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  يمبسم اهللا الرحمن الرح
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، بود شده مقرر پيشينيانتان بر كه چنان، است شده مقرر شما بر روزه، مؤمنان اى«
  »كنيد پيشه تقوى كه باشد

ُصوُموا « :اعالم داشت صچهارده قرن قبل پيامبر اسالم حضرت محمد 
وا  لمحمعده «: پيغمبر اسالم فرموده است . »روزه بگيريد تا صحتمند شويد( »َتِصحُّ

اين عمل شما . جلو گيرى كنيد خوردن غذا نا مناسب از پر خورى و: هر درد است
روزه نه تنها  يخيتار ياتطبق روا   »امراض بشمار ميرود ء بخش همه درد ها وشفا

: حيوان شناسى بر اين عقيده اند كه، بلكه علماى معمول است در بشريت مروج و
از جمله . رخى از اوقات روزه ميگيرندب گىحتى حيوانات هم از روى غريزه خداداد

اين حيوانات در هفته  :گويند كهمي ء، علماببر پلنگ و حيوانات درنده از قبيل شير و
   . يك روز از خوردن هر گـــونه غذا خود دارى مينمايند

  : صحــــت روزه و
طب بشرى امروز بعد از چهادره قرن متوجه شد كه روزه بسيارى از امراض را  

سيس كلينك أها آغاز به ت، بدين اساس در بسيارى از كشور معالجه مينمايد و تداوى
اخالق انسان تاثير ميگذارد  روزه نه تنها بر روح و روان و  .هاى روزه دارى نموده اند

طب قديم هم در زياتر از اوقات   .بلكه موجب زيبايى جسمى انسان هم ميگردد
به اين امر معتقد بود كه تقليل  نموده و عنمريضان خويش را به امساك از پر خورى م

طب جديد هم بر   .در پر خورى مانع دفع بسيارى از امراض در وجود انسان ميگردد
ثر است ؤزه در جلوگيرى بسيارى از امراض مرو اين امر معتقد است كه امساك و

  .ايم كه ما مسلمانان آنرا به روزه مسمى نموده) گذاشتند ييرژيم غذا( م آنراصرف نا
پرفيسور  -1  . دى بشرى شمرده انددوكتوران روزه را يكى از بهترين عوامل صحتمن



روزه بهترين وسيله براى صحت ( :ر دانشمند فـرانسوى مى گـويــــدوكتور پوشد
، روزه بـراى روزه براى صحت انسان است )وسالمتى وجود انسان بشمار ميرود

در نهايت براى منظم  شحات معدوى وتر نردمنظم كـــــ ، روده واستراحت معــده
تداوى است كـــــه از آن  روزه معالجه و  . مــــــــؤثر ميباشد ساختن هاضمه مفيد و

داكتر الكسيس   -2. دار بطـــور مساويانـــــه ميتواند استفاده بعمل آرده مايسر فقير و
كه در زير پوست  يىچربيها با روزه گرفتن قند در جگر مى ريزد و( :كارل ميگويد
، آزاد شده به دد، و سلولهاى كيسه صفراغ ، پروتين هاى عضالت وذخيره شده اند

معالجه با روزه را به شتشوى احشاء (  :داكتر ژان فروموزان -3. )مصرف تغذيه ميرسند
كه ... بو دار است  ، زبان انسان كمى سنگين ودر آغاز روزه: تعبير نموده و ميگويد

، رار كاهش مى يابداسيد اوريك اد. ار روز بوى زبان بر طرف ميگرددچه، بعد از سه
 خوشى خارق العاده رخ ميدهد و در نتيجه براى انسان روزه دار احساس سبكى و و

فـايده «: ميگويد: داكتر تومانيانس -4  ).همه وجود انسان بسوى استراحت ميرود
، چون ه، آن است كهصرف غذاها، در يك مدت كوتا پرهيز از بزرگ كم خورى و

در مدت يك ماه روزه دارى  معده در طول مدت يازده ماه مرتب پر از غذا بوده و
هضم  كـه براى حل و) كيسه صفرا(همين طور  مواد غذاى شكم خود را دفع ميكند و

شحات ت كه مواد صفراى خود را مصرف كند، در مدت سى روز تـرغذا مجبور اس
جمع شده در معده بمصرف  ذاى باقى مانده وغ هضم صفراوى را صرف در حل و

به رفع خستگى  و ،در نتيجه كم خورى استراحت نموده جهاز هاضمه بدن  .ميرسند
ايـن  روزه يعنى كم خوردن وكم نوشيدن در مدت معينى از سال است و. مى پردازد

بر هم طب قديم و هم طب جديد . ى سالمتى وجود انسان بشمار ميرودبهترين راه برا
اوى امراض جهاز هاضمه، كليه، روزه براى تد  .اهميت اين امر صحه گذاشته است

تى با دوا ها نميتوان معالجه كـه بسيارى از امراض اين بخش را ح) كيسه صفرا(كبد 
تداوى بـراى  روزه بهترين معالجه و . معالجه نمود ، ميتوان آنرا به روزه تداوى وكرد

ر ي«كه موجب ) كيسه صفرا (رض مخصوص كبد امــراض سوء هــاضمه بوده، مــ
ميگردد بهترين معالجه آن همين روزه است بخاطر اينكه اين مرض ) زردى( »قان

موجب خستگى  يد وآفعاليت بيش از حد كبد بوجود مى  زيادتر از اوقات به واسطه



را از  نمى تواند صفرا كبد گرديده كه بــــــه اثر آن كيسه صفر ا از فعاليت مى افتد و
تعدادى زيادى از امراض روده كـــــه   : وئــل پا ميگويدداكتر گ - 5    .»خون بگيرد

يد نه به اثر دوا بلكه به اثر روزه بر طرف آ تخمير غذا در روده ها بوجود مى به اثر
 غذاجسم در هنگام روزه به جاى   : اكتر الكسى سوفـــورين ميگويـــدد -6. ميگردد

 كه در نتيجه آن مواد فاضله و. ساندآنرا به مصرف مير ستفاده كرده واز مواد داخلى ا
گردد، با خميره بيمــارى مبدل مي بحيث ريشه و عفونى كه در جسم تجمع ميكند و

روزه عامل ريشه كن شدن تعدادى زيادى از امراض  ، وگرفتن روزه از بين رفته
جسم خود را با روزه از  بايد انسان: گويددكترالكسى سوفورين مي  .بشمار ميرود
 هر انسان بايد در  :كتر كــارلــــــو معتقــــد استدا -7 . ونظيف كرداند داخل پاك

زيرا تدوام روزمره غذا . ظرف يك سال مدتى از خوردن غذا زياد جلو گيرى كند
. ددر نهايت موجب رشد ميكروب ها در وجود انسان ميگرد تولد و موجب تكثر و
تقليل  كم خـــــورى ميكروب ها در وجود انسان رو به ضعف و و كه بــا احتياط

بهترين معالجه در دفــع ميكروب ها در وجود انسان همان روزه است كه  و. ميروند
: داكتر رو ميگويد - 8  . ى وجود انسان واجب گردانيده استدين اسالم براى سالمت

 -9  .امساك تداوى كرد وميتوان با روزه  تنهاحتى بسيارى از امراض سفليس را 
در ...يك روز است  يك دوره روزه سى و«: عالم فيزيو لوژيست ميگويد »بنديك«

برخى آن نورى كه در  كيب خون هيچ نوع اختالطى به هم نرسيده واين مدت در تر
رخ  ننشاط كه براى روزه دارا آن حالت جوانى و ، واز روزه داران مالحظه ميشود

ن مشهور يكتن از محققا »اوتو بو خنگر« -10 .»وزه استميدهد عامل همه آن ر
مزمن را ميتوان با وسيله روزه  اكثر امراض حاد و«: جهان در عر صه طب ميگويد

سم در هنگام روزه ج: وى ميگويد .يا حد اقل از شدت آن كاست بهبود بخشيد و
يروهاى نو ، نبه احراق آن مي پردازد ورى نموده وآانسان همه مواد فاضله را جمع 

يم بافتهاى بـــــــدن متر بـــــــه تصفيه و ساز بدن به هنگام روزه فعال مى گردند و
سپرى ميشود  »كلينك اوتو بو خنگر«مـدت پنجاه سال كه از تاسيس . مى پردازد

معالجه گرديده  و وىبيشتر از پنجاه هزار انسان در اين مـركز صحـى تنها با روزه تدا



براى  يلذ يدر حاالت يدانشمند مشهور مصر يز اسماعيل پاشاعبد العزداكتر  -11  .اند
   : عالجه از روزه استفاده نموده استم

 ليه وگامى كه مقرون با تخمير مواد زالدر مورد اضطرابات مزمن امعاء هن: الف
شاميدن آب ميان از جهت نيا صاً، مخصوايــن موقـع روزه  در . باشد ييمواد نشائسته 
اين  ، عالج قطعى است وجاد فاصله طوالنى نوبت هاى غذااي و دو خوراك

    .خصوصيت در مورد ماه مبارك رمضان صدق كامل دارد
 ،تقليل حركت بـــوجود مى آيد هنگام زياد شدن وزن كه به اثر پر خورى و: ب

ء به آب هنگام سحر نسبت به هر اكتفا ، افطار وروزه بـــا رعايت اعتدال در غذا
  . ثر تر استؤم فيد تر ومعالجه م

  .جلوگيرى از مــــــرض شكر: ج 
  . جــــلوگيرى از فشار خــــون: د 
    .تورم باشد مزمن كليه ها كه مقرون با ترشح و جلوگيرى از ا لتهاب حاد و: ـه 
    .گيرى از امراض قلب كه توام با تورم باشدجلو: و
توام با امراض چاقى  ، بخصوص كهــوگيرى از التهاب ها مزمن مفاصلجل: ز

ان داده تجارب نش. يدآنان در سنين چهل سالگى بوجود مى در بين ز باًباشد كه اغل
 ، خونى ورض نسبت به ساير معالجه هاى برقىجات اين ماست كه با گرفتن روزه در

 ، در وجود انسان تقليل وطب جديد هاستعمال تخنيك هاى پيشرفت ، واستعمال دواها
د امــراض بيشتر گـــرديده چون تعدا: داكتر كارلـــو ميگويد -12. تخفيف مى يابد

معالجه كه آنرا  را از تداوى و) غنى اعـم از فقير و( است مجبور هستم همه انسان هـا
 ، بااست اختهبنام روزه آنرا مسمى س لعرب تشريع نموده وا ةپيامبر اسالم در جزير

  . خبر سازم
   :معـــالجه امـــــراض چشم

لم ها و ، پرابدر صورتيكه انسان: كتر آندر پاسك معتقد استدا -13
، آب ناراحتيهاى وخيم در چشم از جمله ورم ها، ورم شبكيه، ورم بافت ملتحمه

آلن «داكتر  -14  . ردبايد روزه گي حتما. آب سبز در چشم مبتال باشد مرواريد و
مع مواد سمى در جمانع ت -1 : روزه داراى چهار فايده اساسى است: ميگويد »مويل



هاز هاضمه بدن استراحت نسبى روزه باعث ميگردد كه ج -2  . بدن انسان ميگردد
 - 4  . به وسيله روزه بدن انرژى خود را صرف دفع سموم در بدن مينمايد -3  .يابد

موجب تقليل مواد فاضله در بدن  انسان تحريك يافته و دننيروى حياتى در ب
    .ميگردد

    :زهفــوايــد طبى رو
، فوايد بندى نماييم روزه بصورت كل جمع يديء را در مورد فوااگر نظريات اطبا

 -1 : فورمولبندى نمود روزه را از ناحيه طبى بطور ذيل ميتوان چنين خالصه و
بخصوص در هنگامى كــــه  ها و ودهمزمن شدن ر جلوگيرى از اختالل و

