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  بسم اهللا ا لرمحن ا لرحيم
  پيش گفتار

  :وبعد،وا لصاله وا لسالم علي سيد ا ملرسلني نبينا حممد علي آله وصحبه دامجعني  ،ا حلمد اهللا ا لرب العا ملني
وتنها  ،وعباديت است پنهان كه ريا وخود منايي در آن راه ندارد،هاي پنجگانه اسالم است  روزه يكي از پايه

الصوم يل «:خداوند از حقيقت آن آگاهي دارد وبدين خاطر است كه خداوند در حديث قدسي فرموده است
  .»ومن پاداش آن را مي دهم .روزه براي من است »«وانا اجزي به

ياأَيها الَّذينَ آمنُوا   :مساين وجود داشته چنانكه قرآن به آن اشاره كرده استفريضه روزه در متام اديان آ
 كُملَيع بكُتاميالص  لَّكُملَع كُملنْ قَبينَ ملَى الَّذع با كُتتَتَّقُونَكَم  ] ١٨٣:سوره بقره.[  

از متام اعمال  ،شيدن وآميزش جنسيروزه حقيقي آن است كه انسان عالوه ار خودداري از خوردن ونو
  .واقويل كه روزه را خدشه دار مي سازد اجتناب منايد

قرآن ،ماهي كه كتاب زندگي وحيات خبش  ،خداوند متعال روزه را در ماه مبارك رمضان فرض گردانيد
  . الْقُرْآنُ فيهشَهرُ رمضَانَ الَّذي أُنزِلَ  كرمي را در آن نازل كرده است

كتايب كه بايد تالوت منود وبه احكام وفرا ينش جامه  ،ايب كه بايد مشعل فروزان راه مسلمان باشدآن كت
  .عمل پوشيد

ماهي است كه در آن رمحت ومغفرت بسوي انساهنا سرازير  ،ماه مبارك رمضان ماه جتارت با خداوند است
 ،احتادو يگانگي،ري وگذشت رمضان هبترين دانشگاه خود سازي است كه در آن انسان صرب وبردبا. است

  .عدل ومساوات آموزش مي بيند ،بذل وانفاق
احكام وفوايد وآنچه متعلق به روزه  ،كتايب كه اكنون به مشا خوانندگان گرامي تقدمي مي دارم شامل فضايل

  .ساده ومهراه با ذكر دليل از قرآن وسنت مجع آوري منوده ام ،كه بصورت خمتصر .مي باشد ،است
  .اس مي گومي كه اين توفيق را به بنده عنايت فرمودخدا را سپ

با اميد اينكه برادران  .از خداوند مسئلت دارم كه اين عمل را خالصانه براي رضاي خويش بپذيرد
  .وما را در دعاهاي خري خود شريك سازند، وخواهران مسلمان از آن هبرمند شوند

  التماس دعاي خري
  حسني تاجي گله داري 

  ـه١٤٢رجب  ٢٥
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  ):صوم (تعريف روزه 

  .صوم در لغت به معين خود داري وپرهيز است
من براي «].٢٦:مرمي[ إِنِّي نَذَرت للرَّحمانِ صوما فَلَنْ أُكَلِّم الْيوم إِنسيا :ودر قرآن آمده

  .»بنا براين امروز با هيچ انساين سخن مني گومي ، خداوند رمحان روزه اي نذر كرده ام
از طلوع فجر ، خودداري از خوردن وآشاميدن وآميزش: عبارت است از)روزه (عين شرعي صوم وم

  . وقصد تقرب به خداوند بزرگ، مهراه با نيت، تا غروب آفتاب
  

  ٭٭٭٭٭٭٭٭
  

  فضيلت روزه وماه رمضان
 َي أُنزِلضَانَ الَّذمرُ رشَهيهنْ الْ فم نَاتيبلنَّاسِ وى لدالْفُرْقَانِ الْقُرْآنُ هى ودنْهفَم  نْكُمم شَهِد

 همصرَ فَلْيالشَّه]ماهي كه قران براي راهنمايي وهدايت مردم ونشانه  ،ماه رمضان « ].١٨٥:بقره
هاي هدايت وجدا كننده ميان حق وباطل در ان نازل شده است پس كسي كه در ماه رمضان حاضر 

  .»بايد روزه بگريد،باشد 
درباره اين ماه پر بركت فضايل ، ماه نزول قران كرمي است، ماه عبادت وطاعت است ،ماه رمضان

  .بسياري امده است ما در اينجا به ذكر گوشه هايي از اين فضايل مي پردازمي
كسي كه براساس ا ميان به خدا واميد اجر و «: فرمود رسول اهللا : مي فرمايد ابو هريره ‐١

  ١.»گناهان گذشته اش خبشيده مي شود .وزه بگريدپاداش از او ماه رمضان را ر
خدا وند عزوجل مي فرمايد «: فرمود رسول خدا : روايت است كه مي گويد واز ابو هريره‐٢
ومن خودم . كه به راسيت براي من است. مگر روزه. مهه اعمال فرزندان آدم براي خودش است:

سخن زشت و . وزه داري يكي از مشا بودپس هرگاه روز ر. روزه سپر است.پاداش ان را مي دهم 
من روزه ام : بگويد. يا با او درگري شد. وهرگاه كسي به او ناسزا گفت. نا سزا نگويد وفرياد نزند

                                                           
  روايت كرده اند )٧٦٠(ومسلم )١٩٠١(امام خباري – ١
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تغيري بوي دهان شخص روزه دار نزد خداوند از . قسم به خداوندي كه جان حممد در دست او است.
وشحايل است كه با آن خوشحال          وبراي شخص روزه دار دو خ. بوي مشك خوشبو تر است

وهنگامي كه پروردگارش را . به افطارش خوشحال مي شود. هنگامي كه افطارمي كند١:مي گردد
  ٢.»به روزه اش خوشحال مي شود.مالقات مي كند 

مهانا در هبشت دروازه اي است «: فرمود رسول اهللا : روايت است كه مي گويد از سهل بن ‐٣
ندا داده         . در روز قيامت تنها روزه داران از آن وارد مي شوند. گفته مي شود»انري«كه به آن 
پس از آنكه . واز آن دروازه وارد مي شوند. روزه داران كجا هستند؟آنگاه بر مي خيزند: مي شود

  ١.»وكسي ديگر از آن وارد مني شوند. دروازه بسته مي شود. وارد شدند
هرگاه ماه رمضان فراه «: مي فرمايد رسول خدا : است كه مي گويدروايت  از ابو هريره ‐٤

و شياطني در بند و زجنري   . و درهاي دوزخ بسته مي گردد. رسد درهاي هبشت گشوده مي شود
  ٢.»مي شوند

و درهاي دوزخ . هرگاه ماه رمضان فرا رسد درهاي رمحت باز مي شود«: ودر روايت ديگر آمده‐٥
  ٣..»به زجنري كشيده مي شوند بسته مي گرددوشياطني

اي . و ندا دهنده اي ندا مي دهد«: و در روايت امام ترمذي در دنباله حديث چنني آمده است‐٦
دست بردار . واي كسي كه خواهان شر ويب هسيت. جلو بيا. كسي كه خواهان خريه و خويب هسيت

  ١.»ان استو اين در مهه شبهاي رمض.وخداوند بندگاين را از اتش آزاد مي كند.
مهچنان كه گفتيم احاديث بسياري درباره فضيلت روزه و ماه مبارك رمضان آمده است كه ما 

  .اميد است كه خداوند توفيق دهد تا به اين احاديث عمل منائيم . دراينجا به مهني قدر اكتفا مي كنيم
  

       ٭٭٭٭٭٭٭٭                                                

                                                           
 

  روايت كرده اند )١١٥١(ومسلم )١٩٠٤(امام خباري – 2
  )١١٥٢(ومسلم )١٨٩٦(امام خباري – 1
  )١٠٧٩(ومسلم )١٨٩٨(امام خباري – 2
  )١٠٧٩/٢(حيح مسلم ص– 3
  )٦٨٢(سنن ترمذي – 1
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  گيهاي ماه رمضانويژ
كسي كه بر اساس اميان به خدا و طلب اجر وپاداش اين ، ماه رمضان ماه خبشش گناهان است‐١

و شبهاي آن با قيام وهتجد سپري كند ، ماه مبارك را روزه بگرييد و ركن چهارم اسالم را جباي آورد
  .گناهانش خبشيده مي گردد،
هدى للنَّاسِ وبينَات منْ  ي قرآن كرمي كتايب كهماه رمضان ماهي است كه عظيم ترين كتاب اهل‐٢

وجدا كننده ميان حق و باطل . ونشانه هاي هدايت، راهنماي مردم«] ١٨٥:بقره[ الْهدى والْفُرْقَانِ
  .نازل شده است برپيامرب اسالم .»است
آن ،ه هبتر است سال و چهر ما٨٣،در ماه رمضان شيب وجود دارد كه آن شب از هزار ماه يعين‐٣

لَيلَةُ الْقَدرِ خَيرٌ )2(وما أَدراك ما لَيلَةُ الْقَدرِ)1(إِنَّا أَنزَلْنَاه في لَيلَةِ الْقَدرِ .شب قدر است. شب
ي حتَّى مطْلَعِ سالَم ه)4(تَنَزَّلُ الْمالَئكَةُ والرُّوح فيها بِإِذْنِ ربهِم منْ كُلِّ أَمرٍ)3(منْ أَلْف شَهرٍ

  ].سوره قدر [ )5(الْفَجرِ
در آن شب به اجازه پروردگارشان )جربئيل (فرشتگان و روح .شب قدر هبتر از هزار ماه است «

  .»وسالميت است. آن شب تا طلوع فجر سالم. براي هر كاري فرود مي آيند
اهل توحيد بر اهل شرك و، بزرگترين معركه اي كه ميان اهل توحيد و اهل شرك واقع گرديد‐٤

