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ــاٍت  ــاِس َوبَيَِّن ــْرآُن ُهــًدى لِلنَّ ــِزَل ِفيــِه الُْق ــْهُر َرَمَضــاَن الَّــِذي أُنْ »َش
ــاِن« )البقــره 185( ــَدٰى َوالُْفْرَق ــَن الُْه ِم

ــژه  ــه وی ــات، ب ــت و در تعطي ــان اس ــه پای ــی رو ب ــال تحصيل  س
مــاه مبــارک رمضــان فرصــت طایــی بــرای دانــش پژوهــان فراهم 
می شــود تــا از ایــن موقعيــت بهــره جســته کارهــای بــزرگ تبليغــی 

و تعليمــی را انجــام دهنــد.
ــر در  ــن از یکدیگ ــبقت گرفت ــاه س ــدا و م ــاه خ ــان، م ــاه رمض م
نيکی هاســت. ایــن مــاه در آیين هــای گذشــته نيــز بــرای روزه بــوده 
اســت، مســيحيان اهميــت زیــادی بــرای روزۀ ایــن مــاه قائــل بودند، 
امــا از آنجــا کــه مــاه روزه گاهــی در فصــل زمســتان و گاهــی در 
ــت روزه داری  ــار را جه ــل به ــا فص ــد، آنه ــتان می آم ــل تابس فص
بــرای هميشــه برگزیدنــد و بيســت روز را هــم بــه ایــن یــک مــاه 
بعنــوان کفــاره اضافــه نمودنــد، بــه ایــن ترتيــب روزۀ آنها پنجــاه روز 
شــد. » ُکتــب عليهــم )النصــاری( رمضــان، وُکتــب عليهــم أال یأکلوا 
وال یشــربوا بعــد النــوم، وال ینکحــوا النســاء شــهر رمضــان، فاشــتد 
علــی النصــارى صيــام رمضــان، وجعــل یتقلــب عليهــم فــي الشــتاء 
والصيــف، فلمــا رأوا ذلــك اجتمعــوا فجعلــوا الصيــام فــي الفصــل بين 
الشــتاء والصيــف، وقالــوا نزیــد عشــرین یوًمــا نکفــر بهــا مــا صنعنــا 

فجعلــوا صيامهــم خمســين« )»تفســير القــرآن العظيــم« ابــن کثيــر الدمشــقي 213/1.(
ــود،  ــت می ش ــان برداش ــورد روزه رمض ــی در م ــاد اله ــه از ارش آنچ
ــن  ــان ها در راه تامي ــۀ انس ــون هم ــت. و چ ــوی اس ــل تق تحصي
ــال  ــند، روزه امي ــی می کوش ــزه حيوان ــکم و غری ــته های ش خواس
نفســانی و شــهوانی را درهــم می شــکند؛ زیــرا رمضــان یــک دورۀ 
یــک ماهــه اســت تــا بــه تــرک خوردنی هــا، نوشــيدنی ها و غرائــز 
حــال در روز عــادت کنيــم. و ایــن روزه چــون یــک دوره تهذیــب 
اخــاق از رذائــل و آراســتگی بــه ســجایای اخاقــی اســت، طبعــًا 
افــرادی کــه توانایــی جســمی و بلــوغ حســی و فکــری دارنــد، بایــد 
روزه بگيرنــد. افــراد نابالــغ و افــراد مســن و یــا مســافر و زنــاِن بــاردار 
و زنــان شــيرده و افــراد بيمــار کــه روزه گرفتــن بــرای آنهــا مشــکل 

اســت، از ایــن قاعــده مســتثنی هســتند. چــون اهلل تعالــی تربيــت و 
ــداهلل  ــا را، »یری ــواری م ــه ســختی و دش ــد، ن ــا را می خواه ــر م خي

بکــم اليســر والیریــد بکــم العســر«.
ــرار دارد.  ــدر ق ــن اســت کــه در آن شــِب ق ــازات رمضــان ای از امتي
شــبی کــه از هــزار مــاه هــم بهتــر اســت. عبــادت و طاعــت و دعــا 
ــاه  ــن م ــرکات ای ــم اســت و هرکــه از ب ــن شــب بســيار مغتن در ای
محــروم مانــد، محــروم واقعــی اســت. زیــرا کــه از خيــر کثيــر جــا 

ــده اســت. مان
از جملــه ویژگی هــای ایــن مــاه، چنــد برابــر شــدن ثــواب 
نيکی هاســت تــا کــه افــراد، از فرصــت چنــد روزه ایــن مــاه بهــره 

ــد. ــبقت بگيرن ــران س ــته  از دیگ جس
ایــن مــاه، مــاِه مواســات لقــب گرفتــه اســت؛ زیــرا  افــراد خيراندیش 
ــا ادای زکات و عشــر و  ــا ب ــد ت ــاه رمضــان می مانن ــه راه م چشــم ب
دیگــر حقــوق ماليــه، دل هــای غمگيــن را شــاد کننــد و اشــک های 
ــت شــده  ــه ثاب ــه تجرب ــراد بی بضاعــت را بخشــکانند. چنانکــه ب اف
ــا انفــاق امــوال نفيــس و بــا کميــت  اســت افــرادی در ایــن مــاه ب
زیــاد، بــه ســراغ اقشــار آســيب پذیــر رفتــه، در کاســتن دغدغــۀ آنان 

ــد. ــاش می کنن ت
ایــن مــاه، مــاِه صلــح و آشــتی اســت. افــراد کينه جــو بایــد کينه هــا 
را ازســينه های خــود دورکننــد و بــا توبــه و انابــت، شــيطان را از خــود 

ــازند. نااميد س
ــيد، در  ــان درخش ــاه رمض ــت در م ــۀ هدای ــن بارق ــه اولي همانطورک
آینــده نيــز هميــن اتفــاق تکــرار خواهــد شــد. رمضــان ماهــی اســت 
کــه دلهــای عشــاق به ســوی آن پــر می کشــد و فعاليــت شــياطيِن 
بــزرگ متوقــف شــده اســت. زیــرا بــا زنجيرهــا بســته شــده اند، پــس 
ــد. چــه خــوش  ــادت روی می آورن ــه عب ــرم ب ــا دل هــای ن ــردم ب م
نصيب انــد آنهایــی کــه بــا تشــکيل و حرکــت در راه دعــوت و تبليــغ 
ــرت،  ــر ســه شــاخص )رحمــت، مغف ــر مســتمندان از ه ــاق ب و انف

ــوند. ــع می ش ــم( متمت آزادی از جهن

رمضان و هزار فرصت بابرکت

عبدالواحد علی بایی )مومنی(
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هرلحظــه از شــبانه روِز ایــن مــاه بــرای دعــا اســت، خصوصــا وقتــی بــا 
دهــان روزه دعــا شــود، رد نخواهــد شــد، در وقــت افطــار دعــای روزه 
دار قبــول می شــود، در نيمه هــای شــب و هنــگام ســحر دعــا اجابــت 

می شــود، پــس بایــد ایــن اوقــات ویــژه را بــه دعــا اختصــاص داد.
در ایــن مــاه بــه تــاوت قــرآن اهتمــام بيشــتری بورزیــم، ذکــر و اوراد 
ــک  ــر ی ــی اگ ــم، و در حــال روزه حت ــد منظــم انجــام دهي را هــم بای
شــخص بی جهــت بــه شــما بی احترامــی کــرد، شــما بــدون واکنــش 
بگوئيــد: مــن روزه دارم، یعنــی روزه مــرا از دشــنام گویــی منــع نمــوده 

اســت ورنــه مــن می توانســتم پاســخ کوبنــده ای بــه تــو بدهــم.
ــتن  ــت دانس ــا غنيم ــتند، ب ــن هس ــان آگاه دی ــه داعي ــا ک ــر علم اگ
لحظه هــا در جهــت بيــداری توده هــا و اقشــاِر گوناگــون جامعــه 
همــت نماینــد، در مقطــع کوتاهــی شــاهد تحــوالت همــه جانبــه در 

ــود. ــم ب ــی خواهي ــای اجتماع عرصه ه
حــال کــه بخشــی از تعطيــات ســاالنه در مــاه رمضــان افتــاده اســت، 
ــيار  ــت را بس ــن فرص ــز ای ــاب عزی ــون و ط ــۀ روحاني ــد هم می طلب
مغتنــم دانســته، بــه تعليــم قــرآن کریــم و نشــرآموزه های دینــی همــت 
کننــد و بــا قرارگرفتــن روی محــور خدمــت دیــن، از لحظــه لحظــۀ این 
مــاه مبــارک، اســتفاده نماینــد. چــون در ایــن مــاه، بــرکات عمــده ای 
ــرکات  ــی از ب ــود. یک ــه نمی ش ــاه یافت ــن م ــر ای ــه در غي ــت ک هس
رمضــان ایــن اســت کــه قــرآن کریــم در ایــن مــاه نــازل شــده اســت و 
ایــن کتــاِب تحّول آفریــن و انسان ســاز، یــک احســان و منــت بزرگــی 
اســت کــه از طــرف اهلل تعالــی بــه انســانيت ارزانــی شــده اســت، و اگــر 
راهنمایــی ایــن کتــاب الهــی در ميــان انســان ها نمی بــود، معلــوم نبــود 

کــه حــدود خســارت جهــان بــه کجــا می رســيد.
ــه بایدهــا و  ــن فرصــت، مــردم را ب ــا اســتفاده از ای ــز ب ــان عزی روحاني
ــان  ــال را عالم ــت اعم ــون قيم ــد، چ ــنا کنن ــاه آش ــن م ــای ای نبایده
ــومات  ــات و رس ــد و از بدع ــنا کنن ــنت ها آش ــردم را باس ــد، م می دانن

ــد.  ــاز دارن مروجــه ب
امــام مالــک رحمــه اهلل می فرماینــد: »مــن ابتــدع فــي اإلســام بدعــة 
ــه وســلم   ــه وآل ــی اهلل علي یراهــا حســنة فقــد زعــم أن محمــداً   صل
خــان الرســالة ألن اهلل یقــول: )الَْيــْوَم أَْکَملـْـُت لَُکــْم ِدیَنُکــْم( ]المائــدة: 3[ فما 

لــم یکــن یومئــذ دینــاً فــا یکــون اليــوم دینــاً« )اعتصــام شــاطبی(
آنکــس کــه در دیــن پدیــدۀ نو ایجــاد کنــد و آنــرا کار مستحســن و کار 
ثــواب بدانــد، تــو گویــی ایــن ادعــا را کــرده اســت کــه پيامبــر اکــرم 
صلــی اهلل عليــه وســلم در ابــاغ احــکام الهــی خيانــت نمــوده اســت 
)کــه آنچــه کار ثــواب بــوده را نگفتــه اســت( زیــرا ارشــاد الهــی اســت 
کــه »مــن امــروز دیــن شــما را کامــل نمــوده ام« پــس هــر چيــز کــه 
در زمــان پيامبــر جــزو دیــن نبــوده اســت، امــروز نيــز جــزو دیــن بــه 

شــمار نمــی رود.
ــز  ــادات مــا را در ایــن مــاه عزی ــم کــه عب ــان می خواهي ــد من از خداون

بپزیــرد.

ویژگی های ماه مبارک رمضان

 احسان شجاعی

ــــــــــــــــــــــــ

مــاه مبــارک رمضــان ویژگی هــای خاصــی دارد 
کــه بــه مهمتریــن آن هــا اشــاره می کنيــم:

ــا )رمضــان( در  ــال تنه ــاه س ــن دوازده م * ازبي
ــرآن ذکــر شــده اســت. ق

* رمضان مختص امت اسامی است.
* ثبــوت هــال رمضــان نســبت بــه روزه 
داری بــا یــک شــاهد عــادل ممکــن اســت، در 
صورتــی کــه بــرای ثبــوت ماه هــای دیگــر و یــا 
ثبــوت رمضــان نســبت بــه غيــر روزه حداقل دو 

شــاهد عــادل الزم اســت.
* مضاعــف شــدن ثــواب در رمضــان و در هــر 

روزه مســتحب دیگــر.
* اســتغفار فرشــتگان بــرای روزه داران تــا 

ــار. ــگام افط هن
* مســتحب بــودن نمــاز ویــژه رمضــان بــه نــام 

ــاز تراویح.      نم
* گشــوده شــدن دروازه هــای بهشــت و بســته 
ــر کشــيده  ــه زنجي شــدن دروازه هــای دوزخ و ب

شــدن شــياطين در مــاه رمضــان.
* آراســته شــدن بهشــت و اعــام آمادگــی آن 
بــرای پذیرایــی از روزه داران هــر ســاله در مــاه 

مبــارک رمضــان.
* وجود شب قدر در شب های رمضان.

ــص و  ــر ازخصای ــوب پرداخــت زکات فط * وج
ــت. ــان اس ــای رمض ویژگی ه
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آمد از راه با ســــرفرازی
 ماه تزکيه، ماه خود سازی

ماه از خویش تا خدا رفتن
تا به سرچشمه ی بقا رفتن

ــا  ــا و بی همت ــق توان ــپاس آن خال ــد و س حم
ــه انســان مــدال شــرافت و  را رواســت کــه ب
کرامــت بخشــيد و درود و ســام بر ســردار دو 
جهــان و یــاران بی بدیــل ایشــان بــاد، و تمــام 
ــا قيامــت  ــه نيکــی ت ــان ب ــه از آن کســانی ک

ــد. ــروی می نماین پي
ــان را  ــان، انس ــروردگار جه ــه پ ــی ک از آنجای
تنهــا بــرای زندگــی در دنيــا نيافریــده، مــکان 
و مــأوای او ایــن ســرای فانــی نيســت، بلکــه 
بهشــِت بریــن جایگاه اوســت، مناســب اســت 
کــه هــدف و مقصــد از آفرینــش وی بــا 
ســایر مخلوقــات متمایــز باشــد. آری! خداونــد 
ســبحان مقصــد از آفرینــش انســان را در کام 
ــا  پاکــش این چنيــن بيــان کــرده اســت: »َوَم
َخلَْقــُت الِْجــنَّ َواإْلِنَْس إاِلَّ لَِيْعُبــُدوِن« ]ذاریــات:56[ 
»و نيافریــدم جــن و انــس را مگــر بــرای آنکه 

بپرســتند مــرا«. معنــای عبــادت در ایــن آیــه 
طبــق نظــر حضــرت ابــن عبــاسـ  رضــی اهلل 
عنــه ـ »شــناخت و معرفــت پــروردگار« اســت.

ــن جســم  ــا ای ــر انســان تنه ــب دیگ و از جان
خاکــی نيســت، بلکــه آميختــه ای از جســم و 
ــی و  ــد حيوان ــذا انســان از دو بُع روح اســت، ل
ملکوتــی آفریــده شــده اســت و ایــن دو بُعــد 
ــع  ــد و در واق ــزوم یکدیگرن ــا الزم و مل در دني
جســم، مرکــِب )ســواری( روح اســت، اگــر در 
مســير درســت و صحيــح گام بــردارد، روح بــه 
ســرمنزل مقصــود کــه َروح و رضــوان اســت 

خواهــد رســيد.
ــه  ــم ک ــی می بری ــه پ ــن نکت ــه ای ــس ب پ
ــش  ــاس آفرین ــی اس ــت اله ــناخت و معرف ش
ــناخت و  ــن ش ــع ای ــت، و در واق ــان اس انس
ــه ی  ــه مجموع ــن ک ــایه  ی دی ــت در س معرف
فراميــن و دســتورات الهــی اســت بــرای 

ــود. ــد ب ــر خواه ــان ميّس انس
ــن  ــن مبي ــی دی ــن متعال ــن فرامي ــی از ای یک
ــا و آخــرت  ــن ســعادت دني ــه ضام اســام ک
ــس  ــه نف ــت جســم و تزکي و صحــت و عافي

و اخــاق و ابعــاد دیگــر خوشــبختی انســانی 
رمضــان  مبــارک  مــاه  روزه ی  می باشــد، 

ــت.  اس
رمضــان نهميــن مــاه از ســال قمــری  اســت 
کــه از مقــام و منزلــت خاصــی نســبت 
ــت،  ــودار اس ــال برخ ــای س ــۀ ماه ه ــه بقي ب
و بعضــی از علمــاء علــت تســميه آن را 
این طــور بيــان کردنــد کــه »در ایــن مــاه بــر 
اثــر انجــام عبــادات و روزه، گناهــان بنــدگان 
ــن  ــن رفت ــرت و از بي ــث مغف ــوزانده، و باع س

آنهــا می گــردد. «
در ایــن جســتار مختصــر فرصــت بيــان 
فلســفه و حکمــت احــکام شــرعی دیــن مبين 
اســام نيســت، ولــی می تــوان بــه ایــن نکتــه 
ــرعی  ــکام ش ــام اح ــه در تم ــرد ک ــاره ک اش
ــر  ــی مدنظ ــوی و روحان ــه ی معن ــاً جنب صرف
نبــوده، بلکــه هــر دو جنبــه مادی)جســمانی( و 
روحانــی در شــریعت مــورد توجــه بوده اســت. 
چــون ثمــره ی احــکام بــرای مؤمــن آرامــش 
و ســعادت هــر دو جهــان اســت.  بــر هميــن 
ــی را  ــال احــکام گوناگون ــد متع اســاس خداون

رمضان، ماه بندگی وآزادی
ابراهيم یوسف پور
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فــرض قــرار داده کــه هــر کــدام دارای فوائد 
دنيــوی و آخــروی بــرای مؤمــن هســت و 
ــد. ــد دســته تقســيم می گردن ــه چن ــا ب آنه

ــج  ــد پن ــبانه  روز بای ــر ش ــه ه ــاز، ک 1ـ نم
ــردد. ــه گ ــه اقام مرتب

ــه  ــی ک ــار از اموال ــک ب 2ـ زکات، ســالی ی
بــه حــد نصــاب شــرعی رســيدند بایــد اداء 

شــود.
3ـ حــج، عبادتــی کــه در طــول عمــر فقــط 
یکبــار فــرض اســت. اگــر شــخص توانایــی 

و شــرایط آن را داشــته باشــد.
ــر  ــت ه ــی اس ــان، عبادت 4ـ روزه ی رمض
ســال یــک مــاه )رمضــان( بــرای انجــام آن 

ــاص دارد. اختص
همــه ی ایــن احــکام در صحــت جســمانی 
ــد.  ــزایی دارن ــش بس ــن نق ــی مؤم و روحان
ــورد  ــتار در م ــن نوش ــا در ای ــث م ــا بح اّم
ــاهِ   ــن م ــور ای ــه چط ــن  ک ــت و ای روزه اس
ــم،  ــه نحــو احســن ســپری نمایي ــور را ب ن
و از لحظــه لحظــه ی آن اســتفاده ی بهينــه 
ببریــم. اکنــون بــه اهميــت روزه ی رمضــان 
ــه  ــم ک ــل آن می پردازی ــی از فضائ و برخ
خــود باعــث تشــویق هــر چــه بيشــتر برای 
اســتفاده ی بهتــر از اوقــات ایــن مــاه مبارک 

خواهــد بــود.
 اهميت و فضائل ماه ی رمضان

رمضــان، مــاه بهــار رحمت هــای بی کــران 
الهــی اســت و مــاه نــزول بــرکات آســمانی 
و مــاه توبــه و بازگشــت بــه بــارگاه الهــی، 
مــاه بــاز بــودن دروازه هــای بهشــت و بنــد 
کشــيدن شــياطين؛ ایــن مــاه، مــاه قيــام و 
شــب زنــده داری و راز و  نيــاز بــا حق تعالــی 
ــوع  ــا هــر ن ــارزه ب ــاه جهــاد و مب اســت، م
دشــمن و بــت درونــی و بيرونــی، مــاه 
غفــران و آزادی از آتــش جهنــم و مــاه 
ــد  ــت. بای ــی اس ــت اله ــی و ضياف مهمان
ــی از  ــی، پذیرای ــن مهمان ــه ای ــت ک دانس
ــن  ــه ای ــدن ب ــت و ب ــانی نيس ــم انس جس
مهمانــی فــرا خوانده نشــده اســت، چــون در 

ظاهــر ســفره ای رنگارنــگ از آســمان فــرود 
ــت  ــذ و دوس ــای لذی ــه غذاه ــد ک نمی آی
داشــتنی بــه همــراه داشــته باشــد یــا اینکه 
ــون و  ــای گوناگ ــا غذاه ــزرگ ب ــاالری ب ت
ــه  ــت، بلک ــده اس ــا نگردی ــزه مهي خوش م
ــی  ــه ی قبل ــان خان ــن در هم ــاِن مؤم انس
خــود و غــذا و نانــی کــه زندگــی اش را بــا 
آن ســپري می نمایــد در ایــن مــاه نيــز بــه 
همــان منــوال خواهــد بــود. آری! ضيافــت 
و مهمانــی رمضــان، ضيافــت از روح مؤمــن 
ــان  ــاه رمض ــوت م ــت دع ــت. در حقيق اس
دعــوت بــه بهشــت اســت، رمضــان و 
ــا  ــد، ام ــه خداین بهشــت هــر دو مهمان خان
ــا  ــد؛ اینج ــاوت ان ــرا متف ــن دو مهمان س ای
غــذا و برکاتــش غيــب، و در آخرت مشــهود 
ــل،  ــبيح و تهلي ــا تس ــت، اینج ــان اس و عي
آنجــا چشــمه ی سلســبيل، اینجــا رحمــت 
و غفــران، آنجــا َروح و رضــوان، اینجــا 
صفــای روح و  روان، آنجــا حــور و  غلمــان... 
ــورد  ــم در م ــایی کني ــه قلم فرس ــر آنچ ه
خوبــی  رمضــان کــم اســت، اّمــا بــه هميــن 
ــاره ای  ــون پ ــم و اکن ــنده می کن ــدر بس ق
از فضائــل رمضــان کــه در احادیــث آمــده 

ــم. ــر می نمای ــت را ذک اس
1ـ روزه، باعــث كفــاره گناهــان 
می گــردد، پيامبــرـ صلــی اهلل عليــه 
ــاه  ــه م ــس ک ــر ک ــود: » ه ــلم ـ فرم وس
رمضــان را از روی ایمــان و بــرای رســيدن 
بــه ثــواب روزه بگيــرد، گناهان گذشــته اش، 

آمرزیــده می شــوند«.
درهــای  شــدن  گشــوده  2ـ 
بهشــت، پيامبــرـ صلــی اهلل عليه وســلم ـ 
ــد  ــان می رس ــاه رمض ــی م ــود: »وقت فرم
می شــوند  گشــوده  بهشــت  درهــاى 
و  می گردنــد  بســته  دوزخ  درهــاى  و 
ــد  ــيده خواهن ــر کش ــه زنجي ــيطان ها ب ش

ــد«.  ش
3ـ روزه، مخصــوص پــروردگار و 
رازی بيــن بنــده و خداونــد متعــال 

اســت. پيامبــرـ صلــی اهلل عليه وســلم ـ به 
ــد: »روزه،  ــان می فرمای ــد مّن ــل از خداون نق
ــاداش آن  مخصــوص مــن اســت و مــن پ
را می دهــم؛ ]روزه دار[ شــهوت و خــوردن 
ــرک  ــن ت ــر م ــه خاط ــاميدنش را ب و آش
می کنــد. روزه ســپری اســت در برابــر آتــش 
ــت:  ــرای روزه دار دو خوشحالی س دوزخ، و ب
یکــی وقــت افطــار و دیگــری وقــت 
ــا پــروردگار و بــوی دهــان روزه  ماقــات ب
ــر  ــوی ُمشــک، خوش ت ــدا، از ب ــزد خ دار، ن

اســت«. 
ــن  ــون ای ــا مضم ــه زیب ــل چ ــات ذی ابي
ــه  ــی اهلل علي ــرـ صل ــار پيامب ــث گهرب حدی

ترســيم می نمایــد: را  وســلم ـ 
گفت ایزد روزه از بهر من است

روزه دار آسوده از قهر من است
هر که صائم بود در ماه صيام

وز مناهی دور بود و از حرام
در دو دنيا خویش پاداشش دهم

 بيشتر از بيش پاداشش دهم 
ــی و  ــاه بندگ ــا، م ــاه فرصت ه ــان، م رمض
آزادی از قيــد نفــس و شــيطان اســت. پــس 
ــادت ســپری نمــود  ــد رمضــان را در عب بای
تــا از برکــت، صفــا و آرامــش آن در بقيــه ی 
ــر و  ــتفاده بهت ــرای اس ــرد. ب ــره ب ــال به س
بيشــتر از ایــن مــاه ميمــون و مبــارک چنــد 

ــود. ــنهاد می ش ــکار پيش راه
بــرای  دقيــق  برنامه ريــزی  1ـ 

ــات  اوق
ــارک  ــاه مب ــه از م ــتفاده ی بهين ــرای اس ب
رمضــان، اوقــات خــود را برنامه ریــزی 
ــاه  ــن م ــه نحــو احســن از ای ــا ب ــم ت نمایي
ــن  ــان ای ــم، و در پای ــر ببری ــور، بهــره واف ن
ــه  ــيم ک ــانی باش ــزء کس ــون ج ــاه ميم م
آزاد  جهنــم  آتــش  از  گردن های شــان 

ــت. ــته اس گش
ــا خــود  ــاه ، ب ــن م ــل از رســيدن ای آری! قب
ــد  ــان از راه می رس ــه رمض ــم ک ــر کني فک
پــس مــا بایــد چطــور عمــل کنيــم؟ بایــد 
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از مشــغوليت های خــود تــا می توانيــم 
ــاوت  ــه ت ــتری ب ــت بيش ــم و وق بکاهي
قــرآن کریــم )کــه مــاه نــزول آن اســت،( 
ــه  ــل )ک ــر و دیگــر نواف ــه ذک ــم. و ب بدهي
ــاد  ــر هفت مقــام فــرض، و هــر فــرض براب
فــرض در ماه هــای  دیگــر ســال دارد،( 
ــر  ــای غي ــاه از کاره ــن م ــم. در ای بپردازی
کناره گيــری  تــوان  حــد  در  ضــروری 
ــویم.  ــغول ش ــادت مش ــه عب ــم و ب نمایي
ــا  ــت ت ــن ضروریس ــرای مؤم ــره ب باخ
جهــت عبــادت بيشــتر در ایــن مــاه، 

ــد. ــم نمای ــه ای را تنظي برنام
2ـ پرهيز از گناهان 

اغلــب مســلمانان مــاه  رمضــان را روزه 
می گيرنــد و در نمازهــای تروایــح شــرکت 
می کننــد و از طرفــی نســبت بــه اجتنــاب 
ــد، و از  ــه می نماین ــر توج ــان کم ت از گناه
ارتــکاب گناهــان چنــدان باکــی ندارنــد. در 
حاليکــه  بهتریــن و شایســته ترین عمــل در 
ایــن مــاه  ميمــون، دروی از گناهــان اســت. 
در ایــن مــاه، چشــم را از چشــم چرانی 
حفاظــت کــردن و گــوش و زبــان و دســت 
را از حــرام نگــه داشــتن، از باالتریــن 
درجــات اطاعــت و بندگــی محســوب 
می گــردد. چــه زیباســت کــه همــه عــزم 
ــاه  ــن م ــان در ای ــرده و از گناه ــزم ک را ج
پرهيــز کنيــم و یــک مــاه از ســال را بــدون 
گنــاه و نافرمانــی در کارنامــه ی خود داشــته 
باشــيم. در حقيقــت روزه اجتنــاب از خوردن 
و نوشــيدن و بــرآورده ســاختن خواهشــات 
ــه  ــول روز اســت، در حالی ک جنســی در ط
ایــن امــور در غيــر روزهــای رمضــان بــرای 
ــط در  ــز اســت، فق شــخص حــال و جای
روزهــای مــاه مبــارک رمضــان بایــد آنهــا 
ــفانه روزه دار  ــی متأس ــد. ول ــرک نمای را ت
را  غيبــت، دروغ، چشــم چرانی و غيــره 
ــرک  کــه در همــه حــال حــرام هســتند ت
نمی کنــد، اگــر چــه بــا انجــام ایــن اعمــال 
از نظــر فقهــی، روزه شــخص درســت 

ــرکات روزه  ــواب و ب ــرد از ث ــی ف اســت ول
محــروم خواهــد شــد.

3ـ رزق حالل
بــرای روزه دار شایســته اســت کــه در ایــن 
ــحری اش از  ــاری و س ــارک، افط ــاه مب م
رزق حــال باشــد. و در ایــن راســتا ســعی 
و تــاش نمایــد منابــع مالــی کــه از آنهــا 
ــردد از  ــن می گ ــاری تأمي ــحری و افط س
ــون  ــد. چ ــره نباش ــا، و غي ــوه، رب ــول رش پ
رزق حــرام بــرکات روزه را از بيــن می بــرد.
4ـ كثرت نوافل وتالوت قرآن كريم

ــا  ــارت ب ــاه تج ــان، م ــارک رمض ــاه مب م
ســودهای کان و قابــل قيــاس بــا بقيــه ی 
تجارت هــای دینــوی نيســت. پــس بيایيــم 
ــا  ــان را ب ــون نمازهای م ــاه ميم ــن م در ای
جماعــت در مســجد اقامــه نمایيــم و نمــاز 
نفــل، ذکــر، درود و تــاوت بيشــتری انجام 
دهيــم، چــون ایــن مــاه، ماه نــزول قــرآن و 
تمــام کتاب هــا آســمانی و مــاه بهــار قــرآن 
ــح،  ــر تراوی ــاوه ب ــب ها ع ــت. و در ش اس
ــن  ــون بهتری ــم، چ ــد بخواني ــاز تهج نم
فرصــت بــرای خوانــدن نمــاز تهجد اســت.

5ـ دعا و تضرع
مــاه رمضــان، مــاه نــزول بــرکات و 
ــاه  ــت، م ــی اس ــران اله ــای بی ک رحمت ه
ــب  ــت. مناس ــان اس ــران گناه ــو و غف عف
اســت کــه روزه دار از ایــن فرصــت طائــی 
اســتفاده ی بهينــه نمایــد، و بــرای دیــن و 
دنيــا و آخــرت خــود دعــا کنــد. و همــه ی 
لحظــات ایــن ماه ميمــون بهتریــن فرصت 
بــرای قبوليــت دعــا اســت، ولــی بهتریــن 
زمــان دعــا، وقــت افطــار و ســحر رمضــان 

می باشــد.
6ـ اعتكاف دهۀ آخر

اعتــکاف یکــی از ســنت های محبــوب 
حجــازی پيامبــر اکــرم ـ صلــی اهلل عليــه 
ــای  ــی از حکمت ه ــت. و یک ــلم ـ اس و س
اعتــکاف در دهــه ی آخــر، دریافتــن شــب 
ــا  ــاه ب ــزار م ــه از ه ــبی ک ــت، ش ــدر اس ق

ــدر، در یکــی  ــر اســت. و شــب ق فضيلت ت
از شــب ها ی فــرد دهــۀ آخــر مــاه مبــارک 
رمضــان اســت. بــرای اعتــکاف در این دهه 
فضيلت هــای زیــادی بيــان شــده اســت که 
مجــال ذکــر همــه ی آنهــا نيســت، فقــط 
بــه ایــن بســنده می کنــم کــه رســول اهلل 
ـ صلــی اهلل عليــه و ســلمـ  بــر آن مواظبت 

ــد. ــت می کردن و مداوم
7ـ صدقه دادن

صدقــه، یــک عبــادت مالــی اســت کــه بــه 
ــی انجــام می شــود.  ــرض و نفل صــورت ف
مناســب اســت در مــاه مبــارک رمضــان از 
آنچــه کــه پــروردگار بــه مــا عطــا نمــوده 
صدقــه بدهيــم تــا از ثــواب چندیــن برابــر، 
نســبت بــه ماه هــای دیگــر ســال بهره منــد 
شــویم، و صدقــه باعــث دفع هــزاران با، و 
خشــنودی و رضایت پــروردگار می گــردد. و 
بــا صدقــه دادن در راه خــدا، نفــس را تزکيه 

و اخــاق و رفتــار را تهذیــب نمایيــم.
ــه وســيله ی روزه  ــد ســبحان ب آری! خداون
ــدا ترســی  ــوا، خ ــن، تق در دل انســان مؤم
و خداپرســتی را زنــده می گردانــد، چنانکــه 
ــه  ــد ک ــون« » باش ــم تتق ــود: »لعلک فرم
پرهيــزگار شــوید.« مقصــد و هــدف از روزه 
ــوا و  ــاد تق ــی ایج ــن اله ــه ی فرامي و بقي
برقــراری رابطــه ی بنــده بــا پــرودگار اســت 
و در پرتــو هميــن تعلــق و رابطــه، انســان 
ــد. ــل می آی ــعادت نای ــتگاری و س ــه رس ب

کوتــا ســخن اینکــه انســان بــا روزه و 
انجــام تکاليــف شــرعی بــه کمــال انســانی 
ــل  ــان نای ــعادت دو جه ــرافرازی و س و س
ــف  ــی در وی ضعي ــد حيوان ــردد، و بُع می گ
ــی  ــرافت واقع ــت و ش ــه کرام ــته، و ب گش

ــد شــد.  ــک خواه نزدی
در پایــان ایــن نوشــتار مختصــر از خداونــد 
ــاه  ــن م ــه ای ــا را ب ــئلت دارم م ــان مس حّن
ــد در  ــق مزی ــور و برکــت برســاند و توفي ن

ــن(  ــا گرداند.)آمي ــب م ــادت را نصي عب
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ــام  ــاة والس ــد هلل والص ــم اهلل والحم بس
ــول اهلل  ــی رس عل

قلــم در دســت گرفتــه ام تــا در مــورد ســرور 
ــه  ــی اهلل علي ــن صل ــد امي ــان محم جهاني
وســلم بنویســم کــه چگونــه مــاه مبــارک 
ــد  ــد؛ باش ــپری می فرموده ان ــان را س رمض
کــه انگيــزه ای بــرای خــودم و خواننــدگان 
ــا مــاه مبــارک رمضــان را  گرامــی شــود ت

بهتــر ســپری کنيــم.
ــود  ــه خ ــویی ب ــی دارم؛ از س ــس عجيب ح
ــم کــه ایــن ســعادت نصيبــم شــده  می بال
ــغول  ــا مش ــوب دله ــيرت محب ــا س ــه ب ک
ــرا  ــه چ ــرمنده ام ک ــی ش ــم و از طرف باش
ــه مــن واگــذار  امــروز کــه ایــن وظيفــه ب
ــرورم  ــی س ــراغ زندگان ــه س ــت ب گشته اس
مــی روم و قبــًا بــه آن کــم توجــه بــوده ام. 
بــه هــر حــال مؤمــن بایــد هــر موقعيــت 
خــوب را غنيمــت شــمارد و نعمتــی از 
ــن لطــف  ــد. بی شــک همي ــروردگار بدان پ
اهلل تعالــی بــر مــِن فرومایــه بــوده تــا بــه 
اجبــار ســيرت منجــی عالــم بشــریت عليه 
الصــاة والســام را بخوانــم و در رمضــان 
ــم. ــس بده ــدی پ ــان جدی ــال امتح امس

آن طــور کــه در ســيرت پــاک پيامبــر 
ــلم  ــه و س ــی اهلل علي ــام صل ــز اس عزی
ــظ و  ــه وع ــان هميش ــت ایش ــکار اس آش
نصيحت هایــی درخــور زمــان و مــکان 
ــگرد  ــن ش ــاً ای ــد. قطع ــراد می فرمودن ای

مربــی و معلــم بشــر، بهتریــن شــيوۀ جذب 
ــرای عمــل  ــن ایشــان ب ــراد و برانگيخت اف

ــت. ــوده اس ب
ذهــن ســازی بــرای بهره بــرداری 

ــه از رمضان بهين
در روایتــی حضــرت ســلمان فارســی رضی 
اهلل عنــه می فرمایــد: پيامبــر صلــی اهلل 
عليــه وســلم در آخریــن روز شــعبان بــرای 
ــد: »ای  ــه ســخنرانی فرمودن ــن گون ــا ای م
ــک  ــما نزدی ــه ش ــی ب ــاه بزرگ ــردم! م م
ــه در آن  ــی ک ــارک، ماه ــی مب شــده، ماه
شــبی وجــود دارد کــه بهتــر از هــزار شــب 
اســت. اهلل تعالــی روزۀ ایــن مــاه را فــرض 
و شــب گــذاری اش را مســتحب قــرار داده 
ــا نوعــی  اســت. هــر کــس در ایــن مــاه ب
خوبــی تقــرب جویــد، ماننــد آن اســت کــه 
فرضــی در غيــر آن انجــام دهــد، و کســی 
کــه فرضــی در آن بــه جــای آورد همچــون 
ــر  ــاد فــرض در غي کســی اســت کــه هفت
آن انجــام داده باشــد. ایــن مــاه، مــاه صبــر 
اســت و پــاداش صبــر بهشــت اســت و ماه 
ــه در  ــت ک ــی اس ــت و ماه ــدردی اس هم
ــزوده می شــود. کســی  آن روزِی مؤمــن اف
کــه در آن روزه داری را افطــاری دهــد برابر 
آمــرزش گناهــان و آزادی اش از آتش اســت 
ــاداش او  ــون پ ــی همچ ــرای او پاداش و ب
)روزه دار( می باشــد بــدون اینکــه از پــاداش 

روزه دار چيــزی کاســته شــود.«

عنــه  اهلل  رضــی  ســلمان  حضــرت 
ــر  ــم: ای پيامب ــرض کردی ــد: ع می فرمای
همــۀ مــا چيــزی نداریــم کــه روزه داری را 
ــی اهلل  ــر صل ــم. پيامب ــا آن افطــاری دهي ب
عليــه وســلم فرمودنــد: »اهلل تعالــی بــه هر 
کســی کــه روزه داری را بــا جرعــه ای شــير، 
دانــه ای خرمــا و یــا جرعــه ای آب افطــاری 
ــد.  ــا  می فرمای ــاداش را عط ــن پ ــد، ای ده
ــد، اهلل  ــير کن ــه روزه داری را س ــی ک و کس
تعالــی او را از حــوض مــن آبــی می نوشــاند 
کــه تــا وقتــی که وارد بهشــت شــود تشــنه 
ــه اول  ــت ک ــی اس ــن ماه ــود. و ای نمی ش
ــر  ــرزش و آخ ــط آن آم ــت و وس آن رحم
ــه در  ــش اســت و کســی ک آن آزادی از آت
ایــن مــاه کار غــام )کارگــر( خــود را کــم 
کنــد، اهلل تعالــی او را می آمــرزد و از آتــش 

ــد.«  ــش می کن رهای
ــی اهلل  ــر صل ــازی های پيامب ــن زمينه س ای
عليــه و ســلم باعــث می شــد صحابــه 
کــرام بــر فضائــل عمــل بهتــر واقف شــده 

و بــا ميــل بيشــتری بــه آن بپردازنــد.
ــرای بهــره  ــا ب امــروز هــم هــر یــک از م
ــر  ــل ه ــم فضای ــر می تواني ــرداری بهت ب
عمــل نيــک را خصوصــاً اعمــال مــاه 
ــم، ماهــی کــه  ــارک رمضــان را بخواني مب
ــه دیگــران  در آســتانۀ آن قــرار داریــم. و ب
بازگــو کنيــم تــا انگيــزۀ عمــل دو چنــدان 

ــود. ش

پیامرب صلی اهلل علیه و سلم
 در  ماه مبارک رمضان

قاسم حسينی
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روش صحيح روزه گرفتن 
از آنجــا کــه رب العالميــن حضــرت محمــد 
صلــی اهلل عليــه وســلم را بــه عنــوان 
بهتریــن الگــو معرفــی فرمــوده اســت، نباید 
ــن کار  ــه بهتری ــود ک ــا دور ش ــر م از خاط
خيــر آن اســت کــه بــه روش پيامبــر صلــی 
اهلل عليــه و ســلم  باشــد و هــر فزونــی و یــا 
ــد. ــل می کاه ــت آن عم ــتی از مقبولي کاس

درشــت ترین عبادتــی که در رمضــان مطرح 
اســت، روزه می باشــد. آن حضــرت صلی اهلل 
عليــه وســلم ســحری ميــل می فرمودنــد و 
بــه خــوردن آن تشــویق فرمودنــد. همچنان 
ــإن  ــحروا ف ــی فرمودند:»تس ــه در حدیث ک
فــي الســحور برکــة« ســحری بخوریــد که 
همانــا در ســحری برکــت اســت. )بخــاری؛ کتــاب 

لصوم( ا

ــه از  ــان ک ــحری چن ــت س ــورد وق و در م
زیدبــن ثابــت رضــی اهلل عنــه روایــت شــده 
ــن ســحری  ــه بي ــه اســت ک اســت اینگون
ــد. و  ــه بخوانن ــتند 50 آی ــاز می توانس و نم
نکتــه جالــب و قابــل تأمــل ایــن اســت که 
ــرآن  ــات ق ــا آی ــان را ب ــد، زم ــرت زی حض
ــرام  ــه ک ــراً صحاب ــد! ظاه ــن می کن تعيي
ــان وقت هــای خــود  رضــی اهلل عنهــم چن
ــا قــرآن انــس  را بــه عبــادت می دادنــد و ب
داشــتند کــه تعييــن زمــان بــا تعــداد آیــات 

ــود. برایشــان امــری عــادی ب
دوری از افراط

ــان  ــاه رمض ــراوان م ــل ف ــود فضای ــا وج ب
در ایــن مــاه نيــز پيامبــر از زندگــی عــادی 
ــی از ام  ــدند و در روایت ــارج نمی ش ــود خ خ
ــده  ــا آم ــن عایشــه رضــی اهلل عنه المؤمني
ــزل  ــه دِر من ــخصی ب ــه روزی ش ــت ک اس
ــد و  ــلم آم ــه و س ــی اهلل علي ــر صل پيامب
از پشــت در پرســيد: ای رســول خــدا! 
گاهــی وقــت نمــاز صبــح می شــود و مــن 
ــا ایــن حــال(  ــا )ب ــاک( هســتم آی ُجُنب)ناپ
روزه بگيــرم؟ پيامبــر صلــی اهلل عليه و ســلم 
فرمودنــد: مــن هــم نمــاز صبــح می رســد و 

ــت:  ــرد گف ــرم. آن م ــب ام و روزه می گي جن
شــما مثــل مــا نيســتی، اهلل تعالــی گناهــان 
ــدۀ شــما را بخشــيده اســت.  گذشــته و آین
در ایــن جــا پيامبــر صلــی اهلل عليــه و ســلم 
ــن  ــوی و دی ــی را از تق ــتباه خيل ــان اش گم
داری رد کردنــد و ســخنی فرمودنــد کــه نــه 
تنهــا جــواب آن فــرد بــود، بلکــه می توانــد 
بــرای هــر خواننــدۀ عاقلــی درس باشــد که 
پرهيــزگاری کار عجيــب و غریبــی نيســت 
ــی  ــرای آن زندگ ــان ب ــت انس و الزم نيس
عــادی و نيازهــای خــود را رهــا کند. ایشــان 
فرمودنــد: »قســم بــه اهلل مــن اميــدوارم که 
ــن  ــم و آگاهتری ــما باش ــن ش خداترس تری
شــما نســبت بــه آنچــه بایــد پرهيــز کنم.« 
و در روایاتــی دیگــر ذکــر شــده کــه ایشــان 
را  خویــش  روزه، همســران  وجــود  بــا 
می بوســيدند و روایــات بســياری وجــود دارد 
کــه حاکــی از آن اســت کــه پيامبــر صلــی 
اهلل عليــه و ســلم کارهــای خویــش را انجام 
می دادنــد و بــه اهــل خانــه در کارهایشــان 
ــه از  ــرای اینک ــا ب ــد، ام ــک می کردن کم
موضــوع خــارج نشــوم از آن هــا صــرف نظر 
ــات  ــی از روای ــط برداشــت کل ــم. فق می کن
را در یــک جملــه بگویــم کــه ایــن قبيــل 
ــتعداد  ــت و اس ــردن وق ــع ک ــا ضای کاره
ــی  ــای ترق ــا پله ه ــه همين ه ــت، بلک نيس
و عوامــل پرهيزگاری انــد، زیــرا کــه الگــوی 
تقــوی و ترقــی بــه این هــا پرداختــه اســت.