 -2. ار درد هاى شديد مى سازد، مريض را دچروده تخميرات معده و مانتاسيون وفر
. جلوگيرى از فشار خون -3  . ناشى از پر خورى ميشود جلوگيرى از چاقى كه معموال

از جمله ( معالجه امــــراض چشم تداوى و - 5. جلوگيرى از امراض شكر و قند -4  
 -6 ) آب سبز در چشم ، آب مرواريد وورم هـــــا، ورم شبكيه، ورم بافت ملتحمه

جلوگيرى از التهاب هاى مزمن  -7  .يرى از امراض قلب كه توام با تورم باشدجلو گ
 تداوى اكثر امراض حاد و -8  .، بخصوص كه توام با امراض چاقى باشدمفاصل
 معالجه و -10 ) اكيسه صفر(كليه، كبد  ،هاز هاضمهتداوى امراض ج -9 . مزمن

كــــه  )اكيسه صفر( كبدتـــــــداوى امــــراض سوء هـــاضمه، مـرض مخصوص 
   .ميگردد) زردى( »ير قان«موجب 

   .تقليل جرايم پاكى نفس و -11 

 قتال و ، قتل وامار جـــرايم: كه دباور ان يناساس تحقيقات بعمل آمده علما بد بر 
. در ماه مبارك رمضان در كشور هاى اسالمى به قوس نزولى خود ميرسد هانزاع 

من « :فرمود صروايت است كه پيامبر   ةابو هرير از فضيلت ماه مبارك رمضان 
اميد  كسى كه از روى ايمان و( »ًا غفرله ما تقدم من ذنبهواحتساب اً صام رمضان إيامن

گذشته او بخشوده ) صغيره(اه رمضان را روزه بگيرد گناهان ، مشپادا كسب اجر و
    .)مى شود

  



  
  
  

  شود آن اشاره مىاست كه به برخى  ماه مبارك رمضان داراى فضايلى
، كه روزه گرفتن در اين ماه رمضان ماهى است خود ماه مبارك رمضان :اول

    .ماه بر مسلمانان فرض گرديده است
بيشتر از  ، بهتر وخير اين شب القدر در اين ماه كه بركت و ةليلموجوديت : دوم

  . ر ماه استهزا
حف ابراهيم در ص ، مطابق به روايات دينى  :نزول صحف وكتب آسمانى :سوم

انجيل در سيزدهم مــاه   ،ششم مـــاه رمضــان تـورات در  ،اوايل ماه مبارك رمضان
مـــاه  23قــرآن عظيم الشان در  و رمضان  هدر هژدهم ما زبــور داود   ،رمضان

اسالم  يامبردر بيست و سه سال بر پ ارمضان بطور مجموعى به بيت المعمور وبعد
  . افته استنازل ي صحضرت محمد 

باطل  اولين فيصله ميان حق و: شواهد تـــاريخى مطابق به روايات دينى و: چهارم
و قرآن عظيم الشان اين . ــاه مبارك رمضان صورت گرفته استم رهم د) غزوه بدر(

ق بــه بـــرخى از همچنان مــطاب  .مسمى نموده است »يوم الفرقان«غزوه را بنام 
اه مبارك رمضان صورت پذيرفته ه فتح مكه هم در مــميگويندك: روايات تاريخى

  . است
  :ه رمضانصيانت مـا حفظ و

: يدآصيانت در برابر انسان بوجود مى  دو نوع حفظ و دودر ماه مبارك رمضان  
حفظ انسان از گرفتارى هاى عذاب الهى  2-  حفظ انسان از وسوسه هاى شيطان 1- 

  :رك رمضانهـــاى مــاه مبا شحالىخــو
وقتيكه  -1  : باشد ايى دو خوشحالى در يك روز ميروزه دار در ماه رمضان دار  

دومين خوشحالى مالقات با ذات پرورد  -2. ميكند فطارروزه دار روزه خويش را ا
 كسيكه با ايمان و«: در حــــديث شريف آمده است  .ه قيامت استگار در روز



مرتكب گرديده  ان را كه قبالًروزه گيرد، تمام گناه) نيت كسب ثواب(احتساب 
    .)رواى حديث بخارى ومسلم( »باشد، بخشيده ميشود

  
    :كلـمـــه رمـضان

، هاى مجرمان رابشويد به آب توبه دل . رمضان ماهى است كه بشويد، هم بسوزد
به معناى  )رمضا(به آتشى گرسنگى تن ها بندگان را، رمضان در لغت از  بسوزد

ايـــن بدين  داغى گرفته شده است و اى سنگ گرم ويا به معن شدت حرارت و
يــــا هم رمضان از  و. را به هر چه بگذارند آنرا بسوزندمعناى كه اگر اين سنگ داغ 

  . عناى باران است كه بر هر چه برسد، آن را بشويدگرفته شده است كه به م  »رمض«
ون در اين ماه گناهان ، چلطافت خــاصى برخـــوردار است اين كلمه از دقت و اواقع

ه كلمه هميش انبر مسلمانان است تا به ضميمه مـــاه رمض اء، بنبخشيده مـى شود انسان 
پيامبر  . ياد نمايند »ماه مبارك رمضان«هميشه آنرا بنام  ، ومبارك را اضافــــه نمايد

ماه رمضان به اين  :إنام سمى الرمضان ألنه يرمض الذنوب«: مى فر مايد صاكرم 
در جاى ديگرى  صپيغمبر  . »ندده بخاطر آنكه گناهان را مى سوزاام مسمى شن

خداوند  شسته ميشود و ماه رمضان ماه است كه آن گناهان مؤمنان پاك و«: ميفرمايد
 ت كه نامش در ه هاى اسماه رمضان از جمله يكى از ما . »ايشان را مى بخشد

نگ اسالمى بخشى از برنامه ريزى فره اين ماه در روايات و .قرآن ذكر يافته است
 ، وه از بر كت آن هر سال تحولى فكرى، كالهى براى تربيت بشرى تلقى مى شود

چنان در روايات اسالمى، ماه مبارك هم . هنگى در جامعه اسالمى پديد مى آيدفر
 لخداوند متعا خوانده شده است و صميهمانى امت پيامبر اكرم  ، ماه خدا ورمضان

: مهربانى پذيرايى مى كند؛ پيامبر اسالم مى فر مايد در نهايت كرامت ودر اين ماه 
، هر كس كه ماه رمضان ماه امت من است ، ماه شعبان ماه من وماه رجب ماه خدا«

   .»در اين ماه روزه بگيرد بر خدا ست كه گناها ن شان را ببخشد
 :معناى لـــــغــــــوى روزه

خوددارى كردن از چيزى را  اى باز داشتن وبه معن »صيام«يا  »مصو«روزه يا  
صبح صادق طلوع  در اصطالح شريعت منظور از صوم آنست كه شخص از و. گويند



فرج  شتهاى شكم ود را از مفطرات يعنى آنچه مورد افتاب خوآفجر دوم تا غروب 
    .است به نيت مخصوص نگاه كند

  
  
  : فلسفه فرضيت روزه ت ومكح
وزه باالى مسلمانان براى تقويت روح مسلمانان براى فلسفه فرضيت ر حكمت و  

زيرا روزه قدرت هوس هاى بدن را . هوس هاى جسم است مقاومت با تماليات و
اليق مقام انسان نيست باز انسان را از بسيارى تمايالت نفسانى كه  تقليل ميدهد و

  . ب روزه روح انسان را تقويت ميكندترتي بدين و. ميدارد
    :روزه حـكم فــرضيت

$﴿ : بر اساس حكـم الهى yγ •ƒ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ |=ÏG ä. ãΝà6ø‹n= tæ ãΠ$u‹Å_Á9$# $yϑx. |=ÏGä. 

’ n?tã š⎥⎪Ï% ©!$# ⎯ÏΒ öΝà6Î= ö7s% öΝä3ª= yè s9 tβθà)−G s? ∩⊇∇⊂∪﴾ )183: ةالبقر.(   
، بود شده مقرر پيشينيانتان بر كه چنان، است شده مقرر شما بر روزه، مؤمنان اى«
بنى اإلسالم عىل مخس «  :حـــــــــديث مبارك مه و  .»كنيد پيشه تقوى كه باشد

واحلج وصوم  ء الزكاة ا رسول اهللا وإقام الصالة وإيتان حممدشهادة أن ال إله إال اهللا وأ
عبادت  ئق پرستش وبر پنچ چيزى بنا گرديده است، اقرار بر اينكه الاسالم « »رمضان

ستاده خداوند فر ص حمدحضرت م تعالى نيست و رك وهيچكس بجز ذات اهللا تبا
 مبارك   روزه ماه  حج بيت اهللا شريف و و ،، دادن زكاتبرپا كردن نماز ،است

همچنان   .)8 / 1/49: صحيح امام بخاري،)16-20-1/45: صحيح مسلم( »رمضان
ضروريات  يكى از اركان اسالم و اجماع امت بر اينست كه روزه ماه رمضان فرض و

: ةالسنفقه . (مرتد است كسي كه فرضيت آن را انكار كند كافر و دين است و
1/366(.    

    :حكمت فـرضيت روزه حكـــم و

قصص مصريان قديم،  ، اگر ادبيات ويم الزمان بين انسانها مروج بودهروزه از قد 
 نانى ها را مورد مطالعه قرار دهيم در خواهيم يافت كه روزه با تفاوتچينى ها، يو



هاى روزه فعلى مسلمانان وجود داشته در آن زمان روزه هاى يك روزه يك هفته 
خوردن برخى از خـــــوراك باب هــا ممنوع بودند  يا روزه كه روزه داران از اى و

، طوريكه مظاهر اين روزه را ميتوان كوالتأيا غيره م از جمله خوردن گوشت و
سيايى و پيروان ساير آهاى  شوراز كبـــرخى  امروز هم در كشور هاى اروپايى و

حكم  روزه و . ها مشاهده كرد پروتستانت مذاهب از جمله در مذهب كاتوليك ها و
قطعى روزه براى مسلمانان بروز دوم ماه شعبان سال دوم هجرت توسط اين آيه 

$ãöκy− tβ﴿. براى مسلمانان ابالغ گـــرديدمباركه  ŸÒ tΒ u‘ ü“Ï% ©!$# tΑÌ“Ρé& ÏμŠ Ïù ãβ#u™öà)ø9$# 

”W‰èδ Ä¨$̈Ψ=Ïj9 ;M≈oΨÉit/uρ z⎯ÏiΒ 3“y‰ßγø9$# Èβ$s%öàø9$#uρ﴾  )ماه رمضان ماه ا ست (). 185: بقره
 تميز بين حق و دالئل هدايت و كه در آن قرآن نازل شده كه رهنمايى مردم است و

yϑ⎯﴿ :مر فــرمودبا عظمت ما ا دگارپرور .)باطل مى باشد sù y‰Íκy− ãΝä3Ψ ÏΒ töκ¤¶9$# 

çμ ôϑÝÁ uŠù= sù﴾ )تقرآن مجيد شهاد  .»هر كه از شما آنرا بيابد روزه اين ماه را بگيرد 
ى حيثيت در نظام عبادت هر امت ديان آسمانى فرض بوده واميدهد كه روزه در تمام 

. )183: بقره( ﴾%yϑx. |=ÏGä. ’n?tã š⎥⎪Ï%©!$# ⎯ÏΒ öΝà6Î=ö7s$﴿ بخش الزمى را داشته است
پيامبر اسالم  .)د بر كسانى كه پيش از شما بودندنيده شده بوطوريكه فرض گردا(

كند اگر  ، يك روزه را تركمرض اگر شخصى بدون عذر شرعى و«: ميفر مايد
رواى حديث احمد، . (»زهم تالفى آن را نميتوان كردتمام عمر روزه بگيرد با

