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 م ا� ا����ن ا����م�� 

 حكم روزه در اسالم:

أعرتههللارون رسیئهللاترر ارلمدهر رمده روستغونه روستغفره روعوذ راهللا رن رشور
رأارالر�ر الرل ر روأشهه رن رضههرل رال رلل رلرون رضلل رال راهللای رل أندهللا هللا

رأشههرأارمدهل رنده رورسذلر...لروركوده رالش�
ٰ ﴿ فرمايد: مي خداوند مباني بزرگ اس�م است، وروزه يكي از اركان  ٓهآَ ُّ ِينٓ ٱ َٓ َّ 

 ْ يٓامُ ٱ ُ�مُ ٓعلٓيۡ  ُكتِٓب  ٓءآمُنوا ِينٓ ٱ ٓ�ٓ  ُكتِٓب  ٓكٓما لّصِ ّلُ�مۡ  لُِ�مۡ ٓ�بۡ  ِمن َّ َٓ  ﴾١ َّٓتُقونٓ  َٓ
 .]183: ة[البقر
امتهاي قبل از شما  روزه بر شما فرض شده همچنان كه بر ،ايد اي كساني كه ايمان آورده«

 .»فرض شده تا پرهيزكار شويد

هۡ ٱ مِنُ�مُ  ٓشِهدٓ  ٓ�ٓمن﴿ فرمايد: مي و  َّ  .]185: ة[البقر ﴾هٓيُصمۡ فٓلۡ  رٓ ل
 .»ماه رمضان حاضر باشد بايد روزه بگيرد كسي كه از شما در پس«

رَخٍْسر« فرمايد: مي صپيامبر  َ ََ ر ْالْس ىل رل ر الرر:اَا َ
َ
ر الل رال ْا

َ
رأ لرَشَههللاَیِال َّ رل رر،ال َو�القَهللاىال

َّ ِالر َكِالرر،لص ّّ رلص رر،َو�الضغَهللا ال َنْتال
ْ
رلل  ّ رَرَلَلهللاالرر،وََد  .»وََصْذىال

اس�م بر پنج بنا استوار اس، شهادت دادن به اينكه نيست معبودي كه شايسته پرستش باشد «
نه خدا حج خا دادن زكات و بر پا داشتن نماز و اينكه محمد فرستاده خداست و بحق مگر اهللا و

 . »روزه رمضان گرفتن نمودن و
اگر فردي وجوب آن را  متفقند كه روزه ماه مبارك رمضان واجب است و ءهمه علما

آن را به باد  ترديد بيندازد و يا مسلمانان را در مورد روزه رمضان به شك و نمايد و انكار
به  باشد، مي برپيام شود، كه اين به معني تكذيب خدا و مي مسخره گيرد از اس�م خارج

در صورتي كه از توبه سرباز زند مرتد  چنين شخصي بايد دستور داده شود كه توبه كند و
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 ،بدون انجام مراسم اس�مي در مورد او بايد توسط حاكم اعدام و شناخته خواهد شد و
 آزار ندهد. خارج از مقابر مسلمين دفن شود تا بوي تعفن او مسلمانان را

 ضان: فضيلت ماه مبارك رم

طالبان  ي خير برايها دروازه آن زيادتر و رمضان موسميست بزرگ كه ثواب اعمال در
از اين ماه به نام ن آدر قر. انفاق است بركت و رمضان ماه خير و گردد، مي آن گشوده

آخر آن آزادي از آتش  وسط آن آمرزش و اول آن رحمت، ده،ياد شهدايت كننده مردم 
مسلم آمده  صحيح بخاري و بزرگي اين ماه وارد شده، در دراحاديث زيادي  .جهنم است

 ي بهشت باز شده وها چون رمضان فرا رسد دروازه: فرمود صاست كه پيامبر
 .شوند مي شياطين به زنجير كشيده شود و مي ي دوزخ بستهها دروازه
همچنين براي تشويق به انجام اعمال  شود، و مي چون اعمال خير در اين ماه زياد و 

 برعكس چون اهل ايمان كمتر مرتكب گناه گردد و مي ي بهشت بازها صالح دروازه
توانند همچون ديگر ماهها به اهداف  نمي شوند و مي شوند شياطين به زنجير كشيده مي

 خود دست يابند. 
خداوند پنج چيز را در ماه مبارك رمضان از خصوصيات امت اس�مي قرار داده است 

 كه عبارتند از: 
 اثر خالي بودن معده به وجودمي آيد و خوشبو بودن دهان روزه دار نزد خدا كه در -1

زيرا كه در  ؛بوي مسك نيز بهتر است دانند كه اين نزد خدا از مي مردم آن را ناپسند
باشد نزد پروردگار  عبادت خدا هرچه ناشي از طاعت و اثرعبادت خدا پديد آمده، و

 دهد.  مي نندهك به عبادت آن را ر ازبهت خداوند خوبتر و محبوب است و
يي كه معصوم و ها شان، م�ئكه استغفار م�ئكه براي روزه داران تا هنگام افطار -2

