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وٱلفرق ِ �
)ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ]ھﻤﺎن ﻣﺎھﯽ[ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻗﺮآن ﻓﺮو ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ،
]ﮐﺘﺎﺑﯽ[ ﮐﻪ ﻣﺮدم را ھﺪاﯾﺘﮕﺮ و ]ﻣﺘﻀﻤﻦ[ دﻻﯾﻞ آﺷﮑﺎر ھﺪاﯾﺖ و ]ﻣﯿﺰان[
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺣﻖ از ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ .ﭘﺲ ھﺮﮐﺲ از ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﻣﺎه را درک ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ آن
را روزه ﺑﺪارد(.
اﯾﻦ ﻣﺎه ﻧﺰد اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻌﺎل داری ﻓﻀﯿﻠﺖ اﺳﺖ .رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ـ ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ
ـ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻓﺮا رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﻣﺎھﯽ اﺳﺖ ﻣﺒﺎرک و اﻟﻠﻪ
ﻋﺰوﺟﻞ روزهاش را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻓﺮض ﻗﺮار داده .در اﯾﻦ ﻣﺎه درھﺎی ﺑﮫﺸﺖ ﮔﺸﻮده
ﻣﯽﺷﻮد و درھﺎی ﺟﮫﻨﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ ﺳﺮﮐﺶ ﺑﻪ ﻗﯿﺪ و ﺑﻨﺪ ﮐﺸﯿﺪه
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻟﻠﻪ در اﯾﻦ ﻣﺎه ﺷﺒﯽ دارد ﺑﮫﺘﺮ از ھﺰار ﻣﺎه .ھﺮ ﮐﻪ از ﺧﯿﺮ آن
ﻣﺤﺮوم ﺷﻮد ]ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ[ ﻣﺤﺮوم اﺳﺖ« )ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺣﻤﺪ و ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺷﯿﺦ
آﻟﺒﺎﻧﯽ(.
اﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ھﻤﻪی ﺟﮫﺎن ﺑﻪ روزه و ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ اﯾﻦ ﻣﺎه اھﻤﯿﺖ
ﻣﯽدھﻨﺪ ،ﺟﺰ آﻧﮑﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن ﻣﺮﺗﮑﺐ اﺷﺘﺒﺎھﺎﺗﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ
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ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻄﻼن روزه ﻧﻤﯽﺷﻮد اﻣﺎ اﺟﺮ آن را ﮐﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺳﻨﺖ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ و اﺻﺤﺎب و اھﻞ ﺑﯿﺖ اوﺳﺖ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ
ﻣﻨﺎﺳﺐ دﯾﺪم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎھﺎت ھﺸﺪار دھﻢ و ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آن را ﺑﯿﺎن دارم .از اﻟﻠﻪ ﺧﻮاھﺎﻧﻢ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب رو ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﻗﺮار دھﺪ و
آن را ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﻮدش ﺑﮕﺮداﻧﺪ.
و ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯽ ﻧﺒﯿﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ و ﻋﻠﯽ آﻟﻪ و ﺻﺤﺒﻪ و ﺳﻠﻢ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻌﺮﯾﻔﯽ

اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﻣﺎه رﻣﻀﺎن
 -۱ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮدم روز ﺳﯽام ﺷﻌﺒﺎن ﯾﻌﻨﯽ روزی ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺟﺰو
ﺷﻌﺒﺎن ﯾﺎ رﻣﻀﺎن ﺑﺎﺷﺪ را ﺑﺮای اﺣﺘﯿﺎط روزه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻣﺜﻼ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺷﺎﯾﺪ
ھﻼل ﻃﻠﻮع ﮐﺮده اﻣﺎ ﮐﺴﯽ آن را ﻧﺪﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از روی اﺣﺘﯿﺎط اﯾﻦ
روز را روزه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ـ ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ
ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﮐﺴﯽ از ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﯾﺎ دو روز ﭘﯿﺶ از رﻣﻀﺎن روزه
ﻧﮕﯿﺮد ﻣﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ روزهای را ـ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻋﺎدت ـ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪ ﭘﺲ آن را روز
را روزه ﮔﯿﺮد« ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ روزهی ﻣﺴﺘﺤﺐ ﻣﺎﻧﻨﺪ روزهی دوﺷﻨﺒﻪ و ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ
را ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﯽآورده و ﯾﮏ روز ﭘﯿﺶ از رﻣﻀﺎن دوﺷﻨﺒﻪ ﯾﺎ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ
ﺑﻮده ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﯽآورد .ﯾﺎ ﻗﻀﺎی رﻣﻀﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮ ﻋﮫﺪهاش ﺑﻮده و
وﻗﺘﺶ ﺗﻨﮓ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﻗﻀﺎ را ﺑﻪ ﺟﺎی آورد .اﻣﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ روزه ﺑﻪ
ﻗﺼﺪ ﺷﮏ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ.
 -۲ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺴﯽ روز  ۲۹ﺷﻌﺒﺎن ﺧﻮاب اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ و روز ﺳﯽام ﺑﺪون
اﻃﻼع از ﺷﺮوع رﻣﻀﺎن در ﻣﯿﺎﻧﻪی روز ﺑﯿﺪار ﺷﻮد ،و ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ ﺑﻌﺪا ﻣﻄﻠﻊ
ﺷﺪه اﻣﺎ ﺑﺎز ھﻢ ﺑﻪ ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن اداﻣﻪ دھﺪ و ﮔﻤﺎن ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺴﺎک
ﺑﺮای وی ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ و درﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ از
آﻏﺎز رﻣﻀﺎن اﻃﻼع ﻧﯿﺎﺑﺪ ﭘﺲ از اﻃﻼع ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻘﯿﻪی روز را از ﺧﻮردن و
ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ وﻗﺘﯽ روزهی
روز ﻋﺎﺷﻮرا ﻣﺸﺮوع ﺷﺪ ﻣﺮدی را ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻧﺪا زﻧﺪ ﮐﻪ» :ھﺮ
ﮐﻪ ﺧﻮرده روزه را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ روزه ﮔﯿﺮد ،و آﻧﮑﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﺨﻮرده دﯾﮕﺮ
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ﭼﯿﺰی ﻧﺨﻮرد« ]ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﻪ[ )روزهی ﻋﺎﺷﻮرا در آﻏﺎز اﺳﻼم واﺟﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ،
اﻣﺎ ﺑﻌﺪا وﺟﻮب آن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ(.
ﺗﻮﺿﯿﺢ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺷﺐ ﻧﯿﺖ روزه ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﭘﺲ از اﻃﻼع از ﺷﺮوع رﻣﻀﺎن
دﺳﺖ از ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن ﮐﺸﯿﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻀﺎی آن روز را ﺑﻪ ﺟﺎی آورد.
 -۳ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮدم ﭘﺲ از آ ﮔﺎه ﺷﺪن از اﯾﻨﮑﻪ رﻣﻀﺎن ﺷﺪه ﺷﺐ اول ﻧﻤﺎز
ﺗﺮاوﯾﺢ را ﻧﻤﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ،و اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﺮد روﯾﺖ ھﻼل ،ﺷﺐ اول
رﻣﻀﺎن آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ھﻤﺎن ﺷﺐ ﻧﻤﺎز ﺗﺮاوﯾﺢ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوھﯽ از
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد .رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ـ ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ھﺮﮐﻪ رﻣﻀﺎن را از روی اﯾﻤﺎن و اﺣﺘﺴﺎب ﺑﻪ ﻧﻤﺎز اﯾﺴﺘﺪ ﮔﻨﺎھﺎن
ﮔﺬﺷﺘﻪاش آﻣﺮزﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد«.
 -۴ﺑﻌﻀﯽ روزهداران ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن را ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﻣﺎهھﺎ ﺑﻪ
ﭘﯿﺸﻮاز اﯾﻦ ﻣﺎه ﻣﯽروﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ واﺟﺐ اﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﺮای
ﻓﺮا رﺳﯿﺪن ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺎه
در اﻧﺘﻈﺎرش ھﺴﺖ ﺑﺸﺎرت دھﺪ ،ﭼﺮاﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎه ،ﻣﺎه رھﺎﯾﯽ از آﺗﺶ و ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺷﺪن ﭘﺎداش اﺳﺖ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ رﻣﻀﺎن را از روی اﯾﻤﺎن و اﺣﺘﺴﺎب روزه ﮔﯿﺮد
ﮔﻨﺎھﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪاش آﻣﺮزﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،و از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺑﺎ
ﺳﻨﺪ ﺻﺤﯿﺢ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ »ھﺮﮔﺎه رﻣﻀﺎن ﻓﺮا رﺳﺪ درھﺎی ﺑﮫﺸﺖ ﮔﺸﻮده
ﻣﯽﺷﻮد و درھﺎی آﺗﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ ﺑﻪ زﻧﺠﯿﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ«
ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﻪ.
 -۵ﺑﻌﻀﯽ روزهداران ﻧﯿﺖ روزه را ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﯽآورﻧﺪ ،ﻣﺜﻼ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﻧﯿﺖ
ﮐﺮدم روزه ﺑﮕﯿﺮم« ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺪﻋﺖ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻣﺤﻞ ﻧﯿﺖ ﻗﻠﺐ اﺳﺖ و
ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻆ آن ﻧﯿﺴﺖ و ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﯾﺎ
ﮐﺴﯽ از اﺻﺤﺎب ﻧﻘﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ـ

۷
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ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻪ زﺑﺎن آوردن ﻧﯿﺖ ﺑﻪ اﺟﻤﺎع ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ
ﻋﻤﻮم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ ﻧﯿﺖ ]ﻗﻠﺒﯽ[ روزه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و روزهﺷﺎن ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ«
اﻟﻔﺘﺎوی ).(۲۷۵ /۲۵
 -۶ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﺷﺘﺒﺎھﺎت اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ روزهداران در آﻣﻮزش و
ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻋﺒﺎدت روزه ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻢﮐﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻤﺎن ﮐﻪ آﻧﺎن
ﻣﮑﻠﻒ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﺎدت دادن ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ روزه ﭘﯿﺶ از ﺑﻠﻮغ
ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺑﻪ روزه ﺧﻮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﺎن دﺳﺘﻮر ﻣﯽدھﯿﻢ ﺗﺎ
روزه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﻪ وﯾﮋه اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽاش را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ از رﺑﯿﻊ ﺑﻨﺖ
ﻣﻌﻮذ ﻧﻘﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ روزه وا ﻣﯽداﺷﺘﯿﻢ و
ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﭘﻨﺒﻪ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﯿﻢ ،ھﺮﮔﺎه ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﺑﺮای ﻏﺬا ﮔﺮﯾﻪ
ﻣﯽﮐﺮد آن اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی را ﺑﻪ او ﻣﯽدادﯾﻢ ﺗﺎ وﻗﺖ اﻓﻄﺎر ﻓﺮا ﻣﯽرﺳﯿﺪ« )ﻣﺘﻔﻖ
ﻋﻠﯿﻪ(.

اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ روزهداران در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﻣﺮﺗﮑﺐ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
 -۷ﯾﮑﯽ از اﺷﺘﺒﺎھﺎت ،ھﺪر دادن اوﻗﺎت ﺑﺎﻓﻀﯿﻠﺖ رﻣﻀﺎن ﺑﺮای دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﺗﺮاﻧﻪ و ﺳﺮﯾﺎلھﺎی ﻣﺒﺘﺬل اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺑﺪون ﺷﮏ ﻣﻮﺟﺐ ﺿﻌﻒ اﯾﻤﺎن اﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد روزهدار اﺟﺮ و ﭘﺎداش
ﺑﺴﯿﺎری را ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ در اﯾﻦ ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورد از ﮐﻒ ﺑﺪھﺪ.
