
  لاو   مجلس

 رمضانمبارک آداب عبادت در ماه 

 *فالحمحمدجوادندکتریوالمسلماالسالمحجت

 اشاره

ویژه فر  هایی که به ماه مبارک رمضان، فرصتی است برای تجدید بندگی حق تعالی. یکی از عرصه
گیرف، عبافت و رابطه معنـوی و عبـافی بـا خداسـت. فر ایـن نوشـتار،  این ماه مورف توجه قرار می

جـه تـرین مصـافیق آن را مـورف تو برآنیم با توجه و تأکید بر اخالق و آفاب بندگی فر این ماه، مهم
قرار فهیم و برخی آفاب عبافت را فر این ماه که بیشتر مـورف توجـه آیـات و روایـات قـرار گرفتـه، 

 بررسی نمایم. 

 داری روزه .1
فاری اسـت کـه از انان صـبح تـا انان مغـرب  ترین نماف فر ماه رمضـان، روزه ترین و برجسته مهم

آن اشاره خواهیم کـرف. فر اهمیـت گیرف. از این جهت، این بخش نیز آفابی فارف که به  صورت می
سـی روز آن را روزه کای جـابر  فر مـاه رمضـان، هر»فرماید:  خطاب به جابر می روزه، پیامبر

                                                           

 استافیار فانشگاه معارف اسالمی. *
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نگه فارف و زبـانش را  کم و شرمگاه خویش را پاکبدارف و جزهی از شبش را به عبافت بپرفازف و ش
شوف. جابر عرض  ویش خارج میشوف، از گناهان خ ه از این ماه خارج میک طور ند، همانکحفظ 

رف: ای رسول خدا  این حدیث، چه زیباست  رسول خدا فرموف: و رعایت شروط آن، چه سخت ک
 1«است 
 داری  هز رو  آداب

فاری و تکلیف الهی برای بندگان، امساک از خورفن و نوشـیدن از انان صـبح تـا انان  اساس روزه
آمـده  تری فارف کـه فر کـالم اهـل بیـت شایسـتهفاری، آفاب و اخالق  مغرب است؛ اما روزه

فار، زبـان و گـوش و چشـم و اعضـا و  اگـر روزه»فرمایـد:  می است؛ از جمله حضرت زهـرا
   2«آید؟ ار او میکجوارح خوف را نگه ندارف، روزه به چه 

هرگاه روزه گرفتی، گوش و چشمت را از حرام روزه بـدار و همـه اعضـا و »فرموف:  امام صافق
ارت بـاز فار. بایـد وقـار روزه فر تـو باشـد. تـا کرفن خدمتک اندامت را از زشتی و ُپرگویی و انیت

سـان که روزه نداری، یکفاری، با روزی    ه روزهکر خدا. روزی کتوانی، خاموش باش؛ مگر از ن می
ُ ْم »فرموف:  رسول خدا 3.«نباشد...  َْ ا  ََ ْا

َ
َِ أ َل ا َِ اُ  الَنَظاُإ  ِِ ْلِسَنَتُكْم َوُغُّضوا َعَّما  َا ح

َ
َواْحَفُظوا أ

ْسَّم َعُكْم؛
َ
َِ أ َل  َِ ُ  اِاْسِتَّم ُع  ِِ زبانتـان را نگـه فاریـد و از آنچـه نگـاه بـدان روا نیسـت،  4َوَعَّم  َا ح

 «  هایتان را نگه فارید. بدان حالل نیست، گوشفافن  چشمانتان را ببندید و از آنچه گوش
، فروغ،  رفن حجـابکن انگیز، رعایـت رفن بـه منـاظر شـهوتکـ چرانی، نگاه ، چشمبر این اساس

تهمت، غیبت، آزار و انیت فیگران، عدم صـداقت فر معـامالت، برخـورف ناشایسـت بـا اربـاب 
سـازف و  فاری فر ماه رمضان را نابوف می رجوع و اموری از این فست، آثار ارزشمند عبافت و روزه

