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 تقریظ
 وزیر ارشاد، حج و اقاف بمولوی عبدالحکیم منی

الحمددهلل ا الددخت اشدد ر ضدد ب ضیلددال یالددن ب السددنا  یدد  یددن   ددا ب 

وکم  دا  ،والحبدوض ف ح فنه ایواب الجنال یمدا فن دا ید  الردبوض و الش وض

واغ د  فنده ایدواب النندبال  یانواع الکبایات وهنأهدا لکدم یو دهلل ضدکوض،

( وخ دد  هلدده و ددحبه والسدد و والردد   خ دد  شددااء احنبنددا  یحمددهلل  

 اجمعن . 
ههل  َ  الَّههي   َرَمَضهه  َ  َشههر     }:قدداهللا ت اعددال     ل لنَّهه     ه ههى   ال ق هه       ف يهه    أ ن 

نَ  َوبَي  نَ ت   قَ     ال ر َى  م  ىَ  فََمن   َوال ف    ن ك م   َشر  م     الشَّر  َ  م   1{ فَل يَص 

اددا یددب   ضا  ،ال کدده قددبهل  ضهل نددایهللا  ب یددهللر ا دد "یددار ضیلدد یعندد :

  و د  و هیدات هضدکاضت ای اضضدا  یاضدهلل نشدانه هدا و و ضاهنمدای  کندهلل،

پدده هددب یددم ای ضددما فددبا ض ددنهللل یددار ضا  ضا ای هددء جددهللا  ددای . یاطدم(

 ضا ضویر یگنب "                                                                                                          یایهلل که هل  ضیایهلل،

یار فب   ا وضانه شدوی   ،اضح وهویهللا   که یار یباضک ضیلالو 

وضدب نجات ای و و ه هدا  یار یار نزوهللا قبهل، ا   یبات همه یؤینال،

 فب دد  اویدده و یددار ض مدد ، ی اددبت و خ دد  یدد  الندداض، یددار  ،نطاضددن

ایکددال  پ نددهللت هددا،  وضت جردد   ای نددار هددا و ،یای شدد  یدده یاض ددار ال دد 

یدای یدو ل  ضوایر  ضب قهللض، یاف   شهللی  یه  یگبال،ای یا  اخماهللا شنب،

یدا   یر ه ضهللل ضنطال هات جن  ، یر ه یو ل ایواب  ویخ، هات جن ،

 یا آلشبر فب   یدا  ضفد   اجدب وافم یه انهللایۀ فبایض وضف    راب ن

 
 ۱۸۵ البقرة: - ۱
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 پا اش فبایض یه ها ا  چنهللا  .  و

 کاف  ا   که شهللاوندهلل ی عداهللا اجدب  ضفلن   ضویۀ ای  یار یباضک، 

چده ض دوهللا چنان پا اش ضویۀ ای  یار ضا یه شو  وا دخاض نمدو ر ا د ، و

ثَ ل َر  َعش     ال َحَسنَة   ي َض َعف    َدمَ  اب ن   َعَمل   ك ل   ):فبیو ر انهلل ت  إ لَه  أَم 

م  ئَة   ع ف   َسب ع  مَ  إ لَّ  َوَجلَّ  َعلَّ  ّللاَّ   قَ  َ  ض  و  ل   َوأَنَ  ل   فَإ نَّ    الصَّ  1( ب     أَج 
ننکدد  یدده  ر یبایباددا  ،هبخمددم فبینددهلل ه   چنددهلل یبایبیدد  ضددو "یعن :  

فبیو :یگب ضویر که همانا ای یبات ید  شهللاونهلل ی عاهللا  .ها سهلل یبایبش

 ی  یهللال پا اش ینهللهء". ا   و

اا هنچه ضایر ۀ ضأل او د  ابیند   ،ضیلال یهللض ۀانرال  ایت ا    

ییدددبا  انشدددمنهللال همدده خ دددو  غدددب  اضایددات  بفنددد  واحکدددنء   ددب  ،

 شددویک کدوضا هدات خم دد  اباندب یدد  اجدباهت خم د  افددبا  احد  ایدب

ا یا ا  اا ر ای ای  هیویر ها یبات ایوی   هنهلل اا ی خسسن  ای  ضض ه ه

 ض ییندۀ اوقدات  داهللا یدبات هندال  هل اض بک وضییهللر و یر م شویک  ض

هلل ،انردال یرد مال نشهللیات خال  ضا ایکال پخیب  ای ییننۀ ضضهلل ینش ب و

ضیلال امای  اخلات یهللل شویک ضا  ض یطایی  یدا یباضک هء  ض یار 

امدای  ایکاندات  ،ای  اشت ان د  د   ض  دا  ا کا  ال   هیا ر نمدو ر و

یرداخهلل  و ضد وات یدبایک ینردب نوضدنهللن  هدا و ا  اا ر ای شوض ن  هدا،

ای اید  اضد باهات شویشد   ضا  ،یایهء یا یه یا   اض   شال  شویک ،یاضهلل

ب اض بار  یگبال فوضا یدبات جاند  ضهنگا  جنگ و ،نگه ینهللاض یحافظه 

 ،هردد ءیدد   ویددهلل کدده یدد  ضویر  اض  ،ییایددم کدده او ضا  ضددنا   ا ر ا دد 

ضیلدال یده اید  فکدب  دربت نمدو ل یدار یبداضک یعهلل ای  ضخر یر مال

 
 (۱۵۸/  ۳)مسلم  صحیح - ۱
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کدده ت ابدداضک و  هدداتچنز هلای  یبدداضک یدد  یاضددهلل کدده یدد   ض ایدد  یددار

  ض  دا ب یدار هدا  دع  و شدو  ضا  ادن نمدو ر و اعال  ینع فبیو ر یدو ،

 یحافظه نمایهلل.وقوع  ض یحبیات شو  ضا  ا ش ی  وضی  اا ای

 اضددد   ضویۀ امدددای   ،  ای ضدددبایو ضویۀ یدددار یبددداضک ضیلدددالیکددد   

فبیایدددهلل ییدددبا ض دددوهللا یعظدددء ا ددد   ،اخلدددات یدددهللل انردددال یددد  یاضدددهلل

 ،یدددهللت هدددا ضا ادددبک نکندددهلل یدددهل یدددهلل وخمدددم هب دددار کرددد  کددده  دددخنا:»

 «. نوضنهللن  هایک نهللاض  و  ن هنچ ننایت یه ابک شوضشهللاونهلل

یدار یبداضک ضیلدال یدا امدای  اخلدات انرال یر مال ی  کوضهلل که  ض 

 وش شو  ضا ضویر  اض ی   دای   ،ضا خبا ت کنهللیهللل شویک شهللاونهلل

 ی سوض ننرد ،که  ضهل شوضنو ت شهللاونهلل  ای ضننهللل اما  ایوضت و

ا کدا    وش شو  ضا یده ا د ماع اد وت قدبهل کدبیء، و .رهللیوضیاج ناب 

  ههلل. یثب  خا ت ی  و  ا بایوض شنب نسنح  ها و ال  ،

 دخ   ،غنب  ضوغ،چول   ا    خنال نا جایز، ییال شو  ضا ای هکخا  

یدزا  و   د  ی  ال، ضضوت، اشد  ا، هدب ندوع  دبا  شدوضت،  چنن ،

و  ییددال اددا  ض  ددا ب یددار هددا ننددز ، اددن یدد  کنددهلل و یدد  یددوض  هددات ینجددا

 یهللوض اییهللی ا خا ت نمایهلل.  امای  اخلات یهللنک 

وضی  اددا چشددمال شددو  ضا ای  یددهللل یحدداض   ادد ش یدد  ضویر  اض  ددع  و

یطالعدۀ   ان نمو ر وهدب لحظده چشدمال شدو  ضا یده  یدهللل قدبهل کدبیء و

که او ضا یه ننک  ها اشوی  ید    انشمنهللان  ک ب ونشر   یا  الحال و

 کننهلل خا ت ی   ههلل.   

نوضدد ۀ :یحمددهلل یدد   )رهنمودههه ن نبههون بهه ان سههض رو  رمضهه  (ک دداب 
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ای کداض ضیا د  ادهللقن  ویطالعدات خ دو   کده یدهضای  ید  یطداخ  ضدنبه  

 ضت ابجمه  ب یدهللر ک داب یردناضیانهلل فاض   ییال خبی  یه  ا  ی  ای

اضیضمنهللت  ض ای  ضا  ا  انر ه ی  ضو  که یطالعدۀ هل یدبات ضدایین   و

ای یدار یبداضک ضیلدال  خ و  ا  ی  یخسوص هنان  که  ید   واهندهلل

 ضار  خددوت و کردان  کدده   ض ی نندده یعندوت نماینددهلل وهددء ا د اا ۀ شددوب و

هلل ایاهمندد   یدده یزض دد  نشددب اضیش هددات ا دد ی  یشدد وهللا اندد پخددک و

 ددا ب  کدداض ضنا ددال و یجددا شواهددهلل یددو  کدده ای ض ددنه و ،یبشوض اضا دد 

یردددؤلن  ایددد  ضیا ددد  اشدددکبت نمدددو ر ویوفینددد  هدددات یزیدددهلل ضدددال ضا 

  ویددب   یردد مال  ضخب ددۀ  هددات یخ  ددگ شهللی گددخاضت ضددال  یدده ا دد 

 .  مایءکشوض هضیو ن

 وی  ت ال وفن  

 وییباضضا ، ج واوقاف یولوت خبهلل الحکنء یننب

 15/12/1397کایم  -ض بنو
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 گفتار ریاستپیش
پایان سزاوار پروردگار بخشایندۀ مهربان است که نعمت حمد و سپاس بی

میزان  مان عطا نموده و بصیرت بخشید تا کتاب و ظرفیت بندگی برای زندگی و
و  محمد ود برمنجی بشریت و رحمة للعالمیندر  الهی را بدانیم و ۀفرستاد

خدمت دعوت اسالمی  در بساط داشتند که هرچه در درود به اصحاب صدیق او
 قرار دادند.

انسان را برای عبادت خود  مبرهن است که خداوند ،در پرتو ارشادات قرآنی
 :فرموده است خلق نموده و

 ْنَس ِإَّلَّ ِلَیْعُبُدونِ َوَما  1َخَلْقُت اْلِجنَّ َواْْلِ
 "ا .پب  ک شو  ننافبیهللر  ن  ی  پبی ا و انران ا ضا جز یباتیع"

 کنند. یاین است که مرا پرستش و بندگ «ِلَیْعُبُدوِن »منظور از 
بخش اعظمی از عبادت  اسالم و پنجگانۀارکان  ماه مبارک رمضان یکی ازۀروز 

 نفل در امر رشد تقوی و برسبیل تطوع و نیز روزه داشتن در سایر ایام سالبوده و 
 اهمیتی بر خورداراست. پر کریم از جایگاه خاص وتقرب به خداوند 

ک و باجمله روزه، هرچه من ت واعباد محققا   آالیش باشد به بی اخالص، پا

 
 .[۵۶:ذاریات] - ۱
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 قبولیت الهی قریب است.
ِه ال :قرآن کریم فرموده است ََّل ِللَّ

َ
یُن اْلَخاِلُص أ  1دِّ

 ".شهللا ا   و یه ! ان ا طاخ  و خبا ت، شالسانه یباتهال یعن "

ِقیُموا ُوُجوَهُکْم  :درمقام دیگری قرآن کریم فرموده است
َ
ي ِباْلِقْسِط َوأ َمَرَربِّ

َ
ُقْل أ

یَن     2...ِعْنَد ُکلِّ َمْسِجٍد َواْدُعوُه ُمْخِلِصیَن َلُه الدِّ
 ،فبیال  ا ر ا   پبوض  اض   همگال ضا  ضهب ییال و یكان ( یه  ا  بتیگو: "

یخ سانه اطاخ   تضو یه شهللا كننهلل و ای و     وضاو( ای   ا  ( كه  ضهبخبا ا و

 "نما نهلل و او ضا  ا قانه یرب  نهلل.

مقبولیت  عالی و ۀمقرون ذکر داشت که روزه آنگاه به مرتب پیوست به این بایست
مملو از اخالص باشد. هکذا ابعاد و پهلوهای دیگری هم است که در رسد که می

عظیم  امر ارزنده وتکامل این  عمال هریکی از آنان بر بنیاد رشد واِ  نظرداشت و
 کند. و نقش اخالص را درین موضع تمثیل می نقش حساس و محوری داشته
باشد پس دشنام دار  روزه شما هرگاه روزی یکی از» درحدیث مبارک آمده است:

گر کسی او را دشنام داد یا با اوجنگ نمود باید بگوید  نداده و صدا بلند نکند و ا
 .«من روزه دارم

اعمال ناشایسته را ترک  کسی که سخن دروغ و"می فرماید:هکذا رسول خدا 
 "نوش وی نیازی نیست. به ترک خورد ونکند خداوند

 ۀهرمسلمان است و همانا روز  ۀذم ،فرض بدون شک روزه به حیث عبادِت 
روزه است که در پرتو هدایات الهی و ارشادات مقبول به نزد خداوند کریم آن 

 
 .[۳:]زمر - ۱

 .[۲۹اعراف:] - ۲
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 اتمام رسیده باشد. نبوی به انجام و
آید که در روزه تنها گرسنه بودن و تشنه شدن از ارشادات روایات صحیحه بر می

 رشد تقوی و حساس شدن طاقت پرهیزگاری در ،هدف نیست بلکه منظور از روزه
 وجود یک مسلمان است.

برای سی روز  نبوی رهنمودهای]موسوم به  کتاب حاضر را که به دست دارید
که حاوی مطالب نهایت عالی و ارزنده در قالب سی درس راجع به ابعاد،  [رمضان

عمره در رمضان  جایگاه مواسم، ایام فضیلتی روزه، شب قدر، اعتکاف، ایام عید و
 منحیث دومین مصدر اصلی و از آنجا که سنت رسول کریم بوده است و

 اهتمام در نوع خدمت و هر اساسی دین اسالم، مرجع مسلمانان جهان بوده و
بمثابۀ  بزرگ اسالم بخش پیامبرهای نجاتقالب تسهیل فهم و تبلیغ پیام

 .بدیل، یگانه گزینه استبی خدمت بزرگ و
کرم در و  مناسک خویش را از »: ارشاد گردیده کهیکی از احادیث نبی ا

نده از اخالص باشد کروزه داشتن که سرشار و آ  ۀهمان شیو  بناء   «من فرا بگیرید
و شفافیت و اصالت الزم را به هدف تحصیل رضای الهی داشته باشد آن شیوه و 

توان می آن جناب ۀفرخند سنن نورانی و بار واحادیث گهر  طریقه را فقط از
 دریافت نمود. 

و به طبع  ترجمه، که کتاب مورد بحث مبه انجاز این مأمول، تصمیم بر آن شد
 تی در مسیر خدمت به تعمیم قرار داده شود و اندک حرک دسترس شایقین

 به تحقق رسد. اسالمواالی و معارف فرهنگ 
گزاریم که توفیق را رفیق راه ما ساخت که به سپاسرا خداوند بزرگ و منان 
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 ،ای مبنی بر طی مراحل طبع و توزیع اثر وزین حاضر موفق شدیمتکمیل برنامه
های ما ها، باورمندیکه توانمندی داریم امیدتوانا  همچنان از دربار خداوند قادر و

 ۀافزایش بخشد و از لطف و عنایات خود دریچ ،های نورانی و مثمردر روند را
 بارور سازد. را درین راستا رو به ارتقاء و های مافعالیت

 نیت و انتظار اینکه ۀپای قطار آثار علمی بر که تقدیم این رساله در انتظار داریم
در افزایش معلومات برادران و خواهران مسلمان ما بر محور تقویت تعریف و 

 های دلپذیر وها و مؤلفهل اسالمی و عبادتی به حیث آموزهشناخت بهتر مسای
 د و مفید واقع شود.مِ ارزشمند مُ 

 ندمخوانندگان کتاب و پویندگان این مسیر التماس دعا دارم و هم خواهشم از
را که مربوط تعلیقات و نوشتار ما باشد برجسته  ییهاتا لطف فرموده نارسائی

شاء الله به طرز بهتر درین ابواب نمایند تا در راستای خدمات علمی آینده ان
 مصدر خدمت شویم.

 وما ذلک علی الله بعزیز.
 

 با احترام
 محمد شریف رباطی درانی 

 مطالعات علوم اسالمی رئیس تدقیق و
 1397میزان 
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 نبوی رهنمودهای
 سی روز رمضان برای 

 مقدمۀ مؤلف
،و أشهد أن محمدا الحمد لله وحده، وأشهد أن َّل إله اْل الله وحده َّل شریك له

صحبه ومن سار علی هدیه ، صلوات الله وسالمه علیه، وعلی آله و رسولهعبده و 
 ... أما بعد:.واقتفی أثره إلی یوم الدین

الیزال برایم عنایت عطا فرمود که کتابی تحتعنوان یقینا  خداوند قدوس و 
گردد، درماه مبارک رمضان( را که بالغ به سی درس می پیامبر رهنمودهای)

ها عنوان گذاری نموده که بعضی از اینها تحریر و برای هریک از این درس
مستقیما  مرتبط به رمضان بوده که با نهادن بعضی از تو جیهات بر باالی این 

ها بر گرفته از دالیل نبوی در حالیکه تمامی این توجیهات و درس رهنمودهای
باشد توام با استدالل احادیث صحیح و یا حسن، اما در قرآنی و سنت نبوی می

 غیر آن، قطعا  آنها را تو ضیح داده ایم.
های نبوی در سی روز رمضان( مسمی نمودم، مطالعه و این کتاب را به )درس

کتاب برای مردم در مساجد، مجالس و منازل به ویژه در ماه مبارک  خواندن این
مؤمن و مسلمان اعمال، کردار، گفتار، رفتار  تا باشد که هر فردرمضان مفید بوده،

 نبوی عیار سازند. رهنمودهایو... خویش را در مطابقت با این 
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دریسه قرأه أو قام بتمن وأسأل الله أن ینفعنی بهذا الکتیب، وأن ینفع به 
ا بما فیه.  أوطباعته أونشره أو استماعه متأسی 

 صحبه أجمعین.صلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلی آله و و 
 المؤلف الفقیر إلی الله

 محمد بن شامی بن مطاعن شیبة
26/8/1434 
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 اول:
 به فرا رسیدننبی مکرم اسالم مژده و بشارت

 ماه مـبارک رمضان
 

ِبي 
َ
هِ  ُهَرْیَرةَ َعن أ َتاُکْم َرَمَضاُن َشْهٌر ُمَباَرٌك َفَرَض »:َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّ

َ
أ

ْبَواُب اْلَجِحیِم، َو 
َ
َماِء، و َُتْغَلُق ِفیِه أ ْبَواُب السَّ

َ
ُه َعزَّ َوَجلَّ َعَلْیُکْم ِصَیاَمُه، ُتْفَتُح ِفیِه أ اللَّ

هِ  َیاِطیِن، ِللَّ ْلِف َشْهٍر، َمْن ُحِرَم َخْیَرَها َفَقْد ُحِرَم  ُتَغلُّ ِفیِه َمَرَدُة الشَّ
َ
 1«ِفیِه َلْیَلٌة َخْیٌر ِمْن أ

در حالی ماه »فرمود:  روایت شده که رسول الله از حضرت ابوهریره
مبارک رمضان فرا رسید که الله تبارک و تعالی روزه آن را بر شما فرض گردانیده 

جهنم  یدروازه های آسمان باز و دروازه هااست. این ماهی است که در این ماه 
گردد، شیاطین سرکش، ومتمرد با زنجیرها بسته می شوند در این ماه مسدود می

، کسیکه از خیر و برکت این ماه محروم ماند، است شبی است که بهتر از هزار ماه
 «.محروم شد

 ای بنده خدا!
ده، و به روزه اش  مردم را به فرار سیدن و حلول ماه مبارک رمضان مژده-1

اهتمام کن، زیرا این فریضه الهی است. چنانچه الله تبارک و تعالی می فرماید: 
 ُْهَر َفْلَیُصْمه فرا رسیدن( این ماه را س هر که از شما )پ 2َفَمن َشِهَد ِمنُکُم الشَّ

 
 رواه النسائی. - ۱

 ۱۸۵البقره:  - ۲
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چه خودش هالل را رؤیت کند و چه با دیدن دیگران فرا رسیدن رمضان )دریابد،
 .شود( باید که آن را روزه بداردت ثاب

از  هکذا فرضیت روزه ماه مبارک رمضان به اساس حدیثی که ابن عمر
 گردد: کند، ثابت میروایت می پیام مبر گرامی اسالم

َم: َعِن اْبِن ُعَمَر  ُه َعَلْیِه َوَسلَّ ی اللَّ ِه َصلَّ ُبِنَی اِْلْساَلُم َعَلی »َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّ
اَلِة، َو ِإیَتاِء  ِه، َو ِإَقاِم الصَّ ًدا َرُسوُل اللَّ نَّ ُمَحمَّ

َ
ُه، َو أ ْن ََّل ِإَلَه ِإَّلَّ اللَّ

َ
َخْمٍس: َشَهاَدِة أ

َکاِة، َو َحجِّ اْلَبْیِت، َو َصْوِم َر   از رسول اللهحضرت ابن عمر1«. َمَضانَ الزَّ
نماید: اسالم بر پنج چیز بنا یافته است: گواهی دادن براینکه غیر چنین روایت می

رسول و فرستاده خدا است  از الله معبود برحق وجود ندارد، و اینکه محمد
 .«وبر پا داشتن نماز و دادن زکات و حج بیت الله شریف و گرفتن روزه رمضان

ر ماه رمضان بسوی الله رجوع کن، زیرا در این ماه دروازه های آسمان باز د -2
هر عملی  سته و به انجامجمی گردد، پس به اطاعت و فرمانبرداری الله سبقت 

بنابر حدیثی که حضرت ، که به سوی الله و بهشت نزدیکت می سازد
، عن أبوُهَرْیَرةَ . روایت کرده حرکت کن از نبی مکرم اسالم ابوهریرة

هِ  ةَ »قال: أن َرُسوُل اللَّ ْبَواُب اْلَجنَّ
َ
رواه البخاری.وقتی که «ِإَذا َجاَء َرَمَضاُن ُفِتَحْت أ

 . «رمضان فرا رسید، دروازه های بهشت باز می گردد
شود، کنبه هر آنچیزی که سبب نزول رحمت خدا برتو میو تالش و سعی 

از پیامبر زه های رحمت الهی در این ماه، بنابر حدیثی که ابوهریرهزیرا دروا
 

 رواه البخاری. - ۱
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َیُقوُل: َقاَل  عن ابی ُهَرْیَرةَ . روایت می کند باز می گردد گرامی اسالم
هِ  َم، » :َرُسوُل اللَّ ْبَواُب َجَهنَّ

َ
َقْت أ ْحَمِة َوُغلِّ ْبَواُب الرَّ

َ
َحْت أ ِإَذا َکاَن َرَمَضاُن ُفتِّ

َیاِطیُن  در ماه مبارک رمضان دروازه های رحمت الهی باز؛ رواه مسلم.«َوُسْلِسَلِت الشَّ
 د.ها بسته می شونجهنم مسدود و شیاطین توسط زنجیر  و دروازه های

از انجام اعمال زشت، گناه و معاصی بپرهیز، زیرا گناه و نافرمانی الله،  -3
از نبی مکرم که ابوهریره  انسان را بطرف جهنم سوق می دهد. بنا بر حدیثی

هِ  عن ابی ُهَرْیَرةَ  :اسالم روایت می کند ِإَذا َدَخَل َشْهُر »:قال: َقاَل َرُسوُل اللَّ
َماِء َو ُغ  ْبَواُب السَّ

َ
َحْت أ َم، َو َرَمَضاَن ُفتِّ ْبَواُب َجَهنَّ

َ
َقْت أ َیاِطیُن لِّ  1«ُسْلِسَلْت الشَّ

دروازه های آسمان باز، و دروازه جهنم مسدود وقتی که ماه رمضان فرا رسید،  
 شوند. و شیاطین توسط زنجیر بسته می

در روزهای تاق دهه اخیر رمضان جهت دریافت شب قدر بکوش و هرگز  -4
گر این شب را در یافتی به تحقیق مزد بزرگی را از آن  در این مأمول غفلت مکن، ا

گر )خدای ناخواسته( محروم ماندی، به تحقیق از خیر کثیر  خود کردی، و ا
روایت کرده  از نبی مکرم اسالم محروم شدی. بنا بر حدیثی که ابوهریره

َقْد »: فرمودندرسید، پیامبر گرامی اسالم میو می گوید، و قتیکه رمضان فرا می
ِة، َو  ،َجاَءُکْم َرَمَضانُ  ْبَواُب اْلَجنَّ

َ
ُه َعَلْیُکْم ِصَیاَمُه، ُتْفَتُح ِفیِه أ َشْهٌر ُمَباَرٌك، اْفَتَرَض اللَّ

ْلِف َشْهٍر، َمْن ُحِرَم 
َ
َیاِطیُن، ِفیِه َلْیَلٌة َخْیٌر ِمْن أ ْبَواُب اْلَجِحیِم، َو ُتَغلُّ ِفیِه الشَّ

َ
تْغَلُق ِفیِه أ

 
 .رواه الشیخان - ۱
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را رسید به شما رمضان، ماهی مبارک، الله روزه به تحقیق ف 1.«َخْیَرَها َقْد ُحِرَم 
گرفتن آن را برشما فرص گردانیده، در این ماه دروازه های بهشت باز؛ و دروازه 
جهنم مسدود و شیاطین با زنجیر و زوالنه بسته می شوند، و دراین ماه شبی است 
 که بهتر از هزار ماه، کسی که از خیر و سعادت این شب محروم ماند، محروم

 شد."
هنگامی که ماه رمضان فرا رسید، مسلمانان به حلول این ماه، بشارت دهد، -5

، دوستان، رفقاء ا بشارت می داد، هکذا اهل و عیالمسلمانان ر  چنانچه پیامبر
و خویشاوندان خود و دیگران را نیز بدآن بشارت ده، همیشه مژده هنده به هر 

که حضرت انس بن مالک از پیامبر  کار خیر باش نه متنفر کننده، بنابر حدیثی
 گرامی اسالم روایت میکنند: 

ِبي   َنِس ْبِن َماِلٍك،َعْن النَّ
َ
ُروا َو ََّل »َقاَل: َعْن أ ُروا، َو َبشِّ ُروا َو ََّل ُتَعسِّ َیسِّ

ُروا رواه البخاری.آسانی کنید و سخت گیری نکنید و مردم را خوش بسازید  «ُتَنفِّ
 و متنفر نسازید.

ت جو، بویژه در رمضان به انجام کار قهمیشه به انجام کار های خیر سب -6
های بیش از پیش حریص باش، اما همواره از انجام اعمال زشت و نامشروع و 

لله تبارک و تعالی تو را از آتش ارتکاب معاصی و گناه دوری بجو، امید است که ا
دوزخ نجات دهد. اما انجام این اعمال مربوط به سرعت و سبقت تو از اول شب 

روایت می  از نبی مکرم اسالم رمضان است بنا بر حدیثی که ابوهریره

 
 رواه أحمد. - ۱
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 کند:
ِبي ُهَرْیَرَة َقاَل 

َ
َم: :َعن أ ُه َعَلْیِه َوَسلَّ ی اللَّ ِه َصلَّ ُل َلْیَلٍة ِمْن إِ »َقاَل َرُسوُل اللَّ وَّ

َ
َذا َکاَن أ

اِر، َفَلْم ُیْفَتْح ِمْنَها  ْبَواُب النَّ
َ
َقْت أ ، َوُغلِّ َیاِطیُن، َو َمَرَدُة اْلِجنِّ َدْت الشَّ َشْهِر َرَمَضاَن ُصفِّ

ِة، َفَلْم ُیْغَلْق ِمْنَها َباٌب، َو ُیَناِدي ُمَناٍد: َیا َباِغَي  ْبَواُب اْلَجنَّ
َ
َحْت أ ْقِبْل، َباٌب، َو ُفتِّ

َ
 اْلَخْیِر أ

اِر، و ََذلَك ُکلُّ َلْیَلةٍ  ِه ُعَتَقاُء ِمْن النَّ ْقِصْر، َوِللَّ
َ
رِّ أ  1.«َو َیا َباِغَي الشَّ

در شب اول ماه مبارک رمضان شیاطین و جنات متمردو سرکش بسته و  
دروازه دروازه های جهنم مسدود می گردد، هیچ دروازه یی از آنها باز نمی مانده؛ و 

های بهشت باز کرده می شوند، هیچدروازه یی از آنها بسته باقی نمی ماند و آواز 
دهندهآوازه می دهد: ای باغی خیر بیا و ای ما باغی شر بس کن و خداوند 
تعدادی را در این شب از آتش دوزخ نجات می دهد و این لطف و کرم الهی 

 .ل حال مسلمانان می گرددهرشب شام
گر از اه -7 ل مسارعین خیر در رمضان هست، پس بشارت دهد به کل خیر. ا

می باشد چنین  که یکی از یاران پبامبر گرامی اسالم بنابر حدیث عرفجه
 :روایت می کند

ِبي   ْصَحاِب النَّ
َ
ُه َذَکَر َرَمَضاَن َفَقاَل: َعْن َعْرَفَجَة َعْن َرُجٍل ِمْن أ نَّ

َ
ُتْفَتُح ِفیِه » أ

َیاِطیُن، َو ُیَناِدي ِفیِه ُمَناٍد ُکلَّ  ُد ِفیِه الشَّ اِر، َو ُتَصفَّ ْبَواُب النَّ
َ
ِة، َو ُتْغَلُق ِفیِه أ ْبَواُب اْلَجنَّ

َ
 أ

ْقِصْر، 
َ
رِّ أ ، َو َیا َباِغَي الشَّ ی َیْنَقِضَي َرَمَضانُ َلْیَلٍة: َیا َباِغَي اْلَخْیِر َهُلمَّ رواه «َحتَّ

رمضان دروازه های جنت باز، دروازه های دوزخ مسدود و شیاطین بسته  درأحمد.

 
 رواه الترمذی. ۱
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در هرشب آواز می دهد که ای باغی خیر تشریف فرما  ،می شوند و آواز دهنده ی
 .الی اخر رمضان ادامه پیدا می کندشو و ای باغی شر بس کن، و این کار 
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 دوم:
 درماه مبارک رمضاننبی مکرم اسالم روزه

 
، أني رأیته، الناس الهالل، فأخبرت رسول الله ائيتر  :قال ابن ُعَمرعن 

روایت  از حضرت ابن عمرداود.رواه أبو .فصامه، و أمر الناس بصیامه
را در  شدهاست که مردم مهتاب رمضان را دیدند، پس من پیامبر گرامی اسالم

نیز به روزه گرفتن آن امر جریان قرار دادم. ایشان روزه آن را گرفتند و مردم را 
 د.نمودن

 ای بنده خدا!
گاه شدی، پس گرفتن روزه آن باالیت واجب  وقتی که به حلول ماه رمضان آ

ْهَر َفْلَیُصْمهُ است. چنانچه الله تبارک و تعالی می فرماید   .1َفَمن َشِهَد ِمنُکُم الشَّ
پس هر که از شما )فرا رسیدن( این ماه را دریابد، )چه خودش هالل را رؤیت کند 

 .ت شود( باید که آن را روزه بداردرمضان ثاب و چه با دیدن دیگران فرا رسیدن
بایست به روزه ماه مبارک رمضان اهتمام عظیمی نمایی و این اهتمام قرار ذیل 

 می باشد:
روزه رمضان را به اساس ایمان و اعتقاد کامل بگیری، زیرا خداوند روزه الف:

 
 .۱۸۵البقرة: - ۱
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رمضان را فرص گردانیده است توام با ایمان و یقین داشتن به اجر و پاداش آن، 
 روایت میکند: از رسول الله بنابر حدیث که ابوهریره

ِبي ُهَرْیَرةَ 
َ
هِ  :قالَعن أ اَن، ِإیَماًنا َواْحِتَساًبا، َمْن َصاَم َرَمَض » :َقاَل َرُسوُل اللَّ

َم ِمْن َذْنِبهِ  روایت شده است  رواه البخاری.از حضرت ابوهریره «ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ
کسیکه رمضان را از روی ایمان و اخالص روزه بگیرد، »: فرمود که پیامبر

 .«گناهان گذشته وی بخشیده می شود
از ریا و خود نمایی در روزه ات و تمام عبادات خود داری کن، زیرا ریا و  ب:

 خود نمایی شرک اصغر بوده چنانچه در حدیث شداد وارد آمد است:
هِ  ْوٍس: فإنی قد َسِمْعُت َرُسوَل اللَّ

َ
اِد بن أ ی ُیَراِئي َفَقْد »َیُقوُل:  َعْن َشدَّ َمْن َصلَّ

ْشَرَك، َوَمْن َصاَم ُیَراِئي 
َ
ْشَرَك أ

َ
َق ُیَراِئي َفَقْد أ ْشَرَك، َوَمْن َتَصدَّ

َ
 1.«َفَقْد أ

نمای نماز بخواند، به تحقیق شرک ورزیده است و کسی که از روی ریا و خود
کسی که از روی ریا و خودنمایی روزه بگیرد به تحقیق به الله تبارک وتعالی شرک 

دهد، به خود نمایی بآورده است، کسی که صدقه، خیر و خیرات از روی ریا و 
 .تحقیق مرتکب شرک شده است

از خورد و نوش و جماع اجتناب کن، همچنان از انزال منی عمدی چه ج:
بصورت مباشرت باشد و با بوسه گرفتن و هکذا از حجامت و تمام مفطرات باید 

 خود داری نمود و این اعمال نباید در روز روزه قصدا  انجام پذیرد.
ن چیزی که باعث زوال اجر و پاداش روزه ات می شود، خود داری از هرآ د:

 
 .(رواه أحمد، والحاکم من طریق شهر بن حوشب، وقد ضعف) - ۱
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هر گفتار و کردار نا روا و نامشروع نیز از این نوعمحسوب می گردد. بنا بر 
 روایت می کند:  که از نبی مکرم اسالم حدیث ابوهریره

ْیَرةَ  ِبی ُهَر
َ
وِر َو »: قال: قال رسول الله َعْن أ اْلَعَمَل َمْن َلْم َیَدْع َقْوَل الزُّ

ْن َیَدَع َطَعاَمُه َو َشَراَبهُ 
َ
ِه َحاَجٌة أ روایت است  از حضرت ابوهریره1.«ِبِه، َفَلْیَس ِللَّ

کسی که سخن دروغ و عمل به آن را ترک نکند پس »فرمود: که پیامبر
 .«خداوند به این ضرورت دارد که خوردنی و آشامیدنی خود را ترک کند

از جهل و نابخردی در مورد هر کسی که باشد اعم از اوالد وغیر ایشان،  هـ:
ْیَرةَ :جدا اجتناب کن، بنابر حدیث ِبی ُهَر

َ
َمْن »: قال: قال رسول الله َعْن أ

ْن َیَدَع َطَعاَمُه َو َشَراَبهُ 
َ
ِه َحاَجٌة أ وِر َو اْلَعَمَل ِبِه، َفَلْیَس ِللَّ رت از حض«. َلْم َیَدْع َقْوَل الزُّ

فرمود:کسی که سخن دروغ و عمل به  روایت است که پیامبر ابوهریره
وردنی و آشامیدنی خود را آن را ترک نکند پس خداوند به این ضرورت دارد که خ

 .ترک کند
ی روزه گرفتن فردا الزم است که بهواجبات روزه اهتمام و از طرف شب برا و:

 از پیامبر گرامی اسالم بر حدیثی که حضرت حفصهنیت بکنی. بنا
َیاَم َقْبَل اْلَفْجِر »: َقاَل  َعْن النبی َعْن َحْفَصةَ روایت میکند: ِت الصِّ َمْن َلْم ُیَبیِّ

 روایت است که نبی مکرم اسالم از حضرت حفصه  2«َفاَل ِصَیاَم َلهُ 
فرمود: کسی که از طرف شب و قبل از طلوع فجر نیت گرفتن روزه را نکد، پس 

 صی را روزه نیست.مرآن شخ
 

 رواه البخاری. - ۱

 رواه النسائی. - ۲
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داری از تمام مفطرات به نیت گرفتن روزه مشروع را نمود )خود باید ز:
. از طلوع فجر دوم الی غروب آفتاب ،شکننده های روزه با نیت عبادت مر الله را

را پس روزه  1ثم اتموا الصیام الی اللیلارک و تعالی به اساس این فرموده الله تب
 .تا شب ادامه دهید

جماع و تمام اموریکه انسان را بطرف آن سوق اجتناب ورزیدن از رفث ) ح:
که  می دهد و اجتناب از سخنان فحش و نا مناسب( بنابر حدیثی که ابوهریره

 روایت میکند:  از نبی مکرم اسالم
ِبي 

َ
هِ  ُهَرْیَرةَ َعْن أ نَّ َرُسوَل اللَّ

َ
ٌة، َفاَل َیْرُفْث َوََّل َیْجَهْل »َقاَل:  أ َیاُم ُجنَّ    2«الصِّ

 نباید سخن زشت بگوید و نادانی ورزد.روزه سپری است، 
ط: خود داری از چیغ زدن و خصومت در هنگام روزه بودنت. بنابر خدیث 

 روایت می کند: که از نبی مکرم اسالم ابوهریره
ْیَرةَ  هِ  عن ُهَر ُه عزوجل: قال: َقاَل َرُسوُل اللَّ ُکلُّ َعَمِل اْبِن آَدَم َلُه »: َقاَل اللَّ

َحِدُکْم 
َ
ٌة َو ِإَذا َکاَن َیْوُم َصْوِم أ َیاُم ُجنَّ ْجِزي ِبِه َو الصِّ

َ
َنا أ

َ
ُه ِلي َو أ َیاَم َفِإنَّ َفاَل  ِإَّلَّ الصِّ

 روایت شده که رسول الله ازحضرت ابوهریره 3.«َیْرُفْث َو ََّل َیْصَخْب 
فرزند آدم برای خود  هر عملفرمود: که خداوند قدوس و الیزال می فرماید: 

اوست، مگر روزه، زیرا آن برای من است و من اجر و پاداش آن را می دهم و 
گر )درمقابل آتش دوزخ و یا گناهانروزه سپری است روز روزه یکی از شما بود، ( ا

