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  رمضـان الـمبـارك

 بسم هللا الرحمن الرحيم
  
  .»كما كتب على الذين  من قبلكم لعلـكم تتقـــــــون   يا ايها الـذين آمنو ا كتب عـليـكم الصـيام«

چهارده قرن  قبل پيامبر اسالم حضرت محمد صلى هللا عليه وسلم   )  183(سوره البقره : آيه 
  .»روزه بگيريد تا صحتمند شويد  (» صوموا  تصحـوا...  «اعالم داشت:

معده محل هر درد است : از پر خورى وخوردن   «پيغمبر اسالم با زيبای خاصی می فرمايد : 
جلو گيرى كنيد. اين عمل شما شفا ء  بخش همه  درد ها  وامراض  بشمار  غذانا مناسب

   » ميرود.
است  ، بلكه  علماى  حيوان  روزه نه تنها  در بشريت  مروج  ومعمولطبق روايات  تاريخی 

شناسى  بر اين  عقيده  اند   كه : حتى حيوانات  هم از روى غريزه خدادادگى  برخى از 
اوقات  روزه ميگيرند  . از جمله  حيوانات  درنده  از قبيل شير وپلنگ وببر ،  علما  ميگويند 

  خود دارى مينمايند.كه اين  حيوانات  در هفته  يك روز  از خوردن  هر گـــونه  غذا  
  روزه وصحت :

طب بشرى  امروز  بعد از چهادره  قرن متوجه  شد كه  روزه بسيارى  از امراض را  تداوى   
ومعالجه  مينمايد ،  بدين اساس  در بسيارى  از كشور ها  آغاز  به تاسيس  كلينك  هاى روزه  

   دارى  نموده اند.
انسان  تاثير ميگذارد  بلكه  موجب  زيبايى جسمى  روزه  نه تنها بر  روح  و روان  واخالق

   انسان  هم  ميگردد.
طب قديم  هم در زياتر از اوقات  مريضان خويش را  به امساك  از  پر خورى  منع نموده 

وبه اين امر معتقد  بود كه  تقليل در  پر خورى  مانع  دفع بسيارى از امراض در وجود انسان  
اين امر معتقد است  كه  امساك وروزه در جلوگيرى  بسيارى از  طب جديد هم  بر ميگردد.

كه ما مسلمانان  آنرا  به روزه    )رژيم غذاىى  گذاشتند  ( امراض موثر است صرف نام  آنرا 
  دوكتوران   روزه را  يكى از بهترين  عوامل صحتمندى  بشرى شمرده اند . مسمى  نموده ايم.

روزه بهترين  وسيله (دانشمند  فـرانسوى  مى گـويـد :پرفيسور د وكتور پوشر  -1
روزه  براى  صحت انسان است  ، روزه )براى  صحت  وسالمتى وجود انسان  بشمار ميرود 

بـراى  استراحت  معــده  ، روده  ومنظم كـــــردن  تر شحات  معدوى ودر نهايت  براى منظم 
لجه وتداوى است  كـه از آن فقير وسر مايدار ـؤثر ميباشد. روزه  معام ساختن  هاضمه   مفيد

  بطـــور مساويانــه  ميتواند  استفاده  بعمل  آرد. 
با روزه  گرفتن  قند در  جگر مى ريزد  وچربيهايى (داكتر الكسيس كارل ميگويد :       -2

كه در زير پوست  ذخيره شده  اند ، پروتين هاى عضالت  وغدد ، و سلولهاى   كيسه صفرا ،   
  )آزاد  شده  به مصرف تغذيه ميرسند . 



الـمبـارك رمضـان  

 

 

3 

معالجه با روزه  را  به شتشوى  احشا ء  تعبير نموده و  (    داكتر  ژان  فروموزان  : -3
ميگويد :  در آغاز  روزه ، زبان انسان  كمى  سنگين وبو دار  است  ...  كه بعد از سه  ، 

چهار روز  بوى زبان بر طرف ميگردد .  اسيد اوريك  ادرار  كاهش  مى يابد ، ودر نتيجه 
ى خارق العاده  رخ ميدهد  وهمه وجود انسان  براى انسان روزه دار  احساس  سبكى  وخوش

 )بسوى استراحت ميرود 
فـايده  بزرگ  كم خورى  وپرهيز  ازصرف     «  داكتر  تو مانيانس :  ميگويد : -4 

غذاها  ، در يك  مدت كوتاه  ،  آن است  كه ، چون  معده  در طول مدت  يازده ماه  مرتب  
روزه دارى  مواد غذاى شكم  خود را دفع  ميكند وهمين   پر  از غذا  بوده  ودر مدت  يك ماه

كـه براى  حل  وهضم  غذا  مجبور است كه مواد  صفراى خود را   )كيسه صفرا    (طور   
مصرف  كند ، در مدت  سى روز  تـر شحات  صفراوى  را صرف در  حل وهضم   غذاى  

هاضمه بدن  در نتيجه كم خورى  جهاز    باقى مانده وجمع  شده  در معده  بمصرف ميرسند.
 استراحت نموده ،وبه رفع خستگى مى پردازد .  

روزه  يعنى كم  خوردن  وكم  نوشيدن  در مدت معينى از سال  است وايـن  بهترين  راه  
براى  سالمتى  وجود انسان  بشمار ميرود . هم  طب قديم و هم طب جديد  بر اهميت اين امر  

  صحه  گذاشته است .
كـه بسيارى از ) كيسه صفرا( وزه براى  تداوى امراض  جهاز هاضمه  ، كليه   ،  كبد ر

امراض اين بخش   را حتى   با  دوا ها  نميتوان  معالجه كرد  ،  ميتوان آنرا  به  روزه تداوى 
 ومعالجه نمود .

روزه  بهترين  معالجه وتداوى بـراى امــراض  سو ء هــاضمه بوده ،  مــرض  مخصوص    
ميگردد  بهترين معالجه آن  همين ) زردى  (  »ير قان « كه موجب    )كيسه صفرا  (كبد 

روزه است  بخاطر اينكه    اين مرض   زيادتر از اوقات  به واسطه فعاليت بيش از حد   كبد 
وموجب خستگى كبد گرديده  كه  بــــــه اثر آن  كيسه صفر ا از فعاليت  مى  بوجود  مى ايد 

      »افتد  ونمى تواند  صفرا ء  را از خون  بگيرد . 
تعدادى زيادى  از امراض  روده كـــــه به اثر تخمير  غذا    داكتر گوئــل  پا ميگويد  : -5

  در روده ها بوجود مى ايد نه به اثر دوا بلكه  به اثر  روزه  بر طرف  ميگردد.
جسم در هنگام روزه  به جاى غذا  از مواد  داكتر الكسى سوفـــورين ميگويـــد : -  6

در نتيجه آن  مواد  فاضله وعفونى  كه  داخلى استفاده  كرده  وآنرا به مصرف ميرساند . كه
در جسم  تجمع ميكند   وبحيث ريشه  وخميره  بيمــارى مبدل ميگردد،  با گرفتن روزه از بين 

دكترالكسى    رفته ، وروزه  عامل  ريشه كن  شدن تعدادى زيادى از امراض بشمار ميرود.
  »داخل  پاك  ونظيف كرداند. سوفورين  ميگويد : بايد انسان  جسم خود را با  روزه  از 

هر انسان بايد درظرف  يك سال  مدتى   از خوردن     داكتر  كــارلـو معتقــــد است : - 7 
غذا  زياد جلو گيرى كند. زيرا   تدوام روزمره  غذا  موجب تكثر  وتولد  ودر نهايت موجب 
رشد  ميكروب  ها در وجود  انسان  ميگردد. كه  بــا احتياط  وكم خـورى  ميكروب ها در 
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معالجه در دفــع ميكروب ها در وجود  وجود انسان رو به ضعف وتقليل  ميروند .  وبهترين 
  .»انسان همان روزه است كه دين اسالم  براى سالمتى  وجود انسان  واجب گردانيده  است 

حتى  بسيارى از امراض  سفليس را تنها  ميتوان با روزه  وا داكتر رو :  ميگويد  : - 8 
   »مساك تداوى كرد. 

يك دوره روزه سى ويك روز است  « ميگويد :عالم  فيزيو لوژيست  » بنديك  «  - 9 
...در اين مدت  در تر كيب خون هيچ  نوع  اختالطى  به هم نرسيده  وآن نورى كه  در 

برخى  از روزه داران  مالحظه ميشود ، وآن حالت جوانى  ونشاط  كه   براى روزه داران   
  »رخ ميدهد عامل  همه آن روزه است . 

 يكتن از محققان  مشهور جهان در عر صه طب ميگويد :« اوتو بو خنگر  « -10
اكثر  امراض  حاد ومزمن را  ميتوان با  وسيله روزه  بهبود بخشيد   ويا حد اقل از شدت  « 

وى ميگويد :  در  هنگام روزه جسم  انسان  همه  مواد فاضله را جمع اورى  « آن  كاست . 
نو ساز بدن  به هنگام روزه فعال  مى گردند    نموده  وبه احراق آن مي پردازد ،  نيروهاى 

كلينك   «وبـه تصفيه  وتر ميم بافتهاى بــدن مى پردازد . مـدت  پنجاه سال كه  از تاسيس  
سپرى ميشود بيشتر  از پنجاه هزار  انسان  در اين  مـركز صحـى تنها با  »اوتو  بو خنگر 

  روزه  تداوى  ومعالجه گرديده اند .  :
      :دانشمند مشهور مصری» عبد العزيز  اسماعيل  پاشا   « داكتر  -  11 

 براى  معالجه از روزه  استفاده نموده است :  در حاالتی ذيل 
الف: در مورد اضطرابات مزمن  امعاء هنگامى كه مقرون  با تخمير مواد  زال ليه  ومواد   

جهت  نيا شاميدن آب  ميان دو ايــن موقـع روزه  ، مخصوصٱ از   نشائسته ىى باشد. در 
خوراك  وايجاد فاصله  طوالنى  نوبت  هاى غذا ،  عالج قطعى است  واين  خصوصيت در 

  مورد  ماه مبارك رمضان  صدق  كامل دارد.
ب  : هنگام  زياد شدن وزن  كه به اثر پر خورى  وتقليل حركت  بـــو جود مى آيد ، روزه  

افطار  واكتفا ء  به آب هنگام سحر  نسبت به  هر   معالجه مفيد  بـــا رعايت  اعتدال در غذا ،
 تر وموثر تر است .

  ج : جلوگيرى از  مــــــرض شكر . 
 د  : جــــلوگيرى از فشار خــــون  . 

  ه : جلوگيرى  از ا لتهاب  حاد ومزمن  كليه  ها  كه مقرون  با ترشح  وتورم باشد.
  توام با تورم  باشد. و : جلو گيرى از امراض قلب كه 

ز : جلــوگيرى  از التهاب ها  مزمن  مفاصل ،  بخصوص  كه توام  با امراض  چاقى  باشد 
تجارب نشان داده است  كه  با  كه اغلبٱ  در بين زنان  در سنين  چهل سالگى  بوجود مى ايد .

ستعمال  دوا گرفتن روزه  در جات اين مرض نسبت به ساير  معالجه هاى  برقى ، خونى وا
  ها ، واستعمال  تخنيك هاى پيشرفته  طب جديد ،   در وجود  انسان تقليل وتخفيف مى يابد .
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ميگويد  : چون تعدا د امــراض  بيشتر گـــرديده است مجبور هستم   :داكتر كارلـــو -12
را   از تداوى ومعالجه كه آنرا  پيامبر اسالم  در جزيرة  )اعـم از فقير وغنى   (همه انسان هـا

  ا لعرب  تشريع  نموده وبنام روزه  آنرا مسمى  ساخته است  ،   باخبر سازم .

      معـــالجه  امـراض  چشم :
در صورتيكه  انسان ، پرابلم  ها و ناراحتيهاى   : داكتر آندر پاسك  معتقد است  -13

از جمله ورم ها  ، ورم شبكيه ،  ورم  بافت ملتحمه  ، آب مرواريد وآب سبز   (وخيم  در چشم 
  مبتال  باشد . حتمٱ بايد  روزه گيرد .   )در چشم 

  روزه داراى چهار فايده  اساسى است :ميگويد :  »آلن مويل  «داكتر  -  14
  مانع تجمع مواد  سمى در بدن انسان ميگردد . -1 
   روزه  باعث ميگردد كه جهاز هاضمه بدن استراحت نسبى  يابد . -2  

   به وسيله روزه  بدن انرژى خود را  صرف  دفع  سموم در بدن  مينمايد.  -  3
     نيروى حياتى در بدن انسان تحريك يافته  وموجب تقليل مواد فاضله  در بدن ميگردد. - 4
  

      فــوايــد طبى روزه :
بصورت كل  جمعبندى  نماييم  ، فوايد  روزه  روزه ی در مورد فوايداگر نظريات اطبا ء  را 

  را از ناحيه طبى  بطور ذيل   ميتوان چنين خالصه وفورمولبندى  نمود :
فر مانتاسيون   روده ها  وبخصوص در هنگامى كـه ومزمن شدن ازاختالل جلوگيرى – 1

  را دچار  درد هاى شديد  مى سازد.وتخميرات معده  وروده ،   مريض  
  جلوگيرى  از چاقى  كه معموآل ناشى از پر خورى ميشود.   - 2
   جلوگيرى از فشار خون .  - 3  

  جلوگيرى از امراض  شكر  و قند  . -  4
از جمله ورم هـا  ، ورم شبكيه ،  ورم  بافت ملتحمه  ،  ( تداوى ومعالجه امراض  چشم   -  5 

   ) ز  در چشم آب مرواريد وآب سب
   جلو گيرى از امراض قلب كه  توام با تورم  باشد. - 6 

   جلوگيرى از التهاب ها ى مزمن  مفاصل ،  بخصوص  كه توام  با امراض  چاقى  باشد. - 7
  تداوى   اكثر  امراض  حاد ومزمن.  - 8
   ) كيسه صفرأ(تداوى امراض  جهاز هاضمه  ، كليه ،  كبد  -     9 
معالجه وتــداوى  امــراض  سو ء هـــاضمه  ،  مـرض  مخصوص  كبد ) كيسه صفرأ   -   10 

   ميگردد. )  زردى (   » ير قان « (  كــه موجب  
   پاكى نفس وتقليل جرايم .   - 12

: امار جـــرايم  ، قتل  وقتال  ونزاع   علما بدين باور ان که  بر اساس   تحقيقات   بعمل آمده
 ها   در ماه مبارك رمضان  در كشور هاى   اسالمى به قوس نزولى خود  ميرسد.
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 :فضيلت ماه مبارك رمضان
(رض )   ابوهريره  از در مورد فضيلت ماه مبارک رمضان در حديثی  

ابن آدم له إال لصيام، فإنه  كل عمل:« پيامبر صلی هللا عليه وسلم می فرمايد   : که است  روايت
لي ، وأنا أجزي به ، والصيام جنة ، فإذا كان يوم صوم أحدكم فال يرفث ، وال يصخب ، وال 

فم   يجهل ، فإن شاتمه أحد، أو قاتله، فليقل: إني صائم، مرتين، والذي نفس محمد بيده لخلوف
تان يفرحهما: إذا أفطر فرح الصائم، أطيب عند هللا يوم القيامة من ريح المسك، وللصائم فرح

» بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه 
  روزه  مگر  باشد، می  خودش  برای  دهد، می  انجام  انسان  که رفتاری  و  عمل  هر ( 
 از  روزه  . دهم می   پاداش  بدان  خود  من  و  باشد می  من   برای  آن  که  ،

جلوگيری   وگناهان  معاصی
فري  از  و  ناشايست  سخن  و  بدگوئی  از  باشد،  روزه  شما  از   يکی  هرگاه  پس  کند. می

  با  يا  ناسزاگفت  و  فحش  وی  به   اگرکسی  ورزد.  اجتناب  ، سفيهانه  رفتار  و  ادکشيدن
سوگ  . هستم  روزه  من  بگويد:  دوبار  بلکه  ندهد.  پاسخ  وی  به  ، برخاست  نزاع  به  وی
س بدانک  ند
م   پديد  روزه  اثر  در  که  دار، روزه  دهان  بد  بوی  ، است  او  دست  در  محمد  جان  که
 دار، روزه  . است مشک   رايحه  از  خوشبوتر  خداوند،  نزد  به  رستاخيز  روز  در  آيد، ی
 

دي  و  است  شادمان  بسيار  که  افطار،  بهنگام  يکی  ندارند:  ديگران  که  دارد  شادی  دو
) ( به  است  شادمان  اش روزه  نتيجه  از  کند می  مالقات  را  خويش  خدای  که وقتی  گری

  نسائی )  و  مسلم  و  احمد  روايت
الصيام جنة، فإذا كان  «:  است  آمده  بدينگونه  فوق  حديث  داود ابوو  بخاری  روايت  در  -

اتله، أو شاتمه فليقل، إني صائم،مرتين، والذي أحدكم صائما، فال يرفث، وال يجهل، فإن امرؤ ق
نفس محمد بيده، لخلوف فم الصائم أطيب عند هللا من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته 

  من أجلي.
و   و نوشيدنی  خوردنی  او  (...  الصيام لي، وأنا أجزي به، والحسنة بعشرة أمثالها

روزه   است  کرده  ترک  بدستورمن  بنا  را  خويش  نفسانی  آرزوی
برابر   ده  را   نيکی   هر  پاداش  و  دهم می  پاداش  بدان  خود  من  و  است  من  برای

  . )  دهم می
پيامبر صلی هللا عليه و   : که  است  روايت  عمرو  بن  عبدهللا  از همچنان در حديثی  -

رب منعته   ة، يقول الصيام أيالصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيام« فرموده است :   سلم
الطعام والشهوات، بالنهار، فشفعني به. و يقول القرآن: منعته النوم بالليل، فشفعني فيه فيشفعان 

«  
  می  شفاعت  رستاخيز  روز  در  خداوند،  فرمانبردار  بنده  برای  کريم قرآن  و  ( روزه

نف  آرزوهای  و  خوردنی  از  را  او  روز  در  من  پروردگارا  ای  گويد: می  روزه  کنند:
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در  من  گويد: می  کريم قرآن  و  بپذير  او  درباره  مرا  شفاعت   بنابراين   ام داشته  باز  سانی
  مرا  شفاعت  بنابراين  خواند، می  قرآن  شب  او  و  ام داشته  باز  خواب  از  را  او  شب  

پذيرد)  می  را  آنها  شفاعت  خداوند  و  بپذير  او  درباره
  . ) است   کرده روايت  را  آن  صحيح  سندی  با  احمد  امام  (
پيامبر صلی هللا عليه و   خدمت  به  من  : گفت که است  روايت  امامه   در حديثی ازابو  -

عل «فرمود:  او  برساند.  بهشت  به  مرا  که کن راهنمائی  کاری  به  مرا  : وگفتم  رفتم   سلم
عليك « ثم أتيته الثانية، فقال:   »وم فإنه ال عدل له يك بالص
 باری  سپس   رسد، نمی  آن  بپای  عملی  هيچ  چه  ، بگيری  روزه  که باد،  تو  بر»( بالصيام

بگيری .)   روزه  بادکه  تو  بر  فرمود:  که رفتم  او  حضور  به  ديگر 
  . ) است  دانسته    صحيح     را  آن  او  که حاکم  و  نسائی  و  احمد  بروايت  (
فرموده است :     پيامبر صلی هللا عليه و سلم  که است  روايت  خدری  ابوسعيد  همچنان از -
 » اليصوم عبد يوما في سبيل هللا اال باعد هللا بذلك اليوم النارعن وجهه، سبعين خريفا «
 روز يک هرکس (

 دوزخ  عذاب  سال  دهفتا  روز،  آن  پاداش  به  خداوند  بگيرد،  زه رو  خداوند  راه  در  را
 سازد .) می  دور او از را 
  اند. ) کرده  نقل  را  آن  ابوداود  بجز  محدثين  همه  (
در  روايت است ، پيامبر صلى هللا عليه وسلم رضی هللا عنه  ودر حديثی که از ابو هريرة - 

من صام رمضان إيمانٱ واحتسابٱ غفرله ما  « مورد فضيلت ماه مبارک رمضان می فرمايد : 
كسى كه از روى ايمان  واميد كسب اجر  وپاداش ، ماه رمضان را  روزه  » ( تقدم من ذنبه 

   .) گذشته  او بخشوده  مى شود )   صغيره  (   بگيرد  گناهان
  همچنان ماه مبارك رمضان  داراى فضايلى است كه به برخى  آن اشاره مى شود :

 خود ماه مبارك  رمضان  : :اول      
   ماه  رمضان ماهى است ،   كه روزه گرفتن در اين ماه  بر مسلمانان فرض گرديده است.

موجوديت ليلة القدر  در اين ماه  كه بركت وخير  اين شب ،  بهتر وبيشتر از هزار ماه دوم  :
 است .

      سوم  :نزول صحف وكتب آسمانى :
تـورات  ، درششم  مطابق به  روايات  دينى ، صحف ابراهيم  در اوايل ماه مبارك رمضان 

در هژدهم  ماه   عليه السالم  زبور  داود  انجيل  در سيزدهم  مــاه رمضان  مــاه  رمضــان 
مــاه  رمضان   بطور مجموعى به بيت المعمور  وبعدٱ   23وقــرآن عظيم الشان در    رمضان 

  نازل يافته  است . صلی هللا عليه والسالم  محمد  پيامبر اسالم  ست و سه سال  بردر بي
غزوه  (مطابق به  روايات  دينى  وشواهد تـــاريخى : اولين فيصله  ميان حق وباطل  چهارم :

صورت گرفته است . و قرآن  عظيم الشان  اين غزوه را  هم در ماه مبارك  رمضان  )بدر 
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همچنان  مــطابق بــه  بــرخى از روايات تاريخى  :    مسمى نموده است .  »يوم الفرقان  «بنام
  ميگويندكه   فتح مكه  هم   در مــاه  مبارك  رمضان صورت پذيرفته است .

 حفظ وصيانت ماه رمضان :
  در ماه  مبارك رمضان   دو نوع حفظ ودوصيانت در برابر انسان  بوجود مى ايد : 

   انسان  از   وسوسه هاى شيطانحفظ  - 1
  حفظ انسان از گرفتارى هاى  عذاب الهى - 2

     خـوشحالى هـاى  مــاه مبا رك رمضان :
   روزه دار  در ماه رمضان دارايى  دو خوشحالى در يك روز ميباشد  :  

 وقتيكه روزه دار روزه خويش را   افطار ميكند.   1-
    است .  دومين خوشحالى مالقات با ذات پرورد گار در روزه قيامت 2-

روزه  گيرد  ،   )نيت كسب ثواب  (واحتساب  كسيكه با ايمان «درحديث شريف آمده است :
  )رواى حديث  بخارى  ومسلم  »(را كه قبآل مرتكب گرديده باشد ، بخشيده  ميشود تمام گناهان

  کلمه رمضان :
  رمضان ماهى است كه بشويد ، هم بسوزد . بشويد  به آب  توبه دل ها ى مجرمان را  ،  

به معناى شدت    ) رمضا   (بسوزد به آتشى گرسنگى تن ها  بندگان را ، رمضان در لغت از
حرارت  ويا به معناى  سنگ گرم وداغى گرفته شده است  وايـــن بدين معناى كه اگر اين 

 چه بگذارند  آنرا بسوزند . سنگ داغ را  به هر
گرفته شده  است  كه به معناى  باران است  كه بر هر چه  »رمض  «ويـا هم رمضان  از  

 برسد ، آن را  بشويد .
واقعٱ اين كلمه از دقت ولطافت  خــاصى برخـــوردار است ،  چون در اين ماه  گناهان  انسان  

بخشيده مـى شود ، بنٱ بر مسلمانان است   تا به ضميمه  مـــاه  رمضان  هميشه  كلمه مبارك   
پيامبر اكرم  ياد نمايند.  »  ماه مبارك رمضان  « را اضافــــه نمايد ، وهميشه  آنرا  بنام  

إنما  سمى  الر مضان  النه  يرمض  الذ ونوب ؛ ماه «مى فر مايد : صلی هللا عليه وسلم 
پيغمبر صلى هللا عليه  رمضان  به اين  نام  مسمى شده بخاطر آنكه گناهان  را مى سوزا ند. 

ماه  » « ارمض هللا فيه  ذنوب المؤ منين  وغفور  هللا  لهم «وسلم در جاى ديگرى ميفرمايد : 
ايشان را مى  ) ج( رمضان ماه است  كه آن گناهان  مؤمنان  پاك  وشسته  ميشود  وخداوند 

ماه رمضان از جمله يكى از  ما ه هاى  است  كه نامش در قرآن ذكر يافته است .اين  شد. بخ
ماه در روايات  وفر هنگ اسالمى بخشى از بر نامه  ريزى الهى  براى  تر بيت بشرى تلقى 
مى شود ، كه از بر كت آن هر سال تحولى فكرى  ، وفر هنگى  در جامعه  اسالمى  پديد مى 

در روايات اسالمى ، ماه  مبارك رمضان ،ماه خدا وميهمانى  امت  پيامبر  اكرم  همچنان  آيد. 
خوانده شده است وخداوند متعال  در اين ماه  در نهايت  كرامت  ومهر صلی هللا عليه وسلم 

ماه رجب  ماه خدا  ، ماه شعبان  ماه من   :«بانى  پذيرايى مى كند ؛ پيامبر اسالم  مى فر مايد 



الـمبـارك رمضـان  

 

 

9 

وماه رمضان ماه امت من است ، هر كس كه در اين ماه  روزه  بگيرد بر خدا ست كه گناها ن 
    »شان را  ببخشد 

     معناى لـغــوى  روزه  :
 به معناى باز داشتن وخود دارى كردن از چيزى را گويند .»  يا صيام  » «صوم « روزه يا 

از صبح صادق  طلوع فجر ودر اصطالح  شريعت   منظور  از صوم آنست  كه شخص   
دوم  تا غروب  افتاب خود را از مفطرات يعنى آنچه مورد ا شتهاى شكم وفرج است به نيت 

  مخصوص نگاه كند.
 حمكت وفلسفه فرضيت روزه :

حكمت وفلسفه فرضيت  روزه باالى مسلمانان  براى  تقويت روح مسلمانان براى مقاومت با  
راروزه قدرت هوس هاى بدن را تقليل  ميدهد وانسان را  تماليات  وهوس هاى جسم  است . زي

از بسيارى  تمايالت  نفسانى  كه اليق  مقام  انسان  نيست  باز ميدارد . وبدينترتيب  روزه  
 روح  انسان  را تقويت  ميكند . 

     

      حـكم فــرضيت  روزه : 
يا ايها الذين  آمنوا كتب عليكم  الصيام  كما كتب  على الذين  مـن   «بر اساس حكـم الهى: 

اى كسانيكه ايمان اورده ايد  روزه  برشما  فرض گــردانيده شده ، چنانكه فرض كرده  »«قبلكم
 )  183 -سوره بقره : آيه متبركه  ( »شما بودند. شده بر كسانيكه پيش

  :درحديثدال يل وجوب رمضان 
بني االسالم على :«  درحديثی پيامبر صلی هللا عليه وسلم در مورد وجوب رمضان آمده است  

خمس: شهادة أن ال إله إال هللا، وأن محمدا رسول هللا، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وصيام 
   ) ١/۴٩/٨صحيح امام بخاري :  (،  )  ١۶-٢٠- ١/۴۵صحيح مسلم :  »(»  رمضان وحج البيت

 )
محمد  برسالت  وگواهی  ، هللا  بوحدانيت   گواهی : است  شده  نهاده  بنياد  چيز  پنج  بر  اسالم

عبدهللا صلی هللا عليه و   بن  
ب  و  رمضان  ماه  روزه  وگرفتن  زکات  پرداخت  و  نماز  فريضه  داشتن  برپای  و    سلم

  ).  الحرام  هللا بيت  حج  فريضه  رگزاری
پيامبر صلی هللا عليه و   از  مردی  که : است  آمده  عبيدهللا  بن  طلحه  حديث در  و

ای   کرد: سئوال   سلم
 . رمضان  ماه  روزه  فرمود:  ؟ است  کرده فرض  من  بر  روزه  چقدر  خداوند،  هللا  رسول

پيامبر صلی هللا عليه و   ؟ است   شده  فرض  برمن  غيرازآن  آيا  : آنمردگفت 
  . بگيری  سنت  روزه  داوطلبانه  مگراينکه  نخير.  :فرمود    سلم
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ماه  روزه  براينکه  ، است  اسالمی  امت  اجماع  رمضان ماه   روزه  وجوب  ديگر  دليل  و
  منکر  وهرکس  است  اسالم  دين  اساسی  های پايه  و  ازارکان  يکی  و   واجب  رمضان  

  باشد. می  مرتد  و  گرددکافر ان  وجوب
چنان اجماع امت  بر اينست  كه روزه ماه رمضان فرض ويكى از اركان وپايه های اساسی هم 

ويکی از وضروريات دين مقدس اسالم است  وكسي  كه فرضيت  آن را  انكار  كند كافر  
   )١/٣۶۶فقه السنه :  (ومرتد است . 

  حكــم  وحكمت فـرضيت روزه   : 
  روزه از قديم الزمان  بين انسانها مروج  بوده ، اگر  ادبيات  وقصص مصريان قديم ، چينى   

ها ، يو نانى ها  را مورد مطالعه قرار دهيم در خواهيم يافت  كه روزه با  تفاوت هاى  روزه 
فعلى  مسلمانان  وجود داشته در آن زمان  روزه  هاى  يك روزه  يك هفته اى  ويا روزه  كه 

وزه داران  ازخوردن  برخى از خـــــوراك  باب  هــا  ممنوع بودند از جمله  خوردن  ر
در كشور  هم  گوشت  ويا غيره  ما كوالت ، طوريكه مظاهر  اين روزه را ميتوان  امروز

هاى  اروپايى وبـــرخى از كشور هاى  اسيايى  و پيروان ساير مذاهب  از جمله  در مذهب  
  تستانت ها  مشاهده كرد.كاتوليك ها  وپرو

روزه وحكم قطعى  روزه  براى مسلمانان  بروز  دوم ماه شعبان  سال دوم  هجرت  توسط اين  
شهر رمضان الذى انـــــزل فيه القرآن هدى للناس  «آيه مباركه براى مسلمانان ابالغ گرديد.

ل شده كه رهنمايى  ماه رمضان  ماه ا ست كه در آن  قرآن ناز »(وبينت من الهدى والفرقان 
  )مردم  است  ودالئل  هدايت  وتميز بين حق وباطل مى باشد.

هر كه از شما  (،  » فمن شهد منكم الشهر  فليصمه  « امر  فــرمود :پروردrار با عظمت ما 
  آنرا بيابد روزه  اين ماه را بگيرد.

قرآن مجيد شهادت ميدهد كه روزه در تمام آديان  آسمانى  فرض بوده ودر نظام  عبادت هر 
  )  ١٨٣بقره  »( كما كتب على الذين من قبلكم   « امتى حيثيت بخش الزمى را  داشته  است 

  )طوريكه فرض گردانيده شده  بود بر كسانى  كه پيش از شما  بودند.  (
اگر شخصى  بدون عذر  شرعى  ومرض  ، يك  روزه  را  ترك  «پيامبر اسالم ميفر مايد : 

رواى حديث احمد ،  »(كند اگر تمام  عمر  روزه بگيرد  با زهم  تالفى  آن را  نميتوان  كرد. 
  . )تر مذى ، ابوداود 

به مد ينه  منوره هجرت كرد،مالحظه كردكه  در  صلی هللا عليه وسلم  زمانيكه حضرت محمد
آن ديار برخى از مردمان  در  روز عاشورا  روزه ميگرفتند  ، مسلمانان  با آنحضرت )ص(  

خود    صلی هللا عليه وسلم مراجعه نموده  ودر مورد  خواستار  هدايت  گرديدند ، انحضرت 
  بگيرند.كرد تا روزه   روزه گرفت  وبه پيروان  خويش امر  

عاشورا ء   ) ص( صام  النبى  « نقل شده است :   )رض ( در صحيح  بخارى  از ابن عمر  
نقل   )رض (ونيز در صحيح  بخارى  از عايشه  » وامر بصيامه  فلما فرض رمضان  ترك 

رسول خدا  به  روزه  روز عاشورا  امر  كرد  تا هنگامى كه  روزه  ماه   «است  كه :  شده 
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هر كس  مى خواهد  روز عاشورا  را  روزه  بگيرد » واجب شد . آنگاه  فرمود : رمضان  
قبل از صلی هااله عليه وسلم شخص حضرت محمد   »وهر كسى  مى خواهد افطار  كند. 

   عبادت آشنايى داشت .  فرضيت  ماه مبارك رمضان  ،  روزه ميگرفت  . وبه اين 
اذا دخل رمضان فتحت  ابواب السماء  وفى  « فرموده اند:    صلی هللا عليه وسلم پيامبر  

روايه فتحت ابواب الجنة وغلقت ابواب جهنم وسلسلت الشياطين وفى  رواية فتحت ابواب  
چون ماه مبارك رمضان داخل شود ، در هاى  آسمان  كشاده  شود .  در روايت   »(الرحمة  

مى شود  ودر هاى  دوزخ  بسته  وشياطين در ديگرى  آمده است  كه در هاى بهشت  كشوده  
   )زنجير  كرده  مى شوند  ودر روايتى  آمده  است كه در  هاى رحمت باز مى شود.

     هدف روزه :
  متقى شدن انسان است.پروردگار با عظمت ما ميفريد: هدف واقعى روزه

درك   (ج ) تقو ى گوهر اخالق است ، كه از محبت الهى ، از ايمان  بـه هللا   » لعلكم تتقون  «
  بـــوجود مى آيد.  (ج) صفات  رحمت ، كـرم ، فضل وخـوف  خداوند 

  روزه حـقـيـقى  :     
روزه  حقيقى روزه اى  است كه انسان  با تمام  احساس وشعور  كامل  به ادا ى آن اقدام   

نمايد. واز تمام  مكروهاتى  كــــه روزه را بى روح   وبى مفهوم مى سازد از آن جلو گيرى   
  بعمل آرد. 

وقتى كه انسان  روزه  مى گيرد الزم است كه گوش ها  ، چشم  « پيامبر اسالم  ميفر مايد :  
 » .ها ،  زبان ،  دست ها وتمام  اعضاى  بدن خود را  از  كار هاى  نا پسند يده باز دارد  

  

      وقت فر  ضيت ماه مبارك رمضان  :  
  يا يها الذين امنوا كتب  «  د:ميفر ماي )١٨۵  - ١٨٣آيات ( خداوند پاك در سوره بقره  

عليكم  الصيام  كما كتب عــلى الذين من قبلكم  لعلم تتقون ،  ايامٱ معدودت فمن كان منكم  
  » مريضٱ او على سفر فعدة من ايام اخر  ا  ...  يريد هللا بكم  اليسر  وال يريد بكم العسر .. 

كسانيكه پيش از شما  بـــودن  اى مــؤ منان  ! روزه بر شما فر ض گرديــده چنانچه  بر ( 
فرض گرديده بود تا پر هيز كار شويد وخلعت  تقوى را در بر كنيد ، روزه  در روزه هاى  
شمرده   شده واندك بر  شما فرض گردانيده شده ، پس  هر كدام از شما  كه مريض  ويا در 

ـاى  ديگر بياورد سفر  باشد برايش  رواست  كه روزه  را  بخورد وقضاىى آنرا  در روز هـ
بر آيند فديه است  به اندازه  خوراك  يك  وبر كسانيكه  به مشقت  زياد از عهده آن  مــــى 

روزه  يك مسكين  ، وهر كه   بـه خوشى  ورضاى  خود در فديه افزودى به عمل آرد وبيش 
از يك نفر  مسكين  را سير  سازد برايش  بهتر  است روزه ،  گرفتن  تان براى  شما  بهتر  

  است اگر  ميدانيد  .   
قرآن نازل  شده  كه براى مردم  وسيله  هدايت  وداليل  ماه  رمضان  ما هيست  كه در آن  

روشن  از رهنمايى  ووسيله  امتياز حق از باطل  است . پس  هر كه حاضر  آن ماه  باشد  
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وآنرا  در يابد  آنرا  بگيرد  وهر  كه مريض ويا در سفر  باشد  برايش  رواست  كه آنرا  
فوت شده را تكميل    اورد وشماره روزهاى  نگيرد وقضائى آنرا  در  روزهاى  ديگرى  بي

كند.خداوند  خواهان  آسانى  وسهولت  بر شما ست  واراده  عسرت  ودشوارى  بر شما  را 
ندارد ،  وبراينكه  شما ،  شمار  آنرا  تكميل كنيد وبراى  اينكه  خداى  خود  را به بزرگى  ياد  

سپاس وشكر  گزار  ومنت  بار خداى  خود  كنيد  شما  را رهنمونى كرده وباشد كه شما  با 
  .) باشيد 

روزه وقت  فرض ميگردد زمانيكه  تاكيد به رويت  هالل  ماه مبارك  رمضان  صورت  
 )شعبان    ٢٩ (بپذيرد. بدين اساس دين اسالم بر مسلمانان واجب گردانيده است  تا به تاريخ 

   براى ديدن  هالل  ماه رمضان  اهتمام  بخرچ  دهد.
عا قل ، بالغ    )خواه مرد باشد يا زن  (رويت ماه مبارك رمضان بايد توسط دونفرمسلمان  - ١

  وعادل  تصديق گردد.
ى  از مردم تصديق گردد ، در اين صورت  شرط داگررويت  ماه مبارك توسط عده زيا -  ٢ 

  عا دل بودن  از بين ميرود.
روز  از ماه  شعبان  فرضيت  روزه    ٣٠ر صورتيكه  آسمان  ابر آلود باشد بنٱ با تكميل د -  ٣ 

زمانيكه  رويت  ماه مبارك  رمضان بعمل آمد  بر مسلمانا ن الزم   است  تا  حتمى ميگردد.
خود روزه  گيرند  وخبر آنرا  بين همه  مسلمانان  بخش  نمايند.  اگر رويت  ماه مبارك  

يكى  از كشور  ها  صورت گيرد بر ساير  مسلمانان   است كه  به مجرد   رمضان  در
  وصــول  خبر ،  روزه  بگيرند .  

صومو ا لرؤيته وأفطر لرويته ،  «  فرموده است  :    پيامبر  اسالم  محمد صلی هللا عليه وسلم
هالل  را ديده روزه گيريد وهالل را ديده  روزه را   » « فإن غمي عليكم الشهر فعدوا ثالثين 

پوره   )    ٣٠ (شعبان  هالل ديده نشد پس حساب شعبان  را    )٢٩ (پايان  دهيد واگر در 
 ) ۴/١١٩/١٩٠٩بخارى : » ( نمائيد 

  ثبوت ماه مبارک رمضان :
  می گردد.به دو صورت ثابت ثبوت ماه مبارک رمضان 

روز کامل شود، لذا فردای  30تعداد روزهای ماه شعبان ،  شديم  طوريکه در فوق متذکر - 1
  .آن يقينا اول رمضان می باشد 

در صورتی که هوا ابری و يا غبارآلود باشد، شهادت يک مرد عادل، يا يک زن عادل که  - 2
بدهند کافی است و برای ثبوت عيد فطر در صورتی شهادت هالل ماه رمضان را ديده باشند و 

غبار آلود باشد، الزم است دو مرد عادل و يا يک مرد و دو زن عادل که  آبری و يا که هوا 
که جمع   اما اگر هوا صاف باشد ضروری است هالل عيد را ديده باشند، شهادت بدهند، 

  کثيری ماه را ديده باشند.

     دعاى ديدن مـاه :



الـمبـارك رمضـان  

 

 

13 

اللهم » چنين دعا  ميخواندند.  پيامبر صلى هللا عليه وسلم وقتى  ماه نو را مشاهد ه ميگرد ند ،
خدايا !  « أهله  علينا باالمن وااليمان  والسالمة واالسالم ، ربى  وربك هللا هالل  رشد وخير 

طلوع مهتاب  را بر ما  همراه آرامش وايمان ، سالمتى  واسالم بگردان . اى مهتاب ! خداى  
 من  وخداى تو هللا واحد است . آرزومندم  اين ماهتاب  هدايت وخير باشد. 

 اقســــــام روزه :  
  فـــــــرض : 

 برمسلمانان  فرض است .روزه فرض در تمام سال  فقط  روزه گرفتن  ماه مبارك  رمضان    
      واجــــب : 

روزه يى است كـه نذ ر شده باشد  وروزه  كفاره واجب است .  اگر شخصى  روزه ء  روز  
معيينى را نذر كرده  باشد  ، روزه  گرفتن  همان روز ضرور ميباشد . اما اگر  روزه را 

اما تاخيرآن بدون دليل  الزم  بگيرد .  معين  نكرده  بود  هر وقت  كه بخواهد ميتواند  روزه  
  نيست.

