk. را با ضرر پاسخ ندهيد*�g=�h5�
كسى كه در روز رمضان به طور عمـدى بـا همبـستر شـدن بـا                 : هشدار

كند، بايد مـابقى روز را از مفطـرات امـساك     ا باطل مى  اش ر همسرش روزه 

كند و بعد از جماع چيزى نخورد و نياشامد؛ چون بـا اسـتفاده از مفطـرات                

.پناه بر خدا. شكندحرمت رمضان را بيشتر مى

.كندآنچه روزه را باطل نمى-9

كند بيان كنند، فرد انديشمند   هرگاه فقها مسائلى را كه روزه را باطل نمى        

يابد كه آن مسائل منحصر به ضوابطى است كه برخى از آنها عبارتند             ر مى د

پوشـى شـده و مـورد       هرگاه انجام آن كار عمدى نباشد از آن كار چشم         : از

پـذير  بخشش قرار گرفته است، يا كارى است كه دورى گزيدن از آن امكان        

نيست، يا اينكه نصى صـريح دربـاره مبطـل بـودن آن وارد نـشده اسـت و           
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توان آن را به چيزى ديگر قياس كرد، يا كارى است كه در آن              چنين نمى هم

شبهه است، يا انجام دادن آن در رمضان و غير رمضان مشروع باشد، يا اين               

در ايـن   . باشدكه آن كار خوردن و نوشيدن نيست و در معناى آنها هم نمى            

:كنيمبرخى از آنها را بيان مى. زمينه مثالها زياد هستند
رو بردن آب دهان، حتى اگر آن را در داخـل دهـان جمـع كنـد و     ف-1

.يكباره فرو ببرد

يعنى (فرو بردن بلغم مادامى كه از حلق به ظاهر دهان نرسيده باشد -2

. تجاوز نكرده باشد»حا«از مخرج 

.بو كردن چيزى بودار يا فرو بردن گرد و غبار راه-3

.خوردن يا نوشيدن در حال فراموشى-4

.ستفاده از عطر و بوى خوش، يا استفاده از حناا-5

.مضمضه و استنشاق-6

يعنـى بيـشتر از     (دار در مضمـضه و استنـشاق مبالغـه كنـد            اما اگر روزه  

و آب به داخـل شـكم بـرود، در حـالى كـه او             ) مرتبه آنها را انجام دهد    سه

و ضهدار بودنش را به ياد داشته باشد و به مكروه بودن مبالغه در مضم           روزه

شـود؛ چـون    اش باطـل مـى    استنشاق در حالت روزه بودن آگاه باشد، روزه       

.دار را از مبالغه در مضمضه و استنشاق نهى كرده است روزه�پيامبر

فرو بردن مقدار كمى از آثار غذايى كه در الى دنـدانها بـاقى مانـده    -7
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باشد بدون قصد و غيـر عمـدى، يـا ايـن كـه از جـدا كـردن آن و بيـرون                       

.انداختنش ناتوان باشد

: د فرمـو �پيـامبر  . استفراغ كردن، وقتى كه بر او غلبه كنـد -8����t
%	
�B8�It tê¨%/A-�
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كنـد كـه    به دنبال آن بيان مـى     . حديث حسن غريب است   : ترمذى گويد 

.كننداهل علم به اين حديث عمل مى

) ى روزه(كه استفراغ بر او غلبه كنـد و اسـتفراغ كنـد، قـضا          دارى  روزه«

دارى كه عمـداً بخواهـد اسـتفراغ كنـد، قـضاى روزه بـر او                ندارد، اما روزه  

.»واجب است

اش را نـشكند؛    دار اسـتفراغ كـرد، روزه     هرگـاه روزه  :  گويد �ابوهريره  

.رودآيد و داخل نمىچون هنگام استفراغ چيزى بيرون مى

.مسر و امثال آن بدون تحريك شهوتبوسيدن ه-9

.بيرون آمدن مذى با نگاه كردن زياد به همسر-10

.تكرار نگاه كردن بدون انزال منى-11

.بيرون آمدن منى يا مذى با فكر كردن-12

شك در طلوع فجر صادق، اگر مسلمان در طلوع فجر صادق شك -13

ش ادامـه داشـته     كند و بخورد و بنوشد يا با همسرش نزديكى كنـد و شـك             
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اش ادامه دهد؛ چون اصل و يقين بر    اش را نشكند، بلكه به روزه     باشد، روزه 

اين است كه شب هنوز به پايان نرسيده و ادامه دارد و فجـر طلـوع نكـرده                

رود؛ چون هنوز طلـوع فجـر   بنابراين يقين به وسيله شك از بين نمى    . است

c}�:فرمايـد وند مـى خدا. بر او آشكار نشده و يقين حاصل نكرده است  
d���e����f�g��h����i������on���m������l���k���j��z.]187: هالبقر.[

اما اگر بعداً آشكار شود كـه هنگـام خـوردن و نوشـيدن و نزديكـى بـا                   

اش باطل است و بايد قضاى آن همسرش، فجر صادق طلوع كرده بود روزه 

 در آخر روز به گمان اين كه خورشـيد غـروب            همچنين اگر . روز را بگيرد  

كرده، افطار كند و بعد مشخص شود كه خورشيد غروب نكرده اسـت، در              

.شود و بايد قضاى آن روز را بگيرداين حالت روزه آن روز باطل مى
مسواك زدن در طول روز، باطل كننده روزه نيست، مگر زمانى كه -14

كـه در ايـن صـورت      (را فرو ببرد    مقدارى از چوب مسواك يا خمير دندان        

دار در نزد خدا بسيار     پوشيده نماند كه بوى دهان روزه     ) شودروزه باطل مى  

تر است، بـه خـصوص بعـد از زوال      ارزشمند است و از بوى مشك خوش      

.شودخورشيد كه بو بيشتر مى
) گلـويش (كشيدن سرمه بر چشم، حتى اگر طعم آن را در حلقش -15

پس آنچه از طعم . آيد منفذ و راه باز به شمار نمى احساس كند؛ چون چشم   
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رسد، چون از منفذ بـاز بـه حلـق نرسـيده            قطره چشم يا سرمه به حلق مى      

.كنداست، روزه را باطل نمى

: گويد �عايشه  eq
�W�9��Ö0Nb
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2 !##õ/�ñ�R�9��=�5�

.»حالى كه روزه بود به چشمش سرمه كشيد در � خداپيامبر«

آيـا در  :  آمد و از چشم درد شكوه كرد و پرسيد         �مردى پيش پيامبر  


	��GH�F.»بله:  فرمود �توانم سرمه بكشم؟ پيامبر   حال روزه مى  :!3�\�/8��

R=�k�(H��?��i�/��(�f�~�
�ª=RY�)��9
5�

ل و نظيـر آن  بوييدن هوايى كه آميخته به بوى عطر يا مشك يـا گـ  -16

بايد هوشيار بود و دقت كرد كسى كـه عـود يـا عنبـر و نظيـر آن را                    . است

دهد، اگر آنها را به خودش نزديك كند و دود آنها را ببويد و دود               بخور مى 

اش باطـل  آن به حلق برسد، در حالى كه يادش باشد كـه روزه اسـت روزه            

ز ورود دود بـه     شود، به خاطر اينكه امكان جلوگيرى و دورى گزيـدن ا          مى

دار كوتاهى كـرده و سـبب شـده جـسم دود بـه              حلق وجود دارد، اما روزه    

.خداوند داناتر است. داخل بدنش برسد

حجامت گرفتن، يعنى بيرون آوردن خونى كه در بدن جمع شـده،  -17

با مكيدن يا با زدن رگ بـه وسـيله چيـزى تيـز، روزه حجامـت گيرنـده و                    

اما اين كار مكروه اسـت؛ چـون        . شود نمى حجامت گرفته شده از او، باطل     
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. شودسبب ضعيف شدن حجامت شده مى

اند به اينكه پيامبر در حال احرام   استناد كرده . اين نظر جمهور علما است    

2#
	��G���KL. دارى حجامـت گرفتـه اسـت      و نيز روزه  E;�5�@A�حنابلـه  ���2!4!5

را باطـل   گيرنده و حجامـت گرفتـه شـده         معتقدند حجامت، روزه حجامت   

: شـوكانى گفتـه اسـت   . .»افطر الحاجم و المحجوم»كند، به دليل حديث     مى

حجامت در : توان بين احاديث جمع توفيق ايجاد كرد، به اين صورت كهمى

شوند مكروه است و كراهت آن تشديد پيـدا   حق كسانى كه با آن ناتوان مى      

جـب  كند هرگاه ضعيف شدن با حجامت گرفتن به حدى برسـد كـه مو          مى

اما كسى كه قدرتمند و تواناست و با گـرفتن حجامـت            . خوارى گردد روزه

بـه هـر صـورت دورى       . شود، اشكالى ندارد و مكـروه نيـست       ضعيف نمى 


	�b�C¤��. دار از حجامت بهتر استگزيدن روزه����m&î
�Ö/�� !4E5�
كند و مكروه هم نيست، حتى اگـر  غسل كردن، روزه را باطل نمى-18

.خنك شدن بدن باشدبه خاطر 

: گويند�عايشه و ام سلمه    eq
�W��9�����b����x&���è7	
�B�b�R=�
����l��J���=&�Ö�Nç=�@���BAx��5��G��KL	
��B/A8�M7N�2#!3�5�@A��224#5�

رسول خدا در حالى كه به وسيله نزديكى با همسرانش جنب شده بود،   «

.»گرفتكرد و روزه مىبعد از طلوع فجر صادق غسل مى
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كند، چـه  مرد روزه را باطل نمى) مسير ادرار(ريختن قطره در ذكر -19

كنـد، امـا ريخـتن قطـره در فـرج           به مثانه برسد يا نرسد هـيچ فرقـى نمـى          

) حلقـه دبـر  (زن و استفاده از داروى مايع يا جامـد از راه پـشت       ) شرمگاه(

.خداوند داناتر است. كنندروزه را باطل مى
دار، حتـى اگـر يـادش     نظير آن به حلق روزهرسيدن گرد و غبار و-20

باشد كه روزه است، باطل كننـده روزه نيـست؛ چـون پرهيـز كـردن از آن                  

.پذير نيستامكان
كننـد  گانه را كـه روزه را باطـل نمـى         خواننده گرامى، اين مسائل بيست    

هدف براى اينكه. كنمجمع كردم و به شما تقديم نمودم به همين بسنده مى 

باشد، بلكه هدف مى چيزهايى كه باطل كننده روزه نيستند، نمىشمارش تما

كنى كه عمدى در تمامى آنچه ذكر شد مالحظه مى . بيان برخى از آنها است    

پذير نبـودن دورى گزيـدن از آنهـا، يـا عـدم             نبودن انجام اين كارها، امكان    

وجود نص صريحى بر باطل شدن روزه و عدم امكان قياس آن بـر چيـزى                

ا كارى كه از روى فراموشى انجام بگيرد، همه اينها ضوابطى اسـت             ديگر، ي 

فهمـد كـه چـه     كند و مـى   كه فرد انديشمند و تيزبين از طريق آنها درك مى         

خـواهم  از خداوند مى  . شودشود و چه وقت باطل نمى     وقت روزه باطل مى   

.كه شما را براى دستيابى به آگاهى در دين موفق بگرداند
و مـسائل  .كنـد وزه را در ماه رمضان مباح مـى آنچه خوردن ر-10
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.مربوط به آن

خـوارى، روى دادن پديـده و بـه وجـود     منظور از امور مباح كننده روزه  

كننـد و آنهـا در هفـت    آمدن مشكالتى است كه خوردن روزه را مبـاح مـى    

:اندمسأله خالصه شده
.بيمارى-1

.رفتن به سفر-2

.باردارى-3

.شير دادن به بچه-4

.پير فرتوت و از كار افتاده-5

.آمدن فشار زياد بر اثر گرسنگى و تشنگى-6

.مجبور كردن فرد به خوردن روزه-7

خواننده گرامى، اگر وارد شدن فشار زيـاد بـر اثـر گرسـنگى را از وارد                 

شدن فشار زياد بر اثر تشنگى جدا حساب كنى و ترس از ناتوانى براى رو               

شمن را در جهادى كه احتمالى يا يقينى اسـت، بـه     به رو شدن و مقابله با د      

هـاى مبـاح   فشار گرسنگى و تشنگى ملحق كنى، در ايـن صـورت عارضـه         

:اندبعضى آنها را چنين به نظم كشيده. شوندخوارى نه تا مىكننده روزه
 قـد يغتفـر    يفطار الت عوارض اإل و

ــل و ــاع وإحب ــفر إرض ــراه وس ك

ــستطر للمــرء فيهــا الفطــر تــسع تُ

  ـرْ       مرضبجوعـه عطـش ك جهـاد
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دار كه مورد بخشش قـرار      خوارى براى روزه  هاى مباح كننده روزه   پديده

باردارى، شيردادن، مجبور كردن بـر شكـستن روزه،         : گيرند نه تا هستند   مى

مسافرت، بيمارى، جهاد، فشار زياد گرسنگى، فشار زيـاد تـشنگى و پيـرى         

.فرتوت كننده

.پردازيمبه طور مفصل به بيان هر كدام از آنها مى

:بيمارى-1
هر نوع بيمارى و علتى كه انسان به وسيله آن از تندرستى خارج شـود،               

اش به وخامت حالت و بيمارى تغيير كند، به خاطر آن خوردن  طبع سالمتى 

���R}�:فرمايدخداوند مى. اين نظر اجماعى علما است. شودروزه مباح مى
�Q���TS���J����K���L�����M���N�������O���P��z.]185: هالبقر.[

و آن كس كه بيمار يا در سفر است، روزهاى ديگرى را بـه جـاى آن،                 «

.»روزه بگيرد

كند چيست؟اما ضابطه بيماريى كه خوردن روزه را مباح مى

آيـد و شكـستن روزه بـرايش        در سه حالت شخص، بيمار به شمار مـى        

:گرددمباح مى

.هرگاه بترسد از اينكه اگر روزه بگيرد امكان دارد تلف بشود: نخست

هرگاه بترسد از اين كه اگر روزه بگيـرد، بـه شـدت دچـار ضـرر                 : دوم
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شود، مانند اين كه يكى از اعضايش همچون شنوايى، بينايى يا نظير آنها             مى

.افتدبيند و از كار مىآسيب مى

اش افـزوده  وزه گـرفتن بـر بيمـارى   هرگاه يقين پيدا كند كـه بـا ر      : سوم

يابد، يا گرفتن روزه در حالت بيمـارى        اش دير بهبود مى   شود، يا بيمارى  مى

.بر او بسيار دشوار و غير قابل تحمل باشد

در دو حالت اولى روزه گرفتن بر او حرام اسـت و قـضاى روزه بـر او                  

گردد، چون حفظ جان و محافظـت از منـافع ضـرورى، واجـب              واجب مى 

.ست و نبايد آنها را به هيچ عنوانى به خطر انداختا

در حالت سوم خوردن روزه براى او مبـاح، و حتـى مـستحب اسـت و               

ادامه دادن به روزه و به پايان بردن آن برايش مكروه است؛ چون منجـر بـه                 

شود، در حالى كه واجب است هر چيز و هر كارى كه منجر بـه        هالكت مى 

.شود، از آن دورى گرددت مىناپذير و هالكآسيب جبران

توان براى حالت سوم بـه عنـوان نمونـه ذكـر كـرد،              هايى كه مى  بيمارى

انـد،  همان گونه كه پزشـكان موثـق و مـورد اعتمـاد تـشخيص و نظـر داده       

: عبارتند از

هـا و ورمهـايى كـه منجـر بـه خـونريزى        زخـم -2ديابت پيشرفته، -1

اعـشر، دردهـاى سـخت كليـوى و     شوند، در معده باشند يـا در روده اثن    مى

.هاى قلبى، تصلب شرايين و نظير آنهانارسايى كليه، بيمارى
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خـوارى را   شـب نيـت رخـصت روزه   ،آيا شرط است كه بيمار:پرسش

براى فردا بكند يا نه؟

خـوارى شـرط   جمهور علما نيت در شب را براى رخـصت روزه   : پاسخ

بيمـارى مقطعـى باشـد، نيـت        انـد اگـر     اند، اما بزرگان شافعيه گفتـه     نگرفته

خوارى در شب براى بيمار شرط است، اما اگر بيمارى ادامـه            رخصت روزه 

. خـوارى در شـب شـرط نيـست        دارد و شديد است، نيـت رخـصت روزه        

.خداوند داناتر است

:سفر-2
سفر به طور عموم عبارت اسـت از بيـرون رفـتن از مكـانى كـه در آن                   

رونده متحمل هزينه سـفر شـود و دورى         اى كه بيرون    اقامت دارد، به گونه   

هـاى  سـفر از پديـده    . مسافت او را از دسترسى به محـل اقـامتش بـاز دارد            

���R}�:فرمايـد خداونـد مـى   . خوارى بـراى مـسافر اسـت      كننده روزه مباح
���TS���J����K���L�����M���N�������O���P���Qz.]185:هالبقر.[

خـوارى را  خصت روزهوجود چه شروطى الزم است كه سفر ر:پرسش

براى مسافر مباح كند؟

:چهار شرط الزم است كه عبارتند از: پاسخ
مسافت سفر طوالنى باشد كه اصوالً بر مـسافت قـصر نمـاز قيـاس     -1
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از جانب شارع نص صريحى درباره مقدار مسافتى كه قصر نمـاز            . گرددمى

ا بـراى پـى     كند وارد نشده است، امـ     خوارى را براى مسافر مباح مى     و روزه 

اى شـده كـه پيـامبر      بردن و آگاهى يافتن از مقدار تقريبى، در حديثى اشاره         

: فرمود���A/	&���=�é,����-��?��J��r«
���/	
&��q�����¬?�éJ��c�Ö§�c�
���Y��6���~/	��5��G��KL	
��B/A8�M7N�24;;�5�@A��2EE#5�

معناى  ���Y��  در يا شوهر و يا     يعنى همراه زن، پدر يا برا     .  محرم است

.يكى از محارم ديگر باشد

براى زنى كه به خدا و روز رستاخيز ايمـان دارد، درسـت نيـست كـه                 «

.»مسافت مسير يك شبانه روز سفر را بدون همراهى محرم مسافرت كند

 اين مسافت را دو مرحله كـه        - خداوند به آنان پاداش نيك دهد        -فقها  

هـر فرسـنگى   . اندزده و اندازه گرفته فرسنگ است، تخمين 16چهار برد يا  

خـوارى بـراى مـسافر      كننـده روزه  متر است، پس مسافتى كـه مبـاح       5544

. متر است704و  كيلومتر88شود در حدود مى

.اين كه مسافر نيت اقامت بيشتر از چهار شبانه روز را نكند-2
انـد كـه مـسافر      حنابلـه شـرط گذاشـته     . اين نظر مالكيه و شافعيه است     

 روز 15در نـزد حنفيـه   . ميم ماندن بيشتر از چهار روز را نداشـته باشـد    تص


	7%6/���.است��8�9�1
!; �:5�
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سفرش مباح باشد و براى انجام گنـاه نباشـد، چـون خـوردن روزه     -3

هاى اوسـت، امـا   رخصتى براى مسافر و تخفيفى براى كم شدن از دشوارى      

 و دزدى يـا بـراى تجـارت    راهزنـى : اگر شخصى به خاطر انجام گناه مانند      

شراب مسافرت كند، در اين صورت آن شخص سفرش را بر اسـاس گنـاه               

.بنيان نهاده و مستحق اين رخصت نيست
اين نظر جمهور علماست، اما حنفيه خوردن روزه را براى مسافر جـايز             

اند، حتى اگر سـفرش بـراى معـصيت هـم باشـد، چـون بـه مطلـق                   دانسته

خـوارى مـسافر وارد شـده اسـت عمـل      زهنصوصى كه درباره رخـصت رو  

شود، نه به خاطر هدفى كـه       كنند، اجازه خوردن روزه به سفر مربوط مى       مى

�R/�b�Bگيرد سفر براى آن انجام مى�
���PC/¥�_����B��&5
هـا و  سفرش را آغاز كند و قبل از طلوع فجـر صـادق از سـاختمان   -4

از طلوع فجر صـادق نيـت       آباديهاى محل اقامتش بيرون برود يا اينكه قبل         

بعد از طلوع فجر صادق گرچه هنوز از محـل اقـامتش            . سفر را داشته باشد   

خوارى استفاده كند، چون با آهنگ تواند از رخصت روزهحركت نكرده، مى 

.آيدسفر، مسافر به شمار مى

گردد؟چه زمانى رخصت سفر قطع مى: پرسش

:گردديز قطع مىرخصت سفر به اتفاق علما با وجود دو چ: پاسخ

هرگاه مسافر به محلى كه رسيد نيت اقامت هميـشگى را بكنـد، يـا    -1
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نيت اقامتش در آنجا بيـشتر از چهـار روز يـا بيـشتر از آن باشـد، در ايـن                     

اش را بگيــرد و رخــصت صــورت بايــد نمــازش را كامــل بخوانــد و روزه

.آيدخوردن روزه را ندارد، چون ديگر مسافر به شمار نمى

اينجا جاى . (گاه مسافر به محل اقامتش برگردد، شب باشد يا روزهر-2

هاى احكام كه در اين     تفصيل اين مبحث نيست براى آگاهى بيشتر به كتاب        

.اند مراجعه شودزمينه نوشته شده

:  و شيردادن-4.  باردارى-3

) قاعـدگى (آنچه مقرر و عادت است، اين كه زن باردار، دچـار حـيض              

ين هرگاه نيت گرفتن روزه را داشـته باشـد از گـرفتن روزه              بنابرا. شودنمى

اگـر در طـول روز، از خـون         (پس براى زن باردار و شـيرده        . شودمنع نمى 

اگـر روزه بگيـرد و از رسـيدن         . روزه گرفتن مباح اسـت    ) نفاس پاك باشد  

امـا اگـر از     . كنـد اش كفايت مى  آسيب به خودش ترسى نداشته باشد، روزه      

.اش را بخوردتواند روزهد، مىرسيدن آسيب بترس

نظر دارند كه اگر زن باردار و يا شيرده از گرفتن روزه در مـاه               فقها اتفاق 

رمضان ترس داشته باشد كه روزه گرفتن به خـودش يـا فرزنـدش آسـيب                

شـود يـا    اش افزوده مـى   شود يا بر بيمارى   رساند، يعنى دچار بيمارى مى    مى

بچه در رحم زن باردار     . زه را بخورد  تواند رو ترس هالك شدنش باشد، مى    

آيـد، بنـابراين محافظـت از او هماننـد          همچون عضوى از او به شـمار مـى        
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����.محافظت از عضوى از بدن الزم و ضرورى استRf���c�ê�ç1
E !45�
:اندفقها اين رخصت را به شكل زير توضيح داده

رفتن، خـودش يـا   اگر زن باردار و يا شيرده بترسد كه بر اثر روزه گ-1

رسـد، واجـب اسـت كـه        شود يا آسيب فراوانى به او مى      فرزندش تلَف مى  

.روزه را بخورد و گرفتن روزه بر او حرام است

اگر زن باردار يا شيرده بترسد از اين كه با گرفتن روزه خـودش يـا               -2

شود، بـا اعتمـاد     اش افزوده مى  شود يا بر بيمارى   فرزندش دچار بيمارى مى   

اى كه از گذشته دارد، يا با گفتـار پزشـك مـسلمان عـادل كـه در                  هبر تجرب 

