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 Ideological مسايل ايدولوژيک

 
 » سعيد افـغــانی– سعـيـدی « امــيـن الـديــنداکترالحاج 
  ٢٠١٣ اکتوبر ٢۶

  

 جنتری عبادتی سال
 :عبادت 

می کند و عبادت عملی است داللت » فروتنی«و » اطاعت«ه معنی عبادت  ب

  .که فرمانبری از معبودی را در پی دارد

ل ين دلي ھم به. ھم است كامالً وابسته به ی دو معنیعبادت دارا: گويند  علماء می

  تيم و نھايت تسلي عبارتند از نھاین دو معنيو ا. اند ك كلمه جمع شدهيدر 

و . است  عبادتیبه معنكامل   كامل به ھمراه محبّت مي خضوع و تسل پس. محبت

 اگر  ید، حتّ يآ ی نم م بدون محبّت، عبادت به حسابيا تسليم يتسل  بدون محبّت

ست و ي اّما به كمال نرسند باز ھم عبادت ن م و محبّت با ھم جمع گردند،يتسل

  .م و محبّت الزم استي عبادت كمال تسلی معنیبرا

   

   : مختلف عبادت و انواع آنیھا وهيش

 دارد، از ی مختلفیھا وهيو شست، بلكه انواع يوه نيك شي یکنند ، دارا  از انسانھا فکر مییاريونه كه بسگ عبادت آن

   :جمله

  :دعاكردن : الف

ن يپس اگر چن.  را از خداوند خواستنیگريز ديا چي بر دشمن و یروزي رفع بال، پ ك نفع، دفع ضرر،يدن به ي رسیعني

ّث آمده است يظمت  خواسته شود، مغز عبادت و روح آن انجام شده است و در حد از ته دل ازپروردگار با عیدرخواست

  ».ن عبادت استيدعا ع«كه 

  ) یت ترمذيبه روا(  

   :یني دانجام مراسم: ب

    .ِر هللا انجام شودي غی برایاعمال نيست چنيح نيكه صح  مانند آنی و امورینماز، روزه، صدقه، حّج، نذر، قربان: مانند  

 را حالل یعت او كه در آن اموريت شريان نموده و اعتراف به حقّانيكه خداوند ب یكامل در برابر احكام ینيت د اطاع:ج

  . است ده ي را سامان بخشیزندگ  قرار داده و براساس آن نظامی اعمال حدودی برخی را حرام كرده و برایو امور

رد ين آن را از بشر بگيھا و قوان ، احكام، ارزشی نظام زندگست،يز نيداند جا ی كه هللا را پروردگار خود میكس یپس برا
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 آن موجود ی از جانب خداوند برایلين كه دلي خود مطابق آنھا حكم كند، مگر ایم شود و در زندگيو در برابر آن تسل

  . عبادت استیله ھم نوعين مسأپس ا. باشد

  که  دارای فضيلت بيشتر برای عبادت کردن میی در طول سال وجود  دارنداسالمی فقط روزھا و ساعتھائدر شرع 

  که انجام عبادت در آن  اجر وثوابد ن بايد گفت که در طول سال ، روز ھا واوقاتی  وجود دار،به عبارتی ديگری. باشند

  :مطابق روايات اسالمی اين روزه ھا عبارتند از . بيشتری  دارد

 

  :ان ماه مبارک رمض

 شھر «:فرمايد  ر برکت در ماه ھای سال است، ماه مبارک به حکم قرآن که میــ ماه پُ ۀــ ماه مبارک رمضان،  از جمل-

 تآي: بقره ۀسور(»  صمهينات من الھدى و الفرقان فمن شھد منكم الشھر فليب ه القرآن ھدى للناس ويرمضان الذی أنزل ف

١٨۵( 

ل يدال] متضمن[كه مردم را راھبر و ] ابى كت[است  است كه در آن قرآن فرو فرستاده شده] ھمان ماه[ماه رمضان «

  .»بدارد د آن را روزهين ماه را درك كند بايص حق از باطل است پس ھر كس از شما ايتشخ [زانيم[ت و يآشكار ھدا

وانجام عبادت در اين ماه  سبب مغفرت  ن و دعاأ است که روزه و نماز، تالوت وختم قرآن عظيم الشیماه رمضان ماھ