حظه مال ينه منوره هجرت كرد،به مد صزمانيكه حضرت محمد  ). ترمذى، ابوداود
با  ان، مسلمانمان در روز عاشورا روزه ميگرفتندكه در آن ديار برخى از مرد كرد

 صنحضرت آدر مورد خواستار هدايت گرديدند،  مراجعه نموده و صآنحضرت 
در صحيح بخارى از . كرد تا روزه بگيرند به پيروان خويش امر  خود روزه گرفت و

راء وأمر بصيامه فلام فرض عاشو صصام النبى «: نقل شده است بابن عمر 
رسول خدا «: است كه نقل شده  لنيز در صحيح بخارى از عايشه  و »رمضان ترك

آنگاه . نگامى كه روزه ماه رمضان واجب شدبه روزه روز عاشورا امر كرد تا ه
هر كسى مى خواهد افطار  هر كس مى خواهد روز عاشورا را روزه بگيرد و«: فرمود



مبارك رمضان، روزه  هقبل از فرضيت ما ص شخص حضرت محمد. »كند
إذا «: فرموده اند صپيامبر اكرم محمد   .عبادت آشنايى داشت  به اين  و. ميگرفت

بواب فتحت أبواب اجلنة وغلقت أ« :ايةوىف رو .»بواب السامءدخل رمضان فتحت أ
چون ماه مبارك ( »بواب الرمحةأفتحت « :وىف رواية »وسلسلت الشياطنيجهنم 
در روايت ديگرى آمده است كه . شود، در هاى آسمان كشاده شود خلدا رمضان

شياطين در زنجير كرده مى  در هاى دوزخ بسته و در هاى بهشت كشوده مى شود و
     .)است كه در هاى رحمت باز مى شود در روايتى آمده و .شوند

   :هــــــــــدف روزه
تقو ى گوهر اخالق  ﴾?öΝä3ª=yès9 tβθà)−Gs﴿. ف واقعى روزه متقى شدن انسان استهد

، درك صفات رحمت، كـــرم ، از ايمان بـــــــه اهللا است، كه از محبت الهى
   . بـــوجود مى آيد خـــوف خداوند  فضل و

  :ـقىروزه حـقـي
ى آن شعور كامل به ادا روزه حقيقى روزه اى است كه انسان با تمام احساس و 

بى مفهوم مى سازد از آن  روزه را بى روح و كــــهتى از تمام مكروها و. اقدام نمايد
روزه مى گيرد الزم وقتى كه انسان « :پيامبر اسالم ميفر مايد . جلو گيرى بعمل آرد

تمام اعضاى بدن خود را از كارهاى نا  ، دست ها وزبان، است كه گوش ها، چشم ها
   . »پسند يده باز دارد

    :وقت فرضيت ماه مبارك رمضان
 ™yγ•ƒr'̄≈tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u$﴿: مايدفر مي) 185 -  183آيات (پاك در سوره بقره  دونخدا
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šχρ ãä3ô±n@ ∩⊇∇∈∪﴾ »روزه بر شما فر ض گرديــده چنانچه بر ! اى مــــــؤ منان
خلعت  كار شويد وفرض گــــرديده بود تا پرهيز دكسانيكه پيش از شما بـــودن

اندك بر شما فرض گردانيده  ده وروزه در روزه هاى شمرده ش .تقوى را در بر كنيد
 رايا در سفر باشد برايش رواست كه روزه  ، پس هر كدام از شما كه مريض وشده

بر كسانيكه به مشقت زياد از عهده  آنرا در روز هــاى ديگر بياورد و قضاى بخورد و
بـه  سهرك ، وه اندازه خوراك يك روزه يك مسكينآيند فديه است ببر آن مــــى
را سير بيش از يك نفر مسكين  رضاى خود در فديه افزودى به عمل آرد و خوشى و

ماه رمضان . ن براى شما بهتر است اگر ميدانيدگرفتن تا روزه .سازد برايش بهتر است
داليل روشن از  هيست كه در آن قرآن نازل شده كه براى مردم وسيله هدايت وما

آنرا در  حاضر آن ماه باشد و سكپس هر. وسيله امتياز حق از باطل است رهنمايى و
 و يرديا در سفر باشد برايش رواست كه آنرا نگ مريض و سهرك يابد آنرا بگيرد و

 .فوت شده را تكميل كند شماره روزهاى ى آنرا در روزهاى ديگرى بياورد وقضا
دشوارى بر شما را  اراده عسرت و ست وسهولت بر شما خداوند خواهان آسانى و

براى اينكه خداى خود را به بزرگى  ، شمار آنرا تكميل كنيد ونكه شمايا بر ، وندارد
منت بار  شكر گزار و شما با سپاس و هباشد ك ياد كنيد شما را رهنمونى كرده و

روزه وقت فرض ميگردد زمانيكه تاكيد به رويت هالل ماه  .»خداى خود باشيد
واجب گردانيده انان بدين اساس دين اسالم بر مسلم. مبارك رمضان صورت بپذيرد

- 1. براى ديدن هالل ماه رمضان اهتمام بخرچ دهد) شعبان 29(است تا به تاريخ 
، عا قل) خواه مرد باشد يا زن(نفرمسلمان  مبارك رمضان بايد توسط دو اهرويت م
ى از مردم درويت ماه مبارك توسط عده زيا اگر -2 .عادل تصديق گردد بالغ و

در صورتيكه  -3 .دل بودن از بين ميرودشرط عان صورت ، در ايتصديق گردد
فرضيت روزه حتمى  انروز از ماه شعب 30با تكميل  اءآسمان ابر آلود باشد بن



زمانيكه رويت ماه مبارك رمضان بعمل آمد بر مسلمانا ن الزم است تا خود  .ميگردد
 اگر رويت ماه مبارك. خش نمايندپخبر آنرا بين همه مسلمانان  روزه گيرند و

مانان است كه به مجرد رمضان در يكى از كشور ها صورت گيرد بر ساير مسل
: فرموده است صاسالم حضرت محمد مصطفى  پيامبر. وصــول خبر، روزه بگيرند

هالل را « »عليكم الشهر فعدوا ثالثني ین غم, فإوا لرويتهرُ فطِ أَ  ا لرؤيته ووومُ ُص « 
الل شعبان ه) 29(اگر در  يان دهيد وهالل را ديده روزه را پا ديده روزه گيريد و

   .)4/119/1909: بخارى( .»پوره نمائيد) 30(ديده نشد پس حساب شعبان را 
  :دعاى ديدن مـــــاه

ُهمَّ «. ، چنين دعا ميخواندندردندكوقتى ماه نو را مشاهده مي صپيامبر   َأِهلَّهُ  اللَّ
َالَمةِ  َواِإليَامنِ  بِاألَْمنِ  َعَلْينَا . »ِهالُل َخْريٍ َوُرْشدٍ  ,هُ ـَاللّ  َوَربَُّك  َربِّى, ْسَالمِ َواإلِ  َوالسَّ

اى . اسالم بگردان ، سالمتى وايمان وطلوع مهتاب را بر ما همراه آرامش  !خدايا«
خير  هتاب هدايت وآرزومندم اين م. »خداى تو اهللا واحد است خداى من و! مهتاب
  . باشد

   :اقســــــام روزه
مبارك ض در تمام سال فقط روزه گرفتن ماه روزه فر : فـــــــرض -1

 .رمضان بر مسلمانان فرض است

. روزه كفاره واجب است ر شده باشد واست كـه نذ اي روزه :واجــــب -2
ضرور ، روزه گرفتن همان روز روز معيينى را نذر كرده باشد اي اگر شخصى روزه

اما . بگيرد يتواند روزهاما اگر روزه را معين نكرده بود هر وقت كه بخواهد م. ميباشد
 .تاخيرآن بدون دليل الزم نيست

گرفته باشد و مسلمانان را به  سالمى است كه پيامبر اروزه ها :سنــــــت -3
. طور مسلسلدهم محرم ب ، روز نهم وروزه: از جمله. ن آن تر غيب نموده باشدگرفت
روزه گرفتن در يعنى : روزه، ايام بيض .الحرام لحجة، يوم عرفه يعنى نهم ذو اروزه

 .هر ماه) 15، و 14، 13( روزهاى



، را مسنون ، واجب وغير از روزه هاى فرض وزه، رروزه نفلى :نــــفـــــل -4
شش روز روزه : (هروزه نفلى ميگويند كه روزه گرفتن در آن مستحب است از جمل

فتن ، روزه گرپنچشنبه رفتن روز هاى دوشنبه وگگرفتن در ماه شوال المكرم، روزه 
  .)لحجةهشت روز در دهه اول ذو ا

  :شش روز شوال -1 
من صام رمضان «: فرمود صپيامبر : روايت است كه از ابو ايوب انصاري  

بدنبال آن شش  مضان وركسي كه ماه « »كان كصيام الد هر من شوال ثم أتبعه ستاً 
ه يك سال كامل را روزه گرفت روزه از ماه شوال را روزه بگيرد مانند اينست كه

: ،  سنن الترمذى822/1164 /2: ، صحيح مسلم2125: صحيح سنن ابو داود( .»باشد
  ).1716/ 547 /1: ، سنن ابن ماجه2/129/756

  : آن روز قبل از روز عاشورا و روز عرفه براى غير حاجي و .3 و 2
: ة? فقالعن صوم يوم عرف صسئل رسول اهللا  : روايت است ةاز ابو قتاد 

يكفر السنة « :ء, فقاليوم عاشورا , وسئل عن صوم»ية والباقيةيكفر السنة املاض«
گناهان سال : ه روزه روز عرفه سؤال شد فــرموددر بار ص از پيامبر« »املاضية

روز عاشورا از او سؤال شد  روزه در باره و ،سال جاري را از بين مى برد گذشته و
از ام   ).818/1162 /2: مصحيح مسل( .»گناهان سال گذشته را از بين مى برد: فرمود

 النَّبِىِّ  َصْومِ  ِىف  َعَرَفةَ  َيْومَ  ِعنَْدَها اْخَتَلُفوا َناًسا َأنَّ «: الفضل بنت حارث روايت است
 َلَبنٍ  بَِقَدِح  إَِلْيهِ  َفَأْرَسَلْت . بَِصاِئمٍ  َلْيَس  :َبْعُضُهمْ  َوَقاَل . َصاِئمٌ  ُهوَ  :َبْعُضُهمْ  َفَقاَل  ص
َبهُ  َبِعِريهِ  َعَىل  َواِقٌف  َوْهوَ  نزد  صرفه در باره روزه بودن پيامبر مردم در روز ع« »َفَرشِ

 :بعضى ديگر گفتند او روزه است و: بعضى از آنها گفتند. جدال كردند من بحث و
، ايشان در حالى كه روى شترش در ش فرستادممن ظرفى از شير را براي. روزه نيست

 ،236/1988 /4: م بخارى، فتح البارىصحيح اما(. »عرفه ايستاد بود آن را نوشيد
ابو از  ).106/2424 /7: ابن المعبود ،، سنن ابود داود2/791/1123: صحيح مسلم

ني ح«: تشنيدم كه مى گف باز ابن عباس : غطفان بن طريف مري روايت است
إنه يوم تعظمه  !يا رسول اهللا :, فقاليوم عاشوراء وأمر بصيامه صصام رسول اهللا 



فإذا كان العام املقبل إن شاء اهللا صمنا اليوم : صالنصارى فقال رسول اهللا و  اليهود 
 صوقتى پيامبر « »صفلم يأت العام املقبل, حتى توىف رسول اهللا : فقال. التاسع

اي رسول  :، مردم گفتندبه روزه گرفتن آن دستور داد روز عاشورا را روزه گرفت و
 صپيامبر . را بزرگ مى دارند نصارى آن خدا عاشورا روزي است كه يهود و

قبل : گفت بابن عباس . ء اهللا روز نهم را هم روزه مى گيريمسال بعد انشا: فرمود
: صحيح سنن ابو داود( .»فوت كرد صاز آنكه روز نهم سال بعد بيايد پيامبر 