 مكرم قابليت آن را دارند كه دعايشان در ي معصوم وها مكرمند، راستي كه اين م�ئكه
 .نمايد مي بودن روزه داران بلند قدر اين خود دللت بر حق روزه داران قبول شود و



 5  فقه روزه

 

فرمايد: چيزي نمانده كه  مي دهد و مي روز بهشت خود را زينت خداوند هر -3
بسوي تو آيند. مشقت يعني مشقت دنيا.  ند ونافك دوش بر بندگان نيكوكارم مشقت را از

 براي رسيدن بدان تشويق نمايد. دهد تا بندگانش را مي زينت خداوند هرروز بهشت را
توانند  نمي مانند ديگر ماهها شوند و مي اطين به زنجير كشيدهدر اين ماه مبارك شي -4

باشد كه دشمنشان را زنداني  مي اين از فضل خدا بر بندگان صالح به اهداف خود برسند و
بيشتر  هاي ديگر كنيم كه پرهيز كاران در اين ماه نسبت به ماه مي كرده لذا ما مشاهده

 دهند. مي خود نشان را از دوري از گناه رغبت به انجام اعمال خير و
آمرزد بشرط  مي را صخداوند در آخرين شب اين ماه مبارك گناهان امت محمد -5

به جاي آورده باشد. پس ماه مبارك رمضان  روزه را اينكه حق اين ماه مبارك مانند نماز و
عبارت شود نعمتيست بس بزرگ  مشغول طاعت و براي كسيكه از گناهان دوري نمايد و

 سته است آنرا غنيمت شمارد.كه شاي

 فضيلت روزه:

همه امتها فرض گشته است  زيرا عبادتيست كه بر ؛روزه يكي از بهترين عبادات است

ٰ  فرمايد: مي خداوند ٓهآَ ُّ ِينٓ ٱ َٓ َّ  ْ ٓيامُ ٱ ُ�مُ ٓعلٓيۡ  ُكتِٓب  ٓءآمُنوا ِينٓ ٱ ٓ�ٓ  ُكتِٓب  ٓكٓما لّصِ  ِمن َّ
ّلُ�مۡ  لُِ�مۡ ٓ�بۡ  َٓ   .]183: ة[البقر ﴾١ ونٓ َّٓتقُ  َٓ

شما فرض شده همچنانكه بر امتهاي قبل از شما  اي كساني كه ايمان آورده ايد روزه بر«

 .»فرض شد تا پرهيزكار شويد
 ،دكن مي ارزشمند بودن اين عبادت واجب شدن روزه بر همه امتها دللت بر عظمت و

گناهان  ل روزه بخشايشفضاي يكي از .اجر بزرگي است اينكه روزه داراي ثواب و و
فرمود:   صمسلم از ابوهريره روايت شده است كه پيامبر است. در صحيح بخاري و

ْ رَ عْدال الر« ّهَىرنال
ََ ََ رَنهللار ل

َ
َهرل رال رَرَلَلهللاَار الضَدهللاع هللارَولْدسالَتهللاا هللارفل  كسي كه رمضان را در«. »َنْ رَصهللاَى
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. يعني اينكه هيچ شكي »شود اش آمرزيده مي اخ�ص روزه بگيرد گناهان گذشته حال ايمان و
كراهيتي از وجوب روزه در دل  ثواب آن بدل راه ندهد و اجر و در وجوب روزه و

 در ،عبادات روزه را مختص خود قرار داده است نداشته باشد. خداوند در بين ساير
 :فرمايد مي حديث قدسي

ّاليراال الر« ْج
َ
رأ عَهللا

َ
رَوأ رلال نالعّ ل

زيرا كه  .»دهم مي ش آن رامن پادا روزه براي من است و«. »الَ
هيچ كس جز  پروردگارش و يست بين بنده وكند، كه روزه سرّ مي روزه ظهور اخ�ص در

  در جاي خلوت به خوردني و كند، شخص روزه دار نمي آن اط�ع پيدا روزه دار از خدا و
از  و مطلع است. داند خدا از او مي كند زيرا كه مي آن امتناع از يابد و مي نوشيدني دست

 ؛بس داند و مي ثواب آن را جمله فضايل روزه اين است كه فقط خداوند مقدار اجر و
 :حديث قدسيئي كه ذكر شد فرمود زيرا كه خداوند در

ّاليراال الرر« ْج
َ
رأ عَهللا

َ
روزه  چون در اندازه آن را ذكر نكرد و دهم و مي من ثواب آن را .»َوأ

َّٓما﴿ فرمايد: مي خداوند ،حساب است مشقت وجود دارد اجرآن بي بردباري و ِِ  َّ  يُٓو
ٰ ٱ َّ ونٓ َ جۡ  ِ�ُ

ٓ
حساب داده  آينه به بردباران اجر بي هر«. ]10[الزمر:  ﴾ِحٓساٖب  بِٓغۡ�ِ  رُٓهمأ

 .»شود مي
يكي از فضايل روزه آن است كه روزه همانند سپريست كه بنده مومن با آن آتش 

مقابل  در(  روزه سپريست«د: فرماي مي  صكند. رسول اكرم مي جهنم را از خود دور
با  فرياد نكشد و چون يكي از شما روزه باشد پس ناسزا نگويد و دوزخ يا گناهان) و
 ».كسي درگير نشود

