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مسايل ايدولوژيک

الحاج داکتر امين الدين سعيدی
 ٠٩اگست ٢٠١٣

رمضـان الـمبـارك
بسم ﷲ الرحمن الرحيم
يا ايھا الـذين آمنو ا كتب عـليـكم الصـيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلـكم تتقـــــــون  ) .البقره ( ١٨٣ :
چھارده قرن قبل پيامبر اسالم حضرت محمد صلى ﷲ عليه وسلم اعالم داشت:
» صــــو مــــــوا تصحــــــوا  ) « ...روزه بگيريد تا صحتمند شويد «.
پيغمبر اسالم فرموده است :
» معده محل ھر درد است  :از پر خورى وخوردن غذای نا مناسب جلو گيرى كنيد .اين عمل شما شفا ء
بخش ھمه درد ھا وامراض بشمار ميرود«.
طبق روايات تاريخی روزه نه تنھا در بشريت مروج ومعمول است  ،بلكه علماى حيوان شناسى بر
اين عقيده اند كه  :حتى حيوانات ھم از روى غريزه خدادادگى برخى از اوقات روزه ميگيرند  .از جمله
حيوانات درنده از قبيل شير وپلنگ وببر  ،علماء ميگويند كه اين حيوانات در ھفته يك روز از خوردن ھر
گـــونه غذا خود دارى مينمايند.
روزه وصحــــت :
طب بشرى امروز بعد از چھادره قرن متوجه شد كه روزه بسيارى از امراض را تداوى ومعالجه مينمايد ،
بدين اساس در بسيارى از كشور ھا آغاز به تأسيس كلينك ھاى روزه دارى نموده اند.
روزه نه تنھا بر روح و روان واخالق انسان تاثير ميگذارد بلكه موجب زيبايى جسمى انسان ھم ميگردد.
طب قديم ھم در زيادتر از اوقات مريضان خويش را از پر خورى منع نموده وبه اين امر معتقد بود
كه تقليل در پر خورى مانع دفع بسيارى از امراض در وجود انسان ميگردد.
طب جديد ھم بر اين امر معتقد است كه امساك وروزه در جلوگيرى بسيارى از امراض مؤثر است
صرف نام آنرا ) رژيم غذاٮى گذاشتند ( كه ما مسلمانان آنرا به روزه مسمى نموده ايم .دوكتوران روزه را
يكى از بھترين عوامل صحتمندى بشرى شمرده اند .
پرفيسور د وكتور پوشر دانشمند فـرانسوى مى گـويــــد :
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) روزه بھترين وسيله براى صحت وسالمتى وجود انسان بشمار ميرود ( روزه براى صحت انسان است ،
روزه بـراى استراحت معــده  ،روده ومنظم كـــــردن تر شحات معدوى

ودر نھايت براى منظم ساختن

ھاضمه مفيد ومــــــــؤثر ميباشد.
روزه معالجه وتداوى است كـــــه از آن فقير وسر مايه دار بطـــور مساويانـــــه ميتواند استفاده
بعمل آرد.
داكتر الكسيس كارل ميگويد :
)با روزه گرفتن قند در جگر مى ريزد وچربيھايى كه در زير پوست ذخيره شده اند  ،پروتين ھاى عضالت
وغدد  ،و سلولھاى كيسه صفرا  ،آزاد شده به مصرف تغذيه ميرسند ( .
داكتر ژان فروموزان :
) معالجه با روزه را به شتشوى احشا ء تعبير نموده و ميگويد  :در آغاز روزه  ،زبان انسان كمى سنگين
وبو دار است  ...كه بعد از سه  ،چھار روز بوى زبان بر طرف ميگردد  .اسيد اوريك ادرار كاھش مى يابد ،
ودر نتيجه براى انسان روزه دار احساس سبكى وخوشى خارق العاده رخ ميدھد وھمه وجود انسان بسوى
استراحت ميرود (
داكتر تو مانيانس  :ميگويد :
» فـايده بزرگ كم خورى وپرھيز ازصرف غذاھا  ،در يك مدت كوتاه  ،آن است كه  ،چون معده در
طول مدت يازده ماه مرتب پر از غذا بوده ودر مدت يك ماه روزه دارى مواد غذاى شكم خود را دفع ميكند
وھمين طور ) كيسه صفرا ( كـه براى حل وھضم غذا مجبور است كه مواد صفراى خود را مصرف كند ،
در مدت سى روز تـر شحات صفراوى را صرف در حل وھضم

غذاى باقى مانده وجمع شده در معده

بمصرف ميرسند .جھاز ھاضمه بدن در نتيجه كم خورى استراحت نموده ،وبه رفع خستگى مى پردازد .
روزه يعنى كم خوردن وكم نوشيدن در مدت معينى از سال است وايـن بھترين راه براى سالمتى وجود
انسان بشمار ميرود  .ھم طب قديم و ھم طب جديد بر اھميت اين امر صحه گذاشته است .
روزه براى تداوى امراض جھاز ھاضمه  ،كليه  ،كبد ) كيسه صفرا( كـه بسيارى از امراض اين بخش را
حتى با دوا ھا نميتوان معالجه كرد  ،ميتوان آنرا به روزه تداوى ومعالجه نمود .
روزه بھترين معالجه وتداوى بـراى امــراض سو ء ھــاضمه بوده  ،مــرض مخصوص كبد ) كيسه صفرا (
كه موجب » ير قان«

) زردى ( ميگردد بھترين معالجه آن ھمين روزه است بخاطر اينكه

اين مرض

زيادتر از اوقات به واسطه فعاليت بيش از حد كبد بوجود مى ايد وموجب خستگى كبد گرديده كه بــــــه اثر آن
كيسه صفر ا از فعاليت مى افتد ونمى تواند صفرا ء را از خون بگيرد « .
 -۵داكتر گوئــل پا ميگويد :
تعدادى زيادى از امراض روده كـــــه به اثر تخمير غذا در روده ھا بوجود مى ايد نه به اثر دوا بلكه به اثر
روزه بر طرف ميگردد.
 - ۶داكتر الكسى سوفـــورين ميگويـــد :
جسم در ھنگام روزه به جاى غذا از مواد داخلى استفاده كرده وآنرا به مصرف ميرساند  .كه در
نتيجه آن مواد فاضله وعفونى كه در جسم تجمع ميكند وبحيث ريشه وخميره بيمــارى مبدل ميگردد ،با
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گرفتن روزه از بين رفته  ،وروزه عامل ريشه كن شدن تعدادى زيادى از امراض بشمار ميرود .دكترالكسى
سوفورين ميگويد  :بايد انسان جسم خود را با روزه از داخل پاك ونظيف كرداند« .
 -٧داكتر كــارلــــــو معتقــــد است :
ھر انسان بايد درظرف يك سال مدتى از خوردن غذا زياد جلو گيرى كند .زيرا تدوام روزمره غذا موجب
تكثر وتولد ودر نھايت موجب رشد ميكروب ھا در وجود انسان ميگردد .كه بــا احتياط وكم خـــــورى
ميكروب ھا در وجود انسان رو به ضعف وتقليل ميروند  .وبھترين معالجه در دفــع ميكروب ھا در وجود انسان
ھمان روزه است كه دين اسالم براى سالمتى وجود انسان واجب گردانيده است «.
 - ٨داكتر رو  :ميگويد :
حتى بسيارى از امراض سفليس را تنھا ميتوان با روزه وا مساك تداوى كرد« .
 » - ٩بنديك « عالم فيزيو لوژيست ميگويد :
»يك دوره روزه سى ويك روز است ...در اين مدت در تر كيب خون ھيچ نوع اختالطى به ھم نرسيده وآن
نورى كه در برخى از روزه داران مالحظه ميشود  ،وآن حالت جوانى ونشاط كه براى روزه داران رخ
ميدھد عامل ھمه آن روزه است « .
 » - ١٠اوتو بو خنگر » يكتن از محققان مشھور جھان در عر صه طب ميگويد :
» اكثر امراض حاد ومزمن را ميتوان با وسيله روزه بھبود بخشيد ويا حد اقل از شدت آن كاست  » .وى
ميگويد  :در ھنگام روزه جسم انسان ھمه مواد فاضله را جمع اورى نموده وبه احراق آن مي پردازد ،
نيروھاى نو ساز بدن به ھنگام روزه فعال مى گردند وبـــــــه تصفيه وتر ميم بافتھاى بـــــــدن مى پردازد .
مـدت پنجاه سال كه از تاسيس » كلينك اوتو بو خنگر « سپرى ميشود بيشتر از پنجاه ھزار انسان در اين
مـركز صحـى تنھا با روزه تداوى ومعالجه گرديده اند : .
 - ١١داكتر » عبد العزيز اسماعيل پاشا « دانشمند مشھور مصری
در حاالتی ذيل براى معالجه از روزه استفاده نموده است :
الف  :در مورد اضطرابات مزمن امعاء ھنگامى كه مقرون با تخمير مواد زال ليه ومواد نشائسته ٮى باشد .در
ايــن موقـع روزه  ،مخصوصﭑ از جھت نيا شاميدن آب ميان دو خوراك وايجاد فاصله طوالنى نوبت ھاى غذا ،
عالج قطعى است واين خصوصيت در مورد ماه مبارك رمضان صدق كامل دارد.
ب  :ھنگام زياد شدن وزن كه به اثر پر خورى وتقليل حركت بـــو جود مى آيد  ،روزه بـــا رعايت اعتدال در
غذا  ،افطار واكتفا ء به آب ھنگام سحر نسبت به ھر معالجه مفيد تر وموثر تر است .
ج  :جلوگيرى از مــــــرض شكر .د  :جــــلوگيرى از فشار خــــون .
ه  :جلوگيرى از ا لتھاب حاد ومزمن كليه ھا كه مقرون با ترشح وتورم باشد.
و  :جلو گيرى از امراض قلب كه توام با تورم باشد.
ز  :جلــوگيرى از التھاب ھا مزمن مفاصل  ،بخصوص كه توام با امراض چاقى باشد كه اغلبﭑ در بين زنان
در سنين چھل سالگى بوجود مى ايد .
تجارب نشان داده است كه با گرفتن روزه در جات اين مرض نسبت به ساير معالجه ھاى برقى  ،خونى
واستعمال دوا ھا  ،واستعمال تخنيك ھاى پيشرفته طب جديد  ،در وجود انسان تقليل وتخفيف مى يابد .
 - ١٢داكتر كارلـــو :
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ميگويد  :چون تعدا د امــراض بيشتر گـــرديده است مجبور ھستم ھمه انسان ھـا) اعـم از فقير وغنى ( را از
تداوى ومعالجه كه آنرا پيامبر اسالم در جزيرة ا لعرب تشريع نموده وبنام روزه آنرا مسمى ساخته است ،
باخبر سازم .
معـــالجه امـــــراض چشم :
 - ١٣داكتر آندر پاسك معتقد است :
در صورتيكه انسان  ،پرابلم ھا و ناراحتيھاى وخيم در چشم ( از جمله ورم ھا  ،ورم شبكيه  ،ورم بافت
ملتحمه  ،آب مرواريد وآب سبز در چشم ) مبتال باشد  .حتمﭑ بايد روزه گيرد .
 - ١۴داكتر » آلن مويل « ميگويد :
روزه داراى چھار فايده اساسى است :
١

 -مانع تجمع مواد سمى در بدن انسان ميگردد .

 -٢روزه باعث ميگردد كه جھاز ھاضمه بدن استراحت نسبى يابد .
 - ٣به وسيله روزه بدن انرژى خود را صرف دفع سموم در بدن مينمايد.
 ۴نيروى حياتى در بدن انسان تحريك يافته وموجب تقليل مواد فاضله در بدن ميگردد.فــوايــد طبى روزه :
اگر نظريات اطبا ء را در مورد فوايد یروزه بصورت كل جمعبندى نماييم  ،فوايد روزه را از ناحيه طبى
بطور ذيل ميتوان چنين خالصه وفورمولبندى نمود :
 - ١جلوگيرى از اختالل ومزمن شدن

روده ھا وبخصوص در ھنگامى كــــه فر مانتاسيون وتخميرات معده

وروده  ،مريض را دچار درد ھاى شديد مى سازد.
 -٢جلوگيرى از چاقى كه معموآل ناشى از پر خورى ميشود.
 -٣جلوگيرى از فشار خون .
 - ۴جلوگيرى از امراض شكر و قند .
 - ۵تداوى ومعالجه امــــراض چشم ) از جمله ورم ھـــــا  ،ورم شبكيه  ،ورم بافت ملتحمه  ،آب مرواريد
وآب سبز در چشم (
 -۶جلو گيرى از امراض قلب كه توام با تورم باشد.
 - ٧جلوگيرى از التھاب ھا ى مزمن مفاصل  ،بخصوص كه توام با امراض چاقى باشد.
 -٨تداوى اكثر امراض حاد ومزمن.
٩

 -تداوى امراض جھاز ھاضمه  ،كليه  ،كبد )كيسه صفرأ(

 - ١٠معالجه وتـــــــداوى امــــراض سو ء ھـــاضمه  ،مـرض مخصوص كبد ( كيسه صفرأ ) كــــه موجب
» ير قان« ) زردى( ميگردد.
 -١١پاكى نفس وتقليل جرايم .
بر اساس تحقيقات بعمل آمده علما بدين باور ان که  :امار جـــرايم  ،قتل وقتال ونزاع ھا در ماه مبارك
رمضان در كشور ھاى اسالمى به قوس نزولى خود ميرسد.
فضيلت ماه مبارك رمضان
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از ابو ھريرة رضی ﷲ عنه روايت است كه پيامبر صلى ﷲ عليه وسلم فرمود  »:من صام رمضان إيمانﭑ
واحتسابﭑ غفرله ما تقدم من ذنبه « ) كسى كه از روى ايمان واميد كسب اجر وپاداش  ،ماه رمضان را روزه
بگيرد گناھان ) صغيره ( گذشته او بخشوده مى شود ( .

