ﺣﺞ ﺑﺎ ﺧﺮاﻓﯿﻮن

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه:

ﻋﻠﯽ ﺣﺴﯿﻦ اﻣﯿﺮي

ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب:

ﺑﻨﺪﮔﺎن رﺣﻤﺎن  ،ﻧﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن رﻣﻀﺎن

ﻋﻨﻮان اﺻﻠﯽ:

رﺑﺎﻧﯿﻮن ﻻ رﻣﻀﺎﻧﯿﻮن

ﺗﺄﻟﯿﻒ:

ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺮﯾﻔﻲ

ﺗﺮﺟﻤﻪ:

ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﯽ

ﻣﻮﺿﻮع:

ﻣﻮاﻋﻆ و ﺣﮑﻤﺖﻫﺎ

ﻧﻮﺑﺖ اﻧﺘﺸﺎر:

اول )دﯾﺠﯿﺘﺎل(

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:

دی )ﺟﺪی( ۱۳۹۴ﺷﻤﺴﯽ ،ر ﺑﯿﻊ اﻷول  ۱۴۳۷ﻫﺠﺮی

ﻣﻨﺒﻊ:

ﺳﺎﯾﺖ اﻟﻌﺮﯾﻔﯽ www.arefe.com

اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از ﺳﺎﯾﺖ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻋﻘﯿﺪه داﻧﻠﻮد ﺷﺪه اﺳﺖ.
www.aqeedeh.com

اﯾﻤﯿﻞ:

book@aqeedeh.com

ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻣﻮﺣﺪﯾﻦ
www.mowahedin.com

www.aqeedeh.com

www.videofarsi.com

www.islamtxt.com

www.zekr.tv

www.shabnam.cc

www.mowahed.com

www.sadaislam.com

contact@mowahedin.com

رﺑﺎﻧﯽ ،ﻧﻪ رﻣﻀﺎﻧﯽ
ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪاوﻧﺪی را ﮐﻪ روزه را ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﻓﺮض ﻧﻤﻮد و آن را ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪهی درون
و ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺸﺎن ﻗﺮار داد...
ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﺪاﯾﯽ را ﮐﻪ ﻣﺎهﻫﺎ و ﺳﺎلﻫﺎ و ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ و روزﻫﺎ را آﻓﺮﯾﺪ و ﺑﺮﺧﯽ را ﺑﺮ
ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮﺗﺮی داد» ...و ﭘﺮوردﮔﺎرت ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﯽآﻓﺮﯾﻨﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ را
ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺰﯾﻨﺪ« ...١
او را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﺎک و ﺑﯽﻋﯿﺐ اﺳﺖ و ﻋﻠﯿﻢ اﺳﺖ و ﺧﺒﯿﺮ ...ﮐﻪ اﻋﻤﺎل
ﺑﻨﺪﮔﺎن را ﻣﯽداﻧﺪ و ﺗﻘﺪﯾﺮﻫﺎ را ﺑﺮ آﻧﺎن روان ﻣﯽﺳﺎزد...
ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ در آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ او را ﻧﺎﺗﻮان ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮ ﻫﺮ ﮐﺎری ﺗﻮاﻧﺎ اﺳﺖ...
ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽاش اﺳﺖ در آﺳﻤﺎن اﺳﺖ و ﻋﻈﻤﺘﺶ در زﻣﯿﻦ و ﻗﺪرﺗﺶ در درﯾﺎﻫﺎ...
ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺧﻮد ﺑﻨﺪﮔﺎن را آﻓﺮﯾﺪ و ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺗﻘﺪﯾﺮﻫﺎﯾﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ و اﺟﻠﯽ ﻗﺮار داد...
آﻧﺎن را آﻓﺮﯾﺪ و در ﺷﻤﺎر آورد و ﻫﻤﻪی اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن را ﻧﻮﺷﺖ و ﮐﺴﯽ را واﻧﮕﺬاﺷﺖ...
و درود و ﺳﻼم ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ ﺑﺮ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﮔﺰارد و روزه ﮔﺮﻓﺖ ،و در ﻣﺸﺎﻋﺮ
اﯾﺴﺘﺎد و ﻃﻮاف ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻤﻮد ...درود و ﺳﻼم و ﺑﺮﮐﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ وی ﺑﺎد ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ذاﮐﺮ ِان ﻧﯿﮏ ﮐﺮدار ذﮐﺮش ﮔﻮﯾﻨﺪ و ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﺐ و روز در ﭘﯽ ﻫﻢ ﻣﯽآﯾﻨﺪ...

از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﻫﺎﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ را از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻣﺘﺶ ﻗﺮار دﻫﺪ و در ﻗﯿﺎﻣﺖ در زﻣﺮهی او

ﻣﺤﺸﻮر ﻧﻤﺎﯾﺪ...
* * *
 -١اﻟﻘﺼﺺ.۶۸ :
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ای روزهداران...
اﻣﺸﺐ ﭼﻪ ﺷﺒﯿﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ دﯾﺸﺐ! اﯾﻦ روزﻫﺎ ﭼﻨﺎن ﺳﺮﯾﻊ ﻣﯽﮔﺬرﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﮕﺎر
ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ...
ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل رﻣﻀﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ رﻓﺘﯿﻢ و ﺳﭙﺲ وداﻋﺶ ﮔﻔﺘﯿﻢ ...اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺎهﻫﺎ ﭼﻨﺎن
ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﺒﻮد ...و اﮐﻨﻮن ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل رﻣﻀﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽروﯾﻢ!
ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل رﻣﻀﺎن رﻓﺘﻨﺪ و اﻣﺮوزه
ﺳﺎﮐﻦ ﻗﺒﺮﻫﺎﯾﻨﺪ و در اﻧﺘﻈﺎر ﻗﯿﺎﻣﺖ...
و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﯾﻦ رﻣﻀﺎن ﺑﺮای ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺎ آﺧﺮﯾﻦ رﻣﻀﺎن زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن ﺑﺎﺷﺪ...
اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ رﻣﻀﺎن رﺳﯿﺪهاﯾﻢ ﻧﻌﻤﺘﯽ اﺳﺖ رﺑﺎﻧﯽ و ﻋﻄﺎﯾﯽ اﺳﺖ اﻟﻬﯽ...
اﯾﻦ ﺑﺸﺎرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺷﮏﻫﺎ ﺑﺮاﯾﺶ ﻓﺮو رﯾﺨﺘﻪ...
َ ۡ ُ َ َ َ َ َّ ٓ ُ َ
ّ
َُۡۡ ُ
ان ُه ٗدى ل َّ
ِلن ِ َ َ ّ َ
نزل �ِيهِ ٱلقرء
ت ّم َِن
اس و�يِ�ٰ ٖ
﴿شهر رمضان ٱ�ِي أ ِ
ُۡ َ ٰ َ ُۡ ۡ َ
ان﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة.[۱۸۵ :
ٱلهدى وٱلفرق ِ
»ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ]ﻫﻤﺎن ﻣﺎه[ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻗﺮآن ﻧﺎزل ﺷﺪه؛ ]ﮐﺘﺎﺑﯽ [ ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﻫﺪاﯾﺘﮕﺮ
و ]در ﺑﺮ ﮔﯿﺮﻧﺪهی[ دﻻﯾﻞ آﺷﮑﺎر ﻫﺪاﯾﺖ و ]ﻣﯿﺰان[ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺣﻖ از ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ.«...

ﻧﺴﺎﺋﯽ و ﺑﯿﻬﻘﯽ ﺑﺎ ﺳﻨﺪی ﺻﺤﯿﺢ از رﺳﻮل ﺧﺪا  رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
»ﻣﺎﻫﯽ ﻣﺒﺎرک ﺑﻪ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ آﻣﺪه ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ روزهی آن را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻓﺮض ﻧﻤﻮده .در آن
درﻫﺎی ﺑﻬﺸﺖ ﮔﺸﻮده ﻣﯽﺷﻮد و درﻫﺎی ﺟﻬﻨﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ ﺑﻪ ﻏﻞ و زﻧﺠﯿﺮ
ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در آن ﺷﺒﯽ اﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮ از ﻫﺰار ﻣﺎه ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ از ﺧﯿﺮ آن ﻣﺤﺮوم
ﺷﻮد] ،واﻗﻌﺎ[ ﻣﺤﺮوم اﺳﺖ«...
و در ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ آﻣﺪه ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﻣﻀﺎن وارد ﺷﻮد،
درﻫﺎی رﺣﻤﺖ ﮔﺸﻮده ﻣﯽﺷﻮد و درﻫﺎی ﺟﻬﻨﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ ﺑﻪ زﻧﺠﯿﺮ
ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و درﻫﺎی ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد«...
* * *
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آری ﭼﻪ ﻗﻠﺐﻫﺎ ﮐﻪ ﺗﻤﻨﺎی رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت را داﺷﺘﻨﺪ...
ﻣﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﮑﯽﻫﺎ در آن ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺪیﻫﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد...
ﻣﺎﻫﯽ ﮐﻪ در آن ﻟﻐﺰشﻫﺎ ﺟﺒﺮان ﻣﯽﺷﻮد و درﺟﺎت ،اﻓﺰون...
درﻫﺎی ﺑﻬﺸﺖ در آن ﮔﺸﻮده ﻣﯽﺷﻮد و دروازهﻫﺎی آﺗﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺷﯿﻄﺎنﻫﺎ
ﺑﻪ زﻧﺠﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ...
ﻣﺎﻫﯽ ﮐﻪ اﻋﻤﺎل ﺟﻠﯿﻞ و ﭘﺎداشﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ در آن ﻧﻬﺎده ﺷﺪه...
ﺗﺮﻣﺬی و ﻏﯿﺮه رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا  ﻓﺮﻣﻮد» :ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﺷﺐ رﻣﻀﺎن ﻓﺮا رﺳﺪ ،ﺷﯿﻄﺎن و ﺟﻨﯿﺎن ﺳﺮﮐﺶ ﺑﻪ زﻧﺠﯿﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و درﻫﺎی
آﺗﺶ را ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ و ﻫﯿﭻ دری را ﺑﺎز ﻧﻤﯽﮔﺬارﻧﺪ و درﻫﺎی ﺑﻬﺸﺖ را ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﯿﭻ
دری را ﻧﻤﯽﺑﻨﺪﻧﺪ؛ ﻧﺪا دﻫﻨﺪهای ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺪا ﻣﯽزﻧﺪ ﮐﻪ :ای ﺧﻮاﻫﻨﺪهی ﻧﯿﮑﯽﻫﺎ ﭘﯿﺶ
آی ،و ای ﺧﻮاﻫﻨﺪهی ﺑﺪیﻫﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﯿﺎ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ در اﯾﻦ ﻣﺎه ﮐﺴﺎﻧﯽ را از آﺗﺶ آزاد
ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ در ﻫﻤﻪی ﺷﺐﻫﺎی آن اﺳﺖ«...
* * *
رﻣﻀﺎن ﻣﺎه ﺧﯿﺮ و ﺑﺮﮐﺎت و ﻓﺘﻮﺣﺎت و ﭘﯿﺮوزیﻫﺎ اﺳﺖ ...ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻏﺰوهی ﺑﺪر و
ِﺣﻄﯿﻦ ...و ﻓﺘﺢ ﻣﮑﻪ و اﻧﺪﻟﺲ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻧﻤﯽآورد ﻣﮕﺮ در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن...

ﺻﺎﻟﺤﺎن ،رﺳﯿﺪن ﺑﻪ رﻣﻀﺎن را از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ...
َ
ﻣﻌﻠﯽ ﺑﻦ ﻓﻀﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪَ :ﺳﻠﻒ ﺷﺶ ﻣﺎه دﻋﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﺎن را ﺑﻪ

رﻣﻀﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ!
ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ اﺑﯽﮐﺜﯿﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﯾﮑﯽ از دﻋﺎﻫﺎﯾﺸﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ :ﺧﺪاﯾﺎ ﻣﺎ را ﺗﺎ
رﻣﻀﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﻧﮕﻪدار و رﻣﻀﺎن را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺮﺳﺎن و آن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﻣﻦ ﺗﺤﻮﯾﻞ
ﺑﮕﯿﺮ...
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد ...رﻣﻀﺎن ﻣﯽرﺳﯿﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در اﻧﺘﻈﺎر رﺳﯿﺪن آن ﺑﻮدﻧﺪ...
ﺑﺎ ﻧﻤﺎز و روزه و ﺻﺪﻗﻪ و ﻗﯿﺎم ،ﺧﻮد را آﻣﺎدهی رﻣﻀﺎن ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ...
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ﺷﺐﺷﺎن را ﺑﺮای رﻣﻀﺎن زﻧﺪه ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ و روزﺷﺎن را روزه ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ...ﭼﺮا ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻣﺎه ،روزﻫﺎﯾﯽ ﭼﻨﺪ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آن را ﻏﻨﯿﻤﺖ ﻣﯽﺷﻤﺮدﻧﺪ...
اﮔﺮ در ﺣﺎل آﻧﺎن ﺗﺎﻣﻞ ﻣﯽﮐﺮدی آنﻫﺎ را ﮔﺮﯾﺎن ﻣﯽدﯾﺪی ﯾﺎ در ﺣﺎل ﻗﯿﺎم و ﯾﺎ در
ﺳﺠﺪه و دﻋﺎ...
رﻣﻀﺎن ﻣﯽآﻣﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ:
َ ٗ
َ
َ َ َ َٰ ُ ُ ُ ُ ۡ َ ۡ َ َ
جعِ يَ ۡد ُعون َر َّ� ُه ۡم خ ۡوفا َو َط َم ٗعا َوم َِّما
﴿�تج
ا� جنو�هم ع ِن ٱلمضا ِ
َ
ُ
َ َۡ َُٰ ۡ ُ ُ َ
ون  ١٦فَ َ� َ� ۡعلَ ُم َ� ۡف ٞ
� ل َ ُهم ّمِن قُ َّرة ِ أ ۡ� ُ� َج َزا ٓ َء ۢ
س َّما ٓ أ ۡخ ِ َ
رزق�هم ين ِفق
ٖ
َ ُ ْ
ُ َ
ب ِ َما �نوا َ� ۡع َملون ] ﴾١٧اﻟﺴﺠﺪة.[۱۷-۱۶ :
»ﭘﻬﻠﻮﻫﺎﯾﺸﺎن از ﺑﺴﺘﺮﻫﺎ ﺟﺪا ﻣﯽﮔﺮدد ]و[ ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن را از روی ﺑﯿﻢ و ﻃﻤﻊ
ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ و از آﻧﭽﻪ روزیﺷﺎن دادهاﯾﻢ اﻧﻔﺎق ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ) (۱۶ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﭼﻪ
ﭼﯿﺰ از آﻧﭽﻪ روﺷﻨﯽ ﺑﺨﺶ دﯾﺪﮔﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ]ﭘﺎداش[ آﻧﭽﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ ﺑﺮای آﻧﺎن
ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ«.

رﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ ...ﻧﻪ رﻣﻀﺎﻧﯽ...
رﺑﺎﻧﯽﻫﺎ در رﻣﻀﺎن و ﻏﯿﺮ رﻣﻀﺎن روزهدار و ﺷﺐ زﻧﺪهدارﻧﺪ...
ﻣﺮدی از ﺻﺎﻟﺤﺎن ﮐﻨﯿﺰی را از ﯾﮑﯽ ﺧﺮﯾﺪ ...ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﻣﻀﺎن ﻓﺮا رﺳﯿﺪ،
ﺻﺎﺣﺐ ﺟﺪﯾﺪش ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ اﻧﻮاع ﻏﺬاﻫﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺎه آﻣﺎده ﻣﯽﮐﺮد ...ﮐﻨﯿﺰ
ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟
ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺒﺎل روزهی رﻣﻀﺎن!
ﮔﻔﺖ :ﻣﮕﺮ ﺷﻤﺎ ﻓﻘﻂ در رﻣﻀﺎن روزه ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ؟! ﺑﻪ ﺧﺪا از ﻧﺰد ﮐﺴﺎﻧﯽ آﻣﺪه ام ﮐﻪ
ﻫﻤﻪی ﺳﺎﻟﺸﺎن رﻣﻀﺎن اﺳﺖ ...ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺪارم! ﻣﺮا ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﯿﺪ ...و او را
ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ اوﻟﺶ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ...
* * *
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آﻧﺎن ﺣﮑﻤﺖ ﻣﺸﺮوع ﺷﺪن روزه را ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ...
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ روزه ﺑﺪون ﺳﺒﺐ و ﺑﯿﻬﻮده ﻣﺸﺮوع ﻧﮕﺮدﯾﺪه...
آری ...ﻗﻀﯿﻪ اﺻﻼ ﺗﺮک آب و ﻏﺬا ﻧﯿﺴﺖ...
ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﺘﺮ از اﯾﻦ اﺳﺖ ...روزه ﻣﺸﺮوع ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ اﻧﺴﺎن ﺑﺪاﻧﺪ ﭘﺮوردﮔﺎری
دارد ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺨﻮاﻫﺪ روزه را ﻣﺸﺮوع ﻣﯽﺳﺎزد و ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺨﻮاﻫﺪ ،ﺧﻮردن را! ﻫﺮ
ﺣﮑﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻫﺮ ﭼﯿﺰی را ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﻨﺪ ...و اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﺗﻘﻮا و
ﺧﺸﯿﺖ او را ﭘﯿﺸﻪ ﻣﯽﺳﺎزد...
َ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ ُ َ َ َ ۡ ُ ُ ّ َ ُ َ َ ُ َ َ َ
� ٱ َّ� َ
﴿ ٰٓ
ِين
لصيام كما كتِب
���ها ٱ�ِين ءامنوا كتِب علي�م ٱ ِ
َ
ُ َ َّ ُ َ ُ َ
مِن � ۡبل ِ� ۡم ل َعل� ۡم � َّتقون ] ﴾١٨٣اﻟﺒﻘﺮة.[۱۸۳ :
»ای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردهاﯾﺪ روزه ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻓﺮض ﮔﺮدﯾﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ

ﭘﯿﺶ از ﺷﻤﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﻓﺮض ﺷﺪ ،اﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﻮا ﭘﯿﺸﻪ ﮐﻨﯿﺪ«.

آری ...ﺗﺎ ﺗﻘﻮا ﭘﯿﺸﻪ ﮐﻨﯿﺪ...
و ﺗﻘﻮا ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺸﯿﺖ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ از ﺧﺪاوﻧﺪ...
ﮔﻨﺎﻫﺎن را رﻫﺎ ﮐﻦ ،ﭼﻪ ﺑﺰرگ و ﭼﻪ ﮐﻮﭼﮏ ،ﺗﻘﻮا اﯾﻦ اﺳﺖ
و ﭼﻨﺎن راه ﺑﺮو ﮐﻪ روﻧﺪه ،ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﭘﺮ از ﺧﺎر ﻣﯽرود...
ﻫﯿﭻ ﮔﻨﺎه ﮐﻮﭼﮑﯽ را ﺣﻘﯿﺮ ﻣﺪان ...ﮐﻮهﻫﺎ از داﻧﻪﻫﺎی ﺷﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ!
ﺗﻘﻮا ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺮس از آن ﺟﻠﯿﻞ ،و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺗﻨﺰﯾﻞ ،و ﻗﻨﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﮐﻢ و آﻣﺎده ﺷﺪن ﺑﺮای
روز ﺳﻔﺮ...
ﻫﺮ ﮐﺲ ﺗﻘﻮا را ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎزد اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪی زﻧﺪﮔﯽاش از آن ﺧﺪاوﻧﺪ
وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ،ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺰارد و ﺑﻪ وﻗﺖ
ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ ...ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺎ آن ﻣﯽﮐﻨﺪ ...ﺑﻪ ِ
ﻫﻨﮕﺎم ﺟﻬﺎد ﺑﻪ ﺟﻬﺎد ﻣﯽﭘﺮدازد و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺻﺪﻗﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن،
روزه ،روزه ﻣﯽﮔﯿﺮد ...در
ِ

ﺻﺪﻗﻪ ﻣﯽدﻫﺪ...
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ﻧﻔﺴﺶ ﺑﻬﺮهای از اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﻪاش وﻗﻒ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ...
* * *
ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ اﺑﯽﻃﺎﻟﺐ ،ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا  و ﺑﺮادر ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽﻃﺎﻟﺐ ﺑﻮد...
وی و ﻫﻤﺴﺮش اﺳﻤﺎء ﺑﺴﯿﺎر زود اﺳﻼم آوردﻧﺪ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮏ ﺳﺎل
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺪاﺷﺖ در ﻣﮑﻪ دﭼﺎر آزار و اذﯾﺖ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻠﯽ ﺷﺪ...
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  ﺑﻪ آﻧﺎن اﺟﺎزه داد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺣﺒﺸﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﻨﻨﺪ...
ﺟﻌﻔﺮ و ﻫﻤﺴﺮش ﺑﻪ ﺳﻮی ﺣﺒﺸﻪ رﻓﺘﻨﺪ ...ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ دور و ﻏﺮﯾﺐ...
رﻓﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻗﻮم ﺧﻮد ﺷﺮﯾﻒ ﺑﻮد ...ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ در آن ﻏﺮﯾﺐ ﺑﻮد...
ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ آن را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺖ ...ﺑﻪ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺧﻮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ...و
زﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ آن را ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ...
ﺳﻪ ﺳﺎل در ﺣﺒﺸﻪ ﻣﺎﻧﺪ ...ﺳﭙﺲ ﺷﺎﯾﻌﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺮﯾﺶ اﺳﻼم آوردهاﻧﺪ ...ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ زن و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ...اﻣﺎ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﺮﯾﺶ ﺑﺮ ﮐﻔﺮ ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ...
ﺑﺎز ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺣﺒﺸﻪ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ ...ﺑﻪ ﺣﺒﺸﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﻫﻔﺖ ﺳﺎل آﻧﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪ...
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا  ﺧﯿﺒﺮ را ﻓﺘﺢ ﮐﺮد ﺑﻪ ﻧﺰد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺣﺒﺸﻪ ﻗﺎﺻﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد
ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ...ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ وارد ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺎد ﺷﺪ و
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺟﻌﻔﺮ را دﯾﺪ ﻣﯿﺎن دو ﭼﺸﻤﺶ را ﺑﻮﺳﯿﺪ و او را در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺖ
و ﻓﺮﻣﻮد» :ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﺑﺮای ﮐﺪاﻣﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺎد ﺷﻮم :ﺑﺮای ﻓﺘﺢ ﺧﯿﺒﺮ ﯾﺎ ﺑﺮای آﻣﺪن
ﺟﻌﻔﺮ!«...
ﺟﻌﻔﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا  ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻔﺖ:
»در ِﺧﻠﻘﺖ و اﺧﻼق ﺑﻪ ﻣﻦ ﺷﺒﯿﻪ ﺷﺪهای«...