فاری  بسـا روزه»فرمایـد:  ه میکسازف  می الم پیامبرکرساند و آفمی را مشمول  یا به حداقل می
شـبانه،  عبـافته بهـره او از کـفاری  زنده اش از روزه، گرسنگی و تشنگی است و بسا شب ه بهرهک

 5«خوابی است. فقط بی
                                                           

 .78، ص ۴، ج الکافی، کلینیشیخ  .1
 .66۱، ص 7، ج الوسائلمستدرک . محدث نوری، 2
 .1۱1، ص ۱۱، ج بحار األنوار. عالمه مجلسی، ۴
 .۱، ص ۳، ج  إقبال األعمالطاووس،  بن. سید4
 .66۳، ص امالی. شیخ طوسی، 5

http://www.beytoote.com/fun/sms/sms-tide-fetr.html
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 حکایت

گویـد. حضـرت فسـتور فاف  فار است، به کنیز خوف ناسـزا می شنید زنی که روزه رروزی پیامب
طعامی آورفند و به آن زن فرموف: بخور  عرض کرف: ای رسول خدا  روزه هستم. حضرت فرمـوف: 

فهی؟ سپس فرموف: روزه، فقط خـوففاری  چگونه روزه فاری، فر صورتی که به کنیزت فحش می
برف، حجـاب  ها نیست. خداوند روزه را از تمامی آنچه روزه را از بین می ها و آشامیدنی از خورفنی

َواَم »قرار فافه است. آنگاه فرموف:  َُ ْ َثَإ اْلُجاَواعَ   َقَ  ال
َ
فاران واقعـی کـم هسـتند و  چقـدر روزه 1؛ َوأ

 «  گرسنگان، بسیارند 

 تالوت قرآن .2

فر ماه رمضان، تالوت قرآن است؛ زیرا فر این ماه،  های معصومان ترین سفارش یکی از مهم
قرآن نازل گرفیده است و قرآن با این ماه گره خورفه است. پس، توجه به تالوت و تـدبر فر قـرآن، 

َّضا َن  ِلُكِ  َشی»فرماید:  می امام باقر بسیار حایز اهمیت است. ََ َْ ُإ  ْْ ِا ُع اْلُقْإآِن َشا َْ ِا ٌع َو َْ  2؛ٍء 
 «، بهاری است و بهار قرآن، ماه رمضان است.برای هر چیزی

قـرار گرفتـه اسـت. امـام  کثرت تالوت قرآن، از آفابـی اسـت کـه مـورف توصـیه معصـومان
ْن ِتََلَوِة اْلُقْإآن»فرماید:  می  به نقل از رسول خدا صافق َِ  َِ ْ ِثُإوا ِف 

َ
فر این ماه، قـرآن را  3؛َوأ

 «  زیاف تالوت کنید.
ْن »فرماید:  می امام صافق

َ
َِ َفَقْد حْنَبِغی ِلّْلَّمْإِء اْلُّمْساِّلِم أ َلی َخّْلِق َِ  َِ ُد الَّل ْْ ِِ   حْنُظاَإ ِفای  اْلُقْإآُن َع اِد ْْ َع

َُ ِفی ُ ِ  حْوٍم َخّْمِس َن آحة   ْن َِ  
َ
ْن حْقَإأ

َ
ه کـقرآن، عهدنامه خدا برای مـرفم اسـت. شایسـته اسـت  4؛َوأ

 «ر هر روز، پنجاه آیه از آن را بخواند.ند و فکمسلمان به آن عهدنامه نگاه 
کرفند  فر ماه مبارک رمضان وقتی نجف بوفند، هر سه روز یک فوره قرآن را ختم می امام راحل

کرفنـد. فر  بار قرآن را خـتم میکه فر جماران بوفند، به فلیل کهولت سن، هر فه روز یک و زمانی
نموفند. ایشان همواره با قرآن مأنوس بوفند. یـک جـز  ایام سال نیز ماهی یک بار قرآن را ختم می