ماه مبارك رمضان داراى فضايلى است كه به برخى آن اشاره مى شود :
اول :
خود ماه مبارك رمضان :
ماه رمضان ماھى است  ،كه روزه گرفتن در اين ماه بر مسلمانان فرض گرديده است.
دوم :
موجوديت ليلة القدر در اين ماه كه بركت وخير اين شب  ،بھتر وبيشتر از ھزار ماه است .
سوم :
نزول صحف وكتب آسمانى :
مطابق به روايات دينى ،

صحف ابراھيم در اوايل ماه مبارك رمضان تـورات درششم مـــاه رمضــان انجيل

در سيزدھم مــاه رمضان زبــور داود عليه السالم در ھژدھم ماه رمضان  ۵وقــرآن عظيم الشان در  ٢٣مـــاه
رمضان بطور مجموعى به بيت المعمور وبعدٱ در بيست و سه سال بر پيامبر اسالم حضرت محمد صلی ﷲ
عليه والسالم نازل يافته است .
چھارم :
مطابق به روايات دينى وشواھد تـــاريخى  :اولين فيصله ميان حق وباطل ) غزوه بدر ( ھم در مــاه مبارك
رمضان صورت گرفته است  .و قرآن عظيم الشان اين غزوه را بنام » يوم الفرقان « مسمى نموده است .
ھمچنان مــطابق بــه بـــرخى از روايات تاريخى  :ميگويندكه فتح مكه ھم در مــاه مبارك رمضان صورت
پذيرفته است .
حفظ وصيانت مـا ه رمضان
در ماه مبارك رمضان دو نوع حفظ ودوصيانت در برابر انسان بوجود مى ايد :
 ١حفظ انسان از وسوسه ھاى شيطان ٢حفظ انسان از گرفتارى ھاى عذاب الھىخــوشحالى ھـــاى مــاه مبا رك رمضان :
روزه دار در ماه رمضان دارايى دو خوشحالى در يك روز ميباشد :
 -1وقتيكه روزه دار روزه خويش را افطار ميكند.
 -2دومين خوشحالى مالقات با ذات پرورد گار در روزه قيامت است .
در حــــديث شريف آمده است :
» كسيكه با ايمان واحتساب ) نيت كسب ثواب ( روزه گيرد  ،تمام گناھان را كه قبآل مرتكب گرديده باشد ،
بخشيده ميشود«) رواى حديث بخارى ومسلم (
كلـمـــه رمـضان :
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رمضان ماھى است كه بشويد  ،ھم بسوزد  .بشويد به آب توبه دل ھا ى مجرمان را  ،بسوزد به آتشى گرسنگى
تن ھا بندگان را ،
رمضان در لغت از ) رمضا ( به معناى شدت حرارت ويا به معناى سنگ گرم وداغى گرفته شده است وايـــن
بدين معناى كه اگر اين سنگ داغ را به ھر چه بگذارند آنرا بسوزند .
ويــــا ھم رمضان از » رمض « گرفته شده است كه به معناى باران است كه بر ھر چه برسد  ،آن را بشويد
.
واقعﭑ اين كلمه از دقت ولطافت خــاصى برخـــوردار است  ،چون در اين ماه گناھان انسان بخشيده مـى شود
 ،بنﭑ بر مسلمانان است تا به ضميمه مـــاه رمضان ھميشه كلمه مبارك را اضافــــه نمايد  ،وھميشه آنرا بنام
» ماه مبارك رمضان « ياد نمايند .پيامبر اكرم صلی ﷲ عليه وسلم مى فر مايد  » :إنما سمى الر مضان النه
يرمض الذ ونوب ؛ ماه رمضان به اين نام مسمى شده بخاطر آنكه گناھان را مى سوزا ند .پيغمبر صلى ﷲ عليه
وسلم در جاى ديگرى ميفرمايد :
» ارمض ﷲ فيه ذنوب المؤ منين وغفور ﷲ لھم « » ماه رمضان ماه است كه آن گناھان مؤمنان پاك
وشسته ميشود وخداوند ) ج( ايشان را مى بخشد .ماه رمضان از جمله يكى از ما ه ھاى است كه نامش در
قرآن ذكر يافته است .اين ماه در روايات وفر ھنگ اسالمى بخشى از بر نامه ريزى الھى براى تر بيت بشرى
تلقى مى شود  ،كه از بر كت آن ھر سال تحولى فكرى  ،وفر ھنگى در جامعه اسالمى پديد مى آيد .ھمچنان در
روايات اسالمى  ،ماه مبارك رمضان  ،ماه خدا وميھمانى امت پيامبر اكرم ( ص) خوانده شده است وخداوند
متعال در اين ماه در نھايت كرامت ومھر بانى پذيرايى مى كند ؛ پيامبر اسالم مى فر مايد :

« ماه رجب ماه

خدا  ،ماه شعبان ماه من وماه رمضان ماه امت من است  ،ھر كس كه در اين ماه روزه بگيرد بر خدا ست كه
گناھا ن شان را ببخشد »
معناى لـــــغــــــوى روزه :
روزه يا » صوم« » يا صيام « به معناى باز داشتن وخود دارى كردن از چيزى را گويند .
ودر اصطالح شريعت منظور از صوم آنست كه شخص از صبح صادق طلوع فجر دوم تا غروب افتاب
خود را از مفطرات يعنى آنچه مورد ا شتھاى 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 تماليات وھوس
ھاى جسم است  .زيرا روزه قدرت ھوس ھاى بدن را تقليل ميدھد وانسان را از بسيارى تمايالت نفسانى
كه اليق مقام انسان نيست باز ميدارد  .وبدينترتيب روزه روح انسان را تقويت ميكند .
حـكم فــرضيت روزه :
بر اساس حكـم الھى  » :يا ايھا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين مـن قبلكم «» اى كسانيكه
ايمان اورده ايد روزه برشما فرض گــردانيده شده  ،چنانكه فرض كرده شده بر كسانيكه پيش شما بودند) «.
سوره بقره  :آيه متبركه  ( ١٨٣ -وھم حـــــــــديث مبارك :
» بنى االسالم على خمس شھادة أن ال اله إال ﷲ وأ ن محمد ٱ رسول ﷲ واقام الصالة وإيتا ء الزكاة والحج
وصوم رمضان «» اسالم بر پنچ چيزى بنا گرديده است  ،اقرار بر اينكه ال ئق پرستش وعبادت ھيچكس بجز
ذات ﷲ تبارك وتعالى نيست وحضرت محمد صلى ﷲ عليه وسلم فر ستاده خداوند (ج) است بر پا كردن نماز
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 ،دادن زكات وحج بيت ﷲ شريف وروزه ماه مبارك رمضان «) صحيح مسلم  ) ، ( ١/۴۵-٢٠-١۶ :صحيح امام
بخاري (١/۴٩/٨ :
ھمچنان اجماع امت بر اينست كه روزه ماه رمضان فرض ويكى از اركان اسالم وضروريات دين است وكسي
كه فرضيت آن را انكار كند كافر ومرتد است  ) .فقه السنه (١/٣۶۶ :
حكـــم وحكمت فـرضيت روزه :
روزه از قديم الزمان بين انسانھا مروج بوده  ،اگر ادبيات وقصص مصريان قديم  ،چينى ھا  ،يو نانى ھا را
مورد مطالعه قرار دھيم در خواھيم يافت كه روزه با تفاوت ھاى روزه فعلى مسلمانان وجود داشته در آن زمان
روزه ھاى يك روزه يك ھفته اى ويا روزه كه روزه داران ازخوردن برخى از خـــــوراك باب ھــا ممنوع
بودند از جمله خوردن گوشت ويا غيره ما كوالت  ،طوريكه مظاھر اين روزه را ميتوان امروز ھم در كشور
ھاى اروپايى وبـــرخى از كشور ھاى اسيايى و پيروان ساير مذاھب از جمله در مذھب كاتوليك ھا
وپروتستانت ھا مشاھده كرد.
روزه وحكم قطعى روزه براى مسلمانان بروز دوم ماه شعبان سال دوم ھجرت توسط اين آيه مباركه براى
مسلمانان ابالغ گـــرديد.
» شھر رمضان الذى انـــــزل فيه القرآن ھدى للناس وبينت من الھدى والفرقان «) ماه رمضان ماه ا ست كه در
آن قرآن نازل شده كه رھنمايى مردم است ودالئل ھدايت وتميز بين حق وباطل مى باشد(.
پروردګار با عظمت ما امر فــرمود  »:فمن شھد منكم الشھر فليصمه « ) ،ھر كه از شما آنرا بيابد روزه اين
ماه را بگيرد.
قرآن مجيد شھادت ميدھد كه روزه در تمام آديان آسمانى فرض بوده ودر نظام عبادت ھر امتى حيثيت بخش
الزمى را داشته است » كما كتب على الذين من قبلكم «) بقره  )( ١٨٣طوريكه فرض گردانيده شده بود بر
كسانى كه پيش از شما بودند( .
پيامبر اسالم ميفر مايد  » :اگر شخصى بدون عذر شرعى ومرض  ،يك روزه را ترك كند اگر تمام عمر
روزه بگيرد با زھم تالفى آن را نميتوان كرد )« .رواى حديث احمد  ،تر مذى  ،ابوداود (.
زمانيكه حضرت محمد صلی ﷲ عليه وسلم به مد ينه منوره ھجرت كرد،مالحظه كردكه در آن ديار
برخى از مردمان در روز عاشورا روزه ميگرفتند  ،مسلمانان با آنحضرت (ص) مراجعه نموده ودر مورد
خواستار ھدايت گرديدند  ،انحضرت صلی ﷲ عليه وسلم خود روزه گرفت وبه پيروان خويش امر كرد تا
روزه بگيرند.
در صحيح بخارى از ابن عمر ) رض ( نقل شده است  » :صام النبى ) ص( عاشورا ء وامر
بصيامه فلما فرض رمضان ترك « ونيز در صحيح بخارى از عايشه )رض ( نقل شده است كه :
» رسول خدا به روزه روز عاشورا امر كرد تا ھنگامى كه روزه ماه رمضان واجب شد  .آنگاه
فرمود  « :ھر كس مى خواھد روز عاشورا را روزه بگيرد وھر كسى مى خواھد افطار كند « .شخص
حضرت محمدصلی ھااله عليه وسلم قبل از فرضيت ماه مبارك رمضان  ،روزه ميگرفت  .وبه اين عبادت
آشنايى داشت .
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پيامبر اكرم محمد صلی ﷲ عليه وسلم فرموده اند » :اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وفى
روايه فتحت ابواب الجنة وغلقت ابواب جھنم وسلسلت الشياطين وفى رواية فتحت ابواب الرحمة «) چون ماه
مبارك رمضان داخل شود  ،در ھاى آسمان كشاده شود  .در روايت ديگرى آمده است كه در ھاى بھشت
كشوده مى شود ودر ھاى دوزخ بسته وشياطين در زنجير كرده مى شوند ودر روايتى آمده است كه در
ھاى رحمت باز مى شود( .
ھــــــــــدف روزه :
ھدف واقعى روزه متقى شدن انسان است  » .لعلكم تتقون « تقو ى گوھر اخالق است  ،كه از محبت الھى  ،از
ايمان بـــــــه ﷲ )ج ( درك صفات رحمت  ،كـــرم  ،فضل وخـــوف خداوند )ج( بـــوجود مى آيد.
روزه حـقـيـقى :
روزه حقيقى روزه اى است كه انسان با تمام احساس وشعور كامل به ادا ى آن اقدام نمايد .واز تمام
مكروھاتى كــــه روزه را بى روح وبى مفھوم مى سازد از آن جلو گيرى بعمل آرد.
پيامبر اسالم ميفر مايد  »:وقتى كه انسان روزه مى گيرد الزم است كه گوش ھا  ،چشم ھا  ،زبان  ،دست ھا
وتمام اعضاى بدن خود را از كار ھاى نا پسند يده باز دارد « .
وقت فر ضيت ماه مبارك رمضان :
خداوند پاك در سوره بقره ) آيات  ( ١٨۵ - ١٨٣ميفر مايد :
» يا يھا الذين امنوا كتب 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 ﷲ بكم اليسر وال يريد بكم العسر « ..
) اى مــــــؤ منان ! روزه بر شما فر ض گرديــده چنانچه بر كسانيكه پيش از شما بـــودن فرض گــــرديده بود
تا پر ھيز كار شويد وخلعت تقوى را در بر كنيد  ،روزه در روزه ھاى شمرده

شده واندك بر شما فرض

گردانيده شده  ،پس ھر كدام از شما كه مريض ويا در سفر باشد برايش رواست كه روزه را بخورد وقضاٮى
آنرا در روز ھــاى ديگر بياورد وبر كسانيكه به مشقت زياد از عھده آن مــــى بر آيند فديه است به اندازه
خوراك يك روزه يك مسكين  ،وھر كه بـه خوشى ورضاى خود در فديه افزودى به عمل آرد وبيش از يك نفر
مسكين را سير سازد برايش بھتر است روزه  ،گرفتن تان براى شما بھتر است اگر ميدانيد .

ماه

رمضان ما ھيست كه در آن قرآن نازل شده كه براى مردم وسيله ھدايت وداليل روشن از رھنمايى
ووسيله امتياز حق از باطل است  .پس ھر كه حاضر آن ماه باشد وآنرا در يابد آنرا بگيرد وھر كه مريض
ويا در سفر باشد برايش رواست كه آنرا نگيرد وقضائى آنرا در روزھاى ديگرى بياورد وشماره روزھاى
فوت شده را تكميل كند.خداوند خواھان آسانى وسھولت بر شما ست واراده عسرت ودشوارى بر شما را
ندارد  ،وبراينكه شما  ،شمار آنرا تكميل كنيد وبراى اينكه خداى خود را به بزرگى ياد كنيد شما را
رھنمونى كرده وباشد كه شما با سپاس وشكر گزار ومنت بار خداى خود باشيد (.
روزه وقت فرض ميگردد زمانيكه تاكيد به رويت ھالل ماه مبارك رمضان صورت بپذيرد .بدين اساس دين
اسالم بر مسلمانان واجب گردانيده است تا به تاريخ )  ٢٩شعبان ( براى ديدن ھالل ماه رمضان اھتمام بخرچ
دھد.
 -١رويت ماه مبارك رمضان بايد توسط دونفرمسلمان ) خواه مرد باشد يا زن ( عا قل  ،بالغ وعادل تصديق
گردد.
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 - ٢اگررويت ماه مبارك توسط عده زياى از مردم تصديق گردد  ،در اين صورت شرط عا دل بودن از بين
ميرود.
- ٣در صورتيكه آسمان ابر آلود باشد بنﭑ با تكميل  ٣٠روز از ماه شعبان فرضيت روزه حتمى
ميگردد.زمانيكه رويت ماه مبارك رمضان بعمل آمد بر مسلمانا ن الزم است تا خود روزه گيرند وخبر آنرا
بين ھمه مسلمانان بخش نمايند .اگر رويت ماه مبارك رمضان در يكى از كشور ھا صورت گيرد بر ساير
مسلمانان است كه به مجرد وصــول خبر  ،روزه بگيرند .
پيامبر اسالم حضرت محمد مصطفى صلی ﷲ عليه وسلم فرموده است :
» صومو ا لرؤيته وأفطر لرويته  ،فإن غمي عليكم الشھر فعدوا ثالثين « » ھالل را ديده روزه گيريد وھالل را
ديده روزه را پايان دھيد واگر در )  (٢٩شعبان ھالل ديده نشد پس حساب شعبان را )  ( ٣٠پوره نمائيد «
) بخارى ( ۴/١١٩/١٩٠٩ :
دعاى ديدن مـــــاه :
پيامبر صلى ﷲ عليه وسلم وقتى ماه نو را مشاھد ه ميگرد ند  ،چنين دعا ميخواندند» .اللھم أھله علينا باالمن
وااليمان والسالمة واالسالم  ،ربى وربك ﷲ ھالل رشد وخير « خدايا ! طلوع مھتاب را بر ما ھمراه آرامش
وايمان  ،سالمتى واسالم بگردان  .اى مھتاب ! خداى من وخداى تو ﷲ واحد است  .آرزومندم اين ماھتاب
ھدايت وخير باشد.