ﻫﻨﻮز ﺟﻌﻔﺮ در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪ روﻣﯿﺎن ارﺗﺶﻫﺎ

را ﺑﺮای ﻧﺒﺮد ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آﻣﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ...
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ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا  ﻧﯿﺰ ارﺗﺸﯽ را ﺑﺮای ﻧﺒﺮد ﺑﺎ روﻣﯿﺎن در ﻣﻮﺗﻪ آﻣﺎده ﻧﻤﻮد و زﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﺎرﺛﻪ
را اﻣﯿﺮ آﻧﺎن ﮐﺮد و ﻓﺮﻣﻮد:
»اﮔﺮ زﯾﺪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺟﻌﻔﺮ اﻣﯿﺮ ﻣﺮدم اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺟﻌﻔﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
رواﺣﻪ«...
آﻧﺎن ﺳﻪ ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﻮدﻧﺪ...
ﺳﭙﺲ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  ﺑﺎ آﻧﺎن وداع ﮔﻔﺖ...
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺻﺪﻫﺰار ﺳﺮﺑﺎز روﻣﯽ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮد دﯾﺪﻧﺪ...
ﻧﺒﺮد آﻏﺎز ﺷﺪ ...زﯾﺪ ﭘﺮﭼﻢ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ ...و ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺪ...
ﺳﭙﺲ ﺟﻌﻔﺮ ﭘﺮﭼﻢ را ﺑﻪ دﺳﺖ راﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ و ﺟﻨﮕﯿﺪ ...ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺒﺮد ﺷﺪت
ﮔﺮﻓﺖ ،ﺧﻮد را از اﺳﺐ اﻧﺪاﺧﺖ و ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺮود:
ﭼﻪ ﺧﻮش اﺳﺖ ﺑﻬﺸﺖ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪﻧﺶ ،ﭘﺎک اﺳﺖ و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽاش ﺧﻨﮏ
اﻣﺎ روﻣﯿﺎن ﻋﺬاﺑﺸﺎن ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ،ﮐﺎﻓﺮﻧﺪ و اﻧﺴﺎﺑﺸﺎن دور اﺳﺖ
ﺑﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺑﺎ آﻧﺎن روﺑﺮو ﺷﻮم ﺑﺮ آﻧﺎن ﺿﺮﺑﻪ زﻧﻢ...
و ﻫﻤﭽﻨﺎن آﻧﺎن را ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد ﻣﯽزد و ﭘﺮﭼﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ راﺳﺘﺶ ﺑﻮد ...ﻧﺎﮔﻬﺎن
ﯾﮑﯽ از روﻣﯿﺎن دﺳﺖ راﺳﺖ او را ﻗﻄﻊ ﮐﺮد ...ﭘﺲ ﺷﻤﺸﯿﺮ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﭼﭗ ﮔﺮﻓﺖ...
آن را ﻧﯿﺰ ﻗﻄﻊ ﮐﺮدﻧﺪ ...ﭘﺲ آن را ﻣﯿﺎن دو ﺑﺎزوی ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪ ...در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﯽ ﺳﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺪاﺷﺖ...
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺟﻌﻔﺮ را دﯾﺪم ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و در ﺑﺪﻧﺶ
ﺑﯿﺶ از ﻧﻮد ﺿﺮﺑﻪی ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﺿﺮﺑﻪ و ﺗﯿﺮ ﺑﻮد ...ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ زﺧﻢﻫﺎ ﺑﺮ
ﭘﺸﺖ او ﻧﺒﻮد...
ﺳﭙﺲ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ رواﺣﻪ ﭘﺮﭼﻢ را ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ...
آﻧﮕﺎه ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪ ﭘﺮﭼﻢ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ و ﻟﺸﮑﺮ را ﺑﻪ ﻋﻘﺐ راﻧﺪ...
* * *
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اﯾﻦ ﺑﻮد داﺳﺘﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪان در ﻧﺒﺮد ﺧﯿﺒﺮ...
داﺳﺘﺎن ﻣﺪﯾﻨﻪ را اﻧﺲ  رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
رﺳﻮل ﺧﺪا  ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ ﺑﺎﻻ رﻓﺖ و ﻓﺮﻣﻮد» :آﯾﺎ ﺷﻤﺎ را از ﺧﺒﺮ ﻟﺸﮑﺮ
ﺟﻨﮕﺎورﺗﺎن آﮔﺎه ﻧﺴﺎزم؟«...
ﮔﻔﺘﯿﻢ :آری...
ﻓﺮﻣﻮد» :ﭘﺮﭼﻢ را زﯾﺪ ﺑﺮداﺷﺖ ،ﭘﺲ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ...ﺑﺮاﯾﺶ آﻣﺮزش ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ«...
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪا او را ﺑﯿﺎﻣﺮز و رﺣﻤﺖ ﮐﻦ...
ﻓﺮﻣﻮد» :ﺳﭙﺲ ﭘﺮﭼﻢ را ﺟﻌﻔﺮ ﺑﺮداﺷﺖ ،ﭘﺲ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ...ﺑﺮاﯾﺶ آﻣﺮزش
ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ«...
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺧﺪاﯾﺎ او را ﺑﯿﺎﻣﺮز و ﻣﻮرد رﺣﻤﺖ ﻗﺮار ده...
ﻓﺮﻣﻮد» :ﺳﭙﺲ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ رواﺣﻪ ﭘﺮﭼﻢ را ﺑﺮداﺷﺖ ...ﭘﺲ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ...ﺑﺮاﯾﺶ
آﻣﺮزش ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ«...
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪا او را ﺑﯿﺎﻣﺮز و رﺣﻤﺖ ﮐﻦ...
ﺳﭙﺲ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا  ﮔﺮﯾﺴﺖ و از ﻣﻨﺒﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪ...
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی ﺟﻌﻔﺮ رﻓﺖ...
اﺳﻤﺎء ﺑﻨﺖ ﻋﻤﯿﺲ ،ﻫﻤﺴﺮ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ﺷﺴﺘﻪ ﺑﻮدم و ﺑﻪ
ﺳﺮﺷﺎن روﻏﻦ زده ﺑﻮدم و آردم را ﺧﻤﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﻮدم و در اﻧﺘﻈﺎر ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻮدم ،ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺧﺪا  وارد ﺷﺪ و ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺮادر زادهﻫﺎﯾﻢ را ﺻﺪا ﮐﻦ ﺗﺎ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ«..
ﮔﻔﺖ :آﻧﺎن را آوردم ﮐﻪ ﻫﻢ ﭼﻮن ﺟﻮﺟﻪی ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻮدﻧﺪ...
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  را دﯾﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻮی او ﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ او آوﯾﺰان ﺷﺪﻧﺪ و ﺷﺮوع ﺑﻪ
ﺑﻮﺳﯿﺪن او ﮐﺮدﻧﺪ ...ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ او ﭘﺪرﺷﺎن ﺟﻌﻔﺮ اﺳﺖ...
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا  ﺑﻪ ﺳﺮﺷﺎن دﺳﺖ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ و ﻣﯽﮔﺮﯾﺴﺖ ...ﻧﻮازﺷﺸﺎن ﻣﯽﮐﺮد و
اﺷﮏ ﻣﯽرﯾﺨﺖ...
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و آﻧﺎن ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ او ﭘﺪرﺷﺎن اﺳﺖ...
اﺳﻤﺎء ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ...آﯾﺎ از ﺟﻌﻔﺮ ﺧﺒﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ؟
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺖ...
دوﺑﺎره ﭘﺮﺳﯿﺪ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ...آﯾﺎ از ﺟﻌﻔﺮ ﺧﺒﺮی ﺷﻨﯿﺪهای؟
ﻓﺮﻣﻮد :ﺟﻌﻔﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ...
اﺳﻤﺎء ﮔﻔﺖ :ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﯾﺘﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ ...ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﯾﺘﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ!
ﻓﺮﻣﻮد :آﯾﺎ در ﻣﻮرد آﻧﺎن از ﻓﻘﺮ ﻣﯽﺗﺮﺳﯽ؟ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﻦ در دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت وﻟﯽ آﻧﺎن
ﻫﺴﺘﻢ...
ﺳﭙﺲ از آﻧﺠﺎ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺟﻌﻔﺮ ﺑﮕﺮﯾﻨﺪ«...
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻧﺰد ﺧﺎﻧﻮادهاش آﻣﺪ و ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮادهی ﺟﻌﻔﺮ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﭙﺰﯾﺪ ،زﯾﺮا
دﭼﺎر ﭼﯿﺰی ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن را دﻟﻤﺸﻐﻮل ﺳﺎﺧﺘﻪ«...
آری ...ﺟﻌﻔﺮ ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺪ و ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺎﻟﺶ را رﻫﺎ ﮐﺮد...
اﻣﺎ در ﻋﻮض ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺘﯽ وارد ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﻬﻨﺎﯾﺶ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﯿﻦ اﺳﺖ...
* * *
ﻘﺖ ﺗﻘﻮا ...ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﻪی وﺟﻮدت از اﻟﻠﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯽ...
اﯾﻦ اﺳﺖ ﺣﻘﯿ ِ

اﻣﺎ آﯾﺎ ﻣﺘﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﻤﺶ از ﻏﺬا روزه ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﻣﺎ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ از ﻧﮕﺎه ﺑﻪ

ﺣﺮام ،و ﮔﻮﺷﺶ از ﺷﻨﯿﺪن ﻣﻌﺼﯿﺖ ،و زﺑﺎﻧﺶ از ﮔﻔﺘﻦ ﮔﻨﺎه ،روزه ﻧﯿﺴﺖ؟
آﯾﺎ ﺑﺎﺗﻘﻮا اﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در روز ،اﺟﺮ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺷﺐ ،ﻫﻤﻪاش را ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن
ﺗﺮاﻧﻪای ﻣﺒﺘﺬل و دﯾﺪن رﻗﺼﯽ ﮔﻨﺎهآﻟﻮد ﺑﻪ آﺗﺶ ﻣﯽﮐﺸﺪ؟
و ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ اﻧﺲ ﻫﻤﻪی اﯾﻦ ﮔﻨﺎﻫﺎن را در ﻧﻈﺮ او زﯾﺒﺎ ﺟﻠﻮه ﻣﯽدﻫﻨﺪ!
ﺑﻠﻪ! ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ اﻧﺲ! ﺷﯿﻄﺎنﻫﺎ ﺟﻨﯽ ﺑﻪ زﻧﺠﯿﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ ،و ﺑﺮای ﺟﺒﺮان آن،
ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ اﻧﺲ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ!
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ﺷﺐ روزهداران اﮐﺘﻔﺎ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ روز آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﺣﺘﯽ ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ اﻧﺲ ﺑﻪ ِ

اﺷﻐﺎل ﺧﻮد درآوردهاﻧﺪ و ﮐﺎر ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺴﯿﺎر از روزهداران ،روز و
ﺷﺐ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮنﻫﺎ ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ و از روزه ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻏﺬا ﻧﺨﻮردن اﮐﺘﻔﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ و
اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ...
ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ ...ﻣﮕﺮ ﮐﺴﯽ از ﻣﺎ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺮام ﺑﻮدن ﻧﮕﺎه ﺑﻪ زن ﻧﺎﻣﺤﺮم را
ﻗﺒﻮل ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﯾﺎ ﺣﺮﻣﺖ ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎ و آﻻت ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ؟
ﯾﺎ ﺣﺮﻣﺖ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺟﺎدوﮔﺮی؟
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ دﻗﺖ ﮐﻨﯽ ﺧﻮاﻫﯽ دﯾﺪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ ﯾﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهﻫﺎی آن از ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺘﻘﯽ ﯾﺎ ﻣﺼﻠﺤﺎن و دﻟﺴﻮزان ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ...
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﺷﺎن را ﻓﺎﺳﻘﺎن و اﻫﻞ ﺧﻤﺮ و ﺷﻬﻮتﭘﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ
ﺧﺪا و رﺳﻮل رﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﭘﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ...
* * *

ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮدم ﭼﻨﺎن دﭼﺎر ﺑﯽﺣﺴﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﺮدی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻪ دﺧﺘﺮ ﺟﻮاﻧﯽ را در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺜﻼ دارد ﻧﻘﺶ ﭘﺪر او را ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ! ﯾﺎ
ﺷﺐ در ﺑﻐﻞ زﻧﯽ ﺧﻮاﺑﯿﺪه ،ﭼﻮن اﯾﺸﺎن ﻧﻘﺶ ﻫﻤﺴﺮش را ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ!
ﮐﺎرﻣﺎن ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ از ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ...
دﯾﺪن زﻧﺎن ﺑﯽﺣﺠﺎب را اﻧﮑﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ...
ﺑﻪ دﯾﺪن ﻣﻨﻈﺮهی ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺧﻤﺮ و ﺳﯿﮕﺎر ﮐﺸﯿﺪن و دزدی و ﻗﺘﻞ و ﻓﺤﺶ ﻋﺎدت
ﮐﺮده اﯾﻢ ...ﻫﻤﻪی اﯾﻦﻫﺎ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ اﺳﺖ و ﺑﺎزی...
اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﮐﺪام ﺗﻘﻮا را ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽﺳﺎزد؟ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻘﺪار اﻧﺪک
اﯾﻤﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه را ﻧﯿﺰ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد ...و اﺻﻼ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻫﻤﺎن اﻧﺪک ﺗﻘﻮا اﺳﺖ ﺗﺎ آن را
ﻧﯿﺰ از ﻗﻠﺐﻫﺎ ﺑﺰداﯾﺪ...
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ﻣﺮدان و زﻧﺎن روزهدار...
آﯾﺎ اﯾﻦ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪی رﻣﻀﺎن اﺳﺖ؟ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪی ﻣﺎه ﻧﯿﮑﯽﻫﺎ و رﺣﻤﺖﻫﺎ اﺳﺖ؟
ﺳﺒﺤﺎن اﻟﻠﻪ! ﮐﺠﺎﺳﺖ آن ﺷﺐﻫﺎی رﻣﻀﺎن ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ذﮐﺮ و اﺳﺘﻐﻔﺎر ﺳﺤﺮ
ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ؟
ﯾﮑﯽ در ﺳﺠﺪهی ﺧﺎﺷﻌﺎﻧﻪ ﺑﻮد و دﯾﮕﺮی در ﻗﯿﺎﻣﯽ ﺧﺎﺿﻌﺎﻧﻪ ...ﮐﻪ ﺻﺪای ﮔﺮﯾﻪی
ﺑﺮﺧﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺻﺪای ﺟﻮﺷﯿﺪن دﯾﮓ از ﺳﯿﻨﻪاش ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻮد؟
ﻫﻤﻪ در آراﻣﺶ و ﺳﮑﻮت ...و رﺣﻤﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯽ در ﭘﯽ ﺑﺮ آﻧﺎن ﻓﺮو ﻣﯽرﯾﺨﺖ و
ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﻀﻮر ﻣﻼﺋﮑﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﺒﺎﻫﺎت ﻣﯽﮐﺮد...
اﻣﺎ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن آﻣﺪ و آن ﻓﻀﺎ را ﺑﺎ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ وﺳﺮﯾﺎلﻫﺎ و ﻣﺒﺎرزهﻫﺎی ﮐﺸﺘﯽ ﮐﺞ و
ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮد...
* * *
اﻣﺎ ﺑﺪﺗﺮ از ﻫﻤﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم را در رﻣﻀﺎن ﺑﺎ آﻧﭽﻪ »ﺳﺮﯾﺎلﻫﺎی دﯾﻨﯽ«
ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ،ﻓﺮﯾﺐ ﻣﯽدﻫﻨﺪ...
در ﻣﺎه ﺷﻌﺒﺎن آﻗﺎی ﻫﻨﺮﭘﯿﺸﻪ در ﯾﮏ ﻧﻘﺶ اﻓﺘﻀﺎح ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ ...دوﺳﺖ
دﺧﺘﺮش را ﻣﯽﺑﻮﺳﺪ ...ﺧﻤﺮ ﻣﯽﻧﻮﺷﺪ...
اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ آﻗﺎ در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﻧﻘﺶ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ را ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ!
دوﺳﺖ دﺧﺘﺮش ﻫﻢ ﻧﻘﺶ ﻋﺎﺋﺸﻪ و ﺧﺪﯾﺠﻪ را اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ! ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ...
اﻣﺎ اﯾﻦﻫﺎ را ﺳﺮزﻧﺶ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ دﺳﺖ از آﻧﺎن ﺷﺴﺘﻪاﯾﻢ...
ﻋﺎﻗﻼن ﻣﻮﻣﻦ را ﻧﮑﻮﻫﺶ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮد را ﮐﻢ ﺧﺮد ﺟﻠﻮه ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺑﯽ
ِ

ﻫﯿﭻ اﻧﮑﺎری ﭼﻨﯿﻦ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎﯾﯽ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ...اﮐﻨﻮن ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ اﻧﺲ را ﺑﻪ
زﻧﺠﯿﺮ ﮐﺸﺪ؟!
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺑﺮای رﻣﻀﺎن ﺣﺮﻣﺘﯽ ﻗﺎﺋﻠﻨﺪ و ﻧﻪ ﻣﺮاﻋﺎت ﺑﺮادران و ﺧﻮاﻫﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﺧﻮد را ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ...و ﺑﺎ وﻗﺎﺣﺖ و ﭘﺴﺘﯽ ﺗﻤﺎم ،اﺳﺒﺎب ﻣﻌﺼﯿﺖ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ!
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ﻓﻼن ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ رﻣﻀﺎن ﮐﻨﺴﺮت ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﻨﺪ!
و ﻓﻼن ﮔﺮوه ﺗﺌﺎﺗﺮ ،ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ رﻣﻀﺎن ﻓﻼن ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺒﺘﺬل را اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﺪ!
ﺳﯿﺎه ﺑﺎد ﭼﻨﯿﻦ ﭼﻬﺮهﻫﺎﯾﯽ ...ﭼﻪ ﮔﺴﺘﺎﺧﻨﺪ در زﯾﺮ ﭘﺎ ﻧﻬﺎدن ﺣﺮﻣﺖﻫﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ...
* * *
آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﻔﺴﺪان ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ در ﭼﻨﺎن ﻧﻌﻤﺖ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ روز و
ﺷﺐﺷﺎن را ﺑﺎ روزه و ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﮑﺮ ﯾﮏ دﻫﻢ آن را ﺑﻪ
ﺟﺎی آورﻧﺪ؟
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ رﻣﻀﺎن و روزه و ﻗﯿﺎم آن اﺳﺖ...
آن ،ﻧﻌﻤﺖ اﺳﻼم و
ِ

