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 مقدمه مترجم

ِيٓ ٱَشۡهُر َرَمَضاَن ﴿ نزَِل �ِيهِ  �َّ
ُ
 لُۡفۡرقَاِن� ٱوَ  لُۡهَدىٰ ٱُهٗدى ّلِلنَّاِس َوَ�ّيَِ�ٰٖت ّمَِن  ۡلُقۡرَءانُ ٱأ

ۡهرَ ٱَ�َمن َشِهَد ِمنُ�ُم   .]١٨٥[البقرة:  ﴾فَلۡيَُصۡمُهۖ  لشَّ
ی یه قـرآن، بـرای راھنمـاکـمـاھی  ؛(روزه، در چند روز معدود) ماه رمضان است«

ان حق و باطل، در آن نازل شـده اسـت. پـس آن یت، و فرق میھای ھدا مردم، و نشانه
ا در سفر یمار یه بکس که در ماه رمضان در حضر باشد، روزه بدارد! و آن کس از شما ک

خواھد، نـه  رد! خداوند، راحتی شما را مییگری را به جای آن، روزه بگیاست، روزھای د
ه شـما را کـنیو خدا را بر ا ؛دینکل یمکن روزھا را تیه اکن است یزحمت شما را! ھدف ا

 .»د!ینکرگزاری کشه کباشد  ؛دیرده، بزرگ بشمرکت یھدا
ات اسـت، مـاھی کرات و بریسب خکن موسم یتر ن و بزرگیرمضان بھتر کماه مبار 

ن مـاه یـت بشری در آن فروفرستاده شده اسـت. در ایتاب و ھدا ن برنامه عالمیه آخرک
 .بنده مسلمان مھمان خداوند متعال است

برای ھر کاالیی بازاری  .رمضان موسم پرھیزگاران و بازار تجاری صالحان است
کشند تا سود فراوانی بدست  ھست که طرفداران و عالقمندان خاصش انتظار آن را می

بیاورند، مسلمانان نیز منتظر فرا رسیدن رمضان ھستند تا برای بدست آوردن سود 
 .ارزشمند و توشه سفر آخرت، یعنی تقوا، تالش کنند

سب و کفراوانی ھای  نیکی توانده شخص مسلمان بکماه رمضان فرصت خوبی است 
دار بـاز و  ند. درھای بھشت در رمضان به روی مؤمنان روزهکره یبرای زندگی ابدی ذخ

دار و  شوند تـا بـه مؤمنـان روزه ر بسته میین به غل و زنجیاطیدرھای جھنم بسته و ش
 .بی نرسانندیمھمانان خدا آس

قی در بازسـازی دل یر عمایر بسیه تأثکروزه روش عملی درست ربانی است، روشی 
دار اخـالص و  گردانـد. روزه بـه روزه و درون دارد و فرد مؤمن را عبد پروردگارش مـی

 ن خدا و بنده.ین عبادت سّری است بیرا ایآموزد، ز دامنی میکپا
دار نفـس  گـردد. روزه ی شخص مـی ت ارادهیروزه جھاد با نفس است و موجب تقو

له یوسـ نیگـذرد و بـد الش مـییـتمـام آرزوھـا و ام دارد و از شی بـازمیکخود را از سر
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 .ندک ت مییاش را تقو داری شتنیخو
 کگنـاه، پـاھای  آلودگی د، قلب را ازیآرا ور حلم و بردباری مییروزه مسلمان را به ز

دارد و موجـب  ان برمییھای به وجود آمده از بار گناه را از م گرداند و حجاب و پرده می
ر و دعـا و تـالوت قـرآن و توبـه و کـبتابد و جـان بـرای ذ ھا دل ه نور حق درکشود  می

 آموزد، چون با روزه گرفتن، دار می استغفار آماده گردد. روزه اجتماعی بودن را به روزه
افتد و در حد تـوان  ازمندان مییر نکجه به فید و در نتیآ ش مییش پیبراھایی  نیازمندی

 شتابد. آنان می کمکبه 
ق یـه از طرکـن را یاطیھـای شـ جه نقشـهیگردد و در نت ره مییچ ھا شھوت روزه بر

 ند.کش شوند، در ھم می شھوت اجرا می
د روزه یـه تمامی اعضـای بـدن باکست، بلیدن نیروزه فقط امتناع از خوردن و نوش

 نند.کباشند و از گناه دوری 
ر یردن بـه آنھـا (و سـاکـه سخنان دروغ و عمـل کسی ک«فرمود:   صامبر خدایپ

 کدنش را تـریه او خـوردن و نوشـکـازی نـدارد یچ نیند، خداوند ھکن کگناھان) را تر
 .]ماجه ی وابنیبخاری، ابوداود، ترمذی، نسا[. »ندک

 د تمامی اعضای مسلمان روزه باشند. یه باکروزه آموزش عبادی است 
 مـاه در یکند، تا آثار ارزشمند ک ن مییردن را تمرکماه عبادت  یکدار  شخص روزه

اش از  نـد و در طـول زنـدگیک کمـکوسته برای انجـام عبـادت یگر، او را پیدھای  ماه
 ھا ببرد. چشمه زالل معرفت الھی بھره
دارد و در روز  ا از انجام گناه بـازمییدار را در دن ه روزهکروزه ھمچون سپری است 

ه کـسـت بلیی نکن جسم خـایند. انسان فقط اک ز او را از آتش جھنم حفظ مییرستاخ
قت ماندگار است و جسم قـالبی اسـت یای از جسم و روح است، روح ھمان حق ختهیآم

ند و کا فقط بخاطر جسم زندگی یه انسان در دنکست یبرای نگھداری از روح، سزاوار ن
اش را تباه سـازد  ه آن را به باد فراموشی بسپارد و عمر و زندگییدگی به روح و تغذیرس

 باشد.ندگان کامت از سرافیو روز ق
ه بر اثر گنـاه بـر کی درونی است ھا تیرگی قلی دادنیزگی و صکیماه رمضان، ماه پا

 کخـتن اشـیتوان در ماه رمضان با تضرع و زاری و ر اند، می د قلب نقش بستهیلوح سف
ن مـاه یـھـای ا ندامت، بر زخمھای بدست آمده از گناھان مرھم نھاد و از لحظه لحظـه

ن و یسنگھا  مسئولیت را برد، چون وقت تنگ است وت بھره یآن نھای ھا شب بخصوص



 ٣  مقدمه مترجم

  

 ار سخت.یامت بسیفردای روز ق
گاھی انجام دھکم ھر یما موظف ه از کم و ھر عبادتی یار و عبادتی را از روی علم و آ

گاھی انجام گیروی ب نـه یبخـش خواھـد بـود. در زم ار ارزشمند و لذتیرد بسینش و آ
فراوانـی ھـای  کتاب مان استیری ربع ایبه تعبارزشمند و ھای  عبادت ی ازیکه کروزه 

تـر خالـد بـن کف دیتـأل» انیروزه سـپر پارسـا. الصوم جنه«تاب کاند، اما  نگاشته شده
ار یام روزه بسـکـان فلسفه و احینه بیسی، بعد از مطالعه، آن را در زمیعبدالرحمن الجر

مطالعـه آن، در انجـام مانی بـا یردم تا برادران و خواھران اکافتم و آن را ترجمه ید یمف
گاھی یضه روزه با چشمی باز و بیفر  نند.کافی عمل کنش و آ

اند، در فصـل نخسـت  تاب آورده شدهکه در متن کاتی یشتر آیادآوری است: بیالزم به 
 ن از ترجمه دوباره آنھا در متن خودداری شده است.یاند، بخاطر ھم ترجمه شده

تاب به ھر نحوی تالش کن یسازی ا در آمادهه کسانی را کخواھم  از خداوند متعال می
و سعادتمندی دو جھان را  یکرد پاداش نیار خوانندگان گرامی قرار گیاند تا در اخت ردهک

 رد.یش قرار دھد و آن را از من بپذیار را خالصانه برای رضای خوکن یند و اکعطا 
یریإسحاق دب





 
 
 
 

امبرش یـن اسـالم راه نمـود و پیـه ما را به دکش خداوند را سزاست یسپاس و ستا
ن مردمان است به سوی ما فرستاد، سپس با رسالت او حـالل و یه بھترکرا  صمحمد

ه کـدھـم  رد. گـواھی مـیکان یل بیام نماز و روزه را به تفصکان داشت و احیحرام را ب
گاه یگانه است و ھینی جز خدا وجود ندارد، او یمعبود راست چ انبازی ندارد، فرمانروا و آ

سی کن یه محمد بنده و فرستاده اوست. او بھترکدھم  زی است و گواھی مییبه ھر چ
ران خدا بر ک ه برای پروردگارش نماز گزارده و روز گرفته است. درود و سالم بیکاست 

 ت.اسیا، دنیه دنکاش، تا زمانی  ار و گرامیکویکاران نیباد و بر خاندان و او 

دار یاو را موفق و پا -بن عبدالرحمن  تر خالدکبه قلم د »الصوم جنّة« تاِب ارزشمندِ ک
ده است و یرده و برگزکن یی گلچیبایه مطالب را به زکدم یردم. دکرا مطالعه  -بگرداند 
مـت، کخ فـرض شـدن، حیل مربـوط بـه روزه، تـاریمساامل حق مطلب را در کبه طور 

 ام دریـھـای سـنت، ق آن، مبطالت روزه افراد معذور از روزه، روزهھای  شرط واجبات و
ات فطـر ھمـراه بـا ادلـه و انتخـاب و کام مربوط به زکرمضان، شب قدر، و احی ھا شب
د خدا ی. به امرده استکرا ادا ھا  این ریح و منابع نقل مطالب و نظیث صحیج احادیتخر

ھا و  ن پاداشیتاب در موضوع خود سودمند است. خداوند متعال به مؤلف آن بھترکن یا
گـران سـودمند بگردانـد. یھای او را برای د وشش و تالشکرا بدھد و ھا  ثواب نیبزرگتر

 خداوند داناتر است.

 .وصىل اهللاَّ عىل حممد وآله وصحبه وسلّم
ه بن عبدالرحمن   .نیالجبربه قلم عبداللَّ

 .ق.ھـ٢٥/١٠/١٤٢٥





 
 
 

 گفتار پیش

ن یدارش منت نھاد و بزرگتر ه بر بندگان روزهکش خداوند را سزاست یسپاس و ستا
نترل نفس و سـپری کله یمنت و پاداش را در برابر روزه به آنان وعده داد و روزه را وس

ه کـن و بزرگ را خاص آنان گرداند یو بھشتی بر ،ادنفسانی قرار دھای  خواھش در برابر
در آن نھفتـه  ھـا نعمت ه رازکـی یان است، جـایست، دِر آن ریھا ن ر بھشتیھمچون سا

چ یگانـه اسـت و ھـینی جز خدا وجود ندارد، او یه معبود راستکدھم  است. گواھی می
بنده و فرستاده ه محمد کدھم  ی ندارد و پروردگار انس و جن است. و گواھی مییکشر

ھـای  ھـا و روان ا سنت گرفته است. جانیه روزه فرض کسی است کن یاوست. او بھتر
شدند  کردن، از گناھان پاکروی ین پیردند و با اکروی یدند و از او پیمؤمنان به او گرو

داری روزه  ه روزهکـمان آرام گرفتند. درود و سالم خدا بر او بـاد تـا زمـانی یو در پناه ا
دن بـه یه بـرای رسـکاران مقرب او باد یو بر خاندان و  ،رو سنت است د و دنبالهریگ می

 .گران ربودندیگوی سبقت را از د بھشت
ه خداوند متعال کش روی خوانندگان گرامی است حاصل تالشی است یه پکتابی ک

رد. مقصودم آن کسر ین روزه را فراھم و مکردن مربوط به رکآوری و مرتب  ق جمعیتوف
ام مربـوط بـه کـن مسائل مھـم و احیل و اسرار روزه و ھمچنیتاب فضاکن یه در اکبود 

ه کـنیردم تـا اکـمنـان اسـتخاره  زدیـار از درگاه اکن ینم. برای انجام اکروزه را دنبال 
ل بـر خـدا کـم جدی و عزمی استوار و با تویام برای انجام آن گشوده شد. با تصم نهیس

ه بـه بـرادران کـای  ن خواسته، به خاطر محبت و عشـق و عالقـهیبرای محقق شدن ا
آوری  ام مربوط به روزه را جمعکجه احیدر نت ،ار شدمکدار داشته و دارم، دست به  روزه

وم جنّة«خدا آن را با عنوان  کمکردم، سپس با خواست و کتاب مرتب ک یکو در   »الصّ
لمات به او داده شده کن یتر املکه کسی کگذاری، فرموده  ن نامیردم. در اکگذاری  نام

ه کـدھد  ه از زبان خداوند متعال خبر میکگرفتم، آنجا  یکرا به فال ن صعنی محمدی
دھـم، چـون  مًا) پاداش آن را مییمخصوص من است و من (مستق  روزه«فرموده است: 

نـد. ک دنش را به خاطر مـن رھـا مـییداری) شھوت و خوردن ونوش ام (با روزه ه بندهک
دار دو  اب بـه گناھـان) بـرای روزهکـروزه سپری اسـت (بـرای محافظـت نفـس از ارت
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خوشـحالی ھنگـامی  -٢د. ـنک ه افطار میـکخوشحالی ھنگامی  -١ خوشحالی ھست:
دار در نزد خدا از  ند. بوی دھان روزهک ز) پروردگارش را مالقات مییه (در روز رستاخک

 .»تر است خوش کبوی مش
 : ردمکم یمقدمه، در پنج فصل تنظ تاب را بعد ازکن یا

 .ل قرآنی روزهیفصل نخست: دال
 .خ فرض شدن آنیم و تار»ایص«ف واژه یفصل دوم: تعر

 .ھای رمضان ژگییل و اسرار روزه و ویفصل سوم: فضا
 .فصل چھارم: انواع روزه

 .ام و مسائل مھم مربوط به روزهکفصل پنجم: اح
درود و سـالمش را  -منتی از جانب خودش از روی فضل و  -خواھم  از خداوند می

ن از او یھمچن -شوای انس و جن است یه امام و پک - صامبرش محمد یبر بنده و پ
 مندی عموم مسلمانان قرار دھد. ه بھرهیارم را ماکن یخواھم ا می

 .سییبن عبدالرحمن الجر تر خالدکد
 . ق.ھـ١٤٢٥اض: اول ماه رمضان یر



 
 

 

 دالیل قرآنی روزه: فصل نخست

َها ﴿ :دیفرما می خداوند ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ْ ُكتَِب َعلَۡيُ�ُم  �َّ َيامُ ٱَءاَمُنوا َكَما ُكتَِب َ�َ  لّصِ

ِينَ ٱ ٰ  ١٨٣مِن َ�ۡبلُِ�ۡم لََعلَُّ�ۡم َ�تَُّقونَ  �َّ ۡو َ�َ
َ
رِ�ًضا أ ۡعُدوَ�ٰٖت� َ�َمن َ�َن ِمنُ�م مَّ يَّاٗما مَّ

َ
�

ۚ َوَ�َ  َخَر
ُ
يَّاٍ� أ

َ
ٞ ّمِۡن � ة ِينَ ٱَسَفرٖ فَعِدَّ �  ۥيُِطيُقونَهُ  �َّ َع َخۡ�ٗ فِۡديَةٞ َطَعاُم ِمۡسِكٖ�� َ�َمن َ�َطوَّ

 ُ ن تَُصوُمواْ َخۡ�ٞ لَُّ�ۡم إِن ُكنُتۡم َ�ۡعلَُمونَ وَ  ۥۚ َ�ُهَو َخۡ�ٞ �َّ
َ
ِيٓ ٱَشۡهُر َرَمَضاَن  ١٨٤أ نزَِل �ِيهِ  �َّ

ُ
أ

ۡهرَ ٱَ�َمن َشِهَد ِمنُ�ُم  لُۡفۡرقَاِن� ٱوَ  لُۡهَدىٰ ٱُهٗدى ّلِلنَّاِس َوَ�ّيَِ�ٰٖت ّمَِن  ۡلُقۡرَءانُ ٱ فَۡلَيُصۡمُهۖ  لشَّ
ٰ َسَفرٖ  ۡو َ�َ

َ
َخَرۗ يُرِ�ُد  َوَمن َ�َن َمرِ�ًضا أ

ُ
يَّاٍ� أ

َ
ةٞ ّمِۡن � ُ ٱفَعِدَّ َوَ� يُرِ�ُد بُِ�ُم  لۡيُۡ�َ ٱبُِ�ُم  �َّ

ْ  ۡلُعۡ�َ ٱ ةَ ٱَوِ�ُۡكِملُوا ْ  لۡعِدَّ وا ُ َ ٱَوِ�َُكّ�ِ ٰ َما َهَدٮُٰ�ۡم َولََعلَُّ�ۡم �َۡشُكُرونَ  �َّ �َذا  ١٨٥َ�َ
جِ 

ُ
لََك ِعَبادِي َ�ّ�ِ فَإِّ�ِ قَرِ�ٌبۖ أ

َ
اعِ ٱيُب َدۡعَوةَ َس� ْ ِ� َوۡ�ُۡؤِمُنواْ  �َّ إَِذا َدَ�ِن� فَۡليَۡسَتِجيُبوا

ِحلَّ لَُ�ۡم َ�ۡلََة  ١٨٦ِ� لََعلَُّهۡم يَۡرُشُدونَ 
ُ
َيامِ ٱأ فَُث ٱ لّصِ إَِ�ٰ �َِسآ�ُِ�ۡمۚ ُهنَّ ِ�َاٞس لَُّ�ۡم  لرَّ

ۗ َعلَِم  َُّهنَّ نُتۡم ِ�َاٞس ل
َ
ُ ٱَوأ نَُّ�ۡم ُكنُتۡم  �َّ

َ
نُفَسُ�ۡم َ�َتاَب َعلَۡيُ�ۡم وََ�َفا �

َ
َ�َۡتانُوَن أ

وُهنَّ وَ  ۡل�نَ ٱَعنُ�ۡمۖ فَ  ْ ٱَ�ِٰ�ُ ُ ٱ َتَب َما كَ  ۡ�تَُغوا ْ وَ  �َّ ْ ٱلَُ�ۡمۚ َوُ�ُوا ُ�وا َ لَُ�ُم  ۡ�َ ٰ يَتَبَ�َّ َح�َّ
ۡ�َيُض ٱ ۡ�َۡيُط ٱ

َ
ۡسَودِ ٱ ۡ�َۡيِط ٱِمَن  ۡ�

َ
واْ  لَۡفۡجرِ� ٱِمَن  ۡ� تِمُّ

َ
َيامَ ٱُ�مَّ أ ِۡل� ٱإَِ�  لّصِ وُهنَّ  �َّ َوَ� تَُ�ِٰ�ُ

نُتۡم َ�ِٰكُفوَن ِ� 
َ
ِ ٱتِۡلَك ُحُدوُد  لَۡمَ�ِٰجِد� ٱَوأ َّ�  ُ ۗ َكَ�ٰلَِك يُبَّ�ِ ُ ٱفََ� َ�ۡقَرُ�وَها  ۦَءاَ�ٰتِهِ  �َّ

د! روزه بر شما یا آورده مانیه اکای افرادی «. ]١٨٧-١٨٣[البقرة:  ﴾١٨٧لِلنَّاِس لََعلَُّهۡم َ�تَُّقونَ 
ار کزیتا پرھ ؛ه قبل از شما بودند نوشته شدکسانی که بر کگونه  نوشته شده، ھمان

ا مسافر باشد یمار یس از شما بکد!) و ھر ید روزه بدارید. چند روز معدودی را (بایشو
 ؛فرساست طاقته روزه برای آنھا کسانی کگر را (روزه بدارد) و بر یتعدادی از روزھای د

نی را کیفاره بدھند: مسکرزنان،) الزم است یرمردان و پیماران مزمن، و پی(ھمچون ب
و روزه داشتن برای  ؛ری انجام دھد، برای او بھتر استیار خکه کسی کو  ؛نندکاطعام 

ه کماھی  ؛د! (روزه، در چند روز معدود) ماه رمضان استیشما بھتر است اگر بدان
ان حق و باطل، در آن نازل یت، و فرق میھای ھدا ی مردم، و نشانهیقرآن، برای راھنما

س که در ماه رمضان در حضر باشد، روزه بدارد! و آن کس از شما کشده است. پس آن 
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رد! خداوند، راحتی یگری را به جای آن، روزه بگیا در سفر است، روزھای دیمار یه بک
و  ؛دینکل یمکن روزھا را تیه اک ن استیخواھد، نه زحمت شما را! ھدف ا شما را می

و  د!ینکرگزاری که شکباشد  ؛دیرده، بزرگ بشمرکت یه شما را ھداکنیخدا را بر ا
م! دعای یکنند، (بگو:) من نزدکه بندگان من، از تو در باره من سؤال کھنگامی 

و رند، ید دعوت مرا بپذیم! پس بایگو خواند، پاسخ می ه مرا میکننده را، به ھنگامی کدعا
زش جنسی با ھمسرانتان، در یابند (و به مقصد برسند)! آمیاورند، تا راه یمان بیبه من ا

و شما لباس آنھا  ؛د، حالل است. آنھا لباس شما ھستندیریگ ه روزه میکی یشب روزھا
انت یه شما به خود خکدانست  د). خداوند مییگریدیکنت ھم و سبب حفظ ی(ھر دو ز

رفت و شما را ی) پس توبه شما را پذ؛دیداد ممنوع را انجام میار کن ی(و ا ؛دیردک می
د! یید، و آنچه را خدا برای شما مقرر داشته، طلب نماینکزش ینون با آنھا آمکد. ایبخش

ار گردد! کاه (شب) برای شما آشید صبح، از رشته سید، تا رشته سپیاشامید و بیو بخور
د، با یا اف پرداختهکه در مساجد به اعتکد! و در حالی ینکل یمکسپس روزه را تا شب، ت

ن ید! خداوند، اینشو یکپس به آن نزد ؛ن، مرزھای الھی استید! اینکزش نیزنان آم
 .»ار گردند!کزیه پرھکسازد، باشد  ات خود را برای مردم، روشن میین آیچن

واْ ﴿ د:یفرما خداوند می تِمُّ
َ
ُ�ۡم َ�َما  ۡلُعۡمَرةَ ٱوَ  ۡ�َجَّ ٱَوأ ۡحِ�ۡ

ُ
ِۚ فَإِۡن أ  لَۡهۡدِي� ٱِمَن  ۡسَتيَۡ�َ ٱِ�َّ

ٰ َ�ۡبلَُغ  ۡو بِهِ  ۥۚ َ�ِلَّهُ  لَۡهۡديُ ٱَوَ� َ�ۡلُِقواْ رُُءوَسُ�ۡم َح�َّ
َ
رِ�ًضا أ ٗذى ّمِن  ۦٓ َ�َمن َ�َن مِنُ�م مَّ

َ
أ

ِسهِ 
ۡ
أ وۡ فَفِۡديَةٞ ّمِن ِصَياٍ�  ۦرَّ

َ
ۡو �ُُسٖك� فَإَِذآ  أ

َ
ِ َصَدقٍَة أ ِمنُتۡم َ�َمن َ�َمتََّع ب

َ
ِ ٱأ َ�َما  ۡ�َجِّ ٱإَِ�  ۡلُعۡمَرة

يَّاٖ� ِ�  لَۡهۡدِي� ٱِمَن  ۡسَتيَۡ�َ ٱ
َ
وََسۡبَعٍة إَِذا رََجۡعُتۡمۗ تِلَۡك  ۡ�َجِّ ٱَ�َمن لَّۡم َ�ِۡد فَِصَياُم ثََ�ٰثَةِ �

ۡهلُهُ 
َ
ۗ َ�ٰلَِك لَِمن لَّۡم يَُ�ۡن أ ةٞ َ�ِملَةٞ ْ ٱوَ  ۡ�ََراِم� ٱ ۡسِجدِ لۡمَ ٱَحاِ�ِي  ۥَعَ�َ َ ٱ �َُّقوا ْ ٱوَ  �َّ  ۡعلَُموٓا

نَّ 
َ
َ ٱأ  .]١٩٦[البقرة:  ﴾١٩٦لۡعَِقاِب ٱَشِديُد  �َّ

د، (و مـانعی ماننـد ید! و اگر محصـور شـدیو حج و عمره را برای خدا به اتمام برسان«
د،) آنچـه از یه شـوکـبسـتن، وارد م ه پس از احرامکماری، اجازه نداد یا بیترس از دشمن 

د، تـا ید)! و سـرھای خـود را نتراشـید، و از احرام خارج شـوینکقربانی فراھم شود (ذبح 
ا یـمـار بـود، و یسـی از شـما بکقربانی به محلش برسد (و در قربانگاه ذبح شـود)! و اگـر 

ل یـای از قب فـارهکه و یـد فدیـناراحتی در سر داشت، (و ناچار بود سر خود را بتراشد،) با
د، ھـر یماری و دشمن) در امان بودیه (از بکا گوسفندی بدھد! و ھنگامی یصدقه  ایروزه 

نـد)! و ھـر کسر است (ذبح یند، آنچه از قربانی برای او مکس با ختم عمره، حج را آغاز ک
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ن، ده یـد، روزه بدارد! ایگرد ه باز میکروز ھنگامی  ام حج، و ھفتیافت، سه روز در ایه نک
ه خانواده او، نـزد مسـجد الحـرام نباشـد کسی است کن برای یا امل است. (البته)کروز 

 .»فر است!کی ه او، سختکد ید! و بدانیزیه و اطراف آن نباشد). و از خدا بپرھک(اھل م

ن َ�ۡقُتَل ُمۡؤِمًنا إِ�َّ َخَ� ﴿ د:یفرما میو 
َ
ۚ َوَمن َ�َتَل ُمۡؤِمًنا َخَ�  ٔٗ َوَما َ�َن لُِمۡؤمٍِن أ ا  ٔٗ ا

ۡهلِهِ َ�َتۡحرِ�ُر 
َ
َسلََّمٌة إَِ�ٰٓ أ ۡؤِمَنةٖ َودِيَةٞ مُّ ْۚ فَإِن َ�َن ِمن قَۡوٍ� َعُدّوٖ  ۦٓ َرَ�َبةٖ مُّ قُوا دَّ ن يَصَّ

َ
ٓ أ إِ�َّ

ۡؤِمَنةٖ� �ن َ�َن ِمن قَۡو� بَۡيَنُ�ۡم َوَ�ۡيَنُهم ّمِيَ�ٰٞق فَِديَةٞ  ۡحرِ�رُ لَُّ�ۡم وَُهَو ُمۡؤِمٞن َ�تَ  رََ�َبةٖ مُّ
َسلََّمةٌ  ۡهلِهِ  مُّ

َ
ۡؤِمنَةٖ� َ�َمن لَّۡم َ�ِۡد فَِصَياُم َشۡهَرۡ�ِن ُمَتَتابَِعۡ�ِ تَۡو�َٗة ّمَِن  ۦإَِ�ٰٓ أ َوَ�ۡرِ�ُر َرَ�بَةٖ مُّ

ِۗ ٱ ُ ٱَوَ�َن  �َّ ه کست یمانی مجاز نیچ فرد باایھ«. ]٩٢[النساء:  ﴾٩٢َعلِيًما َحِكيٗما �َّ
(و در  ؛از روی خطا و اشتباه از او سر زند ارکن یه اکنیمؤمنی را به قتل برساند، مگر ا

برده مؤمن را آزاد  یکد یه مؤمنی را از روی خطا به قتل رساند، باکسی کن حال،) یع
ه آنھا خونبھا را ببخشند. و اگر مقتول، کنیمگر ا ؛سان او بپردازدکی به یند و خونبھاک

مان بوده، (تنھا) یااافرند)، ولی مقتول بکه دشمنان شما ھستند (و کاز گروھی باشد 
تی یست). و اگر از جمعیند (و پرداختن خونبھا الزم نکبرده مؤمن را آزاد  یکد یبا

سان او بپردازد، و کد خونبھای او را به یمانی برقرار است، بایان شما و آنھا پیه مکباشد 
 ردن برده) ندارد، دوکه دسترسی (به آزاد کس کند. و آن کز) آزاد یبرده مؤمن (ن یک

ف، و) توبه الھی است. و خداوند، دانا ینوع تخف یکن، (یرد. ایگ ماه پی در پی روزه می
 .»م استکیو ح

ُ ٱَ� يَُؤاِخُذُ�ُم ﴿ د:یفرما می َّ�  ِ يَۡ�ٰنُِ�ۡم َوَ�ِٰ�ن يَُؤاِخُذُ�م بَِما  للَّۡغوِ ٱب
َ
� ٓ�ِ

د�ُُّم  يَۡ�َٰنۖ ٱَ�قَّ
َ
َٰرتُهُ  ۡ� ةِ َمَ�ٰ  ۥٓ فََك�َّ ۡو إِۡطَعاُم َعَ�َ

َ
ۡهلِيُ�ۡم أ

َ
وَۡسِط َما ُ�ۡطعُِموَن أ

َ
ِكَ� ِمۡن أ

ۡو َ�ۡرِ�ُر َرَ�َبةٖ� َ�َمن لَّۡم 
َ
يَۡ�ٰنُِ�ۡم إِذَا َحلَۡفتُۡمۚ  َ�ِدۡ كِۡسَوُ�ُهۡم أ

َ
َٰرةُ � يَّاٖ�� َ�ٰلَِك َك�َّ

َ
فَِصَياُم ثََ�ٰثَةِ �

ْ ٱوَ  ُ  ۡحَفُظٓوا يَۡ�َٰنُ�ۡمۚ َكَ�ٰلَِك يُبَّ�ِ
َ
ُ ٱ� . ]٨٩[المائدة:  ﴾٨٩لََعلَُّ�ۡم �َۡشُكُرونَ  ۦَءاَ�ٰتِهِ  لَُ�مۡ  �َّ

ولی در  ؛ندک ھوده (و خالی از اراده،) مؤاخذه نمییخداوند شما را بخاطر سوگندھای ب«
 گونه نیفاره اکد. ینما د، مؤاخذه مییا ردهکم که (از روی اراده) محکی یبرابر سوگندھا

 ؛دیدھ ه به خانواده خود میک، اطعام ده نفر مستمند، از غذاھای معمولی است ھا قسم
ھا  این دام ازکچ یه ھکسی کو  ؛برده یکردن کا آزاد یو  ؛ا لباس پوشاندن بر آن ده نفری

ه سوگند کفاره سوگندھای شماست به ھنگامی کن، یا ؛ردیگ ابد، سه روز روزه مییرا ن
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د!) ینکد (و نشینکد). و سوگندھای خود را حفظ ییانم د (و مخالفت میینک اد میی
 .»د!یر او را بجا آورکد شیند، شاک ان میین برای شما بین چنیات خود را ایخداوند آ

َها ﴿ د:یفرما می ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َّ�  ْ ْ َ� َ�ۡقُتلُوا ۡيدَ ٱَءاَمُنوا ۚ َوَمن َ�َتلَهُ  لصَّ نتُۡم ُحُرمٞ

َ
ِمنُ�م  ۥَوأ

َتَعّمِٗدا فََجَزآءٞ ّمِۡثُل َما َ�َتَل ِمَن   لَۡكۡعبَةِ ٱَذَوا َعۡدٖل ّمِنُ�ۡم َهۡديَۢ� َ�ٰلَِغ  ۦَ�ُۡ�ُم بِهِ  �ََّعمِ ٱمُّ
َٰرةٞ َطَعاُم َمَ�ٰ  ۡو َك�َّ

َ
ِ  ِك�َ أ ۡمرِه

َ
َُذوَق َوَ�اَل أ ۡو َعۡدُل َ�ٰلَِك ِصَياٗما ّ�ِ

َ
ُ ٱَ�َفا  ۦۗ أ ا َسلََفۚ  �َّ َ�مَّ

ُ ٱَوَمۡن َ�َد َ�َينَتقُِم  ُ ٱِمۡنُهۚ وَ  �َّ  . ]٩٥[المائدة:  ﴾٩٥نتَِقا�ٍ ٱَعزِ�ٞز ُذو  �َّ
س از شما عمدا کد، و ھر ینکار نکد! در حال احرام، شیا مان آوردهیه اکسانی کای «

ه دو نفـر کـای  فـارهک ؛ان بدھدیای معادل آن از چھارپا فارهکد یآن را به قتل برساند، با
عبـه کم) یو به صـورت قربـانی بـه (حـر ؛نندکق یاز شما، معادل بودن آن را تصدعادل 
ار کفر کیرد، تا یا معادل آن، روزه بگی ؛ندکا (به جای قربانی،) اطعام مستمندان ی ؛برسد

نـد، خـدا از او انتقـام کرار کس تکرده، ولی ھر کخود را بچشد. خداوند گذشته را عفو 
 .»و خداوند، توانا و صاحب انتقام است ؛ردیگ می

ِينَ ٱوَ ﴿ د:یفرما میو  ْ َ�تَۡحرِ�ُر َرَ�َبةٖ ّمِن  �َّ يَُ�ِٰهُروَن ِمن �َِّسآ�ِِهۡم ُ�مَّ َ�ُعوُدوَن لَِما قَالُوا
ۚ َ�ٰلُِ�ۡم تُوَ�ُظوَن بِهِ  ا ن َ�َتَمآسَّ

َ
ُ ٱوَ  ۦۚ َ�ۡبِل أ ۡد فَِصَياُم َ�َمن لَّۡم َ�ِ  ٣بَِما َ�ۡعَملُوَن َخبِ�ٞ  �َّ

ۚ َ�ٰلَِك  ۖ َ�َمن لَّۡم �َۡسَتِطۡع فَإِۡطَعاُم ِستَِّ� مِۡسِكيٗنا ا ن َ�َتَمآسَّ
َ
َشۡهَرۡ�ِن ُمَتَتابَِعۡ�ِ ِمن َ�ۡبِل أ

 ِ ِ ٱِ�ُۡؤِمُنواْ ب ِۗ ٱَوتِلَۡك ُحُدوُد  ۦۚ َورَُسوِ�ِ  �َّ ِ�مٌ  �َّ
َ
 .]٤-٣[المجادلة:  ﴾٤َولِۡلَ�ٰفِرِ�َن َعَذاٌب أ

د یگردند، با ینند، سپس از گفتهء خود باز مک یه ھمسران خود را ظھار مک یسانک«
ه بـه آن کـاسـت  ین دستورینند، اکرا آزاد  یا آنھا با ھم، برده یزش جنسیش از آمیپ

گـاه اسـت. و یدھ ید، خداوند به آنچه انجام میشو یاندرز داده م  یه توانـائکـ یسـکد آ
ه کـ یسکرد، و یزش روزه بگیقبل از آم یاپیماه پ) نداشته باشد دو یا ردن بردهک(آزاد 

ه به خدا و رسولش کآن است  ین برایند، اکن را اطعام کین را ھم نتواند، شصت مسیا
ننـد عـذاب که بـا آن مخالفـت کـ یسـانکاسـت، و  یالھ یمرزھاھا  این د،یاوریمان بیا

 .»دارند کیدردنا
ه شـخص مسـلمان کن نصوص قرآنی خالصه آنچه را یا کخواننده گرامی! بدون ش

گاھی از اح ن یـا صامبریـاند و سنت پ ازمند است، در برگرفتهیام روزه به آن نکبرای آ
ان یـتـاب بـه بکن یرده است. اما من در اکان یح داده و بیام را به طور مفصل توضکاح
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ح و یث صـحیـحادام؛ چـون ا ردهکتفا کاند ا ه در مورد روزه نازل شدهکات ارجمندی یآ
تاب به کالی  ه در البهکثی یاند، احاد ار و فراوانیه درباره روزه وجود دارند بسکَحَسنی 

ادانـد یث از بـس زیـن احادیه اکده نماند یام. پوش ردهکبرخی از آنھا استدالل و استناد 
رد، کـھا نـاتوان خواھـد  نده را برای بررسی تمامی آنیھا، جو ری و جستجوی آنیگ پی

ان کـتـاب تـا حـد امکن یـرد. ھـدف در ایـار گکحتی اگر تمام توانش را در آن راه به 
گـاھی کـثی یان احـادین به بیی است. بنابرایگو ری و خالصهیگ آسان افتن یـه سـبب آ

 .تفا شده استکشود، ا مسلمان از فرض بودن روزه می
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نـد، ک اری داللت مـیکو خودداری از انجام  کام در لغت به طور مطلق بر امسایص
دار ھم بـه خـاطر  ارھا و گفتارھا. شخص روزهکعنی دست نگه داشتن از انجام تمامی ی

 .ده شده استیم و فرج، صائم نامکو خودداری از بر آوردن شھوت ش کامسا
ه از کسی کشود.  ند صائم گفته میکتش باز بماند و توقف کمسافر ھرگاه از ادامه حر

ن معنا یه به این آیالم خداوند ھم در اکشود.  ند صائم گفته میکوت کسخن گفتن س

َ�ّلَِم ﴿ :است
ُ
ا ۡ�َۡومَ ٱإِّ�ِ نََذۡرُت لِلرَّ� َصۡوٗما فَلَۡن أ  .]٢٦[مریم:  ﴾إِ�ِسّيٗ

چ یچ انسـانی ھـین امروز با ھیبنابرا ؛ام ردهکای نذر  من برای خداوند رحمان روزه«
 .»میگو سخن نمی

اسـت.  »صـائم«شـود آن  مـی  سرباز زند، گفته  ھرگاه اسب از خوردن علف  نیھمچن

(توقفگاھش)  »مصامش«در   شود آن می  ند گفتهکن  تکستد و حریخود با  ھرگاه در جای

 ستادن آب است.ید اکبه معنای را »صوم املاء«ستاده است. یا

به معنای  »الشمس صوم«به معنای آرام گرفتن و عدم وزش باد است.  »صوم الريح«
(نگـا: . می قبل از زوال در وسط آسمان (بر روی خط استوا) استکد یستادن خورشیا

 ).١٤٦٠روز آبادی ص: یط، فی) والقاموس المح٤/٢٥٢٩لسان العرب، ابن منظور (
» صـوم«ف یه عبارات و مطالب فقھا را در تعرکسی کدر اصطالح شرع، » امیص«اما 

افـت. حتـی یمعنا خواھـد  یکد به یف صوم مقیند، نظر ھمه آنان را در تعرکری یگ پی
ن یـھا ا فین تعریان ھمه ایھم است. من از م یکسان و نزدیکبًا یز تقریف نیعبارات تعر

لی که بـه شـکـو خودداری از آنچـه  کبه معنای امسا» امیص«ه: کام  دهیرا برگزف یتعر

 ).٧/٢٨املوسوعة الفقهية، (نگا:  باشد. ند، میک روزه را باطل می
 ت:ن اسیده ایف برگزین تعریمعنای ا

اش مشـغول بـه  ه ذمـهکلفی کردن شخص مکو خودداری  کام به معنای امسایص
لـف ھمـان کننـد. مک ه روزه را باطـل مـیکی یزھایچ ضه روزه است از انجامیانجام فر

گاه به وجوب روزه است،  ی گـرفتن یند و توانـاکت آن را بیه نکمسلمان بالغ و عاقل و آ
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ا یـضـی یا مریـر مسـافرت یننده خوردن روزه نظک چ عذر مباحیروزه را داشته باشد و ھ
ه روزه را کـاری کعنی خودداری فرد از به عمد انجام دادن یر آنھا را نداشته باشد. ینظ

ا بـه عمـد اسـتفراغ یردن با ھمسر، کی یکا نزدیدن، یر خوردن، نوشیند، نظک باطل می
د ھمان روز ید از ھنگام طلوع فجر صادق تا غروب خورشیبا کر آنھا. امسایردن و نظک

 .ادامه داشته باشد

 .»رمضانشهر «معنای 
در ھـا  ماه ریھـای سـا ن اسمیب اضافی است. ھمچنکَلم جنس مر، عَ »شھر رمضان«

گانه)،  ھای نه لمه رمضان به خاطر داشتن دو علت (از علتکگاه علم جنس ھستند. یجا
َمض«رمنصرف اسـت. رمضـان از یعلم بودن و داشتن الف و نون زائد، اسم غ بـه » الـرَّ

داران  ه گناھان روزهکن به آن اسم نامگذاری شده یمعنای سوزاندن گرفته شده. برای ا
َمض«ا از یشوند،  در آن ماه سوزانده می به معنای تشنگی گرفته شده اسـت، چـون » الرَّ

 .شود اد تشنه میین ماه زیشتر در ا
ن آنھـا یدو قـول دارنـد. مشـھورتر» شھر«، علمای لغت درباره واژه »شھر«اما واژه 

شود و تـا  ت ھالل ماه شروع مییه با رؤکسم زمانی است ا» شھر«ه کنیعبارت است از ا
ن یـابد. ای ان مییم شدن از آن و) پنھان گشتن آن، پاکامل شدن بدر و دوباره ک(بعد از 

ه مـردم در انجـام کـده شـده اسـت چـون از بـس یـمدت زمان به خاطر آن شـھر نام
 .شھرت دارنداز دارند، ین به آن نیی معیارھاکن زمان برای ییمعامالتشان و تع

. ه زجاج؛ گفته است: اسم َعَلـم بـرای خـود ھـالل مـاه اسـتکقول دوم: ھمچنان 
 ).١/٢٦١مان یر نور اإلی(تفس

 ه:مراحل فرض شدن روز
وجود داشته  تاِب گذشتهکان اھل یه در مکروزه عبادتی شرعی و قانون الھی است 

َها ﴿ :ن گفتار داللت داردیه قرآن بر صدق اکاست، ھمان طور  ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َءاَمُنواْ ُكتَِب  �َّ

َيامُ ٱَعلَۡيُ�ُم  ِينَ ٱَكَما ُكتَِب َ�َ  لّصِ . ]١٨٣[البقرة:  ﴾١٨٣ِمن َ�ۡبلُِ�ۡم لََعلَُّ�ۡم َ�تَُّقونَ  �َّ
 (ترجمه آن گذشت).

امـل مسـتقر و پابرجـا کلی کن اسالم آمد، تا فرض بودن روزه در آن به شـیسپس د
ضـه در مراحـل مختلـف و بـه ین فریه فرض شدن اکرد ک میم خداوند طلب کشود. ح
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ن یـھـا ھـم پابرجـا بـود. ا ر فـرضیتی در اسـتقرار سـاین وضعیامل گردد. چنکج یتدر
ه خداونـد نسـبت بـه بنـدگانش کھا، به خاطر مھر و محبتی است  جی فرض شدنیتدر

ج بر آنـان فـرض یام را به تدرکرد و احیگ ورزد و بر آنان آسان می دارد و به آنھا مھر می
 .رندیھا را به آسانی بپذ ند تا بتوانند آنک می

تواند به  ند، میکری یگ پیھا  کتاب الی جی فرض شدن روزه را از البهیه تدرکسی ک
  د:نکد آن را مرتب یآ ه میکلی کش

امر به گرفتن سـه روز روزه در ھـر مـاه قمـری و روزه روز عاشـورا  مرحله نخست:
 .برگرفتن روزه عاشورا صامبریردن پکق ید تشوکی(دھم محرم) و به تأ

ما را بـه گـرفتن روزه در روز عاشـورا دسـتور  صامبریپ«د: یگوس جابر بن سمره
ه روزه رمضان فرض کرد. وقتی ک بندی به آن امر مییق و بر پایداد و ما را بر آن تشو می

بندی به یبازداشت و بر پارد و نه از آن کشد، نه ما را به گرفتن روزه در روز عاشورا امر 
 ).١١٢٨(مسلم،  .»ردکد نکیآن تأ

در ھر ماه سـه روز، روزه  صامبر خدایا پیرد: آکسؤال  لشهیه از عایمعاذه عدو
 ).لعائشه از ١١٦٠(مسلم، . شه گفت: بلهیگرفت؟ عا می

زدھم، یا ھمان روزھای سـیردن سه روز روزه در ھر ماه، آکپرسش: درباره مشخص 
 نزدھم ھر ماه قمری است؟ چھاردھم و پا

ه در ھـر مـاه کـنینظر دارند بر ا اتفاق -ی به آنان دھد یکخدا پاداش ن -پاسخ: فقھا 
ه کـه و حنابلـه) نظـر دارنـد یه، شـافعیـسه روز، روزه سنت است. جمھور علمـا (حنف

ھر مـاه قمـری  -زدھم، چھاردھم و پانزدھم یس -ض یام بیمستحب است آن سه روز ا

ده یـض نامیام بـیـن روزھـا بـه خـاطر آن ایـا ).٢٨/٩٣املوسوعة الفقهية (نگا:  باشند.
د و یار سفیشود و نور آن بس امل میکآن روزھا ی ھا شب ه نور و قرص ماه درکاند،  شده

د و نورانی است (نور مـاه و یسف یشانھا شب هکی ھستند یروشن است. پس آنھا روزھا
ای ابـوذر! «فرمـود:  صامبریـه پکـث آمـده یشود). در حد د به ھم ملحق مییخورش

زدھم، چھاردھم و پانزدھم روزه یری، پس روز سیھرگاه خواستی سه روز از ماه روزه بگ
 ). ساز أبوذر ٧٦٢ ی(الترمذ. »ریبگ

صيام ايام البـيض:   باب«ار برده است: کن عنوان را به یح خود ایامام بخاری؛ در صح

 .»ومخس عرشه ه، واربع عرشهثالث عرش
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د معتقد باشد یه شخص مسلمان نباکن مطلب مناسب است یان این مسأله بیااما در 
ن و مشخص بـه ین روزھای معیه ثواب سه روز، روزه از ھر ماھی، جز با روزه گرفتن اک

ه ثواب سه روز با روزه گرفتن سـه روز بـه طـور کد معتقد باشد یه باکد، بلیآ دست نمی
رد بـه یـگ ض روزه مـییام بـیـاگر سـه روز ا د.یآ مطلق در ھر زمانی از ماه به دست می

ه سنت اسـت آن که معتقد باشد کنیه آنھا سه روز از ماه ھستند، نه اکن باشد یحساب ا
 .ض باشندیام بیسه روز، روزه در ا

 رد:کـز امر ی) مرا به انجام دادن سه چص دوستم (رسول خدا«د: یگوس رهیابوھر
ه کـنیعت نماز چاشت (ضحی) و قبل از اکروزه گرفتن سه روز در ھر ماه، خواندن دو ر

 ، ولفظ از مسلم).٧٢١. ومسلم، ١١٧٨، یه البخاری(متفق عل. »بخوابم نماز وتر بخوانم
ر ساختن فرد برای روزه گرفتن روز یاز مراحل فرض شدن روزه، مخ مرحله دوم:

عنی یعاشورا (دھم محرم) بود و آن ھم بعد از امر به روزه گرفتن در روزھای معدود (

َها ﴿ د:یفرما رمضان) بود، خداوند می ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ْ ُكتَِب َعلَۡيُ�ُم  �َّ َيامُ ٱَءاَمُنوا َكَما  لّصِ

ِينَ ٱُكتَِب َ�َ  ۡعُدوَ�ٰٖت� َ�َمن َ�َن مِنُ�م  ١٨٣مِن َ�ۡبلُِ�ۡم لََعلَُّ�ۡم َ�تَُّقونَ  �َّ يَّاٗما مَّ
َ
�

َخَرۚ َوَ�َ 
ُ
يَّاٍ� أ

َ
ةٞ ّمِۡن � ٰ َسَفرٖ فَعِدَّ ۡو َ�َ

َ
رِ�ًضا أ ِينَ ٱمَّ فِۡديَةٞ َطَعاُم ِمۡسِكٖ�� َ�َمن  ۥيُِطيُقونَهُ  �َّ

 ُ � َ�ُهَو َخۡ�ٞ �َّ َع َخۡ�ٗ ْ َخۡ�ٞ لَُّ�ۡم إِن ُكنُتۡم َ�ۡعلَُمونَ وَ  ۥۚ َ�َطوَّ ن تَُصوُموا
َ
-١٨٣[البقرة:  ﴾١٨٤أ

 . ترجمه آن گذشت.]١٨٤
روز عاشورا روزه گرفت و به مسلمانان ھم بـه گـرفتن روزه آن روز  صامبر خدایپ
 ).١٨٩٢ ی(بخار شد. که رمضان فرض شد امر به روزه عاشورا ترکرد؛ اما وقتی کامر 
ه بخواھـد کـسی کعاشورا روزی از روزھای خداست. پس «فرمود:  صامبر خدایپ

ه، یـ(متفـق عل. »ندک که بخواھد گرفتن روزه آن روز را ترکسی کرد و یدر آن روزه بگ
 ).١١٢٦. مسلم ١٨٩٢ یالبخار

ی گرفتن روزه یه تواناکسی کرخصت خوردن روزه در ماه رمضان برای  مرحله سوم:
خواست روزه  ه میکس ھم کبر او واجب بود. پس ھر  فارهکرا داشت، اما به جای آن 

 د:یفرما داد. خداوند می فاره آن را میکخورد و  خواست می ه میکسی کگرفت و  می

ِينَ ٱَوَ�َ ﴿  . ترجمه آن گذشت.]١٨٤[البقرة:  ﴾فِۡديَةٞ َطَعاُم ِمۡسِكٖ��  ۥيُِطيُقونَهُ  �َّ
ی داشتن فرد برای گرفتن یتوانان رخصت در صورت یمنسوخ شدن ا مرحله چھارم:

ۡهرَ ٱَ�َمن َشهَِد مِنُ�ُم ﴿ د:یفرما روزه، خداوند می . (ترجمه آن ]١٨٥[البقرة:  ﴾فَۡلَيُصۡمُهۖ  لشَّ
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 گذشت).
د در آن روزه یـابد، بایس از مسلمانان داخل شدن ماه روزه (رمضان) را درکپس ھر 