اش مهارت دارد، به اين گمان غالب دست يابد، يا اينكه روزه گرفتن              حرفه

.فرسا باشد، جايز است كه روزه را بخوردبرايش بسيار دشوار و طاقت

اگر زن باردار و يا شيرده روزه رمضان را بخورد، چه چيزى بـر     : پرسش

گردد؟جب مىاو وا

���3����4���5�������6���7}�:فرمايـد خداوند متعال مـى   : پاسخ
���98z.]؛فرساسـت و بر كسانى كه روزه براى آنها طاقت     «].184: هالبقر

: الزم اسـت كفـاره بدهنـد      ) همچون بيماران مزمن، و پيرمردان و پيرزنان،      (

.»مسكينى را اطعام كنند

.����O���P���Q���R���TS���J����K���L�����M���N���z}�:فرمايدو مى 
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و آن كس كه بيمار يا در سفر است، روزهاى ديگـرى را بـه           «].185:هالبقر[

.»جاى آن، روزه بگيرد

اين دو آيه بيانگر آن هستند كه شخص بيمار و كـسانى كـه بـه سـختى                

) زن باردار و شيرده مشمول اين حكـم هـستند         (توانايى روزه گرفتن دارند     

اما جمهور فقهـا    . گرددخورند و بر آنان قضا و كفاره واجب مى        روزه را مى  

اند كه هرگاه زن بـاردار و شـيرده بـا گـرفتن روزه از               نظر داده و مقرر كرده    

آسيب رسيدن به خودشان ترس دارند، فقط قـضاى روزه بـر آنـان واجـب      

رسد، قـضاى روزه و     است، اما اگر با گرفتن روزه به فرزندانشان آسيب مى         

گيرند و  به جاى هر روزى يك روز قضا مى       (گردد  ه بر آنان واجب مى    كفار

در اين مسأله، گرفتن روزه قضا به خاطر        ) دهنديك مد طعام به مستمند مى     

.خودشان است و دادن كفاره به خاطر فرزندانشان است

: پير فرتوت و از كار افتاده-5

گيـر  ى كه زمين  ميان فقها هيچ اختالف نظرى نيست كه بر زن و مرد پير           

شود تا اينكـه در نهايـت       كسى كه هر روز از سالمتى او كاسته مى        (اند  شده

گرفتن روزه واجـب نيـست، چـون علـت و پديـده مبـاح كننـده                 ) ميردمى

خوردن روزه بر آنان هميشگى است و ادامه دارد و در واقع آنان از گـرفتن                

نـد و برايـشان     كروزه ناتوان هستند، چون روزه آنان را دچـار مـشكل مـى            

بنابراين جايز اسـت كـه روزه را بخورنـد و كفـاره آن را               . دردسرساز است 
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دهنـد و  به جاى هر يك روز فقط يك مـد غـذا بـه مـستمندان مـى       . بدهند

.قضاى روزه بر آنان واجب نيست

ــى  ــد م ــدخداون .���98���3����4���5�������6���7z}�: فرماي
همچـون   (؛فرساسـت راى آنها طاقتو بر كسانى كه روزه ب«].184: هالبقر[

مـسكينى را  : الزم است كفاره بدهنـد   ) بيماران مزمن، و پيرمردان و پيرزنان،     

.»اطعام كنند

حكم اين آيه نسخ نـشده      :  در تفسير اين آيه گويد     �عبداللَّه بن عباس  

پـس بـه    . توانند روزه بگيرنـد   شود كه نمى  است، بلكه شامل افراد پيرى مى     

5
	�G��KL.دهندمد غذا به مستمندان مىجاى هر روزى يك �
: فرسا، دچار مشكل شدنبر اثر گرسنگى و تشنگى طاقت-6

بدون شك ترس از تلـف شـدن و نـابودى جـسم بـر اثـر گرسـنگى و          

تشنگى براى مباح كردن خوردن روزه در حكم بيمارى است، بلكه باالتر از 

 فــراوان و بيمــارى اســت بنــابراين از لحــاظ حكــم، تــشنگى و گرســنگى

چون حفـظ جـسم و جـان يكـى از       . شوندفرسا به بيمارى ملحق مى    طاقت

اى است كه شرع مقدس محافظت بـر آنهـا را واجـب        ضروريتهاى پنجگانه 

دار ظن غالب اين باشـد كـه بـا گـرفتن روزه،             اگر در نزد روزه   . كرده است 

شـود، افـرادى همچـون      شود يا مشكالت فراوانى دامنگيـر او مـى        تلف مى 

كـارگران معـادن،    : فرسا دارنـد، ماننـد    ارگرانى كه كارهاى دشوار و طاقت     ك
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شان كشاورزان يا كارگران نانوايى، براى چنين افرادى درست است كه روزه       


	7%6/���. را بخورند و قضاى آن را بگيرند��8�9�1
!; ":5�
همچنين حكم ترس از ضعف و نـاتوانى بـر اثـر گرسـنگى و تـشنگى                 

شـود، يعنـى   يارويى با دشمن به مطالـب فـوق ملحـق مـى          شديد هنگام رو  

مجاهد در راه خدا اگر به طور يقين يا ظن غالب بداند كه با دشمن روبـرو                 

خواهد شد و گرفتن روزه موجب ناتوانى او در هنگـام كـارزار بـا دشـمن                 

شود و روزه او را از ضربه مهلك و كارساز وارد كـردن بـر دشـمن بـاز            مى

درست است كه قبل از وارد شـدن بـه ميـدان كـارزار بـا                دارد، براى او    مى

اش را بخورد، حتى اگر مقيم و غير مسافر هم باشد، چون بـر              دشمن، روزه 

او الزم است كه تعادل و نيروى خودش را براى رويـارويى بـا دشـمن بـا                  

خوردن و نوشيدن تقويت كند و قضاى آن را بعد از پايان جنگ و فرصـت          

اش را  طلبـد كـه روزه    نياز شديد در اين مـسأله مـى       گيرد، چون   مناسبى مى 

��M��9�_L��5. خداوند داناتر است. بخورد
:مجبور كردن كسى براى شكستن روزه-7

منظور از آن اين است كه كسى فرد را با زور به انجام كارى كه دوسـت     

ندارد يا ترك كردن كارى كه دوست دارد وادار كند و او را تهديد كند كـه                 

دهـد كـه بـر اثـر آن،     او فرمان نبرد او را مورد اذيت و آزار قرار مـى        اگر از   

اش دارى بر خالف خواسـته    بنابراين اگر روزه  . رسدآسيب فراوانى به او مى    
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به شكستن روزه مجبور بشود و اگر روزه را نشكند تهديد به قتل بشود، يا               

دار هناپذيرى به او وارد شـود، در ايـن صـورت روز           آسيب سنگين و جبران   

همچنين اگر با زور بر دهـان       . اش را بشكند  رخصت دارد كه به ظاهر روزه     

دار آب ريخته شود، يا در خواب بر دهانش آب بريزند، روزه او باطل              روزه

.شود و درست است و قضا هم نداردنمى

: فرمود�پيامبرd�e��78��q
�\N�J��8�����
�x�QN9
���&���/���	
&�ÇUn
s
B/A8�5���@b�å
! 2#;5�
كـارى كـه از روى      : خداوند به خاطر من سه كار امتم را بخشيده است         «

.»شوندخطا و فراموشكارى انجام گيرد و كارى كه بر انجام آن مجبور مى

.سنتهاى روزه-11

هـاى  هدف ما در اين مبحث افزون بر بيان سنتهاى روزه، بيان حكمـت            

هـا   شده است و تمامى امـت     ارزشمندى است كه روزه به خاطر آن مشروع       

دارى بـه   حكمـت از روزه   . يابنـد با پايبندى به آن به بزرگوارى دسـت مـى         

سـازى و  دست آوردن تقواى الهى است و پيوستن نفس به آزمايشگاه پـاك       

همچنـين  . تهذيب آن و پيوستن به ميدان صـبر و ايـستگاه پايـدارى اسـت              

 عارى شـدن از     تجربه ملموسى است براى شناخت حق و دورى گزيدن و         

هرگونه خواهش نفسانى و محقق شدن جايگاه بندگى تا اينكه بنده بعـد از              

در ايـن   . هايش حكمرانى كنـد   آن توانايى پيدا كند تا بر عواطف و خواسته        
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كنـد كـه كرامـت انـسانى در نـزد او در          بيند و احساس مى   صورت بنده مى  

اى از زنـدگى    همچنين هيچ لحظه  . بهترين شكل آراستگى نمايان شده است     

گذرد مگر اينكه تـصوير نيازمنـد و مـستمندى در پـيش             دار بر او نمى   روزه

شود، در حالى كه خسته و درمانـده و  روى او در برابر چشمانش نمايان مى 

بنابراين بعد از آن شتابان براى احساس همـدردى         . آويخته به قلب او است    

طاعـت از خـدا و      بـه خـاطر ا     -و كمك به او و بر طرف كردن نيازهـايش           

اين همان راه و روش و شيوه . كند حركت مى-عبادت او و فرمانبرى از او       

:فرمايـد خداونـد مـى   . آيـد تقواى واقعى است كه بر اثر روزه به دست مى         

{���������������������������������������������������� ���!���"
���%��������z.]183: هالبقر.[

گونه كـه   روزه بر شما نوشته شده، همان     ! ايداى افرادى كه ايمان آورده    «

.» تا پرهيزكار شويد؛ودند نوشته شدبر كسانى كه قبل از شما ب

:پردازيم، سنتهاى روزه ده تا هستنداينك به بيان سنتهاى روزه مى
منظـور از جـوارح،   . خوددارى اعضاى بدن از انجام كارهـاى حـرام  -1

و لشكريان آن از قبيل زبان و چشم و گوش و دست و پاست، چـون               قلب  

را اگر قلب شربت عشق بـه گنـاه       . گناه كردن نخست وابسته به قلب است      

بنوشد و شيفته آن گـردد و آن را دوسـت داشـته باشـد آثـار آن در سـاير                     

كـارى را دوسـت داشـته       پس اگر كسى بيهوده   . شوداعضاى بدن نمايان مى   
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اگر دروغ گفتن را گـوارا و خـوب بدانـد، دروغ            . دهدنجام مى باشد آن را ا   

شـود،  اگر غيبت كردن نظر او را جلب كند و مورد پسندش واقع           . گويدمى

عكس آن هم درست است، يعنى اگر قلب از تمامى گناهـان            . كندغيبت مى 

كـردن و  بدش بيايد و بر آنهـا خـشم بگيـرد، بـه دنبـال آن زبـان از غيبـت          

كنـد،  ستفاده از سخنان بيهوده و بحث و جدل، خوددارى مى  چينى و ا  سخن

گزيند، و حتى براى جلب محبت  در نتيجه در بيشتر موارد سكوت را بر مى        

و خشنودى خدا به ذكر، تالوت قرآن و سخنان ارزشمند و راستين مشغول             

رسد كه زبان حالش بر دار در گفتارش به حدى مى   شود و بردبارى روزه   مى

كند، سخنان بد مقابله به مثل نمىوكند و در برابر كارهاغلبه مىزبان قالش 

كنـد و بـه     پوشـى مـى   ها چـشم  همه آن بدى  دارى از بلكه با يادآورى روزه   

.بخشدجايگاه انسانيتش رفعت مى

:  فرمود �پيامبرc&�ª-�=�[-���������/�	
�&�Ö�6äd�B�A?�f�&���
��yJ�&
�Ö%/A-�B �jd¤�P?����@D�v���5�ijHk��*�g=�h��B/A8�M7N�5�

هرگاه يكـى از شـما روزه       (سپرى است   ) دار همچون براى روزه (روزه  «

اگر كسى بـا    . سخنان بيهوده نگويد و كارهاى جاهالنه انجام ندهد       ) گرفت

.»او كشمكش كرد و درگير شد و او را دشنام داد بگويد من روزه هستم

يزهاى ناپسند و مذموم    دار چشمانش را از نگاه كردن به چ       شخص روزه 

كند، بلكـه متوجـه     اضافه بر آن به هيچ عنوان به حرام نگاه نمى         . پوشاندمى
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اش همچنين شنوايى . شودآيات خداوند متعال در قرآن و شگفتيهاى آن مى        

كنـد و  از شنيدن غيبت و دروغ يا دشنام و سـخنان ناپـسند خـوددارى مـى           

آن و مدارسـه علـم و       نـواز قـر   متوجه شنيدن سخنان خوب، صداى گـوش      

.شودآورد، مىاى كه روز رستاخيز را به يادش مىموعظه
دست و پا و تمامى اعضاى بدن، همانند آنها متوجه اجراى امـر خـدا و               

.شوندانجام كارهاى خير و خداپسندانه مى

���z���y���x���w���v���u}���|���{���~����}�:فرمايدخداوند مى 
¦���¥¤�����£���¢���¡�������¯���®���¬����«���ª����©���̈ ���§���z.

تقواى الهى پيشه كنيد و     ! ايداى كسانى كه ايمان آورده    «].71-70: األحزاب[

تا خـدا كارهـاى شـما را اصـالح كنـد و گناهانتـان را                . سخن حق بگوييد  

) و پيـروزى  ( و هر كس اطاعت خدا و رسولش كند، به رستگارى            ؛بيامرزد

.»عظيمى دست يافته است

: هالمائـد [.���ED���C���B���Az}�:فرمايـد خداوند مى 

 مـال   ؛دهند تا آن را تكـذيب كننـد       آنها بسيار به سخنان تو گوش مى      «].42

.»خورندمىحرام فراوان 

بنگر كه خداوند چگونه بين زياد شنيدن دروغ و بين مبالغه در خـوردن              

!مال حرام تساوى قرار داده است
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ــى  ــد مـ ــدخداونـ ���nop�������q������r���s}�: فرمايـ
���v����utw���yx���z.]30: النور.[

فروگيرنـد، و   ) از نگاه بـه نامحرمـان     (به مؤمنان بگو چشمهاى خود را       «

.»تر است اين براى آنان پاكيزه؛عفاف خود را حفظ كنند

پوشى سـبب جلـوگيرى و محافظـت از فـرج          بينديش كه چگونه چشم   

! براى تزكيه نفس و واالمرتبگى بخشيدن به آن بهتر استاين. گرددمى

:پيامبر فرمود Z����Y��q�~/A-�B��Ö]�	
&��&X	
�W�f�®R=�â����®R�=��J�
B�
¯&�B���m��5�ijHk��*�g=�h5�

كسى كه سخنان دروغ و عمل كردن به آن را ترك نكند، خداوند هـيچ               «

.»ندنيازى ندارد كه او طعام و نوشيدنش را ترك ك

 با هـم جمـع شـدن سـختى رنـج و             �بنگر و بينديش چگونه پيامبر      

دارى را براى دريافت فضيلت روزه به محض گفتن سـخنانى           زحمت روزه 

كننـد،  كه دروغ هستند، يا اقدام به كارهايى كه حقى را از ديگرى سلب مى             

كنند، نفى كرده و با وجود آن بـديها، رنـج و زحمـت              يا باطلى را ثابت مى    

!ارزش دانسته استدارى را بىروزه

در ماه رمضان سنت است كه مسلمان با سـرعت  : مبالغه در بخشش-2

هاى انفاق حركت كند و ببخشد و احسان كنـد، بـا درمانـدگان       به سوى راه  
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احساس همدردى كند، صله رحم به جاى آورد، بر خانواده و زير دستانش             

�پيـامبر خـدا   .  بگـشايد  آسان بگيرد و راه انفاق كردن را به روى آنـان          
ترين زمان آن در ماه رمـضان بـود، بـه           ترين مردمان بود و بخشنده    بخشنده

معموالً در تمامى شـبهاى  . كردخصوص زمانى كه جبرئيل او را مالقات مى       

رسول خدا در   . كردكرد و با او قرآن را مدارسه مى       رمضان او را مالقات مى    

 كه ابرها را بـراى باريـدن بـاران بـه            تر از بادى بود   بخشيدن نيكى، بخشنده  


	��G��KL.دهندكنند و سوق مىها راهنمايى مىسرزمين��B/A8�M7N�3�5�@A��!E4;5�
كنيم كه افراد فراوانـى از ثروتمنـدان در        ما در زمان خودمان مشاهده مى     

آورند، همچنين صـدقه بيـشترى      ماه رمضان به دادن زكات مالشان روى مى       

�گرداندن سنت پيـامبر    بسيار پسنديده و موجب زنده     اين كار . دهندمى
داران بايد در اين ماه كارهاى خير فراوانـى انجـام دهنـد و              پس روزه . است

به خـصوص   (گونه كارها نشانه قبولى عبادت      انجام اين . انفاق بيشترى كنند  

.و زياد شدن اجر و پاداش اخروى است) روزه

: فرمود �پيامبر�=��)*���
�Ö]8�Öb��ë��������å
�õ8�ÉJ���°�u�d�±
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هـر  . شـود چندين برابر مـى ) مسلمان(آدم بنى) عبادت(تمامى عملكرد  «

بـه  : خداوند فرمـود  ) در حديث قدسى  . (نيكى ده تا هفتصد برابر اجر دارد      

بنـده  . دهـم جز روزه، همانا روزه از آنِ من است و مـن پـاداش آن را مـى                

دار براى روزه. كندمن ترك مى) دستور(شهوت و طعام خودش را به خاطر 

فطـار كـردن، و يـك شـادى در وقـت      يك شادى وقـت ا  :دو شادى است

دار در نزد خداوند از بـوى مـشك         مالقات پروردگارش، و بوى دهان روزه     

.»تر استخوش

داران، گرچه يك دانه خرما يا يـك جرعـه آب   افطارى دادن به روزه-3

: فرمود �باشد، پيامبر   J�Öu��B	���b�<D�v��U-�����,í��V��J�ò%�=�c�B��
�²/j�@D��	
���
���w�5��GH�F	
;4:R=�k�(H��?���i9
�p/0v���Y�ª=RY��=
5�

دار دارى افطارى دهد، بـراى او هماننـد پـاداش روزه          كسى كه به روزه   «

.»دار كم كنداست، بدون اينكه آن، چيزى از پاداش روزه

سـنت خـوردن   . سحرى خوردن سنت و مخصوص اين امت اسـت -4

غاز وقتش از نيمه شـب      آ. شودسحرى با نوشيدن جرعه آب هم محقق مى       

.شودشروع مى
منظور از كلمه الليل در اينجا غروب كامل قرص خورشيد تا كمى پـيش از               

.شوداين همان چيزى است كه ليل شرعى ناميده مى. طلوع فجر صادق است
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: فرمود�پيامبر �b�����0�	
�ö��à-�
&�0�?� ��5��G��KL	
��B/A8�M7N�2#!E�5
�@A��24#"5�
.»همانا در خوردن سحرى بركت است. يدسحرى بخور«

:همچنين فرمود ���/v&�����/v�P�����Ö�-J�0�	
��AbJ����NQ	
�Öx�5
��@A��24#35�

خـوردن سـحرى    . تفاوت روزه گرفتن ما با روزه گـرفتن اهـل كتـاب           «

.»است

: فرمودو  J���0�	
�®�ä��	&�V�8R?�[-���b����Abt t�J�ã��������8���@bRY³
-à[�&��q
����=�0�N1
�Å8���A�=�BNQD� ��5��R��1
�Z�RSJ22�235�

پس آن را ترك نكنيد، اگرچه با نوشـيدن         . خوردن سحرى بركت است   «

همانا خداوند متعـال و فرشـتگان بـر سـحرخيزان و          . اى از آب باشد   جرعه

.»فرستندخورندگان درود مىسحرى

ـ   -5 ى اگـر  تأخير در خوردن سحرى تا نزديكى طلوع فجـر صـادق، ول

گيرنده از طلوع فجر صادق بيمناك بود كه مبادا طلوع كرده باشـد، در              روزه

.اين صورت بهتر است سحرى نخورد

: فرمود �پيامبر  ��U7	
�
��Aè8�����,�K��$��	
�W
X=�c��5���B�/A8�M�7N�
�G��KL	
2#":�5�@A��24#;5�
از بعـد   (در خير و نيكى هستند، مـادامى كـه          ) مسلمانان(پيوسته مردم   «
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.»براى افطار كردن عجله كنند) غروب خورشيد

:در مسند امام احمد؛ آمده    �
&�rJ&���U-c
�
�Aè8����,K��\N�J�W
X?�c� � �
��0�	
�5������î
�R���!23E:5�

پيوسته امت من در خير و نيكـى هـستند، مـادامى كـه بـراى خـوردن                  «

.»افطارى عجله كنند و سحرى خوردن را به تأخير بيندازند

سپس براى  .  سحرى خورديم  �همراه پيامبر «:  گويد �بن ثابت زيد

فاصـله بـين    : انس بن مالك از زيد پرسـيد      . برخاستيم) صبح(خواندن نماز   

به اندازه خوانـدن پنجـاه   : سحرى خوردن و خواندن نماز چقدر بود؟ گفت      


	��G��KL.»آيه��B/A8�M7N�2#!2�5�@A��24#:5�
. گويـد شب اذان مى) اى مانده ازپاره( در همانا بالل «:  فرمود �پيامبر

بخوريـد و بنوشـيد، تـا اينكـه ابـن ام مكتـوم اذان               ) با شنيدن اذان او   (پس  


	��G��KL.»بگويد��B/A8�M7N�3!E�5�@A��24#!5�
يكـى  بين اذان آن دو فاصله زيادى نبود، مگر اين كـه ايـن            : راوى گويد 

.رفتىآمد و ديگرى براى گفتن اذان باال مپايين مى


	�. گوينده آن قاسم بن محمد است��(��KL2#2#5�
. خـوردم ام در خانه سحرى مـى    همراه خانواده «:  گويد �سهل بن سعد  

رفـتم تـا نمـاز صـبح را همـراه           سپس شتابان براى نماز صبح به مسجد مى       

45!2#
	��G��KL.» بخوانم�پيامبر �
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يـست، در   حكمت از خوردن سحرى و به تأخير انداختن آن چ         : پرسش

حالى كه ماه رمضان ماه گرسنه ماندن و تشنه ماندن است؟

را براى ما سنت قرار داده، پس        خوردن سحرى  �رسول خدا :پاسخ

خوردن آن سنت و پيروى از سنت بهتر است، ولى واجب نيست، اما تعيين        

دار و بـراى طلـب      سحرى خوردن به خاطر ارفاق حال و مهربانى بـر روزه          

مـشروع  ) روز بعـد كـردن روزه بـه  متصل(از روزه وصال    اجر و جلوگيرى  

.شده است
تـا غـروب    ) مفطـرات (خوارى  وصال در روزه، يعنى خوددارى از روزه      

روزه يك روز را به روزه روز بعد متصل كـردن و در ميـان آنهـا                 . روز بعد 


	��G���KL.در احاديث صحيح از روزه وصال نهى شده است        . چيزى نخوردن 
2#3"�5�@A��224E�  خواهـد بعـد از     اما كسى كه مى   . هاى صحيح ديگر   و كتاب

2#3
	��G��KL. تواند اين كار را بكند    غروب خورشيد افطار نكند تا سحر مى      E�5
�,ub���
�'2#"i/��ú�ù����/	&R	
���Q-c
اين همان چيزى است كـه  :  ترمذى گويد5�

دن افطـار را    اند و عجله براى خـور     علماى صحابه و ديگران آن را برگزيده      

شافعى و احمد و اسحاق همين نظر را  . بعد از غروب كامل، دوست داشتند     

مفهوم سخنان راهويه؛ اين است كـه گرچـه وصـال روزه تـا هنگـام             . دارند

.سحر جايز است، اما عجله كردن براى خوردن افطارى بهتر است

.فايده نهى از وصال به خاطر مهرورزى بر امت و ارفاق حال آنان است             
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��G��KL	
2#3��5�@A��224"5�
روى در خـوردن سـحرى و اسـتفاده از غـذاها و     بايد توجه كرد كـه زيـاده   