 
 .۱۸۷البقرة: - ۱

 الشیخان.رواه  - ۲

 رواه الشیخان. - ۳
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 ناسزا نگوید و فریاد نکشد.باید 
گر مطابق آنچه به معنی خصومت و فریاد کشیدن استالصخب:  کر ذ. ا

ُقونَ ی حقیقی را از آن خود کردیام، عمل نمودی یقینا  تقو نمودی ُکْم َتتَّ تا  1َلَعلَّ
 .پرهیزگار شویدباشد که

 
  

 
 .۱۸۳البقرة: - ۱
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 سوم 
 در شب های رمضانحضرتآن نماز

 
ْیِد ْبِن َثاِبٍت  هِ  َعْن َز ّن َرُسوَل اللَّ

َ
ُهقال ِمْن  أ نَّ

َ
َخَذ ُحْجَرًة َقاَل: َحِسْبُت أ اتَّ

ا َعِلَم  ْصَحاِبِه، َفَلمَّ
َ
ی ِبَصالِتِه َناٌس ِمْن أ ی ِفیَها َلَیاِلَي، َفَصلَّ َحِصیٍر ِفي َرَمَضاَن، َفَصلَّ

ْیُت ِمَن َصنِ »ِبِهْم َجَعَل َیْقُعُد، َفَخَرَج ِإَلْیِهْم، َفَقاَل: 
َ
ِذي َرأ از 1 «یِعُکْم َقْد َعَرْفُت الَّ

ی را جهت ادای احجره  روایت شده که رسول الله حضرت زید بن ثابت
نماز های شب ها در رمضان برگزید. تعداد از یارانش با ایشان نماز گزاردنند، 

گاه شد هنگامی که پیامبر ، نشست و سپس برایشان خدا از این عملکرد آنها آ
 .«یقینا  من مشاهد نمودم آنچه را که انجام دادید»وارد شده و فرمود: 

 ای بنده الله! 
 به امور ذیل اهتمام کن:

طوریکه این قیام به اساس ایمان  ،اهتمام به نماز های شب در رمضان داشتهـ 1
و عقیده سنت انجام پذیرد، توام با امید اجر و پاداش از بارگاه ذات اقدس الهی 

 روایت می کند:  که از نبی مکرم اسالم بنابرحدیث ابوهریره
َمْن َقاَم َرَمَضاَن ِإیَماًنا َواْحِتَساًبا ُغِفَر » قال: أن رسول الله عن ابی هریرة

 
 رواه البخاری. - ۱
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َم ِمْن َذْنِبهِ  َلُه َما  روایت است که رسول الله از حضرت ابوهریره1 «َتَقدَّ
، گناهان فرمود کسی که در شب رمضان از روی ایمان و اخالص قیام لیل کند

 .گذشته وی بخشیده می شود
فقط سنت بوده، ولی فضل و  بدان که قیام اللیل در رمضان واجب نه، بلکهـ 2

گفت، نبی که دارا می باشد.بنابر حدیث ابوهریرهبرکت بزرگ و عظیم را 
به  بدون آنکه ه قیام لیل ترغیب و تشویق می کردمردم را ب مکرم اسالم

 عزیمت آن امر کند: 
ْیَرةَ  ِبی ُهَر

َ
هِ  َعْن أ ْن  قال: َکاَن َرُسوَل اللَّ

َ
ُب ِفی ِقَیاِم َرَمَضاَن ِمْن َغْیِر أ ُیَرغِّ

یَیْأُمَرُهْم  َم ِمْن »َمٍة، َفَیُقوُل: ِفیِه ِبَعِز َمْن َقاَم َرَمَضاَن ِإیَماًنا َو اْحِتَساًبا، ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ
ِه  َی َرُسوُل اللَّ ْمُر َعَلی َذِلَك، ثم کان األمر -صلی الله علیه وسلم-َذْنِبِه(، َفُتُوفِّ

َ
 َو األ

ِبی َبْکٍر، َو َصْدٍرا ِمْن علی ذلک 
َ
ُه َعْنُهَما علی ِخاَلَفِة ُعَمَر َر ِفی ِخاَلَفِة أ ِضَی اللَّ

به قیام رمضان روایت است که رسول الله از حضرت ابوهریره 2 ذلک.
ند، بدون اینکه آنانرا در این مورد به عزیمت )حتمی بودن و وجوب( امر ک

: کسیکه در شب های رمضان از روی ایمان و ترغیب و تشویق نموده و فرمود
یعنی از طرف شب نماز بخواند و و پاداش قیام لیل کند ) طلب اجر اخالص و

 شب زنده داری کند.گناهان گذشته وی بخشیده می شود.
به همین منوال ادامه داشت،  این عملکرد الی رحلت نبی مکرم اسالم

 .همچنان در زمان خالفت ابوبکر صدیق و حضرت عمر فاروق
 

 رواه البخاری. - ۱

 رواه مسلم. - ۲
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وقتی که پشت سر امام نماز خواندی، تا وقتی که امام سالم نداده است، سالم ـ 3
 : روایت می کند که از نبی مکرم اسالم ندهید. بنابر حدیث ابوذر

ُجَل ِإَذا »: عن إبی ذر ی َیْنَصِرَف ُحِسَب َلُه ِقَیاُم ِإنَّ الرَّ ی َمَع اِْلَماِم َحتَّ َصلَّ
روایت شده است هنگامی که یک نفر همراه امام  ذراز حضرت ابو  1 «َلْیَلةٍ 

برایش  نماز می خواند، تا وقتی که امام سالم نداده است با آن در نماز می باشد
 .قیام اللیل محسوب می گردد

گر هنگامی که در عقب امام نمـ 4 از می خواندی، به نمازت ادامه ده، حتی ا
نمازشب( عدد ت هم گردد، زیرا برای قیام لیل )تعداد رکعات بیشتر از یازده رکع

معین ومحدد تعیین نگردیده است. اما همواره در جستجو عالم فقیه باش تا 
آن را آورده است، باشد  نمازت در مطابقت به آنچه که پیامبرگرامی اسالم

گر امام صوت زیبا داشت باز در نمازت خشوع وعاجزیاختیار کن و عقب آن  وا
 روایت می کند:  که از پیامبراسالمنماز بگزار، بنابر حدیث حضرت جابر

هِ  َعْن َجاِبرٍ  اِس َصْوًتا ِباْلُقْرآِن الَّ »: َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّ ْحَسِن النَّ
َ
ِذي ِإنَّ ِمْن أ

هَ   َحِسْبُتُموُه َیْخَشی اللَّ
ُ
 2. «ِإَذا َسِمْعُتُموُه َیْقَرأ

بهترین مردم از فرمود: روایت است که رسول الله از حضرت جابر
روی صوت هنگامی که قرآن کریم را تالوت می کند، کسی است وقتی که تالوت 

یعنی قرآن کریم را  -آن را می شنوید گمان می کنید که ازخداوند متعال می ترسد
 با خضوع وخشوع تالوت می کند.

 
 رواه أبوداود، والترمذی، والنسائی. - ۱

 رواه ابن ماجه. - ۲
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وقتی که نماز تراویح را اداء میکنی، حتی المقدور بکوش که به وجه احسن ـ 5
ویا  -با رعایت تمام ارکان و واجباتش –و بهترش اداء کنی، توأم با طویل نمودن 

دا می نماز تراویح را در عقب امامی بخوان که نماز را به گونه احسن و طویل ا
 کند، بنابر روایت ابو سلمه:

ْحَمِن، أنه سأل َعاِئَشةَ  ِبی َسَلَمَة ْبِن َعْبِد الرَّ
َ
کیف کانت صالة رسول  َعْن أ

یزید فی رمضان و َّل فی  فی رمضان؟ فقالت: ما کان رسول الله الله
غیره علی إحدی عشرة رکعة، یصلی أربعا فال تسل عن حسنهنو طولهن، ثم یصلی 

َیا َرُسوَل  :َفُقْلُت  :أربعا فال تسل عن حسنهن و طولهن، ثم یصلی ثالثا قالت عائشة
ْن ُتوِتَر؟ َفَقاَل 

َ
َتَناُم َقْبَل أ

َ
ِه أ حضرت  1.«َیا َعاِئَشُة ِإنَّ َعْیَنیَّ َتَناَماِن َوََّل َیَناُم َقْلِبی» :اللَّ

از کیفیت و چگونگی نماز  ابی مسلمه بن عبدالرحمن، از حضرت عائشه
گفت: حضرت  در رمضان پرسیده، پس حضرت عائشه پیامبراسالم

در رمضان وغیر از رمضان از طرف شب بیشتر از یازده رکعت  للهرسول ا
نماز اداء نمی کرد، اوال چهار رکعت نماز را اداء می کرد که از خوبی وطول و 
درازی آن مپرس، باز چهار رکعت می گزارید که از خوبی ودرازی آن مپرس، 

ل ای رسو :می گوید که من گفتم سپس سه رکعت می خواند، حضرت عائشه
 خدا! ایا قبل از آنکه نماز وتر را بگزاری خواب می شوی؟ آنحضرت

 .«ای عائشه چشمان من میخوابد ؛ ولی دل من نمی خوابد»:فرمود

 
 رواه الشیخان. - ۱
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سؤال کرده شد که  روایت است که از رسول الله و از حضرت جابر
 یعنی طول قیام.«طول القنوت»:کدام نماز بهتر است؟ ایشان ص فرمودند

وقتی که نماز تراویح را عقب امام می خواندی، پس چنان طویل وبه شوق و ـ 6
رغبت بخوان که تا نزدیکی طلوع فجر ادامه یابد؛ واز جمله اهل ومردمان تنبل 

 :ید بنابر حدیث ابوذروکسل مباش، بلکه همراه امام ادامه بده
ِبي َذر  

َ
هِ  :َقاَل  َعْن أ ْهِر  ُصْمَنا َمَع َرُسوِل اللَّ رمضان َفَلْم َیُقْم ِبَنا َشْیًئا ِمَن الشَّ

ا  ا َکاَنْتالسادسة َلْم َیُقْم ِبَنا، َفَلمَّ ْیِل، َفَلمَّ ی ْذَهَب ُثُلُث اللَّ اِبُع، فقام بنا َحتَّ ی بقی سَّ َحتَّ
ْیِل، َفُقْلُت  ی ْذَهَب َشْطُر اللَّ ِه،  :َکاَنْت اْلَخاِمَسُة قام بنا َحتَّ ْلَتَنا قیام َیا َرُسوَل اللَّ َلْو َنفَّ

ی َمَع اِْلَماِم حتی ینصرف حسب له قیام »:هذه اللیلة قال: فقال ُجَل ِإَذا َصلَّ ِإنَّ الرَّ
، قال فلما کانت الرابعة لم یقم فلما کانت الثالثة جمع أهلُه ونساءُه و الناَس «لیلة

حوُر ثم لم »:و ما الفالُح؟ قال :فقام بنا حتي خشینا أن یفوتنا الفالُح قال: قلت السُّ
گفت:روزه ماه یچنین روایت است کهم از حضرت ابوذر1«.یقم بقیة الشهر

گرفتیم که بجز هفت روز آن چیزی  مبارک رمضان را همراه رسول الله
باز برخیزد و به ما نماز داد تا ثلث شب، وقتیکه شش  ،دیگری باقی نمانده بود،

روز آن باقی ماند، برای ما نماز نداد، وقتیکه پنج روز آنباقی ماند، برای ما چنان 
گر قیام همین شب  یا رسول الله :نماز داد تا قسمتی از شب، پس من گفتم ا
تا وقتی که  " هرگاه یک مرد :فرمود را زیادت نمائید. پس پیامبرگرامی اسالم

 
 .رواه أبوداود - ۱
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امام از نماز منصرف می شود، در عقب آن نماز خواند، برایش قیام لیل محسوب 
 پاداش نماز شب را مستحق می گردد.می گردد، یعنی اجر و 

وقتی که چهار شب باقی ماند، باز برای ما نماز نداد  :گفت حضرت ابوذر
د و نماز را برای وقتی که سه شب ماند، اهل وعیال، زنان خود و مردم را جمع کر 

فالح  :گفتم :ما شروع کرد، تا اینکه ترسیدیم که شاید سحریاز ما فوت شود. گفت
 سحری، باز در بقیه ماه قیام لیل را بر پا نکرد. :چیست؟ گفت

آنست که دو دو رکعت اداء و با خواندن نماز  -نماز شب -بهترین قیام اللیلـ 7
أن رجال سأل رسول  ِن اْبِن ُعَمَر عَ :وتر خاتمه یابد. بنابر حدیث ابن عمر

هِ  الله ْیِل َمْثَنی َمْثَنی، َفِإَذا َخِشَي »: عن صالة اللیل، فقال َرُسوُل اللَّ َصالُة اللَّ
ی ی َرْکَعًة َواِحَدًة ُتوِتُر ِله َما َقْد َصلَّ ْبَح َصلَّ َحُدُکُم الصُّ

َ
اجعلوا آخر »:ولقوله  1«.أ

روایت است که شخصی از سول  حضرت ابن عمراز  2«.صالتکم باللیل وتراً 
از نماز شب سؤال کرد، پس ایشان علیه افضل الصالة والسالم در جواب خدا

گر از دمیدن صبح صادق  -نماز شب –قیام لیل  :فرمود دو دو رکعت است وا
که  خوف داشتید، پس وتر را یک رکعت بخوانید. به اساس قول آنحضرت

 از شب تان بگردانید.وتر را اخرین نم :فرموده
 
 

 
 رواه الشیخان - ۱

 رواه الشیخان. - ۲
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 چهارم 
 

 در ماه مبارک رمضان افطاری نبی مکرم اسالم
 

َنَس ْبَن َماِلٍك 
َ
هِ  :قال عن أ ْن  َکاَن َرُسوُل اللَّ

َ
ُیْفِطُر َعَلی ُرَطَباٍت َقْبَل أ

َی، َفِإْن َلْم َتُکْن ُرَطَباٌت َفَعَلی َتَمَراٍت، َفِإْن َلْم تَ    1.ُکْن َحَسا َحَسَواٍت ِمْن َماءٍ ُیَصلِّ
روایت شده که پیامبرگرامی اسالم علیه افضل  از حضرت انس بن مالک

الصالة والسالم روزه خود را با خرمای تازه قبل از ادای نماز مغرب افطار می 
گر  گر خرمای تازه میسر نمی شد، با خرمای خشک افطار می کرد، وا نمود، ا

 با جرعۀ از آب افطار می نمودند. خرمای خشک هم میسر نبود،
 ای بندۀ الله ! 

گر وقـ 1 تی که روزه خود را افطار می نمایی، با خرمای تازه اندک افطار کن، ا
گر خرمای خشک هم میسرنشد، با  خرمای تازه میسرنبود، با خرمای خشک، و ا
جرعه یی از آب افطار کن، اما بکوش که حتی المقدور طبق این سنت نبوی عمل 

گر خرم ای تازه یافت شود، یعنی خرمای تازه را جهت افطارت خریداری کن، ا
گر خرمای خشک هم پیدا نشد، با آب روزه خود را  نشد، خرمای خشک، و ا

 افطار کن.

 
 رواه أبوداود. - ۱
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 از رسول الله روزه ات را با خواندن این دعا که حضرت ابن عمرـ 2
 .روایت می کند افطار کن

هِ  عن اْبَن ُعَمَر  ْفَطَر َقاَل  َقاَل: َکاَن َرُسوُل اللَّ
َ
ِت »:ِإَذا أ َمُأ َو اْبَتلَّ َذَهَب الظَّ

هُ  ْجُر ِإْن َشاَء اللَّ
َ
روایت است که نبی  از حضرت ابن عمر1. «اْلُعُروُق َو َثَبَت األ

تشنگی زایل شد، و رگ :در هنگام افطاری این دعا را می خواند مکرم اسالم
 و اجر و پاداش ثبت و محقق گردید.ها سیرآب، 

بعد از غروب آفتاب افطار کن، ودر افطاری هرگز تأخر مکن، بل  فورا  ـ 3
 :همواره در افطاری عجله بکن بنابر حدیث سهل بن سعد

َّلیزال الناس بخیر ما عجلوا »:قال رسول الله :قال عن سهل بن سعد
 2 «.الفطر

فرمود: تا  روایت که حضرت رسول الله از حضرت سهل بن سعد
 ار هستند که در افطار عجله کنند.وقتی مردم بر خیر و نیکی استو 

بعد از غروب آفتاب افطار کن، ودر افطاری هرگز تأخیر مکن، بل  فورا  ـ 4
عجله کن. وهمیشه بکوش که از جمله کسانی باشی که در افطاری عجله می کند 

این دو را تأخیر می  و از جمله کسانی مباش که -مغرب–همچنان در ادای نماز 
 کنند. بنابر حدیث:

َنا َو َمْسُروٌق علی عائشة 
َ
َة َقاَل: دخلُت أ مَّ اْلُمْؤِمِنیَن َرُجاَلِن  َعْنَعِطیَّ

ُ
َفُقْلَنا: َیا أ

دٍ  ْصَحاِب ُمَحمَّ
َ
ُر  ِمْن أ اَلَة، َو اآلَخُر ُیَؤخِّ ُل الصَّ ُل اِْلْفَطاَر َو ُیَعجِّ َحُدُهَما ُیَعجِّ

َ
أ

 
 أبوداود.رواه  - ۱
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اَلَة؟ قال: ُقْلَنا  ُل الصَّ ُل اِْلْفَطاَر َو ُیَعجِّ ُهَما الذی ُیَعجِّ یُّ
َ
اَلَة، َقاَلْت: أ ُر الصَّ اِْلْفَطاَر َو ُیَؤخِّ

ِه یعنی ابن مسعود، َقاَلْت: َکَذِلَك َکانَ  هِ َعْبُد اللَّ  .1 َیْصَنُع َرُسوُل اللَّ
 ولتکن صالة المغرب بعد أن تفطر، لفعله علیه الصالة والسالم. 

روایت شده که من و مسروق نزد حضرت عائشه  از حضرت ابوعطیه
ای مادرمؤمنان! دو نفر از یاران نبی مکرم اسالم  :رفته و برایش گفتیم صدیقه

ایشان در افطاری و ادای نماز مغرب  علیه افضل الصالة والسالم اند که یکی از
عجله می کند و دیگرش در افطاری و ادای نماز مغرف تأخیر میکند، حضرت 

فرمود: کدام یکی از ایشان در افطاری و ادای نماز مغرب  عائشه صدیقه
، عبدالله یعنی ابن مسعود:عجله میکند؟ حضرت ابوعطیه می گوید: گفتیم

در نیز این گونه ) حضرت محمد مصطفی :گفت حضرت عائشه صدیقه
 افطاری و اداری نماز مغرب( عجله می کردند.

روزه داران را افطاری داده وخویشتن همواره در سدد آن باش، تا تعدادی از ـ 5
 را به آن اجر وپاداشی که برای آنان است، نیز مستحق گردانی. بنابر حدیث:

هِ  َر َصاِئًما َکاَن َلُه ِمْثُل »: َعْن َزْیِد ْبِن َخاِلٍد اْلُجَهِنیِّ َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّ َمْن َفطَّ
 
َ
ْنه َّل َیْنَتِقُص ِمْن أ

َ
ْجرِه َغْیِر أ

َ
اِئِم َشْیًئاأ  2«.ْجره الصَّ

کسی  :فرمود روایت است که پیامبر از حضرت زید بن خالد جهنی
بدون  ،که روزه داری را افطاری دهد، مر اوراست مانند اجر وپاداش آن روزه دار

 ثواب شخص روزه دار چیزی کم شود. اینکه از
 

 رواه مسلم. - ۱
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برایت نصیب کرده ای روزه دار عزیز! الله تبارک وتعالی دو شادمانی را ـ 6
 :حدیث است بنابر

ْیَرةَ  ِبي ُهَر
َ
هِ  :َقاَل  َعن أ ُکلُّ َعَمِل اْبِن آَدَم ُیَضاَعُف اْلَحَسَنُة »:َقاَل َرُسوُل اللَّ

ُه َعزَّ َوَجلَّ  ْمَثاِلَها ِإَلی َسْبعِماَئِة ِضْعٍف، َقاَل اللَّ
َ
ْجِزي بِ  :َعْشَر أ

َ
َنا أ

َ
ُه ِلي َوأ ْوَم َفِإنَّ ِه ِإَّلَّ الصَّ

اِئِم َفْرَحَتاِن َفْرَحٌة ِعْنَد ِفْطِرِه، َو َفْرَحٌة ِعْنَد ِلَقاِء  ْجِلي، ِللصَّ
َ
َیَدُع ََشْهَوَتُه و َطَعاَمُه ِمْن أ

ِه ِمْن ِریِح اْلِمْسِك  ْطَیُب ِعْنَد اللَّ
َ
ِه َو َلُخُلوُف ِفیِه أ  از حضرت ابوهریره 1 .«َربِّ

هر عمل فرزند آدم چند برابر می شود،  :فرمود روایت است که رسول الله
مگر روزه که  :نیکی به ده برابرش تا هفتصد برابرش، الله تبارک وتعالی فرمود

همانا از برای من است و من بدان پاداش می دهم، شهوت و طعام خود را به 
ک شادمانی در وقت دستور من می گذارد و برای روزه دار دو شادمانی است ی

افطارش و یک شادمانی در وقت مالقات با پرورگارش و بوی دهن روزه داد در 
 نزد الله تبارک و تعالی بهتر از بوی مشک است؟

 افطار را به اسم الله آغاز وبا حمدوثنای الله خاتمه ده بنابر حدیث:ـ 7
ِبي َسَلَمَة قال: ُکْنُت ُغاَلًما ِفي َحْجِر 

َ
هِ ُعَمَر ْبَن أ َوَکاَنْت َیِدي َتِطیُش  َرُسوِل اللَّ

هِ  ْحَفِة، َفَقاَل ِلي َرُسوُل اللَّ ا »ِفي الصَّ َه، َوُکْل ِبَیِمیِنَك، َوُکْل ِممَّ َیا ُغاَلُم َسمِّ اللَّ
  2«.َیِلیَك َفَما َزاَلْت ِتْلَك ِطْعَمِتي َبْعُد 

َنِس ْبِن َماِلٍك  :ولحدیث
َ
هِ  َعْن أ َه َلَیْرَضی َعِن »:َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّ ِإنَّ اللَّ
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ْرَبَة َفَیْحَمَدُه َعَلْیَها ْو َیْشَرَب الشَّ
َ
ْکَلَة َفَیْحَمَدُه َعَلْیَها، أ

َ
ُکَل األ ْن َیْأ

َ
 1«. اْلَعْبِد أ

من پسری بودم که در  :از حضرت عمر فرزند ابوسلمه روایت است که گفت
قرار داشتم ودر وقت خوردن طعام دست  تحت تربیت وحمایت رسول الله

ای پسر! بسم الله  :برایم فرمود من در اطراف کاسه دور می کرد، رسول الله
همین طور  بگو و با دست راستت بخور و از نزدیکت بخوری بعد از آن همیشه

 این صفت خوردن من بود.
 روزه داری بیشتر دعا کن، بنابر:درهنگام ـ 9

َنِس ْبِن َماِلٍك 
َ
هِ  َعْن أ َثاَلُث َدَعَواٍت ََّل ُتَردُّ َدْعَوُة » :َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّ

اِئِم، َو َدْعَوُة اْلُمَساِفرِ   2 «.اْلَواِلِد، َو َدْعَوُة الصَّ
سه  :فرمود روایت است که رسول الله از حضرت انس فرزند مالک

د دعای پدر بر فرزن :دعا است که آنها رد نمی شوند، بلکه مقبول و مستجاب اند
 و دعای روزه دار و دعای مسافر.
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 پنجم
 سحری نبی مکرم اسالم

 
ِبيِّ  َعْن َزْیِد ْبِن َثاِبٍت  ْرَنا َمَع النَّ اَلِة، ُقْلُت َکْم:  َقاَل: َتَسحَّ ُثمَّ َقاَم ِإَلی الصَّ

ُحوِر؟ َقاَل: َقْدُر َخْمِسیَن آَیةً  َذاِن َوالسَّ
َ
 1.َکاَن َبْیَن اأْل

ما همراه نبی مکرم  :روایت است که گفت از حضرت زید فرزند ثابت
جهت ادای نماز  اسالم ص سحری نمودیم، سپس پیامبر گرامی اسالم

یان آذان فجر و سحری چه مقدار بود؟ گفت: به برخاست، گفتم فاصله در م
 .تالوت نمودن پنجاه آیه قرآن کریماندازۀ 

 ای بنده خدا ! 
 :به امور ذیل توجه داشته باش

همیشه در ماه مبارک رمضان برای روزه ات سحری کن؛ وهرگز سحری را ـ 1
است. وهمچنان فرق در میان  ترک مکن، زیرا سحری نمودن سنت نبوی

 :روزه مسلمانان و روزه یهود ونصارا سحری نمودن می باشد بنابر حدیث
هِ  َعْن َعْمِرو بن اْلَعاِص  ّن َرُسوَل اللَّ

َ
َفْصُل َما َبْیَن ِصَیاِمَنا َوِصَیاِم » َقاَل: أ

َحرِ  ْکَلُة السَّ
َ
ْهِل اْلِکَتاِب أ

َ
 2 «أ

روایت است که یقینا رسول  از حضرت عمرو فرزند العاص
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یعنی  فرق در میان روزه ما و روزه اهل کتاب سحری نمودن است»:فرمودالله
 .«-روزه اهل کتاب بدون سحری می باشد

در ماه مبارک رمضان برای روزه ات سحری کن، زیرا در سحری نمودن ـ 2
 برکت نهفته است بنابر حدیث:

َنَس ْبَن َماِلٍك 
َ
ُحوِر َبَرَکةٌ »:َقاَل النبی :قال عن أ ُروا َفِإنَّ ِفي السَّ  1 «َتَسحَّ

 روایت است که نبی مکرم اسالم از حضرت انس بن مالک
 .«سحری کنید، زیرا درسحری کردن برکت نهفته است»:فرمود
سحری نمودن برای روزه فردا مبارک است، پس این سحری نمودن را ترک ـ 3

 روزه گرفتن را داری، بنابر حدیث:مکن، در صورتی ارادۀ 
لی السحور ِفي َرَمَضاَن إدعانی رسول الله :عن عرباض بن ساریة

روایت  از حضرت عرباض بن ساریه2 «.ی َهَذا اْلِغَذاِء اْلُمَباَرِك َهُلمَّ ِإلَ »:َفَقاَل 
مرا جهت تناول سحری رمضان دعوت نموده  است که شبی نبی مکرم اسالم

 .«بفرمایید به این غدا مبارک»:وفرمود
 بهترین چیزی که به آن سحری نماییم خرما است بنابر حدیث:ـ 4

ْیَرةَ  ِبی ُهَر
َ
ِبیِّ  َعْن أ ْمُر »:َقاَل  َعِن النَّ  3.«ِنْعَم َسُحوُر اْلُمْؤِمِن التَّ

بهترین »رمود: ف روایت شده که نبی مکرم اسالم از حضرت ابوهریره
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 .«سحری مؤمن خرما است
بهترین وقت سحری آن وقت است که در میان آن ودر میان آذان فجر به ـ 5

 آیت را تالوت کرده بتواند، بنابر حدیث: 50اندازه 
َنِس ْبِن َماِلٍك 

َ
هِ  َعْن أ نَّ َنِبيَّ اللَّ

َ
ا َفَرَغا ِمْن  أ َرا، َفَلمَّ َوَزْیَد ْبَن َثاِبٍت َتَسحَّ

هِ  َنٍس: َکْم َکاَن َبْیَن َفَراِغِهَما ِمْن  َسُحوِرِهَما، َقاَم َنِبيُّ اللَّ
َ
ی، ُقْلَنا أِل اَلِة َفَصلَّ ِإَلی الصَّ

اَلِة؟ َقاَل  ُجُل  :َسُحوِرِهَما، َوُدُخوِلِهَما ِفي الصَّ  الرَّ
ُ
از 1 .َخْمِسیَن آَیةً  َقْدُر َما َیْقَرأ

و  روایت است که یقینا نبی مکرم اسالم حضرت أنس بن مالک
حضرت زید بن ثابت رض طعام سحری را صرف نمودند، وقتیکه از صرف طعام 
فارغ شدند، نبی مکرم اسالم ص برخاسته و نماز را بر پا نمودند، ما برای حضرت 

سحور و دخول ایشان به نماز  در میان ـ فاصله–چه مقدار وقت  :انس رض گفتم
 ( آیت را تالوت بکند.50به اندازه یی که انسان ) :سپری شد؟ گفت

سحری کن به آن چیزی که خداوند از طعام و یا خرما برایت میسر ـ 6
گر این برایت میسر نشد، مگر چیزی اندک از طعام پس به آن  گردانیده است، ا

گر چه سیر هم باشی؛ ولی نگو  که من سحری نمی کنم و یا گرسنه سحری کن، ا
گر تو سحری نمودی، در واقعیت به آن سنتی که رسول الله تو  نمی شوم. اما ا

 را به آن امر کرده عمل نمودی.
 .«تسحروا»:می فرماید چنانچه رسول الله

 .«سحری کنید»فرمود:  سیدنا محمد رسول الله
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طعام چاشت است،  (ت را )سحری در عوض و قایم المقامطعام مبارک چاش
 صرف نموده پس درسحری برکت نهفته است چنانچه پیامبر گرامی اسالم

 خبر داده است.
رفقا و دیگران را به سحری رمضان دعوت کند و یا کسی که به احوال ـ 7

پرسی تو در وقت قرب سحور آمده باشد و این کار را به تأسی از عملکرد رسول 
 روایت می کند: باض بن ساریهانجام ده، چنانکه حضرت عر  الله

الی السحور ِفي َرَمَضاَن،  دعانی رسول الله :فقد قال عرباض بن ساریة
 1 .َفَقاَل: َهُلمَّ ِإَلی َهَذا اْلِغَذاِء اْلُمَباَرِك 
به  رایت شده است که مرا رسول الله از حضرت عرباض بن ساریه

تناول طعام سحری دعوت کردهوفرمود: بفرما به طعام با برک. وهمچنان خالد بن 
َهُلمَّ ِإَلی َهَذا اْلِغَذاِء »:برای شخصی فرمود یقینا رسول الله :معدان می گوید

 2 . «اْلُمَباَرِك 

 .بفرمایید به تناول طعام با برکتیعنی:
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 ششم 

 بر محافظت روزه نبی مکرم اسالم توجیهات
 

ْخِبْرِني َعِن  عن عاصم بن َلِقیِط ْبِن َصِبَرَة عن أبیه
َ
ِه، أ َقاَل: ُقْلُت: َیا َرُسوَل اللَّ

َصاِبِع، َو َباِلْغ ِفي اَّلْسِتْنَشاِق 
َ
ْل َبْیَن األ ْسِبِغ اْلُوُضوَء، َو َخلِّ

َ
ْن اْلُوُضوِء، َفَقاَل: أ

َ
، ِإَّلَّ أ

از پدرش روایت  حضرت عاصم فرزند لقیط فرزند صبرةاز 1 .َتُکوَن َصاِئًما
مرا از وضوء با خبرساز. فرمود: وضوء کامل و  !کرده که کفت: گفتم: یا رسول الله

نیک ساز و بین انگشتانت خالل کن و در استنشاق )شستن بینی و رساندن آب 
 در خشوم( مبالغه کن؛ مگر اینکه روزه دار باشی.

 ای بنده خدا! 
اهتمام داشته باش، تا اینکه به مفطرات و شکننده آن واقع نشوی، که  به روزه 

 :خدای نا خواسته روزه ات به هدر برود، و از جمله اهتمامات روزه این است
مضه( نمودن و در هنگام گرفتن وضوء به ویژه هنگام شستن دهان )مضالف:

که آب داخل ( بسیار از افراط کار بگیری و متوجه باش شستن بینی )استنشاق
َوَباِلْغ »فرمود:  برای حضرت لقیط حلقت نشود، زیرا نبی مکرم اسالم

ْن َتُکوَن َصاِئًما ،ِفي اَّلْسِتْنَشاِق 
َ
در شستن بینی )استنشاق( سعی مبذول :یعنی.«ِإَّلَّ أ
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 .ته باش، مگر اینکه روزه دار باشیداش
گر تو در مضمضه و استنشاق عمدا افراط و زیاده روی نموده و  ب: بدان! ا

از خدا ،آب داخل حلقت شد، باز بدان که تو قصدا وعمدا روزه را شکستانده ای
 بترس، مورد رحمت الله قرار گیری.

ماه مبارک رمضان در حالی حلول کرد که تو جدیدا عروسی کرده ایو به  ج:
، و بوسه گرفتن از خانمت خوف انزال منی مجرد نزدیک شدن، لمس کردن

برایت متصور باشد، و یا اینکه خانمت با نزدیک شدن، لمس کردن، بوسه گرفتن 
از تو، دچار این مشکل می گردد، در این هر دو صورت انجام اعمال متذکره 
باالی هر دوی شما حرام بوده، زیرا انزال منی به مجرد نزدیک و یا بوسه گرفتن، 

 فاسد میسازد. روزه را
 پس ای مرد و زن! 

متوجه باشید، روزه بعضی از ایام رمضان را فاسد نسازید. و از خدا بترسید و 
هر کدام شما از انجام امور فوق الذکر در رمضان الی غروب آفتاب جدا اجتناب 

 :حدیث ورزید بنابر
ْیَرةَ  ِبي ُهَر

َ
َنا »:َقاَل: یقول الله عزوجل عن النبی َعن أ

َ
ْوَمِلي َو أ الصَّ

ْجِزي ِبِه َیَدُع ََشْهَوَتُه و اکلُه وشر
َ
ْجِلي، والصوم جنة، و أ

َ
اِئِم َفْرَحَتاِن: َفْرَحٌة به ِمْن أ ِللصَّ

ِه ِمْن ِریِح  ْطَیُب ِعْنَد اللَّ
َ
ِه، َوَلُخُلوُف ِفم الصائم أ حین یِفْطِر، َوَفْرَحٌة حین ِیلقی َربِّ

 1«.اْلِمْسِك 
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که الله تبارک  :فرمود روایت است که رسول الله یرهاز حضرت ابوهر 
دهم، و تعالی می فرماید: همانا روزه از برای من است و من بدان پاداش می

گذارد، و روزه سپر است وبرای شهوت، طعام و نوشیدنی خود را به دستور من می
وقت روزه دار دو شادمانی است یک شادمانی در وقت افطارش شادمانی دیگر در 

ارک وتعالی بهتر از بوی مالقات با پرورگارش و بوی دهن روزه دار در نزد الله تب
 مشک است.

گر بوسه گرفتن و نزدیکد: ت باعث انزال منی در رمضان نمی شد، و هرکدام یا
کنترول و حفظ نمایند، باز اشکالی  ـ مرد و زن ـ ایشان می توانستند که خود را

 : ندارد، بنابر حدیث حضرت عائشه صدیقه
ْمَلَکُکْم  َقاَلْت: َکاَن النبی َعْن َعاِئَشةَ 

َ
یقبل و ُیَباِشُر َوُهَو َصاِئٌم و َکاَن أ

ْرِبهِ   1 .ِْلِ
نبی مکرم اسالم  :روایت شده است که گفت از حضرت عایشه صدیقه

علیه افضل الصالة والتسلیم در حالی روزه دار بود، همسران خود را در آغوش می 
 افزود که آنحضرت گرفت و بوسه می کرد، پس حضرت عایشه صدیقه

 از همه شما در کنترول غزایرخویش، قوی تر بود.
  

 
 رواه البخاری. - ۱
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 هفتم 
 توجیهات آنحضرت

 در مورد اجتناب از شکننده های روزه
 
ْبَیُض ِمَن اْلَخْیِط :قال الله تعالی 

َ
َن َلُکُم اْلَخْیُط اأْل ی َیَتَبیَّ َوُکُلوا َواْشَرُبوا َحتَّ

ْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر 
َ
 .1اأْل

و بخورید و بیاشامید تا آن گاه که رشتۀ سفید)بامداد( از رشتۀ سیاه )شب( 
 برایتان از هم جدا و آشکار گردد.

ْوٍس 
َ
اِد ْبِن أ فی َثَماِن َعْشَرَة َخَلْت ِمْن  مررت َمَع رسول الله :َقاَل  َعْن َشدَّ

فْ  :َرَمَضاَن فأبصر رجال یحتجم، َفَقاَل رسول الله
َ
 2 .َطَر اْلَحاِجُم، َواْلَمْحُجوُم أ

چنین روایت شده است که در حالی همراه  از حضرت شداد بن اوس
به شخصی مرور نمودیم که هجده روز از روزه ماه مبارک رمضان  رسول الله

فرمود: حاجم  سپری شده بود، وآن شخص حجامت می کرد، پس رسول الله
 کننده وحاجم شده هر دو روزه را شکستانده اند.