د وحقيقتا مغفرت گناھان برکتی است که در ساير ماھھا نمی توان يافت چنان که پيامبر صلی هللا عليه گناھان می شو

َم ِمْن َذْنبِهِ « :وسلم می فرمايد ھر کس، ماه مبارک  ) (٣٧:بخاری . (»َمْن قَاَم َرَمَضاَن إِيَمانًا َواْحتَِسابًا ُغفَِر لَهُ َما تَقَدَّ

  .»ر عبادت بگذراند، تمام گناھان گذشته اش، مورد عفو قرار خواھند گرفتقصد حصول ثواب، ده رمضان را ب

ةً َمِعی«: فرمايد  وباز می ثواب يک عمره در ماه مبارک رمضان، برابر با : يعنی. »فَإِنَّ ُعْمَرةً فِی َرَمَضاَن تَْقِضی َحجَّ

  .)١٨۶٣:بخاری. ( شودءحجی است که ھمراه من، ادا

  : ده شب اخير رمضان-

مطابق   احاديث نبوی در اين ده .  برکتی در  ماه مبارک رمضان است پر شب ھا ی ۀه شب آخر رمضان  از جمل د-

   .بھتر است و شب اخير ، شب ھای قدر است که عبادت در اين شبھا از عبادت ھزار ماه بيشتر

ق  ما ي به تحق(» ر من الف شھريلة  القدر خيللة القدر  يلة القدر وما ادراك ما ليانا انز لنا ه فى ل «:هللا تعالی می فرمايد

  )ر ، شب قدر بھتر است از ھزار ماهست شب قديز مطلع ساخت ترا كه چيم قرآن را در شب قدر وچه چيفرود آورد

  :  شش روز از ماه شوال-

مبر صلی هللا عليه درمورد فضيلت شش روز اول ماه شوال در حديثی از أَبی أَيوِب رِضَی هللاَّ َعْنه آمده است  که پيا

اٍل کاَن کِصيَاِم الدَّْھرِ : (فرمود  وسلم ه کسی که ماه رمضان و ب«] ١١۶۴ مسلم)[َمْن َصاَم َرَمضاَن ثُمَّ أَتَبََعهُ ِستًّا ِمْن َشوَّ

  .»دنبال آن شش روز از ماه شوال را روزه بگيرد مانند اينست که يک سال کامل روزه گرفته باشد

  :ده روز اول ذی الحجه 

که روزه گرفتن در آن برای غير ) روز عرفه(روز دھم ذی الحجه اً  درمورد فضيلت ده روز اول ذی الحجه خصوص-

  .حاجيان فضيلت دارد

: سئل رسول هللا صلی هللا عليه وسلم عن صوم يوم عرفة؟ فقال : (از ابوقتاده روايت گرديده  آمده است  در حديثی که 

از پيامبر صلی هللا عليه وسلم «) ، و سئل عن صوم يوم عاشوراء؟ فقال يکفر السنة الماضيةيکفر السنة الماضية و الباقية

 )١١۶٢(مسلم . برد گناھان سال گذشته و سال جاری را از بين می: درباره روزه روز عرفه سؤال شد فرمود 

  : روزه ھای تشريق
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َو اذُکُروا  « :فرمايد  پروردگار با عظمت ما می) سه روز بعد از عيد قربان( فضيلت  عبادت در ايام التشريق در مورد

 .»خدا را ياد کنيد) سه روز ايام التشريق(و در روزھای مشخصی ) (٢٠٣  تآي : ۀسوره بقر(  »هللاَ فِی أيَّاٍم َمعُدوداتٍ 

 بن عمرو أنه دخل مع عبدهللا: (از ابومره موالی أم ھانی روايت است  البته روزه گرفتن در اين سه روز ممنوع است،

کل، فھذه األيام التی کان رسول : إنی صائم، فقال عمرو : فقال . کل: علی أبيه عمرو بن العاص، فقرب إليھما طعاما فقال 

نزد با عبدهللا بن عمرو «) و ھی أيام التشريق: هللا صلی هللا عليه وسلم يأمرنا بإفطارھا، و ينھانا عن صيامھا، قال مالک 

، عمرو گفت، گفت من روزه ھستم) عبدهللا(بخوريد، : ی جلو ما گذاشت و گفتئفتيم، غذاپدرش عمرو بن عاص ر

