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 بسم الله الرحمن الرحیم

 مقدمه

 الحمدلله والصالة والسالم علی رسول الله وبعد

 فرماید: ھا است، چنانکه الله متعال می ماه رمضان بھترین ماه

ِيٓ َشۡهُر َرَمَضاَن ﴿ نزَِل �ِيهِ  ٱ�َّ
ُ
 ٱلُۡهَدىٰ  ّمِنَ  َو�َّيَِ�ٰٖت  ّلِلنَّاِس  ىُهدٗ  ٱۡلُقۡرَءانُ أ

ۡهرَ َ�َمن َشِهَد ِمنُ�ُم  ٱۡلُفۡرقَاِن� وَ   ]۱۸۵[بقره:  ﴾فَۡلَيُصۡمهُ  ٱلشَّ
(ماه رمضان [ھمان ماھی] است که در آن قرآن فرو فرستاده شده است، 

یل آشکار ھدایت و [میزان] [کتابی] که مردم را ھدایتگر و [متضمن] دال
تشخیص حق از باطل است. پس ھرکس از شما این ماه را درک کند باید آن 

 را روزه بدارد).

این ماه نزد الله متعال داری فضیلت است. رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم 
ماه رمضان بر شما فرا رسیده که ماھی است مبارک و الله «فرماید:  ـ می

را بر شما فرض قرار داده. در این ماه درھای بھشت گشوده اش  عزوجل روزه
شود و درھای جھنم بسته شده و شیاطین سرکش به قید و بند کشیده  می
شوند. الله در این ماه شبی دارد بھتر از ھزار ماه. ھر که از خیر آن  می

(به روایت احمد و تصحیح شیخ » محروم شود [حقیقتا] محروم است
 آلبانی).

ی جھان به روزه و بزرگداشت این ماه اھمیت  الحمدلله مسلمانان در ھمه
دھند، جز آنکه ممکن است برخی از آنان مرتکب اشتباھاتی شوند که  می
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کند یا مخالف سنت  شود اما اجر آن را کم می غالبا باعث بطالن روزه نمی
سبب  پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ و اصحاب و اھل بیت اوست. به ھمین

مناسب دیدم نسبت به برخی از این اشتباھات ھشدار دھم و حکم شرعی 
متعلق به آن را بیان دارم. از الله خواھانم این کتاب رو سودمند قرار دھد و 

 آن را خالصانه برای خودش بگرداند.

 و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه و سلم.

 محمد بن عبدالرحمن العریفی



 
 
 
 
 

 اشتباهات مربوط به پیش از شروع ماه رمضان

 جزو است ممکن که روزی یعنی شعبان ام سی روز مردم از برخی -۱
 شاید گویند می مثال. گیرند می روزه احتیاط برای را باشد رمضان یا شعبان

 این احتیاط روی از بنابراین باشد، ندیده را آن کسی اما کرده طلوع ھالل
 الله صلی ـ الله رسول زیرا نیست درست کار این اما. گیرند می روزه را روز

 روزه رمضان از پیش روز دو یا یک شما از کسی: «فرماید می ـ وسلم علیه
 روز را آن پس گرفته می ـ عادت حسب بر ـ را ای روزه که کسی مگر نگیرد

 پنجشنبه و دوشنبه ی روزه مانند مستحب ی روزه یک یعنی »گیرد روزه را
 پنجشنبه یا دوشنبه رمضان از پیش روز یک و آورده می جای به معموال را

 و بوده اش عھده بر گذشته رمضان قضای یا. آورد  می جای به را آن که بوده
 به روزه گرفتن اما. آورد جای به را قضا این تواند می که بوده تنگ وقتش

 .نیست جایز شک قصد

 بدون ام سی روز و باشد افتاده خواب شعبان ۲۹ روز کسی است ممکن -۲
 مطلع بعدا آنکه وجود با و شود، بیدار روز ی میانه در رمضان شروع از اطالع

 امساک که کند گمان و دھد ادامه نوشیدن و خوردن به ھم باز اما شده
 از کسی اگر که است این درست و است اشتباه این اما نیست، الزم وی برای
 و خوردن از را روز ی بقیه باید اطالع از پس نیابد اطالع رمضان آغاز

 ی روزه وقتی ـ وسلم علیه الله صلی ـ پیامبر زیرا کند، خودداری نوشیدن
 ھر: «که زند ندا مردم میان در تا فرستاد را مردی شد مشروع عاشورا روز
 دیگر نخورده چیزی آنکه و گیرد، روزه یا کند کامل را روزه خورده که
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 است، بوده واجب اسالم آغاز در عاشورا ی روزه] (علیه متفق[ »نخورد چیزی
 ).شد برداشته آن وجوب بعدا اما

 رمضان شروع از اطالع از پس و نداشته روزه نیت شب که کسی: توضیح
 .آورد جای به را روز آن قضای باید کشیده نوشیدن و خوردن از دست

گاه از پس مردم از برخی -۳  نماز اول شب شده رمضان اینکه از شدن آ
 اول شب ھالل، رویت مجرد به بلکه است اشتباه این و خوانند، نمی را تراویح

 از گروھی توسط تراویح نماز شب ھمان است سنت و شده آغاز رمضان
 ـ وسلم علیه الله صلی ـ الله رسول. شود برگزار مسجد در مسلمانان

 گناھان ایستد نماز به احتساب و ایمان روی از را رمضان ھرکه: «فرماید می
 .»شود می آمرزیده اش گذشته

 به ھا ماه دیگر مانند و دانند نمی را رمضان ماه فضیلت داران روزه بعضی -۴
 برای انسان است واجب بلکه نیست، صحیح این که روند می ماه این پیشواز

 ماه این در که فراوانی اجر به نسبت و باشد خوشحال رمضان ماه رسیدن فرا
 بیشتر و آتش از رھایی ماه ماه، این چراکه دھد، بشارت ھست انتظارش در

 گیرد روزه احتساب و ایمان روی از را رمضان که کسی و است پاداش شدن
 با ـ وسلم علیه الله صلی ـ پیامبر از و شود، می آمرزیده اش گذشته گناھان

 گشوده بھشت درھای رسد فرا رمضان ھرگاه« که شده روایت صحیح سند
 »شوند می کشیده زنجیر به شیاطین و شود می بسته آتش درھای و شود می

 .علیه متفق

 نیت: «گویند می مثال آورند، می زبان به را روزه نیت داران روزه بعضی -۵
 و است قلب نیت محل زیرا است، بدعت کار این که »بگیرم روزه کردم
 یا ـ وسلم علیه الله صلی ـ پیامبر از کاری چنین و نیست آن تلفظ به نیازی
 ـ الله رحمه ـ تیمیه ابن االسالم شیخ. است نشده نقل اصحاب از کسی
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 که چرا نیست، واجب مسلمانان اجماع به نیت آوردن زبان به: «گوید می
 »است صحیح شان روزه و گیرند می روزه] قلبی[ نیت با مسلمانان عموم

 ).۲۷۵/ ۲۵( الفتاوی

 و آموزش در داران روزه برخی که است این اشتباھات از دیگر یکی -۶
 آنان که گمان این به کنند، می کاری کم کودکان برای روزه عبادت تمرین
 بلوغ از پیش روزه به کودکان دادن عادت که حالی در نیستند، مکلف

 تا دھیم می دستور آنان به بگیرند خو روزه به آنکه برای یعنی است مستحب
 بنت ربیع از که چرا باشند داشته را اش توانایی اگر ویژه به بگیرند، روزه
 و داشتیم می وا روزه به را خود کودکان ما: «گفت که است نقل معوذ

