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• تالوت قرآن همراه با تأمل
دوســتان ســعی کنند در همه اوقات - به خصوص در ماه رمضان - تالوت 
قرآن را از یاد نبرند. قرآن نباید از زندگی تان حذف شود. تالوت قرآن را حتمًا 
داشــته باشــید؛ هــر چه ممکن اســت. تالوت قــرآن هم، بــا تأمــل و تدبر اثر 
که همین طور انسان بخواند و برود و معانی را  می بخشد. تالوت عجله یی 
که بی  هم نفهمد یا درست نفهمد، مطلوب از تالوت قرآن نیست؛ نه این 
فایده باشد - باألخره انسان همین که توجه دارد این کالم خداست، نفس 
این یک تعلق و یک رشــته ارتباطی اســت و خود همین هم مغتنم اســت 
کرد. لیکــن تالوت قرآنی که  و نبایــد کســی را از این طــور قرآن خواندن منع 

مطلوب و مرغوب مأموٌربه است، نیست.

 تالوت قرآنی مطلوب است که انسان با تدبر بخواند و کلمات الهی را بفهمد، 
گر انسان لغت عربی را بلد باشد و آن چه را هم  که به نظر ما می شود فهمید. ا
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کند؛ دو بار، سه بار،  کند و در همان تدبر  که بلد نیست، به ترجمه مراجعه 
که بخواند، انسان فهم و انشراح ذهنی نسبت به مضمون آیه پیدا  پنج بار 
می کند که با بیان دیگری حاصل نمی شود؛ بیشتر با تدبر حاصل می شود؛ 

این را تجربه کنید.

 لذا انسان بار اول وقتی مثاًل ده آیه مرتبط به هم را می خواند، یک احساس 
که همین را بــا توجه می خواند،  و یــک اشــتباه دارد؛ بــار دوم، پنجم، دهم 
انتباه)توجه( دیگری دارد؛ یعنی انســان انشــراح ذهن پیدا می کند. هر چه 
انسان بیشتر انس و غور پیدا کند، بیشتر می فهمد؛ و ما به این احتیاج داریم.
• بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اعضای هیات دولت، 1384/07/17

• ضیافت خاصان پروردگار
شروع ماه مبارک رمضان، در حقیقت عید بزرگی برای مسلمانان است و جا 
دارد که َمؤمنین، ورود این ماه را به هم تبریک بگویند و یکدیگر را به استفاده 
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هر چه بیشتر از این ماه توصیه کنند. 

که اهل  کســانی  چون ماه ضیافت الهی اســت، در این ماه فقط مؤمنین و 
کریم می نشینند. این،  ورود در این ضیافتند، بر سر سفره پروردگار مّنان و 
غیر از سفره عام کرم الهی است که همه انسان ها، بلکه همه موجودات عالم 

از آن بهره مندند؛ این سفره خواص و ضیافت خاصان پروردگار است.
•  خطبه های نماز جمعه تهران 1369/01/10

• درهای آسمان، درهای بهشت
در روایت داریم که درهای آسمان در ماه رمضان گشوده است؛ یعنی رابطه 

قلبی انسان با خدا در این ماه آسان تر از همیشه است. 

گشــوده اســت؛ یعنی به  که درهای بهشــت در ماه رمضان  در روایت داریم 
کار نیک  که الزمه روزه است، فرصت و توفیق  برکت روزه و توجه و خشوعی 

برای انسان وجود دارد.
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 البته فرصت به معنای تحقق آنچه انســان از آن فرصت جســتجو می کند، 
نیست؛ اراده و دنبال گیری و خواست و حرکت ما را الزم دارد. در هر حال این 

فرصت وجود دارد و ما می توانیم از آن بهره ببریم و استفاده کنیم.
•  بیانات در دیدار كارگزاران نظام، 1381/08/20

• قطعه ای از بهشت

که خدا در جهنم سوزان  ماه رمضان در هر سال، قطعه ای از بهشت است 
که خودمان را بر  دنیای مادی ما، آن را وارد می کند و به ما فرصت می دهد 
سر این سفره الهی در این ماه، وارد بهشت کنیم. بعضی همان سی روز را وارد 
بهشت می شوند. بعضی به برکت آن سی روز، همه سال را و بعضی همه عمر 
را. بعضی هم از کنار آن، غافل عبور می کنند که مایه تأسف و خسران است. 
حاال برای خودشان که هیچ، هر کس که ببیند این موجود انسانی، با این 
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همه استعداد و توانایی عروج و تکامل، از چنین سفره با عظمتی استفاده 
نکند، حق دارد که متأســف شــود. این ماه رمضان اســت. ماه ضیافت اهلل 

است. ماه لیلة القدر است.
• بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مبلغان 1372/11/17

• رمضان؛ ماه همواری راه
ما در طول ســال و در مســیر طوالنی حرکت خودمان در چالش با هواهای 
که خودمان به دست خودمان به  گناهان، با فضاهای تاریکی  نفسانی، با 
که  گاهی انسان برای این  وجود می آوریم، با مشــکالتی مواجه می شــویم. 
که قطره اشکی بفشاند،  گاهی برای این  کند، مشــکل دارد؛  حال دعا پیدا 
گناه های خود  مشــکل دارد؛ چون راه دشــوار اســت، به وســیله خالف ها و 
احاطه می شویم؛ اما قطعه ماه رمضان، آن قطعه یی است که حرکت در آن 
قطعه آســان اســت؛ مثل این اســت که در این راه دشواری که می خواهید 
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گاهی  کنید؛  گاهی مجبورید پیاده راه را طی  به محلی یا به شهری برسید، 
مجبورید از آب بگذرید؛

گاهی انسان برای این که حال دعا پیدا کند، مشکل دارد؛ گاهی برای این که 
قطره اشکی بفشاند، مشکل دارد؛ چون راه دشوار است، به وسیله خالف ها 
و گناه های خود احاطه می شویم؛ اما قطعه ماه رمضان، آن قطعه یی است 

که حرکت در آن قطعه آسان است

که  گاهــی مجبوریــد از باتــالق بگذرید؛ یک جا هم می رســید بــه فرودگاهی 
هواپیمای مجهزی آماده است تا شما را بی دردسر و با خیال راحت و پس 
از طی مسیر طوالنی به مقصد برساند. آغاز ماه رمضان، رسیدن به همین 
کرده است و فضا را  فرودگاه است. خدای متعال راه را در ماه رمضان هموار 
در ماه رمضان، فضای خالی از معارض قرار داده است. این روزه یی که شما 
می گیرید، نفس و هواهای نفسانی را به زنجیر می کشد؛ این عبادت ها، این 
دعاها، این خشــوع ها، این ذکرها و این لیلة القدر همان وســایل همواری 
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است که شما را فرسنگ ها جلو می برد؛ راهی را که در طول سال و در ماه های 
گر  گر همت کنیم و ا دیگر گاهی یک متر یک متر باید طی کنیم، می توانیم ا
کنیم؛  خودمان را برســانیم، در ماه رمضان این راه را فرسنگ فرسنگ طی 
که شما می بینید اولیای خدا از مژده رسیدن ماه رمضان خرسند  لذاست 

می شدند و از فراق ماه رمضان اشک هایشان سرازیر می شد.
•  بیانات رهبری در خطبه های نماز عید سعید فطر، 1383/08/24.

• عروج و اعتالی روح
مســأله اساســی در باب ماه رمضان، این اســت که بشــر - که در میان انواع 
عوامــل و موجبــات غفلــت از خــدا و از راه او، محاصــره شــده و انگیزه هــای 
گون، او را به سمت پایین و تنزل و سقوط می کشاند - فرصتی پیدا کند  گونا
که روح انسان و باطن بشر، به عروج و اعتال تمایل  که در آن بتواند روح را - 
دارد - به ســمت عروج و اعتال ســوق دهد و به خدا تقرب جوید و به اخالق 
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الهی، تخلق پیدا کند. ماه رمضان، چنین فرصتی است.
•  سخنرانی رهبری در دیدار با اقشار مختلف مردم 1369/01/18=

• محروم واقعی در ماه مبارک رمضان
کرم؟ص؟ این ماه ]رمضان[ را ماه ضیافت  که رسول ا کمی نیست  این، چیز 
الهی به حساب بیاورند. مگر ممکن است که انسان وارد سفره کریم بشود و 

از آن جا، محروم خارج بشود؟ مگر وارد نشوی. 

که وارد سفره غفران و رضوان و ضیافت الهی در این ماه نشوند،  آن کسانی 
البته بی بهره خواهند ماند و واقعًا این محرومیت به معنای حقیقی است. 
»ان الشقی من حرم غفران اهلل فی هذا الشهر العظیم«. )عیون اخبار الرضا| ج1| ص230( 
محــروم واقعی، آن کســی اســت که نتواند در ماه رمضان، غفــران الهی را به 

دست بیاورد.
•  سخنرانی رهبری در دیدار با مسئوالن و كارگزاران نظام جمهوری اسالمی1369/02/07
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• نوافل را بخوانید
که برای نمازهای روز و شب وارد شده است،  این نوافل سی و چهار رکعتی 

بسیار با ارزش است. 

ماه رمضان فرصت خوبی است. ما غالبًا اهل نوافل نیستیم. ولی ماه رمضان 
کار با دهان روزه، بهتر از نماز خواندن؟  کدام  که می شود، چه مانعی دارد؟ 
چهار رکعت نماز ظهر است، قبل از این چهار رکعت، هشت رکعت نافله دارد؛ 
چهار دو رکعتی. چهار رکعت نماز عصر است و قبل از این چهار رکعت، هشت 
رکعت نافله نماز عصر است. این نوافل را بخوانید. همچنین نوافل مغرب 
که یازده رکعت است. همچنین  که از اینها مهم تر است؛ و نیز نوافل شب  را 

نافله صبح که دو رکعت است. 

کســانی هســتند که در ایام معمولی ســال، برایشــان مشکل اســت پیش از 
اذان صبح برای نماز شــب بیدار شــوند. ولی در این شب ها، به طور قهری 
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و طبیعــی بیدار می شــوند. ایــن یک توفیق الهی اســت. چــرا از این توفیق 
استفاده نکنیم؟ ان شاء اهلل فرصت های ماه رمضان را مغتنم بشمارید.

• بیانات مقام معظم رهبری در روز اول ماه مبارك رمضان، 1371/12/04

• راه، نزدیک است
ماه رمضان، ماهی است که می شود با تذکر و توجه در آن، به جبران کرده های 
ناپسند پرداخت. در »دعای ابو حمزه«، عبارتی بسیار تکان دهنده وجود 

دارد؛ که آن عبارت، این است: 

»واعلم اّنک للّراجی بموضع اجابٍة و للملهوفین بمرصد اغاثٍة و اّن فی الّلهف 
 عّما فی ایدی 

ً
الی جودک و الرضا بقضائک عوضًا من منع الباخلین و مندوحة

المستأثرین و اّن الراحل الیک قریُب المسافة و انک ال تحتجب عن خلقك 
ااّل ان تحجبهم االعمال دونک.«)مفاتیح الجنان، دعای ابوحمزه ثمالی(

گو، عرض می کند: »ای خدای من! من امید به تو را بر   فــرد دعــا خوان و ثنا
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امید به غیر تو ترجیح دادم. پناه آوردن به تو را جایگزین پناه بردن به دیگران 
گر کسی به سوی تو بیاید، راه نزدیک است... .« کردم و می دانم ا

• بیانات رهبری در خطبه های نماز جمعه تهران، 1373/11/14

• کسانی که همهمه جهنم را نمی شنوند
که دعای خیلی با حال و خوبی است  امام سجاد؟ع؟ در دعای ابوحمزه - 

- ترس از قیامت را تشریح می کنند: 

»ابکی لخروجی عن قبری عریانًا ذلیاًل حاماًل. ثقلی علی ظهری«؛

 امروز می گریم برای وقتی که عریان و ذلیل و بار سنگین عمل بر دوشم از قبر 
بیرون می آیم. 

 عن یمینی و اخری عن شمالی اذ الخالئق فی شأن غیر شأنی لکل 
ً

»انظر مّرة
امرء منهم یومئذ شأن یغنیه وجوه یومئذ مسفرة ضاحکة مستبشرة«؛
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 یک عده چهره هاشــان خندان اســت و خشــنود و خوشحال و سربلندند. 
این ها چه کســانی هســتند؟ کســانی هســتند که در دنیا از پل صراطی که 
حقیقت و باطنش در آنجاســت و مثال آن در این جاســت، توانســته اند رد 
شوند. این پل صراط، پل عبودیت، پل تقوا و پل پرهیزگاری است؛  »و ان 
اعبدونی هذا صراط مســتقیم«؛ صراط این دنیا، همان صراط روی جهنم 
است. »انک علی صراط مستقیم« ی که به پیغمبر می فرماید، یا »ان اعبدونی 

هذا صراط مستقیم«، همان صراط روی جهنم است.

گر این جا ما توانســتیم از این صراط، درســت، با دقت و بدون لغزش عبور   ا
کار اســت؛ مثل مؤمنیــن که مانند برق  کنیــم، گذر از آن صراط آســان ترین 
عبور می کنند. »اّن الذین ســبقت لهم منا الحسنی اولئک عنها مبعدون ال 
یسمعون حسیسها«؛ اصاًل این ها همهمه جهنم را هم نمی شنوند؛ »و هم 
کبر، یعنی  ع ا فی ما اشــتهت انفســهم خالدون ال یحزنهــم الفزع االكبر.« فــز
کــه ممکن اســت برای انســان پیش بیایــد. مؤمنین با  دشــوارترین ترســی 
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که در آنجاست،  ع عظیمی  همین ابعاد جســمانی و روحانی و نفسانی، فز
»ال یحزنهم الفزع االكبر«؛ اینها را محزون و اندوهگین نمی کند؛ این ها از این 

صراط عبور کرده اند.
• بیانات رهبری در دیدار مسئوالن نظام، 1383/08/06

• انس با قرآن
این ماه ]رمضان[، ماه ضیافت الهی است. پذیرایی خداوند از بندگان خود 
در این ماه - که یک پذیرایی معنوی است - عبارت است از گشودن درهای 
رحمــت و مغفــرت و مضاعف کردن اجر و ثواب اعمال خیری که بندگان در 
ایــن ماه انجام می دهنــد. روزه ماه رمضان هم یکی از مواد همین ضیافت 
که مایه تصفیه روح انسان و ایجاد زمینه طهارت قلبی  عظیم الهی است، 

روزه دار است.

این ماه ]رمضان[، همچنین بهار قرآن است. انس با قرآن، معرفت اسالمی 
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را در ذهن ما قوی تر و عمیق تر می کند. بدبختی جوامع اســالمی، به خاطر 
دوری از قرآن و حقایق و معارف آن است. آن کسانی از مسلمانان که معانی 
قرآن را نمی فهمند و با آن انس ندارند، وضعشان معلوم است. حتی کسانی 
که زبان قرآن، زبان آن هاست و آن را می فهمند، به خاطر عدم تدبر در  هم 

آیات قرآن، با حقایق قرآنی آشنات نمی شوند و انس نمی گیرند. 

می بنید که آیه »لن یجعل اهلل للکافرین علی المؤمنین سبیال« )سوره نساء، 141( 

 یعنی خداوند مؤمنین را زیر دست و زبون کفار قرار نداده است... 

 در کشــورهای عربی و به وســیله مردم عرب زبان در دنیا خوانده می شــود، 
اما به آن عمل نمی گردد. در آیات قرآن، توجه و تنبه و تدبر ]نمی کنند[؛ لذا 

کشورهای اسالمی عقب مانده اند.
• بیانات رهبری در خطبه های نماز جمعه تهران، 1384/07/29.
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توصیه های  قرائتی؟ظفح؟
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• ماه مبارک رمضان کیمیاست...
کیمیا ممکن است یک ماده یا یک علم و صنعتی باشد. رمضان کیمیاست 
زیرا نفسی که در ماه رمضان کشیده می شود ثواب دارد. ماه رمضان وصل 
کل قرآن  که  گر شما یک آیه قرآن را بخوانید مثل این است  به قرآن است. ا
را خوانده اید. یعنی ثواب ختم قرآن را دارد. در ماه رمضان دعا مســتجاب 

می شود. و خواب عبادت است.

گوییم:  کنیم. مثال می  کیمیا  ما می توانیم با یک نیت خالص همه چیز را 
خدایا به همه ی جوانان همسر خوب بده یا به همه کسانی که فرزند ندارند، 
فرزند عطا کن. ما با این ها می توانیم خودمان را کیمیا کنیم. در دعای ماه 
رمضان داریم : »خدایا همه ی فقرا را ثروتمند کن ،خدایا همه ی گرسنگان 

را سیر کن ،خدایا کل …

رمضان به هر چیز که برخورد کرده است آنرا کیمیا کرده است. ممکن است 
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که در سخنرانی کردن در مسجد، دویست نفر مستمع باشند ولی سخنرانی 
کردن در تلویزیون میلیون ها مستمع دارد پس تلویزیون کیمیاست، نیت 
خالص کیمیاست. معامله با خدا کیمیاست. مردم ، چیز کم را قبول نمی 
کننــد ولــی خداونــد ذره ای خوبی را قبول می کند فمن یعمل مثقال ذرة . 
مردم خوبی را با مبلغی) سوت و صلوات ( می خرند ولی خدا خوبی ها را به 
مبلغ بهشــت می خرد. مردم جنس معیوب را نمی خرند ولی خدا جنس 
معیوب را هم می خرد. در دعای بعد از نماز داریم که خدایا این نماز من بود 

گر رکوع و سجود آن عیبی داشت آنرا ندیده بگیر. ،ا

که با غیر از خدا معامله  کنیم  کیمیاست. ما اشتباه می  پس ایمان به خدا 
می کنیم. مرحوم مطهری؟حر؟  به من می گفت که این دعای ماه رجب را هر 

روز بخوان: »باختند آن هایی که با غیر از خدا معامله کردند«.

 بسیاری از افراد ماه رمضان سال پیش بوده اند ولی امسال نیستند. درسال 
گذشــته عــده ای روزه گرفتند و عــده ای روزه را خوردند، برای هر دو نفر آنها 
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گر شــما از دیدنی حرام چشم پوشیدی ثواب آن تا ابد برای شما  گذشــت. ا
گر دیدنی حرام را نگاه کردی ،فقط خــودت را راضی کردی. ما  مــی مانــد و ا
کنیم. وقتی ما آب خنک به  کارهای لحظه ای را بــه ابد تبدیل  می توانیــم 
صورت مان می زنیم که حال مان خوب بشــود، این یک لحظه اســت ولی 
کردیم ثواب آن تا ابد می ماند. آب همان آب است ولی نیت  گر قصد وضو  ا

فرق می کند.

ما دائما در حال انتخاب هســتیم: حق یا باطل، امام حســین؟ع؟یا یزید. 
کتاب قرآن مبارک اســت،  که  تمام ماه رمضان برکت اســت. در قرآن داریم 
درمکه نازل شده است که مبارک است ، از خدای مبارک است و قلب پیامبر 
مبارک است. ما چقدر از این قرآن استفاده می کنیم؟ گاهی فرش را طوری 
می بافند که یک اثر هنری می شود و گاهی آنرا به عنوان ُجل می بافند که به 

درد هیچ چیزی نمی خورد.
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• استفاده  از ابزار درست  تبلیغ دین
مذهبی ها سعی کنند که افراد غیر مذهبی ها را همراهی کنند. در افطاری 
گر شــما من را دعوت کردید  ها ســعی کنیم که افراد جدید را دعوت کنیم. ا
و من هم شــما را دعوت کردم ، فایده ای ندارد، باید تولید داشــته باشــیم. 
خــوب اســت که شــما افطــاری را به بچه هــای محل یا دوســتان فرزندتان 
گر روزه نباشند. سعی کنیم که کارهای خیر را در شب بیست  بدهید حتی ا
و سوم ماه رمضان انجام بدهیم زیرا این شب از هزار شب بهتر است. پس 
کار خیــری که در این شــب انجــام بدهیم، ثوابــش هزار برابر می شــود.  هــر 
کنار  خوب است که خمس ،زکات و سهم امام را در این شب بدهیم یا آن را 
بگذاریم. نباید شب بیست و سوم را از دست بدهیم. و باید از تمام ساعات 
آن استفاده کنیم. خانم های هنرمند از پوست پرتقال هم مربا درست می 

کنند و خانم های بی هنر بهترین برنج ایرانی را هم کوفته می کنند.
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•استفاده از فرصت سحرخیزی
ماه رمضان برکاتی دارد: یکی سحرخیزی است ،بیشتر مردم در سحر خواب 
هســتند ولی در ماه رمضان سحرخیز می شــوند. دیگر اینکه در طول سال 
خــوردن ثــواب نــدارد ولی خوردن ســحری ثواب دارد و مســتحب اســت تا 
بتوانیم فردا روزه بگیریم. نزدیکی  زن و شــوهر در اول ماه مکروه اســت ولی 
شــب اول ماه رمضان مســتحب اســت. زیرا خدا می خواهد که روز اول ماه 
رمضان به نامحرم دست دراز نکنیم. پس باید خودمان را از حالل شارژ کنیم 

که قدرت کنترل داشته باشیم.

