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1. مـاه رمضـان فرصتـی طالیـی و نعمتی بسـیار 
ارزشـمند از جانب پـروردگار متعال بـرای ما بندگان 
اسـت؛ فرصتـی بـرای تزكیـه، فرصتـی بـرای توبـه و 
بازگشـت به سـوی الله، فرصتـی برای وصـل با موال، 
فرصتـی بـرای اصـالح و خودسـازی، فرصتـی برای 
پاكـی و پاكیزگـی، فرصتی برای آمادگـی برای آخرت 
و فرصتـی بـرای مالقـات بـا معبـود برحـق و مهربان 
اسـت. از قدیـم گفته اند: خوشـبخت كسی سـت كه 
فرصت هـا را بشناسـد و از آنهـا بهره بگیرد. به راسـتی 
كـه نشـناختن فرصت هـا و اسـتفاده نکـردن از آنهـا 

بدبختـی و محرومیـت بزرگی سـت.
همچنیـن رمضـان مـاه هدایـت و ماه نـزول قرآن 
اسـت. ماه تالوت و دعا، ماه سـخاوت و بخشندگی، 
مـاه تحصیـل سـعادت ها و نعمت هاسـت. صالحین 
گذشـته وقتـی هـالل مـاه عیـد فطـر را می دیدنـد و 
خبـر عیـد را می شـنیدند، از همـان لحظـه بـه انتظار 
از  پـس  وقتـی  و  می نشسـتند  بعـد  سـال  رمضـان 
یـازده مـاه انتظـار، رمضـان فرامی رسـید، هـر لحظۀ 
را چنـان  آن  لحظـۀ  هـر  می شـمردند.  مغتنـم  را  آن 
كـردن  سـپری  حـال  در  گویـی  كـه  می گذراندنـد 

آخریـن لحظـۀ عمـر خود هسـتند.
كمبودی  هـای  جبـران  بزرگـواران  آن  رمضـاِن  
گذشـتۀ زندگـی و توشـه اندوزی برای روزهـای آیندۀ 

زندگـی آخـرت بـود.
الـف  مجـدد  ربانـی  امـام  حضـرت  گفتـۀ  بـه 
صفـت  و  الهی سـت  كالم   مجیـد  قـرآن  ثانـی، 

 همـۀ صفـات الهی سـت. براین اسـاس 
ِ

كالم، جامـع
كسـانی كه بـا كالم الهـی به واسـطۀ كثـرت تـالوت 
 مـورد عنایت 

ً
و تدبـر ارتبـاط برقـرار می كننـد، قطعـا

خـاص پـروردگار قـرار می گیرنـد. خیـرات و بركاتی 
كـه در همـۀ ماه هـا نـازل می شـود، در مقابـل آنچـه 
در رمضـان نـازل می شـود، ماننـد قطـره در مقابـل 
خیروبركـت  هـر   

ِ
جامـع مـاه  ایـن  پـس  دریاسـت. 

اسـت. به همین خاطـر اللـه تعالـی كالم خـود را كـه 
 همـۀ صفـات اسـت در ایـن مـاه نـازل كـرده 

ِ
جامـع
. ست ا

بنابرایـن شایسـته اسـت كه اهـل ایمان بیشـترین 
اوقـات خـود را پـس از ادای فرایـض به كتـاب الهی 
 هـر خیروبركـت، 

ِ
اختصـاص دهنـد و از ایـن منبـع

فیض یـاب شـوند.

2. ادای نوافـل در ایـن مـاه خیلـی اهمیـت دارد. 
بـرای  بهتریـن وسـیله  فرایـض  ادای  از  پـس  نوافـل 
رسـیدن بـه قـرب الهی انـد؛ هـر نفـل در ایـن مـاه 

می شـود. محسـوب  فـرض  معـادل 

م در 
ّ
ی الله علیه وسـل

ّ
3. حضرت رسـول اكـرم صل

ایـن مـاه به انفـاق و كار خیـر خیلی اهتمـام می كرد، 
 

ُ
اَن َرُسـول

َ
چنانکـه در سـیرۀ  نبـوی آمـده اسـت: »ك

ِة؛ آن حضرت 
َ
ُمْرَسـل

ْ
 ال

ِ
یـح ْیـِر ِمَن الرِّ

َ
خ

ْ
ْجـَوَد ِبال

َ
ـِه أ

َّ
الل

در انجـام خیـر از بـاد تند نیـز پیشـی می گرفت.«
بنابرایـن، به وسـیلۀ انفـاق و رسـیدگی بـه فقـرا و 

رمضان منبع خير و برکت
سردبير
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مسـاكین و تهیـۀ افطـاری و سـحری بـرای روزه داران 
بلنـدای  بـه  می توانیـم  كارهـای خیـر  در  و شـركت 

سـعادت و اتبـاع رسـول اكـرم نایـل شـویم.

4. ارتکاب گناه همیشـه بـد و عواقب آن خطرناك 
اسـت و بـه دنیـا و آخرت انسـان آسـیب می رسـاند، 
امـا در ایـن مـاه مبـارك و پرفیـض، بسـی خطرناك تر 
و مخّرب تـر اسـت، نـور و معنویتـی كـه بـا عبـادات 
حاصـل می شـود، بـا انجـام گنـاه ازبیـن مـی رود و 
بتوانـد  مسـلمان  یـك  چنانچـه  و  می گـردد  بی اثـر 
در ایـن مـاه خـود را از گناهـان دور نگـه دارد، امیـد 
اسـت كـه در ماه هـای دیگـر نیـز از گناهـان محفوظ 
و مصـون بمانـد؛ »مـن سـلم لـه رمضان سـلمت له 
السـنة؛ كسـی كه رمضـان او سـالم و محفـوظ ماند، 
تمام سـال او نیـز محفوظ و مصون خواهد گشـت.« 

 
5. رمضـان  مـاه  دعـا و تضـرع و توجـه به سـوی 
الله اسـت. الله تعالـی دعاهـای روزه داران را اجابت 
می كنـد و آرزوهـای نیک شـان را تحقـق می بخشـد. 
بـزرگان دیـن ما همیشـه در انتظار فرارسـیدن رمضان 
به سـر می بردنـد تـا حاجت هـای دینی و دنیوی شـان 
را در ایـن مـاه در پیشـگاه الهـی عرضـه كننـد و از 

الطـاف بی پایانـش بهـره جویند.
روزه داران عزیـز، می دانیـد كـه شـما در ایـن مـاه 
 بی كـران بـه دِر 

ِ
به سـوی گنـج نرفته ایـد، بلکـه گنـج

خانـۀ شـما آمـده اسـت. اكنـون بر شـما الزم اسـت 
كـه از ایـن گنـج بی انتها تـا می توانیـد بهـره بگیرید، 
مواظب باشـید كم نگذاریـد. با دیگـران رقابت كنید 
و فرصـت را از دسـت ندهیـد. آن حضـرت فرمودند: 
»َفَینُْظـُر اللَُّ إَِل َتنَاُفِسـُكْم َوُیَباِهي بُِكـْم َمالِئَكَتُه؛ الله 

تعالـی بـه رقابـت شـما نـگاه می كنـد و بـه  شـما نزد 
می كند.«)مسند الشـامیین( افتخـار  فرشـتگان 

می دانیـد كـه دو وقـت بـرای قبولیـت دعـا خیلی 
مهم انـد: یکـی وقـت سـحر، دیگـری وقـت افطـار. 
پـس در ایـن دو وقـت تـا می توانیـد بـه دعـا و تضرع 
مشـغول باشـید؛ زیـرا ضایـع كـردن هر لحظـه ای از 

ایـن لحظـات مبـارك، قابـل جبران نیسـت.
در پایـان یـادآوری می كنـم كـه شـما درحالی از 
مسـلمانان  كـه  می كنیـد  اسـتقبال  امسـال  رمضـان 
افغانسـتان،  سـوریه،  كشـمیر،  میانمـار،  در  جهـان 
یمـن و خیلـی جاهـای دیگـر بـا بدتریـن خطرهـا و 
مشـکالت مواجه انـد، بسـیاری در انتظـار مرگ اند، 
آتـش بر سرشـان می بارد و هیـچ پناهگاهـی ندارند. 
مـورد  بی دفـاع  سـالخوردگان  و  زنـان  و  كـودكان 
دیگـر  كاری  دعـا  آیـا جـز  واقـع شـده اند.  تهاجـم  
بخشـی  حداقـل  اسـت؟  سـاخته  شـما  و  مـن  از 
مسـلمانان  ایـن  بـه  را  شـب وروزتان  دعاهـای  از 
سـتم دیده و زجركشـیده اختصـاص دهیـد و ایـن نیز 

بزرگ تریـن كمـك بـه آنـان اسـت.
یادمان باشـد كـه اللـه تعالـی فرمـوده: اْدُعونِی 
َأْسـَتِجْب َلُكْم)غافـر:60( »مـرا ]بـه دعـا[ بخوانیـد تـا 

برای تـان اجابـت كنـم.
چون خدا خواهد كه  مان یاری كند
میــل مــا را جــانـب زاری كنــد
)مثنوی:817/1(

تو دعا را سـخت گیر و می شخول
عاقبـت برهانـدت از دسـت غول
)همان:757/3(

گریه هاست خوش  آن  موقوف  رحمتم 
چون گریست از بحر رحمت موج خاست
)همان:375/2(
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توصیه های مهم شیخ االسالم موالنا عبدالحمید
برای استفادۀ بهتر از ماه مبارک رمضان

تالوت  ماه  این  در  است.  قرآن  نزول  ماه  رمضان 
باید به كثرت انجام گیرد. در حدیث آمده است  قرآن 
در  هرسال  علیه السالم  امین  جبرئیل  حضرت  كه 
اكرم  رسول  برای  را  مجید  قرآن  رمضان  مبارک  ماه 
آن حضرت  و  می كرد  تالوت  م 

ّ
ی الله علیه وسل

ّ
صل

استماع می فرمود. برای بهره گیری بیشتر از بركات ماه 
رمضان باید قرآن مجید را تالوت كنیم. ذكر و تسبیح 
به  رمضان  مبارک  ماه  در  كه  برنامه هایی ست  از  نیز 

كید شده است. انجام آنها تأ
اعمالی همچون تالوت قرآن، ذكر، استغفار و پرداخت 
ماه  افزایش می دهند. رمضان  را  ارزش روزه  صدقات 
است.  ایتام  و  فقرا  مساكین،  با  همدردی  و  مواسات 
پرداخت  نیز  نفلی  صدقات  زكات،  پرداخت  عالوه بر 
ما  به  را  رمضان  مبارک  ماه  فرصت  تعالی  الله  كنید. 
استثنایی  و  ویژه  فرصت  این  از  تا  است  كرده  عنایت 
برای اصالح و تزكیۀ خود استفاده كنیم و آن را با خواب 

و غفلت سپری نکنیم.
اجتناب از گناه مهم ترین برنامه و درواقع مکمل روزه 
ازبین می برد. در  را  تأثیر روزه  است. گناه و معصیت 
حدیث آمده است: اگر كسی در رمضان از گناه پرهیز 

نکند، الله تعالی هیچ نیازی به روزۀ او ندارد.

كسی كه در یک ماه الله تعالی را بندگی كند و از گناه 
و  تقوا  به  رسیدن  كه  روزه  تأثیر  از   

ً
یقینا نماید،  دوری 

از  اجتناب  و  عبادت  می شود.  برخوردار  است،  تزكیه 
انسان  قلب  در  را  پروردگار  محبت  ایجاد  زمینۀ  گناه 
انسانی  قلب  در  تعالی  الله  محبت  می كند.  فراهم 
ایجاد  است،  و…  ریا  بخل،  كفر،  شرک،  گرفتار  كه 

نمی شود.)بیانات جمعه 1396/3/12(
از همین ابتدای رمضان پایبند اعمال نیک باشیم. منتظر 
نرسیدیم،  آخر  به دهۀ  نباشیم. شاید  آخر رمضان  دهۀ 
ولی اگر رسیدیم، در آن بیشتر عبادت كنیم. این اعمال 
نیک ذخیره و توشۀ آخرت ماست. نماز، روزه، زكات، 
اجتناب از گناهان و كمک و نیکی به مردم توشۀ آخرت 
استفاده  كمال  رمضان  معنوی  بهار  از  بود.  خواهد  ما 
روزها  این  الهی ست.  ضیافت  ماه  ماه،  این  ببریم.  را 
مساجد  به سوی  است.  الی الله  رجوع  و  توبه  روزهای 
بشتابیم و حضورمان در نمازها پررنگ باشد. ما در این 
ماه از شر شیطان در امان هستیم. الله تعالی زمینه ای را 
فراهم كرده است تا ما بتوانیم با تمام توان او را بندگی 
كنیم. هراندازه رجوع و طلب ما بیشتر باشد، استفادۀ ما 
از معنویت رمضان بیشتر خواهد بود. لذا شیرمردانه و 

شیرزنانه خدا را عبادت كنید. )بیانات جمعه 1394/3/29(

برنامه هايی که بايد در رمضان به آنها توجه کرد

رمضان ماه اصالح و سـازندگی انسان هاسـت. سـعی 
انجـام   بـه اعمالی  كـه  در مـاه مبـارك رمضـان   كنیـد 
می دهیـد، در دیگـر ماه هـای سـال نیـز پایبند باشـید. 
رمضـان می آیـد تـا مـا تجدید حیـات  معنـوی  و دینی  
بکنیـم  و تزكیه  و تطهیر شـویم  و برای عبـادت در تمام  
روزهـای سـال روحیـه و انـرژی معنوی كسـب كنیم. 
بنابرایـن پـس از سـپری شـدن ایـن مـاه  نیـز مـا بایـد 
 روزه  بگیریـم ، تـالوت  بکنیـم  و بـه  اعمـال  رمضـان 

 ازجملـه  برخواسـتن  در وقـت  سـحر و خوانـدن  نمـاز 
شـب كه  عبـادت  بندگان  صالح  و دوسـتان  خداسـت،  
مداومـت  بکنیـم. باید حضورمان  در مسـاجد پرشـور 
باشـد و همان طور كـه  در رمضـان  مسـاجد مملـو از 
جمعیت انـد و مـردم  از جاهـای  دور و نزدیـک بـرای  
روی   مسـاجد  بـه   تراویـح   و  فـرض   نمازهـای   ادای 
می آورنـد، در غیـر مـاه رمضـان  نیـز ایـن رونـد ادامه 

پیـدا كند.)بیانـات جمعـه 1386/9/9(

رمضان فرصتی برای تجديد حيات  معنوی  و دينی
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ایـن مـاه، مـاه پرداخـت زكات و صدقـات اسـت. ماه 
حکمت هـای  از  یکـی  همدردی سـت.  و  مواسـات 
روزه ایـن اسـت كـه ما بـا تحمل گرسـنگی و تشـنگی 
حـال گرسـنگان و تشـنگان را بهتـر درک كنیـم. به فقرا 
و مسـاكین، خانـوادۀ زندانیـان، یتیمـان و بیوه زنـان و 
انسـان های بیمـار و مسـاجد و مـدارس دینـی كمـک 
آن حضـرت  اسـت.  خیـرات  مـاه  مـاه،  ایـن  كنیـم. 
باسـخاوت ترین  مـاه  ایـن  در  م 

ّ
ی الله علیه وسـل

ّ
صل

انسـان بـود. شـما هـم در ایـن مـاه بیشـتر سـخاوت 
كنیـد. زكات امـوال خود را به شـکل صحیـح پرداخت 
كنیـد. بیشـتر بدهیـد. حیله بـازی نکنیـد و از زیربـار 

زكات و دیگـر احـکام شـریعت شـانه خالـی نکنیـد. 
بـزرگان می فرماینـد كـه ایـن مـال شـما قبـل از آنکـه 
بـه دسـت افراد مسـتحق برسـد، به دسـت اللـه تعالی 
می رسـد. یقیـن بدانید كه شـما مال خـود را به یتیمان، 
نمی دهیـد، شـما  انسـان های مسـتحق  و  مسـتمندان 
امـوال خـود را بـه خداوند متعـال می دهیـد. همچنین 
سـعی كنیـد افطـاری بدهید كه ایـن عمل اجر بسـیار 
بزرگـی دارد. توصیـۀ مـن بـه زنـان و مادرانـی كـه در 
خانـه هسـتند آن اسـت كـه افطـاری درسـت كننـد و 
بـه مسـاجد بفرسـتند، همچنین بـه همسـایه ها و افراد 

فقیـر و مسـتمند برسـانند.)بیانات جمعـه 1389/5/22(

رمضان، ماه مواسات و همدردی

در این ماه برای مغفرت گناهان خود دعا كنید. برای 
دعا  گرفتارند  مسلمانانی كه  برای  كنید.  دعا  خودتان 
فلسطین  عراق،  افغانستان،  مسلمانان  برای  كنید. 
همه جا  در  امروز  كنید.  دعا  ایران  مسلمانان  و 
و  یهود  امروز  مواجه اند.  مشکل  با  مسلمانان 
اسالم  كرده اند،  نفوذ  مسلمان  كشورهای  در  نصارا 

هستند  مواردی  همه  اینها  است،  مواجه  چالش  با 
خداوند  كه  كنید  دعا  وامی دارند.  دعا  به  را  ما  كه 
شما  كند.  بیدار  را  مسلمین  و  بگرداند  پیروز  را  حق 
دعاهای  كنید،  دعا  بشریت  تمام  برای  همچنین 
اصالح كل  و  برای هدایت  و  نکنید  را محدود  خود 

بشریت دعا كنید.)بیانات جمعه 1389/5/22(

اهميت دعا در ماه مبارک رمضان

روزۀ مـاه مبـارک رمضـان یکـی از بهتریـن برنامه هـای 
زندگی سـت. اللـه تعالـی این برنامـۀ سـازنده را برای ما 
ترتیـب داده تا ما را بسـازد و متحول كند. این گرسـنگی 
و تشـنگی رحمتـی از جانـب پـروردگار اسـت. یـک 
مـاه بـه ما فرصـت داده شـده تـا خـود را بسـازیم. روزه 
مجموعـه ای از اعمـال اسـت كـه اگـر به خوبـی انجام 
شـوند، می تواننـد تأثیرگـذار باشـند و در وجـود انسـان 

تحـول ایجـاد كنند و سـبب عفـو گناهـان گردند.
در مـاه رمضـان پرخـوری نکنیـم و هنگام افطـار نگاه 
مـا به سـفره نباشـد، بلکه متوجـه دعا و تضـرع و زاری 
باشـیم. از خداونـد سـعادت دنیـا و آخـرت خـود را 
طلـب كنیم. كوشـش و تالش مـا این باشـد كه هرچه 
برخـوردار  متعـال  خداونـد  رحمت هـای  از  بیشـتر 
شـویم. از ذكـر و یـاد خـدا غافل نشـویم. در سـحری 
نگیریـم،  روزه  فقـط  كنیـم.  پرهیـز  پرخـوری  از  هـم 

بلکـه عالوه بـر روزه بـه تـالوت قـرآن و دیگـر عبادات 
نافلـه پایبند باشـیم. در مـاه رمضان به كثرت اسـتغفار 
كنیـم. در راه خدا با سـخاوت خرج كنیم. رسـول اكرم 
م همیشـه سـخاوتمند بودنـد، امـا 

ّ
ی الله علیه وسـل

ّ
صل

در مـاه رمضـان بیـش از هرزمانـی در راه خـدا خـرج 
راه  در  بیشـتر  مـاه رمضـان  در  نیـز  می كردنـد. شـما 
خـدا خـرج كنیـد. زكات مال هـای خـود را بپردازیـد. 
افطـاری بدهیـد. بـه یتیم هـا، بیوه هـا و خانواده هـای 
زندانیـان رسـیدگی كنیـد و بـه مدارس و طـالب علوم 

دینـی كمـک كنید.
 زمانـی روزۀ مـا ارزش پیـدا می كند كه همـۀ جوانب 
را رعایـت كنیـم. از گنـاه بپرهیزیـم، دروغ نگوییـم، 
غیبـت نکنیم، تهمـت نزنیم و از سـایر گناهان دوری 
كنیـم. زیـرا گنـاه، ثـواب روزه را ازبیـن می برد.)بیانات 

)1393//4/13 جمعه 

ءچه زمانی روزه ما ارزش پيدا می کند؟
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مـاه  دربـارۀ  می خواهـم  نکته ای كـه  مهم تریـن 
یـم ایـن اسـت كـه در این مـاه، بی حال  رمضـان بگو
نباشـید. ایـن مـاه، مـاه حـال اسـت. وای بـه حـال 
خـواب  آنهـا  و  می آیـد  رمضـان  مـاه  كسـانی كه 
هسـتند. شـب قـدر می آیـد و آنهـا غـرق در محبـت 
دنیـا هسـتند. وابسـتۀ دنیـا و زندگـی دنیـا هسـتند. 
رمضـان آمـده كـه ایـن وابسـتگی ها را كاهـش دهد. 
بهشـت  وابسـتۀ  و  رسـول  و  خـدا  وابسـتۀ  بایـد  مـا 
به  باشـیم. وابسـتگی بـه اللـه با ذكـر و یاد خـدا و تو

می گیـرد. صـورت  انابـت  و 
مـاه عزیـز و مهمی سـت. ماهی سـت كـه   رمضـان 
صّلی الله علیه وسـّلم  آن حضـرت  نـدارد.  نظیـر 
فرمودنـد: كسـی كـه در ایـن مـاه بـدون عـذر یـک 
روز را روزه نگیـرد، اگـر تمـام ماه هـای دیگـر را روزه 

بازیابـد،  نمی توانـد  را  روز  یـک  آن  پـاداش  بگیـرد، 
در كنـار خانـۀ خـدا هـم اگـر روزه بگیـرد، نمی تواند 
جبـران كنـد. دریابیـد ایـن رحمت هـای اسـتثنایی را 
و به سـوی خـدا رجـوع كنیـد. عمـل صالـح انجـام 

بشـتابید. نیکی هـا  به سـوی  و  دهیـد 
سـعی كنیـد در ایـن ماه ایـن حدیث حضرت رسـول 
كـه  بدهیـد  قـرار  مدنظـر  را  صّلی الله علیه وسـّلم 
می فرماینـد: »ُرّب صائـم لیـس لـه مـن صیامـه إال 
روزه  از  كـه  هسـتند  روزه داران  از  بسـیاری  الجـوع؛ 
هیـچ حاصلـی جـز گرسـنگی نمی برنـد.« كسـی كه 
روزه می گیـرد، امـا بـا مـال حـرام سـحری و افطـار 
تـرک  را  گناهـان  و  می كنـد  مـردم آزاری  می كنـد، 
نمی كنـد، ایـن همان روزه داری سـت كـه محصول او 
از روزه جز گرسـنگی نیسـت.)بیانات جمعـه 1389/5/29(

ءمهم ترين نکته درباره ماه مبارک رمضان

فلسـفۀ فرضیـت روزه آن اسـت كـه نفس انسـان، این 
بزرگ تریـن سـنگر شـیطان نابـود شـود. رسـول اكرم 
صّلی الله علیه وسـّلم فرمودنـد: شـما بـا روزه گرفتـن 
راه شـیطان را بـر خـود ببندیـد. سـّدی كـه می توانـد 
مانـع نفـوذ شـیطان باشـد، همیـن گرسـنگی و روزه 

اسـت. گرفتن 
امـام غزالـی رحمه اللـه می فرمایـد: مـراد حدیثـی كـه 
در آن بیـان شـده اسـت كـه شـیاطین در مـاه رمضـان 
آنهـا  بـه زنجیـر كشـیده می شـوند همیـن اسـت كـه 

انسـان ها را فریـب دهنـد. ایـن مـاه  نمی تواننـد در 
بدون شـک هـزاران حکمت در گرسـنگی وجـود دارد. 
روزه نـه تنهـا بـر روح و روان انسـان تأثیـر می گـذارد 

انسـان ها  هدایـت  و  اصـالح  در  به سـزایی  تأثیـر  كـه 
دارد. روزه از عبادت هـای ارزشمندی سـت كـه باعـث 
می شـود قلب انسـان آمادۀ تدبـر در قرآن مجیـد و زبان 

انسـان بـرای تـالوت روان گردد.
سـعی كنیـد بـا نشـاط و روحیـه و آمادگـی به اسـتقبال 
رمضـان برویـد. تـالوت و اسـتغفار كنیـد و بـرای روزه 
گرفتـن و شـب بیداری و خوانـدن نمازهـای تراویـح كه 
قیام اللیـل به حسـاب می آینـد، كامـاًل آمادگـی حاصـل 
كنیـد. كمـر ببندید و همت هـا را بلند كنیـد و بدانید كه 
رمضـان ماهی سـت كـه در آن اولیـای خـدا و صاحباِن 
حـظ و بهـره به سـوی محبوب خود پـرواز كرده انـد و به 

خـدا رسـیده اند.)بیانات جمعـه 1389/5/15(

چرا بايد روزه بگيريم؟

یکـی از دغدغه هـای بنـده ایـن اسـت كه بسـیاری از 
حفـاظ در نمازهـای تراویـح تعدیـل اركان را رعایـت 
نمی كننـد و نمـاز مـردم را ناقـص می كننـد. مـا بایـد 
نمـازی بخوانیـم كـه اجـر و ثوابـی بـرای مـا در پـی 

داشـته باشـد. خوانـدن آیـات در نماز بایـد به گونه ای 
می شـود.  خوانـده  چـه  بفهمنـد  مـردم  كـه  باشـد 
حافظـی كـه نمـاز مـردم را ناقـص كنـد، در پیشـگاه 

خـدا مسـئول اسـت.)بیانات جمعـه 1394/3/29(

نکته ای خطاب به حافظان قرآن
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ارزش  نظر  از  اعتقادات  از  بعد  چیز  نخستین 
عموم  كید  تأ مورد  كه  هستند  عبادات  اهمیت،  و 
محمدی  نبوت   

ً
مخصوصا رسالت ها  و  نبوت ها 
بوده اند. علی صاحبها الصالة والسالم 

و  انسان ها  آفرینش  هدف  اولین  درواقع  عبادات 
غایت خلقت هستند.

ْنَس إِلَّ لَِیْعُبُدوِن)ذاریات:56( نَّ َواإْلِ َوَما َخَلْقُت اْلِ
آنکه  برای  مگر  را  انس  و  جن  »نیافریده ام  ترجمه: 

بپرستند.« مرا 
عبادات  مشروعیت  در  آسمانی  شریعت های  تمام 
البته شریعت اسالمی،  داشته اند.  اتفاق  آن  به  و دعوت 
و  داده  قرار  مشروع  را  عبادات  شکل  كامل ترین 
عالقۀ  و  عشق  آن  به  م 

ّ
ی الله علیه وسل

ّ
صل اكرم  رسول 

زائدالوصفی نشان داده است.
درخصوص  نبوی  احادیث  صدها  و  قرآنی  آیۀ  ده ها 
كه  وارد شده  آن  فضایل  و  عبادات  به  ترغیب  و  تشویق 
و  می كند  كید  تأ عبادت،  انجام  در  مسابقه  و  رقابت  به 
به  و  می ورزند  اهتمام  عبادات،  ادای  در  كه  را  كسانی 
كثرت آن را به جای می آورند، مورد ستایش قرار داده و 

افراد غافل از آن را نکوهش می نماید.
حکومت،  و  جهاد  كه  می كند  تصریح  مجید  قرآن 
است؛  غایت  و  هدف  نمازها،  اقامۀ  اما  هستند،  وسیله 
اْلَْرِض  فِی  نَّاُهْم  َمكَّ إِْن  ِذیَن  الَّ می فرماید:  چنانکه 
َعِن  َوَنَْوا  بِاْلَْعُروِف  َوَأَمُروا  َكاَة  الزَّ َوآَتُوا  اَلَة  الصَّ َأَقاُموا 

اْلـُمنَْكِر َولل َعاِقَبُة اْلُُموِر)حج:41(؛ 
ترجمه: »آنان كه اگر قدرت دهیم ایشان را در زمین، 
به كار  امر كنند  و  را و بدهند زكات را،  نماز  برپا دارند 

ارزش عبادات در اسالم
عالمه سید ابوالحسن ندوی

عبادات و ارکان دین، 
به منزلۀ سنگ بنياد 

در ساختمان کّل دین 
هستند؛ به همين دليل 

انسان درخصوص آنها 
مورد مؤاخذه و محاسبه 

قرار مي گيرد، اما بقيۀ امور 
)مانند تأسيس حکومت 

اسالمي و غيره( وسيله اند 
و در درجۀ دوم قرار دارند
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خداست  برای  و  زشت،  كار  از  دارند  باز  و  پسندیده، 
انجام كارها.«

اگر نگاهی گذرا به آیات قرآنی بیندازیم به وضوح و 
صراحت می بینیم كه قرآن مجید بر این مطلب تصریح 
عبادات  و  بندگی  و  عبودیت  الله،  با  ارتباط  كه  می كند 
یك  از  به قدری  حج(  و  زكات  روزه،  )نماز،  تعیین شده 
قیامت  روز  در  پرسش  نخستین  كه  است  مطلوب  بنده 
یا  نموده  ترك  را  آن  كسی كه  و  بود،  خواهد  آنها  دربارۀ 
و شکنجه  ورزیده، مستحق عذاب  آن غفلت  انجام  در 

خواهد شد.
را  دوزخ  اهل  با  مصاحبه  و  گفت وگو  مجید،  قرآن 
َقاُلوا  َسَقَر.  فِی  َسَلَكُكْم  َما  است:  فرموده  ذكر  چنین 
َوُكنَّا  اْلـِمْسِكنَی.  ُنْطِعُم  َنُك  َوَلْ  اْلـُمَصلِّنَی.  ِمَن  َنُك  َلْ 
َحتَّى  یِن.  الدِّ بَِیْوِم  ُب  ُنَكذِّ َوُكنَّا  اْلَاِئِضنَی.  َمَع  َنُخوُض 

اْلَیِقنُی)المدثر:42ـ 47(؛  َأَتاَنا 
یند  ترجمه: »چه چیز درآورد شما را در دوزخ. گو
مسکین  به  را  غذا  نمی دادیم  و  نمازگزاران.  از  نبودیم 
و  بودیم  هم صدا  و  هم نشین  باطل  اهل  با  پیوسته  و 
مرگ  زمانی كه  تا  می كردیم،  انکار  را  جزا  روز  همواره 

ما فرا رسید.«
 . َصلَّ َوَل  َق  َصدَّ َفاَل  می فرماید:  دیگری  جای  در 
َیَتَمطَّى)قیامه:31ـ  َأْهِلِه  إَِل  . ُثمَّ َذَهَب  َب َوَتَولَّ َوَلِكْن َكذَّ

33(؛ 

ترجمه: »تصدیق نکرد و نماز نخواند، بلکه تکذیب 
خانوادۀ  به سوی  متکبرانه  سپس  شد.  رویگردان  و  كرد 

خود رهسپار گشت.«
اركان  و  عبادات  كه  برمی آید   

ً
صریحا باال  آیات  از 

 دین هستند؛ 
ّ

دین، به منزلۀ سنِگ بنیاد در ساختمان كل
و  مؤاخذه  مورد  آنها  درخصوص  انسان  به همین دلیل 
تأسیس  )مانند  امور  بقیۀ  اما  می گیرد،  قرار  محاسبه 
دوم  درجۀ  در  و  وسیله اند  غیره(  و  اسالمی  حکومت 

قرار دارند.

روزهوروشپیامبردربارۀآن
رسول الله  و  شد  فرض  هجرت  دوم  سال  در  روزه 
م بعد از اینکه 9 سال در ماه رمضان 

ّ
ی الله علیه وسل

ّ
صل

روزه گرفت، از جهان دیده فرو بست.

دربارۀ  م 
ّ
ی الله علیه وسل

ّ
صل آن حضرت  گرامی  روش 

روزه بسیار كامل و وسیلۀ مفید و مؤثری برای تحصیل 
هدف روزه ]كه اصالح نفس و اظهار عبودیت است[ و 

نیز خیلی سهل و آسان بود.
مبارك  ماه  در  م 

ّ
ی الله علیه وسل

ّ
صل اكرم  رسول 

انجام  كثرت  به  را  مختلفی  عبادت های  رمضان، 
آن حضرت  با  را  مجید  قرآن  و  می آمد  جبرئیل  می داد. 
هنگام،  آن  در  می كرد.  دوره  م 

ّ
ی الله علیه وسل

ّ
صل

سخا  و  جود  به قدری  م، 
ّ
ی الله علیه وسل

ّ
صل اكرم  رسول 

می فرمود كه گویی باد تنِد سخا می وزید.
در ماه رمضان عبادت هایی انجام می  داد كه در غیر 
روزه   

ً
مرتبا گاهی  حتی  نمی داد.  انجام  را  آنها  رمضان 

نمی خورد(،  )به طوری كه شب ها هم چیزی  می گرفت 
به طور  گرفتن  ]روزه  وصال  روزۀ  از  را  اصحابش  اما 

مرتب[ نهی می فرمود.
یا  كردند:  عرض  رضی الله عنهم  كرام  صحابۀ 
آن حضرت  می گیرید.  وصال  روزۀ  كه  شما  رسول الله! 
می فرمود: من مانند شما نیستم. من در پیشگاه خداوند 
است:  آمده  روایتی  در  ]یا  می گذرانم.  شب  متعال، 
و  می كند  اطعام  مرا  او  درحالی كه  می گذرانم[  روزه 

می نوشاند.
سحری  خوردن  به  م 

ّ
ی الله علیه وسل

ّ
صل اكرم  رسول 

مسلمانان،  برای  را  آن  و  می فرمود  ترغیب  و  تشویق 
سّنت قرار  داد.

انس بن مالك رضی الله عنه روایت شده  از حضرت 
م فرمود:

ّ
ی الله علیه وسل

ّ
است كه آن حضرت صل

ُحوِر َبَرَكًة؛  ُروا َفإِنَّ فِی السَّ »َتَسحَّ
ترجمه: سحری بخورید؛ زیرا سحری دارای بركت 

است.«)بخاری:1923(
َأْهِل  َوِصَیاِم  ِصَیاِمنَا  َبنْیَ  َما  »َفْصُل  فرمود:  نیز  و 

َحر؛  َأْكَلُة السَّ اْلِكَتاِب 
ترجمه: فرق بنی روزۀ ما و روزۀ اهل كتاب، خوردن 

سحری است.«)مسلم:2604(
افطار  در  تأخیر  از  م 

ّ
ی الله علیه وسل

ّ
صل اكرم  رسول 

برحذر می داشت و آن را نشانۀ فساد و عالمت متعصبین 
اهل كتاب می دانست.

ُلوا اْلِفْطَر؛  می فرمود: »لَ َیَزاُل النَّاُس بَِخْیٍ َما َعجَّ
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می برند،  به سر  نیکی  و  خیر  در   
ً
مرتبا مردم  ترجمه: 

مادامی كه در افطار شتاب كنند.«)بخاری:1957(
َل  َعجَّ َما  َظاِهًرا  یُن  الدِّ َیَزاُل  »لَ  می فرمود:  نیز  و 

ُروَن؛  النَّاُس اْلِفْطَر لَنَّ اْلَیُهوَد َوالنََّصاَرى ُیَؤخِّ
ترجمه: دین درحال غلبه خواهد بود مادامی كه مردم 
افطار  در  نصارا  و  یهود  زیرا  نمایند؛  تعجیل  افطار  در 

می كنند.«)سنن ابوداود:2355( تأخیر 
آخر  در  را  سحری   

ً
معموال اصحابش  و  آن حضرت 

وقت می خوردند و قبل از نماز افطار می كردند. با چند 
افطار  ]اغلب[  می شد  میّسر  اگر  رطب،  خرمای  دانه 
می كردند و اگر آن هم میسر نمی شد، آب می نوشیدند و 
هنگام افطار این دعا را می خواندند: »اللَُّهمَّ َلَك ُصْمُت 

َوَعَل ِرْزِقَك َأْفَطْرُت؛ 
تو  رزق  با  و  گرفتم  روزه  تو  برای  بارالها!  ترجمه: 

می كنم.«)سنن ابوداود:2360( افطار 
َمُأ  الظَّ »َذَهَب  قرائت می فرمود:  را  این كلمات  نیز  و 

َواْبَتلَِّت اْلُعُروُق َوَثَبَت الَْجُر إِْن َشاَء اللُ؛ 
و  شد  تر  رگ ها  و  شد  برطرف  تشنگی  ترجمه: 

إن شاءالله تعالی اجر ثابت گردید.«)سنن  ابوداود:2359(
در  گاهی  می كرد.  نیز  مسافرت  مبارك  رمضان  در 
صحابۀ  به  و  نمی گرفت  گاهی  و  می گرفت  روزه  سفر 

كرام نیز در مورد روزه در سفر اختیار می داد.
تا  می فرمود  منع  گرفتن  روزه  از  جنگ  هنگام  البته 
اكرم  رسول  باشند.  نیرومند  دشمن  مقابل  در  بتوانند 
م در ماه مبارك رمضان برای مهم ترین 

ّ
ی الله علیه وسل

ّ
صل

و بزرگ ترین غزوات، بدر و فتح مکه مسافرت كرد.
نماز  در  سه شب  م 

ّ
ی الله علیه وسل

ّ
صل آن حضرت 

»تراویح« مردم را امامت كرد، اما همین كه عموم مردم 
شد،  فراوان  تعدادشان  و  شدند  جمع  یافتند،  اطالع 
به سوی مردم متوجه شدند و پس از خطبه فرمود: »من 
از حضور شما بی خبر نبودم، ولی بیم آن داشتم كه مبادا 
این نماز بر شما فرض گردد، وانگهی شما از عهدۀ آن 
م 

ّ
ی الله علیه وسل

ّ
برنیایید.« تا زمان وفات رسول اكرم صل

آن حضرت  وفات  از  بعد  اما  بود.  حالت  همین 
به  رضی الله عنهم  كرام  صحابۀ  م، 

ّ
ی الله علیه وسل

ّ
صل

نماز، شعار  این  اینکه  تا  ورزیدند،  اهتمام  تراویح  نماز 
اهل سّنت قرار گرفت.

چنان  گاهی  م 
ّ
ی الله علیه وسل

ّ
صل اكرم  رسول 

دیگر  می كرد  خیال  آدم  كه  می گرفت  نفلی  روزه های 
فکر  آدم  می كرد،  ترك  روزه  چون  و  می گیرد  روزه   

ً
مرتبا

می كرد كه دیگر روزه نمی گیرد.
مبارك  ماه  به جز  م 

ّ
ی الله علیه وسل

ّ
صل آن حضرت 

به طور كامل روزه نمی گرفت  رمضان، هیچ ماه دیگری 
و بیش از بقیۀ ماه ها در ماه شعبان، روزه می گرفت.