روزه فقط خوردن ونوشيدن نيست
در حدیثــی پيامبــر صلــی اهلل عليــه وســلم 
فرمودنــد: »کســی کــه ســخن نادرســت و 
عمــل بــه آن را رهــا نکنــد، اهلل تعالــی بــه 
ــدارد.«  ــازی ن ــيدن او ني ــوردن و ننوش نخ

ــوم( ــاب الص ــاری؛ کت )بخ

در ســایه قــرآن و ســنت می تــوان فهميــد 
هــدف عبــادات بــه ســختی انداختــن 
ــروردگار  ــه پ ــان ک ــت، همچن ــان نيس انس
ــر  ــم اليس ــداهلل بک ــد: »یری ــاره می کن اش
وال یریــد بکــم العســر« )بقــره؛ 185( اهلل تعالــی 

بــرای شــما آســانی را می خواهــد و ســختی 
نمی خواهــد. را 

همــۀ عبادت هــا خصوصــاً روزه فوائــد 
مــادی و معنــوی دارنــد. روزه هــم در کنــار 
ــث  ــم دارد، باع ــرای جس ــه ب ــدی ک فوائ
ــه  ــان ک ــود. همچن ــز می ش ــه روح ني تزکي
در آیــه 183 ســوره مبارکــه بقــره بــه ایــن 
نکتــه اشــاره شــده اســت و اگر در شــرایطی 
خــاص احســاس شــود کــه روزه زیــان آور 
ــرک آن را داده  ــازۀ ت ــی اج ــت، اهلل تعال اس
ــن عملکــردی  ــز چني ــر ني اســت و از پيامب
مشــاهده می شــود؛ ابــن عبــاس رضــی اهلل 
ــه  ــی اهلل علي ــر صل ــد: پيامب ــه می فرمای عن
و ســلم  در ســال فتــح مکــه )از مدینــه( در 
رمضــان بيرون شــدند، ایشــان روزه داشــتند  
تــا ایــن کــه بــه منطقــه »کدیــد« رســيدند. 
ــتند( و  ــد )روزه را شکس ــار کردن ــا افط آنج

ــد. )بخــاری؛ 1944( مــردم هــم افطــار کردن
در جایــی آمــده کــه پيامبــر در هنــگام روزه 
بــر ســر مبــارک خــود آب می ریختنــد کــه 
ــود  ــنگی ب ــم از تش ــد نمی دان راوی می گوی

یــا از گرمــا.
شتاب در افطار

ســنت پيامبــر اکــرم صلــی اهلل عليه وســلم 
ــتاب  ــار ش ــت افط ــه در وق ــود ک ــان ب چن
نمــوده و امــت را بــه هميــن توصيــه 
ــعد از  ــن س ــهل ب ــرت س ــد. حض فرمودن
پيامبــر صلــی اهلل عليــه و ســلم ایــن چنيــن 
ــی کــه مــردم در  ــا زمان ــد: ت روایــت می کن
ــر )و  ــه خي ــواره ب ــد هم افطــار شــتاب کنن

ــاری؛ 1957( ــد. )بخ ــی( ان خوب
افطار با آب يا خرما

ــد:  ــلم فرمودن ــه وس ــی اهلل علي ــر صل پيامب
ــا  ــود ب ــی کــه یکــی از شــما روزه دار ب زمان
خرمــا افطــار کنــد و اگــر خرمــا نيافــت پس 
بــا آب کــه آن پــاک و پــاک کننــده اســت. 

ــوداود؛ 2347( )اب

ــی  ــر صل بخشــش و عطــای پيامب
ــان ــلم در رمض ــه و س اهلل علي
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حضــرت ابــن عبــاس رضــی اهلل عنــه می فرمایــد: پيامبــر صلــی اهلل 
عليــه و ســلم )در شــرایط عــادی( دســت بــه خيرتریــن مــردم بودنــد 
و اوج بخشندگی شــان در رمضــان بــود. جبرئيــل عليــه الســام هــر 
ــه و  ــی اهلل علي ــر صل ــود )و( پيامب ــات می نم ــان را ماق ــب ایش ش
ــد. هنگامــی کــه جبرئيــل  ــر وی عرضــه می کردن ســلم قــرآن را ب
بــا ایشــان ماقــات می کــرد از بــاد بارانــی )کــه قطــرات بــاران را از 
هيــچ کــس دریــغ نمــی دارد( هــم بخشــنده تر می شــدند. )متفــق عليــه(

دعای افطار
در روایــت ابــو داوود آمــده کــه پيامبــر صلــی اهلل عليــه و ســلم وقتی 
ــد: »اللهــم لــک صمــت  ــد ایــن دعــا را می خواندن افطــار می نمودن
و علــی رزقــک أفطــرت« و هنگامــی کــه افطــار را مهمــان کســی 
ــد: »أفطــر عندکــم الصائمــون وأکل  ــد ایــن دعــا را می خواندن بودن

طعامکــم األبــرار و صلـّـت عليکــم المائکــة« )رواه أحمــد(  
حاالت پيامبر صلی اهلل عليه و سلم در دهه آخر

 ده روز آخــر رمضــان از اهميــت باالیــی برخــودار اســت، بــه هميــن 
علــت بــر اعتــکاف آن هــا تاکيــد شــده اســت. در این بخــش به یک 
ــم.  ــا می کن ــا اکتف ــی اهلل عنه ــه رض ــن عایش ــث از ام المؤمني حدی
ام المؤمنيــن عایشــه صدیقــه رضــی اهلل عنهــا می فرماینــد: زمانــی 
کــه دهــۀ آخــر رمضــان می رســيد، پيامبــر صلــی اهلل عليــه وســلم 
ــد و  ــدار می کردن ــواده خــود را بي ــده می داشــتند و خان شــب ها را زن

ــادت می بســتند. ــرای عب ــد و کمــر خــود را ب تــاش می کردن

وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين

****************************
***********************

*******************
***************

***********
*******

****
**
*

مهمان عزیزی ز در آید
حسين سليمان پور

ــــــــــــــــــــــــــــ

ــه  ــن ب ــای مؤمني ــان در راه اســت. دله ــر از ج ــی عزیزت مهمان
اشــتياق دیــدارش می تپــد و از خــدا می خواهنــد نميرنــد تــا او را 
ببيننــد، بــه اســتقبالش بشــتابند و از فيوضــات بی نهایــش بهــره 

ــد. ــد و از خــوان کرمــش لقمه هــا برگيرن هــا ببرن
پيامبــر مهربانــی ـ کــه درود خداونــد بــر او بــاد ـ دعــا می کــرد 

کــه خدایــا مــا را بــه رمضــان برســان. 
از ســلف صالــح نقــل شــده کــه چنــد مــاه بــا دعــا از خداونــد 
ــی  ــر قبول ــاه دیگ ــد م ــتند و چن ــان را می خواس ــن رمض دریافت

ــات رمضــان را. طاع
چــه بســيار افــرادی بودنــد کــه آرزوی دریافتــن ایــن مــاه را بــه 
گــور بردنــد و چــه خــوش شانســيم مــا کــه ایــن افتخــار بــزرگ 
نصيبمــان شــد. »شــکر هلل کــه نمردیــم و رســيدیم به دوســت«

رمضــان فرصتــی اســت کــه در ســال یــک بار تکــرار می شــود. 
طایی تریــن فرصــت بــرای شستشــوی روح و روان از پلشــتی 

گناهــان و مصفــا کــردن دل و جــان بــا انــوار ایمــان.
مرحبا ای زمان طاعت و خير           مجلس ذکر و محفل قرآن 
مهر فرمان ایـزدی بر لب               نفس در بند و دیو در زندان

خدایــا تــو را شــاکریم کــه بــار دیگــر فرصــت رمضــان را از مــا 
دریــغ نداشــتی و دِر توبــه را بــر مــا گشــودی، اکنون به شــکرانه 
ایــن لطــف بزرگــت از تــه دل عهــد مــی بندیــم فرصــت بــه 
دســت آمــده را ارج بنهيــم و از خــوان بــی دریــغ رحمتــت بهــره 

ــی ببریم.   کاف
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ــس  ــر ک ــه ه ــت ک ــی از اموری س ــن یک ــزه گرفت ــاداش و جای پ
دوســت دارد آن را دریافــت کنــد، چــرا کــه جایــزه گرفتــن به انســان 
ــی  ــه ط ــيری ک ــرد در مس ــود ف ــث می ش ــد و باع ــه می ده روحي
ــا نشــاط و شــادابی بيشــتر و روحيــه ای سرشــارتر قــدم  می کنــد، ب
بــردارد. قطعــاً در زندگــی خيلــی از مــا اتفــاق افتــاده زمانی کــه بــه 
فرزنــد خــود یــا کــودک دیگــری اگــر هدیــه و جایــزه ای داده ایــم، 
می بينيــم کــه او ســعی می کنــد تــا تمــام تــاش و همــت خــود را 
بــه کار  بنــدد تــا دوبــاره آن کار را بــه نحــو بهتــری انجــام دهــد. از 
هميــن رو خداونــد بــرای اهــل ایمــان وعــده داده اســت بــه ازای هر 
عمــل نيکــی کــه از آنهــا ســر بزنــد، ده برابــر و حتــی بيشــتر بــر مزد 
آنهــا بيفزایــد. آنجــا کــه فرمــوده اســت: »َمــن َجــاَء بِالَْحَســَنِة َفلَــُه 
َعْشــُر أَْمَثالَِهــا« هرکــس کار نيکــی انجــام دهــد )پــاداش مضاعــف، 
ــر دارد. ــم( ده براب ــد معّظ ــرم خداون ــود و ک ــای ج ــت کم از دری دس

) االنعــام: 160(

ــا  ــن ج ــه همي ــود را ب ــش خ ــش و بخش ــه ده ــال دامن ــزد متع  ای

متوقــف نمی کنــد و بــه هميــن انــدازه بســنده نکــرده، بلکــه دامنــۀ 
ــَن  ــُل الَِّذی َث ــد: »مَّ ــد و می فرمای ــر می کن ــود را فراخ ت ــای خ عط
ــِه َکَمَثــِل َحبٍَّة أَنَبَتْت َســْبَع َســَنابَِل  ُینِفُقــوَن أَْمَوالَُهــْم ِفــي َســبِيِل اللّـَ
ائـَـُة َحبَّــٍة « »َمَثــل کســانی کــه دارائــی خــود را در  ِفــي ُکلِّ ُســنُبلٍَة مِّ
راه خــدا صــرف می کننــد، هماننــد دانــه ای اســت کــه هفــت خوشــه 
بــرآرد و در هــر خوشــه صــد دانــه باشــد، و خداونــد بــرای هــر کــه 

ــرة: 261 ( ــد« )البق ــر می گردان ــن براب بخواهــد آن را چندی
و بــاز هــم در آخــر نویــدی خوشــحال کننده تــر می دهــد و مهــر و 
بخشــش خــود را محصــور بــه اعــداد و ارقــام نکــرده و می فرمایــد: 
ــُه ُیَضاِعــُف لَِمــن َیَشــاُء« و خداونــد بــرای هــر کــه بخواهد آن  »َواللّـَ

ــرة: 160(  ــر می گرداند.)البق ــن براب را چندی
ــد  ــه از لطــف و محبــت و فضــل خداون این هــا همــه نشــأت گرفت

اســت.
یکــی از جلوه هــای الطــاف خداونــد در حــق بندگانــش مــاه رمضــان 
ــاه رمضــان  ــول م ــا حل ــاه خوبی هاســت. ب ــاه رمضــان م اســت. م

صدقه در رمضان
عصمت الله تیموری
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می بينيــم کــه کــوی و بــرزن و مجالــس و محافــل و خانه هــا تغييــر 
می کنــد، و انســان مؤمــن را در حالتــی قــرار می دهــد کــه ناخواســته  
بــر اســاس یــک حــس درونــی و نــدای فطــرت بــه طــرف هــر کار 
خيــر و صدایــی کــه او را بــه خوبــی بخوانــد، شــتابان مــی رود و در 

خانه هــا نســيم نــور مــی وزد. 
ــت  ــاداش، موقعي ــر و پ ــزوده شــدن اج ــکات مهــم در اف یکــی از ن
زمانــی و مکانــی عمــل اســت. بــه عنــوان نمونــه نمــاز در 
مســجدالحرام و مســجدالنبی و مســجداالقصی چندیــن برابــر از نماز 
در جاهــای دیگــر بــا ارزش تــر اســت و نيــز گاهــی، موقعيــت زمانــی 
نيــز باعــث افــزوده شــدن پــاداش انســان می گــردد  کــه خــود مــاه 
ــود  ــوارد می باشــد و رمضــان خ ــن م ــۀ ای ــارک رمضــان از جمل مب

ــا ارزش تــر شــدن اعمــال. ــرای ب فرصتــی اســت ب
ــار  ــد در اختي ــه خداون ــت ک ــه فرصت هایی س ــان از جمل ــاه رمض م
بندگانــش قــرار داده تــا هــر کــس فراخــور شــأن و منزلــت خــوش 
از خرمــن آن بــرای خــود اندوختــه ای بــردارد. هــر عبــادت چندیــن 

ــود. ــاب می ش ــر حس براب
ــه  ــبت ب ــان نس ــاه رمض ــد در م ــه خداون ــی ک ــه عبادت های از جمل
ــتگيری  ــه و دس ــه دادن اســت. صدق ــه خاصــی دارد، صدق آن توج
ــه  ــت ک ــه کارهایی س ــدان از جمل ــه نيازمن ــک ب ــران و کم دیگ
ــدان  ــوده و انســان ها را نســبت ب همــواره مدنظــر خــدای متعــال ب
تشــویق و ترغيــب می کنــد. چنانکــه آیــات پيشــين دليلــی بــر ایــن 
ــرآن و ســنت، شــخص روزه دار  ــر اســاس نصــوص ق ــود. ب مهــم ب
نــزد خداونــد متعــال جایــگاه واال و رفيعــی دارد. و کمــک و صدقــه 
ــت  ــه مکارمی س ــص روزه داران از جمل ــدان باالخ ــه نيازمن دادن ب
ــت ـ  ــی رحم ــه نب ــده اســت. چنانک ــد ش ــه آن تاکي ــه نســبت ب ک
ــد: هــر کــس کــه  ــه وســلم ـ فرموده ان صلــی اهلل عليــه و علــی آل
روزه داری را افطــاری بدهــد، هماننــد اجــر فــرد روزه دار، بــه او هــم 

ــود.  ــا می ش عط
ــلم در  ــه و س ــی اهلل علي ــر صل ــه پيامب ــده ک ــل ش ــی نق و در روایت
ــر بهــاری، دهــش و بخشــش  ــد اب ــه مانن ــارک رمضــان ب ــاه مب م
ــدا  ــول خ ــه: »رس ــده ک ــل ش ــاری نق ــح بخ ــد. در صحي می کردن
ــه  ــد و ســخاوت ایشــان در مــاه رمضــان ب ســخی ترین مــردم بودن
اوج خــود می رســيد.  آنــگاه کــه جبرئيــل بــه ماقاتــش می آمــد و 
در تمامــی شــب های رمضــان بــه ماقاتــش می آمــد و قــرآن را بــا 
او دور و مدارســه می کــرد، رســول اهلل در ســخاوت و نيکــی کــردن، 

ــود.« ــنده تر ب ــاران( ســخی تر و بخش ــا ب ــده )ب ــه ش ــاد روان از ب
ــود را  ــاش خ ــاه ت ــن م ــز در ای ــا ني ــکان م ــح و ني ــلف صال  س
مضاعــف می نمودنــد.  چنانکــه امــام زهــری ـ رحمــه اهلل ـ در ایــن 
زمينــه می فرمایــد: »رمضــان، مــاه تــاوت قــرآن و غــذا دادن بــه 
مســتمندان اســت.« و شــيخ االســام عامــه ابــن تيميــه ـ رحمــه 
اهلل ـ  فرموده انــد: »یــاری رســاندن بــه فقــرا در رمضــان از ســنت ها 
و روش هــای اسامی ســت.« در تاریــخ نقــل شــده کــه عبــداهلل ابــن 

عمــر ـ رضــی اهلل عنــه ـ هميشــه در صــدد ایــن بــود تــا بــا فقــرا  
افطــار کنــد و اگــر مطلــع می شــد کــه خانــواده اش فــرد نيازمنــدی را 
بــا دســت خالــی برگردانده انــد، بــر آنهــا خشــم می کــرد و بــا آنهــا 

ــورد. ــار نمی خ افط
 ســخاوت و احســان بــر نيازمنــدان از جملــه صفــات حسنه ای ســت 
ــدوی  ــوار ع ــد. ابوس ــه آن می دان ــن ب ــود را مزّی ــس خ ــر ک ــه ه ک
ــه تنهایــی  ــد کــه هرگــز ب می گویــد: »طایفــه ای از بنی عــدی بودن
افطــار نمی کردنــد، اگــر کســی را نمی یافتنــد کــه بــا آنهــا هم ســفره 
شــود، غــذای خــود را بــه مســجد بــرده و بــا مــردم حاضر در مســجد 

ــد.« ــار می کردن افط
امــا زیباســت اینجــا خاطــره ای از دکتــر ابراهيــم ســاعدی رودی در 
مــورد مهمــان نــوازی مــردم ســودان روایــت شــود کــه بــا وجــود 
فقــر و تنگدســتی در مــاه رمضــان چگونــه ســفره ســخاوت خــود را 
بــرای همــگان می گســترانند. ایشــان در خاطــرات خــود می گوینــد: 
ــا  ــه از آموزه ه ــادت برگرفت ــن ع ــد ـ و ای ــادت دارن ــودانی ها ع س
ــاری  ــان افط ــه در رمض ــت ـ ک ــام اس ــش اس ــم نجات بخ و تعالي
خــود را جلــوی درب منــزل خــود بخورنــد، فرقــی نــدارد کــه طــرف 
ثروتمنــد باشــد یــا فقيــر، رعيــت باشــد یــا وزیــر، در شــهر باشــد یــا 
در روســتا. هــر خانــواده بــه تنهایــی یــا بــا چنــد خانــواده ی دیگــر 
ــه  ــر چ ــد و ه ــی می اندازن ــود فرش ــزل خ ــوی درب ورودی من جل
دارنــد )بــدون تکلــف، اســراف و خساســت( روی ســفره می چيننــد و 

ــد پذیرایــی می کننــد. از مهمانــی کــه بيای
معمــواًل اکثــر مــا بــر ایــن اصــل فکــر می کنيــم کــه صدقــه و یــا 
هدیــه را بایــد لزومــا بــه کســی داد کــه مســتحق آن باشــد، در حالی 
کــه می تــوان بســياری از خویشــاوندان و نزدیــکان و همســایگان را 

نيــز یــاد کــرد.
انســان بــا انــدک تأملــی گزینه هــای متعــددی را پيــش روی خــود 
ــا انتخــاب هــر کــدام از آنهــا گام مهمــی  ــد ب می بينــد کــه می توان
ــان، یتيمــان و  ــوه زن ــه بي ــردارد؛ افطــاری دادن، کمــک کــردن ب ب

کمــک کــردن در هزینــۀ افطــار روزه داران در مســجد .
معمــواًل همــۀ مــا بعــد از پایــان یافتــن رمضــان افســوس و حســرت 
ــم و  ــم کــه کاش اعمــال بيشــتری انجــام می داری ایــن را می خوری
یــا نمــاز و تــاوت بيشــتری بجــا می آوردیــم و یــا صدقــۀ بيشــتری 

می دادیــم. 
ــزرگ، بتوانيــم  ــا دریافتــن ایــن فرصــت ب ــا ب ــر ماســت ت اینــک ب
بيشــترین بهــره را ببریــم. مبــادا در قيامــت از زمــرۀ کســانی باشــيم 

کــه چيــزی جــز افســوس و حســرت بــه همــراه ندارنــد.

ومن اهلل التوفيق
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ــاه ســال  ــن م ــارک رمضــان نهمي ــاه مب م
ــد  هجــری قمــری اســت کــه قــرآن مجي
ــدر  ــازل شــده اســت. شــب ق ــاه ن در آن م
در ایــن مــاه قــرار داده شــده کــه فضيلــت 
ــا عبــادت هــزار  ــر ب عبــادت آن شــب، براب
ــای  ــه ی کتاب ه ــاً هم ــت. و تقریب ــاه اس م
ــده  ــازل گردی ــاه ن ــن م ــز در ای آســمانی ني
اســت. در طــول تاریــخ حــوادث فراوانــی در 
ایــن مــاه مبــارک رخ داده اســت، کــه اکثــراً 
مهــم و در تاریــخ، بخصــوص تاریخ اســام 
ــه  ــتار ب ــن نوش ــد. در ای ــذار بوده ان تأثيرگ
طــور خاصــه بــه بعضــی از ایــن رخدادهــا 

ــردد. ــاره می گ اش
اول رمضان:

ــم:  ــف ابراهي ــزول صح ــان ن اول رمض
ــی   ــام، یک ــه الس ــم علي ــرت ابراهي حض
ــت  ــزم اس ــو الع ــران اول ــن پيامب از بزرگتری

ــی  ــام« معرف ــان را »ام ــد، ایش ــه خداون ک
می کنــد. و در آیــات قــرآن از »صحــف 
ــر  ــن کثي ــت. اب ــده اس ــاد ش ــم« ی ابراهي
ــی اهلل  ــر صل ــد: پيامب ــه اهلل می نویس رحم
عليــه و ســلم فرمودنــد: »صحــف ابراهيــم 
ــازل  ــان ن ــاه رمض ــب م ــتين ش در نخس

گردیــد.« )1(
ــن  ــال 2 هـــ .ق. اولي ــان س اول رمض
ــلمانان روزه  ــه مس ــود ک ــی ب ــاه رمضان م
البتــه روزه در اول شــعبان  می گرفتنــد. 

ســال دوم هجــری فــرض گردیــد.
در اول رمضــان ســال 3 هـــ .ق. پيامبــر 
ــن  ــا ام المؤمني ــه و ســلم  ب ــی اهلل علي صل
نمودنــد.  ازدواج  خزیمــه  بنــت  زینــب 
حضــرت زینــب بــه ام المســاکين مشــهور 

ــد. )2( بودن
در اول رمضــان ســال 6 هـــ .ق. پيامبــر 

ــقاء  ــاز استس ــلم نم ــه و س ــی اهلل علي صل
ــد. )3( خواندن

اول رمضــان ســال 9 هـــ .ق. بازگشــت 
پيامبــر صلــی اهلل عليه و ســلم و مســلمانان 

بــه مدینــه از غــزوه تبــوک.
اول رمضــان ســال 20 هـــ .ق. در دوران 
خافــت حضــرت عمــر فــاروق رضــی اهلل 
عنــه لشــکر اســام بــه فرماندهــی حضرت 
ــه  وارد  ــی اهلل عن ــاص رض ــن ع ــرو ب عم

مصــر شــد.
اول رمضــان ســال 73 هـــ .ق. حضــرت 
عبــد اهلل بــن عمــر بــن الخطاب رضــی اهلل 

عنــه  وفــات یافــت.
ــکر  ــال 91 هـــ .ق. لش ــان س اول رمض
اســام  بــه فرماندهــی َطریــف بــن مالــک 
در مناطــق جنوبــی اندلــس )اســپانيا( فــرود 
ــف را  ــر، طری ــن نصي ــی ب ــد و موس آمدن

بررسی بعضی از

وقایع تاریخی 

ماه مبارک رمضان

عبدالقادر تاجيکی
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مأمــور اکتشــاف مســيرهای فتــح اندلــس 
ــس  ــح اندل ــخ، فت ــن تاری ــد و از ای گرداني

ــد. ــروع گردی ش
در اول رمضــان ســال 427 هـــ .ق.  
ــزرگ  ــب و فيلســوف ب ــی ســينا طبي ابوعل

ــت. ــام درگذش ــان اس جه
در اول رمضــان ســال 654 هـــ .ق.  
ــی  ــجد النب ــی در مس ــوزِی بزرگ ــش س آت
ــام ســقف مســجد و  ــه تم ــاد ک ــاق افت اتف
ــه و  ــی اهلل علي ــول صل ــقف حجــرۀ رس س
ســلم کــه از زمــان پيامبــر صلــی اهلل عليــه 
و ســلم ســاخته شــده بــود، فــرو ریخــت و 
در آتــش ســوخت. ایــن واقعــه بعــد از نمــاز 
تراویــح اتفــاق افتــاد کــه هنــوز مــردم بيدار 
ــار  ــش را مه ــتند آت ــی نتوانس ــد، ول بودن
ــادن قندیــل  ــد. علــت آتش ســوزی افت کنن
ــی«  ــر المراغ ــی بک ــت »أب ــن از دس روش

ــود. )4( ــجد ب ــدام مس ــی از خ یک
دوم رمضان: 

دوم رمضــان  ســال ۱۳۲ هـ .ق. ســقوط 
دولــت امویــان و قيــام عباســيان:

در ایــن روز ابوعبــاس عبــداهلل ســّفاح )اولين 
حاکــم عباســی( بــر دمشــق مســلط شــد و 

دولــت امــوی ســقوط کــرد. )5(
سوم رمضان:

ســوم رمضــان ســال 2 هـــ .ق. خــروج 
ــکر  ــلم و لش ــه و س ــی اهلل علي ــر صل پيامب
بــدر  غــزوه  بــرای  مدینــه  از  اســام 
کبــری. وقتــی بــه مســلمانان خبــر رســيد 
ــه تجــاری  ــا قافل ــه ابوســفيان از شــام ب ک
ــب  ــام او را تعقي ــکر اس ــردد، لش برمی گ
کــرد. البتــه جنــگ بــدر در 9 رمضــان اتفاق 

ــاد. افت
.ق.  هـــ  ســوم رمضــان ســال ۱۱ 
حضــرت فاطمــه دختــر رســول اهلل صلــی 
اهلل عليــه و ســلم )شــش مــاه بعــد از وفــات 
پيامبــر( در مدینــه دار فانــی را وداع گفــت، 
ــا از  ــی اهلل عنه ــه رض ــب فاطم بدین ترتي
ــی اهلل  ــر صل ــت پيامب ــل بي ــتين اه نخس
ــان  ــه ایش ــه ب ــد ک ــلم می باش ــه و س علي

ــت. )6( ــده اس ــق ش ملح

ســوم رمضــان ســال۱۳۹۹هـ .ق. اقامــه 
ــوری  ــمی جمه ــه رس ــاز جمع ــن نم اولي
اســامی ایــران در تهــران بــه امامــت 
آیــت اهلل ســيد محمــود طالقانــی  )۵ مــرداد 

۱۳۵۸ش(
پنجم رمضان:

در پنجــم رمضــان ســال ۶۶۶ هـــ .ق. 
بيبــرس توانســت شــهر انطاکيــه را بعــد از 
۱۷۰ ســال از دســت اروپایيــان آزاد ســازد و 
از ایــن طریــق ضربــه مهلکــی بــه صليبيان 

وارد ســازد.
ترکيــه و در کنــار  انطاکيــه، در  شــهر 
رود اورونقــس در ۲۲ کيلومتــری ســاحل 
مدیترانــه واقــع شــده اســت و از شــهرهای 

ــت. ــی اس ــهور و قدیم مش
ایــن شــهر بــه ســبب تشــکيل شــوراهای 
ــيحيت  ــخ مس ــی در آن، در تاری ــم دین مه
ــا یکــی از  ــن مدت ه ــت دارد. همچني اهمي
مراکــز علمــی منطقــه بــود کــه در انتقــال 
علــوم از اســکندریه بــه ســرزمين های 

ــت. )7( ــژه ای داش ــش وی ــامی نق اس
ششم رمضان:

در ششــم رمضــان تــورات بــر حضرت 
موســی نــازل شــده اســت. )8( بــر حقانيــت 
توراتــی کــه از جانــب خداونــد فــرود آمــده 
اســت، جــای هيــچ شــک و تردیــدی 
نيســت، امــا توراتــی کــه از دوهــزار ســال 
قبــل تاکنــون در دســت یهودیــان اســت، به 
علــت تحریفــی کــه بــه آن راه یافته اســت، 
ــه مجموعــه ای مرکــب از حــق و باطــل  ب
تبدیــل گردیــده و جنبــه ی نقلــی و روایتــی 
آن فاقــد ارزش و اعتبــار تاریخی اســت. )9(
در ششــم رمضــان  ســال ۶۳ هجــری 
ــاره  ــبه ق ــی ش ــند )شــمال غرب ــه س منطق
ــران(  ــرزمين ای ــرقی س ــوب ش ــد و جن هن
توســط محمــد بن قاســم در زمــان خافــت 

وليــد بــن عبدالملــک فتــح گردیــد.)10(
در ششــم رمضــان ســال ۵۳۲ هـــ .ق. 
ــا  ــر صليبی ه ــروزی مســلمانان ب ــن پي اولي
ــری  ــه رهب ــت ب ــن موفقي ــورد. ای ــم خ رق
عمادالدیــن زنگــی در شــهر حلــب در 

شــمال روم روی داد. )11( 
ــن  ــر عمادالدی ــن زنگــی: ابوالمظف عمادالدی
ــل،  ــن ای ــنقر ب ــة آق س ــم الدول ــن قاس ب
ــراق، موصــل  ــم ع ــن، حاک ــده ترکم فرمان
و حلــب و مؤســس سلســله زنگيــان اســت.

در ششــم رمضان ســال 1321 هـــ .ق. 
ــر  ــودودی، متفک ــی الم ــو األعل ــه أب عام

إســامی متولــد شــد.
هفتم رمضان: 

ــال 14 هـــ .ق.  ــان س ــم رمض در هفت
ــلمانان  ــپاه مس ــان س ــيه، مي ــگ قادس جن
ــاز  ــت ساســانی در قادســيه آغ و ســپاه دول

شــد.
ــال 201 هـــ .ق.  ــان  س ــم رمض هفت
آغــاز والیتعهــدی علــی بــن موســی الرضــا 
رحمــه اهلل در حکومــت مأمــون عباســی و 
ــام رضــا رضــی  ــام ام ــه ن ضــرب ســکه ب
اهلل عنــه توســط مأمــون بــه مناســبت 

ــان. )12( ــدی ایش والیتعه
ــال 361 هـــ .ق.  ــان  س ــم رمض هفت
جامعــة االزهــر مصــر بــرای عبــادت و علم 
در قاهــره افتتــاح گردیــد و اوليــن نمــاز در 
ــجدی  ــن مس ــر اولي ــد. األزه ــه ش آن اقام
بــود کــه در شــهر قاهــره بنــا گردیــد. خليفه 
ــه ای  ــاهلل« آن را مدرس ــز ب ــی »العزی فاطم
ــه  ــوم باطني ــائل و عل ــوزش مس ــرای آم ب
اســماعيلين قــرار داد. صــاح الدیــن ایوبــی 
آن را بــه مســجد و مدرســه ای بــرای اهــل 
ــر  ــی ب ــود؛ و موقوفه های ــل نم ــنت تبدی س
آن وقــف کــرد و درهــای آن بــرای تمامــی 
ــان اســام  ــم در سرتاســر جه ــن عل طالبي
بــاز شــد؛ و بــرای آنــان مســکن و حقــوق 
ماهيانــه ای از درآمــد موقوفاتــش تهيــه 

می شــد.
ــال 982 هـــ .ق.  ــان  س ــم رمض هفت
ســلطان ســليم اول خليفــه مقتــدر عثمانــی 
وفــات کــرد. او در ســال 929 بــه دنيــا آمــد 
ــيد. وی  ــلطنت رس ــه س ــال 974 ب و در س
علمــای دینی و اهل فضــل و ادب را گرامی 
می داشــت و در مذهــب تســنن ســخت گير 
بــود. ســليم، بــه تاریــخ نيــز عاقه منــد بود. 



14

مجله داخلی حوزه علمیه انوارالعلوم خیرآباد/شماره ۵/ ویژه رمضان

بــه مصاحبــت بــا عالمــان عاقــه داشــت و 
ــراوان می گذاشــت. ــرام ف ــان احت ــه آن ب

 هنم رمضان: 
ــال ۱۱۴ هـــ .ق.  ــان س ــم رمض در نه
نبــرد »بــاط الشــهداء« ميــان شــارل 
مارتــل و عبــد الرحمــن غافقــی رخ داد.

فتــح اندلــس، مســلمانان را از ادامــه ی 
فتوحــات اســامی و گســترش قلمــرو 
اســام بــاز نداشــت؛ بلکــه حماســه دینی و 

ایمانــی، آنــان را بــر آن داشــت که از رشــته 
کوه هــای برانــس کــه در حــد فاصــل 
اندلــس و فرانســه قــرار داشــت، عبــور 
نمایــد. اندیشــه های فتــح فرانســه، آهنــگ 
تمــام فرماندهــان مســلمان بــود. آنــگاه که 
فرمانــده ی مســلمانان، عبدالرحمــن غافقی، 
بانــگ جهــاد ســر داد، مجاهــدان از هر ســو 
بــه ســویش شــتافتند تــا او را در گســترش 

ــاری رســانند.  ــور اســام ی ن
ــام  ــپاه اس ــده س ــگ، فرمان ــن جن در ای

ــينی  ــب نش ــلمانان عق ــد و مس ــته ش کش
ــد. کردن

ــاهده  ــل، مش ــارل مارتي ــان، ش صبحگاه
ــب  ــه، عق ــلمانان از بواتي ــه مس ــود ک نم
عقب نشــينی  وی  کرده انــد.  نشــينی  
مســلمانان را یــک تاکتيــک نظامــی قلمداد 
کــرد، از تعقيــب آنــان ترســيد و بــه پيروزی 

ــرد. ــنده ک ــی بس ميدان
آن روز، روز بــزرگ و مهمــی در تاریــخ 

اســام بــود. در آن روز، مســلمانان، یکــی از 
بزرگتریــن مــردان جهــاد را از دســت دادنــد 
ــد  ــز اح ــتان غم انگي ــر، داس ــاری دیگ و ب

ــد. )13( ــرار ش تک
دهم رمضان:

دهــم رمضــان ســال 3 قبــل از هجــرت 
ــه  ــن خدیج ــات ام المؤمني ــت( وف )10بعث
ــه و  ــی اهلل علي ــر صل ــن همســر پيامب )اولي

ســلم (
بــا وفــات خدیجــه، انــدوه و غــم رســول اهلل 

ــر شــد،  صلــی اهلل عليــه و ســلم چنــد براب
زیــرا خدیجــه پشــتيبان داخلــی ایشــان بود 
ــش  ــا و رنج های ــواری بحران ه ــه از دش ک
مرحلــه  صــورت  بدیــن  می کاســت. 
ــی  ــرم صل ــر اک ــی  پيامب ــواری در زندگ دش

ــد. )14( ــاز گردی ــلم آغ ــه و س اهلل علي
در دهــم  رمضــان ســال 8 هـــ .ق. ده 
ــه و  ــی اهلل علي ــه صل ــن از صحاب ــزار ت ه
ســلم بــه فرماندهــی رســول اکــرم صلــی 
اهلل عليــه و ســلم، در حالــی کــه روزه بودند، 
ــرک  ــه را ت ــه، مدین ــح مک ــد فت ــه قص ب

ــد.  کردن
در دهــم رمضــان ســال ۶۴۷ هـــ .ق. بر 
ضــد صليبی هــا جنــگ المنصــوره بــه وقوع 
ــه،  ــاه فرانس ــم، پادش ــس نه ــت. لوی پيوس
لشــکری ترتيــب داد و در صــدد حملــه بــه 
ــداف  ــا اه ــه، ب ــن حمل ــد. ای ــر آم ــر ب مص
برنامه ریــزی  اســتعماری،  و  اقتصــادی 
ــر  ــرای فشــار ب ــود. لویــس نهــم ب شــده ب
حکومــت اســامی، بــا مغول هــا هماهنــگ 
شــده بــود. وی، بــه پيشــروی خــود ادامــه 
ــر  ــادی ب ــا آنکــه در ســال ۱۲۴۹ مي داد ت
ــه  ــپس روی ب ــت و س ــره گش ــاط چي دمي

ســوی منصــوره نهــاد.
ــر،  ــای صغي ــای دری ــرانجام در کرانه ه س
و  کشــاورزان  کــه  درگرفــت  جنگــی 
ســالخوردگان و بــزرگان منطقــه در آن 
ــز  ــی، ع ــی روح ــد. در آمادگ ــور یافتن حض
بــن عبدالســام، نقــش بســزایی ایفــا 
کــرد و فرماندهــی ســپاهيان، بــر عهــده ی 
ــی  ــام جوین ــيخ االس ــن ش ــن ب فخرالدی
بود.جنــگ بــا بــه اســارت در آمــدن لویــس 
نهــم، بــه نفع مســلمانان پایــان یافــت.)15(

دوازدهم ماه رمضان
دوازدهــم مــاه رمضــان بنــا بــه نقــل 
ــور« در  ــریف »زب ــاب ش ــر، کت ــن کثي اب
دوازدهــم مــاه مبــارک رمضــان بــر »داوود 
نبــی عليه الســام« نــازل گردیــد. )16( 
زبــور 482 ســال بعــد از تــورات نــازل شــده 

اســت.
 دوازدهــم مــاه رمضــان ســال)17(هـ 
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ــد  ــه و ســلم بع ــی اهلل علي ــر صل .ق.  پيامب
ــاخت  ــروع س ــه و ش ــه مدین ــرت ب از هج
ــه  ــن صحاب ــوت بي ــد اخ ــجدالنبی عق مس
ــان  ــًا پيم ــتند. مث ــار را بس ــر و انص مهاج
ــة  ــق و خارج ــر صدی ــن أبی بک ــوت بي اخ
ــر  ــن عم ــر، و بي ــی زهي ــن أب ــد ب ــن زی ب
بــن خطــاب و عویمــر بــن ســاعدة، و بيــن 
عثمــان بــن عفــان و أوس بن ثابــت، و بين 
علــی بــن أبــی طالــب وســهل بــن حنيــف، 
و بيــن زیــد بــن حارثــة و أســيد بــن جعفــر، 
و بيــن مرثــد غنــوی و عبــادة بــن الصامت، 
و بيــن زبيــر بــن عــوام و کعــب بــن مالک،  
و بيــن طلحــة و أبــی بــن کعــب و... بســته 

ــد. )18( ش
سیزدهم رمضان:

در ســيزده رمضــان انجيل بــر حضرت 
ــه ای از  ــد. )19( مجموع ــازل ش ــی ن عيس
پيام هــا کــه از جانــب خداونــد بــر حضــرت 
عيســی نــازل گردیــده، در زمان خــودش به 
صــورت کتابــی بــه نــام انجيــل در آمــد و 
بعــداً نســخه اصلــی انجيــل از بيــن رفتــه و 
برخــی از شــاگردان و شــاگرداِن شــاگردان 
ایشــان از روی محفوظــات خویــش ـ کــه 
بخش هایــی از انجيــل اصلــی را از یــاد 
ــی،  ــه )مت ــای چهارگان ــد ـ انجيل ه برده ان

ــته اند. ــا( را نوش ــا، یوحن ــص، لوق مرق
پانزدهم رمضان:

پانزدهم رمضان ســال 3 هـــ .ق. والدت 
امــام حســن مجتبــی رضــی اهلل عنــه.)20(
پنجميــن خليفه از خلفای راشــدین اســت.