غزوه بدر كربي بود كه در هفدهم ماه ، وخداوند ميان حق و باطل جداي انداخت، پريوز شدند
  .رمضان اتفاق افتاد

  .فتح مكه، در ماه رمضان صورت گرفته است‐٥
جباي آوردن منازهاي سنت در ماه رمضان، ثوابش برابر با مناز فريضه در غري رمضان است، و  ‐٦

  ١. فريضه، برابر با هفتاد فريضه در غري رمضان مي باشدمنازهاي 

                                                           
  .رجوع شود) ٣/٣٠٥(و شعب االميان بيهقي ) ٣/١٩(به صحيح ابن خزميه  ‐  1
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ماه رمضان ماهي است كه در وازهاي رمحت، وهبشت باز مي شود، ودر وازه هاي دوزخبسته  – ٧
  .مي گردد، وشياطني در زجنريها بسته مي شوند

در هر شب از شبهاي رمضان منادي از آمسان ندا مي دهد اي كسي كه خواهان خري وخويب  ‐٨
  .هسيت جلو بيا، واي كسي كه خواهان شر وبدي هسيت دست بردار

  .در شبهاي رمضان خداوند بزرگ بندگانش را از آتش جهنم آزاد مي كند ‐٩
رمضان ماهي است كه اولش رمحت، ونيمه اش مغفرت، وآخرش آزادي ور هاي از آتش  ‐١٠
  .است
  .رمضان ماه صرب و بردباري است، پاداش صرب هبشت است ‐١١
  .است ثواب اجنام دادن عمره در ماه رمضان، مانند ثواب اجنام دادن حج مهراه رسول اهللا  ‐١٢
  .ماه رمضان ماه خبشش واحسان است ‐١٣
در شب آخر رمضان خداوند گناه روزه داران را مي خبشد، چنانكه گارگر بعد از به پايان  ‐١٤

  .رساندن كارش مزد ش را دريافت مي كند
  
  

  نه اثبات مي گرددماه رمضان چگو
  :ماه مبارك رمضان به دو گونه اثبات مي شود

رويت هالل ماه رمضان، اگر يك فرد عادل و راستگو هالل ماه رمضان را ببيند، گواهي او براي 
  .اثبات هالل كايف است

  : اين در صوريت است كه آمسان صاف باشد و اگر آمسان ابريبود وماه رويت نشد، بايد
  .ن را كامل منودسي روز ماه شعبا

خباطر ابري (وبا ديدنش افطا ر كنيد، پس اگر . با ديدن ماه روزه بگرييد«: مي فرمايد پيا مرب 
  .»هالل بر مشا پوشيده بود، سي روز ماه شعبان را كامل كنيد) بودن آمسان 

عادل بلكه بايد دونفر ، الزم به ذكر است كه براي اثبات هالل شوال گواهي يك نفر كايف نيست ٭
  .بايد سي روز روزه گرفت، ودر صورت ديده نشدن ماه، گواهي دهند
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  حكم روزه رمضان

و بر مهه كساين كه شرايط الزم را داشته باشند فرض ، روزه رمضان پايه و ركن چهارم اسالم است
  .روزه در ماه شعبان سال دوم هجري واجب گرديد. و واجب است

  .ثابت است سول اهللا ووجوب روزه با نص صريح قرآن وسنت ر
كَما كُتب علَى الَّذينَ منْ قَبلكُم  الصيامياأَيها الَّذينَ آمنُوا كُتب علَيكُم  : قران كرمي مي فرمايد

 لَّكُمتَتَّقُونَلَع ] ١٨٣:بقره.[  
كه قبل از مشا فرض  مهانگونه كه بر كساين، روزه بر مشا فرض شده، اي كساين كه اميان آورده ايد«

  .»تا پرهيز گار شويد،شده بود 
الْقُرْآنُ هدى للنَّاسِ وبينَات منْ الْهدى والْفُرْقَانِ  فيهشَهرُ رمضَانَ الَّذي أُنزِلَ  : و مي فرمايد

فَعدةٌ منْ أَيامٍ أُخَرَ يرِيد اللَّه بِكُم  سفَرٍشَهِد منْكُم الشَّهرَ فَلْيصمه ومنْ كَانَ مرِيضًا أَو علَى  فَمنْ
        ما هداكُم ولَعلَّكُم تَشْكُرُونَ علَىبِكُم الْعسرَ ولتُكْملُوا الْعدةَ ولتُكَبرُوا اللَّه  يرِيدالْيسرَ والَ 

و جدا ، يت مردم و نشانه هاي هدايتماهي كه قران براي راهنمايي و هدا، ماه رمضان«].١٨٥:بقره [
بايد روزه ، پس كسي كه در ماه رمضان حاضر باشد. كننده ميان حق و باطل در آن نازل شده است

خداوند »روزه بگريد«، روزهاي ديگري راجباي آن، و آن كسي كه بيمار يا در سفر است، بگريد
براي اينكه اين روزها را كامل كنيد ،سخيت و زمحت مشا را مني خواهد ، براي مشا آساين مي خواهد

  .»باشد كه سپاس گذاري كنيد ،بزرگ بشمريد ،و خدا را به خاطر اينكه مشا را هدايت كرده ،
  :مي فرمايد و رسول اهللا 

وحج .و ايتا الزكاه ،و اقام الصاله.شهاده ان ال اله اال اهللا و ان حممدا رسول اهللا :بين السالم علي مخس«
  ١.»مضانو صوم ر،البيت 

  :اسالم بر پنج پايه و اساس بنا شده است«
  

                                                           
  .روايت كرده اند )١٦(ئ مسلم )٨(امام خباري – 1
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فرستاده  گواهي دادن به اينكه نيست معبودي به حق جبز خداي يكتا و اينكه حممد ‐ ١
  .خداست

  .برپا داشنت مناز ‐٢ 
  .پرداخت زكات ‐ ٣
  .حج خانه خدا ‐ ٤
  .»روزه رمضان ‐ ٥

و يكي از اركان و پايه ، اق دارندو مهچنني امت اسالمي بر واجب بودن روزه رمضان امجاع و اتف
  .و از مسلمات و ضروريات دين بشمار مي آيد، هاي اساسي اسالم

  .وكسي كه آن را انكار كند كافر واز دين اسالم مرتد مي گردد
  ٭٭٭٭٭٭٭٭                                 

  
  چگونه ماه رمضان را استقبال كنيم؟
ام و تابعني رضي اهللا عنههم امجعني به ماه رمضان اهتمام ويژه مسلمانان صدر اول اسالم از صحابه كر

از خداوند مي خواستند كه آهنا را تا ماه رمضان زنده نگه دارد تا اينكه بتوانند اين ، اي مي دادند
روزهاي آن را روزه و شبهايش ،و با قدوم رمضان خوشحال مي شدند، ماه پر فيض را روزه بگريند

و در اين ماه با اجنام انواع طاعات نفس خود را ، وت قرآن زنده نگه مي داشتندرا با مناز شب و تال
  .تزكيه و پاك مي منودند

  .و مهچنني خود را براي جهاد با دمشنان آماده مي كردند
فتح مكه ،و مهچنانكه ذكر كردمي بزرگترين غزوه و جنگ يعين جنگ بدر در ماه رمضان اتفاق افتاد 

  .نيز در ماه رمضان بود
چنانكه برخي چنني گمان مي ، آهنا مي دانستند كه ماه رمضان ماه كسالت و تنبلي و خواب نيست

و عمل است پس بايد اين ماه پر بركت را ، جهاد، بلكه بايد گفت ماه رمضان ماه عبادت، كنند
و گرامي بدارمي و اين فرصت را غنيمت بشمارمي و اين ايام را با انواع عبادت و طاعات از ذكر 

  .تالوت سپري كنيم
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وبا خداي خو يش ، قبل ازهر چيز بايد بسوي خدا بر گردمي و خالصا نه ازمتام گنا هان توبه كنيم٭
  عهد ببندمي كه بسوي 

در اين ماه كوشا باشيم كه به ،گناهان باز خنواهيم گشت وبنده خملص و فرمانربي خواهيم بود 
  واجبات 

  .ت اجتناب ورزميستحبات عمل كنيم واز حمرمات و مكروها
بطوريكه زبان از غيبت و سخن چيين وكالم زشت ، بايدمتام اعضاي بدن ما در اين ماه روزه باشد ٭

ودست وپااز ، آوازوترانه، وگوش ازشنيدن سخنان حرام امثال غيبت، چشم ازنگاه به ناحمرم،وحرام
  .مصون و روزه دارباشد، اجنام دادن اعمال حرام

يح درماه رمضان بايدازروي اخالص واميان واميد اجر وپاداش ازخداوند وزه و منازهاي تراور ٭
  .باشد نه خباطر پريوي از مردم يا ترس از آهنا روزه گرفت

  كسي كه بر اساس اميان به خدا و اميد اجر از وي روزه گرفت«: فر مو ده است چنانچه پيا مرب
  .»گنا هان گذشته اش خبشيده مي شود

اساس اميا ن و اخالص و طلب اجر از خداوند در ماه رمضان به مناز و شب  كسي كه بر«: وفرموده
  .»زنده داري بپردازد گناهان گذشته اش خبشيده ميشود

برادران مسلمان بايد توجه داشته باشند كه شايسته است كه در منا زها ي تراويح با مجا عت  ٭
تااينكه اجر وپاداش ، از منصر ففو فارغ شودشركت كنند ومهراه امام مناز خبو انند تااينكه امام از من

  .قيام شب بد ست آورند
كسي كه مهراه امام به مناز ايستاد تااينكه امام ازمناز فارغ شد برايش قيام «:مي فرمايد رسول اهللا