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن آﻧﭽﻪ را ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﺑﯽارزش اﺳﺖ
ﻋﻮض ﮐﻨﺪ؟ ﻻزم اﺳﺖ ﺳﺎﻋﺎت رﻣﻀﺎن در ﻃﺎﻋﺖ و ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن و ذﮐﺮ و دﻋﺎ و
ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﻔﯿﺪ و ﻣﺎﻧﺪن در ﻣﺴﺠﺪ و ﺣﻀﻮر ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻋﻠﻢ ﻏﻨﯿﻤﺖ
ﺷﻤﺮده ﺷﻮد ،ﺗﺎ ﭘﺎداش ﺑﺴﯿﺎری در اﯾﻦ ﻣﺎه ﺑﺰرگ ﺑﻪ دﺳﺖ آﯾﺪ.

۸
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 -۸دﯾﮕﺮ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺮﺧﯽ روزهداران اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻋﺬر ﺷﺮﻋﯽ در رﻣﻀﺎن
روزه ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺣﺮام اﺳﺖ و در ﺣﺪﯾﺚ آﻣﺪه ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠﯽ
اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ در روﯾﺎی ﺧﻮد ـ ﮐﻪ ﺣﻖ اﺳﺖ ـ ﮔﺮوھﯽ را دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺸﺖ
ﭘﺎھﺎﯾﺸﺎن در ﺟﮫﻨﻢ آوﯾﺰان ھﺴﺘﻨﺪ .ﻓﺮﻣﻮد» :اﯾﻦھﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ؟«
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :اﯾﻦھﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﭘﺎﯾﺎن روزه اﻓﻄﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ
)ﺑﺨﺎری( .اﮔﺮ اﯾﻦ ﺣﺎل ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ روزه ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﭘﯿﺶ از ﭘﺎﯾﺎن
روزه ﺑﺪون ﻋﺬر روزهﺷﺎن را ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ ،ﻋﺬاب ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺻﻼ روزه
ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟
 -۹ﺑﻌﻀﯽ از روزهداران ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺸﻐﻮﻟﯿﺖ ﺑﻪ اﻓﻄﺎر ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب دﯾﺮ ﺑﻪ
ﻣﺴﺠﺪ ﻣﯽروﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد
ﮐﻪ »ﭘﯿﺶ از ﻧﻤﺎز ﺑﺎ ﭼﻨﺪ داﻧﻪ رﻃﺐ اﻓﻄﺎر ﻣﯽﮐﺮد ،و اﮔﺮ رﻃﺐ ﻧﺒﻮد ﺑﺎ ﭼﻨﺪ
داﻧﻪ ﺧﺮﻣﺎ و اﮔﺮ ﻧﺒﻮد ﭼﻨﺪ ﺟﺮﻋﻪ آب ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﺪ« .روزهدار ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﭼﯿﺰ
ﮐﻤﯽ اﻓﻄﺎر ﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﻏﺬاﯾﺶ را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﺪ .ﺑﺪون ﺷﮏ
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﮑﺒﯿﺮة اﻻﺣﺮام ﻧﻤﺎز ھﻤﺮاه ﺑﺎ اﻣﺎم ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ دارد.
 -۱۰ﺑﺮﺧﯽ روزهداران ھﻨﮕﺎم اﻓﻄﺎر در ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن زﯾﺎدهروی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ و و ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪن از ﻧﻤﺎز ﺗﺮاوﯾﺢ ﻣﯽﺷﻮد .در ﺣﺪﯾﺚ
آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﻓﺮزﻧﺪ آدم ﻇﺮﻓﯽ را ﺑﺪﺗﺮ از ﺷﮑﻤﺶ ﭘﺮ ﻧﮑﺮده؛ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪ آدم
ﭼﻨﺪ ﻟﻘﻤﻪی اﻧﺪک ﮐﻪ ﭘﺸﺘﺶ را ﻣﺤﮑﻢ ﮐﻨﺪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ«.
 -۱۱ﺑﻌﻀﯽ از روزهداران ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻄﺮ و
روز رﻣﻀﺎن ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺴﺘﺤﺐ
ﺧﻮﺷﺒﻮﯾﯽ در ِ
ﺑﻮدن اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻄﺮ در ھﻤﻪی اوﻗﺎت از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ
وارد ﺷﺪه اﯾﻦ ﮔﻤﺎن اﺷﺘﺒﺎه را رد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ھﺮ ﻋﻄﺮی ﺑﺮای
روزهدار ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.
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۹

 -۱۲ﺑﺮﺧﯽ روزهداران ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﮔﺮ ﺟﺎﯾﯽ از ﺑﺪﻧﺸﺎن زﺧﻢ ﺷﻮد و از آن
ﺧﻮن ﺧﺎرج ﺷﻮد روزهﺷﺎن ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪه در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪن ﺧﻮن ﺑﺎﻋﺚ
ﺑﻄﻼن روزه ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﺪ و زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﺧﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻏﯿﺮ ﻋﻤﺪ ﺧﺎرج ﺷﺪ ﯾﺎ آﻧﮑﻪ ﮐﻢ ﺑﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻄﻼن روزه ﻧﻤﯽﺷﻮد .ھﻤﯿﻨﻄﻮر آﻣﭙﻮل ﻣﺴﮑﻦ روزه را ﺑﺎﻃﻞ
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .آﻣﭙﻮﻟﯽ ﮐﻪ در ﺣﮑﻢ ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن ﻧﯿﺴﺖ روزه را ﺑﺎﻃﻞ
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ھﺮﭼﻨﺪ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ از روی اﺣﺘﯿﺎط ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺷﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
 -۱۳ﺑﻌﻀﯽ ﻧﻤﺎزﮔﺰاران ﺗﺮاوﯾﺢ را ھﻤﺮاه اﻣﺎم ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ اﻣﺎ ﭘﺲ از ﯾﺎزده رﮐﻌﺖ
از اﻣﺎم ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ﻧﻤﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ زﯾﺮا ﮐﺎر اﻣﺎم را ﺧﻼف ﺳﻨﺖ
ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،و اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد اﺟﺮ ﺑﺰرﮔﯽ را از دﺳﺖ ﺑﺪھﻨﺪ زﯾﺮا رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ـ
ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ھﺮﮐﻪ ﺑﺎ اﻣﺎم ﺑﻪ ﻧﻤﺎز اﯾﺴﺘﺪ ﺗﺎ اﻣﺎم ﻧﻤﺎزش
را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﺎداش ﻧﻤﺎز ﯾﮏ ﺷﺐ ]ﮐﺎﻣﻞ[ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد« و
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ھﺮﮐﻪ رﻣﻀﺎن را از روی اﯾﻤﺎن و اﺣﺘﺴﺎب ﺑﻪ ﻧﻤﺎز اﯾﺴﺘﺪ ﮔﻨﺎھﺎن
ﮔﺬﺷﺘﻪاش آﻣﺮزﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد«.
 -۱۴ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻤﺎزﮔﺰاران در ﺻﻮرت دﯾﺮ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﻋﺸﺎء وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ
اﻣﺎم ﻧﻤﺎز ﺗﺮاوﯾﺢ را ﺷﺮوع ﮐﺮده ھﻤﺮاه ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﺎزﮔﺰاراﻧﯽ ﮐﻪ دﯾﺮ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪا ﯾﮏ ﺟﻤﺎﻋﺖ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ،و اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ .درﺳﺖ اﯾﻦ
ﻓﺮض ﻋﺸﺎء ﭘﺸﺖ ﺳﺮ اﻣﺎم ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﭘﺲ از ﺳﻼم
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺖ ﻧﻤﺎز ِ
اﻣﺎم دو رﮐﻌﺖ دﯾﮕﺮ را اداﻣﻪ دھﻨﺪ.
 -۱۵ﯾﮑﯽ از اﺷﺘﺒﺎھﺎت ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻤﺎزﮔﺰاران اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻗﻨﻮت ﯾﺎ دﯾﮕﺮ
دﻋﺎھﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ .ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﺟﺒﺮﯾﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ـ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :درﺑﺎرهی دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺻﻮرت ]ﭘﺲ از دﻋﺎ[ اﺣﺎدﯾﺜﯽ وارده
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ﺷﺪه اﻣﺎ ھﻤﻪاش ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺪاوﻣﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﻨﺖ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ
اﮔﺮ ﮔﺎھﯽ آن را اﻧﺠﺎم دھﺪ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد«.
 -۱۶ﺑﺮﺧﯽ روزهداران ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺧﻮاب ،ﻧﻤﺎز ﻇﮫﺮ ﯾﺎ ﻋﺼﺮ را از وﻗﺘﺶ ﺑﻪ
ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ
ُ َ
َّ َ ُ َ
﴿فَ َو ۡ� ٞل ّل ِۡل ُم َصلّ َ
ِين ه ۡم عن َص�ت ِ ِه ۡم َساهون﴾ ]ﻣﺎﻋﻮن[۵-۴ :
ِ�  ٤ٱ�
)ﭘﺲ وای ﺑﺮ ﻧﻤﺎزﮔﺰاران ) (۴آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻧﻤﺎزﺷﺎن ﻏﺎﻓﻠﻨﺪ(.
و از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ :ﮐﺪام ﻧﻤﺎز ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ؟
ﻓﺮﻣﻮد» :ﻧﻤﺎزی ﮐﻪ در وﻗﺘﺶ ﺑﺎﺷﺪ« و در رواﯾﺖ دﯾﮕﺮ» :ﻧﻤﺎز در اول
وﻗﺘﺶ« .ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ رﻣﻀﺎن را ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﺧﻮاب و ﺗﻨﺒﻠﯽ در روز و
ھﻢﻧﺸﯿﻨﯽ و ﺧﻮشﮔﺬراﻧﯽ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺷﺐ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﺪ روز
ﻏﻔﻠﺖ ﻏﺎﻓﻼن.
اﻧﺪک ﺷﺎھﺪی اﺳﺖ ﺑﺮ ﻃﺎﻋﺖ اھﻞ ﻃﺎﻋﺖ و
ِ
 -۱۷اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺮﺧﯽ روزهداران اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ زود اﻓﻄﺎر ﮐﺮدن اھﻤﯿﺖ
ﻧﻤﯽدھﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﯾﺎ ﺗﺸﻨﻪ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﭼﻮن ﺧﻮاﺑﯿﺪهاﻧﺪ ﭘﺲ
از ﻣﻐﺮب ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از اذان اﻓﻄﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ .ﺳﻨﺖ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ روزهدار در اﻓﻄﺎر ﻋﺠﻠﻪ ﮐﻨﺪ و ھﺮﮔﺎه از وارد ﺷﺪن وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪ اﻓﻄﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ ،زﯾﺮا رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ـ ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
»ﻣﺮدم ﺗﺎ وﻗﺘﯽ در اﻓﻄﺎر ﻋﺠﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮ ﺧﯿﺮ و ﻧﯿﮑﯽ ھﺴﺘﻨﺪ« )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﻪ( و
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :اﻓﻄﺎر را زود ﺑﺨﻮرﯾﺪ و در ﺳﺤﺮی ﺗﺎﺧﯿﺮ ﮐﻨﯿﺪ« .ﺑﺮﺧﯽ از
روزهداران ﻧﯿﺰ ﺻﺪای ﻣﻮذن را ﻣﯽﺷﻨﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺮای اﺣﺘﯿﺎط ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اذان
ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﺧﻮرﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﺑﺎ ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﯽﺗﻮان
اﻓﻄﺎر ﮐﺮد.
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 -۱۸ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮدم از دﻋﺎ در ھﻨﮕﺎم اﻓﻄﺎر ﻏﻔﻠﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﺎل آﻧﮑﻪ دﻋﺎ در
ھﻨﮕﺎم اﻓﻄﺎر ﺳﻨﺖ اﺳﺖ و ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺑﺴﯿﺎری دارد .روزهدار از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ دﻋﺎﯾﺸﺎن رد ﻧﻤﯽﺷﻮد و ھﺮ روزهدار در ھﻨﮕﺎم اﻓﻄﺎر از دﻋﺎﯾﯽ
ﻣﺴﺘﺠﺎب ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ـ ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
»ﺳﻪ دﻋﺎ رد ﻧﻤﯽﺷﻮد :دﻋﺎی ﭘﺪر ،و دﻋﺎی روزهدار ،و دﻋﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮ« )ﺑﻪ
رواﯾﺖ اﺣﻤﺪ( و ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻓﻄﺎر اﯾﻦ دﻋﺎ را ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ذھﺐ اﻟﻈﻤﺄ،
واﺑﺘﻠﺖ اﻟﻌﺮوق ،وﺛﺒﺖ اﻷﺟﺮ إن ﺷﺎء اﻟﻠﻪ« )ﺗﺸﻨﮕﯽ رﻓﺖ و رگھﺎ ﺗﺮ ﺷﺪ و ان
ﺷﺎءاﻟﻠﻪ ﭘﺎداش آن ﺛﺒﺖ ﺷﺪ« )ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺑﻮداود(.