آﯾﺎ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻌﻤﺘﯽ آﻧﺎن را ﺑﺮ ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﺑﺮﺗﺮی
داده؟
ﭼﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻧﺎن را ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﻨﺪ ،آنﻫﺎ را ﺑﻮداﯾﯽ ﻣﯽﮐﺮد
ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺖ ﺳﺠﺪه ﺑﺮﻧﺪ ﯾﺎ ﮔﺎو ﭘﺮﺳﺖ؟ ﯾﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﯾﮑﯽ از ﺳﻪ ﺗﺎ
ُ
ﻣﯽداﻧﻨﺪ؟ ﯾﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ »ﻋﺰﯾﺮ« ﻓﺮزﻧﺪ اﻟﻠﻪ اﺳﺖ؟
ﺑﻪ ﺧﺪا اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻫﻤﻪاش ﻫﯿﭻ ارزﺷﯽ ﻧﺪارد ،اﮔﺮ ﺑﻨﺪه ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﺎزد و از ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ و ﮔﻨﺎﻫﺶ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﺪ...
* * *
ﺑﺒﯿﻦ اﻧﺼﺎر در ﻧﺒﺮد ﺣﻨﯿﻦ ﭼﻪ ﮐﺮدﻧﺪ...
اﻧﺼﺎری ﮐﻪ در ﺑﺪر ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  ﻧﺒﺮد ﮐﺮدﻧﺪ ...و در اﺣﺪ ﻧﺒﺮد ﮐﺮدﻧﺪ و
ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ...و در ﺧﻨﺪق ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺻﺮهی دﺷﻤﻦ در آﻣﺪﻧﺪ ...و
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ و ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ...ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﮑﻪ را
ﻓﺘﺢ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﺒﺮد در ﺣﻨﯿﻦ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدﻧﺪ...
در ﺻﺤﯿﺢ آﻣﺪه ﮐﻪ ﻧﺒﺮد در آﻏﺎز ﺑﻪ ﺷﺪت ﮔﺮم ﺷﺪ و ﻣﺮدم از دور ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  ﭘﺮاﮐﻨﺪه
ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﺷﮑﺴﺖ را ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ...
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در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  ﻣﺘﻮﺟﻪ ﯾﺎران ﺧﻮد ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ او ﻣﯽﮔﺮﯾﺰﻧﺪ...
ﭘﺲ اﻧﺼﺎر را ﺻﺪا زد :ای ﮔﺮوه اﻧﺼﺎر!
اﻧﺼﺎر ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻟﺒﯿﮏ ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا! و ﺑﻪ ﺳﻮی او ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮش ﺻﻒ
ﺑﺴﺘﻨﺪ و آﻧﭽﻨﺎن دﺷﻤﻦ را ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻘﺐ راﻧﺪﻧﺪ و ﺧﻮد را ﻓﺪای رﺳﻮل
ﺧﺪا  ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﮐﻔﺎر ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘﯿﺮوز ﺷﺪﻧﺪ...
ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺒﺮد ،و ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﻏﻨﯿﻤﺖﻫﺎ را در ﺑﺮاﺑﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا  ﺟﻤﻊ
ﮐﺮدﻧﺪ ...اﻧﺼﺎرﯾﺎن ﺑﻪ ﻏﻨﯿﻤﺖﻫﺎ ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻨﺪ ...ﺑﺮﺧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﮔﺮﺳﻨﻪی ﺧﻮد و
ﺧﺎﻧﻮادهی ﻓﻘﯿﺮﺷﺎن را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآوردﻧﺪ ...و آرزو ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﭼﯿﺰی از اﯾﻦ ﻏﻨﺎﯾﻢ ﻧﺼﯿﺐ
آﻧﺎن ﺷﻮد ﺗﺎ وﺿﻊﺷﺎن ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻮد ...در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل...
ﻧﺎﮔﻬﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا  اﻗﺮع ﺑﻦ ﺣﺎﺑﺲ را ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ در ﻓﺘﺢ ﻣﮑﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﻪ او ﺻﺪ ﺷﺘﺮ داد ...ﺳﭙﺲ اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن را ﺻﺪا زد و ﺻﺪ
ﺷﺘﺮ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ او داد...
و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻏﻨﯿﻤﺖﻫﺎ را ﻣﯿﺎن دﯾﮕﺮاﻧﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺼﺎر ﺟﺎن ﻓﺪاﯾﯽ
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﻪ ﺟﻬﺎد...
اﻧﺼﺎر ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ دﯾﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا را ﺑﯿﺎﻣﺮزد ...ﺑﻪ
ﻗﺮﯾﺶ ﻋﻄﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺎ را رﻫﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺧﻮنﻫﺎﯾﺸﺎن دارد از
ﺷﻤﺸﯿﺮﻫﺎی ﻣﺎ ﻣﯽﭼﮑﺪ...
ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎده ـ ﺑﺰرگ اﻧﺼﺎر ـ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ دﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا  رﻓﺖ و ﮔﻔﺖ:
ای رﺳﻮل ﺧﺪا ...ﯾﺎراﻧﺖ از اﻧﺼﺎر از ﺗﻮ ﻧﺎراﺣﺘﻨﺪ...
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺮای ﭼﻪ؟!«
ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﺎری ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻏﻨﺎﯾﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﮐﺮدی ...آن را ﻣﯿﺎن ﻗﻮم
ﺧﻮد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدی و ﻋﻄﺎﯾﺎی ﻋﻈﯿﻤﯽ ﻣﯿﺎن ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻋﺮب ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدی اﻣﺎ اﻧﺼﺎر در اﯾﻦ
ﻣﯿﺎن ﻫﯿﭻ ﺑﻬﺮهای ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ...
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رﺳﻮل ﺧﺪا  ﻓﺮﻣﻮد» :ﺗﻮ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ای ﺳﻌﺪ؟«
ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﻗﻮم ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻢ...
رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  ﻓﺮﻣﻮد» :ﻗﻮم ﺧﻮد را ﯾﮑﺠﺎ ﮐﻦ«...
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻧﺼﺎرﯾﺎن ﯾﮑﺠﺎ ﺷﺪﻧﺪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  ﺑﻪ ﻧﺰد آﻧﺎن آﻣﺪ و ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎی
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﺟﺎی آورد و ﻓﺮﻣﻮد» :ای ﻣﻌﺸﺮ اﻧﺼﺎر ...اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ
ﺑﻪ ﻣﻦ رﺳﯿﺪه؟«
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺘﻪاﻧﺪ ...اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ رﺳﻮل
ﺧﺪا را ﺑﯿﺎﻣﺮزد؛ ﺑﻪ ﻗﺮﯾﺶ ﻋﻄﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺎ را رﻫﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺧﻮنﻫﺎی
آﻧﺎن از ﺷﻤﺸﯿﺮﻫﺎی ﻣﺎ ﻣﯽﭼﮑﺪ!
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا  ﻓﺮﻣﻮد» :ای ﺟﻤﻊ اﻧﺼﺎر! آﯾﺎ ﮔﻤﺮاه ﻧﺒﻮدﯾﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪی
ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﻤﻮد؟«
ﮔﻔﺘﻨﺪ :آری ...ﻣﻨﺖ و ﻓﻀﻞ از آن ﺧﺪا و رﺳﻮل اﺳﺖ...
آﯾﺎ ﻓﻘﯿﺮ ﻧﺒﻮدﯾﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﯽﻧﯿﺎز ﺳﺎﺧﺖ؟ آﯾﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﻧﺒﻮدﯾﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ﻣﻦ ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ اﻟﻔﺖ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﻮد؟
ﮔﻔﺘﻨﺪ :آری ...ﻣﻨﺖ و ﻓﻀﻞ از آن ﺧﺪا و رﺳﻮل اﺳﺖ...
ﺳﭙﺲ ﭼﯿﺰی ﻧﻔﺮﻣﻮد ...اﻧﺼﺎر ﻧﯿﺰ ﺳﺎﮐﺖ ﺷﺪﻧﺪ ...ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن
ﭼﯿﺰی ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ و آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ وی ﭼﯿﺰی ﺑﮕﻮﯾﺪ...
ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﻮد :ﭘﺎﺳﺨﻢ را ﺑﺪﻫﯿﺪ ای اﻧﺼﺎرﯾﺎن!
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭼﻪ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ...ﻓﻀﻞ و ﻣﻨﺖ از آن اﻟﻠﻪ و رﺳﻮل
اوﺳﺖ...
ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ ﻣﯽﮔﻔﺘﯿﺪ ـ و راﺳﺖ ﻣﯽﮔﻔﺘﯿﺪ و ﺗﺼﺪﯾﻖ
ﻣﯽﺷﺪﯾﺪ ـ؛ ﻣﯽﮔﻔﺘﯿﺪ :در ﺣﺎﻟﯽ ﻧﺰد ﻣﺎ آﻣﺪی ﮐﻪ ﺗﻮ را دروﻏﮕﻮ ﻣﯽﺷﻤﺮدﻧﺪ و ﻣﺎ
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ﺗﺼﺪﯾﻘﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ...دﺳﺖ از ﯾﺎریات ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺎ ﯾﺎریات دادﯾﻢ ...ﻃﺮد ﺷﺪه
ﺑﻮدی و ﻣﺎ ﭘﻨﺎﻫﺖ دادﯾﻢ ...ﺑﯽﭼﯿﺰ ﺑﻮدی و ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﻤﺪردی ﮐﺮدﯾﻢ...
ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﻮد :ای اﻧﺼﺎرﯾﺎن ...آﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﭘﺸﯿﺰی از ﻣﺎل دﻧﯿﺎ ،ﮐﻪ ﺑﺎ آن دل ﭼﻨﺪ
ﺗﺎزه ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ آوردم و ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ اﺳﻼﻣﺘﺎن واﮔﺬاﺷﺘﻢ ،در درون ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا اﺣﺴﺎس ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﮐﺮدﯾﺪ؟
ﻗﺮﯾﺸﯿﺎن ﺗﺎزه از ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ و ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺑﯿﺮون آﻣﺪهاﻧﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﻢ دل آﻧﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ
آورم...
ای ﺟﻤﻊ اﻧﺼﺎر ،آﯾﺎ ﺧﺸﻨﻮد ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﺷﺘﺮ ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﺷﻤﺎ ﺑﺎ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﺘﺎن ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ؟
وادی
اﮔﺮ ﻣﺮدم ر ِاه وادی و دﺷﺘﯽ را در ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮﻧﺪ و اﻧﺼﺎر وادی دﯾﮕﺮی را ،ﻣﻦ ِ
اﻧﺼﺎر را در ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮔﯿﺮم...
ﻗﺴﻢ ﺑﻪ آﻧﮑﻪ ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ اوﺳﺖ ...اﮔﺮ ﻫﺠﺮت ﻧﺒﻮد ﻣﻨﻢ ﯾﮑﯽ از اﻧﺼﺎر
ﺑﻮدم ...ﺧﺪاوﻧﺪا اﻧﺼﺎر را و ﻓﺮزﻧﺪان اﻧﺼﺎر را ،و ﻧﻮادﮔﺎن اﻧﺼﺎر را ﻣﻮرد رﺣﻤﺖ ﻗﺮار
ده...
ﻣﺮدم آﻧﻘﺪر ﮔﺮﯾﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺎﺳﻨﺸﺎن ﺧﯿﺲ ﺷﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺧﺸﻨﻮد ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺧﺪا ﻧﺼﯿﺐ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ...
ﺳﭙﺲ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و اﻧﺼﺎرﯾﺎن ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪﻧﺪ...
* * *
آری ...اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی آن ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺟﻤﻊآوری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ...
ﺧﻮﺷﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل آن روزهداری ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺪ و ﺗﻘﻮا را ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎزد
و اﯾﻦ ﻣﺎه را روزه ﮔﯿﺮد و ﭘﺎداش ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد...
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رﻣﻀﺎن را ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮد و آن را ]ﺑﺎ اﺟﺮ[ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﺪ ...ﻧﻪ
ﻏﯿﺒﺖ ،ﻧﻪ ﺳﺨﻦﭼﯿﻨﯽ ،ﻧﻪ اذﯾﺖ و آزار ﻣﻮﻣﻨﺎن ،و ﻧﻪ ﺳﻬﻞ اﻧﮕﺎری در ﻣﻮرد ﻧﻤﺎز و ﻧﻪ
اﻧﺠﺎم ﮔﻨﺎه...
روزه ﮔﯿﺮد و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ او ،اﻋﻀﺎ و ﺟﻮارﺣﺶ ﻧﯿﺰ ]از اﻧﺠﺎم ﮔﻨﺎه[ روزه ﮔﯿﺮﻧﺪ ...ﻣﻄﯿﻊ
ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ و ﻧﻤﺎزﮔﺰار در دل ﺷﺐ ﮐﻪ از آﺧﺮت ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ و اﻣﯿﺪ رﺣﻤﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر
را دارد...
ﺧﻮش ﺑﻪ ﺣﺎل آﻧﺎن ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻨﻨﺪ ...آﻧﺎن ﭘﺮوردﮔﺎر ﻫﻤﻪی ﻣﺎهﻫﺎ را ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﻨﺪ...
درونﺷﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻇﺎﻫﺮﺷﺎن اﺳﺖ ...ﺷﻮاﻟﺸﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻣﻀﺎﻧﺸﺎن ...اﯾﻨﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ رﺳﻮل ﺧﺪا  درﺑﺎرهی آﻧﺎن ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه:
»ﻫﻤﻪی ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﺮزﻧﺪ آدم ﺑﺮای اوﺳﺖ ...ﻫﺮ ﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ده ﺑﺮاﺑﺮ آن ﺗﺎ ﻫﻔﺘﺼﺪ
ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺎداش داده ﻣﯽﺷﻮد .اﻟﻠﻪ ﻋﺰوﺟﻞ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻣﮕﺮ روزه ﮐﻪ از ِآن ﻣﻦ اﺳﺖ و ﻣﻦ

ﭘﺎداش آن را ﻣﯽدﻫﻢ ...ﺷﻬﻮت و ﻏﺬای و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽاش را ﺑﺮای ﻣﻦ ﺗﺮک ﮔﻔﺘﻪ ...روزهدار
دو ﺷﺎدی دارد؛ ﯾﮏ ﺷﺎدی ﻫﻨﮕﺎم اﻓﻄﺎر و ﺷﺎدی دﯾﮕﺮ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻼﻗﺎت ﭘﺮوردﮔﺎر ...و
ﺑﯽﺷﮏ ﺑﻮی دﻫﺎن روزهدار ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺑﻮی ﻣﺸﮏ ﺧﻮﺷﺒﻮﺗﺮ اﺳﺖ«...
و در ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ آﻣﺪه ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا  ﻓﺮﻣﻮد» :ﻫﺮﮐﻪ رﻣﻀﺎن را از روی اﯾﻤﺎن و
اﺣﺘﺴﺎب ﭘﺎداش روزه ﮔﯿﺮد ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪاش آﻣﺮزﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد«...
اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ ﻧﯿﺰ در ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد از رﺳﻮل ﺧﺪا  رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻫﺮ ﮐﻪ
ﯾﮏ روز را در راه اﻟﻠﻪ روزه ﮔﯿﺮد ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻫﻤﺎن ﯾﮏ روز ﭼﻬﺮهاش را ﻫﻔﺘﺎد
ﺳﺎل از ﻋﺬاب آﺗﺶ دور ﻣﯽﺳﺎزد«...

اﻣﺎم ﺑﺨﺎری در ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ در ﺑﻬﺸﺖ دری اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم » َر ّﯾﺎن«

ﮐﻪ روزهداران از آن در وارد ]ﺑﻬﺸﺖ[ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﮐﺴﯽ ﺟﺰ آﻧﺎن از آن وارد ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و
ﻫﺮ ﮔﺎه از آن وارد ﺑﻬﺸﺖ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ از آن وارد ﻧﻤﯽﺷﻮد...
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ﺑﯽﺷﮏ اﯾﻦ ﭘﺎداش ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن
ﺧﻮدداری ﻧﻤﻮده ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای آﻧﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آداب روزه را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ...
* * *
دار ﻣﺘﻘﯽ زﺑﺎن ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا  ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻫﺮ
روزه ِ

ﮐﺲ ﺳﺨﻦ ﺑﺎﻃﻞ و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آن را ﺗﺮک ﻧﮕﻮﯾﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻏﺬا و
ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽاش را ﺗﺮک ﮔﻮﯾﺪ«...
و در ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا  ﻓﺮﻣﻮد» :روزه ﺳﭙﺮ اﺳﺖ ...ﭘﺲ

روز روزهی ﮐﺴﯽ از ﺷﻤﺎ ﺑﻮد ﺑﺪ دﻫﺎﻧﯽ ﻧﮑﻨﺪ و ﻓﺤﺶ ﻧﺪﻫﺪ و ﺟﻬﺎﻟﺖ ﻧﻮرزد...
ﻫﺮ ﮔﺎه ِ

و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ او ﺑﺪ ﮔﻔﺖ ﯾﺎ ﺑﺎ او درﮔﯿﺮ ﺷﺪ ،ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﻣﻦ روزهام«...
َ
َﺳﻠﻒ ﻣﺎ در ﻏﯿﺮ روزه از اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت زﺑﺎن ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ روزه
ﺑﻮدﻧﺪ؟!

اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه  و ﯾﺎراﻧﺶ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ روزه ﺑﻮدﻧﺪ در ﻣﺴﺠﺪ ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ:
از روزهی ﺧﻮد ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ!
اﯾﻦ اﺳﺖ ﺣﺎل اﻧﺴﺎن ﻋﺎﻗﻞ ...ﭼﺮا ﻏﯿﺒﺖ ﻣﺮدم ﮐﻨﺪ و ﭘﺎداشﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان
ﺑﺪﻫﺪ؟
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺒﺎرک ﺑﻪ ﺳﻔﯿﺎن ﺛﻮری ﮔﻔﺖ :ای اﺑﺎﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ...اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ﭼﻘﺪر از ﻏﯿﺒﺖ
ﺑﻪ دور اﺳﺖ!
ﺳﻔﯿﺎن ﮔﻔﺖ :او ﻋﺎﻗﻞﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان را ﺑﺮ ﻧﯿﮑﯽﻫﺎ ﺧﻮد ﻣﺴﻠﻂ ﺳﺎزد ﺗﺎ
آن را ﺑﺒﺮﻧﺪ!
ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺒﺎح ﻣﻮرد ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﻗﺮار ﻣﯽدادﻧﺪ ،ﭼﻪ
رﺳﺪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻨﺎن...
اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﻪ در »اﻟﺮﻗﺔ واﻟﺒﮑﺎء« ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ ﺿﯿﻐﻢ از ﭘﺪرش ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
رﯾﺎح اﻟﻘﯿﺴﯽ ﭘﺲ از ﻋﺼﺮ ﺑﺮای دﯾﺪار ﺑﺎ ﭘﺪرم ﻧﺰد ﻣﺎ آﻣﺪ ...ﮔﻔﺘﯿﻢ :او ﺧﻮاب اﺳﺖ...
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ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ از ﻋﺼﺮ و ﺧﻮاب؟ اﯾﻦ وﻗﺖ ﺧﻮاب اﺳﺖ؟! ﺳﭙﺲ رﻓﺖ...
ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎرﻣﺎن ﮔﻔﺘﯿﻢ :دﻧﺒﺎﻟﺶ ﺑﺮو و ﺑﮕﻮ آﯾﺎ ﺑﯿﺪارش ﮐﻨﯿﻢ؟
ﺧﺎدم رﻓﺖ ...اﻣﺎ ﭘﺲ از ﻣﻐﺮب ﺑﺎزﮔﺸﺖ!
ﮔﻔﺘﯿﻢ :ﺑﻪ او رﺳﯿﺪی؟
ﮔﻔﺖ :ﻣﺸﻐﻮلﺗﺮ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻦ ﺷﻮد ...ﺑﻪ او رﺳﯿﺪم در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ وارد
ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﻣﯽﺷﺪ و ﺧﻮد را ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﯽﮔﻔﺖ :ای ﻧﻔﺲ! ﭼﺮا ﮔﻔﺘﯽ» :اﯾﻦ وﻗﺖ
ﺧﻮاب اﺳﺖ؟« ﺑﮕﺬار ﻫﺮ وﻗﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺨﻮاﺑﺪ ...درﺑﺎرهی ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ رﺑﻄﯽ
ﻧﺪارد از ﺗﻮ ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ؟ ﺑﺮ ﮔﺮدن ﻣﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻨﻘﺪر و آﻧﻘﺪر ﻧﻤﺎز ﺑﮕﺰارم!
* * *
آری ...ﺧﻮدت را ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﻮرد ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﻗﺮار ده و ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ را ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺸﻤﺎر...
روزی ﻋﺎﺋﺸﻪ ل ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا  ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد و درﺑﺎرهی ﺻﻔﯿﻪ ـ ﯾﮑﯽ از
ﻫﻤﺴﺮان ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ـ و ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﻫﻮوﻫﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﺬرد ـ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﮔﻔﺖ:
ای رﺳﻮل ﺧﺪا درﺑﺎرهی ﺻﻔﯿﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺮای ﺗﻮ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ) ...ﯾﻌﻨﯽ
ﮐﻮﺗﺎه اﺳﺖ(...
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  ﻓﺮﻣﻮد» :ﺳﺨﻨﯽ ﮔﻔﺘﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺎ آب درﯾﺎ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﻮد آن را ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻣﯽدﻫﺪ« .١
و در ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا  ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻨﺪه ﺳﺨﻨﯽ را از روی
ﺳﺒﺐ آن ﺑﻪ اﻧﺪازهی
ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﯽآورد و ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ِ
ﻓﺎﺻﻠﻪی ﻣﯿﺎن ﻣﺸﺮق و ﻣﻐﺮب در آﺗﺶ ﺳﻘﻮط ﻣﯽﮐﻨﺪ«...
* * *
ﻣﺮدان و زﻧﺎن روزهدار ...از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻋﻤﺎل در اﯾﻦ ﻣﺎه ﺑﺰرﮔﻮار ،ﻗﯿﺎم اﻟﻠﯿﻞ اﺳﺖ...
 -١ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺗﺮﻣﺬی .وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﺴﻦ و ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
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در ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ آﻣﺪه ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﻫﺮ ﮐﺲ رﻣﻀﺎن را از روی اﯾﻤﺎن
اﺣﺘﺴﺎب ﭘﺎداش ﺑﻪ ﻧﻤﺎز اﯾﺴﺘﺪ ،ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪاش آﻣﺮزﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد«...
و
ِ

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﻮﻣﻨﺎن ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ
َّ َ ُ َ َ َ ۡ
َۡٗ َ َ َ َُ ُ ۡ َ ُ َ
ُ
�ٰ ِهلون
ِين َ� ۡمشون � ٱ�� ِض هونا �ذا خاطبهم ٱل
﴿ َوع َِباد ٱ َّلر� ٱ�
َ َّ َ َ ُ َ
ٗ
َ ُ ْ َ َٗ
يتون ل َِر ّ� ِ ِه ۡم ُس َّجدا َوق َِ�ٰ ٗما ] ﴾٦٤اﻟﻔﺮﻗﺎن.[۶۴-۶۳ :
قالوا س� ٰما  ٦٣وٱ�ِين يب ِ
»و ﺑﻨﺪﮔﺎن رﺣﻤﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽاﻧﺪ ﮐﻪ روی زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﺮﻣﯽ ﮔﺎم ﺑﺮﻣﯽدارﻧﺪ و ﭼﻮن ﻧﺎداﻧﺎن
ﻃﺮف ﺧﻄﺎب ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻼﯾﻤﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ) (۶۳و آﻧﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ در
اﯾﺸﺎن را ِ

ﺣﺎل ﺳﺠﺪه ﯾﺎ اﯾﺴﺘﺎده ﺷﺐ را ﺑﻪ روز ﻣﯽآورﻧﺪ«.

ﻧﻤﺎز ﺷﺐ ،ﻋﺎدت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  و اﺻﺤﺎب او ﺑﻮد...
در ﺻﺤﯿﺢ از ﺣﺬﯾﻔﻪ  رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺷﺒﯽ ﻫﻤﺮاه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  ﻧﻤﺎز
ﺧﻮاﻧﺪم ...ﺳﻮره ﺑﻘﺮه را ﺷﺮوع ﮐﺮد ...ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ ﻧﺰد ﺻﺪ آﯾﻪ ﺑﻪ رﮐﻮع ﻣﯽرود...
ﺳﭙﺲ اداﻣﻪ داد ...ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ در ﯾﮏ رﮐﻌﺖ آن را ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮاﻧﺪ ...اﻣﺎ اداﻣﻪ داد...
ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن آن ﺑﻪ رﮐﻮع ﻣﯽرود ...اﻣﺎ ﺳﻮرهی ﻧﺴﺎء را ﺷﺮوع ﮐﺮد ...آن را ﺧﻮاﻧﺪ،
ﺳﭙﺲ ﺳﻮرهی آل ﻋﻤﺮان را ﺷﺮوع ﮐﺮد و آن را ﺧﻮاﻧﺪ ...آرام و ﺑﺎ ﺗﺮﺗﯿﻞ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و
ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪ آﯾﻪای ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﮐﻪ در آن ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺑﻮد ،ﺗﺴﺒﯿﺢ ﻣﯽﮔﻔﺖ و اﮔﺮ ﺑﻪ دﻋﺎ ﻣﯽرﺳﯿﺪ،
دﻋﺎ ﻣﯽﮐﺮد و ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪ ﭘﻨﺎه ﺧﻮاﺳﺘﻦ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ...
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ رﮐﻮع رﻓﺖ و در رﮐﻮع »ﺳﺒﺤﺎن رﺑﯽ اﻟﻌﻈﻴﻢ« ﻣﯽﮔﻔﺖ ...رﮐﻮﻋﺶ

ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ اﻧﺪازهی ﻗﯿﺎﻣﺶ ﺑﻮد ...ﺳﭙﺲ »ﺳﻤﻊ اﷲ ﳌﻦ ﲪﺪه« ﮔﻔﺖ و ﭘﺲ از رﮐﻮع ﻣﺪﺗﯽ

ﻃﻮﻻﻧﯽ ـ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ اﻧﺪازهی رﮐﻮع ـ اﯾﺴﺘﺎد ...ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﺠﺪه رﻓﺖ و »ﺳﺒﺤﺎن رﺑﯽ

اﻷﻋﻠﯽ« ﮔﻔﺖ و ﺳﺠﻮدش ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ اﻧﺪازهی ﻗﯿﺎم ]ﺑﻌﺪ از رﮐﻮع[ ﺑﻮد...
* * *

اﺑﻮﺑﮑﺮ  ﻧﯿﺰ آن ﻣﻘﺪار از ﺷﺐ را ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪا ﺑﻮد ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎد و
ﻣﯽﮔﺮﯾﺴﺖ...
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ﻋﻤﺮ  ﺷﺐ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎد و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﺐ ﺑﻪ ﻧﯿﻤﻪ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﺧﺎﻧﻮادهی
ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﺑﯿﺪار ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻧﻤﺎز! ﻧﻤﺎز! و اﯾﻦ آﯾﻪ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ:
َّ َ ٰ ِ َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ َ َ ۡ َ ُ َ ۡ ٗ َّ ۡ ُ َ ۡ ُ ُ َ
َُۡ ۡ َ ۡ َ َ
﴿وأمر أهلك ب ِٱلصلوة وٱصط ِ� عليهاۖ � � ٔ
�لك رِزقاۖ �ن نرزقك ۗ
َوٱ ۡل َ� ٰقِ َب ُة ل َِّلت ۡق َو ٰ
ى ] ﴾١٣٢ﻃﻪ.[۱۳۲ :
»و ﺧﺎﻧﻮدهی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﻓﺮﻣﺎن ده و ﺧﻮد ﺑﺮ آن ﺷﮑﯿﺒﺎ ﺑﺎش؛ ﻣﺎ از ﺗﻮ ﺟﻮﯾﺎی
روزی ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ؛ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ روزی ﻣﯽدﻫﯿﻢ و ﻓﺮﺟﺎم ]ﻧﯿﮏ[ ﺑﺮای ﭘﺮﻫﯿﺰﮔﺎری اﺳﺖ«.