 گریه غذا برای آنان از یکی ھرگاه ساختیم، می بازی اسباب پنبه با برایشان
 متفق( »رسید می فرا افطار وقت تا دادیم می او به را بازی اسباب آن کرد می

 ).علیه

داران در ماه رمضان مرتکب  اشتباهاتی که برخی روزه
 شوند می

 کردن دنبال برای رمضان بافضیلت اوقات دادن ھدر اشتباھات، از یکی -۷
 این که است مبتذل ھای سریال و ترانه و موسیقی و تلویزیونی مسابقات

 پاداش و اجر دار روزه شود می باعث و است ایمان ضعف موجب شک بدون
. بدھد کف از بیاورد دست به مبارک ماه این در توانست می که را بسیاری
 است ارزش بی آنچه با است بھتر را آنچه مسلمان یک است ممکن چگونه
 و دعا و ذکر و قرآن قرائت و طاعت در رمضان ساعات است الزم کند؟ عوض

 غنیمت علم مجالس حضور و مسجد در ماندن و مفید ھای کتاب خواندن
 .آید دست به بزرگ ماه این در بسیاری پاداش تا شود، شمرده
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 رمضان در شرعی عذر بدون که است این داران روزه برخی اشتباه دیگر -۸
 صلی ـ پیامبر که آمده حدیث در و است حرام کار این که گیرند نمی روزه
 پشت با که دید را گروھی ـ است حق که ـ خود رویای در ـ وسلم علیه الله

 »ھستند؟ کسانی چه ھا این: «فرمود. ھستند آویزان جھنم در پاھایشان
 کردند می افطار روزه پایان از پیش که ھستند کسانی ھا این: شد گفته

 پایان از پیش اما گرفتند می روزه که است کسانی حال این اگر). بخاری(
 روزه اصال که کسانی عذاب خوردند، می را شان روزه عذر بدون روزه
 چیست؟ گیرند نمی

 به دیر مغرب نماز برای افطار به مشغولیت سبب به داران روزه از بعضی -۹
 بود چنین ـ وسلم علیه الله صلی ـ پیامبر سنت که حالی در روند، می مسجد

 چند با نبود رطب اگر و کرد، می افطار رطب دانه چند با نماز از پیش« که
 چیز با تواند می دار روزه. »نوشید می آب جرعه چند نبود اگر و خرما دانه

 شک بدون. کند کامل را غذایش نماز از بعد سپس و کند افطار کمی
 .دارد بزرگی بسیار فضیلت امام با ھمراه نماز االحرام تکبیرة به رسیدن

 کنند می روی زیاده نوشیدن و خوردن در افطار ھنگام داران روزه برخی -۱۰
 حدیث در. شود می تراویح نماز از شدن مشغول و و سنگینی باعث این که

 آدم فرزند برای نکرده؛ پر شکمش از بدتر را ظرفی آدم فرزند: «است آمده
 .»است کافی کند محکم را پشتش که اندک ی لقمه چند

 و عطر از استفاده کنند می فکر اشتباه به داران روزه از بعضی -۱۱
 مستحب بر مبنی که احادیثی اما است، مکروه رمضان روزِ  در خوشبویی

 ـ وسلم علیه الله صلی ـ پیامبر از اوقات ی ھمه در عطر از استفاده بودن
 برای عطری ھر از استفاده بنابراین کند، می رد را اشتباه گمان این شده وارد
 .است بالمانع دار روزه
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 آن از و شود زخم بدنشان از جایی اگر کنند می فکر داران روزه برخی -۱۲
 باعث خون شدن خارج که حالی در شده باطل شان روزه شود خارج خون

 صورت به خون اگر یعنی. باشد زیاد و عمد به آنکه مگر شود نمی روزه بطالن
 گرفته آزمایش برای که خونی مانند بود کم آنکه یا شد خارج عمد غیر
 باطل را روزه مسکن آمپول ھمینطور. شود نمی روزه بطالن باعث شود، می

 باطل را روزه نیست نوشیدن و خوردن حکم در که آمپولی. کند نمی
 .شود استفاده شب ھنگام به احتیاط روی از است بھتر ھرچند کند نمی

 رکعت یازده از پس اما خوانند می امام ھمراه را تراویح نمازگزاران بعضی -۱۳
 سنت خالف را امام کار زیرا خوانند نمی آن از بیشتر و شوند می جدا امام از

 ـ الله رسول زیرا بدھند دست از را بزرگی اجر شود می باعث این و دانند، می
 نمازش امام تا ایستد نماز به امام با ھرکه: «فرماید می ـ وسلم علیه الله صلی

 و »شود می نوشته] کامل[ شب یک نماز پاداش برایش برساند پایان به را
 گناھان ایستد نماز به احتساب و ایمان روی از را رمضان ھرکه: «فرماید می

 .»شود می آمرزیده اش گذشته

 بینند می وقتی عشاء نماز به رسیدن دیر صورت در نمازگزاران از برخی -۱۴
 اند رسیده دیر که نمازگزارانی دیگر با ھمراه کرده شروع را تراویح نماز امام

 این درست. است اشتباه این و خوانند، می دیگر جماعت یک جدا صورت به
 سالم از پس و بخوانند نماز امام سر پشت عشاء فرِض  نماز نیت به که است
 .دھند ادامه را دیگر رکعت دو امام

 دیگر یا قنوت از پس که است این نمازگزاران برخی اشتباھات از یکی -۱۵
 ـ الله رحمه ـ جبرین ابن شیخ. کشند می صورت به را خود دست دعاھا

 وارده احادیثی] دعا از پس[ صورت به کشیدن دست ی درباره: «گوید می
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 اما نیست سنت کار این بر مداومت بنابراین است، ضعیف اش ھمه اما شده
 .»ندارد اشکالی دھد انجام را آن گاھی اگر

 به وقتش از را عصر یا ظھر نماز خواب، سبب به داران روزه برخی -۱۶
 : فرماید می متعال الله که حالی در اندازند، می تاخیر

ِينَ  ٤ّلِۡلُمَصلَِّ�  فََوۡ�لٞ ﴿  ]۵-۴: ماعون[ ﴾ُهۡم َعن َصَ�تِِهۡم َساُهونَ  ٱ�َّ
 ). غافلند نمازشان از که آنانی) ۴( نمازگزاران بر وای پس(

 است؟ بھتر نماز کدام: شد پرسیده ـ وسلم علیه الله صلی ـ پیامبر از و
 اول در نماز: «دیگر روایت در و »باشد وقتش در که نمازی: «فرمود
 و روز در تنبلی و خواب برای فرصتی را رمضان دیگر بعضی. »وقتش

 روز چند این که حالی در دانند، می شب ھنگام به گذرانی خوش و نشینی ھم
 .غافالن غفلِت  و طاعت اھل طاعت بر است شاھدی اندک

 اھمیت کردن افطار زود به که است این داران روزه برخی اشتباه -۱۷
 پس اند خوابیده چون یا نباشند تشنه یا گرسنه است ممکن یعنی دھند، نمی

 این سنت. است اشتباه کار این که کنند می افطار اذان از بعد یا مغرب از
 مغرب نماز وقت شدن وارد از ھرگاه و کند عجله افطار در دار روزه که است

: فرماید می ـ وسلم علیه الله صلی ـ الله رسول زیرا نماید، افطار شد مطمئن
 و) علیه متفق( »ھستند نیکی و خیر بر کنند عجله افطار در وقتی تا مردم«

 از برخی. »کنید تاخیر سحری در و بخورید زود را افطار: «فرماید می
 اذان پایان تا احتیاط برای اما شنوند می را موذن صدای نیز داران روزه

