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 مقدمه

إنَّ احلمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا ومن سيئات 

وحده أعاملنا من هيده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إالَّ اهللا 

آله وأصحابه ومن  اهللا عليه وعىل ال رشيك له وأشهد أنَّ حممداً عبده ورسوله صىل

 .يوم الدين هم بإحسان إىلتبع

 أما بعد:
یادآوری اصلی از  به سبب گسترش بدعت و نوآوری در دین، به تذکر و

که باید در عبادت به صورت  پردازیم می اصول عبادت و شرطی از شروط آن
 نه در پی اھواء و آراء وو بود  ج لب روش و سنت پیامبرکلی در پی ط

گذاری در دین، جایز ناھمگون و مخالف سنت، زیرا بدعتمذاھب متفاوت و 
 .نیست و ھر بدعتی گمراھی و سرانجام ھر گمراھی، آتش است

  فرموده: ج در لزوم تبعّیت از پیامبر أخداوند

ِينَ  فَۡلَيۡحَذرِ ... ﴿ ۡمرِهِۦٓ  َ�نۡ  ُ�َالُِفونَ  ٱ�َّ
َ
ن أ

َ
وۡ  فِۡتَنةٌ  تُِصيَبُهمۡ  أ

َ
 يُِصيَبُهمۡ  أ

ِ�مٌ  َعَذاٌب 
َ
 .]٦٣ :النور[ ﴾٦٣ أ

 ۀکه فتن کنند؛ باید بترسند از این  می که با فرمان او مخالفت پس کسانی«
 .»را فرا گیرد ایشان

در سی و سه  ٬قرآن تأمل کردم فرموده است: در /امام احمد بن حنبل
 را یافتم، سپس شروع به تالوت این آیه ج موضع، اطاعت از رسول خدا

ِينَ ٱفَۡلَيۡحَذرِ ﴿ کرد: می َّ�  ِ ۡمرِه
َ
ن تُِصيَبُهۡم فِۡتَنةٌ  ۦٓ ُ�َالُِفوَن َ�ۡن أ

َ
 .]۶۳[النور: ﴾٦٣أ
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داد فتنه  می گفت: فتنه چیست؟ و جواب  می کرد و می آن را بارھا تالوت
را نپذیرد در قلبش ج  که برخی از سخنان پیامبر زیرا ھنگامی ؛یعنی شرک

که سبب انحراف قلبش از راه حق و سرانجام  شود  می انحرافی واقع
 .گردد می ھالکتش

را رھا ساخته و به نظر و  ج و نیز به ایشان گفته شد: قومی حدیث پیامبر
که  از قومی امزدهآراء سفیان گرایش دارند. امام فرمود: متعجب و شگفت

دانند، آن را رھا ساخته  می را شنیده و اسناد و صحت آنرا  ج حدیث پیامبر
فرموده است:  أخداوند !آورند  می و به نظر سفیان و دیگران روی

ِينَ  فَۡلَيۡحَذرِ ﴿ ۡمرِهِۦٓ  َ�نۡ  ُ�َالُِفونَ  ٱ�َّ
َ
ن أ

َ
 آیا .]٦٣ :النور[ ﴾٦٣ فِۡتَنةٌ  تُِصيَبُهمۡ  أ

 َوٱلۡفِۡتَنةُ ﴿ فرموده است: ألخداوند !چیست؟ فتنه یعنی کفردانی فتنه   می
 ُ�َ�ۡ

َ
مؤمنان) از  ۀنه (شرک و شکنجو فت« .]٢١٧: البقرة[ ﴾٢١٧ٱلَۡقۡتِل�  ِمنَ  أ

 .»تر است بزرگ کشتن
شان بر آنان چیره شده است  را رھا ساخته و ھوا و ھوس ج حدیث پیامبر

 ١کشاند؟! می ی و نظـریه پردازیأو آنـان را به سـوی ر
 نیز خداوند فرموده است: و

َ  ُ�ِبُّونَ  ُكنُتمۡ  إِن قُۡل ﴿ ُ  ُ�ۡبِۡبُ�مُ  فَٱتَّبُِعوِ�  ٱ�َّ  ُذنُو�َُ�ۡمۚ  لَُ�مۡ  َوَ�ۡغفِرۡ  ٱ�َّ
 ُ  .]٣١: عمران لآ[ ﴾٣١ رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  َوٱ�َّ

را  من پیروی کنید، تا الله شما دارید، پس از  می بگو: اگر الله را دوست«
 .»مھربان است ۀتان بیامرزد، و الله آمرزند تان را برای دوست بدارد، و گناھان

                                                 
 56بن تيمية: االصارم املسلول/  -١



 ٣    مقدمه

 ج ھای صداقت و راستی محبت، پیروی از پیامبرپس از جمله نشانه
 .پیروی از ایشان است ۀبه انداز است و محبت ایشان

 ع�خذوا « اند:ثابت است که فرموده ج در حدیث نیز از پیامبر
  .١»مك�مناس
 .»تان را فرا گیرید از من راه و روش عبادت کردن«

 .٢»ص�أ يتمو�أما ركصلوا «و فرموده: 
 .»خوانم می بینید نماز  می نماز بخوانید آنگونه که مرا«

 .»من أحدث يف أمرنا ما ليس فيه فهو ردٌّ «و فرموده: 
کس در امر دین، عمل جدیدی بیاورد که در دین نیسـت، آن عمـل  ھر«
 .»مقبول استغیر 

 .٣»من صنع أمراً ىلع غ� أمرنا فهو رد: «فرموده و
کس عملی انجام دھد که مطابق دستور ما نباشد آن عمل باطل  ھر«
 .»است

چه در  کنیم که تمامی آن می تالش أاین، به اذن و یاری خداوند بر بنا
این ماه ثابت و مقرر است، با  ۀاحکام مربوط به رمضان و روز مورد مسائل و

 و ترجیح آن، بیان کنیم. ج تحقیق و بررسی در سنت پیامبر
* * * 

                                                 
 .۷۸۸۴صحیح الجامع:  -١
 .۸۹۳صحیح الجامع:  -٢
 .۶۳۶۹صحیح الجامع:  -٣





 
 
 

   قبل از حلول ماه رمضان
ه آن، اعمال بندگان بقبل از ماه رمضان، ماه شعبان قرار دارد که در 

رود، و به عنوان آمادگی شخص برای استقبال از ماه  می سوی آسمان باال
گونه که در حدیث صحیح،  رمضان، زیاد روزه گرفتن مقرر شده است، آن

 اند:فرموده ج پیامبر

شعبان ب� رجب ورمضان، يغفل انلاس عنه، تُرفع فيه أعمال العباد، «
 .١»إال وأنا صائمفأحب أن ال يُرفع عم� 

شعبان بین رجب و رمضان (بعد از رجب و قبل از رمضان) است، مردم «
اند، در آن اعمال بندگان باال ند و آن را به فراموشی سپردها از آن در غفلت

که روزه ھستم باال برده  که عملم تنھا در حالی پس دوست دارم شود  می برده
 .»شود

 ه فرمود:روایت است ک لشهو در صحیحین از أم المؤمنین عائ

 ».يف شهٍر أ�رث صياماً منه يف شعبان ج اهللا رسولما رأيت «
 .»که بیشتر از ماه شعبان روزه باشد را ندیدم ج در ھیچ ماھی پیامبر«

 ۀبه رمضان جایز نیست بنا به فرموداما پیوند و وصل کردن شعبان 
 :ج پیامبر

 .»رجًال يصوم صوماً فليصمهال تقدموا رمضان بصوم يوٍم وال يوم� إال «
روزی یا دو روز قبل از رمضان روزه نگیرید و با روزه گرفتن به قصد «

که عادتًا در آن روزھا روزه  روید (به جز شخصیاحتیاط به استقبال رمضان ن
 .»بوده باشد)

                                                 
 .۱۸۹۸أخرجه النسائی وغیره، السلسلة الصحیحة:  -١
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مثال دوشنبه یا پنجشنبه یا طبق عادت پنجشنبه و جمعه روزه بوده باشد 
 تواند روزه بگیرد. می باشد که برای او اشکالی ندارد وو رمضان در شنبه 

با من صام يوم اذلي �شك فيه فقد عىص أ« :ج پیامبر ۀو ھمچنین فرمود
 .١»مسالقا

 )که معلوم نیست شعبان است یا رمضان روزی(یوم الشک که  کسی«
 ».روزه باشد از فرمان رسول خدا سرپیچی کرده است

* * * 

 اثبات ماه رمضان

  ؟شود  می رمضان چگونه ثابتماه 
که ھالل در  و در صورتی شود  می یت ھالل این ماه ثابتماه رمضان با رؤ

گردد، بنا به  می بیست و نھم شعبان رؤیت نشد، سی روز شعبان کامل
 :ج پیامبر ۀفرمود

علي�م فأ�ملوا عدة شعبان صوموا لرؤ�ته وأفطروا لرؤ�ته، فإن ُ�مَّ «
 .٢»ثالث�

داری  با رؤیت ھالل ماه روزه بگیرید و با رؤیت آن از روزه گرفتن خود«
) از شما پوشیده ماند، سی روز شعبان را ...کنید و اگر ماه (به سبب ابر یا 

 ».تکمیل کنید

                                                 
 .۵۵۳صحیح سنن الترمذی: -١
 .متفق علیه -٢
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غ� علي�م «
ُ
ال تصوموا حىت تروا اهلالَل، وال تفطروا حىت تروه، فإن أ

 .١»ا هلفاقدرو
 کنید و افطار نکنید تا ھالل را می روزه نگیرید تا ھالل ماه را مشاھده«

ماه را  ۀصورت پوشیده ماندن ھالل و عدم رؤیت، شما انداز بینید و در می
 .»سی روز بگیرید (و سی روز را تکمیل کنید)

* * * 

 کند؟ می رمضان را اثبات ماهچه کسی حلول 
 ماه رمضان با رؤیت ھالل از جانب شخصی مسلمان و عادل اثبات

 که در حدیث آمده است: ، چنانشود  می

 ج بأنه رأى اهلالل فأمرَ  جانليب جاء رجل أعرايب من ابلادية فأخرب «
 .»بالًال أن يؤذِّن بالصيام

خبر دادکه ھالل ماه رمضان را  ج نشین آمد و به پیامبر شخصی بادیه«
 .»دیده است، پیامبر به بالل دستور داد که مردم را به روزه گرفتن فراخواند

 مردم برای دیدن ھالل به آسمان«فرموده است:  لعمرو ابن
روزه  ج ام، پیامبرکه ھالل را دیده خبر دادم ج نگریستند، من به پیامبر می

 .٢»گرفت و به مردم نیز دستور داد که روزه بگیرند
با این رؤیت و گواھی از مسلمان عادل (با وجود اختالف شھرھا و 

و  شود  می اند، روزه ثابتکه از آن مطلع شده ھا) بر تمام افراد وجوامع دولت
ھا که توانایی و به سبب فراوانی رسانه أخداوند ۀدرحال حاضر به شکران

خبار در سراسر جھان را طی چند ثانیه دارند، این امر سھل و ممکن پخش ا

                                                 
 .متفق علیه -١
 .۲۰۵۲صحیح سنن أبی داود:  -٢
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ھای معاصر عذری ندارند که ھر دولتی بر اساس  شده است و در نتیجه دولت
رؤیت خود روزه بگیرد، این، تفرقه افکنی در دین و برخالف سنت ثابت 

باشد. متأسفانه در اکثر اوقات در تعیین چنین احکام و  می ج رسول خدا
رھبران  ۀخواستگیرد پیروی اھواء و  می چه مورد توجه قرار اوقات شرعی، آن

که  به طوری باشد، می ھای اسالمی ھا و حکام طاغوت در سرزمین حکومت
اختالفات سیاسی، حکمرانان را به اختالف در تعیین شروع و انتھای رمضان 

دچار اختالف و تفرقه شان نیز  ھای کند تا با این کار، ملت  می و روز عید وادار
که اینان دارای حق اطاعت نیستند، و امت  در حالیتوزی گردند، و کینه

اسالمی نیز نباید در مخالفت با سنت و راه صحیح شرعی (که ماه رمضان با 
نافرمانی از ) از آنان پیروی کنند، زیرا در معصیت و شود  می آن ثابت

 .ستای روا نی، اطاعت از ھیچ آفریدهأ خداوند
تان به شما بگویند: نماز عصر بعد  ای مردم! اگر حکام طاغوت در سرزمین

کنید؟! اگر  می ، آیا شما از آنان اطاعتشود  می از غروب آفتاب خوانده
خیر گویم: چگونه در تقدیم و تأ می بگوئید: نه، و حتمًا جواب باید خیر باشد،

که طبق شرع ثابت از  کنید، حال آن می ماه رمضان از آنان اطاعت ۀروز
 اید؟!!، بر ثابت شدن روزه اطالع پیدا کردهج پیامبر

از ماه ثابت است که در شام بود و روز جمعه  سةاز معاوی اگر گفته شود:
و اھل مدینه روز شنبه را  لکه ابن عباس رمضان روزه بوده، در حالی

 روزه گرفتند، پس برای ھر کدام رؤیت مخصوص لحاظ شده است؟
گویم: این در حالتی است که به علت گستردگی شھرھا و  می جوابدر 

اند کشورھا، اطالع رسانی ممکن نباشد. اھل شام روز جمعه ھالل را دیده
رسانی، اما به دلیل مسافت طوالنی بین شام و مکه و کمبود وسائل اطالع