آری ،آﻧﺎن ﺑﺮای ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﺸﺘﺎق ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﻞ او اﻋﺘﺮاف داﺷﺖ و
در ﺑﺮاﺑﺮش ﻣﺘﻮاﺿﻊ ﺑﻮد ،ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺰاردﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮ ﻣﺤﺒﺖ و ﺷﻮﻗﺸﺎن ﺑﻪ او ،و
ﺑﻬﺸﺖ او اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﺪ...
ِ

ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از آﻧﺎن آﻣﺪﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ...

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﻔﯿﻒ  /دﭼﺎر درد ﻟﮕﻦ ﺑﻮد ...درد او آﻧﻘﺪر ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﺎه از
ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽاﻓﺘﺎد ...اﻣﺎ وﻗﺘﯽ اذان ﻣﯽدادﻧﺪ ﺑﺮ ﮐﻮل ﯾﮏ ﻣﺮد ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﯽرﻓﺖ...
ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﻣﻌﺬور داﺷﺘﻪ ،ﮐﺎش ﺑﺮ ﺧﻮدت ﻓﺸﺎر وارد ﻧﻤﯽﮐﺮدی...
ﮔﻔﺖ :ﻫﺮﮔﺰ ...اﮔﺮ ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻮذن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺣﯽ ﻋﻠﯽ اﻟﺼﻼة« و ﻣﺮا در ﺻﻒ
ﻣﺴﺠﺪ ﻧﯿﺎﻓﺘﯿﺪ ﻣﺮا در ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﺑﺠﻮﯾﯿﺪ!.
ﭼﻪ ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ آﻧﺎن! ﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ :ﭼﻪ ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻣﺎ!.
ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻦ ﻣﻌﺘﻤﺮ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺐ ﻓﺮا ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را
ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪ و ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺑﺎم ﺧﺎﻧﻪی ﺧﻮد ﻣﯽرﻓﺖ و ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ...
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ درﮔﺬﺷﺖ ،ﮐﻮدک ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﺎدرش ﮔﻔﺖ :ﻣﺎدر ،آن ﺗﻨﻪی درﺧﺖ ﮐﻪ
ﺷﺐ ﺑﺎﻻی ﺧﺎﻧﻪی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪﻣﺎن ﺑﻮد را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ ...ﻣﺎدرش ﮔﻔﺖ :ﭘﺴﺮم آن ﺗﻨﻪی
درﺧﺖ ﻧﺒﻮد ،ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و اﮐﻨﻮن درﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ...
* * *
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آﻧﺎن ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ ،ﻋﻈﻤﺖ او را اﺣﺴﺎس
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ...
اﺑﻮزرﻋﻪی رازی ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل اﻣﺎم ﻗﻮم ﺧﻮد ﺑﻮد ...روزی ﮔﺮوﻫﯽ از ﻃﻼب ﻋﻠﻢ
ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﻧﺰد او آﻣﺪﻧﺪ ...ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺮاب ﻣﺴﺠﺪ او ﮐﺮدﻧﺪ و دﯾﺪﻧﺪ ﺑﺮ دﯾﻮار
ﻣﺤﺮاﺑﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ...ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺣﮑﻢ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺮ ﻣﺤﺮاب ﭼﯿﺴﺖ؟
ﮔﻔﺖ :ﮔﺮوﻫﯽ از ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن آن را ﻣﮑﺮوه ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ...ﻣﻦ ﻧﯿﺰ از آن ﻧﻬﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ و
ﻣﮑﺮوﻫﺶ ﻣﯽداﻧﻢ...
ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﻣﺎ در ﻣﺤﺮاب ﺧﻮدت ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮ دﯾﻮار اﺳﺖ ...اﯾﻦ را ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﯽ؟!
اﺑﻮزرﻋﻪ ﮔﻔﺖ :ﺳﺒﺤﺎن اﻟﻠﻪ! اﻧﺴﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ و ﺑﺪاﻧﺪ روﺑﺮوﯾﺶ ]ﺑﺮ
دﯾﻮار[ ﭼﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه؟!
* * *
ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ،ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﮔﺮدان ﺳﻔﯿﺎن ﺛﻮری درﺑﺎرهی او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺳﻔﯿﺎن ﭘﺲ از
ﻋﺸﺎء ﺑﻪ ﻧﺰد ﻣﻦ آﻣﺪ ...ﺑﺮاﯾﺶ ﺷﺎم و ﮐﺸﻤﺶ و ﻣﻮز آوردم ...ﺷﺎم را ﺧﻮرد و ﺳﭙﺲ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و وﺿﻮ ﮔﺮﻓﺖ و ازار ﺧﻮد را ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺴﺖ و رو ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ اﯾﺴﺘﺎد و ﮔﻔﺖ :ای
ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﻻﻏﺖ را ﺣﺴﺎﺑﯽ ﻋﻠﻒ ﺑﺪه و ﺳﭙﺲ از او ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﮐﺎر ﺑﮑﺶ!
آﻧﮕﻪ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪ...
اﺑﻦ وﻫﺐ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺳﻔﯿﺎن ﺛﻮری را ﭘﺲ از ﻣﻐﺮب در ﺣﺮم دﯾﺪم ...ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪ و
ﺑﻪ ﺳﺠﺪه رﻓﺖ و ﺗﺎ اذان ﻋﺸﺎء در ﺳﺠﺪه ﻣﺎﻧﺪ...
* * *
آری ...آﻧﺎن در ﻧﯿﮑﯽﻫﺎ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭘﯿﺸﯽ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ...
اﺑﻮﻣﺴﻠﻢ ﺧﻮﻻﻧﯽ ﺷﺒﯽ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎز اﯾﺴﺘﺎد ...آﻧﻘﺪر اﯾﺴﺘﺎد ﮐﻪ ﭘﺎﻫﺎﯾﺶ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪ،
ﭘﺲ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺷﻼق زد و ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد از ﻣﺎ
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ﭘﯿﺸﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ؟ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﺎ آﻧﺎن رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻨﺪ در ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺧﻮد ﻣﺮداﻧﯽ
ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ...
ﺳﺠﻮد ﺧﻮد ﺧﻀﻮع و ﻓﺮوﺗﻨﯽ را اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ...
ﻧﻤﺎز ﺧﻮد ﺧﺸﻮع ،و در
ِ
آﻧﺎن در ِ

ذﻫﺒﯽ از ﯾﮑﯽ از ﯾﺎران ﺷﻌﺒﻪ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺷﻌﺒﻪ ﻧﻤﺎز را ﺑﺴﯿﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ

ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪ رﮐﻮع ﻣﯽرﻓﺖ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ]ﮐﻪ از رﮐﻮع ﺑﺮﺧﯿﺰد[ و
ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﯿﺎن دو ﺳﺠﺪه ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ]ﺑﻪ ﺳﺠﺪه رود[...
در »ﺣﻠﯿﺔ اﻷوﻟﯿﺎء« آﻣﺪه ﮐﻪ ﻋﺒﯿﺪة ﺑﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻋﺎﺑﺪ و ﺷﮑﺮﮔﺰار و ﺧﺎﺷﻊ و
ذاﮐﺮ ﺑﻮد ...او ﻣﺎدری زرﺗﺸﺘﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت در ﺣﻖ وی ﻧﯿﮑﯽ ﻣﯽﮐﺮد و او را ﺑﻪ
اﺳﻼم ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ...اﻣﺎ ﻣﺎدرش ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺖ...
روزی از ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎدرش ﺑﻪ او ﺑﺸﺎرت داد ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪه
اﺳﺖ و ﺷﻬﺎدﺗﯿﻦ را ﺑﺮ زﺑﺎن آورد ...ﻋﺒﯿﺪه ﺑﻪ ﺳﺠﺪه رﻓﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﺷﺪت
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﻣﯽﮔﺮﯾﺴﺖ و ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻨﺎﺟﺎت ﻣﯽﮐﺮد ...آﻧﻘﺪر در ﺳﺠﺪه ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ
ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻏﺮوب ﮐﺮد...
* * *
اﯾﻦ ﻋﺎﺑﺪان ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدان ﻧﺒﻮدﻧﺪ ...ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از آﻧﺎن را زﻧﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯽدادﻧﺪ...
ﻣﻌﺎذهی ﻋﺪوی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺐ را ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯽﮐﻨﻢ از
ﭼﺸﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺑﺪ و داﻧﺴﺘﻪ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻗﺒﺮ ،ﺧﻮاﺑﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ...و
ﻣﯽﮔﺮﯾﺴﺖ...
ﺣﻔﺼﺔ ﺑﻨﺖ ﺳﯿﺮﯾﻦ ﺷﺐ ﻫﻨﮕﺎم ﭼﺮاغ ﺧﻮد را روﺷﻦ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎد و
ﮐﻔﻦ ﺧﻮد را ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﺮگ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺎﺷﻊ ﺷﻮد...
* * *
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آﻧﺎن آﻧﻘﺪر ﺑﻪ رﮐﻮع و ﺳﺠﺪه ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ و ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺰاردﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺧﻮ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ...
ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﮐﻨﯿﺰی داﺷﺖ؛ او را ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻓﺮوﺧﺖ ...ﻧﺰد ﺻﺎﺣﺐ ﺟﺪﯾﺪش،
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﺐ ﺑﻪ ﻧﯿﻤﻪ رﺳﯿﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﮔﻔﺖ :ای ﻗﻮم! ﻧﻤﺎز! ﻧﻤﺎز!
آﻧﺎن ﺳﺮاﺳﯿﻤﻪ از ﺧﻮاب ﭘﺮﯾﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﮕﺮ ﺻﺒﺢ ﺷﺪه؟ ﮔﻔﺖ :ﻣﮕﺮ ﺷﻤﺎ ﺟﺰ ﻧﻤﺎز
ﻓﺮض ،ﻧﻤﺎز دﯾﮕﺮی ﻧﻤﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ؟
ﺻﺒﺢ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺰد ﺣﺴﻦ رﻓﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻣﺮا ﺑﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﺑﺪی ﻓﺮوﺧﺘﻪای ﮐﻪ ﺟﺰ
ﻧﻤﺎز ﻓﺮض ﻧﻤﺎز دﯾﮕﺮی ﻧﻤﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﺟﺰ روزهی واﺟﺐ روزهی دﯾﮕﺮی ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ...
ﻣﺮا ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮ ...ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺰ او را ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺖ...
اﮔﺮ او ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دوران ﻣﺎ را ﻣﯽدﯾﺪ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ؟ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ روزﻫﺎی ﭘﯽ
در ﭘﯽ ﻣﯽﮔﺬرد و ﺷﺐﻫﺎ را در ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮد ﻏﻠﺖ ﻣﯽزﻧﻨﺪ ...ﻧﻪ ﺷﺐ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت
ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰﻧﺪ و ﻧﻪ ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ...
ﭼﻨﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
ۢ َ ۡ ۡ َ ۡ ٌ َ َ ُ ْ َّ َ ٰ َ َ َّ َ ُ ْ َّ َ َ َ َ ۡ َ
َ َ ََ
ت فسوف
﴿فخلف ِمن �ع ِدهِم خلف أضاعوا ٱلصلوة وٱ�بعوا ٱلشه� ٰ ِ �
َۡ َ َ
يَلق ۡون � ًّيا ] ﴾٥٩ﻣﺮﯾﻢ.[۵۹ :
»آﻧﮕﺎه ﭘﺲ از آﻧﺎن ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز را ﺗﺒﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪ و از ﻫﻮسﻫﺎ
ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ زودی ]ﺳﺰای[ ﮔﻤﺮاﻫﯽ ]ﺧﻮد[ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﯾﺪ«.

* * *

و در رﻣﻀﺎن ﺗﻼش ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ...

ﺻﺤﺎﺑﻪ در دوران ﻋﻤﺮ  ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻪ رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺰاردﻧﺪ و ﻗﺮآن را ﺑﺎرﻫﺎ در
رﻣﻀﺎن ﺧﺘﻢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ...
در ﻣﻮﻃﺎ از اﺑﻦ ﻫﺮﻣﺰ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدم را درک ﻧﻤﻮدم ﮐﻪ در رﻣﻀﺎن ﮐﺎﻓﺮان
را ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻣﯽﮐﺮﻧﺪ ...ﮔﺎه ﯾﮏ ﻗﺎری ﺳﻮرهی ﺑﻘﺮه را در ﻫﺸﺖ رﮐﻌﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و اﮔﺮ
آن را در دوازده رﮐﻌﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﻣﺮدم ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻧﻤﺎز را ﺳﺒﮏ ﻧﻤﻮده!
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ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮﻃﺎ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﯽﺑﮑﺮ از ﭘﺪرش رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ از
ﻧﻤﺎز ﻗﯿﺎم در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺑﺮﻣﯽﮔﺸﺘﯿﻢ و از ﺗﺮس آﻧﮑﻪ ﺻﺒﺢ ﺷﻮد ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر را ﺑﻪ ﻋﺠﻠﻪ
وا ﻣﯽداﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻏﺬای ﺳﺤﺮی را ﺑﯿﺎورد...
ﺣﺎل آﻧﺎن را ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻦ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ اﻣﺮوزه دارﯾﻢ...
* * *
از ﻓﻀﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﻧﻤﺎز ﺗﺮاوﯾﺢ را ﮐﺎﻣﻞ ﻫﻤﺮاه اﻣﺎم ﺑﻪ ﺟﺎی
آورد ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪی ﺷﺐ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎز اﯾﺴﺘﺎده ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺳﻨﻦ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ 
رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻫﺮ ﮐﺲ ﻫﻤﺮاه اﻣﺎﻣﺶ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز اﯾﺴﺘﺎد ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﻧﻤﺎز را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن
رﺳﺎﻧﺪ ،ﺑﺮاﯾﺶ ﻗﯿﺎم ﯾﮏ ﺷﺐ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد«...
آری ...آﻧﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرا ﺧﻮد را ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﻮدﻧﺪ ...از ﻋﻘﻮﺑﺖ او
ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﺎﻓﯿﺖ او اﻣﯿﺪوار ﺑﻮدﻧﺪ و ﻗﻠﺐﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﺒﺖ او واﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ...
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در دﻧﯿﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻼش ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻣﻨﺰﻟﺘﺸﺎن ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺑﺎﻻ رﻓﺖ و ﻣﺤﺒﺘﺸﺎن ﻣﯿﺎن
اﻫﻞ آﺳﻤﺎن ...و ﺧﺪاوﻧﺪ دوﺳﺘﯽﺷﺎن را ﻣﯿﺎن اﻫﻞ زﻣﯿﻦ ﻧﻬﺎد...
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ُ َ
ّٗ
﴿إ َّن ٱ َّ� َ َ ُ ْ َ ُ ْ َّ َ
ت َس َي ۡج َعل ل ُه ُم ٱ َّلر ۡح َ� ٰ ُن ُودا ﴾٩٦
ِين َءامنوا َوع ِملوا ٱل� ٰل ِ�ٰ ِ
ِ
]ﻣﺮﯾﻢ.[۹۶ :
»ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آورده و ﮐﺎرﻫﺎی ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ زودی رﺣﻤﺎن ﺑﺮای آﻧﺎن
ﻣﺤﺒﺘﯽ ]در دلﻫﺎ[ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ«.

* * *
ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ،ﻣﺎه ﻗﺮآن اﺳﺖ ،و ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ در اﯾﻦ ﻣﺎه ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  ﻗﺮآن را ﻣﺪارﺳﻪ
ﻣﯽﻧﻤﻮد...
و ﻋﺜﻤﺎن  ﻫﺮ روز ﻗﺮآن را ﺧﺘﻢ ﻣﯽﮐﺮد...
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زﻫﺮی ﻫﻨﮕﺎم رﻣﻀﺎن از ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺣﺪﯾﺚ و ﻫﻢﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﻋﻠﻤﺎ ﻣﯽﮔﺮﯾﺨﺖ و ﺑﻪ
ﺗﻼوت ﻗﺮآن از ُﻣ َ
ﺼﺤﻒ روی ﻣﯽآورد...
ﺳﻔﯿﺎن ﺛﻮری در ﻏﯿﺮ رﻣﻀﺎن ،ﻗﺮآن را ﻫﺮ ﻫﻔﺖ ﺷﺐ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺧﺘﻢ ﻣﯽﮐﺮد و در ﻣﺎه
رﻣﻀﺎن ﻫﺮ ﺳﻪ ﺷﺐ ﻗﺮآن را ﺧﺘﻢ ﻣﯽﮐﺮد و در ده ﺷﺐ آﺧﺮ رﻣﻀﺎن ،ﻫﺮ روز ﻗﺮآن را
ﺧﺘﻢ ﻣﯽﮐﺮد...
اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻧﺨﻌﯽ در ده ﺷﺐ آﺧﺮ ،ﻗﺮآن را ﻫﺮ ﺷﺐ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺧﺘﻢ ﻣﯽﮐﺮد و در دﯾﮕﺮ
ﻣﺎهﻫﺎ ﻫﺮ ﺳﻪ روز ﯾﮏ ﺑﺎر...
* * *
آﻧﺎن ـ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺮآن ـ در آن ﺗﺪﺑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ...
در ﺑﺨﺎری از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد  رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
روزی رﺳﻮل ﺧﺪا  ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮ ﻣﻦ ]ﻗﺮآن[ ﺑﺨﻮان« ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﺨﻮاﻧﻢ در
ﺧﻮد ﺗﻮ ﻧﺎزل ﺷﺪه؟
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ِ

ﻓﺮﻣﻮد» :دوﺳﺖ دارم آن را از ﮐﺲ دﯾﮕﺮی ﺑﺸﻨﻮم«...

اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﺲ ﺳﻮرهی ﻧﺴﺎء را ﺧﻮاﻧﺪم ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ رﺳﯿﺪم:
َ َ
ُ ّ ُ َّ َ
َ ۡ َ َ َ َ ٰ َ ٰٓ ُ َ ٓ َ ٗ
ك ۡي َف إذَا ۡ َ
جئنا بِك �
﴿ف
�ؤ�ءِ ش ِهيدا
و
د
ي
ه
ش
ٖ
ِ ِ
ِ
� أمة ِۢ � ِ ِ
جئنا مِن ِ
﴾٤

]اﻟﻨﺴﺎء.[۴۱ :

»ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ]ﺣﺎﻟﺸﺎن[ آﻧﮕﺎه ﮐﻪ از ﻫﺮ اﻣﺘﯽ ﮔﻮاﻫﯽ آورﯾﻢ و ﺗﻮ را ﺑﺮ آﻧﺎن ﮔﻮاه
آورﯾﻢ؟«.

آﻧﮕﺎه ﻓﺮﻣﻮد» :ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ« ...او را ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻢ و دﯾﺪم اﺷﮏ از ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺳﺮازﯾﺮ
اﺳﺖ...
در رﻣﻀﺎن ،ﻗﺮآن و روزه ﯾﮑﺠﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻮﻣﻦ از دو ﺷﻔﺎﻋﺖ
ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺷﻮد...
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در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻗﺮآن و روزه ﺑﺮاﯾﺶ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻣﺴﻨﺪ از رﺳﻮل
ﺧﺪا  ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﺻﺤﯿﺢ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :روزه و ﻗﺮآن ﺑﺮای ﺑﻨﺪه در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ
ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .روزه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﺮوردﮔﺎرا او را در روز ]رﻣﻀﺎن[ از ﻏﺬا و ﺷﻬﻮﺗﺶ
ﺑﺎز داﺷﺘﻢ ،ﭘﺲ ﻣﺮا ﺷﻔﯿﻊ او ﮔﺮدان ...و ﻗﺮآن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﺮوردﮔﺎرا او را از ﺧﻮاب ﺷﺐ
ﺑﺎز داﺷﺘﻢ ﭘﺲ ﻣﺮا ﺷﻔﯿﻊ او ﮔﺮدان ...و ﺷﻔﺎﻋﺘﺸﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد«...
و رﺳﻮل ﺧﺪا  ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻗﺮآن روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻣﯽآﯾﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﺮوردﮔﺎرا او را
ﺳﺮ او ﻣﯽﻧﻬﻨﺪ ...ﺳﭙﺲ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﺮوردﮔﺎرا
زﯾﻨﺖ ﺑﭙﻮﺷﺎن ...ﭘﺲ ﺗﺎج ﮐﺮاﻣﺖ را ﺑﺮ ِ
ﺑﺮ او ﺑﯿﻔﺰای ...ﭘﺲ ﺣﻠﻪی ﮐﺮاﻣﺖ را ﺑﺮ وی ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ ...ﺳﭙﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﺮوردﮔﺎرا

از او ﺧﺸﻨﻮد ﺑﺎش ...ﭘﺲ از او ﺧﺸﻨﻮد ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺨﻮان و ﺑﺎﻻ ﺑﺮو و ﺑﺮای
ﻫﺮ آﯾﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﻨﺎت وی اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد« .١
اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ و اﺣﻤﺪ  ٢رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا  ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻗﺮآن در روز
ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ از ﻗﺒﺮ ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ و ﭼﻬﺮهاش رﻧﮓ ﭘﺮﯾﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ
دﯾﺪار او ﻣﯽآﯾﺪ ...ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﯾﺎ ﻣﺮا ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯽ؟
ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺮآن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻧﻪ ،ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻤﺖ ....ﻗﺮآن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﻗﺮآن ،ﻫﻢﻧﺸﯿﻦ
ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ ...ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺷﺪت ﮔﺮﻣﺎ ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﺸﻨﮕﯽ ﮐﺸﯿﺪی و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺷﺐﻫﺎ ﺑﯿﺪار
ﭘﺲ ﺧﻮد ﺗﺠﺎرﺗﯽ دارد و ﺗﻮ اﻣﺮوز ﺻﺎﺣﺐ ﻫﻤﻪی ﺗﺠﺎرتﻫﺎ
ﺑﻤﺎﻧﯽ ...ﻫﺮ ﺗﺎﺟﺮی در ِ

ﻫﺴﺘﯽ...

