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 مقدمه

إن احلمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا ومن 

ومن يُضلل فال هادي له، وأشهد أن ال سيئات أعاملنا، من هيده اهللا فال مُضلَّ له، 

 إله إال اهللا وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله.

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ َءاَمُنوا ُقوا َ  ٱ�َّ نُتم  ۦَحقَّ ُ�َقاتِهِ  ٱ�َّ

َ
َوَ� َ�ُموُ�نَّ إِ�َّ َوأ

ۡسلُِمونَ   .]١٠٢[آل عمران:  ﴾١٠٢مُّ

َها ﴿ ُّ�
َ
� ْ ٱ�َّ  ٱ�َّاُس َ�ٰٓ ِيَر�َُّ�ُم  ُقوا َخلََقُ�م ّمِن �َّۡفٖس َ�ِٰحَدةٖ وََخلََق  ٱ�َّ

ۚ وَ  ْ ِمۡنَها َزوَۡجَها َوَ�ثَّ ِمۡنُهَما رَِجاٗ� َكثِٗ�� َو�َِساٗٓء َ  ٱ�َُّقوا ِي ٱ�َّ  ۦ�ََسآَءلُوَن بِهِ  ٱ�َّ
ۚ وَ  رَۡحاَم

َ
َ إِنَّ  ٱۡ�  .]١[النساء:  ﴾١�ِيٗباَ�َن َعلَۡيُ�ۡم رَ  ٱ�َّ

َها َ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ � ْ  ٱ�َّ ْ َءاَمُنوا ُقوا َ  ٱ�َّ ْ قَۡوٗ� َسِديٗدا ٱ�َّ يُۡصلِۡح َلُ�ۡم  ٧٠َوقُولُوا

ۡعَ�ٰلَُ�ۡم َوَ�ۡغفِۡر لَُ�ۡم ُذنُوَ�ُ�ۡمۗ َوَمن يُِطِع 
َ
َ أ َ�َقۡد فَاَز فَۡوًزا  ۥَورَُسوَ�ُ  ٱ�َّ

 .]٧١-٧٠[األحزاب:  ﴾٧١َعِظيًما

 أما بعد:

قَ احلديثِ كتابُ اهللا، وخريَ اهلدي هدي حممدٍ  ، ورشَّ األمورِ جفإن أصدَ

لَّ بدعةٍ ضاللة، وكلَّ ضاللةٍ يف النار. ةٍ بدعة، وكُ  حمدثاهتا، وكلَّ حمدثَ
ھا یک ماه  آن ی روزه در ادیان قبل از اسالم ھم وجود داشته، البته روزه

در  کان اسالم قرار گرفت وبا آمدن اسالم به عنوان یکی از ار کامل نبوده و
 احکام آن توسط خدا و سال دوم ھجری روزه ماه رمضان واجب شد و
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بیان شده تا مسلمانان آن را فراگیرند. و از معدود احکامی است  ج رسولش
وظیفه  ج رسول الله و تقریبًا به طور کامل به آن اشاره شده که در قرآن

به عنوان سنت نسل به نسل به ما تبیین احکام را بر عھده داشته که  شرح و
رسد اگر از طرف  می به ما ج رسیده؛ و ھر قولی که از یاران رسول الله

ھا مورد مخالفت قرار نگرفته باشد، حکم اجماع را دارد که  بعضی دیگر از آن
ھر شخص  ی گفته سنت یکی دیگر از منابع تشریع است و بعد از قرآن و

از نظر اھل علم مورد قبول نیست  ،د باشددیگری که با قرآن و سنت در تضا
تواند بدون دلیل  کس نمی چون اصل در عبادت، توقیفی بودن است و ھیچ

 چیزی به دین کم یا زیاد کند. 
آنچه که در این جزوه بیان شده بر ھمین مبنا قرار گرفته است وسعی  و

قول  اند و ردهکد ییحدیث صحیح که محدثین صحت آنھا را تا شده از قرآن و
 مجتھدینی که با قرآن وحدیث در تضاد نیست استفاده شود.