• نعمت نظم در ماه مبارک رمضان
برکــت دیگــر ماه رمضان نظم اســت. در مــاه رمضان همه در ســر افطار غذا 
می خورند. این نظم زیباســت. خوردن افطار لذت دارد حتی با نان خالی 
که انسان بنده ی خدا بوده است. دعای  زیرا این یک لذت معنوی است 
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گرفتم،  گرسنه است :»خدایا برای تو روزه  دم افطار یک سطر است زیرا فرد 
برای تو افطار می کنم و به توکل می کنم«. 

بعــد از افطــار دعای افتتاح خوانده می شــود که چند صفحه اســت ،بعد از 
کمــی خوابیــدن دعای ابوحمــزه ی ثمالی خوانده می شــود که حدود یک 
ســاعت اســت. پس این دعاها براساس ظرفیت، حوصله و حال ما تنظیم 

شده است.

آقایی مسخره می کرد که: » در مفاتیح دعای ساعت اول و ساعت دوم و … 
نوشته شده است. یعنی باید دائم دعا خواند در حالی که دنیا دارد به فضا 

می رود. آیا این دین است؟ «

من به ایشان گفتم که : شما معنای آنرا نفهمیدید .این که ما برای هر ساعتی 
دعایی داریم یعنی اینکه شما هر وقت بخواهید دعا بخوانید، دعا وجود دارد 
نه اینکه تمام ساعات روز را دعا بخوانید. داروخانه ی شبانه روزی معنی اش 
کــه شــبانه روز دارو بخریــد، بلکه معنــی اش این اســت که هر  ایــن نیســت 
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ساعتی که خواستید دارو بخرید، داروخانه باز است. پس مفاتیح معنایش 
که هر ساعتی  که شبانه روز دعا بخوانید بلکه معانی این است  این نیست 
خواســتید می توانید دعا بخوانید. مثال فردی خلبان است یا راننده است 
که وقت داشــته باشــد  و هر ســاعتی وقت دعا خواندن ندارد ولی هر زمانی 

می تواند دعا بخواند«.

بعد از انقالب، پزشکی ایران خیلی رشد کرده است. قبل از انقالب پولدارها 
برای مداوا به خارج از کشــور می رفتند. تاجر پیری را در بیمارســتان خارج 
بستری کردند. او در نیمه شب از خواب بلند شد و دید که برای او نوشته اند 

گر نیمه شب از خواب بیدار شدی، فالن شماره را بگیر.  که ا

پیر مرد شــماره را گرفت و از او پرســیدند که شــما مشــکلی دارید که تماس 
گرفته اید .او گفت: خیر، من می خواهم با پنج صحبت کنم.

گفتند و یک   آنها یک شعر فارسی را برای پیرمرد خواندند و یک جوک هم 
دقیقه هم از مســیحیت تبلیغ کردند. دنیای کلیســا برای پیر ایرانی غریب 
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مسلمان ،برنامه پنج دقیقه ای دارد. خدا هم برای تمام ساعات ما برنامه 
دعا دارد. این خیلی زیباست.

• فرصت، همگانی بودن ماه مبارک رمضان
که زیباســت همگانی بودن آن است. وقتی  یکی دیگر از برکات ماه رمضان 
گیرند، روزه راحت تر می شود. مشکالت وقتی عمومی  همه با هم روزه می 

شد، دلنشین می شود.

گر کسی بیمار است و احساس ضرر می کند و نمی تواند روزه بگیرد، جای  ا
گر  حســرت نــدارد زیــرا خدا فرموده که قضــای آنرا بگیرد و آنرا جبــران کند. ا
پزشک متخصص متعهد گفت که نباید روزه بگیرید ،حرف او را گوش کنید.

کنند امام بین دو  وقتی می خواستند امام خمینی؟حر؟ را به ترکیه تبعید 
که  گفتند  سرهنگ نشسته بود. امام نماز صبحش را نخوانده بود. آن ها 
ما نمی توانیم شما را بین راه پیاده کنیم، باید در فرودگاه پیاده کنیم. امام 
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ک تیمم کنم و از ماشین هم پیاده نمی شوم. و  گفت که بگذارید من بر خا
در ماشین نماز می خوانم. امام در ماشین نماز خواند. نقل شده است که 
امام فرموده بود که ممکن است در کل نمازهای من، خدا این نماز را قبول 
کند. البته هر کس که رنگش پریده و گرسنه شده است ،نباید روزه را بخورد. 

ضرر با بی حال شدن فرق دارد.

• تدبر در قرآن
»شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن« 

ماه رمضان ماه قرآن است. از این فرصت برای بهره هرچه بهتر از قرآن غافل 
نشوید. خوش بختانه در زمینه قرائت و حفظ آن فعالیت های خوبی صورت 
گرفته است؛ لیکن اصل قرآن بر مبنای تدبر است و در این زمینه متأسفانه 
کار قابل مالحظه ای در کشور صورت نگرفته، که این موضوع مسئولیت ما 

را دوچندان می کند.
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کنند و با  کنند چراغ تفســیر قرآن را در ماه رمضان روشن   مســئوالن ســعی 
بهره گیری از اساتید و فضال به این امر رسیدگی کنند.

• سفره های افطاری
 در مــاه مبــارک رمضــان افطــاری دادن یــک امــر ســفارش شــده اســت و به 
که در این ماه مبارک به رونق  مسئولین فرهنگی استان ها توصیه می کنم 
کرده و این موضوع را به عنوان یک  کمک  بخشــیدن ســفره های افطاری 

فرهنگ در جامعه باب کنند.

• آمادگی برای ماه قرآن
که بــرای آمادگی  کــه ماه رجب و شــعبان دســتورات ویــژه دارد  همان گونــه 
که مسئولین برای سفرهای نوروزی  ماه مبارک رمضان است و همان گونه 
که ماشــین های  و تابســتانی تــدارکات ویــژه ای در نظــر دارنــد و همان گونه 
گرفته در سراشیبی روشن می شود و سراشیبی عبادت و تالوت و تدبیر  هوا
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و تفســیر، ماه رمضان است، الزم است حوزه های علمیه نیز برای ماه قرآن 
آمادگی خاصی داشته باشند.

• توجه ویژه به قرآن در این ماه 
کلید ربانی شدن را استمرار  که قرآن  هدف حوزه ها تربیت عالم ربانی است 
ُموَن اْلِکَتاَب َو ِبَما  یَن ِبَما ُکنُتْم ُتَعّلِ اِنّیِ در تعلیم کتب آســمانی می داند»ُکوُنوْا َرّبَ

ُکنُتْم َتْدُرُسوَن«

بحمداهلل در این ســال ها، حوزه ها به خصــوص در حوزه علمیه قم، صدها 
کم کم درس  کنار درس های رسمی به تفسیر پرداخته اند و  نفر از مدرسین 

تفسیر از درس جانبی و حاشیه ای وارد متن می شود.

درس تفســیر بایــد جایــگاه خــود را در منابر و خطبه ها و مــدارس علمیه به 
دست آورد، خداوند به پیامبرش می فرماید: کالم و سخنرانی تو باید براساس 
گر از  قرآن باشد نه شعر و خواب و قصه و تاریخ »لتبین الناس ما نزل الیهم« و ا
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داستان و تاریخ و رؤیاها بهره می گیریم، باید در حاشیه باشد.

بــا این کــه اهل بیت پیامبــر عزیز؟مهع؟، مظلومند، ولی رســول گرامــی؟ص؟  از 
مظلومیت آنان گالیه نمی کند بلکه از مهجوریت قرآن شکایت دارد:

»یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا«

برخورد ضعیف با قرآن مورد توبیخ است؛ » افبهذا الحدیث انتم مدهنون« و 
تدبر نکردن در آن با دو توبیخ همراه است: 

»افالیتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها«

گر به آن بی اعتنائی شود، زندگی  قرآن ذکر است به دلیل »نحن نزلنا الذكر« و ا
ًه َضنًکا«

َ
 َلُه َمِعیش

َ
ِإّن

َ
ْعَرَض َعن ِذْکِری ف

َ
نکبت بار به سراغ ما خواهد آمد: »َو َمْن أ

امروز در سایه انقالب اسالمی درهای دانشگاه به سوی تفسیر باز شده است 
و مقام معظم رهبری در نامه به جوانان آمریکا و اروپا فرمود برای شناخت 
اسالم به جای رسانه ها از خود قرآن بهره گیرند. وظیفه حوزه ها آن است که 
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طالب جوان را با قرآن و روش تفسیر صحیح و جامع آشنا نمایند.

که اطاعت از اولی االمر به دســتور  گفتند  چه عالم نماهایی در دنیا به مردم 
قــرآن واجــب اســت و اولواالمر را با بنی امیه هــا و بنی عباس ها و امــروز به آل 
ســعود و آل خلیفه و امرا و پادشــاهان تطبیق و مردم را اسیر این مفسدین 
کنار  گر ما در تفسیر اولواالمر نگاه جامعی داشته باشیم که قرآن  که ا کردند. 
کفور، مســرف،  گناهکار،  اطاعت از اولو االمر در آیات دیگری اطاعت از افراد 
مهین، مفسد، بدسابقه، غافل، هوس باز، افراطی، جاهل و… را با جمالت 
»التطع و التطیعوا و التتبع و التتبعوا« نهی کرده، هرگز مسیر رشد انسان از 

والیت اولیا خدا به پذیرش والیت طاغوت ها تبدیل نمی شد.

ما با انس با قرآن می توانیم مواعظ خود را با قرآن گره بزنیم: »فذكر بالقرآن من 
یخاف وعید«. ما با انس با قرآن می توانیم درس اخالق و تهذیب خود را با 

آیات اخالقی گره بزنیم...

ما می توانیم با انس با قرآن پاسخ همه سؤاالت را بدهیم: »آیات للسائلین«...
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ما می توانیم تمام مشکالت روحی و اجتماعی را حل کنیم: »و ننزل من القرآن 
ما هو شفاء«...

ما می توانیم با نور قرآن، ظلمات را روشن کنیم:»لتخرج الناس من الظلمات 
الی النور«...

ما می توانیم در اردوهای تابستانی و زمستانی»رحله الشتاء و الصیف« محور 
دروس تابستانی را تفسیر سوره ای در قرآن قرار دهیم...

ما می توانیم با دقت در آیات به علومی دست یابیم که امام رضا؟ع؟ فرمود: 
»من اراد العلم فلیثور القرآن«...

امروز دنیا از آب، بنزین می سازد که شاید آیه »و اذا البحار سجرت«  اشاره به 
آن باشد...

امروز از یک کلمه »لونها تســّر الناظرین« دانشــکده روان شناســی رنگ ها را 
ایجاد کرده اند...
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بهره وری از این ماه
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• اشاره
ماه مبارک رمضان را باید گرامی داشت و قدر فرصت ایجاد شده برای ارتباط 
گر به فکر نباشیم این اوقات شریف  هر چه بیشتر با رب العالمین را دانست.ا
را از کف خواهیم داد.برای استفاده هر چه بیشتر از الطاف ویژه الهی در این 
که از روز اول این ماه شریف یک برنامه دقیق و حساب  ماه شایسته است 

شده برای خود بریزیم .

ک و مطهرش؟مهع؟ دستورات و سفارش هایی برای  پیامبر اعظم و فرزندان پا
بهــره وری هر چه بیشــتر از این مــاه دارند که می تــوان آن را در چهار بخش 

بیان نمود:

• دعا
که  کرده اســت  کاظم؟مهع؟  روایت  • ســید بن طاووس از امام صادق و امام 
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فرمود: از اول ماه تا آخر ماه مبارک، بعد از هر فریضه این دعا را بخوان:

ْیَتِنی ِفی ُیْسٍر ِمْنَک 
َ

ْبق
َ
ا َو ِفی ُکّلِ َعاٍم َما أ

َ
ِنی َحّجَ َبْیِتَک اْلَحَراِم ِفی َعاِمی َهذ

ْ
ُهّمَ اْرُزق

َ
الّل

َو َعاِفَیٍة َو َسَعِة ِرْزٍق 

 خدایا مرا روزى کن حج بیت الحرام در این سال و در همه سال مادامی که 
عمرم را باقی دارى با آسایش و عافیت و وسعت رزق

ِة
َ

ِریف
َّ

اِهِد الش
َ

َو اَل ُتْخِلِنی ِمْن ِتْلَک اْلَمَواِقِف اْلَکِریَمِة َو اْلَمش

 و مرا دور مدار از آن موقف هاى عالی و مشاهد مشرفه

ُکْن ِلی 
َ

ْنَیا َو اْلِخَرِة ف
ُ

َک َصَلَواُتَک َعَلْیِه َو آِلِه َو ِفی َجِمیِع َحَواِئِج الّد ْبِر َنِبّیِ
َ

َو ِزَیاَرِة ق

 و زیــارت قبــر پیغمبرت که درودت بر او و بر آلش باد و در جمیع احتیاجات 
دنیا و آخرتم یارى کن

ْدِر
َ

ْمِر اْلَمْحُتوِم ِفی َلْیَلِة اْلق
َ

ُر ِمَن اْل ّدِ
َ

ِضی َو ُتق
ْ

ُلَک ِفیَما َتق
َ
ْسأ

َ
 ِإّنِی أ

ُهّمَ
َ
الّل
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 اى خدا از تو درخواست می کنم که در آنچه از قضا و قدرت امورى را در شب 
قدر حتمی قرار دادى

اِج َبْیِتَک اْلَحَراِم  ْن َتْکُتَبِنی ِمْن ُحّجَ
َ
ُل أ

َ
 َو اَل ُیَبّد

ُ
ِذی اَل ُیَرّد

َ
َضاِء اّل

َ
ِمَن اْلق

که مرا از آن حجاج بیت  که دیگر برگشــت و تغییر و تبدیل نخواهد داشــت   
الحرامت قرار دهی

َئاُتُهْم  ِر َعْنُهْم َسّیِ
َّ

ُنوُبُهْم اْلُمَکف
ُ

وِر ذ
ُ

ُکوِر َسْعُیُهْم اْلَمْغف
ْ

ُهْم اْلَمش اْلَمْبُروِر َحّجُ

گناهانشــان آمرزیده است و   که حجشــان پسندیده و سعیشان پذیرفته و 
اعمال بدشان بخشیده شده است

َع َعَلّیَ ِرْزِقی  ْن ُتِطیَل ُعُمِری )ِفی َطاَعِتَک( َو ُتَوّسِ
َ
ُر أ ّدِ

َ
ِضی َو ُتق

ْ
َو اْجَعْل ِفیَما َتق

 و قرار ده در قضاو قدرت که عمر مرا طوالنی و رزقم را وسیع

َماَنِتی َو َدْیِنی آِمیَن َرّبَ اْلَعاَلِمیَن 
َ
ی أ َی َعّنِ َو ُتَؤّدِ
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 و امانات و قرضم را ادا فرمایی این دعا را اجابت فرما اى پروردگار عالم.

و همچنین بعد از هر فریضه این دعا را بخوان:

ّبُ اْلَعِظیُم  ْنَت الّرَ
َ
وُر َیا َرِحیُم أ

ُ
ف

َ
َیا َعِلّیُ َیا َعِظیُم َیا غ

 اى خداى بلند مقام اى بزرگوار اى آمرزنده اى مهربان تویی خداى بزرگ

ِمیُع اْلَبِصیُر ْی ٌء َو ُهَو الّسَ
َ

ِلِه ش
ْ
ِذی َلْیَس َکِمث

َ
اّل

 که هیچ مثل و مانندى ندارد و به گفتار و کردار خلق شنوا و بیناست

ُهوِر
ُّ

ْلَتُه َعَلی الش
َ

ّض
َ

َتُه َو ف
ْ

ف ّرَ
َ

ْمَتُه َو ش ْمَتُه َو َکّرَ
َ

ْهٌر َعّظ
َ

ا ش
َ

َو َهذ

 و این ماه است که مقامش را عظیم کردى و کرامت و شرافت و فضیلتش بر 
سایر ماه ها دادى

ْهُر َرَمَضاَن 
َ

َرْضَت ِصَیاَمُه َعَلّیَ َو ُهَو ش
َ

ِذی ف
َ
ْهُر اّل

َّ
َو ُهَو الش

 و این ماه است که روزه  اش بر من واجب گردانیدى و این ماه رمضان است
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اِن 
َ

ْرق
ُ

َناٍت ِمَن اْلُهَدى َو اْلف اِس َو َبّیِ
َ
ْرآَن ُهًدى ِللّن

ُ
ْنَزْلَت ِفیِه اْلق

َ
ِذی أ

َ
اّل

کــردن راه  کــه در آن قــرآن را نــازل فرمــودى بــراى راهنمایی مردم و روشــن   
هدایت و جدا نمودن حق از باطل

ْهٍر
َ

ْلِف ش
َ
ْدِر َو َجَعْلَتَها َخْیرًا ِمْن أ

َ
 اْلق

َ
َو َجَعْلَت ِفیِه َلْیَلة

 و شب قدر را در این ماه مقرر داشتی که آن شب بر هزار ماه برترى دادى

اِر
َ
َبِتی ِمَن الّن

َ
َکاِك َرق

َ
 َعَلّیَ ِبف

َ
 َعَلْیَك ُمّن

ُ
ا اْلَمّنِ َو اَل ُیَمّن

َ
َیا ذ

َ
ف

کس بر تو منت ندارد بر من  که بر همه منت دارى و هیچ   پس اى خدایی 
منت گزار در میان آن همه بندگانت که منت گزارده  اى و از آتش دوزخ نجات 

بخش

اِحِمیَن  ْرَحَم الّرَ
َ
 ِبَرْحَمِتَك َیا أ

َ
ة

َ
ْدِخْلِنی اْلَجّن

َ
 َعَلْیِه َو أ

ُ
ِفیَمْن َتُمّن

 و به بهشت ابدت داخل گردان به حق رحمت بی پایانت اى مهربان ترین 
مهربانان عالم.
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•  شیخ کفعمی در مصباح و بلد االمین از حضرت رسول؟ص؟ نقل کرده اند 
که آن حضرت فرمود: »هر کس این دعا را در ماه رمضان بعد از هر نماز واجب 

بخواند، خداوند متعال گناهان او را می آمرزد:

ُروَر ُبوِر الّسُ
ُ

َالّلُهّمَ َاْدِخْل َعلی َاْهِل اْلق

خدایا بفرست بر خفتگان در گور نشاط و سرور

 ُعْریاٍن
َ

 جاِیٍع َالّلُهّمَ اْکُس ُکّل
َ

ِبْع ُکّل
ْ

قیٍر َالّلُهّمَ َاش
َ

 ف
َ

ِن ُکّل
ْ

َالّلُهّمَ َاغ

گرسنه ای را خدایا بپوشان هر  خدایا دارا کن هر نداری را خدایا سیر کن هر 
برهنه را

َ
ْج َعْن ُکّلِ َمْکُروٍب َالّلُهّمَ ُرّد ّرِ

َ
ِض َدْیَن ُکّلِ َمدیٍن َالّلُهّمَ ف

ْ
َالّلُهّمَ اق

خدایا ادا کن قرض هر قرضداری را خدایا بگشــا اندوه هر غمزده را خدایا به 
وطن بازگردان هر
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 فاِسٍد ِمْن ُاُموِر
َ

 َاسیٍر َالّلُهّمَ َاْصِلْح ُکّل
َ

ّکَ ُکّل
ُ

ریٍب َالّلُهّمَ ف
َ

 غ
َ

ُکّل

دور از وطنی را خدایا آزاد کن هر اسیری را خدایا اصالح کن هر فسادی را از کار
َرنا ِبِغناَک َالّلُهّمَ

ْ
ق

َ
 ف

َ
 َمریٍض َالّلُهّمَ ُسّد

َ
ِف ُکّل

ْ
اْلُمْسِلمیَن َالّلُهّمَ اش

مسلمین خدایا درمان کن هر بیماری را خدایا ببند رخنه فقر ما را به وسیله 
دارائی خود خدایا

ِننا ِمَن
ْ

ْیَن َوَاغ
َ

ا الّد
َ
ِض َعّن

ْ
ْر ُسوَء حاِلنا ِبُحْسِن حاِلَک َالّلُهّمَ اق ّیِ

َ
غ

کــن از ما قرض و  بــدی حــال ما را بخوبی حال خــودت مبدل کن خدایا ادا 
بدهی مان را و بی نیازمان کن از

دیٌر
َ

یٍء ق
َ

ش َک َعلی ُکّلِ
َ
ِر ِاّن

ْ
ق

َ
اْلف

نداری که راستی تو بر هر چیز توانائی.