      سنــــــت :    
روزه  هايى است  كه پيامبر  اسالم  گرفته باشد و مسلمانان  را به گرفتن آن تر غيب  نموده  

 باشد.
  از جمله : 

روزه ،  يوم عرفه يعنى نهم ذو الحجة  - روزه  ،  روز نهم  ودهم  محرم بطور مسلسل.  -  
هر  )   ١۵، و   ١۴،  ١٣ ( روزه ،  ايام بيض : يعنى  روزه گرفتن  در  روزهاى -الحرام 

  .هما
  نفل :

روزه نفلى ، روزه غير از روزه ء هاى  فرض ، واجب  ومسنون  ، را روزه نفلى ميگويند  
شش  روز  روزه ء  گرفتن  در ماه شوال  ( كه روزه گرفتن در آن مستحب است از جمله : 

المكرم   ، روزه كرفتن روز هاى  دوشنبه  وپنچشنبه  ، روزه گرفتن  هشت روز در دهه  اول 
  )ذو الحجة 

    :  شش روز شوال  - ١    
  روايت است  كه : پيامبر صلى هللا عليه وسلم فرمود :  )رض  (از ابو  ايوب انصاري  

كسي كه ماه مضان   » «من صام رمضان  ثم أتبعه ستا من  شوال كان كصيام الد هر «
وبدنبال آن  شش  روزه  از ماه  شوال  را روزه  بگيرد  مانند اينست كه يك سال  كامل را   

  ،  (٢/٨٢٢/١١۶۴صحيح مسلم :  )، ( ٢١٢۵صحيح سنن ابو داود :  » ( روزه  گرفته باشد 
  (  ١/۵۴٧/١٧١۶سنن ابن ماجه : )،  ( ٢/١٢٩/٧۵۶سنن الترمذى :  )
  .روز  عرفه براى غير حاجي  وروز عاشورا  وروز قبل  ازآن  -    ٣و٢ 
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  فضيلت روزه روز عرفه :
عن صوم  يوم  عرف  ؟ فقال : يكفر   (ص)سئل  رسول هللا   »از ابو قتادة  روايت  است :   

  »السنة  الماضية  والباقية ، وسئل  عن  صوم  يوم  عاشورا ء ، فقال  يكفر  السنة  الماضية 
در باره  روزه روز عرفه سؤال شد فــرمود : گناهان  سال  پيامبر صلی هللا عليه وسلم از  (

روزه  روز عاشورا  از او سؤال شد  گذشته وسال  جاري  را از بين  مى برد ودر باره  
   ( ٢/٨١٨/١١۶٢صحيح مسلم :  ) ).فرمود : گناهان  سال  گذشته  را از بين  مى برد 

أن نسا  تماروا عند ها  يوم عرفة فى صيام رسول  »ث روايت  است :از ام الفضل بنت  حار
فقال بعضهم : هو صائم ، وقال  بعضهم : ليس بصائم ، فارسلت  إليه بقدح لبن  وهو   (ص)هللا 

مردم  در روز عارفه  در باره  روزه بودن  پيامبر صلى  » «واقف على بعيره  بعرفة فشربه
هللا عليه  وسلم  نزد من  بحث وجدال  كردند . بعضى  از آنها  گفتند : او  روزه است  

وبعضى  ديگر  گفتند  روزه نيست . من ظرفى از شير  را برايش  فرستادم ، ايشان  در حالى  
صحيح  امام بخارى ، فتح البارى : ) . « نوشيد كه روى شترش  در عرفه  ايستاد بود آن را 

،  سنن ابود داود ) ابن المعبود :   ٢/٧٩١/١١٢٣صحيح مسلم : ، ١٩٨٨/٢٣۶/۴
٧/١٠۶/٢۴٢۴ )   

  شنيدم  كه مى  گفت : )رض (از ابو غطفان بن طريف  مري  روايت است : از ابن  عباس 
يوم  عاشورا  ء وأمر بصيامه ، فقال  يا رسول  هللا  إنه  يوم   (ص)حين صام  رسول هللا  »  

والنصارى  فقال  رسول هللا )ص( :  فإ ذا كان  العام  المقبل  إن  شا ء هللا    تعظمه  اليهود  
وقتى پيامبر )» (ص)صمنا  اليوم التاسع . فقال : فلم يأت  العام المقبل ، حتى توفى  رسول هللا 

وسلم  روز  عاشورا  را  روزه  گرفت  وبه روزه  گرفتن  آن دستور داد ،  صلى هللا عليه 
مردم گفتند  اي  رسول  خدا عاشورا   روزي است كه يهود ونصارى آن را  بزرگ  مى 

  دارند . 
فرمود  : سال  بعد  انشا ء  هللا   روز نهم  را هم   روزه  مى  هللا عليه وسلم    صلی پيامبر

يامبر صلى هللا عليه وسلم  پگيريم. ابن عباس گفت : قبل  از آنكه  روز نهم  سال بعد  بيايد  
 .) ٢/٧٩٧/١١٣۴صحيح مسلم : (،  ) ٢١٣۶صحيح سنن ابو داود : .( فوت كرد

  
 گرفتن  روزه  در مـاه محــرم  : - 4
افضل  الصيام    «روايت است كه پيامبر صلى هللا عليه وسلم  فرمود :   )رض (از ابو هريرة   

بهترين   روزه   « »بعد الرمضان شهر هللا  المحرم، افضل الصالة بعد الفريضة صالة الليل
بعد  از ماه  رمضان  روزه  ماه محرم  وبهترين  نماز  بعد  از نماز  هاي  فرض نماز شب 

     .»است 
 
 اكثر  روز  هاي  ماه  شعبان :- ۵
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استكمل  صيام  شهر قط إال    )ص(ما رأيت  رسول هللا  «روايت  است : )رض(از عايشه   
پيامبر صلى هللا عليه  ( »شهر  رمضان ،  وما رأ يته  فى شهر أكثر  منه صيامٱ فى  شعبان  

وسلم  را نديدم كه ماهى  را كامل   روزه  بگيرد ،  مگر  ماه  رمضان  و  او را  نديدم كه در 
صحيح امام مسلم : »( «هيچ يك  از ما  ه ها  به اندازه  ماه شعبان  روزه  بگيرد 

سنن ابو داد : (،  )  ٨١٠/١٧۵/ -  ١١۵۶صحيح امام مسلم :  (،  )٢١٣/١٩۶٩/۴
٧/٩٩/٢۴١٧  (    

 روز هاى  دوشنبه  وپنجشنبه :  ۶-    
كان يصوم  يو  االثنين  والخميس ،    )ص(إن نبي هللا  «از اسامه  بن  زيد  روايت  است :   

صلی هللا عليه  پيامبر »«وسئل عن ذلك فقال : إن  اعمال  العباد تعرض يوم  االثين  والخميس 
روزه  مى گرفت . در باره  از او سؤال شد ، فرمود : روز دوشنبه  وپنج شنبه  را وسلم 

،  ) ٢١٢٨صحيح سنن ابو داود : »( عرضه ميشود )پيش خدا  (اعمال  بندگان در اين دو روز
 افطار ،  هر ماه ( 15،  14،  13پيغمبر اسالم  در سفر وحضر  در روز هاى بيض )   

ابى  را هر زمانيكه  از ادامه  آن خسته  قابل تذكر است  روزه ثو نميگرد. ) نساىى ، ترمذى ( 
 )شديد  ميتوانيد  آنرا  افطار نمايد.

 روزه  هـــاى ممنوعــــــه : 
 در ايام ذيل  گرفتن روزه  ممنوع مى باشد. 
يعنى  اينكه  ساير  مسلمين  روز  دار نباشند ولى  به زعم  (گرفتن روزه  درايام شك   - 1 

  )خويش  روزه  بگيرد.

     يــــوم شك : 
شعبان ،     ٢٩ما ه شعبان را گويند كه در شامگاه  روز  ٣٠، روز  )يوم شك يا روز شك( 

شعبان است  يا اول  رمضان .   ٣٠مهتاب ديده نشود  وبه طور قطعى هم معلوم نباشد كه فردا 
 در  اين روز ، روزه گرفتن  مكروه تحريمى است .

از پيامبر اكرم صلی هللا عليه وسلم روايت نموده  اند كه :   )رض((  حضرت عمار بن ياسر   
كسى كه يوم شك  را  روزه  بگيرد با »   من صام اليوم الذى شك فيه فقد عصى أبا القاسم  «

سنن ابو (،  ) ٢/٩٧/۶٨١سنن الترمذى :  (» پيامبر  صلى هللا عليه وسلم  مخالفت كرده است 
ز عيدين عيد فطر وعيد اضحى ، يـــازدهم  ،  دوزادهم ، رو (   ،   ) ۶/۴۵٧/٢٣١٧داود : 

   )سيزد هم ذوالحجة .
  )عيد  فطر وعيد االضحى (گرفتن  روزه  در روز عيدين  - 2
  گرفتن  روزه  در   دوره  حيض  ونفاس.  - 3
  منع نموده  است پيامبر صلی هللا عليه وسلم از روزه وصال همچنان   -4

 :نکردن) تا سحروصال عبارت است (افطار 
درشرع منظور از روزه وصال  اينست که يک شخص مسلمان ، دو روز يا حتی بيشتر از آن 
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را بدون افطار کردن روزه بگيرد ، يعنی هرگاه غروب شد افطار نمی کند و همچنان تا طلوع 
  فجر امساک کرده و دوباره نيت روزه کرده و روزه روز قبل را با روز بعد وصل می کند.

  روايات اسالمی آمده است :در 
پيامبر صلی هللا عليه وسلم چنين می کردند و پرواردگار با عظمت  قوت آنرا به ايشان اعطاء 
کرده بودند، ولی با آنهم پيامبر اسالم  امت خويش را از انجام روزه وصال  منع فرموده است 

  نهی کردند تا رحمت و شفقتی برای مسلمين باشد.
صلی هللا  نََهی َرُسوُل zَِّ  « وهريره رضی هللا عنه روايت کردند که گفت :و در صحيحين از اب

ِ؟ َقاَل:  عليه وسلم َّz ْوِم َفَقاَل َلهُ َرُجٌل ِمَن اْلُمْسِلِميَن: إِنََّک تَُواِصُل َيا َرُسوَل َعِن اْلِوَصاِل فِی الصَّ
ا أَبَْوا أَْن يَْنتَُهوا َعِن اْلِوَصاِل َواَصَل بِِهْم َيْوًما ». َوَيْسِقينِ َوأَيُُّکْم ِمثِْلی إِِنّی أَبِيُت يُْطِعُمِنی َرِبّی « َفلَمَّ

َر َلِزْدتُُکمْ «ثُمَّ َيْوًما ثُمَّ َرأَُوا اْلِهالَل َفَقاَل:  َکالتَّْنِکيِل لَُهْم ِحيَن أََبْوا أَْن َيْنتَُهوا. وفی رواية » لَْو تَأَخَّ
  ).1103) و ومسلم (1966ـ  1965(بخاری: ». اْلعََمِل َما تُِطيقُونَ  َفاْکَلفُوا ِمنَ «عنه قال لهم: 

از وصل کردن روزه به روزه ديگر، منع فرمود. يکی از  صلی هللا عليه وسلم يعنی: رسول هللا
رسول خدا! شما خود، روزه وصال می گيريد؟ (بدون افطار و سحری،  مسلمانان پرسيد: ای

چه کسی از شما مانند «فرمود:  صلی هللا عليه وسلمهللا  سول روز بعد هم، روزه می گيريد)؟ ر
اما وقتی مشاهده کرد که آنان از ». من است!؟ مرا خدا در شب، می خوراند و می نوشاند

روزه وصال باز نمی آيند، سه روز پی در پی، همراه آنان، روزه گرفت تا اينکه هالل ماه نو 
اگر هالل، رويت نمی «صلی هللا عليه وسلم فرمود: (شوال) را رويت کردند. آنگاه، پيامبر 
صلی هللا عليه  راوی می گويد: اين عمل پيامبر». شد، چند روز ديگر، بر آن می افزودم

بخاطر مجازات آنها بود که حاضر نشدند از روزه وصال، باز آيند. و در روايتی ديگر،  وسلم
به اندازه توانايی خود، سختی عمل را «د: ابوهريره می گويد: پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمو

  ».تحمل کنيد
روزه وصال نزد اکثر «) مينويسد :  436صفحه  4جلد »  ( المغنی « ابن قدامه در کتاب  

  ».اهل علم مکروه است
روزه وصال نزد ما (شافعيه) به اتفاق مکروه است، اما اين کراهت «و امام نووی گفته : 

ظر وجود دارد.. (صحيح ترين اين دو نظر) نزد ياران ما تحريمی هست ياتنزيهی؟ دو ن
"المجموع" ». (شافعيه) که ظاهر سخن شافعی هم هست آنست که کراهت تحريمی می باشد

)6/357.(  
  يادداشت حکمی :

از احاديث نبوی ونظريات زياتري از علماء ي اسالمي  بوضاحت معلوم ميگردد که روزه 
باشى  و پيامبر صلی هللا عليه وسلم آنرا برای ما  مسلمانان وصال حداقل  مکروه و ناپسند مي

نپسنديدند، وطوريکه فوقآ ياد اور شديم حتی  برخی از علمآ حکم به حرمت روزه وصال هم 
«  صادر نموده اند .از جمله ميتوان شيخ ابن عثيمين ياد اوری نمود ، موصوف در کتاب  

آنچه برای من روشن گرديد « :اشته است که) با صراحت بيان د6/443» (الشرح الممتع  
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  ».اينست که روزه وصال حرام است
 حكم روزه ء نفلى براى  زن شوهر دار: 
  .زن نميتواند بدون اجازه  شوهر ش  در صورتيكه  شوهرش مقيم باشد ، روزه  ثوابى  بگيرد  

وال تصم المرأ ة يــومٱ   «روايت شده  كه پيامبر  اسالم  فرمود :   )رض (از ابو هر يرة  
روزه  نگيرد  زن حتى يك روز  در   » (واحد ٱ ،  وزوجها  شاهــد  إال بإ ذنه ، إال رمضان 

  )احمد ، بخارى ، مسلم  )(حاليكه  شوهر ش  باشد مگر به  اجازه  او غير از  رمضان 
لى  در حاليكه  اين حـديث شريف  بصورت آشكار  زن را  از روزه  گـــــرفتن  روزه نف    

ممكن  است  باعث تلف  حق او گرددولى  در     شوهر ش  حاضر باشد منع مى كند زيرا 
  روزه  رمضان  چون فرض است  اجــازه  گرفتن  از شوهر  الزم  نمى باشد. 

        مــــكر وه:روزه 
را روزه بگيرد ويــا  فقط  روز   يكشنبهويا   شنبهروزه است كــــه انسان    تنها  روز   

عاشورا را روزه ء  بگيرد . ويـــا  روزه گرفتن  زن بدون  اجـــازه  شوهر  ، ويا روزه ء 
ياد ميگردد . وغيره از اين قبيل  روزه را در  )كــه بنام  روزه وصال (گرفتن  بدون  افطار  

 شريعت اسالم  بنام  روزه مكروه  مسمى   نموده اند.

 حــــــرام :      روزه
   در روز هاى ذيل  سال  گرفتن  روزه ء حرام ميباشد .

از ابو عبيد موالي  ابن أزهر  روايت است : در روز    در روز عيد رمضان  وقربان : - 1
بودم  گفت : پيامبر صلى هللا عليه وسلم از روزه گرفتن  در   )رض(عيد با عمر بن خطاب 

ورزي  كه    )عيد فطر  (اين دو روز  نهى فرموده  است ، اولين  روز  بعد  از ماه  رمضان 
،  ) ۴/٢٣٨/١٩٩٠صحيح امام بخارى :  )( عيد قربان (از قرباني  هايتان  مى خوريد   

   ) ٢/٧٩٩/١١٣٧صحيح امام مسلم : (
 »ايــام تشريـــق  « - 2 

با عبد هللا بن عمرو نزد پدرش عمر و بن عاص   «از ابو مره  موالي أم  هاني روايت است  
گفت  من روزه هستم ، عمرو    )عبد االه (رفتيم ، غذايي جلو ما گذاشت  وگفت : بخوريد ، 

گفت :  بخوريد ،  اينها  روز هايى  است كه پيامبر  صلى هللا عليه وسلم به ما امر  مى كرد  
كه روزه  نگيريم واز روزه  گرفتن  ما را  نهى مى كرد . امام مالك  گفته است  : منظور از 

  »اين  روز ها  ايام التشريق است  .
  ه  به تنهايى :روزه  گرفتن  جمع -  3 
  روايت  است : هيچ كدام  از شما  روز جمعه روزه  نگيرد  مگر    )رض (از ابو هرير ة  

،  ) ۴/٢٣٢/١٩٨۵صحيح امام بخارى : (  .اينكه  روز قبل  يا بعد از آن  نيز  روزه  بگيرد  
 ) ٧/۶۴/٢۴٠٣سنن ابو داود :  (،  ) ٢/٨٠١/١١۴۴صحيح امام مسلم : (

 روزه گرفتن شنبه به تنهايى : - 4



الـمبـارك رمضـان  

 

 

18 

در حديث عبدهللا بن بسر  سلمى  از خواهرش صما ء  روايت است كه پيامبر صلى هللا عليه « 
روزه  شنبه  را به تنهايى  روزه  نگيريد  مگر  روزه  هاي كه بر شما   »وسلم فرمود : 

يافتيد ، آن را بجويد فرض باشد ،   واگر  بجز پوست  انگور  يا شاخه  درخت  چيز ديگرى  ن
  ) ٢/١٢٣/٧۴١سنن الترمذى :  (،  ) ٧/۶۶/٢۴٠۴سنن ابو داود :  »(تا آن  روزروزه  نباشيد 

  :نيمه دوم شعبانروزه گرفتن  - 5
روزه گرفتن نيمه دوم شعبان بخصوص برای آنعده اشخاصيکه که به گرفتن روزه عادت 

   نداشته باشد .
هيچ  كدام  از  «روايت  است كه پيامبر صلى هللا عليه وسلم  فرمود :   )رض(از ابو هريرة  

شما  يك يا دو  روز  قبل  از رمضان  روزه  نگيرد مگر اينكه  به روزه  گرفتن  در آن  روز  
صحيح امام  »(عادت  داشته  باشد كه در اين  صورت  مى تواند آن روز  را روزه  بگيرد 

   ) ٢/٧۶٢/١٠٨٢صحيح امام مسلم :  (، ) ۴/١٢٧/١٩١۴بخاري : 

     روزه بــاالى كى فـرض است  :
   سن بلوغيت  

اجماع علما ءاسالم بر اينست  كه روزه ( ماه رمضان ) برهر شخص مسلمان ،  عاقل ، بالغ ، 
  . سالم  ومقيم فرض است

 بودن وي ازين حالت تفاصيل خويش را دارند. پاك  درحالت زن و حيض  ونفاس مسأله 
    )ط الريان   ١/۵٠۶فقه السنه : برای معلومات مزيد مراجعه شود به ( 

      امامفهوم شـرط بلـوغ :
شرط بلوغيت  بدين معنى  است كه مسلمان  كه بر  سن  بلوغ  رسيده  باشند  وتوانمندى  

گرفتن  روزه  را  داشته  باشند . روزه  باالى  آنان  فرض  ميگردد. اين بدين  معنى  است  
كسانيكه  بـه سن بلوغ  نرسيده اند  گرفتن روزه  باالى  آنان  فرض  نمى  باشد، وتکليف 

   شرعی ندارد .
رفع القلم عن ثالثة : عن المجنون حتى « پيامبر صلى هللا عليه  وسلم در اين مورد ميفرمايد :

برداشته  تكليف  از سه دسته   »«يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم 
شده است : از ديوانه  تا زمانيکه هوشيار شود واز به خواب  رفته  تا تا زمانيکه بيدار شود 

  . )٢/١٠٢/۶٩٣سنن الترمذى :  (، )٣۵١۴صحيح جامع صغير :  (. »واز كودك  تا بالغ شود 

      مفهوم  شرط قادر بـود  ن  : 
شر ط  قـادر  بودن  به اين معنى  است  كه يك  نفر  مسلمان توان  گرفتن  روزه  را داشته  

باشد باالى  آنان   گرفتن  روزه فرض ميگردد ،  ولـى  مريضان  كه توان  گرفتن  روزه  را 
ندارد  وبا گرفتن  روزه  وضعيت  صحي  آنان  برهم   ميخورد ودوكتوران  براى  آنان گفته 

د در صورتيكه روزه  بكيرند به وضعيت جسمانى شان  ضرر  ميرسد  در اين صورت  باشن
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گرفتن  روزه  بر آنان  فرض نبوده . هر زمانيكه  از مريضى  بهبود  يابند وعذر  موجود 
     مرفوع گردد به قضا ء  آن مبادرت  ورزند.

  روزة  گرفتن كودكان
درفوق تذکر يافت که روزه باال ی کسانی فرض ميگردد که به سن بلوغيت رسيده باشد ، 

واطفال که تا هنوز به سن بلوغ نرسيده باشد ، روزه گرفتن بر آنان  واجب نمی باشد  ، ولی 
بر مسلمانان است  اطفال خويش  را اگر شرط قادر بودن را داشته باشد و بدون مشقت وسختی 

تا اين عمل بحيث عادت شان مبدل  بگيرند ، به روزه گرفتن وادارش کنند ،  ميتوانند روزه
  زيرا صحابه فرزندان خردسال خود را به روزه گرفتن وادار مي نمودند. گردد . 

). راويان می افزيند ، تا جايي كه بعضي از كودكان در اثر ١١٣۶). مسلم( ١٩۶٠( بخاري(
آنان اسباب باز ي مي دادندتا با آن خود را مشغول سختيِ روزه گريه مي كردندو صحابه به 

  كرده و سختي روزه را احساس نكنند.
ٍذ َقاَلْت: أَْرَسَل النَّبِيُّ صلى هللا عليه وسلم َغَداةَ َعاشُوَراَء إِلَى قَُرى «  بَيِّعِ بِْنِت ُمَعّوِ َعِن الرُّ

َقاَلْت: فَُكنَّا َنُصوُمهُ َبْعُد » َيْوِمِه َوَمْن أَْصَبَح َصائًِما َفلَيُصمْ  َمْن أَْصَبَح ُمْفِطًرا َفْليُِتمَّ َبِقيَّةَ «األَْنَصاِر: 
ُم ِصْبَيانََنا َوَنْجَعُل لَُهُم اللُّْعَبةَ ِمَن اْلِعْهِن َفإَِذا َبَكى أََحُدُهْم َعلَى الطََّعاِم أَْعَطْيَناهُ  َذاَك َحتَّى َيُكوَن  َونَُصّوِ

هللا صلى  گويد: رسول  ) (ربيع دختر معوذ رضي هللا عنه مي1960: (بخارى»  ِعْنَد اِإلْفَطاِر.
هاي انصار، قاصد فرستاد تا اعالم كنند  صبح روز عاشورا به قريجات  و محله  هللا عليه وسلم

هركس از صبح، روزه نگرفته است، بقيه روز، روزه بگيرد. و هركس، روزه بوده «كه: 
گويد: بعد از آن، ما روز عاشورا را  نت معوذ ميربيع ب». اش را ادامه دهد است، روزه

مي گرفتيم و فرزندان خرد سال خود را نيز وادار به روزه گرفتن مي كرديم. و براي   روزه
كرد، او را با آن  آنها عروسكهاي پشمي مي ساختيم. و هر وقت يكي از آنها براي غذا گريه مي

  رسيد.  ) ا ميعروسك، سرگرم مي كرديم تا اينكه وقت افطار، فر
اگر ثابت شود كه گرفتن  روزه برای اطفال ضرر ميرساند بايد   ولي نبايد فراموش کرد  : 

بدليل اين كه هللا « اطفال  را از روزه گرفتن منع نمود. در مورد شيخ ابن عثيمين مينويسد : 
ي رود كه تعالي ما را از سپردن اموال كودكان به دست آنان منع نموده است زيرا بيم آن م

مالش را هدر دهد. پس دقت كنيد وقتي كه هللا تعالي مسلمانان را از سپردن مال كودكان به آنان 
منع نموده تا از ضرر و زيان مالي در امان باشند، پس به طريق اولي بايد ضرر هاي جسمي 

كرد را از آن ها دور كرد، ولي باز هم نبايد براي جلوگيري، از روش سخت گيرانه استفاده 
كودكان كاري پسنديده و جالب نيست.  ( برای مزيد معلومات  زيرا سخت گيري در امر تربيت

  )225ص ( -فقه العبادات - مراجعه شود به فتوای شيخ ابن عثيمين
   نظريات فقها در مورد سن بلوغ

بلوخ دختران و پسران سن خاص و  قبل از همه بايد گفت که در فهم دين مقدس اسالم 
مشخصی ندارد و ممکن است اين سن در همه يکسان نباشد، بنابراين تعيين کردن دقيق سن 

بعنوان سن بلوغ اشتباه است، بلکه صحيح آنست که به نشانه های بالغ شدن دختر و پسر نظر 
گشت و يا آنکه  انداخته شود ، بدين صورت که:هرگاه پسری محتلم شد و يا منی از او خارج
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موی شرمگاه او نمايان شد، و در دخترها عالوه بر آن سه نشانه مذکور برای پسرها، دچار 
عادت ماهيانه (حيض) شد ، در هر سنی که باشند :   وجود تنها يکی از اين نشانه ها، نشانه 

ن ی بلوغ آنهاست و از همان لحظه به بعد آنها شرعا بالغ محسوب می شوند و ، اگر جنو
مؤظف به انجام تکاليف شرعی خود اعم از نماز و روزه و ديگر عباداتی که بر  -نداشته باشند

  هر زن و مرد مسلمان بالغی واجب است، هستند.
بنابراين ممکن است که دختری در سن هفت سالگی و ديگری در نه سالگی دچار حيض شود 

  و همانسال سن بلوغش است.
سن دوازده سالگی محتلم شود و ديگری در سن پانزده  و همينطور يک پسر ممکن است در

  سالگی..
اما اگر بالفرض سن دختر يا پسر از حد معينی باالتر رفت ولی نشانه های بلوغ در او يافت 

نشد، در اينصورت علما سن مشخصی را مالک بلوغ قرار داده اند، مثال در مذهب امام شافعی 
را محدوده نهايی قرار داده اند، يعنی اگر دختری به  سن پانزده سالگی برای دختران و پسران

پانزده سالگی برسد ولی نشانه های بلوغ در او ديده نشود، باز او بعد از پانزده سالگی (کامل) 
بعنوان مکلف شرعی موظف است تا عبادت و تکاليف شرعی را انجام دهد و همينطور سن 

(حيض، يا احتالم يا خروج منی، يا روييدن پانزده سالگی برای پسرها هرچند که نشانه های 
  مو بر شرمگاه) ديده نشوند.

که احتالم نشده باشد، حکم به بلوغ وی   اند کسی گفته   اما در مذهب امام ابوحنيفه و امام مالک
شود تا اينکه بسن شانزده سالگی برسد و در روايت مشهورتری از امام صاحب ابوحنيفه  نمی

باره دخترگفته است بايد بسن هفده سالگی برسد و داود گفته  . و در تنقل شده اس  هفده سال
(برای  .که احتالم نيابد اگرچه چهل ساله هم باشد شود، مادام : انسان با سن بلوغ نمی است

  معلومات مزيد مراجعه شود به :فقه السنه سيد سابق).
محدوده نهايی برای دختر و پسر  اما علمای تابع امام ابوحنيفه (يعنی علمای حنفی ) گفته اند که

  پانزده سالگی کامل است، و اين نظر مذهب حنابله  نيز ميباشد .
  جمعبندی کلی سن بلوغ در نزد علماء :

  امام ابوحنيفه: -
  سن نهايی تعيين بلوغ را برای دختران و پسران را هفده سالگی دانسته است. 
  امام ابويوسف و محمد : -
  سالگی  می دانند. 15سن بلوغ دختران  و پسر ان را  
   امام مالک- 

  سال را برای پسران  و دختران سن بلوغ تعين نموده اند . 18مالکی :  اتمام  علمای 
  شافعی : امام - 

  سال قمری رابرای پسر و دخترسن بلوغ دانسته اند . 15علمای مذهب شافعی : اتمام 
  امام حنبل :

  سال قمری رابرای پسر و دخترسن بلوغ  دانسته اند . 15:  اتمام علمای حنابله 
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   ظاهريه:
  ميگويند : هرگاه نشانه ی بلوغ ظاهر شود و سن مهم نيست.

البته همانطور که گفته شد اگر کسی قبل از آن سنين در وی نشانه های بلوغ ظاهر شود، او  
ست دختری در نه سالگی بالغ شود از همان لحظه بعنوان مکلف شناخته می شود، مثال ممکن ا

و پسری در دوازده سالگی، ولی اگر هيچ عالمتی از بالغ شدن در او ديده نشود، در آنصورت 
  مالک سنين فوق هستند، يعنی با رسيدن به اين سن احکام شرعی بر آنها واجب خواهد شد.

  اجرای قوانين اسالمی معتبر است؟  ايا بلوغ زودرس در شريعت برای
های زير به ثبوت  رسيدن به سن بلوغ با يکی ازنشانهء در تحقيقات خويش ميگويند :  علما
  رسد: می
وإذا بلغ « فرمايد: ، چون خداوند می ، خواه درخواب باشد و يا بيداری خروج منی از وی   - 1

  ) 59نورآيه     سوره »(االطفال منکم الحلم فليستأذنوا کما استأذن الذين من قبلهم 
طفال شما بسن بلوغ رسيدند و احتالم شدند، بايد بدون اجازه بر شما وارد نشوند، (هرگاه ا

  گرفتند) .  همانگونه که کوکان  پيش از آنان بودند اجازه می
همچنان در حديثی که بروايت ابوداود از علی بن ابيطالب پيامبر صلی هللا عليه و سلم که در 

لصبی حتی يحتلم.وعن النائم حتی يستيقظ وعن رفع القلم عن ثالث: عن ا« فوق تذکر يافت 
: ازکودک تا اينکه احتالم شود و  کس قلم تکليف برداشته شده است ازسه » ( المجنون حتی يفيق 

کند و رشد خويش را باز  از بخواب رفته تا اينکه بيدار گردد و ازديوانه تا اينکه بهبودی حاصل
  يابد) .

  ت ديگری از پيامبر صلی هللا عليه ميفرمايد :همچنان حضرت علی کرم وجهه در رواي
. بروايت ابوداود  )( بعد ازاحتالم يتيمی وجود ندارد و ديگر يتيم نيست »( ال يتم بعد احتالم  « 

  .) و بخاری
  در مورد تکميل سن پانزده سالگی روايت  داريم از ابن عمر :    -2

به چهارده ميرسيد ، نزد پيامبر  عمر من» احد  «   ابن عمر می فرمايد : در  روز جنگ
صلی هللا عليه وسلم رفتم ، ودر مورد اشتراک خويش از انحضرت صلی هللا عليه وسلم طالب 

هديت شدم  که آيا من ميتوانم در جنگ اشتراک نمايم يا خير ؟  پيامبر صلی هللا عليه وسلم 
  د .چون  چهارده  ساله بودم  حق اشتراک را برای من در جنگ  احد ندا

ولی در غزوه  خندق که پانزده سال  عمر داشتم ، پيامبر صلی هللا عليه وسلم حق شرک در 
  اين غزوه  را برای من داد.

مورخين مينويسند : چون عمر بن عبدالعزيز اين مطلب را شنيد به مسولين خويش هدايت 
شخصيکه به سن   کسی را بجنگ نفرستند مگر اينکه به پانزده سالگی رسيده باشند و فرمود : 

  پانزده سالگی نرسيده باشد بوی تعرض نکنند.
مساله احتالم  را شرط  بلوغ دانسته وميفرمايند : کسيکه  احتالم    امام ابوحنيفه و امام مالک

شود تا اينکه بسن شانزده سالگی برسد و در روايت  نشده باشد، حکم به بلوغ وی نمی
. اما امام صاحب ابوحنيفه در  نقل شده است  ه سالمشهورتری از امام  صاحب ابوحنيفه هفد
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  باره سن بلوغ دختر ميگويد که دختر بايد  بسن هفده سالگی برسد .
شود، تا زمانيکه  احتالم نيابد  انسان با سن بلوغ نمی«  اما  امام  صاحب داود ميفرمايد : 

  اگرچه به سن چهل سالگی هم رسيده باشد .
که مطلق موی در  ، ، نه مطلق موی که موی سياه مجعد است روييدن موی سياه زهار  - 3

شناختند و  . درجنگ بنی قريظه مرد را با روييدن موی زهار می زهارکودکان نيز هست
  شد.  هرکس موی زهارش روييده بود، بوی اجازه شرکت در جنگ داده می

شود وروييدن موی  ، هيچ حکمی ثابت نمی امام صاحب ابوحنيفه  ميفرمايد :  با روييدن موی
     .  زهارنه بلوغ است ونه عالمت بلوغ

شود  که ذکرشد بلوغ پسرو دخترثابت می ، و با اين سه عالمت قبلی قاعده شدن وآبستن شدن  - 4
. در حديثی که امام  و عالئم بلوغ دختران عالوه برآنها قاعده شدن وآبستن شدن نيزهست

آمده است که : پيامبر صلی هللا عليه و سلم    کرده بخاری از حضرت بی بی  عايشه روايت
(خداوند نماز زن بحيض افتاده بالغ را » ال يقبل هللا صالة حائض إال بخمار « فرموده است : 

   پذيرد.) پذيرد تا اينکه روسری داشته باشد و بدون آن نمی نمی
که  ، شدن شد عبارت است ازقدرت براصالح مال و حفظ و نگهداری آن از ضايع و اما ر 

، مغبون وزيان ديده  بصورت واضح وآشکار در معامالت مالی بيش از حد معمول و غالب
، واليت مالی  کسی بالغ شد و رشد نداشت نشود ومال را درراه حرام صرف نکند، پس هرگاه

  . بر او ادامه دارد و از تصرفات (فقط)مالی ممنوع است
تحديد سن يعنی رشد مدرک عمل است نه سن  تا اينکه عالئم رشد دروی بظهور رسد، بدون

،  که سن معينی را در نظرگرفته است ، برابرظاهرنص قرآنی چنين است بخالف ابوحنيفه معينی
شود، چون  هرگاه پس از رسيدن برشد از او سفاهت ظاهر شد، مجدداً بر وی حجر نهاده می

ود را با اسراف و تبذير گردد، چون هرگاه سفيه مال خ بقول جصاص ضرر سفاهت بهمه برمی
المال است و اين از جهت واليت مالی است  شود و وبال بر مردم و بيت کند، او محتاج می تلف

، اين واليت از اوقطع و مکلف  و اما واليت برنفس بمجرد رسيدن بسن بلوغ و عاقل شدن
  کند. تواند در مال خود تصرف گردد. و او می می

، از سعيد بن منصور بروايت از مجاهد روايت شده »نهم رشدا فإن آنستم م:«   در تفسيرآيه
سازد، اگرچه سنش نيز بزرگ شده باشد مگر  ، يتيمی را از يتيم دور نمی :عقل گفت که  است 

  (منبع:فقه السنه سيد سابق). اينکه برشد برسد ورشد مالک است نه عقل
زود بالغ می شود چنين نوشته  اما در سايت معتبر اسالمی  (اسالم وب ) در باره کودکی که

اگر کودک در سن پايين محتلم شود، در اينصورت شرع با وی همانند بالغين معامله «  است:
می کند بجز حج، که بر وی واجب نمی شود مگر در صورت توانايی مالی و بدنی. بدليل 

ِ َعلَی النَّاِس ِحجُّ  «فرموده هللا تعالی که می فرمايد: (آل   »اْلَبْيِت َمِن اْستََطاَع إِلَْيِه َسبِيالً َوِ�ّ
يعنی: و برای خدا بر مردم است که آهنگ خانه (او) کنند، آنها که توانايی رفتن  )  97عمران:

به سوی آن دارند.و اما اگر به سبب غرق شدن بميرد، حکم شهيد را دارد زيرا اين حکم در 
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يشتر در اين زمينه به کتابهای اصولی فقه سنت نبوی ثابت شده است . (برای معلومات ب
  مراجعه کنيد. )

 امــــراض : 
امراض كه خوردن   روزه  را به  توصيه  داكتر  معالج  متدين  جواز  دانسته  عبارتند از :   

امراض سل ،  امراض  صدرى ، امراض معدوى ، امراض روانى ،  كه انسان  به گرفتن  (
روزه  از حالت  نورمال  خارج ميگردد. ( وغيره امراض خطرناك ومضر ...)  اگر شخصى  

فقط بــه اساس وهم  وخيال خود  كه گويا  روزه ء اورا مريض  مى سازد  ويا مريضى اور 
ه  آن را   تجربه  هم  نكرده  ونه دكتور  متخصص برا يش مشوره  افزايش ميدهد ، در حاليك

 داده  روزه ء نگيرد  گنهگار بوده   وبايد كفاره آنرا هم  بپردازد. 

      شيخــوخت ويـا كبر سن : 
شيخوخت ويا كبر سن  بدين معنى است  . آنعده  از مسلمانانيكه  توانمندى   گرفتن  روزه  را 

 »وعلى  الذين يطيقونه فدية طعام مسكين «از دست  داده  باشند . به اساس اين حكم الهى   
كه به زحمت مي توانند روزه بگيرند فديه اي كه طعام يك مسكين باشد واجب  پيران كهن سال

  . است)
(اطاقه) به معني خيلي به زحمت و با صرف تمام قدرت كاري را انجام دادن است)، و عرب  

وقتي كلمه (اطاقه) را به كار مي برد، كه قدرت انسان در انجام كاري به آخرين درجه ضعف 
  خود رسيده باشد ومتحمل ناراحتي و مشقت فراوان گردد.

ني هستند كه با مشقت فراوان مي توانند روزه در اين آيه شريفه منظور از ( يطيقونه) كسا 
بگيرند، مانند اشخاص پيرو از كار افتاده و انسانهاي بسيار ضعيف و الغر ، و زنان شيرده به 

بچه هاي ، وزنان حامله، و مريضهايي هستند كه اميد به بهبودي آنها نيست. بر اين گونه 
وانند روزه نگيرند وطوريکه قبآل اشخاص ، روزه گرفتن برايشان بسيار مشكل است. مي ت

گفتيم اين شخص  به جاي روزه هر روز يك انسان فقير را طعام دهند، طعامي كه بايد به 
اندازه اي باشد كه يك انسان معتدل را سير كند، و وقتي اين فديه را دادند ديگر قضاي روزه 

  .  بر آنان واجب نيست
عده از كسانى  ميگردد كه به امراض مزمن  كه شامل  حال  ان پروردrار  همچنان اين  حكم 

برآنان  گرفتن  روزه  فرض   يعنی  .شامل مي�ردد  نيزعالج  دوباره  آن  غير ممكن  باشد 
يک  روزه فرد مسکين  بر او   سير  كردن که همان دهند   کفاره  نيست در بدل  آن ميتوانند 

  واجب مي�ردد . 
به شمار می  پروردrار  اين عمل نوعی رخصت و آسانگيری از جانب  در شرعيت اسالم 

خداوند آسايش شما را  .(» يُِريُد zُّ بُِكُم اْليُْسَر َوالَ يُِريُد ِبُكُم اْلعُْسرَ  «آيد؛ چنانگه می فرمايد: 
  ) 185بقره/ ) (خواهد و خواهان زحمت شما نيست مي

يِن ِمْن َحَرجٍ َوَما َجَعَل َعَلْيكُ    «و می فرمايد:  و در دين كارهاي دشوار و سنگين  (  » ْم فِي الّدِ
 ).78حج/ )  (  را بر دوش شما نگذاشته است
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در ماه رمضان  که  ابن عبّاس(رض) می گويد:( به انسان پير و کهنسال اجازه داده شده است
ه بر او روزه نگيرد، ولی به خاطر هر روز خوراک يک نفر فقير را بپردازد، و قضای روز

  واجب نيست.)
و بخاری با عبارتی نزديک به اين حديث از ابن عباس روايت نموده است که اين آيه درباره  

َع  سالخوردگان و امثال انها نازل شده است:( َوَعلَى الَِّذيَن يُِطيقُوَنهُ ِفْدَيةٌ َطَعاُم ِمْسِكيٍن فََمن تََطوَّ
ن را ندارند ( همچون پيران ضعيف و َخْيراً َفُهَو َخْيٌر لَّهُ ) (و بر كساني كه توانائي انجام آ

سنگ  بيماران هميشگي و كارگراني كه ساليانه پيوسته به كارهاي سختي ، مانند استخراج زغال
گردند )  اي كه پيوسته به كار سنگين وادار مي اشتغال دارند ، و زندانيان محكوم به اعمال شاقه

خوراك متوّسطي كه به خانواده خود  الزم است كفّاره بدهند ، و آن خوراك مسكيني است ( از
خورانيد و بايد در برابر هر روزي يك خوراك متوّسط كه بتواند به طور معتدل مسكيني را  مي

سير كند بپردازيد ) و هر كه كار خير را پذيرا شود ( و بر مقدار فديه بيفزايد ، و يا عالوه از 
  )   184( سوره بقره/  ايه :   ).روزه فرض ، روزه سّنت نيز بگيرد ) براي او بهتر است

     مجاهد  
مجاهد كه مصروف جهاد اعالى كلمة هللا ودفاع از مقدسات  وطن  باشد ، گرفتن  روزه  

باالى  آن فرض نيست . ميتواند بعد از  اينكه  امور  مجاهدت  اش  به پايان  رسيد  به گرفتن  
 روزه اقدام  نمايد.

  مسافر  
نبايد اين  ندارد، ولى  ممانعتی  رمضانمبارک  مسافرت درماهکه گفت قبل از همه بايد 

  گيرد.صورت  براى فرار از روزه مسافرت 
ار با گروزه مسافر بايد به قرآن عظيمی الشان مراجعه کرد . پروردحکم ی گدر مورد چ�ون

كسانيكه  از » ِمْن أَيَّاٍم أَُخرَ  فََمْن َكاَن ِمْنُكْم َمِريًضا أَْو َعلَى َسَفٍر فَِعدَّةٌ  « ميفرمايد  .ما عظمت 
شما  مريض ويا در سفر  باشد ، شمار روز هاى  ديگر  آنرا بگيرد. (  يعنی برای روزه دار  

  جواز دارد كه روزه ماه مبارک را افطار نمايد. )
هر بُرد  نموده اند . بُرد بر آورد 4  سفر بشمار ميآيد انرا در جمله   علماء حدود مسافتى كه

) كيلومتر، در نتيجه مسافتى كه احكام سفر به آن تعلق ميگيرد 22.176ى برابر است با (عرب
برای معلومات مزيد مراجعه  ) كيلومتر (88.704برابر اين مقدار يعنى ( 4برابر است با 

  ).75-1/74 »الفقه اإلسالمي وأدلته«به كتاب  شود 
  ی استناد نموده اند :علما برای تآييد نظرايات خويش بر  روايات ذيل اسالم

يا أهل مكة ال «از پيامبر صلى هللا عليه و سلم به سند ضعيف روايت شده است كه گفت:    -1
(روايت طبراني در المعجم الكبير   »تقصروا في أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان

كمتر از اى اهل مكة، از مسافت «، يعنى: 3/13) )، وبيهقي 1/387)، ودار قطني (11162(
  .»بُرد ما بين مكة و عسفان (نمازها را) قصر نكنيد 4
از ابن عباس رضي هللا عنه سؤال شد كه آيا تا رفتن به عرفه نمازها را قصر كنيم؟ گفت:  - 2

  ).2/46نه، ولى تا عسفان و جدة و طائف (ميشود نماز را قصر كرد) (التلخيص الحبير 
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بُرد به باال (يعنى بيشتر از  4هنگام سفر در مسافت ابن عمر و ابن عباس رضي هللا عنهما  - 3
  ) كيلومتر) نمازها را دو ركعت ميخواندند و روزه را نميگرفتند.88.704(

بُرد  4نماز را قصر كرد، و بين اين مكان تا مدينة » ذات النصب « ابن عمر هنگام رفتن به 
  ).2/566مسافت بود (فتح الباري 

) كيلومتر را طى كند احكام سفر به او تعلق 88.704ر از (در نتيجه كسى كه مسافت بيشت
ميگيرد و ميتواند روزه را بشكند و نمازها را قصر و جمع كند، ولى همانطوری كه بيان شد 

) كيلومتر باشد، احكام 88.704بايد سفرش مباح باشد، ولى اگر مسافت طى شده كمتر از (
  وزه را بشكند و يا نمازها را قصر و جمع كند.سفر به او  تطبيق  نميگيرد، و نميتواند كه ر

باشد، يو نا گفته نماند كه مسئله فوق الذكر يكى از آراء علماء در مورد مسافت قصر و جمع م
در مورد مسافت قصر  را قول 20و نظريه هاى ديگرى نيز وجود دارد و علماء نزديك به 

  آن جلوrيری مينمايم .که نسبت طولت کالم از ذکر  برای مسافر بيان كرده اند.
  يادداشت :

به مجرد كه مسافر  به حالت  مقيم آيد به گرفتن  روزه  آغاز وايام قضا ء شده را  قضائى  
    بياورند.
علما ء ميگويند   بر آنعده اشخاصی  در ماه مبارک رمضان احکام مسافرت تطبيق همچنان 

  ميگردد که مصروف مسافرت مباح باشد .
  گرفتن بهتر است  يا روزه نگرفتن :برای مسافر روزه 

شخص   برایطوريکه قبال ياد اور شديم که 
با می  واجب  آنها  بر  ، آن  قضای   ولی  نگيرند  روزه  رمضان  در  که ، است  مباح  مسافر

  قضا ء ان رابعمل ارد .  است  نگرفته  که هائی روزه  بتعداد  رمضان  ازماه  بعد  و  شد.
پيامبر صلی   همراه  رمضان  ماه  در  ما :»  که است  روايت  خدری  سعيدابو  درحديثی از

به     هللا عليه و سلم
روز  نه  گرفتند، نمی  روزه  ازما  وبعضی  گرفتند می  روزه   ازما   بعضی  . رفتيم می  جنگ

اعتراض   خواران  برروزه  داران  ه
حکم همين   و  . داران  روزه  بر  خواران  روزه  نه  و   گرفتند می

 وکار  باشد  روزه  بگيرد  روزه  بتواند  هرکس  که بود،
 کند،   احساس  ناتوانی  و  سستی  خود  در  و  بگيرد  روزه  نتواند  هرکس  و  است  خوبی
  ) . مسلم   و  احمد  (  بروايت « است  خوبی  وکار  نگيرد  روزه

پيامبر صلی هللا عليه و   به  اسلمی  محدثين مينويسند که ، در يکی از روز ها  حمزه
 ، بينم می  خود  در  را  گرفتن روزه  توانائی  مسافرت  در  من  خدا  رسول  ای  : گفت   سلم

رخصة من هللا    هی: «  گفت    پيامبر صلی هللا عليه و سلم  ؟ باشم  روزه  داردکه  آياگناه 
الی فمن أخذ بها، فحسن، ومن أحب أن يصوم فال جناح عليه تع
هللا   جانب  از  است  رخصت  يک  اين»(

  وی  بر   بگيرد  روزه  که خواست  هرکس  و  ، است  کرده نيک  کرد عمل  بدان  هرکس  ،
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   ).  مسلم  بروايت  ) (  نيست  گناهی
مزه ابن عمرو در حاليکه مصروف آمده است که شخصی به نام ح ديگری   همچنان در حديث

ُ َعلَْيِه  َّz مسافرت بود ، ولی با آنهم روزه ميگرفت ، در يکی از روز ها  از رسول هللا َصلَّی
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فرمود: َّz إن ِشْئَت «  َوَسلََّم پرسيد: آيا در اثنای سفر روزه بگيرم؟ پيامبرَصلَّی

) اگر خواستی روزه بگير و اگر خواستی روزه را بخور.» (    فُصْم، وإن ِشئَْت فأَْفِطْر 
  )1121)، و مسلم (1943بخاری ( (

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم به ايشان در گرفتن  روزه  اختيار  َّz طوريکه مالحظه مينمايم  پيامبر اکرم َصلَّی
افطار نمايی ، و داد وبرايش گفت اگر خواستی روزه بگير واگر نخواستی  ميتوانی روزه را 

همين اختيار، دليلی است بر اين که اگر مسافر می تواند بدون تحمل مشقّت و سختی روزه 
بگيرد، مجاز به اين کار است روزه اش فرض باشد يا نفل، زيرا سبب جواز خوردن روزه در 

  سفر وجود مشقت و سختی است.
اب بيشماری است به شرط از طرف ديگر روزه بودن همراه مشقت و زحمت دارای اجر و ثو

آن که شخص نيازمند به کمک ديگران نباشد و اگر نتواند امور خود را رسيدگی کند وبه 
اصطالح  سربار ديگران می شود در اين صورت خوردن روزه برايش افضل است. مطابق 

کسانی که  امروز» «َذَهَب الُمْفِطُروَن اليوَم باألَْجر«  به فرموده پيامبر صلی هللا عليه وسلم 
  )1119)، و مسلم (2890بخاری ( »روزه نبودند اجر و ثواب را حاصل نمودند.