    .)2/797/1134: صحيح مسلم ،)2136
  : گرفتن روزه در مــــاه محــرم 4-
م بعد فضل الصياأ«: فرمود صوايت است كه پيامبر ر  هاز ابو هرير 

بهترين روزه بعد « »ل الصالة بعد الفريضة صالة الليلفضالرمضان شهر اهللا املحرم, أ
    .»عد از نماز هاي فرض نماز شب استبهترين نماز ب از ماه رمضان روزه ماه محرم و

  : اكثر روز هاي ماه شعبان -5
ستكمل صيام شهر قط ا صأيت رسول اهللا ما ر«: روايت است لعايشه  از 

را نديدم  صپيامبر « »ىف شعبان اً يته ىف شهر أكثر منه صيامإال شهر رمضان, وما رأ
، مگر ماه رمضان و او را نديدم كه در هيچ يك از ما ه روزه بگيرد كه ماهى را كامل

صحيح امام ، )213/1969 /4: صحيح امام مسلم(. »شعبان روزه بگيرد ماهها به اندازه 
  .)2417 /99 /7: سنن ابو داد ،)175/ 1156/810: مسلم
   : پنجشنبه روز هاى دوشنبه و 6- 

كان يصوم يو اإلثنني واخلميس,  صإن نبي اهللا « :از اسامه بن زيد روايت است
 صپيامبر « »نني واخلميسثإن أعامل العباد تعرض يوم اإل: وسئل عن ذلك فقال

اعمال : در باره از او سؤال شد، فرمود. گرفت روزه مى پنج شنبه را روز دوشنبه و
 .)2128: صحيح سنن ابو داود( .»عرضه ميشود )پيش خدا( بندگان در اين دو روز
. افطارنميگرد )، هر ماه15، 14، 13( حضر در روز هاى بيض پيغمبر اسالم در سفر و

دامه آن خسته شديد قابل تذكر است روزه ثوابى را هر زمانيكه از ا). ، ترمذىئينسا(
  . ميتوانيد آنرا افطار نمايد



  : هـــــــاى ممنوعــــــه روزه
   :ام ذيل گرفتن روزه ممنوع مى باشددر اي 
مسلمين روز دار نباشند ولى به  ايريعنى اينكه سگرفتن روزه درايام شك  -1 

 ه شعبانما 30، روز )يوم شك يا روز شك: (يــــوم شك .زعم خويش روزه بگيرد
به طور قطعى هم معلوم  ، مهتاب ديده نشود وشعبان 29را گويند كه در شامگاه روز 

، روزه گرفتن مكروه در اين روز. شعبان است يا اول رمضان 30نباشد كه فردا 
: روايت نموده اند كه صاز پيامبر اكرم  حضرت عمار بن ياسر ( .است تحريمى

كسى كه يوم شك را روزه « »قاسممن صام اليوم الذى شك فيه فقد عىص أبا ال«
سنن ابو  ،)97/681 /2: سنن الترمذى( .»مخالفت كرده است صبگيرد با پيامبر 

عيد اضحى، يـــازدهم، دوزادهم،  روز عيدين عيد فطر و( ،)457/2317 /6: داود
 - 3) ضحىعيد فطر وعيد األ(گرفتن روزه در روز عيدين  -2  .)لحجةسيزد هم ذوا

روزه بدون  صهمچنان حضرت محمد  -4. نفاس وره حيض وگرفتن روزه در د
  . منع نموده است سحر را افطار و

    :نفلى براى زن شوهر دار كم روزهح
زن نميتواند بدون اجازه شوهرش در صورتيكه شوهرش مقيم باشد، روزه ثوابى 

 اً ومة يــوال تصم املرأ«: روايت شده كه پيامبر اسالم فرمود  هاز ابو هر ير. بگيرد
در  زروزه نگيرد زن حتى يك رو« », إال رمضان, وزوجها شاهــد إال بإذنهواحداً 

اين  .)احمد، بخارى، مسلم( »ش باشد مگر به اجازه او غير از رمضانحاليكه شوهر
ــرفتن روزه نفلى در حاليكه حـديث شريف بصورت آشكار زن را از روزه گـــ

ولى در  است باعث تلف حق او گرددش حاضر باشد منع مى كند زيرا ممكن شوهر
  .شوهر الزم نمى باشد ازروزه رمضان چون فرض است اجــازه گرفتن 

   :روزه مــــكر وه
يــا فقط روز  يا يكشنبه را روزه بگيرد و روزه است كــــه انسان تنها روز شنبه و 

گرفتن  روزهيا  ، وهريـــا روزه گرفتن زن بدون اجـــازه شو و. عاشورا را روزه بگيرد



اين قبيل روزه را در  زغيره ا و. ياد ميگردد) كــه بنام روزه وصال(بدون افطار 
  . شريعت اسالم بنام روزه مكروه مسمى نموده اند

  : حــــــرام روزه
    .در روز هاى ذيل سال گرفتن روزه حرام ميباشد

در روز : استي ابن أزهر روايت از ابو عبيد موال ،ربانق در روز عيد رمضان و -1
تن در اين دو روز نهى از روزه گرف صپيامبر : بودم گفت عيد با عمر بن خطاب 

از قرباني هايتان زي كه ور و) عيد فطر(فرموده است، اولين روز بعد از ماه رمضان 
  :، صحيح امام مسلم238/1990 /4: صحيح امام بخارى(. )عيد قربان(مى خوريد 

 2/ 799/1137  (  
ا عبد اهللا بن ب :از ابو مره موالي أم هاني روايت است ،ام تشريــــــقايـــــ 2- 

بخوريد، «: گفت ، غذايي جلو ما گذاشت وعمرو نزد پدرش عمرو بن عاص رفتيم
، اينها روز هايى است كه پيامبر بخوريد: من روزه هستم، عمرو گفت :گفت) اهللاعبد(

امام . را نهى مى كرد مارفتن از روزه گ به ما امر مى كرد كه روزه نگيريم و ص
   .»ها ايام التشريق استمنظور از اين روز: مالك گفته است

هيچ كدام از « :روايت است  هاز ابو هرير: روزه گرفتن جمعه به تنهايى - 3 
. »شما روز جمعه روزه نگيرد مگر اينكه روز قبل يا بعد از آن نيز روزه بگيرد

  :سنن ابو داود ،801/1144 /2: صحيح امام مسلم ،232/1985 /4: صحيح امام بخارى(
 7/ 64/2403(.    

داهللا بن بسر سلمى از خواهرش در حديث عب : روزه گرفتن شنبه به تنهايى 4-
روزه شنبه را به تنهايى روزه نگيريد مگر «: فرمود صء روايت است كه پيامبر صما

اخه درخت چيز يا شاگر بجز پوست انگور  ، وباشد فرضروزه هاي كه بر شما 
، 66/2404/ 7: سنن ابو داود( .»آن را بجويد تا آن روز روزه نباشيد ديگرى نيافتيد 
   .)2/123/741: سنن الترمذى

 هاز ابو هرير: ه گرفتن آن عادت نداردزنيمه دوم شعبان براى كسى كه به رو 5-
  هيچ كدام از شما يك يا دو روز قبل از«: فرمود صروايت است كه پيامبر 

رمضان روزه نگيرد مگر اينكه به روزه گرفتن در آن روز عادت داشته باشد كه در 



 ،4/127/1914: صحيح امام بخاري( .»اين صورت مى تواند آن روز را روزه بگيرد
   .)762/1082 /2: صحيح امام مسلم

   :؟كى فـــــرض است رروزه بـــ
، ص مسلمان، عاقل، بالغبر هر شخ )ماه رمضان( بر اينست كه روزه ءاجماع علما 

 1/506: ةالسنفقه (. نفاس پاك باشد مقيم فرض است البته زن بايد از حيض و سالم و
    .)انط الري
  

    :مـــفهــوم شـرط بلـو غ
نمندى توا رسيده باشند و وغشرط بلوغ بدين معنى است كه مسلمان كه بر سن بل

اين بدين معنى است . يگرددروزه باالى آنان فرض م. گرفتن روزه را داشته باشند
پيامبر  .كسانيكه بــــه سن بلوغ نرسيده اند گرفتن روزه باالى آنان فرض نمى باشد

عن املجنون حتى يفيق, وعن النائم حتى : رفع القلم عن ثالثة«: فرموده است ص
از ديوانه : كليف از سه دسته برداشته شده استت« », وعن الصبي حتى حيتلميستيقظ

صحيح ( .»از كودك تا بالغ شود از به خواب رفته تا بيدار شود و شود و تا هوشيار
   .)102/693 /2: ، سنن الترمذى3514: جامع صغير

  :نمفهوم شرط قــادر بــــود
شر ط قــــادر بودن به اين معنى است كه يك نفر مسلمان توان گرفتن روزه را  

ـــــــى مريضان كه توان ، ولاالى آنان گرفتن روزه فرض ميگرددداشته باشد ب
 با گرفتن روزه وضعيت صحي آنان برهم ميخورد و گرفتن روزه را ندارد و

شان  جسمانىيرند به وضعيت گان گفته باشند در صورتيكه روزه بدوكتوران براى آن
هر زمانيكه از مريضى . رت گرفتن روزه بر آنان فرض نبودهضرر ميرسد در اين صو

   .ء آن مبادرت ورزندعذر موجود مرفوع گردد به قضا بهبود يابند و
  :امــــراض

لج متدين جواز دانسته عبارتند مراض كه خوردن روزه را به توصيه داكتر معاا 
، كه انسان به گرفتن امراض سل، امراض صدرى، امراض معدى، امراض روانى: (از

اگر ...)  مضر وغيره امراض خطرناك و. ه از حالت نورمال خارج ميگرددروز



يا  را مريض مى سازد و او خيال خود كه گويا روزه شخصى فقط بــه اساس وهم و
نه دكتور متخصص  ، در حاليكه آن را تجربه هم نكرده وفزايش ميدهدا ار مريضى او

  .بايد كفاره آنرا هم بپردازد نگيرد گنهگار بوده و روزه ،برايش مشوره داده
  :يـا كبر سن شيخــوخت و

آنعده از مسلمانانيكه توانمندى  ،يا كبر سن بدين معنى است وشيخوخت 
 #$!©%n?tãuρ š⎥⎪Ï’﴿به اساس اين حكم الهى . ز دست داده باشندگـــرفتن روزه را ا

…çμ tΡθ à)‹ÏÜãƒ ×πtƒô‰Ïù ãΠ$yèsÛ &⎦⎫Å3ó¡ÏΒ﴾ )زنانى كه نتوانند  پيران كهن سال و). 184: بقره
نعده از كسانى آان اين حكم شامل حال همچن .روزه گيرند پس بايد فديه بدهند

برآنان گرفتن . باره آن غير ممكن باشد ميگردد كه به امراض مزمن كه عالج دو
ر كردن هر روزه يك نفر روزه فرض نيست در بدل آن ميتوانند فديه دهند كه سي

  . مسكين است
  :مجـــــاهـــــــد

سات وطن باشد، گرفتن دفاع از مقد اهللا و كلمةمجاهد كه مصروف جهاد اعالى 
ميتواند بعد از اينكه امور مجاهدت اش به پايان رسيد به . روزه باالى آن فرض نيست

  . گرفتن روزه اقدام نمايد
  :مسافـــــــــــر

 ™tΒuρ tβ$Ÿ2 $³ÒƒÍsΔ ÷ρr& 4’n?tã 9xy⎯﴿سافر بـــر اساس حكم آيه متبركه بـراى م 

×ο£‰Ïèsù ô⎯ÏiΒ BΘ$−ƒr& tyzé&﴾ )شمار يا در سفر باشد كسانيكه از شما مريض و«). 185: بقره ،
علماء حدود  .)جواز دارد كه روزه را افطار نمايد. (»روز هاى ديگر آنرا بگيرد
هر برد عربى برابر است با . برد بر آورد نموده اند Ĥ4يد را مسافتى كه سفر بشمار مي