از جمله فضايل روزه است  آن دو سروري كه روزه دار از آن برخوردار است نيز
، چون افطار گردد مي براي روزه دار دو سرور است كه بدان شاد«فرمايد:  مي صپيامبر

 اش شاد ت با پروردگارش به روزههنگام م�قا شود و مي كند از افطارش خوشحال
خوشحالي او هنگام افطار به اين دليل است كه از فضل خدا توانسته عبادت  اام »گردد. مي

روزه را كه از بهترين عبادات است به اتمام رساند، اين موفقيت در حالي است كه عده 
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اما خوشحالي او هنگام م�قات با پروردگارش براي اين  . واند روم گشتهزيادي از آن مح
 ثواب خود را درحالي كه شديداً بدان احتياج دارد كام�ً نزد خداوند است كه اجر و

 شود. مي اش شادمان يابد كه در اين حال به روزه مي
است، از براي روزه داران در روز قيامت  دار از جمله فضايل روزه شفاعت روزه و

قرآن  روز قيامت روزه و«فرمود:  صروايت شده است كه پيامبر بعبداهللا بن عمر
شهوت را از او منع كردم پس مرا  گويد پرودگارا خوراك و مي كنند، روزه مي شفاعت بنده

خواب شب را از او گرفتم پس مرا شافع او گردان، پس  :گويد مي نآقر شافع او گردان و
 ».ندكن مي هر آندو شفاعت

همرا ه  آنچه ذكر شد جزئي از فضايل روزه بود كه تا انسان روزه را بطريقه صحيح و 
گردد. پس كوشش كنيم تا روزه را  نمي تقوا انجام ندهد آن فضايل نصيبش با آداب آن و

 بطريقه صحيح به انجام رسانيم. 

 تراويح: فضيلت قيام و

جايز نيست در آن كوتاهي ورزند  خداوند بندگان خود را به واجباتي مكلف نموده كه
 آنها را به مستحباتي تشويق نموده است تا اعمالشان كاملتر شود و ،و به اضافه واجبات
ب يايند. از جمله اعمال اضافه بر واجب نماز شب است. وجل تقرّ بيشتر به خداي عزّ

 ستايد ومي فرمايد: مي خداوند بر پا دارندگان اين نماز را

ِينٓ ٱوٓ ﴿ دٗ  لِٓرّ�ِِهمۡ  بِيُتونٓ يٓ  َّ َّ  .]64[الفرقان:  ﴾٦ امٗ ٓوقِٓ�ٰ  اُُ
و از بندگان خدا كساني هستند كه شب را در حال سجده وقيام براي پروردگارشان احيا «
 .»كنند مي

 فرمايد: مي . و»بهترين نماز بعد از نماز فرض نماز شب است«فرمايد:  مي صو پيامبر 
هنگامي كه مردم خوابند نماز گذاريد كه  خوراك بدهيد و آشكارا س� م كنيد و !اي مردم«

 .»شويد مي به س�متي به بهشت وارد
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امتياز خاصي برخوردار است.  نماز شب (قيام) درماه مبارك رمضان از فضيلت و و

رَ عْدالر« فرمايد: مي صپيامبر  ْ رنال ّهَى
ََ ََ ر رَنهللا ل

َ
رل َه رال رفل رَولْدسالَتهللاا هللا ر ضَدهللاع هللا رَرَلَلهللاَا رقَهللاَى  .» الرَنْ 

اش آمرزيده  اخ�ص بجاي بياورد گناهان گذشته كسي كه قيام رمضان را از روي ايمان و«

ثواب براي بر پاكنندگان اين نماز داشته باشد  يعني اين كه ايمان به اجر و »ايامناً «. »شود مي

ثواب باشد. وقت  و احتساباً يعني نماز شب را ريا كارانه نخواند بلكه براي حصول اجر و
بر اين اساس نماز  يابد. مي تا اول فجر ادامه شود و مي ماز شب بعد از نماز عشاء شروعن

اين فرصت بزرگ را غنيمت  من بايد عاقل باشد وؤتراويح نيز شامل نماز قيام است كه م
 شمارد.
 بعد از چهارركعت كمي به استراحت خواندند و مي چون نماز تراويح را طولني -
 اولين كسي كه نماز تراويح را با ن نماز به تراويح مشهور شد وپرداختند لذا اي مي

مردم زياد به اين  ي بعديها چون شب بود. و  صجماعت در مسجد برگذار كرد پيامبر
يا چهارم  نماز روي آوردند پيامبر از اينكه مبادا اين نماز بر امتش فرض شود شب سوم

 براي نماز حاضر نشدند.
 ت نماز تراويح اخت�ف نظر دارند، بعضي از احاديث دللتدر مورد عدد ركعا ءعلما

سه  بعضي از مسلمين بيست و وتر سيزده ركعت است و دهد كه نماز تراويح همراه با مي
ترين روايت در اين مورد روايت  خوانند، صحيح مي آن را بعضي ديگر بيشتر از ركعت و