کرد که روزه نگيريم و از روزه گرفتن ما را  ی است که پيامبر صلی هللا عليه وسلم به ما امر میئبخوريد، اينھا روزھا

  .کرد نھی می

   )٢۴٠١(د وابوداو. »منظور از اين روزھا ايام التشريق است:  امام مالک گفته است 

   :عاروزه گرفتن درروز عاشورا، تاسو

  يکۀگناھان صغيرۀ  روز عاشورا وتاسوعا، عبارت از روز ھای است که  روزه گرفتن در آن روزھا موجب کفار-

   .سال است

ِ َصلّی هللاُ َعلَْيِه وسَ است در حديثی از ْ ابِن عباٍس رضَی هللاَّ عنھما، روايت  َصاَم يْوَم « :لَّم  فرموده است که َرسول هللاَّ

رسول هللا صلی هللا عليه وسلم : ابن عباس رضی هللا عنھما روايت می کند که)(متفٌق عليه(» .عاشوراَء ، وأََمَر بِِصيَاِمه

  ). آن امر نمودۀ روزه گرفته و به گرفتن روزروز عاشوراء را

ِ َصلّی هللاُ َعلَْيِه وَسلَّم میَ:ت که ھمچنان اْز أَبی قَتَادةَ رضَی هللاَّ َعْنه، روايت  اس ُسئَِل َعْن ِصيَاِم يَْوِم «فرمايد   رسوَل هللاَّ

نَةَ الَماِضيَةَ « : عاُشوراِء ، فَقَال رسول هللا صلی هللا : از ابو قتاده رضی هللا عنه روايت است که)(رواه ُمْسلِم( » يَُکفُِّر السَّ

  ).گناه سال گذشته را محو می کند: د و فرمود روز عاشورا پرسيده شۀعليه وسلم از روز

اگر تا »«لئن عشت الی قابل الصومن التاسع مع العاشر« : ھمچنان پيامبر صلی هللا عليه وسلم در اين مورد فرموده اند 

 ) کتاب الصوم/ ترمذی. ( »عاشورا را روزه می گيرم زنده بمانم تاسوعا و بعد سال

ِ َصلّی هللاُ َعلَْيِه وَسلَّمَ: َرِضَی هللاَّ عْنھَُما، روايت است که ودر حديثی که اِز ابِن َعبَّاسٍ  لَئِْن « : فرموده است   رُسول هللاَّ

رسول هللا صلی هللا عليه : ابن عباس رضی هللا عنھما روايت می کند که)  رواهُ ُمْسلِم( » بَقِيُت إِلی قَابٍِل ألُصوَمنَّ التَّاِسعَ 

 .را روزه خواھم گرفت) نھم محرم(روز تاسوعا آينده باقی ماندم حتماً اگر تا سال : وسلم فرمود

  :روزه گرفتن در روز جمعه ، دوشنبه وپنجشنبه 

 روزه گرفتن در روز جمعه ، دوشنبه و پنج شنبه،  موجب کفاره گناھان صغيره است و عبادت کردن در روز جمعه -

 .فضيلت بيشتری دارد

من اغتسل، ثم أتی الجمعه، فصلی ما قدر له، ثم انصت « : عليه وسلم می فرمايددر مورد روز جمعه پيامبر صلی هللا

ھر کس که : يعنی( » حتی يفرغ من خطبته، ثم يصلی معه، غفر له ما بينه و ما بين الجمعه األخری، و فضل ثالثة أيام

سپس موقع خطبه ساکت باشد تا تمام ی دارد نماز بخواند ئعه برود و به اندازه ای که تواناغسل بگيرد سپس به نماز جم

روز ديگر  ما قبل آن بخشيده می شود و فضيلت سه ۀاين جمعه و جمع) صغيره(شود و بعد با امام نماز بخواند، گناھان 

  ).٢/۵٨٧صحيح مسلم .) (را نصيب خود می کند

يوم االثين و يوم :  مرتينتعرض أعمال الناس فی کل جمعه« : و ھمچنين در مورد روز دوشنبه و پنجشنبه می فرمايد

اعمال مردم در ھر ھفته دو بار عرضه می « : يعنی» الخميس، فيغفر لکل عبد مومن إال عبداٌ بينه و بين اخيه شحناء