اقســــــام روزه  :فـــــــرض  :روزه فرض در تمام سال فقط روزه گرفتن ماه مبارك

رمضان بر مسلمانان فرض است .
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 ھمان روز ضرور ميباشد  .اما اگر روزه را معين نكرده بود ھر وقت كه بخواھد ميتواند
روزه بگيرد  .اما تاخيرآن بدون دليل الزم نيست.
سنــــــت :
روزه ھايى است كه پيامبر اسالم گرفته باشد و مسلمانان را به گرفتن آن تر غيب نموده باشد.
از جمله  - :روزه  ،روز نھم ودھم محرم بطور مسلسل - .روزه  ،يوم عرفه يعنى نھم ذو الحجة الحرام -
روزه  ،ايام بيض  :يعنى روزه گرفتن در روزھاى)  ، ١۴ ، ١٣و  ( ١۵ھر ماه.
نــــفـــــل :
روزه نفلى  ،روزه غير از روزه ء ھاى فرض  ،واجب ومسنون  ،را روزه نفلى ميگويند كه روزه گرفتن در
آن مستحب است از جمله  ) :شش روز روزه ء گرفتن در ماه شوال المكرم  ،روزه كرفتن روز ھاى دوشنبه
وپنچشنبه  ،روزه گرفتن ھشت روز در دھه اول ذو الحجة (
 - ١شش روز شوال :
از ابو ايوب انصاري ) رض ( روايت است كه  :پيامبر صلى ﷲ عليه وسلم فرمود :
» من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الد ھر « » كسي كه ماه مضان وبدنبال آن شش روزه
از ماه شوال را روزه بگيرد مانند اينست كه يك سال كامل را روزه گرفته باشد «
) صحيح سنن ابو داود  )، ( ٢١٢۵ :صحيح مسلم  ) ، (٢/٨٢٢/١١۶۴ :سنن الترمذى ، ( ٢/١٢٩/٧۵۶ :
)سنن ابن ماجه ( ١/۵۴٧/١٧١۶ :
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٢و ٣روز عرفه براى غير حاجي وروز عاشورا وروز قبل ازآن :
از ابو قتادة روايت است  » :سئل رسول ﷲ )ص( عن صوم يوم عرف ؟ فقال  :يكفر السنة الماضية
والباقية  ،وسئل عن صوم يوم عاشورا ء  ،فقال يكفر السنة الماضية

«» از پيامبر)ص(در باره روزه روز

عرفه سؤال شد فــرمود  :گناھان سال گذشته وسال جاري را از بين مى برد ودر باره روزه روز عاشورا از
او سؤال شد فرمود  :گناھان سال گذشته را از بين مى برد «
) صحيح مسلم ( ٢/٨١٨/١١۶٢ :از ام الفضل بنت حارث روايت است  »:أن نسا تماروا عند ھا يوم عرفة فى
صيام رسول ﷲ )ص( فقال بعضھم  :ھو صائم  ،وقال بعضھم  :ليس بصائم  ،فارسلت إليه بقدح لبن وھو واقف
على بعيره بعرفة فشربه« » مردم در روز عارفه در باره روزه بودن پيامبر صلى ﷲ عليه وسلم نزد من
بحث وجدال كردند  .بعضى از آنھا گفتند  :او روزه است وبعضى ديگر گفتند روزه نيست  .من ظرفى از شير
را برايش فرستادم  ،ايشان در حالى كه روى شترش در عرفه ايستاد بود آن را نوشيد « ).
)صحيح امام بخارى  ،فتح البارى ، ۴/٢٣۶/١٩٨٨ :صحيح مسلم  ، ٢/٧٩١/١١٢٣ :سنن ابود داود ( ابن
المعبود ( ٧/١٠۶/٢۴٢۴ :
از ابو غطفان بن طريف مري روايت است  :از ابن عباس )رض ( شنيدم كه مى گفت  » :حين صام رسول ﷲ
)ص( يوم عاشورا ء وأمر بصيامه  ،فقال يا رسول ﷲ إنه يوم تعظمه اليھود والنصارى فقال رسول ﷲ
(ص)  :فإ ذا كان العام المقبل إن شا ء ﷲ صمنا اليوم التاسع  .فقال  :فلم يأت العام المقبل  ،حتى توفى
رسول ﷲ )ص(« )وقتى پيامبر صلى ﷲ عليه وسلم روز عاشورا را روزه گرفت وبه روزه گرفتن آن دستور
داد  ،مردم گفتند اي رسول خدا عاشورا روزي است كه يھود ونصارى آن را بزرگ مى دارند .
پيامبر یص ل ﷲ عليه وسلم فرمود :
سال بعد انشا ء ﷲ روز نھم را ھم روزه مى گيريم .ابن عباس گفت  :قبل از آنكه روز نھم سال بعد بيايد
پيامبر صلى ﷲ عليه وسلم فوت كرد ).صحيح سنن ابو داود ) ، ( ٢١٣۶ :صحيح مسلم ( ٢/٧٩٧/١١٣۴ :
 -۴گرفتن روزه در مــــاه محــرم :
از ابو ھريرة )رض ( روايت است كه پيامبر صلى ﷲ عليه وسلم فرمود  » :افضل الصيام بعد الرمضان شھر
ﷲ المحرم ،افضل الصالة بعد الفريضة صالة الليل« » بھترين روزه بعد از ماه رمضان روزه ماه محرم
وبھترين نماز بعد از نماز ھاي فرض نماز شب است «.
-۵اكثر روز ھاي ماه شعبان :
از عايشه )رض(روايت است  » :ما رأيت رسول ﷲ )ص( استكمل صيام شھر قط إال شھر رمضان  ،وما رأ
يته فى شھر أكثر منه صيامﭑ فى شعبان « ) پيامبر صلى ﷲ عليه وسلم را نديدم كه ماھى را كامل روزه
بگيرد  ،مگر ماه رمضان و او را نديدم كه در ھيچ يك از ما ه ھا به اندازه ماه شعبان روزه بگيرد
»«)صحيح امام مسلم  ) ، (۴/٢١٣/١٩۶٩ :صحيح امام مسلم ) ، ( ٨١٠/١٧۵/ - ١١۵۶ :سنن ابو داد :
( ٧/٩٩/٢۴١٧
 -۶روز ھاى دوشنبه وپنجشنبه :
از اسامه بن زيد روايت است  » :إن نبي ﷲ )ص( كان يصوم يو االثنين والخميس  ،وسئل عن ذلك فقال :
إن اعمال العباد تعرض يوم االثين والخميس «» پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم روز دوشنبه وپنج شنبه را روزه
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مى گرفت  .در باره از او سؤال شد  ،فرمود  :اعمال بندگان در اين دو روز) پيش خدا (عرضه ميشود » ( .
صحيح سنن ابو داود  ، ) ٢١٢٨ :پيغمبر اسالم در سفر وحضر در روز ھاى بيض (  ، ١۵ ، ١۴ ، ١٣ھر ماه
) افطارنميگرد ( .نساٮى  ،ترمذى ) قابل تذكر است روزه ثوابى را ھر زمانيكه از ادامه آن خسته شديد
ميتوانيد آنرا افطار نمايد.
روزه ھـــــــاى ممنوعــــــه :
در ايام ذيل گرفتن روزه ممنوع مى باشد.
 ١گرفتن روزه درايام شك )يعنى اينكه ساير مسلمين روز دار نباشند ولى به زعم خويش روزه بگيرد(.يــــوم شك :
)يوم شك يا روز شك(  ،روز  ٣٠ما ه شعبان را گويند كه در شامگاه روز  ٢٩شعبان  ،مھتاب ديده نشود وبه
طور قطعى ھم معلوم نباشد كه فردا  ٣٠شعبان است يا اول رمضان  .در اين روز  ،روزه گرفتن مكروه
تحريمى است .
) حضرت عمار بن ياسر )رض( از پيامبر اكرم )ص( روايت نموده اند كه  » :من صام اليوم الذى شك فيه فقد
عصى أبا القاسم « كسى كه يوم شك را روزه بگيرد با پيامبر صلى ﷲ عليه وسلم مخالفت كرده است » ) سنن
الترمذى ) ، ( ٢/٩٧/۶٨١ :سنن ابو داود ، ( ۶/۴۵٧/٢٣١٧ :

) روز عيدين عيد فطر وعيد اضحى  ،يـــازدھم

 ،دوزادھم  ،سيزد ھم ذوالحجة (.
 -٢گرفتن روزه در روز عيدين ) عيد فطر وعيد االضحى(
 -٣گرفتن روزه در دوره حيض ونفاس.
 -۴ھمچنان حضرت محمد صلی ﷲ عليه وسلم روزه بدون افطار وسحر رامنع نموده است.
حكم روزه ء نفلى براى زن شوھر دار :
زن نميتواند بدون اجازه شوھر ش در صورتيكه شوھرش مقيم باشد  ،روزه ثوابى بگيرد .
از ابو ھر يرة )رض ( روايت شده كه پيامبر اسالم فرمود  » :وال تصم المرأ ة يــومﭑ واحد ٱ  ،وزوجھا
شاھــد إال بإ ذنه  ،إال رمضان « ) روزه نگيرد زن حتى يك روز در حاليكه شوھر ش باشد مگر به اجازه او
غير از رمضان () احمد  ،بخارى  ،مسلم (
اين حـديث شريف بصورت آشكار زن را از روزه گـــــرفتن روزه نفلى در حاليكه شوھر ش حاضر باشد
منع مى كند زيرا ممكن است باعث تلف حق او گرددولى در

روزه رمضان چون فرض است اجــازه گرفتن

از شوھر الزم نمى باشد.
روزه مــــكر وه:
روزه است كــــه انسان

تنھا روز شنبه ويا يكشنبه را روزه بگيرد ويــا فقط روز عاشورا را روزه ء

بگيرد  .ويـــا روزه گرفتن زن بدون اجـــازه شوھر  ،ويا روزه ء گرفتن بدون افطار )كــه بنام روزه وصال
( ياد ميگردد  .وغيره از اين قبيل روزه را در شريعت اسالم بنام روزه مكروه مسمى نموده اند.
روزه حــــــرام :
در روز ھاى ذيل سال گرفتن روزه ء حرام ميباشد .
 -١در روز عيد رمضان وقربان  :از ابو عبيد موالي ابن أزھر روايت است  :در روز عيد با عمر بن خطاب
)رض( بودم گفت  :پيامبر صلى ﷲ عليه وسلم از روزه گرفتن در اين دو روز نھى فرموده است  ،اولين روز
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بعد از ماه رمضان ) عيد فطر ( ورزي كه از قرباني ھايتان مى خوريد ) عيد قربان () صحيح امام بخارى :
) ، ( ۴/٢٣٨/١٩٩٠صحيح امام مسلم ( ٢/٧٩٩/١١٣٧ :
 » -٢ايـــــام تشريــــــق «
از ابو مره موالي أم ھاني روايت است » با عبد ﷲ بن عمرو نزد پدرش عمر و بن عاص رفتيم  ،غذايي جلو ما
گذاشت وگفت  :بخوريد ) ،عبد االه ( گفت من روزه ھستم  ،عمرو گفت  :بخوريد  ،اينھا روز ھايى است كه
پيامبر صلى ﷲ عليه وسلم به ما امر مى كرد كه روزه نگيريم واز روزه گرفتن ما را نھى مى كرد  .امام مالك
گفته است  :منظور از اين روز ھا ايام التشريق است «.
 - ٣روزه گرفتن جمعه به تنھايى :
از ابو ھرير ة )رض ( روايت است  :ھيچ كدام از شما روز جمعه روزه نگيرد مگر اينكه روز قبل يا بعد از
آن نيز روزه بگيرد  ) .صحيح امام بخارى ) ، ( ۴/٢٣٢/١٩٨۵ :صحيح امام مسلم ) ، ( ١١۴۴/٢/٨٠١ :
سنن ابو داود ( ٧/۶۴/٢۴٠٣ :
 -۴روزه گرفتن شنبه به تنھايى :
»در حديث عبدﷲ بن بسر سلمى از خواھرش صما ء روايت است كه پيامبر صلى ﷲ عليه وسلم فرمود « :
روزه شنبه را به تنھايى روزه نگيريد مگر روزه ھاي كه بر شما فرض باشد  ،واگر بجز پوست انگور
يا شاخه درخت چيز ديگرى نيافتيد  ،آن را بجويد تا آن روز روزه نباشيد «
) سنن ابو داود  ) ، ( ٧/۶۶/٢۴٠۴ :سنن الترمذى ( ٢/١٢٣/٧۴١ :
-۵نيمه دوم شعبان براى كسى كه به روه گرفتن آن عادت ندارد:
از ابو ھريرة )رض( روايت است كه پيامبر صلى ﷲ عليه وسلم فرمود  » :ھيچ كدام از شما يك يا دو روز
قبل از رمضان روزه نگيرد مگر اينكه به روزه گرفتن در آن روز عادت داشته باشد كه در اين صورت
مى تواند آن روز را روزه بگيرد «
) صحيح امام بخاري  )، ( ۴/١٢٧/١٩١۴ :صحيح امام مسلم ( ١٠٨٢/٢/٧۶٢ :
روزه بــــاالى كى فـــــرض است :
اجماع علما بر اينست كه روزه ( ماه رمضان ) بر ھر شخص مسلمان  ،عاقل  ،بالغ  ،سالم ومقيم فرض است
البته زن بايد از حيض ونفاس پاك باشد ( .فقه السنه  ١/۵٠۶ :ط الريان (
مـــفھــوم شـرط بلـو غ :
شرط بلوغ 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 بــــه سن بلوغ نرسيده اند گرفتن
روزه باالى آنان فرض نمى باشد.پيامبر صلى ﷲ عليه وسلم فرموده است :
» رفع القلم عن ثالثة  :عن المجنون حتى يفيق  ،وعن النائم حتى يستيقظ  ،وعن الصبي حتى يحتلم «» تكليف از
سه دسته برداشته شده است  :از ديوانه تا ھوشيار شود واز به خواب رفته تا بيدار شود واز كودك تا بالغ
شود «  ).صحيح جامع صغير  ) ، ( ٣۵١۴ :سنن الترمذى ( ٢/١٠٢/۶٩٣ :
مفھوم شرط قــادر بــــود ن :
شر ط قــــادر بودن به اين معنى است كه يك نفر مسلمان توان گرفتن روزه را داشته باشد باالى
آنان

گرفتن روزه فرض ميگردد  ،ولـــــــى مريضان كه توان گرفتن روزه را ندارد وبا گرفتن روزه
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وضعيت صحي آنان برھم ميخورد ودوكتوران براى آنان گفته باشند در صورتيكه روزه بكيرند به وضعيت
جسمانى شان ضرر ميرسد در اين صورت گرفتن روزه بر آنان فرض نبوده  .ھر زمانيكه از مريضى بھبود
يابند وعذر موجود مرفوع گردد به قضا ء آن مبادرت ورزند.
امــــراض :
امراض كه خوردن

روزه را به توصيه داكتر معالج متدين جواز دانسته عبارتند از ) :امراض سل ،

امراض صدرى  ،امراض معدى  ،امراض روانى  ،كه انسان به گرفتن روزه از حالت نورمال خارج ميگردد.
) وغيره امراض خطرناك ومضر  (...اگر شخصى فقط بــه اساس وھم وخيال خود كه گويا روزه ء اورا مريض
مى سازد ويا مريضى اور افزايش ميدھد  ،در حاليكه آن را تجربه ھم نكرده ونه دكتور متخصص برا يش
مشوره داده روزه ء نگيرد گنھگار بوده وبايد كفاره آنرا ھم بپردازد.
شيخــوخت ويـا كبر سن :
شيخوخت ويا كبر سن بدين معنى است  .آنعده از مسلمانانيكه توانمندى گـــرفتن روزه را از دست داده
باشند  .به اساس اين حكم الھى »وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين « پيران كھن سال وزنانى كه نتوانند
روزه گيرند پس بايد فديه بدھند.