ها روی کرفند. گاهی، مدتقرآن را هشت قسمت کرفه، هر قسمت را فر زمان خاصی قراهت می
                                                           

 .۳66، ص ۳، ج  وسائل الشیعه. شیخ حر  عاملی، 1
 .6۱9، ص 1 ، ج الکافی. شیخ کلینی، 2
 .۱6، ص فضائل األشهر الثالثة. شیخ صدوق، 3
 .69۱، ص 1 ، ج الکافی. شیخ کلینی، 4
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 1نموفند.یک جمله )آیه( قرآن مکث می
خوانـد؛ بعـد از نمـاز صـبح، امام فر روز چند نوبت قرآن می»گوید: می یکی از نزفیکان امام

ماز ظهر و عصر، قبل از نماز مغـرب و عشـا و یـا فر هـر فرصـت فیگـر، بـه ایـن عمـل قبل از ن
رسیدیم، امـام را مشـغول خوانـدن مستحب پایبند بوف. ما بارها فر طول روز که خدمت ایشان می

 2«فیدیم.قرآن می

 مناجات دعا و .3

تـه، فعـا ومناجـات یکی از آفاب و اعمال مستحبی که فراوان فر ماه رمضان مورف توجـه قـرار گرف
ه قسمت عمده عبـافات را فعـا و نیـایش کای فارند؛ تا آنجا  این فو، فر اسالم جایگاه ویژهاست. 

فرمـوف:   ه روح عبـافت، فعـا شـمرفه شـده اسـت. رسـول خـداک ای گونه فهد؛ به یل میکتش
َلی» َِ ْفِزُعوا 
َ
َِ   أ ّلِ   َحَواِئِجُكْم   ِفی  الَّل َُ َِ ِفای  َل ا َِ ْلِجُئوا 

َ
اُ  َوأ َُ ُِ َفاِاَن الاُدَع َء  ُعاو ُْ َِ َوا َل ا َِ َّما ِتُكْم َوَتَّضاَإُعوا 

ةِ  َُ ها بـه او  الت، از خداوند مـدف بطلبیـد و فر سـختیکفر نیازهای خوف و هنگام بروز مش 3؛اْلِعَب 
 «ه فعا، روح و مغز عبافت است.کنید؛ چراکپناه ببرید و فر پیشگاه او، تضرع و فعا 

رفه اسـت: کها و زمین معرفی  همچنین، پیامبر فعا را اسلحه مؤمن، ستون خیمه فین و نور آسمان
ِن   الُدَع ُء ِسََلُح » َِ ُُ الِدحِن   اْلُّمْؤ ُْ الَسَّم َواِت   َوَعُّمو ض  َوُنو ْْ این مسئله، به قـدری مهـم اسـت   4.« َواْْلَ
عـاُكُمْمُقْلمایْعَبُؤاِبُكْمَرِبی»فرماید:  ه قرآن میک ُُ بگـو: پرورفگـارم بـه شـما اعتنـایی  5؛َلـْو 

 6«ند، اگر فعای شما نباشد.ک نمی
َفُعاو ِاَلْ اَ َاْحادَحُكْم ا لاُدع  فای اوقا ِت »فرمایـد:  فرباره فعا فر مـاه رمضـان می پیامبر اکرم ْْ َوا

َُ عّز وجَ  ف ْ   ِِ َصَّلواِتُكْم، فِ ّنْ  َاْفَّضُ  الّس ع ِت َحْنُظُإالّّل ُِ هـان ای مـرفم  فر مـاه  7؛ا لَإْحَّمِة ِالی عبا 
هایی،  هایتان را به سوی پرورفگار متعال بلند کنید کـه چنـین لحظـه رمضان و هنگام نماز، فست

                                                           

 .67، ص ای از آثار و سیره امام خمینی: قرآنگزيدهطینت متین، . آمنه خوش1
 .61، ص 1ج  ،های ويژه از زندگی امام خمینی سرگذشت. مصطفی وجدانی، 2
 .۴9ص   ،عدة الداعی ونجاح الساعی فهد حلی،  . ابن3
 .۴68، ص 1، ج الکافی ، . شیخ کلینی4
 .6۱نور، آیه  .5
 .6۳8، ص 1 ، ج  پیام امام امیرالمؤمنین. مکارم شیرازی و فیگران، 6
 .۱۱، ص األمالی. شیخ صدوق، 7
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ترین زمان زندگی شماست که فر آن هنگام، خداوند بـا فیـده محبـت بـه بنـدگان نگـاه  بافضیلت
 «کند. می