منـدى بيـشتر از   دار را از بهرههاى متنوع تا رسيدن به حد سيرى، روزه   نوشيدنى

در اين صورت شـهوتهاى   . شودرنگ مى دارد و ارزش روزه كم    اش باز مى  روزه

هايش همچون جريان خـون، در حركـت و   در رگاو كارساز و فعال و پيوسته    

اى كه  هاست، به گونه   شهوت حكمت روزه كه تضعيف   . مانندفعاليت باقى مى  

بنابراين به ما   . گرددمجارى شيطان را در بدن تنگ كند، در نزد او منتفى مى           

چنين آموخته شده كه سحرى كم بخوريم و خـوردن سـحرى بـا نوشـيدن       

.خداوند داناتر است. دشواى آب هم محقق مىجرعه

دار يقـين پيـدا كـرد كـه     عجله براى افطار كردن، بعد از آن كه روزه-6

خورشيد غروب كرده است و شب فرا رسيده، براى خوردن افطارى عجلـه    

].187: هالبقر[.���ut���s����r���q������pz}�:فرمايدخداوند مى. كند

.»سپس روزه را تا شب، تكميل كنيد«

:فرمود�پيامبر �U7	
�
�Aè8����,K��$��	
�W
X=�c��5�ijHk��*�g=�h5�
در خير و نيكى هستند، مادامى كه در خوردن         ) مسلمانان(پيوسته مردم   «

.»افطارى عجله كنند

 در هنگـام روزه گـرفتن، پـيش از ايـن كـه نمـاز مغـرب را              �پيامبر

3#3
	��GH�F.كردبخواند، با چند دانه رطب افطار مى      ?���R=�k�(H������Y�ª=R�Y��=
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هرگاه شب از ايـن سـمت   ) كند كه پيامبر فرا رسيدن شب را ترسيم مى      «

پشت كرد و رفـت و خورشـيد        ) مغرب(آمد و روز از اين سمت       ) مشرق(

.»دار استغروب كرد، همانا زمان افطارى خوردن روزه

:در حديث قدسى آمده كه خداوند فرموده اسـت  ��d�J)��L8�l�Y�Gd�

�U-�@6Aè8Jw�5��R��1
�Z�RSJ:!�45�

ترين بنده در نزد من كسى اسـت كـه بـراى خـوردن افطـارى                محبوب«

.»عجله كند

دن با چند دانه رطب، اگر رطب نباشد با چند دانـه خرمـا،   افطار كر-7

 ايـن كـار را      �همچنـان كـه پيـامبر     . اگر خرما نيافت با چند جرعه آب      

.كردمى
: فرمـود �خواندن دعاهاى مأثور در هنگام افطار كـردن، پيـامبر  -8

@´�8)�)�?�c���[���>
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دار تا افطار كنـد، دعـاى       حاكم دادگر، روزه  : شوددعاى سه نفر رد نمى    «

.»مظلوم
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:فرمـود كـرد، مـى    هرگاه افطار مـى    �پيامبر�i�AN�
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ها سيراب شده و اگـر خـدا بخواهـد پـاداش            تشنگى فرو نشسته و رگ    «

خدايا، به خاطر تو روزه گرفتم و با رزقى كه تو بـه مـن               . استتحقق يافته 

.»دادى افطار كردم

مشغول شدن به علم و تالوت قرآن، به خصوص مشغول شـدن بـه   -9

. مدارسه قرآن و مواظبت و پايبندى بر اذكار، چون رمضان ماه قـرآن اسـت              

��������������������}�:يـد فرماخداونـد مـى  

	����������������z.]185: هالبقر.[

است كه قرآن در آن فرو فرسـتاده شـده اسـت تـا              ] ماهى[ماه رمضان   «

ها و آيات روشنى از ارشاد باشد و بين حـق           مردم را راهنمايى كند و نشانه     

.»ندو باطل جدايى افك

 اسـت، چـون در شـبهاى        �انجام اين كار به مثابه پيـروى از پيـامبر         

.كردندآمد و قرآن را با يكديگر مدارسه مىرمضان جبرئيل به نزد پيامبر مى

اعتكاف، يعنى ماندن شخص در مسجد با نيت مخصوص، اعتكاف -10

در تمامى وقتها سنت است، اما در رمضان بهتر است و فضيلت آن در دهـه   
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�پيامبر. شود، آن هم به خاطر قيام براى شب قدرخر رمضان بيشتر مىآ
بعد . نشست، تا اينكه وفات كرد    در دهه آخر رمضان در مسجد اعتكاف مى       


	��G��KL.نشستنداز او همسرانش اعتكاف مى�B/A8�M7N�!4!3�5�@A��22:!5�
ت  با جديت تمام عباد    �رسيد، پيامبر هرگاه دهه آخر رمضان فرا مى     

) دارىزنـده شـب براى(كرد و همسرانش را هم      دارى مى شب زنده . كردمى

.كردبيدار مى

در اينجـا يعنـى تـالش و    .  همـان ازار يعنـى لنـگ اسـت    »المئزر«معنى  

منظور دورى گزيدن از : طبق نظرى ديگر. جديت فراوان براى انجام عبادت


	A¬	�¬��. انـد دادهسلف و ائمه پيشين آن را چنين شرح  . نزديكى با زنان است   
����1
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��B/A8�M7N�!4!��5�@A��22:�5�
.مكروهات روزه-12

دار مكـروه اسـت، سـبب     شناختن كارهايى كـه انجـام آنهـا بـراى روزه          

كنند يا فـرد را     دار از انجام كارهايى كه روزه را ضعيف مى        شود كه روزه  مى

كاهنـد  دهنـد يـا از پـاداش او مـى    اش قرار مـى روزهدر معرض باطل شدن  

دار مكــروه هــستند، برخــى از كارهــايى كــه بــراى روزه. خــوددارى كنــد

:عبارتنداز
حجامت گرفتن، حجامت عبارت است از بيرون آوردن خونى كه در -1

بدن جمع شده است با مكيدن يا با زدن چيزى نـوك تيـز بـه بـدن، چـون                    
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دار بيـرون بيايـد و در   دارى خون از بدن روزهشود كه مقحجامت سبب مى  

دار بنابراين دورى گزيـدن روزه    . شوددار مى نتيجه سبب ضعيف شدن روزه    

���ª0L���)�i��èY.از آن بهتر است�/���\]��Öm���
��V+&��Bb�B¶�*ijHk�R�b5�
چشيدن مزه غذا، بدون اينكه به آن نيازى باشـد يـا مـصلحتى در آن                -2

 وجود عذرى كه چشيدن مزه غذا را توجيه كند، چون در            باشد، يعنى بدون  

اگر . دار در آستانه باطل شدن قرار بگيرد    اين كار احتمال دارد كه روزه روزه      

دار بدون وجود عذرى غذا را بچشد و مزه آن را در حلقش احـساس               روزه

.شوداش باطل مىكند، با اين كار روزه

دار از چشيدن غذا دورى كنـد،  وزهنظر من اين است كه ر    : امام احمد؛ گويد  


	�6L·��.اما اگر غذا را چشيد اشكالى ندارد��®��f>
��N���8�®��%	
�õCb! E!#5�
توانند براى چشيدن غذا موجه به شمار آيند عبارتند از          عذرهايى كه مى  

اين كه زنى بخواهد مقدار نمك موجود در غذا را بچشد تا آن را به انـدازه                 

 جويدن غذا به خاطر نرم شدن براى بچه، اگر مادرى بـراى             بريزد، همچنين 

انجام اين كار ناچار شد و راهى غير از اين نداشت، جويـدن غـذا اشـكالى     

.ندارد، به شرط اينكه چيزى از آن به داخل حلق نرود

اما در هنگام خريد شير يا عسل براى تشخيص جنس، نيازى به چشيدن 


	7%6/����. مكروهى انجام داده است    نيست، ولى اگر آنها را چشيد كار      ��8��9�1

!; 3;5�
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دار بـر كنتـرل نفـس و    بوسيدن همـسر، آن هـم هنگـامى كـه روزه    -3

شهوتش اطمينان نداشته باشد، يعنى احتمال باطل شدن روزه با بيرون آمدن   

دار بر كنتـرل نفـس و    منى يا نزديكى كردن وجود داشته باشد، اما اگر روزه         

.اشته باشد، بوسيدن همسرش براى او مكروه نيستشهوتش اطمينان د
ساير مقدمات جماع، مانند لمس كردن، به آغوش كشيدن و نظيـر آنهـا              

 .همين حكم را دارند
بوسيد و با آنان مباشرت      همسرانش را مى   �پيامبر«: گويد�عايشه  

. »ترين شما بودكرد در حالى كه روزه بود، اما در كنترل نفسش قوىمى

در بوسـيد پيامبر بعضى از همـسرانش را مـى       : ز اينكه عايشه گفت   بعد ا 

����B�/A8�M7N. بود) عايشه(گويا منظورش خودش (حالى كه روزه بود، خنديد،     
�G��KL	
2#!;�5�@A��22435�

. معناى مباشرت، لمس كردن و دست زدن است JB���c�@QQA��5 يعنى 


	�M7N��G��KL.خواسته و نيازهايش را در كنترل خودش داشت       ��B/A8�2#!:�5�@A���
2243�5������êf�L	
RL8�)
¬-�R]^������1
&�¬	¬A	
! 245�

دار جوان را از بوسيدن همسرش منـع كـرده و بـه پيـر        روزه �پيامبر


&(��.اجازه داده است)��J!E;:5�
� بـه لقـيط بـن صـبره    �مبالغه در مضمضه و استنشاق، پيامبر-4

:فرمودJ�ÖAr&�ã�ñ�	
�¸L9�Z�¸	��&�_��vî
�P��µ�C�N9c
�d����Q?��J�c�
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<D�vw�5��GH�F	
:;;5�
وضوء را كامل بگير و انگشتان را خالل كن و در استنشاق مبالغه كـن،               «

.»مگر اينكه روزه باشى

 و مبالغــه در .مبالغــه در مضمــضه يعنــى رســيدن آب تــا ابتــداى حلــق


	7%6/����.سـت دمـاغ ا  ) خيـشوم (استنشاق يعنى رسيدن آب به باالى       ��8��9�1

!; :25�

علت مكروه بودن مبالغه، ترس از رسيدن آب به داخل بـدن اسـت كـه                

.شودسبب باطل شدن روزه مى

شـود، چـون آب دهـان    جويدن آدامسى كه چيزى از آن جـدا نمـى  -5

شـود، امـا اگـر    شود و سبب تشنگى مى  دار با جويدن آدامس جمع مى     روزه

مانند شيرينى و نظير آن و به داخل بدن بـرود           قسمتى از آدامس جدا شود،      

.گردديا طعم آن در حلق احساس شود، روزه باطل مى

دار مكـروه هـستند، مخالفـت او بـا          برخى ديگر از كارهايى كه بر روزه      

مانند عمداً به تأخير انداختن افطارى يا متـصل كـردن           . برخى از سنتهاست  

 سحرى يا افطارى بخـورد، بـر   روزه يك روز به روزه روز بعد، بدون اينكه    

زبان آوردن سخنان بد و دشنام دادن به هنگـام خـشم، نشـستن زيـادى در                 

هاى آن كه ضرر و زيـان آن بيـشتر از           جلو تلويزيون و نگاه كردن به برنامه      

.سودش است
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.اعتكاف-13

.در پايان مندوبات ذكر اعتكاف گذشت

پايبندى بر چيزى،   اعتكاف در لغت عبارت است از ماندن و مالزمت و           

.آن چيز خوب باشد يا بد

ــى ــد مـ ــدخداونـ .z}���|���{�����~����������������¡���¢���£���}�:فرمايـ
روح چيـست كـه شـما همـواره آنهـا را          هاى بى اين مجسمه «].52: األنبياء[

.»!كنيد؟پرستش مى

: طه[.���v����u���t����s���r���q���p���o���n���mz}�: فرمايدمىو  

و بـه پرسـتش گوسـاله ادامـه     (گرديم  ما همچنان گرد آن مى:گفتند«].91

.»!تا موسى به سوى ما بازگردد) دهيممى

].187: هالبقر[.���z���y�����x������w������vz}|����}��: فرمايدمى

ايـد، بـا زنـان آميـزش        و در حالى كه در مساجد به اعتكـاف پرداختـه          «

.»نكنيد

 از ماندن شخص مسلمان عاقـل       اعتكاف در اصطالح شرع عبارت است     

 در مـسجد بـه نيـت عبـادت و اطاعـت             - گرچه در سن تميز هم باشـد         -


	�6L·��.خداوند متعال به شكلى مخصوص��®��%	
�`�Cb2 23;5�

���v}�: فرمايــددليــل اعتكــاف از قــرآن ايــن اســت كــه خداونــد مــى 
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����|{���z���y���x���wz.]187: هالبقر.[

 در دهه آخر ماه رمضان در مسجد اعتكـاف          �پيامبر: دليل از حديث  

سـپس همـسرانش بعـد از او اعتكـاف      . نشست تا زمانى كه وفات كـرد      مى


	��G��KL.نشستندمى��B/A8�M7N�!4!3�5�@A��22:!5�
اعتكاف چه حكمى دارد؟

اعتكاف در تمامى سال سنت است، اما در دهه آخر رمضان بهتر اسـت،              

.ى به فضيلتهاى آنبه خاطر طلب شب قدر و دستياب

اما اگر كسى نذر كند كه اعتكاف بنـشيند، بـر او واجـب اسـت كـه بـه               

نذرش وفا كند اگر نذر كرده پياپى اعتكاف بنشيند، بايد اعتكـاف را پيـاپى               

: فرمود �پيامبر. بنشيند واال نيازى به پياپى نشستن آن نيست       ��H������t
B�U/A-��q
�_/U=��J�5��G��KL	
33#35�

) به نذرش وفا كنـد و     (كه نذر كند خدا را پرستش كند پس بايد          كسى  «

.»خدا را پرستش كند

 وقتى كه از او پرسيد در زمان        � در جواب عمر بن خطاب       �پيامبر  

:جاهليت نذر كـرده كـه در مـسجدالحرام اعتكـاف بنـشيند، فرمـود        �`&J
ô�H����5��G��KL	
��B/A8�M7N�!4E!�5�@A��23"35�
.»به نذرت وفا كن«
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نظر دارند كه براى درست بودن اعتكاف، نشستن در مـسجد           علما اتفاق 

شرط است، چون در غير مسجد اعتكاف درست نيست و مـسجد از سـاير           

مكانها مشخص و متمايز است و نسبت به مكانهاى ديگر برتـرى دارد، بـه               

. و اطاعت خدا بنا نهاده شده استخاطر اينكه مسجد براى عبادت

اما اعتكاف در مسجد جامع بهتر      . جدى درست است  اعتكاف در هر مس   

و ارزشمندتر است، براى اينكه اعتكاف كننده مجبور نشود كه بـراى نمـاز               

. خارج شود و به مساجد ديگر برودجمعه از مسجد

مـسجدالحرام، مـسجد النبـى، مـسجد     (همچنين اعتكاف به سه مـسجد      

ـ اختصاص ندارد، بلكه در مـساجد ديگـر نيـز مـى           ) االقصى وان اعتكـاف   ت

نشست، همان گونه كه خداوند اعتكاف نشستن در مساجد را به طور عـام              

��������pq�rst����u���v�wxy���z}�: كندبيان مى 
����|{z.]187: هالبقر.[

و در حـالى كـه در مـساجد بـه           ! سپس روزه را تا شب، تكميـل كنيـد        «

.»ايد، با زنان آميزش نكنيداف پرداختهاعتك

مفهوم آيه اين است كـه اگـر اعتكـاف در جـايى جـز            : ابن حجر؛ گويد  

مسجد درست بود، حرام بودن مباشرت و نزديكى كردن بـا همـسر بـه آن                

يافت، چون به اجماع فقها نزديكى كردن با همسر در حالت           اختصاص نمى 
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 پـس از ذكـر مـساجد در آيـه           .اعتكاف درست نيست و با آن منافات دارد       


	��G��L.شود كه اعتكاف فقط در مساجد درست استفهميده مى�pN-� E2#5�
بـراى  . اش درست اسـت   الزم به يادآورى است كه اعتكاف زن در خانه        

اش براى رعايت حجاب و پوشش او بهتر است، اين كه اعتكاف او در خانه

ترى از بيگانگـان قـرار      چون اگر در مسجد باشد در معرض ديد افراد بيـش          

.گيردمى

امام شافعى اعتكاف نشستن زن در مـسجد را بـه طـور مطلـق مكـروه                 

اش حنفيه درست بودن اعتكـاف زن را بـه نشـستن در خانـه             . دانسته است 


	��G��L.اندمشروط دانسته�pN-� E!E5�
شود كه بنابر قول جديد امام شافعى، اعتكاف نشستن         در اينجا اشاره مى   

 مكانى در خانه كه براى نماز خوانـدن اختـصاص     -اش  مسجد خانه زن در   


	��&�G'��.  درست نيست-داده ��PL	�U	
�¹�6����5�
اعتكاف نشـستن در هـر وقتـى از سـال درسـت            : زمان اعتكاف نشستن  

نشـست، يـك مرتبـه ده        در زمانهاى مختلف اعتكاف مى     �پيامبر. است

در تمـامى مـاه رمـضان سـنت        روز از ماه شوال اعتكاف نشست، اعتكـاف         


	��G��KL. است��B/A8�M7N�!4EE�5�@A��22:E5�

	��G��L. ده روز اول آن است.»ده روز شوال«منظور از �pN-� E!"5�

بـراى اينكـه پيـامبر     . اما در دهه آخر رمضان اعتكاف، سنت مؤكد است        



0� 1�2 �3  45#1
١٤٣

 و همسرانش بـه اعتكـاف نشـستن در دهـه آخـر رمـضان محافظـت                  �


	�7N��G��KL.كردندمى��B/A8�M!4!3�5�@A��22:!5�
سنت است كه اعتكاف كننده بعد از نماز صبح به محل اعتكافش داخل             

. كرد و بر آن مداومت داشت     شود به خاطر اين كه پيامبر اين گونه عمل مى         

همچنين بعد از خواندن نماز صبح اعتكافش را به پايان ببرد و بعد از آن از                

 صـبح روز بيـستم از محـل         �چون پيـامبر  محل اعتكافش بيرون بيايد،     

.اعتكافش بيرون آمد

�¹بخارى بابى را در كتاب االعتكاف به عنوان         &��r&��`��QN8c
����
L�	
ê�=ë8��0/Lvنامگذارى كرده است�� .

 اعتكـاف   �دهـه دوم مـاه همـراه پيـامبر خـدا          «:  گويـد  �ابوسعيد

يـان بـرديم و   وقتـى صـبح روز بيـستم فـرا رسـيد، اعتكـاف را پا          . نشستيم


	��G��KL.»كااليمان را جابجا و محل اعتكاف را ترك كرديم��B/A8�M7N�!4��5�@A��
223:5�

آنچه درباره مستحب بودن داخـل شـدن بـه محـل اعتكـاف و               : پرسش

خارج شدن از آن به هنگام صبح بيان شد، آيا مطلق است؟

ها، كمى  خواهد فقط شبها اعتكاف بنشيند، نه در روز       كسى كه مى  : پاسخ

قبل از غروب خورشيد به محل اعتكافش داخل بشود و بعد از طلوع فجـر           

از آنجـا بيـرون بيايـد، امـا اگـر كـسى بخواهـد               ) بعد از نماز صبح   (صادق  
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روزهاى مخصوصى اعتكاف بنشيند، همراه با طلوع فجر صـادق بـه محـل              

اگـر بخواهـد    . اعتكافش داخل و بعد از غروب خورشيد از آن خارج شود          

روز اعتكاف بنشيند، قبل از غروب خورشيد به محـل اعتكـافش             شبانه چند

.داخل شود و بعد از پايان زمان اعتكاف، بعد از غروب خورشيد بيرون آيد  
��G��L	
�pN-� EE!5�

كننده به محل كند كه داخل شدن اعتكاف بيان مى�آنچه سنت پيامبر 

، بيـانگر ايـن     اعتكافش در صبح و خارج شدنش از آن هم در صـبح باشـد             

پس اگر بخواهد چند . است كه هر معتكفى زمان اعتكاف نشستنش را بداند

اگـر  . كنـد روزى اعتكاف بنشيند، بعد از نماز صبح اعتكـافش را آغـاز مـى           

. بخواهد چند شب اعتكاف بنشيند، بعـد از نمـاز صـبح از آن بيـرون آيـد                 

رد محـل   روز اعتكـاف بنـشيند، صـبح وا       همچنين اگر بخواهد چنـد شـبانه      

شود و بعد از اتمام زمان معين باز صبح از محل اعتكاف بيرون             اعتكاف مى 

 پيروى كرده و پايبند به سنت آن حـضرت          �با اين كار از پيامبر    . آيدمى

.شده است

.شرطهاى درست بودن اعتكاف

از تعريف اصطالحى اعتكاف روشن شد كه براى درست بودن اعتكاف           

 نيـت اعتكـاف     -3 عاقل بودن،    -2ان بودن،    مسلم -1: پنج شرط الزم است   

. اعتكاف نشستن در مسجد-5، )از حيض و جنابت(پاكيزگى -4كردن، 
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آيا گرفتن روزه براى درست بودن اعتكاف شرط است؟: پرسش

pqr���s��t���u��v���w}�: فرمايـد مىخداوند: پاسخ
���xy���z����|{z.]187: هالبقر.[

و در حـالى كـه در مـساجد بـه           ! سپس روزه را تا شب، تكميـل كنيـد        «

.»ايد، با زنان آميزش نكنيداعتكاف پرداخته

ام كه يك شب در     در جاهليت نذر كرده   «:  پرسيد � از پيامبر  �عمر

.»به نذرت وفا كن«: مسجد الحرام اعتكاف بنشينم، پيامبر فرمود

مسلم  در روايتى از    ���=w�5    به جاى �A/	�5    دربـاره  .  روايت شده اسـت


	��G��L. توجيه آن�pN-� E!!5�
بينـد، چـون   كسى كه به اين دو نص نگاه كند، در ظاهر آنها تعارض مى       

نه اعتكاف بـدون    (كند  آيه اعتكاف نشستن را به دنبال گرفتن روزه بيان مى         

كند، در حـالى كـه      ى، اما حديث به اعتكاف نشستن در شب اشاره م         )روزه

نشيند؟پس چگونه در شب اعتكاف مى. شب زمان گرفتن روزه نيست

مفهوم آيه اين   . در حقيقت هيچ اختالفى ميان دو نص فوق وجود ندارد         

اگر چنين بود روزه بدون     . نيست كه اعتكاف بايد حتماً با روزه همراه باشد        

. ن را نگفته است   اعتكاف هم درست نبود، در حالى كه كسى از اهل علم اي           

دارى براى درست بودن اعتكاف     نظر ارجح در اين زمينه اين است كه روزه        
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.  همراه بـا روزه بـود  �شرط نيست، گرچه اغلب اعتكاف نشستن پيامبر     

و عمـر يـك شـب       . اما پيامبر يك بار ده روز در ماه شوال اعتكاف نشست          

: كـه اعتكاف نشست، همان طور كـه بخـارى بـه آن تـصريح كـرده اسـت                 

�A/	�õQN8�-�5��G��KL	
!4�!5�
 كه اعتكاف يـك  - چيزى بر نذرش �كند كه عمر اين حديث بيان مى   

پس براى اعتكاف نشستن، روزه شـرط نيـست،         .  نيفزوده است  -شب بود   


	��G��L.همچنان كه زمان معين و مشخصى براى آن شرط نيست�pN-� E!!5�
ـ    آيا اعتكاف بايد با روزه     دارى، بـه تفـصيل در      دون روزه دارى باشد يا ب