ام برای طوالنی نشدن مطالب تمام احادیث برای ھر مورد  سعی نموده و
ھمچنین عبارت عربی احادیث ذکر نشود که انشاءالله مورد  را ذکرنکنم و

 استفاده عموم مسلمین حق طلب قرار گیرد.



 

 
 ضیلت روزهف

 ألخداوند«فرمودند:  ج روایت است که رسول الله ساز ابو ھریره
دھد برای خود اوست، مگر روزه  ھر کاری که انسان انجام می«فرماید:  می

و روزه سپر است، پس ھرگاه  »دھم. من پاداش آن را می که برای من است و
سخن زشت نگوید و دشمنی نکند واعمال جاھالنه را  ،ه بودکسی از شما روز

اگر کسی به او دشنام داد یا با او دعوا کرد دوبار بگوید من  انجام ندھد و
روزه ھستم، قسم به ذاتی که جانم در دست اوست بوی دھان روزه دار نزد 

 ،شود دار دوبار خوشحال می خداوند ازبوی ُمشک بھتر است وشخص روزه
دیگری زمانی است که در قیامت پروردگارش  کند و یکی زمانی که افطار می

 ١.»کند را مالقات می
کسی که از روی ایمان و « فرمودند: ج فرماید: رسول الله می سابوھریره

) ی پاداش، ماه رمضان را روزه بگیرد گناھان (صغیره به امید کسب اجر و
 ٢.»شود او بخشیده می ی گذشته

نماز  نمازھای پنجگانه و« فرمودند: ج فرماید: رسول الله می سابوھریره
 ی ماه رمضان تا رمضان دیگر ھمگی کفاره ی و روزه دیگر ی جمعه تا جمعه

 ٣.»(صغیره)ھستند، اگر از گناھان کبیره دوری شود گناھان
دربھشت « فرمودند: ج روایت است که رسول الله ساز سھل بن سعد

داران از آن دروازه  فقط روزه شود و رّیان گفته میای است که به آن  دروازه

 .۱۱۵۱: مسلم -۱۹۰۴: بخاری به روایت -١
 .۷۶۰: مسلم -۱۹۰۱: بخاری به روایت -٢
 .۲۳۳ :مسلم به روایت -٣
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 ١.»شوند داخل بھشت می

 ماه رمضان ی کم روزهح
ماه رمضان یکی از ارکان و فرائض اسالم است. خداوند متعال  ی روزه

َها ﴿ فرماید: می ُّ�
َ
� ِينَ َ�ٰٓ ْ ُكتَِب َعلَۡيُ�ُم  ٱ�َّ َيامُ َءاَمُنوا َكَما ُكتَِب َ�َ  ٱلّصِ

ِينَ  ای کسانی که ایمان « ]١٨٣[البقرة:  ﴾١٨٣ِمن َ�ۡبلُِ�ۡم لََعلَُّ�ۡم َ�تَُّقونَ  ٱ�َّ
ھای پیش از شما  امت گونه که بر شما روزه واجب شده است ھمان اید بر آورده

 .»واجب بوده، امید است که پرھیزگارشوید
یکی از ارکان  ماه رمضان، فرض و ی اجماع امت بر این است که روزه

کافر و مرتد  ،کسی که فرضیت آن را انکار کند ریات دین است وضرو اسالم و
  است.

 ماه رمضان بر چه کسانی فرض است ی روزه
 ماه رمضان بر ھر شخص مسلمان عاقل، بالغ، سالم از بیماری و ی روزه

مقیم فرض است و زن باید از حیض ونفاس پاک باشد. دلیل فرض نبودن آن 

َ�َمن َ�َن ﴿: فرماید است که می ألخداوند ی فرموده ،بر بیمار و مسافر
 ۚ َخَر

ُ
يَّاٍ� أ

َ
ةٞ ّمِۡن � ٰ َسَفرٖ فَعِدَّ ۡو َ�َ

َ
رِ�ًضا أ شما  کسانی از و« ]١٨٤[البقرة:  ﴾ِمنُ�م مَّ

بودند (روزه نگرفتند به اندازه آن روزھا) چند روزدیگری را روزه  مسافر که بیمار و

 لشهیحدیث عا ،نابالغ ل ودلیل فرض نبودن آن بر غیر عاق و »گیرند.
تکلیف از سه دسته برداشته : «فرمودند ج فرماید: رسول الله است که می