اند، اما در عصر حاضر این توانایی خبر رسانی به اھل مدینه را نداشته
 مشکل برطرف شده است و به سادگی در ظرف چند ثانیه با وسائل مختلف
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ھالل ماه را اعالم نمود، در نتیجه استدالل به اثر معاویه و  ۀتوان مشاھد می
رسانی رؤیت  تنھا در صورتی جایز و صحیح است که اطالع بابن عباس

ه ماه در ھمان وقت که ماه در آن مشاھده شده است، ممکن نباشد. والل
 .اعلم

* * * 

 گردد  می این ماه واجب ی هبا اثبات حلول ماه رمضان، روز
 :أخداوند ۀبه دلیل فرمود

ِيٓ  َرَمَضانَ  َشۡهرُ ﴿ نزَِل  ٱ�َّ
ُ
 ٱلُۡهَدىٰ  ّمِنَ  َوَ�ّيَِ�ٰٖت  ّلِلنَّاِس  ُهٗدى ٱۡلُقۡرَءانُ  �ِيهِ  أ

ۡهرَ  ِمنُ�مُ  َشِهدَ  َ�َمن َوٱۡلُفۡرقَاِن�   .]١٨٥: البقرة[ ﴾١٨٥ فَۡلَيُصۡمُهۖ  ٱلشَّ
(آن چند روز محدود و اندک) ماه رمضان است (ماھی) که قرآن در آن «

ھا و  نازل شده است، (کتابی) که راھنمای مردم است، و (در بردارنده) نشانه
حق از باطل است. پس ھر کس  ۀدالیل آشکار و روشن از ھدایت و جدا کنند

 .»از شما این ماه را (در حضر) دریابد، باید که آن را روزه بدارد

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ َيامُ  َعلَۡيُ�مُ  ُكتَِب  َءاَمُنوا ِينَ  َ�َ  ُكتَِب  َكَما ٱلّصِ  ِمن ٱ�َّ
 .]١٨٣: البقرة[ ﴾١٨٣ َ�تَُّقونَ  لََعلَُّ�مۡ  َ�ۡبلُِ�مۡ 

اید! روزه بر شما فرض شده است ھمان گونه  ایمان آوردهکه  ای کسانی«
 .»که پیش از شما بودند؛ فرض شده بود، تا پرھیزگار شوید که بر کسی

که در حدیث متفق  باشد، چنان  می اسالم ۀروزه، یکی از ارکان پنجگان

بُ� اإلسالم ىلع مخس: شهادة أن ال � إال اهللا وأن «فرمود:  ج علیه پیامبر
 ».اً رسول اهللا، و�قام الصالة، و�يتاء الز�ة، وحج ابليت، وصوم رمضان�مد
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 که ھیچ معبود بر گواھی بر این -۱اسالم بر پنج چیز بنا شده است: «
 -۳برپاداشتن نماز  -۲خداست  ۀحقی نیست جز الله و محمد فرستاد

 .»ماه رمضان ۀروز -۵حج کعبه  -۴ادانمودن زکات 
* * * 

 ؟ شود   می واجبروزه بر چه کسی 
 .شود   می روزه بر مسلماِن عاقِل بالِغ توانا بر انجام آن، واجب

و  شود میزیرا از کافر ھیچ عملی پذیرفته ن شود   می بر مسلمان واجب
 باشد زیرا خداوند فرموده:  می شرک باعث نابودی تمام اعمال

ْ  َولَوۡ ﴿ ُ�وا َ�ۡ
َ
ا َ�ۡنُهم َ�َبَِط  أ ْ  مَّ  .]٨٨: نعاماأل[ ﴾٨ َ�ۡعَملُونَ  َ�نُوا

چه را که انجام داده بودند از (اعمال  ورزیدند؛ ھر آینه آن   می و اگر شرک«
 .»شد   می ھا نابود نیک) آن

وِ�َ  َولََقدۡ ﴿
ُ
ِينَ  �َ�  إَِ�َۡك  أ ۡ�َت  لَ�ِنۡ  َ�ۡبلَِك  ِمن ٱ�َّ َ�ۡ

َ
 َ�َملُكَ  َ�َۡحَبَطنَّ  أ

   .]٦٤: الزمر[ ﴾٦٥ ٱۡلَ�ِٰ�ِ�نَ  ِمنَ  َوَ�َُكوَ�نَّ 
که پیش از تو بودند، وحی شد که اگر  که به تو و به کسانی و به راستی«

کاران خواھی  ، و از زیانشود   می شرک آوری، یقینًا اعمالت (تباه و) نابود
 .»بود

برداشته شده است، به  دیوانه تکلیف، زیرا از شود   می و بر عاقل واجب
 :ج پیامبر ۀدلیل فرمود

 .١»أو يفيق ـ منها ـ وعن املجنون حىت يعقل ُرفع القلم عن ثالثة:«

                                                 
 .۳۲۱۱صحیح سنن النسائی:  -١
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که عاقل  است از جمله: دیوانه تا زمانیاز سه گروه تکلیف برداشته شده «
 ».شود

، زیرا از بچه (پسر یا دختر) تکلیف برداشته شود   می و بر بالغ، روزه واجب
 :ج پیامبر ۀرسیدن به سن بلوغ، به دلیل فرمودشده است، تا زمان 

 .١»وعن الصيب حىت �تلم -منها-ُرفع القلم عن ثالثة «
زمان رسیدن به  از سه گروه تکلیف برداشته شده است از جمله: بچه تا«

 ».سن بلوغ
زیرا  زیرا به اتفاق علما، ناتوان تکلیفی ندارد،گردد،   می و بر توانا واجب

 فرموده: أخداوند

ُ  يَُ�ّلُِف  َ� ﴿  .]٢٨٦: البقرة[ ﴾٢٨٦وُۡسَعَهاۚ  إِ�َّ  َ�ۡفًسا ٱ�َّ

 .»کنداش تکلیف نمیتوانایی ۀانداز خداوند بر ھیچ کس جز به«

ُ  يَُ�ّلُِف  َ� ﴿ ٓ  إِ�َّ  َ�ۡفًسا ٱ�َّ ۚ  َما  .]٧ :الطالق[ ﴾٧ َءاتَٮَٰها
چه به او داده است، تکلیف  کس جز (به قدر) آن خداوند بر ھیچ«
 .»کند نمی

وما أمرت�م به فأتوا منه ما «فرموده:  ج و در حدیث صحیح، پیامبر
 .»استطعتم

[متفق  »توانایی انجام دھید ۀبه انداز ام،چه را به شما فرمان داده آن«
 .علیه]

توانی دائمی مانند: بیماری و عجز و ناتوانی دو دسته است: یکی نا
که  مردی و مانند آن است پیر شود   می گرفتنطور کلی مانع روزهه که ب دائمی

کین، گرفتن نیست. این افراد به ازای ھر روز باید به یک مسقادر به روزه
                                                 

 .۳۷۰۰صحیح سنن أبی داود:  -١
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ِينَ  َوَ�َ ﴿ :أخداوند ۀطعام دھند، به دلیل فرمود  َطَعامُ  فِۡديَةٞ  يُِطيُقونَُهۥ ٱ�َّ
 .]١٨٤: البقرة[ ﴾١٨٤ ٖ�� ِمۡسكِ 
 .»بدھند ّفارهک است الزم ،ندارند را آن انجام یتوانائ هک یسانک بر و«

این آیه منسوخ نیست؛ «گوید:   می در مورد این آیه بابن عباس
توانند روزه بگیرند، پس باید به ازای منظور آن پیرمرد و پیرزنی است که نمی

 .]امام بخاری[» ھر روز، مسکینی را طعام دھند
قتی است، که با از بین رفتن سبب آن، مؤ نوع دیگری از عجز و ناتوانی،

قت قابل عالج و درمان، که چنین فردی رود مانند: بیماری مؤ  می از بین
 :أخداوند ۀروزه را بگیرد، به دلیل فرمود باید قضای

رِ�ًضا ِمنُ�م َ�نَ  َ�َمن﴿ وۡ  مَّ
َ
ٰ  أ ٞ  َسَفرٖ  َ�َ ة يَّا�ٍ  ّمِنۡ  فَعِدَّ

َ
�  ۚ َخَر

ُ
: البقرة[ ﴾١٨٤أ

١٨٤ [.  

زه ردند و روکاگر افطار (ا مسافر باشند یمار یه از شما بک یسانکو «
 .»دارند یرا روزه م یگریآن روزھا) چند روز د ۀنگرفتند ، به انداز

* * * 

 ماه رمضان ی هفضیلت روز
و با عظمتی است، در این ماه قرآن نازل گردیده  ماه رمضان، ماه بزرگ

 است:

ِيٓ  َرَمَضانَ  َشۡهرُ ﴿ نزَِل  ٱ�َّ
ُ
 ٱلُۡهَدىٰ  ّمِنَ  َوَ�ّيَِ�ٰٖت  ّلِلنَّاِس  ُهٗدى ٱۡلُقۡرَءانُ  �ِيهِ  أ

ۡهرَ  ِمنُ�مُ  َشِهدَ  َ�َمن َوٱۡلُفۡرقَاِن�   .]١٨٥: البقرة[ ﴾١٨٥ فَۡلَيُصۡمُهۖ  ٱلشَّ

اندک) ماه رمضان است (ماھی) که قرآن در آن (آن چند روز محدود و «
ھا و  نازل شده است، (کتابی) که راھنمای مردم است، و (در بردارنده) نشانه
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حق از باطل است. پس ھر کس  ۀدالیل آشکار و روشن از ھدایت و جدا کنند
 .»از شما این ماه را (در حضر) دریابد، باید که آن را روزه بدارد

ھای رمضان نازل نمود که خیر و برکت  شبی از شبخداوند قرآن را در 
 فرماید:  می أگونه که خداوند آن از ھزار ماه بیشتر است، ھمان

نَزۡلَ�ُٰه ِ� َ�ۡلَةِ ٱۡلَقۡدرِ ﴿
َ
آ أ ۡدَرٮَٰك َما َ�ۡلَُة ٱۡلَقۡدرِ  ١إِ�َّ

َ
َ�ۡلَُة ٱۡلَقۡدرِ  ٢َوَمآ أ

ۡلِف َشۡهرٖ 
َ
 .]۳-۱ القدر:[ ﴾٣َخۡ�ٞ ّمِۡن �

دام کشب قدر  یدان یتو چه م  ما (قرآن را) در شب قدر نازل کردیم و «
 .»شب قدر از ھزار ماه ارجمندتر است ؟)  م استیاست (و چه اندازه عظ

 ۳سال و  ۸۳از عبادت  -اگر مورد قبول واقع شود-یعنی عبادت در آن 
 ماه برتر است.

گوید: شب قدر از ھزار   می مجاھد«فرماید:   می در تفسیر آن /ابن کثیر
، شافعی و ۀبن دعام ۀ، قتادھا نباشد، برتر است ماه که شب قدر در آن

 .»دیگران نیز بر این رأی ھستند
باره به آسمان دنیا در شب قدر  جا، نزول یک منظور از نزول قرآن در این

نبوت بر اساس رویدادھا و  است، تا بعدًا به صورت تدریجی در مدت زمان
 .نازل گردد ج بر پیامبر پیش روی دعوت بود، که مراحلی

 »ةبيت العز«باره به  و اما قرآن یک« در تفسیرش آورده است: /ابن کثیر
از آسمان دنیا نازل شده، و این اتفاق در شب قدر از ماه رمضان روی داده 

نَزۡلَ�ُٰه ِ� َ�ۡلَةِ ﴿ فرماید:  می أگونه که خداوند است، ھمان
َ
ٓ أ ا  ﴾١ۡلَقۡدرِ ٱإِ�َّ

نازل  ج و پس از آن به صورت تدریجی و بر اساس حوادث بر پیامبر .]۱[القدر: 
 .»گردیده است

قرآن در شب قدر از ماه رمضان، در شبی «فرموده است:  بابن عباس
ھا و ایام  مبارک نازل گردیده، سپس به صورت منظم و ھماھنگ در طول ماه
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کند:   می چنین روایت باز ابن عباس س. و عکرمه»نازل شده است
باره به آسمان دنیا نازل شد و خداوند  قرآن در شب قدر از ماه رمضان، یک«

که به  کند، و مشرکین بـا ھر سخنی  می چه بخواھد ایجاد برای پیامبرش آن
 .»نمود می جواب آنان را نازل أپرداختند، خداوند  می دشمنـی

 آخر رمضان طلب ھای فرد ده در شب ج پیامبر ۀبر فرمود بناشب قدر 

َواِخِر « :فرماید می ج پیامبر شود  می
َ
ْوا يَلْلََة الَقْدِر يِف الِوتِْر، ِمَن الَعرْشِ األ َرَّ

َ
حت

 .»ِمْن َرَمَضانَ 
[صحیح  »آخر رمضان جستجو کنید ۀھای فرد از دھ شب قدر را در شب«

 .بخاری]
در  ج یامبرھمچنین در حدیث صحیح آمده است: تعدادی از اصحاب پ

 فرمود: ج شب آخر رمضان دیدند، که پیامبر ۷شب قدر را در خواب، 

�َها فَلْيَتََحرََّها « َواِخِر، َ�َمْن اَكَن ُمتََحرِّ
َ
بِْع األ ْت يِف السَّ

َ
رَى ُرْؤَ�اُ�ْم قَْد تََواَطأ

َ
أ

َواِخرِ 
َ
بِْع األ  .»يِف السَّ

آخر رمضان تان در دیدن شب قدر در ھفت شب  ھای که خواب بینممی«
سان است، پس ھرکس در صدد یافتن شب قدر است آن را در ھفت شب  یک