گرفتن  روزه  به  پنج شنه  و  دوشنبه  روزهای 
عباس  عبدالله بن  حضرت  می كرد.  خاصی  اهتمام 
ایام  حضر،  و  سفر  حالت  در  ید:  می گو رضی الله عنه 
ترك  را  ماه[  پانزدهم  و  چهاردهم  ]سیزدهم،  ِبیض 
روزها  این  در  گرفتن  روزه  به  را  دیگران  و  نمی كرد 

می كرد. یق  تشو
می ورزید.  اهتمام  روزها  میان  از  عاشورا  روزۀ  به 
رسول  یا  گفتند:  بعضی  گرفت  روزه  عاشورا  روز  چون 
الله! یهود و نصارا این روز را بزرگ می دارند. آن حضرت 
روز  إن شآءالله  آینده  سال  فرمود:  م 

ّ
ی الله علیه وسل

ّ
صل

نهم را نیز روزه خواهیم گرفت.
عرفه،  روز  م 

ّ
ی الله علیه وسل

ّ
صل رسول  حضرت 

م 
ّ
ی الله علیه وسل

ّ
صل اكرم  رسول  روش  نمی گرفت.  روزه 

روایت  در  بگیرند.  روزه   
ً
مرتبا شب وروز  كه  نبود  این 

صحیح آمده است: »محبوب ترین روزه نزد خدا، صوم 
دیگر  روز  و  می گرفت  روزه  روز،  یك  او  است.  داود 

می خورد.«
تشریف  منزل  به  م 

ّ
ی الله علیه وسل

ّ
صل آن حضرت 

شیء؛  عندكم  »هل  می پرسید:  خانه  اهل  از  و  می برد 
»ال؛  قالوا:  است؟«  موجود  خوردن[  ]برای  چیزی  آیا 
من  امروز  پس  صائم؛  »إنی  می فرمود:  نه!«  می گفتند 

روزه ام.«
م دهۀ اخیر ماه رمضان 

ّ
ی الله علیه وسل

ّ
آن حضرت صل

را در اعتکاف به سر می برد تا اینکه از این جهان، رحلت 
آن حضرت  و  شد  فوت  رمضان  اعتکاف  یك بار،  كرد. 
به جای  را  آن  قضای  شّوال،  ماه  در  م 

ّ
ی الله علیه وسل

ّ
صل

آورد. اما در سالی كه وفات یافت، بیست روز معتکف 
بود. جبرئیل علیه السالم هر سال یك بار، قرآن مجید را 
در  اما  دوره می كرد،  م 

ّ
ی الله علیه وسل

ّ
آن  حضرت صل با 

سال وفات، دوبار دوره كرد.
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گاهی  و  است  فراموش كار  و  غافل  موجودی  انسان 
می كند، شرمنده  مرور  را  و گذشته ها  می آید  به  خود  كه 
می شود و متوجه می شود كه چقدر مرتکب سستی، تنبلی، 
فرصت ها ی  چه  و  شده  حق كشی  و  بی پروایی  غفلت،  
كه  این جاست  است.  داده  از دست  را  باارزشی  و  عالی  
را جبران  تا هم گذشته ها  منتظر فرصتی طالیی می ماند 
قله های  به  كرده،  طی  یك شبه  را  هزارشبه  راه  هم  و  كند 
راه  زاِد  هم  و  نماید،  صعود  پرهیزگاری  و  بندگی  افتخار 
و  خسران  از  نموده،  اندوخته  را  پرپیچ وخم  آینده های 

ندامت ابدی در امان بماند.
بنده  انتظار  از  بیش  و  به نحواحسن  ذوالجالل  الله 
و چنان  نموده  فراهم  برایش  را  فرصتی  و  موقعیت  چنین 
راهی را فراروی او گذا شته است كه بتواند با پیمودن آن 
و  بندگی  افتخار  قله های  به  ممکن  زمان  كوتاه ترین  در 
پرهیزگاری صعود  كند. این فرصت، فرصت ماه رمضان 
هم  رمضان  ماه  در  روزه  شدن  فرض  فلسفۀ  است؛ 
سایۀ  در  زیستن  و  رذایل،  از  شدن  دور  تقوا،  به  رسیدن 
عبادت، ذكر، تالوت قرآن، صدقه و نیکی ها عنوان شده 
است. ماه رمضان یکی از بهترین ماه های سال است كه 
مناسبت های ویژه ای در آن قرار دارد. ماه مبارك رمضان،  
ماه نزول قرآن و دیگر كتب آسمانی است: َشْهُر َرَمَضاَن 
اْلَُدى  ِمَن  َوَبیِّنَاٍت  لِلنَّاِس  ُهًدى  اْلُقْرآُن  فِیِه  ُأْنِزَل  ِذی  الَّ

َواْلُفْرَقاِن«)بقره:185( 
به شاهراه نجات بخش  انسان ها  این ماه،  ماه هدایت 
تقواست، ماه آشکار شدن رحمانیت، رئوفیت و مهربانی 
و  بندگان  نسبت  به  رّب العزت  الله  بی نهایت  لطف  و 
جهانیان است. ماه تکریم بندگان مخلص و پروانه صفت 
و سركش است.  متمّرد  بندگان  از  آنان  متمایز ساختن  و 
ماه،  این  بی نظیِر  و  فوق العاده  اهمیت  همین  به خاطر 
حضرت سّیدالمرسلین صلوات الله وسالمه علیه پیشاپیش 

به آن  از رمضان و رسیدن  برای استقبال  آمادگی خود را 
آشکار می كرد و از الله ذوالجالل متضّرعانه می خواست 
كه ماه رجب و شعبان را در حق ایشان مبارك بگرداند و 
ایشان را به ماه رمضان برساند: »اللُهمَّ َباِرْك َلنَا فِی َرَجٍب، 
و  اهل بیت  َرَمَضاَن«)مسنداحمد:2346(  ْغنَا  َوَبلِّ َوَشْعَباَن، 
ایشان  آمادگی  نیز وقتی سرخوشی و  صحابۀ آن حضرت 
آن  اهمیت  به  بیشتر  می دیدند،  ماه  این  استقبال  برای  را 
م 

ّ
ی الله علیه وسل

ّ
پی می بردند و به تأسی از رسول خدا صل

به  قرآن مجید  و كیفی عبادت و تالوت  افزایش كّمی  با 
استقبال ماه رمضان می رفتند و در رمضان همه تن مشغول 
برای  بتوانند  تا  ماه می شدند  این  از لحظه لحظۀ  استفاده 

طول سال خود توشۀ معنوی و روحانی برگیرند. 
حال اگر من و شما به دنبال آنیم كه گذشته را جبران 
كنیم، این شما و این سفرۀ ایمان افروز و تقواساز رمضان! 
برای  به نحواحسن استفاده كنیم؛ چون روزه  آن  از  بیاییم 
گرفته  برعهده  تعالی  الله  خود  را  پاداشش  و  است  الله 

ْوُم لِی َوَأَنا َأْجِزی بِِه«)بخاری:6938(  است: »الصَّ
این فرصت طالیی و این هدیۀ آسمانی را به عبث و 
كارهای بیهوده و دروغ و غیبت و غیره نگذرانیم وگرنه از 
رمضان بهره ای جز تحمل گرسنگی و تشنگی  و خستگی 
إِلَّ  ِصَیاِمِه  ِمْن  َلُه  َلْیَس  َصاِئٍم  »ُربَّ  داشت:  نخواهیم 
بسیارند  َهُر؛  السَّ إِلَّ  ِقَیاِمِه  ِمْن  َلُه  َلْیَس  َقاِئٍم  َوُربَّ  اْلُوُع، 
روزه دارانی كه از روزه جز گرسنگی و از عبادت شب جز 

بی خوابی بهرۀ دیگری نمی برند.«)ابن ماجه:1690(

چگونهازماهرمضانبهترینبهرهراببریم
و عزم خود  اراده  و  نّیت  در  قدم  نخستین  در  است  الزم 
در  خود  اندك  اعمال  از  بتوانیم  تا  باشیم  راسخ  و  جّدی 
از خداوند  و  ببریم  را  پاداش  بیشترین  و  بهترین  رمضان 
بخواهیم رمضان را بر ما آسان بگرداند تا بتوانیم حالوت 

رمضان
ماه انقالب، تحّول و صبر

عبدالحلیم قاضي
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می فرماید:   
ّ

عّزوجل الله  دریابیم.  را  عبادت  شیرینی  و 
اللََّ  َصَدُقوا  َفَلْو  اْلَْمُر  َعَزَم  َفإَِذا  َمْعُروٌف  َوَقْوٌل  َطاَعٌة 
فرمان برداری  ظاهر[  »]در  َلُْم)محمد:21(؛  ا  َخْیً َلَكاَن 
كاری  می شود[ پس چون  نمایان  آنان  ]از  نیك  و سخن 
می كردند،  رفتار  به راستی  خدا  با  اگر  شود،  حتمی 

برای شان بهتر بود.« 
انجام  را  كارها  این  بتوانیم  اگر  بعدی  قدم های  در 

دهیم، امید است بهرۀ خوبی از ماه مبارک ببریم:
1. تنظیم برنامۀ روزانه برای تالوت قرآن و ذكر و استغفار؛
2.  تراویح را در مسجدی بخوانیم كه كل قرآن با صوت 

زیبا و دلنشینی در نماز تالوت می شود؛ 
و  قرآن  تفسیر  و  ترجمه  و  تبلیغ  و  از مجالس دعوت   .3

دروس دینی بیشترین استفاده را بکنیم؛
4. سعی كنیم دیگران را به عبادت و كارهای نیك تشویق 

كنیم؛
م، 

ّ
ی الله علیه وسل

ّ
صل خدا  رسول  سیرت  مطالعۀ  به    .5

همچنین  و  بگماریم  هّمت  صالحان  دیگر  و  صحابه 
ما  ایمان  به  آنان  با  مجالست  كه  اهل دل  و  صالحان  با 

می افزاید، هم نشینی داشته باشیم؛
سریال های  مشاهدۀ  و  لعب  و  لهو  مجالس  از   .6
فرصت های  تضییع  و  وقت كشی  جز  كه  تلویزیونی 
 
ً
رمضان، ثمرۀ دیگری برای دنیا و آخرت ما ندارند، جدا
آن  در  تدّبر  و  قرآن  به تالوت  را  وقت  این  و  كنیم  دوری 

صرف نماییم؛
7. در انفاق بر مساكین و صدقه بر نیازمندان و كمك به 
بسیار  دیگر  خیریۀ  امور  و  مدارس  و  مساجد  دینی  امور 
فالح  مغفرت،  و  افزون  را  مال  انفاق،  چون  باشیم  كوشا 
و رستگاری را برای ما به دنبال دارد؛ چنانکه قرآن مجید 
َلُكْم  ُیَضاِعْفُه  َحَسنًا  َقْرًضا  اللَ  ُتْقِرُضوا  إِْن  می فرماید: 
َوَیْغِفْر َلُكْم َواللُ َشُكوٌر َحِلیٌم)تغابن:17(؛ »اگر به خداوند 
وام نیکو بدهید آن را برای تان دوچندان كند و شما را بیامرزد 
و خداوند قدرشناس بردبار است.« َوَمْن ُیوَق ُشحَّ َنْفِسِه 
َفُأوَلِئَك ُهُم اْلـُمْفِلُحوَن)تغابن:16(؛ »و كسانی كه از بخل 

نفس خویش رهایی یابند آنان رستگارند.« 
انفاق و صدقه تمامی غم ها و اندوه های دنیا و آخرت 
دنیا  در  سخاوتمند  انسان  می كند؛  دور  انسان  از  را 
خوشحال است كه نسبت به كسی بخل نکرده و پیش قوم 
و فامیل خود نیز سرخ رو و سربلند است و در آخرت نیز 
این  از  و در صورت بخل  و سعادت مند است،  كامیاب 
از دست می رود؛  مالش  و هم  سعادت محروم می شود 

فالمال  عطّیته/  من  فابذل  أعطاك  »الله  می گوید:  شاعر 
سواقیه/  تحبس  أن  كالماء  المال  رحال/  العمر  و  عاریة 
یأسن و  إن یجر لعذب منه سلسال«؛ مال را الله تعالی به 
تو داده است پس از آن بخشش كن. مال عاریه است و 
عمر فانی و گذرا. مال مانند آب است، اگر مجاریش را 
مسدود كنی، متعفن و غیرقابل استفاده خواهد شد و اگر 

جاری شود شیرین و گوارا خواهد بود. 
دعا  یا  ندارد  كردن  دعا  فرصت  انسان  خود  گاهی 
كردن را خوب بلد نیست، با دادن صدقه زبان انسان های 

نیازمند زیادی به دعا كردن برای وی گشوده می شود. 
پس بیاییم رمضان را با صدقه و خیرات و تالوت قرآن 

مجید احیا نماییم تا بهترین ها به ما عنایت شود.
ماه  در  خود  برنامه های  سرلوحۀ  را  گناهان  از  دوری   .8
مبارك رمضان قرار دهیم؛ زیرا هیچ گاه از مکاید نفس و 
اَرٌة  ُئ َنْفِسی إِنَّ النَّْفَس َلَمَّ شیطان در امان نیستیم: َوَما ُأَبرِّ
وِء إِلَّ َما َرِحَم َربِّی إِنَّ َربِّی َغُفوٌر َرِحیٌم)یوسف:53(؛  بِالسُّ
»به راستی كه نفس بدفرماست مگر وقتی كه پروردگارم 

رحمت آورد، همانا پروردگارم آمرزندۀ مهربان است.«
9. توبه و استغفار به كثرت؛ توفیق توبه از ویژگی های این 
ماه رحمت است و بهترین صیقل دهنده كه زنگار گناهان 
را از قلب می زداید، توبه و استغفار است كه به قلب جال 
و  ت 

ّ
لذ راحتی  به  می توان  نتیجه  در  و  می بخشد  و صفا 

حالوت عبادت را درك كرد.
بنابراین با ترك گناهان و تقویت رابطه با الله، به اصالح 

درون و پرورش و رشد شخصیت خود اهتمام بورزیم.

توصیۀویژۀرسولاكرم
برایاستفادهازماهرمضان

م در ماه رمضان چهار چیز را 
ّ
ی الله علیه وسل

ّ
رسول الله صل

خیلی توصیه كرده است:
 الله بخوانیم؛ 

ّ
1. به كثرت الاله اال

2. به كثرت استغفاركنیم؛
3. از الله تعالی بهشت را بخواهیم؛

4. از جهنم به خداوند پناه ببریم.

اهتمامویژهبهنمازشبدررمضان
الله رّب العزت در طول شب به ویژه یك سوم آخر شب، 
ندای عام می دهد: آیا كسی هست از من بخواهد تا به او 
عنایت كنم؟ آیا استغفاركننده ای هست تا او را بیامرزم؟ 
شب  هر  بپذیرم؟  را  توبه اش  تا  هست  توبه كننده ای  آیا 
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كه  نیست  آیا عجیب  را می دهد،  ندا  این  ذوالجالل  الله 
او را لبیك نگوییم! البته كه رمضان بهترین فرصت برای 

اجابت این ندای رّبانی ست. 

فوایدنمازشب
ت 

ّ
لذ خدا  با  مناجات  و  شب زنده داری  و  تهّجد  نماز 

درخشش  و  نورانیت  باعث  و  دارد  را  خودش  خاص 
به  بنده  شدن  نایل  موجب  همچنین  می گردد.  چهره 
وقت  آن  در  و  می شود  الهی  قرب  عالی  مراتب  و  درجه 
از  فراهم می آید.  پروردگار  با  مناجات  و  فرصت خلوت 
امام حسن بصری رحمه الله  پرسیدند: چرا تهجدگزاران  
با  شب  در  چون  فرمود:  مردمان اند؟  خوش چهره ترین 
خداوند  و  كرده اند  مناجات  و  خلوت  رحمان  حضرت 
فواید  است. عالوه براین،  كرده  مزّین  نور خود  با  را  آنان 

فراوان دیگری نیز در نماز شب نهفته است؛ ازجمله: 
رسول الله  از  پیروی  و  اتباع  به  شدن  مفتخر   .1

م؛ 
ّ
ی الله علیه وسل

ّ
صل

2. تقّرب الی الله؛
3. مفتخر شدن به محبت الله؛
هیت؛

ّ
4. حصول اخالص و لل

َیبِیُتوَن  ِذیَن  َوالَّ گرفتن:  قرار  عبادالرحمن  ردیف  در   .5
ًدا َوِقَیاًما)فرقان: 64(؛ ِْم ُسجَّ لَِربِّ

6. فراهم شدن توشۀ  راه آخرت و دفع وحشت قبر؛
7. سالمت و تندرستی؛

8 . سعادت آخرت.

پارهایازشرایطوآدابنمازتهّجد
1.  به نّیت بیدار شدن برای تهّجد بخوابید، ثواب تهّجد 

به شما می رسد؛
2. بعد از بیدار شدن مسواك بزنید و وضو بگیرید؛

تا  كنید  شروع  كوتاه  ركعت  دو  با  را  تهجد  نماز   .3
بی حوصله نشوید، بعد هر قدر می خواهید طوالنی كنید؛
4. به هنگام بیدارشدن دعا كنید تا خداوند شما را نورانی 

بگرداند؛
چون  حیاتی ست؛  خیلی  این  كنید،  ترک  را  گناه ها   .5
سفیان  امام  می كند.  محروم  شب  قیام  از  را  انسان  گناه 
از  پنج ماه  گناه  یك  اثر  بر  رحمه الله  می فرماید:  ثوری 
بود؟  گناهی  چه  پرسیدند  شدم.  محروم  شب  قیام 
خودم  با  دیدم،  گریه  حال  در  را  مردی  یک بار  فرمود: 

گفتم: این ریاكار است.

6. وقت ظهر قیلوله كنید، این به شما كمك می كند تا 
راحت تر بتوانید در دل شب بلند شوید و تهّجد بخوانید.

با انجام و رعایت مسائل و امور عبادی ذكر شده، كار 
مسلمان به جایی می رسد كه خداوند او را از جهّنم برای 
بکوشد  باید  روزه دار  انسان  می بخشد.  رهایی  همیشه 
در اواخر ماه مبارك دعا بکند تا از محرومان بارگاه الله 

تعالی نباشد. 

احیایسّنتاعتكافدررمضان
بعد از احیای دو دهۀ رحمت و مغفرِت رمضان با روزه 
و ذكر و تالوت و دیگر خیرات، الله تعالی می خواهد در 
دست وپاگیر  مشغله های  تمام  از  بنده   رمضان  آخر  دهۀ 
زندگی دنیوی آزاد شود و همه تن به مناجات پرداخته، در 
خلوت و تنهایی به ذكر و عبادت و تالوت قرآن مشغول 
شود  و همۀ لحظه هایش به یاد الله  باشد و به تصفیۀ روح 
و باطن برسد، و این امر در احیای سّنت اعتکاف میّسر 
البته از آن مهم تر حصول فضیلت و احیای شب  است. 
قدر است كه در دهۀ اخیر رمضان قرار دارد؛ شبی كه به 
ا َأْنَزْلنَاُه  نّص صریح قرآن مجید بهتر از هزارماه است: إِنَّ
فِی َلْیَلِة اْلَقْدِر. َوَما َأْدَراَك َما َلْیَلُة اْلَقْدِر. َلْیَلُة اْلَقْدِر َخْیٌ ِمْن 
ِْم ِمْن ُكلِّ  وُح فِیَها بِإِْذِن َربِّ ُل اْلـَماَلِئَكُة َوالرُّ َأْلِف َشْهٍر. َتنَزَّ

َأْمٍر. َساَلٌم ِهَی َحتَّى َمْطَلِع اْلَفْجِر)قدر:5-1(
 نکاتی كه در این سوره ذكرشده عبارت است از: 1. 
از  قدر  شب  قیام  فضیلت   .2 قدر؛  شب  در  قرآن  نزول 
عبادت هزارماه بیشتر است؛ 3. نزول مالئکۀ رحمت و 
اجازه  به  شب  این  در  علیه السالم  )جبریل(  روح  فرشتۀ 
الله تعالی؛ 4. نزول بركت و سالمتی از اول شب قدر تا 

سپیده دم صبح.
احسان هاست  و  نعمت ها  كماالت،  مجمع  رمضان 
یك شبه  را  هزارماهه  راه  می شود  آنها  از  بهره مندی  با  و 
طی كرد. این عطیه فقط مخصوص اّمت مسلمان است 
رّب  كرم  و  عطوفت  و  رحمت  باالی  میزان  دیگران.  نه 

العالمین بر بندگان در این ماه هویداست.
چه  كه  باشیم  گریان  رمضان  ماه  پایانی  لحظات  در 
زود گذشت و صبح روز عید بکوشیم تا در نماز عید با 
نهایت پاكی و صفای قلب و با اعطای صدقة فطر شركت 
روزه  یك ماه  فریضۀ  اتمام  از  بعد  را  خود  مزد  تا  نماییم 

به طور كامل از الله تعالی دریافت نماییم. 
خداوند به همۀ ما توفیق بندگی و اطاعت از خویش 

عنایت فرماید.
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خداوند انسان  را برای عبادت و بندگی آفریده است و 
برای انجام این مسئولیت، زندگی دنیا را به طور فرصت در 
اختیار او گذاشته است و برای انجام بهتر این وظیفۀ عبادی، 
همۀ امکانات و نعمت های دنیا را به او ارزانی داشته است. 
اما انسان چه بسا بر اثر مشغله ها و گرفتاری های زندگی در 
می شود.  كوتاهی  و  غفلت  دچار  عبادی اش  وظیفۀ  انجام 
انسان  برای  یک بار  سالی  غفلت زدایی،  به منظور  خداوند 
فرصتی فراهم می آورد تا در دورۀ عبادی ـ تربیتی یک ماهه 
به تزكیه، تطهیر و  از دل بزداید و  رمضان، غبار غفلت را 
ماه  تربیتی  ـ  عبادی  برنامۀ  از  كسی كه  برسد.  وارستگی 
بركت های  و  از رحمت ها  كند،  استفاده  به خوبی  رمضان 
ویژۀ الهی بهرمند شده، با نیرویی پایدار در مسیر پرپیچ وخم 

زندگی در انجام وظیفه اش موفق خواهد شد.
نقش  دربارۀ  سرهندی  احمد  شیخ  ثانی  ألف  د 

ّ
مجد

تأثیرگذار و مهم ماه مبارك رمضان در زندگی انسان مسلمان 
و  خیرات   

ِ
جمیع  

ِ
جامع ]رمضان[،  ماه  »این  می نویسد: 

بركات است، هر خیر و بركتی كه در طول سال به هر طریقی 
به كسی برسد، قطره ای از دریای بی نهایِت بركات این شهر 
عظیم القدر است. جمعّیِت )آسایش خاطر( این ماه،  سبب 

جمعّیِت تمام سال است و تفرقۀ )آشفتگی ذهنی( این ماه،  
جمعّیت  به  را  ماه  این  هركه  پس  سال.  تمام  تفرقۀ  سبب 
تمام  بهره مند شود،  ماه  این  بركات  و  از خیرات  و  گذراند 
سال به جمعّیت گذراند و به خیر و بركت مملو و محتوی 
باشد. بركاتی كه به ایام )روزهای( این شهر )ماه( وابسته اند، 
ق اند، 

ّ
دیگراند، و خیراتی كه به لیالی )شب های( آن متعل

دیگر.«)سرهندی،1383: 60/1(

روزهوارتباطآنباتقوا
شدن  فرض  از  اصلی  هدف  قرآن  در  متعال  خداوند 
روزۀ رمضان را تحصیل تقوا بیان كرده است؛ هرگاه تقوا 
حاصل گشت و انسان متقی گردید، آن گاه به الله می رسد 
و دروازۀ هرگونه خیر و بركت و سعادت و خوشبختی به 

رویش باز می شود. 
ِذیَن آَمنُوا ُكتَِب  َا الَّ چنانکه خداوند می فرماید: َیا َأیُّ
ُكْم  َلَعلَّ َقْبِلُكْم  ِمْن  ِذیَن  الَّ َعَل  ُكتَِب  َكَم  َیاُم  الصِّ َعَلْیُكُم 
فرض شده  بر شما  روزه  مؤمنان،  »ای  َتتَُّقوَن)بقره:183(؛ 
است چنانکه بر اّمت های پیش از شما فرض شده بود، باشد 

كه ]با بهره مندی از این نعمت[ تقوا پیشه كنید.« 

رمضان ماه تربيت و حصول تقوا
محّمد ذاكري فر
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مفهومدرستتقوا
خداوند در آیۀ باال روزۀ ماه رمضان را وسیلۀ رسیدن به تقوا 
و پرهیزگاری معرفی كرده است. حال باید دید تقوا یعنی 
بیان مفهوم تقوا  ابوالحسن ندوی ضمن  چه؟ عالمه سّید 
می گوید: متقی كسی نیست كه پیوسته عبادت می كند، كم 
 نمی خوابد، غذا نمی خورد یا كم می خورد 

ً
می خوابد یا اصال

روزه  و  است  شب زنده دار  می خواند،  نماز  به كثرت  و 
می گیرد؛ بلکه تقوا یك صفت است، تقوا اسم خوف است، 
تقوا اسم عبادت، تالوت و تسبیح نیست. تقوا خصلتی ست 
كه در انسان پیدا می شود. رمضان برای این می آید تا ما را 
ُكْم َتتَُّقوَن«. تقوا آن نیست كه با آمدن  مّتقی بگرداند؛ »َلَعلَّ
رمضان بیاید و با رفتن رمضان برود؛ چنین چیزی را تقوا 
ادب  رعایت  به  نفس  دادن  عادت  یعنی  تقوا  نمی گویند. 
خداوند و حضور خداوند را در هر لحظۀ زندگی احساس 
كردن؛ به طوری كه پیش از انجام هركار بیندیشد كه آیا انجام 
این كار سبب خشنودی الله می شود یا سبب ناخرسندی 
او، آیا مطابق دین و شریعت است یا نه. ملکه شدن و نهادینه 
شدن این عادت و احساس را تقوا می گویند. بعضی فکر 
می كنند با روزه گرفتن 29 یا 30 روز از رمضان در لیست 
مّتقیان قرار می گیرند، یا كسی كه روزه گرفت و چیزی نخورد 
و چندین بار قرآن را ختم كرد و در شب تراویح خواند او 
مّتقی ست. هدف آیه این نیست كه اگر امتحان رمضان را 
گذراندید، بعد از آن اعمال تعطیل است، بلکه هدف این 
است كه بنده در تمام روز از30 روز ماه رمضان از خوردن 
و نوشیدن چیزهای حالل و پاكیزه خودداری كند و بااینکه 
ت 

ّ
در خانه بهترین نوشیدنی ها و خوراكی ها باشد و به شد

 جهت اطاعت از حکم و 
ً
به آنها احساس نیاز كند، صرفا

دستور خداوند از صبح صادق تا غروب آفتاب از همه این 
چیزهای حالل اجتناب كند تا چون رمضان تمام می شود 
به دستور  آید كه در رمضان  به وجود  بنده  این احساس در 
خداوند از نوشیدنی ها و خوراكی  های حالل اجتناب كردم، 
پس باید در غیر رمضان نیز به اطاعت از دستور خداوند از 
 حرام و گناه و معصیت دوری كنم؛ دروغ نگویم، گواهی 
دروغین ندهم، مردم آزاری نکنم، حق كسی را تلف نکنم، 
به كسی تهمت و افترا نزنم، دزدی نکنم، ظلم نکنم، خون 
كسی را نریزم، مال حرام نخورم و عادت كنم به اینکه از 
آنچه خداوند منع كرده است، بازآیم. به همین دلیل خداوند 
کم  

ّ
کم تعبدون یا لعل

ّ
ُكْم َتتَُّقوَن«، و نفرمود: لعل فرمود: »َلَعلَّ

كردن  لحاظ  هرگاه  زیرا  تحّجون.   کم 
ّ
لعل یا  تشکرون 

سرشت  جزء  و  شود  ملکه  به  تبدیل  تقوا،  یعنی  خدا، 

اصالح  او  اعمال  دیگر  خودبه خود  گیرد،  قرار  انسان 
می گردد.)ندوی، ]بی تا[:174ـ181(

روزه عالمت خوف و محّبت قلبی انسان با خداست 
و این احساس قلبی، انسان را از ارتکاب گناه بازمی دارد؛ 
زیرا اغلب ارتکاب گناه و معصیت به دلیل كمبود محّبت 
از  انسان  زمانی كه  پس  می گیرد.  انجام  الهی  خوف  و 
از  بماند،  محفوظ  درونی  و  باطنی  امراض  و  گناهان 
پیامبراكرم  به همین دلیل  نجات می یابد؛  نیز  عذاب جهّنم 
َوِحْصٌن  ُجنٌَّة  َیاُم  »الصِّ می فرماید:  م 

ّ
ی الله علیه وسل

ّ
صل

َحِصنٌی ِمَن النَّاِر ؛ روزه سپر و دِژ محکمی در مقابل عذاب 
جهّنم است.«)مسنداحمد:9214( 

باطنی ست،  امراض  عالج  سبب  همان طوركه  روزه 
زیرا  است؛  نیز  جسمی  و  ظاهری  امراض  عالج  سبب 
و  می آیند  به وجود  پرخوری  اثر  بر  بیماری ها  از  بسیاری 
روزه پرخوری را كاهش می دهد و در نتیجه بیماری كمتر 
می شود. چنانکه در حدیث آمده است: »لُِكلِّ َشْیٍء َزَكاٌة، 
و  زكاتی ست  چیزی  هر  برای  ْوُم«؛  الصَّ اْلََسِد  َزَكاَة  َوإِنَّ 
روایت  در  است.)ابن ماجه:1745(  روزه  بدن  )پاكی(  زكات 
تا  بگیرید  روزه  وا؛  َتِصحُّ »ُصوُموا  است:  آمده  دیگری 

تندرست و سالم شوید.)طبرانی:1190(
انسان  و  را تصفیه  و درك  فروتن، عقل  را  نفس    روزه 
به  را به صفات پسندیدۀ مالئکه مزّین می كند و انسان را 

همدردی با گرسنگان و فقیران و بینوایان وامی دارد.

جوانبتربیتیروزه
می كند،  تقویت  را  درونی  ایمان  روزه  ایمانی:  تربیت  ـ 
»َمْن  فرماید:  می  م 

ّ
ی الله علیه وسل

ّ
صل رسول الله  چنانکه 

َذْنبِِه؛  ِمْن  َم  َتَقدَّ َما  َلُه  ُغِفَر  َواْحتَِساًبا  إِیَمًنا  َرَمَضاَن  َصاَم 
كسی كه براساس عقیده ای راسخ و یقینی صادق و با انگیزۀ 
كسب ثواب، روزه می گیرد، گناهان و لغزش هایش بخشوده 

می شود.«)بخاری:1901(
روزه ارتباط انسان را با پروردگارش محکم و قوی، و نفس و 
 می گرداند، به طوری كه 

ّ
قلب را مملو از تقوای خداوند عّزوجل

در پنهان و پیدا خداوند را ناظر بر اعمال خود می داند. 
روزه بزرگ ترین مظهر تربیت و تهذیب نفس است؛ وقتی 
كه انسان روزه است، گرسنگی و تشنگی فشار می آورند و 
خواهشات نفسانی و تمّنای لذایذ بر او هجوم می آورند و 
مسلمان روزه دار پایمردی نشان می دهد و جلوی خواهشات 
نفسانی را می گیرد تا رضای الهی را حاصل كند، در آن لحظه 

هیچ نگهبان و مراقبی برای روزه  دار به جز الله نیست. 
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ـ تربیت سلوك و رفتار: تعامل نیکو از ایمان حقیقی و 
یقین صادق سرچشمه می گیرد و ثمرۀ ارادۀ قوی ست. ایمان 
و  توانایی  این  انسان  به  ارادۀ قوی  و  یقین صادق  و  حقیقی 
قدرت را می دهد كه گفتار و كردارش را در مسیر صحیح 
جهت دهد، به طوری كه از زبانش چیزی كه آزار و اذیت مردم 
و خشم و غضب خداوند را در پی دارد، بیرون نیاید و از اعضا 
و جوارحش كردار زشت و نامناسبی سر نزند. برای مقبولیت 
روزه نزد الله، ضروری ست كه روزه دار عالوه بر ترک خوردن 
و نوشیدن، زبان، دهان و سایر اعضای خود را از گناهان و 
پیامبراكرم  حدیث  چنانکه  كند،  حفاظت  زشت  اعمال 
وِر َواْلَعَمَل بِِه  م است: »َمْن َلْ َیَدْع َقْوَل الزُّ

ّ
ی الله علیه وسل

ّ
صل

اَبُه؛ شخص روزه داری  َفَلْیَس لل َحاَجٌة فِی أَْن َیَدَع َطَعاَمُه َوَشَ
كه سخنان بیهوده و كارهای بیهوده را ترک نکند، خداوند نیازی 

به گرسنه شدن و تشنه شدن وی ندارد.«)بخاری:1903( 
و  تحّمل  به  نفس  تربیت  برای  وسیله ای ست  روزه 
مقاومت در برابر مشکالت زندگی و كنترل نفس در برابر 
فریضۀ  می  رسد.  انسان  به  دیگران  از  كه  اذیتی  و  آزار  هر 
تسامح  و  روحیۀ گذشت  و  مطّهر،  و  پاكیزه  روزه، سلوك 
او  به  به طوری كه اگر كسی  انسان پرورش می دهد؛  را در 
ناسزا بگوید و یا كسی بر او ظلم و ستم روا دارد، روزه دار 
از او درگذر می كند و زشتی را با نیکی، درشتی را با نرمی، 
و بدی را با گذشت و عفو پاسخ می دهد؛ چنانکه رسول 
می كند:  اشاره  به همین مطلب  م 

ّ
ی الله وعلیه سل

ّ
صل اكرم 

َفإِْن  َیْصَخْب  َوَل  َیْرُفْث  َفاَل  َأَحِدُكْم  َصْوم  َیْوُم  َكاَن  »َوإَِذا 
ُه َأَحٌد َأْو َقاَتَلُه َفْلَیُقْل إِنِّی اْمُرٌؤ َصاِئٌم؛ وقتی یکی از شما  َسابَّ
روزه دار بود، دشنام ندهد و ناسزا نگوید و با صدای بلند بر 
سر دیگری داد نزند و اگر كسی به او بدوبیراه گفت و یا با او 

جنگید، بگوید: من روزه دارم.«)بخاری:2706( 
سلوك  ترقی  و  اخالق  تهذیب  در  اگر  روزه  بنابراین، 
و رفتار انسان و بهبود تعامل فردی او با دیگران مؤثر واقع 

نشود، كالبدی بدون روح است. 
تربیتی  ـ  برنامه های عبادی  با اجرای درست  بنابراین 
و  می رسد  كمال  و  رشد  به  بشری  جامعۀ  رمضان، 
به  تبدیل  دنیا  یافته،َ  كاهش  اجتماعی  ناهنجاری های 

گلستان می شود.

تهران:  اّول،  چاپ  رّبانی.  امام  مکتوبات  احمد.  شیخ  1.سرهندی، 
یقی،1383.

ّ
صد

نشریات  مجلس  كراچی:  افادات.  قرآنی  علی.  ابوالحسن  ندوی،   .2
اسالم،]بی تا[.

 منابع:

داراإلفتاء دارالعلوم زاهدان
روزه یکی از ارکان دین و فرض عین است، فرضیت آن از 

قرآن و احادیث و اجماع امت ثابت شده است .
کشیدن دندان و یا داروزدن به آن در حال روزه

کشیدن دندان هنگام ضرورت جایز و بدون ضرورت 
شکم  داخل  به  که  دوایی  یا  و  خون  است.  مکروه 
آب  با  مساوی  وقتی  البته  است.  روزه  مفسد  برسد، 
دهان باشد، یا بیشتر از آن و یا مزه اش محسوس شود. 

درغیراین صورت ها مفسد روزه نیست. 
حکم شخص بیماری که باید در روز های رمضان دارو 

مصرف کند
شب  در  دارو  از  استفاده  با  بیمار  شخص  مرض  اگر 
دارو  استعمال  روزه  درحالت  او  برای  می یابد،  تسکین 
جایز نیست، اما اگر یقین یا گمان غالب داشته باشد که 
درصورت استفاده نکردن از دارو در روز جانش تلف 
او  باعث مرگ  بیشتر می شود و  او  بیماری  یا  می  شود، 
جایز  هم  روز  در  دارو  خوردن  او  برای  پس  می شود، 
قضای  می شود،  تندرست  وقتی که  سپس  می گردد. 
نزدیک موت  اال  و  آورد  به جا  را  فوت شده  روزه های 

وصیت کردن به ادای فدیه بر او الزم می شود.
خون دادن درحالت روزه

این عمل مفسد روزه نیست؛ البته اگر این احتمال وجود 
دارد که با خون دادن ضعیف و ناتوان می شود و توان روزه 

گرفتن از او سلب می گردد، دراین صورت مکروه است.
مسائل فدیه

ـ افرادی که می توانند به جای روزه فدیه بدهند عبارتند 
جسمانی  ضعف  دچار  که  سال  پیروکهن  شخص  از: 
شدید است، و توانایی روزه گرفتن برای همیشه از او 

سلب شده است.
ـ کسی که به چنان بیماری دچار شده که امید سالمتی و 

بهبودی وی تا آخر عمر وجود ندارد؛ 
ـ فردی که قضایی روزۀ رمضان بر گردن او هست و قبل از 
موت موفق به قضایی روزه ها نشده و وصیت به فدیه کرده 
باشد، بعد از وفات او از یکسوم اموال وی فدیه قضایی ها 
پرداخت شود. البته بدون وصیت از مال خود میت فدیه 
دادن جایز نیست. حکم قضای نمازها نیز همین است. ضمنًا 
وارثین میت نمی توانند از طرف میت روزۀ قضایی بگیرند. 

