
  ھارمچفصل 
  صيام روزه

  حکم روزه:

  روزه رمضان يکی از ارکان و فرايض اس�م است: 

  فرمايد :  خداوند متعال می

يَاُم َکَما ُکتَِب َعلَی الَِّذيَن ِمن قَبلُِکم لََعلَُّکم  ( يَا أيَُّھا الَِّذيَن آَمنُوا ُکتَِب َعلَيُکُم الصِّ
  ).183(بقره:  )تَتَّقُوَن 

ايد بر شما روزه واجب شده است ھمان گونه که  ای کسانی که ايمان آورده«
  ».اند واجب بوده است تا باشد که پرھيزگار شويد برکسانی که پيش از شما بوده

  فرمايد : تا جايی که می

ن الُھ2َدی وَ  ( الفُرق2َاِن  َشھُر َرَمَضاَن الَِّذی أَنِزَل فِيِه القُرآُن ُھَدی لِّلنَّاِس َو بَيِّنَاٍت مِّ
    )فََمن َشِھَد ِمنُکُم الشَّھَر فَلِيَُصمهُ 

  )185 – 183 –(بقره 

ماه رمضان ھمان است که قرآن در آن فرو فرستاده ش1د ت1ا م1ردم را راھنم1ايی «
ھا و آيات روشنی از ارشاد (به ح1ق و حقيق1ت) باش1د و مي1ان (ح1ق و  کند و نشانه

از ش1ما (ف1را رس1يدن) اي1ن م1اه را  باطل در ھمه ادوار) جدايی افکند پس ھر کس
  ».دريابد بايد که آن را روزه بگيرد

(بنی اIسGم علی خمس : ش2ھادة أن A إA فرمود :  rروايت است که پيامبر tاز ابن عمر
إA هللا، و أن محم222دا رس2222ول هللا، و إق2222ام الصG2222ة، و إيت2222اه الزک2222اة و ح2222ج البي2222ت وص2222وم 

اس�م از پنج رکن تشکيل شده است : شھادتين، برپ1ايی نم1از، دادن زک1ات و « [720]رمضان)
  ».حج خانه خدا و روزه ماه رمضان

اجماع امت بر اينست که روزه ماه رمضان فرض و يکی از ارکان اس�1م و ض1روريات 
[721]که فرضيت آن را انکار کند کافر و مرتد است.دين است و کسی 

  

  فھرست



  فضيلت روزه:

(من صام رمضان إيمان2ا و احتس2ابا غفرل2ه فرمود :  rاز ابوھريره روايت است که پيامبر
کسی که از روی ايمان و اميد کسب اجر و پ1اداش، م1اه رمض1ان را « [722]ما تقدم من ذنبه)

  ».شود گيرد گناھان (صغيره) گذشته او بخشوده میروزه ب

کل عمل اب2ن  (فرمايد :  فرمود : خداوند عزوجل می rاز ابوھريره روايت است که پيامبر
آدم له إAالصيام فإنه لی و أنا أجزی به، و الصيام جنة، فإذا کان يوم صوم أحدکم فG يرف2ت 

إنی صائم، م2رتين، وال2ذی نف2س محم2د  و Aيصخب و Aيجھل، فإن شاتمه أحد و قاتله فليقل
بي22ده لخل22وف ف22م الص22ائم أطي22ب عن22د هللا ي22وم القيام22ة م22ن ري22ح المس22ک، و للص22ائم فرحت22ان 

ھرگاه کاری که انس1ان « )[723]يفرحھما : إذا أفطر فرح بفطره، و إذا لقی ربه فرح بصومه 
دھم،  دھد، برای خود او است. مگر روزه که برای من است و من پاداش آن را م1ی انجام می

و روزه سپر است پس ھرگاه کسی از شما روزه بود، س1خن زش1ت نگوي1د و دش1منی نکن1د و 
بار بگويد م1ن اعمال جاھ�نه را انجام ندھد و اگر کسی به او دشنام داد يا با او دعوا کرد دو

دار در روز  روزه ھس11تم، قس11م ب11ه ذات11ی ک11ه ج11ان محم11د در دس11ت اوس11ت ب11وی دھ11ان روزه
ش1ود  دار در دوزمان خوش1حال می قيامت نزد خدا از بوی مسک بھتر است، و شخص روزه

  ».کند کند و ديگری زمانی که با پروردگارش م�قات می يکی زمانی که افطار می

(إن فی الجنة بابا يقال ل2ه الري2ان ي2دخل فرمود :  rه پيامبراز سھل بن سعد روايت است ک
منه الصائمون يوم القيامة Aيدخل منه أحد غيرھم يقال : أين الص2ائمون؟ فيقوم2ون Aي2دخل 

ای ھس1ت ک1ه  در بھش1ت دروازه« [724]منه أحد غيرھم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل من2ه أح2د)
ش11وند،  داران از آن دروازه داخ11ل می ش11ود، روز قيام11ت فق11ط روزه گفت11ه می» ري11ان«ب11ه آن 

داران  داران کجاين1د؟ فق1ط روزه شود روزه تواند از آن وارد شود، گفته می کسی جز آنان نمی
ش1ود و ديگ1ر کس1ی از  ی داخل ش1دند در بس1ته میشوند وقت بلند شده و از آن دروازه وارد می

  ».شود آن وارد نمی

  فھرست

  شود: با رؤيت ھGل ماه رمضان، روزه فرض می
(صوموا لرؤيت2ه و أفط2روا لرؤيت2ه، فرمود :  rاز ابوھريره روايت است که گفت : پيامبر

با دي1دن آن (ھ�1ل) روزه بگيري1د و ب1ا دي1دن آن « [725]فإن غمی عليکم الشھر فعدوا ثGثين)
اه ش11د س11ی روز (ش11عبان) را کام11ل (ھ�11ل) افط11ار کني11د (عي11د کني11د) و اگ11ر اب11ر م11انع دي11دن م11

  ».کنيد

  شود: رؤيت ھGل ماه رمضان با چه چيزی ثابت می

رمضان با رؤيت ھ�ل ماه اگرچه از طرف يک نفر عادل باشد و يا ب1ا کام1ل ک1ردن س1ی 
  شود :  روز ماه شعبان ثابت می



فص2ام أن2ی رأيت2ه،  r(تراءی الناس الھGل، فأخبرت رسول هللاز ابن عمر روايت است : 
کردن11د، م11ن ب11ه  م11ردم ب11رای دي11دن ھ�11ل (ب11ه آس11مان) نگ11اه می« [726]و أم22ر الن22اس بص22يامه)

روزه گرف1ت و ب1ه م1ردم ام1ر ک1رد ک1ه  rخبر دادم ک1ه ھ�1ل م1اه را دي1دم، پ1س پي1امبر rپيامبر
و اگر ھ�ل ماه به واسطه ابر يا مانند آن ديده نش1د، باي1د س1ی روز ش1عبان را » وزه بگيرندر

کامل کرد، به دليل حديث ابوھريره که ق1ب�ً بي1ان ش1د. ام1ا ف1را رس1يدن م1اه ش1وال ب1ا ش1ھادت 
  شود. کمتر از دو نفر ثابت نمی