ل ماه رمضان، افعیه مخصوص شب،  های ماه رمضان ، شب افعیه روزها های  افعیه شب و روز او 
، افعیه شروع و وفاع ماه رمضان، افعیه شب آخر و روز آخر و افعیـه شـب عیـد  قدر، افعیه سحر

مفااتی  هایی است که وارف شده است و بسـیاری از آنهـا فر  هایی از فعاها و مناجات فطر، نمونه
 است. مرحوم شیخ عباس قمی نکر گرفیده الجنان
 هـا کـه بـه مفتـاح فعـا بگشـایند بس گره

 

ــبوحی  ــدان ص ــفای فل رن ــه ص ــان ب  1زفگ
 

 .توبه و استغفار 4 
های ماه رمضان، استغفار و توبه است که مـورف توصـیه قـرار گرفتـه و زمینـه  ترین ظرفیت از مهم

توبـه و اسـتغفار  ساز آورف. شاید فعا و مناجات، زمینه مندی از این ماه را برای انسان فراهم می بهره
رو، پیـامبر  تواند برای انسان حال مناجات و فعـا را فـراهم کنـد. ازایـن باشد؛ هرچند توبه هم می

او »فرماید:  می  اسالم ُِ حّْم َسان ُت َو َِ َِ اْل ٌإ حّضا َعُ  ف ا ْْ َِ َعَزّ َوَجَ ّ َوُهَو َشا ُإ الّّل ْْ َّض َن َش َْ ُإ  ْْ َش
ُإ اْلَبَإَ ةِ  ْْ َِ الَسّ ئ ُت َوُهَو َش اَن  ف  َِ  ِِ ُإ اْلِعْتا ْْ ُإ اْلَّمْغِفَإِة َوُهَو َش ْْ وَاِة َوُهَو َش ُإ الَتّ ْْ ُإ اْان َاِة َوُهَو َش ْْ َوُهَو َش

 ِْ شوف و گناهـان فر آن،  ماه رمضان، ماه خدا و ماهی است که فر آن، حسنات، مضاعف می 2؛الّن 
  «غفرت و آزافی از جهنم.گرفف و آن، ماه برکت است و ماه بازگشت و توبه است و ماه م محو می

ل ماه رمضان، خدای متعـال بـه فرشـتگان فرمـان می پیامبر اکرم فهـد کـه  فرموف: فر شب او 
، فرهای جهنم را بـر آنهـا ببندیـد و تـا  نیدکآراسته و آمافه   فاران از امت محمد بهشت را برای روزه

فهد که به زمین فروف آی و راه شیاطین را بر امت محمـد  نید و به جبرهیل فرمان میکپایان ماه باز ن
  3نند.که نتوانند ایمان و روزه آنها را فاسد کببند 

 کفرشتگان خدا فر شب آخر مـاه مبـار»فرموف:   گوید: امام محمد باقر محمد مسلم ثقفی می
اهان شما را آمرزید و توبه شما را پـذیرفت. ه پرورفگار گنکفهند  فاران بشارت می رمضان، به روزه

  4«ه چگونه خواهید بوف.کپس، به آینده بنگرید 
                                                           

 . حافظ شیرازی.1
 .۱۴، ص ۱6، ج بحار األنوار. عالمه مجلسی، 2
 .۱69. همان، ص 3
 .۱۱، ص األمالی، شیخ صدوق. 4
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شـدن از  ه اهل شهر از معصیت او ناراحت شدند و بـرای خالصکاسراهیل بوف  مرف فاسقی فر بنی
رف: آن فاسق را از شـهر اخـراج کوحی  شر  او به خداوند پناه ُبرفند. خداوند به حضرت موسی

ار را از کـآن جـوان گناه ای نرسد. حضـرت موسـی ه به آتش او، اهل شهر را صدمهکتا آنن ک
ننـد. پـس، بـه غـاری کشهر تبعید نموف. او به شهر فیگری رفت. امر شد از آنجا هم او را بیـرون 