 توان می خورشید غروب با زیرا نیست، درست این که خورند نمی چیزی
 .کرد افطار
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 در دعا آنکه حال کنند، می غفلت افطار ھنگام در دعا از مردم از بعضی -۱۸
 کسانی جمله از دار روزه. دارد بسیاری فضیلت و است سنت افطار ھنگام
 دعایی از افطار ھنگام در دار روزه ھر و شود نمی رد دعایشان که است

: فرماید می ـ وسلم علیه الله صلی ـ الله رسول. است برخوردار مستجاب
 به( »مسافر دعای و دار، روزه دعای و پدر، دعای: شود نمی رد دعا سه«

 الظمأ، ذھب: «بگوید را دعا این افطار از پس که است سنت و) احمد روایت
 ان و شد تر ھا رگ و رفت تشنگی( »الله شاء إن األجر وثبت العروق، وابتلت
 ).ابوداود روایت به( »شد ثبت آن پاداش شاءالله

 که است این رمضان در شیرده یا آبستن زنان از برخی اشتباھات از -۱۹
 روزه. است اشتباه این و گیرند نمی روزه رمضان ماه در ضرورت بدون

 برایشان روزه کنند احساس که است جایز وقتی تنھا بانوان این برای نگرفتن
 خطرناک نوزادشان و جنین یا خودشان سالمتی برای یا دارد شدید مشقت

 خطرناک فرزندشان یا آنان برای را روزه اعتمادی مورد پزشک یا است
 .دھد تشخیص

 ترک مورد در اما دھند می اھمیت بسیار رمضان ی روزه به افراد برخی -۲۰
 از بعد و خوانند می نماز رمضان ماه در فقط یا کنند، می انگاری سھل نماز

 سر را نمازھا رمضان ماه در نیز برخی. کنند می ترک را نماز دوباره رمضان
 که کنند می انگاری سھل مورد این در رمضان از پس و خوانند می وقتش

 .است اشتباه ھمه ھا این

 زود خیلی یا دھند نمی اھمیت سحری خوردن به داران روزه از ای عده -۲۱
 از قبل تا سحری انداختن تاخیر به سنت، که حالی در خورند می سحری

 سحری آن مانند یا خرما مانند کم چیزی با شخص اگر حتی است فجر اذان
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 بر ھمچنان من امت: «فرماید می ـ وسلم علیه الله صلی ـ الله رسول. کند
 .»اندازند تاخیر به را سحری و کنند تعجیل افطار در که وقتی تا ھستند خیر

 برسد پایان به شان ماھیانه عادت صبح اذان از پیش اگر بانوان برخی -۲۲
 روزه توانند نمی و نیست واجب برایشان روزه غسل از قبل تا کنند می فکر

 نیز روزه ماھیانه عادت پایان مجرد به و است اشتباه این که حالی در بگیرند
 ھنگام به خون اگر: «گوید می ـ الله رحمه ـ جبرین ابن شیخ. شود می واجب
 تواند می و است صحیح اش روزه یابد پایان آن از پیش کمی یا فجر طلوع
 درست اش روزه کند غسل صبح اذان از پس اگر حتی و بگیرد، فرض ی روزه

 .»نیست روزه صحت شرط جنابت یا حیض غسل زیرا است،

 یا خورند می عمد به صبح اذان ھنگام در داران روزه از بعضی -۲۳
 پس یا فجر نماز برای اذان: «گوید می ـ الله رحمه ـ  عثیمین ابن. نوشند می

 که است واجب باشد فجر طلوع از پس اگر. آن از پیش یا است فجر طلوع از
 ـ پیامبر زیرا بکشد، نوشیدن و خوردن از دست اذان شنیدن مجرد به انسان
 پس دھد می اذان شب ھنگام به بالل: «فرماید می ـ وسلم علیه الله صلی

 گوید نمی اذان او زیرا بشنوید، را مکتوم ام ابن اذان آنکه تا بنوشید و بخورید
 اذان فجر طلوع با موذن دانی می اگر بنابراین »کند طلوع صبح آنکه تا

 و »بکشی دست نوشیدن و خوردن از اذان شنیدن مجرد به باید گوید می
 : فرماید می تعالی و سبحانه الله ھمیطور

ْ وَ ﴿ ْ َوُ�ُوا ُ�وا َ لَُ�ُم  ٱۡ�َ ٰ يَتَبَ�َّ ۡ�َيُض  ٱۡ�َۡيُط َح�َّ
َ
ۡسَودِ  ٱۡ�َۡيِط ِمَن  ٱۡ�

َ
مَِن  ٱۡ�

 ]۱۸۷: بقره[ ﴾ٱۡلَفۡجرِ 
] شب[ سیاه ریسمان از صبح سفید ریسمان آنکه تا بیاشامید و بخورید و(

 ). شود آشکار برایتان
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 وارد رخصت این سنت در اما است، فجر اذان ھنگام شدن آشکار این وقت و
 شنید را اذان حال این در و دارد دست در نوشیدنی یا غذا کسی اگر که شده

 ).ابوداوود روایت به( بخورد یا بنوشد را آن

 که ببینند را کسی اگر داران روزه برخی که است این اشتباھات دیگر از -۲۴
 او به نوشد می یا خورد می فراموشی روی از رمضان روز در] جمع میان در[

 یادآوری را او که است آن واجب و است اشتباه این و گویند نمی چیزی
 که ببیند را مسلمانی که کسی: «گوید می ـ الله رحمه ـ باز بن شیخ. کنند

 دھد می انجام را روزه ھای کننده باطل از یکی یا خورد می رمضان روز در
 است منکر یک رمضان روز در مساله این اظھار زیرا نماید انکار را او کار باید

 محارم نمودن آشکار برای مردم تا باشد، معذور اصل در صاحبش اگر حتی
 ).۱۱۸۶: الدعوة مجلة( »نیابند جرات فراموشی ی بھانه به رمضان روز در

 عالج قابل غیر بیماری یا باال سن سبب به که مردم از برخی -۲۵
 ھمان دھند غذا بینوا یک به روز ھر مقابل در باید و بگیرند روزه توانند نمی
 و است اشتباه کارشان این که حالی در دھند می غذا مسکین سی به ماه اول

 این در. آن از پیش نه باشد فطر از پس باید بینوایان به دادن غذا یعنی فدیه
 آخر در یا دھند غذا مسکین یک به روز ھر برای توانند می افراد این صورت

 چنانکه دھد غذا آنان به و کند یکجا را مستمند سی آن از پس یا رمضان ماه
 .کرد می چنین ناتوانی و پیری ھنگام به مالک بن انس

 این به دارند گرفتن روزه قصد که را خود دختران داران روزه برخی -۲۶
 است ممکن که حالی در دارند، می باز کار این از ھستند بچه ھنوز که بھانه

 این در وی از آنکه بدون باشد رسیده بلوغ و ماھیانه عادت سن به دختر آن
 از بسیاری: «گوید می ـ الله رحمه ـ جبرین ابن شیخ. کنند سوال باره

 اما شود می آغاز شان ماھیانه عادت سالگی یازده یا ده سن در دختران
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 حساب به کودک را آنان و کنند می انگاری سھل مورد این در شان خانواده
 وقتی دختر زیرا است اشتباه کار این که کنند نمی روزه به ملزم و آورند می
 »شود می جاری وی بر تکلیف احکام و شده بالغ رسید ماھیانه عادت سن به
 ).الصیام فتاوی(

 دارای را مو یا دست در حنا از استفاده روزه ھنگام در زنان برخی -۲۷
 دار روزه غیر و دار روزه برای حنا از استفاده آنکه حال دانند، می اشکال