واز  شده است: از دیوانه تا ھوشیار شود و از به خواب رفته تا بیدار شود

 .۱۱۵۲: مسلم -۱۸۹۶: بخاری به روایت -١
                                           



 ٥  فضیلت روزه

 ١.»کودک تا بالغ شود
توانند روزه  یم ،مسافر با گرفتن روزه دچار مشقت نشوند اگر بیمار و

 این صورت بھتر است روزه نگیرند.غیر  در باشند و

 ات ماه رمضانراه اثب
ماه « :درحدیث آمده است ؛شود روزه فرض می ،با رؤیت ھالل ماه رمضان

در صورت ابری بودن آسمان  رمضان با رؤیت ماه از طرف یک نفر مسلمان و
با رؤیت ماه از  عید فطر شود و با کامل کردن سی روز ماه شعبان ثابت می

اگرآسمان ابری بود با کامل کردن سی روز ماه  نفرمسلمان وطرف دو 
 ٢.»شود می رمضان ثابت

تمام کشورھا و مناطقی که به ھم نزدیک وھم افق  دیدن ھالل ماه در
ھا  حنفی ھا و حجت است، که این قول بعضی از شافعی ھستند برای یکدیگر

 قول شیخ االسالم ابن تیمیه است. ھا و و مالکی

 ان روزهارک
ھمانا پذیرش «فرمودند:  ج فرماید: رسول الله می سامام عمر نیت: -١

 .٣»و پاداش ھر عمل بستگی به نیت آن دارد
 لرمضان باید قبل از طلوع فجر(اذان صبح) باشد، حفصه ی نیت روزه

نیت  ،کسی که قبل ازطلوع فجر« فرمودند: ج کند که رسول الله روایت می
 ٤.»اش صحیح نیست روزه نکند روزه

 .۶۹۳: الترمذی، ۳۵۱۴ :صحیح سنن ابن ماجه -١
 .۲۰۵۲ :ابوداوودبه روایت  -٢
 .۱۹۰۷: مسلم -۱: بخاری به روایت -٣
 .۱۹۶/۴ :نسائی -۲۱۴۳ :صحیح سنن ابوداوود -٤
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توان بعد از  می ،سنت ی فرض است، اما در روزه ی البته این برای روزه
 ١.طلوع فجرھم نیت بیاوریم، به شرطی که بعد از اذان چیزی نخورده باشیم

فھمید فردا رمضان است و خواست روزه باشد این برای او  ،اگر شخص
اگر شخصی برای سحری خوردن بیدار شد به قصد  شود و نیت محسوب می

که روزه بگیرد این ھم نیت است و تلفظ کردن وگفتن نیت با زبان از  این
 /شود. امام نووی ثابت نشده و بدعت محسوب می ج رسول الله

 ٢قلب است. ،وجایگاه نیت فرماید: روزه صحیح نیست مگر با نیت و محل می
کند، از طلوع  از چیزھایی که روزه را باطل می :خودداری (امساک) -٢

 خورشید.تا غروب  فجر

 اب روزهآد
 برای روزه دار مستحب است این آداب را رعایت کند:

 ج فرماید: رسول الله می بعبدالله بن عمر سحری خوردن: -١
 ٣.»ای آب باشد سحری کنید اگرچه با جرعه« فرمودند:

سحری کنید ھمانا « فرمودند: ج رسول الله :فرماید می سانس بن مالک
 ٤.»داردوجود در سحری کردن خیر وبرکت 