نهـاف و بـه  که از او پرستاری نماید. پس، روی بـر خـاکسی نبوف کپناهنده شد و مریض گشت. 
ام حاضـر بوفنـد، بـر  ه ای خدا  مرا بیامرز. اگر عیـالم و بچـهکرف کناه و غریبی ناله فرگاه حق از گ

ام جدایی انـداختی، بـه  ه میان من و پدر و مافر و زوجهکرفند. ای خدایی ک بیچارگی من گریه می
 واسطه گناهم مرا به آتش خوف مسوزان 

رف و نـزف کـو زن و اوالفش خلق  ای را به صورت پدر و مافر هکخداوند پس از این مناجات، ماله
ار اقوام خوف را فرون غـار فیـد، شـاف شـد و از فنیـا رفـت. خداونـد بـه کوی فرستاف. چون گناه

رفه. او را غسل فه و ففـن نمـا. وقتـی کجا فوت  رف: فوست ما فر فالنکوحی  حضرت موسی
فه اسـت. رکـه او را تبعیـد کـبه آن موضع رسید، فید آن شخص، همان جوانی اسـت  موسی
نم؟ فرموف: کرفی او را از شهر اخراج که امر کار است کرف: خدایا  آیا او همان جوان گناهکعرض 

رفم و به سبب ناله و مرضش و فوری از وطن و اقوام و اعتراف بـه گنـاه کای موسی  من به او رحم 
   1و طلب عفو، او را آمرزیدم.

 آداب افطار  .5

 خواندن نماز مغرب قبل از افطار

ه بـا گروهـی کنی؛ مگر آنک خوانی و سپس افطار می فر ماه رمضان نماز می»فرموف:   امام باقر
ن و سـپس نمـاز کـن. افطـار کـه منتظر افطارند. اگر با آنان بوفی، برخالف آنـان عمـل نکباشی 

ل، نماز بخوان. ه فو واجب برایـت پـیش آمـده کبرای آن»گفتم: برای چه؟ فرموف:  بخوان؛ وگرنه او 
ل به آن بپرفاز اس سـپس فرمـوف: « ه برتر است و نماز، برتـرین  آن فو اسـت.کت: افطار و نماز. او 
شوف. این نـزف مـن،  ای. پس، آن نمازت با روزه به پایان برفه می ه روزهک خوانی؛ فرحالی نماز می»

 2«تر است. محبوب
                                                           

 .۴6۱، ص داستان 055يکصد موضوع . اکبر صداقت، 1
 .616، ص مصباح المتهّجد. کفعمی، 2



 

 

 

 
   91  مجلس اول: آداب عبادت در ماه مبارک رمضان 

کنـد مراعـات  اقتضـا میجالب آنکه این امر، فر روایات استثنایی هم فارف؛ آنجا که افب جمعـی 
م می»اند:  که فرموفه جمع را فاشته باشیم؛ چنان ه بـا گروهـی کـفاری؛ مگر آن نماز را بر افطار مقد 

ل، افطار میکباشی  فر روایـاتی  1.«ن... کـن و با ایشان افطـار کنند. پس، با آنان مخالفت نک ه او 
ر برخـی روایـات نیـز توصـیه شـده فر و ف 2فار شـده نیز تقدیم نماز بر افطار مشروط به توان روزه

ه کـسـانی بـوفی کصورت توان، انسان قبل از افطار، نماز را با همه آفابش به جا آورف؛ ولی اگر از 
ل، افطار ک رفن بوف و میل تو، تو را از نماز مشغول میکفلت پیش افطار ـس  کرف، او  ن تا وسوسـه نفس

   3مالمتگر از تو برهد.
 دعای افطار

َُ »فرموفه:   رسول خدا ِخاَإ َلا ُُ ، ُاعِطَ ْ  ِفی الاُدن   أو  ِِ ِْ سَتج َاٌة ِعنَد َفط  َُ عَوٌة  َُ ِلُكِ  َعبٍد ص ِئٍم 
ه آن، یا فر فنیـا بـه او کفعای مستجاب فارف  کفاری، هنگام افطارش، ی هر بنده روزه 4؛ِفی اآلِخَإةِ 