 -۱۹از اﺷﺘﺒﺎھﺎت ﺑﺮﺧﯽ از زﻧﺎن آﺑﺴﺘﻦ ﯾﺎ ﺷﯿﺮده در رﻣﻀﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺪون ﺿﺮورت در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن روزه ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ .روزه
ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﺎﻧﻮان ﺗﻨﮫﺎ وﻗﺘﯽ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻨﺪ روزه ﺑﺮاﯾﺸﺎن
ﻣﺸﻘﺖ ﺷﺪﯾﺪ دارد ﯾﺎ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮدﺷﺎن ﯾﺎ ﺟﻨﯿﻦ و ﻧﻮزادﺷﺎن ﺧﻄﺮﻧﺎک
اﺳﺖ ﯾﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎدی روزه را ﺑﺮای آﻧﺎن ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن ﺧﻄﺮﻧﺎک
ﺗﺸﺨﯿﺺ دھﺪ.
 -۲۰ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﺑﻪ روزهی رﻣﻀﺎن ﺑﺴﯿﺎر اھﻤﯿﺖ ﻣﯽدھﻨﺪ اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺗﺮک
ﻧﻤﺎز ﺳﮫﻞاﻧﮕﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﺎ ﻓﻘﻂ در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از
رﻣﻀﺎن دوﺑﺎره ﻧﻤﺎز را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﻧﻤﺎزھﺎ را ﺳﺮ
وﻗﺘﺶ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﭘﺲ از رﻣﻀﺎن در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺳﮫﻞاﻧﮕﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦھﺎ ھﻤﻪ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ.
 -۲۱ﻋﺪهای از روزهداران ﺑﻪ ﺧﻮردن ﺳﺤﺮی اھﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽدھﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﻠﯽ زود
ﺳﺤﺮی ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﻨﺖ ،ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺳﺤﺮی ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از
اذان ﻓﺠﺮ اﺳﺖ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﺑﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺮﻣﺎ ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺳﺤﺮی
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ﮐﻨﺪ .رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ـ ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :اﻣﺖ ﻣﻦ ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ
ﺧﯿﺮ ھﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در اﻓﻄﺎر ﺗﻌﺠﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﺤﺮی را ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻧﺪازﻧﺪ«.
 -۲۲ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎﻧﻮان اﮔﺮ ﭘﯿﺶ از اذان ﺻﺒﺢ ﻋﺎدت ﻣﺎھﯿﺎﻧﻪﺷﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺪ
ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﻏﺴﻞ روزه ﺑﺮاﯾﺸﺎن واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ روزه
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﺠﺮد ﭘﺎﯾﺎن ﻋﺎدت ﻣﺎھﯿﺎﻧﻪ روزه ﻧﯿﺰ
واﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﺟﺒﺮﯾﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ـ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﮔﺮ ﺧﻮن ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم
ﻃﻠﻮع ﻓﺠﺮ ﯾﺎ ﮐﻤﯽ ﭘﯿﺶ از آن ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﺑﺪ روزهاش ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
روزهی ﻓﺮض ﺑﮕﯿﺮد ،و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﭘﺲ از اذان ﺻﺒﺢ ﻏﺴﻞ ﮐﻨﺪ روزهاش درﺳﺖ
اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻏﺴﻞ ﺣﯿﺾ ﯾﺎ ﺟﻨﺎﺑﺖ ﺷﺮط ﺻﺤﺖ روزه ﻧﯿﺴﺖ«.
 -۲۳ﺑﻌﻀﯽ از روزهداران در ھﻨﮕﺎم اذان ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﺪ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ ﯾﺎ
ﻣﯽﻧﻮﺷﻨﺪ .اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ـ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اذان ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﻓﺠﺮ ﯾﺎ ﭘﺲ
از ﻃﻠﻮع ﻓﺠﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ ﭘﯿﺶ از آن .اﮔﺮ ﭘﺲ از ﻃﻠﻮع ﻓﺠﺮ ﺑﺎﺷﺪ واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﺠﺮد ﺷﻨﯿﺪن اذان دﺳﺖ از ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺑﮑﺸﺪ ،زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ
ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﻼل ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺷﺐ اذان ﻣﯽدھﺪ ﭘﺲ
ﺑﺨﻮرﯾﺪ و ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ اذان اﺑﻦ ام ﻣﮑﺘﻮم را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ ،زﯾﺮا او اذان ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ
ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﺻﺒﺢ ﻃﻠﻮع ﮐﻨﺪ« ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﻣﯽداﻧﯽ ﻣﻮذن ﺑﺎ ﻃﻠﻮع ﻓﺠﺮ اذان
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﺮد ﺷﻨﯿﺪن اذان از ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن دﺳﺖ ﺑﮑﺸﯽ« و
ھﻤﯿﻄﻮر اﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َۡ
َ ُ ُ ْ َ ۡ َ ُ ْ َ َّ ٰ َ َ َ َّ َ َ ُ
ٱ� ۡي ُط ۡٱ�َ ۡ� َي ُض م َِن ۡ َ
� ُم ۡ َ
ٱ� ۡي ِط ٱ� ۡس َودِ م َِن
﴿و�وا وٱ��وا ح� يتب� ل
َۡ
ٱلف ۡج ِر﴾ ]ﺑﻘﺮه[۱۸۷ :
)و ﺑﺨﻮرﯾﺪ و ﺑﯿﺎﺷﺎﻣﯿﺪ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ رﯾﺴﻤﺎن ﺳﻔﯿﺪ ﺻﺒﺢ از رﯾﺴﻤﺎن ﺳﯿﺎه ]ﺷﺐ[
ﺑﺮاﯾﺘﺎن آﺷﮑﺎر ﺷﻮد(.
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و وﻗﺖ اﯾﻦ آﺷﮑﺎر ﺷﺪن ھﻨﮕﺎم اذان ﻓﺠﺮ اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﺳﻨﺖ اﯾﻦ رﺧﺼﺖ وارد
ﺷﺪه ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻏﺬا ﯾﺎ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ در دﺳﺖ دارد و در اﯾﻦ ﺣﺎل اذان را ﺷﻨﯿﺪ
آن را ﺑﻨﻮﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﺨﻮرد )ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺑﻮداوود(.
 -۲۴از دﯾﮕﺮ اﺷﺘﺒﺎھﺎت اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ روزهداران اﮔﺮ ﮐﺴﯽ را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ
]در ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻊ[ در روز رﻣﻀﺎن از روی ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﻣﯽﺧﻮرد ﯾﺎ ﻣﯽﻧﻮﺷﺪ ﺑﻪ او
ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ و واﺟﺐ آن اﺳﺖ ﮐﻪ او را ﯾﺎدآوری
ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﯿﺦ ﺑﻦ ﺑﺎز ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ـ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ را ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ
در روز رﻣﻀﺎن ﻣﯽﺧﻮرد ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻃﻞ ﮐﻨﻨﺪهھﺎی روزه را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ
ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎر او را اﻧﮑﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ زﯾﺮا اﻇﮫﺎر اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ در روز رﻣﻀﺎن ﯾﮏ ﻣﻨﮑﺮ اﺳﺖ
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺻﺎﺣﺒﺶ در اﺻﻞ ﻣﻌﺬور ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺑﺮای آﺷﮑﺎر ﻧﻤﻮدن ﻣﺤﺎرم
در روز رﻣﻀﺎن ﺑﻪ ﺑﮫﺎﻧﻪی ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺟﺮات ﻧﯿﺎﺑﻨﺪ« )ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺪﻋﻮة.(۱۱۸۶ :
 -۲۵ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮدم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺳﻦ ﺑﺎﻻ ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻋﻼج
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ روزه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﺮ روز ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﯿﻨﻮا ﻏﺬا دھﻨﺪ ھﻤﺎن
اول ﻣﺎه ﺑﻪ ﺳﯽ ﻣﺴﮑﯿﻦ ﻏﺬا ﻣﯽدھﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﺎن اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ و
ﻓﺪﯾﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﻏﺬا دادن ﺑﻪ ﺑﯿﻨﻮاﯾﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺲ از ﻓﻄﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﭘﯿﺶ از آن .در اﯾﻦ
ﺻﻮرت اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ھﺮ روز ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺴﮑﯿﻦ ﻏﺬا دھﻨﺪ ﯾﺎ در آﺧﺮ
ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﯾﺎ ﭘﺲ از آن ﺳﯽ ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ را ﯾﮑﺠﺎ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ آﻧﺎن ﻏﺬا دھﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﭘﯿﺮی و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮد.
 -۲۶ﺑﺮﺧﯽ روزهداران دﺧﺘﺮان ﺧﻮد را ﮐﻪ ﻗﺼﺪ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ دارﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺑﮫﺎﻧﻪ ﮐﻪ ھﻨﻮز ﺑﭽﻪ ھﺴﺘﻨﺪ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎز ﻣﯽدارﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
آن دﺧﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻦ ﻋﺎدت ﻣﺎھﯿﺎﻧﻪ و ﺑﻠﻮغ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ از وی در اﯾﻦ
ﺑﺎره ﺳﻮال ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﺟﺒﺮﯾﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ـ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺴﯿﺎری از
دﺧﺘﺮان در ﺳﻦ ده ﯾﺎ ﯾﺎزده ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻋﺎدت ﻣﺎھﯿﺎﻧﻪﺷﺎن آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ
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ﺧﺎﻧﻮادهﺷﺎن در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺳﮫﻞاﻧﮕﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و آﻧﺎن را ﮐﻮدک ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
ﻣﯽآورﻧﺪ و ﻣﻠﺰم ﺑﻪ روزه ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ زﯾﺮا دﺧﺘﺮ وﻗﺘﯽ
ﺑﻪ ﺳﻦ ﻋﺎدت ﻣﺎھﯿﺎﻧﻪ رﺳﯿﺪ ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺪه و اﺣﮑﺎم ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﺮ وی ﺟﺎری ﻣﯽﺷﻮد«
)ﻓﺘﺎوی اﻟﺼﯿﺎم(.
 -۲۷ﺑﺮﺧﯽ زﻧﺎن در ھﻨﮕﺎم روزه اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻨﺎ در دﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﻮ را دارای
اﺷﮑﺎل ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،ﺣﺎل آﻧﮑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻨﺎ ﺑﺮای روزهدار و ﻏﯿﺮ روزهدار
اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد .ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ـ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻨﺎ در
ھﻨﮕﺎم روزه ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻄﻼن روزه ﻧﺸﺪه و ﺗﺎﺛﯿﺮی ﺑﺮ آن ﻧﺪارد؛ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻣﻪ و
ﻗﻄﺮهی ﮔﻮش و ﻗﻄﺮهی ﭼﺸﻢ ﮐﻪ ھﻤﻪی اﯾﻦھﺎ ﺑﺮای روزه ﻣﺸﮑﻠﯽ اﯾﺠﺎد
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و آن را ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﯽﺳﺎزد« )ﻓﺘﺎوی ﻧﻮر ﻋﻠﯽ اﻟﺪرب(.