ان1د وگف1ت : از عبدالرحمن بن زيد بن خطاب روايت است که : اودر روز شک خطبه خو
ان1د ک1ه  ام، آن1ان ب1ه م1ن گفته ھمنش1ين ب1وده و از آنھ1ا س1ؤال ک1رده rھمانا من با اصحاب پيامبر

(صوموا لرؤيته، و أفطروا لرؤيته، و أنسکوا لھ2ا، ف2إن غ2م عل2يکم ف2أتموا فرمود :  rپيامبر
با دي1دن ھ�1ل (رمض1ان) « [727]ثGثين يوما، فإن شھد شاھدان مسلمان فصوموا و أفطروا)

روزه بگيريد و با ديدن ھ�ل ماه (شوال) عيد کنيد و با ديدن آن عبادت کنيد و اگر اب1ر م1انع 
م1اه) ديدن ھ�ل شد، سی روز (شعبان) را کامل کنيد و اگر دو شاھد مسلمان (به ديدن ھ�ل 

  ».شھادت دادند روزه بگيريد و عيد کنيد

أن ننس2ک للرؤي2ة  r(عھ2د إلين2ا رس2ول هللاز امير مکه حارث بن حاطب رواي1ت اس1ت : 
ب1ه م1ا س1فارش ک1رد ک1ه ب1ا  rپي1امبر« [728]فإن لم نره و شھد شاھدا عدل نس2کنا بش2ھادتھما)

ديدن ھ�ل عبادت کنيم و اگر آن را نديديم و دو شاھد ع1ادل ب1ر آن ش1ھادت دادن1د ب1ا ش1ھادت 
  ».آنھا عبادت کنيم

در ح111ديث  »ف222إن ش222ھد ش222اھدان مس222لمان فص222وموا و أفط222روا«پ111س از مفھ111وم جمل111ه 
در ح1ديث  »نس2کنا بش2ھادتھمافإن ل2م ن2ره و ش2ھد ش2اھدا ع2دل «عبدالرحمن بن زيدو جمله 

شود که ش1ھادت ي1ک نف1ر ب1رای اثب1ات م1اه مب1ارک رمض1ان و عي1د فط1ر  حارث، استنباط می
ص11حيح نيس11ت، ول11ی ب11ه دلي11ل ح11ديث (اب11ن عم11ر) اثب11ات م11اه مب11ارک رمض11ان از اي11ن مفھ11وم 

مان1د چ1ون دليل1ی ب1ر ص1حت ش1ھادت ي1ک نف1ر  ش1ود و عي1د ب1ر حک1م خ1ود ب1اقی می خارج می
  ).373، 3/374» (تحفه اgحوذی«با أندکی تغيير از  –.  اھ -د ندارد برای عيد وجو

روزه بگي1رد و ي1ا عي1د بکن1د ت1ا  –به تنھايی  –تذکر : اگر کسی به تنھايی ماه را ديد، نبايد 
  فرمود :  rاينکه مردم روزه بگيرند و يا عيد کنند. از ابوھريره روايت است که پيامبر

روزه « [729]ي22وم تفط22رون، و اhض22حی ي22وم تض22حون)(الص22وم ي22وم تص22ومون، و الفط22ر 
گيري1د و عي1د باي1د در روزی باش1د ک1ه ھم1ه عي1د  رمضان بايد روزی باشد ک1ه ھم1ه روزه می

  ».کنيد یکنيد و عيد قربان روزی است که ھمه قربانی م می

  فھرست



  روزه بر چه کسانی فرض است؟

س1الم و اجماع علما بر اينست که روزه (ماه رمضان) بر ھر شخص مسلمان عاقل، بالغ، 
[730]مقيم فرض است البته زن بايد از حيض و نفاس پاک باشد.

  

  است :  rاما فرض نبودن آن بر غير عاقل بالغ به دليل فرموده پيامبر

يفيق، و عن النائم حتی يستيقظ، و عن الص2بی (رفع القلم عن ثGثة : عن المجنون حتی 
تکليف از سه دسته برداشته شده است : از ديوانه تا ھوشيار شود و از به « [731]حتی يحتلم)

  ».غ شودخواب رفته تا بيدار شود و از کودک تا بال

  اما عدم وجوب آن بر بيمار مقيم به دليل فرموده خداوند متعال است : 

  )فََمن َکاَن ِمنُکم َمِريضاً أو َعلَی َسفٍَر فَِعدَّةٌ ِمن أيَّاٍم أََخر(

  )184(بقره : 

و کسانی از شما که بيمار يا مسافر بودند (و روزه نگرفتند، به اندازه آن «
  ».زه گيرندروزھا) چند روز ديگری را رو

اگر مريض و مسافر روزه گرفتن1د، روزه آنھ1ا ص1حيح اس1ت، چ1ون روزه نگ1رفتن ب1رای 
  آنھا اجازه و رخصت است و اگر به دستور ثابت خدا عمل کنند، بھتر است.

  فھرست

  برای بيمار و مسافر روزه گرفتن بھتر است يا نگرفتن؟

اگر بيمار و مسافر ب1ا گ1رفتن روزه دچ1ار مش1قت نش1وند، روزه گ1رفتن بھت1ر اس1ت و اگ1ر 
  دچارمشقت شوند بھتر آن است که روزه نگيرند : 

فی رمضان، فمن2ا الص2ائم و  u(کنا نغزو مع رسول هللاروايت است :  tاز ابوسعيد خدری
، فGيجد الصائم علی المفطر و A المفطر علی الصائم، و يرون أن من وج2د ق2وة منا المفطر

 rب1ا پي1امبر« [732]فصام فإن ذلک حسن، ويرون أن من وجد ض2عفا ف2أفطر ف2إن ذل2ک حس2ن)
ن11گ ب11ا کف11ار رفت11يم بعض11ی از م11ا روزه بودن11د و بعض11ی ديگ11ر روزه در م11اه رمض11ان ب11ه ج

نبودند بدون اينکه از ھمديگر ايراد بگيرند و معتق1د بودن1د کس1ی ک1ه توان1ايی روزه دارد اگ1ر 
  ».روزه بگيرد بھتر است و کسی که توانايی روزه ندارد بھتر آن است که روزه نگيرد

از  tاس اس1ت ب1ه دلي1ل ح1ديث ابوس1عيدامام عدم وجوب روزه ب1ر زن1ی ک1ه در ح1يض و نف1
آي1ا اي1ن « [733](أل2يس إذا حاض2ت ل2م تص2ل و ل2م تص2م؟ ف2ذلک نقص2ان دينھ2ا)اس1ت :  rپيامبر

گي11رد؟ پ11س اي11ن  زه نمیخوان11د و رو افت11د نم11از نمی ط11ور نيس11ت ک11ه زن وقت11ی در ح11يض می
و اگر زن ح1ائض و زن1ی ک1ه در نف1اس اس1ت روزه بگيرن1د، روزه آنھ1ا » نقصان دينش است