  ٣»شب نوشته مي شود
سال ٨٣در ماه مبارك رمضان شب قدر رافراموش نكنيم آن شب مباركي كه از هزار ماه يعين ٭
با زنده داري اين ده ، اين شب مبارك در ده روز اخري رمضان است، چهار ماه افضل وهبتراستو

  .با ذكر و دعا و استغفار و تالوت قران بتوانيم فضيلت شب قدر را دريا بيم،شب اخري 
  .از اعتكاف در ماه رمضان خبصوص ده روز آخر غا فل نباشيم٭
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پس با انفاق و . هي است كه بايد به فكر ديگران بودماه رمضان ماه احسان و نيكو كاري است ما٭
  .خبشش و با صدقه دادن به مستمندان  به ياد آهنا باشيم

ماه رمضان ماه نزول قرآن است، پس اوقات خود را با تالوت قرآن كرمي سپري كنيم و در اين ٭
رآن كرمي در روز قيامت ماله با كالم اهلي انس بگريمي، و در آياتش تدبر و تفكر بكنيم و بدانيم كه ق

  .براي انسان شفاعت مي كند
عزيزان ، عمر انسان كوتاه و حمدود است پس اين ايام فرخنده و گرامي را با لغو و لعب و سر ٭

  .گرميهاي بيهوده تلف نكنيم، و بدانيم كه روز قيامت از اين او قات پرسيده مي شومي
  ٭٭٭٭٭٭٭٭                                          

    
  شرايط وجوب روزه

  :شرايط وجوب روزه عبارت است از
  .اسالم، پس بر فردي كه كافراست روزه واجب نيست تا اينكه مسلمان شود ‐١
  .عقل، پس بر شخص ديوانه روزه واجب نيست، زيرا كه تكليف از وي برداشته شده است ‐٢

شخص ديوانه تا زماين كه : ده استقلم تكليف از سه نفر برداشته ش« : فرموده است رسول اهللا 
  .»كسي كه خوابيده تا زماين كه بيدار گردد ، و از كودك تا زماين كه بالغ شود. هببودي يابد

بلوغ، پس بر كودكان روزه واجب نيست، تا زماين كه بالغ شوند، امااگر تواناي داشته با شند ‐٣
  .ندخوب است كه آهنا را به روزه امر كرد تا اينكه عادت بگري

توانائي بر روزه گرفنت، پس شخصي كه خباطر بزرگ سايل يا بيماري مزمن توانايي روزه گرفنت  ‐٤
  .ندارد، بر وي واجب نيست، و در ازاي هر روز به يك نفر مسكني غذا بدهد

   ٭٭٭٭٭٭٭٭                                         
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  شرايط صحت روزه
  : عبارت است ازشرايط صحت و درست بودن روزه 

  . اسالم، پس روزه شخص كافر صحيح نيست ‐١
  .عقل، روزه انسان ديوانه صحيح مني باشد ‐  ٢
  .متييز، پس روزه كودك غري مميز درست نيست ‐  ٣
حيض، و نفاس كه رد صورت وجود آن روزه درست نيست : پاك بودن از موانع شرعي، مثل‐  ٤ 

  .ت ماهيانه و از خون بعد از زاميان پاك باشندپس روزه خامنهاي درست است كه از عاد
  .نيت، بايد در شب وپيش از طلوع فجر نيت روزه داشته باشد ‐   ٥ 

  .و بدون نيت روزه درست نيست. و جاي نيت در قلب است
  ٭٭٭٭٭٭٭٭

  
  اركان روزه

بان و با ز،روزه دار بايد در شب وقبل از طلوع فجر نيت وقصد روزه فردا را داشته باشد،نيت‐١
ثابت نشده است و از آجناي كه نيت جز اعمال قلب  نيت كردن لزومي ندارد زيرا از رسول خدا 

  .جزئ نيت حمسوب مي گردد،بلند شدن در شب براي سحري خوردن،بشمار مي آيد 
  ١.»مهانا كردارها به قصد نيت بستگي دارد»«امنااالعمال بالنيات«: مي فر ما يد پيامرب

و قبل از )در شب (كسي كه «: فرمود ضي اهللا عنهاروايت مي كند كه رسول اهللا اماملومنني حفصه ر
  ٢.»در حقيقت آن روز را روزه نگرفته است. طلوع فجر نيت و قصد روزه نكند

اما براي روزه سنت نيت كردن در شب ، آنچه ذكر شد در ارتباط با روزه فرض ماه رمضان بود٭
روزه ،زي خنورده باشد و با مهسر ش مهبستري نكرده باشد الزم نيست بلكه اگر از طلوع فجر چي

  .اش درست است

                                                           
  )١٩٠٧(و مسلم )١(امام خباري  1
  .روايت كرده اند )٢٣٣١(و نسائي )٧٣٠(و ترمذي )٢٤٥٤(و ابو داود )٦/٢٨٧(حديث صحيح است امام امحد ‐ا 2
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آيا چيزي براي خوردن داريد ، و از مهسران مي پرسيد، به مرتلش وارد مي شدپيامرب «: زيرا كه
  ١.»پس من روزه هستم: ؟اگر آهنا مي گفتند خري ايشان مي فرمودند

از طلوع فجر تا ،و مجاع ، آشاميدن، خوردن از، خودداري از آنچه كه روزه را باطل مي كند‐٢
  .غروب آفتاب

منْ الْخَيط االَسود منْ  االَبيضوكُلُوا واشْرَبوا حتَّى يتَبينَ لَكُم الْخَيطُ  :خداوند مي فرمايد
 اميوا الصمأَت رِ ثُملِ  إِلَىالْفَجاللَّي ] تا زماين كه رشته سفيد ،خبوريد و بياشاميد «] ١٨٧:بقره

سپس روزه را تا فرارسيدن شب كامل ،براي مشا معلوم و آشكار شود )شب(از رشته سياه )فجر (
  .»كنيد

  ٭٭٭٭٭٭٭٭                                               
  

  مستحبات و سنتهاي روزه
  : ب استروزه داراي مستحبات و سنتهاي است كه رعايت آهنا براي روزه دار مستح

سحري «: روايت مي كند كه مي فرمايد حضرت انس رضي اهللا عنه از پيامرب ، سحري خوردن‐١
  ١.»خبوريد زيرا كه در سحري خوردن بركت است

  . اين سنت با لقمه اي نان و يا جرعه اي آب حتقيق ميابد٭
پس .ت سحري خوردن بركت اس«:فرمود رسول خدا ، ابو سعيد خدري رضي اهللا عنه مي گويد

زيرا خداوند و فرشتگانش بركساين كه . اگر چه با نوشيدن جرعه اي آب باشد. ان را ترك نكنيد
  ٢.»سحري مي خورند درود مي فرستند

ما «: حضرت زيد بن ثابت رضي اهللا عنه مي فرمايد، به تاخري انداخنت سحري مستحب است٭
فاصله زماين )از زيد پرسيده شد.(يمسپس برا ي مناز صبح بر خاست،سحري خوردمي  مهراه پيامرب 

  ١.»آيه بود ٥٠به اندازه تالوت : بني اذان و سحري چقدر بود ؟فرمود
                                                           

  )٢٤٥٥(و ابو داود )٦/٢٠٧(و امحد )١١٥٤(امام مسلم – 1
  )١٩٠٥(و امام مسلم )١٩٢٣(امام خباري – 1
  )٣/١٢(امام امحد ،حديث صحيح است – 2
  )١٠٦٧(و مسلم )١٩٢١(امام خباري – 1
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لقمه يا ليوان آب در دستش باشد و موذن اذان فجر ،اگر شخصي در حال سحري خوردن بود  ٭
فرموده  زيرا پيامرب ، در اين صورت مي تواند آن لقمه را خبورد و ليوان آب را بنوشد،بگويد 
در دستش است تا زماين كه )غذا (هرگاه يكي از مشا صداي اذان را شنيد در حايل كه كاسه : است

  ٢).حاجت خود را برآورده نكرده آن را بر زمني نگذارد 
مستحب است كه روزه دار در افطار ،پس از اينكه غروب آفتاب حمقق گرديد ،تعجيل در افطار ‐٣

مردم پيوسته در خري و خويب هستند «: فرموده است ا رسول خدازير.منودن عجله و شتاب منايد 
  ١.»تا زماين كه در افطار تعجيل و شتاب مي منايند

و در صوريت كه آب در دسترس نداشته ،و اگر ميسر نبود با آب ، با رطب يا خرما افطار كردن‐٤
  .باشد با هر چيز حاليل كه ميسر شود افطار كند

پس بوسيله خرما افطار كند .هرگاه يكي از مشا خواست افطار كند « :فرموده است رسول اهللا 
  ٢.»و اگر خرما نيابد آنگاه با آب افطار منايد زيرا آب پاكيزه است . زيرا كه بركت است

را خبواند با چند )مغرب (قبل از اينكه مناز  رسول اهللا «:حضرت انس رضي اهللا عنه مي فرمايد 
با چند جرعه .پس اگر رطب در دسترس نبود با خرما و اگر آهنم نبود . دانه رطب افطار مي كردند

  ٣.»آب افطار مي كردند
و شرييين نريوي چشم ، يكي از حكمت افطار كردن با رطب يا خرما اينست كه شريين مي باشد ٭

مهچنني از خواص خرما اينست كه اگر بعد از خايل ، كه توسط روزه ضعيف شده تقويت مي كند
و در مورد آب بايد گفت كه باعث تازه و تر شدن ، تناول شود به هضم آن كمك مي كند بودن معده

  .كبد مي شود چونكه در هنگام روزه مقداري خشك شده است 
  :براي روزه دار مستحب است كه اين دعا راخبواند،دعابه هنگام افطار ‐٥
و رگها تر و سرياب شد .گي رفت تشن«.»اهللا تعايل ‘ذهب الظما و ابتلت العروق و ثبت اال جران شا«
 ١.»و پاداش و اجر ثبت و حمقق گرديد اگر خدا خبواهد.