بھترین سحری انسان « فرمودند: ج فرماید: رسول الله می سابوھریره
 ٥»ت.خرما اس ،مؤمن

 فصل و«فرمودند:  ج فرماید: ھمانا رسول الله می سعمروبن العاص 

 .است صحیح آن اسناد گفته است:بیھقی ) و ۲۰۳/۴(استناد به حدیث بیھقی  -١
 .)۳۵۰/۲(روضة الطالبین  -٢
 .۱۰۵۸ :صحیح الترغیب والترھیب –صحیح ابن حبان  -٣
 .۱۰۹۵: مسلم -۱۹۲۳: بخاری روایتبه  -٤
 .۲۰۵۵: صحیح سنن ابوداوود -٥

                                           



 ٧  فضیلت روزه

 ١»ت.اھل کتاب در سحری خوردن اس ی ما و روزه ی تفاوت بین روزه
خوردن آب یا غذا مشغول  ای یا لیوانی در دست داشت و اگر کسی کاسه

 سابوھریره از تواند آن را تمام نماید. می ،صدای اذان صبح را شنید بود و
اگر یکی از شما ظرف آب را در « فرمودند: ج روایت است که رسول الله

ظرف را  ،آن برطرف نکرده اذان صبح را شنید، تا نیازش را از دست داشت و
 ٢»د.نگذار
روایت است که  سابوھریره از دن:پرھیز از سخنان بیھوده ودشنام دا -٢

کسی که از گفتار باطل و عمل کردن به آن « فرمودند: ج رسول الله
 خوردن و دست بر ندارد، خداوند ھیچ نیازی به خودداری او از

داد و فریاد نکشد  دار باید ناسزا نگوید و انسان روزه آشامیدن ندارد و
 ٣.»از اعمال جاھالنه پرھیز کند و

 ج رسول الله« فرماید: می بتالوت قرآن: ابن عباس سخاوت و -٣
در ماه رمضان وقتی  سخاوتمندترین مردم از لحاظ خیر بود و

بخشش  شد و در سخاوتمند می بیشتر ،کرد را مالقات می جبرئیل او
کرد  ل ھرشب با او مالقات مییجبرئ گرفت و ھمچون باد وزیدن می

 ٤»د.خوان قرآن را بر او می ج رسول الله و
 روایت است که رسول الله سسھل بن سعد از عجله در افطار کردن: -٤

 تا زمانی که مردم در افطار کردن عجله کنند در خیر و« فرمودند:

 .۱۰۹۶ :مسلم به روایت -١
 .۶۰۷: صحیح جامع الصغیر -۲۰۶۰: صحیح سنن ابوداوود -٢
 .۱۹۰۳ :بخاری به روایت -٣
 .۲۳۰۸: مسلم -۳۲۲۰ :بخاری به روایت -٤
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 ١.»اند خوبی

 ام افطاردعای هنگ
این  ،خواست افطار کند وقتی می ج فرماید: رسول الله می بابن عمر

 وابتَلَِت « :خواند دعا را می
ُ
ْجُر�ْن شاَءاّ� َذَهَب الَظَمأ

ْ
ُعروُق َوَ�بََت األ

ْ
 :٢»ال

پاداش  و شاءالله اجر ان تر و خیس شدند و ھا رگ شد و تشنگی برطرف«
 این تنھا حدیث صحیحی است که در این باب آمده است.» ثابت شد.

ابتدا با چند خرمای  ج روایت است که رسول الله ساز انس بن مالک
خرمای رطب نبود با چند خرمای خشک  اگر کردند و رطب (تازه) افطار می

 ٣نوشید. و اگر آن ھم نبود چند جرعه آب می

 دار یلت مهمانی کردن انسان روزهفض
 فرمودند: ج روایت است که رسول الله ساز زید بن خالد جھنی

 ،دار شخص روزه ی داری را افطاری دھد، به اندازه ھرکسی که انسان روزه«
 ٤»ود.چیزی کم ش دار که از اجر روزه برد، بدون آن پاداش می اجر و

 سانس بن مالک کسی: ی دعای روزه دار بعد از افطار کردن در خانه
ازغذا  بعد افطار کردند و سنزد سعد بن عباده  ج رسول الله فرماید: می