آن تعلق ميگيرد برابر است با كيلومتر، در نتيجه مسافتى كه احكام سفر به ) 22,176(
مراجعه شود به كتاب  يدمعلومات مز يبرا(كيلومتر ) 88,704(ن مقدار يعنى برابر اي 4
 ياتبر روا يشخو ياتنظر ييدأت يبرا ءعلما). 75 -74 /1 »الفقه اإلسالمي وأدلته«
  : استناد نموده اند ياسالم يلذ



يا أهل مكة ال «: فتسند ضعيف روايت شده است كه گبه  صاز پيامبر  -1
  روايت طبراني در المعجم الكبير( »ى من أربعة برد من مكة إىل عسفانتقرصوا يف أدن

مسافت  ، ازهاى اهل مك«: ، يعنى)13 /3بيهقي  ، و387 /1دار قطني  ، و1116/ 2 
  .»نيدقصر نك) نمازها را( عسفانو  هبرد ما بين مك 4كمتر از 

يا تا رفتن به عرفه نمازها را قصر كنيم؟ سؤال شد كه آ باز ابن عباس -2 
التلخيص الحبير ( .)ميشود نماز را قصر كرد(نه، ولى تا عسفان و جدة و طائف : گفت

يعنى بيشتر از (برد به باال  4هنگام سفر در مسافت  ابن عمر و ابن عباس  -3). 2/46
ابن عمر . فتندنمازها را دو ركعت ميخواندند و روزه را نميگر) كيلومتر) 88,704(

برد  4 هقصر كرد، و بين اين مكان تا مديننماز را  »ذات النصب«هنگام رفتن به 
در ضمن سفر بايد سفر مباح باشد تا احكام سفر ). 566 /2فتح الباري ( .مسافت بود

كيلومتر را طى كند ) 88,704(در نتيجه كسى كه مسافت بيشتر از . بر او تعلق گيرد
لق ميگيرد و ميتواند روزه را بشكند و نمازها را قصر و جمع كند، احكام سفر به او تع

ولى همانطور كه بيان شد بايد سفرش مباح باشد، ولى اگر مسافت طى شده كمتر از 
نميگيرد، و نميتواند كه روزه را  لقكيلومتر باشد، احكام سفر به او تع) 88,704(

ماند كه مسئله فوق الذكر يكى از و نا گفته ن. بشكند و يا نمازها را قصر و جمع كند
و نظريه هاى ديگرى نيز وجود دارد  يباشد،آراء علماء در مورد مسافت قصر و جمع م

 لتاوكه نسبت ط. قول را در مورد مسافت قصر بيان كرده اند 20و علماء نزديك به 
بل تذكر است به مجرد كه مسافر به ولــى قا. (ينمايمم يريگكالم از ذكر آن جلو

. )ء شده را قضائى بياورندايام قضا ت مقيم آيد به گرفتن روزه آغاز وحال
   :حـــمـــــــل

خود آن ضرر ميرسد  ميدانند كه به گرفتن روزه براى حمل و زنان كه حامله اند و
  . يستندمكلف به گرفتن روزه ن

  :ارضـــــــاع
طفل  اگر زن شيرده گمان غالب كند كه در صورت روزه گرفتن ضرر شديد به

از  .صرف قضاى روزه بر آنها فرض است .وى خواهد رسيد اجازه دارد روزه نگيرد



إن اهللا «: فرموده است صروايت شده كه رسول اهللا  انس بن مالك كعبى 
 »ة وعن احلبىل واملرضع الصومعزوجل وضع عن املسافر الصوم وشطر الصال

ده شير از زن حـــاملـــه و ونصف نماز را  خداوند عزوجل برداشته از مسافر روزه و«
اگر : ميفر مايد /امام ابو حنيفه    .)احمد، ابو داود، ابن ماجه، تر مذى( »روزه را

سد جايز است افطار كند فرق نمى كند كه زنى حامله يا شيرده از روزه گرفتن بتر
در  ، ويا تنها بر طفلش باشد يا تنها بر خودش و طفل اش و خوف او بر خودش و

م روزه ، همچنان پيهكه قدرت يافت صرف بر او قضاء الزم است نه فديهصورت 
كه فرزند  ىاين حكم براى زن. كند بر او الزم نمى باشد گرفتن در ايامى كه قضا مى

مــادر  زنى كه براى شير دادن اجير شده فرقى ندارد زيرا اگر خود را شير ميدهد و
به  اگر اجير باشد شير دادن و ،ب استجاطفل باشد شير دادن به اساس ديانت بر او و

   .اساس عقد بر او واجب شده است
  :نفـــــاس حـــــائض و

اگر زن . روزه دار گردند هنفاس باشند جواز ندارد ك زنانيكه به دوره حيض و
زنى كه در نفاس است روزه بگيرند، روزه آنها صحيح نيست؛ چون يكى از  حائض و

در . قضا واجب است بر آنها  نفاس است و و، پاكي از حيض شروط صحت روزه
 صنحيض عىل عهد رسول اهللا  كنا«: روايت است لحديث از بى بى عايشه 

به حيض مى  صما در زمان پيامبر « »فنؤمر بقضاء الصوم وال نؤمر بقضاء الصالة
صحيح سنن ( .»دستور داده مى شد كه تنها روزه را قضا كنيم نه نماز را ، به ماافتاديم

زن  .)259و  1/444/260 :سنن ابو داود، 265/335 /1: ، صحيح مسلم630: ترمذيال
 زنان. ه گرفتن روزه اقدام نمايندشدند بــه تجديد نيت ب الصهر زمانيكه از دوره خ

اگر دوره ( .آورند ء مىفوت شده شانرا بعد از رمضان قضا ء روزهنفسا حائضه و
قدام به گرفتن روزه ا اًبعد اول نيت ونسائى اش قبل از فجر صورت گيرد ميتواند 

خواسته باشد  يكهاگر دوره نسائى آن بعد از فجر صورت گيرد در صورت نمايد و
ولى روزه آن درست نبوده بايد . نوشيدن اباء ورزد ميتواند در همان روز از خوردن و

 ه مريض به جريان دمقابل تذكر است آنعده از زنانيك. )به قضاء آن مبادرت نمايد



حتى نماز  و. ميتوانند روزه بگيرند) نفاس خارج از ايام حيض و(متداوم مبتالء اند 
اگر زن فقط . ، اداء نمايدز وضو جداگانه نمايدط آنكه براى هر نمابشر اگانه ر جپن

بايد آنرا قطع  يك لحظه قبل از شام حيض يا نفاس ببيند روزه اش باطل گرديده و
ى لحظه يى هم قطع شود براى روزه نيت كند هر اگر خون حيض يا نفاس برا. كند

   .چند غسل را كمى به تأخير اندازد
ساير  ، نوشيدن ود شود بايد از خوردناگر روزه انسان فاس دانستبايد  :تبصره

اى حائض ضان خود دارى كند اما اين حكم برشكننده هاى روزه به جهت احترام رم
نوشيدن خود را از چشم  ت كه خوردن ووى الزم اس ء تطبيق نميشود بلكه برنفسا و

  .مردم پنهان نمايد
  

  :تشنگى شدت گـرسنگى و
در عقل باشد  از شدت گر سنگى بـــه خطر زندگى يـــا خطر فتور ردا اگر روزه

  . ميتواند روزه نگيرد
  :تــرس از هـالكت

، يا ظالمى بر كسى جبر كند كه اگر مشقت احتمال مردن اگر به علت محنت و
يا يكى از  كوب خواهم كرد و شت يا به سختى ترا لت وكخواهم  ارفتى ترروزه گ

   .، اجازه است كه روزه نگيردكرد اهماعضاى بدن ترا قطع خو
  :بــى هــوشى

قضاى  در اين صورت. چند روز دوام كند اگر بيهوشى بر كسى طارى گردد و
  .روز هاى كه مانده واجب است

  :جنـــــــون
نمى يابد از گرفتن از آن هيچ وقت بهبود  رى گشت واگر جنون بر كسى طا

، قضا بر وى فتباشد ولى اگر بهبود يا مىفديه واجب ن ، قضا وروزه معاف است
   . واجب است
، روزه گرفتن بهتر ر با گرفتن روزه دچار مشقت نشوندمساف اگر بيمار و: تبصره

حديث شريف از  در. اگر دچار مشقت شوند بهتر آن است كه روزه نگيرند است و



ماه رمضان به جنگ با كفار رفتيم  در صبا پيامبر: روايت است ابو سعيد خدري 
بعضى ديگر روزه نبودند بدون اينكه از همديگر ايراد  و دبعضى از ما روزه بودن

كسى  معتقد بودند كسى كه توانايى روزه دارد اگر روزه بگيرد بهتر است و بگيرند و
، 1116 -787/69 /2 :مسلم(. »ارد بهتر آن است كه روزه نگيردكه توانايى روزه را ند

   .)708 -108/ 2 :سنن الترمذى
  :كـــــه شكستن روزه در آنها جـايـــز است حاالتى

يا حوادث ترافيكى  بر داشته باشد و گهانى مرض كه خطر مرگ را درحمله نا
روزه خود را  يا در صورتيكه گهان مريض شود واگر كسى نا .توام با خطر باشد

اگر . دارد روزه خود را بشكند زرا تهديد ميكند جـوا نشكند خطر شدت بيمارى او
. ضرورت به دوا باشد ميتواند روزه خود را بشكند يا گژدم گزيد و كسى را مار و

  :شـــــــــــــروط روزه
كسانيكه از دين . رايط روزه همانا مسلمان بودن استيكى از ش :اول اســــالم  

دين مبين اسالم  بهدر صورت رجعت دوباره  اسالم بر گردند روزه آنان باطل است و
    .ء روزه اقدام نمايدند به قضاميتوان

صحت  قبول و« »ما نوى إنام األعامل بالنيات, وإنام لكل امرٍئ «: دوم نـــيــت
   »داش هر عمل بستگى به نيت آن داردپا ، پذيرش واعمال با نيات است

روزه . باشدروزه بدون نيت درست نمى . اراده كردن در قلب ميباشد اى نيتمعن
نيت روزه را بعمل ) فتاب يا فجرآفتاب الى طلوع آغاز غروب از آ(ب دار بايد در ش

نيت . مبادرت شودمحل نيت همان قلب است ضرورت نيست كـــــــه به زبان . ردآ
ضرورت . رمضان ادامه يابد لى اخير ماهإ و ،غازآغاز شهر رمضان آروزه ميشود از 

يكى از عذر شرعى مقطوع گردد  ولى اگر روزه به اثر. به تجديد همه روزه آن نيست
كه نيت به هر زبان ( .ضرورت است كه به آغاز دوباره نيت روزه نيز تجديــد يـــابد

اگر . )نيت تنها به الفاظى عربى شرط نيست. وردآشخص ميخواهد ميتواند آنرا بجا 
من  و« »وبصوم غد نويت من شهر رمضان«: ر شب نيت ميكند بگويدشخصى د
: شخصى كه در روز نيت ميكند بگويد و »براى فردا روزه ماه رمضان را نيت كردم

من نيت كردم براى امروز « »نـــويت وبصوم اليوم مــــن شهــر رمـضـــان«



زه واجب را است كه در رمضان نيت كدام رو براى مسافر ضرور »رمضان را روزه
نفلى را در هر صورت  يت روزهفرض رمضان را كند يا ن ننمايد، اگر نيت روزه

ضرور است كه بطور قضاى رمضان المبارك را ميگيرد  كسيكه روزه .درست است
 اگر شخصى در شب نيت روزه را فراموش كند و .فرض را بنمايد معين نيت روزه