 در حنا از استفاده: «گوید می ـ الله رحمه ـ عثیمین ابن شیخ. ندارد اشکالی
 و سرمه ھمانند ندارد؛ آن بر تاثیری و نشده روزه بطالن باعث روزه ھنگام
 ایجاد مشکلی روزه برای ھا این ی ھمه که چشم ی قطره و گوش ی قطره
 ).الدرب علی نور فتاوی( »سازد نمی باطل را آن و کند نمی

 روزه بیماری یا مسافرت سبب به که مردم از برخی اشتباھات از یکی -۲۸
 نوشیدن و خوردن در مردم راهِ  در یا اتوموبیل در که است این نیستند

 چیزی دیگران مقابل و شوند ای مغازه وارد شاید و کنند می انگاری سھل
 برابر در رمضان ماه حرمت نھادن پا زیر و اشتباه کار این که حالی در بخورند

 شاید و برند بد گمان آنان به نسبت دیگران شود باعث بسا چه و است مردم
. یابند جرات عام مأل در خواری روزه بر دارند ضعیفی ایمان که برخی

 .سازد آشکار را آن نباید نیست روزه عذر روی از که کسی بنابراین

 مزه از روزه شدن باطل ترس از روزه اثنای در دار روزه بانوان بعضی -۲۹
 اگر روزه حال در غذا کردن مزه آنکه حال کنند، می خودداری غذا کردن

 ابن شیخ. ندارد اشکالی باشد غذا بردن فرو بدون و زبان طریق از فقط
 حین در[ نیاز روی از غذا کردن مزه: «گوید می ـ الله رحمه ـ جبرین
 تا دھد قرار زبان نوک روی بر را غذا که صورت این به ندارد، اشکالی] آشپزی
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 باعث این و... برد فرو را آن از چیزی نباید اما بداند، را غذا شوری یا شیرینی
 ).الصیام فتاوی( »شود نمی اش روزه بطالن

 حال در که است این شوند می مرتکب داران روزه برخی که اشتباھی -۳۰
 کار این کنند گمان شاید و دانند می دار مشکل را مسواک از استفاده روزه
 علیه الله صلی ـ الله رسول بلکه نیست درست این اما. کند می باطل را روزه

 دادم می دستور شدم نمی امتم بر گیری سخت باعث اگر: «فرماید می ـ وسلم
 ـ پیامبر: «گوید می بخاری امام). علیه متفق( »بزنند مسواک نماز ھر ھنگام

 ابن شیخ و »اند نکرده استثنا دیگران از را دار روزه ـ السالم و الصالة علیه
 شود، نمی باطل مسواک با دار روزه ی روزه: «گوید می ـ الله رحمه ـ عثیمین

 اما »است سنت شب یا روز وقت ھر در دیگران و او برای کار این بلکه
 لیمو، یا نعنا طعم مثال ھستند دار طعم که امروزی ھای مسواک از استفاده

 که ھستند طعم دارای مسواک بر عالوه زیرا نیست جایز روزه ھنگام در
 .»برسد شکم به شاید

 خورشید غروب به و دھند نمی اذان ھوا نشدن تاریک تا موذنان برخی -۳۱
 عبادت به نسبت احتیاط برای کار این خودشان گمان به و کنند نمی اکتفا
 کامل غروِب  ھنگام که است این سنت زیرا است سنت مخالف این اما است،

: گوید می ـ الله رحمه ـ تیمیه ابن االسالم شیخ. شود داده اذان خورشید
 و کند می افطار دار روزه شد پنھان دید از کامال] خورشید[ قرص ھرگاه«

 ).۲۱۵/ ۲۵: الفتاوی مجموع( »نیست مھم افق در مانده باقی شدید سرخی

 به را آنان کسی اگر که است این داران روزه برخی اشتباھات از یکی -۳۲
 نزد انسان اگر که است این سنت. کنند نمی دعا برایش کرد دعوت افطار

َطرَ : «بگوید را دعا این کرد افطار کسی
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 یا) شوند نازل شما بر مالئکه و بخورند را شما غذای نیکان و کنند افطار

ُهمَّ : «بگوید
َّ
ُهمْ  بَارِكْ  الل

َ
َتُهْم، �ِيَما ل

ْ
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ْ
ُهْم، َواغ

َ
 خداوندا: (یعنی »َوارمَْحُْهمْ  ل

 قرار خود رحمت و مغفرت مورد را آنان و ده برکت شان روزی در برایشان
 ).مسلم روایت به) (ده

 صدای با تراویح نماز ھنگام در که است این نمازگزاران برخی اشتباه -۳۳
 بر دال قرآن قرائت ھنگام در گریه شک بدون. کنند می گریه بلند

 و دیده بسیار اما است، نیک بسیار و قرآن شنیدن از نمازگزار تاثیرپذیری
 فریاد بلند صدای با نماز ھنگام در نمازگزاران برخی که شده شنیده

 نمازگزاران دیگر حواس شدن پرت باعث و زنند می ضجه یا کشند می
 ـ وسلم علیه الله صلی ـ پیامبر ی گریه توصیف در صحابه. شوند می
 دیگ شدن رو زیر مانند صدایی ایشان ی سینه از گریه سبب به: «گویند می
 فریاد قنوت دعای ھنگام در که نمازگزاران برخی اشتباه ھمینطور و »آمد می
 : فرماید می متعال الله آنکه حال کنند، می بلند را خود صدای و کشند می

﴿ ْ  ]۵۵: اعراف[ ﴾ٱلُۡمۡعَتِدينَ َ� ُ�ِبُّ  ۥۡفيًَةۚ إِنَّهُ وَخُ  َر�َُّ�ۡم تََ�ُّٗ�  ٱۡدُعوا
 دوست را گذرندگان حد از او که بخوانید پنھانی و زاری به را پروردگارتان(

 ).ندارد

 صلی ـ الله رسول گفتند، تکبیر بلند صدای با اصحاب از برخی که ھنگامی و
 را غایبی یا گنگ شما که نگیرید سخت خود بر: «فرمود ـ وسلم علیه الله

 ).علیه متفق( »خوانید نمی

 شدند احتالم دچار روزه حال در اگر کنند می گمان داران روزه بعضی -۳۴
 باعث خواب ھنگام به منی خروج که حالی در است، شده باطل شان روزه

 است کافی تنھا و نیست انسان خود دست به چراکه شود نمی روزه بطالن
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 ـ باز ابن امام. کند غسل جنابت برای کرد مشاھده را منی آثار که صورتی در
 دار روزه اختیار به زیرا کند نمی باطل را روزه احتالم: «گوید می ـ الله رحمه
 مجموع( »دھد انجام جنابت غسل باید ببیند را آب که صورتی در و نیست
 ).متنوعة ومقاالت فتاوی

 در که است این تراویح نماز به رفتن ھنگام در بانوان برخی اشتباه -۳۵
. روند می مسجد به اند پوشیده نامناسب ھای لباس و اند زده عطر که حالی

 مسلمان زن. شود می مردان توجه جلب باعث فتنه ایجاد بر عالوه کار این
 علیه الله صلی ـ پیامبر. کند خودداری کار این از گناه از دوری برای باید

 و زینت بدون باید: «فرماید می نماز برای زنان شدن خارج ی درباره ـ وسلم
 استفاده بویی خوش که زنی ھر: «فرماید می بلکه و ،»بیایند بیرون عطر
 .»نشود حاضر عشاء نماز در ما با کرده

 شوند می متحمل که مشقتی و شدید بیماری وجود با داران روزه برخی -۳۶
 متعال الله و نیست درست کار این آنکه حال کنند، می شرم نگرفتن روزه از

 باعث یا است سخت برایش روزه که مریضی به و نموده رفع مردم از را حرج
 و نگیرد روزه داده اجازه شود می درمانش در تاخیر یا اش بیماری شدن بدتر
 :فرماید می متعال الله. آورد جای به را قضایش بعدا