 

 
 .۱۸۷البقرة:  - ۱

 رواه الدارمی - ۲
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 ای بنده خدا !
 :لطفا از امور زیر خود داری کن 
از شکستاندن روزه رمضان و از هر روزه ایکه روزه می گیری اجتناب کن، ـ 1

اما به روزه رمضان جدا اهتمام نموده وهرگز به شکستاندن آن قصدا مکن، و 
 شکننده های روزه رمضان امور ذیل می باشد: 

حجامت چنانکه در حدیث قبلی از آن تذکار به عمل آمد، جایز نبوده،  الف:
اما در حجامت توسط آله و وسایلی صورت گیرد که صرف باعث شکستاندن روزه 
محجوم شود، نه از حاجم زیرا در این صورت خون بواسطه دهن حاجم کشیده 

 نمی شود.
ن که ملحق به کشیدن خون بسیار از بدن مانند خون تبرع، این نوع خو ب:

گر حجامت بخاطر ضرورت باشد،  حجامت بوده روزه بواسطه آن می شکند. اما ا
کی ندارد، با وجودیکه روزه شخص که ازش خون بیشر کشیده شده است را می  با

 شکند. ولی باید بعدا قضایی آن را بجا آورد.
خورد و نوش با تمام ملحقاتش مانند داخل کردن غذا در بدن وهمچنان  ج:

 1اخل کردن خون در بدن زیرا تمامی اینها جسم را قوی می سازند.د
 بواسطه نزدیکت و یا بوسه گرفتن بنابر: ا  انزال منی قصد د:

ْیَرةَ  ِبي ُهَر
َ
َنا »:َقاَل: یقول الله عزوجل عن النبی َعن أ

َ
ْوَم ِلي َوأ الصَّ

 
 مقعد داخل روده کنند، اماله. قیکه از طر عیما یحقنه: داروـ ۱
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ْجِزي ِبِه َیَدُع ََشْهَوَتُه واکلُه وشربه ِمْن 
َ
ْجِليأ

َ
وهمچنان جماع زیرا جماع روزه را  1«أ

 می شکند.
روایت می کند که رسول  از نبی مکرم اسالم از حضرت ابوهریره

روزه از من است و من پاداش »فرمود: که الله تبارک وتعالی می فرماید:  الله
کل و شرب خود را گذاشته است  .«روزه را می دهم، زیرا آن بخاطر من شهوت، ا

خروج خون حیض ونفاس زنان، زیرا اینها شکننده روزه اند، تا وقتیکه زن  هـ:
ک نشود، روزه اش درست نبوده بنابر حدیث  :از اینها پا

َلْیَس ِإَذا َحاَضْت َلْم ُتَصلِّ َو َلْم َتُصْم، » :قال النبی :قال عن ابی سعید
َ
أ

 روایت است که رسول الله از حضرت ابو سعید2 «َفَذِلِك ِمْن ُنْقَصاِن ِدیِنَها
، آیا اینها فرمود: وقتی که زن حایضه می شود، روزه نمی گیرد و نماز نمی خواند

 از نقصان دینش نیست.
ار زن نبوده، زیرا اینها از خصایص خاصه زنان می یتاین شکننده ها در اخ

باشد، به خالف شکننده های دیگر، پس بر مسلمان واجب است که از اینها در 
 گام روزه اجتناب ورزد.هن

ای روزه دار! بر توست که از هر آنچه که تو را به شکستن روزه وادار می  و:
 سازد ویا سببب آن میشو از آن اجتناب ورزی. بخاطر اینکه نبی مکرم اسالم

 :برای لقیط فرمود
 

 .رواه البخاری - ۱

 رواه البخاری. - ۲
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ْن َتُکوَن َوَباِلْغ ِفي اَّلْسِتْنَشاِق »:لَلِقیِط قال النبی
َ
 «.َصاِئًما، ِإَّلَّ أ

برایش فرمود: در  روایت است که نبی مکرم اسالم از حضرت لقیط
 . روزه دار باشیشستن بینی و رسانیده آب به خشوم بکوش؛ مگر اینکه 

ای روزه دار! از هر آنچیزی که باعث زوال پاداش وثواب روزه ات مانند: ز:
شود، اجتناب کن و دروغ، غیبت، و سخن چینی وهمانند اینها از گناهان می 

همچنان از جهل بر مردم حتی بر اوالد و خانمت اجتناب کن توأم از چیغ زندن و 
بوده و  و امان خداوندخصومت. توجه به روزه ات داشته باش توجه کامل. در حفظ

 باشی.
 قی نمودن قصدا نیز از جمله شکننده های روزه است بنابر حدیث: ح:

ْیَرةَ  ِبي ُهَر
َ
َمْن اْسَتَقاَء عامدا َفَعَلْیِه اْلَقَضاُء، و »:َقاَل  الله آن رسول َعن أ

 1. «َمْن َذَرَعُه اْلَقْيُء َفاَل َقَضاَء َعَلْیهِ 
کسی که قصدا قی کند، باالیش قضاء است، نه در حال فراموشی ونادانی یعنی: 
 ومکروه.

  

 
 الدارقطنی.رواه  - ۱
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 هشتم
  برای کسانیآنحضرترهنمودهای 

 فراموشی خورد و نوش نمایددر حالت نسیان و  که
 

ِبي ُهَرْیَرةَ 
َ
ِبيِّ  َعْن أ َکَل َوَشِرَب َفْلُیِتمَّ َصْوَمُه، »َقاَل: َعْن النَّ ِإَذا َنِسَي َفَأ

ُه وَسَقاه ْطَعَمُه اللَّ
َ
َما أ روایت شده که نبی مکرم  از حضرت ابوهریره1 «.َفِإنَّ
گر روزه داری در حالت فراموشی خورد و نوش کرد باید روزه  :فرمود اسالم ا

 .ال او را خورانیده ونوشانیده استخود را به اتمام رساند، زیرا خداوند متع
 ای بنده خدا! 

گر در حالی نسیان و فراموشی خورد ونوش نمودی و یا عملی را انجام ـ 1 ا
ه ده، زیرا روزه ات دادی که باعث شکستن روزه ات می شد، به روزه ات ادام

از  درست است وهیچ چیز ی باالیت نیست چنانه در این راستا ابوهریره
آمده و  یقینا شخصی نزد رسول الله :روایت کرده و می گوید رسول الله

من روزه بودم و در حالت نیسان و فراموشی  از ایشان سؤال کرد: یا رسول الله
ُه َوَسَقاَك، أتم »فرمود:  المخورد و نوش نمودم. پس پیامبرگرامی اس ْطَعَمَك اللَّ

َ
أ

 
 رواه الشیخان. - ۱
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یعنی:خداوند متعال ترا خورد و نوش داده است، بناء روزه ات را  1.«صومک
 تکمیل کند.

فهم و دانستن احکام روزه جهت عبادت بهتر و هر آن چیزیکه بواسطه آن ـ 2
می باشد روزه ات درست می گردد، باید آموخت، زیرا آموختن آن باالیت واجب 

 بنابر حدیث:
َنِس ْبِن َماِلٍك 

َ
َطَلُب اْلِعْلِم َفِریَضٌة َعَلی ُکلِّ »: قال: قال رسول الله َعْن أ

 2«.ُمْسِلٍم 
فرمود: طلب  روایت است که رسول الله از حضرت انس بن مالک

 واجب می باشد. -اعم از زن ومرد–نمودن علم باالی هر فرد مؤمن و مسلمان 
گر آنچه که بدان روزه وعبادتت درست می گردد، نه آموختی الجرم مرتکب  ا

 گناه بزرگی شدی یی، پس از خدا بترس. 
گر روزه دار در صورتی نادانی مرتکب بعضی از شکننده های روزه در ـ 3 ا

کی ندارد.حالی شود   که معتقد به جایز بودن آن چیز باشد، با
گر روزه دار را در حالی خورد ونوش و انجام بعضی از افعال شکننده روزه ـ 4 ا

مشاهده نمودی، فورا آن را مطلع کن که تو روزه دار هستی، زیرا این مطلع نمودن 
 باالیت واجب می باشد:

 ْقَوی َه َوَتَعاَوُنوا َعَلی اْلِبرِّ َوالتَّ َه ِإنَّ اللَّ ُقوا اللَّ ْثِم َواْلُعْدَواِن َواتَّ َوََّل َتَعاَوُنوا َعَلی اْْلِ

 
 رواه ابن حبان. - ۱

 رواه ابن ماجه. - ۲
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  1َشِدیُد اْلِعَقاِب 
در راه نیکی و پرهیزگاری همدیگر را یاری و پشتیبانی نمایند، و در راه :یعنی

تجاوز و ستمگارییاری و پشتیبانی مکنید، از خدا بترسید، بی گمان خداوند داری 
 مجازات شدیدی است.

در این وقت خاموش نشستند جایز نبوده مگر اینکه این شخص صاحب 
 عذرشرعی بوده مانند مریض.

ای روزه دار! برایت جایز است که غسل کرده و خود را با آب سرد بسازی ـ 5
و در هنگامی که آب دهنت خشک شود، مضمضه کنی و بخاطر تخفیف گرمی 

ب نموده و باالی بدنت بگذاری و یا پیش تکه و یا پارچه رخت را مرطو 
 ایرکندیش بنشینی، خود را در مشقت نه انداخته، بلکه راحت کنی.

هنگامی که مؤظف و یا کاری در بدل مزد برایتسپرده شده باشد، پس از ـ 6
 خدا بترس و امور آتی را جدا  رعایت کن: 

تأخیر مکن، پابند حاضری بوده و به بهانه روزه دار بودن در حاضری الف:
 وبدان در روز قیامت مورد باز پرس قرار خواهد گرفت.

به انجام امور محولهموفقانه خویش کوشا بوده و آنرا بوجه احسن بنابر  -ب:
 اجرا کن:  حدیث حضرت عائشه

إن الله تعالی یحب إذا عمل أحدکم »:قالت: قال رسول الله عن عائشة
 2 «.عمال أن یتقنه

 
 ۲المائدة:  - ۱

 عب.شُرواه البیهقی و ال - ۲
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فرمود: خداوند  روایت است که رسول الله صدیقهاز حضرت عایشه 
 .درست و محکم انجام دهدهر آن شخصی را دوست میدارد که کار را بصورت 

هنگامی که مؤظف و یا غیر مؤظف بودی در حالی که روزه دار هستی، با ج:
گر چه بعضی از ایشان با تو  مردم و مراجعین رفتار حسنه ونیکو را اختیار کن ا

حدیثی را  رفتار نامناسب یی هم انجام داده باشند. چنانحضرت ابوهریره
الصیام جنة فال »:قال أن رسول الله :عن أبي هریرةچنین روایت می دارد:

 1 «یرفث وَّل یجهل وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فلیقل إني صائم مرتین
فرمود: روزه  رواست است که یقینا رسول الله از حضرت ابوهریره

سپر است. شخصی روزه دار نباید فحش، ناسزا و اعمال نابخردانه را انجام دهد، 
گر کسی با وی از راه شماتت، دشمنی وجنگ پیش آمد کرد، باید بگوید من  وا

 .کرار کندروزه دار هستم واین جمله را دو بار ت
گر روزه دار بودی از بوی دـ 7 هان خویش نا راحت مباش، زیرا پیامبرگرامی ا
 در این راستا چنین می فرماید:  اسالم

ْیَرةَ  ِبي ُهَر
َ
هِ  َعْن أ نَّ َرُسوَل اللَّ

َ
ٌة َفاَل َیْرُفْث َوََّل َیْجَهْل »:َقاَل  أ َیاُم ُجنَّ الصِّ

ي َصاِئٌم  ْو َشاَتَمُه َفْلَیُقْل ِإنِّ
َ
ِذي َنْفِسي ِبَیِدِه َلُخُلوُف َفِم َوِإْن اْمُرٌؤ َقاَتَلُه أ َتْیِن َو الَّ َمرَّ

ِه َتَعاَلی ِمْن ِریِح اْلِمْسِك َیْتُرُك َطَعاَمُه َو َشَراَبُه َو َشْهَوَتُه ِمْن  ْطَیُب ِعْنَد اللَّ
َ
اِئِم أ الصَّ

ْمَثاِلَها
َ
ْجِزي ِبِه َو اْلَحَسَنُة ِبَعْشِر أ

َ
َنا أ

َ
َیاُم ِلي َو أ ْجِلي الصِّ

َ
 از حضرت ابوهریره2 «.أ

فرمود: روزه دار نباید ناسزا بگوید وعمل نا  روایت است که رسول الله
 

 رواه البخاری -  ۱

 صحیح البخاری -  ۲
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گر کسی با وی از راه دشمنی وجنگ پیش آمد، درجواب  بخردانه را انجام دهد، ا
نیز  باید بگوید من روزه دارهستم، من روزه دار هستم. حضرت رسول الله

یف اوست، بوی دهن روزه دار نزد الله قسم بذاتی که جانم در دست بالک :فرمود
روزه دار،  :تبارک وتعالی از بوی مشک وعنبر خوشبوتر است، خداوند می فرماید

خوردن و آشامیدنی و شهوت خود را بخاطر من ترک می کند، روزه از من است و 
 من پاداش آنرا می دهم، وهر نیکی ده برابر اجر و پاداش دارد.

 روزه دار، روزه خود را بنابر امور ذیل نباید افطار نماید: ـ 8
 .رفتن خون جهت معاینهگـ 1
کثرا عراب ها آن را ـ 2 استعمال بخاخ الربو )یک نوع خوش بوی است که ا

 استعمال می نمایند(.
 انداختن قطره چکان در چشم و یا گوش.ـ 3
 ی که مغذی نباشد.اکاریچپیـ 4
 اندسکوپی معده.ـ 5
 .یچکاری انسولینـ پ6
 ـ شیاف واژن یا مقعد.7

 گیرد.با همه اینها افطار روزه صورت نمی
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 هدیه ی نهم 
 در حالت جنابت صبح نمودن پیامبرگرامی اسالم

 
ُه  ی اللَّ ِبيُّ َصلَّ ُه َعْنَها قالت: َکاَن النَّ ِبي َبْکٍر أن َعاِئَشُة َرِضَي اللَّ

َ
َعَلْیِه )َعْن ُعْرَوَة َو أ

َم ُیْدرُِکُه اْلَفْجُر ِفي َرَمَضاَن ِمْن َغْیِر ُحْلٍم َفَیْغَتِسُل َوَیُصوُم(. " از حضرت :یعنی1 َوَسلَّ
عایشه صدیقه )رض( روایت است که نبی مکرم اسالم )ص( گاهی در ماه مبارک 

می نمود که، ایشان علیه افضل الصالة والتسلیم بدون اینکه محتلم  رمضان صبح
 ود، غسل کرده و روزه می گرفت".می ب

 ای بنده ای خدا! 
 لطفا امور ذیل را رعایت کن: 

گرمرد و یا زن در حالت جنابت صبح نمایند، به روزه ایشان ضرر نمی  -1 ا
رسد، بل روزه اش صحیح است باید غسل کرده و روزه بگیرد، اما جماع نمودن 

 .....زن و شوهر باید فقط در شب صورت پذیرد وبس
 
جماع نمودن زن و شوهر در شب جایز بوده، زیرا الله تبارک وتعالی این  -2

عمل را برای ایشان در ماه مبارک رمضان از طرف شب مباح کرده است، چنانکه 
 الله تبارک وتعالی می فرماید: 
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نْ 
َ
َفُث ِإَلی ِنَساِئُکْم ُهنَّ ِلَباٌس َلُکْم َوأ َیاِم الرَّ ِحلَّ َلُکْم َلْیَلَة الصِّ

ُ
ُتْم ِلَباٌس َلُهنَّ َعِلَم } أ

ْنُفَسُکْم َفَتاَب َعَلْیُکْم َوَعَفا َعْنُکْم َفاآلَْن َباِشُروُهنَّ َواْبَتُغوا مَ 
َ
ُکْم ُکْنُتْم َتْخَتاُنوَن أ نَّ

َ
ُه أ ا اللَّ

ْبَیُض ِمَن اْلَخ 
َ
َن َلُکُم اْلَخْیُط اأْل ی َیَتَبیَّ ُه َلُکْم َوُکُلوا َواْشَرُبوا َحتَّ ْسَوِد ِمَن َکَتَب اللَّ

َ
ْیِط اأْل

ْنُتْم َعاِکُفوَن ِفي اْلَمَساِجِد ِتْلَك 
َ
ْیِل َوََّل ُتَباِشُروُهنَّ َوأ َیاَم ِإَلی اللَّ وا الصِّ ِتمُّ

َ
اْلَفْجِر ُثمَّ أ

ُقونَ  ُهْم َیتَّ اِس َلَعلَّ ُه آَیاِتِه ِللنَّ ُن اللَّ ِه َفاَل َتْقَرُبوَها َکَذِلَك ُیَبیِّ " آمیزش یعنی:1{  ُحُدوُد اللَّ
و نزدیکی با همسرانتان در شب روزه داری حالل گردیده است. آنان لباس 
شمایند و شما لباس آنانید ) و دوری از آمیزش با یکدیگر برایتان بسی رنج آور 
است( خداوند می دانست که شما ) از لذایذ نفسانی می کاستید و معتقد بودید که 

سران حرام است و( بر خود خیانت شبها بعد از خواب رفتن، همخوابگی با هم
کنون ) که با  میکردید. خداوند توبۀ شما را پذیرفت و شما را بخشید. پس هم ا
نص صریح، همخوابگی آزاد است( با آنان آمیزش کنید و چیزی را بخواهید که 
خداوند برایتان الزم دانسته است ) همچو بقای نسل و حفظ دین و آبرو و پاداش 

د و بیاشامید تا آن گاه که رشتۀ سفید )بامداد( از رشتۀ سیاه ) و بخوری ،اخروی(
شب( برایتان از هم جدا و آشکار گردد. سپس روزه را تا شب ادامه دهید. 
)همخوابگی با همسران در تمام شبهای روزه داری حالل است لیکن( وقتی که 

)احکام  در مساجد به )عبادت( اعتکاف مشغولید، با آنان همخوابگی نکنید. انی
روه و اعتکاف( حدود و مرزهای الهی است و بدانها نزدیک نشوید. خداوند این 

 چنین آیات خود را برای مردم روشن می سازد، باشد که پرهیزگار شوند".
 

 [۱۸۷]البقرة: -  ۱
 



  رهنمودهای نبوی برای سی روز رمضان     

51 
 

 
وقتی مرد و زن در روز محتلم می شوند، و انزال صورت گیرد و یا  -3

 مایند.نگیرد، روزه ایشان صحیح بوده باید روزه خویش را تکمیل ن
روزه عزیز! هر آن چیزیی که ترا به شهوت انگیزه می دهد جدا بپرهیز،  -4

و همراه خانمت در مورد هر آن چیزیی که تحریصکننده شهوت باشد. خود داری 
 کن، زیرا ترس آن میرود که شما را به انزال شهوت بکشاند.

ُه َعْنُه قاُل َقاَل  ْیَرَة َرِضَي اللَّ ُه )عن ابی ُهَر َم َقاَل اللَّ ُه َعَلْیِه َوَسلَّ ی اللَّ ِه َصلَّ َرُسوُل اللَّ
ٌة َوِإَذا  َیاُم ُجنَّ ْجِزي ِبِه َوالصِّ

َ
َنا أ

َ
ُه ِلي َوأ َیاَم َفِإنَّ عزوجل ُکلُّ َعَمِل اْبِن آَدَم َلُه ِإَّلَّ الصِّ
َحِدُکْم َفاَل َیْرُفْث َوََّل َیْصَخْب َفِإْن َسابَّ 

َ
ي اْمُرٌؤ َکاَن َیْوُم َصْوِم أ ْو َقاَتَلُه َفْلَیُقْل ِإنِّ

َ
َحٌد أ

َ
ُه أ

ِه ِمْن ِریِح اْلِمْسِك  ْطَیُب ِعْنَد اللَّ
َ
اِئِم أ ٍد ِبَیِدِه َلُخُلوُف َفِم الصَّ ِذي َنْفُس ُمَحمَّ َصاِئٌم َوالَّ

ُه َفِرَح  ْفَطَر َفِرَح َوِإَذا َلِقَي َربَّ
َ
اِئِم َفْرَحَتاِن َیْفَرُحُهَما ِإَذا أ " از :یعنی1 ِبَصْوِمِه(ِللصَّ

حضرت ابوهریره )رض( روایت است که رسول الله )ص( فرمود که خداوند 
هر عمل ابن آدم برای خودش است، بجز روزه که آن » قدوس والیزال می فرماید:

از من است و من پاداش آن را می دهم. روزه سپری است )از آتش دوزخ( وقتی 
ناسزا نگوید، فریاد نزند و با کسی در گیر که روز روزۀ یکی از شما بود، باید 

گر کسی او را دشنام داد یا با او جنگ کرد،باید بگوید من روزه دار هستم.  نشود، ا
سوگند به ذاتی که جان محمد در دست بالکیف اوست که بوی دهن روزه دار، 
نزد الله تبارک و تعالی از بوی مشک و عنبر خوشبوتر است و برای روزه دار دو 
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یکی وقت افطاری و دیگری  :شی و شادمانی است که به آن شادمانی می گرددخو 
 وقت مالقات با پروردگارش".

 
ای روزه دارعزیز اعم از مرد و زن! لطفا بخاطر حفاظت از روزه ات، از  -5

نظر کردن به تصاویری و چیزهایی که مفوضی شهوت باشد، بپرهیزید، برابر 
ر و روز نامه ها باشد و یا چینل ها.زیرا این است که این تصاویر در مجالت، اخبا

امر از جمله فحشا و زشتی ها است و در این راستا وصیت رسول الله صلی الله 
 ) فال یرفث(.علیه و سلم بگیر

 
ای روزه دار عزیز!از گشت وگذار در شهر و بازاری که زنان در آن  -6

ه ات حفاظت موجوداند و باعث تحریک شهوت می گردد، اجتناب کن و بر روز 
ای خواهران عزیز! شما همچنان ازگشت و گذار در شهر وبازاری که مردان نما.

اند و باعث تحریک شهوت می شود، جدا خودداری کرده و بر روزه تان حفاظت 
 نمایید، واز خدا بترسید، از خدا بترسید، از خدا بترسید.

 ای روزه دارعزیز!  -7
غیر آن صحبت می کنی، متوجه صحبت هنگامی که با زنان در تیلفون و یا 

خود باش، و از استعمال جمالت صریح و کنایه که باعث تحریک شهوت و یا 
 احساس لذت از آواز زن میشوی جدا خود داری کن. همچنان ای زن روزه دار.
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 دهم

 بر حفاظت ثواب روزهپیامبرگرامی اسالمرهنمودهای 
 

ْعَماَلُکْم {خداوند متعالی می فرماید: 
َ
 [ 33 :]محمد } َوََّل ُتْبِطُلوا أ

 " و کارهای خود را ) با انجام معاصی( باطل مگردانید".:یعنی
هکذا حضرت ابوهریره )رض( در این راستا حدیثی را از پیامبرگرامی اسالم 

هُ )ص( چنین بیان می دارد:  ْیَرَة َرِضَي اللَّ ِبي ُهَر
َ
ِه ) َعْن أ  َعْنُه َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَّ

ْن َیَدَع 
َ
ِه َحاَجٌة ِفي أ وِر َواْلَعَمَل ِبِه َفَلْیَس ِللَّ َم َمْن َلْم َیَدْع َقْوَل الزُّ ُه َعَلْیِه َوَسلَّ ی اللَّ َصلَّ

یعنی:" از حضرت ابوهریره )رض( روایت است که رسول الله 1َطَعاَمُه َوَشَراَبُه( 
خن دروغ و عمل به آن را ترک نکند، پس الله تبارک و )ص( فرمود کسی که س

 تعالی ضرورت ندارد که آن شخص خوردنی و نوشیدنی خود را ترک نماید".
 ای بنده ای خدا! 

بر ثواب روزه ات محافظت کامل داشته باش.و از جمله محافظت بر ثواب 
 روزه ات امور ذیل است: 

بر زبانت حفاظت داشته باش، و قبل از حرف زدن، برآن حرف خود  -1
گر کذب و ناورا بود، از آن  گر حرفت راست و مفید بود آن را بگو و ا فکر کن، ا
اجتناب کن، زیرا گناه آن بر تو ثبت شده و باعث زوال ثواب و پاداش روزه ات 
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)رض( از  نیز می گردد، پس متوجه این حدیث شریف باش که حضرت ابوهریره
 حضرت سید البشر محمد رسول الله )ص( روایت می کند: 

َم َمْن َلْم  ُه َعَلْیِه َوَسلَّ ی اللَّ ِه َصلَّ ُه َعْنُه َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَّ ْیَرَة َرِضَي اللَّ ِبي ُهَر
َ
)َعْن أ

ْن َیَدَع 
َ
ِه َحاَجٌة ِفي أ وِر َواْلَعَمَل ِبِه َفَلْیَس ِللَّ یعنی:" از 1 َطَعاَمُه َوَشَراَبُه(َیَدْع َقْوَل الزُّ

حضرت ابوهریره )رض( روایت است که نبی مکرم اسالم )ص( فرمود کسی که 
سخن دروغ و عمل کردن به آن را ترک نکند، پس الله تبارک و تعالی ضرورت به 

 آن ندارد که خوردنی و نوشیدنی خود را ترک کند".
 
کن یی که در آن از تو گفتار ح -2 رام و نامشروع سرزند، از از مجالس واما

کن دوری جو، مانند: مجالس بعضی از مسؤولین که با گفتار  همچو مجالس و اما
با آن در حالی رفتار می کنی که از یکطرف -چرب زبانی وخوشامدگوی -نامشروع

 بخاطر این و آن مرتکب گناه شده واز جانب دیگر ثواب روزه ات زایل می گردد.
 
ه سالم از دروغ وگناه باشد. بناء در هنگام هرگز منگار، مگر آنچه ک -3

نگارش خطابات قرار دادها، عهد، و پیمان ها و هر آنچه که مینگاری متوجه 
گر بود. پس آن دروغی است  باشی که در آن معامالت حرام و نامشروع نباشد، و ا

 که انسان در آن واقع شده و ثواب روزه اش نیز به هدر رفته، پس متوجه باش.
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یکه در مجالت، جراید، روزنامه ها و دیگر مواقع در موارد و ای کس -4
مسایل نامشروع مینگاری! از خداوند قهار و جبار بترس، و از نوشتن همچو موارد 
نامشروع جدا خود داری کن، زیرا ثواب روزه ات را درماه مبارک رمضان زایل 

رد، مرتکب مکن. کسی که مسایل وموضوعات نامشروع را در جراید وغیره مینگا
گناهی بزرگی می شود، زیرا شخص موصوف ناشر باطل و دروغ در میان مردم و 
روزه داران بوده و گناه آنان را نیز بدوش میگیرد، پس توبه نموده و به خداوند 

 متعال رجوع کرده و از نشر همچو موارد دررمضان خود داری کن:
ی ِه َصلَّ ْیَرَة َعن َرُسوِل اللَّ ِبي ُهَر

َ
ُل َلْیَلٍة ِمْن  )َعن أ وَّ

َ
َم َقاَل ِإَذا َکاَنْت أ ُه َعَلْیِه َوَسلَّ اللَّ

اِر َفَلْم ُیْفَتْح ِمْنَها َباٌب  ْبَواُب النَّ
َ
َقْت أ َیاِطیُن َوَمَرَدُة اْلِجنِّ َوُغلِّ َدْت الشَّ َرَمَضاَن ُصفِّ

ِة َفَلْم ُیْغَلْق ِمْنَها َباٌب َوَناَدی  ْبَواُب اْلَجنَّ
َ
ْقِبْل َوَیا َباِغَي َوُفِتَحْت أ

َ
ُمَناٍد َیا َباِغَي اْلَخْیِر أ

اِر َوَذِلَك ِفي ُکلِّ َلْیَلٍة ( ِه ُعَتَقاُء ِمْن النَّ ْقِصْر َوِللَّ
َ
رِّ أ  1 الشَّ

" از حضرت ابوهریره )رض(از سیدنا محمد رسول الله )ص( چنین :یعنی
شیاطین بسته کرده روایت می کند: هرگاه شب اول ماه مبارک رمضان فرا رسد، 

می شوند، و جنات سرکش نیز بسته کرده می شوند، و دروازه های دوزخ همه اش 
مسدد می گردد و هیچ دروازه یی از آن باز نمی ماند، و دروازه های بهشت باز 
کرده می شوند، و هیچ دروازه یی بسته باقی نمی ماند، و آواز کننده یی آواز می 

و ای باغی شر اقصر و از طرف الله تبارک وتعالی  کند که ای باغی خیر برگرد،
 دراین شب ها بسیاری از مردم از آتش دوزخ نجات می یابند"

 
 ابن ماجۀ رواه - ۱
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 ای خواهر و برادر روزه دار!  -5

گر جایز  هیچ عملی را انجام ندهید، تا آنکه بدانید آیا این جایز است یا خیر، ا
گر تو مرتکب انجام بود، آنرا انجام دهید، واال از آن خود داری نمایید، زیر  ا ا

الجرم ثواب روزه ات را به باد هوا سپردی، بناء این  ،افعال بد و نامشروع شدی
 فرمودۀ پیامبر گرامی اسالم را به یاد داشته باش:

وِر َواْلَعَمَل ِبِه َفَلْیَس  َم َمْن َلْم َیَدْع َقْوَل الزُّ ُه َعَلْیِه َوَسلَّ ی اللَّ ِه َصلَّ ِه ) َقاَل َرُسوُل اللَّ  ِللَّ
ْن َیَدَع َطَعاَمُه َوَشَراَبُه(

َ
 1 َحاَجٌة ِفي أ

" از حضرت ابوهریره رض روایت شده که رسول الله ص فرمود: هر :یعنی
کسی که قول درغ و عمل کردن به آن را ترک نکند، پس خداوند متعال نیازی 

 ندارد که آنشخص خورد و نوش خود را ترک نماید"
 
ل و نادانی با مردم، اوالد و خانمت جدا از رفتار خشونت آمیز، جه -6

جوداری کن، بنابر روایتی که حضرت ابوهریره )رض( از نبی مکرم اسالم )ص( 
 روایت می کند: 

وِر ) َم َقاَل َمْن َلْم َیَدْع َقْوَل الزُّ ُه َعَلْیِه َوَسلَّ ی اللَّ ِبيِّ َصلَّ ْیَرَة َعْن النَّ ِبي ُهَر
َ
َعْن أ

ْن َیَدَع َطَعاَمُه َوَشَراَبُه(َواْلَعَمَل ِبِه َواْلَج 
َ
ِه َحاَجٌة أ  2 ْهَل َفَلْیَس ِللَّ

یعنی:" از حضرت ابوهریره )رض( روایت است که رسول الله )ص( فرمود: 
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هر کسی که سخن دروغ و عمل کردن به آن را ترک نکند، پس خداوند متعال 
 نماید".نیازی ندارد که آن شخص خوردنی و نوشیدنی خود را ترک 

 
بخاطر حفظ ثواب روزه ات، از رفتار خشونت آمیز، سر و صدا بلند و  -7

 :خصومت باطل جدا خوداری کن، بنابرحدیث نبوی )ص( که ارشاد می فرماید
ْو َقاَتَلُه 

َ
َحٌد أ

َ
ُه أ َحِدُکْم َفاَل َیْرُفْث َیْوَمِئٍذ َوََّل َیْسَخْب َفِإْن َسابَّ

َ
) َفِإَذا َکاَن َیْوُم َصْوِم أ

ی اْمُرٌؤ َصاِئٌم.(فَ   1 ْلَیُقْل ِإنِّ
" چون روز روزۀ یکی از شما باشد، باید ناسزا نگوید و فریاد نکشد و با :یعنی

گر کسی با وی را دشنام داد و یا با او جنگ و جدال نمود،  کسی درگیر نشود؛ ا
 باید بگوید من روزه دار هستم".
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 یازدهم
 

  نبی مکرم اسالم رهنمود
 کندکه در رمضان جماع  برای کسی

 
َم َفَقاَل  ُه َعَلْیِه َوَسلَّ ی اللَّ ِبيِّ َصلَّ ْیَرَة )رض( َقاَل َجاَء َرُجٌل ِإَلی النَّ ِبي ُهَر

َ
)َعْن أ

ِتي ِفي َرَمَضاَن، َقاَل: َفَهْل 
َ
ْن َهَلْکُت، َقاَل: َوَما َشْأُنَك؟ َقاَل َوَقْعُت َعَلی اْمَرأ

َ
َتْسَتِطیُع أ

ْیِن ُمَتَتاِبَعْیِن؟ َقاَل: ََّل، َقاَل  یَن ِمْسِکیًنا؟ َقاَل:  :َتُصوَم َشْهَر ْن ُتْطِعَم ِستِّ
َ
َفَهْل َتْسَتِطیُع أ

َم ِبَعَرٍق ِفیِه َتْمٌر، َواْلَعَرُق  ،ََّل  ُه َعَلْیِه َوَسلَّ ی اللَّ ِبيُّ َصلَّ َقاَل: اْجِلْس، َفَجَلَس َفُأِتَي النَّ
ِبيُّ  ا، َفَضِحَك النَّ ْفَقَر ِمنَّ

َ
َعَلی أ

َ
ْق ِبِه، َقاَل: أ ْخُم، َقاَل: ُخْذ َهَذا َفَتَصدَّ اْلِمْکَتُل الضَّ

ُه َعَلْیِه َوَسلَّ  ی اللَّ ْطِعْمُه ِعَیاَلَك(َصلَّ
َ
ی َبَدْت َنَواِجُذُه َقاَل أ  1 َم َحتَّ

" از حضرت ابوهریره )رض( روایت است که یکنفر نزد نبی مکرم :یعنی
اسالم علیه افضل الصالة والسالم آمده و گفت: هالک شدم، رسول الله )ص( 
فرمود: "خیرت است"چه شده؟ آن شخص گفت: در حال روزه رمضان با همسرم 

آیا می توانی که دو ماه متواتر روزه  :تری کردم، رسول الله )ص( فرمودهمبس
رسول الله )ص( فرمود: آیا  ،نه خیر یا رسول الله )ص( :بگیری؟ آنشخص گفت

نه خیر، رسول الله )ص( فرمود:  :میتوانی شصت مسکین را طعام بدهی؟ گفت
ه )ص( بنشین، پس آنشخص نشست،سپس خریطه ی پر از خرما نزد رسول الل
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آوردند، رسول الله )ص( فرمود: این خریطه را بگیر و صدقه کن، آنشخص 
گفت: از من کرده فقیر تر پیدا می شود، رسول الله )ص( با شیدن این سخن 
چنان خندید که دندان ها مبارکش معلوم شد. پس فرمود: این خریط را بردار به 

 اهل و عیالت ببرد".
 

 ای بنده خدا! 
زه ی رمضان بترس بصورت ترسیدن کامل که در آن از هتک حرمت رو  -1

روز جماع از تو سرزند، زیرا این کار باعث هالکت شده و از جمله زشت ترین و 
بزرگترین شکننده های روزه محسوب می گردد، متوجه خود بوده، رحمت خداوند 

 متعال بر تو باد.
 
گر در روز رمضان با خانمت عمدا و بدون عذر جماع نمودی، پس -2 بر  ا

گر این کار را  باالیت کفاره بوده که آن عبارت اند از آزاد نمودن غالم است و ا
انجام داده نتوانستی، باز برباالیت روزه گرفتن دو ماه متواتر و پیهم می باشد. و 
گر این کار را هم انجام داده نتوانستی، پس باالیت واجب است که شصت تن از  ا

کین را طعام دهی، زیرا نبی م کرم اسالم )ص( جامع کننده را به انجام امور مسا
 فوق الذکر امر فرموده است.

گر بدون عذر مرتکب جماع در روز رمضان شد،  همچنان زن فرمانبردار ا
 همانند مرد باالیش کفاره متذکره واجب می گردد.
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گر در روز مبارک مضان جماع بدون عذر از شما سر  -3 ای مرد و زن! ا
 بزرگوهتک حرمت ماه مبارک رمضان توبه کنید. زد،بایست از این گناهی

 
بر باالی هر دوی شما زن و مردی که در روز مبارک رمضان بدون عذر  -4

جماع می کنید، قضاء یک روز روزه است، زیرا نبی مکرم اسالم برای هر دو 
 1 ) َوُصْم َیْوًما َمَکاَنُه (جفت ) زن وشوهر( فرمود

 "." در عوض آن یک روز روزه بگیر:یعنی
از افطار روزه در روز مبارک رمضان بدون  ای برادر و خواهر مسلمانم! -5

عذد جدا بپرهیزید، زیرا خوردن روزه در روز مبارک رمضان گناه بزرگی بوده، 
بلکه از جمله گناهان کبایر کبیره می باشد و یقینا امام بخاری رحمه الله در این 

 راستای حدیث نبوی راروایت کرده است:
ْیَرَة َرَفَعُه َمْن  ِبي ُهَر

َ
ْفَطَر َیْوًما ِمْن َرَمَضاَن ِمْن َغْیِر ُعْذٍر َو ََّل َمَرٍض َلْم  )َعْن أ

َ
أ

ْهِر َو ِإْن َصاَمُه  ِب َیْقِضِه ِصَیاُم الدَّ َوِبِه َقاَل اْبُن َمْسُعوٍد َوَقاَل َسِعیُد ْبُن اْلُمَسیَّ
اد   ْعِبيُّ َواْبُن ُجَبْیٍر َوِإْبَراِهیُم َوَقَتاَدُة َوَحمَّ یعنی:" از  2ْوًما َمَکاَنُه.(َیْقِضي یَ  َوالشَّ

حضرت ابوهریره )رض( روایت است کههرگاه کسی یک روزۀ ماه مبارک 
گر تمام عمر را روزه بگیرد، جبران کردن  رمضان را بدون عذر و مریضی بخورد، ا
نمیتواند، واین قول حضرت عبدالله بن مسعود، سعید بن مسیب، شعبی، ابن 

 ست".قتاده و حماد ا ،جبیر، ابراهیم
 

 رواه ابن ماجه وعلیکما التوبۀ الی اهلل. - ۱
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متوجه باشید که در روز رمضان بدون عذر جدا از  برادر وخواهرمسلمانم! -6

جماع بپرهیزید همچنان در نزدیکی طلوع صبح صادق نیز از جماع بپرهیزید، 
از جماع و جماع پنداشته  -برهنه کردن–زیرا تعداد از علماء عقیده برآنند که نزع 

گر ارادۀ جماع با خانمت را داشتی، شب دراز برایت کافی می  می شود. بناء از ا
)کن یقظا لهذه کند وخودت را برهتک حرمت روز رمضان مواجه نسازی. 