صحيح نيست؛ چون يکی از شروط ص1حت روزه، پ1اکی از ح1يض و نف1اس اس1ت و ب1ر آنھ1ا 
  قضا واجب است : 

فن22ؤمر بقض22اء الص22وم و  r(کن22ا نح22يض عل22ی عھ22د رس22ول هللاز عايش11ه رواي11ت اس11ت : 
افت1اديم، ب1ه م1ا دس1تور داده  ب1ه ح1يض می rم1ا در زم1ان پي1امبر« [734]بقضاء الصG2ة) Aنؤمر

  ».شد که تنھا روزه را قضا کنيم نه نماز را می

  و مريضی که اميد بھبوديش نيست واجب است:آنچه بر پيرمرد و پيرزن 

اش را بخ1ورد ول1ی  تواند روزه اگر کسی به دليل پيری يا امثال آن نتواند روزه بگيرد، می
  بايد به ازای ھر روز، مسکينی را غذا بدھد؛ به دليل فرموده خداوند متعال : 

  )184ره : (بق )َو َعلَی الَِّذيَن يُِطيقُونَهُ فُديَةٌ َطَعاُم ِمسِکين  (

و بر کسانی که توانايی انجام آن (روزه) را ندارند (ھمچون پيران ضعيف و «
  ».بيماران ھميشگی) rزم است کفاره بدھند و آن خوراک مسکينی است

  گفت :  خواند، و می از عطاء روايت است : از ابن عباس شنيدم که اين آيه را می

کبي2رة Aيس2تطيعان أن يص2وما فليطعم2ان (ليست بمنسوخة، ھو الشيخ الکبير و الم2رأة ال
اين آيه منسوخ نيست، بلکه درباره پيرمرد و پيرزنی است ک1ه « [735]مکان کل يوم مسکينا)

  ».مسکينی را غذا بدھندتوانايی روزه گرفتن ندارند و بايد به ازای ھر روز 

  فھرست

  زن حامله و شيرده:

کودکش1ان اگر زنان حامل1ه و ش1يرده توان1ايی روزه گ1رفتن را نداش1ته و ي1ا از آس1يب دي1دن 
توانن1د روزه نگيرن11د ول11ی باي11د فدي1ه بدھن11د و rزم نيس11ت روزه را قض11ا  ب1يم داش11ته باش11ند، می

  کنند : 

(رخ2ص للش2يخ الکبي2ر و العج2وز الکبي2رة ف2ی ذل2ک و ھم2ا از ابن عباس رواي1ت اس1ت : 
يطيقان الصوم أن يفطرا إن شاءا، و يطعم2ا ک2ل ي2وم مس2کينا، و A قض2اء عليھم2ا، ث2م نس2خ 

22ھَر فَلِيَُص22مهُ  (ھ22ذا اwي22ه  ذل22ک ف22ی و ثب22ت للش22يخ الکبي22ر و العج22وز  )فََم22ن َش22ِھَد ِم22نُکُم الشَّ
الکبي22رة إذا ک22ان Aيطيق22ان الص22وم و الجل22ی و المرض22ع إذا خافت22ا أفطرت22ا، و أطعمت22ا ک22ل ي22وم 

به پيرمرد و پيرزنی که توانايی روزه گرفتن را دارند اجازه داده شد ت1ا اگ1ر « [736]مسيکنا)
خواستند روزه نگيرند و ب1ه ازای ھ1ر روز، مس1کينی را غ1ذا بدھن1د و قض1ای روزه ب1ر آنھ1ا 

2ھَر فَلِيَُص2مهُ  (rزم نيس1ت؛ س1پس اي1ن حک1م ب1ا آي1ه  نس1خ ش1د ول11ی (آن  ) فََم2ن َش2ِھَد ِم2نُکُم الشَّ
حکم) برای پيرمرد و پيرزنی ک1ه توان1ايی روزه گ1رفتن را ندارن1د ثاب1ت مان1ده اس1ت. ھچن1ين 



توانن1د روزه نگيرن1د و ب1ه ازای  ای که (بر حال خود يا بچه) بيم دارند می زن حامله و شيرده
  ».ھر روز، يک مسکين را طعام دھند

ام2ل عل2ی نفس2ھا، و المراض2ع عل2ی (إذا خاف2ت الحھمچنين از اب1ن عب1اس رواي1ت اس1ت : 
 [737]ولدھا فی رمضان قال : يفطران، و يطعمان مکان کل يوم مسکينا، وAيقضيان ص2وما)

کش ب11يم داش11ت، اگ11ر زن حامل11ه از ض11رر ب11ه ج11ان خ11ود و زن ش11يرده از ض11رر ب11ه ک11ود«
توانن11د روزه رمض11ان را نگيرن11د و ب11ه ج11ای ھ11ر روز مس11کينی را طع11ام دھن11د و قض11ای  می

  ».روزه بر آنھا rزم نيست

(کان22ت بن22ت Aب22ن عم22ر تح22ت رج22ل م22ن ق22ريش، و کان22ت ح22امG، از ن11افع رواي11ت اس11ت : 
 [738]فأصابھا عطش ف2ی رمض2ان، فأمرھ2ا اب2ن عم2ر أن تفط2ر و تطع2م عنک2ل ي2وم مس2کينا)

يکی از دخت1ران اب1ن عم1ر ک1ه ھمس1ر م1ردی قريش1ی و حامل1ه ب1ود، در م1اه رمض1ان دچ1ار «
اش را بخ1ورد و ب1ه ازای ھ1ر روز، مس1کينی  تشنگی شد، ابن عمر به او دستور داد ت1ا روزه

  .»را طعام دھد

  مقدار طعام واجب:

(أن2ه ض2عف ع2ن الص2وم عام2ا فص2نع جفن2ة ثري2د و دع2ا از انس بن مالک روايت اس1ت : 
، اوسالی دچ1ار ض1عف ش1د بطوريک1ه نتوانس1ت روزه بگي1رد« [739]ثGثين مسکينا فأشبعھم)

  ».ای تريد گوشت درست کرد و سی مسکين را دعوت و آنھا را سير کرد پس کاسه

  فھرست

  ارکان روزه:

  نيت:  -1

  به دليل فرموده خداوند متعال : 

)  َّAِيَن ُحنَفَاَء َوَما أِمُروا إ   )5(بينه :  )لِيَعبُُدوا هللاَ ُمخلِِصيَن لَهُ الدِّ

گرايانه خدا را  و به آنان دستور داده نشده بود مگر اينکه مخلصانه و حق«
  ».عبادت کنند

قب1ول « [740](إنما اhعمال بالنيات، و إنما لک2ل ام2ری م2انوی):  rو به دليل فرموده پيامبر
  ».و صحت اعمال با نيات است، و پذيرش و پاداش ھر عمل بستگی به نيت آن دارد

 rrزم است که نيت ھر شب، قب1ل از طل1وع فج1ر باش1د، ب1ه دلي1ل ح1ديث حفص1ه از پي1امبر
کسی ک1ه قب1ل از طل1وع فج1ر ني1ت روزه « [741](من لم يجمع الصيام قبل الفجر فG صيام له)