چ رخصتی بـرای خـوردن روزه نـدارد، ین ماه بر او فرض شده است و ھیرد. روزه ایبگ
ی گـرفتن روزه را یه فـرد توانـاکـفاره روزه را ھم بدھد. در صورتی کحتی اگر بخواھد 

  .ستیرفته نیگری جز روزه گرفتن از او پذیز دیداشته باشد، چ
ماری یرخصِت خوردن روزه در ماه رمضان در دو حالت: نخست ب مرحله پنجم:

ر بھبودی را به یه روزه گرفتن تأخکنیا ایشوار باشد، ه روزه گرفتن با آن دکجسمی 
ماری شود. دوم: مسافر یش بیه سبب افزاکنیا ایھمراه داشته باشد و فرد را آزار دھد، 

ت آن را داشته باشد. انسان یه ھنگام طلوع فجر صادق آماده سفر و نکنیعنی ایبودن، 
پس قضای آن تعداد روزھا را اش را بخورد، س تواند روزه ن دو حالت مییمسلمان در ا

 د:یفرما اورد. خداوند مییا مسافرت خورده است، به جای بیماری یه در حالت بک

﴿ ۗ َخَر
ُ
يَّاٍ� أ

َ
ةٞ ّمِۡن � ٰ َسَفرٖ فَعِدَّ ۡو َ�َ

َ
 .]١٨٥[البقرة:  ﴾َوَمن َ�َن َمرِ�ًضا أ

ه دارد، کاملی کل کن شیت روزه در ھمیجی و گام به گام، در نھایبه صورت تدر
ن از یخواھد. ھمچن ش بندگان را مییجی آسایر تدرین سیافت. خداوند با ایاستقرار 
رند و یامل ماه رمضان را روزه بگکه در صورت نبود عذر شرعی به طور کخواھد  آنان می

در صورت فوت شدن بعضی روزھا به سبب داشتن عذر، با گرفتن روزه قضا آن را 

ُ ٱيُرِ�ُد ﴿ د:یفرما نند. خداوند میکجبران   ۡلُعۡ�َ ٱَوَ� يُرِ�ُد بُِ�ُم  لۡيُۡ�َ ٱبُِ�ُم  �َّ
 ْ ةَ ٱَوِ�ُۡكِملُوا ْ  ۡلعِدَّ وا ُ َ ٱَوِ�َُكّ�ِ ٰ َما َهَدٮُٰ�ۡم َولََعلَُّ�ۡم �َۡشُكُرونَ  �َّ . ]١٨٥[البقرة:  ﴾َ�َ

 ترجمه آن گذشت.
 صامبر خدایپ خ فرض شدن روزه رمضان، در ماه شعبان سال دوم ھجری بود.یتار

 .نه سال روزه فرض ماه رمضان را گرفت
عنی خودداری از مـبطالت روزه از طلـوع ینونی، کل کت گرفتن روزه به شیفکیاما 

ه کـل نبـود، بلکن شـیـد آن روز، در آغاز فرض شـدن بـه ایفجر صادق تا غروب خورش
ه در کـدار مباح بود  زش با ھمسر در شب به شرطی برای روزهیدن و آمیخوردن و نوش

ن نمـاز عشـا را نخوانـده بـود. اگـر یده بود، ھمچنیزی، نخوابیشب، قبل از خوردن چ
ا یـخوانـد، بـرای او خـوردن  ا نماز عشا را مـییشد،  دار میید و سپس بیخواب سی میک

د یه روز بعـد خورشـکنیا مانده شب درست نبود تا زش با ھمسر، در باقییا آمیدن ینوش
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 .ردک غروب و او افطار می
د، یـخواب دار قبل از افطار می ه ھر گاه روزهکن است یانگر ایبس گفتار براء بن عازب

 صامبریی از اصحاب پیکھرگاه «د: یخوردن غذا برای او در آن شب حالل نبود. او گو
د، آن شـب و روز یـخواب ردن مـیکشد و او قبل از افطار  گرفت و غذا آماده می روزه می

 .»شد ه دوباره شب میکنیزی بخورد تا ایبعدی درست نبود چ
داری  ت سخت روزهیفکیانگر یشامد حوادثی در آغاز فرض شدن روزه، بین پیھمچن

روی دادنـد و سـبب نـزول ش ه از جانب بعضی از اصـحابکدر آن زمان بود. حوادثی 
دار  دن در شب، بـرای روزهیو نوش زش با ھمسر و خوردنیوحی شدند و در آن برای آم

 د و شرطی رخصت داده شد. برخی از آن حوادث عبارتند از:یچ قیبدون ھ
ه بن  سـی از مسـلمانان در کھرگـاه «نـد: ک از پدرش نقـل مـیس کعب بن مالکعبداللَّ

دن ید، خوردن، نوشیخواب ردن میکش از افطار یشد و او پ گرفت و شب می رمضان روزه می
 .»ردک ه افطار میکشد تا غروب فردای آن روز  مسرش بر او حرام میزش با ھیو آم

اش  رد به خانهک داری می امبر شب زندهیه در نزد پکس شبی عمر بن خطاب
ده یده است، خواست با او ھمبستر شود. او گفت: من خوابید ھمسرش خوابیبرگشت، د

آن روز به نزد رد. صبح کزش یای! سپس عمر با او آم دهیبودم. عمر گفت: نخواب

ُ ٱَعلَِم ﴿ رد:که را نازل ین آیان را به او خبر داد. خداوند ایرفت و جر صامبریپ َّ� 
نُفَسُ�ۡم َ�َتاَب َعلَۡيُ�ۡم وََ�َفا َعنُ�ۡمۖ فَ 

َ
نَُّ�ۡم ُكنُتۡم َ�َۡتانُوَن أ

َ
وُهنَّ وَ  ۡل�نَ ٱ� ْ ٱَ�ِٰ�ُ  ۡ�َتُغوا

ُ ٱ َتَب َما كَ  ْ ٱلَُ�ۡمۚ َوُ�ُواْ وَ  �َّ ُ�وا َ لَُ�ُم  ۡ�َ ٰ يَتَبَ�َّ ۡ�َيُض ٱ ۡ�َۡيُط ٱَح�َّ
َ
ۡسَودِ ٱ ۡ�َۡيِط ٱِمَن  ۡ�

َ
�ۡ 

ْ  لَۡفۡجرِ� ٱِمَن  وا تِمُّ
َ
َيامَ ٱُ�مَّ أ ِۡل� ٱإَِ�  لّصِ  ی(البخار. (ترجمه آن گذشت). ]١٨٧[البقرة:  ﴾�َّ

١٩١٥.( 
 .روی دادس کعب بن مالکشامدی برای ین پین چنیھمچن

گرفتنـد و ھنگـام غـروب  روزه می صامبرید: ھرگاه اصحاب پیگوس براء بن عازب
دند، آن شـب و روز یخواب زی بخورند مییه چکنیشد، اگر آنان قبل از ا افطاری آماده می

 .زی بخورندید درست نبود چیبعد تا غروب خورش
د: یروزه گرفته بود. ھنگام افطار نزد ھمسرش آمد و پرسس س بن صرمه انصارییق

ه کس ینم. قکدا یزی پیت چیروم برا ی داری؟ گفت: نه، اما مییوردن غذاا برای خیآ
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رد. ھنگامی کرد، به خاطر خستگی فراوان خواب بر او غلبه ک ار میکارگر بود و روزھا ک
ت متأسفم. یچاره، برایگفت: ب ،ده استید خوابیه ھمسرش به نزد او بازگشت، دک

امبر ین حادثه برای پیھوش شد. ایی بھنگام ظھر روز بعد او از فرط گرسنگی و تشنگ

ِحلَّ لَُ�ۡم َ�ۡلََة ﴿ ه نازل شد:ین آینقل شد و ا
ُ
َيامِ ٱأ فَُث ٱ لّصِ [البقرة:  ﴾إَِ�ٰ �َِسآ�ُِ�مۚۡ  لرَّ

١٨٧[. 
 ه نازل شد:یار خوشحال شدند، سپس دنباله آیه بسین آیاصحاب با نازل شدن ا

ْ وَ ﴿ ْ ٱَوُ�ُوا ُ�وا َ لَُ�ُم  ۡ�َ ٰ يَتََب�َّ ۡ�َيُض ٱ ۡ�َۡيُط ٱَح�َّ
َ
ۡسَودِ ٱ ۡ�َۡيِط ٱِمَن  ۡ�

َ
ُ�مَّ  لَۡفۡجرِ� ٱِمَن  ۡ�

واْ  تِمُّ
َ
َيامَ ٱأ ِۡل� ٱإَِ�  لّصِ  ).١٥٨٨٨ن کیی(أحمد مسند الم. ]١٨٧[البقرة:  ﴾�َّ

داران در شب رمضان  زش با زن برای روزهیدن و آمیحرام بودن خوردن و نوش

ِحلَّ لَُ�ۡم ﴿ ان شده است:یه بین آیخواندند، در سبب نزول ا ماز عشا را میه نکوقتی 
ُ
أ

َيامِ ٱَ�ۡلََة  فَُث ٱ لّصِ  .]١٨٧[البقرة:  ﴾إَِ�ٰ �َِسآ�ُِ�مۚۡ  لرَّ

د: مسلمانان در ماه رمضان وقتی یه گوین آیدر مورد سبب نزول ا بابن عباس
دن بر آنان یو خوردن و نوشخواندند، ھمبستر شدن با ھمسرانشان  نماز عشا را می

د. سپس مردمانی از مسلمانان در یرس ه ھنگام افطار روز بعد فرا میکنیشد تا ا حرام می
بن  ی از آنان عمریکارھا شدند، کن یب اکماه رمضان بعد از خواندن نماز عشا، مرت

 رد:که را نازل ین آیردند. خداوند اکت یاکش صامبر خدایبود. به نزد پس خطاب

ُ ٱَعلَِم ﴿ نُفَسُ�ۡم َ�َتاَب َعلَۡيُ�ۡم وََ�َفا َعنُ�ۡمۖ فَ  �َّ
َ
نَُّ�ۡم ُكنُتۡم َ�َۡتانُوَن أ

َ
 لۡ�نَ ٱ�

وُهنَّ   . ]١٨٧[البقرة:  ﴾َ�ِٰ�ُ
د: در آغاز فرض شدن روزه، شخص از وقت عشا تـا عشـای یگو قاسم بن محمد؛ می

از آن درست نبود با ھمسـرش د، بعد یخواب گرفت. اگر در شب فرد می روز بعد روزه می
ه شبی عمر بـه نـزد زنـش کزی بخورد و بنوشد. تا آنیز درست نبود چیند و نکزش یآم

 ده بودم، اما عمر با او ھمبستر شد.یآمد. زنش گفت: من خواب
رد. در کـند خواب بر او غلبه که افطار کنیس بن صرمه تا شب روزه بود. قبل از ایق

زی یه اگر بعد از غروب و قبل از خوردن چکن گونه بود یت روزه گرفتن ایفکیآن زمان 
س روز ین حالت قیزی بخورند و بنوشند. با ایه چکدند، بعد از آن درست نبود یخواب می

ند. خداونـد بـه عنـوان رخصـتی که روزه او را تلف کبود  یکبعد ھم روزه گرفت و نزد
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 ی(الطبـر ].١٨٧: ةالبقر[ ﴾َفا َعنُ�ۡمۖ َ�َتاَب َعلَۡيُ�ۡم وَ�َ ﴿ رد:که را نازل ین آیبرای آنان ا
 ).٥٢، أسباب النزول ص ی، الواحد١٨٧ه یسوره البقره آ

دن و یر خوردن و نوشـیننده روزه نظک ن گونه حرام بودن استفاده از امور باطلیبد
ن یـد مستقر شـد و انجـام ایزش با ھمسر از زمان طلوع فجر صادق تا غروب خورشیآم
 .د و شرطی مباح شدند. خدا داناتر استیچ قیارھا در طول شب بدون ھک

ُ ٱَعلَِم ﴿ ه:یدر آ» تختانون«واژه  ده:یفا نُفَسُ�مۡ  �َّ
َ
نَُّ�ۡم ُكنُتۡم َ�َۡتانُوَن أ

َ
: ةالبقـر[ ﴾�

١٨٧.[ 
ر شـده اسـت. آن یبه آن تفس» تختانون«ه کاست » تخونون«تر و رساتر از واژه  غیبل

اد بودن حروف در یاست؛ چون ز» تختانون«اد بودن حروف در ساختار یھم به خاطر ز
ه کـی یاز آنجـا» تختـانون«نـد. واژه ک اد و رسا بودن معنا داللت مییساختار واژه بر ز

نـور اإليـامن يف تفسـري ( نـد.ک انت داللت مـییاد بودن خیاد است، بر زیمقدمات جماع ز

 ).محمد مصطفی أبو العال ١/٢٦٧ القرآن

ْ وَ ﴿ ه:ین آیط اسود در ایاز خ ضیط ابین خیپرسش: منظور از تب ْ ٱَوُ�ُوا ُ�وا َ�ۡ  ٰ َح�َّ
َ لَُ�ُم  ۡ�َيُض ٱ ۡ�َۡيُط ٱيَتَبَ�َّ

َ
ۡسَودِ ٱ ۡ�َۡيِط ٱِمَن  ۡ�

َ
 ست؟ یچ ]١٨٧[البقرة:  ﴾لَۡفۡجرِ� ٱِمَن  ۡ�

ار شدن فجر صادق است. فجـر صـادق کآش -خدا داناتر است  -پاسخ: ھدف از آن 
اذب بـاالتر کشود چون فجر  ار میکی شب، آشیکاز تارھم با مشخص شدن روشنی روز 

رود. سپس بـه  ل عمودی باال میکشود و به ش ی وسط آسمان ظاھر مییکاز افق در نزد
 گردد. د میینده و ناپدکزودی پرا

گـردد و بـا ادامـه و  دار مـییند و پدک بعد از آن فجر صادق در پھنای افق طلوع می
ن ھنگام (طلوع فجر صادق) یشوند. از ا م مشخص میی از ھیکاستمرار آن روشنی و تار

دار حـرام  ننـد بـر روزهک ه روزه را باطـل مـیکی یزھاید، استفاده از چیتا غروب خورش
 .می تصرفکبا  )١/٢٦٩ (منبع سابق شوند. می

 ی(البخـار .»ی روز اسـتیی شـب و روشـنایکمنظور از آن، تار«فرمود:  صامبریپ
 ).١٠٩٠. مسلم ١٩١٦

م فجـر یبـرای ترسـ صامبریـن باشـد. پیه چنکست یفجر آن ن«ن فرمود: یھمچن
ه کـد، بلیشکن یین پایرد، آنگاه سر انگشتانش را به سوی زمکاذب انگشتانش را جمع ک

م آن ابتدا انگشتان سـبابه دو دسـت را ین باشد: برای ترسیه چنکفجر صادق آن است 
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 یه، البخـاریـ(متفـق عل. »دیشکش را به دو طرف یھا روی ھم قرار داد و سپس دست
 ). ١٠٩٣. مسلم ٦٢١

َ لَُ�ُم ﴿ هیه آکھنگامی  ٰ يَتََب�َّ ۡ�َيُض ٱ ۡ�َۡيُط ٱَح�َّ
َ
ۡسَودِ ٱ ۡ�َۡيِط ٱِمَن  ۡ�

َ
 ]١٨٧[البقرة:  ﴾ۡ�

نازل شد و مشخص » من الفجر«نازل نشده بود. سپس » ِمَن اْلَفْجرِ «نازل شد، ھنوز 
ه کی شب به ھنگام فجر است، وقتی یکروز و تاری یروشنا» طیخ«ه منظور از دو کشد 

ن موضوع روشن یز این صامبریش پیگردد. در فرما دار مییی در افق آسمان پدیروشنا
ه با کو با مثالی ». ی روز استیی شب و روشنایکط تاریمنظور از دو خ«ه: کد یگرد

ن موضوع را روشن یشتر ایدن طلوع فجر صادق زد، بیشکر یانگشتانش برای به تصو
دن اذان یژه ارجاِع مسلمانان را برای مشخص شدن روز از شب به شنیرد و به وک

ه بن ام م ننده طلوع کرا اذان او اعالم ین موضوع است؛ زیانگر ھمی، بتومکعبداللَّ
ننده طلوع فجر صادق نبود ؛ چون او در کفجر صادق بود، اما اذان بالل اعالم 

ھای آخر) شب اذان  مهیبالل در (ن«امبر فرمود: یداد. پ میھای آخر شب اذان  مهین
 .»توم اذان بدھدکد تا ابن ام مید و بنوشیدھد. پس بخور می

 )١٠٩٢. مسلم ٦٢٣ ی(البخار
ه بعـد از کـنین اذانشان نبود، مگر ایای ب د: فاصلهید: قاسم بن محمد گویبخاری؛ گو

 رفت. گری باال مییی، آن دیکن آمدِن ییپا

داد  ه در آن اذان مـیکـانی کـتوم بر مکم عنی: ابنی »أن يرقى ذا وينزل ذا إالَّ «معنای 
ه کـشـود  ن حال مشخص مـییآمد. با ا ن میییرفت و بالل ھم در ھمان موقع پا باال می
 .اد نبودین اذان آن دو زیفاصله ب

ه روزه روز عاشـورا کن است یادآوری شود این مبحث یان ایسته است در پایآنچه شا
بعـد از فـرض  صامبریـنان مشروع و گرفتن روزه در آن روز مسـتحب اسـت. پھمچ

در  صامبریـر سـاخت. پیـشدن روزه ماه رمضان مردم را به گرفتن روزه عاشـورا مخ
رده اسـت. کـن روز عاشوراست و خداوند روزه آن را بر شما فرض نیا«سخنانی فرمود: 

رد و ھـر یـدر آن روز روزه بگه (از شما) بخواھد، پـس کسی کولی من روزه ھستم. ھر 
 ).١١٢٩. مسلم ٢٠٠٣ ی(البخار .»ردیه بخواھد (در آن روز) روزه نگکسی ک

توانـد  ه بخواھد مـیکس کعاشورا روزی از روزھای خداست. ھر «ن فرمود: یھمچن
 .»ردیا روزه نگیرد یدر آن روز، روزه بگ
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مستحب بودن آن  رده و برکق یار تشویبه روزه گرفتن در روز عاشورا بس صامبریپ
روز قبل  یکرد، به روزه گرفتن عاشورا و که وفات کده است. حتی در سالی ید ورزکیتأ

ه فقـط بـه روزه کـبر یھود خیارش مخالفتی باشد با کم گرفت، تا یاز آن (تاسوعا) تصم
داشتند و آن را بـه گـرفتن  ردند و آن روز را بزرگ میک تفا میکگرفتن در روز عاشورا ا

نـده اگـر خـدا بخواھـد روز نھـم یدر سال آ«امبر فرمود: یاختصاص داده بودند. پروزه 
 ).١١٣٤(مسلم . »میریگ (تاسوعا) ھم روزه می

. »دن سال بعـدی درگذشـتیقبل از فرا رس صامبریاما پ«د: یگو بابن عباس
 (منبع سابق).



 
 

 های رمضان فضایل روزه و اسرار آن و ویژگی: فصل سوم

ه خردھا در آن کای است  دان گستردهیل عبادت و اسرار آن میخواننده گرامی! فضا
د، امـا بـه یـمایپ ھـای مختلفـی را مـی شوند و وجـدان در آن، راه ران و سردرگم مییح

نـه وارد ین زمیخواھد از دِر شناخت در ا ه میکسی کن یبرابرد. بنا قت آن پی نمییحق
گاھی به دست ب ح یق نصـوص صـحیـن شـناخت را از طریـاورد، الزم اسـت ایشود و آ

ی دارم، کاالی اندکنه تھی دست ھستم و ین زمیه در اکنیند. من با اکعت جستجو یشر
ای خودم را با صاحبان  گونهم و به یریار گکن راه به یمند شدم تمامی توانم را در ا عالقه

اری یـنم و خداونـد ھـم ک ن باب آغاز مییردم. پس سخن را در اکن تخّصص ھمانند یا
 :دھنده است

سـتند. یه قابـل شـمارش نکـاد اسـت یل روزه و اسرار آن تا حدی زیبه راستی فضا
 :ھا عبارتند از برخی از آن

دار یبدون آن استوار و پان اسالم است. بنای اسالم یان دکن بزرگی از ارکروزه ر -١
ز ثابـت یـمـانش نینـد، اکه آدمی به فرض بـودن آن اقـرار نکشود و مادام  نمی

گـواھی  -١ه بنا شده اسـت: یاسالم بر پنج پا«فرمود:  صامبرینخواھد شد. پ
محمـد بنـده و فرسـتاده  جز الّله وجـود نـدارد و ی بحقه معبودکنیدادن به ا

جای آوردن حج خانه خدا.  به -٤ات. کدادن ز -٣برپا داشتن نماز.  -٢اوست. 
 ).١٦. مسلم ٨ ی(البخار. »گرفتن روزه ماه رمضان -٥

آن  -به خصوص شب قدر  -آن ی ھا شب ام دریروزه گرفتن در ماه رمضان و ق -٢
مان و یبر صداقت ا کمان و طلب اجر و پاداش از خداوند، بدون شیھم از روی ا

ه کـن سـبب، بـه او مـژده داده شـده یند. بدک اخالص عمِل شخص داللت می
فرمـود:  صامبریـرنـد. پیگ اش مورد بخشش خداوند قرار مـی گناھان گذشته

افـت اجـر و پـاداش از ید دریـمـان و بـه امیه ماه رمضـان را از روی اکسی ک«
(متفـق . »شـوند اش بخشـوده مـی رد، تمامی گناھان گذشـتهیخداوند روزه بگ

 ).٧٦٠. مسلم ٣٨ یه، البخاریعل
افـت اجـر و ید دریـمان و به امیه در ماه رمضان از روی اکسی ک«ن فرمود: یھمچن
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ه، یـ(متفـق عل. »شـوند اش بخشوده می ند تمامی گناھان گذشتهکام یپاداش از خدا، ق
 ).٧٥٩. مسلم ٣٧ یالبخار

افت اجر و پاداش ید دریام مان و بهیه در شب قدر از روی اک سیک«فرمود:  نیھمچن
 یه، البخـاریـ(متفق عل. »شوند اش بخشوده می گناھان گذشته مامیند، تکام یاز خدا ق

 ).٧٦٠. مسلم ٣٥

ند؛ چـون ک انسان با روزه برابری نمیھای  عبادت چ عمل و عبادتی ازیپاداش ھ -٣
ن اجر و پاداش یدر روزه، راز و رمز اخالص برای خدا نھفته است. به خاطر ھم

 ه است.افتیرده و برتری کغلبه ھا  عبادت آن بر تمامی
شوند. ھـر  ن برابر افزوده مییارھا و عبادات انسان چندکتمامی «فرمود:  صامبریپ

را روزه مخصوص من ید: بجزروزه، زیفرما ی ده تا ھفتصد برابر اجر دارد. خداوند مییکن
دھم، (چون بنده) شھوت و طعامش را به خـاطر (دسـتور)  است و من پاداش آن را می

 آن گذشت).ج ی(تخر. »ندک می کمن تر
 روی ازیــدار در برابــر پ له نگھــداری از گناھــان و ســپر نفــس روزهیروزه وســ  -٤

ز است. روزه یا و در برابر عذاب خدا در روز رستاخینفسانی در دنھای  خواھش
 صامبریـطان اسـت. پیب شـیـدار در برابـر دام فر م برای روزهکدژی مستح

 گذشت).ج آن ی(تخر .روزه سپری است. »الّصوم جنّة« فرمود:
ی بـه بـار کدامنی و پـاکـنـد و پاک روزه به طور موقتی شھوت فرج را قطع می  -٥

گـروه   ای«در مقـام سـفارش بـه جوانـان اسـالم فرمـود:  صامبریآورد. پ می
ند. ازدواج، بـرای کی ازدواج را دارد، پس ازدواج یدام از شما تواناکجوانان، ھر 

ی آن را یه توانـاکـسـی کننده شھوت فرج اسـت و کنترل کپوشی بھتر و  چشم
(متفـق . »بـرد ن مییرد، چون شھوت را از بیه روزه بگکندارد، بر او الزم است 

 ).١٤٠٠. مسلم ١٩٠٥یه، البخاریعل
ند و زبان و اعضای بدنش را از سـخنان ک می کدار را پا روزه، روح و روان روزه  -٦

ی از یکـاه ھرگـ«فرمـود:  ص امبریـدارد. پ رنگ، باز مییار بردن نکا به یدروغ 
سی کار جاھالنه انجام ندھد. پس اگر کد و یھوده سخن نگویشما روزه گرفت، ب

. »د: مـن روزه ھسـتمیـر شد، بگویرد و درگکش کشمکا با او یدشنام داد  او را
 ).١١٥١. مسلم ١٨٩٤ یه، البخاری(متفق عل
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نـد، کن کردن به آنھا را ترکه سخنان دروغ و عمل کسی ک«فرمود:  ص نیھمچن
 ).١٩٠٣ ی(البخار. »ندک کاش را تر دنییه خوردنی و نوشکازی ندارد یچ نیخداوند ھ

برتـری دارد. ھا  عبادت ریلت صبر با آن، بر سایروزه، به خاطر محقق شدن فض  -٧
. ابـن ماجـه ٣٥١٩ ی(الترمـذ .»روزه نصـف صـبر اسـت«فرمـود:  صامبریپ

١٧٤٥ .( 
  .داران است شدن روزهه مخصوص داخل کان، دری از درھای بھشت است یر  -٨
شـود. در روز  ان گفتـه مـییـه بـه آن رکدر بھشت دری است «فرمود:  صامبریپ

ر از آنـان از آن در یسی غکشوند و  داران از آن در داخل بھشت می ز فقط روزهیرستاخ
داران  جا ھستند؟ ھمه روزهکداران  شود: روزه ز) سؤال مییشود. (در رستاخ داخل نمی

ر از آنان از آن در داخل یسی غکشوند و  د و از آن در داخل بھشت میزنیخ واقعی برمی
گـر نتوانـد از آن داخـل یسی دکشود تا  شود. ھرگاه ھمه داخل شدند در بسته می نمی
 ).١١٥٢. مسلم ١٨٩٦ یه، البخاری(متفق عل. »شود
 صامبریپ. تر است خوش کدار در نزد خدا از بوی مش بوی دھان شخص روزه -٩

ج آن ی(تخـر .»اّ� مـن ر�ـح املسـك وف فـم الصـائم أطيـب عنـدخلل« فرمود:
 گذشت).

لُوف«معنای  لفـة«ا به نقل از مسـلم ی »خَ دار اسـت، بـه  ر بـوی دھـان روزهییـتغ »خُ
 .دیخصوص بعد از زوال خورش

 .»تر است خوش کدار در نزد خدا از بوی مش بوی دھان شخص روزه«
 .دار دو خوشحالی ھست برای روزه  -١٠

د: شـو ه با آنھا خوشحال میکدار دو خوشحالی است  برای روزه«فرمود:  صامبریپ
ھرگـاه پروردگـارش را  -٢. شـود ردنش خوشـحال مـیکند، با افطار کھرگاه افطار  -١

 ج آن گذشت).ی(تخر. »شود ند، به خاطر داشتن عبادت روزه خوشحال میکمالقات 
رفته یدر آن حالت پذرش دعاست و دعا یھای اختصاصی پذ داری از حالت روزه  -١١

 .شود می

ِيٓ ٱَشۡهُر َرَمَضاَن ﴿ د:یفرما میمتعال  خداوند نزَِل �ِيهِ  �َّ
ُ
ُهٗدى ّلِلنَّاِس  لُۡقۡرَءانُ ٱأ

ۡهرَ ٱَ�َمن َشِهَد ِمنُ�ُم  لُۡفۡرقَاِن� ٱوَ  لُۡهَدىٰ ٱَوَ�ّيَِ�ٰٖت ّمَِن  ۡو  لشَّ
َ
فَلَۡيُصۡمُهۖ َوَمن َ�َن َمرِ�ًضا أ
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ۗ يُرِ�ُد  َخَر
ُ
يَّاٍ� أ

َ
ٞ ّمِۡن � ة ٰ َسَفرٖ فَعِدَّ ُ ٱَ�َ َوِ�ُۡكِملُواْ  ۡلُعۡ�َ ٱَوَ� يُرِ�ُد بُِ�ُم  لۡيُۡ�َ ٱبُِ�ُم  �َّ

ةَ ٱ ْ  ۡلعِدَّ وا ُ َ ٱَوِ�َُكّ�ِ ٰ َما َهَدٮُٰ�ۡم َولََعلَُّ�ۡم �َۡشُكُرونَ  �َّ لََك ِعَبادِي َ�ّ�ِ  ١٨٥َ�َ
َ
�َذا َس�

ِجيُب َدۡعوَةَ 
ُ
اعِ ٱفَإِّ�ِ قَرِ�ٌبۖ أ ْ ِ� لََعلَُّهۡم  �َّ ْ ِ� َوۡ�ُۡؤِمُنوا إَِذا َدَ�ِن� فَۡليَۡسَتِجيبُوا

 .]١٨٦-١٨٥[البقرة:  ﴾١٨٦يَۡرُشُدونَ 
ان یـضـه روزه بیرش دعـا را بعـد از فریچگونه خداوند پذ هکش یندیه بیدر عبارت آ

دار ھنگـام  دعـای روزه -١شود:  دعای سه نفر رد نمی«فرمود:  صامبریرده است. پک
 ).٣٥٩٨ ی(الترمذ. »دعای مظلوم-٣م دادگر، کدعای حا -٢ردن، کافطار 

در  صامبریردن به بخشندگی فراوان پکروزه، انسان مسلمان را، برای اقتدا   -١٢
ن مردم بود، به خصـوص در یتر بخشنده صامبریپ«خواند.  ماه رمضان، فرا می

. »تر از ھر زمانی بود رد، بخشندهک ل او را مالقات مییه جبرکماه رمضان وقتی 
 ).٢٣٠٨. مسلم ١٩٠٢ یه، البخاری(متفق عل

فـرض شـده اسـت. ھـا  ماه نیه در بھترکن است یگر روزه ایی دھا فضیلتاز   -١٣
ل یان برخی از فضـاید بیستند. اما شایرمضان قابل شمارش ن کمبار ل ماهیفضا

د یـادآوری آن به پرواز در آینجا مناسب باشد تا روح و روان، با یماه رمضان در ا
د گردد. رمضان ماه بھار قـرآن اسـت؛ یاد و خاطره رمضان تجدیرد و یو اوج بگ

لـی کقدر، قرآن به طور  که در شب مبارکن ماه بود یچون آغاز نزول وحی در ا
ا فرو فرستاده شد. سـپس در مـدت یت العزه در آسمان دنیاز لوح محفوظ به ب

 صامبریـجی بر قلب پیست و سه سال، دوره نبوت، قرآن بخش بخش و تدریب
عباس به طـور موقـوف  قول به سه بار نازل شدن قرآن از ابن  فرو فرستاده شد

ث موقـوف در یه حـدکـست یده نی). پوش١٨٥٨ر ص یثکنقل شده است. (ابن 
 .م مرفوع را داردکنجا حیا
خداوند  قدر در ماه رمضان بود. کن بخش بخش نازل شدن ھم در شب مباریآغاز ا

ِيٓ ٱَشۡهُر َرَمَضاَن ﴿ د:یفرما می نزَِل �ِيهِ  �َّ
ُ
 لُۡهَدىٰ ٱُهٗدى ّلِلنَّاِس َوَ�ّيَِ�ٰٖت ّمَِن  ۡلُقۡرَءانُ ٱأ

 .]١٨٥[البقرة:  ﴾ۡلُفۡرقَاِن� ٱوَ 

َ�َٰرَ�ٍة� إِنَّا ُكنَّا ُمنِذرِ�نَ ﴿ د:یفرما می نَزۡلَ�ُٰه ِ� َ�ۡلَةٖ مُّ
َ
آ أ ه ما آن را ک«. ]٣[الدخان:  ﴾٣إِ�َّ

افران و ک( نندهکما ھمواره انذار ؛میردکنازل (شب قدر در ماه رمضان) ت کدر شبی پر بر



 ٢٩ های رمضان فصل سوم: فضایل روزه و اسرار آن و ویژگی

  

 .»میا بوده شان) به سوی یتب آسمانکامبران و یان و ظالمان، با ارسال پکمشر

نَزۡلَ�ُٰه ِ� َ�ۡلَةِ ﴿ :دیفرما می
َ
آ أ  .]١[القدر:  ﴾١لَۡقۡدرِ ٱإِ�َّ

 .»میردکما آن (قرآن) را در شب قدر نازل «
 .ه در آن روزه فرض شده استکرمضان ماھی است 

ۡهرَ ٱَ�َمن َشِهَد ِمنُ�ُم ﴿ :دیفرما خداوند می    .]١٨٥[البقرة:  ﴾فَۡلَيُصۡمُهۖ  لشَّ
روزه «رد، فرمود: که درباره روزه فرض از او سؤال کای  در جواب اعرابی صامبریپ

شـتر از آن، روزه (سـنت) یاق خـودت) بیه (با اشتکنیرمضان (بر تو فرض است)، مگر ا
 ).١١. مسلم ١٨٩١ یه، البخاری(متفق عل. »رییبگ

ھزار ماه  ردن درکردن در آن از عبادت که عبادت کرمضان شبی در خود گنجانده 
عنی به اندازه عمر یشتر از ھشتاد و سه سال است (یه ھزار ماه، بکم یدان بھتر است. می

 فرد دھه آخر رمضان است.ی ھا شب ی ازیکدر  کانسان). آن شب مبار یک

ۡلِف َشۡهرٖ  لَۡقۡدرِ ٱَ�ۡلَُة ﴿ :دیفرما خداوند می
َ
 .]٣[القدر:  ﴾٣َخۡ�ٞ ّمِۡن �

 .»است شب قدر بھتر از ھزار ماه«
. »دیـنکفرد دھه آخر رمضان جسـتجو ی ھا شب آن شب را در«فرمود:  صامبریپ

  ).١١٦٧. مسلم ٨١٣ یه، البخاری(متفق عل
 یـکی و بخشـش در آن (بـه رحمـت خـدا) نزدیکه اھل نکماه رمضان ماھی است 

شوند، درھای جھنم بسـته  ار و شرور (از رحمت خدا) دور میکشوند و انسانھای بد  می
شـوند و  اری از بندگان خدا از آتش جھـنم آزاد مـییشوند و بس درھای بھشت باز میو 
 .ردیگ رمضان انجام میی ھا شب ار (آزاد شدن) در ھمهکن یا

ن و یاطین شـب آن شـیرسد در نخست ه رمضان فرا میکوقتی «فرمود:  صامبریپ
چ یو ھـ شـوند شوند و درھای جھنم بسـته مـی ر بسته مییش به غل و زنجکان سریجن

چ دری از آنھـا بسـته یشـوند و ھـ ماند و درھـای بھشـت بـاز مـی ھا باز نمی دری از آن
نده شـر یای جو ش! ویی به پیکر و نینده خیای جو  هکدھد  ماند، ھاتفی ندا سر می نمی

 ار در ھمهکن یای از آتش جھنم دارد و ا دار! خداوند بندگان آزاد شده و بدی دست نگه
 ).٦٨٢ ی(الترمذ. »ردیگ می رمضان انجامی ھا شب

ن مـاه بـا عظمـت گرامـی بـدار، از یلت ایافتن فضیدن و دریبار الھا! ما را با شرف د
ات آن بر ما نازل بفرما و ما را از آن محروم مگردان، درھای رحمتت را بـه روی مـا کبر
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ان میآن از روی ای ھا شب امیبگشا و با موفق گرداندن ما به روزه گرفتن در رمضان و ق
افت اجر و پاداش بر ما منت بنه و آن را بـا مغفـرت و بخشـش و رحمـت ید به دریو ام

ی ھا شـب ھای ما از آتش جھنم در ردن گردنکان برسان و با آزاد یخودت برای ما به پا
 .نیرمضان بر ما منت بنه. آم کمبار



 
 

 

 انواع روزه :فصل چهارم

ند، بـرای او روشـن کبندی روزه مطالعه و بررسی  میوه فقھا را در تقسیه شکسی ک
 :م بر چھار نوع ھستکه روزه از لحاظ حکخواھد شد 

 .روزه فرض -١
 .روزه سنت -٢
 .روهکروزه م -٣
 .روزه حرام -٤

 : زمان ادای آن بر دو قسم است نخست روزه فرض: روزه فرض از لحاظ وقت و
رده کـن یـیه خداونـد آن را تعکن و مشخصی دارد یه وقت معکروزه فرضی  -الف 

ه بنـده خـودش وقـت آن را بـرای خـودش کـای  ا روزهیاست، مانند روزه ماه رمضان، 
 .نیردن برای گرفتن روزه در وقت معکند، مانند نذر کن ییتع

ن نشده باشد، مانند قضای روزه ییمشخصی تعه برای ادای آن وقت کای  روزه -ب 
سـته شـده باشـد و که شکفاره سوگندی کا یفاره ِظھار کل یفاره، از قبکا روزه یرمضان 

 ر آنھا.یرده باشد و غکار که شکه شخص ُمحرم در مکاری کفاره برای شکروزه 
 روزه فرض از جھت چگونگی ادای آن، بر دو قسم است:

اپی گـرفتن یـگرفتن آن واجب است، مانند ضروری بودن پاپی یه پکای  روزه -الف 
 .ر آنھایفاره ظھار و نظکاپی گرفتن دو ماه روزه یروزه در ماه رمضان و پ

فـاره کسـت و عبـارت اسـت از: روزه یاپی گـرفتن آن واجـب نیـه پکای  روزه -ب 
 -دن قربانی به محل خـودش یردن و رسکدِن سر در حالت احرام، قبل از قربانی یتراش

ه کـی اسـت یا ھر جـاین حرم یا گوسفند (ھدی) سرزمیردِن شتر، گاو و کمحل قربانی 
ست یه برای گرفتن آن زمان مشخصی نکن روزه نذری یھمچن -حاجی محاصره شود! 

ه کـنیاپی گرفته شـود، بـرای ایه پکز سنت است ین موارد نیو قضای روزه رمضان. در ا
ت یند و مسئولکه بر گردنش است شتابان اقدام کبھتر است شخص برای انجام فرضی 

 .آن را از دوشش بر دارد
ه در ادامه به طور مفصل در ا  نه صحبت خواھد شد.ین زمیان شاء اللَّ
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ه کـای اسـت  ا منـدوب اسـت و آن روزهیـن نوع از انواع روزه، روزه مستحب یدوم
رد، یـگ را مـیاق خودش برای به دست آوردن پاداش فـراوان آن یل و اشتیشخص با م

 .اند ه نصوص شرعی بر مستحب بودن آن وارد شدهکای است  عنی روزهی
ه خواھـان بـه دسـت آوردن کسی کرد. یگ ر رمضان صورت مییروزه مستحب در غ

تواند با گرفتن آنھا  می -ھای مستحبی فراوانند  ر خدا روزهکش -شتری است یپاداش ب
 :ارتند ازھا عب د. برخی از آنیفزایزان حسناتش بیبر م

اسـت.  ÷امبر خدا داودیوه پین نوع روزه شیان روزه گرفتن، ایروز در م یک  -١
ه بـن  صامبرین روزه است. پین نوع روزه، بھتریبعد از روزه فرض، ا به عبداللَّ

 ».صم يوماً وأفطر يوماً، وذلك صيام داود، وهو أعدل الصيام« فرمود: بعمرو
 ).١١٥٩. مسلم ١٩٧٦ یه، البخاری(متفق عل

÷ ن روزه اسـت و داوینـوع روزه بھتـر نیـا، روز بخور یکر و یروز روزه بگ یک«
 .»گرفت ن روزه مییچن

دوستم مرا به انجام «د: یگوس رهیسه روز روزه گرفتن در ھر ماه قمری. ابوھر  -٢
عـت نمـاز کدو ر-٢سه روز روزه گرفتن در ھر مـاه،  -١رد: کز سفارش یسه چ

 یه، البخاریل(متفق ع. »دن نماز وتر بخوانمیش از خوابیپ -٣چاشت (ضحی)، 
 ).٧٢١. مسلم ١٩٨١

د: یـرد. ابـودرداء گوکـن سـفارش را یچنـس به ابودرداء صامبر خداین پیھمچن
 کام آنھـا را تـر ه زنـدهکـرد و تـا زمـانی کز سفارش یمرا به انجام سه چ صدوستم«

 -٣خواندن نماز چاشت (ضحی)، -٢سه روز روزه گرفتن در ھر ماه،  -١رد: کنخواھم 
 ).٧٢٢(مسلم . »دن نماز وتر بخوانمیش از خوابیپ

روزه گرفتن دو روز، دوشنبه و پنجشنبه، در ھر ھفته، به روزه گرفتن دوشنبه   -٣
 .د شده استکیش از پنجشنبه تأیب

ذلك يوٌم ُودِلُت فيه، و يوٌم « درباره روزه دوشنبه سؤال شد، فرمود: صامبر خدایاز پ
نِزل يلّع  -عِثُت بُ 

ُ
 ).١١٦٢(مسلم  ».فيه -أو أ

ه در آن بـه کـام و روزی اسـت  ده بـه جھـان گشـودهیه در آن دکآن روزی است «
 .»ا بر من قرآن نازل شده استی -ام  ده شدهیامبری برگزیپ

ری و سـالخوردگی روزھـای دوشـنبه و یـن پیـد سؤال شد: چرا در ایاز اسامه بن ز



 ٣٣  فصل چهارم: انواع روزه 

  

روزھـای دوشـنبه و پنجشـنبه روزه  صامبر خـدایگفت: پری؟ یگ پنجشنبه روزه می

عمال العباد تُعَرض يوم االثنـ� أإّن « ار از او سؤال شد، فرمود:کن یگرفت. از علت ا می
 ).٢٤٣٦(أبوداود  ».و�وم اخلميِس 

 ).٧٤٧ ی(الترمذ». فأحّب أن يُعرض عم� و أنا صائم«
شود. دوسـت دارم  عرضه میروزھای دوشنبه و پنجشنبه اعمال بندگان (به خدا) «

 .»در حال روزه بودن عملم (به خدا) عرضه شود
 .روزه در ماه شعبان  -٤
ه کـدم یـند«رد، گفـت: کـ ف مـییرا توص صامبریه روزه پکدر حالی  لشهیعا

. ١٩٦٩ یه، البخـاریـ(متفق عل. »ردیچ ماھی به اندازه ماه شعبان روزه بگیامبر در ھیپ
 ).١١٥٤مسلم 
ا به طـور ی -ن است یه بھتر ھمک -اپی یماه شوال به طور پشش روز روزه در   -٥

تْبعه ستّاً من شـوال، « فرمود: صامبرینده. پکنامرتب و پرا
َ
من صام رمضان ثّم أ

 ).١١٦٤(مسلم  ».اكن َكصيام ادلهر
رد. سپس شش روز، (روزه) شوال را به آن ملحـق یس ماه رمضان را روزه بگکھر «

 .»بوده است ا تمامی سال را روزهیند، گوک
دتر اسـت. روزه کـه روز نھـم (روز عرفـه) مؤکـروزه نه روز اول ماه ذوالحجه،   -٦

گذشـته  -سال  ف گناھان بزرگ دویا موجب تخفی کوچکفاره گناھان کعرفه، 
 .شود بھشت) می ا موجب ارتقای درجات مومنان (دریاست،  -نده یو آ

فاره گناھاِن سال گذشته و کدوارم خداوند روزه روز عرفه را یام«فرمود:  صامبریپ
 ).١١٦٢(مسلم . »نده قرار دھدیآ

رمضـان  ن روزه بعـد ازیعنی محرم. روزه گرفتن در محرم بھتریروزه ماه خدا   -٧
روز تاسـوعا   ِن آن روز عاشورا (دھم محـرم) اسـت و سـپس روزهیاست و بھتر

 ن دو روز با ھم روزه گرفته شوند.یه اک(نھم). سنت آن است 
ای بعد از روزه ماه رمضـان بھتـر و ارزشـمندتر  سؤال شد: چه روزه صخداامبر یاز پ

 ).١١٦٣(مسلم  ».أفضل الصيام بعد شهر رمضان، صيام شهر اّ� املحّرم« د:است؟ فرمو
 .»ن روزه بعد از روزه ماه رمضان، روزه ماه خدا، محرم استیبھتر«
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روز عاشـورا (دھـم نـه) یھـود (مدیه کد ینه، دیپس از ھجرت به مد صامبر خدایپ
ن روز فرخنـده و یـای اسـت؟ گفتنـد: ا ن چـه روزهیا«د: یرند. پرسیگ محرم) روزه می

ل را از شر دشمنانشان نجـات داده اسـت. ین روز خداوند بنی اسرائیی است. در اکمبار
مـا بـه «فرمـود:  صامبریـن روز، روزه گرفـت. پیـن نعمت) موسی در ایرانه اک(به ش

در آن روز روزه گرفت و به اصحاب ھـم  صامبری. سپس پ»میتر یکموسی از شما نزد
 ).١١٣٠. مسلم ٢٠٠٤ یه، البخاری(متفق عل. رندیه روزه بگکدستور داد 

نده اگر خدا بخواھد روز نھـم ھـم یسال آ« ھود فرمود:یبرای مخالفت با  صامبریپ
ه بن عبـاس »م.یریگ روزه می  ه سـال بعـد فـرا رسـدکـنید: قبـل از ایـگو بعبداللَّ

 ).١١٣٤(مسلم . ردکوفات  صامبریپ
ه روزه عاشورا در صدر اسالم واجب بود. سپس بعد از فرض کنم کادآوری یالزم است 

 .شدن روزه ماه رمضان، وجوب روزه عاشورا نسخ شد و روزه آن مستحب باقی ماند
چ ماھی بدون روزه نباشد، حتی یه ھکان ھر ماه قمری، سنت است یروزه در پا  -٨

ه روزه گـرفتن کام شعبان است  ه روز سیک کوم الشیماه شعبان، به جز روزه 
 .ستیدر آن درست ن

 یه البخـاریـ(متفق عل ».يا أبا فالن، أما صمت رسر هذا الشهر«فرمود:  صامبریپ
 ).١١٦١. مسلم ١٩٨٣
 .»ن ماه را روزه نگرفتی؟یا آخر ایای أبا فالن آ«
 امبر فرمـود:یشتر از آن به ھنگام جھاد در راه خدا. پیا بیروز  یکروزه گرفتن   -٩

سبيل اّ� إّال باعد اّ� بذلك ايلوم وجهـه عـن انلـار  ما من عبد يصوم يوماً يف«
 ).١١٥٣. مسلم ٢٨٤٠ یه، البخاری(متفق عل ».سبع� خر�فاً 

وند بـا آن روزه، روی او رد، خدایروز در راه خدا و برای خدا روزه بگ یکه کسی ک«
 .»گرداند ر ھفتاد سال، از آتش دوزخ دور مییرا به اندازه مس

نم تا بـرای گـرفتن کان یھای سنت را ب نجا دوست دارم روزهیخواننده گرامی، در ا
 شتری شوی.یھای سنت ب گرفتن روزه دوارم موفق بهینی. امکھا اقدام  آن

 ر است:یشامل موارد زه کروه است کنوع سوم از روزه، روزه م
 .روزه گرفتن فقط در روز جمعه  -١

(متفـق  ».يوماً قبله أو بعـده إالَّ ال يصومّن أحد�م يوم اجلمعة « فرمود: صامبریپ
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 ).١١٤٤. مسلم ١٩٨٥ه، یعل
ا بعـد از آن را یـه روز قبل کنیرد، مگر ایدام از شما فقط روز جمعه روزه نگکچ یھ«

 .»ردیھم روزه بگ
داری اختصـاص  فقط شب جمعه را به شب زنـده ھا شب انیاز م«ن فرمود: یھمچن

ه کـد، مگـر آن یـان روزھا روز جمعه را به روزه گـرفتن اختصـاص ندھیو در م ،دیندھ
 (مسلم).. »دیریگ ه شما در آن روزه میکمصادف باشد با روزی 

 .اختصاص روز شنبه به گرفتن روزه  -٢

ن لـم �ـد إفيما افـرتض علـي�م، فـ إالَّ ال تصوموا يوم السبت « فرمود: صامبریپ
 ).٧٤٤ ی(الترمذ ».عود شجرة فليمضغه حلاء عنبة أوإالَّ حد�م أ

زی (برای یه بر شما فرض شده است. اگر چکای  د، مگر روزهیریروز شنبه روزه نگ«

 .»دکید و بمیا چوب درخت، پس آن را بجوید، جز پوسته انگور یافتیخوردن) ن
م و یھود، روز شنبه را تعظـیه کن است یشنبه به روزه اروه بودن اختصاص کعلت م
ھـود دارد. ین روز، بـه ظـاھر شـباھت بـا یدارند. پس فقط روزه گرفتن در ا گرامی می

روه است، برای کشنبه به طور عمدی به گرفتن روزه میکن اختصاص دادن روز یھمچن
و نصاراسـت، روزه  ھـودیه مربوط به کدی ین ھر عیری از شباھت به نصارا. بنابرایجلوگ

ھود و نصارا آن را گرامی یه کز، روزه گرفتن در ھر روزی یروه است و نکگرفتن در آن م

(املوسـوعة . دار مصـادف باشـد ه آن روز با عـادت روزهکنیروه است، مگر اکدارند، م می