) کدورت(منی بخشيده می شود مگر کسی که بين او و برادرش کينه ایؤ مۀروز دوشنبه و پنجشنبه، پس ھر بند: گردد

  .۴/٢٩٨٨مسلم  »باشد
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ِ َصلّی هللاُ َعلَْيِه وَسلَّم  درباراز  که َ  است ثی از  أَبی قَتَاَدةَ َرِضَی هللاَّ عْنه، روايتدر حدي   روز دوشنبه ۀ روزۀرسوَل هللاَّ

رواه (» ذلَک يَْوٌم ُولِْدُت فِيه، َويَْوٌم بُِعْثت، أَْو أُنِزَل علیَّ فِيِه « : عمل  آمد آنحضرت صلی هللا عليه وسلم فرمود ه ال  بؤس

 روز دوشنبه پرسيدند ۀ روزۀاز رسول هللا صلی هللا عليه وسلم در بار: از ابو قتاده رضی هللا عنه روايت شده که ) (مسلم

  .آن روزيست که در آن تولد شدم و روزيست که مبعوث شدم يا روزيست که در آن بر من قرآن نازل کرده شد: و فرمود

که اين نھی در حديثی مشھوری  طوری. جمعه نھی شده است زوگرفتن تنھا در رالبته ناگفته نبايد گذاشت که از روزه 

اليصوم : (فرمود  از پيامبر صلی هللا عليه وسلم شنيدم که می: که  از ابوھريره رضی هللا عنه روايت است آمده که 

که روز قبل يا بعد از آن   اينھيچ کدام از شما روز جمعه روزه نگيرد مگر»   «أحدکم يوم الجمعة إال يوما قبله أو بعده

  متفق عليه. »نيز روزه بگيرد

  :روزه گرفتن سه روزه در ھر ماه 

عبارتند از   ،)، ايام البيض(اين سه روز.باشد  مستحب می  روزه گرفتن سه روز در ھر ماه طبق احاديث نبوی ،-

  .روزسيزدھم و چھاردھم و پانزدھم ماه 

ْھِر ثاَلثا، فَُصْم ثاَلَث : (در حديثی از ابوذر روايت است که پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمود ه است   إِذا ُصْمَت ِمَن الشَّ

ای ابوذر ھرگاه سه روز از ماه را روزه گرفتی، روزھای سيزدھم و چھاردھم و «) َعْشَرة، َوأَْربَع َعْشَرة، وَخْمَس َعْشَرةَ 

   ).٢٢٢/۴(ی ئنسا .»گيرپانزدھم را روزه ب

 سه روز ۀخليلم مرا به سه چيز وصيت نمود، روز: فرمايد  در حديثی از أَبی ھُريرةَ رِضَی هللاَّ َعْنه، روايت است که می

صيَاِم : أَْوَصانی خلِيلی َصلّی هللاُ َعلَْيِه وَسلَّم، بثاَلث«  .که پيش از خواب وتر بخوانم از ھر ماه و دو رکعت ضحی و اين

  )متفٌق عليه (»  .ثاَلثَةَ أَيَّاٍم ِمن کلِّ َشھر، َوَرکَعتَی الُضحی ، وأَن أُوتِر قَْبَل أَْن أَنام

أَْوَصانِی َحبِيبی َصلّی هللاُ َعلَْيِه وَسلَّم بِثالث لَْن أََدعھُنَّ ما « : قال: در حديثی از  أَبی الَدْرَداِء َرِضَی هللاَّ عنه، آمده است  

از ابو الدرادء رضی هللا ) (رواهُ مسلم(» .  ثاَلثَة أَيَّاٍم ِمن ُکلِّ َشْھر، َوَصالِة الضَحی ، َوبِأَْن ال أَنَام َحتی أُوتِربِصيامِ : ِعْشت

 سه روز از ۀبه روز: حبيبم مرا به سه چيز وصيت کرد که تا زنده باشم، آن را ترک نمی کنم: عنه روايت شده که گفت

  ).که وتر را بخوانم که خواب نشوم تا اين  به اينو) چاشت(ھر ماه و نماز ضحی 

ِ بِن َعْمِرو بِن العاِص َرضی هللاَّ عنھُما، روايت است َ  ِ َصلّی هللاُ َعلَْيِه وَسلَّم« : در حديثی اْز عبِد هللاَّ صْوُم «: قاَل رسوُل هللاَّ