کافــی از ابوبصیر روایــت کرده که  کلینــی در کتاب  همچنیــن مرحوم شــیخ 
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ُروَر( را  ُبوِر الّسُ
ُ

امام صادق؟ع؟  در ماه رمضان این دعا)َالّلُهّمَ َاْدِخْل َعلی َاْهِل اْلق
می خواندند.

• تالوت قرآن کریم
بهترین اعمال در شب ها و روزهاى ماه مبارک رمضان تالوت قرآن است زیرا 
قــرآن در ماه مبارک رمضان نازل شــده اســت، در حدیث آمــده هر چیزى را 
بهارى است و بهار قرآن ماه رمضان است و در ماه هاى دیگر هر ماهی یک 
بار ختم قرآن سنت است و اقل آن هر شش روز است ولی در رمضان، هر سه 
گر بتواند روزى یک قرآن ختم کند، خوب  روز یک ختم قرآن سنت است و ا

است.

•  ذکر و استغفار
کید شده. و نیز  گناهان، در این ماه بسیار تأ دعا و ذکر صلوات و استغفار از 

گفتن کلمه» ال ِالَه ِإاّل اهلل«.
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در روایتــی مــی خوانیم: وقتی ماه مبــارک رمضان داخل می شــد امام زین 
العابدین علیه الســالم جز به دعا و تســبیح و اســتغفار و تکبیر، سخن نمی 

گفت.

• نماز
• مســتحب اســت در هر شــب از ماه رمضان دو رکعت نماز خوانده شود به 
این نحو که در هر رکعت بعد از حمد سوره توحید را سه مرتبه بخواند و پس 

از سالم نماز بگوید:

ُل، ُسْبحاَن َمْن ُهَو َرحیٌم ال َیْعَجُل، ُسْبحاَن َمْن ُهَو 
ُ

»ُسْبحاَن َمْن ُهَو َحفیٌظ ال َیْغف
قاِئٌم ال َیْسُهو، ُسْبحاَن َمْن ُهَو داِئٌم ال َیْلُهو«. سپس هفت مرتبه تسبیحات اربعه 
ْنَب اْلَعظیَم«. در 

َّ
ِفْر ِلَی الذ

ْ
و بعد بگوید: »ُسْبحاَنَک ُسْبحاَنَک ُسْبحاَنَک، یا َعظیُم ِاغ
پایان نیز ده مرتبه صلوات بفرستد بر پیغمبر و آل او.
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گناهان  که این دو رکعت نماز را بجا آورد خداوند متعال  کسی  روایت شده 
زیادى را از او بیامرزد.

•  در روایتــی از امــام صــادق؟ع؟ آمــده اســت که هــر کس در هر شــب از ماه 
رمضان، سوره فتح را در نماز مستحب بخواند، در آن سال از بالها محفوظ 

می ماند.

•  بجا آوردن هزار رکعت نماز در طول شب هاى ماه رمضان.

درباره کیفیت بجا آوردن آن روایات مختلف است ولی آنچه در روایت »علی 
بن مهران« از امام جواد؟ع؟  نقل شده و گروه کثیرى از بزرگان آن را پذیرفته 

اند چنین است:

در دهه اول و دوم ماه مبارک رمضان، در هر شبی بیست رکعت نماز خوانده 
شود )هر دو رکعت به یک سالم( به این نحو که هر شب، هشت رکعِت آن بعد 
از نماز مغرب و دوازده رکعت آن، بعد از نماز عشا و در دهه آخر، در هر شبی 
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ســی رکعت خوانده شــود، هشت رکعت بعد از مغرب و بیســت و دو رکعت، 
که  که در مجموع هفتصد رکعت می شود و باقیمانده آن  بعد از نماز عشا، 
ســیصد رکعت است در شب هاى قدر خوانده شود، یعنی در شب نوزدهم 
که قباًل می خواند( و در شــب بیست و  صد رکعت )به اضافه بیســت رکعتی 
یکم صد رکعت )به اضافه سی رکعت( و در شب بیست و دوم نیز صد رکعت 

)به عالوه سی رکعت( که مجموعًا هزار رکعت می شود.

گرامی اسالم؟ص؟  می فرمود: »براى روزه دار به هنگام افطارش، یک  پیامبر 
دعاى اجابت شده می باشد«.

• به هنگام افطار، صدقه دهد و روزه داران را افطار دهد هر چند در صورت 
عــدم توانایــی، بــه تعــدادى خرمــا یــا جرعــه اى آب باشــد، افطــار دادن از 
مستحبات بسیار مۆکد است که سزاوار است مۆمنان آن را فراموش نکنند.

که هر کس در ماه رمضان، مۆمن روزه  از رســول خدا؟ص؟  نقل شــده اســت 
دارى را افطــار دهــد، پــاداش آزاد کردن بنده مۆمنی را دارد و ســبب آمرزش 
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گناهان او می شود.

وقتی که اصحاب پرسیدند، تواِن چنین کارى نداریم، فرمود: »آن کس که 
توان ندارد، مقدارى شیر یا قدرى آب و یا تعدادى خرما هم بدهد، خداوند 

به او چنین پاداشی را عطا می کند«.
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تقویم   رمضان
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• اعمال عمومی ماه رمضان
• روزه داشتن: چنانچه افراد مکّلف عذر شرعی نداشته باشند، روزه  هاى 

این ماه بر آنان واجب است.

• صدقه دادن

• ترك گناه: از بهترین کارهاى این ماه ترك گناه است.

• تالوت قرآن: بهار قرآن، ماه رمضان است، از امام صادق ؟ع؟ نقل شده 
است: »با قرائت قرآن به استقبال این ماه بروید.«

•  تعقیبات مخصوص: پس از نماز این تعقیبات خوانده شود.

»الّلهم ارزقنی حج بیتك الحرام فی عامی هذا و فی كّل عام... یاعلّیُ یاعظیم، 
یاغفور یارحیم، انت الّرب العظیم... الّلهم ادخل علی اهل القبور الّسرور، 

الّلهم اغن كّل فقیر...«صورت کامل آن ها در مفاتیح الجنان، آمده است.
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که در این ماه از روزه داشــتن مثل مســافران  کســانی  • پرهیز از پرخورى: 
معافند، مکروه است که پرخورى کنند.

• خواندن دعاى مخصوص هر روز ماه مبارك رمضان: که در ضمن اعمال 
روزهاى این ماه در مفاتیح ذکر شده است.

•  قبــل از این کــه ۲3 روز از مــاه رمضــان  بگذرد، مســافرت هاى غیر ضرورى 
کراهت دارد.

• احترام به کوچك و بزرگ:

حضرت محمد مصطفی؟ص؟ هنگام ورود این ماه در فرازى از مواعظ خود 
فرموده است: »به بزرگان احترام گذارید و کودکان را مورد مهربانی و عطوفت 
کــه در این ماه  قــرار دهیــد، بــا نزدیکان خود رفت و آمد داشــته باشــید. آن 

اخالقش را نیکو نماید، جواز عبور از صراط را به دست آورده است.«

• اطعام روزه داران
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• خواندن دعاى افتتاح در هر شب

• خواندن نافله هر شب

• غســل: در شــب هاى فرد و تمام شــب هاى دهه آخر ماه مبارك رمضان، 
غسل مستحب است.

• رعایت آداب افطار:

• هنگام افطار، پس از تالوت سوره قدر، دعاى زیر خوانده شود.

»اللهم َلَك ُصمُت َو َعلی رزِقَك افطْرُت َو َعَلیَك َتوكلُت؛ 

پروردگارا براى تو روزه گرفتم و با رزِق تو افطار کردم و بر تو توکل کردم.«

• با غذاى حالل، روزه خود را باز نماید و بهتر است با خرما باشد.

• بهتر است افطار بعد از نماز مغرب و عشا باشد، مگر آن که ضعف بر او غلبه 
کرده باشد، یا گروهی منتظر او باشند.
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• دعاى افتتاح در هر شب ماه مبارك رمضان خوانده شود.

• نافله مخصوص هر شب ماه مبارك رمضان.

• شب اول: چهار رکعت در هر رکعت بعد از حمد پانزده مرتبه سوره قل هو 
اهلل احد... 

• شب دوم : چهار رکعت، در هر رکعت بعد از حمد بیست مرتبه سوره 
اناانزلناه فی لیلة القدر...

• شب سوم: ده رکعت در هر رکعت بعد از حمد پنجاه مرتبه سوره قل هو 
اهلل احد....

• شب چهارم: هشت رکعت در هر رکعت بعد از حمد بیست مرتبه سوره 
انا انزلناه فی لیلة القدر...
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•شب پنجم: دو رکعت در هر رکعت بعد از حمد پنجاه مرتبه سوره قل هو 
اهلل احد....« و بعد از سالم صد مرتبه صلوات.

•شب ششم: چهار رکعت در هر رکعت بعد از حمد یك مرتبه سوره تبارك 
الذى بیده الملك 

•شب هفتم:چهار رکعت در هر رکعت بعد از حمد سیزده مرتبه سوره انا 
انزلناه فی لیلة القدر...

• شب هشتم: دو رکعت در هر رکعت بعد از حمد ده مرتبه سوره قل هو اهلل 
احد.... و بعد از سالم هزار مرتبه سبحان اهلل 

که در  • شب نهم: شش رکعت در بین نماز مغرب و عشا خوانده شود 
هر رکعت بعد از حمد هفت مرتبه آیة الکرسی و بعد از اتمام، پنجاه مرتبه 

اللهم صل علی محمد و آل محمد.
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• شب دهم: بیست رکعت در هر رکعت بعد از حمد سی مرتبه سوره قل هو 
اهلل احد...

• شب یازدهم: دو رکعت در هر رکعت بعد از حمد، بیست مرتبه سوره انا 
اعطیناك الکوثر

• شب دوازدهم: هشت رکعت در هر رکعت بعد از حمد سی مرتبه انا انزلناه 
فی لیلة القدر

• شب سیزدهم: چهار رکعت در هر رکعت بعد از حمد بیست و پنج مرتبه 
سوره قل هو اهلل احد

• شب چهاردهم: شش رکعت در هر رکعت بعد از حمد سی مرتبه سوره 
اذا زلزلت االرض زلزالها...
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• شب پانزدهم: چهار رکعت در دو رکعت اول بعد از حمد صد مرتبه سوره 
قل هو اهلل احد و در دو رکعت دیگر پنجاه مرتبه سوره قل هو اهلل احد

• شب شانزدهم: دوازده رکعت در هر رکعت بعد از حمد دوازده مرتبه سوره 
الهیکم التکاثر

• شب هفدهم:  دو رکعت در رکعت اول بعد از حمد هر سوره که بخواهد، 
بخواند و در رکعت دوم بعد از حمد صد مرتبه قل هو اهلل احد و بعد از سالم 

صد مرتبه ال اله اال اهلل

• شب هیجدهم: چهار رکعت در هر رکعت بعد از حمد بیست و پنج مرتبه 
انا اعطیناك الکوثر

• شب نوزدهم: پنجاه رکعت در هر رکعت بعد از حمد سوره»اذا زلزلت 
االرض زلزالها...«
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• شب بیستم تا شب بیست و چهارم: در هر یك هشت رکعت به هر 
سوره اى که بخواهد بخواند. 

• شب بیست و پنجم: هشت رکعت در هر رکعت بعد از حمد ده مرتبه 
سوره قل هو اهلل احد

• شب بیست و ششم: هشت رکعت در هر رکعت بعد از حمد صد مرتبه 
سوره قل هو اهلل احد

• شب بیست و هفتم: چهار رکعت در هر رکعت بعد از حمد بیست و پنج 
مرتبه سوره قل هو اهلل احد

• شب بیست و هشتم: شش رکعت در هر رکعت بعد از حمد صد مرتبه 
آیة الکرسی و صد مرتبه »قل هو اهلل احد« و صد مرتبه سوره کوثر و بعد از نماز 

صد مرتبه صلوات 
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• شب بیست و نهم:  دو رکعت در هر رکعت بعد از حمد بیست مرتبه سوره 
قل هو اهلل احد

• شب سی ام: دوازده رکعت در هر رکعت بعد از حمد بیست مرتبه قل هو 
اهلل احد و بعد از نماز صد مرتبه صلوات بر محمد و آل محمد بفرستد. 

قابل توجه اینکه، در تمام نمازهاى ذکر شده هر دو رکعت، با یك سالم است.

• اعمال مخصوص شب ها و روزهاى ماه مبارك رمضان:

• شب اول:
1 ـ زیارت حضرت ابا عبد اهلل الحسین ؟ع؟

۲ ـ خواندن دعاى مخصوص شب اول ماه رمضان. این دعا در مفاتیح الجنان 
در ضمن اعمال شب اول آمده است.
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روز اول:
1 ـ غسل

۲ ـ نماز؛ این نماز دو رکعت است که در رکعت اول بعد از حمد سوره فتح و در 
رکعت دوم بعد از حمد هر سوره اى که خواست بخواند.

3 ـ معطر کردن 

۴ ـ دعاى روز اول ماه رمضان خوانده شود.

•مناسبت هاى روز سوم:

1 ـ نزول انجیل بر حضرت عیسی؟ع؟

۲ ـ وفات شیخ مفید در سال ۴13 ه . ق 3 ـ جنگ تبوك در سال 9 ه . ق.
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• روز ششم:

مناسبت هاى این روز عبارتند از: 

1 ـ نزول تورات بر حضرت موسی؟ع؟ 

۲ ـ والیتعهدى امام رضا؟ع؟ در سال ۲01 ه . ق.

• اعمال:

1 ـ نماز؛ این نماز دو رکعت است که در هر رکعت بعد از سوره حمد ۲5 مرتبه 
قل هو اهلل احد... خوانده شود.

۲ ـ دعاى روز ششم.

• شب سیزدهم:
اعمال شب سیزدهم ماه مبارك رمضان: 
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1 ـ نماز: دو رکعت اســت که مطابق نماز ســیزده رجب اســت که در هر رکعت 
بعد از حمد سوره یس، ملك و اخالق خوانده شود.

۲ ـ خواندن دعاى مجیر

• شب چهاردهم:
1 ـ چهار رکعت نماز مطابق دســتور شــب سیزدهم رجب که در دستور شب 

سیزدهم ماه رمضان ذکر شد.

۲ ـ قرائت دعاى مجیر

• اعمال شب پانزدهم: 
که در شب سیزدهم و چهاردهم  1 ـ شش رکعت نماز؛ مطابق نمازى است 

ذکر شد. 

۲ ـ دعاى مجیر
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3 ـ زیارت امام حسین؟ع؟

• روز پانزدهم: 
والدت با سعادت امام حسن مجتبی؟ع؟ در سال سوم هجرى قمرى.

• روز هفدهم:
جنگ بدر در سال دوم هجرت در این روز اتفاق افتاد

•روز نوزدهم:
ضربت خوردن حضرت علی؟ع؟ در سال ۴0 ه . ق

شب نوزدهم ماه مبارك رمضان با شب هاى بیست و یکم و بیست و سوم_
که به عنوان شــب قدر در روایات از آن یاد شــده اســت_ از فضایل بســیارى 
برخوردار بوده و داراى اعمال مشترك و اعمال مخصوص هستند که در ذیل 



61

توضیح داده می  شود:

الف _  اعمال مشترك:

1 ـ غسل ؛ باید مقارن غروب آفتاب انجام شود، بهتر است که نماز شام با این 
غسل خوانده شود.

۲ ـ نماز؛ این نماز دو رکعت است که در هر رکعت بعد از حمد، هفت بار سوره 
توحید و پس از نماز هفتاد مرتبه »استغفر اهلل و اتوب الیه« خوانده شود. 

3 ـ  احیاء 

۴ ـ قرآن بر سر گرفتن 

5 ـ خواندن صد رکعت نماز

6 ـ خواندن دعاى مخصوص »اللهم انی َامَسیُت َلَك عبدا داخرا...«
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7 ـ صدقه 

8 ـ خواندن دعاى جوشن کبیر

ب ـ  اعمال مخصوص شب نوزدهم:

1 ـ خواندن صد مرتبه »استغفر اهلل ربى و اتوب الیه« 

۲ ـ خواند صد مرتبه »اللهم العن قتلة امیر المؤمنین« 

• روز بیستم:
مناسبت: فتح مکه در سال هشتم ه . ق 

• روز بیست و یکم:
شهادت حضرت علی؟ع؟ در سال ۴0 ه . ق 

• شب؛ اعمال مشترك آن در شب نوزدهم توضیح داده شد. 
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• روز؛ اعتکاف )یك عمل مستحبی است که حداقل مدت سه روز یا بیشتر 
جهت عبادت در مسجد می  مانند(در دهه آخر ماه مبارك رمضان فضیلت 

بسیار دارد.

• شب بیست و سوم
1 ـ اعمال مشترك که در اعمال شب نوزدهم ذکر شد.

۲ ـ خواندن دعاى »اللهم كن لولیك الحجة ابن الحسن... «

3 ـ خواندن سوره  هاى عنکبوت، روم و دخان.

۴ ـ خواندن هزار بار سوره قدر 

5 ـ خوانــدن دعــاى مخصــوص »اللهــم امــدد لی فی عمرى و اوســع لی فی 
رزقی...«
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•شب بیست و هفتم 
• اعمال مخصوص این شب عبارتند از: 

1- غسل 

۲- از امام زین العابدین؟ع؟ نقل شده است که این دعا را در این شب مکرر 
می  خواند:

 »اللهم ارزقنی التجافی عن دار الغرور و ااِلنابة الی دار الخلود و االستعداد 
للموت قبل ُحلوِل الفوِت

خدایــا! جــدا شــدن از این دنیا را روزیم کن و رســیدن به مــکان جاودانی را 
نصیبم فرما و آمادگی براى موت را قبل از رسیدن فوت برایم فراهم کن.«

• روز بیست و نهم ماه 
جنگ حنین در سال هشتم ه . ق
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•شب سی ام
• دستورات ویژه شب سی ام: 

1 ـ خواندن دعاى وداع با ماه رمضان )دعاى ۴5 صحیفه سجادیه(

۲ ـ زیارت امام حسین ؟ع؟

3 ـ محاسبه اعمال یك ماه

۴ ـ خواندن سوره  هاى: کهف، انعام و یس

5 ـ غسل

6 ـ یك صد مرتبه »استغفراهلل و اتوب الیه«

7 ـ خواندن دعاى زیر: 

ْجُر 
َ

»اللهم التجعله آخرالعهد من صیامی لشهر رمضان و اعوذ بك َان َیْطُلَع ف
هذه اللیَلِة ااّل فقد غفرَت لی؛ خدایا این ماه رمضان را آخرین ماه رمضان عمر 
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که این شــب پایان یابد و طلوع فجر  من قرار مده و پناه می برم به تو از این 
دمیده باشد، اال این که مرا مورد غفران و آمرزش خود قرار دهی.«

 • روز سی  ام 
• دستورات ویژه روز سی  ام: 

1 ـ خواندن این دعا را که از امیر المؤمنین؟ع؟ نقل شــده اســت: »اللهم انی 
اســئلك اخبات المخبتین و اخالص الموقنین و موافقة االبرار و اســتحقاق 
حقایق االیمان و الغنیمة من كل ِبر و السالمة ِمن كل اثم و ُوجوَب َرحَمِتَك و 
کسارى  عزائم مغفَرِتَك و الفوَز بالجَنة و النجاة من النار؛خدایا از تو فروتنی و خا
در خواست می  کنم و همچنین اخالص موقنین و همنشینی با نیکان را و 
رسیدن به حقایق ایمان و بهره مندى از هر نیکی را و سالمت ماندن از هر 
گناهی را و وصول به رحمت تو را و بخشش گناهانم را و رسیدن به بهشت و 

نجات از آتش را« 
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۲ ـ توسل به ائمه اطهار ؟مهع؟ 

کتــاب »المراقبات« آورده  مرحــوم میرزا جواد ملکی تبریزى در این مورد در 
است: »چون این روز )سی  ام ماه مبارك رمضان( روز تقدیم اعمال است، در 
کارهاى  ع و تواضع از آنان طلب اصالح  آخر آن به ائمه توجه نموده و با تضر

خویش را بنماید«
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احکام کاربردی روزه
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• معنای روزه
که انسان در تمام روز )از طلوع فجر  ع مقدس اسالم آن است  »روزه« در شر
تــا غــروب آفتاب( با قصد اطاعــت از فرمان خداوند از خوردن و آشــامیدن و 

چیزهای دیگری که به تفصیل گفته خواهد شد خودداری کند.