بَْراُر، وََصلَّْت « فرمودند:
َ
َ�َل َطَعاَمُ�ْم األ

َ
ائُِمْوَن، َوأ أْ�َطَر ِعنَْدُ�ُم الصَّ

 ٥»:َعلَيُْ�ْم الَمَالئَِ�ةُ 

 .۱۰۹۸: مسلم -۱۹۵۷: بخاری به روایت -١
 .۲۰۶۶ :صحیح سنن ابوداوود -٢
 .۲۰۶۵: صحیح سنن ابوداوود -٣
 .۱۰۶۵: صحیح الترغیب والترھیب -نسائی و به روایت ترمذی -٤
 .۱۷۴۷: ابن ماجه -۳۸۵۴: ابو داوود به روایت -٥

                                           



 ٩  فضیلت روزه

فرشتگان  تان را بخورند و کنند و نیکان غذای داران نزد شما افطار روزه«
 »بر شما درود فرستند.

 مریض همیشگی پیرزن و پیرمرد و ی روزهحکم 
تواند روزه بگیرد یا شخصی که مریض  کسی که به دلیل پیری نمی

روزه نگیرند اما باید به ازای توانند  ھمیشگی است و امید بھبودی ندارد، می
مسکینی را یک وعده طعام دھند. به دلیل  ،اند ھر روز که روزه نگرفته

ِينَ َوَ�َ ﴿ :فرموده خداوند متعال  ﴾فِۡديَةٞ َطَعاُم ِمۡسِك�ٖ  ۥيُِطيُقونَهُ  ٱ�َّ
(ھمچون کھنساالن  وبرکسانی که توانایی انجام آن (روزه) را ندارند« ]١٨٤[البقرة:

 .»آن خوراک مسکینی است ناتوان و بیماران ھمیشگی) الزم است فدیه بدھند و

َوَ�َ ﴿ :ی شنیدم که آیه بروایت است که از ابن عباس سازعطاء
ِينَ  فرمود:  خواند و می را می ]١٨٤[البقرة:  ﴾فِۡديَةٞ َطَعاُم ِمۡسِك�ٖ  ۥيُِطيُقونَهُ  ٱ�َّ

پیرزنی است که توانایی روزه  پیرمرد و ی این آیه منسوخ نیست، بلکه درباره
 ١.روز مسکینی را طعام دھند برای ھر گرفتن را ندارند و

البته در مورد بیمار ھمیشگی باید گفت درصورتی این حکم شامل او 
 مطمئن تشخیص دھد که روزه برایش ضرر دارد و شود که دکتر متعھد و می

 تواند برای ھمیشه روزه بگیرد. دیگر نمی

 شیرده زن حامله و ی وزهر حکم
(بر حال خود یا بچه) بیم  توانند روزه نگیرند اگر این دو مورد ھم می

ھا الزم نیست. از ابن  آن قضای روزه ھم بر باید فدیه بدھند و داشته باشند و

ِينَ َوَ�َ ﴿: ی روایت است که حکم آیه بعباس فِۡديَةٞ َطَعاُم  ۥيُِطيُقونَهُ  ٱ�َّ

 .۹۱۲: االءرواءالغلیل -۴۵۰۵ :بخاریبه روایت  -١
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شیرده ھمچنان  زن حامله و پیرزن و پیرمرد و برای ]١٨٤[البقرة:  ﴾ِمۡسِك�ٖ 
 ،ای که (برحال خود یا بچه) بیم دارند شیرده باقی است، پس زن حامله و

 ١روز یک مسکین را طعام دھند. توانند روزه نگیرند وبه ازای ھر می
مردی  که ھمسر بیکی از دختران ابن عمر روایت است: ساز نافع

تشنگی شد و ابن  در زمان حاملگی در ماه رمضان دچارقریشی بود 
به ازای ھر روز مسکینی را  اش را بشکند و به او دستور داد تا روزه بعمر

 ٢طعام دھد.
روایت شده که کنیزش را دید که حامله یا شیرده بود،  باز ابن عباس
(درروایتی مانند شخص کھن سالی  کسی ھستی ی بمنزله پس فرمود: تو

