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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

حمد و ستایش مخصوص خداوند متعال مالک آسمان و زمین است و بس، و رحمت خداوند بر پیامبر 

 .و بر آل او باد( ص)اکرم محمد مصطفی

 : خداوند بزرگ در قرآن مجید می فرماید

 «ى الَّذِینَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ کُتِبَ عَلَیْكُمُ الصِّیَامُ کَمَا کُتِبَ عَلَ»َ

بر شما روزه واجب شده است ، همان گونه که بر کسانی که پیش از شما ! اید اي کسانی که ایمان آورده

 . اند واجب بوده است ، باشد که پرهیزگار شویدبوده

. در نظر گرفته نشده است ش آنبه حدي است که نهایتی براي پادا ارزش روزه و حكمتهاي نهفته آن

 «الصوم لی و أنا أجزي به»: همانطور که خداوند متعال در حدیث قدسی می فرماید

 «.روزه براي من است و من خود بدان پاداش می دهم»

عبادتی که از ریا و فریب دور . در واقع تمام عبادت ها براي خداوند است اما روزه عبادتی جداگانه است

عث زنده نگه داشتن شعائر اسالمی است، عبادتی که غلبه بر آرزوهاي نفسانی را به حد عبادتی که با. است

 .اعال می رساند، عبادتی که شفیع ما در روز قیامت خواهد شد

أي رب منعته و الطعام و الشهوات بالنهار فشفعنی : الصیام و القرآن یشفعان للعبد یوم القیامة ، یقول الصوم)

 (                                                                                       نوم باللیل فسفخین فیه فیشفعانفیه أي رب منعته و ال

من او را تمام ! پروردگارا: روزه و قرآن در روز آخرت براي انسان شفاعت خواهند کرد، روزه می گوید»

اشتم، پس درخواست مرا در مورد او بپذیر، و قرآن مدت روز از غذا و شهوات و آرزوهاي نفسانیش بازد

من او را از خوابیدن شب منع نمودم پس شفاعت مرا دربارۀ ایشان قبول بفرما، ! پروردگار من: نیز می گوید

 (رواه احمد بسند صحیح) «.که در نهایت خداوند شفاعت هر دوي آنها را می پذیرد

روزه باید بدانیم یادآور شویم و دستورات و احكام آن را به در این نوشتار برآنیم تا آنچه را در مورد 

 .صورت مختصر و گویا بیان کنیم

 .امیدواریم توفیق خداوند در راه رسیدن به کمال نصیب مان گردد
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 حکمت های روزه

 .روزه از حكمتهاي بی شماري برخوردار است که به برخی از آن ها اشاره می کنیم

ز پله هاي تقوا است که اگر انسان به این پله ها صعود کند براي یكی از حكمت هاي آن صعود ا -1

 .انجام تمام امور از جمله عبادت هاي دیگر توانایی پیدا خواهد کرد

براي سپاس گزاري از تمام نعمت هاي خداوند متعال، زیرا هر نعمتی اگر براي مدتی دور از  -2

ن روزه باعث می شود تا قدر نعمتهایی دسترس قرار گیرد، ارزش آن را بیشتر دانسته و براي همی

 (181/بقره)«  لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ».که خداوند به ما ارزانی بخشیده بیشتر بدانیم

یكی دیگر از حكمت هاي روزه باال رفتن توانایی و ارادۀ انسان در خودداري کردن از بدیها  -3

مایة بدبختی هستند غالب می  است، زیرا روزه دار بخاطر رضاي خداوند بر تمام آرزوهایی که

 .شود

بنا کردن امري مهم براي رسیدن به چندین پاداش الهی که تنها او می تواند از آن تقدیر نماید  -4

 (الصوم لی و أنا أجزي به)

تقویت حس برادري و  ،نمودار شدن پدیدۀ مساوات و همسانی در میان طبقات مختلف جامعه -5

داوند، چون اگر ثروتمندي تمام دارایی خود را بدهد بخشش و باز کردن درهاي مهر و محبت خ

ي واجبی شانه خالی کند نمی تواند و خداوند قبول نمی کند، همانطور که به از گرفتن روزه  تا

 .مستمندي این اجازه داده نشده است، در واقع ثروتمند و فقیر در گرفتن روزه هر دو یكسانند

 .از دارایی خود عادت کنند و مستمندان را یاد نمایندباعث می شود ثروتمندان به بخشیدن بعضی  -1

 .براي استراحت دادن به اندامهاي انسان و دور کردن چندین بیماري ترسناک -7

. از تمام اینها گذشته؛ روزه باعث ثابت شدن اخالص و ایمان قلبی انسان به خداوند و دستورات او می باشد

چون روزه یک عبادت اختصاصی و مخفیانه است و . اردزیرا در روزه هیچگونه ریا و تسمّعی وجود ند

روزه تنها براي : به همین خاطر خداوند بزرگ در حدیث قدسی می فرماید. محضاً براي خدا می تواند باشد

 . من است و من بدان پاداش می دهم
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 شرایط صحت روزه

واجب نیست اما باید بعد  مسافر نماز قصر نباشد یعنی بر مسافري که بتواند نماز قصر بخواند روزه -1

اما اگر کسی بخواهد در . از رمضان روزه هایی را که در مسافرت خورده است قضا نماید

 .مسافرت روزه بگیرد روزه اش صحیح است

 .قدرت و توانایی گرفتن روزه را داشته باشد -2

خون )و نفاس( خون قاعدگی عادت ماهانه زنان)حیض. باید از حیض و نفاس پاک باشد -3

 (.انزایم

 
 

 روزه های حرام

 روز عید فطر -1

 «ایام التشریق»روز عید قربان و سه روز بعد از عید قربان  -2

 .یت هالل رمضان ثابت نشده باشدؤروزي که ر -یوم الشک -3

ال صام من صام . )ماه پشت سرهم یعنی یكسال متوالی را روزه بودن حرام است 12روزه  -4

 (رواه شیخان(  )المابد، مرتین

 روزه مکروه

گر کسی بخواهد در سال فقط روزهاي جمعه را روزه بگیرد مكروه است، بدلیل اینكه جمعه ا

عید پرهیزگاران و روز برگشتن بسوي خیر و نیكی است پس براي اینكه مسلمانان دچار ضعف 

 .نشوند و بهتر بتوانند به درگاه خداوند استغفار و دعا کنند، نباید این روز را روزه بگیرند

ال تصوموا الجمعة إال و قبله )  :نقل می کند که فرمود( ص)از پیامبر اکرم( ضی اهلل عنهر)ابوهریره

 (یوم إو بعده یوم

و یا روز پس از آن ( روز پنج شنبه) مگر اینكه روز پیش از آن روزهاي جمعه روزه نگیرید»

 «.روزه باشید( روز شنبه)

 . واجب در روز جمعه اشكالی ندارد البته این در مورد روزه هاي مستحب است و گرفتن روزه ي
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 آداب و سنتهای روزه 

و زبان و دست و پا از چیزهایی است  وشیكی از آداب روزه، دور گرفتن اعضاي بدن از جمله چشم ، گ

 . که خداوند از آنها نهی فرموده است

روزه نباشد،  ...یكی دیگر از آداب هاي روزه این است که هرگاه شخصی بخاطر بیماري و یا مسافرت و 

جایز نیست شخص . سنت است که او را به غذا خوردن دعوت نماید و از چنین مهمانهایی پذیرایی شود

خودش روزه باشد اما شخص روزه دار دیگري را به خوردن دعوت کند، مگر به کسی که اجازه شكستن 

ت گیرد، زیرا براي آنها روزه را داشته باشد که البته نباید جلوي چشم بچه ها خوردن و آشامیدن صور

سؤال ایجاد می شود؛ در ثانی باید رعایت احترام ماه رمضان را داشته باشیم و اگر عذري داریم مخفیانه به 

  . خوردن و آشامیدن بپردازیم
 

 سنتهای روزه

 .بر زبان آوردن نیت براي روزه فردا -1

 .(ز ماه رمضان نیت آوردمنَوَیتُ مِن الشَهرِ الرَّمَضان ، براي روزه فردا ا بصوم غداً)

باید سحري را به تأخیر انداخت . گر با خوردن یک دانه خرما باشدبلند شدن براي سحري حتی ا -2

 .البته نباید سحري را همراه با اذان صبح تمام کرد

 .احسان کردن به نزدیكان در ماه مبارک رمضان -3

 .قرائت قرآن مجید و ذکرها در طول روز -4

 .افطاردعوت کردن روزه دار به  -5

  .حفظ اندامهاي خود از کارهاي حرام -1

 .گوش دادن به صداها و یا آهنگها و بوهاي خوش و تند: دوري جستن از کارهاي شهوانی مانند -7

 :بالفاصله بعد از اذان مغرب افطار کردن، خداوند متعال در حدیث قدسی می فرماید -8

بندگانم نزد من، کسانی که در افطار تعجیل می  ، محبوبترینأَحَبُّ عِبَادِي إِلیَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْراً )

 .(کنند

 .صدقه دادن به فقرا -9

 .افطار به وسیله آب یا خرما -11
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 خواندن دعاي بعد از افطار  -11

اَللَّهُمَّ لَکَ صُمتُ وَ بِکَ امَنَت وَ عَلَیکَ تَوَکَّلتُ وَ عَلی رُزقِکَ اَفطَرت وَ لِصَومِ غَدا نَوَیتُ ذَهَباً )

 (تِ العُرُوق وَ ثَبَتَ األَجرُ اِنشااَهللضَمَّأُ وَ بَتَلَ

خدایا بخاطر تو روزه گرفتم و به تو ایمان آوردم و بر تو توکل کردم و بر رزق تو افطار نمودم »

تشنگی برطرف شد، رگها سیراب شدند و پاداش ثابت گشت اگر  و براي روزه فردا نیت آوردم 

 «.خدا بخواهد

خدایا براي تو روزه گرفتم و به تو »       (امَنَت وَ  عَلی رُزقِکَ اَفطَرت اَللَّهُمَّ لَکَ صُمتُ وَ بِکَ)

 «.ایمان آوردم و بر رزق تو افطار نمودم

 : آنچه روزه را باطل می کند

 خوردن و آشامیدن به طور عمد -1

 (همبستر شدن با همسر)جماع  -2

 (منی خود را با غیر جماع خارج کردن)استمناء  -3

 (دت ماهانه زنانقاعدگی و خون عا)حیض  -4

 (خون زایمان)نفاس  -5

 (برگشتن از دین اسالم)مرتد شدن  -1

شیاف و زدن آمپول در صورتی که زدن آن را می توان : وارد کردن چیزهایی به داخل بدن مانند -7

 .به موقع دیگري موکول کرد، البته رأي قوي آن است که روزه را باطل نمی کند

 .باشد روزه صحیح استاستفراغ بطور عمد، اگر استفراغ عمدي ن -8

 .اما اگر شخصی بطور غیر عمدي دود چیزي را بچشد روزه اش باطل نمی شود کشیدن سیگار،  -9

 

  :مواردی که روزه را باطل نمی کنند 

 تا قبل از اذان ظهر( یا سواک)استفاده از مسواک -1

 خوردن و آشامیدن از روي فراموشی -2

 آزمایش خون -3
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 معاینه داخلی زنان -4

 که عمدي نباشد استفراغ به شرطی -5

 شوخی کردن با همسر به شرطی که به قصد لذت جنسی نباشد -1

 آمپول زدن اگر ضروري باشد -7

 .قطره چشم و گوش و بینی بطوریكه وارد حلق نشود -8

بانویی که می خواهد اندازه نمک غذا را بداند اما بعد از چشیدن باید تف کند و یا کسی که  کد -9

 .که می خواهد بخرد بداندمی خواهد خرید کند و مزّۀ چیزي را 

 

 شکستن روزه در چه حالی صحیح است؟

ر بیماري شود اجازه دارد روزه اش را بشكند و به بیماریش رسیدگی کند ابیماري، کسی که دچ -1

 .آنگاه بعد از رمضان روزه اش را قضا نماید تا خوب شود

 .سفر مباح، که کمتر از مسافت قصر نماز نباشد -2

وزه دچار گرسنگی و یا تشنگی طاقت فرسا شود به حدي که اگر روزه را اگر روزه دار در اثر ر -3

اما باید بعد از )ادامه دهد دچار بیماري یا هالکت شود این افراد اجازه شكستن روزه را دارند، 

 .(بهبودي و بعد از رمضان روزه هایی را که شكسته اند قضا نمایند

 

 بیمار و روزه گرفتن  

فَمَن کَانَ مِنكُم مَّرِیضاً أَوْ )بگیرد  دچار بیماري و تب شده واجب نیست روزهشخصی که در ماه رمضان 

 ( عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّۀٌ مِّنْ أَیَّامٍ أُخَرَ

 : بیماران به سه دسته تقسیم می شوند

 . بیمارانی که به هیچ وجه نمی توانند روزه بگیرند -1

قلبی، فشار خون دائمی، این بیماران اگر بیماریهاي دیابتی، بیماري : این بیماران عبارتند از

نتوانستند روزه بگیرند باید هر سال به ازاء هر روز روزه فدیه بدهند و فدیه روزه هم طعام یک 

 .مستمند است
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دسته دوم بیمارانی هستند که بیماریشان جاي بیم نیست، اما دارو مصرف می کنند و اگر  -2

ت گرفتن بیماري شان وجود خواهد داشت، این داروهایشان را مرتب مصرف نكنند احتمال شد

بیماران تا هنگام بهبود یافتن از بیماري اجازه دارند روزه نگیرند، البته بعد از رمضان و بهبود 

 .یافتن از بیماري باید روزه هایشان را حتماً قضا نمایند

ک کلیه دارند، یا بیمارانی که فقط ی: دسته سوم بیمارانی هستند که بیماریشان دائمی است مانند -3

بیمارانی که چشمشان ضعیف است  یا زخم معده شدید دارند این بیماران باید به پزشک معالج 

مراجعه کنند، و در صورتی که روزه گرفتن برایشان ضرر نداشت می توانند روزه رمضان را تمام 

قط با دادن فدیه و کامل بگیرند و اگر هم از طرف پزشک معالج اجازه گرفتن روزه را نداشتند، ف

این تكلیف از روي دوششان برداشته می شود و لزومی ندارد روزه باشند و اگر شخصی هم 

بخاطر مسن بودن توانایی روزه گرفتن را نداشت این مورد هم فقط با دادن فدیه تكلیف از روي 

 .دوششان برداشته می شود

 حکم روزه گرفتن در سفر

  (وْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّۀٌ مِّنْ أَیَّامٍ أُخَرَفَمَن کَانَ مِنكُم مَّرِیضاً أَ)

  «.و هر کس از شما مریض باشد و یا در مسافرت است پس از رفع کسالت و پایان مسافرت روزه بگیرد

 : می فرماید( ص)پیامبر اکرم. پس معلوم شد که مسافران اجازه شكستن روزه را دارند

 (أن یصوم فال جناح علی هی رخصة من اهلل فمن أخذ بها فحسن، منأحب)

مباح بودن روزه نگرفتن در سفر رخصتی است از جانب خداوند پس هر کس از این فرصت استفاده نمود »

کار خوب و پسندیده اي انجام داده است، و هر کس روزه گرفتن را دوست داشت هیچ گناهی بر او نیست 

 «.و اشكالی ندارد

دوست داشت در سفر روزه بگیرد و هر کس دوست نداشت  بنابراین، این رخصتی الهی است پس هر کس

 . اجازه دارد روزه نگیرد

 (یُرِیدُ اللّهُ بِكُمُ الْیُسْرَ وَالَ یُرِیدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)     : همانا خداوند متعال در سوره بقره می فرماید

 «.خداوند براي شما حكم را آسان نموده و تكلیف را مشكل نگرفته است»
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 کفاره روزه واجبات 

کفاره روزه به این دلیل است که شخص به خاطر شكستن روزه هایش مرتكب گناه شده، با قضا کردن 

 .روزه هایش و دادن کفاره گناه قبلی از دوشش برداشته می شود

البته کفاره . اگر شخصی عمدي روزه اش را بشكند کفاره دارد و باید روزه اش را هم قضا کند -1

 . اند در سال رمضان جاري آن را قضا نماید واجب می شودهنگامی که شخص نتو

کسی که احتمال بیماري را در خودش داده باشد نباید روزه اش را بشكند بخاطر احتمالی که  -2

خودش داده است، بلكه بعد از ظاهر شدن بیماري اجازه این کار را دارد و اال باید هم روزه را 

 .پرداخت کندقضا کند و هم اینكه کفاره آن روز را 

 .مسافري که قبل از بیرون رفتن از دیارش روزه اش را بشكند -3

اگر شخصی روزه رمضان را نگرفته باشد بنا به دالیلی که قبالً ذکر گردید باید تا قبل از آمدن  -4

رمضان سال بعد آن را قضا کند، در غیر اینصورت باید هم روزه هایش را قضا نماید و هم کفاره 

ر قضا نكردن روزه عمدي نباشد، بعلت بیماري و یا دستور پزشک و یا هر دلیل بپردازد، اما اگ

آن نتوانسته است روزه اش را قضا کند، کفاره واجب نیست اما همینكه موانع  ردیگري که بخاط

برطرف شدند، باید بالفاصله روزه هایش را قضا کند، و اال اگر شخصی بدون عذر موجه در 

رمضان تأخیر نماید کفاره واجب می شود و باید توجه داشت که قضا کردن روزۀ فوت شده 

عمدي به حساب می آید و حرام ( البته در ماه رمضان)شكستن روزه بطوري که در باال ذکر شد 

است و این گونه شكستن روزه هم قضا دارد و هم کفاره، اما اگر کسانیكه این موارد برایشان 

بپردازند ولی بعد این مورد نداشتند لزومی ندارد کفاره اي پیش آمده باشد، اما اطالع کافی در 

 . از فهمیدن این موضوع باید حتماً به این امر مهم توجه داشته باشند

 فطرۀ ماه رمضان 

برهر فرد مسلمانی زن و مرد، کوچک و بزرگ و هر کس که روزه رمضان برپا داشته واجب و الزم  

ید فطر بپردازد و نباید فطریه روزه را به بعد از عید فطر موکول است، فطریة روزه را تا قبل از آمدن ع

می توان : می فرماید( ره)امام شافعی . نماید چون اگر این کار را بدون دلیل انجام دهد حرام است 

اول ماه رمضان فطریه روزه را دفع کرد، و بهترین موقع براي دفع کردن فطریه روزه قبل از نماز عید 

 .فطر است
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فطریه روزه . می توان قبل از آمدن ماه رمضان فطریه روزه را دفع کرد :می فرماید ( ره)م ابوحنیفه اما

بخاطر این است که مسلمان از بدیها ي گذشته پاک شود و نیز براي پاک شدن از گناهان کوچک 

عید حكمتهاي فطریه این است که مستمندان هم از شادي هاي  زن روزه داري است، یكی دیگر ازما

برخوردار باشند و مسلمانان بخشش کردن را عادت کنند همانطور که در باال ذکر شد بر هر فردي 

فطریه روزه رمضان واجب است حتی مستمندان مگر اینكه واقعاً توانایی دادن فطریه را نداشته باشند 

 .که در این صورت تكلیف از روي دوششان برداشته می شود

 

 عظمت شبهای قدر در چیست؟

نشان داده شده است و او هم احساس کرده ( ص)عمر امتهاي گذشته به پیامبر: امام مالک می فرماید

گذشته کوتاه است و نمی توانند در عبادت به آنها برسند، بنابراین  که سن امتش به نسبت امتها ي

شناخته (أَلْفِ شَهْرٍ خَیْرٌ مِّنْ)خداوند متعال در این شبها برکت در عبادت قرار داده است و این شب به 

خداوند  و سه سال عبادت، شده است یعنی عبادت در این شب مساوي است با هزار ماه یعنی هشتاد

 . متعال همه مسلمانان را از برکت این شبها بی نصیب ننماید

  ( شب قدر )آداب شب زنده داری 

البته نماز )کعت نماز وتر برپا کردن نمازهاي شب و نمازهاي سنت هشت رکعت نماز تراویح و سه ر -1

 ( تراویح ویژه شبهاي رمضان می باشد

 .خودداري از حرفهاي بیهوده و لهو و لعب -2

  .خواندن قرآن -3

 .تفكر و تدبر -4

 .برپا کردن مسابقه هاي دینی و قرآنی -5

 .خوابیدن بعد از نماز عشاء براي اینكه توانایی شب زنده داري داشته باشیم -1

 . نده داريخوردن و آشامیدن در طول شب ز -7

 ( حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ )این شبها را به صبح رسانیدن -8

 .(الَلَّهُمَّ إنِّکَ عَفواً تُحِبُّ العَفوا فَاعفُو عَنِّی )      زیاد خواندن این دعا در این شبها -9
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.مسجد محل عروج و رسیدن به خداست  