هفدهم رمضان:
در هفدهــم رمضــان ســال اول بعثــت 
حضــرت جبرئيــل امين بــرای اوليــن مرتبه  
بــر رســول اهلل وارد شــد و آیــات اول ســوره 
ــرد. از آن روز  ــازل ک ــر ایشــان ن ــق را ب عل
پيامبــر صلــی اهلل عليــه و ســلم بــه رســالت 
برگزیــده شــد و نــزول وحــی آغــاز گردیــد. 
ــت  ــال 12بعث ــان س ــم رمض در هفده
ــراج  ــفر مع ــرت( س ــل از هج ــاه قب )18 م
اتفــاق افتــاد. در آن ســفر رســول اهلل صلــی 
ــه  ــراق ب ــا ب ــبانگاه ب ــلم ش ــه و س اهلل علي

همــراه جبرئيــل از مکــه بــه بيــت المقدس 
ــد، در آنجــا دو رکعــت نمــاز  تشــریف بردن
ــد  ــمان ها تشــریف بردن ــه آس ــد و ب خواندن
ــی  ــا پيامبران ــمان ب ــه از آس ــر طبق و در ه
ــی  ــدرة المنته ــه س ــد و ب ــات نمودن ماق
ــور  ــت المعم ــرده از بي ــپس پ ــيدند. س رس
برداشــته شــد و از آنجــا، جامــی از شــراب و 
جامــی از شــير و جامــی از عســل برایشــان 
آوردنــد و ایشــان شــير را برداشــتند. جبرئيل 
گفــت: ایــن فطــرت پاکــی اســت کــه تــو و 
ــر  ــر آن هســتيد. ســپس نماز ب ــو ب ــتِ  ت ام
ایشــان فرض گردیــد؛ آنــگاه برگشــتند.)21(
ــت  ــال 12بعث ــان س ــم رمض در هفده
نمازهــای  از هجــرت(  قبــل  مــاه   18(
پنجگانــه در شــب معــراج بــر امــت محمــد 
ــد.  ــرض گردی ــلم ف ــه و س ــی اهلل علي صل
قبــل از آن نمــاز دو وعــده بــود؛ یکــی قبــل 
ــال  ــروب. ق ــد از غ ــری بع ــوع و دیگ از طل
اهلل تعالــی: »َوَســبِّْح بَِحْمــِد َربِّــک بِالَْعِشــی 

َواإْلِبْــکاِر« )22(
هفدهــم رمضــان ســال 2 هـــ .ق. غزوه 
ــا  ــر ب ــگ پيامب ــن جن ــدر روی داد و اولي ب
ــن  ــداد مســلمانان در ای ــود. تع مشــرکين ب
ــا  ــدر، ب ــگ ب ــود. جن ــر ب ــگ ۳۱۳ نف جن
ــرای مشــرکان، و فتــح  شکســت قطعــی ب
ــت.  ــان پذیرف ــلمانان پای ــرای مس ــن ب مبي
ــارت های  ــگ خس ــن جن ــرکين در ای مش
بی شــماری دیدنــد و بــزرگان و ســران 

ــد. ــت دادن ــود را از دس خ
هفدهــم رمضــان ســال 2 هـــ .ق. 
حضــرت رقيــه دختــر رســول اهلل  و همســر 

ــت. ــات یاف ــان وف ــرت عثم حض
ــال 40 هـــ.ق.  ــان س ــم رمض هفده
بــن  علــی  حضــرت  زخمی شــدن 
ــن  ــن ب ــير عبدالرحم ــا شمش ــب ب ابی طال

ملجــم در مســجد کوفــه.
ــری  ــال 58 هج ــان س ــم رمض هفده
ــی  ــر صل ــر پيامب ــه، همس ــرت عایش حض
اهلل عليــه و ســلم در ســن 66 ســالگی 
ــازه  ــر جن ــره ب درگذشــت. حضــرت ابوهری
ایشــان نمــاز خوانــد و در قبرســتان بقيــع به 

ــد. ــپرده ش ــاک س خ
هجدهم رمضان:

هجدهــم رمضــان نــزول کتــاب زبــور 
ــه الســام( )23( ــر حضــرت داود. )علي ب

در هجدهــم رمضان ســال ۲۱ هـــ .ق. 
حضــرت خالــد بــن وليــد در شــهر حمــص 

وفــات نمــوده اســت. )24(
بــه  می تــوان  او  بــارز  ویژگی هــای  از 
نبــرد  ميــدان  در  درایــت  و  شــجاعت 
اشــاره نمــود. در مــدت زندگانــی خویــش، 
ــوده و  ــری نم ــی را رهب ــکرهای فراوان لش
گروه هــای زیــادی از جملــه نيروهــای 
ساســانی و امپراتــوری روم را شکســت داده 
ــود در  ــی خ ــد در زندگ ــن ولي اســت. خالدب
بيــش از 100 نبــرد شــرکت کــرد و هرگــز 
طعــم شکســت را نچشــيد و همــواره پيــروز 
ميــدان بــود. ایشــان از ســوی رســول خــدا 
ــه ســيف اهلل المســلول )شمشــير از نيــام  ب

ــت. ــده اس ــب ش ــيده ی اهلل( ملق کش
نوزدهم رمضان:

ــت:  ــک بعث ــان ســال ی ــم رمض نوزده
ــی(  ــرآن )احتمال ــزول ق ــدر و ن شــب ق

ــی اهــل ســنت در  ــع روای ــر اســاس مناب ب
موقعيــت زمانــی شــب قــدر اختاف اســت 
و بنــا بــر دالیلــی از پيامبــر صلــی اهلل عليــه 
ــت.  ــده اس ــته ش ــی نگهداش ــلم مخف و س
امــا آنچــه تقریبــاً در آن اتفــاق نظــر وجــود 
ــن شــب در یکــی از  ــرار داشــتن ای دارد، ق
ــارک  ــاه مب ــوم م ــۀ س ــرد ده شــب های ف
ــود  ــه می ش ــه گفت ــت. و اینک ــان اس رمض
قــرآن در مــاه مبــارک رمضــان و در شــب 
قــدر نــازل شــده اســت آن اســت کــه قرآن 
ــازل  ــا ن ــمان دني ــه آس ــوظ ب ــوح محف از ل
شــده اســت. از آن پــس در طــول مــدت 23 
ســال  نبــوت رســول اهلل صلــی اهلل عليــه و 
ســلم بــر اثــر حــوادث و وقایــع و مناســبات 
ــل  ــا توســط حضــرت جبرئي از آســمان دني
ــازل  ــه پيامبــر صلــی اهلل عليــه و ســلم ن ب

شــده اســت. 
بیستم رمضان:

بيســتم رمضــان ســال 8 هـــ .ق.  
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پيامبــر صلــی اهلل عليــه و ســلم توانســتند 
پيروزمندانــه وارد مکــه شــوند و آنجــا را فتح 

ــد. نماین
ــود  ــزرگ مســلمانان ب ــح ب ــح مکــه، فت فت
کــه خداونــد بــه واســطه آن، دیــن و رســول 
ــد  ــت او بودن ــل امان ــه حام ــش را ک خوی
ــن  ــو ای ــيد. در پرت ــوکت بخش ــزت و ش ع
ــن  ــه دی ــروه ب ــروه گ ــان گ ــح، مردم فت
خــدا در آمدنــد و بــر اثــر تابــش نــور ایــن 
فتــح بــزرگ، سراســر روی زميــن غــرق در 

ــد. )25( ــادمانی گردی ــنایی و ش روش
ــه  ــلم، خان ــه و س ــی اهلل علي ــر صل پيامب
ــاک نمــود و  ــر پ خــدا را از بت هــا و تصاوی

ــرار داد. ــو ق ــورد عف ــرکين را م مش
بیست و یکم رمضان:

در بيســت و يكــم رمضــان ســال 3 
هـــ .ق. رســول اهلل صلــی اهلل عليــه و ســلم 
در روز هفتــم تولــد حضــرت حســن رضــی 
ــفند  ــام داد ) دو گوس ــه انج ــه عقيق اهلل عن
ذبــح کردنــد( و سرشــان را تراشــيدند و 
دســتور دادنــد بــه انــدازه وزن آن )مــو( نقره 

صدقــه دهنــد. 
در بيســت و يكــم رمضــان ســال 40 
هـــ .ق. حضــرت علــی رضــی اهلل عنــه در 
ــيدند.  ــهادت رس ــه ش ــالگی ب ــن 63 س س
توســط  رمضــان  در شــب 17  ایشــان 
عبدالرحمــن بــن ملجــم مــرادی در مســجد 
کوفــه، بــا شمشــير ضربــه خــورد و مجروح 
ــال  ــان ۴ س ــت ایش ــدت خاف ــد. م گردی
ــار  ــش گرفت ــان خافت ــت. در زم ــوده اس ب
ــددی  ــی متع ــای داخل ــا فتنه ه ــارزه ب مب

ــدند. )26( ش
ــال 40  ــان س ــم رمض ــت و يك بيس
ــت حضــرت حســن  هـــ .ق. شــروع خاف
ــت  ــه راشــد و بيع ــن خليف ــی پنجمي مجتب

ــان. ــا ایش ــلمانان ب مس
بیست و دوم رمضان:

بيســت و دوم رمضــان: حضــرت 
ــال  ــل س ــس از چه ــم پ ــن مری ــی ب عيس
زندگــی در ميــان مــردم در شــب 22رمضان 
بــه آســمان عــروج کــرد و حضــرت مریــم 

5 ســال پــس از عــروج ایشــان زنــده بــود 
ــرد. )27( ــات ک ــالگی وف ــن 53 س و در س

بيســت و دوم رمضــان ســال ۲۷۳ 
ــی: ــه قزوین ــن ماج ــات اب هـــ.ق. وف

ــال ۲۰۷  ــی ، در س ــه قزوین ــن ماج ــام اب ام
هجــری در قزویــن چشــم بــه دنيــا گشــود. 
تاریــخ  ایشــان در تفســير،  کتاب هــای 
ــه،  ــن ماج ــنن اب ــد از: س ــث عبارتن و حدی

تفســيرالقران الکریم، کتــاب التاریــخ.
مهم تریــن کتــاب ایشــان کــه بدســت مــا 
ــاب »الســنن« می باشــد  رســيده اســت کت
کــه ششــمين کتــاب از صحــاح ســته بــه 

ــد. ــمار می آی ش
ــاش  ــش و ت ــا کوش ــد از مدت ه ــام بع ام
در راه اســام و جمــع آوری احادیــث نبــوی، 
ســرانجام در ســن ۶۴ ســالگی، در روز 
ــال ۲۷۳ هجــری  ــنبه ۲۲ رمضــان س دوش

ــتافت. )28( ــی ش ــرای باق ــه س ب
بیست و سوم رمضان:

ــال۳۰  ــان س ــوم رمض ــت و س بيس
هـــ.ق. پيــروزی مســلمانان بــر ساســانيان:

ــيدنا  ــت س ــان خاف ــروزی در زم ــن پي ای
ــداهلل  ــط عب ــه توس ــی اهلل عن ــان رض عثم
ــلطنت  ــاط س ــه بس ــر رخ داد ک ــن عام ب
ــن  ــرد )آخری ــد. یزدگ ــده ش ــارس برچي ف
پادشــاه ساســانی( بــه خراســان فــرار کــرد 
ــته  ــری کش ــال ۳۱ هج ــرانجام در س و س

شــد. )29(
بیست وپنجم رمضان:

بيســت وپنجــم رمضــان  ســال ۶۵۸ 
هـــ .ق. نبــرد عيــن جالوت:

عيــن جالــوت، یکــی  از مناطــق فلســطين 
اســت کــه در ميــان بيســان و نابلــس قــرار 
گرفتــه اســت. قهرمــان ایــن نبــرد بــزرگ، 
ــن عبــداهلل  ســلطان ســيف الدیــن قطــز ب
ــود. مغول هــا، همچنــان در حــال  معــزی ب
اســامی  ســرزمين های  در  پيشــروی 
بودنــد تــا اینکــه بغــداد، پایتخــت خافــت 
عباســی را اشــغال نمودنــد و هاکــو )نوه ی 
چنگيزخــان(، خليفــه ی عباســی را بــه قتــل 
رســاند و بدین ســان بــه خافــت عباســی، 

ــان داد. پای
ــه داد  ــش ادام ــروی خوی ــه پيش ــو ب هاک
ــن  ــود. ای ــغال نم ــق را اش ــب و دمش و حل
ــل و غــزه  ــت و الخلي ــه یاف پيشــروی، ادام
بــه تصــرف مغول هــا درآمــد. همــه ی 
مناطــق  ســقوط کــرده بــود و فقــط مصــر، 
فــرا روی هاکــو قــرار داشــت. وی، نامــه ی 
تهدیدآميــزی بــه حاکــم مصر، ســيف الدین 
قطــز، فرســتاد و از او خواســت کــه تســليم 
شــود. حاکــم مصــر درخواســت هاکــو را 
رد کــرد و ســپاهيانی فراهــم آورد و در عيــن 
جالــوت اردو زدنــد. روز جمعــه ۲۵ رمضــان، 
جنــگ شــدیدی ميــان دو طــرف، روی داد 
ــود، امــا  ــه نفــع مغول هــا ب کــه در ابتــدا، ب
ــدان  ــه قطــز، شــخصاً وارد مي ــس از آنک پ
شــد و بــه نبــرد پرداخــت، مســلمانان، نبض 
ميــدان را دســت گرفتنــد و فرمانده ی ســپاه 
مغول هــا را اســير کردنــد و او را بــه دســتور 

قطــز، کشــتند.
بــا پایــان جنــگ عيــن جالــوت، افســانه ی 
ــت  ــان یاف ــا، پای ــت ناپذیری مغول ه شکس
و بدین ســان مســلمانان، تمــام جهــان را از 
ــد. ایــن فتــح  خطــر مغول هــا، نجــات دادن

ــال ۶۵۸ هجــری رخ داد. )30( در س
ــان  ســال  ــم رمض ــت وپنج در بيس
544 هـــ .ق. ابوعبــداهلل، محمــد بــن عمــر 
ــه  ــن حســين طبرســتانی رازی، ملقــب ب ب
ــی از  ــر رازی یک ــام فخ ــن«، )ام »فخرالدی
ــه  ــا آمــد. او یگان ــه دني علمــای شــافعی( ب
ــود.  ــش ب ــه ی خوی ــم زمان روزگار و متکل
بســياری از علــوم را در وجــود خویــش جمع 
کــرد و در آن هــا مهــارت یافــت. بــه طوری 
کــه در زمينــه ی تفســير، کام، علــوم عقلی 
ــن  ــود. برخــی از مهم تری و لغــوی پيشــوا ب
ــر  ــير کبي ــد از: تفس ــات وی عبارتن تصنيف
)موســوم بــه مفاتيــح الغيــب(، المحصــول، 
المطالــب العاليــه و... وفــات رازی در ســال 

۶۰۶ هجــری در ری روی داد.)31(
بیست وششم رمضان:

در بيســت و ششــم رمضان در ســال 
ــط  ــراد توس ــهر بلگ ــح ش ۹۲۷ هـــ .ق. فت
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ســلطان ســليمان قانونــی )پادشــاه عثمانی( 
روی داد. در دوره ســلطان ســليمان جامعــه 
ــکوفایی و  ــد ش ــن ح ــه باالتری ــی ب عثمان
عظمــت رســيد، چيــزی کــه ســبب شــد تــا 
لقــِب فخم )باشــکوه( را بــه او بدهنــد. )32(

بیست و هفتم رمضان:
در بيســت و هفتــم رمضــان در ســال 
1366 هـــ .ق. کشــور پاکســتان بــه عنــوان 
یــک کشــور اســامی از هندوســتان جــدا 
شــده و محمدعلــی جنــاح بــه عنــوان اولين 

رئيــس جمهــور انتخــاب گردیــد.
سی ام رمضان:

ــام  ســی ام رمضــان ســال ۲۵۶ هـــ .ق. ام
»صحيــح  کتــاب  صاحــب  بخــاری، 
البخــاری« در شــب عيــد فطــر دار فانــی را 
وداع کــرد و در روز عيــد فطــر در روســتای 

ــدند. ــپرده ش ــاک س ــه خ ــک« ب »خرتن

ـــــــــــــ
پاورقی

1ـ البدایــة والنهایــة ج3،ص194 بــه نقــل از مســند 
أحمــد ج 4 / 107

2ـ الطبقات الکبرى 115/8
3ـ الثقات ابن حبان 286/1

4ـ    شذرات الذهب 263/3
5ـ جمل من انساب االشراف، 

6ـ االستيعاب فی معرفة األصحاب 
7ـ لغت نامه دهخدا، ، ج۱ص۳۱۴۴۱ 

8ـ کتــاب البدایــة والنهایــة ج3،ص194 بــه نقــل از 
مســند أحمــد ج 4 / 107

9ـ ســير تحليلــی کام اهــل ســنت از حســن 
بصــری تــا ابوالحســن اشــعری،  ص۵۹۳

10ـ دولت امویان، ص۱۵۲
11ـ الدولة العباسية، ۳۸۲-۳۸۱

12ـ تاریخ یعقوبی 448/2
13ـ رمضان، ماه جهاد و مبارزه، ص ۱۴-۱۱[

14ـ الگوی هدایت، ، ج۱ص۵۷۸
15ـ رمضان، ماه جهاد و مبارزه ، ص۲۴

16ـ البدایه والنهایه، ج 2، ص 92.
17ـ السيرة النبویة 36/3

18ـ البدایه والنهایه، ج 3، ص 11.
19ـ تاریخ طبری، ، ج۲، ص۵۳۷.

20ـ الگوی هدایت

21ـ بحر الرائق )257/1
22ـ جامع الکبير 75/22

23ـ اإلصابة، فی تمييز الصحابه، ج۲ص۲۱۹
24ـ زاد المعاد،، ج۲ص۱۶۰

25ـ کتاب الفتوح، ج۴، ص۲۷۸-۲۷۶.
26ـ البدایه والنهایه ، ج 2، ص 113.

27ـ آشنایی با ائمه حدیث،، ص ۲۲-۲۰
ــن  ــان ب ــری، ج۵ص۲۸۸- عثم ــخ الطب  28ـ تاری

ــره، ص۱۵۹-۱۵۸ ــخصيته و عص ــان ش عف
29ـ    رمضان، ماه جهاد و مبارزه، ، ص۱۸-۱۷

ر، ، ج۱ص۴۵۰-۴۴۹ 30ـ دانشنامه تفسير و مفسِّ
31ـ دولت عثمانی از اقتدار تا انحال، ص۵۸

ـــــــــــــ
منابع:

ــن  ــق، دار اب ــر ، دمش ــن کثي ــة، اب ــة والنهای البدای
کثيــر، 2007م

ــو  ــف: أب ــة األصحــاب، مؤل ــی معرف ــتيعاب ف االس
عمــر یوســف بــن عبــد اهلل بــن محمــد القرطبــی 
محقــق: علــی محمــد البجــاوی، بيــروت، دار 

الجيــل1992 م
رمضــان، مــاه جهــاد و مبــارزه )مقالــه( تأليف: ســالم 

مبــارک الفلــق ترجمه: محمــد ابراهيــم کيانی
ــل ،  ــن حنب ــد ب ــن محم ــد ب ــد ، احم ــند أحم مس

ــی، 1415ق ــراث العرب ــاء الت ــروت، دار احي بي
ــعد ،  ــن س ــد ب ــف محم ــرى ، تالي ــات الکب طبق

1414ق دارالفکــر،  بيــروت، 
کتــاب الثقــات، محمــد ابــن حبــان بــن احمــد ابــی 

حاتــم التميمــی البســتی، بيــروت ، دارالفکــر 
شــذرات الذهــب فــی اخبــار مــن ذهــب، عبدالحــی 

بــن العمــاد الحنبلــی ، بيــروت، دارالفکــر، 1409 ق
جمــل مــن انســاب االشــراف، احمــد بــاذری بــه 
ــروت،  ــی، بي ــاض زرکل کوشــش ســهيل زکار و ری

۱۴۱۷ق
ــم  ــدا، بقل ــر دهخ ــی اکب ــدا، عل ــه دهخ لغت نام
گروهــی از نویســندگان، تهــران، دانشــگاه تهــران، 

 1377
ســير تحليلــی کام اهــل ســنت از حســن بصــری 

ــان،  ــداهلل احمدی ــا عب ــعری، م ــن اش ــا ابوالحس ت
ــان، 1386 ــران ، احس ته

دولت امویان، محمد سهيل طقوش، 
الدولــة العباســية، محمــد الخضــری بــک، بيــروت، 

دارالفکــر اللبنانــی، 1994ق.
ــی یعقــوب  ــن اب ــی ، تاليــف احمــد ب ــخ یعقوب تاری
ــم  ــد ابراهي ــه محم ــی، ترجم ــح اليعقوب ــن واض اب
آیتــی، تهــران، انتشــارات علمــی فرهنگــی، 1374

ــر  ــی پيامب ــع زندگ ــق وقای ــت )تحقي الگــوی هدای
ــم  ــی، مترج ــد  صاب ــی محم ــر عل ــرم(، دکت اک
زاهــدان،  حرميــن.  انتشــارات  علمــی  هيئــت 

1385 حرميــن، 
الســيرة النبویــة، عبدالملــک ابــن هشــام ، بيــروت، 

دار احيــاء التــراث العربــی
تاریــخ طبــری یــا تاریــخ الرســل و الملــوک، تاليــف 
ــم  ــه ابوالقاس ــری، ترجم ــر طب ــن جری ــد ب محم

ــاطير، ۱۳75  ــران، اس ــده، ته پاین
ــن  ــف زی ــق ، تالي ــز الدقائ ــرح کن ــق ش ــر الرائ بح
ــه ــروت ، دارالمعرف ــی، بي ــم الحنف ــن نجي ــن ب الدی

المعجــم الکبيــر، ابــی القاســم ســليمان بــن احمــد 
الطبرانــی، بيــروت موسســه الریــان،  1431ق

ــی  ــن عل ــه، احمــد ب ــز الصحاب ــی تميي ــة ف اإلصاب
بــن حجــر العســقانی، بيــروت، دارالکتــب العلميــه 

، 1423ق 
زاد المعــاد فــی هــدی خيــر العبــاد، ابــی عبــداهلل بن 

القيــم الجــوزی، دمشــق، دارالفکر
ــم  ــن اعث ــد ب ــد احم ــی محم ــوح، اب ــاب الفت کت

ق،   ۱۴۱۱ داراالضــوا،  الکوفی،بيــروت، 
ــی  ــين تاج ــر حس ــث، دکت ــه حدی ــا ائم ــنایی ب آش

ــه داری،  گل
ــی  ــوک، الب ــم و المل ــخ االم ــری تاری ــخ الطب تاری
جعفــر محمــد بــن جریــر طبــری، بيــروت، 

1411ق العلميــه،  دارالکتــب 
ــن  ــان فــی ســيرة اميرالمؤمني ــم المن تيســير الکری
ــی  ــره،  عل ــخصيته و عص ــان ش ــن عف ــان ب عثم
محمــد محمــد الصابــی، دمشــق، دار ابــن کثيــر، 

1430ق
ــر، دکتــر محمــد حســين  دانشــنامه تفســير و مفسِّ

ذهبــی، 
ــف  ــال، تالي ــا انح ــدار ت ــی از اقت ــت عثمان دول
اســماعيل احمــد یاقــی، مترجــم رســول جعفریــان، 

ــگاه، 1386 ــوزه و دانش ــگاه ح ــم، پزوهش ق
ــی  ــوری کارشناس ــد ن ــه فری ــش مقال ــایت تاب س

ــریعت. ش
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مــاه مبــارک رمضــان، مــاه قــرآن و عبــادت اســت، گذشــتگان صالح 
امــت، در ایــن مــاه، هــر فعاليــت دیگــری غيــر از تــاوت قــرآن و 

ــد. عبــادت را تعطيــل می کردن
حتــی منقــول اســت کــه امــام مالــک رحمــه اهلل تعالــی در ایــن مــاه 
مبــارک، فتــوا دادن و درس حدیــث را نيــز تعطيــل می کــرد و فقــط 

بــه تــاوت قــرآن مجيــد و نمــاز مشــغول می شــد.
ــاه  ــادت م ــه عب ــام ب ــت، در اهتم ــن ام ــن ای ــۀ صالحي الگــوی هم
ــه وســلم  ــی اهلل علي ــارک رمضــان، عملکــرد رســول اکــرم صل مب
ــارک  ــاه مب ــن م ــلم در ای ــه وس ــی اهلل علي ــرت صل ــت. آنحض اس
چنــان عبــادت می کردنــد کــه بــه تعبيــر حضــرت مغيــرة بــن شــعبه  
رضــی اهلل عنــه پاهــای مبــارک آنحضــرت صلــی اهلل عليــه وســلم 

ــرد. ــاز، َوَرم می ک ــام و ایســتادن در نم ــرت قي ــت کث ــه عل ب
از مجموعــۀ احادیــث و روایاتــی کــه در بحــث تراویــح رســول اکــرم 
ــه  ــود ک ــده می ش ــت، فهمي ــول اس ــلم منق ــه وس ــی اهلل علي صل
آنحضــرت صلــی اهلل عليــه وســلم شــب را تــا نزدیکــی اذان صبح به 
قيــام و تراویــح مشــغول بودنــد، و هــدف ایــن بــود کــه شــب های 
ایــن مــاه مبــارک را  در قيــام و نمــاز و تــاوت قــرآن ســپری نمایند.

زیبنــده و مناســب اســت کــه مــا هــم در ایــن شــب های مبــارک بــه 
نمازهــا و عبادت هــای طوالنــی و تــاوت قــرآن مشــغول باشــيم و 
اوقــات خــود را بــا مشــغول شــدن بــه اینترنــت، تلویزیــون و شــب 
ــرات و  ــود را از خي ــم و خ ــع نکني ــره ضای ــال و غي ــينی و فوتب نش

بــرکات ایــن مــاه مبــارک محــروم ننمایيــم.
رســول اهلل صلــی اهلل عليــه و ســلم بــا تأکيــد فــراوان، امــت خــود را 
بــه اقتــدا و پيــروی از خلفــای راشــدین تشــویق نمودنــد و فرمودنــد: 
»عليکــم بســنتی و ســنت الخلفــاء الراشــدین المهدیين عضــوا عليها 

بالنواجذ«
بــا ایــن تفصيــل اگــر صحابــه، بــر کاری اجمــاع نماینــد یا روشــی را 
بــه عنــوان ســنت عملــی انجــام دهنــد، بــرای بعدی هــا گنجایــش 
ایــن نيســت کــه خــاِف اجمــاع صحابه عمــل نماینــد، زیــرا صحابه 

خيلــی بيشــتر از مــا بــر اتبــاع ســنت حریــص بودند.
روزی حضــرت عــروه بــن زبيــر بــه قصــد اعتــراض، پيــش حضــرت 
عبــداهلل بــن عبــاس رفــت و گفــت: ای ابــن عبــاس! تــو داری مردم 
را گمــراه می کنــی، بــه آنهــا فتــوا می دهــی کــه بــه مجــرد طــواف، 
از احــرام خــارج می شــوند، حــال آنکــه ابوبکــر و عمــر از ایــن کار 

چرا بیست رکعت مناز تراویح می خوانیم؟
علی رضا رسولی
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ــد. ــی می کردن نه
حضــرت عبــداهلل بــن عبــاس در جــواب گفــت: مگــر نــزد تــو، گفتۀ 
ابوبکــر و عمــر، بــر گفتــه اهلل و ســنت رســول اهلل صلــی اهلل عليــه 
وســلم ترجيــح دارد؟ مــن بــرای ایــن کار از حدیــث رســول اهلل صلی 
اهلل عليــه وســلم اســتدالل می گيــرم و تــو می گویــی ابوبکــر و عمــر 
از ایــن کار منــع می کردنــد؟! حضــرت عــروه بــن زبيــر چنــان جواب 
قانــع کننــده ای داد کــه حضــرت عبــداهلل بــن عبــاس ســاکت شــد 
ــم  ــا أعل ــا کان ــود: »هم ــر فرم ــن زبي ــت. حضــرت عــروة ب و پذیرف
بکتــاب اهلل و مــا ســّن رســول اهلل صلــی اهلل عليــه وســلم منــی و 
منــک«)1( »حضــرت ابوبکــر و عمــر خيلــی بيشــتر از مــن و تــو بــه 
کتــاب اهلل و ســنت رســول اهلل صلــی اهلل عليــه وســلم آگاه بودنــد.«

یعنــی مخالفــت عملــی حضــرت ابوبکــر و عمــر رضــی اهلل عنهمــا 
ــد  ــر ایــن می کن ــت ب ــو رســيده اســت، دالل ــه ت ــا حدیثــی کــه ب ب
کــه آخریــن عمــل و ســنت رســول اکــرم صلــی اهلل عليــه وســلم 
همــان روشــی بــوده کــه حضــرت ابوبکــر و عمــر رضــی اهلل عنهمــا 
انجــام می دادنــد، هــر چنــد کــه حدیــث مســتقلی در ایــن موضــوع 

از رســول اهلل صلــی اهلل عليــه وســلم بــه تــو نرســد.
لــذا بــا توجــه بــه اینکــه اجمــاع عملــی صحابــه بــر بيســت رکعــت 
تراویــح صــورت گرفتــه و أئمــه أربعــه نيــز ایــن اجمــاع را بــه عنوان 
ســنت پذیرفته انــد. بــه هيــچ عنــوان مناســب نيســت کــه امــروزه 
ــن کار خــود، همــۀ  ــا ای ــم. و ب ــن اجمــاع مخالفــت نمایي ــا ای ــا ب م
ــا  ــت ب ــه مخالف ــم ب ــت را مته ــن ام ــاء و مجتهدی ــه و  فقه صحاب

ســنت نمایيــم.
مذهب فقهی صحابه، فقهاء و مجتهدين درباره تعداد 

ركعات تراويح:
»عــن ابــن عبــاس أن النبــی صلــی اهلل عليــه وســلم کان یصلــی 

فــي رمضــان عشــرین رکعــة ســوی الوتــر«.)2(
»رســول اکــرم صلــي اهلل عليــه وســلم در رمضــان عــاوه بــر وتــر، 

20 رکعــت نمــاز مــي خوانــد.«
ــاع و  ــرد، اجم ــا عملک ــث اســت ب ــن حدی ــند ای ــه در س ــی ک ضعف

ــود. ــی ش ــران م ــه جب ــوای صحاب فت
»حدثنــا وکيــع عــن مالــک بــن انــس عــن یحيــی بــن ســعيد، أن 
عمــر بــن الخطــاب أمــر رجــًا یصلــي بهــم عشــرین رکعــة«. )3(

حضــرت عمــر رضــی اهلل عنــه شــخصی را بــه عنــوان امــام در نمــاز 
تراویــح تعييــن کــرد و  بــه او امــر کــرد کــه 20 رکعــت نمــاز امامــت 

. بدهد
»عــن أبــي الحســناء أن علــي رضــي اهلل عنــه أمــر رجــا أن یصلي 

بالنــاس فــي رمضــان خمــس ترویحات عشــرین رکعــة« )4(
ــتور  ــارک رمضــان دس ــاه مب ــه در م ــی رضــی اهلل عن حضــرت عل
مــی داد کــه امــام مســجد، 20 رکعــت نمــاز تراویــح را در 5 ترویحــه 

بخوانــد.

ــي  ــب یصل ــن کع ــّي ب ــال: کان أًب ــع ق ــن رفي ــز ب ــن عبدالعزی »ع
بالنــاس فــي رمضــان بالمدینــة عشــرین رکعــة و یوتــر بثــاث«.)5(

حضــرت أبــي بــن کعــب رضــی اهلل عنــه در نمــاز تراویــح، در مدینه 
ــر را 3  ــی داد و وت ــت م ــت را امام ــه 20 رکع ــرای صحاب ــوره، ب من

ــد. ــت می خوان رکع
»عــن وقــاء قــال: کان ســعيد بــن  جبيــر یؤمنا فــی رمضــان فيصلی 
بنــا عشــرین ليلــة ســت ترویحــات فــاذا کان العشــر اآلخــر اعتکــف 

فــی المســجد و صلــی بنا ســبع ترویحــات« )6(
ــت  ــر، در20 شــب اول رمضــان، 24 رکع ــن جبي حضــرت ســعيد ب
تراویــح می خوانــد و دهــۀ آخــر در اعتــکاف،  28 رکعــت می خوانــد.

امــام ابــو یوســف از امــام ابوحنيفــه ســوال کــرد: آیــا حضــرت عمــر  
رضــی اهلل عنــه چيــزی از رســول اهلل صلــی اهلل عليــه وســلم دیــده 
بــود کــه داللــت بــر 20 رکعــت تراویــح  بکنــد، کــه 20  رکعــت را 
بــرای تراویــح تعييــن نمــود؟ امــام ابوحنيفــه رحمــه اهلل در جــواب 
فرمــود: »لــم یکــن عمــر مبتدعــا« )7(. )قطعــا حضــرت عمــر رضی 
اهلل عنــه ایــن  چيــز را از رســول اهلل صلــی اهلل عليه و ســلم مشــاهده 

نمــوده بــود زیــرا( »عمــر بدعتــی نبــود.«
»عــن ابــن مســعود رضــی اهلل عنــه أنــه کان یصلــی عشــرین رکعة 
و  یوتــر بثــاث«.)8( حضــرت عبــداهلل  بــن مســعود رضــی اهلل عنــه 

20 رکعــت تراویــح  می خوانــد و 3 رکعــت وتــر.
امام ترمذی رحمه اهلل می نویسد: 

»اختلــف أهــل العلــم فــی رمضان فــرأی بعضهــم أن یصلــي أحدی 
و أربعيــن رکعــة مــع الوتــر و هــو قــول أهــل المدینــة و العمــل علی 
هــذا عندهــم بالمدینــة. و أکثــر أهــل العلــم علــی مــا روی عــن عمر 
ــه و ســلم  ــی اهلل علي ــي صل ــي و غيرهمــا مــن أصحــاب النب و عل
عشــرین رکعــة و هــو قــول الثــوري و ابــن المبــارک و الشــافعي  و 
قــال الشــافعي: هکــذا أدرکــت ببلدنــا بمکــة یصلــون عشــرین رکعة 
و قــال أســحاق: بــل نختــار احــدی و أربعيــن رکعــة علــی مــا روی  

عــن أبــی بــن کعــب.« )9(
اهــل علــم در مــورد قيــام در مــاه مبــارک رمضــان اختــاف نظــر 
ــد، و  ــر صحيــح دیدن ــه شــمول وت داشــتند، برخــی 41 رکعــت را ب
ــن  ــه همي ــل مدین ــل أه ــد و عم ــه می باش ــل مدین ــول اه ــن ق ای

اســت.
امــا بيشــتر اهــل علــم بنــا بــر روایــت حضــرت عمــر و علــی و تعداد 
ــه وســلم 20 رکعــت را  ــر صلــی اهلل علي دیگــری از اصحــاب پيامب
ــام  ــارک و ام ــن مب ــوری و  اب ــام ث ــول ام ــن ق ــد، و ای ــح دادن ترجي

ــد. ــم اهلل می باش ــافعی رحمه ش
امــام شــافعی می فرمایــد:  عــرف و عــادت را اینگونــه یافتــم کــه در 

شــهر مــا، مکــه مکرمــه، 20 رکعــت نمــاز می خواننــد. 
خاصــه اینکــه حداقــل مقــداری کــه توســط صحابــه و تابعيــن و  
فقهــاء و مجتهدیــن ایــن امــت، بــرای تراویــح ثابت شــده اســت 20 
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رکعــت اســت و هيــچ یــک از آن بزرگــواران کمتــر از 
20 رکعــت را ترجيــح ندادنــد.

عليــه  اهلل  رحمــه  کشــميری  چنانکــه عامــه 
ــة  ــة االربع ــن االئم ــد م ــل أح ــم یق ــد: »ل می فرمای
ــه  ــح و إلي ــی التراوی ــة ف ــرین رکع ــن عش ــل م بأق
جمهــور الصحابــة رضــی اهلل عنــه أما عشــرون رکعة 
ــون  ــدین و یک ــاء الراش ــنة الخلف ــو س ــا ه اآلن إنم
ــاء  ــث عليکــم بســنتی و ســنة الخلف ــا لحدی مرفوع
ــذ.«)10( ــه بالنواج ــن عضــوا علي الراشــدین المهدیي

ــر از 20  ــه کمت ــل ب ــه قائ ــه أربع ــک از أئم ــچ ی هي
رکعــت تراویــح نبودنــد و جمهــور صحابــه نيــز بــر 
ایــن نظریــه بودنــد و امــروزه 20 رکعــت تراویــح بــه 
عنــوان  ســنت رســول اهلل صلــی اهلل  عليــه وســلم و 
ســنة خلفــای راشــدین پذیرفتــه شــده اســت زیــرا در 
حدیثــی از آنحضــرت صلــی اهلل عليــه وســلم منقول 
اســت کــه فرمودنــد: ســنت مــن  و  ســنت خلفــای 
راشــدین را بــر خــود الزم بگيریــد و آن را بــا دنــدان 

محکــم بگيریــد.

ـــــــــــــــــــ

ــمه  ــن اس ــاب م ــم 21 ب ــی رق ــط للطبران ــم األوس 1. المعج
ــد احم

2.  ابن ابی شيبة رقم 7774
3.  ابن ابی شيبة 7766

4.  رواه ابن بطة فی االبانة رقم 82
5.  ابن ابی شيبة رقم 7766
 6. ابن ابی شيبة رقم 7773

7.  العرف الشذی 412/1 رقم 439 عن التاتارخانية
8. عمدة القاری 157/17 باب فضل من قام رمضان

 9. سنن ترمذی
 10. العرف الشذی 412/1 رقم الحدیث 439

رمضــان ماهــی بی نظيــر و اســتثنایی اســت کــه ابــر بــاران الهــی بــه جــوش و 
خــروش آمــده و ســرزمين خشــک قلب هــای مــرده را آبيــاری می کنــد تــا اگــر 
در دل کســی ذره ای ایمــان باشــد، وجــود آن شــخص را سرشــار از سرســبزی و 
حيــات نمــوده و بــه انســانيت ميــوه همــدردی و اطاعــت دهــد تــا  ایــن کالبــدی 
ــرواز  ــه پ ــرای ب ــروری کم ســو شــده اســت، ب ــن پ ــع ملکــی آن از ت را کــه طب
در آوردن روح آمــاده گردانــد و همچــون کّروبيــان خــود را بی نيــاز از جســم و مــاده 
نماینــد و بــر خــوان ایــن مــاه پــر فيــض نشســته و کوله بــار خــود را پــر از ایمــان 
و معنویــت نمایــد و مســير پر پيــچ و خــم آخــرت را طــی کــرده بــه منــزل مقصود 

حقيقــی دســت پيــدا کنــد.
ــر ســر  ــه گوشــه ای از آن ب ــان گســترده اســت ک ــرم الهــی چن ــوان ک ــن خ ای
ــف در آن  ــای مختل ــگ و طعم ه ــاوت رن ــان تف ــاده و چن ــردم افت ــفره های م س
مشــاهده می شــود کــه انــگار طعــم و رنــگ غذاهــای یــازده مــاه دیگــر در آن 

زنان و رمضان
حبیب الرحمن حاجی حسینی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــی  ــن ســفره ها خانم های ــردۀ ای ــا پشــت پ ــع شــده اســت! ام جم
ــری  ــرف یادگي ــان را ص ــل از رمض ــن روز قب ــه چندی ــتند ک هس
آشــپزی انــواع دســرها و شــيرینی های مختلــف کــرده و در 
رمضــان روزانــه چندیــن ســاعت آشــپزی می کننــد تــا ســفره ای 
رنگارنــگ و متنــوع بچيننــد و ایــن اوقــات پــر برکــت رمضــان را 
بــه دور از قــرآن و ذکــر و دعــا ســپری می کننــد و تمــام ســعی و 
تــاش خــود را صــرف ســفره های رنگارنــگ می کننــد کــه اکثــر 
کارهــای انجــام شــده فقــط جنبــه آرایشــی و تزئينــی دارد و گاهی 
اوقــات خوراکی هــای خــوش رنــگ و نمــا را فقــط بخاطــر ظاهــر 
ــد نيســتند،  ــه تنهــا مفي ــد کــه ن ــر ســر ســفره می آورن آراســته ب

بلکــه از نظــر پزشــکی بســيار مضرنــد!
ــزی نخــورده و  ــه از ســحر چي ــا کســی ک ــام این ه ــدای از تم ج
ــان  ــگ هجــوم آورده، چن ــر ســر ســفره رنگارن ــاره ب ــک ب االن ی
ــی  ــی جــای نفــس کشــيدن هــم برایــش باق می خــورد کــه حت

ــی دارد. ــوری را در پ ــرات پرخ ــود مض ــن خ ــه ای ــد ک نمی مان
تــازه ایــن اول ماجراســت! بعــد از اتمام ســفره افطار کدبانــوی خانه 
بایــد مقــدار زیــادی ظــرف و وســایل را بشــوید و منــزل را مرتــب 
کنــد و بــه محــض  فــارغ شــدن از ســفره افطــار، بافاصلــه وقــت 
ــا ســحر  ــم ت درســت کــردن غــذای ســحر شــروع می شــود! خان
مشــغول پخــت و پــز ســحری می شــود، زیــاد زحمــت می کشــد، 
امــا بيشــتر زحماتــش صــرف ظاهرســازی های بيهــوده می شــود 
کــه فایــده چندانــی حاصــل نمی گــردد. ایــن همــه وقــت کشــی 
بــه کنــار، دردســرهایی کــه بــرای آقــای خانــه درســت می کننــد 
چقــدر زیــاد اســت؟ اینکــه فــان چيــز را از فــان مغــازه بخــر و 
ليســت های تومــار ماننــد کــه بایــد بــر ســر بزنــگاه بــه صــورت 

کامــل در آشــپزخانه حاضــر شــود.
ایــن روزهــا کــه دنيــا از دهکــده ای هــم کوچکتــر شــده و وســایل 
ــراد  ــی اف ــت، خيل ــترس اس ــه در دس ــرای هم ــی ب ــاط جمع ارتب
بــرای بــه رخ کشــيدن ســفرۀ افطــار و ســحر خــود بــه دیگــران، 
از آن عکس هــای مختلــف می گيرنــد و در فضــای مجــازی 
منتشــر می کننــد تــا بــه همــه بگوینــد کــه چــه می کننــد و چــه 
ــرای حوائــج  ــد! غافــل از اینکــه خيلــی از افــرادی کــه ب می خورن
اصلــی زندگــی خــود مانده انــد، ایــن تصاویــر را می بينــد و حســرت 
ــود  ــيده می ش ــک پاش ــته هایش نم ــم نداش ــر زخ ــورد و ب می خ
ــه  ــه ب ــای اینک ــه ج ــراد ب ــن اف ــود. ای ــازه می ش ــان ت و داغ دلش
مســتمندان جامعــه کمکــی کننــد، بيشــتر باعــث آزاِر روح و روان 

ــوند. ــان می ش آن
امــا خواهــر مســلمان! تاریــخ را بخــوان و ببيــن کــه چــه بســيارند 
خانم هایــی کــه در طــول تاریــخ آمدنــد و افتخــار آفرینــی کردنــد، 

آنهــا هــم دوســت داشــتند بــر ســر ســفره های رنگارنــگ بنشــينند 
و از لذت هــای مبــاح دنيــا اســتفاده کننــد، ولــی تمــام وجــود خــود 
ــواده  ای اســامی  ــت خان ــاختن ســرای آخــرت و تربي ــرای س را ب

صــرف کردنــد.
بــه عنــوان مثــال و مشــتی از ایــن خرمــن، مــادر موالنــا اليــاس 
رحمــه اهلل ) بنيان گــذار جماعــت و تبليــغ( »بی بی صفيــه« اســت 
ــا اليــاس قــرآن مجيــد را  ــرادر  موالن کــه هنــگام شــيرخوارگِی ب
حفــظ کــرد و هــر مــاه مبــارک رمضــان روزانه یکبــار قــرآن مجيد 
را ختــم می کــرد و ده جــزء نيــز بــه آن می افــزود کــه در یــک مــاه 
رمضــان چهــل بــار قــرآن ختــم می شــد! حقيقتــاً اگــر مــا هــم بــه 
زندگــی خــود نگاهــی کوتــاه داشــته باشــيم، روزی چندین ســاعت 
وقــت بــا ارزش  خــود را مقابــل تلویزیــون؛ بــرای دیدن ســریال ها و 
برنامه هــای آشــپزی  و فضــای مجــازی و گفت وگوهــای بيهــوده 
ــه  ــم را از برنام ــد قل ــن چن ــط همي ــر فق ــه اگ ــم ک ــدر می دهي ه
روزانــه خــود حــذف کنيــم، روزی شــاید از یــک ختــم قــرآن هــم 
بيشــتر تــاوت کنيــم. نکتــه مهمــی کــه در زندگــی مــا یافــت 
ــه  ــت، و اینک ــت اس ــردن از وق ــتفاده ک ــد اس ــود، هدفمن نمی ش

بيندیشــيم کــه چــه نتيجــه ای از زندگــی خــود می خواهيــم.
خطــاب مــن در ایــن مقــال بــه آن خواهــران گرانقدری ســت کــه 
ــد.  ــفره می کنن ــن س ــود را صــرف تزیي ــر خ ــود عم ــام وج ــا تم ب
خواهــرم! نبایــد تمــام انــرژی و وقــت خــود را فقــط بــرای ســير 
کــردن شــکم خانــواده داد و مــاه رمضــان را کــه فرصتی اســتثنایی 
بــرای شــارژ کــردن باطــری ایمانــی و ســير کــردن روح از معنویات 
بــا قــرآن، ذکــر، دعــا و نيایــش اســت، بــا مشــغول شــدن بــه امــور 
پيــش پــا افتــاده هــدر داد. همچنيــن از مجالســی کــه در آن لهــو 
و لعــب اســت و بــازار غيبــت گــرم اســت بــه شــدت بایــد پرهيــز 
کــرد کــه غيبــت مثــل آتــش، تــر و خشــک را می بلعــد و اعمــال 

نيــک را از بيــن مــی بــرد. 
بایــد هــر شــخص ایــن رمضــان را آخریــن رمضــان زندگــی اش 
ــی از  ــون خيل ــد، چ ــغ نکن ــی دری ــل نيک ــچ عم ــد و از هي بدان
عزیــزان ســال گذشــته در کنــار مــا بودنــد، امــا امســال در گوشــه 
قبرســتان آرام گرفتنــد و دیگــر هيــچ فرصتــی گيرشــان نمی آیــد 
تــا کوچکتریــن عملــی انجــام دهنــد، و بایــد ســال بعــد، خــود را در 

کنــار ایــن افــراد تصــور کــرد.
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فضايل رمضان:
اهلل تعالــی بــرای تقویــت و تربيــت روحانــی 
مســلمانان،  زمان هــا ومکان هایــی خــاص 
مشــخص فرمــوده اســت کــه عبــادت 
در ایــن زمان هــا و مکان هــا فضيلــت 
ویــژه ای دارد. همــۀ مســاجد دارای معنویــت 
هســتند، امــا خداونــد در حرميــن شــریفين 
و مســجد االقصــی معنویــت خاصــی قــرار 
داده اســت. و هــر مســلمان آرزو دارد بارهــا 
در ایــن اماکــن مقــدس حاضــر شــود و بــه 

عبــادت پــروردگار بپــردازد.
ــی  ــه ماه های ــان از جمل ــارک رمض ــاه مب م
ــادت در آن  ــال عب ــد متع ــه خداون اســت ک
را فضيلــت خاصــی  بخشــيده اســت. مــاه 
رمضــان مــاه حيــات و زندگــی اســت، ایــن 
ــک فرصــت اســتثنایی  اســت کــه  ــاه ی م

انســان های ســعادتمند ایــن فرصــت را 
غنيمــت می شــمارند، و فاصلــۀ بيــن خــود و 
پروردگارشــان را برمی دارنــد. رمضــان آمــده 

اســت تــا مــا را  بــه خــدا برســاند.
روزۀ رمضــان، عبادتــی اســت کهــن کــه به 
جهــت اهميتــش، ریشــه در تاریــخ بشــریت 
و قبــل از اســام دارد، و اهلل متعــال در قرآن 
ــرای بشــریت  ــت ب ــت و اهمي ــن قدم از ای
حکایــت می کنــد: »یــا ایهــا الذیــن  آمنــوا 
ــی  ــب عل ــا کت ــام کم ــم الصي ــب عليک کت
الذیــن مــن قبلکم لعلکــم تتقــون« )بقــره /183(

»ای مومنــان روزه بــر شــما فــرض گردیده، 
همانطــور کــه برگذشــتگان فــرض گردیده 

بــود، اميــد اســت کــه تقــوا پيشــه کنيد.«
و بــه هميــن جهــت حضــرت رســول اکــرم 
صلــی اهلل عليــه وســلم از ابتدای مــاه رجب 

دعــای تمنــای رمضــان را می خوانــد؛ و 
ــان  ــه زب ایــن طــور اشــتياق خودشــان را ب
مــی آورد: »الهــم بــارک لنــا فــی شــعباَن و 

رجــَب و بلِّغنــا رمضــاَن«
»پــرروردگارا بــرای مــا در شــعبان و رجــب 
برکــت بــده، و مــا را بــه رمضــان برســان.«

ــه  ــی اهلل علي ــرم  صل ــول اک ــرت رس حض
ــش از رمضــان  ــت پي ــی وق وســلم  از خيل
خودشــان را آمــاده ایــن مهمانــی خجســته 
ــا اینکــه در شــبی از رمضــان  می کردنــد؛ ت

ــد. ــه گــوش زد کردن ــه صحاب ایــن را ب
ــه  ــد ک ــت می کن ــلمان روای ــرت س حض
رســول اکــرم  صلــی اهلل عليــه ســلم شــبی 
ــد:»ای  ــوری فرمودن ــان اینط ــل از رمض قب
مــردم! مــاه باعظمــت و مبارکــی بــر شــما 
ــود  ــده اســت، در آن شــبی وج ــایه افکن س

فضایل
رمضان، تراویح، اعتکاف،

شب قدر و عید سعید فطر

دارالتحقیق حوزه علمیه انوارالعلوم خیرآباد

بای محمد عیدی، صابر طاهری، احمد عظیمی 
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دارد کــه از هــزار مــاه بهتــر اســت. خداونــد 
روزه اش را فــرض و قيــام شــب هایش را 
ــت.  ــرار داده اس ــواب ق ــر و ث ــب اج موج
هرکــس در ایــن مــاه، بــا انجــام کار خيــری 
ــد،  ــل کن ــدا را حاص ــی خ ــرب و نزدیک تق
ماننــد کســی اســت کــه در غيــر رمضــان 
فرضــی را انجــام داده اســت و هرکــس 
ــه  ــت ک ــان اس ــا آورد، چن ــه ج ــی ب فرض
در غيــر رمضــان هفتــاد فــرض را ادا کنــد، 
ایــن مــاه، مــاه صبــر اســت و پــاداش صبــر 