ه توان (روزه گرفتن) نداری پس بر تو الزم است به جای ھر روز ک ھستی)
 ٣قضای روزه بر تو واجب نیست. روزه، طعام مسکینی را بدھی و

روایت است که زنی از او سؤال کرد در مورد روزه  باز ابن عمر
ات را بشکن  هروز :به او فرمود بابن عمر گرفتن در حالی که حامله بود و

 ٤قضای روزه بر تو الزم نیست. روزمسکینی را طعام بده وبه ازای ھر  و
صحابه با آن  است و شسعید بن جبیر و ابن عمر این قول ابن عباس و و

اختیار محدثین است.  اند و نیزمذھب اسحاق بن راھویه و مخالفتی نکرده
ودر اصطالح اگر روایتی از تعدادی اصحاب نقل شود و بقیه صحابه با آن 

 .۹۱۲ :االءرواء الغلیل -) ۲۳۰/۴(البیھقی  -) ۱۹۱/۴(النسائی  صحیح، -١
 .)۲۱/۴(االءرواء الغلیل  -) ۲۰۵/۲(،رواه الدارقطنی صحیح -٢
)، دار قطنی گفته است: ۱۹/۴(االءرواء الغلیل  -) ۲۰۶/۲(رواه الدارقطنی  صحیح، -٣

 اسناد آن صحیح است.
البانی گفته: سند آن  )۲۰/۴(رواء الغلیل اإل -)۲۰۷/۲(دارقطنی  ؛ به روایتصحیح -٤

 جید است.

                                           



 ١١  فضیلت روزه

 را دارد.حکم اجماع  ،دمخالفت نکنن

 که به عنوان فدیه الزم است به مساکین داده شود طعامی مقدار
روایت است: ایشان سالی دچار ضعف وسستی شدند  ساز انس بن مالک

سی نفر  ای ترید گوشت درست کرد و نتوانستند روزه بگیرند پس کاسه و
 ١.ھا را سیر کردند آن مسکین را دعوت و

غذای  گرم) ٦٢٥ گرم یا به قولی ٦٠٠به یک مد (این یک وعده غذا  و
تواند به ازای ھر روز  غالب آن منطقه نیز تعبیر شده است. یعنی شخص می

دادن قیمت  گرم) طعام غالب به مسکین بدھد و ٦٢٥که روزه نگرفته (
دادن طعام داللت  نص صراحتًا بر چون ؛(پول) به جای طعام جایز نیست

 دارد.

 زههای رو اطل کنندهب
 شود و اگر از روی فراموشی باشد روزه باطل نمی خوردن وآشامیدن: -١

 .نه کفاره نه قضای روزه بر او الزم است و
وقتی که انسان « فرمودند: ج روایت است که رسول الله سابوھریره از

اش ادامه  فراموش نمود که روزه است چیزی را نوشید یا خورد، باید به روزه
 ٢.»تاست که خداوند به او بخشیده اساین آب وغذایی  دھد و

 شخص ھیچ کدام از حاالت رخصت شرعی اما اگر خوردن عمدی باشد و
بدون دلیل شرعی  را نداشته باشد و کھن سالی و...) -مسافر -(بیمار

این شخص باطل است  ی خود را با خوردن وآشامیدن بشکند، روزه ی روزه
از  دیگر مرتکب این عمل نشود. وقضا وکفاره ھم ندارد. و باید توبه کند و

 .)۱/۲۱۴/۶۷۵( الکبیر در طبرانی )۱۶۴/۳( الھیثمی صحیح، -١
 .)۱۱۵۵: (مسلم -)۱۹۲۳(بخاری به روایت  -٢
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اند: اگر کسی  روایت شده که فرموده سعبدالله بن مسعود و سابوھریره
ی یک روز از ماه رمضان را بدون عذر و رخصت شرعی بشکند اگر تمام  روزه