مؤمنين درباره كيفيت نماز است كه از أم ال ل امام بخاري از ام المومنين عايشه
غير  در رمضان و صپيامبر فرمودند: در ماه مبارك رمضان سوال شد و  صپيامبر

 اما مهم به آرامي خواندن نماز تراويح و دند،خوان نمي بيشتررمضان از يازده ركعت 
 .خواندند مي بسيار طولني اوايل نماز تراويح را رعايت خشوع درآن است، مسلمانانِ

 تاجايي به طول رسيد و مي قرائت امام به صدها آيه :دگوي مي دن يزيسائب اب
كنيم،  مي اين خ�ف چيزيست كه امروزه مشاهده ايستاديم. و مي انجاميد كه با عصا مي

آورند بلكه  نمي خوانند كه نه تنها سنتهاي نماز را به جا مي نماز تراويح را چنان به سرعت
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سرعت  :اند رحمهم اهللا گفته ءشود. علما مي ست نيز تركآرام گرفتن كه از اركان نماز ا
اي كه جماعت نتواند سنن نماز را بجاي آورد مكروه است چه رسد كه امام  امام تا اندازه

پس سعي كنيم نماز  شود نيز بجاي نياورد. مي ركن نماز را كه ترك آن باعث بط�ن نماز
آورد  مي سنن بجاي با آداب و به آرامي و تراويح را درمساجد برگذار كنيم كه امام نماز را

انجام كارهاي  شبهاي رمضان را به لغو و بركت حريص باشيم و براي انجام اين نماز پر و
 بيهوده ضايع نكنيم.

 كيد شود:أآن ت ماه مبارك بر اعمالي كه شايسته است در

ن آمي قرزيرا كه تما ؛اين ماه از امتياز خاصي برخوردار است ن كريم درآقرائت قر -1
را ن آهرسال يك بار قر صپيغمبر اين ماه از لوح محفوظ به آسمان دنيا نازل شده و در
0Fمدارسه ماه مبارك رمضان با جبريئل در

سال آخر از عمرش دوبار  در كرد و مي 1
 .شدند مي ن مشغولآاين ماه مبارك زياد به ت�وت قر مدارسه نمود. مسلمانان اوايل در

ابراهيم  شد، قتاده و مي ن مشغولآبه قر نمود و مي ترك تدريس را /امام مالك -2
 كردند. مي ن را ختمآسه شب يكبار قر رمضان هر نخعي در

روايت شده است كه  بابن عباس مسلم از صحيح بخاري و صدقه دادن: در -3
رمضان هنگامي كه جبرئيل عليه الس�م با او  در ترين مردم بود، و سخي صرسول اهللا

 بود. تر وقت ديگر بخشنده هر زنمود ا مي ديدار
  ،عبادت خدا مسجد براي طاعت و مسجد: يعني نشستن در اعتكاف نمودن در -4
كردند. هدف از اعتكاف مشغول شدن به  مي اعتكاف رمضان را ده روز آخر  صپيامبر

رسيدن به ليل  القدر است لذا لزم است اعتكاف كننده  حصول ثواب و ذكر خدا و
هاي بيهوده بپرهيزد اما اندك  از صحبت ن شود وآقرائت قر و عبادت مشغول ذكر و

                                           
 س.دادند و بالعك خواندند و پيغمبر گوش مي يعني اينكه جبرئيل مي -1
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 اشكالي ندارد. عبادت نباشد جايز است و صحبتي كه از ذكر و

يكي  در القدر ليلةزيرا كه  ؛نماز شب (قيام) بخصوص دهه آخر و شبهاي فرد آن -5

عبادت آن از  عبادت در ن نازل شده وآآن قر شبي است كه در القدر از اين شبهاست، ليل 
 است. ماه بهتر هزار

 مورد روزه: مسايلي در

تواند روزه  نمي به مرضي است كه اميد به بهبود آن نيست و سوال: شخصي مبت�
 مورد چنين شخصي چيست؟  بگيرد حكم شرع در

تواند روزه  نمي شخصي كه مبت� به مرضي است كه اميد به بهبودي آن ندارد وجواب: 
ست، اما بر او واجب است كه در مقابل هر روزي كه روزه بگيرد روزه بر او واجب ني

تواند انجام دهد اول اينكه  مي نگرفته يك مسكين را خوراك بدهد و آن را به دو طريق
 كند. مي پزد و مساكين را دعوت مي نهار يا شامي را در خانه

گرم  600كند كه مقدار آن مقابل  مي دوم اينكه خوراك را خشكه به مساكين تقديم
 باشد. مي كنند مي براي هرمسكين از نوع خوراكي كه غالباً مردم محل از آن استفاده

 سوال: آيا استفراغ نمودن در روزه مؤثراست؟ 
در صورتي كه عمدي  كند و مي جواب: استفراغ كردن اگر عمدي باشد روزه را باطل

اس شود. و اگرشخصي احس نمي لبه كند روزه باطلاي كه استفراغ بر وي غ نباشد به گونه
 اش غذا را به بيرون خارج كرده و استفراغ براو غلبه كرد كه تا چند لحظه ديگر معده