 -۲۸ﯾﮑﯽ از اﺷﺘﺒﺎھﺎت ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮدم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎری روزه
راه ﻣﺮدم در ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ ﯾﺎ در ِ
ﺳﮫﻞاﻧﮕﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺷﺎﯾﺪ وارد ﻣﻐﺎزهای ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻘﺎﺑﻞ دﯾﮕﺮان ﭼﯿﺰی
ﺑﺨﻮرﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر اﺷﺘﺒﺎه و زﯾﺮ ﭘﺎ ﻧﮫﺎدن ﺣﺮﻣﺖ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻣﺮدم اﺳﺖ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد دﯾﮕﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻤﺎن ﺑﺪ ﺑﺮﻧﺪ و ﺷﺎﯾﺪ
ﺑﺮﺧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن ﺿﻌﯿﻔﯽ دارﻧﺪ ﺑﺮ روزه ﺧﻮاری در ﻣﻸ ﻋﺎم ﺟﺮات ﯾﺎﺑﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از روی ﻋﺬر روزه ﻧﯿﺴﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ آن را آﺷﮑﺎر ﺳﺎزد.
 -۲۹ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺎﻧﻮان روزهدار در اﺛﻨﺎی روزه از ﺗﺮس ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪن روزه از ﻣﺰه
ﮐﺮدن ﻏﺬا ﺧﻮدداری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﻣﺰه ﮐﺮدن ﻏﺬا در ﺣﺎل روزه اﮔﺮ
ﻓﻘﻂ از ﻃﺮﯾﻖ زﺑﺎن و ﺑﺪون ﻓﺮو ﺑﺮدن ﻏﺬا ﺑﺎﺷﺪ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد .ﺷﯿﺦ اﺑﻦ
ﺟﺒﺮﯾﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ـ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺰه ﮐﺮدن ﻏﺬا از روی ﻧﯿﺎز ]در ﺣﯿﻦ
آﺷﭙﺰی[ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﻏﺬا را ﺑﺮ روی ﻧﻮک زﺑﺎن ﻗﺮار دھﺪ ﺗﺎ
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ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﯾﺎ ﺷﻮری ﻏﺬا را ﺑﺪاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭼﯿﺰی از آن را ﻓﺮو ﺑﺮد ...و اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ
ﺑﻄﻼن روزهاش ﻧﻤﯽﺷﻮد« )ﻓﺘﺎوی اﻟﺼﯿﺎم(.
 -۳۰اﺷﺘﺒﺎھﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ روزهداران ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل
روزه اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺴﻮاک را ﻣﺸﮑﻞدار ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﮔﻤﺎن ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر
روزه را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ـ ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ
وﺳﻠﻢ ـ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :اﮔﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺨﺖﮔﯿﺮی ﺑﺮ اﻣﺘﻢ ﻧﻤﯽﺷﺪم دﺳﺘﻮر ﻣﯽدادم
ھﻨﮕﺎم ھﺮ ﻧﻤﺎز ﻣﺴﻮاک ﺑﺰﻧﻨﺪ« )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﻪ( .اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ
ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺼﻼة و اﻟﺴﻼم ـ روزهدار را از دﯾﮕﺮان اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ« و ﺷﯿﺦ اﺑﻦ
ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ـ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :روزهی روزهدار ﺑﺎ ﻣﺴﻮاک ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد،
ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای او و دﯾﮕﺮان در ھﺮ وﻗﺖ روز ﯾﺎ ﺷﺐ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ« اﻣﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺴﻮاکھﺎی اﻣﺮوزی ﮐﻪ ﻃﻌﻢدار ھﺴﺘﻨﺪ ﻣﺜﻼ ﻃﻌﻢ ﻧﻌﻨﺎ ﯾﺎ ﻟﯿﻤﻮ،
در ھﻨﮕﺎم روزه ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺴﻮاک دارای ﻃﻌﻢ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻢ ﺑﺮﺳﺪ«.
 -۳۱ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮذﻧﺎن ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﮏ ﻧﺸﺪن ھﻮا اذان ﻧﻤﯽدھﻨﺪ و ﺑﻪ ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ
اﮐﺘﻔﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﺧﻮدﺷﺎن اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای اﺣﺘﯿﺎط ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت
ﻏﺮوب ﮐﺎﻣﻞ
اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺳﻨﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻨﮕﺎم
ِ
ﺧﻮرﺷﯿﺪ اذان داده ﺷﻮد .ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ـ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ھﺮﮔﺎه ﻗﺮص ]ﺧﻮرﺷﯿﺪ[ ﮐﺎﻣﻼ از دﯾﺪ ﭘﻨﮫﺎن ﺷﺪ روزهدار اﻓﻄﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﺳﺮﺧﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه در اﻓﻖ ﻣﮫﻢ ﻧﯿﺴﺖ« )ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوی.(۲۱۵ /۲۵ :
 -۳۲ﯾﮑﯽ از اﺷﺘﺒﺎھﺎت ﺑﺮﺧﯽ روزهداران اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ آﻧﺎن را ﺑﻪ
اﻓﻄﺎر دﻋﻮت ﮐﺮد ﺑﺮاﯾﺶ دﻋﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺳﻨﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﻧﺰد
َّ ُ َ َ َ َ
َْ ُ
ََْ
ﮐﺴﯽ اﻓﻄﺎر ﮐﺮد اﯾﻦ دﻋﺎ را ﺑﮕﻮﯾﺪ» :أ�ﻄ َﺮ ﻋِﻨﺪ� ْﻢ الﺼﺎﺋ ِﻤﻮنَ ،وأ�ﻞ
َ َ َ ُ ْ ْ َ ْ َ ُ َ َ َ َّ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ُ
ﻃﻌﺎﻣ�ﻢ اﻷﺑﺮار ،و�
�ﻟﺖ ﻋﻠﻴ� ْﻢ الﻤﻼﺋ ِ�ﺔ« ﯾﻌﻨﯽ) :روزهداران ﻧﺰد ﺷﻤﺎ
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اﻓﻄﺎر ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﯿﮑﺎن ﻏﺬای ﺷﻤﺎ را ﺑﺨﻮرﻧﺪ و ﻣﻼﺋﮑﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﺎزل ﺷﻮﻧﺪ( ﯾﺎ
َُْ
ْ َُ
َ ََُْ
َّ ُ َ ْ َ ُ
ﺑﮕﻮﯾﺪ» :الﻠﻬ َّﻢ ﺑﺎرِك لﻬ ْﻢ �ِﻴﻤﺎ َرز�ﺘﻬ ْﻢَ ،واﻏ ِﻔ ْﺮ لﻬ ْﻢَ ،و ْارﻤﺣﻬ ْﻢ« ﯾﻌﻨﯽ) :ﺧﺪاوﻧﺪا
ﺑﺮاﯾﺸﺎن در روزیﺷﺎن ﺑﺮﮐﺖ ده و آﻧﺎن را ﻣﻮرد ﻣﻐﻔﺮت و رﺣﻤﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار
ده( )ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻣﺴﻠﻢ(.
 -۳۳اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻤﺎزﮔﺰاران اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ھﻨﮕﺎم ﻧﻤﺎز ﺗﺮاوﯾﺢ ﺑﺎ ﺻﺪای
ﺑﻠﻨﺪ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺪون ﺷﮏ ﮔﺮﯾﻪ در ھﻨﮕﺎم ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن دال ﺑﺮ
ﺗﺎﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی ﻧﻤﺎزﮔﺰار از ﺷﻨﯿﺪن ﻗﺮآن و ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﮏ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر دﯾﺪه و
ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻤﺎزﮔﺰاران در ھﻨﮕﺎم ﻧﻤﺎز ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﻓﺮﯾﺎد
ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ﯾﺎ ﺿﺠﻪ ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺮت ﺷﺪن ﺣﻮاس دﯾﮕﺮ ﻧﻤﺎزﮔﺰاران
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺻﺤﺎﺑﻪ در ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮔﺮﯾﻪی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﺮﯾﻪ از ﺳﯿﻨﻪی اﯾﺸﺎن ﺻﺪاﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﯾﺮ رو ﺷﺪن دﯾﮓ
ﻣﯽآﻣﺪ« و ھﻤﯿﻨﻄﻮر اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻤﺎزﮔﺰاران ﮐﻪ در ھﻨﮕﺎم دﻋﺎی ﻗﻨﻮت ﻓﺮﯾﺎد
ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ و ﺻﺪای ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﺎل آﻧﮑﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ۡ ُ ْ َ َّ ُ
� ٗ� َو ُخ ۡف َي ًة ۚ إنَّ ُهۥ َ� ُ� ُّ
ِب ٱل ۡ ُم ۡع َتد َ
� ۡم تَ َ ُّ
ِين﴾ ]اﻋﺮاف[۵۵ :
﴿ٱدعوا ر�
ِ
)ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن را ﺑﻪ زاری و ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻪ او از ﺣﺪ ﮔﺬرﻧﺪﮔﺎن را دوﺳﺖ
ﻧﺪارد(.
و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﺻﺤﺎب ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺗﮑﺒﯿﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ ،رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ـ ﺻﻠﯽ
اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺮ ﺧﻮد ﺳﺨﺖ ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻨﮓ ﯾﺎ ﻏﺎﯾﺒﯽ را
ﻧﻤﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ« )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﻪ(.
 -۳۴ﺑﻌﻀﯽ روزهداران ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﮔﺮ در ﺣﺎل روزه دﭼﺎر اﺣﺘﻼم ﺷﺪﻧﺪ
روزهﺷﺎن ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﺮوج ﻣﻨﯽ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺧﻮاب ﺑﺎﻋﺚ
ﺑﻄﻼن روزه ﻧﻤﯽﺷﻮد ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻨﮫﺎ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ
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در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ آﺛﺎر ﻣﻨﯽ را ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد ﺑﺮای ﺟﻨﺎﺑﺖ ﻏﺴﻞ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎم اﺑﻦ ﺑﺎز ـ
رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ـ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﺣﺘﻼم روزه را ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ زﯾﺮا ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر روزهدار
ﻧﯿﺴﺖ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ آب را ﺑﺒﯿﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻏﺴﻞ ﺟﻨﺎﺑﺖ اﻧﺠﺎم دھﺪ« )ﻣﺠﻤﻮع
ﻓﺘﺎوی وﻣﻘﺎﻻت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ(.
 -۳۵اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎﻧﻮان در ھﻨﮕﺎم رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﺗﺮاوﯾﺢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﻄﺮ زدهاﻧﺪ و ﻟﺒﺎسھﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﻮﺷﯿﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﯽروﻧﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺎر ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﺠﺎد ﻓﺘﻨﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮدان ﻣﯽﺷﻮد .زن ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای دوری از ﮔﻨﺎه از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ
وﺳﻠﻢ ـ درﺑﺎرهی ﺧﺎرج ﺷﺪن زﻧﺎن ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪون زﯾﻨﺖ و
ﻋﻄﺮ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ« ،و ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ھﺮ زﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮش ﺑﻮﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮده ﺑﺎ ﻣﺎ در ﻧﻤﺎز ﻋﺸﺎء ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﻮد«.
 -۳۶ﺑﺮﺧﯽ روزهداران ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﯿﻤﺎری ﺷﺪﯾﺪ و ﻣﺸﻘﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
از روزه ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﺎل آﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ و اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻌﺎل
ﺣﺮج را از ﻣﺮدم رﻓﻊ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻣﺮﯾﻀﯽ ﮐﻪ روزه ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺎﻋﺚ
ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪن ﺑﯿﻤﺎریاش ﯾﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ در درﻣﺎﻧﺶ ﻣﯽﺷﻮد اﺟﺎزه داده روزه ﻧﮕﯿﺮد و
ﺑﻌﺪا ﻗﻀﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﺟﺎی آورد .اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ
َ
ُ ُ َّ ۡ َ َ ۡ َ ُ ۡ ُ َ َ َ َ َ ً َ ۡ َ َ ٰ َ َ ٞ
� َسف ٖر فعِ َّدة ّم ِۡن
﴿� َمن ش ِه َد مِن�م ٱلشهر فليصمهۖ ومن �ن مرِ�ضا أو
َ ُ َ
]ﺑﻘﺮه[۱۸۵ :
�يَّا ٍ� أخ َر﴾
)ﭘﺲ ھﺮ ﮐﺲ از ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﻣﺎه را درک ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ روزه ﺑﮕﯿﺮد ،و ھﺮ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﯾﺎ
در ﺳﻔﺮ اﺳﺖ ]ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آن[ ﺗﻌﺪادی از روزھﺎی دﯾﮕﺮ ]را روزه ﺑﮕﯿﺮد[(.