 .المسألة، وکذلک أنت أیتها المرأة(
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 دوازدهم
 در رمضان با قرآن کریممدارست نبی مکرم اسالم

 
اَلَة َتْنَهی :قال الله تعالی اَلَة ِإنَّ الصَّ ِقِم الصَّ

َ
وِحَي ِإَلْیَك ِمَن اْلِکَتاِب َوأ

ُ
} اْتُل َما أ

ُه َیْعَلُم َما َتْصَنُعوَن {  ْکَبُر َواللَّ
َ
ِه أ  1َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَکِر َوَلِذْکُر اللَّ

وحی شده یعنی:" )ای پیغمبر!( بخوان آنچه که از کتاب )آسمانی قرآن( به تو 
است، و نماز را چنان که باید بر پای دار مسلما نماز ) انسان را( از گناهان بزرگ 
واز کار های ناپسند ) در نظر شرع( باز می دارد، و قطعا ذکر خدا و یاد الله ) ازهر 
چیز دیگری( واالتر و بزرگتر است، و خداوند می داند که شما چه کارهایی را 

 جزایتان را خواهد داد(." انجام می دهید) و سزا و
اِس َوَکاَن )  ْجَوَد النَّ

َ
َم أ ُه َعَلْیِه َوَسلَّ ی اللَّ ِه َصلَّ اٍس َقاَل َکاَن َرُسوُل اللَّ َعْن اْبِن َعبَّ

ْجَوُد َما َیُکوُن ِفي َرَمَضاَن ِحیَن َیْلَقاُه ِجْبِریُل َوَکاَن َیْلَقاُه ِفي ُکلِّ َلْیَلٍة ِمْن َرَمَضاَن 
َ
أ

یِح َفُیَدارِ  ْجَوُد ِباْلَخْیِر ِمْن الرِّ
َ
َم أ ُه َعَلْیِه َوَسلَّ ی اللَّ ِه َصلَّ ُسُه اْلُقْرآَن َفَلَرُسوُل اللَّ

حضرت  :یعنی:" از حضرت ابن عباس )رض( روایت است که گفت2اْلُمْرَسَلِة(
رسول الله )ص( جواد ترین مردم بود، بویژه در ماه مبارک رمضان نسبت به دیگر 

که حضرت جبریل )ع( با وی مالقات می کرد، وجبریل )ع( در هر  اوقات، وقتی
شب ماه مبارک رمضان با وی مالقات می گرد، و قرآن کریم را با وی تکرار می 

 
 [۴۵]العنکبوت:  ۱
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نمود، در آن هنگام رسول کریم ص مانند بادی تندی در توزیع پول و مال جواد تر 
 بود".

 ای بنده خدا! 
 امور ذیل را جدا رعایت کن: 

در ماه مبارک رمضان به تالوت قرآن کریم توجه خاص مبذول بدار،  -1
زیرا رمضان ماهیست که قرآن در این ماه نازل گردیده است، چنانکه الله تبارک 

 وتعالی میفرماید:
َناٍت  اِس َوَبیِّ ْنِزَل ِفیِه اْلُقْرآُن ُهًدی ِللنَّ

ُ
ِذي أ  1 ِمَن اْلُهَدی َواْلُفْرَقاِن { } َشْهُر َرَمَضاَن الَّ

") آن چند روز معین و اندک( ماه رمضان است که قرآن در آن فرو :یعنی
سال تدریجا به  23فرستاده شده است ) و آغاز به نزول نموده است و در مدت 

دست مردم رسیده است( تا مردم را راهنمایی کند و نشانه ها و آیات روشنی از 
یقت( باشد و ) میان حق و باطل در همۀ اداوار( جدایی ارشاد ) به حق و حق

افکند"بکوش که قرآن کریم را با تعدادی از طالب العلمان تالوت کنی وهمچنان 
گردان طبقه اناث  خواهران عزیز ما نیز بکوشند که قرآن کریم را با تعدادی از شا

از جانب مدارست نمایند، زیرا از یکطرف از تالوت قرآن کریم مستفید شده و 
دیگر قرآن کریم بعض از اموریکه به آن ضرورت داری برایت واضح ساخته و 

گر آن را بالحن و آواز خوش تالوت کردی این کار باعث اصالح غلطی هایت  ،ا
 نیز می گردد.

 
 [۱۸۵]البقرة:  - ۱
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تمام اوقات ماه مبارک رمضان جهت تالوت قرآن کریم اوقات خوب  -2
افضل تر بوده، پس بهتر است بافضل و برکت است اما تالوت در شب بهتر تر و 

زیرا حضرت جبریل امین علیه  ،که قرآن را در شب با دیگران مدارست کنی
السالم در هر شب رمضان با نبی مکرم اسالم قرآن کریم را مدارست و تالوت می 

 نمود.
بر مدارست قرآن کریم در هر شب رمضان حریض بوده و باش، هیچ  -3

بل در هر شبی از شب هایرمضان در  شب ی را بدون مدراست آن سپری مکن،
این راستا به تأسیی از مدارست جبریل امین علیه السالم به پیامبرگرامی اسالم 

 سیدنا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم کوشان باش.
گر زمینه تالوت قرآن کریم به تنهایی برایت میسر میشد، برخیز و آن  -4 ا

را در رمضان چندین بار ختم کنی، و را انجام ده، و حتی المقدور بکوش تا قرآن 
گر با انریژی بودی درخالل هفت روز قرآن کریم را ختم کن...  ا

َم )  ُه َعَلْیِه َوَسلَّ ی اللَّ ِه َصلَّ ِه ْبِن َعْمٍرو، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّ )اْقَرِإ اْلُقْرآَن :َعْن َعْبِد اللَّ
ی  ًة َحتَّ ِجُد ُقوَّ

َ
ي أ ُه ِفي َسْبٍع َوََّل َتِزْد َعَلی َذِلَك ِفي َشْهٍر ُقْلُت ِإنِّ

ْ
(رواه َقاَل َفاْقَرأ

 1)فاقراه فی عشرین لیلة(.:الشیخان. وعند مسلم قال
یعنی:" از حضرت عبدالله بن عمرو )رض( روایت شده کهحضرت رسول الله 
)ص( فرمود: قرآن کریم را در ماه مبارک رمضان تالوت کن، راوی گوید: من 

می توانم در کمتر از یک ماه ( قرآن کریم را ختم کنم،  –گفتیم: که نیرومند هستم 
 

 .رواه مسلم - ۱
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 واز این زیاد مکن.نبی مکرم اسالم )ص( فرمود: در هفت شب و روز ختم کن، 
 و در روایت مسلم آمده ) قرآن کریم را در بیست شب ختم نمایید"

 :باید تالوت تو چنان باشد -5
قرآن کریم را چنان با اطمینان خاطر تالوت کنی که معنی آیات آن را  :الف

دانسته و با تدبر تالوت کن، یعنی هنگامی به آیت که در آن ذکر جنت است 
مرور می کنی، جنت را از خداوند متعال بخواه، وقتیکه به آیت که در آن ذکر 

که به آیت که در آن آتش دوزخ باشد مرور می کنی، از آن، به خدا پناه بجو، حین 
کی الله تبارک و تعالی را بکن،  ذکر تسبیح است مرور می کنی، تسبیح و پا

 چنانکه در حدیث حضرت حذیفه رضی الله عنه وارد آمده است:
ِبیِّ صلی الله علیه وسلم َذاَت َلْیَلٍة َفاْفَتَتَح اْلَبَقَرَة،  ْیُت َمَع النَّ )َعْن ُحَذْیَفَة َقاَل َصلَّ

ی ِبَها ِفی َرْکَعٍة َفَمَضی َفُقْلُت َیْرَکُع ِبَها.  َفُقْلُت  َیْرَکُع ِعْنَد اْلِماَئِة. ُثمَّ َمَضی َفُقْلُت ُیَصلِّ
اًل ِإَذا َمرَّ ِبآَیٍة فِ   ُمَتَرسِّ

ُ
َها َیْقَرأ

َ
َها، ُثمَّ اْفَتَتَح آَل ِعْمَراَن َفَقَرأ

َ
َساَء َفَقَرأ یَها ُثمَّ اْفَتَتَح النِّ

َذ، ُثمَّ َرَکَع َفَجَعَل َیُقوُل َتْسِبیٌح َسبَّ  ٍذ َتَعوَّ ُسْبَحاَن » َح، َوِإَذا َمرَّ ِبُسَؤاٍل َسَأَل، َوِإَذا َمرَّ ِبَتَعوُّ
َی اْلَعِظیِم  ُه ِلَمْن َحِمَدُه » :َفَکاَن ُرُکوُعُه َنْحًوا ِمْن ِقَیاِمِه، ُثمَّ َقاَل «. َربِّ ُثمَّ َقاَم «. َسِمَع اللَّ
ا َرَکَع، ُثمَّ َسَجَد َفَقاَل َطِویاًل َقِریبً  ْعَلی » ا ِممَّ

َ
َی األ َفَکاَن ُسُجوُدُه َقِریًبا ِمْن « ُسْبَحاَن َربِّ

 1ِقَیاِمِه( 

یعنی:" از حضرت حذیفه رض روایت شده است که شبی از شب های با نبی 
مکرم اسالم ص نماز گزاریدم، ایشان به سوره ی البقره آغاز نمودند، گفتم شاید 

 
 .(۱۸۶/  ۲) -رواه مسلم  - ۱
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صدم رکوع نمایند، باز ادامه دادند، پس گفتم ممکن سوره ی البقره را در  در آیۀ
یک رکعت بخوانند، باز ادامه دادنند، پس گفتم شاید در خیرهمین سوره برکوع 
بروند، باز سوره ی النساء را شروع کردند، این سوره را نیز تکمیل نمودند، باز به 

یز تمام نمودند، در حالی که با سوره ی آل عمران شروع کردند، این سوره را ن
ترتیل و مجود می خواندند، هرگاه به آیه ی که در آن تسبیح می بود می رسیدند، } 
سبحان الله { می گفتند، وقتی که به آیه ی که در آن سؤال می بود مواصلت می 
ورزیدند، سؤال می کردند، هنگامی که به آیه ی که در آن تعوذ می بود، می 

وذ بالله{ می گفتند،باز رکوع نموده و در کورع می فرمودند} سبحان رسیدند، } أع
ربی العظیم{ رکوع ش مانند قیام اش بود، سپس فرمودند: } سمع الله لمن 

تقریبا مانند رکوع نمودند، باز سجده کرده و  -قومه–حمده{ باز قیام طوالنی 
 ایشان بود"فرمودند } سبحان ربی االعلی{ سجده ایشان تقریبا مانند قیام 

قرآن کریم را به شیوه عادی )حدر( تالوت کن ویا با قرائت های بیشتر، ب:
ولی طریقه اول بهتر و افضل است. اما از تالوت قرآن کریم به شیوه شعر که 

 بعضی از جهال آن را انجام میدهند جدا خود داری کن.
 
ن عملکرد در ماه مبارک رمضان قرآن کریم را به مردم بیاموزانید، زیرا ای -6

 فضیلت بزرگی را در بر خواهد داشت:
ِبيِّ صلی الله علیه وسلم َقاَل  ُه َعْنُه، َعِن النَّ اَن َرِضَي اللَّ َخْیُرُکْم  :)َعْن ُعْثَماَن ْبِن َعفَّ
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َمُه( َم اْلُقْرآَن َوَعلَّ ونبه علی االمام أن یتأسی بالنبی صلی الله علیه وسلمفاذا  1َمْن َتَعلَّ
 تسبیح سبح... وهکذا.مر بآیه فیها 

 
یعنی:" از حضرت عثمان بن عفان )رض( راویت شده که نبی مکرم اسالم 
)ص( فرمود: بهترین شما کسی است که قرآن کریم را بیاموزد و به دیگران 

 بیاموزاند"
  

 
 البخاری.رواه  - ۱
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 سیزدهم
 در رمضان سخاوت نبی مکرم اسالم

 
اٍس َقاَل: َکاَن َرُسوُل )  اِس َو َکاَن َعْن اْبِن َعبَّ ْجَوَد النَّ

َ
َم أ ُه َعَلْیِه َوَسلَّ ی اللَّ ِه َصلَّ اللَّ

ْجَوُد َما َیُکوُن ِفي َرَمَضاَن ِحیَن َیْلَقاُه ِجْبِریُل َو َکاَن َیْلَقاُه ِفي ُکلِّ َلْیَلٍة ِمْن َرَمَضاَن، 
َ
أ

ُه َعَلْیِه َوسَ  ی اللَّ ِه َصلَّ یِح اْلُمْرَسَلِة(َفُیَداِرُسُه اْلُقْرآَن َفَلَرُسوُل اللَّ ْجَوُد ِباْلَخْیِر ِمْن الرِّ
َ
َم أ  1 لَّ

یعنی:" از حضرت ابن عباس )رض( روایت شده که رسول الله )ص( دلباز 
ترین مردم بود ودرماه مبارک رمضان نسبت بههر وقت دیگر بخشنده تر بود، 

دیدار هنگامی که حضرت جبریل )ع( با وی دیدار می کرد، در هر شب با وی 
نموده و قرآن کریم را با وی تکرار می نمود وهنگامی که رسول الله )ص( با او 

 دیدار می نمود، از بادی که می وزد در توزیع مال جوادتر بود".
 ای بنده خدا! 

از هر جهت خیر، نفقه وخیرات بر فقراء، محتاجین، نیازمندان،  -1
کن، ایتام وغیر آنان بکن، وحصول کن از رسید خود و بگذار آن را برای  مسا

از آن خودت است قال  ،آخرتت. وبدان هر آنچیز را که نفقه وخیرات میکنی آن
ا َجَعَلُکْم ُمْسَتْخَلِفیَن ِفیِه {الله تبارک وتعالی: ْنِفُقوا ِممَّ

َ
 2 } َوأ

 یعنی:" )در راه خدا ( بذل و بخشش کنند، آنان پاداش بزرگی دارند"

 
 صحیح البخاری. - ۱

 [.۷]الحدید: - ۲
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 آمده است: وهکذا در حدیث شریف چنین وارد
ُکْم َماُل  یُّ

َ
َم أ ُه َعَلْیِه َوَسلَّ ی اللَّ ِبيُّ َصلَّ ِه َقاَل النَّ )َعْن اْلَحاِرِث ْبِن ُسَوْیٍد َقاَل َعْبُد اللَّ

َحبُّ ِإَلْیِه، َقاَل 
َ
َحٌد ِإَّلَّ َماُلُه أ

َ
ا أ ِه َما ِمنَّ َحبُّ ِإَلْیِه ِمْن َماِلِه؟ َقاُلوا:َیا َرُسوَل اللَّ

َ
َفِإنَّ  :َواِرِثِه أ

َر( خَّ
َ
َم َو َماُل َواِرِثِه َما أ  1 َماَلُه َما َقدَّ

" از حضرت حارث بن سوید که حضرت عبدالله از نبی مکرم اسالم :یعنی
نزد کدام یکی از شما مال وارث  :)ص( راویت نموده که آنحضرت )ص( فرمود

اش نسبت به مال خودش محبوب تراست؟ گفتند: ای رسول خدا )ص( هیچ 
ز مااین گونه نیست که مال وارث اش نسبت به مال خودش محبوب تر یکی ا

باشد، مگر اینکه مال او برای خودش محبوبتر است نسبت به مال وارث، رسول 
مال خودش آنست که آنرا قبال تقدیم نموده ودر راه خیر  :الله )ص( فرمود

 است"مصرف نموده و مال وارث اش آنست که آنرا بعد از خود باقی بگذاشته 
در ماه مبارک رمضان با دادن صدقات، خیر وخیرات جواد بوده و باش،  -2

عمر وزندگی را غنیمت بشمار، زیرا خداوند متعال می داند تا رمضان سال آینده 
زنده می مانی و یا خیر، ویقینا نبی مکرم اسالم در اعطای صدقات، خیر و خیرات 

 شان در این کار بکوش.جوادتر از باد مرسله بودند، پس به تأسیی از ای
 به افطار روزه داران بکوش، تا اجر بدست آری: -3

)عن زید بن خالد الجهني، قال: قال رسول الله صلی الله علیه و سلم:من فطر 
 2 صائما کان له مثل أجره غیر أنه َّل ینقص من أجر الصائم شیئا (

 
 صحیح البخاری. - ۱

 رواه الترمذی. - ۲
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" از حضرت زید بن خالد الجهنی )رض( روایت شده است که رسول :یعنی
الله )ص( فرمود: کسی که روزه داری را افطاری بدهد، مراوراست مانند اجر و 
ثواب آن شخص روزه دار، در حالی که از ثواب و پاداش شخص روزه دار چیزی 

 کاسته نمی شود".
قه وخیرات میکنی بدان هر آن چیزی را که در زندگی ات از مال خود نف -4

در حقیقت همان مال تست. بناء در ماه مبارک رمضان بیشتر نفقه کن، زیرا نفقه 
در این ماه ثواب دو چند دارد، بخاطر اینکه رمضان وقت پرفیض و با برکت است 
کنون در زندگی و قبل از مرگ خیر وخیرات  وحریص برآن داشته باش که همین ا

 کنی، بنابر حدیث:
ِبیَّ صلی الله علیه وسلم)َعْن ُمَطرِّ  َتْیُت النَّ

َ
ِبیِه َقاَل: أ

َ
ْلَهاُکُم -ٍف َعْن أ

َ
 )أ

ُ
َوُهَو َیْقَرأ

َکاُثُر( َقاَل: َیُقوُل اْبُن آَدَم َماِلی َماِلی َقاَل َوَهْل َلَك َیا اْبَن آَدَم ِمْن َماِلَك ِإَّلَّ َما  التَّ
 
َ
ْو َلِبْسَت َفَأْبَلْیَت أ

َ
َکْلَت َفَأْفَنْیَت أ

َ
ْقَت َفَأْمَضْیَت أ  1«.(ْو َتَصدَّ

" حضرت مطرف از پدرش روایت می کند که نزد پیامبرگرامی اسالم ص :یعنی
کم التکاثر( را تالوت می نمود، فرمود فرزند  در حالی آمدم که ایشان سورۀ ) الها

ای فرزند آدم آیا است برای تو مال یی جز  :آدم می گوید مال من مال منو گفت
نابود نمودی و پوشیدی و کهنه کردی، و یا خیرات وصدقه نمودی آنکه خوردی و 

 واجر و پاداش آن قبل از خود ارسال کردی".

 
 رواه مسلم. - ۱
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در ماه مبارک رمضان جهت صدقه ی برخی از مال خود، یک برنامه  -5
درست کرده ویک قسمتی از معاش خویش را صدقه کن، یک قسمت از تجارت 

اندازه از عوائد خودش را به امور خود را برای فقراء و ایتام تخصیص ده و یک 
وقف خیری جدا کن، و یکمقدار را برای طبع و نشر کتب مفید مانند عقیده، 

 فقه، تفسیر و... بکوش که در تمام اعمال خیر سهم فعال داشته باشی:
ِه  نَّ َرُسوَل اللَّ

َ
ْیَرَة أ ِبی ُهَر

َ
ُن َقاَل: ِإَذا َماَت اِْلْنَسا -صلی الله علیه وسلم-)َعْن أ

ْو َوَلٍد َصاِلٍح 
َ
ْو ِعْلٍم ُیْنَتَفُع ِبِه أ

َ
َیٍة أ  اْنَقَطَع َعْنُه َعَمُلُه ِإَّلَّ ِمْن َثاَلَثٍة ِإَّلَّ ِمْن َصَدَقٍة َجاِر

 1َیْدُعو َلُه(. 
" از حضرت ابوهریره )رض( روایت شده است که رسول الله )ص( :یعنی

او قطع می گردد، بجز از سه هر عمل  -ثواب -فرمود: وقتی که انسان وفات نماید،
صدقۀ جاریه، یا علمی که از آن نفع برده شود و یا فرزند نیکو که برایش  :عملش

 دعای خیر کند"
امروزصدقه کن، قبل از اینکه بمیری و قبل از آنکه قیامت برپا شود، تا  -6

 در روز قیامت در زیر سایه صدقات خود باشی، بنابرعقبه بن عامر:
َم َیُقوُل: ُکلُّ اْمِرٍئ ُعْقَبَة ْبَن عَ ) ُه َعَلْیِه َوَسلَّ ی اللَّ ِه َصلَّ اِمٍر َیُقوُل: َسِمْعُت َرُسوَل اللَّ

اِس َقاَل َیِزیُد َو َکاَن  ْو َقاَل ُیْحَکَم َبْیَن النَّ
َ
اِس أ ی ُیْفَصَل َبْیَن النَّ ِفي ِظلِّ َصَدَقِتِه َحتَّ

ُبو اْلَخْیِر ََّل ُیْخِطُئُه َیْوٌم ِإَّلَّ تَ 
َ
ْو َکَذا( أ

َ
ْو َبَصَلًة أ

َ
َق ِفیِه ِبَشْيٍء َوَلْو َکْعَکًة أ "از :یعنی2َصدَّ
از رسول الله ص شنیدم  :حضرت عبقه فرزند عامر روایت شده است که میگوید

 
 رواه مسلم. - ۱

 )رواه أحمد(- ۲
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که ایشان می فرمود هر انسان در سایه یی خیر وخیرات خویشتنتا وقتی می باشد 
ت میگیرد و یا در بینمردم که )روز قیامت( تا که در میان مردم فیصله صور

کمه میکردد، یزید در باره صحابی جلیل القدر دیگر )ابوالخیر( گفت هیج  محا
گرچه یک  روزی نمی گذشت مگر اینکه ابوالخیر در آن روز چیز صدقه نکند، ا

 دانه از شیرنی باب ویا یک دانه پیاز و مانند آن.
مکرم اسالم  هیچ سؤال کنندۀ را دست خالی مگذار وبه تأسی از نبی -7

گر چیزی  )ص( هر سؤال کنندۀ که از تو سؤال می کنند، چیزی برایش بده، ا
 اندک هم باشد، بنابر حدیث شریف:

ُه َعَلْیِه  ی اللَّ ِه َصلَّ نَّ َرُسوَل اللَّ
َ
ِتِه أ ) عن ابن بجید اَّلنصاری، ُثمَّ اْلَحاِرِثيِّ َعْن َجدَّ

وا اْلِمْسِکیَن َولَ  َم َقاَل: ُردُّ  1 ْو ِبِظْلٍف ُمْحَرٍق (َوَسلَّ
" از ابن جید انصاری،ثم الحارثی از جدخویش روایت کرده که یقینا :یعنی

گر سم پاچه سوخته  کین با اعطای چیز اندک حتی ا رسول الله ص فرمود: مسا
 شده هم باشد بگردانید."

 
 ای خواهر مسلمانم!  -8

 متوجه شو:صدقه کن از طالیی که با خود داری، و بر اینحدیث نبوی اندک 
َم  ُه َعَلْیِه َوَسلَّ ی اللَّ ِه َصلَّ ُه َعْنُه: َخَرَج َرُسوُل اللَّ ِبي َسِعیٍد اْلُخْدِريِّ َرِضَي اللَّ

َ
)َعْن أ

َدَقِة،  َمَرُهْم ِبالصَّ
َ
اَس َو أ ی، ُثمَّ اْنَصَرَف َفَوَعَظ النَّ ْو ِفْطٍر ِإَلی اْلُمَصلَّ

َ
ْضًحی، أ

َ
ِفي أ

 
 )موطأ مالك(.- ۱
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قُ  اُس َتَصدَّ َها النَّ یُّ
َ
ي َفَقاَل: أ ْقَن َفِإنِّ َساِء َتَصدَّ َساِء َفَقاَل: َیا َمْعَشَر النِّ وا َفَمرَّ َعَلی النِّ

اِر ( ْهِل النَّ
َ
ْکَثَر أ

َ
ْیُتُکنَّ أ

َ
یعنی:" از ابو سعید خدری رض روایت شده است که 1 َرأ

رسول کریم ص در روز عید قربان و یا عید فطر بطرف عیدگاه جهت ادای نماز 
از ادای نماز مردم را موعظه فرمود و ایشان به دادن صدقه  عید بیرون برآمدهوبعد

امر فرمود، و فرمود ای مردم صدقه دهید. بعدا بطرف جماعت زنان تشریف فرما 
کثر اهل دوزخ دیدم" :شده و فرمود  ای جماعت زنان صدقه دهید، زیرا شما راا

  

 
 صحیح البخاری. - ۱
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 چهاردهم
 تشویق نبی مکرم اسالم

 مبارک رمضانبه ادای عمره در ماه 
ٍة 

َ
َم َِّلْمَرأ ُه َعَلْیِه َوَسلَّ ی اللَّ ِه َصلَّ ُه َعْنُهَما قال: َقاَل َرُسوُل اللَّ اٍس َرِضَي اللَّ )َعْن اْبَن َعبَّ

ُبو ُفاَلٍن َو 
َ
یَن َمَعَنا؟ َقاَلْت: َکاَن َلَنا َناِضٌح َفَرِکَبُه أ ْن َتُحجِّ

َ
ْنَصاِر: َما َمَنَعِك أ

َ
اْبُنُه ِمْن اأْل

ِلَزْوِجَها َو اْبِنَها َو َتَرَك َناِضًحا َنْنَضُح َعَلْیِه َقاَل َفِإَذا َکاَن َرَمَضاُن اْعَتِمِري ِفیِه َفِإنَّ 
ٌة(  1 ُعْمَرًة ِفي َرَمَضاَن َحجَّ

رسول الله ص برای زنان  :" از بن عباس )رض( روایت شده گفت:یعنی
می کنی؟ آن زن گفت: ما یک رأس انصاریی فرمود:چه شده ترا که با ما حج ن

شتر داشتیم که آنرا پدر فالنی و فرزندش ) شوهرش و بچه اش( سوار شده و 
رفتند،و یک شتردیگری مانده است که ما که بواسطه آن آب را از چاه می کشیم، 
فرمود: وقتی رمضان فرا رسید، در آن ماه عمره بکن؛ زیرا )ثواب( عمره در ماه 

 ثواب( حج فرضی است. مبارک رمضان ) عین
 ای بندۀ خدا! 
گر زمینۀ سفر عمره در ماه مبارک رمضان برایت میسر می شد، پس  -1 ا

رفته وعمره کن، زیرا عمره در ماه مبارک رمضان از فضیلت و ثواب جزیلی بر 
خوردار است وحتی عمره در رمضان برابر حج فرضی ثواب دارد، چنانکه پیامبر 

 محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده است. گرامی اسالم سیدنا و نبینا
 

 صحیح البخاری. - ۱
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حریص وآرزومند باش که از فیض و برکت عمره در خالل ماه مبارک  -2
رمضان مستفید شوی. چه در دهه اول ماه مبارک رمضان باشد، یا در وسط و یا در 
اخیر این ماه، زیرا ثواب عمره در این ماه بسیار زیاد وعظیم است. و ثواب آن گویا 

اء کردن حج همراه نبی صحتی نبی مکرم اسالم ص فرموده کسی که در ماه اد
 گویا همراه من حج کرده است.  ،مبارک رمضان عمره کند

ًة َمِعي ()َقاَل علیه الصالة والسالم:  ْو َحجَّ
َ
ًة أ  )َفِإنَّ ُعْمَرًة ِفي َرَمَضاَن َتْقِضي َحجَّ

ودن در ماه مبارک رمضان یقنیا عمره نم :" نبی مکرم اسالم ص فرمود:یعنی1
 مثل ادای کردن حج است و یا حج نمودن با من"

بدان که عمره الی عمره محوه کننده آن گناهانی است که در مابین این  -3
 دو عمره انجام یافته است، چنان در حدیث وارد آمده است:

َم َقاَل اْلُعْمَرُة  ُه َعَلْیِه َوَسلَّ ی اللَّ ِه َصلَّ نَّ َرُسوَل اللَّ
َ
ُه َعْنُه أ ْیَرَة َرِضَي اللَّ ِبي ُهَر

َ
)َعْن أ

ُة(  اَرٌة ِلَما َبْیَنُهَما، َواْلَحجُّ اْلَمْبُروُر َلْیَس َلُه َجَزاٌء ِإَّلَّ اْلَجنَّ " از :یعنی2ِإَلی اْلُعْمَرِة َکفَّ
ادای  :ض روایت شده است که یقنیا رسول الله ص فرمودحضرت ابوهریره ر

کردن یک عمره تا عمره دیگر محوه کنند گناهاناست که در مابین این دو عمره 
 واقع شده است، و اجر وپاداش حج مقبول جز بهشت چیز دیگری نیست"

قبل از اداء نمودن عمره باید احکام آن را آموخت تا مطابق اصول  -4
آن را اداء نموده والله تبارک و تعالی را به اساس علم و  وشریعت غرای محمدی

 
 صحیح البخاری. - ۱
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دانش و بصیرت پرستش کرده و بطریقه نبی مکرم اسالم ص عمره خود را انجام 
 1 ) ِلَتْأُخُذوا َمَناِسَکُکْم(ده چنانکه پیامبر گرامی اسالم )ص( فرموده است

ز من یعنی:" تا که بگیرید مناسک خویش را "احکاموامور حج خویش را ا
 بگیرید"

هنگامی که به مکۀ المکرمه مواصلت ورزیدی، از بود و باش ات در این  -5
مکان مقدس با ادای نماز های بیشتر خود را مستفید ساز، زیرا ثواب ادای نماز 
در حرم مکی چند برابر است طوریکه پیامبرگرامی اسالمصلی اله علیه وسلم می 

ْلِف َصاَلٍة ِفیَما ِسَواُه () َوَصاَلٌة ِفي اْلَمْسِجِد الْ فرماید:
َ
ْفَضُل ِمْن ِماَئِة أ

َ
" :یعنی2 َحَراِم أ

ادای نماز در مسجد حرام بهتر از ادای نمودن یکصدهزار نماز در غیر آن می 
 باشد "

در مکۀ المکرمه به انجام اعمال صالحه سبقت بجو، زیرا ثواب حسنات  -6
کن فاضله مانند مکۀالمکرمه والمدینۀ  المنوره چند برابر می گردد، و در اما

هچنان از ارتکاب اعمال زشت و نامشروع جدا خود داری کن، بخاطری که گناه 
کن عظیم و بزرگ می باشد.  آن نیز در این اما

گر زمینه طواف بیشتر در کعبۀ شریفه برایت میسر شد، آن را غنیمت  -7 ا
ردارد، بنابر شمرده وفرضت را از دست مده، زیرا طواف فضیلت بزرگی را در ب

 :حدیث شریف
ْکَنْیِن ِزَحاًما َما  نَّ اْبَن ُعَمَر َکاَن ُیَزاِحُم َعَلی الرُّ

َ
ِبیِه أ

َ
)َعْن اْبِن ُعَبْیِد ْبِن ُعَمْیٍر َعْن أ

 
 رواه مسلم. - ۱
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َبا َعْبِد ال
َ
َم َیْفَعُلُه َفُقْلُت َیا أ ُه َعَلْیِه َوَسلَّ ی اللَّ ِبيِّ َصلَّ ْصَحاِب النَّ

َ
َحًدا ِمْن أ

َ
ْیُت أ

َ
ْحَمِن َرأ رَّ

ُه َعَلْیِه  ی اللَّ ِبيِّ َصلَّ ْصَحاِب النَّ
َ
َحًدا ِمْن أ

َ
ْیُت أ

َ
ْکَنْیِن ِزَحاًما َما َرأ َك ُتَزاِحُم َعَلی الرُّ ِإنَّ

َم َیُقوُل  ُه َعَلْیِه َوَسلَّ ی اللَّ ِه َصلَّ ي َسِمْعُت َرُسوَل اللَّ ْفَعْل َفِإنِّ
َ
َم ُیَزاِحُم َعَلْیِه َفَقاَل ِإْن أ  َوَسلَّ

ْسُبوًعا َفَأْحَصاُه َکاَن إِ 
ُ
اَرٌة ِلْلَخَطاَیا َوَسِمْعُتُه َیُقوُل َمْن َطاَف ِبَهَذا اْلَبْیِت أ نَّ َمْسَحُهَما َکفَّ

وسمعته یقول َّل یضع قدما وَّل یرفع أخری إَّل حط الله عنه خطیئة  ،َکِعْتِق َرَقَبةٍ 
روایت می  "حضرت ابن عبید بن عمیر از پدر خود:یعنی1 وکتب له بها حسنة(

زیاد جدی  –کند که حضرت ابن عمر رض چنان برهر دو رکن مزاحمت می کرد 
که دیگر اصحابه پیامبر را آن  -بود که رکن حجراالسود و رکن یمانی را مسح کند

چنان ندیده بودم که چنین بکنند ) رکنین را مانند ابن عمر چنین مسح بکنند( 
دو رکین بسیار مزاحم می شوید،  ای اباعبدالرحمن شما بر :پس برایش گفتم

درحالی که دیگران صحابه کرام همچو عمل را انجام نمی دهند. فرمود: من این 
کار را بخاطر این انجام می دهم که از رسول الله ص شنیدم که ایشان می فرمود: 
مسح کردن آن ) رکین حجراالسود و رکن یمانی( باعث کفاره گناهان می گردد. 

 –رت ص شنیدم که می فرمود: کسی که هفت بار این خانه همچنان از آنحض
گویا غالمی را آزاد کرده است. وهمچنان از  ،را طواف کند -بیت الله شریف

ایشان شنیدم که می فرمود: طواف کننده در حالت طواف، گامی را بر نمی دارد 
مگر اینکه الله تبارک و تعالی در برابر هر قدمش یک گناه را محوه و یک حسنه 

 را برایش عنایت می فرماید.

 
 الصحابۀ فی الکتب الستۀ. سنن الترمذی.مسند  - ۱



  رهنمودهای نبوی برای سی روز رمضان     

78 
 

 پانزدهم
 مبارک رمضان در ماهنبی مکرم اسالم سفر

 
َنٌس (

َ
َفِر َفَقاَل  -رضی الله عنه  -َعْن ُحَمْیٍد َقاَل ُسِئَل أ َعْن َصْوِم َرَمَضاَن ِفی السَّ

ِه  اِئُم َعَلی  -صلی الله علیه وسلم-َساَفْرَنا َمَع َرُسوِل اللَّ ِفی َرَمَضاَن َفَلْم َیِعِب الصَّ
اِئِم. از حضرت  :حمید می گوید یعنی:" حضرت )1اْلُمْفِطِر َوََّل اْلُمْفِطُر َعَلی الصَّ

انس رض در مورد روزه گرفتن در سفر سؤال کرده شد، وی گفت: ما همراه 
رسول الله ص در رمضان سفر نمودیم، آنحضرت ص بر کسی که روزه را افطار 

 می نمود و روزه را افطار نمی نموده هیچ گونه عیبی نگرفتند"
 ای بندۀ خدا! 