 .مسجد مکان سجده در برابر عظمت خداست

 .مسجد مکان آزادی بشر از قید بردگی و بندگی مخلوقات است

 .دگان استــروردگار بنــی در برابر پـدگـنـنمودن ب مکان بیانمسجد 

 .مسجد مکان شناخت و گذرگاه رسیدن به سعادت در جوار خداوند مهربان است

 .ی خداست مکانی که خانه. مسجد در اسالم از جایگاه ویژه و رفیعی برخوردار است

 .است کردن شرک و نابودکردن باطل و جایگزین کردن حق و حقیقت مسجد مکان پاک
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 سئواالت رمضانی
 هستند؟ ها کدام رمضان ی روزه نیت بودن درست شرایط

 زبان بر نیت که ندارد ضرورتی است؛ قلب در نیت جایگاه و دارد بستگی نیت به هرکاري شپادا :جواب

 :جمله از است شرایطی داراي نیت رو این از. است سنت زبان با نیت گفتن شافعی مذهب در شود، جاري

 .گیرد انجام[ صادق فجر طلوع از پیش تا خورشید غروب از بعد] شب از بخشی در باید نیت -1

 ... . یا است رمضان فرض روزه که کند تعیین فرد روزه؛ نوع نمودن تعیین -2

 .دارد جداگانه نیت به نیاز و است مستقل عبادتی روزي هر در روزه زیرا شود، تكرار نیت شب هر -3

 درد افطار تا سحر از ولی گیرم می کامل را روزه هم رمضان هر و دارم معده ناراحتی من

 آیا شوم بهتر کم یه تا کنم مداوا را خودم مداوم باید رمضان زا بعد کشم وماهها می

 قرض روزه پاییز مثل دارد تری کوتاه روزهای که ماههای در یا و نگیرم روزه توانم می

 بگیرم؟

 در و نگیرید روزه شما دارد، زیان شما براي روزه که دهد تشخیص معتمد و متخصص پزشک اگر: جواب

. بدهید را اش کفاره آورید، جاي به را آن قضاي نتوانید اگر یا آورید جاي به را روزه آن قضاي سال طول

  أُخَرَ أَیَّامٍ مِّنْ فَعِدَّۀٌ  سَفَرٍ ٰ  عَلَى أَوْ یضًا مَرِ کَانَ وَمَن» : فرماید می بیمار افراد گرفتن روزه درباره متعال خداوند

هُ یدُ یُرِ  رخصت از تواند می) باشد مسافر یا بیمار کسی اگر و  »[185: بقره]» الْعُسْرَ كُمُبِ یدُ یُرِ وَلَا  الْیُسْرَ بِكُمُ اللَـّ

 خداوند(. بدارد روزه روزها آن ي اندازه به) را دیگر روزهاي از چندي( و ندارد روزه و کند استفاده

 .«نیست شما زحمت خواهان و خواهد می را شما آسایش

 مختلفی دالیل به را ام روزه گذشته سالیان رد روز081تا061 به قریب زیادی روزهای من

 کنم؟ چکار باید بدانم خواستم می ام، خورده عمداً و
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 آن قضاي گرفتن توان اگر آورید، جاي به را ها روزه قضاي دارید، را روزه قضاي گرفتن توان اگر: جواب

 روزه قضاي گرفتن توانایی راگ بدهید، نیازمندان به غذا[ گرم751 حدود] مد یک روز هر جاي به ندارید، را

 .است آمرزنده و مهربان خداوند باشید، پایبند هایتان عبادت بر و کنید استغفار باشید، نداشته را غذا دادن و

 ارتباط ی وسیله به روز طول در و کند روزه نیت و باشد مسافر کسی رمضان ماه در اگر

 چیست؟ آن حکم شد، ارضاء دیگری دلیل به یا جنسی

 روز شصت یعنی بدهد؛ را آن ي کفاره باید کند، نزدیكی همسرش با داري روزه حالت در اگر:جواب 

 اگر.بدهد را روزشان یک غذاي مسكین شصت به بگیرد، روزه درپی پی نتواند اگر بگیرد، روزه درپی پی

 .آورد جاي به قضا ي روزه یک و کند استغفار باید بشكند، را اش روزه استمنا ي وسیله به

 .نیست الزم او بر چیزي و شود نمی باطل اش روزه باشد، شده ارضا کردن فكر با گرا

 شود؟ می باطل عطر با روزه آیا

 بهتر و است مكروه دار روزه براي اما شود، نمی باطل... و عطر بوي مانند خوش بوي با روزه خیر؛: جواب

 از ولی دانند می مكروه دار روزه براي را خوش بوي بوییدن حنبلی و مالكی فقهاي کند، دوري آن از است

 .نیست مكروه دار روزه براي خوش بوي استشمام ما نظر

 سال هر است مکلف او شوهر آیا آورد، نمی بجا را روزه قضای و کند می تنبلی که زنی

 چند ماهیانه عادت دلیل به هم سال هر اینکه بر مضاف بیاورد؟ بجا را او های روزه قضای

 شود؟ می اضافه یزن آن به روزی

 فدیه و است الزم او بر قضا تنها افتد، تأخیر به سال چند اش روزه قضاي موجه عذر با فردي اگر:جواب

 .ندارد

 شافعیه مالكیه، جمله از علما از برخی اندازد، تأخیر به را روزه قضاي آوردن جاي به عذر بدون اگر اما

 او بر فدیه: اند گفته فقها از دیگر برخی و حنفیه اما. است الزم او بر نیز فدیه قضا، بر افزون: اند گفته وحنابله

 .نیست الزم
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 کنی حمام که نکنی وقت سحر و باشی جُنُب اگر کند؟ می باطل را روزه کردن حمام آیا

 است؟ باطل روزه آیا

 دهد، انجام را واجب غسل صادق فجر طلوع از بعد فرد اگر. کند نمی باطل را روزه کردن حمام:جواب 

 .نیست باطل اش روزه

 است؟ قبول روزه شویم، پریود عصر اذان از بعد اگر آیا

 باید رمضان از بعد و شود می باطل اش روزه شود، قاعده خانمی خورشید غروب از پیش اندکی اگر: جواب

 .دارد را روز آن ثواب اما آورد، جاي به را روز آن قضاي

 به او نیاز و روز بودن طوالنی به توجه با ضانرم مبارک ماه در آیا است حامله همسرم

 نباشد؟ روزه تواند می مناسب، ی تغذیه

 اگر.آورد جاي به را آن قضاي بعد و نگیرد روزه که دارد رخصت شیرده و باردار زن علما اتفاق به:جواب

 در رد،نگی روزه کودک ندیدن آسیب خاطر به یا افتد، تأخیر به عذر بدون روزه قضاي آوردن جاي به

 به را آن قضاي تنها افتد، تأخیر به عذر، وجود با اگر اما کفاره، هم و دارد قضا هم و حنابله و شافعیه مذهب

 او بر روزه قضاي تنها صورت، دو هر در فقها از دیگر برخی نظر مطابق ولی.ندارد کفاره و آورد می جاي

 .ندارد  کفاره و است واجب

 کند؟ می باطل را روزه واژن معاینه و نانز به پزشک به کردن مراجعه آیا

 .نگیرد انجام روزه زمان در کار این است بهتر اما کند، نمی باطل را  روزه واژن معاینه:جواب

 و شدن ثواب بی باعث رمضان مبارک ماه در شوهر و زن گرفتن آغوش در و بوسیدن آیا

 شود؟ می روزه ابطال

 است شده روایت ،2583 و 2581 شماره مسلم صحیح و 1928 شماره بخاري صحیح احادیث در:جواب

 براي همسر بوسیدن پس. بوسید می را خود همسران داري روزه حال در -وسلم علیه اهلل صلی-پیامبر که

 .است درست شود، نمی شهوتش تحریک موجب و دارد کنترل خود نفس بر که کسی
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-پیامبر از باره این در سپس بوسید، را شهمسر داري روزه حال در -عنه اهلل رضی-عمر که شده روایت

 باطل ات روزه کنی مضمضه وضو گرفتن هنگام به اگر آیا»:فرمود حضرت آن پرسید، -وسلم علیه اهلل صلی

 ابوداود، سنن]«(.کند نمی باطل را روزه یعنی) دارد را حكم همین نیز همسر بوسیدن پس شود؟ می

 [2385شماره

 گرفت؟ را مبارک ماه ی روزه قرضی، ی روزه داشتن با توان می آیا

 هاي وقت در و بگیرد را رمضان ي روزه که است فرض دارد، گرفتن روزه توانایی که فردي بر بله،:جواب

 .آورد جاي به دارد، که را روزهایی قضاي دیگري

 در و بگیرند روزه رمضان ماه در توانند نمی و است سخت مشاغل جزء شغلشان که کسانی

 پدرم چیست؟ حکمشان بیاورند، جای به را هایشان روزه قضای توانند نمی نیز بعد های ماه

 برای دیگری راه. آورد جا به قضا تواند نمی کار سختی دلیل  به. کند می کار نانوایی در

 هست؟ پدرم

 را روزه قضاي روز، یک وقت، چند هر یعنی زمانی، فاصله با و سال طول در تواند می فردي چنین:جواب

 به -گرم هفتصد حدود– مدّ یک روزي هر براي نباشد، ممكن برایش کاري چنین اگر اما.آورد جاي به

 .بدهد نیازمندان به کفاره عنوان

 دارد؟ حکمی چه است، نشده پرداخت قبلی سال دو در که فطریه

 فطریه و هداشت مالی اگر اما نیست، الزم او بر چیزي کند، پرداخت فطریه که نداشته مالی فرد اگر:جواب

 متوسط غذاي از( نیم و کیلو دو حدود) صاع یک فرد هر ازاء به سالی، هر براي باید است، نكرده پرداخت

 .بپردازد نیازمندان به را آن بهاي یا محل

 چیست؟ کند، افطار عامداً را اش روزه که کسی حکم

 ها حنفی مانند آنان از رخیب است؛ متفاوتی هاي دیدگاه مذاهب، علماي بین مسأله این ي درباره:جواب

 به بگیرد، روزه نتواند اگر و بگیرد، روزه پی در  پی ماه دو ترتیب به آن ي کفاره و دارد کفاره که معتقدند

 .بدهد را آن بهاي یا غذا مُد یک کدام هر به مسكین شصت



م ِمْن َذْنبِهِ  َمْن َقاَم َرَمَضاَن إِيماناً واْحتَِساباً ُغفِرَ »                                                  15        «لَُه َما َتَقدَّ

 

 است الزم او بر و است، گناهكار کند افطار را روزه عامداً که کسی: اند گفته ها شافعی مانند آنان از برخی

 .آورد جاي به قضا آن جاي به روز یک و کند، توبه که

( شافعی فقه برابر) بپردازد باید دار روزه هر امسال که ای  فطریه دقیق مبلغ بفرمایید لطفاً

 است؟ چقدر

 و کیلو دو حدوداً آن مقدار و است، گندم یا برنج غالباً که دارد، شهري هر غالب قوت به بستگی: جواب

 .شود پرداخت فطریه عنوان به آن بهاي یا هفتصدگرم

 عدم با او برای داری روزه و دارد امتحان و سنگین درس و است دانشجو که کسی برای

 حکمی چه روزه نگرفتن است، همراه آلودگی خواب و مطلب درک عدم و یادگیری

 دارد؟

 توانند نمی و دهند می انجام فرسایی طاقت و سخت کارهاي که است کسانی بمانند فردي چنین:جواب

 نتواند و باشد دشوار دانشجو آن براي روزه گرفتن اگر پس. نگیرند روزه که دارند رخصت بگیرند، روزه

 و نگیرد، روزه تواند می وي حرج، رفع و دین گیري آسان به استناد با بگذراند، موفقیت با را درسهایش

 .آورد جاي به را آن قضاي بعداً

 چیست؟ داری روزه حالت در آمپول تزریق حکم

 تقویتی، هاي آمپول ي درباره اما.کنند نمی باطل را روزه گیرد، می انجام درمان براي که تزریقاتی:جواب

 .کنند می باطل را روزه خوراکی و تقویتی هاي آمپول که است آن بر متأخر علماي بیشتر دیدگاه

 رمضان ماه در ها خانم ی ماهانه عادت نداختنا تأخیر به برای دارو از استفاده به حکم

 چیست؟

 بهتر اما ندارد، مانعی فقهی نظر از نرساند، آسیبی زن سالمتی به پزشكی نظر از دارو مصرف اگر:جواب

 را روزه قضاي رمضان از بعد و شود سپري طبیعی طور به ماهانه عادت زمان تا نشود استفاده دارو از است

 .آورد جاي به
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 خواص خواص روزه ، خواص روزه ، عوام روزه ، روزه هدرج سه

 خواصِ ي روزه خواص، ي روزه  عوام، ي روزه» ي درجه سه به را روزه -اهلل رحمه- غزالی امام

 :است کرده تقسیم[1]«خواص

 .جنسی روابط و آشامیدن و خوردن از کردن خودداري از عبارتست«عوام ي روزه» 

 غیر به اگر و شود داشته نگه خداست از غیر چه هر ي اندیشه از دل هک است آن«خواص خواصِ ي روزه» 

 .است مقرّبان و صدیقان و پیامبران ي روزه روزه، نوع این. گردد می باطل اش روزه  بیاندیشد، آخرت و خدا

. دارد نگه ناشایست کارهاي از را خود جوارح و اعضا دار روزه که این از است عبارت«خواص ي روزه» 

 مذموم چه آن هر به کردن نظر از را خود چشم 1٫: یابد می تحقق زیر شرایط رعایت با روزه نوع این کمال

 :فرماید می( ص)اکرم پیامبر چون. دارد نگه  سازد، می مشغول خدا یاد و ذکر از را وي و است مكروه و

 مسند) «قَلبِه فی طعمهُ یجِدُ إیماناً علیها بَتهأعقَ مخافَةٍ تَرَکَها فَمَنْ الشیطان، سِهامِ مِن مَسمومٌ سَهْم النظْرَۀ»

 کند، حذر آن از خدا بیم از کس هر پس است، ملعون شیطان تیرهاي از زهرآگین تیري نظر»( الشهاب

 «.یافت خواهد خود دل در را آن حالوت که دهد ایمان خلعت را او خداوند

 به یا را آن و دارد نگه مجادله و دشنام فحش، چینی، سخن غیبت، دروغ، بیهوده، سخنان از را خود زبان. 2

 .کند سكوت یا و دارد مشغول مفید سخنان و خواندن قرآن و خدا ذکر

 شریک …و غیبت و دروغ معصیت در شنونده که چرا دارد؛ نگه ناشایستی سخن هر از را خود گوش 3٫

 .نشاید هم شنیدن نشاید، گفتن هرچه. بود خواهد گوینده

 از را خود شكم افطار هنگام و دارد نگه ناشایست کارهاي از را خود جوارح و اعضا دیگر و پا و دست. 4 

 روزي خوردن از خودداري معنی به که روزه که چرا دارد؛ باز هم آمیز شبهه حتی و حرام هاي خوردنی

-مبرپیا رو همین از. دهد می دست از را خود مفهوم و معنی حرام روزي با کردن افطار با است؛ حالل

 :است فرموده -وسلم علیه و اهلل صلی

 ي روزه از که دارانی روزه بسیارند»: یعنی( احمد مسند) «العَطَش و الجُوع صیامه من حظّه لیس صائِم ربّ«  

 «.برند نمی اي بهره تشنگی و گرسنگی جز خود
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 که چرا نخورد؛ زیاد نیز حالل روزي از بلكه کند، دوري آمیز شبهه و حرام روزي از تنها نه افطار هنگام. 5 

 است کرده خودداري آن خوردن از روز در را چه آن انسان اگر آیا. است شهوات تضعیف روزه از هدف

 به وعده یک در وعده دو غذاهاي خوردن حتی کند؟ می پیدا تحقق روزه هدف کند، جبران افطار هنگام

 نیز تقویت را ها آن بلكه کند نمی تضعیف ار شهوات تنها نه باشد گوناگون و متنوع غذاهاي از اگر ویژه

 ضعف و تشنگی و گرسنگی آثار تا نخوابد زیاد روز هنگام دار روزه که است آن بهتر رو این از.  کند می

 ضعف این آثار از مقداري خوري کم با هم، شب در و یابد صفا او قلب نتیجه در و کند احساس را شهوات

 .بخواند شب نماز و کند داري زنده شب بتواند تا بماند باقی شهوات

 درگاه مقبول اش روزه داند نمی که چرا باشد؛ معلّق امید و بیم و رجا و خوف بین او دل افطار از بعد. 1 

 یانه؟ شد خواهد حق

 عطا ما ي همه به را روزه برکات و ثمرات از مندي بهره توفیق که نماییم می مسألت منان خداوند از پایان در 

 خود، درون در تحول و تغییر ایجاد با و شدن متقی براي سازي زمینه و نفس ي تزکیه با بتوانیم تا بفرماید

 .نماییم فراهم را} بِأَنفُسِهِمْ مَا یغَیرُوا حَتَّى بِقَوْمٍ مَا یغَیرُ ال اللَّهَ إِنَّ{ الهی سنت تحقق ي زمینه

 اختصار و تلخیص با ،351ـ351 صص ،1 ج الدین، علوم إحیاء غزالی، محمد امام -[1] 
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 تحوّل تمرین روزه

 نیا بهرامی جلیل: نویسنده 

 ما اخالقی/تربیتی وضع و نوع در تحول و تغییر ایجاد اینكه یعنی است؛ تربیت امكان تربیت، فلسفی مبانی از یكی

 رسوب اثر بر آدمی منش و نگرش تصلب کند؛ حرکت مطلوب سوي به موجود از تواند می آدمی و است ممكن

 و القا را مبنا این خالف نگرشی سالگی، سی از پس اخالق تغییر آهنگ بودن کُند و اجتماعی و شخصی عادات

 شنیدي اگر اما کن، باور شدند جا به جا ها کوه دیدي اگر»: که است این رایج نگرش معموالً و است کرده ترویج

 . «!مكن باور کرده تغییر کسی شخصیت و اخالق که

 چون عواملی قربانی زود خیلی وي، اخالق ي اولیه پذیري تحول و آدمی منش پویایی که دهد می نشان امر نای

 با و شود می محبوس اجتماعی رسم و آداب و عادات زندان در آدمی و گردد می فرد زندگی تاریخ و رایج فرهنگ

 ! پذیرد می نیز خود از دیگران تلقی و کند می خو متداول فرهنگ و خود هاي نگرش

 نیازهاي همان   که ها، نیاز و ها سائق ترین نیرومند برابر در مقاومت توان ایجاد و عادت شكستن جهت از روزه

 به گرانبهایی پرورشی ارزش آفرینی، تحول در مؤثرش کارکرد که است نظیري کم تربیتی ابزار هستند، فیزیولوژیک

 ماه در آن اداي و است منش و رفتار در تحوّل ایجاد تمرین هروز! کرد غفلت ان از نباید که است بخشیده آن

 اخالق که را کسانی ي مرعوبانه توهّم و نمایاند می همگان به عملی و عینی صورت به را نفس پذیري کنترل رمضان،

 لواي در که کسانی هستند نكنیم فراموش سازد؛ می باطل دانند، می متعارف بشر توان با ناسازگار را اسالمی

 خاصی طراز پرورش مستلزم که جهت آن از دانند می نادرست بن از هدفی را اخالق کردن اسالمیزه شناسی، جامعه

 ! ندارد تناسبی تاریخ و جغرافیا ساکن واقعی بشر با و دارند وجود ها کتاب در فقط که انسانهاست از

 و دارد را خویش غیر به شدن تبدیل و ماهوي تحول پتانسیل که است موجودي تنها انسان که اند کرده فراموش اینان

 ویژگی همین پرتو در نیز اسالمی اخالق ي هسته و است مداوم ي معاتبه و مراقبه مستلزم شدنِ یک او انسانیت

 . است سكوالریستی اخالق ي هسته آنكه ترضیه نه است نفس ي تزکیه ماهوي،

 سال ماههاي مابقی در که بخشد ارتقا و شارژ را ما درون يمعنو ي ذخیره چنان رمضان، مبارک ماه ي روزه امیدوارم

: شویم شریفه ي آیه دو این مشمول و باشیم داشته را رذائل از اخالق پیراستن و نفسانی تمایالت با درافتادن توان نیز

 (41-39: النازعات) «ٰ  الْمَأْوَى هِیَ الْجَنَّةَ فَإِنَّ ﴾41﴿ ٰ  الْهَوَى عَنِ النَّفْسَ وَنَهَى رَبِّهِ مَقَامَ خَافَ مَنْ وَأَمَّا»
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 رمضان مبارک ماه در سالم ی تغذیه عملی راهکارهای