ميباشد  حيحن تا قبل از زوال آفتاب صدر روز بيادش آيد، در سه نوع روزه نيت كرد
وز يا تاريخ آن معين ، روزه هاى نذر كه رروزه رمضان المبارك«: زت اند اركه عبا

در چهار نوع روزه نيت كردن از غروب آفتاب تا طلوع  .»گرديده باشد، روزه نفلى
 پس از طلوع صبح صادق نيت كردن كافى نمى باشد و صبح صادق ضرور بوده و

 روزه قضايى رمضان المبارك، روزه هاى نذر كه روز و«: ه ها عبارت اند ازاين روز
نفلى كه پس از  تاريخ آن معين نشده باشد، روزه هاى كفاره، روزه هاى قضايى روزه

اگر شخصى در شب بنابر دليلى اراده روزه گرفتن را  .»آغاز به علتى فاسد شده باشد
از زوال آفتاب فكر كند ، سپس قبل باشد صبح هم به فكر روزه نگرفتن در نداشته و

، اما صبح نيت كند روزه اش صحيح ميباشد رمضان درست نيست و ترك روزه
    .ت به نيت نمى افتدرچيزى خورده باشد ضرو

    :فــــــرايــــــــض روزه
اره گيرى كردن از سه در روزه از نمودار شدن صبح صادق تا غروب آفتاب كن

امتناع از لذت  -3امتناع از نوشيدن،  -2ناع از خــــوردن، امت -1: چيز فرض است
   .جنسى
  :مستحبـــات روزه سنن و

، خوردن سحرى در اخير وقت مستحب سحرى كردن اگر چه به دانه خرما باشد
نيت روزه در شب مستحب . صبح صادق مانده باشد است طوريكه چيزى وقت به

. مستحب است رر نكردن در افطا، عجله در افطار پس از غروب آفتاب تاخياست
غيبت، : ر بايد در مـــاه مبارك رمضان ازروزه دا. افطار با آب وخرما مستحب بوده

  .، امتناع بعمل آردظلم ، قهر وغالمغال ،غگويىو، درسخن چينى
  :وقـــــت روزه



تا  يا روزه شرعى، به حكم قرآن از طلوع صبح صادق آغاز و وقت روزه فرضى و
=θè#)﴿ :آمده است) سوره بقره 187آيه ( چنانچه در. يابد مىادامه غروب آفتاب  ä.uρ 

(#θ ç/uõ° $#uρ 4©®L ym t⎦¨⎫t7oKtƒ ãΝä3s9 äÝø‹sƒø: $# âÙ u‹ö/F{$# z⎯ÏΒ ÅÝø‹sƒø: $# ÏŠuθ ó™F{$# z⎯ÏΒ Ìôfxø9$# ( ¢ΟèO (#θ ‘ϑ Ï?r& 

tΠ$u‹Å_Á9$# ’n<Î) È≅øŠ©9$#﴾ »خط سياه خوب كه خط سفيد از بنوشيد  تا آن وقت بخوريد و
ولى در . »وآنرا بگيريد نيدباز روزه را تا اول شب به اتمام رسا آشكار شود و ن ونمايا

تعيين وقت در آن دشوار است فتواى علما است كـه  اند ولودآكشور هايكه آبر 
روزه گرفتن در . كترين كشور اسالمى صورت مى پذيردافطار به وقت محلى نزدي

 uθèδ “Ï%©!$# Ÿ≅yèy_ ãΝä3s9﴿فريده آشب را براى استراحت  شب جواز نداشته خداوند 

Ÿ≅ øŠ©9$# (#θ ãΖà6ó¡oKÏ9 ÏμŠ Ïù u‘$ yγ ¨Ψ9$#uρ #·ÅÁ ö6 ãΒ 4 ¨βÎ) † Îû y7 Ï9≡sŒ ;M≈ tƒ Uψ 5Θöθ s)Ïj9 šχθ ãèyϑ ó¡o„ ∩∉∠∪﴾ 
   ).67 :يونس(

  : ا فــــطار و »پـس شب« سحـرى
خير در أت« :ران ميباشدسه امر از جمله اخالق پيامب«: است فرموده صپيامبراكرم 

پيامبر اسالم  .»، در نماز دست راست را بر چپ گذاشتنسحرى، تعجيل در افطار
براى روزه گرفتن : سحرى بخوريد، زيرا در خوردن سحرى بركت است«: ميفرمايد

از خوابيدن بعد از ظهر ) تهجد(براى قيام ليل  روز از خوردن سحرى كمك بگيرد و
در  وزه دار مستحب است كه با خرما تازه افطار كند وبراى ر .»كمك حاصل كنيد

ماى خشك ميتواند با خر تاندر زمس صورت عدم موجوديت آن با آب افطار نمايد و
غذايى را  و در صورت عدم موجوديت آن با آب افطار كند تا معده آماده گرديده و

غيره  آب و ما ياپس از آنكه شخص با خر. ود بتواند هضم نمايدخورده ميش اكه بعد
 : فرموده است صبعد از آن غذا ميخورد و پيامبر  افطار كرد نماز شام را ميخواند و

چون « »إذا أفطر أحدكم فليفطر عىل متر, فإن لـم جيد فليفطر عىل ماء فإنه طهور«
، پس چون نيافت پس افطار كند با آب ماافطار كند يكى از شما پس افطار كند با خر

خير در تأ براى روزه دار عجله در افطار و .)متفق عليه(. »زيرا پاك كننده است
 تزال أمتى بخري ما أخروا ال«: فرموده است ص سحرى افضل ميباشد زيرا پيامبر



هميشه امت من به خير باشند تا وقتيكه به تاخير اندازند « »السحور وعجلوا الفطور
   . »شتاب كنند در افطار سحرى را و

  :دعــاى افــطار
از  من براى تو روزه گرفتم و! خداوند« »فطرتم لك صمت وعىل رزقك أالله«

يا اين  و). ابوداود: رواى حديث شريف( .»كه تو نصيبم كرده اى افطار نمودم زقىر
اللهم لك صمت وعىل رزقك أفطرت وعليك , بسم اهللا واحلمد هللا«: دعــــــــا

  .»ليمتقبل منى, إنك أنت السميع الع ,توكلت سبحانك وبحمدك
   :دعا بعد از افطار

تشنگى زايل شد، رگ « »اهللاوثبت األجر إن شاء ت العروقء وابتلذهب الظام«
رواى حديث ( .»اگر خداوند خواست اجر نيز خواهد رسيد ، وها سيراب گشت

  ). ابوداود: شريف
  :ثـــواب افطار دادن

كه نصيب ى مى كند ثواب كماي نقدر اجر وآاگر شخصى به روزه دار افطار دهد 
پيامبر  .ما باشدارى مذكور چند لقمه نان يا يك خر، هر چند افطروزه دار ميشود

ثواب  شخصى كـه روزه دارى را افطارى دهد او را اجر و«: فــرموده است ص
  ).بيهقى(. »مانند روزه دار است

  :امـور بـاطل كننده روزه
روزه را  كه بدون عذر شرعى هر آنكسي: در باب مبطالت روزه آمده است

امـوركه . وردآنروز را بدست نخواهد آگر تمام عمر روزه هم بگيرد ثواب ، ابخورد
بشكل انزال منى  -2. جماع در روز -1: وزه را بـاطل مى سازد عبارتند ازر

 -3 .)ورت گيرد روزه اش فاسد نمى گرددخواب ص ولى اگر انزال در( .عمدى
- 4 .دىيا غير قص ه بطور عمدى باشد وبه معد) يا مايع جامد باشد و( رسيدن چيزى

  .گرفتن دواء از همه طرق موصوله به معده -5 .يا ساير دخانيات استعمال سگرت و
  :مكروهات روزه



يا در دهن گرفتن لب  لب زدن و: مكروه مى سازد عبارتند ازكه روزه را  يامور
انجام  .ه استجماع هم نباشد مكرو يا برهنه مالعبه كردن هر چند خطر انزال و زن و

نقدر ضعيف سازد كه موجب شكستن روزه شود مكروه آانسان را  يشهامورى كه اند
 بدون دليل لعاب دهن را جمع كردن و .بينى بيش از ضرورت شستن دهن و .است

 بــه غسل ضرورت داشته و .اضمحالل ، اضطراب واظهار بى قرارى .آنرا فرو بردن
صادق غسل  بحص بعد از  ليلى تأخير كرده و، اما بدون دموقع آن نيز ميسر باشد

 غيره را در دهن نگهداشتن و ، زغال وچيز هاى مانند پودر دندان، كريم دندان .كند
، لت غيبت كردن، دروغ گفتن، دشنام دادن، غالمغال .آنرا با دندان فشار دادن

غبار را در حلق جمع كردن  گرد و اقصد . بر كسى ظلم كردن وكوب نمودن و
  . را مكروه مى سازد روزه
  :ء روزهـــضاقـ

ء عبارت از يك روز روزه گرفتن بعد از ماه رمضان بجاى يك روز معناى قضا
ء روزه ميشود در ايامى كه قضا .، ميباشدديدهيى كه در ماه رمضان باطل گر روزه

ز ماه مبارك غاآلى إقضاء روزه را . ر آن ممنوع نباشد صورت گيردگرفتن روزه د
. رق صورت گيرديا متف روزه ميتواند پى در پى و ءقضا. دآور تواند بجاسال نو مي

  ؟كفـــــــاره چيست
بر كسيكه كفاره عبارت از جزاى شرعى ميباشد كه خداوند سبحانه تعالى آنرا 

وجوب كفاره بر قاتل يا  ،زند تعين فرموده است مانندبعضى از جرايم از او سر
 اًبر روزه دار وقتى واجب ميشود كه عمدكفاره  . گندش را مى شكندكسيكه سو

پى را  كفاره دو ماه روزه پى در .اينكه جماع كند روزه خود را فاسد نمايد مثالً
روزه در آن منع گرديده روزه هايكه  ، در صورتيكه در اين دوماه رمضان ودريميگ

. دگرفتن دو ماه روزه نيز قادر نبود، به شصت مسكين طعام دهاگر به . است نباشد
، اگر چه روزه غير رمضان كفاره وجود نداردروزه فرضى بوده در فساد  دركفاره 

، نـــه براى كسانى ر، محتاج، فقيمسكين 60دادن طعام به  .قضاى رمضان هم باشد
همچنان ميشود مقدار طعام را ) ، زنمانند پدر، مادر( كه نفقه ايشان بر او فرض باشد



روز كامل طعام  60براى  ميتوان همان مسكين را نناهمچ و دبه پـــول نيز تاديه گرد
  ).نان صبح ميگردد ، شب وطعام شامل نان چاشت. (داد

  :هفــــــــــديـــــــــ
يب ديدن يا از آس ده توانايى روزه گرفتن را نداشته وشير اگر زن حامله و 

م نيست  زال ، ميتوانند روزه نگيرند ولى بايد فديه بدهند وكودكشان بيم داشته باشند
رخص للشيخ الكبري والعجوز «: روايت است باز ابن عباس . روزه را قضا كنند

ن يفطرا إن شاء, ويطعام كل يوم مسكينا, وال ة ىف ذلك ومها يطيقان الصوم أالكبري
وثبت  ﴾yϑsù y‰Íκy− ãΝä3ΨÏΒ töκ¤¶9$# çμôϑÝÁuŠù=sù⎯﴿ :قضاء عليهام, ثم نسخ ذلك ىف هذا اآلية

يل واملرضع إذا خافتا بري إذا كان ال يطيقان الصوم واحلبري والعجوز الكللشيخ الكب
پير زني كه توانايى روزه گرفتن را  به پير مرد و« »أفطرتا, وأطعمتا كل يوم مسكينا