ھمچنان اين حكم شامل حال انعده از كسانى ميگردد كه به امراض مزمن

كه عالج دوباره آن غير ممكن باشد  .برآنان گرفتن روزه فرض نيست در بدل آن ميتوانند فديه دھند كه
سير كردن ھر روزه يك نفر مسكين است .
مجـــــاھـــــــد :
مجاھد كه مصروف جھاد اعالى كلمة ﷲ ودفاع از مقدسات وطن باشد  ،گرفتن روزه باالى آن فرض نيست .
ميتواند بعد از اينكه امور مجاھدت اش به پايان رسيد به گرفتن روزه اقدام نمايد.
مسافـــــــــــر :
بـراى مسافر بـــر اساس حكم آيه متبركه »ومن كان منكم مريضﭑ او على سفر فعدة من آيــــام آخر «كسانيكه از
شما مريض ويا در سفر باشد  ،شمار روز ھاى ديگر آنرا بگيرد ) .جواز دارد كه روزه را افطار نمايد( .
علماء حدود مسافتى كه سفر بشمار ميآيد را  ۴بُرد بر آورد نموده اند  .ھر بُرد عربى برابر است با )(٢٢.١٧۶
كيلومتر ،در نتيجه مسافتى كه احكام سفر به آن تعلق ميگيرد برابر است با  ۴برابر اين مقدار يعنى )(٨٨.٧٠۴
كيلومتر ) برای معلومات مزيد مراجعه شود به كتاب »الفقه اإلسالمي وأدلته« .(1/74-75
علما برای تآييد نظرايات خويش بر روايات ذيل اسالمی استناد نموده اند :
 -١از پيامبر صلى ﷲ عليه و سلم به سند ضعيف روايت شده است كه گفت» :يا أھل مكة ال تقصروا في أدنى من
أربعة برد من مكة إلى عسفان« )روايت طبراني در المعجم الكبير ) ،(١١١۶٢ودار قطني ) ،(٣٨٧/١وبيھقي
 ، (3/13يعنى» :اى اھل مكة ،از مسافت كمتر از  ۴بُرد ما بين مكة و عسفان )نمازھا را( قصر نكنيد«.
 -٢از ابن عباس رضي ﷲ عنه سؤال شد كه آيا تا رفتن به عرفه نمازھا را قصر كنيم؟ گفت :نه ،ولى تا عسفان و
جدة و طائف )ميشود نماز را قصر كرد( )التلخيص الحبير .(۴۶/٢
-٣ابن عمر و ابن عباس رضي ﷲ عنھما ھنگام سفر در مسافت  ۴بُرد به باال )يعنى بيشتر از ) (٨٨.٧٠۴كيلومتر(
نمازھا را دو ركعت ميخواندند و روزه را نميگرفتند.
ابن عمر ھنگام رفتن به "ذات النصب" نماز را قصر كرد ،و بين اين مكان تا مدينة  ۴بُرد مسافت بود )فتح الباري
.(2/566
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در ضمن سفر بايد سفر مباح باشد تا احكام سفر بر او تعلق گيرد.
در نتيجه كسى كه مسافت بيشتر از ) (٨٨.٧٠۴كيلومتر را طى كند احكام سفر به او تعلق ميگيرد و ميتواند روزه
را بشكند و نمازھا را قصر و جمع كند ،ولى ھمانطور كه بيان شد بايد سفرش مباح باشد ،ولى اگر مسافت طى شده
كمتر از ) (٨٨.٧٠۴كيلومتر باشد ،احكام سفر به او تعلق نميگيرد ،و نميتواند كه روزه را بشكند و يا نمازھا را
قصر و جمع كند.
و نا گفته نماند كه مسئله فوق الذكر يكى از آراء علماء در مورد مسافت قصر و جمع ميباشد ،و نظريه ھاى ديگرى
نيز وجود دارد و علماء نزديك به  ٢٠قول را در مورد مسافت قصر بيان كرده اند .که نسبت طولت کالم از ذکر آن
جلوګيری مينمايم .
)ولــى قا بل تذكر است به مجرد كه مسافر به حالت مقيم آيد به گرفتن روزه آغاز وايام قضا ء شده را
قضائى بياورند(.
حـــمـــــــل :
زنان كه حامله اند وميدانند كه به گرفتن روزه براى حمل وخود آن ضرر ميرسد مكلف به گرفتن
روزه نيستند.
ارضـــــــاع :
اگر زن شيرده گمان غالب كند كه در صورت روزه گرفتن ضرر شديد به طفل وى خواھد رسيد اجازه دارد
روزه نگيرد.صرف قضاى روزه بر آنھا فرض است .از انس بن مالك كعبى )ر ض ( روايت شده كه رسول ﷲ
عليه السالم فرموده است :
» إن ﷲ عزوجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصالة وعن الحبلى والمرضع الصوم «
» خداوند عزوجل برداشته از مسافر روزه ونصف نماز را واز زن حـــاملـــه وشير ده روزه را «
) احمد  ،ابو داود  ،ابن ماجه  ،تر مذى (
امام ابو حنيفه ) رحمة ﷲ عليه ( ميفر مايد  :اگر زنى حامله يا شير ده از روزه گرفتن بتر سد جايز
است افطار كند فرق نمى كند كه خوف او بر خودش وطفل اش ويا تنھا بر خودش ويا تنھا بر طفل اش باشد ،
ودر صورت كه قدرت يافت صرف بر او قضا ء الزم است نه فديه  ،ھمچنان پيھم روزه گرفتن در ايامى كه
قضا مى كند بر او الزم نمى باشد .اين حكم براى زنى كه فرزند خود را شير ميدھد وزنى كه براى شير
دادن اجير شده فرقى ندارد زيرا

اگرمــادر طفل باشد شير دادن به اساس ديانت بر او وجب است واگر

اجير باشد شير دادن به اساس عقد بر او واجب شده است .
حـــــائض ونفـــــاس :
زنانيكه به دوره حيض ونفاس باشند جواز ندارد كه روزه دار گردند  .اگر زن حائض وزنى كه در نفاس است
روزه بگيرند  ،روزه آنھا صحيح نيست ؛ چون يكى از شروط صحت روزه  ،پاكي از حيض ونفاس است وبر
آنھا قضا واجب است .
در حديث از بى بى عايشه )رض ( روايت است  » :كنا نحيض على عھد رسول ﷲ )ص( فنؤ مر بقضا ء
الصوم وال نؤمر بقضا ء الصالة « » ما در زمان پيامبر صلى ﷲ عليه وسلم به حيض مى افتاديم  ،به
مادستور داده مى شد كه تنھا روزه را قضا كنيم نه نماز را «) صحيح سنن الترمذي  )، ( ۶٣٠ :صحيح
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مسلم  ) ، (١/٢۶۵/٣٣۵ :سنن ابو داود  ٢۵٩و  ( ١/۴۴۴/٢۶٠زن ھر زمانيكه از دوره خالص شدند بــه
تجديد نيت به گرفتن روزه اقدام نمايند.
زنانه حائضه ونفسا ء روزه فوت شده شانرا بعد از رمضان قضا ء مى آورند ).اگر دوره نسائى اش قبل از
فجر صورت گيرد ميتواند اول نيت وبعدٱ به گرفتن روزه ا قدام نمايد واگر دوره نسائى آن بعد از فجر
صورت گيرد در صورتيكه خواسته باشد ميتواند در ھمان روز از خوردن ونوشيدن اباء ورزد  .ولى روزه آن
درست نبوده بايد به قضاء آن مبادرت نمايد) .قابل تذكر است آنعده از زنانيكه مريض به جريان دم متداوم
مبتال ء اند ) خارج از ايام حيض ونفاس ( ميتوانند روزه بگيرند .وحتى نماز پنچ گانه را بشر ط آنكه براى
ھر نماز وضو جداگانه نمايد  ،اداء نمايد.
اگر زن فقط يك لحظه قبل از شام حيض يا نفاس ببيند روزه اش باطل گرديده وبايد آنرا قطع كند .اگر خون
حيض يا نفاس براى لحظه يى ھم قطع شود براى روزه نيت كند ھر چند غسل را كمى به تأخير
اندازد.تبصره :بايد دانست اگر روزه انسان فاسد شود بايد از خوردن  ،نوشيدن وساير شكننده ھاى روزه به
جھت احترام رمضان خود دارى كند اما اين حكم بر اى حائض ونفسا ء تطبيق نميشود بلكه بروى الزم
است كه خوردن ونوشيدن خود را از چشم مردم پنھان نمايد.
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 ھـالكت :
اگر به علت محنت ومشقت احتمال مردن  ،يا ظالمى بر كسى جبر كند كه اگر روزه گرفتى تر خواھم گشت
يا به سختى ترا لت وكوب خواھم كرد ويا يكى از اعضاى بدن ترا قطع خواھم كرد  ،اجازه است كه روزه
نگيرد.
بــى ھــوشى :
اگر بيھوشى بر كسى طارى گردد وچند روز دوام كند  .در اين صورت قضاى روز ھاى كه مانده
واجب است .
جنـــــــون :
اگر جنون بر كسى طارى گشت واز آن ھيچ وقت بھبود نمى يابد از گرفتن روزه معاف است ،
قضا وفديه واجب نمى باشد ولى اگر بھبود يافت  ،قضا بر وى واجب است.
تبصره :
اگر بيمار ومسافر با گرفتن روزه دچار مشقت نشوند  ،روزه گرفتن بھتر است واگر دچار مشقت
شوند بھتر آن است كه روزه نگيرند .در حديث شريف از ابو سعيد خدري )رض ( روايت است  » :با پيامبر
صلى ﷲ عليه وسلم در ماه رمضان به جنگ با كفار رفتيم بعضى از ما روزه بودن وبعضى ديگر روزه
نبودند بدون اينكه از ھمديگر ايراد بگيرند ومعتقد بودند كسى كه توانايى روزه دارد اگر روزه بگيرد
بھتر است وكسى كه توانايى روزه را ندارد بھتر آن است كه روزه نگيرد «) مسلم ( -٢/٧٨٧/۶٩ ١١١۶
 ) ،سنن الترمذى ( ٢/١٠٨/٧٠٨
حاالتى كـــــه شكستن روزه در آنھا جـا يـــز است :
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حمله نا گھانى مرض كه خطر مرگ را دربر داشته باشد ويا حوادث ترافيكى توام با خطر
باشد.اگر كسى نا گھان مريض شود ويا در صورتيكه روزه خود را نشكند خطر شدت بيمارى اورا تھديد
ميكند جـواز دارد روزه خود را بشكند.

اگر كسى را مار ويا گژدم گزيد وضرورت به دوا باشد ميتواند

روزه خود را بشكند.
شـــــــــــــروط روزه :
اول اســــالم  :يكى از شرايط روزه ھمانا مسلمان بودن است  .كسانيكه از دين اسالم بر گردند روزه
آنان باطل است ودر صورت رجعت دوباره به دين مبين اسالم ميتوانند به قضا ء روزه اقدام نمايد:
دوم نـــيــت :
» إنما اال عمال با لنيات  ،وبنما لكل امري ما نوى «» قبول وصحت اعمال با نيات است  ،پذيرش
وپاداش ھر عمل بستگى به نيت آن دارد« معناى نيت اراده كردن در قلب ميباشد .
روزه بدون نيت درست نمى باشد .روزه دار بايد در شب ) اغاز از غروب افتاب الى طلوع افتاب يا
فجر( نيت روزه را بعمل ارد  .محل نيت ھمان قلب است ضرورت نيست كـــــــه به زبان مبادرت شود  .نيت
روزه ميشود از اغاز شھر رمضان اغاز والى اخير ماه رمضان ادامه يابد  .ضرورت به تجديد ھمه روزه
آن نيست  .ولى اگر روزه به اثريكى از عذر شرعى مقطوع گردد ضرورت است كه به آغاز دوباره نيت
روزه نيز تجديــد يـــابد ).نيت به ھر زبان كه شخص ميخواھد ميتواند آنرا بجاء اورد .نيت تنھا به الفاظى
عربى شرط نيست( .
اگر شخصى در شب نيت ميكند بگويد  » :وبصوم غد نويت من شھر رمضان « ) ومن نيت كردم
براى فردا روزه ء ماه رمضان را ( وشخصى كه در روز نيت ميكند بگويد  » :نـــويت وبصوم اليوم مــــن
شھــر رمـضـــان «) من نيت كردم براى امروز روزه ء رمضان را (براى مسافر ضرور است كه در رمضان
نيت كدام روزه ء واجب را ننمايد  ،اگر نيت روزه ء فرض رمضان را كند يا نيت روزه ء نفلى را در ھر
صورت درست است.كسيكه روزه ء قضاى رمضان المبارك را ميگيرد ضرور است كه بطور معين نيت
روزه ء فرض را بنمايد.اگر شخصى در شب نيت روزه را فراموش كند ودر روز بيادش آيد ،در سه نوع
روزه نيت كردن تا قبل از زوال آفتاب صحيح ميباشد كه عبات اند از  » :روزه رمضان المبارك  ،روزه ھاى
نذر كه روز يا تاريخ آن معين گرديده باشد  ،روزه نفلى« در چھار 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 ھا عبارت
اند از » :

روزه قضايى رمضان المبارك  ،روزه ھاى نذر كه روز وتاريخ آن معين نشده باشد  ،روزه

ھاى كفاره  ،روزه ھاى قضايى روزه ء نفلى كه پس از آغاز به علتى فاسد شده باشد «.اگر شخصى در
شب بنابر دليلى اراده روزه گرفتن را نداشته ودر صبح ھم به فكر روزه نگرفتن باشد  ،سپس قبل از زوال
آفتاب فكر كند ترك روزه ء رمضان درست نيست ونيت كند روزه اش صحيح ميباشد  ،اما صبح چيزى
خورده باشد ضروت به نيت نمى افتد.
فــــــرايــــــــض روزه :
در روزه از نمودار شدن صبح صادق تا غروب آفتاب كناره گيرى كردن از سه چيز فرض است ) :امتناع از
خــــوردن  ،امتناع از نوشيدن  ،امتناع از لذ ت جنسى (
سنن ومستحبـــات روزه :
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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 ما مستحب بوده  .روزه دار بايد در مـــاه مبارك رمضان از :
غيبت  ،سخن چينى  ،در غگويى  ،غالمغال  ،قھر وظلم  ،امتناع بعمل آرد.
وقـــــت روزه :
وقت روزه فرضى ويا روزه شرعى ،به حكم قرآن از طلوع صبح صادق آغاز وتا غروب آفتاب ادامه مى يابد
 .چنانچه در) آيه  ١٨٧سوره بقره ( آمده است  »:وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط االبيض من الخيط ا
السود من الفجر ثم أتموا الصيام الى اليل « ) تا آن وقت بخوريد وبنوشيد كه خط سفيد از خط سياه خوب نمايا
ن وآشكار شود وباز روزه را تا اول شب به اتمام رسانيد وآنرا بگيريد ( .ولى در كشور ھايكه آبر الود اند
وتعيين وقت در آن دشوار است فتواى علما است كـه افطار به وقت محلى نزديكترين كشور اسالمى صورت
مى پذيرد .
روزه گرفتن در شب جواز نداشته خداوند ) ج ( شب را براى استراحت افريده » ھو الذى جعل لكم
الليل لتسكنوا فيه والنھار مبصرٱ إن فى ذالك اليات لقوم يسمعون «) يونس آيه ( ١٧٨
سحـرى» پـس شب « وا فــــطار :
پيامبراكرم )ص(فرموده است  » :سه امر از جمله اخالق پيامبرانه ميباشد  »:تاخير در سحرى  ،تعجيل در
افطار  ،در نماز دست راست را بر چپ گذاشتن « پيامبر اسالم ميفر مايد  » :سحرى بخوريد  ،زيرا در
خوردن سحرى بر كت است  :براى روزه گرفتن روز از خوردن سحرى كمك بگيرد وبراى قيام ليل ) تھجد (
از خوابيدن بعد از ظھر 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 آن با آب افطار كند تا معده
آماده گرديده وغذايى را كه بعدٱ خورده ميشود بتواند ھضم نمايد  .پس از آنكه شخص با خر ما يا آب
وغيره افطار كرد نماز شام را ميخواند وبعد از آن غذا ميخورد و پيامبر )ص( فرموده است  » :إذا أفطر
أحدكم فليفطر على تمر  ،فإن لـم يجد فليفطر على ما ء فإنه طھور «
» چون افطار كند يكى از شما پس افطار كند با خر ما  ،پس چون نيافت پس افطار كند با آب زيرا پاك
كننده است «) متفق عليه (براى روزه دار عجله در افطار وتأ خير در سحرى افضل ميباشد زيرا پيامبرصلی
ﷲ عليه وسلم فرموده است  » :ال تزال أمتى بخير ما أخروا السحو ر وعجلو ا الفطور«» ھميشه امت من به
خير باشند تا وقتيكه به تاخير اندازند سحرى را وشتاب كنند در افطار «.
دعــاى افــطار :
» اللھم لك صمت وعلى رزقك افطرت «) خداوند ! من براى تو روزه گرفتم واز رزقى كه تو نصيبم
كرده اى افطار نمودم () رواى حديث شريف  :ابوداود ( .ويا اين دعــــــــا  » :بسم ﷲ والحمد