 -۳۷ﺑﺮﺧﯽ روزهداران ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﻓﻄﺎر از ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ ﻣﻮذن ﻏﺎﻓﻞ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ،
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ھﺮﮔﺎه اذان را
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ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ ﻣﻮذن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ« )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﻪ( .ﻣﯽﺷﻮد در
ﺣﯿﻦ اﻓﻄﺎر اذان را ھﻤﺮاه ﻣﻮذن ﺗﮑﺮار ﮐﺮد ،واﻟﻠﻪ اﻋﻠﻢ.
 -۳۸ﺑﻌﻀﯽ از روزهداران در ھﻨﮕﺎم ﺳﻔﺮو ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﺨﺘﯽ راه ﺧﻮد را ﺑﻪ روزه
وا ﻣﯽدارﻧﺪ ،ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ اﺟﺎزه دارد در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن روزه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ اﻓﻄﺎر
ﮐﻨﺪ و وﺿﻌﯿﺘﺶ از ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎرج ﻧﯿﺴﺖ:
 -۱اﮔﺮ روزه ﺑﺮاﯾﺶ آﺳﺎن اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﺣﺎل روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽاش را دارد ﺑﮫﺘﺮ از روزه ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻓﺮﻣﻮده
اﺳﺖ:
ُ ُ َ َ َ
َ َ َ ُ ُ ْ َ َّ ُ
نت ۡم � ۡعل ُمون﴾ ]ﺑﻘﺮه[۱۸۴ :
وموا خ ۡ� ٞل� ۡم إِن ك
﴿وأن تص
)و اﮔﺮ روزه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﺪ(.
 -۲در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ روزه ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ روزه ﻧﮕﯿﺮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ
اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َّ
َ ُ َ ّ ُ َّ ُ َ ۡ
﴿� ي�ل ِف
ٱ� �ف ًسا إِ� ُو ۡس َع َها﴾ ]ﺑﻘﺮه[۲۸۶ :
)اﻟﻠﻪ ھﯿﭻ ﻧﻔﺴﯽ را ﺟﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮاﻧﺶ ﻣﮑﻠﻒ ﻧﻤﯽﺳﺎزد(.
و رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ـ ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :اﻟﻠﻪ دوﺳﺖ دارد
رﺧﺼﺖھﺎﯾﺶ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ دوﺳﺖ دارد ﺑﻪ ﻋﺰﯾﻤﺖھﺎﯾﺶ ﻋﻤﻞ
ﺷﻮد« )ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن( و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :روزه در ﺣﺎل ﺳﻔﺮ از ﻧﯿﮑﯽ
ﻧﯿﺴﺖ« )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﻪ(.
 -۳اﮔﺮ روزه ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺸﻘﺖآور ﻧﯿﺴﺖ ﻣﯿﺎن روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ و روزه ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ
اﺧﺘﯿﺎر دارد ،زﯾﺮا از ﺣﻤﺰه اﺳﻠﻤﯽ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ از رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ـ ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ
ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﭘﺮﺳﯿﺪ» :آﯾﺎ در ﺳﻔﺮ روزه ﺑﮕﯿﺮم؟« وی ﺑﺴﯿﺎر اھﻞ روزه ﺑﻮد.
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ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﭘﺎﺳﺦ داد» :اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﯽ روزه ﺑﮕﯿﺮ و اﮔﺮ
ﻧﺨﻮاﺳﺘﯽ اﻓﻄﺎر ﮐﻦ« )ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری( و اﻧﺲ ـ رﺿﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ـ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﻣﺎ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻣﯽرﻓﺘﯿﻢ ،ﭘﺲ ﻧﻪ
روزهدار از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ روزه ﻧﺒﻮد اﯾﺮاد ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﻧﻪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ روزه ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺑﺮ
روزهداران ﻋﯿﺐ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ« )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﻪ(.
 -۳۹ﺑﺮﺧﯽ روزهداران ﺑﻪ اﺧﻼق روزه ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﻪ
ﺳﺮﻋﺖ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در ھﻨﮕﺎم روز رﻣﻀﺎن ﺑﺪدھﻨﯽ و ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :روزه ِﺳ َﭙﺮ اﺳﺖ ،ﭘﺲ
روز روزهی ﮐﺴﯽ از ﺷﻤﺎ ﺑﻮد ﺑﺪدھﻨﯽ ﻧﮑﻨﺪ و ﻧﺎﺳﺰا ﻧﮕﻮﯾﺪ ،و ھﺮﮔﺎه
ھﺮﮔﺎه ِ
ﮐﺴﯽ ﺑﻪ او ﺑﺪ ﮔﻔﺖ ﯾﺎ ﺑﺪدھﻨﯽ ﮐﺮد ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﻣﻦ روزهام« )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﻪ( و
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﭼﻪ ﺑﺴﺎ روزهداری ﮐﻪ از روزهاش ﻧﺼﯿﺒﯽ ﺟﺰ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﺗﺸﻨﮕﯽ
ﻧﺪارد« .روزه ﻓﻘﻂ دوری از ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺑﻠﮑﻪ ﯾﻌﻨﯽ روزهی
اﻋﻀﺎی ﺑﺪن از اﻧﺠﺎم ﮔﻨﺎھﺎن و روزهی زﺑﺎن از ﻓﺤﺶ و اﺧﻼق ﺑﺪ.
 -۴۰ﺑﻌﻀﯽ روزهداران در ھﻨﮕﺎم روزه از ﺗﺮس ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪن روزهﺷﺎن آب
دھﻦ ﺧﻮد را ھﻢ ﻧﻤﯽﺑﻠﻌﻨﺪ و ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ھﻢ ﺗﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ! زﯾﺮ ﮐﺮدن آب دھﻦ
ھﯿﭻ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد ،ﻓﻘﻂ اﮔﺮ ﺧﻠﻂ ﺳﯿﻨﻪ ﻏﻠﯿﻆ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﻃﻮری ﮐﻪ
ﺑﺎﻋﺚ اذﯾﺖ دﯾﮕﺮان ﻧﺸﻮد ﺑﺪون ﺻﺪا در دﺳﺘﻤﺎل ﯾﺎ ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ ﺗﻒ ﮐﺮد.
 -۴۱ﺑﺮﺧﯽ روزهداران ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎری آﺳﻢ دارﻧﺪ اﺳﭙﺮی ﻣﺨﺼﻮص آﺳﻢ را از
ﺗﺮس ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪن روزه در ھﻨﮕﺎم روزه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ
ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ـ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻧﻮع اﺳﭙﺮی ﺑﺮای روزهدار ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ،
ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ روزهی رﻣﻀﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ رﻣﻀﺎن زﯾﺮا اﯾﻦ اﺳﭙﺮی ﺑﻪ ﻣﻌﺪه
ﻧﻤﯽرﺳﺪ و ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﺎری ﺗﻨﻔﺴﯽ و رﯾﻪ ﻣﯽرﺳﺪ و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ وﯾﮋﮔﯽ آن ﺑﺎﻋﺚ
ﺑﺎز ﺷﺪن آن ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ اﻧﺴﺎن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎدی ﺗﻨﻔﺲ ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ
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ﻣﻌﻨﺎی ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن ﻧﯿﺴﺖ« )ﮐﺘﺎب اﻟﺪﻋﻮة( .ھﻤﯿﻨﻄﻮر اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از
ﻗﻄﺮهی ﭼﺸﻤﯽ ﯾﺎ ﮔﻮﺷﯽ در روزه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺳﺮﻣﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ
اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ .ﺻﺤﯿﺢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﯿﭻﯾﮏ از اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ روزه را ﺑﺎﻃﻞ
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮل ﺻﺤﯿﺢ ﻋﻠﻤﺎ ﺟﺰو ﻣﺒﺎﺣﺎت روزه ھﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﻨﮫﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻄﺮهی ﺑﯿﻨﯽ در ھﻨﮕﺎم روزه اﺷﮑﺎل دارد زﯾﺮا در ﺻﻮرت ﺗﮑﺮار
ﺑﻪ ﺣﻠﻖ و ﻣﻌﺪه ﺧﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ.
 -۴۲ﯾﮑﯽ از اﺷﺘﺒﺎھﺎت ﺑﺮﺧﯽ روزهداران اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺗﺮاوﯾﺢ را
ﻧﻤﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ﯾﺎ ﺗﻨﮫﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از آن را ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ از اﺟﺮ ﻋﻈﯿﻢ ﻗﯿﺎم
رﻣﻀﺎن ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ـ ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
»ھﺮﮐﻪ رﻣﻀﺎن را از روی اﯾﻤﺎن و اﺣﺘﺴﺎب ﺑﻪ ﻧﻤﺎز اﯾﺴﺘﺪ ﮔﻨﺎھﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪاش
آﻣﺮزﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد« )ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری( .و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ و
ﺧﻠﻔﺎﯾﺶ اﯾﻦ ﻧﻤﺎز را ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻨﺪه ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر و از اﺳﺒﺎب ﻣﻐﻔﺮت و
ﻣﺤﺒﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮای ﺑﻨﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی آوردهاﻧﺪ .ﺗﺮک اﯾﻦ ﻧﻤﺎز ﻧﺸﺎﻧﻪی
ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ اﺳﺖ.
 -۴۳از دﯾﮕﺮ اﺷﺘﺒﺎھﺎت ﺑﺮﺧﯽ روزهداران اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻨﻮز ﯾﮏ داﻧﻪ ﺧﺮﻣﺎ
ﻧﺨﻮردهاﻧﺪ ﯾﺎ ﮐﻤﯽ آب ﻧﻨﻮﺷﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﭘﺲ از آن ﯾﮏ ﻧﺦ ﺳﯿﮕﺎر ھﻢ
روﺷﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﻗﻠﯿﺎﻧﺸﺎن آﻣﺎده اﺳﺖ! اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ اﻓﻄﺎر ﺑﺎ ﺣﺮام .ﺑﺮﺧﯽ ھﻢ
ﺑﺎ ﻧﻌﻤﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر اﻓﻄﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻓﻮری ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﻣﺸﺎھﺪه ﯾﺎ ﮔﻮش دادن
ﺣﺮام از ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦھﺎ ھﻤﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺿﺮﺑﻪ زدن ﺑﻪ روزه و
ﻋﺒﺎدت رﻣﻀﺎن ﻣﯽﺷﻮد.
 -۴۴ﺑﻌﻀﯽ ﻧﻤﺎزﮔﺰاران اذﮐﺎر وارده در رﮐﻮع و ﺳﺠﻮد را ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ و وﻗﺘﯽ
اﻣﺎم رﮐﻮع و ﺳﺠﺪه را ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻓﻘﻂ »ﺳﺒﺤﺎن رﺑﯽ اﻟﻌﻈﯿﻢ« و »ﺳﺒﺤﺎن
رﺑﯽ اﻻﻋﻠﯽ« را ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ دﯾﮕﺮ اذﮐﺎر را ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ:
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ْ َ
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الﺮ ِ
وح« و »ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ الﻠﻬ َّﻢ َر�ﻨﺎ َو ِﺤﺑَﻤﺪِك
»ﺳﺒﻮح ﻗﺪوس ،رب الﻤﻼﺋ
ْ
َْ َ ُ
َ ْ ْ َ
ُْ َ َ
ََْ َ
َّ ُ َّ ْ ْ
ﻮت َ ،و َ
اﺠﻟ َ ُ
ِﺮﺒ�ﺎءِ َواﻟﻌﻈﻤ ِﺔ«.