• توجه:

معیار شرعی در مورد وقت روزه، فجر صادق است نه کاذب، و احراز آن موکول 
به تشخیص مکلف است.

گرفتن( فرقی بین شب های  ک برای روزه  در طلوع فجر )وقت وجوب امسا
مهتابی و غیر مهتابی نیست.

َدُهُم اهلُل َتَعالی« جهت رعایت احتیاط  مقتضی است که مؤمنین محترم »َاّیَ
ک  ک روزه، همزمان با شروع اذان صبح از رسانه ها برای روزه امسا در امسا
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نمایند.

هــرگاه بــرای روزه دار اطمینان حاصل شــود که اذان از هنگام داخل شــدن 
وقت شروع شده جایز است به صرف شروع اذان، افطار نماید و صبر کردن 

تا پایان اذان الزم نیست.

•  انواع روزه
روزه از یک نظر بر چهار نوع است:

•روزه ی واجب، مثل روز ه ی ماه مبارک رمضان.

•روزه ی مستحب، مثل روزه ی ماه رجب و شعبان.

•روز ه ی مکروه، مثل روزه ی روز عاشورا.

• روز ه ی حــرام مثــل روزه ی عیــد فطــر)اول مــاه شــوال( و قربان)دهــم مــاه 
ذی الحجه(.
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• توجه:

کسی که می داند روزه برای او ضرر دارد یا خوف ضرر داشته باشد باید روزه را 
گر روزه بگیرد صحیح نیست بلکه حرام است، خواه این یقین و  ترک کند و ا
خوف از تجربه ی شخصی حاصل شده باشد یا از گفته ی پزشک امین یا از 

منشأ عقالیی دیگر.

گرفتن،  ک تأثیر روزه در ایجاد بیماری یا تشدید آن و عدم قدرت بر روزه  مال
گر پزشک بگوید  تشخیص خود روزه دار نسبت به خودش است، بنابراین ا
روزه ضــرر دارد، اما او با تجربه دریافته اســت که ضــرر ندارد باید روزه بگیرد، 
گر پزشک بگوید روزه ضرر ندارد ولی او بداند روزه برایش ضرر دارد  همچنین ا

یا خوف ضرر داشته باشد نباید روزه بگیرد.

هرگاه عقیده اش این بود که روزه برای او ضرر ندارد و روزه گرفت و بعد فهمید 
روزه برای او ضرر داشته باید قضای آن را به جا آورد.
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گرفتن به دلیل ضرر داشــتن منع می کنند  کــه بیمــاران را از روزه  پزشــکانی 
که اطمینان آور باشد یا باعث خوف  گفته ی ایشان در صورتی معتبر است 

ضرر شود و در غیر این صورت اعتباری ندارد.

• روزه های واجب
•روزه ی ماه مبارک رمضان.

•روزه ی قضا.

• روزه ی کفاره.

• روزه ی قضای پدر و مادر.

•روزه ی مستحبی که به واسطه ی نذر و عهد و قسم واجب شده است.

•روزه ی روز سوم از ایام اعتکاف.

• روزه ی بدل از قربانی در حج تمتع
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•  شرایط وجوب روزه
بلوغ | عقل|  قدرت|  بی هوش نبودن| مسافر نبودن| حایض و نفسا نبودن|  

ضرری نبودن روزه|  حرجی نبودن روزه

• توجه:

که واجد شــرایط فوق باشــند، بنابراین روزه بر  روزه بر افرادی واجب اســت 
کودک نابالغ، دیوانه، بیهوش، فردی که توانایی گرفتن روزه ندارد، مسافر، 
که روزه برای او ضرر یا حرج )مشــقت زیاد( دارد  کســی  زن حایض و نفســا، 

واجب نیست.

گر به قدری ضعف پیدا  انسان نمی تواند به خاطر ضعف روزه را بخورد، ولی ا
گر  کند که تحمل آن بسیار مشکل شود می تواند روزه را بخورد، و همچنین ا
برای او ضرر یا خوف ضرر داشته باشد، بنابراین دخترانی که به سن بلوغ - 
که بنا به نظر مشهور همان تکمیل نه سال قمری است - می رسند واجب 
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است روزه بگیرند و ترک آن به صرف دشواری، ضعف جسمانی و مانند آن 
گر برای آنها ضرر داشــته و تحمل آن برای ایشان همراه  جایز نیســت. بلی ا

مشقت زیاد باشد می توانند افطار کنند.

•  شرایط صحت روزه
• اسالم •  ایمان • عقل • بی هوش نبودن • مسافر نبودن • حایض و نفسا 
نبودن • ضرری نبودن • داشتن نیت • ترک مفطرات • روزه ی قضا نداشتن 

)البته این شرط برای کسی است که می خواهد روزه ی مستحبی بگیرد.(

• توجه:

روزه از افرادی صحیح اســت که واجد شــرایط فوق باشند، بنابراین روزه ی 
کــه برای فرد ضرر  کافر، دیوانه، بی هوش، مســافر، حایض و نفســا، روزه یی 
دارد، یــا در آن نیــت روزه نکــرده یا یکی از مفطرات را عمدًا انجام داده باطل 
است، همچنین روزه ی مستحبی کسی که روزه ی قضا دارد صحیح نیست.
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•  نیت روزه
• معنی و لزوم نیت

روزه مانند همه ی عبادت های دیگر باید با نیت همراه باشد، بدین معنی 
که خودداری انســان از خوردن و آشامیدن و سایر چیزهای باطل کننده ی 
که چنین عزمی در او باشــد  روزه، به خاطر دســتور خداوند باشــد و همین 

کافی است و الزم نیست آن را بر زبان بیاورد.

•  زمان نیت

کردن به  که به اندازه ی نیت  • روزه های مســتحبی: از اول شــب تا موقعی 
مغرب وقت مانده باشد.

• روزه های واجب:

•  واجـب معین، مثل روزه ی ماه رمضان
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•  تا قبل از طلوع فجر: صحیح است.

• تا قبل از زوال:

از روی عمد: صحیح نیست.

کنــد و روزه  از روی فراموشــی یــا بــی اطالعی: بنابر احتیاط واجب نیت روزه 
بگیرد و بعدًا نیز روزه ی آن روز را قضا نماید.

•  بعد از زوال: کافی نیست.

•  واجب غیرمعین، مثل روزه ی قضای ماه رمضان

الف( تا قبل از زوال: صحیح است.

ب( بعد از زوال: صحیح نیست.

•  از آن جا که شــروع روزه از اول فجر اســت، نیت آن هم باید از آن لحظه به 
تأخیر نیفتد، و بهتر آن است پیش از فرا رسیدن فجر، نیت روزه کند.
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گر اول شب نیت کرد که فردا روز بگیرد و پس از آن به خواب رفت و تا بعد  •  ا
از اذان صبح بیدار نشد یا سرگرم کاری بود و از فرا رسیدن صبح غافل بود، و 

پس از آن توجه یافت، روزه ی او صحیح است.

که در ماه رمضان، هنگام فرا رســیدن اذان صبح، عمدًا نیت روزه  •  کســی 
گر در اثنای روز نیت روزه کند، روزه اش باطل است و در عین حال  نمی کند، ا
کند و  کننده ی روزه اجتناب  باید تا غروب آن روز از همه ی چیزهای باطل 

بعد از ماه رمضان هم قضای آن روز را به جا آورد.

•  کسی که در ماه رمضان از روی فراموشی یا بی اطالعی، نیت روزه نکرده و 
در اثنای روز ملتفت شود، در صورتی که کاری که روزه را باطل می کند انجام 
داده باشد، روزه ی آن روز باطل است ولی تا غروب از کارهای باطل کننده ی 
کاری  که ملتفت روزه می شود  کند، اما چنانچه تا هنگامی  روزه خودداری 
گر بعد ازظهر اســت روزه باطل  کــه روزه را باطــل می کند انجام نداده باشــد ا
گر پیش از ظهر است بنابر احتیاط واجب باید نیت روزه کند و روزه  است، وا
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بگیرد و بعدًا نیز روزه ی آن روز را قضا کند.

گر برای روزه ی واجب غیر ماه رمضان، مانند روزه ی کفاره یا قضا تا نزدیک  •  ا
کــه روزه را باطل می کند انجام  ظهــر نیــت نکند، چنانچه تا آن وقــت کاری 

نداده باشد، می تواند نیت کند و روزه ی او صحیح است.

که به فکر روزه بیفتد می تواند نیت  •  روزه ی مســتحبی را در هر وقت از روز 
که  کاری  که تا آن لحظه  کند و روزه ی او صحیح است، مشروط بر این  روزه 

موجب باطل شدن روزه است از او سر نزده باشد.

کــه روزه ی قضای مــاه رمضان بر او واجب اســت نمی تواند روزه ی  •  کســی 
گر زمانی که وقت نیت روزه ی واجب تمام شده است  مستحبی بگیرد حتی ا
)یعنی بعد از ظهر( هم نیت روزه ی مستحبی کند صحیح نیست، و چنانچه 
فراموش کند و روزه ی مستحبی بگیرد در صورتی که در اثنای روز )چه پیش 
از ظهر باشد یا بعد ازظهر( یادش بیاید روزه ی مستحبی او باطل می شود، 
کند و  گر پیش ازظهر باشــد می تواند نیت روزه ی قضای ماه رمضان  حال ا
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روزه اش درست است.

• توجه:

گر به نیت اســتحباب روزه  کســی که روزه ی قضای ماه رمضان بر ذمه دارد ا
بگیرد، به جای روزه ی قضایی که بر عهده اش هست محسوب نمی شود.

گر به نیت آنچه که شرعًا  کسی که نمی داند روزه ی قضا بر عهده دارد یا نه، ا
مأمور به آن است اعم از روزه ی قضا یا مستحبی، روزه بگیرد و در واقع روزه ی 

قضا بر عهده اش باشد به عنوان روزه ی قضا محسوب می شود.

گر مریض در اثنای روز ماه رمضان خوب شود، واجب نیست که نیت روزه  •  ا
گر پیش از ظهر باشد و کاری که روزه را باطل  کند و آن روز را روزه بگیرد، ولی ا
می کند از او ســر نزده باشــد احتیاط مستحب آن اســت که نیت روزه کند و 

روزه بگیرد و پس از ماه رمضان باید آن روز را قضا کند.
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•  نیت در یوم الشک

روزی که انســان شــک دارد که آخر شــعبان اســت یــا اول ماه رمضــان )یوم 
گر بخواهد روزه بگیرد نمی تواند نیت  الشــک( واجب نیست روزه بگیرد، و ا
روزه ی رمضــان کنــد، بلکه می تواند قصد روزه ی مســتحبی آخر شــعبان یا 
گر بعدًا معلوم شود که رمضان بوده از رمضان  روزه ی قضا و مانند آن کند و ا
که  گر در اثنای روز بفهمد  حســاب می شــود و قضای آن روز الزم نیست، و ا

ماه رمضان است باید از همان لحظه نیت روزه ی رمضان کند.

•  استمرار در نیت

1. در روزه، واجب است نیت، استمرار داشته باشد.

۲. آنچه استمرار در نیت را به هم می زند:

   الف( نیت قطع روزه )یعنی در اثنای روز از نیت روزه گرفتن برگردد به طوری 
که قصد ادامه ی روزه نداشته باشد(: روزه اش باطل می شود و قصد دوباره ی 
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که روزه را  کاری  او برای ادامه ی روزه فایده ندارد. البته تا اذان مغرب باید از 
باطل می کند، خودداری کند.

   ب( تردید در ادامه ی روزه )به این معنی که هنوز تصمیم نگرفته است روزه 
را هم باطل کند.(

که موجب باطل شــدن روزه  کاری را     ج( نیت قاطع )یعنی تصمیم بگیرد 
است صورت دهد و هنوز آن را انجام نداده است.(

در صورت )ب( و )ج(، احتیاط واجب آن است که روزه را تمام کند و بعدًا هم 
آن را قضا نماید.

• توجه:

آنچه گفتیم در ارتباط با روزه ی واجب معین از قبیل روزه ی ماه رمضان و نذر 
معین و مانند آن است، اما در روزه های مستحب و نیز روزه های واجب غیر 
گر تصمیم بر قطع روزه  معین که وجوب آن مخصوص به روز معینی نیست ا
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بگیرد ولی کاری که روزه را باطل می کند از او سر نزند و بعدًا دوباره تا پیش از 
ظهر - و در مستحب تا غروب - نیت روزه کند روزه ی او صحیح است.

• مفطرات روزه
• خوردن و آشامیدن.

•جماع )آمیزش جنسی(.

• استمنا )خود ارضایی جنسی(.

•دروغ بستن به خدا و پیامبران و معصومین؟مهع؟)بنابر احتیاط واجب(.

• رساندن غبار غلیظ به حلق )بنابر احتیاط واجب(.

•فرو بردن تمام سر در آب )بنابر احتیاط واجب(.

•باقی ماندن بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبح.

• اماله )تنقیه( کردن با مایعات.
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• قی کردن عمدی.

• توجه:

 به کارهایی که روزه را باطل می کند »مفطرات روزه« می گویند.

• خوردن و آشامیدن
گاهانــه چیــزی بخــورد یــا بیاشــامد روزه ی او باطــل  گــر روزه دار عمــدًا و آ •  ا
کیها و آشامیدنیهای معمول باشد و خواه از  می شــود، خواه آن چیز از خورا
کاغذ یا پارچه و امثال آن، و خواه زیاد باشــد یا  کی مانند  چیزهای غیر خورا

کم، مانند قطره های بسیار کوچک آب یا خرده ی کوچکی از نان.

که الی دندان مانده اســت عمدًا فرو ببرد، روزه اش  گر روزه دار چیزی را  •   ا
گر علم به وجود باقیمانده ی غذا در الی دندانها و یا علم  باطل می شود، اما ا
به رسیدن آن به حلق نداشته و یا فرو رفتن آن عمدی و با التفات نبوده روزه 
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باطل نمی شود.

•   خوردن و آشامیدن از روی سهو و فراموشی روزه را باطل نمی کند و تفاوتی 
هم بین اقسام روزه از واجب و مستحب نیست.

۴. فرو بردن آب دهان روزه را باطل نمی کند.

•   احتیاط واجب آن است که روزه دار از استعمال آمپولهای مقّوی یا مغّذی، 
کند،  که به رگ تزریق می شــود و نیز انواع ِســُرم ها خودداری  یا آمپول هایی 
ولــی تزریــق آمپــول در عضله یا برای بی حــس کردن و نیز دارو گذاشــتن در 

زخم ها و جراحت ها اشکال ندارد.

که از راه بینی یا زیر  که روزه دار از مواد مخدری  •   احتیاط واجب آن اســت 
زبان جذب می شود خودداری کند.

گر موقعی که مشغول خوردن غذا است بفهمد صبح شده، باید لقمه  را از  •   ا
 آن را فرو ببرد روزه اش باطل است. )وظیفه ی 

ً
گر عمدا دهان بیرون بیاورد، و ا
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کسی که عمدًا روزه را باطل کرده است بعدًا گفته خواهد شد(.

•   فــرو بــردن اخالط ســر و ســینه تــا به فضای دهــان نرســیده روزه را باطل 
که آن را  گر داخل فضای دهان شود احتیاط واجب آن است  نمی کند، اما ا

فرو نبرد.

•  هرگاه خوردن قرص در حال روزه برای درمان فشــار خون ضروری باشــد 
اشــکال ندارد، ولی با خوردن آن، روزه باطل می شــود. )بر استفاده از قرص 

جهت درمان، عنوان خوردن صدق می کند(.

که از لثه بیرون می آید تا آن را فرو نبرده است روزه باطل نمی شود  •   خونی 
و چنانچه در آب دهان مســتهلک شــود )و از بین برود( محکوم به طهارت 
اســت و بلعیدن آن اشــکال ندارد و مبطل روزه نخواهد بود، و همچنین در 
صورت شک در همراه بودن آب دهان با خون، فرو بردن آن اشکال ندارد و 

به صحت روزه ضرر نخواهد زد.
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• توجه:

 به صرف بیرون آمدن خون از دهان، روزه باطل نمی شود، ولی واجب است 
از رسیدن آن به حلق جلوگیری کند.

• جماع )آمیزش جنسی(
•  آمیزش جنسی روزه را باطل می کند، هر چند منی بیرون نیاید.

کنــد، روزه ی او باطل  کنــد که روزه اســت و آمیزش جنســی  گــر فرامــوش  • ا
که یادش آمد باید فورًا از حال آمیزش خارج شود  نمی شود، ولی هر لحظه 

وگرنه روزه اش باطل است.

• استمنا )خود ارضایی جنسی(
گر روزه دار عمدًا کاری کند که منی از او بیرون بیاید روزه اش باطل می شود. • ا

• محتلــم شــدن در روز )خروج منی در حــال خواب( روزه را باطل نمی کند، 



87

گر در روز بخوابد محتلم می شــود، الزم نیســت از  که ا و هرگاه روزه دار بداند 
خواب خود جلوگیری کند.

گر روزه دار در حال بیرون آمدن منی از خواب بیدار شود واجب نیست از  •  ا
آن جلوگیری کند.

• دروغ بستن به خدا و پیامبران و معصومین؟مهع؟
•  دروغ بســتن به خدا و پیامبران و معصومین؟مهع؟ بنابر احتیاط )واجب( 
که دروغ  کند و بگوید  موجب باطل شدن روزه می شود، هر چند بعدًا توبه 

بسته است.

•  نقــل روایاتــی که در کتب آمده اســت و انســان نمی داند که دروغ باشــد، 
که آنها را با نسبت به  اشــکال ندارد، هر چند احتیاط )مســتحب( آن است 
که  کتاب چنان نوشته شده است  کند )مثاًل بگوید: در فالن  کتاب نقل  آن 

پیامبر؟ص؟  فرمود…(.
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• رساندن غبار غلیظ به حلق
•  روزه دار بنابــر احتیــاط واجــب باید غبار غلیظ را، مانند غبــاری که از جارو 
کی بــر می خیزد فرو ندهد، ولی صرف داخل شــدن غبار در  کــردن زمین خا
دهان و بینی بدون این که به حلق برسد روزه را باطل نمی کند، همچنین 

دود سیگار و دیگر دخانیات بنابر احتیاط واجب روزه را باطل می کند.

• هرگاه روزه دار مبتال به تنگی نفس شدید، ماده یی را به کار ببرد که از هوای 
گاز یا پودر تشــکیل شــده و وارد  فشــرده همراه با دارویی هر چند به صورت 

حلق می شود، روزه اشکال ندارد.

• فرو بردن سر در آب
 تمام سر را در آب فرو ببرد، بنابر احتیاط واجب روزه اش 

ً
گر روزه دار عمدا •  ا

باطل است و باید روزه ی آن روز را قضا کند.
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•  در حکم مسأله ی قبل فرقی نیست میان این که در هنگام فرو بردن سر 
که بدن او در بیرون باشد و فقط سر را  در آب، بدن او نیز در آب باشد یا این 

در آب فرو ببرد.

گر نصف سر را در آب فرو ببرد و سپس بیرون بیاورد و نصف دیگر سر را در  •  ا
آب فرو کند روزه اش باطل نمی شود.

گــر تمــام ســر زیــر آب برود ولــی مقــداری از موها بیرون بمانــد روزه باطل  •  ا
می شود.

گر شک کند که تمام سر زیر آب رفته یا نه، روزه اش صحیح است. • ا

گر روزه دار بی اختیار در آب بیفتد و تمام سر او را آب بگیرد روزه اش باطل  •  ا
گر فراموش کند  نمی شود، ولی باید فورًا سر را از زیر آب خارج کند، همچنین ا
که روزه است و سر در آب فرو ببرد روزه ی او باطل نمی شود، ولی هرگاه یادش 

آمد باید فورًا سر را بیرون بیاورد.
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• کسی که با پوشیدن لباس مخصوص )مانند لباس غواصی( بدون این که 
گر لباس به سر او چسبیده باشد، صحت  بدنش خیس شود در آب فرو رود، ا

روزه اش محل اشکال است و بنابر احتیاط واجب قضا ی آن الزم است.

•  آب ریختن روی سر توسط ظرف و مانند آن به صحت روزه ضرر نمی رساند.