                                                           
  روايت كردهاند )٢٣٣٣(امام ابو داود ،حديث حيح است – 2
  روايت كرده اند)١٠٩٨(م و مسل)١٩٥٧(امام خباري – 1
  )١٦٩٩(و ابن ماجه )٢٣٥٥(امام ابوداود . حديث صحيح است – 2
  .روايت كرده اند )٦٩٦(و ترمذي )٢٣٥٦(امام ابوداود .حديث صحيح است – 3
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عبداهللا بن عمرو بن عاص ،وقت اجابت دعا است و بايد اين وقت را غنيمت مشرد ،هنگام افطار  ٭
                      ١.»براي روزه دار به هنگام افطار دعايي است كه رد مني شود «: فرمود روايت مي كند كه پيامرب 

                           ٭٭٭٭٭٭٭٭                                     
  

  آداب روزه
وسخن چيين و ،غيبت ،بر روزه دار واجب است كه از دروغ ، ن از سخنان بيهودهنگه داري زبا‐١

و زبان خود را به ذكر خدا و تالوت قرآن مشغول ،و دشنام دادن به شدت پرهيز كند ،ناسزا گفنت 
  .منايد 
خداوند را به ،و عمل كردن به آن را رها نكند ،كسي كه سخن زشت و ناروا «:مي فرمايد  پيامرب
  ١.»غذا خنوردن وي نيازي نيست  آب و

زبان را به دشنام و ناسزا گفنت و .هرگاه روزه بوديد .روزه سپر است «:مي فرمايد  رسول اكرم 
اگر كسي به او ناسزا گفت يا با وي در گري شد پس در جواب بگويد من روزه ام . نگشاييد ،ناداين 

  ٢.»من روزه ام،
واجب است چشم خود را از نگاه كردن به حرام حفظ بر روزه دار ،حفظ و نگه داري چشم ‐٢

وسر به زير باشد و نگاه خود را از ناحمرم فرو بنددو بداند كه نگاه تريي مسموم از تريهاي ،منايد
  .شيطان است

شخص روزه دار بايد بكوشد كه گوش خود را از شنيدن سخنان حرام ، حفظ ونگه داري گوش‐٣
و جباي اينها به تالوت قرآن كرمي .سيقي مصون وحمفوظ بدارد و ترانه و مو، غيبت و سخن چيين،

  .گوش فرا دهد

                                                                                                                                                                                 
هنگامي كه افطار مي )ص(از عبداهللا بن رضي اهللا عنهما روايت كرده است كه پيامرب )٢٣٥٧(امام ابو داود – 1

  عا را مي خواندند كردند اين د
  )١/٤٢٢(وحاكم)١٧٥٣(ابن ماجه –١
  )١٩٠٣(امام خباري – 1
  )٧٦٠(و مسلم )١٩٠١(امام خباري – 2
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و ساير اعضاي خود را از مرتكب شدن هر نوع گناه و معصيت و كارهاي ناپسند ،دست و پا ‐٤
چه بسا روزه داراين هستند كه جبز گرسنگي و تشنگي از «:مي فرمايد  حمفوظ دارد رسول اهللا 
  ١.»رندروزه خويش هبره اي ندا

زيرا پر خوري و اسراف منافع و ،و سحري پرهيز كند ،از پر خوري و اسراف هنگام افطار 
  .حكمتهاي روزه را از بني مي برد 

كسي كه به روزه داري افطار دهد پاداشي «: مي فرمايد پيامرب،افطاري دادن به روزه داران ‐٦
  ١.»روزه دار كاسته شود  بدون اينكه از پاداش.مانند پاداش روزه دار خواهد داشت 

بايد دعوت را بپذيرد و بعد از ،شخصي كه براي صرف افطار دعوت شده است اگر عذري ندارد 
وصلت .افطر عندكم الصائمون و اكل طعامكم االبرار «:افطار براي دعوت كننده چنني دعا كند 

  ٢.»عليكم املالئكه 
و فرشتگان بر مشا درود .ي مشا را خوردند و نيكوكاران غذا.روزه داران نزد مشا افطار كردند (
  ).فرستادند .
ماه رمضان ماه بدل و خبشش ،خبشش و صدقه به مستمندان و احسان به خويشاوندان و ايتام ‐٧

  .احسان و نيكي در اين ماه فضيلت و ثواب خاصي دارد ،است 
صوص در ماه خب.خبشنده ترين مردم بود  رسول خدا «:حضرت عبداهللا بن عباس مي فرمايد 

و جربئيل در هر شب رمضان مي آمد و با .وي را مالقات مي كرد )ع(رمضان هنگامي كه جربئيل 
از باد صبا  در آن هنگام خبشش و سخاوت پيامرب .قرآن را مدارسه و مذاكره مي كرد  پيامرب 

  ١.»بيشتر و هبتر بود
مي فرمايد  پيامرب ،نزول قرآن است زيرا ماه رمضان ماه ،تالوت قرآن مهراه با تدبر در آياتش ‐٨

  ٢).زيرا كه درروز قيامت براي يارانش شفاعت مي كند .قرآن را خبوانيد : (

                                                           
  )١٩٩٧(و ابن خزميه )١٦٩٠(امام ابن ماجه ،حديث صحيح است – 1
  )٨٠٧(امام ترمذي ،حديث صحيح است – 1
  )١٧٤٧(و ابن ماجه )٣٨٥٤(ابو داود ،حديث صحيح است – 2
  )٢٣٠٨(و مسلم )٦(ري امام خبا– 1
  )٨٠٤(امام مسلم – 2
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روزه و قران در روز قيامت براي بنده گان شفاعت «: فرموده است در حديث ديگر رسول خدا
شفيع او قرار بده پس مرا .من مانع غذا خوردن و شهوتش بودم ،پروردگارا :روزه مي گويد .مي كند 

  ١.»و آنگاه هر دو شفاعت مي كنند.
حضرت ام املومنني عايشه رضي اهللا عنها ،اكثار از طاعات و عبادات به ويژه در ده روز آخر ‐٩

از مهسرانش كناره مي ( رسول اهللا .هرگاه ده روز آخر رمضان فرا مي رسيد «:روايت مي كند كه 
  ٢.ب زنده داري مي كرد و اهل خانه را بيدار مي منودسخت به عبادت مشغول مي شد و ش)گرفت 

  ٭٭٭٭٭٭٭٭                                 
  فوائد روزه

روزه عباذيت است كه فوائد فراواين را در بر دارد ما در اينجا سعي مي كنيم برخي از فوائد روزه را 
  :ذكر كنيم 

  .روزه راه رسيدن به تقوا است ‐١
كَما كُتب علَى الَّذينَ منْ قَبلكُم  الصيامياأَيها الَّذينَ آمنُوا كُتب علَيكُم  :خداوند مي فرمايد 

 لَّكُمتَتَّقُونَلَع ] ١٨٣:بقره.[  
مهان گونه كه بركساين كه قبل از مشا فرض ،روزه بر مشا فرض شده ، اي كساين كه اميان آورديد«

  .»تا پرهيزگار شويد،شده بود 
چنانكه . و مهچنني در مقابل آتش جهنم در آخرت، روزه سپري است در مقابل گناهان در دنيا‐٢

  .»روزه سپر است»«الصيام جنه«: فرموده است پيامرب 
  .روزه سبب خبشش گناهان گذشته مي شود‐٣
بطو مثال هبترين فرصت است ،هبترين وسيله براي كنار گذاشنت و ترك انواع باطل مي باشد ‐٤

  .از اين فرصت استفاده كنند و دخانيات را ترك كنند ، براي كساين كه اهل دخانيات هستند
و اراده اش را تقويت مي ، و انسان را بردبار و صبور به بار مي آورد، شهوهتا را تضعيف مي كند‐٥
  .ند ك

                                                           
  )٢/١٧٤(امام امحد ،حديث صحيح است – 1
  )١١٧٤(و امام مسلم )٢٠٢٤(امام خباري – 2
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وقت شناسي ، صرب، اخالص، روزه هبترين دانشگاه خود سازي است كه انسان در آن دانشگاه‐٦
  .و غريه آموزش مي بيند ،خبشش،طاعت ، نظم ،
وخبشش  و ،عدل و مساوات و ايثار و از خود گذشتگي ،روزه به امت اسالمي مهاهنگي و احتاد ‐٧

  .ياد مي دهد ،مهدردي با فقرا و مستمندان 
و مهچنني معده را شستشو داده و ،زه دستگاه گوارش را از كار پي در پي راحت مي گرداند رو‐٨

  .آن را متييز مي كند 
  .جسم وبدن را سامل و تندرست نگه مي دارد ‐٩
و آن را به كارهاي كه سعادت و رستگاري انسان در آن ،قلب را فارغ وراحت مي گرداند ‐١٠

  .مشغول مي سازد ،ت قرآن هنفته است از ذكر و عبادت و تالو
مي )ص(چنانكه پيامرب ،روزه راه هاي گردش خون كه راه ورود شيطان است تنگ مي كند ‐١١

  ١.»شيطان مانند خون در رگ فرزندان آدم جاري است «:فرمايد 
ووسوسه ،پس خباطر روزه است كه مي بينيم روان آرام مي گريد و خاطر انسان آسوده مي شود ٭

  .مي شود و گاهي از بني مي رود هاي شيطاين كم 
  ٭٭٭٭٭٭٭٭                                           

  
  چيزهاي كه روزه را باطل مي كنند

  :آنچه كه روزه را باطل مي كند بر دو قسم است 
  :آنچه كه روزه را باطل مي كند و فقط قضاي آن را واجب مي گرداند :الف
ا اگر كسي از روي فراموشي و يا اجبار چيزي خورد يا ام،خوردن و آشاميدن بطوري عمدي ‐١