ــاه غمخــواری اســت. بهشــت اســت و م
در ایــن مــاه اجــر مؤمــن افزایــش می یابــد، 
دهــد،  افطــاری  را  روزه داری  هرکــس  
ــدن  ــاف ش ــدن و مع ــيده ش ــب بخش موج
گناهــان وی و رهایــی از آتــش جهنــم 
خواهــد شــد، و بــه او بــه انــدازه ثــواب روزه 
ــود،  ــم ش ــواب روزه دار ک ــه از ث دار، بی آنک

ــود.« ــد ب ــواب خواه ث
و  فضایــل  کــردن  درو  مــاه  رمضــان 
ــک  ــی ی ــادت رمضان ــت. عب ــا اس پاداش ه
ــد، و  ــه حســاب نمی آی ــی ب ــادت معمول عب
ــادت در  ــاداش عب دارای اهميــت اســت و پ
ــه دیگــر ماه هــای  ــاه رمضــان نســبت ب م
ســال، چنــد برابــر اســت، و از ایــن جهــت 
ــام  ــه تم ــوی ب ــث نب ــه در احادی ــت ک اس

ــت؛ ــده اس ــه ش ــان توج ــادات رمض عب
در حدیثــی کــه حضــرت ابــو هریــره  رضی 
ــه  ــی اهلل علي ــدا صل ــول خ ــه از رس اهلل عن
وســلم روایــت کــرده اســت، مــژده بزرگــی 
بــه امــت داده شــده اســت: »َوالـّـِذى  نَْفــُس 
ائـِـِم أَطَيــُب  ــٍد بَِيــِدِه لَُخُلــوُف َفــِم الصَّ ُمَحمَّ
ائِــِم  ِ ِمــن ِریــِح الِمســِك،  لِلصَّ ِعنــَد اهللَّ
َفْرَحَتــاِن َیفَرُحُهَمــا إَِذا أَفَطــَر َفــِرَح، َوإَِذا لَِقَی 

ــِرَح  بَِصوِمــِه« ــُه َف َربَّ
قســم بــه ذاتــی کــه جــان محمد در دســت 
اوســت، بــوی دهــان دوزه دار، نــزد خداوند از 
بــوی مشــک هــم خوشــبوتر اســت. بــرای 
ــه  ــی ک ــت، زمان ــحالی اس روزه دار دو خوش
افطارمی کنــد و زمانــی کــه پــروردگارش را 

ــد.  ــات می کن ماق
»احيــاء  در  اهلل  رحمــه  غزالــی  امــام 
روزه  در  اســت:  نوشــته  علوم الدیــن« 

ــا  ــر چيزه ــه در دیگ ــی اســت ک خصوصيت
نيســت. اهلل تعالــی روزه را بــه خــودش 
نســبت داده اســت، بطــوری کــه در حدیــث 
ــا  ــی و أن ــوم ل ــت: »الص ــده اس ــی آم قدس
أجــزی بــه« روزه بــرای مــن اســت و مــن 
ــبت  ــن نس ــم. و ای ــاداش روزه را می ده پ

ــت.  ــمند اس ــرم و ارزش ــدر محت چق
ــا  ــا و فضيلت ه ــن ارزش ه ــام ای ــه تم البت
ــای  ــه مقتض ــان ب ــه انس ــت ک ــی اس زمان
اراده و  روزه عمــل کنــد. روزه، تمریــن 
ــری از خواهشــات نفســانی اســت و  جلوگي
انســان بــا ایــن امتنــاع بــه تقــوا می رســد، 
چــرا کــه نخــوردن و نياشــاميدن، تنهــا کار 

ســاز نيســت. 
ــواهلل  ــال رس ــال: »ق ــرة ق ــی هری ــن اب ع
ــدع  ــم ی ــن ل ــلم :م ــه وس ــی اهلل علي صل
قــول الــزور و العمــل بــه، فليــس هلل 
ــرابه.«  ــه وش ــدع طعام ــی أن ی ــة ف حاج
ــد  ــت می کنن ــره روای ــی هری ــرت اب حض
کــه حضــرت رســول اکــرم صلــی اهلل عليه 
وســلم فرمودنــد: کســی کــه دروغ و عمــل 
بــه آن را تــرک نکنــد، خداونــد نيــازی بــه 

ــدارد. ــنگی او ن ــنگی و تش گرس
حضــرت علــی رضــی اهلل عنــه  می فرمایــد: 
ــراب  ــام  والش ــن الطع ــام م ــس الصي »لي
ولکــن مــن الکــذب و الباطــل و الغــو« )مصف 

ابــی أبــی شــيبة(

خداونــد روزه مــاه رمضــان را بــر مــا واجــب 
ــار و  ــر آث ــه خاط ــن کار  را ب ــده و ای گرداني
ــه  ــت ک ــرده اس ــی ک ــرار واال و حکمت اس
بخشــی از آنهــا را می فهميــم و بخشــی را 

نمی کنيــم. درک 
از حضــرت ابوهریــره رضــی اهلل عنــه 
روایــت اســت کــه پيامبــر اکــرم صلــی اهلل 
عليــه وســلم فرمودنــد: »بــه امــت مــن در 
رمضــان مبــارک پنــج ویژگــی عطــا شــده  
کــه بــه امت هــای دیگــر داده نشــده اســت:
ــد از  ــزد خداون ــان روزه دار، ن ــوی ده 1ـ ب

ــت. ــندیده تر اس ــز پس ــک ني ــوی مش ب
2ـ فرشــتگان، تــا وقــت افطــار بــرای 

می کننــد. دعــا  روزه دار 
3ـ بهشــت هــر روز بــرای روزه داران تزیين 

می شــود. آنــگاه خداونــد )خطــاب بــه 
بهشــت( می فرمایــد: دیــری نخواهــد پایيــد 
کــه بنــدگان نيــک مــن مشــقت های 
دنيــا را از خــود دور کــرده و بــه ســوی تــو 

می آینــد.
4ـ در ایــن مــاه شــياطين متمرد و ســرکش 
ــد  ــردم نمی توانن ــذا م ــوند، ل ــی می ش زندان
بــه ســوی گناهانــی روی آورنــد کــه در غير 

رمضــان بــه آنهــا روی می آورنــد.
روزه  رمضــان،  شــب  آخریــن  در  5ـ 
صحابــه  شــد.  خواهنــد  داران آمرزیــده 
عــرض کردنــد: آیــا ایــن شــب قــدر اســت؟ 
ــون اســت کــه  ــی قان ــر، ول ــد: »خي فرمودن
ــزدش را  ــان کار م ــت پای ــه وق ــر ب کارگ

ــد.«  ــت کن دریاف
در حدیــث قدســی کــه حضــرت ابوهریــره 
ــه و ســلم  ــی اهلل علي ــرم  صل از رســول اک
ــن  ــی بهتری ــت، اهلل تعال ــرده اس ــت ک روای
ــن  ــد: ع ــان فرمودن ــویق را بي ــژده و تش م
أبــي هریــرة رضــي اهلل عنــه أن رســول اهلل 
صلــی اهلل عليــه وســلم قــال: )قــال اهلل عــز 
وجــل: کل عمــل ابــن آدم لــه إال الصيــام؛ 
فإنــه لــي وأنــا أجــزي بــه، والصيــام جّنــة، 
وإذا کان یــوم صــوم أحدکــم فــا یرفــث، 
ــه  ــد أو قاتل ــابّه أح ــإن س ــب، ف وال یصخ
فليقــل: إنــي امــرؤ صائــم...( )رواه البخــاري ومســلم.(

اهلل تعالــی فرمودنــد: هــر عمــل آدم بــرای 
خــودش اســت، مگــر روزه کــه بــرای مــن 
ــم. روزه  ــش را می ده ــن پاداش ــت و م اس
ســپر اســت و زمانــی که یکــی از شــما روزه 
دار بــود، حــرف زشــت نزنــد و داد و فریــاد 
نکنــد و اگــر کســی بــه او دشــنام داد یــا بــا 

او درگيــر شــد، بگویــد: مــن روزه هســتم.
بایــد دقــت کنيــم و علــت و انگيزۀ تشــریع 
روزه را دریابيــم تــا آنگونــه کــه خــدا 
ــه طــوری  ــم ن می خواهــد، آن را بجــا آوری

ــد. ــاء می کن ــردم اقتض ــل م ــه مي ک
برخی از حکمت های روزه:

1. روزه عامل تقویت روح است.
2. روزه، عامل پرورش اراده است.
3. باعث یادآوری محرومان است

4. سبب رسيدن به تقوای الهی است.
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مــاه مبــارک رمضــان در پيــش اســت، الزم 
اســت از هميــن االن بــرای اســتفاده بهينه، 
برنامــه ریــزی کنيــم. مبــادا ایــن موقعيــت 
اســتثنایی از دســت بــرود و مــا از ایــن 
فرصــت اســتفاده نکنيــم و از قافلــه عقــب  

بمانيــم.
رفتم که خار از پا کشم

محمل زچشمم دور شد
یک لحظه من غافل شدم

صد سال راهم دور شد
و بيدل دهلوی چه زیبا گفته:

من نمی گویم زیان کن یا به فکر سود باش
ای ز فرصت بی خبر در هر چه باشی زود باش

فرصــت عمــر یــک هدیــه و امانــت 
اســت،گذر عمــر بــه آمادگی و برنامــه ریزی 
ــت  ــان اس ــن انس ــتد، و ای ــان نمی ایس انس
کــه عمــر را بــرگ زرینــی بــرای خــودش 
ــدون  ــا ب ــه فرصت ه ــا اینک ــازد و ی می س

هيــچ عایــدی می گــذرد.

فضايل اعتكاف:
یکــی از اعمــال  ویــژۀ مــاه رمضــان 
ــز  ــه چي ــف از هم ــت. معتک ــکاف اس اعت
ــد.  ــوت می کن ــی خل ــا اهلل تعال ــرد و ب می ب
در اعتــکاف، عــاوه بــر آنکــه نفــس مهــار 
ــد  ــن در بُع ــدۀ مؤم ــود، بن ــرل می ش و کنت
معنــوی و روحانــی پيشــرفت چشــم گيــری 

می کنــد. 
ــه وســلم، خــود  ــی اهلل علي رســول اهلل صل

ــده اســت. ــادرت ورزی ــه آن مب ــز ب ني
عــن عبــد اهلل عمــر رضــی اهلل عنــه 
قــال:کان رســول اهلل صلــی اهلل عليــه 
وســلم یعتکــف العشــر اآلخــر مــن رمضان.

ــه  ــی اهلل علي ــول اهلل صل ــاری( »رس ــح بخ )صحي

وســلم ده روز آخــر مــاه رمضــان را معتکــف 
می شــد.«

ــه  ــی اهلل علي ــي صل ــة زوج النب ــن عائش ع
ــلم  ــه وس ــی اهلل علي ــي صل ــلم أن النب وس
کان یعتکــف العشــر اآلخــر مــن رمضــان 
حتــی توفــاه اهلل ثــم اعتکــف أزواجــه مــن 

ــاری( ــح بخ ــده. )صحي بع
»نبــی کریــم صلــی اهلل عليــه وســلم هــر 

ســال ده روز آخــر مــاه رمضــان را تــا زمــان 
ــرانش  ــد. و همس ــف می ش ــش معتک وفات
ــس از  ــان را پ ــاه رمض ــر م ــز ده روز آخ ني

ــتند.« ــکاف می نشس ــه اعت ــش ب وفات
عــن عائشــة رضــی اهلل عنهــا قالــت: کان 
رســول اهلل صلــی اهلل عليــه وســلم إذا َدَخَل  
ــدَّ  ــه وج ــظ أهل ــل و أیق ــا اللي ــُر أحي العش

ــلم( ــح مس ــدَّ الِمنَزَر.)صحي وش
ــاه رمضــان  ــه ده روز آخــر م ــی ک »هنگام
ــرد  ــده داری می ک ــب زن ــيد، ش ــرا می رس ف
ــدار  ــن منظــور بي ــه همي ــواده اش را ب و خان
ــادات  ــواع عب ــام دادن ان ــرد و در انج می ک
ــدارج  ــرای پيمــودن م ــاش می کــرد و ب ت
ــاص،  ــه خ ــراری رابط ــال و برق ــی کم عال

ــت.« ــم می بس ــت را محک ــر هم کم
قالــت عائشــة رضــی اهلل عنها: کان رســول 
صلــی اهلل عليــه وســلم یجتهــد فــی العشــر 

األواخــِر مــا الیجتهــد فــی غيــره« )مســلم(
ــلم آن  ــه وس ــی اهلل علي ــول اهلل صل »رس
ــاه رمضــان در  ــر م ــه در ده روز آخ ــدر ک ق
ــر  ــيد، در غي ــادات می کوش ــام دادن عب انج

ــرد.« ــاش نمی ک ــدر ت ــن ق آن، ای
ــا أن  ــی اهلل عنه ــاس رض ــن عب ــن إب ع
الرســول صلــی اهلل عليــه وســلم قــال فــي 
المعتکــف: هــو یعتکــف الذنــوَب و یجــزی 
لــه مــن الحســنات کعامــل الحســنات کلّها.

)ابــن ماجــه( »اعتــکاف، معتکــف را از گناهــان 

نگــه مــی دارد و بــرای کارهای نيــک که در 
اعتــکاف )بــه دليــل معتکــف بــودن( انجــام 
نمی دهــد، بــه او ثــواب داده می شــود؛ 
ــه ی  ــه هم ــی ک ــد کس ــه مانن ــت ب درس
ــد و  ــام می ده ــًا انج ــک را عم ــال ني اعم

ــد«. ــت می کن ــر آن را دریاف اج

 فضيلت شب قدر:
ــاه رمضــان  ــرآن را در م ــال، ق ــد متع خداون

ــازل فرمــوده اســت. ن
در شــب های رمضــان، شــبی بــه نــام 
»شــب قــدر« وجــود دارد. شــبی بســيار پــر 
برکــت کــه قــرآن مجيــد آن را از هــزار مــاه 

بهتــر و برتــر معرفــی کــرده اســت .
 »إنــا أنزلنــه فــي ليلــة القــدر، و مــا أدراک 

مــا ليلــة القــدر، ليلــة القــدر خيــر مــن ألــف 
شــهر، تنــزل المائکــة والــروح فيهــا بــإذن 
ــی  ــي حت ــام ه ــر، س ــن کل أم ــم م ربه

مطلــع الفجــر«.
»مــا قــرآن را در شــب قــدر فرو فرســتادیم، 
تــو چــه می دانــی شــب قــدر کــدام اســت، 
شــب قــدر شــبی اســت کــه از هــزار مــاه 
ــل در آن  ــتگان و جبرئي ــت، فرش ــر اس بهت
ــه  ــا اجــازۀ پروردگارشــان پياپــی )ب شــب ب
ــگران و  ــوی پرستش ــه س ــن و ب ــره زمي ک
عبــادت کننــدگان شــب زنــده دار( می آینــد 
بــرای هــر گونــه کاری ) کــه بــدان خداونــد 
متعــال دســتور داده اســت(، آن شــب، شــب 
ــر  ســامت و رحمــت )و درود فرشــتگان ب
ــا طلــوع  ــده دار( اســت ت مومنــان شــب زن

صبــح.«
هــزار مــاه می شــود هشــتاد و ســه ســال و 
چهــار مــاه، ولــی قــرآن مجيــد گفته اســت 
کــه از هــزار مــاه نيــز بهتــر و  پرفضيلت تــر 
اســت. چــه خــوش نصيــب اســت کســی 

کــه عبــادت ایــن شــب نصيبــش شــود!
ــال:  ــه ق ــرة  رضــي اهلل عن ــي هری عــن أب
ــه و ســلم:  ــی اهلل علي ــال رســول اهلل صل ق
ــابا  ــا و إحتس ــدر إیمان ــة الق ــام ليل ــن ق »م

ــه« )1( ــدم مــن ذنب ــا تق ــه م ــر ل غف
از حضــرت ابوهریــره رضــی اهلل عنــه 
روایــت اســت کــه پيامبــر صلــی اهلل عليــه 
و ســلم فرمودنــد: کســی کــه در شــب قــدر 
بــا ایمــان و بــه نيت ثــواب )بــرای عبــادت( 
برخيــزد، تمــام گناهان گذشــته او بخشــوده 

می شــود.
کــردن  عبــادت  برخاســتن،  از  منظــور 
ــاوت  ــدن و ت ــاز خوان ــم از نم ــد، اع خداون
کــردن و ذکــر کــردن و دعــا نمــودن و بقيه 

عبــادت می باشــد.
ــه  ــن صامــت رضــي اهلل عن ــادة ب عــن عب
قــال: »خــرج النبــي صلــی اهلل عليه و ســلم  
ليخبرنــا بليلــة القــدر فتاحــی رجــان من 
المســلمين فقــال: خرجــت ألخبرکــم بليلــة 
القــدر فتاحــی فــان و فــان فرفعــت و 
ــراً لکــم فالتمســوها  عســی أن یکــون خي

فــي التاســعة و الســابعة والخاســمة« )2( 
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ــی اهلل  ــت رض ــن صام ــاده ب ــرت عب  حض
ــی اهلل  ــول اهلل صل ــد: رس ــه   می فرمای عن
ــرای اینکــه مــا را از شــب  عليــه و ســلم ب
ــریف  ــرون تش ــازند، بي ــر س ــا خب ــدر ب ق
آوردنــد، ولــی در همــان لحظه دو مســلمان 
بــا هــم درگيــر شــدند، آن حضــرت  صلــی 
اهلل عليــه و ســلم  فرمودنــد: من آمــده بودم 
ــه شــما اطــاع دهــم،  ــدر را ب ــا شــب ق ت
ولــی بــه ســبب دعــوای فانــی بــا فانــی  
تعييــن شــب قــدر ملغــی شــد و شــاید ایــن 
چيــز، در علــم اهلل تعالــی بــرای شــما بهتــر 
باشــد، پــس آن را در شــب های نهــم، 

هفتــم، و پنجــم جســتجو کنيــد.
منظــور از شــب های نهــم و هفتــم و 
ــم،  ــت و هفت ــم، بيس ــت و نه ــم، بيس پنج

ــت. ــان اس ــم رمض ــت و پنج بيس
عــن عائشــة رضــی اهلل عنهــا قالــت: »قــال 
رســول اهلل صلــی اهلل عليــه و ســلم: »تحروا 
ليلــة القــدر فــي الوتــر مــن العشــر األواخــر 

مــن رمضــان« )3(
از حضــرت عائشــه رضــی اهلل عنهــا روایــت 
اســت کــه پيامبــر صلــی اهلل عليــه و ســلم 
فرمودنــد: شــب قــدر را در شــب های طــاق 
)فــرد( دهــۀ آخــر رمضــان جســتجو  کنيــد.

ــاء،  ــا و علم ــن و فقه ــام محدثي از نظــر تم
ــاز  ــم آغ ــر از شــب بيســت و یک ــۀ آخ ده
می شــود، فــرق نمی کنــد کــه مــاه بيســت 
ــن  ــق ای ــا ســی روز، طب ــه روز باشــد ی و ن
حدیــث، شــب قــدر بایــد در شــب های: 29، 

ــود. 27، 25، 23، 21 جســتجو ش
ــه   ــي اهلل عن ــک رض ــن مال ــس اب ــن أن ع
ــول اهلل  ــال رس ــان، فق ــل رمض ــال: دخ ق
صلــی اهلل عليــه و ســلم: »إن هــذا الشــهر 
قــد حضرکــم و فيــه ليلــة خيــر مــن ألــف 
شــهر، مــن حرمهــا فقــد حــرم الخيــر کله و 

ــا إال محــروم«  )4( الیحــرم خيره
حضــرت انــس بــن مالــک رضــی اهلل 
عنــه می فرمایــد: وقتــی مــاه رمضــان فــرا 
رســيد، رســول اهلل صلــی اهلل عليــه و ســلم 
ــيده  ــرا رس ــی ف ــما ماه ــر ش ــد: ب فرمودن
ــه  ــود دارد ک ــبی در آن وج ــه ش ــت ک اس
ــر  ــت، ه ــر اس ــل و بهت ــاه افض ــزار م از ه

ــا  ــن شــب محــروم شــود، گوی کــس از ای
ــت، و  ــده اس ــروم گردی ــر، مح ــام خي از تم
تنهــا محــروم واقعــی، از خيــر آن محــروم 

می گــردد.  

فضائل تراويح: 
مــاه رمضــان، مــاه بهــار دل مؤمــن اســت. 
بيــن عالـَـم خاکــی و عالــم ملکــوت، ارتباط 
ــا  ــود. روزه ــرار می ش ــی برق ــی عميق خيل
روزه گرفتــن و شــب ها خوانــدن نمــاز 
ــر  ــد در آخ ــاز تهج ــح و نم ــنون تراوی مس
ــاه اســت.  ــن م ــژه ای ــادت وی شــب از عب

در حدیــث آمــده اســت: عــن أبــي هریــرة 
رضــی اهلل عنــه قــال: أن رســول اهلل صلــی 
اهلل عليــه و ســلم قــال:  مــن قــام رمضــان 
ــا و احتســاباً غفــر لــه مــا تقــدم مــن  إیمان

ذنبــه« )5(
ــه  ــی اهلل عن ــره رض ــو هری ــرت اب از حض
روایــت اســت کــه پيامبــر صلــی اهلل عليــه 
ــان  ــه در رمض ــر ک ــد: ه ــلم فرمودن و س
مؤمنانــه و بــه منظــور طلــب ثــواب، قيــام 
کنــد )تراویــح بخوانــد(، گناهــان گذشــته او 

بخشــيده می شــود . 
از ایــن حدیــث بــر می آیــد کــه آن حضــرت 
ــز در  ــودش ني ــلم خ ــه و س ــی اهلل علي صل
ــد  ــادت می کردن ــرت عب ــه کث ــان ب رمض
ــب  ــاد، ترغي ــادت زی ــه عب ــش را  ب و امت
ــی االمــکان  ــن جهــت، حت ــد. از ای می دادن
در ایــن مــاه بایــد کمــر همــت را محکــم 

ــود. ــاش نم ــتر ت بســت و بيش
ــلم در  ــه و س ــی اهلل علي ــرت صل  آن حض
قيــام رمضــان )تراویــح ( بيســت رکعــت ادا 
فرمونــد. حضــرت عمــر، حضــرت عثمــان، 
حضــرت علــی، از خلفــای راشــدین و نيــز 
ــرام رضــی اهلل عنهــم و  ــه ک دیگــر صحاب
ــن روش عمــل  ــر همي ــن ب ــه مجتهدی ائم
ــد و در تمــام شــهرهای اســامی در  نمودن
ــج و  ــن  کار رای ــرن، ای ــارده ق ــول چه ط
متــداول بــوده اســت و امــت بــر آن اجمــاع 

کــرده اســت. 
حضــرات صحابــه رضــی اهلل عنهــم عمــل 
ــات  ــرت را در حي ــنت آن حض ــن س ــر ای ب

ــا  ــه جماعت ه ــد، و ب ــرده بودن ــاز ک وی آغ
و گروه هــای مختلفــی تقســيم شــده و 
تراویــح می خواندنــد. پيامبــر صلــی اهلل 
ــچ  ــد و هي ــا را می دی ــلم آن ه ــه و س علي
گاه اظهــار نــا پســندی و نارضایتــی نفرمود، 
بلکــه بــا ســکوت، رضایــت خــود را اظهــار 

ــر عمــل آنهــا مهــر تایيــد زد. کــرد و ب
حضــرت ابــو هریــره رضــی اهلل عنــه 
می فرماید:»خــرج رســول اهلل صلــی اهلل 
ــان  ــي رمض ــاس ف ــإذا ان ــلم ف ــه و س علي
ــة المســجد، فقــال: مــا  ــون فــي ناحي یصل
هــوالء؟ فقيــل: هــوالء نــاس ليــس معهــم 
ــم  ــي و ه ــب یصل ــن کع ــي ب ــرآن و اب ق
یصلــون بصاتــه. فقــال النبــي صلــی اهلل 
عليــه و ســلم: أصابــوا و نعــم ما صنعــوا. )6( 
شــبی رســول خــدا صلــی اهلل عليــه و 
ســلم  بــه مســجد تشــریف آورد. مشــاهده 
فرمودنــد که مــردم در گوشــه ای از مســجد 
نمــاز می خواندنــد،  آن حضــرت صلــی 
ــه  ــا چ ــيدند: این ه ــلم پرس ــه و س اهلل علي
کار می کننــد؟ در جــواب عــرض شــد: 
ایشــان کســانی هســتند کــه حافــظ قــرآن 
نيســتند. بــا اقتــدا بــه ابــی بــن کعــب، نماز 
تراویــح می خواننــد. پيامبــر صلــی اهلل عليــه 
و ســلم فرمودنــد: آنهــا کار درســتی انجــام 

ــد. ــی می کنن ــه کار خوب ــد و چ می دهن
ــلم  ــه وس ــی اهلل علي ــر صل ــود پيامب و از خ
ــاً در ســه  ــا جماعــت صرف ــح ب ــاز تراوی نم
شــب ثابــت اســت، و همــان  طــور کــه در 
ــز در آن  ــده اســت ج ــح ش ــث تصری احادی
ــا  ــاه ب ــب های م ــر ش ــب، در دیگ ــه ش س
ــه رضــی اهلل عنهــم نمــاز جماعــت  صحاب
تراویــح برگــزار ننمودنــد. ســنت بــودن نماز 
ــت  ــز ثاب ــب ني ــه ش ــن س ــح از همي تراوی

. می شــود 
ــت  ــه روای ــوذر رضــی اهلل عن از حضــرت اب
اســت: قــال: صمنــا مــع رســول اهلل صلــی 
ــا  ــم بن ــم یق ــان فل ــلم رمض ــه وس اهلل علي
شــيئا مــن الشــهر حتــی بقــي ســبع فقــام 
بنــا حتــی ذهــب ثلــث الليــل فلمــا کانــت 
السادســة لــم یقــم بنا فلمــا کانت الخامســة 
قــام بنــا حتــی ذهــب شــطر الليــل. فقلــت: 
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یــا رســول اهلل! لــو  نفلتنــا قيــام هــذه الليلة، 
قــال: فقــال: إن الرجــل إذا صلــی مــع 
ــام  ــه قي ــب ل ــرف حس ــی ینص ــام حت اإلم
ــة  ــت الرابع ــا کان ــال: فلم ــة. ق ــذه الليل ه
لــم یقــم. فلمــا کانــت الثالثــة جمــع أهلــه 
و نســاءه والنــاس فقــام بنــا حتــی خشــينا 
أن یفوتنــا الفــاح ثــم لــم یقــم بنــا بقيــة 

ــهر. )7( الش
ــه وســلم  ــی اهلل علي ــا رســول خــدا صل »ب
رمضــان را روزه گرفتيــم، آن حضــرت صلی 
اهلل عليــه و ســلم در تمــام مــاه، شــب ها بــا 
مــا نمــاز شــب )تراویــح( را ادا نکرد تــا اینکه 
هفــت شــب )بــه پایــان  مــاه( باقــی مانــده 
بــود )شــب بيســت و ســوم( امامــت مــا را 
)در جماعــت تراویــح( بــر عهــده  گرفــت و  
تــا یــک ســوم شــب ادامــه داشــت. شــب 
ــزار  ــت برگ ــاز جماع ــارم، نم ــت و چه بيس
ــم  ــت و پنج ــب بيس ــه ش ــا اینک ــود ت ننم
فــرا رســيد، تــا نيمــه شــب بــا مــا بــه نمــاز 
پرداخــت. مــن عــرض نمــودم: ای رســول 
خــدا! چــه خــوب می شــد اگــر باقــی مانــدۀ 
شــب )نيــز( با مــا نفــل ادا می کــردی ) و در 
نوافــل، امامــت می نمــودی( فرمودنــد: اگــر 
شــخصی نمــاز عشــاء را پشــت ســر امــام 
بــا جماعــت ادا کنــد و ســپس بــه خانــه اش 
ــد.  ــب را می یاب ــام ش ــواب قي ــردد، ث برگ
ــوذر رضــی اهلل عنــه می گویــد:  حضــرت اب
شــب بيســت و ششــم بــا مــا نمــاز )تراویــح 
ــم  ــد، و چــون شــب بيســت و هفت ( نخوان
شــد، آن حضــرت صلــی اهلل عليــه و  ســلم 
ــرد آورد و   ــر را گ ــراد دیگ ــه و اف ــل خان اه
ــه قــدری  ــا نمــود و ب ــر پ نمــاز جماعــت ب
ــوت  ــا از ف ــه م ــرد ک ــی ک ــاز را طوالن نم
ــس از آن  ــيدیم. پ ــحری می ترس ــدن س ش
ــده، نمــاز جماعــت  در شــب های باقــی مان

تراویــح بــا مــا نخواندنــد.

فضيلت عيد فطر:
دیــن اســام دیــن کامــل و جامعــی اســت 
ــی بشــریت را در  ــب زندگ ــۀ جوان ــه هم ک
ــای  ــی از بخش ه ــت. یک ــه اس ــر گرفت نظ
ــت؛  ــرور« اس ــادی و س ــر »ش ــی بش زندگ

طبيعــت و سرشــت انســان بــر ایــن نهــاده 
شــده کــه دنبــال آرامــش و شــادی و شــاد 
زیســتن اســت. »شــادی« در دیــن اســام 
ماننــد خورشــيد در آســمان، متجلــی اســت.

عيــد فطــر، یکــی از بزرگتریــن عيدهــای ما 
مســلمانان اســت کــه مؤمنيــن بعــد از یــک 
ــا نفــس و شــيطان  ــارزه و پيــکار ب مــاه مب
ــاس  ــه پ ــتنند. ب ــرور هس ــحال و مس خوش
ــر را  ــد فط ــت، روز عي ــارزه و اطاع ــن مب ای
جشــن می گيرنــد. زیــرا آن هــا بــر نفــس و 
ــال  ــد متع ــره شــده اند و خداون شــيطان چي

گناهانشــان را بخشــيده اســت.
ــال  ــال: ق ــه ق ــی اهلل عن ــس رض ــن أن ع
رســول اهلل صلــی اهلل عليــه وســلم: إذا کان 
ليلــة القــدر نــزل جبرئيــل فــي کبکبــة مــن 
المائکــة یصلــون علــی کل عبــد قائــم أو  
ــوم  ــإذا کان ی ــل ف ــر اهلل عزوج ــد یذک قاع
عيدهــم یعنــی یــوم فطرهــم باهــی بهــم 
ــزاء  ــا ج ــي م ــا مائکت ــال ی ــة، فق المائک
ــا جــزاءه أن  ــوا ربن ــه؟ قال ــی عمل ــر وف أجي
یوفــی أجــره، قــال: مائکتــي ! عبيــدي و 
إمائــي قضــوا فریضتــي عليهــم ثــم خرجــوا 
ــي و   ــي و جال ــاء وعزت ــی الدع یعجــون إل
کرمــي  و علــوي وارتفاع مکانــي ألجيبنهم 
فيقــول: ارجعــوا فقــد غفــرت لکــم  و بدلت 
ســيئاتکم حســنات، قــال فيرجعــون مغفــوراً 

لهــم. )8(
ــی اهلل  ــک رض ــن مال ــس ب ــرت ان از حض
عنــه   روایــت اســت کــه رســول اهلل 
صلــی اهلل عليــه وســلم فرمودنــد: در شــب 
ــه همــراه  ــه الســام ب ــدر، جبرئيــل  علي ق
ــرای هــر  ــد و ب ــی از مائکــه می آی جماعت
کســی کــه ایســتاده یــا نشســته اهلل متعــال 
ــغول  ــادت  مش ــه عب ــد )و ب ــر می کن را ذک
ــون  ــد و چ ــت می کن ــای رحم ــت( دع اس
ــی  ــد،  اهلل تعال ــرا می رس ــر ف ــد فط روز عي
در حضــور فرشــتگان بــر عبــادت بنــدگان 
ــد  ــا بودن ــرا آنه ــد )زی ــار می کن ــود افتخ خ
کــه بــر بنــی آدم طعنــه زده بودنــد( از 
ــی  ــاداش کس ــه پ ــد ک ــتگان می پرس فرش
کــه خدمــت و وظيفــه خــود را کامــل انجام 
ــد:  ــرض می کنن ــا ع ــت؟ آنه ــد، چيس ده

پــروردگارا، پــاداش او ایــن اســت کــه مــزد 
او کامــل داده شــود. آنــگاه می فرمایــد: 
ــن،   ــزان م ــان و کني ــتگان، غام ای فرش
ــود،  ــا ب ــردن آنه ــر گ ــه ب ــرا ک ــۀ م فریض
ــه ســوی عيــدگاه( بيــرون  انجــام داده )و ب
آمدنــد؛ در حالــی کــه فریادشــان بــرای دعا 
بلنــد اســت، ســوگند بــه عــزت و جالــم و 
ســوگند بــه کــرم و بزرگی شــأنم و ســوگند 
بــه بلنــدی مرتبــه ام کــه مــن دعای آنهــا را 
حتمــا قبــول می کنــم. پــس آنهــا را خطاب 
ــه  ــد در حاليک ــد: برگردی ــرده و می فرمای ک
ــان  ــودم و بدی هایت ــما را بخش ــان ش گناه
ــه نيکی هــا تبدیــل کــردم، پــس آنهــا  را ب
ــد.  ــر می گردن ــدگاه بخشــيده شــده ب از عي
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الحمــدهلل الــذی هدانــا لدینــه القویــم 
وأرشــدنا صراطــه المســتقيم أحمــده حمــد 
معتــرف بالتقصيــر وأســاله التوفيــق للعمــل 
بمــا یرضيــه وأصلــی وأســلم علــی المبعوث 
ــه  ــه وأصحاب ــی آل ــن و عل ــة للعالمي رحم
أجمعيــن ومــن ســار علــي نهجهــم واتبــع 

ــن. ــوم الدی ــی ی خطاهــم إل
اما بعد:

شــکر و ســپاس فــراوان ذاتــی راســت کــه 
ــه در آن  ــود ک ــازل فرم ــد را  ن ــرآن مجي ق
شــرف و عظمــت انســانيت نهفتــه اســت، و 
مایــه بيــداری و وســيلۀ هوشــياری ماســت. 
ــْم  ــِه ِذْکُرُک ــا ِفي ــْم ِکَتابً ــا إِلَْيُک ــْد أَنَْزلَْن »لََق
أََفــَا تَْعِقُلــوَن« )األنبيــاء 10( بــی تردیــد کتابــی 
ــه  ــم کــه مای ــازل کردی ــه ســوی شــما ن ب
]شــرف، بزرگــواری، رشــد و ســعادت[ شــما 

ــيد. ــا نمی اندیش ــت؛ آی در آن اس
ــروع  ــا مش ــرای م ــریعتی را ب ــن و ش و آیي
ــه اســاف و گذشــتگان  نمــود کــه آن را ب

ــه کــرده اســت. ــا توصي م
ــَن  ــْم ِم ــَرَع لَُک ــد: »َش ــه می فرمای چنانک
ــی بـِـِه نُوًحــا َوالَّــِذي أَْوَحْيَنــا  یــِن َمــا َوصَّ الدِّ
ــی  ــَم َوُموَس ــِه إِبَْراِهي ــا بِ ْيَن ــا َوصَّ ــَك َوَم إِلَْي
ــه  َوِعيَســی« )الشــوری 13( »از دیــن آنچــه را ب

ــما  ــرای ش ــود، ب ــرده ب ــفارش ک ــوح س ن
ــی  ــو وح ــه ت ــه را ب ــرد و آنچ ــریع ک تش
کردیــم؛ و آنچــه ابراهيــم و موســی و 

ــم.« ــه نمودی ــه آن توصي ــی را ب عيس
ــد  ــه خداون ــریعت ک ــم ش ــن حک مهمتری
ــرض  ــش ف ــدگان خوی ــر بن ــال آن را ب متع
قــرار داده، اطاعــت و پيــروی از خــدا و 
ُســوَل  َ َوالرَّ رســول اســت: »ُقــْل أَِطيُعــوا اهللَّ
َ اَل ُیِحــبُّ الَْکاِفِریــَن«  ــإِنَّ اهللَّ ــإِْن تََولَّــْوا َف َف
)ال عمــران 32( »بگــو: از خــدا و پيامبــر اطاعــت 

ــد  ــد ]بدانن ــر روی گردانيدن ــس اگ ــد. پ کني
کــه[ یقينــاً خــدا کافــران را دوســت نــدارد.«
از  فرمانبــرداری  و  اطاعــت  حقيقــت  در 
ــرداری از  ــت و فرمانب ــدا، اطاع ــول خ رس
خــود خداونــد اســت، و پيــروی از پيامبرخــدا 
در واقــع وســيله و ســببی جهــت رســيدن 
بــه رضایــت و خشــنودی پــروردگار اســت.
ُکْنُتــْم  إِْن  »ُقــْل  می فرمایــد:  خداونــد 
ُ َوَیْغِفــرْ  َ َفاتَّبُِعونـِـي ُیْحبِْبُکــُم اهللَّ ُتِحبُّــوَن اهللَّ
ُ َغُفــوٌر َرِحيٌم« )ال عمــران 31( لَُکــْم ُذنُوبَُکــْم َواهللَّ
ــس  ــد، پ ــدا را دوســت داری ــر خ ــو: اگ »بگ
ــم شــما را  ــدا ه ــا خ ــد ت ــروی کني ــرا پي م
ــرزد؛ و  ــان را بيام ــدارد، و گناهانت ــت ب دوس
ــت.« ــان اس ــده و مهرب ــيار آمرزن ــدا بس خ

لــذا محبــت الهــی در گــرو محبــت رســول 
و  محبــت پيامبــر صلــی اهلل عليــه و ســلم 

ــای ایشــان اســت. ــرو رهنمون ه در گ
پــس کســی کــه ادعــای محبــت بــا خــدا 
ــت، در  ــدا نيس ــر خ ــرو پيامب ــا پي دارد؛ ام
ادعــای خویــش کاذب اســت. و بــرای 
نشــان دادن صداقــت خــود، چــاره ای نــدارد 
جــز آن کــه از پيامبــر مکــرم اســام صلــی 
اهلل عليــه و ســلم در تمــام اقــوال و افعــال و 
احــوال ارادی خــود، اطاعــت و فرمانبــرداری 

بکنــد.
بــدون تردیــد آن حضــرت صلــی اهلل عليــه 
ــت،  ــت و رحم ــر و برک ــه ی خي ــلم مای وس
ــام  ــرای تم ــان ب ــوز و مهرب ــيار دلس و بس

ــد. ــان بودن جهاني
ــی و دلســوزی  یکــی از نشــانه های مهربان
ایشــان نســبت بــه ایــن امــت ایــن اســت 
کــه پــاره ای از اعمــال را ســنت قــرار 
دادنــد تــا انســان مســلمان بــا انجــام آنهــا، 
ــات الهــی را  ــض و واجب کوتاهی هــای فرائ

ــد. ــران نمای جب
بــه هميــن دليــل اســت کــه شــما می بينيد 
ــدا  ــول خ ــی، رس ــاز فرض ــر نم ــار ه در کن
نمــاز ســنتی قــرار داده انــد تــا بــا خوانــدن 

روزۀ شش روز شوال
حبيب اهلل حکيم زاده
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ــود را  ــرض خ ــاز ف ــلمان نم ــرد مس آن، ف
جبــران  را  آن  کوتاهی هــای  و  تکميــل 
نمایــد، زیــرا هيــچ کــس از خطــا و لغــرش 

مصــون نيســت.
آن حضــرت صلــی اهلل عليــه وســلم در 
ــا  ــد: »إِنَّ أَوََّل َم ــاد می فرماین ــی ارش حدیث
ُیَحاَســُب بـِـِه الَعْبــُد َیــْوَم الِقَياَمــِة ِمــْن َعَملِِه 
َصَاُتــُه، َفــإِْن َصُلَحــْت َفَقــْد أَْفلـَـَح َوأَنَْجــَح، 
َوإِْن َفَســَدْت َفَقــْد َخــاَب َوَخِســَر، َفــإِْن 
ــرَّبُّ  ــاَل ال ــِه َشــْيٌء، َق ــْن َفِریَضتِ انَْتَقــَص ِم
: انُْظــُروا َهــْل لَِعْبــِدي ِمــْن تََطوٍُّع  َعــزَّ َوَجــلَّ
ــَل بَِهــا َمــا انَْتَقــَص ِمــَن الَفِریَضــِة، ُثمَّ  َفُيَکمَّ

ِــَك.« )1(  ــی َذل ــِه َعلَ َیُکــوُن َســائُِر َعَملِ
ــورد  ــت، م ــه در روز قيام ــی ک ــن عمل اولي
محاســبه قــرار می گيــرد، نمــاز اســت. اگــر 
ــد،  ــوده باش ــل ادا نم ــازش را کام ــده نم بن
ــر  ــد و اگ ــاب می آی ــل بحس ــش کام برای
ــرده باشــد،  ــص ادا ک ــازش را بطــور ناق نم
خداونــد متعــال بــه فرشــتگانش می گویــد: 
ــه  ــی دارد ک ــاز نفل ــده ام نم ــا بن ــد آی ببيني
فرایضــش را بوســيلۀ آن کامــل کنيــد. بعــد 
ــه  ــال ب ــایر اعم ــبۀ زکات و س از آن، محاس

ــرد. ــام می گي ــب انج ــن ترتي همي
و یکــی  از اعمــال مشــروعی کــه رســول 
ــویق و   ــدان تش ــت را ب ــام، ام ــرم اس مک
ــش روز   ــن ش ــوده، روزه گرفت ــب نم ترغي

ــت. ــوال اس ش
ــرض  ــز ع ــدگان عزی ــت خوانن ــدا خدم ابت
ــاه از  ــن م ــاه شــوال دهمي می شــود کــه م
ســال قمــری و پس از مــاه مبــارک رمضان 
اســت. در ادامــۀ بحــث، خدمــت خوانندگان 
محتــرم عــرض خواهــد شــد که شــش روز، 
روزه گرفتــن در ایــن مــاه پــس از تکميــل 
روزۀ مــاه مبــارک رمضــان می توانــد ثوابــی  
دربــر داشــته باشــد کــه برابر بــا ثــواب روزه 

گرفتــن تمــام عمــر انســان باشــد.
بنــده در ایــن نوشــتۀ کوتــاه ســعی نمــودم 
ــد  ــوال را از چن ــش روز ش ــن ش روزه گرفت
زاویــه مــورد تحقيــق و بررســی قــرار دهــم. 

اول: حکم روزه در شش روز شوال؛ 
دوم: فضيلت آن؛

سوم: حکمت های نهفته؛ 
چهــارم: پــاره ای از مســائل مربــوط بــه 

آن 
حكم روزه گرفتن شش روز شوال:

در مــورد روزه گرفتن شــش روز شــوال آرا و 
نظریه هــای مختلفــی وجــود دارد.

ــن  ــه ای ــت ک ــن اس ــا ای ــور فقه رای جمه
روزه، مســتحب اســت. تفاوتــی نــدارد کــه  
پياپــی گرفتــه شــود یــا جــدا از هــم، البتــه 
ایــن مســأله نيــز مــورد اتفــاق جمهــور علما 
اســت کــه روزه گرفتــن در روز عيــد فطــر، 
ــام  ــدس اس ــریعت مق ــت و ش ــز نيس جای
ــر و  ــد فط ــای عي ــن در روزه از روزه گرفت

ــع کــرده اســت. ــان من قرب
البتــه آرا و نظریه هــای دیگــری نيــز در 
ــول  ــورد قب ــه م ــود دارد ک ــاره وج ــن ب ای

ــت. ــور نيس جمه
مثــا برخــی گفته انــد: روزه گرفتــن در 
ــز  ــی ني ــت. برخ ــروه اس ــا مک ــن روزه ای
ــن مکــروه  ــی روزه گرفت ــه پياپ ــد ک گفته ان
اســت و جــدا از هــم جــواز دارد. عــده ای نيز 
قائــل بــر بدعــت بــودن آن هســتند. و هــر 
گروهــی دالیــل خــاص خــود را دارنــد کــه 
بنــده از بيــان دالئــل و بالتبــع از جــواب آنها 
در ایــن نوشــتۀ کوتــاه عاجــزم. لــذا ترجيــح 
ــا و  ــور علم ــح و جمه ــول راج ــه ق دادم ک
فقهــا را خدمــت خواننــدگان عزیز بنویســم.
فضيلت روزه گرفتن شش روز شوال:

حضــرت ثوبــان ارشــاد آنحضــرت صلی اهلل 
عليــه وســلم را نقــل می کنــد: »مــن صــام 
ســتة أیــام بعدالفطــر کان تمــام الســنة، من 

جــاء بالحســنة فله عشــر أمثالهــا« )2(
ــن  ــت: »م ــده اس ــری آم ــت دیگ  در روای
ــهر و  ــرة أش ــهر بعش ــان فش ــام رمض ص
صيــام ســتة أیــام بعــد الفطــر فذلــک تمــام 

ــنة« )3( ــام الس صي
مفهــوم و مطلــب ایــن دو روایــت آن اســت 
ــه  ــارک رمضــان و ب ــاه مب کــه هرکــس م
دنبــال آن، شــش روز شــوال یعنــی بعــد از 
روز عيــد، شــش روز را روزه بگيــرد، ثــواب 
ــال  ــام س ــای تم ــواب روزه ــا ث ــر ب آن براب

اســت، زیــرا در قانــون خداونــدی هــر اجــر 
و ثوابــی ده برابــر مــی شــود.