  شيخ ابن جبرين طی فتوای گفته است :
روزه دار مسافر اگر محتاج باشد که رفقايش برای او سايه درست کرده و بر او آب بپاشند و  

ه گرفتن صرف نظر کند شترش را آب دهند و خوراک و... تهيه کنند بهتر آن است که از روز
تا مزاحم ديگران نشود؛ اما اگر روزه در روند کارش خلل ايجاد نکند افضل آن است که روزه 

فتوا شيخ ابن  بگيرد، روزه ی فرضی باشد يا نفلی. ( برای مزيد معلومات مراجعه شود به 
  در اين بابت  )   2/1مورخه ی  -جبرين

  بنآ بصورت کل گفته ميتوانيم :
شخصی در ماه رمضان هنگام سفر روزه اش را نخورد، روزه اش صحيح است مگر آن اگر 

که روزه برايش زيان آور باشد که در اين صورت تأکيد می شود روزه اش را بخورد بدليل 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم که فرموده: َّz ن روزه گرفت»«ليَس ِمَن الِبِرّ الصياُم فی السََّفر:«  حديث پيامبرَصلَّی

  ).1115)، و مسلم (1946بخاری ( »  ( در مسافرت جزو نيکی و عبادت نيست.
  نظريات علماء در مورد روزه مسافر :

ائمه اربعه و جمهور صحابه و تابعين بر اين هستند که روزه گرفتن در سفر جايز و صحيح 
(برای است، و اگر شخص مسافر روزه گرفت، روزه اش منعقد شده و بریء الذمه می شود. 

  . )73صفحه  28جلد مزيد معلومات مراجعه نمايد به رساله (الموسوعة الفقهية
امام ابوحنيفه ، امام شافعی ، وامام مالک بدين رای اند : اگر مسافر توانمندی روزه گرفتن 
راداشته باشد  ، بهتر است که روزه بگيرد . ومسافر که توان گرفتن روزه را نداشته باشد  

  زه نگيرد .بهتر است ،رو
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  شيخ محمد بن علی بن محمد بن عبدهللا بن الحسن شوکانی ميگويد :
  از خواهد  می  عمد  به  که وکسی  است  زيانمند  دشوارو  و  سخت  برايش  روزه  که کسی 

  سفر  در  باشدکه  نگران   خود  بر  که وکسی  کند مخالفت  آن  با  و  بگرداند  رو  رخصت
گون  اين  همه  برای  گردد، ريا  و  تظاهر  و  خودپسندی  دچار  است   ممکن  بگيرد  روزه

بهتر  گرفتن روزه  نباشد  مطرح  ازاينها  اگرهيچيک  . است  بهتر  نگرفتن  روزه  اشخاص  ه
    باشد. می  

به همه حال اگر مسافر با گرفتن روزه دچار مشقت نشوند، روزه گرفتن برايش  بهتر است 
سافر  دچارمشقت ، تکليف وحرجی ميشود ، بهتر است که  که روزه ولی اگرشخصی م

  نگيرند.
  : افضليت وعدم افضليت روزه در مسافرت

درمورد افضليت وعدم افضليت روزه در مسافرت توجه خوانندگان را به نکات ذيل جلب 
  مينمايم :

  حالت اول:
روزه گرفتن بر وی (در اگر روزه بودن يا نبودن برای شخص مسافر يکسان باشد؛ يعنی  

  سفر) تاثير (چندانی) نمی گذارد، در اين حالت روزه گرفتن برايش بهتر است؛ به داليل زير:
صلی هللا عليه  َخَرْجَنا َمَع النَِّبیِّ «ابو درداء رضی هللا عنه  در اين مورد استدالل مياورد   - 1

ُجُل َيَدهُ َعلَی َرأِْسِه ِمْن ِشدَّةِ اْلَحِرّ َوَما فِيَنا فِی َبْعِض أَْسَفاِرِه فِی َيْوٍم َحاٍرّ َحتَّی َي  وسلم َضَع الرَّ
  ).1945َواْبِن َرَواَحةَ. (بخاری: صلی هللا عليه وسلم  َصاِئٌم إِالَّ َما َکاَن ِمَن النَِّبیِّ 

يعنی: در يکی از سفرها، همراه رسول خدا صلی هللا عليه وسلم خارج شديم. هوا گرم بود تا 
مردم از شدت گرما، دستهای خود را روی سرشان می گذاشتند. و از ميان ما کسی جايی که 

   غير از رسول خدا صلی هللا عليه وسلم و ابن رواحه، روزه نبود.
در اين حديث مشاهده می شود که عده ای از صحابه روزه نبودند و تنها ابن رواحه همراه 

  پيامبر صلی هللا عليه وسلم روزه بودند.
گرفتن در اينحالت باعث می شود که فرد مکلف در اسرع وقت تکليف شرعی خود  روزه - 2

را انجام داده و بریء الذمه گردد، اما قضاء کردن آنها موجب تاخير در بریء الذمه شدن 
  انسان است.

روزه گرفتن برای وی در ماه رمضان آسانتر است؛ زيرا معموال روزه گرفتن در زمانی  - 3
  ه نيستند اندکی سخت تر می شود.که غالب مردم روز

روزه گرفتن در ماه رمضان فضيلت بيشتری دارد؛ چرا که انجام عبادات در رمضان  - 4
  افضلتر از ديگر ماههای سال است.

امام شافعی باتوجه به اين داليل ترجيح داده که روزه گرفتن برای کسی که روزه بودن و 
 نبودن برايش يکسان است، بهتر است.

  
   دوم:حالت 
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روزه نگرفتن برای وی (مسافر) به حالش سودمند تر است؛ در اينجا می گوئيم: روزه نبودن 
افضل تر است، و اگر پاره ای از مسائل موجب مشقت بر وی گردد در آنصورت حتی روزه 
گرفتن بر وی مکروه است، زيرا کسی که در مشقت قرار دارد باوجوديکه هللا متعال برايش 

  وی از آن رخصت الهی عدول می کند قطعا مرتکب امری مکروه شده است. رخصت داده اما
   حالت سوم:

روزه گرفتن برای وی موجب مشقت شديدی گردد که قابل تحمل نباشد؛ در اينحالت روزه 
  گرفتن بر وی حرام است. به دليل حديث مسلم از جابر بن عبدهللا رضی هللا عنه که گفت:

ِ َصلَّ « َّz َعلَْيِه َوَسلََّم َخَرَج َعاَم اْلفَتْحِ إِلَی َمکَّةَ فِی َرَمَضاَن َفَصاَم َحتَّی َبَلَغ ُکَراَع أَنَّ َرُسوَل ُ َّz ی
هُ َبْعَد َذِلَک اْلغَِميِم َفَصاَم النَّاُس ثُمَّ َدَعا ِبَقَدحٍ ِمْن َماٍء َفَرفََعهُ َحتَّی َنَظَر النَّاُس إِلَْيِه ثُمَّ َشِرَب َفِقيَل َل 

َفِقيَل َلهُ إِنَّ النَّاَس «وفی رواية : » . نَّ بَْعَض النَّاِس َقْد َصاَم َفَقاَل أُولَئَِک اْلعَُصاةُ أُولَئَِک اْلعَُصاةُ إِ 
َياُم َوإِنََّما َيْنُظُروَن ِفيَما فََعْلَت َفَدَعا ِبَقَدحٍ ِمْن َماٍء بَْعَد اْلَعْصرِ    .) 1114مسلم (» َقْد َشقَّ َعلَْيِهْم الِصّ

يعنی: پيامبر صلی هللا عليه و سلم در سال فتح مکه بقصد مکه از مدينه بيرون شد وتا اينکه به 
بود و مردم نيز با وی روزه بودند. به   ) رسيد، روزه عسفان  ميلی  دريک (  چشمه آب عميم

اند. بعد  به مشقت انداخته و مردم به تو چشم دوخته کردند که روزه مردم را  وی عرض 
نگريستند، پس  ای آب خواستند و از آن نوشيدند و مردم به وی می که پيمانه صربود، ازع

گروهی   کردند که گروهی نيز افطار کردند و گروهی همچنان روزه بودند. به ايشان عرض 
چون پيامبر حکم کرده بود  . (  فرمود: آنان نافرمانی کرده وگناهکارند  همچنان روزه هستند، او

کردند).( برای مزيد معلومات   کنند وآنان با آن رخصت مخالفت  استفاده  خصتکه از اين ر
  .355ص 6مراجعه شود به :الشرح الممتع للشيخ محمد ابن عثيمين رحمه هللا .ج

امام نووی و کمال بن همام گفتند: احاديثی که داللت بر افضليت روزه خوردن (در سفر) «
روزه بودن دچار ضرر گردد، و در بعضی از  دارند بر کسی حمل می گردد که با وجود

احاديث به اين مسئله تصريح هم شده است، و الزمست که (آن احاديث) را اينگونه تاويل نمود، 
تا بين احاديث جمع کرده باشيم، و اين (جمع کردن) بهتر است از اينکه بعضی احاديث را 

اطعی باشد. و کسانی که روزه گرفتن يا ناديده بگيريم و يا ادعای نسخ نماييم بدون آنکه دليل ق
نگرفتن آنرا (در سفر) يکسان می دانند، به حديث عايشه رضی هللا عنها استدالل کردند که: 

به پيامبر صلی هللا عليه  - که زياد روزه می گرفت  –حمزه بن عمرو اسلمی رضی هللا عنه 
وسلم فرمود: اگر خواستی روزه  وسلم گفت: آيا در سفر روزه بگيرم؟ که پيامبر صلی هللا عليه

  .)73ص 28الموسوعة الفقهية ) (  ج». ( متفق عليه» بگير، و اگر نه روزه ايت را بخور
   :روزماه مبارک رمضان رحکم تصيم سفرد

هرگاه شخصی در شب نيت روزه بر طبق مذهب امام ابوحنيفه ،  امام مالک و امام شافعی ، 
شخصی  جايز نيست  همان روز تصيم به سفر کرد براينفردا را بعمل اورد ، ولی در  صبح 

که روزه اش را بخورد،  اين شخص  بايد روزه اش را تاوقت غروب ادامه و  وروزه خويش 
کامل نمايد، زيرا روزه عبادتی است که نسبت به حالت حضر و سفر مختلف است، و هرگاه 

ب می گردد. ( برای مزيد اين دو (حضر و سفر) با هم جمع شوند، حکم حضر بر سفر غال
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  ).2/431» (حاشيه ابن عابدين «معلومات مراجعه فرمايد : به 
ولی در مذهب امام احمد  برای اين شخص جايز است که هرگاه روزه دار در اثنای روز سفر 

 »المغنی« کرد روزه اش را بخورد.(برای مزيد معلومات مراجعه فرمايد : به کتاب: 
)4/345.(   

فََمن َکاَن ِمنُکم «همان رای امام احمد است، به دليل عموميت فرموده هللا تعالی:  اما قول راجح
و کسانی از شما که بيمار يا مسافر ).«184(بقره : » َمِريضاً أو َعلَی َسَفٍر َفِعدَّةٌ ِمن أيٍَّام أََخر

  ».بودند (و روزه نگرفتند، به اندازه آن روزها) چند روز ديگری را روزه گيرند
أنَّ رسول هللا صلی هللا عليه وآله «يز به دليل حديث جابر بن عبدهللا رضی هللا عنه که گفت: و ن

وسلم َخَرج عاَم اْلفتحِ إلی مّکة فی رمضان فصام حتّی َبَلَغ ُکراع اْلغميم َفَصام النّاُس ثمَّ دعا بقدح 
َد ذلک إنَّ بعض الناس قْد صاَم ؟ فقال : مْن ماٍء َفَرفَعهُ حتی َنَظَر الناُس إليِه ثمَّ شرَب فقيل لهُ بَعْ 

يام وإنما » أُولئَک العُصاةُ، أُولئَک اْلعُصاةُ «  وفی لفظ : فقيَل لهُ إنَّ النّاس قْد شقَّ َعلَْيهُم الِصّ
يعنی: رسول خدا  رواهُ مسلٌم. )». ( يْنظرون فيما فعلَت فدعا بقدح مْن ماٍء بعد العصر فشرب

در سال فتح مکه در ماه رمضان بسوی مکه رفت و روزه گرفت و صلی هللا عليه وآله وسلم 
الغميم رسيد، آنگاه کاسه آبی خواست، و آن را ءتا به (جايی بنام) کرا  مردم نيز روزه داشتند،

بلند کرد؛ تا مردم به ايشان نگاه کنند، سپس نوشيد، بعد از آن به ايشان گفتند: برخی از مردم 
آنان نافرمان هستند، آنان نافرمان «  عليه وسلم فرمود: روزه گرفتند، پيامبر صلی هللا

و در روايتی ديگر آمده: به ايشان گفته شد: مردم روزه برايشان دشوار است،   ».هستند
منتظرند ببيند شما چکار می کنيد، بعد از عصر بود که کاسه ی آبی را خواست و نوشيد. مسلم 

  روايت کرده است.
ه می شود با وجود آنکه مردم تا وقت عصر روزه بودند ولی پيامبر که در اين روايت مشاهد

  روزه خود را می خورد. -به دليل سفر –صلی هللا عليه وسلم در آن هنگام 
  نظر شيخ االسالم ابن تيميه:

هرگاه کسی در اثنای روز سفر کند آيا «شيخ االسالم ابن تيميه رحمه هللا  در مورد اينکه :  
  جايز است  يا خير  ؟ ميفرمايد : خوردن روزه برايش

دو قول مشهور علما در اين مسئله وجود دارند که از امام احمد هر دو قول روايت شده، ولی  
ظاهرتر آنها اينست که: برای او جايز است، همانطور که در سنن ثابت شده که هرگاه يکی از 

که آن جزو سنت پبامبر  صحابه در روز به سفر می رفت روزه را می خورد و يادآور می شد
صلی هللا عليه وسلم است، و در صحيح (بخاری) از پيامبر صلی هللا عليه وسلم ثابت شده که 
او نيت روزه در سفر داشت و سپس خواست که کمی آب برايش آورند او نيز روزه اش را 

 برای معلومات مزيد مراجعه شود به مجموع». ( خورد درحاليکه مردم وی را می ديدند
  ).25/212الفتاوی (

اما بايد توجه کرد که  خوردن روزه تا زمانی برايش جايز نيست  ، تا که به سفر خويش اغز 
  نه نموده باشد وبرای اين شخص جايز نيست که در محل اقامتش روزه اش را بشکند.

   ). مينويسد :6/218شيخ  ابن عثيمين در (الشرح الممتع (
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را بخورد تا آنکه شهر را ترک کند، زيرا او اکنون در سفر صحيح آنست که او نبايد روزه «
نيست هرچند که نيت سفر را دارد، و بخاطر اين نيت برای او جايز نيست که (نمازش) را 

قصر کند تا آنکه از شهر خارج می گردد، و همينطور جايز نيست تا روزه را بشکند تا آنکه 
   ».از شهر خارج می شود

     حمل :
له  اند وميدانند كه به گرفتن  روزه  براى  حمل  وخود آن ضرر ميرسد مكلف زنان كه حام 

   به گرفتن  روزه   نيستند. 
 ارضـــــــاع  : 

اگر زن شيرده گمان غالب كند كه در صورت  روزه گرفتن  ضرر شديد به طفل  وى خواهد   
از انس بن مالك   رسيد  اجازه دارد  روزه نگيرد.صرف قضاى روزه بر آنها فرض است .

إن هللا عزوجل  «روايت شده  كه رسول  هللا عليه السالم  فرموده است :  )ر  ض (كعبى 
خداوند   ( »وضع عن المسافر  الصوم  وشطر  الصالة  وعن الحبلى والمرضع  الصوم 

  ) عزوجل  برداشته  از مسافر روزه  ونصف نماز را  واز زن  حـــاملـــه  وشير ده  روزه را
    )احمد ، ابو  داود  ، ابن ماجه ، تر مذى  (

:  اگر زنى  حامله يا شير ده  از  روزه گرفتن  ميفر مايد )رحمة هللا عليه  (امام  ابو حنيفه  
بتر سد  جايز است  افطار كند  فرق نمى كند  كه خوف  او بر خودش وطفل  اش ويا تنها بر 

خودش ويا تنها بر  طفل اش  باشد ، ودر صورت كه  قدرت  يافت  صرف بر او قضا ء  الزم 
كه قضا  مى كند  بر او الزم  نمى   است  نه فديه ، همچنان  پيهم  روزه گرفتن  در ايامى

باشد.  اين حكم براى زنى كه  فرزند  خود را شير  ميدهد  وزنى  كه براى  شير دادن  اجير  
شده  فرقى  ندارد  زيرا    اگرمــادر طفل  باشد شير دادن  به اساس  ديانت بر او وجب است  

  شده است .  واگر  اجير باشد  شير  دادن  به اساس  عقد بر او واجب
 حـــائض ونفـاس در رمضان :

زنانيكه به دوره  حيض ونفاس باشند  جواز ندارد  كه روزه  دار  گردند . اگر زن حائض 
است  روزه بگيرند ، روزه آنها  صحيح نيست ؛ چون يكى از شروط   اس وزنى كه در نف

    قضا  واجب  است .  صحت روزه ، پاكي از حيض ونفاس  است وبر آنها 
كنا نحيض على  عهد  رسول هللا  « روايت  است  :  )رض (در حديث  از بى بى  عايشه 

ما در زمان  پيامبر صلى هللا  « »فنؤ مر بقضا ء  الصوم  وال نؤمر  بقضا ء  الصالة  )ص(
عليه وسلم  به حيض  مى افتاديم ،  به مادستور  داده  مى شد  كه تنها  روزه  را قضا  كنيم  

سنن ابو  (،  )١/٢۶۵/٣٣۵صحيح مسلم :  (، )  ۶٣٠صحيح سنن الترمذي :  »(نه نماز را 
بــه تجديد نيت  به زن  هر زمانيكه  از دوره  خالص شدند    ) ١/۴۴۴/٢۶٠و   ٢۵٩داود 

 گرفتن  روزه  اقدام  نمايند.
اگر   (زنانه حائضه  ونفسا ء   روزه فوت شده  شانرا  بعد از رمضان قضا ء مى آورند. 

دوره  نسائى اش  قبل از فجر  صورت  گيرد  ميتواند اول نيت  وبعدٱ به گرفتن  روزه  ا قدام  
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گيرد در صورتيكه  خواسته باشد  ميتواند در   نمايد واگر دوره  نسائى آن بعد از  فجر صورت
همان   روز  از خوردن ونوشيدن اباء ورزد . ولى  روزه آن درست  نبوده بايد به قضاء آن 

قابل تذكر است  آنعده  از زنانيكه  مريض به جريان  دم   متداوم مبتال ء اند   مبادرت  نمايد. (
ميتوانند  روزه بگيرند. وحتى  نماز  پنچ گانه  را بشر ط آنكه    )خارج از ايام  حيض ونفاس  (

 براى  هر نماز وضو  جداگانه  نمايد ، اداء نمايد.
اگر زن فقط يك لحظه قبل از شام حيض يا نفاس  ببيند  روزه اش  باطل  گرديده وبايد آنرا 

وزه  نيت كند  هر قطع كند. اگر خون حيض  يا نفاس براى لحظه يى  هم قطع  شود براى  ر
بايد  دانست اگر روزه انسان فاسد شود  بايد از  تبصره : چند غسل  را كمى  به تأخير  اندازد.

خوردن  ، نوشيدن وساير  شكننده هاى  روزه  به جهت احترام  رمضان  خود  دارى  كند  اما  
خوردن ونوشيدن   اين حكم  بر اى حائض  ونفسا ء  تطبيق  نميشود بلكه  بروى الزم است  كه

 خود  را از چشم مردم پنهان  نمايد.
  استعمال تابليت های برای جلوگيری عادت ماهانه :

برخی از خواهران غرض جلوگيری از عادت ماهانه  تابليت های مخصوصی راغرض دفع 
خونريزی  استفاده مينمايند . به اين تعداد از خواهران  بايد گفت : پروردگار با عظمت ما 

را برای دختران آدم قرار داده است وبرای اين دوره ماهانه حکمی ، طوريکه فوقآ بدان حيض 
اشاره  نموديم مقرر داشته است ، پس زنانيکه که دوره  حيض ونفاس وعادت ماهانه  باشد ، 

بايد از گرفتن روزه اجتناب کنند ، و نبايد با خوردن تابليت ها  واستفاده از وسايل ديگر که 
ت را بر هم زند، پناه ببرند . زير اين عمل از يک طرف  ضرربرای سالمتی فطرت خلق

  جسمی زنان ببار مياورد ، واز طرف ديگر هيچ ثوابی از گرفتن روزه نصيب شان نميگردد .  
 شدت گـرسنگى  وتشنگى  : 
اگر روزه ء دار  از شدت  گر سنگى  بـــه خطر زندگى  يـــا خطر  فتور  در عقل  باشد   

 ميتواند روزه نگيرد .

      تــرس از هـالكت : 
اگر  به علت  محنت  ومشقت  احتمال مردن  ، يا ظالمى  بر كسى جبر  كند  كه اگر  روزه   

گرفتى تر خواهم  گشت  يا  به سختى  ترا لت وكوب خواهم كرد  ويا يكى از اعضاى  بدن 
  ترا قطع  خواهم كرد  ، اجازه است  كه روزه نگيرد.

     بــى هــوشى :
اگر بيهوشى  بر كسى  طارى  گردد  وچند  روز دوام كند  . در اين صورت  قضاى  روز  

 هاى  كه مانده  واجب است  .

      جنـــــــون : 
 اگر  جنون  بر كسى طارى گشت واز آن هيچ وقت بهبود نمى يابد  از گرفتن روزه معاف 

  بهبود  يافت  ، قضا  بر وى واجب است.است ، قضا  وفديه واجب  نمى باشد  ولى اگر 
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        تبصره : 
اگرمريض ومسافر  با گرفتن  روزه  دچار  مشقت  نشوند ، روزه گرفتن بهتر است واگر 

دچار مشقت  شوند  بهتر آن است  كه روزه  نگيرند. در حديث  شريف از ابو سعيد خدري 
با پيامبر  صلى هللا عليه وسلم در ماه رمضان به جنگ  با كفار   «روايت است :    )رض (

رفتيم بعضى  از ما  روزه  بودن وبعضى  ديگر  روزه  نبودند  بدون  اينكه  از همديگر  
ايراد  بگيرند  ومعتقد بودند كسى  كه توانايى  روزه  دارد  اگر روزه  بگيرد  بهتر  است  

-  ١١١۶مسلم  »(رد  بهتر  آن است  كه روزه  نگيرد وكسى  كه توانايى  روزه را ندا
  ) ٢/١٠٨/٧٠٨سنن الترمذى  (،  )  ۶٩/٢/٧٨٧

 حاالتى كه شكستن  روزه  در آنها  جـا يـز است :
حمله  نا گهانى  مرض  كه خطر مرگ  را دربر  داشته  باشد  ويا حوادث ترافيكى  توام  با  

ويا در صورتيكه  روزه خود را  نشكند خطر  اگر كسى  نا گهان مريض  شود  خطر  باشد.
  شدت  بيمارى  اورا تهديد  ميكند  جـواز دارد  روزه  خود را بشكند.

  اگر كسى را مار ويا گژدم  گزيد  وضرورت به دوا  باشد  ميتواند  روزه خود را بشكند. 
  شــــروط  روزه :

يكى از شرايط روزه  همانا  مسلمان  بودن است . كسانيكه  از دين اسالم بر      اول  اســــالم :
گردند  روزه  آنان باطل  است  ودر صورت  رجعت  دوباره  به دين مبين اسالم ميتوانند به 

  :قضا ء روزه اقدام  نمايد
 دوم نيت :

قبول وصحت  اعمال با نيات است ،  « »نما  ِلُكِل اِمري  ما نوٰى اِيإنما االعماُل ِبا لنياِت ، و  «
  معناى نيت اراده كردن در قلب ميباشد .  »پذيرش  وپاداش  هر عمل بستگى به نيت  آن دارد

َيْوَم ال يَْنَفُع ماٌل « سوره  شعراء )  پروردگار با عظمت ما ميفرمايد  :    89و  88آيه   در (
بخشد،  در آن روز که مال و فرزندان سودی نمی»  (  َسليٍم  َو ال َبنُوَن * إِالّ َمْن أَتَی zَّ ِبَقْلبٍ 

   مگر کسی که با قلب سليم به پيشگاه پروردگار ايد ) 
غاز از آ (قبل از همه بايد گفت ، روزه  بدون نيت درست  نمى باشد. روزه دار بايد در شب 

  نيت روزه رابعمل ارد.  )فتاب  يا فجرآفتاب  الى طلوع  آغروب 
به معنی قصد قلبی است و ضروری  نيست که الفاظ  نيت به زبان  آورده  طوريکه گفتيم  نيت 

  محل  نيت همان قلب است  .شود. 
  غاز والى  اخير ماه  رمضان ادامه  يابد.آغاز شهر رمضان  آنيت روزه  ميشود  از   
شرعى   هایضرورت   به تجديد  همه روزه  آن نيست. ولى  اگر  روزه به اثريكى   از عذر  

  .بعمل آيدمقطوع  گردد ضرورت است  كه به آغاز دوبارۀ  نيت  روزه  نيز تجديــد 
اگر قرار باشد که روزه دار نيت هر روز ميواهد تجديد کند ، پس الزم است ، نيت قبل از 

ث که از حفصه روايت گرديده که پيامبر صلی هللا عليه وسلم  فرموده طلوع فجر مطابق حدي
(کسي که قبل از طلوع فجر نيت روزه » من لم يجمع الصيام قبل الفجر فال صيام له« است : 
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)، 2437/122/7]، د (6538اش صحيح نيست) . (صحيح مسلم : [ص. ج  نکند روزه
 ).196/4)، نسايی  (726/116/2ترميزی  (

ورد. نيت  تنها  به الفاظى عربى آنيت  به هر زبان كه شخص ميخواهد ميتواند آنرا بجاء   ( 
  )شرط نيست. 

     »د نويُت ِمن شهِر  رمضان ـوِبصوِم غ «اگر شخصى در شب  نيت ميكند بگويد :  
وشخصى  كه در روز نيت    )رمضان را  مبارکومن  نيت كردم  براى فردا  روزۀ  ماه  (

من نيت كردم  براى  امروز  »(نـويت وبصوم اليوم مـن شهــر رمـضـــان  «گويد : ميكند ب
  ). .رمضان را ماه مبارک روز ۀ 

براى مسافر ضرور است  كه در رمضان  نيت كدام  روز ۀ واجب را ننمايد ، اگر نيت روز ۀ 
   فرض  رمضان  را كند  يا نيت  روز ۀ  نفلى  را در هر صورت  درست است.

ضرور  است  كه بطور  معين  نيت   ، كسيكه  روز ۀ قضاى رمضان  المبارك  را ميگيرد 
   روز ۀ فرض را بنمايد.

در سه  بايد rفت که  اگر شخصى  در شب  نيت  روزه  را فراموش  كند  ودر  روز بيادش آيد
  نوع  روزه  نيت كردن  تا قبل  از زوال  آفتاب  صحيح ميباشد كه عبات اند از : 

روزه  رمضان المبارك  ، روزه هاى  نذر كه   روز يا تاريخ  آن معين  گرديده  باشد ،  «
  ».روزه نفلى

در چهار نوع  روزه نيت  كردن  از غروب  آفتاب  تا طلوع  صبح  صادق ضرور بوده   
  وپس  از طلوع  صبح  صادق  نيت كردن  كافى  نمى باشد واين  روزه ها  عبارت  اند از :

كه روز وتاريخ  آن معين  نشده باشد ،    یزه قضايى  رمضان المبارك، روزه  هاى  نذررو «
روزه  هاى كفاره  ، روزه هاى  قضايى  روز ۀ  نفلى  كه پس  از آغاز  به علتى  فاسد  شده 

   »باشد.
اگر شخصى در شب بنابر  دليلى  اراده  روزه گرفتن  را نداشته  ودر صبح  هم به فكر    

روزه  نگرفتن  باشد ، سپس  قبل از زوال  آفتاب  فكر كند ترك  روز ۀ رمضان  درست 
چيزى  خورده باشد  اrرونيت كند  روزه اش  صحيح  ميباشد ، اما  و rناه دارد نيست 
  د.ت  به نيت نمى افترضرو

   فــرايــض  روزه  :
در روزه از نمودار شدن  صبح  صادق  تا غروب آفتاب  كناره گيرى  كردن از سه  چيز 

 )امتناع از خــــوردن ، امتناع  از نوشيدن ،  امتناع  از لذ ت جنسى  (فرض است : 
 سنن ومستحبـــات روزه : 

سحرى كردن  اگر چه به   دانه  خر ما باشد ،  خوردن سحرى  در اخير  وقت  مستحب است  
طوريكه  چيزى وقت  به صبح صادق  مانده باشد.  نيت روزه ء در شب مستحب است ، عجله  

در افطار  پس  از غروب  آفتاب  تاخير نكردن  در  افطار مستحب است . افطار با آب وخر 
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روزه دار   بايد در مـــاه مبارك رمضان از : غيبت ، سخن  چينى ،  در  ما مستحب  بوده .
 غگويى ،  غالمغال ،  قهر وظلم   ، امتناع بعمل آرد.

     وقـــــت  روزه :     
وقت روزه  فرضى  ويا روزه شرعى،  به حكم قرآن از طلوع  صبح  صادق آغاز وتا غروب  

  آمده است : )سوره بقره   187آيه  (چنانچه در  آفتاب  ادامه  مى يابد . 
وكلوا  واشربوا  حتى يتبين لكم الخيط  االبيض من الخيط ا السود من الفجر  ثم أتموا   «

تا آن وقت  بخوريد وبنوشيد كه خط  سفيد از خط سياه  خوب نمايا  ن   (  »الصيام الى اليل  
ولى در كشور  )وآشكار  شود وباز  روزه  را تا اول  شب  به اتمام رسانيد وآنرا بگيريد. 

هايكه آبر الود اند وتعيين  وقت  در آن دشوار  است  فتواى علما  است  كـه افطار  به وقت 
  المى  صورت  مى پذيرد  .محلى  نزديكترين كشور اس

هو الذى  «شب  را براى استراحت  افريده   )ج (روزه گرفتن در شب  جواز نداشته  خداوند  
يونس آيه  سوره »(الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرٱ إن فى ذالك اليات  لقوم يسمعون جعل لكم

178  (    

 وا فــــطار :  »پـس شب  «سحـرى
تاخير  در  «سه امر از جمله  اخالق  پيامبرانه  ميباشد  : «فرموده است  : )ص(پيامبراكرم  

پيامبر اسالم ميفر » سحرى ، تعجيل   در افطار ،  در نماز دست راست  را بر چپ  گذاشتن 
سحرى  بخوريد  ، زيرا  در خوردن سحرى  بر كت است :  براى روزه  گرفتن   «مايد : 

از خوابيدن  بعد از  ظهر   )تهجد  (يرد وبراى  قيام ليل روز از  خوردن  سحرى كمك بگ
  » كمك  حاصل كنيد. 

براى  روزه   دار مستحب است  كه با خرما تازه افطار  كند  ودر  صورت  عدم موجوديت  
آن  با آب  افطار  نمايد ودر زمستان  ميتواند  با خر ماى  خشك و در صورت  عدم موجوديت  

ند تا معده  آماده  گرديده  وغذايى  را كه  بعدٱ  خورده ميشود بتواند هضم  آن  با آب  افطار  ك
نمايد . پس  از آنكه  شخص  با خر ما  يا آب  وغيره  افطار  كرد  نماز شام  را ميخواند وبعد  

إذا أفطر  أحدكم فليفطر على تمر ،   «فرموده  است :   )ص(از آن  غذا  ميخورد و پيامبر  
چون افطار كند  يكى از شما  پس  افطار  كند  « »فإن  لـم يجد فليفطر على ما ء  فإنه  طهور 

  )متفق عليه  »(با خر ما  ، پس  چون  نيافت پس  افطار كند با آب  زيرا  پاك  كننده است  
صلی هللا عليه افضل ميباشد زيرا پيامبربراى روزه دار  عجله در افطار  وتأ خير  در سحرى  

هميشه  »«ال تزال أمتى  بخير ما أخروا السحو ر  وعجلو ا الفطور «فرموده است  :   وسلم 
 .»امت من به خير باشند  تا وقتيكه  به تاخير اندازند  سحرى  را وشتاب  كنند  در افطار 

 دعــاى افــطار :      
خداوند !  من براى تو  روزه گرفتم  واز رزقى   »(اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت   «

   .)رواى حديث شريف:  ابوداود  )(كه تو نصيبم كرده اى  افطار نمودم 



الـمبـارك رمضـان  

 

 

35 

  : اويا اين دع 
    بسم هللا والحمد � ، اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت وعليك تو كلت سبحانك وبحمدك ،  « 

   »تقبل منى ، انك انت السميع العليم 

     بعد از افطار :دعا 
تشنگى زايل  شد، رگ ها »(ذهب الظما ء وابتليت  العروق وثبت االجر  ان شا ء هللا  «

  .)رواى  حديث شريف : ابوداود  )(سيراب گشت، واگر خداوند خواست اجر نيز خواهد رسيد.
  ثـــواب افطار دادن : 
كند  كه نصيب  روزه دار اگر شخصى به روزه دار افطار دهد انقدر اجر وثواب  كمايى  مى  

 صلی هللا عليه وسلم پيامبر ميشود ، هر چند  افطارى  مذكور چند  لقمه  نان  يا يك خر ما باشد.
شخصى كـه روزه  دارى  را افطارى  دهد  او  را اجر وثواب مانند   « فــرموده است :  
  .)بيهقى  »(روزه  دار است 

 حکم آذان برای افطار دررمضان
ما مسلمانان که در کشور های غربی زندگی  بسر ميبريم وبسياری ما مسلمانان  از نعمت 

کمبود بزرگی به اين ترتيب  م هم  هستيم ،   وومحرمانندآذان در جوامع اسالمی  شنيدن آذان
مات شرين آن  از منار های مسجد هستيم ، اين   لوک  آذانمشتاق  شنيدن  نموده، را  احساس 

. واقعيت چنين است که درين کشور های مقيم و گرددميماه مبارک  رمضان  بيشتر  اشتياق در
تر اوقات  حاالتی  پيش می هم  ايد که در وقت دزيا جوامع که مردم آن بيشتر مسيحی اند 

  افطار ،صدای زنگ کليسا را ميشنويم .
ادت دارند که بسياری  از مسلمانان  وبخصوص  افغانها محترم ما در کشور های غربی ، ع 

  را برای  افطار  شرط ميدانند.  آذانمی  آغازند و  آذانافطار  را به 
اسالم  دين مبين برای  افطار در  آذانگرامی  بعرض برسانم که  ۀ خوانند خدمت  ميخواهم

  .دهم افطار نمايرا ميتواند  روزه خويش   آذانبدون  روزه دار شرط نبوده و
جهت افطار  برای روزه دار شرط نيست، بلکه آذان  آذاناين بدين معنی است که شنيدن 

است جهت انجام عبادت نماز در وقت خاص خود، که چون افطار در هنگام آذان ی اعالم
مغرب است، لذا آذان نشانه اي براي جواز افطار روزه دار  شده ميتواند ، ولی  الزم و شرط 

  زمانيکه  صداي آذان مغرب را نه شنود ،  نبايد افطار کند.  نيست که روزه دار  تا
برای روزه دار کافيست که ساعت مغرب واينکه  که آيا وقت نماز مغرب رسيده است يا خير، 
با مطمين شدن از اين  امر  روزه دار ميتواند  روزه اش را  افطار نموده ، وبعد از آن با ادای 

  نماز مغرب خويش بپردازد .
آذان مغرب بعد از غروب کامل آفتاب بوده ، وخوشبختانه  که بشر امروز به چنان  وقت 

که اين مشکل  تا حد ممکن برای   امکانات  بيشرفته  تخنيکی والکترونيکی  دست  يافته،
. همچنان خوشبختانه  حل گرديده نيزغربی  غير اسالمی ويا ع مسلمانان  بخصوص در جوام

جنتری های اسالمی وتقويم  های   شرعی را قبل از ماه مبارک بسياری از مراکز اسالمی 



الـمبـارك رمضـان  

 

 

36 

تی خوبی امکانابدسترس مسلمانان  قرار ميدهند ، که در اين کار ورمضان  به  طبع رسانيده 
 .در اختيار مسلمانان قرار ميدهد

 افطار قبل از نماز مستحب است
چند عدد خرما يا آب باز مستحب است قبل از نماز خواندن ابتدا روزه ی خود را با خوردن 

  کرد بعدآ به ادای نماز  پرداخت .
صلی هللا عليه  از انس (رض ) روايت  گرديده آمده است : (کان رسول هللادر حديث که 

يفطر علی رطبات قبل أن يصلی، فإن لم تکن رطبات فعلی تمرات، فإن لم تکن حسا  وسلم
از آنکه نماز مغرب را بخواند با چند  قبل صلی هللا عليه وسلم پيامبر«حسوات من الماء) 

کرد، اگر خرمای رطب نبود چند خرمای خشک و اگر خرمای خشک  خرمای رطب افطار می
  ابوداود )  2339( حديث شماره  ».نوشيد نبود، چند جرعه آب می

در ضمن بايد گفت : اگر احيانآ  حالت پيش  آيد که افطار بعد از اذان صورت گيرد ، روزه 
اهی را مرتکب نشده ولی همينقدر بايد گفت که ترک سنت کرده و فضيلتی را از دست گن دار 

داده است در حاليکه می تواند حداقل مقدار کمی آب بنوشد و بعد نماز بخواند و اين امر بسيار 
 سهل واسان  است.

  
  وقت افطارمؤذن دررمضان

دهد   اول افطار کند و بعد اذانمؤذن  در نزد بسياری از مسلمانان اين سوال مطرح است که :
معيار و مالک اصلی برای شروع و و يا بعد از اذان خودش افطار نمايد؟در مورد بايد گفت : 

إَذا أَْقبََل «جواز افطار، در حقيقت غروب آفتاب ، چنانکه پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمودند: 
اِئمُ اللَّْيُل ِمْن َهُهَنا َوأَْدَبَر النََّهاُر ِمْن هَ  ) ومسلم 1954بخاری (» ُهَنا َوَغَرَبِت الشَّْمُس َفَقْد أَْفَطَر الصَّ

يعنی: هر گاه شب از اين سمت ( مشرق ) شروع شود و روزاز اين سمت ( مغرب  ).1100(
  نيز غروب کند وقت افطار روزه دار فرا رسيده است. به پايان برسد وآفتاب    )

ر امر روزه اينست که در افطار آن تعجيل شود، از طرفی ديگر يکی از سنتهای نبوی د
ال «از سهل بن سعد روايت شده که گفت: رسول خدا صلی هللا عليه وسلم فرمودند:  چنانکه

لُوا اْلِفْطرَ    )1957(بخاری:». َيَزاُل النَّاُس ِبَخْيٍر َما َعجَّ
(يعنی بال ». مردم تا زمانی در خير، بسر ميبرند که در افطار نمودن، عجله کنند«يعنی: 

  فاصله پس از غروب آفتاب، افطار نمايند).
از جمله سنت (نبوی) تعجيل در افطار و تاخير در سحری «ابن عبدالبر رحمه هللا می گويد: 

است، و تعجيل بايد پس از اطمينان از ناپديد شدن افتاب  باشد، و برای کسی که شک دارد که 
ت افطار کند، زيرا (عبادت) فرض به يقين نياز دارد و آيا افتاب  ناپديد شده يا خير؟ جايز نيس

   . ) 98،  97/  21(  التمهيد )  ( ».جز با يقين خارج نمی گردد
  : و اما مؤذن

اگر روزه داران  منتظر اذان موذن  هستند تا هرچه زودتر افطار کنند، در اينحالت بايد بدون  
تاخير به اذان گفتن مبادرت ورزد تا موجب تاخير افطارمردم نشود، چرا که تاخير افطار 
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 - مگر آنکه مؤذن به خوردن يا نوشيدن چيز ساده ای قناعت کند  سنت نبوی است.   خالف
  که در اينحالت ايرادی ندارد و سپس اذان دهد. -ن اندکی آب مانند نوشيد

اما اگر کسی منتظر اذان او نيست، مثال مؤذن به تنهايی در صحرايی است و فقط برای خودش 
اذان می دهد، و يا برای دسته ای از مردم که نزد وی حضور دارند اذان می دهد (مانند دسته 

دارد که قبل از اذان افطار کند، زيرا همراهانش با خود ای از مسافرين) در اينحالت ايرادی ن
   مؤذن می توانند افطار کنند ومنتظر اذانش نيستند، وبعداً مؤذن اذان داده و نمازشان را بخوانند.