ﭘﺲ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ راﺳﺖ او ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺟﺎوداﻧﮕﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﭼﭙﺶ ،و ﺑﺮ
ﺳﺮش ﺗﺎج وﻗﺎر ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ و ﭘﺪر و ﻣﺎدرش را دو ﺣﻠﻪ ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ دﻧﯿﺎ ارزش آن را
ﻧﺪارد ،ﭘﺲ ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ :ﺑﺮای ﭼﻪ اﯾﻦ ﻟﺒﺎس را ﺑﻪ ﻣﺎ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻧﺪ؟ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد :ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
 -١ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺗﺮﻣﺬی .ﺗﺮﻣﺬی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺜﯽ اﺳﺖ ﺣﺴﻦ.
رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺤﻨﺪ.
 -٢ﻫﯿﺜﻤﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺟﺎل اﯾﻦ ﺳﻨﺪِ ،
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آﻧﮑﻪ ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن اﻫﻞ ﻗﺮآن ﺑﻮد ...ﺳﭙﺲ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد :ﺑﺨﻮان و در درﺟﺎت ﺑﻬﺸﺖ
و ﻏﺮﻓﻪﻫﺎی آن ﺑﺎﻻ ﺑﺮو ...و ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود ...ﭼﻪ ﺑﻪ
ﺳﺮﻋﺖ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﻞ...
و رﺳﻮل ﺧﺪا  ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻗﺴﻢ ﺑﻪ آﻧﮑﻪ ﺟﺎﻧﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ اوﺳﺖ ،او )ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﺖ(
ﺻﺪای ﺧﺶ ﺧﺶ ﮐﻔﺶﻫﺎﯾﺸﺎن را ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ]ﭘﺲ از دﻓﻦ او[ ﻣﯽروﻧﺪ ﻣﯽﺷﻨﻮد،
ﮐﻨﺎر ﺳﺮ اوﺳﺖ ،و زﮐﺎت در دﺳﺖ راﺳﺖ او و روزه از ﺳﻤﺖ
ﺣﺎل اﮔﺮ ﻣﻮﻣﻦ ﺑﻮد ﻧﻤﺎز ِ

ﭼﭗ او...

ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﯿﺮ و ﻣﻌﺮوف ،و ﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ در ﺳﻤﺖ ﭘﺎﻫﺎﯾﺶ...
از ﺳﻤﺖ ﺳﺮش ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از ﺳﻮی ﻣﻦ راﻫﯽ ﺑﻪ او ﻧﯿﺴﺖ...
از ﺳﻤﺖ راﺳﺘﺶ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،اﻣﺎ زﮐﺎت ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از ﺳﻤﺖ ﻣﻦ راﻫﯽ ﻧﯿﺴﺖ...
از ﺳﻮی ﭘﺎﻫﺎﯾﺶ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ...اﻣﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﯿﺮی ﮐﻪ در ﺣﻖ ﻣﺮدم اﻧﺠﺎم داده

ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از ﺳﻤﺖ ﻣﻦ راﻫﯽ ﻧﯿﺴﺖ.١ ...

ﻗﺮآن ﻧﺰد ﺳﻠﻒ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد ...ﺷﺐ آﻧﺎن را ﺑﯿﺪار ﻧﮕﻪ ﻣﯽداﺷﺖ و ﭼﺸﻤﺎﻧﺸﺎن را
اﺷﮑﺒﺎر...
ﻋﺒﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﯿﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از ﻋﺎﺋﺸﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪم ﻣﺎ را از ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از
رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  دﯾﺪی آﮔﺎه ﮐﻦ...
ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﮐﻤﯽ ﺳﺎﮐﺖ ﻣﺎﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ :ﺷﺒﯽ از ﺷﺐﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ای
ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺑﮕﺬار اﻣﺸﺐ را ﺑﺮای ﭘﺮوردﮔﺎرم ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﻢ...
ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﻦ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺗﻮ را دوﺳﺖ دارم ،و ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﺗﻮ ﺷﻮد ﻧﯿﺰ دوﺳﺖ دارم...
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و وﺿﻮ ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز اﯾﺴﺘﺎد ...آﻧﻘﺪر ﮔﺮﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺎﺳﻨﺶ
ﺧﯿﺲ ﺷﺪ ...ﺑﺎز ﮔﺮﯾﺴﺖ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﯿﺲ ﺷﺪ...
 -١ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻃﺒﺮاﻧﯽ در اﻷوﺳﻂ .ﻫﯿﺜﻤﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺳﻨﺪ آن ﺣﺴﻦ اﺳﺖ.
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ﺳﭙﺲ ﺑﻼل آﻣﺪ ﺗﺎ او را از اذان آﮔﺎه ﮐﻨﺪ ...ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دﯾﺪ اﯾﺸﺎن ﻣﯽﮔﺮﯾﺪ ﮔﻔﺖ:
ای رﺳﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ ...ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﯽ!! در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﭘﯿﺸﯿﻦ و آﯾﻨﺪهات را
آﻣﺮزﯾﺪه؟!.
ﻓﺮﻣﻮد :آﯾﺎ ﺑﻨﺪهای ﺷﮑﺮﮔﺰار ﻧﺒﺎﺷﻢ؟ اﻣﺸﺐ آﯾﻪای ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪ ...وای ﺑﺮ ﻫﺮﮐﻪ
آن را ﺑﺨﻮاﻧﺪ و در آن ﻧﯿﻨﺪﯾﺸﺪ:
َ
َ ّ ُْ
َّ َ َ َ ۡ
َ ۡ
َ ۡ َ
َّ
َّ َ َّ َ
ت ِ�و ِ�
﴿إِن ِ� خل ِق ٱلس� ٰ� ٰ ِ
ت وٱ�� ِض وٱختِ� ٰ ِف ٱ ۡ� ِل وٱ�هارِ �� ٰ ٖ
ٱ ۡ�َ ۡل َ
ٰ
ب ] ﴾١٩٠آلﻋﻤﺮان.[۱۹۰ :
�
ِ
»ﻫﻤﺎﻧﺎ در آﻓﺮﯾﻨﺶ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﯿﻦ ،و ﺗﻔﺎوت ﺷﺐ و روز ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای
ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺧﺮد« .١

آری ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﻣﯽﮔﺮﯾﺴﺘﻨﺪ...

* * *

اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﯾﻦ دوره و زﻣﺎﻧﻪ ﻗﺮآن ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﻘﺶ و ﻧﮕﺎر
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺑﺎزارﻫﺎ و ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ ...ﺣﺘﯽ ﮔﺎه ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ آﯾﻪی ﻗﺮآن در اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ آوﯾﺰان اﺳﺖ و
وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﯽآﯾﺪ و ﻧﻤﺎز ﻧﻤﯽﺧﻮاﻧﺪ!
راﻧﻨﺪه ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ ﯾﺎ ﺳﯿﮕﺎر دارد و ِ

ﯾﺎ در ﺑﺮﺧﯽ از ادارات آﯾﺎت ﻗﺮآن را ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻗﺎب ﺷﺪه و ﺑﺮ دﯾﻮار آو ﯾﺰان اﺳﺖ

اﻣﺎ در ﻫﻤﺎن ﻣﮑﺎن از ﻣﺮدم رﺷﻮه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻓﺮﯾﺐﮐﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ...
ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از زﻧﺎن ﺑﯽﺣﺠﺎب ﺑﺮ ﮔﺮدن ﺧﻮد ﮔﺮدنﺑﻨﺪﻫﺎﯾﯽ آوﯾﺰان ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
آﯾﺎت ﻗﺮآن ﺑﺮ آن ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻗﺮآن ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻫﻤﻪی زﻧﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
َ َ َ َ َّ ۡ َ َ َ ُّ َ ۡ َ َّ ۡ ُ َ
ٰ
﴿و� ��جن ��ج ٱل�ٰ ِهل ِيةِ ٱ�و�﴾ ]اﻷﺣﺰاب.[۳۳ :
»و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ ﻧﺨﺴﺖ ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ«...
* * *
 -١ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن .ﻋﻼﻣﻪ آﻟﺒﺎﻧﯽ آن را ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽداﻧﺪ.
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ﺗﻼوت ﻗﺮآن آداﺑﯽ دارد ،از ﺟﻤﻠﻪ:
ﺧﻮاﻧﺪن آن ﺑﺎ وﺿﻮ و ﻣﺴﻮاک زدن ﭘﯿﺶ از آن...
ِ

آﻏﺎز ﺗﻼوت ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ أﻋﻮذ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﻄﺎن اﻟﺮﺟﻴﻢ و ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ...

ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺮآن ﺑﺎ ﺻﺪای ﺧﻮش و ﺗﺮﺗﯿﻞ )ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﻤﻪ و ﺑﺪون ﻋﺠﻠﻪ( ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
در ﻣﺴﺘﺪرک و دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا  رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﻗﺮآن را ﺑﺎ
ﺻﺪای ﺧﻮد زﯾﻨﺖ دﻫﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺻﺪای ﺧﻮب ﺑﺮ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻗﺮآن ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ«...
از دﯾﮕﺮ آداب ﻗﺮاﺋﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺻﺪای ﻗﺮاﺋﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ دﯾﮕﺮی ﺑﻠﻨﺪ
ﻧﮑﻨﺪ...
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا  ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﻤﺎ در ﺣﺎل ﻣﻨﺎﺟﺎت ﺑﺎ ﭘﺮوردﮔﺎر
ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﻋﺚ آزار دﯾﮕﺮی ﻧﺸﻮد و ﮐﺴﯽ از ﺷﻤﺎ ﺻﺪای ﻗﺮاﺋﺖ ﺧﻮد
را ﺑﺮ ﻗﺮاﺋﺖ دﯾﮕﺮی ﺑﻠﻨﺪ ﻧﮑﻨﺪ«...
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻼوت ﻗﺮآن را ﺳﺨﺖ ﻣﯽداﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺒﺮ ﭘﯿﺸﻪ ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا 
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﺮآن را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و در آن
اﻣﯽ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر اﺳﺖ ...و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آن را
ﻣﻬﺎرت دارد ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺳﻔﯿﺮ ِﮔﺮ ِ
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﺧﻮاﻧﺪﻧﺶ ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ دو ﭘﺎداش دارد«...
اﺋﺖ آن اﺳﺖ...
از دﯾﮕﺮ آداب ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن ﺳﻌﯽ در ﮔﺮﯾﺴﺘﻦ و ﺧﺸﻮع ﻫﻨﮕﺎم ﻗﺮ ِ

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﻮﻣﻨﺎن ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ َ ُّ َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ ُ َ َ َ ُ ُ ۡ ُ
خ ُش ٗ
و�۩ ] ﴾١٠٩اﻹﺳﺮاء.[۱۰۹ :
ان �بكون و� ِز�دهم
﴿و� ِ
خرون ل ِ�ذق ِ
»و ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ و ﻣﯽﮔﺮﯾﻨﺪ و ﺑﺮ ﻓﺮوﺗﻨﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ«.

اﻣﺎ ﭘﺪﯾﺪهی ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن ﺻﺪای ﮔﺮﯾﻪ و ﻧﺎﻟﻪ ﮐﻪ در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺎﺟﺪ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﺎر ﺑﻪ اذﯾﺖ و آزار دﯾﮕﺮ ﻧﻤﺎزﮔﺰاران ﻣﯽرﺳﺪ ،ﻧﻪ ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا 
اﺳﺖ و ﻧﻪ روش ﯾﺎران اﯾﺸﺎن ...ﭼﺮا ﮐﻪ ﮔﺮﯾﻪی آﻧﺎن ﻓﺮﯾﺎد و ﺷﯿﻮن ﻧﺒﻮد...
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از دﯾﮕﺮ آداب ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن ،ﺗﻼش در ﻓﻬﻢ ﻗﺮآن و ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺘﺐ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺳﺖ...
ﻣﻌﺎﻧﯽ
ﻫﺮ ﮐﺲ ﺣﺎل و روز ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﺒﯿﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ داﻧﺴﺖ ﻏﺎﻟﺐ آﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ِ
ﻗﺮآن ﺟﺎﻫﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ...
اﮔﺮ از ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﺑﭙﺮﺳﯽ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺳﻮرهی ﻗﻞ ﻫﻮ اﻟﻠﻪ أﺣﺪ را ﺣﻔﻆ ﻫﺴﺖ ،ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﻪ ...اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﭙﺮﺳﯽ ﻣﻌﻨﺎی »ﺻﻤﺪ« ﭼﯿﺴﺖ؟ ﯾﺎ ﻣﻌﻨﺎی »ﻓﻠﻖ« ﭼﯿﺴﺖ؟
»ﻏﺎﺳﻖ إذا وﻗﺐ« ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟ »واﻟﻌﺎدﯾﺎت ﺿﺒﺤﺎ« و »ﻓﺎﻟﻤﻮرﯾﺎت ﻗﺪﺣﺎ« ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ
دارد؟ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﻧﺴﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦﻫﺎ ﺳﻮرهﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﻗﺮآن ﻫﺴﺘﻨﺪ...
درﺑﺎرهی آﯾﺎت ﺳﻮرهی ﺑﻘﺮه و آل ﻋﻤﺮان ﻧﭙﺮﺳﯿﺪهای ،ﺑﻠﮑﻪ درﺑﺎرهی ﺳﻮرهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻫﺮ روز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﯾﺎ ﻣﯽﺷﻨﻮد اﻣﺎ ﺑﺎز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن ﺟﺎﻫﻞ اﺳﺖ...
ﭼﻪ از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ اﮔﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ را ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺗﻔﺴﯿﺮ اﯾﻦ ﺳﻮرهﻫﺎ ﺑﭙﺮدازد؟
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻗﺎری ﻗﺮآن ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻓﻬﻢ آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر
ﺑﺮد...
* * *

از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﺒﺎدات در اﯾﻦ ﻣﺎه ﮔﺮاﻣﯽ ،دﻋﺎ اﺳﺖ...
اﺳﺘﺤﺒﺎب آن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ...
دﻋﺎ در ﻫﺮ وﻗﺖ ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ و در ﺑﺮﺧﯽ اوﻗﺎت
ِ
روزهدار در ﻫﻨﮕﺎم اﻓﻄﺎر دﻋﺎﯾﯽ دارد ﮐﻪ رد ﻧﻤﯽﺷﻮد...

ﺳﻮم آﺧﺮ ﺷﺐ ﮐﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺎ ـ ﺗﺒﺎرک و ﺗﻌﺎﻟﯽ ـ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن دﻧﯿﺎ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﯾﮏ ِ

ﻧﺎزل ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :آﯾﺎ ﺳﻮالﮔﺮی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ]درﺧﻮاﺳﺘﺶ[ را ﺑﻪ او ﻋﻄﺎ ﮐﻨﻢ؟
آﯾﺎ آﻣﺮزشﺧﻮاﻫﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ او را ﺑﯿﺎﻣﺮزم؟«...
ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺤﺮ را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﺮده و ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻌﺎل ،اﺳﺘﻐﻔﺎر ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ِ
ۡ
َ
َ ُ ْ َ ٗ ّ َ َّ ۡ َ َ ۡ َ ُ َ
ُ
ون َ ١٧و�ٱ ۡ�َ ۡس َ
حارِ ه ۡم � َ ۡس َتغفِ ُرون
﴿�نوا قل ِي� مِن ٱ� ِل ما �هجع
ِ
﴾١٨
]اﻟﺬارﯾﺎت.[۱۸-۱۷ :
»اﻧﺪﮐﯽ از ﺷﺐ را ﻣﯽﺧﻮاﺑﯿﺪﻧﺪ ) (۱۷و ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺤﺮ اﺳﺘﻐﻔﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ«.
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ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن در ﭘﯽ اوﻗﺎت اﺟﺎﺑﺖ دﻋﺎ ﺑﺎﺷﺪ ...ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﻦ اذان و اﻗﺎﻣﻪ
و ﺳﺎﻋﺖ اﺟﺎﺑﺘﯽ ﮐﻪ در روز ﺟﻤﻌﻪ اﺳﺖ ...و در ﭘﯽ ﻧﻤﺎزﻫﺎی ﻓﺮض و دﯾﮕﺮ اوﻗﺎت...
زﻧﺎن ﻧﯿﺰ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮداﻧﻨﺪ ...در ﺣﺮص ﺑﺮ ﻃﺎﻋﺎت و
ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻤﺮدن ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ...
اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ از زﻧﺎن در اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮارد ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ رﻣﻀﺎن آﻣﺪ،
رﻓﺖ و آﻣﺪﺷﺎن ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد...
ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ آﺳﺘﯿﻦﺷﺎن را ﭼﻨﺎن ﺑﺎﻻ زدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزوﯾﺸﺎن ﮐﺎﻣﻼ
ﻧﻤﺎﯾﺎن اﺳﺖ ﯾﺎ ﻟﺒﺎﺳﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﻮﺷﯿﺪهاﻧﺪ و ﺑﻮی ﻋﻄﺮﺷﺎن در ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ...
ﺑﻌﻀﯽ از ﺟﻮاﻧﺎن روز را روزه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ...اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺷﺐ ﻓﺮا ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را ﻣﯽﭘﻮﺷﻨﺪ و ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮد ﻣﯽرﺳﻨﺪ و راﻫﯽ ﺑﺎزارﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و
ﺧﻮد را در ﻣﻌﺮض زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ ...ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ،اﺷﺎرهای ﺑﻪ آن و...
ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ! روزﺷﺎن ﺑﻪ ﺧﻮاب و ﺷﺐﺷﺎن ﺧﺮاب!
ﻣﺮدم در ﺣﺎل ﻧﻤﺎز و ﺧﺸﻮﻋﻨﺪ و او در ﺣﺎل ﺻﯿﺪ ﻧﺎﻣﻮس و آﺑﺮو...
ﭼﻪ ﺑﺰرگ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ ...وای ﺑﺮ آن ﻧﮕﺎهﻫﺎی زﻫﺮآﮔﯿﻦ و آن ﺳﺨﻨﺎن ﺷﯿﺮﯾﻦ...
* * *
از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻋﻤﺎل در اﯾﻦ ﻣﺎه ﮐﺮﯾﻢ ،ﺑﺨﺸﺶ و ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری اﺳﺖ...
رﺳﻮل ﺧﺪا  از ﺑﺨﺸﻨﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﻮد و ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺑﺨﺸﻨﺪه
ﻣﯽﺷﺪ ...در ﻧﯿﮑﯽ و ﻋﻄﺎ ،ﺑﺨﺸﻨﺪهﺗﺮ از ﺑﺎد ]ﺑﺎراﻧﯽ[ ﻣﯽﺷﺪ...
و ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﯿﮑﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن در ﺣﻖ ﻣﺼﯿﺒﺖدﯾﺪهای
ﮔﻨﺎﻫﺎن او را آﻣﺮزﯾﺪه و ﻋﯿﺐﻫﺎ را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه اﺳﺖ...
اﻧﺠﺎم داده ﯾﺎ ﺑﺎ ﺻﺪﻗﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی،
ِ
و ﺻﺪﻗﻪ آﺗﺶ ﮔﻨﺎﻫﺎن را ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ آب ،آﺗﺶ را...

در »ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻐﺪاد« آﻣﺪه ﮐﻪ ﻓﻘﯿﺮی ﺑﻪ ﻧﺰد ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺒﺎرک آﻣﺪ و از او ﺧﻮاﺳﺖ دﯾﻨﯽ
را ﮐﻪ ﺑﺮ ﮔﺮدن دارد ادا ﻧﻤﺎﯾﺪ ...ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ او داد ﮐﻪ ﺑﻪ وﮐﯿﻞ اﻣﻮاﻟﺶ ﺑﺪﻫﺪ...
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ﻓﻘﯿﺮ آن ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻪ ﻧﺰد وﮐﯿﻞ ﺑﺮد ...وﮐﯿﻞ ﮔﻔﺖ :دﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮدی ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﺑﺮاﯾﺖ ادا ﮐﻨﺪ ﭼﻘﺪر ﺑﻮد؟
ﮔﻔﺖ :ﻫﻔﺘﺼﺪ درﻫﻢ...
وﮐﯿﻞ ﺑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺒﺎرک ﻧﻮﺷﺖ :اﯾﻦ ﻣﺮد از ﺗﻮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﻔﺘﺼﺪ درﻫﻢ از دﯾﻦ او
را ادا ﮐﻨﯽ ،اﻣﺎ ﺗﻮ ﺑﺮاﯾﺶ ﻫﻔﺖ ﻫﺰار درﻫﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪای ...اﯾﻨﻄﻮر اﻣﻮال ﺑﻪ ﻓﻨﺎ ﻣﯽرود...
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ در ﭘﺎﺳﺨﺶ ﻧﻮﺷﺖ :اﮔﺮ اﻣﻮال ﻓﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮد ...ﻋﻤﺮ ﻫﻢ دارد ﺑﻪ ﻓﻨﺎ
ﻣﯽرود ...ﻫﺮ ﭼﻪ را ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﻮﺷﺘﻪام ﺑﻪ او ﺑﺪه...
* * *
در »ﺳﯿﺮ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء« آﻣﺪه ﮐﻪ اﺑﻦ ﻣﺒﺎرک ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ »رﻗﻪ« ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻣﯽﮐﺮد و در
ﻣﺴﺎﻓﺮﺧﺎﻧﻪای در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﻨﺰل ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ...
در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺰد وی ﻣﯽآﻣﺪ و ﮐﺎرﻫﺎی او را اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد و از وی ﺣﺪﯾﺚ
ﻣﯽﺷﻨﯿﺪ...
ﺑﺎری ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ رﻗﻪ آﻣﺪ و آن ﺟﻮان را ﻧﺪﯾﺪ...
درﺑﺎرهی او ﭘﺮﺳﯿﺪ؛ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻗﺮﺿﯽ ﮐﻪ داﺷﺖ در زﻧﺪان اﺳﺖ...
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺒﻠﻎ َدﯾﻨﺶ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ده ﻫﺰار درﻫﻢ...
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮآﻣﺪ ﺗﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل را ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﺷﺒﺎﻧﻪ او را ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ و ده
ﻫﺰار درﻫﻢ ﺑﻪ او داد و او را ﺳﻮﮔﻨﺪ داد ﮐﻪ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺒﺎرک زﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﺴﯽ را
از ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎﺧﺒﺮ ﻧﺴﺎزد ،و ﮔﻔﺖ :ﺻﺒﺢ ﻫﻨﮕﺎم ،آن ﺟﻮان را از زﻧﺪان ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎور...
ﺟﻮان را از زﻧﺪان آزاد ﮐﺮدﻧﺪ و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺷﺒﺶ از رﻗﻪ رﻓﺖ...
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از زﻧﺪان آزاد ﺷﺪ ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺒﺎرک اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد و درﺑﺎرهی
ﺗﻮ ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ...
ﺟﻮان در ﭘﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﺮآﻣﺪ و ﺳﻪ ﻣﻨﺰﻟﮕﺎه ﭘﺲ از رﻗﻪ ﺑﻪ وی رﺳﯿﺪ ...ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ او
را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮد ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺖ :ﮐﺠﺎ ﺑﻮدی ﭘﺴﺮ؟ ﺗﻮ را در ﻣﺴﺎﻓﺮﺧﺎﻧﻪ ﻧﺪﯾﺪم؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ
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ﺳﺒﺐ دﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮔﺮدن داﺷﺘﻢ ﺑﻪ زﻧﺪان ﺑﻮدم...
ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ آزاد ﺷﺪی؟ ﺟﻮان ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی آﻣﺪ و دﯾﻨﻢ را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮد و ﺗﺎ
وﻗﺘﯽ آزاد ﺷﺪم اﯾﻦ را ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ...
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪا را ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﻓﯿﻘﺖ داد ﺗﺎ دﯾﻨﺖ را ادا ﮐﻨﯽ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺑﮕﻮ...
ﺳﭙﺲ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ...
* * *

ﺻﺪﻗﻪ در رﻣﻀﺎن اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ دارد...