 [بخاری و مسلم] ».آخر رمضان جستجو کند
که بعضی یک روز  ۀمردم در افق و دیدن ماه؛ بگونو به علت اختالف 

برای اطمینان  ـ گیرند، شایسته است می زودتر و برخی یک روز دیرتر روزه
ھای  ، چه شبکنیما در ده شب آخر رمضان جستجو آن رـ  از درک شب قدر

 .علمأوالله ھای زوج.  فرد و چه شب
در حدیث صحیح فرموده  ج و در فضیلت برپا داشتن این شب، پیامبر

 است:
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َم ِمْن َذنِْبهِ « ُ َما َ�َقدَّ
َ

َقْدِر إِيَمانًا َواْحتَِسابًا، ُغِفَر هل
ْ
 .١»َمْن قَاَم يَلْلََة ال

به خاطر ایمان به خدا و امید به ثواب و اجر الھی ھر کس شب قدر را «
 ».شود  می او بخشیده ۀگناھان گذشت برپا دارد،

 تمامبرکتی است که وقتش کم و خیرش فراوان است، زود  زمان پر
که آن را مغتنم بشمارد و از آن استفاده  ، پس خوشا به حال کسیشود  می

 کند.
، و شود  می ھای جھنم بستهو در ھای بھشت گشودهدر این ماه دروازه

 ج ، پیامبرکه در حدیث شوند، چنان می شیاطین به بند و زنجیـر کشیده
 فرموده است:

َدِت « بَْواُب انلَّاِر، وَُصفِّ
َ
َنَِّة، وَُغلَِّقْت أ

ْ
بَْواُب اجل

َ
إَِذا َجاَء َرَمَضاُن، ُ�تَِّحْت أ

يَاِط�ُ  أبواب انل�ان وُصفدت  إذا جاء رمضان ُ�تِّحت أبواب اجلنة وُغلقت الشَّ
 .٢»الشياط�

 ھای بھشت گشوده و درھای آتش بسته با فرا رسیدن ماه رمضان، در«
 ».شوند می و شیاطین به زنجیر کشیده شود  می

َدِت «فرماید:  می ھمچنین ُل يَلْلٍَة ِمْن َشْهِر َرَمَضاَن ُصفِّ وَّ
َ
إَِذا اَكَن أ

، وَغُ  يَاِطُ�، َوَمَرَدُة اجِلنِّ بَْواُب انلَّاِر، فَلَْم ُ�ْفتَْح ِمنَْها بَاٌب، َوُ�تَِّحْت الشَّ
َ
لَِّقْت أ

قِْبْل، َوَ�ا بَايِغَ 
َ
بَْواُب اجلَنَِّة، فَلَْم ُ�ْغلَْق ِمنَْها بَاٌب، َوُ�نَاِدي ُمنَاٍد: يَا بَايِغَ اخلَْ�ِ أ

َ
أ

ِ ُ�تََقاُء ِمَن انلَّاِر، وََذلَك لُكُّ  ، َوِ�َّ قرِْصْ
َ
ِّ أ  .٣»يَلْلَةٍ  الرشَّ

                                                 
 اریرواه بخ -١
  .)۴۷۰صحیح الجامع: صحیح بخاری و صحیح مسلم، ( -٢
 .۵۴۹الترمذی:  صحیح سنن -٣



 احکام و مسائل رمضان   ١٦

ھای سرکش به زنجیـر  با فرارسیدن شب اول از رمضان، شیاطین و جن«
که دری باز  ، به طوریشود  می ھای جھنم بسته شوند و تمامی در می یدهـکش

که دری  ، به طوریشود  می ماند و تمامی درھای بھشت گشودهباقی نمی
و ثواب! به سوی خدا دھد: ای خواھان خیر  می بسته نخواھد بود، و کسی ندا

و عبادت روی آور، و ای خواھان شر و بدی و فساد! دست بردار، و در این 
ھای  ماه خدا آزاد شدگانی از آتش دارد و این ندا و آزاد شدن در تمامی شب

 ».ماه رمضان است

ُ َعزَّ وََجلَّ َعلَيْ «فرماید:  می و تَاُ�ْم َرَمَضاُن َشْهٌر ُمبَارٌَك فََرَض ا�َّ
َ
ُ�ْم أ

َِحيِم، َوُ�َغلُّ ِ�يِه َمَرَدُة 
ْ
بَْواُب اجل

َ
َماِء، َوُ�ْغلَُق ِ�يِه أ بَْواُب السَّ

َ
ِصيَاَمُه، ُ�ْفتَُح ِ�يِه أ

ِف َشْهٍر، َمْن ُحِرَم َخْ�ََها َ�َقْد ُحِرمَ 
ْ
ل
َ
ِ ِ�يِه يَلْلٌَة َخْ�ٌ ِمْن أ يَاِطِ�، ِ�َّ  .١»الشَّ

این ماه را بر شما واجب  ۀخداوند روز ماه مبارک رمضان نزد شما آمد،«
 و درھای جھنم بسته شود  می کرد، در این ماه درھای آسمان گشوده

شوند، در این ماه خداوند شبی دارد که  می و شیاطین سرکش زنجیر شود  می
م ماند از ھزار ماه، خیر و برکتش بیشتر است ھر کس از خیر این شب محرو

 ».به حقیقت محروم شده است

بَْواُب «فرماید:  می و
َ
َماِء، وَُغلَِّقْت أ بَْواُب السَّ

َ
إَِذا َدَخَل َشْهُر َرَمَضاَن ُ�تَِّحْت أ

يَاِط�ُ   .٢»َجَهنََّم، وَُسلِْسلَِت الشَّ
 درھای آسمان گشوده و درھای جھنم بسته ،با آمدن ماه رمضان«

 ».شوند می و شیاطین به زنجیر کشیده شود  می

                                                 
 .۱۹۹۲صحیح سنن النسائی:  -١
 .۱۹۹۱صحیح سنن النسائی:  -٢



 ١٧    احکام و مسائل رمضان

 ج که در حدیث صحیح، پیامبر چنان شود  می دهیبخشدر این ماه گناھان 
َم ِمْن َذنِْبهِ «فرموده است:  ُ َما َ�َقدَّ

َ
 .١»َمْن َصاَم َرَمَضاَن إِيَمانًا َواْحتَِسابًا، ُغِفَر هل

 ھر کس رمضان را با ایمان، و به نیت اجر و پاداش قیامت روزه بگیرد،«
 ».او بخشیده خواھد شد ۀگناھان گذشت

َراٌت َما بَيْنَُهنَّ إَِذا اْجتُنِبَِت «اید: فرم می و  َرَمَضاَن، ُمَ�فِّ
َ

َوَرَمَضاُن إىِل
َكبَائِرَ 

ْ
 .٢»ال

ه از ک گناھان بین آن دو است به شرطی ۀرمضان تا رمضان سبب کفار«
  ».گناھان کبیره خودداری شود

عرَض يل فقال: بُعداً ملن أدرك رمضان فلم  إن جرب�ل: «فرماید می و
 .٣»يُغفر هل، فقلت: آم�

که ماه رمضان را سپری  نزد من آمد و گفت: دور باد کسی ÷جبرئیل«
 ».کند و گناھانش بخشیده نشود، و من ھم گفتم: آمین

 یث زیادی روایت شده است از جمله:در فضیلت روزه به طور عموم احاد

ُ بَيْنَُه َوَ�ْ�َ انلَّاِر «: ج پیامبر ۀفرمود َمْن َصاَم يَْوًما يِف َسِبيِل اِهللا َجَعَل ا�َّ
رِْض 

َ
َماِء َواأل  .٤»َخنَْدقًا َكَما َ�ْ�َ السَّ

خندقی به  ھر کس روزی در راه خدا روزه باشد، خداوند بین او و آتش،«
 ».دھد می آسمان و زمین قرار ۀفاصل

                                                 
 .متفق علیه -١
 .۳۸۷۵صحیح الجامع:  صحیح مسلم، -٢
 .۱۶۷۹صحیح الترغیب والترھیب:  -٣
 .۱۳۲۵صحیح سنن الترمذی:  -٤



 احکام و مسائل رمضان   ١٨

ُ َعِن انلَّاِر َمْن َصاَم «: ج پیامبر ۀو فرمود يَْوًما يِف َسِبيِل اِهللا زَْحزََحُه ا�َّ
 .١»َسبِْعَ� َخِر�ًفا

ھر کس، روزی در راه خدا روزه باشد، خداوند او را ھفتاد سال از آتش «
 ».گرداند می دور

 ،گفتم: ای رسول خدا ج به پیامبر خدا«روایت است که:  سمهو از ابو أما
: فرمود ج نجام آن به بھشت وارد شوم. پیامبرمرا به عملی ارشاد کن که با ا

» ُ
َ

 ِمثَْل هل
َ

ْوِم؛ فَإِنَُّه ال ُ « :. و� رواية»َعلَيَْك بِالصَّ
َ

 ِعْدَل هل
َ

ْوِم؛ فَإِنَُّه ال  .٢»َعلَيَْك بِالصَّ
و در روایتی دیگر ». روزه بگیر، زیرا ھیچ چیز مثل و مانند روزه نیست«

 ».بگیر که ھیچ چیز با آن برابری ندارد روزه«

 «: ج امبرپی ۀو فرمود
َ

ْمثَالَِها إىِل
َ
ََسنَُة بَِعرْشِ أ

ْ
لُكُّ َ�َمِل ابِْن آَدَم يَُضاَ�ُف، احل

ْجِزي بِِه، 
َ
نَا أ

َ
ْوَم؛ فَإِنَُّه يِل َوأ  الصَّ

َّ
: إِال ُ ، َ�ُقوُل ا�َّ ُ  َما َشاَء ا�َّ

َ
َسبِْعِمائَِة ِضْعٍف إىِل

ائِِم فَرَْحتَاِن: فَرَْحٌة ِعنَْد فِْطِرهِ، َوفَرَْحٌة ِعنَْد  ْجِ�، لِلصَّ
َ
يََدُع َشْهَوتَُه َوَطَعاَمُه ِمْن أ

ِ ِمْن ِر�ِح الِْمْسِك  ْطيَُب ِعنَْد ا�َّ
َ
ائِِم أ ُلُوُف فَِم الصَّ

َ
 .»ِلَقاِء َر�ِِّه. َوخل

ش دارد، خداوند ھر کردار نیکوی انسان ده تا ھفتصد برابر ثواب و پادا«
 را روزه برای من است و من پاداش آن فرموده است: جز روزه، چونمتعال 

سازد و برای فرد روزه دار  می دھم، شھوت و طعامش را به خاطر من رھا می
دو شادمانی ھست: شادمانی در ھنگام افطارش و شادمانی در ھنگام مالقات 

خوشبوتر از  ونددر نزد خدا دار روزهارش، به خدا سوگند بوی دھان پروردگ
 ».بوی مشک است

                                                 
 .۱۳۲۳صحیح سنن الترمذی:  -١
 .۲۰۹۹صحیح سنن النسائی:  -٢



 ١٩    احکام و مسائل رمضان

ِقيَاَمِة، َ�ُقوُل « :ج پیامبر ۀو فرمود
ْ
ُقْرآُن �َْشَفَعاِن لِلَْعبِْد يَْوَم ال

ْ
يَاُم َوال الصِّ

ُقْرآُن: 
ْ
ْعِ� ِ�يِه، َوَ�ُقوُل ال َهَواِت بِانلََّهاِر، فََشفِّ َعاَم َوالشَّ ، َمنَْعتُُه الطَّ ْي رَبِّ

َ
يَاُم: أ الصِّ

ْعِ� ِ�يهِ  َعانِ «، قَاَل: »َمنَْعتُُه انلَّْوَم بِاللَّيِْل، فََشفِّ  .١»فَيَُشفَّ
گوید:  می کنند، روزه می روزه و قرآن در روز قیامت برای بنده شفاعت«

او دربارۀ  او را از خوراک و شھوت باز داشتم، پس شفاعت مرا .. پروردگارا
دربارۀ  انه باز داشتم، پس شفاعتم رااو را از خواب شب :گوید می بپذیر و قرآن

 ».: شفاعت آنان پذیرفته خواھد شدفرمود ج او بپذیر، پیامبر

�َّاُن،«: ج پیامبر ۀھمچنین فرمود ُ الرَّ
َ

َنَِّة بَابًا ُ�َقاُل هل
ْ
يَْدُخُل ِمنُْه  إِنَّ يِف اجل

ِقيَاَمةِ 
ْ
ائُِموَن يَْوَم ال َحٌد  الصَّ

َ
 يَْدُخُل ِ�يِه أ

َ
ْغِلَق َعلَيِْهْم فَلَْم ال

ُ
َ�ْ�ُُهْم، فَإَِذا َدَخلُوا أ

َحٌد َ�ْ�ُُهمْ 
َ
ْغِلَق، َمْن َدَخَل ِ�يِه رَشَِب َوَمْن رَشَِب  يَْدُخْل ِ�يِه أ