 روز از ھرماه  سهۀروز: رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فرمود()متفٌق عليه. ( »ثالثَِة أَيَّاٍم مْن کلِّ َشھٍر صْوُم الدْھِر ُکلِّهُ 

  ). دائمی استۀھمانند روز

ِ َصلّی هللاُ : أَنَّھا َسأَلَْت عائشةَ رضَی هللاَّ َعْنھَا« :ھمچنان در حديث ديگری اْز ُمعاذةَ الَعَدِويَِّة  روايت است  أَکاَن َرُسوُل هللاَّ

ْھِر : مْن أَیِّ الشَّْھر َکاَن يَُصوم؟ قَالَت: فَقُْلت. نََعم: َشھٍر ثالثةَ أَيَّام؟ قَالَتَعلَْيِه وَسلَّم يصوُم ِمن ُکلِّ  لَْم يَُکن يُبَالی ِمْن أَیِّ الشَّ

ھر ماه سه ال نمود که آيا رسول هللا صلی هللا عليه وسلم از ؤوی از عائشه رضی هللا عنھا س: که) (رواهُ مسلم(» .يَُصوم

باکی نداشت که از کدام قسمت ماه : از کدام قسمت ماه روزه می گرفت؟ گفت: گفتم. بلی: ؟ گفتفتروز را روزه می گر

  ).روزه می گيرد

ِ َصلّی هللاُ َعلَْيِه وَسلَّم يأُْمُرنَا بِِصيَاِم أَيَّاِم « :ودر حديثی اْز قتاَدةَ بن ِملَحاَن َرِضَی هللاَّ َعْنه،روايت است  کاَن َرسوُل هللاَّ

رسول هللا صلی هللا عليه وسلم ما را امر می «  )دورواهُ أَبُو داو(»  .الَث عْشَرة، وأَْربََع َعْشَرة، َوَخْمَس َعْشَرةثَ : البيض

   ». را روزه گيريم١۵ و ١۴، ١٣: نمود که روزھای بيض

ِ َصلّی« ودر روايت از  ابِن عبَّاٍس َرِضَی هللاَّ َعْنھَُما، آمده است که   هللاُ َعلَْيِه وَسلَّم ال يُْفِطُر أَيَّاَم البِيِض فی کاَن رسوُل هللاَّ

) .رسول هللا صلی هللا عليه وسلم روزھای بيض را در حضر و سفر افطار نمی نمود) (رواهُ النَسائی(»  .َحَضٍر َوال َسفَر
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و گفته شده که .  است١۵ و ١۴، ١٣ سه روز در ھر ماه در روزھای بيض است که آن عبارت از ۀبنابراين بھترين روز

  . و مشھور اول است١۴ و ١١٣، ١٢

  :روزه گرفتن در ماه محرم 

يَاِم « : در مورد فضيلت روزه گرفتن زياد در ماه محرم، در حديثی که از ابوھريره روايت شده آمده است - أَْفَضُل الصِّ

الِة بَْعد الفَِريضَ : بْعَد َرمَضان م، َوأَْفَضُل الصَّ ِ المحرَّ  ماه ۀبھترين روزه بعد از ماه رمضان روز »  «َصالةُ اللَّْيلِ : ةَشْھُر هللاَّ

   ).١١۶٣(مسلم .(  »محرم و بھترين نماز بعد از نمازھای فرض نماز شب است

  :اکثر روزھای ماه شعبان روزه گرفتن در

  :يده آمده استاکثر روزھای ماه شعبان در حديثی که ازبی بی  عايشه روايت گرد  در مورد فضيلت  روزه گرفتن در-

ما رأيت رسول هللا صلی هللا عليه وسلم استکمل صيام شھر قط إال شھر رمضان، و ما رأيته فی شھر أکثر منه صياما « 

پيامبر صلی هللا عليه وسلم را نديدم که ماھی را کامل روزه بگيرد، مگر ماه رمضان و اورا نديدم که در »  «فی شعبان

  . متفق عليه .»ه شعبان روزه بگيرد ماۀھيچ يک از ماھھا به انداز

لَْم يَُکِن النبیُّ َصلّی هللاُ َعلَْيِه وَسلَّم يَُصوم ِمْن َشْھٍر أَْکثََر « : ودر حديثی ديگری از ْ عائشةَ َرِضَی هللاَّ َعْنھَا، روايت است 