ر به اخراج شدن كند در اين حالت هيچگونه عكس العملي از خود نشان ندهد چون اگ مي
رساند پس  مي نش ضررشود و اگر آن را فرو نشاند به بد مي اش باطل غذا كمك كند روزه

اش  او غلبه كرد روزهبگذارد بدن كار خودش را انجام دهد در اين حال اگر استفراغ بر 
 شود. نمي باطل
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شود  مي سوال: آيا براي روزه دار استعمال اسپرئي كه براي تنگي نفس بكار برده
 جائزاست؟

كند؛ زيرا  نمي جواب: استعمال اسپري براي روزه دار جايز است و روزه را باطل
 رسد. نمي شود بخار است و به معده مي اي كه از آن خارج ماده

 توان با آن روزه نگرفت چقدراست؟ مي سوال: مسافت سفري كه
 ) كيلومتر.83صر كرد يعني معادل (جواب: مسافتي است كه بتوان با آن نماز را ق

 مضان با همسر خود جماع كند چيست؟سوال: حكم كسي كه در ر
اي را  ده است و بر وي واجب است كه بردهن شخصي مرتكب گناه شجواب: چني

آزاد كند، اگر نتوانست شصت روز پي در پي روزه بگيرد و چنانكه از روزه گرفتن نيز 
عاجز بماند شصت مسكين را خوراك بدهد. زن نيز اگر با رضايت و بدون اكراه تسليم 

 شود. مي شده باشد شامل حكم مذكور
ل سفر جماع كنند كفاره لزم و مردي كه در روز رمضان و درحا سوال: آيا بر زن

 است؟
جواب: برآنها كفاره لزم نيست چون جايز است كه مسافر روزه نگيرد، حال خواه 

 با خوردن قطع نمايد يا باجماع. روزه را
 ه خاطر امتحاناتشان روزه نگيرند؟توانند ب مي سوال: آيا دانش آموزان و دانشجويان

توانند شب به مراجعه دروس خود  مي ايز نيست؛ زيرا كه ضرورتي ندارد وجواب: ج
 بپردازند.

 جب است؟سوال: آيا بر زنان و دختراني كه در حال عادت ماهيانه هستند روزه وا
جواب: نه تنها كه روزه برآنها واجب نيست بلكه جايز نيست روزه بگيرند و واجب 

 نمايند. رمضان در حالت پاكي قضا است كه بعد از
 روز رمضان استعمال عطر جايز است؟سوال: آيا در 

جواب: استعمال و بو كردن عطر در رمضان اشكالي ندارد مگر بخور كه استنشاق آن 
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 شود. مي جايز نيست چونكه دودش وارد معده
 كند؟ مي سوال: آيا دواي غرغره روزه را باطل

 كند. يايين نرود روزه را باطل نمجواب: در صورتي كه دوا پ
 د؟شو مي سوال: آيا فرو بردن آب دهان و بلغم باعث بط�ن روزه

 كند. نمي جواب: اين عمل روزه را باطل
 شود؟ مي سوال: آيا با تزريق سوزن/ پيچكاري روزه باطل

گيرد و انسان را  مي تزريق سوزن بردو نوع است يك نوع كه جاي خوراك را :جواب
كند اما تزريقاتي كه جاي غذا  مي زريقات روزه را باطلسازد، اينگونه ت مي از غذا مستغني

 كند. نمي شود روزه را باطل مي گيرد و فقط به هدف ع�ج استعمال نمي را
 شود؟ مي سوال: آيا قطره چشم و گوش و بيني سبب باطل شدن روزه

كند  مي ي نامبرده در صورتي كه به معده برسد روزه را باطلها جواب: استعمال قطره
 نمايد گرچه طعمش را در حلق احساس كند.  نمي اگر به معده نرسد روزه را باطلاما 

از طلوع آفتاب  تواند غسل جنابت را تا بعد از اذان صبح و قبل مي سوال: آيا روزه دار
 به تأخير اندازد؟

 آورد. نمي جواب: اين عمل جايز است و نقصي در روزه پديد
مقصود از » د حقاًكه در سحريها بركت استسحري كني« :فرمايد مي صسوال: پيامبر

 اين بركت چيست؟ 
جواب: مقصود از بركت در اين حديث بركت شرعي و بدنيست، اما بركت شرعي 

باشد و بركت بدني در اين است  مي در سحري خوردن صهمان اطاعت از امر پيغمبر
 دهد. مي كه روزه دار با سحري خوردن بدن خود را براي روزه داري قوت

شود كه اشتباه كرده و سحري را بعد  مي سوال: شخصي بعد از سحري خوردن متوجه
 فجرخورده است حكم روزه او چيست؟ از طلوع

 ش صحيح است؛ زيرا كه اين كار عمدي نبوده است.ا جواب: روزه
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 القدر چيست؟ ليلةسوال: ع�مات 

و شخص القدرآن است كه آن شب شبي است آرام  ليلةجواب: از جمله ع�مات 

دهد و صبح  مي گيرد و براي انجام كار خير رغبت بيشتري به او دست مي مؤمن دلش آرام
 كند. مي ليل  القدرآفتاب صاف و بدون شعاع طلوع

 سوال: آيا نيت هر شب، براي هر روز روزه واجب است؟
جواب: براي هر روز روزه رمضان بايد از شب قب�ً نيت كرده شود و سحري خوردن 

مگر  شود نمي به روزه گرفتن است؛ زيرا كه او براي سحري از خواب بلند خود نيت
 اينكه قصد روزه داشته باشد.