 ).٢٥/١٥ الفقهية
 .روزه گرفتن حاجی در روز عرفه در عرفات  -٣

و  کدر روز عرفه در عرفـات شـ صامبریگرفتن په مردم در مورد روزه کھنگامی 
 صامبریر برای او فرستاد. پیمقداری ش صامبریھمسر پ لمونهیردند، مکد یترد

ر یردنـد از آن شـک ه مردم بـه او نگـاه مـیکستاده بود. در حالی یی در عرفات ایدر جا
 ). ١١٢٤. مسلم ١٩٨٩ یه، البخاری(متفق عل. خورد

امبر یـھمـراه پ سؤال شد، گفـت:  درباره روزه روز عرفه در عرفات بعمر  از ابن
ھـم  ر حج انجام دادم. اوکامبر آن روز را روزه نگرفت. ھمراه ابوبیحج به جای آوردم. پ

دام از آنـان روز کچ یآن روز را روزه نگرفت، ھمراه عمر و عثمان ھم حج انجام دادم. ھ
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 و  رمیــگ نمــی  روزه  عرفــات در نــروزیا در ھــم مــن عرفــه در عرفــات روزه نگرفتنــد.
 ).٧٥١ ی(الترمذ دھم. نمی دستور  عرفات در  روزه  نگرفتن ای  گرفتن  به

 ام ماه شعبان است. ه روز سیک کروزه روز ش -٤
 و صاف باشد  ھم ھوا  هک  حالی در نشود  دهید  شب در  رمضان  ماه  ھالل  هک  گونه نیبد
ا شـھادت یـنـد، کری نیدن ھالل جلوگید از  آن رینظ و غبار مانند  زییچ و نباشد  ابری

 رفته نشود.یت ھالل پذیه به خاطر فاسق بودنش درباره رؤکسی ک
روه که و حنابله) مکیمی)، مالیراھت تحرکه (ینزد جمھور علما (حنف کروزه روز ش

ه روزه آن حرام است. اما اگر آن روز با عـادت روزه سـنت کاست. شافعی معتقد است 
دار  ه روزهکـن یرود، مانند ا ن مییراھت دارد و حرمت آن از بکدار ھم زمان باشد،  روزه

الی نـدارد کھم دوشنبه واقع شـود، اشـ کالش ومیرد و یروزھای دوشنبه روزه سنت بگ
ن اگر مصادف با گرفتن قضای روزه رمضـان گذشـته باشـد، یرد، ھمچنیاش را بگ روزه

ن باشـد، گـرفتن روزه یر نـذر معـیـگری نظیزه دا رویفاره سوگند کا روزه یز است، یجا

 ). ٢/٥٧٩ یلید. وھبه الزح الفقه اإلسالمي وأدلته،(. ال ندارد. خداوند داناتر استکاش

تـروه، فـإن ُ�ـمَّ  الّشهر �سع وعرشون يللة، فـال تصـوموا حـىت« فرمود: صامبریپ
 ).١٠٨٠. مسلم ١٩٠٧ یه، البخاری(متفق عل». علي�م فأ�ملوا العّدة ثالث�

د. اگر ھوا ابـری یریدن ھالل (رمضان) روزه نگینه روز است. قبل از د ست ویماه ب«
 .»دینکامل حساب کروز  دن ھالل نباشد)، ماه (شعبان) را سییان دکباشد (ام

(أصـحاب  ».�ُشّك فيه فقد عىص أبا القاسـم يمن صام ايلوم اذل« فرمود: صامبریپ
 ).١٦٤٥، ابن ماجه ٢٤٩٨ ی، النسائ٦٨٦ یالترمذ، ٢٣٣٤السنن، أبوداود 

ــــیک« ــــ س ــــک ــــروزه بگ که روز ش ــــتوراتی ــــم(پ  رد، از دس امبر) یابوالقاس

 .»است  ردهک چییسرپ
است  کالش ومیم کم آن مانند حکش از رمضان روزه گرفتن، حیا دو روز پی یک -٥

 .ح آن گذشتیه توضک

أو يـوم�، إالَّ أن ي�ـون ال يتقّدمّن أحُد�م رمضاَن بصـوم يـوم « فرمود: صامبریپ
 ).١٠٨٢. مسلم ١٩١٤ یه، البخاری(متفق عل ».رجل اكن يصوم صومه، فليصم ذلك ايلوم

د، مگـر ینکا دو روز (آخر شعبان) از ماه رمضان استقبال ی یکد با روزه گرفتن ینبا«
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ا ی یکن مصادف با یرد (و ایروز مخصوص روزه بگ یکشه یه ھمکه عادت دارد کسی ک
 .»ردیاش را بگ مانده به رمضان باشد)، پس او روزهدو روز 

اری در انجـام عبـادت، دور ک مکدن ماه رمضان و محیوسوسه در اثبات فرا رس کتر
ه کـت حرمت ماه رمضـان یر مسلمانان، رعایردن خود از ساکز یداشتن مسلمان از متما

از اخـتالف در ری یسـتند و جلـوگیه جزئـی از آن نکند یی از آن به شمار آیمبادا روزھا
 . (مترجم).ت باشندین ممنوعید از علل ایداری، شا ان مسلمانان درباره آغاز روزهیم

فار به گـرفتن روزه، ماننـد اختصـاص کد یاختصاص دادن روزی از روزھای ع  -٦
ن اختصـاص یشنبه به گرفتن روزه، ھمچنـیکا فقط روز یدادن فقط روز شنبه 

ان بـوده اسـت) بـه گـرفتن یرانید ایعه کا روز جشن مھرگان (ید نوروز یروز ع
ن روزھا به گـرفتن روزه، شـبھه موافـق یه در اختصاص دادن اکنیروزه. برای ا

د یـا نـوروز، عیروز، ین. ھا در بزرگداشت آن روزھا وجود دارد روان آنیبودن با پ

املغنـي البـن . (زییران باستان در آغاز فصل پاید ایران، مھرگان عیباستانی مردم ا

، رد املختار البـن ١/١٤٦، الروضع املربع رشح زاد املستقنع، البهويت ٢/٩٩قدامة 

 ).٢/٨٥ - یاز فقھاء حنف –عابدين 
نـد و کد افطـار نیدار بعد از غروب خورشـ ه روزهکنیعنی ایگرفتن روزه وصال:   -٧

 ند.کن دو روز افطار نیند و در بکروزه فردا را ھم به روز قبل متصل 
ای از مسـلمانان ھـم  در اول ماه رمضان روزه وصال گرفـت و عـده صمبر خداایپ

شـتر طـول ین ماه بیان باخبر شد و فرمود: اگر ایاز جر صامبریروزه وصال گرفتند. پ
نند و در عبادت بـر ک ه افراط میکسانی کدادم تا  د باز به روزه وصال ادامه مییشک می

د از یـن مورد نبایافراط دست بردارند. (در اری و یگ ن سختیرند، از ایگ خود سخت می
چ یا فرمود:) من ماننـد ھـیست (یدام از شما مانند من نکچ ینند)، چون ھکروی یمن پ

 یه، البخـاریـ(متفـق عل دھد. وسته خداوند به من آب و غذا مییستم. پیدام از شما نک
 ).١١٠٤. مسلم ٧٢٤١
ر آن و بـا خـوردن یـی نظیھـازیا چیـدانه خرما  یکراھت وصال با خوردن ک ده:یفا

 رود. ن مییسحری از ب
ه روزه گـرفتن کـی یروزه گرفتن ھمه روزھای سال (در تمامی عمر) جز روزھا -٨

ھا حرام است، عبارتنـد از:  ه روزه گرفتن در آنکی یھا حرام است. روزھا در آن
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زدھم ذوالحجه). روزه یازدھم، دوازدھم و سیق (یام تشرید قربان، اید فطر، عیع
دار از انجـام  شـود فـرد روزه ه سـبب مـیکروه است کن سبب میام عمر به اتم
 .ف گرددیارھای ضروری، ناتوان و ضعکض و واجبات و انجام یفرا

صام من صـام  ال صام من صام األبد، ال صام من صام األبد، ال« فرمود: صامبریپ
 ).١١٥٩. مسلم ١٩٧٧ یه، البخاری(متفق عل ».األبد
 .»رد، (ثواب) روزه نداردیشه روزه بگیه ھمکسی ک«سه بار فرمود:  صامبریپ

ه در تمـامی عمـرش کـسـی کد: ای رسول خدا، چگونه است (ثواب) یپرسس عمر
ا فرمود): نـه یند (ک رد و نه افطار مییگ نه روزه می«فرمود:  صامبریرد؟ پیگ روزه می

 ).١١٦٢(مسلم  .»ردکروزه گرفت و نه افطار 
گاه -ث ین حدیمعنای ا داری  روزه  نیه به چنـکن است یا -تر است  البته خداوند آ

شـود و  اجر و پاداشی داده نمی در روزه گرفتن، صامبریبه سبب مخالفتش با روش پ
عنـی یرده کـن او افطـار نیبـرای او نـدارد. ھمچنـ  چ سـودیین گونه روزه گرفتن ھیا

ارش بـر خـود کـن یـد و بـا اریگ ه تمامی روزھا روزه میکنگونه است یت حالش ایواقع
 رد.یگ سخت می

 .نوع چھارم از روزه، روزه حرام است
 رد:کم ین نوع روزه را به دو قسم تقسیتوان ا می
د یـه روزه گرفتن در آنھا حرام است و آنھا پنج روز ھسـتند: روز عکی یروزھا -الف
دوازدھـم و ازدھم، یـق (یتشـر امیـد قربان (دھم ذوالحجه)، ایشوال)، روز ع اولفطر، (

 .زدھم ذوالحجهیس
ه در آن زمان بعد از ذبـح قربـانی، گوشـت کاند  ده شدهین اسم نامیبدان جھت به ا

ردند ک می کدادند و خش د قرار مییر گرمای خورشیه فاسد نشود، در زکنیآنھا را برای ا
و ه آنھا با گوشت، آبگوشت کن است یاش ا هیا وجه تسمیردند، ک و بعد از آن استفاده می

 .خوردند ردند و میک شوربا درست می
. د قربـانیـد فطـر و عیـرده اسـت: روز عکـاز روزه گرفتِن دو روز نھی  صامبریپ

 ).٨٢٧. مسلم ١٩٩١ یه، البخاری(متفق عل
 .»ر خـدا اسـتکدن و انجام ذیق، زمان خوردن و نوشیام تشریا«فرمود:  صامبریپ

 ).١١٤١(مسلم 
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د مـا مسـلمانان و یـق، عیام تشـریـد قربان و ایروز عرفه و روز ع«ن فرمود: یھمچن
 ).١٧٥١٤(أحمد در مسند  .»دن ھستندیروزھای خوردن و نوش

ر یـروه است، امـا بـرای غکگزار در عرفه م ه روزه عرفه برای حجکنجا اشاره شده یا
 .گزار سنت است حج

ا ِقـران احـرام یه به حج تمتع کرد: حاجی ین مطلب مورد توجه قرار گیالزم است ا
فاره بدھد)، بناچار بـرای او کابد (تا یا قربانی نیردن نداشته باشد کببندد و توان قربانی 

 .ردیام روزه بگین ایه در اکمباح است 
ه روزه گرفته شود، مگـر کق اجازه داده نشده یام تشریدر ا«ند: ک ت مییبخاری؛ روا

 ).١٩٩٨، ١٩٩٧ ی(البخار .»ابدیفاره) قربانی نکه (برای کسی ک

ه بن عمر ه به حج تمتع احرام بسته باشد و تا روزعرفـه کسی ک«د: یگو بعبداللَّ
ازدھم، یـام منـی (یـفاره) روزه ھـم نگرفتـه باشـد، دراکابد و (جھت یقربانی (ھدی) ن

 ).١٩٩٩ ی(البخار».ردیتواند روزه بگ زدھم ذوالحجه) مییدوازدھم و س
 : لیشود، از قب میه به خاطر وجود علتی، گرفتن آن حرام کای  روزه -ب
 ).رده باشدکه وضع حمل کروزه گرفتن زن حائض و نفساء (زنی  -١

شـود و بـه طـور  در عادت ماھانه و زمان نفاس وجوب ادای روزه از زن سـاقط مـی
ار کـرد گناھیـن زمان روزه گرفتن بـر زن حـرام اسـت و اگـر ھـم روزه بگیمطلق در ا

 کد. سپس ھرگاه پایآ به شمار نمیقت روزه یست و در حقیاش درست ن شود و روزه می
ست؛ چون اگـر قضـای یشد قضای روزه بر او واجب است، اما قضای نماز بر او واجب ن

ه نماز ھر روز پنج بار کن یاورد، بر او دشوار خواھد بود. به خاطر اینماز را ھم به جای ب
اس وجـوب ری بر زن در عادت ماھانه و زمان نفـیگ ن برای آسانیشود. بنابرا رار میکت

م اسـت و قضـای آن بـر زن کـشود و قضا ھم ندارد، اما چون روزه  نماز از او ساقط می
ه قضای روزه رمضان را در طول سال بـه جـای کست، به او دستور داده شده یدشوار ن

ه کـادآوری اسـت یـالی نـدارد. الزم بـه کاورد، حتی اگر در ماه شعبان ھم باشد، اشیب
ء در ماه رمضان بھتر اسـت پنھـانی باشـد؛ چـون سـبب خواری زن حائض و نفسا روزه
خـواری مناسـب حالشـان اسـت.  ن پنھـانی روزهیشان پنھانی است. بنـابرا خواری روزه

 خداوند داناتر است.

 ».أليس اذا حاضت لم تصّل و لـم تصـم؟ فـذلك نقصـان دينهـا« فرمود: صامبریپ
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 ).٣٠٤ . مسلم١٩٥١ یه، البخاری(متفق عل
خوانـد و روزه  شود نماز نمی ا نفاس مییض یه زن دچار حکست وقتی ین نیا چنیآ«
 .»نش استیرد؟ پس آن سبب نقص دیگ نمی

شد، بـرای قضـای روزه بـه مـا امـر  ر ما مییض دامنگیھرگاه ح«د: یگو لشهیعا
 ).٣٥٥. مسلم ٣٢١ یه، البخاری(متفق عل. »شد شد، اما برای قضای نماز امر نمی می

دن مـاه شـعبان) یتوانسـتم (تـا رسـ وزه قضا داشتم و نمـید: گاھی رین گویھمچن
ه، یـ(متفـق عل. گـرفتم ه در ماه شعبان قضای آن را میکنیقضای آن را انجام دھم، تا ا

 ).١١٤٦. مسلم ١٩٥٠ یالبخار
 .روزه سنت زن بدون اجازه شوھرش  -٢

تواند بدون اجـازه شـوھر روزه سـنت  ه شوھر زنی در خانه باشد، زن نمیکھنگامی 
ام گرفتن و لذت بردن از او است. اگر زن بـدون کازمند یه شوھر نکنیرد؛ به خاطر ایبگ

توانـد  از داشتن به ھمبستر شدن، مییرد، شوھر ھنگام نیاجازه شوھرش روزه سنت بگ
ه کـروه است کازی به ھمبستر شدن نداشته باشد، میند. اما اگر شوھر نکروزه او را بش

بی نرسـاند، یه روزه گرفتن به زن آسکند. در صورتی کزن را از گرفتن روزه سنت منع 
ھـای  ر آن باز ندارد. تمامی روزهیی نظیارھاکر دادن به او و یت فرزند و شیا او را از تربی

ه الجبرین نص فتوای عالمه شی(ا. سان ھستندیکم کن حیسنت در ا ن اسـت. یخ عبداللَّ
 .)٧٢فر ص یام، أحمد المدیتاب فتاوی الصک: کر

ال تصم املرأة و�علها شاهد اّال بإذنه، وال تأذن ىف بيته و هو شاهد « فرمود: صامبریپ
 یه، البخـاری(متفق عل ».هل اجره غ� أمره، فاّن نصف اّال بإذنه، وما أْ�َفَقْت من كسبه من

 ).١٠٢٦. مسلم ٥١٩٥
ه روزه سـنت کـسـی اسـت کسـت، حمـل بـر یده نیه پوشـکث، چنان یمفھوم حد

 .ردیگ می
رد مگر با اجازه او و ھنگـام یحال حضور شوھرش در خانه، روزه (سنت) نگزن در «

سی اجازه داخل شـدن بـه خانـه را ندھـد و کحضور شوھر در خانه، بدون اجازه او به 
 .»ند، نصف اجر آن مال شوھر استکھرچه از درآمد شوھرش بدون اجازه او انفاق 

 ند و تلف شود.یان بیترسد با گرفتن روزه ز ه میکسی کروزه گرفتن   -٣
ه کات، واجب است. یل نصوص شرعی، محافظت از ضروریه به دلکن یبه خاطر ا
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ات، نگھداری و محافظت از نفس است. برخی از آن نصوص شرعی یی از آن ضروریک

نُفَسُ�ۡمۚ إِنَّ ﴿ د:یفرما ه خداوند میکنیعبارتند از ا
َ
َ ٱَوَ� َ�ۡقُتلُٓواْ أ  ﴾َ�َن بُِ�ۡم رَِحيٗما �َّ

 .]٢٩[النساء: 
 .»د! خداوند نسبت به شما مھربان استینکشی نکو خود«

يِۡديُ�ۡم إَِ� ﴿ د:یفرما ن مییھمچن
َ
ْ بِ� ْۚ إِنَّ  �َّۡهلَُكةِ ٱَوَ� تُۡلُقوا ۡحِسُنٓوا

َ
َ ٱَوأ ُ�ِبُّ  �َّ

 .]١٩٥[البقرة:  ﴾لُۡمۡحِسنِ�َ ٱ
اران را کـویکخداوند، نه کد! ینکی یکد! و نینکفیت نکخود را به دست خود، به ھال«

 .»دارد دوست می
ت دارد اعتبار به عموم لفـظ یام اھمکست آنچه در احیده نیه پوشکھمچنان  ده:یفا

 .ه نص درباره آن وارد شده استکاست نه سبب خاصی 
ن است: امر بـه انفـاق در راه یه فوق با توجه به عموم لفظش چنین مضمون آیبنابرا

روی از دسـتورات یـھـای پ ز راهیـنـد و نک می یکبه خدا نزده بنده را کی یھا خدا و راه
ردن مال در راه جنـگ بـا دشـمنان اسـالم و انفـاق آن در کخداوند، به خصوص خرج 

ه خبـر یگردند. آ رومند مییابند و نی ه مسلمانان با آن بر دشمنانشان برتری میکاری ک
نـد، سـبب کنھا عـادت آ کد و به تریگو کارھای فوق را ترکه ھرگاه مسلمان کدھد  می
 ند.ک شود و خودش را سزاوار عذاب می شدنش می کھال

ری شخص از انفاق در راه خـدا نـازل یه درباره جلوگین است: آیه ایاما سبب خاص آ
نار خانواده و مال و منـال و فـرو نھـادن کح ماندن در یه، ترجین آیشده است. پس از ا

 ). ارکت األفیچاپ ب ٢٠٠ر ص یثکر ابن ی(تفس. ت بودکھال و  ه تباھییجھاد، ما
شـود عمـوم  ه بر واجب بودن نگھداری و محافظت از نفس استدالل میکای  از ادله

ار« است: صامبرین فرموده پیا َر َوَال رِضَ ، ٢٨٦٧مرسًال، وأحمد  ٢/٧٤٥(موطأ  ».َال رَضَ
 ).٢٣٤١ابن ماجه 

 .»دیی پاسخ ندھد و ضرر و بدی را با ضرر و بدیب نرسانیگران آسیبه د«
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تاب است و چھـارچوب کن مبحث و ھسته اصلی یتر ن فصل مھمیخواننده گرامی، ا
تش را بـرای یمسلمان واقعی تمامی توجه و عنا کچرخد. بدون ش تاب بر مدار آن میک

ت یـح و رعایل صـحکعنـی روزه) بـه شـین بزرگ عبـادت (کن عبادت مھم و ریانجام ا
گاھی و بیگ ار میکطش به یتمامی شرا  .امل آن را انجام دھدکنش یرد تا از روی آ
ان مسائل مربـوط بـه یام روزه و بکه توسط مؤمنان درباره احکاری یھای بس پرسش

انگر اھتمام آنان یشوند، ب ماه ارزشمند، مطرح می نیش از ایمی پکه کطور مفصل  آن به
ه به سودرسانی به امت کای  ن به خاطر عشق و عالقهیبه ادای درست روزه است. بنابرا

امـل ادا کنـه بـه طـور ین زمیه حق بخشی از مطلب را در اکنیارزشمند اسالم دارم و ا
دار  ام. شخص روزه ام روزه پرداختهکان عمده احین فصل به طور مفصل به بیا نم، درک

گـاه باشـد. کست یست و درست ھم نیاز نین ام بیکن احیری ایادگیاز  ه مؤمن از آنھا ناآ
د مرتـب یـنک ه مشاھده مـیکلی کن آن مطالب را در شانزده مبحث جمع و به شیبنابرا

 :ام ردهک
 .رمضاندن ماه یچگونگی اثبات فرارس -١
دن مـاه یر آن در محقـق شـدن اثبـات فـرا رسـیھا و تـأث منظور از اختالف افق -٢

 .افتن آنیان یرمضان و پا
 .افتن ماه رمضانیان یچگونگی اثبات پا -٣
 .ن روزهکر -٤
 .واجب بودن روزهھای  شرط -٥
 .درست بودن روزهھای  شرط -٦
 .روزه فرض -٧
 .ھای روزه نندهکباطل  -٨
 .ندک آنچه روزه را باطل نمی -٩

 .ند و مسائل مربوط به آنھاک دار مباح می خواری را برای روزه ه روزهکاموری  -١٠
 .ھای روزه سنت -١١
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 .روھات روزهکم -١٢
 .افکاعت -١٣
 .حیام در رمضان (خواندن نماز تروایق -١٤
 .ام در شب قدریق -١٥
 .ات فطرکز -١٦

  .چگونگی اثبات فرا رسیدن ماه رمضان -۱
 :ردیگ ار صورت میکن دو یی از ایکدن ماه رمضان با یداری و اثبات فرا رس آغاز روزه

ه کـھمچنان -شاھد عادل  یکت ھالل رمضان را با شھادِت یم اسالمی رؤکحا -١
ن صـورت یـه در اکام شعبان  رد، آن ھم در شب سییبپذ -ثر علما است کنظر ا

 .ست و نه روز خواھد بودیماه شعبان ب
ت ھـالل یـان رؤکـر آن، امیـا غباری بودن آسـمان و نظیاما اگر به خاطر ابری  -٢

ی ھا شـب ت ھـالل دریـه رؤکـنیعنـی ایا به خاطر ظاھر نشدن ھـالل ینباشد، 
ه کـ ن در آن ھنگـامیین ماه، محال باشد و بعد از گذشت مدت زمانی معـیآغاز

ه کـن مـوارد یـا  ر باشد، در تمامییپذ انکت امیشود رؤ می بزرگ میکِجرم ماه 
دن ماه رمضان، مـاه شـعبان یست، برای اثبات فرا رسیر نیپذ انکت ھالل امیرؤ

دن ماه رمضان یشود. بعد از آن به طور قطعی فرا رس امل حساب میکسی روز 
شود.  ست و نه روز است و گاھی سی روز مییگردد. چون ماه قمری ب اعالم می

 شتر از سی روز باشد.یه بکان ندارد کاما ام

ن ُ�ـّم إروه، فـالشهر �سع وعرشون يللـة، فـال تصـوموا حـىّت تـ« فرمود: صامبریپ
 ج آن گذشت).ی(تخر ».علي�م فأ�ملوا العدة ثالث�

ه ھـالل (رمضـان) را کـنید تا ایریست و نه شب است. پس روزه نگیماه (قمری) ب«
ت نباشد) تعـداد روزھـای مـاه (شـعبان) را یان رؤکد. اما اگر ھوا ابری باشد (و امینیبب

 .»دینکامل حساب کسی روز 
أّمة أّمية، ال ن�تب وال �ُسب، الشهر هكذا وهكذا وهكـذا، نّا إ« ن فرمود:یھمچن
ه، یـ(متفق عل ».تمام ثالث� اثلاثلة، والشهر هكذا وهكذا وهكذا، يع� بهام يفوعقد اإل

 ).١٠٨٠. مسلم ١٩١٣ یالبخلر
م. یامل) ندارکی (یه با نوشتن و حساب نجوم آشناکم یما امتی درس نخوانده ھست«
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ه انگشـت ابھـام و وسـطی را روی ھـم کست و نه روز است یب گاھی تعداد روزھای ماه
 .»قرار داد و گاھی سی روز است

ه بن عمر ن نشسـتند. (مـن یمکدن ھالل ماه در یمردم برای د«د: یگو بعبداللَّ
امبر روزه یـام. پـس پ دهیه ھالل ماه را دکخبر دادم  صامبریدم و) به پیھالل ماه را د

 ).٢٣٤٢(أبوداود . »رندیروزه بگ هکرد کگرفت و به مردم ھم امر 
ه کـگواھی داد  آمد و -نه یانی در اطراف مدکم -نی از منطقه حره ینش هیعرب باد

ا یـآ«د: یاز او پرسـ صامبریـپ آوردنـد، صامبریده است. او را به نزد پیھالل ماه را د
ه ن حقب ه معبودی کدھی  گواھی می گفت: بله،  ست و من فرستاده خدا ھستم؟یجز اللَّ

ان یـه در مکبه بالل دستور داد  صامبریده است. پیه او ھالل ماه را دکو گواھی داد 
 ٢٣٤١(أبـوداود . رندیدار شوند و روزه بگیه (برای خوردن سحری) بکند کمردم اعالم 

 با سند مرسل).
ه گـردش مـاه را کـت ھالل با گفتار منجمی یا اثبات رؤیدن ماه یا فرا رسیآ: پرسش

 رسد؟  ند، به اثبات میک می محاسبه
رمضـان   افتن ماهیان یدن ماه رمضان و گرفتن روزه و پایم، فرا رسکیشارع ح: پاسخ
رده اسـت، نـه بـه کـمنوط   ت ھالل ماهید و انجام مراسم حج را به رؤیدن عیو فرا رس
وھله نخسـت، بـرای اثبـات وجـود  در  نیا موجود بودن ھالل؛ بنابراید آمدن یمجرد پد

 .شود ت استناد مییھالل، به رؤ
ی کـھای فل برای رصدخانه -ست یده نیسی پوشکه بر کن یما اک -ه امروزه کن یبا ا

د آمدن ھـالل مـاه را مشـخص یق، زمان پدیار دقیه با حسابگری بسکان ھست کن امیا
ننـد و در کای مشـخص  ماه را در منطقه  ت ھاللیان رؤکتوانند زمان ام نند، حتی میک

ق و یـار دقیار را بسـکن یت ھالل را محال بدانند و ایگر در ھمان وقت رؤیای د منطقه
ول کـت بـا چشـم مویعت اسالم اثبات ھالل ماه را به رؤیدھند، اما شر ح انجام مییصح

لـف واجـب کف اسـت و گـرفتن روزه را بـر افـراد میـلکت، منـاط تیـن رؤیـه اکرده ک
 .گرداند می

ی تنـاقض و کـھای فل ماه، با محاسباِت رصدخانهت ھالل ین رؤیاگر بر فرض محال ب
ت و ین رؤیان ندارد بکه امکنیشود، با ا ت اعتماد میینجا به رؤیدا شود، در ایاختالفی پ

ن یقـین علم یی اختالف و تناقضی وجود داشته باشد، چون بکھای فل حساب رصدخانه
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 .شود دا نمییه مورد اعتماد است، اختالف پکو خبر صادق 
ت آن یـان رؤکـد، امیـد آیـه ھرگاه ھالل ماه پدکنیار است، اکمشخص و آش اما آنچه

ان کـه بـه حـداقل سـطح امک  وجود ندارد مگر بعد از گذشت زمانی محدود و مشخص
ه ضابطه کی و جز آنھا نقش دارند کن مسأله عوامل فراوان جوی و فلیت برسد. در ایرؤ

آن ضـابطه را در نـزد اخترشـناس ا حـداقل یـند، ک اخترشناس را در اثبات آن نفی می
م، ینـک ن در اثبات ھالل به سخنان اخترشـناس عمـل نمـییند. بنابراک ناھماھنگ می

ه کـن اساس، ھمان گونـه یھرچند بارھا سخن او در اثبات ھالل درست بوده باشد. بر ا
 .و اساس خواھد بود  ت، اصلیرده اعتماد و استناد به رؤکان ین اسالم بییآ

هالل ماه و پایان یافتن  ها و تأثیر آن در محقق شدن اثبات اختالف افق ازمنظور  -۲
 .آن

ان یـا پایـدن ماه قمری یر آن در اثبات فرا رسیھا و تأث منظور از اختالف افق: پرسش
 ست؟ یافتن آن چی

شـب زودتـر از  یـکشـوری که چه بسا ھالل مـاه در کخواننده گرامی بدان  :پاسخ
شورھاست، ھمـان طـور کھای آن  ن امر اختالف افقیعلت اده شود. یگر دیشورھای دک
 .شورھا متفاوت استکد در یه زمان طلوع خورشک

سـت. ھـر یر نیپـذ انکـست و چھار فرسنگ امیمتر از بکاختالف افق ماه در فاصله 
ه مسـافت کـشـوری کن دو ین بیمتر است. بنابرا ٥٥٤٤بًا یعنی تقریل یفرسنگ سه م

متر اسـت اخـتالف  ٥٦لومتر و کی ١٣٣م =١٣٣٠٥٦=) ٢٤×م٥٥٤٤متر از (کن آنھا یب
 .افق طلوع ماه وجود ندارد

ه مشـخص اسـت، کـم برابر مسافت قصر نماز در سفر است ھمان طور یو ن یکبًا یتقر
ن بعضی از فقھـای یلومتر است. بنابراکی ٨٩ا یمسافت قصر نماز در سفر شانزده فرسنگ 

شـورھای گونـاگون، کد فطر در یدن عیآن و فرا رسان یه آغاز روزه و پاکه معتقدند یشافع
ه جمھـور کـھای دور، مختلف اسـت، در حـالی  ھا در مسافت به خاطر مختلف بودن افق

ھـا آغـاز روزه و فـرا  ه صرف نظر از اختالف افقکه و حنابله) معتقدند کیه، مالیفقھا (حنف
ی اسـت. یکمانان ن تمامی مسلید فطر در بیدن عین فرا رسیدن ماه رمضان و ھمچنیرس

بـه اثبـات برسـد،  -ا دور ی یکنزد -شورھا کی از یکت ھالل در ین نظر، ھرگاه رؤیطبق ا
ه ھـالل مـاه را کـشـوری کم کـن مسأله حیگردد و در ا روزه بر تمام مسلمانان فرض می

 .اند دهیه ھالل ماه را در آن دکشوری است کم کده، ھمانند حیند
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صوموا لرؤ�ته وأفطروا « ث است:ین حدینند اک میه جمھور به آن استدالل کلی یدل
 یه، البخـاریـ(متفـق عل». لرؤ�ته فإن غّ� [غيّب] علي�م فأ�ملوا عدة شعبان ثالثـ�

 ).١٠٨١. مسلم ١٩٠٩
غمی«ا ی» ُغّمی«ث: یمعنای الفاظ حد

ُ
ه کـر آن در آسـمان یـعنی وجود ابر و نظی» أ

 .دن ھالل شودیسبب ند
د و یت ھالل (شوال) روزه را بخورید و با رؤیریروزه بگ ت ھالل (ماه رمضان)یبا رؤ«

 .»دینکامل حساب کچنانچه ھوا ابری بود، ماه شعبان را سی روز 
الفضـل (لبابـه  ب اسـت: امیـرکث ینند، حدک ه به آن استناد مییه شافعکای  از ادله

ار او کـد: به شام رفتم و یب گویرکه فرستاد، یه) او را به شام نزد معاویدختر حارث ھالل
د. من ھنوز در شام بودم؛ یرس رد و رمضان فراکرا انجام دادم. ھالل ماه رمضان طلوع 

ردم و در آخر کت کنه حریم. سپس به سوی مدیدیھالل رمضان را شب جمعه در شام د
ه بن عباس از من در باره رؤینه رسیرمضان به مد د و یت ھالل رمضان پرسـیدم. عبداللَّ

د؟ گفتم: شب جمعه. سپس گفت: تو خودت آن را یدیھالل رمضان را چه وقت د گفت:
ه ھم روزه یدند. مردم ھمگی روزه گرفتند و معاویدی؟ گفتم، بله، و مردم ھم آن را دید

نـون ھمچنـان بـه روزه کم و ایدیـگرفت. ابن عباس گفت: اما ما شب شنبه ھالل را د
ه ھالل (شوال) کنیا ایم ینکامل کرا سی روز  ه ماه رمضانکنیم تا ایدھ گرفتن ادامه می

تفـا که و مردم شام و روزه گرفتن آنان ایت ھالل توسط معاویا به رؤیم. گفتم: آینیرا بب
 ).١٠٨٧(مسلم  رده است.کن امر یبه ما چن صامبر خداید؟ گفت: نه، چون پینک نمی

شـوری کد ھرگـاه اھـل یگو ه میکھا رأی و نظر جمھور  د در مسأله اختالف افقیشا
ننـد کروی یـه از آن پکـشورھای اسالمی ھـم الزم اسـت کگر یدند، بر دیھالل ماه را د

 ).٤/١٩٤ یانکل األوطار، الشوی(ن ح داده شود.یترج
لمه مسلمانان در زمان انجام عبادت روزه، بھتر و برای کار برای وحدت کن یچون ا

ضمن واجب شـدن گـرفتن روزه بـه  وتر است. دریکن مسلمانان نیبستن راه اختالف ب
ھـای  ن، مضاف بـر آن، طبـق گـزارشیت ھالل بستگی دارد نه به منطقه معیمطلق رؤ

شورھای اسالمی از نه سـاعت تجـاوز کن ین دورترید اختالف زمانی بیاخترشناسی جد
ت یـان رساندن خبـر رؤکد، به آسانی امیل ارتباطی جدین امروزه وسایند. ھمچنک نمی

شورھای اسالمی در آغاز گـرفتن روزه کار کن یند. با اک گر را فراھم مییشورھای دکبه 
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الفقـه اإلسـالمي ( ننـد.ک دا مـییـد فطر، با ھم وحدت پیدن عین زمان فرارسیو ھمچن

 ).٢/٦١٠ یلیوھبه الزح، وأدلته
ھا را مورد  نند و اختالف افقک ه به آن استدالل مییه شافعکث ابن عباس ید حدیشا

ن برگردد؛ آن ھم بخاطر دشواری برقراری ارتباط یدھند، به عصرھای آغاز توجه قرار می
رده و بـه کـر ییل ارتباطاتی تغیر وسایی اخھا زمان شورھا در آن زمان بود. اما درکن یب

ی دور بـه ھـم ھـا ن مکا شرفت،ین پیرده است. بخاطر ھمکشرفت یری پیل چشمگکش
ی آبـاد ارتبـاط ھـا ن مکا شـورھا وکن یتـوان بـ ه مییاند و در طول چند ثان شده یکنزد

ھی یچ تـوجیشرفته ارتباطی، ھـیل پین وساین صورت و با وجود ایرد. پس در اکبرقرار 
 . ھا وجود ندارد. خداوند داناتر است ردن به اختالف افقکت دادن و توجه یبرای اھم

  .یافتن ماه رمضان پایانچگونگی اثبات  -۳
 رسد: ی از دو امر به اثبات مییکق یافتن ماه رمضان ھم از طریان یپا

ت ھالل (مـاه شـوال) یم مسلمان شھادت دو مرد عادل را در باره رؤکه حاکنی: ااول
 .ردیبپذ

ت یـه آسمان صاف باشد اما ھـالل رؤکنیا ایر نباشد، یپذ انکت ھالل امیدوم: اگر رؤ
 روز رمضـان بـه اثبـات ردن سـیکـامـل کن صورت تمام شدن رمضـان بـا ینشود، در ا

 .رسد می
شـود؛ چـون بـرای آغـاز  شتری برای انجام عبادت مالحظه مـییاط بینجا احتیدر ا

رمضـان  ت ھـاللینفر عادل برای رؤ یکردن شھادت کدن آن با قبول یرمضان و فرارس
رسد و مـردم بـا شـھادت او روزه  اثبات می  به  دن رمضانیاسالمی، فرارس  مکتوسط حا

د آن سـی روز یا بایافتن ماه رمضان یان یبرای اثبات پاه کرند، در حالی یگ رمضان را می
شـود،  رفتـه مـییاسـالمی پذ  مکه شھادتشان نزد حاکه دو نفر عادل، کنیا ایامل شود ک

ه در روزه نھفتـه کـمتـی که، قانونگذاری اسـالمی و حکد ینند. بنگریھالل شوال را بب
 !!.است، چقدر بزرگ و ارزشمند است

 لی جز با شھادت دو نفر مـرد عـادل بـاکدن ماه قمری به طور یاثبات فرارس :دهیفا
ه با شـھادت کدن ماه رمضان یشود، به استثنای اثبات فرارس رفته نمییلفظ شھادت پذ

 .شود رفته مییمرد عادل پذ یک
 رد، درکـ اط و دّقـت مـییـت مـاه شـعبان احتیه برای رؤکآن قدر  صامبر خدایپ
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 شـمرد. دن زمان رمضان میین فرارسییرا برای تع رد. ھالل شعبانک گر نمییدھای  ماه
 ).٦٨٧ ی(الترمذ
عنی بـا روزه گـرفتن ید (یندازیش نیا دو روز پی یکروزه ماه رمضان را «فرمود:  می

 ).١٠٨٢(مسلم . »دیا دو روز از آخر شعبان به استقبال رمضان نروی یک

بـرای اثبـات ه چون تالش کن بود یدر شمارش شعبان بخاطر ا صامبریاط پیاحت
دن ماه رمضان را بـه دنبـال داشـت، یدن ماه شعبان، درست بودن اثبات فرارسیفرارس

ن بـزرگ عبـادت کـن ریـبـه ا صامبریت فراوان پیانگر توجه و عنایار بکن یدقت در ا
 .(روزه) است

 .روزه رکن -۴
ه روزه کی است یزھایردن از انجام چکداری آن، خودداری یقت روزه و ِقوام و پایحق

و خـودداری از  کل آن خواھـد آمـد. امسـاینند. در ادامه شـرح و تفصـک را باطل می
نـده کرانـه آسـمان بـه پھنـا پراکه در کـدی یسف -مبطالت روزه از طلوع فجر صادق 

 .د ادامه داردیامل قرص خورشکشود و تا غروب  شروع می -شود  می

ْ وَ ﴿ د:یفرما می خداوند ْ ٱَوُ�ُوا ُ�وا ٰ يَتَبَ  ۡ�َ َ لَُ�ُم َح�َّ ۡ�َيُض ٱ ۡ�َۡيُط ٱ�َّ
َ
 ۡ�َۡيِط ٱمَِن  ۡ�

ۡسَودِ ٱ
َ
واْ  لَۡفۡجرِ� ٱِمَن  ۡ� تِمُّ

َ
َيامَ ٱُ�مَّ أ ِۡل� ٱإَِ�  لّصِ  .]١٨٧[البقرة:  ﴾�َّ

ار کاه (شب) برای شـما آشـید صبح، از رشته سید، تا رشته سپیاشامید و بیو بخور«
 .»د!ینکل یمکگردد! سپس روزه را تا شب، ت

رده اسـت و کـدار مبـاح  ن مفطـرات را در شـب بـرای روزهیخداوند متعال تمامی ا
ن روزه و که رکانگر آن است ین بیشود. ا کدستور داده فقط در روز رمضان از آن امسا

 .ه به آن امر شده استکی است کن امسایقت آن، ھمیحق

 .واجب شدن روزههای  شرط -۵
گـردد و  ھا روزه بر فرد فرض مـی بودن آن ه باک، اموری است ھا شرط نیمنظور از ا

وجود نداشـته  ھا شرط نیی از ایکضه را انجام دھد. اگر ین فریه اکشود  لف ملزم میکم
 شود. باشد، روزه بر فرد واجب نمی

 : وجوب روزه پنج تاستھای  شرط
ست، اما اگر در اثنای ماه رمضان یافر واجب نکمسلمان بودن، روزه بر فرد   -١
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ه باقی مانده کستی آن مقدار از روزھای ماه رمضان را یان شود، باافری مسلمک
ند. خداوند ک ه مسلمان نبوده قضا نمیکن را یشیرد. اما روزھای پیروزه بگ

ا قَۡد َسلََف �ن َ�ُعوُدواْ ﴿ د:یفرما می ْ ُ�ۡغَفۡر لَُهم مَّ ْ إِن يَنَتُهوا ِيَن َ�َفُرٓوا قُل لِّ�َّ
لِ�َ ٱَ�َقۡد َمَضۡت ُسنَُّت  وَّ

َ
 .]٣٨[األنفال:  ﴾٣٨ۡ�

مـان آورنـد،) یسـتند، (و ایچنانچـه از مخالفـت بـاز ا«افر شدند بگـو: که کبه آنھا «
و اگر بـه اعمـال سـابق بازگردنـد، سـنت خداونـد در  ؛گذشته آنھا بخشوده خواھد شد
 .»گردد) م نابودی آنان صادر میکو ح؛شود ( گذشتگان، درباره آنھا جاری می

 ).٤/١٩٩المسند  ی(أحمد ف ».اإلسالم جيبّ ما قبله« فرمود: صامبریپ
 .»ندک ش از خود را قطع [و نابود] مییاسالم گناھان پ«

د یـبا -برای حفظ حرمت رمضـان  -افری در اثنای روز رمضان مسلمان شود کاگر 
ن روز ین الزم است بعد از تمام شدن رمضان قضای ایند. ھمچنک کمابقی روز را امسا

ه زمان عبادت روزه ک -روز را جای آورد؛ چون در حال مسلمان بودن قسمتی از را به 
 .افته استیدر -است
  .عقل  -٢

ت عبـادت را یـشود؛ چون اھل رعاقل نمییف متوجه غیلکه خطاب تکمشخص است 
 .ستیھوش واجب نیا بیوانه یندارد. پس روزه بر د

املغلوب ىلع عقله، وعن انلّائم ُرفع القلم عن ثالث: عن املجنون « فرمود: صامبریپ
، ٦/١٠١المسـند  ی، أحمـد فـ٣٤٦٢ ی(النسـائ». حىّت �تلم حىّت �ستيِقظ، وعن الّصيب

 ).١/٢٥٩م ک، الحا١١٨/
ه عقلش را از کای  وانهیف انجام عبادت از دوش سه نفر برداشته شده است: دیلکت«

 .»غ برسددار شود، بچه تا به سن بلویده تا بیدست داده است، شخص خواب
ن بـرود یر آن، عقلش از بـیا نظیننده و کزی مست یه با خوردن چکسی ک: پرسش

 ا الزم اسـت قضـای آن رایـاش را بخـورد آ ن فرد روزهیا روزه بر او واجب است؟ اگر ایآ
 رد؟ یبگ

لـف کش از زوال عقلـش مید و پـیـآ شخص مست در اصل عاقل به شمار می: پاسخ
ن وجوب روزه ھمچنان بر ذمـه او بـاقی یاوست. بنابرااست و خطاب شارع شامل حال 

ه با کار است، ھمچنان ک ارش گنهکن یاست؛ چون خودش سبب زوال عقلش شده و با ا
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شود. پس بعد از به ھوش آمدن قضای روزه بر او واجب است.  ار میکخوردن روزه گنھ
 .خداوند داناتر است

 .بلوغ  -٣
د؛ چـون ھـدف از یـآ روزه به شمار میوجوب ھای  شرط ی ازیکدن به حد بلوغ یرس

معنـای  کست جز با دریر نیپذ انکار امکن یف، اطاعت و اجرای امر شارع است و ایلکت
ف و قدرت یلکمعنای ت کاز در کودکافی برای انجام عبادت. کی یف و داشتن توانایلکت

و  ،ست تـا بـه سـن بلـوغ برسـدیفرض ن کودکانجام عبادت ناتوان است. پس روزه بر 
  .ه قاعده شودکنیشود تا ا ن بر دختربچه فرض نمییھمچن

 -عنـی ھفـت سـالگی ی -ز ییـه به سـن تمکای  ا دختر بچهیا به پسربچه یآ: پرسش
 رند؟ یه روزه بگکشود  اند امر می دهیرس

ی گرفتن روزه را داشته باشند، ولّی و سرپرستشان به آنـان یتواناھا  این ھرگاه: پاسخ
ننـد و که به گـرفتن روزه عـادت کنین ھم به خاطر ایرند. ایروزه بگه کدھد  دستور می
ن یـه نمازشان درست اسـت، بـا اک الی ندارد، ھمچنانکاست و اش  ھم درست  روزه آنان

ن در گرفتن روزه، توانمنـدی یه گرفتن روزه بر آنان دشوار است. به خاطر ھمکتفاوت 
است، چـون در   ی شرط نشدهینماز تواناو قادر بودن شرط شده است، اما برای گزاردِن 

 ست.یخواندن نماز دشواری ن
 .لف فرض استکه روزه بر فرد مکنین داشتن به ایقی -٤

گاھی داشته باشد و مـاه  -عاقل و بالغ  -لف کھرگاه فرد مسلمان م از وجوب روزه آ
ن یه در سـرزمکـسـانی کن یابد، گرفتن روزه بر او واجب است. بنابرایرمضان را ھم در

ه روزه بر مسلمان فرض است. کدانند  نند، ضرورتًا میک افته و زندگی مییسالمی رشد ا
شورھای اسالمی، عذر به شـمار کپس ندانستن فرض بودن روزه بر شخص مسلمان در 

گاھی مسلمان از وجوب روزه ھنگام دکد، ھمچنان یآ نمی دن ھالل ماه رمضان یه عدم آ
 .رود گمان نمی
توانـد از وجـوب روزه  فار مسلمان شود، چگونه مـیکن یه در سرزمکسی ک: پرسش

گاھی پ  ند؟ کدا یآ
فـار کن یه در سـرزمکـسـی کبـرای  -به آنان دھد  یکخدا پاداش ن -فقھا : پاسخ

گاھی  مسلمان می دن ماه رمضـان و وجـوب روزه، شـرط یافتن از فرا رسیشود، جھت آ
ری و یگ ھای معتبر شرعی پی راهق یدن ماه رمضان را از طریه خبر فرا رسکاند  گذاشته
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ا مردی یا دو مرد عادل ی یکق خبر دادن یه از طرکن گونه یند. بدکن حاصل یقیاز آن 
ده یت عادل بودنشـان پوشـیه وضعکا دو زنی یده است یت عادل بودنش پوشیه وضعک

 .ندک دا مییاست، اطالع پ
ن یـسـت. ایده نیسی پوشـکدن ماه رمضان در زمان ما بر یقت اعالم فرا رسیدر حق

ق آنھـا از فـرا یـه فرد از طرکشرفته است ید و پیل ارتباطی جدیھم به خاطر وجود وسا
ھـا  ق آنیـه فـرد از طرکافی است کن یرسد. بنابرا ن مییقیدن ماه رمضان به علم یرس

گاھی پیدرباره فرا رس  ند. خداوند داناتر است.کدا یدن رمضان آ

 .بودن روزه درستهای  شرط -۶
لف تعلـق کوجوب روزه، ادای روزه بر ذمه مھای  شرط ه با موجود بودنکبعد از آن 

ح و درست باشد؟ با وجود یلف، صحکشود روزه م زی موجب مییرد، وجود چه چیگ می
 : لف درست خواھد بودکسه شرط روزه م

نجـا ھـم یان شـد شـرط وجـوب روزه بـود. ایه بکمسلمان بودن، ھمان طور   -١
افر (حتی مرتد) در حالـت کمسلمان بودن شرط درست بودن روزه است. روزه 

افر واجـب کـست (اگرچه مرتد ھم باشد) و قضـای روزه ھـم بـر یفر درست نک
ام فروعی اسالم که مسلمان شود و احکشود  افر خواسته میکست. ھرچند از ین

ه روزه ھم بر او واجب است. پـس عـذاب کن است یرا انجام دھد. بر اساس ھم
و  ،شود، نخست به خاطر مسلمان نشـدنش ز چند برابر مییافر در روز رستاخک

افری مسـلمان شـود، از او خواسـته کـعبادت. اما اگـر  کبعد از آن به خاطر تر
ند؛ چـون طبـق کافر بودن خورده قضا که در زمان کی را یھا ه روزهکشود  نمی

 انجـام نـدادن .»نـدک اقبـل خـودش را قطـع و نـابود مـیاسالم م«ن قاعده: یا
السـمند  ی(أحمـد فـ شود. ده گرفته مییش از مسلمان شدن نادیپھای  عبادت

٤/١٩٩.( 
گاه از وجوب روزه، قصد گـرفتن که مکن است ینجا ایت، معنای آن در این  -٢ لِف آ

و دودلـی در آن  کچ گونـه شـید قطعی باشد و ھـیت بایروزه را داشته باشد. ن
ا سـبب روزه را یـ، »روزه فـردا«د: یند، مثًال بگوکنباشد. زمان روزه را مشخص 

ت یـه نکن شرط است یروز از رمضان. ھمچن یکند، مانند روزه قضای کن یمع
سـت، یت در شب شرط نیروزه فرض حتمًا در شب باشد، اما برای روزه سنت، ن
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افتد، باز ھم درسـت ر ید به تأخیت روزه سنت اگر تا قبل از زوال خورشیه نکبل
رار شود؛ چون ھـر روز عبـادت کت روزه ھر شب تین الزم است نیاست. ھمچن