ُ
فَإَِذا َدَخَل آِخُرُهْم أ

بًَدا
َ
 أ
ْ
 .٢»لَْم َ�ْظَمأ

، در روز قیامت شود  می گفته» ریان«ھست که به آن  ۀدر بھشت درواز«
شوند، از آن در، ھیچ کس دیگری  می ان از آن در وارد بھشتدار روزهتنھا 
ن که وارد بھشت شد، آن دار روزه، آخرین نفر از شود میان وارد ندار روزهجز 

کس  نوشد و ھر می در نیز بسته خواھد شد و ھر کس از آن در وارد شود،
 ».بنوشد ھرگز تشنه نخواھد شد

* * * 
 

                                                 
 حی: حسن و صحدیگو یم یآلبان ی.ھقیب مانیشعب اإلو مسند احمد، مستدرک حاکم،  -١

 .است
 .۹۷۹صحیح الترغیب: . نگا: با الفاظ مختلف ییمسلم و نسا ی،بخار -٢



 احکام و مسائل رمضان   ٢٠

 در ماه رمضان روزه نباشد که عمدی و بدون عذر کسی
تبر، روزه نباشد ھر کس در ماه رمضان، عمدی و بدون عذر شرعی مع

روز  بزرگی شده است که مستحق عذاب شدیدی در ۀمرتکب گناه کبیر
از : «گفته سباھلی ةکه در حدیث آمده که أبو أمام قیامت است، چنان

که خوابیده بودم دو نفر نزد من آمدند و  که فرمود: در حالی ص شنیدمپیامبر
دو بازوی مرا گرفته و مرا به پای کوھی صعب العبور بردند و گفتند: باال برو، 

 رفتن از این کوه را ندارم. گفتند: آن را برایت سھل و آسان گفتم: توان باال
باالی آن رسیدم، ناگھان سر و صداھای کنیم، از کوه باال رفتم تا به  می

 ۀاھا چیست؟ گفتند: این عوعو و زوزبلندی شنیدم، گفتم: این سر و صد
شان  که از پاھای ، ناگھان به گروھی رسیدمجھنمیان است، سپس مرا بردند

ریزد گفتم:  می شان گشاده شده است و از آن خون ھای اند، لبآویزان شده
 که قبـل از زمـان افطـار، افطـار تند: کسانیان چه کسانی ھستند؟ گفاین

 ».کنند!! می
کنند،  می این عذاب شدید برای کسانی است که قبل از وقت افطار، افطار

کنند، یا اصًال روزه  می رمضان عمدًا افطار ۀکه در روز پس حال کسانی
 گیرند چگونه خواھد بود؟!! نمی

در رمضان روزه نگیرد، قضاء  که عمداً  حال اگر گفته شود: آیا برای کسی
 یا کفاره وجود دارد؟

 ۀروزه خوار متعمد را بر کفار ۀگویم: بعضی از اھل علم کفار می بدر جوا
اند، و این اشتباه کند، قیاس کردهکه با ھمسرش در روز رمضان جماع  کسی

ھم متفاوت است، و ھمچنین نصی یرا علت افطار در این دو حالت بااست، ز
د. و قول راجح الزام روزه خوار متعمد به کفاره یا قضاء وجود ندارمبنی بر 

که عمدًا روزه نگیرد، نه کفاره واجب است و نه قضاء، و  این است که بر کسی



 ٢١    احکام و مسائل رمضان

رمضان نیست، بلکه بر او  ۀر را روزه بگیرد، برابر یک روزاگر تمامی روزگا
 ۀزھمچنین مستحب است که زیاد رو واجب است که توبه نصوح کند و

 علم.ھای خیر، فراوان صدقه دھد. والله أ سنت بگیرد و ھمچنین در راه
* * * 

  معنی صیام (روزه)
که عمدًا روزه  سزای کسیبعد از بیان حکم روزه و فضیلت ماه رمضان و 

، به بیـان احکام و مسـائل مربوط به روزه أنباشد، به اذن و توفیق خداوند
 .پردازیم می صـورت تفصیلی به

شرع یعنی  داری، و در روزه (صوم) در لغت یعنی امساک و خود
کند از طلوع فجر صادق تا غروب  می که روزه را باطل خودداری از چیزھایی

 .آفتاب، ھمراه با نیت و قصد روزه
* * * 

 مبطالت روزه

 ارتداد:
قول، فعل یا اعتقادی، مرتد شود،  ۀوسیل هی بدار روزهر مسلمان ـاگ

 فرماید: می أ، زیرا خداوندشود  می اش باطلوزهر

ْ  َولَوۡ ﴿ ُ�وا َ�ۡ
َ
ا َ�ۡنُهم َ�َبَِط  أ ْ  مَّ  .]٨٨: نعاماأل[ ﴾٨٨ َ�ۡعَملُونَ  َ�نُوا

 شان دادند از دست می چه انجام واگر آنان شرک ورزیده بودند، قطعًا آن«
 ».شد می رفت و باطل می

 ش قبول نیست.اھمچنین اگر فردی تارک نماز باشد، روزه



 احکام و مسائل رمضان   ٢٢

 خوردن و نوشیدن به صورت عمدی:
اش را داخل شکمش کند، روزه ...ھرکس عمدًا خوراکی و یا نوشیدنی یا 

طور اگر آمپول و سرنگ غذایی مصرف کند، حکم باطل شده است، و ھمین
 آن مانند حکم خوراک و آشامیدنی است.

ه ناخواسته و از روی فراموشی چیزی بخورد یا بنوشد، ک اما کسی
فرموده  ج اش را تکمیل کند، زیرا پیامبراش باطل نشده و باید روزه روزه

 است:

 .١»ُرفع عن أميت اخلطأ، والنسيان، وما استُكرهوا عليه«
 ».موشی و اکراه امتم درگذشته استخداوند از خطا، فرا«

 ».وَمُه؛ فإنما أطعمه اهللا وسقاهصإذا �يس فأ�َل ورِشَب فليتمَّ «
اش را تکمیل کند از روی فراموشی، خورد و نوشید، روزه دار روزهھرگاه «

 .[متفق علیه]» زیرا خداوند او را خورانده و نوشانده است

 بستری: جماع و هم
علما اتفاق نظر دارند که ھرکس با ھمسرش در روزھای ماه رمضان 

آن آزاد کردن یک برده است،  ۀو کفار شود  می اش باطلھمبستر شود، روزه
اگر نتوانست باید دو ماه پشت سر ھم روزه باشد، و اگر نتوانست باید شصت 

 :روایت کرده است ةکه أبوھریر مسکین را طعام بدھد، چنان

إذا جاء رجٌل، فقال: يا رسول اهللا هلكُت،  ج انليب بينما �ن جلوس عند «
: هل جتد ج مرأيت وأنا صائم. فقال رسول اهللاىلع اقال: ما لك؟ قال: وقعُت 

رقبًة تعتقها؟ قال: ال، قال: فهل �ستطيع أن تصوم شهر�ن متتابع�؟ قال: ال، 

                                                 
 .۳۵۱۵صحیح الجامع:  -١
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فبينا �ن  جانليب كيناً؟ قال: ال. قال: فمكث قال: هل جتُد إطعام ست� مس
يت 

ُ
قال: أين السائل؟  -والَعَرق: الِمكتل-بَِعرٍق فيها تمر  ج انليب ىلع ذلك أ

فقال: أنا. قال: خذ هذا فتصّدق به. فقال الرجل: ىلع أفقر م� يا رسول اهللا؟ 
قُر من أهل بييت. فضحك أهل بيٍت أف -ير�د احلرت�-فوا� ما ب� البتيها 

وصم يوماً « و� رواية:». حىت بدت نواجذه ثم قال: أطعمه أهلَك  جانليب 
 .[متفق علیه] »ماكنه
که مردی آمد و گفت: ای رسول خدا ھالک  نشسته بودیم ج مبرنزد پیا«

فرمود: تو را چه شده است؟ گفت: با زنم ھمبستر  ج و نابود شدم. پیامبر
ای را آزاد توانی برده می : آیافرمود ج ام. پیامبرکه روزه بوده ام در حالیشده

روزه بگیری؟ توانی دو ماه پشت سر ھم  می فرمود: ج کنی؟ گفت: نه، پیامبر
 ج توانی شصت مسکین را غذا بدھی؟ گفت: نه، پیامبر  می گفت: نه، فرمود:

که زنبیلی از خرما نزد پیامبر  مکث نمود، در ھمین حال بودیم ۀچند لحظ
ال کننده کجاست؟ آن مرد گفت: منم، فرمود: سؤ ج آورده شد، پیامبر

ودم صدقه کنم؟ ای فرمود: این را بگیر و صدقه بده، گفت: بر فقیرتر از خ
من نیست.  ۀای فقیرتر از خانوادبه خدا سوگند در مدینه خانواده !رسول خدا

ھای عقلش نمایان شد، سپس فرمود: آن را  که دندان خندید چنان ج پیامبر
 ».و یک روز به جای آن روزه بگیر«و در روایتی دیگر » ات بدهبه خانواده

 استفـراغ به صورت عمدی:
و باید روزی به جای آن  شود  می اش باطلقی کند، روزهھر کس عمدًا 

ود، اشکالی ندارد، به دلیل روزه باشد، اما اگر کسی بی اختیار استفراغ نم
 :ج پیامبر ۀفرمود
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 .١»من ذرعه يقء وهو صائم فليس عليه قضاء، و�ن استقاء فليقِض «
م الز آمد،اختیار استفراغ از دھانش بیرونحال روزه، بی ھرکس در«

اش را که عمدًا استفراغ نمود، باید روزه اش را قضا کند و کسیروزه نیست
 ».کندقضا 

 خارج شدن خون حیض و نفاس:
را غافلگیر  دار روزهطور اگر در روز ماه رمضان خون حیض، زن  ھمین
اش را باز کرده و بعدًا آن را قضا کند، اش باطل شده و باید روزهکند، روزه

ما به عادت ماھانه «فرموده است:  لآمده که عایشهکه درحدیث  چنان
شدیم، ما مأمور به قضای روزه بودیم ولی به قضای نماز امر  می مبتال
 ».ایم نشده

* * * 

 وجوب سپری کردن شب همراه با نیت
روزه  واجب است که فرد قبل از فجر، نیت، فرض رمضان ۀبرای روز

 :ج پیامبر ۀداشته باشد، به دلیل فرمود
  .٢»من لم يُبيت الصيام من الليل فال صيام هل«
 ».شود میکه شب نیت روزه نداشته باشد، برای او روزه محسوب ن کسی«

 .٣»من لم ُ�مع الصيام قبل الفجر فال صيام هل«: ج ایشان ۀو فرمود

                                                 
 .۲۰۸۴صحیح سنن أبی داود:  -١
 .۲۱۹۹صحیح سنن النسائی:  -٢
 .۲۱۹۶صحیح سنن النسائی:  -٣
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روزه گرفتن نداشته باشد، برای او روزه  ۀھر کس قبل از فجر اراد«
 ».شود میمحسوب ن

 و در مورد نیت، تلفظ آن الزم نیست و انعقاد آن در قلب کافی است.
 به ج یز جایز است، پیامبرسنت که نیت در خالل روز ن ۀبر خالف روز

فرمود:  می گفتند: نه، می آیا نھار دارید«فرمود:  می آمد و می اشان خانوادهمی
 .»پس من روزه ھستم

* * * 

 سحری و اهمیت آن
کید شده است. آشامیدن سحری، سنت است و به آن تأخوردن و 

 .١»هلموا إىل الغداء املبارك« اند:فرموده جپیامبر
 ».به سوی غذایی دارای خیر و برکت (سحری) بشتابید«

 .٢»�سحروا فإن السحور بر�ة«فرماید:  می و
 ».سحرگاه، غذا بخورید چرا که در سحری خیر و برکت است«

  .٣»إن اهللا ومالئ�ته يصلون ىلع املتسحر�ن«فرماید:  می و
کنندگان صلوات (آمرزش از جانب  ھمانا خداوند و فرشتگانش بر سحری«

 ».فرستند می خدا و دعای خیر از جانب مالئکه)

 .»�سحروا ولو جبرعة ماء«فرماید:  می و
 ».آب ھم باشد ۀحری بخورید اگرچه جرعس«

                                                 
 .۲۰۴۳صحیح سنن النسائی:  -١
 متفق علیه -٢
 .۳۶۸۳صحیح الجامع:  -٣
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السحور أ�لُة بر�ة فال تدعوه ولو أن �رع أحد�م جرعة «فرماید:  می و
 .»ماء

آب  ۀگر جرعسحری خوردنی با برکتی است، آن را رھا نسازید، حتی ا«
 ».نوشیده باشید

سازد،  می اھل کتاب متمایز ۀمسلمانان را از روز ۀھمچنین سحری روز
 فرموده: ج پیامبرکه  چنان

 .»فصٌل ما ب� صيامنا وصيام أهل الكتاب أ�لُة الّسحر«
 ».اھل کتاب سحری است ۀما با روز ۀروز ۀجداکنند«

الزم است که مسلمانان به خاطر مخالفت با اھل کتاب بر انجام این عمل 
 .حریص باشند

* * * 

 وقت سحری
أخیر از ظھور فجر صادق به ت مستحب است که سحری تا کمی قبل

 : أخداوند ۀانداخته شود، به دلیل فرمود

﴿ ْ ْ  َوُ�ُوا ُ�وا ٰ  َوٱۡ�َ َ  َح�َّ ۡ�َيُض  ٱۡ�َۡيُط  لَُ�مُ  يَتََب�َّ
َ
ۡسَودِ  ٱۡ�َۡيِط  ِمنَ  ٱۡ�

َ
 ِمنَ  ٱۡ�

ْ  ُ�مَّ  ٱۡلَفۡجرِ�  وا تِمُّ
َ
َيامَ  أ ِۡل�  إَِ�  ٱلّصِ  .]١٨٧: البقرة[ ﴾١٨٧ ٱ�َّ

سیاه (شب) برشما  ۀسپید بامداد از رشت ۀبیاشامید تا رشت و بخورید و«
 .»نمودار شود، سپس روزه را تا (فرا رسیدن) شب به اتمام رسانید

 خوردیم، می سحری ج ھمراه پیامبر: «فرموده است سزید بن ثابت
گفت: بین اذان و سحری چقدر برای نماز بلند شد، انس ج سپس پیامبر

 ».تالوت پنجاه آیه ۀانداز فاصله بود؟ فرمود: به
 که فجر دو نوع است:است  قابل توجه این ۀنکت
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 فجر کاذب:
و خوردن سحری حـرام  شود میبا ظھور آن نمـاز صبح خوانده ن

و به صورت سپیدی در آسمان منتشر است، ابتدا به سمت باال و  شود مین
 آید. می سپس به سمت پایین

 فجر صادق:
و به  شود  می جایز و خوردن و ھمبستری حرامبا ظھور آن نماز صبح 

که تمامی سطح افق را قبل از طلوع آفتـاب در جھت شـرقی  صورت قرمزی
 فرمود: ج . پیامبرشود  می گیرد، نمایان می در بر

الساطع  -أي ال يزعجن�م فيمنعن�م-وا وارش�وا، وال يهيدنَّ�م لك«
 .١»املصّعد، فلكوا وارش�وا حىت يعرتض ل�م األمحرُ 

که به صورت عمودی در آسمان منتشر و به  نوری ،بخورید و بیاشامید«
رود، شما را از خوردن باز ندارد، بخورید و بیاشامید تا نور قرمز  می سمت باال

 ».پدیدار شود

ال يغرنّ�م أذاُن بالل، وال هذا ابلياض لعمود الصبح حىت «و فرمود: 
  .»�ستط�

شما را باز ندارد، مگر به  شود  می منتشر که عمودی اذان بالل و سپیدی«
 .[مسلم]» صورت افقی منتشر شود

 اگر دچار تردید شدی و توانایی تشخیص فجر صادق از کاذب را نداشتی،
فرموده  بتوانی تا رسیدن به یقین در فجر صادق، بخوری. ابن عباس می

ل که شک کردی، خداوند خوردن و نوشیدن را برای تو حالھنگامی«است: 
 ».گردانیده است

                                                 
 .۲۰۳۱أخرجه أبو داود، والترمذی، وغیرھما، السلسلة الصحیحة:  -١
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آب، در  ۀکاسدر دھان یا  ۀلقمھمچنین اگر اذان صبح را شنیدی و 
 ۀخالف گفتدست داشتی به آرامی لقمه را قورت بده و آب را بنوش، بر

 گویند: در این حال باید لقمه را از دھانش تف کند!!  می که اد جاھلبعضی افر
 فرموده: ج پیامبر

واإلناء يف يده فال يضعه حىت يقيض حاجته إذا سمع أحد�م انلداء «
 .١»منه

که ظرفی در دست داشت، آن  یکی از شما اذان را شنید در حالیگاه ھر«
 ».کند می را زمین نگذارد تا نیازش را برآورده

ای در دست برای نماز اذان داده شد و کاسه«فرموده است:  سةأبوأمامو 
 ».پیامبر فرمود: بله، و نوشید امام عمر بود، گفت: ای رسول خدا بنوشم؟

که در  از این روایت، باطل بودن تعیین وقت برای امساک، (چنان
ای که مردم را بیست دقیقه قبل از کشورھای مختلف رایج است، به شیوه

 کنند) فھمیده می اذان دوم و شاید بیشتر به ادعای احتیاط وادار به امساک
ھمان وقت مبارک و مناسب برای ، تازه این وقِت ممنوع شده، شود  می

 سحری است که در احادیث به آن اشاره شد. 
شب  سروایت کرده که بالل لاز أم المؤمنین عایشه /امام بخاری

 فرمود: ج داد، پیامبر می ھنگام، اذان اول را

 .»لكوا وارش�وا حىت يؤذن ابُن أمِّ مكتوم؛ فإنه ال يؤذن حىت يطلَع الفجر«
دھد، زیرا او در ھنگـام  می بیاشامید تا ابن ام مکتوم اذانبخورید و «

 بین اذان آن دو، ۀفاصل«قاسم ابن محّمد گفته: ». دھد می طلوع فجر اذان
 ».پایین آمدن بالل و باال رفتن ابن ام مکتوم بود ۀتنھا به انداز

                                                 
 .۶۰۷رواه أبو داود، صحیح الجامع:  -١
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 ج اذان بالل و ابن ام مکتوم، پیامبرمیان  خیلی کم ۀبا وجود این فاصل
بنوشند، اذان او شب  مسلمانان امر کرده که ھنگام اذان بالل بخورند وبه 

 شد!! می ھنگام محسوب
که تعیین وقت شرعی برای امساک و اذان  شود  می و نیز چنین برداشت

سال  شناسی یککه بر طبق ستاره اوقاتیدادن، طلوع فجر صادق است نه 
شان ناشناخته  دین و عدالتکه  افرادی ۀه وسیلو ب قبل از حلول ماه رمضان 

، و مردم را بیست دقیقه یا بیشتر قبل از طلوع فجر شود  می تعیینـ  است
 کند!! می صادق وادار به امساک، اذان و اقامه

در اذان اول، بیست دقیقه مسلمانان را با ادعای احتیاط، از خوردن و 
فجر صادق و کنند، و در اذان دوم، بیست دقیقه قبل از  می نوشیدن محروم

ه مسلمانان را از ـک جموع زمانیـدھند. پس م می زمان شرعی و دقیق، اذان
کنند، چھل دقیقه قبل از طلوع فجر صادق   می حرومـخوردن و نوشیدن م

 است!!
* * * 

 افطار

 زمان افطار
زمان شرعی برای افطار، غروب قرص خورشید است، و ھرگاه خورشید 

 :ج پیامبر ۀکند، بنا به فرمود می افطار دار روزهغروب کرد، 
إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر من هاهنا، وغر�ت الشمس فقد أفطر «

 .»الصائم
ھرگاه شب از طرف مشرق روی آورد و روز از طرف مغرب سپری شد و «

 ]متفق علیه[». کند می افطار دار روزهخورشید غروب کرد، 
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که روزه بود، به فردی دستور داد که به باالی بلندی  ھنگامی ج پیامبر«
 افطار ج داد خورشید غروب کرده است، پیامبر می برود و ھرگاه خبر

 .»نمود می
ین وقت وقت شرعی برای وقت افطار، اینچنین است نه تعی تعیین

که در اکثر اوقات اشتباه است. با این وجود مسلمانان زیادی تعیین  فلکی
 که دھند، با وجود این می اوقات فلکی را بر تعیین اوقات شرعی ترجیح

کند و غالبًا ده دقیقه بعد از غروب  می دانند تعیین اوقات فلکی اشتباه می
 باشد!! می رشیدخو

ھا در سرزمین مسلمانان که مانع رؤیت  اما اگر به علت بلندی ساختمان
یا سایر اسباب دیگر، فردی نتوانست به تنھایی یا به  شود  می غروب خورشید

تواند به تعیین اوقات  می کمک دیگران، غروب خورشید را تشخیص دھد،
 الله. شاءن بر او نباشد،إدر این حالت گناھی  فلکی اعتماد کند، امیدوارم

*** 

 بودن عجله در افطار مستحب
 :ج پیامبر ۀدر افطار سنت است، بنا بر فرمود عجله

 . ١»ال تزال أميت خب� ما عجلوا الفطور«
 .]متفق علیه[» خیر ھستند کنند بر می که در افطار عجله امتم تا زمانی«

 فرماید: می ج پیامبرو ھمچنین 

ال يزال ادلين ظاهراً ما عّجل انلاس الفطر؛ ألن ايلهود وانلصارى «
 .٢»يؤخرون

                                                 
 .۷۲۸۴صحیح الجامع:  -١
 .۷۶۸۹رواه أبو داود، صحیح الجامع:  -٢
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کنند غالب و چیره است،  می که مردم در افطار عجله این دین تا زمانی«
 ».اندازند می خیرأزیرا یھود و نصاری افطار را به ت

 .١»إيل أعجلهم فطراً أحب عبادي قال اهللا عز وجل إن « فرماید: می و
 ۀعجلترین بندگان نزد من، کسانی ھستند که در افطار دوست داشتنی«

 ».کنند می بیشتری
جا نباید به معنای تعجیل افطار قبل از غروب کامل  البته، عجله در این

 قرص خورشید، فھمیده شود.

، ثالٌث من أخالق انلبوة: تعجيل اإلفطار، وتأخ� السحور« فرماید: می و
 .٢»ووضع ايلم� ىلع الشمال يف الصالة

سه چیز از اخالق نبوت است؛ تعجیل در افطار، تأخیر در سحری، و قرار «
 ».دادن دست راست بر روی دست چپ در نماز

 .٣»ال تزال أميت ىلع سنيت ما لم تنتظر بفطرها انلجوم« فرماید: می و
در آسمان که در افطار منتظر ظھور ستارگان  امت من تا زمانی«
گونه ھستند که شیعیان رافضی این (چنان». شوند، بر سنت من ھستند نمی

) و افطار را (به پیروی از یھود و نصاری و به مخالفت با اھل سنت و جماعت
 که ستارگان در وسط آسمان پدیدار تا بعد از غروب خورشید، ھنگامی

 !!اندازند) می خیرشوند به تأ می
* * * 

 

                                                 
 .: إسناده صحيح16/154وقال الشيخ شاكر فی التخريج روا أحمد،  -١
 .۳۰۳۸صحیح الجامع:  -٢
 .۱۰۷۴صحیح الترغیب:  -٣
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 افطار با خرما یا آبمستحب بودن 
 :ج پیامبر ۀبه فرمود بنا

د تمراً فليفطر عليه، ومن لم �د تمراً فليفطر ىلع املاء فإنه جمن و«
 ...» . ثم يقوم فيص� الصالة لوقتها١طهور
زیرا  ھر کس خرمایی را یافت، با خرما افطار کند وگرنه با آب افطار کند،«

 ..».پاک است، سپس برخیزد و نماز را در وقتش بخواند 

ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت األجر « فرمود: می ج ھمچنین پیامبر
 .٢»إن شاء اهللا

ھا (به سبب رفع عطش) بھبود یافتند و  تشنگی برطرف شد و رگ«
 ».خستگی بر طرف شد و به خواست خدا ثواب و پاداش حاصل شد

* * * 

 اشکالی ندارد دار روزهکه انجام آن برای  اموری
 اشکالی ندارد از دار روزهجا اموری ھست که انجام دادن آن برای  در این

 جمله:

 بوسیدن و معاشرت و همبسترشدن بدون جماع:
 فرموده است: لأم المؤمنین عایشه

[متفق  »يُقبل وُ�بارش وهو صائم، و�ن أملك�م إلر�ه ج اكن انليب«
 .ه]یعل

                                                 
 .۶۵۸۳صحیح الجامع:  -١
 .۴۶۷۸رواه أبو داود، صحیح الجامع:  -٢



 ٣٣    احکام و مسائل رمضان

که روزه بود، و پیامبر از کرد، در حالی می بوسید و معاشرت می پیامبر«
 ».شما بیشتر بر شھوت و حاجتش کنترل و تسلط داشت ۀھم

نِنيَ : قال گفته استحکیم بن ع مِ ةَ أُمَّ املُْؤْ ائِشَ أَلْتُ عَ أَيتِ  :سَ رَ نِ امْ َّ مِ يلَ مُ عَ ْرُ ا حيَ مَ

 : ؟ قَالَتْ ائِمٌ أَنَا صَ ا« وَ هَ جُ   .١»فَرْ
پرسیدم: در حال روزه چه چیز از زنـم بـر مـن حـرام اسـت؟  از عائشه«

 ».جواب داد: شرمگاھش

هِشْشُت فقبَّلُت وأنا صائم، روایت است که فرمود:  سو از عمر بن خطاب
أرأيت « ايلوَم أمراً عظيماً؛ فقبلت وأنا صائم، قال:فقلت: يا رسوَل اهللا، صنعُت 

 .»فمه؟« قلت: ال بأس به، قال: »لو مضمضَت من املاء وأنت صائم؟
که روزه بودم، پس گفتم: یا رسول  حال شدم و بوسه زدم در حالی خوش«

که روزه بودم،  بزرگی مرتکب شدم؛ بوسه زدم در حالی خطایالله، امروز 
که روزه  بینی اگر با آب مضمضه کنی در حالی می رفرمود: چطو پیامبرص

 .٢»ھستی؟ گفتم: این کار اشکالی ندارد، فرمود: پس دیگر چه؟
اند بوسه که تازه ازدواج کرده به جوانان و کسانی ٣اما من باب سد ذرائع

، بخاطر شود میی توصیه ندار روزهزدن و مباشرت با ھمسر به ھنگام 
 کند که: می روایت ةکه أبوھریر حدیثی