  ».اش صحيح نيست نکند روزه



  کند، از طلوع فجر تا غروب خورشيد:  خودداری از چيزھايی که روزه را باطل می -2

  فرمايد :  خداوند متعال می

فَاwَن بَاِشُروُھنَّ َو ابَتُغوا َما َکتََب هللاُ لَُکم َو ُکلُوا َو اشَربُوا َحتَّی يَتََبيََّن لَُکُم  (
يَاَم إلَی اللَّيِل  وا الصِّ (بقره :  )الَخيطُ اhبَيُض ِمَن الَخيِط اhسَوِد إلَی الفَجِر ثُمَّ أتِمُّ

187(  

و چيزی که خدا برايتان نوشته  پس ھم اکنون با آنان (زنانتان) آميزش کنيد«
است را بخواھيد (ھمچون بقای نسل و حفظ دين و آبرو و پاداش اخروی) و 
بخوريد و بياشاميد تا آن گاه که رشته سپيده بامداد از رشته سياه (شب) برايتان 

  ».از ھم جدا و آشکار گردد. سپس روزه را تا شب ادامه دھيد

  فھرست

  باطل کننده ھای روزه:
   کند ھر يک از شش مورد زير روزه را باطل می

ل1ذا اگ1ر کس1ی از روی فراموش1ی چي1زی را بخ1ورد ي1ا  خوردن و آشاميدن عم1دی، 2و  1
  rزم است و نه کفاره : شود و) نه قضای روزه بر او  بنوشد (روزه او باطل نمی

(من نسی وھو صائم فأک2ل أو ش2رب، فلي2تم فرمود :  rاز ابوھريره روايت است که پيامبر
فراموش1ی چي1زی دار از روی  اگ1ر شخص1ی روزه« [742]صومه، فإنم2ا أص2عمه هللا و س2قاه)

شود و) آنرا کامل کند؛ چراکه خدا اورا خورانيده ي1ا  اش باطل نمی را خورد يا نوشيد، (روزه
  ».نوشانيده است

پس اگر خودبخود استفراغ ک1رد ن1ه قض1ای روزه ب1ر او rزم اس1ت و  استفراغ عمدی، -3
س علي22ه (م22ن ذرع22ه الق22ی فل22يفرم11ود :  rن11ه کف11اره : از اب11وھريره رواي11ت اس11ت ک11ه پي11امبر

اش باط1ل  اگر کسی خودبخود اس1تفراغ ک1رد روزه« [743]قضاء، و من استقاء عمدا فليقض)
ي1د ش1ود و) با اش باط1ل می نشده و قضا بر او rزم نيست، ولی اگر عمداً استفراغ کن1د (روزه

  ».آن را قضا کند

  ، اگرچه در آخرين لحظات روز باشد، بدليل اجماع علماء.حيض و نفاس -5و  4

  شود : ای که در حديث زير آمده واجب می با ارتکاب عمل جماع کفارهجماع،  -6

ج22اءه رج22ل فق22ال : ي22ا إذا  r(بينم22ا نح22ن جل22وس عن22د النب22یرواي11ت اس11ت :  tاز اب11وھريره
: ھ2ل  rرسول هللا ھلکت، قال : ما لک؟ قال وقعت علی امرأتی و أنا صائم. فق2ال رس2ول هللا

تجد رقبة تعتقھا؟ قال : A. قال : فھل تستطيع أن تص2وم ش2ھرين متت2ابعين؟ ق2ال : A، ق2ال : 
ل2ک أت22ی ، فبين2ا نح22ن عل2ی ذrفھ2ل تج2د إطع2ام س22تين مس2کينا؟ ق2ال : A، ق22ال : فمک2ث النب2ی



قال : أين السائل؟ فقال أنا، ق2ال : خ2ذ ھ2ذا فتص2دق  –بعرق فيھا تمر والعرق المکتل  rالنبی
أھ2ل  –يري2دالحرتين  –به. فقال الرجل : علی أفقر منی يا رس2ول هللا؟ ف2وهللا م2ا ب2ين Aبتيھ2ا 

در « [744]حتی بدت أنيابه، ثم قال : أطعمه أھل2ک) rفضحک النبی –بيت أفقر من أھل بيتی 
) rنشسته بوديم، مردی آمد و گفت : ای رسول خدا! ھ�ک شدم، (پي1امبر rحاليکه نزد پيامبر

فرم11ود آي11ا  rفرم11ود : چ11ی ش11ده، گف11ت : در ح11ال روزه ب11ا ھمس11رم آمي11زش ک11ردم، پي11امبر
ت1وانی دو م1اه پش1ت س1ر ھ1م روزه  ای را آزاد کن1ی؟ گف1ت ن1ه، فرم1ود : آي1ا می ی ب1ردهتوان می

توانی شصت مسکين را طعام بدھی؟ گفت ن1ه، (اب1وھريره)  بگيری؟ گفت نه، فرمود : آيا می
آوردن1د، فرم1ود :  rمکث1ی ک1رد، آنگ1اه س1بد بزرگ1ی از خرم1ا را ب1رای پي1امبر rگفت : پي1امبر

) فرم11ود : اي11ن را بگي11ر و (آن را rد گف11ت : م11ن ھس11تم. (پي11امبرس11ؤال کنن11ده کجاس11ت؟ آن م11ر
ات) صدقه بده، آن مرد گفت : به فقيرت1ر از خ1ودم ب1دھم ای رس1ول خ1دا؟  بعنوان کفاره روزه

خندي1د ب1ه  rای فقيرت1ر از خ1انواده م1ن وج1ود ن1دارد. پي1امبر به خدا قسم در تمام مدينه خ1انواده
  ».ات را طعام بده ھای نيشش نمايان شد، سپس فرمود : (با آن) خانواده ای که دندان گونه

  فھرست

  آداب روزه:

  دار مستحب است که آداب زير را رعايت کند:  برای روزه

  سحری خوردن: -1

س1حری « [745](تسحروا فإن فی الس2حور برک2ة)فرمود :  rاز انس روايت است که پيامبر
ای آب ھ1م باش1د  س1حری ک1ردن اگرچ1ه ب1ا جرع1ه». کردن برکت استکنيد، چون در سحری 

(تس22حروا ول22و بجرع22ة :  rکن11د؛ ب11ه دلي11ل ح11ديث عب11دهللا ب11ن عم11رو از پي11امبر تحق11ق پي11دا می
  ».ای از آب باشد عهسحری کنيد اگرچه با جر« [746]ماء)

(تس2حرنا م2ع رواي1ت اس1ت :  tتأخير در سحری مستحب است : از انس، از زيد ب1ن ثاب1ت
 [747]ثم قام إلی الصGة. قلت : کم کان ب2ين اhذان و الس2حور؟ ق2ال ق2در خمس2ين آي2ة) rالنبی

برای نماز بلند شد، (انس گويد) گفتم: فاصله ب1ين  rسحری خورديم، سپس پيامبر rبا پيامبر«
  ».أذان و سحری خوردن چقدر بود؟ گفت به اندازه ت�وت پنجاه آيه