 ،اللھم لك

صمت وعلى رزقك افطرت وعليك تو كلت سبحانك وبحمدك  ،تقبل منى  ،انك انت السميع العليم «
دعا بعد از افطار :
» ذھب الظما ء وابتليت العروق وثبت االجر ان شا ء ﷲ «)تشنگى زايل شد ،رگ ھا سيراب گشت  ،واگر خداوند
خواست اجر نيز خواھد رسيد )(.رواى حديث شريف  :ابوداود (.
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ثـــواب افطار دادن :
اگر شخصى به روزه دار افطار دھد انقدر اجر وثواب كمايى مى كند كه نصيب روزه دار ميشود  ،ھر چند
افطارى مذكور چند لقمه نان يا يك خر ما باشد.پيامبر )ص( فــرموده است  » :شخصى كـه روزه دارى را
افطارى دھد او را اجر وثواب مانند روزه دار است «) بيھقى (.
امـور بـاطل كننده روزه :
در باب مبطالت روزه آمده است  :ھر آنكسيكه بدون عذر شرعى روزه را بخورد  ،اگر تمام عمر
روزه ھم بگيرد ثواب انروز را بدست نخواھد اورد.
امـوركه روزه را بـاطل مى سازد عبارتند از :
 -١جماع در روز .
- ٢انزال منى بشكل عمدى  ) .ولى اگر انزال درخواب صورت گيرد روزه اش فاسد نمى گردد( .
 - ٣رسيدن چيزى) جامد باشد ويا مايع ( به معده بطور عمدى باشد ويا غير قصدى .
 -۴استعمال سگرت ويا ساير دخانيات.
 -۵گرفتن دوا ء از ھمه طرق موصوله به معده .
مكروھات روزه
اموری که روزه را مكروه مى سازد عبارتند از :
لب زدن ويا در دھن گرفتن لب زن ويا برھنه مالعبه كردن ھر چند خطر انزال وجماع ھم نباشد مكروه است
.انجام امورى كه انديشه انسان را انقدر ضعيف سازد كه موجب شكستن روزه شود مكروه است.بيش از
ضرورت شستن دھن وبينى.بدون دليل لعاب دھن را جمع كردن وآنرا فرو بردن.اظھار بى قرارى  ،اضطراب
واضمحالل .بــه غسل ضرورت داشته وموقع آن نيز ميسر باشد  ،اما بدون دليلى تأخير كرده وبعد از صبح
صادق غسل كند.
چيز ھاى مانند پودر دندان  ،كريم دندان  ،زغال وغيره را در دھن نگھداشتن وآنرا با دندان فشار دادن .غيبت
كردن  ،دروغ گفتن  ،دشنام دادن  ،غالمغال  ،لت وكوب نمودن وبر كسى ظلم كردن .قصدٱ گرد وغبار را در
حلق جمع كردن روزه را مكروه مى سازد.
قــــضا ء روزه :
معناى قضا ء عبارت از يك روز روزه گرفتن بعد از ماه رمضان بجاى يك روز روزه يى كه در
ماه رمضان باطل گرديده  ،ميباشد.قضا ء

روزه ميشود در ايامى كه گرفتن روزه در آن ممنوع نباشد

صورت گيرد .قضا ء روزه را الى اغاز ماه مبارك سال نو ميتواند بجا ء آورد .قضا روزه ميتواند پى در پى
ويا متفرق صورت گيرد.
كفـــــــاره چيست ؟
كفاره عبارت از جزاى شرعى ميباشد كه خداوند سبحانه تعالى آنرا بر كسيكه بعضى از جرايم از او
سر زند تعين فرموده است مانند وجوب كفا ره بر قاتل يا كسيكه سو گندش را مى شكند .كفاره بر روزه دار
وقتى واجب ميشود كه عمدٱ روزه خود را فا سد نمايد مثآل اينكه جماع كند.كفاره دو ماه روزه پى درپى را
ميگويند  ،در صورتيكه در اين دوماه رمضان وروزه ھايكه روزه در آن منع گرديده است نباشد  .اگر به
گرفتن دو ماه روزه نيز قادر نبود  ،به شصت مسكين طعام دھد  .كفاره در روزه فرضى بوده در فساد
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روزه غير رمضان كفاره وجود ندارد  ،اگر چه قضاى رمضان ھم باشد .دادن طعام به  ۶٠مسكين  ،فقير ،
محتاج  ،نـــه براى كسانى كه نفقه ايشان بر او فرض باشد ) مانند پدر  ،مادر  ،زن( ھمچنان ميشود مقدار
طعام را به پـــول نيز تاديه گرد وھمچنان ميتوان ھمان مسكين رابراى  ۶٠روز كامل طعام داد ) .طعام شامل
نان چاشت  ،شب ونان صبح ميگردد(.
فــــــــــديـــــــــه :
اگر زن حامله وشير ده توانايى روزه گرفتن را نداشته ويا از آسيب ديدن كودكشان بيم داشته باشند ،
ميتوانند روزه نگيرند ولى بايد فديه بدھند والز م نيست روزه را قضا كنند.
از ابن عباس روايت است  » :رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبير ة فى ذلك وھما يطيقان الصوم أن
يفطر ا إن شا ء  ،ويطعما كل يوم مسكينا  ،وال قضا ء عليھما  ،ثم نسخ ذلك فى ھذا االيه » فمن شھد منكم
الشھر فليصمه « وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبير إذا كان ال يطيقان الصوم والجلي والمرضع إذا خافتا أفطر تا
 ،وأطعمتا كل يوم مسكينا«» به پير مرد وپير زني كه توانايى روزه گرفتن را دارند اجازه داده شد تا اگر
خواستند روزه نگيرند وبه بدل ھر روز  ،مسكينى را غذا بدھند« وقضاى روزه بر آنھا الزم نيست ،
سپس ؛ اين حكم با آيه » فمن شھد منكم الشھر فليصمه « نسخ شد ولى ) آن حكم ( براى پير مرد وپير
زنى كه توانايى روزه گرفتن را ندارند ثابت مانده است .
ھمچنين زن حامله وشير ده اي كه ) بر حال خود يا طفل خود ( بيم دارند مى توانند روزه نگيرند وبه بدل ھر
روز ،يك مسكين را طعام دھند «) بيھقى ( ۴/٢٣٠ :
ھمچنين از ابن عباس روايت است  »:إذا خافت الحامل على نفسھا  ،والمرضع على ولد ھا فى
رمضان قال  :يفطران  ،ويطعمان مكان كل يوم مسكينا  ،وال يقضيان صوما «» اگر زن حامله از ضرر به جان
خود وزن شير ده از ضرر به طفلش بيم داشت  ،مى توانند روزه رمضان را نگيرند وبه جاي ھر روز مسكيني
را طعام دھند وقضاي روزه بر آنھا الزم نيست «) صحيح البانى در كتاب االروا ء (  ( ۴/١٩اين حديث را به
طبرى )  ( ٢٧۵ ٨نسبت داده وگفته است  :سند آن به شرط مسلم صحيح است (
مقدار طعام واجب :از انس بن مالك روايت است  » :أنه ضعف عن الصوم عاما فصنع جفنة ثريد
ودعا ثالثين مسكينا فاشبعھم «» او سالى دچار ضعف شد بطوريكه نتوانست روزه بگيرد  ،پس كاسه اي
تريد گوشت درست كرد وسى مسكين را دعوت وآنھا را سيركرد «) االروا ء  ) ، (۴/٢٠دارقطنى :
( ٢/٢٠٧/١۶
تبصره :
فديه شامل  ،طعام  ،غله  ،وقيمت آن ھم ميگردد  ،مقدار فديه به اندازه صدقه فطر است .ولى اگر
شخص از مرض بھبود يابد  ،قضائى روزه فوت شده بر او واجب است  ،خداوند پاك در مقابل فديه او
اجر وثواب نصيب اش ميگرداند.
در غذا دادن ) صبح وشام ( معيار حد وسط غذايى ميباشد كه خود شخص در زندگى عادى خويش
ميخورد.
مساوات ميان » گناه « و » كفاره يا جزا«
بايد گفت كه منظور از مساوات ميان » گناه « و» كفاره يا فديه « مساوات عددى نيست  ،بلكه كيفيت
عمـل را نيز بايد در نظر گـرفت خوردن يك روز روزه ما مبارك رمضان با آن اھميت كه دارد  ،جزا ء
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اش يك روز كفاره نيست بلكه بايد آن قدر روزه بگيرد كه به اندازه احترام آن يك روز ماه مبارك شود ؛ به
ھمين اساس است كه كفاره گناھان در ماه مبارك رمضان بيش از ساير ايام است وثواب اعمال نيك ھم
بيشتر از ساير روز ھــــــا است .
ماه مبارك رمضان و نـزول قـــرآن
» إ نا آنزلنه فى ليلــة مباركة إ نا كنا منذ رين فيھا يفـــرق كل آمــــر حكيم «) سوره دخان آيات  ٣و) (( ۴ما
قرآن را در شبى مبارك نازل نموده ايم زيرا ھمــــواره ھشدار دھنده و انــدازه كننده بوده ايم  .در آن شب
مبارك ھر امرى طبق حكمت خداوند تنظيم مى شود( .
مـبـــا رك :
از ماده بركت گرفته شده است  .يعنى شب پر از رحمت  ،شب بسيار مفيد و سودمندى  ،كه درآن فراخى
وزيادى نعمت وروزى وجود ميداشته باشد.ھمچنان خداوند پاك ميفر مايد  » :شھر رمضان الذى انزل فيه
القرآن «) ماه رمضان ماه ست كـــــه در آن قرآن فرود آورده شده است (.
بنﭑ حكم مطلق ھمين است كه شب قدر در ماه مبارك رمضان است .شبى است كه در آن قرآن عظيم الشان
كه مبدا تمام خيرات وبركات وسر چشمه تمام نيكى ھا وخوبى ھا ست  ،نزول يافته است  .شب قدر  ،شبى
است  ،كه مقدرات جھان بشريت با نزول قرآن در آن استحكام مى پذيرد ومشخص مى گردد.
مفسرين اسالم نزول قرآن را بردو قسم :
 - ١نزول دفعى و

كلى

 -٢نزول تدريجى تقسيم مينمايند :
نزول دفعى يعنى قرآن بطور كامل در شب قدر برقلب رسول اكرم )ص( نازل گرديده است ونزول تدريجى
عبارت از نزولى است كه  :قرآن در مدت بيست وسه سال به تدريج وبه مناسبت ھا وطبق رويداد ھا بر
پيغمبر اسالم محمد صلى ﷲ عليه وسلم نزول يافته است.
ليلـــة الـــقــــدر :
»انا انز لنا ه فى ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شھر «) به تحقيق ما فرود
آورديم قرآن را در شب قدر وچه چيز مطلع ساخت ترا كه چيست شب قدر  ،شب قدر بھتر است از ھزار ماه )
خداونــد پاك ميفر مايد  » :شھر رمضان الذى انزل فيه القرآن «) ماه رمضان ماه ست كـــــه در آن قرآن
فرود آورده شده است  ).سوره بقره آيه  ( ١٨۵ودر سوره قدر ميخوانيم :
» انـــــاانزلنا ه فى ليلة القدر «)ما آن را در شب قدر نازل كرديم ( بنﭑ حكم مطلق ھمين است كه شب قدر در
ماه مبارك رمضان است .
معناى قـــــدر :
قدر به معناى اندازه كردن  ،معين نمودن وفيصله كردن آمده است  .يعنى ليلة القدر شبى است كه خداوند متعال
در آن ھر چيزى را صحيحﭑ انــدازه مى نمايد  .ووقت آنرا تعيين مى كند واحكام را نازل مى فر مايد وتقـدير ھر
چيزى را مقرر مى نمايد ».فيھا يفرق كل امر حكيم  .امرٱ من عند ﷲ  »« ...فيصله كرده ميشود ھر كار استوار
آن  ،فرود آورديم آنرا به وحى كردن از نزد خويش )« .الدخان آيات  ۴و ( ۵
ليلة القدر دركدا م يكى از شب ھاى رمضان ميباشد :
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حضرت ام المومنين عائشه)رض( مى گويد  :كه پيامبر فرموده است  » :ليلة

القدر را در

ده شب

آخر رمضان در شب ھاى طاق جستجو كنيد  )«.رواى حديث شريف بخارى (
ولى به ھر حال براى مسلمانان بھتر اين است كه ھر شب ماه مبارك را به احتمال اين كه شب
قدر باشد  ،به عبادت وقرائت قرآن ودعا بگذرانند ودعا خويش را منحصر به سه ويا چھار شب ويا ھم شب
ھاى طاق نسازند.
دعــــــاى ليلة الــقدر :
بى بى عايشه )رض( مى گويد  :كه به پيامبر )ص( عرض كردم كه اى پيامبر خدا ! اگر من در بيابم
كه كدام شبى ليلة القدر است كه در اين شب به خداوند )ج( چه دعا كنم  :فرمود بگو :
» اللھم إنك عفـو كريم تحب العفـــو فــاعـــف عنـــى «» خداوند ا ! تو بسيار عفو كننده وبسيار
صاحب كرمى  ،عفو نمودن را مى پسندى  ،پس خطا ھاى مرا عفو كن «.
اى خـــواجه چه جـوى از شب قدر نشانى
ھــر شب  ،شب قدر است اگر قدر بدانى
»سعدى شيرازى«
ارمــــغــــان ھــاى رمضان :
تالوت  ،تعليم وتعلم قرآن مجيد  ،تحقيق وتتبع در امورات وعر صه ھاى اسالمى وآشنايى با سيرت
پيامبر اسالم وصحابه كرام وتاريخ اسالمى  ،اقامه نماز ھا  ،واداى تراوايح با ختم قرآن عظيم الشان  ،عادات
به نوافل ونماز ھاى سنتى  ،افـــــزايش صدقات  ،انـــفاق وتقويت روح گــــــذشت واحسان ،صله رحمى
ورسيدكى بــــه خويشاوندان ،

دعــا ونيايش بيشتر،

امر به معروف ونھى از منكر،

تــوبه وبازگشت از

لغزشھا وگناھان ،ماه رمضان  ،ماه بازگشت به زالل طبعيت وفضاى پاكيزه فطرت وتمرين آزادگى از» خور
وخواب وخشم وشھوت « است.
مـاه رمضان ھزاران گوھر گرانبھا به انسانھا ھديه كرده ومى كند  ،ولى سه گوھر » آزادى « ،
»اگاھى « و » عشق الھى « از در خشانترين ھديه ھاى اين ماه بشمار ميرود.
روزه انسان را از سلطه ھوسھا  ،ونياز ھاى كاذب  ،وتحمليى وافراط در نياز ھاى واقعى  ،ازاد مى
كند وبه انسان » آزادى اراده « مى بخشد .انسان در سايـــــه رمضان با » معارف عالی قرآنى «
آشنا مى شود وبا بھترين رھنمود ھاى زندگى انس مى گيرد .
دستيابى به سعادت جاويدانى ورھايى از ھمه رنجھاى دنيوى وآخروى  ،بدون » گوھر تقوا «
مقدور نيست ورمضان مبارك اين گوھر آسمانى را به روزه داران مى بخشد.پاسدارى ونگھبانى از اين »
گوھرآ سمانى « نياز به ھوشيارى  ،مراقبت وھمكارى ھمگانى دارد.
ا ھميت روزه در تناسب بـا نمـاز :
زن در حا ل حيض ونفاس ھم نماز وھم 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 روزه را علنى بخورد حد بر او جارى مى
شود .ھمچنان خداوند پاك فرموده است  ) :انا اجزى به ( يا ) انا اجزى به ( يعنى من پاداش روزه را مى دھم
 ،يا من پاداش روزه ى روز دار ھستم در حالى كه در باره نماز چنين چيزى نفرموده است .
فلسفه وحكمت فرضيت سى روز روزه در يك سال :
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روايت است زمانيكه حضرت آدم) عليه السالم ( در جنت از درختى كه از آن منع شده بود  ،به اندازه از آن
تناول كــرده بود  ،كه تا به سى روز غذا آن در شكمش وجود داشت  ،بــه ھمين اساس خداوند پاك بر بندگان
وفـــرزندان حضرت آدام تا روز قيامت سى روز روزه را در يك سال فرض نموده است .پيام رمضان به
روزه داران :
جالى ذھن وصفاى ضمير توام با كار وتالش واھنگ » قرب جويى « در استفاده از انوار رمضان وانعكاس
فروغ آن نقش فروان دارد .پيغمبر اسالم ميفرمايد  » :رمضان را بخاطر آن رمضان مسمى نمودند كه  :در
آن گناھان مـــــى سوزند  ،درواز ه ھاى آسمان در اولين شب رمضان