ﺮﺒ ِ
الﻠﻬﻢ اﻏ ِﻔﺮ ِﻲﻟ« و »ﺳﺒﺤﺎن ذِي الﻤﻠﻜ ِ
وت  ،واﻟﻜ ِ
ُْ َ َ
ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺳﻼم ﻧﻤﺎز وﺗﺮ ﺳﻪ ﺑﺎر ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد» :ﺳﺒﺤﺎن
ْ ُ ُّ
َْ
وس«.
ِﻚ اﻟﻘﺪ ِ
الﻤﻠ ِ

 -۴۵ﯾﮑﯽ از اﺷﺘﺒﺎھﺎت ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻤﺎزﮔﺰاران اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻨﮕﺎم ﺗﺮاوﯾﺢ ﻗﺮآن ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻗﺮاﺋﺖ اﻣﺎم را ﭘﯽﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺸﺮوع ﻧﯿﺴﺖ
و از ھﯿﭻﯾﮏ از ﺳﻠﻒ ﻧﻘﻞ ﻧﺸﺪه .ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺑﻪ وی دﺳﺘﻮر
داده ﺗﺎ اﺷﺘﺒﺎھﺎﺗﺶ را ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﻨﺪ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ھﻨﮕﺎم ﻧﻤﺎز ﻗﺮآن ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﯿﺮد.
ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺮآن ﺑﺪون ﺿﺮورت در ھﻨﮕﺎم ﻧﻤﺎز ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﻤﺎزﮔﺰار
ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺠﺪهﮔﺎه ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ دﺳﺖ ﺑﺒﻨﺪد و ھﻤﯿﻨﻄﻮر
ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ ﻣﺸﺮوع اﺳﺖ ﮔﻮش ﺳﭙﺮدن ﺑﻪ ﻗﺮاﺋﺖ اﻣﺎم
ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﮑﻮت اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ ُ َ ۡ ُ ۡ َ ُ َ ۡ َ ُ ْ َ ُ َ َ ُ ْ َ َ َّ ُ ۡ ُ ۡ َ ُ َ
نصتوا لعل�م تر
�ون﴾ ]اﻋﺮاف[۲۰۴ :
﴿�ذا ق ِرئ ٱلقرءان فٱست ِمعوا �ۥ وأ ِ
)و ﭼﻮن ﻗﺮآن ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد ﮔﻮش ﻓﺮا دھﯿﺪ و ﺧﺎﻣﻮش ﻣﺎﻧﯿﺪ؛ اﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد
رﺣﻤﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﯾﺪ(.
 -۴۶اﺷﺘﺒﺎه ﺧﯿﻠﯽ از ﻧﻤﺎزﮔﺰاران اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻋﺒﺎدت آﻏﺎز ﻣﺎه رﻣﻀﺎن
ﺷﻮق ﺑﺴﯿﺎری دارﻧﺪ و ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ در آﻏﺎز ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﻣﺴﺠﺪھﺎ ﭘﺮ از ﻧﻤﺎزﮔﺰار
اﺳﺖ و ﺧﯿﻠﯽھﺎ در ﺣﺎل ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺮآن ھﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﮐﻢ ﮐﻢ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ روزھﺎی
ﻣﺎه رﻣﻀﺎن از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﻤﺎزﮔﺰاران ﮐﻢ ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را اﻣﺮ
ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ھﻨﮕﺎم ﻣﺮگ ﺑﺮ ﻋﺒﺎدت او ﺻﺒﺮ ﭘﯿﺸﻪ ﮐﻨﯿﻢ:
َ ۡ ُ ۡ َ َّ َ َ َّ ٰ َ ۡ َ َ
ك ۡٱ�َقِ ُ
�﴾ ]ﺣﺠﺮ[۹۹ :
﴿وٱ�بد ر�ك ح� يأ�ِي
)و ﭘﺮوردﮔﺎرت را ﻋﺒﺎدت ﮐﻦ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﻣﺮﮔﺖ ﻓﺮا رﺳﺪ(.
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و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﺎه رﻣﻀﺎن را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ» :روزھﺎﯾﯽ ﭼﻨﺪ« .و
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ھﺮ ﭼﻪ از روزھﺎی رﻣﻀﺎن ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ﺑﺮ
ﻋﺒﺎدت و ﺷﻮﻗﺸﺎن اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﺪ.
 -۴۷ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎﻧﻮان روزهدار ﭼﻨﺎن در آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻣﺸﻐﻮل آﻣﺎده ﮐﺮدن ﻏﺬا و
اﻓﻄﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اذان ﻣﻐﺮب ﻣﯽدھﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ و دﻗﺎﯾﻘﯽ ھﻢ
ﻣﯽﮔﺬرد و ھﻨﻮز اﻓﻄﺎر ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻼف ﺳﻨﺖ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺳﻨﺖ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻓﻄﺎر ﺗﻌﺠﯿﻞ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .او ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ داﻧﻪ ﺧﺮﻣﺎ ﺑﺨﻮرد و
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﮐﺎرش اداﻣﻪ دھﺪ .رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ـ ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
»ﻣﺮدم ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در اﻓﻄﺎر ﻋﺠﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ ﺧﯿﺮ و ﻧﯿﮑﯽ ھﺴﺘﻨﺪ« و
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :دﯾﻦ ھﻤﭽﻨﺎن آﺷﮑﺎر و ﭘﯿﺮوز اﺳﺖ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم در اﻓﻄﺎر
ﻋﺠﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ زﯾﺮا ﯾﮫﻮدﯾﺎن و ﻧﺼﺮاﻧﯿﺎن اﻓﻄﺎر را ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ«.
 -۴۸ﺑﺮﺧﯽ روزهداران ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﺳﺘﻔﺮاغ ﻏﯿﺮ ﻋﻤﺪ ﺑﺎﻋﺚ
ﺑﻄﻼن روزهﺷﺎن ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ .درﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﺳﺘﻔﺮاغ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ روزه را ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ـ ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ
ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺮاغ ﺑﺮ او ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪه ﻗﻀﺎ ﻧﺪارد
)روزهاش ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد( و آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﺪ اﺳﺘﻔﺮاغ ﮐﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻀﺎ را ﺑﻪ ﺟﺎی
آورد« .ﯾﻌﻨﯽ ھﺮﮐﺲ ﺑﻪ ﻋﻤﺪ ﻣﺜﻼ ﺑﺎ دﺳﺖ ﮐﺮدن ﺑﻪ داﺧﻞ ﺣﻠﻖ ﺑﺎ ﺑﻮ ﮐﺮدن
آﻧﭽﻪ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ و دﯾﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﻔﺮاغ ﮐﻨﺪ روزهاش ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪه ،اﻣﺎ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون اراده اﺳﺘﻔﺮاغ ﮐﻨﺪ روزهاش ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ و آن را اداﻣﻪ
ﻣﯽدھﺪ.
 -۴۹ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺮدان ﯾﺎ زﻧﺎن ،ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻢ ﺳﻦ و ﺳﺎل ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﺗﺮاوﯾﺢ
ﻣﯽآورﻧﺪ و اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﺴﺠﺪ ﺳﺮ و ﺻﺪا ﮐﺮده و ﺑﺮای دﯾﮕﺮ ﻧﻤﺎزﮔﺰاران
ﻣﺸﮑﻞ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه اﻓﺘﺎدن اﻣﺎم و از ﺑﯿﻦ
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رﻓﺘﻦ ﺧﺸﻮع ﻧﻤﺎزﮔﺰاران ﻣﯽﺷﻮد .آوردن ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺣﺮام ﻧﯿﺴﺖ و
ﺣﺘﯽ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﯽآورﻧﺪ و ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ
ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﯾﮏ ﺑﺎر ﮐﻪ ﺻﺪای ﮔﺮﯾﻪی ﮐﻮدﮐﯽ را ﺷﻨﯿﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺎدرش دﻟﺴﻮزی ﻧﻤﻮد و ﻧﻤﺎز را ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮد .اﻣﺎ ﮔﺎه اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ از ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺎرج
ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺴﺠﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﮫﺪ ﮐﻮدک ﻣﯽﺷﻮد! ﻧﻤﺎز زﻧﺎن ﺑﻪ ﻃﻮل ﮐﻠﯽ در
ﺧﺎﻧﻪ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آوردن ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﺮدﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺸﮑﻞ ﺷﻮد.
 -۵۰ﺑﺮﺧﯽ روزهداران ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﻇﮫﺮ ﯾﺎ ﻋﺼﺮ در ﻣﺴﺠﺪ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻨﺪ و ﺑﻪ
ﮔﭗ و ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﺧﻨﺪه و ﺳﺨﻨﺎن ﺑﯿﮫﻮده ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و از ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن و
ذﮐﺮ ﺑﺎز ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ و ﮔﺎه ﭼﻨﺎن ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺮت
ﺷﺪن ﺣﻮاس دﯾﮕﺮ ﻧﻤﺎزﮔﺰاران و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺮآن
ھﺴﺘﻨﺪ .ﮔﺎه ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎﻧﻮان ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﺗﺮاوﯾﺢ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﯽآﯾﻨﺪ و در ﻣﺴﺠﺪ
ﺑﻪ ﺣﺮف زدن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺎ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﮔﭗ و
ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽدھﻨﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺻﺪاﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﺮدان ھﻢ ﺑﺮﺳﺪ! ﺣﺎل
آﻧﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻪ آداب آن از ﺟﻤﻠﻪ آراﻣﺶ و وﻗﺎر ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻮد.
 -۵۱اﺷﺘﺒﺎه دﯾﮕﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺎﻧﻮادهھﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان
ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﻣﺎدر ﯾﺎ ﭘﺪر ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﺗﺮاوﯾﺢ آﻣﺪهاﻧﺪ و
ﺑﭽﻪﺷﺎن در ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺳﺖ و دﺧﺘﺮ در ﺑﺎزار ﯾﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺎﻧﺎلھﺎی ﻓﺎﺳﺪ ،ﮐﻪ اﯾﻦ
ﮐﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ .اﺻﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش
ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﻓﺮزﻧﺪان را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﯿﺎورﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﺎری ﻣﺸﻐﻮل ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺳﻮد آنھﺎﺳﺖ.
 -۵۲ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮدم ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ روزھﺎی رﻣﻀﺎن را در ﻣﮑﻪ
ﺑﮕﺬارﻧﻨﺪ و ﺑﺮای ﻋﻤﺮه ﺑﻪ ﺑﯿﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﺤﺮام ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺧﺒﺮی از
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ﺧﺎﻧﻮاده و ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ در ﺣﺮم ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ﯾﺎ در ﺑﺎزارھﺎ
وﻗﺖ ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ؟ اﺻﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺪر ﺣﻮاس ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
و ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﻣﺎدر ،ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺑﻪ اﻣﻮر ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ
ﺑﭙﺮدازد.
 -۵۳ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎﻧﻮان ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﻋﺸﺎء ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﮔﺎه دﯾﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز
ﻣﯽرﺳﻨﺪ و ﺑﻪ اﺣﮑﺎم ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ آ ﮔﺎھﯽ ﻧﺪارﻧﺪ؛ ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ اﻣﺎم ﺳﻼم
ﻣﯽدھﺪ و آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ھﻤﺮاه اﻣﺎم ﺳﻼم ﻣﯽدھﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ رﮐﻌﺖ
را از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ .ﺑﺎﻧﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ
ﻗﺒﻞ از آن اﺣﮑﺎم ﺟﻤﺎﻋﺖ را ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ اﮔﺮ ﯾﮏ رﮐﻌﺖ ﯾﺎ دو
رﮐﻌﺖ را از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ ﭘﺲ از ﺳﻼم اﻣﺎم ﺳﻼم ﻧﺪھﻨﺪ و ﯾﮏ ﯾﺎ دو رﮐﻌﺘﯽ
ﮐﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪهاﻧﺪ را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺗﺸﮫﺪ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﺳﻼم دھﻨﺪ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠﯽ
اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﭘﺲ ھﺮ ﻣﻘﺪار از ﻧﻤﺎز را ﮐﻪ رﺳﯿﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی
آورﯾﺪ و آﻧﭽﻪ از ﺷﻤﺎ ﻓﻮت ﺷﺪه را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ« .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ رﮐﻮع ﺑﺮﺳﺪ آن
رﮐﻌﺖ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ،ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ اﻣﺎم ﺑﻪ رﮐﻮع رﻓﺘﻪ و در ھﻤﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻧﻤﺎز
رﺳﯿﺪی و ﺑﻪ رﮐﻮع رﻓﺘﯽ آن رﮐﻌﺖ را از دﺳﺖ ﻧﺪادهای ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ رﮐﻮع اﻣﺎم
ﻧﺮﺳﯿﺪی ﺑﺎﯾﺪ آن رﮐﻌﺖ را ﺑﻌﺪ از ﺳﻼم اﻣﺎم ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﯿﺎوری.
