 ‐ 13480وﯾﮋﮔﻫﺎی ﻣﺎه رﻣﻀﺎن
ﺳﻮال

رﻣﻀﺎن ﭼﻪ ﻣﺎﻫ اﺳﺖ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ
رﻣﻀﺎن ﯾ از ﻣﺎهﻫﺎی دوازدهﮔﺎﻧﮥ ﻋﺮﺑ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻫ ﺑﺰرﮔﻮار در اﺳﻼم اﺳﺖ و ﺑﺎ وﯾﮋﮔﻫﺎ و ﻓﻀﺎﯾﻠ از دﯾﺮ ﻣﺎهﻫﺎ
ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ:
۱ـ ﺧﺪاوﻧﺪا ﻋﺰوﺟﻞ روزۀ رﻣﻀﺎن را رﮐﻦ ﭼﻬﺎرم از ارﮐﺎن اﺳﻼم ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﻪ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﺷَﻬﺮ رﻣﻀﺎنَ اﻟﱠﺬِي اﻧْﺰِل ﻓﻴﻪ اﻟْﻘُﺮآنُ ﻫﺪى ﻟﻠﻨﱠﺎسِ وﺑﻴِﻨَﺎتٍ ﻣﻦ اﻟْﻬﺪَى واﻟْﻔُﺮﻗَﺎنِ ﻓَﻤﻦ ﺷَﻬِﺪَ ﻣﻨْﻢ اﻟﺸﱠﻬﺮ ﻓَﻠْﻴﺼﻤﻪ
ﺑﻘﺮه۱۸۵ :
)ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ]ﻫﻤﺎن ﻣﺎﻫ [اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮآن در آن ﻓﺮو ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ]ﮐﺘﺎﺑ [ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﻫﺪاﯾﺘﺮ اﺳﺖ و ]در ﺑﺮ دارﻧﺪۀ[
دﻻﯾﻞ آﺷﺎر ﻫﺪاﯾﺖ و ]ﻣﯿﺰان[ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺣﻖ از ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ ﭘﺲ ﻫﺮ ﮐﺲ از ﺷﻤﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎه را درک ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ آن را روزه
ﺑﺪارد(
و در ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ ﺑﺨﺎری ) (۸و ﻣﺴﻠﻢ ) (۱۶از ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ آﻣﺪه ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :اﺳﻼم ﺑﺮ ﭘﻨﺞ
]رﮐﻦ[ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ :ﺷﻬﺎدت دادن ﺑﻪ اﯾﻨﻪ ﻣﻌﺒﻮدی ]ﺑﻪ ﺣﻖ[ ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ اﻟﻪ و اﯾﻨﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻨﺪۀ اﻟﻪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اوﺳﺖ و ﺑﺮﭘﺎ
داﺷﺘﻦ ﻧﻤﺎز و دادن زﮐﺎت و روزۀ رﻣﻀﺎن و ﺣﺞ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻌﺒﻪ«.
۲ـ اﻟﻪ ﻋﺰوﺟﻞ در اﯾﻦ ﻣﺎه ﻗﺮآن را ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮده ﭼﻨﺎﻧﻪ در آﯾﮥ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﺷَﻬﺮ رﻣﻀﺎنَ اﻟﱠﺬِي اﻧْﺰِل ﻓﻴﻪ اﻟْﻘُﺮآنُ ﻫﺪى ﻟﻠﻨﱠﺎسِ وﺑﻴِﻨَﺎتٍ ﻣﻦ اﻟْﻬﺪَى واﻟْﻔُﺮﻗَﺎنِ
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ﺑﻘﺮه۱۸۵ :
)ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ]ﻫﻤﺎن ﻣﺎﻫ [اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮآن در آن ﻓﺮو ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ]ﮐﺘﺎﺑ [ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﻫﺪاﯾﺘﺮ اﺳﺖ و ]در ﺑﺮ دارﻧﺪۀ[
دﻻﯾﻞ آﺷﺎر ﻫﺪاﯾﺖ و ]ﻣﯿﺰان[ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺣﻖ از ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ(
و ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
إﻧﱠﺎ اﻧْﺰﻟْﻨَﺎه ﻓ ﻟَﻴﻠَﺔ اﻟْﻘَﺪْرِ
ﻗﺪر۱ :
)ﻣﺎ آن ]ﻗﺮآن را[ در ﺷﺐ ﻗﺪر ﻧﺎزل ﮐﺮدﯾﻢ(.