 :حکم روزه در کشور های اسکندنوی
روزه ماه مبارک رمضان يکی از ارکان اسالم است که حکم آن توسط کتاب و سنت و اجماع 

اسالم ثابت شده است، و بر هر مسلمان بالغ و عاقلی واجب و فرض است تا رمضان را  امت
روزه بگيرد، و برای او جايز نيست که بدون عذر شرعی مانند مريضی يا مسافرت و يا 

  حاملگی و شيردادن به نوزاد روزه اش را بخورد.
شور ها  نيز مانند هر بنابراين بر مسلمانان واقع در کشورهای اسکانديناوی و يا ساير ک

مسلمان ديگری روزه ماه رمضان واجب و فرض است و بايستی تکليف شرعی خود را بنحو 
  احسن انجام دهند، و ان شاءهللا به دليل سختی روزه آنها اجر و ثواب بيشتری خواهند برد.

، )  روی، سويدن،دنمارک و فنلنداز جمله در کشور های چون (نادر برخي كشورها اما اينکه 
  وضعيت طوری پيش می ايد که :

روزها طوالنی و شب بی ويا در اين کشور ها چندين روز آفتاب طلوع و يا غروب نمي كند ،
نهايت کوتاه  می باشد ولی از هم متمايز باشند، پس حکم خواندن نماز وروزه در اين کشور ها 

ند و پس از غروب مانند بقيه کشورهاست يعنی از طلوع فجر صادق روزه را شروع ميکن
  آفتاب روزه را ميشکنند، هر چند شب بسيار کوتاه و روز طوالنی باشد.

وقت سحر وافطار به نص صريح قرآن عظيم الشان بيان گرديده و از : طلوع  صبح  صادق 
  آغاز وتا غروب  آفتاب  ادامه  مى يابد .

وكلوا  واشربوا  حتى يتبين لكم الخيط  االبيض من الخيط ا السود من الفجر  ثم أتموا   «
تا آن وقت  بخوريد وبنوشيد كه خط  سفيد از خط سياه  خوب نمايان   (  »الصيام الى اليل  

سوره   178( آيه )وآشكار  شود وباز  روزه  را تا اول  شب  به اتمام رسانيد وآنرا بگيريد. 
  ) بقره

  خواهر وبرادر مسلمان  !
ولی در برخی از کشور ها  وضعيت طوری می باشد که اندازه  روز و شب از هم متمايز  

نمی باشد پس وظيفه مسلمانان است که در ماه مبارک امساک وافطار روزه خويش را مطابق 
 24امساک افطارکشور های همچوار ويا نزديکترين کشوری به آنها که ساعات شب و روزش 

ساعته و از هم متمايز است را معيار خويش  قرار دهند و همراه آنها روزه را اغاز و پايان 
دهند، ودليلش آنست که در يکی از روز ها  پيامبر صلی هللا عليه و سلم برای اصحاب کرام 

خويش حديث آمدن دجال قبل از قيامت را بازگو ميکرد، به صحابه گفت ابتدا که دجال ظهور 
روز اول مانند يکسال بطول ميانجامد، و روز دوم به اندازه يکماه، و روز سوم به ميکند 
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اندازه يک هفته، و بقيه روزها مانند روزهای معمولی سپری ميشود، سپس صحابه سؤال 
نماز فرض را ادا  5کردند که آيا آن روزی که برابر با يکسال ميباشد آيا کافی است که فقط 

عليه و سلم در جواب فرمودند: خير، بلکه بايد اوقات را اندازه گيری کرد؟ پيامبر صلی هللا 
  کنند و هر نماز فرض را سر وقت بخوانند.در نتيجه اوقات روزه نيز بايد اندازه گيری شود .

همچنان برخی ازعلماء ارشاد فرموده  اند : مسلمانان :که در کشور های زندگی ميکنند واندازه  
نمی باشد ، ميتوانند امساک وافطار خويش را مطابق  امساک   روز و شب از هم متمايز

وافطار کشور عربستان سعودی تنطيم نمايد . ويا هم اگر يک فرد مسلمان در صورتيکه 
توانمندی ، وامکانات آنرا  داشته باشد  در اين ماه مبارک  به مکه مکرمه  ويا مدينه منوره 

 نجا بعمل ارد که به يقين فضيلت بسيار دارد .سفر نموده و روزه ماه مبارک رمضان  در آ
  امـور بـاطل كننده  روزه :

در باب  مبطالت  روزه  آمده است  : هر  آنكسيكه بدون عذر شرعى   روزه  را بخورد ، 
 اگر  تمام عمر  روزه  هم بگيرد ثواب  انروز  را بدست  نخواهد اورد.

 امـوركه روزه را بـاطل مى سازد عبارتند از :
  جماع  در روز .  - ١
ولى اگر  انزال  درخواب  صورت گيرد  روزه اش  فاسد نمى  (  انزال منى بشكل عمدى . -  ٢

  )گردد. 
  به معده بطور عمدى باشد ويا غير قصدى .  )جامد باشد ويا مايع  (رسيدن  چيزى -  ٣
   استعمال  سگرت ويا ساير  دخانيات. - ۴ 

    موصوله به معده .گرفتن  دوا ء از همه طرق  - ۵

 مكروهات روزه 
 روزه را مكروه مى سازد عبارتند از :   ی که امور

لب زدن ويا در دهن  گرفتن  لب زن ويا برهنه  مالعبه كردن  هر چند خطر انزال  وجماع   
  هم  نباشد  مكروه است .

شود    انجام  امورى كه انديشه انسان را انقدر  ضعيف سازد  كه موجب  شكستن  روزه 
   مكروه است.

بدون دليل  لعاب دهن  را جمع كردن  وآنرا  فرو  بيش  از ضرورت شستن  دهن  وبينى.
  بردن.

   اظهار بى قرارى ، اضطراب  واضمحالل . 
بــه غسل  ضرورت  داشته  وموقع آن نيز  ميسر باشد ، اما بدون  دليلى  تأخير كرده وبعد  از 

    صبح  صادق غسل كند. 
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مانند  پودر دندان  ، كريم  دندان ، زغال وغيره را در دهن  نگهداشتن وآنرا  با  چيز هاى
غيبت كردن ، دروغ گفتن  ، دشنام  دادن ،  غالمغال  ، لت وكوب  نمودن     دندان  فشار دادن.

 قصدٱ گرد وغبار را در حلق جمع كردن  روزه را مكروه مى سازد.  وبر كسى ظلم كردن.  

     فديه چيست :
اگر شخصی بنابر معاذيری از گرفتن  روزه (مانند مريضی که روزه گرفتن برايش خطرناک 

است و اميد بهبودي و عالج وي نمي رود و يا مانند پيرمرد يا پيرزني ( شيخ فانی ) که از 
بجاي   لحاظ جسمی وصيحی به شدت ناتوان شده و گرفتن روزه  برايش ناممکن باشد  (  بايد

يه دهد يعني در مقابل  هر روز از روزه ماه رمضان يک نفر را طعام دهد، روزه گرفتن) فد
  )184(بقره : » َو َعلَي الَِّذيَن يُِطيقُوَنهُ فُدَيةٌ َطَعاُم ِمسِکين« به دليل فرموده هللا تعالي: 

  روايت گرديده  است :   عباس  وهمچنان بر اساس حکم حديثی که حضرت  ابن
وهما يطيقان الصوم أن يفطر ا إن شا ء   عجوز الكبير ة فى ذلكوال  رخص للشيخ الكبير «
فمن شهد منكم  «االيه   وال قضا ء عليهما ، ثم نسخ ذلك فى هذا  كل يوم مسكينا ،  ويطعما  ،

الصوم والجلي    إذا كان ال يطيقان  والعجوز الكبير  وثبت للشيخ الكبير » الشهر فليصمه
( شيخ   وپير زني  به پير مرد »«مسكينا  يوم  وأطعمتا كل  أفطر تا ،  والمرضع إذا خافتا
را ندارند برايشان جايز ، در صورتيکه خواسته باشند ،   گرفتن  روزه   فانی )  كه توانايى

بر   روزه  وقضاى »بدهند  را غذا  هر روز ، مسكينى نگيرند ودر مقابل   روزه
شد   نسخ  »الشهر فليصمه   شهد منكم  فمن « با آيه  حكم   اين  نيست ، سپس ؛   الزم   آنها
مانده   را ندارند ثابت  گرفتن  روزه  توانايى  كه  زنى  براى پير مرد وپير  ) آن حكم (  ولى

  است .
دارند مى توانند روزه     بيم يا طفل خود )  خود  بر حال كه (  وشير ده اي  زن حامله   همچنين

   ) ۴/٢٣٠ بيهقى : »(  دهند  طعام  ين رانگيرند ودر  بدل هر روز، يك مسك
على ولد   والمرضع  الحامل على نفسها ،  إذا خافت :«  روايت است  از ابن عباس   همچنين

اگر »«كل يوم مسكينا ، وال يقضيان صوما   مكان  رمضان قال : يفطران ، ويطعمان  فى  ها
داشت ، مى توانند   بيم  طفلشوزن شير ده از ضرر به   خود  زن حامله از ضرر به جان

بر  روزه  وقضاي  دهند  را طعام  مسكيني  را نگيرند وبه جاي هر روز  رمضان  روزه
 ٨ ( اين حديث را به طبرى  ) ۴/١٩ در كتاب االروا ء )  صحيح البانى »(نيست   الزم  آنها

  است : سند آن به شرط مسلم صحيح است )  وگفته  داده  نسبت ) ٢٧۵

     ر طعام واجب :مقدا     
عاما فصنع جفنة   أنه ضعف عن الصوم :«است   روايت  در حديثی از انس بن مالك

دچار ضعف شد   او سالى »«ودعا ثالثين مسكينا فاشبعهم   ثريد
را   وسى مسكين  درست كرد  كاسه اي تريد گوشت   بگيرد ، پس  روزه  نتوانست  بطوريكه

  )  2-  207- 16قطنی : ) ، (دار 4- 206االروا » ( وآنها را سيركرد   دعوت
    تبصره :     



الـمبـارك رمضـان  

 

 

40 

صدقه فطر است   به اندازه  ميگردد ، مقدار فديه  هم  فديه شامل ، طعام ، غله ، وقيمت آن
،   واجب است  بر او  روزه فوت شده   ، قضائى  يابد  بهبود  از مرض  ولى اگر شخص 

صبح  در غذا دادن (  نصيب اش ميگرداند.  اجر وثواب او   فديه  در مقابل  خداوند پاك
  ميخورد.   عادى خويش  در زندگى  ميباشد كه خود شخص  معيار حد وسط غذايى ) وشام

 روزه :  قــــضا ء
بجاى يك   رمضان  از ماه  بعد  گرفتن  روزه  روز  از يك  عبارت  معناى قضا ء

   ، ميباشد.  گرديده  باطل  رمضان  در ماه  كه  روزه يى   روز

  

 رمضانک مبارماه   قضای
  واجب نيست که بعد از ختم ماه مبارک رمضان بصورت   مبارک رمضان  ماه  روزه  قضای

هروقت سال که برايش ممکن بود در ادای قضای آن اقدام نمايد .   فوری ادا گردد ،  بلكه
  همچنان در ادای کفاره هم واجب نيست که عجله صورت گيرد .

(رض)   عايشه  حضرت  از  صحيح  حديث  در
بمح  و  فوراً   كرد. می  قضا  شعبان  ماه  در  را  رمضان   ماه  روزه او   كه ، است  شده  نقل
   كرد. قضا نمی  را  آن  ، يافت می  آنرا  قضای  توانائی  اينكه  ض

باشد،  افطاركرده  را  هروز  چند  هركس  بنابراين  ادا.  روزه  با  است   برابر  قضا،  روزه
 كه تفاوت  اين  با  بيفزايد.  برآن  چيزی  اينكه  بدون  كند، می  قضا  را  روزه  تعداد  همان  
پروردگار با عظمت ما  چون  . نيست  الزم  آمدن  سرهم  پشت  و  تابع  قضا  درروزه 

مريض   هركس  يعنی»( ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر :« ميفرمايد 
مريضی    بعلت  كه روزها،  آن  بجای  افطاركرد  و  سفررفت  به  يا  باشد

  ديگر  روز  چند  ، است  افطاركرده  كه روزهائی  بتعداد  ، است  افطاركرده  مسافرت  يا  و
متعال   خداوند  زيرا  نباشد.  يا  باشد  سرهم  پشت  روزها  آن  خواه  بگيرد،   روزه  را

  بطور مقيد).  نه  است  گفته  مطلقبطور 
پيامبر صلی هللا عليه و   كه است  كرده روايت  عمر  ابن  از  دارقطنی

»(    إن شاء فرق، وإن شاء تابع« فرموده است :   رمضان  روزه  قضای  درباره    سلم
  د ) .كن می  قضا  سرهم  پشت  را  آنها  يا  گيرد می  پراكنده  را  قضا  روزه  اگرخواست
  رسيد،  فرا ديگری   رمضان  اينكه  تا  انداخت  بتاخير  را  رمضان  ماه  روزه  اگرقضای

بجاء ارد   حاضررا  رمضان  ماه  روزه  در اين صورت اول بايد 
،  نيست  ای فديه  بروی  و  آورد می  بجای  رمضان  ازماه  بعد  را  گذشته  قضای  سپس  ،

امام ابو   مذهب  با  است  برابر  رای  اين  و  باشد.  عذر بی  يا  رعذ  يا  تاخير  اين  خواه
  . حنيفه 

 
تاخيرق  اگر  گويند: می  اسحاق  و  احمد  امام  و  شافعی  امام   و  مالك  امام  ، بصری  حسن
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  كه موقعی  ،تا رمضان  روزه  ضای
ع  بدون   تاخير  اگر   ولی  نيست  الزم  فديه  باشد،  عذر  با  رسد می  فرا  ديگری  رمضان
بعد   سپس  بگيرد  حاضررا  رمضان  اول بايد  بايد  ذرباشد،

» مد  «    يك  روز  هر   برای  و  قضاكند گذشته را  رمضان  های روزه  رمضان  ماه  از
ندارند   دليلی  خويش  رای  تعداد از علماء  بر  اين  بدهد.  فديه  طعام

    شد.با  احتجاج   شايسته  كه  ،
بنآ گفته ميتوانيم که دراين مورد رای امام 

 صحيحی  نص  تا  دينی  قانونگذاری  و  تشريع  چه  باشد، می  صحيح   و  درست  ابوحنيفه 
  . نيست  جايز  نباشد  صريحی  و 

    حکم قضای عمری روزه
جواب اشخاصيکه چندين سال را  روزه نگرفته چطور ميتواند قضاء خويش را جبريه کند ؟ 

دين در مورد همين است ، که با تمام خلوص نيت از هللا خويش سپاسگزار شود که او به راه 
راست را هدايت نمود وبا توبه نصوح با خود صادقانه  تعهد سپارد که به اوامر دين مقدس 

  اسالم  ثابت قدم ميماند .
قيامت و همچنين قبل از تا خروج آفتاب از مغرب قبل از روز علما ء ميگويند که دروازه توبه 

سکرات موت برای انسان باز ميباشد و هللا تعالی  وعده داده است که توبه آنها را قبول کند . 
َ «  طوريکه ميفرمايد :  َّz َّإِن ِ َّz قُْل َيا ِعَباِدَی الَِّذيَن أَْسَرفُوا َعلَی أَْنفُِسِهْم َال تَْقَنُطوا ِمْن َرْحَمِة

ِحيُم  يَْغِفُر الذُّنُ    من که  بندگان  )  ( بگو ای 53سوره زمر آيه : » ( وَب َجِميعًا إِنَّهُ ُهَو اْلَغفُوُر الرَّ
  را می  گناهان  خدا همه  خدا نوميد نشويد در حقيقت  ايد از رحمت  روا داشته  بر خود اسراف

  آمرزد)  . 
اميد   آيه  . اين يار آنهاستبس  و ارتکاب  در گناهان  روی : افراط و زياده مراد از اسراف

  برای  تعالی  حق  بشارت بر بزرگترين   زيرا مشتمل  در قرآن عظيم الشان  است  آيه  ترين  بخش
  باشد. می  بندگانش

در سالهای قبلی  زندگی خويش بدون عذر شرعی روزه نگرفته ، قضا ء  :  اشخاصيکه ولی 
اوردنش به او فايده ای نمی رساند و اين بدان علت است که وقتی شخص بدون عذر شرعی 

،عبادت را از مدت و زمان تعيين شده به تاخير بياندازد  ،قضا آن از او قبول نمی شود به دليل 
هر کسی عملی انجام دهد که امر ما بر آن نباشد ،آن :« وسلم که فر موده پيامبر صلی هللا عليه 

  »عمل مردود است 
و معلوم است که تاخير عبادتی که دارای وقت معين است تا زمانی که وقت آن خارج شود 
بدون عذر شرعی، عملی است که امر هللا و رسول بر آن نيست و در نتيجه مردود است و 

ن کار بيهوده است و فايده ای برای شخص ندارد .پس کسانی که وقتی که مردود باشد انجام آ
عمدا عبادات دارای از وقت  معين  او به تاخير می اندازند می گوييم: بر تو هيچ چيزی واجب 
نيست مگر اينکه به سوی هللا توبه کنی يعنی توبه نصوح و اعمالت را صالح کنی و به زندگی 

ماندن بر آن چيزی که وی تو را به سوی آن هدايت داده ات روبياوری و از پروردگار  ثابت 
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  خواستار شوی 
  يادداشت :

 8پروردگار با عظمت ما  راه نجات از آتش دوزخ را بندگان خويش نشان داده و در ( آيه 
ای کسانيکه ايمان » ( يا ايها الذين آمنوا توبوا الى هللا توبة نصوحا  :« سوره تحريم ) ميفرمايد 

  ! به سوى خدا بازگرديد و توبه کنيد، توبه خالص ) آورده ايد 
اگر شخصی توبه و پشيمانی بدون بازگشت. را از صميم قلب بعمل ارد و احساس کند که واقعا 

از گذشته خود نادم و پشيمان گشته و راه خود را به سوی خداوند عوض کرده، بايد بداند که 
  د نمی شود.اهل توبه واقعی است و اينچنين توبه ای هرگز ر

  :علماء در تعريف توبه نصوح گفته اند که
توبه نصوح آن است که واجد چهار شرط باشد: پشيمانى قلبى، استغفار زبانى، ترک گناه، و  

 تصميم بر ترک در آينده. 
  

 ؟   كفــــاره چيست
  بعضى   بر كسيكه  آنرا  كه پروردrار با عظمت ما  از جزاى شرعى ميباشد  عبارت  كفاره

مانند وجوب كفا ره بر قاتل يا كسيكه سو   فرموده است  از جرايم از او سر زند تعين
  را مى شكند.   گندش

جماع   نمايد مثآل اينكه  فا سد  روزه خود را  كه عمدٱ وقتى واجب ميشود   كفاره بر روزه دار
  كند.

وروزه   رمضان  اهدوم  را ميگويند ، در صورتيكه در اين  روزه پى درپى  دو ماه  كفاره 
نبود    نيز قادر  روزه  دو ماه  نباشد . اگر به گرفتن  است  منع گرديده  روزه در آن  هايكه

در   فرضى بوده  كفاره در روزه   طعام دهد .  ،به شصت مسكين
دادن   هم باشد.  رمضان  ندارد ، اگر چه قضاى  وجود  كفاره  رمضان  غير  روزه  فساد

  باشد  بر او فرض  ايشان  نـــه براى كسانى كه نفقه  ن ، فقير ، محتاج ،مسكي 60 طعام به
گرد وهمچنان   نيز تاديه  به پـــول  طعام را  مقدار   همچنان ميشود مانند پدر ، مادر ، زن) (

 طعام داد.  روز كامل   60 همان مسكين رابراى  ميتوان
  فقرا وغرباء که قادر با تاديه فديه نيستند ؟

  فقرا وغربا ء که قادر با تاديه فديه نباشند ، برخورد شرع  درمورد اين اشخاص  چه ميباشد ؟
در جواب بايد گفت که دين مقدس اسالم انسان را مطابق به توانمندی اش در اجرای احکام 
مکلف ساخته است ، وچيزيکه در توان شخص نباشد ، شرع اسالمی آنرا در اجرای مکلف 

  نمی سازد :
لَيَس لالنساِن اّال :« عظيم الشان اين فورمول را با زيبای خاصی چنين بيان داشته است  قرآن

برای انسان بهره ای جز سعی وکوشش او نيست ) بنآ چيزيکه در توان انسان  (  ماَسعی ) 
  نباشد ، آن شخص مکلف به اجرای آن  نيست .

ُ  «همچنان پروردگار با عظمت ميفرمايد :  َّz َنْفًسا إِالَّ ُوْسَعَها لََها َما َكَسَبْت َوَعلَْيَها َما َال يَُكلُِّف 
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هُ َعلَى الَِّذيَن ِمْن اْكتََسَبْت َربََّنا َال تَُؤاِخْذَنا إِْن َنِسيَنا أَْو أَْخَطأَْنا َربََّنا َوَال تَْحِمْل َعلَْيَنا إِْصًرا َكَما َحَمْلتَ 
ْلَنا َما َال َطاَقةَ لََنا ِبِه َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر لََنا َواْرَحْمَنا أَْنَت َمْوَالَنا َفاْنُصْرَنا َعلَى  قَْبِلَنا َربََّنا َوَال تَُحّمِ

(پروردگار هيچ کس را جز به اندازه توانش مکلف نمی کند، هر کار نيکی  » .اْلقَْوِم اْلَكاِفِرينَ 
  يان خود کرده است. که انجام دهد به سود خود کرده، و هرکار بدی که انجام دهد به ز

  پروردگارا! اگر فراموش کرديم يا به خطا رفتيم، ما را مگير. 
پروردگارا! بار سنگين بر ما مگذار آن چنان که بر کسانی که پيش از ما بودند گذاشته ای . 

پروردگارا! آنچه تاب و توانش را نداريم بر دوش ما مگذار و از ما درگذر، و ما را بيامرز، و 
  .م فرما، تو سرور ما هستی، پس ما را بر قوم کافران پيروز گردانبر ما رح

بنآ غريب وفقيری که توان پرداخت فديه را نداشته باشد بايد استغفار ( استغفر هللا )  وتوبه کند 
 واز دادن فديه هم معاف است .

 
  نظر واراء علما ء :

قادر با تاديه فديه نباشند غرض فقرا وغرباء که  ودر اين بخش نظر وارا ء علما ء را در مورد
  استفاده مزيد قرار ذيل جمعبندی ميدارم :

در مورد مريض مزمنی که نه ميتواند  در فتاوی صيام خويش  شيخ بن عثيمين رحمه هللا  
  روزه بگيرد و نه ميتواند فديه بدهد مينويسد :

(  مريض مزمن روزه دار) که نتواند  (بعلت فقر) غذا بدهد (فديه)  از وی ساقط ميشود، و 
همه واجبات اگر انسان قادر به انجام آن نباشد ساقط ميشود، و اگر بجای آن بديلی باشد آنرا 

انجام ميدهد، ولی اگر بديلی نداشته باشد ساقط ميشود، و صحيحش آنست که (فديه) ساقط 
با «  يعنی  »  ال واجب مع العجز«  اساس قاعده مشهور (فقهی) که ميگويد: ميشود بر 

 » ناتوانی واجبی نيست 
در حاليکه نزد پيامبر صلی هللا عليه وسلم «از ابوهريره رضی هللا عنه روايت است:در حديثی 

( صلی هللا عليه وسلم نشسته بوديم، مردی آمد و گفت : ای رسول خدا! هالک شدم، (پيامبر
صلی هللا عليه  فرمود : چی شده، گفت : در حال روزه با همسرم آميزش کردم، پيامبر

توانی دو ماه پشت سر  ای را آزاد کنی؟ گفت نه، فرمود : آيا می توانی برده فرمود آيا می وسلم
توانی شصت مسکين را طعام بدهی؟ گفت نه،  هم روزه بگيری؟ گفت نه، فرمود : آيا می

مکثی کرد، آنگاه سبد بزرگی از خرما را برای  صلی هللا عليه وسلم : پيامبر(ابوهريره) گفت 
آوردند، فرمود : سؤال کننده کجاست؟ آن مرد گفت : من هستم.  صلی هللا عليه وسلم پيامبر

ات) صدقه  فرمود : اين را بگير و (آن را بعنوان کفاره روزه (صلی هللا عليه وسلم  (پيامبر
ه فقيرتر از خودم بدهم ای رسول خدا؟ به خدا قسم در تمام مدينه بده، آن مرد گفت : ب

ای که  خنديد به گونه صلی هللا عليه وسلم ای فقيرتر از خانواده من وجود ندارد. پيامبر خانواده
  متفق عليه .) ات را طعام بده (  های نيشش نمايان شد، سپس فرمود : (با آن) خانواده دندان

پيامبر صلی هللا عليه و سلم به مردی که در رمضان  ديده ميشود که :در اين حديث متبرکه 
وپيا مبر صلی هللا عليه وسلم »  خانوادات را بخوران « جماع (نزديکی) کرده بود فرمود: 
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  » .هر وقت توانستی کفاره اش را بده« بوی نگفت که 
يخ فانی )  که نميتواند همچنان شيخ بن باز رحمه هللا  در جواب سوالی : پيرزن بزرگسالی ( ش

بر او است که در مقابل هر روز که روزه را :« روزه بگيرد چنين جواب فرموده است 
ميشکند نيم صاع فديه بدهد از غذای معمول آن شهر مانند خرما، برنج، و غيره، که هر نيم 

 عليه صاع برابر است با يک و نيم کيلو گرم، همانطور که گروهی از اصحاب پيامبر صلی هللا
و سلم مانند ابن عباس چنين فتوايی را داده اند، و اگر فقير بود و نميتواند غذا بدهد هيچ چيزی 
بر او نيست، و اين کفاره ميتوان آنرا فقط به يک فقير پرداخت و يا بيشتر، و چه در اول ماه و 

  ) .15/203چه و سط و چه آخر ماه باشد." (مجموع فتاوی ابن باز (
الم شهير جهان اسالم در مورد کسی که نه ميتواند روزه بگيرد و نه قادر به امام نووی ع

وينبغی أن يکون األصح هنا أنها تسقط وال يلزمه إذا أيسر « پرداخت فديه هست ميفرمايد :
، يعنی: ( و بايد قول صحيحتر اينجا اين باشد که »التکليف بالفدية کالفطرة، ألنه عاجز حال

اگر در آينده توانگر شود بر او واجب نيست مانند (زکات) فطر (که اگر کفاره ساقط ميشود و 
کسی تنگدست هست از او ساقط ميشود و در آينده الزم به پرداخت آن نيست)، زيرا او وقت 

  ».تلکيف از پرداخت فديه ناتوان است
وزه در مورد کسی که نه ميتواند ر»  المغنی«  و ابن قدامة عالم ديگری جهان اسالم در  

فإن کان عاجزاً عن اإلطعام أيضاً فال «  بگيرد و نه قادر به پرداخت فديه هست ميفرمايد :
 ً و اگر از غذا دادن نيز عاجز و ناتوان « ، يعنی: » إال وسعها شیء عليه، وال يکلف هللا نفسا

    ».سازد نمی  مکلف  اش توانايی  اندازه  را جز به  کس بود هيچ چيزی بر او نيست، و خداوند هيچ
  »كفاره  يا جزا «و  »گناه  «مساوات  ميان 

مساوات  عددى نيست ،   »كفاره  يا فديه  «و »گناه  «بايد گفت كه منظور از مساوات  ميان   
بلكه كيفيت  عمـل را نيز بايد در نظر گـرفت  خوردن  يك   روز  روزه   ما  مبارك رمضان  

با  آن   اهميت كه دارد ، جزا  ء اش  يك روز  كفاره نيست  بلكه بايد آن قدر  روزه بگيرد  
ت  كه كفاره  گناهان  كه به اندازه  احترام  آن يك روز ماه مبارك  شود ؛ به همين اساس اس

در ماه  مبارك رمضان  بيش از ساير ايام است وثواب  اعمال  نيك  هم  بيشتر از ساير  روز 
    هــا است .

      ماه مبارك رمضان و نـزول قـــرآن 
سوره  دخان  »(إ نا آنزلنه فى ليلــة مباركة إ نا كنا منذ رين  فيها يفـــرق كل آمــــر حكيم   «

ما قرآن را در شبى  مبارك  نازل  نموده ايم زيرا  همــــواره  هشدار  دهنده  و ()   ۴و ٣آيات 
  )انــدازه  كننده بوده ايم . در آن شب مبارك  هر امرى  طبق  حكمت خداوند تنظيم  مى شود. 

 مبارک: 
از ماده  بركت گرفته شده است  . يعنى  شب  پر از رحمت  ، شب   بسيار مفيد و سودمندى ، 

همچنان خداوند پاك   ميفر مايد :  كه درآن فراخى وزيادى نعمت  وروزى وجود ميداشته باشد.
ماه رمضان  ماه ست كـــــه در آن  قرآن  فرود  »(شهر  رمضان  الذى انزل فيه القرآن  «
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بنٱ  حكم مطلق  همين است كه شب  قدر  در ماه مبارك رمضان است.  )آورده شده است  .
در  آن قرآن عظيم الشان  كه مبدا  تمام خيرات  وبركات  وسر چشمه  تمام شبى است كه  

شب قدر ، شبى است ،  كه مقدرات  جهان     نيكى ها  وخوبى ها ست ،  نزول  يافته است .
  بشريت  با نزول  قرآن  در آن استحكام  مى پذيرد ومشخص مى گردد.  

    بردو قسم  : رامفسرين  اسالم نزول قرآن  
 نزول دفعى و كلى                            - 1
 نزول تدريجى  تقسيم  مينمايند  :   - 2

نزول دفعى  يعنى قرآن بطور كامل  در شب قدر  برقلب  رسول اكرم صلی عليه وسلم نازل 
عبارت از نزولى  است كه : قرآن  در مدت  بيست وسه سال  به  گرديده است  ونزول تدريجى

مناسبت  ها  وطبق  رويداد  ها بر پيغمبر اسالم محمد صلى هللا عليه وسلم  نزول تدريج وبه 
  يافته است.

 ليلـــة الـــقــــدر  : 
به تحقيق   »(انا انز لنا ه فى ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر  ليلة  القدر خير من الف شهر «

ما فرود آورديم قرآن را در شب قدر وچه چيز مطلع ساخت ترا كه چيست شب قدر ، شب قدر 
 »(شهر  رمضان  الذى انزل فيه القرآن  «خداونــد پاك   ميفر مايد :  بهتر است از هزار ماه ( 

ودر  ) ١٨۵سوره بقره آيه  .(آن  قرآن  فرود آورده شده است   ماه رمضان  ماه ست كـــــه در 
بنٱ    )ما آن را در شب  قدر  نازل كرديم »(انـــــاانزلنا ه فى ليلة  القدر  «سوره قدر ميخوانيم :

  حكم مطلق  همين است كه شب  قدر  در ماه مبارك رمضان است .  

      معناى قـــــدر : 
القدر شبى قدر به معناى اندازه كردن ، معين نمودن وفيصله كردن آمده است . يعنى  ليلة  

است كه خداوند متعال  در آن هر چيزى را صحيحٱ  انــدازه  مى نمايد . ووقت آنرا  تعيين مى 
فيها يفرق كل امر  «كند واحكام را نازل مى فر مايد وتقـدير هر چيزى را  مقرر مى نمايد.

ديم  آنرا  فيصله كرده ميشود هر كار  استوار  آن ، فرود آور »«حكيم . امرٱ من عند هللا ... 
   )  ۵و  ۴الدخان آيات  »(به وحى كردن از نزد خويش. 

 
 ليلة  القدر  دركدا م  يكى از شب   هاى  رمضان  ميباشد   :

ليلة    القدر   را در      «مى گويد : كه پيامبر فرموده است :  )رض(حضرت ام المومنين  عائشه
  )رواى حديث شريف بخارى  »(ده  شب آخر   رمضان   در شب هاى  طاق جستجو  كنيد .

ولى  به هر حال براى مسلمانان   بهتر اين است  كه   هر شب   ماه  مبارك  را به احتمال   
ش را  منحصر به اين كه شب قدر باشد ،  به عبادت  وقرائت  قرآن  ودعا  بگذرانند ودعا خوي

  سه ويا چهار شب ويا هم شب هاى طاق  نسازند.

      دعــــــاى ليلة  الــقدر :
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  عرض  كردم  كه اى پيامبر خدا ! اگر  )ص(مى گويد : كه به پيامبر  )رض(بى بى  عايشه 
چه دعا كنم :  )ج(من در بيابم  كه كدام شبى ليلة القدر  است كه در اين شب  به خداوند  

خداوند ا  !  تو بسيار  »«اللهم إنك عفـو كريم تحب العفـــو فــاعـــف عنـــى  «فرمود  بگو : 
  .»عفو كننده وبسيار  صاحب كرمى ، عفو نمودن را مى پسندى ، پس خطا هاى مرا عفو كن 

      اى خـــواجه چه جـوى از شب  قدر  نشانى   
    بدانى  هــر شب  ، شب قدر است  اگر  قدر

  »سعدى شيرازى«
  ارمغان های رمضان :

تالوت ، تعليم  وتعلم قرآن  مجيد  ، تحقيق وتتبع در امورات وعر صه   هاى  اسالمى 
وآشنايى  با سيرت پيامبر اسالم وصحابه كرام وتاريخ اسالمى  ، اقامه نماز ها ، واداى  
تراوايح  با ختم قرآن عظيم الشان ،  عادات  به نوافل  ونماز هاى  سنتى   ، افـــــزايش  

ـــفاق  وتقويت  روح گــــــذشت  واحسان، صله رحمى  ورسيدكى  بــــه صدقات  ، ان
خويشاوندان ،    دعــا ونيايش  بيشتر،    امر به  معروف ونهى از منكر،     تــوبه وبازگشت  

ماه رمضان  ، ماه بازگشت  به زالل  طبعيت  وفضاى  پاكيزه  فطرت   از لغزشها  وگناهان، 
   است. »خور  وخواب وخشم  وشهوت   «وتمرين  آزادگى از

  مـاه  رمضان  هزاران گوهر  گرانبها به انسانها  هديه  كرده  ومى كند ،  ولى سه  گوهر
از در خشانترين  هديه هاى  اين ماه بشمار  »عشق  الهى  «و  »اگاهى «،  »آزادى  «

  ميرود.
  وافراط  در نياز هاى واقعى،روزه انسان را از سلطه هوسها، ونياز هاى  كاذب ، وتحمليى  

  انسان در  سايـــــه رمضان  با  مى بخشد.    »آزادى  اراده  «ازاد  مى كند وبه انسان 
   آشنا مى شود وبا بهترين  رهنمود هاى  زندگى  انس  مى گيرد . »قرآنى عالی معارف  «

گوهر  «، بدون    دستيابى  به سعادت جاويدانى  ورهايى  از همه  رنجهاى  دنيوى  وآخروى
 مقدور نيست  ورمضان مبارك  اين گوهر آسمانى را  به روزه داران مى بخشد. »تقوا 

نياز به هوشيارى  ، مراقبت  وهمكارى   »گوهرآ سمانى   «پاسدارى ونگهبانى  از اين   
  همگانى دارد. 

      هميت   روزه  در تناسب  بـا نمـاز :ا
زن  در حا ل حيض ونفاس  هم  نماز وهم روزه  را ترك ميكند ،  و لى بعد از مريضى  فقط 
روزه را قضا ء مى اورد . ويا  اگر كسى  علنٱ  نماز نخواند  ، حد شرعى  ندارد ، ولى اگر  

انا  ( روزه  را علنى  بخورد حد بر او جارى مى شود. همچنان خداوند پاك فرموده است : 
يعنى من پاداش  روزه  را مى دهم ، يا من پاداش  روزه ى   )انا اجزى به (   يا   )اجزى به 

  روز دار  هستم  در حالى  كه در باره  نماز  چنين  چيزى  نفرموده است .
  روزه در يك سال :  ،فلسفه وحكمت فرضيت  سى روز 
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در جنت از درختى  كه از آن منع شده بود ،   )عليه السالم  (روايت است زمانيكه  حضرت آدم 
به اندازه  از آن  تناول كــرده بود ، كه تا به سى روز  غذا آن در شكمش وجود داشت ،  بــه 
همين  اساس  خداوند پاك  بر بندگان  وفـــرزندان  حضرت آدام  تا  روز  قيامت  سى روز   

    روزه را  در يك سال فرض  نموده است.

  رمضان  به روزه داران  :پيام  
در استفاده از انوار   »قرب جويى  «جالى ذهن وصفاى  ضمير  توام  با كار وتالش  واهنگ  

رمضان   را   «رمضان  وانعكاس فروغ  آن نقش فروان دارد.  پيغمبر اسالم ميفرمايد : 
بخاطر آن  رمضان   مسمى نمودند كه : در آن  گناهان مـــــى سوزند ، درواز ه  هاى   

آسمان  در اولين  شب رمضان    به روى  روزه داران  گشوده ميشود  وتاآخرين  شب آن  
  .  »باز مى باشد 

است ، ماه رمضان ماهى  ماه رمضان ماه  دعا ، ماه  نيايش ،  ماه  ايمان  وآگـــاهى از آزادى  
است كه براى انسان  درس  سازندگى  ، رمز  مقاومت وپايدارى ،  رمز صبر وتحمل ، رمز  

   سعادت  ونيك بختى  را مى آموزند.
پيام ماه رمضان   پيام رمضان  پيام تقوا وپر هيز گارى پيام نوسازى  معنوى وفر هنگى  است.

پيام رمضان  ، پيام  آزادى از عادت هـا ست ،    است. پيام   خوش رفتارى ، پيام  عفو  وگذشت
رمضان  ماهى است كه انسان را از زنجير  اعتياد ، عادتها  خوردنى ، خواندنى ، شنيدنى ،  

  نوشيدنى ، ديدنى   رها  مى بخشد.
پيام رمضان  پيام بيدارى  از خواب غفلت  ورهــــايى  انسان  از دام شهوت است ،  پيام  

  پيام اگاهى  از عرفان وعروج  بشريت است.  رمضـان
ماه رمضان  ما ه  تنظيم  جهت گيرى  انسان  وتقويت  ايمان  وتحكيم  برادرى  بر محور   

  قرآن  است.
پيام رمضان  پيام سالمتى  ، پيام  دوستى ،  پيام  اخوت ،  پيام  امنيت ،  وايمان  ، ودر نهايت   

ها   »حسادت  «ها و  »رقابت  «ماه رمضان ماه توبه  است  توبه  از  پيام  آزادى ميباشد. 
   است.

ماه توبه از بد گمانى  ها نسبت  به مؤمنان  وحسن  ظنى كه در   حق كفار  ومنافقان  نشان 
  داديم.

پيام  بلى ماه رمضان ماه  بازگشت  به قرآن  وتنظيم  كامل  افكار  واخالق  ورفتار  انسان . 
   پيام  تقوا وپارسايى ونداى  بلند نو سازى معنوى وفرهنگى است. رمضان  ،

پيام  رمضان  ، پيام  ازادى  انسان  از زنجير  غرائز  وهوسهاى  شيطانى  وبه بند كشيدن  
 شياطين ، توسط فرشتگان الهى است.

  
  : نكات  ذيل براى اگاهى مسايل  روزه بى نهايت مهم است
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    انصراف از تصميم روزه :  
اگر روزه دار از تصميم   روزه خويش  در روز   روزه منصرف  شود.  در صورتيكه  

  افطار هم نكند  ، روزه آن فاسد ميگردد.

      اهـانـت وتـوهــين  بـه روزه :
  اگر كسى  بـــدون  عذر  شرعى  روزه  را بخورد ،  به  ماه مبارك  رمضان توهين  شمرده  

وكفاره  آنرا  بايد بپردازد. ولى  اگر  اهانت  در يك روز  چند ميشود  كنهكار بوده  قضا ء 
   بار تكرار  گردد ، قضا ء  روزه  را بجاء  اورد وكفاره تكرار  نمى كردد.

  استعمال قطره چكان :
  خواننده محترم !

سرمه ، ملحم باب از  واستعمال قطره چکان ها  ( از قبيل قطرچکان گوش ، ، بينی ،وچشم ) 
مختصرآ به بيان اين موضعات مهمی در ماه مبارک رمضان بشمار ميرود . اينک در ذيل 

  می پردازيم .موضعات 
   قطره چکان بينی

روزه را باطل می سازد يا خير علماء اسالمی به دو دسته  آيا درموردقطره چکان بينی که
  تقسيم گرديده اند:

  دسته اول :
علماء طی فتوای حکم صادر نموده اند که با استعمال قطره چکان بينی روزه گروپ اول از 

  باطل ميگردد که در آن جمله ميتواند از شيخ ابن باز وشيخ ابن عثمين نام برد .
ند ا هاين تعداد از علما ء  در اثبات  فتوای خويش  به حديث مرفوع لقيط بن صبره استدالل کرد

ً «م  فرموده: که پيامبر صلی هللا عليه وسل يعنی: در » وبالغ فی االستنشاق إالَّ أن تکون صائما
  ی.ا هاستنشاق مبالغه و زياده روی کن مگر وقتی که روز

کند که بينی به معده راه دارد و در اين صورت استعمال اين حديث به صورت ضمنی بيان می
  دار ممنوع است. هقطره بينی برای شخص روز

متضمن نهی از دخول  ،ه وسلم  از مبالغه و زياده روی در استنشاقنهی پيامبر صلی هللا علي
باشد زيرا حتی در صورت زياده روی در استنشاق نيز مقدار ناچيزی از آن چيز اندک نيز می

  شود.وارد بدن می
  دسته دوم :

دردسته دوم علمای  قرار دارند که طی فتوای خويش حکم فرموده اند که : قطره چکان بينی 
  کند. را باطل نمیروزه 

ند زيرا مقدار بسيار ناچيزی ا هقائالن به اين قول قطره بينی را بر باقيمانده مضمضه قياس نمود
سانتی متر مکعب بوده و تازه از اين حجم  06/0رسد. حجم اين قطره از اين قطره به معده می

  شود.رسد که از آن چشم پوشی مینيز مقدار خيلی ناچيزی به معده می
عالوه اصل بر صحت روزه است و بطالن روزه توسط قطره بينی محل ترديد است،  به
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شود.   هر دو ديدگاه مستدل باشد زيرا يقين با شک زايل نمیبنابراين اصل، صحت روزه می
  و قوی هستند.