 درمانی رژیم و تغذیه متخصص - صبور حدیث دکتر

 مدت طوالنی گرسنگی از ناشی عوارض توان می رمضان مبارک ماه در صحیح اي تغذیه اصول رعایت با 

  .رساند حداقل به را

  .کنید باز خرما عدد یک+  جوش آب یا کمرنگ چاي لیوان یک با را تان زهرو افطار زمان در -1

 مواد و سبوسدار هاي نان یا سنگگ مانند کامل نان ترجیحاً شامل که اصلی غذاي دقیقه 21 -15 از بعد -2

  .کنید میل ساالد انواع و چرب کم ماست همراه به مرغ سینه مرغ ران: مانند چرب کم پروتئینی

  .نكنید روي زیاده زیتون روغن حتی و مایونز سس مانند پرچربی هاي سس مصرف در نیدک دقت -3

 1 از 11 در 11 سنگک نان برش 1 بجاي توانید می افطاري وعده در برنج مصرف به تمایل صورت در -4

  .نمایید استفاده برنج غذاخوري قاشق

 سوپ یا آش بشقاب 1 از افطار ي هوعد جاي  به است بهتر سوپ یا آش مصرف به تمایل صورت در -5

   .نمایید میل( سوپ نوع هر)

  .است کننده چاق برنج بشقاب 1 اندازه به سوپ یا آش بشقاب 1 که باشید داشته توجه -1

  .نمایید خودداري افطار وعده در انرژي پر و حجیم غذاهاي مصرف از -7

 متوسط سیب یک تقریبی حجم برابر میوه واحد هر) کنید میل فصل ي میوه واحد 2 ساعت 2 از بعد -8

  (است

 یا انار عدد بک نصف کالري میزان مثال بعنوان نكنید روي زیاده میوه مصرف در که باشید داشته توجه -9

  .باشد کننده چاق تواند می اندازه همین به و باشد می برنج غذاخوري قاشق 5 معادل موز نصف

  .نمایید میل توانید می فصل ي میوه واحد 1 یک و چرب کم شیر لیوان یک خواب از قبل -11

  .کنید میل خامه بدون بستنی فنجان یک توانید می شیر بجاي اوقات برخی -11
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 ته بدون روغن کم برنج( فرد جنس و سن اساس بر) کفگیر سه تا یک میزان به سحري هنگام در -12

  .کنید میل توانید می دیگ

  .کنید استفاده برنج جاي به سبوسدار هاي نان یا سنگک نان از نان به تمایل صورت در -13

  .کنید استفاده خورشت عنوان به سفید هاي گوشت از ترجیحاً -14

  .کنید استفاده شیشلیک و کوبیده بجاي برگ یا کباب جوجه از ترجیحاً ها مهمانی در -15

  .نكنید فراموش سحري ي وعده در را ساالد و چربی کم ماست -11

  .نمائید مصرف بامیه یا زولبیا عدد یک یا قند حبه سه روزانه توانید می شما -17

 

  :نمایید مصرف توانید می دلخواه  به را زیر غذایی مواد 

 نوشابه قهوه، چاي، دار، گاز معدنی آب قند، بدون ژله ساخارین، آسپارتام،: مانند قند بدون آدامس -

 عمانی لیمو و سرکه ترشی آبلیمو، ترش، لیمو فلفل، سیر،( دارچین چوبه، زرد مانند) ادویه انواع رژیمی،

  .نمایید محدود غذایی رژیم در را شیربرنج و آش حلوا، زرد، شله فرنی، مصرف االمكان حتی -

  .نمایید میل برنج شیر یا حلوا یا زرد شله یا فرنی خوري غذا قاشق سه رمضان ماه ایام در توانید می شما -

 دادن دست از و ادرار افزایش باعث مواد این زیرا کنید، محدود را قهوه و چاي مصرف مضان،ر ماه در -

  .شوند می بدن آب

 از بعد که شود می توصیه لذا. دهد می تشكیل را بدن وزن سوم دو حدود در آب. نكنید فراموش را آب -

 .بنوشید آب افطار
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 ؟بیاموریم را تقوا رمضان آموزشگاه در چگونه

 احسان عبدالخالق: تهنوش

 هرمضمون شود،¬می تدریس مضامینی رآن د که ماند می وآموزشگاهی مدرسه بسان رمضان مبارک ماه

 را رمضان آموزشگاه درسی هاي مضمون گردد؛¬می توزیع ها نامه تقدیر هم ماه پایان در و دارد ي¬نمره

 ..…و تقوا  ایثار، فداکاري، اخالق، درس: برشمرد طور این توان¬می

 در ج خداوند.  باشم داشته اشاراتی ناچیز مقال درین خواستم که است تقوا درس رمضان درس مهمترین

 الصِّیَامُ عَلَیْكُمْ کُتِبَ ): فرماید¬می است رمضان هاي درس ترین اساسی از که¬این و تقوا اهمیت مورد

 هاي برامت که همانگونه شد فرض برشما روزه( 183البقرۀ - ونَتَتَّقُ لَعَلَّكُمْ قَبْلِكُمْ مِنْ الَّذِینَ عَلَى کُتِبَ کَمَا

 کریم قرآن که است دینی اموز ترین ازمهم یكی تقوا. شوید ومتقی پرهیزگار تا بود شده فرض شما از پیش

 در تقوا زیرا است؛ تقوا اهمیت بیانگر این و است، پرداخته آن به رسد می آیه258 به که آیات از درشماري

 .گردد¬می بر در را زندگی اجزاي تمام و دارد نفوذ سانان زندگی

 بچشیم را آن ومزه لذت تا کنیم تجربه را تقوا رمضان مبارک ماه در که زیباست چه است تقوا ماه رمضان

 افشانی نور پرتو ودر ج خداوند به باتعهد بیاییم برد؛¬نمی پی آن اهمیت به نكند مزه مزه را چیزي کسی تا

 هاي مریضی همه از ومارا شده گرفته وقایه از تقوا چراکه سازیم عجین تقوا با را ویشخ زندگی رمضان

 هوسرانی پرستی، دنیا بینی، بزرگ خود ، غرور ریا،  :چون هاي مریضی. کند¬می وقایه روانی و روحی

 تا کند تكرار بارها را تقوا ما وقلم زبان اگر نیست؛ قول است، فعل تقوا که است آوري یاد قابل  .…و

 ناکامی شد خواهیم ناکام تقوا درس از نسازیم عملی آن هاي گونه تمام با را تقوا و نشویم تقوا وارد عمالً

 .دارد دنبال به را وآخرت دنیا رسوایی که

 به را ما تقوا هاي بخش مجموع که دارد هاي بخش مضامین از بسیاري مثل تقوا مضمون: تقوا هاي گونه

  .گردد باتقوا ما زندگی سراسر تا نماییم شناسایی را تقوا هاي گونه تمام است الزم لذا رساند،¬می سعادت

 انسان نجات باعث زبان چراکه باشد خویش زبان مواظب همیشه باید مسلمان انسان :زبانی تقواي -اول

 زبان حفظ اهمیت درمورد  .ها¬رزالت و بدبختی منجالب در انسان سقوط باعث وهم هاست مهلكه ازهمه

Sadeqi
Typewriter
www.eslahe.com
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 هیچ انسان  (18قعَتِیدٌ رَقِیبٌ لَدَیْهِ إِلَّا قَوْلٍ مِنْ یَلْفِظُ مَافرماید می خداوند  که است کافی همین

 ورسول. نماید وثبت داشت یاد را او سخنان تا است مؤظف کسی که این مگر کند¬نمی بیان را سخنی

 اگر حاال  .کنم می تضمین برایش را بهشت کند تضمین گویی یاوه از را زبانش که کسی :فرمودند خدا

 حفظ و کنیم عملی را تقوا درس این رمضان آموزشگاه در باییم نبوده، ما کنترول در زبان ماه یازده مدت

 در نخواسته خداي اگر. باشد داشته قرار ما کنترول و دراختیار تاهمیشه سازیم ملكه خود براي را زبان

 خدا رسول چنانچه دهد می دست از را خود اهمیت و ارزش ما ي روزه ، نداشتیم زبان تقواي هم رمضان

 براي ها نوشیدنی و ها خوردنی از خودداري نكند ترک را بدان عمل و دروغ حرف هرکس: فرماید¬می

 بخاري. ندارد ارزشی هیچ خدا

 هاي تهنوش خواندن آمیز، تحریک سخنان دشنام، تهمت، غیبت، دروغ، از زبان نگهداشتن شامل زبان تقواي

 .شود می بیجا هاي مزاح آمیز، تحریک

 زشت هاي دشنام  دهد،¬می دشنام را یكدیگر طبعی خوش و ومزاح شوخی بهانه به ها بعضی که بدبختانه

 نصیب بی نیز را خویش مادر و پدر خود جاي بی هاي دشنام در که این آورتر شرم حتی ناروا، و

 رمضان مبارک ماه برکت به و نموده حفظ زبانی هاي تقواي بی این شر از مارا همه خداوند. گذارند¬نمی

 .گرداند مند بهره را ما زبانی تقواي از

 این نكرد اصالح را قلبش اگر انسان است، اسالمی زندگی ضروریات از نیز قلبی تقواي :قلبی تقواي – دوم

 تقواي  .قراردارد اولویت در جوارح اعمال از قلبی اعمال چراکه کند نمی دوا را دردي ظاهري اعمال همه

 ، بوده تقوا بی ما هاي قلب سال طول در اگر اما است، ضرور وقت هر در قلبی امراض باهمه مقابله و قلبی

 تقواي و داده نجات قلبی هاي بیماري از را خویش قلوب است؛ تقوا ماه که رمضان ماه در زیباست چی

 به شدن قایل ارزش ظن، حسن اخالص،: کند می احتوا را امور این قلبی تقواي. دهیم سروسامان را قلبی

 جویی برتري که بینی بزرگ خود و تكبر از دوري و بخشش گذشت، مدارا، برادري، و اخوت تقوا، اهل

  ……و لجاجت حسادت، جویی، انتقام غضب، کینه، حقد، بدگمانی، از دوري و است شیطانی فرهنگ

 ما وهمراه یاور تقوا این نیز سال بقیه در انشاءاهلل شویم، قلبی ايتقو اهل رمضان مبارک درماه توانستیم اگر

 .بود خواهد
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 به باشد، داشته وجود تقوا وحرکاتش اعمال تمام در تا است الزم مسلمان انسان بر :عملی تقواي – سوم

 امتم مسلمان انسان عملی تقواي در. نمود ومشق تمرین نیز را عملی تقواي شود می که رمضان در ویژه

 از ي¬نمونه باشد که هرعملی مصروف و جا ودرهر دهد،¬می انجام الهی فرامین روشنایی در را کارهایش

 پروا خدا از هستی هرجا. ترمذي{ کنیت حیثما اهلل اتق} : فرماید می خدا رسول چنانچه. است باتقوا انسان

 وارد شكمش به چیزي بردارد، قدمی بزند، لبخندي بكند، نگاهی هر مسلمان عملی تقواي در. باش داشته

 انجام بود  شریعت مطابق اگر که کند می نگاه را حكمش اولتر. بفروشد چیزي نماید، خرید کند،

 .گردد عایدش مفادي خیلی ظاهر در گرچه کند می ترکش بود شریعت خالف اگر و دهد¬می

 خیروخوبی را مال قرآن در خداوند بلكه نیست، مردود اسالم نظر از ودارایی مال : مالی تقواي -چهارم

 درقلب را وداراي مال اینكه و شویم مال ي¬برده اینكه و بداست پرستی مال اسالم در اما است؛ گفته

 تقواي تقوا، مهم هاي بخش از یكی. شود بیرون مال محبت ما قلب از نگذاریم هیچ داده، جاي خویش

 عاقبت شدیم ناکام درس این در اگر و بیاموزیم، زنی را تقوا درس این رمضان در نیازمندیم ما که است مالی

 مال مورد در سؤال دو ، سؤاالت نخستین ي¬جمله از محشر روز در چراکه ماست، انتظار در خطرناکی

 دیگر امور از که جاست این جالب کردي؟ مصرف کجا به و آوردي دست به کجا از را مال این که است

 شود؛ می پرسیده دوسؤال رسد می مال به نوبت وقتی اما رد،گی می صودت سؤال یک عمر و جوانی مثل

 برهمه لذا. باشد داشته مالی تقواي دنیا در که دهد پاسخ درست تواند¬می وحشتناک حالت آن در کسی

 کمائی مال ازکجا که بسنجیم دقیق رمضان در ویژه به و همیشه تا است الزم ثروتمندان خصوص به ما

 فریب را کسی مال کسب دروقت آیا ندارد؟ وجود ربا و سود از ي¬شائبه کدام ما مال در آیا کنیم،¬می

 مال عیب آیا نكردیم؟ معرفی اصلی را بدل جنس آیا نگفتیم؟ دروغ فروش و خرید وقت در آیا ندادیم؟

 .میدانیم کنیم دقت اگر ما خود از یک هر را ها جواب که ها سؤال این امثال و گفتیم؟ واضح را خویش

 کدام در را اموال این که بنگریم شدیم، کامیاب ثروت آوردن دست به ارزیابی و امتحان در اینكه  بعداز

 بیهوده برمصرف عالوه نماییم، خرج حرام راه در را اموال اگر که باشیم مواظب. کنیم¬می مصرف ها راه

 کننده، گمراه هاي مجله مبتذل، هاي خریدفلم براي مال کردن مصرف. ایم¬خریده گناه خویش براي مال،

 است مالی تقوایی بی وهمه همه وارداتی و اسالمی غیر دیگر ومحافل ها جشن اسالمی، غیر عروسی مراسم

 .باشد می ثروتمندي اینگونه انتظار در شومی سرانجام و
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 اجراي در دارد، توان در آنچه انسان که اینست وظیفه و کار تقواي :وي¬وظیفه و کاري تقواي -پنجم

 اجراي در شخص اگر لذا گردد، ادا صورت زیباترین و بهترین به اش وظیفه بكوشد  نماید، تالش وظیفه

 در. است شده دچار کاري تقوایی بی به واقع در نبود، قایل وظیفه اداي به اهمیت یا کرد کوتاهی وظیفه

 دهد¬می انجام را کاري انسان وقتی دارد دوست خداوند: فرماید می خدا رسول کار، درست اجراي مورد

 خیلی موضوع است، وظیفه و کار تقواي از صحبت وقتی  /طبرانی. دهد انجام وجه نیكوترین به را آن

 خیاطی،  :برد نام را ذیل کارهاي توان¬می جمله از اند؛ متنوع کارها چراکه باشد می گسترده

 دولتی ادارات رمنديکا معلمی، داکتري، گی،¬راننده دکانداري، مزدوري، بذرگري، آهنگري، نجاري،

 ..…و

 اجراي چگونگی متوجه که ماست برهمه لذا است، کاري تقواي رعایت نیازمند وظایف این از هریک

 خداي نشود. کرد تجربه را کارکردن خوب شود¬می که رمضان در بخصوص باشیم، مان کارهاي

 صورت درین که ورزیم؛ اهمال اکاره اجراي در شدیم، تشنه و گرسنه و داریم روزه اینكه بهانه به نخواسته

 .بود خواهد انتظارما در وخیمی وعاقبت شده ناراضی ما از خداوند

 تقوا بی انسان فكر اگر چراکه است، اسالمی حیات ضروریات از نیز فكري تقواي :فكري تقواي – ششم

 در معنی بی و پوچ افكار این شد، مسلمان ذهن وارد …و گریزي، دین  گري، مادي خرافی، افكار و شد

 که اند بوده ي¬عده  .کند می دچار ابدي هالکت به را انسان آهسته آهسته  گذاشته، اثر انسان عمل

 مسلمین همه از و بگیرند ایراد اسالم به اینكه به کردند شروع شدند، منحرف چیز همه از فكري باانحراف

 تا بود غربی وارداتی افكار واظبم باید است، خطرناک خیلی فكري تقوایی بی این لذا برتافتند؛ روي

 .نگردند فكري تقوایی بی دچار ما جوانان

 را رمضان هاي درس همه تا دهد مان توفیق رمضان آموزشگاه درین خواهیم¬می خداوند از خاتمه در

 هایش گونه باهمه را تقوا اساسی و مهم درس ویژه به و کنیم تطبیق خویش زندگی در و بیاموزیم درست

 .بیاوریم در جراا منصه به
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 دعا و آداب آن

: فرماید می( صلی هللا علیه و سلم)روایت کرده که پیامبر ( رضی هللا عنه)امام ترمذی از ابوهریره
ی فرقان  سوره77آیه  گیرد و در کسی که از خدا نخواهد و طلب نکند خداوند بر او خشم و غضب می

راه جلب عنایت و توجه خداوند دعا قرار داده شده است؛ ای پیامبر بگو خداوند بر شما توجهی 
 . هایتان نبود کند اگر دعا و طلب نمی

از نزول بال . همانا دعا سودمندترین دواهاست و دشمن بال بوده و آن را دفع و معالجه نموده است
و دعا سالح . ف می کند و اگر نازل شده باشد از تأثیر آن می کاهدجلوگیری نموده و آن را برطر

 .مؤمن است
 

 :البته دعا دارای آدابی است؛ از جمله اینکه 

 .دعا را با نام و ذکر خدا شروع کند -

 .فرد عجله نکند و نگوید دعا کردم و استجابت نشد -

 .ا با اسماء حسنایش بخواندخداوند ربا خشوع همچنین نهایت نیاز و فقر را آشکار کند و  -

 . در دعا بسیار التماس کند و دعای خود را تکرار نماید  -

یک سوم آخر شب، هنگام اذان، بین : مانند ) اوقات مناسب و مبارک را برای دعت کردن برگزیند  -
نماز اذان و اقامه، بعد از نمازهای واجب، هنگامی که امام نماز جمعه روی منبر می رود تا وقتی که 

 ( .آن روز را ادا می کند و ساعت آخر بعد از نماز عصر

ها -های خود را طوری بلند کند که سفیدی زیر آن-اینکه شخص دعا کننده رو به قبله کند و دست -
 .دیده شود

 .دعا کند( به طوری که فقط خودش بشنود)با صدای بلند دعا نکند، بلکه آهسته -

ی به خرج ندهد و چیزهای نشدنی و خارج از اعتدال، درخواست در حین دعا کردن هیچ گونه تکلف -
بلکه باید با حالت تضرع و فروتنی آنچه را که دعاهای مأثور آن را اقتضا می کنند، از خداوند  ننماید،

 .طلب کند
 

من نمی دانم چگونه دعا کنم، به هر روشی که میخواهی دعاکن، با احساسی که در درونت : نگو
من نمی دانم که چه سان : آمد و گفت_صلی هللا علیه و سلم_ اران نزد رسول هللا است، یکی از ی

: چه می گویی؟ گفت: از او پرسیدند_ صلی هللا علیه و سلم_ رسول هللا . همانند تو و معاذ زمزمه کنم
صلی هللا علیه و _ خدایا مرا به بهشت در آور و مرا از آتش رهایی ده، رسول هللا : می گویم

  ۳۷7۵و احمد،7۹۷ابوداوود،   «درهمین باره من و معاذ زمزمه می کنیم» : فرمودند_سلم

ضارب بستگی دارد نه فقط [ قدرت شخص]دعا و اعاذه نمودن مانند سالح است، قدرت سالح نیز به 
 .به تیزی آن

ر پس تا زمانی که سالح کامل بوده و مشکل نداشته باشد و در دستان قوی قرار گرفته و مانعی د
و هرگاه یکی از این شرایط نباشد . برابرش نباشد بیشترین ضربه را بر پیکر دشمن وارد خواهد کرد

 .از تأثیر آن کاسته خواهد شد
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 ماه؟ یک تنها نه نماییم تبدیل ماه دوازده به را رمضان ماه چگونه

 نیا ایوبی خالد  :ترجمه/   السرجانی راغب: نویسنده

 این...  اي حاشیه عبادت سوي به کوشش و تالش از تنبلی، و سستی طرف به شدید حماسه از حالت تغییر 

 جمله از بندگی و عبادت بر مبارک ماه این در که آنجا است، رمضان ماه از بعد مسلمانان از بسیاري حال

 از قبل حالت به امور همه رمضان ماه از بعد اما... افزایند، می رحم ي صله و صدقات قرآن، تالوت نماز،

 ورزند، می بخل وند،ش می بیگانه قرآن از خوانند، می حالی بی و سستی حالت در را نماز گردد، می بر رمضان

 باقی آن از نامی جز بخشش حیات هاي نفحه و ها نسیم آن با رمضان ماه و گردد، می قطع رحم ي صله