 ١کند. سال را ھم روزه باشد آن را جبران نمی
با  اش را کسی که عمدًا روزه ی در نصوص ھم دلیلی برقضای روزه و

نیز این قول را  / وجود ندارد. و ابن حزم ،شکند خوردن وآشامیدن می
 ٢دھد. ترجیح می

 فرمودند: ج روایت است که رسول الله سابوھریره از استفراغ: -۲
 باید روزه را قضا کند و اش باطل و هاگراستفراغ عمدی باشد روز«

روزه اش باطل نشده وقضای  خود باشد روزه خود به عمدی و غیر اگر
 ٣.»الزم نیست او بر

در آخرین لحظات روز باشد، به دلیل اجماع  اگرچه نفاس: حیض و -٣
 علما.

ای ھم  شود و کفاره روی فراموشی باشد روزه باطل نمی از اگر جماع: -٤
شود که  کفاره آن واجب می ندارد اما اگرعمدًا باشد روزه را باطل و

نبود گرفتن دو  مقدورای، اگر برایش  عبارت است از: آزاد کردن برده
ھا را نداشت باید  این اگر توانایی ھیچ کدام از ماه پشت سر ھم روزه و

 این کفاره فقط برمرد واجب است. به شصت مسکین طعام دھد و
اش را بشکند  شخص نیت کند که روزه اگر نیت شکستن روزه: -٥

اش باطل است. به دلیل  را ھم نکند بازھم روزه اگرچه عمًال این کار
پاداش  پذیرش و صحت اعمال با نیات است و (قبول و دیثح

 .)۹۷۸۴( ابن ابی شیبه به روایتصحیح،  -١
 .۷۳۵ :مسئله )۱۸۰/۶(المحلی  -٢
 .۵۷۷ :صحیح سنن الترمذی -۲۰۸۸: صحیح سنن ابو داوود -٣

                                           



 ١٣  فضیلت روزه

 .ھرعمل بستگی به نیت آن دارد)
 ت.نیزھمین اس اقول امام شافعی و امام مالک رحمة الله علیھم و
دار دچار کفر یا یکی از نواقض اسالم  شخص روزه اگر مرتد شدن: -٦

مرتد  شود به دلیل این که انسان کافر و اش ھم باطل می شود روزه
مثال اگر غیر خدا را به فریاد ؛ شود تمام اعمالش حبط وتباه می

 شود. اش باطل می روزه ،بطلبد و جھل نداشته باشد

 کند اعمال مباحی که روزه را باطل نمی
روایت است که  ساز ابوبکره حمام کردن: -٢ .افطار نکردن تا سحر -١

حالی که روزه (اسم مکانی است) دیدم در  عرج را در ج ھمانا رسول الله
ام  شه ویعا و ١.ریختند تشنگی بر سرشان آب می بودند از شدت گرما و

(بعد از فجر) غسل  درروز ج اند که رسول الله روایت کرده بسلمه
صبح کردن در حالت  -٤ .روز احتالم شدن در -٣ .٢کردند و روزه بودند می

: فرمودند ج رسول الله حجامت: -٦خون دادن برای آزمایش و...  -٥ .جنابت
شخصی که برایش انجام داده باطل  شخص حجامت کننده و ی روزه«

علما نظر بر منسوخ شدن این حدیث دارند چون رسول الله  جمھور ٣.»است
اند واحادیث بعدی این موضوع را روشن  این حدیث را در اوایل فرموده

 کردند حجامت می ج فرماید: ھمانا رسول الله می بکند. ابن عباس می
فرماید: رسول الله  می سابو سعید خدری و ٤.در حالی که ایشان روزه بودند

 .۲۰۷۲: صحیح سنن ابوداوود -١
 .۱۱۰۹: مسلم -۱۹۲۵ :بخاری روایت هب -٢
 .۲۳۶۷ :ابوداوود ،۷۷۴ :الترمذی صحیح، -٣
 .۱۹۳۹ :بخاریبه روایت  -٤
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در میان صحابه ابن  و ١.اجازه دادند به حجامت کردن برای شخص روزه دار
 و عروة بن زبیر -حسین بن علی -ام سلمه -ابن مسعود -ابوسعید -عباس