اش را  ه فـردا روزهکـد. پس اگر شب قصد داشته باشـد یآ مستقلی به شمار می
د، حتی اگـر از مفطـرات یآ دار به حساب نمی خواھد خورد، پس آن روز، او روزه

ه کند کت یداری ن اگر در روِز روزه نیند. ھمچنکننده روزه) خودداری ک (باطل
اش باطـل  نـد، روزهکت خـوردن روزه را بیـه نکـنیزی بخـورد بـه محـض ایچ

ن عبـادت یـزی ھم نخورد: چـون روزه عبـادت اسـت و ایشود، حتی اگر چ می
 .ست. خداوند داناتر استیت قطعی درست نیبدون ن

مـن لـم « اسـت: صامبریت شبانه برای روزه فرض، فرموده پیل واجب بودن نیدل
 ).٢٤٥٤(أبوداود ». ُ�مع الصياَم قبل الفجر ال صيام هل

نـد، روزه او درسـت کت روزه (فـرض) را نیـه قبل از طلوع فجر صـادق نکسی ک«
 .»ستین

ه کثی است ید، حدیش از زوال خورشیمی پکت روزه سنت تا یل درست بودن نیدل
ای «ش مـن آمـد و فرمـود: یپـ صامبریـروز پ یکد: یرده. او گوکت یروا لشهیعا
ن مـن امـروز روزه یم: نـه، فرمـود: بنـابرایزی برای خـوردن داری؟ گفتـیا چیشه آیعا

 ).١١٥٤(مسلم . »ھستم
 کض و نفاس پایه شب از حکسی کض و نفاس در تمامی روز، یبودن از ح کپا -٣

اش درسـت اسـت.  نـد، روزهکت روزه فـردا را بیـردن نکـشود و قبل از غسل 
ض یای از روز، خون ح ند) اما اگر در لحظهکتواند بعد از طلوع فجر غسل  (ومی

ی قضـای آن واجـب کشود و در دوران پـا دار گردد، روزه باطل مییا نفاس پدی
ه روزه زن حائض و ُنَفساء، به اجماع علما کنیادآوری است ایاست. آنچه الزم به 

د روزه را یت گرفتن روزه را ندارد، پس بایالت اھلست؛ چون در آن حیدرست ن
 رد.یبخورد و بعد قضای آن را بگ

 اش درست؟  ا روزهیند، آکاگر مسلمانی با جنابت شب را صبح : پرسش
زمـان  ه درکـسـی کند. پـس ک بله، جنابت به اجماع علما روزه را باطل نمی: پاسخ

چ یاش درست است و ھ ود، روزها روز در خواب دچار جنابت شیداری، شب ھنگام  روزه
ی یکن اگر در شب رمضان با ھمسرش نزدیست. ھمچنیفاره) ھم بر او الزم نکزی (یچ
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ل یـدل  اش درست اسـت. بـه ند و در حالت جنابت صبح شود، روزهکند و شب غسل نک

(بعـد  صامبر خدایه پکدر حالی «اند:  ردهکت یروا بسلمه  شه و امیه عاکثی یحد
رد. و کـ از ھمبستر شدن با ھمسرانش در شب) جنابت داشت صبح صادق طلـوع مـی

 یه، البخـاریـ(متفـق عل .»گرفـت رد و روزه مـیکـ بعد از طلوع فجر صادق غسل مـی
 ).١١٠٩. مسلم ١٩٢٦

ه در زمـان کـای  ا روزهیـند و دوباره به اسالم باز گردد، آکاگر مرتدی توبه  :پرسش
 قضا دارد؟ دست رفته،  ارتداد از
ه از دسـت داده کای را  ند و مسلمان شود، قضای روزهکبله، اگر مرتدی توبه  :پاسخ

 نیرا ایند، زک د به جای آورد؛ چون مرتد شدن واجب بودن عبادت را از او ساقط نمییبا
اند. پس وجوب آنھا در حـال  در حال مسلمان بودنش بر او واجب و الزم بودهھا  عبادت

 ادامه دارند. خداوند داناتر است. ارتدادش ھمچنان
 می دارد؟ کت روزه، چه حیمرتد شدن بعد از ن پرسش:

ت روزه، بدون اختالف یبعد از ن -م یبر از شر آن به خدا پناه می -مرتد شدن  پاسخ:
 .ندک علما روزه را باطل می

 .فرضروزه  -۷
گاه باشـد؛  ام روزهکمؤمن از اح  ه انسانکست ین  درست ه کـسـی کن چـو فرض ناآ

ه کـشـد   انیـگذشـته ب  شود. در مطالـب ار میکفرض نباشد گنھ  گرفتن روزه  بند بهیپا
 :میپرداز ل آن مییتفص  به کنیفرض بر دو قسم است. ا  ادای روزه  چگونگی

اپی و بدون انقطاع گرفته شـود و آن عبـارت یه واجب است به طور پکای  روزه -١
 :است از

ۡهرَ ٱَ�َمن َشِهَد مِنُ�ُم ﴿ د:یفرما روزه ماه رمضان، خداوند می -  [البقرة:  ﴾فَۡلَيُصۡمُهۖ  لشَّ

١٨٥[. 
 .»ه در ماه رمضان در حضر باشد، روزه بداردکس از شما کپس آن «

ن روزه گـرفتن آن ھـم یاپی ھستند. بنـابرایوسته و پیه روزھای ماه پکروشن است 
 .اپی خواھد بودیضرورتًا پ

 : ھا عبارتند از ھا و آن فارهکروزه برخی از  -

َ�َمن لَّۡم َ�ِۡد فَِصَياُم َشۡهَرۡ�ِن ُمَتَتابَِعۡ�ِ ﴿ :دیفرما فاره، قتل خطا، خداوند میک -الف
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ِۗ ٱتَۡو�َٗة ّمَِن  ُ ٱَوَ�َن  �َّ  .]٩٢[النساء:  ﴾َعلِيًما َحِكيٗما �َّ
نـدارد، دو مـاه پـی در پـی روزه ردن بـرده) کـه دسترسـی (بـه آزاد کس کو آن «

 .»م استکیف، و) توبه الھی است. و خداوند، دانا و حینوع تخف یکن، (یرد. ایگ می

َ�َمن لَّۡم َ�ِۡد فَِصَياُم َشۡهَرۡ�ِن ُمَتَتابَِعۡ�ِ مِن ﴿ د:یفرما فاره ظھار، خداوند میک -ب
 ۖ ا ن َ�َتَمآسَّ

َ
 .]٤[المجادلة:  ﴾َ�ۡبِل أ
زش یـقبل از آم یاپی) نداشته باشد دو ماه پیا ردن بردهک(آزاد  یه توانائک یسکو «

 .»ردیروزه بگ
نـد، الزم کی یکه عمدًا در ماه رمضان (در حال روزه) با زنش نزدکسی کفاره ک -ج

 .ردیاپی روزه بگیاست دو ماه پ
م. ناگھان مردی آمد و گفـت: ای ینشسته بود صامبریما نزد پ«د: یگوس رهیابوھر

ی سرت آمده؟ گفت: در حـال روزه یفرمود: چه بال صامبریشدم. پ کھالرسول خدا، 
ای آزاد  تـوانی بـرده ا مـییـفرمـود: آ صامبریردم. پکی یک(در رمضان) با ھمسرم نزد

ا یـری؟ گفـت: نـه. فرمـود: آیاپی روزه بگیتوانی دو ماه پ ا میینی؟ گفت: نه. فرمود: آک
رد. در کـمـدتی درنـگ  صامبریپن طعام بدھی؟ گفت: نه. کیتوانی به شصت مس می

سـؤال : فرمـود صامبریـامبر آوردنـد. پیل (العرق) پر از خرما برای پیزنب یکن اثنا یا
ر و بـه عنـوان یل خرما را بگین زنبیا نجا ھستم. فرمود: یگفت: من ا  جاست؟کننده ک
 ازمنـدتریه از مـن نکـسانی بدھم کآن مرد گفت: آن را به چه  ازمندان بده.یفاره به نک

لبخنـدی زد و فرمـود:  صامبریـست. پیازمندتر نیسی از ما نکنه یباشند؟ در شھر مد
 ).١١١١. مسلم ١٩٣٦ یه، البخاری(متفق عل. »ت بدهیھا ن خرما را به بچهیا

ت حدود پانزده صاع را دارد. یشود. ظرف ف خرما بافته مییه از لکلی است یالَعَرق: زنب
گـرم اسـت.  ٦٧٥عنی ھر مـد در حـدود یست، ھر صاعی چھار مد و ھر مد چھار مشت ا

 د.لوگرم بوکیم یل در حدود چھل و نین زنبیگرم است. در ا ٢٧٠٠پس ھر صاعی 
ه کـرده کـاد یـا سـوگند یرده که نذر کسی کاپی گرفتن روزه برای ین پیھمچن -د

ند ده روز اول مـاه رجـب که نذر کسی کرد، شرط است، مانند یاپی روزه بگیچند روز پ
ن بر آن فـرد واجـب یھا. بنابرا نیر ایرد و نظیا ھمه ماه شعبان را روزه بگیرد، یروزه بگ

اپی روزه یـرد؛ چـون اگـر ده روز پیـاپی بگین وقت روزه، آن را پییه به خاطر تعکاست 
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رد، یـاپی روزه نگیـمـاه پ یکن اگر یند. ھمچنک اپی صدق نمییگر بر ده روِز پیرد دینگ
 .ندک ماه (شعبان) صدق نمی یکاپی یگر بر روزه پید

ه به طور جداگانه انجام کست، بلیاپی بودن واجب نیه در گرفتن آن پکای  روزه -٢
 .افی استکدادن آن 

 :رد، عبارتند ازیاپی بگیا پینده کار دارد پرایدار اخت ه روزهکھای واجبی  روزه
ا یری مایقضای روزه رمضان، اگر مسلمانی در ماه رمضان به خاطر وجود عذر ب - 

د ھرچه زودتر، برای انجام فرض (قضای روزه) اقدام یاش را بخورد، با مسافرت روزه
اپی بودن در گرفتن ین پیرد، اما ایاپی قضای روزه را بگیه پکند. در ضمن سنت است ک

ۚ ﴿ د:یفرما ست. خداوند مییقضای روزه رمضان، شرط واجب ن َخَر
ُ
يَّاٍ� أ

َ
ٞ ّمِۡن � ة  ﴾فَعِدَّ

 .]١٨٤[البقرة: 
 .»رندیگری را روزه بگیپس چند روز د«

ره کـو ن» امیا«غه جمع یه چند روز قضا شده) با صکخداوند قضای روزه رمضان را (
ام یر از ایند تا شامل ھر روزی غک دا مییت پین عمومیرده است. بنابراکان ین بیو با تنو

از  -ھـا گذشـت ان آنیب -ه روزه گرفتن در آنھا حرام است کی یرمضان باشد. اما روزھا
ن یـینجا روزه را به طـور مطلـق و بـدون تعین خداوند در ایاند. ھمچن آن مستثنا شده

اپی بودن قضای روزه رمضـان، یرده است. با توجه به مطالب فوق، پکان یاپی بودن، بیپ
 .ستیواجب ن

ه در حج بجای عدم استطاعت حج گزار به ذبـح قربـانی، بـر او واجـب کای  روزه -
 .گردد می

حج، نخست برای انجام عمره احرام ببنـدد و اعمـال عمـره را ھای  ماه ه درکسی ک
د، سپس در ھمان سال یایرون بیافتن اعمال عمره از احرام بیان یانجام دھد، تا بعد از پا

ن حجـی، حـج ین فردی متمتع و چنیحج احرام ببندد، چن که برای انجام مناسکاز م
رده اسـت بـه کـن حاجی ھدی (قربانی) را واجب یشود. خداوند بر چن ده مییتمتع نام

ی بھـره یزھـایه او با انجام اعمال عمره قبل از احرام بستن برای حـج، از چکن یسبب ا
 .ساز باشد لکش مشیه براکادی در احرام نبوده یجسته و لذت برده است (مدت ز

قربانی، ننده آن را به عنوان کا عمره یه حج گزار کوانی یھدی عبارت است از ح
م یازمندان آن تقسین نیه بکبرد و گوشت آن ھم در حرم م ه میکھمراه خود به م

ه در کا گاوی است ی، شتر هالبدن -ا گاویشتر  (البدنة)ن ھدی عبارت است از یشود. ا می
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ه و که آن را برای بردن به مکده شده ین اسم نامین به ایشود. به خاطر ا ه قربانی میکم
ردند. جمع آن ُبْدن است. خداوند ک پروراندند و چاق می می دن در آنجایسر بر

ِ ٱَجَعۡلَ�َٰها لَُ�م ّمِن َشَ�ٰٓ�ِرِ  ۡ�ُۡدنَ ٱوَ ﴿ د:یفرما می َّ�  ۖ  .]٣٦[الحج:  ﴾لَُ�ۡم �ِيَها َخۡ�ٞ
در  ؛میـو شترھای چاق و فربه را (در مراسم حج) برای شما از شعائر الھی قرار داد«

 .»ت استکر و بریآنھا برای شما خ
لی نتواند کا به طور یسی نتواند با خود ھدی ببرد و کا گوسفند. اما اگر ی

ه کن است یرد. بھتر ایامل از ماه ذوالحجه روزه بگکند، واجب است ده روز ک  قربانی
د قربان (دھم ذوالحجه) باشد، اما روز عرفه (نھم یام حج قبل از عیسه روز از آن در ا
د قربان روزه یه سه روز قبل از عکند کدا نیی اگر فرصت پرد، ولیذوالحجه) روزه نگ

رد و یزدھم ذوالحجه) روزه بگیازدھم، دوازدھم، سیق (یام تشریتواند در ا رد، مییبگ
رد. یگ حج و بازگشت به وطنش روزه می کھفت روز باقی مانده را بعد از انجام مناس

مِنُتۡم َ�َمن َ�َمتَّ ﴿ :دیفرما خداوند می
َ
ٓ أ ِ فَإَِذا ِ ٱَع ب  لَۡهۡدِي� ٱِمَن  ۡسَتيَۡ�َ ٱَ�َما  ۡ�َجِّ ٱإَِ�  لُۡعۡمَرة

يَّاٖ� ِ� 
َ
ۗ َ�ٰلَِك لَِمن  ۡ�َجِّ ٱَ�َمن لَّۡم َ�ِۡد فَِصَياُم ثََ�َٰثةِ � ةٞ َ�ِملَةٞ وََسۡبَعٍة إَِذا رََجۡعُتۡمۗ تِۡلَك َعَ�َ

ۡهلُهُ 
َ
ْ ٱوَ  ۡ�ََراِم� ٱ لَۡمۡسِجدِ ٱَحاِ�ِي  ۥلَّۡم يَُ�ۡن أ َ ٱ �َُّقوا ْ ٱوَ  �َّ نَّ  ۡعلَُمٓوا

َ
َ ٱأ  ﴾ۡلعَِقاِب ٱَشِديُد  �َّ

 .]١٩٦[البقرة: 
س با ختم عمـره، حـج را کد، ھر یماری و دشمن) در امان بودیه (از بکو ھنگامی «
ام یافت، سه روز در ایه نکند)! و ھر کسر است (ذبح یند، آنچه از قربانی برای او مکآغاز 

امل است. (البتـه) کن، ده روز ید، روزه بدارد! ایگرد ه باز میکروز ھنگامی  حج، و ھفت
ه و اطـراف آن کـه خانواده او، نزد مسجد الحرام نباشد ( اھل مکسی است کن برای یا

 .!»فر استکی ه او، سختکد ید! و بدانیزینباشد). و از خدا بپرھ
ر حـج و ردن مـوی سـر دکـوتاه کا یدن یه تراشیسه روز روزه گرفتن به جای فد - 

 .عمره
سه روز روزه گرفتن،  -١ر است: یار مخکی از سه یکنجا در انجام یه دھنده در ایفد

ا یردن گوسفند کقربانی  -٣ن، کیصدقه دادن به شش مس -٢اپی ھم نباشند، یاگرچه پ
 .تر از آن وانی بزرگیح

ردن مـوی سـر باشـد، مـوی کـوتاه کا یدن یازمند تراشیمار باشد و نیھرگاه محرم ب
گانه فوق بـر  ھای سه هیی از فدیکار کن یند. با انجام اک وتاه میکا یتراشد و  سرش را می
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ابـد. ی ا عمره به تحلل اول دست مییدن سر در حج ین فرد با تراشیگردد. ا او واجب می
ننده ک دن قربانی است. زمان قربانی برای حجیدن زمان سر بریار او قبل از فرا رسکن یا

 .ان مراسم عمره استیدھد بعد از پا ه عمره انجام میکسی کد و برای یروز ع
رون از حـرم محاصـره نشـود، یننده در بک ا عمرهیگزار  ه حجکن زمانی است یالبته ا

ننـده محاصـره ک ا عمـرهیـگزار  ند. اگر حجکدن به حرم منع نیعنی دشمن او را از رسی
ه در آن کی است یدن قربانی او ھمان جایل سر برشود و نتواند به حرم داخل شود، مح

 .محاصره شده است
فـاره از کند، او بـه دادن کوتاه کا یه موی سرش را بدون عذر بتراشد کسی ک :دهیفا

زھـای یدن مـوی سـر از چیر از تراشـیـه غکـن ُمحرمی یض سزاوارتر است. ھمچنیمر
ا بـدون عـذر، یـزدن مو و بدن با عذر  ا روغنیار بردن بوی خوش کگری، ھمچون به ید

 فاره سزاوارتر است.کند برای دادن کاستفاده 

 .گرفتن روزه به عنوان کفاره شکار کردن
َها ﴿ :دیفرما خداوند می ُّ�

َ
ِينَ ٱَ�ٰٓ� َّ�  ْ ْ َ� َ�ۡقُتلُوا ۡيدَ ٱَءاَمُنوا ۚ َوَمن َ�َتلَهُ  لصَّ نُتۡم ُحُرمٞ

َ
 ۥَوأ

َتَعّمِٗدا فََجَزآءٞ ّمِۡثُل َما َ�َتَل ِمَن  َذَوا َعۡدٖل ّمِنُ�ۡم َهۡديَۢ� َ�ٰلَِغ  ۦَ�ُۡ�ُم بِهِ  �ََّعمِ ٱِمنُ�م مُّ
َٰرةٞ َطَعاُم َمَ�ٰ  ۡلَكۡعبَةِ ٱ ۡو َك�َّ

َ
ِ  ِك�َ أ ۡمرِه

َ
َُذوَق َوَ�اَل أ ۡو َعۡدُل َ�ٰلَِك ِصَياٗما ّ�ِ

َ
ُ ٱَ�َفا  ۦۗ أ ا  �َّ َ�مَّ

ُ ٱَوَمۡن َ�َد َ�يَنَتقُِم َسلََفۚ  ُ ٱمِۡنُهۚ وَ  �َّ ه کسانی کای «. ]٩٥[المائدة:  ﴾٩٥نتَِقا�ٍ ٱَعزِ�ٞز ُذو  �َّ
س از شما عمدا آن را به قتل کد، و ھر ینکار نکد! در حال احرام، شیا مان آوردهیا

شما،  ه دو نفر عادل ازکای  فارهک ؛ان بدھدیای معادل آن از چھارپا فارهکد یبرساند، با
ا (به جای ی ؛عبه برسدکم) یو به صورت قربانی به (حر ؛نندکق یمعادل بودن آن را تصد

ار خود را بچشد. کفر کیرد، تا یا معادل آن، روزه بگی ؛ندکقربانی،) اطعام مستمندان 
و  ؛ردیگ ند، خدا از او انتقام میکرار کس تکرده، ولی ھر کخداوند گذشته را عفو 

 .»حب انتقام استخداوند، توانا و صا
(روزه » صوم«ه یه چگونه خداوند متعال در آکش یندین و بکخواننده گرامی، توجه 

 ار برده است.کاپِی بودن آن به ین شرط پییگرفتن) را به طور مطلق و بدون تع
است، چه برای   ه حرامکاری در حرم مکوان شیه تعرض بر حکنظر دارند  فقھا اتفاق

سان یکم، کن حیمحرم نباشد، (در ا  هکسی کا یه احرام حج و عمره بسته باشد کسی ک
ت و یـگردد، مورد اذ شود، و زخمی نمی شته نمیکار کلی در حرم شکھستند). به طور 
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د یـردن آن نباکار کشود. برای ش شود و رانده ھم نمی ر نمییرد، دستگیگ آزار قرار نمی
ا نشان دادن جای یدن آن، یارچی به دکردن شکی یرد، مانند راھنماک کمکگری یبه د
ان یه بکارچی قرار داشته باشد. ھمان گونه کررس شیردن به آن، اگر در تکا اشاره یآن 

گونـه تعـرض بـه  چیسان ھستند. پس ھیکرُمحرم یام شخص ُمحرم و غکن احیشد در ا
در حـرم ر محرم یا غیست. اگر شخص ُمحرم یسی درست نکچ یار، در َحَرم برای ھکش

شد، کا نادانی بیاری کا از روی فراموشیا اشتباھی و یند و آن را عمدی کارتعرض کبه ش
 .فاره بدھدکشود و واجب است  ب گناه میکار مرتکن یبا انجام ا

 :ندک ر عمل مییفاره به صورت زکن فرد برای دادن یا
ز یـسـه چ ن انجـامیوانات اھلی داشته باشد بیان حیار، مثل و مانندی در مکاگر ش

ند (به عنوان مثال به جـای شـترمرغ، شـتر و بـه کقربانی  ا ھمانند آن رایر است: یمخ
ند و گوشـت ک وانات را قربانی میین حیجای گاووحشی، گاو اھلی و به جای آھو، بز). ا

وانات را نرخ گذاری یه آن حکنیا ایند، ک م مییه تقسکان مستمندان حرم میآن را در م
دھد، بـه  ه صدقه میکخرد و به مستمندان حرم م مت آنھا غذا مییاندازه قند و به ک می

روز  یـکه به جای ھر مّد غـذا کنیا ایمّد صدقه بدھد،  یکه به ھر مستمندی کای  گونه
 .ردیروزه بگ

نـد کار تعـرض کتوانـد بـه شـ انی نمیکچ جا و میدن احرام در ھیمحرم بعد از پوش
ان از یـگو یـکده باشـد و لبیا عمره پوشـیی حج ه لباس احرام براکسی است ک(محرم 

ار که شـخص محـرم در حـرم بـه شـکچ تفاوتی ندارد یانی گذشته باشد). ھکقات میم
ن بـر محـرم ینـد. ھمچنـکقات تعـرض ین حرم و میا در بیند، کدرازی  تعرض و دست

 .ر آن را بدوشدیا شیا بفروشد و یار را بخرد و که شکحرام است 
ر محرم رواست. تعرض بر آنھا و نشان یی برای محرم و غیایدروانات یردن حکار کش

ز است. خداوند یی، جایایار درکز خوردن از گوشت شیارچی و نکدادن آنھا به ش

ِحلَّ لَُ�ۡم َصۡيُد ﴿ د:یفرما می
ُ
يَّاَرةِ� وَُحّرَِم َعلَۡيُ�ۡم  ۥَوَطَعاُمهُ  ۡ�َۡحرِ ٱأ َمَ�ٰٗعا لَُّ�ۡم َولِلسَّ

ِ ٱَصۡيُد  ّ�َ
ۗ مَ  لۡ  .]٩٦[المائدة:  ﴾ا ُدۡمُتۡم ُحُرٗما

تا (در حـال احـرام) از آن  ؛ان حالل استیاروانکا و طعام آن برای شما و ید دریص«
 .»ار صحرا برای شما حرام استکد، شیه محرم ھستکولی مادام  ؛دیمند شو بھره

وانـات اھلـی ھـم یان حیه در مکاری کگذاری ش متیمھم و مورد قبول در ق :دهیفا
شته شده است، اما آنچه کار که در آن شکمت محلی یه است، نه قکمت میدارد، قمثل 
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 .ردن استکار کمت محل شیرفتنی است قیاِر فاقد مثل، مھم و پذکمت شیدر ق
فاره کست، روزه یاپی گرفتن، در آن شرط نیه پکای  فارهکھای  ن از روزهیھمچن

ُ ٱَ� يَُؤاِخُذُ�ُم ﴿ :دیفرما قسم است. خداوند می َّ�  ِ يَۡ�ٰنُِ�ۡم َوَ�ِٰ�ن  للَّۡغوِ ٱب
َ
� ٓ�ِ

د�ُُّم  يَۡ�َٰنۖ ٱيَُؤاِخُذُ�م بَِما َ�قَّ
َ
َٰرتُهُ  ۡ� ۡوَسِط َما ُ�ۡطعُِموَن  ۥٓ فََك�َّ

َ
ةِ َمَ�ِٰكَ� ِمۡن أ إِۡطَعاُم َعَ�َ

ۡو َ�ۡرِ�ُر َرَ�بَةٖ� َ�َمن لَّۡم 
َ
ۡو كِۡسَوُ�ُهۡم أ

َ
ۡهلِيُ�ۡم أ

َ
ٰ  َ�ِدۡ أ َٰرةُ فَِصَياُم ثََ� يَّاٖ�� َ�ٰلَِك َك�َّ

َ
َثةِ �

يَۡ�ٰنُِ�ۡم إِذَا َحلَۡفُتۡمۚ وَ 
َ
ْ ٱ� ُ  ۡحَفُظٓوا يَۡ�َٰنُ�ۡمۚ َكَ�ٰلَِك يُبَّ�ِ

َ
ُ ٱ� لََعلَُّ�ۡم  ۦلَُ�ۡم َءاَ�ٰتِهِ  �َّ

ھوده (و خالی از یخداوند شما را بخاطر سوگندھای ب«. ]٨٩[المائدة:  ﴾٨٩�َۡشُكُرونَ 
د، یا ردهکم که (از روی اراده) محکی یولی در برابر سوگندھا ؛ندک اراده،) مؤاخذه نمی

، اطعام ده نفر مستمند، از غذاھای معمولی ھا قسم گونه نیفاره اکد. ینما مؤاخذه می
 یکردن کا آزاد یو  ؛ا لباس پوشاندن بر آن ده نفری ؛دیدھ ه به خانواده خود میکاست 
فاره کن، یا ؛ردیگ ابد، سه روز روزه مییرا نھا  این دام ازکچ یه ھکسی کو  ؛برده

د). و یینما د (و مخالفت میینک اد مییه سوگند کسوگندھای شماست به ھنگامی 
ن برای شما ین چنیات خود را اید!) خداوند آینکد (و نشینکسوگندھای خود را حفظ 

 .»د!یر او را بجا آورکد شیند، شاک ان مییب
فاره قسم قرار داده شده است کژگی (سه راه) در ین سه وید: ایر؛ گویثکامام ابن 

ند. خداوند ک ت مییفاکھا را انجام دھد به طور اجماع  دام از آنکننده قسم ھر که شک
تر از دادن  رده است. چون غذا دادن به مستمندان آسانکن آنھا آغاز یتر از آسان

ردن کتر از آزاد  حتتر و را دادن به آنان آسان که پوشاکبه آنان است، ھمچنان  کپوشا
ی از یکلف نتواند کشود، اما اگر م ن به باال شروع میییفاره قسم از پاکبرده است. در 

َ�َمن ﴿ ند:ک فاره آن را ادامیکگانه را انجام دھد با گرفتن سه روز روزه،  فاره) سهکن (یا
يَّا�ٖ 

َ
اپی گرفتِن یی سه روز پیکرده است: کر دو قول نقل یثک ابن ﴾لَّۡم َ�ِۡد فَِصَياُم ثََ�َٰثةِ �

 ).٥٧٦ر ص یثکر ابن ی(تفس. ن نظر استیگر مخالف ایداند، قول د روزه را واجب نمی

 .کنند چیزهایی که روزه را باطل می -۸
ن مباحث است. مھـم یتر ن مبحث در فھِم درسِت عبادت روزه از مھمیا کبدون ش 

ا یرا به طور مفصل و واضح از علما جو ان آنیداران مؤمن ب ه روزهکبودن آن سبب شده 
ن یـداران در ا ھـای روزه تین سؤاالت و مشغولیشتریه در ماه رمضان بکی یشوند، تا جا
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نم تا ک ان مییادآوری ضوابط، بیای و مفصل، با  شهین آن را به طور رینه است. بنابرایزم
ه کای  گران روشن شود، به گونهین شوند و مباحث برای دک شهینه سؤاالت رین زمیدر ا

 :شوند ان مییر بین مبحث مطالب زیاز به پرس و جو نباشد. در این
 .ندک لی روزه را باطل میکآنچه به طور  -١
 .شود ند و فقط قضای روزه الزم میک آنچه روزه را باطل می -٢
 .ندک فاره را واجب میکند و ھم قضای روزه و ھم ک آنچه روزه را باطل می -٣
 .ندک را باطل نمی آنچه روزه -٤

 ند؟ ک زی روزه را به طور عموم باطل مییچه چ -۱
چ فرقـی یشـود. ھـ ھرگاه شرطی از شروط روزه وجود نداشته باشد، روزه باطل مـی

ا شـرط درسـت یـن شرط، شرط وجوب روزه باشد، مانند مسلمان بودن، یه اکند ک نمی
 ض و نفاس. یبودن از ح کبودن روزه باشد، مانند پا

 -پنـاه بـر خـدا -داری مرتد شـود  ه اگر شخص مسلمان در حالت روزهکنیاح یتوض
ند و به اسالم بـاز گـردد، قضـای روزه بـر او کشود و اگر دوباره توبه  اش باطل می روزه

ا نفـاس شـود، یض یداری دچار ح ن اگر زنی در حالت روزهیالزم و واجب است. ھمچن
است قضای روزه را به جای آورد. برخـی زگی الزم کیشود و بعد از پا اش باطل می روزه
داری  ه انجـام آنھـا بـا روزهکی یارھاکنند عبارتند از ک ه روزه را باطل میکی یزھایاز چ

ا یغذا  -زی یردن چکی با ھمسر، داخل یکدن، نزدیا نوشیمنافات دارد، مانند: خوردن 
شود از  اخل بدن میه آنچه دکن ضوابط یدار، با ا رون به داخل بدن روزهیاز ب -ر غذا یغ

ارھـا را بـه طـور کن یـدار ا ن روزهینی و گوش و...، ھمچنیراه باز باشد، مانند: دھان، ب
 .ار خود، انجام دھدیه روزه است و با اختکادش باشد یه کعمدی و در حالی 

 گردد؟  ند و سپس فقط قضای روزه واجب میک زی روزه را باطل مییچه چ -۲
ازی بـه یـگردد و ن شود و فقط قضای روزه واجب می باطل میه روزه با آنھا کی یارھاک

نجـا ین در ایستند. بنـابرایامل و مشخص قابل شمارش نکارند و به طور یفاره ندارد، بسک
زنـم، بـه  دام از آنھـا مثـالی مـیکـنم. سپس برای ھر ک تفا میکان ضوابط آن ایفقط به ب

گاه و اندکن یه اکای  گونه  .-ه ن شاء اللَّ إ -ند کت یفاکش یدوراندشمند و یار برای فرد آ
ه بعـد از کـی باشـد یزھـایعنی از چیشود،  ه عادتًا خورده نمیکزی ی: خوردن چاول

ا یـشود، مانند خوردن برنج نپخته  رات در آن به عنوان غذا از آن استفاده میییجاد تغیا
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ه کـزی یخوردن چا یشود،  دن خورده نمییه عادتًا قبل از رسکل ِبه) یالی (از قبکوه یم
ه به کل آبجو) یعاتی (از قبیدن مایرد، مانند نوشیگ به عنوان غذا مورد استفاده قرار نمی

ی یھا ن حالتیا استفاده از دارو از راه دھان، در چنیشوند،  دنی مصرف نمییعنوان نوش
دار بـه  ار روزهیـزی به طور عمدی و با خواست و اختیشود. فرو بردن چ روزه باطل می

فـاره کگردد، امـا  ند و فقط قضای روزه بر فرد واجب میک بدن روزه را باطل می داخل
 .ستیالزم ن

ا بـا یه ھنگام سحر، بخورد و بنوشد و کسی کوتاھی در نگھداری روزه، مانند کدوم: 
رده اسـت و بعـد کـه ھنوز فجـر صـادق طلـوع نکن یند، به گمان اکی یکھمسرش نزد

ه کـن یند، به گمان اکا ھنگام غروب افطار یست، رده اکمتوجه شود فجر صادق طلوع 
رده اسـت. در کـد غـروب نیرده است، ولی بعد متوجـه شـود خورشـکد غروب یخورش

فـاره کگـردد، امـا  ر آن، فقط قضای روزه واجب مـییه گذشت و مواردی نظکمواردی 
 .ستیواجب ن

زه یـسـته شـدن روزه بـه خـاطر ارضـای نـاقص غرکسوم: قضای روزه در صورت ش
زش، منی از او خارج شـود، ماننـد یه بدون آمکند کاری کدار عمدًا  عنی روزهینسی، ج

آغـوش  ه دو زن بـا ھـم، ھـمکـنیا ایا دست زدن به ھمسر، یدن یا بوسیاستمنا با دست 
ردن بـه ھمسـر منـی کـوسته نگـاه یا با پید و ارضا شوند، یایرون بیاشان ب شوند و منی

 .گردد شود و فقط قضای روزه واجب می روزه باطل مین موارد ید، در ھمه ایایرون بیب

فاره ھر دو با ھم واجب کند و به دنبال آن قضا و ک آنچه روزه را باطل می -۳
 گردند. می

 د:یآ ش میین حالت پیر ایدر دو مورد ز
زش با ھمسر در روز رمضان از یله آمیعنی به وسیامل کل کنخست: ارضا شدن به ش

ه روزه ھستند با ھـم کار. ھر گاه زن و شوھر در روز رمضان در حالی یروی عمد و اخت
ی از دو راه فرو یکا به اندازه سر حشفه در یگاه به ھم برسند و  نند و دو ختنهکی یکنزد

شـود و قضـا  د، روزه باطـل مـییـایرون نیا بید و یایرون بیرود و پنھان شود، چه منی ب
ب عبـارت اسـت از: آزاد یـفاره آن ھـم بـه ترتک گردد. فاره بر فرد واجب میکھمراه با 

ی انجـام آن را نداشـت، غـذا یرد، اگر توانایاپی روزه بگیافت دو ماه پیردن برده، اگر نک
مّد، حدود ھفتصـد گـرم غـذا بدھـد، از  یکدادن به شصت مستمند، به ھر مستمندی 

دم، خرما، برنج و شوند، مانند: گن ه غالبًا در آن شھر به عنوان غذا مصرف میکی یغذاھا
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 .ندکر یه او را سکا به مستمندی آن قدر غذا بدھد ی ،ر آنھاینظ
 شود؟  ا با ھمبستر شدن شوھر با زن روزه زن ھم باطل مییآ :پرسش

ه روزه ھـر دو باطـل کـسـت ین علمـا نیچ اختالفی بـین مسأله ھیبله، در ا : پاسخ
سـان یکم کـن حیو زن در اردن از مبطالت روزه است و مرد کی یکگردد. چون نزد می

 .ھستند
 گردد؟  فاره بزرگ بر زن ھم واجب میکا با ھمبستر شدن مرد و زن، یآ: پرسش

ه: زن اگر تحت فشار شوھرش قـرار کن است یح داده شده ایه ترجکپاسخی : پاسخ
ای بـر او واجـب  فـارهکی شـود، یکـا در خواب باشـد و در آن حالـت بـا وی نزدیرد یگ

ی یکـرد و نزدیار شوھر قرار گیزن با خواست و اراده خودش، در اخت گردد، اما اگر نمی

 املوسـوعة الفقهيـة(. گـردد خداونـد دانـاتر اسـت فاره بزرگ بر او ھم واجب میکنند، ک

 ).٣/٣١٣ ی، اإلنصاف، المراد٢٨/٦٠
نـد و بـه که آزاد کـابـد یای ن گردد و برده فاره بزرگ واجب میکه کسی کبر : پرسش

شـتر یا بیا دو یروز  یکند، سپس در اثنای آن کاپی روزه گرفتن را آغاز یپجای آن دو ماه 
 ند؟ که دوباره از اول شروع کنیا ایاش را ادامه دھد  د روزهیا بایرد، آیاز آن روزه نگ

ه کـاپی بـودن دو مـاه داللـت دارد، آنجـا یـف بـر وجـوب پیث شـرینص حد :پاسخ
اپی روزه یتوانی دو ماه پ ا مییپرسد: آ میفاره بر او واجب بود، که کاز فردی  صامبریپ

 ).١١١١. مسلم ١٩٣٦ یه، البخاری(متفق عل. ری؟یبگ
شتر از یا بیا دو و یروز  یکاپی گرفتن دو ماه روزه را با خوردن یه پکسی کن یبنابرا
اپی بودن مورد بررسی قرار یت آن فرد و علت خوردن و قطع پینجا وضعیند، اکآن قطع 

خـواری را  ه روزهکـاپی بودن به خاطر عذری باشـد یخواری و قطع پ زهرد. اگر رویگ می
ه فرد با کشود، بل اپی بودن قطع نمیین صورت پیماری، در ایا بیض یند، مانند حکمباح 

وسـته بـودن روزه، یند، اما اگـر قطـع پک امل میکاش شصت روز را  ادامه دادن به روزه
نجـا یروزه ھـم عمـدی باشـد، در ا  ردنخواری باشد و خـو ننده روزهکبدون عذر مباح 

ه روزه دو ماه را به طول کگردد و بر او الزم است  اپی بودن روزه قطع مییوستگی و پیپ
 .ند. خداوند داناتر استکامل از اول آغاز ک

ا یـنـد، آکی یکـداری در دو روز جداگانه در ماه رمضان با زنش نزد اگر روزه: پرسش
 شود؟  رار میکفاره ھم تک

گردد؛ چون روزه ھـر روزی عبـادتی  فاره واجب میکن فردی دو یبله، بر چن پاسخ:
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فاره بر او واجـب کرار کاری مانند دو روز در دو رمضان است و تکن یمستقل است. چن
 .گردد می

 یکن صورت یند، در اکی یکشتر از آن با ھمسرش نزدیا بیروز دو بار  یکاما اگر در 
 .خداوند داناتر است گردد. فاره بر او واجب میک

ردن با ھمسرش کی یکسی در حال گرفتن قضای روزه رمضان، با نزدکاگر : پرسش
 گردد؟  ان شد بر او واجب مییه بکبی یفاره بزرگ به ترتکا یند، آکاش را باطل  روزه

 ریـار در غکـن یـه اکـن یـگردد، به خـاطر ا فاره بزرگ بر او واجب نمیکنه،  پاسخ:
فاره بـزرگ بـر ک  نیشود. بنابرا حرمت رمضان نمی کرد و سبب ھتیگ رمضان انجام می

 .ردیگ ه فقط قضای آن روز را میکگردد، بل او واجب نمی
ه کـسی کگرداند،  فاره را با ھم واجب میکند و قضا و ک دوم: آنچه روزه را باطل می

ی زی بخورد و بنوشـد، در حـالیند، اما در آن روز عمدی چکت گرفتن روزه را بیشب ن
ننـده خـوردن کنند و عذر شـرعی مبـاح کستن روزه مجبور نکه او را به خوردن و شک

د یـگـردد. با فاره بر او واجـب مـیکد، قضا و یایش نیض و... برای او پیروزه ھمچون ح
مال تأسـف کند. اما با کاش را باطل  ه مبادا روزهکنیانسان مسلمان به شدت بترسد از ا

ن بھانه یم با اینیب اند، می ات شدهیگرفتار دام گناه دخانه کگاھی بعضی از مسلمانان را 
ب کـند و مرتکشـ اش را می ن بھانه روزهینند. به اک دا مییستن روزه را پکپوچ جرأت ش

ند و حتی از لحاظ جسـمی ھـم بـه خـودش ک ان مییشود و از لحاظ معنوی ز گناه می
ن یست و ھمچنیده نیپوشسی کن امر بر یدھنده است. ا ارییرساند. خداوند  ب مییآس

دن و استفاده از ھرگونـه یشکگار یه سکده یی به طور قطعی به اثبات رسکاز لحاظ پزش
امبر یـند. پک ری به جسم فرد وارد مییناپذ ان فراوان و جبرانیات ضرر و زیدود و دخان

د و ضرر را با ضـرر پاسـخ یگر ضرر رسانیدیکبه  »ال رضر وال رضار«فرمود:  صرحمت
 ج آن گذشت).ی(تخر. دیندھ

ه در روز رمضان به طـور عمـدی بـا ھمبسـتر شـدن بـا ھمسـرش کسی ک: ھشدار
نـد و بعـد از جمـاع ک کد مابقی روز را از مفطـرات امسـایند، باک اش را باطل می روزه

شــتر یاشـامد؛ چــون بـا اسـتفاده از مفطــرات حرمـت رمضـان را بیزی نخـورد و نیـچ
 .ند. پناه بر خداکش می
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 .کند روزه را باطل نمیآنچه  -۹
شـمند در یننـد، فـرد اندکان یـنـد بک ه روزه را باطـل نمـیکھرگاه فقھا مسائلی را 

ه برخی از آنھا عبارتند از: ھرگاه انجام که آن مسائل منحصر به ضوابطی است کابد ی می
ا یـپوشی شده و مورد بخشش قـرار گرفتـه اسـت،  ار چشمکار عمدی نباشد از آن کآن 

ح درباره مبطل یه نصی صرکنیا ایست، یر نیپذ انکدن از آن امیه دوری گزکاری است ک
ا یـرد، کـاس یـگـر قیزی دیـتوان آن را به چ ن نمییبودن آن وارد نشده است و ھمچن

ر رمضـان مشـروع یا انجام دادن آن در رمضان و غیه در آن شبھه است، کاری است ک
ن یباشد. در ا در معنای آنھا ھم نمیست و یدن نیار خوردن و نوشکه آن کن یا ایباشد، 

 :مینک ان مییاد ھستند. برخی از آنھا را بیز ھا مثال نهیزم
بـاره فـرو یکنـد و کفرو بردن آب دھان، حتی اگر آن را در داخل دھان جمـع  -١

 .ببرد
عنی از مخـرج یده باشد (یه از حلق به ظاھر دھان نرسکفرو بردن بلغم مادامی  -٢

 .رده باشدکتجاوز ن» حا«
 .ا فرو بردن گرد و غبار راهیزی بودار یردن چکبو  -٣
 .دن در حال فراموشییا نوشیخوردن  -٤
 .ا استفاده از حنایاستفاده از عطر و بوی خوش،  -٥
 .مضمضه و استنشاق -٦

مرتبه آنھـا را  شتر از سهیعنی بیند (کدار در مضمضه و استنشاق مبالغه  اما اگر روزه
اد داشـته یـدار بودنش را به  ه او روزهکم برود، در حالی کانجام دھد) و آب به داخل ش

گـاه باشـد،   روه بودن مبالغه در مضمضهکباشد و به م و استنشاق در حالت روزه بودن آ
دار را از مبالغه در مضمضـه و استنشـاق  روزه صامبریشود؛ چون پ اش باطل می روزه
 .رده استکنھی 
باقی مانده باشد بـدون  ھا دندان ر الیه دکی یمی از آثار غذاکفرو بردن مقدار   -٧

 .رون انداختنش ناتوان باشدیردن آن و بکه از جدا کن یا ایر عمدی، یقصد و غ

ء،  َمن َذرَعه الـيق«د: فرمو صامبریند. پکه بر او غلبه کردن، وقتی کاستفراغ   -٨
 ).٧٢٠ ی(الترمذ ».فليس عليه قضاء ومن استقاء عمداً فليقض

ه اھل علـم بـه کند ک ان مییب است. به دنبال آن بیغر ث حسنید: حدیترمذی گو
 .نندک ث عمل میین حدیا
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نـد، قضـا(ی روزه) نـدارد، امـا کند و اسـتفراغ که استفراغ بر او غلبه کداری  روزه«
 .»ند، قضای روزه بر او واجب استکه عمدًا بخواھد استفراغ کداری  روزه

ند؛ چـون ھنگـام کاش را نشـ روزهرد، کـدار اسـتفراغ  د: ھرگاه روزهیگوس رهیابوھر
 .رود د و داخل نمییآ رون مییزی بیاستفراغ چ

 .شھوت یکدن ھمسر و امثال آن بدون تحریبوس -٩
 .اد به ھمسریردن زکرون آمدن مذی با نگاه یب -١٠
 .ردن بدون انزال منیکرار نگاه کت -١١
 .ردنکر کا مذی با فیرون آمدن منی یب -١٢
ند و ک کدر طلوع فجر صادق، اگر مسلمان در طلوع فجر صادق ش کش  -١٣

اش  ش ادامه داشته باشد، روزهکند و شکی یکا با ھمسرش نزدیبخورد و بنوشد 
ه شب کن است ین بر ایقیاش ادامه دھد؛ چون اصل و  ه به روزهکند، بلکرا نش

ن به یقین یرده است. بنابراکده و ادامه دارد و فجر طلوع نیان نرسیھنوز به پا
ن یقیار نشده و کرود؛ چون ھنوز طلوع فجر بر او آش ن نمییاز ب کله شیوس

ْ وَ ﴿ د:یفرما رده است. خداوند میکحاصل ن ْ ٱَوُ�ُوا �ُوا َ لَُ�ُم  ۡ�َ ٰ يَتََب�َّ َح�َّ
ۡ�َيُض ٱ ۡ�َۡيُط ٱ

َ
ۡسَودِ ٱ ۡ�َۡيِط ٱِمَن  ۡ�

َ
 .]١٨٧[البقرة:  ﴾لَۡفۡجرِ� ٱِمَن  ۡ�

ی بـا ھمسـرش، فجـر یکدن و نزدیه ھنگام خوردن و نوشکار شود کبعدًا آشاما اگر 
ن اگر یرد. ھمچنید قضای آن روز را بگیاش باطل است و با رده بود روزهکصادق طلوع 

ه کـند و بعد مشخص شـود کرده، افطار کد غروب یه خورشکن یدر آخر روز به گمان ا
د قضـای آن یشود و با روز باطل مین حالت روزه آن یرده است، در اکد غروب نیخورش

 رد.یروز را بگ
ه مقداری از کست، مگر زمانی یننده روزه نکزدن در طول روز، باطل  کمسوا -١٤

ن صـورت روزه باطـل یـه در اکـر دنـدان را فـرو ببـرد (یـا خمی کچوب مسوا
ار ارزشمند است یدار در نزد خدا بس ه بوی دھان روزهکده نماند یشود) پوش می

شـتر یه بـو بکـد یتر است، به خصوص بعد از زوال خورش خوش کو از بوی مش
 شود. می

ش) احسـاس یدن سرمه بر چشم، حتی اگر طعـم آن را در حلقـش (گلـویشک -١٥
د. پس آنچه از طعم قطره چشـم یآ ند؛ چون چشم منفذ و راه باز به شمار نمیک
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اطـل ده است، روزه را بیرسد، چون از منفذ باز به حلق نرس ا سرمه به حلق میی
 .ندک نمی

البوصيري في ، ١٦٧٨(ابن ماجه  ».وهو صائم صاكتحل رسول اهللاَّ«: دیگو لشهیعا

 ف).یا سند ضعی ١/٢٩٩المصباح 
 .»دیشکه روزه بود به چشمش سرمه کدر حالی  ص امبر خدایپ«
حـال روزه  ا دریـد: آیرد و پرسکوه کآمد و از چشم درد ش صامبریش پیمردی پ«

د: یسی ترمذی گویابوع ٧٢٦ ی(الترمذ. »فرمود: بله صامبریپشم؟ کتوانم سرمه ب می
 ست).یث انس قوی نیاسناد حد

د یـر آن اسـت. بایـا گل و نظی کا مشیخته به بوی عطر یه آمکی یدن ھواییبو -١٦
دھـد، اگـر  ر آن را بخور مییا عنبر و نظیه عود کسی کرد کار بود و دقت یھوش

د و دود آن بـه حلـق برسـد، در یببو ند و دود آنھا راک یکآنھا را به خودش نزد
ه کـنیشـود، بـه خـاطر ا اش باطل مـی ه روزه است روزهکادش باشد یه کحالی 

دار  دن از ورود دود به حلق وجـود دارد، امـا روزهیری و دوری گزیان جلوگکام
رده و سبب شده جسم دود به داخـل بـدنش برسـد. خداونـد دانـاتر کوتاھی ک

 .است
ا یدن کیه در بدن جمع شده، با مکون آوردن خونی ریعنی بیحجامت گرفتن،  -١٧

رنده و حجامت گرفته شده از یز، روزه حجامت گیزی تیله چیبا زدن رگ به وس
ف شـدن حجامـت یروه است؛ چون سبب ضعکار مکن یشود. اما ا او، باطل نمی

 . شود شده می
ز یـام و نامبر در حـال احـریـه پکنیاند به ا ردهکن نظر جمھور علما است. استناد یا
حنابلـه معتقدنـد  ).١٢٠٢. مسـلم ١٩٣٨ یداری حجامت گرفته اسـت. (البخـار روزه

 ثیل حـدیـند، به دلک ده را باطل میرنده و حجامت گرفته شیگ حجامت، روزه حجامت

جاد یق ایث جمع توفین احادیتوان ب انی گفته است: میکشو. .»افطر احلاجم و املحجوم«
روه اسـت و کشوند م ه با آن ناتوان میکسانی که: حجامت در حق کن صورت یرد، به اک
ه کف شدن با حجامت گرفتن به حدی برسد یند ھرگاه ضعک دا میید پیراھت آن تشدک

ف یه قدرتمند و تواناست و با گرفتن حجامت ضعکسی کخواری گردد. اما  موجب روزه
دار از حجامت  دن روزهیست. به ھر صورت دوری گزیروه نکالی ندارد و مکشود، اش نمی
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 ).٤/٢٠٣ یانکل األوطار، الشویبھتر است. (ن
ست، حتـی اگـر بـه خـاطر یروه ھم نکند و مک ردن، روزه را باطل نمیکغسل  -١٨

 .شدن بدن باشد کخن

يدركه الفجر وهو جنب من أهله،  صكان رسول اهللاَّ« ند:یگو بشه و ام سلمهیعا

 ).١١٠٩. مسلم ١٩٢٦ یه، البخاری(متفق عل ».ثمّ يغتسل ويصوم

ی با ھمسـرانش جنـب شـده بـود، بعـد از یکله نزدیه به وسکرسول خدا در حالی «
 .»گرفت رد و روزه میک طلوع فجر صادق غسل می

ند، چـه بـه مثانـه ک ر ادرار) مرد روزه را باطل نمییر (مسکختن قطره در ذیر -١٩
(شـرمگاه) زن و خـتن قطـره در فـرج یند، اما رک چ فرقی نمییا نرسد ھیبرسد 

ننـد. ک ا جامد از راه پشت (حلقه دبر) روزه را باطل مییع یاستفاده از داروی ما
 خداوند داناتر است.

