 ‐ 222064ﺑﺮﺧ از ﺳﻨﺖﻫﺎی روزه ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ روزهدار ﺑﻪ آن اﻫﻤﯿﺖ دﻫﺪ
ﺳﻮال

ﺳﻨﺖﻫﺎی روزه ﭼﯿﺴﺖ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
روزه ﯾ از ﮔﺮاﻣﺗﺮﯾﻦ ﻋﺒﺎدات اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺟﺰ اﻟﻪ ﮐﺴ اﺟﺮ روزهدار ﻣﺤﺘَﺴﺐ را ﻧﻤداﻧﺪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ
وﺳﻠﻢ ـ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :اﻟﻪ ﻋﺰوﺟﻞ ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﻤﻪی ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﺮزﻧﺪ آدم ﺑﺮای اوﺳﺖ ﻣﺮ روزه ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ اﺳﺖ و ﻣﻦ ﭘﺎداش آن را
ﻣدﻫﻢ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری ) (۱۹۰۴و ﻣﺴﻠﻢ )) .(۱۱۵۱ﻣﺤﺘﺴﺐ ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ را ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﭘﺎداش و ﺧﺸﻨﻮدی اﻟﻪ و ﺑﺎ
رﺿﺎﯾﺖ اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﺪ(.
روزهی رﻣﻀﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﮐﻨ از ارﮐﺎن دﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺮ آن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ،ﭼﻪ اﯾﻦ
روزه ﻓﺮض ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﻔﻞ ،ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺎداش ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ را ﺑﻪ او ﻋﻄﺎ ﮐﻨﺪ.
روزه ﺳﻨﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری دارد ﮐﻪ ﺑﺮﺧ از آنﻫﺎ را ذﮐﺮ ﻣﮐﻨﯿﻢ:
اوﻻ:
ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴ در ﺣﺎل روزه ﺑﻪ او ﺑﺪ ﮔﻔﺖ ﯾﺎ ﺑﺎ وی درﮔﯿﺮ ﺷﺪ ﺑﺪی او را ﺑﺎ اﺣﺴﺎن ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ و ﺑﻮﯾﺪ :ﻣﻦ روزهام.
دوم:
ﺧﻮردن ﺳﺤﺮی ﺑﺮای روزهدار ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺳﺤﺮی ﺑﺮﮐﺖ اﺳﺖ.
ﺳﻮم:
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زود اﻓﻄﺎر ﮐﺮدن و دﯾﺮ ﺳﺤﺮی ﺧﻮردن ﺳﻨﺖ اﺳﺖ.
ﭼﻬﺎرم:
ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ رﻃﺐ اﻓﻄﺎر ﮐﻨﺪ ،اﮔﺮ رﻃﺐ در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﻮد ﺑﺎ ﺧﺮﻣﺎ و اﮔﺮ ﺧﺮﻣﺎ ﻫﻢ ﻧﺒﻮد ﺑﺎ آب.
ﭘﻨﺠﻢ:
ﺑﺮای روزهدار ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﺎم اﻓﻄﺎر ﺑﻮﯾﺪ :ذَﻫﺐ اﻟﻈﱠﻤﺎ ،واﺑﺘَﻠﱠﺖِ اﻟْﻌﺮوق ،وﺛَﺒﺖ اﺟﺮ انْ ﺷَﺎء اﻟﻪ) ﺗﺸﻨ رﻓﺖ و
رگﻫﺎ ﺗﺮ ﺷﺪ و ان ﺷﺎءاﻟﻪ اﺟﺮ آن ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪ( .ﺑﺮای داﻧﺴﺘﻦ ﻧﺼﻮص وارده درﺑﺎرهی ﻫﻤﻪی ﻣﻮارد ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮال ﺷﻤﺎرهی
) (39462ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺷﺸﻢ:
ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ روزهدار ﺑﺴﯿﺎر دﻋﺎ ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺳﻪ ﮐﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دﻋﺎﯾﺸﺎن رد
ﻧﻤﺷﻮد :اﻣﺎم ﻋﺎدل ،و روزهدار ﺗﺎ آﻧﻪ اﻓﻄﺎر ﮐﻨﺪ ،و دﻋﺎی ﻣﻈﻠﻮم ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺣﻤﺪ ) .(۸۰۴۳ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﺴﻨﺪ اﺣﻤﺪ اﯾﻦ رواﯾﺖ
را ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ﻃﺮق و ﺷﻮاﻫﺪ آن ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
اﻣﺎم ﻧﻮوی ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ روزهدار در ﻫﻨﺎم روزه اﻣﻮر ﻣﻬﻢ دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت را ﺑﺮای ﺧﻮد و ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ دوﺳﺘﺸﺎن دارد و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در
دﻋﺎ ﺑﺨﻮاﻫﺪ اﻟﻤﺠﻤﻮع ).(۳۷۵ /۶
ﻫﻔﺘﻢ:
در ﻣﻮرد روزهی رﻣﻀﺎن اﻣﻮر زﯾﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ:
ـ ﻧﺸﺴﺘﻦ در ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮای ﺗﻼوت ﻗﺮآن و ذﮐﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ
ـ اﻋﺘﺎف در دﻫﻪی آﺧﺮ رﻣﻀﺎن.
ـ ﻧﻤﺎز ﺗﺮاوﯾﺢ.
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ـ ﺻﺪﻗﻪ دادن ﺑﺴﯿﺎر و اﻧﺠﺎم ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻋﻤﺎل ﻧﯿ.
ـ ﻣﺪارﺳﻪی ﻗﺮآن.
زﯾﺮا اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ) (۶و ﻣﺴﻠﻢ ) (۲۳۰۸از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺑﺨﺸﻨﺪهﺗﺮﯾﻦ
ﻣﺮدم ﺑﻮد و ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﯿﺸﻪ در رﻣﻀﺎن ،ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﺑﺎ وی دﯾﺪار ﻣﮐﺮد ﺑﺨﺸﻨﺪه ﺑﻮد ،و ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ در ﻫﺮ ﺷﺐ رﻣﻀﺎن ﺑﺎ
وی دﯾﺪار ﻣﮐﺮد و ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻗﺮآن ﻣﺪارﺳﻪ ﻣﮐﺮد ،و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ]در آن ﻫﻨﺎم[ از ﺑﺎد آزادِ ﻓﺮاﮔﯿﺮ
ﺑﺨﺸﻨﺪهﺗﺮ ﺑﻮد.
ـ روزهدار وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺟﺰ در آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺳﻮد اوﺳﺖ ﻫﺪر ﻧﺪﻫﺪ ،زﯾﺮا ﺧﻮاب زﯾﺎد و زﯾﺎدهروی در ﺷﻮﺧ و ﺧﻨﺪه ﻣﻤﻦ اﺳﺖ
در روزهاش اﺛﺮ ﺑﺪ ﺑﺬارد .و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﻪی ﻓﺮ و ذﮐﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮردن ﻏﺬاﻫﺎ و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﻫﺎی رﻧﺎرﻧ ﻣﺼﺮوف ﻧﺴﺎزد
زﯾﺮا اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺷﻮد از اﻧﺠﺎم ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﯿ ﻣﺤﺮوم ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ﺑﺮای ﻓﺎﯾﺪهی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮاﻻت ) (12468و ) (26869ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.
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