به بدل هر روز، مسكينى را غذا  دارند اجازه داده شد تا اگر خواستند روزه نگيرند و
 yϑsù y‰Íκy− ãΝä3ΨÏΒ⎯﴿ نيست، سپس؛ اين حكم با آيهقضاى روزه بر آنها الزم  و ،بدهند

töκ¤¶9$# çμôϑ ÝÁ uŠù= sù﴾  پير زنى كه توانايى روزه  براى پير مرد و) آن حكم(نسخ شد ولى
بر حال خود (شيرده اي كه  همچنين زن حامله و. ندارند ثابت مانده استگرفتن را 

ل هر روز، يك مسكين را طعام به بد دارند مى توانند روزه نگيرند و بيم) يا طفل خود
إذا خافت « :روايت است بهمچنين از ابن عباس  .)230 /4: بيهقى(. »دهند

يفطران, ويطعامن مكان كل : ضان قالها ىف رماحلامل عىل نفسها, واملرضع عىل ولد
زن شيرده از  اگر زن حامله از ضرر به جان خود و« », وال يقضيان صوماً يوم مسكيناً 

به جاي هر روز  روزه رمضان را نگيرند و نند، مى توابيم داشتضرر به طفلش 
البانى در كتاب  شيخ(. »قضاي روزه بر آنها الزم نيست مسكيني را طعام دهند و

سند آن به : گفته است نسبت داده و  ]275 8[ اين حديث را به طبرى  19/ 4 رواء اإل
   .)شرط مسلم صحيح است
  :مقدار طعام واجب



أنه ضعف عن الصوم عاما فصنع جفنة ثريد «: روايت است لك از انس بن ما
او سالى دچار ضعف شد بطوريكه نتوانست روزه « »شبعهمأودعا ثالثني مسكينا ف

آنها  ونمود سى مسكين را دعوت  ، پس كاسه اي تريد گوشت درست كرد وردبگي
   .)207/16 /2: ، دارقطنى4/20ء روااإل( .»را سيركرد
دار فديه به اندازه ، مققيمت آن هم ميگردد ، ول، طعام، غلهفديه شام: تبصره

بر او ، قضائى روزه فوت شده ولى اگر شخص از مرض بهبود يابد .صدقه فطر است
در . نصيب اش ميگرداندثواب  ، خداوند پاك در مقابل فديه او اجر وواجب است

 گىزند معيار حد وسط غذايى ميباشد كه خود شخص در) شام صبح و(غذا دادن 
   .عادى خويش ميخورد

  :ءو كفاره يا جزا »گناه«مساوات ميان 
مساوات عددى  »كفاره يا فديه« و »گناه«مساوات ميان منظور از  :بايد گفت كه 
 ه، بلكه كيفيت عمـل را نيز بايد در نظر گـرفت خوردن يك روز روزه مانيست

نيست بلكه بايد آن  فارهء اش يك روز كمبارك رمضان با آن اهميت كه دارد، جزا
؛ به همين اساس احترام آن يك روز ماه مبارك شود قدر روزه بگيرد كه به اندازه

ثواب اعمال  است كه كفاره گناهان در ماه مبارك رمضان بيش از ساير ايام است و
  .بيشتر از ساير روز هــــــا است نيك هم

  :ماه مبارك رمضان و نـزول قـــرآن
﴿!$ ¯ΡÎ) çμ≈ oΨø9t“Ρr& ’Îû 7' s#ø‹s9 >π x.t≈ t6 •Β 4 $ ¯ΡÎ) $ ¨Ζä. z⎯ƒ Í‘ É‹ΖãΒ ∩⊂∪ $ pκ Ïù ä−tøãƒ ‘≅ä. @øΒ r& AΟŠÅ3ym ∩⊆∪﴾ 

ما قرآن را در شبى مبارك نازل نموده ايم زيرا همــــواره هشدار « .)4 -  3 :دخان(
در آن شب مبارك هر امرى طبق حكمت خداوند . كننده بوده ايم ذاردهنده و انــ

يعنى شب پر از . از ماده بركت گرفته شده است: مـبـــا رك. »دتنظيم مى شو
روزى  زيادى نعمت و ، كه درآن فراخى ورحمت، شب بسيار مفيد و سودمندى

 &ãöκy− tβ$ŸÒtΒu‘ ü“Ï%©!$# tΑÌ“Ρé﴿: همچنان خداوند پاك ميفر مايد .وجود ميداشته باشد

ÏμŠ Ïù ãβ#u™öà)ø9$#﴾ )ست كـــــه در آن قرآن فرود آورده ا يماه رمضان ماه«). 185: بقره
. حكم مطلق همين است كه شب قدر در ماه مبارك رمضان است اءبن .»شده است



چشمه رس بركات و شبى است كه در آن قرآن عظيم الشان كه مبدا تمام خيرات و
، كه مقدرات شب قدر، شبى است  .ست، نزول يافته استاخوبى ها  تمام نيكى ها و

. مشخص مى گردد نزول قرآن در آن استحكام مى پذيرد و جهان بشريت با
نزول تدريجى  -2نزول دفعى و كلى  -1: رين اسالم نزول قرآن را بردو قسممفس 

قلب رسول اكرم  نزول دفعى يعنى قرآن بطور كامل در شب قدر بر: تقسيم مينمايند
مدت  قرآن در: ول تدريجى عبارت از نزولى است كهنز نازل گرديده است و ص

ها بر پيغمبر اسالم محمد رويداد طبق ها و به مناسبت سه سال به تدريج و بيست و
  .نزول يافته است ص
   

  :الـــقــــدر ليلـــة

﴿!$ ¯ΡÎ) çμ≈oΨ ø9t“Ρr& ’Îû Ï' s#ø‹s9 Í‘ ô‰s)ø9$# ∩⊇∪ !$ tΒ uρ y71 u‘ ÷Šr& $ tΒ ä' s#ø‹s9 Í‘ ô‰s)ø9$# ∩⊄∪ ä's#ø‹s9 Í‘ô‰s)ø9$# ×öy{ ô⎯ÏiΒ 

É#ø9r& 9öκy− ∩⊂∪﴾ )چه  و .به تحقيق ما فرود آورديم قرآن را در شب قدر«). 3 - 1: قدر
 .»شب قدر بهتر است از هزار ماه .يز مطلع ساخت ترا كه چيست شب قدرچ

).  185: بقره( ﴾ãöκy− tβ$ŸÒtΒu‘ ü“Ï%©!$# tΑÌ“Ρé& ÏμŠÏù ãβ#u™öà)ø9$#﴿: خداونــد پاك ميفر مايد
در سوره  و  .»آن قرآن فرود آورده شده است ـه درست كــــا يماه رمضان ماه«

 ناءب .»رديمما آن را در شب قدر نازل ك« ﴾ΡÎ) çμ≈oΨø9t“Ρr& ’Îû Ï's#ø‹s9 Í‘ô‰s)ø9$#̄$﴿: قدر ميخوانيم
  . ه شب قدر در ماه مبارك رمضان استحكم مطلق همين است ك

  :عناى قـــــدرم
 ليلةيعنى . كردن آمده است فيصله ، معين نمودن وقدر به معناى اندازه كردن

 و. انــدازه مى نمايد حاًاوند متعال در آن هر چيزى را صحيالقدر شبى است كه خد
تقـدير هر چيزى را مقرر مى  مايد واحكام را نازل مى فر وقت آنرا تعيين مى كند و

كرده ميشود هر كار  صلهفي« ﴾pκÏù ä−tøãƒ ‘≅ä. @øΒr& AΟŠÅ3ym ∩⊆∪ #\øΒr& ô⎯ÏiΒ !$tΡÏ‰ΨÏã$﴿ .نمايد
   .)5 -4 :الدخان. (»، فرود آورديم آنرا به وحى كردن از نزد خويشاستوار آن

  :هاى رمضان ميباشد م يكى از شبالقدر دركدا ليلة



القدر  ليلة«: كه پيامبر فرموده است: مى گويد ل حضرت ام المومنين عائشه 
 :واى حديث شريفر( .»هاى طاق جستجو كنيد را در ده شب آخر رمضان در شب

را ولى به هر حال براى مسلمانان بهتر اين است كه هر شب ماه مبارك  .)بخارىامام 
دعا  دعا بگذرانند و و آنقرائت قر ، به عبادت وبه احتمال اين كه شب قدر باشد

  . يا هم شب هاى طاق نسازند يا چهار شب و خويش را منحصر به سه و
  :الــقدر ليلةدعــــــاى 

! عرض كردم كه اى پيامبر خدا صكه به پيامبر : مى گويد لعايشه  بى بى 
چه دعا  القدر است كه در اين شب به خداوند  ليلةاگر من در بيابم كه كدام شبى 

 »ــىاللهم إنك عفـو كريم حتب العفـــو فــاعـــف عنـ«: بگو :فرمود: كنم
نمودن را مى پسندى، بسيار صاحب كرمى، عفو  تو بسيار عفو كننده و! خداوندا«

  . »پس خطاهاى مرا عفو كن
 هــر شب، شب قدر است اگر قدر  =اى خـــواجه چه جـوى از شب قدر نشانى 

  ). رازىسعدى شي(   .بدانى
  :ارمــــغــــان هــاى رمضان

عر صه هاى اسالمى  تتبع در امورات و تعلم قرآن مجيد، تحقيق و ، تعليم وتالوت
 اداى ، وتاريخ اسالمى، اقامه نماز ها صحابه كرام و مبر اسالم وآشنايى با سيرت پيا و

 ـــزايش، افــنماز هاى سنتى ، عادات به نوافل وتراوايح با ختم قرآن عظيم الشان
ى گسيدر احسان، صله رحمى و تقويت روح گــــــذشت و ، انـــفاق وصدقات

 نهى از منكر، تــوبه و ونيايش بيشتر، امر به معروف  ، دعــا وبــــه خويشاوندان
فضاى  ، ماه بازگشت به زالل طبعيت وماه رمضان گناهان، بازگشت از لغزشها و

مـاه . است »شهوت خشم و خواب و خور و« تمرين آزادگى از پاكيزه فطرت و
مى كند، ولى سه گوهر  رمضان هزاران گوهر گرانبها به انسانها هديه كرده و

. از در خشانترين هديه هاى اين ماه بشمار ميرود »ىعشق اله«و  »گاهىآ«، »آزادى«
افراط در نياز هاى  تحمليى و ، ونياز هاى كاذب ، وروزه انسان را از سلطه هوسها 

ـه رمضان انسان در سايــــ. مى بخشد »آزادى اراده«به انسان  كند و زاد مىآ ،واقعى



اى زندگى انس بهترين رهنمود ه با آشنا مى شود و »قرآنى يمعارف عال«با 
خروى، ا رهايى از همه رنجهاى دنيوى و دستيابى به سعادت جاويدانى و. گيرد مى

اين گوهر آسمانى را به روزه  باركرمضان م مقدور نيست و »گوهر تقوا«بدون 
، نياز به هوشيارى »سمانىآ گوهر«اين  نگهبانى از پاسدارى و .داران مى بخشد

  . همكارى همگانى دارد مراقبت و
  :هميت روزه در تناسب بـا نمـازا

هم روزه را ترك ميكند، ولى بعد از  نفاس هم نماز و ل حيض وزن در حا
نماز نخواند، حد شرعى  ناًيا اگر كسى عل و. وردآمريضى فقط روزه را قضاء مى 

همچنان خداوند پاك . ، ولى اگر روزه را علنى بخورد حد بر او جارى مى شودندارد
، يا من پاداش روزه را مى دهم« :يعنى »أنا ُأجزى به«يا  »أجزى به أنا«: استفرموده 

چنين چيزى نفرموده  مازدر حالى كه در باره ن »ى روز دار هستما من پاداش روزه
  . است

  :الحكمت فرضيت سى روز روزه در يك س فلسفه و
ت از درختى كه از آن منع شده در جن  روايت است زمانيكه حضرت آدم