۳ـ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺐ ﻗﺪر را ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ از ﻫﺰار ﻣﺎه اﺳﺖ در اﯾﻦ ﻣﺎه ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﻪ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
اﻧﱠﺎ اﻧْﺰﻟْﻨَﺎه ﻓ ﻟَﻴﻠَﺔ اﻟْﻘَﺪْرِ ) (۱وﻣﺎ ادراكَ ﻣﺎ ﻟَﻴﻠَﺔُ اﻟْﻘَﺪْرِ ) (۲ﻟَﻴﻠَﺔُ اﻟْﻘَﺪْرِ ﺧَﻴﺮ ﻣﻦ اﻟْﻒِ ﺷَﻬﺮٍ ) (۳ﺗَﻨَﺰل اﻟْﻤﻼﺋﺔُ واﻟﺮوح ﻓﻴﻬﺎ ﺑِﺎذْنِ رﺑِﻬِﻢ
ﻣﻦ ﻛﻞ اﻣﺮٍ ) (۴ﺳﻼم ﻫ ﺣﺘﱠ ﻣﻄْﻠَﻊ اﻟْﻔَﺠﺮِ
ﻗﺪر ۱ :ـ ۵
)ﻣﺎ ]ﻗﺮآن را[ در ﺷﺐ ﻗﺪر ﻧﺎزل ﮐﺮدﯾﻢ ) (۱و از ﺷﺐ ﻗﺪر ﭼﻪ آﮔﺎﻫﺖ ﮐﺮد؟ ) (۲ﺷﺐ ﻗﺪر ﺑﻬﺘﺮ از ﻫﺰار ﻣﺎه اﺳﺖ ) (۳در آن
]ﺷﺐ[ ﻓﺮﺷﺘﺎن و روح )ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ( ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺎری ]ﮐﻪ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه[ ﻓﺮود آﯾﻨﺪ )] (۴آن ﺷﺐ[ ﺗﺎ دم ﺻﺒﺢ
ﺻﻠﺢ و ﺳﻼم اﺳﺖ(
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
اﻧﱠﺎ اﻧْﺰﻟْﻨَﺎه ﻓ ﻟَﻴﻠَﺔ ﻣﺒﺎرﻛﺔ اﻧﱠﺎ ﻛﻨﱠﺎ ﻣﻨْﺬِرِﻳﻦ
دﺧﺎن۳ :
)ﻣﺎ آن )ﻗﺮآن( را در ﺷﺒ ﻣﺒﺎرک ﻧﺎزل ﮐﺮدﯾﻢ ،ﻣﺎ ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه ﺑﻮدﯾﻢ(.
اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ رﻣﻀﺎن را ﺑﺎ ﺷﺐ ﻗﺪر ﺑﺮﺗﺮی داده و ﺳﻮرۀ ﻗﺪر در ﺑﯿﺎن ﻣﻨﺰﻟﺖ اﯾﻦ ﺷﺐ ﺑﺰرگ وارد ﺷﺪه و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﺣﺎدﯾﺚ
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ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺑﻪ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ
آﻣﺪه ،ﻣﺎﻫ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺰوﺟﻞ روزهاش را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻓﺮض ﻧﻤﻮده ،درﻫﺎی آﺳﻤﺎن در آن ﮔﺸﻮده ﻣﺷﻮد و درﻫﺎی ﺟﻬﻨﻢ ﺑﺴﺘﻪ
ﻣﺷﻮد و ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ ﺳﺮﮐﺶ در آن ﺑﻪ ﻏﻞ و زﻧﺠﯿﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﺷﻮﻧﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ در اﯾﻦ ]ﻣﺎه[ ﺷﺒ دارد ﺑﻬﺘﺮ از ﻫﺰار ﻣﺎه ،ﻫﺮ ﮐﺲ
از ﺧﯿﺮ آن ﻣﺤﺮوم ﺷﺪه ،ﻣﺤﺮم اﺳﺖ« ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻧﺴﺎﺋ (۲۱۰۶) و اﺣﻤﺪ ) (۸۷۶۹و آﻟﺒﺎﻧ در ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۹۹۹آن را
ﺻﺤﯿﺢ ﻣداﻧﺪ.