از ﺟﻤﻠﻪ دادن ﻏﺬا:
َ
َ
َّ
َُۡ ُ َ
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ِينا َو َ�ت ِ ٗ
ون ٱ َّ
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﴿و�طعِم
� ُ ِِ
َ
َ
َ
َّ َ ُ
ُ ۡ َ َٓٗ َ ُ ُ
ُۡ ُ ُ
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ِ
َ َ َ ٰ ُ ُ َّ ُ َ َّ َ َ ۡ
َ َّ
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وسا َ� ۡم َطر ٗ
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ِ
ِ
ْ
ٗ
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� ٗ
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� ٗة َو ُ ُ
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»و ﺑﻪ ]ﭘﺎس[ دوﺳﺘﯽ او )اﻟﻠﻪ( ﺑﯿﻨﻮا و ﯾﺘﯿﻢ و اﺳﯿﺮ را ﺧﻮراک ﻣﯽدﻫﻨﺪ ) (۸ﻣﺎ ﺑﺮای
ﺧﺸﻨﻮدی اﻟﻠﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻏﺬا ﻣﯽدﻫﯿﻢ و ﭘﺎداش و ﺳﭙﺎﺳﯽ از ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ
) (۹ﻣﺎ از ﭘﺮوردﮔﺎرﻣﺎن از روز ﻋﺒﻮﺳﯽ ﺳﺨﺖ ﻫﺮاﺳﻨﺎﮐﯿﻢ ) (۱۰ﭘﺲ اﻟﻠﻪ ]ﻫﻢ[ آﻧﺎن
را از آﺳﯿﺐ آن روز ﻧﮕﺎه داﺷﺖ و ﺷﺎداﺑﯽ و ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ آﻧﺎن ارزاﻧﯽ داﺷﺖ ) (۱۱و ﺑﻪ
]ﭘﺎس[ آﻧﮑﻪ ﺻﺒﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻬﺸﺖ و ﭘﺮﻧﯿﺎن ﭘﺎداﺷﺸﺎن داد«.

ﺣﺎﮐﻢ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا  ﻓﺮﻣﻮد» :ای ﻣﺮدم ...ﺳﻼم را اﻓﺸﺎ
ﮐﻨﯿﺪ و ﻏﺬا دﻫﯿﺪ و ﺻﻠﻪ ارﺣﺎم ﺑﻪ ﺟﺎی آورﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ وارد ﺑﻬﺸﺖ ﺷﻮﯾﺪ«...
ﺻﺎﻟﺤﺎن اﯾﻦ اﻣﺖ ﻏﺬا دادن را ﺟﺰو ﻋﺒﺎدات ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ...
ِ

ﺗﺮﻣﺬی ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﺣﺴﻦ از رﺳﻮل اﻟﻠﻪ  رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻫﺮ ﻣﻮﻣﻨﯽ ﮐﻪ
ﻣﻮﻣﻨﯽ دﯾﮕﺮ را در ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻏﺬا دﻫﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺰ او را از ﻣﯿﻮهﻫﺎی ﺑﻬﺸﺖ ﻣﯽﺧﻮارﻧﺪ،
و ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﻮﻣﻨﯽ را در ﺗﺸﻨﮕﯽ آب دﻫﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ او را از رﺣﯿﻖ ﻣﺨﺘﻮم ﻣﯽﻧﻮﺷﺎﻧﺪ«...
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اﻓﻄﺎر روزهدار ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﻧﻮع ﻏﺬا دادن اﺳﺖ...
اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ب اﻓﻄﺎر ﻧﻤﯽﮐﺮد ﻣﮕﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﯾﺘﯿﻤﺎن و ﺑﯿﻨﻮاﯾﺎن...
اﺣﻤﺪ و ﻧﺴﺎﺋﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا  ﻓﺮﻣﻮد» :ﻫﺮ ﮐﺲ روزهداری را
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺟﺮ او را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،ﺟﺰ آﻧﮑﻪ از ﭘﺎداش آن روزهدار ﭼﯿﺰی ﮐﻢ
اﻓﻄﺎر دﻫﺪ ِ
ﻧﻤﯽﺷﻮد«...

* * *

ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻃﺎﻋﺎت ،ﻧﺸﺴﺘﻦ در ﻣﺴﺠﺪ ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﻃﻠﻮع ﺧﻮرﺷﯿﺪ
اﺳﺖ...
اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا  ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ را ﺑﻪ ﺟﺎی
ﻣﯽآورد در ﻧﻤﺎزﮔﺎه ﺧﻮد ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻃﻠﻮع ﻣﯽﮐﺮد...
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻧﺰد ﺗﺮﻣﺬی ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﺻﺤﯿﺢ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا  ﻓﺮﻣﻮد» :ﻫﺮ
ﮐﺲ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ را ﺑﺎ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی آورد ،ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ذﮐﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺎ ﻃﻠﻮع
اﺟﺮ ﯾﮏ ﺣﺞ و ﻋﻤﺮهی ﮐﺎﻣﻞ
ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ،آﻧﮕﺎه دو رﮐﻌﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی آورد ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ِ
ِ
ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺎﻣﻞ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ«...
ِ
اﯾﻦ ﻓﻀﯿﻠﺖ در ﻫﻤﻪی روزﻫﺎی ﺳﺎل اﺳﺖ ،ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ رﻣﻀﺎن!
* * *

از دﯾﮕﺮ اﻋﻤﺎل ﺑﺎﻓﻀﯿﻠﺖ در رﻣﻀﺎن ،ﻋﻤﺮه اﺳﺖ...
در ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا  ﻓﺮﻣﻮد» :ﻋﻤﺮهای در رﻣﻀﺎن ﻣﻌﺎدل
ﯾﮏ ﺣﺞ اﺳﺖ« و در رواﯾﺘﯽ دﯾﮕﺮ» :ﯾﮏ ﺣﺞ ﻫﻤﺮاه ﻣﻦ«...
* * *

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﺒﺎدات ،اﻋﺘﮑﺎف اﺳﺖ...
ﻋﺒﺎدﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺪه در آن ﺑﺎ ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺧﻠﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ ...ﺧﺎﺷﻌﺎﻧﻪ ﺑﺎ او ﺑﻪ راز و ﻧﯿﺎز
ﻣﯽﭘﺮدازد و ﺧﺎﺿﻌﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺶ اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ...و دﻧﯿﺎ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ رﻫﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ...
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آن ﻋﺒﺎدﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا  در ﻫﻤﻪی زﻧﺪﮔﯽاش ﺑﺮ آن ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻮد ...ﺳﻨﺖ
اﻋﺘﮑﺎف...
اﻋﺘﮑﺎف ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎﻧﺪن در ﻣﺴﺠﺪ و ﺧﺎرج ﻧﺸﺪن از آن ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﻘﺮب ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺘﻌﺎل ...در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﺨﺺ از ﻣﺴﺠﺪ ﺧﺎرج ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺿﺮورت ،و
در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﺷﻮد...
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا  ﻫﺮ رﻣﻀﺎن را ده روز ﺑﻪ اﻋﺘﮑﺎف ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ ،اﻣﺎ در آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺎل
زﻧﺪﮔﯽاش ﺑﯿﺴﺖ روز اﻋﺘﮑﺎف ﻧﻤﻮد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺨﺎری رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ...
اﻋﺘﮑﺎف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﺮع ﻧﻪ آن اﻋﺘﮑﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺟﺪ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺧﻮاﺑﮕﺎه
ﮐﻨﺪ ...ﯾﺎ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻫﻢﻧﺸﯿﻨﯽ و رﺳﺘﻮاران و ﺧﻨﺪه و ﮔﭗ و ﮔﻔﺘﮕﻮ...
ﭼﻨﯿﻦ اﻋﺘﮑﺎﻓﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻨﮕﺪﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد...
ﭼﺸﻤﺎن ﺧﺎﺷﻌﺎن ﺟﺎری ﻣﯽﺷﻮد و
اﻋﺘﮑﺎف ﻣﻄﻠﻮب آﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن اﺷﮏ از
ِ

دﺳﺘﺎن ﻣﺘﻀﺮﻋﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی آﺳﻤﺎن ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود ...اﻋﺘﮑﺎﻓﯽ ﮐﻪ در آن اﻧﺴﺎن ﺗﻤﺎم ﺗﻼش
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد و ﺣﺘﯽ ﻟﺤﻈﻪای از آن را در ﻏﯿﺮ ﻃﺎﻋﺖ ﻫﺪر ﻧﺪﻫﺪ...

ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﺘﮑﻒ ـ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺷﺨﺺ روزهدار ـ زﺑﺎﻧﺶ ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﺑﻪ ذﮐﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎﺷﺪ ...زﯾﺮا رﺳﻮل ﺧﺪا  ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :آﯾﺎ ﺷﻤﺎ را از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﮐﺎرﻫﺎﯾﺘﺎن و ﭘﺎکﺗﺮﯾﻦ آن ﻧﺰد ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن ...و ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ درﺟﺎﺗﺘﺎن را
اﻓﺰون ﻣﯽﮐﻨﺪ ،آﮔﺎه ﻧﺴﺎزم] ،ﭼﯿﺰی ﮐﻪ[ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺑﻬﺘﺮ از ﺑﺨﺸﺶ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه اﺳﺖ و
ﺑﻬﺘﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺘﺎن روﺑﺮو ﺷﻮﯾﺪ و ﮔﺮدنﺷﺎن را ﺑﺰﻧﯿﺪ ﯾﺎ ﮔﺮدنﺗﺎن را
ﺑﺰﻧﻨﺪ؟«
ﮔﻔﺘﻨﺪ :آن ﭼﯿﺴﺖ ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا؟
ﻓﺮﻣﻮد» :ﯾﺎد اﻟﻠﻪ ﻋﺰوﺟﻞ« .١
 -١ﺣﺎﮐﻢ آن را ﺗﺨﺮﯾﺞ ﻧﻤﻮده و ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
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ﻋﻼﻣﻪ اﺑﻦ رﺟﺐ در »ﻟﻄﺎﺋﻒ اﻟﻤﻌﺎرف« ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز
ﺑﯿﺶ از دوازده ﻫﺰار ﺑﺎر ﺗﺴﺒﯿﺢ ﻣﯽﮔﻔﺖ ...ﺳﺒﺐ اﯾﻦ ذﮐﺮ ﺑﺴﯿﺎر را از او ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ؛
ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ آن ﺧﻮد را از آﺗﺶ آزاد ﻣﯽﮐﻨﻢ...
ﻧﺰد ﺣﺎﮐﻢ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺎدﯾﻪﻧﺸﯿﻦ ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ...ﺷﺮﯾﻌﺖﻫﺎی
اﺳﻼم ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪه ...ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﭼﻨﮓ زﻧﻢ ...ﻓﺮﻣﻮد» :ﻫﻤﯿﺸﻪ
زﺑﺎﻧﺖ از ذﮐﺮ ﺧﺪا ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ«...
و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ َ َّ َّ ُ َ ُ َّ ۡ ٗ َ َۡ
َّ
َ َّ
� َكث ِ ٗ
�ن ٱ َّ َ
ل� ٰكِر َ
ت أعد ٱ� لهم مغفِ َرة وأج ًرا
﴿وٱ
�� َوٱل� ٰك َِ� ٰ ِ
ِ
َع ِظ ٗ
يما﴾
]اﻷﺣﺰاب.[۳۵ :
» ...و ﻣﺮدان و زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻟﻠﻪ را ﺑﺴﯿﺎر ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ اﻟﻠﻪ ﺑﺮای آﻧﺎن ﻣﻐﻔﺮت و ﭘﺎداﺷﯽ

ﺑﺲ ﺑﺰرگ آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ«.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ روزهدار ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺸﻐﻮل اذﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ...
ﻫﺮ ﮐﻪ روزه و اﻋﺘﮑﺎف و ﻗﯿﺎﻣﺶ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺎه ﺑﺰرگ ﺑﻪ
ﻓﻀﻞ و ﺗﻮﻓﯿﻖ اﻟﻬﯽ ﺧﯿﺮی ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد...
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ذﮐﺮ ،ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻫﺮ ﺣﺮف آن ﯾﮏ ﭘﺎداش دارد و ﻫﺮ ﭘﺎداش ﺑﻪ
اﻧﺪازهی ده ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ...ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺮآن در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺮای ﯾﺎران ﺧﻮد ﺷﻔﺎﻋﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ...ﺷﮑﯽ در اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﮐﺘﻔﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺧﺘﻢ ﻗﺮآن در اﯾﻦ دﻫﻪی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ
رﻣﻀﺎن واﻗﻌﺎ ﺗﻔﺮﯾﻂ و ﮐﻢﮐﺎری اﺳﺖ...
* * *

١

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ روزهدار ﻧﻤﺎزﻫﺎی ﻧﺎﻓﻠﻪی ﻣﻄﻠﻖ و ﻣﻘﯿﺪ را ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺠﺎم
دﻫﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﺎزﻫﺎی ﺳﻨﺖ راﺗﺒﻪ و ﻧﻤﺎز ﺿﺤﯽ و دﯾﮕﺮ ﻧﻤﺎزﻫﺎ...
 -١ﻧﺎﻓﻠﻪی ﻣﻄﻠﻖ ﻧﻤﺎزﻫﺎی ﻣﺴﺘﺤﺒﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارد ،و ﻧﻤﺎزﻫﺎی ﻧﺎﻓﻠﻪی ﻣﻘﯿﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻧﻤﺎزﻫﺎی ﻗﺒﻠﯿﻪ و ﺑﻌﺪﯾﻪ و ﻧﻤﺎز ﺿﺤﯽ.
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اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا  ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺛﻮﺑﺎن  ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻪ
ﺳﺠﺪهی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ اﻫﺘﻤﺎم ﺑﻮرز ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺠﺪهای ﻧﻤﯽﺑﺮی
ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ اﻟﻠﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪی آن ﺗﻮ را ﯾﮏ درﺟﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد و ﯾﮏ ﮔﻨﺎه از ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺖ را
ﭘﺎک ﻣﯽﺳﺎزد«...
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ از رﺑﯿﻌﺔ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ  رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺷﺐ را
ﻫﻤﺮاه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  ﻣﯽﻣﺎﻧﺪم و ﺑﺮاﯾﺶ آب وﺿﻮ و دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﺶ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﺮدم...
ﭘﺲ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :از ﻣﻦ ﺑﺨﻮاه« ...ﮔﻔﺘﻢ :از ﺗﻮ ﻫﻤﺮاﻫﯽات را در ﺑﻬﺸﺖ ﺧﻮاﻫﺎﻧﻢ...
ﮔﻔﺖ» :ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯽ؟« ﮔﻔﺘﻢ :ﻫﻤﯿﻦ را ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ...ﻓﺮﻣﻮد» :ﭘﺲ ﻣﺮا ]در
اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ[ ﺑﺎ ﺳﺠﺪهی ﺑﺴﯿﺎر ﯾﺎری ﮐﻦ«...
اﻋﺘﮑﺎف و ﻧﻤﺎز از ﻓﻀﻞ ﺑﺴﯿﺎری ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ...
اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا  ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﻧﻤﺎز ﻣﺮد در ﺟﻤﺎﻋﺖ
ﺑﺮ ﻧﻤﺎز او در ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﻐﺎزهاش ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ درﺟﻪ ﺑﺮﺗﺮی دارد ...و ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ
ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ وﺿﻮ ﮔﯿﺮد و ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﻧﻤﺎز و ﻧﻪ ﻫﯿﭻ ﻗﺼﺪ دﯾﮕﺮی ]از ﺧﺎﻧﻪ[ ﺑﯿﺮون ﺷﻮد،
ﮔﺎﻣﯽ ﺑﺮ ﻧﻤﯽدارد ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آن درﺟﻪای ﺑﺮ درﺟﺎﺗﺶ اﻓﺰوده ﺷﺪه و ﮔﻨﺎﻫﯽ از
ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺶ ﭘﺎک ﻣﯽﺷﻮد ...و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز را ﺑﻪ ﺟﺎی آورد ،ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﺟﺎی
ﺧﻮد ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺑﺮ وی درود ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ :ﺧﺪاوﻧﺪا ﺑﺮ وی درود ﻓﺮﺳﺖ...
ﺧﺪاوﻧﺪا او را رﺣﻤﺖ ﮐﻦ ...و ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻤﺎز اﺳﺖ ،در ﺣﺎل ﻧﻤﺎز
اﺳﺖ«...
اﮔﺮ راه رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﻤﺎز و اﻧﺘﻈﺎر آن ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ارزش و درﺟﺎت
ﺷﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ درﺑﺎرهی ﻣﺎﻧﺪن در ﻣﺴﺠﺪ و اﻋﺘﮑﺎف ﭼﻨﺪﯾﻦ روزه
و اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻤﺎزﻫﺎ در ﭘﯽ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ؟
اﻣﺎم زﻫﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﺎر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن! اﻋﺘﮑﺎف را ﺗﺮک ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  از وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ آﻣﺪ ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎم وﻓﺎﺗﺶ آن را ﺗﺮک ﻧﮑﺮد«...
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ﻫﺮ ﮐﺲ ﻧﯿﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ده ﺷﺐ آﺧﺮ رﻣﻀﺎن را اﻋﺘﮑﺎف ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﭘﯿﺶ از ﻏﺮوب
ﺧﻮرﺷﯿﺪ روز ﺑﯿﺴﺘﻢ رﻣﻀﺎن وارد ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺤﻞ اﻋﺘﮑﺎف ﺧﻮد ﻣﯽﺷﻮد و ﭘﺲ از ﻏﺮوب
ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺷﺐ ﻋﯿﺪ از آﻧﺠﺎ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ...
و ﻫﺮ ﮐﺲ در ده ﺷﺐ آﺧﺮ رﻣﻀﺎن ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﮑﻨﺪ اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺐ ﻗﺪر را
درک ﻧﻤﺎﯾﺪ ...ﺷﺐ ﻗﺪر ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﺐ رﻣﻀﺎن و ﺑﻬﺘﺮ از ﻫﺰار ﻣﺎه اﺳﺖ...
در ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ آﻣﺪه ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﺎ  ﻓﺮﻣﻮد» :ﻫﺮ ﮐﺲ ﺷﺐ ﻗﺪر را از روی اﯾﻤﺎن و
اﺣﺘﺴﺎب ]اﺟﺮ[ ﺑﻪ ﭘﺎ دارد ،ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪاش آﻣﺮزﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد«...
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  ﺷﺐ ﻗﺪر را ﻣﯽﺟﺴﺖ و ﯾﺎران ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ اﻣﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ در ﭘﯽ آن ﺑﺎﺷﻨﺪ
و ﺧﺎﻧﻮادهی ﺧﻮد را در دﻫﻪی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ رﻣﻀﺎن از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﻣﯽﮐﺮد ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﻪ
ﺷﺐ ﻗﺪر را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ...
در ﺻﺤﯿﺢ از ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ل رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ از رﺳﻮل ﺧﺪا  ﭘﺮﺳﯿﺪ:
ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا؛ اﮔﺮ ﺷﺐ ﻗﺪر را درک ﻧﻤﻮدم ﭼﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ؟ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﮕﻮ :ﺧﺪاوﻧﺪا ﺗﻮ
ﺑﺨﺸﺎﯾﻨﺪهای و ﺑﺨﺸﺶ را دوﺳﺖ داری ،ﭘﺲ ﻣﺮا ﺑﺒﺨﺶ .«١
* * *
ﻣﺮدان و زﻧﺎن روزهدار ...ﻣﺎ ﭘﺮوردﮔﺎری را ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﻨﺪه اﺳﺖ و
ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ را دوﺳﺖ دارد ...رﺣﻤﺘﺶ از ﺧﺸﻤﺶ ﭘﯿﺸﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻐﻔﺮﺗﺶ ﭘﯿﺶ از
ﻣﺠﺎزاﺗﺶ اﺳﺖ...
دوﺳﺖ دارد ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ اﮔﺮ ﮔﻨﺎه ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ او ﺑﺎز ﮔﺮدﻧﺪ ...ﭼﺮا ﮐﻪ
ﺗﻮﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪی ﻣﺘﻘﯿﺎن و ﻋﺎدت ﺻﺎﻟﺤﺎن اﺳﺖ....
اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا  ﻓﺮﻣﻮد» :ای ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﻮی اﻟﻠﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ
ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﺮ روز ﺻﺪ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺳﻮی او ﺗﻮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ«...
َّ

َّ

ُ

ُ

ْ ْ َ ُْ

» -١الل ُه َّم إِن َك َ�ف ٌّو � ُِّب ال َعف َو فا�ف َ� ِّ�«.
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و ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺷﺐﻫﺎی رﻣﻀﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ را از آﺗﺶ ﺟﻬﻨﻢ آزاد ﻣﯽﮐﻨﺪ ...ﭘﺲ ﺗﻼش
ﮐﻦ ﺗﺎ ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﺑﺎﺷﯽ!
ﻧﻤﺎز ﺧﻮد ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد
رﻣﻀﺎن ﻓﺮﺻﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ِ

ﺑﺮﺳﻨﺪ ...ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎن و ﮐﻔﺮ ﯾﺎ ﺷﺮک ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﺗﺮک ﻧﻤﺎز....