حكمت های روزه ی شش روز شوال: 
ــی )رحمــه اهلل( در یکــی  ــن رجــب حنبل اب
از کتاب هــای معــروف خــود بــه نــام 
»لطائــف المعــارف« در مــورد حکمت هــای 
روزه گرفتــن شــش روز شــوال بعــد از مــاه 

ــد: ــن می نویس ــان چني ــارک رمض مب
ــد از  ــوال بع ــش روز ش ــواب روزۀ ش 1ـ ث
مــاه مبــارک رمضــان، برابــر بــا ثــواب روزه 

گرفتــن تمــام عمــر اســت.
زیــرا مــاه مبــارک رمضــان ســی روز  اســت 
ــه  ــوال، ک ــش روز ش ــاوه ش ــوال( بع )معم
ــن  ــود و ای ــش روز می ش ــی و ش ــاً س جمع
ــی  ــی، یعن ــون اله ــه قان ــه ب ــا توج ــدد ب ع
یــک بــر ده؛ ســيصد و شــصت روز خواهــد 
ــاه  ــر کــس م ــن  محاســبه، ه ــا ای شــد. ب
مبــارک رمضــان و شــش روز از شــوال 
ــا روزه  ــال را ب ــا کل س ــرد، گوی را روزه بگي
ــن  ــس ای ــر ک ــت و ه ــوده اس ــپری نم س
عمــل را هــر ســاله تکــرار کنــد گویــا تمــام 

ــه اســت. ــر خــود را روزه گرفت عم
ــه  ــن ک ــا ای ــر از حکمت ه ــی دیگ 2ـ یک
مکمــل فــرض اســت، چنانکــه قبــا گفتيم 
کــه یکــی از فلســفه های مشــروعيت  
ــل  ــه مکم ــود ک ــن ب ــنت ای ــای س نمازه
ــذا روزۀ شــش  فــرض و واجــب هســتند. ل
روز شــوال نيــز می توانــد مکمــل روزه مــاه 

ــارک رمضــان باشــد. مب
ــوال،  ــاه ش ــن در م ــق روزه گرفت 3ـ توفي
عامــت و نشــانۀ قبوليــت روزۀ مــاه مبارک 
ــدی  ــون خداون ــرا قان ــت. زی ــان اس رمض
ــده اش  ــک بن ــل ني ــی عم ــه وقت ــت ک اس
را می پذیــرد، بــه او توفيــق انجــام دادن 
عمــل نيــک دیگــری عنایــت می فرمایــد.

4ـ روزه گرفتــن در ایــن روزها نشــانۀ شــکر 
و ســپاس نعمــت بــزرِگ مغفرت و بخشــش 
خداوندیســت؛ زیــرا روزۀ مــاه مبــارک 
رمضــان ســبب مغفــرت و بخشــش گناهان 
اســت. بــا توجــه بــه احادیــث صحيــح روزه 
داران رمضــان، اجــر و ثــواب خــود را در روز 
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عيــد کــه موســوم بــه روز جایــزه اســت، دریافــت خواهنــد کــرد و روزه 
گرفتــن پــس از دریافــت جایــزه، نشــانۀ شــکر و سپاســگزاری از ایــن 

نعمــت بــزرگ الهــی اســت.
ــلم  ــه وس ــی اهلل علي ــرت صل ــه آن حض ــت ک ــده اس ــی آم در حدیث
ــارک ورم  ــای مب ــه پاه ــد ک ــی می خواندن ــی را طوالن ــای نفل نمازه
می نمــود. وقتــی از ایشــان ســوال شــد کــه چــرا ایــن قــدر خودتــان را 
اذیــت می کنيــد، حــال آن کــه خداونــد متعــال گناهــان گذشــته و آینده 
شــما را بخشــوده اســت، ایشــان در جــواب فرمونــد: »أفــا أکــون عبــداً 

شــکوراً« آیــا بنــدۀ شــکرگزار الهــی نباشــم؟!
ــی  ــزرگ  یعن ــت ب ــن نعم ــر ای ــده در براب ــگزاری بن ــه سپاس در نتيج
توفيــق روزۀ مــاه مبــارک رمضــان و بــه تبــع آن مغفــرت گناهــان او 
ــد  ــارک رمضــان، چن ــاه مب ــد کــه پــس از م ــد، از او می طلب در روز عي

ــرد. روزی روزه بگي
مسائل مربوط به روزه شش روز شوال:

1ـ روزه گرفتن در روز عيد ) روز اول شوال ( حرام است.
ــرد.  ــروع ک ــوان ش ــد می ت ــردای عي ــوال را از ف ــش روز ش 2ـ روزۀ ش

زیــرا عيــد شــرعی یــک روز اســت. 
ــه  ــچ گون ــدون هي ــه ب ــای هفت ــک از روزه ــر ی ــا ه ــن روزه را ب 3ـ ای

ــدارد. ــود ن ــی وج ــرد. تخصيص ــاز ک ــوان آغ ــی می ت کراهت
4ـ شــش روز شــوال را پياپــی و یــا جــدا از هــم )بــدون هيــچ گونــه 

ــت. ــوان روزه گرف ــی( می ت کراهيت
ــفر و ...   ــا س ــاری ی ــت بيم ــه عل ــه از او روزۀ رمضــان ب 5ـ  کســی ک
قضــا شــده اســت و قصــد دارد قضــای رمضــان را در مــاه شــوال بجــا 
آورد، جایــز اســت کــه روزه شــش روز شــوال را قبــل از قضــای رمضــان 
بگيــرد، البتــه بهتــر آن اســت کــه ابتــدا بــه قضــای رمضــان مبــادرت 

ورزد .
6ـ روزۀ شــش روز شــوال و ایــام بيــض )13،14،15( و روزهای دوشــنبه 

و پنجشــنبه بــا یــک نيت درســت اســت.
ــای  ــا قض ــر را ب ــی دیگ ــر روزۀ نفل ــا ه ــوال ی ــش روز ش 7ـ روزۀ ش

ــرد. ــت ک ــا ني ــوان یکج ــان، نمی ت رمض

ــــــــــــ
پاورقی :

قرآن کریم
َاُة  1. ســنن الترمــذي، بـَـاُب َمــا َجــاَء أَنَّ أَوََّل َمــا ُیَحاَســُب بِِه الَعْبــُد َیــْوَم الِقَياَمــِة الصَّ

، رقم413.
اٍل، رقم 1715. 2. سنن ابن ماجه، بَاُب ِصَياِم ِستَِّة أَیَّاٍم ِمْن َشوَّ

3. مسند اإلمام أحمد بن حنبل، من حدیث ثوبان، رقم 22465.
4 . لطائف المعارف، )244/1(.

5. الحقائق، وقاضيخان، والمحيط البرهاني)144/5(.

در مبارک ماه آن مــاه كـــبير
در غل و زنجير بود ابليس پيـر
پس نيايد از مسلمانان گـــناه
چون كه هستند از وساوس در پناه
دل كه شد در دامن شيطان اسير
بايدت بخشی به او نيروی شير
چون كه اين ماه بزرگ ماه خداست
ماه آن پروردگار قلب هــاست
پس بيامد بعـــد عمری انتظار
بعد از آن طوفان های بی قـرار
گر بگيری روزه هايش باحتساب

پس ببخشايد رحيم از تو حساب
پس بگـــير آن روزه ماه صيام
با تراويح و سجـــود و در قيام

طالب العلم مهران اعظمی
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ــوا  ــَن آَمُن ــا الَِّذی ــا أَیَُّه ــی: »َی ــال اهلل تعال ق
ــی  ــَب َعلَ ــا ُکتِ ــاُم َکَم َي ــُم الصِّ ــَب َعلَْيُک ُکتِ
الَِّذیــَن ِمــْن َقْبلُِکــْم لََعلَُّکْم تَتَُّقــوَن« )بقــره،183(

ــْن  ــام: »َم ــاة و الس ــه الص ــال علي و ق
ــَر لَــُه  ــاباً، ُغِف ــاً َواْحتَِس َصــاَم َرَمَضــاَن، إِیَمان

ــاری( ــِه« )رواه البخ ــْن َذنْبِ َم ِم ــدَّ ــا تََق َم
مســأله: زمــان شــروع روزه از طلــوع 
صبــح صــادق تــا غــروب خورشــيد اســت، 
لــذا بمجــرد طلــوع فجــر از کارهایــی کــه 
ــيدن  ــوردن، نوش ــا روزه دارد )خ ــات ب مناف
و همبســتر شــدن بــا همســر( بایــد دســت 
کشــيد.  و چنانچــه در وقــت طلــوع صبــح 
صــادق  )اذان( همچنــان بــه خــورد و نــوش 
ادامــه دهــد، روزه شــخص درســت نيســت.                                                                             

ــميه، 455/11( ــاوی قاس )فت

مســأله: چنانچــه شــخِص روزه دار در 
طــول روز عمــداً چيــزی بخــورد یــا بنوشــد 
ــد، روزۀ  ــتری کن ــود همبس ــا زن خ ــا ب و ی
وی شکســته و بایــد یــک روز را بــه عنــوان 
قضایــی و شــصت روز را بــه عنــوان کفــاره 

ــرد. روزه بگي
ــارک  ــاه مب ــر شــخصی در م ــأله: اگ مس
رمضــان، قطــرۀ بينــی اســتعمال کنــد 
کــه  چــون  می شــود،  باطــل  روزه اش 
رســيدن قطــره به جــوف )داخــل( دهــان از 

راه بينــی ثابــت اســت؛ البتــه بــر وی فقــط 
قضــا الزم مــی شــود نــه کفــاره. )هندیــة، 204/1( 

ــرد، 442/2( ــع ال ــدر م )ال

ــارک  ــاه مب ــر شــخصی در م ــأله: اگ مس
ــد،  ــتعمال کن ــوش اس ــرۀ گ ــان قط رمض
مطابــق نظــر جمهــور فقهــاء مفســد صــوم 
اســت. امــا طبــق فتــوای جدیــد دارالعلــوم 
کراچــی بــه شــماره 10/511 و تاریــخ: 
1432/9/20 هـــ ق از ریختــن آب، دارو، 
روغــن و... درگــوش، روزه فاســد نمــی 

ــود. ش
ــه  ــه: البت ــت ک ــده اس ــوا آم ــۀ فت و در ادام
ــاء  ــور فقه ــم جمه ــول قدی ــه ق ــل ب عم
احــوط اســت؛ لــذا اگــر بعــد از افطــار 

ــت.  ــر اس ــاً بهت ــود، قطع ــتفاده ش اس
ــارک  ــاه مب ــر شــخصی در م ــأله: اگ مس
ــد  ــتعمال کن ــم اس ــره چش ــان، قط رمض
روزه اش باطــل نمی گــردد. )احســن الفتــاوی، 439/4( 

ــرد، 435/2( ــع ال ــدر م ــة، 203/1( )ال )هندی

ــه  ــان ب ــاه رمض ــخصی در م ــأله: ش مس
پزشــک مراجعــه می کنــد و جهــت آزمایش 
ــد  ــل مفس ــن عم ــرد، ای ــون می گي از او خ
ــف  ــر باعــث ضع ــه اگ ــد. البت روزه نمی باش
ــاوی،  روزه دار گــردد، مکــروه اســت.  )احســن الفت

 )435/4

مســأله: انجــام عمــل دیاليــز بــرای 
روزه  فســاد  باعــث  روزه دار،  شــخص 
نمی شــود. چونکــه از منافــذ اصلــی، چيــزی 
ــاب الصــوم  ــاوای قاســميه، کت ــدن نمی شــود. )فت وارد ب

 )489/11

ــگاه  ــط از ن ــخصی فق ــر ش ــأله: اگ مس
انــزال گــردد، روزه اش  بــه زن  کــردن 
فاســد نمی شــود. امــا اگــر از طریــق 
ــزال گــردد  ــل ان لمــس و مصافحــه و تقبي
نگرفتــه  صــورت  جمــاع  حاليکــه  )در 
ــاء  ــط قض ــده و فق ــد ش ــت( روزه فاس اس
ــردد.                                                                                                       ــی گ ــاره الزم نم ــت، کف ــب اس واج

)هندیــة، 204/1( )الــدر مــع الــرد، 435/2 و 444(

مســأله: از تزریــق آمپــول و ســرم غذایــی 
روزه نمی شــکند، چــرا کــه از منفــذ اصلــی 
چيــزی وارد بــدن نمی شــود و بــرای باطــل 
شــدن روزه، داخــل شــدن چيــزی در بــدن 
از منافــذ اصلــی، شــرط اســت. البتــه چــون 
ــث  ــی باع ــرم غذای ــی و س ــول تقویت آمپ
ــتفاده از  ــذا اس ــود، ل ــدن می ش ــت ب تقوی
آنهــا در حــال روزه بــدون نيــاز شــدید 
ــرد، 435/2(  ــع ال ــدر م ــی از کراهــت نيســت. )ال خال

ــا، 290/3( ــوم زکری ــاوای دارالعل ــاوی، 432/4- فت ــن الفت )احس

مســأله: در صــورت بيــرون شــدن خــون 
از بيــن دندان هــا، اگــر خــون از گلــو 

مسائل و احکام 

ماه مبارک رمضان، تروایح، اعتکاف، صدقه فطر

 
تهيه و تنظيم: داراالفتاء حوزه علميه انوارالعلوم خيرآبادـ  تایباد
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پائيــن نرفتــه باشــد روزه باطــل نمی شــود، 
ــان  ــا آب ده ــا ب ــب ی ــون غال ــر خ ــا اگ ام
ــن رود، روزه  ــو پائي ــد و از گل ــاوی باش مس
باطــل می شــود، ولــی اگــر آب دهــان 
نمی شــود  باطــل  روزه  اســت  غالــب 
ــد.                                                                           ــاس کن ــش را احس ــه طعم ــر اینک مگ
ــاوی، 436/4( ــه، 203/1( )احســن الفت ــرد، 435/2، هندی ــدر مــع ال )ال

مســأله: کشــيدن دنــدان در مــاه مبــارک 
ــز می باشــد و  ــر ضــرورت جای رمضــان بناب
در مــورد بيــرون شــدن خــون از دنــدان هم 
هميــن حکــم اســت؛ یعنــی اگــر خــون از 
ــود و  ــرود، روزه باطــل می ش ــن ب ــو پائي گل
اگــر پائيــن نرفــت، روزه باطــل نمی شــود. 

)الــدر مــع الــرد، 435/2، هندیــه، 203/1( )احســن الفتــاوی، 436/4(

مســأله: مســواک زدن همــراه بــا خميــر 
ــه  ــی ب ــد، ول ــدان، روزه را فاســد نمی کن دن
ــدان  ــر دن ــزه خمي ــم و م ــت اینکــه طع عل
احســاس می شــود، مکــروه  در دهــان 
می باشــد و بهتــر ایــن اســت کــه در شــب 
ــاوی،  ــاوی، 439/4( )امدادالفت ــن الفت ــد. )احس ــواک بزن مس

)171/2

یــا  خيــس  انگشــت  اگــر  مســأله: 
دارویــی کــه خيــس باشــد از طریــق 
مقعــد و یــا فــرج داخــل شــود، روزه باطــل 
ــا  ــی اگــر انگشــت خشــک ی می گــردد؛ ول
داروی خشــکی  وارد شــود، روزه باطــل 
ــن   ــاط ای ــم احتي ــاز ه ــا ب ــردد. ام نمی گ
اســت کــه ایــن کار در روز  صــورت نگيــرد. 
ــرج  ــا در ف ــد و ی ــذا گذاشــتن دارو در مقع ل
ــل  ــه دلي ــره ب ــياف و غي ــل ش زن، از قبي
ــد.                                                                                                         ــی کن ــل م ــت روزه را باط ــود رطوب وج
ــه، 292/4(   ــوس الفق ــل 574/4 ، قام ــائل اور ان کا ح ــی مس )آپ ک

ــت روزه  ــی در حال ــه زن ــأله: چنانچ مس
ــوش  ــورد و ن ــرای وی خ ــود، ب ــض ش حي
جایــز اســت، ولــی اگــر در روز مــاه مبــارک 
ــود،  ــاک ش ــاس پ ــض و نف ــان از حي رمض
ــا لحظــه افطــار  ــرای او خــورد و نــوش ت ب
جایــز نيســت و بــر وی واجــب اســت 
ــد و  ــل کن ــه روزه داران عم ــل بقي ــه مث ک
چيــزی نخــورد. )الــدر مــع الــرد، 448/2، فتــاوای دارالعلــوم 

ــاوی،457/4(     ــن الفت ــد،482/6، احس دیوبن

مســأله: اگر زنــی در مــاه مبــارک رمضان 
بــرای کنتــرل عــادت ماهيانــه خــود، قرص 
بخــورد تــا روزۀ او قضــا نشــود، بــه شــرطی 

کــه ســامتی وی بــه خطــر نيفتــد، جایــز 
ــه زن  ــی ک ــن روزهای ــت و روزه گرفت اس

پــاک اســت الزم و واجــب اســت.
ــر و  ــوع عط ــر ن ــمام ه ــأله: استش مس
خوشــبویی و فــرو رفتــن گــرد و غبــار، دود 
ــر  ــا اگ ــکند، ام ــق روزه را نمی ش و... در حل
قصــداً فــردی دود ســيگار، مشــک و... را به 
ــود.                                                                ــرد روزه اش باطــل می ش ــرو ب ــق ف حل

ــامی، 1725/3( ــه االس )الفق

توجــه: در کفاره روزه، الزم اســت شــصت 
روز پــی درپــی و پشــت ســر هــم باشــد و 
ــک روز  ــصت روز، ی ــول ش ــه در ط چنانچ
را  افطــار کنــد، دوبــاره بایــد شــصت روز را 
روزه بگيــرد. مگــر بــرای زن حائضــه که در 
طــول ایــام عــادت روزه نگيــرد و بعــد از آن 

ادامــه روزهــا را روزه بگيــرد.
ــت  ــه در حال ــخصی ک ــر ش ــأله: اگ مس
ســامتی و بــه قصــد، روزه خــود را افطــار 
کــرده اســت، چنانچــه مبتــا بــه بيمــاری 
شــده اســت کــه اميــد خــوب شــدن نباشــد 
ــد  ــی نتوان ــری و ناتوان ــت پي ــه عل ــا ب و ی
ــده  ــا ش ــای قض ــاره روزه ــی و کف قضای
ــه  ــد فدی ــور می توان ــرد مذک ــرد، ف را بگي

ــد. ــت کن پرداخ
ــصت  ــه ش ــت از اینک ــارت اس ــه عب )فدی
مســکين را در دو وقــت )ناهــار و شــام( غــذا 
ــدازه  ــه ان ــل هــر روز ب ــا در مقاب بدهــد و ی
قيمــت صدقــة الفطــر، پــول پرداخــت کند.(                                                                 

ــی،191/2(  ــاوای عثمان ــه،170/10، فت ــاوای محمودی )فت

مســأله: از قــی و اســتفراغ در حالــت روزه، 
ــط در دو صــورت روزه باطــل می شــود:  فق
الــف: از روی عمــد و قصــد اســتفراغ کنــد 
و مقــدار آن بــه انــدازۀ پــری دهــان باشــد.

ب: بعــد از اســتفراغ )چــه کــم باشــد 
چــه زیــاد( شــخص بــه صــورت قصــدی، 
مقــداری از آن را فــرو بــرد. )درس ترمــذی،558/2،آپ 

ــت213( ــور بهش ــل، 583/4، زی ــائل آور ان کاح ــی مس ک

مســأله: اســتفاده از اســپری آســم بــرای 
روزه دار باعــث شکســتن روزه می شــود، 
بنابرایــن بيمــار مبتــا بــه آســم کــه در ماه 
ــور  ــع کــه مجب رمضــان در بعضــی از مواق
بــه اســتفاده از اســپری آســم می شــود 
ضمــن گرفتــن روزه و اســتفاده از اســپری، 
بایــد قضایــی آن روز را بجــا آورد. اگــر 

ــه  ــا ب ــداوم مبت ــورت م ــه ص ــخص ب ش
ــن  ــر گرفت بيمــاری آســم اســت، عــاوه ب
روزه همــراه بــا اســتفاده از اســپری، احتياطًا 
ــود.                                                                              ــه خواهــد ب ــه پرداخــت فدی موظــف ب

ــران( ــه اســامی ای ــه نشســت بيســت و یکــم مجمــع فق )مصوب

ســفر  اراده  کــه  شــخصی  مســأله: 
ــود را  ــه روزه خ ــت ک ــن اس ــر ای دارد، بهت
بگيــرد؛ امــا چنانچــه اندیشــه بــه مشــقت 
نگيــرد.                                                                                                  روزه  می توانــد  باشــد،  افتــادن 

)554/2 ترمــذی،  درس  دیوبنــد،472/6،  دارالعلــوم  )فتــاوای 

مســأله: اگــر شــخص بعــد از اینکــه نيت 
ــد، در  ــافر ش ــول روز مس ــرده در ط روزه ک
ایــن هنــگام بــدون اضطــرار، افطــار کــردن 
جایــز نيســت. بــا ایــن وجــود اگــر روزه خود 
را افطــار کــرد بعــد از رمضــان یــک روز را 
بــه عنــوان قضایــی بجــا آورد.  )فتــاوای دارالعلــوم 

دیوبنــد،440/4، درس ترمــذی،554/2(

الشــک  یــوم  گرفتــن  روزه  مســأله: 
نيســت ســی ام شــعبان  معلــوم  )کــه 
ــل  ــت نف ــه ني ــا یکــم رمضــان( ب اســت ی
اســت؛  مکــروه  مــردم  عمــوم  بــرای 
البتــه بــرای خــواص اشــکالی نــدارد.                                                                                                       

)192/2 عثمانــی،  )فتــاوای 

تراويح و برخی از احكام آن
ــان  ــردان و زن ــرای م ــح ب ــأله: تراوی مس
ــاوت  ــن تف ــا ای ــت؛ ب ــده اس ــنت مؤک س
ــدن،  ــا جماعــت خوان ــردان ب ــرای م ــه ب ک
ــا  ــان تنه ــرای زن ــی ب ــت، ول ــنت اس س
می باشــد.                                                                                                   ســنت  خانــه  در  خوانــدن 

الفقــه، 448/2(  )قامــوس 

مســأله:  در نمــاز تراویــح الزم نيســت در 
هــر دو رکعــت، نيــت کنــد. چنانچــه همــان 
اول، بيســت رکعــت را نيــت کنــد، کفایــت 
می کنــد؛ امــا بهتــر ایــن اســت کــه در هــر 
دو رکعــت نيت کنــد. )فتــاوی قاضيخــان، 237/1، فتاوی 

دارالعلــوم زکریــا، 536/2، رحيميــه، 238/6(

ــت را  ــام قرائ ــه ام ــی ک ــا زمان ــأله: ت مس
ــد  ــدی می توان ــت، مقت ــرده اس ــروع نک ش
ثنــا بخوانــد، اگــر امــام شــروع بــه قرائــت 
کــرد مقتــدی ســکوت کنــد و ثنــا نخوانــد. 
)بلکــه در ســکتات و وقفه هــا بایــد بخوانــد.( 

ــار، 488/1، کفایــت المفتــی، 612/4( ــدر المخت )ال

مســأله: شــخصی به چنــد رکعــت از نماز 
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تراویــح  نرســيده اســت، این در حالی اســت 
ــر  ــاز وت ــدن نم ــه خوان ــام شــروع ب ــه ام ک
کــرده اســت، در ایــن صــورت مقتــدی در 
نمــاز وتــر بــا امــام شــریک شــود و رکعــات 
فــوت شــده تراویــح را بعــد از وتر بجــا آورد. 

)الــدر المختــار، 44/2(

مســأله: ختــم کام اهلل مجيــد بــرای یک 
ــجد،  ــر مس ــح در ه ــاز تروای ــه در نم مرتب
ــادی می باشــد.  ــت زی ســنت و دارای فضيل
)ولــی بيشــتر از یک ختم، مســتحب اســت( 
ــب  ــت در ش ــر اس ــرآن بهت ــم ق ــز خت و ني
بيســت و هفــت رمضــان باشــد. )البحــر الرائــق، 

  )74/2

گمــان  بــه  مقتــدی  اگــر  مســأله: 
اینکــه امــام نمــاز تراویــح می خوانــد، 
ــام  ــه ام ــی ک ــد، در حال ــح کن ــت تراوی ني
نمــاز وتــر می خوانــد؛ در ایــن صــورت 
ــد  ــدی بلن ــام، مقت ــام دادن ام ــد از س بع
ــد  ــه کن ــارم را اضاف ــت چه ــود و رکع ش
و ایــن چهــار رکعــت نفــل محســوب 
بخوانــد.                                                                                                                                    دوبــاره  را  وتــر  و  می شــود 

)232/6 رحيميــه،  )فتــاوی 

یــا  تــاوت  ترویحــه،  در  مســأله: 
ذکــر بصــورت آهســته انجــام گيــرد.                                                                 

  )233/6 رحيميــه،  )فتــاوی 

ــدن  ــرای خوان ــی ب ــر حافظ ــأله: اگ مس
تراویــح اجــرت تعييــن کنــد  یا تعييــن نکند 
ولــی عــرف منطقــه بــر ایــن اســت کــه به 
حفــاظ بعــد از ختــم، اجــرت می دهنــد و در 
دل حافــظ هــم نيــِت دریافــت اجرت باشــد، 
در ایــن صورت هــا دریافــت اجــرت شــرعًا  
حــرام و ناجایــز اســت. چــرا کــه ختــم قرآن 
در تراویــح فقــط ســنت اســت نــه ضــرورت 
شــرعی؛ لــذا اگــر حافظــی بــدون دریافــت 
اجــرت نباشــد، بهتــر اســت امــام مســجد از 
»الــم تــر کيــف تــا ســوره نــاس«، تراویــح 
را بخوانــد و ایــن کار باعــث تکثيــر جماعت 
هــم می گــردد. و در غيــر صورت هــای 
ــی  ــجد از روی خوش ــل مس ــر اه ــوق اگ ف
چيــزی بــه حافــظ هدیــه دهنــد، گنجایــش 

دارد.

فضائل اعتكاف و برخی از مسائل آن
ــارک  ــل اعتــکاف در ده آخــر مــاه مب فضائ

رمضــان:
ــاد آن حضــرت  ــدی و اشــتياق زی  1ـ پایبن
صلــی اهلل عليــه و ســلم بــه اعتــکاف 

نشســتن ایــن ده روز.
ــرای معتکــف تمــام اوقاتــش، )اگــر    2ـ ب
چــه مشــغول خــوردن، نوشــيدن، خوابيــدن 

باشــد( عبــادت محســوب خواهــد شــد.
ــزد  ــرا ن ــد، زی ــدر را در می یاب ــب ق  3ـ  ش
ــدر در  ــب ق ــام، ش ــای اس ــور علم جمه
ــارک  ــاه مب ــر م ــۀ اخي ــرد ده ــب های ف ش
ــن اســت  ــر معي ــه صــورت غي رمضــان، ب
و معتکــف اگــر خوابيــده هــم باشــد، او در 

ــت. ــادت اس عب
ــلم  ــه و س ــی اهلل علي ــرت صل  4ـ آن حض
فرمودنــد: اگــر شــخصی جهــت خشــنودی 
ــيند،  ــکاف بنش ــه اعت ــک روز ب ــد، ی خداون
ــدازۀ ســه  ــه ان ــم، ب ــد بيــن او و جهن خداون
خنــدق فاصلــه خواهــد انداخــت کــه فاصلۀ 
خندق هــا از مســافت بيــن زميــن و آســمان 
نيــز طوالنــی تــر خواهــد بــود. )مســتدرک حاکــم(

ــاه  ــر م ــۀ آخ ــکاف در ده ــأله: اعت مس
ــی  ــده کفای ــنت موک ــان س ــارک رمض مب
اســت؛ چــرا کــه پيامبــر اســام صلــی اهلل 
عليــه و ســلم در طــول زندگــی مدنی شــان، 
ــه  ــان را ب ــارک رمض ــاه مب ــر م ده روز آخ
ــه  ــرت عایش ــتند. حض ــکاف می نشس اعت
ــه:  ــد ک ــت می کنن ــا روای ــی اهلل عنه رض
ــه و  ــی اهلل علي ــام صل ــرم اس ــر مک پيامب
ــان  ــان وفات ش ــا زم ــال ت ــر س ــلم ه س
عشــره اخيــر را اعتــکاف می کردنــد )بجــز 
ــد  ــال بع ــم س ــه آن را ه ــال ک ــک س ی
بيســت روز بــه اعتــکاف نشســتند( و اینکــه 
ــی  ــی، یعن ــده کفای ــود موک ــه می ش گفت
اگــر یــک نفــر از اهــل محلــه بــه اعتــکاف 
ــبب  ــه س ــل ب ــل مح ــه اه ــيند، بقي بنش
ــرک آن گنهــکار نمــی شــوند اگرچــه از  ت
ــوند و  ــروم می ش ــم مح ــت مه ــن فضيل ای
اگــر هيــچ یــک از اهــل محلــه بــه اعتکاف 
ــه کار  ــل گن ــل مح ــی اه ــينند تمام ننش
ــه، 171/1( ــوس الفق ــرد، 442/2( )قام ــع ال ــدر م ــوند. )ال می ش

ــد از بيســتم  ــرای اعتــکاف بای مســأله: ب
ــل  ــر، قب ــد از عص ــارک بع ــان المب رمض
ــکاف  ــت اعت ــه ني ــيد ب ــروب خورش از غ
وارد مســجد شــود و تــا زمــان اعــان 

رویــت هــال عيــد فطــر از مســجد 
ــد از  ــی بع ــه دقایق ــود؛ چنانچ ــارج نش خ
ــنت  ــد، س ــکاف کن ــيد، اعت ــروب خورش غ
ــت.                                                                                                                        ــده اس ــل ادا نش ــور کام ــکاف بط اعت

)173/1 الفقــه،  )قامــوس 

مســأله: مســاجد امــروزی دارای صحــن 
کتابخانــه،  مــؤذن،  اتــاق  محوطــه،  و 
ــره  ــن و غي ــه، کفش ک ــه، وضوخان آبدارخان
ــه مســجد  ــق ب ــه متعل ــه هم می باشــند ک
اســت، امــا قاعــدۀ اصلــی در مــورد اینکــه 
ــد و  ــت و آم ــازۀ رف ــف اج ــخص معتک ش
توقــف درکداميــک از ایــن  مکان هــا را 
دارد ایــن اســت کــه هــر حصــه از مســجد 
ــت و در  ــاز اس ــوص نم ــط مخص ــه فق ک
ــده می شــود، آن قســمت  ــاز خوان آنجــا نم
جــزو مســجد محســوب می شــود و جایــی 
کــه مخصــوص نمــاز نيســت بلکــه بــرای 
ــاق  ــل ات ــده، مث ــت ش ــری درس کار دیگ
ــمت  ــه و ... آن قس ــؤذن خان ــه، م کتابخان
خــارج از مســجد گفتــه می شــود؛ بنابرایــن 
ــد و  ــت و آم ــازه رف ــف اج ــخص معتک ش
ــدارد، البتــه  توقــف در ایــن مــکان هــا را ن
معتکــف بــرای اذان دادن می توانــد وارد 
ــاوای  ــد. )فت ــود و اذان بگوی ــه ش ــؤذن خان م

محمودیــه، 228/10(

ــه  ــد ب ــه می خواهن ــرادی ک ــأله: اف مس
اعتــکاف بنشــينند بایــد قبــل از نشســتن از 
یــک عالــم و یــا متولــی مســجد بخواهنــد 
ــه  ــی ک ــی جای ــدود مســجد را؛ یعن ــه ح ک
مخصــوص نمــاز خوانــدن اســت، برایشــان 
مشــخص کنــد تــا در اعتــکاف آنهــا خللــی 

وارد نشــود. )مســائل رفعــت قاســمی، 32/4(
مســأله: بعضــی از مــردم فکــر می کننــد 
کســی کــه در اعتــکاف اســت و بنابــر 
حاجتــی از مســجد بيرون شــود، حــرف زدن 
بــا دیگــران برایــش ممنــوع اســت و نباید با 
کســی صحبــت کنــد؛ در حالــی کــه ایــن 
ــر بایســتد و  ــه! اگ تفکــر اشــتباه اســت. بل
صحبــت کند جایــز نيســت، اما در حــال راه 
رفتــن می توانــد بــا دیگــران صحبــت کنــد.                                                                                                                       

)مســائل رفعــت قاســمی، 47/4(

ــدون ضــرورت  ــر معتکــف ب ــأله: اگ مس
شــرعی و طبعــی چــه ســهواً و چــه عمــداً 
حتــی یــک لحظــه از مســجد بيرون شــود، 
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اعتکافــش باطــل می شــود. )الــدر مــع الــرد، 491/2( 
)جواهرالفقــه، 524/3(

مســأله: هــر چيزی کــه باعث فســاد روزه 
می شــود ســبب باطــل شــدن اعتــکاف نيــز 
می شــود، چراکــه یکــی از شــرایط اعتــکاف 
مســنون، روزه بــون معتکــف می باشــد.                                                                                                                      

)قامــوس الفقــه، 273/1( 

ــی  ــر دليل ــه ه ــف ب ــر معتک ــأله: اگ مس
ــه  ــت ک ــر اس ــت، بهت ــش را شکس اعتکاف
تمــام ده روز را بــه همــراه روزه، قضایی بجا 
آورد؛ البتــه شــرعاً ایــن اجــازه هم اســت که 
ــکاف مســنون را  ــه اعت ــد روزی ک ــر چن ه
شکســته، همــان ایــام را فقــط قضایــی بجا 

ــه، 255/10(    ــاوی محمودی آورد. )فت
ــه  ــاز جمع ــه نم ــتایی ک ــأله: در روس مس
اقامــه نمی شــود، معتکــف نمی توانــد بــرای 
نمازجمعــه بــه شــهر دیگــری مراجعــه کند. 

)فتاوی محمودیه، 221/10(

مســأله: زنــان نيــز می تواننــد بــرای 
اعتــکاف، داخــل خانــه مکانــی را مشــخص 
ــار،  ــد. )رد المحت ــکاف کنن کــرده و همانجــا اعت

)441/2

حكم صدقه ی فطر و برخی ازمسائل آن
مســأله: صدقــه فطــر واجــب اســت یعنی 
پرداخــت صدقــۀ فطــر بــر واجدیــن شــرائط 

الزم اســت.
مســأله: بــر هــر مســلمانی کــه در هنگام 
ــر  ــاوه ب ــر، ع ــد فط ــح عي ــدن صب دمي
قــرض و ضروریــات زندگــی خــود، مالــک 
نصــاب کامــل باشــد، )خــواه مــال تجارتــی 

باشــد یــا نباشــد( پرداخــت صدقــۀ فطــر از 
ــر  ــر، ب ــغ فقي ــدان نابال طــرف خــود و فرزن
وی واجــب اســت و پرداخــت آن از طــرف 
ــر او واجــب  ــش، ب ــدان بالغ همســر و فرزن
ــان  ــاً از طــرف آن ــر تبرع ــه اگ نيســت، البت
پرداخــت کنــد ادا می شــود و اگــر کــودک و 
یــا دیوانــه، مــال داشــتند، از مــال خودشــان 

صدقــه فطــر ادا شــود. 
ــادق روز  ــح ص ــدن صب ــا دمي ــأله: ب مس
عيــد بــر افــرادی کــه دارای شــرائط فــوق 
باشــند، پرداخــت صدقــۀ فطــر واجــب  
اســت و ادای آن قبــل و بعــد از صبــح 
ــتحب  ــه مس ــت، البت ــز اس ــز جائ ــد ني عي
اســت کــه آن را قبــل از خــارج شــدن بــه 
ســوی عيــدگاه، پرداخــت کنــد و پرداخــت 
ــز و  ــز جائ ــان ني ــارک رمض ــاه مب آن در م
مستحســن اســت،  امــا بــه تأخيــر انداختــن 
صدقــۀ فطــر از نمــاز عيــد،  مکــروه اســت 
مگــر اینکــه عــذری وجــود داشــته باشــد.
مســأله: مقــدار صدقــۀ فطــر نصــف صاع 
ــو  ــاع از ج ــک ص ــا ی ــا آرد و ی ــدم ی از گن
یــا کشــمش و یــا خرمــا و یــا قيمــت آنهــا 
ــت  ــا قيم ــن ی ــت عي ــد. در پرداخ می باش
أشــياء مذکــور، متوســط آن درنظــر گرفتــه 
شــود. یــک صــاع برابــر بــا 4/5 کيلوگــرم 
و نصــف صــاع برابــر بــا 2/250 کيلــو گــرم 
ــر 364/2- ط:  ــة الفط ــاب صدق ــرد، ب ــع ال ــدر م ــد.  )ال می باش

دارالفکــر(

ــد  ــر مانن ــۀ فط ــرف صدق ــأله: مص مس
مصــرف زکات اســت، یعنــی بــرای افــرادی 
ــن  ــت، گرفت ــز اس ــن زکات جائ ــه گرفت ک

صدقــۀ فطــر نيــز جائــز می باشــد و کســانی 
کــه مســتحق دریافــت زکات نيســتند، 
مســتحق دریافــت صدقــۀ فطــر نيــز قــرار 

نمی گيرنــد.
مســأله: همانطــور کــه در ادای زکات 
تمليــک شــرط اســت، در پرداخــت صدقــه 
فطــر هــم تمليــک شــرط می باشــد، 
بنابرایــن اگــر شــخصی بــه مقــروض 
خــود کــه مســتحق دریافــت صدقــه 
ــه  ــی ک ــان قرض ــد هم ــت بگوی ــر اس فط
ــوان  ــه عن ــت ب ــو اس ــه ت ــر ذم ــن  ب از م
صدقــه  باشــد،  تــو  از  فطــر  صدقــه 
فطــر ایــن شــخص ادا نشــده اســت.                                                                          

الــرد، 357/2( )هندیــة، 191/1( )الــدر مــع 

ــان  ــر رمض ــه فط ــرانۀ صدق ــأله: س مس
ــی  ــری شمس ــال 1400هج ــارک س المب
ــه  ــری ب ــری قم ــا  1442 هج ــادف ب مص

شــرح ذیــل می باشــد:
1ـ کشــمش: 225000 تومــان )دویســت و 

بيســت و پنــج هــزار تومــان(
2ـ خرمــا )رطــب(: 80000 تومــان )هشــتاد 

هــزار تومــان(
 3ـ جــو: 30000 تومــان )ســی هــزار 
تومــان( 4ـ گنــدم: 15000 )پانــزده تومان(.

ــراد  ــه اف ــت ک ــر اس ــه بهت ــه: البت توج
توانمنــد، طبــق توصيــۀ مجمــع فقــه اهــل 
ــه خویــش را از آنچــه  ــران، فطری ســنت ای

ــد. ــری دارد اداء نمای ــه ارزش باالت ک
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مقدمه:
حضــرت علــی رضــی اهلل عنــه چهارميــن 
ــو و  ــای راشــدین، پســر عم ــه از خلف خليف
دامــاد رســول اهلل صلــی اهلل عليــه و ســلم 
10 ســال قبــل از بعثــت در مکــه ی مکرمــه 
متولــد شــد. او از اوليــن مســلمانان بــود کــه 
ــی از ده  ــان آورد. او یک ــالگی ایم در ده س
یــار بهشــتی اســت کــه و ســال 35 هجری 
پس از شــهادت حضــرت عثمــان رضی اهلل 
عنــه بــه خافــت برگزیــده شــد و در تاریخ 
21 رمضــان ســال 40 هجــری به شــهادت 

رســيد. خــدا از ایشــان راضــی بــاد.
چنانکــه مســلم اســت: نوشــتن زندگی نامه، 
ــی  ــرت عل ــات و ....  حض ــادت ها، خدم رش
رضــی اهلل عنــه  در قالــب کاغــذ نمی گنجد 
ــه  ــت. آنچ ــتن نيس ــوان نوش ــم را ت و قل
پيــش رو داریــد مجموعــه ای اســت بســيار 
ــع  ــم از مناب ــع توان ــه وس ــه ب ــر ک مختص
ــع آوری  ــازی جم ــوب و مج ــی مکت تاریخ
ــاب  ــاب عالم ت ــا ذره ای از آن آفت ــودم ت نم
ــيله  ــن وس ــدوارم بدی ــردد. امي ــان گ نمای
توانســته باشــم قطــره ای از آن دریــای 

ــم. ــان عرضــه نمای ــه حضورت بيکــران را ب
ــن  ــی ب ــب عل ــه و لق ــام، كني ن

ابيطالــب رضــی اهلل عنــه 
ــب  ــن عبدالمطل ــب ب ــو طال ــی پســر اب عل
ــر  ــاف .... ، پس ــد من ــن عب ــم ب ــن هاش اب
ــلم  ــه و س ــی اهلل علي ــر صل ــوی پيامب عم
اســت کــه در اوليــن پــدر بزرگشــان یعنــی 
»عبدالمطلــب بــن هاشــم« بــه هــم 
ــی  ــرادر تن ــب ب ــدرش ابوطال ــند و پ می رس
عبــدااهلل، پــدر پيامبرصلــی اهلل عليه و ســلم 

ــت. اس
حضــرت علــی  ده ســال قبــل از هجــرت 
ــد  ــگام تولّ ــب هن ــد.)1( ابوطال ــد گردی متول
ــادرش او را  ــی حضــور نداشــت پــس م عل
ــودش  ــدر خ ــام پ ــون ن ــد. چ ــد« نامي »أس

ــوده اســت.  ــن هاشــم ب أســد اب
ــی  ــت، از نام ــفر برگش ــه از س ــب ک ابوطال
کــه انتخــاب کــرده بودند خوشــحال نشــد، 

لــذا او را »علــی« ناميــد. 
کنيــه: ابوالحســن، منســوب بــه پســر 
بزرگشــان حضــرت حســن رضــی اهلل عنــه 
اســت. و کنيــه ی دیگرشــان ابوتراب اســت. 