توان1د آن را  اگر اذان (صبح) را شنيد در ح1الی ک1ه غ1ذا ي1ا نوش1يدنی در دس1ت داش1ت، می
(إذا س22مع أح22دکم فرم11ود :  rل ح11ديث اب11وھريره ک11ه گوي11د : پي11امبربخ11ورد ي11ا بياش11امد، ب11ه دلي11

اگ1ر يک1ی از ش1ما ظ1رف « [748]النداء و اIناء علی يديه فG يضعه حتی يقضی حاجت2ه من2ه)
ش111نيد، ت111ا ني111ازش را از آن برط111رف نک111رده، ظ111رف را آب را در دس111ت داش111ت و اذان را 

  ».نگذارد



  : پرھيز از سخنان بيھوده و دشنام دادن و چيزھای منافی روزه -2

(إذا ک2ان ي2وم ص2وم أح2دکم فG2 يرف2ث و A فرم1ود :  rاز ابوھريره روايت است ک1ه پي1امبر
ھرگاه يک1ی از ش1ما روزه « [749]يصخب و Aيجھل فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إنی صائم)

بود، فحش نگويد و داد و فرياد نکش1د، و از اعم1ال جاھ�ن1ه پرھي1ز کن1د، و اگ1ر کس1ی ب1ه او 
  ».دشنام داد يا با او دعوا کرد بايد بگويد : من روزه ھستم

(من لم يدع قول الزور و العمل ب2ه فرمود :  rبوھريره روايت است که پيامبرھمچنين از ا
کسی که از گفتار باط1ل وعم1ل ک1ردن ب1ه « [750]فليس � حاجة فی أن يدع طعامه و شرابه)

  ».خدا ھيچ نيازی به خودداری او از خوردن و آشاميدن نداردآن دست برندارد، 

  فھرست

  سخاوت و تGوت قرآن: -3

الناس بالخير، و کان أجود ما يک2ون ف2ی أجود  r(کان النبیروايت است :  tاز ابن عباس
رمض22ان ح22ين يلق22اه جبري22ل، و ک22ان جبري22ل علي22ه السG22م يلق22اه ک22ل ليل22ة ف22ی رمض22ان حت22ی 

الق222رآن، ف222إذا لقي222ه جبري222ل ک222ان أج222ود ب222الخير م222ن ال222ريح  rينس222لخ، يع222رض علي222ه النب222ی
سخاوتمندترين مردم از لحاظ خي1ر ب1ود و در م1اه رمض1ان وقت1ی ک1ه  rپيامبر« [751]المرسلة)

شد، و جبرئيل ھر شب در ماه رمض1ان ت1ا  کرد بيشتر سخاوتمند می جبرئيل او را م�قات می
ي11ل ب11ا خوان11د و وقت11ی ک11ه جبرئ ق11رآن را ب11ر او می rک11رد و پي11امبر پاي11ان م11اه ب11ا او م�ق11ات می

  ».شد تر می کرد، او برای بخشش خير، از تندباد سريع اوم�قات می

  تعجيل در افطار: -4

(Aي22زال الن22اس بخي22ر م22ا عجل22وا فرم11ود :  rاز س11ھل ب11ن س11عد رواي11ت اس11ت ک11ه پي11امبر
  ».اند تا زمانيکه مردم در افطاری عجله کنند در خير و خوبی« [752]الفطر)

  افطاری خوردن به صورتی که در حديث زير آمده است: -5

يفط2ر عل2ی رطب2ات قب2ل أن يص2لی، ف2إن ل2م تک2ن  r(کان رسول هللاز انس روايت است : 
قب1ل از آنک1ه نم1از  rپي1امبر« [753]رطبات فعلی تمرات، فإن لم تکن حسا حسوات م2ن الم2اء)

کرد، اگر خرمای رط1ب نب1ود چن1د خرم1ای  مغرب را بخواند با چند خرمای رطب افطار می
  ».نوشيد خشک و اگر خرمای خشک نبود، چند جرعه آب می

  :رخواندن دعای زير ھنگام افطا -6

(ذھ22ب الظم22ا و فرم11ود :  ک11رد می وقت11ی افط11ار می rاز اب11ن عم11ر رواي11ت اس11ت ک11ه پي11امبر
ھ1ا ت1ر و خ1يس  تش1نگی ب1ر ط1رف ش1د و رگ« [754]ابتلت العروق و ثب2ت اhج2ر إن ش2اء هللا)

  ».ء هللا اجر و پاداش بر جای ماندشدند إن شا



  فھرست

  آنچه برای روزه دار مباح است:
  غسل بمنظور خنک شدن: -1

رس2ول  (لقد رأي2تروايت است :  rاز ابوبکر بن عبدالرحمن از بعضی از اصحاب پيامبر
را  rپي1امبر« [755]بالعرج يصب علی رأسه الماء وھ2و ص2ائم م2ن العط2ش أو م2ن الح2ر) rهللا

در ع1رج (روس11تايی اط1راف مدين11ه) دي1دم ک11ه روزه ب1ود واز تش11نگی ي1ا گرم11ا آب ب1ر س11رش 
  ».ختري می

  مضمضه و استنشاق بدون مبالغه -2

(وب2الغ ف2ی اAستنش2اق إA أن تک2ون فرم1ود :  rاز لقيط بن صبره روايت اس1ت ک1ه پي1امبر
  ».مگر اينکه روزه باشیو در استنشاق مبالغه کن « [756]صائما)

  حجامت:  -3

در ح1الی ک11ه  rپي1امبر. «[757]و ھ2و ص2ائم) r(اح2تجم النب22یرواي1ت اس1ت :  tاز اب1ن عب1اس
  ».روزه بود حجامت کرد

ام1ت مک1روه اس1ت : از ثاب1ت بن1انی رواي1ت و اگر بيم ض1عف و سس1تی وج1ود داش1ت، حج
أکن22تم تکرھ22ون الحجام22ة للص22ائم؟ ق22ال : A، إA م22ن أج22ل  t(س22ئل أن22س ب22ن مال22کاس11ت : 

دار مک11روه  رای روزهاز ان11س ب11ن مال11ک س11ؤال ش11د آي11ا ش11ما حجام11ت را ب11« [758]الض22عف)
  ».دانستيد؟ گفت نه، مگر به خاطر ضعف و سستی می

  بوسيدن زنان و بازی با آنھا برای کسی که قادر به کنترل خود است: -4

يقب2ل و يباش2ر و ھ2و ص2ائم، و ک2ان أملکک2م  r(کان النبیاز عايشه(رض) روايت است : 
ک1رد در ح1الی ک1ه روزه ب1ود، و  بوسيد و با آنھ1ا ب1ازی می زنانش را می rپيامبر« I[759]ربه)