 باشد و مقدار آن چقدر است؟ سوال: زكات فطر از چه چيزي بايد
 جواب: زكات فطر بايد از نوع خوراكي باشد كه اكثريت اهل محل از آن استفاده

كه زكات فطر خود و فطر كساني كه مخارج  كنند و بر هر فرد مسلمان واجب است مي
آنها را عهده دار است به فقرا و مساكين بدهد، مقدارآن دو كيلو و چهل گرم است، وقت 

شود و تا نماز عيد نيز ادامه دارد و به  مي آن از غروب آفتاب روز آخر رمضان شروع
توان آن را از اول  مي تأخير انداختن آن تا بعد از نماز عيد حرام است، در مذهب شافعي

 رمضان اخراج نمود و تا غروب روز عيد نيز ادامه دارد.
 كند؟ مي سوال: آيا سخن گفتن به حرام روزه را باطل

ٰ ﴿ فرمايد: مي جواب: خداوند ٓهآَ ُّ ِينٓ ٱ َٓ َّ  ْ ٓيامُ ٱ ُ�مُ ٓعلٓيۡ  ُكتِٓب  ٓءآمُنوا  ٓ�ٓ  ُكتِٓب  ٓكٓما لّصِ
ِينٓ ٱ لّ  لُِ�مۡ ٓ�بۡ  ِمن َّ َٓ  .]183: ة[البقر ﴾١ َّٓتُقونٓ  ُ�مۡ َٓ

اي كساني كه ايمان آورده ايد روزه برشما فرض شده همچنانكه بر امتهاي قبل از شما « 
فرض شده تا پرهيزكارشويد. پس حكمت از وجوب روزه حصول تقواست و تقوا يعني دوري 

ه آن را ترك نكند كسي كه سخن دروغ و عمل ب«فرمايد:  مي صاز حرام و انجام واجب. پيغمبر

 .»پس خداوند تعالي نيازمند آن نيست كه خوردني و آشاميدني خود را ترك كند
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بر اين اساس دوري از حرام مانند دروغ، غيبت، خريد و فروش حرام و امثال آن 
نسبت به روزه دار مورد تأكيد قرار گرفته است و اگر انسان در ماه مبارك رمضان از 

بقيه سال نيز موفق به دوري ازآنها خواهد شد. اما در مورد  تمامي محرمات دوري كند
كاهد  مي كند اما از اجر روزه نمي تاثير سخن حرام در روزه بايد بگوييم كه روزه را باطل

 و ممكن است تمامي اجر روزه را ضايع نمايد.
رلمدهر رلت ربغمراهودغ رلصَهللامهللاتروصهللارل رَرعينههللارمدهروهلروصحد روسلم.

 اذكار صحيح شبانه روز:

 هنگام سوار شدن حيوان يا وسايل نقليه:

ر« -1 َال ر رل ،رلمَدهل التمال ررِ
َ
هللار الل

َ،،رَو�العّ �ال هال
َْ رنل ل

َ
هّهللارل ّل رَ َهللارَاَولرَوَنهللار يرَسّنَه ال

ّ
رلت دَْحهللاَا سل

ر دلذَا لال ََ هْ رصَدل هَهللا رلّبرمرتبه) 3( رمدهَرِ  دَحهللاعَرمرتبه)  3(رل  مّررَكرسل ررلَصلّهل رَظلَدتل �ّ 
هلر رالرضَفرال هرلرالَنعّ ل  . [ترمذي]. »لتعذَبر الرأعترعَر،،رالَهللافرال

بسم اهللا الحمد هللا، پاك است ذاتي كه بدون توانايي ما اين (وسيله) را برايمان مسخرساخت «
. مرتبه) 3مرتبه) اهللا اكبر ( 3و يقيناً ما بسوي پروردگارمان باز گردانيده خواهيم شد، الحمد هللا (

 پاك هستي تو اي پروردگار من، بر خود ستم كردم پس بيامرز مرا كه يقيناً كسي گناهان را

 . »آمرزد مگر تو نمي
 ) هنگام داخل شدن به مسجد اول پاي راست.2

نمالرأ« رلصّهجال هللاال ََ نْ
ّّ رلص  َ رنال ضمال هال ََ

ْ
رلق هللاعال ال ََ

لْ روَسل �مال َرهال
ْ
رلق رَوِالذَْجهال ال نمال َويال

ْ
رلق ال َّ هللا راال

ذ ل . »نل
 .وداود][اب

برم بخداوند بزرگ و به وجه (ذات) نيكويش و به سلطه ازليش از شيطان رانده  پناه مي«
 .»شده. (و بعد دو ركعت نماز تحي  المسجد بخواند