  .) متفٌق عليه. (بَاَن إاِلَّ قَلِيالَکاَن يَُصوُم َشعْ : وفی رواية. ِمْن َشْعبَان، فَإِنَّه کاَن يَُصوم َشْعبَاَن کلَّه

و «ۀ شعبان را روزه می داشت پيامبر صلی هللا عليه وسلم در ھيچ ماھی بيشتر از شعبان روزه نمی گرفت، زيرا او ھم(

  .» شعبان را جز اندکی روزه می گرفت: در روايتی آمده که

بان را روزه نمی داشت آن بود تا کسی گمان فرضيت  شعۀکه پيامبر صلی هللا عليه وسلم ھم علت اين: علماء گفته اند

  . آن را نکندۀروز

ھا، أَنَّهُ أَتی َرسوَل هللاَّ َصلّی هللاُ َعلَْيِه وَسلَّم، ثُمَّ انطَلََق فَأَتَاهُ بعَد « : در حديثی آمده است  وعن مِجيبَةَ البَاِھلِيَِّة َعْن أَبِيھَا أَْو عمِّ

ِ أََما تْعِرفُنِی ؟ قَال:  َوھَْيئَتُه، فَقَالَسنَة، َوقَد تََغيَّرْت َحالهُ  ل: قَال» َوَمْن أَنت؟ «: يا َرُسوَل هللاَّ . أَنَا البَاِھلِیُّ الذی ِجئتک عاَم األَوَّ

ِ َصلّی هللاُ َعلَْيِه فَقَال َرُسوُل . ما أَکلُت طعاماً منذ فَارْقتَُک إاِلَّ بلَْيل: قَال» فََما َغيََّرک، وقَْد ُکنَت َحَسَن الھَيئة؟ « : قَال هللاَّ

بر، ويوماً ِمْن کلِّ َشھر « : ثُمَّ قَال» َعّذْبَت نَفَسک، « : وَسلَّم ةً، قَال: قال» ُصْم َشھَر الصَّ ُصْم يَومْيِن « : ِزْدنـی، فإِنَّ بی قوَّ

اْتُرک، ُصْم ِمَن الحُرم َواتُرک، ُصْم ِمَن الحُرِم ُصْم ِمَن الُحُرِم وَ : قال. ِزْدنی: قال» ُصْم ثالثَةَ أَيَّاٍم « : ِزْدنی، قال: قال» 

ھَا، ثُمَّ أَْرَسلَھَا» َواْتُرُک    ) د ورواه أبو داو(»    .وقاَل بِأََصابِِعِه الثَّالِث فََضمَّ

 او خدمت رسول هللا صلی هللا عليه وسلم آمده و سپس رفته و بعد:  باھلی از پدرش يا کاکايش  روايت شده کهۀاز مجيب( 

يا رسول هللا صلی هللا عليه وسلم آيا مرا می : گفت. که حال و شکل او تغيير يافته بود سال نزدش آمد، در حالی از يک

 پس چه ترا تغيير داد در حالی: فرمود. ی ھستم که در سال اول خدمتت آمدممن باھل: تو کيستی؟ گفت:  فرمودشناسی؟

آنحضرت صلی هللا عليه وسلم . دا شدم، جز در شب طعام نخوردماز زمانی که از شما ج: که خوش شکل بودی؟ گفت

به من : گفت. ماه صبر را روزه بگير و يک روز از ھر ماه را: بعد فرمود. وجودت را شکنجه و عذاب کردی: فرمود

ه من ب: گفت. سه روز روزه بگير: فرمود. به من بيفزا: گفت. دو روز روزه بگير: فرمود. بيفزا، زيرا من قوت دارم

، از ماھھای حرام روزه .از ماھھای حرام روزه بگير و ترک کن. از ماھھای حرام روزه بگير و ترک کن: فرمود. بيفزا

  ).و به سه انگشتش اشاره کرده بسته نموده و بازشان کرد. بگير و ترک کن

ه السالم است که يک روز د عليو داوۀاز مجموع احاديث وارده در اين مورد، دريافت می شود که بھترين روزه، روز