ایــن کنيــه را پيامبرصلــی اهلل عليــه و ســلم 
برایشــان بــه کار بــرد و هــرگاه او را بــا ایــن 
ــد، خوشــحال می شــد.  ــه صــدا می زدن کني

)2(
لقــب او اميرالمؤمنيــن و چهارميــن خليفه از 

خلفای راشــدین اســت.
مسلمان شدن حضرت علی رضی اهلل 

عنه
بــا  از قحط ســالی ها  یکــی  در  قریــش 
بحــران مالــی و فقــر ســختی روبــرو شــد. 
ابوطالــب دارای اهــل و عيــال نســبتاً زیادی 
بــود، بنابرایــن رســول خــدا صلــی اهلل عليــه 
و ســلم و عمویــش عبــاس صلــی اهلل 
ــم  ــه ی بنی هاش ــه از هم ــلم ک ــه و س علي
ــرار داشــتند،  ــری ق ــی بهت ــت مال در وضعي
ــار ســنگين  تصميــم گرفتنــد مقــداری از ب
ــر  ــد و ه ــبک کنن ــب را س ــارج ابوطال مخ
ــه  ــدان او را ب ــی از فرزن ــارج یک ــدام مخ ک

ــد.  عهــده گيرن
ــی اهلل  ــدا صل ــول خ ــت رس ــن جه ــه ای ب
عليــه و ســلم علــی، و عبــاس، جعفــر را بــه 

ــد.  ــان بردن خانه ش

خمتصري در مورد زندگاني حضرت 

علي رضی اهلل عنه و شهادت ايشان

عبدالقادر تاجيكی
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ــلم در  ــه و س ــی اهلل علي ــدا صل ــول خ ــت رس ــت بعث ــا وق ــی ت عل
خانــه ی ایشــان زندگــی کــرد و از پيامبــر صلــی اهلل عليــه و ســلم 

ــود. )3( ــق نم ــان را تصدی ــرده و نبوتش ــروی ک پي
ــت  ــی تح ــان اوان کودک ــه  »از هم ــی اهلل عن ــی رض ــرت عل حض
عنایــت رســول رب العالميــن و پــرورش در خانــه نبــوت متخلــق بــه 
اخــاق و ســجایای حميــده و متحلــی بــه ُحلـَـل و خصال حســنه ای 
ــه ميســر  ــه و خانواده هــای دیگــر مکــه بدین گون شــده کــه در خان

نبــود.« )4(
مجاهــد می گویــد: »یکــی از نعمت هــای خداونــد متعــال بــر 
حضــرت علــی بــن ابی طالــب رضــی اهلل عنــه کفالــت و سرپرســتی 

ــود«.)5( ــر وی ب ــه و ســلم ب پيامبرصلــی اهلل علي
ــرت  ــد از حض ــلمان بع ــن مس ــه اولي ــن ک ــوص ای ــا در خص علم
خدیجــه، حضــرت علــی رضــی اهلل عنــه بــوده اســت یــا حضــرت 
ابوبکررضــی اهلل عنــه، اختــاف نظــر دارنــد، امــا قــول راجــح ایــن 
اســت کــه: اوليــن مســلماِن مــرد از آزادهــا ابوبکــر و از بچه هــا علــی 
اســت. و اوليــن مســلمان از زنــان خدیجــه اســت. خدیجــه اوليــن 
فــردی اســت کــه مســلمان شــده اســت. از بــردگان اولين مســلمان 
زیــد بــن حارثــه اســت، بــه ایــن ترتيــب علــی اوليــن کودکی اســت 

کــه در ســن ده ســالگی مســلمان شــده اســت.
هجرت حضرت علی رضی اهلل عنه

ــه،  ــه مدین ــلم ب ــه و س ــی اهلل علي ــول اهلل صل ــرت رس ــد از هج بع
ــه  ــه ک ــردم مک ــای م ــه امانت ه ــی اهلل عن ــی رض ــرت عل حض
ــه  ــد، ب ــه و ســلم گذاشــته بودن ــی اهلل علي ــزد رســول اهلل صل ــه ن ب
صاحبانــش برگردانــد و خــود را بــرای ســفر هجــرت به مدینــه آماده 

ــاخت. )6( س
ایشــان  ســه روز در مکــه مانــده و ســپس بــه ســوی مدینه رهســپار 
شــدند، وی شــب بــه راه ادامــه مــی داد و روزهــا در جایــی خــود را 
پنهــان می کــرد و ســرانجام در نيمــۀ مــاه ربيــع االول در محــل قبــاء 

بــه پيامبــر خــدا صلــی اهلل عليــه و ســلم پيوســت. )7(
اوصاف حضرت علی رضی اهلل عنه

ابــن عبدالبــّر می گویــد: بهتریــن روایتــی را کــه در توصيــف علــی 
ــانه و  ــردی چهارش ــه: او م ــت ک ــن اس ــدم ای ــه دی ــی  اهلل عن رض
ــا همچــون  ــا چشــمانی مشــکی و دارای صورتــی زیب ــاه قــد ب کوت
ــود، شــانه هایش پهــن و عریــض، دســتانش  ــاه شــب چهــارده ب م
درشــت، بازوانــش قــوی، گردنــش کشــيده، وســط ســرش صــاف و 
بی مــو بــود. تنهــا پشــت ســرش مــو داشــت، ریشــی بــزرگ داشــت 
و دارای شــانه های قــوی و درشــت بــود، تــا جایــی کــه )اگر(کســی 
را می گرفــت )و فشــار مــی داد( مانــع تنفســش می شــد تقریبــاً چــاق 
بــود، بــازو و دســت هایی قــوی داشــت، وقتــی بــه جنــگ می رفــت 
می دویــد، روحيــه ای قــوی و پایــدار داشــت و شــجاع و بــا شــهامت 

بــود. )8(

در عيــن حــال کــه حضــرت علــی رضــی اهلل عنــه مــردی شــجاع 
و نيرومنــد بــود، بــه مســائل شــرع نيــز آگاه بــود. مــردی روحانــی، 
پارســا، زاهــد، عــارف و بصيــر و بــا حکمــت بــود. در ميــدان نبــرد، 
مــرد جنــگ و دليــر و اهــل نبــرد بــود کــه کســی جــرأت مبــارزه بــا 

او نداشــت.
ازدواج حضرت علی با حضرت فاطمه 

ــلم و حضــرت  ــه و س ــی اهلل علي ــدا صل ــول خ ــر رس ــه دخت  فاطم
ــی اهلل  ــج ســالگی رســول اهلل صل ــود، کــه در ســی و پن خدیجــه ب
عليــه و ســلم ،  5 ســال پيــش از بعثــت متولــد شــد. پيامبرصلــی 
اهلل عليــه و ســلم در ذی الحجــه ی ســال دوم هجــرت، بعــد از جنــگ 
ــه درآورد  ــی اهلل عن ــی رض ــرت عل ــد ازدواج حض ــه عق ــدر او را ب ب
ــرد  ــن م ــا محبوب تری ــو را ب ــکاح ت ــد ن ــود: »عق ــه فاطمــه فرم و ب

ــتم«. ــودم بس ــت خ اهل بي
خداونــد فرزندانــی بــه نام هــای حســن و حســين و زینــب و ام کلثــوم 

بــه ایشــان عنایــت کرد. 
و حضــرت علــی رضــی اهلل عنــه از دیگــر زنــان خــود غيــر از فاطمه 

فرزندانــی دارد کــه 12 پســر و 16 دختــر می باشــند. )9(
حضــرت علــی رضــی اهلل عنــه  می گویــد: وقتــی بــه خدمــت پيامبر 
صلــی اهلل عليــه و ســلم رفتــم و از فاطمــه خواســتگاری کــردم، زبانم 
بنــد آمــد و بــه خــدا از هيبــت او نتوانســتم چيــزی بگویــم. پيامبــر 
صلــی اهلل عليــه و ســلم پرســيد: بــرای چــه آمــدی؟ نيــازی داری؟ 
ســکوت کــردم، بــاز فرمــود: » شــاید آمــدی از فاطمــه خواســتگاری 
کنــی؟!« گفتــم: آری، فرمــود: »  آیا چيــزی برای مهریــه اش داری؟« 
گفتــم: ســوگند به خدا! چيــزی نــدارم. فرمــود: » زره را چکارکردی؟« 
آن زره بــا ارزش اســت و قيمتــش چهارصــد درهــم اســت. گفتــم: آن 
را دارم. فرمــود: »آن را بــه عنــوان مهریــه بــده، او را بــه نــکاح تــو 
ــر  ــه ی دخت ــوان مهری ــه عن ــب آن زره ب ــن ترتي ــه ای در آوردم. « ب

پيامبرصلــی اهلل عليــه و ســلم تعييــن شــد.)10(
حضــرت علــی رضــی اهلل عنــه می فرمایــد: زره ام را برداشــتم و بــه 
ــان  ــن عف ــان ب ــه عثم ــم ب ــه چهارصــد دره ــم و آن را ب ــازار رفت ب
ــم و او  ــل گرفت ــی درهم هــا را تحوی ــم. وقت ــه فروخت رضــی اهلل عن
زره را از مــن تحویــل گرفــت، گفــت: ای اباالحســن! آیــا مــن بيــش 
ــن  ــو بيشــتر ســزاوار داشــتن ای ــن زره نيســتم و ت ــو ســزاوار ای از ت
درهم هــا نيســتی؟ گفتــم: البتــه! گفــت: حــال کــه چنيــن اســت این 
زره از طــرف مــن هدیــه اســت و بــه تــو تقدیــم می کنــم. لــذا زره و 
درهم هــا را گرفتــم و آمــدم آنهــا را جلــوی پيامبرصلــی اهلل عليــه و 
ســلم گذاشــتم و ماجــرا را برایــش تعریــف کــردم. پيامبــر صلــی اهلل 
عليــه و ســلم بــرای عثمــان رضــی اهلل عنــه دعــای خيــر کــرد. )11(

رســول ااهلل صلــی اهلل عليــه و ســلم فاطمــه را با جهازیــه ای مختصر 
شــامل پارچــه ای مخملــی، یــک َمشــک و یک بالــش از پوســت که 
ــه ازدواج حضــرت  ــد، ب ــر کــرده بودن ــاه اذخــر پ ــا گي داخــل آن را ب
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علــی رضــی اهلل عنــه درآورد. 
فضايل حضرت علی رضی اهلل عنه

صفــات و فضایــل حضــرت علــی رضــی اهلل عنــه زیادتر از آن اســت 
ــه  ــن جمل ــل تری ــن و کام ــاید بهتری ــمرد ش ــوان آن را برش ــه بت ک
بــرای بيــان ایــن مهــم ســخن امــام احمــد بــن حنبــل باشــد کــه 
ــرد  ــرای ف ــب ب ــاف و مناق ــل و اوص ــه از فضای ــد: » آنچ می فرمای
فــرد اصحــاب و یــاران گرامــی رســول اهلل صلــی اهلل عليــه و ســلم 
وارد شــده، همــه آن صفــات و فضایــل در شــخصيت حضــرت علــی 

رضــی اهلل عنــه جمــع شــده اســت«.
خالفت حضرت علی رضی اهلل عنه

حضــرت علــی رضــی اهلل عنــه در دوران خافــت ســه خليفــه قبــل 
ــوان  ــه عن ــان داشــت ایشــان ب ــا آن ــت همــکاری را ب از خــود نهای
ــات  ــده، خدم ــر و فرمان ــی امي ــر، دالور جنگ ــاور، وزی ــی، مش قاض
ارزنــده ای بــه اســام داشــته اند و هميــاری و همــکاری آن حضــرت 
ســبب تقویــت خافــت راشــده شــده اســت تــا جایــی کــه عبــارت 
مشــهور از خليفــه دوم نقــل شــده اســت »لــوال علــّی لهلــک عمر«؛ 

ــاکام می شــد.« »اگــر علــی نبــود عمــر هــاک و ن
پــس از شــهادت حضــرت عثمــان رضــی اهلل عنــه کســی از حضرت 
علــی رضــی اهلل عنــه برتــر نبــود تــا زمــام امــور مســلمانان را بــه 
دســت گيــرد و از طرفــی ایشــان مدعــی خافــت نبودنــد و تمایــل 
ــرار  ــد از اص ــا بع ــتند ام ــت نداش ــرش خاف ــه پذی ــم ب ــی ه چندان
ــوده و از  ــران اوضــاع مســلمين ب ــه نگ ــر اصحــاب  ک ــدید دیگ ش
فتنــه ی بيشــتر و فراگيــر بيمنــاک بودنــد، خافــت را پذیرفتنــد. تمام 
ــد و  ــه بودن ــه و ســلم کــه در مدین ــی اهلل علي ــر صل اصحــاب پيامب
تقریبــاً همــه ی مســلمانان اطــراف دولــت اســامی با حضــرت علی 
رضــی اهلل عنــه بيعــت کردنــد، و بــه ایــن طریــق خافــت و رهبری 

ایشــان اعــام شــد.
شهادت حضرت علی رضی اهلل عنه

ــوب و  ــه دوران آش ــی اهلل عن ــی رض ــرت عل ــت حض دوران خاف
فتنه هــای داخلــی بــود کــه ســبب بــروز جنــگ جمــل و صفيــن و 

ــد. ــد آمــدن خــوارج گردی نهــروان و پدی
جنــگ نهــروان داغــی بــر دل خــوارج گذاشــت بــه هميــن خاطــر، 
تعــدادی از آنهــا بــا هــم توافــق بســتند کــه حضــرت علی رضــی اهلل 
عنــه را بــه شــهادت برســانند و انتقــام بــرادران کشــته شــده ی خــود 

در جنــگ نهــروان را بگيرنــد.
ابــن ملجــم و بــَرک بــن عبــداهلل و عمروبــن بکــر تيمــی امــور مردم 
ــد،  ــاد نمودن ــود انتق ــان خ ــد،  و از والي ــرار دادن ــی ق ــورد بررس را م
ســپس از اهــل نهــروان یــاد کردنــد، و گفتنــد: دیگــر بعــد از آنهــا 
مانــدن مــا چــه فایــده ای دارد؟! مــا برادرانــی را از دســت داده ایــم که 
مــردم را بــه عبــادت پروردگارشــان دعــوت می کردنــد ... چــه خــوب 
اســت جــان خــود را فــدا کنيــم و بــه ســراغ پيشــوایان گمــراه برویم 

و آنهــا را بکشــيم و مملکــت را از شــر آنهــا پــاک ســازیم و بــا ایــن 
کار انتقــام برادرانمــان را بگيریم.)مقصدشــان کشــتن حضــرت علــی 
رضــی اهلل عنــه در کوفــه، حضــرت معاویــه رضــی اهلل عنــه در شــام  

و حضــرت عمــرو بــن عــاص رضــی اهلل عنــه در مصــر بــود.(  
ابــن ملجــم گفــت : مــن کار علــی را تمــام می کنــم و بــَرک بــن 
عبــداهلل گفــت: مــن هــم بــرای معاویــه کافــی هســتم. عمــرو بــن 
بکــر گفــت: و مــن هــم عمــرو بــن عــاص را از پــای درمــی آورم. 
آنهــا  شمشــيرهای خــود را زهرآلــود کردنــد و بــا هــم عهــد و پيمان 
بســتند کــه تــا اتمــام وظيفــه ی خــود از پــای ننشــيند، حتــی اگــر با 
مــرگ روبــه رو شــوند. آنهــا پيمــان بســتند تــا روز هفدهــم رمضــان 
ــن  ــرد و او را بکشــد و بدی ــود هجــوم بب ــف خ ــر حری ــک ب ــر ی ه
ترتيــب هــر یــک از آنهــا بــه شــهری رفــت کــه قــرار بــود حریفــش 

را بکشــد. )12(
ابن ملجم بـــه کوفـــه رفـــت و تصـــميم خـــود را حّتـــی از یـــاران 
خـــارجی خـــود مخفـــی نگهداشــت. چــون شــب جمعــه هفدهــم 
رمضــان فــرا رســيد، مقابل درى کـــه حضرت علـــی رضــی اهلل عنه  
از آنجـــا خــارج می شــد نشســت. علــی رضــی اهلل عنــه بيــرون آمــد 
و مردم را بـــراى نمـــاز صـبح بيـدار مـی کـــرد و می گفت: »الصاة، 
ــه  ــی ب ــا شمشــير، ضربت ــن ملجــم ب ــگام اب ــن هن الصــاة«. در ای
پيشــانی او زد، کــه خــون بــر محاســنش جارى گشــت. او هنگـــامی 
کـــه شمشـــير را مـی زد گفـــت : »حکـــم از آن خداست؛ نه از آن تو 

و یارانــت.« 
علــی رضــی اهلل عنــه فریــاد بــرآورد کــه نگذارید ایـــن مـــرد فـــرار 
کنـــد. مــردم او را دســتگير کردنــد، ســپس حضــرت علــی رضی اهلل 
عنــه جعــده بــن هبيــره بــن ابــی وهــب را برگزیــد تــا بــا مــردم نماز 
صبــح را بخوانــد. وقتــی حضــرت علــی رضــی اهلل عنــه را بــه منــزل 
آوردنــد گفــت: اگـــر مـــن از دنيــا رفتــم ابــن ملجــم را در عــوض 
بکشــيد و اگــر زنــده مانــدم خــودم می دانـــم بـــا او چگونـــه رفتــار 
ــه  ــی رضــی اهلل عن ــزد حضــرت عل ــن ملجــم را ن ــی اب ــم. وقت کن
آوردنــد، فرمــود: بــا او بــه خوبــی رفتـــار کنيــد، اگر زنــده مانــدم رأى 
خــود را در مــورد قصاص یا بخشـــش بيـــان خـــواهم کـــرد و اگـــر 
مردم او را در عوض بکشيد و اعضاى بـــدن او را قطـــع نکنيـــد. )13(

حضـــرت علـــی رضــی اهلل عنــه بـــه فرزندانــش، حســن و حســين 
وصيــت کــرده فرمــود: شــما را بــه تقــوای خــدا ســفارش می کنــم و 
اینکــه دنيــا را نخواهيــد اگرچــه او شــما را بخواهــد و بــرای چيــزی 
گریــه نکنيــد کــه از شــما دور افتــاده اســت و حــق را بگویيــد و بــا 
یتيمــان مهربــان باشــيد، و بــه   اشــخاص اندوهنــاک و گرفتــار کمک 
کنيــد و بــرای آخــرت ســعی و تــاش کنيــد. دشــمن ظالــم و یــاور 
مظلــوم باشــيد، بــه محتویــات قــرآن عمــل کنيــد و در راه خداونــد 

متعــال از ســرزنش هيــچ ســرزنش کننده ای متأثــر نشــوید.
 اى فرزنــدان عبدالمّطلــب! خــون مســلمانان را نریزیــد بــه بهانـــه ى 
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ایـنکـــه اميرالمـــؤمنين کشــته شــده است، 
متوجــه باشــيد! در عــوض مــن، جــز قاتلــم 
کســی دیگــر را نکشــيد، صـــبر کنيـــد اگر 
مــن بــر اثــر ایــن ضربــت از دنيــا رفتــم او 
را بــا یــک ضربــت بکشــيد و مثلــه نکنيــد؛ 
زیـــرا از رســول اهلّل صلــی اهلل عليــه و ســلم 
ــدن  ــه و بری ــود: »از مثل ــه فرم شــنيده ام ک
ــورد  ــی در م ــد، حت ــدن بپرهيزی اعضــاى ب

ســگ هــار«
ایشــان فرزنــدان خــود را بــه رعایــت تقــوا و 
انجام اعمال نيکـــو توصـــيه کـرد و وصيت 

خــود را نوشــت. )14(
ــه  ــی رضــی اهلل عن ســرانجام حضــرت عل
ســحرگاه روز جمعــه هفدهــم مــاه رمضــان 
ــصت  ــن ش ــرى در س ــم هج ــال چهل س
ــقی الناس،  ــت اش ــه دس ــالگی ب ــه س و س
ابــن ملجــم مرادی،ضربــت خــورد و در 
ــدت  ــيد. م ــهادت رس ــه ش ــان ب 21 رمض
ــود.  ــه مــاه ب خافــت وى چهــار ســال و ن
ــی را  ــرت عل ــل دادن حض ــئوليت غس مس
ــر  ــن جعفــر ب حســن، حســين و عبــداهلل ب
ــن  ــاس کف ــه  لب ــد و در س ــده گرفتن عه
شــد کــه در ميانشــان پيراهنــی نبــود. )15( 
ــر  ــه  بـ ــان، حســن رضــی اهلل عن فرزندش
)جنـــازه ى( او نمـــاز خوانـــد و ســـپس در 
داراإلمــاره ى کوفــه بــه خــاک ســپرده شــد. 

 )16(
رضی اهلل تعالی عنهم اجمعين
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»ای ابوتــراب برخيــز!. « مســلم /ش ۲۴۰۹
 3.   السيرة النبویة ابن هشام. ۱/۲۴۹

 4.  صهرین، ص151
5.   تاریخ طبری، ج2، ص313

6.   صهریــن155 و 156 ؛ االمــام علــی بــن 
ابی طالــب رابــع الخلفــا الراشــيدین ، ص   .11

7.   طبقات ابن سعد، ج 3، ص    . 22
8.    االستيعاب فی معرفة االصحاب. ۳/۱۱۲۳

9.   صهرین، صص 317 و 323
ــناد آن  ــی ۱۶۰/ ۳ اس ــوه، بيهق ــل النب 10.   دالی

ــت. ــن اس حس
ــوار  ــی ۳۵۹/ ۱  بحاراالن ــه اربل ــف الغم 11.   کش
مجلســی/ ۳۹ بــه نقــل از کتــاب »: الشــيعه و اهــل 

البيــت .«
12.   تاریخ طبری 6/59

13.   المرتضی 243
ــة، ج 7، ص 329  ــة والنهای ــر، البدای ــن کثي 14.   اب

ـ 328.
15.    المنتظم 175/5 الطبقات337/3

 16.  ابــن کثيــر، البدایــة والنهایــة، ج 7، ص 331ـ  
330. ابــن کثيــر روایـــاتی را کـــه بــر انتقــال جنازه 
حضــرت علــی بــه مکانــی دیگــر و دفــن در آنجــا 

داللـــت دارد،  مشــکوک دانســته است.

ـــــــ
منابع:

ــر  ــن کثي ــداء اب ــف ابوالف ــه ، تالي ــه و النهای البدای
الدمشــقی ؛ اعتنــی بهــذه الطبعــه و وثقهــا : 
ــون،  ــازی بيض ــد غ ــی ، محم ــن الادق عبدالرحم

المعرفــه، 1418 ق . بيــروت، دار 
گــذری بــر تاریــخ اســام ، تاليــف علــی احمــد زاده 
صلــی اهلل عليــه و ســلم مصلــح (، ســنندج، ئــاالی 

رووناکــی، 1396
ــل  ــر اه ــه از منظ ــی اهلل عن ــی رض ــيمای عل س
ــراب  ــران، مح ــی ته ــد برف ــف محم ــنت، تالي س

فکــر، 1383

ــی مرتضــی، تاليــف  محمــد  ســيرت حضــرت عل
عظيــم حســين بــر ، تربــت جــام، شــيخ االســام 

ــام، 1389 ــد ج احم
ــم  ــته عبدالرحي ــی، نوش ــان و عل ــن : عثم صهری

خطيــب، بندرعبــاس ، خطيــب، 1371
بررســی، تجزیــه و تحليــل زندگــی خليفــه چهــارم 
علــی بــن ابی طالــب رضــی اهلل عنــه، تاليــف علــی 

محمــد محمــد الصابــی ، 
المرتضــی ، پژوهشــی تاریخــی و فراگيــر پيرامــون 
زندگانــی اميرالمؤمنيــن ابوالحســن علــی بــن 
ابيطالــب رضــی اهلل عنــه، تاليــف ابوالحســن علــی 

ــان ،  ــادر دهق ــه عبدالق ــدوی ؛  ترجم ن
الســيرة النبویــه ، عبدالملــک بــن هشــام ، دار احيــاء 

التــراث العربــی ، 1985م
 االصابــه فــی تمييــز الصحابــه ، احمــد بــن علــی 
الحجــر العســقانی، بيــروت ، دارالجيــل ، 1412ق

 فتــح البــاری بشــرح صحيــح البخــاری، احمــد بــن 
علــی الحجــر العســقانی، دار احيــاء التــراث العربــی 

، 1408ق
صاحــب اخبــار مکــه بــه تحقيــق عبدالمالــک بــن 

دهيــش
تاریــخ طبــری یــا تاریــخ الرســل و الملــوک ، تاليف 
ــم  ــه ابوالقاس ــری، ترجم ــر طب ــن جری ــد ب محم

ــاطير ، 1375ش ــران ، اس ــده ، ته پاین
الخلفــا  رابــع  ابی طالــب  بــن  االمــام علــی   
الراشــيدین، تاليــف محمــد رضــا، بيــروت، دارالکتب 

العلميــه ، 1418ق
ــن  ــة االصحــاب، یوســف ب ــی معرف االســتيعاب ف
عدالبــر النمــری القرطبــی، بيــروت، دارالکتــب 

العلميــه ، 1415ق
دالیــل النبــوه، احمــد بــن حســين بيهقــی، دمشــق 

، دارالفکــر ، 1418ق
کشــف الغمــه فــی معرفــة الئمــه عليهــم الســام، 
علــی بــن عيســی بــن ابــی الفتــح اربلــی ، مجمــع 

العالمــی الهــل البيــت، 1426 ق.
بحاراالنــوار، محمــد باقــر  مجلســی، تهــران، 

1382ش   ، العلميــه  دارالکتــب 
المنتظــم فــی تاریــخ الملــوک و االمــم، عبدالرحمن 
بــن علــی بــن محمــد ابــن الجــوزی ، بيــروت، دار 

صــادر، 1359ق
ــروت ،  ــن ســعد، بي ــری ، محمــد ب  الطبقــات الکب

ــر ، 1414ق دارالفک
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الحمــدهلل رب العالميــن، الــذي مــن علــی 
ــن  ــوال م ــم رس ــث فيه ــن، اذ بع المومني
أنفســهم یتلــوا عليهــم آیاتــه و یزکيهــم و 
یعلمهــم الکتــاب والحکمــة و إن کانــوا من 

قبــل لفــي ظــال مبيــن.
امــا بعــد: مــاه مبــارک رمضــان، مــاه خيــر 
و برکــت، مــاه نــزول قــرآن، مــاه مغفــرت و 
آمــرزش، مــاه جــود و کــرم، ماه بخشــش و 
نيکــوکاری، مــاه ایثــار و از خــود گذشــتگی، 
مــاه ســعی و تــاش، مــاه رحمــت و 

ســازندگی و مــاه ضيافــت اهلل اســت.
رمضــان، مــاه تهذیــب نفــس، غلبــه و چيره 
شــدن بــر نفــس، مــاه صبــر و اســتقامت و 
ــه اســت،  ــازی و اصــاح جامع ــاه خودس م
ــک دانشــگاه انســان  ــاه ی ــن م ــع ای در واق
ســازی اســت. رمضــان، یــک دورۀ عملــی، 

پرورشــی، تربيتــی و اصاحــی اســت .
تــاوت قــرآن، حضــور بــه موقــع در 
نمازهــای پرفيــض جماعــت، مشــارکت در 

ــه شــرکت  ــام ب ــح، و اهتم ــای تراوی نمازه
ــی، تشــکيل  در کاس هــای آموزشــی دین
جلســات قــرآن خوانــی در مســاجد و مراکــز 
ــای  ــن برنامه ه ــازل، از مهمتری ــی و من دین
ــلمان،  ــخص مس ــه ش ــت ک ــان اس رمض
ــت  ــه درگاه أحدی ــق ب ــن طری خــود را از ای

مقــرب می ســازد .
در حدیــث گهربــار رســول خــدا صلــی اهلل 
عليــه و ســلم آمــده اســت کــه جبرئيــل بــه 
ــم  ــان فل ــن أدرک رمض ــود: »م ــن فرم م
یغفرلــه و مات أبعــده اهلل. فقلــت: آمين«)1(

هــر کســی رمضــان را بيابــد و ســبب 
آمــرزش گناهانش نگــردد، و بدون اســتفاده 
از مــاه رمضــان از دنيــا برود،  خداونــد او را از 
رحمتــش دور گردانــد؛ جبرئيــل گفــت: بگو 

آميــن، گفتــم آميــن.

بشارت نبوی به قدوم رمضان
رســول اهلل صلــی اهلل عليــه وســلم اصحاب 

و یــاران گرامــی خــود را بــه آمــدن رمضــان 
بشــارت مــی داد و می فرمــود: رمضــاِن 
پرخيــر و برکــت در راه اســت! خداونــد 
ــما  ــر ش ــاه را ب ــن م ــال روزه دارِی ای متع
ــت.  ــوده اس ــرض نم ــام، ف ــت اس ای ام
ــواب  ــه ث ــود دارد ک ــان وج ــبی در رمض ش
و پــاداش عبــادت آن، بهتــر از ثــواب و 
ــه از  ــی ک ــت. کس ــاه اس ــزار م ــاداش ه پ
ــردد، بی گمــان از  ــاه رمضــان محــروم گ م
ــت.  ــد گش ــروم خواه ــا مح ــۀ خوبی ه هم
ــارک،  ــهر مب ــان، ش ــهر رمض ــم ش »أتاک
ــة  ــه ليل ــه، و في ــم صيام ــرض اهلل عليک ف
هــو خيرمــن ألــف شــهر، مــن حــرم خيرها 

ــرم«)2( ــد ح فق
ــد،  ــان آی ــون رمض ــد: چ ــز می فرمای  و ني
دروازه هــای بهشــت، بــاز و دروازه هــای 
بــه  و شــياطين  بســته می شــود  دوزخ 

زنجيــر کشــيده می شــوند.)3(
»عــن عبــادة بــن الصامــت رضــی اهلل عنــه 

دهه رمحت، دهه مغفرت
و دهه جنات از آتش جهنم

احسان شجاعی
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أن رســول اهلل صلــی اهلل  عليــه وســلم قال 
ــم رمضــان  ــا و حضــر رمضــان: »أتاک یوم
شــهر برکــة یغيثکــم اهلل فيــه فينــزل 
ــه  ــا یســتجيب في الرحمــة و یحــط الخطای
ــی تنافســکم و یباهــی  الدعــاء ینظــراهلل ال
ــرا  ــکم خي ــأروا اهلل أنفس ــه ف ــم مائکت بک
ــة اهلل  ــه رحم ــرم في ــن ح ــقي م ــان الش ف

ــل{)4( عزوج
حضــرت عبــادة بن صامــت رضــی اهلل عنه 
می گویــد: کــه روزی نزدیــک مــاه رمضــان 
آن حضــرت صلــی اهلل عليــه وســلم فرمــود 
ــت  ــت، برک ــده اس ــان آم ــاه رمض ــه م ک
الهــی بــه در آن مــاه بســوی شــما ســرازیر 
ــازل  ــود را ن ــژه خ ــت وی ــود و رحم می ش
ــاء  ــد و دع ــا را می بخش ــد، خطاه می فرمای
ــه رقابــت معنــوی  ــد. ب را مقبــول می فرمای
شــما نــگاه می کنــد و بــه شــما نــزد 
مائکــه فخــر می کنــد. پــس خداونــد را از 
خودتــان خيــر نشــان بدهيــد پــس هرآئينــه 
بدبخــت کســی اســت کــه در ایــن مــاه از 

رحمــت خداونــد محــروم شــود.
عــن ابــن عمــر رضــی اهلل عنــه قــال، قــال 
رســول اهلل صلــی اهلل عليــه و ســلم: إن اهلل 
و مائکتــه یصلــون علی المتســحرین«)5(

ــی اهلل  ــر رض ــن عم ــداهلل ب ــرت عب حض
ــی  ــول اهلل صل ــه رس ــد ک ــه می فرمای عن
اهلل عليــه وســلم فرمودنــد:  خداونــد متعــال 
ــرای کســانی کــه غــذای  و فرشــتگانش ب
ــتند. ــت می فرس ــد رحم ــحر را می خورن س

ــطه  ــة، و أوس ــه رحم ــان أول ــهر رمض »ش
ــار« )6( ــن الن ــق م ــره عت ــرة، و آخ مغف

»مــاه رمضــان دهــۀ اول آن، رحمــت و 
ــوم آن،  ــه س ــرت و ده ــه دوم آن مغف ده

آزادی از آتــش جهنــم می باشــد.«
ــل فرمــود کــه  ــن فضائ ــان ای ــد از بي  و بع
اوليــن قســمت ایــن مــاه، رحمــت اســت؛ 
بــه ایــن معنــی کــه نعمــت خداونــد متعــال 
ــت  ــن رحم ــود و ای ــدگان می ش ــه بن متوج
عامــه همــه مســلمانان را شــامل می شــود. 
ــه  ــرد ک ــر می گي ــانی را در ب ــپس کس س
رحمــت  ایــن  می کننــد.  شــکرگزاری 

می شــود.  برابــر  چندیــن  آنهــا  بــرای 
ــرت، از  ــم«و مغف ــکرتم ألزیدنک ــن ش »لئ
ــرا  ــود، زی ــاز می ش ــی آن آغ ــش ميان بخ
تکریــم روزهــای گذشــته بــا مغفــرت انجام 
)نوبــت(  آن  پایانــی  می گيــرد. و دهــۀ 

ــت. ــش دوزخ اس ــل از آت ــات کام نج
هــم،  دیگــری  متعــدد  روایــات  در 
ــش دوزخ در  خوشــخبری های نجــات از آت
پایــان مــاه رمضــان وارد شــده اســت.
در روایــت بــاال رمضــان بــه ســه قســمت 

تقســيم شــده اســت. 
کاندهلــوی  زکریــا  محمــد  موالنــا 
می فرمایــد: بــه گمــان بنــدۀ ناچيــز، دليــل 
ــه،  ــه قســمت آن اســت ک ــه س تقســيم ب

نوع انــد.  بــه ســه  انســان ها 
ــار  ــا ب ــه آنه ــوع اول: کســانی هســتند ک ن
ــدن رحمــت از  ــد. باری ــردوش ندارن ــاه ب گن
آغــاز رمضــان بــرای آنهــا شــروع می شــود.
ــان  ــه گناه ــتند ک ــانی هس ــوع دوم: کس ن
کمتــری دارنــد. روزه گرفتــن یــک قســمت 
از رمضــان باعــث بخشــودگی گناهــان 

می شــود.
نــوع ســوم: کســانی  هســتند کــه گناهــان 
ــن  ــبب روزه گرفت ــه س ــد. ب ــتری دارن بيش
ــزده  ــاه رمضــان، م قســمت بيشــتری از م
ــا داده شــده  ــه آنه ــش دوزخ ب نجــات از آت

اســت.
خاصــه اینکــه روزه یکــی از محبوب تریــن 
ــه  ــد اســت. ب ــارگاه خداون ــه ب ــا ب عبادت ه
هميــن جهــت خداونــد فرمــوده اســت 
ــه«)7(  ــزي ب ــا أج ــي و أن ــوم ل ــه »الص ک
ــک را مائکــه  ــاداش هــر عمــل ني کــه پ
می دهنــد، بجــز روزه کــه پــاداش آن را 
ــه  ــرا روزه ب ــم، زی ــا می کن ــن عط ــود م خ

ــاص دارد. ــن اختص م
از برخــی مشــایخ منقــول اســت کــه ایــن 
کلمــه »أجــزي بــه« بــه ایــن معنــا اســت 
کــه خــودم  را در قبــال روزه بــه او می دهــم 
و ظاهــر اســت کــه چيــزی باالتــر از وصال 

محبــوب ممکــن و قابــل تصــور نيســت.
ــه دروازه  ــت ک ــده اس ــث آم ــک حدی در ی

یعنــی  اســت؛  روزه  عبادت هــا  تمــام 
بســبب روزه گرفتــن، قلــب انســان نورانــی 

می شــود.
 وما توفيقي اال باهلل عليه توکلت واليه أنيب

ــــــــــــــــــ

1. الهيثمی ) ت  807( مجمع الزوائد 169/10
2.  ابوهریره:االلبانی)تــت 1420( اخرجــه النســائی) 

)129/4
3.   اخرجــه النســائی )2106( و احمــد )8991( 

ــه . ــظ ل واللف
4.  رواه الطبرانــی، رواتــه ثقــاة اال محمدبــن قيــس 
الیحضــر فيــه جــرح و تعدیــل. کــذا فــی الترغيــب.

ــن حجــر العســقانی)ت  ــره: اب ــی هری 6.  عــن اب
ــزان 59/8 ــان المي 852( لس

7.  ابــن حجــر العســقاني )ت 852(. مجمــوع 
 249/25 الفتتــاوی 
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الحمــدهلل رب العالميــن، الصاةوالســام 
ــه  ــی آل ــد و عل ــه محم ــر خلق ــی خي عل

ــن. ــه اجمعي وصحب
ــی  ــل و انگيزه های ــی از عوام ــان یک رمض
ــی انســانی  ــوان روحــی و درون اســت،که ت
را در زمينه هــای عمــل افزایــش می دهــد. 
مؤمــن بــر ایــن بــاور اســت کــه بــا انجــام 
دادن عبــادت روزه داری، یکــی از دســتورات 
می دهــد.  انجــام  را  الهــی  فرایــض  و 
ــا  ــاه پيروزی ه ــان، م ــاه رمض ــن م همچني
ــوده اســت.  ــای چشــمگيری ب و موفقيت ه
باهمدیگــر نــگاه  مختصــری بــه ایــن 

می اندازیــم. پيروزی هــا 
1( در مــاه رمضــان ســال دوم هـــ .ق. غزوه 
ــه لشــکر  ــی ک ــری رخ داد. در حال ــدر کب ب
اســام ســيصد و ســيزده تــن بودند و ســپاه 
مکــه چندیــن برابــر و مجهزتــر از آنهــا بود، 
ــی  ــاری تعال ــاری ب ــرت و ی ــا نص ــی ب ول
ــد و  ــت دهن ــرکين را شکس ــتند، مش توانس

بــه عــزت و افتخــار اســام بيفزاینــد.
2( فتــح مکه در ســال هشــتم هـــ ق در ماه 
مبــارک رمضــان رخ داد، و ایــن بزرگ تریــن 

فتــح و پيــروزی مســلمانان گردید.
3( یکــی دیگــر از فتوحــات اســام کــه در 
ــود.  ــب« ب ــح »بوی ــاه رمضــان رخ داد فت م
ایــن جنــگ بيــن مســلمانان و مجوســيان 
رخ داد. پادشــاه ایــران بــرای جلوگيــری 
ــده  ــه، فرمان ــن حارث ــی ب ــرفت مثن از پيش
زیــرک مســلمانان لشــکری بــه فرماندهــی 
ــپاه در  ــن دو س ــرد. ای ــال ک ــران، ارس مه
ــی  ــه در نزدیک ــب ک ــام بوی ــه ن ــی ب مکان
کوفــه بــود بــه هــم رســيدند. مثنــی بــرای 

ــا  ــردن داد، ت ــار ک ــتور افط ــلمانان دس مس
در مقابــل دشــمن تــوان رویارویــی داشــته 
باشــند، و ســپاهش را منظــم کــرد و بعــد از 
شــنيدن صــدای اهلل اکبــر هــر دو ســپاه بــه 

ــد. ســوی یکدیگــر هجــوم آوردن
در ابتــدا، جنــگ بــه نفــع مجوســيان بــود. 
تــا اینکــه مثنــی چنــد تــن از جنــگاوران را 
جمــع کــرد تــا از پشــت او را حمایــت کننــد 
ــر  ــه ســينه دشــمن زد. و مهــران ناگزی و ب

فــرار را بــر قــرار ترجيــح داد.
در آن روز تعــداد زیــادی از مجاهدان شــهيد 
شــدند، ولــی نبــرد بویب گــردن مجوســيان 
را شکســت و عــزت و پيشــرفت اســام را 
ــرد در ســال  ــن نب ــل کــرد. ای بيشــتر از قب

ســيزده هجــری اتفــاق افتــاد.
4( فتــح مهوریــه در ســال دویســت و ســی 
ــل  ــود. حاکــم روم، تيوفي  و ســه هـــ . ق. ب
بــن ميکائيــل به ســرزمين اســامی چشــم 
طمــع دوخــت. و بعــد از اینکــه بــا خبر شــد 
ــات  ــرای فتوح ــام ب ــپاه اس ــۀ س ــه هم ک
بــه آذربایجــان رفته انــد، ســپاهی صــد 
هــزار نفــری تشــکيل داد و تــا قلعــه زبطــرة 
ــودکان و ســالمندان را  ــرد و ک پيشــروی ک
قتــل عــام کــرد و زنــان را اســير کــرد و بــه 
آنهــا هتــک حرمــت نمــود. یکــی از زنــان 
ــدای »وا معتصمــاه« ســر داد و  مســلمان ن
ــد.  ــرا خوان ــيران ف ــاری اس ــه ی ــه را ب خليف
ــه خليفــه رســيد،  ــر ب ــی کــه ایــن خب زمان
ســخت ناراحت شــد و ندای آن زن را لبيک 
گفــت. چنانکــه ســپاه عظيمی تشــکيل داد 
و خــود فرماندهــی آن را برعهــده گرفــت و 
بــه ســمت زبطــرة حرکــت کــرد. وقتــی بــه 

آنجــا رســيد کافــران از آنجــا رفتــه بودنــد. 
ولــی خليفــه بيــکار ننشســت و بــرای انتقام 
ــن دژ رومی هــا  ــن و محکم تری ــه بزرگتری ب
حملــه کــرد و بعــد از محاصــره، آن را فتــح 
کــرد. روز فتــح آن، روز جمعــه ششــم 

رمضــان بــود.
ــصد و  ــال شش ــورة در س ــگ المنص 5( جن
ــگ  ــن جن ــود. ای ــت هـــ ق ب ــل و هف چه
عليــه صليبی هــا بــه وقــوع پيوســت. 
لویــس نهــم، پادشــاه فرانســه لشــکر 
یکصــد هــزار نفــری بــا بهترین تشــکيات 
آن زمــان آمــاده کــرد و در صــدد حملــه بــه 
مصــر شــد. لویــس نهــم بــرای فشــار بــر 
حکومــت اســامی بــا مغول هــا هماهنــگ 
شــد. وی بــه پيشــروی خــود ادامــه داد تــا 
ــره  ــاط چي ــر دمي ــال 1349.م ب ــه در س ک
گشــت و ســپس بــه ســمت منصــوره 
ــر  ــای صغي ــران دری ــرد و در ک ــت ک حرک
جنگــی ســخت در گرفــت. فرماندهــی 
ســپاهيان بــر عهــده فخرالدیــن بــن شــيخ 
ــا اســارت  ــود. جنــگ ب االســام جوینــی ب
ده هــا هــزار صليبــی وکشــته شــدن ده هزار 
ــه  ــم ب ــس نه ــارت لوی ــا و اس ــن از آن ه ت

ــان رســيد. ــه پای نفــع مســلمانان ب
ــوارد فقــط گوشــه ای از فتوحــات و  ــن م ای
ــاه  ــامی در م ــت اس ــای حکوم پيروزی ه

ــود. ــارک رمضــان ب مب
انشــاءاهلل در رمضان هــای دیگــر شــاهد 
ــمگير  ــات چش ــلمانان و فتوح ــداری مس بي

آنهــا باشــيم.