  .ماند نمی

 و عبادت نیز ها ماه دیگر در چگونه و ماه؟ یک تنها نه نماییم تبدیل ماه دوازده به را رمضان ماه چگونه

  نیم؟برسا آن سطح در بندگی و عبادت به را بندگی

 در را هایشان نماز ها مرد. است خواسته ما از و داده فرمان آن به خداوند که بخوانیم چنان :نماز -  1

 همراه باشند، داشته دیگري وظایف چند هر دارند می پاي بر وقت اول در را آن زنان و خوانند می ها مسجد

 باید پس. گردد می آسان ها عبادت انجام مؤمن، دل شدن نرم اثر بر رمضان ماه در. سنت نمازهاي انجام با

 واجب، نمازهاي از بعد و قبل سنتهاي خواندن به آن دادن عادت و نفس تمرین براي فرصتی را رمضان

 شبانه هر توانیم می ما که تراویحی نماز اما. دانست استخاره، نماز و حاجت نماز ،[چاشت] الضحی صالۀ

  .دانست سال طول در اللَّیل قیام رايب شروعی را آن باید بخوانیم رکعت هشت

 

 خواندن نماز از که این تا آن معانی فهم و نماز در خشوع رعایت بر نفس دادن عادت :خشوع در نماز - 2

 غیر در آورد دست به را معانی این نتواند رمضان ماه در که کسی و بنشینیم، آن انتظار در و ببریم، لذت

  .توانست نخواهد هرگز رمضان

 

 رمضان ماه در بار 11 ابوحنیفه امام دارد، که توانی تمام با قرآن تالوت ختم بر بودن حریص :قرآن - 3

 آن رمضان در است ممكن پس نمود، تالوت تدبّر با را قرآن است واجب که این با و کرد، می ختم را قرآن
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 در تو پس دارد، اي حسنه رفیح هر و شود می نوشته برابر ده اي حسنه هر نمود، تالوت حسنات خاطر به را

  .داري قرار زمان با مسابقه در رمضان

 

 با سپس خداوند با باید بود، حریص آن انجام بر باید رمضان ماه در که است عبادتی اللیل قیام :قیام - 4

  .باشیم داشته مداومت آن بر نیز رمضان ماه از بعد که ببندیم پیمان و عهد خود نفس

 

 این نمودي، انفاق خداوند راه در را آن هرگاه پس است، شده سرشته مال محبت بر نسانا نفس :انفاق - 5

 روزانه رمضان ماه در را صدقه و است، مال محبت از بیشتر تو دل در خداوند محبت که معناست بدان

  .مکنی عادت خدا راه در انفاق به نیز رمضان ماه از بعد که این تا باشد، بسیار یا اندک بگردانیم،

 

: گویم می خواهران به باشد؛ می رمضان مبارک ماه در مهم امور جمله از رحم ي صله :رحم ي صله – 1

 و ننما تكلف میهمانداري انجام در بلكه و نكن، ترک بندگی و عبادت براي فراغت بهانه به را میهمانداري

 بر را ما سَلَّمَ وَ عَلَیهِ اهلل صَلَّی یامبرپ کن، پرهیز مباهات و تفاخر غذا، در اسراف قبیل از شرع خالف امور از

 از گاهی سفره یک بر آمدن گرد است، نموده تشویق باشد بوده خرمایی با هرچند داران روزه به دادن افطار

 و کند، می نرم را دل زیرا فرماید؛ می طالب ابی بن علی سیدنا که چنان باشد می بهتر روز چهل عبادت

 آنان و ما بین که را کسانی بود می ممكن اگر نماید،- می بیشتر مردم بین رد را شادمانی و گشادگی

 روز هر در خداوند کنیم، دعوت هایمان خانه به البین ذات اصالح جهت دارد وجود عداوتی و مشكالت

 داشته وجود عداوت و دشمنی بینشان در که کسانی جز بخشاید می را کس همه گناهان پنجشنبه و دوشنه

 دور داریم هم با که اختالفاتی باید پس نمایند، صلح که زمانی تا کند می رها   خود حال به را انآن باشد

  .نماییم قرار بر ارتباط اند کرده قطع ما با را رحم ي صله که کسانی با خدا خاطر به و نماییم

 

 محرمات، و غیبت از ريدو منكر، از نهی و معروف به امر حق، گفتار بر را زبانت :کن کنترل را زبانت – 7

 لَصَوْتُ الْأَصْوَاتِ أَنكَرَ إنَّ» ده، عادت ها همسایه و فرزند و همسر سر بر صدا کردن بلند از جلوگیري
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 تالش و[. 19: لقمان.[ ]است بلندي نظر از بیشتر آن زشتی] است خران صداي ها، صدا ترین زشت: «الْحَمِیرِ

  .باشد خدا ذکر به مرطوب زبانت کن

 

 پخش عفت و ادب خالف هاي برنامه که ي]تلویزیون تماشاي :باش حذر بر تلویزیون کردن تماشا از - 8

 با بسیار رمضان ماه برد، می بین از و سوزاند می را هیزم آتش که چنان برد می بین از را حسنات[ کند می

 از پر اسالمی غیر تلویزیونی هاي شبكه بیشتر که چنان نداریم، کردن ضایع براي وقتی و است ارزش

  .نداریم آن به نیازي ما و شوند می نمایان آن در بار و بند بی و عریان زنان که است هایی برنامه

 

 از دوري و هدایت آمادگی رمضان در ها دل که است خاطر بدان این :اهلل الی دعوت به ورزیدن اهتمام -  9

  .دارند را گناهان

 

 است سنتی این ها، مسجد در مردان و شود بندگی و عبادت مشغول اش نهخا در تواند می زن :اعتكاف - 11

 که این تا بكاهیم غذا از رمضان آخر دهه در برنامه این با و رسیده، ما به -سَلَّمَ وَ عَلَیهِ اهلل صَلَّی- پیامبر از که

 را قدر شب ندخداو کند تالش صادقانه نیت با هرکس و نگذراند، آشپرخانه در را وقتش بیشتر نیز زن

 پرهیزکار و متقی هاي انسان براي جل و عز خداوند جانب از اي هدیه شب این نمود، خواهد او نصیب

  .است

 

 و راسخ عزم و رمضان ماه خالل در آن چرک و گناهان از نفس دادن شستشو :خدا سوي به توبه – 11

  .صاحبانش به مظالم دادن گشت بر و فات، ما بر پشیمانی و گناه، به رجوع براي آهنین اراده

 

 گردد تبدیل عملی برنامه یک به روزانه جدولی طریق از ها نصیحت این است ممكن :حسنات جدول - 12

 مربوط نشده انجام اعمال به که را هایی خانه آن، در ها عبادت به التزام و توان مقدار به روز هر دار روزه که

 این باشد، کمتر سیاه رنگ رمضان انتهاي در که صورتی در سپ کند، پر سیاه یا تیره رنگی با شود، می

 هیچ که خواهیم می خدا از. بود خواهد قیامت روز در او اعمال کتاب بودن نورانی و سفیدي براي اي مژده

  .اهلل شاء ان. نبیند بیشتر را سیاه هاي مساحت جدولش در مسلمانی
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 .ویدای مسلمانان از تفرقه بپرهیزید و دور هم جمع ش

 امام شهید حسن البناء
 :دور هم جمع شویم و متفرق نگردیم 

پـیش از هـر چیـز دعـوتی اسـت شـامل و        مـا که دعـوت  -خدا تو را توفیق دهد–آگاه باش 

عمومی و منسوب به طایفه خاصی و طرفدار راي مخصوصی نیست که مردم آن را با رنـگ  

تی است که توجه آن بـه اصـل و   و مقتضیات یا مستلزمات و توابع خاصی بشناسند بلكه دعو

روح دین است و می خواهد تمام تفكرات و نظریات و همتها را جمع آوري کند تا دعـوت  

 مـا دعـوت  . دینی شیوه مفید و نافعتر به خود گرفته و بـاثمره و پیشـرفت بیشـتري پـیش رود     

دعوتی است درخشنده خالص و به هیچ رنگ دیگري ملون نیست و هر جا حق یافت شـود  

مراه آن است و اجماع را دوست دارد و منكر تک تازي است زیرا بزرگترین و بـارزترین  ه

چیزي که باعث مرگ مسلمین شده است همان تفـرق و اختالفـات مـذموم اسـت و اسـاس      

پیروزي مسلمین محبت و وحدت می باشد و آخر این امت هـم جـز بـه برنامـه اساسـی کـه       

 .باعث اصالح اولش شد اصالح نمی گردد 

این یک عاقده اساسی و هدف معلوم براي هر برادر مسلمان است و عقیده راسخی است که 

 .از آن بر می داریم و با آن بر می خیزیم و به سوي آن دعوت می کنیم 

 :اختالفات حتمی است 

علی رغم این همه گفته ها اختالفات در فروع دین چیز حتمی و ضروري ست و به علتهـاي  

ن فروع و جزئیات و آراي مذاهب غیر ممكن است مانند اختالف در قوت متعدد اتحاد بر ای
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و ضعف استنباط ، درک دلیل و عدم درک آن، فرورفتن در عمـق معـانی و مـرتبط کـردن     

مبانی دین عبارت است از آیـات و احادیـث و مفـادي کـه     . حقایق متعدد نسبت به یكدیگر 

ن را تفسـیر مـی کننـد و بـدیهی اسـت      عقل و نظر در چهارچوب لغت و قواعد زبان عربی آ

. مردم در به کارگیري عقل و نظر به شدت متفاوتند پس اختالف حتماً بـه وجـود مـی آیـد     

  ………وسعت و تنگی نظري عالم و این که به عالمی خبري رسیده که به دیگـري نرسـیده و   

 .همگی از علل به وجود آمدن اختالف هستند 

است نظریات و آراي امام مالک را مبناي قانون حكومت می بینیم وقتی که ابوجعفر می خو

اسالمی گرداند و مردم را وادار به قبول آن کند ،امام مالک به شدت این کار را منع کـرد و  

 !این کار را مكن: فرمود 

یاران پیامبر در تمام ممالک اسالمی منتشر شده و اسـالم را بـه تمـام امصـار و اقطـار حمـل        

هر قومی داراي علمی است که از آنها به جایی مانده است و اگر بخواهید  کرده اند بنابراین

همه آنها را در یک قالب بریزید غیر ممكن اسـت و موجـب بوجـود آمـدن فتنـه مـی شـود        

اختالفمحیط هم از علتهاي بوجود آمدن اختالف است حتی تطبیق قانون و شـریعت اسـالم   .

را مـی بینـیم کـه     نانكه خود امام شـافعی  از محیطی نسبت به محیط دیگر متفاوت است چ

داراي قول جدید و قدیم است ، در عراق داراي فتواهاي قـدیم و در مصـر داراي فتواهـاي    

جدید است در صورتی که در هر محیط مصدر و مبناي فتواي وي یكـی بـوده و در هـر دو    

ز اطمینان یكی دیگر از علل اختالف عبارت است ا. مكان وي در جستجوي حق بوده است 

و عدم آن نسبت به روایتی که مجتهد به آن رسیده است چنانكه یكی از ائمه فـالن راوي را  

،ثقه و مورد اطمینان  می داند و بـه روایـت آن مطمـئن اسـت و از آن اسـتفاده مـی کنـد در        
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صورتی که امام یا مجتهد دیگر بنابر آگاهیش درباره این راوي وي را ضعیف و مورد جرح 

 . می داند

همچنین اندازه گیري قوت و ترتیب دالیل باعث بوجود آمـدن اخـتالف مـی شـود چنانكـه      

را برخبر  آحاد مقدم کرده و عده اي دیگر برعكس آن  ……عده اي عمل صحابه و تابعین و 

 .عمل کرده اند 

 اجمال بر مسائل جزئی غیرممکن است 

فرعی و جزیی در دیـن را مطلبـی   اسباب مذکور ما را براین داشته است که اجماع بر مسایل 

غیر ممكن بدانیم بلكه این گونه خواهش و تمنا با طبیعت و سرشت دیـن منافـات دارد زیـرا    

خداوند می خواهد این دین جاودانه باشد و تا برپایی قیامت بـاقی بمانـد و همگـام بـا عصـر      

اي روش وزمان سیر کند وپیش رود و در این مسیر ویژگی دین است کـه سـهل گیـر و دار   

سازگار و نرم وسبک باشد و با هرمحیطـی سـازگاري داشـته باشـد و واقعـی بـوده و حـالل        

بنابراین مسایل جزیی و فرعی از مكانی به مكانی دیگر و از )مشكالت هرعصر و زمانه باشد 

 (.زمانی به زمان دیگر فرق می کنندو اجماع بر آنها غیر ممكن است

 عذر مخالفین خود را بپذیریم

و  ئیات با ما مخالفند عذرشان را می پـذیریم کسانی که در جزبود عقیده و فكر ما ،پس این 

مـانع ارتبـاط دلهـا و تبـادل     (در صـورت وجـود ادب اخـتالف   )من معتقدم این نوع اختالف 

محبت و همكاري در امور خیر نمی شود و مانع آن نیست که معانی وسیع و شامل اسـالم بـا   

 . دربرگیرد حدود پربرکتش تمام ما را 

داریم بر حكم قابل اطمینانی جمع شـویم  نآیا ما همگی مسلمان نیستیم ؟ آیا همگی دوست 

؟ آیا اسالم از ما نمی خواهد آنچه را براي خود دوست   می داریم باید براي برادر دینی هم 

 دوست داشته باشیم ؟ 

 پس اختالف مذموم و تفرق چرا؟



م ِمْن َذْنبِهِ  َمْن َقاَم َرَمَضاَن إِيماناً واْحتَِساباً ُغفِرَ »                                                  32        «لَُه َما َتَقدَّ

 

امل قرار ندهیم و چرا در فضاي آکنده از محبت و صفا چرا آراي یكدیگر را مورد نظر و ت 

یكدیگر را بسوي تفاهم نخوانیم ؟ و هرنكته اي که قابل تفاهم است چرا در آن نكته به دور 

 هم جمع نشویم؟ 

یاران پیامبر را بنگریم که فتواهاي آنان با یكدیگر اختالف پیدا می کرد اما آیا این اختالف 

نها ایجاد کرد ؟ یا رابطه آنهـا را از هـم گسـیخت؟ در ایـن مـورد       هیچ گونه تفرقی در دل آ

 .داستان نماز عصر در بنی قریظه بر اهل معرفت مجهول نیست

با وجود اینكه صحابه کرام نزدیكترین مردم به دوران پیـامبر و آگـاه تـرین مـردم نسـبت بـه       

باعث شده است ما بر  قراین احكام دین هستند و باز هم به اختالف افتاده اند پس چه چیزي

سر اختالفات جزیی و بی ارزش یكدیگر را قربانی کنیم ؟ مادامی که ائمـه کـه آگـاه تـرین     

مردم به کتاب خدا و سنت پیامبر هستند در مسـائل زیـادي بـا هـم اخـتالف داشـته و بـا هـم         

مناظره کرده اند پس آن وسعتی که براي آنهـا موجـود بـوده ، مـا چـرا آن را برخـود تنـگ        

حدود کنیم ، وقتی مشهورترین و واضحترین مسایل فرعی مثل اذان که کیفیت و دسـتور  وم

آن به صورت نص از پیامبر نقل شده است و روزي پنج بار بر منـابر خوانـده مـی شـود و در     

آن اختالف وجود دارد پس در مسائلی که مرجع آن نص نبوده بلكـه راي و اسـتنباط اسـت    

ن و عدم تنوع و اختالف داشت ؟امر دیگري که الزم است بـه  چطور باید انتظار معصوم بود

 :توجه شود و مورد تدبر قرار گیرد این است 

در قدیم وقتی که مردم به اختالف می افتادند اخـتالف خـود را بـه خلیفـه یـا نماینـدگان او       

عرضه می کردند و آنان نیز در آن قضاوت می کردندو اختالفات آنها را از بـین مـی بردنـد    

اما امروز خلیفه کجاست ،پس باید مسلمین دنبال قاضـی بگردنـد و قضـایاي خـود را بـر او      .

 مسـلمانان متعهـد  . عرضه کنند زیرا اختالف بی مرجع خود به اختالف دیگري مـی انجامـد   

تمام این موارد را می دانند بنابراین وسعت سینه و دلهایشـان در مقابـل مخـالفین از هـرکس     
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و چنان فكر می کنند ،پیش همه کس علم وجود دارد، و هر دعوتی  زیادتر و محكمتر است

هم داراي حق و هم داراي باطل است ، آنان دنبال حق می گردند و هر جا آنرا یافتنـد اخـذ   

آن را برتر  می دانند و با نرمش و آرامی سعی می کنند نظرات مخالفین را مورد بررسی قرار 

و اگر هم قناعت نكردند برادر دینی همدیگر .انع کنند دهند و آنها را در صورت قانع شدن ق

 . هستند و از خداوند خواستار توفیق هستیم هم براي اینان و هم براي آنان 

در مقابل مخالفین خود که می توان آن را در یـک جملـه    مااین است برنامه و موضع گیري 

 :خالصه کرد 

 یمخصی و تعصب برای آرا و نظرات هستت اما منکر تعصبات ش یماختالف را جایز می دان ما 

و مردم را با لطیف ترین و نرمتترین شتیوه و بتا    یم دنبال حقیقت برو یمو همیشه می کوش

 .یممحبت و برادری به سوی حقیقت تشویق و دعوت کن

اسـالم اسـت کـه بـه آن     و وسـطیت  این است روشی که نمایانگر و مجسم کننده میانه روي 

 .ي آن دعوت می کنیم ایمان آورده ایم و به سو
 

 

 

 

 

 

 

 خوش اخالقی

  :می فرماید( ص)رسول خدا 

 «. است مردم ترین اخالق خوش آن از اسالم بهترین» : 

 «. ها آن ترین اخالق ،خوش خدا نزد بنده ترین محبوب» : 

 «. است مؤمن ترین اخالق خوش آن از ایمان ترین کامل» : 

 «. نیست بنده اعمال ترازوی در اخالقی خوش از تر سنگین چیزی قیامت روز در» : 

 « است القیــاخ خوش و خدا وایــتق سازد شتـبه وارد را مردم که چیزی شترینـبی» : 

 . شماست ترین اخالق خوش قیامت در من به شما ترین نزدیک و من به نسبت شما ترین محبوب» : 
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 ایجاد ارتباط میان قلب و قرآنعملی جهت روش اهی 
 دوروزی مجتبی: مترجم/  الهاللی مجدی:  نویسنده

 قرآن کردن رها

 انسان کارگاه به نشدن وارد و آن از برداري بهره و گیري بهر کردن رها یعنی قرآن؛ کردن رها از منظور

 کار هر در که مؤمنی بسازد، عابد مؤمنی او از تا _فردي هر _دهد تغیر ار فرد که اوست کار این سازیش،

 مسلمین که زمانی از شده، آغاز پیش ها قرن از قرآن کردن رها تاریخ. نماید می عبادت را خداوند حالی و

 براي فقه، و کالم علم چون علومی دادند توسعه را ها آن و داده تري بیش اهتمام علم هاي جنبه از بعضی به

 براین مختصراتی و حواشی سپس نگاشتند قواعد این بر شرحی سپس کردند، وضع قواعدي ها علم این

 بستر بر و ها عزاداري در فقط که قرآنی گرفت می صورت قرآن حساب به ها این ي همه افزودند، مطالب

 .شد می تالوت رمضان ماه هنگام به و بیمار

 

 :دگوی می _اهلل رحمة _غزالی محمد شیخ

 .گرویدند و بستند دل احادیث به و کرده رها را قرآن مسلمانان

 .آوردند رو پیشوایان اقوال به نموده، ترک را احادیث آن از بعد

 .کردند رو تقلیدي روش و سلوک به بریدند، هم پیشوایان گفتار از سپس

 .بود وبال و مصیبت مسلمین و اسالم براي ”واقعا صورت، این به اسالم رفت پیش

 نهاده ها طاقچه در را قرآن مردم آید، می روزگاري:  که است کرده نقل مزاحم بن ضحاک از عبدالبر ابن

 اعمال و کنند، نمی استفاده آن مندرجات و محتوا از سازد، می النه آن بر عنكبوت تا کنند نمی باز را آن و

 .گیرد می صورت احادیث و روایات مبناي بر مردم
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 هاي قرن از ما که است میراثی اي نتیجه گیرد می انجام قرآن با امروزه که غریبی و بعجی تعامل بنابراین

 رسیده امروز وضعیت به تا اند گشته منحرف قرآن( مسیر)  از تدریج به مسلمانان ایم، برده ارث به گذشته

 بهره صحابه که حالی در _پرسند می قرآن از گیري بهره در ما ناتوانی علت ما، از گروهی که هنگامی. اند

