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    سعيد افغانی-امين الدين سعيدی داکتر الحاج 
 ٢٠١۶ جون ١٢

  

 خواب روزانه در رمضان
 

ھاى پروردگار  است  كى از نعمتيخواب .  اوستی از نشانه ھایار است ، و نشانه اگ پروردی از نعمت ھایکيخواب 

توان زندگی  وانسان ھميشه  بدان ضرورت دارد ، وبدون خواب نمی. رد يگ ك سوم عمر انسان را در بر مىيً بايكه تقر

ه تمام  مبارک رمضان غرض سپری نمودن روزتواند  در ماه ال در اينجا است که شخص  روزه دار میؤ ولی س.کرد

 يا  خواب طول روز از اجر روزه نمی گاھد  ؟آراند؟ وذ بخواب بگروز خويش را

کدام )  نفلیۀ فرضی باشد ويا روزۀچه در روز(در جواب بايد گفت که دين مقدس اسالم در مورد خواب در طول روز  

دن يرا خوابيز روزه مکروه است، یدن در اثناياد خوابيزشرعی نمی بيند ، ولی برخی علماء بدين عقيده اند که   ممانعت

لت ي در ماه مبارک رمضان که فضً شود، خصوصایشتر مي از فرصت عبادت بی وۀموجب فوت وقت و مانع از استفاد

 ۀ، لذا برای يک  روزه دار شايسته وبھتر آنست که از فضيلت اين ماه  استفادگردد یاعمال و عبادت در آن مضاعف م

ن و نماز خواندن و اعتکاف و ذکر و استغفار أ ھمچون قرائت قرآن عظيم الشیبيشتر ببرد ، ودر حد توان مشغول عبادات

 .باشد

مانا يومن قام رمضان إ« :رة رضی هللا عنه  در مورد فضيلت ماه مبارک رمضان آمده است ياز ابو ھر در حديثی  

، درماه رمضان به عبادت د كسب اجر  وپاداش يمان  واميكسى كه از روى ا(    » واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه

  ) .  او بخشوده  مى شود ۀگذشت)   ۀريصغ(ورد ،  گناھان  آ یجاه را ب) نماز ، تروايح وساير نوافل(مشغول شود 

ه تواند  در طول  روز غرض رفع خستگی خواب نمايد ، ولی روزه دار بايد  حتی االمکان کوشش ب  روزه دار میًاءبن

پروردگار با عظمت برای ما توفيق نصيب نمايد تا ازفيض بيشتر ماه . نمايدعبادت  بيشتر رد  ، تا در اين ماه آعمل  

  امين  يا رب العالمين. رديم   گمبارک رمضان  مستفيد 

 

 

 

 
 