  :قطره چگان گوش  
 در ماه مبارک» تداوی از طريق ريختن  آب در گوش  مريض « علمای پيشين در مورد  

  بحث نموده ودر مورد نظريات  اجتهادات فقهی خويش را بيان داشته اند :
از جمله  جمهور علماء  در مورد قطره چکان گوش در ماه مبارک رمضان ميفرمايند که 

  ريختن قطره چکان در گوش روزه باطل ميگردد .
  .گردد گويند: وقتی  به مغز برسد روزه را باطل میها میحنبلی

اندلسی در مورد قطره چگان گوش   ابن حزم لم وفقهی شهير جهان اسالمی شيخ  در مقابل عا
نمی سازد زيرا قطره چکان گوش به مغز نمیميگويد که: قطره چکان گوش روزه را باطل 

  رسد.رسد و صرف  به منفذهای پوست می
ارد که طوريکه طب امروزه اين را به اثابت رسانيده که :مجرايی بين گوش و مغز وجود ند

  مايعی از گوش به مغز برسد مگر صماخ گوش پاره شود.
  کند.پس رای  صحيح همين است که :قطره گوش روزه را باطل نمی

  يادداشت :
در صورتی که صماخ گوش پاره شود، مداوا از طريق گوش حکم مداوا از طريق بينی را  

  ن گذشت.يابد يعنی قطره گوش حکم قطره بينی را خواهد داشت که حکم آمی
  کننده گوش: پاکقطره چگان های  و اما

گويند:  اين دارو نيز حکم قطره گوش را دارد، مگر اينکه صماخ گوش پاره باشد که علماء می
  شود. در اين حالت مقدار زيادی از اين ماده وارد بدن خواهد شد و لذا روزه باطل می

  کند: بنابراين دو حالت پيدا می
  کند. کننده گوش روزه را باطل نمی سالم باشد، داروی پاکوقتی صماخ گوش  - الف
کند، چون مقدار زيادی از  وقتی صماخ گوش پاره شده باشد، اين دارو روزه را باطل می - ب

  شود. آن وارد بدن می
  : قطرچکان چشم

علمای متأخر در مورد قطره چشم اختالف نظر دارند که اين خود ناشی از اختالف نظر 
  :در مورد سرمه است. در مورد سرمه دو ديدگاه وجود داردعلمای متقدم 
   :ديدگاه اول

ند و چنين ا هها اين ديدگاه را پذيرفتها و شافعیکند. حنفیسرمه (کشيدن) روزه را باطل نمی
  کند.ند که مجرايی بين چشم و شکم وجود ندارد پس روزه را باطل نمیا هاستدالل کرد
   :ديدگاه دوم

ند و استداللشان ا هها اين ديدگاه را داشتکند. مالکی و حنبلیروزه را باطل میسرمه (کشيدن) 
  اين بوده که بين چشم و شکم مجرايی وجود دارد.
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  ند:ا هو علمای متأخر نيز بر همين مبنا اختالف نظر پيدا کرد
  ديدگاه اول:

ند و چنين ا ه: پذيرفت کند. اين ديدگاه را ابن باز : و ابن عثيمينقطره چشم روزه را باطل نمی 
سانتی متر مکعب حجم دارد و همه اين  06/0ند که يک قطره از اين درمان ا هاستدالل کرد

رسد، بلکه در اثنای عبور از مجرای اشک کل دوا جذب شده و حتی به مقدار نيز به معده نمی
مقدار به حدی اندک رسد، باز اين رسد. و اگر هم بگوييم: مقداری از آن به معده میحلق نمی

پوشی قرار گيرد زيرا مقدار ناچيز مثل آب باقيمانده از مضمضه مورد است که مورد چشم
پوشی واقع شده است و به عالوه نه دليل منصوصی وجود دارد که اين قطره را باطل چشم

  های منصوص قابل قياس است. هکننده روزه بنامد و نه قطره بر باطل کنند
   ديدگاه دوم:

  کند.قطره چشم بر سرمه قابل قياس است و بنابراين روزه را باطل می
ثابت کرده  طب امروزی کند. اگر چه رای صحيح اين است که قطره چشم روزه را باطل نمی

که مجرايی از طريق بينی، بين چشم و شکم وجود دارد، ولی قطره چشم در اثنای عبور از 
رسد و حتی رسد و بنابراين به معده نمیلق نمیمجرای اشک جذب شده و چيزی از آن به ح

پوشی کرد، همچنانکه از آب باقيمانده ن چشمآ باشد که بتوان ازن قدر ناچيز میآ اگر هم برسد
  پوشی شده است.از مضمضه چشم

  و قياس آن بر سرمه برای اثبات باطل کننده بودن قطره جشم صحيح نيست، زيرا:
  کند و حديث روايت شده در اين باره ضعيف است.باطل میثابت نشده که سرمه روزه را 

اين قياس، بر چيزی است که خود محل اختالف است.داليل ديدگاه مخالف در اين باره راجح 
   است.

  قورت کردن بلغم در روزه 
در مورد اينکه اگر روزه داردر ماه مبارک رمضان بلغم خود را قورت کند ، روزه اش فاسد 

ولی رای صحيح آنست که  فقها وعلمای اسالم در مورد اختالف  رای دارند . ميشود يا خير ،
  روزه با بلعيدن بلغم  باطل نمی شود، زيرا بلغم در حکم  خوردن و نوشيدن قرار نمی گيرد.

وهرگاه علماء اختالف داشتند مرجع (برون رفت از «.. شيخ ابن عثيمين رحمه هللا می فرمايد: 
نت است، و اگر شک داشتيم در اينکه آيا فالن امر، عبادت را باطل اين اختالف) کتاب و س

می کند يا خير؟ اصل بر عدم افساد (آن عبادت) است، و بر اين مبنا بلعيدن بلغم روزه را باطل 
  نمی کند.

و مهم آنست: شخص از بلغم پرهيز کند و سعی نکند که (عمدا) آنرا از پايين حلقش به داخل 
اگر بلغم داخل دهان شد بايد آنرا خارج گرداند چه روزه باشد يا نباشد. اما  دهانش بياورد، اما

فاسد شدن روزه (توسط آن) نياز به دليلی دارد که برای انسان نزد هللا عزوجل بعنوان مبطل 
  ) .19/356» (برای معلومات مزيد مراجعه شود به مجموع الفتاوی ».« روزه حجت گردد

آنست که بلغم روزه را باطل نمی کند حتی اگر داخل دهان گردد  قول راجح«و باز فرمودند: 
و شخص آنرا ببلعد، اما نبايد آنرا ببلعد، زيرا اهل علم (بلعيدن آنرا) حرام دانستند، زيرا بلغم 
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»  لقاء الباب المفتوح ».    «  شيئی کثيف است و شايسته انسان نيست که (کثافات) را ببلعد
  ) .153لقاء رقم (

داخل کردن انگشت در گوش باعث باطل شدن روزه نمی گردد! حتی اگر کسی قطره نيز  و اما
در گوشش کند و طعم آنرا در حلقش احساس کند باز روزه اش باطل نمی شود، زيرا دليلی بر 

  باطل شدن روزه در اين حالتها وارد نشده است.
  استعمال  سرمــه:

  روزه  را فاسد  نمى  سازد .  )اگرچه سياهى  آن در بلغم  هم ديده  شود  (استعمال سرمه 
در كتب احاديث  آمده  است : كه در ايام  ماه مبارك  رمضان  يكى از صحابه  كه از درد  

آمد .  وبراى  انحضرت  گفت : كه چشمم سخت   )ص(چشم  سخت  مى ناليد نزد آنحضرت  
مه  استعمال  نمايم ،  انحضرت  در جـــواب  اش  گفت  : درد ميكند  اجازه دارم  كه سر 

  بـــلى  ميتوانى  سرمه  را  استعمال  نمايى . 
  )ص(أن النبى :» روايت گــرديده است  )رض  (همچنان در حـديث  از ام المؤ منين عــائشه 

پيامبرصلی هللا عليه وسلم  سرمه كرد  در رمضان در  »«اكتحل فى رمضان  وهــو صائم 
هكذا  بايد گفت  كه چشم  منفذ براى معده    )رواى حديث  ابن ماجه  »(حاليكه  روزه بود. 

  نمى باشد . 
ولى   برخى از فقها  به اين  نظر اند كه بهتر واحسن   است  كه استعمال  همچو اشيا ء  در 

    شب صورت بپذيرد.
  

  ل  عطر : استعما
صلی هللا عليه وسلم  ازاصحاب رسول خدا: حديثی از مرد  نصرانى روايت شده در يک
بهترين و : محبوب ترين چيزها نزد پيامبر اسالم چيست؟ فرمودند از هدايا و تحفه ها: پرسيدم 

محبوبترين چيزها پـيش آنحضرت  صلی اله عليه وسلم عطريات بود و  پيامبر صلی هللا عليه 
پيامبر اسالم محمد صلی هللا عليه وسلم فرموده است .  عطريات داشت رغبت عجيبى به  وسلم

 . خداوند خوشبو است و بوى خوش را دوست دارد   » ان هللا تعالى طيب و يحب الطيب «
يك روز در ميان خود را : دوستم جبرييل به من rفت  :( همچنان پيامبراسالم  فرموده است 

  ).در روزهاى جمعه ترك نه نمايد معطر ساز و اين كار
اى فرزندان ( » يا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد« : پروردrار با عظمت ما  ميفرمايد 

در : تفسير اين آيه متبرکه چنين است که)  زينت سازيد  هنكام رفتن به مسجد خود را با ! آدم
ک ومنزه،  شانه زدن موها و زينت ها  هم  زينت جسمانی که شامل پوشيدن لباسهاى مرتب، پا

آن باشد  وهم شامل زينتها ى معنوى؛ يعنى صفات انسانى و ملكات  به كار بردن عطر و مانند
  اخالقى و پاكى نيت و اخالقى .

لذا در دين مقدس  اسالم استفاده كردن از زيبايهاى طبيعت، لباسهاى زيبا و متناسب به كار  
تنها مجاز شمرده شده بلكه به آن توصيه و سفارش هم  امثال آن ، نه بردن انواع عطرها و 

  .شده است
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بنآ استعمال عطر در ماه  مبارک رمضان  هيچ�ونه ممانعتی نداشته، زيرا مواد خوشبو و 
نفوذ نمي كنند، بر ) معده (    عطر و كريم و غيره به پوست ماليده مي شوند و به داخل جسم

عطر از مظاهر  .شوند باز هم شكننده ي روزه نيستفرض اين كه در مسامات بدن نيز  داخل 
زيبايى  هاست  واز جمله  سنن انبياء وسنت پيامبر  اسالم محمد صلی هللا عليه وسلم  بشمار 

  .   ميرود
  گرفتن ناخون  واستعمال رنگ ناخون : 

   )رنگ ناخون واستعمال آرايش  براى زنان  ( روزه را فاسد  نمى سازد.
  تبصره :

استعمال خوش بوى ، عطر باب ، چرب كردن  موى سر ،چرب کردن پوست با کريم وتيل  ،    
استعمال قطره چگان ها  وترزيق  امپول وپيچگاری های چون دليل بر تحريم آنها در شرع  

   وجود ندارد . بنآ استعمال آنها در  روزه مباح ميباشد. 

  ديابت يا مريض شکر: 
به علت  ناتوانی بدن در توليد يا  ازجمله مريضی های است که :ديابت ) مريضی شکر يا (

  مصرف انسولين بوجود می ايد .
انسولين ماده ای است که در بدن توسط لوزالمعده توليد می گردد و باعث می شود قند يا به  

  .عبارتی مهمترين منبع انرژی بدن مورد استفاده قرار گيرد
 انواع مريضی شکر (ديابت )

  يا ديابت بر دونوع است : مرض شکر
نوع اول مريضی شکر عبارت از آن است که شخصی مبتال به آن الزم است جهت ادامه  -1

حيات خود، انسولين در بدن خويش پيچکاری کند . اين نوع مريضی شکرمعموآل در بين 
  اطفال وجوانان زياد بو جود می ايد .

  40ن ، بخصوص اشخاص سنين  نوع دوم مريضی شکر مريضی است که در کالن ساال - 2
ديده ميشود .اين نوع از مرض شکر معموآل با رژيم غذايی ، فعاليت جسمی ( سپورت ) ويا 

گرفتن دوا شکر، تحت کنترول می ايد ، ولی در برخی از انسانها  در اين سن وسال ضرورت 
  به پيچکاری انزولين نيز  ديده ميشود.

 چه اتفاقی رخ می دهد؟ دومدرديابت نوع  
در فرد مبتال به اين نوع ديابت، سلول های بدن حساسيت الزم نسبت به هورمون انسولين را 

ندارند و پس از مدتی لوزالمعده نيز در توليد انسولين به مقدار کافی، مشکل پيدا می کند. بدون 
نمی تواند قند موجود وجود حساسيت الزم به انسولين يا در صورت کمبود ترشح انسولين، بدن 

در خون را به داخل سلول حرکت دهد؛ بنابراين قند خون باال می رود و افزايش قند خون سبب 
 .پيدايش مشکالتی در فرد مبتال می گردد

 چيست؟ دومعالمت ها و نشانه های ديابت نوع  
اين نوع ديابت معموالٌ به آهستگی پيشرفت می کند. عالمت های اصلی آن پرادراری، تشنگی 
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بيش از حد، کاهش وزن قابل توجه، افزايش اشتها و خستگی زودرس و شديد است. عالمت ها 
 :و نشانه های ديگر عبارتند از

 عفونت های مکرر دهان، پوست، ناحيه تناسلی يا مثانه -
 ضعف بينای -
 زش و گزگز انگشتان دست يا پاهاسو -
خشکی و خارش پوست اين عالمت ها ممکن است خفيف باشند به طوری که فرد متوجه آنها  -

 .نگردد
در سالمندان گاهی اين عالمت ها فقط به سن باال نسبت داده می شود و تشخيص ديابت به 

 !ديابت از بيماری خود بی خبرندتأخير می افتد. نکته مهم اين که بيش از نيمی از مبتاليان به 
  مسوليت مريض شکر در ماه مبارک رمضان :

امراض  طوريکه قبآل ياد اور شديم در اين هيچ جای شک نيست که مريضی شکر از جمله 
مزمن بحساب می ايد که بر انجام بعضی از عبادات تاثير می گذارد؛ از جمله بر روزه، چرا 

خوردن و آشاميدن منع می کند، و اشخاصيکه  مبتال به که روزه انسان را در طول روز از 
مرض شکر ( ديابت ) باشد  در طول روز نياز به نوشيدن مقدار زيادی آب در اوقات متعدد 

دارند. همچنين نياز دارند تا مقداری غذا را در اوقات مختلف صرف کند ، و تشنگی شديد 
  دربر داشته باشد. عوارض جدی گاهی موجب افزايش بيماری می گردد و ممکن است

َوَمْن َکاَن «سوره بقره ) ميفرمايد :    185در حاليکه پروردگار با عظمت ما در ( آيه : 
ُ ِبُکُم اْليُْسَر َوَال يُِريُد بُِکُم اْلعُْسرَ  َّz 185البقرة/» َمِريًضا أَْو َعلَی َسَفٍر َفِعدَّةٌ ِمْن أَيَّاٍم أَُخَر يُِريُد .

کس که مريض  يا در سفر است، روزهای ديگری را به جای آن، روزه بگيرد،  يعنی: و آن
  خواهد، نه سختی بر شما را. خداوند، آسانی بر شما را می

اما با اين وجود  مريضی شکر ( ديابتی ) نمی تواند بخاطر داشتن مرض قند روزه نگيرد، 
  يشوند :چراکه مريضان مبتال با شکر نوع  دوم  به سه کتکوری تقسيم م

  کتگوری اول :
از مريضان اند ، که مبتال به مريضی شکر دارند ولی ميتوانند با پالن (رژيم غذای منظم 

وسپورت وفعاليت های جسمی )  بر مريضی خويش غالب شوند و يا به اصطالح آنرا تحت 
کنترل در اورند و در اصطالح طيبی ، اين ديابت از نوع خفيف است وحکم شرعی ومکلفيت 

رعی برای اين مريضان  همين است که بايد روزه بگيرند، چرا که مريضی شان به حدی ش
  نيست که : روزه گرفتن سالمتی آنرا متضرر سازد .

  کتگوری دوم :
کتگوری دوم مريضان شکر ، مريضان آند که برای  آنها داروهايی همراه با يک پروگرام 

  ون را کاهش دهند.منظم  غذايی مشخص تجويز می شود تا مقدار قند خ
  مريضان کتگوری دوم را ميتوان باز هم بدو  گروه دسته بندی نمود .

  گروه اول : -1
گروه  اول اين دسته عبارت از مريضان اند که ضرورت دارند يکبار بايد دوا ضد شکر 
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 ميگيرند ، بر اين نوع از مريضان الزم که بايد روزه  بگيرند، زيرا آنها می توانند دوا خويش 
  را در فاصله بين مغرب تا قبل از اذان صبح قرار دهند.

  گروه دوم : -2
عبارت  از مريضان هستند که ضرورت دارند در  طول روز دو يا سه بار تابليت بگيرند ، 

در اينحالت اگر امکان آن وجود داشته باشد که مصرف آن تابليت ها به بعد از اذان مغرب و 
بدون آنکه زيانی جدی بر مريض  وارد شود، پس بايد روزه اش قبل از اذان صبح منقل شود، 

را بگيرد، ولی اگر تاخير در خوردن آن دواموجب زيان جدی می شود، او می تواند روزه 
نگيرد و در عوض در وقت مناسبی بعد از رمضان که مشکل مريضی اش خفيف گردد، آن 

  روزها را قضاء کند.
ير در مصرف دوا و قرص زيان آور نيست، الزمست برای تشخيص اين موضوع که آيا تاخ

  يک دکتور متخصص مسلمان عادل نظر بدهد.
  کتگوری سوم :

کتگوری سوم  مريضان  شکر عبارت از مريضان  هستند که برای کنترل شکر خود، در 
  طول روز يک يا دو بار و يا حتی بيشتر انسولين تزريق کنند.

ولين از خوردن قرص و ديگر دوا ها  در طول روز بی اگر اين مريضان  با تزريق آمپول انس
نياز می گردند، پس بايد روزه بگيرند، زيرا تزريق بيچکاری  انسولين باعث باطل شدن روزه 

  نمی شود.
چنانچه علمای هيئت دائمی افتاء در پاسخ به سوال در خصوص حکم تزريق انسولين برای 

که از آمپول مذکور در طول روز جهت مداوا ايرادی ندارد «شخص روزه دار، پاسخ دادند: 
استفاده کند، و قضای آنروز بر او واجب نيست (زيرا روزه اش باطل نمی شود)، و البته اگر 

ممکن باشد که در شب استفاده شود و مشقتی در اينحالت بر او ايجاد نمی شود، اين بهتر 
منتشره در سايت  (  سايت . » 252/  10اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء" ».  « است

  عقيده   )
اما اگر نياز دارند که بعد از تزريق انسولين، حتما غذا و آب نيز بخورند و بياشامند، پس می 
تواند روزه نگيرد، در عوض در وقت مناسبی روزه اش را قضاء کند که مشکل او خفيف تر 

   شده باشد.
  يادداشت  :

بر اساس تقسيم بندی فوق مشمول رخصت می شوند، الزمست  آن دسته از مريضان ديابتی که 
تا بعد از رمضان در فرصت مناسبی که اوضاع مريضی  آنها خفيف تر می شود، روزه خود 

را قضاء کنند. اما اگر مريض آنها تا آخر عمر از حالت شديد به خفيف کاهش نمی يابد و 
ت نيازی نيست تا روزه های همواره مشمول رخصت نگرفتن روزه می مانند، در آنصور

رمضان را قضاء کنند، کافيست تا بجای هر روز از رمضان، يک نفر فقير يا مسکين را غذا 
  بدهند، از همان غذايی که خود می خورند به او نيز بدهند، به دليل فرموده هللا تعالی:

ْن أَيَّ «  ِريًضا أَْو َعلَی َسَفٍر فَِعدَّةٌ ِمّ اٍم أَُخَر َوَعَلی الَِّذيَن يُِطيقُوَنهُ ِفْدَيةٌ َطَعاُم ِمْسِکيٍن فََمن َکاَن ِمنُکم مَّ
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َع َخْيًرا َفُهَو َخْيٌر لَّهُ َوأَن تَُصوُمواْ َخْيٌر لَُّکْم إِن ُکنتُْم تَْعَلُمونَ    ).184(بقره » فََمن تََطوَّ
ارد) و بر يعنی: و هر کس از شما بيمار يا مسافر باشد تعدادی از روزهای ديگر را (روزه بد

فرساست؛ (همچون مريضان  مزمن، و پيرمردان و پيرزنان  کسانی که روزه برای آنها طاقت
ناتوان) الزم است فديه بدهند: مسکينی را اطعام کنند؛ و کسی که کاِر خيری انجام دهد، برای 

  او بهتر است؛ و روزه گرفتن برای شما بهتر است اگر بدانيد.
را به خوردن غذا دعوت کنند و فديه يک ماه را همزمان و يا در و می توانند سی نفر مسکين 

  عرض چند دفعه بدهند.
  يادداشت فقهی در مورد پيچکاری انزولين :

استعمال بيچکاری انزولين ،برای مريضان شکر که در زير پوست بعمل می ايد ،به هيچ وجه 
جمله پيچکاری  خوراک ، روزه را باطل نمی سازد ، از طرف ديگر پيچکاری انزولين ، از 

  و نوشيد نی نيست و بمعنی خوردن و نوشيدن هم نيست .
در طول روز جهت مداوا مريضی خويش  استفاده بنآ  اگرمريض ديابت از پيچکاری انزولين  

 کند، روزه اش باطل نمی گردد  و قضای روزه نيز برآن  واجب نيست .

     امپول پيچكارى در ماه مبارک رمضان
 ميگيرد :پيچکاری به سه نوع صورت که تزريق  گفت قبل از همه بايد 

) معموالبرای پيچکاری انسولين   subcutaneous-s.cترزيق در زير پوست ( - 1
  استفاده ميشود .

  ) intramuscular-i.mترزيق در داخل عضله   ( - 2
  )   intravenou s- i.vيا وريد (  ترزيق در داخل  رگ - 3

عبدالعزيز بن عبدهللا بن باز  و عالم شهير کشور علما ءشهير جهان اسالم هريک شيخ 
  طی فتوای شرعی گفته اند که : الشيخ محمد بن صالح العثيمين عربستان  وشيخ 

) و داخل عضله   subcutaneous-s.cپيچکاری در زير پوست (
)intramuscular-i.m (   به مثابه خوردن و  شامل  خوردن و يا آشاميدن نبوده و

  کند.آشاميدن بحساب نمی ايد ، بنابراين هردونوع  پيچکاری ها روزه را باطل نمی
)  بعمل ميايد ، علما ء   intravenou s- i.v(در رگ يا وريد  که ولی در مورد پيچکاری 

  در اين  نوع پيچکاری  به چند دسته تقسيم گرديده اند .
   دسته  اول  :

کند. از انجمله ء بدين معتقد اند که اين  نوع از پيچکاری ،روزه را باطل می دسته اول از علما
ابن باز :، وشيخ ابن عثيمين :، و مجمع عبدالعزيز بن عبدهللا  ميتوان از  شيخ سعدی :، شيخ 

فقه اسالمی   نام برد . اين تعداد از علماء استدالل مياورند که پيچکاری  رگ  يا وريد درحکم 
  سازد.نياز میه  خوردن واشاميدن است .و انسان را از خوردن و آشاميدن بیمشابهات ب

  دسته دوم :
دسته دوم  علما ء بدين نظر اند که پيچکاری رک يا وريد روزه را باطل نمی سازد ، زيرا 

رسد و به فرض رسيدن آن به معده، اين کار چيزی از آن طريق مجاری طبيعی به معده نمی
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باشند تا اينکه گيرد و اين منافذ نه شکم هستند و نه در حکم آن مینجام میاز طريق منافذ ا
  بگوييم چيزی وارد شکم شخص شده است.

  نتيجه وحکم دقيق اسالمی :
در مورد پيچکاری وريد ويا رک حکم دقيق اسالمی همين است که اين نوع از پيچکاری 

ول به شکم شرط نيست، بلکه ،روزه را  باطل ميسازد ، زيرا برای باطل کردن روزه دخ
  کند.حصول تغذيه برای بدن از هر طريقی که باشد  روزه را باطل می

  يادداشت ضروری :
انستزی ) مورد استفاده   :Anesthesiaپيچکاری که از راه رک ويا وريد غرض بيهوشی (

  قرار ميگيرد ، روزه را باطل نمی سازد .
  چند نوع است :ولی بايد خاطر نشان  ساخت که بيهوشی به 

  بی حسی جزئی از طريق بينی: - الف
کند و آن ماده بر اعصاب وی تأثير گذاشته و که در اين حالت بيمار يک ماده گازی را بو می

کند زيرا ماده گازی وارد شده شود. اين گونه بی حسی روزه را باطل نمیشخص بی حس می
 به بدن نه وزنی دارد و نه محتوی مواد مغذی است.

  
  بی حسی جزئی چينی: -ب

گيرد که سوزن خالی به اين نوع بی حسی به چين منسوب است و به اين ترتيب انجام می
های موجود را به ترشح مورفين  هشود و نوعی از غدمراکز احساس در زير پوست زده می

کند. و به آثر آن مريض  قدرت احساس را از دست طبيعی که در بدن وجود دارد، تحريک می
  دهد.می

کند، زيرا چيزی وارد اين گونه نيز به شرط اينکه موضعی باشد و نه کلی، روزه را باطل نمی
  شود.شکم نمی

  بی حسی از طريق توقف جريان خون: -ج
جريان خون متوقف  -کند که سريع تأثير می - به اين ترتيب که به کمک يک داروی گياهی 

  شود.شده و برای چند ثانيه مريض  بی حس می
اين گونه نيز به شرط اينکه موضعی باشد و تمام بدن را بی حس نکند روزه را باطل نمی

  شود.، زيرا چيزی وارد شکم نمیزدسا
  بی حسی کلی: -د

مغمی «در مورد بی حسی کلی علماء  اختالف نظر دارند. و علمای متقدم نيز در بحث از 
  ند.ا هبه آن پرداخت» عليه = بيهوش

  ته شده که دو حالت دارد:در مورد بيهوش گف
ی از روز را هوشيار نباشد: که روزه چنين ا هشخص تمام روز را بيهوش باشد و هيچ لحظ - 1

  شخصی از ديدگاه جمهور علماء صحيح نيست.
يدع طعامه «فرمايد که: زير پيامبر صلی هللا عليه وسلم  در يک حديث قدسی از خدا نقل می
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  کند.و شهوت (و اشتهايش) را به خاطر من رها می يعنی: ... طعام» وشهوته من أجلی
چون بيهوش بوده و  ،توان گفت: به خاطر خدا روزه گرفتهدر حالی که در مورد بيهوش نمی
  اصالً قدرت تصميم گيری ندارد.

  شخص تمام روز را بيهوش نباشد: علماء در اين باره اختالف نظر دارند: - 2
ش صحيح است و امام ا هاز روز را به هوش بيايد، روزديدگاه صحيح اين است که اگر بخشی  

  ند.ا هاحمد و امام شافعی بر اين رأی بود
  داند.امام مالک  ،روزه چنين شخصی را به طور مطلق باطل می

  گويد:امام ابوحنيفه می
ش صحيح ا هنموده و روز نيت اگر قبل از زوال آفتاب  (از وسط آسمان) به هوش آيد، تجديد 

  باشد.می
ی که امام  ابوحنيفه از آن صحبت ا هرأی امام احمد و امام شافعی درست است زيرا نيت روز

  کند، برای بخشی از روز خواهد بود.می
  يادداشت فقهی در مورد پيچکاری انزولين :

استعمال بيچکاری انزولين ،برای مريضان شکر که در زير پوست بعمل می ايد ،به هيچ وجه 
سازد ، از طرف ديگر پيچکاری انزولين ، از جمله پيچکاری  خوراک  ، روزه را باطل نمی

  و نوشيد نی نيست و بمعنی خوردن و نوشيدن هم نيست .
در طول روز جهت مداوا مريضی خويش  استفاده بنآ  اگرمريض ديابت از پيچکاری انزولين  

 کند، روزه اش باطل نمی گردد  و قضای روزه نيز برآن  واجب نيست .
پانسمان كردن زخم ها  روزه را باطل نمى كند .ولى اگر زخم عميق در شكم كه دوا همچنان 

   به معده برسد، در اين صورت  روزه مى شكند.

     حجامت :
معالجه برخی از امراض  اطالق مي شودكه جهت به روشي ازخونگيري آحجامت اصطالح

بکار می رود . در برخی از انسانها  خون به مرور  زمان  در ناحيه  پشت وکمر ودر نقاط 
در  شود اما در فرصتهای مناسب به تدريج توسط بدن خارج میدي�ری از بدن جمع شده  که 

به کندی  اجرا  بدن در اين زمينه بسيار عمليه  افراز  بسياری از  موارد ی اتفاق می افتد که 
در بدن انسان بخصوص در تراکم اين خونهای آلوده  به مرور زمان برمي�ردد ، طوريکه 

در  . را تحت تاثير قرار می دهد انسان سالمتی در نهايت صحت وافزوده می شود و پشت 
 اين حالت است که دست به عمليه حجامت  می زنند .

اسالم هم  داشته ودين مقدس قدمت  در بين بشريت  سال ٧٠٠٠حجامت بيش از مي�ويند عمليه 
  برای پيروان خويش مورد سفارش قرار داده است . آنرا تاييد و 

 ذكرگرديده است ومعالجه  مهموسايل درمنابع طب اسالم وطب سنتي حجامت به عنوان يكي از
ونانی وتوسط اين طريقه بسياری  از امراض  مورد تداوی  ومعالجه  قرار مي�رد . طب ي

ی بسياری از امراض  بخصوص امراض پيشگيربدين باور  وعقيده است که حجامت برای  
خونی مفيد  ومواثر  شمرده ميشود . ابو علی سينا معتقد است که توسط عمليه  حجامت حتی  
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  امراض صفرا وسودا نيز  قابل  دفع است وتداوی ميباشد  .
  رفته ميشو د :رگحجامت در کدام امراض بکا

(چربي خون  )  هايپرليپيدميدر امراض چون ( حجامت انطوريکه که rفته شد عمليه هم
امراض ؛سردردهاي عصبي ؛وميگرني ؛تی باال)؛ديابت غيروابسته به انسولين ؛دردهاي عضال

ناشی از دوا ،ناضی از مواد غذايی،  آكنه ؛پسوريازيس ؛آلرژي هاي جلدی مانند مرض 
انسدادي عروق كرونر؛عوارض  امراض  مواد مخدر؛صلي ؛اعتيادبه آلرزی های ف

دي�ر مريضی (ديسمونوره)وبرخي  دختران بعدازيائسگي (منوپوز)دردهاي قاعدگي درزنان و
  ، ميتوان بکار برد.  عفوني ؛هورموني وغدد های 

بطور کل rفته ميتوانيم  که  عمليه حجامت  دارايي  هيچ�ونه عوارض جانبی نبوده  ، واrر 
وفنی مورد استفاده قرار rيرد ، فايده  آن بيشتر وموثرتر از   تخصصيه  به صورت اين عملي

 دوا های کمياوی که  توسط طب امروزی  بکار rرفته  ميشود ، ميباشد  . 
 حکم شرعی در مورد حجامت :

حجامت اrر شخصی روزه دار در ماه مبارک  رمضان بخاطر معالجه وتداوی دست به عمل  
بزند ) طوريکه  هر  عضو  ديگر  بدن،ان�شت ، ويا وريد ويااز سر ويا  (  يا خون گرفتن  

نمي�ردد . وحکم خويش را بر حديث ذيل   فاسد  اش  روزه که rفتيم ، به اتفاق همه علما ء 
 مستند  می  سازند .

» وهو صائم )ص(احتجم النبي « روايت است :   )رض(از ابن عباس  در حديث شريف 
صحيح سنن ابو داود :  )( عليه وسلم  در حالى كه  روزه  بود حجامت كرد پيامبر صلى هللا(

 ) ۶/۴٩٨/٢٣۵۵سنن ابو داود (،  ) ۴/١٧۴/١٩٣٩صحيح امام بخاري :  (، ) ٢٠٧٩
rردد ، وبيم خطرات بيهوشی را  ف  وسستيضع در عمليه حجامت بدن روزه دار   ولى اگر 

برای روزه دار پيش آورد ، علما ومفسران به بر استناد حديث ذيل برمکروه بودن آن حکم 
سئل  انس بن مالك  أكنتم تكرهون الحجامة للصائم  «از ثابت بناني  روايت است  فرموده اند .

شما  حجامت  را براى    از انس بن مالك  سؤال  شد آيا »«؟ قال : ال ، إال من أجل الضعف 
صحيح امام  »(روزه  دار  مكروه مى دانستيد  ؟ گفت نه ، مگر به خاطر ضعف وسستى 

   ) ۴/١٧۴/١٩۴٠بخاري : (
  مرض کم خونی وروزه

  خواننده محترم  کم خونی چيست  ؟
 قبل از همه بايد گفت زمانيکه در خون اندازه کافی از  هموگلوبين تقليل يابد ، انسان دچار ر

  آنمی  يا به اصطالح کم خونی ميگردد .
هموگلوبين کمک ميکند که گلبولهای سرخ  خون، اکسيژن را از رگ  ها به همه قسمتهای  

 . بدن برسانند
از که تقريبا يک پنجم زنان، مشهور  ترين نوع کم خونی است ،  (IDA) کم خونی فقرآهن

به مريضی  کم خونی ناشی از فقر آهن از زنان حامله  و سه درصد مردان  مبتال  نيمیجمله 
   است.
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مغز   اين نوع کم خونی، کمبود آهن در بدن است.  وطوريگه ياد اور شديم علت اصلی
بدون آهن کافی بدن   استخوان  انسان  برای ساختن هموگلوبين به آهن ضرورت  دارد.

ليل بدن  انسان نميتواند  هموگلوبين مورد ضرورت  گلبولهای سرخ  را بسازد. به همين د
    شود. دچار کم خونی فقر آهن می

از عوامل ديگری که موجب کم خونی در انسان ميگردد ، ميتوان از کمبود ويتامين ، کم 
خونش ناشی از امراض مزمن ( مانند سرطان  ، آرتريت روماتوييد، بيماری کرون و ساير 

ول خونی  (اين نوع کم خونی بيماريهای مزمن التهابی  ) کم خونی ناشی از ساخته نشدن سل
ی انواع سلولهای  ی حيات است و در اثر کاهش توانايی مغز استخوان در توليد همه تهديد کننده

) ، کم خونی مرتبط با   شود. خونی شامل گلبولهای سرخ  گلبولهای سفيد و پالکتها ايجاد می
به اختالل در توليد  تواند منجر امراض  مغز استخوان( مانند امراض چون  سرطان خون می

  گلبولها شده و کم خونی ايجاد کند.) 
ای،  عوامل مستعد کننده کم خونی در انسان  عبارت است : رژيم غذايی،  اختالالت روده

  عادت ماهور زنانه ( حيض ) حمل ، امراض مزمن  وغيره ... 
عاليم ديگر مهمترين عاليم کم خونی  احساس خستگی و بی حالی وضعف در انسان است . از 

کم ميتوان  از رنگ پريدگی پوست ،  ضربان نامنظم يا تند قلب ،، کوتاهی نفس ، سر گيچی 
  خفيف ، سردردی وغيره ... 

  مريض کم خونی ورمضان :
وضعيت  اگر طبيب مسلمان ،  معتمد و عادل تشخيص دهد  که واقعآ گرفتن روزه برای 

ه مريض  حتمآ هر روز (در فاصله بين جسمانی روزه دار زيان آور است، و الزم است ک
مغرب و عشاء) دارومقداری مواد وغذای  ويتامين داررا بگيرد ، در غير آن مريضی  اذان 

اش تشديد می يايد ،  در اينصورت مريضی مبتال به کم خونی ميتواند از  رخصت هللا تعالی 
.(يعنی: 184البقرة/ » فَِعدَّةٌ ِمْن أَيَّاٍم أَُخرَ  َفٍر َفَمْن َکاَن ِمْنُکْم َمِريًضا أَْو َعلَی سَ « که ميفرمنايد : 

پس هرکسی از شما بيمار يا در سفر باشد، تعدادی از روزهای ديگر را روزه بگيرد. ) 
  استفاده نمايد روزه خويش را افطار نمايد .
رض يا يعنی مريض و مسافر می توانند در هنگام م«امام ابن کثير در تفسير اين آيه مينويسد : 

روزه نگيرند، زيرا اين امر موجب مشقت بر آنها خواهد شد، بلکه افطار کنند و بعدا  سفر 
  ) .498/ 1»  (تفسير ابن کثير». « روزهای آتی آنرا قضاء نمايند در 

و در عوض در زمان ديگری که اوضاع جسمانی او بهتر می شود آنروزها را قضاء کند، 
می ماند،  -که در ابتدای مطلب توضيح داده شد  –ن منوال اگر او تا آخر عمر بر همي اما 
آنصورت روزه رمضان بر او الزم نيست ولی فديه بر او الزم است، يعنی بايد در بدل   در 

سی نفر مسکين را طعام  دهد. يعنی به هر مسکين يک  –در هر سال  –رمضان  هر ماه 
َو َعلَی الَِّذيَن يُِطيقُوَنهُ «  خداوند متعال:   غذای رايج بدهد تا سير شود. به دليل فرموده وعده 

و بر کسانی که توانايی انجام آن (روزه) را ندارند « ).184(بقره :   »فُدَيةٌ َطَعاُم ِمسِکين
الزم است فديه بدهند و آن خوراک مسکينی  (همچون پيران ضعيف و بيماران هميشگی) 
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  ».است
اول: غذايی درست   کيفيت اطعام به دو صورت است:«    عالمه ابن عثيمين رحمه هللا می گويد:

همانگونه که انس بن  کند و مساکين را دعوت نمايد، بر حسب روزهايی که بايد فديه بدهد، 
الشرح ». دوم: غذای غير آماده (پخته نشده) به آنها بدهد  مالک رضی هللا عنه چنين کرد.

   ).6/335الممتع (
عرض سی روز به يک نفر غذا دهد، يعنی هر روز به او اما اگر کسی بخواهد که در 

دهد، جايز است چنانکه جمهور علمای مذاهب از جمله شافعيه و حنابله و گروهی از  طعام 
جايز است طعام را «مالکيه بر جواز آن تاکيد کرده اند، مولف کتاب االنصاف گفته:  علمای 

، 446/  3و نگاه کنيد به: تحفة المحتاج  ، )3/291اإلنصاف (». مسکين واحد داد کال به يک 
   . )10/198"فتاوی اللجنة الدائمة" ( ، و 313/    2کشاف القناع 

  يادداشت ضروری :
اگر با جود مريضی کم خونی ، روزه گرفتن زيانی به او نمی رساند و او را در مشقت نمی  

ينصورت الزمست که خوردن امکان تاخير در خوردن دوا کم خونی را دارد ،  در ا اندازد، و 
دوا خويش را تا افطار به تاخير اندازد و روزه اش را بگيرد، ولی اگر اين امر مقدور نباشد 

  روزه نگيرد. ايرادی ندارد که 
  مريضی سنگ کرده ورمضان

قبل از همه بايد گفت که  مريضی سنگ کرده مريضی جديد در بشريت نمی باشد  ، حتی 
ميگويند ، فرعون هم به مريضی سنگ کرده  مبتال بود. اگرچه سنگ کرده  در طب امروزی 

از جمله مريضی ساده بشمار ميرود . ولی  همين مريض ساده دارايی درد شديد ، طاقت فرسا  
اصطالح  بعضی ها اين درد چنان وحشتناک است ، که مقدار درد  ووحشتناک  ميباشد ، به

اش کمتر از درد زايمان در حين ولدت مادران ميباشد ، بطور خالصه درد سنگ کرده بی 
نهايت زجر دهنده  است  . اين درد زمانی شدت می يابد وقتيکه سنگ از محل خويش بيجا ء 

ردد درد دوباره ارام می يابد .يکی از  اگر سنگ دوباره در جای اش مستقر گشود ، ولی 
  عالئم سنگ کرده ، تغيير رنگ ادرار به صورت خونی يا رنگ چای ميباشد .

هنوز دليل قطعی شکل گيری سنگ کرده (کليه  ) از نظر طبی  با قطعيت اثبات نشده. در 
دايش حالت طبيعی کليه ها مواد ضد رسوب ترشح می کنند که مانع از تجمع کريستالها و پي

  .سنگ کرده در داخل بدن ميشوند. اما گاه اين مواد کارايی خود را از دست می دهند
برای جلوگيری از تشکيل سنگ کرده  بايد اين غلظت مواد را در بدن کم کنيم به عباره ديگر  
بايد ادرار را تا می توانيم، رقيق کنيم. يعنی شخصيکه مبتال به مرض  کليه سنگ ساز دارد، 

ويگانه  توصيه  دکتوران برای اين مريضان  اينست .و مايعات زيادی نوش جان کند  بايد آب
که ازخوردن نمک بايد پرهيز کنند . بخاطر انکه نمک عاملی است که به ساخته شدن سنگ 

های کلسيمی کمک می کند. نمکی که از روده جذب می شود، از طريق کليه بايد دفع شود. اما 
وقتی نمک می خواهد از کليه را وارد ادرار شود، با خودش  مشکل همين جاست چرا که

  کلسيم را وارد ادرار می کند و به اين ترتيب غلظت کلسيم ادرار افزايش می يابد. 
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مريضان که مبتال به مريضی سنگ کرده است   نبايد هيچ وخت احساس تشنگی کنند وکوشش 
ندازه کافی ودر اوقات مختلف ، نوش اعظمی بخرج دهد ،تا  قبل از تشنگی اب ومايعات  به ا

  جان کند .
  سنگ کرده :مريض 

شخصيکه مبتال به مريضی سنگ کرده باشد، وروزه گرفتن برايش سخت تمام شود ، وروزه 
موجب افزايش درد و مريضی اش گردد ، وبه اصطالح سالمتی کلی آن را بخطر مواجه 

ختی وخطر مرض را تشخيص داده و مورد اعتماد مرض وس سازد ، وداکتر معالج مسلمان 
باشد ، واطبا ء توصيه نموده باشند که معايات زياد مصرف نمايد ،  در اينحالت مريض که 

مبتال به سنگ کرده  است، ميتواند  به رخصت هللا تعالی عمل کرده وروزه خويش را افطار 
الزم نمی باشد و در مقابل هر روز به يک مسکين خوراک بدهد و قضای روزه بر وی نمايد .

. چون قضای روزه برای همچو مريضان ممکن وميسر  نيست؛ زيرا بعلت مريضی که دارد 
نميتواند روزه بگيرد. اما برفرض در صورت بر طرف شدن مريضی  و بازگشت سالمتی  

که افطار   دوباره ، شخص متذکره بايد در سال  آينده  روزه بگيريد و قضای سالهای گذشته
  کفاره ی آنها را پرداخت کرده ، باالی اش الزم نمی باشد . کرده است  و

  »فََمْن َکاَن ِمْنُکْم َمِريًضا أَْو َعلَی َسَفٍر فَِعدَّةٌ ِمْن أَيَّاٍم أَُخرَ  «پروردگار با عظمت ما ميفرمايد : 
پس هرکسی از شما بيمار يا در سفر باشد، تعدادی از روزهای  )(  184سوره  البقرة آيه :  (
  .گر را روزه بگيرددي

يعنی مريض و مسافر می توانند در هنگام « ابن کثير در تفسير اين آيه متبرکه مينويسد :
مرض يا سفر روزه نگيرند، زيرا اين امر موجب مشقت بر آنها خواهد شد، بلکه افطار کنند و 

  ) .498/ 1» (تفسير ابن کثير».« بعدا در روزهای آتی آنرا قضاء نمايند
نيست که حتما انسان در سختی زيادی بيافتد تا از اين رخصت استفاده کند، و پيامبر و الزم 

َ يُِحبُّ أَْن تُْؤتَی ُرَخُصهُ َکَما َيْکَرهُ أَْن تُْؤتَی َمْعِصيَتُهُ  «صلی هللا عليه وسلم فرمودند:  َّz َّإِن «
  ) .1886) و ألبانی در "صحيح الجامع" (5832روايت أحمد (

ا خداوند متعال دوست دارد که از رخصت استفاده کنی همانطور که ناخوش می يعنی: همان
  دارد که معصيت کنی.