 .کرد آغاز قرآن با ما حال تشخیص از را پاسخ باید ناگزیر _بردند آن از ها

 دارند، اطمینان موضوع ایمن به نسبت دشمنانمان.  ایم پوشیده چشم شوکتمان و عزت ي سرچشمه از ما

 تالوت با را ها برنامه هایشان تلویزیون رادیو از بعضی که است رسیده جایی به ما به نسبت تمسخرشان

 و نور پرتوهاي که هنگامی. ایم داده قرار مهري بی مورد را قرآن ما که دانند می زیرا کنند؛ می آغاز قرآن

 وعده جوان نسل این یافت، نمود اسالمی بیداري پیدایش در گون، قیر تاریكی این در آرزو هاي جلوه

 ارشاد و هدایت مصدر چون هم قرآن با و نمودن ادا را حقش قرآن به عمل و فهم ي زمینه در قرآن، به داده

 مصدرها زمینه در نتیجه در پرداخت، دیگري جوي و جست به و کرده رها را قرآن بلكه ننمود، برخورد

 خصوص در دادو روي دهد، روي بایست نمی چه آن و شد گوناگون ها روش و راه و شده اختالف دجار

 بد ما چون و …نگشت جمع نفر یک گر بر و شد نشبی اختالف دچار اساسی امور و مختلف مسایل

 سنتی. نگردانید محقق ما در را پیروزي و یاري سنت و نكرد وفا خود ي وعده به نیز خداوند کردیم رفتاري

 .بود نموده وفا ایشان پیروزي و یاري در خود ي وعده به که

 

 باید بسوی قرآن بازگردیم

 باشد، می عملی صورت به قرآن و قلب میان ارتباط ایجاد جهت رسان یاري هاي روش مورد در ما سخن

 دیگر و”  العبودیة حقیقة”  و”  القرآن خالل من  االیمان بناء”  هاي کتاب در تفصیل اندکی با ها روش این

 :کنیم می یاد ها آن از اینجا در اختصار طور به فایده تكمیل براي و است شده بیان کامل طور به ها کتاب

 اکرام را ما و بگشاید کتابش انوار روي به را مان هاي قلب که الهی درگاه به نمودن التماس    -0   

 الهی درگاه به التماس اهمیت مورد در بیشتر نماید؛ یاري(  قرآن از)  پذیرفتن تأثیر و اندیشیدن در و نموده

 به شروع از پیش کار این انجام که کردیم یاد اینجا در دوباره خاطر بدین و شد گفته سخن دوم محور در
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 برانگیختن در که است بزرگی ي فایده  و اهمیت خاطر به این و است ضروري کاري قرآن تالوت

 .دارد آن به آوردن روي براي قلب کردن آماده و قرآن از گیري بهر به تمایل احساس

 به امكان حد تا تالوت نكردن قطع و آن با بودن های زمان افزایش و قرآن زیاد تالوت -4    

 در که است آن بهتر ابتدا، در خصوص به نشویم، خارج دهیش پناه قدرت و قرآن فضاي از تا دلیلی، هیچ

 تمرکز خصوص در فرد تا گیرد صورت غوغا و همهمه از دور به و آرام مكانی در قرآن با دیدار توان حد

 که نكنیم فراموش را تالوت از پیش زدن مسواک و گرفتن وضو چنین هم کند، یاري پرتی حواس عدم و

 .هستند رسان یاري هاي ابزار از

 نقش ترتیل: ترتیل روش به و شود شنیده که ای گونه به و قرآن روی از تالوت -3    

 از که فهمی دارد فهم با شان هماهنگی و ها آن انگیختن بر و احساسات بر گذاري تأثیر در بزرگی

 پذیري تأثیر و فهم که هنگامی( یعنی)  آید می پدید ایمان که هاست این از بعد و آید می پدید اندیشیدن

 .شوند می آغوش هم

. گردد متحقق ترتیل فایده ترتیب بدین تا گردد می آشكار تالوت احكام فراگیري اهمیت که اینجاست و

 زمینه تا ریمبگی یاد را آیات صحیح قرائت و تالوت احكام ممكن زمان سریعترین در باید ما از کدام هر لذا

 .شود میسر و آسان مان براي قرآن از گیري بهره

 مخارج روي بر باید خوانیم می را قرآن ترتیل ي شیوه به که هنگامی :اندوهگین و آرام تالوت -4    

 تأثیر و ها آن در اندیشیدن و آیات همزیستی تا بنیماییم را الزم دقت مدها و ها غنه دقیق ادا و حروف،

 اندوهگین صدایی با را قرآن که است واجب ما بر چنین هم و گردد، میسر ما براي ها آن از پذیرفتن

 .شود حاصل پذیري تأثیر تا بخوانیم

 ما کامل تمرکز نیازمند این و پیام، فهم برای عقل کارگیری به پرتو در آیات مختصر فهم    -5

 اي کلمه هر کنار در که نیست معنی این به پیام فهم براي عقل کارگیري به. است قرآن تالوت هنگام به

 را اجمالی معناي بلكه نماییم، آن هاي راز و معانی(  تک تک)  شناخت به مجبور را خود و شویم معطل

 آن بدنبال و گردد میسر و ممكن نیز قرائت روانی ترتیب بدین تا است کافی دارد شده اشاره بدان که



م ِمْن َذْنبِهِ  َمْن َقاَم َرَمَضاَن إِيماناً واْحتَِساباً ُغفِرَ »                                                  37        «لَُه َما َتَقدَّ

 

 و پذیري تأثیر به ممكن زمان سریعترین در تا نهاده نیفزو به رو تدریجی صورت به احساسات حرکت

 .برسد انفعال

 مخاطب تو که شود می نازل تو بر گویی که ای گونه به قرآن با تعامل برای تالش -6    

 پناه مانند)  آیات هاي خواست در به گویی پاسخ پرتو در پیام این با تعامل براي تالش چنین هم پیامی،

 از مواردي و دعا، هاي موقعیت هنگام به گفتن آمین و ،(…و عذاب آیات تالوت گامهن به خدا به بردن

 .قبیل این

 آن در لحظات این در که ایمانی و شده هماهنگ ها آن با قلب که آیاتی یا آیه تکرار -7    

 می متوقف بقل انفعال و پذیري تأثیر که زمانی تا آیات این تكرار به دادن ادامه و گردد، فراهم آمده پدید

 بیرون اش شیرینی و شود جویده خرما که هرگاه است خرما چون هم آیه:  شده گفته که چنان هم و شود

 .آید می

 پوشیده ما بر که معنی یا نموده طرف بر را اي شبهه تا باشد ما کنار در مختصر تفسیري که ندارد اشكالی

 و قرآن فضاي از تا گیرد صورت کاري چنین وتتال پایان در که است آن بهتر و بفهماند، ما به را گشته

 ملزم این به را ما اي کلمه که این مگر نشویم خارج بریم می سر به آن بستر در که روانی روحی هیجانات

 .شویم متوجه را معنایش حال همان در که بخواهیم و کند

 هر همزمان و باشیم داشته شتكارپ و استمرار ها ابزار و ها روش این گیري کار به در اگر گرامی ي خواننده

 ما هاي قلب بر قرآن خورشید هاي اشعه که بدهیم را مژده این همگان به باید گیریم کار به را محور سه

 است، خاطر اطمینان و آرامش از پوشیده که زندگی کند می آغاز را جدیدي زندگی آن با و گرفته تابیدن

 ي جامه پوشیدن ها این ي همه از مهمتر و است نیک کار مانجا آرزومند و بوده فعال که جدیدي روح و

 .است مردم از نیازي بی و بدو، کردن بسنده و پروردگاراهلل به خشنودي و بندگی،

 ما که آن شرط به کشیم می را انتظارش همگان که است عظیمی نتایج از ها این ي همه محبوب ي خواننده

 او نماییم ادا را قرآن حق ما که هرگاه. باشیم داشته مداومت کار این بر و گشته قرآن پذیراي خوبی به نیز

 قلم درختان و شود مرکب دریا اگر دارد، می ارزانی ما نداردبه پایانی که برکتش و خیر هاي گنجینه نیز
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 پایان قرآن این معانی و اسرار که آن از پیش پذیرد می پایان بنویسنددریا را قرآن هدایتگر معانی تا شوند

 .ذیردپ

 تالوت را آن روز شبانه تر بیش چه هر و آوریم قرآن سوي رو خوبی به ما اگر که بدان گرامی ي خواننده

 می انس خداوند کالم به دیگري چیز هر از تر بیش و دید، خواهیم را مناجات لذت خدا یاري به و کنیم

 .ندآور می روي ما به ها پیروزي کنیم نمی را تصورش که جایی از و بندیم

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 میانه روی ، وسطیت

 دامنی، پاک صبر،: داند می نیکو اخالق ی چهارگانه های پایه از یکی را روی میانه (رح)امام ابن قیم 

 باعث عدالت: گوید می و کند می تعبیر عدالت ی واژه با را روی میانه ایشان. روی میانه و دالوری

 بخشش صفت گیرد؛ قرار تفریط و افراط سوی دو بین در و کند متوازن را القشاخ انسان شود می

 همراه به را دالوری صفت نیز دارد، قرار گستاخی و ذلت میان که آورد می همراه به را سخاوت و

 قرار حقارت و خشم بین که را بردباری صفت و گیرد می جای باکی بی و ترس بین که آورد می

 در  پسندیده صفت هر زیرا است برخوردار ارزشمندی جایگاه از نوع این از روی میانه. گیرد می

 مانند است؛ فراگرفته ناپسند صفات را آن سوی دو یعنی دارد؛ قرار ناپسند صفت دو میان

 در که فروتنی و دارد قرار روی زیاده آن دیگر طرف در و خساست آن طرف یک در که بخشش

 سوی به ناگزیر رود در به میانه راه از آدمی نفس گاه هر. رددا قرار کبر و خواری آن طرف دو

 رود می کبر سوی به یا شود منحرف فروتنی صفت از اگر. کند می پیدا تمایل صفت دو این از یکی

 سوی به یا رود می گستاخی سوی به به یا شود منحرف حیا صفت از اگر. خواری و ذلت سمت به یا

 گیری سخت به یا برد می تابی بی به ره یا شود منحرف بردباری و صبر راه از اگر. خواری و ضعف

 . ناتوانی سمت به یا رود می خردی بی سمت به یا شود منحرف بردباری صفت از اگر و

 که عزتی از اگر ذلت؛ به یا زند می دست خشونت به یا شود منحرف نرمش صفت از چه چنان

 راه از اگر. خواری سوی به یا رود می کبر سوی به یا شود منحرف است داده مؤمنان به خداوند

 رحمت صفت از چه چنان و خساست به یا برد می ره طمع و حرص به یا شود منحرف قناعت

 اخالق صاحب: گوید می سپس ایشان. قلبی ضعف یا رود می دلی سنگ سوی به یا شود منحرف

 دار دوست همگان و است مستحکم خود جایگاه در است؛ داشتنی دوست و باشکوه فردی متعادل

 .هستند او صحبت
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 آسان گیری رد فتوا ،نوید بخشی رد دعوت و سختگیری رد اصول
 مرتضوی عبدالصمد: مترجم/ قرضاوی یوسف. د: نویسنده

 آسان مردم بر خویش فتاواي در( ص)محمد حضرت از تبعیت به موظفند دینی دعوتگران و علما امروزه

 :فرمود( ص)خدا رسول که کند می روایت انس. دهند بشارت خداوندي هاي نعمت به را مردم و بگیرند

 « .نكیند متنفر دین از را ها آن و دهید نوید  آنان به و نكنید گیري سخت و بگیرید آسان برمردم «

 و مختصر بهطور آنان به نیز فرستاد یمن به را اشعري ابوموسی و جبل معاذبن( ص)اکرم رسول که هنگامی

 :که نمود سفارش مفید

 « .نكیند متنفر دین از را ها آن و دهید نوید  آنان به و نكنید گیري سخت و بگیرید سانآ برمردم «

 .دهیم ترجیح سخت بر را آسان فتوای فقهی فتاوای در

 در مجتهد یا فقیه که شده گذاشته آن بر اصل اسالم دین در که بریم می پی فوق احادیث به عنایت با

 اختیار گیري آسان بایستی  جامعه، به مربوط چه و باشد شده می شخص به مبوط چه خویش فتاواي تمامی

 یا نوش و خورد مورد در مجتهدي است قرار اگر ترتیب بدین. کند اجتناب گیري سخت هرگونه از و کند

 اقتصادي، سیاسی، اجتماعی، مسایل یا و.. و ازدواج طالق، چون خانوادگی مسایل یا فردي کار و پوشاک

 .کند خودداري فتوا در گیري سخت از باید الزاما چیز هر از پیش بدهد فتوا حقوقی و المللی بین

 :از عبارتند که دارد دالیلی بگیرد آسان مردم بر بایستی مجتهدي یا فقیه هر که این البته

 آنان به نسبت تسامح و مهربانی همچنین و مردم از حرج رفع و گیري آسان بر اسالم شریعت تسامح    

 185/بقره «الْعُسْرَ بِكُمُ یُرِیدُ وَلَا الْیُسْرَ بِكُمُ اللَّهُ یُرِیدُ   « :فرماید می متعال خداوند.است گردیده وضع

 «  نیست شما زحمت خواهان و خواهد می را شما آسایش خداوند «

 1/مائده«  حَرَجٍ مِنْ عَلَیْكُمْ لِیَجْعَلَ اللَّهُ یُرِیدُ مَا «

Sadeqi
Typewriter
www.eslahe.com
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 :فرماید می محرمات و نكاح بحث ادامه در«   اندازد مشقّت به و آورد تنگ به را شما خواهد نمی خداوند«

 28/نساء«   ضَعِیفًا الْإِنْسَانُ وَخُلِقَ عَنْكُمْ یُخَفِّفَ أَنْ اللَّهُ یُرِیدُ  «

 که داند می او که چرا)  کند آسان شما بر را کار(  ساده و سهل احكام وضع با)  خواهد می خداوند   «

 زنان به گرایش امر در و)  است شده آفریده ضعیف انسان و(  است ناتوان خود امیال و غرائز برابر در انسان

 «( .  ندارد مقاومت تاب

. است گرفته می آسان برمردم( ص)اکرم رسول همواره که دارد آن بر داللت وضوح به که احادیثی داریم

 مبعوث آسان و پاک دین با «: است فرموده و نموده تأیید نكته این بر حضرت آن نیز دیگر حدیثی در

 « .شدم

 داشت وجود آب که حال عین در اما گردید احتالم عاص بن عمرو زمستان سرد هاي شب از یكی در

 شكایت( ص)خدا رسول نزد بودند رفتار این شاهد که گروهی. خواند نماز غسل بدون و نكرد غسل

 از اي آیه به کارم این براي من( ص)خدا رسول اي: گفت خویش کار توجیه در عاص بن عمرو. کردند

 :فرماید می که کردم استناد قرآن

 29/نساء / رَحِیمًا بِكُمْ کَانَ اللَّهَ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا

 و بوده مهربان شما به نسبت(  پیوسته)  خداوند بیگمان.  نریزید را همدیگر خون و مكنید خودکشی و  

 . بود خواهد

. بود داده انجام عاص عمروبن چه آن بر بود تأییدي تبسم این ”مسلما و فرمود تبسم( ص)اکرم رسول

 شده ایجاد او بدن در که هایی زخم سبب به. گردید واجب غسل او بر و ش محتلم مجروح شخصی روزي

 ها آن اما استفتا بودند او سفر هم که گروهی از وي خاطر همین به و بود مضر بسیار برایش کردن غسل بود

 این. کرد تسلم آفرین جان به جان علت همین به و کرد غسل هم او و کند غسل باید ”الزاکما که دادند فتوا

 که کسانی به خطاب و برآشفت سخت( ص)اکرم رسول اما کردند نقل( ص)اکرم رسول نزد را واقعه

)  دانند نمی را چیزي وقتی نباید آیا! كشدب خدایشان. کشتند را او» : فرمود بودند گرفته سخت او بر ینقدر
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 چیزي با را خود زخم محل شخص این بود کافی است کردن سوال نادانی عالج همانا بپرسند؟( آن اهل از

 « .کرد می تیمم و بست می( … و پارچه)

 نانآ همت زیرا هستند مراعات و آسانگیري مدارا، نیازمند چیز هر از بیش ما عصر در مردم که این    

 حاضر عصر در که است سبب بدان این البته. دهند نمی نشان رغبتی چندان خیر کارهاي در و گشته سست

 هاي دروازه که حالی در گردد، می رو روبه فراوانی  موانع با دهد انجام خیري کار باشد خواسته کسی اگر

 حاضر عصر در. است گشته مفراه بدي انجام براي امكانات تمام و است باز همگان روي به شرارت و شر

 متأثر سایرین رسم و آداب و افكار از  وسیعی، سطح در و آمیخته هم در جوامع سایر با اسالمی جوامع

 .نیست پذیر امكان عصر این در نیز سایرین با ارتباط عدم و گیري گوشه امكان ضمن در. است گشته

 

 همان و بگیرند آسان مردم بر را دین پیش از بیش دینی دعوتگران و علما که است آن تر شایسته امروزه

 عصر این مردمان با نیز ها آن کرد می مدارا نشین بادیه اعراب و مسلمانان تازه با( ص)اکرم رسول که گونه

 که کرد یاد سوگند و آمد( ص)اکرم رسول نزد به اعرابی شخصی( ص)اکرم رسول عهد در. کنند مدارا

. نیاورد جا به را مستحبی یا سنت هیچ و کرده اکتفا همان به اما دهد امانج کمال و تمام را الهی فرایض

 راست اگر: فرمود دیگر روایتی در و. شد خواهد رستگار باشد گفته راست اگر» : فرمود( ص) اکرم رسول

 « .شد خواهد بهشت وارد باشد گفته

 

 اصول در سختگیری

 شود می اختالفی مسائل و اجتهادات و فروع به مربوط که چه آن در مؤظفند دینی دعوتگران و علما

 و ارکان تمامی که دینی اصول در انگاري سهل شدن جهانی عصر در حتی اما کنند اختیار آسانگیري

 و قدم ثابت خویش دینی اصول در اسالمی امت که زمانی تا. نیست مطلوب گشته مبتنی آن بر دین مسائل

 اسالمی امت بر فروع در بایستی علما چند هر بنابراین. ماند هندخوا امان در خسران هرگونه از باشند قاطع

 این از ما مراد نماند ناگفته. باشد می نامطلوب آن در تساهل و نیست گونه این اصول در اما بگیرند آسان

 مجال تنها نه و آید می حساب به دین اصلی هاي ستون شمار در که است دینی اساسی عقاید همان اصول
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 یا کافر گردد منكر را آن یا برخیزد مخالفت آن با کس هر بلكه نیست ان در  تحول و تجدید و اجتهاد

 .آمد خواهد حساب به فاسق

 دچار آن پیرامون اسالمی علماي که دارد وجود نیز اساسی غیر و فرعی عقاید سري یک میان این در البته

 عقیده طبق و است ه بود عقاید این در اجتهد مجال که بوده آن اختالف این دلیل ”مسلما. اند شده اختالف

 یک از باشند شده اشتباه دچار که آنان و اجر دو باشند رفته راهصواب خویش اجتهاد در که آنان اسالمی

 گروه و دانسته بزرگ را خداي اول گروه سلف بزرگان از یكی تعبیر به. گریدید خواهند برخوردار اجر

 جانب از اجري مستوجب رفته خطا به که مجتهدي حتی اسالم در که نای و است نموده تنزیه را وي دوم

 این و گرفته نشأت او کران بی فضل از که است خداوندي مبین دین هاي زیبایی از گردد می خداوند

 .است گردیده اعمال مجتهد طرف از که جسارتی و تالش براي است پاداشی

 به مربوط که عملی، قضایی و اصولی علمی، قضایاي در قدندمعت بزرگواران این پیوان و قیم ابن تیمیه، ابن

 شک بدون.  ندارد وجود حیث این از ها آن میان تفاوتی و است اجتهاد مجال میزان یک به شود می فروع

 .کند می تأیید را آن نیز براهین تمامی که است صحیح اي ایده و بینش این

 

 دعوت راه دادن بشارت

 رسول منهج کنیم، اختیار گیري آسان فتوا و فقه ي زمینه در کند می اقتضا ما یدین فرهنگ که گونه همان

 نعمت به)  بشارت را مردم خویش گفتمان و ارشادها در که دارد می آن بر را ما نیز دعوت در( ص) اکرم

 .دهیم(  الهی رحمات و ها

 اختیار گیري آسان دین در( ص) رماک رسول جانب از( تُعسروا ال و یسّروا) ي فرموده از تبعیت به چه چنان