رمضان ماه فتح و پیروزی
طالب العلم محمد عارف قادریور
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در آســتانه مــاه مبــارک رمضــان قــرار داریــم و 
ــرای اســتقبال از  هــر شــخص بایــد خــود را ب
ایــن مــاه پرشــکوه، ماهــی کــه زنگ هــای دل 
را از وجــود انســان بــه وســيلۀ دعــا و نيایــش 

ــد. ــاده کن ســيقل می دهــد آم
ــرآن در آن  ــه ق ــت ک ــی اس ــان ماه ــن هم ای
نــازل شــده اســت، ماهــی کــه همــه مهمــان 
ــم  ــان و رحي ــان ذات رحم ــتيم و ميزبان م هس

اســت .
دعا در وقت افطار

 ســيدنا عمــر فــاروق رضــی اهلل عنــه از 
آنحضــرت صلــی اهلل عليــه و ســلم نقــل 
ــدا  ــاه رمضــان خ ــه در م ــد: »کســی ک می کن
را یــاد کنــد، آمرزیــده می شــود و کســی 
ــراد  ــد نام ــاه از خــدا ســوال کن ــن م کــه در ای

برنمی گــردد.«
ــت و طاعــت  ــا مظهــری از مظاهــر عبودی دع
اســت، دعــا کليــد موفقيــت، درمــان افســردگی 
و وســيلۀ نجــات و رهایــی از مشــکات اســت. 
ــراه  ــار هم ــت افط ــه در وق ــش ک ــا و نيای دع
ــی و  ــب، درماندگ ــور قل ــاص و حض ــا اخ ب
فروتنــی باشــد، قطعــاً مــورد لطــف الهــی قــرار 

می گيــرد. 
ــدار  ــان را هش ــه انس ــرآن ک ــات ق ــی از آی یک
ــه  ــن آی ــا، ای ــورد دع ــد در م ــکان می ده و ت

اســت: » َوإَِذا َســأَلََك ِعَبــاِدي َعنِّــي َفإِنِّــي َقِریٌب 
اِع إَِذا َدَعانـِـي َفلَْيْســَتِجيُبوا لِي  ۖ أُِجيــُب َدْعــَوَة الــدَّ

َولُْيْؤِمُنــوا بـِـي لََعلَُّهــْم َیْرُشــُدوَن« )186ســوره بقــره(
»و چــون بندگانــم دربــاره مــن از تــو پرســش 
ــدم  کننــد ]بگــو[ مــن نزدیکــم و چــون بخوان
ــس  ــم، پ ــت می کن ــده را اجاب ــای دعاکنن دع
بــه فرمــان مــن گــردن نهنــد و بــه مــن ایمان 

ــد.« ــد، باشــد کــه راه یابن آورن
ــاد  ــان ی ــات روزه رمض ــان آی ــه در مي ــن آی ای
شــده اســت. چنانکــه در 3 آیــه قبــل و 1 آیــۀ 
بعــد، رمضــان یادآورشــده اســت. فلســفۀ ایــن 
ترغيــب بــه دعــا در ميــان ایــن آیــات را عامه 
ابــن کثيــر این گونــه بيــان می کنــد کــه ایــن 
ــا  ــد از روزه، دع ــه بع ــه اینک ــاره دارد ب ــه اش آی
پذیرفتــه می شــود. بنابرایــن مؤمنيــن تشــویق 
شــده اند کــه بــرای رفــع حاجــات خــود در دنيــا 
ــه  ــی ب ــام خاص ــگام اهتم ــرت در آن هن و آخ
دعــا داشــته باشــند. رســول اهلل صلــی اهلل عليه 
و ســلم فرمودنــد: »للصائــم عنــد فطــره دعــوة 
مســتجابة« )ابــوداوود( »دعــای روزه دار بــه هنــگام 
افطــار پذیرفتــه می شــود.« بدیــن جهــت 
حضــرت عبــداهلل بــن عمــر رضــی اهلل عنــه به 
هنــگام افطــار تمــام افــراد خانــواده خودراجمــع 

ــرد . ــا می ک ــرده دع ک

گریه برهردرد بی درمان دعاست 
چشم گریان چشمۀ لطف خداست

دعا در هنگام سحر
ــن  ــداهلل اب ــت عب ــب« از روای ــاب »ترغي در کت
مســعود رضــی اهلل عنــه نقــل کــرده اســت که 
در هــر شــب مــاه رمضــان یــک منــادی صــدا 
می کنــد کــه ای تــاش کننــدۀ خيــر متوجــه 
شــو و پيشــروی کــن و ای طلــب کننــده شــر 
کوتــاه بيــا و منصــرف شــو. ســپس آن فرشــته 
ــرت  ــه مغف ــت ک ــی هس ــا کس ــد: آی می گوی
بخواهــد تــا آمرزیــده شــود؟ آیــا کســی هســت 
ــه شــود؟  ــه اش پذیرفت ــا توب ــد ت ــه کن کــه توب
آیــا کســی هســت کــه دعــا کنــد تــا دعــای او 
قبــول شــود؟ آیــا کســی هســت ســوال کنــد تا 

ســؤالش پاســخ مثبــت داده شــود؟
سحر در شاخسار بوســـتانی

چه خوش می گفت مرغ نغمه خوانی
بر آور هر چه اندر سينه داری

ســـــرودی ، ناله ئی ، آهی فغانی
)اقبال(

دعــا و نجــوا در هنــگام ســحر باعــث طــراوت 
ــاط در روح و روان  ــث نش ــود، باع ــب می ش قل
می شــود و گویــی هــزاران بــار را از دوش 

انســان می زدایــد.
ــال  ــد متع ــه خداون ــت ک ــده اس ــی آم در روایت

دعا در رمضان
طالب العلم  سعيد حسنی
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ــن عــرش دســتور داده اســت کــه  ــه حاملي ــاه رمضــان ب در م
ــای روزه داران  ــر دعاه ــرده و ب ــرک ک ــود را ت ــای خ عبادت ه

آميــن بگویيــد.
دعا در موقع شب قدر و روز عيد

ــا از  ــی اهلل عنه ــه رض ــه صدیق ــرت عایش ــن حض ام المؤمني
آنحضــرت پرســيدند کــه یــا رســول اهلل! اگــر مــن بدانــم کــه 
شــب قــدر در کــدام شــب اســت، پــس چــه دعایــی بخوانــم؟  
ــم  ــو »الله ــد: بگ ــلم فرمودن ــه و س ــی اهلل علي ــرت صل آنحض

إنــک عفــو تحــب العفــو فاعــف عنــی«
ــب  ــد: در آن ش ــه اهلل می گوی ــوری رحم ــفيان ث ــرت س حض
ــا. ــه دیگــر عبادت ه ــر اســت نســبت ب ــا بهت ــه دع اشــتغال ب
ــه  ــی اهلل علي ــر صل ــه  از پيامب ــی اهلل عن ــس رض ــرت ان حض
ــل  ــدر حضــرت جبرئي ــه در شــب ق ــد ک ــل می کن ــلم نق و س
ــانی  ــرای کس ــد و ب ــه می آی ــی از مائک ــراه جماعت ــه هم ب
کــه ایســتاده یــا نشســته ذکــر اهلل را می کنــد دعــای رحمــت 
ــد  ــد خداون ــرا می رس ــر ف ــد فط ــه روز عي ــد و وقتی ک می کن
ــدگان خــود فخــر  ــادت بن ــر عب ــروی فرشــتگان ب ــال روب متع
ــتگان!  ــه ای فرش ــد ک ــت می کن ــا دریاف ــد و از آنه می فرمای
ــام داده  ــًا انج ــود را کام ــت خ ــه خدم ــزدوری ک ــزای م ج
اســت چيســت؟ آنهــا عــرض می کنــد کــه ای پــروردگار مــا، 
ــگاه  ــود. آن ــل داده ش ــزدش کام ــه م ــت ک ــن اس ــش ای جزای
ارشــاد می فرمایــد کــه ای فرشــتگان! غامــان و کنيــزان مــن 
فریضــۀ مــرا کــه بــه ذمــۀ آنهــا بــود انجــام دادنــد، ســپس )بــه 
ســوی عيــدگاه( بيــرون آمدنــد در حالی کــه بــه دعــا فریادشــان 
بلنــد اســت. قســم بــه عزتــم و قســم بــه جالــم و قســم بــه 
کرمــم و قســم بــه علــو شــأنم و قســم بــه بلنــدی رتبه خــودم، 
مــن دعاهــای آنهــا را قبــول می کنــم. ســپس آنهــا را خطــاب 
کــرده ارشــاد می فرمایــد: برگردیــد، گناهــان شــما را بخشــيده ام 
ــا  ــس آنه ــردده ام. پ ــوض ک ــی ع ــه نيک ــان را ب و بدی های ت
ــه گناهان شــان  ــد ک ــی برمی گردن ــان کيفيت ــا چن ــدگاه ب از عي

معــاف شــده اســت.
ــه   ــث را شــنيده  وجــودش ب ــن حدی حتمــاً هــر کــس کــه ای
لــرزه افتــاده، چــرا کــه خداونــد چنــد بــار بــه عــزت و شــأنش 

ــد. ــول می کن ــا را قب ــه دعاه ــرده ک ــاد ک قســم ی
بيایيــم و بــا تضــرع و زاری بــه کثــرت در هنــگام افطار و ســحر 
و شــب قــدر و روز عيــد دعــا کنيــم تــا تمــام انســانيت از دعای 

مــا مــورد لطــف اللهــی قــرار بگيرند.
دالبسوز که سوز تو کارها بکند

 دعای نيمه شبی دفع صدبا بکند

منابع:
معارف القرآن

فضائل رمضان از حضزت شيخ الحدیث موالنا محمد زکریا رحمه اهلل                                                           
                

آیا می دانید؟
طالب العلم متين پرویزی نيا

آيا می دانيد روزه از نظر طبی چه فوائدی دارد؟
1ـ روزه درمانی برای بيماری های گوارشی )زخم معده( مفيد می باشد.

2ـ روزه در مانی برای بيماری های تنفسی )تنگی نای( است.
3ـ روزه درمان التهاب های مختلف است.

4ـ درمان بيماری های پوستی است.
5ـ  درمان ميگرن )سر درد( است.

ــت، فشــار خــون،  6ـ در درمــان بيماری هــای دســتگاه گــردش خــون )دیاب
کلســترول( مفيــد اســت. 

7ـ درمان بيماری ننرس)ورم مفاصل( است.
8ـ درمان اضافه وزن وچاقی است.

9ـ در مان بيماری سرطان است.
10ـ درمان بيماری چشم است.

11ـ درمان بيماری های کبد است.
12ـ درمان التهاب های مجرای کيسه صفراست.

13ـ محافظ سطح و ميزان هوش است.
14ـ باعث افزایش سيستم ایمنی بدن است.

15ـ باعث رهایی از سم ها.
16ـ باعث تجدید و باز سازی سلول های بدن است.

17ـ درمان بيماری های عصبی است.

عطر مشیم رمضان می رسد

عطر و شميم رمضان می رسد            ماه تراویح و اذان می رسد     
صوِت بال و نغمۀ دلنــــواز              از دل هر پير و جوان می رسد     

اسارت و بندگی هوس، بَس               بندگی خالق جان می رسد 
    ***

قدر بدان ماه عزیز و ميمون             سریع تر از باِد وزان می رود
کودکی و جوانی و عــمر ما             روان روان سير کنان می رود
عمل بکن به اصل دین احمد         حرف رفيق و مردمان می رود
قدر بدان ماه عزیز و ميمون             چه دانی و ندانی آن می رود

ميان اشک و توبه و ندامــت             از همه کن یادی که جان می رود
قدر بدان یار ذکی و عاقل              قدر بدان ، قدر بدان می رود
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ــه  ــاه رمضــان و روزه ب ــن از م ســخن گفت
عنــوان عبــادت و تقــوا و اکرامــی کــه در آن 
اســت، بدیــن معنــی نيســت کــه روزه فواید 
دیگــر و دنيــوی نــدارد، بلکــه فوایــد موجود 
مبهــوت  را  عقل هــا  و  خردهــا  روزه  در 
و شــگفت زده می کنــد؛ زیــرا آفریــدگار 
انســان خــود روزه را بــر وی فــرض نمــوده 
اســت و دســتور خداونــد، برتــر و بزرگ تــر 
از آن اســت کــه آن را تنهــا بــه یــک 
ــذا روزه داری  ــم، ل ــه نمایي ــت، توجي حکم
دارای حکمت هایــی اســت کــه قابــل 

ــت. ــمارش نيس ش
ــه  ــت، بلک ــادت نيس ــک عب ــط ی روزه فق
یــک روش درمانــی و شــفا بــرای بســياری 
ــرای  ــز هســت و روشــی ب از بيماری هــا ني
ــت کل  ــدن و فعالي ــلول های ب ــد س تجدی
بــدن ماســت. برخــی دانشــمندان گفته انــد: 
و  اســت  پيشــگيری ســاالنه  دورۀ  روزه 
پيشــگيری  فراوانــی  بيماری هــای  از 
می کنــد. همچنيــن رســول خــدا صلــی اهلل 
ــد: »الصــوم جنــة« ،  عليــه و ســلم فرمودن

ــه 4108(  ــن ماج ــنن اب ــت.« )س ــپر اس »روزه س
شــارحين در شــرح ایــن حدیــث ایــن نکتــه 

ــد کــه روزه ســپری در  ــز ذکــر کرده ان را ني
مقابــل بيمــاری هاســت.

روزه از بيماری هــای زیــادی کــه قلــب 
و  می شــوند  مبتــا  آن  بــه  رگ هــا  و 
ــتگاه  ــد، دس ــده، روده، کب ــای مع بيماری ه
ادرار و دیگــر دســتگاه های مهم پيشــگيری 
ــم کــه روزه فقــط  ــا نمی گویي ــد. م می نمای
درمــان اســت؛ بلکــه عــاوه بــر آن عامــل 

پيشــگيری اســت.
از جملــه فوایــد مــادی روزه ایــن اســت کــه 
معــده، دســتگاه گــوارش، دســتگاه گــردش 
ــب در رمضــان  ــد و قل ــا، کب خــون، کليه ه
دســتگاه ها  ایــن  می کننــد،  اســتراحت 
هــرگاه از کار بيفتنــد، زندگــی انســان نيــز 
از کار خواهــد افتــاد. همچنيــن روزه ســبب 
دفــع و رفــع ســموم، چربی هــای اضافــه و 

ــود. ــدن می ش ــد از ب ــواد زائ م
تاثير روزه بر دستگاه گوارش:

ــان  ــدن انس ــوارش در ب ــه و گ ــل تغذی عم
ــن  ــود و ای ــام می ش ــه انج ــه مرحل در س
ســه مرحلــه بــا نظــم و هماهنگــی حيــرت 
انگيــزی مســير خــود را طــی نمــوده و بــه 

ــانند. ــام می رس انج

مرحلــۀ اول: مرحلــۀ هضــم غــذا در 
معــده و روده هاســت، ســپس نوبــت جــذب 
ــون  ــه در خ ــدی ک ــه قن ــذا ب ــل غ و تبدی
ــدن  ــه ب ــواد دیگــری ک ــاری اســت و م ج
بــرای بــه دســت آوردن انــرژی و ســاختن 

بافت هــا از آن اســتفاده می کنــد.
ذخيره گــذاری  مرحلــۀ  دوم:  مرحلــۀ 
اســت. انــرژی مــازاد بــر نيــاز بــدن، 
قنــد اضافــی در کبــد و ماهيچه هــا و 
چربی هــای اضافــی در ماهيچه هــا ذخيــره 
می شــوند. پــس مرحلــۀ اول شــامل جــذب 
ــودن  ــره نم ــۀ دوم ذخي ــرف و مرحل و مص

ــت. اس
گشــایش  مرحلــۀ  ســوم:  مرحلــۀ 
و  قنــد  تبدیــل  و  انــرژی  ذخيره هــای 
ــرای  ــرب ب ــيد چ ــز و اس ــه گلوک ــی ب چرب
ــن  ــت. ای ــدن اس ــرژی در ب ــازی ان رهاس
ــه دارای ویژگــی خاصــی اســت کــه  مرحل
ــرد  ــدد، مگــر اینکــه ف ــوع نمی پيون ــه وق ب
بــرای مدتــی از خــوردن خــودداری نمایــد. 
پــس چنانچه فــرد از تنــاول خــوراک دوری 
ــرد.  ــام نمی پذی ــوم انج ــۀ س ــد، مرحل ننمای
دانشــمندان می گوینــد: مقــدار قنــد در 

 اعجاز علمی 
روزه و رمضان

طالب العلم عبدالمعز شيخ جامی
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در هــر  ميلی گــرم  تــا 120  خــون 80 
ــر مکعــب اســت و ایــن مقــدار  ســانتی مت
ــاعت از  ــش س ــد از ش ــون بع ــد در خ قن
روزه کاهــش می یابــد. در ایــن هنــگام 
یکــی از روندهــای شــگفت انگيــز در بــدن 
ــز  ــزی در مغ ــد: مرک ــی می یاب انســان تجل
ــه  ــریعی را ب ــای س ــه پيام ه ــود دارد ک وج
ــز می رســاند و از آن کمــک  غــدد درون ری
می خواهــد، غــدۀ فــوق کليــوی هورمونــی 
ــود در  ــرژی موج ــه ان ــوده ک ــراوش نم را ت
ماهيچه هــا وکبــد را بــه قنــد تبدیــل کنــد، 
ــراوش  ــق ت ــز از طری ــد ني ــدۀ تيروئي و غ
هورمــون، قنــد ذخيــره شــده در عضــات 
و کبــد را تحریــک نمــوده تــا رهــا گشــته 
و بــه مصــرف برســد؛ بــدن انســان چــون 
ذخيره هــای قنــد ماهيچه هــا و کبــد را بــه 
ــره  ــای ذخي ــه چربی ه ــاند، ب ــرف رس مص
ــز از  ــا را ني ــی آورد و آنه ــز روی م ــده ني ش
ــد. ــرژی آن را آزاد می نمای ــرده و ان ــن ب بي

تحقيقــات علمــی بــر ازدیــاد ســوختن 
چربی هــای  مصــرف  و  چربی هــا 
بــر  شــده  رســوب  نقــاط  در  متراکــم 
ــد  ــاعت های روزه تاکي ــول س ــدن در ط ب
می ورزنــد. پروفســور »الکســی ســوفورین« 
می گوید:»جســم بــه هنــگام روزه بــه جــای 
غــذا از مــواد باقــی مانــده در بــدن اســتفاده 
ــد و  ــرف می نمای ــا را مص ــد و آن ه می کن
بدیــن وســيله مــواد کثيــف و عفونــی کــه 
در جســم اســت و ریشــه و منشــأ بيماری از 

ــی رود.« ــن م ــت، از بي آن اس
تاثير ديگر روزه بر معده وروده:

ــلول  ــا س ــده وروده ميليارده ــوارۀ مع در دی
وجــود دارنــد کــه وظيفــۀ هضــم و جــذب 
ــار غــذا  غــذا را بــر عهــده دارنــد. در هــر ب
ــن  ــا ای ــی ب ــواد غذای ــاس م ــوردن و تم خ
ایــن  از  ميليــون  ميليون هــا  ســلول ها 
ــوند  ــدا می ش ــان ج ــدن انس ــلول ها از ب س
ــس از  ــده پ ــت روده و مع ــن عل ــه ای و ب
ــتراحت و  ــه اس ــاز ب ــداوم ني یکســال کار م
ــود  ــلول های خ ــم س ــرای ترمي ــی ب زمان
دارنــد. ایــن یــک مــاه روزه باعــث می شــود 

کــه دیــوارۀ معــده و روده ترميــم بشــوند و 
از زخــم معــده جلوگيــری بشــود و وزن بــه 

ــد. ــادل برس تع
فایــدۀ دیگــر روزه، گرســنگی اســت. امــام 
ــن«  ــوم الدی ــاء عل ــاب »احي ــی در کت غزال
ــنگی آورده  ــل گرس ــی در فضای ــاب بزرگ ب
اســت و می فرمایــد: »تمــام خيرهــا در 
ــه اســت و در کــم  ــن گرســنگی نهفت خزائ
ــن  ــدن اســت.« همچني خــوری صحــت ب
از یکــی از طبيبــان نقــل شــده اســت کــه 
ــت  ــن اس ــر درد ای ــن دارو و دوای ه بهتری
ــذا  ــود، غ ــدا نش ــتها پي ــوب اش ــا خ ــه: ت ک
ــی اســت،  ــه اشــتها باق ــوز ک نخــورد و هن
از غــذا دســت بکشــد. هــدف از گرســنگی، 
ــور  ــه منظ ــت؛ بلک ــدید نيس ــنگی ش گرس
ميانــه روی در خــوردن و آشــاميدن اســت؛ 
زیــرا پرخــوری و ریختــن غذایــی بــر غذایی 
دیگــر و افزایــش وعده هــای غذایــی ذکاوت 
را از بيــن می بــرد و انســان را بــه کســالت 
و سســتی و عفونــت قلــب و عــروق مبتــا 
ــن  ــان بهتری ــاه رمض ــس م ــد. پ می گردان
ــن  ــن کار و همچني ــرای انجــام ای ــان ب زم
عــادت دادن خــود بــرای انجــام آن در تمــام 

طــول ســال اســت.
تاثير روزه بر كبد:

می خوریــم،  مــا  کــه  چيــزی  هــر 
بــا  یــا  می کنيــم  تنفــس  می نوشــيم، 
ــه  ــرانجام ب ــد س ــاس می یاب ــتمان تم پوس
کبدمــان می رســد.کبد تصفيــه خانــه و 
پاالیشــگاه بــدن اســت.کبد خــون را تصفيه 
ــر و  ــای مض ــموم و چربی ه ــد و س می کن
مــواد زائــد را بــه خــود جــذب کرده، ســپس 
آنهــا را بــه مــواد بی ضــرر تبدیــل نمــوده و 
ــی کــه ســموم و  ــد. امــا زمان دفــع می نمای
ــادر  ــد ق ــود کب ــاد ش ــدن زی ــا در ب چربی ه
ــه دفــع تمــام آنهــا نيســت و مقــداری از  ب
آن در کبــد ذخيــره می شــود و شــخص 
اصطاحــاً مبتــا بــه کبــد چــرب می شــود. 
امــا روزه بهتریــن راه بــرای برطــرف کــردن 
ــد:  ــکان می گوین ــت. پزش ــرب اس ــد چ کب
قنــد کبــد در هنــگام روزه تجزیــه شــده و 

بــا تجزیــۀ ایــن ذخيــره، کبــد تجدیــد نيــرو 
می نمایــد. نخــوردن غــذا و مایعــات در 
طــول روز بــه منزلــۀ وارد نشــدن چربی هــا 
ــدن می باشــد، در  ــه ب و ســموم بيشــتری ب
ــع  ــرف دف ــود را ص ــت خ ــد وق ــه کب نتيج
چربی هــای ذخيــره شــده در قبــل می کنــد 
دکتــر  می کنــد.  پاکســازی  را  خــود  و 
محمدرضــا زالــی رئيــس مرکــز تحقيقــات 
ــوم پزشــکی  ــد دانشــگاه عل ــوارش و کب گ
شــهيد بهشــتی روزه داری را بــرای بيمــاران 
مبتــا بــه کبــد چــرب مفيــد مــی دانــد و 
مــی گویــد:»روزه داری بــرای بيمــاران مبتا 
بــه کبــد چــرب مفيــد اســت و هميشــه بــه 
ایــن افــراد توصيــه می شــود رژیــم بگيرنــد 
ــس روزه داری  ــد. پ و وزن خــود را کــم کنن
راه مناســبی بــرای ایــن کار اســت و منعــی 

ــدارد.« ن
ــی را  ــب دقيق ــی مطل ــق علم ــن تحقي ای
دنبــال می کنــد، از جملــه اینکــه روزه 
عبــادت و تقــرب بــه خداونــد و ارتبــاط بــا 
ــا  ــد ت ــت می نمای اوســت. روزه اراده را تقوی
ــاس  ــود را احس ــری خ ــف بش ــان ضع انس
ــش  ــی نق ــق علم ــن تحقي ــس ای ــد. پ کن
ــرب باشــد  ــادت و تق ــه عب ــه روزه را ک اولي
مخــدوش نمی نمایــد؛ زیــرا روزه از طرفــی 
ــدی  ــاط و نيازمن ــرب و ارتب ــادت و تق عب
ــتی و  ــر آن دارای تندرس ــاوه ب ــت و ع اس
ــون  ــز می باشــد. دســتور و قان ســامتی ني
الهــی مبــارک اســت؛ درون را پــاک نمــوده، 
ــز  ــرون را ني ــد و ب ــور می گردان ــب را من قل
ــر  ــوا خي ــد. »و أن تصوم ــی ده ــش م آرام

ــرة184(  ــون« )بق ــم تعلم ــم إن کنت لک
ــر اســت،  ــرای شــما بهت »و روزه گرفتــن ب

اگــر مــی دانســتيد.«
ـــــــــــــ

منابع:
ــب  ــان/د م رات ــدن انس ــد در ب ــگفتی های خداون ش

بلسی لنا ا
اعجاز علمی قرآن کریم/عبدالرئوف مخلص

قرآن کتاب خدا/عبدالواحد فقيری
IRIBخبرگزاری صدا وسيما
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و  ســلف  ســيرت  بــه  کــه  هنگامــی 
می نگریــم،  خــود  صالــح  گذشــتگان 
ــت  ــای موفقي ــه یکــی از راه ه ــم ک درميابي
ایــن بــود کــه بــه فرصت هــا  آنــان 
توجــه خاصــی داشــتند و از کنارشــان 
ــه  ــی ک ــتند. فرصت های ــت نمی گذش راح
شــاید کم تــر کســی ارزش و قــدر آن را 
کف مــان  از  کــه  فرصت هایــی  بدانــد. 
ــت  ــرار نيس ــگاه ق ــی رود و هيچ ــرون م بي
ــه  ــا ارزشــی ک ــردد. لحظــات ب دیگــر بازگ
ــان کــرد  ــا قيمــت بي ــرای آنه ــوان ب نمی ت
ــه قــدر  و چقــدر اشــتباه اســت اگــر اینگون
و ارزش وقــت را تعبيــر کنيــم کــه »وقــت 
طاســت!« چــرا کــه وقــت، باارزش تریــن 
ــال در  ــد متع ــه خداون ســرمایه ای اســت ک
اختيارمــان می گــذارد و هنگامــی کــه 
ــوان  ــه هيــچ عن صــرف می شــود، دیگــر ب
ــم  ــم دســت یابي ــه آن نمی تواني ــچ گاه ب هي
ــم؛  ــران کني ــم آن را جب ــز نمی تواني و هرگ
برخــاف هرســرمایه دیگــری مثــل طــا، 
پــول و هــر چيــز دیگــری از ایــن قبيــل که 
اگــر از دستشــان بدهيــم، امــکان دارد باری 
دیگــر بدســت آوریــم و جبــران پذیراســت 

ــد. ــوار باش ــخت و دش ــه س ــد ک هرچن
امــا یــک ســوال کــه شــاید ذهــن خيلی هــا 

را بــه خــود مشــغول کرده باشــد:
چگونــه می تــوان بــرای طاعــات و عبــادات 
ــدن  ــش از آم ــان پي ــارک رمض ــاه مب در م
ــه ای  ــت، به گون ــی گرف ــارک آمادگ ــاه مب م
کــه تــا پایــان رمضــان و یــا بــرای هميشــه  
ــال  ــر آن اعم ــر، ب ــان عم ــا پای ــی ت حت
اســتقامت کنيــم، بــدون ایــن کــه سســت 

ــف شــویم؟! و ضعي
بــرای هــر مســلمانی واضــح اســت کــه ماه 
مبــارک رمضــان از چــه جایــگاه خــاص و 

ویــژه ای برخورداراســت و چقــدر ایــن مــاه 
ــز  ــوب و عزی ــال محب ــد متع ــزد خداون در ن

اســت. 
آمادگــی گرفتــن بــرای مــاه مبــارک 
»رمضــان« را بــه طــور مختصــر می تــوان 

ــون: ــت همچ ــواردی دانس ــامل م ش
1- يــادآوری فضائــل رمضــان: 
همــواره فضائــل و بــرکات آن را مــرور 
ــل  ــن فضائ ــه ای ــم. از جمل ــره کني و مذاک
می تــوان بــه حدیثــی کــه امــام بخــاری و 
ــاره کرد.  ــد، اش ــت کرده ان ــلم آن را روای مس
ــره  ــرت ابوهری ــد: ازحض ــان می فرماین ایش
ــه  ــت شــده اســت ک ــه روای رضــی اهلل عن
ــه و  ــی اهلل علي ــد: رســول خــدا صل فرمودن
ــّز  ــال اهلل ـ ع ــد: »ق ــاد فرمودن ــلم ارش س
وّجــلـ  :کل عمــل ابــن آدم لــه، إاّل الصيــام 
فإنــه لــي، وأنــا أجــزي بــه، والصيــام جنــة. 
ــث  ــم  فایرف ــوم صــوم أحدک ــإذا کان ی ف
ــد، أو  ــابه أح ــإن س ــخب. ف ــذ، فایس یومئ
ــذي  ــم. وال ــرؤ صائ ــی ام ــل: إن ــه، فليق قاتل
نفــس محمــد بيــده؛ لخلــوف فــم الصائــم 
أطيــب عنــد اهلل من ریــح المســک. للصائم 
فرحتــان یفرحهمــا: إذا أفطــر فــرح بفطــره، 
وإذا لقــي ربّــه فــرح بصومه«.»خداونــد 
متعــال فرمودنــد: هرعمــل فرزنــد آدم برای 
اوســت مگــر روزه کــه آن بــرای مــن اســت 
ــاداش  ــه او پ ــش ب ــودم در مقابل ــن خ و م
پــس  اســت؛  ســپری  روزه  می دهــم. 
هنگامــی کــه روزی بــود کــه یکــی از شــما 
ــچ  ــه هي ــگام )ب ــس آن هن ــت، پ روزه داش
عنــوان( کام زشــت و ناپســند نگویــد، 
ــر  ــد و اگ ــو نکن ــو مگ ــه و بگ و مخاصم
شــخصی او را دشــنام داد یــا بــا او جنگيــد، 
ــتم.  ــن روزه دارهس ــد: م ــد بگوی ــس بای پ
ــه  ــد ب ــان محم ــه ج ــی ک ــه ذات ــم ب قس

ــان  ــوی ده ــه ب ــه ک ــت؛ البت ــت اوس دس
ــک  ــوی مش ــد از ب ــزد خداون روزه دار در ن
ــرای شــخص  ــم( پســندیده تر اســت. ب )ه
ــه  ــی ک ــادمانی اســت: هنگام روزه دار دو ش
ــادمان  ــارش ش ــا افط ــد ب روزه اش را بازکن
ــروردگارش  ــه پ ــی ک ــردد، و هنگام می گ
ــره ی(  ــاداش و ثم ــا )پ ــد ب ــات نمای را ماق

روزه اش خوشــحال می شــود.«
همچنيــن فضائــل عظيــم شــب قــدر 
ــل  ــان داخ ــارک رمض ــاه مب ــل م در فضائ
می شــود. از بزرگتریــن فضائــل ایــن شــب، 
ــرآن از  ــر ق ــه تعبي ــه ب ــت ک ــادت اس عب
عبــادت هــزاران مــاه هــم بهتــر و افضــل  
اســت؛ آنجــا کــه قــرآن می فرمایــد: »ليلــة 

ــدر/3( ــف شــهر« )ق ــن أل ــر م ــدر خي الق
ــارک  ــاه مب ــه م ــی ک ــن فضائل از بزرگتری
ــن  ــد، ای ــه آن افتخــار می کن »رمضــان« ب
ــأن  ــم الش ــاه عظي ــن م ــه در ای ــت ک اس
ــر  ــمانی ب ــاب آس ــن کت ــن و برتری بهتری
بهتریــن و برتریــن پيامبــر الهــی صلــی اهلل 
عليــه و ســلم نــازل شــده اســت. آنــگاه کــه 
ــی آن  ــر و بزرگ ــان فخ ــرای بي ــد ب خداون
ــزل  ــذی أن ــهر رمضــان ال ــد: »ش می فرمای
فيــه القــرآن« )بقــره/185( »مــاه رمضــان اســت 

ــد.« ــازل ش ــرآن ن ــه در آن ق ک
ازحضــرت »واثلــة بــن أســقع« رضــی 
ــدا  ــول خ ــه رس ــده ک ــت ش ــه روای اهلل عن
صلــی اهلل عليــه و ســلم فرمودنــد: »أنزلــت 
صحــف إبراهيــم  فــي أول ليلــة مــن 
ــن  ــّت مضي ــوراة لس ــت الت ــان، وأنزل رمض
ــرة  ــاث عش ــل لث ــان، واألنجي ــن رمض م
خلــت مــن رمضــان، وأنــزل الفرقــان ألربع 
ــد  ــان.« )رواه أحم ــن رمض ــت م ــرین خل وعش
وغيــره( »صحيفه هــای حضــرت ابراهيــم 

ــان  ــارک رمض ــاه مب ــب از م ــن ش در اولي

رمضان، رمزمان با رمحان
طالب العلم  اميرحمزه اطلسی
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نــازل شــد، و کتــاب تــورات )حضــرت 
ــت( در  ــن یهودی ــدس دی موســی،کتاب مق
ششــمين شــب مــاه رمضــان نــازل گشــته، 
ــی،کتاب  ــرت عيس ــل )حض ــاب انجي و کت
ــن مســيحيت( در ســيزدهمين  ــدس دی مق
شــب مــاه مبــارک رمضــان نــازل شــده، و 
قــرآن مجيــد در بيســت و چهارميــن شــب 
مــاه مبــارک رمضــان نــازل شــده اســت.«

2- توبــۀ نصــوح صادقانه: اســتجابت 
کــردن نــدای الهــی: »یاأیهــا الذیــن آمنــوا 
توبــوا إلــی اهلل توبــة نصوحــا عســی ربّکــم 
أن یکفــر عنکــم ســيئاتکم ویدخلکم جنات 
تجــري مــن تحتهــا األنهــار« )تحریــم/8( »ای 
مؤمنــان! بــه درگاه خــدا برگردیــد و توبــه ی 
ــان  ــاید پروردگارت ــد، ش ــه ای بکني خالصان
گناهانتــان را بزدایــد، و شــما را بــه باغ هــای 
بهشــتی داخــل گرداند کــه از زیــر )کاخ ها و 
درختــان( آن رودبارهــا روان اســت.« زمانــی 
توبــه، نصــوح می باشــد کــه شــخص 
ــاه و  ــه، گن ــس از توب ــه پ ــه کار بافاصل توب
اســباب گنــاه را از خــود دورکنــد و نســبت 
بــه آنچــه کــه انجــام داده پشــيمان باشــد 
و بــا خــود عــزم کنــد کــه هيچــگاه دیگــر 
ــردم  ــی از م ــر حق ــرود و اگ ــاه ن ــراغ گن س
برگردنــش باشــد، آنــرا بــه صاحب حــق اداء 
کنــد. پــس آن شــخص بــا مراقبــت کــردن 
خــود و اعمالــش از توبــه اش حفاظــت کنــد. 
هــرگاه مرتکــب معصيــت و گناهــی شــود، 
بافاصلــه نســبت بــه توبــه اقدام کنــد و در 
ــه رحمت هــای  ــی کــه چشــمانش را ب حال
ــرعت  ــه س ــوی او ب ــه س ــه ب ــی دوخت اله
بازگــردد. گویــا چشــمانش را بــه این حدیث 
پيامبــر صلــی اهلل عليــه و ســلم دوختــه کــه 
ــده  ــد: »إن اهلل عّزوجــّل یبســط ی می فرمای
بالليــل ليتــوب مســيء النهــار، و یبســط یده 
بالنهــار ليتــوب مســيء اليــل، حتــی تطلــع 
ــک  ــدون ش ــا«. »ب ــن مغربه ــمس م الش
ــد متعــال دســت )باکيــف( خــود را  خداون
در شــب گشــوده تــا گنهــکار روز بــه ســوی 
او توبــه کنــد )و توبــه ی او را بپذیــرد و او را 
در آغــوش رحمتــش قــرار دهــد(، و در روز 
دســت )بــا کيــف( خــود را بــاز می گردانــد 
تــا گنهــکار شــب بــه ســوی او توبــه کنــد 

ــوش  ــرد و او را در آغ ــه ی او را  بپذی )و توب
رحمتــش قــرار دهــد(، )ایــن رونــد همــواره 
ــيد از  ــه خورش ــی ک ــا زمان ــه دارد( ت ادام
ســمتی کــه غــروب می کنــد، طلــوع کنــد.

ــی روز قيامت(« )یعن
چقــدر ایــن صحنــه زیباســت کــه همــواره 
در مقابــل خــود متّصــور داشــته باشــيم کــه 
ــویم  ــت می ش ــف و سس ــان ضعي ــر زم ه
ــی  ــا خطای ــاه ی ــه گن ــی ک ــا آن هنگام و ی
ــن  ــر ای ــی ب ــرمی زند، روش اله ــا س از م
اســت کــه مــا را بــرای شــتافتن و ســرعت 
گرفتــن بــه ســوی توبــه تشــویق می کنــد؛ 
چــرا کــه خداونــد متعــال می فرماینــد: 
ــی  ــرفوا عل ــن أس ــادي الذی ــا عب ــل ی »ق
أنفســهم التقنطــوا مــن رحمــة اهلل إن 
ــه هــو الغفــور  اهلل یغفــر الذنــوب جميعــا إن
بــه  خــدا  قــول  »)از  )زمــر/53(  الرحيــم« 
مردمــان( بگــو: ای بندگانــم! ای آنــان کــه 
ــد! از  ــم کرده ای ــاده روی ه ــی زی در معاص
ــد  ــوس و ناامي ــدا مأی لطــف و مرحمــت خ
ــان  ــه ی گناه ــد هم ــا خداون ــد. قطع نگردی
ــرزگار  ــيار آم ــه او بس ــرا ک ــرزد. چ را می آم
و بس مهربــان اســت.« و اوســت کــه 
می فرمایــد: »ومــن یعمــل ســوءا أو یظلــم 
ــورا  ــد اهلل غف ــتغفر اهلل یج ــّم یس ــه ث نفس
ــدی  رحيمــا« )نســاء/110( »هرکســی کــه کارب
ــود  ــی( برخ ــکاب معاص ــا ارت ــا )ب ــد ی بکن
ســتم کنــد، ســپس )دســت دعــاء بســوی 
خــدا بــردارد و( از خــدا آمــرزش بطلبــد، خدا 
را آمرزنــده ی )گناهــان خویــش و( مهربــان 

ــت.« ــد یاف ــود( خواه ــق خ )درح
ــا  ــان ب ــرای رمض ــی ب 3- آمادگ
روزه ی شــعبان: بــرای اینکــه بــدن بــا 
برنامــۀ روزه گرفتــن عــادت کنــد و به نوعی 
تمرینــی باشــد تــا در رمضــان روزه گرفتــن 
ــد  ــخص می توان ــود، ش ــان ش ــش آس برای
ــود  ــتعداد را در خ ــن اس ــعبان ای ــا روزه ش ب
ــرت  ــن حض ــود آورد. از ام المؤمني ــه وج ب
عائشــه رضــی اهلل عنهــا روایــت شــده کــه 
ــول اهلل  ــت رس ــا رأی ــد: »م ــان فرمودن ایش
ــام  ــه و ســلم اســتکمل صي ــی اهلل علي صل
شــهر إال رمضــان، و مــا رأیتــه أکثــر صياما 
منــه فــي شــعبان«. )متفــق عليــه(  »ندیــدم کــه 

پيامبــر خــدا صلــی اهلل عليــه و ســلم ماهی 
را بــه طــور کامــل روزه شــوند بــه جــز مــاه 
مبــارک رمضــان، و ندیــدم کــه ایشــان )از 
ميــان بقيــه ماه هــا( ماهــی را بيشــتر از مــاه 
شــعبان روزه شــوند.« پــس نتيجتــاً کســی 
ــرد،  ــعبان روزه بگي ــم ش ــاه معظ ــه در م ک
ــود  ــان وارد می ش ــاه رمض ــه م ــی ب در حال
ــًا  ــش کام ــن بدن ــرای روزه گرفت ــه ب ک
ــن  ــه در اولي ــی دارد و آن مشــقتی ک آمادگ
ــود  ــاس می ش ــن احس ــای روزه گرفت روزه
از او دور شــده و روزه ی رمضــاِن خــود را 
بــا نشــاط و شــادی خاصــی آغــاز می کنــد. 
ایــن شــخص انــرژی و انگيــزه ی بيشــتری 
دارد.  رمضــان  مــاه  در  عبــادت  بــرای 
مخصوصــاً بــرای قيــام شــب های بابرکــت 
رمضــان آمادگــی بهتــری دارد و از کســالت، 
ــد. ــدا می کن ــات پي ــی نج ــی وتنبل بی حال

4- آمادگــی بــرای رمضــان بــا 
ــرآن: قــرآن  ــاد كــردن تــالوت ق زي
کام پــاک الهــی، برنامــه و دســتور زندگــی 
بشــریت اســت. کتابــی اســت کــه خداونــد 
ــا  ــت ت ــتاده اس ــان فرس ــال برایم ذوالج
ــان  ــا و آخرتم ــی دني ــه وســيلۀ آن زندگان ب
ــاب و  ــا کامي ــم و در دو دني ــت کني را درس
رســتگار گردیم. ضروریســت برای رســيدن 
بــه مقصد نــزول قــرآن، آنــرا در تمــام طول 
ــم  ــان بداني ــراه زندگی م ــار و هم ــال ی س
ــرا اداء نمایــم. یکــی از حقــوق  و حقــوق آن
ــاوت  ــرای ت ــت و ب ــاوت اس ــرآن، ت ق
ــد در تمــام طــول ســال وقتــی خــاص  بای
و ویــژه را اختصــاص دهيــم. )و عــاوه بــر 
آن برنامــه ای صحيــح بــرای تدبــر و تفکــر 
در آیاتــش داشــته باشــيم، چــرا کــه یکــی 
دیگــر از حقــوق قــرآن تفکــر در معانــی آن 
اســت؛ بایــد توجــه داشــت کــه بــرای تفکر 
ــن  ــن ف ــن ای ــاء و متخصصي در آن از علم
کمــک بگيریــم تــا از گمراهــی و کــج روی 
در امــان بمانيــم و از بــرکات وحــی محــروم 

نگردیــم.(
ــت  ــاارزش اس ــيار ب ــی بس ــان فرصت رمض
بــرای اُنس گرفتــن و اســتفاده کــردن از 
قــرآن مجيــد؛ چــرا کــه رمضــان مــاه قرآن 
ــاه  ــال م ــن اعم ــی از مهمتری ــت. یک اس
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مبــارک رمضــان، تــاوت کام اهلل مجيــد 
ــه  ــت ک ــی اس ــود موضوع ــن خ ــت. ای اس
نيــاز بــه آمادگــی و برنامه ریــزی دارد. بــرای 
اینکــه بتوانيــم در طــول ســال نســبت بــه 
تــاوت قــرآن موفــق باشــيم، بایــد در مــاه 
ــدار  ــود پدی ــتعداد را در خ ــن اس رمضــان ای
کنيــم. ایــن طــور نيســت کــه در ماه هــای 
دیگــر ایــن کار نمی شــود؛ بلکــه هــر وقــت 
ــن مهــم امــکان دارد  عــزم و اراده شــود ای
ولــی کار دشــواری اســت و در رمضــان ایــن 

ــود. ــته می ش ــواری برداش دش
ــان از  ــارک رمض ــا ه مب ــه درم ــرای اینک ب
ــاز  ــم، ني ــتفاده کني ــی اس ــه خوب ــرآن ب ق
ــت  ــاه پربرک ــن م ــدن ای ــش از آم دارد پي
روی ایــن موضــوع تــاش کنيــم. پيــش از 
آمــدن مــاه مبــارک رمضــان بــرای تــاوت 
ــه  ــزش برنام ــب های عزی ــا و ش در روزه
ریــزی کنيــم و نــه تنهــا ایــن برنامــه ریزی 
ــد،  ــتوار باش ــم واس ــااراده ای محک ــد ب بای
بلکــه عمــا مقــداری از آن را پيــش از مــاه 
ــف  ــاط ضع ــا نق ــم ت ــام دهي ــارک انج مب
خــود را شناســایی کــرده و در صــدد جبــران 

ــم. آن برآیي
ــد: »کان  ــل« می فرماین ــن کهي ــلمة                                             ب »س
یقــال: شــهر شــعبان، شــهر القــّراء«. »گفته 
ــّراء کام اهلل  ــاه ق ــعبان م ــاه ش ــد م می ش
مجيــد اســت.« چــرا کــه ســلف صالــح بــر 
ــی  ــر آمادگ ــه بخاط ــد ک ــادت بودن ــن ع ای
گرفتــن بــرای مــاه رمضان،تــاوت خــود را 
در مــاه شــعبان زیــاد می کردنــد. »عمروبــن 
ــرا  ــعبان ف ــاه ش ــه م ــی ک ــس« هنگام قي
ــل  ــش را تعطي ــازه و تجارت ــيد مغ می رس
ــاوت  ــرای ت ــًا ب ــود را کام ــرد و خ می ک
ــه  ــا ب ــزرگان م ــود. ب ــارغ می نم ــرآن ف ق
ــد  ــت می دادن ــی اهمي ــرآن خيل ــاوت ق ت

ــم: ــا می کني ــال اکتف ــک مث ــه ی ــه ب ک
حضــرت ســعيد بــن جبيــر رحمــه اهلل 
ــد.  ــم می کردن ــرآن خت ــک ق ــر دو روز ی ه
ــه اهلل  ــی رحم ــر وراق بلخ ــرت ابوبک حض
ــزرع،  ــهر ال ــب ش ــهر رج ــد: »ش می فرماین
وشــهر شــعبان شــهر ســقي الــزرع، وشــهر 
رمضــان شــهرحصاد الــزرع«. »مــاه رجــب 
مــاه کشــت کــردن )اعمــال صالــح( اســت 
و مــاه شــعبان، مــاه آبيــاری )ایــن( کشــت 

اســت و مــاه رمضــان، مــاه برداشــت کردن 
)این(کشــت )اعمــال صالــح( اســت.« و 
همچنيــن ایشــان می فرماینــد: »مثل شــهر 
رجــب مثــل الریــح، و مثــل شــعبان مثــل 
الغيــم، و مثــل رمضــان مثــل المطــر؛ و من 
لــم یــزرع و لــم یغــرس فــي رجــب، و لــم 
یســق في شــعبان، فکيــف تریــد أن یحصد 
فــي رمضــان«. »مثــال مــاه رجــب هماننــد 
بــاد و مثــال شــعبان هماننــد ابــر، و مثــال 
رمضــان مثــل بــاران اســت و هــر کــس در 
مــاه رجــب کشــت نکنــد و چيــزی نــکارد، 
ــد،  ــاری نکن ــرا( آبي ــعبان )آن ــاه ش و در م
چگونــه توقــع دارد کــه در رمضــان )چيــزی 

ــد؟!.« را( برداشــت کن
ــا  ــان ب ــرای رمض ــی ب 5- آمادگ
دعــای توفيــق دريافتــن رمضــان: 
بــرای اینکــه بــه فضائــل رمضــان برســيم 
و از بــرکات آن اســتفاده کنيــم، بایــد پيــش 
از آن بــرای ایــن مهــم دعــاء کنيــم. ســلف 
صالــح مــا شــش مــاه پيــش از آمــدن مــاه 
مبــارک رمضــان، دعــا می کردنــد کــه 
خداونــد ایشــان را بــه مــاه عزیــز رمضــان 
برســاند و شــش مــاه پــس از آن دعــا 
می کردنــد تــا خداونــد اعمــال آنهــا را 