به روى روزه داران گشوده ميشود

وتاآخرين شب آن باز مى باشد « .
ماه رمضان ماه دعا  ،ماه نيايش  ،ماه ايمان وآگـــاھى از آزادى است  ،ماه رمضان ماھى است كه
براى انسان درس سازندگى  ،رمز مقاومت وپايدارى  ،رمز صبر وتحمل  ،رمز سعادت ونيك بختى را مى
آموزند.
پيام رمضان پيام تقوا وپر ھيز گارى پيام نوسازى معنوى وفر ھنگى است.پيام ماه رمضان پيام
خوش رفتارى  ،پيام عفو وگذشت است.پيام رمضان  ،پيام آزادى از عادت ھـا ست  ،رمضان ماھى است كه
انسان را از زنجير اعتياد  ،عادتھا خوردنى  ،خواندنى  ،شنيدنى  ،نوشيدنى  ،ديدنى رھا مى بخشد.
پيام رمضان پيام بيدارى از خواب غفلت ورھــــايى انسان از دام شھوت است  ،پيام رمضـان پيام
اگاھى از عرفان وعروج بشريت است.
ماه رمضان ما ه تنظيم جھت گيرى انسان وتقويت ايمان وتحكيم برادرى بر محور قرآن است.
پيام رمضان پيام سالمتى  ،پيام دوستى  ،پيام اخوت  ،پيام امنيت  ،وايمان  ،ودر نھايت پيام آزادى ميباشد.
ماه رمضان ماه توبه است توبه از » رقابت « ھا و » حسادت « ھا است.
ماه توبه از بد گمانى ھا نسبت به مؤمنان وحسن ظنى كه در حق كفار ومنافقان نشان داديم.
بلى ماه رمضان ماه بازگشت به قرآن وتنظيم كامل افكار واخالق ورفتار انسان  .پيام رمضان  ،پيام تقوا
وپارسايى ونداى بلند نو سازى معنوى وفرھنگى است.
پيام رمضان  ،پيام ازادى انسان از زنجير غرائز وھوسھاى شيطانى وبه بند كشيدن شياطين ،
توسط فرشتگان الھى است.
نكات ذيل براى اگاھى مسايل روزه بى نھايت مھم است
انصراف از تصميم روزه :
اگر روزه دار از تصميم روزه خويش در روز روزه منصرف شود .در صورتيكه افطار ھم نكند ،
روزه آن فاسد ميگردد.
اھـانـت وتـوھــين بـه روزه :
اگر كسى بـــدون عذر شرعى روزه را بخورد  ،به ماه مبارك رمضان توھين شمرده ميشود
كنھكار بوده قضا ء وكفاره آنرا بايد بپردازد .ولى اگر اھانت در يك روز چند بار تكرار گردد  ،قضا ء روزه
را بجاء اورد وكفاره تكرار نمى كردد.
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استعمال سرمــه وقطره چكان :
استعمال سرمه ) اگرچه سياھى آن در بلغم ھم ديده شود ( ويا قطره چكان چشم  ،وادويه جلدى
ومرحم باب زخم  ،بدن خود را به تيل چرپ گردن  ،استعمال گيل موى واستعمال عطريات وخوش بوى  ،روزه
را فاسد نمى سازد .
در كتب احاديث آمده است  :كه در ايام ماه مبارك رمضان يكى از صحابه كه از درد چشم سخت مى ناليد نزد
آنحضرت )ص( آمد  .وبراى انحضرت گفت  :كه چشمم سخت درد ميكند اجازه دارم كه سر مه استعمال
نمايم  ،انحضرت در جـــواب اش گفت  :بـــلى ميتوانى سرمه را استعمال نمايى  .ھمچنان در حـديث از ام
المؤ منين عــائشه ) رض (روايت گــرديده است  «:أن النبى )ص( اكتحل فى رمضان وھــو صائم «» پيامبراسالم
)ص( سرمه كرد در رمضان در حاليكه روزه بود )« .رواى حديث ابن ماجه ( ھكذا بايد گفت كه چشم منفذ
براى معده نمى باشد  .ولى برخى از فقھا به اين نظر اند كه بھتر واحسن است كه استعمال ھمچو اشيا ء
در شب صورت بپذيرد.
گرفتن ناخون واستعمال مواد بر آن (
رنگ ناخون واستعمال آرايش براى زنان ) روزه را فاسد نمى سازد(.
تبصره :
استعمال خوش بوى  ،چرب كردن موى سر وپوست  ،استعمال قطره وترزيق امپول چون دليل بر تحريم آنھا
در شرع وجود ندارد  .پس استعمال آن در روزه مباح ميباشد.
زرق يـــــا پيچكارى :
زرق يا » پيچكارى « وانواع واكسين كه در عضله باشد و يا وريد خون باشد ويا گلو كوز )مطابق
فتواى علماى ديــوبند ھندوستان وجامع االزھر مصر(روزه را فاسد نمى سازد .
ولى نقطه قابل دقت وتوجه آنست که اگر اين پيچكارى يا واكسين » به منظور تغذيه صورت گيرد  ،و
روزه دار را از آب و خوراك بي نياز سازد و ھدف از آن تغذيه و احساس نكردن گرسنگي باشد  ،اين نوع
پيچکاری روزه را باطل می سازد  .بنابراين ګفته ميتوانيم ھر چيزي كه به نوعي كار تغذيه را انجام دھد شكننده
ي روزه محسوب مي شود.
اما انعده از پيچکاری ھا ی که  :كار تغذيه را انجام نمي دھند و انسان را از آب و ازخوراك بي نياز نمي سازند،
اين نوع پيچکاری ھا روزه را باطل نمي سازد  ،چون نصوص شرعي شامل آن ھا نمي شود ،نه به اعتبار الفاظ
و نه به اعتبار معاني ،و حتى اگر آمپول بى حسى دندان نيز باشد بازھم روزه را باطل نميكند زيرا بمعناى خوراك
و آشاميدنى نيست .پس اين نوع پيچکاری ھا نه خوراك ھستند نه آب و نه در معناي آب و خوراك .اصل صحت
روزه است مگر آنكه دليل فساد آن به اثبات برسد كه در اين جا به اثبات نرسيده است.
ھمچنان پانسمان كردن زخم ھا روزه را باطل نمى كند .ولى اگر زخم عميق در شكم كه دوا به معده
برسد ،در اين صورت روزه مى شكند.
حـــــجــــا مـــت :
حجامت يا خون گرفتن

) از سر ويا ھر عضو ديگر بدن به قصد عالج در مضان( روزه را فاسد

نمى سازد.
از ابن عباس )رض( روايت است  » :احتجم النبي )ص( وھو صائم«
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)پيامبر صلى ﷲ عليه وسلم در حالى كه روزه بود حجامت كرد () صحيح سنن ابو داود ،( ٢٠٧٩ :
) صحيح امام بخاري ) ، ( ۴/١٧۴/١٩٣٩ :سنن ابو داود ( ۶/۴٩٨/٢٣۵۵
ولى اگر بيم ضعف وسستى وجود داشت  ،حجامت مكروه است :
از ثابت بناني روايت است » سئل انس بن مالك أكنتم تكرھون الحجامة للصائم ؟ قال  :ال  ،إال من أجل الضعف
«» از انس بن مالك سؤال شد آيا شما حجامت را براى روزه دار مكروه مى دانستيد ؟ گفت نه  ،مگر به
خاطر ضعف وسستى «) صحيح امام بخاري ( ۴/١٧۴/١٩۴٠) :
غسل جنابت ويا غسل تبــرد:
غسل جنابت ويا غسل تبرد از گرمى  ،اگر روزه دار در ايام روزه غسل نمايد  ،ويا بخاطر دفع
برودت ھواى گرم را اشتنشاق نمايد روزه اش فاسد نمى گردد.
درحديث شريف از ابـو بكر بن عبد الرحمن روايت است  »:رإيت النبى )ص( يصب الما ء على رأسه
من الحر وھو صائم «» ديدم پيامبر )ص( را كه مى ريخت آب را بر سر خود از گرمى در حاليكه روزه دار بود
 )« .سنن ابو داود ، ٢٠٧٢ :و عون المعبود ( ۶/۴٩٢/٢٣۴٨ :
ھمچنان اگــر روزه دار براى دفع تشنگى غسل نمايد ،در صورتيكه آب به معده او داخل نگردد ،
روزه اش فاسد نميگردد.
حکم بوسه کردن در روزه :
از ام سلمه رضی ﷲ عنه روايت شده است  » :أن النبى ) ص( كان يقبل وھو صائم « »پيامبرصلی ﷲ
عليه وسلم بوسه ميكرد درحاليكه روزه مى بود « متفق عليه .
از عاٮشه )رض ( روايت شده است كه »:كان رسول ﷲ )ص( يقبل وھو صائم ويباشر وھو صائم
ولكنه كان املكم الربه « پيامبر اسالم )ص( مى بوسيد در حاليكه روزه مى بود ومباشره ميكرد در حاليكه
روزه مى بود اما بود مالك ترين شما حاجت خود را  ) .فتح البارى ، ( ۴/١۴٩/١٩٢٧ :
) صحيح مسلم ( ٢/٧٧١ - ۶۵ - ١١٠۶ :
در مورد اين كه بوسه روزه را باطل نمى سازد  ،ھيچگونه اختالف نمى باشد  .ولى اگر اين بوسه ،
ھدف ومقصود روزه را براى روزه دار متزلزل سازد فقھا نظريـات خاص خويش را در مورد ابراز داشته اند
 .كه توجه شما را به حديث متبركه كه از ابى ھر يرة ) رض ( روايت گرديده است جلب مينمايم :
ابى ھر يرة ) رض (فرموده است  » :أ ن رجآل سأل النبى )ص( من المباشر ة للصائم فرخص له و
آتاه آخر فنھا عنھا  ،فإ ا لذى رخص له شيخ وإذا الذى نھاه شاب « )مردى پرسيد از پيامبر )ص( از
مباشرت روزه دار پس رخصت داد اورا وآمد مرد ديگرى پس منع كرد اورا از آن  .پس كسيكه رخصت
داد او را پير بود وكس كه منع كرد اورا جوان بود  ).ابو داود (
فقھا ميگويند بـــراى كسيكه پيامبر صلی عليه وسلم بوسه را جايز دانسته  ،آن شخص  ،شخص پير
بود وبراى آن كسيكه آنرا از بوسه نھى فرمود آن شخص  ،شخص جوان بود .بادر نظر داشت ھمين تعبير ھا
از حديث متبركه برخى از فقھا بوسه را بـــــراى پير ھا جواز شمرده و براى جوانان ويـــــــا كسانيكه قدرت
اداره خود را ندارند جـــايز نه شمرده اند.
اما در مورد مالعبه با ھمسر ھنگام روزه ،در صورتيكه جماع و يا انزال منى صورت نگيرد اشكالى ندارد،
طوريکه در حديث متبرکه از عايشه رضي ﷲ عنھا روايت شده است که گفت » :پيامبر صلى ﷲ عليه و سلم
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ھنگام روزه )زنش( را بوسه ميداد و مالعبه ميكرد« )صحيح بخارى  ١٩٢٧و صحيح مسلم  ،(١١٠۶لذا مالعبه
بين زوجين ھنگام روزه جائز است ولى بشرطى كه زوجين متاكد باشند كه اين مالعبه شان به جماع منجر نشود و
يا منى انزال نشود وگرنه اگر در برابر شھوت ضعيف باشند اين امر براى آنھا جائز نيست و بايد دورى كنند زيرا
ممكن است منى انزال شود و روزه شان باطل شود و يا به جماع منجر شود كه كفاره روزه دو ماه پى در پى بر
آنھا واجب ميگردد.
ابن قدامه در كتاب "المغني" گفته است  :كسى كه به ھمسرش بوسه ميزند از سه حالت خارج نيست:
 -١منى انزال نشود ،كه در اينصورت بدون خالف اھل علم روزه باطل نميشود.
 -٢منى انزال شود ،كه در اينصورت بدون خالف اھل علم روزه باطل ميشود.
 -٣مذى خارج شود ،كه نزد امام احمد بن حنبل و امام مالك روزه باطل ميشود و نزد امام ابو حنيفه و امام شافعى
و حسن و شعبى و اوزاعى روزه باطل نميشود زيرا در خروج مذى غسل واجب نيست ،و اين قول )يعنى عدم
بطالن روزه ھنگام خروج مذى( راجح ميباشد.
و ابن تيميه نيز قول عدم بطالن روزه ھنگام خروج مذى را ترجيح ميداند و ميگويد ھيچ دليلى از شريعت بر بطالن
روزه ھنگام خروج مذى وجود ندارد و در شرع براى باطل شمردن روزه نياز به دليل است ولى دليلى نيست.
نتيجــه كلـــى :
بوسه براى روزه دار خواه جوان باشد يا پير مباح است  ،وفرق ميان بوسيدن رخسار  ،دھن  ،لمس توسط
دست ومعانقه وجود ندارد البته اين اباحت براى كسانى ميباشد كه ميتواند خود را اداره كند.
اما اشخاصى كه ميدانند بدين ترتيب شھوتش به حر كت در آمده يا خوف جماع يا انزال وجود داشته باشد ،
طوريكه احناف وشوافـــع ھر دو در مورد متفق القول اند اينكار براى روزه دار مكروه است.
بايد بدانيم كه شب دراز بوده ومسلمانان

در روزه رمضان ما نند سائر ايام

در عمل مداوم ميباشد ،

واحتمال اينكه ھمچو كار منجر به انزال ووقوع آنچه كه در شريعت مكروه است نگردد بھتر خواھد بود  ،در
ماه مبارك رمضان اصآل

دست به چنين كارى نز نند.