گر در ماه مبارک رمضان سفر نمودی، برایت جایزاست که افطار کنی،  -1 ا
َخَر {چنانکه الله تبارک وتعالی می فرماید: 

ُ
اٍم أ یَّ

َ
ٌة ِمْن أ ْو َعَلی َسَفٍر َفِعدَّ

َ
یعنی:" 2 } أ

گر افطار کردند و روزه نگرفتند، به  و کسانی که از شما بیمار یا مسافر باشند) ا
 اندازۀ آن روزها( چند روز دیگری را روزه می دارند" 

گر گرفتن روزه در سفر برایت مشکل زا بود، وبه تکالیف مبتال می شدی،  ا
 ر:پس باالیت واجب است که روزه خود را افطار کنی بنابر حدیث جاب

 
 .صحیح مسلم - ۱
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َة َعاَم اْلَفْتِح ِفي  َم ِإَلی َمکَّ ُه َعَلْیِه َوَسلَّ ی اللَّ ِه َصلَّ )َعْن َجاِبٍر َقاَل: َخَرَج َرُسوُل اللَّ
اَس َقْد َشقَّ َعَلْیِهْم  نَّ النَّ

َ
اُس َفَبَلَغُه أ ی َبَلَغ ُکَراَع اْلَغِمیِم، َفَصاَم النَّ َرَمَضاَن، َفَصاَم َحتَّ

َیاُم َفَدَعا ِبَق  اِس الصِّ اُس َیْنُظُروَن، َفَأْفَطَر َبْعُض النَّ َدٍح ِمْن اْلَماِء َبْعَد اْلَعْصِر َفَشِرَب َوالنَّ
وَلِئَك اْلُعَصاةُ 

ُ
نَّ َناًسا َصاُموا َفَقاَل أ

َ
از حضرت جابر  ":یعنی1 َوَصاَم َبْعٌض َفَبَلَغُه أ

اه )رض( روایت شده است که رسول الله )ص( در سال فتح مکۀ المکرمه در م
مبارک رمضان خارج شده روزه دار بود که به منطقۀ )کراع الغمیم( رسید ومردم 
هم روزه داشتند، پس پیامی به رسول الله )ص( رسید که روزه گرفتن باالی مردم 
سخت تمام شده است، پس نبی مکرم اسالم )ص( پیالۀ آب را بعد از ادای نماز 

مشاهده می کردند، تعدادی از مردم عصر خواسته و آنرا نوشید، در حالی که مردم 
افطار کردند و برخی افطار نکردند،و پس این خبر به پیامبر گرامی اسالم )ص( 

ایشان  :رسید که تعدادی از مردم روزه داراند، پیامبر گرامی اسالم )ص( فرمود
 نافرمان اند"

گر گرفتن روزه و یا افطار نمودن آن مساوی بود، باز تو اختیار  -2 در سفر، ا
 داری که روزه بگیری ویا آن را بخوری، بنابر حدیث حمزه:

)أن حمزة بن عمرو األسلمي قال للنبي صلی الله علیه و سلم: أأصوم في 
  2السفر؟ وکان کثیر الصیام، فقال: ) إن شئت فصم و إن شئت فأفطر (

یعنی:"از حضرت حمزه بن عمرو )رض( روایت شده است که از نبی مکرم 

 
 (۱۹۰/  ۲۴) -مسند الصحابۀ فی الکتب الستۀ  ۲۲۶۳) س (  -۱
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بود، نبی  –درحالی که کثیر الصیام  –اسالم )ص( پرسید، آیا در سفر روزه بگیرم 
گر روزه بگیری و یا نگیری".  مکرم اسالم )ص(فرمود: اختیار داری ا

گر در سفر، گرفتن روزه باالیت سخت تمام میشد، در آنصورت خوردن -3  ا
آن باالیت سنت است. اما گرفتن روزه بدون کراهیت برایت جایز است بنابر فعل 

ِه نبی مکرم اسالم )ص(:  ْیُتَنا َمَع َرُسوِل اللَّ
َ
ْرَداِء: َلَقْد َرأ ُبو الدَّ

َ
صلی الله علیه -)َقاَل أ

ُجَل لَ  -وسلم ی ِإنَّ الرَّ ْسَفاِرِه ِفی َیْوٍم َشِدیِد اْلَحرِّ َحتَّ
َ
ِسِه ِفی َبْعِض أ

ْ
َیَضُع َیَدُه َعَلی َرأ

ِه  َحٌد َصاِئٌم ِإَّلَّ َرُسوُل اللَّ
َ
ا أ ِة اْلَحرِّ َوَما ِمنَّ ِه ْبُن  -صلی الله علیه وسلم-ِمْن ِشدَّ َوَعْبُد اللَّ

یعنی:" از حضرت ابودرداء )رض( روایت شده است که گفت: من 1 َرَواَحَة.(
گرمان شدید سفرنمودیم، چنان همراه رسول الله )ص( در بعضی از سفرها در روز 

گرمی بود که از شدت آن انسان دسترا بروی سر خود می گذاشت، ودر بین ما جز 
 پیامبرگرامی اسالم )ص( وعبدالله بن رواحه کسی دیگر روزه نداشت"

گر جهت ادای عمره، حج ویا دیگر امور مباح ومشروع سفر می کردی -4  ،ا
 :منجملهبایست که خود را به آداب سفرملبس سازی 

 دعا را فراموش مکن، بویژهدعای سفر را. -
 از طرف شب به تنهایی سفر مکن. -
 بهتر است که سفرت بروز پنج شنبه آغاز شود. -
 .بایست با اهل وعیالت خداحافظی بکنی -
 هرگاهی که به مکان بلند باال می شوی، باید تکبیر بگوی. -

 
 (۱۴۵/  ۳) -صحیح مسلم  - ۱
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 سبحان الله بگوی.هرگاهی که از مکانی پائین می شوی، باید تسبیح و  -
 در سفرت بسیار زیاد دعا کن.  -
هرگاهی بخاطر انجام کاری رفته بودی و آن کار را به اتمام رساندی، در بازگشت به  -

 اهل و بیت عجله کن.
 هرگز از طرف شب دروازه منزل خویش را دق الباب مکن، تا ایشان را با خبر سازی. -
 .و رکعت نماز را اداء کنهرگاه از سفر بازگشت نمودی به مسجد رفته و د -
 در سفر، آب زمزمه را با خود داشته باش. -
در سفر از بردن سگ و زنگ جدا خود داری کن، همچنان با شخصی که همراه آن  -

 سگ و یا زنگ باشد، سفرمکن.
 سفر نمودن زن بدون محرم، حرام است. -
 قصر نمودن نماز های چهاررکعتی سنت است. -
ده وصرف دو رکعت سنت صبحونماز وتر خفتن را در سفر، سنن رواتب را ترک نمو  -

 اداء کن.
 وتنفل باصالة. -
 در سفرهم قیام لیل را اداء کن. -
 جمع در میان نماز های ظهر وعصر سنت است. -
 جمع در میان نمازهای شام و خفتن نیز سنت است. -
 مدت مسح بر موزه در سفر سه شباروز بوده. -
 دعای عودت را در سفر بخوان. -
 فر را نیز رعایت کرده باش.و دیگر آداب س -
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 شانزدهم
 جانب نبی مکرم اسالماز رمضان  تلیبیان فض

 
الصیام و  :أن رسول الله صلی الله علیه و سلم قال :)عن عبد الله بن عمرو

القرآن یشفعان للعبد یقول الصیام، أي رب أني منعته الطعام و الشهوات و بالنهار، 
" :یعنی1 فشفعني فیه، و یقول القرآن: منعته النوم باللیل، فشفعني فیه، فیشفعان(

از حضرت عبدالله بن عمرو )رض( روایت است که یقینا رسول الله )ص( 
پروردگار! من از  :اعت می کنند، روزه می گویدروزه و قرآن برای بنده شف :فرمود

خورد و نوش و شهوت در روز منع کردمش، پس شفاعت مرا در مورد این بندۀ 
خود پذیرا شو، و قرآن کریم نیز می گوید: من این بندۀ ترا از خواب شب منع 

پس شفاعت مرا قبول بفرما، پس آن دو ) روزه و قرآن ( شفاعت می  ،نمودم
 کنند"

 دۀ خدا! ای بن
به روزه اهتمام خاص داشته باش، تا که در روز قیامت ازت شفاعت کند،  -1

 چنانکه روزه سپریست برای آتش دوزخ، بنابر حدیث:
ِه صلی الله علیه وسلم ّن َرُسوَل اللَّ

َ
ْیَرَة )رض(، أ ِبي ُهَر

َ
ٌة(:َقاَل  ،)َعن أ َیاُم ُجنَّ  2 الصِّ

 
 شعب االیمان. - ۱

 

 رواه الشیخان. - ۲
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است که یقینا رسول الله )ص( یعنی:" از حضرت ابوهریره )رض( روایت 
 فرمود که روزه سپری است"

 :بر روزه ات حفاظت کند بناء روزه ات را با ارتکاب گناهان از قیبل -2
غیبت، نمامت، دروغ، شهادت زور برباالی مردم وفحش و دشنام گفتن، خراب 

 نساز بنابرحدیث:
َم:"ا ُه َعَلْیِه َوَسلَّ ی اللَّ ِه َصلَّ ٌة َما َلْم َیْخِرْقها( ) َقاَل َرُسوُل اللَّ َیاُم ُجنَّ یعنی:" رسول 1لصِّ

الله )ص( فرموده است که روزه سپری است که هیچ چیز آنرا پاره کرده نمی 
 تواند"
بدان که الله تبارک وتعالی یگانه ذاتی است که جزا و پاداش روزه را  -3

 عنایت می فرماید، پس از هرآنچه که باعث تضعیف ثواب این میشود، اجتناب
 کن بنابر حدیث قدسی:

ُه َعَلْیِه   ی اللَّ ُه َعْنُه عن النبی َصلَّ )وفی الحدیث القدسی ابی ُهَرْیَرَة َرِضَي اللَّ
َم َقاَل: قال الله تبارک وتعالی:  َنا َوَسلَّ

َ
ُه ِلي َوأ ) ُکلُّ َعَمِل اْبِن آَدَم َلُه ِإَّلَّ الّصوم َفِإنَّ

ْطَیُب ِعْنَد ال
َ
اِئِم أ ْجِزي ِبِه وَلُخُلوُف َفِم الصَّ

َ
ِه ِمْن ِریِح اْلِمْسِك (أ " از حضرت :یعنی2 لَّ

ابوهریره رضی الله عنه روایت است که نبی مکرم اسالم صطی حدیث قدسی 
هرعمل فرزند آدمبرای خودش است مگر  :الله تبارک وتعالی می فرماید :فرمود

روزه که همانا از برای من است و من بدان پاداش می دهم، و بوی دهن روزه داد 

 
 رواه الحاکم، وأحمد، و أبویعلی.  - ۱

 

 رواه البخاری. - ۲
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 الله تبارک و تعالی بهتر از بوی مشک است" در نزد
 بدان که برای روزه دار دو خوشی است: -4
ِه صلی الله علیه وسلم: )  ِبی ُهَرْیَرَةرضی الله عنهَقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّ

َ
ُکلُّ » َعْن أ

ْمَثاِلَها ِإَلی 
َ
: ِإَّلَّ َعَمِل اْبِن آَدَم ُیَضاَعُف اْلَحَسَنُة َعْشُر أ ُه َعزَّ َوَجلَّ َسْبِعِماَئِة ِضْعٍف َقاَل اللَّ

اِئِم َفْرَحَتاِن: َفْرَحٌة  ْجِلی ِللصَّ
َ
ْجِزی ِبِه، َیَدُع َشْهَوَتُه َوَطَعاَمُه ِمْن أ

َ
َنا أ

َ
ُه ِلی َو أ ْوَم َفِإنَّ الصَّ

ْطیَ 
َ
ِه. َو َلُخُلوُف ِفیِه أ ِه ِمْن ِریِح اْلِمْسِك ِعْنَد ِفْطِرِه َوَفْرَحٌة ِعْنَد ِلَقاِء َربِّ  1«.ُب ِعْنَد اللَّ

 ::" از حضرت ابوهریره رضی الله عنه روایت است که رسول الله ص فرمودیعنی
هر عمل فرزند آدم چند برابر می شود، نیکی به ده برابرش تا هفتصد برابرش، 

ش مگر روزه که همانا از برای من است و من بدان پادا :الله تبارک و تعالی فرمود
می دهم، شهوت و طعام خود را به دستور من می گذارد و برای روزه دار دو 
شادمانی است یک شادمانی در وقت افطارش و دیگر شادمانی در وقت مالقات با 
پرورگارش و بوی دهن روزه داد در نزد الله تبارک و تعالی بهتر از بوی مشک 

 است"
 وارد بهشت شوی: به روزه ات اهتمام داشته باش، تا از باب ریان -5

ِة َباًبا  َم َقاَل ِإنَّ ِفي اْلَجنَّ ُه َعَلْیِه َوَسلَّ ی اللَّ ِبيِّ َصلَّ ُه َعْنُه َعْن النَّ )َعْن َسْهٍل َرِضَي اللَّ
َحٌد َغْیُرُهْم ُیَقاُل 

َ
اِئُموَن َیْوَم اْلِقَیاَمِة ََّل َیْدُخُل ِمْنُه أ اُن َیْدُخُل ِمْنُه الصَّ یَّ ْیَن ُیَقاُل َلُه الرَّ

َ
أ

َحٌد 
َ
ْغِلَق َفَلْم َیْدُخْل ِمْنُه أ

ُ
َحٌد َغْیُرُهْم َفِإَذا َدَخُلوا أ

َ
اِئُموَن َفَیُقوُموَن ََّل َیْدُخُل ِمْنُه أ الصَّ

 
 صحیح مسلم - ۱
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:" از حضرت سهل )رض( روایت است که نبی مکرم اسالم )ص( فرمود: یعنی 1(
ط روزه داران جنت دوازه یی دارد که به آن ریان گفته می شود، در روز رستاخیز فق

داخل می شوند، وغیر از آنان کسی دیگری از آن داخل شده نمی تواند، در روز 
قیامت ندا زده می شود که روزه داران کجاهستند؟ پس آنان برخیزده و غیر از 
آنان کسی دیگر داخل نمیشود، پس از اینکه روزه داران داخل شدند، آن دروازه 

 ن داخل نمی شود"مسدد می گردد، ودیگر هیچ کسی از آ
 بر روزه ات اهتمام کن تا مستحق این اتاق درجنت گردی: -6

ِة ُغَرًفا ُتَری ُظُهوُرَها  َم: ِإنَّ ِفي اْلَجنَّ ُه َعَلْیِه َوَسلَّ ی اللَّ ِبيُّ َصلَّ )َعْن َعِلي  َقاَل: َقاَل النَّ
ْعَراِبيٌّ َفَق 

َ
ِه؟ َقاَل: ِلَمْن ِمْن ُبُطوِنَها َوُبُطوُنَها ِمْن ُظُهوِرَها، َفَقاَم أ اَل ِلَمْن ِهَي َیا َرُسوَل اللَّ

اُس ِنَیاٌم(.  ْیِل َوالنَّ ِه ِباللَّ ی ِللَّ َیاَم َوَصلَّ َداَم الصِّ
َ
َعاَم، َوأ ْطَعَم الطَّ

َ
َطاَب اْلَکاَلَم َوأ

َ
یعنی:" 2أ

از حضرت علی )رض( روایت است که نبی مکرم اسالم )ص( فرمود: یقینا در 
که ظاهر آنان از باطن شان و باطن آنها از ظاهرشان معلوم  بهشت اتاقی های است

می گردد، بادیه نشینی برخاسته و گفت: ای پیامبرخدا! این اتاق ها برای کیست؟ 
آنحضرت ص فرمودند: برای شیرین کالمان، طعام دهندگان، روزه گیرندگان، و 

 کسی که شب درحالی نماز می گزارد که مردم در خوابند"
گر مجاهد فی هدفت از گ  -7 رفتن روزه حصول رضای حق تعالی باشد، ا

 سبیل الله بودی، روزهبگیری:
ِبی َسِعیٍد اْلُخْدِریِّ 

َ
ِه  -رضی الله عنه  -) َعْن أ صلی الله علیه -َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَّ

 
 صحیح البخاری. - ۱

 رواه الترمذی - ۲
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ُه ِبَذ »  -وسلم ِه ِإَّلَّ َباَعَد اللَّ ِلَك اْلَیْوِم َوْجَهُه َعِن َما ِمْن َعْبٍد َیُصوُم َیْوًما ِفی َسِبیِل اللَّ
اِر َسْبِعیَن َخِریًفا  :" از حضرت ابو سعید خدری )رض( روایت شده یعنی1 «.(النَّ

هر بنده یی که یک روز در راه خدا روزه بگیرد،  :است که رسول الله )ص( فرمود
مگر اینکه الله تبارک وتعالی بواسطۀ این روزه اش صوت آن را هفتاد سال از آتش 

 دوزخ دورمی سازد"
گر زمینه برایت مساعد شد، از نیمه )پانزدهم برج شعبان(  -8 ای مسلمان ا

گر رو  زهای )سیزدهم، به گرفتن روزه شروع کن، و این روزه سنت است. چنانکه ا
چهاردهم، پانزدهم( برج شعبان را روزه بگیر، واز زمینه مساعد نشد، که از 
وسط)پانزدهم( برج شعبان روزه بگیری، وقتیکه رمضان را خالص نمودی، دو 

ِه  -رضی الله عنهما  -)َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْیٍن روز را روزه بگیر: نَّ َرُسوَل اللَّ
َ
صلی -أ

ْو آلَخَر  -الله علیه وسلم
َ
ُصْمَت ِمْن َسَرِر َشْعَباَن » َقاَل َلُه أ

َ
َفِإَذا » َقاَل ََّل. َقاَل «. أ

ْفَطْرَت َفُصْم َیْوَمْیِن 
َ
) فاذا أفطرت من رمضان، فصم یومین وفی لفظ لمسلم  2«.أ

) اذا أفطرت رمضان، فصم یوما أو یومین شعبة الذی :وفی لفظ لمسلم مکانه (
 ال یومین(شک فیه قال و أظنه ق

یعنی:" از حضرت عمران بن حصین رض است که یقینا رسول الله ص 
برایشان و یا برای شخص دیگر فرمودند: آیا تو مترادف ماه شعبان روزه گرفتی؟ 
گر افطار نمودی، پس دو روز را روزه بگیر.   گفت: نه خیر آنحضرت ص فرمود: ا
  

 
 صحیح مسلم. - ۱

 صحیح مسلم - ۲
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 هفدهم 
 در رمضان جهاد پیامبر اسالم

لما کان یوم بدر نظر رسول الله صلی الله علیه و  :عمربن الخطاب قال) عن 
سلم إلی المشرکین وهم ألف وأصحابه ثالث مأئة وتسعة عشر رجال، فاستقبل نبي 

) اللهم أنجزلي ما  :الله صلی الله علیه و سلم القبلة، ثم مد یدیه فجعل یهتف ربه
اْلسالم َّل تعبد  وعدتني اللهم آتني ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل

في األرض، فما زال یهتف ربه جل وعال مادا یدیه مستقبل القبلة حتی سقط رداؤه 
عن منکبیه صلی الله علیه و سلم فأتاه أبو بکر رضوان الله علیه فأخذ رداءه فألقاه 

یا نبي الله کفاك مناشدتك ربك فإنه  :علی منکبیه ثم التزمه من ورائه و قال
} إذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم أني ممدکم  :فأنزل اللهسینجز لك ما وعدك 

یعنی:"از حضرت عمرفاروق  1بألف من المالئکة مردفین { فأمده الله بالمالئکة(
رض روایت شده است که در روز غزوه بدر، رسول الله ص بطرف مشرکین 

سه درحالی نظر می نمود که تعداد آنان یکهزار نفر و تعداد یاران رسول خدا به 
صد و نو نفر بالغ می گردید، پیامبرگرامی اسالم ص رو بطرف قبله و دستان 

) مبارکشان را بلند نموده و با آواز بلند به بارگاه پروردگارش چنین دعای می نمود: 
اللهم أنجزلي ما وعدتني اللهم آتني ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من 

ا زال یهتف ربه جل وعال مادا یدیه مستقبل أهل اْلسالم َّل تعبد في األرض، فم

 
 (۱۱۴/  ۱۱) -مطابق للمطبوع  -رواه مسلمصحیح ابن حبان بتحقیق األرناؤوط  - ۱
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القبلة حتی سقط رداؤه عن منکبیه صلی الله علیه و سلم فأتاه أبو بکر رضوان الله 
یا نبي الله کفاك  :علیه فأخذ رداءه فألقاه علی منکبیه ثم التزمه من ورائه و قال

م } إذ تستغیثون ربک :مناشدتك ربك فإنه سینجز لك ما وعدك فأنزل الله
 فاستجاب لکم أني ممدکم بألف من المالئکة مردفین { فأمده الله بالمالئکة{

یعنی:")ای مؤمنان! حاال که غنایم را تقسیم می کنید و بر سرنحوۀ آن اختالف 
می ورزید، به یاد آرید( زمانی را که )در میدان کارزار بدر از شدت ناراحتی( از 

ید و او درخواست شما را پرورگار خود درخواست کمک و یاری می نمود
پذیرفت) وگفت( من شما را با یک هزار فرشته کمک و یاری می دهم که این 

 گروه هزار نفری گروههای متعدد دیگری را پشت سر دارند"
 ای بندۀ خدا! 

بخوان و تحلیل و بررسی کن، زیرا این معرکه درتاریخ اسالمفاصل در  -1
ُهمَّ ِإْن تَ میان حق وباطل بوده )  ْهِل اِْلْساَلِم ََّل ُتْعَبْد ِفی اللَّ

َ
ْهِلْك َهِذِه اْلِعَصاَبُة ِمْن أ

ْرِض 
َ
 1 «.األ

یعنی:" این فرمودۀ رسول الله )ص( بخاطر آنعده از اصحاب کرام بود کهبا 
ایشان علیه الصالة والسالم در غزوه بدر حضور داشتند، پس حمد و ستایش مر 

ش را عالی بلند، و لشکرش را عزت ذاتی را است که دین خود را نصرت، کلمه ا
 و کامیابی نصیب فرمود."

 

 
 (.۱۵۶/  ۵) -صحیح مسلم  - ۱
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نبی مکرم اسالم ص این قول را در مورد کسانی فرمود که همراه ایشان در 
پس ثنا  .غزوه بدر حضر داشتند، یعنی صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین

وستایش مرذاتی است که دینش را نصرت، کلمه اش را بلند وباال ولشکرش را 
}َیْوَم عزت وقدرت و رسولش را در این معرکه نصرت وکامیابی نصیب فرمود 

 1 اْلُفْرَقاِن َیْوَم اْلَتَقی اْلَجْمَعاِن{
گر به خدا و بدانچه بر بندۀ خود در روز جدایی ) کفر از ایمان، یع نی یعنی:"ا

درجنگ بدر، روز هفدهم ماه رمضان سال دوم هجری( ناز کردیم ایمان دارید، 
روزی که دو گروه )مؤمنان و کافران( رویا روی شدند ) و باهم جنگیدند، وگروه 

 .اندک مؤمنان، بر جمع کثیر کافران، در پرتو مدد الهی پیروز شدند(
بر مسلمانان  الله جل جاللهنصرت کننده دین خود است وبدان براینکه: -2

است که بخاطر اعالی کلمة الله در میدان مبارزه و قتال به خداوند قادر و توانا 
پناه بردهو از آن ذات ذوالجالل استعانت و کمک بخواهند و آماده گی آنچیز را 
درتوان وقدرت شان استبا کفار بگیرند وخدا نصرت میدهد کسی را که دین خدا را 

َها نصرت کند: یُّ
َ
ْقَداَمُکْم{} َیا أ

َ
ْت أ َه َیْنُصْرُکْم َوُیَثبِّ ِذیَن آَمُنوا ِإْن َتْنُصُروا اللَّ  2 الَّ

گر )دین( خدا را یاری کنید، خدا شما را یاری می کند) و :یعنی " ای مؤمنان! ا
بر دشمنانتان پیروز می گرداند( و گامهایتان را استوار می دارد) و کار و بار تان را 

 استقرار می بخشد(.
 

 
 [۴۱]األنفال: - ۱

 .[۷]محمد: - ۲
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اصحاب پیامبر اسالم ص را احترام و از ایشان راضی باشید، زیرا آنان  -3
جان های شرین خویش را بخاطر اعالی کلمة الله قربان کردند، حق و حقوق 
اهل بدر را بشناسید، زیرا پیامبراسالم ص به حضرت عمر رضی الله تعالی عنه 

 چنین فرمود:
ْهِل َبْدٍر َفَقاَل اْعَمُلوا َما ِشْئُتْم َفَقْد 

َ
َلَع َعَلی أ ْن َیُکوَن َقْد اطَّ

َ
َه أ ) َوَما ُیْدِریَك َلَعلَّ اللَّ

صحیح البخاري وفی حدیث معاذرفاعة بن رافع الزرقی عنه أبیه و َغَفْرُت َلُکْم ( 
اِذ ْبِن ِرَفاَعَة ْبِن )َعْن ُمعَ  :کان أبوه من اهل بدر قال جاء جبریل إلی النبی ص فقال

ُه  ی اللَّ ِبيِّ َصلَّ ْهِل َبْدٍر َقاَل َجاَء ِجْبِریُل ِإَلی النَّ
َ
ُبوُه ِمْن أ

َ
ِبیِه َوَکاَن أ

َ
َرِقيِّ َعْن أ َراِفٍع الزُّ

ْو َکلِ 
َ
ْفَضِل اْلُمْسِلِمیَن أ

َ
ْهَل َبْدٍر ِفیُکْم َقاَل ِمْن أ

َ
وَن أ َم َفَقاَل َما َتُعدُّ َمًة َنْحَوَها َعَلْیِه َوَسلَّ

یعنی:" چه میدانی شاید الله تبارک وتعالی 1 َقاَل َوَکَذِلَك َمْن َشِهَد َبْدًرا ِمْن اْلَماَلِئَکِة(
بر اهل بدر اطالع حاصل نموده و برایشان فرمود: هرچه میخواهید، انجام دهید، 

ز یقینا گناهان شما را برایشان مغفرت کرد. و در حدیث معاذ رض که پدرش نیز ا
حضرت جبریل نزد رسول خدا ص تشریف فرما  :جمله اهل بدر بود، می گوید

 -در مورد شان چه نظر دارید -اهل بدر را چگونه می پندارید؟  :شده و فرمود
 گفت: آنان از جمله بهترین مسلمانان هستند. ویا مانند این جمله چیزی گفت"

 و داشته باشند:بایست مسلمانان در برابر کفار آمادگی الزم را گرفته  -4
ُکْم  ِه َوَعُدوَّ ٍة َوِمْن ِرَباِط اْلَخْیِل ُتْرِهُبوَن ِبِه َعُدوَّ اللَّ وا َلُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوَّ ِعدُّ

َ
} َوأ

}2 
 

 .صحیح البخار - ۱

 [۶۰]األنفال: - ۲
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یعنی:"برای )مبارزه با( آنان تا آنجا که می توانید نیروی )مادی و معنوی( و ) 
ان )آمادگی و ساز و برگ جنگی( ازجمله( اسبهای ورزیده آماده سازید، تا بد

دشمن خدا و دشمن خویش را بترسانید" به تیر اندازی اهتمام جدی نمایند، و بر 
ِه تعلیم و آموختن تیراندازی مصروف کنند:  -)عن ُعْقَبَة ْبَن َعاِمٍر َسِمْعُت َرُسوَل اللَّ

وا -صلی الله علیه وسلم ِعدُّ
َ
ََّل  َوُهَو َعَلی اْلِمْنَبِر َیُقوُل } َوأ

َ
ٍة{ أ َلُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوَّ

ْمُی ( َة الرَّ ََّل ِإنَّ اْلُقوَّ
َ
ْمُی أ َة الرَّ ََّل ِإنَّ اْلُقوَّ

َ
ْمُی أ َة الرَّ  1 ِإنَّ اْلُقوَّ

یعنی:" برای )مبارزه با( آنان تا آنجا که می توانید نیروی )مادی و معنوی( و )  
ا از حضرت عقبه فرزند عامر )رض( ازجمله( اسبهای ورزیده آماده سازید"هکذ

روایت است که از پیامبرگرامی اسالم )ص( در حالی شنیده اند که آنحضرت 
)ص( برسر منبر چنین فرمود: باخبر مراد از قوه تیراندازی است، باخبر مراد از 

 قوه تیراندازی است، باخبر مراد از قوه تیراندازی است"
ا الله تبارک و تعالی مؤمنان را در در دعا از الحاح شدید کار بگیرید، ت -5

جهاد در برابر دشمنان شان نصرت داده و کامیاب سازد و در دعا دستان را بطرف 
الله عزوجل دراز کرده و روبروی قبله ایستاده وبه قلب زنده از الله تبارک و تعالی 

اْلَقْوِم َواْنُصْرَنا َعَلی } :مدد بخواهید، چنانکه ما را تعلیم داده است که بگوییم
یعنی:" و ما را بر جمعیت کافران پیروز گردان".از حضرت 2 اْلَکاِفِریَن {

)فما عمرفاروق رضی الله تعالی عنه چنین روایت شده است که رسول الله )ص(:
) رواه مسلم ( مادا یدیه مستقبل القبلة حتی سقط رداؤه عن منکبیه  زال یهتف بربه

 
 صحیح مسلم. - ۱

 [۲۵۰]البقرة: - ۲



  رهنمودهای نبوی برای سی روز رمضان     

92 
 

)فأتاه أبو بکر فأخذ رداءه فألقاه علی منکبیه، ثم التزمه من ورائه،  وعند الترمذی:
یعنی:" از سیدنا 1فقال یا نبي الله کفاك مناشدتك ربك إنه سینجز لك ما وعدك( 

ده است که نبی مکرم اسالم علیه عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چنین روایت ش
در حالی که دستهای مبارکش روبروی  -در دعای خویش -أفضل الصالة والسالم

قبله بلند بود، چنان به صوت بلند به دربار پروردگار الحاح می کرد که قدیفه شان 
از شانه های مبارکشان به زمین افتاده، این روایت را مسلم نموده و بروایت امام 

کبر، قدیفه آنحضرت صلی الله علیه وسلم را  " :ترمذی تا اینکه سیدنا ابوصدیق ا
برداشته و به شانه های مبارک ایشان گذاشت و آنرا تعقیب می نمود و می فرمود: 

 ...".بس است ای پیامبر خدا
ْیَرَة َقاَل: َقاَل ) ای مسلمان!در مورد این حدیث بیندیش: -6 ِبی ُهَر

َ
َعْن أ

ِه ص:  ْث ِبِه َنْفَسُه َماَت َعَلی ُشْعَبٍة ِمْن ِنَفاٍق مَ »َرُسوُل اللَّ ْن َماَت َو َلْم َیْغُز َو َلْم ُیَحدِّ
نَّ َذِلَك َکاَن َعَلی َعْهِد «.

َ
ِه ْبُن اْلُمَباَرِك َفُنَری أ رواه مسلم. َقاَل اْبُن َسْهٍم َقاَل َعْبُد اللَّ

ِه ص( آن با نفس خود فکر  یعنی:" کسی که جهاد نکرده و در بارۀ2 َرُسوِل اللَّ
گر بمیرد به شعبۀ از نفاق می میرد. فرزند سهم رض میگوید که  نکرده باشد، ا
حضرت عبدالله بن مبارک رحمه الله می گفت: به نظر من این امر در زمانه و 

 عهد رسول خا بود"
  

 
 صحیح مسلم. - ۱

 صحیح مسلم. - ۲
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 هجدهم 
  پیامبر اسالم روزه گرفتن

 در روزهای دوشنبه و پنجشنبه
 

ِبي 
َ
ْکَثَر َما َیُصوُم اَِّلْثَنْیِن )َعْن أ

َ
َم َکاَن أ ُه َعَلْیِه َوَسلَّ ی اللَّ ِه َصلَّ نَّ َرُسوَل اللَّ

َ
ْیَرَة، أ ُهَر

ْو ُکلَّ َیْوِم اْثَنْیِن 
َ
ْعَماَل ُتْعَرُض ُکلَّ اْثَنْیِن َوَخِمیٍس أ

َ
َواْلَخِمیَس َفِقیَل َلُه َقاَل َفَقاَل ِإنَّ اأْل

ْرُهَما(َوَخِمیٍس َفَیْغِفُر اللَّ  خِّ
َ
ْو ِلُکلِّ ُمْؤِمٍن ِإَّلَّ اْلُمَتَهاِجَرْیِن، َفَیُقوُل أ

َ
 ُه ِلُکلِّ ُمْسِلٍم أ

کثرا 1 یعنی:" از حضرت ابوهریره رض روایت است که یقینا رسول الله ص ا
 :روزهای دوشنبه و پنج شنبه را روزه می گرفت، برایشان گفته شد، ایشان فرمودند

وشنبه و پنج شنبه ) به الله تبارک وتعالی( عرضه می که اعمال بندگان در روز د
 شود و من دوست دارم، درحالی عمل ام عرضه شود که روزه دار باشم"

 ای بندۀ خدا! 
گر روزه روز دوشنبه و پنجشنبه برایت میسر شد، جهت حصول  -1 ا

مغفرتی که پیامبراسالم )ص( آن را ذکر فرموده است، این روزها را روزه بگیر، 
ا برادر مسلمانت مقاطعه مکن، بل با آن صلح وآشتی کن، و او را بخاطر هرگز ب

حصول رضای خداوند متعال مورد عفو و بخشش قرار داده و برابراست که این 
گر این صلح و آشتی  مقاطعه در میان شما از دیرزمان و یا نزد ایجاد شده باشد، و ا

 
 مسند أحمد. - ۱
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لحه وآشتی حتی المقدور از طرف آن رد هم شود، بازهم تو آن را عفو و در مصا
گرچه آن در رد این موضوع اسرار نماید، بازهم تو پاداش دینوی  سعی کن، ا
وآخروی را ان شاء الله از آن خود می کنی، زیرا در این راستا سعی و کوشش را به 

َه َما اْسَتَطْعُتْم{خرج داده اید  ُقوا اللَّ یعنی:" پس آن قدر که در توان دارید از 1 } َفاتَّ
 دا بهراستید و پروا کنید" خ

روزه روزهای دوشنبه و پنجشنبه را به کثرت بگیر، زیرا پیامبر اسالم   -2
کثرا این روزها را روزه می گرفتند:  ا

ْکَثَر َما َیُصوُم اَِّلْثَنْیِن 
َ
َم َکاَن أ ُه َعَلْیِه َوَسلَّ ی اللَّ ِه َصلَّ نَّ َرُسوَل اللَّ

َ
ْیَرَة أ ِبي ُهَر

َ
)َعْن أ
یعنی:" از حضرت ابوهریره رض روایت شده است که یقینا رسول 2( َواْلَخِمیَس 

 الله ص کثرا روزهای دوشنبه و پنج شنبه را روزه می گرفتند"
بدان که اعمال انسان ها به روزهای دوشنبه و پنجشنبه به نزد الله تبارک  -3

و تعالی بلند میشود، بناء به روزه گرفتن این روز ها اهتمام خاص داشته؛ و از 
شرک به الله تبارک و تعالی جدا اجتناب کرده و از عداوت و دشمنی با برادر 

ْیَرَة أن رسول الله )ص(َقاَل مسلمانت خود داری کن: َبی ُهَر
َ
ُتْعَرُض » ) عن أ

ُه َعزَّ َوَجلَّ ِفی َذِلَك اْلَیْوِم ِلُکلِّ  ْعَماُل ِفی ُکلِّ َیْوِم َخِمیٍس َواْثَنْیِن َفَیْغِفُر اللَّ
َ
اْمِرٍئ األ

ِخیِه َشْحَناُء، َفُیَقاُل: اْرُکوا َهَذْیِن َحتَّ 
َ
 َکاَنْت َبْیَنُه َو َبْیَن أ

ً
ِه َشْیًئا، ِإَّلَّ اْمَرأ ی ََّل ُیْشِرُك ِباللَّ

ی َیْصَطِلَحا   3 «.َیْصَطِلَحا، اْرُکوا َهَذْیِن َحتَّ

 
 [۱۶]التغابن: - ۱

 مسند أحمد. - ۲

 صحیح مسلم. - ۳
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یعنی:" از حضرت ابوهریره )رض( روایت شده است که رسول الله )ص( 
اعمال بنی آدم در هر روزهای پنج شنبه و دوشنبه به نزد الله تبارک وتعالی  :فرمود

عرضه می شود، پس الله تبارک وتعالی در این روزها تمام آنان را که به الله جل 
جالله هیچ شریک نیاورده باشند،می آمرزد، مگر آن اشخاصی که با هم قهر کرده 

 ز( تا با هم آشتی کنند."اند، گوید: آنان را بگذارید )ونیامر 
گر روزه نفلی می گرفتنی، و روزهای دوشنبه و پنجشنبه در همین  -4 ا

گر این روزها داخل نشد، این  روزهای روزه ات داخل شد، چه خوب و بهتر. و ا
روزها را نیز در روزه ت را شامل ساز، بخاطر اینکه عملت در این روزها به نزد الله 

ُه عن  ):شودتبارک و تعالی بلند کرده می ی اللَّ ِه َصلَّ َساَمُة ْبُن َزْیٍد َقاَل َکاَن َرُسوُل اللَّ
ُ
أ

ْن 
َ
ی ََّل َیَکاَد أ اَم َحتَّ یَّ

َ
ی ُیَقاَل: ََّل ُیْفِطُر َو ُیْفِطُر اأْل اَم َیْسُرُد َحتَّ یَّ

َ
َم َیُصوُم اأْل َعَلْیِه َوَسلَّ

ي ِصَیاِمِه َو ِإَّلَّ َصاَمُهَما َو َلْم َیُکْن َیُصوُم ِمْن َیُصوَم ِإَّلَّ َیْوَمْیِن ِمْن اْلُجُمَعِة، ِإْن َکاَن فِ 
ْن 

َ
َك َتُصوُم ََّل َتَکاُد أ ِه ِإنَّ ُهوِر َما َیُصوُم ِمْن َشْعَباَن، َفُقْلُت: َیا َرُسوَل اللَّ َشْهٍر ِمْن الشُّ

ْن َتُصوَم ِإَّلَّ َیْوَمْیِن ِإْن َدَخ 
َ
ی ََّل َتَکاَد أ اَل ِفي ِصَیاِمَك َو ِإَّلَّ ُتْفِطَر، َو ُتْفِطَر َحتَّ

يُّ َیْوَمْیِن؟ َقاَل: ُقْلُت: َیْوُم اَِّلْثَنْیِن َو َیْوُم اْلَخِمیِس، َقاَل: َذاِنَك 
َ
ُصْمَتُهَما، َقاَل: أ

َنا 
َ
ْن ُیْعَرَض َعَمِلي َو أ

َ
ِحبُّ أ

ُ
ْعَماُل َعَلی َربِّ اْلَعاَلِمیَن، َو أ

َ
َیْوَماِن ُتْعَرُض ِفیِهَما اأْل

 :یعنی:" از حضرت اسامه بن زید رض روایت است که می گوید1 َصاِئٌم(
آنحضرت ص مسلسل چند روز روزه می گرفت تا آنکه فکر می شد که شاید 

تا آنکه  -روزه نمی گرفت -افطار نکند، و همچنان در بعضی از ایام چنان افطار
 

 مسند أحمد. - ۱
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فکر می شد که روزه نمی گیرد، مگر در هفته دو روز آنرا روزه می گرفت، 
نحضرت از ماها آن قدر روزه نمی گرفت مانندی که از شهر شعبان روزه می آ

گرفت، گفتم یا رسول الله ص! شما روزه می گیرید به آن قدر که فکر می شود که 
هیچ افطار نمی کنید، و گاهی افطار می کنید که فکر می شود که هیچ روزه نمی 

روز دوشنبه و پنج شنبه آنحضرت  :گفتم :اسامه گفت گیرید، مگر دو روز؟
فرمود: این دو روز روزهای هستند که در آن اعمال به پروردگارعالمیان عرضه 

 می گردد، و می خواهم که عمل من در حالی پیش گردد که من روزه دار باشم"
روزیست که نبی مکرم اسالم در آن روز تولد  ،بدان که یقینا روز دوشنبه -5

االیش نازل گردیده، وقتیکه از ایشان در مور گرفتن روزه شده ودر این روز، وحی ب
 این روز سؤال کرده شد، ایشان ص فرمودند: 

ْنِزَل َعَلیَّ ِفیِه(
ُ
ْو أ

َ
یعنی:" در این روز بدنیا 1 ) َذاَك َیْوٌم ُوِلْدُت ِفیِه، َو َیْوٌم ُبِعْثُت أ

وز وحی باالی آمده ام و در همین روز مبعوث به پیامبر شده ام و یا در همین ر 
نازل گردیده است" و در روایت ابوداود آمده که در این روز باالی قرآن کریم نازل 

 شده است".
 در گرفتن روزه روز دوشنبه و پنجشنبه تحری، قصد وعزم جازم کن: -6

)َعْن َخاِلِد ْبِن َمْعَداَنربیعة بن الفاز أنه سأل َعْن َعاِئَشَة عن صیام رسول الله ص، 
ی صیاَم اَِّلْثَنْیِن َو اْلَخِمیِس( فقالت:َکانَ   2 َیَتَحرَّ

یعنی:" حضرت خالد فرزند معدان از حضرت عایشه صدیقه رض در باره روزۀ 
 

 صحیح مسلم. وعند أبی داود: وفیه أنزل علی القرآن. - ۱

 أحمد.مسند  - ۲
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رسول الله ص سؤال کرد، ایشان گفتند: که پیامبرگرامی اسالم می کوشید که 
 روزهای دوشنبه و پنج شبنه را روزه بگیرد."

 هرسو می تنندچون قومی که تحری میکندبرخیال قبله 
 مولوی مثنوی 

به روزه گرفتن روز دوشنبه و پنجشنبه اهتمام داشته باش، زیرا در این  -7
 روزها دروازه های بهشت باز می باشند:

أن رسول الله صلی الله علیه و سلم قال تفتح أبواب الجنة یوم  :)عن أبي هریرة
اَّلثنین والخمیس فیغفر فیهما لمن َّل یشرك بالله شیئا إَّل المتهجرین یقال ردوا 

 1 هذین حتی یصطلحا(
یعنی:" از حضرت ابوهریره رض روایت شده است که یقینا رسول الله ص 

شنبه باز کرده می شوند، و در این  فرمود: دروازه های جنت روزهای دوشنبه و پنج
ایام برای هر آن کسانی که به الله عزوجل هیچ گونه شرک نیاورده اند، مغفرت 
کرده می شود، مگر آنان که باهم خصومت و دشمنی داشته باشند، گفته می شود 

 که بگذارید اینها را تا وقتی کهصلح و آشتی نمایند."
  