بنابر مذهب ابوحنيفه و مالك و روايتى از        . هاى احكام بيان شده است    كتاب

اما بنابر مذهب شافعيه، اعتكـاف     . احمد، اعتكاف بدون روزه درست نيست     

.بدون روزه درست است

آيا براى اعتكاف نشستن كمترين و بيشترين زمان تعيـين شـده            : پرسش

است؟

باره اين است كه كمترين زمـان اعتكـاف يـك           ختار در اين  قول م : پاسخ

شب يـا يـك روز اسـت، چـون معنـاى اعتكـاف، پايبنـدى بـه چيـزى و                     

اما آنچه كمتر از يك روز يا يك شب باشد، به . نگهداشتن خود بر آن است    

خاطر كوتاه بودن مدت و مشخص نبودن زمان معـين آن، بعيـد اسـت كـه                 

.اعتكاف ناميده شود
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اى كـه   است اعتكاف كننده مدتى را در مسجد بماند، به گونـه          پس الزم   

 فرمود به نذرش    � به عمر  �در حديثى كه پيامبر   . اعتكاف ناميده شود  

وفا كند يك شب يا يك روز اعتكاف بنشيند، اما حدى براى بيشترين زمان              

 در دهـه آخـر      �اعتكاف تعيين نشده است، ولى اغلب اعتكـاف پيـامبر         

. ين ده روز در شوال اعتكاف نشستهمچن. رمضان بود


	��G��KL. »در سالى كه وفات كرد، بيست روز اعتكاف نشست«!4��5�
دانـست عمـرش بـه پايـان رسـيده         سبب آن اين بود كه آن حضرت مى       

است و خواست اعمال نيك بيشترى انجام دهد، تا با اين كار بـراى امـتش                

رشـان بـه سـر رسـيد،        بيان كند كه تالش در انجام كار نيك وقتـى كـه عم            

. به خاطر اينكه خداوند را در بهترين حالشان مالقات كننـد          . مستحب است 

يا گفته شده سبب آن اين بود كه جبريل در هر رمضانى يك بار قرآن را به                 

كرد، اما در سالى كه وفات كرد دوبار قـرآن را           او عرضه و با او مدارسه مى      

ن او هـم دو برابـر سـالهاى گذشـته     بنابراي. به او عرضه و با او مدارسه كرد 

همچنين گفته شده سبب آن اين بـود كـه پيـامبر يكـى از               . اعتكاف نشست 

ايـن  . نتوانسته بود اعتكاف بنشيند   ) جهاد(سالها به خاطر رفتن به مسافرت       

اعتكاف را به جاى آن انجام داد، چون عادت و شيوه آن حضرت بـود كـه                 

ـ     هرگاه كارى انجام مى    چـون در آن سـال نتوانـست        . د بـود  داد بـر آن پايبن

بيـست روز   ) همان سـالى كـه وفـات كـرد        (اعتكاف بنشيند، در سال آينده      
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	��G��L.اعتكاف نشست�pN-� EE�5�
حال طوالنى بودن اعتكاف آن حضرت به هر دليلى كه بود، بيانگر ايـن              

.است كه افزودن بر كارهاى خير مشروع است

و در طول سـال آن را  (عتكاف بنشيند اما اگر مسلمانى بيشتر از آن حد ا   

شود كه آن مـسلمان  اين كار منجر مى) و بر آن پايبند باشد   بارها انجام دهد  

هاى آنان غافـل شـود و نيازهـاى آنـان را        از خانواده و رسيدگى به خواسته     

ضايع كند، يا كار و تالش براى امرار معاش را ترك كند و در نتيجه سـربار   

. بر او انفاق كنند و اين كار درستى نيستديگران شود و ديگران

بنابراين گرچه حدى براى بيشترين زمان اعتكاف تعيين نشده است، اما           

بـه  . بهتر است بيـشتر از آن حـدى نباشـد كـه در سـنت وارد شـده اسـت                

رود كـه فـرد در تـالش        خصوص اگر بيشتر از آن حد باشد، گمان اين مى         

. خواهـد سـربار ديگـران بـشود       ىكنـد و مـ    براى امرار معاشش كوتاهى مى    


����T=��.خداوند داناتر است�B�[8��
����N��+
�VRj�BN-�k�5ô����'��`�QN8c
��
�Y225�
: كنـد آنچه بر اعتكاف كننده حرام است و اعتكاف او را باطل يا قطع مى  

��z��y��x��w��v}|���{��~��}�: فرمايـد خداوند مـى  
a�� �̀�_z .]187: بقرهال.[

! ايد، با زنان آميزش نكنيد    الى كه در مساجد به اعتكاف پرداخته      و در ح  «
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.» پس به آن نزديك نشويد؛اين، مرزهاى الهى است

نزديكى با زن بر اعتكاف كننده، مادامى كـه در مـسجد نشـسته، حـرام                

 كـه از    -همچنين اگر از مسجد خارج شود و براى برآوردن نيـازش            . است

 درست نيست كه در خانه بيشتر بماند، جز  به خانه برود،   -آن ناگزير است    

اى كه نيازش بر طرف شود و قضاى حاجت كند و يا غذا بخـورد               به اندازه 

.و زود به مسجد بازگردد
هـا و نظيـر     همچنان كه پوشيده نيست امروزه راه برآوردن آن نيازمنـدى         

.آنها براى معتكف در مسجد، ميسر و فراهم شده است

عتكاف همسرش را ببوسد و او را به آغوش         درست نيست كه در حال ا     

. و درست نيست به چيزى غير از اعتكافش مشغول شود،بكشد

توانـد از بيمـار عيـادت كنـد، امـا در حـال        شخص اعتكاف كننده نمـى    


���ub,�'��.تواند جوياى حال بيمار شودحركت در مسيرش مى�,�7?235�
نشـست،  اف مـى   هرگاه در مـسجد اعتكـ      �پيامبر«:  گويد �عايشه  

كـرد و    به سوى منزل من دراز مى      - در حالى كه در مسجد بود        -سرش را   

نشست، جز براى قـضاى     هرگاه به اعتكاف مى   . كردممن سرش را شانه مى    


	��G���KL.»آمـد رفت و به خانه نمـى     حاجت از مسجد بيرون نمى    !#�5!4�@A���
!#:5�

ـ               ر اعتكـاف   خالصه و چكيده مطلب اين كه همبستر شـدن بـا همـسر ب
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همچنين خارج شدن . شودكننده حرام است و با اين كار اعتكافش باطل مى

را انجـام   كاراگر عمداً اين  . از مسجد، جز براى قضاى حاجت، حرام است       

. شود و بايد دوباره اعتكافش را آغاز كنددهد پياپى بودن اعتكافش قطع مى   

د، ماننـد بيـرون     اما بيرون آوردن بعضى از اعضاى بدن به خـارج از مـسج            

آوردن سر براى شانه كردن و شستن، اشكالى ندارد، همچنين درست است            

نيـازش بيـرون بيايـد و يـا     كـردن تا در مسجد براى انجام كار و برطـرف 

.همسرش براى ديدن او به محل اعتكافش برود
� و همـسرش صـفيه       �در صحيح بخارى و مسلم عملكرد پيامبر      


	��G��KL. روايت شده است!4E"�5�@A��!2:"5�
.آداب اعتكاف

اعتكاف به خاطر بريدن از همه چيز و متوجـه شـدن و نزديـك كـردن                 

شـوند و دل  هايى كه موجب نزديكى به او مـى      خود به خدا با انجام عبادت     

هاى قلبى به دنيا، مشروع     نبستن به دنيا و دل كندن از آن و بريدن وابستگى          

يب نفس، عبادتى بس بزرگ است و       بنابراين اعتكاف براى تهذ   . شده است 

شود روح فرد اوج بگيرد و قلب او از تيرگيهاى گناه پاك شـود              موجب مى 

اعتكاف، مـؤمن را بـراى      . و با نور معرفت صيقلى يابد و اراده تقويت شود         

مقابله با محروم ماندن از لذتهاى زودگذر زندگى دنيا، با نيرويى كـه هـيچ                

اى سازد و عزيمت فـرد را بـه گونـه        آماده مى كند،  نيرويى با آن برابرى نمى    
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همه ايـن ويژگيهـا     . شناسدكند كه هيچ سستى و شكستى را نمى       تقويت مى 

هماهنگ با روح اطاعت و فرمانبردارى از خدا و روى آوردن بـه سـوى او                

اين ويژگيها بر اثر محبت عظمت خداوند و اميد بـستن بـه اجـر و                . هستند

.آيند به دست مىپاداش او و ترس از عذاب او،

آداب اعتكـاف  . آيـد از دل اين معانى است كه آداب اعتكاف پديـد مـى       

توانـد از سرچـشمه     فراوان و غير قابل شمارش هستند و اعتكاف كننده مى         

.خواهد بهره ببردزالل آنها، آنچه مى

: برخى از آن آداب عبارتند از

:  مختلـف آباد گردانـدن و پربـار كـردن وقـت بـا انجـام عبادتهـاى       -1

برگزارى نماز جماعت، خواندن قرآن، حفظ قرآن، مشغول شدن به علـم و             

مدارسه آن، زياد انجام دادن اذكار مشروع كه برخى از آنها مقيد به زمـان و                

.وقت مشخص و برخى از آنها مطلق و بدون زمان هستند

 به خصوص در شب �فرستادن درود و صلوات فراوان بر پيامبر-2

:  پيامبر فرمود  و روز جمعه،  �B/-&��)*�MAr�B/-����]á
���=�@Q��=J�ÖÉ-J���s �
}8�
&�ubÇ-���%��	
�B/-&��ó7�	
�B/-&��¨Lf��-��B�/-�é[�	
����à�@Q?[�v��

}8��ñ&�����5��R��1
�Z�RSJ23!3!�5�)&
)��J24�:5�
روز آدم خلق شد، و در آن      در آن . شما جمعه است  از بهترين روزهاى  «
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شـود، و در آن روز همـه         كرد، و در آن روز در شيپور دميده مى         روز وفات 

پس ). شودبر پا مىگردند و قيامتو بعد زنده مى(شوند ها بيهوش مىزنده

در آن روز بر من زياد صلوات بفرستيد، چون صلوات شـما در آن روز بـر                 

.»شودمن عرضه مى

روط و آداب دعا كردن زياد و خواندن خداوند متعال با رعايـت شـ  -3

هـاى قبـولى دعـا     برخـى از زمـان    . دعا، جستجو كردن زمانهاى قبولى دعـا      

دارى، شبهاى فـرد دهـه آخـر        در حالت سجده، در حالت روزه     : عبارتند از 

قبولى دعا در روز جمعـه، آن       ) زمانى كم (رمضان، بين اذان و اقامه، ساعت       

ـ             ا آخـرين سـاعت     هم هنگام نشستن امام بر منبر تا اينكه نماز تمام شود، ي

روز جمعه بعد از نماز عصر، اين دو زمان، در روز جمعه ساعتهاى قبـولى               

1��(�.دعا هستند
�)
+�5�@/%	
���
2 2E25�
سـوم آخـر شـب      سحر، كه آن هم در يك     دعا كردن در هنگام   همچنين

در دعا براى برادران و خواهران مسلمانش دعا كنـد، بـراى بـرآورده              . است

داند دعا كند، يا مصيبتى كه بـر آنـان نـازل شـده              ان كه مى  شدن خواسته آن  

همچنين بـراى تمـامى امـت محمـد        . باشد، براى برطرف شدن آن دعا كند      

رسد به  زياد دعا كند، چون با دعا كردن براى ديگران، آنچه به آنان مى    �

.رسداو هم مى
روى و پرگـويى بپرهيـزد،  به زياد سكوت كردن عادت كند، از زياده-4
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اعتكاف كننده جز در . با كسى بحث و جدال نكند، حتى اگر حق با او باشد

و در اين رفتارش فرموده پيامبر را اجرا كنـد        . خير چيز ديگرى نبايد بگويد    

من كان يؤمن باللّه واليوم االخر      «:  فرمود �پيامبر. آويزه گوشش بگرداند  


	��G��KL.»و ليصمتأفليقل خيراً ��B/A8�M7N�3�:"�5���@A�:5�
كسى كه به خدا و روز رستاخيز ايمـان دارد، پـس بايـد سـخن نيـك                  «

.»سكوت كند) تواندندارد يا نمىاگر(بگويد يا 

عادت كند كه با خودش خلـوت كنـد تـا بـا ايـن كـار در زنـدگى        -5

اى بـوده كـه    اش يا به گونه   عملكرد گذشته . اش بينديشد و تأمل كند    گذشته

اش اگـر از زنـدگى گذشـته      . ير از آن بوده است    كند يا غ  خدا را خشنود مى   

پرونده خوبى نداشته باشد به سرعت براى توبه نصوح اقدام كنـد، تـا ايـن                

اش بـه سـوى صـالح و نيكـى و           كار آغازى باشد براى تغيير مسير زندگى      

.راهى باشد براى رسيدن به رستگارى و سعادتمندى درآخرت

 بر انجام آن مجبـور كنـد   دارى عادت كند و خودش رابه شب زنده-6

هرگـاه موفـق شـد كـه لـذت شـيرينى            . تا اينكه لذت شيرينى آن را بچشد      

دارى را بچـشد، بعـد از پايـان يـافتن اعتكـاف آثـار آن خـاطره                  زنـده شب

مانـد و در گوشـه قلـبش بـه حركـت در             تجديدپذير در وجودش باقى مى    

ر تمـام دعـوت     افتد و سرانجام او را با اصرا      آيد و به جنب و جوش مى      مى

كند كه حتى بعد از اعتكافش در ساعات مناجات در دل شب در پيشگاه مى
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خداوند زانوى بندگى بر زمين زند و به مناجات برخيزد و با خالقش راز و               

.نياز كند
 را در ذهـنش مـرور كنـد و بـا خـوب      �مفهوم پيروى از پيامبر-7

 نسبت به پيامبر داشته     پيروى كردن از او، آن محبت را كه هر مسلمانى بايد          

.باشد، محقق سازد

وسيله خوب پيروى كردن    كننده به  در اندرون اعتكاف   �محبت پيامبر 

كه حتى بعد از تمام شدن اعتكاف او زند تا جايىجوشد و موج مىاز او مى 

را براى محافظت و پايبندى به اين ارتباط روحى با پيامبر خـدا، راهنمـايى               

.كندمى
).تراويحنماز(دارى در رمضان شب زنده-14

ه به معنى يكبار استراحت كردن است، مانند تسليم  هتراويح جمع ترويح  

نماز جماعت شبهاى رمضان بـه خـاطر   . كه به معنى يكبار سالم دادن است      

اين تراويح ناميده شده كه در آغاز كه براى خواندن آن نماز جمـع شـدند،                

كردند و ايـن    كمى استراحت مى  ) بعد از چهار ركعت   (در بين هر دو سالم      


	�G��L. شيوه همچنان ادامه دارد�pN-� !#�5�

���de}�: فرمايـد خداوند متعال در وصف بندگان مؤمنش مى      
f���g���h���j���i���kl���o���n����m���z.]هالسجد :
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خيزند و رو   و بپا مى  (شود  پهلوهايشان از بسترها در دل شب دور مى       «].16

خواننـد، و از    و پروردگار خود را با بيم و اميد مى        ) به درگاه خدا مى آورند    

.»كنندايم انفاق مىآنچه به آنان روزى داده

:  فرمود �پيامبر���<=
���É�����f���w������R�%?���B�	�7í������NY
&w
BL�I�5��G��KL	
��B/A8�M7N�E:�5�@A��:"#5�
ى ايمان و يقين و طلب اجر از خدا قيام          كسى كه شبهاى رمضان از رو     «

.»شونداش بخشيده مىكند، تمام گناهان گذشته

.»احتساباً«.  يعنى اعتقاد و يقين داشتن به پاداش موعود خداوند         .»ايماناً«


	��G��L.يعنى فقط خواستار اجر و پاداش از خداوند بودن�pN-� !#35�
: همچنين فرمود và-��\�u��\�u��Ö/A	
�é[�J�\Cr�
I�Å�v�pL�	
�@bRY�
�?�?�éRY
&���b�Rf����B	Åv��5��G��KL	
��B/A8�M7N�##4�5�@A��:�#5�

هرگاه يكى از شـما از      . شودنماز شب دو ركعت دو ركعت خوانده مى       «

طلوع فجر صادق بيم داشت و شك كرد، يك ركعت بخواند تا بـه وسـيله                

.»آن آنچه خوانده وتر بشوند

دارى در رمضان و    بود كه يارانش را به شب زنده       اين   �روش پيامبر 

.كردغير رمضان تشويق مى

:  فرمود �پيامبرJÖ/A	
�é[v��É=�7	
�R���é[�	
�ÖÉ-�5��GH�F	
�E;
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R=�k�(H��?��i9
�p/0v���Y�ª=RY��V�=�x��
�ª=RY5�
.»بهترين و ارزشمندترين نماز، بعد از نماز فرض، نماز شب است«

ه رمضان و غير رمضان بيـشتر از يـازده ركعـت نمـاز           در ما  �پيامبر«

از خوبى و طوالنى    .داد،خواند و سالم مى   ركعت مى چهار. خواندشب نمى 

داد و از خـوبى و      خواند و سالم مى   سپس چهار ركعت مى   . بودن آن مپرس  

.»خواندسپس سه ركعت مى. طوالنى بودن آن مپرس

پيش از خواندن نمـاز وتـر       اى رسول خدا، آيا     : گفتم«:  گويد �عايشه  

.»خوابـد خوابند اما قلبم نمى  اى عايشه، چشمانم مى   : خوابى؟ جواب داد  مى
��G��KL	
��B/A8�M7N�22�:�5�@A��:E;5�

 اين بود كه قرائت قرآن را تا جـايى طـول         �ويژگى نماز شب پيامبر   

داد كه قيام كننده توانايى آن را داشت و در خودش نشاط و مداومت بر               مى

دهنده بهترين كار و عبادت در نزد او عبادتى بود كه انجام. يافتيام ليل مىق

.آن بر آن مداومت داشته باشد

	��G���KL.سنت مطهر نيز بر آن صحه گذاشـته اسـت         �E��22E"�5�@A���!""��

:;!��:;"5�
.مسايل مربوط به قيام الليل و تراويح

شوند؟د و دور مىگيرنها فاصله مىچگونه پهلوها از رختخواب: اول

دهد و خوابش را    منظور اين است كه فرد با اين كار قيام الليل انجام مى           
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بـر روى   عبـادت، خوابيـدن   خـاطر انجـام   كنـد و بـه    خاطر خدا ترك مى   به

كند، يا اينكه آن نماز خواندن بين مغـرب   رختخواب نرم را در شب رها مى      

از عشا اسـت، يـا اينكـه        و عشا است، يا منتظر ماندن براى رسيدن وقت نم         

نمازگزار حريص است كه نماز عشا و همچنين نماز صـبح را بـا جماعـت               


���ub,�'��.بخواند�,�7?2E�"5�
چگونه دعاى نمازگزار در شب از ترس و اميد است؟ ارتباط دعـا             : دوم

! با انفاق مال چيست كه خداوند انفاق را به دنبال دعـا بيـان كـرده اسـت؟                 

 عذاب خداوند متعال و اميد به بزرگـى نعمـت خداونـد             مفهوم آن ترس از   

پس بندگان خالص خدا بين انجام كارهـايى        ) ومما رزقناهم ينفقون  (است،  

كنند و آنهـا را بـا هـم انجـام           شوند جمع مى  كه موجب نزديكى به خدا مى     

همچون پرداخت زكات و كارهايى كه با ميل و خواسته خودشان           . دهندمى

الليل همچون قيام . دهنداجر و پاداش فراوان انجام مى     براى به دست آوردن     

سـرور و  و دعا كردن در آن، در حالى كه در انجام اين كار سرمـشق آنـان،               

. است�خدامايه افتخار آنان در دنيا و آخرت، پيامبر

: سروده است�عبداللَّه بن رواحه

B����Nb����AN=��q
�W���9�����t�/-&s t t
�
�
t t t
�R����(R°
��t t�Ñ t� sA%-�\�]�	s t� t t�����s

_m�9�pL�	
����`&����MC�
�
Ids Ñ º t�{ {�t t�{ y ��
_���f
&�W����f��������J�z����t�f���B����s t�{ {�t t e�t s�y {
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B��j
�-����8�B��LÑ���ö���ä�i��/L={ { {�t Ñ s t t�t { s {��1���iA%uN��9
�
I
Ñ t Ñ t�{ Ñ t t Ñ {_��É��1
�Pbës { t t�t {
در ميان ما پيامبر خداست كه هنگام دميدن بامداد كتـاب او را تـالوت               «

پـس دلهايمـان    . ، هدايت و راهنمايى را بعد از كورى به ما نشان داد           كندمى

گويـد حقيقـت دارد و بـه وقـوع خواهـد            يقين پيدا كردند كه آنچه او مـى       

.پيوست

كنـد كـه پهلـوى او از رختخـوابش فاصـله            شب را در حالى سپرى مى     

گيرد، آن هنگام كه خواب مشركان بر رختخوابهايشان بـر آنـان سـنگين              مى

.»ستشده ا

داران در نظـر گرفتـه      چرا خداوند پاداشى را كه براى شـب زنـده         : سوم

پنهان كرده است؟ و معناى P8J�é�fچيست؟� 

داران پـاداش فراوانـى در بهـشت جاويـدان و           خداوند براى شب زنـده    

لذتهايى كه هيچ كس از چنان لذتى آگاهى نيافته است، مهيا و پنهان كـرده،               

دهند، خداوند هم پاداشـى  ان را پنهانى انجام مىچون آنان عبادت و اعمالش  

را كه به آنان وعده داده پنهان كرده و صراحتاً بيان نكرده است، تـا پاداشـى       

به همين خاطر   . موافق با كردار آنان باشد، چون پاداش از جنس عمل است          

پوشـيده نگـه    ا  خداوند نعمت و پاداشى براى آنـان در نظـر گرفتـه و آن ر              

كـس   چشمى آن را نديده و بزرگى و فراوانى آن بر دل هـيچ             داشته كه هيچ  
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.خطور نكرده است

: فرمايدخداوند مى :  فرمود �پيامبرJ)�L�	�z)R8G�c�����På���	
�
P8&��zJ��Ñ t tc&�i�]9��IJ�cÑ t së��lAf�Å8��Ur�5
ام كه هيچ چشمى آن را نديـده        ام پاداشى آماده كرده   براى بندگان صالح  «

بـر دل هـيچ   ) بزرگـى و فراوانـى آن   (ى وصف آن را نشنيده و       و هيچ گوش  

.»انسانى خطور نكرده است

خواهيد، ايـن   اگر درباره نعمت بهشت اطالعاتى مى     :  گويد �ابوهريره

��z���y������x��w��v��u��t��s��r��q��p}������������|��}�: آيــه را بخوانيــد 
��}z.]17: هالسجد.[�������'�M��9�_L��2E�3M7N��G��KL	
��B/A8��::#�5�@A��!;!�5�
) دهندانجام مى ) مؤمنان(در برابر كارهايى كه     (داند،  پس هيچ كس نمى   «

.»بخشى براى ايشان پنهان شده استچه چيزهاى شادى آفرين و مسرت

:  كه در وصف قيـام الليـل فرمـود    �آيا مفهوم فرمايش پيامبر   : چهارم

از خواندن دو ركعـت، سـالم داده    اين است كه الزم است بعد        »مثنى مثنى «

شود؟

� آن را چنـين شـرح داده كـه پيـامبر     - ابن عمر    -راوى حديث   : پاسخ
بنـابراين راوى حـديث از      �#5�:���A@��. دادبعد از خواندن دو ركعت سـالم مـى        

تر است و آنچه را هم كه شرح داده، مفهومى است كه بـه ذهـن   آگاهمفهوم آن
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.است» مثنى«شود كه  چهار ركعت گفته نمىكند، چون در موردخطور مى
شود كه نماز قيام الليل دو ركعـت دو ركعـت    با اين حديث استدالل مى    