  .روزه اش صحيح است ،نوشيد 
روزه .و فراموش كرد آنگاه چيزي خورد يا نوشيد .كسي كه روزه بود «: فرموده است  پيامرب 

  ١.»خود را كامل كند زيرا كه خداوند به وي غذا و آب داده است 

                                                           
  )٢١٧٤(و مسلم )٣٢٨١(امام خباري – 1
  )١١٥٥(و مسلم )١٩٢٣(امام خباري – 1
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كسي كه استفراغ بر او غلبه كرد بر وي قضا «:ه است فرمود زيرا كه پيامرب ،استفراغ عمدي ‐٢
  ١.»بايد قضاي آن روز را بگريد. اما كسي كه خود عمدا استفراغ كند . نيست 

روزه را باطل ،اگر چه يك حلظه قبل از غروب آفتاب باشد )خون بعد از والدت (حيض و نفاس‐٣
  .مي كند 

اما آگر احتالم ،ن روز را واجب مي گرداند آ‘روزه را باطل مي كند و قضا)جلق زدن (‘استمنا‐٤
  .شد روزه اش صحيح است 

  :و قضا و كفاره را واجب مي گرداند .آنچه روزه را باطل مي منايد ‐ ب
كه در اين صورت روزه باطل مي ،يعين نزديكي و مهبستري كردن با مهسر در هنار رمضان ،مجاع 

  .و كفاره هر دو واجب مي شود ‘ شود و قضا
يا به شصت ،يا دو ماه پشت سر هم روزه گرفنت ،عبارت است از آزاد كردن غالم مسلمانت كفاره «

  .›اين كفاره برحسب ترتيب پرداخت مي شود ‹.نفر مسكني غذا دادن 
اگر زن و مرد از روي اگاهي و با اختيار خود و عمدادر هنار رمضان آميزش جنسي كردند برهر ٭

  اگر زن جمبور باشد بروي كفاره نيست اما ،دو قضاءو كفاره الزم مي گردد
  

  ٭٭٭٭٭٭٭٭
  چيزهاي كه روزه را باطل مني كند

كسي كه از روي فراموشي يا اجبار چيزي ،خوردن يا اشاميدن از روي فراموشي يا اجبا ر ‐١
  .خبورد يا بياشامد روزه اش صحيح است 

  .روزه را باطل مني كند ،و بدون قصد ،استفراغ غري ارادي ‐٢
روزه را باطل ،هنگام وضو گرفتنم )آب در بيين كردن (و استنشاق )آب در دهان كردن ( مضمضه‐٣

  .مني كند مشروط بر اينكه مبالغه و زياده روي نكند 
  .مهچنني چكاندن قطره در گوش و چشم روزه را باطل مني كند ،سرمه كشيدن در چشم ‐٤
  .چشيدن طعم غذا بشرط اينكه از گلويش پايني نرود ‐٥

                                                           
  )٧٢٠(و ترمذي )١٦٧٦(و ابن ماجه )٢٣٨٠(امام ابو داود ،حديث صحيح است – 1
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  .روزه را باطل مني كند ،و بردن آب دهان فر‐٦
  .اما سرم خوراكي باطل كننده است ،روزه را باطل مني كند )وريدي و عضالين (تزريق آمپول ‐٧
  .مسواك زدن در هر وقيت كه باشد اشكال ندارد هر چند مهراه با برش و مخري دندان باشد ‐٨
تا بعد از طلوع فجر هبتر ،يانه و نفاس عادت ماه)حيض(به تاخري انداخنت غسل جنابت يا غسل ‐٩

وفجر طلوع مي (صبح مي منودند  گاهي پيامرب «: حضرت عايشه و ام سلمه مي فرمايند ،است 
  ١.»آنگاه غسل مي كردند و روزه مي گرفتند . در حايل كه جنب بودند )كرد 
  .احتالم شدن در هنار رمضان روزه را باطل مني كند ‐١٠
  .هيچ اشكايل ندارد ،ي سر و يا دوش گرفنت رخينت آب سرد رو‐١١
: زيرا كه در حديث چنني آمده است ،روزه را باطل مني كند ،حجامت و مهچنني خون گرفنت ‐١٢

  ٢.»در حايل كه روزه بودند حجامت گرفتند  پيامرب «
و به مهبستري ،براي كسي كه بتواند خود را كنترل منايد ،بوسيدن و در آغوش گرفنت مهسر ‐١٣

  .هر چند كه پرهيز كردن از اين امور افضلو هبتر است ،منجر نشود اشكايل ندارد )مجاع (
مهسران خودرا . در حايل كه روزه بودند  پيامرب «:ام املو منني عايشه رضي اهللا عنها مي فرمايد 

ويل ايشان خود را سخت در .ومهچنني در حال روزه مهسران را مي بوسيد . در آغوش مي گرفت 
  ١.»ترل داشت كن
  .و بوئيدن گل و رحيان هيچ اشكايل ندارد ،خبور ، استعمال عطر ‐١٤
تنگي نفس هستند )آسم(براي كساين كه دچار بيماري )اسپري خمصوص (استفاده از خباخ ‐١٥
  .اشكايل ندارد،

  ٭٭٭٭٭٭٭٭                                             
  
  

                                                           
  )١٠٩(و مسلم )١٩٣١(ام خباري ام– 1
  )١٩٣٩(امام خباري – 2
  )١١٠٦(و مسلم )١٩٢٨(امام خباري – 1
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  كساين كه مي توانند افطار كنند
در صوريت كه روزه باعث زياد شدن يا (بيمار،خداوند متعال به شخص بيمار اجازه داده كه ‐١

و هنگامي كه هببود يافت آن ،افطار كند )يا روزه برايش دشوار باشد ،طوالين شدن بيماريش شود 
  ].١٨٤:بقره [يامٍ أُخَرَ فَعدةٌ منْ أَ سفَرٍفَمنْ كَانَ منْكُم مرِيضًا أَو علَى  .ايام را قضاءمنايد 

اما بيماري كه اميد هببودي و شفاءرا ندارد روزه نگريد و افطار كند و جباي هر روز از روزه رمضان 
  .به يك نفر مسكني غذا بدهد 

      ....فَمنْ كَانَ منْكُم مرِيضًا أَو ،مسافر،خداوند به شخص مسافر اجازه داده كه روزه نگريد‐٢
  ١.»روزه گرفنت در سفر از بر و نيكي نيست «:فرموده است  و مهچنني پيامرب ].١٨٤:بقره [

ويل اگر شخصي روزه اش ،پس افضل و هبتر اينست كه انسان از اجازه خداوند استفاده منايد 
  .صحيح است 

اگر خامنهاي باردار و شريده ترس آسيب ديدن داشته باشند و نگران خود .و شريده .زنان باردار‐٣
  .و آن را قضاءمنايند،باشند در اين صورت روزه نگريند 

كه عبارت (اما اگر نگراين آهنا تنها براي فرزندانشان بود در اين صورت عالوه از قضاءفديه نيز 
  .بايد بپردازند )است از غذا دادن به يك نفر مستمندو مسكني 

ه اصالتوانائي روزه گرفنت ك،دين مبني اسالم به انساهناي ساخلورده .پريمردان وپريزنان ‐٤
  .و براي هر روز به يك نفر مسكني غذا بدهند ،و فديه بپردازند ،اجازه داده روزه نگريند ،ندارند

وبركساين كه «].١٨٤:بقره[ مسكينٍ طَعاموعلَى الَّذينَ يطيقُونَه فديةٌ  :خداوند مي فرمايد 
عبارت است از (واجب است فديه بدهند كه .را ندارند روزه براي آهنا طاقت فرسا ست و توان آن 

  »غذا دادن به يك مسكني است )
پري مردو پريزن ،اين آيه منسوخ نيست «:حضرت عبداهللا ابن عباس رضي اهللا عنهما فرموده است 
  ١.»ساخلورده كه مني توانندروزه به يك نفر مستمند غذا بدهند 

  .و بعد از رمضان قضا منايند ،بايد روزه نگريند . هستند  يا نفاس،خامنهاي كه در عادت ماهيانه ‐٥

                                                           
  )١١١٥(و مسلم )١٩٤٦(امام خباري "ليس من الرب الصيلم يف السفر – 1
  )٤٥٠٥(امام خباري – 1



 24

به ما امر مي شد كه .هرگاه به آن دچار  مي شدمي «:ام املومنني عايشه رضي اهللا عنها مي فرمايد 
  ٢.»ويل به قضاي مناز امر مني شدمي.روزه را قضاكنيم 

  ٭٭٭٭٭٭٭٭                                               
 هاي سنتروزه 

  :شش روز از ماه شوال ‐١
كسي كه ماه رمضان را «:فرمود  حضرت ابو ايب انصاري رضي اهللا عنه روايت مي كند كه پيامرب

مانند آن است كه مهه سال .روزه بگريد آنگاه شش روز از ماه شوال بعد از آن را روزهبدارد 
  ١.»راروزه گرفته است 

  :روزهاي دوشنبه و پنچ شنبه ‐٢
در مورد روزه ءروز دوشنبه  از رسول خدا :بو قتاده انصاري رضي اهللا عنه مي گويد حضرت ا

ودر آن روز بر من وحي نازل شده .در آن روز من متولد شده ام «:ايشان فرمودند ،پرسيده شد 
  ٢.»است 

روزهاي دوشنبه وپنج شنبه  پيامرب:و حضرت اسامه بن زيد رضي اهللا عنه روايت مي كند كه 
روزدوشنبه وپنج شنبه اعمال بندگان «:ايشان فرمودند،و در اين مورد سوال شدند ،مي گرفتند روزه 