 
 سنن الترمذی. - ۱
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 نزدهم
 در ماه شعبان اسالمپیامبر  روزه گرفتن

 
ُه  ی اللَّ ِبيُّ َصلَّ َثْتُه َقاَلْت: َلْم َیُکْن النَّ ُه َعْنَهما َحدَّ نَّ َعاِئَشَة َرِضَي اللَّ

َ
)عن أبی سلمة أ

ُه، َو َکاَن َیُقوُل  ُه َکاَن َیُصوُم َشْعَباَن ُکلَّ ْکَثَر ِمْن َشْعَباَن، َفِإنَّ
َ
َم َیُصوُم َشْهًرا أ َعَلْیِه َوَسلَّ

واُخُذ  ی َتَملُّ َه ََّل َیَملُّ َحتَّ  )1وا ِمْن اْلَعَمِل َما ُتِطیُقوَن َفِإنَّ اللَّ
یعنی:" حضرت ابوسلمه از حضرت عایشه صدیقه رض روایت شده است که 
گفت: رسول خدا به اندازه ی که در ماه شعبان روزه زیاد می گرفت در دیگر ماه 

کثر( ماه شعبان را روزه می گرفت و می ها آن چنان نمی گرفت، زیرا او همه  )ا
 ...".فرماید

 ای بندۀ خدا!
کثریت ایام ماه شعبان را روزه بگیر و یا قسمتی از آن را بنابر حدیث  -1 ا

ِه ص َفَقاَلْت: شریف: ِبی َسَلَمَة َقاَل َسَأْلُت َعاِئَشَة رض َعْن ِصَیاِم َرُسوِل اللَّ
َ
) َعْن أ

ی َنُقوَل قَ  َرُه َصاِئًما ِمْن َکاَن َیُصوُم َحتَّ
َ
ْفَطَر، َو َلْم أ

َ
ی َنُقوَل َقْد أ ْد َصاَم، َو ُیْفِطُر َحتَّ

ُه َکاَن َیُصوُم َشْعَباَن ِإَّلَّ  ْکَثَر ِمْن ِصَیاِمِه ِمْن َشْعَباَن َکاَن َیُصوُم َشْعَباَن ُکلَّ
َ
َشْهٍر َقطُّ أ

 2َقِلیاًل.(
یعنی:" از حضرت ابوسلمه روایت است که عایشه صدیقه رض گفت رسول الله 

 
 صحیح البخاری. - ۱

 (۱۶۱/  ۳)صحیح مسلم  - ۲
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ص چنان )پیهم( روزه می گرفت که می گفتیم روزه را قطع نخواهد کرد، و گاه 
روزه نمی گرفت که می گفتیم دیگر روزه نمی گیرد، من هرگز ندیده ام که رسول 

ماه شعبان کهایشان  الله ص یک ماه کامل را روزه گرفته باشد بجز از روزه ی
 احیانا ماه شعبان را کامال و قلیال روزه می گرفت ".

بدان که مردم از فضیلت ماه شعبان غافل اند، در حالیکه اعمال انسان  -2
پس آنچه برایت از ایام این  ،ها در این ماه به پروردگار عالمیان بلند کردهمیشود

صحابه کرام رضوان الله ماه میسر می شود، روزه بگیر، وهرگاهی که بعضی از 
علیهم خدمت آنحضرت ص عرض نمودند که آنقدر روزه ای که در ماه شبعان 
می کیرید، در دیگر ماه ها آنمقدار را ما مشاهده نمی کنیم نبی مکرم اسالمص 

اُس َعْنُه َبْیَن َرَجٍب َو َرَمَضاَن َوُهَو َشْهٌر ُیْرَفُع فِ فرمودند: یِه )َذاَك َشْهٌر َیْغُفُل النَّ
ْعَماُل ِإَلی َربِّ اْلَعاَلِمیَن(

َ
یعنی:" آن ماهی است که مردم از آن غافل اند که آن 1 اأْل

عبارت اند از )شعبان( که در میان رجب و رمضان واقع شده است که در آن ماه 
 اعمال بندگان به نزد پروردگار عالمیان عرضه می شود.

برکت، اجر و ثواب روزه نفلی هرگاه از جمله کسانی باشی که از فیض و  -3
مانند روزه روز دوشنبه و پنجشنبه و یا از اجر و پاداش روزه گرفتن یک روز در 

( هر ماه و امثال حصۀ نداشته باشی، باز 15و 31،14میان و یا سه روزایام بیض )
ماه مبارک رمضان را با گرفتن یک روز و یا دو روز قبل از حلول و فرارسیدن این 

کی ندارد: ،ن( روزه نگیریماه )رمضا گر قبال روزه ای نفلی می گرفتی باز با  وا
 

 مسند أحمد. - ۱
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ِه ص ْیَرَة رضَقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّ ِبی ُهَر
َ
ُموا َرَمَضاَن ِبَصْوِم َیْوٍم َوََّل  :)َعْن أ ) َّل َتَقدَّ

رض یعنی:" از حضرت ابوهریره 1َیْوَمْیِن ِإَّلَّ َرُجٌل َکاَن َیُصوُم َصْوًما َفْلَیُصْمُه ( 
روایت شده است که رسول الله ص فرمود:یک روز و یا دو روز قبل از فرا رسیدن 
روزه ماه مبارک رمضان، نباید روزه گرفت، مگرکسی که عادتا روزه می گرفت. 

 پس همچو اشخاص می توانند روزه بگیرند.
گر توان و استطاعت گرفتن روزه تمام ماه  -4 ای برادر و خواهر مسلمانم ! ا

اشتی، پس به تأسی از فعل پیامبرگرامی اسالم ص کامال آن را روزه شبعان را د
مِّ َسَلَمَة َعِن بگیر:

ُ
ِبیِّ  )َعْن أ َنِة  -صلی الله علیه وسلم-النَّ ُه َلْم َیُکْن َیُصوُم ِمَن السَّ نَّ

َ
أ

ا ِإَّلَّ َشْعَباَن َیِصُلُه ِبَرَمَضاَن.(  2 َشْهًرا َتامًّ
یعنی:" حضرت ام سلمه رض از نبی مکرم اسالم ص روایت می کند که نبی 

شعبان را و آنرا مکرم اسالم هیچ ماهی از سال را کامال روزه نمی گرفت، مگر ماه 
 با رمضان وصل می نمود"

حرام است. و آن روز سی ام ،ای مسلمان عزیز! روزه گرفتن روز شک -5
ماه شبعان می باشد، و در صورت عدم رؤیت هالل بنابر وجود گرد وغبار و ابر 

 وغیره که مهتاب دیده نمی شود، آن روزعبارت از روز شک می باشد:
کلوا  :عمار بن یاسر فأتی بشاة مصلیة، فقالقال کنا عند  :) عن صلة بن زفر

فتنحی بعض القوم، فقال: إني صائم، فقال عمار: من صام الیوم الذي یشك فیه 

 
 صحیح مسلم. - ۱

 سنن أبى داود. - ۲
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 1 الناس، فقد عصی أبا القاسم صلی الله علیه و سلم(

ما نزد عمار بن  :یعنی:" از حضرت صلة بن زفر روایت شده است که گفت
را آوردند، و گفتند بخورید، تعدادی از  یاسر رض بودیم که گوسفند بریان شده

مردم گناره گیری کرده و گفت من روزه هستم پس عمار گفت کسی که در روز 
 شک روزه بگیرد یقینا ابا قاسم را نافرمانی کرده است.

 
  

 
 سنن الترمذی. - ۱
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 بیستم 
 روزه گرفتن پیامبرگرامی

 در روز عاشورا اسالم 
 

اٍس رضی الله  ِه ص َقِدَم اْلَمِدیَنَة َفَوَجَد اْلَیُهوَد )َعِن اْبِن َعبَّ نَّ َرُسوَل اللَّ
َ
عنهماأ

ِذی َتُصوُموَنُه؟ َفَقاُلوا:  ِه ص:َما َهَذا اْلَیْوُم الَّ ِصَیاًما َیْوَم َعاُشوَراَء، َفَقاَل َلُهْم َرُسوُل اللَّ
َق  ُه ِفیِه ُموَسی َو َقْوَمُه، َو َغرَّ ْنَجی اللَّ

َ
 ِفْرَعْوَن َو َقْوَمُه َفَصاَمُه ُموَسی َهَذا َیْوٌم َعِظیٌم أ

ْوَلی ِبُموَسی ِمْنُکْم، َفَصاَمُه 
َ
َحقُّ َو أ

َ
ِه ص: َفَنْحُن أ ُشْکًرا َفَنْحُن َنُصوُمُه. َفَقاَل َرُسوُل اللَّ

َمَر ِبِصَیاِمِه.(
َ
ِه ص َو أ یعنی:" از حضرت ابن عباس رض روایت است 1 َرُسوُل اللَّ

ص به مدینۀ منوره تشریف فرما شد، یهود را دید که روز که پیامبر گرامی اسالم 
عاشورا را روزه می گیرند، پیامبر ص آنان را مخاطب قرار داده و فرمود: این چه 
روز است که شما روزه می گیرید؟ گفتند: این روز، روز برزگی است خداوند در 
 ،این روز حضرت موسی عو قومش را نجات داد و فرعون وقومش ر غرق کرد

موسی به عنوان شک گذار این روز را روزه گر فت و ما هم این روز را روزه می 
گیریم. پیامب ص فرمود: ما نسبت به شما به موسی سزاوار تر و مقدم تر هستیم. 

 از این او پیامبر ص این روز را روزه گرفت و دستور داد تا روزه اش بگیرند"
 

 
 صحیح مسلم. - ۱
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 ای بندۀ خدا! 
ی اسالم ص روز دهم ماه محرم که به )یوم به تأسی از فعل پیامبرگرام -1

عاشورا( معروف و مشهور است، روزه بگیر، و روزنهم این ماه را نیز روزه بگیر، 
اٍس بنابر حدیث: ِه ْبَن َعبَّ ِه  -رضی الله عنهما  -)َعْبَد اللَّ َیُقوُل ِحیَن َصاَم َرُسوُل اللَّ

َمَر ِبِصَیاِمِه َقاُلوا
َ
َصاَری.  ص َیْوَم َعاُشوَراَء َوأ ُمُه اْلَیُهوُد َوالنَّ ُه َیْوٌم ُتَعظِّ ِه ِإنَّ َیا َرُسوَل اللَّ

ِه ص )َفِإَذا َکاَن اْلَعاُم اْلُمْقِبُل  ُه  -َفَقاَل َرُسوُل اللَّ اِسَع  -ِإْن َشاَء اللَّ «. ُصْمَنا اْلَیْوَم التَّ
َی َرُسوُل  ی ُتُوفِّ ِه  َقاَل َفَلْم َیْأِت اْلَعاُم اْلُمْقِبُل َحتَّ  1.( -صلی الله علیه وسلم-اللَّ

هنگامی که  :یعنی:" از حضرت عبدالله بن عباس رض روایت شده گفت
رسول الله ص روز عاشورا را روزه گرفت،و مردم را به گرفتن این روز دستور داد. 
گفتند: ای رسول الله ص این روز، روزیست که یهود و نصاری این را تعظیم و 

گر در سال  بزرگداشت می کنند. پس رسول الله ص ارشاد فرمود: ان شاء الله ا
آینده زنده بودیم، روز نهم را نیز روزه می گیریم. اما با تأسف که نبی مکرم اسالم 

 ص قبل از فرا رسیدن سال آینده از این جهان رحلت نمودند"
بدان که روزه دهم ماه محرم ) یوم عاشورا( محوه کننده گناهان سال  -2

باشد، بناء جهت حصول اجر و پاداش و رحمت الهی حریص بر روزه گذشته می 
ْن  :) َوقد قالرسوالله صگرفتن این ماه باش:

َ
ِه أ ْحَتِسُب َعَلی اللَّ

َ
ِصَیاُم َیْوِم َعاُشوَراَء أ

ِتی َقْبَلُه ( َنَة الَّ َر السَّ  2 ُیَکفِّ
متعال به یعنی:" یقینا پیامبرگرامی اسالم ص فرمود: من امیدوارم که خداوند 

 
 صحیح مسلم. - ۱

 صحیح مسلم. - ۲
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 وسیلۀ روزه ی روز عاشورا گناهان سال گذشته را بیامرزد"
گر واقعا به فضلپاداش زیادی شوق و رغبت داری -3 پس ماه  ،ای مسلمان ا

محرم را مکمال روزه بگیر، زیرا روزگرفتن این ماه بعد از ماه مبارک رمضان بسیار 
ْیَرَة فضیلت وثواب دارد ِبی ُهَر

َ
ِه ص: -رضی الله عنه  -)َعْن أ  َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَّ

اَلِة َبْعَد اْلَفِریَضِة   ْفَضُل الصَّ
َ
ُم َوأ ِه اْلُمَحرَّ َیاِم َبْعَد َرَمَضاَن َشْهُر اللَّ ْفَضُل الصِّ

َ
) أ

ْیِل (  1 َصاَلُة اللَّ
یعنی:".از حضرت ابوهریره رض روایت است که رسول الله ص فرمود: 

مبارک رمضان، روزه گرفتن در ماه خدا) ماه محرم( بهترین روزه پس از روزۀ ماه 
 است و بهترین نماز پس از نماز فرض، نماز شب )قیام لیل( است"

بعضی از علماء گفته اند که برای مسلمانان سنت است که یک روز قبل  -4
از )یوم عاشورا( و یا یک روز بعد از یوم عاشورا را نیز روزه بگیرند، بخاطر 
مخالفت بر یهود ) روز نهم و یا روز یازدهم ( را نیز همراه روزه یوم عاشورا ضم 

صوموا یوم  :علیه و سلم )عن بن عباس قال: قال رسول الله صلی اللهنمایند(:
یعنی:" از حضرت 2 عاشوراء وخالفوا فیه الیهود؛ صوموا قبله یوما، أو بعده یوما(

روز عاشورا روزه  :بن عباس رض روایت شده است که رسول الله ص فرمود
بگیرید و با گرفتن یک روز قبل و یا یک روز بعد با یهود مخالفت خود را اظهار 

 نمایید"

 
 (۱۶۹/  ۳) -صحیح مسلم  - ۱

 (.۲۸۷/  ۴) -السنن الکبرى ت:محمد عبد القادر عطا  - ۲
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یک روز قبل و یک روز بعد از )یوم عاشورا( نیز روزه  :لله گفتهابن قیم رحمه ا
از آنجایی که »گرفته شود، چنانکه در کتاب خود )احکام أهل الذمة( می نگارد: 

امکان تعویض روز عاشوا به روز دیگری امکان نداشت، زیرا مناسبت این روز 
با آن همراه شد، به ما امر شد که یک روز دیگر ـ قبل یا بعد ـ را فوت می

به روزه گرفتن سه روز ـ عاشورا و یک روز قبل و یک روز بعد ـ هیچ :گفتم.«کنیم
 والله أعلم. دلیلی نیامده است، لیکن روزه گرفتن روز نهم و دهم ثابت است.

برای انفاق زیاد و زیاده خرجی بر خود و فامیل در روز عاشوا دلیلی از  -5
احادیث وجود ندارد. اما حدیث جابر رضی الله عنه که گوید رسول الله صلی الله 

ع علی أهله یوم عاشوراء وسع الله علی أهله »علیه وسلم فرموده است:  من وسَّ
گفته است: هرگاه چند  سند این حدیث چندین طرق دارد. سخاوی 1 «طول سنته

طریق سند این حدیث را باهم جمع کنیم قوت می یابد. اما محققین و علما گفته 
اند که این حدیث ضعیف است و تمامی طرق آن نیز ضعیف است. و سلسله سند 
آن از راویان متروک و یا متهم خالی نیست، بنابرین این حدیث قابل اعتماد 

 نیست. والله اعلم. 
 

  

 
 )رواه البیهقی فی الشعب(...- ۱
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 و یکمبیست 
 در دهه اخیر مباه مبارک رمضانپیامبر گرامی اسالم عادت

 
َم ِإَذا َدَخَل اْلَعْشُر  ُه َعَلْیِه َوَسلَّ ی اللَّ ِبيُّ َصلَّ ُه َعْنَها َقاَلْت َکاَن النَّ )َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللَّ

ْهَلُه(
َ
ْیَقَظ أ

َ
ْحَیا َلْیَلُه َوأ

َ
 1 َشدَّ ِمْئَزَرُه َوأ

وقتی که دهه اخیر  :ایشه صدیقه رض روایت شه که گفتیعنی:" از حضرت ع
ماه مبارک رمضان داخل می شد، رسول الله ص بسیار جدیت به خرج می داد، و 

 شب ها را بیدار می بود، و خانواده خویشتن را بیدار می نمود"
 ای بندۀ خدا! 

وقتی که وارد دهه اخیر رمضان مبارک شدی، کمر خود را بخاطر  -1
بیشتر بسته کن، چرا که پیامبرگرامی اسالم ص در دهه اخیر رمضان ازار عبادت 

بند خود را محکم بسته می کرد، ) خود را کامال برای عبادت آماده می ساخت( و 
امام نووی در مورد معنی )شد المئزر( می گوید: که گفته شده که مراد از این قول 

تا زیاد  ،ر توجه می کرد)المئزر( در عبادت نسبت به عبادت قبلی اش بیشت
 عبادت کند.

در دهه اخیر رمضان، نسبت به دیگر ایام بسیار در عبادت کوشش کن،  -2
و در ادای نماز، ذکر و یاد خدا، تسبیح، تکبیر، تهلیل، تحمید و تالوت قرآن کریم 
و دیگر طاعات و عبادات بسیار سعی به خرج ده، به تأسی از فعل پیامبرگرامی 

 
 صحیح البخاری. - ۱
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ین طاعات و عبادات، به الله جل جالله نزدیکت بجو، چنانکه اسالم ص بواسط ا
ُه حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت می کند:  )َقاَلْت َعاِئَشُة َرِضَی اللَّ

َواِخِر َما ََّل َیْجَتِهُد ِفی َغْیِرَه(  :َعْنَها
َ
ِه ص َیْجَتِهُد ِفی اْلَعْشِر األ رواه َکاَن َرُسوُل اللَّ

کان رسول الله ص یجتهد فی العشر األواخر ما َّل یجتهد فی ):مذیمسلم وعند التر
 غیرها(

یعنی:" از حضرت عایشه صدیقه رض روایت شده است که نبی مکرم اسالم 
در  ،ص آن چنان که در دهه اخیر رمضان در عبادت و ریاضت کوشش می نمود

 غیرآن، چنان کوشش نمی کردند" 
رمضان، افضل ترین شب های سال نزد بدان که شب های دهه اخیر  -3

اهتمام خاص داشته باش.  ،بعضی از اهل علم بوده، پسدراین دهه اخیر رمضان
دهم ذی الحجة نسبت به دیگر » :شیخ االسالم ابن تیمیه رحمه الله گفته

شباروزها، افضل و بهتر است. وهمچنان گفته می شود که شب های دهه اخیر 
 رمضان افضل و بهتر است.

افضلیت دهه اخیر رمضان این داللت می کند که در دهه اخیر  بر -4
گر در اول رمضان اعتکاف  ،رمضان )لیلة القدر( است بویژوه در شب های تاق( ا

 پس دهه اخیر حساب کن بخاطر: ،نشستی و یا در وسط اش
ِه ص َفَقاَل  ی َنِسیتُ  :)ألن َرُسوُل اللَّ ِریُت َلْیَلَة اْلَقْدِر َوِإنِّ

ُ
ی أ ْنِسیُتَها  -َها ِإنِّ

ُ
ْو أ

َ
 -أ

ْسُجُد ِفی َماٍء َوِطیٍن َفَمْن 
َ
ی أ نِّ

َ
ِریُت أ

ُ
ی أ َواِخِر ِمْن ُکلِّ ِوْتٍر َوِإنِّ

َ
َفاْلَتِمُسوَها ِفی اْلَعْشِر األ

ِه ص َفْلَیْرِجْع  َماِء، َقَزَعًة «. َکاَن اْعَتَکَف َمَع َرُسوِل اللَّ َقاَل َفَرَجْعَنا َوَما َنَری ِفی السَّ
ْخِل قَ  ی َساَل َسْقُف اْلَمْسِجِد، َوَکاَن ِمْن َجِریِد النَّ اَل َوَجاَءْت َسَحاَبٌة َفُمِطْرَنا َحتَّ



  رهنمودهای نبوی برای سی روز رمضان     

108 
 

ِه  ْیُت َرُسوَل اللَّ
َ
اَلُة َفَرأ ِقیَمِت الصَّ

ُ
یِن  -صلی الله علیه وسلم-َوأ َیْسُجُد ِفی اْلَماِء َوالطِّ

یِن، ِفی َجْبَهِتهِ  َثَر الطِّ
َ
ْیُت أ

َ
ی َرأ یعنی:" رسول الله ص فرمود: شب قدر در 1 (َقاَل َحتَّ

خواب برایم مشخص شد، ولی آن را فراموش کردم، ویا آنرا از یادم بردند، پس این 
شب را در شب های تاق دهه اخیر رمضان جست و جو نمایید و همچنان در 
خواب دیدم که در میان آب و گل سجد می کنم. هر کس با من معتکف بوده 

ه ومنزلش بر گردد. راوی می گوید: وقتی به خانه و کاشانه است باید به خان
هیچ پاره ی از ابری در آسمان موجود نبود، مگر دیری نگذشته بود که  ،برگشتیم

ابری پدید آمد و باران شدیدی باریدن گرفت، وآب از سقف مسجد که از شاخۀ 
که رسول های خرما ساخته شده بود، سرازیر شد، وقتی که نماز اقامه شد دیدم 

الله ص در میان آب و گل سجده می کند و اثر گل را در جبین مبارکش مشاهده 
 نمودم"

در دهه اخیر رمضان، به انجام دادن طاعات و عبادات به جد وجهد  -5
عظیم و بزرگ جهت تقرب الی الله آستین را بر بزن به تأسی از فعل رسول الله 

 صلی الله علیه وسلم:
ْهَلُه ِفي ) َعْن َعِلي  َرِضَي 

َ
َم َکاَن ُیوِقُظ أ ُه َعَلْیِه َوَسلَّ ی اللَّ ِبيَّ َصلَّ نَّ النَّ

َ
ُه َعْنُه أ اللَّ

َواِخِر ِمْن َرَمَضاَن(
َ
 2 اْلَعْشِر اأْل

یقینا نبی مکرم اسالم ص  :یعنی:" از حضرت علی رض روایت شده که کفت
 در دهه اخیر رمضان خانواده خویشتن را بیدار می نمود"

 
 صحیح مسلم. - ۱

 مسند أحمد. - ۲
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 شب های دهه اخیر رمضان بنابر حدیث عباده اهتمام کن: به قیام -6

َم َقاَل: َلْیَلُة اْلَقْدِر ِفي  ُه َعَلْیِه َوَسلَّ ی اللَّ ِه َصلَّ نَّ َرُسوَل اللَّ
َ
اِمِت أ )َعْن ُعَباَدَة ْبِن الصَّ

َه َتَباَرَك  َم ِمْن اْلَعْشِر اْلَبَواِقي َمْن َقاَمُهنَّ اْبِتَغاَء ِحْسَبِتِهنَّ َفِإنَّ اللَّ  َوَتَعاَلی َیْغِفُر َلُه َما َتَقدَّ
ْو آِخِر َلْیَلٍة(

َ
ْو َثاِلَثٍة أ

َ
ْو َخاِمَسٍة أ

َ
ْو َسْبٍع أ

َ
َر َوِهَي َلْیَلُة ِوْتٍر ِتْسٍع أ  1 َذْنِبِه َوَما َتَأخَّ

یعنی:" از حضرت عباده بن صامت رض روایت شده است که یقنیا رسول الله 
باقیماندۀ اخیر رمضان می باشد، کسی که این ص فرمود: شب قدر در ده شب 

شب ها را قیام کند، یقنیا خداوند متعال گناهان گذشته و آینده اش را می آمرزد، 
و شب قدر در شب های تاق بوده، "بیست" ونهم "بیست" هفتم، "بیست" وپنجم، 

 "بیست" و سوم و یا شب اخیر رمضان"
  

 
 مسند أحمد. - ۱
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 بیست و دوم
 اسالمبیدار نمودن نبی مکرم 

 اهل وعیالش را در دهه اخیر رمضان
 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: کان النبي ص، إذا دخل العشر شد مئزره ) 

:" از حضرت عایشه صدیق رض روایت شده که نبی یعنی)1وأحیا لیله، وأیقظ أهله
ازار بند خویش را  ،مکرم اسالم ص هنگامی که دهه اخیر رمضان داخل می شود

محکم بسته می کرده و شب ها را بیدار و اهل و عیالش خویش را بیدار می 
 کردند" 

 ای بندۀ خدا!
وقتی که وارد دهه اخیر رمضان شدی، برخانمت، اوالدت، مادرت،  -1

پدرت و غیر از اینها اعتنا وتوجه خاص داشته باش، و آنان را بخاطر ادای نماز 
بادات را بیشتر انجام ده، همچنان زن، شوهر واهل و شب، بیدارکن، طاعات وع

عیال خود را در دهه اخیر رمضان بیدارکند، تا این دهه را با اداری نماز، ذکر و 
اذکار، تالوت قرآن کریم غنیمت بشمارند، به تأسی از فعل رسول مقبول ص که 

 ایشان اهل و بیت خویش را در این دهه اخیر رمضان بیدار می کردند.

 
 .صحیح البخاری - ۱
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یست مرد و زن هر دو در دهه اخیر رمضان طاعات وعبادات بیشتری با -2
 را انجام دهند و یکدیگر خود را بیدار کنند بنابر تعاون و همکاری:

هَ  َه ِإنَّ اللَّ ُقوا اللَّ ْثِم َواْلُعْدَواِن َواتَّ ْقَوی َوََّل َتَعاَوُنوا َعَلی اْْلِ  } َوَتَعاَوُنوا َعَلی اْلِبرِّ َوالتَّ
 1 ْلِعَقاِب{َشِدیُد ا

یعنی:" در راه نیکی و پرهیزگاری همدیگر را یاری و پشتیبانی نمایید، و 
همدیگر را د رراه تجاوز و ستمگاری یاری و پشتیبانی مکنید. و از خدا بترسید. 

 بی گمان خداوند دارای مجازات شدیدی است"
گر مرد از زنش کناره گیری کند ویا زن از شوهرش بخاطر تفرغ و ف ارغ حتی ا

ساختن برای عبادات و طاعات بدون عذر و تلف نمودن حق یکدیگر، چنانکه در 
 حدیث شریف آمده:

َم ِإَذا َدَخَل اْلَعْشُر  ُه َعَلْیِه َوَسلَّ ی اللَّ ِه َصلَّ ) َعْن ُهَبْیَرَة َعْن َعِلي  َقاَل َکاَن َرُسوُل اللَّ
ْهَلُه َوَرَفَع اْلِمْئَزَر ِقیَل 

َ
ْیَقَظ أ

َ
َساَء(أ ِبي َبْکٍر َما َرَفَع اْلِمْئَزَر َقاَل اْعَتَزَل النِّ

َ
 2 أِل

یعنی:" حضرت هبیره رض از حضرت علی رض روایت می کند که چون دهه 
اخیر رمضان داخل می شد، رسول الله ص اهل وبیت خود را بیدار می کرد، و در 

زر چه معنی عبادت از جدیت کار می گرفت، برای ابوبکر گفته شد که رفع المئ
 دارد؟ ایشان فرمود:کناره گیری از زنان.

 

 
 [۲]المائدة: - ۱

 مسند أحمد. - ۲
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ای مرد مسلم! وقتی که شب بخاطر ادای قیام لیل بر می خیزی، پس  -3
خانمت را نیز بیدار کن تا نماز شب را اداء کند، واین عمکرد را در رمضان و غیر 
گر خانمت ابا ورزید، اندک آب را خسارش پاش ده تا از  رمضان اجراء کن و ا

ِه بیدار شود، بنابر حدیث ابوهریره: خواب ْیَرَة َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَّ ِبی ُهَر
َ
-)َعْن أ

َبْت »  -صلی الله علیه وسلم
َ
َتُه َفِإْن أ

َ
ْیَقَظ اْمَرأ

َ
ی َوأ ْیِل َفَصلَّ ُه َرُجاًل َقاَم ِمَن اللَّ َرِحَم اللَّ

وایت است که یعنی:" از حضرت ابوهریره رض ر 1 َنَضَح ِفی َوْجِهَها اْلَماَء(
حضرت رسول الله ص فرمود خداوند آن مردی را رحمت کند که شب از خواب 
گر وی  بر می خیزد و نماز می گزارد و خانم وهمسرخود را بیدار می کند وا

 امتناع ورزید بر خسار آن آب را می باشد"
ای زن مسلمان!وقتی که شب بخاطر ادای نماز شب ) فیام اللیل( می   -4

د را نیز بیدار کن تا نماز شب را اداء کند، و این کار را در خیزی، شوهر خو 
گر شوهرت ابا ورزید، اندک آب را بر  رمضان و غیر رمضان انجام ده، و ا

 خسارش پاش ده، در صورتی که قبال برایت چیزی نگفته باشد:
ْیَقَظْت َزْو 

َ
ْت َوأ ْیِل َفَصلَّ ًة َقاَمْت ِمَن اللَّ

َ
ُه اْمَرأ َبی ) و َرِحَم اللَّ

َ
َجَها فصلی َفِإْن أ

یعنی:" رحمت خدا باد بر زنی که شب برخیزد وو نماز 2َنَضَحْت ِفی َوْجِهِه اْلَماَء( 
گر شوهرش اباء ورزید، بر  گزارد، و شوهرش را نیز بیدار کند، تا نماز بگزارد، و ا

 روی وی آب پاش دهد"

 
 سنن أبى داود. - ۱

 

 سنن أبى داود. - ۲
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وقت ای مرد و زن مسلمان! بر عبادت دهه اخیر رمضان حریص باشید،  -5
گرانبهای خویش را در امور حقیر و بی مورد ضایع نکیند، زیرا بسیاری از مردم 
این شب ها در مجالس لعب و لهب و مجالس بدون فائده ضایع می سازند، و یا 
کشت و گذار بی مورد در بازارها. همچنان بعضی از زنان بخاطر خریداری مالبس 

ه سازید. لهذاای مرد، در صورتی ولباس های عید و غیر ذلک. پس ایشان را متوج
حرف آن گوش مده، همچنان ای زن ،که خانمت در این راستا توجه نداشته باشد

گر شوهرت به این امور پابند نبود، از فرمان وی اطاعت مکن.  مسلمان ا
  



  رهنمودهای نبوی برای سی روز رمضان     

114 
 

 بیست و سوم
 پیامبرگرامی اسالم شب بیداری

 در شب های دهه اخیر رمضان
 

َم ِإَذا َدَخَل اْلَعْشُر )َعْن َعاِئَشَة  ُه َعَلْیِه َوَسلَّ ی اللَّ ِبيُّ َصلَّ ُه َعْنَها َقاَلْت َکاَن النَّ َرِضَي اللَّ
ْهَلُه(

َ
ْیَقَظ أ

َ
ْحَیا َلْیَلُه َوأ

َ
یعنی:" از حضرت عایشه صدیقه رض روایت 1 َشدَّ ِمْئَزَرُه َوأ

می رسید  رسول خدا عادت داشت وقتی که دهه اخیر رمضان فرا :است که گفت
ازاربندش را محکم بسته می کرد، و شب ها آن را زنده داری می کرد، و فامیل 

 خویشتن را نیز بیدار می نمود"
 ای بندۀ خدا!

در شب های دهه اخیر رمضان مبارک برخیز بخاطر عبادات همانند:  -1
ادای نماز، دعا و تضرع، ذکر و اذکار و امثال اینها، بویژه در عبادت قیام لیل 

مام کرده و نماز تراویح را مکمل اداء کن و بعد از ادای نماز تراویح آنچه اهت
 برایت از نماز میسر می شود، زیرا تمام اینها در قیام لیل مشروع است.

در شب های دهه اخیر رمضان اندک بخواب و این شب های را غنیمت  -2
ک وتعالی مدح بشمار، در کثرت طاعات وعبادات واز جمله قیام لیل، زیرا الله تبار 

 و صفت اینگونه اشخاص را نموده است:

 
 صحیح البخاری. - ۱
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ْیِل َما َیْهَجُعوَن {  یعنی:" آنان اندکی از شب می خفتند"1 } َکاُنوا َقِلیاًل ِمَن اللَّ
کثر آن  السعدی رحمه الله گفته: بودندی که در شب اندک بخواب میرفتند، وا

را به طاعات وعبادات سپری می نمودند از قبیل نماز، تالوت قرآن کریم، ذکر و 
 اذکار وراز ونیاز توأم با تضرع و عاجزی.

در هنگام سحری بسیار زیاد استغفار و طلب مغفرت بکن، و یقینا الله  -3
ْسَحاِر ُهْم َیْسَتْغِفُروَن{}تبارک و تعالی می فرماید:

َ
 2َوِباأْل

 " وآنان در سحرگاهان در خواست آمرزش می کردند" :یعنی
نبی مکرم اسالم ص نماز ایشان را الی صبح صادق ادامه میداد، بعد از ختم 
قیام لیل نشسته طلب مغفرت می نمودند و طلب مغفرت گناهگار از گناهش 

برخوردار است که در غیر سحر آن چنان واستغفار در سحر از فضیلت ویژه ای 
{  ُهْم َیْسَتْغِفُرونَ نیست، چنانکه الله اهل ایمان و طاعت را صفت می نمایند: } 

 ایشان درخواست آمرزش می کردند"
ثلث اخیر هر شب را در طو سال غنیمت شمرده و بخصوص در شب های   -4

، وقتیکه در دهه اخیر رمضان مبارک، بخاطر چندین فضیلتثلث اخیر این شب
شب های اخیر دهه رمضان المبارک قرار داشتی، هرآنچه که خیر دینا و عقبا 
آرزو داری از الله تبارک و تعالی بخواه و استغفار کن، بابر حدیث حضرت 

 ابوهریره:
ْو ُثُلَثاهُ 

َ
ْیِل أ ِه ص: ِإَذا َمَضی َشْطُر اللَّ ْیَرَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّ ِبی ُهَر

َ
ُه  ) َعْن أ َیْنِزُل اللَّ

 
 [۱۷]الذاریات: - ۱

 [.۱۸]الذاریات: - ۲
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ْنَیا َفَیُقوُل َهْل ِمْن َساِئٍل ُیْعَطی؟! َهْل ِمْن َداٍع ُیْسَتَجاُب  َماِء الدُّ َتَباَرَك َوَتَعاَلی ِإَلی السَّ
ْبُح ( ی َیْنَفِجَر الصُّ  1 َلُه؟ َهْل ِمْن ُمْسَتْغِفٍر ُیْغَفُر َلُه؟ َحتَّ

ل الله فرمود: وقتی یعنی:" از حضرت ابوهریره رض روایت شده است که رسو
که حصه ی از شب گذشت ویا ثلث آن، الله تبارک و تعالی به آسمانی دنیا نزول 

آیا کسی است که از من سؤال کند و  :می فرماید ) کما یلیق لشأنه (ومی فرماید
من بریش بدهم؟ آیا کسی است که دعا کند و من استجابت دعایش بکنم؟ آیا 

بخشش کند و مغفورش بپدارم، و این  کسی است که از من طلب مغفرت و
 سلسله الی صبح صادق ادامه می یابد"

در عبادت شب از تنوعکار بگیر، وقتی که احساس خستگی از یک نوع  -5
عبادت کردی، به نوع عبادت دیگری آغاز کَن، بویژه در شب دهه اخیر رمضان 

گفتن، تکبیر المبارک، مانند: ادای نماز، تالوت قرآن کریم، تسبیح وسبحان الله 
 و تهلیل و درود فرستادن بر نبی مکرم اسالم ص:

ِه ص ْیَرَة َقاََّل: َقاَل َرُسوُل اللَّ ِبی ُهَر
َ
ِبی َسِعیٍد َوأ

َ
ی ِإَذا »  :)َعْن أ َه ُیْمِهُل َحتَّ ِإنَّ اللَّ

ْنَیا، َفَیُقوُل: َهْل ِمْن ُمْسَتْغِفٍر؟ َهْل ِمْن  َماِء الدُّ ُل َنَزَل ِإَلی السَّ وَّ
َ
ْیِل األ َذَهَب ُثُلُث اللَّ

ی َیْنَفِجَر اْلَفْجُر ( یعنی:" از حضرت سعید 2 َتاِئٍب؟ َهْل ِمْن َساِئٍل ؟ َهْل ِمْن َداٍع؟ َحتَّ
یقینا الله تبارک وتعالی :هریره رض روایت شده استکه رسول الله ص فرمودو ابو 

.... به آسمان دنیا نزول می یابد ) کما یلیق لشأنه ( و می .تا سوم حصۀ شب

 
 (۱۷۶/  ۲) -صحیح مسلم  - ۱

 (۱۷۶/  ۲) -صحیح مسلم  - ۲
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آیا مستغفری است؟ آیا توبه کنندۀ است؟ آیا سؤال کنندۀ است؟ آیا دعا  :فرماید
سله الی طلوع صبح صادق کنندۀ ایست که من اجابت ایشان را بپذیرم، این سل

 ادامه می یابد"
مهمترین بیداری شب همانا) ادای کردن نماز شب ( است وبه نماز در  -6

شب های دهه اخیر رمضان اهتمام داشته باش، و میتوانی که تمام شب الی صبح 
ِه صادق نماز بخوانی: ا ِإذَ  -صلی الله علیه وسلم-) َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت َکاَن َرُسوُل اللَّ

َهاِر ِثْنَتْی َعْشَرَة َرْکَعًة،  ی ِمَن النَّ ْو َمِرَض َصلَّ
َ
ْیِل أ ْثَبَتُه َو َکاَن ِإَذا َناَم ِمَن اللَّ

َ
َعِمَل َعَماًل أ

ِه  ْیُت َرُسوَل اللَّ
َ
َباِح،َوَما َصاَم  -صلی الله علیه وسلم-َقاَلْت َوَما َرأ ی الصَّ َقاَم َلْیَلًة َحتَّ

 1  َرَمَضاَن.(َشْهًرا ُمَتَتاِبًعا ِإَّلَّ 
یعنی:" از حضرت عایشه صدیقه رض روایت شده که آنحضرت ص وقتیکه 
یک عمل را انجام می داد آنرا درست و خوب محکم و استوار می نمود. وهرگاهی 
که از طرف شب خواب می کرد ویا دچار مریضی می بود، باز از طرف روز دوازده 

یقه رضفرموده که من هیچ وقت رکعت نماز را اداء می نمود،حضرت عایشه صد
آنحضرت ص را ندیدم که تمام شب تا صبح قیام اللیل می کرد و همچنان 
آنحضرت ص را هیچ وقت ندیدم که تمام ماه را بگونه مسلسله روزه می گرفت، 

 بجز ماه رمضان را "
 

  

 
 (.۱۷۱/  ۲) -صحیح مسلم  - ۱
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 بیست و چهارم
 پیامبر گرامی اسالم اعتکاف

 در دهه اخیر ماه مبارک رمضان
 

ِه  ِه ْبِن ُعَمَررض قال: کان َرُسوَل اللَّ َکاَن  -صلی الله علیه وسلم-)َعْن َعْبِد اللَّ
َواِخَر ِمْن َرَمَضاَن.(

َ
 1 َیْعَتِکُف اْلَعْشَر األ

یعنی:" از عبدالله بن عمر رض روایت است که رسول الله ص ده روز اخیر 
 رمضان را اعتکاف می نشست"

 ای بندۀ خدا! 
گر  -1 زمینه اعتکاف نشستن در دهه اخیر رمضان المبارک در یکی از مساجد، ا

جهت طاعت الله تبارک وتعالی و پیروی از سنت رسول الله ص برایت میسر 
می شد، حتمی این کار را بخاطر ادای نماز، ذکر واذکار، تالوت قرآن کریم، و 

 ر شب های قدر:امثال اینها در مسجد انجام ده، بویژه این اعمال و طاعات را د
ْیَلَة، ُثمَّ اْعَتَکْفُت  ْلَتِمُس َهِذِه اللَّ

َ
َل أ وَّ

َ
ی اْعَتَکْفُت اْلَعْشَر األ ) ََقاَل رسول الله ص ِإنِّ

ْوَسَط 
َ
ْن  ،اْلَعْشَر األ

َ
َحبَّ ِمْنُکْم أ

َ
َواِخِر َفَمْن أ

َ
َها ِفی اْلَعْشِر األ ِتیُت َفِقیَل ِلی ِإنَّ

ُ
ُثمَّ أ

اُس َمَعُه(«. ِکْف َیْعَتِکَف َفْلَیْعتَ   2 َفاْعَتَکَف النَّ
 :یعنی:" از حضرت ابوسعید خدری رض روایت استکه رسول خدا ص فرمود
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در هۀ اخیر اول اعتکاف می نشستم، واین شب را می جستم ) شب قدر( را پس 
از آن در دهۀ وسط ) دهه دوم( به اعتکاف می نشستم، سرانجام برایم وحی 

در دهۀ اخیر است. هرکس که ازشما دوست دارد که شب قدر  :شدهوگفته شد که
 به اعتکاف بنشیند پس بنشیند. مردم با رسول الله ص به اعتکاف نشستند".