رﻣﻀﺎن ﻓﺮﺻﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر دود ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ...
رﻣﻀﺎن ﻓﺮﺻﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای آﻧﺎن ﮐﻪ رواﺑﻂ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی ﺧﻮد را ﻗﻄﻊ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ
دوﺑﺎره آن را از ﺳﺮ ﮔﯿﺮﻧﺪ ...و ﻫﯿﭻ ﻗﻄﻊ ﮐﻨﻨﺪهی راﺑﻄﻪی ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی ،وارد ﺑﻬﺸﺖ
ﻧﻤﯽﺷﻮد...
ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻧﻮزده آﯾﻪ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺻﻠﻪی رﺣﻢ ﻧﻤﻮده و در ﺳﻪ آﯾﻪ ﻗﻄﻊ ﮐﻨﻨﺪهی آن را
ﻧﻔﺮﯾﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ...
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن او و ﯾﮑﯽ از ﺧﻮﯾﺸﺎﻧﺶ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﯿﻨﻪ و
ﮐﺪورﺗﯽ ﻫﺴﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ آن را اﺻﻼح ﻧﻤﺎﯾﺪ ...ﺣﺎل ﮐﻪ ﺷﮑﻢﻫﺎﯾﻤﺎن از ﻏﺬا روزه
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﻗﻠﺐﻫﺎﯾﻤﺎن ﻧﯿﺰ از ﮐﯿﻨﻪ و ﻧﻔﺮت روزه ﮔﯿﺮﻧﺪ...
* * *
آری رﻣﻀﺎن ﻓﺮﺻﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای آﻧﺎن ...و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻓﺮﺻﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﺣﺮام ﺑﻪ ﺗﺠﺎرت ﺑﺮ ﻣﯽﺧﯿﺰﻧﺪ ...دﺧﺎﻧﯿﺎت و ﻣﺠﻼت ﻓﺎﺳﺪ و ﻗﻠﯿﺎن و ﯾﺎ ﻧﻮارﻫﺎی ﺗﺮاﻧﻪ
و ﻟﺒﺎسﻫﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽﻓﺮوﺷﻨﺪ...
اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺘﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ از ﮐﺎرﺷﺎن دﺳﺖ ﺑﺮدارﻧﺪ و ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺮ
ﭼﯿﺰ ﮐﻮﭼﮑﯽ را ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ...
و ﻫﺮ ﺑﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺮام رﺷﺪ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ آﺗﺶ ﺳﺰاوارﺗﺮ اﺳﺖ ...و ﮔﺎمﻫﺎی ﺑﻨﺪه در روز
ﻗﯿﺎﻣﺖ از ﺟﺎی ﺧﻮد ﺗﮑﺎن ﻧﻤﯽﺧﻮرﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ از وی درﺑﺎرهی ﻣﺎﻟﺶ ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ از ﮐﺠﺎ
ﺑﻪ دﺳﺖ آورده و در ﭼﻪ راﻫﯽ ﺧﺮج ﻧﻤﻮده...
* * *
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رﻣﻀﺎﻧﯽ ﻓﺮﺻﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻫﻤﻪی ﻣﺎ ،ﺗﺎ از ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﯽ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺗﺎ ﻗﺒﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﺎ را ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﻨﻨﺪ...
آری ...ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺎ وارد ﻗﺒﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ...ﻣﺎ ﻣﯽﻣﯿﺮﯾﻢ ،اﻣﺎ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺎ ﭘﺲ
از ﻣﺎ زﻧﺪه ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ و ﭘﺮوﻧﺪهی اﻋﻤﺎﻟﻤﺎن را ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ...
ﻣﻨﻈﻮرم ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺣﺮام رﺳﺎﻧﻪای ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﯽآورﻧﺪ ...ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﺗﻮﻗﯽ ﺑﺮای ﺟﻤﻊ ﺷﺪن ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران راه ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ ،ﯾﺎ
ﻣﻐﺎزهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻣﺠﻼت ﻓﺎﺳﺪ ﯾﺎ ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ و ﺳﯿﮕﺎر و دﺧﺎﻧﯿﺎت...
ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش و اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪ ﺑﺎ اﺻﺤﺎب آن در ﮔﻨﺎه آن
ﮔﻨﺎه ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ
ﮔﻨﺎه آن و ِ
ﺷﺮﯾﮏ اﺳﺖ ،و ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﺳﻮی ﮔﻤﺮاﻫﯽ ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ ِ
ﻗﯿﺎﻣﺖ آن را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﺑﺮ ﮔﺮدن وی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد...

اﺑﻮﺣﺎﻣﺪ ﻏﺰاﻟﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺧﻮش ﺑﻪ ﺣﺎل ﮐﺴﯽ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﻤﯿﺮد ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺶ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺮاه
او ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ ...و وای ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﻣﯿﺮد و ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺶ ﺻﺪ ﺳﺎل ﯾﺎ دوﯾﺴﺖ ﺳﺎل ،ﯾﺎ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ...در ﻗﺒﺮش ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آن ﻋﺬاب ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ
درﺑﺎرهی آن ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺶ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد«...
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
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»اﯾﻦ ﻣﺎﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺮدﮔﺎن را زﻧﺪه ﻣﯽﺳﺎزﯾﻢ و آﻧﭽﻪ را از ﭘﯿﺶ ﻓﺮﺳﺘﺎدهاﻧﺪ ﺑﺎ آﺛﺎر ]و
اﻋﻤﺎل[ﺷﺎن درج ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﻫﺮ ﭼﯿﺰی را در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪای روﺷﻦ ﺑﺮﺷﻤﺮدهاﯾﻢ.«...

ﯾﻌﻨﯽ آﻧﭽﻪ از آﺛﺎر اﻋﻤﺎل ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ
اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ ،ﺛﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ...
* * *
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اﻣﺎ از رﺣﻤﺖ اﻟﻠﻪ ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﻧﺸﻮ ﭼﺮا ﮐﻪ درﻫﺎی رﺣﻤﺖ او ﺑﺎز اﺳﺖ...
از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎش ﮐﻪ ]در اﯾﻦ ﻣﺎه[ درﻫﺎی ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﮔﺸﻮده ﻣﯽﺷﻮد و درﻫﺎی
آﺗﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ...از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎش ﮐﻪ رﻣﻀﺎن ﻣﯽرود در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺸﺎن
آﻣﺮزﯾﺪه ﺷﺪه و ﺧﻄﺎﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺨﺸﻮده...
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﺎ  ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺧﻮار و ذﻟﯿﻞ ﺷﺪ ...ﺧﻮار و ذﻟﯿﻞ ﺷﺪ ...ﺧﻮار و ذﻟﯿﻞ
ﺷﺪ ...آﻧﮑﻪ رﻣﻀﺎن را درک ﻧﻤﻮد ،اﻣﺎ ﻣﻮرد آﻣﺮزش ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ«...
* * *
ﻣﺮدان و زﻧﺎن روزهدار...
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺎه را ﺑﺮای آن ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺑﺪارﯾﻢ ،ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻣﺮدم و
دﻋﻮت آﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی اﻟﻠﻪ اﺳﺖ...
ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﯿﺮ روی آوردهاﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از آنﻫﺎ دﺳﺖ از ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ در دﯾﮕﺮ
ﻣﺎهﻫﺎ ﺑﻪ آن ﻋﺎدت داﺷﺘﻨﺪ ،ﮐﺸﯿﺪهاﻧﺪ ...اﻣﺎ آﯾﺎ از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد؟
ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎراﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺎه ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ...ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آﯾﻪای ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪهاﻧﺪ
ﯾﺎ ﻣﻮﻋﻈﻪای ﮐﻪ در ﻗﻠﺒﺸﺎن اﺛﺮ ﻧﻬﺎده...
اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ از رﺳﻮل ﺧﺪا  رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪی
ﺗﻮ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﺑﺮاﯾﺖ از ﺷﺘﺮان ﺳﺮخ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ« ...و ﺗﺮﻣﺬی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده
ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا  ﻓﺮﻣﻮد» :اﻟﻠﻪ و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻧﺶ و اﻫﻞ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﯿﻦ و ﺣﺘﯽ ﻣﻮرﭼﻪ
در ﻻﻧﻪاش و ﻣﺎﻫﯿﺎن ،ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﯿﺮ را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﯾﺎد ﻣﯽدﻫﺪ درود ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻨﺪ«...
ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻪ دﻋﻮﺗﮕﺮ آن را ﺑﻪ زﺑﺎن آورد و ﺳﺒﺐ ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﻨﻮﻧﺪهاش ﺷﻮد...
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﺳﺨﻨﯽ را از روی ﺧﺸﻨﻮدی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن آورد و ﺑﻪ آن
اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪﻫﺪ اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻫﻤﺎن ﯾﮏ ﺳﺨﻦ ﺗﺎ روزی ﮐﻪ آن ﺑﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎﺗﺶ
رود از وی ﺧﺸﻨﻮد ﮔﺮدد...
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اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﻪ در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد »ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن« ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪ ﺑﻦ زﯾﺪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
ﺳﻮار ﺑﺮ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﺎد ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﺰﯾﺮهای ﺑﺮد...
در آن ﺟﺰﯾﺮه ﻣﺮدی را دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﯽ را ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﮐﺮد...
ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﯿﻢ :ای ﻣﺮد ...ﭼﻪ ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﯽ؟ او ﺑﻪ ﺑﺖ اﺷﺎره ﮐﺮد ...ﮔﻔﺘﯿﻢ :ﻣﺎ در ﮐﺸﺘﯽ
ﺧﻮد ﮐﺴﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﺖ را ﺑﺴﺎزد ...اﯾﻦ ﺧﺪاﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪی ﻋﺒﺎدت ﺑﺎﺷﺪ...
ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﯿﺪ؟
ﮔﻔﺘﯿﻢ :اﻟﻠﻪ...
ﮔﻔﺖ :اﻟﻠﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﮔﻔﺘﯿﻢ :او ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺮﺷﺶ در آﺳﻤﺎن اﺳﺖ و ﻗﺪرﺗﺶ در زﻣﯿﻦ و ﻗﻀﺎ و
ﻓﺮﻣﺎﻧﺶ در ﻣﯿﺎن زﻧﺪﮔﺎن و ﻣﺮدﮔﺎن...
ﮔﻔﺖ :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او آﮔﺎﻫﯽ ﯾﺎﻓﺘﯿﺪ؟
ﮔﻔﺘﯿﻢ :آن ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدهای ﮔﺮاﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎد و او ]ﻣﺎ را[ آﮔﺎه ﺳﺎﺧﺖ...
ﮔﻔﺖ :آن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﭼﻪ ﮐﺮد؟
ﮔﻔﺘﯿﻢ :رﺳﺎﻟﺘﺶ را اﻧﺠﺎم داد و ﺳﭙﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ او را از ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﺑﺮد...
ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪای ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬاﺷﺖ؟
ﮔﻔﺘﯿﻢ :آری ...ﮐﺘﺎب ﭘﺎدﺷﺎه را ﻧﺰد ﻣﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺖ...
ﮔﻔﺖ :ﮐﺘﺎب ﭘﺎدﺷﺎه را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ ...ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺘﺎب ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ...
ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺼﺤﻒ را آوردﯾﻢ ...ﮔﻔﺖ :ﺧﻮاﻧﺪن آن را ﻧﻤﯽداﻧﻢ ...ﭘﺲ ﺳﻮرهای از ﻗﺮآن را
ﺑﺮاﯾﺶ ﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ ...ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ و او ﻣﯽﮔﺮﯾﺴﺖ ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﺳﻮره را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪﯾﻢ...
ﮔﻔﺖ :ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻮرد ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد...
ﺳﭙﺲ اﺳﻼم آورد و او را ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﺳﻮار ﺑﺮ ﮐﺸﺘﯽ ﻧﻤﻮدﯾﻢ و اﺣﮑﺎم اﺳﻼم و ﭼﻨﺪ
ﺳﻮره از ﻗﺮآن را ﺑﻪ او ﯾﺎد دادﯾﻢ...
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ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدﯾﻢ ...ﺷﺐ ﺷﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﺑﺨﻮاﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪ :ای ﻗﻮم ...اﯾﻦ ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ
ﻣﺮا ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮدﯾﺪ ،آﯾﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺐ ﻣﯽﺧﻮاﺑﺪ؟
ﺑﺰرگ ﻗﯿﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺑﺪ...
ﮔﻔﺘﯿﻢ :ﻧﻪ ای ﺑﻨﺪهی ﺧﺪا ...او ِ

ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﺑﺪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺷﻤﺎ! ﻣﯽﺧﻮاﺑﯿﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻻﯾﺘﺎن ﻧﻤﯽﺧﻮاﺑﺪ؟

ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪ و ﻣﺎ را ﺗﺮک ﮔﻔﺖ...
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮد رﺳﯿﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﯾﺎراﻧﻢ ﮔﻔﺘﻢ :اﯾﻦ ﺗﺎزه ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺳﺖ و در
اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻏﺮﯾﺐ اﺳﺖ ...ﺑﺮاﯾﺶ ﭼﻨﺪ درﻫﻢ ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﻪ او دادﯾﻢ...
ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺘﯿﻢ :ﺑﺮای ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﺖ ﺧﺮﺟﺶ ﮐﻦ...
ﮔﻔﺖ :ﻻ اﻟﻪ اﻟﻪ اﻟﻠﻪ! ﻣﻦ در ﺟﺰﯾﺮهﻫﺎی اﯾﻦ درﯾﺎ ﺑﺘﯽ را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺒﺎدت
ﻣﯽﮐﺮدم ،اﻣﺎ ﻣﺮا ﺿﺎﯾﻊ ﻧﺴﺎﺧﺖ ...آﯾﺎ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ او را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪام رﻫﺎﯾﻢ ﺳﺎزد؟! ﺳﭙﺲ
رﻓﺖ و ﺑﺮای ﺧﺮﺟﯽ ﺧﻮد ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد ...و ﺑﻌﺪﻫﺎ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺻﺎﻟﺤﺎن
ﺷﺪ...
* * *
ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ و آﺳﻤﺎن ﮐﺴﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺪﯾﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ و ﭘﺎکﺗﺮ از
رﺳﻮل ﺧﺪا  ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﺮدم در ﻫﺮ ﺣﺎل و زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ،ﺣﺮﯾﺺ ﺑﺎﺷﺪ...
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا  در ﻫﺮ ﻣﮑﺎن و در ﻫﺮ ﺣﺎل و زﻣﺎن ،ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮا
ﺧﻮاﻧﺪ...
ﻫﻤﻪ را دﻋﻮت ﮐﺮد ...ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دوﺳﺘﺶ داﺷﺘﻨﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از وی ﻣﺘﻨﻔﺮ
ﺑﻮدﻧﺪ ...ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺧﻮﺑﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﻖ وی ﺑﺪی روا داﺷﺘﻨﺪ...
او ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻗﺪرت داﺷﺘﻨﺪ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽداد ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن و ﭘﯿﺮان و ﺑﺮدﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﺮد...
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ای ﻣﺮدان و زﻧﺎن روزهدار ...آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﺎه را ﻏﻨﯿﻤﺖ ﻣﯽﺷﻤﺎرﯾﻢ؟
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ﺣﺎل ﮐﻪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن و ﺑﺎزارﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﺎه را ﺑﺮای ﺗﺠﺎرت ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺷﻤﺮدهاﻧﺪ ،و
ﻫﻨﺮﭘﯿﺸﻪﻫﺎ و ﺗﺮاﻧﻪﺧﻮانﻫﺎ از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،آﯾﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ
اﯾﻦ ﻣﺎه را ﺑﺮای ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﺮدم ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺑﺪاﻧﯿﻢ؟
ﺑﺎ ﯾﮏ ﻟﺒﺨﻨﺪ ،ﯾﮏ ﺳﺨﻦ ﻧﯿﮏ ،ﯾﮏ ﭘﯿﺎم ،ﯾﺎ ﯾﮏ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﯽ دی...
اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ دﻋﻮت ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﻗﻠﺐﻫﺎ را ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ...
از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرگ ﺧﻮاﻫﺎﻧﻢ ﻫﻤﻪی ﻣﺎ را ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ دﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮد و
ﻫﺪاﯾﺘﮕﺮ و راﻫﻨﻤﺎی ﺑﻪ ﺳﻮی ﺣﻖ ﻗﺮار دﻫﺪ...
* * *
در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﻣﺴﺎﻟﻪی ﻣﻬﻢ را درﺑﺎرهی روزه ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﻢ:
ﻣﺴﺎﻟﻪی ﻧﺨﺴﺖ:
روزه ﯾﻌﻨﯽ دﺳﺖ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ از ﻣﺒﻄﻼت روزه از ﻃﻠﻮع ﻓﺠﺮ ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﻏﺮوب
ﺧﻮرﺷﯿﺪ...
ﻫﺮ ﮐﺲ در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺑﺪون ﻋﺬر ﺷﺮﻋﯽ روزهی ﺧﻮد را اﻓﻄﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻨﺎه
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ زده و در ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ وارد ﺷﺪه ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا  درﺑﺎرهی روﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ
دﯾﺪه ﺑﻮد ﻓﺮﻣﻮد...» :ﺳﭙﺲ ﻣﺮا ﺑﺮدﻧﺪ و ﮔﺮوﻫﯽ را دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﻫﺎی ﺧﻮد آوﯾﺰان ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ و ﻟﺐﻫﺎﯾﺸﺎن از دو ﺳﻮ ﭘﺎره ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺧﻮن از آن ﺟﺎری ﺑﻮد ...ﮔﻔﺘﻢ :اﯾﻨﻬﺎ ﭼﻪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﯾﻨﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﭘﺎﯾﺎن روزه اﻓﻄﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ«...
روزه ﺑﺮ ﻫﺮ ﻓﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﻋﺎﻗﻠﯽ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﺧﻮد ﻣﻘﯿﻢ اﺳﺖ و از ﻣﻮاﻧﻊ روزه
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ و ِﻧﻔﺎس ،ﭘﺎک اﺳﺖ ،واﺟﺐ اﺳﺖ...

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻣﺮ ﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا در ﺻﺤﯿﺢ
ﺑﺨﺎری از ُر َﺑ ّﯿﻊ ﺑﻦ ُﻣ َﻌ ّ ِﻮذ  رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ روزه وا
ﻣﯽداﺷﺘﯿﻢ و ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻋﺮوﺳﮏﻫﺎﯾﯽ از ﭘﻨﺒﻪ درﺳﺖ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ و ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺮای ﻏﺬا ﮔﺮﯾﻪ

ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻋﺮوﺳﮏ را ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﯽدادﯾﻢ ﺗﺎ وﻗﺖ اﻓﻄﺎر ﻣﯽﺷﺪ...
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روزه ﺑﺮ ﺷﺨﺺ دﯾﻮاﻧﻪ واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﮔﺎه دﭼﺎر ﺟﻨﻮن ﻣﯽﺷﻮد و ﮔﺎه ﻫﺸﯿﺎر
ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﻨﻬﺎ در ﺣﺎل ﻫﺸﯿﺎری ﺑﺮ وی واﺟﺐ اﺳﺖ...
اﻣﺎ اﮔﺮ در وﺳﻂ روز دﭼﺎر ﺟﻨﻮن ﺷﺪ روزهاش ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺳﺒﺐ ﺑﯿﻤﺎری ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻞ دﯾﮕﺮی ﺑﯿﻬﻮش ﮔﺮدﯾﺪ روزهاش ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد زﯾﺮا در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﻋﺎﻗﻞ ﺑﻮده ﻧﯿﺖ روزه ﻧﻤﻮده اﺳﺖ...
* * *
ﺷﺨﺺ روزهدار ﺷﺐ آن را ﻧﯿﺖ روزه ﮐﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ
ﺑﺮای روزهی ﻓﺮض ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ
ِ

اﮔﺮ ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﭘﯿﺶ از ﻓﺠﺮ ﺑﺎﺷﺪ ...اﺑﯽداوود رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا  ﻓﺮﻣﻮد:
»ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻧﯿﺖ روزه ﻧﮑﻨﺪ ،روزه ﻧﺪارد«...
اﻣﺎ روزهی ﻧﻔﻞ ﻣﻄﻠﻖ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﯿﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻧﺪارد...
ِ
زﯾﺮا اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ از ﻋﺎﺋﺸﻪ ل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :روزی رﺳﻮل ﺧﺪا  ﺑﺮ
ﻣﻦ وارد ﺷﺪ و ﻓﺮﻣﻮد» :آﯾﺎ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﻏﺬاﯾﯽ ﻫﺴﺖ؟« ﮔﻔﺘﯿﻢ :ﻧﻪ .ﻓﺮﻣﻮد» :ﭘﺲ ﻣﻦ
روزهام«...
ﻣﺴﺘﺤﺒﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺎﻧﻨﺪ روزهی ﻋﺮﻓﻪ و ﻋﺎﺷﻮرا ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻧﯿﺖ
اﻣﺎ ﺑﺮای روزهی
ِ

داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ اﺟﺮش ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ ﺷﻮد...
ﻣﺴﺎﻟﻪی دوم:

* * *

ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از روزهﻫﺎ ﭘﯽ در ﭘﯽ ﺑﻮدن ﺷﺮط اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ روزهی رﻣﻀﺎن و روزهی
ﻗﺘﻞ اﺷﺘﺒﺎه )ﻏﯿﺮ ﻋﻤﺪ( و ِﻇﻬﺎر و ﺟﻤﺎع در روز رﻣﻀﺎن ...ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ

ﻧﯿﺖ روزهی ﭘﯽ در ﭘﯽ ﻧﻤﻮده...