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ :رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﻫﺮﮐﺲ ﺷﺐ ﻗﺪر را از روی اﯾﻤﺎن
و اﺣﺘﺴﺎب ]ﭘﺎداش[ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪاش آﻣﺮزﯾﺪه ﻣﺷﻮد« ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری ) (۱۹۱۹و ﻣﺴﻠﻢ ).(۷۶۰
۴ـ اﻟﻪ ﻋﺰوﺟﻞ روزه و ﻗﯿﺎم اﯾﻦ ﻣﺎه از روی اﯾﻤﺎن و اﺧﻼص و ﭘﺎداشﺧﻮاﻫ را ﺳﺒﺒ ﺑﺮای ﻣﻐﻔﺮت ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻗﺮار داده اﺳﺖ
ﭼﻨﺎﻧﻪ در ﺑﺨﺎری ) (۲۰۱۴و ﻣﺴﻠﻢ ) (۷۶۰از اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﻫﺮ ﮐﺲ رﻣﻀﺎن را از روی اﯾﻤﺎن و اﺣﺘﺴﺎب روزه ﮔﯿﺮد ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪاش آﻣﺮزﯾﺪه ﻣﺷﻮد« و در ﺑﺨﺎری
) (۲۰۰۸و ﻣﺴﻠﻢ ) (۱۷۴ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﻫﺮ ﮐﺲ رﻣﻀﺎن را از روی اﯾﻤﺎن و اﺣﺘﺴﺎب ﺑﻪ ﻧﻤﺎز اﯾﺴﺘﺪ ﮔﻨﺎﻫﺎن
ﮔﺬﺷﺘﻪاش آﻣﺮزﯾﺪه ﻣﺷﻮد«.
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮ ﺳﻨﺖ ﺑﻮدن ﻗﯿﺎم ﺷﺐﻫﺎی رﻣﻀﺎن اﺟﻤﺎع ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻧﻮوی ذﮐﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﻗﯿﺎم رﻣﻀﺎن ﻧﻤﺎز ﺗﺮاوﯾﺢ
اﺳﺖ و اﯾﻦ ﯾﻌﻨ ﻣﻘﺼﻮد از ﻗﯿﺎم رﻣﻀﺎن ﺑﺎ ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺘﻦ ﻧﻤﺎز ﺗﺮاوﯾﺢ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﮔﺮدد.
۵ـ اﻟﻪ ﻋﺰوﺟﻞ در اﯾﻦ ﻣﺎه درﻫﺎی ﺑﻬﺸﺖ را ﻣﮔﺸﺎﯾﺪ و درﻫﺎی دوزخ در اﯾﻦ ﻣﺎه ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺷﻮد و ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ ﺑﻪ زﻧﺠﯿﺮ ﮐﺸﯿﺪه
ﻣﺷﻮﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﻪ در ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ) (۱۸۹۸و ﻣﺴﻠﻢ ) (۱۰۷۹از اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ
اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﻫﺮﮔﺎه رﻣﻀﺎن ﻓﺮا رﺳﺪ درﻫﺎی ﺑﻬﺸﺖ ﮔﺸﻮده ﺷﺪه و درﻫﺎی دوزخ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺷﻮد و ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ ﺑﻪ
زﻧﺠﯿﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﺷﻮﻧﺪ«.
۶ـ ﺧﺪاوﻧﺪ در اﯾﻦ ﻣﺎه ﻫﺮ ﺷﺐ ﮐﺴﺎﻧ را از آﺗﺶ دوزخ آزاد ﻣﮐﻨﺪ .اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ) (۲۵۶ /۵از اﺑﻮاﻣﺎﻣﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ
ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻨﺎم ﻫﺮ ﻓﻄﺮ آزاد ﺷﺪﮔﺎﻧ دارد« .ﻣﻨﺬری ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﺳﻨﺪ آن اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد« آﻟﺒﺎﻧ
ﻧﯿﺰ آن را در ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (۹۸۷ﺻﺤﯿﺢ ﻣداﻧﺪ.
ﺑﺰار )ﮐﺸﻒ (۹۶۲ :از اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :اﻟﻪ ﺗﺒﺎرک و ﺗﻌﺎﻟ در ﻫﺮ
روز و ﺷﺐ ـ ﯾﻌﻨ در رﻣﻀﺎن ـ آزاد ﺷﺪﮔﺎﻧ دارد و ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧ در ﻫﺮ روز و ﺷﺐ ]رﻣﻀﺎن[ دﻋﺎی ﻣﺴﺘﺠﺎﺑ اﺳﺖ«.
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۷ـ روزۀ رﻣﻀﺎن ﺳﺒﺒ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﺪن ﮔﻨﺎﻫﺎﻧ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از رﻣﻀﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪهاﻧﺪ در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ از ﮔﻨﺎﻫﺎن
دوری ﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ) (۲۳۳آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﻣﺎن ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﻧﻤﺎزﻫﺎی ﭘﻨﺠﺎﻧﻪ
و ﺟﻤﻌﻪ ﺗﺎ ﺟﻤﻌﻪ و رﻣﻀﺎن ﺗﺎ رﻣﻀﺎن ،ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪۀ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ رخ داده ،اﮔﺮ از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮐﺒﯿﺮه دوری ﺷﻮد«.
۸ـ روزۀ رﻣﻀﺎن ﻣﻌﺎدل روزۀ ده ﻣﺎه اﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ) (۱۱۶۴از ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮاﯾﻮب اﻧﺼﺎری آﻣﺪه ﮐﻪ رﺳﻮل
اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﻫﺮﮐﺲ رﻣﻀﺎن را روزه ﮔﯿﺮد ،ﺳﭙﺲ آن را ﺑﺎ ﺷﺶ روز از ﺷﻮال اداﻣﻪ دﻫﺪ ]ﮐﺎرش[
ﻣﺎﻧﻨﺪ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ دﻫﺮ اﺳﺖ« و اﺣﻤﺪ ) (۲۱۹۰۶رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻫﺮ ﮐﺲ رﻣﻀﺎن را
روزه ﮔﯿﺮد ﭘﺲ ﻣﺎه ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ده ﻣﺎه اﺳﺖ و روزۀ ﺷﺶ روز ﺑﻌﺪ از ﻓﻄﺮ ]ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﺷﺼﺖ روز[ و اﯾﻦ ﯾ ﺳﺎل ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ«.
۹ـ و ﻫﺮﮐﺲ در اﯾﻦ ﻣﺎه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻣﺎم ﺑﻪ ﻗﯿﺎم ]ﺷﺐ[ اﯾﺴﺘﺪ ﺗﺎ آﻧﻪ اﻣﺎم از ﻧﻤﺎز ﻓﺮاﻏﺖ ﯾﺎﺑﺪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻗﯿﺎم ﯾ ﺷﺐ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﻣﺷﻮد زﯾﺮا اﺑﻮداوود ) (۱۳۷۰و دﯾﺮان از اﺑﻮذر ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
»ﻫﺮﮐﺲ ﻫﻤﺮاه اﻣﺎم ﺑﻪ ﻧﻤﺎز اﯾﺴﺘﺪ ﺗﺎ آﻧﻪ ﻧﻤﺎزش ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺪ ﺑﺮاﯾﺶ ]اﺟﺮ[ ﻗﯿﺎم ﯾ ﺷﺐ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺷﻮد« آﻟﺒﺎﻧ در »ﺻﻼة
اﻟﺘﺮاوﯾﺢ« ) (۱۵آن را ﺻﺤﯿﺢ ﻣداﻧﺪ.