• باقی ماندن بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبح
• کسی که در شب ماه رمضان دچار جنابت است باید تا پیش از اذان صبح 
گر عمدًا تا آن هنگام غسل نکند روزه اش باطل است. این حکم  غسل کند و ا

در مورد روزه ی قضای ماه رمضان نیز جاری است.

• توجه:

گر در شب ماه رمضان جنب شود و بدون تعمد تا اذان صبح غسل نکند،  - ا
که در خواب جنب شود و خواب او تا بعد از اذان صبح ادامه یابد  مثل این 
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روزه اش صحیح است.

- باطل شدن روزه به خاطر بقای بر جنابت، مخصوص روزه ی ماه رمضان 
و قضای آن است و در روزه های دیگر به خصوص روزه ی مستحبی موجب 

بطالن نمی شود.

گــر جنــب در روزه ی مــاه رمضــان غســل جنابت را در شــب تا طلوع فجر  •  ا
فراموش کند و با حالت جنابت صبح نماید روزه اش باطل است و احتیاط 
)واجــب( این اســت که قضــای روزه ی مــاه رمضان هم در ایــن حکم به آن 

ملحق شود، ولی در سایر روزه ها، روزه بر اثر آن باطل نمی شود.

کــه طهارت از  گــر شــخصی در حــال جنابت چنــد روز روزه بگیرد و نداند  •  ا
جنابت شرط صحت روزه است، روزه هایی که در این چند روز گرفته باطل 

است و باید آنها را قضا نماید.

کند و بعد از چند  گر شــخصی در ماه مبارک رمضان با آب نجس غســل  •  ا
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روز متوجه شود که آن آب نجس بوده است، روزه های او محکوم به صحت 
است.

گر به دلیل تنگی  •  کســی که در شــب ماه رمضان وظیفه دارد غسل کند، ا
وقت یا مضر بودن آب و امثال آن نتواند غسل کند، باید تیمم بدل از غسل 

به جا آورد.

• توجه:

- کسی که وظیفه ی او تیمم است جایز است عمدًا خود را در شب های ماه 
مبارک رمضان جنب کند به شــرط این که بعد از جنب شــدن، وقت کافی 

برای تیمم داشته باشد.

- هرگاه کسی قبل از اذان صبح، غسل جنابت و یا تیمم بدل از آن را انجام 
دهــد روزه ی او صحیــح اســت، هر چند بعد از اذان صبح بــدون اختیار از او 

منی خارج شود.
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گر  گر در حال روزه در خواب جنب شــود روزه باطل نمی شــود، بنابراین ا • ا
قبــل از اذان صبــح یا بعد از آن بخوابد و در خواب جنب شــده و بعد از اذان 
که  بیدار شــود، جنابت به روزه ی آن روز او ضرر نمی زند. بلی واجب اســت 

برای نماز غسل کند و می تواند غسل را تا وقت نماز به تأخیر بیندازد.

• توجه:

گر روزه دار در روز ماه رمضان و سایر ایام که روزه است در حال خواب جنب  - ا
شده، پس از بیدار شدن واجب نیست فورًا غسل کند.

• کسی که در بیداری جنب شده یا پس از جنب شدن در حال خواب، بیدار 
گر به خواب رود، تا پیش از اذان صبح برای غسل بیدار  که ا شده و می داند 
گر خوابید و پیش  نخواهد شد، جایز نیست قبل از غسل کردن بخوابد، و ا
گر احتمال می دهد که پیش  از اذان، غسل نکرد روزه اش باطل است، ولی ا
از اذان صبح برای غســل بیدار خواهد شــد و تصمیم بر غسل داشته باشد 
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گر دوباره خوابید و تا صبح بیدار  ولی بیدار نشود روزه اش صحیح است، ولی ا
نشد باید قضای آن روز را به جا آورد.

• توجه:

که محتلم شــده یا نه،  کند  - هرگاه در شــب ماه رمضان قبل از فجر شــک 
ولی به شک خود اعتنا نکند و دوباره بخوابد و بعد از اذان صبح بیدار شود و 
متوجه گردد که قبل از طلوع فجر محتلم شده است، چنانچه بعد از بیداری 
اول، اثری از احتالم در خود مشاهده نکند بلکه فقط احتمال آن را بدهد و 
چیزی بر او کشــف نشــود و تا بعد از اذان بخوابد روزه اش صحیح است، هر 
که احتالم او مربوط به قبل از اذان صبح است،  چند بعد از آن معلوم شود 
گر قبل از اذان صبح متوجه احتالم خود نشود و دوباره بخوابد  همچنین ا
که قبل از اذان صبح محتلم  گردد  و بعد از اذان صبح بیدار شــود و متوجه 

شده است روزه اش صحیح است.
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ک شده و باید غسل کند، و همچنین زنی که از   • زنی که از عادت ماهانه پا
گر غسل را تا  ک شده و غسل بر او واجب است، ا نفاس )خونریزی زایمان( پا

اذان صبح روز ماه رمضان تأخیر اندازد روزه اش باطل است.

گــر در اثنــا ی روز خــون حیــض یا نفاس ببینــد روزه اش باطل  •  زن روزه دار ا
گر چه نزدیک مغرب باشد.  می شود، ا

• توجه:

گر زنی در حال روزه ی نذری معین حیض شود روزه اش باطل می شود و  - ا
قضای آن بعد از طهارت واجب است.

• اماله کردن با مایعات
گر چه از روی ناچاری و برای معالجه باشد، روزه  •  اماله کردن با چیز روان، ا

را باطل می کند.
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•  داروهــای مخصوصی برای معالجه ی بعضــی از بیماری های زنان وجود 
دارد )شــیاف های روغنی( که در داخل بدن گذاشــته می شــود، استفاده از 

این داروها به روزه ضرر نمی رساند.

• قی کردن عمدی
گر چه به واسطه ی بیماری و مانند آن ناچار  کند ا •هرگاه روزه دار عمدًا قی 
گر سهوًا یا بی اختیار قی کند  به این کار باشد، روزه اش باطل می شود، ولی ا

اشکال ندارد.

گــر در هنــگام آروغ زدن، چیزی در دهانش بیاید باید آن را بیرون بریزد و  •  ا
گر بی اختیار فرو رود روزه اش صحیح است. ا

• چند نکته در ارتباط با مفطرات روزه
کــه روزه را باطــل می کنــد انجام  کاری  هــرگاه روزه دار عمــدًا و از روی اختیــار 
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که  دهد روزه ی او باطل می شــود و چنانچه از روی عمد نباشــد، مثل این 
پایش بلغزد و در آب فرو رود، یا از روی فراموشی غذا بخورد، یا به زور چیزی 
گلوی او بریزند روزه اش، باطل نمی شود و تفاوتی هم بین اقسام روزه از  در 

واجب، مستحب، ماه رمضان و غیره نیست.

• توجه:

کراه دیگری مرتکب مفطری شود )و به عبارت  - هرگاه روزه دار خودش بر اثر ا
گر غذا نخوری  دیگر مجبورش کنند که خودش افطار کند، مثاًل به او بگویند ا
ضــرر جانــی یا مالی به تــو می زنیم و او خــودش برای جلوگیــری از ضرر، غذا 

بخورد( روزه اش باطل می شود.

 یکی از کارهایی را بکند که موجب باطل شدن روزه است 
ً
گر روزه دار سهوا - ا

ً بار دیگر یکی از آن کارها 
و سپس به خیال این که روزه اش باطل شده، عمدا

را انجام دهد، روزه ی او باطل می شود.
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- هرگاه کسی شک کند مفطری انجام داده است  یا نه، مثاًل غبار غلیظی که 
وارد دهان شده آن را فروبرده است یا نه، یا آبی که داخل دهان کرده بیرون 

ریخته یا نه، روزه اش صحیح است.

• کفاره ی افطار عمدی روزه ی ماه مبارک رمضان
•  وجوب کفاره و موارد آن

که روزه را باطل می کند را از روی  کارهایی  الف( هرگاه در ماه مبارک رمضان 
عمد و اختیار و بدون عذر شرعی انجام دهد، عالوه بر این که روزه ی او باطل 
که هنگام انجام  کفاره نیز بر او واجب اســت اعم از این  می شــود و قضا دارد 

مفطر، عالم به وجوب کفاره باشد یا نه.   

• توجه:

گر فردی به خاطر عذری احتمال دهد که روزه ی ماه مبارک رمضان بر او  - ا
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واجب نیست و به همین دلیل روزه نگیرد ولی بعدًا معلوم شود که روزه بر او 
واجب بوده، عالوه بر قضا، کفاره هم بر او واجب است. )صرف احتمال عدم 
گر افطار به  وجوب روزه ی ماه مبارک رمضان برای افطار کافی نیست(. بلی ا
کفاره ندارد،  علت ترس از ضرر باشد و ترس هم منشأ عقالیی داشته باشد 

ولی قضا بر او واجب است.

گر به سبب بی اطالعی از حکم شرعی، کاری را انجام دهد که روزه را باطل  - ا
می کند، مثل این که نمی دانست سر زیر آب کردن روزه را باطل می کند و سر 
زیر آب کرد، روزه اش باطل است و باید آن را قضا کند، ولی کفاره بر او واجب 

نیست.

گر به جهتی باطل کردن روزه برای او جایز یا واجب شود، مانند این که او  - ا
را مجبور کنند کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد، یا برای نجات جان 
کفاره بر او واجب نیســت، ولی  غریق خود را در آب بیندازد، در این صورت، 

باید قضای آن روز را به جا آورد.
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گر چیزی از اندرون روزه دار به دهان او  برگردد، نباید آن را دوباره فرو برد،  •  ا
گر عمدًا فرو ببرد قضا و کفاره بر او واجب است. و ا

گر روزه دار به گفته ی کسی که می گوید مغرب شده و اعتماد به گفته ی او  •  ا
نیست، افطار کند و سپس بفهمد که مغرب نبوده، قضا و کفاره بر او واجب 

می شود.

کند و  که روزه دار است جماع  •  هرگاه روزه دار در ماه رمضان با همسر خود 
زن نیز به آن راضی باشد بر هر یک از آنان حکم افطار عمدی جاری است و 

عالوه بر قضا، کفاره هم بر هر دو واجب است.

• مقدار کفاره و کیفیت آن
ع اسالم یکی از سه  •  کفـاره ی افطار عمـدی روزه ی ماه مبارک رمضان در شر

چیز است:

• آزاد کردن یک برده.
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• دو ماه )شصت روز( روزه گرفتن.

•  شصت فقیر را غذا دادن.

• توجه:

کرد  که بتوان آزاد  که در این دوران ظاهرًا برده یی وجود ندارد  - از آن جایی 
مکلف باید یکی از آن دو کار دیگر را انجام دهد.

در مقدار کفاره تفاوتی نیست بین آن که روزه دار، به چیز حالل روزه ی خود 
کند یا به چیز حرام، مثل زنا یا استمنا یا خوردن و آشامیدن حرام،  را باطل 
کفاره ی جمع  گر چه احتیاط مســتحب در افطار به چیز حرام آن اســت که 
بپردازد یعنی  هم یک برده آزاد کند و هم دو ماه روزه بگیرد و هم شصت فقیر 

را غذا دهد.

که قادر  کار ممکن نشود باید به هر تعداد فقیر  - هرگاه هیچ یک از این سه 
گر به  که اســتغفار نیز بکند و ا اســت غذا بدهد و احتیاط )واجب( آن اســت 
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هیچ وجه قادر به دادن غذا به فقرا نیست فقط کافی است که استغفار کند 
یعنی با دل و زبان بگوید: »َاْسَتْغِفُراهلَل« )از خداوند بخشایش می طلبم(.

کــه به خاطر عدم توانایی بــر روزه و غــذا دادن به فقیر، وظیفه اش  - کســی 
که روزه بگیرد یا به فقرا غذا دهد، الزم  کرد  گر بعدها تمکن  استغفار است، ا

نیست این کار را بکند، گر چه موافق احتیاط مستحبی است.

کفاره ی روزه ی ماه رمضان را بگیرد باید یک  که می خواهد دو ماه  کسی    •
گر بقیه ی ماه دوم  ماه تمام و حداقل یک روز از ماه دوم را پی در پی بگیرد و ا

پی در پی نباشد اشکال ندارد.

•  زنی که می خواهد شصت روز روزه ی کفاره بگیرد و در اثنای روز به روزهای 
عادت ماهانه و امثال آن برسد پس از پایان آن روزها می تواند بقیه ی روزه ها 

را بگیرد و الزم نیست آنها را از سر بگیرد.

که با  •  غذا دادن به شــصت فقیر را می توان به دو صورت انجام داد •  این 
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گرم )یک  که به هر نفر به اندازه ی 750  کند. •  این  غذای آماده آنان را سیر 
مد( گندم یا آرد یا نان یا برنج یا امثال آن بدهد.

•  کسی که برای کفاره ی روزه می خواهد به شصت فقیر غذا دهد )به شرحی 
گر به شــصت فقیر دسترســی دارد نمی تواند  گفتیم( ا که در مســأله ی قبل 
سهم دو نفر یا بیشتر را به یک نفر بدهد، بلکه الزم است به تمام شصت نفر 
به اندازه ی سهم هر یک غذا بدهد. البته می تواند به عدد افراد خانواده ی 
گذار کند و او آن را مصرف آنان نماید. شخص فقیر مقدار سهم آنان را به او وا

• توجه:

- در فقیر، تفاوتی میان بچه و بزرگ و زن و مرد نیست.

• احکام کفاره
که روزه را باطل می کند انجام  کاری  گر روزه دار در یک روز بیش از یک بار  •  ا
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گر این کار، آمیزش جنسی یا  دهد فقط یک کفاره بر او واجب می شود. بلی ا
استمنا باشد احتیاط واجب آن است که به عدد دفعات آمیزش جنسی یا 

استمنا کفاره بدهد.

گر پس از آن به سفر برود کفاره  •  کسی که عمدًا روزه ی خود را باطل کرده، ا
گر با حالت جنابت از خواب بیدار شود و علم  از او ساقط نمی شود، بنابراین ا
به جنب بودن خود داشته باشد و قبل از فجر اقدام به غسل یا تیمم نکند 
کار را  کند و این  و برای فرار از روزه تصمیم بگیرد بعد از طلوع فجر مسافرت 
نیز انجام دهد، صرف تصمیم و قصد سفر در شب و رفتن به مسافرت در روز 

برای سقوط کفاره از او کافی نیست.

•  کسی که کفاره بر او واجب شده، الزم نیست که آن را فورًا بدهد، ولی نباید 
آن را به قدری تأخیر بیندازد که کوتاهی در ادای واجب شمرده شود.

گر چند سال بگذرد و ندهد، چیزی بر آن اضافه نمی شود. •  کفاره ی واجب را ا
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•  در کفاره ی روزه، بین قضا و کفاره، ترتیب واجب نیست.

الف- کفاره ی افطار قضای ماه رمضان

کفاره و موارد آن •  وجوب 

گرفته جایز نیســت بعد از ظهر روزه را  کســی که قضای روزه ی ماه رمضان را 
گر عمدًا چنین کاری را انجام دهد باید کفاره بپردازد. باطل کند و ا

• توجه:

- کسی که روزه ی قضای ماه رمضان را به جا می آورد می تواند پیش از ظهر 
گر  روزه را افطار کند، به شرط این که وقت برای قضای روزه تنگ نباشد، اما ا
وقت، تنگ باشد مثاًل پنج روز قضا به ذمه دارد و پنج روز هم بیشتر به ماه 
رمضان باقی نمانده افطار پیش از ظهر )همچون افطار بعد از ظهر( برای او 

گر افطار کند کفاره ندارد. به احتیاط )واجب( جایز نیست، هر چند ا
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گرکســی بــرای گرفتن روزه ی قضای ماه رمضان اجیر شــود و بعــد از زوال  - ا
افطار کند کفاره بر او واجب نیست.

•  مقدار کفاره
گر  کفاره ی افطار قضای ماه رمضان عبارت اســت از غذا دادن به ده فقیر و ا

نمی تواند واجب است سه روز روزه بنابر اتیاط واجب پی در پی بگیرد.

•  کفاره ی تأخیر

کفاره و مورد آن • وجوب 

کســی که روزه ی ماه رمضان را به واســطه ی عذری نگیرد و تا رمضان آینده 
هــم به خاطر ســهل انگاری و بدون عذر قضــای آن را به جا نیاورد باید بعدًا 
گر قضای روزه ی ماه  روزه را قضا کند و برای هر روز کفاره ی تأخیر بدهد، اما ا
رمضان را به علت استمرار عذری که مانع روزه گرفتن است، مانند مسافرت 
تا ماه رمضان سال آینده به تأخیر اندازد قضای روزه هایی که از او فوت شده 
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کفاره بدهد، هر چند احتیاط )مســتحب( در  کافی اســت و واجب نیســت 
گفته نماند در خصوص بیماری، توضیحی  جمع بین قضا و کفاره است. نا

وجود دارد که خواهد آمد.

• توجه:

کفاره ی تأخیر قضای روزه تا ماه رمضان سال بعد، بر اثر جهل به وجوب   -
گر شخصی به خاطر جهل به وجوب قضای  آن ساقط نمی شود، بنابراین ا
روزه تا قبل از ماه رمضان سال آینده قضای روزه هایش را به تأخیر اندازد باید 

برای هر روز کفاره ی تأخیر بدهد.

- کفــاره ی تأخیــر قضــای روزه ی ماه رمضان- هر چند به مدت چند ســال 
هم به تأخیر افتاده باشــد- یک بار واجب اســت و با گذشــت سالها متعدد 
گر قضای روزه ی ماه رمضان را چند سال به تأخیر اندازد  نمی شود، بنابراین ا

باید قضا را به جا آورد و برای هر روز یک کفاره ی تأخیر بدهد.
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• مقدار کفاره

کفاره ی تأخیر عبارت است از یک مد طعام که بایستی به فقیر داده شود.

• توجه:

- کسی که باید برای هر روز یک مد طعام بدهد می تواند کفاره ی چند روز را 
به یک فقیر بدهد.

•  موارد فدیه

•  مرد و زن پیر که روزه گرفتن برای آنها مشقت دارد.

•  کســی که  مبتال  به  بیماری  استسقا است یعنی زیاد تشنه می شــود و روزه 
برای او مشقت دارد.

•  زن باردار که وضع حمل او نزدیک است و روزه برای حملش ضرر دارد.

• زن شــیرده که شــیر او کم اســت و روزه برای بچه یی که شیر می دهد ضرر 
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دارد.

کــه روزه بــرای او ضرر دارد و بیماری او تا ماه رمضان ســال بعد  •  فــرد بیمــار 
ادامه پیدا کند.

1. زن بارداری که خوف از ضرر روزه بر جنین خود دارد و خوف وی هم دارای 
منشاء عقالیی باشد، باید روزه اش را افطار کند و برای هر روزی فدیه بدهد 

و قضای روزه را هم بعدًا به جا آورد.

۲. زن شــیر دهی که به دلیل کم یا خشــک شدن شــیرش بر اثر روزه، خوف 
ضرر برطفل خود دارد باید روزه اش را افطار کند و برای هر روزی فدیه بدهد 

و قضای روزه را هم بعدًا به جا آورد.

3. بیماری که به واسطه ی بیماری، روزه ی ماه رمضان را نگرفته و بیماریش 
تا ماه رمضان سال بعد ادامه پیدا کرده است، قضای روزه هایی را که نگرفته 

واجب نیست، فقط باید برای هر روزی فدیه بپردازد.
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• توجه:

گرفتن معذور اســت و بــه جهت ادامه ی  کــه به علت بیماری از روزه  - زنــی 
کردن آنها تا ماه رمضان سال آینده هم نیست فدیه بر  بیماری قادر بر قضا 

خود او واجب است و چیزی بر عهده ی شوهرش نیست.

کــه در دو ســال متوالــی به دلیل عــذر شــرعی، روزه ی مــاه رمضان را  - زنــی 
گــر عذر او در خــوردن روزه، خوف از ضــرر روزه بر جنین یا کودکش  نگرفتــه، ا
بوده باید عالوه بر قضا، برای هر روزی فدیه هم بپردازد و چنانچه قضا را بعد 
از رمضان، تا ماه رمضان سال بعد بدون عذر شرعی به تأخیر انداخته عالوه 
گر روزه برای خودش  کفاره ی تأخیر هم بر او واجب است و ا بر قضا و فدیه، 
ضرر داشــته و به جهت ضرر داشــتن قادر بر قضای روزه تا ماه رمضان سال 

بعد نبوده، فقط باید برای هر روزی فدیه بپردازد.   
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• مقدار فدیه
مقدار فدیه همان مقدار کفاره ی تأخیر است یعنی یک مد طعام که بایستی 

به فقیر داده شود.