  ».کرد او کسی بود که از ھمه شما بيشتر شھوتش را کنترل می

  صبح کردن در حالت جنابت: -5

ک2ان يدرک2ه الفج2ر  r(أن رس2ول هللابه دليل حديثی که از عايشه و أم سلمه روايت اس1ت : 
ک1رد در ح1الی ک1ه ب1ه دلي1ل  ص1بح می rپي1امبر« [760]و ھو جنب من أھله ثم يغتس2ل و يص2وم)

  ».تگرف کرد و روزه می نزديکی با ھمسرانش جنب بود، سپس غسل می

  وصال (افطار نکردن) تا سحر: -6

(Aتواص2لوا، ف2أيکم أراد ش1نيدم ک1ه فرم1ود :  rاز ابوسعيد خدری روايت اس1ت ک1ه از پي1امبر
أن يواصل فليواصل حتی السحر. قالوا : فإنک تواصل يا رسول هللا، قال لس2ت کھيئ2تکم، إن2ی 



دو روز را ب1دون افط1ار ب1ه ھ1م وص1ل نکني1د و « [761]أبيت لی مطعم يطعمن2ی و س2اق يس2قين)
اگر کس1ی از ش1ما خواس1ت وص1ال کن1د ت1ا س1حر وص1ال کن1د. گفتن1د ای رس1ول خ1دا ت1و وص1ال 

ای  دھن1ده رس1انم در ح1الی ک1ه طعام کنی، فرمود : من مانن1د ش1ما نيس1تم، ش1ب را ب1ه روز می می
(*)».دھد میدھد و ساقی دارم که مرا آب  مرا طعام می

  

سواک زدن، استعمال بوی خوش، چرب کردن موی سر و پوست، سرمه ک2ردن چش2م،  -7
  مصرف قطره و تزريق آمپول

چ1ون اگ1ر دليل مباح بودن اين اشياء اصل برائت و عدم وجود دليل بر تحريم آنھ1ا اس1ت، 
  کردند : بودند، خدا و رسول او آن را بيان می دار می از جمله محرمات بر روزه

  )64(مريم :  )َو َما َکاَن َربَُّک نَِسيّاً  (

  ».پروردگارت ھرگز فراموشکار نبوده است«

  فھرست

  روزه سنت:

  روزه گرفتن در ايام زير را مورد تشويق قرار داده است: rپيامبر

  شش روز شوال: -1

(م2ن ص2ام رمض2ان ث2م أتبع2ه س2تا فرم1ود :  rاز ابوايوب انصاری روايت است ک1ه پي1امبر
کس11ی ک11ه م11اه رمض11ان و ب11دنبال آن ش11ش روز از م11اه « [762]م22ن ش22وال ک22ان کص22يام ال22دھر)

  ».شوال را روزه بگيرد مانند اينست که يک سال کامل روزه گرفته باشد

  بل از آنروز عرفه برای غير حاجی و روز عاشورا و روز ق -3و  2

ع2ن ص2وم ي2وم عرف2ة؟ فق2ال : يکف2ر الس2نة  r(س2ئل رس2ول هللاز ابوقتاده روايت اس1ت : 
از « [763]الماضية و الباقية، و سئل عن ص2وم ي2وم عاش2وراء؟ فق2ال يکف2ر الس2نة الماض2ية)

درباره روزه روز عرفه سؤال شد فرمود : گناھان سال گذش1ته و س1ال ج1اری را از  rيامبرپ
برد و درباره روزه روز عاشورا از او سؤال شد فرمود : گناھ1ان س1ال گذش1ته را از  بين می
  ».برد بين می

(أن ناس22ا تم22اروا عن22دھا ي22وم عرف22ة ف22ی ص22يام از ام الفض11ل بن11ت ح11ارث رواي11ت اس11ت : 
قال بعضھم : ھو صائم، و قال بعضھم : ليس بص2ائم، فأرس2لت إلي2ه بق2دح ل2بن ف rرسول هللا

 rم1ردم روز عرف1ه درب1اره روزه ب1ودن پي1امبر« [764]و ھو واقف علی بعيره بعرف2ة فش2ربه)
دن11د. بعض11ی از آنھ11ا گفتن11د : او روزه اس11ت و بعض11ی ديگ11ر گفتن11د ن11زد م11ن بح11ث و ج11دل کر



روزه نيس11ت. م11ن ظرف11ی از ش11ير را ب11رايش فرس11تادم، ايش11ان در ح11الی ک11ه روی ش11ترش در 
  ».عرفه ايستاده بود آن را نوشيد

(ح2ين گف1ت :  ش1نيدم ک1ه می tاز ابوغطفان بن طري1ف م1ری رواي1ت اس1ت : از اب1ن عب1اس
اء و أمر بصيامه، قالوا يا رسول هللا إنه ي2وم تعظم2ه اليھ2ود و يوم عاشور rصام رسول هللا

: فإذا کان العام المقبل إن شاء هللا صمنا اليوم التاسع. ق2ال : فل2م  rالنصاری فقال رسول هللا
روز عاشورا را روزه گرف1ت  rوقتی پيامبر« r([765]يأت العام المقبل، حتی توفی رسول هللا

و به روزه گرفتن آن دستورداد، مردم گفتند ای رسول خدا عاشورا روزی اس1ت ک1ه يھ1ود و 
روز نھ11م را ھ11م روزه فرم11ود: س11ال بع11د انش11اء هللا  rدارن11د. پي11امبر نص11اری آن را ب11زرگ می

  ».فوت کرد rگيريم. ابن عباس گفت : قبل از آنکه روز نھم سال بعد بيايد پيامبر می

  زياد روزه گرفتن در ماه محرم: -4

(أفض22ل الص22يام بع22د رمض22ان ش22ھر هللا فرم11ود :  rاز اب11وھريره رواي11ت اس11ت ک11ه پي11امبر
بھت1رين روزه بع1د از م1اه رمض1ان « [766]المحرم، أفضل الصG2ة بع2د الفريض2ة صG2ة اللي2ل)

  ».روزه ماه محرم و بھترين نماز بعد از نمازھای فرض نماز شب است

  اکثر روزھای ماه شعبان: -5

ھر ق2ط إA ش2ھر رمض2ان، استکمل صيام ش r(ما رأيت رسول هللازعايشه روايت است : 
را ندي1دم ک1ه م1اھی را کام1ل  rپي1امبر« [767]و ما رأيته فی شھر أکثر منه صياما ف2ی ش2عبان)

ب1ه ان1دازه م1اه ش1عبان روزه بگيرد، مگر ماه رمضان و اورا نديدم که در ھيچ يک از ماھھ1ا 
  ».روزه بگيرد

  پنجشنبه:روزھای دوشنبه و  -6

کان يصوم يوم اIثن2ين و الخم2يس، و س2ئل  r(إن نبی هللاز اسامه بن زيد روايت است : 
روز دوش1نبه  rپيامبر« [768]عن ذلک فقال : إن أعمال العباد تعرض يوم اIثنين و الخميس)

گرفت. در اين باره از او س1ؤال ش1د، فرم1ود : اعم1ال بن1دگان در اي1ن  شنبه را روزه می و پنج
  ».شود دو روز (پيش خدا) عرضه می