.خوانده شود و بعد از دو ركعت با سالم دادن ميان نماز فاصله ايجاد شود
قول مختار در چگونگى نماز قيام الليل دو ركعت دو ركعت خواندن آن     

كنـد و بعـد از دو ركعـت          بر آن داللت مى    است، همچنان كه ظاهر حديث    

 به سؤال كننده درباره چگونگى برگزار كـردن         �چون پيامبر . سالم دهد 

همچنـين  . گونه پاسخ داد كه در هر دو ركعت سالم داده شود    نماز شب اين  

هـاى  احاديثى كه درباره سالم دادن بين هر دو ركعت موجود هستند، از راه            

.تراندگوناگون روايت شده و ثابت

 هم بعد از خواندن چهـار ركعـت و هـم            �اما روايت شده كه پيامبر    

بنـابراين در دو ركعـت سـالم     . بعد از خواندن دو ركعت، سالم داده اسـت        

دادن ارشادى است براى آسان گرفتن بر امت و تخفيفى بـراى نمـازگزاران              

شود كه نمازگزار كمـى    چون بين هر دو ركعت سالم دادن، سبب مى        . است


	��G���L.ستراحت كند و كارهاى مهمى كه نيازمند آنهاست، انجام دهـد          ا�pN�-
! ""35�

از آنجا كه نماز تـراويح از جـنس قيـام الليـل اسـت، آن هـم دو                 : پنجم

اى برگـزار   اما نماز تراويح به چـه شـيوه       . شودركعت دو ركعت خوانده مى    

بشود بهتر است، انفرادى يا با جماعت؟
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كى از شبها از منزل خارج شد و به مسجد آمـد و              در نيمه ي   �پيامبر

نماز خواند، مردانى هم كه در مسجد بودند، پـشت سـر پيـامبر بـه صـف                   

روز بعد كسانى كه در مسجد بودند درباره نمـاز          . ايستادند و نماز خواندند   

شب بعد مردمان بيشترى جمـع شـدند و         . شب پيامبر به ديگران خبر دادند     

روز بعد خبر نماز شب پيامبر به گوش افراد      . ندندپشت سر پيامبر نماز خوا    

در شب چهارم   . زيادى رسيد و مردمان بيشترى براى نماز شب جمع شدند         

بر اثر ازدحام جمعيت، مسجد پر از جمعيـت شـد و جـايى بـراى سـوزن                  

 از منزلش خارج نشد تا نماز صـبح و تنهـا بـراى    �پيامبر. انداختن نبود 

ى كه نماز صبح را خواند رو به مـردم كـرد و             وقت. نماز صبح به مسجد آمد    

ديشب آمدن شما به مسجد بر مـن پوشـيده          «: شهادتين گفت، سپس فرمود   

نبود و از آمدن شما خبر داشتم، اما من ترسيدم كه اگر براى خوانـدن نمـاز         

شب بيرون بيايم، نماز شب بر شما فرض گردد و بعد شـما از خوانـدن آن       

!#�
	��B/A8�M7N��G��KL.»ناتوان شويد��5�@A��:325�
نمـاز   هنگامى كه وفـات كـرد، مـردم     �پيامبر خدا : ابن شهاب گويد  

سـپس در زمـان خالفـت       . خواندنـد شب را به طور انفرادى و پراكنده مـى        


	���KL)���. كردنـد  بر آن شـيوه عمـل مـى   � و آغاز خالفت عمر �ابوبكر
!44#�5@A��:"#5�

ديـد كـه مـردم    .  به مسجد آمـد    �تا اينكه يكى از شبهاى رمضان عمر      
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خوانند، بعضى به ديگـرى اقتـدا       بعضى انفرادى نماز مى   . پراكنده و متفرقند  

نظر من اين است كه اگـر همـه اينهـا جمـع بـشوند و           : عمر گفت . اندكرده

سپس در اين كـارش تـصميم       . پشت سر يك امام نماز بخوانند، بهتر است       

 نماز شب را �ى بن كعبجدى گرفت و همه را جمع كرد تا پشت سر اب

شبى ديگر كه به مـسجد آمـد و ديـد مـردم         . به شكل جماعت برگزار كنند    

چـه  : خواننـد و همـه هماهنـگ هـستند، گفـت     پشت سر يك امام نماز مى     

خوابنـد و  اما كسانى كه اول شب مـى  : بدعت خوبى است اين كار، و گفت      

بهتـر اسـت،    خواننـد   شوند و نماز شب را مـى      هاى آخر شب بيدار مى    نيمه


	��G��KL.دادندچون مردم در آن زمان اول شب قيام الليل انجام مى!4245�
هاى پراكنده، آوردن متفرقـون در روايـت تأكيـد           يعنى جماعت  .»أوزاع«


	��G��L. لفظى است�pN-� !#:5�
: توان امور زير را استنباط كردهايى كه بيان شد مىاز نص

.ا با كمى تصرف نقل شده استدرباره استنباط از داليل اينج

 نماز كسانى را كه سه شب پـشت سـر او نمـاز شـب را بـه        �پيامبر

.شكل جماعت برگزار كردند، تأييد كرده است

را بـه شـكل   ) شـب ( بعد از سه شب برگزارى نماز تـراويح     �پيامبر

نماز تراويح را   �جماعت ترك كرد، و دوست نداشت آنان همراه پيامبر        

برگزار كنند، از ترس اين كه مبادا خداوند نماز تراويح را           به شكل جماعت    
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به شكل جماعت بر آنان فرض گرداند كه در آن صـورت برگـزارى آن در                

شد و در نتيجـه بعـضى   قالب جماعت در مسجد شرط درست بودن آن مى     

توانستند آن را انجام دهند و پاداش قيام شـبهاى رمـضان را از              از افراد نمى  

.دادنددست مى

.  وفات كرد، ترسى براى فـرض شـدن آن نبـود           �اما وقتى كه پيامبر   

 با در نظر گرفتن برخى از مـصالح، تـرجيح داد مـسلمانان            �بنابراين عمر 

چنـين  . پشت سر يك امام نماز تراويح را به شكل جماعـت برگـزار كننـد              

.امرى بسيار بهتر و زيباتر از پراكنده خواندن آن بود

ن موارد زير، جماعـت در قيـام الليـل را تعيـين              با در نظر گرفت    �عمر

: كرد

 در برگزارى نماز �تمسك و چنگ زدن به روش و سيرت پيامبر -

.قيام الليل همراه مردم در قالب جماعت

 به خاطر ترس از فرض شدن قيام الليل به�عمر فهميد كه پيامبر-

اگـر در قالـب   چون . شكل جماعت، خواندن آن را همراه با مردم ترك كرد  

پس بـه   . شدندشد آنان از برگزارى آن ناتوان مى      جماعت بر آنان فرض مى    

خاطر مهرورزى پيامبر نسبت به مسلمانان و ارفـاق حـال آنـان، قيـام را در       

.قالب جماعت ترك كرد، نه به خاطر عدم فضيلت آن

گرى به دلهاى  بسيار حريص بود كه از نفوذ اختالف و تفرقه�عمر-
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نان جلوگيرى كند، چون در اختالف و تفرقه، وحـدت كلمـه از بـين      مسلما

 به خصوص وقتى كه امام -رود، اما جمع شدن مردم پشت سر يك امام مى

-ترين آنان و داراى آوازى زيبا و دلنشين باشد كه بر خشوع بيفزايـد               قارى

.براى بيشتر نمازگزاران بهتر و نشاط آورتر است

شود كه برگزارى نماز قيـام       بيان شد روشن مى    خواننده گرامى، از آنچه   

 آن را   �در ماه رمضان در قالب جماعت بهتر است، همان گونه كـه عمـر             

 هم آن را تأييد كردند و مـسلمانان هـم آن           �انجام داد و اصحاب پيامبر    

.دهندرا پيوسته ادامه داده و مى

ـ               �عمر ر به مردم اعالم كرد كه خواندن نماز شـب در آخـر شـب بهت

خوابند و نيمه آخـر شـب بـراى         كسانى كه در اول شب مى     : است، و گفت  

 گرچه نماز در اول شب همراه با -شوند، بهتر است    برگزارى نماز بيدار مى   

 اين گفتار عمر، تشويقى بود براى نمازگزاران كـه اگـر         -جماعت هم باشد    

رمـوده  نماز را در آخر شب بخوانند بهتر خواهد بود، اين نظر اسـتناد بـه ف               

: است كه فرمود   �پيامبر&�ô��L?������WX�=���A/	�Öb�±��?�d���/�R	
�ã<�	
�±�
W�%=���r«
�Ö/A	
�ªA��\%L=�PY��¤�8R�=����	Ç��=������B�	�l/èN�9Ç-�ê

¤�7çN�=�����B/U8Ç-B	��7í�-���5��G��KL	
��B/A8�M7N�22�"�5�@A��:";5�
ر شب، به سـوى آسـمان       پروردگار متعال، در يك سوم مانده از آخر ه        «
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چـه  : خواند تا اجابتش كـنم    چه كسى مرا مى   : فرمايدد و مى  آي مى پاييندنيا  

اش را بـرآورم؛ چـه كـسى از مـن           خواهد تا خواسته  كسى از من چيزى مى    

.»كند تا او را ببخشمطلب مغفرت مى

هاى نماز تراويح مشخص و معين هستند كه بايد     آيا تعداد ركعت  : ششم

بند بود و تجاوز از آنها درست نيـست، يـا ايـن كـه در ايـن امـر          به آنها پاي  

فراخى هست؟

هاى ديگـر، بيـشتر از     در ماه رمضان و ماه     �پيامبر«:  گويد �عايشه  

���ijHk.»خوانديازده ركعت نماز قيام نمى*�g=�h5�
هفـت، نـه و يـازده       «:  گفـت  �در وصف نماز قيام پيامبر    �عايشه  

22
	��G��KL.» دو ركعت نماز سنت صبحخواند، به جزركعت مىE#5�
خوانـد كـه     در شب سيزده ركعت نماز مـى       �پيامبر«: همچنين گويد 

����B/A8�M7N.»يك ركعت وتر و دو ركعت نماز سنت صبح هم جزو آنها بودند
�G��KL	
22�4�5�@A��:E;5�

 بر اكثر اهل علـم مـشكل        �روايات عايشه   : امام ابن حجر؛ گفته است    

چـون در  . انـد رده تا جايى كه بعضى از آنان آنها را مضطرب دانسته    ايجاد ك 

نفر باشد يا از انجـام آن كـار در يـك            مواردى اگر راوى حديث يك    چنين

امـا  . زمان خبر داده شده باشد، ممكـن اسـت در روايـت اضـطراب باشـد               

هايى كه عايشه نقل كرده، هركدام از آنها حمل بـر اوقـات متعـدد و        روايت
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. آمـد مـى هاى گوناگون است، برحسب نـشاط و فراغتـى كـه پـيش            حالت

.خداوند داناتر است
آنچه از مطالب فوق براى من روشن شد، حكمت افـزون نبـودن نمـاز               

شب بر بيشتر از يازده ركعت، اين است كه نماز تهجد و وتـر مخـتص بـه                  

نماز شب هستند، همچنان كه نمازهاى فرض روز، ظهر چهار ركعت، عصر  

باشند كه مغرب وتر نمازهاى روز بـه         ركعت و مغرب سه ركعت مى      چهار

پس مناسب است كه نماز شب هـم هماننـد نمـاز روز يـازده               . آيدشما مى 

.ركعت باشد

اما اينكه در روايت اشاره شد، نماز شب سيزده ركعت است، بـه خـاطر      

اينكه دو ركعت نماز صبح هم به آن ملحق شده اسـت كـه در اصـل جـزو           


	��G��L.آيد به شمار نمىنماز شب�pN-E !35�
شود كه اكثر نمازهاى شب پيامبر كـه        از اين سخنان ارزشمند روشن مى     

روايـت بـر   . خواند، يازده ركعت بودنـد    در شب رمضان و شبهاى ديگر مى      

اى به  كند و در اين روايت اشاره     حصر نماز شب در يازده ركعت داللت مى       

تهاى دوم و سوم به دو ركعت نماز صبح         دو ركعت صبح نشده، اما در رواي      

توان بين روايتهـا جمـع و توفيـق ايجـاد     به اين وسيله مى . اشاره شده است  


	��G��L.كرد�pN-E !35�
امـا  . پس روش برگزارى نماز تراويح و وقت آن مقيـد بـه نـص اسـت               
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تعداد ركعتهاى آن، با اين كه اغلب نماز پيامبر در شب يازده ركعـت بـود،                

و عملكردشان بيانگر آن است كه در تعيين تعداد ركعتهاى نمـاز    فهم سلف   

شب راه باز است و هيچ حدى براى بيشترين ركعات آن وجود نـدارد، بـه                

:  كه به طور عمـوم بيـان كـرد         �دليل فرموده پيامبر  ��u��Ö�/A	
�é[�v\
\�u���5��G��KL	
��B/A8�M7N�##4�5�@A��:�#5�

به م رمضان، نماز تراويح است، پس     منظور از قيا  : چكيده مطلب اين كه   

شود امـا   طور يقين با خواندن نماز تراويح، قيام شب رمضان نيز حاصل مى           

مفهومش اين نيست كه قيام رمضان فقط با خواندن نمـاز تـراويح حاصـل               

توان بيـشتر از يـازده ركعـت نمـاز      شود، يا اينكه در شبهاى رمضان نمى      مى

كنند و به دو ركعت     روى مى م سنت ميانه  گاهى بعضى افراد در انجا    . خواند

اين كار هم مشروع اسـت و آن دو ركعـت هـم در              . كنندنماز قيام اكتفا مى   

شود، همچنان كه اگر بيشتر از يازده ركعت نماز قيام          جمع قيام گنجانده مى   

.خداوند داناتر است. شودبخواند، بر آن هم نماز تراويح اطالق مى

.قيام شب قدر-15

��������������������}�: فرمايد مى خداوند

	��������������������z.]185: هالبقر.[

 ماهى كـه قـرآن، بـراى        ؛ماه رمضان است  ) روزه، در چند روز معدود    («
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هاى هدايت، و فرق ميان حق و باطل، در آن نـازل            راهنمايى مردم، و نشانه   

.»شده است

ــىو �����A��BCD����E���F��GH������������I}�: فرمايــد م
KJL���V����U���T���S������R���Q���P���O���N�����������M���\���������[���Z���YX���W���
���]z.]5-1: الدخان.[

 ايـن كتـاب      سـوگند بـه    ).در اول سوره بقـره سـخن از آن آمـد          . (حم«

 نيـز   و دنيوي   ديني  نيازمنديهاي تمام و براي   است  خود واضح  كه (روشنگر

) شب قدر در ماه رمضان    ( كه ما آن را در شبى پر بركت          ). دارد  روشني بيان

كافران و مشركان و ظالمـان، بـا ارسـال           ( ما همواره انذاركننده   ؛نازل كرديم 

 در آن شـب هـر امـرى بـر           .ايموده ب )شانپيامبران و كتب آسماني به سوى     

 سـبحان   خداي  كه  روي از آن  (گرددتدبير و جدا مى   ) الهى(اساس حكمت   

 و  از زنـدگي دهـد ـ اعـم   مي بعد روي در يكسال را كه هر چه شبدر آن

 از لـوح المحفـوظ بـه     را ـ همـه   و فقر، خير و شر و غيـره مرگ، توانگري

آرى، . ()يابـد مـي يچ تبديل و تغييرى در آن ن       و ه  دفرستميسوى فرشتگان   

) راو پيـامبران ديگـر      �محمـد   ( ما   ؛فرمانى بود از سوى ما    ) نزول قرآن 

.»فرستاديم

ــى ــدو م ���M����L�������K���J���I���H���G���F���E���D���C���B���A}�: فرماي
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����������N���W����V���U���T���S����R���Q���P���O�[���Z���Y����X���̂ ���]������\������������
����c���������b���a���̀ ���_z.]5-1: القدر.[

داني شـب قـدر     و تو چه مي   . را در شب قدر نازل كرديم     ) قرآن(ما آن   «

) �جبريـل   (فرشتگان و روح    . چيست؟ شب قدر بهتر از هزار ماه است       
هر كاري در آن سـال نـازل       ) تقدير(در آن شب به اذن پروردگارشان براي        

بدون هيچ شرّ   ) و بركت و رحمت   (شبي است سرشار از سالمت      . شوندمي

.»تا طلوع سپيده

:  فرمود �پيامبر  ������R�%?�����B	�7í�����NY
&���<=
��R%	
��A/	���f���w w�
BL�I�5���G��KL	
��B/A8�M7NE:�5�@A��:"#5�

بـست   كمر همت مى   �رسيد پيامبر   وقتى كه دهه آخر رمضان فرا مى      

اش را هـم بـراى      كرد و خـانواده   دارى مى ت زياد شبها، شب زنده    و با جدي  

.كرددارى بيدار مىشب زنده

: فرمودو  �
&�»�Z��R%	
��A/	î
�ë�	
�����?�	
���É�������r
&�5��M�7N�
�G��KL	
��B/A8!42:�5�@A��223#5�

.»شب قدر را در شبهاى فرد دهه آخر رمضان جستجو كنيد«

زد يارانش رفت تا به طور مـشخص زمـان شـب             به ن  �روزى پيامبر 

قدر را به آنان بگويد، اما دو نفر از مسلمانان با هم كشمكش و جر و بحث          
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آمده بودم تا به طور مشخص زمان شب قدر را          «:  فرمود �پيامبر. كردند

به شما بگويم، اما فالنى با فالنى كشمكش و جر و بحث كردند و خبر آن                

پـس آن را  . اميد است كه در اين كار خير باشد. )فراموش شد(برداشته شد   


	��G��KL.» رمضان جستجو كنيد29، 27، 25: در شبهاى!4!E�5�@A��223:5�
در مـسلم   .  يعنى دو نفر با هم كشمكش كردند       »فتالحى رجالن «معناى  

كرد كه حق با اوست و  روايت شده، يعنى هر كدام از آنها ادعا مى»يحتقان«

.سازد را روشن مى»تالحى« هم نقل شده كه معناى .»يختصمان«با لفظ 

 دعايى را ياد داد كه در شب قدر آن را بخواند            � به عايشه    �پيامبر  

6@�: بگو: و فرمود A	
�d���8�õ8��-��7�	
�l»�@=�b��78�o�� �� �ê�5��GH��F	
E"2E
R=�k�(H��?��i9
�p/0v���Y�ª=RY��=
5�

اى، بخـشش و گذشـت را       خدايا تو بسيار بخـشنده و گذشـت كننـده         «

.»دوست دارى پس از تقصيراتم گذشت فرما

هاى ارزشمندى هستند كـه از قـرآن و سـنت           خواننده گرامى، اينها نص   

اند و از البـالى آنهـا دربـاره شـب قـدر يـازده مبحـث        پيامبر برگرفته شده  

: پردازيمگردد كه با كمك خدا به بيان آنها مىاستخراج مى

 سوره بقره و آغاز سوره دخـان و تمـامى سـوره         كسى كه در آيات   : اول

طور قطعى در يكى   قدر بينديشد، برايش روشن خواهد شد كه شب قدر به         

از شبهاى رمضان است، آنجا كه خداوند در سوره بقـره مـاه رمـضان را در                
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ايـن كـه مـاه رمـضان را بـراى فرسـتادن قـرآن               . ستايدميان ساير ماهها مى   

����������}�:فرمايـد برگزيده اسـت و مـى     
�
	����������������z.]185: هالبقر.[

فرو فرستادن قرآن در شبى مبارك بود كـه در سـوره دخـان آن را بيـان               

].3: الدخان[���KJ���������I���H���G���Fz}�: كندمى

 آن را بـزرگ داشـته و آن را          آن شبى است كه خداوند ارزش و منزلـت        

���C���B���A}�: فرمايـد شب قدر ناميده است، همچنان كه در سوره قدر مى         
������E���Dz

در آن شب قرآن به يكباره از لوح المحفوظ به بيت العزه در آسمان دنيا               

بعد از آن به طـور بخـش بخـش و بـه تـدريج برحـسب                 . نازل شده است  

همان گونه كه عبداللَّه بن     . لب پيامبر نازل شد   داد، بر ق  اتفاقاتى كه روى مى   

.عباس آن را به طرق مختلف روايت كرده است

در شب مبارك قدر كه يكى از شـبهاى مـاه رمـضان اسـت، سرنوشـت             

شود و بـه فرشـتگانى كـه مـأمور نوشـتن      يكساله از لوح المحفوظ جدا مى    

 هست به طور    ها و تمامى آنچه كه در آن      ها، رزق اجل. شودهستند داده مى  

هـيچ تغييـر و تبـديلى در آن ايجـاد           . پيوندنـد قطعى و حتمى به وقوع مـى      

].5: الدخان[.���YX���W���Vz}�: فرمايدخداوند مى. شودنمى
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گيرد و خداونـد مقـرر و وحـى و الهـام      يعنى تمامى آنچه كه انجام مى     «


���.»گيردكند، به امر خدا و اجازه اوست كه انجام مىمى�,�7?�'�,ub�2;;5�
هشدار و آگاهى دادن بر ضعيف بودن حـديثى كـه دربـاره سـبب               : دوم

.نزول سوره قدر روايت شده و انكار آن حديث

بعد از آن كه حسن بن على بـا         : درباره سبب نزول سوره قدر گفته شده      

اى: (معاويه بيعت كرد، و امارت را به او سپرد، مـردى برخاسـت و گفـت               

 حـسن   - يا اى سياه كننده چهره مؤمنان        -سياه كردى   مؤمنان را رو    ) حسن

چـون بـه پيـامبر     . در اين كار مرا سرزنش نكن     . خدا به تو رحم كند    : گفت

. كه بنى اميه بر منبـر او خواهنـد نشـست          ) الهام شده ( نشان داده شده     �

��w����v}�:بعد اين سوره نـازل گرديـد      . پيامبر از آن كار ناراحت شد     

��y��xz .   نـازل شـد   سوره  و اين   . محمد جويى در بهشت   يعنى اى :

�{����R���Q���P���O����������N���M����L�������K���J���I���H���G���F���E���D���C���B���A
���Sz.]منبـر (آن   مالك اميه بعد از تو بنى    �محمداىيعنى].3-1: القدر

دوران حكومـت بنـى اميـه را        : قاسم گفـت  . شوندمى) حكومتصاحبو


	��GH�F.ماه بود هزارشمرديم، كامالً EE"4&��BN��
)�õ/�ñ�
��*�&k�BN7�l�=�í�ª=RY��=
�
i9
5�

ترمـذى دربـاره او   . او قاسم بن فضل حدانى يكى از رجال سـند اسـت     
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يحيى بن سعيد و عبدالرحمن بـن مهـدى او را ثقـه             . او ثقه است  : گويدمى

. انددانسته

يوسف بن  (يان   بودن وضعيت يكى از راو     با اينكه آن را به خاطر نامشخص      

از ) 3350(، آن را در كتاب تفـسير القـرآن، بـه شـماره              -ضعيف دانسته   ) سعد