• یک نکته در ارتباط با کفاره

گر نذر کند که روز معینی را روزه بگیرد، چنانچه در آن روز عمدًا روزه نگیرد یا  ا
روزه اش را باطل کند باید کفاره بدهد.

• توجه:

- کفاره ی نذر همان کفاره ی قسم است که در جای خود گفته خواهد شد.

• جاهایی که قضا واجب است ولی کفاره واجب نیست
که در روز ماه رمضان نیت روزه نمی کند، یا از روی ریا روزه می گیرد  کســی   •
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ولی هیچیک از کارهایی را که موجب باطل شدن روزه است انجام نمی دهد 
قضای آن روز بر او واجب است،  ولی کفاره واجب نیست.

•  کســی که در ماه رمضان غســل جنابت را فراموش کرده و با حال جنابت 
یک یا چند روز، روزه بگیرد قضای آن روزها بر او واجب است.

گر در سحر ماه رمضان بدون این که تحقیق کند صبح شده یا نه، کاری  •  ا
که روزه را باطل می کند انجام دهد، سپس معلوم شود که در آن هنگام صبح 
گر تحقیق کند و بداند که  شده بوده است، باید قضای آن روز را بگیرد، ولی ا
که صبح بوده است قضای  صبح نشده و چیزی بخورد، و بعد معلوم شود 

آن روز بر او واجب نیست.

کند که مغرب شــده یا  گــر در روز مــاه رمضــان به خاطر تاریکی هوا یقین  •  ا
کند  که خبر آنها شــرعًا حجت اســت بگویند مغرب شــده، و افطار  کســانی 
سپس معلوم شود که هنوز در آن هنگام مغرب نبوده است باید قضای آن 

روز را به جا آورد.
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که  کند، بعد معلوم شــود  که مغرب شــده و افطار  کند  گمان  گر بر اثر ابر  •  ا
مغرب نبوده است، قضای آن روز بر او واجب نیست.

• در ســحر مــاه رمضــان تا وقتی یقین به طلــوع فجر نکرده اســت می تواند 
گر بعدًا معلوم  کارهایی را که موجب باطل شدن روزه است انجام دهد، ولی ا

شد که در آن هنگام صبح شده بوده است حکم آن  قبال گفته شد.

•  در روز ماه رمضان تا وقتی یقین به فرارسیدن مغرب نکرده باشد نمی تواند 
گر با یقین به مغرب افطار کرد و بعد معلوم شد که مغرب نشده  افطار کند، و ا

بوده است حکم آن در مسائل قبلی گفته شد.

گر روزه دار در هنگام وضو که مستحب است قدری آب در دهان بگرداند  • ا
و مضمضه کند، این کار را کرد و آب بی اختیار فرو داده شد روزه اش صحیح 
کار را نه برای وضو بلکه برای  گر این  اســت و قضا بر او واجب نیســت، ولی ا
خنک شدن و امثال آن انجام داد و آب بی اختیار به حلق او فرو رفت، باید 

قضای آن روز را به جا آورد.
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•  احکام قضای روزه
• کسی که یک یا چند روز بی هوش و در حال اغما بوده و روزه ی واجب از او 

فوت شده، الزم نیست قضای روزه آن روزها را به جا آورد.

که بر اثر مستی  • کسی که به خاطر مستی، روزه از او فوت شده، مانند این 
ک کرده باشد، قضای روزه یی که از  نیت روزه نکرده هر چند همه روز را امسا

او فوت شده واجب است.

•  کسی که نیت روزه کرده ولی سپس مست شده و همه یا بخشی از روز را با 
حال مستی گذرانیده بنا به احتیاط )واجب( باید روزه ی آن روز را قضا کند، 

مخصوصًا در مستی های شدید که موجب زایل شدن عقل است.

• توجه:

_  در این مســأله و مســأله ی قبل فرقی نیســت میان این که َصرف ماده ی 
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سکرآور برای او حرام باشد یا به خاطر بیماری یا بی اطالعی از موضوع، حالل 
بوده باشد.

•  زن باید ایامی را که به خاطر عادت ماهیانه و یا زایمان روزه نگرفته پس از 
ماه رمضان قضا کند.

•  کسی که چند روز از ماه رمضان را به خاطر عذری روزه نگرفته، و تعداد آن 
که آیا در روز بیست و پنجم ماه رمضان به  روزها را نمی داند، مثاًل نمی داند 
سفر رفته تا روزه هایی که از او فوت شده مثاًل شش روز باشد یا در روز بیست 
و ششم رفته که پنج روز باشد می تواند مقدار کمتر را قضا کند و اما در صورتی 
که هنگام شروع عذر )مثاًل سفر( را می داند، مثاًل می داند که در روز پنجم ماه 
به ســفر رفته ولی نمی داند که در شــب دهم برگشــته تا پنج روز فوت شــده 
باشــد یا شــب یازدهم برگشته تا شش روز فوت شده باشــد، در این صورت 

احتیاط )واجب( آن است که مقدار بیشتر را قضا کند.

که  کــدام را  گــر از چنــد ماه رمضان روزه ی قضا داشــته باشــد، قضای هر  •  ا
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گر وقت قضای آخرین ماه رمضان تنگ باشد،  اول بگیرد مانع ندارد، ولی ا
مثــاًل پنج روز از رمضان آخر قضا داشــته باشــد و پنج روز هــم به ماه رمضان 
مانده باشد، در این صورت احتیاط )واجب( آن است که قضای رمضان آخر 

را بگیرد.

کــه روزه ی قضای ماه رمضان را به جا مــی آورد می تواند به پیش از  •  کســی 
ظهر روزه را افطار کند به شرط این که وقت برای قضای روزه، تنگ نباشد، 

ولی بعد ازظهر جایز نیست. 

•  هرگاه به واسطه ی بیماری، روزه ی ماه رمضان را نگیرد و بیماری او تا ماه 
رمضان سال بعد طوالنی شود قضای روزه هایی را که نگرفته واجب نیست، 
گر به واسطه ی عذر دیگری )مثاًل به خاطر مسافرت( روزه نگرفته باشد  ولی ا
که نگرفته بعد  و عذر او تا رمضان بعد باقی بماند واجب است روزه هایی را 
گر ترک روزه به خاطر بیماری بوده، بعد  کند، همچنین ا از ماه رمضان قضا 

بیماری رفع شده و عذر دیگری مانند مسافرت پیش آمده است.
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یک نکته در ارتباط با قضای روزه

ناتوانی از گرفتن روزه و قضای آن به صرف ضعف و عدم قدرت موجب سقوط 
که به سن تکلیف رسیده، ولی به  قضای روزه نمی شــود، بنابراین دختری 
گرفتن ندارد و تا ماه رمضان آینده هم  علت ضعف جسمانی، توانایی روزه 
که از او فوت شده  نمی تواند قضای آن را به جا آورد واجب است روزه هایی 
را قضا کند، همچنین فردی که چند سال روزه نگرفته و فعاًل توبه کرده و به 
سوی خدا بازگشته و تصمیم بر جبران آنها دارد، واجب است تمام روزه های 
فوت شده را قضا کند و چنانچه نتواند، قضای روزه ها از او ساقط نمی شود 

و بر عهده اش می ماند.

•  احکام روزه ی قضای پدر و مادر
گر پدر و نیز بنا به احتیاط واجب، مادر روزه های خود را به خاطر عذری  •  ا
غیــر از ســفر بــه جا نیــاورده و با این که می توانســته آن را قضــا کند، قضا نیز 
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که پس از مرگ آنان، خودش  نکرده اســت بر پســر بزرگتر آنان واجب اســت 
یا به وســیله ی اجیر قضای آن روزه را به جا بیاورد، و اما آنچه به خاطر ســفر 
به جا نیاورده اند واجب است حتی در صورتی که فرصت و امکان قضا را هم 

نیافته اند، آن را قضا کند.

که پدر یا مادر عمدًا به جا نیاورده اند بنا بر احتیاط )واجب(  •  روزه هایی را 
باید به وسیله ی پسر بزرگتر  شخصًا یا با گرفتن اجیر  قضا شود.

•  در نماز و روزه قضای پدر و مادر، ترجیحی بین نماز و روزه نیست و هر یک 
را می توان بر دیگری مقدم داشت.

• احکام روزه ی مسافر
که نمــاز را باید  کــه در مــاه رمضــان مســافرت می کنــد در هر مــورد  •  کســی 
شکســته بخوانــد نباید روزه بگیــرد، و در هر مورد که بایــد نماز چهار رکعتی 
)تمام( بخواند، مانند مسافری که ده روز در یک محل قصد ماندن می کند 
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یا این که مسافرت شغل اوست واجب است روزه را نیز به جا بیاورد.)مگر در 
مواردی که استثنا شده است(.

• هرگاه روزه دار بعد از ظهر مسافرت نماید باید روزه ی خود را تمام کند، اما 
که به  گر پیش از ظهر مسافرت نماید روزه اش باطل است، ولی قبل از آن  ا
گر پیش از آن افطار کند بنابر  حد ترخص برسد نمی تواند روزه را افطار کند و ا
احتیاط کفاره ی )افطار عمدی روزه ی ماه رمضان( بر او واجب است. البته 

گر از حکم مسأله غافل بوده کفاره ندارد. ا

• هرگاه مسافر پیش از ظهر وارد وطن شود یا به جایی برسد که قصد ده روز 
که روزه را باطل می کند انجام نداده باشــد باید  کاری  توقف دارد، چنانچه 
گر بعد از ظهر وارد شود  گر انجام داده باید بعدًا قضا کند، ولی ا روزه بگیرد و ا

نمی تواند روزه بگیرد.

•مســافرت در ماه رمضان هر چند برای فرار از روزه باشــد جایز اســت. البته 
بهتر است به سفر نرود مگر این که سفر برای کار نیکو یا الزمی باشد.
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• یک نکته در ارتباط با روزه ی مسافر

گر قصد اقامت ده روز  مسافری که تصمیم به اعتکاف در مسجد الحرام دارد ا
در مکه ی مکرمه نماید و یا نذر کرده باشد که در سفر روزه بگیرد بر او واجب 
گرفــت، اعتکاف خود را با روزه ی روز ســوم  کــه دو روز روزه  اســت بعــد از این 
گر قصد اقامت و یا نذر روزه در سفر نکرده باشد، روزه ی او در  کامل کند، ولی ا

سفر صحیح نیست و با عدم صحِت روزه، اعتکاف هم صحیح نیست.
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توصیه های پزشکی
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• توصیه های پزشکی و بهداشتی ویژه ماه مبارك
اصل کلی برای پیروی از برنامه های غذایی صحیح، مصرف غذاهای متنوع 
است. رعایت این مسئله در طول ماه مبارك رمضان نیز بسیار حایز اهمیت 
است. مسئله قابل توجه این است که بر خالف تصور عموم، نیازی نیست 
که دراین ماه حجم زیادی از غذا را در وعده های افطار و سحر مصرف کنید.

کاهش می یابد و ساز و  در طول ماه رمضان میزان سوخت و ساز بدن شما 
کارهای تنظیم کننده شروع به فعالیت می کنند. مهم ترین ساز و کار فعال، 
سوخت چربی بدن است که می تواند میزان کلسترول خون را کنترل کند و 

به همین دلیل نیازی به مصرف غذاهای پرکالری نیست.

کنیــد که دچار کاهش یــا افزایش وزن  برنامــه غذایــی را باید طوری تنظیم 
نشــوید. البتــه باید توجه کنید برای افــرادی که اضافــه وزن دارند، این ماه 
بهترین فرصت برای پیروی از غذاهای سبك و کم کالری و در نتیجه کاهش 
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وزن است.

برنامــه غذایــی شــما در ماه مبــارك رمضان بایــد به گونه ای باشــد که تمام 
گروه های غذایی به صورت زیر مصرف شوند: 

•  نان و غالت
کارونی است که منابع خوبی از  این گروه شامل انوع نان، سیب زمینی و ما
انرژی، مواد حاوی نشاسته، پروتئین، امالح و فیبر هستند. توصیه می شود 
که منابع خوب فیبر هســتند،  کامــل مانند نان ســنگك و جو،  از نان هــای 

استفاده کنید.

• شیرو لبنیات
این گروه شــامل شــیر، ماست، پنیر، دوغ و کشك است، که منابع خوبی از 
کلسیم و پروتئین برای حفظ فعالیت طبیعی بدن هستند، ولی بهتر است 
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انواع کم چرب و کم نمك را انتخاب کنید.

• گوشت و جانشین های آن
غ و حبوبات  گــروه شــامل انــواع گوشــت های قرمز و ســفید، تخــم مــر ایــن 
هستند که منابع خوبی از پروتئین، ویتامین های گروه B و آهن می باشند. 
هنگام استفاده از گوشت قرمز، چربی های قابل رؤیت گوشت را پاك کرده و 

از حبوبات و گوشت سفید بیشتر از گوشت قرمز استفاده کنید.

• سبزی ها
از انواع ســبزی به صورت پخته یا خام در برنامه رژیم روزانه اســتفاده کنید. 

این گروه منابع خوبی از ویتامین های A,C و فیبر هستند.

•  میوه ها
کمپوت و آب  گروه شــامل انواع میوه های تازه و خشــك مانند برگه ها،  این 
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میوه ها بوده و منابع خوبی از ویتامین C و فیبر هستند. توصیه می شود از 
کنید و  که منبع خوب ویتامین C هستند، به طور روزانه استفاده  مرکبات 
در صورت تمایل از آبمیوه و کمپوت، حتمًا از نوع خانگی و با میزان قند کم، 

مصرف کنید.

•  گروه متفرقه
گــروه شــامل انواع دانه های گیاهی از قبیل پســته، بــادام و فنــدق، و انواع  ایــن 
روغن های مایع، جامد، کره،خامه، سس سفید هستند. همچنین منابع خوبی 

برای تأمین انرژی و ویتامین محلول در چربی ) A,D,E,K( به شمار می روند.

توصیه می کنیم مصرف روغن های جامد نباتی و حیوانی، کره، خامه، سس 
ســفید، انواع دســرها، شیرینی ها و شــکالت را کاهش دهید و از روغن های 
گیاهی از قبیل پسته، بادام، فندق و  گیاهی مانند زیتون و دانه های  مایع 

بادام زمینی استفاده کنید.
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• چند توصیه کلی برای روزه داری
• غذاهای پر حجم برای سحری استفاده نکنید.

• از مصرف غذاهای چرب برای سحری پرهیز کنید.

3. از مصرف چای زیاد در سحری خودداری کنید.

• از کربوهیدرات های پیچیده مانند نان، برنج، سیب زمینی در وعده سحر 
گرسنگی در طول روز  کاهش حس  کنید. مصرف این مواد باعث  استفاده 

می شود.

• با منابع قندی و انرژی مانند خرما، آب میوه، انواع شربت و شله زرد افطار 
کنید.

کنید.  گر وعده افطار و شــام جدا بودند، شــام را ســبك و کم حجم میل  •  ا
هیچ گاه چند نوع غذا را با هم مصرف نکنید.
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•  مصرف شام را با استفاده از میوه در حجم کم خاتمه دهید.

• پــس از مصرف شــام، حتمًا وعده مختصری، شــامل میوه، شــیر یــا انواع 
مغزهای گیاهی مانند پسته و بادام استفاده کنید.

•  از زمان صرف افطار تا قبل ازخواب مایعات، زیاد بنوشید.

•  از مصرف انواع دسرها و شیرینی هایی با شکر زیاد در برنامه افطار و سحر 
خودداری کنید.

• مصرف قندها و شیرینی های طبیعی مانند خرما و توت را که منابع خوبی 
از امالح، ویتامین ها و انرژی هستند را به عنوان جایگزین انواع شیرینی تهیه 

شده با شکر توصیه می کنیم.

• مصرف غذا در وعده های سحر و افطار به صورتی باشد که هیچگاه احساس 
سیری کامل نکنید.

•  با وجود اینکه روزه داری می تواند، مشکالت سالمتی مانند فشار خون باال، 
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که  گوارشی را بهبود بخشد، اما افرادی  چربی خون باال، چاقی و اختالالت 
بیماری های مزمن مانند دیابت، بیماری های قلبی و عروقی، نارسایی های 
کلیه و نوسانات فشار خون دارند، حتمًا با پزشك معالج خود مشورت کرده 

و در صورت صالحدید پزشك می توانند روزه بگیرند.
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روزه در ادیان الهی
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• ادیان الهی
خداوند در قرآن کریم می  فرماید که روزه بر امت های پیش از اسالم نیز واجب 

شده بود.

ُکْم 
َ
ْبِلُکْم َلَعّل

َ
ذیَن ِمْن ق

َ
یاُم َكما ُكِتَب َعَلی اّل ذیَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْیُکُم الّصِ

َ
َها اّل ّیُ

َ
»یا أ

وَن«.
ُ

ق
َ
َتّت

که ایمان آورده اید!بر شــما روزه نوشــته شــد، همان گونه که بر  کســانی  »اى 
امت هایی که پیش از شما بودند، نوشته شد.«

که حکم وجوب روزه، برای تمام  از تفســیر این آیه چنین به دســت می  آید 
کردند وجود داشــته  که پیش از مســلمانان زندگی می   پیــروان ادیان الهی 
که روزه آنان شبیه روزه مسلمانان  است، البته از این آیه نمی  توان دریافت 

بوده است، بلکه تنها اصل روزه و خودداری را در میان آنان ثابت می  کند.
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•  دین یهود
•  آداب روزه

روزه داشتن قوم یهود به پرهیز از غذا و آب محدود نمی  شد و با آداب ویژه 
 ای همراه بود، مانند:

1. قربانی کردن؛

۲. دعا و اعتراف به گناه و توبه؛

کستر بر سر نهادن؛ 3. پوشیدن لباس مندرس، و خاك یا خا

۴. خواندن تورات.

• روزه  های مرسوم

بر اساس یك طبقه  بندی، روزه  های مرسوم در آیین یهود را می  توان به سه 
طبقه اصلی تقسیم کرد: 
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• روزه  های حکم شده در کتاب مقدس یا روزه های واجب شده به مناسبت 
رویدادهای مطرح شده در کتاب مقدس از جمله: 

_ سال روز ویرانی بیت  المقدس؛ 

کردن دشــمنان یهود به شهر اورشلیم و فتح آن به دست  _ ســال روز رخنه 
رومی ها؛ 

_ سال روز محاصره اورشلیم به دست بخت  النصر، پادشاه بابل

• روزه  های تعیین شده از سوی عالمان یهود. 

• روزه  های شخصی که وقت مشخصی ندارد و افراد با توجه به رویدادهای 
ویژه  ای می  گیرند، ازجمله:

_ سالگرد فوت والدین یا معلم؛ 

_  روزه عروس و داماد در روز ازدواجشان تا هنگام انجام مراسم ازدواج؛ 
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_ روز صدور حکم اعدام )اعضای دادگاه روزه می  گرفتند(؛ 

گر صفحه  ای از اسفار خمسه در میان جمعی بر زمین می  افتاد، حاضران  _ ا
یك روز روزه می  گرفتند. 

• زمان روزه

کــه بــا پرهیــز کامل از غــذا و  بــر اســاس کتاب هــای عهــد قدیــم، وقــت روزه 
نوشیدنی، استحمام، ارتباط جنســی، پوشیدن کفش و استفاده از روغن 

برای مو، همراه بود، از غروب آفتاب تا شامگاه روز بعد بوده است.

که سالمتی شان در  کسانی   زنان باردار و شیرده )با رعایت شرایطی( و همه 
خطر بود، از روزه معاف می  شدند.

• دین مسیح
حضرت عیسی؟ع؟ و پیروان او نیز بر اساس آیین یهود به روزه عمل می  کردند 
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و توجه داشتند که روزه حقیقی آن است که به هیچ کار بدی دست نزنند و 
با قلبی خالص، خود را وقف خدمت به خداوند کنند. 

•  روزهای روزه

1. روزه روز جمعه پیش از عید پاك؛ 

۲. روزه چهل روز پیش از عید پاك؛ 

3. روزه چهل روز پیش از هفته مقدس؛ 

۴. روزه چهارشنبه و جمعه هر هفته؛ 

5. دیگر روزهای مقدس؛ 

•  آداب پرهیز

در آیین مسیحیت، پرهیز تمام و کمال از خوردن و آشامیدن بسیار کم دیده 
می شود و پرهیز از برخی غذاها و برخی امور مطرح است. برای مثال: 
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ـ پرهیز از گوشت و کره؛ 

غ؛  ـ پرهیز از شیر، ماهی و تخم  مر

ـ پرهیز از میوه  های آبدار، آب میوه و استحمام؛

ـ پرهیز از سرگرمی، مزاح و اسب سواری؛ 

در واقع، آنان با پرهیز از برخی خوردنی ها و امور فرح  بخش، ارتباط روحانی 
خود را با خداوند تقویت می  کردند. 