  سه روز از ھر ماه: -7

ش2ھر ثGث2ة أي2ام  (صم من ک2لبه من فرمود :  rاز عبدهللا بن عمرو روايت است که پيامبر
از ھ1ر م1اه س11ه روز را روزه « [769]ف2إن الحس2نة بعش2ر أمثالھ2ا، و ذل2ک مث2ل ص2يام ال2دھر)

بگي11ر، ک11ه ھ11ر ک11ار خ11وب ده براب11ر پ11اداش دارد و اي11ن ک11ار بمنزل11ه روزه گ11رفتن ي11ک س11ال 
  ».است

  مستحب است اين سه روز، سيزدھم و چھاردھم و پانزدھم ماه باشد :



(يا أبا ذر، إذا صمت من الشھر ثGثة أي2م فص2م فرمود :  rاز ابوذر روايت است که پيامبر
ای اب11وذر ھرگ11اه س11ه روز از م11اه را « [770])ثG22ث عش22رة، و أرب22ع عش22رة، و خم22س عش22رة

  ».روزه گرفتی، روزھای سيزدھم و چھاردھم و پانزدھم را روزه بگير

  يک روز در ميان روزه گرفتن: -8

(أح2ب الص2يام إل2ی هللا ص2يام داود فرم1ود :  rي1امبراز عبدهللا بن عمرو رواي1ت اس1ت ک1ه پ
ترين روزه نزد خ1دا روزه داود اس1ت، ک1ه ي1ک  محبوب« [771]کان يصوم يوما و يفطر يوما)

  ».گرفت روز در ميان روزه می

  الحجه ل ذینُه روز او -9

(ک22ان رس22ول رواي11ت اس11ت :  rاز ھني11ده ب11ن خال11د از ھمس11رش از بعض11ی ھمس11ران پي11امبر
يصوم تسع ذی الحج2ة، و ي2وم عاش2وراء و ثGث2ة أي2ام م2ن ک2ل ش2ھر، و أول اثن2ين م2ن  rهللا

الحج11ه و روز عاش11ورا و س1ه روز ھ11ر م11اه و  ن1ه روز ذی rپي11امبر« [772]الش2ھر و الخم22يس)
  ».گرفت اولين دوشنبه و پنج شنبه ماه را روزه می

  فھرست

  شده است:روزھايی که روزه گرفتن در آن نھی 
  :عيد رمضان و قربان -1

فق2ال:  t(ش2ھدت العي2د م2ع عم2ر ب2ن الخط2اباز ابوعبيد موrی اب1ن أزھ1ر رواي1ت اس1ت : 
ع22ن ص22يامھما : ي22وم فط22رکم م22ن ص22يامکم، و الي22وم اwخ22ر  rھ22ذان يوم22ان نھ22ی رس22ول هللا

از  rب11ودم گف11ت : پي11امبر tدر روز عي11د ب11ا عم11ر ب11ن خط11اب« [773]ت22أکلون في22ه م22ن نس22ککم)
روزه گرفتن در اين دو روز نھی فرموده است، اولين روز بعد از ماه رمض1ان (عي1د فط1ر) 

  خوريد (عيد قربان). ھايتان می قربانیو روزی که از 

(*):أيام التشريق -2
  

(أنه دخل مع عبدهللا بن عمرو عل2ی أبي2ه عم2رو از ابومره موrی أم ھانی روايت است : 
بن العاص، فقرب إليھما طعاما فقال : کل. فقال : إنی صائم، فق2ال عم2رو : ک2ل، فھ2ذه اhي2ام 

ينھان22ا ع22ن ص22يامھا، ق22ال مال22ک : و ھ22ی أي22ام  يأمرن22ا بإفطارھ22ا، و rالت22ی ک22ان رس22ول هللا
ب11ا عب11دهللا ب11ن عم11رو ن11زد پ11درش عم11رو ب11ن ع11اص رفت11يم، غ11ذايی جل11و م11ا « [774]التش22ريق)

عم11رو گف11ت، بخوري11د، اينھ11ا  گذاش11ت و گف11ت : بخوري11د، (عب11دهللا) گف11ت م11ن روزه ھس11تم،
کرد که روزه نگي1ريم و از روزه گ1رفتن م1ا را نھ1ی  به ما امر می rروزھايی است که پيامبر

  ».کرد. امام مالک گفته است : منظور از اين روزھا ايام التشريق است می



(لم يرخص فی أي2ام التش2ريق أن يص2من إA لم2ن ل2م روايت است :  tاز عايشه و ابن عمر
در ايام التشريق اجازه روزه گرفتن داده نشده اس1ت مگ1ر ب1رای کس1ی ک1ه « [775]دی)يجد الھ

  ».(ھنگام ادای فريضه حج) چيزی را برای قربانی کردن (ھدی) بدست نياورد

  ھايی:روزه گرفتن جمعه به تن -3

(Aيصوم أحدکم يوم الجمع2ة فرمود :  شنيدم که می rروايت است : از پيامبر tاز ابوھريره
ز قب1ل ھيچ کدام از شما روز جمعه روزه نگي1رد مگ1ر اينک1ه رو« [776]إA يوما قبله أو بعده)

  ».يا بعد از آن نيز روزه بگيرد

  روزه گرفتن شنبه به تنھايی: -4

(Aتص2وموا فرمود :  rاز عبدهللا بن بسر سلمی از خواھرش صماء روايت است که پيامبر
ي22وم الس22بت إA فيم22ا افت22رض عل22يکم، و إن ل22م يج22د أح22دکم إA لح22اء عنب22ة، أو ع22ود ش22جرة 

ای ک11ه ب11ر ش11ما ف11رض  روز ش11نبه را ب11ه تنھ11ايی روزه نگيري11د مگ11ر روزه« [777]فليمض22غه)
باشد، و اگر بجز پوست انگور يا شاخه درخت چيز ديگری نيافتيد، آن را بجوي1د ت1ا آن روز 

  ».روزه نباشيد

  :نيمه دوم شعبان برای کسی که به روزه گرفتن آن عادت ندارد -5

 [778](إذا انتص22ف ش22عبان فG22 تص22وموا)فرم11ود :  rاز اب11وھريره رواي11ت اس11ت ک11ه پي11امبر
  ».نگيريدوقتی نصف شعبان فرا رسيد روزه «

(Aيتق2دمن أح2دکم رمض2ان بص2وم فرم1ود :  rھمچنين از ابوھريره روايت است ک1ه پي1امبر
ھ1يچ ک1دام از « [779]يوم أو يومين، إA أن يکون رجل کان يصوم صومه فليصم ذل2ک الي2وم)

ما ي11ک ي11ا دو روز قب11ل از رمض11ان روزه نگي11رد مگ11ر اينک11ه ب11ه روزه گ11رفتن در آن روز ش1
  ».تواند آن روز را روزه بگيرد عادت داشته باشد که در اين صورت می

  يوم الشک: -6

(م2ن ص2ام الي2وم ال2ذی ش2ک في2ه فق2د عص2ی أب2ا ازعمار بن ياسر روايت است که گف1ت : 
  ».مخالفت کرده است rکسی که يوم الشک را روزه بگيرد با پيامبر. «r([780]القاسم