اما بعد از رمضان؛ اگر مرض بيمار بهبودی يافت او بايستی آنروزها را قضاء کند، اما اگر 
بهبود نيافت و اميد بهبودی هم وجود نداشت، نيازی به قضای آنروزها نيست و کافيست تا به 

  ی هر روز فديه دهد، بدين صورت که به ازای هر روز مسکينی را طعام دهد.ازا
اهل علم مرض را به نسبت بيمار به دو قسم تقسيم « عالمه ابن عثيمين رحمه هللا می گويد: 

کرده اند: قسمی که اميد بهبودی می رود که چنين بيماری در وقت مرض افطار کند و بعد از 
و قسم ديگر که اميد بهبودی بيمار نمی رود که به ازای هر روز بهبودی آنرا قضا می کند، 

يک مسکين را طعام می دهد، و اين اطعام (فديه) جايگزين روزه ای است که افطار کرده 
  ) 48/ 216البن عثيمين ( - فتاوی نور علی الدرب) ». ( است

 رمضان در کشی دندان
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  : دندان درد : اول
به درد دندان دچار است وضرورتی به افطار پيش ايد ، اگر کسی در ماه مبارک رمضان  

روزه دار ميتواند بنابر بر درد شديد ، روزه خويش را افطار نمايد ، زير او در  اينحالت جزو 
  .مريضی است که خداوند متعال برای آنها رخصت روزه نگرفتن داده است

.. شيخ صالح الفوزان .. ن باز شيخ عبد العزيز بن عبد هللا ب(در اين مورد ميتوان به فتاوی 
. فتاوی اللجنة الدائمة  «مراجعه کرد . ) شيخ بکر أبو زيد .. شيخ عبد العزيز آل الشيخ 

  )9/203( »  المجموعة الثانية
  :دوم  دندان کشی 

 خود دندان  تا کند کوشش اعظمی حد ، باشد داشته امکان اگر دار روزه که گفت همه از قبل
 ويا دندان کشيدن به اقدام   مبارک ماه در که شد قرار اگر آنهم با ولی کشد، نه رمضان در را
 آن در ممانعتی کدام ، درد  ودفع  ضرورت وقت در  اسالمی شرع در  ، نمايد دندان کردن پر

  .  است وجايز نميشود هديدي
 از آن مواد صورتيکه در ، درد رفع برای پيچکاری  واستعمال دندان کردن کردن پر  همچنان

  شده استفاده وداروی خون کردتا  بايد احتياط ولی ، ندارد  ممانعتی کدام نيز ، نرود فرو حلق
 ، که است حلق خلدا به وخون مواد رفتن وخوف  احتياط همين بنابر ، نکردد حلق داخل به

  ميدانند مکروه رمضان مبارک درماه را  ضرورت بدون دندان  کشيدن علماء برخی
 فاسد را  روزه  برسد شکم داخل به  دندان در شده استعمال دوايی يا خون : اگر که وميگويند
  . ميگردد

 يا و آن از )بيشتر( غالب يا باشد دهان آب با مساوی  خون اندازه اگر که نماند ناگفته البته
  نيست. صوم مفسد ها صورت اين درغير ، سازد می فاسد را روزه بشود محسوس اش مزه
  : است آمده  حنيفة أبو فقه األبصار تنوير شرح المختار الدر على المختار رد حاشية در
 غلب فان وصل إذا أما جوفه، إلی يصل لم و يعنی حلقه دخل و أسنانه بين من الدم خرج أو «

  .»بزازية .طعمه وجد إذا إال ال، إّالّ، و فسد تساويا أو الدم
  الرد: فی و
 نائما لو و النهار فی جوفه إلی الدم دخل و رمضان فی ضرسه قلع من حکم يعلم هذا ومن «

 »فليراجع بنفسه عاد الذی کالقيئ فيکون عنه التحرز إمکان بعدم يفرق أن إال القضاء عليه فيجب
  )107/2:المختار رد(

  :است آمده  بزازيه فتوای از نقل درمختاربه در
 روزه  ( نرسد شکم به لکن و شود حلق داخل و شود بيرون ها دندان ميان از خون که وقتی
 به خون يا و باشد دهن لعاب با مساوی خون که درصورتی برسد شکم به اگر و )شکند نمی

 روزه باشد دهن لعاب از کم اگر و شود می فاسد روزه باشد غالب و بيشتر دهن لعاب نسبت
 مسئله اين از که افزايد می درمختار و .نمايد حس را آن مزه که وقتی مگر گردد نمی فاسد
 مزيد معلومات برای (  . شود می دانسته نيز  رمضان مبارک ماه در دندان کشيدن حکم

کتاب حاشيه   حنيفة أبو فقه األبصار تنوير شرح المختار الدر على المختار رد : شود مراجعه
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ابن عابدين يا به تعبيری ديگر حاشيه ردالمحتار کتابی است در فن فقه، مذهب امام أبوحنيفه 
  . )النعمان رحمه هللا که توسط محمد أمين مشهور به ابن عابدين نوشته است

  غسل جنابت ويا غسل تبرد :
سل نمايد ، ويا غسل  جنابت ويا غسل  تبرد از گرمى ، اگر  روزه  دار در ايام  روزه  غ

  بخاطر  دفع  برودت هواى گرم  را  اشتنشاق نمايد  روزه  اش   فاسد  نمى  گردد. 
يصب الما   )ص(رإيت  النبى  « درحديث  شريف  از ابـو بكر بن عبد الرحمن  روايت است :

ديدم  پيامبر صلی هللا عليه وسلم   را كه مى ريخت  آب  »«ء على رأسه من الحر وهو صائم 
،و عون   ٢٠٧٢سنن ابو داود :  »(را بر سر  خود از گرمى در حاليكه  روزه دار بود . 

  )  ۶/۴٩٢/٢٣۴٨المعبود : 
همچنان  اگــر روزه دار براى  دفع  تشنگى غسل نمايد، در صورتيكه  آب  به معده  او داخل   

  اش فاسد  نميگردد.  نگردد  ،  روزه
  کردن در روزه : حکم بوسه

  » كان يقبل وهو صائم   )ص(  أن النبى  «روايت شده است :  رضی هللا عنه  از ام سلمه  
  . متفق عليه » بوسه ميكرد درحاليكه  روزه  مى بود   صلی هللا عليه وسلم پيامبر«

يقبل  وهو صائم  ويباشر   )ص(كان رسول هللا «روايت شده است كه :  )رض (از عاىشه 
مى بوسيد  در حاليكه  روزه  مى   )ص(پيامبر اسالم  » وهو صائم ولكنه  كان املكم الربه  

  بود  اما بود  مالك ترين شما حاجت خود را  .  بود  ومباشره  ميكرد  در حاليكه  روزه مى 
  ) ٢/٧٧١ -  ۶۵  -  ١١٠۶صحيح مسلم :  (، ) ۴/١۴٩/١٩٢٧فتح البارى :  ( 

در  مورد اين كه بوسه  روزه را باطل نمى سازد  ، هيچگونه اختالف  نمى باشد .  ولى اگر 
اين بوسه ،  هدف ومقصود  روزه را براى  روزه دار  متزلزل سازد  فقها نظريـات  خاص  

  ابى هر يرة خويش را  در مورد ابراز داشته اند . كه توجه  شما را به  حديث متبركه كه از
  روايت گرديده  است جلب  مينمايم :   )رض  ( 

من المباشر ة للصائم  )ص(أ ن رجآل  سأل النبى    «فرموده است : )رض  (ابى  هر يرة 
مردى ( » فرخص له و آتاه آخر فنها  عنها ، فإ ا  لذى  رخص  له شيخ وإذا  الذى  نهاه شاب  

از مباشرت  روزه دار  پس   رخصت  داد  اورا  وآمد  مرد ديگرى    )ص(پرسيد از پيامبر  
پس منع  كرد  اورا  از  آن . پس كسيكه  رخصت داد  او  را  پير بود  وكس  كه منع  كرد  

  )ابو  داود  .(اورا جوان بود 
   بوسه را جايز دانسته ، آن شخص ، شخصصلی عليه وسلم فقها ميگويند بـــراى كسيكه پيامبر 

پير بود  وبراى آن  كسيكه آنرا  از بوسه  نهى فرمود آن شخص ، شخص  جوان بود.  بادر 
نظر داشت همين  تعبير ها از حديث متبركه  برخى از فقها بوسه را بـــــراى پير  ها جواز 

   شمرده و براى جوانان  ويـا كسانيكه  قدرت اداره  خود را  ندارند جـــايز  نه شمرده اند.
با همسر هنگام روزه، در صورتيكه جماع و يا انزال منى صورت نگيرد  مالعبه  در مورد اما

 روايت شده است که عايشه رضي هللا عنها  طوريکه در حديث متبرکه از  اشكالى ندارد،
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 » عبه ميكردالپيامبر صلى هللا عليه و سلم هنگام روزه (زنش) را بوسه ميداد و م«  گفت: 
بين زوجين هنگام روزه جائز  العبه )، لذا م1106و صحيح مسلم  1927(صحيح بخارى 

به جماع منجر نشود و يا منى اين مالعبه شان است ولى بشرطى كه زوجين متاكد باشند كه 
انزال نشود وگرنه اگر در برابر شهوت ضعيف باشند اين امر براى آنها جائز نيست و بايد 

است منى انزال شود و روزه شان باطل شود و يا به جماع منجر شود دورى كنند زيرا ممكن 
     گردد.كه كفاره روزه دو ماه پى در پى بر آنها واجب مي

گفته است : كسى كه به همسرش بوسه ميزند از سه حالت »  المغني« ابن قدامه در كتاب 
  خارج نيست:

  زه باطل نميشود.منى انزال نشود، كه در اينصورت بدون خالف اهل علم رو - 1
  منى انزال شود، كه در اينصورت بدون خالف اهل علم روزه باطل ميشود. - 2
  مذى خارج شود، كه نزد امام احمد بن حنبل و امام مالك روزه باطل ميشود و نزد امام - 3
ابو حنيفه و امام شافعى و حسن و شعبى و اوزاعى روزه باطل نميشود زيرا در خروج مذى  

   ت، و اين قول (يعنى عدم بطالن روزه هنگام خروج مذى) راجح ميباشد.غسل واجب نيس
و ابن تيميه نيز قول عدم بطالن روزه هنگام خروج مذى را ترجيح ميداند و ميگويد هيچ دليلى 

از شريعت بر بطالن روزه هنگام خروج مذى وجود ندارد و در شرع براى باطل شمردن 
 نيست.روزه نياز به دليل است ولى دليلى 

   نتيجه کلی :
بوسه براى روزه   دار  خواه جوان باشد  يا پير  مباح است ، وفرق  ميان  بوسيدن رخسار ، 

دهن ، لمس  توسط دست  ومعانقه  وجود ندارد  البته اين اباحت  براى كسانى ميباشد  كه 
   ميتواند  خود را    اداره كند.

اما اشخاصى كه ميدانند  بدين ترتيب  شهوتش  به حر كت  در آمده يا خوف جماع يا انزال  
وجود داشته باشد ،  طوريكه احناف  وشوافـــع  هر دو  در مورد  متفق القول اند  اينكار براى 

  روزه دار  مكروه است.
سائر  ايام   در عمل  بايد بدانيم  كه شب  دراز بوده ومسلمانان   در روزه  رمضان  ما نند 

مداوم  ميباشد ، واحتمال اينكه همچو كار  منجر به انزال  ووقوع آنچه كه در شريعت مكروه 
    است نگردد  بهتر خواهد بود ، در ماه  مبارك  رمضان اصآل   دست به چنين كارى نز نند.

  استنتاج فقهى :
وكنار ، تا زمانيكه  خطر انزال  منى  با همسر خود  يكجا ء خوابيدن  ، مالعبه كردن  وبوسه   

ولى اگر به بوسه كردن ويا لمس  ويا جماع  در (ويا وقوع  جماع نباشد  ، همه درست است.
غير فرج ودبر  انزال گردد ، روزه  اش فاسد گرديده ،  بر آن قضا ء واجب ميشود  ، نه 

 )كفاره . 
 استمناء :

استمناء آنست كه عمد ٱ با دست يا هر وسيله  ديگر منى از بدن  بيرون  آورده  شود . همچنان 
سبب  استمنا  ء   اگر  بوسيدن  باشد يا به آغوش  گرفتن  اگر انزال  صورت  گيرد   روزه  
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باطل  ميشود ، اما اگر  انزال  به مجرد  فكر يا نظر صورت  گيرد  روزه  باطل  نمى گردد 
ديدن  عضو مخصوص  زن  ويا تفكر  در امور جنسى  انزال  - م  مذى نيز  چنين است.وحك

  شود  روزه اش  مكروه  نميشود.
  احتالم در روزه :

ديدن خواب  يا احالم واحتالم شدن   در خواب ، روزه  را فاسد  نمى سازد .  اگر كسى  در     
بدون اختيار  خارج گردد  روزه اش روز  رمضان  در خواب محتلم شود ، و منى  هم از او 

فاسد  نمى شود. ولى  اگر منى بـه سبب  بوسيدن ، مباشره  يا تفكر طوالنى خارج گردد  روزه 
كسى  كه در شب  جماع  نموده  وتا روز غسل    اش  فاسد  شده وقضا بر او  هم الزم ميشود.

به انزال  واجب  شده است  ، نكرده  روزه اش  فاسد  نمى گردد ، زيرا  غسل  امر يست  كه 
ميدانيم  كه اگر   روزه  دار   در  روز محتلم   شود  غسل بروى  الزم  بوده   وروزه  اش  
فاسد  نمى گردد پس كسىكه در شب  انزال  شده  وبعد از صبح  بيدار گرديده روزه اش  إن 

   شاهللا صحيح است.

     ياد فراموشی :
اگر  روزه دار در حالت يادفراموشي،  درمهمانی آ_  در رمضان :ياد فراموشی يا روزه دار 

  چيزي بخورد و يا بياشامد ، روزه اش باطل  نميشود ، زيرا او مهمان خداوند است .
طوريکه اين موضوع در حديثی که  أَِبي ُهَرْيَرةَ رضي هللا عنه روايت گرديده چنين بيان 

ُ َوَسَقاهُ إَِذا َنِسَي َفأََكَل وَ « کرديده است : َّz ُابوهريره رضي ». ( َشِرَب َفْليُِتمَّ َصْوَمهُ َفإِنََّما أَْطعََمه
اگر كسي در حال فراموشي، «هللا عنه روايت مي كند كه نبي اكرم صلى هللا عليه وسلم فرمود: 

 . »چيزي خورد و يا نوشيد، روزه اش را كامل كند، زيرا خداوند به او آب و غذا داده است
  )1933ارى: (بخ

  يادداشت :
برخی علماء ميگويند  اگر روزه دار در حالت ياد فراموشی با همسر خود همبستر (جماع ) 

  کند، روزه اش باطل نميشود . 
  داخل شد ن گرد وخاك ويا مكس در دهن :

اگر مكسى  ويا گرد ويا خاك  ويا دوا بى اختيار  از حلق فرو رود  ، در صورتيكه  عمدى  
   روز ه ، مكروه نميشود.نباشد  

      داخل شدن آب در گـوش :
  اگر آ ب  در گوش  داخل شود  و از  روى  قصدى  هم باشد  روزه  مكروه  نميشود. 
  حكم غـذاى باقى مانده درالى د ندا ن ها  : 
اگر  پــارچه  غذاى  باقى مانده  در الى دندان ها   در صورتيكه  مقدار آن  از دانه  نخود   

   پائين رود ، روزه  فاسد نميگردد.  كمتر  باشد  واز حلق 

  قئ واستفراق درماه  مبارك رمضان :
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 در اين مورد علماء مذاهب چهار گانه متفق رای اند ، که اگر قی بر کس غلبه کند ، وروزه
بى اختيار  قـئ كند وجلو قی خود را گرفته نتواند ، هر چند كه قئ پر دهن  باشد بيشتر  دار 

 ويا كمتر باشد  وحتى  اينكه  بخش آن  دوباره  از حلق  پاىين رود ،  روزه اش  ناقص نمی
    گردد .

ولی اگر قئ  بصورت قصدى  صورت گيرد ،  ودهن پر  باشد ، روزه اش فاسد ، بايد قضا ء 
القئ فليس   من ذرعه« بياورد. در حديث  که از حضرت ابو هريره روايت است ميفرمايد : 

هر كسى  كه قئ  براو  غالب  شود  پس  بر او  »«عمدا فليقض    عليه قضاء، ومن استقاء
احمد ،ابو داود ، ترمذى ، ابن حبان ، .»(ه عمدٱ قى كند  پس قضا نمايد قضا نيست وهر كس ك

   ) دارقطنى وحاكم.

     استعمال مسو ا ك :
مسواك براي روزه دار و غير روزه دار در تمام اوقات مستحب است و همين براي استعمال 

رضي هللا «ربيعهروزه دار، قبل از زوال و بعد از آن جايز است. به دليل حديث عامر بن 
ُك وهو صائم مسند احمد » عنه كه در سنن آمده است: رأيُت رسوَل هللا ما ال أُْحِصي يَتسوَّ

چندين بار كه نمي توانم آن ها را بشمارم مرتب )«725)، ترمذي (2364)، ابوداود (3/445(
  »صلى هللا عليه و سلم در حال روزه مسواك مي زد. مي ديدم كه پيامبر 

اين صحابي مشخص نكرده است كه آيا قبل از زوال ايشان را در حال مسواك ديده در اين جا 
است يا بعد از آن، بلكه مطلقاً مسواك زدن ايشان را روايت كرده است. ولي به احتمال غالب 

ايشان را بعد از زوال ديده چون نماز ظهر و عصر بعد از زوال هستند، و از آن جا كه رسول 
و سلم مسواك را براي نماز تأكيد كرده احتمال مي رود كه براي نماز ظهر  هللا صلى هللا عليه

   و عصر مسواك مي زده است.
اما آنان كه مسواك را بعد از زوال مكروه دانسته اند از اين حديث استدالل كرده اند: إَِذا ُصْمتُْم 

َل النََّهاِر َوال تَْستَاُكوا آِخَرهُ بيهقي در ال هر وقت روزه  )8121، 8120كبري (َفاْستَاُكوا أَوَّ
   گرفتيد در ابتداي روز مسواك بزنيد و در آخر آن مسواك نزنيد.

حديث مذكور ضعيف و غير قابل استدالل مي باشد. اينان همچنين از گفتار پيامبر صلى هللا 
اِئِم أَْطَيُب ِعْنَد « عليه و سلم استدالل مي كنند كه فرموده است: ِهللا ِمْن ِريحِ لَُخلُوُف َفِم الصَّ

بوي دهان روزه دار نزد هللا تعالي از بوي مشك خوشبوتر «  (متفق عليه)، يعنى: »  اْلِمْسكِ 
  »است.

روش استدالل اين ها بدين صورت است كه چون مسواك بوي دهان را تغيير مي دهد، از زدن 
كه در اثر مسواك خود داري نمود. اين توجيه نادرست است، زيرا مسواك بوي مخصوصي را 

روزه به وجود مي آيد از بين نمي برد، زيرا بوي دهان در اثر عدم رعايت بهداشت دهان و 
دندان نيست، بلكه نشأت گرفته ازمعده مي باشد، و با خالي بودن معده از خوراك بد بويي از 

دهان خارج مي شود و اين بو از نظر مردم ناپسند است ولي از نظر خداوند بسيار دوست 
تني و پسنديده است. پس مسواك بوي دهان روزه دار را از بين نمي برد بلكه صرفاً دندان داش

  ها را تميز نموده و بد بويي دندانها را از بين مي برد نه بويي را كه از معده بيرون مي آيد.
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اگر در وقت مسواك زدن  وغير مسوك  كردن دهن  خون  شود  وبا لعاب  دهن  از حلق   
، اما  مقدار  آن از  لعاب  دهن كمتر  بوده  وطعم آن  در حلق  احساس  نشود   پاىين  رود

  روزه را نمى شكند.

      چشيدن طعم اشيا ء :     
چشيدن طعم اشيا ء ، با دهن نرم كردن  وجويدن  يكنوع چوبيكه  بوسيله  آن  دندن ها   را  

   پاك ميكند ،  البته بدون مسواك  روزه را  مكروه ميگرداند.

  نـرم كردن وجـويد ن  نـان :
براى زن جويدن  ونرم كردن  طعام  به طفلش  ، مكروه  بوده ولى   در صورتيكه  چاره اى   

  ديگر  وجود نداشته  باشد ،  روزه اش مكروه نميگردد. 
   کشيدن نصوار وسگريت در ماه مبارک رمضان

وفقها بعد از تحقيق و نظر در و نصواردر ماه مبارک رمضان ،علماء  سيگاراستعمال   درباره
  مورد اثرات آنها بر وجود انسان، به چنين به نتيجه رسيده  اند : وميفرمايند که :

هر دو آن  روزه را نقض ميکند. زيرا علماء به روی يک قاعده کلی اين حکم را صادر کرده  
ل شود و اند که آن قاعده عبارت ازاست: هر چيزيکه به جوف معده يا به جوف دماغ داخ

و نصوار از همان چيزهای  سيگار انسان را تقويه و آرامش بخشد، روزه را نقض می نمايد،
است که هم به جوف دماغ داخل ميشوند و هم انسان را تقويه ميبخشد. بناء هر دو سبب برای 

  نقض و فساد روزه می شود.
انسان مضر برای صحت وسالمتی   اساسآ از جانب ديگر کشيدن سگرت واستعمال نصور

است لذا استعمال مواد مخدره در دين مقدس اسالم حرام اعالن شده است . استعمال 
   چه در رمضان باشد و چه در غير رمضان ناجايز و حرام است.  مخدرات

نه ضرر به خود   ، يعنی: (» ال ضرر و ال ضرار«پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرموده است:
استعمال مواد   روايت ابن ماجة) پس  از  : صحيح  حديثبرسانيد و نه به ديگران)، ( 

  مسکرات و مخدرات که برای صحت انسان و ديگران مضر ميباشد جائز نيست.
نصوار را استعمال ويا هم سيگار   همچنان در ضمن بايد گفت : کسيکه  در هنگام روزه

 وبه حکم اتفاقی  ميکشد ، مخالف روح وأداب ماه مبارک رمضان  عمل مينمايد ، بدون شک
  نه تنها روزه اش باطل ميگردد بلکه گنهگار هم ميگردد . همه ای علما ء وفقهای اسالمی

            آداب روزه :    
إن فى الجنة  بابٱ يقال  له : الريان  يدخل منه   «وده است : فرم پيامبر صلی هللا عليه وسلم 

    »الصائمون يوم القيامة ، اليدخل  منه احد غيرهم ، فاذا دخلو اغلق ، فلم يدخل منه  احد 
ماه مبارك  رمضان متبرك ، ماه عبادت  ، ماه تقوا  وماه مبارك  است  كه مسلمانان  به  -

   ها قبول  ميگردد. تجديد توبه  پرداخته  ودر اين  ماه توبه 
بر روزه دار  الزم است  كه اخالق  بد را تر ك  گفته  وخود را با خلق نيكويى  متمسك    -
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روزه  اش  را قبو ل  )ج(ساخته وخود را   از غيبت  وسخنان بيهوده  نگهدارد  تا  خداوند 
  نمايد.

، غيبت ،  واز گفتار   مسلمانان  در ايام  متبركه  روزه   بايد خود را  از شهوت  ،دروغ -
  زايد  نگاه داند.

مسلمانان  بايد  در ماه مبارك  رمضان  به دادن صدقه  وخيرات  بپردازند  از جنگ  بپر  -
  هيزند وبا حسن  معامالت با اهل بيت  وكافه انسانها  رفتار كند.  

إذا  كان يوم  «فرمود :   )ص(روايت  گرديده است :  كه پيامبر  )رض (از ابو هر يرة   
صوم  أحدكم  فــال يرفث وال يصخب ، فإن شا تمه  أحد  او قاتله فيلقل إنى امرؤ  صائم ، 

والذى  نفس محمد  بيده لخلوف فم  الصائم أطيب  عند هللا من ريح المشك ، وللصائم  فرحتان : 
ر باشد ، بايد اگر يكى  از شما  روزه دا »«إذا أفطر فرح بفطره ؛ إذا لقى  ربه  فرح بصومه 

از گفتن  پوچ وصحبت هاى لهو ولعب  جلو گيرى كند ، وبه كسى دشنام ندهد ، واگر كسى 
اورا  مجبور به دشنام دادن سازد ، بايد  در جوابش  بگويد  من روزه دار هستم . وقسم  به 

 ذاتى  كه نفس  محمد صلی هللا عليه وسلم در دست او ست كه بوى دهن روز  دار  خوشبو تر
  است  نزد  خداوند  از بوى  مشك .

  : های  روزه  خوشی
خويش را افطار روزه دار  داراى دو خوشى ميباشد ، اولين آن افطار  است ، زمانيكه روزه 

خوشحالی خاصی برايش رخ ميدهد . دومين خوشحالی  زمانی است  به افطار خــود ميکند و
وافتخار پروردگار  خود را مالقات ميكند به روزه خويش مى بالد    که شخص روزه دار 

  ميکند .
  صلی هللا عليه وسلم  روايت شده است كه پيامبر   )رض (ن از ابى هر ير ه در حديثی از 

 »من لم يدع  قول الزوروالعمل  به فليس � حاجة  إن يدع  طعامه وشرابه  «فرموده است : 
كسيكه ترك نكند  سخن  دروغ وعمل  به آنرا  پس  نيست خداوند  را «  )مسلم ونسائى (

از فحواى حديث متبركه معلوم ميشود  »حاجتى در اين  كه تر ك كند طعام ونو شيدنى خود را 
  كه چنين شخصى از  روزه خود  ثواب   هم نمى  برد.

    روزه ى اعضا ء
  اى بدون در فضيلت روزه  سهيم شوند .بدن روزه دار به كسى  اطالق ميگردد   كه تمام اعض 

در تعريف فلسفه روزه ی کامل  امده است که تمامی اعضای بدن بايد باشرايط روزه برابر 
هرگاه کسيکه سخنان بد وعمل به بدي ها  «طوريکه پيامبر صلی هللا وسلم ميفرمايد :  باشد .

  .را ترک نکند، هللا (جل جالله) هيچ نيازي به ترک خوراک ونوشيدني هايش ندارد
انسان مسلمان کوشش مي کند که درماه مبارک رمضان با تمامي اعضاي بدن خويش هللا (جل 

  جالله) را عبادت کنداز جمله :
  زبان روزه دارد:

زه ميگيرد، شخص روزه دار بايد زبان خود را از گفتن سخنان ناجايز مسلمان با زبان خود رو
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مانند غيبت، سخن چيني، مزاح هاي بيجا، زياد سخن گفتن، ريشخند بر ديگران حفظ  کند .د، 
تا زبانش به دوري از بديها عادت نموده وبه برکت روزۀ ماه مبارک رمضان درساير ماهها 

  .ل جالله) عادت دهدنيز زبان خود را به عبادت هللا (ج
شخص روزه دار نه تنها خودش با کسي جنگ و تجاوز و بي ادبي نميکند، بلکه حتي 

  درحاالتيکه شخص ديگري برايش اذيتي برساند ويا دشنامش دهد نيز صبر ميکند.
پيامبر صلي هللا عليه وسلم ميفرمايد که هرگاه کسي با روزه دار جنگ کند ويا او را دشنام دهد 

   .يش ميگويد که من روزه دار هستماو برا
   فلسفۀ بوي دهان روزه دار :

بوي دهان روزه دار، به نزد هللا از مشك بهتر تراست، اكرچه هللا انسانرا به نظافت وپاكي امر 
نموده و پيامبرصلي هللا عليه وسلم براي پاكي دهان مسواك نمودن وشستن دهان را سنت 

ي نشده وبوي ندهد و همچنان پيامبر صلى هللا عليه وسلم قرارداده است، تا دهان كسي مكروب
كساني را كه سير وپياز خام خورده باشند، از رفتن به مسجد منع نموده است، تا بوي دهان 

آنان سبب اذيت نماز كزاران نكردد، ولي دهان انسان روزه دار، در جريان روزه، شايد بويي 
، به نزد هللا بي نهايت باارزش بوده و نسبت به دهد، كه اين بوي ولو كه خوشايند هم نباشد

مشك برتر است، زيرا علت اين بوي، بي توجهي درنظافت نه، بلكه روزه داشتن مطابق حكم 
  )1761الهي است . ( حديث بخاري 

   چشمان روزه دار:
انسان روزه دار سعي وتالش ميورزد، تا چشمان خود را ازديدن محارم حفظ نموده وهرلحظه 

خود را به ديدن قرآن ومطالعه کتب و نشستن با صالحان ودانشمندانيکه او را به نيکي  چشمان
  .ها تشويق ميکند عادت ميدهد

  گوش روزه دار:
بر اساس ارشادات الهي وسنت پيامبر صلي هللا عليه وسلم  انسان روزه دار گوش خود را  

(جل جالله) نبوده اجتناب  روزه دار ميسازد وازشنيدن تمامي اموريکه در آن رضايت هللا
ميورزد، گوش خود را به شنيدن تالوت قرآن، احکام الهي، نصيحت ها، وساير امورمثبت 

   .مشغول ميسازد
  دست روزه دار:

هرگاه کسي دستانش را به نيکي ها عادت داده و براي دسترسي به فقراء مصروف سازد و 
 براي رفع مشکالت انسانهاي مظلوم سعي و کوشش ورزد.

   قلب روزه دار:
قلب انسان زماني روزه دار ميباشد که فکر وانديشه اش را بسوي نيکي ها داشته باشد، او 

هيچگاهي براي بدي ها فکر نميکند، بلکه کوشش ميکند که با داشتن روزه، انديشه خود را به 
ده و مثبت گرايي توجيه نمايد. ازاشتباهات قبلي ديگران که در حق وي نموده اند گذشت نمو

  .خود را آماده دوستي و محبت با ديگران سازد
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  نفس روزه دار:
انسان روزه دار کوشش ميکند که نفس خود را تربيه نموده، او را از نفس اماره بالسوء به  

  نفس لوامه واز آن به بعد به نفس مطمينه  مبدل سازد.
ن باشد ،  وشر مگاه از ودر نهايت  بايد که شكم روزه  دار خوردن غذاونوشيدن حرام  در اما

زنا امتنا ء كرده  وخود را به آنها الوده نسازند در اين وقت است كه گفته ميتوانيم  كه اعضا ء 
  بدن ما واقعٱ  روزه هستند.

  نماز تراويح 
خواندن نماز تراويح  بمثابه عبادت مسمی ميباشد ، ، ماه مبارک رمضان يكى از خصوصيات

  رمضان  ميباشد. مبارک با جماعت در شبهاى 
  ميفرمايد:»  تراويح«  ابن حجر عسقالنى در معناى 

 » تسليمة«  ۀــ، مانند كلم» يک راحتى«  است، يعنى »ترويحة« جمع   » تراويح« ۀ ـكلم 
ميباشد و از کلمه سالم گرفته شده، و نمازهاى جماعت شبهاى  »  يك سالم«  كه بمعناى 
بصورت جماعت »  تراويح« زيرا اولين بارى كه نماز، ميگويند  »  تراويح«  رمضان را 

  شروع شد نماز گزاران بين هردو سالم نماز كمى استراحت ميكردند.
َمْن َقاَم   «پيامبر صلى هللا عليه و سلم در مورد مقام ومنزلت  نماز تراويح فرموده اند: 

) (هر کسيکه قيام رمضان 2009 (بخارى». َذْنِبهِ  َرَمَضاَن إِيَمانًا َواْحِتَسابًا ُغِفَر َلهُ َما تََقدََّم ِمنْ 
شيخ االسالم    را از روی ايمان و اخالص بجای آورد، گناهان گذشته اش بخشيده ميشود .)

  ».منظور از قيام رمضان نماز تراويح ميباشد«امام نووى رحمة هللا عليه فرمودند: 
  : مشروعيت نماز تراويح

مساجد و بصورت جماعت برگزار گردد.هرچند اگر مستحب است که نماز تراويح در 
  مشروع و جايز است. ، بصورت تنهای در منزل و در مسجد نيز خوانده شود

در اوايل پيامبر صلی هللا عليه وسلم نماز تراويح را در مسجد و بصورت جماعت با اصحاب 
و انفرادی  در نماز را بصورت تنها   خود رضی هللا عنهم برگزار می نمود ولی بعدا اصحاب

زيرا پيامبر صلی هللا عليه وسلم می ترسيدند که با ادامه اين روند  مسجد برگزار می کردند.
اين امر برای اصحابشان پيش بيايد که نماز  يعنی برگزار نمودن منظم جماعات تراويح،

  تراويح فرض است در حاليکه نماز تراويح فرض نيست و سنت است.
عليه وسلم بعضی از شبها را جماعت می خواند و بعضی ديگر در منزل لذا پيامبر صلی هللا 

می خواندند و به مسجد نمی رفتند و جماعت برگزار نمی شد و هرکدام از اصحاب تنهايی 
  نماز تراويح را می خواندند.

در آن اشاره دارد به اينکه پيامبر  چنانچه حديثی از عايشه رضی هللا عنها روايت است که
عليه وسلم فقط دو شب در مسجد با اصحابشان نماز تراويح را بصورت جماعت  صلی هللا

خواندند و لی در شب سوم رسول هللا صلی هللا عليه وسلم به مسجد تشريف نياوردند، صبح از 
  ايشان در مورد غيابشان سوال می شود و ايشان صلی هللا عليه وسلم می فرمايند:

  »إِنِّی َخِشيُت أَْن تُفرض َعلَيُكْم  وج اليکم االفلم يمنعنی من الخر رأيت صنيعكم «
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برای نماز جماعت ، به سوی شما  ،ولی چيزی مانع آن نشد که  را ديدم شما آمدن گرد«يعنی:
  ).1129بخاری ».(بيايم مگر آنکه ترسيدم که ، نماز تراويح ، بر شما فرض گردد 

ز تروايح سنت است و نه واجب،بعدها بنابراين بايد گفت که : جماعت برگزار کردن بر ای نما
که بارحلت  پيامبر صلی هللا عله وسلم و در نتيجه آن پايان تشريع در دين اسالم ،ترس از 

اينکه نماز تراويح برای مردم واجب گردد ،باقی نماند،اصحاب تصميم گرفتند که نماز تراويح 
اوايل تشريع نماز تراويح چنين را بصورت جماعت و در مسجد بخوانند (به اقتدا به پيامبر که 

  می کردند).
چنانکه در حديثی ديگر از ام المومنين عايشه رضی هللا عنها ،بعد از اينکه حديث فوق الذکر 

فتوفی رسول هللا صلی هللا عليه وسلم واالمر علی ذلک،ثم :« را روايت می کنند آمده است که 
ابی بن   عهم عمر بن الخطاب علیکان فی خالفة ابی بکر و صدر من خالفة عمر،حتی جم

 »کعب،فقام بهم فی رمضان،وکان ذلک اول اجتماع الناس علی القاری واحد فی رمضان 
و پيامبر صلی هللا عليه وسلم فوت کردند و روال بر همين بود،سپس « يعنی: )924 -(بخاری 

ا اينکه عمر در زمان خالفت ابوبکر و همينطور در اوايل خالفت عمر نيز همان گونه بود،ت
مردم را برای نماز تراويح به امامت ابی بن کعب جمع نمود ،و نماز تراويح را به آنها در 

  ».رمضان اقامه نمود،و اين اولين جماعت مردم بر يک قاری و امام واحد بود 
کسانيکه می گويند جماعت خواندن نماز تراويح بدعتی بود که عمرابن خطاب رضی هللا عنه 

به خطا رفته اند واستدالل  شان از حقيقت دور است . زيرا همانطور که قبال  ايجاد نمود،
ياداور شديم در زمان حيات  رسول هللا صلی هللا عليه وسلم بعضی از شبها نماز تراويح با 

جماعت برگزار می شد و دليل ترک جماعت نماز تراويح از سوی پيامبر ،فقط ترس از فرض 
  دانستن مردم بود.

  رکعات نماز تراويح:تعداد 
  چون هيچ حديثی از شخص رسول هللا صلی هللا عليه وسلم در مورد تعداد مشخص رکعات 

نماز تراويح روايت نشده، و آنچه که به آن استناد می شود فقط قول و عمل اصحاب رضی هللا 
  لذا علما در تعداد رکعات تراويح اختالف دارند ،از جمله گفته اند که: عنهم است،

  نماز تروايح يازده رکعت است.    -
بيست رکعت بدون نماز وتراست  از جمله .( امام  برخی از علماء ميگويند نماز تراويح  -

  شافعی و ابن مبارک و روايتی از عمر و علی رضی هللا عنهما)
سی و شش رکعت تراويح و سه رکعت وتر.( از   بر خی از علما ميگويند  نماز تراويح  -

  الک).جمله امام م
  برخی از علماء ميگويند که نماز تراويح چهل رکعت نماز تراويح و هفت رکعت وتر.  -

و اقوال متعدد ديگری  در زمينه وجود دارد ، که هيچ کدام برای اثبات ادعای خود حديثی از 
البته هر چند که در بين  خود پيامبر صلی هللا عليه وسلم ذکر نکرده اند اال قول و فعل صحابی،

سلمانان يازده رکعت بيشتر رواج دارد و بعضی کوشيده اند تا آنرا اثبات کنند ، چنانکه عمر م
ابن خطاب رضی هللا عنه به ابی بن کعب رضی هللا عنه امر نمود که يازده رکعت برای مردم 
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امامت کند و همينطور حديثی از عايشه رضی هللا عنها که می گويد پيامبر صلی هللا عليه وسلم 
ولی با توجه به اينکه بيشتر از اين  -)1147يازده رکعت بيشتر نخوانده اند (در بخاری از 

هر چقدر که توانست بصورت دورکعت   مقدار هم خوانده شده است،بستگی به طاقت شخص
 –دورکعت بخواند ،و اين قول امام احمد حنبل و ابن تيميه رحمهم هللا است. (کشاف القناع 

  ).22/272 –وی ابن تيميه و مجموع الفتا 1/425
بنابراين کسانيکه گمان می برند که نمازتراويح در :«  درکشاف القناع مينويسد   ابن تيميه

  ».شبهای رمضان مقدار مشخصی داشته که نه کم می شود و نه زياد،دچار اشتباه شده اند
فتوای همچنين دار االفتا کشور عربستان سعودی در مورد رکعت های نماز تراويح  طی 

  مينويسد :
بايد دانست كه بيشتر از يازده ركعت و سيزده ركعت خواندن هيچ ممانعتی  ندارد؛ زيرا «  

ُ َعلَيِه َوَسلََّم نماز شب را محدود به ركعات مشخصی نكرده اند، بلكه  َّz رسول هللا َصلَّى
ُ َعلَيِه َوَسلََّم در مورد نماز شب پرسيده َّz شد،  برعكس زمانی كه از رسول هللا َصلَّى

ْبَح َصلَّی َرْكَعهً واِحَده تُوِتُر َلهُ َما َقْد َصلَّی « فرمودند: متفق »(َمثَْنی َمثَْنی؛ فإذا َخِشی أَحُدُكم الصُّ
  .))، مسلم 472/990عليه، بخاری (

( نماز شب دو ركعت، دو ركعت است، پس هر گاه يكی از شما بيم آن را داشت كه وقت نماز 
  .از بخواند و با آن نمازهای قبليش را وتر كند )صبح فرا برسد يك ركعت نم

( البته با توجه به بقيه   احاديث جايز است نماز وتر، سه يا پنج يا هفت يا نه ركعت خوانده 
شود) با اين توضيح به اين نتيجه می رسيم كه نماز شب، تراويح ، محدود به عدد مشخص 

حدود نيست بلكه امر، وسيع است و به نيست، بنابراين نماز شب در رمضان و غير رمضان م
  .»هر تعداد كه می توانند بخوانند.

بر اين اساس شما می توانيد در مسجد خود يازده يا بيست رکعت بخوانيد و بهتر است برای 
هماهنگی و عدم تفرقه همان بيست رکعت را بخوانيد، زيرا به طور قطع نمی توان گفت که 

عت! (هرچند که بنظر يازده رکعت به رای صواب يازده رکعت سنت است يا بيست رک
  نزديکتر است).

در ضمن عمل اهل مکه يا مسجدالحرام برای ما مسلمانان حجت نيست بنابراين مابايد تابع 
کتاب و سنت باشيم نه تابع گروه يا سرزمينی خاص، هرچند که آنها در مسجدالحرام بيست 

  رکعت می خوانند!
  استراحت درنماز تراويح:

اتفاق دارند که بعد از هر دوبار دو رکعتی ، يعنی چهار رکعت ، می توان استراحت  ءعلما
نمود چرا که سلف صالح نيز چنان کرده اند،آنها نماز طويلی داشته اند و بعد از هر چهار 

  رکعت برای استراحت مقداری می نشستند.
از عايشه رضی هللا عنه ربط دليل استراحت بعد از هر چهار رکعت را ميتوان در اين  روايت 

َعْن َعاِئَشةَ َرِضی zَّ َعْنَها: أَنََّها ُسِئَلْت َعْن َصالِتِه صلی هللا عليه وسلم فِی َرَمَضاَن، «  داد:
ِ صلی هللا عليه وسلم يِزيُد فِی َرَمَضاَن َوال فِی َغيِرِه َعلَى إِْحَدى َعْشَرةَ  َّz َفَقاَلْت: َما َكاَن َرُسوُل



الـمبـارك رمضـان  

 

 

73 

، ثُمَّ يَصلِّی أَْربَعًا، َفال تََسْل َعْن ُحْسِنِهنَّ َركْ  َعةً، يَصلِّی أَْربَعًا، َفال تََسْل َعْن ُحْسِنِهنَّ َوُطوِلِهنَّ
، ثُمَّ يَصلِّی ثَالثًا...   .)1147(بخارى:». َوُطوِلِهنَّ

ن، سؤال عنها دربارة نماز شب رسول هللا صلی هللا عليه وسلم در رمضا  هللا  از عايشه رضی (
فرمود: رسول هللا صلی هللا عليه وسلم در رمضان و غير رمضان، بيشتر از يازده   شد.

  ركعت، نمی خواند.
نمود. سپس، چهار ركعت   ابتدا چهار ركعت می خواند و آنها را بسيار زيبا و طوالنی می 

ان، سه ركعت ديگر ميخواند. و آنها را نيز بهمان زيبائی ركعات اول، ادا می كرد. و در پاي
به تعداد ءخواند. (البته فراموش نشود که ذکر اين يازده رکعت يکی از استنادات علما  ديگر می

  .رکعات تراويح است)
چنانچه مالحظه می شود ،حديث اشاره به چهار رکعت چهار رکعت دارد و اين فهم را می  

تی است ،استراحتی رساند که پس از هر چهار رکعت ، که در واقع بصورت دو بار دو رکع
  صورت گرفته است.