 «شوف. شوف و یا برای آخرتش نخیره می فافه می
و همچنین سیره عملی ایشان، آمده است که هنگام افطـار و قبـل از   صومانهای مع فر توصیه

ا سام الّلاَ »فرمـوف:  هنگام افطـار می که رسول خدا آورفند؛ چنان افطار، فعاهایی را به جا می
ّنی ََنَك أنَت الَسّم ُع الَعّل ُم  َِ زِقَك أفَطإُت، َتَقَب   ِْ َم َلَك ُصّمُت َوَعّلی  ُْ . خـدایا  بـرای به نام خدا 5؛الّّل

 «رفم. از من بپذیر  همانا تو شنوای فانایی.کتو روزه گرفتم و بر روزی  تو افطار 
 نوع افطاری

رف و اگـر کـ رف، با حلوا )شیرینی( آغاز مـیک هرگاه افطار می فرموف: پیامبر خدا  امام صافق
فرمـوف:  رف و مـیکـ ر مـیر یا چند خرما و اگر اینها هم نبوفند، با آب ولـرم افطـاکیافت، با ش   نمی

نمایـد و سـیاهی  م مـیکها را مح سازف و فندان بو می ند و فهان را خوشک بد را تمیز میکمعده و »
شـوید و هیجـان  اماًل مـیکسازف و گناهان را  چشم را ُپرنور می کند و مرفمک چشم را تقویت می

نـد و ک معـده را آرام مـی نـد و حـرارتک نشاند و بلغم را قطع مـی ها و صفرای غالب را فرومی رگ
                                                           

 .۱۳8، ص المقنعة. شیخ مفید، 1
 .۳۱۱، ص ۴ج  ،تهذيب األحکام. شیخ طوسی، 2
 .۱۳8، ص المقنعة. شیخ مفید، 3
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 2«ند.که با شیر افطار کفاشت  خوش می علی»نیز فرموف:   امام باقر 1«َبرف. سرفرف را می

 آداب سحرخیزی  .6

ویژه فر مـاه مبـارک رمضـان،  هایی است که فر فرهنگ فینـی و اسـالمی، بـه سحر، یکی از زمان
ق و آفاب سحرخیزی وابسته است. توجه جایگاه ویژه ای فارف که بهرمندی از آن، به رعایت اخال

تـرین  مؤمنان به این زمان خاص فر مـاه رمضـان، بسـیار حـایز اهمیـت و ضـروری اسـت. مهم
هایی که فر این زمینه متوجه مؤمنان است، عبارت است از: عدم سـحرخیزی فر ایـام مـاه  آسیب
هـا  فافه از مناجاتسحری، سحرخیزی صرفًا برای خورفن سحری، عدم است های بی ، روزه مبارک

 و انکار و افعیه مخصوص سحر.
متجلی شده   های وارفشده است که فر کالم معصومان زنده فاری، یکی از توصیه احیا و شب

ا  الَّل اُ  »های متقین برشمرفه شده است؛ آنجا که حضرت فرموف:  و فرخطبه همام نیز از نشانه ََ َا
ْم ت ل َن  ُْ ََ َُ َتاْإت َل   ِاْجزاِء اْلُقاْإآِن َفَ ُفوَن َاْقدا بـه هنگـام شـب، بـرای عبـافت برپاینـد؛  3؛حَإِتُّلوَنا

 «نند.ک شمرفه و سنجیده تالوت می ه اجزای قرآن راک فرحالی
گذرانی و به بطالت گذراندن  فاری به معنای وقت زنده فاری نیز آفابی فارف؛ زیرا شب زنده البته شب
هایی است که انسان بایـد آن را از  توجه قلبی به لحظات و شب ها نیست؛ بلکه به معنای این شب

کنده سازف.   یاف خدا آ
تر باشـد و توجـه آن بـه نمـاز  فرزندم  مبافا خروس از تو عاقـل»گوید:  لقمان حکیم به پسرش می

که تو خواب  زند؛ فرحالی بینی که فر مواقع نماز و هنگام سحر، بانگ می بیش از تو باشد. آیا نمی
 «ی.هست

 ، خــروس ســحری فم هنگــام ســپیده
 

 گری فانـی کـه چرا هـمی کند نــوحه 
 

 یعنـی که نـمـوفنـد فر آیـنـه صـبـح
 

 خبـری کز عمر شبی گذشت و تـو بی 
 

الهـی   .الهی  خروس را سحر باشـد و حسـن را نباشـد»به تعبیر عالمه بزرگوار حسن زافه آملی: 
 «خروس را فر شب خروش باشد و حسن، خاموش باشد.