فطریه  یک  قیمت  معادل  روز  یک  برای  روزه  فدیة 
)صدقه فطر( است.
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سيرۀ علما و سلف صالح در رمضان
محمد نارویی

ماه مبارک رمضان، با ماه های دیگر 
سال متفاوت است. در این ماه، هر چیزی 
برای انسان تازگی پیدا می کند. دل های 
مؤمنان بیدارتر می شود. روزوشب این 
ماه، جلوۀ خاصی از طراوت و شادابی 
اجابت  بنده و  انابت  ماه  دارد. رمضان 
در  الهی  برکات  و  انوار  است.  خالق 
این ماه، دل های مؤمنان را منور می کند. 
با  و  کرده  سبک بالی  احساس  انسان 
طیب خاطر، گرسنگی و تشنگی و تمام 
سختی های دیگر را به جان می خرد تا 
اجر و پاداش ببرد و برای روز قیامت 

توشه ای فراهم آورد.
قاطبة علما و جمیع فضال و سلف 
تحفه ا ی  را  رمضان  مبارک  ماه  صالح،  
مغتنم  بسیار  را  آن  و  دانسته  الهی 
که  بوده  این  هدف شان  می شمرده اند. 
عالم  به  صعود  برای  نردبانی  آن،  از 
مهمانی  ماه  رمضان،   ماه  بسازند.  معنا 
خداست، سیمای راستان در این داستان 
واقعاً خواندنی ست. خوشا به سعادت 
کسی که بخواند و پند بگیرد و راه آن 
به واقع،  بپیماید.  را  الهی  بارگاه  مقربان 
هرکه سیمای راستان دارد، سر خدمت 

بر آستان دارد. 
عالَم  دریادید گان  ما،  صالح  سلف 
و  الهی  قرب  ساحل  به  و  بوده  معنا 
بودند.  رسیده  شیطان  کمند  از  نجات 
سعادت  این  که  پیداست  ناگفته 
به همین سادگی نصیب آنان نشده بود 
و محصول اطاعت و عبادت آنان بود. 
و  ثروت  که  می دانستند  به یقین  آنان 
و  می چرخد  دست به دست  دنیا،  ملک 
آنچه در دو جهان به دردشان می خورد، 
عمل صالح است و ساییدن پیشانی بر 

درگاه بارگاه احدیت، وگرنه:
گذرد باد صحرا  چو  بقا  دوران 
تلخی و خوشی و زشت و زیبا گذرد

طوری  ماه،  این  در  متعال  خداوند 
به  و  می کند  طی  بندگانش  با  دیگر 
به  مغفرتش،  و  رحمت  فوران  سبب 
اندک بهانه ای، قلم عفو بر گناهان شان 
می کشد و به عابداِن مخلِص آستانش، 
شوکت  و  برکت  و  درجات  رفع 
خدا،  راه  راستین  رهروان  می بخشد. 
دلی پرسوزوگداز دارند و دنبال فرصتی 
توشه ای  و  برآرند  دل  کام  تا  هستند 
برای سفر آخرت شان برگیرند. بهترین 
است.  رمضان  کار  این  برای  فرصت 
آن،  در  که  ماهی ست  یگانه  رمضان 
درواقع  می گیرد.  صورت  تقوا  تمرین 
تمرین  همین  مهمش  اهداف  از  یکی 
تقوا و خداترسی ست. دوره ای یک ماهه 
برای کسب تقواست که نیاز جدی به 

عزم و اراده ای آهنین دارد. 
محبوب ترین  و  قرآن  ماه  رمضان، 
ماه نزد بندگان نیک و برگزیدۀ  خداوند 
فرارسیدن  از  قبل  ماه ها  آنان  است. 
و  لحظه شماری  آن  برای  رمضان  ماه 
اکرم  رسول  می کردند.  برنامه ریزی 
ماه  هالل  وقتی  صلی اهلل علیه وسلم 
می کرد:  »اللَُّهّم  دعا  می دید،  را  رجب 
بَلِّغنَا َرَمَضاَن« یعنی ای اهلل، ما را فرصت 
زندگی ده تا رمضان را دریابیم. هنوز دو 
ماه مانده به رمضان آن حضرت بی صبرانه 
از  محبوبش  ماه  تا  است  راه  به   چشم 
را  آن حضرت  شوروشعف  برسد.  راه 
می توان از البه الی تک تک کلمات این 
دعا دریافت. عبادت، تالوت،  سخاوت 
رمضان  در  رسول اهلل  دعای  و  ذکر  و 
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به مراتب بیشتر از بقیة ماه ها بود. 
صحابه و تابعین نیز در اهتمام به ماه رمضان، پیرو 
آن حضرت بودند. مراجعه به سیرت آن  بزرگواران، 
تاریخ  کتب  در  می گذارد.  صّحه  گفته  این  بر 
صالحان، شش ماه  و  نیکان  از  برخی  که  نوشته اند 
قبل از رمضان، منتظر آن بودند و دعا می کردند تا 
ماه رمضان  از  باشند،پس  ماه رمضان زنده  رسیدن 
رمضان  در  که  اعمالی  قبولی  برای  تا شش ماه  نیز 
انجام داده  بودند، دعا می کردند؛ خالصه  اینکه تمام 

سال شان  رنگ و بوی رمضان داشت.

اهتمامبهسنتاعتكاف
علمای سلف، برای اینکه بهتر بتوانند از برکات و انوار 
ماه رمضان استفاده کنند، با فرارسیدن ماه رمضان، 
گفت وگوها،  تدریس،  و  می نشستند  اعتکاف  به  
می کردند  تعطیل  را  دیگر  برنامه  های  و  مالقات ها 

رمضان  ثانیه های  و  دقایق  از  بتوانند  تا 
قاضی  از  ببرند.  وافی  و  کافی  بهرۀ 

مصر، عبدالرحمن بن محمد منقول 
االعتکاف فی  »کان یالزم  است: 
رمضان؛ همیشه در ماه رمضان 
می نشست.«)ابن حجر  اعتکاف  به 
مصر:99(  قضاة  عن  اإلصر  عسقالنی،رفع 

رمضان  نیز  حنبل  احمدبن  امام 
به  و  می گذراند  مسجد  در  را 

می شد  مشغول  تسبیح  و  استغفار 
مسجد  از  ضرورت  به وقت  فقط  و 

بیرون می رفت.)یحیی زهرانی،الصیام أدلة و أحکام:60( 
همچنین از امام مالک نیز منقول است که رمضان را 

در مسجد به اعتکاف می نشست. 

اهتمامبهتالوتقرآن
 ماه رمضان از قدیم به ماه قرآن مشهور بوده است. 
در این ماه، پیامبر با حضرت جبرئیل قرآن را دوره 
می کرد. علمای سلف، نیز چون رمضان فرامی رسید، 
با تمام وجود به تالوت و تدبر در قرآن می پرداختند. 
 امام مالک باوجود اینکه به حدیث و روایت آن 
خیلی عالقه داشت و هنگام روایت حدیث،  سیل 
اشک از چشمانش جاری می شد، چون ماه رمضان 
فرامی رسید، روایت حدیث را می گذاشت و خود 
امام  می کرد.  قرآن  در  تدبّر  و  تالوت  وقف  را 
بخاری در ماه رمضان،  هرروز قرآن را ختم می کرد 
و شب ها بعد از نماز تراویح، هر سه شب  یک بار 

قرآن را ختم می کرد. امام شافعی در رمضان ،  60 
قتاده عادت  را ختم می کرد. حضرت  قرآن  مرتبه 
ختم  را  قرآن  یک بار  هفت روز  که  داشت  این  بر 
قرآن  یک بار  سه روز  هر  رمضان،  در  و  می کرد، 
را ختم می کرد و در عشرۀ  آخر، هر شب یک بار 
قرآن را ختم می کرد. چنین بود حال سفیان ثوری، 
ابن شهاب زهری و بسیاری از بزرگان دیگر. )شریف، 

الفوائد الغراء من تهذیب سیر اعالم النبالء: 149-147/2(

امام ابوحنیفه در ماه مبارک رمضان، 61 مرتبه قرآن 
را ختم می کرد،  یک بار در روز و یک  بار در شب و 

یک بار در نماز تراویح. )كاندهلوی،اكابر كا رمضان: 26(
برنامه ای که شیخ الحدیث موالنا زکریا کاندهلوی در 
رمضان داشت، خواندنی ست و امید است جرقه ای در 
دل های پژمردۀ ما ایجاد کند و انگیزه آفرین باشد. ایشان 
تمام ماه رمضان را در مسجد به اعتکاف می نشست. 
هر روز یک بار قرآن را ختم می کرد. روزه اش را با 
افطار می کرد.  خرمای مدینه و کمی آب،  
اوابین می خواند.  نماز  از مغرب،  بعد 
و  وابستگان  با  وقت  همین  در 
با مهمانان  دوستان می نشست و 
نماز  از  بعد  می کرد.   مالقات 
مختصری  نشست  نیز  تراویح 
وقت سحر،  تا  بعدازآن  داشت. 
به خواندن نوافل مشغول می شد. 
پس از سحری خوردن، نماز فجر 
تا  و  می کرد  اقامه  وقت  اول  در  را 
طلوع خورشید می خوابید. )کاًل خواب 
ایشان در شبانه روز همین بود.( بعدازآن، تمام  
روز را به تالوت قرآن مشغول می شد.)ابوالحسن علی ندوی، 

رمضان المبارک اور ان كی تقاضی: 39(

ثانی در یکی از مکتوبات  حضرت مجدد الف 
مناسبت  ماه،  این  با  کریم  »قرآن  می نویسد:  خود 
ویژه ای دارد ؛ زیرا در همین ماه نازل شده است. این 
و  است. خیرات  انواع خیروبرکت  تمام  جامِع  ماه 
برکات تمام ماه های دیگر در مقابل خیرات و برکات 
این ماه، بسان قطره در مقابل دریاست. هرکس در 
این ماه،  توفیق عمل صالح بیاید، در ماه های دیگر 
سال نیز به آن توفیق می یابد و هر که در این ماه از 
هرگونه عمل نیک محروم بماند، بیم آن می رود که 
در بقیة ماه های سال نیز به آن توفیق نیابد.« )محمدرابع 

ندوی، قرآن مجید،  انسانی زندگی كا رهبر: 279(

دربارۀ  عثمانی  محمدتقی  مفتی  شیخ االسالم 
تالوت علمای سلف می گوید:
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داراإلفتاء دارالعلوم زاهدان
حکم استفاده از اسپری، برای بیماران آسمی در 

ایام ماه مبارک رمضان
اسالمی  فقه  مجمع  نشست  بیست ویکمین  در 
از اسپری در  استفاده  ایران درخصوص  اهل سنت 

رمضان بر موارد ذیل اتفاق نظر شد:
روزه  آسم شکنندۀ  اسپرِی  راجح  قول  بنابر  الف: 

است.
از  استفاده  به  مجبور  اگر  آسم  به  مبتال  بیمار  ب: 
گرفتن،  روزه  شد، ضمن  رمضان  روز  در  اسپری 

قضایی به جا آورد.
ج: درصورت ابتالی دائم به بیماری آسم، عالوه بر 
روزه گرفتن و استفاده از اسپری در روز، احتیاطًا 

فدیه هم پرداخت کند.

حکم غذاهایی که میان دندان های روزه دار باقی 
می ماند

غذاهایی که میان دندان های روزه دار باقی می ماند، 
اگر کمتر از دانة نخود باشد و به حلق فرو رود، 
روزه فاسد نمی شود، اما اگر بیشتر باشد، روزه را 

فاسد می کند.

حکم روزۀ شخصی که گمان می کند روزه اش 
فاسد شده است

فاسد  روزه اش  که  کرد  گمان  شخصی  اگر   
نوشید،  یا  خورد  چیزی  قصداً  آن  از  پس  گشته، 
دراین صورت قضای آن روز بر وی واجب است و 

کفاره ای برعهده اش نیست.

آنچه روزه را فاسد می کند
از  همسر  با  نزدیکی  و  نوشیدن  و  خوردن   .1
روی عمد؛ 2. مصرف دارو از راه دهان و بینی؛3. 
گذاشتن شیاف؛ 4.  خوردن سحری پس از طلوع 
عادت   .6 غروب؛  از  قبل  افطار   .5 فجر صادق؛  

ماهیانه زنان)حیض و نفاس(.

»بزرگان ما در مورد تالوت قرآن مجید، حاالت 
را  قرآن  روزانه  آنان،  از  خیلی  داشته اند.  مختلفی 
ختم می کردند. برخی نیز در رمضان، تالوت شان 
را به دو برابر افزایش می دادند. در شرح حال عالمه 
انورشاه کشمیری نوشته اند که در رمضان به اندازۀ 
دیگر روزها تالوت می کرد و بقیة  اوقات را به فهم 
معارف  و  حقایق  تفسیر،  مفاهیم،  معانی،   تدبر  و 
تدبرها،  همین  نتیجة  در  می پرداخت.  مجید  قرآن 
عالمه  نمود.  تألیف  را  القرآن«  »مشکالت  کتاب 
»شایسته   می گوید:  ادامه  در  عثمانی  محمدتقی 
است که اهل علم و عموم مردم در این ماه همراه 
ترجمه  و  فهمیدن  به  را  اوقاتی  قرآن،  تالوت  با 
قرآن  زیرا  بدهند؛  اختصاص  کریم  قرآن  تفسیر  و 
خوانده  تدبر  با  اگر  که  اکسیری ست  چنان  مجید 
الهی  قرب  حصول  برای  وسیله  بهترین  شود، 

خواهد بود.« )محمدتقی عثمانی،خطبات رمضان:49(

سخاوت
سلف،  علمای  و  نیک  از  ویژگی های  دیگر  یکی 
روایت  ابن عباس  حضرت  بود.  آنان  سخاوت 
می کند: »َكاَن َرُسوُل اللِ صّل الل علیه وسّلم َأْجَوَد بِاْلَْیِ 
یِح اْلـُمْرَسَلِة؛ رسول اهلل )در رمضان( در جود  ِمَن الرِّ
می گرفت.«  پیشی  )نیز(  تند  باد  از  سخاوت  و 
)مسلم:6149( افطاری دادن در رمضان، اجر و ثواب 

زیادی دارد. در حدیث آمده است: »َمْن َفطََّر َصاِئًم 
به  َأْجِرِه َشْیًئا؛ کسی که  َینُْقَص ِمْن  َأْجِرِه لَ  ِمْثُل  َلُه  َكاَن 
به مقدار اجر و  افطاری دهد،  شخص روزه داری 
او ثواب می رسد.«) ترمذی:807(  به  پاداش روزه دار، 
امام زهری در مورد ماه رمضان فرموده است: »إنما 
هو قراءة القرآن و إطعام الطعام؛ ماه رمضان، در تالوت 
قرآن و غذا دادن )به مستمندان( خالصه  می شود.« 
رمضان،  مبارک  ماه  در  ابی سلیمان  حمادبن  فقیه 
غذا و توشة پنجاه هزار نفر را متقبل می شد و هر 
به  عید،  شِب  در  و  می داد  افطاری  آنان  به  روز 
اعالم  می کرد.)ذهبی،سیر  هدیه  پوشاک  و  لباس  آنها 

النبالء:238/5(

موالنا  شیخ الهند  مدنی،  موالنا  مانند  بزرگانی   
موالنا  رای پوری،  عبدالقادر  موالنا  محمودالحسن، 
عبدالرحیم رای پوری، موالنا محمدزکریا کاندهلوی 
رمضان،  ماه  در  بودند،  هندوستان  بزرگان  از  که 
نزدشان  که  بودند  مهمانان  از  میزبان خیل عظیمی 
را  آنها  استراحت  محل  و  غذا  می یافتند.  حضور 

تدارک می دیدند. 
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توصيه هايی به حافظان کالم اهلل مجيد

مفتی محمدقاسم بنی كمال)قاسمی(

ماه پرخیروبرکت رمضان که از راه می رسد، در شهر و دیار ما، 
حافظان قرآن کمر همت می بندند و هرشب در نمازهای تراویح به 
تالوت کالم روح بخش الهی می پردازند. سال هاست که ماه مهمانِی 
خدا در این دیار با نوای قرآن عجین شده است؛ نوایی ملکوتی که 
از حنجرۀ حافظان کالم وحی برمی خیزد و انگیزه ای می شود تا مردم 
مؤمن و متدین این دیار شب ها در مساجد مختلف بیش از یک 
ساعت در پیشگاه رب ذوالجالل قیام کنند و با پروردگارشان به 
مناجات بپردازند. استاد مفتی محمدقاسم قاسمی برای آنکه حافظان 
کالم وحی در کار خود بیشتر موفق باشند، 10 توصیة مهم به آنان 

داشته که در ادامه به ترتیب بیان می شوند:

یکم: عزیزان حافظ که اهلل تعالی آنان را به نعمت حفظ قرآن 
مجید مشرف کرده، قبل از هر چیز شکر این نعمت بزرگ را به جا 
آورند؛ شکر زبانی، شکر قلبی و شکر عملِی این نعمتی که اهلل تعالی 
به آنان عنایت کرده و از میان افراد امت این افتخار را فقط نصیب آنان 
کرده است. اگر به فضایل بی شماری که دربارۀ حفظ کالم اهلل مجید 
بیان شده و علما نقل کرده اند، توجه کنیم، درمی یابیم که بی شک 
این نعمت، نعمت بی بدیلی است:َيَْتصُّ بَِرْحَتِِه َمْن َیَشاُء)آل عمران:74(؛ 
»هرکس را که بخواهد به رحمِت خویش ویژه می گرداند.« َذلَِك 
َفْضُل اللِ ُیْؤتِیِه َمْن َیَشاُء)جمعه:4(؛ »این فضل خداست. آن را به هرکس 
که بخواهد می دهد.« بسیاری از پدران و مادران آرزو کرده اند که 
فرزندان شان حافظ قرآن بشوند، ولی نشده اند. بدانید این نعمتی است 
که اهلل تعالی فقط شما را به آن آراسته است. پادشاهِی دنیا و ثروت 
و سرمایة دنیوی چه ارزشی در مقابل نعمت قرآن عظیم الشأن دارد. 
قرآن ذکر الهی است. قرآن کالم الهی است؛ اهلل تعالی می فرماید: 
ا َلُه َلَافُِظوَن)حجر:9(؛ »بی گمان ما قرآن را فرو  ْكَر َوإِنَّ ْلنَا الذِّ ا َنْحُن َنزَّ إِنَّ
فرستاده ایم و ما نگهبان آن هستیم.« بَْل ُهَو آیَاٌت بَیِّنَاٌت فِي ُصُدورِ 
َِّذیَن أُوتُوا الْعِْلَم)عنکبوت:49( »بلکه آن ]قرآن[ در دل دانش یافتگان،  ال
آیاتی روشن است« سینه ای که جایگاه آیات الهی ست، مبارک  و 

قابل رشک است.
دوم: در حین خواندن قرآن احتساب و اخالص نیت را در ذهن 
مستحضر کنید. تحصیل فوایدی را که اهلل سبحانه وتعالی بر زبان 
حضرت رسول صّلی اهلل علیه وسّلم جاری کرده، مدنظر داشته باشید؛ 
اینکه چقدر رحمت اهلل تعالی شامل حال شما می شود و چقدر 
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به شما ثواب می رسد. عدۀ کثیری در نماز تراویح 
برای هر حرفی که شما  را می شنوند،  صدای شما 
می خوانید یک نیکی در نامة اعمال شما ثبت می شود 
و هر نیکی به ده برابر افزایش می یابد. این فضایل را 
ذهن مستحضر کنید. خدایا این نعمت بزرگ توست، 
یا اهلل برای تو باشد، تو قبول کن و بپذیر. این نکته 
هم مهم است که انگیزه و هدف شما رسیدن به پول 
و مال نباشد. شرط نکنید که اگر به من این مقدار پول 
بدهید، آن وقت نماز می دهم. فقط برای رضای اهلل 

تعالی قرآن بخوانید.
سوم: ُحسن حفظ شما بسیار مهم است. باید کیفیت 
َنا  ْ حفظ شما عالی باشد. اهلل تعالی می فرماید: َوَلَقْد َیسَّ
ِكٍر)قمر:17(؛ »و به راستی قرآن را  ْكِر َفَهْل ِمْن ُمدَّ اْلُقْرآَن لِلذِّ
برای پندپذیری آسان گردانده ایم، پس آیا پندپذیری 
هست؟« اهلل تعالی قرآن را آسان کرده برای کسی که 
واقعاً پندپذیر باشد. سعی کنید در طول روز حتی یک 
لحظه  هم از قرآن غافل نباشید. در رمضان کل وقت 
خود را به قرآن بدهید. از خوردونوش و استراحت 
خود بکاهید؛ البته به حدی که نشاط تان حفظ شود. 
بکوشید هیچ  نوع اهمال و سستی و تساهلی روا ندارید 

و به بهترین نحو قرآن را تالوت کنید.

تجوید و صحیح خوانی  قواعد  بکوشید  چهارم: 
قرآن مجید را رعایت کنید. هر روز از دوست و همراه، 
یا از استاد خود بپرسید که دیشب من چه نکاتی از 
نکات تجویدی را رعایت نکردم. به غنّه، مد، ادای 
حروف از مخارج و صفات حروف، به همة این نکات 
اهمیت بدهید. از لحن جلی جداً بپرهیزید و تالش 

کنید لحن خفی هم در تالوت شما نباشد.

ضروری ست.  نماز  در  ارکان  تعدیل  پنجم: 
)اعظم(  امام  نزد  تعدیل  سجده.  دو  بین  مخصوصاً 
فرض  برخي  و  است  واجب  ائمه  اکثر  و  رحمه اهلل 
گفته اند. دقت کنید »سمع اهلل لمن حمده« کامل گفته 
شود. دقت کنید که قرآن را با ترتیل و آهسته بخوانید؛ 
طوری که حداقل خودتان بفهمید چه خوانده اید. یک 
فرد عامی، کسی که بلد نیست قرآن بخواند، اگر پشت 
سر شما باشد، متوجه شود که قرآن خوانده شده و او 

آیات قرآن را شنیده است. 
برای  بعضی جاها  که  یادآور شوم  را  نکته  این 
و  می کنند  دعوت  شخصیت  یک  از  ختم  شب 
حافظان هم برای آنکه در همان شبی که هماهنگ 
شده ختم کنند، با سرعت و شتاب هرچه بیشتر قرآن 

می خوانند. مثاًل آن شخصیت می گوید: من فقط شب 
نوزدهم وقت خالی دارم و می توانم در مراسم ختم 
شما شرکت کنم. بزرگان مسجد همان شب را تعیین 
می کنند و از حافظان می خواهند هرطور شده شب 
نوزدهم ختم کنند. حافظان هم دست وپا می زنند تا 
همان شب ختم کنند. این کار اصاًل شایسته نیست. 
حافظان ما نباید راضی به چنین کاری شوند. حافظ 
خوب کسی ست که با رعایت تمام آداب و قواعد 
قرآن بخواند ولو اینکه کسی در مراسم ختم قرآن 
کند.  مقتدی دعا  با چند  نکند. خودش  او شرکت 
مهم برایش ادای حق قرآن باشد. این خیلی بهتر از 
آن است که در مدت زمان کمتری قرآن را طوری 
ختم کند که کسی نداند چه خواند و چطور خواند. 
اگر قرآن خوب تالوت نشود، آمدن یک شخصیت 
برجسته و دعای او چه تأثیری دارد، چنین دعایی 

چطور قبول می شود؟

ششم: هر شب پیش از قرار گرفتن در محراب و 
خواندن قرآن، دعا بکنید؛ دعای َربِّ أَْدِخْلنِي ُمْدَخَل 
ِصْدٍق... را بخوانید. )دعا کنید: خدایا( کار مشکلی 
در پیش دارم، یا اهلل آسان بفرما،»ال سهل اال ما جعلته 
حضرت  تعبیر  به  آسان کننده.  تویی  فقط  سهاًل«؛ 
شیخ االسالم، مقتدی های پشت سرتان را مدنظر قرار 
ندهید. جلوی تان خدا را ببینید. اینکه در پیشگاه چه 

ذاتی ایستاده اید، این برای شما مهم باشد. 

استغفار کنید. هم در  تراویح  نماز  از  بعد  هفتم: 
مسجد و هم بعداً که از مسجد بیرون رفتید. با اهلل 
تعالی نجوا کنید که یا اهلل من حق قرآن را ادا نکردم. به 
من فرصتی رسید و من الیق آن نبودم. یا اهلل مرا معاف 
کن. یا اهلل مرا مغفرت کن. بعد از هر نماز این  معمول 
شما باشد، بعد از هر نماز تراویح؛ هم در مسجد و 

هم در خانه.

قدر  هر  شما  که  بدانید  عزیز،  حافظان  هشتم: 
نیک کردار  تّواب و صالح و  باشید، هر قدر  متقی 
تالوت  مقدار  به همان  باشد،  پاک  دل تان  و  باشید 
از  که  بگیرید  تصمیم  بود.  تأثیرگذار خواهد  شما 
این به بعد زندگی تان را تغییر می دهید. دیگر حتی 
حفاظت  همیشه  را  نگاه تان  نمی گردید.  گناه  ِگرد 
و  پاک  قدر  هر  شما  نمی گویید.  خالف  می کنید، 
باتقوا باشید، همان مقدار از قرآن تأثیر می گیرید و 
هر اندازه که شما از قرآن تأثیر بگیرید، همان قدر 
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داراإلفتاء دارالعلوم زاهدان
احکام کفاره

شخص روزه دار اگر بدون مریضی و عذر شرعی 
عمداً، با خوردن، نوشیدن و مقاربت روزۀ  رمضان 

را بشکند، باید کفاره ادا نماید.
طریقۀ ادای کفاره

دو ماه پی درپی روزه گرفتن و درصورتی که قدرت 
نداشته باشد دو ماه پی درپی روزه بگیرد، آنگاه باید 
60 مسکین را در دو وعده غذا بدهد. اگر به جای 
غذا دادن، به مقدار صدقة فطر، گندم یا قیمت آن 

را داد جایز است.
تذکر: اگر در بین دو ماه، یک روز روزه نگرفت، 
حساب  کفاره  از  گرفته،  روزه  که  قبلی  روزهای 
نمی شوند و باید از اول شروع کند؛ مثاًل 55 روز 
نگرفت،  روزه  را   56 روز  گرفت،  روزه  پی درپی 

باید از اول دوباره60 روز روزه بگیرد. 
و اگر در بین 60 روزکفاره، ماه رمضان، عید، یا ایام 
تشریق واقع شد، باید از ابتدا دوباره 60 روز روزه 
بگیرد و روزه های قبلی، کفاره به حساب نمی آیند. 
البته عادت ماهیانة خانم ها عذر به حساب می آید و 

مانع توالی کفارۀ شصت روز نیست.
تذکر: شکستن روزۀ غیر ماه مبارک رمضان کفاره 

ندارد، فقط قضا دارد.
اگر کسی در ماه رمضان از اول نیت روزه نکرد و 
خورد فقط قضا واجب می شود، کفاره الزم نمی شود.

مواردی که به سبب آنها 
خوردن روزه جایز است

1. شخصی که به طور ناگهانی به بیماری دچار شد 
و درصورت نخوردن و ننوشیدن مرگ او را تهدید 

می کرد؛
2. تشنگی به حدی که اگر ننوشد، می میرد؛

3. زن حامله و شیردهنده که بر خود و فرزندش 
بیم دارد، می تواند بخورد و بعد قضایی به جا آورد. 
اما اگر شوهر این زن ثروتمند است و جایگزینی 
برای شیرمادر وجود دارد که به عنوان غذا به بچه 
داده شود )مثل شیرخشک(، دراین صورت زن حق 

خوردن روزه را ندارد.

قرآن  آن وقت  می شود.  تأثیرگذار  شما  خواندن 
سبب  می شود.  مردم  تحول  سبب  شما  خواندِن 
می شود که نمازگزاران اعم از مرد و زن، زندگی شان 
اثر  مردم  دل های  در  قرآن  وقتی  دهند.  تغییر  را 
گذاشت، برای همیشه آنها با قرآن مرتبط می شوند 
و شما حافظ عزیز یک داعی عملی می شوید بدون 
اینکه وعظی کرده باشید. قرآن موعظه است و اگر 

مخلصانه خوانده شود، سخت تأثیر می گذارد.

نهم: سعی کنید مرتب دعا بکنید و از دیگران هم 
دعا طلب کنید. توبه کنید. استغفار کنید و با تضرع و 

زاری موفقیت خود را از اهلل متعال بخواهید.
چون خدا خواهد که مان یاری کند
کند زاری  جانب  را  میل  مان 

انجام  برای  بگیرید  مدد  اهلل  از  باهلل.  استعینوا 
یک  خودش  که  کاری  مهم.  کار  این  بهتر  هرچه 
ِجَهاًدا  بِِه  َوَجاِهْدُهْم  مبارکة  آیة  در  است؛  جهاد 
به  آنان  با  قرآن  ]حکم[  به  »و  )فرقان:52(   َکبِیًرا
قرآن  »به«  ضمیر  بپرداز.«مرجع  بزرگ  جهادی 
است. اهلل تعالی همچنین می فرماید: اْسَتِعینُوا بِاللِ 
وا )اعراف:128(؛ »از خداوند یاری بجویید و  َواْصِبُ
بردباری کنید.« صبر و استقامت کنید. این کار جهاد 
و مبارزه با نفسانیت است. مبارزه با امراضی ا ست 
»شرک«  مثل  امراضی  دارد.  وجود  سینه ها  در  که 
قرآن  تالوت  لذا  ریا«.  و  »خودنمایی  و  »نفاق«  و 
با نفس و  قرآن  قاری  مبازره است. حافظ و  یک 
شیطان می جنگد و در این جنگ از اهلل تعالی کمک 
بخواهد. به نظر حقیر یک حافظ واقعی، یک حافظ 
مخلص و محتسب مجاهد است و کارش مجاهده 

و مبارزه است. 

همه  به  را  قرآن  رسانه ها  امروز  که  بدانید  دهم: 
رسانده اند. هرجا قرآن شنیده می شود. هرکسی صدای 
قرآن را ضبط می کند. مبادا خواندن غلط شما ضبط 
شود. شما غلط خواندید، بدون تجوید خواندید، اشتباه 
خواندید و بعد صدای شما ضبط شد و به همه رسید، 
یا  به هرحال  آنهایی که  ما چه می گویند؟  به  آن وقت 
منتقد هستند یا مغرض، یا حتی خیرخواه اند، ناراحت 
دوستان  است.  خوانده  قرآنی  چه  این  که  می شوند 
ناراحت می شوند و انسان های مغرض می خندند که 
این چه قرآنی است اینها می خوانند. بنابراین الزم است 
این چیزها همه لحاظ بشوند. حاال شرایط با گذشته 

فرق کرده است.
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نمونه هايي از تالوت و تدّبر در قرآن 
در سيرۀ نبوي و سيرۀ سلف صالح*

مي کند:  روایت   عبداهلل بن مسعود حضرت 
قرآن  برایم  فرمود:   من  به   رسول اکرم روزي 
بخوانم  شما  براي  آیا  کردم:  عرض  بخوان. 
درصورتي که قرآن بر خود شما نازل شده است؟ 
فرمود:  آري، مي خواهم آن را از دیگران نیز بشنوم. 
تالوت  را  نساء  سورۀ  من  مي گوید:  ابن مسعود 
ِجْئنَا  إَِذا  َفَكْیَف  رسیدم:  آیه  این  به  وقتي  کردم، 
پس  َشِهیًدا؛  َهُؤَلِء  َعَل  بَِك  َوِجْئنَا  بَِشِهیٍد  ٍة  ُأمَّ ُكلِّ  ِمْن 
اّمتی  هر  از  آن گاه که  است،  چگونه  ]حال شان[ 
گواهی ]در میان[ آوریم و تو را بر این امت گواه 
بیاوریم.)نساء:41( یکي از اهل مجلس مرا اشاره کرد، 
از چشمان  اشک  دیدم  کردم،  بلند  را  سرم  وقتي 

مبارک رسول خدا سرازیر شده است.)متفق علیه( 
»شبي  مي کند:   روایت   ابوذر حضرت 
آن حضرت تا صبح این آیه را تالوت مي کرد:  
ُْم ِعَباُدَك َوإِْن َتْغِفْر َلُْم َفإِنََّك َأْنَت اْلَعِزیُز  ْبُْم َفإِنَّ إِْن ُتَعذِّ
اْلَِكیُم؛ اگر آنان را عذاب کنی، آنان بندگان تو 
هستند، و اگر آنان را بیامرزی، تویی که پیروزمند 

با حکمت هستي.)مائده:118(
ابوبکر  حضرت  مي فرماید:  عائشه  ام المؤمنین 
قرآن  هرگاه  بود  رقیق القلب  بسیار  صدیق 
مي خواند، نمي توانست اشک هایش را نگه دارد و 

بدون اختیار گریه مي کرد.
 عمر حضرت  مي گوید:  ابورافع  حضرت 
و  طه  مریم،  کهف،  سوره هاي  فجر  نمازهاي  در 

آخرین  در  روزي  مي کرد.  تالوت  را  آنها  مانند 
از آن صف هاي زنان شروع  صِف مردان که بعد 
سورۀ  عمر  حضرت  مي خواندم.  نماز  مي شد، 
یوسف را تالوت مي کرد. ایشان معموالً با صداي 
َمـا َأْشُكو  بلند مي خواند. وقتي به این آیه رسید:  إِنَّ
َبثِّي َوُحْزِن إَِل الل؛ ]یعقوب علیه السالم گفت:[ من 
رنج و غم خویش را فقط به اهلل شکایت مي کنم.
قطع  قرائتش  که  گریه اش گرفت  چنان  )یوسف:86( 

شد. من از دور صداي گریه اش را مي شنیدم.
حضرت  روزي  مي گوید:   عبداهلل بن عمر
عمر در نماز صبح چنان گریه کرد که صداي 

گریه  اش را از فاصلة سه صف شنیدم.
 مي فرماید: حضرت عمر حسن بصري
گاهي در ورد شبانه اش به یک آیه مي رسید، چنان 
گریه مي کرد که بر اثر آن حالش دگرگون مي شد 
خانه   در  آن  از  پس  چنان که  مي افتاد،  زمین  بر  و 
او  احوالپرسي  و  عیادت  براي  مردم  و  مي ماند 

مي رفتند.
حضرت  که  است  کرده  نقل  بیهقي  امام 
باشد،  پاک  ما  دل هاي  اگر  مي گفت:   عثمان
هرگز از تالوت کالم پروردگار سیر نخواهیم شد. 
در  من  عمر  از  روز  یک  ندارم حتي  دوست  من 
حالي بگذرد که در آن قرآن مجید را از رو نخوانده 
باشم. وقتي حضرت عثمان به شهادت رسید، 
دیدند مصحفي که از روي آن خوانده بود، به دلیل 
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کثرت تالوت پاره شده است.)حیاةالصحابه:23/4ـ24(
ابن عمیر مي گوید: من سورۀ یوسف را از قرائت 
فجر  نماز  در  ایشان  گرفتم.  یاد  عثمان  حضرت 

به کثرت این سوره را تالوت مي کرد.
 بعد از رحلت رسول اکرم حضرت علي
از  روز  چندین  تا  که  شد  مشغول  قرآن  با  چنان 

خانه اش بیرون نیامد.
دربارۀ عبداهلل بن زبیر، عمروبن العاص، عبداهلل بن  عمر، 
عبداهلل بن رواحه،  عبداهلل بن عباس، عبدالرحمن بن عوف  
از صحابة کرام و دربارۀ سعیدبن جبیر، مالک بن انس، 
منصوربن المعتمر از تابعین روایات و حکایات مشابهي 

در کتاب ها ذکر شده است. )قیام اللیل:60-57(
دربارۀ زراره بن اوفي نقل مي کنند که روزي در 
مسجدجامع با مردم نماز مي خواند، وقتي به این 
آیه رسید: َفإَِذا ُنِقَر ِف النَّاُقوِر َفَذلَِك َیْوَمِئٍذ َیْوٌم َعِسٌی 
َعَل اْلَكافِِریَن َغْیُ َیِسی؛ پس چون در صور دمیده 
شود، آن روز هنگامه ای دشوار است که بر کافران  
آسان نیست.)مدثر:8-10( با خواندن این آیه روحش 
پرواز کرد و به زمین افتاد. بهزبن حکیم مي گوید: 
من از کساني بودم که پیکرش را تا خانه اش حمل 

کردند.
حضرت خلید مشغول نماز بود، وقتي آیة ُكلُّ 
َنْفٍس َذاِئَقُة اْلـَمْوِت را تالوت کرد، یعنی هر موجود 
زنده ای چشنده ]طعم[ مرگ است.)آل عمران:185( این 
خانه  گوشة  از  ناگاه  خواند.  مکرر  به طور  را  آیه 
صدایي شنید: چقدر این آیه را تالوت مي کنید، تا 

حال 4 جن  با شنیدن این آیه فوت کرده اند.
حمزه که خادم حضرت اسماءبنت  ابوبکر بوده، 
مي گوید: روزي حضرت اسماء مرا به بازار فرستاد. 
آن هنگام او مشغول تالوت سورۀ طور بود و به 
و  ُموِم؛  السَّ َعَذاَب  َوَوَقاَنا  بود:  رسیده  آیه  این 
پروردگار ما را از عذاب آتش سوزان حفظ کرد.
هنوز  دیدم  برگشتم،  و  رفتم  بازار  به  من  )طور:27( 

همان آیه را تکرار مي کند.
 نقل مي کنند که شبي حضرت تمیم داري
جاثیه  سورۀ  خواندن  به  و  آمد  ابراهیم  مقام  به 
َحِسَب  َأْم  رسید:  آیه  این  به  وقتي  شد،  مشغول 
ِذیَن آَمنُوا َوَعِمُلوا  یَِّئاِت َأْن َنْجَعَلُهْم َكالَّ ُحوا السَّ ِذیَن اْجَتَ الَّ
آیا  َيُْكُموَن؛  َما  َساَء  َوَمَاُتُْم  َمَْیاُهْم  َسَواًء  اِلَاِت  الصَّ
کساني که مرتکب کارهاي زشت مي شوند گمان 

مي کنند که ما با آنها مثل کساني که ایمان آوردند 
رفتار خواهیم کرد؟ مرگ و زندگي شان را یکسان 
مي کنند. داوري  بد  بسیار  ]اینان[  کرد؟  خواهیم 
)جاثیه:21( آن را پیوسته تکرار کرد و گریه نمود تا 

اینکه صبح شد.
پیش نماز  مبارک رمضان  ماه  در  سعیدبن  جبیر 
َفَسْوَف  رسید:  آیات  این  به  وقتي  بود،  جماعت 
ُیْسَحُبوَن   اَلِسُل  السَّ َو  َأْعنَاِقِهْم  ِف  اْلَْغاَلُل  إِِذ  َیْعَلُموَن 
را[  ]حقیقت  پس  ُیْسَجُروَن؛  النَّاِر  ِف  ُثمَّ  اْلَِمیِم  ِف 
در  زنجیرها  و  طوق ها  وقتی که  دانست  خواهند 
گردن شان خواهد بود. ]همچنین[ کشیده می شوند 
می شوند. تافته  آتش  در  آن گاه  جوش.  آب  در 
)غافر:72-70( آن را بیش از بیست بار خواند و آن قدر 

گریه کرد که بر چشم هایش اثر گذاشت.
عبداهلل بن  حضرت  )شاگرد   مسروق
فجر  تا  عشا  نماز  از  شب ها  بعضي   )عباس

سورۀ رعد را به طور مکرر مي خواند.
در  اوقات  گاهي  اسدي  هارون بن  ایاب 
و  مي کرد  تکرار  را  آیه  این  فقط  تهجد  نماز 
َلْیَتنَا  َیا  َفَقاُلوا  النَّاِر  َعَل  ُوِقُفوا  إِْذ  َتَرى  مي گریست:َلْو 
و  الـُمْؤِمننَِی؛  ِمَن  َوَنُكوَن  نَا  َربِّ بِآَیاِت  َب  ُنَكذِّ َوَل  ُنَردُّ 
اگر آنان را ببینی هنگامی که در کنار آتش بازداشته 
شوند ]شگفت زده می شوی![ پس گویند: ای کاش 
ما بازگردانیده شویم و آیات پروردگارمان را دروغ 

نینگاریم و از مؤمنان شویم.)انعام:27(
وا  َتُعدُّ َوإِْن  آیة  فقط  یک شب  بصري  حسن 
نعمت  ]بخواهید[  اگر  ُصوَها؛  ُتْ َل  اللِ  نِْعَمَت 
را  آن  ]همه[  نمی توانید  بشمارید،  را  خداوند 
صبح  اینکه  تا  کرد  تکرار  را  بشمارید.)ابراهیم:34( 
فرمود:  پرسیدند.  وي  از  را  آن  علت  مردم  شد. 
هر  دارد.  وجود  عبرت  و  پند  خیلي  آیه  این  در 
مشاهده  را  نعمت  یک  نزول  مي  کنیم،  نگاه  وقت 
نمي شناسیم  را  آنها  که  نعمت هایي  البته  مي کنیم، 

خیلي بیشترند.
امام ابوحنیفهیک بار در نماز تهجد این آیه را تا 
اَعُة َمْوِعُدُهْم  صبح به طورمکرر تالوت مي کرد:َبِل السَّ
؛ میعادشان روز قیامت است و  اَعُة َأْدَهى َوَأَمرُّ َوالسَّ

قیامت بسیار سخت و ناگوار است.)قمر:46( 
 

*اصول و مبادي فهم قرآن، سیدابوالحسن ندوي
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ماه رمضان فرصتی برای تالوت 
و تدبر در قرآن

عبدالرئوف شهنواز

و  است  فضایل  جامع  رمضان  مبارک  ماه 
است.  داده  جای  خود  در  را  خاصی  ویژگی های 
این  ویژۀ  مناسبت  و  پیوند  ویژگی ها،  این  از  یکی 
ماه با قرآن به عنوان منبع نور و هدایت است؛ َشْهُر 
ِمَن  َوَبیِّنَاٍت  لِلنَّاِس  ُهًدى  اْلُقْرآُن  فِیِه  ُأْنِزَل  ِذی  الَّ َرَمَضاَن 
قرآن  که  رمضان  »ماه  185(؛  )بقره:   َواْلُفْرَقاِن اْلَُدى 
در آن فرو فرستاده شده ]و قرآن[ رهنمای مردم و 
]در بردارنده[ آیه هایی روشن از هدایت و ]معیار[ 
َلْیَلِة  فِی  َأْنَزْلنَاُه  ا  است.«إِنَّ باطل  از  حق  تشخیص 
نازل  اْلَقْدِر)قدر: 1(؛ »ما آن )قرآن( را در شب قدر 

کردیم.«
و  مسلمان  ملت  جاوید  و  زنده  کتاب  قرآن    
است.  بشر  برای  هدایت گر  و  حکیم  راهنمایی 
را  انسان  مقام  آن،  دامان  در  نخست  مؤمنان 
سعادت  و  رشد  مسیر  در  گام  و  بازشناختند 
کهنگی  غبار  هرگز  که  مبین  کتاب  این  گذاردند. 
به خود نمی بیند، رهبری دانا و زندگی بخش برای 
انسان جویای سعادت و کمال در تمام ادوار تاریخ 
َا  و عرصه های مختلف زندگی بوده و است. َیا َأیُّ
 ِییُكْم ُسوِل إَِذا َدَعاُكْم لَِا ُيْ ِذیَن آَمنُوا اْسَتِجیُبوا للِ َولِلرَّ الَّ
)انفال: 24(؛ »ای مؤمنان! ]فرمان[ خداوند و پیامبر را 

بپذیرید چون شما را فراخواند برای آنچه شما را 
زنده می سازد.« 

پس شایسته است انسان مسلمان در طول زندگی 
به ویژه در ماه مبارک رمضان و َمهبط وحی، از قرآن 
غافل نگردد و نسبت به تالوت و تدبّر در آن توجه 
دوچندان نماید. بدین مناسبت الزم دیدیم مطالبی چند 
در آداب تالوت و تدبر در قرآن برای استفادۀ عموم 
گردآوری و تقدیم نماییم، امید است مورد قبول افتد.