 [بخاري] .»اگر كسي ازشما به مسجد وارد شد ننشيند تا وقتي دو ركعت نماز بخواند«
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 ) هنگام شنيدن اذان: 3
 .1F1»گويد بگوييد همانطوركه موذن مياگر نداي اذان را شنيديد «
 ) بعد از اذان:4

نلََةر« َرلال
ْ
رَولق نلََة رلصْذَسال ل َّده  رمل رهتال هللاِالَدةال ََ

ْ
رلق ِال

َ َّ رَولص رلمّهللاّنةال ْنَذِال َّ رل رَاوال ال رَرّب ّم هل
لصلّ

ىروََنْهبَ لر ال
ّ
لرلت ذی  هللارَمْدل هللان  ََ رَن َوهْ ل  .2F2»َولعْ

قربت و برتري و بر   صنماز استوار، بده به محمد خداوندا! پروردگارِ اين دعوت كامل و«
اي. (منظور از وسيله يا مقام محمود مكان  اش كرده يز او را در مقام محمودي كه وعدهانگ

شود كه إن شاءاهللا رسول ما  شفاعت در بهشت است كه فقط يكي از بندگان را حاصل مي
 .»خواهد بود  صحضرت محمد

 ) بعد از نماز فريضه:5

دَهللاَیبالَكرلصلّر« رنال ْت ال
ْرهالَكروَدل

هالَكروَشل
ّْ
ر ال َ ََ ر ا  نال

َ
ّمرأ  .3F3»هل

خداوندا كمكم فرما بر ذكر و سپاس گفتنت و بهترين عبادتت. و بعد قرائت آي  الكرسي و «

 .»معوذات
 ) هنگام خروج از مسجد:  اول پاي چپ6

َكرنال ْر«
ل ص
َ
ْسأ
َ
رأ  ِ ّمر ال هل

َّدٍهرلصلّ رمل َ ََ ر ّمرَص   َكررلصلّهل  .4F4»الَْللال
، پروردگارا بدرستيكه من خواستار نيكي و احسان از صپروردگارا درود بفرست بر محمد«

 .»تو هستم
 ) هنگام داخل شدن خانه:7

ر« رلصَْدْنَهجال روََخْ�َ ّال رلصَْدْذقال رَخْ�َ َك
ل ص
َ
ْسأ
َ
رأ  ِ ر ال ّم هل

رر،لصلّ ال َّ رل رَوِهللاْسمال ْهَهللا،
َ
رَوَ ال َّ رل االهللاْسمال

                                           
 مسلم. -1
 بخاري. -2
 ابوداود. -3
 مسلم. -4
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رر،َخَهْجهَهللا َ ََ هَهللاَو
ْ َّ رَرِ هَهللاربََذ ال َّ 5Fهل خانه س�م كندسپس بر ا .»رل

1. 
خواهم از تو بهترين ورود و بهترين خروج، بنام خدا وارد شديم  پروردگارا بدرستيكه مي«

 .»بنام خدا خارج شديم و برخداوند پرودگارمان توكل نموديم
 ) هنگام خوردن و آشاميدن:8

را ببرد و اگر فراموش كرد كه در اول آن  اگر كسي خواست غذا بخورد اسم خدا

الرر�« ذكركند پس بگويد َّ لررل
َ
ّول
َ
َه لررأ   .6F2»َوهخال

 ) در انتهاي خوردن و نوشيدن:9

ٍِر« ّذ رقل رَوالَ  ّ رَدْذٍ رنال ْ رَ�ْ�ال رنال هالن ال
َوهللاَىرَوَرَققَ َّ رَاَولرلق ّال َوَد

َْ ىرأَ ال
ّ
رلت ال ّ َال ر َْدهل

ْ
  .7F3»لم

كه با اين غذا اطعامم نمود و آنرا بدون قدرت و توانايي از خودم ستايش خداوندي را «
 .»روزيم كرد

 ) نماز توبه:  10
اي كه مرتكب گناهي شود و سپس وضوء نيكويي بگيرد و دو ركعت نماز  هربنده«

 .8F4»بخشد مي بخواند و آمرزش بخواهد حقاً خداوند او را
 ) هنگام عطسه:11

و  »ل ركضهح«و برادر مسلمانش به او بگويد  » لمده: «اگر كسي عطسه زد بگويد

 .9F5»ضههض�مرل رو�َلحراهللاق�م« :هم بگويد او
 ) هنگام ديدن شخص مبتإل به مرض:12

 َكراال الر«
ّدهللارلعْغَ رلال ِال هللا

الَ ََ ير ال
ّ
رلت ال ّ َال ر َْدهل

ْ
ن ر،لم ْرلال ََ َقر

ّدْ رَخلَ هالٍ�رلال
َّ ر َ ََ ر اال

 . 10F1»َوالَّللَ

                                           
 ابوداود. -1
 ترمذي. -2
 حاكم. -3
 احمد. -4
 بخاري. -5
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درستي بخشيد مرا ازآنچه كه تو را بدان مبت� نموده و بر بسياري از سپاس خداوندي كه تن«
 .»مخلوقاتش برتريم داد