ۡهرَ َ�َمن َشِهَد مِنُ�ُم ﴿ ٞ  ٱلشَّ ة ٰ َسَفرٖ فَعِدَّ ۡو َ�َ
َ
 ّمِنۡ  فَلَۡيُصۡمُهۖ َوَمن َ�َن َمرِ�ًضا أ

يَّا�ٍ 
َ
َخرَ  �

ُ
 ]۱۸۵: بقره[        ﴾أ

 یا بیمار که ھر و بگیرد، روزه باید کند درک را ماه این شما از کس ھر پس(
 ]).بگیرد روزه را[ دیگر روزھای از تعدادی] آن شمار به[ است سفر در

 مانند، می غافل موذن به دادن پاسخ از افطار سبب به داران روزه برخی -۳۷
 را اذان ھرگاه: «فرماید می ـ وسلم علیه الله صلی ـ پیامبر که حالی در
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 در شود می). علیه متفق( »کنید تکرار را گوید می موذن آنچه مانند شنیدید
 .اعلم والله کرد، تکرار موذن ھمراه را اذان افطار حین

 روزه به را خود راه سختی وجود با سفرو ھنگام در داران روزه از بعضی -۳۸
 افطار یا باشد روزه رمضان ماه در دارد اجازه مسافر آنکه حال دارند، می وا

 : نیست خارج حالت سه از وضعیتش و کند

 که کسی برای گرفتن روزه حال این در است، آسان برایش روزه اگر -۱
 فرموده متعال الله که چرا است نگرفتن روزه از بھتر دارد را اش توانایی

 : است

ن تَُصوُمواْ َخۡ�ٞ ﴿
َ
 ]۱۸۴: بقره[ ﴾َ�ۡعلَُمونَ  ُكنُتمۡ  إِن لَُّ�مۡ  َوأ

 ). دانستید می اگر است، بھتر شما برای باشید روزه اگر و(

 که چرا نگیرد، روزه است بھتر است سخت برایش روزه که صورتی در -۲
 : فرماید می متعال الله

ُ َ� يَُ�ّلُِف ﴿  ]۲۸۶: بقره[ ﴾َ�ۡفًسا إِ�َّ وُۡسَعَها ٱ�َّ
 ). سازد نمی مکلف توانش اساس بر جز را نفسی ھیچ الله(

 دارد دوست الله: «فرماید می ـ وسلم علیه الله صلی ـ الله رسول و
 عمل ھایش عزیمت به دارد دوست که ھمانطور شود، برگرفته ھایش رخصت

 نیکی از سفر حال در روزه: «فرماید می و) حبان ابن روایت به( »شود
 ). علیه متفق( »نیست

 نگرفتن روزه و گرفتن روزه میان نیست آور مشقت برایش روزه اگر -۳
 الله صلی ـ الله رسول از که است روایت اسلمی حمزه از زیرا دارد، اختیار

. بود روزه اھل بسیار وی »بگیرم؟ روزه سفر در آیا: «پرسید ـ وسلم علیه
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 اگر و بگیر روزه خواستی اگر: «داد پاسخ ـ وسلم علیه الله صلی ـ پیامبر
: گوید می ـ عنه الله رضی ـ انس و) بخاری روایت به( »کن افطار نخواستی

 نه پس رفتیم، می مسافرت به ـ وسلم علیه الله صلی ـ پیامبر با ھمراه ما«
 بر نبودند روزه که آنانی نه و گرفت می ایراد نبود روزه که کسی از دار روزه
 ).علیه متفق( »گرفتند می عیب داران روزه

 به مثال برای کنند، نمی پایبندی روزه اخالق به داران روزه برخی -۳۹
 پرخاشگری و بددھنی رمضان روز ھنگام در و شوند می خشمگین سرعت

 پس است، ِسَپر روزه: «فرماید می ـ وسلم علیه الله صلی ـ پیامبر. کنند می
 ھرگاه و نگوید، ناسزا و نکند بددھنی بود شما از کسی ی روزه روزِ  ھرگاه
 و) علیه متفق( »ام روزه من: بگوید کرد بددھنی یا گفت بد او به کسی

 تشنگی و گرسنگی جز نصیبی اش روزه از که داری روزه بسا چه: «فرماید می
 ی روزه یعنی بلکه و نیست، نوشیدن و خوردن از دوری فقط روزه. »ندارد

 .بد اخالق و فحش از زبان ی روزه و گناھان انجام از بدن اعضای

 آب شان روزه شدن باطل ترس از روزه ھنگام در داران روزه بعضی -۴۰
 دھن آب کردن زیر! کنند می تف ھم سر پشت و بلعند نمی ھم را خود دھن
 که طوری را آن باید باشد غلیظ سینه خلط اگر فقط ندارد، اشکالی ھیچ

 .کرد تف دیگر چیزی یا دستمال در صدا بدون نشود دیگران اذیت باعث

 از را آسم مخصوص اسپری دارند آسم بیماری که داران روزه برخی -۴۱
 عثیمین ابن شیخ. کنند نمی استفاده روزه ھنگام در روزه شدن باطل ترس

 است، جایز دار روزه برای اسپری نوع این از استفاده: «گوید می ـ الله رحمه ـ
 معده به اسپری این زیرا رمضان غیر یا باشد رمضان ی روزه کند نمی فرقی
 باعث آن ویژگی سبب به و رسد می ریه و تنفسی مجاری به بلکه و رسد نمی

 به بنابراین. کند تنفس عادی طور به بتواند انسان تا شود می آن شدن باز



 داران اشتباهات روزه  ۲۰

 از برخی اینکه ھمینطور). الدعوة کتاب( »نیست نوشیدن و خوردن معنای
 کنند نمی سرمه یا کنند نمی استفاده روزه در گوشی یا چشمی ی قطره

 باطل را روزه کارھا این از یک ھیچ که است این صحیح. است اشتباه
. ھستند روزه مباحات جزو علما صحیح قول اساس بر موارد این و کند نمی
 تکرار صورت در زیرا دارد اشکال روزه ھنگام در بینی ی قطره از استفاده تنھا

 .رسید خواھد معده و حلق به

 را تراویح نماز که است این داران روزه برخی اشتباھات از یکی -۴۲
 قیام عظیم اجر از نتیجه در و خوانند می را آن از قسمتی تنھا یا خوانند نمی

: فرماید می ـ وسلم علیه الله صلی ـ الله رسول. شوند می محروم رمضان
 اش گذشته گناھان ایستد نماز به احتساب و ایمان روی از را رمضان ھرکه«

 و ـ وسلم علیه الله صلی ـ پیامبر و). بخاری روایت به( »شود می آمرزیده
 و مغفرت اسباب از و پروردگار به بنده نزدیکی باعث که را نماز این خلفایش

 ی نشانه نماز این ترک. اند آورده جای به است بنده برای الله محبت
 .است محرومیت

 خرما دانه یک ھنوز که است این داران روزه برخی اشتباھات دیگر از -۴۳
 ھم سیگار نخ یک آن از پس سریع که اند ننوشیده آب کمی یا اند نخورده
 ھم برخی. حرام با افطار یعنی این! است آماده قلیانشان یا کنند می روشن

 دادن گوش یا مشاھده به آن از پس فوری و کنند می افطار پروردگار نعمت با
 و روزه به زدن ضربه باعث ھمه ھا این. شوند می مشغول تلویزیون از حرام

 .شود می رمضان عبادت

 وقتی و دانند نمی را سجود و رکوع در وارده اذکار نمازگزاران بعضی -۴۴
 سبحان« و »العظیم ربی سبحان« فقط کند می طوالنی را سجده و رکوع امام
: جمله از بگویند، را اذکار دیگر آنکه بدون کنند می تکرار را »االعلی ربی
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وٌس، ُسبُّوحٌ « دُّ
ُ
ئَِ�ةِ  َربُّ  ق