ه روزه کادش باشد یدار، حتی اگر  ر آن به حلق روزهیدن گرد و غبار و نظیرس  -٢٠
 ست.یر نیپذ انکردن از آن امکز یست؛ چون پرھیننده روزه نکاست، باطل 
ردم و کـنند جمـع ک ه روزه را باطل نمیکگانه را  ستین مسائل بی، اخواننده گرامی

ھـدف شـمارش تمـامی  هکـنینم. بـرای اکـ ن بسنده مـییم نمودم به ھمیبه شما تقد
ان برخی از آنھا اسـت. یه ھدف بکباشد، بل ستند، نمییننده روزه نکه باطل کی یزھایچ

ر یپـذ انکارھا، امکن یانجام اه عمدی نبودن کنی ک ر شد مالحظه میکدر تمامی آنچه ذ
حی بـر باطـل شـدن روزه و عـدم یا عدم وجود نـص صـریدن از آنھا، ینبودن دوری گز

ھـا  این رد، ھمهیه از روی فراموشی انجام بگکاری کا یگر، یزی دیاس آن بر چیان قکام
ه چه کفھمد  ند و میک می کق آنھا درین از طریزبیشمند و تیه فرد اندکضوابطی است 

ه شـما را کـخـواھم  شود. از خداوند می شود و چه وقت باطل نمی روزه باطل میوقت 
گاھی در دیبرای دست  ن موفق بگرداند.یابی به آ

 .و مسائل مربوط به آن .کند آنچه خوردن روزه را در ماه رمضان مباح می -۱۰
التی کده و به وجود آمدن مشیخواری، روی دادن پد ننده روزهکمنظور از امور مباح 

 اند: نند و آنھا در ھفت مسأله خالصه شدهک ه خوردن روزه را مباح میکاست 
 .مارییب -١
 .رفتن به سفر -٢
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 .بارداری -٣
 .ر دادن به بچهیش -٤
 .ار افتادهکر فرتوت و از یپ -٥
 .اد بر اثر گرسنگی و تشنگییآمدن فشار ز -٦
 .ردن فرد به خوردن روزهکمجبور  -٧

اد یـاثر گرسنگی را از وارد شدن فشار ز اد بریخواننده گرامی، اگر وارد شدن فشار ز
نی و ترس از ناتوانی برای رو به رو شدن و مقابله با دشمن کبر اثر تشنگی جدا حساب 

نـی، در کنی است، به فشار گرسنگی و تشنگی ملحـق یقیا یه احتمالی کرا در جھادی 
ن بـه یچنـ شوند. بعضی آنھا را خواری نه تا می ننده روزهکھای مباح  ن صورت عارضهیا

 :اند دهیشکنظم 

ـــوارض اإل  قـــد يغتفـــر يفطـــار التـــوع
 

 للمـــــرء فيهـــــا الفطـــــر تســـــع تُســـــتطر 
 

ــــــل و ــــــاع وإحب ــــــفرإرض ــــــراه وس  ك
 

  ْ ــــربَ ــــش كِ ــــه عط ــــادٌ جوع ــــرضٌ جه  م
 

رند نه یگ ه مورد بخشش قرار میکدار  خواری برای روزه ننده روزهکھای مباح  دهیپد
ماری، جھاد، یستن روزه، مسافرت، بکش ردن برکردادن، مجبور یتا ھستند: بارداری، ش

 .نندهکری فرتوت یاد تشنگی و پیاد گرسنگی، فشار زیفشار ز
 .میپرداز دام از آنھا میکان ھر یبه طور مفصل به ب

 ماری:یب -١
له آن از تندرستی خارج شود، طبع یه انسان به وسکماری و علتی یھر نوع ب

به خاطر آن خوردن روزه مباح ند، کر ییماری تغیاش به وخامت حالت و ب سالمتی

ٰ ﴿ د:یفرما ن نظر اجماعی علما است. خداوند مییشود. ا می ۡو َ�َ
َ
َوَمن َ�َن َمرِ�ًضا أ

َخَرۗ 
ُ
يَّاٍ� أ

َ
ةٞ ّمِۡن �  .]١٨٥[البقرة:  ﴾َسَفرٖ فَعِدَّ

 .»ردیگری را به جای آن، روزه بگیا در سفر است، روزھای دیمار یه بکس کو آن «
 ست؟ یند چک ه خوردن روزه را مباح میکی یماریاما ضابطه ب

 : گردد ش مباح مییستن روزه براکد و شیآ مار به شمار مییدر سه حالت شخص، ب
 .ان دارد تلف بشودکرد امیه اگر روزه بگکنینخست: ھرگاه بترسد از ا

ن یـشود، ماننـد ا رد، به شدت دچار ضرر مییه اگر روزه بگکن یدوم: ھرگاه بترسد از ا
 .افتد ار میکند و از یب ب مییر آنھا آسیا نظیی ینایی، بیش ھمچون شنوایی از اعضایکه ک
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ا یـشـود،  اش افـزوده مـی مـارییه با روزه گرفتن بـر بکند کدا ین پیقیسوم: ھرگاه 
ر یار دشوار و غیماری بر او بسیا گرفتن روزه در حالت بیابد، ی ر بھبود مییاش د مارییب

 .قابل تحمل باشد
گـردد،  حالت اولی روزه گرفتن بر او حرام است و قضای روزه بر او واجب میدر دو 

چ ید آنھـا را بـه ھـیـچون حفظ جان و محافظت از منافع ضـروری، واجـب اسـت و نبا
 .عنوانی به خطر انداخت

در حالت سوم خوردن روزه برای او مباح، و حتی مستحب است و ادامـه دادن بـه 
شود، در حـالی  ت میکروه است؛ چون منجر به ھالکش میان بردن آن برایروزه و به پا

شـود،  ت میکر و ھالیناپذ ب جبرانیه منجر به آسکاری کز و ھر یه واجب است ھر چک
 .از آن دوری گردد

ه کـرد، ھمان گونه کر کتوان برای حالت سوم به عنوان نمونه ذ ه میکی یھا مارییب
 : اند، عبارتند از دادهص و نظر یان موثق و مورد اعتماد تشخکپزش

شوند، در معده  زی مییه منجر به خونرکی یھا و ورمھا زخم -٢شرفته، یابت پید -١
ھـای قلبـی،  مارییه، بیلکی یوی و نارسایلکا در روده اثناعشر، دردھای سخت یباشند 

 .ر آنھاین و نظییتصلب شرا
 ا نه؟ یند کفردا ب خواری را برای ت رخصت روزهیشب ن ،ماریه بکا شرط است یآ :پرسش

انـد، امـا  خواری شرط نگرفتـه ت در شب را برای رخصت روزهیجمھور علما ن: پاسخ
خـواری در شـب  ت رخصـت روزهیـماری مقطعی باشد، نیاند اگر ب ه گفتهیبزرگان شافع

ت رخصـت یـد اسـت، نیمـاری ادامـه دارد و شـدیمار شـرط اسـت، امـا اگـر بیبرای ب
 .خداوند داناتر استست. یخواری در شب شرط ن روزه
 سفر:  -٢

ه در آن اقامت دارد، به کانی کرون رفتن از میسفر به طور عموم عبارت است از ب
نه سفر شود و دوری مسافت او را از دسترسی به یرون رونده متحمل ھزیه بکای  گونه

خواری برای مسافر است.  ننده روزهک ھای مباح دهیمحل اقامتش باز دارد. سفر از پد

ۗ ﴿ د:یفرما میخداوند  َخَر
ُ
يَّاٍ� أ

َ
ةٞ ّمِۡن � ٰ َسَفرٖ فَعِدَّ ۡو َ�َ

َ
  .]١٨٥[البقرة:  ﴾َوَمن َ�َن َمرِ�ًضا أ

خواری را بـرای مسـافر  ه سفر رخصت روزهکوجود چه شروطی الزم است  :پرسش
 ند؟ کمباح 

 ه عبارتند از:کچھار شرط الزم است : پاسخ
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گـردد. از  اس مـییـمسافت قصر نماز قه اصوًال بر کمسافت سفر طوالنی باشد   -١
خـواری را  ه قصر نمـاز و روزهکحی درباره مقدار مسافتی یجانب شارع نص صر

گاھی ک برای مسافر مباح می افتن از یند وارد نشده است، اما برای پی بردن و آ

ال �ـّل المـرأة « فرمود: صامبریه پکای شده  ثی اشارهیبی، در حدیمقدار تقر
(متفـق  ».وم اآلخر أن �سافر مس�ة يوم ويللة ليس معهـا حرمـةتؤمن باّ� وايل

 ).١٣٣٩. مسلم ١٠٨٨ یه، البخاریعل

ی از یکـا یـا شـوھر و یـا بـرادر یـعنی ھمراه زن، پدر یمحرم است.  ،»حرمة«معنای 
 .گر باشدیمحارم د

ر یه مسـافت مسـکست یمان دارد، درست نیز ایه به خدا و روز رستاخکبرای زنی «
 .»ندکشبانه روز سفر را بدون ھمراھی َمحرم مسافرت  یک

ا یـه چھار برد کن مسافت را دو مرحله یا -دھد  یکخداوند به آنان پاداش ن -فقھا 
متـر اسـت، پـس  ٥٥٤٤اند. ھر فرسنگی  ن زده و اندازه گرفتهیفرسنگ است، تخم ١٦

 ٧٠٤و  لـومترکی ٨٨شود در حدود  خواری برای مسافر می ننده روزهک ه مباحکمسافتی 
 .متر است

 ند.کشتر از چھار شبانه روز را نیت اقامت بیه مسافر نکن یا -٢
م مانـدن یه مسـافر تصـمکاند  ه است. حنابله شرط گذاشتهیه و شافعکین نظر مالیا

 املوسـوعة الفقهيـة( روز اسـت. ١٥ه یـشتر از چھار روز را نداشته باشـد. در نـزد حنفیب
٢٨/٤٧.( 

برای انجام گناه نباشد، چون خوردن روزه رخصتی بـرای سفرش مباح باشد و  -٣
ھای اوسـت، امـا اگـر شخصـی بـه  م شدن از دشواریکفی برای یمسافر و تخف

ند، در کا برای تجارت شراب مسافرت یخاطر انجام گناه مانند: راھزنی و دزدی 
ن یـان نھـاده و مسـتحق ایـن صورت آن شخص سفرش را بر اسـاس گنـاه بنیا

 ست.یرخصت ن
انـد،  ز دانسـتهیه خوردن روزه را برای مسافر جاین نظر جمھور علماست، اما حنفیا

ه دربـاره رخصـت کـت ھم باشد، چون به مطلق نصوصی یحتی اگر سفرش برای معص
نند، اجازه خوردن روزه بـه سـفر مربـوط ک خواری مسافر وارد شده است عمل می روزه
 .و به مرجع پيشني مراجعه كنيدرد یگ می ه سفر برای آن انجامکشود، نه به خاطر ھدفی  می
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ی ھـا آبادی ھـا و ند و قبل از طلوع فجـر صـادق از سـاختمانکسفرش را آغاز  -٤
ت سفر را داشـته یه قبل از طلوع فجر صادق نکنیا ایرون برود یمحل اقامتش ب

رده، کـت نکـباشد. بعد از طلوع فجر صادق گرچه ھنـوز از محـل اقـامتش حر
ند، چون با آھنـگ سـفر، مسـافر بـه کخواری استفاده  تواند از رخصت روزه می

 .دیآ شمار می
 گردد؟  چه زمانی رخصت سفر قطع می: پرسش

 :گردد ز قطع مییرخصت سفر به اتفاق علما با وجود دو چ: پاسخ
ت اقامتش یا نیند، کشگی را بیت اقامت ھمید نیه رسکھرگاه مسافر به محلی  -١
امل کد نمازش را ین صورت بایشتر از آن باشد، در ایا بیشتر از چھار روز یجا بدر آن

گر مسافر به شمار یرد و رخصت خوردن روزه را ندارد، چون دیاش را بگ بخواند و روزه
 .دیآ نمی

ن یل اینجا جای تفصیا روز. (ایھرگاه مسافر به محل اقامتش برگردد، شب باشد  -٢
گاھی بیمبحث ن اند  نه نوشته شدهین زمیه در اکام کاحھای  کتاب شتر بهیست برای آ

 .مراجعه شود
 : ردادنیو ش -٤. بارداری -٣

شـود.  ض (قاعـدگی) نمـییه زن بـاردار، دچـار حـکـن یآنچه مقرر و عادت است، ا
شود. پس برای  ت گرفتن روزه را داشته باشد از گرفتن روزه منع نمیین ھرگاه نیبنابرا

باشـد) روزه گـرفتن مبـاح  کاگر در طول روز، از خون نفـاس پـارده (یزن باردار و ش
اش  ب بـه خـودش ترسـی نداشـته باشـد، روزهیدن آسـیرد و از رسیاست. اگر روزه بگ

 .اش را بخورد تواند روزه ب بترسد، مییدن آسیند. اما اگر از رسک ت مییفاک
رده از گـرفتن روزه در مـاه رمضـان یا شـیـه اگر زن باردار و کنظر دارند  فقھا اتفاق

عنـی دچـار یرساند،  ب مییا فرزندش آسیه روزه گرفتن به خودش کترس داشته باشد 
توانـد  شدنش باشد، می کا ترس ھالیشود  اش افزوده می مارییا بر بیشود  ماری مییب

 نید، بنـابرایـآ روزه را بخورد. بچه در رحم زن باردار ھمچون عضوی از او به شمار مـی

املغنـي البـن ( محافظت از او ھمانند محافظت از عضوی از بـدن الزم و ضـروری اسـت.

 ).٣/٢٠قدامة 
 :اند ح دادهیر توضیل زکن رخصت را به شیفقھا ا

ا فرزندش تَلف یه بر اثر روزه گرفتن، خودش کرده بترسد یا شیاگر زن باردار و  -١
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روزه را بخورد و گرفتن ه کرسد، واجب است  ب فراوانی به او مییا آسیشود  می
 .روزه بر او حرام است

فرزنـدش  ایـه بـا گـرفتن روزه خـودش کن یرده بترسد از ایا شیاگر زن باردار  -٢
ه کای  شود، با اعتماد بر تجربه اش افزوده می مارییا بر بیشود  ماری مییدچار ب

اش مھـارت دارد،  ه در حرفـهکمسلمان عادل  کا با گفتار پزشیاز گذشته دارد، 
ار دشـوار و یش بسـیه روزه گـرفتن بـراکـنیا ایـابد، ین گمان غالب دست یبه ا

 .ه روزه را بخوردکز است یفرسا باشد، جا طاقت
زی بـر او واجـب یـرده روزه رمضان را بخورد، چـه چیا شیاگر زن باردار و : پرسش

 گردد؟ می

ِينَ ٱَوَ�َ ﴿ د:یفرما خداوند متعال می: پاسخ  ﴾فِۡديَةٞ َطَعاُم ِمۡسِكٖ��  ۥيُِطيُقونَهُ  �َّ
ماران مزمن، ی(ھمچون ب ؛فرساست ه روزه برای آنھا طاقتکسانی کو بر «. ]١٨٤[البقرة: 

 .»نندکنی را اطعام کیفاره بدھند: مسکرزنان،) الزم است یرمردان و پیو پ

يَّاٍ� ﴿ د:یفرما و می
َ
ةٞ ّمِۡن � ٰ َسَفرٖ فَعِدَّ ۡو َ�َ

َ
ۗ َوَمن َ�َن َمرِ�ًضا أ َخَر

ُ
و آن «. ]١٨٥[البقرة:  ﴾أ

 .»ردیگری را به جای آن، روزه بگیا در سفر است، روزھای دیمار یه بکس ک
ی روزه یه بـه سـختی توانـاکسانی کمار و یه شخص بکانگر آن ھستند یه بین دو آیا

خورنـد و بـر  م ھسـتند) روزه را مـیکن حیرده مشمول ایگرفتن دارند (زن باردار و ش
ه ھرگـاه کـاند  ردهکگردد. اما جمھور فقھا نظر داده و مقرر  فاره واجب میکآنان قضا و 

دن بـه خودشـان تـرس دارنـد، فقـط یب رسـیرده با گرفتن روزه از آسیزن باردار و ش
رسـد،  ب مـییقضای روزه بر آنان واجب است، اما اگر با گرفتن روزه به فرزندانشان آس

رند و یگ روز قضا می یکبه جای ھر روزی گردد ( فاره بر آنان واجب میکقضای روزه و 
ن مسأله، گرفتن روزه قضا به خاطر خودشـان یدھند) در ا مد طعام به مستمند می یک

 .فاره به خاطر فرزندانشان استکاست و دادن 
 : ار افتادهکر فرتوت و از یپ  -٥
انـد  ر شـدهیـگ نیه زمکری یه بر زن و مرد پکست یچ اختالف نظری نیان فقھا ھیم

رد) گرفتن روزه یم ت مییه در نھاکنیشود تا ا استه میکه ھر روز از سالمتی او کسی ک(
شـگی اسـت و یننده خوردن روزه بر آنـان ھمکده مباح یست، چون علت و پدیواجب ن

ل کادامه دارد و در واقع آنان از گرفتن روزه ناتوان ھستند، چون روزه آنان را دچار مش
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فـاره آن که روزه را بخورنـد و کز است ین جایست. بنابراشان دردسرساز ایند و براک می
دھند و قضای روزه بر  مد غذا به مستمندان می یکروز فقط  یکرا بدھند. به جای ھر 

 .ستیآنان واجب ن

ِينَ ٱَوَ�َ ﴿ :دیفرما خداوند می و بر «. ]١٨٤[البقرة:  ﴾فِۡديَةٞ َطَعاُم ِمۡسِكٖ��  ۥيُِطيُقونَهُ  �َّ
رمردان و یماران مزمن، و پی(ھمچون ب ؛فرساست روزه برای آنھا طاقته کسانی ک
 .»نندکنی را اطعام کیفاره بدھند: مسکرزنان،) الزم است یپ

ه بن عباس ه که نسخ نشده است، بلین آیم اکد: حیه گوین آیر ایدر تفس بعبداللَّ
مـد  یـکرند. پس به جای ھـر روزی یتوانند روزه بگ ه نمیکشود  ری مییشامل افراد پ

 ).ی(البخار دھند. غذا به مستمندان می
 : ل شدنکفرسا، دچار مش بر اثر گرسنگی و تشنگی طاقت -٦

ترس از تلف شدن و نابودی جسم بر اثر گرسنگی و تشنگی بـرای مبـاح  کبدون ش
ز لحاظ ن ایماری است بنابرایه باالتر از بکماری است، بلیم بکردن خوردن روزه در حک
شوند. چـون حفـظ  ماری ملحق مییفرسا به ب م، تشنگی و گرسنگی فراوان و طاقتکح

ه شرع مقدس محافظت بر آنھا را کای است  ی پنجگانهھا ضروریت ی ازیکجسم و جان 
ه بـا گـرفتن روزه، تلـف کـن باشـد یدار ظن غالب ا رده است. اگر در نزد روزهکواجب 

ارھـای که کارگرانی کشود، افرادی ھمچون  ر او مییالت فراوانی دامنگکا مشیشود  می
ی، بـرای یارگران نـانواکا یشاورزان کارگران معادن، کفرسا دارند، مانند:  دشوار و طاقت

املوسـوعة (. رنـدیشان را بخورنـد و قضـای آن را بگ ه روزهکن افرادی درست است یچن

 ).٢٨/٥٧الفقهية 
د ھنگـام یرسـنگی و تشـنگی شـدم ترس از ضعف و ناتوانی بـر اثـر گکن حیھمچن

عنی مجاھد در راه خدا اگر به طـور یشود،  ی با دشمن به مطالب فوق ملحق مییارویرو
ه با دشمن روبرو خواھد شد و گرفتن روزه موجب نـاتوانی او کا ظن غالب بداند ین یقی

 ردن بـرکـارساز وارد کو  کشود و روزه او را از ضربه مھل ارزار با دشمن میکدر ھنگام 
ارزار بـا کـدان یـه قبـل از وارد شـدن بـه مکدارد، برای او درست است  دشمن باز می
ر مسافر ھم باشد، چون بر او الزم اسـت یم و غیاش را بخورد، حتی اگر مق دشمن، روزه

ند کت یدن تقویی با دشمن با خوردن و نوشیارویروی خودش را برای رویه تعادل و نک
ن یـد در ایاز شـدیـرد، چون نیگ و فرصت مناسبی میان جنگ یو قضای آن را بعد از پا
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 .(منبع سابق). اش را بخورد. خداوند داناتر است ه روزهکطلبد  مسأله می
 :ستن روزهکسی برای شکردن کمجبور  -٧

 کا تریه دوست ندارد کاری کسی فرد را با زور به انجام که کن است یمنظور از آن ا
ه اگر از او فرمان نبـرد او را کند کد یاو را تھد ند وکه دوست دارد وادار کاری کردن ک

ن اگـر یرسد. بنـابرا ب فراوانی به او مییه بر اثر آن، آسکدھد  ت و آزار قرار مییمورد اذ
ند کستن روزه مجبـور بشـود و اگـر روزه را نشـکاش به ش داری بر خالف خواسته روزه
ن صـورت یـاو وارد شود، در اری به یناپذ ن و جبرانیب سنگیا آسید به قتل بشود، یتھد

ن اگـر بـا زور بـر دھـان یند. ھمچنـکاش را بش ه به ظاھر روزهکدار رخصت دارد  روزه
شـود و  زنـد، روزه او باطـل نمـییا در خواب بر دھانش آب بریخته شود، یدار آب ر روزه

 .درست است و قضا ھم ندارد

 ».سيان وما اسـتُكرهوا عليـهإنَّ اّ� عفا يل عن أّمىت: اخلطأ والنّ « فرمود: صامبریپ
 ).٢/١٩٨م ک(الحا
ه از روی خطـا و کـاری کـده اسـت: یار امـتم را بخشـکخداوند به خاطر من سه «

 .»شوند ه بر انجام آن مجبور میکاری کرد و یاری انجام گکفراموش

 .روزههای  سنت -۱۱
ھای ارزشمندی  متکان حیروزه، بی ھا سنت انین مبحث افزون بر بیھدف ما در ا

بندی به آن به یبا پا ھا امت ه روزه به خاطر آن مشروع شده است و تمامیکاست 
داری به دست آوردن تقوای الھی است و  مت از روزهکابند. حی بزرگواری دست می

ستگاه یدان صبر و ایوستن به میب آن و پیسازی و تھذ کشگاه پایوستن نفس به آزمایپ
دن و یجربه ملموسی است برای شناخت حق و دوری گزن تیداری است. ھمچنیپا

ه بنده بعد کنیگاه بندگی تا ایعاری شدن از ھرگونه خواھش نفسانی و محقق شدن جا
ن صورت بنده یند. در اکمرانی کش حیھا ند تا بر عواطف و خواستهکدا یی پیاز آن توانا

ل آراستگی کش نیرامت انسانی در نزد او در بھترکه کند ک ند و احساس مییب می
ه کنیگذرد مگر ا دار بر او نمی ای از زندگی روزه چ لحظهین ھیان شده است. ھمچنینما

شود، در  ان مییش روی او در برابر چشمانش نمایازمند و مستمندی در پیر نیتصو
ن بعد از آن شتابان برای یخته به قلب او است. بنابرایه خسته و درمانده و آوکحالی 

به خاطر اطاعت از خدا و  -ش یازھایردن نکبه او و بر طرف  کمکاحساس ھمدردی و 



 روزه سپر پارسایان      ٧٦

 

وه تقوای ین ھمان راه و روش و شیند. اک ت میکحر -عبادت او و فرمانبری از او 

َها ﴿ :دیفرما د. خداوند مییآ ه بر اثر روزه به دست میکواقعی است  ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َءاَمُنواْ  �َّ

َيامُ ٱُكتَِب َعلَۡيُ�ُم  ِينَ ٱَكَما ُكتَِب َ�َ  لّصِ [البقرة:  ﴾١٨٣ِمن َ�ۡبلُِ�ۡم لََعلَُّ�ۡم َ�تَُّقونَ  �َّ

١٨٣[. 
سـانی که بـر کگونه  د! روزه بر شما نوشته شده، ھمانیا مان آوردهیه اکای افرادی «

 .»دیار شوکزیتا پرھ ؛ه قبل از شما بودند نوشته شدک
 :روزه ده تا ھستندی ھا سنت م،یپرداز روزه میی ھا سنت انیبه ب کنیا

ارھـای حـرام. منظـور از جـوارح، قلـب و کخودداری اعضـای بـدن از انجـام   -١
ردن کـگنـاه   ل زبان و چشم و گوش و دست و پاست، چـونیان آن از قبیرکلش

فته یرا بنوشـد و شـ  نخست وابسته به قلب است. اگر قلب شربت عشق به گناه
ان یـاعضـای بـدن نما ریر سـاآن گردد و آن را دوست داشـته باشـد آثـار آن د

دھد.  اری را دوست داشته باشد آن را انجام میک ھودهیسی بکشود. پس اگر  می
ردن نظـر او کبت ید. اگر غیگو اگر دروغ گفتن را گوارا و خوب بداند، دروغ می

س آن ھـم درسـت کـند. عک بت مییشود، غ  ند و مورد پسندش واقعکرا جلب 
رد، بـه یـد و بـر آنھـا خشـم بگیایناھان بدش بعنی اگر قلب از تمامی گیاست، 

ھـوده و ینـی و اسـتفاده از سـخنان بیچ ردن و سـخنک بتیدنبال آن زبان از غ
وت را بـر کشـتر مـوارد سـیجـه در بینـد، در نتک بحث و جدل، خودداری مـی

ر، تـالوت قـرآن و کـند، و حتی برای جلب محبت و خشنودی خدا بـه ذیگز می
دار در گفتارش بـه  شود و بردباری روزه ن مشغول مییسخنان ارزشمند و راست

 و ارھـاکنـد و در برابـر ک ه زبان حالش بر زبان قالش غلبه مـیکرسد  حدی می
ھا  ھمه آن بدی داری از ادآوری روزهیه با کند، بلک سخنان بد مقابله به مثل نمی

 بخشد. تش رفعت مییگاه انسانیند و به جاک پوشی می چشم

و شاتمه فليقل أن امرٌو قاتله ��هل و الّصيام جنّة، فال يرفث وال«: فرمود صامبریپ
 ج آن گذشت).یه، تخری(متفق عل». صائم، مرت� ّ� إ

ی از شـما روزه گرفـت) یکـدار ھمچـون) سـپری اسـت (ھرگـاه  روزه (برای روزه«
رد و کـش کشـمکسی با او کارھای جاھالنه انجام ندھد. اگر کد و یھوده نگویسخنان ب

 .»د من روزه ھستمیشد و او را دشنام داد بگو ریدرگ
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پوشـاند.  زھای ناپسند و مـذموم مـییردن به چکدار چشمانش را از نگاه  شخص روزه
ات خداونـد متعـال در یـه متوجـه آکند، بلک چ عنوان به حرام نگاه نمییاضافه بر آن به ھ

ا دشـنام یروغ بت و دیدن غیاش از شن یین شنوایشود. ھمچن ی آن میھا شگفتی قرآن و
نـواز  دن سخنان خـوب، صـدای گـوشیند و متوجه شنک و سخنان ناپسند خودداری می

 شود. آورد، می ادش مییز را به یه روز رستاخکای  قرآن و مدارسه علم و موعظه
ارھـای کدست و پا و تمامی اعضای بدن، ھمانند آنھا متوجه اجرای امر خدا و انجام 

 .شوند ر و خداپسندانه مییخ

َها ﴿ د:یفرما خداوند می ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ َّ�  ْ ْ ٱَءاَمُنوا ُقوا َ ٱ �َّ ْ قَۡوٗ� َسِديٗدا �َّ يُۡصلِۡح  ٧٠َوقُولُوا

ۡعَ�ٰلَُ�ۡم َو�َۡغفِۡر لَُ�ۡم ُذنُوَ�ُ�ۡمۗ َوَمن يُِطِع 
َ
َ ٱلَُ�ۡم أ َ�َقۡد فَاَز فَۡوًزا  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ
د و ینکشه ید! تقوای الھی پیا مان آوردهیه اک سانیکای «. ]٧١-٧٠[األحزاب:  ﴾٧١َعِظيًما

س کو ھر  ؛امرزدیند و گناھانتان را بکارھای شما را اصالح کد. تا خدا ییسخن حق بگو
 .»افته استیمی دست یروزی) عظیند، به رستگاری (و پکاطاعت خدا و رسولش 

ۡحِت� ﴿ د:یفرما خداوند می ٰلُوَن لِلسُّ َّ�
َ
ُٰعوَن لِۡلَكِذِب أ ار یآنھا بس«. ]٤٢[المائدة:  ﴾َس�َّ

 .»خورند مال حرام فراوان می ؛نندکب یذکدھند تا آن را ت به سخنان تو گوش می
ن مبالغه در خوردن مـال حـرام یدن دروغ و بیاد شنین زیه خداوند چگونه بکبنگر 

 .!تساوی قرار داده است

ْ ِمۡن ﴿ :دیفرما خداوند می وا ْ فُُروَجُهۡمۚ َ�ٰلَِك قُل ّلِۡلُمۡؤِمنَِ� َ�ُغضُّ بَۡ�ٰرِهِۡم َوَ�ۡحَفُظوا
َ
�

ۡزَ�ٰ لَُهمۚۡ 
َ
 .]٣٠[النور:  ﴾أ

رند، و عفاف خـود را یی خود را (از نگاه به نامحرمان) فروگھا چشم به مؤمنان بگو«
 .»تر است زهکین برای آنان پایا ؛نندکحفظ 

ن یـگـردد. ا مـی  ری و محافظت از فرجیپوشی سبب جلوگ ه چگونه چشمکش یندیب
  .!دن به آن بھتر استیه نفس و واالمرتبگی بخشکیبرای تز

أن يـدع طعامـه  من لم يدع قول الزور والعمل به فليس ّ� حاجة يف« امبر فرمود:یپ
 ج آن گذشت).ی(تخر ».ورشابه

ازی ندارد یچ نیند، خداوند ھکن کردن به آن را ترکه سخنان دروغ و عمل کسی ک«
 .»ندک کدنش را تریه او طعام و نوشک
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داری  با ھم جمع شدن سختی رنج و زحمت روزه صامبریش چگونه پیندیبنگر و ب
ا اقـدام بـه یـه دروغ ھسـتند، کلت روزه به محض گفتن سخنانی یافت فضیرا برای در

رده و بـا کنند، نفی ک ا باطلی را ثابت میینند، ک گری سلب مییه حقی را از دکی یارھاک
 .!ارزش دانسته است داری را بی رنج و زحمت روزه، ھا بدی وجود آن

ه مسلمان با سرعت بـه سـوی کمبالغه در بخشش: در ماه رمضان سنت است   -٢
نـد، بـا درمانـدگان احسـاس کنـد و ببخشـد و احسـان کت کھای انفاق حر راه

رد و یر دستانش آسان بگیند، صله رحم به جای آورد، بر خانواده و زکھمدردی 
ن مردمـان یتر بخشنده صامبر خداید. پیرا به روی آنان بگشاردن کراه انفاق 

ل یـه جبرئکن زمان آن در ماه رمضان بود، به خصوص زمانی یتر بود و بخشنده
رد و کـ رمضان او را مالقات میی ھا شب رد. معموًال در تمامیک او را مالقات می

تر از بادی  ی، بخشندهیکدن نیرد. رسول خدا در بخشک با او قرآن را مدارسه می
ننـد و سـوق ک ی مـییھـا راھنمـا نیدن باران به سرزمیه ابرھا را برای بارکبود 
 ).٢٣٠٨. مسلم ٦ یه، البخاریدھند. (متفق عل می

ماه رمضان  ه افراد فراوانی از ثروتمندان درکم ینک ما در زمان خودمان مشاھده می
ار یار بسکن یدھند. ا شتری مییب ن صدقهیآورند، ھمچن ات مالشان روی میکبه دادن ز

ن ماه ید در ایداران با است. پس روزه صامبریگرداندن سنت پ ده و موجب زندهیپسند
ارھـا نشـانه کگونـه  نیـنند. انجام اکشتری یر فراوانی انجام دھند و انفاق بیارھای خک

 .اد شدن اجر و پاداش اخروی استیقبولی عبادت (به خصوص روزه) و ز

مثاهلـا إىل سـبعمأئة ألّك عمل ابن آدم يضـاعف احلسـنة بعرشـ « فرمود: صامبریپ
، به، يدع شهوته وطعامه من أج� يوأنا أجز وجل: إّال الّصوم فإنّه يل ضعف، قال اّ� عز

لوف فيه أطيب عند اّ� مـن 
َ
للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء رّ�ه، وخل

 ج آن گذشت).ی(تخر .»ر�ح املسك
ی ده تـا یکشود. ھر ن ن برابر مییآدم (مسلمان) چند رد (عبادت) بنیکتمامی عمل«

ث قدسی) خداوند فرمود: به جز روزه، ھمانا روزه از آِن یھفتصد برابر اجر دارد. (در حد
دھم. بنده شھوت و طعام خودش را به خاطر (دسـتور)  من است و من پاداش آن را می

 یـکردن، و کـشادی وقت افطـار  یکدو شادی است: دار  ند. برای روزهک می کمن تر
 کدار در نزد خداوند از بوی مشـ شادی در وقت مالقات پروردگارش، و بوی دھان روزه
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 .»تر است خوش
جرعـه آب باشـد،  یـکا یـدانـه خرمـا  یـکداران، گرچه  افطاری دادن به روزه -٣

ح یث حسـن صـحین حـدیـد: ایـترمذی گو ٨٠٧ ی(الترمذ  فرمود: صامبریپ
 است).

دار اسـت، بـدون  داری افطاری دھد، برای او ھمانند پاداش روزه ه به روزهکسی ک«
 .»ندکم کدار  زی از پاداش روزهیه آن، چکنیا

ن امت اسـت. سـنت خـوردن سـحری بـا یسحری خوردن سنت و مخصوص ا -٤
 شود. مه شب شروع مییشود. آغاز وقتش از ن دن جرعه آب ھم محقق میینوش

ش از طلـوع یمـی پـکد تـا یامل قرص خورشکنجا غروب یل در ایللمه الکمنظور از 
 .شود ده مییل شرعی نامیه لکزی است ین ھمان چیفجر صادق است. ا

. ١٩٢٣ یه، البخـاریـ(متفـق عل». �سّحروا فإّن ىف السحور بر�ة« :فرمود صامبریپ
 ).١٠٩٥مسلم 
 .»ت استکد. ھمانا در خوردن سحری بریسحری بخور«

(مسـلم ». فصل ما ب� صيامنا وصيام أهل الكتاب، أ�لـة السـحر« :ن فرمودیھمچن
١٠٩٦.( 
 .»تاب. خوردن سحری استکتفاوت روزه گرفتن ما با روزه گرفتن اھل «
السحور أ�لة بر�ة، فال تََدعوه ولو �رع أحد�م جرعة من ماٍء فـإّن اّ� «: فرمودو 

 ).١١٤١٦المسند  ی(أحمد ف». ومالئ�ته يصلّون ىلع املتسّحر�ن
ای از  دن جرعـهید، اگرچه با نوشـینکن کت است. پس آن را ترکخوردن سحری بر«

خورنـدگان درود  زان و سـحرییآب باشد. ھمانا خداوند متعال و فرشتگان بـر سـحرخ
 .»فرستند می

رنـده از یگ ی طلوع فجر صادق، ولی اگـر روزهیکر در خوردن سحری تا نزدیتأخ -٥
ن صـورت بھتـر یرده باشد، در اکه مبادا طلوع کبود  کمنایطلوع فجر صادق ب

 .است سحری نخورد

 یه، البخـاریـ(متفـق عل ».ال يزال انلاس خب� ما عّجلوا الفطـر« فرمود: صامبریپ
 ).١٠٩٨. مسلم ١٩٥٧
ه (بعـد از غـروب کـی ھسـتند، مـادامی یکـر و نیوسته مردم (مسلمانان) در خیپ«
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 .»نندکردن عجله کد) برای افطار یخورش
». ال تزال أّمىت خب� ما عّجلوا االفطار وأّخـروا السـحور« در مسند امام احمد؛ آمده:

 ).٢١٦٣٧(مسند األنصار 
ه برای خوردن افطـاری عجلـه کی ھستند، مادامی یکر و نیوسته امت من در خیپ«

 .»ندازندیر بینند و سحری خوردن را به تأخک
م. سپس برای خواندن نماز یسحری خورد صامبریھمراه پ«د: یگوس بن ثابت دیز

ن سحری خـوردن و خوانـدن ید: فاصله بید پرسیاز ز کم. انس بن مالی(صبح) برخاست
. ١٩٢١ یه، البخـاریـ(متفـق عل. »هیـنماز چقدر بود؟ گفت: به اندازه خواندن پنجـاه آ

 ).١٠٩٧مسلم 
د. پـس (بـا یـگو ای مانده از) شب اذان مـی ھمانا بالل در (پاره«فرمود:  صامبریپ
ه، یـ(متفـق عل. »دیـتوم اذان بگوکه ابن ام مکنید، تا اید و بنوشیدن اذان او) بخوریشن

 ).١٠٩٢. مسلم ٦٢٣ یالبخار
آمد و  ن میییی پایکن یه اکن یادی نبود، مگر این اذان آن دو فاصله زید: بیراوی گو

 .رفت گری برای گفتن اذان باال میید
 ).١٩١٩(البخاری، نده آن قاسم بن محمد است. یگو

خـوردم. سـپس  ام در خانـه سـحری مـی ھمراه خـانواده«د: یگوس سھل بن سعد
. »بخـوانم صامبریـرفتم تا نماز صبح را ھمراه پ شتابان برای نماز صبح به مسجد می

 ).١٩٢٠ ی(البخار
ه مـاه کست، در حالی یر انداختن آن چیمت از خوردن سحری و به تأخکح: پرسش

 اندن و تشنه ماندن است؟رمضان ماه گرسنه م
را برای ما سنت قرار داده، پـس خـوردن آن   خوردن سحری صرسول خدا پاسخ:
ن سـحری خـوردن بـه یـیست، اما تعیروی از سنت بھتر است، ولی واجب نیسنت و پ

از روزه وصـال   رییدار و برای طلـب اجـر و جلـوگ خاطر ارفاق حال و مھربانی بر روزه
 بعد) مشروع شده است. روز  ردن روزه بهک (متصل

خواری (مفطرات) تـا غـروب روز بعـد. روزه  عنی خودداری از روزهیوصال در روزه، 
ث یـزی نخـوردن. در احادیـان آنھا چیردن و در مکروز را به روزه روز بعد متصل  یک
ھـای  کتاب ) و١١٠٣. مسـلم ١٩٦٥ ی(البخـار ح از روزه وصال نھی شده اسـت.یصح
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تواند  ند تا سحر میکد افطار نیخواھد بعد از غروب خورش می هکسی کگر. اما یح دیصح

). االفكـار الدوليـة  تیـ، چـاپ ب١٩٥ر ص یـثک. ابـن ١٩٦٣ یند. (البخارکار را بکن یا
انـد و  دهیـگـران آن را برگزیه علمای صـحابه و دکزی است ین ھمان چید: ایترمذی گو

تند. شـافعی و احمـد و امـل، دوسـت داشـکعجله برای خوردن افطار را بعد از غروب 
ه گرچه وصـال روزه تـا کن است یه؛ این نظر را دارند. مفھوم سخنان راھویاسحاق ھم

 ردن برای خوردن افطاری بھتر است.کز است، اما عجله یھنگام سحر جا
 یده نھی از وصال به خاطر مھرورزی بر امت و ارفاق حال آنـان اسـت. (البخـاریفا

 ).١١٠٥. مسلم ١٩٦٤
ھـای  دنییروی در خوردن سحری و استفاده از غذاھا و نوش ادهیه زکرد کد توجه یبا

دارد و  اش باز می شتر از روزهیمندی ب دار را از بھره ری، روزهیدن به حد سیمتنوع تا رس
 وسـته دریارساز و فعال و پکی او ھا شھوت ن صورتیشود. در ا رنگ می مکارزش روزه 

ه کـمـت روزه کماننـد. ح ت باقی مییفعال ت وکان خون، در حریش ھمچون جریھا رگ
نـد، در نـزد او کطان را در بدن تنـگ یه مجاری شکای  ست، به گونهھا شھوت فیتضع

م و خـوردن یم بخـورکـه سحری کن آموخته شده ین به ما چنیگردد. بنابرا منتفی می
 .شود. خداوند داناتر است ای آب ھم محقق می دن جرعهیسحری با نوش

د یه خورشکرد کدا ین پیقیدار  ه روزهکردن، بعد از آن ک عجله برای افطار -٦
ند. خداوند کده، برای خوردن افطاری عجله یرده است و شب فرا رسکغروب 

واْ ﴿ د:یفرما می تِمُّ
َ
َيامَ ٱُ�مَّ أ ِۡل� ٱإَِ�  لّصِ  .]١٨٧[البقرة:  ﴾�َّ

 .»دینکل یمکسپس روزه را تا شب، ت«
 ج آن گذشت).ی(تخر ».خب� ما عّجلوا الفطرال يزال انلاس « فرمود: صامبریپ
ه در خوردن افطـاری کی ھستند، مادامی یکر و نیوسته مردم (مسلمانان) در خیپ«

 .»نندکعجله 
ه نماز مغرب را بخواند، با چند دانه کن یش از ایدر ھنگام روزه گرفتن، پ صامبریپ

 ب است).یرث حسن غین حدید: ایترمذی گو ٦٩٦ یرد. (الترمذک رطب افطار می

إذا أقبل اللّيل من هاهنا وأدبر انلّهار من هاهنا، وغر�ت الشمس « فرمود: صامبریپ
 ).١١٠٠. مسلم ١٩٥٤ یه، البخاری(متفق عل». فقد افطر الصائم

ن سمت (مشرق) آمد یه) ھرگاه شب از اکند ک م مییدن شب را ترسیامبر فرا رسیپ«
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رد، ھمانـا زمـان کـد غـروب یخورشـرد و رفـت و کـن سمت (مغرب) پشت یو روز از ا
 .»دار است افطاری خوردن روزه

أعجلهـم  يلّ إ يحـّب عبـادأإّن « ه خداوند فرمـوده اسـت:کث قدسی آمده یدر حد
 ).٧٢٤٠المسند  ی(أحمد ف». فطراً 
 .»ندکه برای خوردن افطاری عجله کسی است کن بنده در نزد من یتر محبوب«
رطب نباشد با چند دانـه خرمـا، اگـر خرمـا ردن با چند دانه رطب، اگر کافطار  -٧

 رد.ک ار را میکن یا صامبریه پکافت با چند جرعه آب. ھمچنان ین

ثالثة ال تـرد « فرمود: صامبریردن، پکخواندن دعاھای مأثور در ھنگام افطار  -٨
 ).١٧٥٢(ابن ماجه ». دعوتهم: اإلمام العادل، والّصائم حىت يفطر، ودعوة املظلوم

 .»ند، دعای مظلومکدار تا افطار  م دادگر، روزهکشود: حا نمی دعای سه نفر رد«
ذهب الظمـأ، وابتلـت العـروق، وثبـت « فرمود: رد، میک ھرگاه افطار می صامبریپ

 ).٢٣٥٨، ٢٣٥٧(أبوداود  ».فطرُت أاألجر إن شاء اّ�، اللّهم لك صمُت، وىلع رزقك 
راب شـده و اگـر خـدا بخواھـد پـاداش تحقـق یسـ ھـا رگ تشنگی فرو نشسـته و«

 .»ردمکه تو به من دادی افطار کا، به خاطر تو روزه گرفتم و با رزقی یاست. خدا  افتهی
مشغول شدن به علم و تالوت قرآن، به خصوص مشغول شدن به مدارسه قرآن  -٩

 د:یفرما ار، چون رمضان ماه قرآن است. خداوند میکبندی بر اذیو مواظبت و پا

ِيٓ ٱُر َرَمَضاَن َشهۡ ﴿ نزَِل �ِيهِ  �َّ
ُ
 لُۡهَدىٰ ٱُهٗدى ّلِلنَّاِس َوَ�ّيَِ�ٰٖت ّمَِن  لُۡقۡرَءانُ ٱأ

 .]١٨٥[البقرة:  ﴾ۡلُفۡرقَاِن� ٱوَ 
ه قـرآن در آن فـرو فرسـتاده شـده اسـت تـا مـردم را کماه رمضان [ماھی] است «

ی یباطـل جـدا ن حـق ویات روشـنی از ارشـاد باشـد و بـیھا و آ ند و نشانهکی یراھنما
 .»ندکاف

رمضـان ی ھا شـب اسـت، چـون در صامبریـروی از پیـار بـه مثابـه پکن یانجام ا
 .ردندک گر مدارسه مییدیکآمد و قرآن را با  امبر مییل به نزد پیجبرئ

 اف در تمـامیکـت مخصـوص، اعتیعنی ماندن شخص در مسجد با نیاف، کاعت -١٠
آن در دھه آخر رمضـان  لتیسنت است، اما در رمضان بھتر است و فض ھا وقت

در دھـه آخـر  صامبریـام برای شب قدر. پیشود، آن ھم به خاطر ق شتر مییب
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رد. بعد از او ھمسـرانش که وفات کنینشست، تا ا اف میکرمضان در مسجد اعت
 ).١١٧٢. مسلم ٢٠٢٦ یه البخاری(متفق عل نشستند. اف میکاعت

رد. شب ک تمام عبادت می تیبا جد صامبرید، پیرس ھرگاه دھه آخر رمضان فرا می
 .ردک دار مییداری) ب زنده رد و ھمسرانش را ھم (برای شبک داری می زنده

ت فـراوان یعنی تـالش و جـدینجا یعنی لنگ است. در ایھمان ازار » المئزر«معنی 
ی بـا زنـان اسـت. یکدن از نزدیگر: منظور دوری گزیبرای انجام عبادت. طبق نظری د

(اللؤلؤ والمرجان, محمد فؤاد عبدالباقی . اند ن شرح دادهیچن ن آن رایشیسلف و ائمه پ
 ).١١٧٤. مسلم ٢٠٢٤ یه، البخاری). (متفق عل٢/٢٧

 .مکروهات روزه -۱۲
ه کـشـود  روه اسـت، سـبب مـیکـدار م ه انجام آنھا بـرای روزهکی یارھاکشناختن 

باطـل شـدن  ا فرد را در معـرضینند ک ف مییه روزه را ضعکی یارھاکدار از انجام  روزه
ه کـی یارھـاکند. برخـی از کاھند خودداری ک ا از پاداش او مییدھند  اش قرار می روزه

 :روه ھستند، عبارتندازکدار م برای روزه
ه در بدن جمـع کرون آوردن خونی یحجامت گرفتن، حجامت عبارت است از ب -١

ز به بـدن، چـون حجامـت سـبب یت کزی نویا با زدن چیدن کیشده است با م
ف یجه سبب ضعید و در نتیایرون بیدار ب ه مقداری خون از بدن روزهکشود  می

(بیـان  دار از آن بھتر اسـت. دن روزهین دوری گزیشود. بنابرا دار می شدن روزه
 کند گذشت). حجامت در مبحث: آنچه که روزه را باطل نمی

عنـی یا مصلحتی در آن باشد، یشد ازی بایه به آن نکنیدن مزه غذا، بدون ایچش -٢
ار احتمال کن یند، چون در اکه یدن مزه غذا را توجیه چشکبدون وجود عذری 

دار بـدون  رد. اگـر روزهیـدار در آستانه باطل شـدن قـرار بگ ه روزه روزهکدارد 
ار کـن یـنـد، بـا اکوجود عذری غذا را بچشد و مزه آن را در حلقـش احسـاس 

 .شود اش باطل می روزه
ند، اما اگـر کدن غذا دوری یدار از چش ه روزهکن است ید: نظر من ایام احمد؛ گوام

 ).٢/٣٢٩ یالبھوت كشف القناع عن متن اإلقناع،الی ندارد. (کد اشیغذا را چش
ه زنـی کـن یند عبارتند از ایدن غذا موّجه به شمار آیتوانند برای چش ه میکی یعذرھا

دن غذا ین جویزد، ھمچنیموجود در غذا را بچشد تا آن را به اندازه بر کبخواھد مقدار نم
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ن یر از ایار ناچار شد و راھی غکن یبه خاطر نرم شدن برای بچه، اگر مادری برای انجام ا
 .زی از آن به داخل حلق نرودیه چکنیالی ندارد، به شرط اکدن غذا اشینداشت، جو

سـت، یدن نیازی بـه چشـیص جنس، نیخا عسل برای تشیر ید شیاما در ھنگام خر

 ).٢٨/٦٨املوسوعة الفقهية ( روھی انجام داده است.کار مکد یولی اگر آنھا را چش
نان ینترل نفس و شھوتش اطمکدار بر  ه روزهکدن ھمسر، آن ھم ھنگامی یبوس -٣

ی یکـا نزدیـرون آمـدن منـی یعنی احتمال باطل شدن روزه با بینداشته باشد، 
نـان ینترل نفس و شـھوتش اطمکدار بر  ردن وجود داشته باشد، اما اگر روزهک

 ست.یروه نکدن ھمسرش برای او میداشته باشد، بوس
م کـن حیر آنھا ھمیدن و نظیشکردن، به آغوش کر مقدمات جماع، مانند لمس یسا

 را دارند. 
رد در ک د و با آنان مباشرت مییبوس ھمسرانش را می صامبریپ«د: یگو لشهیعا
 . »ن شما بودیتر نترل نفسش قویکه روزه بود، اما در کحالی 

ه روزه کد در حالی یبوس امبر بعضی از ھمسرانش را مییشه گفت: پیه عاکنیبعد از ا
. مسلم ١٩٢٨ یه، البخاری(متفق عل. شه) بودیا منظورش خودش (عاید، (گویبود، خند

١١٠٦.( 

عنی خواسـته و ی ».أملككم الربه«ردن و دست زدن است. کمعنای مباشرت، لمس 
. نگا: ١١٠٦. مسلم ١٩٢٧ یه، البخاری(متفق عل نترل خودش داشت.کش را در یازھاین

 ).٢/١٠ یمحمد فؤاد عبدالباقاللؤلؤ واملرجان، 

ر اجـازه داده یـرده و بـه پکـدن ھمسرش منع یدار جوان را از بوس روزه صامبریپ
 ).٢٣٨٧(أبوداود  است.