  ١.»عرضه مي شود 
  سه روز در هر ماه ‐٣

سه روز از هر ماه «:به من فرمود  رسول خدا :حضرت عبداهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما مي گويد 
  ٢.»اين مانند روزه گرفنت متام سال مي باشد و .زيرا كه خويب به ده برابر آن مي شود .روزه بگري 

  .هر ماه باشد ،١٥,١٤,١٣:مستحب است كه اين سه روز٭

                                                           
  )٣٣٥(و مسلم )٣٢١(امام خباري – 2
  )١١٦٤(امام مسلم – 1
  )١١٦٢/١٩٨(امام مسلم – 2
  )٢٤٣٦(امام ابوداود ،است حديث صحيح – 1
  )١١٥٩(و مسلم )١٩٧٦(امام خباري – 2
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هر گاه سه روز در ماه روزه .اي ابوذر «:فرمود  رسول اهللا :حضرت ابوذر رضي اهللا عنه مي گويد 
  ٣.»چهاردمهو پانزدهم روزه بگري ،پس سيزدهم .گرفيت 

  :نه روز اول ماه ذي احلجه  ‐٤
  :فرموده است  حضرت عبداهللا ابن عباس رضي اهللا عنهما روايت مي كند كه پيامرب خدا 

  .در هيچ يك از روزهاي سال اجنام ستحب است كه در روز هنم ماه ذ ي احلجه روزه بگريند «
درباره روزه روزعرفه سوال شد  از رسول اهللا:حضرت ابو قتاده رضي اهللا عنه مي گويد 

  ٢.»گناهان سال قبل و بعدش را ببخشد )خباطر روزه روز عرفه (ارم كه خداوند اميدو:"؟فرمودند
  :يويژه تاسوعا و عاشورا .روزه ماه حمرم ‐٦

هبترين روزه بعد از ماه «:فرمود حضرت ابو هريره رضي اهللا عنه روايت مي كند كه رسول اهللا 
  ١.»نه مناز شب است وهبترين مناز بعد از منازهاي پنچگا،ماه خدا حمرم است .رمضان 

روز عاشوراءرا روزه  هنگامي كه پيامرب :حضرت عبداهللا بن عباس رضي اهللا عنهما مي گويد 
اين روز روزي است كه ،عرض شد يا رسول اهللا ،گرفتند و دستور دادند كه مسلمانان روزه بگريند 

سال آينده روز هنم .ان شاءاهللا «:يهود و نصاري آن را بزرگ مي دارند آنگاه ايشان فرمودند 
  ٢. وفات كردند اما قبل از آمدن سال آينده رسول خدا .»را روزه خواهيم گرفت)تاسوعا(

اميدوارم كه خداوند روزه عاشورا را سبب كفاره گناهان سال «:و در باره فضيلت آن فرموده است 
  ١.»گذشته قرار دهد

  :روزه بيشتر ماه شعبان ‐٧
  ٢).ا روزه مي گرفتند بيشتر ماه شعبان ر رسول خدا(

                                                           
  )٤/٢٢٢(و نسائي )٧٦١(امام ترمذي .حديث صحيح است– 3
  )٢٤٢٥(و ابو داود )١١٦٢(امام مسلم – 2
  )٢٤٢٩(و ابو داود )١١٦٣(امام مسلم – 1
  )٢٤٢٤(و ابو داود )١١٢٣(امام مسلم – 2
  )٢٤٢٥(ود .و ابودا)١١٦٢(امام مسلم – 1
  )١١٥٦/١٧٥(و مسلم )١٩٠٧(خباري – 2
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يكماه كامل روزه بگريد  من نديدم كه رسول خدا «:ام املومنني عايشه رضي اهللا عنها مي فرمايد
  ٣.»مگر در ماه شعبان ،و نديدم كه در ماهي بيشتر ايامش روزه باشد ،مگر ماه رمضان 

  :يك روز در ميان ‐٨
  :حضرت عبداهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما مي گويد 

او يك روز را روزه .است )ع(حمبوبترين روزه نزد خداوند روزه حضرت داود «:فرمود اهللا  رسول
  ٤.»مي گرفت و يك روز را افطار مي كرد 

          
      ٭٭٭٭٭٭٭٭                                         

  .ايامي كه روزه گرفنت حرام است 
رت امرياملومنني عمر بن خطاب رضي اهللا عنه مي حض.و عيد قربان ،عيد سعيد فطر ،دو روز عيد ‐١

و روز عيد ،روز عيد فطر ،از روزه گرفنت اين دو روز عيد هني كرده است  رسول اهللا «:فرمايد 
  ١.»كه در آن از گوشت قربانيان مي خوريد ،قربان 

روز ،وز از روزه اين دو ر« و مهچنني حضرت ابو هريره رضي اهللا عنه روايت مي كند كه پيامرب 
  ٢.»هني كرده است ،عيد فطر و قربان 

  .دوازدهم و سيزدهم ماه ذي احلجه ،كه عبارت است از يازدهم ،سه روز ايام تشريق ‐٢
عبداهللا بن حذافه رضياله عنه را  حضرت ابو هريره رضي اهللا عنه روايت مي كند كه پيامرب 

زيرا كه ايام ،سه روز را روزه نگرييد اين «:به مردم بگويد كه .فرستاد تا اينكه در مين بگردد 
  ١.»خوردن و آشاميدن و ذكر خداوند عزو جل است

                                                           
  )١١٥٦(و مسلم )١٩٦٩(امام خباري – 3
  )١١٥٩(و امام مسلم )١١٣١(امام خباري – 4
  )١١٣٧(و مسلم )١٩٩٠(امام خباري ‐ 1
روايت كرده اند ابو سعيد خدري و عبداهللا بن عمر و عايشه حديث هني از )١١٣٨(و مسلم )١٩٩٣(امام خباري ‐ 2

  .دو روز عيد را روايت كرده اند روزه گرفنت را در 
  )٢/٥١٣(حديث صحيح است امام امحد – 1
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الزم به تذكر است كه حجاجي كه متمتع يا قارن هستند اگر هدي قرباين نداشته باشند مي توانند ٭
  ٢.در اين ايام تشريق روزه بگريند 

هالل رمضان دارند اما خباطر ابر  ان روز سي ام شعبان است كه مردم بگو مگو درباره،روز شك ‐٣
پس روزه گرفنت در آن روز به قصد احتياط درست ،آلود بودن آمسان هالل روئيت نشده است 

  .نيست و حرام است 
رسول خدا ،كسي كه روز شك را روزه بگريد «:حضرت عمار بن ياسر رضي اهللا عنهما مي فرمايد 

  ١.»را نافرماين كرده است  اباالقاسم 
مستحب زنان شوهر دار بدون اجازه شوهر حرام است زن حق ندارد بدون رضايت و روزه ‐٤

  .اجازه شوهر روزه سنت بگريد 
زن چنانچه «:فرموده است  حضرت ابو هريره رضي اهللا عنه روايت مي كند كه رسول اهللا

  ٢.»شوهرش حاضر و مقيم باشد بدون رضايت و اجازه اش نبايد روزه بگريد 
  ٭٭٭٭٭٭٭٭                                                 

  
  ايامي كه روزه گرفنت مكروه است

مگر انكه يك روز قبل و بعد آن ،اختصاص روز مجعه براي روزه  گرفنت كراهت دارد ،روز مجعه ‐١
  .روزه بگريد 

 هيچ يك از مشا روز«:فرموده است  حضرت ابو هريره رضي اهللا عنه روايت مي كندكه پيامرب 
  ١.»مگر آنكه يك روز قبل يا بعد آن روزه بگريد .مجعه روزه نگريد 

                                                           
اجازه روزه گرفنت در ) ص(پيامرب :از حضرت عايشه و عبداهللا بن عمر روايت مي كند كه )١٩٩٧(امام خباري ‐ 2

  مگر كساين كه هدي قرباين نداشته باشند ،ايام به كسي نداده 
 )١٦٤٥(و ابن ماجه )٤/١٥٣(و نسائي )٢٣٣٤(و ابو داود )٦٨٦(امام ترمذي .حديث صحيح است – 1

 )١٠٢٦(و مسلم )٥٣٦٠,٥١٩٢(امام خباري – 2‐
  )١١٤٤(و مسلم )١٩٨٥(امام خباري – 1
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زيرا روزي است كه يهود آن را بزرگ مي .تنها روز شنبه روزه گرفنت كراهت دارد ،روز شنبه ‐٢
پس اگر خواست روزه بگريد بايد قبل و بعد ،شايسته است كه مسلمانان با آهنا خمالفت منايد ،دارد

  .آن نيز روزه بگريد 
روز شنبه را «:فرموده است  عبداهللا بن بسر سلمي از خواهرش صماءروايت مي كند كه پيامرب 

براي )در روز شنبه (اگر چيزي را ،مگر روزه اي كه برمشا فرض واجب شده است ،روزه نگرييد 
  ١.»جز پوست انگور يا برگ درخت آن را جبويد و خبوريد ،خوردن نيافتيد 

حيت برخي به حرام بودن آن قائل ،كراهت دارد ،وزه گرفنت .از رمضان ر يك روز يا دو روز قبل‐٣
مگر براي كسي كه برحسب عادت مهيشگي خودش يك روز در ميان روزه مي گرفته است ،هستند 

  .كه با آن روز مصادف شده است مانعي ندارد 
مگر كسي كه آن .با يك يا دو روز روزه گرفنت به استقبال رضان نرويد «:فرموده است  پيامرب 