•  آیین حضرت یحیی؟ع؟
که در روزهای ویژه  ای از  »منداییان«، پیروان حضرت یحیی؟ع؟ هســتند 
کردند و به ســفارش  غ پرهیز می   گوشــت، ماهی و تخم  مر ســال از خوردن 
گوش شان را از شنیدن  علمای خود، چشمشان را از نگاه  های شیطانی و 

حرف های مردم دور نگه می  داشتند.
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•  دیگر آیین ها
_ زاهــدان پیرو آیین جین و آیین هندو، برای ایجاد آمادگی روحی در خود، 
در برخی جشن ها روزه می  گرفتند. برخی نیز بهترین مرگ را مرگ بر اثر پرهیز 

کامل از آب و غذا می  دانستند. 

_ بســیاری از راهبــان بودایــی مذهب، تنها بــه یك وعده غذا در روز بســنده 
گرفتند. مــردم عامی بودایی  کامــل می   می  کردنــد و اول و نیمــه مــاه را روزه 
مذهب نیز هر ماه چهار بار روزه می  گرفتند و به گناهان خود اقرار می کردند. 

که در  کهن، از جمله آداب دینی، پرهیز از غذاهایی بود  _ در میان چینیان 
مراسم قربانی پیش کش می  شد. همین طور پیروان کنفوسیوس، روزه داری 

را آماده  سازی خود برای بهتر به انجام رساندن عبادت می  دانستند. 

_ در مصر کهن، پس از مرگ پادشاه، رعیت های او روزه می گرفتند و از مصرف 
گوشت، نان گندم و هر تفریحی پرهیز کرده، همچنین از استحمام، مالیدن 
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روغن به موی سر و بستر نرم خودداری می کردند. 

گرفتــن در کســب هدایت و  _ قبیلــه  هــای بومی امریــکا معتقــد بودنــد روزه 
راهنمایی از روح اعظم مؤثر است و از جمله مراسم عزاداری آنان پرهیز از غذا 

بوده است. 

_ مردم کهن مکزیك، امساك از غذا را به عنوان کفاره گناهان به جا می آوردند 
و پارسایان آنها هنگام روی دادن مصیبتی همگانی، ماه ها راه امساك را در 

پیش می گرفتند. 
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روزه، فتح قله تقوا
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•اشاره
که سراسر مهر و رحمت و امید و  بار دیگر ماه مبارك رمضان فرا رسید ماهی 
نعمت است. عید اولیاى الهی و بهار قرآن، گلستان دعا و بوستان مناجات با 
معبود. ماهی که شب قدرش ظرف نزول قرآن است. شب نور و برکت، شب 
گر چنین  عفو و رحمت، شــب آزادى و حریت و شــب بیدارى و ســعادت و ا 
ماه و چنین شــبی نبود چگونه انســان غفلــت زده و آلــوده و در بند هواها و 

هوس هاى نفسانی را امید به بیدارى و بازگشت به خویش بود.

که در انتظار فرارســیدن این ماه  اند و از  عاشــقان کوى دوست ماه هاســت 
رجب به استقبالش شتافتند تا با زالل عطوفت الهی غبار از جان و زنگار از 

قلب خویش بزدایند. 

گرفتیــم تا با نــگارش ذره اى از بی کران فضیلــت و آثار و  و مــا نیــز قلم به کف 
ثمرات روزه، پندى به خویش و تذکرى به دوستان اهل معرفت دهیم.
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• فضیلت ماه مبارك رمضان  
براساس آیات و روایات، ماه مبارك رمضان ماهی است ممتاز از دیگر ماه ها 
که نه فقط در امت پیامبر بلکه در امم  و از حیث فضیلت بســیار برتر از آنها 
ســابق نیز چنین بوده اســت. قران نزول خود را در این ماه عظیم می داند: 
ْرَءاُن« براساس روایات، دیگر کتب آسمانی نیز 

ُ
نِزَل ِفیِه اْلق

ُ
ِذى أ

َ
ْهُر َرَمَضاَن اّل

َ
»ش

در ایــن ماه نازل شــده از جمله طبق روایتی از امام صــادق؟ع؟ »تورات« در 
ششم ماه مبارك رمضان، »انجیل« در دوازدهم، »زبور« در هجدهم و قرآن 

در شب قدر نازل گردیده است.

گرفته اســت. براساس این قول رمضان اسمی  ماه رمضان »شــهر اهلل« لقب 
که  از اســماء الهــی اســت و از این رو در حدیثــی از امام علی؟ع؟ آمده اســت 
فرمودند: »التقولوا رمضان و لکن قولوا شهر رمضان فانکم التدرون ما رمضان؛ 
نگوییــد رمضــان، بلکه بگویید ماه رمضان. همانا شــما نمی دانید رمضان 
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چیست؟«)۴(

درباره معناى »رمضان« عالوه بر قول نقل شــده در باال دو معناى دیگر نیز 
که نظر به ارتباط معناى لغوى با فضیلت این ماه ذکر آن  بیان شده است 
خالی از فایده نیست. و ما این دو معنی را از تفسیر لطیف کشف االسرار نقل 
که هم بشــوید  کرد بر دوســتان، ماهی  کنیم: »اینك ماه رمضان اقبال  مــی  
گرسنگی  و هم بسوزد. بشوید به آب توبه دلهاى مجرمان، بسوزد به آتش 
گر از »رمضا«  تنهاى بندگان، اشتقاق رمضان از »َرْمضا« است یا از »َرَمَض« ا
گر از »رمض« است  است آن سنگ گرم باشد که هر چه بر آن نهند بسوزد و ا

باران باشد که به هر چه رسد آن را بشوید.«

کرم؟ص؟ نیز که در آخرین جمعه ماه شعبان  در ابتداى خطبه طوالنی پیامبر ا
ایراد شده است گوشه  اى از فضیلت این ماه بیان شده و آمده است: 

کرده به ســوى شــما ماه خدا و رحمت و آمرزش  که رو  »اى مردم بدرســتی 
الهی، ماهی که نزد خدا بهترین ماه ها و روزهایش بهترین روزها و شب هایش 
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بهترین شب ها.... اى مردم! درهاى بهشت در این ماه گشوده است.... و 
درهاى آتش بسته... و شیاطین در بندند...«

ســخن در باب فضیلت این ماه بســیار اســت و مجال اندك. اما براى ورود 
به بحث حقیقت روزه و آثار و ثمرات آن الزم بود شــناختی هر چند اندك از 
فضیلت این ماه داشته باشیم چرا که درخت عمل در سرزمین معرفت می 
گر این معرفت درست باشد عمل صالح نیز درست و در غیر این صور   روید ا

ت عمل ما آفت  پذیر خواهد بود.

• حقیقت روزه 
قرآن کریم در اشاره  اى بسیار کوتاه اما پر مغز و پر معنی حقیقت روزه و هدف 

از آن را بیان فرموده است در آیه 183 سوره بقره می  خوانیم: 

ْبِلُکْم 
َ

ِذیَن ِمن ق
َ
َیاُم َكَما ُكِتَب َعَلی اّل ِذیَن َءاَمُنــوْا ُكِتَب َعَلْیُکُم الِصّ

َ
َها اّل ّیُ

َ
»یــا أ

وَن؛
ُ

ق
َ
ُکْم َتّت

َ
َلَعّل
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کــه ایمــان آورده  ایــد! روزه بر شــما واجب شــد همانگونه که بر   اى کســانی 
پیشینیان شما واجب گردید باشد که پرهیزکار شوید.«

خداونــد ایــن آیه را بــا خطاب خاص خود به دوســتانش آغاز می  کند و چه 
گوش  نوازى قبل از  که چنین نواى  خطابی برتر از خطاب معبود با انسان، 

هر چیز تمامی سختی  هاى روزه را از یاد انسان می  برد.

 امام صادق؟ع؟ درباره این خطاب الهی می  فرمایند: 

ة ما فی النداء َازال َتَع َب العبادة و العناء؛
ّ

»لذ

»لذت آنچه در این خطاب است رنج و سختی عبادت را از بین می  برد«.

مم گذشــته نیز جریان 
ُ
کــه در ا در ادامــه آیــه خداوند فلســفه تشــریع روزه را 

کند و می  فرماید: »لعّلکم تتقون« رسیدن به مرحله تقوا  داشته بیان می  
هدف روزه و حقیقت آن است. از این عبارت کوتاه می توان دنیایی از معنا را 
فهمید چرا که تقوا »خیر دنیا و آخرت«  و »سرآمد همه کارهاست« و رسیدن 
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به این مهم یعنی نهایت کمال آدمی و سعادت دنیا و آخرت.

چنانکه تقوا همه جانبه است و فقط به تقواى قلب یا عضو خاص یا حوزه 
معین اعم از فرهنگی، اخالقی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادى، محدود نمی  
گــردد. روزه نیز فقط امســاك از خوردن و  شــود و شــامل همه ایــن ابعاد می  
آشــامیدن نیســت بلکه روزه دل، روزه چشم، روزه زبان، روزه قلب را شا مل 
مــی  شــود و در یــك کالم آنکه تمامی وجود آدمی در اختیــار احکام و فرائض 

الهی باشد.

کند  و  چنین روزه  اى ســپر آدمی اســت در برابر آتش، بهشــت را واجب می  
خالــص شــدن آدمــی را به همراه مــی  آورد و به میــراث روزه که همان یقین 
که  کند. در حدیث معراج آمده اســت  به ذات اقدس الهی اســت نایل می  
پیامبــر؟ص؟ فرمود: »پروردگارا! میراث روزه چیســت؟ خداوند فــرم ود: روزه 
حکمــت بــه ارث می  نهد و حکمت معرفت و معرفت یقین می  آورد و چون 
بنده به یقین رسید دیگر  براى او اهمیتی ندارد که چگونه شب و روز خود را 
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بگذراند. به سختی یا به آسانی«.

اما روزه اى که فقط امســاك از خوردن و آشــامیدن بدون توجه به محرمات 
گرســنگی و تشــنگی و رفع  الهی و واجبات خداوندى باشــد بهره آن همان 
تکلیفی بیش نخواهد بود. چنانکه پیامبر خدا)ص( می  فرمایند: »بسا روزه  
گرسنگی و تشنگی است و بسا شب زنده  دا رى  که بهره او از روزه  اش  دارى 
که بهره او از عبادت شبانه  اش فقط بی  خوابی است.« چه خسران زده  ایم 
کنیم و دســت خالی این ماه را پشــت سر  گرســنگی را تحمل  گر تشــنگی و  ا
بگذاریم در این صورت سپر آتش را که همان اصل روزه است به همراه داریم 
اما با اعمال ناشایستمان آن سپر را پاره کرده  ایم سپرى که از ما در برابر آتش 
محافظت نمی  کند. این ســپر را چه فایده و این روزه را چه ســود که پیامبر 

عظیم؟ص؟ می  فرماید: 

ها« 
ْ

 ماَلْم َیْخرق
ٌ

ة
َ
ُوم ُجّن »الّصُ

روزه سپر است تا زمانی که )آدمی با اعمال ناشایست( آن را ندرد«
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• مراتب روزه  
چنانکه تقوا را مراتبی است و انسان ها در بهره  مندى از آن یکسان نیستند 
که ابزارى براى رســیدن به تقوا اســت درجات و مراتبی دارد. اهل  روزه هم 
معرفت در بیان درجات روزه همانند تقوا ســه مرتبه و درجه براى آن قایل 

شده  اند. 

•  روزه عوام:  که همان پرهیز از خوردن و آشــامیدن و ســایر مبطالت روزه 
است و از آدمی دفع تکلیف می  کند. 

• روزه خواص: که عالوه بر آنچه عوام از آن پرهیز می  کنند سایر اعضاى بدن 
که افطار چنین  کنند  گناهان دورى می   نظیر چشم و گوش و دهان و... از 

روزه  اى، ارتکاب گناه و انجام معصیت است. 

امام علی؟ع؟ چنین مرتبه  اى را این گونه معرفی می  فرمایند: »روزه  دارى، پرهیز 
از حرام هاست، چنانکه انسان از خوردن و آشامیدن خوددارى می کند«.
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گذشــت روزه   که عالوه بر آنچه در دو مرحله پیش  • روزه خواص خواص: 
دار، دل را از مشــغول شــدن بــه افــکار دنیــوى و اخالق رذیلــه و هر آنچه غیر 
کند و افطار این نوع از روزه به یاد غیر خدا و روز قیامت  خداست محافظت 
بودن است و حاصل این روزه روگردانیدن از غیر خداست چنانکه خداوند 

گذار«.  ْرُهْم  بگو خدا و هر چه غیر اوست وا
َ

ّمَ ذ
ُ
ِل اهلُل ث

ُ
فرمود: »ق

این مرتبه از روزه اختصاص به انبیاء و صدیقین و مقّربین دارد و ثمره این روزه 
نایل شدن به مشاهده جمال لقاى الهی است و رسیدن به چیزى که هیچ 
چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده، و به خاطر احدى خطور نکرده است.

• آثار و برکات روزه  
چنانکه گفتیم حقیقت روزه تقواى همه جانبه است و هر که به تقوا دست 
پیدا کند به ثمرات دنیوى و اخروى فراوانی که قرآن و روایات به طور گسترده 
بدان اشاره کردند دست می  یابد. اما براى آنکه از کلی گویی خارج شده و به 
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طور خاص به ثمرات تقواى ناشی از روزه نایل شو یم به بخشی از آن اشاره 
می  کنیم.

در یك تقسیم بندى کلی - هر چند بعضی عناوین قابل تداخل در یکدیگرند- 
بخشی از آثار روزه را می  توان به آثار فردى و آثار اجتماعی تقسیم کرد.

• آثار فردى  

•  تقویت مکارم اخالقی: ماه مبارك رمضان ماه ایجاد و تقویت بسیارى از 
ملکات اخالقی است که آدمی می  تواند با نهادینه کردن و درونی کردن این 
ملکات، راه خود را براى حرکت در این مسیر در ماههاى بعد فراهم سازد. 
که  تقویت اراده و رسیدن به حریت و آزادگی اولین ثمره روزه است. انسانی 
در ماههاى دیگر به محض اراده خوردن و آشامیدن و دیدن شنیدن و گفتن 
هر چیز به انجام آن قادر بود. در این ماه با سختی فراوان باید مانع این همه 
کند و اراده آدمی را تقویت  کنترلی روح را از بند شهوات آزاد می   شود. چنین 



149

می  نماید. تقویت اراده اى که می  تواند سرآغاز اراده  هاى بزرگتر و پوالدین تر گردد.

مبناى انســانیت بر تزکیه نفس و مبناى تزکیه نفس بر تقویت اراده اســت، 
روزه  دار در این ماه با تقویت اراده، قواى جسمی حیوانی را که در دیگر ماه ها 
قدرتمند شده بودند ضعیف می  کند و قواى ضعیف شده روحانی را تقویت 
می  کند بگونه  اى که برخواسته  هاى شهوانی غلبه کند و این مبدأ و مقصد 

خودسازى است.

تقویــت اراده امــکان صبــر بر نعمــت و معصیــت و مصیبت را بــه آدمی عطا 
می کنــد به گونه  اى که تمامی حاالت، روحیات، گفتارهــا و کردارهاى او در 
راستاى رضاى الهی قرار می  گیرد و به مقام صابران که در قرآن بشارت الهی 
را به همراه دارد نایل می  شــود. در روایات رســیدن به مقام صب ر از جمله 

حکمتهاى روزه معرفی شده است.

در حدیثی از پیامبر؟ص؟ نصف روزه »صبر« شمرده شده: 
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»الّصیام نصفه الصبر«

حاصــل ایــن ملــکات اخالقی رســیدن به اخالص اســت و اخــالص آدمی را 
همرنگ خداوند می  سازد و او را آینه صفات و اسماء الهی می  نماید: 

»
ً

ْحَسُن ِمَن اهلِل ِصْبَغة
َ
 اهلِل َو َمْن أ

َ
»ِصْبَغة

از حضرت فاطمه؟اهس؟ در زمینه نقش روزه در اخالص نقل شده که: »خداوند 
روزه را به خاطر تثبیت اخالص واجب فرموده است«.

• آسایش دنیوى و اخروى: روزه عالوه بر رشد فضایل اخالقی نقش بسزایی 
در آسایش دنیوى انسان چه در امور مادى و چه در امور معنوى دارد که در 

زیر به آن می  پردازیم.

• آثار مادى روزه: 

یکی از فواید بسیار مهم روزه مسأله بهداشت جسمی روزه  دار است. بدن 
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پس از یك سال سوخت و ساز و فعالیت مداوم فرصت استراحتی پیدا می 
 کند تا نیروى تازه  اى بگیرد و از سوى دیگر ذخایر چربی که زیان هاى فراوانی 
کــرم؟ص؟ با جمله  اى  بــر بدن دارد تحلیل رفته و کاســته می  شــود. پیامبر ا
کید  ساده و کوتاه که در بر دارنده تمامی منافع طّبی روزه است بر این مهم تأ
کرده می  فرماید: »صوموا تصّحوا؛ روزه بگیرید تا سالم بمانید.« نظر به آنکه 
این ُبعد از روزه در میان دانشمندان، زیاد مورد توجه بوده و درباره آن بحث 

شده به همین مقدار کفایت می  کنیم.

اثر دوم اینکه روزه، شــّدت شــهوت را فرو می  نشاند. بسیارى از لغزش هاى 
آدمی در زندگی ناشی از شهوات جنسی است بویژه این که جوانان در دوران 
تجــرد بــا این معضل روبرویند از ایــن رو در روایات به نقش روزه در مهار این 

قوه حساس اشاره شده است: 

کرم؟ص؟ آمده است که: »بر شما باد به روزه گرفتن که آن  در روایتی از پیامبر ا
رگ ها را می  ُبرد )شهوت را کم می  کند( و سرمستی را می  َبرد.«
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اثر سوم از آثار مادى روزه، نظم اقتصادى و معیشتی روزه  دار است. رعایت 
کم شــدن بخشــی از خواســته  هاى  حد اعتدال در خوردن و آشــامیدن به 
جسمی و در نهایت به بهبود وضع مادى روزه  دار و میانه  روى او در زندگی 
کمــك می  کنــد. عالوه بر آن چون اعضاى خانواده بــه مدت یك ماه در وقت 
افطار و ســحر به طور منظم بر ســر ســفره حاضر می  شــوند تداوم این عمل 

سبب تقویت نظم در خانواده می  گردد.

•  آثار معنوى: 

باالتر از آثار مادى روزه، آثار گسترده معنوى آن است،گذشته از آنچه در بحث 
از تقویت ملکات اخالقی گفته شــد روزه باعث دور شــدن شــیطان، رهایی 
گناهان،آرامش روحی، استجابت دعا، رسیدن به  از آتش جهنم،بخشش 
گردد که هر یك از  یقیــن و معرفت و پاداش فراوان اخروى بــراى روزه  دار می  

این فواید بطور گسترده، در روایات مورد توجه قرار گرفته است.
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• آثار اجتماعی روزه  
گــر بــا رعایــت آداب الزم و توجــه بــه توصیــه  هــاى ارایــه شــده توســط  روزه ا
کــه به طور  معصومیــن صــورت بگیرد فواید جمعــی فراوانی به همــراه دارد 

خالصه به بخشی از آنها اشاره می  کنیم.

گرسنگی هر چند  •  مواســات و همدردى با بینوایان: تحمل تشــنگی و 
مــدت اندکــی باشــد آدمــی را به یــاد بینوایان می  انــدازد و روحیه شــفقت و 
مهربانی و کمك به همنوع و بذل و بخشش و سخاوت و در نهایت تواضع و 
فروتنی نسبت به دیگران بویژه کسانی که از حیث معیشتی در سطح پایین  
ترى قرار دارند را در وجود انسان زنده می  کند. امام حسن عسگرى؟ع؟ در 
پاسخ به پرسش از علت واجب شدن روزه فرمودند: »تا توانگر درد گرسنگی 

را بچشد و در نتیجه به مستمندان کمك کند«.