 -۵۴ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮدم زﮐﺎت ﻣﺎﻟﺸﺎن را ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖ زﮐﺎت ﻧﯿﺴﺖ
ﻣﯽدھﻨﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﻋﺎدت دارﻧﺪ زﮐﺎت ﻣﺎﻟﺸﺎن را ھﺮ ﺳﺎل ﺑﻪ ﯾﮏ
ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽدھﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ آن ﺧﺎﻧﻮاده وﺿﻊ ﻣﺎﻟﯽﺷﺎن ﺑﮫﺘﺮ ﺷﺪه و دﯾﮕﺮ
ﻣﺴﺘﺤﻖ زﮐﺎت ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ زﯾﺮا ﻣﺴﺘﺤﻘﺎن زﮐﺎت ﺗﻨﮫﺎ
ھﺸﺖ ﮔﺮوه ھﺴﺘﻨﺪ و ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺟﺰ اﯾﻦ ھﺸﺖ دﺳﺘﻪ زﮐﺎت داد،
اﻣﺎ دادن ﺻﺪﻗﻪی ﻣﺴﺘﺤﺐ ﺑﺮای ھﺮ ﮐﺴﯽ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ
زﮐﺎﺗﺸﺎن را ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽدھﻨﺪ ﮐﻪ اھﻞ ﻧﻤﺎز ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ـ
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ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :زﮐﺎت را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺎرک ﻧﻤﺎز داد ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺟﺰو ﻣﺴﺘﺤﻘﺎن آن ﺑﺎﺷﺪ«
و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ وی زﮐﺎت داد.
 -۵۵ﯾﮑﯽ از اﺷﺘﺒﺎھﺎت ﺑﺮﺧﯽ روزهداران ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ اﻋﺘﮑﺎف ﺑﺎ وﺟﻮد
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺳﺖ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ از وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﮫﺎﺟﺮت
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ھﻨﮕﺎم وﻓﺎت ،اﻋﺘﮑﺎف ده روز آﺧﺮ رﻣﻀﺎن را ھﺮﮔﺰ ﺗﺮک ﻧﮑﺮدﻧﺪ و
اﺻﺤﺎﺑﺸﺎن ھﻤﺮاه اﯾﺸﺎن و ھﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن ﭘﺲ از اﯾﺸﺎن اﻋﺘﮑﺎف ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﻣﺮدی
ﮐﻪ دﻟﺶ واﺑﺴﺘﻪی ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎﺷﺪ در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ در ﺳﺎﯾﻪی ﻋﺮش ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد
ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻼزﻣﺖ ﻣﺴﺠﺪ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻧﻤﺎز و ﺗﻼوت و ذﮐﺮ ﻣﺸﻐﻮل
اﺳﺖ؟
 -۵۶اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺮﺧﯽ از اﻣﺎﻣﺎن ﺗﺮاوﯾﺢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻋﺎی ﻗﻨﻮت را ﺑﺴﯿﺎر
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮔﻮﯾﺎ دارﻧﺪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ! اﯾﻦ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﻨﻮت
ﺧﻼف ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﮑﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻧﻤﺎزﮔﺰاران ﻣﯽﺷﻮد .دﻋﺎھﺎی
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺟﺎﻣﻊ و ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﮑﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد:
»اﻟﻠﮫﻢ إﻧﻲ أﺳﺄﻟﻚ ﻋﯿﺶ اﻟﺴﻌﺪاء وﻣﻮت اﻟﺸﮫﺪاء واﻟﺤﺸﺮ ﻣﻊ اﻷﺗﻘﯿﺎء وﻣﺮاﻓﻘﺔ
اﻷﻧﺒﯿﺎء« )ﺧﺪاوﻧﺪا ﻣﻦ از ﺗﻮ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪان و ﻣﺮگ ﺷﮫﯿﺪان و ﻣﺤﺸﻮر
َّ ُ ِّ
ﺷﺪن ﺑﺎ ﻣﺘﻘﯿﺎن و ھﻤﺮاھﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان را ﺧﻮاھﺎﻧﻢ( ،ﯾﺎ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد» :الﻠﻬ َّﻢ إِ�
ْ َ َ َ َ َ ُّ َ َ َ َ ُ َ َ ْ َ َ َ
َ َ َ
َ ُ ُ َ
ﻚ ﻣ ِْﻦ َز َ
ال ﻧ ِﻌﻤﺘِﻚ وﺤﺗﻮ ِل ﺎﻋ�ِﻴﺘِﻚ وﻓﺠ
و
ﺎءة ِ ﻧ ِﻘﻤﺘِﻚ َوﻤﺟِﻴﻊِ ﺳﺨ ِﻄﻚ«
ِ
أﻋﻮذ ﺑ ِ
)ﺧﺪاوﻧﺪا از زوال ﻧﻌﻤﺘﺖ و ﺧﺸﻢ ﻧﺎﮔﮫﺎﻧﯽات و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻋﺎﻓﯿﺘﺖ و ھﻤﻪی
]ﻋﻮاﻣﻞ[ ﺧﺸﻤﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮم(.
 -۵۷اﺷﺘﺒﺎه دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺟﻮاﻧﺎن در اﯾﻦ ﻣﺎه ﺑﺎ ارزش ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ،
ﺑﯽﺗﻮﺟﮫﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﺗﺮاوﯾﺢ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدن ﺑﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎل و ﺟﺎمھﺎی
رﻣﻀﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎزی ﻓﻮﺗﺒﺎل اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد و اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﮫﺘﺮ از ﻧﺸﺴﺘﻦ در
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ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺎﻧﺎلھﺎی ﻓﺎﺳﺪ ﻣﺎھﻮاره اﺳﺖ ،اﻣﺎ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪن از
ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﻤﺎز ﺗﺮاوﯾﺢ ﺷﻮد.
 -۵۸ﺑﺮﺧﯽ روزهداران از روی ﺗﻨﺒﻠﯽ در ﻧﻤﺎز ﺗﺮاوﯾﺢ و ﻗﯿﺎم ده ﺷﺐ ﭘﺎﯾﺎن
رﻣﻀﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ رﺳﯿﺪن ﺷﺐ ﺑﯿﺴﺖ و ھﻔﺘﻢ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﺷﺐھﺎی
ﻓﺮد دھﻪی ﭘﺎﯾﺎن رﻣﻀﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺐ ﻗﺪر ھﺴﺘﻨﺪ در ﻋﺒﺎدت ﺗﻼش
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﺷﺐ ﻗﺪر ﯾﮑﯽ از ده ﺷﺐ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ رﻣﻀﺎن اﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ
اﺳﺖ اﻧﺴﺎن در ھﻤﻪی اﯾﻦ ده ﺷﺐ ﺗﻼش ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠﯽ
اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺑﺎ ﻓﺮا رﺳﯿﺪن دھﻪی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ رﻣﻀﺎن ﺑﺮ ﺗﻼش ﺧﻮد در ﻋﺒﺎدت
ﻣﯽاﻓﺰود و ﮐﻤﺮ ھﻤﺖ ﻣﯽﺑﺴﺖ و ھﻤﺴﺮان ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻋﺒﺎدت ﺑﯿﺪار ﻣﯽﮐﺮد
و ھﻤﻪی ﺷﺐ را ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ .روش ﺻﺤﺎﺑﻪی ﮔﺮاﻣﯽ اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد.
 -۵۹ﯾﮑﯽ از اﺷﺘﺒﺎھﺎت ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮذﻧﺎن در رﻣﻀﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از روی
اﺣﺘﯿﺎط اذان ﺻﺒﺢ را زودﺗﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و اذان ﻣﻐﺮب را ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،اﻣﺎ
اﯾﻦ ﮐﺎر درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻮذن ﺑﺎﯾﺪ اذان را در ھﻤﺎن وﻗﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﯽ
ھﯿﭻ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﺑﮕﻮﯾﺪ.
 -۶۰ﺑﺮﺧﯽ زﻧﺎن ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن ﺑﺎ آﻧﮑﻪ از ﺧﻮن ﻧﻔﺎس ﭘﺎک ﺷﺪهاﻧﺪ اﻣﺎ ﮔﻤﺎن
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﭼﮫﻞ روز ﺑﮕﺬرد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻤﺎز و روزه را ﺑﻪ ﺟﺎی آورﻧﺪ
ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﭼﮫﻞ روز ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺪت ﻧﻔﺎس اﺳﺖ اﻣﺎ ﺣﺪاﻗﻠﯽ ﺑﺮای آن ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻧﺸﺪه و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ زﻧﯽ ﭼﻨﺪ روز ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن ﭘﺎک ﺷﻮد ،و زﻧﺎن در اﯾﻦ ﻣﻮرد
ﻣﺘﻔﺎوت ھﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺧﻮن ﻧﻔﺎس ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ و
روزه ﺑﮕﯿﺮد.
 -۶۱ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﻤﺎزﮔﺰاران ﻋﺎدت دارﻧﺪ ﻧﻤﺎز ﺗﺮاوﯾﺢ را ﺣﺘﻤﺎ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﯾﮏ اﻣﺎم
ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮐﻪ ﺻﺪاﯾﯽ ﺧﻮش دارد ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن ﻣﺴﺠﺪ
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ﺧﺎص راھﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ را ﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و آﺧﺮ ھﻢ دﯾﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﯽرﺳﻨﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ
ﯾﮏ رﮐﻌﺖ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ رﮐﻌﺖ را از دﺳﺖ ﻣﯽدھﻨﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪه ﻣﺮدم
ﻓﻮج ﻓﻮج ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺴﺠﺪ ﺧﺎص ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﺷﺎﯾﺪ در ﻣﺴﯿﺮ
ﺧﻮد از ﮐﻨﺎر ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﮕﺬرﻧﺪ اﻣﺎ اﺻﺮار دارﻧﺪ ﺑﻪ ھﻤﺎن ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮوﻧﺪ
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ دﯾﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﺮﺳﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﯾﮑﯽ از ﻓﺮﯾﺐھﺎی ﺷﯿﻄﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﯾﮏ ﮐﺎر ﻏﯿﺮ واﺟﺐ از ﯾﮏ ﭼﯿﺰ واﺟﺐ ﺑﺎز
ﺑﻤﺎﻧﺪ.