تا وقتی که زنده هستی، اعتکاف در دهه اخیر رمضان المبارک را هرگز  -2
گر اهل وبیت همانند خانمت، دخترانت، وامثال ایشان  فراموش مکن، و ا

کی ندارد، بلکه بهتر است:اعتکاف   نمایند، با
ِبیَّ  نَّ النَّ

َ
َکاَن َیْعَتِکُف  -صلی الله علیه وسلم-) َعْن َعاِئَشَة رض زوج النبی، أ

ْزَواُجُه ِمْن َبْعِدِه.(
َ
، ُثمَّ اْعَتَکَف أ ُه َعزَّ َوَجلَّ اُه اللَّ ی َتَوفَّ َواِخَر ِمْن َرَمَضاَن، َحتَّ

َ
 1اْلَعْشَر األ

یعنی:" از حضرت عایشه صدیق رضهمسر نبی مکرم اسالم ص روایت شده است 
که همواره نبی مکرم اسالم ص دهه اخیر ماه مبارک رمضان را اعتکاف می 
نشست، تا آن که خداوند متعال روح وی را قبض کرد، و بعد از رحلت ایشان 

 آنحضرت ص اعتکاف می نشستند" ازواج مطهرات
عتکاف نشستی، اوامر الهی را جدا رعایت کن، وقتی که در مسجد به ا -3

 منجمله: مباشرت باخانمت و همچنان جماع و خانه داری با خانمت:
ِه َفاَل َتْقَرُبوَها { ْنُتْم َعاِکُفوَن ِفي اْلَمَساِجِد ِتْلَك ُحُدوُد اللَّ

َ
 2}َوََّل ُتَباِشُروُهنَّ َوأ

د، با آنان همخوابگی یعنی:" وقتی که در مساجد به ) عبادت( اعتکاف مشغولی
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نکنید. این ) احکام روزه و اعتکاف( حدود و مرزهای الهی است و بدانها نزدیک 
 نشوید"

وقتی که در مسجد به اعتکاف نشستی از مسجد خارج مشوی جز برای  -4
 :امور ذیل: ) قضای حاجت، خوراک و نوشیدنی

ی )َعْن ُعْرَوَة َوَعْمَرَة ِبْنِت َعْبِد  ِبيِّ َصلَّ ُه َعْنَها َزْوَج النَّ نَّ َعاِئَشَة َرِضَي اللَّ
َ
ْحَمِن أ الرَّ

َسهُ 
ْ
َم َلُیْدِخُل َعَليَّ َرأ ُه َعَلْیِه َوَسلَّ ی اللَّ ِه َصلَّ َم َقاَلْت: َوِإْن َکاَن َرُسوُل اللَّ ُه َعَلْیِه َوَسلَّ  اللَّ

ُلُه، َوَکاَن ََّل َیْد   1 ُخُل اْلَبْیَت ِإَّلَّ ِلَحاَجٍة ِإَذا َکاَن ُمْعَتِکًفا(َوُهَو ِفي اْلَمْسِجِد َفُأَرجِّ
یعنی:" حضرت عروهوعمره بنت عبدالرحمن از حضرت عایشه صدیقه رض 

گاهی آنحضرت در حالی  :همسر گرامی رسولخدا ص روایت است که می گوید
که در مسجد معتکف بود، سرمبارکش را بطرف من مایل می کرد، و من موهایش 

ا شانه می زدم و آنحضرت هنگامی که معتکف بود، بدون ضرورت وارد ایشان ر 
 منزل نمی شدند"

وقتی که در مسجد به اعتکاف نشستی، باز از مسجد خارج مشو، بلکه  -5
در طاعات و عبادات الله تبارک وتعالی جهت تقرب الی الله بکوش، وقتت را به 

 و.امور بی فایده در تیلفون ضایع مکن، به عیادت مریض مر 
وقتی که به کبر سن رسیدی، وگمان کردی که اجلت نزدیک شده، باز   -6

بقیه عمر خود را به طاعات وعبادات مصرف کن، اما بهتر است که این عادت از 
سن جوانانی می داشتی، مگر وقتی که بطرف مرگ و میر نزدیک شده میروی، 
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گر اعتکاف بریت میسر می شد، بیشتر از ده روز انجام ده ب ) َعْن :نابر حدیثباز ا
َم َیْعَتِکُف ِفي ُکلِّ  ُه َعَلْیِه َوَسلَّ ی اللَّ ِبيُّ َصلَّ ُه َعْنُه َقاَل: َکاَن النَّ ْیَرَة َرِضَي اللَّ ِبي ُهَر

َ
أ

ِذي ُقِبَض ِفیِه اْعَتَکَف ِعْشِریَن َیْوًما( ا َکاَن اْلَعاُم الَّ اٍم، َفَلمَّ یَّ
َ
یعنی:" از  1َرَمَضاٍن َعْشَرَة أ

حضرت رسول الله ص در هر ماه  :وهریره رض روایت است که گفتحضرت اب
رمضان ده روز اعتکاف می نشست و در آن سالی که قبض روح می شدند، بیست 

 روز اعتکاف نشست"
گر اعتکاف ده دهه اخیر رمضان المبارک برایت میسر نشد، باز  -7 ا

( 21،23،25،27،29قسمتی از این ایام را معتکف شو یعنی شب های تاق را مثال) 
گر این شب ها را نتوانستی باز شب )  ( را اعتکاف بنشین و حتی میتوانی 27و ا

چند ساعت محدود در مسجد اعتکاف بنشنی، زیرا در اعتکاف زمان معین ندارد، 
 وقتی که داخل مسجد شودی، نیت یک ساعتدو ساعت و کم و بیش را بکن.

شینی، از فتنه بترس، تا ای زن مسلمان! وقتی در مسجد اعتکاف می ن -8
مردم تو را به فتنه مبتال نکنند و یا تو مردم را به فتنه مبتال نکنی در این راستا از 

 خدا بترس.
ای مرد مسلمان! وقتی که در مسجد به اعتکاف نشستی باید خانم واهل  -9

و عیالیت در بعضی از اوقات مناسب نزدت بیایند، بنابر حدیث حضرت صفیه 
 مکرم اسالم:زوج نبی 

ِه  َها َجاَءْت ِإَلی َرُسوِل اللَّ نَّ
َ
ْخَبَرْتُه أ

َ
َم أ ُه َعَلْیِه َوَسلَّ ی اللَّ ِبيِّ َصلَّ َة َزْوَج النَّ نَّ َصِفیَّ

َ
)أ
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َواِخِر ِمْن َرَمَضاَن، 
َ
َم َتُزوُرُه ِفي اْعِتَکاِفِه ِفي اْلَمْسِجِد ِفي اْلَعْشِر اأْل ُه َعَلْیِه َوَسلَّ ی اللَّ َصلَّ

َثْت ِعْنَدُه َساَعًة، ُثمَّ َقاَمْت(َفتَ  طبق هدایت نبی مکرم اسالم ص معتکف نباید 1 َحدَّ
ُة َعَلی اْلُمْعَتِکِف ) به عبادت مریض و تشییع جنازه برود: نَّ َها َقاَلِت: السُّ نَّ

َ
َعْن َعاِئَشَة أ

 
َ
ْن ََّل َیُعوَد َمِریًضا َو ََّل َیْشَهَد َجَناَزًة َو ََّل َیَمسَّ اْمَرأ

َ
ًة، َو ََّل ُیَباِشَرَها َو ََّل َیْخُرَج ِلَحاَجٍة أ

 2 ِإَّلَّ ِلَما ََّل ُبدَّ ِمْنُه َو ََّل اْعِتَکاَف ِإَّلَّ ِبَصْوٍم َوََّل اْعِتَکاَف ِإَّلَّ ِفی َمْسِجٍد َجاِمٍع.(
یعنی:" حضرت صفیه زوجه نبی مکرم اسالم ص میگوید وقتی که آنحضرت 

جد اعتکاف میبود، من به زیارت ایشان ص در روزهای دهۀ اخیر رمضاندر مس
 رفته و با ایشان صحبت می نمودم" 

وحضرت عایشه صدیقه می گوید بر معتکف سنت است که به عیادت 
مریض، به تشییع جنازه نرفته و زنان را مسح و مباشرت نکند، و از منزل خارج 

مجسد نشده بجز برای ضرورت مبرم و البدی، و اعتکاف بدون روزه و بدون 
 جامع درست نیست"

گر در ماه مبارک رمضان نتوانستی به اعتکاف بنشینی باز در دهه اول  -10 ا
)َعْن ماه شوال معتکف شو، بنابر حدیث حضرت عایشه صدیق رضی الله عنها

َم َیْعَتِکُف فِ  ُه َعَلْیِه َوَسلَّ ی اللَّ ِبيُّ َصلَّ ُه َعْنَها َقاَلْت: َکاَن النَّ ي اْلَعْشِر َعاِئَشَة َرِضَي اللَّ
ْبَح ُثمَّ َیْدُخُلُه َفاْسَتْأَذَنْت  ي الصُّ ْضِرُب َلُه ِخَباًء َفُیَصلِّ

َ
َواِخِر ِمْن َرَمَضاَن َفُکْنُت أ

َ
اأْل

ْیَنُب اْبَنُة  ْتُه َز
َ
ا َرأ ْن َتْضِرَب ِخَباًء َفَأِذَنْت َلَها َفَضَرَبْت ِخَباًء، َفَلمَّ

َ
َحْفَصُة َعاِئَشَة أ
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ْخِبَیَة، َفَقاَل: َجْحٍش َضَرَبْت ِخ 
َ
ی اأْل

َ
َم َرأ ُه َعَلْیِه َوَسلَّ ی اللَّ ِبيُّ َصلَّ ْصَبَح النَّ

َ
ا أ َباًء آَخَر َفَلمَّ

َم  ُه َعَلْیِه َوَسلَّ ی اللَّ ِبيُّ َصلَّ اْلِبرَّ ُتَرْوَن ِبِهنَّ َفَتَرَك اَِّلْعِتَکاَف  :َما َهَذا َفُأْخِبَر، َفَقاَل النَّ
َ
أ

ْهَر، ُثمَّ  اٍل(َذِلَك الشَّ  1 اْعَتَکَف َعْشًرا ِمْن َشوَّ
یعنی:" از جهت وجود حدیث عایشه صدیقه که می فرماید: آنحضرت ص در 
دهۀ اخیر رمضان اعتکاف می نشسته و می فرمود:و من برایش خیمه نصب می 

 کردم، وقتی نماز صبح را اداء می نمود سپس به آن خیمه تشریف فرما می شد. 
دیقه جهت نصب یک باب خیمه اجازه می وحضرت حفصه رض از عایشه ص

خواست، وی برایش اجازه داد، وقتی که زینب بن جحش آن خیمه را دید، یک 
بابخیمه دیگر نصب کرد، وقتی آنحضرت ص در وقت نماز صبح خیمه را دید، 
فرمود: این چیست؟ ماجرا توضیح داده شد،پس فرمود: آیا این نیکی است که 

آنحضرت ص از اعتکاف این ماه صرف نظر شما به نشان میدهید؟ باز 
 نمود،سپس در ماه شوالده روز به اعتکاف نشست"
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 بیست و پنجم
 پیامبرگرامی  روزه گرفتن

 سه روز از هر ماه رااسالم
ِبیِّ  َها َسَأَلْت َعاِئَشَة َزْوَج النَّ نَّ

َ
ُة أ َکاَن  -صلی الله علیه وسلم-)عن ُمَعاَذُة اْلَعَدِویَّ

َ
أ

ِه  اٍم َقاَلْت َنَعْم. َفُقْلُت  -صلی الله علیه وسلم-َرُسوُل اللَّ یَّ
َ
َیُصوُم ِمْن ُکلِّ َشْهٍر َثاَلَثَة أ

ْهِر َیُصوُم.( اِم الشَّ یَّ
َ
یِّ أ

َ
ْهِر َکاَن َیُصوُم َقاَلْت َلْم َیُکْن ُیَباِلی ِمْن أ اِم الشَّ یَّ

َ
یِّ أ

َ
 1َلَها ِمْن أ

یعنی:" از معاذه عدویه روایت است که وی از حضرت عایشه صدیقه رض همسر 
رسول الله ص پرسید: آیا پیامبر اسالم ص در هر ماه سه روز روزه می گرفت؟ 

کدام روز های  :من گفتم :آری!معاذه میگوید :حضرت عایشه صدیقه رض گفت
کی نداشت که کدام روزهای ماه را روزه بگیرد،  ماه را روزه می گرفت؟ گفت: با

 بلکه در هر وقت فرض می یافت، سه روز روزه می گرفت"
 ای بندۀ خدا! 

در گرفتن روزۀ سه روز از هر ماه جهت حصول ثواب و پاداش و پیروی  -1
از رسول الله ص کوشش کن، برابراست که این روزه گرفتن در دهه اول، اوسط 

ک نداشت ک ه از هر قسمت ماه ویا اخیر باشد، زیرا نبی مکرم اسالم ص با
 روزهگرفته شود.
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گر خواستی که این روزه سه روز از ایام البیض  -2 را  (15، 14، 13) وا
ِخی بگیری، بسیار خوب و بهترو پاداش بزرگی را بدست خواهیم آورد 

َ
َنٍس أ

َ
)َعْن أ

هِ  ِبیِه َقاَل: َکاَن َرُسوُل اللَّ
َ
ٍد، َعِن اْبِن ِمْلَحاَن اْلَقْیِسیِّ َعْن أ ْن َنُصوَم  ُمَحمَّ

َ
ص َیْأُمُرَنا أ

ْرَبَع َعْشَرَة َو َخْمَس َعْشَرَة.
َ
 اْلِبیَض َثاَلَث َعْشَرَة َو أ

ْهِر (» َقاَل َوَقاَل   1 ُهنَّ َکَهْیَئِة الدَّ
یعنی:" از حضرت انس بردارمحمد از ابن ملحان القیسی وی از پدرش روایت 

را  (15و  14، 13) بیض می کند که رسول الله ص ما را امر نمود تا روز های 
 که این مانند روزه دهر است" :روزه بگیریم و فرمود

بدان که روزه گرفتن ایام البیض از هر ماهبه مفهوم روزه گرفتن تمام  -3
 سال است:

َم: َمْن َکاَن ِمْنُکْم  ُه َعَلْیِه َوَسلَّ ی اللَّ ِه َصلَّ ِبي َذر  َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّ
َ
َصاِئًما ِمْن )َعْن أ

اَلَث اْلِبیَض( اٍم، َفْلَیُصْم الثَّ یَّ
َ
ْهِر َثاَلَثَة أ  2 الشَّ

صیام ثالثة أیام من کل شهر صیام الدهر وأیام البیض  :) و قال رسول الله ص
 3صبیحة ثالث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة وهی کصوم الدهر( 

یعنی:"از حضرت ابوذر روایت است که رسول الله ص فرمود: کسی که از شما 
( را 15و  13،14در ماه سه روز را روزه میگیرد، پس باید سه روز ایام البیض ) 

و در این مورد آنحضرت ص فرمود: روزه گرفتن سه روز از هر ماه روزه بگیرد. 
 

 (.۳۰۳/  ۲) -ن -سنن أبى داود - ۱

 (۲۸۰/  ۳۵) -مسند أحمد  - ۲

 سنن النسائی وعن أحم - ۳
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( می 15و  13،14مانند صیام دهر است ) تمام سال( و روزهای بیض صبیحه ) 
 باشد"
بوده و باش،  صبسیار حری( 15، 14، 13)به گرفتن روزه ایام البیض  -4

 زیرا نبی مکرم اسالم ص این ایام را به البیض الغر مسمی نموده است:
)عن ابن الحوتکیة قال: قال عمر رضي الله عنه: من حاضرنا یوم القاحة قال  

قال أبو ذر أنا أتي رسول الله صلی الله علیه و سلم بأرنب فقال الرجل الذي جاء 
بها إني رأیتها تدمی فکان النبي صلی الله علیه و سلم یأکل، ثم إنه قال: کلوا فقال: 

ال: من کل شهر ثالثة أیام، قال: فأین أنت رجل إني صائم، قال: و ما صومك؟ ق
 1عن البیض الغر ثالث عشرة و أربع عشرة و خمس عشرة( 

از ابن حوتکیه روایت شده که گفت: عمر رضی الله عنه فرمود: روزی که به 
ذر رضی الله عنه گفت ؟ حضرت ابو محله قاحة رفتیم چه کسی از شما با ما بود

من. برای پیامبر صلی الله علیه وسلم خرگوشی آورده شد. شخصی که این 
خرگوش را آورده بود گفت: من این خرگوش را در حالی دیدم که خونش جاری 
کرم صلی الله علیه وسلم از آن نخورد. سپس او گفت بخورید.  شده بود. پیامبر ا

زه ای داری؟ گفت: از هر ماه سه روز مردی گفت: من روزه دارم. گفت: چه رو 
را  15، 14، 13روزه می گیرم. گفت: چرا ایام بیض )که قرص ماه کامل می شود( 

 روزه نمی گیری؟! )النسائی(   
 

 
 (.۱۵۵/  ۳) -النسائی الکبرى سنن  - ۱
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 کل روزه مسنون را روزه بگیری:  -5
چنان روزه بگیر که گویند هیچ افطار نمی کند، و چنان افطار کن -الف: -

 که گویند هیچ افطار نمی کند:
َم ) عن   ُه َعَلْیِه َوَسلَّ ی اللَّ ِه َصلَّ ُه َعْنُه َیُقوُل َکاَن َرُسوُل اللَّ َنَس ْبَن َماِلٍك َرِضَي اللَّ

َ
أ

ْن ََّل ُیْفِطَر ِمْنُه َشْیًئا 
َ
ی َنُظنَّ أ ْن ََّل َیُصوَم ِمْنُه َوَیُصوُم َحتَّ

َ
ی َنُظنَّ أ ْهِر َحتَّ ُیْفِطُر ِمْن الشَّ

 
َ
ْیَتُه ( َوَکاَن ََّل َتَشاُء أ

َ
ْیَتُه َوََّل َناِئًما ِإَّلَّ َرأ

َ
ًیا ِإَّلَّ َرأ ْیِل ُمَصلِّ  1ْن َتَراُه ِمْن اللَّ

یعنی:" از حضرت انس بن مالک رض روایت شده است که گفت رسول الله 
ص ماهی افطار می نمود، تا اینکه گمان می کردیم کهآن روزه نمی گیرد وماهی 

هیچ افطار نمی کند و چون می خواستی روزه می گرفت و گمان می کردیم که 
گر می خواستی که ایشان را در  ایشان را در شب درحالت نماز ببینی می دیدی و ا

مقصد حدیث این است که ایشان هم نماز نفل  –حالت خواب ببینی، می دیدی. 
 .-می خواند وهم روزه می گرفت و در تمام امور راه اعتدال را رعایت می نمود

گر درخا -ب: -  نه طعامی نیافتی، روزه بگیر:ا
ِه  مِّ اْلُمْؤِمِنیَنرض َقاَلْت َقاَل: ِلی َرُسوُل اللَّ

ُ
ص َذاَت َیْوٍم َیا َعاِئَشُة –)َعْن َعاِئَشَة أ

ِه َما ِعْنَدَنا َشْیٌء. َقاَل: َفِإنِّی َصاِئٌم(«. َهْل ِعْنَدُکْم َشْیٌء   2َقاَلْت َفُقْلُت: َیا َرُسوَل اللَّ
رت عایشه صدیقه رض مادر مؤمنان روایت شده است که روزی یعنی:" از حض

رسول الله ص برایم فرمود: یا عایشه ایا نزد شما چیزی است؟ یعنی خوردنی تا 

 
 (.۵۹۶/  ۲) -صحیح البخاری ت  - ۱

 

 (.۱۵۸/  ۳) -صحیح مسلم  - ۲
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نخیر یا رسوالله ص چیزی نزد ما نیست. فرمود: پس من روزه  :بخورم ؟ گفتم
 دارم"
 روزه شش شوال را بگیر: -ج: -

وَب  یُّ
َ
ِبی أ

َ
ْنَصاِریِّ )َعْن أ

َ
ِه  -رضی الله عنه  -األ نَّ َرُسوَل اللَّ

َ
َثُه أ ُه َحدَّ نَّ

َ
صلی الله -أ

ْهِر(» َقاَل  -علیه وسلم اٍل َکاَن َکِصَیاِم الدَّ ا ِمْن َشوَّ ْتَبَعُه ِستًّ
َ
 1َمْن َصاَم َرَمَضاَن ُثمَّ أ

یعنی:" از حضرت ابوایوب انصاری رض روایت شده است که رسول الله ص 
هر کس ماه رمضان را روزه بگیرد و سپس به تعقیب آن شش روز از ماه  فرمود:

شوال را نیز روزه بگیرد، از حیث اجر و پاداش مثل روزه گرفتن تمام عمر خواهد 
 بود".
 

  

 
 (.۱۶۹/  ۳) -صحیح مسلم  - ۱
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 بیست و ششم
  پیامبرگرامی اسالم توجیهات

 برای کسی که شب قدر را بیابد
 

ْیَت ان وافقتلیلة القدر ما أقول فیها؟ )َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت: ُقْلُت: َیا 
َ
َرأ

َ
ِه أ َرُسوَل اللَّ

ي( َك َعُفوٌّ ُتِحبُّ اْلَعْفَو َفاْعُف َعنِّ ُهمَّ ِإنَّ  1 َقاَل: ُقوِلي اللَّ
گفتم یا رسول الله :یعنی:" از حضرت عایشه صدیقه رض روایت شده که گفت

گر دانستم که شب قدر است در آنصورت چه بگویم ؟  بار  :بگو :فرمودص ا
خدایا ! تو بخشاینده و مهربان هستی و بخشش را دوست می داری، پس مرا 

 ببخشای"
 ای بندۀ خدا! 

درشب های تاق دهه اخیر رمضان به کثرت دعا و نیایش اهتمام داشته  -1
ُهمَّ  (باش: ي ( اللَّ َك َعُفوٌّ ُتِحبُّ اْلَعْفَو َفاْعُف َعنِّ مکرم اسالم بخاطر اینکه نبی 2 ِإنَّ

حضرت عایشه صدیقه را ایندعا ارشاد فرمود: چنانکه امام ترمذی از  ،ص
قلت: یا  :) عن عایشه رض قالتحضرت عایشه صدیقه رض روایت می کند: 

رسول الله ارئت ان علمت ای لیلة لیلة القدر ما أقول فیها؟ قال: قولی: اللهم إنک 
 عفو کریم تحب العفو فأعف عنی(

 
 (.۳۲۱/  ۴۲) -مسند أحمد  - ۱

 (۱۲/  ۱۱) -مسند الصحابۀ فی الکتب الستۀ  - ۲
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ایا ! تو بخشاینده و مهربان هستی و بخشش را دوست می داری، یعنی:" بار خد
 پس مرا ببخشای"

هرآنچه که از خیر و فالح و سعادت دارین خواهش داری از الله تبارک  -2
ْسَتِجْب َلُکْم {وتعالی بخواه 

َ
ُکُم اْدُعوِني أ و پرورگار شما می گوید: مرا 1 } َوَقاَل َربُّ

 به فریاد خوانید تا بپذیرم"
وهمچنان حضرت نعمان بن بشیر از نبی مکرم اسالم ص چنین روایت می  

ِبیِّ ) کند: ْعَماِن ْبِن َبِشیٍر َعِن النَّ َعاُء ُهَو » َقاَل  -صلی الله علیه وسلم-َعِن النُّ الدُّ
ْسَتِجْب َلُکْم(

َ
ُکُم اْدُعوِنی أ  2 اْلِعَباَدُة )َقاَل َربُّ

ار شما می گوید: مرا به فریاد خوانید یعنی:" همانا دعا عبادت است" و پرورگ
 تا بپذیرم" 

گر  -3 از الله تبارک و تعالی جنت را بخواه و از آتش دروخ پناه بخواه، زیرا ا
} َفَمْن ُزْحِزَح تو به درخواستت زیادکردی، یقینا کامیابی بزرگی را کمایی کردی 

َة َفَقْد َفاَز{  ْدِخَل اْلَجنَّ
ُ
اِر َوأ  3َعِن النَّ
هرکه از آتش )دوزخ( دور داشته شد، و به بهشت در آورده شد، پس یعنی: 

 قطعا  رستگار شده است.
زیرا سعی و کوشش بسیاری باعث حصول بهشت و نجات از آتش دوزخ 

 
 [۶]غافر: - ۱

 (۵۵۱/  ۱) -ن -سنن أبى داود - ۲

 

 [۱۸۵]آل عمران: - ۳
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بوده، پس متوجه این موضوع باش، و مناسب است که شخص عاقل و لبیب در 
از آتش دوزخ این موضوع فکر کرده و از خداوند متعال بهشت برین را طلب و 

)عن أبي هریرة قال: قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لرجل: ) نجات را بخواهد
أما والله  .ثم أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار ،ما تقول في الصالة ؟ ( قال: أتشهد

 1 فقال ) حولها ندندن ( :ما أحسن دندنتك وَّل دندنة معاذ

از ابوهریره رضی الله عنه روایت شده که گفت: رسول خدا صلی الله علیه 
خوانم، سپس از گویی؟ گفت: تشهد میدر نماز چه میوسلم به مردی فرمود: 

قسم به خدا نه کنم و از آتش دوزخ به او پناه می برم. خداوند بهشت را طلب می
بر صلی الله علیه وسلم زمزمه تو را نیک می پندارم و نه زمزمه معاذ را. پیام

 زمزمه می کنیم.گویی[ فرمود: ما هم نیز ]شبیه آنچه تو می
گر شب قدر را دریافتی، پس برای خودت، اوالدت، اهل وعیالت، و  -4 ا

 برای تمام مسلمانان دعای خیر وسعادت را بکن:
 بِ 

َ
ِه ص ِإَذا َدَعا َبَدأ َبیِّ ْبِن َکْعٍب َقاَل َکاَن َرُسوُل اللَّ

ُ
ِه ) َعْن أ َنْفِسِه َو َقاَل: َرْحَمُة اللَّ

ُه َقاَل: )ِإْن َسَأْلُتَك َعْن  ی ِمْن َصاِحِبِه اْلَعَجَب َو َلِکنَّ
َ
َعَلْیَنا َوَعَلی ُموَسی َلْو َصَبَر َلَرأ

 2 َشْیٍء َبْعَدَها َفاَل ُتَصاِحْبِنی َقْد َبَلْغَت ِمْن َلُدِنی(
یعنی:" از حضرت ابی بن کعب رض روایت شده است که هرگاه رسول الله 
ص دعا می نمود اوال برای خود دعا می کرد، وآنحضرت ص فرمود: خداوند 

 
 (۱۲۶۴/  ۲) -سنن ابن ماجه  - ۱

 

 (.۵۹/  ۴) -ن -سنن أبى داود - ۲
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گر موسی ع اندک صبر می نمود از  متعال بر ما وحضرت موسی ع رحمت کند، ا
گر بعد از این،  از تو در رفیق اش امور ناشناسی را می دید، مگر موسی ع گفت: ا

بارۀ چیزی پرسیدم )واعتراض نمودم( با من همدهم مشو، چرا کهبه نظرم معذور 
 .خواهی بود)از من جدا شوی(

استغفار،  ،در شب های تاق دهه اخیر رمضان المبارک با دعا ونیایش -5
تضرع و سؤال حوایج وسعادت مندی دارین را طلب نموده واین عمکرد را 

ِبی ُهَر :غنیمت بشمار
َ
ِه )َعْن أ ِإَذا »  -صلی الله علیه وسلم-ْیَرَة َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَّ

ْنَیا َفَیُقوُل َهْل ِمْن  َماِء الدُّ ُه َتَباَرَك َوَتَعاَلی ِإَلی السَّ ْو ُثُلَثاُه َیْنِزُل اللَّ
َ
ْیِل أ َمَضی َشْطُر اللَّ

ی َیْنَفِجَر َساِئٍل؟ ُیْعَطی. َهْل ِمْن َداٍع ُیْسَتَجاُب َلُه؟ َهْل ِمْن ُمْستَ  ْغِفٍر ُیْغَفُر َلُه؟ َحتَّ
ْبُح (  1 الصُّ

یعنی:" از حضرت سعید و ابوهریره رض روایت شده استکه رسول الله ص 
.... به آسمان دنیا نزول می یابد .یقینا الله تبارک وتعالی تا سوم حصۀ شب:فرمود

اعطا مکنم. آیا سؤال کنندۀ است؟ که منبرایش  :) کما یلیق لشأنه ( و می فرماید
آیا دعا کنندۀ ایست که من اجابت ایشان را بپذیرم،آیا مستغفری است؟ آیا توبه 

 کنندۀ است؟ این سلسله الی طلوع صبح صادق ادامه می یابد"
 

  

 
 ۱۷۶/  ۲) -صحیح مسلم  - ۱
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 بیست و هفتم
 پیامبرگرامی خواستن و خواهش

 از دریافت شب قدر اسالم 
فقلت: أَّل تخرج بنا إلی )عن أبي سلمة قال: انطلقت إلی أبي سعید الخدري 

النخل نتحدث، فخرج فقال: قلت: حدثني ما سمعت من النبي صلی الله علیه و 
سلم في لیلة القدر ؟ قال: اعتکف رسول الله صلی الله علیه و سلم عشر األول من 
رمضان، واعتکفنا معه، فأتاه جبریل فقال: إن الذي تطلب أمامك فاعتکف العشر 

فأتاه جبریل فقال: إن الذي تطلب أمامك فقام النبي صلی  فاعتکفنا معه،،األوسط
الله علیه و سلم خطیبا صبیحة عشرین من رمضان فقال: ) من کان اعتکف مع 
النبي صلی الله علیه و سلم فلیرجع، فإني أریت لیلة القدر و إني نسیتها و إنها في 

وکان سقف العشر األواخر، و في وتر، وإني رأیت کأني أسجد في طین وماء( 
المسجد جرید النخل و ما نری في السماء شیئا، فجاءت قزعة فأمطرنا، فصلی بنا 
النبي صلی الله علیه و سلم حتی رأیت أثر الطین والماء. علی جبهة رسول الله 

 1 صلی الله علیه و سلم و أرنبته تصدیق رؤیاه(

خدری از ابو سلمه رضی الله عنه روایت شده که گفت: به سوی ابو سعید 
رضی الله عنه رفتم و گفتم: آیا به سوی نخلستان نمی روی کمی صحبت کنیم؟ 
او خارج شد. راوی می گوید: گفتم در باره آنچه از پیامبر صلی الله علیه وسلم در 

 
 (.۲۸۰/  ۱) -ن -صحیح البخاری - ۱
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اول ه: در دهیگفتابوسعید خدر باره شب قدر شنیده ای برایم سخن بگو. 
یم. جبرئیل نزد ایشان آمد و رمضان اعتکاف نمود و ما هم نیز به اعتکاف نشست

گفت: آنچه را که می جویی ]در روزهای[ پیش رو است. پس پیامبر دهه وسط را 
نیز اعتکاف کرد و ما نیز اعتکاف نمودیم. بار دیگر جبرئیل آمد و گفت: آنچه را 

صبح روز بیستم، بیرون  آنحضرتکه می جویی ]در روزهای[ پیش رو است.
کسی که با پیامبر صلی الله علیه وسلم »ت وفرمود: آمد وبه ایراد سخن پرداخ

مشخص  [در خواببه من ] شب قدراعتکاف کرده است پس به خانه برگردد، 
. و همچنین، در است آخر هآن در شبهاي فرد ده .شد. ولي من آنرا فراموش کردم

سقف مسجد که از خواب دیدم که  میان آب وگل، سجده میکنم.. راوي میگوید: 
 یدر آسمان ندیدیم. اما دیر یهیچ پاره ابرو ما نخل ساخته شده بود هشاخ

 پیامبر صلی الله علیه وسلم، باریدن گرفت. یآمد و باران تند ینگذشت که ابر
و پرده بینی )مبارکش(  یرا بر پیشانو آب ل د، دیدم اثر گکر اقامه را بر ما نماز 

 که تصدیق خواب ایشان بود.  مشاهده نمودم.ایشان 
 ای بندۀ خدا!