استنتاج فقھى :
با ھمسر خود يكجا ء خوابيدن  ،مالعبه كردن وبوسه وكنار

 ،تا زمانيكه خطر انزال منى ويا

وقوع جماع نباشد  ،ھمه درست است).ولى اگر به بوسه كردن ويا لمس ويا جماع در 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 ھر وسيله ديگر منى از بدن بيرون آورده شود  .ھمچنان سبب
استمنا ء اگر بوسيدن باشد يا به آغوش گرفتن اگر انزال صورت گيرد روزه باطل ميشود  ،اما اگر انزال
به مجرد فكر يا نظر صورت گيرد روزه باطل نمى گردد وحكم مذى نيز چنين است-.ديدن عضو مخصوص
زن ويا تفكر در امور جنسى انزال شود روزه اش مكروه نميشود.احتــــــالم در روزه  :ديدن خواب

يا

احالم واحتالم شدن در خواب  ،روزه را فاسد نمى سازد  .اگر كسى در روز رمضان در خواب محتلم شود ،
و منى ھم از او بدون اختيار خارج گردد روزه اش فاسد نمى شود .ولى اگر منى بـه سبب بوسيدن  ،مباشره
يا تفكر طوالنى خارج گردد روزه اش فاسد شده وقضا بر او ھم الزم ميشود .كسى كه در شب جماع نموده
وتا روز غسل نكرده روزه اش فاسد نمى گردد  ،زيرا غسل امر يست كه به انزال واجب شده است  ،ميدانيم
afgazad@gmail.com

٢۵

www.afgazad.com

كه اگر روزه دار در روز محتلم شود غسل بروى الزم بوده وروزه اش فاسد نمى گردد پس كسٮكه در
شب انزال شده وبعد از صبح بيدار گرديده روزه اش إن شاﷲ صحيح است.
يــاد فرا مــوشى :
اگر روزه به ياد شخص نباشد ،واز روى فراموشى چيزى بخورد  ،ويا ھم با ھمسر خود جماع كند  ،تا جائيكه از
روى فراموشى نان شكم سير ھم خورده باشد روزه اش نمى شكند  ،مكروه ھم نمى شود .داخل شد ن گرد وخاك
ويا مكس در دھن  :اگر مكسى ويا گرد ويا خاك ويا دوا بى اختيار از حلق فرو رود  ،در صورتيكه عمدى
نباشد روز ه  ،مكروه نميشود.
داخــــل شدن آب در گــــــوش :
اگر آ ب در گوش داخل شود و از روى قصدى ھم باشد روزه مكروه نميشود.
حكم غـذاى باقى مانده درالى د ندا ن ھا :
اگر پــارچه غذاى باقى مانده در الى دندان ھا در صورتيكه مقدار آن از دانه نخود كمتر باشد واز حلق
پائين رود  ،روزه فاسد نميگردد.
قئ واستفراق در مـــاه مبارك رمضان :
اگر شخصى بى اختيار قـئ كند  ،ھر چند كه قئ پر دھن باشد بيشتر ويا كمتر باشد وحتى اينكه بخش
آن دوباره از حلق پاٮين رود  ،روزه مكروه نميشود.اگر قئ بصورت قصدى ھم صورت گيرد  ،در صورتيكه
پردھن نباشد باز ھم روزه اش نمى شكند ومكروه ھم نميشود .ولى اگرقئ قصدى ودھن پر باشد  ،روزه اش
فاسد  ،بايد قضا ء بياورد .در حديث شريف امده است  » :من ذرعه فليس عليه قضا ومن استسقا ء فليقض
«» ھر كسى كه قئ براو غالب شود پس بر او قضا نيست وھر كس كه عمدٱ قى كند پس قضا نمايد )«.احمد
،ابو داود  ،ترمذى  ،ابن حبان  ،دارقطنى وحاكم(.
استعمـــــال مسو ا ك :
استعمال مسواك براي روزه دار و غير روزه دار در تمام اوقات مستحب است و ھمين براي روزه دار ،قبل از زوال
و بعد از آن جايز است .به دليل حديث عامر بن ربيعه»رضي ﷲ عنه« كه در سنن آمده است :رأيتُ رسو َل ﷲ ما ال
صي يَتس ﱠو ُك وھو صائم مسند احمد ) ،(۴۴۵/٣ابوداود ) ،(٢٣۶۴ترمذي )(٧٢۵
أُ ْح ِ
»چندين بار كه نمي توانم آن ھا را بشمارم مرتب مي ديدم كه پيامبر صلى ﷲ عليه و سلم در حال روزه مسواك
مي زد«.
در اين جا اين صحابي مشخص نكرده است كه آيا قبل از زوال ايشان را در حال مسواك ديده است يا بعد از آن،
بلكه مطلقا ً مسواك زدن ايشان را روايت كرده است .ولي به احتمال غالب ايشان را بعد از زوال ديده چون نماز
ظھر و عصر بعد از زوال ھستند ،و از آن جا كه رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم مسواك را براي نماز تأكيد كرده
احتمال مي رود كه براي نماز ظھر و عصر مسواك مي زده است.
ستَا ُكوا أَ ﱠو َل النﱠ َھا ِر
ص ْمتُ ْم فَا ْ
اما آنان كه مسواك را بعد از زوال مكروه دانسته اند از اين حديث استدالل كرده اند :إِ َذا ُ
ستَا ُكوا آ ِخ َرهُ بيھقي در الكبري )(٨١٢١ ،٨١٢٠
َوال تَ ْ
ھر وقت روزه گرفتيد در ابتداي روز مسواك بزنيد و در آخر آن مسواك نزنيد.
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حديث مذكور ضعيف و غير قابل استدالل مي باشد .اينان ھمچنين از گفتار پيامبر صلى ﷲ عليه و سلم استدالل مي
س ِك" )متفق عليه( ،يعنى" :بوي دھان روزه
يح ا ْل ِم ْ
كنند كه فرموده است»:لَ ُخلُوفُ فَ ِم ال ﱠ
صائِ ِم أَ ْطيَ ُ
ب ِع ْن َد ﷲِ ِمنْ ِر ِ
دار نزد ﷲ تعالي از بوي مشك خوشبوتر است«.
روش استدالل اين ھا بدين صورت است كه چون مسواك بوي دھان را تغيير مي دھد ،از زدن مسواك خود داري
نمود .اين توجيه نادرست است ،زيرا مسواك بوي مخصوصي را كه در اثر روزه به وجود مي آيد از بين نمي برد،
زيرا بوي دھان در اثر عدم رعايت بھداشت دھان و دندان نيست ،بلكه نشأت گرفته ازمعده مي باشد ،و با خالي
بودن معده از خوراك بد بويي از دھان خارج مي شود و اين بو از نظر مردم ناپسند است ولي از نظر خداوند
بسيار دوست داشتني و پسنديده است .پس مسواك بوي دھان روزه دار را از بين نمي برد بلكه صرفا ً دندان ھا را
تميز نموده و بد بويي دندانھا را از بين مي برد نه بويي را كه از معده بيرون مي آيد.
اگر در وقت مسواك زدن وغير مسوك كردن دھن خون شود وبا لعاب دھن از حلق پاٮين رود  ،اما مقدار
آن از لعاب دھن كمتر بوده وطعم آن در حلق احساس نشود روزه را نمى شكند.
چشيدن طعم اشيا ء :
چشيدن طعم اشيا ء  ،با دھن نرم كردن وجويدن يكنوع چوبيكه بوسيله آن دندن ھا 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
كشيدن نصوار و سيگرت از آنجاييكه براى بدن مضر ميباشد لذا كشيدن آنھا حرام ميباشد و جائز نيست ،چه در
رمضان باشد و چه در غير رمضان ،و در ھنگام روزه اگر كسى آنھا را بكشد بدون شك كه روزه اش باطل ميشود.
پيامبر صلى ﷲ عليه و سلم فرموده است»:ال ضرر و ال ضرار« )صحيح  -روايت ابن ماجة( ،يعنى" :نه ضرر به
خود برسانيد و نه به ديگران" ،پس مواد مسكرات و مخدرات كه براى خود و ديگران مضر ميباشد جائز نيست.
آداب روزه :
حضرت محمد )ص ( فرموده است  » :إن فى الجنة بابﭑ يقال له  :الريان يدخل منه الصائمون يوم
القيامة  ،اليدخل منه احد غيرھم  ،فاذا دخلو اغلق  ،فلم يدخل منه احد « -ماه مبارك رمضان متبرك  ،ماه عبادت
 ،ماه تقوا وماه مبارك است كه مسلمانان به تجديد توبه پرداخته ودر اين ماه توبه ھا قبول ميگردد.
بر روزه دار الزم است كه اخالق بد را تر ك گفته وخود را با خلق نيكويى متمسك ساخته وخود را از غيبتوسخنان بيھوده نگھدارد تا خداوند )ج( روزه اش را قبو ل نمايد.
 -مسلمانان در ايام متبركه روزه

بايد خود را از شھوت ،دروغ  ،غيبت  ،واز گفتار زايد نگاه داند-.

مسلمانان بايد در ماه مبارك رمضان به دادن صدقه وخيرات بپردازند از جنگ بپر ھيزند وبا حسن معامالت
با اھل بيت وكافه انسانھا رفتار كند.
از ابو ھر يرة )رض ( روايت گرديده است  :كه پيامبر )ص( فرمود  » :إذا كان يوم صوم أحدكم فــال
يرفث وال يصخب  ،فإن شا تمه أحد او قاتله فيلقل إنى امرؤ صائم  ،والذى نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم
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أطيب عند ﷲ من ريح المشك  ،وللصائم فر حتان  :إذا أفطر فرح بفطره ؛ إذا لقى ربه فرح بصومه «» اگر يكى
از شما روزه دار باشد  ،بايد از گفتن پوچ وصحبت ھاى لھو ولعب جلو گيرى كند  ،وبه كسى دشنام ندھد  ،واگر
كسى اورا مجبور به دشنام دادن سازد  ،بايد در جوابش بگويد من روزه دار ھستم  .وقسم به ذاتى كه نفس
محمد )ص ( در دست او ست كه بوى دھن روز دار خوشبو تر است نزد خداوند از بوى مشك .
یخوش ھای روزه :
روزه دار داراى دو خوشى ميباشد  ،اولين آن افطار است  ،زمانيكه روزه خويش را افطار ميکند و به
افطار خــود خوشحالی خاصی برايش رخ ميدھد  .دومين خوشحالی زمانی است که شخص روزه دار

پروردگار

خود را مالقات ميكند به روزه خويش مى بالد وافتخار ميکند .
در حديثی از ن از ابى ھر ير ه )رض ( روايت شده است كه پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم فرموده است :
» من لم يدع قول الزور والعمل به فليس

حاجة إن يدع طعامه وشرابه «)مسلم ونسائى ( » كسيكه ترك نكند

سخن دروغ وعمل به آنرا پس نيست خداوند را حاجتى در اين كه تر ك كند طعام ونو شيدنى خود را « از
فحواى حديث متبركه معلوم ميشود كه چنين شخصى از روزه خود ثواب ھم نمى برد.
روزه ى اعضا ء :
بدن روزه دار به كسى مى گويند كه اعضاى او از قبيل دست  ،پا  ،چشم  ،گوش  ،شرمگاه  ،شكم ودل
او از انجام گناھان روزه باشند  ،چشم از نگاه به حرام  ،گوش از شنيدن حرام مثل دروغ  ،غيبت  ،سخن
چينى  ،دست از گرفتن حرام  ،پا از رفتن به سوى حرام  ،زبان از تكلم دروغ وفحش  ،وباطل  ،شكم از
غذاونوشيدن حرام  ،شر مگاه از زنا امتنا كرده ودست بكشند وخود را به آنھا الوده نسازند در اين وقت است
كه گفته ميتوانيم كه اعضا ء ما واقعﭑ روزه ھستند.
نمـــــاز تـــــراويـــــح :
يكى از خصوصيات ماه مبارک رمضان  ،نماز تراويح با جماعت در شبھاى آن ميباشد.
ابن حجر عسقالنى در معناى »تراويح« ميګويد که  :كلمه »تراويح« جمع »ترويحة« است ،يعنى »يک راحتى«،
مانند كلمه »تسليمة« كه بمعناى » يك سالم« ميباشد و از کلمه سالم گرفته شده ،و نمازھاى جماعت شبھاى
رمضان را » تراويح« ميگويند زيرا اولين بارى كه نماز » تراويح« بصورت جماعت شروع شد بين ھردو سالم
نماز كمى استراحت ميكردند.
و پيامبر صلى ﷲ عليه و سلم در فضل نماز تراويح فرموده اند » :من قا َم رمضان إيمانا ً واحتسابا ً ُغفِ َر له ما تقدﱠم
من ذنبه« )متفق عليه(.
يعنى " :کسي که قيام رمضان را از روي ايمان و اخالص بجاي آورد ،گناھان گذشته اش آمرزيده مي شود".
و امام نووى رحمة ﷲ عليه فرمودند » :منظور از قيام رمضان نماز تراويح ميباشد« .
خواندن نماز تراويح بجماعت در ماه مبارك رمضان باالى زن ومرد بعد از نماز خفتن وقبل از نماز
وتر ،سنت مؤكد است .دليل مشروعيت آن عمل حضرت پيامبرصلی ﷲ عليه وسلم وازآن به بعد عمل اصحاب
كرام بوده است.
در حديث متبركه امده است كه حضرت محمدصلى ﷲ عليه وسلم در ماه مبارك رمضان بعد ازنماز
خفتن ابتدا ھشت ركعت نماز تراويح وبعد ٱ سه ركعت نماز وتر را بجا اورده است .
afgazad@gmail.com

٢٨

www.afgazad.com

» عـن عائشة أن النبى صلى ﷲ عليه وسلم ما كان يزيد فى رمضان وال فى غيره على إحدى عشر
ركعة  .وروى ابن خزيمة وابن حبان فى صحيحيھما عن جابر أنه صلى ﷲ عليه وسلم صلى بھم ثماني ركعات
والوتر ،ثم انتظر وه فى القابلة فلم يخرج إليھم «.
ھمچنان در حـــديث ديگـرى أبو يعلي والطبرانى بـــه سند حسن از انھا روايت فرموده كه فرموده
است  » :جا أبي بن كعب إلى رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم فقال  :يا رسول ﷲ إنه كان منى الليلة شى ء  ،يعنى
فى رمضان  ،قال ؛»وما ذاك يا أبي «؟ قال نسوة فى دارى ؛ قلن ؛ إنا ال نقرأ القران فنصلي بصالتك ؟ فصليت
بھن ثماني ركعات وأوترت  ،فكانت سنة الرضا ولم يقل شيئﭑ «)ماخذ  :صفحه  ٢٢۵كتاب فقه السنة  :نوشته:
السيد سابق جلد اول طبع اول  ١١٩۶م جمھورى عربى مصر (
اما در اين ھيچ شك نيست كه در زمان حضرت عمر فاروق رضى ﷲ تعالى عنه بيست ركعت نماز
تراويح رابه ده سالم بجماعت بــه حضور صحابه كرام بدون انكار احدى خوانده اند.

امام شافعى)رح (

وامام حنبل )رح( خواندن نماز تراويح را نيز سنت گفته اند.
اداى نماز تراويح به جماعت سنت كفايى است  .خواندن تراويح ؛ دو دو ركعت افضل است  .بعد از اداى
چھار ركعت  ،كمى درنگ شود  ،سپس ركعات ديگر شروع شود وطوريکه قبآل ګفته شد وجه تسميه تراويح ھم
از ھمين راحت ميان ھر چھار ركعت گرفته شده است.بعد از ختم تراويح نماز وتر نيز در ين ماه به
جماعت خوانده ميشود كه در ركعت سومى بعد از ختم قرائت امام تكبير ميگويد بعدٱ امام ومقتد يھا ھمه
طور خفيه دعاى قنوت ميخوانند.
در فاصلــه بين ھر چھار ركعت  ،برخى چند آيت قرآن كريم تالوت مى نمايند يا ذكر وتسبيح مى گويند .
در افغانستان عزيز ما معموآل دعاى ذيل خوانده ميشود:
» سبحان ذى الملك والملكوت  ،سبحان ذى العزة والعظمة والقدرة والكبريا ء والجبروت ،سبوح  ،قدوس ربنا
ورب المال ئكة والروح «
ختم قرآن كريم درنماز تراويح
ماه رمضان ماه قرآن است ،و قرآن نيز در اين ماه در ليلة القدر نازل شده ،و اجر و پاداش چند برابر ميشود ،لذا
يكى از بھترين اعمالى كه يك شخص در اين ماه بايد انجام دھد كثرت قراءت قرآن است ،چه در نماز باشد و چه
خارج از نماز .بنابراين ،در نماز تراويح و يا تھجد نيز ميتوان قرآن را خواند تا اينكه ختم كرد ،و در حديث صحيح
از ابن عباس وارد شده است كه » :کان النبي صلى ﷲ عليه و سلم أجود الناس بالخير ،و کان أجود ما يکون في
رمضان حين يلقاه جبريل ،و کان جبريل عليه السالم يلقاه کل ليلة في رمضان حتي ينسلخ ،يعرض عليه النبي صلى
ﷲ عليه و سلم القرآن ،فإذا لقيه جبريل کان أجود بالخير من الريح المرسلة« )متفق عليه(
يعنى » :پيامبر صلى ﷲ عليه و سلم سخاوتمندترين مردم از لحاظ خير بود و در ماه رمضان وقتي که جبرئيل او
را مالقات ميکرد بيشتر سخاوتمند ميشد ،و جبرئيل ھر شب در ماه رمضان تا پايان ماه با او مالقات ميکرد و
پيامبر صلى ﷲ عليه و سلم قرآن را بر او ميخواند و وقتي که جبرئيل با اومالقات ميکرد ،او براي بخشش خير،
از تندباد سريعتر ميشد«.
و ميتوان گفت كه قراءت كل قرآن در نماز تراويح يك نوع از اين مدارسه بشمار ميرود زيرا تمامى قرآن را مرور
ميكند ،لذا امام احمد بن حنبل دوست داشت كسى كه امامت را بعھده بگيرد تمامى قرآن را در نماز تراويح ختم كند،
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لذا اگر تمامى قرآن در نماز مراجعه و ختم شود بھتر است زيرا تمامى آيات قرآن مرور ميشود ،ولى نبايد بحجت
ختم كردن قرآن به سرعت قراءت طورى افزود كه معلوم نشود امام چه ميخواند و خشوع را از بين ببرد ،وگرنه
آرام تر خواندن و كمتر خواندن از اين بى خشوعى بھتر است و لو اينكه قرآن را با آن بى خشوعى ختم كند.
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 ھمـه تعلقات ومصروفيت ھاى دنيوى از
زن و از فر زندان خويش جدا گشته  ،از ھمه مصروفيت ھاى خا نوادگى وخوا ھشات نفسانى خويش ببرد ،
وفكر وعمل خويش را با تمام توانايى ھاى خويش به عبادت خداوند مصروف سازد .اعتكاف در دھه اخير
رمضان سنت مؤكد بــــوده واگر از يك قريه يك شخص نيز اعتكاف نمايد  ،حكمش از ديگران رفع ميگردد .
داليل مشرعــيت اعتكاف :
آيت قــرآنــى :
خداوند سبحانه و تعالى فرموده است  » :وعھد نا إلى ابراھيم واسمعيل أن طھر ا بيتى للطائفين
والعاكفين والركع السجود « » ووحى فر ستاديم بسوى ابراھيم واسماعيل كه بر پا سازيدخانه مرا براى
طواف كنندگان واعتكاف كنند گان وركوع وسجده كنند گان « ) سوره بقره آيت  ( ١٢۵احــاديــث نبــــوى :
از عايشه ( رض ) روايت گرديد است كه گفت  » :كـــان رسول ﷲ )ص( يعتكف العشر ا ال واخر
من رمضان حتى توفاه ﷲ عزوجل « » بود پيا مبر ) ص(