أسبغ « فرمود:س  ط بن صبرهیبه لق صامبریاستنشاق، پ مبالغه در مضمضه و -٤
 ی(الترمذ ».الوضوء وخلّل ب� األصابع و�الغ يف االستنشاق إّال أن ت�ون صائماً 

٧٨٨.( 
ه کـنین، مگـر اکن و در استنشاق مبالغه کر و انگشتان را خالل یامل بگکوضوء را «

 .»روزه باشی
عنـی یو مبالغـه در استنشـاق  .حلـقدن آب تا ابتدای یعنی رسیمبالغه در مضمضه 



 ٨٥ مربوط به آن مهم فصل پنجم: احکام روزه و مسائل 

  

 ).٢٨/٧١املوسوعة الفقهية ( شوم) دماغ است.یدن آب به باالی (خیرس
ه سـبب باطـل کـدن آب به داخل بدن است یروه بودن مبالغه، ترس از رسکعلت م

 .شود شدن روزه می
دار بـا  شـود، چـون آب دھـان روزه زی از آن جـدا نمـییه چکدن آدامسی یجو -٥

شـود، امـا اگـر قسـمتی از  شود و سـبب تشـنگی مـی میدن آدامس جمع یجو
ا طعـم آن در یر آن و به داخل بدن برود ینی و نظیریآدامس جدا شود، مانند ش

 .گردد حلق احساس شود، روزه باطل می
 روه ھسـتند، مخالفـت او بـا برخـی ازکـدار م ه بـر روزهکـی یارھـاکگر از یبرخی د

روز بـه  یـکردن روزه کـا متصـل یافطاری  ر انداختنیست. مانند عمدًا به تأخھا سنت
ا افطاری بخورد، بر زبان آوردن سخنان بد و دشـنام یه سحری کنیروزه روز بعد، بدون ا

ھـای آن  ردن به برنامـهکون و نگاه یزیادی در جلو تلویدادن به ھنگام خشم، نشستن ز
 .شتر از سودش استیان آن بیه ضرر و زک

 .اعتکاف -۱۳
 .اف گذشتکر اعتکان مندوبات ذیدر پا

ز خوب یزی، آن چیبندی بر چیاف در لغت عبارت است از ماندن و مالزمت و پاکاعت
 .ا بدیباشد 

نُتۡم لََها َ�ِٰكُفونَ  لَِّ�ٓ ٱ �ََّما�ِيُل ٱَما َ�ِٰذهِ ﴿ د:یفرما خداوند می
َ
ن یا«. ]٥٢[األنبیاء:  ﴾٥٢أ

 .»د؟!ینک ه شما ھمواره آنھا را پرستش میکست یروح چ ھای بی مجسمه

ٰ يَرِۡجَع إَِ�َۡنا ُموَ�ٰ ﴿ :دیفرما میو  َح َعلَۡيهِ َ�ِٰكفَِ� َح�َّ ْ لَن �َّۡ�َ . ]٩١[طه:  ﴾٩١قَالُوا
م) تا موسی یدھ م (و به پرستش گوساله ادامه مییگرد ما ھمچنان گرد آن می :گفتند«

 .»به سوی ما بازگردد!

نُتۡم َ�ِٰكُفوَن ِ� ﴿ :دیفرما می
َ
وُهنَّ َوأ  .]١٨٧[البقرة:  ﴾لَۡمَ�ِٰجِد� ٱَوَ� تَُ�ِٰ�ُ

 .»دینکزش نید، با زنان آمیا اف پرداختهکه در مساجد به اعتکو در حالی «
گرچـه در  -اف در اصطالح شرع عبارت است از ماندن شخص مسلمان عاقـل کاعت
لی کاطاعـت خداونـد متعـال بـه شـت عبـادت و یدر مسجد به ن -ز ھم باشد یسن تم

 ).١/١٦٨ یالبھوت ،كشاف القناع( مخصوص.
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نُتۡم ﴿ :دیفرما ه خداوند میکن است یاف از قرآن اکل اعتیدل
َ
وُهنَّ َوأ َوَ� تَُ�ِٰ�ُ

 .]١٨٧[البقرة:  ﴾لَۡمَ�ِٰجِد� ٱَ�ِٰكُفوَن ِ� 
نشست تا  اف میکدر دھه آخر ماه رمضان در مسجد اعت صامبریث: پیل از حدیدل

ه، یـ(متفـق عل نشسـتند. اف مـیکرد. سپس ھمسرانش بعد از او اعتکه وفات کزمانی 
 ).١١٧٢. مسلم ٢٠٢٦ یالبخار
 می دارد؟ کاف چه حکاعت
اف در تمامی سال سنت است، اما در دھه آخر رمضان بھتـر اسـت، بـه خـاطر کاعت

 .ی آنھا فضیلتابی به یطلب شب قدر و دست
نـد که به نذرش وفـا کند، بر او واجب است یاف بنشکه اعتکند کسی نذر کاما اگر 

اپی یـازی بـه پیند واال نیاپی بنشیاف را پکد اعتیند، بایاف بنشکاپی اعتیرده پکاگر نذر 

 ی(البخـار ».َمـن نـذر أن يطيـع اّ� فليطعـه« فرمـود: صامبریـست. پینشستن آن ن
٦٦٩٦.( 
نـد و) خـدا را کد (بـه نـذرش وفـا یـند پس باکند خدا را پرستش که نذر کسی ک«

 .»ندکپرستش 
ت نذر ید در زمان جاھلیه از او پرسکوقتی س در جواب عمر بن خطاب صامبریپ

 یه، البخاری(متفق عل .»أوف بنذرك« ند، فرمود:یاف بنشکه در مسجدالحرام اعتکرده ک
 ).١٦٥٦. مسلم ٢٠٣٢
 .»نکبه نذرت وفا «

اف، نشستن در مسجد شرط اسـت، کبودن اعته برای درست کنظر دارند  علما اتفاق
ز یمشخص و متمـا ھا ن مکا ریست و مسجد از سایاف درست نکر مسجد اعتیچون در غ

ه مسـجد بـرای عبـادت و کـنیگر برتری دارد، به خاطر ایی دھا ن مکا است و نسبت به
 اطاعت خدا بنا نھاده شده است.

جــامع بھتــر و  اف در مســجدکــاف در ھــر مســجدی درســت اســت. امــا اعتکــاعت
ه برای نماز جمعه از مسجد کننده مجبور نشود کاف که اعتکنیارزشمندتر است، برای ا

 گر برود.یخارج شود و به مساجد د
اف به سه مسجد (مسجدالحرام، مسجد النبی، مسجد االقصی) کن اعتیھمچن

ه کاف نشست، ھمان گونه کتوان اعت ز مییگر نیه در مساجد دکاختصاص ندارد، بل
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ْ ﴿ :ندک ان مییاف نشستن در مساجد را به طور عام بکخداوند اعت وا تِمُّ
َ
َيامَ ٱُ�مَّ أ إَِ�  لّصِ

ِۡل� ٱ نُتۡم َ�ِٰكُفوَن ِ�  �َّ
َ
وُهنَّ َوأ  .]١٨٧[البقرة:  ﴾لَۡمَ�ِٰجِد� ٱَوَ� تَُ�ِٰ�ُ

اف کــه در مسـاجد بـه اعتکـد! و در حـالی یـنکل یـمکسـپس روزه را تـا شـب، ت«
 .»دینکزش نیا زنان آمد، بیا پرداخته

ی جـز مسـجد درسـت یاف در جاکه اگر اعتکن است یه اید: مفھوم آیابن حجر؛ گو
افت، چون بـه ی ردن با ھمسر به آن اختصاص نمیکی یکبود، حرام بودن مباشرت و نزد

سـت و بـا آن منافـات یاف درسـت نکردن با ھمسر در حالت اعتکی یکاجماع فقھا نزد
اف فقـط در مسـاجد درسـت که اعتکشود  ده مییه فھمیدر آر مساجد کدارد. پس از ذ

 ).٤/٣١٩ ی(فتح البار است.
ه کـن یـاش درسـت اسـت. بـرای ا اف زن در خانـهکـه اعتکادآوری است یالزم به 

ت حجاب و پوشش او بھتر است، چون اگر در مسـجد یاش برای رعا اف او در خانهکاعت
 .ردیگ رار میگانگان قیشتری از بید افراد بیباشد در معرض د

روه دانسـته اسـت. کـاف نشستن زن در مسجد را به طور مطلق مکامام شافعی اعت
(فـتح  انـد. اش مشروط دانسـته اف زن را به نشستن در خانهکه درست بودن اعتیحنف
 ).٤/٣٢٣ یالبار

اف نشسـتن زن در کـد امـام شـافعی، اعتیه بنابر قول جدکشود  نجا اشاره مییدر ا
درسـت  -ه بـرای نمـاز خوانـدن اختصـاص داده کـانی در خانه کم -اش  مسجد خانه

 ). ٤٤ص  ین، النوویست. (منھاج الطالبین
اف نشســتن در ھـر وقتـی از ســال درسـت اســت. کـاف نشســتن: اعتکـزمـان اعت

مرتبـه ده روز از مـاه شـوال  یـکنشست،  اف میکی مختلف اعتھا زمان در صامبریپ
 یه، البخـاریـ(متفـق علاسـت.  ن سـنتاف در تمامی ماه رمضـاکاف نشست، اعتکاعت

 ).١١٧٣. مسلم ٢٠٣٣
 ).٤/٣٢٥ ی(فتح البار ده روز اول آن است. .»ده روز شوال«منظور از 

و  صامبریـه پکـنید اسـت. بـرای اکـاف، سـنت مؤکـاما در دھه آخر رمضـان اعت
ه، یـ(متفـق عل ردند.ک اف نشستن در دھه آخر رمضان محافظت میکھمسرانش به اعت

 ).١١٧٢. مسلم ٢٠٢٦ یالبخار
افش داخـل شـود بـه کـننده بعد از نماز صبح به محل اعتکاف که اعتکسنت است 
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ن بعـد از یرد و بر آن مداومت داشـت. ھمچنـک ن گونه عمل مییامبر ایه پکن یخاطر ا
د، یایرون بیافش بکان ببرد و بعد از آن از محل اعتیافش را به پاکخواندن نماز صبح اعت

 رون آمد.یافش بکستم از محل اعتیروز ب صبح صامبریچون پ

صـبيحة  يباب االعتكاف، وخـروج النبـ«اف به عنوان کتاب االعتکبخاری بابی را در 

 .رده استکنامگذاری  »عرشين

م. وقتـی یاف نشسـتکـاعت صامبر خـدایدھه دوم ماه ھمراه پ«د: یگوس دیابوسع
اف کـمان را جابجا و محل اعتیاالکم و یان بردیاف را پاکد، اعتیستم فرا رسیصبح روز ب

 ).١١٦٧. مسلم ٢٠٤ یه، البخاری(متفق عل. »میردک کرا تر
اف و خـارج شـدن از کآنچه درباره مستحب بودن داخل شدن به محل اعت: پرسش

 ا مطلق است؟ یان شد، آیآن به ھنگام صبح ب
مـی قبـل از کند، نه در روزھا، یاف بنشکاعت ھا شب خواھد فقط ه میکسی ک: پاسخ

افش داخل بشود و بعد از طلوع فجر صادق (بعـد از نمـاز کد به محل اعتیغروب خورش
ند، یاف بنشـکـسی بخواھد روزھای مخصوصـی اعتکد، اما اگر یایرون بیصبح) از آنجا ب

د از آن یافش داخـل و بعـد از غـروب خورشـکـھمراه با طلوع فجر صادق به محل اعت
د به محل یند، قبل از غروب خورشیاف بنشکروز اعت خارج شود. اگر بخواھد چند شبانه

 د.یـرون آیـد بیاف، بعد از غروب خورشـکان زمان اعتیافش داخل شود و بعد از پاکاعت
 ).٤/٣٣٢ ی(فتح البار

ننـده بـه محـل ک افکـه داخـل شـدن اعتکـنـد ک ان مـییب صامبریآنچه سنت پ
ه ھـر کـ ن اسـتیـانگر ایـافش در صبح و خارج شدنش از آن ھم در صبح باشد، بکاعت
ند، یاف بنشکاف نشستنش را بداند. پس اگر بخواھد چند روزی اعتکفی زمان اعتکمعت

ند، بعـد یاف بنشکند. اگر بخواھد چند شب اعتک افش را آغاز میکبعد از نماز صبح اعت
ند، یاف بنشـکـروز اعت ن اگر بخواھد چنـد شـبانهید. ھمچنیرون آیاز نماز صبح از آن ب
اف کـن باز صـبح از محـل اعتیشود و بعد از اتمام زمان مع میاف کصبح وارد محل اعت

بند به سنت آن حضـرت شـده یرده و پاکروی یپ صامبریار از پکن ید. با ایآ رون مییب
 .است

 .درست بودن اعتکافھای  شرط
اف پـنج شـرط کـه برای درست بودن اعتکاف روشن شد کف اصطالحی اعتیاز تعر
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زگی (از کیپا-٤ردن، کاف کت اعتین -٣قل بودن، عا -٢مسلمان بودن،  -١الزم است: 
 اف نشستن در مسجد.کاعت -٥ض و جنابت)، یح

 اف شرط است؟ کا گرفتن روزه برای درست بودن اعتیآ: پرسش

ْ ﴿ :دیفرما می خداوند: پاسخ وا تِمُّ
َ
َيامَ ٱُ�مَّ أ ِۡل� ٱإَِ�  لّصِ نُتۡم َ�ِٰكُفوَن  �َّ

َ
وُهنَّ َوأ َوَ� تَُ�ِٰ�ُ

 .]١٨٧[البقرة:  ﴾لَۡمَ�ِٰجِد� ٱِ� 
اف کــه در مسـاجد بـه اعتکـد! و در حـالی یـنکل یـمکسـپس روزه را تـا شـب، ت«

 .»دینکزش نید، با زنان آمیا پرداخته
شـب در مسـجد  یـکه کـام  ردهکـت نذر یدر جاھل«د: یپرس صامبریاز پس عمر

 .»نکبه نذرت وفا «امبر فرمود: ینم، پیاف بنشکالحرام اعت
. ه آنیـت شـده اسـت. دربـاره توجیـروا .»يللة«به جای  .»يوماً «تی از مسلم یدر روا
 ).٤/٣٢٢ ی(فتح البار

اف کـه اعتیـند، چون آیب ند، در ظاھر آنھا تعارض میکن دو نص نگاه یه به اکسی ک
ث بـه یاف بدون روزه)، امـا حـدکند (نه اعتک ان میینشستن را به دنبال گرفتن روزه ب

ست. پس یه شب زمان گرفتن روزه نکند، در حالی ک اشاره میاف نشستن در شب کاعت
 ند؟ ینش اف میکچگونه در شب اعت

ه کـسـت ین نیه ایان دو نص فوق وجود ندارد. مفھوم آیچ اختالفی میقت ھیدر حق
اف ھـم درسـت کـن بود روزه بدون اعتید حتمًا با روزه ھمراه باشد. اگر چنیاف باکاعت

ن یـنـه این زمیـن را نگفته است. نظر ارجح در ایعلم ا سی از اھلکه کنبود، در حالی 
اف کـسـت، گرچـه اغلـب اعتیاف شـرط نکـداری برای درست بودن اعت ه روزهکاست 

اف کـبار ده روز در ماه شـوال اعت یکامبر یھمراه با روزه بود. اما پ صامبرینشستن پ
رده کـح یه بخـاری بـه آن تصـرکـاف نشست، ھمان طور کشب اعت یکنشست. و عمر 

 ).٢٠٤٢ ی(البخار .»فاعتكف يللة«ه: کاست 
 -شـب بـود  یکاف که اعتک -زی بر نذرش یچس ه عمرکند ک ان مییث بین حدیا

ن و یه زمان معکست، ھمچنان یاف نشستن، روزه شرط نکفزوده است. پس برای اعتین
 ).٤/٣٢٢ ی(فتح البار ست.یمشخصی برای آن شرط ن

ام کاحھای  کتاب ل دریداری، به تفص ا بدون روزهیداری باشد  د با روزهیاف باکا اعتیآ
اف بـدون روزه کـتی از احمد، اعتیو روا کفه و مالیان شده است. بنابر مذھب ابوحنیب
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 .اف بدون روزه درست استکه، اعتیست. اما بنابر مذھب شافعیدرست ن
 ن شده است؟ یین زمان تعیشترین و بیمترکاف نشستن کا برای اعتیآ: پرسش

روز  یکا یشب  یکاف کن زمان اعتیمترکه کن است یباره ا نیقول مختار در ا: پاسخ
زی و نگھداشتن خود بر آن است. اما آنچـه یبندی به چیاف، پاکاست، چون معنای اعت

وتاه بودن مدت و مشـخص نبـودن زمـان کشب باشد، به خاطر  یکا یروز  یکمتر از ک
 .ده شودیاف نامکاعته کد است ین آن، بعیمع

ده یاف نامکه اعتکای  ننده مدتی را در مسجد بماند، به گونهکاف کپس الزم است اعت
روز  یـکا یـشب  یکند کفرمود به نذرش وفا س به عمر صامبریه پکثی یشود. در حد

ن نشـده اسـت، ولـی اغلـب ییاف تعکن زمان اعتیشتریند، اما حدی برای بیاف بنشکاعت
 .  اف نشستکن ده روز در شوال اعتیدر دھه آخر رمضان بود. ھمچن صامبریاف پکاعت

 ).٢٠٤٤ ی(البخار. »اف نشستکست روز اعتیرد، بکه وفات کدر سالی «
ده است و خواسـت یان رسیدانست عمرش به پا ه آن حضرت میکن بود یسبب آن ا

ه تالش در انجـام کند کان یار برای امتش بکن یشتری انجام دھد، تا با ایب یکاعمال ن
ه خداونـد را در کـنید، مستحب است. به خاطر ایه عمرشان به سر رسکوقتی  یکار نک

ل در ھر رمضانی یه جبرکن بود یا گفته شده سبب آن اینند. کن حالشان مالقات یبھتر
رد دوبـار کـه وفـات کـرد، اما در سالی ک بار قرآن را به او عرضه و با او مدارسه می یک

ی گذشـته ھا سـال ن او ھـم دو برابـریرد. بنـابراکـو عرضه و با او مدارسه قرآن را به ا
بـه  ھا سـال ی ازیکـامبر یـه پکـن بود ین گفته شده سبب آن ایاف نشست. ھمچنکاعت

اف را به جـای کن اعتیند. ایاف بنشکخاطر رفتن به مسافرت (جھاد) نتوانسته بود اعت
داد بـر آن  اری انجـام مـیکھرگاه  هکوه آن حضرت بود یآن انجام داد، چون عادت و ش

ه کـنده (ھمان سالی یند، در سال آیاف بنشکبند بود. چون در آن سال نتوانست اعتیپا
 ).٤/٣٣٤ ی(فتح البار اف نشست.کست روز اعتیرد) بکوفات 

ه کـن اسـت یـانگر ایـه بود، بکلی یاف آن حضرت به ھر دلکحال طوالنی بودن اعت
 .استر مشروع یارھای خکافزودن بر 

ند (و در طول سال آن را بارھا انجام یاف بنشکشتر از آن حد اعتیاما اگر مسلمانی ب
دگی یه آن مسلمان از خانواده و رسـکشود  ار منجر میکن یبند باشد) ایو بر آن پا دھد

ار و تالش بـرای امـرار کا یند، کع یازھای آنان را ضایھای آنان غافل شود و ن به خواسته
ار کـن ینند و اکگران بر او انفاق یگران شود و دیجه سربار دیو در نت ندک کمعاش را تر
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 .ستیدرستی ن
ن نشده است، اما بھتر اسـت ییاف تعکن زمان اعتیشترین گرچه حدی برای بیبنابرا

شتر از آن حـد یه در سنت وارد شده است. به خصوص اگر بکشتر از آن حدی نباشد یب
نـد و ک وتـاھی مـیکه فـرد در تـالش بـرای امـرار معاشـش کرود  ن مییباشد، گمان ا

(گرفته شده از متن جـواب عالمـه  گران بشود. خداوند داناتر است.یخواھد سربار د می
 ).١١اف، ص ک: حوار االعتکن. ریابن جبر

ند: خداوند ک ا قطع مییاف او را باطل کننده حرام است و اعتکاف کآنچه بر اعت

نُتۡم َ�ِٰكُفوَن ِ� َوَ� تَُ�ِٰ�ُ ﴿ :دیفرما می
َ
ِ ٱتِلَۡك ُحُدوُد  لَۡمَ�ِٰجِد� ٱوُهنَّ َوأ َّ�  ۗ  ﴾فََ� َ�ۡقَرُ�وَها

 .]١٨٧[البقرة: 
ن، یـد! ایـنکزش نیـد، بـا زنـان آمیـا اف پرداختهکه در مساجد به اعتکو در حالی «

 .»دینشو یکپس به آن نزد ؛مرزھای الھی است
ه در مسـجد نشسـته، حـرام اسـت. کـننـده، مـادامی کاف کـی با زن بـر اعتیکنزد
به  -ر است یه از آن ناگزک -ازش ین اگر از مسجد خارج شود و برای برآوردن نیھمچن

ازش بر طـرف یه نکای  شتر بماند، جز به اندازهیه در خانه بکست یخانه برود، درست ن
 ا غذا بخورد و زود به مسجد بازگردد.یند و کشود و قضای حاجت 

ر آنھـا بـرای یـھا و نظ ازمندییست امروزه راه برآوردن آن نیده نیه پوشکان ھمچن
 .سر و فراھم شده استیف در مسجد، مکمعت

و  ،شـدکاف ھمسـرش را ببوسـد و او را بـه آغـوش بکه در حال اعتکست یدرست ن
 .افش مشغول شودکر از اعتیزی غیست به چیدرست ن

رش یت در مسکند، اما در حال حرکادت یمار عیتواند از ب ننده نمیکاف کشخص اعت
 ).١٦ر ص یثکر ابن ی(تفس مار شود.یای حال بیتواند جو می

در  -نشست، سـرش را  اف میکھرگاه در مسجد اعت صامبریپ«د: یگو لشهیعا
رد و مـن سـرش را شـانه کـ بـه سـوی منـزل مـن دراز مـی -ه در مسجد بود کحالی 

رون یـبـرای قضـای حاجـت از مسـجد بنشسـت، جـز  اف مـیکردم. ھرگاه به اعتک می
 ).٢٩٧. مسلم ٢٠٢٩ ی(البخار. »آمد رفت و به خانه نمی نمی

ننـده حـرام کاف کـه ھمبستر شدن با ھمسر بـر اعتکن یده مطلب اکیخالصه و چ
ن خارج شدن از مسـجد، جـز بـرای یشود. ھمچن افش باطل میکار اعتکن یاست و با ا

افش قطـع کـاپی بودن اعتیرا انجام دھد پ ارک نیقضای حاجت، حرام است. اگر عمدًا ا
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رون آوردن بعضی از اعضای بـدن بـه یند. اما بکافش را آغاز کد دوباره اعتیشود و با می
الی نـدارد، کردن و شسـتن، اشـکـرون آوردن سر برای شـانه یخارج از مسجد، مانند ب

د یایرون بیازش بین  ردنکار و برطرف کن درست است تا در مسجد برای انجام یھمچن
 افش برود.کدن او به محل اعتیا ھمسرش برای دیو 

ت شـده یـروا لهیو ھمسرش صف صامبریرد پکح بخاری و مسلم عملیدر صح
 ).٢١٧٥. مسلم ٢٠٣٥ یاست. (البخار

 .آداب اعتکاف
ردن خود به خـدا بـا ک یکز و متوجه شدن و نزدیدن از ھمه چیاف به خاطر برکاعت

ندن از کا و دل یشوند و دل نبستن به دن ی به او مییکنزده موجب کی یھا انجام عبادت
اف بـرای کـن اعتیا، مشروع شـده اسـت. بنـابرایھای قلبی به دن دن وابستگییآن و بر

 رد و قلب او ازیشود روح فرد اوج بگ ب نفس، عبادتی بس بزرگ است و موجب مییتھذ
اف، کـت شـود. اعتیـتقو ابـد و ارادهیقلی یشود و با نور معرفت ص کی گناه پاھا تیرگی

ه کـی یـرویا، بـا نیـی زودگذر زندگی دنھا لذت مؤمن را برای مقابله با محروم ماندن از
ت یـای تقو مت فرد را بـه گونـهیسازد و عز ند، آماده میک ی با آن برابری نمییرویچ نیھ

ھماھنـگ بـا روح  ھا ویژگی نیشناسد. ھمه ا ستی را نمیکچ سستی و شیه ھکند ک می
بـر اثـر  ھـا ویژگی نیـفرمانبرداری از خدا و روی آوردن به سوی او ھستند. ا اطاعت و

د بستن به اجر و پاداش او و ترس از عـذاب او، بـه دسـت یمحبت عظمت خداوند و ام
 .ندیآ می

ر یـاف فـراوان و غکـد. آداب اعتیـآ د مییاف پدکه آداب اعتکن معانی است یاز دل ا
خواھـد  تواند از سرچشمه زالل آنھا، آنچه می یننده مکاف کقابل شمارش ھستند و اعت

 .بھره ببرد
 : برخی از آن آداب عبارتند از

مختلـف: برگـزاری نمـاز ھـای  عبادت ردن وقت با انجامکآباد گرداندن و پربار  -١
اد یـجماعت، خواندن قرآن، حفظ قرآن، مشغول شدن به علـم و مدارسـه آن، ز

د بـه زمـان و وقـت مشـخص و یـمقه برخی از آنھا کار مشروع کانجام دادن اذ
 .برخی از آنھا مطلق و بدون زمان ھستند

به خصوص در شب و روز جمعه،  صامبریفرستادن درود و صلوات فراوان بر پ -٢
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لق آدم وفيه قبض، وفيه النفخ، «: امبر فرمودیپ امكم يوم اجلمعة، فيه خُ من أفضل أيّ

 ی(أحمد ف ».صالتكم معروضة عيلّ من الصالة فيه، فإن  وفيه الصعقة، فأكثروا عيلّ 
 ).١٠٤٧. أبوداود ١٦٢٦٢المسند 

روز وفـات   روز آدم خلـق شـد، و در آن  شما جمعه است. در آن  ن روزھاییاز بھتر«
شـوند  ھوش مییھا ب شود، و در آن روز ھمه زنده ده مییپور دمیرد، و در آن روز در شک

اد صـلوات یـپـس در آن روز بـر مـن زشـود).  بر پا مـی  امتیگردند و ق (و بعد زنده می
 .»شود د، چون صلوات شما در آن روز بر من عرضه مییبفرست
ت شروط و آداب دعـا، جسـتجو یاد و خواندن خداوند متعال با رعایردن زکدعا  -٣

ی قبولی دعا عبارتند از: در حالت ھا زمان ی قبولی دعا. برخی ازھا زمان ردنک
ن اذان و اقامـه، یفرد دھه آخر رمضان، بی ھا شب داری، سجده، در حالت روزه

م) قبولی دعا در روز جمعه، آن ھم ھنگام نشستن امام بر منبر کساعت (زمانی 
ن دو یـن ساعت روز جمعه بعـد از نمـاز عصـر، ایا آخریه نماز تمام شود، کنیتا ا

م ی(زاد المعـاد. ابـن القـ زمان، در روز جمعه سـاعتھای قبـولی دعـا ھسـتند.
١/١٣١.( 
سوم آخر شب است. در دعـا  یکه آن ھم در کسحر،   ردن در ھنگامکدعا   نیھمچن

ه کـند، برای بـرآورده شـدن خواسـته آنـان کبرای برادران و خواھران مسلمانش دعا 
ه بر آنان نازل شده باشد، بـرای برطـرف شـدن آن دعـا کبتی یا مصیند، کداند دعا  می

ردن بـرای کـند، چـون بـا دعـا کاد دعا یز صن برای تمامی امت محمدیند. ھمچنک
 رسد. رسد به او ھم می گران، آنچه به آنان میید

سی بحـث کزد، با یی بپرھیروی و پرگو ادهیند، از زکردن عادت کوت کاد سیبه ز -٤
گـری یز دیر چیننده جز در خکاف کند، حتی اگر حق با او باشد. اعتکو جدال ن

زه گوشش بگرداند. یو آو ندکا امبر را اجرین رفتارش فرموده پید. در اید بگوینبا

 .»و يلصـمتأمن اكن يؤمن باّ� وايلوم االخر فليقـل خـ�اً «: فرمود صامبریپ
 ).٤٧. مسلم ٦٤٧٥ یه، البخاری(متفق عل

 ا (اگـریـد یـبگو یـکد سخن نیمان دارد، پس بایز ایه به خدا و روز رستاخکسی ک«
 .»ندکوت کتواند) س ا نمییندارد 
شد یندیاش ب ار در زندگی گذشتهکن یند تا با اکه با خودش خلوت کند کعادت  -٥
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ا یند ک ه خدا را خشنود میکای بوده  ا به گونهیاش  رد گذشتهکند. عملکو تأمل 
اش پرونده خوبی نداشـته باشـد بـه  ر از آن بوده است. اگر از زندگی گذشتهیغ

ر یر مسـییـای تغار آغازی باشـد بـرکن یند، تا اکسرعت برای توبه نصوح اقدام 
دن بـه رسـتگاری و یی و راھی باشد برای رسـیکاش به سوی صالح و ن زندگی

 .سعادتمندی درآخرت
ه لـذت کنیند تا اکند و خودش را بر انجام آن مجبور کداری عادت  به شب زنده -٦

داری را  زنـده نی شـبیریه لـذت شـکـنی آن را بچشد. ھرگاه موفق شـد یریش
ر در وجـودش بـاقی یدپذیاف آثار آن خاطره تجدکاعتافتن یان یبچشد، بعد از پا

افتـد و  د و به جنـب و جـوش مـییآ ت در میکماند و در گوشه قلبش به حر می
افش در سـاعات که حتی بعد از اعتکند ک سرانجام او را با اصرار تمام دعوت می

ن زند و به مناجات یشگاه خداوند زانوی بندگی بر زمیمناجات در دل شب در پ
 ند.کاز ید و با خالقش راز و نزیبرخ

ردن از کـروی یـند و با خوب پکرا در ذھنش مرور  صامبریروی از پیمفھوم پ -٧
امبر داشـته باشـد، محقـق یـد نسـبت بـه پیه ھر مسلمانی باکاو، آن محبت را 

 .سازد
ردن از او کـروی یـله خـوب پیوسـ ننـده بـهک افکدر اندرون اعت صامبریمحبت پ

اف او را برای محافظت که حتی بعد از تمام شدن اعتک ییجا زند تا جوشد و موج می می
 ند.ک ی مییامبر خدا، راھنماین ارتباط روحی با پیبندی به ایو پا

 .)تراویح داری در رمضان (نماز شب زنده -۱۴
ه بـه کـ همیردن اسـت، ماننـد تسـلکبار استراحت یکبه معنی  هحیح جمع ترویتراو
ح ین تـراویـرمضـان بـه خـاطر ای ھا شـب جماعتبار سالم دادن است. نماز یکمعنی 

ن ھر دو سالم (بعد یه برای خواندن آن نماز جمع شدند، در بکه در آغاز کده شده ینام

(فـتح وه ھمچنـان ادامـه دارد. ین شـیـردنـد و اک می استراحت مـیکعت) کاز چھار ر

 .)٤/٢٩٤الباري

َ�َتَجاَ�ٰ ُجُنو�ُُهۡم َعِن ﴿ :دیفرما خداوند متعال در وصف بندگان مؤمنش می
ا َرزَۡقَ�ُٰهۡم يُنفُِقونَ  لَۡمَضاِجعِ ٱ . ]١٦[السجدة:  ﴾١٦يَۡدُعوَن َر�َُّهۡم َخۡوٗفا َوَطَمٗعا َومِمَّ
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 زند و رو به درگاه خدایخ شود (و بپا می شان از بسترھا در دل شب دور مییپھلوھا«
م یا خوانند، و از آنچه به آنان روزی داده مید یم و امیآورند) و پروردگار خود را با ب می

 .»نندک انفاق می
(متفـق  ».من قام رمضان ايماناً واحتساباً غفرهل ماتقدم من ذنبه«: فرمود صامبریپ

 ).٧٥٩. مسلم ٣٧ یه، البخاریعل
ند، تمام کام ین و طلب اجر از خدا قیقیمان و یرمضان از روی ای ھا شب هکسی ک«

 .»شوند ده مییاش بخش گناھان گذشته
عنی فقط ی .»احتسـاباً «ن داشتن به پاداش موعود خداوند. یقیعنی اعتقاد و ی .»ايامناً «

 س).٤/٢٩٦ ی(فتح البار خواستار اجر و پاداش از خداوند بودن.

صالة اللّيل مث� مث�، فإذا خىش أحـد�م الصـبح صـّ� ر�عـة «: ن فرمودیھمچن
 ).٧٤٩. مسلم ٩٩٠ یه، البخاری(متفق عل ».هل ما قد صّ�  واحدة توتر

ی از شـما از طلـوع فجـر یکـشود. ھرگاه  عت خوانده میکعت دو رکنماز شب دو ر«
له آن آنچـه خوانـده وتـر یعت بخوانـد تـا بـه وسـکر یکرد، ک کم داشت و شیصادق ب
 .»بشوند

ر رمضـان یـداری در رمضان و غ ارانش را به شب زندهیه کن بود یا صامبریروش پ
 .ردک ق مییتشو

ترمذی  ٤٣٨ ی(الترمذ ».أفضل الصالة بعد الفر�ضة صالة الليل«: فرمود صامبریپ
 ح است).یث حسن صحیره، حدیث ابوھرید: حدیگو

 .»ن نماز، بعد از نماز فرض، نماز شب استین و ارزشمندتریبھتر«
خواند.  عت نماز شب نمیکازده ریشتر از یر رمضان بیدر ماه رمضان و غ صامبریپ«
از خوبی و طوالنی بودن آن مپرس. سپس چھار  داد،. خواند و سالم می می عتکر چھار

عـت کداد و از خوبی و طوالنی بودن آن مپرس. سپس سه ر خواند و سالم می عت میکر
 .»خواند می

خـوابی؟  ش از خواندن نماز وتر مـییا پیگفتم: ای رسول خدا، آ«د: یگو لشهیعا
 یه، البخـاری(متفق عل .»خوابد اما قلبم نمی خوابند شه، چشمانم مییجواب داد: ای عا

 ).٧٣٨. مسلم ١١٤٧
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ام یه قکداد  ی طول مییه قرائت قرآن را تا جاکن بود یا صامبریژگی نماز شب پیو
ن یافت. بھتـری ل مییام لیی آن را داشت و در خودش نشاط و مداومت بر قیننده تواناک
 دھنده آن بر آن مداومت داشته باشد. انجامه کار و عبادت در نزد او عبادتی بود ک

، ٧٨٢، ٢٥٥. مسلم ١١٣٥، ٤٣ یز بر آن صحه گذاشته است. (البخاریسنت مطھر ن
٧٨٥.( 

 .حیل و تراویام اللیل مربوط به قیمسا
 شوند؟ رند و دور مییگ ھا فاصله می : چگونه پھلوھا از رختخواباول

خـاطر  دھد و خـوابش را بـه انجام میل یام اللیار قکن یه فرد با اکن است یمنظور ا
بر روی رختخـواب نـرم را در شـب   دنیعبادت، خواب  خاطر انجام ند و بهک می کخدا تر
ا منتظـر مانـدن بـرای یـن مغرب و عشا اسـت، یه آن نماز خواندن بکنیا ایند، ک رھا می

ن یه نمـاز عشـا و ھمچنـکـص است یه نمازگزار حرکنیا ایدن وقت نماز عشا است، یرس
 ).١٣٤٥ر ص یثکر ابن ی(تفس نماز صبح را با جماعت بخواند.

د است؟ ارتباط دعا با انفـاق مـال یدوم: چگونه دعای نمازگزار در شب از ترس و ام
رده است؟! مفھـوم آن تـرس از عـذاب کان یه خداوند انفاق را به دنبال دعا بکست یچ

پـس   ﴾يُنفُِقـونَ  ُهمۡ َ�ٰ َرَزۡقـ اَوِممَّ ﴿ د به بزرگی نعمت خداوند است،یخداوند متعال و ام
شـوند جمـع  ی بـه خـدا مـییکـه موجـب نزدکی یارھاکن انجام یبندگان خالص خدا ب

ل و یـه با مکی یارھاکات و کدھند. ھمچون پرداخت ز نند و آنھا را با ھم انجام میک می
دھنـد. ھمچـون  خواسته خودشان برای به دست آوردن اجر و پاداش فراوان انجام می

ه یـسرور و ما ار سرمشق آنان،کن یه در انجام اکردن در آن، در حالی کل و دعا یالل امیق
 .است صخدا امبریا و آخرت، پیافتخار آنان در دن

ه بن رواحه  :سروده استس عبداللَّ

ـــــــه ـــــــو كتاب ـــــــولُ اهللاّ يتل س ـــــــا رَ فينَ  وَ
 

ــاطِعُ   ــبْحِ سَ ــنَ الصُّ عــروفٌ مِ   إذا انشــقّ مَ
 

ــــدَ  عْ  بَ ــــدَ ــــا اهلُ انَ ــــا اَرَ ن لوبُ ــــى فَقُ مَ  العَ
 

ــــــعُ   اقِ ــــــالَ وَ ــــــا قَ وقنَــــــاتٌ أنَّ مَ  بِــــــهِ مُ
 

ـــــهِ  اشِ ـــــنْ فِرَ ـــــهُ عَ نْب ـــــاىفِ جَ ـــــتُ جي بيِ  يَ
 

عُ   ــــــاجِ ــــــكنيَ املَضَ لَتْ بِاملْرشِ ــــــتَثْقَ ا اسْ  اِذَ
 

نـد، ک تـاب او را تـالوت مـیکدن بامداد یه ھنگام دمکامبر خداست یان ما پیدر م«
ه کردند کدا ین پیقیمان یھا دل ما نشان داد. پس وری بهکی را بعد از یت و راھنمایھدا

 .وستیقت دارد و به وقوع خواھد پید حقیگو آنچه او می
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رد، آن یـگ ه پھلـوی او از رختخـوابش فاصـله مـیکند ک شب را در حالی سپری می
 .»ن شده استیبر آنان سنگ ھایشان رختخواب ان برکه خواب مشرکھنگام 

رده کـداران در نظـر گرفتـه پنھـان  ه برای شب زندهکسوم: چرا خداوند پاداشی را 

 ست؟یچ »قرة أعني«است؟ و معنای 
چ یه ھکی یھا لذت دان ویداران پاداش فراوانی در بھشت جاو خداوند برای شب زنده

گاھی نک رده، چـون آنـان عبـادت و کـا و پنھـان یـافتـه اسـت، مھیس از چنان لذتی آ
ه به آنان وعده داده پنھـان کوند ھم پاداشی را دھند، خدا اعمالشان را پنھانی انجام می

ردار آنان باشد، چـون پـاداش از کرده است، تا پاداشی موافق با کان نیرده و صراحتًا بک
ن خاطر خداوند نعمت و پاداشی برای آنان در نظـر گرفتـه و یجنس عمل است. به ھم

وانـی آن بـر دل ده و بزرگـی و فرایـچ چشـمی آن را ندیه ھکده نگه داشته یپوشا آن ر
 .رده استکس خطور نک چیھ

ْت،  يأعددت لعباد« :دیفرما فرمود: خداوند می صامبریپ
َ
الصـاحل� مـا ال عـ� َرأ

ذن سمَعْت وال خطر ىلع قلب �رش
ُ
 ».وال أ
چ یده و ھـیـچ چشـمی آن را ندیه ھـکام  ردهکام پاداشی آماده  برای بندگان صالح«

رده کـچ انسـانی خطـور نیفراوانی آن) بر دل ھده و (بزرگی و یگوشی وصف آن را نشن
 .»است

 :دیه را بخوانین آید، ایخواھ د: اگر درباره نعمت بھشت اطالعاتی مییگوس  رهیابوھر

ۡ�ُ�ٖ َجَزآَءۢ بَِما َ�نُواْ َ�ۡعَملُونَ ﴿
َ
ةِ أ ۡخِ�َ لَُهم ّمِن قُرَّ

ُ
آ أ . ]١٧[السجدة:  ﴾١٧فََ� َ�ۡعلَُم َ�ۡفٞس مَّ
 ).٢٨٢٤. مسلم ٤٧٧٩ یه، البخاریمتفق عل ١٣٤٦ (نگا: منبع سابق ص 

دھنـد) چـه  ه (مؤمنـان) انجـام مـیکـی یارھاکداند، (در برابر  س نمیکچ یپس ھ«
 .»شان پنھان شده استیبخشی برای ا ن و مسرتیزھای شادی آفریچ

» مثنیمثنی «ل فرمود: یام اللیه در وصف قک صامبریش پیا مفھوم فرمایچھارم: آ
 عت، سالم داده شود؟ که الزم است بعد از خواندن دو رکن است یا

بعـد از  صامبریـه پکـن شـرح داده یآن را چنـ -ابن عمـر  -ث یراوی حد: پاسخ

گاهین راوی حدیبنابرا ).٧٤٩(مسلم داد.  عت سالم میکخواندن دو ر تر  ث از مفھوم آن آ
نـد، چـون در ک ذھن خطور مـی ه بهکه شرح داده، مفھومی است کاست و آنچه را ھم 
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  است.» مثنی«ه کشود  عت گفته نمیکمورد چھار ر
عت خوانده شود و کعت دو رکل دو ریام اللیه نماز قکشود  ث استدالل میین حدیبا ا

 جاد شود.یان نماز فاصله ایعت با سالم دادن مکبعد از دو ر
عـت خوانـدن آن اسـت، کعـت دو رکل دو ریـام اللیـقول مختار در چگونگی نمـاز ق

عـت سـالم دھـد. چـون کند و بعـد از دو رک ث بر آن داللت مییه ظاھر حدکھمچنان 
گونـه پاسـخ داد  نیـردن نماز شب اکننده درباره چگونگی برگزار کبه سؤال  صامبریپ
ن ھـر یه درباره سالم دادن بـکثی ین احادیعت سالم داده شود. ھمچنکه در ھر دو رک

 .تراند ت شده و ثابتیھای گوناگون روا از راه عت موجود ھستند،کدو ر
عت و ھم بعـد از خوانـدن کھم بعد از خواندن چھار ر صامبریه پکت شده یاما روا

عت سالم دادن ارشادی است برای آسـان کن در دو ریعت، سالم داده است. بنابراکدو ر
عـت سـالم دادن، کن ھـر دو ریفی برای نمازگزاران است. چون بیگرفتن بر امت و تخف

ھاسـت،  ازمند آنیه نکارھای مھمی کند و کمی استراحت که نمازگزار کشود  سبب می
 ).٢/٥٥٦ یانجام دھد. (فتح البار

عـت کعـت دو رکل است، آن ھم دو ریام اللیح از جنس قیه نماز تراوکپنجم: از آنجا 
ا بـا یـت، انفـرادی ای برگزار بشود بھتر اس وهیح به چه شیشود. اما نماز تراو خوانده می
 جماعت؟ 

از منزل خارج شد و به مسجد آمد و نماز خوانـد،  ھا شب ی ازیکمه یدر ن صامبریپ
ستادند و نماز خواندنـد. روز یامبر به صف ایه در مسجد بودند، پشت سر پکمردانی ھم 

گران خبر دادند. شب بعـد یامبر به دیه در مسجد بودند درباره نماز شب پکسانی کبعد 
امبر نماز خواندند. روز بعد خبـر نمـاز شـب یشتری جمع شدند و پشت سر پیان بمردم

شتری برای نماز شب جمـع شـدند. در ید و مردمان بیادی رسیامبر به گوش افراد زیپ
ی بـرای سـوزن یت شـد و جـایـت، مسـجد پـر از جمعیشب چھارم بر اثر ازدحام جمع

از منزلش خارج نشد تا نماز صبح و تنھا برای نماز صـبح بـه  صامبریانداختن نبود. پ
ن گفـت، سـپس یرد و شـھادتکـه نماز صبح را خواند رو به مـردم کمسجد آمد. وقتی 

ده نبود و از آمدن شما خبر داشتم، اما یشب آمدن شما به مسجد بر من پوشید«فرمود: 
شب بر شما فرض گردد و  م، نمازیایرون بیه اگر برای خواندن نماز شب بکدم یمن ترس

 ).٧٦١. مسلم ٩٢٤ یه، البخاری(متفق عل. »دیبعد شما از خواندن آن ناتوان شو
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نماز شب را به طـور  رد، مردمکه وفات کھنگامی  صامبر خداید: پیابن شھاب گو
س و آغاز خالفت عمرس رکخواندند. سپس در زمان خالفت ابوب نده میکانفرادی و پرا

 ).٧٥٩. مسلم٢٠٠٩(البخاری،  .ردندک وه عمل مییبر آن ش
نـده و که مـردم پراکـد یـبه مسجد آمد. دس رمضان عمری ھا شب ی ازیکه کنیتا ا

اند. عمـر گفـت:  ردهکگری اقتدا یخوانند، بعضی به د متفرقند. بعضی انفرادی نماز می
امـام نمـاز بخواننـد،  یـکجمع بشوند و پشت سر ھا  این ه اگر ھمهکن است ینظر من ا

رد تـا پشـت سـر کم جدی گرفت و ھمه را جمع یارش تصمکن یاست. سپس در ا بھتر
ه به مسجد آمد کگر ینند. شبی دکل جماعت برگزار کنماز شب را به شس عبکابی بن 

خوانند و ھمـه ھماھنـگ ھسـتند، گفـت: چـه  امام نماز می یکد مردم پشت سر یو د
ھای آخـر  مهیخوابند و ن میه اول شب کسانی کار، و گفت: اما کن یبدعت خوبی است ا

خوانند بھتر است، چـون مـردم در آن زمـان اول  شوند و نماز شب را می دار مییشب ب
 ).٢٠١٠ ی(البخار دادند. ل انجام مییام اللیشب ق

د لفظی اسـت. کیت تأینده، آوردن متفرقون در رواکھای پرا عنی جماعتی .»أوزاع«
 ).٤/٢٩٧ ی(فتح البار
 : ردکر را استنباط یتوان امور ز شد میان یه بکی یھا از نص

 .می تصرف نقل شده استکنجا با یل ایدرباره استنباط از دال
ل جماعـت که سه شب پشت سر او نماز شـب را بـه شـکسانی را کنماز  صامبریپ

 .رده استکد ییردند، تأکبرگزار 
 کل جماعـت تـرکح (شـب) را بـه شـیبعد از سه شب برگزاری نماز تراو صامبریپ

ل جماعـت برگـزار کح را بـه شـینماز تراو صامبریرد، و دوست نداشت آنان ھمراه پک
ل جماعت بر آنان فرض گرداند کح را به شیه مبادا خداوند نماز تراوکن ینند، از ترس اک
شد  ه در آن صورت برگزاری آن در قالب جماعت در مسجد شرط درست بودن آن میک

ی ھا شـب امیـند آن را انجـام دھنـد و پـاداش قتوانسـت جه بعضی از افراد نمییو در نت
 .دادند رمضان را از دست می

ن یرد، ترسـی بـرای فـرض شـدن آن نبـود. بنـابراکـوفات  صامبریه پکاما وقتی 
امام نماز  یکح داد مسلمانان پشت سر یبا در نظر گرفتن برخی از مصالح، ترجس عمر
نـده کبـاتر از پرایار بھتـر و زین امـری بسـینند. چنکل جماعت برگزار کح را به شیتراو
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 .خواندن آن بود
 : ردکن ییل را تعیام اللیر، جماعت در قیبا در نظر گرفتن موارد زس عمر