َ
َمال

ْ
وِح  ال ُهمَّ  ُسْبَحانََك « و »َوالرُّ

َّ
 َوحِبَْمِدكَ  َر�ََّنا الل

ُهمَّ 
َّ
ِفرْ  الل

ْ
وِت، ِذي ُسْبَحانَ « و »يِل  اغ

ُ
ك

َ
َمل

ْ
َرَبُوِت، ال ِكرْبِ�َاءِ  وَاجلْ

ْ
َعَظَمةِ  َوال

ْ
. »َوال

 ُسْبَحانَ : «شود گفته بار سه وتر نماز سالم از پس که است سنت ھمینطور
َملِِك 

ْ
وِس  ال ُقدُّ

ْ
 .»ال

 به قرآن تراویح ھنگام که است این نمازگزاران برخی اشتباھات از یکی -۴۵
 نیست مشروع کار این اما کنند، می گیری پی را امام قرائت و گیرند می دست

 دستور وی به امام که نفر یک برای تنھا. نشده نقل سلف از یک ھیچ از و
. گیرد دست به قرآن نماز ھنگام است جایز کند بازگو را اشتباھاتش تا داده

 نمازگزار شود می باعث نماز ھنگام در ضرورت بدون قرآن گرفتن دست به
 ھمینطور و ببندد دست درستی به حتی و کند نگاه گاه سجده به نتواند
 امام قرائت به سپردن گوش است مشروع آنچه. است بسیار حرکت باعث
 :فرماید می تعالی و سبحانه الله چنانکه است، سکوت با ھمراه

ْ فَ  ٱۡلُقۡرَءانُ �َذا قُرَِئ ﴿ نِصُتواْ لََعلَُّ�ۡم تُرَۡ�ُونَ  ۥَ�ُ  ٱۡسَتِمُعوا
َ
 ]۲۰۴: اعراف[ ﴾َوأ

 مورد که امید مانید؛ خاموش و دھید فرا گوش شود خوانده قرآن چون و(
 ).گیرید قرار رحمت

 رمضان ماه آغاز عبادت برای که است این نمازگزاران از خیلی اشتباه -۴۶
 نمازگزار از پر مسجدھا رمضان ماه آغاز در بینی می و دارند بسیاری شوق
 روزھای گذشت با کم کم اما ھستند، قرآن خواندن حال در ھا خیلی و است

 امر را ما خداوند آنکه حال. شود می کم نمازگزاران جمعیت از رمضان ماه
 :کنیم پیشه صبر او عبادت بر مرگ ھنگام تا نمود

�َِيَك  ٱۡ�ُبدۡ وَ ﴿
ۡ
ٰ يَأ  ]۹۹: حجر[ ﴾ٱۡ�َقِ�ُ َر�ََّك َح�َّ

 ).رسد فرا مرگت آنکه تا کن عبادت را پروردگارت و(
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 و. »چند روزھایی: «که نموده توصیف چنین را رمضان ماه متعال خداوند و
 بر گذشت می رمضان روزھای از چه ھر ـ وسلم علیه الله صلی ـ پیامبر

 .شد می افزوده شوقشان و عبادت

 و غذا کردن آماده مشغول آشپزخانه در چنان دار روزه بانوان برخی -۴۷
 ھم دقایقی و رسد می پایان به حتی و دھد می مغرب اذان که شوند می افطار

 این سنت زیرا است سنت خالف کار این. اند نکرده افطار ھنوز و گذرد می
 و بخورد خرما دانه یک تواند می او. گیرد صورت تعجیل افطار در که است

: فرماید می ـ وسلم علیه الله صلی ـ الله رسول. دھد ادامه کارش به سپس
 و »ھستند نیکی و خیر بر ھمچنان کنند عجله افطار در که وقتی تا مردم«

 افطار در مردم که وقتی تا است پیروز و آشکار ھمچنان دین: «فرماید می
 .»اندازند می تاخیر به را افطار نصرانیان و یھودیان زیرا کنند عجله

 باعث عمد غیر استفراغ کنند می گمان اشتباه به داران روزه برخی -۴۸
 که است این درست. نیست صحیح این اما شود، می شان روزه بطالن

 الله صلی ـ الله رسول. کند نمی باطل را روزه نباشد عمد به اگر استفراغ
 ندارد قضا شده غالب او بر استفراغ که کسی: «فرماید می ـ وسلم علیه

 جای به را قضا باید کرد استفراغ عمد به آنکه و) شود نمی باطل اش روزه(
 کردن بو با حلق داخل به کردن دست با مثال عمد به ھرکس یعنی. »آورد
 اما شده، باطل اش روزه کند استفراغ عوامل دیگر و نیست خوشایند آنچه

 ادامه را آن و است صحیح اش روزه کند استفراغ اراده بدون که کسی
 .دھد می

 تراویح نماز به را خود سال و سن کم کودکان زنان، یا مردان برخی -۴۹
 نمازگزاران دیگر برای و کرده صدا و سر مسجد در کودکان این و آورند می

 بین از و امام افتادن اشتباه به باعث بسا چه این و کنند می ایجاد مشکل
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 و نیست حرام مسجد به کودکان آوردن. شود می نمازگزاران خشوع رفتن
 ـ پیامبر ھمین برای و آورند می مسجد به خود با را کودکان صحابه حتی
 به نسبت شنید را کودکی ی گریه صدای که بار یک ـ وسلم علیه الله صلی

 خارج کنترل از مساله این گاه اما. کرد کوتاه را نماز و نمود دلسوزی مادرش
 در کلی طول به زنان نماز! شود می کودک مھد به تبدیل مسجد و شود می

 مسجد به خردسال کودکان آوردن که وقتی به رسد چه است بھتر خانه
 .شود مشکل باعث

 به و نشینند می مسجد در عصر یا ظھر نماز از پس داران روزه برخی -۵۰
 و قرآن قرائت از و شوند می مشغول بیھوده سخنان و خنده و گفتگو و گپ
 پرت باعث که زنند می حرف بلند صدای با چنان گاه و مانند می باز ذکر

 قرآن خواندن حال در که شوند می کسانی و نمازگزاران دیگر حواس شدن
 مسجد در و آیند می مسجد به تراویح نماز برای بانوان برخی نیز گاه. ھستند

 و گپ به نماز نزدیکی تا برخی و شوند می مشغول یکدیگر با زدن حرف به
 حال! برسد ھم مردان به صدایشان بسا چه و دھند می ادامه خود گفتگوی

 .بود پایبند وقار و آرامش جمله از آن آداب به مسجد در باید آنکه

 فرزندان به رمضان ماه در که است این ھا خانواده برخی دیگر اشتباه -۵۱
 و اند آمده تراویح نماز به خودشان پدر یا مادر بینی می و کنند نمی توجه خود
 این که فاسد، ھای کانال برابر در یا بازار در دختر و است خیابان در شان بچه
 فراموش را خود مسئولیت والدین که است این اصل. است بزرگی اشتباه کار

 به که کنند مشغول کاری به یا بیاورند مسجد به خود با را فرزندان و نکنند
 .ھاست آن سود

 مکه در را رمضان روزھای کنند می تالش مردم از برخی ھمینطور -۵۲
 از خبری وجود این با اما آیند، می الحرام الله بیت به عمره برای و بگذارنند
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 بازارھا در یا خوانند می نماز حرم در آیا که ندارند خود فرزندان و خانواده
 باشد داشته را خود فرزندان حواس پدر که است این اصل گذرانند؟ می وقت