                                                           

 .۴، ح ۳6۱، ص ۴، ج الکافی کلینی، شیخ .1
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 اهمیت سحرخیزی

سحرخیزی، فر احافیث اسالمی بسیار مورف توجـه و تأکیـد قـرار گرفتـه اسـت و آثـار و برکـات 
 فراوانی را با خوف به همراه فارف؛ از جمله فر روایت آمده است:

ّّمِدالَنْوفِّلی ق َل َسِّمْعُتَ ]الْ» َِ َُ َِ الُنعا َ   ُىَعّلُی ْاُن  [ حُقوُل: ََن اْلَعْبَد َل ُقُوم فی الَّل اِ  َف ّم اُ  ِاا
ُإالّّلَ ُ َتع لی أْاواَب الَساّم ِء َفَتْنَفاِتُ،، ُّماَم حُقاوُل لِ  َُ ِِ َف أ ِْ َُ َعّلی َصْد َقَن َُ ّْلَّمَلِئَكاِة حّم ن   َوِشّم ا  َو َقْد َوَقَع 

ْنُظُإوا َلی َعْبدى َ  حَ ُبَ فی الَتَقُإِب 
ُ
ْنِبا    أ َُ ّنای ِلاَثَلَص ِخَا ٍل:  َِ  

ْاج ا    َِ َلَی ِاّم  َلْم أْفَتاِإْض َعَّل ا
 َُ َن َل ُْ َلِئكَتی أّنی َقْد َجَّمْعُت ََ ُدوا  َْ ، َْش َِ ُِ ف  حُد ْزق   أز ِْ ، أْو  َُ ه َل ُُ ، أْو َتْوَاٍة ُاَجِد َُ ُِ َل  1؛أْغِفُإ

فرمـوف: بنـده خـدا شـب از خـواب  ه میکـشـنیدم  محمد نوفلی گوید: از امام هافی بن علی
اش بـه طـرف  شـوف و گـاهی چــانه گیرف و به راست و چـ  متمایـل می خیزف و چرتش می برمی
شـوف. آنگـاه بـه  فهد تا فرهـای آسـمان گشـوفه  افتد. پس، خداوند متعال فستور می اش می سینه

ام، این چنین خـوف را  رفهکه واجب نکنید که به جهت چیزی کام نگاه  فرماید: به بنده فرشتگان می
ب به من به زحمت انداخته است؛ به امید ی ه آن را بـرای او کـی از سه حاجت: گنـاهی کبرای تقر 

نـم. آگاه باشید ای فرشتگان مـن کنم، یـا روزی او را زیــاف که برای او تجدید کای  ببخشایم، توبه
 «ـرفم.که هر سه را برای او روا ک

 و نافـه چـین کس ندیده است ز مشـک خـتن
 

 هر گنج سعافت که خدا فاف به حافظ 
 

ــی ــبا م ــاف ص ــحر از ب ــر س ــن ه ــه م  بینم آنچ
 

رف سحری بـوف   از ُیمن فعای شب و و 
 

 حکایت 

های شب، میرزا محمد تنکابنی از خواب بیدار شد. پدر را فر حالی عجیب فید؛ وی نشسـته  نیمه
اش تمام شوف. جلو رفت و با تعجـب بـه پـدر  گریست. مدتی صبر کرف تا گریه شدت می بوف و به

هایش را پاک کرف و با لحنـی  نگریست و از او پرسید: پدرجان  چه اتفاقی افتافه است؟ پدر اشک
خواندم و  وقتی فر قنوت نماز وتر، مناجات خمس عشره را می»آلوف فرموف:  ن و صدایی بغضلرزا
أیها العالم العامل... ؛ ای فانشـمند عامـل بـه »گریستم، ناگاه صدایی از سقف آمد ]و گفت[:  می