  :روزه تمام سال اگرچه در ايام نھی شده روه نگيرد -7

(ي2ا عب2دهللا ب2ن عم2رو! إن2ک به من فرمود :  rروايت است که پيامبر tاز عبدهللا بن عمرو
لتصوم الدھر و تقوم الليل، و إنک إذا فعلت ذلک ھجمت له العين و نھکت Aصام م2ن ص2ام 

کنی!، اگ1ر اي1ن  ی و تھجد میگير می ای عبدهللا بن عمرو! تو تمام سال را روزه « [781]اhبد)
ش11وند و س11خت بيم11ار  رون11د و گ11ود می ک11ار را انج11ام دھ11ی، چش11مانت ب11ه کاس11ه س11ر ف11رو می

  ».شوی، روزه کسی که تمام سال را روزه باشد صحيح نيست می



(ي2ا رس2ول هللا کي2ف تص2وم؟ آم1د و گف1ت :  rاز ابوقتاده روايت است که مردی نزد پي1امبر
فلما رأی ذلک عمر قال : رضينا با� ربا، و باIسGم دين2ا، و من قوله،  rفغضب رسول اله

بمحمد نبيا، نع2وذ ب2ا� م2ن غض2ب هللا، و م2ن غض2ب رس2وله، فل2م ي2زل عم2ر يرددھ2ا، حت2ی 
، فقال يا رس2ول هللا، کي2ف بم2ن يص2وم ال2دھر کل2ه؟ ق2ال : Aص2ام و rسکن غضب رسول هللا

از گفت1ه ی او عص1بانی ش1د.  rگي1ری؟ پي1امبر ای رسول خدا! چگونه روزه می» A[782]أفطر)
وقتی عمر اين حال را ديد گفت : خدا را پروردگار خود، و اس�م را دي1ن خ1ود، و محم1د را 

خ1دا و از عص1بانيت رس1ول او. عم1ر ب1ريم از غض1ب  پيامبر خود برگزيديم، ب1ه خ1دا پن1اه می
ف1روکش ک1رد. گف1ت : ای رس1ول  rکرد تا عصبانيت پي1امبر ھمواره اين جم�ت را تکرار می

فرمود: ن1ه روزه گرفت1ه و ن1ه  rگيرد چطور است؟ پيامبر خدا کسی که تمام سال را روزه می
(*)».افطار کرده است

  

  فھرست

  نھی و ممانعت زن از گرفتن روزه نفل زمانيکه شوھرش در خانه است مگر با اجازه او

(Aتص222م الم222رأة و بعلھ222ا ش222اھد إA فرم111ود :  rرواي111ت اس111ت ک111ه پي111امبر tاز اب111وھريره
  ».زن زمانيکه ھمسرش (در خانه) حضور دارد روزه نگيردمگر به اجازه او« [783]بإذنه)

  اعتکاف:

اعتکاف ده روز آخر ماه رمضان بمنظور برخورداری از خير و پ1اداش و دري1افتن ش1ب 
  فرمايد :  ، خداوند متعال میقدر سنت است

إِنَّا أنَزلنَاهُ فِی لَيلَِة الَقدِر َو َما أدراَک َما لَيلَةُ القَدِر، لَيلَةُ القَدِر َخيٌر ِمن ألِف  (
وُح فِيَھا بِإذِن َربِِّھم ِمن ُکلِّ أمٍر َسGٌَم ِھَی َحتَّی َمطلَِع  ُل الَمGَِئَکةُ َو الرُّ َشھٍر تَنَزَّ

  (قدر) )الفَجِر 

دانی شب قدر کدام  ما قرآن را در شب با ارزش قدر فرو فرستاديم. تو چه می«
است (و چه اندازه عظيم است)؟ شب قدر شبی است که از ھزار ماه بھتر است، 

آيند برای  فرشتگان و جبرئيل در آن شب با اجازه پروردگارشان پياپی می
  ».س�متی و رحمت است تا طلوع صبحھرگونه کاری، آن شب، شب 

نشس11ت و  در ده روز آخ11ر رمض11ان ب11ه اعتک11اف می rاز عايش11ه رواي11ت اس11ت ک11ه پي11امبر
شب قدر را در ده ش1ب « [784](تحروا ليلة القدر فی العشر اhواخر من رمضان)فرمود :  می

  ».آخر رمضان جستجو کنيد

(تح22روا ليل22ة الق22در ف22ی ال22وتر م22ن العش22ر فرم11ود :  rاز عايش11ه رواي11ت اس11ت ک11ه پي11امبر
رد دھ11ه ی آخ11ر رمض11ان جس11تجو ليل11ه الق11در را در ش11بھای ف11« [785]اhواخ22ر م22ن رمض22ان)

  ».کنيد



  کرد :  بر قيام اين ده شب تشويق و ترغيب می rپيامبر

(من قام ليلة القدر إيمانا و احتس2ابا غفرل2ه فرمود :  rاز ابوھريره روايت است که پيامبر
ھ11رکس در ش11ب ق11در از روی ايم11ان (ب11ه امي11د ث11واب خ11دا) و امي11د « [786]م22ا تق22دم م22ن ذنب22ه)

  ».شود دريافت اجر و پاداش، قيام کند گناھان (صغيره) او بخشوده می

  اعتکاف بايد در مسجد باشد : به دليل فرموده خداوند متعال : 

  )187(بقره :  )ِد َوAَ تُبَاِشُروُھنَّ َو أنتُم َعاِکفُوَن فِی الَمَساجِ  (

و وقتی که در مساجد به (عبادت) اعتکاف مشغوليد با ھمسرانتان ھمخوابگی «
  ».نکنيد

  بوده است. rو ھمچنين به دليل اينکه مسجد محل اعتکاف پيامبر

مستحب اس1ت ک1ه ش1خص معتک1ف ب1ه عب1اداتی مانن1د نم1از و ت�1وت ق1رآن و س1بحان هللا «
و دع1ا ک1ردن  rوالحمد� و r إله اr هللا و هللا اکبر گفتن و طلب مغفرت و صلوات ب1ر پي1امبر

وبحث و گفتگوی علمی و مانند اينھا مشغول شود، و مکروه است که اعتکاف کننده خ1ودش 
را ب11ا س11خنان و اعم11ال بيھ11وده س11رگرم کن11د ھم11انطور ک11ه س11اکت مان11دنش ب11ه گم11ان اينک11ه 

(*)».کند مکروه است نزديک می سکوت، او را به خدا
  

تواند ھنگام ضرورت از محل اعتکافش (مسجد) خ1ارج ش1ود، ھمچن1ان  اعتکاف کننده می
  ھا و نظافت بدن برايش مباح است. که شانه کردن مو، تراشيدن سر و گرفتن ناخن

اعتک11اف ب11ا بي11رون رف11تن از مس11جد ب11دون ض11رورت و ھمبس11تری ک11ردن ب11ا ھمس11ر باط11ل 
 شود. می