•  ایجــاد امنیــت اجتماعــی: روزه دار بــراى هدر نرفتن نتیجه گرســنگی و 
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گناهان خود را  تشــنگی کوشــش می  کند حداقل در ماه رمضان بخشــی از 
کنــد بویژه که این گناهان می  تواند مربــوط به حوزه زندگی اجتماعی  تــرك 
باشد. آمارهایی که همواره توسط مقامات انتظامی درباره کاهش روند جرم 

و جنایت در ماه رمضان منتشر می  شود بهترین دلیل بر این مسأله است.

•  اســتحکام پیوندهاى خانوادگی: از جمله وظایف مؤمــن روزه  دار آن  
کند  کــه در ایــن مــاه در اخــالق فــردى و اجتماعی خود تجدیــد نظر  اســت 
کوچك و بزرگ، صله ارحام و افطار دادن«  »احترام به ســالمندان، ترحم بر 
که در آخرین جمعه  تنها بخشی از توصیه  هاى پیامبر در خطبه  اى است 
ماه شعبان ایراد کردند و در آن وظایف روزه  دار و فضایل روزه را بر شمردند. 
کم بر پیوندهاى اجتماعی روزه دار  با دقت در این توصیه  ها اصالح روح حا

به وضوح مشاهده می  گردد. 

با امید به آنکه بتوانیم از این ماه پر بركت كمال استفاده را نماییم.
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اشعار   رمضانی
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• با ماه رمضان
• غالمرضا سازگار

بردرت ناله و اشک و آه آوردم

در به رویم بگشا که پناه آوردم

تو گنه می بخشی من گناه آوردم

معصیت فزون و طاعتم شد قلیل

انت رب الجلیل انا عبد الذلیل

یا حی یا قیوم یا جواد یا کریم

یا عزیز یا حکیم یا سبحان یا عظیم

یا حنان یا منان یا رحمان یا رحیم

بردرت بستم از رشتة جان دخیل

انت رب الجلیل انا عبد الذلیل

سیدی سیدی آمدم آمدم

آمدم بگویم تو خوبی من بدم

بادست آلوده در زدم در زدم

هم تو نعم النصیر هم تو نعم الوکیل

انت رب الجلیل انا عبد الذلیل

ای شفای قلبم ای دوای دردم

گریه و ناله و اشک و آه آوردم

از تو غافل گشتم راه خود گم کردم

ای به هر گمشده رهنما و دلیل
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انت رب الجلیل انا عبد الذلیل

من زتو دورم و تو با من هم آغوش

در عین غفلتم نکردی فراموش

من عبد خطا کار تو رب خطا پوش

یا ستر القبیح یا اظهر الجمیل

انت رب الجلیل انا عبد الذلیل

ای خدا! ای خدا! ای خدا! ای خدا!

به رویم نیاور جرمم را ابدا

به خون گلوی سیدالشهدا

که ز تیغ جفا تشنه لب شد قتیل

انت رب الجلیل انا عبد الذلیل

این روی سیاه و این دو چشم ترم

از بار معصیت خم شده کمرم

قبرم آماده و اجل دور سرم

می دهد هر مویم ندای الرحیل

انت رب الجلیل انا عبد الذلیل

• یا علی و یا عظیم 
• مصطفی قالنی

ای که واالتر زهر واالتویی

ای که آمرزنده و موال تویی
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نیست مانند تو و مثل تو کس

جز تو نبود در دو عالم دادرس

سامع و صائع توئی و من حقیر

تو بصیر بر خالیق  من فقیر

تو مبارک داشتی این ماه را

دست ما گیر و نشان ده را

روزه را واجب نمودی بهر ما

کرده یی قرآن تو بر ما رهنما

تا که حق سازیم از باطل جدا

با خدا باشیم نی با بی خدا

می زند هر باطلی را دست رد

این چراغ روشن شام ابد

نعمت باالتری نبود به دهر

لیله القدر است و خیر الف شهر

ای که صاحب منتی منت گذار

تا که گیرد این دل زارم قرار

ده نجات از دوزخم ای کردگار

در بهشتم راه ده پروردگار

مهر تو از مهر تابان برتر است

رحم تو از هر گناه اولی تر است
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• افطاری دادن
• مصطفی قالنی

بر خالیق داده اند این خوش پیام

ایها الناس آنکه افطاری دهد

حق بر او در دو جهان یاری دهد

جمله ی افراد پرسیدند زود

قدرت افطار دادن گر نبود

چیست تکلیف ای رسول ای نور حق

چون که ما هستیم بر آن مستحق

کید فرمود آن همام باز با تا

بهر افطاری نمائید اهتمام

می کند بهر شما حق احتساب

حبه ی خرما دهید و جرعه آب

دادن افطار بر هر کس رواست

باعث آمرزش جرم و گناه است

بهر افطاری ثواب افزون تر است

از ثواب روزه داری هم سر است

در وصایایش نبی نیکنام

با علی فرمود کی فخر انام

شادمانی الزم است از بهر ناس

آنچه باشد زندگانی را اساس
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دیدن یاران و افطاری بود

در سحر طاعات و بیداری بود

• تکرار گناه
•غالمرضا سازگار

هزاران بار استغفار کردم

دوباره جرم خود تکرار کردم

تو گفتی من غفورم ، من هم اینک

به جرم خویشتن اقرار کردم

برو ای آتش دوزخ کناری

که من رو بر در غفار کردم

گر چه دوباره عفو کن یا رب ا

من از این توبه ها بسیار کردم

به ذکر خود شفایم ده که عمری

دلم را از گنه بیمار کردم

از آن گشتم دچار خواب غفلت

که دیو نفس را بیدار کردم

تو از اول عزیزم آفریدی

ولی من، حیف! خود را خوار کردم

تنم کاهیده همچون کاه بر دوش

بسی کوه گنه را بار کردم
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تو بودی یار من افسوس! افسوس!

که من رو جانب اغیار کردم

تو با »میثم« نبودت غیر خوبی

ولی من با تو بد رفتار کردم

• آب توبه
• ناشناس

سحر بخیز تجدید وضو کن

به آب توبه خود را شستشو کن

ک از پلیدی گر خواهی شوی پا ا

به درگاه خدای خویش رو کن

به شکر نعمتش تا می توانی

لبت را آشنا با ذکر او کن

در رحمت به رویت کرده حق باز

به او رو آور و دفع عدو کن

گدای درگه حق شو به عالم

گدایی گر کنی با آبرو کن

هرآنچه درد دل داری به عالم

سحر با حق تعالی گفتگو کن

گر خواهی تو فیض از محضرحق ا

از او توفیق طاعت آرزو کن
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• بنده شرمنده منم
•ناشناس

رمضان آمد و من آمده ام

باز هم قید خودم را زده ام

راه گم کرده ترین بنده منم

پیش چشمان تو شرمنده منم

میزبانی و منم مهمانت

لقمه ای اشک بده از خانت

رمضان آمده با طعم دعا

سفره انداخته اند در همه جا

سر این خوان همه نوع آدم هست

گر هست گدایی هم هست شاه ا

عمر یک سال جلوتر رفته

از خودم حوصله ام سرفته

یازده ماه گناه آلودم

من همانم که همیشه بودم

چشم، حّق بدنم را خورده

هر کسی خواست دلم را برده

خو گرفته است به بن بست خودم

طاقتم طاق شد از دست خودم

سال ها در تن خود گم شده ام
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تاجر سفره ی گندم شده ام

لحظه هایم به تجارت رفته

از کفم این همه فرصت رفته

مددی من به خودم برگردم

جان بگیرم به تنم برگردم

روسیاهم خدایا چه کنم ؟

بی پناهم خدایا چه کنم؟

من بدم شاه ولی بد نکند

پشت در آمده را رد نکند

• مناجات با خدا

•ناشناس

شر مندۀ  لطف  بی کر ا نت  هستم

شر مند ه  تر ین بندگانت  هستم

ِذ ی َاعَطیَته«
َ
»یا  ر ب َانا  َساِئل  ا ّل

عمر یست  د خیل  آستانت  هستم

از بس که  ر ئو ف و  مهر بانی یا  ر ب

تو ملجأ هر پیر و جوانی یا رب

هرگز نشنیده  ا م گنه  کاری را

از خانه ر حمتت برانی یار ب
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هستیم همیشه از حضورت غافل

اما شده الطاف تو ما را شامل

»یا غاِفر! َشّرنا ِالیَک صاِعد

یا راحم! َخیُرَک ِاَلینا ناِزل«

دنیا  و  تعلقات دنیا فانی  ست

لذات همه گذ شتنی و آنی  ست

جز لذت سجده و  سحرگاهی که

در  چشم  تر ت  هو ا ی  ا شک  ا فشانی  ست

از شوق اجابتت چنان  لبریز م

ک در گهت  می  ریز م چون اشک به  خا

َطعَت  َحبَلَک  َعن  َعبدِ ک«
َ

»ِان َانَت  ق

درگاه امید کیست د ست آویز م

لبریز معاصی ام پر ا ز آ سیبم

سرگرم گناه، غافل از تهذیبم

ای  ر حمِت  الیزا ل! ا ی  ر أفِت  محض!

یارب  به  عقوبتت مکن تأدیبم

با این دل  مر ده  و  کویر ی  چه  کنم

با  ا ین  همه  جر م  و  سر  به  زیری چه  کنم

جا ت یا  ر ب یا  ر ب«
ّ
»ِمن َایَن ِلَی  ا لَن

گر نگیر ی چه  کنم؟ تو دست مرا ا
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پیامک   رمضانی
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• امام صادق؟ع؟:خواب روزه دار عبادت،خاموشــی او تســبیح، عمل وی 
پذیرفته شده و دعای او مستجاب است.

حلول ماه مبارک رمضان، ماه رحمت و برکت و غفران مبارک باد.

• آمد گه آمرزش و شهُر اهلل عظمی| توفیق خدایا، تو ز ما سلب مفرما

شد باز در رحمت خالق به روی خلق| چون ماه مبارک ز افق گشت هویدا

• مژده که شد ماه مبارک پدید | به عاصیان وعده ی رحمت رسید 

ماهی سرشار از برکت و رحمت و عبادت های پذیرفته شده برایتان آرزومندم.

• آمد رمضان هست دعا را اثری| دارد دل من شور و نوای دگری| ما بنده 
عاصی و گنهکار توییم| ای داور بخشنده بما کن نظری

کتان. • استشمام عطر خوشبوی رمضان گوارای وجود پا
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• خبر آوردند که پیامبر، همه انسان ها را به یک مهمانی بزرگ دعوت نموده 
است تا در پایان آن به مهمانان نمونه جایزه دهد.

• »شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن« ماه مبارک رمضان، ماه دوری از گناهان، 
ماه بندگی مبارک تان باد.

• به هنگام رقت قلب، دعا را غنیمت شمارید که رقت مایه رحمت است.

• صابران کجایید که دوباره ایزد امتحانش آغاز شده؟

• در سال، یک ماه است که خدا بیشتر از همیشه دنبال دوست می گردد، 
آیا تو دوست او نیستی؟

• به خدا متوجه شو، تا دل ها به تو متوجه شود.
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• ماه خیر و برکت، ماه نزول رحمت، ماه مهمانی و ضیافت الهی، بار دیگر ما 
را به یک فضای معنوی غیرقابل وصفی می کشاند.

• ماه رمضان نزد خدا حرمت و فضیلت واالتری نسبت به دیگر ماهها دارد.

•همه عالم محضر خداست، هرچه واقع می شود در حضور خداست.

• نعمت های خدا امتحان است برای بندگان خدا.

•خدا هست؛ غفلت نکنید از او! خدا حاضر است، همه ما تحت مراقبت او 
هستیم.

• )ماه منصورین مبارک( آن کس که اتکا به خدا دارد منصور است.

کارهایتان برای  که  کنید  • )ماه قیام برای رسیدن به خدا مبارک( جدیت 
خدا باشد، قیامتان هلل باشد.
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که عالی شد، زحمت های در راه  • )ماه مقاصد عالی مبارک( مقاصد وقتی 
آن مقصد باید در نظر انسان نباشد.

• )ماه خدا دوستان مبارک( کسی که خدا با اوست از هیچ قدرتی جز قدرت 
او هراسی ندارد.

• می گویند هروقت آب می نوشی بگو یا حسین؟ع؟، این روزها که آب می 
بینی و نمی نوشی آرام بگو یااباالفضل؟ع؟.

که پیروزی با صبر میسر می شود و گشایش با رنج و سختی و پس از  • بدان 
هر سختی آسایشی است.

• پیامبر اعظم؟ص؟:خداوند را بخوانید و به اجابت دعای خود یقین داشته 
باشید و بدانید که خداوند دعا را از قلب بی خبر نمی پذیرد.
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• کاش در این رمضان الیق دیدار شوم/ سحری با نظر لطف تو بیدار شوم/ 
کاش منت بگذاری به سرم مهدی جان/ تا که همسفره تو لحظه افطار شوم

• ماه رمضان شد، می و میخانه بر افتاد/ عشق و طرب و باده، به وقت  سحر 
که تو را روزه، به برگ و ثمر  گفتم  کرد برم پیر خرابات/  افتاد/ افطار به می 
که در مذهب رندان/ در حضرت حق این عملت  گیر  افتاد/ با باده، وضو 

 بارور افتاد.

• روزه ، تمرین کالس زندگی / درس ایثار و خلوص و بندگی/ روزه ، زنجیر هوا 
گسستن است/ دیو و بت های درون بشکستن است/ ماه در خودنگری 
و خودکاوشی/ لب فرو بستن ، نگفتن ، خاموشی/ درك مسکین از دل و 
جان کردن است/ زندگی همچون فقیران کردن است/ قهرمان صحنه تقوا 
شدن/ همچو ماهی زنده دریا شدن/ ماه میهمان وضیافت برخدا/ جام 

بخشش ، ماه سرشار ازعطا/ روزه ، پرواز و عروجی دیگر است...
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• مارا به دعا کاش نسازند فراموش/ رندان سحرخیز که صاحب نفسانند/ 
فرا رسیدن ماه مبارک رمضان بر شما مبارک...

• حلول ماه مبارك رمضان ، بهار قرآن ، ماه عبادتهای عاشقانه و نیایشهای 
عارفانه و بندگی خالصانه را به شما تبریك عرض میکنم .

• خدا سعادت درك این ماه رو به ما بده تا انشاهلل بتونیم از برکات این ماه 
کنیم - شما هم منو از دعای خیر  کسب  ذخیره خیری برای آخرت خود 

فراموش نکنید.

در  ملکوت  و  ملك  ارتباط  و  سبحانی  های  آیه  نزول  ماه  رمضان،  ماه   •
نزدیکترین افق برای عروج »ارواح روحانی« است!

• ماه رمضان، ماه از »منیت« و »مادیت« بریدن و پرکشیدن در هوای الهوت 
و »گردشهای روحانی« است.
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• ماه رمضان، بهار سالکان الی اهلل و آغاز شکوفایی غنچه های عشق و 
معرفت در بوستان »سینه های سودایی« است!

• ماه رمضان، ماه برچیده شدن، »بساط شیاطین« از عرصه زندگی اوالد 
آدم و حضور ملموس مالئك در اطراف »صائمین مشتاق شیدایی« است!

گذشت و غفران الهی بر خطاهای  کشیده شدن خط  • ماه رمضان، ماه 
گناهکاران در سایه »الغوث الغوث های عمق جانی« است!

• ماه رمضان، ماه چیده شدن »مائده های آسمانی« بر سفره جانهای رسته 
از خاك و متصل به »انوار اهورایی« است.

• ماه رمضان، ماه شکستن »بت های نفس« و سجدهء عشق بر درگاه 
»عاشق و معشوق آفرین نامتناهی« است«.
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کردن قدوم شب قدر با اشك های شوق برای  • ماه رمضان، ماه مفروش 
درك »زیباترین لحظهء حیات انسانی« است

• ماه رمضان، ماه »یتیم شدن تاریخ« در طوفان نفاق و ضربت خوردن 
امیرالمؤمنین و عروج »جان جهانی« است!

• ماه رمضان، ماه درك دقیق تر حضور»امام زمان« برای آمادگی بهتر جهت 
ظهور »منجی آخرالزمانی« است!

حقیقت جو  عارفان  دل  سفره  بر  را  آسمانی  مائده های  رمضان،  ماه   •
می چیند.

کبر انسان و عرصه نبرد سرنوشت ساز اوست. • ماه رمضان، میدان جهاد ا

کاری در بوستان دل مؤمنان  • ماه رمضان، موسم رویش گل های ایثار و فدا
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است.

• ماه رمضان، ماه نزول باران غفران الهی بر کویر دل های گناه آلود است.

فرشتگان  کرام  ا مورد  زمینی  انسان های  که  است  ماهی  رمضان،  ماه   •
آسمانی قرار می گیرند.

• ماه رمضان، کوله بار معنویت صائمان را سرشار از یافته های عرفانی می کند.

• ماه رمضان، عرصه تمرین استقامت در میدان صبر و شکیبایی است.

• ماه رمضان، تارک خویش را به زیور شهادت قافله ساالر قبیله تنهایی 
آراسته است.

• ماه رمضان، ماه بیداری در سایه دین داری است.
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• ماه رمضان، ماه انقالب درون به خاطر پیروزی نور بر ظلمت است.

• رمضان آمد و روان بگذشت/ بود ماهی به یک زمان بگذشت/ شب 
قدری به عارفان بنمود/ این معانی از آن بیان بگذشت...

• »السالم علیک یا شهر اهلل االكبر و یا عید اولیائه« در ماه پر خیر و برکت رمضان 
برایتان قبولی طاعات و عبادات را آرزومندم.

• ماه رمضان است صفا آمده است/بر خانه دل نو رو ضیا آمده است/ از 
سفره ما بوی بهشت می آید/ این سفره ز درگاه خدا آمده است

•بـر هــر نفست اشاره دارد رمضان / بر عشق و عطش نظاره دارد رمضان/در 
ظلمت بیکرانه ی شبهامان / دریا دریا ستاره دارد رمضان . . .

•رسول خدا ؟ص؟ فرمود: »براى هر چیزى زکاتی است و زکات بدن ها روزه 
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است«... ماه رمضان بر شما مبارک

• ماه رمضان شد می و میخانه بر افتاد / عشق و طرب و باده به وقت سحر 
افتاد

• از دیوان اشعار امام خمینی؟حر؟: »ماه رمضان آمد، آن بند دهان آمد / زد  
بر دهن بسته تا لذت لب بیند

گر چنین می خواهید ، دهان از آنچه غیر خدایی است  • ای روزه داران ا
ببندید و چشم را به آنچه شیطانی است نگشایید و گوش را آلوده هر زمزمه 

پلید نسازید و حتی خیال باطل را هم از دروازه دلها بزدایید . . .

• رمضانا تو بهترین ماهی / چون که ماه ضیافت الّلهی

• حلول ماه مبارک رمضان، ماه رحمت و برکت و غفران مبارک باد . . .
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• مژده که شد ماه مبارک پدید / به عاصیان وعده ی رحمت رسید ...ماهی 
سرشار از برکت و رحمت و عبادت های پذیرفته شده برایتان آرزومندم...

•» السالم علیک یا شهر اهلل االكبر و یا عید اولیائه«... در ماه پر خیر و برکت 
رمضان برایتان قبولی طاعات و عبادات را آرزومندم

که )بااخالص( ماه رمضان را روزه بگیرد، خداوند  • رسول خدا؟ص؟: »کسی 
گناهان گذشته اش را می آمرزد . . .«

• کاش، در این رمضان الیق دیدار شوم / سحری با نظر لطف تو بیدار شوم

کاش منت بگذاری به سرم مهدی جان / تا که همسفره تو لحظه ی افطار 
شوم . . .

• روزه، فرصتی است تا چند قطره تشنگی به حلقوم روحمان بچکانیم . . .
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که یک ماه مرخصی از زمین برای سفر به  • ماه رمضان، برای آن است 
ملکوت بگیریم . . .

کرم؟ص؟:هرکس در این ماه روزه دار مؤمنی را “افطار دهد”، ثواب  • پیامبر ا
آزاد کردن بنده ای به او عطا خواهد شد و گناهان گذشته اش مورد عفو قرار 

خواهد گرفت . . .

•فرا رسیدن ماه ضیافت الهی بر شما و خانواده محترم مبارک باد

کلید با ماست/ آمد رمضان  • آمد رمضان و عید با ماست / قفل آمد و آن 
که دل آفرید با ماست/ فرا رسیدن ماه مبارک  کس  به خدمت دل / و آن 

رمضان بر شما مبارک...

• مژده ای منتظران ماه خدا آمده است / ماه شب های مناجات و دعا آمده 
است/ماه دلدادگی بنده به معبود رسید / بر سر سفره شاهانه گدا آمده است . 
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