تم اختیار نشسـ بر خوف لرزیدم. این بوف که نتوانستم به نماز خواندن افامه فهم. پس، بی « علم... 
و گریستم. محمد آن روز فریافت که مداومت پدر به خواندن روزانـه یـک جـز  قـرآن و تـالوت 

                                                           

 .۳۱9، ص 1ج  ،تهذيب األحکام. شیخ طوسی، 1
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هر روز صبح و افای نماز شب، حتی سقف اتاق را نیز به تحسین وی وافاشته است. « یس»سوره 
   1این بوف که کوشید راه پدر را افامه فهد.

شبی فر ماه رمضان، فر پشت بـام خوابیـده بـوفم. فیـدم »گوید:  می یکی از فرزند امام خمینی
هایش را بـه  خواند. فسـت ی نماز میکه فر تاریکآید. بلند شدم و متوجه شدم آقاست  صدایی می
   2«ند.ک رفه و گریه میکآسمان بلند 

و بقیه را رف ک های ماه رمضان را تا صبح بیدار بوف. مقداری مطالعه می نیز شب عالمه طباطبایی
  3به فعا، قراهت قرآن و نماز مشغول بوف.

 فر این باره، شعر حافظ شیرازی خواندنی است:
ــد ــاتم فافن ــه نج ــحر از غص ــت س  فوش وق

 

 و اندر آن ظلمت شـب آب حیـاتم فافنـد 
 

ــه مبارک ــوف و چ ــحری ب ــه   س ــبی فرخنده چ  ش
 

 آن شــب قــدر کــه ایــن تــازه بــراتم فافنــد 
 

 ســحرخیزان بــوفهمــت حــافظ و انفــاس 
 

 4کـــه ز بنـــد غـــم ایـــام نجـــاتم فافنـــد 
 

 آداب سحر

 اند از: ترین آفاب سحر عبارت برخی از مهم
گـذرانی و خـورفن  وگو و مناجـات بـا خداونـد؛ نـه فقـط بیـداری و وقت گزینی و گفت ـ خلوت
 سحری.

فراموشی  ، ـ مراقبه نسبت ارزش زمانی سحر با توجه به ماه رمضان و توجه خاص الهی؛ نه غفلت
 گیری آن. و سهل

ـ مراقبه و توجه نسبت به حضور مالهکه و جنوف الهی فر توجه و عنایت به بندگان خدا فر این ماه، 
 ویژه فر سحرها. به
نکرفن آن، هرچند به یک فانه خرما یـا یـک شـربت آب باشـد؛ نـه غلبـه  خورفن و ترک سحری ـ

می و هـم روحـی و معنـوی پیامـدهای سحری که هم به جهت جس های بی خواب و گرفتن روزه
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 منفی فارف.
ـ استفافه از سحری مناسب و سالم و بـه انـدازه؛ نـه اسـراف و ُپرخـوری فر خـورفن و غـذاهای 

 کیفیت. مختلف و گوناگون و بی
ا أنَزلنا«  ویژه خواندن سوره ها، به ـ توجه به اعمال وارفشده فر سحر فر وقت خـورفن سـحری، « إن 

خورفن، ایـن سـوره را  ایت است که هرکس فر وقت افطـارکرفن و سـحریمستحب است. فر رو
 .بخواند، فر میان این فو وقت، ثواب کسی را فارف که فر راه خدا به خون خوف غلتیده است

تعـالی و مالهکـه بـر  ـ توجه به نکر استغفار؛ چراکه استغفار فر سحرگاهان، باعـث صـلوات حق
 .شوف استغفارکننده می

اّی »ویژه فعای  ات و افعیه، بهقراهت مناج ـ ِْ ُِ َو ّ  اْ ئاک َا ...« الّلْم انی اسئّلک َن اْ ئک ِاَ ْاْ 
   1های ماه مبارک رمضان. و خواندن فعای ُپرفیض ابوحمزه ثمالی فر سحر
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