اﻣﺎ در ﺑﺮﺧﯽ از روزهﻫﺎ ﭘﯽ در ﭘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮط ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻀﺎی رﻣﻀﺎن و روزه
ﮔﺮﻓﺘﻦ ده روز ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ َﻫﺪی )ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺣﺞ( ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،و روزهی ﮐﻔﺎرهی
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ﺳﻮﮔﻨﺪ ،و روزهی ﻓﺪﯾﻪی ﻣﻤﻨﻮﻋﺎت اﺣﺮام و روزهی ﻧﺬر ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺖ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ آن را ﭘﯽ در ﭘﯽ ﺑﮕﯿﺮد...
* * *

روزهﻫﺎی ﻣﺴﺘﺤﺐ ﻣﺎﻧﻨﺪ روزهی ﻋﺎﺷﻮرا و ﻋﺮﻓﻪ و روز دوﺷﻨﺒﻪ و ﭘﻨﺠﺸﻨﻪ و دﯾﮕﺮ
روزهﻫﺎی ﻏﯿﺮ واﺟﺐ ،ﻧﻘﺺ روزهﻫﺎی ﻓﺮض را ﺟﺒﺮان ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ...ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا  از
روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ روز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﻬﯽ ﮐﺮده ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻧﺰد ﺑﺨﺎری و دﯾﮕﺮان رواﯾﺖ
اﺳﺖ ...ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺟﻤﻌﻪ را روزه ﮔﯿﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ روز ﻗﺒﻞ ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از آن
را ﻧﯿﺰ روزه ﮔﯿﺮد...
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روزهی روز ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ و ﻗﺮﺑﺎن و اﯾﺎم ﺗﺸﺮﯾﻖ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﺎزدﻫﻢ و دوازدﻫﻢ و
ﺳﯿﺰدﻫﻢ ذی اﻟﺤﺠﻪ ﺣﺮام اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺣﺞ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ در ِﻣ ٰﻨﯽ
روزه ﻣﯽﮔﯿﺮد...
ﻣﺴﺎﻟﻪی ﺳﻮم:

ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ روزه ﻧﮕﯿﺮد ،ﭼﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ روزه ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،و
ﭼﻪ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﺨﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ...اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ از ﺷﻬﺮ
ﺧﺎرج ﺑﺸﻮد...
اﮔﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ روزه ﻧﯿﺴﺖ در ﻣﯿﺎﻧﻪی روز ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ ،در ﻣﻮرد
وﺟﻮب اﻣﺴﺎک وی ﻣﯿﺎن ﻋﻠﻤﺎ اﺧﺘﻼف اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ اﺣﺘﯿﺎط ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪهی روز را ﺑﻪ اﺣﺘﺮام ﻣﺎه رﻣﻀﺎن دﺳﺖ از ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺑﮑﺸﺪ...
* * *

ﻫﺮ ﮐﺲ دﭼﺎر ﺑﯿﻤﺎریای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ روزه ﮔﯿﺮد ﯾﺎ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮاﯾﺶ
ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ روزه ﻧﮕﯿﺮد ...اﻣﺎ روزه ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﯾﺎ ﺗﺮس
از ﺑﯿﻤﺎری ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ...
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺳﻬﻞ اﻧﮕﺎری در ﻣﻮرد روزه ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪی اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ...
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ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻪ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﻔﺎ دارد ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﻔﺎ ﯾﺎﺑﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻗﻀﺎی روزهاش را ﺑﻪ
ﺟﺎ ﻣﯽآورد...
ﭘﯿﺮ
اﻣﺎ اﮔﺮ دﭼﺎر ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺰﻣﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﻔﺎﯾﺶ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ِ
ﻧﺎﺗﻮان ،ﺑﻪ ﺟﺎی ﻫﺮ روز ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ ﻏﺬا ﻣﯽدﻫﺪ ...ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﯽ
ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ ﯾﮑﺠﺎ در آﺧﺮ ﻣﺎه ﻏﺬا دﻫﺪ ...ﯾﺎ ﻫﺮ روز ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ ﻏﺬا دﻫﺪ...
اﻣﺎ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﯿﻤﺎر ﺷﻮد ،ﺳﭙﺲ ﺷﻔﺎ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻗﻀﺎی روزهاش را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﺑﻪ
ﺳﺒﺐ ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎری ﻗﻀﺎی آن را ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎم وﻓﺎت ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﯿﺎورد ،ﯾﮑﯽ از ﻧﺰدﯾﮑﺎﻧﺶ ﺑﻪ
ﺟﺎی او روزهاش را ﻗﻀﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ...زﯾﺮا رﺳﻮل ﺧﺪا  ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻫﺮ ﮐﺲ درﮔﺬﺷﺖ
وﻟﯽ او ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺶ روزه ﻣﯽﮔﯿﺮد«.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ روزهی ]ﻓﺮض[ ﺑﺮ ﮔﺮدﻧﺶ ﻫﺴﺖ ِ
ﻣﺎل او ﺑﻪ ﺟﺎی ﻫﺮ روز ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ ﻏﺬا ﻣﯽدﻫﻨﺪ...
ﯾﺎ از ِ

اﻣﺎ ﮐﻬﻨﺴﺎﻻن و ﭘﯿﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﻋﻘﻠﯽ ﻧﺪارﻧﺪ وﻟﯽ از ﮔﺮﻓﺘﻦ روزه ﻧﺎﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی
ﻫﺮ روز ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ ﻏﺬا ﻣﯽدﻫﻨﺪ...
وﻟﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر ﭘﯿﺮی ﻋﻘﻠﯽ ﺷﺪه ﻧﻪ روزه ﺑﺮ وی واﺟﺐ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻏﺬا دادن ،و
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮔﺎه ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ و ﮔﺎﻫﯽ دﭼﺎر ﺧﺮﻓﺘﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻫﺮ ﮔﺎه ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ روزه
ﮔﯿﺮد و ﻫﺮﮔﺎه از ﻧﻈﺮ ﻋﻘﻠﯽ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮ وی واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ...
ﻣﺴﺎﻟﻪی ﭼﻬﺎرم:

* * *

ﺑﺎ ﻃﻠﻮع ﻓﺠﺮ ،واﺟﺐ اﺳﺖ روزهدار ﻓﻮرا دﺳﺖ از ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺑﮑﺸﺪ ،اﻣﺎ
اﺣﺘﯿﺎط و اﻣﺴﺎک ﺑﻪ ﻣﺪت ده دﻗﯿﻘﻪ ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺒﻞ از اذان ﺑﺪﻋﺖ اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ
ﻻزم اﺳﺖ ﻫﻨﮕﺎم اذان دﺳﺖ از ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺑﮑﺸﺪ...
روزهدار ﺑﺎ ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ اﻓﻄﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﻨﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻓﻄﺎر ﻋﺠﻠﻪ
وﻗﺖ آن ﻓﻮرا اﻓﻄﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ...
ﮐﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ وارد ﺷﺪن ِ
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در ﻣﺴﺘﺪرک ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﺻﺤﯿﺢ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا  ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب را
ﻧﻤﯽﺧﻮاﻧﺪ ﻣﮕﺮ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ اﻓﻄﺎر ﻣﯽﮐﺮد ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﺎ آب ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽﺑﻮد...
و اﮔﺮ روزهدار ﭼﯿﺰی ﺑﺮای اﻓﻄﺎر ﻧﯿﺎﻓﺖ ﺑﺎ ﻗﻠﺐ ﺧﻮد ﻧﯿﺖ اﻓﻄﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ...
* * *

ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﺬری در روز رﻣﻀﺎن روزه ﻧﮕﺮﻓﺖ و ﺳﺒﺐ ﻋﺬرش آﺷﮑﺎر ﺑﻮد،
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﯾﻀﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ او را ﺑﺒﯿﻨﺪ ﻣﯽداﻧﺪ ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ ،اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻠﻨﯽ
ﺑﺨﻮرد و ﺑﻨﻮﺷﺪ ...اﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺳﺒﺐ روزهاش آﺷﮑﺎر ﻧﺒﻮد ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻋﻠﻨﺎ ﭼﯿﺰی
ﻧﺨﻮرد ﺗﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ روزهﺧﻮاری ﻧﺸﻮد...
ﻣﺴﺎﻟﻪی ﭘﻨﺠﻢ:

* * *

ﺑﺎﻃﻞ ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی روزه ﻫﻔﺖ ﭼﯿﺰﻧﺪ:
ﻧﺨﺴﺖ :ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن...
ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﻫﺎ ﻧﯿﺰ در ﻣﻌﻨﺎی ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن داﺧﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ داروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
از ﻃﺮﯾﻖ دﻫﺎن وارد ﺑﺪن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر آﻣﭙﻮلﻫﺎی ﻣﻐﺬی ﮐﻪ وارد ﺧﻮن
ﻣﯽﺷﻮد...
اﻣﺎ ﺗﺰرﯾﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺷﻮد و ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ
اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻨﯽﺳﯿﻠﯿﻦ و اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ و واﮐﺴﻦﻫﺎ ،زﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ روزه ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ ﭼﻪ از ﻃﺮﯾﻖ
ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ رگ ...ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﺷﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد...
ﺷﺴﺘﺸﻮی ﮐﻠﯿﻪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺧﺎرج ﺷﺪن ﺧﻮن از ﺑﺪن ﺑﺮای ﭘﺎﮐﺴﺎزی و ﺳﭙﺲ ﺑﺎزﮔﺸﺖ
دوﺑﺎرهی آن ﭘﺲ از اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻨﺪ و اﻣﻼح اﺳﺖ ،ﺑﺎﻃﻞ
ﮐﻨﻨﺪه روزه ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻓﺘﺎوای ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن داﺋﻢ ﻓﺘﻮا آﻣﺪه اﺳﺖ...
اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻄﺮهی ﭼﺸﻤﯽ و ﮔﻮﺷﯽ و ﺑﯿﺮون آوردن دﻧﺪان و ﻣﺪاوای زﺧﻢ ،ﺑﺎﻃﻞ
ﮐﻨﻨﺪهی روزه ﻧﯿﺴﺖ...
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ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﭙﺮی آﺳﻢ و ﻣﺴﻮاک اﮔﺮ ﭼﯿﺰی از آن را ]آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ[ ﻧﺒﻠﻌﺪ ،روزه را ﺑﺎﻃﻞ
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻫﺮ آﻧﭽﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺬب ﭘﻮﺳﺘﯽ وارد ﺑﺪن ﺷﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ روﻏﻦﻫﺎ و
ﮐﺮمﻫﺎ روزه را ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ...
ﻫﺮﮔﺎه روزهدار از روی ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﭼﯿﺰی ﺧﻮرد ﯾﺎ ﻧﻮﺷﯿﺪ ،روزهاش را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﺪ ،ﭼﺮا
ﮐﻪ در واﻗﻊ ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﻏﺬا داده و ﻧﻮﺷﺎﻧﺪه و ﻧﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮ وی ﻫﺴﺖ و ﻧﻪ ﮐﻔﺎرهای...
اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ او را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدآوریاش ﮐﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َََ َُ ْ ََ
� ٱلۡ ّ
� َوٱ�َّ ۡق َو ٰ
ى﴾ ]اﻟﻤﺎﺋﺪة.[۲ :
﴿و�عاونوا
ِِ
»و ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﻧﯿﮑﯽ و ﺗﻘﻮا ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﯿﺪ«.

و اﯾﻦ ﺳﺨﻦ رﺳﻮل ﺧﺪا  ﮐﻪ» :ﻫﺮ ﮔﺎه ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﻮدم ﻣﺮا ﯾﺎدآوری ﮐﻨﯿﺪ«.
ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺟﺎن ﺑﯽﮔﻨﺎﻫﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺧﻮردن روزه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،روزهاش را
اﻓﻄﺎر ﮐﻨﺪ و ﻗﻀﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﺟﺎی آورد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻧﺠﺎت ﻏﺮﯾﻖ ﯾﺎ آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻻزم
اﺳﺖ...
* * *
دوﻣﯿﻦ ﺑﺎﻃﻞ ﮐﻨﻨﺪهی روزهِ ،ﺟﻤﺎع ﯾﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪن ﻣﻨﯽ از روی ﺷﻬﻮت ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد

ﺷﺨﺺ اﺳﺖ...

روز رﻣﻀﺎن ﺟﻤﺎع ﻧﻤﻮد ،روزهاش
ﻫﺮ ﮐﺲ روزه ﺑﺮ وی واﺟﺐ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻤﺪ در ِ

ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻘﯿﻪی روز را اﻣﺴﺎک ﮐﻨﺪ و ﻫﻢ ﻗﻀﺎی آن را ﺑﻪ ﺟﺎی
َﱠ
آورد و ﻫﻢ ﮐﻔﺎرهی ُﻣﻐﻠﻈﻪ .١

اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻫﻢ در ﻣﻮرد ﺟﻤﺎع ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ اﺳﺖ ﻫﻢ ﺑﺮای زﻧﺎ و ﺗﻤﺎس ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ
ﻫﻢﺟﻨﺲ و ﺣﯿﻮاﻧﺎت...
 -١ﮐﻔﺎرهی ﻣﻐﻠﻈﻪ ﯾﻌﻨﯽ :آزاد ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺑﺮده ،و اﮔﺮ ﻧﺒﻮد روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ دو ﻣﺎه ﭘﯽ در ﭘﯽ و اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ
ﻏﺬا دادن ﺑﻪ ﺷﺼﺖ ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ.
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ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺘﻮای ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن داﺋﻢ ﻓﺘﻮا ،ﻫﺮ ﮐﺲ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﭼﻨﺪ روز ﻣﺘﻔﺎوت در روز
رﻣﻀﺎن ﺟﻤﺎع ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را در آن اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ
ﮐﻔﺎره ﺑﺪﻫﺪ...
* * *

ﻫﺮ ﮐﺲ در ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺒﺢ ُﺟ ُﻨﺐ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ روزهاش وارد ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻏﺴﻞ ﺟﻨﺎﺑﺖ و ﻏﺴﻞ ﺣﯿﺾ و ﻧﻔﺎس را ﺑﻪ ﭘﺲ از ﻃﻠﻮع ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﻮﮐﻮل ﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﻣﺎ
ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را زود اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺗﺎ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺤﺶ ﻗﻀﺎ ﻧﺸﻮد...
ﺣﺘﻼم )اﻧﺰال ﻣﻨﯽ در ﺣﺎل ﺧﻮاب( ﺷﻮد روزهاش ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ،
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر ِا ِ

اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﻨﯽ از وی ﺧﺎرج ﺷﻮد روزهاش ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ...
* * *

ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺑﺎﻃﻞ ﮐﻨﻨﺪهی روزه ،اﺳﺘﻔﺮاغ ﺑﻪ ﻋﻤﺪ اﺳﺖ ...ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺪا اﺳﺘﻔﺮاغ ﮐﻨﺪ
ﻣﺜﻼ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﻠﻮﯾﺶ وارد ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺷﮑﻤﺶ را ﻓﺸﺎر دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﯿﺎورد ،روزهاش
ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻀﺎی آن را ﺑﻪ ﺟﺎی آورد ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺪون اراده اﺳﺘﻔﺮاغ ﻧﻤﺎﯾﺪ
روزهاش ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ...
ﺧﻠﻄﯽ ﮐﻪ در ﮔﻠﻮ اﺳﺖ اﮔﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮود اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ دﻫﺎن وارد ﺷﻮد و
ﺳﭙﺲ آن را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺒﺮد ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪن روزه ﻣﯽﺷﻮد...
* * *

ﺧﻮن ﺑﺴﯿﺎر در ﺣﺎل روزه
ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﺑﺎﻃﻞ ﮐﻨﻨﺪهی روزه ،ﺣﺠﺎﻣﺖ اﺳﺖ ...ﮔﺮﻓﺘﻦ ِ

ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻫﺪای ﺧﻮن ﻧﯿﺰ در ﺣﮑﻢ ﺣﺠﺎﻣﺖ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻤﯽ از ﺧﻮن ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ
اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد...
اﻣﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪن ﻏﯿﺮ ﻋﻤﺪی ﺧﻮن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮن دﻣﺎغ ﺷﺪن ﯾﺎ ﺧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ زﺧﻢ
ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد ـ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﺷﺪ ـ ﺑﻪ روزه زﯾﺎﻧﯽ وارد ﻧﻤﯽﺳﺎزد...
* * *
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ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺑﺎﻃﻞ ﮐﻨﻨﺪهی روزه ،ﺣﯿﺾ و ﻧﻔﺎس  ١اﺳﺖ ...ﺣﯿﺾ ﺧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻋﺎدی از زﻧﺎن ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد...
زﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﯿﺾ ﯾﺎ ﻧﻔﺎس اﺳﺖ اﮔﺮ ﺷﺐ ﺧﻮﻧﺶ ﻗﻄﻊ ﺷﻮد و ﻧﯿﺖ روزه ﮐﻨﺪ،
ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ آﯾﺪ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﻏﺴﻞ ﮐﻨﺪ ،روزهاش ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ...
ﺳﭙﺲ وﻗﺖ ِ

ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ زﻧﺎن از داروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎده

ﻧﮑﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ زﻧﯽ از ﭼﻨﯿﻦ داروﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد و ﺧﻮﻧﺶ ﻗﻄﻊ ﺷﺪ و روزه ﮔﺮﻓﺖ،
روزهاش ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ...
زﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﻧﻔﺎس اﺳﺖ اﮔﺮ ﭘﯿﺶ از ﭼﻬﻞ روز ﭘﺎک ﺷﺪ ،روزه ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﺮای
ﻧﻤﺎز ﻏﺴﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ...
* * *
زن ﺑﺎردار و ﺷﯿﺮده ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ و ﺑﺮاﯾﺶ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ روزه ﻧﮕﯿﺮد و ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﺮاﯾﺶ ﻗﻀﺎی آن روزه ﻻزم اﺳﺖ ،ﭼﻪ از زﯾﺎن روزه ﺑﺮ ﺧﻮد و ﻓﺮزﻧﺪش ﺑﺘﺮﺳﺪ و ﭼﻪ
ﺗﺮﺳﯽ از آن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ...
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا  ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻣﺴﺎﻓﺮ ،روزه و ﻧﯿﻤﯽ از ﻧﻤﺎز را ،و از
زن ﺣﺎﻣﻠﻪ و ﺷﯿﺮده ،روزه را ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ« .٢
* * *
ﻫﻤﻪی ﺑﺎﻃﻞ ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ روزه را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ:
ـ روزهدار ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ آن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ ﺟﺎﻫﻞ...
ـ از روی ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ آن را اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﺪ...
ـ از روی اﺟﺒﺎر آن را اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﺪ...
-١ﺧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ از زﻧﺎن ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد.
 -٢ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺗﺮﻣﺬی .وی آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
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ﻣﺴﻮاک در ﻫﻤﻪی روز ﺑﺮای روزهدار ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ...ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﻮﯾﯿﺪن ﻋﻄﺮ و
اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻄﺮ و ﺧﻮﺷﺒﻮﯾﯽ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد ...ﺑﺨﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﺮای روزهدار اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ آن را اﺳﺘﻨﺸﺎق ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ...
ﻣﺴﺎﻟﻪی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ:

* * *

ﺑﺮﺧﯽ از آداب روزه:
ﺗﻼش ﺑﺮای ﺧﻮردن ﺳﺤﺮی و ﻫﺮ ﭼﻪ دﯾﺮﺗﺮ ﺧﻮردن آن ...ﻧﺰد ﺑﺨﺎری رواﯾﺖ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا  ﻓﺮﻣﻮد» :ﺳﺤﺮی ﺑﺨﻮرﯾﺪ ﮐﻪ در ﺳﺤﺮی ﺑﺮﮐﺖ اﺳﺖ«...
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﺧﻮردن اﻓﻄﺎری ...ﻧﺰد ﺑﺨﺎری رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ» :ﻣﺮدم
ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺧﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در اﻓﻄﺎر ﻋﺠﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ«...
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ  ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب را ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،ﺑﺎ ﭼﻨﺪ داﻧﻪ رﻃﺐ اﻓﻄﺎر ﻣﯽﮐﺮد،
اﮔﺮ رﻃﺐ ﻧﺒﻮد ﺑﺎ ﭼﻨﺪ داﻧﻪ ﺧﺮﻣﺎ و اﮔﺮ ﺧﺮﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﺒﻮد ﭼﻨﺪ ﺟﺮﻋﻪ آب ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﺪ١ ...
ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ روزهدار ﭘﺲ از اﻓﻄﺎرش ﺑﮕﻮﯾﺪ » :ﹶذﻫﺐ اﻟ ﱠﻈﻤ ﹸﺄ واﺑ ﹶﺘ ﱠﻠ ﹺ
ﺖ اﻟ ﹸﻌ ﹸ
ﺮوق
ﹶ
ﹼ ﹶ ﹾ

ﺟﺮ إن ﺷﺎ ﹶء اﷲﹸ«  ٢ﯾﻌﻨﯽ» :ﺗﺸﻨﮕﯽ رﻓﺖ و رگﻫﺎ ﺧﯿﺲ ﺷﺪﻧﺪ و اﺟﺮ آن اﮔﺮ
ﹶو ﹶﺛ ﹶﺒ ﹶﺖ اﻷﹶ ﹸ

اﻟﻠﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺮدﯾﺪ«.

* * *
ﻗﯿﺎم آن ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻤﺎن و
از اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﻣﺎ را ﺑﺮای روزهی رﻣﻀﺎن و ِ

اﺣﺘﺴﺎب ،ﺗﻮﻓﯿﻖ دﻫﺪ ...و ﻣﺎ را از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﮕﺮداﻧﺪ ﮐﻪ روزهﺷﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و
ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺸﺎن آﻣﺮزﯾﺪه ...و ﺑﺎ آزادی از آﺗﺶ و ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﻨﺖ ﻧﻬﺪ...

 -١ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺗﺮﻣﺬی.
 -٢ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺑﻮداوود .دارﻗﻄﻨﯽ ﺳﻨﺪ آن را ﺣﺴﻦ ﻣﯽداﻧﺪ.
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و از او ﻣﺴﺎﻟﺖ دارم ﮐﻪ ﻣﺎ و ﭘﺪران و ﻣﺎدر ِان ﻣﺎ و ﻫﻤﻪی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﻣﻮرد ﻣﻐﻔﺮت

ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ...

ﺳﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﺎ
اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﮔﺮاﻣﯽﺗﺮ و ﺑﺰرﮔﺘﺮ و داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ ،و درود و ِ

ﻣﺤﻤﺪ ،و ﺑﺮ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ و ﯾﺎران او...

ﺑﻪ ﻗﻠﻢ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻌﺮﯾﻔﯽ
۱۴۲۲ /۷ /۲۷
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