كه اعتكاف ميكرد دھه اخير رمضان را تا وقتى

كه وفات داد اورا خداوند عزوجل «) متفق عليه (.
ھمچنان از ابن عمر ) رض( روايت است كه گفت  » :كان رسول ﷲ ) ص( يعتكف العشر االواخر
من رمضان « پيامبر) ص( » دھه اخير رمضان را اعتكاف ميگرد «.
حمكت مشر وعيت اعتكاف :
 -١اعتكاف موجب فراغ قلب از امور دنيوى ومشاغل آن بوده وباعث روى آوردن به عبادت وذكر خالص
خداوند متعال ميباشد.
 - ٢سپردن وتفويض امور خود به خداوند متعال وايستادن بر دروازه ء فضل ورحمت .
 -٣اعتكاف به معنى تحصن به خداوند بر تر وتوانا ميباشد وكسى كه به معتكف اراده بدى بنمايد نمى تواند به
او بر سد وھيچ ظالمى نزديكش شده نمى تواند كه بروى ظلم كند.
معتكف توسط اعتكاف خويش را راحت نموده وقلب خود را ھدايت مى نمايد پس اعتكاف عبارت از دورى از
مخلو قات بوده كه قوى ترين راه براى رسيدن به حق تعالى ميباشد.
اقسام اعتـــــكاف :
 -١واجب :
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 خواھم كرد  .چنين اعتكافى واجب است .
وقت اعتكاف واجب

:

ھمانطوريكه 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.
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 -٢مستحــــب :
به جز اعتكاف دھه اخير رمضان ھر اعتكاف ديگرى خواه در دھه اول ودر دھه دوم رمضان صورت گيرد
ويا در ماه ھاى ديگر مستحب است.
-٣اعتكاف سنت مـــــــؤكد :
اعتكاف در دھه اخير رمضان المبارك سنت مؤكد كفايى ميباشد  .كه مسلمانان بايد به آن اھتمام بيشتر
بعمل آرند.

خداوند پاك ميفر مايد  » :وال تباشر وھن وأ نتم عاكفون فى المساجد  )«...البقره »( ١٨٧ -

ومباشرت نكنيد زنان را درحاليكه معتكف باشيد در مساجد« .
شــــــــــــروط اعتكاف
براى صحت اعتكاف چھار شرط ضرورى است :
 -١قيام در مسجد.
 -٢نيــــــت .
 -٣پاك بودن از حــــدث اكبر ) جنابت  ،حيض ونفاس (.
 -۴روزه در اعتكاف واجب روزه بودن شرط است  .اما در اعتكاف مستحب ومسنون روزه بودن شرط
نيست .
كار ھاى مستحب در اعتكاف :
تالوت قرآن مجيد وتدبر در آن  ،اھتمام به درود وسائر اذكار  ،خواندن ويا تدريس علوم دينى

و

مصروفيت در تصنيف وتأليف وتحقيقات علمى .
صـدقـه فطــر :
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 داده ميشود .
زکات فطر بر ھر مسلمان آزادي که بيش از قوت يک شبانه روز خود و خانوادهاش داشته باشد ،واجب است .و بر
شخص واجب است که زکات فطر خود و کساني را که نفقه آنھا بر عھده او است مانند ھمسر و فرزندان و
خدمتکارش – اگر مسلمان باشند – بپردازد.
از ابن عمر روايت است» :أمر رسول ﷲ-صلى ﷲ عليه وسلم -بصدقة الفطر عن الصغير والکبير والحر والعبد
ممن تمونون« )صحيح – بيھقى (۴/١۶١
»پيامبر صلى ﷲ عليه وسلم به دادن زکات فطر از کوچک و بزرگ و آزاد و برده ،و کساني که نفقه آنھا بر عھده
شما است امر فرموده است«.
دريک روايت ضعفی از حضرت عثمان رضی ﷲ آمده است که دران زمان زكات جنين را نيزميدادند و نزد
مذھب حنبلى دادن زكات فطر براى جنين مستحب است ولى واجب نيست.
» والصدقة تطفى الخطيئة كما يطفى الماء النار « ) الترمذي ( » صدقه گناھان را محو ونابود مى كند
ھمانطوريكه آب آتش را بى اثر مى ماند «.
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در حديثی آمده است که  :اګر كسى كه قبل از نماز عيد صدقه فطر خويش را اداء نمايد آن صدقه به
شرف قبول واقع گرديده ؛ اما اگر بعد از نماز ادا گردد مانند ساير خيرات وصدقات يك صدقه به حساب
ميايد ) .ابو داود  ،وابن ماجه (
وقت واجب گرديدن صدقه فطر ھنگام طلوع فجر روز عيد رمضان است ليكن تقاضاى حكمت
ونصب العين وجوب آن در اين است كه اين وجيبه بايد چند روز قبل از عيد رمضان صورت گيرد تا به
مستحقين ونيازمندان برسد.
انسان متوسط الحال عالوه برخودش بايدازجانب اوالد نا بالغ خود ھم صدقه فطر را ادا كند ومقدار
صدقه فطر بر شخص بالغ ونابالغ يكسان ميباشد وآن عبارت از يك كيلو ويكصدو ده گرام كندم ويا قيمت روز
آن ميباشد.
عيد فــــطــــــــر :
كلمه » عيد « در اصل از فعل عاد)عود( يعود به معنى بازگشت است  ،ولذا به روزه ھايى كه مشكالت
قوم وگروه بر طرف ميشود وبه راحت ھا وپيروزى ھاى دست مى يابند  ،عيد مسمى نموده اند .عيد اسالمى فطر
يكى از دو عيد بزرگ اسالمى است كه مسلمان روزه دار در طول ماه رمضان با ارتبا طھاى پى در پى با
خداوند متعال واستغفار از گناھان به تصفيه روح وجـان خويش ھمت گماشته واز تمام آلودگى ھا ى ظاھرى
وباطنى كه برخالف فطرت انسان است خود را پاك نموده وبه فطرت واقعى خود بر مى گردند.
طوريكه حضرت مسيح )ع( روز نزول مائده را روز بازگشت به پيروزى وپاكى وايما ن به خدا دانسته
وآنرا به عيد مسمى نموده است.
روايت است كه نزول مائده به روز ھاى يكشنبه صورت ميگرفت بدين اساس روزه يكشنبه از
احترام خاصى عيدى بين مسيحٮان برخوردار ميباشد.
كلمه عيد تنھا يكبار در قرآن عظيم الشان تذكر يافته است  » :اللھم ربنا انزل علينا ما ئدة من 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 ھدايت داده شده كه روزه خود را افطار كنندوبه خوردن ونوشيدن رو آورند.
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 مھمانى
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 ھاى جھل ونادانى وغفلت به انواع گناھان ومعصيت ھا مبتال شده
واز حقيقت خود دور مى شود ودر نتيجه دچار خود فراموشى وخدا فراموشى مى گردد  ،امـا با فرا رسيدن
ماه مبارك رمضان ،انسان در پرتو فضاى معنوى آن ماه وتالش ھاى خويش به يك زندگى نوين دست مى
يابد  ،كه مى توان آن را « بازگشت به خويشتن » نــا ميـــــد.
مسلمانان در ايام مبارك رمضان با يك ماه روزه گرفتن  ،تراويح  ،تالوت قــــــرآن  ،صدقه  ،خيرات
وساير عبادات وخوبيھاي كه به دستور رب العزت انجام داده اند  ،اين روز را منحيث روز خوشى وعيد
تجليل مى نمايند.
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در روايت امده است زمانيكه پيامبر اسالم از مكه بــه مدنيه منوره ھـــجرت نمود مــردم آن ديار در
ھر سال دو روز را جشن ميگرفتند پيامبر اسالم از مردم مدينه در مورد اين دو جشن پرسيد كه چرا در
اين روز ھا عيد ميگيرند ؟مردم در جواب گفتند » ما قبل از مشرف شدن به اسالم اين دو روز را جشن معين
نموده بوديم  ،كه در اين روزه به تفريح وخوشحالى مى پرداختيم «
پيامبر اسالم فــرمود  » :خداوند در مقابل ايـــن دو روز  ،دو روز ديگـــرى را كه نسبت به ھمچو
جشن ھا 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 :
 توجه به آراستن وزيبايى خود غسل كردن بعد از اداى نماز فجر مسواك كردن دندانھا-استعمال خوشبويى وعطر صبح وقت از خواب بر خاستن بسيار وقت به عيد گاه رفتن پرداختن صدقه ء فطر قبل از رفتن به عيد گاه. خوردن شيرينى قبل از رفتن به عيد گاه . ادانمودن نماز عيد در عيد گاه در حين راه رفتن آھسته آھسته خواندن تكبير ﷲ اكبر ﷲ اكبر ال اله االﷲ وﷲ اكبر و

الحمد.

نماز عيد :
در روزه عيد خـــوانــــدن دو ركعت نماز واجب است .
نيت نماز عيد :
» نيت كردم بخوانم دو ركعت نماز واجب عيد فطر ويا عيد اضحى را با جمله تكبيراتش خاص براى خدا اقتدا ء
نمودم به اين امام حاضر رو آوردم طرفه كعبه شريفه « وتكبير تحريمه » ﷲ اكبر « گفته دستھاى خويش را
تا برابر نرمى ھاى گوش خود بلند نـــمايد .انگاه دست ھاى خود را طوريكه در ساير نماز ھا مى بندد بسته
نموده  » ،سبحانك اللھم « ) ثنا ( را بخــــواند.

سپس امام ومقتد يھا سه مـــــــــرتبه تكبير گفته در

ھــــر مرتبه دست ھاى خود را تا برابر نرمى ھاى گوشھايش بلند نموده  ،بعد از ھر تكبير به اندازه ءگفتن
سه مرتبه » سبحان ﷲ « توقف نموده بعد مرتبه ء ديگر تكبير ديگر را بگويد  .بعد از تكبير سوم دستھاى
خود را دوباره بسته نموده  ،وتسميه گفته سوره فاتحه وآياتى از قرآن مجيد را تالوت نموده  ،طبق معمول
ركوع وسجودرا اداء

نموده  ،براى ركعت دوم ايستاده شود.در ركعت دوم اوآل سوره فاتحه را بخواند ،

بعد از آن آيتى از قرآن مجيد را خوانده قبل از رفتن به ركوع سه بار طورى تكبير گويد كه در ھر مرتبه
دستھاى خود را تا نرمه ھاى گوش مانند تكبيرات ركعت اول بلند نمايد ودر تكبير چھارم حسب معمول بـه
ركوع رفته وبعد از انجام ركوع  ،سجود وقاعـــده به نماز ش اختتام بخشيده به طرف راست وچپ سالم
گرداند.
تبريك وتھنيت گفتن به يكديگر :
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اصحاب رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم ھنگامى كه روز عيد ھمديگر را مالقات مى كردند مى گفتند »
تقبل ﷲ منا ومنكم «) خداوند از ما وشما قبول بگرداند ( )المحا ملى حسن ( كسانى كه به نماز عيد ھمراه
امام نرسد وھمچنين زنانى كه در خانه ھستند مى توانند آن را بجا آورند ) .بخارى  ( ٩٨٧ :برخى از منكرات
كه در عيد انجام داده مى شود وبايد از آنھا پر ھيز كرد.
تكبر وكوچك شمردن ديگران.تقليد مردان از زنان وبر عكس در حركات ولباسرفتن زنان با آرايش وزينت
وبوى خوش به اما كن عمومى وايجاد اختالطاسراف وزياده روى در تمام موارد خصوصﭑ در لباس وسفره
عيد.عدم توجه به فقرا ء ونياز مندان .عدم رعايت صله رحم مخصوصﭑ نسبت به كسانى كه به كمك ويارى
نياز دارند.
محــاسبه:
محاسبه ارزيابى  ،قضاوت ومحاسبه اعمال روزانه  ،واينكه ما بيست وچھار ساعت خويش را به چــــــــه
مصروف ساختيم  ،اعمال مثبت ومنفى ما چه بوده است  ،انسان را در رسيدن به » شناخت از خويش « كمك
ميكند .
پيغمبر اسالم ميفرمايد  » :حاسب نفسك قبل ان تحاسب فانه اھون لحسابك غدا «) با خود محاسبه كن قبل از
اينكه با تو محاسبه صورت گيرد  .واين عمل كار بازپرسى ومحاسبه ترا اسانتر مى سازد.
بـــــراى انسان مھــــــم اينست كــــــه  »:قبضه نفس « خود را در اختيار خودداشته باشد  .انسان بــايد »
امير نفس « باشد نه » اسير نفس « تا توانمدى مھار ساختن غرايزنفسى را بدست آرد .
اعمال مربوط به نيت است
» انما اال عمــــال با لنيات«» ھمه اعمال بستگى به نيت دارد « در ھمه عبادت  ،نيت مھم است :
نيت را ميتوان به روح وقلب عبادت مشابه ساخت  .بايد ھر عبادت با نيت وقلب الى ﷲ انجام يابد .نيت به
قدرى مھم است ونقش اساسى در تغيير وتحول دارد كه حتى اگر امور غير عبادى را با نيت صحيح الھى
انجام دھيم ھمان امور ھم  ،بمثابه  ،عبادت ما بحساب خواھد رفت .
مـراجع ومنابع مھم
احيا ء علوم الدين امام محمد غزالى طوسى
احكام فقھى براى زن مسلمان نوشته  :ابراھيم محمد الجمل
تفسير الميزان از  :عالمه محمد حسين طبا طبايى
تفسير كابلي مؤ لف محمود الحسن ديوبندى
احكام روزه  :نوشته دكتور« سعيد افغانى
فقه آسان  :مؤلف موالنا محمد يوسف اصالحى
تفسير طبرى  :مؤلف ابو جعفر محمد بن جرير طبرى متوفى سنه  ٣١٠ھـ
مشكاة شريف صحيح البخارى ومسلم
مفرادات قرآن از راغب اصفھانى
كيماى سعادات امام محمد غزالى
afgazad@gmail.com
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روزه ماه مبارك رمضان  :تتبع ونگارش  :فضل الرحمن فاضل
نام مقاله  :رمضـان الـمبـارك
تتبع ونگـارش :
الحاج داکتر امــيـن الـديــن» سعـيـدی – سعيد افـغــانی«
مديـــر مطـالعات سـتراتيژيک افغان و
مسؤول مرکز کلتوری دحـــــق الره-جرمنی

afgazad@gmail.com
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