 و دعوت در نیز را(  تنفّروُا ال و وبّشروا: ) است فرموده که را حضرت آن سخن این که برماست کنیم می

 .دهیم قرار خویش کار ي سرلوحه تبلیغ
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 و دین به نسبت مردم دل در که است نیاز زمان هر از بیش کنیم می عمر گذران آن در ما که عصري در

 دیگران در است ممكن که اقدامی هر از که کنیم تالش و کنیم ایجاد اشتیاق و رغبت خداوندي آیین

 .بپرهیزیم نماید گردان روي اسالم دین از را آنان یا کند تنفر ایجاد

 به کند، فراهم را شخص شادي موجبت که امري به دادن خبر»  معناي به و(  یبشّرُ بشّر،)  مصدر«  تبشر »

«  انذار»  متضاد عنوان به واژه این بعدها« . باشد می گردد هویدا وي ي چهره در شادي ثراتا که اي گونه

. « وَمُنْذِرِینَ مُبَشِّرِینَ» : فرماید می خویش پیامبران وصف در خداوند که جاست این از و رفت کار به

 و پاک اي زندگی و رتآخ در جاودان بهشت به را خویش پیروان و خدا به آورندگان ایمان آنان: مبشرین

 تبعیت آنان از و ورزد کفر خداوند به که کس آن هر آنان: منذرین و دهند می بشارت دنیا در خوشایند

 .دهند می وعید دنیا در هالکت و آخرت در سوزان آتش به را نكند

 دهد قرار بخطا مورد را مردم اي گونه به دینی مبلغ یا داعی که است آن دعوت به دادن بشارت از ما مراد

 از پیروي و عبادت به آنان ساختن متمایل ضمن و بندد نقش آنان هاي دل بر پروردگار دوستی و عشق که

 .گردد رهنمون مستقیم صراط به را ها آن مدارا و شفقت با الهی دستورات

. سازیم بیزار و متنفر دین از را مردم که ندهیم دعوت اي گونه به که است آن نیز« تُنفّروُا ال »عبارت مفهوم

 ذکر با که آنند درصدد همواره و گویند می سخن خداوندي خشم و عذاب از مدام دینی مبلغین از برخی

 .دهند قرار خداوند از دائمی ترس حالت در را آنان و نمایند وحشت و رعب دچار را مردم عذاب، آیات

 

 دهد، می نوید خداوندي کران بی رحمات و نعمات به را ها انسان قرآن، در که آیاتی به توجه بدون ها آن

 یا و کرده دین بی دین از را مردم)  است ممكن اقدامشان این ”مسلما و پردازند می عذاب آیات به تنها

 مراد  «: گوید می«  تُنفّروُا ال»  شرح در عینی عالمه. نماید تنفر ایجاد دین این به نسبت ها آن در( حداقل

 ایانجام  معاصی که کسانی یا و اند رسیده بلوغ سن به تازه که کودکانی و انمسلمان تازه با که است آن

 طرق به را ها آن که این جاي به) کنیم تالش و بگوییم سخن مالطفت و مدارا با اند کرده توبه و داده

 اندک. ( کنیم ایجاد وحشت و رعب هایشان قلب در بترسانیم خداوندي خشم و عذاب از مختلف مختلف
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 تمامی مقدمه بدون و مرتبه یک و خوانیم فرا دیگري از پس یكی دینی فرامین و عبادت به را ها آن اندک

  « .نكنیم بازگو ها آن براي را احكام

 و گردیده ابالغ بشریت براي مرحله به مرحله دینی امور تمامی که شد خواهیم متوجه کنیم تدبر اندکی اگر

 به تازه که کسی بر چنانچه. است نشده عرضه ها انسان بر باره کی دینیبه مختلف هاي مسؤولیت و تكالیف

 رفته خود با و ننموده جلوه دشوار او براي دین شود گرفته آسان دینی فرامین و عبادات در گرویده، اسالم

 به ولی نیاورده ایمان هنوز یا و آورده ایمان تازه که کسی بر اگر اما افزود خواهد خویش عبادات بر رفته

 ایجاد دین به نسبت دلش در که گردد مطرح مواردي یا)  شود گرفته سخت است گردیده مند عالقه الماس

 او به که دینی فرامین آورده ایمان قبال اگرم و شود منصرف خویش تصمیم از دارد امكان(  نماید نفرت

 .شود گریزان دین این از لذ و نكند تحمل را شده عرضه

 را آنان هایشان، دل در وحشت و رعب ایجاد و مردم ترساندن جاي به دینی انداعی است شایسته نتیجه در

 .فراخوانند خداوند سوي به را ها آن بخش امید سخنانی با و دهند نوید خداوندي نعمات و رحمات به

 و ترغیب در گویی مبالغه و افراط گونه هر از که است آن ارتباطات عصر در ما دینی هاي رسالت از یكی

 پسند عوام تنها _  الهی، نعمات مورد در چه و باشد عذاب پیرامون چه سخنانی چنین. کنیم اجتناب بترهی

 و ها گویی گزافه گونه این است ممكن و آورند می روي آن به مبلغان از بسیاري امروزه چند هر _ و است

 نفرت موجبات گفتاري نچنی آیینه هر اما بگیرد قرار مردم ي توده و عوام توجه مورد ها گویی مبالغه

 (.است خطرناک این و)  آورد خواهد فراهم را دینی روشنفكران و رجال

 متوسل موضوع احادیث و اسرائیلیات به خود روشتبلیغی اقتضاي به دعوتگران از بسیاري است ذکر شایان

 و فعال ذهن گوي پاسخ مصادري چنین. م21 قرن یا. ق.ه 15 قرن در دیگر که دانست باید اما شودند می

 (.داشت نخواهد بر در اي نتیجه هیچ لذا و)  نیست امروز بشر کنجكاو

 و خرسندي موجبات که است گیري سخت عدم و گیري آسان این که بریم می پی فوق بهموارد توجه با

 .آورد می فراهم را ها انسان نفرت عدم
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 !!! نخواندی نماز تو چون بخوان، نماز برگرد

 

( ص)پیامبر خواندن نماز ي شیوه و آید می پیش ما براي که هایی صحنه این میان است فاصله قدر چه

 مفاهیم درک یا دل حضور بدون اتوماتیک، حرکت چند از عبارت نماز. صالحین و تابعین( رض) صحابه

( ص) اهلل رسول به و شد وارد مردي که بود نشسته مسجد در( ص) اهلل رسول روزي. نیست شده قرائت

 تمام را نمازش وقتی خواند، نماز و برخواست مرد آن. داد را سالمش جواب( ص) اهلل رسول. تگف سالم

 باز:  فرمود او به سپس داد را جوابش( ص) اهلل رسول. گفت سالم او به و رفت( ص) اهلل رسول نزد کرد

 .نخواندي نماز تو چون بخوان نماز گرد

 سپس داد، را جوابش( ص) اهلل رسول. گفت سالم و برگشت سپس خواند نماز دوباره و رفت شخص آن 

 .نخواندي نماز تو چون بخوان نماز و گرد بر: داد را دستور همان او به

 دیگر بار که داد را جوابش( ص) اهلل رسول. گفت سالم و برگشت سپس کرد را کار این هم باز مرد آن

 .کند اعاده را نمازش

 به ، دانم نمی دادم انجام چه آن از غیر چیزي من است فرستاده قح به را تو که ذاتی به قسم:  مردگفت آن

 .بده آموزش من

 قرآن از که را چه هر سپس بگو، تكبیر ایستادي نماز براي که هنگامی:  فرمود او به امین و خواه خیر رسول

 ستی،بای درست تا خیز بر سپس بگیري، آرام رکوع حالت در تا کن رکوع سپس بخوان، است میسر برایت

 تا بنشین سپس بگیري، آرام سجده درحالت تا کن سجده سپس(  بگیرد قرار جایش در اي بنده هر یعنی) 

 نمازت تمام در را این و بگیري آرام سجده حالت در تا کن سجده سپس بگیري، آرام نشستم حالت در

 .کن اجرا

 : مودفر. شد سؤال نماز در اطراف به کردن نگاه مورد در( ص) اهلل رسول از

 بنده نماز از شیطان که است(  رفتن کش)  اختالس این "   " العبد صالۀ من الشیطان یختلسه اختالس هو "

 " .کند می اختالس

Sadeqi
Typewriter
www.eslahe.com
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 یتم ال ":  قال  یسرق؟ کیف و اهلل، رسول یا:  قالوا      " صالۀ یسرق الذي سرقة الناس أسوأ إن ": فرمود و

 ." سجودها ال و رکوعها،

 ؟ اهلل رسول یا دزدد می چگونه:  گفتنتد   " .دزدد می نمازش از که است کسی ،دزد بدترین "

  ( .دهد نمی انجام کامل طور به را اش سجده و رکوع: )  فرمود

 

 نمی انجام کامل را اش سجده و رکوع که خواند می نمازي انسان وقتی ":  است آمده دیگري حدیث در 

 خدا:  گوید می نماز و شود می پرت صورتش به و شود می پیچیده نامرغوب اي پارچه مثل نماز آن دهد،

 پارچه مثل بدهد انجام کامل را اش سجده و رکوع وقتی کردي، ضایع مرا که طور همان کند ضایع را تو

 همان کند حفظ را تو خدا:  گوید می و کند می دعا برایش نماز و شود می پیچیده مرغوب و خوب  اي

 " .کردي حفظ مرا که طور

 

 صرف فإذا یلتفت لم ما الصالۀ فی العبد علی یقبل عزوجل اهلل إن ": فرماید می( ص) اهلل رسول چنین هم

 " عنه انصرف وجهه

 بنده وقتی کند، می او طرف به رو خدا نكند نگاه طرف آن و طرف این به نماز در بنده که زمانی تا "

 " .گرداند می او از را رویش خدا گرداند را رویش

 ؟!گرداند می بر نمازت از را رویش خداوند ثانیه چند از بعد قسم خدا به را وت

 تو به خدا وقتی که کنی نمی شرم آیا بگرداند؟ روي تو از پروردگارت که کنی می تصور و تحمل آیا

 !کنی؟ نگاه دیگر کسی به تو کند می نگاه

 صالۀ إلی اهلل ینظر ال ": فرماید می( ص) اهلل رسول چون نكند، نگاه تو به نمازش در خدا که این از بترس

 خیر أإلی:  تعالی اهلل یقول التفت ثم صالته علی أقبل إذا العبد إن "" سجوده و رکوعه بین صلبه یقیم عبد

 " !منی؟
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 " .کند نمی نگاه کند نمی برابر سجده و رکوع حالت در را پشتش که اي بنده نماز به خداوند "

 می نگاه من از بهتر به آیا فرماید می خداوند کند می نگاه اطرافش به سپس ایستد می نماز به بنده وقتی "

 " ؟ کنی

 ؟ است یافته من از تر رحیم معبودي ؟ است کرده پیدا من از بهتر ام بنده آیا:  پرسد می خداوند

 لیس ":  یدفرما می اهلل رسول جهت این به است، عقل فهم و دل حضور نماز قبولی معیار که بدان برادرم

 ." منها عقل ما دال صالته من للمرء

 " .ماند می برایش فهمد می نمازش از شخص که را چه آن فقط "

 ساقط گردنش از را فریضه فقط نكند، کسب هم حسنه یک و برساند پایان به را نمازش مسلمان شاید یعنی

 است، کرده دور خود از را ردنک ترک خاطر به شدن بازخواست گناه و کرده ادا را آن یعنی. است کرده

 کار فراموش و غافل قلب با چون است، نفهمیده را دعایش یک یا و اهلل بسم یک یا آیه، یک او که چرا

 .است خوانده نماز

 می( ص) اهلل رسول خاطر این به است، زحمت اي اندازه به هم مزد و است عادل داوري متعال خداوند

 : فرماید

 ." عشرها أو ثمنها أو سدسها أو نصفها أو ربعها أو ثلثها إال له یكتب فال ۀالصال لیصلی الرجل إن "

 یک یا ششم، یک یا نصف، یا چهارم، یک یا سوم، یک جز به و خواند می نماز شخص که راستی به "

 " .شود نمی نوشته برایش دهمش یک یا و هشتم

 

 نویسد؟ می ما برای خدا را ما های نماز از قدر چه ببینم بگو من به

 ستایش و ثنا را او سپس شدي، مدیروارد یک یا و رئیس یک یا پادشاهان، از یكی بر تو که کن تصور

 این بنده به بنده پاداش اگر دهد؟ می پاداش تو به چگونه ایستادي، مطیع و مؤدب او درجلوي و نمودي

 !دهد؟ می پاداش چگونه تو به بندگان تمام پروردگار پس باشد چنین
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 دینی جمعی فعالیت مشروعیت و اهمیت

 نیا بهرامی جلیل: مترجم/  طحان محمد مصطفی: نویسنده 

 

 سپس و باشند مند باور ها آن به مؤمنان که نیست نظری هایی توصیه "صرفا اسالم دین

 فعال و متحد گروهی که است چنان اسالم سرشت. وانهند دیگران به را جامعه ی اداره

 منتهای که شود تبدیل جماعتی به بالفاصله و باشد اسالمی ورهایبا به معتقد که کند ایجاد

 شرط »مشهور ی قاعده به بنا. گیرد کار به خداوند شرع داشتن برپا برای را خود توانایی

 اسالم برپایی ابزار که نیز اسالمی جماعت ،«است واجب نیز خودش واجب، امر یک تحقق

 .است واجب دین ی اقامه خود همچون است،

 

 پروردگارش بر فرمان و رهیافته که است جماعتی هم مطلوب اسالمی جماعت           •

 ممتاز هویتی واجد و همگرا دهد، انجام را منکر از نهی و معروف به امر مأموریت باشد،

 مشخص و واضح ریزی برنامه و سازمان چارچوب در و شده تعریف هدفی با و باشد

 :است فرموده متعال یخدا که چنان …کند فعالیت و حرکت

 هُمُ وَأُوْلَئِکَ الْمُنکَرِ عَنِ وَیَنْهَوْنَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَأْمُرُونَ الْخَیْرِ إِلَى یَدْعُونَ أُمَّةٌ مِّنکُمْ وَلْتَکُن  )

 ۴۰۱/عمران آل(  الْمُفْلِحُونَ

 احکام و سنّت و قرآن و ببینند را الزم تربیت)  که باشند گروهی شما میان از باید «  

 منکر از نهی و معروف به امر و کنند نیکی به دعوت(  را مردمان و بیاموزند را شریعت

  .  »رستگارند خود آنان و ، نمایند

 معنای به و جماعت از اخص امت« :است آمده چنین آیه این توضیح در المنار تفسیر در

 گرد هم دور را ها آن خاص یگانگی و پیوند نوعی که افرادی از متشکل است جماعتی

 .»واحدند شخص یک بدن اعضای همانند "دقیقا آن ی وسیله به که است آورده
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 که چنان است، ضاللت مبنای بر همگرایی از مصونیت عامل جماعت، با همراهی           •

 :است گفته مسعود ابن

« .آیند نمی گرد باطل حول محمد امت که شوید همراه مسلمانان اکثریت و جماعت با

 فَتَفْشَلُواْ تَنَازَعُواْ الَ) :هست نیز شکست و ستیزی هم بیماری از مصونیت عامل همگرایی

 ۱۴/انفال (رِیحُکُمْ وَتَذْهَبَ

 هیبت و شکوه و شوید می ناتوان و درمانده(  کنید کشمکش اگر که)   ، مکنید کشمکش«

 .  »رود می میان از شما

 این با رویارویی آن و است الزم نیز دیگر جهتی از جماعت، همراهی و اندازی راه           •

 مبارزه به فراوان امکانات با که است هایی تشکل و ها سازمان و دین دشمنان هولناک انبوه

 .مشغولند اسالم با

 و ها مسئولیت حمل توان باشد، هم کوشا و توانمند که اندازه هر فرد، که است معلوم

 .داشت نخواهد را انتظار مورد های آرمان و نظر وردم اهداف به نیل برای دین تکالیف

 باشد مسلمانان اکثریت نظر مورد ی گزینه به قائل کس هر» :فرمود شافعی امام           •

 ضرورت خالف برگزیند، مسلمانان اکثریت خالف نظری هرکس و است جماعت مالزم

 "کامال حق، به اعتنایی یب و غفلت که داشت توجه باید و است کرده عمل جماعت با همراه

 .«است تفرقه و واگرایی موارد در

 می یافته سازمان جمعی فعالیت مشروعیت تأکید و تثبیت در تیمیه ابن امام           •

 :فرماید می خداوند. است ضمین و قبیل کفیل، های واژه همان زعیم ی واژه»:گوید

 ۲۷/یوسف  ( زَعِیمٌ بِهِ وَأَنَاْ بَعِیرٍ حِمْلُ بِهِ جَاء وَلِمَن )

  . »کنم می تضمین را پاداش این شخصاً من و« 
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 مدیریتش و تصدی اگر و نامند می زعیم را او شود، گروهی ریاست متصدی هرکس لذا

 .است نکوهش قابل صورت این غیر در و ستایش قابل باشد، پسندیده و خیر امور بر

 

 تشکیل اگر. است داده تشکیل حزب که است ای طایفه همان رأس هم حزب راس

 اهل باشند، آمده گرد آورش پیام و خدا اوامر حول زیاد و کم بی حزب، یک دهندگان

 و حد آن بر چه چنان اما. داشت خواهند را خود کیفر و پاداش و وظایف و حقوق و ایمانند

 تعصب حزب اعضای به نسبت ناحق یا و حق به "مثال. بکاهند آن از یا و بیفزایند حدود

 به "صرفا و ها آن نادرست یا درست عملکرد از فارغ را خود حزب خارج افراد یا و زندور

 ستیزی هم مصداق دیگر این بدانند، اعتراض قابل و ناحق حزبشان، در عضویت عدم علت

 و همگرایی به را مسلمانان که اوست آور پیام و خدا نکوهش مورد که است تفرقی و

 را اسالمی ی جامعه همچنین و اند نموده منع اختالف و یزیست هم از و کرده توصیه ائتالف

 و گناه موارد در همیاری از و تشویق و امر رفتاری، پاک و نیک کارهای در همکاری به

 .اند کرده تحذیر ستم

 

 لذا و بودند کرده فهم و درک کامل صورت به را مفهوم این صالح سلف و صحابه           •

 تشکیل خدا سوی به مردم دعوت برای هایی گروه بلکه ردندنک اکتفا فردی دعوت به

 .پرداختند تکاپو به جمعی صورت به و دادند

 زهری که کرد اشاره حزام بن حکیم بن هشام قریشی صحابی به توان می اینان ی جمله از

 :گوید می او معرفی در

 می مالحظه هک چنان. «کرد می معروف به امر داشت، همراه به که افرادی با همراه وی

 امر که این صحت بر است دلیلی این و بود داده تشکیل معروف به آمر جماعتی وی شود

 شد، تشکیل گروه هرگاه و گیرد صورت گروه یک ی پشتوانه و وسیله به باید معروف به

 .آید می ساب به دعوت
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 جمله از تنهف در وقوع احتمال ی بهانه به جمعی فعالیت از پرهیز ما صالح سلف           •

 شعبی عامر کوفی تابعی زمینه، این در. اند دانسته نادرست را…و غرور تعصب، ریا، به ابتال

 به آن نزدیک جایی در و رفتند بیرون شهر از کوفه مردان از شماری که کند می نقل

 آنان اقامتگاه رهسپار رسید، که مسعود بن عبداهلل به موضوع این خبر. پرداختند عبادت

 چنین از شما ی انگیزه: پرسید ایشان از. گرفت قرار آنان ی شادمانه استقبال مورد و شد

 و عبادت به اجتماع غوغای از دور به داشتیم دوست: دادند پاسخ! است؟ بوده چه اقدامی

 با مبارزه به کسی چه پس بگیرید، کناره شما اگر: گفت مسعود ابن! بپردازیم نیایش

 !بپردازد؟ دشمنان

 !بود نخواهم بردار دست نگردید باز تا که که برخیزید          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 او بر تواند می جهت سه از تنها شیطان که داند می خردمندی آدم هر

 :کند پیدا راه

 نیاز حد از بیش چیزی هر در اینکه و کاری، اسراف و طلبی زیاده: اول

 بر شیطان نفوذ برای ای مینه صورت به طلبی زیاده همین نماید، اقدام

 دست برای نفس به ندادن فرصت آن با رویارویی راه و آید، می در قلب

 طلبی راحت و لّذت و خوراک و خواب به حد از بیش عالقمندی به یابی

 بر را در واقع در بست، خویش نفس روی بر را در این هرگاه است،

 .است بسته خویش سرسخت دشمن روی

 اما گیرند، می قرار ذکر مستحکم قلعه پناه در ذکر اهل زیرا غفلت،: دوم

 به دشمن و شوند می گشوده قلعه آن درهای شوند، غفلت دچار هرگاه

 بسیار آنان بر آن راندن بیرون حالت این در و کند، می پیدا راه آن

 .بود خواهد مشکل

 چیزهای و گفتارها و کردار نمودن عملی و گرفتن بهره و توجه: سوم

 مصلحت و وخیر نیک عمل و ایمان و علم تقویت برای را او که بیهوده

 .دهند نمی یاری دیگران و خود

 ابن قیم۷ القلوب طب: منبع
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 آاثر و ضرراهی گناه رد انسان
 وحشت و تنهایی درون جان و قلب انسان – ۷                           محروم شدن از دانش و علم – ۱