.اين حديث غريب است: ترمذى گويد. حسن بن على روايت كرده است

ترمذى اين حديث را در جامع خـودش از         : نگاهى به اسناد اين حديث    

: دو طريق روايت كرده است

.�اسم بن فضل، او هم از يوسف بن سعد از حسناز طريق ق-1

.از طريق قاسم بن فضل از يوسف بن مازن-2

از ) 3/175 (،)3/170(همچنين حاكم حديث را در المستدرك خـودش         

حـاكم حـديث را   . قاسم بن فضل از يوسف بن مازن روايـت كـرده اسـت          

.صحيح دانسته است و ذهبى هم با او موافق است

.به تفصيل روايت كرده است) 3/170(حاكم حديث را 

از طريق قاسم بن فـضل از عيـسى بـن           ) 30/260(ابن جرير حديث را     

.مازن روايت كرده است

ايـن گونـه روايـت   : ابن جرير گفتـه اسـت    : ابن كثير در تفسيرش گويد    

.خداوند داناتر است. كردن حديث بيانگر مضطرب بودن اين حديث است
��'�,ub���
2;";5�
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شـيخ  . ل اين حديث به طور قطعى و حتمى انكار شـده اسـت        به هر حا  

.اين حديث منكر است: امام ابوالحجاج مزّى گويد

سخن قاسم بـن الحـدانى      : گفتم: ابن كثير؛ گويد  : اما درباره متن حديث   

اميه و  توسط بنى�مدت زمان به دست گرفتن منبر پيامبر: كه گفته است  

كمتر از  دم كامالً هزار ماه است، نه     دوران حكومت آنها را حساب كردم، دي      

داليلى كه بيانگر ضـعيف بـودن ايـن         . آن و نه زيادتر از آن، درست نيست       

اميـه  حديث است آن كه اين حـديث بـراى ذم و نكـوهش حكومـت بنـى                

يعنـى دوران  (استدالل آورده شده اسـت، چـون اگـر مقـصود حـديث، آن              

شـد، چـون    وارد نمـى بود، بدين شكل و بـه ايـن شـيوه    ) اميهحكومت بنى 

برترى داشتن شب قدر بر ايام حكومت آنها بر ذم و نكوهش ايام حكومت              

زيرا شب قدر قطعاً شريف و گرامى است و سوره قدر         . كندآنها داللت نمى  

براى مدح شب قدر نازل شده، پس چگونه آن به وسيله برترى دادنش بـر               

الى كه به مقتضاى اين شود، در حايام حكومت بنى اميه برتر و ارزشمند مى    

.اميه مذموم و نكوهيده شده استحديث، ايام حكومت بنى
ماننـد گفتـار    ) مقايسه چيز خوب با چيـز بـد       (ها  گونه مقايسه كردن  اين

:اى كه سروده استگوينده

����?�âJJV�R��f�ò%���=�õ/���	
����Ö/f�
IdJ�õ/�	
��d���¼����	
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تـر از عـصاست، ارزش      ير برنـده  دانى وقتى كه گفته شود شمش     آيا نمى «

.»شودشمشير كاسته مى

:ديگرى گفته


I�J����
�iAÉ��-�i���J�
Id����8
��ò%��	
����p=R1
���b��òf���Å8³
هرگاه تو شخص ماهر و نوآورى را بر فردى ناقص برتـرى دهـى، در               «

.»گونه مدح از نقص استواقع اين

اميـه  ر ايـام حكومـت بنـى      اند كه منظـو   هزار ماهى كه در آيه ذكر شده گفته       

اميه توان آن را بر حكومت بنى     چگونه مى . است، در حالى كه سوره مكى است      

و اين كه منبر پيـامبر      !! كند؟معنى كرد كه لفظ آيه و مفهوم آن بر آن داللت نمى           

 مدتى بعد از هجرت، در مدينه ساخته شـد در حـالى كـه سـوره، مكـى                   �

.ر بودن حديث داللت دارندهمه اين شواهد بر ضعيف و منك. است

7�,�T�m)��: اندهايى را درباره سبب نزول سوره بيان كرده     مفسران روايت ?
E4 !"#�5�'�,ub���
�,�7?2;"#�5W&X��	
���L9J��'�GR�Y
�	
��32�5�'�êm�/��	
��W��%�	
����L	
E!:5�

اسرائيل را كـه هـزار       سرگذشت مردى از بنى    �پيامبر: مجاهد؛ گويد 

مـسلمانان از شـنيدن ايـن خبـر     . ا جهاد كرده بود، ذكـر كـرد  ماه در راه خد 

���B���A}�: خداوند اين سوره را نازل كـرد      . زده شدند تعجب كردند و شگفت   
R���Q���P���O����������N���M����L�������K���J���I���H���G���F���E���D���C���S����z.
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.خدا بهتر استيعنى، قيام و عبادت در شب قدر از هزار ماه جهاد در راه 

در ميان قوم بنى اسـرائيل مـردى        : همچنين از مجاهد نقل شده كه گفت      

سپس صبح . كرددارى و عبادت مىبود كه هزار ماه، شب تا صبح شب زنده

و (ايـن كـار را هـزار مـاه انجـام داد             . كردتا شب هم در راه خدا جهاد مى       

تـوانيم بـه آن    نمـى مسلمانان از آن كار تعجب كردند كه عمر ما كوتاه اسـت و        

.���S����R���Q���P���O�����N���Mz}�: خداوند اين آيه را نازل كرد). حد برسيم
دارى در شب قدر و عبادت در آن از كار آن مـرد بهتـر               يعنى شب زنده  


�����=���.است�,�7?E4 !"#i9
�V)
)�iL���Rx�½�B��õ/�ñ�R�9����5�
.به اين اسمگذارى آن شب معناى قدر و سبب نام: سوم

قـدر  . شـود به باالترين نقطه هر چيزى قدر گفته مى       :  معناى قَدر  -الف  

خداونـد  قَدر يعنـى  . استقَدر هم چنين  . آنباالترين حد و نقطه   آن، يعنى 

به آن قَـدر    . رساندكرده است مى  اوج و نهايتشان كه اراده    چيزها را به  تمام

.شودهم گفته مى

].91: األنعام[.���E���D���C���B���Az}�: دفرمايخداوند مى

.»آنها خدا را درست نشناختند«

خداوند را آن گونه كـه بزرگـوارى و   : اندمفسران در تفسير اين آيه گفته     

.اين معناى صحيح آيه است. كند، تعظيم نكردندعظمتش ايجاب مى
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گونه كـه شايـسته توصـيف و بزرگداشـت اسـت،            يا آنان خداوند را آن    

�%1=/~��
���-��$��.صيف و تعظيم نكردندتو
�@è��! E;;5�
قَدر و قَدر، آن مقدار حكمـى اسـت   . ء، يعنى اندازه چيزىقدر الشى-

قـدر بـا سـكون و فـتح دال          . اش مقرر كرده اسـت    كه خداوند در حق بنده    


	��G���6N.مترادف تقدير هستند����A�	
&����7	
�z�Y[Uv
�`�Cb��8�9��! 2E425�
 در لغـت يعنـى نهايـت و اوج آن    - با سكون و فتح دال -قدر الشى -

قَدره، يعنى اين چيز هم مثل و مترادف آن هذا قَدر هذا و: شود گفته مى  چيز

ماله عندى قَدر وال قَدر، يعنى او نزد من هيچ احترام و            : شودگفته مى . است

.ارزشى ندارد

اش مقـرر  اونـد در حـق بنـده   قَدر با فتح دال به معناى حكمـى كـه خد          


�1,�'��.كندمى�©�L�1
2;:5�
.  معنـاى متعـددى دارد  - بـا سـكون دال     -قَـدر   : چكيده آنچه گفته شد   

گاهى مترادف معناى قَدر كه به معناى مقدر كـردن اشـياء توسـط خداونـد            

گاهى به معناى انتها و اوج هـر چيـزى، گـاهى بـه معنـاى                . باشداست، مى 

 مختص به امورى است     - با فتح دال     -اما قَدر   . زش و نظير آنها   احترام و ار  

.كندكه خداوند مقدر و به آن حكم مى


	��G��L:  سبب نامگذارى شب قدر به اين اسم       -ب  �pN-� E44�5�G&���	
��¹�6�1
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 ايـن شـب بـه آن منـسوب شـده       كه»قدر«سخنان علما در معناى كلمه     

:توان آن را در سه قول خالصه كردمختلف است كه مى

. باشـد  كه همـراه قـضاست مـى       - با فتح دال     -قَدر به معناى قَدر     : اول

معنايش چنين است كـه در آن شـب احكـام و كارهـايى كـه در طـول آن                    

شوند و بـراى فرشـتگان روشـن و آشـكار    گيرند مقدر مىيكسال انجام مى  

گيرند كه در آن سال چه مقدار از رزق و گردند و در اختيار آنان قرار مىمى

اجل روى خواهد داد، از همان معلوماتى كه بر اساس علم خدا مقدر شـده               

.اندو در لوح المحفوظ ثبت شده

].4: الدخان[.����U���T���S������R���Q���Pz}�: فرمايدخداوند مى

گـردد تدبير و جـدا مـى  ) الهى(حكمت در آن شب هر امرى بر اساس        «

 بعـد   در يكـسال  را كـه  هـر چـه   شب در آن  سبحان  خداي  كه  روي از آن (

 ـ   و فقر، خير و شر و غيره و مرگ، توانگري از زندگيدهد ـ اعم ميروي

 و هـيچ تبـديل و       دفرسـت مـي  از لوح المحفوظ به سـوى فرشـتگان           را همه

.»)يابدميتغييرى در آن ن

: القـدر [.���Z���Y����X���W����V���U���Tz]�������������\������[���}�: فرمايدمى

در آن شب به اذن پروردگارشان براي       ) �جبريل  (فرشتگان و روح    «].4

.»شوندهر كاري در آن سال نازل مي) تقدير(
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اين شب به خاطر بزرگ   . منظور از قَدر، تعظيم و بزرگداشت است      : دوم

خداونـد  . اسـت ايـن اسـم نامگـذارى شـده       گـاه و شـرافتش بـه      بودن جاي 

آن گونه كه خداونـد     «].91: األنعام[.���E���D���C���B���Az}�: فرمايدمى

.»سزاوار بزرگداشت و تعظيم بود، او را گرامى نداشتند

دادن حـوادثى در آن، ايـن   و روىخاطر انجام امـورى مهـم  شب به اين

شـدن نـازل :ازعبارتنـد آنهـا ازبرخى.استافتهيرابزرگداشتوتعظيم

 كه قرآن بر او نازل شده، شرافت امتى �شب، عظمت پيامبر آندرقرآن

كه اين شب به آن اختصاص يافته، فرود آمدن فرشتگان از آسمان بـه دنيـا،         

فرود آمدن بركت و رحمت و مغفـرت در آن شـب، بـزرگ بـودن اجـر و                   

بـودن ارزش و    ب قيـام و عبـادت كنـد، بـزرگ         پاداش كسى كه در آن شـ      

.شب در نزد خداوند متعالجايگاه آن

���n���m���l}�: فرمايـد قَدر، يعنى تنگى، همچنان كه خداوند مى      : سوم

���oz.]كسى كه تنگدست باشد«].7: الطالق«.

معناى تنگى در اين شب، يعنى پوشـيده و مخفـى مانـدن آن از تعيـين                 

ين و مشخص، يا اينكه در آن شـب زمـين بـر اثـر               شدنش در يك شبى مع    

شود و به    تنگ مى  - به خاطر ارزش آن شب       -فرود آمدن فرشتگان فراوان     

.شودسختى براى آنان جا پيدا مى
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رديف قـضا بـا فـتح دال         گرچه قَدر هم   -دال آمده   قدر با سكون  : فايده

منظـور   تا دانسته شود كـه منظـور از آن قـضا نيـست، بلكـه                 -شايع است   

شود و آشكار و مشخص شدن تفصيل چيزى است كه قضا بر آن جارى مى

سرنوشت يكساله، براى فرشتگانى كه انجام آن كارها بر عهده آنان گذاشته            


���.شودمى����
�Bb�i9
�\NC���?���N7kpN-��)��èY�(��L	
�� E42��i9
�V)�b�Ö%��&
�+
5�
، تفـسير بحـر المحـيط،    1858 كثير ص سير ابنفت(:فضيلت و ارزش شب قدر : چهارم

).8/492أبوحيان 

].2: القدر[.����L�������K���J���I���H���Gz}�: فرمايدخداوند مى

خداوند شأن و جايگاه شب قدر را تعظيم كرده، تا جايى كه پيامبرش را      

 بـه   - گرچه گسترده و فراوان است       -سازد كه شناخت و دانش او       آگاه مى 

سـپس برخـى از آن      . رسـد  و بزرگـى امـر آن نمـى        پايان فضل ايـن شـب     

: كندها را براى او بيان مىفضيلت

 عبادت در آن شب بهتر از عبادت در هزار ماهى است كـه در آن       -الف  

پـس  . اين مدت حدود هشتاد و سه سال و چهار ماه است          . شب قدر نباشد  

 امت خواننده گرامى به فراوانى و گستردگى رحمتى كه خداوند در حق اين

.دارد بنگر

 شبى است كه به خاطر فـضيلتش، فرشـتگان بـسيارى همـراه نـزول                -ب  

آيند، همچنـين هنگـام تـالوت قـرآن فـرود      رحمت و بركت به زمين فرود مى      
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كنند، بالهاى رحمتشان را براى بزرگداشـت  هاى ذكر را احاطه مىآيند، حلقه مى

از جمله فرشتگانى   . رانندگست مى - كه نيت خالصانه دارند      -و احترام اهل علم     

آيد امين وحى، جبرئيـل    كه در آن شب همراه فرشتگان ديگر به زمين فرود مى          

!قدر ارزش و جايگاه اين شب بزرگ استچه.  است�

فرسـتند و    فرشتگان در آن شب بر نمازگزاران در مسجد، سالم مى          -ج  

.كنندتا طلوع فجر صادق براى آنان دعا مى

تواند در آن شب شيطان نمى    . و آفات در امان است     شب قدر از بال      -د  

تمام آن شب تا طلوع فجـر       . كار بدى انجام دهد، يا به كسى آسيب برساند        

.صادق در امن است

المحفـوظ بـه بيـت     در شب قدر خداوند قرآن را به طول كامل از لوح-هـ  

كـم و بـه تـدريج بـر حـسب      العزه در آسمان دنيا فرو فرستاد، سپس قرآن كـم  

. سال بر قلب پيامبر نازل شد23آمدند، در مدت حوادثى كه پيش مى

 در شب قدر خداوند مقـدار رزق و اجـل و حـوادث يكـساله جهـان را                  -و  

.كندكند و همه آنها را در ميان فرشتگانى كه مأمور هستند، تقسيم مىمشخص مى

.فضيلتهاى شب قدر بسيار فراوان و غير قابل شمارش هستند

، ما را براى قيام در آن شـب از روى ايمـان و طلـب اجـر و                    پروردگارا

پاداش از درگاهت، موفق بگردان، از عطا و بخشش آن شب مـا را محـروم        

مگردان، پاداش قيام ما را در آن شب چندين برابر افزون بگردان و مـا را از        
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.آمين يا رب العالمين. خير و بركت آن شب محروم مگردان

دين برابر بودن اجر و پـاداش در شـب قـدر،      هديه و بخشش چن   : پنجم

.مخصوص امت پيامبر خاتم است

از جمله نعمتهاى خداوند بر امت پيامبر خاتم، نـسبت بـه امتهـاى پيـشين،                

فضيلتهاى فراوانى است كه خداوند به اين امت اختـصاص داده اسـت، اينكـه               

بـه آن  خداوند در برابر عبادت كم امت اسالمى، اجر و پـاداش بـسيار بزرگـى          

به عنوان مثال برترى داشتن و فضيلت عبادت در شـب قـدر             . وعده داده است  

.بر هزار ماهى كه شب قدر در آن نباشد، بهترين گواه بر اين گفته است

: ها هستندهمچنين بهترين گواه بر آنچه گفته شد، اين استدالل

يده او از علماى مورد اعتمـاد شـن  : امام مالك؛ در كتاب الموطأ گويد-1

گويا پيامبر  .  نشان داده شد   �است كه عمرِ مردمان پيشين به پيامبر خاتم       

تواننـد در ايـن   آنها، عمر امتش را كم دانست كـه نمـى         ) زياد(با ديدن عمر    

خداوند . اند، عبادت كنند  عمر كوتاه به اندازه آنانى كه عمرى طوالنى داشته        

 بـه او و  -هتـر اسـت    كه عبادت در آن از عبادت هزار مـاه ب          -شب قدر را    

�����Çm��2"5	��o. امتش عطا كرد
در حديثى كه مجاهد با سند مرسل روايت كرده، درباره سبب نزول -2

اسرائيل را نام بـرد كـه در         مردى از بنى   �پيامبر: آمده است ) قدر(سوره  

مسلمانان از شنيدن آن خبـر و جهـاد زيـاد او،            . راه خدا هزار ماه جهاد كرد     
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تـوانيم بـه آن اجـر و پـاداش     كه عمر ما كم است و نمى   (ند  زده شد شگفت

: سوره قدر را نـازل كـرد      ) براى آرامش دادن به آنان    (خداوند  ). دست يابيم 

�{����R���Q���P���O����������N���M����L�������K���J���I���H���G���F���E���D���C���B���A
���Sz.]3-1: القدر.[

 از هزار ماهى است كه آن مـرد بنـى           عبادت در شب قدر بهتر    : و فرمود 


������Y�¾J?@�.كـرد اسرائيل زره پوشيده و جهاد مى     �,��7?24 E�"!�V�<�j�2#�!��5
�(TQ	
����	
�Z�ê%6/L	
� E43�'�W&X�	
���L9J�Z�GRY
�	
���325��

آنچه سخنان مالك و حديث مرسلى را كه مجاهد روايـت كـرده تأييـد               

 او از رسـول  : ابن عمـر روايـت شـده       كند، حديث صحيحى است كه از     مى

برترى و ماندگارى شـما نـسبت بـه امتهـاى گذشـته             : خدا شنيد كه فرمود   

همانند فاصله بين نماز عصر تا غروب خورشيد است؛ به يهوديان، تـورات             

به آن عمل كردند و بعد از عمل كـردن          ) وقت ظهر (داده شد تا نصف روز      

ك قيراط اجر داده شـد، سـپس بـه          به آنان يك قيراط ي    . به آن ناتوان شدند   

سپس از عمـل    . مسيحيان انجيل داده شد، تا هنگام عصر به آن عمل كردند          

سپس . به آنان هم يك قيراط يك قيراط اجر داده شد. كردن به آن بازماندند 

قيـراط  به مـا دو   . به ما قرآن داده شد تا غروب خورشيد به آن عمل كرديم           

قيـراط دو   پروردگارا، به آنـان دو    :  گفتند اهل كتاب . دو قيراط اجر داده شد    

قيراط پاداش دادى، ولى به ما يك قيراط يك قيراط پاداش دادى، در حالى              
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آيـا  : پرسـد مـى كه كردار و اعمال ما بيشتر از آنان است؟ خداونـد از آنـان             

پس آن فـضل    : فرمايدنه، خداوند مى  : ام؟ گفتند چيزى از پاداش شما كاسته    

پروردگـارا، مـا خواسـتار      . دهمى كه بخواهم افزون مى    من است، به هر كس    


	��G��KL. مگردانما را از فضلت محروم. فضل تو هستيم"":5�
امام مالك، ابـن حجـر، نـووى و سـيوطى           : جمعى از اهل علم از جمله     

2! 2
��Ç�¿�1.اند كه شب قدر مختص به امت اسالم اسـت         ترجيح داده ;�pN�-��
�G��L	
� E4�(TQ	
�êD��r���êm�/�	
��2 !4;5�

اى دارد كه شب قـدر در ميـان امتهـاى گذشـته هـم               امام ابن كثير اشاره   

تـرجيح  امـا قـول اول  . وجود داشته، همچنان كه در ميان امت اسالم هست      


���ub,�'��. خداوند داناتر است. شودداده مى�,�7?2;345�
جستجوى دريافت شب قدر و تحقيـق در تعيـين بهتـرين وقـت         : ششم

.اى طلب آنبر

:  فرمود �پيامبرî
�ë��	
������?��	
�ö��R�%	
��A/	�
&�»��������r
&
��É���5�ijHk��*�g=�h5�

.»شب قدر را در شبهاى فرد دهه آخر رمضان جستجو كنيد«

اين حديث براى تعيين زمان شب قدر و بهتـرين وقـت جـستجوى آن،      

.مهم است
علما . ، فراوان هستند  احاديث صحيح كه به طلب شب قدر داللت دارند        
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اند از آن احاديـث مطـالبى را دربـاره تعيـين زمـان شـب قـدر                  تالش كرده 

ايـن كتـاب گنجـايش بـر        . رسـند استنباط كنند كه حدوداً به چهل قول مى       

شمردن آنها را ندارد، صرف نظر از اينكه بخواهد بـه طـور مفـصل آنهـا را                

.شرح دهد

انـد،  ه نزد علما ترجيح داده شـده اينجا به بيان اقوالى درباره شب قدر، ك   

: پردازيممى

امام بخارى؛ در صحيح خودش بابى را درباره جستجوى شب قـدر در  -1

.شبهاى فرد دهه آخر رمضان اختصاص داده و به طور مفصل شرح داده است

شود كه ترجيحـاً    از شرح امام بخارى چنين استنباط مى      : ابن حجر گويد  

. هاى فرد دهه آخر رمـضان اسـت  هم شبشب قدر مختص به رمضان، آن     

-���pN.انـد اين خالصه تمامى آن مطالبى است كه درباره شب قدر وارد شده           
�G��L	
� E435�

 كـه  -ابن حجر از تعيين شب بيست و پنجم رمضان به عنـوان شـب قـدر               

آن شـب در يكـى از شـبهاى    : گويدگيرد و مى ايراد مى-بعضى به آن معتقدند   

بـاره روايـت   احاديثى كه عايشه و ديگـران در ايـن     . ان است فرد دهه آخر رمض   

. اند، بيانگر اين مطلب است و همچنين قول ارجـح در ايـن زمينـه اسـت                كرده


�����B]=Xr.ابوثور مزنى و ابن خزيمه هم اين نظر را دارند�p/0vE E!E5�
پس تعيين يكى از شبهاى فرد دهه آخر به طور قطعى بـه عنـوان شـب                 
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.جمعى از علماى مذاهب هم، همين نظـر را دارنـد          . عى ندارد قدر دليل قط  
��G��L	
�pN-� E2!5�

ابن حجر بعد از آن كه چهل و هشت قول را درباره شب قـدر بررسـى                 

شب قدر در : قول ارجح درباره شب قدر، بيانگر اين است: گويدكند مى مى

ت شبهاى فرد دهه آخر رمضان است و آنچه از احاديـث فهميـده و برداشـ               

شـود، يعنـى    هاى مختلف جابجا مى   شود اين است كه شب قدر در سال       مى

� E2E5������M��9�_L.گيردهر سال در يكى از شبهاى فرد دهه آخر قرار مى
شب قدر در دهه آخر رمضان، سال به سال جابجا : امام نووى؛ گويد-2

بدين شكل بين احاديث مختلفـى كـه دربـاره شـب قـدر روايـت         . شودمى


���H61.شودند، جمع و توفيق ايجاد مىاشده�©¯�®�]è1
3 ��#5�
شب قدر در دهه آخـر رمـضان   : شيخ االسالم احمد بن تيميه؛ گويد-3

: همچنين از طريق احاديث صحيح از پيامبر روايت شـده كـه فرمـود    . است

;! "!½[�®�
	�N7&)��.»آن را در شبهاى فرد دهه آخر رمضان جستجو كنيد»�5�
 كه قول تحقيق شده مذهب امام -: اندوهى از علماى سلف گفتهگر-4

ب قدر، شب بيست و هفـتم        ش -احمد و روايت از امام ابوحنيفه هم است         


���ub,�'��. رمضان است�,�7?2;325�
ابى بن كعـب ، كنند استدالل مى�در اين گفته به روايت ابى ابن كعب    

كـرد، از او علـت معـين         رمضان را شب قدر تعيـين        27 زمانى كه شب     �
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بـه وسـيله وجـود      : كردن آن شب به عنوان شب قدر سؤال شد، جواب داد          