  ٢.»روز بر حسب عادت روزه مي گرفته ،پس روزه بگريد 
  ١.از روزه گرفنت بعد از نيمه شعبان هني فرموده است  در حديث صحيح پيامرب ٭
پس ،وصال ناميده مي شود ،دو روز يا بيشتر پشت سر هم بدون افطار و سحري روزه گرفنت ‐٤

  .بدين صورت روزه گرفنت كراهت دارد
  .»از روزه وصال بپرهيزيد «: فرموده است   پيامرب

مهانا من : (يا رسول اهللا مشا خودتان روزه وصال مي گرييد ؟در جواب فرمود :صحابه عرض كردند 
  ٢.)زيرا پروردگارم به من غذا و آب مي دهد .مانند مشا نيستم 

  
  ٭٭٭٭٭٭٭٭                                                   

  
  

                                                           
  )١٧٢٦(و ابن ماجه )٧٤٤(و ترمذي )٢٤٢١(حديث صحيح است امام ابو داود – 1
  )١٠٨٢(و مسلم )١٩١٤(امام خباري ‐ 2
  )٧٣٨(و ترمذي )٢٣٣٧(سنن ابو داود ‐ 1

  )١١٠٣(و)١١٠٢(و مسلم )١٩٦٥(و)١٩٦٢(امام خباري – 2
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  تراويحمناز 
مناز تراويح سنت موكده است و ويژه شبهاي رمضان مي باشد كه بعد از مناز عشاءبا مجاعت خوانده 

  .مي شود 
ويل در شبهاي ،چندين شب مهراه با اصحاب و يارانش بصورت مجاعت برگزار منودند  پيامرب 

ح تشريف براي مناز تراوي بعد كه صحابه در مسجد پيامرب حاضر شدند حضرت رسول اهللا 
من به اين خاطر بريون نشدم «:خطاب به صحابه فرمود هنگامي كه صبح منودند پيامرب،نياوردند 

  ١.»كه مبادا اين مناز برمشا فرض گردد
هر كس «:امت اسالمي را به خواندن اين منازتشويق وترغيب منوده است در حديث ديگرپيامرب

گناهان گذشته اش )ومناز خبواند (ن را قيام كند براساس اميان به خدا و اميد اجر ازوي ماه رمضا
  ٢.»خبشيده مي شود

  .درباره تعداد ركعت هاي مناز تراويح نزد علما و فقها ي اسالم اختالف آراءوجود دارد 
يعين هشت ركعت تراويح و سه ركعت مناز شفع ،برخي از علماءقائل هبيازده ركعت بودن آن هستند 

يازده ركعت خوانده مهچنان كه حضرت عايشه رضي اهللا عنهما مي  مي گويند كه پيامرب ، ووتر 
  ١.»وغري رمضان بريازده ركعت مني افزودند ،در ماه رمضان  پيامرب«:فرمايد 

  .پس افضل و هبتر آن است كه يازده ركعت خوانده شود 
سه  تعداد ركعتهاي آن بيست ركعت مي باشد و:گروه ديگر از علماءو فقهاي امت مي فرمايند 

ركعت است زيرا كه در زمان عمر بن اخلطاب صحابه و تابعني  ٢٣ركعت مناز شفع و وتر كه جمموعا 
  ٢.بيست ركعت مي خواندند 
  .ركعت گفته اند ٣٦و برخي ديگر تعدادآن را 

از روايت و كالم علماء چنني فهميده مي شود كه مناز تراويح ركعات حمدودي ندارد بلكه مناز شب 
ركعت است كم يا زياد خواندن ركعات به طو الين بودن قرائت يا كوتاه بودن آن دو ،دو ركعت 

                                                           
  )٧٦١(و صحيح مسلم )١١٢٩(صحيح خباري – 1
  )٧٥٩(و مسلم )٢٠٠٩(امام خبار ي– 2
  )٧٣٨(و مسلم )١١٤٧(امام خباري ‐ 1

  رجوع شود )٢/٤٩٦(و سنن بيهقي )١/١١٥(به موطاءامام مالك – 2
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مهراه با طمانينه و ارامش برتعداد ركعات بيفزايد و اگر ،يعين اگر قرائت كوتاه خواند ،بستگي دارد 
  .قرائت مناز طو الين منود از تعداد ركعات بكاهد 

امت رضي اهللا عنهم امجعني مناز تراويح را آرام  الزم به يادآوري است كه صحابه كرام و گذشتگان٭
  .و بدون عجله و طوالين جباي مي آوردند 

  .بايد توجه داشته باشيم كه اين مسئله نبايد باعث افتراق و جدائي مسلمني گردد٭
راي بدست آوردن ثواب و اجر قيام متام شب شايسته است كه مهراه امام مخاعت مناز را خواند تا ب٭

  .ام از مناز فارغ و منصرف گردداينكه ام
  ٭٭٭٭٭٭٭٭                                           

  
  اعتكاف
ماندن و نشسنت در :ودر اصطالح شرع يعين ،اعتكاف در لغت به معين ماندن ودرنگ كردن است 

  .مسجد مهراه با قصد ونيت به خداوند 
  :اعتكاف بر دو گونه است 

  .ا نظر كردن بر خودش واجب گرداند آنكه شخص ب،اعتكاف واجب ‐١
در  يعين شخص مسلمان خباطر تقرب به خداوند وپريوي از رسول اكرم ،اعتكاف سنت  ‐٢

  .خبصوص در ده روز آخررمضان كه تاكيد بيشتري شده است ،مسجد اعتكاف مي نشيند 
  .ومهچنني امجاع بر مشروعيت آن داللت مي كند  قرآن كرمي وسنت پيامرب 

  ].١٨٧:بقره [ والَ تُباشرُوهنَّ وأَنْتُم عاكفُونَ في الْمساجِد : رمي  مي فرمايد قرآن ك
  .»هنگامي كه در مساجدبه اعتكاف نشسته ايد با مهسرانتان آميزش نكنيد«

مهيشه ده روز اخر ماه  حضرت رسول اهللا «:حضرت ام البنني عايشه رضي اله عنه مي فرمايد
پس مهسرانش بعد از وي به ،ف مي پرداخت تا اينكه خداوند او را وفات داد رمضان به اعتكا
  ١.»اعتكاف نشستند

                                                           
  يت كرده اند روا)١١٧٢(و امام مسلم )٢٠٢٦(امام خباري ‐ 1
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خبصوص در ده روز اخر ماه ،مسلمانان بر استحباب اعتكاف امجاع دارند :اما نووي مي فرمايد 
  ٢.رمضان كه تاكيد بيشتر دارد

  اركان اعتكاف
  ماندن در مسجد  ‐ ٢نيت             ‐١

  :ف كننده شروط اعتكا
  .پس اعتكاف كافردرست نيست ،مسلمان باشد ‐١
  .اعتكاف شخص ديوانه و بچه غري مميز صحيح نيست ،عاقل ومميز باشد ‐٢
  .پاكي از جنابت ‐٣
  .و اعتكاف أهنا بايد با اجازه و رضايت مهسران باشد )براي خامنها (پاكي از حيض ونفاس ‐٤
  .ه مسجد جامع باشد و افضل و هبتر اينست ك،ماندن در مسجد  ‐٥

  :آداب اعتكاف
  .مشغول منايد  ذكر و دعاءو استغفار و تالوت قرآن و درود برپيامرب،خود را به مناز ‐١
  .و زبان خويش را جز به خويب نگشايد .از سخنان بيهوده اجتناب كند ‐٢
  .در غري رمضان براي معتكف مستحب است كه روزه باشد ‐٣
  .نكه براي شركت در مناز مجعه از مسجد بريون نشود تا اي،در مسجد جامع باشد ‐٤

  :حضرت ام املومنني عايشه رضي اهللا عنها مي فرمايد 
و نه زين را ملس كند ،و نه در تشيع جنازه شركت كند ،شخص معتكف نبايد به عيادت بيمار برود «

اعتكاف  و،و از مسجد جبز براي كار ضروري و قضاي حاجت بريون نشود ،و نه مهخوايب كند 
  ١.»و اعتكاف جز در مسجد جامع صحيح نيست ،بدون روزه درست نيست 

  ٭٭٭٭٭٭٭٭                                         
  

                                                           
  )٤/٣٢٤(شرح صحيح مسلم – 2
  .روايت كرده اند )٤/٣٢١(و بيهقي )٢٤٧٣(امام ابو داود – 1
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  آنچه اعتكاف را باطل مي كند
  .بريون شدن بدون عذر و حاجت از مسجد ‐١
  ) ديوانگي و مسيت.(زايل شدن عقل ‐٢
  مهبستري با مهسران ‐٣
پس برخامنها واجب است كه در چنني حاليت فوري از (،اهيانه و خون نفاس شروع شدن دوره م‐٤

  ).مسجد بريون شوند 
  ٭٭٭٭٭٭٭٭                               

  شب قدر
شب قدر بر مهه شبهاي سال فضيلت و برتري دارد خباطر اينكه قرآن كرمي در آن شب نازل شده 

  .است
لَيلَةُ الْقَدرِ خَيرٌ )2(وما أَدراك ما لَيلَةُ الْقَدرِ)1(اه في لَيلَةِ الْقَدرِإِنَّا أَنزَلْنَ : خداوند مي فرمايد 

سالَم هي حتَّى مطْلَعِ )4(تَنَزَّلُ الْمالَئكَةُ والرُّوح فيها بِإِذْنِ ربهِم منْ كُلِّ أَمرٍ)3(منْ أَلْف شَهرٍ
  ].قدر[ )5(الْفَجرِ
  ].٣:دخان [  إِنَّا أَنزَلْنَاه في لَيلَةٍ مباركَةٍ إِنَّا كُنَّا منذرِينَ :اي ديگر خداوند مي فرمايد و در ج