   انی بدنسستی و ناتو – ۴                             سخت و دشوار شدن کارها  – ۵ 

 از بین رفتن خیر و برکت – 6                 محروم شدن از اطاعت و فرمانبرداری – ۳

 تنگ شدن سینه و بی حوصلگی – 8                                            کم شدن توفیق – 7 

 ناعتیاد به گناها – ۱۱                            زایش و افزون شدن گناهان – ۹ 

 کم ارزش شدنش نزد مردم  – ۱۷                       هللاکم ارزش شدن گناهکار نزد  – ۱۱ 

 انسان ذلت و خواری– ۱۴                 نفرین و لعنت چهار پایان بر گناهکار – ۱۵

 عدم پذیرفته شدن و قبولی دعاها  – ۱6             مهر خوردن قلب و خشم خدا             – ۱۳ 

     از بین شرم و حیا – ۱8        و از بین رفتن غیرت زمینگسترش فساد در  – ۱7

    فرود غم ها و بالیا و مصیبت ها – ۷۱               پایان پذیرفتن و برچیده شدن نعمت ها  – ۱۹

   افتادن در اسارت و دام های شیطان – ۷۷                ایجاد ترس و وحشت در قلب گناهکار – ۷۱

 عذاب دردناک و جاودانی آخرت – ۷۴                                   عاقبت به خیر نشدن – ۷۵ 

 

 

 

 

 چهار مرحله توبه کردن از گناهان

 .بالفاصله و بی درنگ از گناه دست کشیدن و ترک آن : اول 

 .ندامت و پشیمانی بر آنچه که گذاشته است : دوم 

 .اراده و تصمیمی قاطع و جدی بر عدم ارتکاب آن گناه : سوم 

 .که مورد ظلم واقع شده اند یا درخواست بخشش از آنان  کسانیبازگرداندن حقوق : چهارم 

Sadeqi
Typewriter
www.eslahe.com



م ِمْن َذْنبِهِ  َمْن َقاَم َرَمَضاَن إِيماناً واْحتَِساباً ُغفِرَ »                                                  53        «لَُه َما َتَقدَّ

 

 كند؟ سعادت و خوشبختي انسان را تامين مي چگونه ايمان

 استاد شهيد ناصر سبحاني: نويسنده

تـــرین چیزهـــاي یـــک انســـان کـــه هرگـــز مســـئولیتش   تـــرین، مهمتـــرین و مطلـــوب یكـــی از اساســـی

گـــردد، ایمـــان اســـت یعنـــی شـــناخت دیـــن خـــدا و تســـلیم قلبـــی بـــه دیـــن حـــق  وي ســـاقط نمـــی از

ــم      ــت هـ ــان اسـ ــع ایمـ ــه از توابـ ــالح کـ ــل صـ ــد عمـ ــاعد گردیـ ــرایط مناســـب مسـ ــه و شـ ــر زمینـ و اگـ

ــی ــته مـ ــود خواسـ ــی      .شـ ــامین مـ ــان را تـ ــبختی انسـ ــعادت و خوشـ ــانی سـ ــین ایمـ ــا چنـ ــا  آیـ ــد؟ یـ کنـ

 خیر؟

 نسانی ا تعامل ایمان در رابطه با گذشته: 

زنـــدگی انســـان از ســـه حالـــت خـــارج نیســـت، گذشـــته ، حـــال و آینـــده ، ایمـــان چگونـــه ایـــن ســـه 

 آراید تا انسان سعادتمند گردد؟  ي آرامش می موقعیت را براي انسان به نعمت ارزنده

ــوز در     ــار نقــــص بــــوده باشــــد و آثــــارش هنــ ــته، از لحــــاص ایمــــانی دچــ اگــــر انســــان در گذشــ

ــد  ــدگار باشـ ــودش مانـ ــک ل. وجـ ــیدر یـ ــه مـ ــود    حظـ ــی در خـ ــول روحـ ــش و تحـ ــان جهـ ــد چنـ توانـ

ــته      ــان گذشـ ــص ایمـ ــار نقـ ــامی آثـ ــه تمـ ــد، کـ ــاد کنـ ــایص و    ایجـ ــد  آري او نقـ ــران نمایـ اش را جبـ

ــاد مـــی  ــه یـ ــته را بـ ــیرات گذشـ ــی تقصـ ــا مـ ــه آنهـ ــیمان   آورد و بـ ــامی قصـــورات پشـ اندیشـــد، و از تمـ

ــی    ــخ تصــمیم م ــی راس ــا عزم ــده و ب ــا      ش ــراغ آنه ــه س ــت ب ــیچ وق ــر ه ــه دیگ ــرد ک ــرودگی ــک  . ن ــا ی و ب

ــه ــه    توبـ ــت و مرحلـ ــه حالـ ــی بـ ــش روحـ ــوحانه و جهـ ــی  ي نصـ ــان مـ ــال و ایمـ ــه   اي از کمـ ــد، کـ رسـ

ــی      ــص نم ــار نق ــود و دچ ــل ب ــم کام ــته ه ــر در گذش ــی   اگ ــت م ــان حال ــد، در هم ــه    ش ــاال ب ــه ح ــود ک ب

 . آن دست یافته است

ــه   ــا یـــک توبـ ــد بـ ــه بتوانـ ــی کـ ــیرات    کسـ ــایص و تقصـ ــام نقـ ــی تمـ ــوح و یـــک جهـــش روحـ ي نصـ

ــته ــ گذشـ ــم     ي خـ ــزي غـ ــه چیـ ــاطر چـ ــه خـ ــد، بـ ــرف کنـ ــته  ود را برطـ ــا   گذشـ ــورد؟ آیـ اش را بخـ

 اي که کامل و بدون نقص و تقصیر بوده، غصه خوردن دارد؟ گذشته

ــی     ــان مـ ــدوه را از انسـ ــزن و انـ ــامالً حـ ــان کـ ــه ایمـ ــرآن در    آري، اینگونـ ــه در قـ ــانطور کـ ــد، همـ رانـ

 !وهی ندارند؟براستی آنان هیچ غم و اند(( الهم یحزنون)) وصف مومنان آمده 
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  ی انسان هآیندتعامل ایمان در رابطه با: 

ــی     ــمین مـ ــان را تضـ ــته انسـ ــه گذشـ ــان اینگونـ ــده   ایمـ ــا آینـ ــد امـ ــه حفاظـــت    کنـ ــرد را چگونـ ي فـ

باشـــد، ثـــروت نیســـت کـــه بترســـد آن را از او  کنـــد؟ چیـــزي کـــه در دســـت انســـان مـــومن مـــی مـــی

ــه عــــده   ــم نیســــت کــ ــام هــ ــد، قــــدرت و مقــ ــه کننــــد و آن را  بدزدنــ از چنــــگ وي در اي توطئــ

« ایمـــان » زیـــرا ثـــروت او . نیســـت کـــه بـــا مـــرگش آنـــرا از دســـت بدهـــد  يآورنـــد و حتـــی چیـــز

خـــداي  ازانگشـــتان  اســـت کـــه در قلـــب او جـــاي گرفتـــه و قلـــبش هـــم در میـــان دو انگشـــت        

 .رحمان جاي دارد و در دست او و کنترل قدرت اوست

ــه آن         ــد دســـتش بـ ــدرتی غیـــر از خداونـ ــه هـــیچ قـ ــاي اســـت کـ ــان در جـ ــی ایمـ رســـد و  جـــا نمـ

ــیچ ــی هـ ــس نمـ ــرد  کـ ــرا از او بگیـ ــد آنـ ــی اگر. توانـ ــدرتیحتـ ــخت قـ ــا سـ ــكنجه او را بـ ــرین  شـ ــا  تـ هـ

تواننـــد جســـم او را بیازارنـــد و اگـــر او را بكشـــند فقـــط جســـم و جســـد    عـــذاب بدهنـــد، فقـــط مـــی

رود و  رود و روحـــش بـــا ایمـــان او جاودانـــه مانـــده و بـــه عـــالم بـــرز  مـــی  اوســـت کـــه از بـــین مـــی

ــم   ــا هـ ــان او       در آنجـ ــت و ایمـ ــر معرفـ ــه بـ ــد داد و هرلحظـ ــه خواهـ ــال را ادامـ ــوي کمـ ــه سـ ــیر بـ سـ

ــی ــزوده مــ ــردد افــ ــود  . گــ ــد بــ ــوردار خواهــ ــارش برخــ ــمار پروردگــ ــی شــ . و از رزق و نعمــــت بــ

 « عند ربهم یرزقون» : فرماید همانطور که خداي رحمان می

ــه را دارد   ــومن آنچـ ــان مـ ــس انسـ ــان)پـ ــ( ایمـ ــی بـ ــتش نمـ ــرگ از دسـ ــم  ا مـ ــس هـ ــیچ کـ ــد و هـ  دهـ

ــی ــرد و بر   نمــ ــد آنــــرا از او بگیــ ــه خیرالحــــافظین و     . دبایــــتوانــ ــر خــــدایی کــ ــرف دیگــ از طــ

دار  باشـــد، حفـــظ ایمـــان او را تضـــمین کـــرده اســـت و خـــودش حـــافظ و نگـــه   راحـــیمن مـــی ارحـــم

ــت ــته    .اوسـ ــوب و خواسـ ــین مطلـ ــه چنـ ــی بـ ــان وقتـ ــایص     انسـ ــا و نقـ ــه کمبودهـ ــد کـ ــت یابـ اي دسـ

حانه جبـــران کنـــد و تمـــام تقصـــیراتش را    ي نصـــو اش را بـــا یـــک عـــزم قـــاطع و توبـــه     گذشـــته

اش را آنچنـــان کـــه توضـــیح دادیـــم تضـــمین و حفاظـــت کنـــد، پـــس دیگـــر          بزدایـــد و آینـــده 

رســـد کـــه خداونـــد او را  مانـــد و انســـان مـــومن بـــه حـــالتی مـــی جـــایی بـــراي حـــزن و خـــوف نمـــی

 « خوف علیهم و الهم یحزنون» . کند توصیف می

فقتتط در رابطتته بتتا   . قتترآن آمتتده استتت   ایتتن تعبیتتر قرآنتتی کتته در جاهتتای زیتتادی از    

باشتتد، بلکتته انستتان متتومن لحظتته لحظتته چنتتین احساستتی را دارد و اگتتر         قیامتتت نمتتی 

ی نقتتص ایمتتان استتت کتته    ختتوف و حزنتتی بتتر قلتتب دتتاهر گتتردد و یتتا باشتتد، نتیجتته      

 .تواند با جهشی روحی آنرا جبران گرداند انسان هرلحظه اراده کند می
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 ڕەمهزانبهرنامهیهکی کرداری بۆ مانگی 

سوپاس و ستايشی بێ پايان بۆ خوای گهورە و بااڵ دەست وە دروودو سهالم لهسهر کۆتا پهيامبهر 

بابهتی ئهم جارە بهرنامهيهکی .…و هاوەاڵن و شوێن کهوتوانی تا ڕۆژی دوايی( موحهمهد)

کرداريه که ههموو يهکێک له ئێمه دەتوانێت جێبه جێی بکات ، بێگومان به پابهند بوون بهم 

به نووسينهوەی ئهم بهرنامهيه لهسهر پهڕەيهک ..بهرنامهيهوە پاداشتێکی زۆرمان دەست ئهکهوێت

 …و چاو پێداخشانهوەی ههموو ڕۆژێک پێش خهوتن زياتر ياريدەدەر دەبێت بۆ پابهند بوون

 : بهم شێوەیه 

تی ئامۆژگاری پێغهمبهرمان دروودی خوای لێبێت پێش وەفا :نوێژەکان : ئامۆژگاری یهکهم  

 ."الصالة الصالة و ما ملکت أيمانکم" دەيفهرموو 

 .نوێژکردن له مزگهوت به کۆمهڵ بۆ پياوان ، وە ئافرەتان له کاتی خۆيدا و لهماڵهوە - 1

 .نوێژە سوننهتهکانی پێش و پاش نوێژە فهرزەکان ،وە نوێژی تهراويح - ۲

 .تینوێژی وتر و چێشتهنگا ، وە نوێژی ئيستيخارە و نوێژی پێويس  -۳

گرنگی دان به پاڕانهوە له کاتی کڕنووش بردندا، ملکهچ بوون بۆ خوای گهورە و گرنگی  - ۴

 .دان به تهدەبوری ئايهتهکان و تێگهشتن لێيان ،وە خوێندنی دوعاکانی پاش نوێژ

   

 : قورئان: ئامۆژگاری دووەم

خهتم بکرێت ، وه  پێويسته لهم مانگهدا بهاليهنی کهمهوە جارێک: ڕەمهزان مانگی قورئانه  -1

 .گوێگرتن لێی له ماڵهوە بێت يان لهناو ئۆتۆمبێل

ههوڵ بدە ئهو جوزئه بخوێنيت که ئيمام له نوێژی تهراويحدا شهو دەيخوێنێت بۆ زياتر   -۲

 .تێگهشتن

يهک پيت بهرامبهر دە چاکه دەنوسرێت ،وە خوای گهورە بيهوێت پاداشتی زياتر دەنوسێت ،له 

 .کهش به فيڕۆ مهدە چونکه زۆر به نرخهڕەمهزاندا تهنانهت چر
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 تهراویح  :ئامۆژگاری سێیهم  

 .لهيهکهم شهوی ڕەمهزانه وه پابهند به به تهراويحهوە  -1

نوێژکردن لهو مزگهوتهی که له تهراويحدا جزئێک دەخوێنێت يارمهتيدەرە بۆ خهتم کردنی   -۲

 . قورئان

باشه چونکه له ناو کۆمهڵێک نوێژ خوێنی نوێژ کردن له مزگهوتێک دا که گهورەبێت زۆر  -۳

 .زۆردا خشوع و ترس و ملکهچی لهگهڵ دەبێت

کات به نرخه و ئهگهر بێ هودە بهفيڕۆت دا … پێويست ناکات دوای نوێژ زۆر بمێنيتهوە  -۴

 .ناگهڕێتهوە

ههوڵبدە له مزگهوتێک بيت که نزيکترين بێت له ماڵهکهتهوە ، بۆ کات باشترە ههروەها بۆ   -۵

 .ياندنی ئامۆژگاريهک چونکه ئهوانهی دەيانبينيت ناسراونگه

 

 بهخشین: ئامۆژگاری چوارەم   

ڕۆژێک بهسهرتدا تێنهپهڕێت به بێ بهخشين ئهگهر … زۆر ببهخشه ههتا له تواناتدا ههيه  -1

 ."اتقوا النار و لو بشق تمرة".شتێکی کهميش بێت

 .وانان دابين بکهئهگهر توانات ههيه ههوڵ بدە خواردن بۆ ڕۆژوە   -۲

ههژارانت بيرنهچێت بهتايبهتی ئهوانهی که دەيانناسيت له خزم و دۆستان و دراوسێکانت ،   -۳

ههوڵبدە پێش هاتنی جهژن کهسێکی ناسراوت نهبێت که له ناخۆشيدا بێت ئهگهر تۆ بتوانی 

 .يارمهتی بدەيت

ڵيمهگرە،چونکه سهرەڕای زەکاتی فترو زەکاتی ماڵت بيرنهچێت و بۆ دوای نوێژی جهژن هه - ۴

 .به جێهێنانی زەکاتهکهت پاداشتێکی زۆر وەردەگريت وە دڵی ههژارانيش خۆش دەکهيت
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 خزمایهتی و سیلهی ڕەحم: ئامۆژگاری پێنجهم 

بهشداری کردن و ئامادە بوون له خواردنی به کۆمهڵ ، يان هاوڕێ و خزمهکانت بانگهێشتی  -1 

 .کهی له دروستکردنی خواردنهکهداخواردن بکه بهمهرجێک زيادەڕەوی نه

 .ههوڵبدە وەاڵمی ههموو بانگهێشتهکان بدەيتهوە و پهيوەندی خزمايهتيت بير نهچێت -۲

 .ئهوانهی که نێوانيان تێکچووە و پهيوەنديان پچراندووە ئاشتيان بکهرەوە -۳

  

 زمانی خۆت بگرە: ئامۆژگاری شهشهم 

 .به يادی خوای گهورە سهرقاڵ بکه ههرشتێک خێری تێدا نهبێت مهيڵێ و زمانت  -1

 .فهرمان کردن به چاکه و نههی کردن له خراپه  -۲

پاڕانهوە و دوعاکانت بير نهچێت وە ههميشه به زەردەخهنهيهکی ئارام لهسهر دەم و چاوت  - ۳

 .دەربکهوێت

خۆت له غهيبهت کردن و قسه هێنان و بردن بهدوور بگرە ، دەنگت بهرز مهکهرەوە و زۆر   -۴

 . وناقهشه مهکهم

دوور به له درۆکردن ، ههرگيز وشهی نابهجێ بهکار مههێنه ،پێغهمبهر درودی خوای   -۵

 .(ليس المؤمن بالطّعان و ال اللّعان و ال بالفاحش و ال بالبذیء: )لهسهر بێت دەفهرموێت 

  

 تۆ و تهلهفزیۆن: ئامۆژگاری حهوتهم 

هرنامه دادەبهزێت ، باش وايه کاتێکی زۆر لهوەدا وەک دەزانين له ڕەمهزاندا چهندين زنجيرە و ب 

بهسهر نهبهين چونکه ئهو کاتانه زۆر پيرۆزن به له دەستمان نهچێت ،بهتايبهتی سهيرکردنی ئهو 

 .بهرنامانهی که له بنهڕەتدا له ئيسالمدا نههی لێکراون



م ِمْن َذْنبِهِ  َمْن َقاَم َرَمَضاَن إِيماناً واْحتَِساباً ُغفِرَ »                                                  58        «لَُه َما َتَقدَّ

 

 :بانگهواز له پێناوی گهیاندنی ئهم ئاینه پیرۆزە: ئامۆژگاری ههشتهم  

ابهند به بهبانگکردنی کهسێک بۆ سهر ڕێگهی ڕاست ، دڵهکان لهم مانگهدا زۆر نهرم دەبن پ  -1 

پێغهمبهر درودی خوای لهسهر . و زياتر گوێڕايهڵی فهرمانی خوا دەبن بۆيه ئهم ههله بقۆزەرەوە

 ." ألن يهدی هللا بک رجال واحدا خير لک من ُحَمر الِنَعم: "بێت دەفهرموێت 

ۆ نوێژی به کۆمهڵ و تهراويح به بێ ئهوەی کهسێکت لهگهڵ نهبێت ، به تهنها مهڕۆ ب -۲

 .بهتايبهتی ئهگهر پابهندی ئهو پهرستشه نهبێت

مهرج نيه تهنها لهگهڵ خزم و هاوڕێکانت بێت با کهسێکی تريش بێت يارمهتی بدە و بانگی  - ۳

سێکت بۆ هيدايهت بکه ، چهند خۆش دەبێت ئهگهر هێشتا ڕەمهزان تهواو نهبوە و تۆ زياتر له که

 .ڕێنوێنی کردوە

 ئیعتیکاف: ئامۆژگاری نۆیهم   

دەتوانيت پشوويهک له کارەکهت وەربگريت بهمهرجێک زيانی بۆ کارەکهت نهبێت ،ههوڵ  -1 

بدە بۆ دە ڕوژی کۆتايی ئهگهر توانات نه بوو چهند رۆژێک وە ئهگهر ههر نهتتوانی چهند 

 .ههوڵ بدە به تهنها بمێنيتهوە  کاژێرێک

 .له کاتی مانهوەت قسهکردنت کهم بکهرەوە  -۲

له ڕۆژدا قورئان خوێندن و زيکر و دوعا و نوێژەکان بکه ،به شهويش نوێژی تهراويح و   -۳

 .پاڕانهوەو داوای لێخۆشبوون وشهو نوێژ زيندوو بکهرەوە

ههلێک ڕزگارت بکات له ناخۆشی . …بۆ گهشت کردن بۆ الی خوای گهورە   ههلێک دابنێ  -۴

و ڕێگرەکانی دونيا ، ئهو کاتهت تهنها بۆ خوا بێت بزانه چۆن دوای ئيعتيکافهکهت ئاسوودە 