اينكـه صـبح آن شـب خورشـيد         :  خبر داده است   �هايى كه پيامبر  نشانه

��223#5!3:��A@��.كندن پرتوافكنى و تابش طلوع مىبدو�
 رمضان به حـديثى معـين       27 درباره تعيين شب قدر در       �سخنان أبى 

هايى كه براى شناختن آن بيان      ها و عالمت  د نشده است، بلكه به نشانه     استنا

ايـن  .  چنين طلوع كـرد    27سال صبح شب  اند اعتماد شده است، در آن     شده

افتـد؛ چـون    رمضان اتفاق مى27به آن معنا نيست كه هر سال شب قدر در     

.شـود مـى جابجـا رمـضان آخـر دههفردشبهاىدرسالبهسالشب قدر 

انـد، در زمـان     شناختن شب قدر بيان شـده     براىكههايىنشانهكههمچنان

.اند هم ديده شده23 و شب 21 در صبح شب �پيامبر
27شود كه استناد ابى بن كعـب بـراى تعيـين            با اين توضيح روشن مى    

شـود كـه   رمضان به عنوان شب قدر، بر دليلى مستحكم و قوى استناد نمـى   

�A@���������. براى توضيح بيشتر  . اد كرد بتوان بر آن اعتم   ���p/0�v�©¯�Z�@���1
�����
�G��7b��L1
2 �;45�

قسم به خدايى كه هيچ معبودى راستين جـز او نيـست، مـن              : ابى گويد 

 بـه مـا     �پيـامبر . دانم كه شب قدر كدام يك از شبهاى رمضان است         مى

هـاى آن   انهنش.  رمضان بود  27آن شب   . دستور داد كه در آن شب قيام كنيم       

. كنـد عبارتند از اينكـه صـبح آن، خورشـيد بـدون پرتـوافكنى طلـوع مـى                
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.توان به قرص آن نگاه كردهمچون ماه مى(

انـد، اثبـات ايـن قـول را از          از بعضى از سلف حكايت شده كه تالش كرده        

 كـه  »هـى « رمضان است، چون كلمه 27اند آن شب قرآن استخراج كنند و گفته    

.خداوند داناتر است. بيست و هفتمين كلمه در سوره استدر سوره قدر آمده 
عبـاس باشـد،    تواند از ابن  اما اين مطلب نمى   .  است �عباسمنظور ابن 

. چون اين سخن، معماگونه و پوشيده است و كالم خـدا از آن منـزه اسـت              
�./01
��0��5���/Y��J; �#E5�

كند، سأله بيان مىعالمه شنقيطى بعد از آن كه اقوال علما را در اين م-5

اى كه درباره طلب شب قدر در شبهاى        بعد از آن كه از بيانات و ادله       : گويد

تـرين و   فرد دهه آخر رمضان آگاهى پيـدا كـردى، پـس بـدان كـه نزديـك                

ترين شب براى قرار گرفتن شب قدر در آن، شـب بيـست و هفـتم                مناسب

كنـد، داللت مـى  بر حسب آنچه علما نظر دارند و ادله بر آن           . رمضان است 

.جمعى از ياران احمد بن حنبل هم اين نظر را دارند. اين نظر ارجح است
ايـن نظـر، نظـر   : امام مرداوى در االنصاف گفتـه اسـت       : قسطالنى گفت 

�����G. درستى است	
�)�j�d� "#�5�
ابى بن كعـب    .  هم اين نظر را دارند     �جمع كثيرى از اصحاب پيامبر    

ايـن  . ده و براى اثبات آن سـوگند خـورده اسـت          آن را با قاطعيت اعالم كر     

در مسند احمـد از ابـن عمـر بـا سـند             . مطلب در صحيح مسلم آمده است     
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، شاشـى   .»شب قدر، شب بيست و هفتم رمضان است       «: مرفوع روايت شده  

 از بيشتر علما ايـن قـول را حكايـت    »هالحلي«كه از علماى شافعيه است در      

1�A@�.كرده است
�)
+�5]^�B�[8�êU/%�C	
�RSJ����RE E4"5�
گيـرى  خواننده گرامى، از اقوال و رواياتى كـه بيـان شـد، چنـين نتيجـه               

ترين وقتهاى جستجوى شب قدر، شبهاى فرد       شود كه بهترين و مناسب    مى

توان بيان كرد كه حتماً فالن شـبِ        دهه آخر رمضان است و با قاطعيت نمى       

روايـت   كـه در ايـن زمينـه       با استناد به مجموع احاديث صحيح     . فرد است 

اند، گرچه شب بيست و هفتم رمـضان در ميـان شـبهاى فـرد شـانس                 شده


����. بيشترى براى وجود شب قدر دارد، ولى اين هم قطعى نيـست           �����
�,�ub
R=�k��lj�\�� ��)�Bb�VRj�Ö%��Ào	���+
B�����É����r*�Bx)�(�x��R�f�l�j�l�Am�(
��������Q=����m
ljVR�+\����è�
�(�
)),k�5)�
R��p/��?���=)�lj����\Lj�Á/x�5VR�=)�\��-
��©¯��)�
���*�
��5�,��7?

�@/��	
��*�%	
'�2;3!5�
.هاى شب قدرنشانه: هفتم

از بزرگترين رحمت و نعمتى كه خداوند شامل حال امت پيـامبر خـاتم            

سـپس  . كرده اين است كه اين شب را مختص ايـن امـت قـرار داده اسـت                

هـا بيـانگر راسـتگويى      ناختن آن قرار داده كه وجـود آن       هايى براى ش  نشانه

جـستجو و عبـادت در آن       .  و مژده دادن به امت اسالمى اسـت        �پيامبر

شود كه اجر و پاداش مسلمان چنـدين برابـر شـود، درسـت     شب سبب مى  
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.معادل عمر كامل يك انسان

و ،كنندها عمومى هستند كه بيشتر مردم آنها را درك مىگاهى اين نشانه  

هـا  گاهى مختص به بندگان خاص و خالص هستند كه موفق بـه ديـدن آن              

بـراى  سـپس . كنمهاى عمومى آن را بيان مى     در اين مبحث نشانه   . شوندمى

گـذارم بـراى   هـاى اختـصاصى آن را وامـى     آورم، ولى نشانه  آن استدالل مى  

العـاده  شـوند و كارهـاى خـارق      كسانى كه براى دريافتن آن شب موفق مى       

ها را در مبحث بينند، تا آنمى�R%	
��A/	��=¡كنم بيان��.

: هاى عمومى شب قدراينك نشانه

. طلوع خورشيد در صبح آن شب، صاف و بدون تـابش نـور اسـت   -1

شــود و هــيچ شــعاع و پرتــويى آن را قــرص خورشــيد كــامالً ديــده مــى

ه،مـا در اين حال نگاه كردن به قرص خورشيد هماننـد قـرص           . پوشاندنمى

.آيدهنگام طلوع خورشيد هيچ شيطانى با آن بيرون نمى. پذير استامكان
.اى كه دو نيمه شده استظاهر شدن ماه در آن شب به شكل كاسه-2
در آن هـيچ شـهابى بـه سـوى          . آن شب، شب بـسيار آرامـى اسـت        -3

چـون بـه خـاطر امـان     [شـود  كنند پرتاب نمىشياطينى كه استراق سمع مى    

، هوا كامالً صاف و     ]مكن است استراق سمع صورت نگيرد     بودن آن شب م   

در آن شب از گرماى     . گويا در آن شب قرص ماه كامل است       . نورانى است 

.اذيت كننده و سرماى سوزناك خبرى نيست
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هـاى آن شـب     خواننده گرامى، آنچه بيان شد، وصـف كـاملى از نـشانه           

اينك ادله  . تفا كردم هايى كه دليل صحيح داشتند اك     بزرگ بود، فقط به نشانه    

: شوندها به ترتيب بيان مىآن نشانه

گويى كه شب به چه دليلى مى: زر بن حبيش از ابى بن كعب پرسيد-1

هاى آن شـب كـه      با مشاهده نشانه  :  رمضان است؟ جواب داد    27قدر شب   

اين كه خورشيد صبح آن شب بدون پرتو        :  به ما خبر داده است     �پيامبر

.كندطلوع مى
كنـد  ع همان پرتو و تابش نور خورشيد است، هنگامى كه طلوع مى           شعا

كننـده ظـاهر   اى براى نگاهو هنگام نگاه كردن به آن همچون طناب يا شاخه  

.شودمى
اى است كه خداونـد آن      نشانه:  گويد »شعاع لها ال«قاضى عياض درباره    

گفتـه : گويـد . را بدون وجود سبب ظاهرى نشانه شب قدر قرار داده است          

شده اين حالت، به خاطر رفت و آمد زياد فرشتگان در آن شـب بـه زمـين           


��¹��6�1	��G&���A.شـود است كه شعاع خورشيد با بالهاى لطيفشان پوشيده مـى         
; E435�

هاى شب قدر اين اسـت كـه خورشـيد    از نشانه«:  فرمود�پيامبر-2

مـل  كند، همانند قرص كا   صبح آن شب، صاف و بدون پرتوافكنى طلوع مى        

.»شيطان در آن روز اجازه بيرون آمدن همراه با طلوع خورشيد را ندارد            . ماه
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اصحاب آن حضرت در نزد او از شب قدر، ياد كردنـد كـه چگونـه    -3

كدام يك از شما طلوع ماه را در حالى كه همانند «:  فرمود�است، پيامبر

�22:45�A@��.»آيد؟نيمه كاسه است، يادش مى�
�امام نووى؛ در شرح فرمايش پيامبر    ���7��M�j�Öu�� ايـن  :  گويـد

جمله اشاره دارد كه شب قدر در آخر ماه رمضان است، چون ماه در هنگام               

طلوع مانند   Mj��7��5در . گونـه هـست  ه در آخـر مـاه آن  شود، بلكـ  نمى

جفنه يعنى كاسه غذا، جمع آن جفان و جِفَـن          : آمده است ) 306/8(المنهاج  


	�9/.��. و جفَنَات است�@è����7�t t���./01
�$���f�&��7á
Ñ t5���
نشانه شب قدر اين است كه آن شب، صـاف و  «:  فرمود�پيامبر -4

، شب آرامى اسـت نـه سـرد         تابدروشن است، گويا در آن شب نور ماه مى        

1����R.»شوداى به شياطين پرتاب نمىاست نه گرم، هيچ ستاره
�Z�RSJ!�:5�
: پيامبر از زمان آن آگاهى داشت: هشتم

].2: القدر[.����L�������K���J���I���H���Gz}�: فرمايدخداوند مى

ن اى كـه در قـرآ     ابن عيينه در تفسير اين آيه گفته اسـت، هرگـاه جملـه            

آمده، خداوند پيامبر را از وجود آن كار        ) ما ادراك ( با   �خطاب به پيامبر  

پيامبر را از آن كار آگـاه       ) و ما يدريك  : (فرمودآگاه ساخته است، اما اگر مى     
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	��G��KL.ساختنمى!42�5�
 زمـان   �منظور ابن عيينه اين است كه پيامبر      : حافظ ابن حجر؛ گويد   


	��G��L.دانستدقيق شب قدر را مى�pN-� E445�
روزى پيامبر به نزد اصحاب آمد تا زمان شب قدر را به آنان خبر دهـد،                

آمـده بـودم    «: پيامبر فرمود . اما دو نفر با هم كشمكش و جر و بحث كردند          

زمان شب قدر را به شما بگويم، اما فالنى و فالنى با هم كشمكش كردنـد                

براى ) ان ماندن زمان شب قدر    پنه(اميدوارم اين كار    . و خبر آن برداشته شد    

.» رمـضان جـستجو كنيـد      25،  27،  29پس شب قدر را در      . شما بهتر باشد  
�ijHk��*�g=�h5�

سـپس  . شب قدر در خواب به من نـشان داده شـد          «:  فرمود �پيامبر

دهـه  پس آن را در   . يكى از همسرانم مرا بيدار كرد و زمان آن از يادم رفت           

2233�5@����A.»آخر رمضان جستجو كنيد�G&��A	��¹�6�1
; !##5�
 بـه طـور     �شود كه پيـامبر   اى كه گذشت استدالل مى    از مجموع ادله  

دانـست و حتـى خواسـت آن را بـه           يقين زمان مشخص شب قـدر را مـى        

يك بار به خاطر كشمكش دو نفر       . اصحابش بگويد، اما آن را فراموش كرد      

ر دوم بـه خـاطر بيـدار        كرد حق با او اسـت، بـا       با هم، كه هر كدام ادعا مى      

شدنش به وسيله يكى از همسرانش، سبب شد خوابى را كه دربـاره تعيـين              

��B��W�f.خداوند داناتر است. زمان مشخص شب قدر ديده بود، به ياد نياورد      
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 بـراى   �در مطالب گذشته بيان شد كه سبب فراموشى پيـامبر         : دهفاي

شـود  چنين اسـتنباط مـى  . تعيين زمان دقيق شب قدر، كشمكش دو نفر بود      

كارى شوم و اين گونه كارها نكوهيده       كه، كشمكش و جر و بحث و بيهوده       

شـوند و كـشمكش و مجادلـه        و مذموم هستند و سبب عقوبت معنوى مـى        


��@�671	�Lm�%A\��.بردد و منافع را از بين مى      بيهوده، علم سودمن  ��2# "E��,��7?��
��
�'��,ub�2;3!���1
¹�6�A	���(&���; E4�5�

كنـد  پندارند كه مدارسه علـم اقتـضا مـى        بر خالف آنچه بيشتر مردم مى     

ها در برخى مسائل پيش بيايد، در آن صـورت          برخى از كشمكشها و جدل    

 خشنود ساختن نفسش طـرف مقابـل را         شود فقط به خاطر   فرد حريص مى  

نشينى كند و بر او پيروز گردد، نه اينكه بخواهد          مجبور كند از نظرش عقب    

.رو حق باشدحق و واقعيت را آشكار سازد و دنباله

شود اين است كه در زمينـه علمـى بايـد           آنچه از كل حديث فهميده مى     

و به مقامشان   همچنين به علما احترام گذاشته      . كشمكش و جدل ترك شود    

ارج نهاده شود، حتى اگر يكى از علما در خواب باشـد بـه خـاطر احتـرام                  

گذاشتن به مقام علمى او، نبايد مزاحم او شد و او را بيدار كرد، مگر بـراى                 

هايشان انجام فريضه نماز و نظير آن و به خاطر رعايت ادب، حتى درِ خانه             
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اضافه بـر آن، در محـضر      . يد زد را براى اينكه براى نماز به مسجد بيايند نبا        

.اهل علم با نهايت ادب بايد نشست

مفهوم ديگر حديث اينكه براى فرو نشاندن كشمكش و اصالح بـين دو         

.خداوند داناتر است. نفر بايد به زودى اقدام شود

.درك حكمت مشخص نشدن شب قدر: نهم

�N���B�/A8�M�7. »اميد است اين كار براى شما بهتر باشـد     «:  فرمود �پيامبر
&ijHk��*�g=�h5�

طلبد كه  يعنى بهتر بودن مشخص نشدن زمان معين شب قدر، اين را مى           

. دارى كنـد دار تمامى ماه رمضان يـا دهـه آخـر آن را شـب زنـده               فرد روزه 

.كـرد دار فقط در آن شب قيام مـى       شد روزه برعكس اگر زمان آن تعيين مى     
��G��L	
�pN-� E2�5�

شود كه جويندگان آن در      شب قدر، سبب مى    مشخص نبودن زمان دقيق   

تمامى اوقاتى كه اميد دريافتن آن را دارند، در جستجوى آن تالش فـراوان              

شود و پاداش   در نتيجه عبادت آنان بيشتر مى     . و عبادت بيشترى انجام دهند    

دانستند، كنند، اما اگر افراد زمان دقيق آن را مى        فراوانى براى خود كسب مى    

ولى حكمت الهى اقتـضا كـرده كـه         . كردند همان شب اكتفا مى    فقط به قيام  

زمان دقيق آن نامعلوم باشد تا در تمامى ماه رمضان در جستجوى آن شب،              

به خـاطر   . عبادت و قيام كنند و در دهه آخر رمضان تالش دو چندان شود            
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نشست تا  در دهه آخر رمضان در مسجد اعتكاف مى    �همين پيامبر خدا    

.نشـستند سپس بعد از او همـسرانش اعتكـاف مـى         . ت كرد هنگامى كه وفا  
�&��B/A8�M7N�ijHk��*�g=�h5�

بـست و    كمر همت مى   �رسيد پيامبر هرگاه دهه آخر رمضان فرا مى     

كـرد و  دارى مـى كـرد و شـب زنـده   خود را كامالً براى عبـادت آمـاده مـى      

����B/A8�M7N��g=�hijHk&�. كردبيدار مى) براى عبادت(همسرانش را هم *5�
حجر اسـت، امـا چـون     گفتار او گرچه در معنا همانند گفتار پيشين ابن        (

�7�,��������).تفصيل فراوانى همراه با استدالل دارد، در اينجـا بيـانش كـردم            ?
��
�'��,ub2;3!5�

.ماندگارى شب قدر و بر نداشتن آن: دهم

امام بخارى؛ در كتاب صحيحش بابى را به عنوان          /	��-����_-��A��R%	

Y[N	ê$��	
او رفع را به     . گذارى كرده است   نام ���A/	��-�� مقيد كـرده    ��

اشاره به اين دارد كه شب قدر به هـيچ وجـه در حـال حاضـر و در                   . است

شود و همچنان ماندگار اسـت، آوردن ايـن قيـد بيـانگر             آينده برداشته نمى  

ه اسـت و در آن      كامل او از حديثى است كه باب را با آن آغاز كـرد            آگاهى

 رمـضان جـستجو    25 و   27،  29هـاى   شب قـدر را در شـب      «: حديث آمده 


	��G��L. »كنيد�pN-� E2�5�
 بعد از آن كه به اصحاب اعالم كرد خبر شب قـدر برداشـته               �پيامبر
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دسـتور  . شد، به آنان دستور داد كه در اين سـه شـب آن را جـستجو كننـد                 

است كه بنـا بـر قـول صـحيح،          پيامبر درباره جستجوى شب قدر دليل اين        

حـديثى كـه در صـحيحين آمـاده بيـانگر آن      . شب قدر برداشته نشده است   

: استZ��R%	
��A/	�
&�»������?�	
�î
�ë�	
��É�������r
&�5
.»شب قدر را در شبهاى فرد دهه آخر رمضان جستجو كنيد«

بهاى داد كه آن را در شـ      شد، پيامبر دستور نمى   اگر شب قدر برداشته مى    

- همان طور كه روشـن اسـت       -فرد دهه آخر رمضان جستجو كنند، چون        


(��.در جستجوى چيزى كه برداشته شده و وجود نـدارد، سـودى نيـست             +
�êU/%�C	
�B�[8��@A�1
E !4!5�

 در حديث يعنى خبر آگاهى يافتن از زمـان          »رفع«بنابراين، مفهوم كلمه    

شب قدر به طور كلـى برداشـته        دقيق آن شب برداشته شده است، نه اينكه         


���ub,�'��.شود�,�7?2;345�
 برداشته شـدن عـين شـب قـدر بـود، هرگـز بـه             �اگر منظور پيامبر    

بـا وجـود داليـل فـراوان از         . كرد كه آن را جـستجو كننـد       يارانش امر نمى  

احاديث و ديده شدن بسيار شب قدر به وسيله بندگان صالح، علمـا اتفـاق               

در وجود دارد و پيوسته تا آخرالزمـان وجـود خواهـد            نظر دارند كه شب ق    

�5
671@�. داشت�êLm�%A	� 2#"!5�
دار در  چكيده سخن اين كه، چند برابر شدن پاداش مسلمانانِ شب زنده          
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 يك بخشش و هديه الهى است و تا برپايى �شب قدر براى امت محمد

.روز رستاخيز ادامه خواهد داشت

� شب قدر يـا اسـتمرار آن از پيـامبر           درباره برداشته شدن   �ابوذر
آيا آنچـه بـا پيـامبران اسـت تـا زمـانى كـه            : گفتم: سؤال كرده است، گويد   

شـود؟  ماند، اما وقتى كه وفات كردند، آن هم برداشته مى         اند با آنان مى   زنده

بلكـه تـا روز رسـتاخيز       «: ماند؟ فرمود يا اينكه تا روز رستاخيز ماندگار مى      

1����R. »ندماپابرجا باقى مى
�Z�RSJ" 2:25�
.ديدن شب قدر: يازدهم

:  فرمود�پيامبر خدا&Z�Rè9J�\�N=J��RfPm&�ã����5
.»كردمخواب ديدم كه ميان آب و گل سجده مى«

 كـرد و     راوى حديث گويد آن شب آسمان شروع به باريـدن          �ابوسعيد

بيست و يكـم     آن شب    ، آب در نمازگاه پيامبر جارى شد      ،مسجد پر از آب شد    

 نمـاز صـبح را      �من به چشم خودم ديـدم، وقتـى كـه پيـامبر           . رمضان بود 


	��G��KL.خواند، صورتش پر از آب و گل بود!42!��423;�@A���!:32��223:5�
:  فرمود �پيامبرZ�@b��=¡��(�J
�Z���x�LAm�-���r
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 دارم كه خواب شـما بـا واقعيـت مطابقـت دارد، پـس آن را در                 عقيده«

. »هاى فرد دهه آخر رمضان جستجو كنيدشب
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در هفت شب آخر رمضان، شب قـدر     : همچنين در حديث صحيح آمده    

. بـه پيـامبر گفتنـد     .  نشان داده شد   �در خواب به مردانى از ياران پيامبر      

ابقت دارد و شب قـدر در       عقيده دارم كه خواب شما با واقعيت مط       «: فرمود

خواهد آن را دريابـد، در      هر كسى كه مى   . هفت شب آخر رمضان قرار دارد     


	��G���KL. »هفت شب آخر رمضان آن را جـستجو كنـد         ��B�/A8�M�7N�!42"�5�@A���
223"5�

 دربـاره ده شـب و هفـت شـب آخـر      �توان بين فرمـوده پيـامبر    مى

 دهـه آخـر رمـضان       آن را در  : رمضان، براى جستجوى شب قدر جمع كرد      

اگر يكى از شما اين كار را نتوانست، حداقل هفت شب آخر      . جستجو كنيد 

5"�223�A@��.را از دست ندهد�
خواننده گرامى، از مطالبى كه درباره شب قـدر بيـان شـد مطالـب زيـر                 

: شوداستنباط مى

گيرد، سپس آن ديدن و دريافتن شب قدر، گاهى در خواب انجام مى-1

شود، همچنان كـه پيـامبر       روشنى روز در بيدارى محقق مى      خواب همچون 

در آن شب در خواب ديد كه صـبح آن شـب در ميـان آب و گـل سـجده                     

در بيدارى هم آن چه ديده بود محقـق شـد و اصـحاب هـم آن را                  . كندمى

.مشاهده كردند
استناد به خواب براى اثبات شب قدر در دهه آخر رمضان، در واقـع  -2
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پيـامبر . پس با قاعده شرعى مخالفتى ندارد.  كار موجود است استدالل براى 