                                                 
 : إسناده إىل حكيم صحيح.4/177قال ابن حجر فی الفح  -١

 .۲۰۸۹صحیح سنن أبي داود:  -٢
 اطالق اموری به فقھاء اصطالح در ذرائع.  است وسیله معنی به ، ذرائع جمع ذریعه -٣

 شود حرام به منتھی که کاری:  معنی بدین. گردد  حالل یا حرام به منتھی شودکه می
ه واجبی از واجبات آنچ و ، است حالل شود حالل به منتھی که  وکاری ، است حرام

 از جلوگیری ، ذرائع سّد  از مقصود پس.  است واجب نباشد پذیر بدون انجام آن امکـان
 ... گردد  منتھی حرام به که  است چیزھائی



 احکام و مسائل رمضان   ٣٤

عن املبارشة للصائم، فرخص هل، وأتاه آخـر فنهـاه؛  ج أن رجًال سأل انليب«
ص هل شيخ، واذلي نهاه شاب  .١»فإذا اذلي رخَّ

ال کرد، رد مباشرت روزه دار با ھمسرش، سؤدر مو ج شخصی از پیامبر«
آمد  ج به او رخصت این کار را دادند، شخص دیگری به نزد پیامبر ج پیامبر

که به او رخصت داد یک  از این کار نھی کردند، زیرا کسی و پیامبر او را
 ».پیرمرد بود، و کسی او را از این کار نھی کرد یک جوان بود

 روی:استعمال سواک و مسواک بدون استعمال و زیاده
در حال روزه سواک  ج پیامبر«روایت کرده است:  /امام بخاری
آخر روز سواک  اول و فرموده است: در براند و ابن عماستعمال کرده

اگر آب «عطاء گفته:  و». شود می، ولی آب آن بلعیده نشود  می استعمال
استعمال «سیرین گفته:  و ابن». گویم باید افطار کنددھانش را ببلعد، نمی

سواک تر و تازه اشکالی ندارد. گفته شد: سواک تازه دارای طعم و مزه 
 ».کنی می که با آن ضمضمه دارد در حالیست؟ گفت: آب ھم مزه ا

طـور اهـداء خـون و شسـتن نمودن خون فاسد و همین حجامت و خارج
 کلیه برای بیماران دیالیزی:

 فرموده است: بروایت کرده: ابن عباس /خاریامام ب

 .»وهو صائم جانليب حتجم إ«
 ».ه استدر حالت روزه، حجامت نمود ج پیامبر« 

 شود  می که وارد بدن روزه از چیزی«اند: گفته بابن عباس و عکرمه
 ».گردد جکه خار نه از چیزی شود  می باطل

                                                 
 .۲۰۹۰صحیح سنن أبی داود:  -١



 ٣٥    احکام و مسائل رمضان

کننده  حجامت« يعنی .»أفطر احلاجم واملحجوم«که:  جپیامبر ۀفرمود و این

 منسوخ ج دلیل فعل پیامبره ، ب»گشایند می روزهھردو  شونده و حجامت
در باال ثابت شده است،  /حدیث امام بخاری که در گونه باشد، ھمان می

 اش که در حدیثی از سعیدالخدری روایت است که ه دلیل فرمودهونیز ب
 گوید: می

 .»يف القبلة للصائم، واحلجامة ج رّخص رسول اهللا«
رخصت داده  دار روزهدر مورد بوسیدن وحجامت، به  ج رسول الله«
 باشد. می و رخصت بعد از عزیمت و حظر». است

 (آب به بینی و دهـان زدن) بدون مبالغه: استنشاق و مضمضه
 :ج پیامبر ۀبنا به فرمود

»ً�ً  .»بالغ يف االستنشاق إال أن ت�ون صائما
 ».که روزه باشی در استنشاق مبالغه کن مگر این«

نیز جایز  دار روزهکه استنشاق برای  شود  می از این حدیث چنین فھمیده
 است، اما بدون مبالغه.

 دار روزهحسن بصری گفته: برای : «که است آورده /امام بخاری
 .]۷۱۸ترمذی [» مضمضه و خود را با آب خنک کردن مانعی ندارد

رساند،  می که جایز بودن مضمضه برای روزه دار را سدر باال حدیث عمر
 ذکر شد.

 کردن و شنا: شستن سر، حمام
فرموده است:  لالمؤمنین عایشه رده است که أمنقل ک /بخاری امام

 .»يُدر�ه الفجر ُجنباً يف رمضان من غ� ُحلم فيغتسل و�صومَ  جانليب اكن «



 احکام و مسائل رمضان   ٣٦

بستری،  که به سبب ھم کرد در حالی می در رمضان صبح ج پیامبر«
 ».گرفت می نمود و روزه می جنب بود، سپس غسل

انداخت.  می در حال روزه لباسی را خیس کرده و بر خود سابن عمر
من حوضی «گفته است:  سحمام رفته است. انسشعبی در حال روزه به 

 ».انداختم می که در حال روزه خود را به داخل آن سنگی داشتم
 شد؟ اگر پرسیده شود: اگر اشتباھًا آب وارد حلق

 فرموده است: أخداوند گویم: اشکالی ندارد، چون می در جواب گفته

ٓ  ُجَناحٞ  َعلَۡيُ�مۡ  َولَيَۡس ﴿ تُم �ِيَما
ۡ
ۡخَط�

َ
ا َوَ�ِٰ�ن بِهِۦ أ َدۡت  مَّ  قُلُو�ُُ�مۚۡ  َ�َعمَّ

ُ  َوَ�نَ    .]٥ :حزاباأل[ ﴾٥رَِّحيًما َ�ُفوٗر� ٱ�َّ
اید بر شما گناھی نیست، ولی در چه اشتباھًا مرتکب آن شده ودر آن«

مھربان  ۀست (مسئولید) وخدا ھمواره آمرزندتان عمد داشته ا ھای آنچه دل
 ».است

 .»ميت اخلطاءعن أرفع « فرموده: ج پیامبر
 ».خداوند از خطای امتم در گذشته است«

اگر آب به بینی زده و آب در «از عطا نقل کرده است که:  /امام بخاری
که توانایی  ، به شرطیشود میاش باطل نحلقش فرو رفت مانعی ندارد و روزه

 ».دفع آب را نداشته باشد

 چشیدن غذا بدون بلعیدن:
چشیدن غذا «نقل کرده است که:  باز ابن عباس /امام بخاری

چشیدن سرکه یا غیره در حال روزه مانعی ندارد، «و گفته: ». مانعی ندارد
 ».اگر داخل حلق نشود

 



 ٣٧    احکام و مسائل رمضان

 چشم: ی هطرسرمه کشیدن و عطر زدن و همین طور ق
انس و حسن و ابراھیم، در استفاده از «فرموده است:  /امام بخاری

چنین روایت س و از ابن مسعود». دیدند، مانعی نمیدار روزهه برای ـسرم
ھر روز که یکی از شما روزه بود، روغن زده و شانه کرده «کرده است که: 

 ».صبح کند
، آراستن با شانه کردن و دار روزهسلف برای «گفته است:  :ابن حجر

 فتح الباری:[ »دانستند می روغن زدن و سرمه کشیدن و غیره را مستحب
۴/۱۸۳[. 

 غیر غذایی:سوزن و سرنگ 
که به معده نرسد و دارای ارزش غذایی نباشد  ھا تا زمانی تمامی این

اشکالی ندارد و اصل در این امور نو پیدا، مباح بودن است مگر دلیلی بر 
 علم.والله أتحریم آن باشد. 

* * * 

 موارد رخصت برای روزه نگرفتن
بنا به  ماه رمضان برای مریض و مسافر جایز است، روزه نگرفتن در

 :أخداوند ۀفرمود

ۡهرَ  ِمنُ�مُ  َشِهدَ  َ�َمن﴿ وۡ  َمرِ�ًضا َ�نَ  َوَمن فَۡلَيُصۡمُهۖ  ٱلشَّ
َ
ٰ  أ ٞ  َسَفرٖ  َ�َ ة  فَعِدَّ

يَّا�ٍ  ّمِنۡ 
َ
�  ۗ َخَر

ُ
ُ  يُرِ�دُ  أ    .]١٨٥: البقرة[ ﴾١٨٥ ٱۡلُعۡ�َ  بُِ�مُ  يُرِ�دُ  َوَ�  ٱۡليُۡ�َ  بُِ�مُ  ٱ�َّ

که  کرد باید آن را روزه بدارد و کسیھرکس از شما این ماه را درک «
آن) تعدادی از روزھای دیگر (را روزه  ۀمار یا در سفر است (باید به شماربی

 .»خواھدخواھد و برای شما دشواری نمی می بدارد) خدا برای شما آسانی



 احکام و مسائل رمضان   ٣٨

 فرموده است: ج و در حدیث پیامبر

 ».رب الصيام يف السفرليس من ال«
 ».نیکی نیست ۀروزه گرفتن در سفر نشان«

روزه نگرفتن جایز  ،و ھمچنین برای مجاھد در حال پیکار با دشمن

 :ج پیامبر ۀبر فرمود است؛ بنا
 ». فأفطروا إن�م مالقو عدو�م والفطر أقوى ل�م«
شوید و روزه نداشتن برای قوی بودن  می شما فردا با دشمن رو به رو«

 ».شما بھتر است
کند، باید دارای چه  می که افطار را جایز اگر گفته شود بیماری و سفری

 شرایطی باشد؟ و آیا افطار رخصت است یا واجب؟
که مشقت و سختی را برای بیمار به ھمراه  ھر بیماریگویم:  می در جواب

که روزه، آن را  جایز است و ھر بیماریبیاورد، روزه نگرفتن، رخصت و 
کند، روزه نگرفتن در این حالت واجب است، چون در اسالم نه  می شدیدتر

 (ال رضر و الرضار).ضرر ھست و نه دفع ضرر با ضرر. 
، بدون در شود  می که در عرف به آن سفر گفته سفری ـطور سفر  ھمین

اگر خواست روزه  ـنظر گرفتن مسافت آن، روزه گرفتن در آن رخصت است 
روزه نگیرد، اما اگر سفر آنقدر سخت و دشوار باشد که  بگیرد و اگر خواست

، در این حال روزه شود  می دار روزهمنجر به تلف شدن و درماندن مسافر 
 نگرفتن واجب است.

از کنار فردی  ج پیامبر آمده است که سکه در حدیث از جابر چنان
 تان چرا دوست«پاشند، فرمود:  می درختی، بر او آب ۀگذشت که در سای

 گفتند: ای رسول خدا روزه است. فرمود:» گونه شده است؟ این



 ٣٩    احکام و مسائل رمضان

إنه ليس من الرب أن تصوموا يف السفر، وعلي�م برخصة اهللا اليت رخَّص «
 .١»ل�م فاقبلوها

 أنیکی نیست، رخصتی را که خداوند ۀروزه گرفتن شما در سفر نشان« 
 ».در حق شما نموده، قبول کنید

وتعاىل ُ�بُّ أن تؤ� رُخَصة كما إن اهللا تبارك «ھمچنین فرموده است:  و
 .٢»معصيتُه ي�ره أن تُؤَ� 

ھایش عمل شود،  دوست دارد به رخصتتبارک و تعالی ھمانا خداوند «
 ».گونه که دوست ندارد از وی نافرمانی شود ھمان

، باعث شود برای دار روزهجھاد نیز ھمین طور است، ھر اندازه که افطار 
تر  تر باشد، به ھمان اندازه افطار به وجوب نزدیک دشمن قوی رویارویی با
 فرموده است: سابوسعید خدری ،که در حدیث است، چنان

که روزه بودیم به سوی مکه مسافرت کردیم، در  در حالی ج با پیامبر«
 فرمود: ج جایی اتراق کردیم، پیامبر

 ».إن�م قد دنوتم من عدو�م، والفطر أقوى ل�م«
 ».تر ھستید اید، افطار باشید، قویدشمن نزدیک شدهھمانا به «

رخصت بود، برخی روزه بودند و برخی روزه را باز  ج این فرمان پیامبر
 فرمود: ج نمودند، به منزلی دیگر رسیدیم، پیامبر

 ».إن�م مصبحوا عدو�م والفطر أقوى ل�م فأفطروا«
س تر است، پ شما در جنگ با دشمن ھستید و روزه نگرفتن قوی«
 ».ھایتان را باز کنید روزه

                                                 
 .۱۰۵۴رواه النسائی، صحیح الترغیب:  -١
 .۱۸۸۵صحیح الجامع:  -٢



 احکام و مسائل رمضان   ٤٠

عزیمت بود، از آن به بعد ھم در سفر ھمراه با  ج امبراین فرمان پی
 .]مسلم[به روایت » گرفتیم می روزه جپیامبر

 ج گرفت از پیامبر می حمزه ابن عمرو اسلمی، مردی بود که زیاد روزه
 ».شئَت فأفطرإن شئت فُصم، و�ن «فرمود: » آیا در سفر روزه بگیرم؟«پرسید: 

 ».اگر خواستی روزه بگیر و اگر خواستی نگیر«
پس روزه گرفتن بستگی به مشقت و نوع مشقت و اثر و عواقب آن دارد، 

 .شود  می و بر این اساس، رخصت یا عزیمت بودن افطار تعیین

 و همچنین برای زن در حال حیض:
به جای بر وی واجب است که روزه نگیرد و بعد از رمضان قضای آن را 