ــد. ــول کن قب
ــاد  ــن موضــوع زی ــه ای ــوط ب دعاهــای مرب

اســت؛
ــت  ــلف روای ــه از س ــی ک ــه دعاهای از جمل
ــم  ــد: »الله ــه می فرمودن شــده این ســت ک
ــان،  ــي رمض ــلّم ل ــان وس ــلّمني رمض س
ــرا  ــا! م ــار اله ــا«. »ب ــي متقب وتســلّمه من
ســالم بــه مــاه مبــارک رمضــان برســان و 
مــاه مبــارک رمضــان را بــرای مــن ســالم 
ــی(  ــوع بای ــت از هرن و ســامت )در عافي
قــرار بــده، و )اعمــال( آنــرا )بالطــف وکــرم 

ــا.« ــول فرم ــن قب خــودت( از م
6- آمادگــی گرفتــن بــا عــزم 
راســخ كــردن بــر اعمــال رمضان: 
بــرای روزه ی روزهــای رمضــان، قيــام 
شــب های آن، تــاوت قــرآن، صدقــه، 
ــی  ــن مهمان ــدن ای ــش از آم ــر و... پي ذک
ــزم و اراده ی  ــد باع ــت، بای ــزرگ و بابرک ب
محکــم و اســتوار بــه اســتقبال آن برویــم. 
ــده  ــلم آم ــح مس ــریف صحي ــاب ش در کت

اســت کــه پيامبــر خــدا صلــی اهلل عليــه و 
ــّل:  ــّز وج ــال اهلل ع ــد: »ق ــلم می فرماین س
ــنة،  ــل حس ــأن یعم ــدي ب ــدث عب إذا تح
ــل،  ــا لم یعم ــنة م ــه حس ــا ل ــا أکتبه فأن
فــإذا عملهــا فأنــا أکتبهــا بعشــر أمثالهــا«. 
»خداونــد متعــال می فرمایــد: هنگامــی کــه 
ــورد انجــام کار  ــا خــود( در م ــن )ب ــده م بن
خوبــی صحبــت کند، پــس من آنــرا برایش 
)بــه عنــوان( یــک نيکــی می نویســم )یعنی 
ــی  ــا زمان ــم( ت ــی ده دســتور نوشــتن را م
کــه )آنــرا( انجــام نــداده اســت؛ و هنگامــی 
ــرا ده  ــرا انجــام دهــد، پــس مــن آن کــه آن

برابــرش می نویســم.«
ــردن  ــه ك ــا مطالع ــی ب 7- آمادگ
احــوال ســلف: یکــی از مؤثرتریــن راه ها 
بــرای اصــاح و تربيــت نفــس، مطالعــه ی 
ــت.  ــح اس ــلف صال ــزرگان و س ــيرت ب س
ــی  ــان یک ــن رمض ــی گرفت ــرای آمادگ ب
از راهکارهایــی کــه معرفــی می شــود، 
ــح  ــزرگان صال ــه ی ب ــه ی زندگينام مطالع
ــی  ــازه  زمان ــن ب ــا در ای ــای آنه و فعاليت ه
اســت. ایــن کار انســان را شــوقمند می کنــد 
تــا همتــی بلنــد گيــرد و همــان فعاليت هــا 
را عملــی کنــد و بــه توفيــق خداونــد پــا در 

ــرار دهــد. ــای آنهــا ق جــای پ
توجــه کنيــم کــه در ایــن برهــه از زمــان، 
مــاه مبــارک رمضــان مهمانــی عظيــم و بــا 
شــکوه الهــی اســت. بيایــم تمام تاشــمان 
ــن  ــزرگ و ای ــاه ب ــن م ــا از ای ــم ت را بکني
ســفرۀ گســترده، دســت خالــی برنگردیــم و 
بتوانيــم ایــن رمضــان را رمــزی گشایشــگر 
بــرای رســيدن بــه خزائــن نامحــدود الهــی 
قــرار دهيــم و تمــام خواســته ها و نيازهــای 
دنيــا و آخرت مــان را بوســيلۀ ایــن دریچــۀ 
ــردد،  ــاز می گ ــه ســویمان ب ــه ب رحمــت ک
بــه بهتریــن شــکل بــرآورده نمایيــم و ایــن 

رمضــان مــا را بــه قــرب الهــی برســاند.
و آیــا از خودمــان پرســيده ایم، چقــدر از ایــن 

فرصت هــا قراراســت بــه مــا داده شــود؟!
ــار آخریــن  حواســمان باشــد، شــاید ایــن ب

فرصــت باشــد!
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ای مســلمانان! مراســِم بســيار بزرگــی فــرا 
رســيده اســت کــه خداونــد در ایــن مراســم 
بندگانــش را اکــرام و اعــزار می کنــد. ایــن 
مراســم، مــاه مبــارک رمضــان اســت. مــاه 

بخشــش و رحمــت الهــی بــر بنــدگان.
ــا  ــده ب ــه بن ــت ک ــی اس ــادت بدن روزه، عب
ــول  ــد در ط ــه درگاه خداون ــرب ب ــت تق ني
ــرب  ــا مغ ــادق ت ــر ص ــرعی از فج روز ش
از کليــه چيزهایــی کــه روزه را باطــل 
ــع  ــد. روزه در واق ــد خــودداری می کن می کن
یــک پاالیــش درونــی اســت کــه نفــس را 
تزکيــه می کنــد، روح را پــاک می کنــد 
ــالم و  ــن را س ــازد، ت ــس را آرام می س و نف
روح را تقویــت می کنــد. روزه ارادۀ انســان را 
اســتوار می ســازد و بــر صبــر و بردبــاری او 
ــن  ــارز روزه ای ــکات ب ــد. یکــی از ن می افزای
اســت کــه انســان بــه فکــر تهــی دســتان 
ــرای  ــد و ب ــنگان می افت ــان و گرس و بينوای

ــد. ــان می کوش ــع نيازش رف
حضــرت ســلمان فارســی رضــی اهلل عنــه 
ــه  ــی اهلل علي ــم صل ــی کری ــرت نب از حض
وســلم نقــل می کنــد کــه فرمودنــد: » مــاه 
مبــارک و عظيمــی نزدیــک اســت کــه در 
ــر  آن شــبی اســت کــه از هــزار ســال بهت
اســت. خداونــد متعــال در ایــن مــاه روزه اش 
را فــرض کــرده و قيــام شــب آنــرا )تراویــح( 
ثــواب قــرار داده اســت. هــر کــس در ایــن 
مــاه بــا انجــام دادن کار نيــک قــرب خــدا 
را حاصــل کنــد، آنچنــان اســت کــه گویــا 

فرضــی را در غيــر رمضــان انجــام داده 
اســت، و هرکــس در ایــن مــاه فــرض را بــه 
جــا آورد، مثــل کســی اســت کــه در غيــر 
رمضــان هفتــاد فــرض را ادا نمــوده اســت، 
ــر،  ــزای صب ــت و ج ــر اس ــاه صب ــن م ای
ــود. در  ــد ب ــه خواه ــل جال بهشــت اهلل ج
ایــن مــاه در رزق مؤمــن اضافــه می شــود، 
هــر کــس کــه روزه داری را افطــار بدهــد، 
ایــن امــر باعــث مغفــرت گناهــان و باعــث 
ــود و  ــد ب ــم خواه ــش جهن آزادی وی از آت
بــه انــدازۀ ثــواب روزه دار بــه ثــواب خواهــد 
رســيد، بــدون اینکــه از ثــواب روزه دار چيزی 
کــم شــود.« صحابــه عــرض کردنــد: 
ــن  ــا ای ــخص از م ــر ش ــول اهلل! ه ــا رس ی
وســعت مالــی را ندارد کــه بتوانــد روزه داری 
را افطــاری بدهــد. پيامبــر اکــرم صلــی اهلل 
ــواب را  ــن ث ــد: »ای ــلم فرمودن ــه و س علي
ــت  ــم مرحم ــخص ه ــه آن ش ــد ب خداون
ــد  ــاری بده ــه روزه داری را افط می فرمایدک
بــا یــک دانــه خرمــا یــا یــک ليــوان آب یــا 
جرعــه ای شــير. ایــن ماهــی اســت کــه اول 
آن رحمــت، وســط آن، مغفــرت و آخــر آن 
آزادی از آتــش جهنــم اســت. هرکس در کار 
خــادم خــود در ایــن مــاه تخفيفــی بدهــد، 
ــد و او را از  ــش را می بخش ــد گناهان خداون
آتــش جهنــم آزاد می فرمایــد. و چهــار چيــز 
را در ایــن مــاه بــه کثــرت انجــام دهيــد: دو 
چيــز کــه بــا آنها پــروردگار خــود را خشــنود 
می کنيــد؛ بــه  کثــرت ذکــر کــردن کلمــه 

ــز  ــه و اســتغفار کــردن اســت و دو چي طيب
ــت اهلل  ــاء و جن ــه لق ــت ک ــن اس ــر ای دیگ
ــه او  ــم ب ــش جهن ــد و از آت را از او بخواهي
ــس روزه داری را آب  ــر ک ــد. و ه ــاه ببری پن
بنوشــاند، خداونــد متعــال در روز قيامــت از 
ــه وی می نوشــاند  حــوض مــن شــربتی  ب
کــه پــس از آن تــا در بهشــت داخــل شــود، 

تشــنه نخواهــد شــد.«
ســلف  صالــح از صحابــه  و تابعيــن بــرای 
ــه  ــم )رمضان(ک ــن موس ــه ای ــيدن  ب رس
برابــر می شــود،  آن چنــد  در  نيکی هــا 
ــش  ــيدند و ش ــار می کش ــه انتظ بی صبران
مــاه پيــش از رمضــان دعــا می کردنــد 
: »پــروردگارا در مــاه رجــب و شــعبان 
یاری مــان فرمــا و مــا را بــه رمضــان 
ــر   ــا بيان گ ــن تاش ه ــۀ ای ــان.« هم برس
آن بــود کــه آنــان بــرای اســتفاده ی بيشــتر 
ــزی و  ــه ری ــان برنام ــای رمض از لحظه ه
ــای  ــام لحظه ه ــا تم ــد ت ــی می کردن آمادگ
رمضــان را در عبادت هــای متنــوع از قبيــل: 
ــه،  ــل، صدق ــام الي ــاوت، قي ــا، ت ــر، دع ذک

ــد. ــرف نماین ــکاف و... ص اعت
ــای  ــه ماه ه ــتند ک ــرادی هس ــا اف ــه بس چ
رمضــان از آن هــا گذشــته، ولــی آنهــا هيــچ 
ــر  ــض غي ــر في ــاه پ ــن م ــتفاده ای از ای اس
از گفتگوهــای ال یعنــی، مشــغوليت های 

ــد.  ــواب، نکردن باطــل و خ

ای مسلمان! رمضان را دریاب
طالب العلم علی اربابی
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هــر فــرد در زندگــی خــود بــه دنبــال ایــن 
اســت کــه هرچــه ســریعتر و راحت تــر بــه 
ــایش  ــی آس ــی یعن ــد زندگ ــدف و مقص ه
ــرادی  ــان اف ــن مي ــد، در ای ــش برس و آرام
هســتند کــه در زندگــی خــود اهــداف کوتــا 
ــی  ــه خوب ــد و ب ــدت دارن ــد م ــدت و بلن م
می دانيــم کــه راه رســيدن بــه اهــداف 
بلنــد مــدت، پيمــودن مســير اهــداف کوتــاه 

مــدت اســت.
انســان مؤمــن خواهــان آســایش دوگيتــی 
ــچ  ــه آن از هي ــيدن ب ــرای رس ــت و ب اس
ــه  ــغ نمــی ورزد. و هميشــه ب کوششــی دری
ماننــد یــک شــکارچی ماهــر و باتجربــه در 
ــت.  ــا اس ــکار فرصت ه ــاده ش ــن و آم کمي
لحظــۀ  رمضــان،  مبــارک  مــاه  واالن، 
حســاس شــکار لحظه هــا فــرا رســيده 
اســت و او هــر ثانيــه را غنيمــت می شــمارد. 
ــت  ــن اس ــر ای ــعی ب ــتار س ــن نوش در ای
ــریعترین  ــن و س ــه 10 راه از نزدیک تری ک
راه هــای رســيدن بــه آســایش آخــرت کــه 
همانــا آزادی از آتــش هولنــاک جهنــم 

ــم.  ــان کني ــت، را بي اس
ــَة  ــَل الَْجنَّ ــاِر َوأُْدِخ ــِن النَّ ــِزَح َع ــْن ُزْح »َفَم
ــاُع  ــا إاِلَّ َمَت نَْي ــاُة الدُّ ــا الَْحَي ــاَز ۗ َوَم ــْد َف َفَق
الُْغــُروِر« کســی کــه از آتــش خــارج شــود و 
بــه بهشــت وارد شــود به رســتگاری دســت 
یافتــه اســت و زندگــی دنيــا کاالی فریــب 

ــش نيســت. ــده ای بي دهن

1ـ اخالص
وســلم  عليــه  اهلل  صلــی  اهلل  رســول 
می فرماینــد: »إنمــا االعمــال بالنيــات« 
یعنــی ميــزان ســنجش اعمــال نيــت افــراد 
اســت، لــذا هــر فــرد در زندگــی خــود ابتــدا 
بایــد نيــت خــود را اصــاح کنــد و خالــص 
بــرای خــدا بگردانــد. پيامبــر اســام صلــی 
ــی  ــن یواف ــد: »ل ــلم فرمودن ــه وس هلل علي
ــه اال اهلل  ــول: ال ال ــة یق ــوم القيام ــد ی عب
یبتغــی وجــه اهلل إال حــرم اهلل عليــه النــار« 
)رواه بخــاری( از بارزتریــن عامات اخاص 
ایــن اســت کــه در انجــام طاعــات و عبادات 
ــاس  ــی را احس ــر زندگ ــاط و س ــود نش خ
می کنــد و دوســت نــدارد کســی از اعمــال 
ــه  ــون رحم ــردد. از حضــرت ذوالن او آگاه گ
اهلل پرســيدند: چــه وقــت انســان در گــروه 
ــی  ــود: زمان ــرد؟ فرم ــرار می گي ــالکين ق س
کــه تمــام تــوان خــود را در اطاعــت از 
خداونــد خــرج کنــد و از خداونــد ســقوط و 
تنــزل مقــام خــود در نــزد خــود را بخواهــد.

2ـ روزه داری
ــارک  ــاه مب ــه مســتحضرید م همانطــور ک
ــرکات،  ــرات و ب ــزول خي ــاه ن ــان م رمض
ــن  ــت. در ای ــی اس ــرت اله ــت و مغف رحم
ــارک دروازه هــای بهشــت گشــوده  مــاه مب
ــم   ــيده و جهن ــر کش ــه زنجي ــياطين ب و ش
بســته می شــود و بنــا بــر فرمــوده  رســول 
اهلل صلــی اهلل عليــه وســلم :» إن هلل تعالــی 
ــة رمضــان و إن  ــوم وليل ــاء فــی کل ی عتق

ــة دعــوة  ــوم و ليل ــکل مســلم فــی کل ی ل
مســتجابة« )رواه احمــد( خداونــد در وقــت افطــار 
گروهــی را از آتــش جهنــم نجــات می دهــد 
و دعایــی را قبــول می کنــد. در روایــت 
دیگــر از ایشــان نقــل شــده کــه فرمودنــد: 
ــن  ــد م ــا العب ــتجن به ــة یس ــوم جن »الص
النــار«. روزه ســپری اســت کــه بنــده بــا آن 

ــد. ــت می کن ــم حفاظ ــود را از جهن خ
3ـ دريافت تكبير تحريمه

نمــاز یکــی از اصــول و ارکان  مهــم دیــن 
اســام اســت و در بســياری از آیــات و 
احادیــث بــر پایبنــدی بــه آن تاکيــد شــده 
ــه و  ــی اهلل علي ــدا صل ــول خ ــت. رس اس
ســلم فرمودنــد: هــر کس چهــل شــبانه روز 
طــوری نمــاز بخوانــد کــه تکبيــر تحریمــه 
ــۀ  ــت نام ــد برائ ــود، خداون ــوت نش از او ف
آزدای از صــف منافقــان و آتــش جهنــم را 
بــه او می دهــد. )رواه ترمــذی( در ایــن مــاه هــر 
شــخص می توانــد بــا پایبنــدی بــه نمازهــا 
و دریافتــن تکبيــر اولــی بــه ایــن ســعادت 
ــم را  ــش جهن ــی از آت ــند رهای ــد و س برس

بگيــرد. 
4ـ ذكر  و دعا 

مــاه مبــارک رمضــان، مــاه ارتبــاط مخلــوق 
ــت.  ــش اس ــب و بخش ــاه طل ــق و م و خال
ــر  ــاز ب ــتجاب و ني ــا مس ــاه دع ــن م در ای
آورده می شــود. رســول گرامــی اســام 
صلــی اهلل عليــه و ســلم می فرماینــد: 
هــرگاه انســان مســلمانی از خداونــد دخــول 

یا باغی اخلیر ابشر
طالب العلم امين اهلل یوسفی



50

مجله داخلی حوزه علمیه انوارالعلوم خیرآباد/شماره ۵/ ویژه رمضان

در جنــت را بخواهــد جنــت نيــز از خداونــد 
طلــب وارد شــدن آن شــخص را می کنــد و 
اگــر خاصــی از جهنــم را بخواهــد، جهنــم 
نيــز از خداونــد می خواهــد تــا او را داخلــش 

ــذی( ــد. )رواه ترم نکن
پــس چــه زیباســت اگــر انســان بــرای خود 
اذکار و اورادی را تعيــن کنــد و معمول روزانه 
خــود بگردانــد. در ایــن مــاه انســان بایــد دو 
خصلــت و عمــل را زیــاد انجــام دهــد، یکی 
انابــت و توجــه بــه ســوی خــدا و دیگــری 
انجــام اعمــال صالــح و باقيــات الصالحــات. 
ــدن اذکار و  ــه خوان ــث، ســفارش ب در احادی
اوراد فراونــی شــده اســت کــه در زیــر برخی 
از آنهــا را کــه ســبب آزادی از آتــش جهنــم 

ــم. ــان می کني ــود بي می ش
الــف: کثــرت تهليــل و تکبيــر و تحميــد: 
ــد:  ــلم فرمودن ــه وس ــی اهلل علي ــر صل پيامب
»خــذوا جنتکــم مــن النــار قولــوا )ســبحان 
اال اهلل و اهلل  الــه  الحمــد هلل و ال  اهلل و 
اکبــر( فإنهــن یأتيــن یــوم القيامــة مقدمات 
باقيــات  هــذه  و  مجنبــات  و  معقبــات 
الصالحــات« )رواه حاکــم و نســائی( از خــود بــا 
گفتــن ایــن کلمــات )ســبحان اهلل و الحمــد 
ــل  ــر( در مقاب ــه اال اهلل و اهلل اکب هلل و ال ال
آتــش جهنــم حفاظــت کنيــد، چــرا کــه در 
ــد  ــات الصالحات ان ــا باقي ــت این ه روز قيام
ــر و دو  ــوی رو، پشــت س و انســان را از جل

ــد. ــت می کنن ــرف حفاظ ط
ب: پيامبــر صلــی اهلل عليه و ســلم فرمودند: 
»مــن قــال ال الــه اهلل وحــده ال شــریک لــه 
ــه الحمــد و هــو علــی کل  ــه الملــک و ل ل
شــئ قدیــر فــی یــوم مائــة مــرة کانــت لــه 
عــدل عشــر رقــاب کتــب لــه مائــة حســنه 
ــه  ــت ل ــيئة و کان ــة س ــه مائ ــت عن و محي
ــک  ــه ذل ــی یوم ــياطين ف ــن الش ــرزا م ح

حتــی یمســی« )متفــق عليــه(
ــه ایــن  یعنــی هــر کــس در روز 100 مرتب
ــه  ــریک ل ــده ال ش ــه اهلل وح ــر »ال ال ذک
ــه الحمــد و هــو علــی کل  ــه الملــک و ل ل
شــئ قدیــر« را تکــرار کنــد، خداونــد اجــر 
ــد و  ــه او می ده ــام ب ــد غ ــردن ص آزاد ک
ــد و  ــنات او می افزای ــه حس ــی ب ــد نيک ص
ــا از گناهــان او را معــاف می کنــد و  صــد ت
از او از صبــح تــا شــب در مقابــل شــياطين 

ــد. ــت می کن حفاظ
ــه از  ــی اهلل عن ــلمان رض ــرت س ج: حض
ــت  ــلم روای ــه وس ــی اهلل علي ــر صل پيامب
می کنــد:» هــر کــس دعــای )اللهــم إنــی 
اشــهدک و اشــهد مائکتــک و حملــة 
ــموات و  ــی الس ــن ف ــهد م ــک و اش عرش
مــن فــی االرض أنــک انــت اهلل ال الــه اال 
انــت و حــدک الشــریک لــک و اشــهد أن 
محمــدا عبــدک و رســولک( را یــک مرتبــه 
در شــبانه روز بخوانــد، خداونــد یــک ســوم 
بــدن او را از آتــش جهنــم نجــات می دهــد 
و هــر کــس دو مرتبــه بخوانــد دو ســوم و 
اگــر ســه مرتبــه بخوانــد، خداونــد او را بطور 
ــد«  ــم نجــات می ده ــش جهن ــل از آت کام

)المســتدرک علــی الصحيحيــن و طبرانــی(

5ـ گريه كردن از ترس خدا
ــد:  ــلم فرمودن ــه وس ــی اهلل علي ــر صل پيامب
ــية  ــن خش ــی م ــل بک ــار رج ــج الن »الیل
اهلل حتــی یعــود اللبــن فــی الضــرع« ، 
»همانطــور کــه محــال اســت شــير دوبــاره 
بــه پســتان برگــردد، داخــل شــدن کســی 
کــه از تــرس خداوند گریان باشــد بــه دوزخ 
ــا دل هــا  ــام زیب ــن ای محــال اســت.« در ای
نــرم و قلب هــا خاضــع می شــود و شــرایط 
و اوقــات گریــه و زاری بســياری ماننــد 
وقــت تراویــح، تهجــد، ســحر و وقــت افطار 

فراهــم اســت. 
6ـ حركت در راه خداوند

حضــرت رحمــة للعاميــن می فرماینــد: 
»مــن أغبــر قدمــاه فــی ســبيل اهلل، فهمــا 
ــه  ــی ک ــذی( کس ــار« )رواه ترم ــی الن ــرام عل ح
قدم هایــش در راه خداونــد غبــار آلــود 
شــود، آتــش جهنــم بــه آنهــا نمی رســد. یــا 
ــد: گــرد و غبــاری  در جایــی دیگــر فرمودن
ــد، و  ــخص می رس ــه ش ــدا ب ــه در راه خ ک
ــوند.  ــع نمی ش ــم جم ــا ه ــم ب ــش جهن آت
مفهــوم »ســبيل اهلل« عــام اســت و شــامل 
خــروج در راه خــدا، دعــوت و تبليــغ، فریــاد 
ــلمان،  ــت مس ــع حاج ــوم، دف ــی مظل رس

ــود. ــض و.... می ش ــادت از مری عي
7ـ خوش رويی

خــوش رویــی یکــی از اســبابی اســت 
کــه ســبب ایجــاد مهــر و محبــت و الفــت 
ــی اهلل  ــر صل ــی پيامب ــردد. در حدیث می گ

عليــه وســلم فرمودنــد: »مــن کان هينــا لينا 
قریبــا حرمــه اهلل علــی النــار« کســی کــه 
متواضــع و خــوش برخــورد باشــد، خداونــد 

ــم( ــد. )رواه حاک ــرام می کن ــش ح ــر آت او را ب
8ـ ترّحم 

نبــی کریــم صلــی اهلل عليــه وســلم 
ــر  ــاه ب ــن م ــس در ای ــد: »هرک می فرماین
زیــر دســتان خــود ترحــم کنــد و بــر آنــان 
ســخت نگيــرد، خداونــد او را از جهنــم 

می دهــد«. نجــات 
9ـ اطعام و غذا دادن

ــود  ــاب خ ــه اهلل در کت ــذی رحم ــام ترم ام
حدیثــی از پيامبــر صلــی اهلل عليــه وســلم 
ــد کــه ایشــان فرمودند:»اگــر  نقــل می کنن
می خواهيــد بــه ســامتی وارد بهشــت 
ــای  ــه ج ــدا را ب ــادت خ ــس عب ــوید، پ ش
ــد و ســام کــردن را در  ــذا بدهي ــد، غ آوری

ــازید.« ــایع س ــود ش ــان خ مي
10ـ ترک غيبت 

یکــی از امراضــی کــه اکثــر جامعــه بــه آن 
ــد  ــه آن توجــه نمی کنن ــا هســتند و ب مبت
بيمــاری غيبــت کــردن اســت. در حدیثــی 
از رســول اهلل صلــی اهلل عليــه وســلم نقــل 
شــده کــه فرمودنــد: »غيبــت عبارت اســت 
ــه  ــرادرت ب ــورد ب ــردن در م ــت ک از صحب
آنچــه او را ناراحــت ســازد، اگــر آن حــرف 
ــد  ــر دروغ باش ــت و اگ ــد غيب ــت باش درس
ــرانجام  ــود« و س ــوب می ش ــت محس تهم
ــد کــه:  ــان کردن ــه بي ایــن عمــل را اینگون

ــر اســت«.  ــا بدت »غيبــت از زن
ــل رحمــه اهلل از  ــن حنب ــام احمــد ب ــا ام ام
ایشــان نقــل کردنــد: » مــن ذّب عــن 
عــرض اخيــه بالغيبــة کان حقا علــی اهلل ان 

ــار«. یعتقــه مــن الن
ــرای کســی  ــا و شایســته اســت ب چــه زیب
کــه ایــن قبيــل احادیــث را شــنيده و در این 
ــه  ــر ب ــی و کم نظي ــاه و طائ ــت کوت فرص

دنبــال عمــل بــه آن بــر آیــد. 
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هــر ســال بــا فــرا رســيدن مــاه مبــارک 
ــال  ــدای متع ــر خ ــه ام ــلمانان ب ــان، مس رمض
ــه  ــوری ک ــرب، از ام ــا اذان مغ ــح ت از اذان صب
ــد.  ــاب می کنن در شــرع مشــخص شــده، اجتن
ــش  ــدای خوی ــان خ ــه فرم ــه ب ــخصی ک ش
ــروع  ــته های مش ــی خواس ــاه از برخ ــک م ی
خــود چشــم پوشــی می کنــد، بــه طــور قطــع، 
ــته های نامشــروع در  ــرل خواس ــاده کنت وی آم

ماه هــا و اوقــات دیگــر می شــود.
اجتماعــی  و  فــردی  بــرکات  و  آثــار  روزه 
زیــادی دارد. از جملــه آثــار روزه، کاهــش 
ناهنجاری هــای اجتماعــی اســت. روزه باعــث 
می شــود کــه ثروتمنــدان، فقــراء را درک کننــد 
و بــه آن هــا توجــه نماینــد. روزه موجــب کاهش 
ــون  ــود، چ ــران می ش ــه دیگ ــتم ب ــم و س ظل
ــب  ــد. روزه موج ــرل می کن ــم را کنت روزه خش
کاســته شــدن قــوای شــهوانی می گــردد و در 
نتيجــه، کاهــش فســاد و فحشــاء در ایــن مــاه 

مشــهود اســت.
ناهنجاری هــا  از معضــات جامعــه  یکــی 
ــرفت  ــا پيش ــروز ب ــه ام ــت ک ــی اس اجتماع
آمــوزش  شــدن  آســان  و  تکنولــوژی 
ناهنجاری هــا از طریــق ابزارهــای جدیــد و 
ــر  فضــای مجــازی توســط شــياطين انســی ب
ــال:  ــرای مث ــت. ب ــزوده اس ــکل اف ــن مش ای
ــادی در  ــای ع ــاميدن در روزه ــوردن و آش خ
ــی  ــکنی تلق ــار ش ــی هنج ــه دین ــک جامع ی
نمی شــود، ولــی اگــر هميــن عمــل در مــاه در 
ــرد،  ــام صــورت گي ــأ ع ــاه رمضــان و در م م
تخلــف از هنجارهــای دینــی تلقــی و بــرای آن 
مجازاتــی از نظــر دینــی و شــرعی تعيين شــده 
اســت و حتــی از نظــر اجتماعــی نيــز ارتــکاب 
ــوب  ــوم محس ــند و مذم ــی ناپس ــن عمل چني
ــار و  ــگام افط ــر روزه دار هن ــا اگ ــود. ام می ش
ســحر غــذای بســيار متنــوع و مقــوی کــه در 
ماه هــای دیگــر تهيــه نمی کــرد، فراهــم کنــد، 
و از آن تنــاول کنــد، چگونــه ممکــن اســت از 

شــهوت وی کاســته شــود و بــر شــيطان غلبــه 
کنــد، بلکــه موجــب تقویــت شــهوت و طغيــان 
ــياطين  ــه های ش ــۀ وسوس ــود و زمين آن می ش

فراهــم می گــردد. 
ــنگی و  ــا تش ــد ت ــان آم ــارک رمض ــاه مب م
گرســنگی روز قيامــت را بــه مــا یــادآوری کرده 
ــر  ــی بهت ــتن آخرت ــرای داش ــلمين را ب و مس
ــه اطاعــت و  ــا را نســبت ب ــد و آن ه ــاده کن آم
ــش  ــا آزمای ــد یکت ــت خداون ــی و عبودی بندگ
نمایــد و نيــز تقــوای مؤمنيــن را محــک زنــد و 

ــون(. بســنجد. ) لعلکــم تتق
ــه  ــا ثروتمنــدان و متمکنيــن ب رمضــان آمــد ت
یــاد فقــرا و مســتمندان باشــند و مــا در مقابــل 
حکيــم دانــا و قادر متعــال، در اطاعــت محض و 
تســليم بی چــون و چــرا باشــيم. رمضــان آمــد 
تــا بــرای مــا ســامتی را بــه ارمغــان بيــاورد. 
ولــی متأســفانه آنطــور کــه بایــد و شــاید اصول 
ــارک  ــاه مب ــن م ــرده و ای ــی را درک نک بندگ
ــه  ــم ک ــاهده می کني ــرا مش ــناختيم. زی را نش
ســفره های افطــار و ســحرِی ایــن مــاه مبــارک 
چنــان رنگيــن شــده کــه گویــا مــاه، مــاه بخور 
بخــور اســت نــه مــاه عبــادت و بندگــی و روزه 
ــای  ــه ج ــلمانان روزه دار ب ــفانه مس داری! متأس
ایــن کــه بتواننــد هنــگام دعــوت به ســفره های 
افطــاری رنگيــن بــه بدبختــی فقــرا پی ببرنــد، 
تــازه متوجــه می شــوند کــه ثروتمنــدان و 
متمــوالن چگونــه زندگــی می کننــد و نيــز بــه 
جــای ایــن کــه چاق هــا بــر اثــر کــم خــوری 
الغرتــر شــوند، بــا حلــول عيــد فطــر هــر یــک 
از آنــان چنــد کيلوگــرم اضافــه وزن می آورنــد!  
و خاصــه اینکــه امــروزه مــاه مبــارک رمضــان 
ــر و  ــا را چاق ت ماهــی شــده اســت کــه چاق ه

ــد.  ــر می کن ــا را الغرت الغره
روزه از عباداتــی اســت کــه دارای جنبــۀ روحــی 
و جســمی می باشــد و عــاوه بــر آثــار معنــوی 
ــامت  ــد س ــی، می توان ــوای روح ــت ق و تقوی
ــه  ــد، ب ــن کن ــز تضمي ــمانی روزه دار را ني جس

شــرط ایــن کــه بــه شــکل صحيــح و کامــل 
ادا شــود. 

در  بایــد در نظــر داشــت، روزه دار صرفــاً   
ــد انتظــار داشــته باشــد کــه  شــرایطی می توان
ــه دســت آورد کــه  ســامت جســم و روح را ب
روزه را بــر طبــق اصــول صحيــح بگيــرد. مثــًا 
روزه دار می توانــد بــا کاهــش وزن بــدن خــود، 
موجبــات کاهــش فشــار بــر مفاصل اســتخوانی 
پــا، کمــر و ســایر اندام هــای خویــش را فراهــم 
ــوردن  ــه در خ ــن ک ــر ای ــروط ب ــد. مش نمای
ــه نحــوی  افطــاری و ســحری افــراط نکنــد ب
کــه در پایــان مــاه رمضــان دچــار اضافــه وزن 

نگــردد.
دکتــر الکســيس کارل برنــده جایــزة نوبــل در 
ــدن  ــه اســت کــه روزه ب طــب و جراحــی گفت
مــا را از ســموم پــاک کــرده و بافت هــای آن را 
ترميــم می کنــد. همچنيــن دکتــر مــک فــادون 
ــم  ــزرگ عل ــای ب ــمندان و علم ــی از دانش یک
پزشــکی آمریــکا نوشــته اســت: همــۀ مــردم به 
روزه احتيــاج دارنــد. حتــی اگــر مریــض باشــند. 
ــه مصــرف  ــی را ک ــا و داروهای ــرا خوراکی ه زی
ــا  ــدن م ــه در ب ــد ک ــمومی دارن ــم، س می کني
ــان  ــس از پای ــن ســموم پ ــوند. ای ــع می ش جم
مــاه رمضــان و کاهــش وزن، در بــدن تجزیــه 

ــد. ــع می گردن ــده و دف ش
قــرآن مجيــد در ســوره مبارکــه بقــره فرمــوده 
اگــر  لکــم«  اســت: »وأن تصومــوا خيــر 
روزه بگيریــد بــرای شــما بهتــر اســت. و 
ــه وســلم  ــه وآل ــی اهلل علي ــر گرامــی صل پيامب
فرموده انــد: »صومــوا تصّحــوا« روزه بگيریــد و 

ــيد.  ــامت باش س
ــه  ــان، چگون ــاه رمض ــا در م ــال م ح

ــم؟! ــل كني  عم
بهتریــن الگــو بــرای هــر مــرد و زن مســلمان، 
عملکــرد ســلف صالــح می باشــد کــه بــا عمــل 
بــه آن  ان شــاءاهلل بهتریــن بهــره را از مــاه 

ــرد. رمضــان را خواهيــم ب

آموزه هایی پیرامون رمضان
طالب العلم یونس داوودی
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اینــک چنــد خصوصيــت بــارز را کــه در زندگی  
ــما  ــرای ش ــد ب ــت می ش ــور یاف ــه وف ــلف ب س

ــم: ــان می کن ــده گرامــی بي خوانن
تالوت قرآن مجيد

الف: تاوت فراوان قرآن کریم
ب: گریــه بــه هنــگام تــاوت قــرآن یــا گــوش 

فــرادادن بــه آن، از روی خشــوع و تواضــع.
ــر  ــون ه ــر پيرام ــی مختص ــک توضيح و این

ــت: ــن دو صف ــک از ای ی
صفــت اّول، تــالوت: رمضــان مــاه نــزول 
ــن  ــدا در ای ــده ی خ ــس ای بن ــرآن اســت، پ ق
مــاه هرچــه بيشــتر قــرآن را تــاوت کــرده در 
آن تدبُّــر بــورز؛ زیــرا ســلف صالــح در ایــن مــاه 
عنایــت ویــژه ای بــه قــرآن و تــاوت و تدبُّــر در 

آن داشــته اند.
 در حدیــث صحيــح آمــده اســت کــه جبریــل 
اميــن در ایــن مــاه قــرآن را از اّول تــا آخــر بــا 
رســول خــدا - صلـّـی اهلل عليــه وســلّم- مــرور 

می کــرد.
ــی  ــان  رض ــن عفَّ ــان ب ــوم عثم ــه ی س خليف
ــارک رمضــان هــر  ــه در طــول مــاه مب اهلل عن

ــرد. ــم می ک ــرآن را خت ــار ق ــبانه روز یکب ش
برخــی از ســلف در هر ســه شــبانه روز کل قرآن 
ــد. و  ــم می کردن ــح خت ــاز تراوی ــار در نم را یکب
ــه آن  ــک هفت ــی در ی ــی در ده روز و برخ برخ
را ختــم می کردنــد. در برخــی از روایــات آمــده 
ــرآن را در  ــلَف کل ق ــدادی از َس ــه تع اســت ک
ــد.  ــم کرده ان ــح خت ــاز تراوی ــب در نم ــک ش ی
ــه  ــود را ب ــبانه روز خ ــات ش ــتر اوق ــی بيش برخ

ــد. ــپری می کردن ــرآن س ــاوت ق ت
صفت دوم گريه به هنگام تالوت قرآن

َســلَف صالــح قــرآن را ماننــد اشــعار، ســریع و 
بــدون تدبُّــر و فهــم تــاوت نمی کردنــد، بلکــه 
ــت و  ــه حرک ــدا ب ــيلۀ کام خ ــه وس ــا را ب دله
گریــه می انداختنــد و بــر آنهــا اثــر می نهادنــد.

ــعود  ــن مس ــداهلل اب ــاری از عب ــح بخ در صحي
رضــی اهلل عنــه آمــده کــه رســول خــدا صلّــی 
ــن  ــر م ــرآن ب ــود: »ق ــلّم فرم ــه وس اهلل علي
ــر  ــن آن را ب ــردم: م ــاوت کــن« عــرض ک ت
تــو تــاوت کنــم در حالــی کــه بــر تــو فــرود 
ــت دارم آن را از  ــود: »دوس ــت؟! فرم ــده اس آم

ــر خــود بشــنوم.«. ــان غي زب
ــا  ــوره ی نســاء را ت ــد: س ــن مســعود می گوی اب
ــِهيٍد  ــٍة بَِش ــْن ُکلِّ أُمَّ ــا ِم ــَف إَِذا ِجْئَن ــه »َفَکْي آی
ــر او  ــِهيًدا« را ب ــُؤاَلِء َش ــی َه ــَك َعلَ ــا بِ َوِجْئَن
ــر او  ــت. ب ــی اس ــود: کاف ــردم، فرم ــاوت ک ت

نظــر افکنــدم، دیــدم اشــک از چشــمانش 
ــت. ــاری اس ج

نشستن در مسجد تا طلوع خورشيد
رســول اهلل صلـّـی اهلل عليــه وســلّم بعــد از نمــاز 
ــود  ــای خ ــيد، در ج ــوع خورش ــا طل ــح ت صب

ــلم( ــت از مس ــد. )روای می مان
ابوامامــه می گویــد: رســول اهلل صلـّـی اهلل عليــه 

ــلّم فرمودند: وس
ــه  ــجد ب ــح را در مس ــاز صب ــس نم ــر ک »ه
ــه  ــوع ب ــت طل ــا وق ــد ت ــد بع ــت بخوان جماع
ذکــر مشــغول گــردد و بعــد از طلــوع خورشــيد 
ــد،  ــی« بخوان ــاة الضح ــاز »ص ــت نم دو رکع
اجــرش بــه منزلــۀ اجــر یــک حاجــی یــا انجــام 
دهنــدۀ عمــره اســت کــه حــج و عمــرۀ کامــل 

ــی( ــه آلبان ــح عام انجــام داده باشــد«)به تصحي
ــادی  ــای ع ــرای روزه ــم ب ــر عظي ــن خي ای
ــام  ــه ای ــد ب ــه رس ــده، چ ــه ش ــر گرفت در نظ
ــی، ـ  ــر دین ــرادر و خواه ــس ای ب ــان، پ رمض
خــدا یــاور و نگهدارتــان باشــد ـ ســعی کنيــم 
ایــن اجــر کثيــر و ثــواب جزیــل را بــه دســت 
آوریــم. بــه َســلَف صالــح اقتــدا کنيــم و جهــاد 
بــا نفــس را پيشــه ی دائمــی خــود نمایيــم و در 
ایــن راه کوشــا باشــيم تــا إن شــااهلل بــه درجات 
ــل  ــد نای ــت خداون ــه ی بهش ــات عالي و مقام

ــم. گردی
اعتكاف

ــل از عایشــه رضــی اهلل  ــه نق ــن ب در صحيحي
ــی اهلل  ــدا صلّ ــول خ ــده اســت: »رس ــا آم عنه
عليــه وســلّم تــا زمــان وفاتــش در ده روز 
ــد از  ــرد، بع ــکاف می ک ــاه رمضــان اعت آخــر م
وفاتــش همســرانش )اّمهــات المؤمنيــن( ایــن 

ــد«. ــام می دادن ــل را انج عم
ــرات و  ــن خي ــت متضّم ــی اس ــکاف عبادت اعت
ثــواب فــراوان، زیــرا فــرد معتکــف در هنــگام 
آن بــه تــاوت قــرآن، ادای نمــاز قضا و ســّنت، 
و روزه و دعــا و ذکــر و... بــر می خيــزد. کســانی 
ــن اعمــال برنخاســته آن را تکــرار  ــه ای ــه ب ک
ــا  ــد؛ اّم ــوار می پندارن ــرا دش ــند، آن ــرده باش نک
ــد  ــق خداون ــه توفي ــرادی ک ــرای اف ــع ب در واق
یــاور آنــان باشــد ســهل و آســان اســت. 
کســانی کــه دارای نّيــت صالــح و عــزم صــادق 
ــر  ــان را ب ــد آن ــند، خداون ــخ  باش ــان راس و ایم
انجــام اعتــکاف توفيــق خواهــد داد. در ده شــب 
ــر  ــت دیگــر ب ــر وق ــش از ه آخــر رمضــان بي
احيــای ســّنت اعتــکاف تأکيــد شــده اســت. به 
اميــد اینکــه فــرد معتکــف بتوانــد شــب قــدر و 

ــد. ــرکات آن را نصيــب خــود گردان ب
پيگيری و جستجوی شب قدر

ــت شــب قــدر، هميــن بــس کــه  ــرای اهمّي ب
ــه صراحــت از  ــد در دو ســوره از قــرآن ب خداون
ــَور قــرآن بنــام آن  ــرده و یکــی از ُس ــام ب آن ن

آمــده اســت:
ــا أَْدَراَك  ــْدِر )1( َوَم ــِة الَْق ــي لَْيلَ ــاُه ِف ــا أَنَْزلَْن »»إِنَّ
َمــا لَْيلـَـُة الَْقــْدِر )2( لَْيلـَـُة الَْقــْدِر َخْيــٌر ِمــْن أَلـْـِف 

ــه 3ـ1( ــدر: آی ــوره ق َشْهٍر«.)س
ــم.  ــازل کرده ای ــدر ن ــرآن را در شــب ق ــا ق »م
و تــو چــه دانــی کــه شــب قــدر چيســت شــب 

قــدر بهتــر از هــزار مــاه اســت««
ام المؤمنيــن عایشــه ی صدیقــه ی بنــت صدیق 
همســر محبــوب رســول  خــدا صلـّـی اهلل عليــه 
وســلّم می گویــد: »خدمــت رســول خــدا صلـّـی 
ــول  ــردم: ای رس ــرض ک ــلّم ع ــه وس اهلل علي
اهلل اگــر شــب قــدر را دریافتــم چــی بگویــم؟ 
فرمــود بگــو: »اللَُّهــمَّ إِنَّــَك َعُفــوٌّ ُتـــِحبُّ الَْعْفــَو، 

ــا«.  ــي أَِو اْعــُف َعنَّ َفاْعــُف َعنِّ
»خداونــدا تــو خــود بخشــنده ای و بخشــش را 

دوســت داری از مــن یــا از مــا در گــذر«.
رســول اهلل صلـّـی اهلل عليــه وســلّم می فرماینــد: 
»هرکــس شــب قــدر را از روی ایمــان و 
ــده نگــه دارد،  ــام زن ــادت و قي ــا عب اخــاص ب
همــه ی گناهــان و خطاهــای گذشــته اش مورد 

ــه( ــق علي ــد گرفت«.)متف ــو قرارخواهن عف
ذكر، دعا و استغفار فراوان

اّیــام و ليالــی رمضان بســيار مبــارک و پربهایند، 
خيــر و برکــت در آنهــا بــر زميــن و هــر آنچــه 
در آن اســت، فــرود می آیــد. پــس ذکــر و دعــا 
در ایــن اوقــات شــریف بویــژه ســاعات قبولــی 

دعــا را غنيمــت شــمار.
فرصت هــای  و  اوقــات  از  برخــی 
ــد از: ــات عبارتن ــا و طاع ــی دع قبول

1ـ وقــت افطــار: زیــرا دعــای روزه دار وقت 
افطــار بــه اجابــت بســيار نزدیک اســت.

2ـ ثلــث آخــر شــب: کــه بنــا بــه روایــت 
صحيــح، خداونــد در ایــن وقــت به آســمان اّول 
ــت  ــح را اجاب ــدگان صال ــای بن ــا دع ــد ت می آی

. کند
پــس خواننــده عزیــز! هنــوز فرصــت از دســت 
نرفتــه اســت، همانطور که مســتحضر هســتيد، 
مــاه مبــارک رمضــان در پيــش روی مــا قــرار 
دارد، همــه بــا هــم بــا عــزم راســخ نيــت بکنيم 
کــه نهایــت اســتفاده را از ایــن مــاه پــر فيــض 

ببریــم، )انشــاءاهلل تعالــی (