  مقدارقرائت قرآن درنماز تراويح:
بعمل ايد ، در  کريم در مورد اينکه دررکعت های  نماز تراويح به چه مقدار قرائت از قرآن

شرع در اين مورد هم مقدار مشخصی برای خواندن قرآن در سنت پيامبر صلی هللا عليه وسلم 
بيان نگرديده است .آنچه که وجود دارد آنست که پيامبر صلی هللا عليه وسلم نماز شب را 

  طوالنی نموده اند.
نماز را طوالنی کنند. اما  بنابراين بستگی به طاقت نمازگزاران تا هرجايی که توانايی داشتند

برخی از علمای  از جمله امام حنبل  و امام ابوحنفيه ختم قرآن  عظيم الشان را در نماز 
تراويح  در طول ماه مبارک رمضان ،مستحب دانسته اند . ( توضيح بيشتر را ميتوان درفتح 

  مطالعه فرمايد ). 2/169و المغنی ابن قدامه  1/335القدير 
  يادداشت:

کعت نماز تراويح  چه بشکل انفرادی  ادا گردد ويا بشکل نماز  جماعت  ادا گردد ، درر
خواندن سوره فاتحه  و بعد از آن چند آيه کوتاه خوانده شود کدام ممانعتی ندارد ، نبايد 

بصورت حتمی در آن ختم قرآن عظيم الشان صورت گيرد ،ولی  خواندن سوره فاتحه که رکن 
  ديگر کفايت ميکند.نماز است  ويک سوره 

در ضمن هيچ دليلی وجود ندارد که دعاهای شب قدر تماما مستجاب خواهند شد ولی مستحب 
  است که در اين شب به ذکر و تالوت قرآن و دعا و نيايش پرداخت:

القدر إيمانا   ليلة  قام  من« است:   آمده  شريف  طوريکه در فوق ياد اور شديم :در حديث 
قدر را   شب  قصد قربت و به  ايمان  از روی  هر كس»( ذنبه   من  ما تقدم  واحتسابا، غفر له

  ».شود می  آمرزيده  بر وی  است  گذشته  از گناهانش  كه  ، آنچه پا خاست نماز و نياز) به  (برای
و اگر هم دعای فرد معتکف در اين شب اجابت نشد، باز اجر زيادی به سبب آن دعا ها می  

خود عبادت است بنابراين جدای از اينکه اجابت می شود يا خير، به سبب اين برد زيرا دعا 
  عبادت دارای اجر و ثواب خواهد شد ان شاءهللا.
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  ختم قرآن عظيم الشان درنمازتراويح:
مبارک  رمضان  به ماه قرآن شهرت دارد، چرا که قرآن عظيم الشان  در دين مقدس اسالم ماه

ة القدر نازل شده، واجر عبادت يکجا با تالوت وختم قرآن عظيم در اين ماه وآنهم در شب  ليل
شخص مسلمان در  الشان در اين ماه چند برابر ميشود، لذا يكى از بهترين اعمالى عبادی كه يك

اين ماه بايد انجام دهد كثرت  تالوت قرآن عظيم الشان  است،خواه اين قرائت در نماز تراويح 
 تراويح.  صورت گيرد و چه خارج از نماز

بنابراين، در نماز تراويح و يا تهجد نيز ميتوان قرآن عظيم الشان  را خواند تا اينكه ختم كرد، 
کان النبی صلى هللا عليه و سلم أجود « و در حديث صحيح از ابن عباس وارد شده است كه: 

السالم  الناس بالخير، و کان أجود ما يکون فی رمضان حين يلقاه جبريل، و کان جبريل عليه
يلقاه کل ليلة فی رمضان حتی ينسلخ، يعرض عليه النبی صلى هللا عليه و سلم القرآن، فإذا لقيه 

  (متفق عليه)» جبريل کان أجود بالخير من الريح المرسلة
پيامبر صلى هللا عليه و سلم سخاوتمندترين مردم از لحاظ خير بود و در ماه رمضان « يعنى:

شد، و جبرئيل هر شب در ماه  کرد بيشتر سخاوتمند می ات میوقتی که جبرئيل او را مالق
خواند  کرد و پيامبر صلى هللا عليه و سلم قرآن را بر او می رمضان تا پايان ماه با او مالقات می

  » .شد تر می کرد، او برای بخشش خير، از تندباد سريع و وقتی که جبرئيل با اومالقات می
در نماز تراويح يك نوع از اين مدارسه بشمار ميرود زيرا  و ميتوان گفت كه قرائت كل قرآن

تمامى قرآن را مرور ميكند، لذا امام احمد بن حنبل دوست داشت كسى كه امامت را بعهده 
بگيرد تمامى قرآن را در نماز تراويح ختم كند، لذا اگر تمامى قرآن در نماز مراجعه و ختم 

ميشود، ولى نبايد بحجت ختم كردن قرآن به  شود بهتر است زيرا تمامى آيات قرآن مرور
سرعت قرائت طورى افزود كه معلوم نشود امام چه ميخواند و خشوع را از بين ببرد، وگرنه 
آرام تر خواندن و كمتر خواندن قرآن  از اين بى خشوعى بهتر است و لو اينكه قرآن را با آن 

  بى خشوعى ختم كند.
اه رمضان معموال دروس علمى و حديث را تعطيل ميكردند و نا گفته نماند که ائمه اربعه در م

   فقط مشغول خواندن قرآن ميشده اند.
  :مصحف در نماز  تراويح  تالوت قرآن برای امام از روی

در قيام رمضان خواندن قرآن عظيم الشان از روی مصحف کدام  علماء بدين عقيده اند که 
شنوند و داليل شرعی  مقتديان تمام قرآن را میممانعت شرعی ندارد ،  چون از اين طريق 

هللا از مشروعيت قرائت قرآن در نماز حكايت دارند و اين داليل عام  كتاب هللا و سنت رسول
  .شود است و قرائت قرآن را در نماز چه از حفظ و چه از روی مصحف شامل می

ُ َعْنُها المؤمنين عائشه ثابت شده كه ام َّz دستور داد تا او  (ذكوان) اش آزاد شده ی به برده َرِضی
  .خواند را در قيام رمضان امامت دهد و ذكوان در نماز از روی مصحف قرآن می

(بخاری. كتاب الجماعة و االمامة، باب امامة العبد و برای معلومات مزيد مراجعه شود :
  .)691المولی.بعد (
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  :حضرت عمر ونماز تراويح
در نزد تعداد از مسلمانان شايع طوری است که حضرت عمر  بن خطاب، رضی هللا عنه، در 

اين بدعت خوبی است؟ اگر واقعآ اين » نعمت البدعة هذه:«مورد نماز تراويح فرموده که  
  فرموده  حضرت عمر (رض )  باشد  پس چرا ما ساير بدعت ها را گمراهی بناميم ؟

رضی هللا عنه استدالل کرده و آن را   برخی از متاُخرين به اين سخن حضرت عمر حتی
  يعنی هر بدعتی گمراهی است، قرار داده اند. »کل بدعة ضاللة«مخصص 

در جواب بايد گفت:اين استدالل مردود است؛چرا که مشروعيت نماز تراويح به نص حديث 
  ثابت شده است.    پيامبر صلی هللا عليه وسلم

صلی هللا عليه وسلم به   وقتی که پيامبر«رضی هللا عنه روايت شده که   جابر بن عبدهللا از
همراه مردم يکی از شبهای ماه رمضان را احيا می کرد، هشت رکعت نماز (تراوح)می خواند 

المعجم «اين حديث صحيح است که طبرانی در  ».(و (بعد از آن )نماز وتر را بجای می آورد
حبان در صحيح خود آن را روايت کرده اند و اين حديث به صراحت نشان می  و ابن»الصغير

    دهد که نماز تراويح بدون نماز وتر هشت رکعت است.)
صلی هللا عليه  مشروعيت به جماعت خواندن نماز تراويح هم بدين خاطر است که پيامبر

پيامبر صلی هللا عليه سه شب آن را با اصحاب به صورت جماعت خوانده است ، ولی   وسلم
وسلم از ترس اينکه مبادا نماز تراويح بر مسلمانان واجب گردد از آن پس آن را به صورت 

  جماعت نخوانده است.
عنها روايت هللا دليل اين امر حديثی است که مسلم وبخاری از حضرت بی بی عايشه رضی  

ولی ترسيدم که »«وا عنهاولکن خشيُت أن تفرض عليکم فتعجز:«کرده اند که در آن آمده است 
 .»(نماز تراويح) بر شما واجب گردد و از عهده آن بر نياييد

اما با تمام شدن وحی ترس واجب شدن نماز تراويح منتفی گرديد، و در نتيجه مستحب بودن به 
جماعت خواندن آن به حالت خود باقی ماند؛ چرا که علت و معلول در وجود و عدم با يکدگر 

  مرتبط هستند.
با توجه به آنچه گفته شد در می يابيم که بدعت به اصطالح شرعی تنها در موارد مذ موم به 
کار می رود ولی در لغت هر چيزی که بدون نمونه   قبلی به وجود بيايد ،بدعت ناميده می 

  شود ؛ خواه محمود و پسنديده باشد و يا مذموم و ناپسند. 
رضی هللا عنه   اما قول عمر«ر اين باره گفته است:د  رضی هللا عنه  شيخ االسالم  ابن تيمه

که گفته است:نعمت البدعة هذه، اکثر کسانی که به آن استدالل کرده اند اگر بخواهيم چيزی را 
که هيچ مخالفتی با سنت نبوی ندارد با سخن عمر رضی هللا عنه ثابت کنيم ، می گويند قول 

نه مخالف حديث نبوی باشد به طريق صحابی حجت نيست. پس اگر قول عمر رضی هللا ع
  اولی نبايد به آن اعتقاد داشت.

ولی در هر دو صورت معارضه حديث با قول صحابی صحيح نيست.بلی ، تخصيص عموم  
حديث (که به دو صرت روايت شده است) با قول صحابی که با يکی از ده روايت حديث 

د نظر صحابی داللت می کند نه مخالفتی ندارد، صحيح است.و اين تنها ب حسن بدعت مور
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غير آن. و تنها چيزی که در سخن عمر وجود دارداين است که به جماعت خواندن نماز 
  تراويح را بدعت حسنه ناميده است، و اين نامگذاری يک نامگذاری لغوی است نه شرعی.

ه باشد و اين بدين خاطر است که بدعت لغوی بر هر چيزی که بدون نمونه ی قبلی انجام گرفت 
  اطالق می شود در حالی که بدعت شرعی آن است که مستند به يک دليل شرعی نباشد.

وجود داشته باشد که بر مستحب بودن و يا  پس اگر نصی از رسول هللا صلی هللا عليه وسلم
وجوب کاری بعد از مرگ پيامبرصلی هللا عليه وسلم  و يا به طور مطلق داللت کند و تنها بعد 

رضی هللا   مبر بدان عمل شود مانند صدقه(بردن ميراث پيامبران)که ابوبکراز مرگ پيا
آن   صلی هللا عليه وسلم   آن را روايت کرده است ، پس اگر کسی بعد از مرگ پيامبر  عنه

کار را انجام دهد ، می تواند کار او را در لغت بدعت ناميد؛ چرا که از ابتدا و بدون نمونه ی 
  ده است. قبلی آن را انجام دا

آورده است در لغت بدعت و محدث ناميده    صلی هللا عليه وسلم  همان طور که دينی که پيامبر
َما يأِْتيِهْم ِمْن ِذْكٍر ِمْن «  از سوره ی انبيا است که می فرمايد: 2شاهد اين امر آيه  «می شود.

زه ای از قرآن از سوی پروردگارشان هيچ بخش تا»َربِِّهْم ُمْحَدٍث إِالَّ اْستََمعُوهُ َوُهْم يْلَعبُونَ 
در اين آيه هيچ ».بديشان نمی رسد مگر اينکه آن را(به شوخی)می شنوند و به بازی می گيرند

کاری که مستند به کتاب و سنت باشد ، اگر   دليلی مبنی بر مخلوق بودن قرآن وجود ندارد.)
می آيد؛ چرا که لفظ چه در لغت بدعت ناميده شود ، در اصطالح شرعی بدعت به حساب ن

کل «بدعت در لغت عام تر از اصطالح شرعی آن است. و معلوم است که منظور پيامبر از 
هر کاری که از ابتدا و بدون نمونه ی قبلی انجام گيرد نيست، بلکه منظور وی »بدعة ضاللة 

اعمالی است که وی آن ها را تشريع نکرده است.( تفصيل موضوع : ابن تيميه،اقتضاء 
  ). 275- 277صراط المستقيم،مخالفة أصحاب الجحيم، صال

  اذکاروارده در نماز تراويح:
در مورد اينکه در فاصله چهار رکعتی در نماز تراويح چه اذاکار واوراد خوانده شود ، مطابق 

روايات اسالمی هيچ ذکر و اوراد مشخص و معينی در اين استراحتها وجود ندارد و تشريع 
خی از مسلمانان بنابر  به ابتکار وزعم خويش در بين اين استراحتها به نشده است چنانکه بر

  خواندن بعضی از اوراد و اذکار بدعی مبادرت می ورزند.
استغفر هللا، سبحان هللا، الحمد �، و  ولی مصلين ميتوانند در بين اين استراحت اذاکاری مانند :

غيره، با خود بخوانند تا اينکه امام دوباره شروع به نماز کند، ولی اگر خواندن اين اذاکار با 
صدای بلند باشد و يا با هم بصورت جماعی باشد ، بدعت است، زيرا از پيامبر صلی هللا عليه 

  و سلم و اصحابش چنين چيزی وارد نشده است.
مرتبه خوانده شود  3سنت است که بعد از نماز وتر  »سبحان الملک القدوس«در مورد اما 

ولی در دفعه سوم اين جمله را اضافه ميکنيد (رب المالئکة و الروح) و کمی با صدای بلند تر 
  .آنرا ميگوييد و صدايت را کمی ميکشيد (روايت نسائی و دار قطنی)

  !  خوانندگان محترم
غرض معلومات بايد به عرض برسانم که در افغانستان  عزيز ما   معموآل  دعاى  ذيل توسط 
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سبحان ذى الملك  والملكوت ، سبحان ذى «    يکتن از نماز گزاران به آواز بلند خوانده  ميشود:
  ».العزة والعظمة والقدرة والكبريا ء والجبروت ،سبوح ، قدوس  ربنا ورب المال ئكة  والروح

  ل:ـا دعای ذيوي
سبحان ذی الملک و الملکوت، سبحان ذی العزه و العظمه و القدره و الکبرياء و الجبروت، 

سبحان الملک الحی الذی الينام و اليموت، سبوح قدوس ربنا و رب المالئکه و الروح، ال اله 
سبحان  اال هللا نستغفر هللا نسئلک الجنه و نعوذ بک من النار، سبحان ذی الملک و الملکوت،

ذی العزه و العظمه و القدره و الکبرياء و الجبروت، سبحان الملک الحی الذی الينام و اليموت، 
سبوح قدوس ربنا و رب المالئکه و الروح، ال اله اال هللا نستغفر هللا نسئلک الجنه و نعوذ بک 

کبرياء و من النار، سبحان ذی الملک و الملکوت، سبحان ذی العزه و العظمه و القدره و ال
الجبروت، سبحان الملک الحی الذی الينام و اليموت، سبوح قدوس ربنا و رب المالئکه و 

الروح، ال اله اال هللا نستغفر هللا نسئلک الجنه و نعوذ بک من النار، يا ارحم الراحمين يا ارحم 
  الراحمين يا ارحم الراحمين، يا حی يا قيوم يا ذا الجالل و االکرام.

  :خواند  با جماعتراتراويح چرا نماز
نماز تراويح به علتی در ماه مبارک رمضان به  بصورت جماعت خوانده می شود، چون 

پيامبر صلی هللا عليه وسلم سه روز در شبهای رمضان بعد از نماز عشاء، نماز تراويح (نماز 
اعت نماز شب) را در مسجد خواندند و مردم نيز به او اقتداء کردند و همراه او بصورت جم

شب (تراويح) خواندند، ولی شب چهارم که مردم منتظر بودند تا ايشان بيايند، ايشان خودداری 
کردند و هنگامی که علت نيامدن را از ايشان پرسيدند، فرمود: می ترسيدم اگر همچنان ادامه 

 دهم، خدا آن نماز را بر شما فرض گرداند و شما نتوانيد آنرا انجام دهيد.
ن چند شب آن قدر مردم برای نماز شب جمع شدند و رغبت نشان دادند که پيامبر يعنی در آ

صلی هللا عليه وسلم نگران آن بود مردم آن را فرض تلقی کنند و بعداً از ادای آن عاجز شوند، 
پس پيامبر آن را در مسجد ترک کرد تا بدانند که جماعت خواندن نماز شب در ماه رمضان 

حب است، سپس خود ايشان باقيمانده ماه رمضان را در خانه نماز واجب نيست، بلکه مست
  خواند.

   و چون قاعده اينگونه است که:
با وفات پيامبر صلی هللا عليه وسلم وحی قطع می گردد، و لذا تشريع تمام می شود و ديگر 
س ترس از تشريع باقی نمی ماند، و صحابه اين موضوع را می دانستند که چون مانع نمانده پ

  اينبار انجام مداوم آن (جماعت خواندن نماز شب در رمضان) نيز بالمانع می شود. 
رضی هللا عنه ديد که  خالفات امير المومنين حضرت عمر   برای همين بود که در زمان

مسلمانان در ماه مبارک در مسجد  تعدادی بطور انفرادی نماز تراويح بجاء مياورند وتعدادی 
هم  دو  نفر دو  نفر و سه نفر سه نفر کنار هم هستند وبطور نماز جماعت نماز تروايح بجا ء 

  مياورند .
ت که شما بحيث امام نماز، رضی هللا عنه گف» ابی بن کعب «بنا ء به صحابه جليل  القدر 

نماز تراويح را بطور جماعت برای مسلمانا ن پيش ببر واصحاب رسول صلی هللا عليه وسلم 
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بر آن اجماع کردند و کسی مخالفت هم نکرد وحضرت عمر مطمين بود که  ديگر مسلمانان 
  آنرا  فريضه تلقی  نمی کنند. 

ه بود، لذا صحابه هم با خيال راحت آن بعبارتی چون ديگر خوف واجب شدن نماز باقی نماند
نماز را برپا می داشتند چرا که مانعی را که در زمان حيات رسول هللا  صلی هللا عليه وسلم 

  که مبادا نماز فرض شود ، ديگر وجود نداشت. ،وجود داشت 
 پس نماز تراويح (نماز شب در رمضان) سنت پيامبر صلی هللا عليه وسلم بود، و قطعا و بدون
ترديد اگر رسول خدا صلی هللا عليه وسلم آن سه شب را در مسجد نماز نمی خواندند، صحابه 
نيز آنرا نمی دانستند و چيزی را با عنوان نماز تراويح در شبهای رمضان نمی خواندند، پس 

  آنها به پيامبرشان اقتداء کردند و از او الهام گرفتند.
حيح ديگری نيز وجود دارند که ديگر نوافل را در ضمن عالوه بر نماز تراويح، احاديث ص

فرمايد:  رضی هللا عنه می نيز می توان بصورت جماعت خواند. چنانکه عبدهللا بن مسعود 
َهَمْمُت ِبأَْمِر َسْوٍء، قُْلَنا: َوَما  لَيَلةً، َفَلْم يَزْل َقائًِما َحتَّى   صلی هللا عليه وسلم َصلَّيُت َمَع النَِّبی «

 . )1135(بخارى:  .  صلی هللا عليه وسلم َقاَل: َهَمْمُت أَْن أَْقعَُد َوأََذَر النَِّبی  َهَمْمَت؟
قيام را به اندازه ای   ايشان   خواندم. نماز شب،   صلی هللا عليه وسلم يعنی: شبی، با رسول هللا 

تم كه گرفتی؟ گفت: تصميم گرف طوالنی كرد كه من تصميم بدی گرفتم. پرسيدند: چه تصميمی 
  تنها بگذارم.  را  صلی هللا عليه وسلم بنشينم و رسول هللا 

  در احاديث:»  نماز تراويح« ذکرلفظ 
  وجود ندارد .»   نماز تراويح« قابل تذکر است که: در احاديث لفظ صريحی ذکری بنام 

در حقيقت نمازی که تراويح ناميده می شود ، و اين لفظ بخاطر خصوصيت  آن نماز بر آن 
گذاشته شده ، همان نماز شب (صالة الليل) است که در ماههای رمضان بعد از عشاء 

(بصورت جماعت) خوانده می شود، و اين اسم (تراويح) را به آن جهت بر نماز شب رمضان 
گذاشته اند چون نمازگزاران ابتدا چهار رکعت را می خوانند که در آن قيام و رکوع و سجود 

گاه اين چهار رکعت اول را تمام کردند اندکی استراحت می کنند، را طوالنی می کند و هر
سپس چهار رکعت طوالنی ديگر را می خوانند، بعد از آن دوباره اندکی استراحت می کنند، 
سپس سه رکعت نماز ديگر را می خوانند. يعنی چون نماز شبهای رمضان را طوالنی می 

ت ، لذا برای آنکه انرژی الزم را برای خوانند ، چرا که فضيلت آن در رمضان بيشتر اس
کامل کردن يازده رکعت را داشته باشد، اندکی ما بين اين رکعتها استراحت می کنند و از 

  همين ويژگی آن است که به آن تراويح نام نهادند.
عنها درباره نماز شب رسول هللا صلی هللا عليه وسلم در رمضان، سؤال   هللا  از عايشه رضی

ِ صلی هللا عليه وسلم يِزيُد فِی َرَمَضاَن َوال فِی َغيِرِه َعَلى « ن گفتند: شد، ايشا َّz َما َكاَن َرُسوُل
، ثُمَّ يَصِلّی أَْربَعًا، َفال تََسلْ  َعْن  إِْحَدى َعْشَرةَ َرْكَعةً، يَصِلّی أَْربَعًا، َفال تََسْل َعْن ُحْسنِِهنَّ َوُطوِلِهنَّ

،   )1147(بخارى:…». ثُمَّ يَصِلّی ثَالثًا ُحْسِنِهنَّ َوُطوِلِهنَّ
يعنی: رسول هللا صلی هللا عليه وسلم در رمضان و غير رمضان، بيشتر از يازده ركعت، نمی 

نمود. سپس، چهار   خواند. ابتدا چهار ركعت می خواند و آنها را بسيار زيبا و طوالنی می
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ول، ادا می كرد. و در پايان، سه ركعت ديگر ميخواند. و آنها را نيز بهمان زيبائی ركعات ا
  خواند. ركعت ديگر می

بنابراين ماهيت واقعی اين نماز؛ همان نماز شب است که در شبهای رمضان بصورت جماعت 
اداء می شود. چنانکه وقتی که صحابه برای شب چهارم منتظر پيامبر صلی هللا عليه وسلم 

ولكنی خشيت أن تُفرض عليكم صالة «..بودند و از علت نيامدنش پرسيدند، ايشان فرمودند: 
).يعنی: ترسيدم که نماز شب بر شما فرض گردد و شما از 1271مسلم (». الليل فتعجزوا عنها

اسم برده شده است، ولی » نماز شب« خواندن آن ناتوان شويد.که در اين حديث از آن بعنوان  
اهها نماز شب را چون جماعت خواندن نماز شب مخصوص ماه رمضان است و در ديگر م

خوانند، لذا اسم مجزائی بنام تراويح به خود گرفته است که بيانگر  بصورت جماعت نمی
  استراحتی است که نمازگزاران بين هر چهار رکعت طوالنی می کنند.

   خالصه اينکه:
خصوصيت که نماز شب در ماه رمضان دارد اينست که: جماعت خواندن آن مستحب است، و 

اندن آن اجر و ثواب دارد، از اينرو اين نماز (نماز شب) در ماه ر مضان  نيز طوالنی خو
مشخصه ای بخود گرفته که در ديگر ايام سال چنين نيست، و هرگاه اسم تراويح ذکر شود، 

  يعنی نماز شبی که جماعت خواندنش تنها مخصوص رمضان است.
  نماز تراويح پيامبر صلی هللا عليه وسلم:

ق تذکر يافت : پيامبر صلی هللا عليه وسلم اين نماز را (بصورت جماعت) همانطور يکه در فو
فقط سه شب در مسجد خواندند، ولی در ديگر شبها آنرا بصورت جماعت نخواندند و به مسجد 

نرفتند، زيرا از اين بيم داشت که ادامه اين روند موجب شود که خدای متعال آن نماز را بر 
نتوانند آن فرض را انجام دهند، و در احاديث صحيح وارد شده امتش واجب گرداند ولی آنها 

که ايشان تا سه روز اين نماز را بصورت جماعت برپا داشتند و در شب چهارم نيامدند و 
رأيت صنيعكم فلم يمنعنی من الخروج اليکم اال إِِنّی « هنگامی که علت را پرسيدند، فرمود: 

  ).1129ی بخار».(َخِشيُت أَْن تُفرض َعَليُكْم 
گرد آمدن شما را ديدم ولی چيزی مانع آن نشد که ،برای نماز جماعت ، به سوی شما «يعنی: 

  ».بيايم مگر آنکه ترسيدم که ، نماز تراويح ، بر شما فرض گردد
همچنين در حديث صحيح ديگری پيامبر صلی هللا عليه وسلم به خواندن اين نماز تشويق می 

ُ َلهُ قِياَم لَيَلةٍ «  کنند، چنانکه می فرمايند: َّz َماِم َحتَّى يْنَصِرَف َكتََب صحيح ». َمْن َقاَم َمَع اْإلِ
  ).1604النسائی (

يعنی: هرکس همراه امام نماز شب بخواند تا آنکه تمام می شود، خداوند متعال اجر نماز شب 
  را برای وی می نويسد.

ارای اصلی ثابت است، و پيامبر صلی بنابراين نماز تراويح (يا همان نماز شبهای رمضان) د
هللا عليه وسلم حتی در غير رمضان هم يازده رکعت خوانده اند، و تنها ويژگی اين نماز اين 

بوده که در ماه رمضان بعد از نماز عشاء و بصورت جماعت برپا می شود، درحاليکه نماز 
تواند نماز شب  را در ديگر ايام سال ندارد و هرکس که خواست می خصوصيت  شب، اين
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  بخواند يا نخواند. 
  تعداد رکعت های نماز تراويح برويت احاديث:

طوريکه در فوق  ياد اور شديم  که : پيامبر صلی هللا عليه وسلم صرف به مدت  سه روز در  
در مسجد نماز تراويح را  خواندند .بعد از سه شب نماز تراوايح از خوف اينکه بر امتش 

  ويش بجاء مياوردند .فرض نشود در خانه خ
از فهم  اين حديثی طوری استنباد مينمايم که هدف نبی اکرم صلی هللا عليه وسلم گرفتن آسانی  

  در نماز تراويح بر امتش بود . وفلسفه کلی دين مقدس اسالم آسانی بر پيروان شان ميباشد .
راويح در طوريکه متذکر شديم در زمان خالفت حضرت  حضرت عمر(رض) بارديگر نماز ت

مسجد به صورت جمعی ازسر گرفته شد اما اينکه چند رکعت نماز تراويح  بعمل اوردند  به 
  احاديثی ذيل مراجعه مينمايم :

  اول :
عن ابی سلمة بن  «حديثی که از حضرت عائشة(ص) روايت گرديده ، آمده است  در

عبدالرحمن انه سال عائشة رضی هللا عنها کيف کانت صلوة رسول هللا(ص) فی رمضان؟فقالت 
ما کان رسول هللا (ص) يزيد فی رمضان و ال فی غيره علی احدی عشرة رکعة.(صحيح 

حمن نقل شده که از حضرت عائشة رضی هللا تعالی ) (از ابی سلمة بن عبدالر1147بخاری
پرسيد:نماز رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  در ماه رمضان چگونه بود؟ حضرت عائشة 

در ماه رمضان و غير از آن بيشتر از صلی هللا عليه وسلم (رض) جواب دادند:رسول هللا 
  .يازده رکعت نماز نميخواند. )

مه بصورت مشخص در باره  نماز در ماه رمضان صورت قابل توجه است که سوال ابی سل
پذيرفته است ، که همان نماز تراويح  ميباشد . وتوضحيات  ام المومنين بصورت واضح همين 

  بود که نماز پيامبر صلی هللا عليه وسلم ، بيشتر از يازده رکعت چيزی ديگری نبود.
ف از حکم اين  حديث نماز تهجد است! تعداد از علماء از اين حديث چنين نتيجه ميگيرند که هد

که اين استنباط از فهم حديث مغاير ميباشد ، چرا موضوع سوال ابی سلمه نماز در رمضان ، 
وهيچگونه ربطی به نماز تهجد ندارد . هدف از يازده رکعت همان هشت رکعت  نماز تراويح 

  رند. و سه رکعت وتر است که تعداد کثيری ازعلماء بر اين حکم اجماع دا
  دوم:

عن سائب بن يزيد انه « در حديثی که در نماز تراويح از عمربن خطاب  مشهور است آمده : 
قال امر عمر بن خطاب رضی هللا عنه ابی بن کعب و تميما الداری ان يقوما للناس باحدی 

  .)98عشرة رکعة.(موطا امام مالک باب قيام الرمضان مع کشف الغطاء
روايت است که گفت: عمر بن خظاب به ابی بن کعب و تميم داری  (ترجمه: از سائب بن يزيد

  .دستور داد تا به مردم يازده رکعت نماز بخوانند. )
اين حديث در کتاب موطا امام مالک در باب قيام ماه رمضان بيان شده و نشانگر کيفيت نماز 

  شده است.در دوران عمربن خطاب در ماه رمضان است به دليل اينکه در اين باب بيان 
امام محمد رحمة هللا عليه که يکی از شاگردان ارشد امام ابوحنيفه رحمة هللا عليه است و اکثر 
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تصنيفهای احناف از همين امام است ودر ميان تصانيفش موطا امام محمد امتياز و جايگاه 
م خاصی دارد که در باب قيام شهر رمضان موالنا عبدالحی حنفی رحمة هللا عليه حاشيه بنا

تراويح آورده و برای بيان تعداد رکعات تراويح حديث حضرت عائشه را که فوق ذکر شد ، 
رسول صلی هللا عليه وسلم  نه در رمضان و نه در غير آن بيشتر از هشت « عنوان نموده 

) ودر همين کتاب  139و درحاشيه صفحه  138(موطا امام محمد» رکعت نماز نخوانده است 
ناخذ ) يعنی به اين عمل ميکنيم . و اصال هيچ ذکری از بيست رکعت  ميگويد:(و بهذا کله

  تراويح نيست.
  سوم:

عالمه بدر الدين عينی حنفی رحمة هللا عليه: يکی از علماء نامدار ويکی از مراجع عمده در 
مذهب حنفی ميباشد ، موصوف در  مورد رکعات نماز تراويح در کتاب خويش بنام عمدة 

فان قلت لم يبين فی الروايات  «جلد هفت صفحه هفتاد و هفت مينويسد : القاری شرح بخاری 
المذکورة عدد الصلوة التی صالها رسول هللا (ص) فی تلک الليالی،قلت روی ابن خزيمة و ابن 
حبان من حديث جابر رضی هللا عنه قال صلی بنا رسول هللا(ص) فی رمضان ثمان رکعات ثم 

که رسول هللا صلی هللا   ايتهای موجود تعداد رکعات تراويحاگر بگوييد که در رو» ( اوتر 
عليه وسلم شبهای رمضان آنها را خوانده بيان نشده جواب ميدهم و ميگويم که ابن خزيمة و ابن 
حبان از حديث جابر (رض) از رسول اکرم صلی هللا عليه وسلم  نقل کرده است که نبی صلی 

  هشت رکعت نماز داد سپس وتر را خواند.)هللا عليه وسلم  در ماه رمضان ما را 
  چهارم:

روايت ابن همام حنفی رحمة هللا عليه:ابن همام حنفی رحمة هللا عليه در کتاب فتح القدير شرح 
و مسالک الختام  198صفحه  1طبع مصر و بع نولشکور جلد  334صفحه 1الهداية جلد 

ن قيام رمضان سنة احدی عشرة ا :«در مورد تعداد رکعات تراويح مينويسد  288صفحه 1جلد
قيام رمضان سنتش يازده رکعت است همراه با » (  رکعة بالوتر فی الجماعة فعله عليه السالم 

  وتر در جماعت که رسول صلی هللا عليه وسلم بر آن عمل ميکرد. )
و فی فتح القدير ان ثمانية « مينويسد :   420صفحه  2همچنين در حاشيه فيض الباری جلد

(در فتح قدير هشت رکعت سنت موکدة و باقی مستحب » سنة موکدة و ما بقی فمستحب منها 
  است. )

  پنجم:
روايت مولوی محمد احسن نانوتوی رحمة هللا عليه:مولوی محمد احسن نانوتوی رحمة هللا عليه 

چون » ( الن النبی (ص) لم يصلها عشرين بل ثمانيا  :«مينويسد  36در حاشيه کنز دقائق ص 
  صلی هللا عليه وسلم بيست رکعت نخوانده بلکه هشت رکعت خوانده است. )نبی 

  ششم:
  روايت موالنا عبدالحی لکنهوی حنفی رحمة هللا عليه:

موالنا عبدالحی لکنهوی حنفی رحمة هللا عليه يکی از علماء  جليل القدر مذهب احناف  بوده 
ا العدد فروی  ابن حبان و غيره و ام «مينويسد :   207ص  1،وی در کتاب عمدة الرعاية جلد
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اما تعداد رکعات از حديث » ( انه صلی بهم فی تلک الليالی ثمان رکعات و ثالث رکعات وترا 
ابن حبان و غيرش ثابت است که رسول صلی هللا عيه وسلم  در آن شبها يعنی رمضان هشت 

  رکعت تراويح و سه رکعت وتر بر جماعت نماز ميداد. )
  هفتم :

  والنا انورشاه کشميری ديوبندی رحمة هللا عليه:م روايت 
موالنا انورشاه کشميری ديوبندی رحمة هللا عليه نيز از علماء معتبر ويکی از مراجع احناف  

و ال  «مينويسد   309بشمار ميرود ، موصوف در مورد نماز تراويح در العرف شذی ص 
ثبت فی رواية من الروايات انه عليه ناص من تسليم ان تراويح (ع) کانت ثمانية رکعات و لم ي

(بجز تسليم و قبول اين قول چاره ايی ديگر » السالم صلی تراويح و التهجد علحدة فی رمضان 
تراويح نبی(ص) هشت رکعت بود و در هيچ روايتی هم ثابت نيست که رسول صلی   نيست که

  ست.)هللا عليه وسلم در ماه رمضان تراويح و تهجد را جداگانه خوانده ا
  هشتم:

  روايت موالنا رشيد احمد گنگوهی حنفی:
موالنا رشيد احمد گنگوهی حنفی   نيز  يکی ازعلماء  معتبر و مراجع مذهب  احناف بشمار 

به زبان اردو مينويسد :  22ميرود ، موصوف  در مورد تراويح در رساله الحق الصرح ص 
  لم  ثابت و موکد ميباشد. ) يازده رکعت تراويح با وتر از نبی صلی هللا عليه وس «

ولی آنعده از علمای که معتقد به بيست  رکعت نماز تراويح اند وبر حديثی که به : حضرت 
  عبدهللا بن عباس رضی هللا عنه نسبت داده شده است ، بايد گفت :

به اجماع محدثين راوی مرکزی اين حديث  ابوشيبه ابراهيم بن عثمان بوده که باالتفاق سند آن 
  ضعيف و غير معتبر و مجروح مطرج کرده اند. وهمه علما ء از جمله :  را
امام - 6امام ابوداوود- 5امام يحيی بن معين- 4امام مسلم  -3امام بخاری - 2امام احمدبن حنبل- 1

امام -12امام دارقطنی- 11امام ذهبی-10امام جوزجانی-9امام ابی حاتم -8امام نسايی-7ترمزی
امام نووی و غيره همه  اين حديث بيست  -14امام بن عدی- 13ابن عبدالبر امام ابن حجر

  رکعت را بدليل وجود ابی شيبه ابراهيم بن عثمان ضعيف يا مجروح تلقی کرده اند. )
  خواننده محترم:

تعداد کثيری از حديثی در اين باب وجود دارد که  حکم  مينمايند که تعداد رکعت های نماز 
امروز  مسلمانان حتی در مسجد مکه ومدينه بتعداد بيست تراويح هشت رکعت ميباشد . ولی 

  رکعت نماز تراويح بجا مياورند  که در مورد آن  نبايد مخالفت صورت گيرد .
در اين هيچ جای شک نيست که مسجد مکه يعنی حرم شريف ومسجد نبوی در مدينه به تعداد 

ارک رمضان  به تعداد هشت بيست رکعت نماز ترويح ميخوانند ولی در ساير مساجد در ماه مب
رکعت نماز تروايح بجا مياورند ، خواندان نماز ترويح چه هشت رکعت باشد ويا بيست  رکعت 

کدام مانعتی ندارد . مهم آنست که ماه مبارک رمضان ماه  عبادت ودوعا است وهرچه زياد 
  ميگردد. عبادت ودعا وتالوت وختم قرآن عظيم الشان صورت گيرد ثواب بيشتر نصيب انسان

  نماز تراويح بيست رکعت است:



الـمبـارك رمضـان  

 

 

83 

تعداد از علمآ ء استدالل مياورند که نماز تراويح  در زمان خالفت حضرت عمر بيست بعمل 
  آمد واجماع صحابه نيز بر بيست رکعت نماز بعمل آمد .

کمتر از آن در زمان خالفت حضرت عثمان وحضرت علی رضی  بنابر همين علت است که :
در زمان تابعين وتبع تابعين که خير القرون هستند ثبوتی ندارد وائمه  وبعد از آن  هللا عنهما

زمان  چهارگانه نيز بر اين متفق اند که تراويح کمتر از بيست رکعت نيست . واز همان مذاهب
امروز در جهان اسالم  که اصحاب پيامبر صلی هللا عليه وسلم بر اين امر اجماع نمودند تا به

  . جماعت خوانده می شود د بيست رکعت نماز تراويح بادر همه مساج
النبی در مدينه نماز تراويح بيست  مهمتر ار همه اينکه در مسجد الحرام در مکه و مسجد

عليه وسلم هشت رکعت می خواند و حضرت عمر  رکعت خوانده می شود اگر پيامبر صلی هللا
دستور می داد همان جاری می شد و  رضی هللا عنه هم بر آن همان تعدادعمل می کرد وبه آن

 مردم بر آن عمل می کردند.
وتر بيش از  اما جای تعجب است که برخی اصرار دارند که پيامبر صلی هللا عليه وسلم با

جاری ساخته پس بر  يازده رکعت نخوانده و حضرت عمر رضی هللا عنه هم همان تعداد را
علی رضی هللا عنهما و در  مان و حضرتآنان الزم است که ثابت کنند در زمان حضرت عث

همين تعداد قيام می کردند و مشخص  زمان تابعين رضی هللا عنهم و بعد از آن هم مردم به
از چه زمانی شروع شد؟ واين سنت پيامبر صلی  کنند که بيست رکعت را چه کسی رواج داد و

رام و مسجد النبی تغيير هللا عنه را چه کسی در مسجد الح هللا عليه وسلم و حضرت عمر رضی
  داد؟

خداوند روزه را در روزهای ماه مبارک رمضان بر مسلمانان فرض کرد و به پاداشتن شب 
های رمضان از سنت های رسول هللا صلی هللا عليه و سلم می باشد. أبوهريره رضی هللا عنه 

فرمود: (هرکس روايت می کند: که رسول هللا مسلمانان را به نماز شب تشويق می نمود و می 
شبهای رمضان را با ايمان و برای کسب ثواب مشغول نماز شب باشد گناهان گذشته اش 
بخشيده می شود) و هرکسی که نماز تراويح آنچنان که شايسته است بخواند او شب های 

  رمضان را برپا داشته است.
  شاء ادا می کنند.نماز تراويح همان نمازی است که مسلمانان آن را به جماعت بعد از نماز ع

رسول هللا نماز تراويح را سنت قرار داد و دو يا سه شب آن را به صورت جماعتی برگزار  
کرد و سپس از ترس اينکه مبادا اين نماز بر مسلمانان فرض شود به صورت جماعتی خواندن 

تا  و صحابه نماز تراويح را تا اوايل خالفت عمر به صورت فرادی می خواندند. را ترک کرد
زمانيکه بار ديگر عمر رضی هللا عنه تراويح را به صورت جماعتی به امامت أبی بن کعب 

  برگزار نمود.
  تعدادرکعت های نماز تراويح در روايات اسالمی :

در روايت  امام بخاری تعداد رکعات نماز أبی بن کعب را ذکر نکرده است و در روايت های 
رکعت( با وتر) ذکر شده  21و  13و  11را در بين  ديگری تعداد رکعات  های نماز تراويح

  است.
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حافظ ابن حجر می گويد احتمال دارد اين تفاوت تعداد رکعات ناشی از طوالنی و کوتاه بودن  
قرائت و نماز بوده است به گونه ای که هر چه قرائت طوالنی تر بوده است تعداد رکعات 

  کمتر بوده است.
نی را در نماز می خواندند، به گونه ای که به خاطر طوالنی گفته اند آنان سوره های طوال

  بودن نماز بر عصا تکيه می کردند.
  رکعت وتر می خواندند. 3رکعت تراويح و  36در زمان عمر بن عبد العزيز در مدينه 
رکعت و هيچ  23رکعت می خواندند و در مکه  39امام شافعی می گويد: در مدينه ديدم که 

  عتی  ندارد.کدام ان هم ممان
رکعت نماز تراويح  هم خوانده اند.(تفصيل موضع را  40و بعضی از سلف و گذشتگان 

  .ميتوان در  کتاب فتح الباری به تفصيل مطالعه فرمايد)
  دۀ محترم!ـخوانن

تا زمانی که نماز دارای خشوع و آرامش است، هيچ کدام از اين تعداد رکعت ها همچنان که 
  ندارد و شايسته نيست کسی ديگری را رد کند. امام شافعی گفت اشکالی

رکعت نماز تراويح بخواند او ازروش رسول هللا صلی هللا عليه وسلم پيروی  11اگر ميخواهد 
طوريکه در حديثی  بی  بی عائشه  ( رض ) اين موضوع با تمام صراحت بيان  کرده است.

رکعت  11غير رمضان از پيامبرصلی هللا عليه وسلم  در رمضان و «گرديده است که : 
  .امام بخاری و ديگران اين حديث را روايت کرده اند. )» ( بيشتر نمی خواند.

رکعت نماز تراويح ميخوانند ، از آنچه در زمان حضرت عمر ( رض )  رايج  23کسی که 
و ما در احاديثی متعدادی مکلف شده ايم که : از سنت و روش  بوده است پيروی کرده است

  دين متابعت کنيم.خلفاء راش
رکعت  نماز تراويح ميخواند  نيز از عمل اهل مدينه در خير القرون  41يا  39و کسی که 

  پيروی کرده است.
از ياد بايد نبريم که نماز بهترين عبادت است، ولی تعداد رکعات نماز شب در رمضان و غير 

رکعت نماز تراويح  20رمضان تعيين و تحديد نشده است. لذا کسی نمی تواند بر کسانی که 
  ميخواند ، انتقاد نمايد .که گويا  اينان با سنت پيامبرصلی هللا عليه وسلم  مخالفت کرده اند .

رکعت نماز تراويح  ميخوانند انتقاد واعتراض نمود که  8و هم چنين نمی توان بر کسانی که  
  گويا اينان مخالف با سلف و خلفاء عمل می کنند.

خواهد بود که مطابق به روش پيامبر صلی هللا عليه وسلم بايد نماز  گرچه بنظر من بهتر
تراويح خويش را بجا ء اوريم ، چون خداوند جز بهترين را برای پيامبر راضی نمی شود و آن 

  رکعت با وتر همراه با طوالنی کردن قرائت و نماز می باشد. 11
ران  ما در ماه مبارک  رمضان ولی امروز ما شاهد  هستيم که در برخی از مساجد نمازگزا

  نماز تراويح را با چنان سرعت ميخوانند که حد اقل خشوع وخضوع درآن مراعات نميگردد.
الَِّذيَن ُهْم فِی  ،َقْد أَْفَلَح اْلُمْؤِمنُوَن  « در حاليکه خداوند پروردگار با عظمت ما می فرمايد:

  .)2و1 - (سوره مؤمنون»  َصَالتِِهْم َخاِشعُونَ 



الـمبـارك رمضـان  

 

 

85 

االسالم ابن تيميه در خصوص مشروعيت و صحت همه اين حالت ها و تعداد رکعت ها شيخ 
رکعت  20أبی بن کعب  سخنان کامل و سودمندی دارد. ايشان می گويد:(ثابت شده است که

می کرده است، لذا بسياری از علماء معتقدند که اين تعداد   رکعت وتر را امامت 3تراويح و 
رکعت سنت است، چون أبی بن کعب در ميان مهاجرين و انصار نماز خوانده است و هيچ 

کدام از آنها ايراد وانتقادی در مورد نگرفته اند و هيچ يکی از صحابه هم کار أبی بن کعب را 
رکعت نماز  39ديگر از علماء با توجه به عمل گذشتگان اهل مدينه،  انکار نکرده اند.برخی

 .تراويح را مستحب می دانند
 

 اعتكاف  :
   اعتكاف در لغت   به معناى  بند بودن ،  توقف يا درنگ كردن ،  در جايى ميباشد .