سى روز غذا آن در شكمش وجود ، كه تا به دازه از آن تناول كــرده بوده ان، ببود
فـــرزندان حضرت آدام تا روز  ، بــه همين اساس خداوند پاك بر بندگان وداشت

  .قيامت سى روز روزه را در يك سال فرض نموده است
  :پيام رمضان به روزه داران

در  »قرب جويى«هنگ آ تالش و م با كار وأصفاى ضمير تو جالى ذهن و
 : پيغمبر اسالم ميفرمايد. وان داردانعكاس فروغ آن نقش فر استفاده از انوار رمضان و

د، در آن گناهان مـــــى سوزن: ا بخاطر آن رمضان مسمى نمودند كهر رمضان«
 تا هاى آسمان در اولين شب رمضان به روى روزه داران گشوده ميشود و هدرواز

آگـــاهى  ، ماه ايمان وماه رمضان ماه دعا، ماه نيايش. »آخرين شب آن باز مى باشد
، رمز مقاومت ى است كه براى انسان درس سازندگى، ماه رمضان ماهاز آزادى است

پيام رمضان  .نيك بختى را مى آموزند ، رمز سعادت وتحمل ، رمز صبر وپايدارى و
م ماه رمضان پيام پيا .هنگى استفر پيام نوسازى معنوى و ،گارىپرهيز پيام تقوا و



، پيام رمضان، پيام آزادى از عادت هـاست .، پيام عفو وگذشت استخوش رفتارى
اندنى، شنيدنى، ، خواست كه انسان را از زنجير اعتياد، عادتها خوردنىرمضان ماهى 

رهــــايى  پيام رمضان پيام بيدارى از خواب غفلت و. ، ديدنى رها مى بخشدنوشيدنى
. عروج بشريت است گاهى از عرفان وآاست، پيام رمضـان پيام  انسان از دام شهوت

تحكيم برادرى بر محور  تقويت ايمان و گيرى انسان و هته تنظيم جماه رمضان ما 
، ايمان ، ومضان پيام سالمتى، پيام دوستى، پيام اخوت، پيام امنيتپيام ر .قرآن است

ها و  است توبه از رقابتاه رمضان ماه توبه م .در نهايت پيام آزادى ميباشد و
حسن ظنى كه در حق  به مؤمنان و تماه توبه از بد گمانى ها نسب .ها است حسادت
تنظيم كامل افكار  بلى ماه رمضان ماه بازگشت به قرآن و. منافقان نشان داديم كفار و

نداى بلند نو سازى  پارسايى و ، پيام تقوا وپيام رمضان .رفتار انسان اخالق و و
هوسهاى  زادى انسان از زنجير غرائز وآپيام رمضان، پيام  .فرهنگى است معنوى و

نكات ذيل براى . ، توسط فرشتگان الهى استبه بند كشيدن شياطين و طانىشي
  :گاهى مسايل روزه بى نهايت مهم استآ

  :انصراف از تصميم روزه
در صورتيكه . ف شوداگر روزه دار از تصميم روزه خويش در روز روزه منصر

    .، روزه آن فاسد ميگرددافطار هم نكند
  :تـوهــين بـه روزه اهـانـت و
هين ، به ماه مبارك رمضان توبـــدون عذر شرعى روزه را بخورد اگر كسى

نت در يك ولى اگر اها. كفاره آنرا بايد بپردازد ء وشمرده ميشود كنهكار بوده قضا
  .رددگكفاره تكرار نمى  ورد وآروز چند بار تكرار گردد، قضاء روزه را بجا 

  :قطره چكان استعمال سرمــه و
، يا قطره چكان چشم و) چه سياهى آن در بلغم هم ديده شوداگر(استعمال سرمه 

، استعمال گيل ردنكم باب زخم، بدن خود را به تيل چرپ همر ادويه جلدى و و
يث در كتب احاد. خوش بوى، روزه را فاسد نمى سازد استعمال عطريات و موى و

كه در ايام ماه مبارك رمضان يكى از صحابه كه از درد چشم سخت مى : آمده است
سخت درد ميكند  كه چشمم: نحضرت گفتآبراى  و آمد صناليد نزد آنحضرت 



ى ميتوانى بـــل: نحضرت در جـــواب اش گفتآاجازه دارم كه سرمه استعمال نمايم، 
روايت  لمنين عــائشه م المؤهمچنان در حـديث از ا. سرمه را استعمال نمايى

 صپيامبراسالم « »اكتحل ىف رمضان وهــو صائم صأن النبى « :گــرديده است
هكذا بايد . )رواى حديث ابن ماجه. (»سرمه كرد در رمضان در حاليكه روزه بود

به اين نظر اند كه بهتر  ءولى برخى از فقها. چشم منفذ براى معده نمى باشد :گفت كه
 ن وگرفتن ناخ. يردء در شب صورت بپذه استعمال همچو اشيااحسن است ك و

روزه را فاسد نمى  )استعمال آرايش براى زنان ن ورنگ ناخ( استعمال مواد بر آن
    .سازد

 ، استعمال قطره وپوست ، چرب كردن موى سر واستعمال خوش بوى :هتبصر
تعمال آن در پس اس. بر تحريم آنها در شرع وجود ندارديق امپول چون دليل زرت

  . روزه مباح ميباشد
   :زرق يـــــا پيچكارى

يا  انواع واكسين كه در عضله باشد و يا وريد خون باشد و و »پيچكارى«زرق يا  
روزه را فاسد  )زهر مصرجامع األ مطابق فتواى علماى ديــوبند هندوستان و(كوز گلو

به «كارى يا واكسين پيچ ينتوجه آنست كه اگر ا ولى نقطه قابل دقت و. نمى سازد
، و روزه دار را از آب و خوراك بي نياز سازد و هدف از صورت گيرد ذيهمنظور تغ

 يروزه را باطل م يچكاري، اين نوع پتغذيه و احساس نكردن گرسنگي باشدآن 
ي كار تغذيه را انجام دهد هر چيزي كه به نوع يتوانيمم فتهگاين  بنابر. سازد

كار تغذيه را : كه هاي يچكارينعده از پآاما . شودي روزه محسوب مي ا شكننده
خوراك بي نياز نمي سازند، اين نوع  انجام نمي دهند و انسان را از آب و از

، چون نصوص شرعي شامل آن ها نمي شود، نه ها روزه را باطل نمي سازد يچكاريپ
يز باشد بازهم به اعتبار الفاظ و نه به اعتبار معاني، و حتى اگر آمپول بى حسى دندان ن

پس اين نوع . نميكند زيرا بمعناى خوراك و آشاميدنى نيست طلروزه را با
اصل صحت . ها نه خوراك هستند نه آب و نه در معناي آب و خوراك يچكاريپ

روزه است مگر آنكه دليل فساد آن به اثبات برسد كه در اين جا به اثبات نرسيده 



زخم عميق  رولى اگ .را باطل نمى كند ردن زخم ها روزههمچنان پانسمان ك. است
    .در شكم كه دوا به معده برسد، در اين صورت روزه مى شكند

  :حـــــجــــامـــت
) يا هر عضو ديگر بدن به قصد عالج در مضان از سر و(حجامت يا خون گرفتن 

وهو   صاحتجم النبي «: روايت است باز ابن عباس  .روزه را فاسد نمى سازد
 ،2079: سنن ابو داود(. »در حالى كه روزه بود حجامت كرد صمبر پيا« »صائم

ولى اگر بيم  .)2355 -498 /6 :سنن ابو داود، 1939 -174 /4: صحيح امام بخاري
  :از ثابت بناني روايت است: سستى وجود داشت، حجامت مكروه است ضعف و

ن أجل ال, إال م: ? قالالك أكنتم تكرهون احلجامة للصائمنس بن مسئل أ«
براى روزه دار مكروه مى  از انس بن مالك سؤال شد آيا شما حجامت را« »الضعف
 - 174 /4 :صحيح امام بخاري( .»سستى ، مگر به خاطر ضعف ونه :؟ گفتدانستيد

1940(.  
  :يا غسل تبــرد غسل جنابت و
يا  ، ونمايد غسل، اگر روزه دار در ايام روزه يا غسل تبرد از گرمى غسل جنابت و

 در. خاطر دفع برودت هواى گرم را اشتنشاق نمايد روزه اش فاسد نمى گرددب
ء يصب املا صرأيت النبى « :حديث شريف از ابـوبكر بن عبدالرحمن روايت است

را كه مى ريخت آب را بر سر  صديدم پيامبر « »عىل رأسه من احلر وهو صائم
: وعون المعبود ،2072: سنن ابو داود( .»خود از گرمى در حاليكه روزه دار بود

ورتيكه همچنان اگــر روزه دار براى دفع تشنگى غسل نمايد، در ص .)2348 -6/492
  . گردد ، روزه اش فاسد نميآب به معده او داخل نگردد

  :حكم بوسه كردن در روزه
 .»كان يقبل وهو صائم صأن النبى «: روايت شده است لاز ام سلمه   

 لشه ئاز عا .)متفق عليه( .»كه روزه مى بودحالي بوسه ميكرد در ص پيامبر«
 َصاِئمٌ  َوُهوَ  َوُيَباِرشُ  َصاِئمٌ  َوُهوَ  ُيَقبُِّل  صكان رسول اهللا « :روايت شده است كه

مباشره  مى بوسيد در حاليكه روزه مى بود و صپيامبر اسالم « »ِإلْربِهِ  َأْمَلَكُكمْ  َوَكانَ 



از همة شما در كنترل غرايز خويش،  آنحضرت  ، امادر حاليكه روزه مى بود كردمي

در  .)1106 - 771 - 65 /2: مصحيح مسل، 1927 - 149/ 4: فتح البارى. (»قوي تر بود
ولى اگر . ن كه بوسه روزه را باطل نمى سازد، هيچگونه اختالف نمى باشدمورد اي

نظريـات خاص  ءسازد فقها زلمقصود روزه را براى روزه دار متزل ، هدف واين بوسه
كه توجه شما را به حديث متبركه كه از ابى هر . يش را در مورد ابراز داشته اندخو
أن رجًال «: فرموده است  هابى هر ير : روايت گرديده است جلب مينمايم  هير

لذى ذا ا, فإعنها ىة للصائم فرخص له وأتاه آخر فنهمن املبارش صسأل النبى 
از مباشرت روزه  صيد از پيامبر مردى پرس« »رخص له شيخ وإذا الذى هناه شاب

پس كسيكه . را از آن را وآمد مرد ديگرى پس منع كرد او پس رخصت داد او ،دار
 ءفقها .)ابو داود( .»را جوان بود كه منع كرد او يكس رخصت داد او را پير بود و

، شخص پير بوسه را جايز دانسته، آن شخص ص بـــراى كسيكه پيامبر  :ميگويند
در  با. ، شخص جوان بوده آنرا از بوسه نهى فرمود آن شخصآن كسيك براى بود و

ها بوسه را بـــــراى پير ءنظر داشت همين تعبير ها از حديث متبركه برخى از فقها
جـــايز نه  ديـــــــا كسانيكه قدرت اداره خود را ندارن جواز شمرده و براى جوانان و

هنگام روزه، در صورتيكه جماع و يا انزال با همسر  مداعبهاما در مورد  .شمرده اند
 يتروا لمتبركه از عايشه  يثدر حد يكهمنى صورت نگيرد اشكالى ندارد، طور

را بوسه ميداد و مالعبه ) زنش(هنگام روزه  صپيامبر «: شده است كه گفت
لذا مالعبه بين زوجين  .)1106 :و صحيح مسلم ،1927 :صحيح بخارى( .»ميكرد

مالعبه شان به  ينكد باشند كه اأتاست ولى بشرطى كه زوجين م هنگام روزه جائز
جماع منجر نشود و يا منى انزال نشود وگرنه اگر در برابر شهوت ضعيف باشند اين 

 .كنند امر براى آنها جائز نيست و بايد دورى