در شب های تاق دهه اخیر رمضان، در جستجو و خواهش موافقت و  -1
 اصابت شب قدر بوده و باش:

ی  ِه َصلَّ نَّ َرُسوَل اللَّ
َ
ُه َعْنَها أ ْوا َلْیَلَة )َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللَّ َم َقاَل: َتَحرَّ ُه َعَلْیِه َوَسلَّ اللَّ

َواِخِر ِمْن َرَمَضاَن(
َ
  1اْلَقْدِر ِفي اْلِوْتِر ِمْن اْلَعْشِر اأْل

 
 (۱۵۲/  ۵) -صحیح البخاری ت  - ۱
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یعنی:"از حضرت عایشه صدیقه رض روایت سات که رسول الله ص در دهۀ 
اخیر ماه مبارک رمضان معتکف می نشست و می فرمود: شب قدر را در دهۀ 

 ضان جست و جو کنید"اخیر رم
گر در اول دهه از جستجو و دریافت شب قدر عاجز ماندی، ضعیف و  -2 ا

 تنبل شدی، باز در هفت روز باقیمانده جستجو کن:
َیُقوُل  -رضی الله عنهما  -َقاَل َسِمْعُت اْبَن ُعَمَر  -َوُهَو اْبُن ُحَرْیٍث  -)َعْن ُعْقَبَة 

ِه  َواِخِر »  -وسلمصلی الله علیه -َقاَل َرُسوُل اللَّ
َ
َیْعِنی َلْیَلَة  -اْلَتِمُسوَها ِفی اْلَعْشِر األ

ْبِع اْلَبَواِقی( -اْلَقْدِر  ْو َعَجَز َفاَل ُیْغَلَبنَّ َعَلی السَّ
َ
َحُدُکْم أ

َ
 1 َفِإْن َضُعَف أ

یعنی:" از حضرت عقبه و آن فرزند حریث است و گفته که از حضرت ابن 
الله فرمود: شب قدر را در شب های دهۀ رسول  :عمر رض شنیدم که می گفت

 اخیر رمضان جست و جو کنید."
اهتمام جدی و همه جانبه در دریافت شب قدر کن، زیرا این شب  -3

مبارک و با برکت بوده و نبی مکرم اسالم ص در پی طلب این شب بوده و تو هم 
حتی المقدور بر دریافت این شب حریص بوده ودر قیام شب های دهه اخیر 

ان المبارک بکوش، زیرا این شب، شبی است که عبادت در این شب برابر بر رمض
گر این  عبادت یکهزار شب در غیر آن بوده از فوت این شب برحذر باش، زیرا ا

 شب از شما فوت شود، بدانید که از خیر کثیر محروم می شوید بنابر حدیث:
ه علیه و سلم: ) )عن أنس بن مالك قال: دخل رمضان، فقال رسول الله صلی الل

 
 (.۱۷۰/  ۳) -صحیح مسلم  - ۱
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إن هذا الشهر قد حضرکم، و فیه لیلة خیر من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخیر 
 1 وَّل یحرم خیرها إَّل محروم ( ،کله

یعنی:" ار حضرت انس مالک رض روایت شده است هنگامی که ماه رمضان 
ماه داخل شد، رسول الله ص فرمود: یقینا ماه رمضان بر شما فرا رسید، و در این 

شبی است که بهتر از هزارشب. کسیکه از فیض و برکت این ماه محروم ماند، 
یقینا از تمام خیرها محروم گشت. و از خیر و برکت این ماه کسی محروم نمی 

 ماند، مگر شخصی محروم."
رمضان به کثرت نماز، دعا ونیایش، وانواع طاعات و  27در شب  -4

 بیست وهفتم، شب قدر باشد: عبادات اهتمام کن، زیرا امید است که شب
َها َلِفی َرَمَضاَن  ِذی ََّل ِإَلَه ِإَّلَّ ُهَو ِإنَّ ِه الَّ َبیَّ ْبَن َکْعٍب َیُقوُل: َواللَّ

ُ
َیْحِلُف َما  -)َعْن أ
َمَرَنا ِبَها َرُسوُل ا -َیْسَتْثِنی 

َ
ِتی أ ْیَلُة الَّ یُّ َلْیَلٍة ِهَی. ِهَی اللَّ

َ
ْعَلُم أ

َ
ی أل ِه ِإنِّ ِه َوَواللَّ صلی -للَّ

ْمُس  -الله علیه وسلم ْن َتْطُلَع الشَّ
َ
َماَرُتَها أ

َ
ِبِقَیاِمَها ِهَی َلْیَلُة َصِبیَحِة َسْبٍع َوِعْشِریَن َو أ

 2 ِفی َصِبیَحِة َیْوِمَها َبْیَضاَء ََّل ُشَعاَع َلَها.(
از ابی بن کعب رضی الله عنه روایت شده که گفت: قسم به خدایی که جز او 

ی نیست، آن ]شب قدر[ در رمضان است. ـ ابی بن کعب قسم می هیچ معبود
خورد و استثنا نمی کرد ـ و قسم به خدا که من می دانم کدام شب است. آن شبی 
است که رسول خدا صلی الله علیه وسلم ما را به قیام در آن امر کرد. شبی بود که 

ن همان است فردای آن بیست و هفتمین روز ماه مبارک رمضان بود و عالمت آ
 

 (.۵۲۶/  ۱) -سنن ابن ماجه  - ۱

 (.۱۷۸/  ۲) -صحیح مسلم  - ۲
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 که در آن روز خورشید کامال نورانی طلوع کرد و شعاعی نداشت.
با انجام  (29-27-25-23-21)به شب های تاق دهه اخیر رمضان  -5

َواِخِر ِفي طاعات و عبادات اهتمام خاص داشته باش، 
َ
) َفاْلَتِمُسوَها ِفي اْلَعْشِر اأْل

   1اْلَوْتِر(
 دهۀ اخیر رمضان جست و جو کنید"یعنی:" شب قدر را در شب های تاق 

( اهتمام داشته باش 25-27-29در دهه اخیر رمضان به شب های )  -6
 بنابرحدیث:

َم َقاَل: اْلَتِمُسوَها  ُه َعَلْیِه َوَسلَّ ی اللَّ ِبيَّ َصلَّ نَّ النَّ
َ
ُه َعْنُهَما، أ اٍس َرِضَي اللَّ )َعْن اْبِن َعبَّ

َواِخِر ِمْن َرَمَضا
َ
َن، َلْیَلَة اْلَقْدِر ِفي َتاِسَعٍة َتْبَقی ِفي َساِبَعٍة َتْبَقی ِفي ِفي اْلَعْشِر اأْل
 2َخاِمَسٍة َتْبَقی( 

یعنی:" از حضرت ابن عباس رض الله روایت شده است که رسول الله ص 
فرمود: آن را ) شب قدر( را در دهۀ اخیر ماه رمضان ویا نهم، یا هفتم، یا در پنجم 

 ت و جو کنید."شب های باقی مانده رمضان جس
زیرا می شود که شب قدر در  ،در شب های اخیر ماه رمضان کوشش کن -7

 همین شب ها باشد:
َم َیُقوُل اْلَتِمُسوَها ِفي )  ُه َعَلْیِه َوَسلَّ ی اللَّ ِه َصلَّ ِبي َبْکَرَة َقاَل َسِمْعُت َرُسوَل اللَّ

َ
َعْن أ

 
 (.۱۵۰/  ۵) -البخاری ت صحیح  - ۱
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ْو آِخِر َلْیَلٍة(
َ
ْو ِلَثاَلٍث أ

َ
ْو ِلَخْمٍس أ

َ
ْو ِلَسْبٍع َیْبَقْیَن أ

َ
َواِخِر ِلِتْسٍع َیْبَقْیَن أ

َ
  1اْلَعْشِر اأْل

ایت شده است که از رسول الله ص شنیدم که یعنی:" از حضرت ابوبکره رو 
می فرمود: آن را در نهم، یا هفتم، یا پنجم یا سوم شب های باقی مانده رمضان ویا 

 در آخرین شب جست وجو کنید."
از عالمات و نشانه های شب قدر اینست که طلوع آفتاب صبح همان  -8

ه، نه بسیار گرم روز سفید و بدون شعاع بوده و هوای همان شب معتدل بگونه ی ک
 و نه بسیار سرد می باشد چنانکه:

َماَرَة  :)عن عبادة بن الصامت رض قال
َ
َم: ِإنَّ أ ُه َعَلْیِه َوَسلَّ ی اللَّ ِه َصلَّ َقاَل َرُسوُل اللَّ

َها َصاِفَیٌة َبْلَجٌة، َکَأنَّ ِفیَها َقَمًرا َساِطًعا(  نَّ
َ
 2َلْیَلِة اْلَقْدِر أ

امت رض روایت شدهکه هرآئینه رسول الله یعنی:" از حضرت عباده بن ص
ص در مورد نشانه های شب قدر چنین فرموده است:در آن شب مهتاب تابدار و 

 نوررانی وشب صاف و روشن می باشد."
 
 
 

 

 
 (.۱۱/  ۳۴) -مسند أحمد  - ۱

 

 (۴۲۵/  ۳۷) -مسند أحمد  - ۲
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 بیست و هشتم
 توجیهات پیامبرگرامی اسالم

 در مورد صدقه فطر ماه مبارک رمضان
 

ُه  َم َزَکاَة )َعْن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اللَّ ُه َعَلْیِه َوَسلَّ ی اللَّ ِه َصلَّ َعْنُهَما َقاَل: َفَرَض َرُسوُل اللَّ
ِغیِر  ْنَثی َوالصَّ

ُ
َکِر َواأْل ْو َصاًعا ِمْن َشِعیٍر َعَلی اْلَعْبِد َواْلُحرِّ َوالذَّ

َ
اْلِفْطِر َصاًعا ِمْن َتْمٍر أ

ْن 
َ
َمَر ِبَها أ

َ
اَلةِ َواْلَکِبیِر ِمْن اْلُمْسِلِمیَن، َو أ اِس ِإَلی الصَّ ی َقْبَل ُخُروِج النَّ   1(.ُتَؤدَّ

یعنی:" از حضرت ابن عمر رض روایت شده است که رسول الله ص صدقه 
فطر را برهر مرد و زن، بزرگ و کوچک، برده وحر مسلمان فرض قرار داده 
است. و مقدار آن را یک صاع از خرما ویا یک صاع از جو، تعیین نموده و دستور 

 است که قبل از خروج مردم به عیدگاه پرداخته شود." داده 
 

 ای بندۀ خدا! 
 صدقه فطر را اداء کن، زیرا ادای صدقه فطر در هنگام غروب آفتاب -1

چهار مد نظر به توان مالی مرد) تقریبا سه شب عید واجب بوده، و مقدار آن )
امام  این موضوع به اساس عرف آن کشور است. اما به اساس مذهب کیلو برنج(

 
 (.۵۷۰/  ۳) -صحیح البخاری ت  - ۱
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الفطر نصف صاع من بر أو دقیق أو سویق أو زبیب   اعظم ابوحنیفه رحمه الله
  (أو صاع من تمر أو شعیر

یعنی:" صدقۀ فطر نیم پیمانه از گندم، آرد گندم، کشمش، تلخان، ویا یک 
و محمد ثمانیة أرطال  والصاع عند أبی حنیفة1پیمانه از خرما وجو می شود.

 .غراما( 3800بالعراقی والرطل العراقی مائة و ثالثون درهما و یساوی )
یعنی" صاع نزد امام ابوحنیه و امام محمد رحمهاالله هشت رطل عراقی می 

می  ( گرام3800باشد و یک رطل عراقی یکصد وسی درهم بوده که مساوی به )
 2 می شود. شود که به وزن کابل نیم سیر و سصد گرام

 بایست از برنج خوب داده شود، نه ردی:
وَن{ ا ُتِحبُّ ی ُتْنِفُقوا ِممَّ   3} َلْن َتَناُلوا اْلِبرَّ َحتَّ

یعنی:" به نیکی )کاملی که جویای اند ومورد پسند خدا است( دست نمی 
 یابید، مگر آن را از آنچه دوست دارید ) در راه خدا( ببخشید"

یک صاع از طعام شهر خود، مانند خرما، بر هر فرد واجب است که  -2
گندم، جو، جواری، برنج، ارزن وغیر اینها را برای مستحقین آن بدهد، بدون شرط 

 نوعیت طعام:
ُه  ی اللَّ ِبيِّ َصلَّ ا ُنْعِطیَها ِفي َزَماِن النَّ ُه َعْنُه َقاَل: ُکنَّ ِبي َسِعیٍد اْلُخْدِريِّ َرِضَي اللَّ

َ
)َعْن أ

 
 ۱۹۲ص۱الهدایۀ ج - ۱

 . ۹۰۹ص ۲الفقه االسالمی و أدلته ج - ۲

 [.۹۲]آل عمران: - ۳
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َم  ْو َصاًعا ِمْن َزِبیٍب، َعَلْیِه َوَسلَّ
َ
ْو َصاًعا ِمْن َشِعیٍر أ

َ
ْو َصاًعا ِمْن َتْمٍر أ

َ
 َصاًعا ِمْن َطَعاٍم أ

ْیِن  ا ِمْن َهَذا َیْعِدُل ُمدَّ َری ُمدًّ
ُ
ْمَراُء َقاَل أ ا َجاَء ُمَعاِوَیُة َو َجاَءْت السَّ   1(.َفَلمَّ

زمان و یعنی:" از حضرت ابوسعید خدری رض روایت شده است که ما در 
عهد رسول الله ص یک صاع از طعام، یا یک صاع از خرما، یا جو ویا کشمش 

 .. .صدقۀ فطر می دادیم، وقتی که معاویه آمد گفت
صدقه فطر باید از مسلمان صغیر، مجبون، نفساء، مریض و امثال اینها  -3

گرخانم مال داشت از  گر صغیر مال داشت باید از مال خود شوهکذا ا داده شود، ا
گر از صغیر پدرش و از خانم شوهرش صدقه  ،خودش صدقه فطر را بدهد مال ا

 فطر را داد، جایز است:
َم َزَکاَة  ُه َعَلْیِه َوَسلَّ ی اللَّ ِه َصلَّ ُه َعْنُهَما َقاَل: َفَرَض َرُسوُل اللَّ )َعْن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اللَّ

ْو َصاًعا ِمْن َشِعیٍر عَ 
َ
ِغیِر اْلِفْطِر َصاًعا ِمْن َتْمٍر أ ْنَثی َوالصَّ

ُ
َکِر َواأْل َلی اْلَعْبِد َواْلُحرِّ َوالذَّ

اَلةِ  اِس ِإَلی الصَّ ی َقْبَل ُخُروِج النَّ ْن ُتَؤدَّ
َ
َمَر ِبَها أ

َ
  2(.َواْلَکِبیِر ِمْن اْلُمْسِلِمیَن َو أ

یعنی:" از حضرت ابن عمر رض روایت شده است که رسول الله ص صدقۀ 
، خورد و بزرگ، برده و آزاد مسلمان فرض گردانید، و فطر را بر هر فرد مرد و زن

مقدار آن را یک صاع از خرما، یا یک صاع از جو، تعیین نمود و دستور داد که 
 قبل خروج مردم به عیدگاه پرداخته شود."

 

 
 (.۵۸۱/  ۳) -صحیح البخاری ت  - ۱

 ۵۷۰/  ۳) -صحیح البخاری ت  - ۲
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سنت است که صدقه فطر قبل از برآمدن به نماز عید داده شود، و به این  -4
 قبل از خروج به نماز اداء کن: موضوع اهتمام نموده و صدقه فطر را

ی  ْن ُتَؤدَّ
َ
َمَر ِبَها أ

َ
َمَوأ ُه َعَلْیِه َوَسلَّ ی اللَّ ُه َعْنُهَما انه َقاَل َصلَّ )َعْن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اللَّ

اَلةِ  اِس ِإَلی الصَّ  1 (.َقْبَل ُخُروِج النَّ
یعنی:" از حضرت ابن عمر رض روایت شده که گفت: مسلما رسو الله ص 

 فرموده است: که صدقه فطر را قبل از خروج به عیدگاه پرداخت کنید"
 صدقه فطر قبل از یک روز یا دو روز از ادای نماز عید جایز است: -5

ِذیَن َیْقبَ  ُه َعْنُهَما ُیْعِطیَها الَّ ُلوَنَها َوَکاُنوا ُیْعُطوَن َقْبَل اْلِفْطِر )َوَکاَن اْبُن ُعَمَر َرِضَي اللَّ
ْو َیْوَمْیِن 

َ
 2( .ِبَیْوٍم أ

یعنی:" عبدالله بن عمر رض می گوید: که صدقه فطر را برای کسانی میداد 
که آنرا قبول می کردند، و ایشان آن را یک روز یا دو روز قبل از عید فطر می 

 پرداخت."
کین، محتاجین، اهتم داشته باش، نباید در دادن صدقه فطر به فقراء،  -6 مسا

گر تأخیر صورت گرفت و صدقه بعد  در ادای صدقه فطر تأخیر صورت گیرد و ا
از ادای نماز عید کشیده شد، واین از صدقه فطر محسوب نمی گردد، بلکه از 

در  ،دیگر صدقات به حساب می آید، و بدان ای شخص روزه دار که این صدقه
بیهوده، جنگ و جدال و دشنام است کهدر هنگام روزه صادر  برابر سخنان لغو و

 شده بود:
 

 (.۵۷۰/  ۳) -صحیح البخاری ت  - ۱

 (۵۸۶/  ۳) -صحیح البخاری ت  - ۲
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ِه  اٍس َقاَل َفَرَض َرُسوُل اللَّ َزَکاَة اْلِفْطِر ُطْهَرًة  -صلی الله علیه وسلم-)َعِن اْبِن َعبَّ
الَ  اَها َقْبَل الصَّ دَّ

َ
َفِث َو ُطْعَمًة ِلْلَمَساِکیِن َمْن أ ْغِو َوالرَّ اِئِم ِمَن اللَّ ِة، َفِهَی َزَکاٌة َمْقُبوَلٌة ِللصَّ

َدَقاِت.(  اَلِة َفِهَی َصَدَقٌة ِمَن الصَّ اَها َبْعَد الصَّ دَّ
َ
 1َوَمْن أ

ک کنندۀ سخنان  یعنی:" از بن عباس رض روایت شده استکه زکات فطر پا
کین. کسیکه آنرا قبل از  بیهوده، فحش گفتن روزه دار و طعام است برای مسا

گر بعد از ادای نماز عید پرداخت ازجمله  ادای نماز عید بپردازد، صدقه فطر وا
 صدقات محسوب می گردد"

کین قبل از  -7 در بعضی از احادیث ضعیف آمد که باید صدقه فطر به مسا
ادای نماز عید داده شود تا ایشاندر روز عید از گشت و گذار نزد مردم بی نیاز 

" -من وجه آخر-عدی؟ " والبن  :شوند یقینا الحافظ در بلوغ المرام گفته است
 والدارقطنی بإسناد ضعیف:

 2( .) أغنوهم عن الطواف في هذا الیوم
 یعنی:" در این روز ایشان را از گشت و گذار در نزد مردم مستغنی سازید"

 
 
 

 

 
 (.۲۵/  ۲) -ن -سنن أبى داود - ۱

 (.۱۵۰/  ۲) -روایۀ محمد بن الحسن  -الموطأ  - ۲

 



  رهنمودهای نبوی برای سی روز رمضان     

144 
 

 بیست و نهم
 پیامبر بعضی اعمال

 در روز عید گرامی اسالم 
 

ِه َرِضَي  َم ِإَذا )َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَّ ُه َعَلْیِه َوَسلَّ ی اللَّ ِبيُّ َصلَّ ُه َعْنُهَما َقاَل َکاَن النَّ اللَّ
ِریَق(  1 َکاَن َیْوُم ِعیٍد َخاَلَف الطَّ

یعنی:" از حضرت جابر بن عبدالله رض روایت شده که رسول الله ص در روز 
 عید از یک راه به عیدگاه میرفت و در برگشت از راه دیگری می آمد"

 ۀ خدا!ای بند
وقتی که به نماز عید از یک راه رفتی، در برگشت از راه دیگر برگرد، به  -1

 .تأسی از رسول الله صلی
سنت است که بخاطر ادای نماز عید پای پیاده بروی، در صورت مساعد  -2

من السنة أن تخرج إلی العید ماشیا وأن تأکل  :)عن علیبن أبي طالب قال :بودن راه
 2شیئا قبل أن تخرج( 

یعنی:" از حضرت علی رض روایت شده است که در روز عید سنت آن است 
 .که انسان پیاده برود و قبل از رفتن چیزی بخوری

 

 
 (.۴۰۰/  ۲) -صحیح البخاری ت  - ۱

 (۴۱۰/  ۲) -سنن الترمذی  - ۲
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گر عید فطر بود تکبیرات را به کثرت از شب عید آغاز کرده و با آواز  -3 ا
َه َعَلی َما َهَداُکْم {بلند بگو: ُروا اللَّ  1} َوِلُتَکبِّ
 را هدایت کرده بزرگ بدارید. خدا را بر اینکه شما یعنی:

 قبل از خروج به نماز عید چندانه خرما را نوش جان کن: -4
َم ََّل َیْغُدو َیْوَم اْلِفْطِر  ُه َعَلْیِه َوَسلَّ ی اللَّ ِه َصلَّ َنِس ْبِن َماِلٍك َقاَل: َکاَن َرُسوُل اللَّ

َ
)َعْن أ

ُکُلُهنَّ ِوْتًرا( ُکَل َتَمَراٍت َو َیْأ ی َیْأ   2َحتَّ
رسول الله  :یعنی:" از حضرت انس بن مالک رض روایت شده است که گفت

ص روز عید فطر تا چند دانه خرما نوش جان نمی کرد به عیدگاه تشریف فرما 
 نمی شد، و در روایتی آمده اتس که در خوردن آنها، عدد تاق را رعایت می نمود"

نیاز ساختن فقراء قبل از خروج به نماز عید، صدقه فطر را بخاطر بی  -5
 بده.

وقتی که بخاطر ادای نماز عید بیرون می شوید، باید لباس های خوب  -6
 پوشیده و خود را به اصطالح شیک سازی:

وجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه حلة من استبرق  :)عن سالم عن أبیه قال
ابتع  بالسوق فأخذها فأتی بها رسول الله صلی الله علیه و سلم فقال یا رسول الله

 3 هذه فتجمل بها للعید والوفد(
 

 [.۱۸۵]البقرة: - ۱

 (.۳۶۷/  ۲) -صحیح البخاری ت  - ۲

 

رأیت النبی ص و علیه بردان أخضران( رواه  "(. وحدیث ابی رمثۀ قال: ۱۸۱/  ۳) -سنن النسائی  - ۳

 النسائی.
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از سالم از پدرش روایت شده که گفت: عمر بن خطاب رضی الله عنه جامه 
سبز ابریشمی در بازار یافت و آن را گرفته و نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم آورد 
و گفت: ای رسول خدا  این را بخرید و روز عید و حضور وفدها بپوشید )تا زیبا 

 وید(. معلوم ش
ونیز حدیث ابو رمثة که گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم را در حالی دیدم که 

 دو پارچه سبز رنگ به تن داشت. 
در روز عید، بازی و ساعت تیری دختران صغیره با موسقی مباح و جایز  -7

ُبو َبْکٍر َوِعْنِدي َج است:
َ
ُه َعْنَها َقاَلْت: َدَخَل أ َیَتاِن ِمْن َجَواِري )َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللَّ اِر

ْنَصاُر َیْوَم ُبَعاَث َقاَلْت 
َ
َیاِن ِبَما َتَقاَوَلْت اأْل ْنَصاِر ُتَغنِّ

َ
ُبو َبْکٍر  :اأْل

َ
َیَتْیِن َفَقاَل أ َوَلْیَسَتا ِبُمَغنِّ

َم َو َذِلَك ِفي َیْوِم ِعیٍد َفَقاَل  ُه َعَلْیِه َوَسلَّ ی اللَّ ِه َصلَّ ْیَطاِن ِفي َبْیِت َرُسوِل اللَّ َمَزاِمیُر الشَّ
َ
أ

َبا َبْکٍر ِإنَّ ِلُکلِّ قَ 
َ
َم َیا أ ُه َعَلْیِه َوَسلَّ ی اللَّ ِه َصلَّ  1ْوٍم ِعیًدا َوَهَذا ِعیُدَنا( َرُسوُل اللَّ

ابوبکر صدیق وارد گوید: )روز عید( عنها؛ مي اللهالمومنین عایشه رضي ام
مشغول خواندن سرود کوچک از دختران انصاردو دختر خانه شد و نزد من 
. عائشه می گوید: آن دختران سرودخوان نبودند.ابوبکر جنگ بعاث، بودند

خانه پیامبر؟! رسول الله رو به ابوبکر کرد و فرمود: صداي شیطان درآیا فرمود: 
 «.ای ابوبکر هر قومی عیدی دارد و این عید ما است»

 دایره زدن دختران صغیره در روز عید جایز است: -8
اِم مِ  یَّ

َ
َیَتاِن ِفي أ ُه َعْنُه َدَخَل َعَلْیَها َوِعْنَدَها َجاِر َبا َبْکٍر َرِضَي اللَّ

َ
نَّ أ

َ
َنی )َعْن َعاِئَشَة أ

 
 (.۳۶۶/  ۲) -صحیح البخاری ت  - ۱
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ُبو َبْکٍر 
َ
َم ُمَتَغش  ِبَثْوِبِه َفاْنَتَهَرُهَما أ ُه َعَلْیِه َوَسلَّ ی اللَّ ِبيُّ َصلَّ َفاِن َوَتْضِرَباِن َوالنَّ ُتَدفِّ

اُم ِع  یَّ
َ
َها أ َبا َبْکٍر َفِإنَّ

َ
َم َعْن َوْجِهِه َفَقاَل َدْعُهَما َیا أ ُه َعَلْیِه َوَسلَّ ی اللَّ ِبيُّ َصلَّ  یدٍ َفَکَشَف النَّ

اُم ِمًنی( یَّ
َ
اُم أ یَّ

َ
 1 َوِتْلَك اأْل

یعنی:" از حضرت عایشه صدیقه رض روایت است که در روز های منی، 
حضرت ابوبکر الصدیق رض در حالی وارد منزل ما شد که دوتا دخترکان خورد 
سال دایره می زدنند، و نبی مکرم اسالمص روی مبارک خود را با لباسی پیجانده 

ابوبکر الصدیق رض آن دو را مانع شد، حضرت رسول الله ص بود، پس حضرت 
روی مبارک خود را باز نموده و فرمود: بگذارشان، زیرا ین روزهای عید اس و 

 روز های منی است.
از اسراف در روز عید از نگاه لباس و یا طعام و غیره جدا خوداری کن،  -9

یری و از ضیاع وقت همچنان از امور حرام مانند استماع موسقی حرام و ساعت ت
 در امور باطل و از تأخیر نماز جماعت در مسجد جدا خود داری کن.

بدان که مر مسلمین را صرف دو عید بوده و از احداث عید های دیگر  -10
خود داری نموده و از بدعت و بدعات مانند ) عید میالد( و ) عید مادر( و 

 غیرجدا خوددار کرده و از خدا بترسید:
ْحَدَث )َعْن َعاِئَش 

َ
َم: َمْن أ ُه َعَلْیِه َوَسلَّ ی اللَّ ِه َصلَّ ُه َعْنَها َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل اللَّ َة َرِضَي اللَّ

) ْمِرَنا َهَذا َما َلْیَس ِفیِه َفُهَو َردٌّ
َ
 2 ِفي أ

 
 (.۴۰۱/  ۲) -صحیح البخاری ت  - ۱

 (۳۶/  ۷) -صحیح البخاری ت  - ۲
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 :یعنی:" از حضرت عایشه صدیقه رض روایت است که رسول الله ص فرمود
گر کسی در دین ما چیز نوی را ایجاد  کند که از دین نباشد، پس آن چیز مردود ا

 است. 
 

کی ندارد مانند این که بگوی  -11  ) تقبل الله منا و منک(.عید مبارکی با
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 سی ام 
 پیامبرگرامی نماز

 در عید اسالم 
 

ِه َقاَل  ِه  :)َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَّ اَلَة  -صلی الله علیه وسلم-َشِهْدُت َمَع َرُسوِل اللَّ الصَّ
ًئا َعَلی ِبالَ  َذاٍن َوََّل ِإَقاَمٍة ُثمَّ َقاَم ُمَتَوکِّ

َ
اَلِة َقْبَل اْلُخْطَبِة ِبَغْیِر أ  ِبالصَّ

َ
 1ٍل( َیْوَم اْلِعیِد، َفَبَدأ

ل یعنی:" از حضرت جابر بن عبدالله رض روایت شده است که همراه رسو
الله ص جهت ادای نمازعید حاضرشدم، ایشان علیه أفضل الصالة والسالم نماز 

 عید را قبل از ایراد خطبه، بدون آذان و اقامه اداء نمودند."
 ای بندۀ خدا! 

بخاطر ادای نماز عید حریص بوده و آن را تأخیر مکن، زیرا که آن  -1
یقینا نبی مکرم اسالم واجب بودهوبایست همراه مسلمانان در جماع اداء کنی و 

 ص و صحابه رضوان الله علهیم آن را اداء نموده.
 
گر در خروج زنان فتنه و فساد ایجاد نمی شد، آنان را نیز برای ادای  -2 ا

گر چه   حایضه و نفاسهنماز بیرون کنید. ای زنان مسلمان! جهت ادای نماز عید ا
ان نیز برآیند، هم باشید، بیرون شوید ) مذهب احناف مدنظر( و دختران جو 

 بخاطر حاضرشدن به امور خیر و دعوت مسلمانان:
 

 (.۱۹/  ۳) -صحیح مسلم  - ۱



  رهنمودهای نبوی برای سی روز رمضان     

150 
 

ِه  َمَرَنا َرُسوُل اللَّ
َ
َة َقاَلْت أ مِّ َعِطیَّ

ُ
ْن ُنْخِرَجُهنَّ ِفی  -صلی الله علیه وسلم-)َعْن أ

َ
أ

ُض َفَیْعَتزِ  ا اْلُحیَّ َض َوَذَواِت اْلُخُدوِر َفَأمَّ ْضَحی اْلَعَواِتَق َواْلُحیَّ
َ
اَلَة اْلِفْطِر َواأل ْلَن الصَّ

ِه ِإْحَداَنا ََّل َیُکوُن َلَها ِجْلَباٌب َقاَل  َوَیْشَهْدَن اْلَخْیَر َوَدْعَوَة اْلُمْسِلِمیَن. ُقْلُت َیا َرُسوَل اللَّ
ْخُتَها ِمْن ِجْلَباِبَها » 

ُ
 1«.( ِلُتْلِبْسَها أ

یعنی:" از حضرت ام عطیه رض روایت شده است که پیامبر گرامی اسالم ص 
ما دستور داده است که دوشیزگان، زنان قاعده و زبان پرده نشین را برای به 

)شرکت( در نماز های عید فطر و عید قربان )با خود( بیرون ببریم. البته زنان 
قاعده )هنگام( نماز کناره بروند، ولی در خیر و دعا های مسلمانان شرکت کنند. 

که آن را بپوشد و  -ی ندارد، من گفتم: ای رسول خدا ص گاه یک تن از ما جلباب
آنجناب ص فرمود:  -یا حجاب کرده و به نماز جای بیاید، پس چه کار کند؟

 خواهرش با جلباب خود او را بپوشاند."
ای خواهر مسلمان! زنان را جهت ادای نماز عید تشویق و ترغیب کن،  -3

ب وخواهر محتاج خود را با حجاب و جلباب همکاری کن، در صورتی که آن حجا
بخاطر اینکه این کار همکاری در  ،نداشته باشد و نزد تو دو سوب حجاب باشد

 .2..{ المائدة: .تعاون ) وتعاونوا
) ُقْلُت َیا وهکذا بنابر حدیث نبوی که از حضرت ام عطیه روایت شده است: 

ْخُتَه 
ُ
ِه ِإْحَداَنا ََّل َیُکوُن َلَها ِجْلَباٌب َقاَل:ِلُتْلِبْسَها أ   2ا ِمْن ِجْلَباِبَها (َرُسوَل اللَّ

 
 (۲۰/  ۳) -صحیح مسلم  - ۱

 

 (۲۰/  ۳) -صحیح مسلم  - ۲
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یعنی:" گفتم: ای پیامبر خدا ص یکی از ما که حجاب نداشته باشد، 
 پیامبرگرامی اسالم ص فرمود: خواهرش با جلبابش او را بپوشاند."

و  ،-امام و پیشنماز! -ای کسیکه برای مردم نماز عید را امامت می کنی -4
بعد از ادای نماز خطبه ایراد می کنی، باید طبق سنت نبوی عمل نموده و در 

 :رعایت امور ذیل جدی باشی
اداء کن  ) ق و اقتربت الساعة(الف: نماز عید را با قرأئت سوره های  -

خرج عمر یوم عید فسأل أبا  :) عن عبید الله بن عبد الله قالبنابر حدیث شریف: 
ان النبي صلی الله علیه و سلم یقرأ في هذا الیوم فقال ب واقد اللیثي بأي شيء ک

 1 ق و اقتربت(

یعنی:" از حضرت عبیدالله بن عبدالله رض روایت شده است که سیدنا عمر 
بن الخطاب از ابو واقد لیثی پرسید: رسول الله ص در این روز ها ) در نماز عید 

} ق ایشان سوره های  :تفطر و عید قربان( کدام سوره های را می خواند؟ او گف
 را می خواند." } اقترب الساعة و انشق القمر {و  والقرآن المجید {

در رکعت اول هفت بار تکبیر بگو و در رکعت دوم پنج بار بخاطر  :ب -
ِه ْبِن حدیث: ْکِبیُر ِفی اْلِفْطِر  )َعْن َعْبِد اللَّ ِه ص: التَّ َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص َقاَل: َقاَل َنِبیُّ اللَّ

وَلی َو َخْمٌس ِفی اآلِخَرِة َواْلِقَراَءُة َبْعَدُهَما ِکْلَتْیِهَما
ُ
 2(  َسْبٌع ِفی األ

یعنی:"از حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رض روایت شده است که رسول 
الله فرمود: در رکعت اول نماز عید فطر، اول پیش از قرائت هفت تکبیر و در 

 
 (.۵۴۶/  ۱) -سنن النسائی الکبرى  - ۱

 (۴۴۶/  ۱) -ن -سنن أبى داود - ۲
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 رکعت دوم قبل از قرائت پنج تکیر و قرائت بعد از رکعت دوم خوانده می شود."
 :را بنابر حدیث شریف بخوان } بسیح و الغاشة{ج: سوره های  -

ِه  ْعَماِن ْبِن َبِشیٍر َقاَل: َکاَن َرُسوُل اللَّ  ِفی  -صلی الله علیه وسلم-)َعِن النُّ
ُ
َیْقَرأ

َتاَك َحِدیُث اْلَغاِشَیِة{ َقاَل 
َ
ْعَلی{ َو }َهْل أ

َ
َك األ ِح اْسَم َربِّ اْلِعیَدْیِن َوِفی اْلُجُمَعِة ِب }َسبِّ

اَلَتْیِن.(َوِإَذا اْجَتَمَع اْلِعیُد َواْلُجُمَعُة ِفی یَ  ْیًضا ِفی الصَّ
َ
 ِبِهَما أ

ُ
یعنی:" از 1 ْوٍم َواِحٍد َیْقَرأ

حضرت نعمان بن بیشر رض روایت شده است که رسول الله ص در نماز های 
َتاَك َحِدیُث اْلَغاِشَیِة{ عید و جمعه ب 

َ
ْعَلی{ َو }َهْل أ

َ
َك األ ِح اْسَم َربِّ را می }َسبِّ

گر گاهی عید و جمعه با هم مصادف می شدند، باز هم همین دو سوره را خواند و ا
 می خواند"

در خطبه عید باید به مردم احکام و مسایل مربوطه مانند: سنن،   -5
 واجبات، حرام ارایه نموده و ایشان را به ادای صدقه فطر تشویق و ترغیب کن:

ُه َعْنُه َخَرَج َرُسوُل اللَّ  ِبي َسِعیٍد اْلُخْدِريِّ َرِضَي اللَّ
َ
َم ) َعْن أ ُه َعَلْیِه َوَسلَّ ی اللَّ ِه َصلَّ

َدَقِة، َفَقاَل:  َمَرُهْم ِبالصَّ
َ
اَس َو أ ی، ُثمَّ اْنَصَرَف َفَوَعَظ النَّ ْو ِفْطٍر ِإَلی اْلُمَصلَّ

َ
ْضًحی أ

َ
ِفي أ

ُقوا( اُس َتَصدَّ َها النَّ یُّ
َ
 ) تصدقواتصدقوا تصدقوا(:وعند مسلم2 أ

ست که رسول کریم ص در روز یعنی:" از ابو سعید خدری رض روایت شده ا
عید قربان و یا عید فطر بطرف عیدگاه جهت ادای نماز عید بیرون برآمدهو بعد 
از ادای نماز مردم را موعظه فرمود و ایشان به دادن صدقه امر فرمود، و فرمود ای 

 مردم صدقه دهید، صدقه دهید، صدقه دهید. "
 

 ۱۵/  ۳) -صحیح مسلم  - ۱

 (۵۰۶/  ۳) -صحیح البخاری ت  -۲
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ن را به ادای صدقه ای خطیب برای زنان نیز وعظ و نصیحت کرده و آنا -6
 فطر ترغیب کن، و حدیث پیامبرگرامی اسالم ص را برایشان یاد آور شو:

ْضَحی 
َ
َم ِفي أ ُه َعَلْیِه َوَسلَّ ی اللَّ ِه َصلَّ ِبي َسِعیٍد اْلُخْدِريِّ َقاَل: َخَرَج َرُسوُل اللَّ

َ
)َعْن أ

َساِء  ی، َفَمرَّ َعَلی النِّ ْو ِفْطٍر ِإَلی اْلُمَصلَّ
َ
ِریُتُکنَّ أ

ُ
ي أ ْقَن، َفِإنِّ َساِء َتَصدَّ َفَقاَل: َیا َمْعَشَر النِّ

ْعَن َوَتْکُفْرَن اْلَعِشیَر َما  ِه، َقاَل: ُتْکِثْرَن اللَّ اِر، َفُقْلَن: َو ِبَم َیا َرُسوَل اللَّ ْهِل النَّ
َ
ْکَثَر أ

َ
أ

ُجِل  ْذَهَب ِلُلبِّ الرَّ
َ
ْیُت ِمْن َناِقَصاِت َعْقٍل َوِدیٍن أ

َ
، ُقْلَن: َو َما َرأ اْلَحاِزِم ِمْن ِإْحَداُکنَّ

ِة ِمْثَل ِنْصِف َشَهاَدِة 
َ
َلْیَس َشَهاَدُة اْلَمْرأ

َ
ِه ؟ َقاَل: أ ُنْقَصاُن ِدیِنَنا َوَعْقِلَنا َیا َرُسوَل اللَّ

َلْیَس ِإَذا َحاَضْت َلْم تُ 
َ
ُجِل، ُقْلَن: َبَلی، َقاَل: َفَذِلِك ِمْن ُنْقَصاِن َعْقِلَها أ َصلِّ َوَلْم َتُصْم الرَّ

  1ُقْلَن: َبَلی َقاَل: َفَذِلِك ِمْن ُنْقَصاِن ِدیِنَها(
یعنی:" از حضرت ابو سعید خدری رض روایت شده است که رسول الله ص 
روز عید قربان یا عید رمضان به طرف عیدگاه بیرون شده و گذرش به جماعتی از 

کثر اهل دوزخ زنان شده و فرمود: ای گروه زنان! صدقه دهید، زیر  ا من شما را ا
کثریت اهل دوزخ هستیم؟  ،گفتند: بخاطر چه ای پیامبر اسالم .دیدم ما ا

زیرا شما لعنت را زیاد می گویید و به شوهرتان نا سپاسی و  :آنحضرت ص فرمود
 بی احترامی می کنید.

من هیچ ناقص عقل و دین را ندیدم که از شما کرده به صاحب عقل غالب تر 
ان گفتند: نقصان عقل و دین ما چیست یا رسول الله؟ آنحضرت ص باشد. زن

فرمود: آیا شهادت زن، نصف شهادت مرد نیست؟ گفتند: آری است. آنحضرت 
 

 (.۳۱۴/  ۱) -صحیح البخاری ت  - ۱
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ص فرمود: این نقصان عقل آنهاست. آیا ندیداید هنگام حیض نه نماز می گزارید 
ایشان  و نه هم روزه می گیرید؟ گفتند: بلی چنین است. فرمود: این نقصان دین

 است." 
 زنان را با طلب مغ •
 1 ) واکثرن من اَّلستغفار(فرت واستغفار امر کن •

 یعنی:" ای زنان بسیار استغفار بگویید"             
) َفَأَمَر زنان را به تقوی، طاعات و عبادات الهی تشویق و ترغیب کن  •

ِه َوَحثَّ َعَلی َطاَعِتِه َو َوَعَظ  َرُهْم(ِبَتْقَوی اللَّ اَس َوَذکَّ  2 النَّ

یعنی:" پس امر به تقوی وخدا ترسی نموده توأم با تشویق بر طاعات و عبادات 
 ومردم را پند ونصیحت داده ویاد دهانی نمود"

گر عید روز جمع آمد،و کسانیکه نماز عید را ادای نمودند، نماز جمعه  -7 ا
 از ایشان ساقط می گردد.

 تمت
 ترجمة هذه الرسالة

 1397ه فی ثالثین المیزان بحمد الل
 
 
 

 
 رواه ابن ماجه. - ۱

 (.۱۹/  ۳) -مسلم  صحیح - ۲