آدابتالوت
تالوت آدابی دارد که علما رعایت آنها را الزمة استفاده 

از قرآن دانسته اند:
1. طهارت؛ طهارت از جنابت، عادت ماهیانه و نِفاس، 
به اتفاق جمهور فقها شرط نخست تالوت قرآن است؛ 
فرق نمی کند که تالوت از حفظ صورت گیرد یا از 
روی قرآن. اما در حاالت عادی اگر کسی می خواهد 
تالوت کند، مستحب است که وضو بگیرد و چنانچه 
می خواهد به قرآن دست بزند، واجب است که وضو 

داشته باشد.
2. انتخاب مکان و زمان مناسب؛ چون مکان و زمان 
به همین  دارد،  بسیار  تأثیر  انسان  تمرکز  و  روان  بر 
جهت انتخاب مکان و زمان مناسب برای تالوت جزو 
ََّها  ْم َشَعائَِر اهللِ َفإِن مستحبات تالوت است؛ َوَمْن یَُعظِّ
مِْن تَْقَوی الُْقُلوِب)حج: 32(؛ »و هرکس شعایر خدا را 
بزرگ شمارد، آن از تقوای دل هاست.« یکی از بهترین 
مکان ها برای تالوت مسجد است و باید از تالوت در 
مکان هایی مثل حمام، سرویس بهداشتی و مراکز لهو و 

سرگرمی اجتناب نمود.
در تمام اوقات، تالوت خوب و جایز است؛ اما 
تالوت در نمازهای نفلی، نیمه های شب، هنگام سحر، 
بعد نماز صبح و عصر و مابین نماز مغرب و عشا از 
بهترین اوقات برای تالوت است؛ اوقات فراغت و 
فرصت های کوتاهی که گاه بین مشغله های مختلف 
یافت می شود، نیز زمان مناسبی برای تالوت است تا 
انسان در زمرۀ »اهل اهلل« قرار گیرد؛ »َقاَل َرُسوُل اللِ َصلَّ 
اللُ َعَلْیِه َوَسلََّم: إِنَّ للِ أَْهِلنَی ِمَن النَّاِس« َقاُلوا: َیا َرُسوَل اللِ، 
ُتُه«؛ »رسول  َمْن ُهْم؟ َقاَل: »ُهْم أَْهُل اْلُقْرآِن، أَْهُل اللِ َوَخاصَّ
خداوند  برای  همانا  فرمود:  صلی اهلل علیه وسلم  خدا 
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دوستانی از مردمان است. پرسیدند: ای رسول خدا! 
آنان چه کسانی اند؟ ایشان پاسخ داد: آنان اهل قرآن اند 

که اهل اهلل و بندگان خاص اویند.«)ابن ماجه: 215(
3. مسواک زدن؛ استفاده از مسواک پیش از تالوت از 
آداب است و از تکمیل طهارت و بزرگداشت قرآن 
؛ مسواک  بِّ َواُك َمْطَهَرٌة لِْلَفِم َمْرَضاٌة لِلرَّ نیز است؛ »السِّ
پروردگار  خشنودی  موجب  و  دهان  پاکیزه کنندۀ 

است.«)نسایی: 5(
باوقار و سکون روبه قبله نشستن هنگام تالوت   .4
مستحب بوده و موجب استفادۀ بیشتر از قرآن خواهد 
شد؛ اما رعایت آن الزامی نبوده و می توان در حالت 
ایستاده، تکیه و یا درازکشیده هم تالوت نمود. إِنَّ 
ْیِل َوالنََّهاِر َلَیاٍت  َمَواِت َواْلَْرِض َواْختاَِلِف اللَّ فِی َخْلِق السَّ
 ِذیَن َیْذُكُروَن اللَ ِقَیاًما َوُقُعوًدا َوَعَل ُجنُوِبِْم ِلُولِی اْلَْلَباِب . الَّ
)آل عمران: 190و 191(؛ »به راستی در آفرینش آسمان ها و زمین 

و آمدوشد شب و روز برای خردمندان نشانه هاست 
آنان که خدا را ایستاده و نشسته و بر پهلوی خویش 

]آرمیده[ یاد می کنند.«
5. نیت ثواب و طلب هدایت؛ نیت ثواب به همراه 
استحضار فضایل تالوت و طلب هدایت از خداوند؛ 
زیرا قرآن کالم هدایت گر و معجز خداوند است و 

بندگان را مورد خطاب قرار می دهد؛
واجب  تالوت  هنگام  ترتیل؛  و  تجوید  رعایت   .6
است که کلمات قرآن به صورت صحیح و شمرده ادا 
ِل اْلُقْرآَن  شود و قواعد تجوید نیز رعایت گردد َوَرتِّ
َتْرتِیاًل )مزمل: 4(؛ »و قرآن را چنان که باید شمرده و 

شیوا بخوان.«.
7. تالوت با صدای زیبا؛ تا حدی که امکان دارد 
باید کوشید قرآن را با صدای زیبا و خوش تالوت 
نمود و علما بر استحباب این مسئله اتفاق نظر دارند؛ 
نُوا اْلُقْرآَن بِأَْصَواتُِكْم؛ قرآن را با صداهای خود زینت  »َزیِّ

ببخشید.«)ابوداود: 1468(
الّرجیم«  الشیطان  مِن  باهلل  »أعوذ  خواندن   .8
در  الّرحیم«  الّرحمن  اهلل  »بسم  و  تالوت  از  پیش 
الزامی  تالوت  در  امر  این  رعایت  آغاز هر سوره؛ 
است. همچنین این دو جمله دعایی نشان توکل بر 
عالم  پروردگار  از  استعانت  و  متعال  ذات خداوند 
نیرنگ  از  نجات  و  ایمان  تقویت  موجب  و  است 
و فریب شیطان می گردند. َفإَِذا َقَرْأَت اْلُقْرآَن َفاْسَتِعْذ 
ِجیِم)نحل: 98(؛ »پس هرگاه قرآن  ْیَطاِن الرَّ بِاللِ ِمَن الشَّ
بخوانی، از شیطان رانده شده به خداوند پناه جوی.« 
نام  به  »بخوان  1(؛  َخَلَق)علق:  ِذی  الَّ َربَِّك  بِاْسِم  اْقَرْأ 

پروردگارت که ]هستی را[ آفرید.«

تدبردرقرآن
و  معانی  در  تدبر  قرآن  از  استفاده  راه های  از  یکی 
پیام های آن است و قرآن خود بارها بدان تأکید نموده 
َر أُوُلو  ُروا آَیاتِِه َولَِیَتَذكَّ بَّ است. ِكَتاٌب أَْنَزْلنَاُه إَِلْیَك ُمَباَرٌك لَِیدَّ
اْلَْلَباِب)ص: 29(؛ »کتابی ست خجسته که آن را بر تو 
فروفرستاده ایم تا ]انسان ها[ در آیه هایش تدبّر کنند و تا 

خردمندان پند گیرند.«
ُروَن اْلُقْرآََن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعنِْد َغْیِ اللِ َلَوَجُدوا  أََفاَل َیَتَدبَّ
فِیِه اْختاَِلًفا َكثًِیا )نساء: 82(؛ »آیا در قرآن تدبّر نمی کنند؟ 
و اگر از نزد غیر خدا بود، قطعا در آن اختالفی بسیار 

می یافتند.«
تدبر نیز آدابی دارد که می تواند در فهم قرآن به انسان 

کمک کند. از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. تکرار آیات؛ تالوت مکرر آیاتی خاص وسیله ای 
مؤثر در برقراری ارتباط با محتوا و مفاهیم آیات است 
که صحابه و صالحان امت اسالمی از آن برای تدبر 
در قرآن بهره می برده اند. آورده اند که کسی از َزیدبن 
ثابت پرسید: كیف َتَرى فِی ِقراَءة الُقرآِن فِی َسبع؟ فقال 
إلیَّ  َأَحبُّ  َعرش  َأو  نِصٍف  فِی  َأقَرَأُه  ولَن  َحسٌن،  َزید: 
وَسْلنی ِلَ َذاَك؟ قال: َفإنِّی َأسَأُلَك. َقال َزید: لَِكی أتدبَّرُه 
وَأِقَف علیِه؛ به نظرت تالوت کل قرآن در مدت هفت 
روز چگونه است؟ زید پاسخ داد: خوب است، اما من 
مناسب تر می دانم که آن را در مدت پانزده یا ده روز 
تالوت کنم؛ بپرس از من چرا این مدت مناسب تر 
است، آن مرد گفت: چرا این مدت مناسب تر است ؟ 
زید پاسخ داد: تا در قرآن به تدبر بپردازم و هدف و 

پیام قرآن را دریابم.)مؤطا: 471(
2. ُمداَرَست قرآن؛ مدارست و شرکت در مذاکرات 
قرآنی و استفاده از تجربه و فهم دیگران در باب تدبر 
قرآن هم عملی بسیار سودمند در درک پیام قرآن است. 
تابعی دانشمند مجاهدبن جبر می گوید: »قرآن را سه بار 
تمام نزد عبداهلل بن عباس رضی اهلل عنه از سوره فاتحه 
تا پایان قرآن به صورت کامل فراگرفتم. پس از هر 
آیه مکث نموده، از وی در مورد معنا و پیام آن سؤال 
می نمودم.«)طبری، 2009: 65/1( شرکت در کالس های تفسیر 
و درس قرآن به ویژه در ماه رمضان فرصتی مناسب برای 

تدبر و شناخت قرآن است که نباید از آن غفلت نمود؛
و  توجه  مستقیم؛  به طور  قرآن  معانی  در  دقت   .3
دقت در موضوعات مطرح شده در آیات و سوره ها 
از قبیل هشدارها، بشارت ها و عبرت ها از مفیدترین 
ُروَن اْلُقْرآَن أَْم َعَل ُقُلوٍب  راه های تدبر است. أََفاَل َیَتَدبَّ
أَْقَفاُلَا)محمد: 24(؛ »آیا در قرآن اندیشه نمی کنند یا بر 
دل ها قفل های آنها ]زده شده[ است.« براساس تجربه 
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داراإلفتاء دارالعلوم زاهدان
از  )اعم  آزاد  مسلمان  بر شخص  فطر  صدقة  ـ 
اندازۀ  به  اگر  عاقل ومجنون(  و  بزرگ وکوچک 
نصاب زکات، پول، اموال تجاری و طال و نقره 
یا اشیای غیرضروری داشته باشد، بر وی صدقة 
فطر واجب می شود و در غیراین صورت واجب 

نمی شود.
فرزندان  و  خود  طرف  از  را  فطر  صدقة  ـ 

کوچکش پرداخت کند.
باشد،  مال وسرمایه  دارای  دیوانه  یا  بچه  اگر  ـ 
در  و  گردد  پرداخت  او  دارایی  از  فطر  صدقة 
غیراین صورت شخص ولی از مال خود بپردازد.
و  شوهر،  بر  همسر  فطِر  صدقة  پرداخت  ـ 
پدر  سرپرستی  زیر  اگر  )حتی  بزرگ  فرزندان 
باشد،( بر پدر الزم نیست، اما اگر پرداخت کند، 

درست است.
ـ کسی که توانایی روزه گرفتن را ندارد )به خاطر 
روزه(،  توانایی  عدم  و  سن  کهولت  یا  مریضی 

صدقة فطر از وی ساقط نمی شود.
ـ پرداخت صدقة فطر در روز نخست عید فطر 

قبل از رفتن به عیدگاه مستحب است.
را  فطر  صدقة  فطر  عید  روز  از  پیش  اگر  ـ 

پرداخت کرد، جایز است.
صاحب  که  مساکینی  و  فقرا  به  فطر  صدقة  ـ 

نصاب نباشند، پرداخت شود.
ـ یک گروه که صدقة فطر بر آنها الزم است، اگر 

به یک نفر بدهند جایز است.
به  فطر  عید  روز  اول  از  را  فطر  صدقة  اگر  ـ 
پرداختش  و  نمی شود  ساقط  انداخت،  تأخیر 
فطر  صدقة  پرداخت،  صورت  در  است.  الزم 
فرد مذکور ادا می گردد، ولی ثواب صدقه فطر 
اصلی در موعد مقرر را ندارد؛ بلکه صدقه ای از 

صدقات عادی است.

و نظر عالمه ابوالحسن علی ندوی برای تدبر و درک 
پیام قرآن بهتر است تا حد امکان به طور مستقیم و 
بدون واسطه از قرآن بهره گرفت و در معانی و مفاهیم 
آن تدبر نمود. اگر تالوت کننده، زبان عربی را به قدر 
ضرورت می فهمد، به طور مستقیم وگر نه از طریق 
ترجمه و پانوشت های مختصر در معانی قرآن دقت 

کند و معنای آن را دریابد.)ندوی، 1384: 141(
و  استماع  آن؛  مقابل  در  قرآن و خشوع  استماع   .4
تأمل در  با خشوع و  قرآن  آیات  به  فرادادن  گوش 
باید  است.  قرآن  تدبر  در  مؤثر  راه های  از  نیز  معنا 
هنگام شنیدن آیات خود را در مقابل قرآن تسلیم و 
فرمانبردار نشان دهیم و زمان نزول وحی بر مسلمانان 
صدر اسالم را تصور نماییم.َوإَِذا ُقِرَئ اْلُقْرآُن َفاْسَتِمُعوا 
ُكْم ُتْرَحُوَن)اعراف: 204(؛ »و چون قرآن  َلُه َوَأْنِصُتوا َلَعلَّ
خوانده شود، به آن گوش فرا دهید و خاموش بمانید 

تا مورد رحمت قرار گیرید.«
نماز تراویح در ماه رمضان فرصتی خوب برای 
استماع خاشعانه و تأمل در معانی قرآن است. شیخ الهند 
موالنا محمودحسن دیوبندی صاحب تفسیر عثمانی، 
مشهور به »تفسیر کابلی« در رمضان توجه خاصی به 
استماع قرآن داشت و شب ها پس از نماز تراویح به 
استماع قرآن از حافظان در نمازهای نفلی ادامه می داد؛ 
هر حافظ چند جز از قرآن را تالوت می کرد و چون 
و  نماز  به  دیگر  حافظی  می شد،  خسته  حافظ  آن 
تالوت ادامه می داد و ایشان همچنان بانشاط کامل تا 
نزدیکی سحر به آنان اقتدا می نمود و به استماع قرآن 

می پرداخت.)مدنی، 1997: 158 و 159(
بشارت ها،  با هشدارها،  نفس؛ هرگاه  5. محاسبة 
دستورات و نواهی قرآن مواجه می شویم و از آنها گذر 
می کنیم، باید به عمل و وضعیت ایمانی خود نگاهی 
بیندازیم و خود را در میزان کالم خداوند بسنجیم. آنگاه 
بر کوتاهی ها استغفار کنیم و بر استقامت بر اعمال صالح 
از خداوند کمک بخواهیم و این هدف و مقصود ایمان به 
وَن لِْلَْذَقاِن َیْبُكوَن َوَیِزیُدُهْم ُخُشوًعا)اسرا:  قرآن است َوَيِرُّ
109(؛ »و بر چهره های شان درحالی که گریه می کنند ]بر 

زمین[ می افتند و ]قرآن[ آنان را فروتنی می افزاید.«

1. طبری، محمدبن جریر. تفسیر الطبری المسمی جامع البیان فی تأویل القرآن. 
بیروت: دارالکتب العلمیة، 2009م.

2. مدنی، محمداسماعیل میمن. حضرت موالنا محمدزكریا كاندهلوی اور دیگر 
اكابر كا رمضان. كراچی: مجلس نشریات اسالم، 1997م.

3. ندوی، ابوالحسن علی. اصول و مبادی فهم قرآن. ترجمه محمدقاسم قاسمی. 
زاهدان: ندوی، 1384.
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زكاِتاسالمی،نظامینوین
انفاق  و  نیکی  از  باالتر  چیزی  اسالمی،  معروف  زكات 
زكاتی ست  از  باالتر  چیزی  و  است  آن  كلی  مفهوم  به 
نیز  و  بود،  از هجرت، تشریع شده  قبل  به طور مطلق  كه 
باالتر از زكاتی ست كه در ادیان سابق معمول بوده است؛ 
زكاتی كه در مدینه و پس از هجرت تشریع و مقرر گردید، 

در هیچ دین آسمانی و نظام زمینی سابقه نداشته است.
كفر  به  منجر  انکارش  كه  واجبی ست  فریضۀ  زكات، 
و جلوگیری از آن، مستلزم فسق است و كسی كه با ترِك 
آن با جماعت مسلمانان مقابله نماید، سركوب می گردد. 
برای اثبات این موضوع، همین كافی ست كه خلیفۀ اول، 
حضرت ابوبکر رضی الله عنه برای كارزار با كسانی كه از 
دادن زكات خودداری می كردند، یازده پرچم برافراشت و 
سخن معروف خود را بر زبان آورد و فرمود: »به خدا قسم، 
با كسی كه نماز و زكات را از هم جدا كند می جنگم، به 
خدا اگر ِعقالی را كه به پیامبر می دادند، از من دریغ كنند، 

برای گرفتن آن خواهم جنگید.«
زكات در اسالم، یك »بخشش بزرگواری« نیست كه 
به  یا فرد دارایی  نهد  بر فقیری منت  آن  به وسیلۀ  ثروتمند 
این  از  وسیع تر  و  عمیق تر  بلکه  كند،  احسان  نداری  فرد 

چیزهاست.
نظام  است،  اسالم  اقتصادی  نظام  از  بخشی  زكات، 
یگانه ای كه مسئلۀ فقر یا مسئلۀ ثروت را به طور كلی پیش 

از آنکه هیچ نظامی در دنیا، به عالج آن توجه كند، حل 
نموده است.

اسالم، اموالی را كه زكات بر آنها واجب است و نیز 
و  می گردد  زكات  مشمول  كه  را  دارایی  حد  پایین ترین 

همچنین زمان وجوب و مقدار آن را معین كرده است.
بدین ترتیب از بعضی از اموال، باید یك دهم داده شود، 
از  و  می رویاند  زمین  از  خداوند  كه  محصوالتی  مانند 

طرف انسان، تالش قابل مالحظه ای نمی طلبد.
درصورتی كه اگر با وسایل دیگری آبیاری شود، مقدار 
محصوالت  همۀ  زكات،  این  و  می شود  یك بیستم  زكات 

كشاورزی را شامل می شود.
درآمد  و  نقره  و  طال  همچون  اموال،  از  دیگر  برخی 
یعنی  یك چهلم،  قانون  مشمول  پول،  بر  متکی  تجارت 
2/5 درصد هستند و این زكات، هرسال قمری كه بر اموال 

می گذرد، واجب می گردد.
قبیل  از  حیواناتی  به صورت  كه  هم  مالی  زكات  برای 
از  خاصی  نظام  می شود،  مالحظه  گوسفند  و  شتر  گاو، 

طرف اسالم تدوین شده است.
حکمت تفاوت مقادیر تعیین شده در زكات، این است 
كه هرچه تالش انسان در كسب مال، كمتر باشد، مقدار 

واجب، بیشتر می شود.
ابن قیم، به موضوع توجه نموده و در كتاب »زاد  امام 
المعاد« خود با اشاره بدان گفته است: مقدار زكات مال، 
برحسب اندازۀ كوشش صاحبان مال در به دست آوردن آن 

و بر حسب سهولت یا سختی آن متفاوت می شود.
بنابراین، در مواردی كه انسان به مجموعۀ آماده ای از 
اموال، به صورت گنج، یا معدن، دست می یابد یك پنجم 
قرار داده شده است و گذشت سال در مورد آن شرط نیست، 
بلکه هرگاه به دست آمد، دادن یك پنجم آن واجب می شود.
در چیزهایی مانند محصوالت كشاورزی كه زحمت 
است،  بیشتر  آوردنش  به دست  رنج  و  دشواری  و  كسب 
این  و  یک دهم(  )یعنی  گردیده  تعیین  مقدار  این  نصف 
درصورتی ست كه آدمی فقط شخم زمین و بذرافشانی آن را 

زكات؛ عبادت مالي و اجتماعي
دكتر یوسف قرضاوی
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برعهده داشته باشد و آبیاری آن، به طور طبیعی و از طرف 
خدا انجام گیرد. اما در مواردی كه زحمت و هزینۀ آبیاری 
قرار می گیرد،  برعهدۀ شخص  و غیره  برق  قبیل هزینۀ  از 

نصف یك دهم یعنی یك بیستم واجب گردیده است.
مستلزم  درآمد،  تحصیل  كه  هم  كارهایی  مورد  در 
فعالیت مداوم صاحب مال بوده و حركت و اداره و مراقبت 
یك چهلم  یعنی  یك بیستم،  نصف  دارد،  الزم  همیشگی 

تعیین شده است. 
اسالم، دارایی اندك را از مالیات زكات معاف كرده و 
برای هر نوع مالی، حد نصاب معینی قرار داده است كه در 
صورت رسیدن بدان حد صاحبش مشمول زكات خواهد 
بود. البته اسالم حد نصاب را آن قدر باال قرار نداده است 
واجب  ثروتمند  خیلی  افراد  از  غیر  كسی  بر  زكات،  كه 
مسلمانان،  اكثر  كه  است  داده  قرار  طوری  بلکه  نگردد، 
فرصت و امکان سهیم شدن در تأمین احتیاجات جامعه 
و یاری نیازمندان و كمك به مصالح عمومی مسلمین را 

داشته باشند.

اهدافزكات
واژۀ زكات در زبان عربی دو معنی دارد: 1. پاكی و نظافت؛ 

2. رشد و افزایش.
فریضۀ  این  بیان  برای  را  كلمه  این  ازآن جهت  اسالم 
مالی برگزیده است كه نشان دهندۀ هدف و مقصود اسالم 

از این فریضه باشد.
بنابراین، زكات، هردو مفهوم پاكی و رشد را داراست؛ 
بخِل  از  ثروتمند  فرد  درونی  طهارت  معنی  به  طرفی  از 
نفرت انگیز است. آفت حرص و آز آفت روانِی مؤثری ست 
كه می تواند آدمی را به ریختن خون و از دست دادن آبرو، 
گرفتار  كه  یا جامعه ای  فرد  و هر  وادارد  فروختن وطن  یا 
آن باشد رستگار نمی شود: َوَمْن ُیوَق ُشحَّ َنْفِسِه َفُأوَلِئَك 
ُهُم الـُْمْفِلُحوَن)حشر:9( ترجمه: »و كسانی كه از آِز نفس 

خویش مصون باشند، اینانند كه رستگارند.« 
از  فقیر  نفس  طهارت  باعث  ركات  دیگر  طرف  از 
است؛  مال اندوز  ثروتمند  نسبت به  بدخواهی  و  حسد 
است،  انسان  قلب  انعطاف  نیکی،  و  زیرا الزمۀ بخشش 
همان طوری كه محرومیت موجب لبریزی قلب محرومان 

از خشم و كینه می شود.
زكات، باعث مصونیت كل جامعه، چه ثروتمند و چه 
تهیدست، از عوامل نابودی و تفرقه و كشمکش و فتنه و 

تباهی است.

زكات همچنین باعث پاكی مال می شود. چون وقتی كه 
حّق كس دیگری به مال تعلق گرفت، آن را آلوده می سازد 
نگردد،  جدا  آن  از  مزبور  حّق  وقتی كه  تا  آلودگی  این  و 
زكاة  ادیت  »اذا  است:  نقل شده  پیامبر  از  می ماند.  باقی 
مالك فقد اذهبت عنك شره؛ چون زكات مال را پرداخت 
نمودی، شر و آفت آن را از خود دور كردی.«)مستدرک حاكم( 
حتی روایت شده است: »حصنّوا اموالكم بالزكاة؛ اموال 

خود را با دادن زكات مفوظ كنید.«)ابوداود(
از سوی دیگر، زكات، گذشته از طهارت و پاكی در 
بردارندۀ رشد و فزونی ست؛ رشد شخصیت و موجودیت 
نیکی  و  می رساند  خیر  انسانی كه  ثروتمند.  فرد  معنوی 
و  دینی  برادران  به  خود  دستاورد  و  دارایی  از  و  می كند 
انسانی خود می بخشد تا آنان را سربلند كند و حّق خدا 
را نیز به جای آورد، در درون، خود را شخصیت پیروزمند 
 بر ضعف 

ً
و مبارزی احساس می كند و می بیند كه عمال

خود و بر شیطان و حرص و هوای نفس غلبه یافته است. 
شاید  و  معنوی ست  زكات  و  نفسانی  رشد  همان  این 
بتوانیم آن را از عبارت »تطهرهم و تزكیهم« در آیۀ گذشته، 

برداشت كنیم.
همچنین زكات، باعث رشد شخصیت فقیر می شود؛ 
زیرا او خود را به خاطر فقر و ناتوانی، در جامعه پایمال و 
بی اهمیت و متروك، احساس نمی كند و در نتیجۀ فقر و 
ناتوانی، از درون به تباهی و نابودی كشانده نمی شود. از 
 در جامعۀ اسالمی زكات را 

ً
این هم گذشته، فقیر معموال

برابرش احساس  از یك شخص دریافت نمی كند كه در 
خواری نموده، برتری او را نسبت به خود بپذیرد، بلکه آن را 
به عنوان حّق خود، از دولت می گیرد تا آسیبی به حیثیتش 
نرسد. در مواقعی هم كه دولت این كار را نمی كند و افراد 
آنها  قرآن  می دهند،  فقرا  به  را  خودشان  زكات   

ً
شخصا

داشته،  برحذر  فقیر  كردن  ناراحت  و  منت گذاری  از  را 
می فرماید: َقْوٌل َمْعُروٌف َوَمْغِفَرٌة َخْیٌ ِمْن َصَدَقٍة َیْتَبُعَها 
َأًذى َواللُ َغنِیٌّ َحِلیٌم)بقره: 263( ترجمه: »سخنی شایسته 
]گفتن[ و گذشت از صدقه ای كه آزاری در پی آن آید، بهتر 

است و خداوند بی نیاز ]و[ بردبار است.«
آن  یافتن  بركت  و  مال  اینکه زكات، سبب رشد  دیگر 
را  آن  و  این سخن تعجب كنند  از  برخی  می شود، شاید 
بعید بدانند، زیرا زكات، در ظاهر چیزی از مال می كاهد 
و چگونه ممکن است كه عامل ازدیاد و افزایش آن باشد؟

گاهان می دانند كه در پشت این كاهش ظاهری،  اما آ
یك افزایش حقیقی وجود دارد؛ افزایش در مجموع ثروت 
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جامعه و حتی افزایش در مال شخص توانگر!
زیرا این مبلغ پرداختی اندك، از طریق دیگری دانسته 

یا ندانسته به صورت چندبرابر به او برمی گردد.
دولت های  از  برخی  می بینیم  كه  است  درهمین رابطه 
غنی، با كمك مالی به بعضی از دول فقیر اظهار بخشش 
ایجاد  به منظور  بلکه  برای خدا،  نه  بزرگواری می كنند،  و 

نیروی خرید در آن كشورها برای تولیدات خود.
اگر یك نگرش عمیق به مسئله داشته باشیم، می بینیم 
كه یك دینار در دست فردی كه دل ها برای محبت او می تپند 
از  فعال تر  و  قوی تر  خیلی  هستند،  ثناگویش  زبان ها  و 
چندین دینار دارایی یك شخص خود بین و خودپرستی ست 

كه همگان، آرزومند شکست و نابودی او هستند.
مورد  اقتصادی  نمو  و  رشد  قرآن،  زیرین  آیات  در 
َفُهَو  َشْیٍء  ِمْن  َأْنَفْقُتْم  َوَما  است:  گرفته  قرار  اشاره 
هر  از  »و  ترجمه:   )39 اِزِقنَی)سبا:  الرَّ َخْیُ  َوُهَو  ِلُفُه  ُيْ
چیزی كه انفاق كنید. او عوضش را می دهد و او بهتریِن 

روزی دهندگان است.«
َواللُ  بِاْلَفْحَشاِء  َوَیْأُمُرُكْم  اْلَفْقَر  َیِعُدُكُم  ْیَطاُن  الشَّ
 )268 َعِلیٌم)بقره:  َواِسٌع  َواللُ  َوَفْضاًل  ِمنُْه  َمْغِفَرًة  َیِعُدُكْم 
شما  و  می ترساند  تنگدستی  از  را  شما  ترجمه:»شیطان 
به آمرزش  به ناشایست فرمان می دهد. و خدا شما را  را 
و بخشایشی از جانب خویش وعده می دهد. و خداوند 

گشایشگر داناست.«
ُهُم  َفُأوَلِئَك  اللِ  َوْجَه  ُتِریُدوَن  َزَكاٍة  ِمْن  آَتْیُتْم  َوَما 
طلب  در  كه  را  زكاتی  »و  ترجمه:  الـُْمْضِعُفوَن)روم:39( 
همینان  پس  باشید،  كرده  پرداخت  خداوند  خشنودی 

فزونی یافتگانند.«
َدَقاِت)بقره:276( ترجمه:  َبا َوُیْربِی الصَّ َیْمَحُق اللُ الرِّ
»خداوند ]بهرۀ[ ربا را نابود می سازد و ]بركِت[ صدقات را 

رشد می دهد.«

زكاتوسیلۀكاستنفاصلۀ
میانثروتمندانوفقیران

زكات، یکی از وسایل مورد نظر اسالم، برای كاستن فاصلۀ 
میان ثروتمندان و فقیران است. اسالم به تفاوت ذاتی مردم 
از نظر بهره مندی ها نسبت به یکدیگر كه بی تردید، زاییدۀ 
افراد  توانایی های  و  خصایص  و  امکانات  در  تفاوت ها 
كه  نیست  بدان معنا  این  ولی  است،  نموده  اعتراف  است 
در  را  تهی دست  و  خویش  ثروت  ازدیاد  در  را  ثروتمند 
مسیر شدت گرفتن فقر و تیره روزی رها نماید تا در نتیجه، 

جدایی میان دو دسته زیادتر گردد و اغنیا قشری شوند كه 
فقیران قشری  باشد و  سرنوشت شان زندگی در برج عاج 
باشند كه می باید در ویرانه های بدبختی و محرومیت جان 
بسپارند. بلکه با تشریفات قانونی و توصیه های اخالقی، 
برای كمتر ساختن مسافت میان آنها، دخالت نموده و در 
و سطح  داده  قرار  حدی  ثروتمندان  طغیان  برای  نهایت، 

فقیران را باالتر برده است.
كم  در  اسالم،  ابزارهای  و  روش ها  بیان  پی  در  اینجا 
كردن این فاصله، از قبیل تحریم ربا و احتکار و اسراف 
كه  می گویم  زكات  از  فقط  بلکه  نیستم،  و...  عیاشی  و 
بارزترین نمونۀ این گونه وسایل است و عبارت است از: 

گرفتن از اغنیا و دادن به فقرا.
و  ذخیره سازی  با  جنگ  در  سالح  قوی ترین  زكات، 
درآوردن پول ها از انبارها به منظور جریان یافتن در میدان 
فعالیت و تولیدات است. كسی كه ثروت را ذخیره می سازد 
از  سربازی  كه  كسی ست  شبیه  بازمی دارد،  جریان  از  و 
ارتش اسالم را حبس نماید و از فعالیت در میدان جهاد 
باز دارد و این یك تشبیه درستی ست؛ زیرا پوِل در گردش 
و مورد استفاده، مانند سربازی ست كه در خدمت ملت و 
آسایش و سربلندی آن قرار گرفته و پول انباشته و گنجینه 

شده، مانند سرباز بازنشسته و یا محبوس است.
اسالم به همین جهت كنز/ذخیره را حرام كرده و قرآن، 
از خشم خدا نسبت به ذخیره سازان حریص، اطالع داده 
َوَل  َة  َواْلِفضَّ َهَب  الذَّ َیْكنُِزوَن  ِذیَن  َوالَّ است:  فرموده  و 
َمى َعَلْیَها  ُهْم بَِعَذاٍب َألِیم. َیْوَم ُيْ ْ ا ِفی َسبِیِل اللِ َفَبرشِّ ُیْنِفُقوَنَ
ْم َوُظُهوُرُهْم َهَذا  ا ِجَباُهُهْم َوُجُنوُبُ َم َفُتْكَوى ِبَ ِفی َناِر َجَهنَّ

ْنُفِسُكْم َفُذوُقوا َما ُكْنُتْم َتْكنُِزوَن)توبه: 34ـ35( َما َكَنْزُتْم ِلَ
ترجمه: »و كسانی كه زر و سیم می اندوزند و آن را در 
راه خدا انفاق نمی كنند، آنان را به عذابی دردناك خبر ده. 
روزی كه در آتش جهنم آن ]اندوخته ها[ تافته شوند، آنگاه 
داغ  آن  با  را  پشت های شان  و  پهلوی شان  و  آنها  پیشانی 
بگذارند ]و بگویند:[ این است آنچه برای خود اندوختید، 

پس ]سزای[ آنچه را كه می اندوختید، بچشید.« 
طرحی  آن  عالوه بر  و  نکرده  اكتفا  تهدید  این  به  البته 
عملی در جهت مبارزه با كنز و ذخیره سازی ترسیم نموده 
است كه همانا زكات است. كدام انسانی قبول می كند كه 
هرسال 2/5 درصد از سرمایه اش كاسته گردد و آن سرمایه 

همچنان بدون فعالیت و رشد باقی بماند؟

منبع: قرضاوی، یوسف. فقه الزكاة. ترجمه و اقتباس. 
منابع:
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باعث  یکدیگر  به  نیازمندی شان  و  انسا ن ها  تفاوت 
شده نظام ها و تمدن ها به وجود آید. خداوند همه را 
یکسان نیافرید؛ هم غنی آفرید و هم فقیر، تا برای رفع 
نیازمندی های یکدیگر بکوشند. فقرا نیازهای خدماتی 
اغنیا را تأمین می کنند و اغنیا بخشی از ثروت خود را در 
قالب زکات و صدقات به فقرا و نیازمندان می بخشند و 
از این طریق مهرومحبت را در جامعه تزریق می کنند؛ در 
کنار این در اسالم توصیه شده که هرشخص خودش 
نیازهایش را از طریق کارهایی که برای دیگران انجام 
می دهد، برآورده سازد؛ اّما اگر قادر به کار نبود، الزم 
است دیگران به او کمک کنند و او را در مقابل غول 
گرسنگی و درماندگی تنها رها نسازند. هرگز خداوند 
نمی پسندد که در کنار توانگران، کسانی  توان تهیة غذا، 
لباس و مسکن مناسب را نداشته باشند و بااین حال اغنیا 

نسبت به آنان بی توجه باشند.