 فرموده است: لالمؤمنین عایشهکه در حدیث، أم آورد، چنان

فنؤمر بقضاء الصوم، وال نؤمر  -أي ادلورة الشهر�ة-اكن يُصيبنا ذلك «
 ».بقضاء الصالة

مور به قضای روزه بودیم ولـی شدیم، ما مأ می ما به عادت ماھانه مبتال«
 ».ایمبه قضای نمـاز امر نشده

حامله و شیرده: این دو گروه نباید روزه بگیرند و در طور زن  و ھمین
روز یک نفر مسکین را خوراک دھند، و قضا به جا  مقابل باید در ازای ھر

 :ج پیامبر ۀفرمود رآورند بنا بنمی
إن اهللا وضع عن املسافر الصوم، وشطر الصالة، وعن احلامل واملرضع «

 .١»الصوم

                                                 
 .۵۷۵صحیح سنن الترمذی:  -١
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خداوند روزه و نیمی از نماز را از گردن مسافر انداخته و روزه را از «
ترمذی روایت نموده و آن را حسن دانسته [» گردن زن حامل و شیرده

  .]است
 سران بر ھمین رأی ھستند، ابن عباسو دیگ لابن عمر و ابن عباس

 اشهـان زن حامله از خود و زن شیرده از بچـه در رمضـک ھنگامی«گفته: 
دھند  می گیرند و در ازای ھر روز به یک مسکین خوراک یـترسید، روزه نم

نیز قولی مشابه قول ابن  ساز ابن عمر». آورندو قضای روزه را به جایی نمی
 روایت شده است. لسعبا

گویم: این زمانی است که مادر، فرزندش را یک سال کامل، یا دو  می بنده
 فرماید: می أخداوندطور  سال تمام شیر بدھد؛ ھمان

ۡوَ�َٰدُهنَّ  يُۡرِضۡعنَ  ۞َوٱۡلَ�ٰلَِ�ُٰت ﴿
َ
�  َحۡولَۡ�ِ  أ َرادَ  لَِمنۡ  َ�ِملَۡ�ِ

َ
ن أ

َ
 يُتِمَّ  أ

 ۚ  .]٢٣٣: البقرة[ ﴾٢٣٣ٱلرََّضاَعَة
 از یکی ھرگاه دھند، یم ریش را خود فرزندان ،تمام سال دو، مادران«
 .»شوند یرخوارگیش دوران لیمکت خواستار شانیا یدو ھر ای نیوالد

سال  این روزھای زن حامله کًال بین حاملگی وشیردھی است، لذا بر بنا
ن اجازه و او ھنوز در حالت شیردادن به کودک است. لذا این ز شود  می تمام

گشاید، فقیری را طعام بدھد؛ زیرا نه  می که روزه دارد که به ازای ھر روزی
 د را به مدت چند ماه شیرکودک خو توانایی و نه وقت قضا را دارد. اما اگر

که این عادت غالب زنان امروزی است و بعد از آن شیردادن را قطع  داده می
او چنانچه در  .. کند، تا یک یا دو سال را به کمک شیر گاو تکمیل کند

رمضان بخاطر شیردادن، روزه گشود، بر او قضا واجب است، و طعام دادن 
وقت و توانایی قضا را در حالتی غیر از حاملگی و  برای او جایز نیست؛ زیرا او

 باشد. والله تعالی أعلم. می شیردھی دارا
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 و همچنین مرد سالخورده و زن سالخورده:
گیرند و فقط به جای ھر روز، اگر توانایی روزه نداشته باشند، روزه نمی

 و علمای دیگر سعباسدھند، و این رأی ابن می به یک فقیر خوراک
شنیده که  سعطاء از ابن عباس«روایت کرده:  /باشد. امام بخاری می

ِينَ  َوَ�َ ﴿ کرد می ایشان این آیه را تالوت  ِمۡسِكٖ��  َطَعامُ  فِۡديَةٞ  يُِطيُقونَُهۥ ٱ�َّ
 .]١٨٤: البقرة[ ﴾١٨٤

ای است که ھا طاقت فرساست کفاره که (روزه) بر آن و بر کسانی«
 .»خوراک دادن به بینوایی است

این آیه منسوخ نیست بلکه در حق زن و مرد «و ابن عباس گفت: 
روز به یک  سالخورده است که توانایی روزه گرفتن را ندارند و به ازای ھر

 ».دھند می مسکین خوراک
* * * 

 ماه رمضان ی هقضای روز
ماه رمضان واجب است، و الزم نیست فورًا  ۀھای از دست رفتقضای روزه

بعد از ماه رمضـان اداء شـود و به صورت جدا یا پشت سر ھم نیز اشکالی 
در حدیث متفق علیه فرموده است:  لالمؤمنین عایشهکه أم نـدارد، چنان

توانستم قضای آن را  می ماه رمضان بر من مانده بود و تنھا در شعبان ۀروز«
 .»اداء کنم

اگر «قضای ماه رمضان پرسیده شد، جواب داد: دربارۀ  /مام احمداز ا
 ».خواست با فاصله از ھم روزه بگیرد و اگر خواست پشت سرھم
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تواند به جای او  می که بر او روزه باشد، وفات کند، سرپرستشکسی اگر

 .»من مات وعليه صياٌم، صام عنه ويلُّهُ «: ج پیامبر ۀبر فرمود روزه بگیرد، بنا
تواند به جای او  می ای باشد سرپرستشگردن او روزه ھرکس بمیرد و بر«

 .]متفق علیه[» روزه بگیرد
اما اگر از کسانی باشد که معذور ھستند، و باید در ازای ھر روز به یک 
مسکین غذا بدھند، بر سرپرست او واجب است که به جای او خوراک بدھد 

 و روزه بر او واجب نیست.
* * * 

 باید از آن دوری کند دار روزهکه  مواردی
کامل ببرد، واجب است عالوه  ۀفایده و بھرکه از روزه  برای این دار روزه

بر ترک خوردن و آشامیدن، از ناسزاگویی و انجام اعمال ناپسند و گناه دوری 
اوقات واجب است، در ماه رمضان  ۀھم، این گناھان اگرچه ترک آن در کند

گیری کامل از روزه، بر ترک و دوری از آن تاکید شده است. برای بھره
 اند:فرموده جپیامبر

 .١»من لم يدع اخلنا والكذب؛ فال حاجة هللا أن يدع طعامه ورشابه«
ھرکس ناسزاگویی و دروغ را رھا نسازد، خداوند نیازی به ترک خوراک و «

 ».شراب او ندارد

ليس الصياُم من األ�ل والرشاب، إنما الصيام من اللغو « اند:و فرموده
 .٢»والرفث، فإن سابّك أحٌد أو جِهَل عليك فقل: إ� صائم، إ� صائم

                                                 
 :4/140قال ابن حجر فی الفتح  -١
 .۵۳۷۶صحیح الجامع:  -٢
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روزه، نخوردن و ننوشیدن نیست، بلکه روزه، دوری از چیزھای پوچ و «
یا کار باطل و ناسزاگویی و دشنام دادن است. اگر کسی تو را دشنام داد، 

 ».ای انجام داد، بگو من روزه ھستم، من روزه دارمجاھالنه

ال �َسابَّ وأنت صائم، فإن سابَّك أحد فقل: إ� صائم، و�ن «اند: و فرموده
 .١»كنت قائماً فاجلس

که روزه ھستی دشنام مده، اگر کسی تو را دشنام داد، بگو من  حالی در«
 ».روزه ھستم و اگر ایستاده بودی بنشین

ه من صيامه اجلوُع والعطش... و «اند: فرموده و  .٢»رُّب صائٍم حظُّ
که تنھا بھره و نصیب آنان از روزه، گرسنگی و تشنگی  چه روزه دارانی«
 ».است

 .٣»ما لم �رقها -أي من انلار-الصوم ُجنَّة «اند: و فرموده
چینی و  که غیبت و سخن تش است تا زمانیپناه از آروزه سپر و جان«

 .»اخالق بد آن را پاره نکرده است
کامل مورد نظر و ستایش شرع، عالوه بر اجتناب از خوردن و  ۀپس روز

شرعی  آشامیدن، دوری اعضـای ظـاھری و باطنی از معایب واعمال غیر
اگر مشتاق است که از آزادشدگان این ماه باشد، باید به این  دار روزهاست. 

 نکته عنایت کامل بورزد.
* * * 
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 کند؟ می ، روزش را چگونه سپریدار زهرو
بیشتر ھرچه  کافی نیست، بلکه باید دار روزهتنھا دوری از گناھان برای 

به انجام طاعات و عبادات و تالوت قرآن و صدقه دادن و اطعام مساکین 
 که:نقل شده است ساز ابن عباس که در حدیث متفق علیه روی آورد، چنان

أجوَد انلاس باخل�، و�ن أجوَد ما ي�ون يف رمضان ح�  جانليب اكن «
ان حىت ينسلَخ، يعرُض يلقاه لك يللٍة يف رمض �ن جرب�ليلقاه جرب�ل، و

اكن أجود باخل� من الر�ح  القرآَن، فإذا لقيه جرب�ل جانليب عليه 
 ».املرسلة

که  ین مردم بود و در رمضان، ھنگامیبا سخاوتمندتر ج پیامبر«
 ÷تر از ھمیشه بود، و جبریلکرد، با سخاوت می او را مالقات جبرئیل

قرآن را بر  ج نمود، پیامبر می را مالقات ج تا پایان رمضان، ھر شب پیامبر
کرد، ایشان از  می را مالقات ج که جبرئیل پیامبر خواند، ھنگامی می جبرئیل

 ».تر بودند باد نیز برای انجام کار خیر سریع

إذا دخل العرُش شدَّ  �جانليب اكن «فرموده است:  لشهئالمؤمنین عا أم
 ».مزئره، وأحيا يلله، وأيقظ أهله

آخر رمضان، از زنان دوری کرده، و در  ۀبا فرا رسیدن دھ ج پیامبر«
کرد و  می داریداد، شب زنده می عبادت جدیت و توجه بیشتری به خرج

 .]متفق علیه[» کرد می اش را نیز بیدارخانواده

�تهد يف العرش األواخر ماال �تهد  ج اكن رسول اهللا«و نیز فرموده است: 
 ».يف غ�ه

آخر رمضان از دیگر اوقات بیشتر در عبادت تالش  ۀدر دھ ج پیامبر«
 ».کرد  می وکوشش
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مسلمانان بر آن ھستند؛ چون و این بر خالف چیزی است که بسیاری از 
اند و در آخر رمضان بینید که در اول رمضان سرحال و سرزنده می ھا را آن
 شوند! می حال و سستبی

ره والينقص من من فّطر صائماً اكن هل مثل أج« فرموده است: ج پیامبر
 .١»أجر الصائم شيئاً 

ی را افطار دھد، برای وی نیز ثوابی مانند ثواب و پاداش دار روزهھرکس «
 ».شود میھیچ چیز کم ن دار روزهکه از اجر  ھست، حال آن دار روزه

کرد و از  می با فرا رسیدن ماه رمضان تدریس را متوقف /امام مالک
گفت:  می پرداخت و می ایستاد و به تالوت قرآن می فقه و فتوی و حدیث باز

 ».ماه قرآن است این ماه،«
گاھی و شناخت از این مسائل، بیاندیش که دار روزهای مسلمان  ! با آ

 کنند؟ می مسلمانان، ماه رمضان را چگونه سپری
 که در این ماه، چیزھایی را که مانع ذکر و یاد خدا بینی می آنان را

 راھمرا ف ..ھای تلویزیونی و .ھا و لھو و لعب و مسابقه ، مانند سریالشود  می
کارھای زشت و بدور از ادب مقرر شده کنند. انگار رمضان تنھا برای این می

 وال حول وال قوة اال باهللا!است. 
خواھند به این طریق کارایی  می طاغوتیان حاکماین که  و مثل این

ھا ایمانی را که در  ھا خنثی کنند. آن رمضان و اثر ایمانی آن را بر نفس
ھا و یابد، با پخش برنامه می ھا ارتقاء و در نفس شود  می رمضان زیاد

از آن خالی نیست،  ۀھا که خان تلویزیون ۀھای زشت و زننده بر صفح سریال
ھا بر  کنند، زیرا به صالح طاغوتیان ظالم نیست که ملت می ناقص و باطل
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ھا آزاد شوند، و ذھن و  ھا و ھوس شان افزوده شود و از قید شھوت ایمان
 ھا پاک گردانند، اگر چه به مدت یک ماه! ود را از ھواھا و شھوتافکار خ
 شوند، لذا می دانند که شیاطین جن در رمضان به زنجیر کشیده می ھا آن

را در  خود ۀوطواغیت انس تالش مفسدانشیاطین  بینید می چنان که آن
خاطر از دست دادن ه کنند تا نقص و کمبودشان را ب  می وچندانرمضان د

 ایت و کمک برادران شیاطین جن خود، جبران کنند!حم
* * * 

 نماز شب در ماه رمضان
که آن را  ن نماز اختالف دارند، و قول صحیحمردم در تعداد رکعات ای

که این نماز از یازده رکعت بیشتر نیست،  دانیم، این است می موافق با سنت
 فرموده است: لالمؤمنین عایشهبر حدیث متفق علیه که أم  بنا

 ».يز�د يف رمضان وال يف غ�ه ىلع إحدى عرشة ر�عة جانليب ما اكن «
چه در رمضان و چه در غیر آن بیشتر از یازده رکعت  ج پیامبر«
 ».خواندند نمی