ودر اصطالح شرعـــى اعتكاف   عبارت  است : از  اينكه  انسان  از همـه  تعلقات  
ومصروفيت هاى  دنيوى  از زن و از فر زندان خويش جدا گشته ، از همه مصروفيت هاى  
خا نوادگى وخوا هشات  نفسانى  خويش ببرد ، وفكر  وعمل خويش را با تمام توانايى  هاى  

اعتكاف  در دهه اخير  رمضان  سنت مؤكد  مصروف  سازد.  خويش  به عبادت خداوند
      بــــوده واگر  از يك قريه  يك شخص  نيز اعتكاف  نمايد ،  حكمش از ديگران  رفع ميگردد .

 
  داليل مشرعيت  اعتكاف :

 آيت قــرآنــى :  
وعهد نا  إلى  ابراهيم واسمعيل أن  طهر ا بيتى   «خداوند سبحانه و تعالى فرموده است :  

ووحى فر ستاديم  بسوى  ابراهيم  واسماعيل  كه بر پا  » «للطائفين والعاكفين  والركع السجود 
  »سازيدخانه  مرا براى  طواف كنندگان  واعتكاف  كنند گان  وركوع  وسجده كنند گان 

  )   125سوره بقره آيت   ( 
  وى :احــاديــث نبــ     
يعتكف العشر   ) ص(كـــان رسول هللا  « از عايشه ( رض ) روايت گرديد  است  كه گفت :   

بود پيا مبرصلی هللا عليه وسلم  كه « » ا ال واخر من  رمضان  حتى  توفاه هللا عزوجل  
  »اعتكاف ميكرد   دهه  اخير  رمضان  را تا وقتى  كه وفات  داد اورا خداوند عزوجل 

  ).متفق  عليه  ( 
يعتكف   ) ص (كان  رسول هللا  «روايت است كه گفت :   )رض (همچنان از ابن عمر   

 ».دهه اخير  رمضان را اعتكاف ميگرد   ) «ص( پيامبر»  العشر  االواخر من رمضان   
 حمكت مشر وعيت اعتكاف : 
اعتكاف موجب فراغ قلب از امور دنيوى ومشاغل آن بوده  وباعث  روى  آوردن به   - 1 

  عبادت   وذكر خالص خداوند متعال ميباشد.



الـمبـارك رمضـان  

 

 

86 

  سپردن  وتفويض امور خود به  خداوند  متعال  وايستادن بر دروازه ء فضل ورحمت . -  2 
به  معتكف اراده  بدى   اعتكاف به معنى تحصن به خداوند  بر تر وتوانا  ميباشد وكسى كه  - 3 

   بنمايد نمى تواند  به او بر سد  وهيچ ظالمى نزديكش شده  نمى تواند كه بروى ظلم كند.
معتكف توسط اعتكاف خويش  را راحت نموده  وقلب  خود را  هدايت  مى  نمايد پس اعتكاف  

    تعالى  ميباشد.عبارت از دورى از مخلو قات بوده كه قوى ترين  راه براى  رسيدن به حق 

     اقسام اعتـــــكاف :
  واجب  : -1

  عبارت از اعتكافى است كه نذر شده باشد واجب  است چه بدون  شرط باشد  وچه مشروط  ) 
مثآل  شخص بگويد  كه اگر  در امتحان كامياب  شدم ،  اعتكاف خواهم كرد  . چنين اعتكافى 

  واجب است .

     وقت اعتكاف  واجب    :     
همانطوريكه  براى اعتكاف  واجب  روزه  شرط است  لذا  حداقل  وقت آن  يك روز است   

براى كمتر  از يك  روز يعنى  چند  ساعت  نذر كردن  اعتكاف  بى معنى ميباشد  زيرا  وقت  
   روزه  از طلوع  آفتاب  تا غروب  آن  ميباشد. 

      مستحــــب  : - 2 
رمضان  هر اعتكاف ديگرى  خواه  در دهه  اول  ودر دهه  دوم به جز اعتكاف  دهه اخير  

   رمضان  صورت گيرد  ويا در  ماه هاى  ديگر مستحب است.

            اعتكاف سنت  مـــــــؤكد  : - 3
  اعتكاف  در دهه  اخير  رمضان  المبارك  سنت مؤكد  كفايى  ميباشد . كه مسلمانان  بايد به 

  آن  اهتمام  بيشتر بعمل آرند.  
  ) 187 - البقره  »(وال تباشر وهن  وأ نتم عاكفون  فى المساجد ... « خداوند پاك ميفر مايد : 

  »ومباشرت  نكنيد زنان را درحاليكه  معتكف باشيد در مساجد.  «
 شــــروط اعتكاف  

 براى  صحت  اعتكاف   چهار  شرط  ضرورى است  : 
   قيام در مسجد.  - ١
      نيــــــت  . - ٢
  ).جنابت ، حيض ونفاس  (پاك بودن  از حــــدث اكبر   - ٣
روزه  در  اعتكاف  واجب   روزه بودن شرط است . اما در اعتكاف  مستحب ومسنون   - ۴  

  روزه  بودن شرط نيست .

     كار هاى مستحب دراعتكاف : 
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ويا تدريس تالوت  قرآن  مجيد وتدبر در  آن  ،  اهتمام  به درود  وسائر اذكار  ، خواندن  
  علوم دينى   و مصروفيت در تصنيف وتأليف  وتحقيقات علمى .

  صـدقـه فطر روزه 
  )الترمذي ( « والصدقة  تطفى الخطيئة كما يطفى الماء  النار « 
  .)صدقه گناهان را  محو  ونابود مى كند  همانطوريكه  آب آتش را بى  اثر  مى ماند (

معنى لغوى فطر  روزه را  باز كردن ومعنى صدقه فطر: صدقه روزه  باز كردن  است . در 
اصطالح  مراد  از صدقه  آن صدقه  واجبى  است  كه با خاتمه  يافتن  رمضان  وبه خاطر 

  باز كردن    روزه پرداخته  ميشود . 
کفاره روزه ندارد، اين  قبل از همه بايد  گفت که فطريه يا زکات فطر هيچ رابطی  به فديه و

هر مسلمانی موظف است قبل از نماز عيد فطر آن زکات را بپردازد، يا خود  واجبی است که 
  سرپرست او . بپردازد يا 

اش داشته  زکات فطر بر هر مسلمان آزادي که بيش از قُـُـــُوت يک شبانه روز خود و خانواده
باشد، واجب است. وهمچنان زکات فطر بر شخص واجب است که ازجانب خود و از جانب 
کساني آنرا بپردازد که نفقه آنها بر عهده او است . مانند همسر و فرزندان و خدمت�ارش در 

  بايد پرداخته ميشود.   –باشند  صورتيکه مسلمان
بصدقة الفطر عن   صلى هللا عليه وسلم أمر رسول هللا«از ابن عمر (رض) روايت است: 

  )161/4(صحيح ،بيهقى  »الصغير والکبير والحر والعبد ممن تمونون
و کساني پيامبر صلى هللا عليه وسلم به دادن زکات فطر از کوچک و بزرگ و آزاد و برده، «

   ». که نفقه آنها بر عهده شما است امر فرموده است
زكات جنين  ن  زمان آاز حضرت عثمان  رضی هللا  آمده است  که در ديگری  دريک روايت

و نزد مذهب حنبلى دادن زكات فطر براى جنين مستحب ند ميدادنيز (طفل درشکم مادر) را 
  است ولى واجب نيست.
ِ صلی هللا عليه « َرِضَی zَّ َعْنُهَما  روايت  است   در حديثی از ابن ِ ُعَمرَ  َّz َفَرَض َرُسوُل

، َوالذََّکِر َواألُْنثَی،  وسلم َزَکاةَ اْلِفْطِر َصاًعا ِمْن تَْمٍر أَْو َصاًعا ِمْن َشِعيٍر، َعلَی اْلعَْبِد َواْلُحِرّ
ِغيِر َواْلَکِبيِر، ِمَن اْلُمْسِلِميَن، َوأََمَر بِ  َها أَْن تَُؤدَّی قَْبَل ُخُروجِ النَّاِس إَِلی الصَّالةِ. َوالصَّ

هللا صلی هللا عليه وسلم  يعنی: ابن عمر رضی هللا عنهما می گويد: رسول  )1503(بخاری:
بر مرد و زن, بزرگ و کوچک, برده و آزاد مسلمان، فرض قرار داد و مقدار   صدقه فطر را

عيين فرمود. و دستور داد تا قبل از نماز عيد فطر، آن را يک صاع خرما و يا يک صاع جو، ت
  پرداخت گردد.

  حکمت صدقه فطر:
در مورد حکمت صدقه فطر در حديث که از  ابن عباس رضی هللا عنهماروايت گرديده امده 

اِئِم ِمْن اللَّْغوِ :« است  ِ صلی هللا عليه وسلم َزَکاةَ اْلِفْطِر ُطْهَرةً ِللصَّ َّz َفِث  َفَرَض َرُسوُل َوالرَّ
َالةِ فَهِ  َالةِ فَِهَی َزَکاةٌ َمْقبُوَلةٌ َوَمْن أَدَّاَها بَْعَد الصَّ اَها قَْبَل الصَّ َی َصَدَقةٌ ِمْن َوُطْعَمةً ِلْلَمَساِکيِن َمْن أَدَّ

َدقَاتِ  رسول خدا صلی هللا عليه وسلم ) (1594ابوداوود -1480(صحيح سنن ابن ماجه »الصَّ
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ان را فرض نمود تا وسيله پاک کننده برای روزه دار از کارهای زکات پايان يافتن رمض
بيهوده و يا کالم ناپسند باشد که بر زبان رانده است و هم چنين طعامی برای فقرا و مساکين 

باشد ، هرکس قبل از نماز عيد آن را بپردازد زکاتش پذيرفته شده است و هرکس بعد از نماز 
  » .اخته استعيد آن را بپردازد زکاتی را پرد

  زمان پرداخت زکات يا صدقه فطر:
  در مورد زمان پرداخت صدقه فطر حکم  اکثريت مطلق از احاديث نبوی  همين است که :

از جمله در حديثی که از :  ابن صدقه  فطر  هنگام  طلوع  فجر  روز عيد رمضان  است 
عليه وسلم هدايت  فرموده اند عمر رضی هللا عنه ، روايت شده آمده است : که پيامبر صلی هللا 

  1503حديث شمار  » ( زکات فطر قبل ازخروج مردم برای نمازعيد ، پرداخت شود :« که 
  امام بخاری ) .

ليكن  تقاضاى  حكمت  ونصب  العين  وجوب آن در اين  است كه اين وجيبه  بايد چند  روز  
 در حديث   ونيازمندان برسد.  قبل  از عيد  رمضان  صورت گيرد تا صدقه فطر به  مستحقين

ُ َعْنهُ  ابن عمر َّz رواه (  »و کانوا يُعُطون قبل الفطر بيوم أو يومين  «آمده است :   َرِضَی
  »آنها زکات فطر را يک يا دو روز قبل از عيد پرداخت می کردند« يعنی:  )1511بخاری 

را بعد از نماز عيد فطر تاديه قابل ياد آوری است ، آنعده از مسلمانان که صدقه فطر خويش 
  مينمايند ، به عنوان صدقه فطر قبول نمی گردد .

َمْن أَدَّاَها «  وحکم آن در حديثی که ازابن عباس روايت گرديده است  چنين بيان گرديده است : 
َالةِ فَِهَی َصَدَق  َالةِ فَِهَی َزَکاةٌ َمْقبُوَلةٌ َوَمْن أَدَّاَها بَْعَد الصَّ َدَقاِت  قَْبَل الصَّ ابو داود  » (ةٌ ِمْن الصَّ

...پس هر کس قبل از نماز (عيد) آن را بپردازد به ( ).1488( 1/409وحاکم  )1609(
عنوان زکات فطر قبول است و هر کس بعد از نماز آن را بدهد صدقه ای همچون ساير 

  صدقات خواهد بود).
  :مقدار زکات فطر

بر شخص بالغ ونابالغ  يكسان  ميباشد وآن  عبارت  قبل از همه بايد گفت که مقدر صدقه فطر 
   از يك كيلو ويكصدو ده گرام  كندم  ويا قيمت  ان مطابق نرخ روز است .

ما درزمان « در حديثی که : ابو سعيد خدری رضی هللا عنه روايت گرديده است آمده است 
شک يا کشمش را برای رسول هللا صلی هللا عليه و سلم يک صاع از گندم يا جو يا خرما يا ک

امام   985امام بخاری وحديث شماره  1505هر نفرزکات فطر می داديم  (حديث شماره 
  مسلم ) 

ُکنَّا نُْخِرُج فِی َعْهِد  «همچنان ابو سعيد خدری رضی هللا عنه در حديث ديگری ميفرمايد : 
ِ صلی هللا عليه و سلم يَْوَم اْلِفْطِر َصاًعا ِمْن طَ  َّz ِبيُب َرُسوِل َعاٍم، َوَکاَن َطَعاَمَنا الشَِّعيُر َوالزَّ

يعنی: ابوسعيد خدری رضی هللا عنه می  بخاری ) 1510َواألَقُِط َوالتَّْمُر. (  حديث شماره 
هللا صلی هللا عليه و سلم يک صاع از طعام را صدقه فطر ميداديم. و  گويد: ما در زمان رسول 

  خرما بود.طعام ما در آن ايام، جو، کشمش، و 
پس روشن می شود که زکات فطر بايد يک صاع از طعام باشد وهرصاع برابر با چهارمد 
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گرم) تعبير شده است واين قول علمای مذهب 500کيلو و2گرم تا400کيلو و2است.و به(
  شافعی و بعضی ديگر است.

  شيخ االسالم ابن تيميه رحمه هللا می فرمايد:
بلد(منطقه)مانند برنج وغيره ،اگرچه شخص توان زکات فطر پرداخت می شود از قوت  

پرداخت موارد مذکور در حديث را هم داشته باشد واين قول اکثر علما واصح اقوال است، که 
  . )455/4همانا اصل در دادن آن مساوات وبرابری با فقرا است. (الفتاوی الکبری 

  ابن قيم جوزی رحمه هللا می فرمايد: 
خرما و...)که در احاديث آمده نشانگر آن است که در آن - جو -(گندم اين چند مورد از حبوبات

زمان در مدينه غذای غالب مردم همين چيزها بوده و اگر درجايی يا زمانی ديگر قوت غالب 
چيز ديگری باشد بايد ازآن بپردازند اگرچه غذايشان غيرازحبوبات، مثل شيروگوشت و ماهی 

رجح است ومقصود از پرداخت زکات فطر يکسانی با باشد. واين قول جمهور علما وقول ا
مساکين است، درطعام روزعيد، يعنی غذای مسکين هم درآن روز همانند بقيه مردم 

  ).3/12اعالم الموقعين  (باشد.
و اين ردی است بر عمل کسانی که فقط به دادن گندم بسنده می کنند وخودشان از بهترين طعام 

می کنند.اما دادن خوراکی های ديگر مانند لوبيا و روغن و  در طول سال وروز عيد استفاده
نخود و غيره،چنانکه بعنوان غذايی معمولی در سرزمينی استفاده می شد، بطوريکه کسانيکه 

از مساکين فطريه را دريافت می کنند ،می تواند با آنها برای روز عيدشان غذايی درست کنند 
ه شود که بتوانند با آن در روز عيد برای خود جايز است وگرنه بهتر است که طعامی داد

  غذايی فراهم آورند که با بقيه فرقی نداشته باشد.
و دادن پول به جای طعام به عنوان زکات فطر مخالفت صريح با نصوص است چون زکات  

فطر عبادت است واصل در عبادت توقيفی بودن است وخدا ورسولش صلی هللا عليه و سلم 
  می دانند.حکمت آنرا بهتر 

امام نووی رحمه هللا می فرمايد: عامه فقها دادن قيمت(پول) به جای طعام را جايز ندانسته اند، 
چون اگردادن پول جايز می بود خدا و رسول صلی هللا عليه و سلم آن را بيان می 

فرمودند(شرح امام نووی بر صحيح مسلم) واين قول امام شافعی وامام احمد و امام مالک 
   هللا عليهم است.رحمه 

  مستحقين  زکات يا صدقه فطر:
زکات فطر به همان اصنافی که استحقاق زکات را دارند بايد پرداخت شود . طوريکه تفصيل  

َدَقاُت ِلْلفَُقَراء « سوره توبه ) به تفصيل  بيان شده است : 60کلی آن  در ( آيه  إِنََّما الصَّ
 ِzّ َقاِب َواْلَغاِرِميَن َوفِی َسبِيِل َواْبِن السَِّبيِل َواْلَمَساِکيِن َواْلَعاِمِليَن َعَلْيَها َواْلُمَؤلََّفِة قُلُوبُُهْم َوفِی الِرّ

َن zِّ َوzُّ َعِليٌم َحِکيمٌ    » َفِريَضةً ِمّ
  صدقات تنها به :«يعنی:

فقرا هدف از فقرا کسانی اند که مال  اندکی در اختيار دارند ولی از نفقه وضروريات  - 1 
اوالد خويش برامده نميتواند.واندازه مال ودارايی  شان به حدی نميرسد که برآنان زکات واجب 
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  گردد.
مساکين : هدف از مساکين کسانی اند که برای نفقه چيزی ندارند ، بادرنظرداشت اينکه کار  - 2
يکنند ولی معاش شان به حد کافی نمی رسد . ويا معيوب هستند ، يا مريض اند که توانمندی م

  شغلی وکاری را ندارند .
عاملين ( مامورين بخش زکات ) ويا به اصطالح کسانيکه مصروف جمع اوری زکات آند  - 3

ه  وخت ، اين عده اشخاص با در نظرداشت اينکه معاش معين  دارند ، ولی با آنهم از اينک
  خويش را در جمع اوری زکات بمصرف ميرسانند ، بنآ دادن صدقه فطر برايشان جواز دارد .

شود(تازه مسلمان شده  دلشان به دست آورده می مؤلفة القلوب  عبارت از کسانی اند که : - 4
  اند)

رقاب : عبارت از کسانی اند که در قبضه ديگران آمده باشند ، مثآل زندانيان ،ازادی  - 5
  بردگان  ويا آنعده اشخاصيکه  در قرض گرفتار باشند .

غارمين : عبارت ازکسانی اند که قرضدار ويا در يک معامله متضرر شده باشند ، که توان  - 6
  پرداخت قرض ويا امکانات پرداخت ضرر را ندارند .

  مجاهدين فی سبيل هللا  - 7
محتاج گرديده باشند ، بادر  ابن سبيل  عبارت از اشخاصی است که در وخت سفر به کمک- 8

  نظرداشت اينکه شايد در خانه خويش مال را دارا باشند .
  ».اين  به عنوان فريضه از جانب خداست و خدا دانای حکيم است

َزَکاةَ اْلِفْطِر ُطْهَرةً «ولی چنان چه در فرموده پيامبرصلی هللا عليه وسلم  به آن اشاره شد: 
اِئِم ِمْن اللَّْغِو وَ  َفِث َوُطْعَمةً ِلْلَمَساِکينِ ِللصَّ زکات فطر پاک کننده روزه دار از سخنان » «الرَّ

 -1480(صحيح سنن ابن ماجه»بيهوده و فحش و ناسزا است و طعامی برای مساکين می باشد
   ) پس فقرا و مساکين شايسته ترين اصناف به پرداختن زکات فطر هستند .1594ابو داوود

  يــادداشت :
حرام است که زکات فطر روزه خويش رابه بعد از نماز عيد فطر  به تأخير پس بر انسان 

بيندازد. چنانچه بدون عذر آن را بعد از نمازعيد به تاخير به  اندازد ،از او به عنوان صدقه ی 
فطر قبول نميگردد . ولی اگر شخصی بنا بر عذری نتوانست قبل از نماز عيد زکات فطرش 

را نداشته باشد که در    ه اگر کسی در مسافرت باشد و در خانه کسیرا تاديه نمايد ، از جمل
غياب او زکات فطرش را تاديه کند ، مسلمان  به خاطر اين تأخير گناهکار  نمی گردد ، چون 

 معذور است.   وهللا اعلم بالصواب

     عيد فــــطــــــــر :
يعود به معنى بازگشت است ، ولذا به روزه هايى   )عود(در اصل از  فعل عاد »  عيد «كلمه 

كه مشكالت قوم وگروه بر طرف ميشود وبه راحت ها  وپيروزى هاى دست مى يابند ، عيد 
عيد اسالمى فطر يكى از دو عيد  بزرگ اسالمى است كه مسلمان   روزه   مسمى نموده اند.

اوند متعال واستغفار  از گناهان  به دار  در طول ماه رمضان با ارتبا طهاى  پى در پى   با خد
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تصفيه روح وجـان خويش همت  گماشته  واز تمام  آلودگى ها ى ظاهرى وباطنى كه برخالف  
   فطرت  انسان است خود را  پاك نموده  وبه فطرت واقعى خود بر مى گردند. 

ما ن به روز  نزول  مائده را روز  بازگشت به پيروزى وپاكى واي )ع(طوريكه حضرت مسيح 
   خدا  دانسته وآنرا  به عيد مسمى نموده  است.

روايت  است كه نزول مائده  به روز هاى  يكشنبه  صورت ميگرفت  بدين اساس  روزه  
  يكشنبه از احترام  خاصى عيدى  بين مسيحىان  برخوردار ميباشد.

اللهم ربنا انزل علينا ما ئدة من  «كلمه عيد تنها يكبار در قرآن عظيم الشان  تذكريافته است :  
  ».السما ء تكون لنا عيدٱ  الولنا وآخرنا وآية منك 

روز اول ماه شوال رابدين سبب عيد فطر مسمى نموده اند كه امر  امساك ، صوم از خوردن   
ونوشيدن  بر داشته شده وبه مسلمانان  هدايت داده شده كه روزه خود را  افطار كنندوبه 

  دن  رو آورند.خوردن ونوشي
افطار  يعنى فطور  وفطور به معناى  خوردن ونوشيدن طوريكه در ماه مبارك رمضان  ،  

  انسان افطار مينمايد  يعنى  اجازه  خوردن پس از امساك از خورن به او داده  مى شود.
 مسلمانان  در اين روز در اثر يك ماه  مهمانى وضيافت خداوند  به صفاى  باطن  دست  يافته

ودر حقيقت  شخصيت  واقعى خويش را  باز يافته اند، بلى ، فطرت  پاك انسان  در طول  
سال  در اثر غبار  هاى  جهل  ونادانى وغفلت  به انواع  گناهان  ومعصيت  ها مبتال  شده  

واز حقيقت  خود دور مى شود  ودر نتيجه  دچار  خود  فراموشى  وخدا فراموشى مى گردد ، 
رسيدن  ماه مبارك  رمضان  ،انسان  در پرتو فضاى  معنوى  آن ماه  وتالش هاى اما با فرا 

  ناميد .»بازگشت  به خويشتن «خويش به يك زندگى نوين دست مى يابد،كه مى توان  آن را
مسلمانان در ايام  مبارك رمضان  با يك ماه روزه گرفتن  ، تراويح ، تالوت  قــــــرآن ، 

عبادات وخوبيهاي كه  به دستور  رب العزت  انجام داده  اند ،  اين  وساير  صدقه ، خيرات  
  روز را منحيث  روز خوشى  وعيد تجليل  مى نمايند.

در  روايت امده  است زمانيكه پيامبر اسالم از  مكه  بــه مدنيه  منوره هـــجرت  نمود مــردم  
آن ديار  در هر سال  دو روز  را  جشن ميگرفتند  پيامبر  اسالم  از مردم مدينه  در مورد  

بل ما ق «مردم در جواب گفتند  اين دو  جشن  پرسيد  كه چرا در اين روز ها  عيد ميگيرند ؟
از مشرف شدن به اسالم  اين دو روز  را جشن  معين نموده بوديم ، كه در اين روزه به تفريح 

 »وخوشحالى مى پرداختيم 
خداوند  در مقابل  ايـــن دو روز  ، دو  روز  ديگـــرى را  كه  «پيامبر اسالم فــرمود :   

نسبت  به همچو  جشن ها  فضيلت  وبر تـــرى   بيشترى  دارند  براى  مسلمانان  مقرر  
  ».نموده  كه يك روزه آن  عيد فطر وروز  ديگر  آن  عيد سعيد اضحى است 

     اعما ل مسنون روز عيد سعيد فطر : 
فرمايد که رسول هللا صلی هللا عليه  است که :عبدهللا بن عمر رضی هللا عنه میدر حديث امده 
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رفتند.  وسلم به همراه اصحاب در هر دو عيد تکبير گويان با صدای بلند به سوی نماز می
  )5925(حديث صحيح/ سنن بيهقی شماره 

   الفاظ تکبير
اکبر ، و � الحمد. (حديث صحيح/ سنن بيهقی  هللا اکبر هللا اکبر ، ال اله اال هللا ، وهللا اکبر هللا

  )5925شماره 
هللا اکبر هللا اکبر هللا اکبر ال اله اال هللا وهللا اکبر هللا اکبر و � الحمد. ( امام مالک و امام شافعی 

  ) دانند اين لفظ را نيز جائز می
 ساير اداب مسنونه در روز عيد :

  توجه به آرستن وزيبايی خود -
  بسيار وقت  به عيد گاه  رفتن - 

رعايت نظافت ، استعمال خوشبويى وعطر ، مسواک زدن و غسل کردن بعد از نماز فجر ،  -
  .چنانچه در روز جمعه بر آن تأکيد شده است

از عبدهللا بن عباس رضی هللا عنه روايت است که پيامبر صلی هللا عليه وسلم در يکی از 
قرار داده است پس کسی که » عيد«روز را برای شما مسلمانان ها فرمودند: خداوند اين  جمعه

به نماز جمعه آمد، غسل بزند، و اگر بوی خوش دارد استفاده کند و مسواک بزند. (حديث 
  )1098صحيح/ سنن ابن ماجه شماره 

 )948بهترين لباس خود را بپوشد. ( صحيح بخاری شماره  -
  صبح  وقت از خواب بر خاستن  - 
  .تن  صدقه ء فطر قبل از رفتن  به عيد گاهپرداخ - 

  . خوردن شيرينى قبل از رفتن به عيد گاه  -  

 نماز عيد :
اهميت خاصی برخوردار است وپيامبر صلی هللا عليه وسلم نماز عيد در دين مقدس اسالم از 

 بر ادای اين  نماز واشتراک در ان تاکيد بيشتر  نموده است .
روايت است که گفت : رسول هللا صلی هللا عليه وسلم به ما  از ام عطيه رضی هللا عنها

فرمودند که دختران بکر ( ازدواج نکرده ) و زنان قاعده را به مصلی ببريم تا در کار نيک و 
گرفتند. (صحيح بخاری شماره  دعای مسلمانان شريک باشند و زنان قاعده از مصلی کناره می

324 ( 
گشتند . (حديث حسن/ سنن  رفتند و بر می پياده به مصلی می پيامبر صلی هللا عليه وسلم پای

  ) 1294ابن ماجه شماره 
رفتند و از راه ديگر باز  پيامبر صلی هللا عليه وسلم در روز عيد از راهی به مصلی می

 ) 986گشتند . ( صحيح بخاری شماره  می
برای مأمومين مستحب است که برای نماز عيد زود به مصلی بروند اما برای امام سنت است 

 ) 956ديرتر به مصلی برود. ( بخاری شماره 
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گشتند  خواند ولی وقتی به منزلشان برمی پيامبرصلی هللا عليه وسلم قبل از نماز عيد سنتی نمی
 )1293خواندند.(حديث حسن/ ابن ماجه شماره دو رکعت می

ولی طبق دستور پيامبر صلی هللا عليه وسلم وقتی وارد مسجد شديم می توانيم دو رکعت سنت 
  )714تحيه مسجد بخوانيم. (صحيح مسلم شماره 

   در روزه  عيد خـوانـدن  دو ركعت نماز  واجب است . 

  :نيت نماز عيد 
تكبير تحريمه  ايد :بعد از اينکه برای ادای نماز عيد (فطر يا اضحی ) در قلب نيت بعمل می 

گفته  دستهاى خويش را  تا برابر شانه ها ويا نرمى  هاى گوش خود  بلند    »هللا اكبر  «
  خود را طوريكه  در ساير نماز ها مى بندد بسته  نموده ،   نـــمايد.  انگاه  دست هاى 

   را بخـواند.  )ثنا  ( »سبحانك اللهم  «
سپس  امام  ومقتد يها  سه مـرتبه  تكبير  گفته  در هـر مرتبه دست هاى خود را  تا برابر  

سبحان   «نرمى هاى  گوشهايش  بلند نموده  ، بعد  از هر تكبير  به اندازه  ءگفتن  سه مرتبه  
هاى  توقف  نموده  بعد مرتبه ء ديگر  تكبير ديگر را بگويد . بعد از تكبير  سوم  دست  »هللا 

خود را  دوباره بسته  نموده ، وتسميه گفته  سوره  فاتحه  وآياتى از قرآن  مجيد را تالوت  
در ركعت   نموده ، طبق  معمول ركوع وسجودرا اداء نموده ،  براى  ركعت  دوم ايستاده  شود.

از رفتن  به دوم  اوآل  سوره فاتحه  را بخواند ،  بعد از آن  آيتى از قرآن مجيد را  خوانده قبل 
ركوع  سه  بار طورى  تكبير  گويد كه در هر  مرتبه دستهاى خود را تا نرمه هاى  گوش  

مانند  تكبيرات  ركعت  اول  بلند  نمايد ودر تكبير چهارم حسب  معمول بـه ركوع  رفته  وبعد 
الم از انجام  ركوع ،  سجود  وقاعـــده  به نماز ش اختتام  بخشيده به طرف راست وچپ س

 گرداند.
  : تبريك وتهنيت گفتن در عيد 
يکی  بشمار ميرود.  در دين مقدس اسالم از برجسته ترين آداب يکی  تبريك و تهنيت گفتن   

همين  ( عيد فطر وعيد اضحی)   از عيدين  در استقبال  از سنن پيامبر صلی هللا عليه وسلم
تهنيت و تبريک  مسلمانان با يک ديگر در حين احوالپرسی ، مکاتبه ويا تيلفونی  است که بايد 

محدثين مينويسند که : صحابه کرام در حين تبريکی روزه  عيدين را بوجه احسن انجام دهند.
  (خداوند عبادات ما و شما را قبول کند).» .   تُقُبِّل هللا منا ومنک   «عيد به همديگر می گفتند: 

ث از جبير بن نفير رضی هللا عنه روايت است که: اصحاب رسول هللا صلی هللا عليه در حدي
تََقبََّل هللاُ « گفتند:  کردند به يکديگر می روز عيد همديگر را مالقات می  وسلم هنگامی که در

فتح الباری شرح حديث    -(خداوند از ما و شما قبول بگرداند) (حديث حسن» ِمنَّا َو ِمْنک 
  .حيح بخاری)ص 952

داب بشری است . بنآ بر مسلمانان آور شديم تبريک وتهنيت گفتن عيد يکی از آطوريگه ياد  
يافتند وکسانيکه بنابر معاذيری ،   فرق نميکند ، کسانيکه بر گرفتن روزه استطاعت  است ،

  تا آداب تبريکی عيد را مراعات نمايند .  ورند ،آرا بجاء   نتوانستد روزه ماه مبارک
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هللا تقبل «نيست که درتبريکی گفتن روز عيد بصورت حتمی همين لفظ  البته ضروری وحتمی 
  مورد استفاده قرار گيرد .» منا ومنک 

در زبان محلی در بين مردم   مسلمانان ميتوانند کلمات وجمالت مشابه وکلمات معمولی را که
اموش کر د که الفاظ مورد استفاده قرار دهند، ولی نبايد فرهم ف ومشهور است ومعر

  الفاظ مباح باشد.   که مورد استفاده قرار ميگيرد بايد الفاظ وجمالت  وجمالت
آيا تبريک گفتن در روز «رخين مينويسند: از شيخ االسالم ابن تيميه در اين باره سوال شد: ؤم

مشابه آن، و الفاظ »  عيدت مبارک « عيد و آنچه که بر زبان مردم رايج شده که می گويند:  
  اصلی در شريعت دارد يا خير؟ و اگر اصلی در شريعت دارد چه بايد گفت؟

  دادند: جواب 
تبريک روز عيد و اينکه بعضی از مردم بعد از نماز (عيد) در وقت ديدار به ديگران می « 

مر از و همانند آن الفاظ، اين ا   »أََحاَلهُ هللا عليک«  و  » منا و منکم  هللا  تقبل  «گويند: 
بعضی از صحابه روايت شده که آنها آنرا انجام دادند و ائمه (اربعه) از جمله امام احمد و 

ديگران بر آن رخصت و جواز داده اند، اما امام احمد گفته: من شروع کننده تبريک به کسی 
 نخواهم بود اما اگر کسی در آغاز به من تبريک گويد به او جواب (متقابل) خواهم گفت. و اين

بدان خاطر است چون جواب سالم و تحيت واجب است، اما آغاز تبريک گفتن (به مردم) سنت 
نيست، البته از آن نهی هم نشده است، و هرکس آنرا انجام داد کارش درست است وهرکس 

 )معلومات مزيد مراجعه شود به :الفتاوی الکبری یراانجام نداد کار او نيز ايرادی ندارد، ( ب
)2/228.(  

تبريک «استفاده از الفاظ معينی در تبريکی عيد ميفرمايند :   مورد نين شيخ ابن عثيمين همچ
عيد جايز است، اما الفاظ مخصوصی ندارد، بلکه هرآنچه در ميان مردم رايج (عرف) است، 

  ».همان لفظ نيز جايز است بشرطيکه در آن گناهی نباشد
ی از صحابه صورت گرفته است، و تبريک عيد توسط بعض«شيخ ابن عثيمين می افزيد : 

بالفرض که چنين چيزی در بين صحابه وجود نداشته باشد، اکنون اين امر (تبريک عيد) از 
يعنی جزو عادت و عرف مردم   (جمله امورات عادی بين مردم است که به آن عادت دارند

شب به  که بعضی از مردم در وقت فرا رسيدن روز عيد و اکمال روزه و قيام ) شده است
  ».ديگران تبريک می گويند

همچنان شيخ ابن عثيمين در مورد : حکم مصافحه (دست دادن) و معانقه (بغل کشی کردن ) و 
  طی فتوای فرموده اند که : تبريک گفتن بعد از نماز عيد 

انجام اينها ايرادی ندارد، زيرا مردم آنها را بعنوان عبادت و تقرب الی هللا انجام نمی دهند، « 
بلکه تنها به دليل عادت و عرف انجام می دهند، و آنرا نشانه احترام و اکرام می دانند، و 

مجموع فتاوی ».( ماداميکه عادت ( عرفی) مخالف با شريعت نباشد، اصل بر جواز آن است
  ) .210-16/208عثيمين) ( ابن

خالصه اينکه: مصافحه و يا تبريک گفتن به مناسبت روز عيد قربان و عيد فطر با هر لفظی 
که باشد ، بشرطيکه معنای لفظ گناه نباشد ، جايز است و می توان بصورت شفاهی يا کتبی يا 
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وجهه عبادی در مورد کدام ممانعتی نمی بيند . زيرا اين اعمال   غيره صورت گيرد وشرع
ندارند و برگرفته از عرف و عادت مردم است، و در کل تبريک گفتن نه سنت است و نه 

  مکروه، بلکه مباح است.
  يادداشت :

  كسانى  كه به نماز  عيد  همراه  امام نرسد  وهمچنين  زنانى  كه در خانه  هستند  مى توانند   
  نماز عيد خويش در خانهای خويش  را بجا آورند. 

  آداب اجتماعی روز عيدبرخی از 
واجب است ، عيد برخی    حلول عيد مبارک برای مسلمانان  همانطوريکه تبريک وتهنيت گفتن

  بايد آنرا جدآ مراعت فرمايند .  اداب دارد که مسلمانان  از
به  پيامبر صلی هللا عليه وسلم در حديثی در اين مورد ميفرمايند : همانا پروردگار با عظمت 

حی نمودند که نسبت به يکديگر فروتن و متواضع باشيد تا يکی بر ديگری ظلم و تعدی من و
 .)2865ننموده و فخر و تکبر نورزد. (صحيح مسلم شماره

ديگری آنعده از مردانی که خود را شبيه زنان و آنعده   در حديثی پيامبرصلی هللا عليه وسلم 
هايتان  لعنت نمودند و فرمودند: آنها را از خانهسازند،  زنانی که خود را شبيه مردان می از 

 )5547بيرون کنيد. (صحيح بخاری شماره 
پوشند و نيمه برهنه به نظر  پيامبرصلی هللا عليه وسلم فرمودند: زنانی که لباسهای نازک می

رسند و (موی) سرشان ماند کوهان شتر (برآمده) است خودشان منحرف هستند و ديگران  می
شوند و بوی  ام، وارد بهشت نمی سازند، دوزخيانی هستند که من آنها را نديده می را هم منحرف

 ) 2128رسد.(صحيح مسلم شماره  بهشت به مشامشان نمی
پيامبرصلی هللا عليه وسلم فرمودند: بخوريد، بنوشيد، بپوشيد، و به يکديگر صدقه دهيد اما 

 ) 3605ه اسراف نکنيد و تکبر نورزيد.(حديث حسن/ابن ماجه شمار
ی عمرش پر  خواهد روزيش وسيع گردد و بقيه پيامبرصلی هللا عليه وسلم فرمودند: کسی که می

ی (ترک کننده)  ی رحم را بجای آورد. و در روايتی قطع کننده خير و برکت باشد بايد صله
        )2556ـ2557شود. (صحيح مسلم شماره  ی رحم وارد بهشت نمی صله

   ز عيدعيدی يا عيدانه در رو
برای   فاميل ها رواج است که بزرگان  درکشور ما افغانستان در بين مسلمانان وبخصوص بين

ميدهند . اين موضوع سالها به مغزم خطور ميکرد ومطرح ميشد   اوالد ها عيدی ويا عيدانه
که آيا حکم اسالمی در عيدی و عيدانه چه خواهد بود؟ عيدی و عيدانه از لحاظ شرعی جواز 

  ؟  دارد ويا خير
هيئت علمي افتا بر خورد. در  در بخش فتوا اسالمی ،چشمم  به فتوای  در سايت وزين اسالمی

ی را صادر نموده اندو  بر اطفال،   فتوا عيدانه   يا  بر دادن عيدی  علمای اسالم  اين فتوای
  از فهم اسالم جواز دانسته اند:  آنرا

گرفتن و يا به اصطالح شرعي هديه دادن عيدي دادن يا عيدي علمای دار االفتا مينويسند :
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شرع   جايز بوده از لحاظ االضحی   عيد رمضان وعيد سعيد  وگرفتن در ايام عيد فطر يعنی
  اسالمی کدام ممانعتی ندارد .
جزو عادات و عرفهايي است که بين مردم مرسوم بوده و هيچ  زيرا دادن عيدی ويا عيدانه 

  ه انسان بايستي در روز عيد به شادي و سرور بپردازد و صله تضادي با تعاليم اسالم ندارد بلک
   رحم بجاي آورد و نيز هديه دادن از جمله موارد مطلوب در شرع است.

هيچ ايرادي در آن نيست، چراکه عيدي دادن از « هيئت علمي افتا در مورد مينويسند :
جمله عادات و عرف پسنديده ي مردم است، و نيز باعث سرور و شادي مسلمان مي شود حال 

داده است .( يعني  چه شخص بزرگ باشد چه کودک و بلکه امري است که شرع بدان ترغيب 
  هديه دادن مورد پسند شرع است). 

الشيخ عبد  -اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء «شود به : برای معلومات بيشتر مراجعه 
العزيز بن عبد هللا بن باز ... الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ... الشيخ صالح الفوزان ... الشيخ بكر 

  ) .»26/247( » فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء « أبو زيد . 
نان يا اعياد بدعي که اهل بدعت آنها را برگزار مي کنند زيرا اما نه در ساير اعياد غير مسلما

عيدي دادن يا گرفتن در اعياد مشرکان و يا اهل کتاب و يا اعيادي که اهل بدعت ايجاد کرده 
   اند در حقيقت به معناي اعتراف به وجود يا بزرگداشت آن اعياد است.

  هديه عيدانه ميگويند :   علما ء در نوع
) و يا مواد  (پتاقی  هدا مي شود نبايد باعث آزار و اذيت ديگران شود مثال هديه اي که ا 

مورد پسند دين نيست،  ديگران شود، که اين هديه به هيچ صورت  آزار واذايت  موجب  که 
خريداری نمايند ، در حقيقت ضايع کردن و  همچنان دادن پول بر اوالدها که توسط آن پيتا قی 

َم ثََالثً  « نابودي مال است که پيامبر صلي هللا عليه وسلم درباره آن مي فرمايد: ا إِنَّ zَّ َحرَّ
َم ُعقُوق اْلَواِلد َوَوأْد اْلبََنات َوَال َوَهاِت َوَنَهى َعْن ثََالث : قِيَل َوَقاَل َوَكْثَرة  َوَنَهى َعْن ثََالث , َحرَّ

همانا هللا تعالي سه چيز را حرام و از سه چيز نهي کرده : نافرماني »  السَُّؤال َوإَِضاَعة اْلَمال 
زياد  حکمتي را حرام کرده و از قيل و قال (اختالف) و  پدر و زنده به گور کردن دختر و بي

  مسلم)  ، مال نهي کرده است.(   کردن  سوال کردن و ضايع
  :محــاسبه

محاسبه ارزيابى ، قضاوت  ومحاسبه  اعمال  روزانه  ، واينكه  ما بيست وچهار ساعت    
خويش را  به چــه مصروف  ساختيم ، اعمال مثبت ومنفى  ما چه بوده  است  ، انسان را  در 

  كمك  ميكند . »خويش   شناخت  از  «رسيدن به  
با خود  »(فانه  اهون لحسابك غدا  حاسب نفسك قبل ان تحاسب  «  پيغمبر اسالم ميفرمايد : 

محاسبه كن قبل از اينكه  با تو محاسبه  صورت  گيرد  . واين عمل  كار بازپرسى  ومحاسبه  
    ترا اسانتر مى سازد.
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انسان     خود را در اختيار  خودداشته باشد .  »قبضه نفس  «بــراى انسان  مهـم اينست كــه : 
تا توانمدى مهار  ساختن  غرايزنفسى  را بدست   »اسير نفس  «باشد نه  »امير نفس  «بــايد 

   . آرد

  اعمال  مربوط به نيت است 
در همه عبادت  ، نيت مهم   »همه اعمال بستگى  به نيت دارد   »«انما اال عمــــال با لنيات «

است :  نيت را ميتوان   به روح وقلب  عبادت  مشابه ساخت .  بايد هر عبادت  با  نيت وقلب  
الى هللا  انجام يابد.  نيت به قدرى  مهم است ونقش اساسى  در تغيير  وتحول دارد كه حتى  

ن امور  هم ، بمثابه ، عبادت   اگر امور  غير عبادى  را با نيت  صحيح  الهى  انجام دهيم  هما
    ما بحساب خواهد رفت .

  
  پايان
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