توجۀادیانالهیبهفقرا
این یک واقعیت است که همة ادیان الهی حتی ادیان 
ساختگی و آیین های بشری از عنایت به حال فقرا غافل 
نمانده اند. البته ادیان آسمانی در مقایسه با نظام های 
با صدای  و  پرداخته   امر  این  به  بیشتر  ساختة  بشر 
رساتری به این امر فراخوانده  اند. دعوت هیچ پیامبری 

از این امر که قرآن از آن گاهی به عنوان انفاق و اطعام، 
و گاهی به عنوان زکات یاد می کند، خالی نبوده است. 
ابراهیم، اسحاق و یعقوب  قرآن آنجاکه از حضرت 
ًة  سخن به میان می آورد، چنین می گوید: َوَجَعْلنَاُهْم أَِئمَّ
اَلةِ َو إِیَتاَء  اِت َو إَِقاَم الصَّ َیُْدوَن بِأَْمِرَنا َو أَْوَحْینَا إَِلْیِهْم فِْعَل اْلَْیَ
َكاةِ َو َكاُنوا َلنَا َعابِِدیَن)انبیا:73(؛ »و آنان را پیشوایانی  الزَّ
گردانیدیم که به فرمان ما هدایت می کردند و انجام دادن 
نیکی ها و برپاداشتن نماز و پرداخت زکات را به آنان 

وحی کردیم و عبادتگزار ما بودند.«
 

عنایتاسالمبهفقراوعالجمشكلفقر
توجهی که اسالم به رعایت حال فقرا و مستمندان 
جامعه داشته است، نظیر آن چه در ادیان آسمانی و چه 
در نظامی های بشری یافت نمی شود؛ اسالم از همان 
آغاز دوران مّکی و طلوع فجر اسالم، به مشکل فقرا 
و بیچارگان و رعایت حال آنان کاماًل توجه داشت؛ 
در آیه های مّکی آزادسازی بردگان و تغذیه و اطعام 
بیچارگان و یتیمان به عنوان گردنه ای معرفی شد که 
انسان   می باید برای رسیدن به خشنودی و رضای اهلل 
از آن بگذرد: »َوَما أَْدَراَك َما اْلَعَقَبُة َفكُّ َرَقَبٍة أَْو إِْطَعاٌم ِفی 
َبٍة« )بلد:12-14(؛  َیْوٍم ِذی َمْسَغَبٍة َیتِیًم َذا َمْقَرَبٍة أَْو ِمْسِكیًنا َذا َمْتَ
»چه می دانی که گردنه چیست؟ آزاد کردن برده است 

 زكات و صدقات
اهميت و احکام

نصیراحمد سیدزاده
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یا خوراک دادن در روز گرسنگی یتیم خویشاوند را یا 
بینوای فقیر و ناتوان را.«

خداوند در سورۀ مّدثر سبب رفتن گناهکاران به 
آتش جهنم را از زبان خودشان چنین بیان می کند: 
 اْلـِمْسِكنَی ُنْطِعُم  َنُك  َلْ  َو  نَی  اْلـُمَصلِّ ِمَن  َنُك  َلْ  َقاُلوا 
ثر44ـ 43(؛ »چه چیز شما را به دوزخ درآورد؟ گویند: 

ّ
)مد

از نمازگزاران نبودیم و به بینوا خوراک نمی دادیم.«
 در سورۀ قلم نیز حکایت باغدارانی نقل شده است 
که تصمیم گرفتند میوه ها و محصوالت شان را شب 
بچینند و بیچارگان و نیازمندان را که معموالً برای گرفتن 
کمک حاضر می شدند، محروم کنند؛ در نتیجه عذاب 
الهی بر باغ آنان نازل شد: َفَطاَف َعَلْیَها َطائٌِف ِمْن َربَِّك 
یِم )قلم:19ـ20(؛ »آن ]باغ[ را  ِ َو ُهْم َنائُِموَن َفَأْصَبَحْت َكالصَّ
بالیی از سوی پروردگارت درحالی که آنان خفته بودند، 

درنوردید؛ آن گاه مانند کشت دروشده شد.«  

فرضشدنزكات
در سال دوم هجری که مسلمانان به مدینه هجرت 
اجتماعی و  به شکل  انفرادی،  از وضعیت  کردند و 
سرزمین  و  نظام  یک  صاحب  و  درآمدند  منسجم 
شدند، زکات نیز قانونمند شد و مقدار، موارد مصرف، 
متولیان و نحوۀ پرداخت آن مشخص و با صیغة امر 
زکات  )بقره:43(؛   َكاَة الزَّ آُتوا  شد:  اعالم  آن  فرضیت 
بپردازید.« بنابراین زکات در اسالم تنها در حد بخشش 
و بزرگواری صرف باقی نماند، بلکه به یکی از واجبات 

و ارکان مهم دین اسالم تبدیل شد.
نمونه ای دیگر از اهمیت زکات را در سورۀ  توبه 
كاَة  الَة َو آَتُوا الزَّ چنین می خوانیم: َفإِْن تاُبوا َو أَقاُموا الصَّ
وا َسبیَلُهْم إِنَّ الل َغُفوٌر َرحیٌم)توبه:5(؛ »پس اگر توبه  َفَخلُّ
کردند و نماز برپای داشتند و زکات پرداختند، راه شان 
را بازگذارید. بی گمان خداوند آمرزندۀ مهربان است.« 
در این آیه خداوند عدم تعرض به مشرکین را مشروط 
به سه شرط کرده است: 1. توبه از شرک؛ 2. اقامة نماز؛ 

3. دادن زکات. 
با توجه به آیات فوق تنها کسی می توانست در 
جمع مسلمانان درآید و عضوی از جامعة مسلمین 
تلقی شود و به عنوان برادر دینی خطاب شود که بعد از 
اقرار به توحید و اقامة نماز، به ادای زکات نیز اقدام کند.

مصالحوحكمتهایزكات
زکات، عبادت مالی و پاک نمودن نفس از صفت بسیار 

زشت بخل است.
حجة الله البالغه  کتاب  در  دهلوی  شاه ولی اهلل  امام 
جایی که از مصالح و حکمت های زکات سخن به میان 
ملحوظ  زکات  در  آنچه  »عمدۀ  می فرماید:  می آورد، 

شده، دو مصلحت است: مصلحت اول به تزکیه و 
تربیت نفس انسان مرتبط است؛ زیرا نفس انسان عادت 
به بخل و حرص مال دارد و بخیلی از بدترین خلق و 
خوی آدمی ست که دین و آخرت انسان را تباه و برباد 
می کند. کسی که بخیل است و حرص مال دارد چون 
بمیرد دلش معلق به مال دنیاست و در نتیجه سخت 
معّذب می گردد. بعد از توکل به خدا و تضرع و عاجزی 
به پیشگاه او بهترین صفتی که در قیامت برای انسان 
مفید واقع می شود، سخاوت است. مصلحت بعدی به 
تمدن و شهرنشینی و نظام اجتماعی جامعه برمی گردد. 
در هر جامعه ای فقرا و مستمندانی وجود دارند و فقر 
حادثه ای  است که برای بسیاری اتفاق می افتد. اگر در 
جامعه ای مواسات و همدردی با فقرا نباشد، فقرا در آن 

جامعه تلف می شوند.)دهلوی،2010: 141-139/2(

پاداشهایبسیاربزرگدرقبالادایزكات
خداوند به کسانی که در راه خداوند خرج می کنند و 
زکات اموال شان را پرداخت می کنند، وعدۀ پاداش های 
بزرگی داده است. از جمله در سورۀ بقره آمده است:  
»َمثَل )صدقات ( کسانی که اموال خود را در راه خدا 
انفاق می کنند همانند دانه ای است که هفت خوشه 
برویاند که در هر خوشه ای صد دانه باشد؛ و خداوند 
برای هرکس که بخواهد )آن را( چند برابر می کند، و 
خداوند گشایشگر داناست . کسانی که اموال خود را در 
راه خدا انفاق می کنند، سپس در پی آنچه انفاق کرده اند، 
منّت و آزاری روا نمی دارند، پاداش آنان برای شان نزد 
پروردگارشان )محفوظ( است ، و بیمی بر آنان نیست و 

اندوهگین نمی شوند.«)بقره:262-261(
و  زکات دهندگان  برای  خداوند  آیه  این  در 

خرج کنندگان در راه او سه وعده ذکر فرموده است:
1. هر قدر که آنها خرج کنند، خداوند در عوض آن، 

چندین برابر به آنان خواهد داد؛
2. در روز قیامت اجر و پاداش بزرگ و نعمت های 

قابل توّجهی به آنها داده می شود؛
3. در روز قیامت هیچ گونه ترس و بیم و اندوهی به 

آنها نخواهد رسید.
در احادیث نیز بشارت ها و فضایل بی شماری در 
مورد زکات آمده است. رسول اکرم  صّلی اهلل  علیه وسّلم، 
می فرماید: »َما َنَقَصْت َصَدَقٌة ِمْن َماٍل؛ مال از صدقه دادن 
کم نمی شود.«)مسلم( همچنین فرموده است: »هر صبح 
دو فرشته نازل می شوند؛ یکی دعا می کند: "اللَُّهمَّ أَْعِط 
ُمنِْفًقا َخَلفاً؛ بارالها به کسی که انفاق می کند عوض بده." 
و دیگری می گوید: "اللَُّهمَّ أَْعِط ُمـْمِسًكا َتَلفاً؛ بارالها کسی 
که از انفاق دست نگه می دارد، مالش را تلف کن."« 
)بخاری و مسلم( در یک حدیث به نکات جالبی توجه داده 
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َدَقِة،  كاةِ، َوَداُووا َمْرَضاُكْم بِالصَّ ُنوا أَْمَواَلُكْم بالزَّ است: »َحصِّ
دادن  با  را  مال های تان  َعاِء؛  بِالدُّ اْلَباَلِء  أَْمَواَج  َواْسَتْقبُِلوا 
زکات حفاظت و بیمه کنید، بیماران تان را با دادن صدقه 
مداوا کنید، و با ]سپر[ دعا و تضرع امواج بال را مقابله 

کنید.«)شعب اإلیمان:3279(
  

بعضیازفوایددنیویزكاتوصدقات
به  قیامت  روز  در  که  پاداشی  و  اجر  عالوه بر 
زکات دهندگان و صدقه دهندگان می رسد، در این جهان 
نیز فواید زیادی نصیب آنان می شود؛ ازجمله: 1. قلب 
مؤمن و مسلمانی که زکات و صدقه می پردازد، همیشه 
شاد و خّرم است؛ 2. فقرا و مستمندان بر وی حسادت 
نمی ورزند، بلکه خواهان خیر و عافیت برای او بوده، 
با نگاه محبت به سوی او می نگرند و برایش دعای خیر 
می کنند؛ 3. چنین افرادی مورد احترام عموم مردم نیز 
قرار گرفته، همة مردم با آنان ابراز محبّت و همدردی 
می کنند؛ 4. خداوند در اموال آنان خیر و برکت  فراوانی 
قرار می دهد و همان طور که در حدیث اشاره شده، از 

امواج بال محفوظ می مانند.

عذاببسیاردردناكبرایتاركانزكات
شده  ذکر  قرآن  در  زکات  ندادن  برای  که  عذابی 
در  خداوند  است؛  دردناک  و  بسیار سخت  است، 
سورۀ توبه می فرماید: »ای کسانی که ایمان آورده اید 
به  را  مردم  اموال  یهود  راهبان  احبار و  از  بسیاری 
ناروا می خورند و ]آنان را[ از راه خدا بازمی دارند و 
کسانی که زر و سیم را گنجینه می کنند و آن را در 
راه خدا هزینه نمی کنند ایشان را به عذابی دردناک 
خبر ده. روزی که آن ]گنجینه[ها را در آتش دوزخ 
بگدازند و پیشانی و پهلو و پشت آنان را با آنها داغ 
کنند ]و گویند[ این است آنچه برای خود اندوختید 
پس ]کیفر[ آنچه را می اندوختید بچشید.«)توبه:34ـ35( 
َسَبنَّ  بیان آمده است: َو ل َيْ در سورۀ آل عمران 
ُهَو  َبْل  ْم  َلُ َخْیاً  ُهَو  َفْضِلِه  ِمْن  آَتاُهُم الل  بَِم  َیْبَخُلوَن  ِذیَن  الَّ
ُقوَن َما َبِخُلوا بِِه َیْوَم اْلِقَیاَمِة)آل عمران:180(؛ »و  ْم َسُیَطوَّ کسانی که در آنچه خداوند از فضل خویش به آنان داده َشٌّ َلُ
است، بخل می ورزند، نباید این ]بخل[ را برای خود 
خیر بپندارند، بلکه آن برای شان شر است. به زودی در 
روز قیامت آنچه در آن بخل ورزیده اند ]مانند طوق[ در 
گردنشان افکنده می شود.« در سورۀ توبه آمده است: »و 
مردمی را که طال و نقره می اندوزند و آن را در راه خدا 
انفاق نمی کنند، به عذابی دردناک بشارت ده؛ روزی که 
آن زر و سیم در آتش جهنم گداخته شود و پیشانی و 
پهلو و پشت آنها با آن داغ کرده شود، و گفته شود: این 
است آنچه اندوخته کردید برای خویش، پس بچشید 

سزای آنچه اندوختید.«)توبه:34ـ35(
الزكاة،  قوٌم  منََع  »ما  است:  آمده  نیز  حدیث  در   
إل ابتالهم الل بالسننی؛ قومی که زکات دادن را ترک 
کنند، خداوند آنان را به قحط سالی گرفتار می کند.« 
)المعجم األوسط،طبرانی:6788( در حدیثی دیگر آمده است: 

باران  از  نپردازند،  را  اموال شان  زکات  مردم  »وقتی 
نمی بود،  حیوانات  وجود  اگر  و  می شوند،  محروم 
برای شان یک قطره باران نمی بارید.«)ابن ماجه و مسند بّزار( 
»ما خالطت  است:  آمده  دیگر  حدیثی  در  همچنین 
که  مالی  هر  أفسدته؛  إل  ـ مالً  الزكاة  قال:  أو  ـ  الصدقة 
صدقه ـ یا فرمود زکات ـ آن پرداخته نشود، هالک 

می گردد.«)مسند بّزار و بیهقی فی الترغیب( 
نتیجة همین بشارت ها و هشدارها بود که مسلمانان 
خود را متولیان فقرا می دانستند و به جست وجوی 
فقرا و مستحقان زکات برمی آمدند و برای ادای وظیفة 
مالی خود حرص می ورزیدند و تا زکات اموال شان 
نمی رساندند،  به دست مستحقان  و  نمی کردند  ادا  را 
آرام نمی گرفتند و خوردن و خوابیدن برای شان گوارا 
نمی نمود. کسانی که زندگی صحابه و سیرت تابعین و 
پیروان به حق آنان را در ادوار مختلف تاریخ اسالم 
بررسی کنند، به وضوح این مطلب را مشاهده می کنند.

مصارفزكات
خداوند متعال مصارف )محل  مصرف( زکات را در 
َدَقاُت لِْلُفَقَراِء َو  َمـا الصَّ سورۀ توبه چنین بیان می کند: إِنَّ
َقاِب َو  َفِة ُقُلوُبُْم َو فِی الرِّ اْلـَمَساِكنِی َو اْلَعاِمِلنَی َعَلْیَها َو اْلـُمَؤلَّ
بِیِل َفِریَضًة ِمَن الل َو الل َعِلیٌم  اْلَغاِرِمنَی َو فِی َسبِیِل الل َو اْبِن السَّ
َحِكیٌم )توبه:60(؛ »صدقات فقط برای فقیران و بینوایان 
و کارگزاران ]گمارده شده[ بر آن و دلجویی شوندگان 
و  بردگان  آزادی[  ]راه  در  کردن[  خرج  ]برای  و 
غرامت دهندگان ]و وامداران[ و ]برای هزینه کردن[ 
در راه خدا و در راه ماندگان است که ]به عنوان[ حکِم 
مقرر شده از ]سوی[ خداست. و خداوند دانای فرزانه 

است.«

زكاتبرچهاموالیالزماست؟
 اموالی که مشمول زکات می شوند، عبارت اند از: 1. 
طال و نقره وقتی طالها به 87/479 گرم و نقره ها به 
612/35 گرم برسند؛ 2. پول های نقد وقتی که معادل 
612/35 گرم نقره و طبق قولی دیگر معادل 87/479 
گرم طال یا بیشتر باشند؛ 3. اموال تجاری اعم از زمین و 
هر نوع مالی که برای تجارت نگهداری کنند، به شرطی 
که به اندازۀ نصاب برسند؛ 4. حیوانات مخصوص که 
هر نوع حیوان نصاب مشخصی دارد و تفصیالت آن را 
از علما باید پرسید. به غیر از این چهار مورد که ذکر شد 
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چیزهای دیگر )از قبیل ماشین، فرش، وسایل خانگی 
و هر چیز دیگر( ولو بیش از نیاز باشند، مشمول زکات 

نمی  شوند.) فتاوی الهندیة:174/1(

نحوهوزمانادایزكات
مسلمانی  نزد  اگر  که  است  این  زکات  ادای  نحوۀ 
مقدار معینی از اموال مخصوص) اموالی که در باال 
ذکر شد( وجود داشته باشد و یک سال بر آنها بگذرد، 
یک چهلم یا به تعبیری دیگر دوونیم درصد آن را به 
فقرا و مساکین و یا به مصارفی دیگر که خدا و رسول 
مقرر کرده است، بدهد. )نعمانی،1384 :44( البته باید توجه 
داشت که هرگاه شخصی مالک نصاب زکات شد، بر 
او فرض می شود که تاریخ آن را به روز و ماه یادداشت 
کند، سپس چون یک سال قمری از آن تاریخ بگذرد، 
باید مقدار زکات اموال خود را مشخص کند و بپردازد. 
تأخیر در ادای زکات مکروه است. بسیاری از مردمان 
زکات خود را در ماه مبارک رمضان حساب می کنند 
و یا چنین می پندارند که ماه رمضان، ماه دادن زکات 
است، درحالی که چنین نیست، بلکه شخص در چه 
روز و در چه ماهی مالک نصاب شده  است، یک سال 
بعد)البته یک سال قمری( همان موقع باید زکات اموال 
خود را محاسبه و مشخص کند. چه معلوم که اگر 
همان موقع مالش را به قصد پرداخت زکات حساب 
نکند، روز بعد یا ماه بعد مالش کمتر شود و او از همان 
مال کمتر زکات بدهد و با این کار بدون اینکه او متوجه 
شود، مقداری از زکات بر گردنش باقی می ماند. البته 
اگر در همان موقع مبلغ زکات را مشخص کرد و بعداً 
در رمضان ادا کرد، زکاتش ادا می شود؛ البته تأخیر در 

ادای زکات، کار پسندیده ای نیست. 

همدردیومواساتاست زكاتحّداقلِّ
به  باید  توانگران  که  است  کمکی  اقلِّ  حّد  زکات 
این  در  آنان  از  تقصیری  هیچ  و  باشند  داشته  فقرا 
اکرم   رسول  نیست.  بخشودنی  و  پذیرفتنی  مورد 
ا  َحقًّ اْلـَمِل  فِی  »إِنَّ  است:  فرموده  صّلی اهلل  علیه وسّلم، 
َكاةِ؛ در مال ]اغنیا[ حقوقی غیر از زکات نیز  ِسَوى الزَّ
هست.«)ترمذی:660( البته صدقاتی که شخص عالوه بر 
زکات می دهد، بستگی به روحیة همدردی و احساس 

مسؤلیت او نسبت  به هم نوعانش دارد. 

همدردیباانواعصدقاتدیگر
از  می خواهد  اسالم  تعالیم  که  است  این  مهم  نکتة 
طریق زکات و صدقات، روحیة مواسات و همدردی 
را در پیروانش ایجاد و تقویت کند. خداوند می دانسته 
و  نیست  زندگی اش  در  انسان  تنها حاجت  مال  که 

خألهای زندگی انسان تنها با مساوات و برابری مالی 
پر نمی شود، بلکه انسان ها به مواسات و همدردی بیش 
از مساوات مالی نیاز دارند و چه بسا سخنی شیرین و 
لطیف که از قلبی بر آید و اشکی که از روی مهربانی 
و عطوفت ریخته شود، از مال های هنگفت مفیدتر و 
کارسازتر واقع می شود. انسان گاهی به کمک مالی 
برادرانش نیز نیاز پیدا می کند، اما چه بسا بیش از آن نیاز 
به این دارد که با چهرۀ بشاش و گفتار نیک با او مالقات 
کنند، در درد و غمش با او شریک شوند، به احساسات 
و عواطفش پاسخ دهند و از انواع همدردی و مواسات 

در حق او دریغ نکنند. 
 

همهمیتوانندازثوابصدقهبهرهمندشوند
راه های  از  آنجاکه  صّلی اهلل علیه وسّلم،  اکرم  پیامبر 
خیررسانی و انواع صدقات سخن می گوید، می فرماید: 
َفَتْحِمُلُه  تِِه  َدابَّ فِی  ُجَل  الرَّ َوُتِعنُی  َصَدَقٌة  اِلْثننَْیِ  َبنْیَ  َتْعِدُل   «
یَِّبُة  الطَّ َواْلَكِلَمُة  َقاَل  َصَدَقٌة  َمَتاَعُه  َعَلْیَها  َلُه  َتْرَفُع  أَْو  َعَلْیَها 
دو  میان  در  الطَِّریِق َصَدَقٌة؛  َعْن  اْلََذى  َوُتـِمیُط  َصَدَقٌة... 
کس با عدالت رفتار کردن صدقه است؛ شخصی را 
برای سوارشدن بر سواریش کمک کردن و کاالی او 
را برایش بلند کردن صدقه است؛ سخنی نیکو با کسی 
صدقه است؛ چیز آزاردهنده ای را از سر راه برداشتن 
َذا  »ُیِعنُی  است:  فرموده  نیز  است.«)مسلم:1677(  صدقه 
َیِْد َقاَل َفْلَیْعَمْل بِاْلـَمْعُروِف  اْلَاَجِة اْلـَمْلُهوَف َقاُلوا َفإِْن َلْ 
نیازمند  َا َلُه َصَدَقٌة؛ ]هرشخص[  ِّ َفإِنَّ َوْلُیْمِسْك َعِن الرشَّ
اگر  پرسیدند:  کند!  کمک  را  فریادخواه  و  ستم دیده 
چیزی نیافت؟ فرمود: به کار خیر و نیکویی امر کند 
و از بدی بازآید، این نیز صدقه است.« )بخاری:1445( 
ُمَك ِف َوْجِه أَِخیَك َلَك َصَدَقٌة  همچنین فرموده است: »َتَبسُّ
ُجَل  َوأَْمُرَك بِاْلـَمْعُروِف َوَنُْیَك َعِن اْلـُمنَْكِر َصَدَقٌة َوإِْرَشاُدَك الرَّ
دِىِء اْلَبَصِ  ُجِل الرَّ َك لِلرَّ الَِل َلَك َصَدَقٌة َوَبَصُ ِف أَْرِض الضَّ
ْوَكَة َواْلَعْظَم َعِن الطَِّریِق َلَك  َلَك َصَدَقٌة َوإَِماَطُتَك اْلََجَر َوالشَّ
َصَدَقٌة َوإِْفَراُغَك ِمْن َدْلِوَك ِف َدْلِو أَِخیَك َلَك َصَدَقٌة؛ لبخندت 
هنگام مواجهه با برادرت برایت صدقه است. امر به 
نیکی و نهی از بدی برایت صدقه است. گم گشته را 
راهنمایی کردن برایت صدقه است. نابینایی را راه بردن 
برایت صدقه است. برداشتن سنگ، خار و استخوان از 
سر راه برایت صدقه است. ریختن آب از دلو خود در 

دلو برادرت، برایت صدقه است.«)ترمذی:2083(

1. دهلوی، شاه ولی الله احمدبن عبدالرحیم. حجة الله البالغة. با  تحقیق سعیداحمد 

پالن پوری؛ دمشق: دارابن كثیر، 2010م.

2. نعمانی، محمدمنظور. دین و شریعت. ترجمۀ محمدقام قاسمی. چاپ چهارم، 

زاهدان: انتشارات ندوی،1384.
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• نصاب وجوب زکات
 اگر شخصی عالوه بر مخارج خود و خانواده اش، بیست 
مثقال طال )87/479 گرم( یا به اندازۀ آن پول نقد یا مال 
و وسایل تجاری داشته باشد یا مجموعۀ طال و نقره و پول 
و وسایل تجاری او با قیمت بیست مثقال طال )87/479 
آنها  بر  قمری  سال  یک  گذشت  از  بعد  است  برابر  گرم( 

زكات واجب است. 
• تملیک در زکات الزم است

تملیک یعنی اموال زكات را به مالکیت فقرا یا وكالی آنان 
درآورد.

• گرفتن زکات برای چه افرادی جایز نیست؟ 
به شخصی كه عالوه بر لوازم اولیه و ضروری زندگی از قبیل 
غیره،  و  خوردونوش  ظروف  و  وسایل  و  سواری  مسکن، 
87/479 گرم طال داشته باشد، یا طال، نقره ، اموال تجاری 
 معادل 87/479 گرم 

ً
، پول نقد و وسایل غیرضروری او جمعا

طال باشند، غنی گفته می شود و دریافت زكات برای وی جایز 
نیست.

• به افراد ذیل گرچه فقیر باشند زکات دادن جایز نیست:
1. )اصول( مانند پدر، پدربزرگ پدری و مادری، مادربزرگ 

پدری و مادری؛
2. )فروع( فرزندان)پسر، دختر( نوه دختری ، نوه پسری و 

فرزندان آنها؛
3. همسر و شوهر هم نمی توانند به یکدیگر زكات دهند حتی 

پس از طالق تا زمانی كه دوران عدت به پایان نرسیده است.
4. با دادن زكات به كافر زكات ادا نمی شود و صدقه محسوب 

می شود.
• زکات اجناس مغازه ها

 در اجناس و كاالهای تجاری، باید براساس قیمت فروش 
كلی زكات پرداخت شود، نه قیمت خرید.

در محاسبۀ سال زكات و پرداخت آن، معیار، گذشتن یک 
سال قمری است نه شمسی، )بنابراین سپری شدن یک سال 

براساس سال قمری محاسبه شود(.
تأخیر در ادای زكات بدون عذر گناه است. 

• به چه چیزهایی اموال تجاری گفته می شود؟
به آن دسته از كاالها یا امالک، اموال تجاری گفته می شود كه 

آنها را به نیت تجارت و فروش خریده باشد.
• سپری شدن یک سال برای وجوب زکات الزم است 

شرعی  نصاب  به اندازۀ  شخص  سرمایۀ  كه  تاریخی  از   
رسیده، سال زكات شروع شده و سال بعد در همان تاریخ 
یک سال آن تکمیل می شود؛ گرچه بر تمامی پول ها یک 
سال نگذشته باشد، زیرا در زكات الزم نیست كه بر هر 
در  كه  است  این  شرط  بلکه  بگذرد،  سال  سرمایه  جزء 
ابتدای سال و پایان آن نصاب زكات تکمیل باشد؛ البته 
اگر در میان سال تمام سرمایه و پول خود را از دست داد 
قبلی  نصاب  این صورت  در  نماند،  باقی  مبلغی  هیچ  و 

باطل می شود.
• زکات مبلغی که برای نیازهای ضروری پس انداز شده 

است
پولی كه شخص برای حوایج و نیازهای خود مثل رفتن به 
حج یا مصارف ازدواج و خرید منزل و ماشین و غیره پس انداز 
آنها  بر  به اندازۀ نصاب شرعی برسند و سالی  اگر  می كند، 

سپری شود، باید زكات آن را بپردازد.
• زکات سهام کارخانه ها 

یا زمین كارخانه؛ 2.  سهام كارخانه ها عبارتنداز: 1. ملک 
ساختمان كارخانه؛ 3. ماشین آالت كارخانه؛ 4. سرمایۀ در 

حال گردش كارخانه. 
در نوع چهارم درهرحال زكات واجب است.

اما در سه نوع اول، اگر آنها را برای تجارت و فروش خریده 
است، پس جزء اموال تجاری محسوب می شوند و در آنها 
زكات واجب می گردد، اما اگر به نیت و قصد تجارت نخریده، 

بلکه قصد درآمدزایی را دارد، در آنها زكات الزم نمی شود. 
• بخشیدن وام به فقیر به جای زکات 

راه  و  نمی شود  ادا  در عوض زكات، زكات  وام  بخشیدن  از 
درست آن این است كه مال زكات را بدون شرط به فقیر بدهد 
و بعد از وی قرض خود را مطالبه نماید، یا فقیر بدهی خود 
را پرداخت كند، بعدازآن صاحب پول آن را به عنوان زكات به 

فقیر بدهد. 
• دادن جنس به فقیر به جای پول نقد 

كاال  و  جنس  فقیر  به  پول  به جای  بخواهد  شخصی  اگر 
بدهد و یا به طوركلی می خواهد چیزی غیر از جنسی كه 
زكات بر آن واجب شده، به عنوان زكات بپردازد، زكات ادا 
از  بدهد  می خواهد  كه  چیزی  آن  به شرطی كه  می گردد، 
ابتدا  كه  باشد  قیمت همان چیزی  به اندازۀ  قیمت  لحاظ 

مشمول زكات شده است. 

داراإلفتاء دارالعلوم زاهدان
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نماز تراویح در دین اسالم از اهمیت خاصی برخوردار 
نبی اکرم  عهد  از  که  مسنونی ست  شیوۀ  و  است 
صّلی اهلل علیه وسّلم، تاکنون ادامه دارد.)الصحیح إلبن خزیمه:3
/237،مشکوة:ص114( بعد از پیامبر اکرم صّلی اهلل علیه وسّلم، 

صحابه به این سنّت عمل کردند.)السنن الکبری:496/2( ما 
قول و عمل خلیفة چهارم حضرت علی  اینجا  در 

رضی اهلل عنه، را در رابطه با نماز تراویح بیان می کنیم.
َثنَا َعْرَفَجُة، َقاَل:  ، َقاَل : حدَّ 1.  َعْن ُعَمَر ْبِن َعْبِد اللِ الثََّقِفیِّ
َجاِل  لِلرِّ َیَْعُل  َوَكاَن  َرَمَضاَن،  بِِقَیاِم  النَّاَس  َیأُْمُر  َعِلیٌّ  »َكاَن 
، َفُكنُْت إَِماَم  إَِماًما، َولِلنَِّساِء إَِماًما. َقاَل َعْرَفَجُة: َفأََمَرنِی َعِلیٌّ
النَِّساِء«)بیهقی، السنن  الکبری:4789.مؤطا محمد:23. شعب االیمان:3003. 

مصنف ابن ابی شیبه:6208. مصنف عبدالرزاق:5125(

حضرت عرفجه از بزرگان عهد حضرت علی مرتضی 
ماه  شب های  در  علی  حضرت  که  می کند  روایت 
رمضان مرد و زن را برای نماز تراویح جمع می کرد 
و برای مردها و زن ها دو امام جماعت جداگانه مقرر 
می کرد تا با آنها نماز تراویح را اقامه کنند. حضرت 
عرفجه می گوید که حضرت علی مرا برای امامت زن ها 
مقرر کرد و من نماز تراویح را با آنها اقامه می کردم و 
برای رعایت حجاب آنها تمهیداتی اندیشیده شده بود.
َلِمىِّ َعْن َعِلٍّ  ْحَِن السُّ اِئِب َعْن أَبى َعْبِد الرَّ 2. َعْن َعَطاِء ْبِن السَّ
اَء ِف َرَمَضاَن، َفأََمَر ِمنُْهْم َرُجاًل  َرِضَ اللُ َعنُْه َقاَل: »َدَعا اْلُقرَّ
یَن َرْكَعًة« َقاَل: »َوَكاَن َعِلٌّ َرِضَ اللُ َعنُْه  ُیَصلِّ بِالنَّاِس ِعرْشِ
ُیوتُِر ِبِْم«)بیهقی،السنن الکبری:4804.مؤطا محمد:23( و روی من 

وجه آخر عن علی.)المنتقی للذهبی،ص542(
ابوعبدالرحمان السلمی می گوید که حضرت علی در 
ماه رمضان قاریان را فراخواند و یکی را دستور داد 
که بیست رکعت نماز تراویح را امامت کند و خود 
حضرت علی مرتضی سه رکعت نماز وتر را امامت 

می کرد.
3. َعْن ُشَتْیِ ْبِن َشَكٍل َوَكاَن ِمْن أَْصَحاِب َعِلٍّ َرِضَ اللُ َعنُْه، 
یَن َرْكَعًة، َوُیوتُِر بَِثالٍَث. ُهْم ِف َشْهِر َرَمَضاَن بِِعرْشِ ُه َكاَن َیُؤمُّ »أَنَّ

«)بیهقی،السنن الکبری:4803(
شتیربن  شکل از شاگردان حضرت علی، در رمضان 

بیست رکعت نماز تراویح را اقامه می کرد و سه رکعت 
وتر می خواند.

َخَْس  َفُیَصلِّ  َرَمَضاَن  ِف  َغَفَلَة  ْبُن  ُسَوْیُد  نَا  َیُؤمُّ »َكاَن   .4
یَن َرْكَعًة«)همان( َتْرِوَياٍت ِعرْشِ

سویدبن  غفله شاگرد مشهور حضرت علی، در رمضان 
بیست  رکعت نماز تراویح را با پنج ترویحه امامت 

می کرد.
یَن َرْكَعًة  5. »أَنَّ َعِلیًّا أََمَر َرُجالً ُیَصلِّی ِبِْم فِی َرَمَضاَن ِعرْشِ

«)مصنف أبی شیبه:7763(
حضرت علی در ماه رمضان دستور داده بود که بیست 

رکعت نماز تراویح بخوانند.
تراویح  نماز  رکعت  بیست  خواندن  اینکه  خالصه 
عمر  عهد  در  به ویژه  و  است  ثابت  نبوی  عهد  از 
رضی اهلل عنه، )14 هـ.ق( با اهتمام ویژه ای بر آن عمل 
شد. سپس در عهد عثمان رضی اهلل عنه، این سنّت ادامه 
یافت و سپس در عهد علی رضی اهلل عنه، نیز به روال 
سابق بیست رکعت نماز تروایح با جماعت ادا می شد. 
بنابراین نماز تراویح از عمل صحابه نیز ثابت است و 
حضرت علی و فرزندان ایشان نیز بر این سنّت عمل 
کردند و در این مسئله هیچ اختالفی در عهد علوی 
رخ نداد. از آن زمان تاکنون نماز تراویح با جماعت 
در مساجد برگزار می شود. عمل صحابه دلیلی قوی بر 
ثبوت هر امر  است؛ چنانکه این قاعدۀ مهم بین علما 
مشهور است: »التوارث و التعامل هو معظم الدین، یعنی 
اذا ثبت تعامل الصحابة بامر فهو حجة قاطعة و سنة ثابتة 
لیمكن دفعها؛ توارث و تعامل مسئلة مهمی ست در 
دین؛ یعنی زمانی که مسئله ای با تعامل صحابه ثابت 
شود آن حجت قطعی و سنّت ثابتی ست که نمی توان 

آن را رد کرد.«)كشمیری،فیض الباری:254/2(
َتِمُع َعَل َضالََلٍة؛ امت  تِی لَ َتْ و نیز پیامبر فرمود: »إِنَّ أُمَّ
من بر گمراهی اجماع نمی کنند.)ابن ماجه:3950( لذا تعامل 
ادوار  تمام  در  تراویح  نماز  برگزاری  در  مسلمانان 
نمی تواند اجماع امت بر گمراهی باشد، و این نه یک 

بدعت، بلکه سنّت است.

نماز تراويح در عهد خليفه
 چهارم علي مرتضي 

موالنا مّحمدنافع

ء
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نمازتروایحدركتبشیعه
رحمه اهلل،  صادق  جعفر  امام 
اکرم  رسول  که  می کند  روایت 
ماه  در  صّلي اهلل علیه وسّلم، 
بر  عشا  نماز  از  بعد  رمضان 
پیامبر  زمانی که  می افزود.  نوافل 
به  مردم  می شد  بلند  نماز  برای 
نماز  و  می کردند  اقتدا  ایشان 
می گزاردند. اندکی بعد پیامبر آنها 
را ترک می کرد و به خانه تشریف 
بیرون  خانه  از  سپس  می برد. 
تشریف آورد و مردم دوباره به 
بدین گونه  کردند.  اقتدا  ایشان 
ترک  را  آنها  بار  چندین  پیامبر 
و  می رفت  خانه  به  و  می کرد 
نماز  و  می آورد  تشریف  دوباره 
اقامه می کرد. امام جعفر می گوید 
که رسول اکرم فرمود که به غیر از 
رمضان در دیگر شب ها بعد از 

نماز عشا نفل نخوانید. 
»كان  قال:  السالم  علیه  عبدالل  ابی 
یزید  صّل الل علیه وسّلم  الل  رسول 
إذا  رمضان  شهر  فی  صالته  فی 
صل العتمة صل بعدها یقوم الناس 
يرج  ثم  ویدعهم،  فیدخل  خلفه 
خلفه  ویقومون  فیجیئون  أیضا 
وقال:  قال  مرارا«  ویدعهم  فیدخل 
شهر  غی  فی  العتمة  بعد  تصل  »ل 
رمضان«)فروع كافی:396/1.االستبصارللشیخ 
للشیخ  تهذیب االحکام   طوسی:231ـ32. 