 فرزندانش امور به و بماند خود سرزمین در است بھتر مادر، ھمینطور و
 .بپردازد

 نماز به دیر گاه و آیند می مسجد به عشاء نماز برای بانوان برخی -۵۳
گاھی جماعت نماز احکام به و رسند می  سالم امام ھمین برای ندارند؛ آ
 رکعت چند یا یک که حالی در دھند می سالم امام ھمراه نیز آنان و دھد می

 باید کنند شرکت جماعت نماز در خواھند می که بانوانی. اند داده دست از را
 دو یا رکعت یک اگر که صورت این به بیاموزند را جماعت احکام آن از قبل

 رکعتی دو یا یک و ندھند سالم امام سالم از پس اند داده دست از را رکعت
 صلی ـ پیامبر. دھند سالم و بخوانند تشھد سپس و بخوانند را اند نرسیده که
 جای به رسیدید که را نماز از مقدار ھر پس: «فرماید می ـ وسلم علیه الله

 آن برسد رکوع به که کسی. »کنید کامل را شده فوت شما از آنچه و آورید
 نماز به حال ھمین در و رفته رکوع به امام اگر یعنی آورده، دست به را رکعت

 امام رکوع به اگر اما ای، نداده دست از را رکعت آن رفتی رکوع به و رسیدی
 .بیاوری جای به امام سالم از بعد را رکعت آن باید نرسیدی

 نیست زکات مستحق که کسی به را مالشان زکات مردم از بعضی -۵۴
 یک به سال ھر را مالشان زکات دارند عادت که صورت این به دھند، می

 دیگر و شده بھتر شان مالی وضع خانواده آن اگر حتی دھند، می خانواده
 تنھا زکات مستحقان زیرا است اشتباه کاری چنین. نباشند زکات مستحق

 داد، زکات دسته ھشت این جز کسانی به نیست جایز و ھستند گروه ھشت
 نیز مردم از برخی. است جایز کسی ھر برای مستحب ی صدقه دادن اما

 ـ الله رحمه ـ تیمیه ابن. نیستند نماز اھل که دھند می کسانی به را زکاتشان
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» باشد آن مستحقان جزو اگر حتی داد نماز تارک به نباید را زکات: «گوید می
 .داد زکات وی به توان می کند توبه که صورتی در و

 وجود با اعتکاف سنت به توجه عدم داران روزه برخی اشتباھات از یکی -۵۵
 مھاجرت مدینه به وقتی از ـ وسلم علیه الله صلی ـ پیامبر. است توانایی

 و نکردند ترک ھرگز را رمضان آخر روز ده اعتکاف وفات، ھنگام تا فرمودند
 مردی. نمودند اعتکاف ایشان از پس ھمسرانشان و ایشان ھمراه اصحابشان

 بود خواھد عرش ی سایه در قیامت روز در باشد مسجد ی وابسته دلش که
 مشغول ذکر و تالوت و نماز به و نموده مسجد مالزمت که کسی به رسد چه

 است؟

 بسیار را قنوت دعای که است این تراویح امامان از برخی اشتباه -۵۶
 قنوت خواندن طوالنی این! کنند می سخنرانی دارند گویا کنند می طوالنی
 دعاھای. شود می نمازگزاران خستگی باعث آنکه بر عالوه است، سنت خالف
: فرمود می آنکه مانند بود، کوتاه و جامع ـ وسلم علیه الله صلی ـ پیامبر

 ومرافقة األتقیاء مع والحشر الشھداء وموت السعداء عیش أسألك إني اللھم«
 محشور و شھیدان مرگ و سعادتمندان زندگی تو از من خداوندا( »األنبیاء

ُهمَّ : «فرمود می یا ،)خواھانم را پیامبران ھمراھی و متقیان با شدن
َّ
  الل

ِّ
 إِ�

ُعوذُ 
َ
لِ  نِْعَمتَِك  َزوَالِ  ِمنْ  بَِك  أ َوُّ

َ
َجاَءةِ  اَع�َِيتَِك  َوحت

ُ
 »َسَخِطَك  ومََجِيعِ  نِْقَمتَِك  َوف

 ی ھمه و عافیتت برگشت و ات ناگھانی خشم و نعمتت زوال از خداوندا(
 ).برم می پناه تو به خشمت] عوامل[

 شوند، می مرتکب ارزش با ماه این در جوانان برخی که دیگری اشتباه -۵۷
 ھای جام و فوتبال به بودن مشغول سبب به تراویح نماز به توجھی بی

 در نشستن از بھتر خیلی اتفاقا و ندارد اشکالی فوتبال بازی. است رمضانی
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 از شدن مشغول باعث نیست درست اما است، ماھواره فاسد ھای کانال برابر
 .شود تراویح نماز در شرکت

 پایان شب ده قیام و تراویح نماز در تنبلی روی از داران روزه برخی -۵۸
 ھای شب دیگر یا ھفتم و بیست شب رسیدن با اما کنند، نمی شرکت رمضان

 تالش عبادت در ھستند قدر شب غالب گمان به که رمضان پایان ی دھه فرد
 شایسته و است رمضان پایانی شب ده از یکی قدر شب آنکه حال کنند، می

 صلی ـ پیامبر چنانکه کند، بسیار تالش شب ده این ی ھمه در انسان است
 عبادت در خود تالش بر رمضان پایانی ی دھه رسیدن فرا با ـ وسلم علیه الله
 کرد می بیدار عبادت برای را خود ھمسران و بست می ھمت کمر و افزود می

 نیز ایشان گرامی ی صحابه روش. گذراند می عبادت به را شب ی ھمه و
 .بود چنین

 روی از که است این رمضان در موذنان برخی اشتباھات از یکی -۵۹
 اما گویند، می تاخیر با را مغرب اذان و گویند می زودتر را صبح اذان احتیاط

 بی شده تعیین وقت ھمان در را اذان باید موذن و نیست درست کار این
 .بگوید تغییری ھیچ

 گمان اما اند شده پاک نفاس خون از آنکه با زایمان از پس زنان برخی -۶۰
 آورند جای به را روزه و نماز بتوانند تا بگذرد روز چھل حتما باید کنند می

 تعیین آن برای حداقلی اما است نفاس مدت حداکثر روز چھل آنکه حال
 مورد این در زنان و شود، پاک زایمان از پس روز چند زنی بسا چه و نشده

 و بخواند نماز تواند می نفاس خون یافتن پایان با بنابراین. ھستند متفاوت
 .بگیرد روزه

 امام یک سر پشت حتما را تراویح نماز دارند عادت نمازگزاران از بعضی -۶۱
 مسجد آن به رسیدن برای اما بخوانند دارد خوش صدایی که خصوص به
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 بسا چه و رسند می نماز به دیر ھم آخر و کنند می طی را طوالنی راھی خاص
 مردم شده مشاھده متاسفانه. دھند می دست از را رکعت چند یا رکعت یک
 مسیر در شاید و آیند می خاص مسجد یک به خواندن نماز برای فوج فوج
 بروند مسجد ھمان به دارند اصرار اما بگذرند مسجد چندین کنار از خود
 که است شیطان ھای فریب از یکی کار این اما برسند، نماز به دیر اگر حتی
 باز واجب چیز یک از واجب غیر کار یک سبب به شخص شود می باعث
 .بماند

 و لباس خرید صرف را رمضان پایانی بافضیلت روز ده مردم از ای عده -۶۲
 آن در قدر شب که را ھا شب این و کنند می عید مستلزمات دیگر و شیرینی

 از و است، ماه ھزار از بھتر که شبی دھند؛ می دست از راحتی به شده واقع
 ـ الله رسول که حالی در. مانند می باز قرآن تالوت و تھجد و قیام در شرکت