۱۰ـ ﻋﻤﺮه در اﯾﻦ ﻣﺎه ﻣﻌﺎدل ﯾ ﺣﺞ اﺳﺖ .ﺑﺨﺎری ) (۱۷۸۲و ﻣﺴﻠﻢ ) (۱۲۵۶از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ
ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ زﻧ از اﻧﺼﺎر ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﺞ ﺑﯿﺎﯾ؟« ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ دو ﺷﺘﺮ
داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ آن آب ﻣآوردﯾﻢ ،ﭘﺲ ﺷﻮﻫﺮم و ﭘﺴﺮم ﺑﺎ ﯾ از دو ﺷﺘﺮ ﺑﻪ ﺣﺞ رﻓﺘﻨﺪ و ﯾ را ﻧﺰد ﻣﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آن آب
ﺑﯿﺎورﯾﻢ .ﻓﺮﻣﻮد» :ﭘﺲ ﻫﺮﮔﺎه رﻣﻀﺎن ﻓﺮا رﺳﯿﺪ ﻋﻤﺮه ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﯿﺎور زﯾﺮا ﯾ ﻋﻤﺮه در رﻣﻀﺎن ﻣﻌﺎدل ﯾ ﺣﺞ اﺳﺖ« و در
رواﯾﺖ ﻣﺴﻠﻢ» :ﻣﻌﺎدل ﯾ ﺣﺞ ﻫﻤﺮاه ﻣﻦ اﺳﺖ«.
۱۱ـ اﻋﺘﺎف در اﯾﻦ ﻣﺎه ﺳﻨﺖ اﺳﺖ زﯾﺮا ﭼﻨﺎﻧﻪ ام اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻋﺎﺋﺸﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ـ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ »ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ
وﺳﻠﻢ ـ دﻫﻪﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧ رﻣﻀﺎن را ﺑﻪ اﻋﺘﺎف ﻣﻧﺸﺴﺖ ﺗﺎ آﻧﻪ از دﻧﯿﺎ رﻓﺘﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻫﻤﺴﺮاﻧﺶ ﭘﺲ از اﯾﺸﺎن ﺑﻪ اﻋﺘﺎف
ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ« ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری ) (۱۹۲۲و ﻣﺴﻠﻢ ).(۱۱۷۲
۱۲ـ ﻣﺪارﺳﮥ ﻗﺮآن و ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮاﻧﺪن آن در رﻣﻀﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ و ﻣﺪارﺳﮥ ﻗﺮآن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﺮ
دﯾﺮی ﻗﺮآن ﺑﺨﻮاﻧﺪ و دﯾﺮی ﺑﺮای او ﺑﺨﻮاﻧﺪ و دﻟﯿﻞ اﺳﺘﺤﺒﺎب اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ ﮐﻪ» :ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ در ﻫﺮ ﺷﺐ رﻣﻀﺎن ﺑﻪ دﯾﺪار
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻣآﻣﺪ و ﻗﺮآن را ﺑﺎ وی ﻣﺪارﺳﻪ ﻣﮐﺮد« ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری ) (۶و ﻣﺴﻠﻢ ).(۲۳۰۸
و ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ و اﯾﻦ اﺳﺘﺤﺒﺎب در رﻣﻀﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
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۱۳ـ اﻓﻄﺎر روزهدار در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ زﯾﺮا زﯾﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺟﻬﻨ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ از رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ
وﺳﻠﻢ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﻫﺮ ﮐﺲ روزهداری را اﻓﻄﺎر دﻫﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺟﺮ او را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﺟﺰ آﻧﻪ از اﺟﺮ روزهدار
ﭼﯿﺰی ﮐﻢ ﻧﻤﺷﻮد« ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺗﺮﻣﺬی ) (۸۰۷و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) (۱۷۴۶و آﻟﺒﺎﻧ در ﺻﺤﯿﺢ ﺳﻨﻦ ﺗﺮﻣﺬی ) (۶۴۷آن را ﺻﺤﯿﺢ
داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﻮال ﺷﻤﺎرۀ ).(12598
واﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ اﻋﻠﻢ
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