ـ131( طوسی:130

از روایات باال معلوم می شود که 
در رمضان بعد از نماز عشا، نوافل 
با جماعت می خواندند و در  را 
برخی روایات بیست ودو رکعت 
نفل نیز ثابت است. همین نوافل، 
نماز تراویح است، البته با تفاوت 
در نام که آنان )اهل تشیع( این نماز 
را نفل می گویند و ما )اهل سنّت( 

به آن نماز تراویح می گوییم. 

منبع: سیرت سّیدنا علی المرتضی. ترجمۀ محمد 

ذاكری فر. ص:505ـ 509

ماه  در  تراویح  نماز  خواندن   *
مبارک رمضان برای مردها و زن ها 

سنت مؤکده است. 
شبی  از  تراویح  نماز  خواندن   *
که هالل ماه رمضان رؤیت شده 
شروع می شود و تا شبی که هالل 
ماه شوال رؤیت می شود، ادامه دارد.
* نماز تراویح تابع روزه نیست، لذا 
بر افرادی که توانایی روزه گرفتن 
ندارند، خواندن نماز تراویح سنت 
ترک  درصورت  و  است  مؤکده 
می شوند. محسوب  گناهکار  آن 

)مراقی الفالح(

* وقت خواندن نماز تراویح بعد 
تا  نماز عشا شروع می شود و  از 
فجر صادق ادامه دارد. لذا خواندن 
عشا  نماز  از  قبل  تراویح  نماز 
درست نیست و تراویح محسوب 

نمی شود
* اگر شخصی بعد از نماز عشا، 
نماز تراویح خواند و سپس معلوم 
نماز عشا دچار سهو  در  که  شد 
شده است، الزم است نماز عشا و 

تراویح را دوباره بخواند.
* خواندن وتر بعد از پایان نماز 
تراویح بهتر است و اگر قبل از نماز 
تراویح کسی نماز وتر بخواند، نماز 

وتر وی درست است.
با  را  عشا  نماز  شخصی  اگر   *
جماعت نخوانده است، بهتر است 
تراویح را نیز با جماعت نخواند. زیرا 
نماز تراویح تابع نماز عشا است. اما 
اگر همین شخص بعدازاینکه نماز 
انفرادی خواند،  به صورت  عشا را 
نماز تراویح  با جماعتی که دارند 
اشکالی  شود،  شریک  می خوانند 

این  زیرا  است؛  درست  و  ندارد 
شخص در نماز تابع جماعت است.
به مسجد  * اگر شخصی زمانی 
عشا  جماعت  نماز  که  رسید 
عشا  فرض  ابتدا  بود،  شده  تمام 
را بخواند، سپس در نماز تراویح 
شریک شود. و تعداد رکعاتی را که 
از نماز تراویح فوت شده است، 

بعد از نماز وتر بخواند.
نماز  در  یک مرتبه  قرآن  ختم   *
ترتیب  به  آخر  تا  اول  از  تراویح 
مؤکده  سنت  قرآن  سوره های 
است. نباید به خاطر سستی و تنبلی 

مردم ترک شود.
تمام  در  تراویح  خواندن   *
شب های ماه مبارک رمضان سنت 

مؤکده است.
»بسم اهلل  خواندن  احناف  نزد   *
الرحمن الرحیم« در ابتدای یکی 
از سوره ها با صدای بلند در نماز 
بسم اهلل  زیرا  است؛  الزم  تراویح 
الرحمن الرحیم یک آیه از قرآن 
مجید است، و اگر با صدای بلند 
کامل  قرآن  ختم  نشود،  خوانده 

نمی گردد.
تعداد رکعات نماز تراویح

* نماز تراویح به اجماع صحابه 
سنت  اهل  اربعة  وائمه  کرام 

وجماعت بیست رکعت است.
روشخواندننمازتراویح

* نماز تروایح بیست رکعت است 
و مانند سایر نمازها به صورت دو 
سالم  یک  با  رکعت  دو  رکعت 
به صورت  اگر  و  می شود  خوانده 
چهار رکعتی با یک سالم خوانده 

شود، نیز ادا می شود.

داراإلفتاء دارالعلوم زاهدان

منابع:
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واضح است که عبادات و اعمال نیک انسان را به 
قرب الهی می رسانند و اگر انگیزه درست و الهی باشد، 
تمام حرکات انسان حتی عادت های طبیعی او مانند 
خوردن و خوابیدن، تجارت و کشاورزی، گردش و 
تفریح نیز وسیلة قرب الهی قرار می  گیرند. از میان 
عبادات و اعمال، نماز  از مهم ترین اعمالی است که  

راحت و سعادت دنیا و آخرت را دربردارد.
نماز خودش به انواعی مانند فرض، واجب، سنّت 
و نفل تقسیم می شود که هرکدام احکام و فضایل، 
فلسفه و حکمت های ویژه ای دارند، کمااینکه هرکدام 
در راستای اصالح و خودسازی و در تأمین اهداف 
مشروع انسان نقش مؤثری ایفا می کنند. از تدبر در 
از  برمی آید که  قرآن و مطالعة روایات چنین  آیات 
میان نمازها بعد از فرایض، واجبات و سنن، مهمترین 
نمازی که به ادای آن خیلی تأکید شده است و فضایل 
و فواید متعددی دربردارد، نماز شب )تهجد( است. 
این نماز در راستای خودسازی و قرب الهی، و اصالح 
باطنی  و  ظاهری  تندرستی  و  روح وروان  اعتالی  و 
انسان سازنده ترین و مؤثرترین عمل است. در این 
نوشتار سعی شده است دربارۀ نماز شب و فضایل، 
فواید و احکام آن، در پرتوی آیات، روایات، تجربیات 

و واقعات، مطالبی تقدیم خوانندگان گردد.

فلسفۀوحكمتنمازتهجد
شب و روز را خدا آفریده است و همه ازآِن اویند؛ 
روز برای کسب و کار است و شب برای دعا و نیایش 
به حضور پروردگار. صفاوصمیمت و سکون و آرامشی 
که اهلل تعالی در تاریکی های شب گذاشته است در 
روز هرگز میسر نمی شود؛ زیرا تمام موجودات عالم 
در شب به سکوت و سکون فرومی روند و خلوتی 
با  شب زنده دار  انسان  فرامی گیرد.  را  هستی  جهان 
دعاونیایش خود مثل مهتابی در آن خلوت و تاریکی 
می درخشد و مورد الطاف و عنایات پروردگار قرار 
می گیرد. شاید بنابر همین صفاوصمیمیت است که 

نمازهای فرِض شب مانند عشا و مغرب و فجر با 
قرائت جهری خوانده می شوند. 

و نکتة دیگر این که در روایات متعدد آمده است: 
اللَّْیل  ُثُلُث  َیْبَقى  ْنَیا، ِحنَی  َمِء الدُّ إَِل السَّ َلْیَلٍة  نَا ُكلَّ  َربُّ »َینِْزُل 
الِخُر، َیُقوُل: َمْن َیْدُعونِى َفأَْسَتِجیَب َلُه، َمْن َیْسألنِى َفأُْعطَِیُه، 
َمْن َیْسَتْغِفُرنِى َفأَْغِفَر َلُه؛ پروردگار ما هر شب به آسمان 
دنیا با عنایت و رحمت های خاص متوجه می شود، 
می فرماید:  رسد،  پایان  به  آخر شب  ثلث  که  وقتی 
کیست که مرا بخواند و من اجابتش کنم، کیست که از 
من سؤال کند و به او عطا کنم، کیست از من آمرزش 

بخواهد و من او را ببخشایم.«)بخاری:1094(
و در روایت   دیگری آمده است: »کیست از من 
شفا بخواهد تا او را شفا بخشم، کیست که از من رزق 

بخواهد تا به او روزی بدهم.«
اهلل تعالی انسان را آفریده و مشکالت و ضرورت ها، 
حاجت ها و آرزوهای زیادی فرا راه وی گذاشته است. 
برآورده  و  رفع  برای  مهربانی اش  و  لطف  با  سپس 
ساختن آنها برنامه ها، عبادت ها و اوقات مخصوصی 
به ویژه  فرامی رسد  که  شب  است.  آموخته  وی  به 
خاص  رحمت های  و  الطاف  خداوند  سحرگاهان، 
خودش را بر جهانیان می گستراند. در آن تاریکی ها 
از یک سو شیاطین و نمایندگان فسق و ارواح خبیثه 
به حرکت درمی آیند تا انسان ها را به منجالب فسق 
و غفلت بکشانند و از دیگرسو رحمت  ها و عنایات 
الهی به جوش می آیند تا بندگان را از گزند و گمراهی 

آنها در حفظ و امان نگه دارند.
 

آیههاییازقرآندرموردنمازتهجد
ِقیاًل)مزّمل:6(؛  َوأَْقَوُم  َوْطًئا  أََشدُّ  ِهَی  ْیِل  اللَّ َناِشَئَة  إِنَّ   .1
»به یقین شب زنده داری در سازگاری زبان و دل مؤثّرتر 

و در سخن استوارتر است.«
ْیِل َساِجًدا َوَقاِئًم َيَْذُر الِخَرَة َوَیْرُجو  ْن ُهَو َقانٌِت آَناَء اللَّ  .2أَمَّ
ِه)زمر:9(؛ »آیا ]کسی که شرحش را گفتیم، بهتر  َرْحََة َربِّ
است[ یا کسی که او در لحظه لحظة شب سجده کنان 

نماز تهجد و تأثير آن 
در سعادت دنيا وآخرت

دكتر عبیداهلل بادپا
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و ایستاده به عبادت می پردازد. درحالی که از آخرت 
می ترسد و به بخشایش پروردگارش امید می دارد؟« 

ْیِل َما َیَْجُعوَن َوبِاْلَْسَحاِر ُهْم   .3َكاُنوا َقِلیاًل ِمَن اللَّ
َیْسَتْغِفُروَن)ذاریات:17ـ 18(؛ »]چنین بود[ که اندکی از 
شب می خوابیدند و آنان به هنگام سحر آمرزش 

می خواستند.«
ادِِقنَی َواْلَقانِتنَِی َواْلُنِْفِقنَی َواْلُْسَتْغِفِریَن  ابِِریَن َوالصَّ  .4الصَّ
بِاْلَْسَحاِر«)آل عمران:17(؛ »همان شکیبایان و راستگویان 
در  آمرزش خواهان  و  بخشندگان  و  فرمانبرداران  و 

سحرگاهان.« 
   

فضیلتوفوایدنمازتهجددرآیینۀاحادیث
پیامبر اسالم در روایت های زیادی اهمیت نماز تهجد 
را بیان کرده و به ادای آن توصیه فرموده است، ضمنًا 
در بعضی  روایات به فواید دنیوی آن نیز اشاره نموده 
است که با ذکر پاره ای از آنها تحت عنوان های خاص 

بسنده می کنیم:
ـ تأکید به نماز شب 

نَی َقْبَلُكْم؛ نمز شب  اِلِ ُه َدأُْب الصَّ ْیِل، َفإِنَّ »َعَلْیُكْم بِِقَیاِم اللَّ
و  آن، شیوه  بر  مواظبت  زیرا  را بر خود لزم بگیید؛ 
روش نیکان قبل از شما بوده است.«)ترمذی:3549( این 
روایت ضمن تأکید به نماز تهجد آن را از روش نیکاِن 
امت های گذشته برشمرده است و به این مطلب اشاره 
دارد که در ادیان گذشته پای بندی به نماز تهجد یکی 
امت  این  و  است  بوده  و صالح  تقوا  معیارهای  از 
که خیراألمم و پیرو افضل الرسل است، شایسته تر به 

خواندن نماز تهجد است.
ـ تهجد افضل ترین نفل بعد از نمازهای فرض 

ْیِل؛  الُة فِی َجْوِف اللَّ الةِ َبْعَد اْلـَمْفُروَضِة، الصَّ »إِنَّ أَْفَضَل الصَّ
بعد از نماز فرض بهترین نماز آن است که در دل شب 
خوانده  شود.«)المعجم الکبیر:1674( مراد از نمازی که در دل 
شب ادا می شود، قطعاً نماز تهجد است. روایت های 
زیاد دیگری نیز دربارۀ افضل بودن نماز تهجد در مقابل 

دیگر نوافل آمده است. 
ـ نماز تهجد مایۀ نشاط و پاکیزگی

در روایت مشهور از بخاری و مسلم آمده است که وقتی 
کسی از شما می خوابد، شیطان بر پشت سر او سه گره 
می زند و روی هر گرهی می نویسد: شبی طوالنی در 
پیش داری، بخواب. حال اگر شخص بلند شود و خدا 
را با ذکر و دعا و غیره یاد کند، یک  گره باز می شود، 
چون وضو بگیرد، گره دیگری باز می شود، و وقتی نماز 
بخواند، همة گره ها گشوده می شوند. سپس در ادامه 
فرمود: »َفأَْصَبَح َنِشیًطا َطیَِّب النَّْفِس َوإِلَّ أَْصَبَح َخبِیَث النَّْفِس 

َكْسالََن؛ آن  شخص بعد از ادای نماز تهجد در حال 
نشاط و پاگیزگِی نفس صبح می کند و گرنه با نفسی پلید 
و در حالت سستی و کاهلی صبح می کند.«)بخاری:1142( 

اما  است،  روح وروان  نشاط  مایة  عبادت  هر 
و  طراوت  در  تهجد  نماز  روایت،  این  به  توجه  با 
انسان  تقویت  و  گره گشایی  و  روح وروان،  شادابی 
تأثیر به سزایی دارد؛ انسان تهجدگذار از توانمندی و 
برنامه ریزی ویژه ای برخوردار است و تجربه بر این امر 
شاهد است که چنین شخصی در راستای  مدیریت 
و کنترل اوضاع و احوال زندگی انفرادی و اجتماعی 

خود از دیگران موفق تر است. 
ـ نماز تهجد وسیلۀ قرب الهی، 

کفارۀ گناهان و بازدارنده از هر معصیت 
بِِقَیاِم  »َعَلْیُكْم  فرمود:  صّلی اهلل  علیه وسّلم  آن حضرت 
ُكْم،  نَی َقْبَلُكْم، َوُهَو ُقْرَبٌة َلُكْم إَِل َربِّ اِلِ ُه َدأُْب الصَّ اللَّْیل، َفإِنَّ
یَِّئاِت، َوَمنَْهاٌة َعِن اإِلْثِم؛ نماز شب را الزم  َوَمْكَفَرٌة لِلسَّ
بگیرید که شیوۀ نیکان قبل از شما و وسلیة قرب و 
نزدیکی به پروردگار است و کفارۀ بدی ها و بازدارنده 

از گناه است.«)ترمذی:3549(
ـ دعای رحمت پیامبر 

برای همسر و شوهر تهجدگزار 
آن حضرت صّلی اهلل علیه وسّلم فرمود: رحمت خدا بر 
مردی باد که شب از خواب برمی خیزد و نماز تهجد 
می خواند و همسرش را نیز بیدار می کند تا او هم 
نماز بخواند و اگر سستی نشان دهد، بر چهره اش آب 
می پاشد که برای تهجد بیدار شود. رحمت خدا بر زنی 
باد که آخر شب برمی خیزد و نماز تهجد می گزارد و 
شوهرش را هم برای نماز خواندن بیدار می کند و اگر 
امتناع ورزد، بر چهره اش مقداری آب می پاشد تا برای 

نماز تهجد بیدار شود.)ابوداود(
ـ جایگاه خاص در جنت برای تهجدگزاران 

باری آن حضرت صّلی اهلل علیه وسّلم کاخ ها و قصر های 
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زیبایی از جنت را ذکر کرد. ابومالک اشعری پرسید: 
آنها برای چه کسانی هستند؟ آن حضرت فرمود: »لَِْن 
أََطاَب اْلَكالََم، َوأَْطَعَم الطََّعاَم، َوَباَت َقاِئًم َوالنَّاُس نَِیاٌم؛ برای 
کسی که زیبایی گفتار دارد و به نیازمندان طعام می دهد 
و شب را درحالی که دیگر انسان ها در خواب به سر 

می برند، با نماز سپری می کند.«)ترمذی:1984(
ـ نماز تهجد باعث سالمتی و تندرستی بدن 

طبق بعضی از روایت ها در آخرِ حدیث مشهوری 
که در آن به نماز تهجد تأکید و توصیه شده است، آمده 
اِء َعِن اْلََسِد؛ نماز تهجد بیماری را  است: »َوَمْطَرَدٌة لِلدَّ
از تن می زداید.«):سنن كبری بیهقی:4833( به گفتة بعضی از 
پزشکان نماز تهجد جهت پیشگیری سکته های قلبی 

تأثیر خاصی دارد.

كارهاییكهدربیدارشدنبرایتهجدكمكمیكند
اهمیت و جایگاه نماز تهجد را بیشتر افراد می دانند، 
بعضی آرزو می کنند که نماز شبی نصیب شان شود، 
ولی در عمل به این سعادت بزرگ نایل نمی آیند. لذا 
مناسب است به بعضی عوامل و اصول که مراعات آنها 

در این امر کمک می کند، اشاره شود:
1. تدبر و مطالعة آیه های مربوط به نماز تهجد، و نیز 
احادیثی که دربارۀ فضیلت و فواید آن وارد شده است؛ 
بعضی از علمای گذشته و معاصر روایت هایی پیرامون 
نماز تهجد به صورت جداگانه گردآوری کرده اند که 
مطالعة آنها نیز در این مورد مفید خواهد بود، ازجمله 
»التهجدوقیام اللیل« اثر ابن ابی الدنیا و »قیام اللیل« اثر 

المروزی. 
وحشتناک  صحنه های  و  رستاخیز  روز  تصور   .2
قیامت، و تصور اینکه عابدان شب زنددار در آن روز 
ایمن می شوند، و نیز تصور لذت و شیرینی مالقات 
و دیدار با پروردگار در آن روز که نصیب نیکان و 

شب زنده داران می شود، قیام شب را آسان می کند. 
3. اجتناب از گناه و معصیت؛ آری، برای توفیق به نماز 
تهجد و دعاونیایش و جلب رحمت های الهی الزم 
است انسان از هر نوع گناه پرهیز کند و راه نیکی و 
تقوا را اختیار نماید؛ چون بسا نیکی کردن باعث انجام 
دادن نیکی های دیگر می شود و ارتکاب یک گناه، به گناه 
دیگری می کشاند. حسن بصری می فرماید: چه بسا انسان 
گناهی می کند و به سبب آن از شب بیداری و روزه 
سفیان  ]بی تا[:114/1(  می شود.)ابوطالب مکی،  محروم  گرفتن 
ثوری می فرماید: گناهی را مرتکب شدم و به سبب آن، 
مدت پنج ماه از نماز شب محروم ماندم. پرسیدند چه 
گناهی بود؟ گفت: شخصی را دیدم گریه می کرد، در 

دلم گفتم این شخص ریاکار است.)همان:113/1( 
زیاد  باعث خواب  پرخوری  پرخوری؛  از  پرهیز   .4
می شود، به ویژه هنگام شب و بعد از عشا باعث سستی 
و کسالت می شود و گاهی انسان به سبب آن تا نماز 

فجر بلکه تا طلوع آفتاب در خواب غفلت می ماند. 
عارف رومی چه زیبا فرموده است:

اندکی صرفه بکن از خواب و خور
ارمغـان بـهر مــالقـاتـش بـبر
شـو قـلیل النـوم ممـا یهـجعـون
بـاش در اسحـار از یستـغفـرون
)دفتر اول، ابیات:3181ـ1382(

 5. زود خوابیدن در شب؛ رسم بدی که امروزه امت 
اسالمی بدان گرفتار است، دیرخوابیدن در شب است. 
ساعت ها از وقت ما مسلمانان در مجلس های بیهوده 
ماهواره ها و شب نشینی ضایع می گردد.  تماشای  و 
آن حضرت در گفتار صریحی از شب نشینی و نشستن 
در مجالس  بیهوده بعد از عشا منع فرموده است. یکی 
از علت های منع همین است که انسان زود بخوابد تا 
بتواند قبل از طلوع صبح صادق از خواب بیدار شود و 
از فضیلت نماز تهجد و رحمت ها و عنایات الهی در 

آخر شب محروم نماند. 
6. همکاری و هم فکری اعضای خانواده برای آن؛ جای 
دارد که برای نیل این فضیلت مهم اعضای خانواده 
به ویژه پدر و مادر با مشورت و هم فکری جهت بیدار 
شدن قبل از صبح صادق برنامه ریزی کنند و فضیلت 
این کار را که با این برنامه ریزی و هم فکری مصداق 

دعای پیامبر قرار می گیرند، درنظر بگیرند.
7. استعانت از خواب ظهر)قیلوله(؛ خوابیدن در ظهر که 
بعضی آن را مستحب نیز گفته اند، جهت بیدار شدن در 
وقت تهجد کمک می کند. آن حضرت فرمود: »اْسَتِعینُوا 
ْیِل؛ برای  َحِر َعَل ِصَیاِم النََّهار، َوبِاْلَقْیُلوَلِة َعَل ِقَیاِم اللَّ بَِطَعاِم السَّ
روزه گرفتن از سحری خوردن و برای شب بیداری از 
خواب ظهر کمک بگیرید.«)ابن ماجه:1693( قبل از ظهر یا 
بعد از ظهر اندکی خوابیدن برای بیداری در آخر شب 
تأثیر به سزایی دارد. به امید توفیق خدا؛ بارالها! دعای 

نیم شب و آه سحری نصیب مان بفرما، آمین.

عبدالرزاق  تحقیِق  التفسیر.  علم  فی  زادالمسیر  عبدالرحمن.  1. ابن الجوزی، 
المهدی. بیروت: دارالکتاب العربی،1431هـ.

]بی جا[:  صدرعالم.  موالنا  اردو  ترجمۀ  قوت العکوب.  ابوطالب.  المکی،   .4
داراإلشاعت، ]بی تا[.

6. مولوی، محّمدبن محمد. مثنوی معنوی نسخۀ نیکلسون. چاپ سیزدهم، 
تهران: انتشارات بهزاد،  1386هـ.ش.
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اگر بنده با پروردگار خویش، ارتباط داشته  باشد،  
همواره پیروز و کام روا خواهد بود؛ وگرنه  انسان دچار 

سرگردانی و پریشانی می گردد. 
بی گمان یکی از راه های بسیار نزدیک و ارزشمند 
با اهلل، »دعا« است،  راهی که آدمی هرگاه و  ارتباط 
هرجا بخواهد می تواند از طریق آن با پروردگارش 

ارتباط برقرار و با آن ذات بی همتا راز و نیاز کند.
است:  خواسته  ما  از  پاکش  کالم  در  خداوند 
مشکالت  و  حاجات  ]در  َلُكْم؛  َأْسَتِجْب  اْدُعونِی 
می رسم.)غافر:60(  شما  داد  به  بخوانید،  مرا  فقط[ 
همچنین متذّکر شده است: َو إَِذا َسألَك ِعَباِدْی َعنِّْی 
اِع إَِذا َدَعاِن؛ ]ای پیامبر[ و  َفإِنِّْی َقِرْیٌب ُاِجْیُب َدْعَوَة الدَّ
چون بندگانم دربارۀ من از تو بپرسند، ]بگو:[ به راستی 
را  دعاکننده  دعای  می کنم  قبول  نزدیکم؛  من  که 

هنگامی که مرا ]به دعا[ بخواند.)بقره:186(  

دعادرقرآن
دعا از موضوعات مهم و برجستة قرآنی ست که در 
این کتاب حکیم به گونه  های مختلف از آن ذکر شده 
است. خداوند در قرآن به دعا دستور داده است تا 

بندگان اهمیت آن را دریابند.
است.  شده  اشاره  دعا  آثار  برخی  به  قرآن  در 

ازجمله: 
هرکس دعا کند، از حسنه و نیکی بهره مند می گردد؛ 
خداوند  یاری  و  امداد  می  شود؛  مغفرت  گناهانش 
تأثیر  بیماری  درمان  در  دعا  می شود؛  حالش  شامل 
فراوان دارد؛ سبب نزول رحمت خداوند می گردد؛ 
خواسته های دعاکننده بر آورده می شود؛ اندوه و غم 
انسان برطرف می شود؛ بر اثر دعا آدمی از گناه مصون 
دوزخ  از  می گیرد؛   قرار  خداوند  محبوب  می ماند؛  
رهایی می یابد؛ همراهی نیکان نصیبش می گردد؛ در 
را  آن ها  و  می گذارد  نیکو  تأثیر  او  ُذّریة  و  فرزندان 
گرویدۀ دین و راه صالح می کند؛ خداوند در کارها 
او را راهنمایی می کند؛  قلب او را بر ایمان مستحکم 

می  گرداند؛ در رزق و روزی او می افزاید؛ فرزندانش 
را سبب روشنایی دیدگانش می گرداند؛ او را به مرتبة 

پیشوایی می رساند.
بنابرین انسان باید دعا را جزو برنامة اصلی زندگی 
خویش قرار دهد تا از این طریق بتواند پله های ترقّی 
دروازه های  و  بپیماید  را  عّزوجّل  خداوند  قرب  و 
رحمت خداوند را بر خود بگشاید. آنانی که با دعا 
رابطه ای ندارند و به آن متوّسل نمی شوند، با مشکالت 

فراوانی در زندگی مواجه می شوند. 
همان گونه که خداوند عّزوجّل راز و نیاز و دعای 
بندگان را می پسندد؛ بی اعتنایی به دعا را نمی پسندد، 
خداوند  رحمت  از  بی نیازی  نوعی  عمل  این  زیرا 
است و استکبار شمرده می شود. عالمه شوکانی در 
ِذیَن َیْسَتْكِبُوَن َعْن ِعَباَدتِی َسَیْدُخُلوَن  تشریح آیة إِنَّ الَّ
َجَهنََّم َداِخِریَن، نوشته است:  »دعا،  عبادت است و 
ترک دعا استکبار است،  بلکه قبیح ترین نوع استکبار 

به شمار می رود.«)شوكانی،تحفةالذاكرین: 28( 

دعاونیایشدرزندگیپیامبراسالم
دعا و نیایش در زندگی رسول اهلل صّلی اهلل علیه وسّلم 
از  دعاکردن  که  به گونه ای  داشت،  ویژه ای  جایگاه 
برجستگی های زندگی ایشان بود. آن حضرت با توّجه 
به مسئولیت خطیرش، به وسیلة دعا از سرچشمه های 
فیض و قدرت الهی در برابر تهاجم گستردۀ مشکالت 
به  دعا  با  بلکه  می کرد؛  استفاده  باطنی  و  ظاهری 
دعا  و  می کرد،  عبادت  را  خداوند  بهترین صورت 
اْلِعَباَدِة« )ترمذی:3371(  َعاُء ُمخُّ  »الدُّ نامید:   را مغز عبادت 
عبادت  برترین  و  عبادت  خود  را  دعا  جایی  در 
َعاُء ُهَو اْلِعَباَدُة«)مسنداحمد:18378(، »َأْفَضَل  ذکر کرد:  »الدُّ

اْلِعَباَدِة«)مستدرک حاكم:1805( 
با توجه به جایگاه واالی دعا در زندگی پیامبر 
مستقّلی  بخش  را  ایشان  دعاهای  می توان  اسالم، 
از دالیل نبّوت نامید، چنانکه امام سیّد ابوالحسن 
علی ندوی می نویسد: کار احیاگری و کامل سازی 

دعا و نيايش
عبداللطیف نارویي
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بلکه  نمی یابد،   پایان  این جا  به  محّمدی  نبّوت 
آن حضرت روش دعا را نیز به اّمت آموخته است. 
ایشان میراث بشری و گنجینة ادبیات جهان را از 
جواهری  ساخت؛  سرشار  دعا  گران بهای  جواهر 
که در گران بهایی و درخشش جز در صحیفه های 
آسمانی نظیری ندارد. ایشان با مالک و پروردگار 
خود با الفاظی دعا و مناجات کرد که هیچ انسانی 
و  موزون تر  و  بلیغ تر  و  مؤثّرتر  الفاظی  نمی تواند 
بخش  دعاها  این  کند.  ارائه  آن ها   از  مناسب تر 
مستقّلی از دالیل نبّوت هستند و هر یک از کلمات 
بیرون  پیامبر  زبان یک  از  که  می دهد  آنها گواهی 
و  پیغمبر  یقین  نبّوت،   نور  دعاها  این  در  آمده اند.  
نیاز »عبد کامل« مشهود است.)ندوی، سیرة محّمدی در آیینة 

دعا و نیایش: 22( 

جامعیتوگستردگیدعاهاینبوی
دعاهای رسول اکرم ـ صّلی اهلل علیه وسّلم ـ جامع و 
کوتاه هستند و خواندن و به ذهن سپردن آنها بسیار 
آسان است، اّما از لحاظ معنا چنان گسترده و فراگیرند 
است،  شده  لحاظ  آن ها  در  انسان  نیاز  هر  رفع  که 

چنان که در دعایی فرموده اند:
ِذى ُهَو ِعْصَمُة َأْمِرى َوَأْصِلْح  »اللَُّهمَّ َأْصِلْح ِل ِدینَِى الَّ
فِیَها  تِى  الَّ آِخَرتِى  ِل  َوَأْصِلْح  َمَعاِشى  فِیَها  تِى  الَّ ُدْنَیاَى  ِل 
َمَعاِدى َواْجَعل اْلََیاَة ِزَیاَدًة ِل ِف ُكلِّ َخْیٍ َواْجَعِل اْلـَمْوَت 
؛ ای اهلل! دینم را نیکو گردان که  َراَحًة ِل ِمْن ُكلِّ َشٍّ
نگهبان امور من است، و دنیایم را نیکو گردان که 
نیکو گردان  را  در آن معاش من است، و آخرتم 
لحظه  لحظه  و  است،  من  بازگشت  محل  که 
کارهای  در  ترقی  و  پیشرفت  باعث  را  زندگی ام 
خیر بگردان، و مرگم را موجب رهایی از هر بدی 

قرار ده.«)مسلم:7078(
از هر چیزی اصالح  قبل  این دعای جامع،  در 
زندگی  امور  تمامی  اصالح  سرچشمة  که  را  دین 
است خواستار شده است ضمن آن که اصالح دنیا 
بدون  است  ممکن  زیرا  است؛  نبرده  یاد  از  نیز  را 
و  آید  به وجود  خلل  نیز  دین  کار  در  دنیا  اصالح 
نیز  است  انسانی  هر  سرانجام  که  آخرت  اصالح 
از خداوند خواسته شده  است.  قرار گرفته  مدنظر 
زندگی را باعث ازدیاد خیر، و مرگ را سبب راحتی 

از هرگونه شری بگرداند.
همچنین رسول اکرم صّلی اهلل علیه وسّلم به اّمتش 
توصیه می کند تا هر حاجت و نیازی را از خداوند 
و  اخروی  و  دینی  نیازهای  دربارۀ  هم  بخواهند. 

در  همواره  و  دنیوی  و  ماّدی  نیازهای  دربارۀ  هم 
یاری  او  از  متوّجه شده و  او  به سوی  هر مشکلی 
و مدد بطلبد، چنان که در حدیثی می فرماید: »لَِیْسَأْل 
ُه َحاَجَتُه ... َوَحتَّى َیْسَأَلُه ِشْسَع َنْعِلِه إَِذا اْنَقَطَع؛  َأَحُدُكْم َربَّ
هر یکی از شما نیازهای خود را از خداوند بخواهد 
حتی اگر بند کفشش پاره شد باز هم از خداوند مدد 

بطلبد.«)ترمذی:3963( 
ُه لَ  َفإِنَّ َعاِء  الدُّ َتْعِجُزوا فِی  »لَ  می فرماید:  در جایی 
َعاِء َأَحٌد«) مستدرک حاكم:1818(؛ در دعا کردن  َیـْهِلُك َمَع الدُّ
ضعف و سستی نشان ندهید، زیرا هالکت نمی شود 
کسی دعا بکند. به همین دلیل است که خود حضرت 
در  که  چشمی  از  اکرم  صّلی اهلل علیه وسّلم  رسول 
پیشگاه خداوند گریان نباشد به خدا پنا می برد، و در 
دعایی دیگر از خداوند دیدۀ گریان مسئلت می نماید 

تا با ریختن اشک مزرعة دل را آبیاری کند. 

برخیازعواملاجابتدعا
است.  حرام  از  پرهیز  و  حالل  مال  خوردن   .1
فرموده  در حدیثی  اکرم صّلی اهلل علیه وسّلم  رسول 
است که مسافری که سفری طوالنی در پیش گرفته 
و خسته و درمانده و پراکنده مو است و گرد و غبار 
وضعی  چنین  با  است،  نشسته  چهره اش  بر  سفر 
و  می کند  دراز  آسمان  به سوی  را  دست  هایش 
خداوند را با »یا رب! یا رب!« می خواند، اّما غذاها، 
نوشیدنی ها و لباس هایی که این فرد از آن استفاده 
کرده از مال حرام بوده است؛ پس چگونه دعایش 

پذیرفته  می شود.)رواه مسلم( 
2. استقامت بر شریعت و اطاعت از دستورات اهلل نیز 
سبب می گردد تا دعای انسان در بارگاه الهی پذیرفته 
شود؛ زیرا این امر رضایت اهلل تعالی را در بردارد و 
هرگاه اهلل تعالی از بنده اش راضی شود او را با الطاف 
چنان که  می پذیرد،  را  او  دعای  و  می نوازد  خویش 
ِریَقِة َلَْسَقْینَاُهْم َماًء  ِو اْسَتَقاُموا َعَل الطَّ فرموده است: َوَألَّ
َغَدًقا)جن:16( »و اینکه اگر ]بنی آدم[ بر شیؤه ]راستین 
اسالم[ پایدار می ماندند به آنان آب ]و امکاناتی[ بسیار 

بهره می دادیم.«
از رسول اکرم صّلی اهلل علیه وسّلم، روایت شده که 
خداوند عّزوجّل فرموده است:  بندگانم اگر اطاعت 
مرا بکنند شب ها بر آنان باران نازل می کنم و در روز 
خورشید را بر آنان می تابانم و آواز رعد را به  آنان 

نمی شنوانم.)رواه احمد فی  مسنده(
3. توبه و استغفار از گناهان؛ زیرا خداوند بندۀ پشیمان 
را به بارگاهش می پذیرد به شرط آن که از ته دل توبه 
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کرده باشد. خداوند عّزوجّل در این باره می فرماید:
َمَء  اًرا. ُیْرِسِل السَّ ُه َكاَن َغفَّ ُكْم إِنَّ َفُقْلُت اْسَتْغِفُروا َربَّ
َلُكْم  َوَیَْعْل  َوَبننَِی  بَِأْمَواٍل  َوُیْمِدْدُكْم  ِمْدَراًرا.  َعَلْیُكْم 
گفتم:  »سپس  َأْنَاًرا)نوح:10ـ12(  َلُكْم  َوَیَْعْل  َجنَّاٍت 
بس  او  بی گمان  بخواهید  آمرزش  پرودگارتان  از 
آمرزنده است. تا ]باران[ آسمان را پیاپی ]و فراوان[ 
بر شما فرو ریزد، و شما را با ]بخشیدن[ اموال و 
فرزندان مدد رساند و به شما باغ ها دهد و برایتان 

رودها قرار دهد.« 
ناجایز  هوس های  و  خواهشات  از  دوری   .4
امر سبب  این  دنیا.  از  بی رغبتی  و  زهد  و  نفسانی 
می گردد که آدمی مقرب بارگاه الهی گشته در اطاعت 
است:  آمده  حدیث  در  چنان که  بکوشد؛  بیشتر  او 
ه؛ بسا  »ُربَّ َأْشَعَث َمْدُفوٍع بِالَْبَواِب َلْو َأْقَسَم َعَل اللِ لََبرَّ
غبارگرفته ای  سروصورت  و  ژولیده مو  انسان های  
وجود دارد که از در ها رانده می شوند ]و در پیش 
مردم ظاهربین عّز و قربی ندارند[، اّما اگر یکی از 
همان ها ]برای تحّقق امر به ظاهر ناممکنی[ به خدا 
سوگند یاد کند،  خداوند سوگند او را نمی شکند ]و 

سخن او را رد نمی کند[.)مسلم: 6848(
5. انسان به قبولیت دعا یقین داشته باشد و هنگام 
دعا دلش غافل نباشد. در حدیث آمده است: »اْدُعوا 
َیْسَتِجیُب  ل  اللَ  َأنَّ  َواْعَلُموا  بِاإِلَجاَبِة،  ُموِقنُوَن  َوَأْنُتْم  اللَ 
تعالی  اهلل  بارگاه  در  وقتی  لٍه؛  َغافٍِل  َقْلٍب  ِمْن  ُدَعاًء 
و  باشید،  داشته  یقین  دعا  اجابت  به  می کنید  دعا 
بدانید که خداوند دعای کسی را که با قلب غافل 
و مشغول دعا می کند، اجابت نمی کند.«)ترمذی:3479( 
بنابراین حضور قلب در دعا بسیار ضروری است؛ 
زیرا خواستن واقعی همان است که با قلب حاضر و 

بیدار باشد، نه با غفلت و دل مشغولی . 

پارهایازآدابدعا
به آداب دعا، راه توفیق و اجابت را هموار  اهتمام 
موارد  در  صّلی اهلل علیه وسّلم  اکرم  رسول  می کند. 
ابوحامد  امام  کرده اند.  اشاره  دعا  آداب  به  بسیاری 
غزالی در احیاءعلوم  الدین در پرتو احادیث نبوی برای 
دعا آدابی را برشمرده است که به ذکر آن می پردازیم:

یکم: آنکه مترّصد اوقات مبارک و زمان های استجابت 
دعا باشد، مانند روز عرفه، ماه مبارک رمضان، روز 
جمعه، ثلث اخیر شب، وقت سحر و شب جمعه. 
اّما  است،  کرده  بسنده  مقدار  همین  بر  غزالی  امام 
عالمه  ابن جزری در عدۀ الحصن الحصین اوقات بسیار 

دیگری را نیز ذکر کرده است. 

دّوم: آنکه حاالت مبارک را غنیمت داند،  مانند حالت 
سجده، رویارویی با دشمن، نزول باران و برپا شدن 
نماز. و امام نووی حالت رقت قلب را نیز از همین 

موارد شمرده است.)نووی، األذكار: 432( 
سّوم : رخ به طرف  قبله بکند و دست ها را بلند کند 
و در آخر بر چهره بمالد و چشم ها را به سوی آسمان 

بلند نکند.
چهارم: با آهستگی دعا کند.