 عبادت در رسید می فرا رمضان پایانی ی دھه وقتی ـ وسلم علیه الله صلی
 به را شب و کرد می بیدار نماز برای را ھمسرانش و کرد می بسیاری تالش

 .کردند می چنین نیز صحابه و گذراند می عبادت

 اما است، خوبی کار این که کنند می دعا افطار ھنگام داران روزه برخی -۶۳
 تا دھند می ادامه دعا این به باز اذان شروع با برخی که اینجاست مشکل
 این سنت. است اشتباه کار جای این که رسد می پایان به اذان که جایی
 ـ وسلم علیه الله صلی ـ پیامبر. کند افطار اذان شنیدن با دار روزه که است

 نیکی و خیر بر کنند می شتاب افطار در که وقتی تا مردم: «فرماید می
 مردم که وقتی تا است پیروز و آشکار ھمچنان دین: «فرماید می و »ھستند

. »اندازند می تاخیر به را افطار نصرانیان و یھودیان زیرا کنند، عجله افطار در
 آن از پس یا افطار ھنگام یا افطار از پیش توان می دعا فضیلت ادراک برای
 .کرد دعا
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 اشتباهات مربوط به آخرین روز رمضان و سه روز عید

. کنند می انگاری سھل عید در تکبیر سنت مورد در مردم از بعضی -۶۴
 عید تکبیر ـ رمضان ۳۰ یا ۲۹ ـ عید از قبل روز غروب از که است این سنت

 گشتند می بازارھا در مردم به تکبیر یادآوری برای صحابه از برخی. شود آغاز
. گفتند می تکبیر آنان تکبیر با نیز مردم و گفتند می تکبیر بلند صدای با و

 :است فرموده و نموده امر تکبیر به متعال الله

﴿ ْ ةَ َوِ�ُۡكِملُوا ْ  ٱۡلعِدَّ وا ُ َ َوِ�َُكّ�ِ ٰ َما َهَدٮُٰ�ۡم َولََعلَُّ�ۡم �َۡشُكُرونَ  ٱ�َّ َ�َ﴾ 
 ]۱۸۵: بقره[
 به است کرده ھدایتتان آنکه پاس به را الله و کند تکمیل را] معین[ تعداد تا(

 ).کنید شکرگزاری که باشد و کنید ستایش بزرگی

ُ : «است چنین تکبیر بیان ی صیغه ، ا�َّ رَبُ
ْ
�

َ
ُ  أ ، ا�َّ رَبُ

ْ
�

َ
َ  ال أ

َ
، إِال إهِل ُ ُ  ا�َّ  وَا�َّ

، رَبُ
ْ
�

َ
ُ  أ ، ا�َّ رَبُ

ْ
�

َ
ِ  أ َْمدُ  َوِ�َّ  بلند صدای به را تکبیر باشند که جا ھر مردان »احلْ

 یکدیگر با سنت نشر در. گویند می تکبیر بلند به خانه در نیز زنان و گویند می
 .کنیم ھمکاری

 که طوری به کنند می انگاری سھل فطر زکات مورد در داران روزه برخی -۶۵
 کنند می آن ادای به موکل را شخصی یا و دھند می مستحق غیر به را آن یا

 ادای به موکل را خود فرزند بعضی مثال. ورزد نمی اھتمام کار این به که
 سر را کار این فرزند بسا چه و شوند نمی او گیر پی سپس کنند می فطر زکات
 نماز بین ما فطر زکات وقت سنت اساس بر که حالی در ندھد انجام وقت
 عید از زودتر روز دو یا یک را آن توان می و است، عید نماز تا عید روز صبح

 علیه الله صلی ـ الله رسول: «گوید می ـ عنھما الله رضی ـ عمر ابن. کرد ادا
 و کیلو دو تقریبا صاع ھر و...» نمود فرض را جو یا گندم از صاع یک ـ وسلم
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 باشد سرزمینی غالب غذای اساس بر باید فطر زکات. (ھست گرم چھارصد
 ).ما ھای سرزمین در برنج مثال. کند می زندگی آن در دار روزه در که

 فطر عید نماز به رفتن برای بخورند چیزی آنکه بدون مردم از برخی -۶۶
 از پیش انسان که است این سنت. نوشند می آب کمی تنھا یا کنند، می عجله
 چنانکه بخورد، خرما دانه ھفت یا پنج یا سه عید نماز برای شدن خارج
 .داد می انجام ـ وسلم علیه الله صلی ـ پیامبر

 به معمولی لباس ھمان با را عید روز که است این مردم برخی اشتباه -۶۷
 زیبا لباس و کنند می غسل تازه مسجد از بازگشت از پس و روند می عید نماز
 سنت خالف و اشتباه کار این! روند می بیرون دیدنی عید برای و پوشند می

 و کامل زینت و لباس بھترین با انسان که است چنین سنت زیرا است،
 .گردد علنی و آشکار اسالمی ی شعیره این تا برود عید نماز به بویی خوش

 عید نماز برای خانواده و فرزندان کردن بیدار مورد در مردم از بعضی -۶۸
 صلی ـ پیامبر که حالی در کنند می انگاری سھل عید نماز به آنان آوردن و

 ـ دختران و کودکان و مردان و زنان ـ مردم ی ھمه به ـ وسلم علیه الله
 شرعی عذر که زنانی به حتی و کنند، شرکت عید نماز در تا داد می دستور

. دھند گوش خطبه به و یابند حضور مصلی نزدیک در تا کرد می امر داشتند
 عید نماز به خروج برای را مردم ی ھمه باید سنت اجرای برای بنابراین
 .کنیم تشویق

 ورزند، می بخیلی خود فرزندان به نسبت عید روز در مردم از برخی -۶۹
 روز که عید روز به رسد چه است بد سال روزھای ی ھمه در بخل آنکه حال

 خانواده برای سخاوتمندی با روز این در است سنت و است، سرور و شادی
 کارھایی دیگر و تفریح و بازی و ھدایا شدن بدل و رد ھمینطور. شود خرج

 .دادند می انجام سلف که



 داران اشتباهات روزه  ۳۰

 دچار شرعی مسائل از بسیاری در رمضان از پیش تا مردم از برخی -۷۰
 آمدن با اما کنند می انگاری سھل طاعات در و ھستند کوتاھی و تقصیر

 با را خود ی رابطه و گیرند می پیش در را صالح راه و نموده توبه رمضان
 به رمضان که ھمین اما است، خوبی کار این که نمایند می اصالح خداوند

 باز گناھان انجام و نماز امر در انگاری سھل ھمان به دوباره رسید پایان
 آغاز برای دھد قرار سکویی را رمضان مسلمان که است آن واجب! گردند می

 ھمان به دوباره و عبادت برای استراحتگاه یک صرفا نه طاعات، ی دوباره
 این از و پرستند می را رمضان گویا مردمی چنین! بازگردد پیشین وضعیت

 ھمان و ماند می آش ھمان دوباره رمضان رفتن با و کنند می اطاعت ماه
گاه آنان از جا ھمه و حال ھمه در الله که حالی در! کاسه  .است مطلع و آ

 باید شوال از روز شش ی روزه کنند می گمان اشتباه به مردم از برخی -۷۱
 روزه این به نسبت باید مسلمان شک بدون. شود ادا ھم سر پشت حتما
 را آن سپس و گیرد روزه را رمضان که ھر حدیث طبق زیرا دھد نشان توجه

 را سال ی ھمه که است آن مانند نماید پیگیری شوال از روز شش ی روزه با
 ھم سر پشت را روزه این که نیست واجب وجود این با اما است، گرفته روزه

 .دھد انجام

 به قلم محمد بن عبدالرحمن العریفی

arefe@arefe.com 
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