ل یـام اللیـدر برگزاری نمـاز ق صامبریرت پیو چنگ زدن به روش و س کتمس - 
 .ھمراه مردم در قالب جماعت

ل کشـ  ل بـهیـاللام یـبه خاطر ترس از فرض شـدن ق صامبریه پکد یعمر فھم - 
رد. چون اگر در قالـب جماعـت بـر آنـان ک کجماعت، خواندن آن را ھمراه با مردم تر

امبر نسبت یشدند. پس به خاطر مھرورزی پ شد آنان از برگزاری آن ناتوان می فرض می
رد، نـه بـه خـاطر عـدم ک کام را در قالب جماعت تریبه مسلمانان و ارفاق حال آنان، ق

 .لت آنیفض
ی مسـلمانان ھا دل گری به ه از نفوذ اختالف و تفرقهکص بود یار حریبس سعمر - 
رود، اما جمـع شـدن  ن مییلمه از بکند، چون در اختالف و تفرقه، وحدت کری یجلوگ

با ین آنان و دارای آوازی زیتر ه امام قاریکبه خصوص وقتی  -امام  یکمردم پشت سر 
شـتر نمـازگزاران بھتـر و نشـاط آورتـر یبرای ب -د یفزایه بر خشوع بکن باشد یو دلنش

 .است
ام در مـاه یـه برگـزاری نمـاز قکـشـود  ان شد روشن مییخواننده گرامی، از آنچه ب

آن را انجـام داد و اصـحاب س ه عمرکرمضان در قالب جماعت بھتر است، ھمان گونه 
 .نددھ وسته ادامه داده و مییردند و مسلمانان ھم آن را پکد ییھم آن را تأ صامبریپ

ه خواندن نماز شب در آخر شب بھتـر اسـت، و گفـت: کرد کبه مردم اعالم س عمر
شـوند،  دار مـییمه آخر شب برای برگزاری نماز بیخوابند و ن ه در اول شب میکسانی ک

ن گفتـار عمـر، یـا -گرچه نماز در اول شب ھمراه با جماعـت ھـم باشـد  -بھتر است 
ن یـنماز را در آخر شب بخوانند بھتر خواھد بـود، اه اگر کقی بود برای نمازگزاران یتشو

ىل إي�ل رّ�نا تبارك وتعـاىل لّك يللـة « ه فرمود:کاست  صامبرینظر استناد به فرموده پ
 فأستجيب هل، مـن �سـأل� الّسماء ادلنيا، ح� يبىق ثلث الليل اآلخر، يقول: من يدعو�

 ).٧٥٨. مسلم ١١٤٥ یه، البخاری(متفق عل ».فاغفر هل فأعطيه، من �ستغفر�
د و یآ می نییپاا یسوم مانده از آخر ھر شب، به سوی آسمان دن یکپروردگار متعال، در «

خواھـد تـا  زی مـییـسی از من چکنم: چه کخواند تا اجابتش  سی مرا میکد: چه یفرما می
 .»ند تا او را ببخشمک سی از من طلب مغفرت میکاش را برآورم؛ چه  خواسته
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بند ید به آنھا پایه باکن ھستند یح مشخص و معیی نماز تراوھا رکعت تعدادا یششم: آ
 ن امر فراخی ھست؟ یه در اکن یا ایست، یبود و تجاوز از آنھا درست ن

عت کازده ریشتر از یگر، بیدھای  ماه در ماه رمضان و صامبریپ«د: یگو لشهیعا
 ج آن گذشت).ی(تخر. »خواند ام نمیینماز ق
عـت کازده ریـھفـت، نـه و «گفـت:  صامبریـام پیـنمـاز قدر وصـف  لشهیعا

 ).١١٣٩ ی(البخار. »عت نماز سنت صبحکخواند، به جز دو ر می
عت وتـر کر یکه کخواند  عت نماز میکزده ریدر شب س صامبریپ«د: ین گویھمچن

. مسـلم ١١٤٠ یه، البخاری(متفق عل. »عت نماز سنت صبح ھم جزو آنھا بودندکو دو ر
٧٣٨.( 

رده کـجاد یل اکثر اھل علم مشکبر ا لشهیات عایحجر؛ گفته است: روا امام ابن
مواردی اگـر راوی   نیاند. چون در چن ه بعضی از آنان آنھا را مضطرب دانستهکی یتا جا
ن اسـت کـزمان خبر داده شده باشد، مم یکار در کا از انجام آن ینفر باشد   یکث یحد

دام از آنھـا حمـل بـر کرده، ھرکشه نقل یعا هکی یھا روایت ت اضطراب باشد. امایدر روا
آمـد.  مـی  شیه پـکھای گوناگون است، برحسب نشاط و فراغتی  اوقات متعدد و حالت

 خداوند داناتر است.
شـتر یمت افزون نبودن نماز شب بـر بکآنچه از مطالب فوق برای من روشن شد، ح

ه کـه نماز تھجد و وتر مختص به نماز شب ھستند، ھمچنان کن است یعت، اکازده ریاز 
ه کباشند  عت میکعت و مغرب سه رکعت، عصر چھار رکنمازھای فرض روز، ظھر چھار ر

ه نماز شب ھم ھمانند نمـاز کد. پس مناسب است یآ مغرب وتر نمازھای روز به شما می
 .عت باشدکازده ریروز 

عت که دو رکنیعت است، به خاطر اکزده ریس ت اشاره شد، نماز شبیه در رواکنیاما ا
(فتح  د.یآ ه در اصل جزو نماز شب به شمار نمیکنماز صبح ھم به آن ملحق شده است 

 ).٣/٢٦ یالبار
ه در شـب کـامبر یـثر نمازھای شـب پکه اکشود  ن سخنان ارزشمند روشن مییاز ا

ت بـر حصـر نمـاز شـب در یـعت بودند. رواکازده ریخواند،  گر مییدی ھا شب رمضان و
 عـت صـبح نشـده، امـا درکای به دو ر ت اشارهین روایند و در اک عت داللت میکازده ری

تـوان  له مـیین وسیعت نماز صبح اشاره شده است. به اکی دوم و سوم به دو رھا روایت
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 ).٣/٢٦ ی(فتح البار رد.کجاد یق ایجمع و توف ھا روایت نیب
ی ھـا رکعت د به نص است. امـا تعـدادیوقت آن مقح و یپس روش برگزاری نماز تراو

ردشـان کعـت بـود، فھـم سـلف و عملکازده ریـامبر در شب یه اغلب نماز پکن یآن، با ا
چ حدی بـرای یی نماز شب راه باز است و ھھا رکعت ن تعدادییه در تعکانگر آن است یب
ان یـعمـوم به بـه طـور ک صامبریل فرموده پیعات آن وجود ندارد، به دلکن ریشتریب

 ).٧٤٩. مسلم ٩٩٠ یه، البخاری(متفق عل ».مث� صالة الليل مث�«: ردک
ن یقـیبه طـور   ح است، پسیام رمضان، نماز تراویه: منظور از قکن یده مطلب اکیچ

ه کست ین نیشود اما مفھومش ا ز حاصل مییام شب رمضان نیح، قیبا خواندن نماز تراو
رمضـان ی ھا شـب ه درکنیا ایشود،  ح حاصل مییاوام رمضان فقط با خواندن نماز تریق

روی  انهیعت نماز خواند. گاھی بعضی افراد در انجام سنت مکازده ریشتر از یتوان ب نمی
ار ھـم مشـروع اسـت و آن دو کـن یـنند. اک تفا میکام ایعت نماز قکنند و به دو رک می

عـت نمـاز کازده ریشتر از یه اگر بکشود، ھمچنان  ام گنجانده مییعت ھم در جمع قکر
 .شود. خداوند داناتر است ح اطالق مییام بخواند، بر آن ھم نماز تراویق

 .قیام شب قدر -۱۵
ِيٓ ٱَشۡهُر َرَمَضاَن ﴿ :دیفرما خداوند می نزَِل �ِيهِ  �َّ

ُ
ُهٗدى ّلِلنَّاِس َوَ�ّيَِ�ٰٖت  ۡلُقۡرَءانُ ٱأ

 .]١٨٥[البقرة:  ﴾لُۡفۡرقَاِن� ٱوَ  لُۡهَدىٰ ٱّمَِن 
ی یه قـرآن، بـرای راھنمـاکـمـاھی  ؛(روزه، در چند روز معدود) ماه رمضان است«

 .»ان حق و باطل، در آن نازل شده استیت، و فرق میھای ھدا مردم، و نشانه

َ�َٰرَ�ٍة� إِنَّا ُكنَّا  ٢لُۡمبِ�ِ ٱ لِۡكَ�ٰبِ ٱوَ  ١حمٓ ﴿ :دیفرما و می نَزۡلَ�ُٰه ِ� َ�ۡلَةٖ مُّ
َ
ٓ أ ا إِ�َّ

ۡمٍر َحِكي�ٍ  ٣ُمنِذرِ�نَ 
َ
ٓۚ إِنَّا ُكنَّا ُمۡرِسلِ�َ  ٤�ِيَها ُ�ۡفَرُق ُ�ُّ أ ۡمٗر� ّمِۡن ِعنِدنَا

َ
[الدخان:  ﴾٥أ

٥-١[. 
خـود   هک( تاب روشنگرکن یسوگند به ا . (در اول سوره بقره سخن از آن آمد).حم«
ه مـا آن ک ).دارد  یروشن  انیز بین  یویو دن  ینید  یھایازمندین  تمام  یو برا  است  واضح

 ننـدهکمـا ھمـواره انذار ؛میردکـنـازل (شب قدر در مـاه رمضـان) ت کرا در شبی پر بر
 .میا بوده شان) به سوی یتب آسمانکامبران و یان و ظالمان، با ارسال پکافران و مشرک(

  هکـ  یرو  از آن( گـردد ر و جـدا مـییمت (الھی) تدبکدر آن شب ھر امری بر اساس ح
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و   یاز زنـدگ  دھد ـ اعـم یم  یبعد رو  سالیکدر   هکرا   ھر چه  شب  در آن  سبحان  یخدا
از لوح المحفوظ بـه سـوی فرشـتگان  را  ـ ھمه  رهیر و شر و غیو فقر، خ  یمرگ، توانگر

. (آری، نزول قـرآن) فرمـانی بـود از ابد)ی یمری در آن نییل و تغیچ تبدیو ھ دفرست یم
 .»میرا) فرستادگر یامبران دیو پ صما (محمد ؛سوی ما

نَزۡلَ�ُٰه ِ� َ�ۡلَةِ ﴿ :دیفرما و می
َ
آ أ ۡدَرٮَٰك َما َ�ۡلَُة  ١ۡلَقۡدرِ ٱإِ�َّ

َ
 لَۡقۡدرِ ٱَ�ۡلَُة  ٢ۡلَقۡدرِ ٱَوَمآ أ

ۡلِف َشۡهرٖ 
َ
ُل  ٣َخۡ�ٞ ّمِۡن � وحُ ٱوَ  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ ٱَ�َ�َّ ۡمرٖ  لرُّ

َ
ِ أ

َسَ�ٌٰم ِ�َ  ٤�ِيَها �ِإِۡذِن َرّ�ِِهم ّمِن ُ�ّ
ٰ َمۡطلَِع   .]٥-١[القدر:  ﴾٥لَۡفۡجرِ ٱَح�َّ

ست؟ شب یشب قدر چ یدان یم. و تو چه میردکما آن (قرآن) را در شب قدر نازل «
) در آن شــب بــه ِاذن ÷لیــقــدر بھتــر از ھــزار مــاه اســت. فرشــتگان و روح (جبر

اسـت سرشـار از  یشوند. شب یدر آن سال نازل م یارکر) ھر ی(تقد یپروردگارشان برا
 .»دهیچ شّر تا طلوع سپیت و رحمت) بدون ھکسالمت (و بر

 ».من قام يللة القدر ايماناً واحتساباً غفرهل مـا تقـدم مـن ذنبـه«: فرمود صامبریپ
 ).٧٥٩. مسلم ٣٧ یه، البخاری(متفق عل
ت یبست و بـا جـد مر ھمت میک صامبرید پیرس ه دھه آخر رمضان فرا میکوقتی 

دار یـداری ب اش را ھـم بـرای شـب زنـده رد و خانوادهک داری می شب زنده، ھا شب ادیز
 رد.ک می

ه، یـ(متفـق عل ».واخر من رمضـانالوتر من العرش األ حتّروا يللة القدر يف«: فرمودو 
 ).١١٦٩. مسلم ٢٠١٧ یالبخار
 .»دینکفرد دھه آخر رمضان جستجو ی ھا شب شب قدر را در«

تا به طور مشخص زمان شب قـدر را بـه آنـان  ارانش رفتیبه نزد  صامبریروزی پ
فرمـود:  صامبریردند. پکش و جر و بحث کشمکد، اما دو نفر از مسلمانان با ھم یبگو

م، امـا فالنـی بـا فالنـی یآمده بودم تا به طور مشخص زمان شب قدر را به شـما بگـو«
در ه کـد است یردند و خبر آن برداشته شد (فراموش شد). امکش و جر و بحث کشمک
. »دیـنکرمضـان جسـتجو  ٢٩، ٢٧، ٢٥ی: ھا شـب ر باشـد. پـس آن را دریـار خکن یا

 ).١١٦٧. مسلم ٢٠٢٣ ی(البخار
» حتقـانی«ردند. در مسلم کش کشمکعنی دو نفر با ھم ی» فتالحی رجالن«معنای 
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 .»ختصـمانی«ه حق با اوست و با لفظ کرد ک دام از آنھا ادعا میکعنی ھر یت شده، یروا
 .سازد را روشن می» تالحی«ه معنای کھم نقل شده 

ه در شب قدر آن را بخوانـد و فرمـود: کاد داد یی را یدعا لشهیبه عا صامبریپ

ن ید: ایترمذی گو ٣٥١٣ ی(الترمذ ».نّك عفّو كر�م حتّب العفو فاعف عّ� إاللّهم «: بگو
 ح است).یث حسن صحیحد

را دوست داری پس  ای، بخشش و گذشت نندهکار بخشنده و گذشت یا تو بسیخدا«
 .»راتم گذشت فرمایاز تقص

امبر یـه از قـرآن و سـنت پکـھای ارزشـمندی ھسـتند  نصھا  این خواننده گرامی،
ه بـا کـگردد  ازده مبحث استخراج مییاند و از البالی آنھا درباره شب قدر  برگرفته شده

 : میپرداز ان آنھا مییخدا به ب کمک
شد، یندیآغاز سوره دخان و تمامی سوره قدر بات سوره بقره و یه در آکسی ک: اول

رمضان است، ی ھا شب از  ییکطور قطعی در  ه شب قدر بهکش روشن خواھد شد یبرا
ه ماه کن ید. ایستا میھا  ماه ریان سایه خداوند در سوره بقره ماه رمضان را در مکآنجا 

ِيٓ ٱَشۡهُر َرَمَضاَن ﴿ :دیفرما ده است و مییرمضان را برای فرستادن قرآن برگز نزَِل  �َّ
ُ
أ

 .]١٨٥[البقرة:  ﴾لُۡفۡرقَاِن� ٱوَ  لُۡهَدىٰ ٱُهٗدى ّلِلنَّاِس َوَ�ّيَِ�ٰٖت ّمَِن  لُۡقۡرَءانُ ٱ�ِيهِ 

إِ�َّآ ﴿ :ندک ان مییه در سوره دخان آن را بکبود  کفرو فرستادن قرآن در شبی مبار
َ�َٰرَ�ٍة�  نَزۡلَ�ُٰه ِ� َ�ۡلَةٖ مُّ

َ
 .]٣ن: [الدخا ﴾أ

ده یه خداوند ارزش و منزلت آن را بزرگ داشته و آن را شب قدر نامکآن شبی است 

نَزۡلَ�ُٰه ِ� َ�ۡلَةِ ﴿ :دیفرما ه در سوره قدر میکاست، ھمچنان 
َ
آ أ   .]١[القدر:  ﴾١ۡلَقۡدرِ ٱإِ�َّ

ا نازل شـده یت العزه در آسمان دنیباره از لوح المحفوظ به بیکدر آن شب قرآن به 
داد، بـر  ه روی مـیکـج برحسب اتفاقاتی یاست. بعد از آن به طور بخش بخش و به تدر

ه بن عباس آن را به طـرق مختلـف رواکامبر نازل شد. ھمان گونه یقلب پ ت یـه عبداللَّ
 .رده استک

ساله از لوح یکماه رمضان است، سرنوشت ی ھا شب ی ازیکه کقدر  کدر شب مبار
ھا،  شود. اجل ه مأمور نوشتن ھستند داده میکشود و به فرشتگانی  المحفوظ جدا می

چ یوندند. ھیپ ه در آن ھست به طور قطعی و حتمی به وقوع میکھا و تمامی آنچه  رزق
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ٓۚ ﴿ :دیفرما شود. خداوند می جاد نمییلی در آن ایر و تبدییتغ ۡمٗر� ّمِۡن ِعنِدنَا
َ
[الدخان:  ﴾أ

٥[. 
ند، به امـر ک رد و خداوند مقرر و وحی و الھام مییگ ه انجام میکعنی تمامی آنچه ی«

 ).١٨٨ر ص یثکر ابن ی(تفس. »ردیگ ه انجام میکخدا و اجازه اوست 
گاھی دادن بر ضع ه درباره سبب نزول سوره قدر کثی یف بودن حدیدوم: ھشدار و آ

 .ثیار آن حدکت شده و انیروا
عت یه بیه حسن بن علی با معاوکدرباره سبب نزول سوره قدر گفته شده: بعد از آن 

اه یحسن) مؤمنان را رو س  رد، و امارت را به او سپرد، مردی برخاست و گفت: (ایک
ن یند. در اکحسن گفت: خدا به تو رحم  -ننده چھره مؤمنان کاه یا ای سی -ردی ک
ه بر یه بنی امکنشان داده شده (الھام شده)  صامبرین. چون به پکار مرا سرزنش نک

آ ﴿ :دین سوره نازل گردیار ناراحت شد. بعد اکامبر از آن یمنبر او خواھند نشست. پ إِ�َّ
ۡ�َطۡيَ�َٰك 

َ
ن سوره نازل یی در بھشت. و ایعنی ای محمد جوی. ]١[الکوثر:  ﴾١ۡلَكۡوثَرَ ٱأ

نَزۡلَ�ُٰه ِ� َ�ۡلَةِ ﴿ شد:
َ
ٓ أ ا ۡدَرٮَٰك َما َ�ۡلَُة  ١ۡلَقۡدرِ ٱإِ�َّ

َ
ٓ أ َخۡ�ٞ ّمِۡن  ۡلَقۡدرِ ٱَ�ۡلَُة  ٢لَۡقۡدرِ ٱَوَما

ۡلِف َشۡهرٖ 
َ
 و آن (منبر  که مالیام بعد از تو بنی صمحمد  ای  عنیی. ]٣-١[القدر:  ﴾٣�

امًال کم، یه را شمردیومت بنی امکشوند. قاسم گفت: دوران ح ومت) میکح  صاحب
 ب است).یث غرین حدیف دانسته، و گفته ایو آنرا ضع ٣٣٥٠ ی(الترمذ .ماه بود ھزار

د: او ثقـه یگو ی از رجال سند است. ترمذی درباره او مییکاو قاسم بن فضل ُحّدانی 
 . اند د و عبدالرحمن بن مھدی او را ثقه دانستهیی بن سعیحیاست. 
سـعد) وسـف بـن یان (یـی از راویکت یه آن را به خاطر نامشخص بودن وضعکنیبا ا

) از حسـن بـن علـی ٣٣٥٠ر القرآن، به شماره (یتاب تفسک، آن را در -ف دانسته یضع
 .ب استیث غرین حدید: ایرده است. ترمذی گوکت یروا

ق یـث را در جـامع خـودش از دو طرین حـدیـث: ترمذی این حدینگاھی به اسناد ا
 : رده استکت یروا

 .شحسن وسف بن سعد ازیق قاسم بن فضل، او ھم از یاز طر -١
 .وسف بن مازنیق قاسم بن فضل از یاز طر -٢

) از قاسـم بـن ٣/١٧٥( ،)٣/١٧٠خـودش ( کث را در المستدریم حدکن حایھمچن
ح دانسـته اسـت و یث را صـحیم حـدکرده است. حـاکت یوسف بن مازن روایفضل از 
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 .ذھبی ھم با او موافق است
 .رده استکت یل روای) به تفص٣/١٧٠ث را (یم حدکحا

ت یـسی بـن مـازن روایق قاسم بن فضل از عی) از طر٣٠/٢٦٠ث را (یر حدیابن جر
 .رده استک

ث یردن حـدکـت یـن گونه روایر گفته است: اید: ابن جریرش گویر در تفسیثکابن 
 .ث است. خداوند داناتر استین حدیانگر مضطرب بودن ایب

 ). ١٨٥٨ر ص یثک(ابن 
خ امام ابوالحجاج یشده است. شار کث به طور قطعی و حتمی انین حدیبه ھر حال ا

 .ر استکث منین حدید: ایمّزی گو
ه گفتـه کـد: گفتم: سخن قاسم بـن الحـّدانی یر؛ گویثکث: ابن یاما درباره متن حد

ومـت که و دوران حیـام توسط بنـی صامبریاست: مدت زمان به دست گرفتن منبر پ
ادتر از آن، درست ین و نه زمتر از آک  امًال ھزار ماه است، نهکدم یردم، دکآنھا را حساب 

ث بـرای ذم و ین حـدیـه اکث است آن ین حدیف بودن ایانگر ضعیه بکلی یست. دالین
ث، آن یه استدالل آورده شده اسـت، چـون اگـر مقصـود حـدیام ومت بنیکوھش حکن
شـد، چـون  وه وارد نمـیین شـیل و به اکن شیه) بود، بدیام ومت بنیکعنی دوران حی(

ومـت آنھـا داللـت کام حیوھش اکومت آنھا بر ذم و نکام حیبر ابرتری داشتن شب قدر 
ف و گرامی است و سوره قدر برای مدح شب قدر نازل یرا شب قدر قطعًا شریند. زک نمی

ه برتر و ارزشـمند یومت بنی امکام حیله برتری دادنش بر ایشده، پس چگونه آن به وس
ده یـوھکه مـذموم و نیام بنی ومتکام حیث، این حدیه به مقتضای اکشود، در حالی  می

 شده است.
ه کـای  نـدهیز بد) مانند گفتار گویز خوب با چیسه چیھا (مقا ردنکسه یگونه مقا نیا

 :سروده است

ــــــر  ــــــدرهأأمل ت ــــــنقص ق  نّ الســــــيف ي
 

 العصـــا إذا قيـــل إن الســـيف أمىضـــ مـــن  
 

ر یتـر از عصاسـت، ارزش شمشـ ر برنـدهیه گفته شـود شمشـکدانی وقتی  ا نمییآ«
 .»شود استه میک

 :گری گفتهید

ــــــلت امــــــرأ ذا  براعــــــة إذا أنــــــت فضّ
 

ــديح مــن الــنّقص  ، كــان امل ــىل نــاقصٍ  ع
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گونـه  نیـھرگاه تو شخص ماھر و نوآوری را بر فردی ناقص برتری دھی، در واقـع ا«
 .»مدح از نقص است

ه اسـت، در یـام ومت بنیکام حیه منظور اکاند  ر شده گفتهکه ذیه در آکھزار ماھی 
ه کـرد کـه معنـی یـام ومت بنیکتوان آن را بر ح ی است. چگونه میکه سوره مکحالی 
مـدتی بعـد از  صامبریـه منبـر پکن یند؟!! و اک ه و مفھوم آن بر آن داللت نمییلفظ آ

ف ین شواھد بر ضعیی است. ھمه اکه سوره، مکنه ساخته شد در حالی یھجرت، در مد
 .ندث داللت داریر بودن حدکو من

ر طبـری ی(تفسـ: انـد ردهکـان یـی را درباره سبب نـزول سـوره بیھا روایت مفسران
. لباب النقول، ٤٦١ص  ی. أسباب النزول، الواحد١٨٥٩ر ص یثکر ابن ی. تفس٣٠/٢٥٩
 ).٣٢٧ص  یوطیالس

ه ھزار ماه در راه خدا کل را یاسرائ سرگذشت مردی از بنی صامبرید: پیمجاھد؛ گو
زده  ردند و شگفتکن خبر تعجب یدن ایرد. مسلمانان از شنکر کرده بود، ذکجھاد 

نَزۡلَ�ُٰه ِ� َ�ۡلَةِ ﴿ :ردکن سوره را نازل یشدند. خداوند ا
َ
آ أ ۡدَرٮَٰك َما َ�ۡلَُة  ١ۡلَقۡدرِ ٱإِ�َّ

َ
َوَمآ أ

ۡلِف َشۡهرٖ  لَۡقۡدرِ ٱَ�ۡلَُة  ٢ۡلَقۡدرِ ٱ
َ
در شب ام و عبادت یعنی، قی. ]٣-١[القدر:  ﴾٣َخۡ�ٞ ّمِۡن �

 .قدر از ھزار ماه جھاد در راه خدا بھتر است
ه کل مردی بود یان قوم بنی اسرائیه گفت: در مکن از مجاھد نقل شده یھمچن

رد. سپس صبح تا شب ھم در راه ک داری و عبادت می ھزار ماه، شب تا صبح شب زنده
ردند کار تعجب کار را ھزار ماه انجام داد (و مسلمانان از آن کن یرد. اک خدا جھاد می

 :ردکه را نازل ین آیم). خداوند ایم به آن حد برسیتوان وتاه است و نمیکه عمر ما ک

ۡلِف َشۡهرٖ  ۡلَقۡدرِ ٱَ�ۡلَُة ﴿
َ
 .]٣[القدر:  ﴾٣َخۡ�ٞ ّمِۡن �

ر ی(تفسـ ار آن مرد بھتر است.کداری در شب قدر و عبادت در آن از  عنی شب زندهی
 مجاھد نسبت داده است). ف بهیبا سند ضع ٣٠/٢٥٩ر یابن جر

 .ن اسمیگذاری آن شب به ا سوم: معنای قدر و سبب نام
شـود. قـدر آن،  زی قـدر گفتـه مـییـن نقطـه ھـر چیمعنای َقْدر: به بـاالتر -الف 

زھـا را یچ  خداونـد تمـام  عنـییاست. َقْدر   نیآن. َقَدر ھم چن  ن حد و نقطهیباالتر  عنیی
 شود. رساند. به آن َقَدر ھم گفته می ده است میرک  ه ارادهکتشان یاوج و نھا  به

َ ٱَوَما قََدُرواْ ﴿ :دیفرما خداوند می َّ�  ِ  .]٩١[األنعام:  ﴾ۦٓ َحقَّ قَۡدرِه
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 .»آنھا خدا را درست نشناختند«
ه بزرگـواری و عظمـتش کـاند: خداوند را آن گونـه  ه گفتهین آیر ایمفسران در تفس

 .ه استیح آیمعنای صحن یردند. اکم نیند، تعظک جاب مییا
م یف و تعظـیف و بزرگداشت است، توصـیسته توصیه شاکگونه  ا آنان خداوند را آنی

 ).٢/٣٨٨س، ابن فارس یی(معجم المقا ردند.کن

ه خداوند در کمی است کزی. َقْدر و َقَدر، آن مقدار حیعنی اندازه چی ،ء قدر الشـى  -
 ر ھسـتند.یدال متـرادف تقـدون و فـتح کرده اسـت. قـدر بـا سـکاش مقرر  حق بنده

 ).٢/١٣٠١ موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، التهانوي(

ز گفتـه یـت و اوج آن چیـعنـی نھایدر لغـت  -ون و فتح دال کبا س - قدر الشى  -
شود:  ز ھم مثل و مترادف آن است. گفته میین چیعنی ایشود: ھذا َقْدر ھذا َوَقَدره،  می

 .چ احترام و ارزشی نداردیعنی او نزد من ھیر، ماله عندی َقْدر وال َقَد 
 نـد.ک اش مقـرر مـی ه خداونـد در حـق بنـدهکـمـی کَقَدر با فتح دال به معنای ح

 ).١٨٧ر ص ی(المصباح المن
معنای متعددی دارد. گاھی مترادف  -ون دال کبا س -ده آنچه گفته شد: َقْدر کیچ

باشـد. گـاھی بـه  خداوند است، مـیاء توسط یردن اشکه به معنای مقّدر کمعنای َقَدر 
بـا  -ر آنھا. اما َقَدر یزی، گاھی به معنای احترام و ارزش و نظیمعنای انتھا و اوج ھر چ

 .ندک م میکه خداوند مقدر و به آن حکمختص به اموری است  -فتح دال 
 ی. المنھـاج، النـوو٤/٣٠٠ ی(فتح البـار: ن اسمیسبب نامگذاری شب قدر به ا -ب

 ).٨/٩٢ان یأبوح ،البحر املحيط، ٢٠/١٣٠ یر القرطبی، تفس٨/٢٩٨
ن شب به آن منسوب شده مختلف اسـت یه اک» قدر«لمه کسخنان علما در معنای 

  :ردکتوان آن را در سه قول خالصه  ه میک
ن یش چنیباشد. معنا ه ھمراه قضاست میک -با فتح دال  -: َقْدر به معنای َقَدر اول

رنـد مقـدر یگ سـال انجـام مـییکه در طول آن کی یارھاکام و که در آن شب احکاست 
ه کـرند یگ ار آنان قرار مییگردند و در اخت ار میکشوند و برای فرشتگان روشن و آش می

ه بـر اسـاس کدر آن سال چه مقدار از رزق و اجل روی خواھد داد، از ھمان معلوماتی 
 .اند علم خدا مقدر شده و در لوح المحفوظ ثبت شده

ۡمٍر َحِكي�ٍ ﴿ :دیفرما خداوند می
َ
 .]٤[الدخان:  ﴾٤�ِيَها ُ�ۡفَرُق ُ�ُّ أ
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  هک  یرو  از آن( گردد ر و جدا مییمت (الھی) تدبکدر آن شب ھر امری بر اساس ح«
و   یاز زنـدگ  دھد ـ اعـم یم  یبعد رو  سالیکدر   هکرا   ھر چه  شب  در آن  سبحان  یخدا

از لوح المحفوظ بـه سـوی فرشـتگان  را  ـ ھمه  رهیر و شر و غیو فقر، خ  یمرگ، توانگر
 .»ابد)ی یمری در آن نییل و تغیچ تبدیو ھ دفرست یم

ُل ﴿ :دیفرما می وحُ ٱوَ  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ ٱَ�َ�َّ ۡمرٖ  لرُّ
َ
ِ أ

. ]٤[القدر:  ﴾٤�ِيَها �ِإِۡذِن َرّ�ِِهم ّمِن ُ�ّ
ر) ھر ی(تقد ی) در آن شب به ِاذن پروردگارشان برا÷لیفرشتگان و روح (جبر«
 .»شوند یدر آن سال نازل م یارک

گاه ین شب به خاطر بزرگ بودن جایم و بزرگداشت است. ایدوم: منظور از َقْدر، تعظ

ْ ﴿ :دیفرما است. خداوند می ن اسم نامگذاری شدهیا  و شرافتش به َ ٱَوَما قََدُروا َحقَّ  �َّ
 ِ م بود، او را گرامی یسزاوار بزرگداشت و تعظه خداوند کآن گونه «. ]٩١[األنعام:  ﴾ۦٓ قَۡدرِه

 .»نداشتند
 و مین تعظـیـدادن حـوادثی در آن، ا و روی  خاطر انجـام امـوری مھـم  شب به  نیا

شب، عظمـت   آن در  قرآن  شدن  نازل از: عبارتند آنھا از  برخی است.  افتهی را  بزرگداشت
افتـه، ین شب به آن اختصـاص یه اکه قرآن بر او نازل شده، شرافت امتی ک صامبریپ

ت و رحمـت و مغفـرت در آن کـا، فـرود آمـدن بریفرود آمدن فرشتگان از آسمان به دن
بـودن   نـد، بـزرگکام و عبـادت یه در آن شب قکسی کشب، بزرگ بودن اجر و پاداش 

 شب در نزد خداوند متعال.  گاه آنیارزش و جا

 ﴾ۥَوَمن قُِدَر َعلَۡيهِ رِۡزقُهُ ﴿ :دیافرم ه خداوند میکعنی تنگی، ھمچنان یسوم: َقْدر، 
 .»ه تنگدست باشدکسی ک«. ]٧[الطالق: 

 یکن شدنش در ییده و مخفی ماندن آن از تعیعنی پوشین شب، یمعنای تنگی در ا
 -ن بر اثر فرود آمدن فرشتگان فـراوان یه در آن شب زمکنیا این و مشخص، یشبی مع

 .شود دا مییسختی برای آنان جا پشود و به  تنگ می -به خاطر ارزش آن شب 
تا  -ع است یف قضا با فتح دال شایرد گرچه َقَدر ھم -دال آمده   ونکقدر با س: دهیفا

ه قضا بر آن کزی است یل چیه منظور تفصکست، بلیه منظور از آن قضا نکدانسته شود 
 ه انجام آنکساله، برای فرشتگانی یکار و مشخص شدن سرنوشت کشود و آش جاری می

حجـر در  ه امـام ابـنکـ(گفتـار توربشـتی اسـت  شـود. ارھا بر عھده آنان گذاشته میک
 رده است).ک) از او نقل ٤/٣٠١الباری ( فتح
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ط، یر بحر المحی، تفس١٨٥٨ر ص یثکر ابن ی(تفس :لت و ارزش شب قدریچھارم: فض
 ).٨/٤٩٢ان یأبوح

ۡدَرٮَٰك َما َ�ۡلَُة ﴿ :دیفرما خداوند می
َ
 .]٢[القدر:  ﴾٢لَۡقۡدرِ ٱَوَمآ أ

گـاه یـه پکـی یرده، تـا جـاکـم یگاه شب قدر را تعظـیخداوند شأن و جا امبرش را آ
ن یـان فضـل ایبه پا -گرچه گسترده و فراوان است  -ه شناخت و دانش او کسازد  می

 : ندک ان مییرا برای او ب ھا فضیلترسد. سپس برخی از آن  شب و بزرگی امر آن نمی
ه در آن شـب قـدر کـعبادت در آن شب بھتر از عبادت در ھزار ماھی اسـت  -الف

ن مدت حدود ھشتاد و سه سال و چھار ماه است. پـس خواننـده گرامـی بـه ینباشد. ا
 .ن امت دارد بنگریه خداوند در حق اکفراوانی و گستردگی رحمتی 

 اری ھمـراه نـزول رحمـت ویلتش، فرشتگان بسـیه به خاطر فضکشبی است  -ب
ر کـھای ذ ند، حلقهیآ ن ھنگام تالوت قرآن فرود مییند، ھمچنیآ ن فرود مییت به زمکبر

ت یـه نک -ی رحمتشان را برای بزرگداشت و احترام اھل علم ھا بال نند،ک را احاطه می
گر یه در آن شب ھمراه فرشتگان دکگسترانند. از جمله فرشتگانی  می -خالصانه دارند 

ن شـب یـگاه ایقدر ارزش و جا است. چه÷ لین وحی، جبرئید امیآ ن فرود مییبه زم
 .!بزرگ است

فرستند و تا طلوع فجـر  فرشتگان در آن شب بر نمازگزاران در مسجد، سالم می -ج
 .نندک صادق برای آنان دعا می

ار بـدی کـتوانـد  طان نمـییشب قدر از بال و آفات در امان است. در آن شب ش -د
 .برساند. تمام آن شب تا طلوع فجر صادق در امن استب یسی آسکا به یانجام دھد، 

ت العـزه در یـالمحفوظ بـه ب امل از لوحکدر شب قدر خداوند قرآن را به طول  -ھـ
ش یه پـکـج بـر حسـب حـوادثی یم و به تدرک مکا فرو فرستاد، سپس قرآن یآسمان دن

 .امبر نازل شدیسال بر قلب پ ٢٣آمدند، در مدت  می
سـاله جھـان را مشـخص یکد مقدار رزق و اجـل و حـوادث در شب قدر خداون  -و
 .ندک م مییه مأمور ھستند، تقسکان فرشتگانی یند و ھمه آنھا را در مک می

 .ر قابل شمارش ھستندیار فراوان و غیی شب قدر بسھا فضیلت
مان و طلب اجر و پاداش از درگاھت، یام در آن شب از روی ایپروردگارا، ما را برای ق

ام مـا را در آن یبگردان، از عطا و بخشش آن شب ما را محروم مگردان، پاداش قموفق 
ا ین یت آن شب محروم مگردان. آمکر و برین برابر افزون بگردان و ما را از خیشب چند



 ١١١ مربوط به آن مهم فصل پنجم: احکام روزه و مسائل 

  

 .نیرب العالم
ن برابر بودن اجر و پاداش در شب قدر، مخصوص امـت یه و بخشش چندیپنجم: ھد

 .امبر خاتم استیپ
ن، یشـیی پھـا امت امبر خـاتم، نسـبت بـهیـی خداوند بـر امـت پھا عمتن از جمله

ه خداوند در کنین امت اختصاص داده است، ایه خداوند به اکی فراوانی است ھا فضیلت
ار بزرگی بـه آن وعـده داده اسـت. بـه یم امت اسالمی، اجر و پاداش بسکبرابر عبادت 

ه شب قـدر در کبر ھزار ماھی لت عبادت در شب قدر یعنوان مثال برتری داشتن و فض
 .ن گفته استین گواه بر ایآن نباشد، بھتر

 : ھا ھستند ن استداللین گواه بر آنچه گفته شد، این بھتریھمچن
ه کـده اسـت ید: او از علمای مورد اعتماد شـنیتاب الموطأ گوک؛ در کامام مال -١

دن یـدامبر بـا یـا پینشان داده شد. گو صامبر خاتمین به پیشیعمِر مردمان پ
وتـاه بـه کن عمـر یتوانند در ا ه نمیکم دانست کاد) آنھا، عمر امتش را یعمر (ز

 -نند. خداوند شـب قـدر را کاند، عبادت  ه عمری طوالنی داشتهکاندازه آنانی 
. ردکـبـه او و امـتش عطـا  -ه عبادت در آن از عبادت ھزار ماه بھتـر اسـت ک

 .)١٥ ک(موطأ، مال
رده، درباره سبب نزول سوره کت یرسل رواه مجاھد با سند مکثی یدر حد -٢

ه در راه خدا کل را نام برد یاسرائ مردی از بنی صامبری(قدر) آمده است: پ
زده  اد او، شگفتیدن آن خبر و جھاد زیرد. مسلمانان از شنکھزار ماه جھاد 

م). یابیم به آن اجر و پاداش دست یتوان م است و نمیکه عمر ما کشدند (

نَزۡلَ�ُٰه ِ� ﴿ :ردکخداوند (برای آرامش دادن به آنان) سوره قدر را نازل 
َ
ٓ أ ا إِ�َّ

ۡدَرٮَٰك َما َ�ۡلَُة  ١ۡلَقۡدرِ ٱَ�ۡلَةِ 
َ
لِۡف َشۡهرٖ  ۡلَقۡدرِ ٱَ�ۡلَُة  ٢ۡلَقۡدرِ ٱَوَمآ أ

َ
 ﴾٣َخۡ�ٞ ّمِۡن �

 .]٣-١[القدر: 
ل زره یه آن مرد بنـی اسـرائکو فرمود: عبادت در شب قدر بھتر از ھزار ماھی است 

البيهقـي يف . ١٩٤٢٤شـماره  ١٠/٣٤٥٢حـاتم یر ابن أبـی(تفس رد.ک ده و جھاد مییپوش

 ٤٦١ص  ، الواحدي يف أسباب النزول٤/٣٠٦السنن الكرب .( 

ث یند، حدک د میییرده تأکت یه مجاھد رواکث مرسلی را یو حد کآنچه سخنان مال
ه فرمـود: برتـری و کـد یشده: او از رسول خدا شنت یه از ابن عمر رواکحی است یصح
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ن نمـاز عصـر تـا غـروب یی گذشته ھماننـد فاصـله بـھا امت ماندگاری شما نسبت به
ردند کان، تورات داده شد تا نصف روز (وقت ظھر) به آن عمل یھودید است؛ به یخورش

ده شـد، راط اجـر دایـق یکراط یق یکردن به آن ناتوان شدند. به آنان کو بعد از عمل 
ردند. سـپس از عمـل کل داده شد، تا ھنگام عصر به آن عمل یان انجیحیسپس به مس

راط اجر داده شـد. سـپس بـه مـا یق یکراط یق یکردن به آن بازماندند. به آنان ھم ک
راط اجر داده یراط دو قیق م. به ما دویردکد به آن عمل یقرآن داده شد تا غروب خورش

راط پاداش دادی، ولی بـه مـا یراط دو قیق پروردگارا، به آنان دوتاب گفتند: کشد. اھل 
شتر از آنان است؟ یردار و اعمال ما بکه کراط پاداش دادی، در حالی یق یکراط یق یک

ام؟ گفتنـد: نـه، خداونـد  اسـتهکزی از پـاداش شـما یـا چیـپرسد: آ می  خداوند از آنان
دھم. پروردگارا، ما  اھم افزون میه بخوکسی کد: پس آن فضل من است، به ھر یفرما می

 ).٥٥٧ ی(البخار. م. ما را از فضلت محروم مگردانیخواستار فضل تو ھست
انـد  ح دادهیوطی تـرجی، ابن حجر، نووی و سکجمعی از اھل علم از جمله: امام مال

 ی، خصائ٤/٣٠٤ ی، فتح البار١/٢١٨(الموظأ  ه شب قدر مختص به امت اسالم است.ک
 ).١/٢٠٨ یوطیبری، السکال

ی گذشـته ھـم وجـود ھـا امت انیـه شب قـدر در مکای دارد  ر اشارهیثکامام ابن 
شـود.  ح داده مـییان امت اسالم ھست. امـا قـول اول تـرجیه در مکداشته، ھمچنان 

 ).١٨٦٠ر ص یثکر ابن ی(تفس. خداوند داناتر است
 .آنن وقت برای طلب ین بھترییق در تعیافت شب قدر و تحقیششم: جستجوی در

 ».واخـر مـن رمضـانحتّروا يللة القدر ىف الـوتر مـن العرشـ األ«: فرمود صامبریپ
 ج آن گذشت).ی(تخر
 .»دینکفرد دھه آخر رمضان جستجو ی ھا شب شب قدر را در«
 ن وقت جستجوی آن، مھم است.ین زمان شب قدر و بھترییث برای تعین حدیا

ه به طلب شب قدر داللـت دارنـد، فـراوان ھسـتند. علمـا تـالش کح یث صحیاحاد
ه حدودًا کنند کن زمان شب قدر استنباط ییث مطالبی را درباره تعیاند از آن احاد ردهک

ه کنیش بر شمردن آنھا را ندارد، صرف نظر از ایتاب گنجاکن یرسند. ا به چھل قول می
 .بخواھد به طور مفصل آنھا را شرح دھد

 : میپرداز اند، می ح داده شدهیه نزد علما ترجکان اقوالی درباره شب قدر، ینجا به بیا
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ی ھا شب ح خودش بابی را درباره جستجوی شب قدر دریامام بخاری؛ در صح  -١
 .فرد دھه آخر رمضان اختصاص داده و به طور مفصل شرح داده است

حًا شـب قـدر یه ترجکشود  ن استنباط میید: از شرح امام بخاری چنیابن حجر گو
ن خالصـه تمـامی آن یفرد دھه آخر رمضان است. ای ھا شب مختص به رمضان، آن ھم

 ).٤/٣٠٦ ی(فتح البار اند. ه درباره شب قدر وارد شدهکمطالبی است 

ه بعضی به آن ک -ست و پنجم رمضان به عنوان شب قدر ین شب بییابن حجر از تع
فرد دھه آخر رمضـان ی ھا شب ی ازیک د: آن شب دریگو رد و مییگ راد مییا -معتقدند 

ن مطلب است و یانگر ایاند، ب ردهکت یباره روا نیگران در ایشه و دیه عاکثی یاست. احاد
 ن نظر را دارند.یمه ھم اینه است. ابوثور مزنی و ابن خزین زمین قول ارجح در ایھمچن
 ).٣/٣٢٣مه یح ابن خزی(صح

ل یـطور قطعی به عنوان شـب قـدر دلفرد دھه آخر به ی ھا شب ی ازیکن ییپس تع
 ).٤/٣١٢ ی(فتح البار ن نظر را دارند.یقطعی ندارد. جمعی از علمای مذاھب ھم، ھم

نـد ک ه چھل و ھشـت قـول را دربـاره شـب قـدر بررسـی مـیکابن حجر بعد از آن 
فـرد دھـه ی ھا شب ن است: شب قدر دریانگر اید: قول ارجح درباره شب قدر، بیگو می

ه شـب قـدر کن است یشود ا ده و برداشت مییث فھمیت و آنچه از احادآخر رمضان اس
فـرد دھـه آخـر ی ھا شب ی ازیکعنی ھر سال در یشود،  ی مختلف جابجا میھا سال در

 ).٤/٣١٣رد. (منبع سابق یگ قرار می
شـود.  د: شب قدر در دھه آخر رمضان، سال به سال جابجـا مـییامام نووی؛ گو -٢

انـد، جمـع و  ت شـدهیه درباره شب قدر رواکفی ث مختلین احادیل بکن شیبد
 ).٦/٤٤٩شود. (المجموع شرح المھذب  جاد مییق ایتوف

د: شـب قـدر در دھـه آخـر رمضـان اسـت. یـه؛ گویمیخ االسالم احمد بن تیش -٣
 آن را در«ه فرمـود: کـت شـده یامبر روایح از پیث صحیق احادین از طریھمچن

 ).٢٥/٢٨٤(مجموع الفتاوی . »دینکفرد دھه آخر رمضان جستجو ی ھا شب
ق شده مـذھب امـام احمـد و یه قول تحقک -اند:  گروھی از علمای سلف گفته -٤

. ست و ھفتم رمضان استیشب قدر، شب ب -فه ھم است یت از امام ابوحنیروا
 ).١٨٦١ر ص یثکر ابن ی(تفس

زمـانی س عـبکابی بن ، نندک استدالل میس عبکت ابی ابن ین گفته به روایدر ا
ردن آن شب بـه عنـوان کن یرد، از او علت معکن ییرمضان را شب قدر تع ٢٧ه شب ک
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خبـر داده  صامبریـه پکـی یھـا له وجود نشانهیشب قدر سؤال شد، جواب داد: به وس
(مسـلم  نـد.ک نی و تـابش طلـوع مـیکد بدون پرتوافیه صبح آن شب خورشکنیاست: ا

١١٦٩، ٧٦٢.( 
ن استناد نشـده یثی معیضان به حدرم ٢٧ن شب قدر در ییدرباره تعس سخنان أبی

انـد اعتمـاد شـده  ان شدهیه برای شناختن آن بکی یھا ھا و عالمت ه به نشانهکاست، بل
ه ھـر سـال کـست ین به آن معنا نیرد. اکن طلوع یچن ٢٧سال صبح شب است، در آن
 فـرد ی ھا شـب در  سـال  به  سال افتد؛ چون شب قدر رمضان اتفاق می ٢٧شب قدر در 

شـناختن شـب قـدر   برای  هک  ییھا نشانه  هک  ھمچنان شود. می جابجا  رمضان آخر  دھه
 اند. ده شدهیھم د ٢٣و شب  ٢١در صبح شب  صامبریاند، در زمان پ ان شدهیب

رمضـان بـه  ٢٧ن یـیعب بـرای تعکه استناد ابی بن کشود  ح روشن میین توضیبا ا
ه بتـوان بـر آن اعتمـاد کـشود  یم و قوی استناد نمکلی مستحیعنوان شب قدر، بر دل

 یفورکح مسـلم، المبـاریشـرح صـح ی(نگا: منـة المـنعم فـ .شتریح بیرد. برای توضک
١/٤٨٠.( 

ه کـدانـم  ست، من میین جز او نیچ معبودی راستیه ھکی ید: قسم به خدایابی گو
ه در آن کـبـه مـا دسـتور داد  صامبریرمضان است. پی ھا شب از یکدام کشب قدر 

ه صـبح آن، کـنیھـای آن عبارتنـد از ا رمضان بـود. نشـانه ٢٧م. آن شب ینکام یشب ق
 .ردکتوان به قرص آن نگاه  ند. (ھمچون ماه میک نی طلوع میکد بدون پرتوافیخورش

ن قول را از قرآن استخراج یاند، اثبات ا ردهکه تالش کت شده یاکاز بعضی از سلف ح
ه در سـوره قـدر آمـده کـ» ھی«لمه کرمضان است، چون  ٢٧اند آن شب  نند و گفتهک
 لمه در سوره است. خداوند داناتر است.کن یست و ھفتمیب

ن یـعباس باشد، چون ا تواند از ابن ن مطلب نمییاست. اما ا بعباس منظور ابن

ان یـأبوح بحـر املحـيط.الم خدا از آن منزه است. (کده است و یسخن، معماگونه و پوش
٨/٤٩٣.( 

د: یـنـد، گوک ان میین مسأله بیاقوال علما را در اه کطی بعد از آن یعالمه شنق -٥
فرد دھه ی ھا شب ه درباره طلب شب قدر درکای  انات و ادلهیه از بکبعد از آن 