 ترجيح داد كه شب قدر در دهه آخر رمضان جـستجو شـود و آن بـا                  �

خوابى كه بعضى از يارانش در آن شبها درباره شب قدر ديده بودند موافـق       

 به خاطر خواب آنها بخواهـد حكمـى را          �اين گونه نبود كه پيامبر    . شد

اند، فقط بايد در    يد شب قدر به خاطر خوابى كه آنان ديده        اثبات كند و بگو   

هرگز اين گونه نبود؛ بلكه شب قدر در دهه . دهه آخر رمضان جستجو شود

ديدند هيچ تفاوتى نداشت كه آنها آن خواب را مى. آخر رمضان موجود بود  

.ديدنديا نمى

ر  خواب آنان را درباره اثبات شب قـد        �چكيده مطلب اين كه پيامبر    

انـد،  چنين خوابهايى در مسائل شرعى ديگرى هم تكـرار شـده          . ترجيح داد 

�671@��
	%���ê�Lm.مانند خوابى كه دربـاره اذان و مـسائلى نظيـر آن ديـده شـد             

� #""5�

ديدن شب قدر در خواب توسط بعضى از بندگان صالح امرى است -3

وسـط  كه از نظر شرع اثبات شده است، همچنان كه ديـدن آن در خـواب ت               

.بعضى از اصحاب به اثبات رسيده است
: باره مختلف استنظر علما در اين: پاسخ

ديـده  : گفتـه شـده   . شـوند همه چيز در حال سجده ديده مى      : گفته شده 

: گفتـه شـده   . تابـد، حتـى در جـاى تاريـك        شود كه نور در همه جا مى      مى
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ى دعاى  نشانه آن قبول  : گفته شده . شودسالمى از جانب فرشتگان شنيده مى     

.كسى است كه براى ديدن آن موفق شود

ها براى ديـدن شـب قـدر        بنابر نظر طبرى؛ وجود هيچ كدام از آن نشانه        


	��G��L. شرط نيستند�pN-� E2E5�
هايى دارد و از فرزندان آدم، كسى كه        شب قدر نشانه  : نووى؛ گفته است  

خبار بنـدگان   ااحاديث و . بيندخدا بخواهد، همه ساله در رمضان آنها را مى        

بندگان صـالح آن را     اينكهو. كنندصالح بر اثبات ديدن شب قدر داللت مى       

��¹�6�1
	��&��G.اند، تا حدى كه قابل شمارش نيستزياد ديده
; E435�
چكيده مطالب اين كه در آن شب در حالت بيدارى برخـى از كارهـاى               

وفق به ديدن آنها    شوند كه بعضى از بندگان صالح م      العاده مشاهده مى  خارق

اما ديدن كارهاى خارق العاده براى دريافتن فـضيلت شـب قـدر             . شوندمى

هايى كه بـر    به هر حال شب قدر وجود دارد، چه نشانه        . شرط گرفته نيست  

.  در بيدارى يا خوا ب ديده شوند، يا ديـده نـشوند            -وجود آن داللت كنند     

.خداوند داناتر است

د آيا خبر آن را به ديگران بگويد؟كسى كه شب قدر را ببين: پرسش

تـر ذكـر شـد كـه پيـامبر          آنچه بعضى از علما از حديثى كه پيش       : پاسخ

خواست زمان دقيق شب قدر را بگويد و به خاطر كشمكش دو نفر خبر      مى

: اند كهآن برداشته شد، چنين استنباط كرده
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كنـد، سـرّ آن را  سنت است كسى كه توفيق ديدن شب قدر را پيـدا مـى      

كـه بپوشاند و افشا نكند، به دليل اينكه خداوند براى پيـامبرش مقـرر كـرد    

رستگارى و سعادتمندى كامـل    . درباره تعيين زمان آن به ديگران خبر ندهد       


��Ä�L�N9.سنت است سرّ آن شب را آشكار نكند       . در پيروى از پيامبر است    ��=

��)�,Lb�\QL9����
z�/LAå
��i9
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��)��èY���
�O-�Y�pN7	�� E2"��i9
�V)�b�Ö%��P�ù�5

دعايى كه مستحب است در شب قدر بيشتر خوانده شود، كدام           : پرسش

است؟ و راز و رمز راهنمايى براى گفتن آن دعا چيست؟

مستحب است بنده در تمامى لحظات زنـدگى و تمـامى اوقـات،      : پاسخ

ان بـه   در دهـه آخـر رمـض      . بيشتر دعا كند و در ماه رمضان بسيار دعا كنـد          

.خصوص در شبهاى فرد آن دعا زياد بخواند

سنت است كه در شب     . شب قدر يكى از شبهاى فرد آخر رمضان است        

: قدر اين دعا خوانده شودÅ�8�õ8�-��7�	
�l»��78�o�d�@6A	Jt Ñ t�s t Ñ s�t t º Æ s�Ñ e�{ s t e { e tê�.
اگر شب قدر را دريـابم، چـه دعـايى بخـوانم؟            : عايشه از پيامبر پرسيد   

:  بگو :فرمودÅ�8�õ8�-��7�	
�l»��78�o�d�@6A	Jt Ñ t�s t Ñ s�t t º Æ s�Ñ e�{ s t e { e tê� .���
�,�7?�'��,ub�2;3!�5�
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�R����+
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�
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&�5�
اى و گذشـت و بخـشش را        تو بسيار گذشت كننده و بخـشنده      خدايا،  «

.»دوست دارى، پس مرا ببخش
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 به مسلمانان براى طلب عفـو و بخـشش از خداونـد             �دستور پيامبر   

متعال، بعد از آن كه با تمام توانشان در شب قدر و ساير شبهاى دهه آخـر                 

به جايگاه كنند، بيانگر انتخاب رسيدن رمضان، براى انجام عبادت تالش مى     

واال و انجام كارهايى است كه با مقام انسانيت سازگار هستند، گرچـه فـرد               

بيند، اما با تمـامى تـوانش بـراى رسـيدن بـه آن و كـسب              شب قدر را نمى   


x/@��.كندفضايل آن عبادت مى��
���R%	
��A/	�ÖD�É7���RL	
�®�U9å
�'��\�+�2:#5�
 شـب قـدر وعـده داده        دارانِپاداش مشخصى كه به شب زنـده      : پرسش

كنند، يـا فقـط   شود كه در آن شب قيام مى      شده، آيا شامل تمامى كسانى مى     

شوند؟شود كه براى ديدن و دريافتن آن موفق مىشامل كسانى مى

: فرمود �پيامبر: پاسخ��R%	
��A/	���f���d�����B�	���7í������NY
&���<=s w w�
BL�I�����R%?��5�ijHk��*�g=�h5�

شب قدر از روى ايمان و يقين و طلب اجر از خـدا، قيـام         كسى كه در    «

»شونداش بخشيده مىكند تمامى گناهان گذشته

:فرمودو  B�	�7í�����NY
&���<=
��6%-
�/-��R%	
��A/	�@%=���w w��5���B�/A8�M�7N�
�G��KL	
E"�5�@A��:345�
كسى كه از روى ايمان و يقين و طلب اجر از خدا، براى دريافتن شب               «

.»شودموافق با آن شب باشد، بخشيده مى) قيام او(قيام كند و قدر 
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:همچنين فرمود ��xã�çN�
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كسى كه از روى ايمان و يقين و طلب اجر از خدا بـراى طلـب شـب                  «

سپس به دريافتن آن موفق شـود، تمـامى گناهـان گذشـته و              قدر قيام كند،    

.»شونداش بخشيده مىآينده

اند، آيا به معناى  كه در احاديث ذكر شده»ثم وفقت له« و »ا فيوافقه«قيد 

شـود و كارهـاى     اين است كه در بيدارى پرده از چشمان فرد برداشـته مـى            

 شـب، بـه وجـود آن پـى          هـاى آن  بيند؟ يا با شناختن نشانه    العاده مى خارق

27برد؟ يا از طريق ترجيح دادن دليل، از قبيل اين كه معتقد باشد شـب                مى

كند؟ يا اينكه قيام او موافـق بـا آن شـب            يا نظير آن است، شب را درك مى       

باشد؛ گرچه نداند كه آن شب قدر است؟

-حجـر   نووى و ابن  : باره، همان نظر دو امام بزرگوار     قول ارجح در اين   

 يعنى دانستن اينكه شب قـدر       »موافق بودن «منظور از   .  است -مهما اللّه   رح

با اين قيام به همان پاداش بزرگـى كـه وعـده داده             . است و در آن قيام كند     

العاده بـراى دسـتيابى بـه پـاداش     يابد و ديدن كارهاى خارق    شده دست مى  

ب بنابراين حتى اگر كسى نداند كه شب قدر است و در آن ش      . شرط نيست 

براى جستجوى قدر قيام كند و به ديدن آن موفق هم نشود، همان پاداش را 

اما صحبت اينجا درباره به دست آوردن آن پاداش بزرگ و معينى            . گيردمى
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. است كه وعده داده شده است، يعنى بخشيده شدن گناهان گذشته و آينـده    

طلب شود كه از روى ايمان و يقين جهت اين پاداش براى كسى حاصل مى   

آن شب قيام كند، گرچه از طريق كرامت، شب قدر هم برايش نمايان شود،             

اما به دست آوردن پاداش شب قدر براى كسى كـه قيـام كـرده، بـه ديـدن                   

شود، بلكه مهم اسـتقامت و      ها بستگى ندارد و به آن اعتماد نمى       العادهخارق

ر و پايدارى در قيام شب است، چون استقامت در قيـام شـب بـسيار دشـوا     

محال است، مگر اينكه از جانب خدا در حق قيـام كننـده كرامتـى ارزانـى                 

العاده گاهى كرامت است و گـاهى      العاده، چون خارق  شود، بر خالف خارق   

پس بايد جوياى فضل او شـد       . فضل و رحمت خداوند گسترده است     . فتنه

.هاى مختلف عبادت موفقيت به بار بيايدتا در زمينه

دارانى در آن شب جز انجام عبادت به چيزى از قبيـل     چه بسا شب زنده   

العـاده دسـت    يابنـد، ولـى ديگـرى بـه خـارق         العاده دست نمى  ديدن خارق 

يابد، بدون اين كه عبادتى انجام دهد، اما كسى كه به انجام عبادت موفق          مى


���.خداوند داناتر است. شود، بهتر و برتر استمى�Bb�
��\u0L��(�����Bv[r�À�èY
�(��L	
�pN-��)�� E2E���)�b�Ö%��`a?�\]b����V)�b���/�5�

دارانـى كـه بـراى    شود كه شب زنـده   از مطالب گذشته چنين فهميده مى     

: اند بر سه گروه هستندطلب آن شب قيام كرده

دارى دارى كه با انجـام عبـادت در آن شـب، شـب زنـده     شب زنده-1
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او پـاداش بزرگـى داده      كند، بدون اين كه بدانـد شـب قـدر اسـت، بـه               مى

.شودمى

دارى دارى كه در آن شب بـا انجـام عبـادت، شـب زنـده     شب زنده-2

دانـد شـب قـدر اسـت، بـدون اينكـه بـرايش              كنـد، در حـالى كـه مـى        مى

اين فرد به همان پاداشى كه در آن شـب وعـده            . اى كشف شود  العادهخارق

.يابد دست مى- يعنى بخشش تمامى گناهان -داده شده 

ر آن شب از روى ايمان و يقين و طلب اجـر از  ه ددارى كشب زنده-3

شناسـد  داند و مى  دارى كند، در حالى كه مى     خدا با انجام عبادت شب زنده     

آن، شب قدر است، سپس آن شب برايش نمايان شود، به او پاداش بزرگى              

شود و به پاداش معينـى كـه در آن شـب وعـده داده شـده دسـت                   داده مى 

همچنين به كرامـت ديـدن آن       . شوند تمامى گناهانش بخشيده مى    يابد و مى

. آيد و اين فضل و نعمـت خداسـت   نايل مى- در بيدارى يا خواب      -شب  

.دهدبه هر كسى كه بخواهد مى

.زكات يا صدقه فطر-16

داران منت نهاده، چون انجام كـارى  خداوند در پايان ماه رمضان بر روزه 

و كامل كننده نعمتش به ايـشان اسـت، بـر آنـان        را كه وسيله پاك گرداندن      

كنـد و  دارى آنان را قبول مى با انجام آن روزه و شب زنده      . مقرر كرده است  

هايى را كه با عبادتشان در آميخته اسـت، از        گوييها و دشنام  لغزشها و بيهوده  
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از گـدايى   ) عيـد فطـر   (برد و نيازمندانشان را در روز گرفتن جـايزه          بين مى 

بـا انجـام ايـن كـار، مـسلمانان دوشـادوش همـديگر          . كندنياز مى كردن بى 

دارند و ثروتمندان و نيازمندانـشان  كنند و همديگر را دوست مى     حركت مى 

.كنندشوند و براى خشنودى خدا حركت مىبا هم يك دل مى

اندازد، داران مى خداوند با اين صدقه سرور و خوشحالى را در دل روزه          

. گردانـد اش را از آنان در اين ماه بزرگ ميـسر مـى         دىبدين گونه كه خشنو   

اى بـر  گرچه مقدار آن كم است اما نشانه. اين صدقه همان زكات فطر است     

.گذارى اسالمى و كمال آن استعظمت قانون

زكات فطر به خاطر آن به اين اسم ناميده شده كـه بـا افطـار كـردن در                   


	��G��L.گرددپايان رمضان، واجب مى�pN-E �E45�
 سالى كه روزه رمـضان      - زكات فطر را در سال دوم هجرى         �پيامبر

زكات فطر بر تمامى مسلمانان مرد يـا        .  بر مسلمانان فرض كرد    -فرض شد 

زن، كوچك يا بزرگ، آزاد يا برده، مقيم يا مسافر، در حالى كـه در شـب و               

روز عيد بيشتر از غذاى خود و كسانى كه نفقـه آنـان بـر او واجـب اسـت         

.اشته باشند، فرض استد

) شـب عيـد فطـر   (زكات فطر با دريافتن غـروب آخـرين روز رمـضان            

از (مسلمانان از جانب خود و از جانب كسانى كه نفقه آنان . شودواجب مى

زن، فرزند نيازمند، خدمتكار و     : مانند(شان واجب است    بر عهده ) مسلمانان
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.دهندزكات فطر مى) والدين نيازمند
غـذاى  از) در حدود دو كيلو و هفتصد گـرم (دل يك صاع مقدار آن معا  

باشد؛ چون نيازمنـدان در روز      كند، مى معمولى شهرى كه در آن زندگى مى      

.عيد به چنين غذايى عالقمند و منتظر دريافت آن هستند

اى است بـه انـدازه       پيمانه -رود   براى مذكر و مؤنث به كار مى       -الصاع  

پـس يـك    . - مشت شـخص متوسـط   -چهار مد، هر مد يك مشت است    

صاع از گندم خوب و نظير آن از حبوباتى كه در حالـت اختيـارى خـورده                 

پس هر صـاع تقريبـاً دو   .  گرم است 675هر مد معادل    . شوند، داده شود  مى

.است) 2700(كيلو و هفتصد گرم 
اگر مسلمان بيشتر از آن هم زكات فطر بدهد، براى او صدقه بـه شـمار                
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خرما، :  چهار نوع از غذاها را براى دادن زكات نام برده است �پيامبر  

.كشك و كشمش،آيدسلْت كه نوعى جو است، جزو آن به شمار مى(جو 
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ان بايد انسان مسلم.  زمان پرداخت آن را مشخص كرده است�پيامبر 

در روز عيد و پـيش از رفـتن         ) بعد از نماز صبح   (بعد از طلوع فجر صادق      
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اين وقت براى دادن زكات . مردم براى نماز عيد زكات فطر را پرداخت كند   

چون روز عيد است و مستمندان با دريافت آن         . (مستحب و پسنديده است   

رداخـت  ، امـا پ )شـوند در اين روز در شادى و سرور با ديگران شريك مـى   

زكات فطر در طول ماه رمضان و پيش انداختن آن، يك يا دو روز يا بيشتر                

مانده به عيد فطر، جايز است، ولى به تأخير انداختن آن از نماز عيد مكروه               

است، مگر كسى كه عذر داشته باشد، مانند غايـب بـودن مـستمند و نظيـر                

در تـأخير آن    تأخير پرداخت زكات فطر به خاطر آن مكروه است كـه            . آنها

نياز گرداندن او    كه خوشحال كردن مستمند و بى      -هدفى كه از دادن زكات      

.رود از بين مى-از گدايى كردن در روز عيد است 
زكات خواننده گرامى، اين برخى از مطالبى بود درباره احكام مربوط به          

آن . اسـت فطر كه شريعت اسالمى آن را به مسلمانان هديه كرده و بخشيده      

 بيـان   -خواستم سـخن كوتـاه گـويم         بخاطر اينكه مى   -را به طور خالصه     

ادله، مباحث اين كنم و با بيان اينكردم و اينك ادله آن را به ترتيب بيان مى

خواهم كه از خداوند منان مى. برمفصل را كه پايان كتاب است، به پايان مى       

.دبا فهم آن و عمل كردن به آن، به من و شما سود برسان
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اى باشد براى پـاك     ت فطر را فرض كرد تا وسيله       زكا �رسول خدا «

و غذايى باشد ) اندكه با روزه آميخته(دن روزه از كارهاى بيهوده و دشنام ش

.»براى مستمندان
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دو كيلـو و  (يك صاع .  زكات فطر را چنين فرض كرد  �رسول خدا «

از خرما يا يك صاع از جو، بر هر فرد مسلمان آزاد و برده از               ) هفتصد گرم 

فتن مردم بـراى نمـاز   ، كوچك و بزرگ، و دستور داد كه قبل از ر       مرد و زن  

.»پرداخت شود) عيد فطر(

ما يك صاع خوراكى يا يك صاع جو، يا :  گويد�ابوسعيد خدرى-3

يك صاع خرما، يا يك صاع كشك يا يك صاع كشمش، به عنـوان زكـات                
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پايان
كمـال سـيرت و روش   در پايان، حقيقت روزه و مصالح آن و همچنـين   

: شود بيان مى�پيامبر

دارى، بازداشـتن نفـس از      از آنجا كه هـدف از روزه      : امام ابن قيم؛ گفت   

لفـت  نـس و اُ   پيروى از شهوتها و بريدن آن از چيزهايى اسـت كـه بـه آن اُ               

گرفته و متعادل ساختن نيروهـاى شـهوانى آن اسـت تـا بـراى جـستجوى               

 است، آماده شود و براى پذيرفتن و چيزى كه در آن اوج سعادت و نعمتش  

گردد، اش پاكيزه و پربار و نيكو مى      انجام دادن چيزى كه با آن زندگى ابدى       

.آماده شود

شكند و از تندخويى    گرسنه و تشنه ماندن، سركشى و خشم نفس را مى         

انـدازد،  هاى گرسـنه مـستمندان مـى      كاهد و آن را به فكر و ياد شكم        آن مى 

كند و اعضاى بـدن     ركت شيطان را در درون بنده تنگ مى       هاى نفوذ و ح   راه

را از رها شدن و حركت طبق فرمان غريزه و طبيعت به دنبال چيزهايى كـه       

دارد و تمـامى اعـضا و    رسـاند بـاز مـى     در دنيا و آخرت به آن آسـيب مـى         

كند و نفس را با لگـام  سركشى تمامى نيروهاى داخلى و بيرونى را مهار مى    

كند، چـون روزه لگـام متقيـان و سـپر جنگجويـان و وسـيله           روزه مهار مى  

روزه در ميـان سـاير      . تهذيب اخالق نيكوكاران و مقربان درگـاه خداسـت        

عبادتها مخصوص خداوند است، چون در ساير عبادتهـا بـه خـاطر علنـى               
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ايـن  . بودن، احتمال ريا وجود دارد، اما در روزه، چون عبادت پنهانى است            

.احتمال منتفى است

دار اعم از ترك شهوت و غذا و نوشيدنى فقـط بـه             مامى كارهاى روزه  ت

.خاطر معبود است

ها و لذتهاى نفس فقط به خاطر خدا        روزه عبارت است از ترك خواسته     

روزه عبادتى پنهانى . هاى خودو ترجيح خشنودى و محبت خدا بر خواسته      

گـاهى  . كنـد هيچ كس جز خدا از آن اطالع پيدا نمى        . بين بنده و خدا است    

كنند، اما اين كه    هاى ظاهرى روزه اطالع پيدا مى     بندگان از ترك باطل كننده    

دار غذا و نوشيدنى و شهوتش را فقط به خاطر خدا و به نيت اطاعـت    روزه

. يابـد از او ترك كرده، امرى است كه هيچ كس از بندگان از آن اطالع نمـى           

.حقيقت روزه است) نيت خالصانه براى خدا(آن 

وزه تأثير شگرفى در حفظ اعضاى ظاهرى و نيروهـاى بـاطنى دارد و              ر

آورى از در آميختن با چيزهايى كه اگـر بـر اعـضا و              آنها را به طور شگفت    

كارهـاى  . كنـد كنند، حفظ مـى   نيروهاى باطنى چيره شوند، آنها را فاسد مى       

ارزشى را كه به سـالمتى و تندرسـتى نيروهـاى بـاطنى آسـيب               پست و بى  

.كندنند، از وجود او دور مىرسامى

كند و آنچه را كـه دسـتان   روزه سالمتى قلب و اعضاى بدن را حفظ مى     

روزه بزرگتـرين   . گردانـد اند، دوباره بـه آنهـا بـاز مـى         شهوت از آنها ربوده   
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همچنـان كـه خداونـد      . كننده و يارى دهنده براى رسيدن به تقواست       كمك
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كنـد و توانـايى ازدواج      به كسانى كه شهوتشان سركشى مـى       �پيامبر

ه روزه بگيرنـد و روزه را سـپرى         ندارند، براى كنترل شهوت دستور داده ك      

.براى كنترل شهوت نفس قرار داده است) جاءو(

اى گروه جوانان، هر كدام از شما كه توانايى         «: به اين حديث اشاره دارد    

پوشـى و كنتـرل نفـس       و امكانات دارد پس ازدواج كند، چون براى چـشم         

توانـد ازدواج كنـد، بـر او         است و كسى كه نمـى      )وسيله(بهترين  ) شهوت(

كه او را از افتـادن در دام شـهوت    (است كه روزه بگيرد، چون سپرى است        

.»اين حديث در صحيحين روايت شده است). كندنفس حفظ مى

هـاى متعـادل و     هاى سـالم و فطـرت     از آنجا كه مصالح روزه براى عقل      

رزى به بندگان و نيكى به آنـان        رو مشهود است، خداوند از روى مهرو      ميانه

و به عنوان وسيله نگهدارى و كنترل آنان از گناهان و شهوتهاى نفس، روزه            

 .را بر آنان فرض كرده است
تـرين  ترين سـيره و بـزرگ     سيرت و روش پيامبر در روزه گرفتن، كامل       

ترين آن بـراى جـسم و روح و روان          وسيله براى دستيابى به هدف و آسان      
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آورى و تنظيم برخـى از احكـام روزه         بعد از آن كه خداوند مرا به جمع       

پـس در هـر     . امموفق گرداند، من هم تمام توانم را در اين راه به كار بـرده             

ام، از فـضل   كردهام و حق مطلب را ادا       جايى كه در بيان حقيقت موفق شده      

ام و حق مطلب را      و در آنجا كه از بيان حقيقت وامانده        ،و نعمت خدا است   

ام، از خوانندگان گرامى، آنانى كه اهل علم هستند و به پاسدارى و  ادا نكرده 

اند و در نصيحت كردن اخـالص دارنـد و رضـاى            حمايت از دين حريص   

زش مرا اصالح بگردانند و    طلبند و در گفتارشان اديب هستند، لغ      خدا را مى  

اى بنوشانند و با اين كار، بر ارزش        از درياى علم و فقه خويش به ما جرعه        

.كتاب بيفزايند و در اجر و پاداش آن با من شريك گردند

ام بـراى رضـاى     خواهم آنچه را كـه نوشـته      در پايان از خداوند منان مى     

 و پدر و مادرم و      هاى من خودش خالص بگرداند، به وسيله آن ميزان نيكى       

ساير مؤمنان را سنگين بگرداند، به من سود برساند و به وسيله من به مردم               

.همانا او شنوا و اجابت كننده دعاهاست. سود برساند
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