  »ما قرآن را در شيب مبارك و گرامي نازل كردمي «
كسي كه در شب قدر براساس اميان به خدا و اميد «:درباره فضيلت اين شب مي فرمايد پيامرب

  ١.»گناهان گذشته او خبشيده مي شود )و به عبادت مشغول شود (ي به مناز بايستداجر و پاداش از و
شب قدر در يكي از شبهاي ده روز آخر رمضان است  بدين خاطر به زنده داري اين ده روز آخر 

شب قدر را در شبهاي فرد ده شب آخر رمضان تالش «:در حديث آمده است .سفارش شده است 
  ١.»كنيد 

                                                           
  روايت كرده اند )٧٦٠(و مسلم )٢٠١٤(امام خباري – 1
 )٢٠١٧(امام خباري ‐ 1
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ه روز آخر رمضان سخت به عبادت مشغول مي شدند چنانكه ام املومنني عايشه مي در د پيامرب 
شب بيدار مي ماند و  رسول اهللا .هنگامي كه ده روز آخر ماه رمضان فرا مي رسيد «:فرمايد 

  ٢.»خانواده اش رابيدار مي كرد و سخت به عبادت مشغول مي شد 
اگر دانستم كدام شب قدر :گفتم  رسول اهللا به :ازحضرت عايشه روايت شده است كه مي فرمايد 

  »اللهم انك عفو حتب العفو فاعف عين« :بگو :فرمودند  است چه بگومي ؟پيامرب 
  ٣.»پس مرا بيامرز .يب شك تو بسيار آمرزنده اي و آمرزش را دوست مي داري :پروردگارا «

                                         
  ٭٭٭٭٭٭٭٭

  
  زكات فطر

  .آزاد وبرده واجب است ،كوچك و بزرگ ،زن ومرد ،برمهه مسلمانان ،ات فطر زك
زكات فطر را به مقدار  رسول اهللا«:حضرت عبداهللا بن عمر رضي اهللا عنهما مي فرمايد

. از مسلمانان فرض گردانيد ،كوچك وبزگ،از خرما يا جو بر هر برده وآزاده،مردو زن ١»صاع«يك
  ٢.»پرداخت شود )عيد(ريون رفنت مردم براي مناز و امر فرمودند كه پيش از ب

  :حكمت آن 
ومهچنني ،لغو و سخنان بيهوده و لغز شها و خللهاي كه در روزه انسان بوجود آمده ،خباطر نقص 

خباطر اينكه كمك و مددي باشد براي فقراءو مستمندان تا بتنوانند در روز عيد جشن در شادي 
  .فطر را واجب گردانيده است زكات  شريك باشند پيامرب اسالم 

خباطر پاكيزگي و تزكيه روزه  پيامرب خدا «:حضرت عبداهللا بن عباس رضي اهللا عنهما مي فرمايد
زكات فطر را .خباطر اينكه غذا و رزقي براي مستمندان باشد . دار از امور بيهوده و ناشايست 
                                                           

 )١١٧٤(و مسلم )٢٠٢٤(امام خباري ‐ 2
  )٦/١٧١(و امحد )٣٨٥٠(و ابن ماجه )٣٨١٣(حديث صحيح است امام ترمذي – 3
كيلوو چهرصد و هشتاد گرم مي باشد ويل براي احتياط هبتر است كه  ٢پيمانه كيل است كه تقريبا برابربا – 1
  كيلو پرداخت منايد ٣
 )٩٨٤(و مسلم )١٥٠٣(امام خباري – 2
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وكسي كه آن .زكات پذيرفته شده است .پس كسي كه قبل از مناز عيد آن را اداء كند .واجب گردانيد 
  ١.»صدقه اي ازصدقات حمسوب مي شود،را بعد از مناز اداء منايد 

  بر چه كساين واجب است ؟
  .برمتام كساين كه تا آخرين غروب آفتاب روز رمضان زنده هستند زكات فطر واجب است 

رعهده اش است مانند پس بر هرمسلمان واجب است كه از خودش و مهچنني كساين كه نفقه آهنا ب
مشروط بر اينكه در شب عيد عالوه از .زكات فطر را پرداخت منايد ،پدر و مادر ،فرزند و مهسر :

  .قوت و نياز ضروري خود و فرزندانش چيزي اضافه داشته باشد 
  

  :مقدار و نوع آن 
  .ارد مقدار زكات فطر يك صاع از غذا و قويت است كه مصرف آن در ميان مردم بيشتر رواج د

  ١.»كشك ،خرما،كشمش ، جو،گندم «:در احاديث برخي از انواع آهنا ذكر شده مانند
  .اكنون بيشتر مردم برنج مصرف مي كنند مي توان برنج را بعنوان زكات فطر پرداخت منود ٭
ويل ابو حنيفه آنرا ،عموم فقهاء پرداخت قيمت زكات جايز مني دانند «:امام نووي مي فرمايد ٭

  ٢.»ته استجايز دانس
  :زمان پرداخت 

و مستحب است كه يكروز يا دوروز قبل از عيد ،جايزاست از اول ماه رمضان پرداخت كرد 
اما آگر تابعد از مناز عيد تاخري منود صدقه ،تا قبل از مناز عيد مي توان پرداخت كرد ،پرداخت شود 

  .اي از صدقات بشمار مي آيد 
فطر پرداخت مي شود كه عبارتند از هشت گرئهي كه  به كساين كه مستحق زكات هستند زكات٭

 والْمؤَلَّفَةِللْفُقَرَاء والْمساكينِ والْعاملينَ علَيها  الصدقَاتإِنَّما :قران كرمي آهنا را نام برده است

                                                           
  روايت كرده اند )١٨٢٧(و ابن ماجه )١٦٠٩(امام ابو داود ،حديث حسن است ‐ 1

  رجوع شود )٦٩//٤(ح امام نووي و شر)٩٨٥,٩٨٤(به صحيح مسلم – 1
  )٤/٦٩(شرح صحيح مسلم – 2
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يلِ فَرِيضَةً منْ اللَّه واللَّه عليم وابنِ السبِ اللَّهقُلُوبهم وفي الرِّقَابِ والْغَارِمينَ وفي سبِيلِ 
  ].٦٠:توبه[محكي

براي گرويد نشان به اسالم و (زكاهتا براي فقراءو مساكني و كار گزاران مجع آوري آن و كساين كه «
پرداخت بدهي ( و،بردگان )آزادي (براي ،جلب حمبتشان مي شود )مهچنني پايداريشان بردين 

  .»وواماندگان در راه مي باشد ،در راه خدا )هدان به جما(و ،بدهكاران )
  ٭٭٭٭٭٭٭٭

  :مناز عيد
مهه مسلمانان جشن مي گريند و براي اداي شكر پروردگار كه به آهنا ،پس از پايان ماه رمضان 

  .مناز عيد را اداق مي كنند ،توفيق روزه ماه رمضان داده است 
  .ه وجوب آن هستند و برخي از علماء قائل ب،مناز عيد سنت موكده است ٭
در عيدگاه مناز مي خواندند  چنانكه پيامرب ،مستحب است كه مناز عيد در عيدگاه خوانده شود ٭
  .ويل اگر ضروريت يا عذري باشد مي توان در مسجد خواند ،
مناز عيد از شعائر دين اسالم است شايسته است كه زن و مرد مسلمان جهت اداي ان در مجاعت ٭

  .شركت كنند
به ما فرمان داد كه در روز عيد دختران بالغ  پيامرب «:ت ام عطيه رضي اهللا عنها مي فرمايد حضر

اما اهناي كه .. و آهناي كه در خانه عايشان پرده نشني هستند با خود به عيدگاه بريون بريون بربمي 
  ١.»در دوره ماهيانه هستند مناز خنوانند ويل در خري و دعاي مسلمانان شركت كنند

اهللا اكرب گفته مي شود ،كه در ركعت اول بعد از تكربه االحرام هفت بار ،مناز عيد دوركعت است ٭
  .پنج بار اهللا اكرب گفته مي شود ،ودر ركعت دوم بعد از بلند شدن از سجده و قبل از سوره فاحته ،

  *.بعد از اداي مناز امام به ايراد خطبه مي پردازد 
  
  

                                                           
  .روايت كرده است )١٩٠٣(امام خباري – 1
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  :آداب و مستحبات روز عيد 
در عيد (خوردن چند دانه خرما ،گرفنت مو وناخن ،استعمال بوي خوش ،پوشيدن لباس نو ،غسل كردن 

تكبري گويان به سوي )اما در عيد قربان سنت است بعد از مناز از گوشت قرباين خود خبورد ،فطر 
يكديگر و رفنت از راهي و برگشنت از راه ديگر و مهچنني تربيك گفنت به ،صدقه دادن ،عيدگاه رفنت 

  .اظهار سرور و خوشي در روز عيد از مجله اداب و مستحبات روزعيد بشمار مي آيد 
در پايان از خداي عزو جل مسئلت دارم كه اين عمل ناچيز را از بنده گنكارش بپذيرد و در نامه اعمامل 

 أََتى اللََّه بِقَلْبٍ َسِليمٍ إِالَّ َمْن)٨٨(َيْوَم الَ َيْنفَُع َمالٌ َوالَ َبُنونَقرار دهد و ذخريه روزي كه
]٨٨،٨٩:شعراء.[  
  »..ربنا ال تواخذنا ان نسينا او اخطا »«بگرداند و اميدوارم كه از گناهان و لغزشهامي در گذر د«

درود وسالم مي  و برفرستاده ات حممد مصطفي،شكر و سپاس مي گومي ،پروردگارا تورا براين توفيق 
  .فرستم 

  
  
  

  
   رب العاملني و احلمداهللا      

  التماس دعاي خري 
   حسني تاجي گله داري

  ـه١٤٢٢رجب ٢٨
  ش ١٣٨٠مهر ماه  ٢٤برابربا