  .روزه می داشت و يکروز ھم افطار می نمود

  :ادای نوافل دعا  دريک سوم اخر شب 
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 انجام نوافل ودعا در ، يک سوم آخر ھر شب،  وقت خوبی در روايات اسالمی معرفی گرديده است ،  و اجر بيشتری -

  .دارد

  : مستحب بودن دعا در روز جمعه 

گردد ، واکثريت علماء بدين عقيده اند که  دعا کردن در ساعتی از روز جمعه  مستجاب میفرمايند که  ء می علما-

  .خطيب جمعه استۀ از جمله در  بين دو خطب استجابت دعا  بعد از نماز عصر و

   ! ، برادر وخواھر مسلمان محترمۀخوانند

من مسلمان  آنھا را گرامی بدارد؛ بدين ؤگر ما. دنباش تمامی اين اوقات و ايام، که در فوق تذکر يافت  ايام مبارکی می

 وارد شده است انجام دھد، از خيروبرکت  فراوان اين عبادتھا بھره مند گردد و آن معنا که در آنھا عباداتی را که شرعاً 

  .ثواب را در اوقات ديگر نمی تواند به اين اندازه بدست آورد

  :قابل توجه ودقت است که

 به خودی خود باعث برکت نيستند بلکه اين عبادت شخص است که او را از برکت فراوان آن اين اوقات و ايام مبارک،

مثال روز جمعه يا شب قدر به ساکنان زمين . اوقات که پروردگار با عظمت ما  در آن قرار داده است، منتفع می سازد

 جمعه وشب قدر به وی رسيده است برکت نمی رساند بلکه کسی که آن دو را با عبادت کردن زنده بدارد ، برکت روز

و کسانی که خود را از عبادت در آن دو وقت محروم کرده اند پس در حقيقت ھيچ خير و برکتی نصيبشان . إن شاء هللا

  .نشده است و مانند روزھا وشب ھای ديگر ھيچ فرقی به حالشان نداشته است

ان ما  اوقات ديگری را بدون داشتن دليل از قرآن يا احاديث خی از مسلمانأسفانه  براز جانب ديگر بايد تذکر دھيم که مت

مانند روز ميالد و مولود پيامبر صلی هللا عليه وسلم و يا شب ! صحيح پيامبر صلی هللا عليه وسلم فضيلت بخشيده اند

 از اين اوقات يک و يا ماه رجب و غيره که ھيچ) يعنی مبعث پيامبر صلی هللا عليه وسلم (معراج ايشان و يا شب برات 

فضيلت خاصی ندارند و حتی برخی از آنھا بدعتی در دين ھستند مانند مولود پيامبر صلی هللا عليه وسلم و يا شب برات 

و معراج که بزرگداشت اين ايام و اوقات ھيچ اساسی در شريعت ندارند و نه پيامبر صلی هللا عليه وسلم و نه خلفای 

عبادت گرامی نداشته اند و ۀ وسيله  عنھم و نه تابعين و سلف صالح ما اين ايام را براشدين و نه ديگر صحابه رضی هللا

  .بلکه قرنھا بعد از آنھا گروھی از مسلمين بی خبر از اصول دين  اقدام به بزرگداشت آن ايام نمودند

عت نه تنھا اجر و ثوابی ين عقيده اند که  ھر عبادتی که  اصلی در شريعت نداشته باشد بدعت است و بدعلماء اسالم بد

من أحدث فی أمرنا ما ليس منه «:  گمراھی و گناه ھم است، چرا که پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمودندۀندارد بلکه ماي

ردود است واز او پذيرفته نمی ھر کس چيزی را در دين ما ايجاد کند که جزو آن نيست ، م« )متفق عليه( .»فھو ردّ 

  . شود

ھرکس کاری کند که مطابق دين و سنت ما « . »من عمَل عمالً ليس عليه أمرنا فھو ردّ «:  رمودنددر روايت ديگر ف

  .»مردود است نباشد ،

     . نصيب نمايد ی بيشترمطابق شرع غرای محمد توفيق عبادت ما مسلمانان ۀ ھمپروردگار با عظمت برای ما

                                                           امين  يا رب العالمين                                                      

 :تتبع ونگارش 

  » سعيد افـغــانی– سعـيـدی «امــيـن الـديــن داکترالحاج 

  و مديـــر مطـالعات سـتراتيژيک افغان

  منیجر  - مرکز کلتوری دحـــــق الرهلومسؤ

 