که ھمراه  در شبی از رمضان ج پیامبر«فرموده است:  سجابر ابن عبدالله
داری کردند، ھشت رکعت نماز خواندند و سپس نماز وتر شب زنده مردم

 ».خواندند
ی بن کعب و تمیم بَ به أ سعمر بن خطاب«سائب بن یزید گفته است: 

و ھمچنین گفته ». امر کرد که برای مردم یازده رکعت نماز بخوانند کداری
حتی بعضی خواند،  می که از صد آیه بیشتر بودند را اییھ قاری سوره«است: 

کردیم و از نماز منصرف  می از ما به خاطر طوالنی بودن قیام، بر عصا تکیه
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شدیم، مگر در طلوع فجر (یعنی نماز تا نزدیک به طلوع فجر ادامه نمی
 .]مام مالکموطأ إ[» داشت)

* * * 

 اعتکاف
زمان مدت گونه است که فرد مسلمان، به نیت عبادت در  اعتکاف بدین

مگر برای  شود میماند و خارج ن می که در نیت دارد، در مسجد مشخصی
 :أخداوند ۀضرورت یا نیاز شدید بنا بر فرمود

وُهنَّ  َوَ� ﴿ نُتمۡ  تَُ�ِٰ�ُ
َ
   .]١٨٧: البقرة[ ﴾١٨٧ ٱلَۡمَ�ِٰجِد�  ِ�  َ�ِٰكُفونَ  َوأ

 ».که در مساجد معتکف ھستید (با زنان) در نیامیزید ودر حالی«
 سرش را داخل اتاق ج پیامبر«فرموده است:  لالمؤمنین عایشهأم

 که در مسجد معتکف بودند، و من نیز سر ایشان را شانه کردند، در حالی می
 در حال اعتکاف تنھا برای ضرورت به خانه داخل ج نمودم، و پیامبر می
 .]متفق علیه[» شدند می

که به عیادت برای معتکف، سنت چنین است «و نیز فرموده است: 
بستر  کند و با زنش ھمرود و در تشییع جنازه شرکت نمیمریض نمی

، و شود  می و تنھا برای ضرورت شدید خارج شود میو به او نزدیک ن شود مین
که  تنھا در مسجد جامع (مسجدیکه روزه باشد و  کند مگر ایناعتکاف نمی

صحیح سنن [». ت) اعتکاف جایز اسشود  می در آن جمعه و جماعت برگزار

 ]۲۱۶۰/بوداودأ
آخر  ۀدر دھ ج ھا جایز است، زیرا پیامبر اعتکاف در تمام روزھا و ماه

آخر ماه رمضان است،  ۀاند، اما افضل اعتکاف در دھشوال نیز اعتکاف نموده
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اند. در این وقت اعتکاف نموده و بر آن مواظبت داشته ج زیرا پیامبر
 فرموده است: لالمؤمنین عایشهکه در صحیحین است که أم چنان

يعتكف العرَش األواخر من رمضان حىت قبضه اهللا، ثم  جانليب اكن «
 ».عتكف أزواجه من بعدهأ

کردند، سپس  می آخر رمضان اعتکاف ۀتا زمان وفات در دھ ج پیامبر«
 ».اندبعد از ایشان ھمسرانش اعتکاف کرده

 مسجد است.این حدیث دلیل بر جایز بودن اعتکاف زنان در 
 اگر گفته شود در چه مساجدی اعتکاف جایز است؟

له اختالف شدیدی است و قول صحیح گویم: در این مسأ می در جواب
که در آن جمعه و جماعت  ن این است که اعتکاف در ھر مسجدینزد م

که ذکر شد. و  لالمؤمنین عایشهبر حدیث أم برگزار شود، جایز است. بنا
که معتکف، جماعت را از دست ندھد، و یا برای جمعه این به خاطر آن است 

و جماعت، ناچار به خروج به سـوی مسجد دیگـری نشود که در این حالت 
 . برخی از علمای سلف نیز چنین نظری دارند.شود  می اعتکاف وی نیز باطل

عتاكف إال يف إال «: دیفرما می که ج پیامبر ۀاگر گفته شود: از این فرمود
 ، چه»اعتکاف تنھا در سه مسجد جایز است« یعنی »اثلالثةاملساجد 

 فھمیم؟ می
توان حدیث را بر این حمل کرد که اعتکاِف کامل و با  می گویم:می

فضیلت، در این سه مسجد است: مسجد الحرام و مسجد النبی و مسجد 
 االقصی.

دھد،  می نسبت خطا سبه حذیفه سبینیم که ابن مسعود می لذا
ف در مسجد به این حدیث استدالل کرده و مسلمانان را از اعتکا که ھنگامی

  کرد. می بزرگ کوفه منع
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گفت:  سحذیفه به عبدالله بن مسعود«است: متن کامل حدیث چنین 
اند و تو آنان را منع موسی اعتکاف کرده بوأتو و  ۀخانمیان  چطور گروھی

 فرموده است: ج دانی که پیامبر  می کنی؟ ونمی

 .١»عتاكف إال يف املساجد اثلالثةإال «
 .»اعتکاف جایز نیست مگر در این سه مسجد«

 .»لعلك �سيت وحفظوا، أو أخطأت وأصابوا«عبدالله گفت: 
کنی و  می اند، یا تو اشتباهای و آنان حفظ کردهشاید تو فراموش کرده«

 .]۲۷۸۶/ السلسلة الصحیحة[» گویند می آنان درست
مشکل اآلثار، بر این نظر است که انکار ابن در کتاب  /امام طحاوی

بر حذیفه، و جواب دادنش به آن صورت، دلیل بر منسوخ بودن  مسعود
فراموش کرده است و  اند و حذیفهحدیث است که مردم آن را حفظ کرده

به  خبر دادن حذیفه -۱در این حدیث اندیشه نمودیم و با توجه به: «گفته: 
عدم از  -۲ .ج ابن مسعود از این حدیث پیامبرابن مسعود مبنی بر اطالع 

و جواب دادنش به حذیفه به صورت  از طرف ابن مسعود حذیفهانکار سخن 
یعنی:  سقول ابن مسعود که حدیث مزبور منسوخ است، و ، پی بردیممزبور

اند و قرآن کار، قول صحیح را برگزیدهحدیث تو منسوخ است و مردم در این
 لت دارد:نیز بر ھمین امر دال

وُهنَّ  َوَ� ﴿ نُتمۡ  تَُ�ِٰ�ُ
َ
 .]١٨٧: البقرة[ ﴾١٨٧ ٱلَۡمَ�ِٰجِد�  ِ�  َ�ِٰكُفونَ  َوأ

 ».در نیامیزید که در مساجد معتکف ھستید (با زنان) در حالی و«
گویم: سکوت حذیفه در مقابل جواب ابن مسعود، و عدم  می من نیز

 این است که حذیفه ۀنشان جلوگیری حذیفه از مسلمانان معتکف در مسجد،

                                                 
 .2786السنن، السلسلة الصحيحة:  يف ياملعجم، والبيهق أخرجه اإلسامعيلی يف -١
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با ابن مسعود موافق شده که حدیث مذکور دلیل بر ممنوعیت اعتکاف در 
غیر این سه مسجد نیست، زیرا اگر ابن مسعود در پاسخ به حذیفه و در 

گرفت و  می فھمش از حدیث دچار اشتباه شده بود، حتمًا حذیفه بر او ایراد
رفت و معتکفین در  می کرد و خودش به مسجد می جوابش را تصحیح

 کرد. می مسجد را منع
از خطا دانستن استدالل حذیفه به که شیخ ناصرالدین البانی  عجیب این

در استناد به حدیث مذکور در ممنوعیت اعتکاف در غیر جانب ابن مسعود 
این سه مسجد اقرار کرده و بعد از آن به ابن مسعود نسبت خطا داده و 

کند، و حدیث را  می ابن مسعود شده را ردکه حذیفه در آن موافق  فھمش
کند.  می به حساب آورده که اعتکاف را در ھر مسجدی مباح ۀیمخصص آ

ابن  ۀگفت«چنین است:  ۶۷۰-۶۶۷/ ۶صحیحه  ۀوی در سلسل ۀنص گفت
مسعود نص قاطعی در نسبت خطای وی به حذیفه در روایت لفظ حدیث 

عتکاف مورد انکارش خطا نیست، بلکه شاید استداللش به حدیث را در ا
رود که معنی حدیث نزد ابن مسعود  می دانسته است، زیرا احتمال این

آیه عام «که گفته:  تا این». ...چنین بوده باشد: اعتکاف کامل نیست مگر 
کند که عام بر خاص حمل شود.  می است و حدیث خاص و مبانی فقه تقاضا

حذیفه و حدیث نیز بر  ۀگفتاین، حدیث مخصص و مبین آیه است و  بر بنا
 ».ھمین داللت دارند

* * * 

 زکات فطر و احکام پیرامون آن
و  ـپول  ۀنه به شیو ـخوراکی  ۀرداخت زکات فطر واجب است، به شیوپ

باشد، و از مسلماِن َبرده، و آزاد، و مرد، و زن،  می دار روزهبه خاطر پاک شدن 
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فرموده است:  که ابن عباس ، چنانشود  می و کوچک، و بزرگ، گرفته
از گناھان پاک شود و غذایی  دار روزهزکات فطر را فرض نمود تا  جپیامبر«

نصیب مساکین گردد. ھرکس قبل از نماز عید پرداخت کند، زکات فطر 
 ، و ھر کس بعد از نماز پرداخت کند، صدقه به شمارشود  می محسوب

 .]۱۰۸۵صحیح التر غیب [» آید می
زکات فطر را بر مسلماناِن َبرده، و  ج پیامبر«فرموده است:  لابن عمر

آزاد، و مرد، و زن، و کوچک، و بزرگ، یک صاع خرما، یا یک صاع جو فرض 
 ».نمود

 من تمر، أو « فرموده است: ج پیامبر
ً
 من بُرٍّ أو قمٍح، أو صااع

ً
أدوا صااع

 من شعٍ�، عن لك حرٍّ 
ً
 .[مسلم] »وعبد، وصغ� و�ب� .. ذكر وأنىث صااع
ھر آزاد، و برده، بزرگ، و کوچک، مرد، و زنی، یک صاع گندم یا خرما یا «

 .»جو پرداخت کند
 یک صاع، چھار مد است و ھر مد، برابر با یک مشت انسانی معتدل است.

، گندم، جو، خرما، کشمش، برنج، ذرت شود  می که در زکات داده چیزھایی
 شک است.یا ک

که ابن  زمان پرداخت آن قبل از نماز عید است نه بعد از عید، چنان

قبل خروج  بز�ة الفطر أن تؤدي ج أمرنا رسول اهللا«فرموده است:  بعمر
 .»انلاس إىل الصالة

به ما دستور داد که زکات فطر، قبل از خروج مردم برای نماز  ج پیامبر«
 .]بخاری[به روایت » عید پرداخت شود

ثابت است که زکات فطر را یک یا دو روز قبل از نمـاز  باز ابن عمرو 
 کرد. می عید فطر، پرداخت
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رأی من بر این است که: اگر به خاطر کفایت در مکان زکات دھنده، و 
وجود نیاز مبرم در مکان دیگر، قرار باشد که زکات فطر به جایی دیگر ارسال 

اده شود، تا در زمان مناسب و تعیین شود، این کار مانعی ندارد، اگر زود فرست
شده (قبل از عید) به دست فقیران نیازمند آن مکان برسد، چرا که اگر در 
پرداخت آن تأخیر شود، ممکن است بعد از نماز عید به دست نیازمندان آن 

و تنھا صدقه به  شود میمنطقه برسد، که در این حالت زکات فطر محسوب ن
فطر این است که غذایی، قبل از نماز  ۀدر دادن صدقزیرا حکمت آید.  می شمار

ام عید از آن استفاده کنند. شان در ای فطر بدست فقرا برسد، تا خود و کودکان
فطر به این معنا نیست که فقط از دست صاحبش بیرون آید تا در دست  ۀصدق

حبس کند و یا ھر نیاز دیگری قرار گیرد، و او این مال را در دست خود بی
 علم.والله تعالی أکه خواست برای فقرا خرج کند،  نزما

* * * 

 شش روز ماه شوال ی هروز
که رمضان تمام شد و ماه شوال از راه رسید، مستحب است که  ھنگامی

من «: ج پیامبر ۀه دلیل فرمودانسان شش روز از این ماه را روزه بگیرد، ب
 .»ستاً من شوال اكن كصيام ادلهر صام رمضان ثم أتبعه

دنبال آن شش روز دیگر از ماه ه ھرکه رمضان را روزه بگیرد، سپس ب« 
[رواه » شوال را نیز روزه بگیرد، مانند این است که برای ھمیشه روزه باشد

 .]مسلم
تواند روزه را بالفاصله بعد از عید فطر شروع کند؛ یعنی در روز دوم  می و

 علم.والله تعالی أوزه گرفتن در روز عید نھی شده است. شوال، زیرا از ر
* * * 
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گونه به پایان این مبحث مختصر در مورد رمضان و احکام پیرامون  بدین
آن به  ۀبه وسیلآن رسیدیم. امید است که خداوند آن را قبول نماید، و 

ان در ھرجا که ھستند نفع برساند، ھمانا خداوند سبحانه و تعالی دار روزه
 کننده است. شنونده و نزدیک و اجابت

د و األمي يوصلی اهللا علی النب  سلمآله وصحبه و علیحممّ

 .آخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملنيو
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