 ) درپايان هر مجلس: (نشست و برخواست)13

ر الَلَْكر« بلذبل
َ
َكرَوأ هل ْسغَْفرال

َ
عَْت،رأ

َ
ر الالرأ َ

َ
َك،رالر الل َْدهال َال ّمرَو هل

دَْحهللاعََكرلصلّ  .11F2»سل
و را حمد گويم و شهادت ميدهم كه معبودي جز تو پاك و منزه هستي تو اي خداوند  و ت«

 .»كنم نيست و به تو استغفار و توبه مي
 ) كسي كه ده مرتبه سوره اخ�ص را بخواند خداوند براي او قصري در بهشت بنا14

12Fنهد مي

3. 

دَْحهللاَر« :) كسي كه گفت15 الررسل َّ نمالررل َويال
ْ
َْدهال الررلق َال درخت خرمايي در بهشت براي . »َو

13Fشود مي هاو كاشت

4. 
 ) هنگام خوابيدن: 16

دَهللاَیكَر« رنال دَْوثل ََ ر رضَْذَى رَنَولاََك ّال رقال ّم
رلصلّهل ر ْدنَهللا

َ
رَوأ ذتل لل

َ
رأ ّم رلصلّهل َك مرتبه    3 .»االهللاْسدال

 .بخاري][
شوم خداوندا نجات بده مرا از عذابت در روز بر  ميرم و زنده مي نام تو خداوندا مي با«

آي  الكرسي و المعوذات را كه شامل سوره اخ�ص و فلق و  انگيختن بندگانت.  و بعد از آن
 .»شود بخواند ناس مي
 ) هنگام بيدار شدن از خواب:17

ذرلر« ّل رلقُّ هللارَو�الَلْ ال
هَ ََ َنهللا

َ
ْوَهرَنهللارأ ْدنَهللاعَهللارعَ

َ
ىرأ ال

ّ
رلت ال ّ َال ر َْدهل

ْ
 .14F5»لم

                                                                                                             
 ترمذي. -1
 ترمذي. -2
 احمد. -3
  ترمذي. -4
 بخاري. -5
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ستاخيز ستايش خداوندي كه ما را بعد از مرگ زنده نمود و بازگشت بسوي اوست روز ر«
 .»(زنده شدن مردگان)

 ) هنگام ورود به توالت (اول پاي چپ)18

ر« َدَهللاِالثال
ْ
رَولل لدلثال

ْ
َ رلل راالَكرنال

ذ ل نل
َ
رأ  ِ ّمر ال هل

رل ،رلصلّ التمال ِ«. 
برم از پليد و پليدان (منظور از خبث اجنه و شياطين  بسم اهللا خداوندا همانا بتو پناه مي«

 .»مذكر و ازخبائث مؤنث آنهاست
 ) هنگام خارج شدن از توالت: (اول پاي راست) 19

ْرَهلعَك«  .15F1»�ل
 .»طلبم آمرزش مي«

 »بِسمِ اهللا«) قبل از وضو: 20

لر«) بعد از وضو: 21 َّده  رمل ّا
َ
رأ ْشَههل

َ
رَوأ ل

َ
�ْكرل رَشّ

َ
رال روَْدَه ل ل َّ رل

ّ
ر ال َ

َ
ر ل

َ
رال ّا

َ
رأ ْشَههل

َ
أ

ر اال
ّمرلْجَولْ رلصلّهل ل

ل
ذل دْهل لرَورَسل � َرَْ هال

ه  ََ غَ ْ رلصْدل رنال اال
ّذلعالَ،رَولْجَولْ ْ رلمّ  .»رنال

دهم كه نيست هيچ معبود حقي جز خداي يگانه و شريكي براي او نيست و  شهادت مي«
دهم كه محمد بنده و فرستاده اوست خداوندا مرا از جمله توبه كنندگان و پاكان قرار  شهادت مي

 . »بده

َر«) هنگام لباس پوشيدن: 23
ْ
رلم ا  رَدْذٍ رنال ْ رَ�ْ�ال رنال هالن ال

رَاَولرَوَرَققَ ِال َتهللا
َّ ير ال

ّ
رلت ال ّ َال ر ْدهل

ٍِر ّذ  .»َوالرقل
حمد خداوندي كه مرا با اين لباس پوشاند و آنرا بدون نيرو و قدرتي از خودم « 

 .»روزيم نمود

،رالرَدْذَ روَر« ) هنگام خروج از خانه:24  ال َّ رل
َ ََ ر تل

ْ َّ ربََذ ال َّ الر�رل َّ ر الالراالهللا
 .»الرقلّذَِ

                                           
 ترمذي. -1
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بسم اهللا توكل بر خدا نمودم (كارهايم را به خدا وا گذاشتم) و هيچ نيرو و قدرتي نيست «
 .»مگر نيرو و قدرت اهللا

 كوأبذبر لركأشههرأارال�ر الأعترأسغفرهكرل روَدهركسدحهللاع
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