 -۶۲ﻋﺪهای از ﻣﺮدم ده روز ﺑﺎﻓﻀﯿﻠﺖ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ رﻣﻀﺎن را ﺻﺮف ﺧﺮﯾﺪ ﻟﺒﺎس و
ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت ﻋﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﺷﺐھﺎ را ﮐﻪ ﺷﺐ ﻗﺪر در آن
واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از دﺳﺖ ﻣﯽدھﻨﺪ؛ ﺷﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﮫﺘﺮ از ھﺰار ﻣﺎه اﺳﺖ ،و از
ﺷﺮﮐﺖ در ﻗﯿﺎم و ﺗﮫﺠﺪ و ﺗﻼوت ﻗﺮآن ﺑﺎز ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ـ
ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ وﻗﺘﯽ دھﻪی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ رﻣﻀﺎن ﻓﺮا ﻣﯽرﺳﯿﺪ در ﻋﺒﺎدت
ﺗﻼش ﺑﺴﯿﺎری ﻣﯽﮐﺮد و ھﻤﺴﺮاﻧﺶ را ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﺑﯿﺪار ﻣﯽﮐﺮد و ﺷﺐ را ﺑﻪ
ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ و ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
 -۶۳ﺑﺮﺧﯽ روزهداران ھﻨﮕﺎم اﻓﻄﺎر دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ
ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎ ﺷﺮوع اذان ﺑﺎز ﺑﻪ اﯾﻦ دﻋﺎ اداﻣﻪ ﻣﯽدھﻨﺪ ﺗﺎ
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اذان ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺎی ﮐﺎر اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ .ﺳﻨﺖ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ روزهدار ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن اذان اﻓﻄﺎر ﮐﻨﺪ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﺮدم ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در اﻓﻄﺎر ﺷﺘﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮ ﺧﯿﺮ و ﻧﯿﮑﯽ
ھﺴﺘﻨﺪ« و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :دﯾﻦ ھﻤﭽﻨﺎن آﺷﮑﺎر و ﭘﯿﺮوز اﺳﺖ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم
در اﻓﻄﺎر ﻋﺠﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا ﯾﮫﻮدﯾﺎن و ﻧﺼﺮاﻧﯿﺎن اﻓﻄﺎر را ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ«.
ﺑﺮای ادراک ﻓﻀﯿﻠﺖ دﻋﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﭘﯿﺶ از اﻓﻄﺎر ﯾﺎ ھﻨﮕﺎم اﻓﻄﺎر ﯾﺎ ﭘﺲ از آن
دﻋﺎ ﮐﺮد.
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اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ روز رﻣﻀﺎن و ﺳﻪ روز ﻋﯿﺪ
 -۶۴ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮدم در ﻣﻮرد ﺳﻨﺖ ﺗﮑﺒﯿﺮ در ﻋﯿﺪ ﺳﮫﻞ اﻧﮕﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﻨﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻏﺮوب روز ﻗﺒﻞ از ﻋﯿﺪ ـ  ۲۹ﯾﺎ  ۳۰رﻣﻀﺎن ـ ﺗﮑﺒﯿﺮ ﻋﯿﺪ
آﻏﺎز ﺷﻮد .ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﺮای ﯾﺎدآوری ﺗﮑﺒﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﺮدم در ﺑﺎزارھﺎ ﻣﯽﮔﺸﺘﻨﺪ
و ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺗﮑﺒﯿﺮ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ و ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﮑﺒﯿﺮ آﻧﺎن ﺗﮑﺒﯿﺮ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ.
اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻪ ﺗﮑﺒﯿﺮ اﻣﺮ ﻧﻤﻮده و ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
َ ُ ۡ ُ ْ ۡ َّ َ َ ُ َ
َ َّ ُ َ ۡ ُ َ
َ
ُ
�وا ْ َّ َ
كُّ
ٱ� َ َ ٰ
� َما ه َدٮٰ� ۡم َول َعل� ۡم �شك ُرون﴾
﴿و�ِ ك ِملوا ٱلعِدة و�ِ ِ
]ﺑﻘﺮه[۱۸۵ :
)ﺗﺎ ﺗﻌﺪاد ]ﻣﻌﯿﻦ[ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﺪ و اﻟﻠﻪ را ﺑﻪ ﭘﺎس آﻧﮑﻪ ھﺪاﯾﺘﺘﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ
ﺑﺰرﮔﯽ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﮑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﯿﺪ(.
َّ ُ َ
َّ ُ َ
َ
َّ ُ
َّ ُ
ا� أ ْ� َ ُ
ا� أ ْ� َ ُ
ﺻﯿﻐﻪی ﺑﯿﺎن ﺗﮑﺒﯿﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ» :
ﺮﺒ،
ﺮﺒ ،ﻻ إِﻪﻟَ إِﻻ ا�َ ،وا�
َ ْ َ ُ َّ ُ َ ْ َ ُ َ َّ ْ َ ْ ُ
اﺤﻟﻤﺪ« ﻣﺮدان ھﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﮑﺒﯿﺮ را ﺑﻪ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ
أ�ﺮﺒ ،ا� أ�ﺮﺒ ،و ِ�ِ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و زﻧﺎن ﻧﯿﺰ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺗﮑﺒﯿﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .در ﻧﺸﺮ ﺳﻨﺖ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ھﻤﮑﺎری ﮐﻨﯿﻢ.
 -۶۵ﺑﺮﺧﯽ روزهداران در ﻣﻮرد زﮐﺎت ﻓﻄﺮ ﺳﮫﻞاﻧﮕﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ
ﯾﺎ آن را ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﯽدھﻨﺪ و ﯾﺎ ﺷﺨﺼﯽ را ﻣﻮﮐﻞ ﺑﻪ ادای آن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر اھﺘﻤﺎم ﻧﻤﯽورزد .ﻣﺜﻼ ﺑﻌﻀﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را ﻣﻮﮐﻞ ﺑﻪ ادای
زﮐﺎت ﻓﻄﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺳﭙﺲ ﭘﯽﮔﯿﺮ او ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻓﺮزﻧﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺳﺮ
وﻗﺖ اﻧﺠﺎم ﻧﺪھﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻨﺖ وﻗﺖ زﮐﺎت ﻓﻄﺮ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﻧﻤﺎز
ﺻﺒﺢ روز ﻋﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ اﺳﺖ ،و ﻣﯽﺗﻮان آن را ﯾﮏ ﯾﺎ دو روز زودﺗﺮ از ﻋﯿﺪ
ادا ﮐﺮد .اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ـ رﺿﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﮫﻤﺎ ـ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ـ ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ
وﺳﻠﻢ ـ ﯾﮏ ﺻﺎع از ﮔﻨﺪم ﯾﺎ ﺟﻮ را ﻓﺮض ﻧﻤﻮد «...و ھﺮ ﺻﺎع ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ دو ﮐﯿﻠﻮ و
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ﭼﮫﺎرﺻﺪ ﮔﺮم ھﺴﺖ) .زﮐﺎت ﻓﻄﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻏﺬای ﻏﺎﻟﺐ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ در روزهدار در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ﺑﺮﻧﺞ در ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی ﻣﺎ(.
 -۶۶ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮدم ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺨﻮرﻧﺪ ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ
ﻋﺠﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﺎ ﺗﻨﮫﺎ ﮐﻤﯽ آب ﻣﯽﻧﻮﺷﻨﺪ .ﺳﻨﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﭘﯿﺶ از
ﺧﺎرج ﺷﺪن ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ ﺳﻪ ﯾﺎ ﭘﻨﺞ ﯾﺎ ھﻔﺖ داﻧﻪ ﺧﺮﻣﺎ ﺑﺨﻮرد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد.
 -۶۷اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺮدم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ روز ﻋﯿﺪ را ﺑﺎ ھﻤﺎن ﻟﺒﺎس ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﻪ
ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ ﻣﯽروﻧﺪ و ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﻣﺴﺠﺪ ﺗﺎزه ﻏﺴﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻟﺒﺎس زﯾﺒﺎ
ﻣﯽﭘﻮﺷﻨﺪ و ﺑﺮای ﻋﯿﺪ دﯾﺪﻧﯽ ﺑﯿﺮون ﻣﯽروﻧﺪ! اﯾﻦ ﮐﺎر اﺷﺘﺒﺎه و ﺧﻼف ﺳﻨﺖ
اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺳﻨﺖ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻟﺒﺎس و زﯾﻨﺖ ﮐﺎﻣﻞ و
ﺧﻮش ﺑﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ ﺑﺮود ﺗﺎ اﯾﻦ ﺷﻌﯿﺮهی اﺳﻼﻣﯽ آﺷﮑﺎر و ﻋﻠﻨﯽ ﮔﺮدد.
 -۶۸ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮدم در ﻣﻮرد ﺑﯿﺪار ﮐﺮدن ﻓﺮزﻧﺪان و ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ
و آوردن آﻧﺎن ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ ﺳﮫﻞاﻧﮕﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠﯽ
اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺑﻪ ھﻤﻪی ﻣﺮدم ـ زﻧﺎن و ﻣﺮدان و ﮐﻮدﮐﺎن و دﺧﺘﺮان ـ
دﺳﺘﻮر ﻣﯽداد ﺗﺎ در ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﺬر ﺷﺮﻋﯽ
داﺷﺘﻨﺪ اﻣﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ در ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺼﻠﯽ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﻄﺒﻪ ﮔﻮش دھﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای اﺟﺮای ﺳﻨﺖ ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﻪی ﻣﺮدم را ﺑﺮای ﺧﺮوج ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﯿﻢ.
 -۶۹ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮدم در روز ﻋﯿﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﺑﺨﯿﻠﯽ ﻣﯽورزﻧﺪ،
ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﺑﺨﻞ در ھﻤﻪی روزھﺎی ﺳﺎل ﺑﺪ اﺳﺖ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ روز ﻋﯿﺪ ﮐﻪ روز
ﺷﺎدی و ﺳﺮور اﺳﺖ ،و ﺳﻨﺖ اﺳﺖ در اﯾﻦ روز ﺑﺎ ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪی ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده
ﺧﺮج ﺷﻮد .ھﻤﯿﻨﻄﻮر رد و ﺑﺪل ﺷﺪن ھﺪاﯾﺎ و ﺑﺎزی و ﺗﻔﺮﯾﺢ و دﯾﮕﺮ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺳﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ.
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 -۷۰ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮدم ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از رﻣﻀﺎن در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺮﻋﯽ دﭼﺎر
ﺗﻘﺼﯿﺮ و ﮐﻮﺗﺎھﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و در ﻃﺎﻋﺎت ﺳﮫﻞاﻧﮕﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ آﻣﺪن
رﻣﻀﺎن ﺗﻮﺑﻪ ﻧﻤﻮده و راه ﺻﻼح را در ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و راﺑﻄﻪی ﺧﻮد را ﺑﺎ
ﺧﺪاوﻧﺪ اﺻﻼح ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ھﻤﯿﻦ ﮐﻪ رﻣﻀﺎن ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ دوﺑﺎره ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺳﮫﻞاﻧﮕﺎری در اﻣﺮ ﻧﻤﺎز و اﻧﺠﺎم ﮔﻨﺎھﺎن ﺑﺎز
ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ! واﺟﺐ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن رﻣﻀﺎن را ﺳﮑﻮﯾﯽ ﻗﺮار دھﺪ ﺑﺮای آﻏﺎز
دوﺑﺎرهی ﻃﺎﻋﺎت ،ﻧﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺣﺘﮕﺎه ﺑﺮای ﻋﺒﺎدت و دوﺑﺎره ﺑﻪ ھﻤﺎن
وﺿﻌﯿﺖ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﺎزﮔﺮدد! ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮدﻣﯽ ﮔﻮﯾﺎ رﻣﻀﺎن را ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﻨﺪ و از اﯾﻦ
ﻣﺎه اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ رﻓﺘﻦ رﻣﻀﺎن دوﺑﺎره ھﻤﺎن آش ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ھﻤﺎن
ﮐﺎﺳﻪ! در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻟﻠﻪ در ھﻤﻪ ﺣﺎل و ھﻤﻪ ﺟﺎ از آﻧﺎن آ ﮔﺎه و ﻣﻄﻠﻊ اﺳﺖ.
 -۷۱ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮدم ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ روزهی ﺷﺶ روز از ﺷﻮال ﺑﺎﯾﺪ
ﺣﺘﻤﺎ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ھﻢ ادا ﺷﻮد .ﺑﺪون ﺷﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ روزه
ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺎن دھﺪ زﯾﺮا ﻃﺒﻖ ﺣﺪﯾﺚ ھﺮ ﮐﻪ رﻣﻀﺎن را روزه ﮔﯿﺮد و ﺳﭙﺲ آن را
ﺑﺎ روزهی ﺷﺶ روز از ﺷﻮال ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﻪی ﺳﺎل را
روزه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ روزه را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ھﻢ
اﻧﺠﺎم دھﺪ.
ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻌﺮﯾﻔﯽ
arefe@arefe.com
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