پنجم: در پی قافیه بندی و سجع و وزن کلمات دعا 
نباشد. 

ششم: با تضّرع و خشوع و همراه با خوف و امید 
دعا کند.

هفتم: آنکه در طلب خویش جزم داشته باشد و بر 
اجابت دعا یقین کند و در دعا بر امید و اعتماد خویش 

بیفزاید.
هشتم: در دعا پافشاری و الحاح داشته باشد و سه بار 

آن را تکرار نماید و اجابت را بعید نداند.
نهم: دعا را با ذکر و یاد خدا آغاز نماید. امام نووی 
کریم  نبی  بر  درود  با  و  اهلل  ذکر  با  است:  افزوده 
صّلي اهلل علیه وسّلم آغاز نماید و به همین نحو دعا را به 

پایان برساند.
دهم: مهم ترین ادب و شرط اجابت، توبه و رّد مظالم 
و اقبال به سوی خداوند است.)نووی، األذكار: 433. غزالی، 

احیاء علوم الدین:  4/1(

الحصین  الحصن  عدة  در  ا بن الجزری  عالمه 
عالوه بر آنچه از امام غزالی ذکر شده است، می            فرماید: 
مهم ترین و مؤکّدترین ادب در دعا، پرهیز از مال 
حرام در خوراک و پوشاک است. همچنین از آداب 
دعا اخالص در دعا،  تقدیم عملی صالح بر دعا، زانو 
زدن و گشاده داشتن دست ها،  دعا با اسمای حسنای 
اهلل تعالی،  ادعیة ماثوره و اعتراف بر گناهان است، 
همچنین با عزم و رغبت و سعی و کوشش دعا کردن 

و حضور قلب داشتن.)ابن الجزری، عدة الحصن الحصین: 69( 
دیگر اینکه بر قطع صلة رحم و امری که خداوند 
از فیصلة آن فارغ گشته است دعا نکند،  از دعای بد 
بپرهیزد، دایرۀ دعا را تنگ و محدود نکند، بلکه تا 
حّد امکان همگان را در دعا شریک گرداند. هیچ گاه 
نگوید: دعا کردم اّما دعای من اجابت نشد؛ زیرا دعای 
بنده مؤمن در هر صورت پذیرفته می شود،  یا در همین 
دنیا به او می رسد، یا سبب دفع مصیبتی از او می شود 
و یا برای آخرتش ذخیره می گردد. و نکتة مهم دیگر 
اینکه همواره به خداوند گمان نیک داشته باشد، زیرا 

خداوند مطابق گمان بنده با او رفتار می کند.
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خداوند حکیم برای پرورش جسم و روح انسان 
ابزارهای مختلف و متعددی به این مخلوق خاص 
گوناگون  عبادت های  است.  فرموده  عطا  خودش 
هر  هستند.  انسان  روان  و  روح  پرورش  برای 
عبادت خاصیت و ویژگی خاص خودش را دارد؛ 
»اعتکاف« یکی از این عبادات است که آثار مثبت 
بر هیچ  انسان  برون  و  قالب، درون  و  قلب  بر  آن 

خردمندی پوشیده نیست. 
هدف از اعتکاف پاک کردن دل از تعّلقات دنیوی 
و تفکرات ماّدی و مشغول شدن به ذکر و عبادت 
می  گوید:  رحمه اهلل  ابن قیّم  عالمه  است.  پروردگار 
هدف از اعتکاف و روح آن، دل را به ذات پروردگار 
وابسته  کردن است؛ بدین صورت که از همه منقطع و 
با او مجتمع شود، از غیر او ببُرد و چنان به او مشغول 
شود که به جای همة خیاالت و تفّکرات، ذکر پاک و 
محبّت او در دلش جای گیرد. امام شاه ولی اهلل رحمه اهلل 
در کتاب حجة الله البالغه می فرماید: »اعتکاف در مسجد 
سبب آسودگی خاطر، صفای قلب، فارغ شدن برای 
طاعت و بندگی، مشابه شدن با فرشتگان و دریافتن 
"شب قدر" است. رسول خدا صلی اهلل علیه وسلم دهة 
آخر رمضان را برای اعتکاف انتخاب نمود و برای 

محسنین و مخلصین امت خویش سنت قرار داد.«

سیریدرفضایلاعتكاف
فضایل اعتکاف در منابع حدیثی نقل شده اند. بیشتر 
احادیث نیز مربوط به اعتکاف در ماه مبارک رمضان 
از  برخوردارند.  باالیی  اعتبار  درجة  از  که  هستند 
روایت  رضی اهلل عنهما  عباس  عبداهلل بن  حضرت 
دربارۀ  صلی اهلل علیه وسلم  خدا  رسول  که  است 
َرى َلُه  ُنوَب، َوُیْ اعتکاف کنندگان فرمودند: »ُهَو َیْعِكُف الذُّ
َها«؛ معتکف از گناهان،  َسَناِت ُكلِّ َسَناِت َكَعاِمِل اْلَ ِمَن اْلَ
اعتکاف و دوری می کند و ثواب همة  اعمال حسنه ای 
او  به  دهد،  انجام  نمی تواند  اعتکاف  به خاطر  او  که 

می رسد. ) ابن ماجه:1781(
پیامبر اسالم به اعتکاف رمضان ترغیب می دادند و 

اعتکاف؛ فضايل و مسائل*
عبدالحکیم شه بخش
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خودشان هرسال به اعتکاف اهتمام می کردند. حضرت 
َم  »َكاَن النَّبِیُّ َصلَّ اللُ َعَلْیهِ َوَسلَّ ابوهریره روایت می کند: 
ِذی ُقبَِض  ـا َكاَن اْلَعاُم الَّ اٍم َفَلمَّ َة أَیَّ َیْعَتِكُف فِی ُكلِّ َرَمَضاٍن َعرْشَ
یَن َیْوًما«؛ رسول اکرم صّلی اهلل علیه وسّلم  فِیِه اْعَتَكَف ِعرْشِ
هر رمضان ده روز به اعتکاف می نشستند و در سالی که 
وفات یافتند، بیست روز اعتکاف نمودند. )بخاری:2044( 
است:  روایت  رضی اهلل عنها  عایشه  حضرت  از 
حتی  رمضان،  من  الواخر  العرش  یعتكف  كان  النبی  »أّن 
پیامبر  بعده«؛  من  أزواجُه  اعتكف  ثّم  تعالی  الل  توفاه 
به  را  رمضان  آخر  دهة  همیشه  صّلی اهلل علیه وسّلم 
اعتکاف می نشستند تا اینکه خداوند او را نزد خود 
فراخواند و روحش را قبض کرد، پس از او همسرانش 

معتکف شدند. )متفق علیه(

اقساماعتكاف
اعتکاف بر سه نوع واجب، سنت و مستحب تقسیم 

می شود. 
اعتکاف واجب اعتکافی است که فرد نذر کند که 
به اعتکاف می نشیند، برابر است نذر او مشروط به 
برآورده شدن حاجتش باشد یا نه. اعتکاف مسنون که 
حکم آن، سنت مؤکده است، به اعتکاف دهة اخیر ماه 
رمضان گفته می شود. به خاطر احادیث فوق الذکر، فقها 
فرموده اند که اعتکاف دهة اخیر رمضان »سنّت مؤّکده 
علی الکفایه« است؛ یعنی اگر در یک محله کسی در 
مسجد به اعتکاف ننشیند، همة اهل آن محله به خاطر 
ترک سنّت اعتکاف گناهکار می شوند و اگر یک نفر 
در مسجد اعتکاف کند، از طرف بقیه نیز ادا می شود. 

سومین نوع اعتکاف، که اعتکاف نفلی و مستحب 
است به هر اعتکافی غیر از اعتکاف دهة آخر رمضان 
اعتکاف  نوع  این  گفته می شود.  اعتکاف واجب،  و 
محدودیت زمانی ندارد؛ مثاًل فرد می تواند تا زمانی که 
در مسجد است  نیت اعتکاف کند و نیت در دل کافی 
است. اعتکاف نفلی و مستحب در مسجدی که نماز 

جماعت در آن برگزار نمی شود، نیز درست است.

مروریبراحكاماعتكاف
اعتکاف یک رکن و هفت شرط دارد؛ رکن آن اقامت 
در مسجد به شیوه ای خاص است. عالوه برآن نیّت 
اعتکاف، مسلمان بودن، عاقل بودن، اقامت در مسجِد 
جماعت، روزه گرفتن در اعتکاف واجب و سنّت، 
و  از حیض  زن  بودن  پاک  و  از جنابت  بودن  پاک 
نفاس شرایط صحت و درستی اعتکاف هستند. شرط 
»عاقل بودن« به »بالغ« بودن معتکف هم اشاره دارد؛ 

به رشد و هوشیاری رسیده  نابالغ که  اعتکاف  البته 
باشد، درست است. با توجه به اینکه ورود به مسجد 
در حالت جنابت و ناپاکی جایز نیست، فقها پاکی 
قرار  شرط  اعتکاف  شدن  جایز  برای  را  جنابت  از 
داده اند. اگر کسی در حالت جنابت به اعتکاف بنشیند، 
اعتکافش درست می شود، اما به دلیل ورود به مسجد 
در حالت ناپاکی شدیداً گناهکار محسوب می شود. 
در حالت حیض و نفاس نه روزه صحیح است و 
نه اعتکاف. اگر زنی در حالت اعتکاف دچار عادت 

ماهانه یا نفاس شد، باید از اعتکاف بیرون بیاید.
و  مستحبات  احکام،  اعتکاف  برای  مجموع  در 
شده  ذکر  فقهی  کتاب های  در  متعددی  مکروهات 
است؛ اما مهم تریِن آنهاـ  با هدف آسانیـ  در فهرست 
ذیل می آید. خوانندگان عزیز برای جزئیات احکام به 

منابع مربوط مراجعه کنند.
1. شخصی که ارادۀ اعتکاف مسنون را دارد باید 
روز بیستم رمضان، قبل از غروب آفتاب، با نیت کسب 
خوشنودی اهلل متعال و ده روز اعتکاف وارد مسجد 

شود.
2. هرگاه هالل ماه شوال رؤیت شد، اعتکاف به 

پایان می رسد. 
3. اعتکاف ده روز آخر ماه مبارک رمضان، سنت 
مؤکده است. اگر کسی کمتر از ده روز بنشیند، ثواب 
به او می رسد، اما ثواب اعتکاف مسنون به او نمی رسد.
است،  محض  عبادت  اعتکاف،  ازآنجایی که   .4

اجرت گرفتن بر آن )مثاًل از اهل محله( جایز نیست.
5. حتی االمکان در مسجد جامع اعتکاف کند. البته 
اگر کسی برای اعتکاف در مسجد محله نبود، همان 
دراین صورت،  است.  اعتکاف  به  مستحق تر  مسجد 
معتکف هم ثواب اعتکاف را به دست می آورد و هم 
پاداش رهانیدن اهل محله از گناه و وبال ترک سنت 

نصیبش می شود.
6. محل اعتکاف زنان،  خانه است و باید گوشه ای از 
خانه را برای اعتکاف اختصاص بدهند. زن می تواند 
را   اعتکافش  محل  اما  دهد،  تغییر  را  نمازش  محل 

نمی تواند تغییر بدهد.
تنزیهی است و  7. اعتکاف زنان در مسجد مکروه 

برخی آن را ناجایز گفته اند.
8. معتکف تالش کند حتی االمکان بیشتر اوقات خود 
را در عبادت بگذراند. در کنار این اگر کتاب های معتبر 

دینی را مطالعه کند، نیز مفید خواهد بود. 
مانند  نافله  نمازهای  و  مسنون  اوراد  و  اذکار  به   .9
صالةالتسبیح، اوابین، تهجد، تیةالوضو و تیةالسجد 
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اهتمام بورزد. مخصوصاً بعد از فجر تا طلوع آفتاب و 
بعد از عصر تا مغرب به ذکر و تالوت مشغول باشد.

10. شب های قدر را به عبادت مشغول باشد.
11. در اعتکاف، نصب چادر و خیمه در مسجد، هر 
دو از رسول اکرم صلی اهلل علیه وسلم ثابت است. اگر 
چادر هنگام برپایی جماعت، مزاحمت ایجاد می کند، 

آن را جمع کنند. 
12. از آزار رساندن به دیگران با گفتار و کردار و رفتار 

شدیداً باید پرهیز کرد.
13. خوردن، آشامیدن و استراحت معتکف باید در 

محدودۀ مسجد صورت بگیرد.
14. در صورت نیاز مبرم، معتکف می تواند برای رفع 

نیازهای خود و خانواده چیزی بخرد یا بفروشد. 
15. نگه داشتن وسایل ضروری در حد رفع نیازها برای 

معتکف جایز است.
16. اگر معتکف تاجر و بازرگان است، می تواند به 
کارمندان و زیردستان خود راهنمایی های الزم را بدهد 
و به اندازۀ ضرورت جایز است که در مورد خرید یا 

فروش چیزی سخن بگوید.
انداختن  به مسجد و راه  17. آوردن کاالی تجاری 

دکان در آن جایز نیست.
18. برای معتکف عوض کردن لباس، عطر زدن و 

استفاده از روغن مو و شانه زدن جایز است.
19. در حین شست وشو و استفاده از وسایل شخصی 

نباید صحن یا دیوار مسجد کثیف شود. 
روی  از  یا  استراحت،  به منظور  ماندن  ساکت   .20
طبیعت و سرشت و یا به خاطر گریز از گفت وگوی 
غیرضروری جایز است. اما به طور کامل ساکت ماندن 
و آن را عبادت دانستن برای معتکف مکروه تحریمی 

است.
است.  مباح  نباشد،  گناه  آن  در  که  21. حرف هایی 
سخن دنیایی به اندازۀ نیاز، مجاز است، اما نباید آن را 

مشغلة خود قرار دهد.
22. گرفتن ناخن، اصالح سبیل و خط گرفتن برای 
معتکف جایز است، اما نباید چیزی از اینها در مسجد 
بیفتد. البته این نیازها برای افرادی پیش می آید که مدتی 
طوالنی به اعتکاف می نشینند؛ در اعتکاف ده روزه به 

این موارد کمتر نیاز پیدا می شود.
23. تعلیم قرآن و تدریس در مسجد برای معتکف 

جایز است.
حرف های  ریاکاری،  سخن چینی،  غیبت،   .24
غرورآفرین زدن و جنگ ودعوا درهرحال ممنوع و 

زشت است، اما در اعتکاف زشتی آن بیشتر می شود.

پیش خود  زدن  برای گپ  را  نیاز کسی  بدون   .25
فراخواندن و مجلس گرم کردن، مکروه است.

26. از آوردن روزنامه و مجالت غیردینی به مسجد و 
بی جهت در فضای مجازی گشتن و چت کردن شدیداً 

اجتناب شود.
27. سیگار و قلیان کشیدن در مسجد برای معتکف 
این  از  اعتکاف حتی االمکان  ممنوع است. در حین 
که  بود  نیاز چنان شدید  اگر  اما  پرهیز شود.  موارد 
تحملش سخت بود، معتکف در راه توالت و بیرون از 
مسجد این نیاز را رفع کند. اما چیزی بخورد که بوی 

بد دهان از بین برود.
28. طبق دیدگاه امام اعظم ابوحنیفه رحمه اهلل خارج 
شدن از مسجد بدون نیاز شرعی و طبعی چه عمداً 
شده  که  هم  یک لحظه  برای  حتی  سهواً  چه  باشد 

اعتکاف مسنون را فاسد می کند.
29. منظور از نیاز شرعی، نماز جمعه، وضوی فرض 
نیاز  طبعی،  نیاز  از  منظور  و  است  جنابت  و غسل 
وضو صحیح  بدون  که  عملی  هر  است.  توالت  به 
نمی شود، معتکف می تواند برای انجام آن وضو بگیرد 

و از حدود مسجد خارج شود.
30. معتکف برای ادای نماز جمعه طوری برود که 
تیة السجد و سنت را آنجا بخواند و به خطبه و نماز 
فرض برسد. همچنین بعد از ادای فرض، فقط برای 

خواندن سنت می  تواند توقف کند.
31. اگر معتکف برای اقامة نماز جمعه به مسجد جامع 
رفت و بیشتر از یک شبانه روز یا کمتر از آن در آن 
مسجد ماند، یا همان مسجد را برای ادامة اعتکاف 
برگزید، این امر اعتکاف را فاسد نمی کند، اما مکروه 

است.
32. اگر معتکف، به هر دلیلی، به جماعت نرسید، 
نمی تواند برای اقامة نماز با جماعت به مسجدی دیگر 

برود. 
33. معتکفی که در روستاست و یا در منطقه ای که نماز 
جمعه شرعاً بر مردم آن منطقه واجب نیست، نمی تواند 

برای نماز جمعه مسجد را ترک کند.
34. بیرون رفتن از مسجد برای تکفین و تدفین و 
خواندن نماز جنازه اعتکاف را می شکند. مگر اینکه 
کسی غیر از معتکف نباشد که این کارها را انجام دهد؛ 
البته در این صورت اعتکاف فاسد می شود و بعداً باید 

قضایی بیاورد. 
یا  شرعی،  نیازهای  رفع  برای  معتکف  اگر   .35
بازگشت  حین  در  رفت،  بیرون  مسجد  از  طبعی 
جایز است که بدون توقف و تغییر مسیر از بیماری 
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عیادت کند و یا در نماز جنازه ای که آماده است 
برای  نمی تواند  مستقل  به طور  اما  کند،  شرکت 

انجام این کارها از مسجد خارج شود.
36. با توجه به اینکه روزه بودن برای اعتکاف شرط 

است، اعتکاف در روز عید معصیت است.
37. نزدیک ترین وضوخانه و دستشویی به مسجد را 
برای قضای حاجت انتخاب کند. در مسیر رفتن به 
توالت یا مسجد جامع نباید جایی توقف کند. فقط به 
نیازش بپردازد و زود برگردد. اگر نیاز شد که با کسی 

صحبت کند، در حال راه رفتن صحبت کند. 
38. انزال منی در صورت چشم چرانی و یا خیاالت و 
تصورات نادرست، اعتکاف را فاسد نمی کند، اما این 

کارها حرام هستند و باید از آنها پرهیز کرد.
39. احتالم اعتکاف را فاسد نمی کند. بیرون رفتن 
جایز  جمعه  غسل  مثل  غیرواجب  غسل  برای 
نیست، اما شخص می تواند روز جمعه وقتی برای 
بازگشت  حین  در  می رود،  بیرون  موجه  عذری 

غسل مسنون هم بکند.
40. با بیرون کردن سر یا دست از مسجد، اعتکاف 

فاسد نمی شود. 
تمیز  مانند  کارهایی  برای  ندارد  اجازه  41. معتکف 
کردن بینی، انداختن آب دهان، شستن دست قبل و 
مانند  اشیای غیرضروری  از صرف غذا، خرید  بعد 
اعتبار تلفن همراه و... از مسجد بیرون برود. وضوخانه 
نیاز  بیرون از مسجد محسوب می شود، آنجا بدون 
نرود. دست ها را در ظرفی داخل مسجد بشوید و 
از دستمال کاغذی و غیره  برای آب دهان  همچنین 

استفاده کند. 
42. اگر محل اذان گفتن مناره، حجره یا اتاقکی خارج 
از مسجد است، اما درب ورودی آن داخل مسجد 
قرار دارد، معتکف مؤذن و غیر مؤذن برای اذان گفتن 

و دیگر امور می توانند به آنجا بروند.
43. اگر محل مخصوص اذان گفتن بیرون از مسجد 
است، معتکف مؤذن و غیر مؤذن فقط برای اذان دادن 

می توانند به آنجا بروند، سپس فوراً برگردند.
بام مسجد در حکم مسجد است و رفتن   .44
به آنجا وقتی جایز است که راه پله های آن داخل 

مسجد باشند.
نامیده  مسجد  عرف،  در  مسجد  محوطة  کل   .45
می شود، اما برای معتکف مسجد به همان مکانی 
گفته می شود که برای نمازخواندن و سجده تعیین 
شده است. به تعبیری دیگر، همان جایی که نمی توان 
وضو گرفت، در حالت جنابت قدم گذاشت و یا 

بنابراین، معتکف نمی تواند در  با کفش وارد شد. 
مکان های وابسته به مسجد مثل وضوخانه، حمام، 
اتاق امام و مؤذن، کالس درس که بیرون از مسجد 
نماز  اقامة  از  غیر  هدفی  به  که  راهرویی  و  است 
ساخته شده، برود. زیرزمینی که برای نمازخواندن 

ساخته شده، جزء مسجد محسوب می شود.
برای  رفت وآمد  دارد،  طبقه  اگر مسجدی چند   .46
معتکفین در صورتی جایز است که راه پله های آن 

داخل مسجد باشند. 
انواع  رفع  برای  برگشتن  و  رفتن  حین  در   .47
با شتاب و  نیست معتکف  نیازهای مشروع، الزم 
تا  است  بهتر  رفتن  راه  آهسته  برود.  راه  سرعت 
بتواند بدون توقف به سؤاالت احتمالی رهگذران 

پاسخ بدهد.
48. معتکف برای تناول غذا یا آوردن آن نمی تواند 
از مسجد خارج شود. کسی از خانه غذا بیاورد و 
یا با رستورانی هماهنگی کند که سر وقت برایش 

غذا بیاورند. 
بیاورد،  غذا  معتکف  برای  که  نبود  کسی  اگر   .49
بیرون مسجد  از  آوردن غذا  برای  خودش می تواند 
اقدام کند، اما بدون نیاز توقف نکند. قبل از غروب 
آفتاب هم نرود، چون حاجت بعدازآن پیش می آید. 

این نیاز در ذیل »حاجت ضروری« می آید.
50. اگر مسجد با خطر انهدام مواجه بود، یا حاکم 
ظالم بخواهد معتکف را بازداشت کند، یا نیاز به 
حق  غیراین صورت  در  و  باشد  معتکف  گواهی 
غرق  حال  در  کودکی  یا  می شود،  ضایع  مدعی 
شدن باشد یا خطر افتادن او در آب یا آتش باشد، 
یا جان و مال و عزت کسی از اعضای خانواده اش 
حضور  به  نیاز  و  باشد  مواجه  جدی  خطری  با 
از  کسی  یا  باشد،  مسجد  از  خارج  در  معتکف 
عزیزانش شدیداً بیمار باشد و نیاز به تیمارداری او 
پیش بیاید، یا جنازه ای هست و کسی برای امامت 
پیدا نمی شود، یا حکم جهاد عمومی و فرض عین 
صادر شده و یا به هر دلیلی کسی او را به زور از 
مسجد بیرون بیاورد، همة این موارد جزو نیازهای 
شکستن  موارد  این  بیشتر  در  هستند.  ضروری 
متوجه  هم  گناهی  و  می شود  واجب  اعتکاف 

معتکف نخواهد شد.
مزد  می آورد،  معتکف غذا  برای  که  فردی  اگر   .51
زیاد بخواهد و یا بی جهت منّت بگذارد، خود معتکف 
می تواند بیرون برود. اگر شدیداً تشنه بود و در مسجد 
نه آب بود و نه کسی که آب بیاورد، معتکف می تواند 
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آب  نوشیدن  برای  شخصاً 
بیرون برود.

روزه،  عمدی  شکستن   .52
می کند.  فاسد  را  اعتکاف 
چیزی  خوردن  فراموشی  به 
نه  و  می شکند  را  روزه  نه 

اعتکاف را. 
53. اگر معتکف مریض شد، از 
پزشک بخواهد در مسجد او را 
معاینه کند. اگر نیاز به دارو شد، 
از کسی دیگر بخواهد دارو را 
برای او تهیه کند، اگر کسی نبود 

خودش می تواند برود.
54. در صورت شکسته شدن 
اعتکاف مسنون، فقط قضای 
که  است  الزم  روزی  همان 
است.  شده  فاسد  اعتکاف 
اگر هنوز رمضان تمام نشده، 
می تواند در همان مدت، یک 
روز به نیت قضا به اعتکاف 
رمضان  از  بعد  یا  بنشیند. 
به  و  کند  انتخاب  را  روزی 

اعتکاف بنشیند.
55. اگر فرد در حین اعتکاف 
مسنون، بنابر عذری نیت کرد 
که فردا به اعتکاف نمی نشینم 
و بعد از غروب بیرون رفت، 
قضایی بر او الزم نمی آید. البته 
اعتکاف »مسنون« او به اعتکاف 

نفلی تبدیل می شود.
و  جن زدگی  بیهوشی،   .56
یک  از  بیش  که  دیوانگی 
شبانه روز طول بکشد، اعتکاف 
کمتر  اگر  می کند.  فاسد  را 

باشد، اعتکاف نمی شکند.
هر  در  نفلی  اعتکاف   .57
با  و  است  جایز  مسجدی 
شکستن آن، قضا الزم نمی آید 

بلکه به پایان می رسد.

كتاب »مسائل  از  مقاله  این  *بیشتر مطالب 

اعتکاف«، تألیف مفتی عبدالرئوف َسکروی و 

ترجمۀ مولوی محمدعمر عیدی نقل شده اند.

• زکات ماشین های سواری، منازل و 
مغازه های مسکونی و کرایه ای

در منازل مسکونی و ماشین های سواری 
داده  كرایه   كه  مغازه هایی  و  منازل  نیز  و 
در  البته  نیست؛  الزم  زكات  می شود، 
درآمد منازل و مغازه هایی كه كرایه  داده 
بقیه  با  یا  تنها  درصورتی كه  می شوند، 
سرمایه به اندازۀ نصاب شرعی برسند و 
بگذرد، زكات واجب  آنها  بر  یک سال 
است. البته اگر اموال مذكور را به نیت 
تجارت و خریدوفروش خریده است، در 

این صورت در آنها زكات واجب است. 
• نیت زکات

كه  نیست  الزم  زكات  صحت  برای 
به فرد مستحق بگوید كه مال مذكور 
هنگام  زكات  نیت  بلکه  است،  زكات 
دادن به شخص مستحق كافی است.
)البته اگر كسی به مدارس دینی زكات 
می دهد، بگوید كه مال مذكور زكات 
در  را  آن  مدارس  مسئولین  تا  است 

مصرف زكات خرج نمایند.(
• زکات بدهی ها و طلب ها

و  می شود  كسر  سرمایه  از  بدهی ها   
زكات  آنها  در  و  نبوده  سرمایه  جزو 
جزو  طلبکاری ها  و  نیست  واجب 
فرد  ولی  می شوند؛  محسوب  سرمایه 
زكات  كه  دارد  اختیار  دهنده  زكات 
آنها را حاال ادا نماید و بهتر هم همین 
وصول  را  وام ها  كه  زمانی  یا  است 
نمود؛ زكات تمام سال های گذشته را 
یکجا بپردازد. البته طلبکاری هایی كه 
امیدی برای دریافت آنها نیست، جزو 
سرمایه قرار نمی گیرند و زكات بر آنها 

واجب نیست.
• زکات مهریه 

بر گردن شوهر است  بر مهریۀ زن كه 
زكات  نکرده،  پرداخت  را  آن  شوهر  و 

واجب نیست. 

عهدۀ  بر  زن  طالهای  زكات  پرداخت 
خود اوست، مگر اینکه شوهر از طرف 

او زكات آنها را بپردازد.
• زکات مبلغ سپردۀ حج و عمره 

فقه اسالمی علمای  طبق نظر مجمع 
اهل سنت در پانزدهمین نشست آن كه 
مبلغ  برگزار شد،  زاهدان  دارالعلوم  در 
باید  و  دارد  زكات  عمره  و  سپردۀ حج 

پرداخت گردد.
• زکات اموال بچه های نابالغ 

 بر اموال بچه های نابالغ براساس مذهب 
احناف زكات الزم نیست.

• زکات دادن به امام مسجد
مستحق  مسجدی  امام  درصورتی كه 
وی  به  زكات  دادن  باشد،  زكات  گرفتن 
جایز است ؛ البته پرداخت زكات به عنوان 

حقوق امام یا مؤذن جایز نیست. 
• مسائل متفرقه

پرداخت زكات به خویشاوندان مستحق 
به  است،  جایز  آنها  به  زكات  دادن  كه 

دلیل صلۀ رحمی افضل و بهتر است.
دیگر  شهر  به  شهری  از  زكات  انتقال 
ناپسند است، مگر اینکه در انتقال آنها 

مصلحت و نفعی برای فقرا باشد.
در پرداخت زكات ارزش و قیمت روز 
پرداخت زكات اعتبار دارد. به عنوان مثال 
برای تجارت  ده  سال پیش  زمینی كه 
روز  اما  است  خریده  یک میلیون 
میلیون  ده  آن  قیمت  زكات  پرداخت 

گشته باید زكات ده میلیون را بپردازد. 
كاالهایی كه تاجر خریده و در ملکیت 
قبض  را  آنها  تاحال  اما  درآمده اند،  او 
نکرده، زكات قیمت متداول آنها كه در 
بازار است، بر او واجب می گردد و اگر 
كاالهای مذكور در ملکیت وی درنیامده 
كرده،  پرداخت  را  آنها  پول  ولی  بود، 
پرداختی  پول های  زكات  دراین صورت 

الزم است، نه قیمت كاالها.

داراإلفتاء دارالعلوم زاهدان
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روزها و شب های ماه مبارک رمضان از ارزش و 
جایگاه بسیار باالیی برخوردار هستند. رمضان فرصتی 
این ماه  برای پاالیش روح و روان است. مؤمن در 
برای طول سال  از آن  تقویت می کند و  ایمانش را 
استفاده می نماید. رمضان را در چه وضعیتی گذرانیم، 

کل سال مان به همان  وضعیت می گذرد.
شبکه های  و  مجازی  فضای  از  استفاده  امروزه 
بچه های  از  است؛  کرده  پیدا  عمومیت  اجتماعی 
خردسال گرفته تا افراد مسن همه به نحوی با فضای 
مجازی و شبکه های اجتماعی سروکار دارند. گرچه 
می توان از امکانات فضای مجازی درست استفاده 
فضای  از  افراط گونه  و  نادرست  استفادۀ  اما  کرد، 
فرهنگی  و  دینی  اجتماعی،  زیان بار  آثار  مجازی 

متعددی برجای می گذارد.
ازطرفی دیگر »عمر« و »زمان« بزرگ ترین سرمایة 
قابل  قیمتی  به هیچ  که  سرمایه هایی  هستند.  انسان 
به  توجه  با  اجتماعی  شبکه های  نیستند.  بازیافت 
جذابیت و تنوعی که دارند، بزرگ ترین تهدید و عامل 
تضییع »وقت« به شمار می روند. اگر ما وقت و زمان 
استفاده از شبکه های اجتماعی را مدیریت نکنیم و هر 
وقت که دل مان خواست در آن ها پرسه بزنیم، بدون 
تردید روزانه چندین ساعت از عمرمان را بیهوده از 

دست می دهیم.
رمضان همان طورکه فرصتی برای پاالیش روح 
برای  فرصتی  است،  روحی  بیماری های  عالج  و 
است.  بد  فعالیت های  و  رفتارها  عادت ها،  ترک 
می توانیم  بخواهیم  اگر  که  است  فرصتی  رمضان 
بسیاری از بی نظمی ها و بی برنامگی های زندگی مان 

را سامان دهیم.
استفادۀ افراط گونه از فضای مجازی و شبکه های 
امروزه  که  است  بدی  از عادت های  یکی  اجتماعی 
بسیاری از مردم در دام آن گرفتار شده اند و با این کار 
بهترین لحظات عمرشان را از دست می دهند. مسلم 
است که چنین افرادی از نعمت عمر و جوانی بهرۀ 

خوبی نمی برند.
مخصوصاً ثانیه ها و لحظات ماه مبارک رمضان بسیار 
با ارزش تر از آنند که ما آنها را با سرک کشیدن های 
بی جا در تلگرام، واتس آپ و همنوعان شان از دست 

بدهیم. بنابراین در ادامه راهکارهایی برای فاصله گرفتن 
از فضای مجازی و شبکه های اجتماعی ارائه می شود 
که نه تنها در ماه مبارک رمضان، بلکه در طول سال 

می توانند راه گشا واقع شوند.
1. هّمت و ارادۀ محکم؛ ترک عادت ها کار بسیار 
سخت و طاقت فرسایی است، برای ترک هر عادت و 
رفتاری عزم و ارادۀ قاطع مهم است. اگر ما در طول 
سال ساعت ها را پای اینترنت و شبکه های اجتماعی 
سپری کرده ایم، ترک این عادت چندان ساده نیست، 
بلکه نیاز به همت و عزم قوی دارد. باید با عزم و 
ارادۀ قوی و استعانت از پروردگار تمام قد در مقابل 

وسوسه ها بایستیم و با آنها مبارزه کنیم.
عمر  عمر؛  ارزش  به  بردن  پی  و  اندیشیدن   .2
بزرگ ترین سرمایة محدودی است که خداوند آن را 
در اختیار ما قرار داده است. به یاد داشته باشیم که 
عمر ما از همین ثانیه ها و دقیقه ها تشکیل شده است، 
اگر آنها را از دست دادیم، ساعت ها و روزها را هم از 
دست می دهیم، لذا برای استفادۀ بهینه از زمان خصوصًا 
در روزها و شب های رمضان تالش کنیم. برای هر 
ثانیه عمرمان جهت استفاده در کارها و برنامه های مفید 

برنامه ریزی داشته باشیم.
3. ترک کامل فضای مجازی یا حضور حداقلی؛ 
در  که  باشیم  موفقی  افراد  آن  جزو  بتوانیم  ما  اگر 
این ماه مبارک از فضای مجازی به طورکلی فاصله 
قطعًا  دراین صورت  سعادت.  زهی  می گیرند؛ 
می توانیم از برکات رمضان بهره های بیشتری ببریم. 
بسیاری از بزرگان در رمضان حتی از فعالیت های 
تمام  و  می کشیدند  پژوهشی خود دست  و  علمی 
اوقات شان را به عبادت و تالوت قرآن اختصاص 
می دادند. اگر به هر دلیلی نمی توانیم به طورکلی از 
فضای مجازی قطع ارتباط بکنیم، باید تالش کنیم 
حضورمان را در فضای مجازی به حداقل برسانیم.

ماه  آغاز  از  پیش  پیام رسان ها؛  کردن  محدود   .4
مبارک رمضان برنامه ها و پیام رسان هایی را که روی 
تلفن همراه ما نصب شده اند، بررسی کنیم؛ آیا واقعاً به 
همه آن ها نیاز داریم؟ از تلگرام، واتس آپ، اینستاگرام 
و غیره هرکدام را که احساس می کنیم نیاز چندانی به 

آن نداریم، حذف کنیم.

رمضان و مديريت فضای مجازی
شاكر رئیسی
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به عنوان  سالم تر؛  برنامه های  از  استفاده   .5
مبارک  ماه  این  در  خصوصًا  متعّهد  مسلمان  یک 
نافرمانی  و  گناه  بستر  که  اپلیکیشنی  و  برنامه  هر 
پروردگار را برای ما فراهم می کند، از دستگاه مان 
از  که  برنامه هایی  از  آن  به جای  و  کنیم  حذف 
فضای سالم تری برخوردارند استفاده کنیم؛ مثال از 
تلگرام و اینستاگرام، تلگرام را ترجیح دهیم، زیرا 
اینستاگرام با توجه به امکان اشتراک گذاری تصاویر 
بودن صفحة جست وجوی  دست  دم  و  ویدئو  و 
در  پروردگار  نافرمانی  و  گناه  زمینة  آن،  عمومی 
و  واتس آپ  میان  از  باز  است؛  فراهم  بیشتر  آن 
تلگرام، بهتر است واتس آپ را ترجیح دهیم، زیرا 
عضویت در کانال های تلگرامی با یک نام کاربری 
مجازی نیز صورت می گیرد، اما برای عضویت در 
گروه های واتس آپی الزم است که با شماره تلفن 
مشخصی عضو شویم و این می تواند از عضویت 

در گروه های غیراخالقی بازدارنده باشد.
6. حذف برنامه های سرگرمی و بازی ها؛ اگر پیش 
تلفن  روی  را  سرگرمی   و  بازی  برنامه های  این،  از 
همراه مان نصب کرده ایم، برای استفادۀ بهینه از فرصت 
ماه مبارک رمضان بهتر است آنها را حذف کنیم، زیرا 
فعال بودن  آنها روی دستگاه همراه می تواند انگیزه ای 
برای بازی و مشغول شدن با برنامه های سرگرمی بشود، 
لذا بهتر است تمام اپلیکیشن های بازی و سرگرمی را 

از دستگاه مان حذف کنیم.
کانال های  کانال ها؛  و  گروه ها  کردن  محدود   .7
تلگرامی و گروه های واتس آپی و تلگرامی را به حداقل 
برسانیم. از تمام گروه ها و کانال های سرگرمی، جوک 
و طنز خارج شویم، همچنین کانال های خبری را نیز به 
حداقل برسانیم. از گروه هایی که هر از گاهی بحث ها 
و جنجال های بی موردی در آنها صورت می گیرد، با 
عرض پوزش از حاضران خارج شویم. اگر احساس 
می کنیم گروهی واقعاً بعدها می تواند برای ما مفید 
کنیم  یادداشت  را  مدیرش  شمارۀ  می توانیم  باشد، 
بگیریم  از وی مرخصی  رمضان  روز  و مدت سی 
به آن گروه  اگر خواستیم مجدداً  از رمضان  بعد  و 
ملحق شویم. همچنین لینک کانال های مفیدی را که 
می توانیم در رمضان ترک شان کنیم، ذخیره کنیم و 

فعال از آنها خارج شویم.
8. پاک سازی حافظة دستگاه همراه؛ سری به گالری 
گوشی مان بزنیم، تصاویر و کلیپ ها را بررسی کنیم، 
هر فایلی که به آن نیاز نداریم و یا ممکن است باعث 

تلف شدن وقت ما بشود، آن را حذف کنیم.
9. زمان بندی و پایبندی بر آن؛ اگر در مدت ماه 
مبارک رمضان ناچار به استفاده از اینترنت و فضای 

مجازی هستیم، زمان آن را مشخص کنیم و فقط در 
َسَرک  از  کنیم.  استفاده  آن  از  همان وقت مشخص 
کشیدن های ناوقت به شبکه های اجتماعی پرهیز کنیم، 
الزم نیست که ما همیشه در دسترس همگان باشیم 
پاسخگوی درخواست ها و سؤاالت  و در هرلحظه 
باشد،  داشته  مهمی  سؤال  که  کسی  باشیم،  دیگران 

تماس می گیرد، لذا نگران نباشیم!
10. استفاده از اوقات مرده؛ اوقات مرده ای مانند 
وقت نوشیدن چای یا زمانی که در یک صف منتظر 
هستیم و نمی توانیم در آن ها کار مفید دیگری را انجام 
دهیم، به استفاده از فضای مجازی اختصاص دهیم، 
به هیچ وجه در اوقات مبارک و گران قیمتی همچون 
وقت سحر یا افطار که وقت اجابت دعاست، وارد 

فضای مجازی نشویم.
11. خرید بسته های کم حجم و محدود؛ یکی دیگر 
از اقداماتی که می تواند ما را از دام فضای مجازی 
از بسته های  و شبکه های اجتماعی برهاند، استفاده 
تهیه  به جای  است؛  محدود  و  کم حجم  اینترنتی 
بسته های شبانه روزی به خرید بسته های فقط شبانه یا 
روزانه اقدام کنیم. همچنین به جای خرید بسته هایی با 
حجم باال، بسته های کم حجم تری را انتخاب کنیم. این 
اقدامات می توانند گام های بازدارنده ای برای استفاده 
از فضای مجازی باشند و حضور ما را در شبکه های 

اجتماعی کم رنگ تر بکنند.
12. پرهیز از خواندن و انتشار جوک های رمضانی؛ 
بازار  متأسفانه  رمضان  مبارک  ماه  آغاز  با  همزمان 
جوک ها و طنزهای رمضانی هم داغ می شود، بسیاری 
ازاین قبیل جوک ها اهانت آشکار به این ماه مبارک و 
روزه که از شعائر دینی ست، هستند، لذا از خواندن 
و انتشار آنها به شدت پرهیز کنیم، مبادا به سبب چنین 

اقداماتی از برکات این ماه محروم شویم.
13. استفاده از برنامه های مفید؛ نسخه ای از قرآن 
مجید و اذکار و اوراد را در دستگاه مان نصب کنیم تا 
بتوانیم هر چه بیشتر به تالوت قرآن روی بیاوریم و هر 

چه بیشتر به اذکار و اوراد پایبند باشیم.
مجازی؛  فضای  در  فرزندان  حضور  کنترل   .14
در این ماه بکوشیم که برای تربیت فرزندان مان نیز 
برنامه داشته باشیم، همان گونه که برای استفادۀ بهینه 
و  اجتماعی  شبکه های  برای  فیلترهایی  رمضان  از 
سرگرمی های مجازی برای خودمان تعریف کرده ایم، 
بکوشیم که فرزندان ما نیز بر آنها پایبند باشند و از 
بازی ها و برنامه های سرگرمی پرهیز کنند. همراه با 
حفظ حریم خصوصی آنها رفتار و فعالیت های شان 
را کنترل کنیم، عمل و توجیه خیرخواهانه  ما بهترین 

تأثیر را بر آنان دارد.
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حلول ماه مبارک رمضان، باز شدن درهای رحمت 
الهی را به روی بندگان، مژده می دهد. ماهی سراسر 
تازه  سروری  انسان ها  به  لحظه اش  هر  که  مغفرت 
می بخشد و شادمانی حضور در این ضیافت الهی را 
در چهره و رفتار همگان می توان سراغ گرفت. این 
ماه عالوه بر اینکه باعث تحوالت روحانی در انسان 
می شود، از لحاظ جسمانی نیز تأثیرات خاصی دارد 
و باعث سم زدایی بدن روزه دار می گردد، اما با توجه 
به اینکه در دوران روزه داری دریافت متعادل غذا و 
مایعات بسیار مهم است، روزه را با توصیه های نبوی 

در رابطه با افطاری و سحری پی می گیریم.