گاھی پ ن شـب یتـر ن و مناسبیتر یکه نزدکردی، پس بدان کدا یآخر رمضان آ
ست و ھفتم رمضان است. بـر حسـب یبرای قرار گرفتن شب قدر در آن، شب ب
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ن نظر ارجح است. جمعی از یا ند،ک نظر دارند و ادله بر آن داللت میآنچه علما 
 ن نظر را دارند.یاران احمد بن حنبل ھم ای

. ن نظر، نظر درسـتی اسـتیقسطالنی گفت: امام مرداوی در االنصاف گفته است: ا
 ).٤/٥٩٤ ی(إرشاد السار

را بـا  عـب آنکن نظر را دارنـد. ابـی بـن یھم ا صامبریری از اصحاب پیثکجمع 
ح مسلم ین مطلب در صحیرده و برای اثبات آن سوگند خورده است. اکت اعالم یقاطع

شـب قـدر، شـب «ت شـده: یـآمده است. در مسند احمد از ابن عمر با سند مرفوع روا
شتر یاز ب» هیالحل«ه است در یه از علمای شافعک.، شاشی »ست و ھفتم رمضان استیب

 یطی(زاد المسلم. عالمه محمد بـن أحمـد الشـنق رده است.کت یاکن قول را حیعلما ا
٣/٣٠٥.( 

ه کـشـود  ری مـییـگ جهین نتیان شد، چنیه بکاتی یخواننده گرامی، از اقوال و روا
فرد دھـه آخـر رمضـان ی ھا شب ی جستجوی شب قدر،ھا وقت نیتر ن و مناسبیبھتر

اسـتناد بـه ه حتمًا فـالن شـِب فـرد اسـت. بـا کرد کان یتوان ب ت نمییاست و با قاطع
سـت و ھفـتم یاند، گرچـه شـب ب ت شدهینه رواین زمیه در اکح یث صحیمجموع احاد
ن ھـم یشتری برای وجود شب قدر دارد، ولی ایفرد شانس بی ھا شب انیرمضان در م

دھـه ی ھا شـب ه در تمـامیکـ؛ نقل شده کاز مال«د: یر گویثک (امام ابن. ستیقطعی ن
چ یرد. ھـیـگ داری انجـام مـی زنده ب قدر شبسان برای طلب شیکطور  آخر رمضان به

، تفسـري القـرآن العظـيم». ام دهیـح ندارد. آن را در شرح رافعی دیگر ترجیشبی بر شب د
 ).١٨٦٢ص 

 .ھای شب قدر ھفتم: نشانه
ن یـرده اکـامبر خـاتم یـه خداوند شامل حال امـت پکن رحمت و نعمتی یاز بزرگتر

ی برای شـناختن یھا داده است. سپس نشانهن امت قرار ین شب را مختص ایه اکاست 
و مژده دادن به امت اسـالمی  صامبریی پیانگر راستگویھا ب ه وجود آنکآن قرار داده 

ن یه اجر و پـاداش مسـلمان چنـدکشود  است. جستجو و عبادت در آن شب سبب می
 .انسان یکامل کبرابر شود، درست معادل عمر 

و گـاھی ، ننـدک مـی کشتر مردم آنھا را دریه بکھا عمومی ھستند  ن نشانهیگاھی ا
ن یـشـوند. در ا ھـا مـی دن آنیه موفق به دکمختص به بندگان خاص و خالص ھستند 

آورم، ولـی  برای آن اسـتدالل مـی  نم. سپسک ان مییھای عمومی آن را ب مبحث نشانه
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افتن آن شـب موفـق یـه برای درکسانی کگذارم برای  ھای اختصاصی آن را وامی نشانه

 »رؤيـة ليلـة القـدر«ھـا را در مبحـث  ننـد، تـا آنیب العـاده مـی ارھای خارقکشوند و  یم
 .نمک انیب

 : ھای عمومی شب قدر نشانه کنیا
د ید در صبح آن شب، صاف و بدون تابش نور است. قرص خورشـیطلوع خورش -١

ن حـال نگـاه یپوشاند. در ا ی آن را نمییچ شعاع و پرتویشود و ھ ده مییامًال دک
ر اسـت. ھنگـام طلـوع یپـذ انکـام مـاه، د ھمانند قـرصیبه قرص خورشردن ک

 د.یآ رون نمییطانی با آن بیچ شید ھیخورش
 مه شده است.یه دو نکای  اسهکل کظاھر شدن ماه در آن شب به ش -٢
ه کـنی یاطیچ شـھابی بـه سـوی شـیار آرامی است. در آن ھیآن شب، شب بس -٣

خـاطر امـان بـودن آن شـب شود [چـون بـه  نند پرتاب نمیک استراق سمع می
ا یـامًال صاف و نورانی اسـت. گوکرد]، ھوا ین است استراق سمع صورت نگکمم

ننـده و سـرمای کت یامل است. در آن شب از گرمای اذکدر آن شب قرص ماه 
 .ستیخبری ن کسوزنا

ھای آن شب بزرگ بـود، فقـط  املی از نشانهکان شد، وصف یخواننده گرامی، آنچه ب
ب یـھـا بـه ترت ادله آن نشـانه کنیردم. اکتفا کح داشتند ایل صحیه دلکی یھا به نشانه

 : شوند ان مییب
ه شب قدر شـب کی یگو لی میید: به چه دلیعب پرسکش از ابی بن یزر بن حب -١

به ما  صامبریه پکھای آن شب  رمضان است؟ جواب داد: با مشاھده نشانه ٢٧
 ند.ک و طلوع مید صبح آن شب بدون پرتیه خورشکن یخبر داده است: ا

ند و ھنگام نگاه ک ه طلوع میکد است، ھنگامی یشعاع ھمان پرتو و تابش نور خورش
 شود. ننده ظاھر میک ای برای نگاه ا شاخهیردن به آن ھمچون طناب ک

ه خداوند آن را بدون وجود کای است  د: نشانهیگو »شعاع هلا ال«اض درباره یقاضی ع
ن حالـت، بـه خـاطر یـد: گفته شده ایداده است. گوسبب ظاھری نشانه شب قدر قرار 

ی ھـا بال د بـایه شـعاع خورشـکـن اسـت یاد فرشتگان در آن شب به زمیرفت و آمد ز

 ).٨/٣٠٦ املنهاج، للنووي( شود. ده مییفشان پوشیلط

د صبح آن شب، یه خورشکن است یھای شب قدر ا از نشانه«فرمود:  صامبریپ -٢
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طان در آن یامل ماه. شـکند، ھمانند قرص ک نی طلوع میکصاف و بدون پرتواف
المسـند  ی(أحمد فـ .»د را نداردیرون آمدن ھمراه با طلوع خورشیروز اجازه ب

» المجمـع«ثمـی در ید اسـت. ھیـ). عراقی گفته اسـت: اسـنادش ج٥/٣٢٤(
 ان آن ثقه ھستند).ی) گفته است راو٣/١٧٥(

ه اســت، ه چگونــکــردنــد کاد یــاصــحاب آن حضــرت در نــزد او از شــب قــدر،  -٣
مـه یه ھماننـد نکـاز شما طلوع ماه را در حـالی  یکدام ک«فرمود:  صامبریپ
 ).١١٧٠(مسلم . »د؟یآ ادش مییاسه است، ک

ن جملـه اشـاره یـد: ایـگو »مثل شق جفنـة« صامبریش پیامام نووی؛ در شرح فرما

 ».جفنة شق «ه شب قدر در آخر ماه رمضان است، چون ماه در ھنگام طلوع مانند کدارد 
عنی ی) آمده است: جفنه ٣٠٦/٨گونه ھست. در المنھاج ( ه در آخر ماه آنکشود، بل نمی

ط (َجَفـن) و قـاموس یاسه غذا، جمع آن جفان و ِجَفن و َجَفَنات است. (معجـم الوسـک
 ط (الَجْفن) ).یالمح
ه آن شب، صاف و روشن اسـت، کن است ینشانه شب قدر ا«فرمود:  صامبریپ -٤

چ یتابد، شب آرامی است نه سرد اسـت نـه گـرم، ھـ ه میا در آن شب نور مایگو
 ).٢٤٧المسند  ی(أحمد ف. »شود ن پرتاب نمییاطیای به ش ستاره

گاھی داشتیھشتم: پ  : امبر از زمان آن آ

ۡدَرٮَٰك َما َ�ۡلَُة ﴿ :دیفرما خداوند می
َ
 .]٢[القدر:  ﴾٢لَۡقۡدرِ ٱَوَمآ أ

ه در قـرآن خطـاب بـه کـای  ه گفته است، ھرگـاه جملـهین آیر اینه در تفسییابن ع
گاه ساخته است، امـا کامبر را از وجود آن ی) آمده، خداوند پکبا (ما ادرا صامبریپ ار آ

گاه نمیکامبر را از آن ی) پیکدریفرمود: (و ما  اگر می  ).٢٠١٤ ی(البخار ساخت. ار آ
ق شـب یزمان دق صامبریه پکن است ینه ایید: منظور ابن عیحافظ ابن حجر؛ گو

 ).٤/٣٠٠ ی(فتح البار دانست. قدر را می
امبر به نزد اصحاب آمد تا زمان شب قدر را به آنان خبر دھد، اما دو نفـر بـا یروزی پ

آمده بودم زمان شب قدر را به شـما «امبر فرمود: یردند. پکش و جر و بحث کشمکھم 
ن یـدوارم ایـبرداشته شد. امردند و خبر آن کش کشمکم، اما فالنی و فالنی با ھم یبگو

، ٢٧، ٢٩ار (پنھان ماندن زمان شب قدر) برای شما بھتر باشد. پـس شـب قـدر را در ک
 ج آن گذشت).ی(تخر. »دینکرمضان جستجو  ٢٥
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ی از یکـشب قدر در خـواب بـه مـن نشـان داده شـد. سـپس «فرمود:  صامبریپ
دھه آخر رمضان جستجو  ادم رفت. پس آن را دریرد و زمان آن از کدار یھمسرانم مرا ب

 ).٨/٢٩٩ ی. المنھاج، للنوو١١٦٦(مسلم . »دینک
ن زمـان یقـیبه طـور  صامبریه پکشود  ه گذشت استدالل میکای  از مجموع ادله

د، امـا آن را یـدانست و حتی خواسـت آن را بـه اصـحابش بگو مشخص شب قدر را می
رد حق بـا ک ام ادعا میدکه ھر کش دو نفر با ھم، کشمکبار به خاطر  یکرد. کفراموش 

ی از ھمسرانش، سبب شد خوابی را یکله یدار شدنش به وسیاو است، بار دوم به خاطر ب
 اورد. خداوند دانـاتر اسـت.یاد نیده بود، به ین زمان مشخص شب قدر دییه درباره تعک

) و ٤/٣١٥، را ابـن حجـر در الفـتح (ص(قول بـه تعـدد سـبب فراموشـی آن حضـرت
 اند). ردهکت ی) تقو٤/٥٩٤د (قسطالنی در االرشا

ن زمـان ییبرای تع صامبریه سبب فراموشی پکان شد یدر مطالب گذشته ب: دهیفا
ش و جـر و کشـمکه، کـشود  ن استنباط مییش دو نفر بود. چنکشمکق شب قدر، یدق

ده و مذموم ھستند و سـبب عقوبـت یوھکارھا نکن گونه یاری شوم و اک ھودهیبحث و ب
 بـرد. ن مییھوده، علم سودمند و منافع را از بیش و مجادله بکشمکشوند و  معنوی می

 ).٨/٣٠٤(املنهاج، للنوو )، ١٨٦٢ر، ص (یثک ر ابنی)، تفس٤/١٩٥٣(املفهم، للقرطبى (
 نـد برخـی ازک ه مدارسـه علـم اقتضـا مـیکـپندارنـد  شتر مـردم مـییبر خالف آنچه ب

شـود فقـط  ص مییصورت فرد حرد، در آن یایش بیھا در برخی مسائل پ و جدل ھا کشمکش
نـد و کنی ینشـ ند از نظرش عقبکبه خاطر خشنود ساختن نفسش طرف مقابل را مجبور 

 .رو حق باشد ار سازد و دنبالهکت را آشیه بخواھد حق و واقعکنیروز گردد، نه ایبر او پ
ش و کشـمکد یـنه علمی بایه در زمکن است یشود ا ده مییث فھمیل حدکآنچه از 

ن به علما احترام گذاشته و به مقامشان ارج نھاده شود، حتـی ید. ھمچنشو کجدل تر
د مزاحم یی از علما در خواب باشد به خاطر احترام گذاشتن به مقام علمی او، نبایکاگر 

ت ادب، یـر آن و به خاطر رعایضه نماز و نظیرد، مگر برای انجام فرکدار یاو شد و او را ب
د زد. اضافه بر آن، در یند نبایایه برای نماز به مسجد بکنیشان را برای ایھا حتی دِر خانه

 .د نشستیت ادب بایمحضر اھل علم با نھا
د بـه یـن دو نفر بایش و اصالح بکشمکه برای فرو نشاندن کنیث ایگر حدیمفھوم د

 .زودی اقدام شود. خداوند داناتر است
 .مت مشخص نشدن شب قدرکح کنھم: در
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ج یه، وتخری(متفق عل .»ار برای شما بھتر باشدکن ید است ایام«فرمود:  صامبریپ
 آن گذشت).

ه فـرد کـطلبـد  ن را مـییـن شب قـدر، ایعنی بھتر بودن مشخص نشدن زمان معی
س اگر زمـان آن کند. برعکداری  ا دھه آخر آن را شب زندهیدار تمامی ماه رمضان  روزه

 ).٤/٣١٤ یالبار(فتح  رد.ک ام مییدار فقط در آن شب ق شد روزه ن میییتع
نـدگان آن در تمـامی یه جوکـشـود  ق شب قدر، سبب مییمشخص نبودن زمان دق

شـتری یافتن آن را دارند، در جستجوی آن تالش فراوان و عبادت بید دریه امکاوقاتی 
سـب کشود و پاداش فراوانی بـرای خـود  شتر مییجه عبادت آنان بیانجام دھند. در نت

تفـا کام ھمـان شـب ایـدانستند، فقط بـه ق ق آن را مییدق نند، اما اگر افراد زمانک می
ق آن نامعلوم باشد تـا در تمـامی یه زمان دقکرده کمت الھی اقتضا کردند. ولی حک می

نند و در دھه آخر رمضان تـالش دو کام یماه رمضان در جستجوی آن شب، عبادت و ق
اف کـدر دھه آخر رمضـان در مسـجد اعت صامبر خداین پیچندان شود. به خاطر ھم

 نشسـتند. اف مـیکرد. سپس بعد از او ھمسرانش اعتکه وفات کنشست تا ھنگامی  می
 ج آن گذشت).یه، وتخری(متفق عل

امًال کـبست و خود را  مر ھمت میک صامبرید پیرس ھرگاه دھه آخر رمضان فرا می
انش را ھم (برای عبـادت) رد و ھمسرک داری می رد و شب زندهک برای عبادت آماده می

 ج آن گذشت).یه، وتخری(متفق عل .ردک دار مییب

ل یحجـر اسـت، امـا چـون تفصـ ن ابـنیشیگفتار او گرچه در معنا ھمانند گفتار پ(
ر، ص یـثک ر ابـنی(نگـا: تفسـ ).ردمکـانش یـنجا بیفراوانی ھمراه با استدالل دارد، در ا

١٨٦٢.( 
 .دھم: ماندگاری شب قدر و بر نداشتن آن

رفـع معرفـة ليلـة القـدر لتالحـي «حش بابی را به عنـوان یتاب صحکامام بخاری؛ در 

ن یـرده است. اشاره به اکد یمق »معرفة ليلـة«رده است. او رفع را به کگذاری  نام »الناس
شود و ھمچنـان  نده برداشته نمییچ وجه در حال حاضر و در آیه شب قدر به ھکدارد 

گاھیید بین قیماندگار است، آوردن ا ه بـاب را بـا آن کـثی اسـت یامل او از حدک انگر آ
رمضـان  ٢٥و  ٢٧، ٢٩ی ھا شـب شب قدر را در«ث آمده: یرده است و در آن حدکآغاز 

 ).٤/٣١٤ ی(فتح البار .»دینکجستجو 
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رد خبر شب قدر برداشته شد، بـه آنـان که به اصحاب اعالم کبعد از آن  صامبریپ
امبر دربـاره جسـتجوی یـنند. دسـتور پکن سه شب آن را جستجو یه در اکدستور داد 
ثی یح، شب قدر برداشته نشده اسـت. حـدیه بنا بر قول صحکن است یل ایشب قدر دل

واخر من الوتر من العرش األ حتّروا يللة القدر يف«: انگر آن استین آماده بیحیه در صحک
 ».رمضان

 .»دینکجو فرد دھه آخر رمضان جستی ھا شب شب قدر را در«
فرد دھـه ی ھا شب ه آن را درکداد  امبر دستور نمییشد، پ اگر شب قدر برداشته می

زی یـدر جستجوی چ -ه روشن است کھمان طور  -نند، چون کآخر رمضان جستجو 
 یطی(زاد المسـلم، عالمـه الشـنق سـت.یه برداشـته شـده و وجـود نـدارد، سـودی نک
٣/٢٠٢.( 

گاھی یث یحددر » رفع«لمه کن، مفھوم یبنابرا ق آن یـافتن از زمـان دقیعنی خبر آ
ر یثکر ابن ی(تفس لی برداشته شود.که شب قدر به طور کنیشب برداشته شده است، نه ا

 ).١٨٦٠ص 
ارانش امـر یـن شـب قـدر بـود، ھرگـز بـه یبرداشته شدن عـ صامبریاگر منظور پ

ار یده شـدن بسـیث و دیل فراوان از احادینند. با وجود دالکه آن را جستجو کرد ک نمی
ه شـب قـدر وجـود دارد و کـله بندگان صالح، علما اتفاق نظـر دارنـد یشب قدر به وس

 ).٤/١٩٥٢ املفهم. للقرطبي(. وسته تا آخرالزمان وجود خواھد داشتیپ
دار در شـب قـدر  ه، چند برابر شدن پاداش مسلماناِن شب زندهکن یده سخن اکیچ

ز ادامـه یی روز رسـتاخیو تـا برپـا ه الھی استیبخشش و ھد یک صبرای امت محمد
 .خواھد داشت

رده کـسـؤال  صامبریـا اسـتمرار آن از پیدرباره برداشته شدن شب قدر س ابوذر
مانـد، امـا  اند با آنـان مـی ه زندهکامبران است تا زمانی یا آنچه با پید: گفتم: آیاست، گو

ز مانـدگار یاخه تـا روز رسـتکـنیا ایـشـود؟  ردند، آن ھم برداشته مـیکه وفات کوقتی 
المسـند  ی(أحمـد فـ. »مانـد ز پابرجـا بـاقی مـییه تا روز رستاخکبل«ماند؟ فرمود:  می

٥/١٧١.( 
 .دن شب قدریازدھم: دی

 ».وقد رأيت� أسجد يف ماء وط�«: فرمود صامبر خدایپ
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 .»ردمک ان آب و ِگل سجده مییه مکدم یخواب د«
رد و مسجد پر از کدن یبارد آن شب آسمان شروع به یث گویراوی حد صدیابوسع

م رمضـان بـود. مـن بـه یکـست و یآن شب ب ،امبر جاری شدیآب در نمازگاه پ ،آب شد
نماز صبح را خوانـد، صـورتش پـر از آب و ِگـل  صامبریه پکدم، وقتی یچشم خودم د

 ).١١٦٧، ٢٧٦١مسلم  ٢٠١٨، ٢٠١٦ ی(البخار بود.

(متفـق  ».الوتر منها العرش األواخر فاطلبوها يف أرى رؤ�ا�م يف«فرمود:  صامبریپ
 ).١١٦٥. مسلم ١١٥٨ یه، البخاریعل

فـرد ی ھا شـب ت مطابقت دارد، پـس آن را دریه خواب شما با واقعکده دارم یعق«
 . »دینکدھه آخر رمضان جستجو 

ح آمده: در ھفت شب آخر رمضان، شب قدر در خـواب بـه یث صحین در حدیھمچن
ه کـده دارم یـعق«امبر گفتند. فرمود: ینشان داده شد. به پ صامبریپ ارانیمردانی از 

ت مطابقت دارد و شب قدر در ھفت شب آخر رمضان قرار دارد. ھر یخواب شما با واقع
. »نـدکابد، در ھفـت شـب آخـر رمضـان آن را جسـتجو یخواھد آن را در ه میکسی ک

 ).١١٦٥. مسلم ٢٠١٥ یه، البخاری(متفق عل
درباره ده شب و ھفـت شـب آخـر رمضـان، بـرای  صامبریموده پن فریتوان ب می

ی از یکـد. اگـر یـنکرد: آن را در دھه آخر رمضان جستجو کجستجوی شب قدر جمع 
 ).١١٦٥ار را نتوانست، حداقل ھفت شب آخر را از دست ندھد. (مسلم کن یشما ا

ط ر اسـتنبایـان شـد مطالـب زیـه درباره شـب قـدر بکخواننده گرامی، از مطالبی 
 : شود می

رد، سـپس آن خـواب یـگ افتن شب قدر، گاھی در خواب انجام مـییدن و درید -١
امبر در آن شب یه پکشود، ھمچنان  داری محقق مییھمچون روشنی روز در ب

داری یـنـد. در بک ان آب و ِگل سجده مییه صبح آن شب در مکد یدر خواب د
 ردند.کده بود محقق شد و اصحاب ھم آن را مشاھده یھم آن چه د

استناد به خواب برای اثبات شب قدر در دھه آخر رمضـان، در واقـع اسـتدالل  -٢
ح یتـرج صامبریار موجود است. پس با قاعده شرعی مخالفتی ندارد. پکبرای 

ه بعضـی از که شب قدر در دھه آخر رمضان جستجو شود و آن با خوابی کداد 
ه کـن گونه نبود ید. اده بودند موافق شیدرباره شب قدر د ھا شب ارانش در آنی
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د شـب قـدر یند و بگوکمی را اثبات کبه خاطر خواب آنھا بخواھد ح صامبریپ
د در دھه آخر رمضان جسـتجو شـود. یاند، فقط با دهیه آنان دکبه خاطر خوابی 

چ یه شب قدر در دھـه آخـر رمضـان موجـود بـود. ھـکن گونه نبود؛ بلیھرگز ا
 .دندید ا نمییدند ید ه آنھا آن خواب را میکتفاوتی نداشت 

ح داد. یخواب آنان را درباره اثبات شب قـدر تـرج صامبریه پکن یده مطلب اکیچ
ه دربـاره کـاند، مانند خوابی  رار شدهکگری ھم تیی در مسائل شرعی دیھا خواب نیچن

 ).٤/٩٥٥ املفهم، القرطبي( ده شد.یر آن دیاذان و مسائلی نظ
ه از نظـر کـدن شب قدر در خواب توسط بعضی از بندگان صالح امری است ید -٣

دن آن در خواب توسط بعضی از اصحاب یه دکشرع اثبات شده است، ھمچنان 
 ده است.یبه اثبات رس

 : باره مختلف است نینظر علما در ا: پاسخ
نـور ه کشود  ده مییشوند. گفته شده: د ده مییز در حال سجده دیگفته شده: ھمه چ

ده ی. گفته شده: سالمی از جانب فرشـتگان شـنیکتابد، حتی در جای تار در ھمه جا می
 .دن آن موفق شودیه برای دکسی است کشود. گفته شده: نشانه آن قبولی دعای  می

. ستندیدن شب قدر شرط نیھا برای د دام از آن نشانهکچ یبنابر نظر طبری؛ وجود ھ
 ).٤/٣١٣ ی(فتح البار

ه خـدا کـسـی کی دارد و از فرزنـدان آدم، یھـا است: شب قـدر نشـانهنووی؛ گفته 
اخبار بندگان صـالح بـر اثبـات  ث ویند. احادیب بخواھد، ھمه ساله در رمضان آنھا را می

ه کـاند، تا حـدی  دهیاد دیبندگان صالح آن را ز  هکنیا نند. وک دن شب قدر داللت میید
 ).٨/٣٠٦ ی(المنھاج، النوو ست.یقابل شمارش ن

العـاده  ارھـای خـارقکداری برخی از یه در آن شب در حالت بکن یده مطالب اکیچ
دن یـشـوند. امـا د دن آنھا مـییه بعضی از بندگان صالح موفق به دکشوند  مشاھده می

ست. بـه ھـر حـال یلت شب قدر شرط گرفته نیافتن فضیارھای خارق العاده برای درک
ا خوا ب یداری یدر ب -نند که بر وجود آن داللت کی یھا شب قدر وجود دارد، چه نشانه

 .ده نشوند. خداوند داناتر استیا دیده شوند، ید
 د؟ یگران بگویا خبر آن را به دیند آیه شب قدر را ببکسی ک: پرسش

خواست زمان  امبر مییه پکر شد کتر ذ شیه پکثی یآنچه بعضی از علما از حد: پاسخ
ن یش دو نفـر خبـر آن برداشـته شـد، چنـکشـمکد و به خاطر یق شب قدر را بگویدق



 ١٢٣ مربوط به آن مهم فصل پنجم: احکام روزه و مسائل 

  

 : هکاند  ردهکاستنباط 
بپوشاند و افشا  ند، سّر آن راک دا مییدن شب قدر را پیق دیه توفکسی کسنت است 

ن زمـان آن بـه یـیدربـاره تع  هکـ ردکامبرش مقرر یه خداوند برای پکنیل ایند، به دلکن
امبر اسـت. سـنت یـروی از پیـامـل در پکگران خبر ندھد. رستگاری و سعادتمندی ید

اسـت. » اتیالحلب«ر در یبکی کن استنباط امام سبی(ا ند.کار نکاست سّر آن شب را آش
 رده است).کن نقل ی) چن٤/٣١٥حافظ ابن حجر در الفتح (

دام است؟ و راز کشتر خوانده شود، یه مستحب است در شب قدر بکی یدعا: پرسش
  ست؟یی برای گفتن آن دعا چیو رمز راھنما

ند کشتر دعا یمستحب است بنده در تمامی لحظات زندگی و تمامی اوقات، ب: پاسخ
فـرد آن ی ھا شـب ند. در دھه آخر رمضان به خصـوص درکار دعا یو در ماه رمضان بس

 .اد بخواندیدعا ز
ن یـه در شـب قـدر اکفرد آخر رمضان است. سنت است ی ھا شب ی ازیکشب قدر 

مَّ «: دعا خوانده شود نِّ أَللَّهُ فُ عَ وَ فَاعْ فْ عَ ِبُّ الْ وٌّ حتُ فُ  .»يإِنَّكَ عَ
: ی بخـوانم؟ فرمـود: بگـویابم، چـه دعـاید: اگر شب قدر را دریامبر پرسیشه از پیعا

َعْفَو فَاْ�ُف َ��ِّ «
ْ
ِبُّ ال

ُ
للَُّهمَّ إِنََّك َ�ُفوٌّ حت

َ
ث را ی). حـد١٨٦٢ر، ص (یـثک ر ابـنی(تفسـ .»أ

عفـٌو «) آورده است. ترمذی با لفـظ ٦/١٨٢ی از مسند از جمله شماره (یاحمد در جاھا
 ح است).یث حسن صحین حدیه اکرده و گفته کت ی) روا٣٥١٣به شماره (» ٌم یرک

ای و گذشت و بخشـش را دوسـت داری،  ننده و بخشندهکار گذشت یا، تو بسیخدا«
 .»پس مرا ببخش

به مسلمانان برای طلب عفو و بخشش از خداوند متعـال، بعـد از  صامبریدستور پ
دھـه آخـر رمضـان، بـرای انجـام ی ھا شـب ریه با تمام توانشان در شب قدر و ساکآن 

ه کـی است یارھاکگاه واال و انجام یدن به جایانگر انتخاب رسینند، بک عبادت تالش می
ند، امـا بـا تمـامی تـوانش یب نمیت سازگار ھستند، گرچه فرد شب قدر را یبا مقام انسان

 سطوع البدر بفضائل ليلة القدر،( ند.ک ل آن عبادت مییسب فضاکدن به آن و یبرای رس
 ).١٧٩م الحازمی، ص یابراھ

ا شـامل یداراِن شب قدر وعده داده شده، آ ه به شب زندهکپاداش مشخصی : پرسش
ه کـشـود  سانی میکل ا فقط شامینند، ک ام مییه در آن شب قکشود  سانی میکتمامی 
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 شوند؟  افتن آن موفق مییدن و دریبرای د

يماناً واحتساباً ُغفر هل مـا تقـدم مـن إمن قام يللة القدر « فرمود: صامبریپ: پاسخ
 ج آن گذشت).ی(تخر .»ذنبه
نـد تمـامی کام یـن و طلب اجر از خدا، قیقیمان و یه در شب قدر از روی اکسی ک«

 »شوند میده یاش بخش گناھان گذشته
 یه، البخاری(متفق عل .»من يقم يللة القدر فيوافقها ايماناً واحتساباً غفرهل« فرمود:و 

 ).٧٦٠. مسلم ٣٥
ام یـافتن شـب قـدر قین و طلب اجر از خدا، برای دریقیمان و یه از روی اکسی ک«

 .»شود ده مییام او) موافق با آن شب باشد، بخشیند و (قک
يماناً واحتساباً، ثّم ُوفّقت هل، غفر هل ما تقـدم إفمن قامها ابتغاءها « ن فرمود:یھمچن

 ).٥/٣١٨المسند  ی(أحمد ف ».من ذنبه وما تأّخر
نـد، کام ین و طلب اجر از خدا برای طلب شب قدر قیقیمان و یه از روی اکسی ک«

 .»شوند ده مییاش بخش ندهیافتن آن موفق شود، تمامی گناھان گذشته و آیسپس به در
فقت لـه«و  »فيوافقها«د یق ن اسـت یـا به معنای ایاند، آ ر شدهکث ذیه در احادک »ثمّ وُ

ا یـند؟ یب العاده می ارھای خارقکشود و  داری پرده از چشمان فرد برداشته مییه در بک
ل، یـح دادن دلیق ترجیا از طریبرد؟  ھای آن شب، به وجود آن پی می با شناختن نشانه

ه کـنیا ایـنـد؟ ک می کر آن است، شب را دریا نظی ٢٧ه معتقد باشد شب کن یل ایاز قب
 ه آن شب قدر است؟ کام او موافق با آن شب باشد؛ گرچه نداند یق

 -رحمھما الّله -حجر   باره، ھمان نظر دو امام بزرگوار: نووی و ابن نیقول ارجح در ا
نـد. کام یـو در آن ق ه شب قدر استکنیعنی دانستن ای» موافق بودن«است. منظور از 

ارھـای کدن یـابـد و دی ه وعده داده شده دست میکام به ھمان پاداش بزرگی ین قیبا ا
ه کـسـی ندانـد کن حتی اگر یست. بنابرایابی به پاداش شرط نیالعاده برای دست خارق

دن آن موفـق ھـم یـند و بـه دکام یشب قدر است و در آن شب برای جستجوی قدر ق
نجـا دربـاره بـه دسـت آوردن آن پـاداش یرد. اما صحبت ایگ مینشود، ھمان پاداش را 

ده شدن گناھـان گذشـته و یعنی بخشیه وعده داده شده است، کنی است یبزرگ و مع
ن جھـت طلـب آن یقیمان و یه از روی اکشود  سی حاصل میکن پاداش برای ینده. ایآ

امـا بـه دسـت ان شود، یش نمایرامت، شب قدر ھم براکق یند، گرچه از طرکام یشب ق
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ھا بستگی ندارد  العاده دن خارقیرده، به دکام یه قکسی کآوردن پاداش شب قدر برای 
ام شـب اسـت، چـون یـداری در قیـه مھـم اسـتقامت و پاکشود، بل و به آن اعتماد نمی

ام یه از جانب خدا در حق قکنیار دشوار و محال است، مگر ایام شب بسیاستقامت در ق
رامت است کالعاده گاھی  العاده، چون خارق ود، بر خالف خارقرامتی ارزانی شکننده ک

ای فضل او شد تـا در ید جویو گاھی فتنه. فضل و رحمت خداوند گسترده است. پس با
 .دیایت به بار بیھای مختلِف عبادت موفق نهیزم

دن یـل دیـزی از قبیـدارانی در آن شب جز انجـام عبـادت بـه چ چه بسا شب زنده
ه کـن یـابد، بـدون ای العاده دست می گری به خارقیابند، ولی دی نمیالعاده دست  خارق

شـود، بھتـر و برتـر اسـت.  ه به انجام عبادت موفق مـیکسی کعبادتی انجام دھد، اما 
) ٤/٣١٣حجر؛ در فـتح البـاری ( ه ابنک(خالصه معنای مبحثی را  خداوند داناتر است.

 ردم).کمی تصرف نقل کرده با کان یب
ه برای طلب آن شب کدارانی  ه شب زندهکشود  ده میین فھمیه چناز مطالب گذشت

 : اند بر سه گروه ھستند ردهکام یق
نـد، بـدون ک داری می ه با انجام عبادت در آن شب، شب زندهکداری  شب زنده -١

 .شود ه بداند شب قدر است، به او پاداش بزرگی داده میکن یا
نـد، در ک داری مـی زنـده ه در آن شب با انجام عبـادت، شـبکداری  شب زنده -٢

شف شود. کای  العاده ش خارقیه براکنیداند شب قدر است، بدون ا ه میکحالی 
عنـی بخشـش ی -ه در آن شـب وعـده داده شـده کـن فرد به ھمان پاداشی یا

 .ابدی دست می -تمامی گناھان 
ن و طلب اجر از خدا با انجام یقیمان و یه در آن شب از روی اکداری  شب زنده -٣

شناسـد آن، شـب قـدر  داند و مـی ه میکند، در حالی کداری  عبادت شب زنده
شود و بـه  ان شود، به او پاداش بزرگی داده مییش نمایاست، سپس آن شب برا

ابد و تمامی گناھـانش ی ه در آن شب وعده داده شده دست میکنی یپاداش مع
 -ا خـواب یداری یدر ب -دن آن شب یمت دراکن به یشوند. ھمچن ده مییبخش

 .دھد ه بخواھد میکسی کن فضل و نعمت خداست. به ھر ید و ایآ ل میینا

 .یا صدقه فطر زکات -۱۶
ه کـاری را کـداران منـت نھـاده، چـون انجـام  ان ماه رمضان بر روزهیخداوند در پا
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رده است. با کشان است، بر آنان مقرر یننده نعمتش به اکامل کگرداندن و  کله پایوس
ھـا و  ییگـو ھـودهیو ب ھـا لغزش نـد وک داری آنان را قبول می انجام آن روزه و شب زنده

ازمندانشان را در روز یبرد و ن ن مییخته است، از بیه با عبادتشان در آمکی را یھا دشنام
ار، مسـلمانان کـن یـا ند. با انجامک از میین ردن بیکی ید فطر) از گدایزه (عیگرفتن جا

دارنـد و ثروتمنـدان و  گر را دوسـت مـییننـد و ھمـدک ت مـیکگر حریدوشادوش ھمد
 .نندک ت میکشوند و برای خشنودی خدا حر دل می یکازمندانشان با ھم ین

ن گونـه یاندازد، بـد داران می ن صدقه سرور و خوشحالی را در دل روزهیخداوند با ا
ات کـن صـدقه ھمـان زیگرداند. ا سر میین ماه بزرگ میاش را از آنان در ا ه خشنودیک

گـذاری اسـالمی و  ای بر عظمـت قـانون م است اما نشانهکفطر است. گرچه مقدار آن 
 .مال آن استک

ان رمضـان، یـردن در پاکه با افطار کده شده ین اسم نامیات فطر به خاطر آن به اکز
 ).٣/٤٣٠ ی(فتح البار گردد. واجب می

بر  -ه روزه رمضان فرض شدکسالی  -را در سال دوم ھجری  ات فطرکز صامبریپ
ا یـا بزرگ، آزاد ی کوچکا زن، یات فطر بر تمامی مسلمانان مرد کرد. زکمسلمانان فرض 

ه کـسانی کشتر از غذای خود و ید بیه در شب و روز عکا مسافر، در حالی یم یبرده، مق
 .نفقه آنان بر او واجب است داشته باشند، فرض است

شـود.  د فطـر) واجـب مـیین روز رمضان (شب عیافتن غروب آخریات فطر با درکز
شـان  ه نفقه آنان (از مسلمانان) بـر عھـدهکسانی کمسلمانان از جانب خود و از جانب 
ات فطـر کـازمنـد) زین نیار و والـدکازمنـد، خـدمتیواجب اسـت (ماننـد: زن، فرزنـد ن

 دھند. می
لـو و ھفتصـد گـرم) از غـذای معمـولی کیصاع (در حدود دو  یکمقدار آن معادل 

ی ین غذاید به چنیازمندان در روز عیباشد؛ چون ن ند، میک ه در آن زندگی میکشھری 
 .افت آن ھستندیعالقمند و منتظر در

ای است به اندازه چھار مد، ھـر  مانهیپ -رود  ار میکر و مؤنث به کبرای مذ -الصاع 
ر آن یصاع از گندم خوب و نظ یک. پس  -مشت شخص متوسط  -مشت است  یکمد 

گـرم  ٦٧٥شوند، داده شود. ھر مد معادل  اری خورده مییه در حالت اختکاز حبوباتی 
 ) است.٢٧٠٠لو و ھفتصد گرم (کیبًا دو یاست. پس ھر صاع تقر

د و بـه او یآ ات فطر بدھد، برای او صدقه به شمار میکشتر از آن ھم زیاگر مسلمان ب



 ١٢٧ مربوط به آن مهم فصل پنجم: احکام روزه و مسائل 

  

 ).١/١٤٢ یلیوھبه الزح الفقه اإلسالمي وأدلته.( شود. یپاداش فزونتری داده م

ات نام برده است: خرما، جـو (َسـْلت کچھار نوع از غذاھا را برای دادن ز صامبریپ
 .شمشکو  کشک ،دیآ ه نوعی جو است، جزو آن به شمار میک

ه کـ) آمـده ٣/٤٣١الباری،  ت ابوداود و نسائی (فتحیای جو است. در روا (ُسْلْت گونه
د: از ماسـتی یـ، ازھـری گوکشـک» اقط(«توان به عنوان صدقه فطر داد).  ُسْلت را می
شـود و آبـش  ختـه مـییسه رکیاش را نگرفته باشند. ماست در  رهکه کشود  درست می

 ).یومیرود تا سفت شود. المصباح، للف می
د بعـد از یـرده است. انسـان مسـلمان باکزمان پرداخت آن را مشخص  صامبریپ

د یـش از رفتن مردم برای نمـاز عید و پیفجر صادق (بعد از نماز صبح) در روز عطلوع 
ده است. (چون یات مستحب و پسندکن وقت برای دادن زیند. اکات فطر را پرداخت کز

گـران ین روز در شـادی و سـرور بـا دیـافـت آن در اید است و مستمندان با دریروز ع
 یـکش انداختن آن، یطول ماه رمضان و پات فطر در کشوند)، اما پرداخت ز می یکشر

د یـر انداختن آن از نماز عیز است، ولی به تأخید فطر، جایشتر مانده به عیا بیا دو روز ی
ر آنھـا. یـب بودن مسـتمند و نظیه عذر داشته باشد، مانند غاکسی کروه است، مگر کم

ه از دادن کـر آن ھـدفی یه در تأخکروه است کات فطر به خاطر آن مکر پرداخت زیتأخ
د یـردن در روز عکی یاز گرداندن او از گداین ردن مستمند و بیکه خوشحال ک -ات کز

 رود. ن مییاز ب -است 
ه کـات فطـر کـز  ام مربـوط بـهکن برخی از مطالبی بود درباره احیخواننده گرامی، ا

 -است. آن را به طور خالصه   دهیرده و بخشکه یعت اسالمی آن را به مسلمانان ھدیشر
ب یـادلـه آن را بـه ترت کنیردم و اکان یب -م یوتاه گوکخواستم سخن  ه میکنیبخاطر ا

ان یـتـاب اسـت، بـه پاکان یـه پاکـن فصل را یادله، مباحث ا  نیان اینم و با بک ان مییب
ردن به آن، به من و شما سود که با فھم آن و عمل کخواھم  برم. از خداوند منان می می

 .برساند

فـث وطعمـة  صفرض رسـول اّ� « -١ ز�ة الفطـر طهـرة للّصـيام مـن اللّغـو والرَّ
، و بـه شـرط ١/٤٠٩م ک، الحـا١٨٢٧، ابـن ماجـه ١٦٠٩(أبـوداود  .»للمساك�

رده و آلبـانی در االرواء کـد ییح دانسته است. ذھبی آن را تأیبخاری آن را صح
 ث را حسن دانسته است).ی) حد٣/٣٣٢(
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شـدن روزه از  کای باشد برای پا لهیرد تا وسکات فطر را فرض کز صرسول خدا«
 .»ی باشد برای مستمندانیاند) و غذا ختهیه با روزه آمکھوده و دشنام (یارھای بک

 من تمر  ص فرض رسول ا�َّ « -٢
ً
 من شـع�، ىلع العبـد أز�ة الفطر، صااع

ً
و صااع

واحلّر واذلكر واألنىث والصغ� والكب�، من املسـلم� وأمـر بهـا أن تـؤّدى قبـل 
 ).٩٨٤. مسلم ١٥٠٣ یه، البخاری(متفق عل .»ىل الّصالةإانلاس  خروج

لو و ھفتصد گـرم) کیصاع (دو  یکرد. کن فرض یات فطر را چنکز صرسول خدا«
و بزرگ،  کوچکصاع از جو، بر ھر فرد مسلمان آزاد و برده از مرد و زن،  یکا یاز خرما 

 .»پرداخت شودد فطر) یه قبل از رفتن مردم برای نماز (عکو دستور داد 
صـاع  یـکا یـصـاع جـو،  یکا یی کصاع خورا یکد: ما یگوس د خدرییابوسع -٣

 م.یـداد ات فطـر مـیکشمش، به عنوان زکصاع  یکا ی کشکصاع  یکا یخرما، 
 ).٩٨٥. مسلم ١٥٠٦ یه، البخاری(متفق عل
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 صامبریـرت و روش پیمـال سـکن یقت روزه و مصالح آن و ھمچنـیان، حقیدر پا
 : شود ان مییب

 روی ازیـداری، بازداشـتن نفـس از پ ه ھـدف از روزهکـم؛ گفت: از آنجا یامام ابن ق
و متعادل سـاختن لفت گرفته نس و اُ ه به آن اُ کی است یزھایدن آن از چیو بر ھا شھوت

ه در آن اوج سـعادت و نعمـتش کزی یروھای شھوانی آن است تا برای جستجوی چین
زه کیاش پا ه با آن زندگی ابدیکزی یرفتن و انجام دادن چیاست، آماده شود و برای پذ

 .گردد، آماده شود و مییکو پربار و ن
اھد ک آن می ییند و از تندخوکش شی و خشم نفس را میکگرسنه و تشنه ماندن، سر

ت کـھـای نفـوذ و حر انـدازد، راه ھای گرسنه مستمندان مـی مکاد شیر و کو آن را به ف
ت طبـق کـند و اعضای بـدن را از رھـا شـدن و حرک طان را در درون بنده تنگ مییش

رساند باز  ب مییا و آخرت به آن آسیه در دنکی یزھایعت به دنبال چیزه و طبیفرمان غر
نـد و ک رونـی را مھـار مـییروھای داخلی و بیشی تمامی نکو سر دارد و تمامی اعضا می

له یان و وسـیـان و سپر جنگجویند، چون روزه لگام متقک نفس را با لگام روزه مھار می
ھـا  عبادت ریان سـایـاران و مقربـان درگـاه خداسـت. روزه در مکـویکب اخـالق نیتھذ

ا وجود یودن، احتمال ربه خاطر علنی بھا  عبادت ریمخصوص خداوند است، چون در سا
 .ن احتمال منتفی استیدارد، اما در روزه، چون عبادت پنھانی است. ا

دنی فقط بـه خـاطر معبـود یشھوت و غذا و نوش کدار اعم از تر ارھای روزهکتمامی 
 .است

ح یی نفس فقط به خـاطر خـدا و تـرجھا لذت ھا و خواسته کروزه عبارت است از تر
ن بنـده و خـدا یھای خود. روزه عبـادتی پنھـانی بـ خواستهخشنودی و محبت خدا بر 

باطـل  کنـد. گـاھی بنـدگان از تـرک دا نمـییـس جز خدا از آن اطـالع پکچ یاست. ھ
دنی و یدار غـذا و نوشـ ه روزهکـن یـنند، امـا اک دا مییھای ظاھری روزه اطالع پ نندهک

چ یه ھـکـاسـت  رده، امریک کت اطاعت از او تریشھوتش را فقط به خاطر خدا و به ن
 .قت روزه استیت خالصانه برای خدا) حقیابد. آن (نی س از بندگان از آن اطالع نمیک
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روھای باطنی دارد و آنھا را به طـور یر شگرفی در حفظ اعضای ظاھری و نیروزه تأث
ره شـوند، یـروھای باطنی چیه اگر بر اعضا و نکی یزھایختن با چیآوری از در آم شگفت

ه بـه سـالمتی و کـارزشـی را  ارھای پست و بـیکند. ک نند، حفظ میک آنھا را فاسد می
 .ندک رسانند، از وجود او دور می ب مییروھای باطنی آسیتندرستی ن

ه دستان شھوت از آنھا کند و آنچه را ک روزه سالمتی قلب و اعضای بدن را حفظ می
اری دھنده برای یو  نندهک کمکن یگرداند. روزه بزرگتر اند، دوباره به آنھا باز می ربوده

َها ﴿ :دیفرما ه خداوند میکدن به تقواست. ھمچنان یرس ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ْ ُكتَِب  �َّ َءاَمُنوا

َيامُ ٱَعلَۡيُ�ُم  ِينَ ٱَكَما ُكتَِب َ�َ  لّصِ . ]١٨٣[البقرة:  ﴾١٨٣ِمن َ�ۡبلُِ�ۡم لََعلَُّ�ۡم َ�تَُّقونَ  �َّ
 (ترجمه آن گذشت).

. مسـلم ٧٤٩٢، ١٨٩٤ یه، البخـاریـ(متفـق عل .»جنّـةالصـوم «فرمود:  صامبریپ
١١٥١.( 

ی ازدواج ندارنـد، بـرای یند و تواناک شی میکه شھوتشان سرکسانی کبه  صامبریپ
نترل شھوت کرند و روزه را سپری (وجاء) برای یه روزه بگکنترل شھوت دستور داده ک

 .نفس قرار داده است
انـات کی و امیه تواناکدام از شما کھر  ای گروه جوانان،«ث اشاره دارد: ین حدیبه ا

له) ین (وسـینترل نفس (شھوت) بھترکپوشی و  ند، چون برای چشمکدارد پس ازدواج 
رد، چـون سـپری اسـت یه روزه بگکند، بر او است کتواند ازدواج  ه نمیکسی کاست و 

ن یحیث در صـحین حـدیـا(. »نـدک ه او را از افتادن در دام شھوت نفس حفظ مـیک(
 ).شده است تیروا

رو مشـھود  انهیھای متعادل و م ھای سالم و فطرت ه مصالح روزه برای عقلکاز آنجا 
له نگھـداری یی به آنان و به عنوان وسیکاست، خداوند از روی مھرورزی به بندگان و ن

 رده است. کی نفس، روزه را بر آنان فرض ھا شھوت نترل آنان از گناھان وکو 
له بـرای ین وسـیتـر ره و بـزرگین سیتر املکزه گرفتن، امبر در رویرت و روش پیس
گاھی ب ن آن برای جسم و روح و روان است.یتر ابی به ھدف و آسانیدست شتر ی(برای آ
 مراجعه شود). ٢/٢٨ر العباد، ص (یتاب: زاد المعاد فی ھدی خکبه 

گردانـد، ام روزه موفق کم برخی از احیآوری و تنظ ه خداوند مرا به جمعکبعد از آن 
قـت یان حقیـه در بکـی یام. پس در ھر جـا ار بردهکن راه به یمن ھم تمام توانم را در ا
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ه از کـو در آنجـا  ،ام، از فضل و نعمت خدا اسـت ردهکام و حق مطلب را ادا  موفق شده
ه اھل کام، از خوانندگان گرامی، آنانی  ردهکام و حق مطلب را ادا ن قت واماندهیان حقیب

ردن اخـالص کـحت یانـد و در نصـ صین حـریت از دیبه پاسداری و حما علم ھستند و
ب ھسـتند، لغـزش مـرا اصـالح یـطلبنـد و در گفتارشـان اد دارند و رضای خدا را مـی

ار، بـر ارزش کـن یای بنوشانند و با ا ش به ما جرعهیای علم و فقه خویبگردانند و از در
 .ندگرد یکند و در اجر و پاداش آن با من شریفزایتاب بک

ام برای رضای خودش خـالص  ه نوشتهکخواھم آنچه را  ان از خداوند منان مییدر پا
ن یر مؤمنـان را سـنگیھای من و پدر و مـادرم و سـا ییکزان نیله آن میبگرداند، به وس

له من بـه مـردم سـود برسـاند. ھمانـا او شـنوا و یبگرداند، به من سود برساند و به وس
 .ننده دعاھاستکاجابت 

محة املهداة والنعمة ياألم ياهللاّ وبارك عىل عبده ورسوله سيدنا حممد النبوصىل  ، الرّ

ين.إاملُسداة وعىل آله األطهار وصحابته األخيار والتابعني هلم بإحسان  وآخر  ىل يوم الدّ

 دعونا أن احلمد هللاّ ربّ العاملني.
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