 .دەبيت

 تهوبه و گهڕانهوە بۆ الی خوا: ئامۆژگاری دەیهم  

مانگی ڕەمهزان گهورەترين ههله بۆ گهڕانهوە له تاوانهکان و تهوبه کردن له ههموو گوناههکانی  

 . هوەی پهڕەيهکی نوێ لهگهڵ خوای گهورەههلێکهبۆ کردنهوەو ههڵدان..تهمهن
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 ژن کردن جــه  ئادابی

 . زان مه ڕه  ژنی جه  پێش نوێژی  دابێ  ی رفیتره سه  كاتی زه  ـ پێویسته ۱

 .  ژن خۆت بشــۆی جه  بۆ نوێژی  ته ـ سوننه ۷

 پێش چونت بۆ نوێژ ،   ك بخۆی خورمایه  نكه ند ده چه  به حه ـ موسته ۵

  و دوعای  ردن ئازادی گه  و چاك و چۆنی  واڵ پرسین و ڕوو خۆشی ژندا ، هه جه  ڕۆژی  له  ـ پێویسته ۴

یشتن  گه كتر ده یه ژندا به جه له  الَن كه هاوه.  و ڕاكردن ك چوكالته نه  و صادیقانه  خێركردن ڕاستگۆیانه

 .،  قبوڵ كردبێ  شی وئێوه ئێمه  خوا له: واته(تقبل هللا منا ومنكم )یان گوت كردنداده  وقه ته  كاتی له

  . توانا  پێی  الَڵ و جوان به حه  رگی جل و به  ركردنی به ـ له 5 

   :گونجاو و نه ڵه هه  ی دیارده  له  وه وتنه دوركه

كردن  وقه ته  ،وه  زۆر بالَوه یه م دیارده كاندا ئه شاره  ت له تایبه م، به حره نامه  ژن و پیاوی  ڵی ـ تێكه ۱

 .  بێ  م باخزمیشی حره نامه  كوڕو كچی نێوان له

یرانگاكان ،  ناو پارك و سه  سادی فه  كان ،وه ناو بازاڕه  ك و قومار و یاری ڵه ش به و ڕه  ـ گۆرانی ۷

  وه پاك كردۆته  زاندا خۆی مه ڕه  ،له دروسته  ی بكه  رچی دا هه و ڕۆژه زانن له س وا ده كه  ندێ هه  چونكه

 .  وه كاته هپیس د  خۆی  دوایی

  كه  وه داخه به  وه كۆڵ بۆته زانیان له مه ڕه  زانن بۆ ؟ چونكه الَم ده ، به ژنه م جه ن زۆر دڵ خۆشن به هه  ڵكانێ ـ خه ۵

 . زان مه ڕه  مانگی  وا و كردنی و ته  داین بۆ گرتنی  تی خوا یارمه  بین كه خۆشحاڵ ده  ڵكو بۆیه ،به یه ڵه هه  م بۆچونه ئه

   رچوه ویژدان ده له كه  نی مه كاالَ وخوارده  نرخی  و گران كردنی  ان فرۆشیـ گر ۴

كان بوو  وره گه  ی قه شیاو، جاران ته گونجاوونه نه  ی دیارده  نجامدانی الَ كردنیان بۆ ئه ره مناالَن و به  ی قه ـ تره ۳

 . مناالَن  ئێستا هی

 . عزیه ته  ی وه كردنه و تازهبران  رقه و سه ژنه نۆجه  له وه وتنه ـ دوركه 6

پیرۆز   كاری و خراپه  رعی شه  بێ  ی وه بالَوكردنه كان به ژنه جه  ناوخۆیی  ناڵ و میدیاكانی كه  له  ندێ هه  وه داخه ـ به7

 !!!  یه بێگانه  تكردنی نها خزمه ته!  تی وئیسالمه  تی كوردایه  ریت ویاسای نه  دورن له كه! ن كه ده
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 (هللا رحمه)د  ممه محه قازی ژگاری ئامۆ

 نوسێت ده ک ييه نامه ت سيه وه ک وه ئامۆژگاری لێک کۆمه د مه محه قازی دانی  سێداره  له پێش

  نوسراوه ی که نامه ت سيه وه نێو  له  که  ئامۆژگارييانه م له کورتن خالێکی ند چه  وه خواره ی مه ئه

 :ربگرێت وه وا پێشه ی ئامۆژگارييانه م له سود کورد ی وه نه ی وه ئه بۆ

. کتری يه ر رامبه به  له ن که مه شياو نه کاری. ارێزنبپ خۆتان نيوان  له بايی ته و کێتی يه 

 . تکردندا خزمه و تی رپرسياره به  له تی تايبه به بن مه چاوچنۆک

. بخۆن دوژمنان فريوی متر که ی وه ئه بۆ و  وه ره سه  رنه به زانياريتان ی پله و زانست و خوێندن

 دوژمن  چونکه فرۆشن مه دوژمن  به خۆتان  دنيايه م ئه تی قيمه بێ ژيانی رۆژێکی ند بۆچه

 .نيه پێکردنێک ر باوه هيچ ی جێگه

   ناموسی  نه و مالی  نه و گيانی  نه و سياسی تی خيانه  نه ن که مه کتری يه به ت خيانه 

  ئێوه  وه رێته گه ده کاران ت خيانه رووی  به ت خيانه  تاوانباره لک خه خوداو الی تکار خيانه چونکه

 دوژمنان پۆکی چه ژێر  له تر النی گه موو هه کو وه تا ستن وه مه تێکۆشان و بات خه و ول هه  له

 م هه مال م هه بێت هه ک ستيه ربه سه بێت هه والتێک ر گه ئه  نيه هيچ دنيا مالی بێت ده زرگارتان

 .بات ده نيشتمان ئابرۆی ند مه وله ده م هه ت روه سه

 

 (هللا رحمه) ادهز مفتی دی حمه ئه کاکه ئاموژگاری

 غريباً  بدأالسالمّ » رنيه وساڵحا،هونه وسالم پاک کی يه جاميعه له بۆن باش!کانم زێزه عه...  

 ناو به ن رچه هه ڵک خه ختيکا،که وه له ره هونه وه ئه«للغرباء بدأ،فطوبی وسيعودکما

 بتوانی ختا وه و ئيسالم،ئاله ڕێگای بۆ نيه تيان غبه نێن،ڕه موسوڵمان دڵ به مما موسوڵمانن،ئه

 نه واربی،چ خوێنده زانی،چ نه چ بزانی ئيسالم،چ بۆ ی بده وڵ هه موخليسانه و خاليسانه

 .واربی خوێنده

 تۆ.ق حه ڕێی وتنی شوێنکه بۆ ت حمه زه و زاب عه بخاته خۆی حازرنيه ک،که يه جاميعه 

 ڵک، خه به ی بده نيشان بی،ڕێ ڵک خه کێنی،دلسۆزی داچڵه ڵک خه که ی بده وڵ وێ هه له

 مانێکا،دين زه ر هه له:يه،يانێ وه ئه«للغرباء فطوبی» بی ئه ريب غه کرد،دياره وات ختێ وه

 ممولی حه ته تۆ مانا وزه له وه،ئا مێنه سڵه ئه ڵک،ڵی خه و جاميعا ناو ئنوسه،له دوباره،نامه

 و الم سه و وات له صه)ت که وره گه  حبوبه مه وا،عزيمه پێشه:ک وه ی، بکه ت ققه شه مه

 ته ن، که ن،نفرينت بده ن،جنێوت بکه بارانت رده به( بێ ڵی خوای کات ره به و ت حمه ڕه

 يه کامه ردی ده رمانی ده:ی بکه خت،حاڵی دبه به ڵکی خه وه ئه بۆ.ی بکه ممولی حه

 که،که يه موژده«للغرباء فطوبی».  بی ئه ريب غه خته وه و والی،ئه ره به بڕوا وه بدۆزێته

 .ن که بۆل قه بۆ تی حمه داوه،زه ی ئێوه ک وه ئينسانی،ئا به( ص)ر مبه پێغه
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 ووڕۆژ یەربارەد پوختهیهك

 سبحانی ناصر ماموستا

 گایڕێـ له ئينسان که يهەئهو هويشئـ ێـتبيزان انڵـمـموسو ئينساني پيويسته يشووڕۆژ  حهقيقهتي

 بهدوور ێـیول تكا نهی ناخۆشه پيي خوا یەئهو ،بكات ەئهو ،شهۆخ یێـپ خوا یەئهو يیداەبهند

 ناخۆشهـێپ وچی بکا ەئهو خۆشه ـێپ چی خوا ـێب ـێل وای ئينسان زهحمهته رۆز جائهوه. ێـتب

 يهداەورەد لهو ئينسان بۆ ەداناو یەورەد ەگهور خوای ەئهو لهبهر ،تێـبب ی(تهقوا)واته ،نهكا ەئهو

 یڵـد رۆز شتانهی لهو ێئهگر دوور خۆی بوون ئاوا خۆر تا فهجرهوه له ،و بهشداریئهکات

 و تر لهمانگهکانی ،تێـبب  تهقوا یرێـف تا ،ئهکا دووری  شتانه لهو ،يهايهتیئيشت و يهتیەوێـپ

 ڵلهگه ـێئهتوان ،ههيه خواردنهوهی  ،ههيه خۆراكی کداـێـکات له ـێ،بترس خوا  له  تردا کانیڕۆژە

 ،لهوانه ێئهگر دوور  خۆی  داڕۆژ  لهتهواوی ،خوا  خاتری لهبهر امڵـ به ،بکا نزيكی هاوسهريا

  ەئهو یرێـف  کرد کاری يهداەورەد  لهو ـێـکمانگ که جا..ناکات کار خۆی ئارهزوی و بهههوهس

  ئهکا ـێپ ئهمری کهخوا یەئهو و،بکا دووری ئهکا مهنعی خوا لهوهی تريشدا مانگهکانی له تێـئهب

 ..اڕوئه ههميشهيی سهعادهتی و خۆشبهختی بهرهو( متقی) جۆره بهو. بدا ئهنجامی

 ـێت ڕووی لاوازی ئهندازهيهك که يیدوا ،ئهکا  یڵـسا يهک بهشی مانگييه کيه ەورەد  ئهو جا 

  و ەورەد  ونا وەتهـێـئهچ و وەشهـێـپ تهێـد یترـێـکـمانگ وەوتهـێـئهب  ەبارود کهەورەد ەوه،کرد

 .تر مانگی  ەيانز بۆ زئهکاتـێـبهه خۆی

 

 

 

 

 

  وا پێشه کی یه وته ند چه

 (:رض)تاب  کوری خه ری عومه

 .بێت ده زۆر ی خراپه بڵێت زۆر سێک رکه هه

 .بێت ده م که رمی شه بێت زۆر ی خراپه سێک رکه هه

 .بێت ده م که خواترسانی  له بێت م که رمی شه سێک رکه هه

 .مرێت ده دڵی بێت م که خواترسانی  له سێک رکه هه
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 ر هـــبـــم هـــغـــێـــپ ی هـــئ

   دۆخیر مه ئیبراهیم ماموستا

 اڵتی خه پێش ر، سه له ت وره گه خودای ساڵوی! تی مرۆڤایه ری رابه ی ئه! ر مبه پێغه ی ئه   

 ت، ڵگاكه كۆمه  ئاڵۆزی بارودۆخی ناباری ر به  له ری، روه سه به یشتنت گه پێش  ری، مبه پێغه

  كرده روت و جێهێشت به ت ڵگاكه كۆمه ت، بێئاگاكه  هۆزه و ل گه زانی نه و بێوێڵی  ر به له

 ئاخۆ ، وه كرده ده  وه له بیرت و مایت راده دا، ئارامیه و  بێزڵه به و نیایی ته و له حیرا، وتی شكه ئه

  و رفراوان به  ئاسمانه م ئه ، نگینه ره و واڵ و ئاڵ  جیهانه م ئه ئا ، رینه به و پان  ره وه بوونه م ئه

 ، رانه به گیانله و ر وه زینده موو هه م ئه ، ستێرانه ئه و مانگ و تاو هه م ئه ی تریفه  ، شینه و رز به

 !كراون؟ دروست بۆ و چۆنن و چین

 م ئه بۆ ی فراوانه  رجه لومه هه م ئه! ؟ خشاندوه نه  تابلۆیه م ئه كێ نگینی ره ستی ده ئاخۆ     

 ت مۆڵه دا ژیانه پانی گۆڕه م له! ؟ كراوه ها ره ها روه هه  مرۆڤه م ئه ئاخۆ! ؟ خساندوه ره  مرۆڤه

 كان برینه و  زام و فرمێسك  له پڕ كان چاوه! بدا؟ نجامی ئه تی لێیه یفی كه  كه رچی هه  دراوه

 ئۆف و ئاخ و نسك هه و  وه وسانه چه و رشتن خوێن و مژین خوێن  له چێژ و تام! كا؟ ناسۆر

 !ببا؟

 و خۆزگا لێدێ؟ چی  رچیه په و چیر هه م ئه نجامی ره سه بێ نه ك یه وه لێپرسینه رۆژی ئاخۆ      

 و ئاه ی ڵوكه گێژه ی كه!  كا؟ ده بڕ  نده چه و ی تاكه  پڵۆخه و پیس  بارودۆخه م ئه بمزانیبا، بریا

!  كا؟ قڕده كان مكاره سته و ران وسێنه چه و زلهێز كان، لێكراوه م سته رونی ده ڵی دووكه و  نزوله

 !! ...زانیبا؟ بم بریا و  خۆزگه

 و بنج له م سته زی گه ره و  ریشه ی كه سنرێ؟ ده شاخدار بزنی  له كۆڵ، بزنی مافی و ق هح ی كه

 نقوم و رۆچوبویت دا رده به و  بگره و بیر م ئه بنی بێ و قووڵ ریای زه له هێنرێ؟ رده ده بێخ

 .بوبویت

 سروشی ی ێژنهر و  هێڵه ره كرد، رڕێژی سه وی، زه به به زدانی یه دلۆڤانی و یی نده هه ده پڕ له

 دڵیان و رزی له وی، زه زلهێزانی تاجی و خت ته( الذی ربك باسم اقرا) ی ووشه  به وی، زه  یه گه
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 قاند، شڵه زانی نه چاوی  نگوسته ئه نگی زه وه شه  ردگارت، روه په پیرۆزی یامی په تیشكی زی، ته

 و بریا و ئه موو هه اڵمی وه یاند، راگه رێزی به تۆی ئه تی رپرسیه به و تی رایه مبه پێغه  تای ره سه

 و حی وه هۆی به ، وه كرایه مرۆڤ  له بێر و خێر ی روازه ده ، وه درایه ت وخۆزگایانه ئاخۆ

  قینه راسته بڕوای و بیر و رستی كتاپه یه بانگی كرا، اڵت خه پیرۆزت قورئانی ، خوداوه سرووشی

 رێ،  وتیته كه ت كه وێرانه و ژاو ژڵه ڵگا كۆمه و ره به زیت، دابه حیرا وتی شكه ئه  له خێرا درا،

  به ستت هه زیت، به نه باتكردن خه له رزیت، له نه س كه هیچ ترسی له پێ،  به پێ قوناغ به قوناغ

 نیت، یه راگه  یامه په م ئه بڕیارتدا برد، ردگار روه په بۆ نیا ته كڕنوشت و  سوژده كرد، لێپرسراوی

 ڵبڕی، هه نگت ده"  هللا اال  الاله" دروشمی به بێنیت،  دنیایه م ئه واڵی و ئاڵ كااڵی موو هه  له واز

 .چڕی دا ڵگایه كۆمه و له رستی كتاپه یه

 

 و یام په ری نه یه راگه و ر پارێزه و ڵگر هه ی ئه وا، پێشه و ناس ماندوونه ری رابه ی ئه! ر مبه پێغه ی ئه

  به كرد نوێژكردنت و شه و تی ندایه به كاندی، چڵه دای ودا خه شیرین له(  المزمل یاایها!  )خودا اڵتی خه

 قم) و(  المدثر یاایها) وتی، خه نه  خۆت كانی چاوه  به پڕ رگیز هه خودا ترسی له سروتی، نه و ڵغان قه

 و ت ئیسراحه و خۆشی ردگارت، روه په  میوانی  به بوی وا، كه ی رۆژه و ئه تاكو ڕاندی، رایپه(  فانذر

  قورئانه م ئه و، شه م ده  دایه ده رۆژیشت و، دا ده گرێ رۆژ ڵ گه  له  وت شه ستاندی، لێ یوتن سره

 و  راڤه و گوتار  به ، وه خوێندنه و  وه ووتنه رس ده به ، وه كرده و وت كه ڵسو هه به خودات، ی پیرۆزه

 چاك زۆر توێژێكی و چین جوان، ی وه كرده و ئاكار به یاند، گه ت كه هۆزه و ل گه  به  ، وه توێژینه و  شرۆڤه

 داهاتوو، بۆ لێهاتویی ی نمونه و شق رمه سه  به كردنت یاند، گه پێ و یاند تێگه ڕێزت به و رز به و پاك و

. مایقولون واصبرعلی. ) پێدا  درێژه ت كه ناوازه  وازه بانگه دا، نه  ئازاره و ت زیه ئه موو هه و به گوێت

 و  رچه م ،ئه  دنیایه دنیا تاكو هه جات، نه رێگای و پیرۆز ریبازی به ردك ت(  جمیال هجرا هم واهجر

 ن، ده ده ر سه له خودات درودی و ساڵوات ، قورئانه م ئه وتوانی شوێنكه و،  ودایه بره  له ت جوانه  رێبازه

 . ن كه ده بۆ خێرت دۆعای ر هه

 شكۆت و شان شایانی باشی پاداشی خودا ر، سه له ت وره گه خوای درودی! ر مبه پێغه ی ئه  واته  جاكه

 تی حمه ره بارانی ی لێزمه بكا، ش پێشكه حمودت مه قامی مه و  زیله فه و  سیله وه پێبدا،  ئێمه بریتی له

  یاره و ویست خۆشه تۆی ئه ر سه به هار، به شتی وه و  هێڵه ره ست شه كو وه ر هه ردگار، روه په

 .خوار  بڕژێته كانتا فاداره وه
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 ذکار بعد از منازا
 هللاَأْسَتْغِفُرهللا       َأْسَتْغِفُر         هللاَأْسَتْغِفُر 

 @ََّواإِلْكَراِم اْلَجاَلِل َذا َيا َتَباَرْكَت السَّاَلُم َوِمْنَك السَّاَلُم َأْنَت اللَُّهم! 

اي، اي شكوهمند  سالم تویی و سالمتی از جانب توست، خجسته! خدایا»: معنی

 .«گرامی

 «ُكِل َشيٍء َقِديٌر، الّلُهمَّ  ىاّل اهلُل َوْحَدُه ال َشِريَك َلُه، َلُه امُلْلُك وَلُه اْلَحْمُد، وُهَو َعلِإلَه ِإ ال
 «عَطيَت وال ُمْعِطَي ِلَما َمَنْعَت وال َيْنَفُع َذااْلَجدِِّ مِنَك اجَلدَُّأال َماِنَع ِلَما 

 ( بار 33)، اللله اکرب  (   بار 33)، احلمدهلل (  بار 33)سبحان اهلل  

 ُكلِّ ىاّل اهلُل َوْحَدُه ال َشِريَك َلُه، َلُه امُلْلُك وَلُه اْلَحْمُد، وُهَو َعلِإلَه ِإال »:  و صدمین بار بگوید
  «َشيٍء َقِديٌر

 

  آیةالكرسی را بخوان: 

 اْلَأْرِض ِفي َوَما السََّماَواِت ِفي َما َلُه َنْوٌم اَوَل ِسَنٌة َتْأُخُذُه َلا اْلَقيُّوُم اْلَحيُّ ُهَو ِإلَّا ِإَلَه َلا اللَُّه 
 ِمْن ِبَشْيٍء ُيِحيُطوَن َوَلا َخْلَفُهْم َوَما َأْيِديِهْم َبْيَن َما َيْعَلُم ِبِإْذِنِه ِإلَّا ِعْنَدُه َيْشَفُع الَِّذي َذا َمْن

  اْلَعِظيُم اْلَعِليُّ َوُهَو ِحْفُظُهَما َيُئوُدُه َوَلا َأْرَضَواْل السََّماَواِت ُكْرِسيُُّه َوِسَع َشاَء ِبَما ِإلَّا ِعْلِمِه
 

 هاي قل هو اهلل أحد و قل أعوذ برب الفلق و قل أعوذ برب الناس را  سپس سوره

 .بخوان 