فوایدزودافطاری
»ال یزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر«)متفق علیه(

آن حضرت صّلی اهلل علیه وسّلم می فرماید: »مردم به 
خیر وخوبی اند، مادامی که در افطار شتاب نمایند.«

کسانی که با سنت مخالفت می کنند و افطار را به 
افطار  از اجر و ثواب تعجیل  تأخیر می اندازند، هم 
و  خوردن  از  را  خویشتن  هم  و  می شوند  محروم 
آشامیدن محروم می کنند، زیرا از یک سو با تأخیر افطار 
رنج بیشتری می کشند و از دیگرسو چون این عمل بر 
خالف سنت است، از اجر و ثواب عمل به سنت نیز 

محروم می شوند.)عثیمین، 1392: 256(

افطارباخرما
حضرت انس روایت می کند: »إن النبی صلی اهلل علیه 
فإن  رطیبات،  علی  یصلی  أن  قبل  یفطر  کان  وسلم 
لم تکن رطیبات فتمرات، فإن لم تکن تمرات حسا 

حسوات من الماء«

»رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم با چند دانه رطب 
در  تازه  خرمای  اگر  می نمود.  افطار  تازه(  )خرمای 
دسترس نبود، با چند دانه تمر )خرمای خشک( افطار 
می کرد، و اگر چند دانه تمر یافت نمی شد، چند جرعه 

آب می نوشید.«
بهتر است انسان روزه اش را با خرمای تازه باز کند 
و اگر خرمای تازه نبود، با چند خرمای خشک افطار 
کند و در خوردن افطاری زیاده روی نکند؛ زیرا معده 
خالی است و اگر به یک باره پر شود، زیان آور است. 
ازاین رو شایسته نیست که انسان همزمان با افطار یا 
بازکردن روزه اش شام بخورد، بلکه یافته های پزشکی 
نشان می دهد که بهتر است معدۀ خالی را اندک اندک 
پر کند؛ مانند رسول اهلل صّلی اهلل علیه وسّلم که ابتدا چند 
خرمای تازه می خورد و اگر خرمای تازه نمی یافت، با 
چند خرمای خشک افطار می کرد و چنان چه خرمای 
خشک هم نبود چند جرعه آب می نوشید، لذا پسندیده 
است که به ترتیب مذکور افطار کنید. این روش و 
عادت رسول اهلل صّلی اهلل علیه وسّلم بوده است. چنانکه 
در مورد آب فرموده است: »پاک کننده است«؛ یعنی 
معده و کبد را پاک می گرداند و مفید است، البته خرما 
را از آن جهت مقدم قرار داد که خرما غذای مناسب 
و مفیدی ست و قند موجود در آن خیلی زود جذب 
بدن می شود و به انسان توان و نیرو می بخشد و این از 

حکمت اهلل متعال است.)عثیمین، 1392: 257(
روزه دار هنگام افطار نیاز شدیدی به ماده ای قندی 
دارد که سریع هضم شود و گرسنگی را برطرف کند 
کما اینکه به رفع تشنگی هم نیاز دارد، لذا افطار با خرما 
و آب این دو نیاز را برطرف می سازند؛ چراکه معده 
و روده های خالی می توانند مواد قندی را به سرعت 

توصيه هايي درباره 
سحري و افطار

احمد علی زهی شه بخش

ء
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جذب کنند که در نتیجه انسان احساس سیری می کند 
و زیاد غذا نمی خورد.

برای  خرما  و  چای  گرم،  شیر  مایعات،  مصرف 
افزایش فشار خون بدن ضروری است؛ پس این مواد 
برای شروع عملکرد دستگاه گوارش مناسب هستند. 
نان، پنیر و سبزی نیز بهتر است در شروع افطار مصرف 

شود. )روزنامه آرمان(
و  یک دفعه  در  غذا  از  زیادی  مقدار  خوردن  اما 
به سرعت باعث نفخ معده و اختالل در کار روده ها 
و صعوبت در هضم می شود، و پرخوری همان طورکه 
برای سالمتی بدن مضر است، مخالف سنت و سیرۀ 
نبوی نیز می باشد، از این رو آن حضرت با خرما یا آب 
افطار می کرد و سپس بعد از ادای نماز مغرب افطارش 
آن حضرت حکمت  عمل  این  در  می کرد،  کامل  را 
بزرگی نهفته است، چراکه در طول اقامة نماز معده 
مواد قندی و آب را جذب می کند و احساس ضعف 

)arabiaweather(.و سستی برطرف می شود

توصیههایغذاییپسازافطار
پس از افطار غذای تان را با فاصله و با مقدار کمتر 
قند  شدن  تبدیل  احتمال  کار  این  با  که  بخورید 
غذا به کربوهیدرات ذخیره ای را افزایش داده، در 
نهایت از بروز ضعف و ناتوانی در روزهای آینده 

جلوگیری می کنید.
بهتر است 25 دقیقه تا نیم ساعت پس از افطار 
شام تان را میل کنید. همچنین برای تأمین آب مورد 
نیاز بدن هر 45 دقیقه تا یک ساعت یک لیوان آب میل 
نمایید. به فاصله هر یک ونیم تا دو ساعت یک واحد 

میوه مصرف کنید.)روزنامه جمهوری اسالمی(

تأخیردروعدۀسحری
- قال رسول صلی اهلل علیه وسلم: »ما تزال أمتی بخیر 

ما عجلوا اإلفطار وأخروا السحور.«
امت من به خیر است، مادامی که در افطار شتاب 

نمایند و سحری را به تأخیر اندازند.
را  رمضان  غذایی  برنامة  اساس  سحری  وعدۀ 
موادغذایی ای  از  جسم  چراکه  می دهد؛  تشکیل 
این وعده مصرف می شوند، در طول روز  که در 

استفاده می کند.
لذا بایستی روزه دار در این وعده به مقدار کافی آب 
بنوشد، همچنین نان گندم سبوس دار بخورد که دیر 
هضم می شود و فرد احساس سیری می  کند. همچنین 
حداقل یک نوعی از مواد پروتئینی مثل تخم مرغ، پنیر 

یا نخود را به سفرۀ غذایی خود بیفزاید و از سبزیجات، 
برنامة  در  عسل  و  ماست  شیر،  لیوان  یک  میوه ها، 

)arabiaweather(.سحری خود استفاده کند
خوردن سحری مانع ضعف و سستی جسمانی 
و سردرد در طول روز می شود و همچنین احساس 
سحری  که  فردی  می دهد،  کاهش  را  تشنگی 
وارد می کند  زیادی  فشار  بدن خود  به  نمی خورد، 
واکنش  احتمال  سوءتغذیه  عالوه بر  نهایت  در  که 
به  را  طوالنی  بسیار  گرسنگی  با  مقابله  برای  بدن 
همراه دارد و این خود منجر به کاهش انرژی مورد 
نیاز می شود که این امر به هیچ عنوان برای سالمتی 

مناسب نیست.)روزنامه آرمان(

یكسحریخوب
یک ساعت مانده به سحری از خواب برخیزید. با یک 

لیوان آب معده تان را نیز از حالت خواب درآورید.
2 تا 4 واحد غالت برای سحری کفایت می کند. 
هر واحد غالت معادل سه قاشق برنج یا یک کف 
دست نان سبوس دار )بهتر است سنگک باشد( است 
که البته غالت سبوس دار و تصفیه نشده بهتر است. در 
پخت خورش دقت شود. در صورت امکان از حبوبات 
استفاده شود و اگر کسی خواست گوشت استفاده کند، 

حتی االمکان چربی های اضافی آن را بگیرد.
یک کاسه ساالد که یک عدد میوه در آن تکه تکه 
شده باشد، تضمین کنندۀ آب و سوخت رسانی مناسب 

در ساعات آینده خواهد بود.
به  دقیقه   20 تا   15 باال  موارد  مصرف  از  پس 
خود و معده تان فرصت دهید. حاال می توانید یک 
واحد میوه استفاده کنید. اگر به ساالدتان میوه اضافه 
نکرده اید می توانید این مقدار را به دو واحد افزایش 
با سوپ  را  می شود وعده های خود  توصیه  دهید. 
نقاط  بیشتر  در  رمضان  ماه  که  آنجا  از  کنید،  آغاز 
همراه است با گرمی هوا، توصیه می شود سوپی با 
مواد مغذی تازه میل کنید تا بدن تان بعد از ساعت ها 
می کند،  دریافت  که  چیزی  اولین  روزه داری 

مغذی های ضروری باشد.)روزنامه جمهوری اسالمی(

ترجمة  الصالحین؛  ریاض  شرح  صالح؛  محمدبن  عثیمین،   .1
محمدابراهیم كیانی درمیان؛ تهران، نشر حدیث، 1392.

2. روزنامه جمهوری اسالمی شماره: 10628
3. روزنامة آرمان شماره:3056

4. سایت arabiaweather 2 ژوئیه 2014 
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به راستي کسي که خداي عزوجل به وي دانش 
دین عنایت نموده، درک خواهد کرد که ماه مبارک 
رمضان از آغازیِن لحظاتش فرصتي طالیي ست و 
جوالنگاهي ست گسترده براي کسب بزرگ ترین و 
بهترین پاداش ها و نیکي ها و تقرب جستن به خداي 

سبحان با بهترین طاعات و عبادات، پس بشتابیم!
خداي عزوجل فرموده است: َوَساِرُعوا إَِل َمْغِفَرٍة 
ْت  ُأِعدَّ َواْلَْرُض  َمـاَواُت  السَّ َعْرُضَها  َوَجنٍَّة  ُكْم  َربِّ ِمْن 
لِْلُمتَِّقنَی«)آل عمران:133(؛ »و به سوي آمرزشي از ]جانب[ 
]همچون[  پهنایي اش  که  بهشتي  و  پروردگارتان 
آسمان ها و زمین است ]و[ براي پرهیزگاران فراهم 

دیده  شده است، بشتابید.«
برای اینکه بتوانیم از فرصت ماه مبارک رمضان 
به خوبی استفاده کنیم، الزمه اش این است که برنامه ای 
برای گذراندن درست اوقات مان داشته باشیم. البته 
هرکس باید مطابق وضعیت خود برنامه ریزی کند، 
در زیر، برنامه ای که برای عموم قابل عمل است، 

به طور پیشنهادی تقدیم می گردد:

1.قبلازطلوعفجر
ـ مشغول شدن به نماز تهجد و پرداختن به ذکر 
و دعا و آمرزش خواستن؛ خداي عزوجل فرموده 

است: 
اْلِخَرَة  َذُر  َيْ َوَقاِئًم  َساِجًدا  ْیِل  اللَّ آَناَء  َقانٌِت  ُهَو  ْن  َأمَّ
ِه)زمر:9(؛ »آیا ]چنین کسي، بهتر است[  َوَیْرُجو َرْحََة َربِّ
و  سجده کنان  لحظه لحظه شب  در  او  که  کسي  یا 
از آخرت  به عبادت مي پردازد. درحالي که  ایستاده 
مي ترسد و به بخشایش پروردگارش امید مي دارد؟«

ـ سحري خوردن؛
سحري  است:  فرموده  صّلی اهلل علیه وسّلم  رسول اهلل 
است. خیروبرکت  خوردن  سحري  در  که  بخورید 

)متفق علیه(

ـ استغفار کردن تا اذان صبح؛ خداي عزوجل فرموده 
»و  یَْستَْغفُِروَن)ذاریات:18(؛  ُهْم  َوبِاألْْسَحارِ  است: 

آنان به هنگام سحر آمرزش مي خواستند.«
صبح؛  سنت  نماز  رکعت  دو  خواندن  سپس  ـ 
دو  است:  فرموده  صّلی اهلل علیه وسّلم  رسول اهلل 
آن است  آنچه در  دنیا و  از  رکعت )سنّت( صبح 

بهتر است.)مسلم(

2.بعدازطلوعفجر
نماز  در  مشارکت  براي  مسجد  به  رفتن  زود  ـ 
جماعت صبح؛ رسول اهلل صّلی اهلل علیه وسّلم فرموده 
است: »اگر مي دانستند که در جماعت نماز صبح و 
نماز عشا چه پاداشي است، با سینه خیز که هم شده 

در آن حضور مي یافتند.«)متفق علیه(
ـ مشغول شدن به ذکر و دعا تا برپایي نماز جماعت 
است:  فرموده  صّلی اهلل علیه وسّلم  رسول اهلل  صبح؛ 
دعا در بین اذان و اقامت بي پاسخ نمي ماند.)مسند احمد، 

ترمذي و ابوداود(

ذکر  براي  نماز صبح  از  بعد  مسجد  در  نشستن  ـ 
رسول اهلل  خورشید؛  طلوع  تا  قرآن  تالوت  و 
مي خواند،  را  صبح  نماز  هرگاه  صّلی اهلل علیه وسّلم 
سر جایش مي نشست تا که خورشید خوب طلوع 

مي کرد.)مسلم(
رسول اهلل  اشراق؛  نماز  رکعت  دو  خواندن  ـ 
صّلی اهلل علیه وسّلم فرموده است: هرکس نماز صبح 
آمدن  باال  تا  نشسته  سپس  بخواند،  جماعت  با  را 
خورشید ذکر خداوند عزوجل را بکند، بعدازآن دو 
رکعت نماز بخواند، ثواب آن به اندازۀ ثواب یک 

حج و یک عمرۀ کامل خواهد بود.)ترمذي(
برایش  را  روز  آن  خداوند  که  کند  دعا  سپس  ـ 
بگرداند؛ چنان که رسول اهلل  برکت  و  پرخیر  روزي 
است:  کرده  دعا  روز  آغاز  در  صّلی اهلل علیه وسّلم 

عبدالغني زهري

ءبرنامه روزانه ماه مبارك رمضان ء
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بارالها! از تو خواهان خیر این روز و فتح و پیروزي 
و نور و برکت و هدایتش هستم و از شر آنچه در 

آن هست و از شر بعدازآن به تو پناه مي برم.)ابوداود(
اگر نیاز به استراحت دارد، به نیت ثواب استراحت 
من  است:  گفته  رضی اهلل عنه  معاذ  بخوابد.  و  کند 
همان گونه که در قیام خود خواهان ثواب هستم، در 

خواب و استراحتم نیز خواهان ثواب هستم.
ـ رفتن براي کار و یا تدریس و غیره؛ رسول اهلل 
صّلی اهلل علیه وسّلم فرموده است: بهترین غذایي که 
انسان مي خورد، غذایي است که از دسترنج خویش 
بخورد و به راستی که پیامبر خدا داود علیه السالم از 

دسترنج خودش مي خورد.)بخاري(
ـ در طول روز به ذکر خدا مشغول شود؛ رسول اهلل 
)در  بهشتیان  است:  فرموده  صّلی اهلل علیه وسّلم 
بر  مگر  نمی خورند  افسوس  چیزی  بر  بهشت( 

لحظه اي که بدون ذکر خداوند گذرانده اند.)طبراني(
این  مي دهد  را  که صدقه  لحظه اي  روز؛  ـ صدقة 
»اللَُّهمَّ  کند:  را  در ذهن خود مرور  فرشته  دعاي 
جایگزین  را  انفاق کننده  بارالها!  َخَلفًا«؛  ُمنِْفًقا  َأْعِط 

عطا کن.

3.وقتظهر
ظهر؛  نماز  برپایي  برای  مسجد  به  رفتن  زود  ـ 
به راستی که  است:  گفته  رضی اهلل عنه  ابن مسعود 
که  سنت هایي  ما  به  صّلی اهلل علیه وسّلم  رسول اهلل 
سراسر هدایت اند، آموخته است و ازجملة سنت هاي 
هدایت، برگزاري نماز در مسجدي  است که در آن 

اذان داده مي شود.)مسلم( 
مشغول شود  دیگر  اعمال  و  تالوت  به  بعدازآن  ـ 
به  مقداري  کرد،  پیدا  استراحت  به  نیاز  اگر  و 
رسول اهلل  چون  کند؛  استراحت  ثواب  کسب  نیت 
َعَلْیَك  ِلََسِدَك  »إِنَّ  است:  فرموده  صّلی اهلل علیه وسّلم 

َحّقًا«؛ به راستی که بدنت بر تو حقي دارد.

4. وقت عصر
ـ خوب است که قبل از عصر چهاررکعت خوانده 
است:  فرموده  صّلی اهلل علیه وسّلم  رسول اهلل  شود؛ 
خداي عزوجل مرحمت کند کسي را که قبل از نماز 

عصر، چهاررکعت نماز بخواند.)ابوداود، ترمذي(
رسول اهلل  موعظه ها؛  به  فرادادن  گوش  ـ 

صّلی اهلل علیه وسّلم فرموده است: هرکس به مسجد 
یا خیري  و  فراگیرد  اینکه خیري  نیتي جز  و  رود 
پاداشي  برایش  ندارد،  دهد،  آموزش  دیگري  به  را 
همانند پاداش حاجي خواهد بود که حجش کامل 

شده باشد.)طبراني(
صّلی اهلل علیه وسّلم  رسول اهلل  مسجد؛  در  نشستن  ـ 
فرموده است: هرکس در خانه اش وضو کند و وضو 
را زیبا و کامل سازد، سپس به مسجد برود، او در 
مسجد، مهمان خداست و آن وقت حتماً خداوند او 

را اکرام و پذیرایی خواهد کرد.)طبراني(

5.وقتمغرب
رسول اهلل  شود؛  مشغول  دعا  به  مغرب  از  قبل  ـ 
که  گروه اند  سه  است:  فرموده  صّلی اهلل علیه وسّلم 
روزه دار  آنان  از  یکي  نمي ماند،  بي پاسخ  دعایشان 

است تا لحظه اي که افطار کند.)ترمذي(
دعاهاي  ازجملة  افطار؛  دعاي  با  افطار  خوردن  ـ 
این  افطار،  به وقت  صّلی اهلل علیه وسّلم  اکرم  پیامبر 
إِْن  َوَثَبَت الَْجُر  اْلُعُروُق  َواْبَتلَِّت  َمُأ  الظَّ »َذَهَب  دعاست: 

َشاَء اللُ«)ابوداود(
ـ برگزاري نماز مغرب با جماعت در مسجد و زود 
رفتن به مسجد و خواندن دو رکعت سنت مؤکده 

بعد از نماز فرض و خواندن نوافل اوابین؛
ـ نشستن در مسجد و خواندن اذکار؛

ـ حضور در جمع خانواده و ضمن آن مذاکرۀ مطالب 
مفید؛ رسول اهلل صّلی اهلل علیه وسّلم فرموده است: »إِنَّ 

ا«؛ همسرت بر تو حقي دارد. لَِزْوِجَك َعَلْیَك َحقًّ
نماز  و  عشا  نماز  در  شرکت  براي  شدن  آماده  ـ 

تراویح.

6.وقتعشا
ـ زود رفتن به مسجد برای شرکت در نماز جماعت 

عشا؛
رسول اهلل  جماعت؛  با  تراویح   نماز  در  شرکت  ـ 
صّلی اهلل علیه وسّلم فرموده است: هرکس ماه مبارک 
رمضان را از روي ایمان و نیت ثواب )خالصانه( قیام 
کند، گناهان گذشته اش آمرزیده خواهد شد.)متفق علیه(
صّلی اهلل علیه وسّلم  اهلل  رسول  وتر؛  نماز  خواندن  ـ 
فرموده است: آخرین نمازتان را در شب، نماز وتر 

قرار دهید.)متفق علیه(
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ماه مبارک رمضان بر سایر ماه های سال فضیلت 
و برتری دارد و دهة اخیر آن نسبت به دو دهة اول 
در  است.  برخوردار  ویژه ای  برتری  و  فضیلت  از 
دهة اخیر رمضان، شب قدر )لیلةالقدر( قرار دارد که 
است.  برتر  عبادت هزارماه  از  آن شب،  در  عبادت 
خداوند متعال از آن به بزرگی یاد کرده و سوره ای نیز 

به نام »قدر«  نازل فرموده است.

معنای لیلةالقدر
قدر«  »شب  به  شب  این  نامگذاری  علت  دربارۀ 
از معانی آن،  اقوال متعددی نقل شده است؛ یکی 
عظمت و بزرگی است و به خاطر عظمت و بزرگی 
آن »قدر« نامگذاری شده است. یکی از معانی آن 
عزت و شرف است، ابووراق می گوید: به این شب 
ازآن جهت لیلةالقدر می گویند که بعضی از انسان ها 
بر اثر سستی در اعمال، جایگاه و رتبة معنوي شان 
را از دست مي دهند و در این شب به سبب توبه، 
می یابند.  منزلت  و  قدر  دوباره  عبادت  و  استغفار  
یکی از معانی آن تقدیر و حکم است، بدین معنا که 
هرآنچه برای همه مخلوقات در تقدیر ازلی تصویب 
شده، بخشی از آن که مربوط به سال پیش روست، 
در این شب به فرشتگان سپرده می شود تا در طول 

سال آن را اجرایی کنند.)مظهری،1425: 288/10(

تعیینشبقدر
در مورد اینکه شب قدر در ماه مبارک رمضان است 
هیچ اختالفی نیست، اما در تعیین تاریخ آن در ایام 
رمضان اختالف است و در این باره اقوال مختلفی نقل 
شده است؛ مظهری می گوید: در مورد تعیین شب قدر 
چهل قول ذکر شده است، اما صحیح آن است که شب 
قدر در یکی از شب های دهة اخیر ماه مبارک رمضان 
است.)مظهری،1425: 289/10( در تأیید این قول احادیثی هم 
ْوا َلْیَلَة اْلَقْدِر  رَّ نقل شده است، در حدیثی آمده است:»َتَ
الََواِخِر ِمْن َرَمَضان؛ شب قدر را در  ِف اْلِوْتِر ِمَن اْلَعرْشِ
شب های فرد دهة آخر رمضان تالش کنید.)بخاری:2017( 

حضرت عباده از رسول اهلل صّلي اهلل علیه وسّلم در مورد 
شب های  در  فرمود:  آن حضرت  پرسید،  قدر  شب 
فردِ دهة اخیر رمضان 21، 23، 25، 27 و 29 یا در 
شب آخر رمضان است.)سیوطی، الدر المنثور: 598/8( از این 
احادیث چنین معلوم می شود که شب قدر در یکی از 

شب های فرد دهة اخیر رمضان است.
بیشتر علما برآنند که شب قدر، شب بیست وهفتم 
برخی  از  دیدگاه  این   )573/2 است.)زحیلی:1409: 
آمده  حدیثی  در  می شود،  تأیید  هم  احادیث  از 
یَن؛  َوِعرْشِ َسْبٍع  َلْیَلَة  َها  َفْلَیَتَحرَّ ًیا  ُمَتَحرِّ َكاَن  است:»َمْن 
هرکس می خواهد شب قدر را دریابد، آن را در شب 

بیست وهفتم جست وجو کند.)بیهقی،سنن كبری:8811( 
از حدیثی معلوم می گردد که در عدم تعیین شب 
قدر خیری نهفته است، تا مردم در همه شب های 
دهة اخیر به عبادت و دعا بپردازند. عالمه ابوالحسن 
ندوی در مورد علت عدم تعیین شب قدر می نویسد: 
حکمت خداوندی و لطفش بر بندگان این بود که 
این شب در عشرۀ اخیر رمضان مبهم و پوشیده بماند 
تا مسلمانان در عبادت تالش کنند و همت شان باال 
بپردازند و همه  آن  به جست وجوی  بیشتر  رود و 
شب های دهة اخیر را در قیام و عبادت و دعا سپری 
صّلي اهلل علیه وسّلم  آن حضرت  همان گونه که  کنند؛ 

عمل می کرد. )ندوی،1420: 201(

فضیلتشبقدر
برای اهمیت و برتری این شب، همین قدر کافی ست 
که قرآن کریم در این شب نازل شده است و این شب 
امام شاه ولی اهلل  دارد.  برتری  از هزارماه فضیلت و 
در  می نویسد:  قدر  فضیلت شب  مورد  در  دهلوی 
شب قدر نوعی از روحانیت انتشار می یابد، مالئکه 
عبادت  بر  آن  در  مسلمانان  می آیند،  فرود  زمین  به 
متفق می شوند، انوارشان میان شان منعکس می گردد، 
و شیاطین از آن ها دور می شوند، دعاها و طاعات شان 

پذیرفته می شود.)دهلوی،1382: 139/2( 
اخیر  دهة  در  صّلي اهلل علیه وسّلم  آن حضرت 

عبدالرحمن گمشادزهی
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بیشتر به عبادت می پرداخت و برای یافتن این شب 
معتکف می شد و دیگران را هم تشویق می فرمود. 
آمده است که آن حضرت در دهة آخر  در حدیثی 
رمضان چنان در عبادت می کوشید که در سایر اوقات 
از  آنقدر نمی کوشید.)مسلم: 1175( در حدیث دیگری 
عایشة صدیقه رضی اهلل عنها روایت است: هنگامی که 
دهة اخیر ماه رمضان فرامی رسید، رسول اکرم کمر 
می بست و شب را با عبادت بیدار می ماندند، و اهل 

خانه را نیز بیدار می کرد.)مسنداحمد:1105(
تأکید  بسیار  قدر  عبادت شب  برای  آن حضرت 
»َمْن ُحِرَمَها، َفَقْد ُحِرَم  داشت، در حدیثی آمده است 
در  هرکس  َمـْحُروٌم؛  إِلَّ  َها  َخْیَ َرُم  ُيْ َولَ  ُه،  ُكلَّ اْلَْیَ 
این شب از عبادت و بندگی محروم ماند، گویا از 
همه خوبی ها محروم گردید، و از برکاتش محروم 
نمی گردد مگر افراد بی توفیق و محروم.«)ابن ماجه:1644( 
در حدیث دیگری آمده است که هرشخص در شب 
قدر با ایمان و به نیت ثواب قیام نماید، تمام گناه های 

گذشتة وی عفو می شوند.)بخاری: 1901(
منظور از قیام نمودن این است که نماز بخواند یا 
در عبادت دیگری مانند تالوت و ذکر و غیره مشغول 
شود. منظور از امید داشتن ثواب این است که قیامش 
رضای  برای  فقط  بلکه  نباشد،  تظاهر  و  ریا  برای 
خداوند متعال و نیت ثواب باشد. خطابی می گوید: 
منظور این است که به ثواب یقین داشته باشد و با 
بشاشت قلب قیام کند، و آن را بار و زحمتی تلقی 
نکند و با سستی قیام نکند. و این امر واضح است 
که هر قدر یقین به ثواب بیشتر باشد به همان مقدار 
تحمل مشقت و سختی در عبادت آسان تر می شود.
)تهانوی،]بی تا[:174( در حدیث دیگری آمده است که در 

شب قدر حضرت جبرئیل به همراه جماعتی از مالئکه 
می آید و برای کسی که ایستاده یا نشسته اهلل را ذکر 

می کند، دعای رحمت می کنند.)بیهقی، شعب االیمان: 343/3(

ویژگیهاوعالئمشبقدر
برای شب قدر عالئمی در احادیث ذکر شده است که 

می توان به برخی از آنها اشاره کرد:
1. شبیاست روشن، صاف و شفاف؛

2. در آن شب هوا معتدل است؛ نه زیاد گرم است و 
نه زیاد سرد؛

3. در آن شب ماه نور افشانی می کند؛
4. در آن شب تا صبح ستارهایی از آسمان به سوی 

شیطانی پرتاب نمی شود؛
5. در صبح روز بعد، آفتاب بدون شعاع طلوع می کند 

و مانند ماه شب چهاردهم به صورت قرصی نمودار 
می شود؛

6. خداوند متعال آن روز، شیطان را از اینکه با خورشید 
روزها. دیگر  برخالف  است؛  کرده  منع  کند،  طلوع 

)مسنداحمد: 425/37(

انوار  به سجده می افتند،  قدر همه چیز  7. در شب 
همه جا را فرامی گیرد و سالم مالئکه شنیده می شود.

)مظهری،1425: 293/10(

و  نیستند  کلی  عالئم  این  که  دانست  باید  اما 
برای همه هم قابل رؤیت نیستند، مفتی محمدشفیع 
عثمانی رحمه اهلل می نویسد: بسیاری در شب قدر، 
این  نه  اما  کرد،  خواهند  مشاهده  را  خاصی  انوار 
برای همه حاصل می گردد و نه در تحصیل ثواب و 
برکات شب قدر نقشی دارد، لذا نباید زیاد به فکر 

دیدن این عالئم بود.)عثمانی، 1388: 597/14(

دراینشبچهاعمالیانجامدهیم؟
شب قدر برای مؤمن یک فرصت استثنایی و طالیی ست 
که در این شب به توبه، استغفار و عبادت بپردازد و قلب 
خویش را شست وشو دهد و آن را از رذائل اخالقی 
بزداید و به فضایل اخالقی بیاراید. بزرگان، دهة اخیر 
را بیدار می ماندند تا شب قدر را دریابند و مورد عفو و 

بخشش قرار گیرند.
در احادیث انجام عبادات خاصی در این شب نقل 
نشده است، آنچه در احادیث برای این شب تأکید شده، 
نماز خواندن و دعا کردن است. حضرت عایشة صدیقه 
از رسول خدا صّلي اهلل علیه وسّلم پرسید که اگر من شب 
قدر را یافتم، چه دعایی بخوانم؟ آن حضرت فرمود: 
َفاْعُف  اْلَعْفَو  ُتِبُّ  َعُفوٌّ  إِنََّك  ُهمَّ  این دعا را بخوان: »اللَّ
َعنِّي؛ بارالها تو عفوکنندهای و عفو کردن را می پسندی، 

گناه های مرا عفو بفرما.)ترمذی:3513(
عالمه اشرفعلی تهانوی می گوید: عبادت خاصی در این 
شب تعیین نشده است، كسی كه توفیق عبادت در این شب 
می یابد، سعی كند انواع عبادات را انجام دهد؛ به نماز، تالوت، 
درود و دعا اهتمام ورزد تا ثواب همه اعمال را  كسب كند. در 
این شب اجتماع گرفتن و سخنرانی كردن گرچه تا حدی مفید 

است مگر همیشه این گونه نباشد.)تهانوی، ]بی تا[:190(
هركس در شب قدر نماز عشا و صبح را با جماعت ادا 
نیز ثواب آن شب را دریافته است و هركس هرچه  او  كند، 
بیشتر عبادت كند، به ثواب بیشتری نائل می گردد.) عثمانی، 
1388: 599/14( در حدیثی آمده است: هر كس مغرب و عشا 

را تا پایان رمضان با جماعت بخواند از خوبی های شب قدر 
محروم نخواهد شد.)مصنف عبدالرزاق،1403: 528/1(
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موالنامحمدسالمقاسمی
موالنا محمدسالم قاسمی، مؤسس و رئیس دارالعلوم وقف دیوبند هندوستان، شنبه 25 فروردین 97 دار فانی را وداع گفت. 
موالنا محمدسالم زندگی علمی و عملی خویش را با تدریس در دارالعلوم دیوبند آغاز كرد و در مدت كوتاهی در آسمان علم و 
تربیت درخشید و شاگردان و افراد بسیار زیادی از محضرش بهره مند شدند. موالنا محمدسالم استادی برجسته و الگویی موفق 
در مدیریت زمان و استفاده از فرصت ها بود. موالنا در كنار تدریس و تربیت طالب، به دعوت إلی الله نیز اهتمام می ورزید و 

سفرهای دَعِوی مختلفی در داخل و خارج هند انجام داد.
گفتنی ست موالنا محمدسالم قاسمی رحمه الله جزو مهمانان و سخنرانان ویژۀ پانزدهمین همایش دانش آموختگی طالب 

دارالعلوم زاهدان بود كه در سال 1385 برگزار شد.
جملۀ پرمعنا و ماندگاری از ایشان با این مضمون منقول است كه: »ازوقتی كه مسلمانان به جای تبلیغ اسالم به تبلیغ مذهب و 

مسلک و مشرب روی آوردند، اختالفات بین آنها شروع شد. این نقطۀ آغاز انحطاط ما بود.«

ماموستاسیدبهاءالدیناحمدی
ماموستا سید بهاءالدین احمدی از علمای برجسته و پیشکسوت منطقۀ كردستان چهارشنبه 12 اردیبهشت 97 در بیمارستانی 

در تهران دعوت حق را لبیک گفت.
در پی وفات این عالم بزرگوار، شیخ االسالم موالنا عبدالحمید امام جمعۀ اهل سّنت زاهدان طی پیامی نوشت: »درگذشت عالم 

سرشناس خطۀ كردستان »ماموستا سید بهاءالدین احمدی«، موجب تأسف و تأثر گردید.
بنده درگذشت این شیخ ارجمند را محضر دوستداران و شاگردان ایشان، باألخص اعضای خانواده مرحوم و عموم مردم 
دانش پرور مناطق كردنشین تسلیت می گویم و از بارگاه ایزد منان برای آن مرحوم مغفرت و علّو درجات و برای بازماندگان صبر 

جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.« 

موالنامفتیاصغرعلیربانی
مفتی اصغرعلی ربانی از مدرسان و مفتیان باسابقۀ دارالعلوم كراچی در آخرین روزهای ماه رجب 1439 دارفانی را وداع گفت. 
مفتی ربانی رحمه الله از علمای متخصص در فقه اسالمی بود و در طول حیات پربركت خود در داراإلفتای بزرگ دارالعلوم 
كراچی موفق به ارائه خدمات  فقهی و فتوایی بسیاری به جامعه اسالمی شد. نماز جنازه موالنا اصغرعلی به امامت موالنا 

محموداشرف عثمانی در دارالعلوم كراچی اقامه شد و پیکر ایشان برای تدفین به قبرستان جدید این مركز علمی انتقال یافت.

حاجیمالنوابآنشینی
حاجی مال نواب آنشینی، از علمای قدیمی شهر زاهدان جمعه 24 فروردین سال جاری دار فانی را وداع گفت.

حاجی مال نواب چهره ای خوشنام بود و در علم فقه مهارت ویژه ای داشت. ایشان انسانی صلح طلب بود و همیشه برای رفع 
نزاع ها و اختالف های مردمی تالش می كرد. 

حاجیعبدالكریمبراهویینژاد)رخشانی(
حاجی عبدالکریم براهویی نژاد، مشهور به »حاجی پیر« والد گرامی مولوی عبدالحمید و مولوی عبدالشکور براهویی نژاد، دو 

تن از استادان دارالعلوم زاهدان، شامگاه پنجشنبه 20 اردیبهشت 97 در یکی از بیمارستان های مشهد دارفانی را وداع گفت.
اهتمام ویژه به تربیت علمی فرزندان یکی از ویژگی های بارز مرحوم حاجی پیر بود. ایشان از شاگردان موالنا شریف الله خان و 

مریدان و ارادتمندان موالنا عبدالغنی جاجروی رحمه الله بود.     

»اللهماغفرلهموارحمهموأكرمنزلهمووّسعمدخلهم
وأبدلهمداراًخیراًمندارهموأهاًلخیراًمنأهلهم.«

یاد رفتگان
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