تزریق  -٧اند.  حجامت را باعث باطل شدن روزه ندانسته شسعید بن جبیر

اگر در این  بینی در وضو: آب دادن به دھان و -٨ .مصرف قطره آمپول و
 سھنگام آب بدون اراده ازحلق پایین برود اشکالی ندارد. از لقیط بن صبره

(آب به بینی دادن)  در استنشاق« فرمودند: ج روایت است که رسول الله
 .٢»که روزه باشید مبالغه کنید مگر این

 برای نیاز و کردن غذا توسط آشپز مزه -١٠ .زدن سیواک یا مسواک -٩
 عطر زدن و پوست، و کردن موی سر چرب -١١ .که از گلویش پایین رود بدون آن

خوردن  -١٣ .گرفتن ناخن کوتاه کردن موی سر و -١٢ .سرمه کشیدن بر چشم
استفاده از داروی  -١٥ .خون دماغ شدن -١٤ .آب دھان به ھر صورتی که باشد

نبودن دلیل  ،برای مباح بودن این موارد دلیل کلی آب نمک و....) غرغره (با
اگر باعث باطل شدن روزه  ھا است و از قرآن وسنت بر تحریم بودن آن

َوَما َ�َن َر�َُّك ﴿: فرماید می ألخداوند شد و نصوص بیان می در ،شدند می
ا و ھیچ فرقی  »کارنبوده است. پروردگارت ھرگز فراموش« ]٦٤[مریم:  ﴾٦٤�َِسّيٗ

بینی دادن در وضو  بین انجام مواردی چون سیواک دادن آب به دھان و
آخر روز نیست و کسانی که قائل  دادن و... در اول روز و کردن و خون حمام

 به آن ھستند دلیلی برای گفته خود ندارند.

 روزه سنت
نگرفتن آن بدون عذاب و مجازات  سنت اجر وثواب دارد و ی گرفتن روزه

 است وعبارتند از:

 .)۷۴/۴() االءرواء الغلیل ۵۳-۳/۵۱( صحیح، مصنف ابن ابی شیبه -١
 .۱۲۹ :صحیح سنن ابوداوود -٢

                                           



 ١٥  فضیلت روزه

 ج روایت است که رسوال الله ساز ابوایوب انصاری شش روز شوال: -١
کسی که ماه رمضان وبه دنبال آن شش روزازماه شوال را « فرمودند:

 .١»روزه بگیرد مانند این است که یک سال کامل روزه گرفته باشد
روایت است که از  ساز ابو قتاده عرفه برای غیر حاجی: ی روزه -۲

 عرفه سوال شد، ایشان فرمودند: ی روزه ی درباره ج اللهرسول 
 .٢»دبر سال جاری را از بین می عرفه گناھان سال گذشته و ی روزه«

 روز ج رسول الله (عاشورا): روز دھم محرم (تاسوعا) و روز نھم محرم -٣
عاشورا را روزه گرفتند و فرمودند اگر زنده بمانم سال آینده روز نھم 

گناھان «عاشورا فرمودند:  ی روزه ی درباره و ٣.گیرم را نیز روزه می
 .٤»برد سال گذشته را از بین می

 ج روایت است که رسول الله سابوھریره از ماه محرم: ی روزه -۴
ماه  ی بھترین وافضل ترین روزه بعد از ماه رمضان روزه« فرمودند:

 .٥»تنماز شب اس ،بھترین نماز بعد از نمازھای فرض محرم است و
 ج روایت است که رسول الله لعایشه از اکثر روزھای ماه شعبان: -٥

 ندیدم در رمضان و را ندیدم که ماھی را کامل روزه بگیرند مگر
 ٦.شعبان روزه بگیرند ی ھا به اندازه ماه کدام از ھیچ

روایت است که  باز اسامه بن زید دوشنبه وپنج شنبه ھر ھفته: -٦

 .۱۱۶۴ مسلم یتروابه  -١
 .۱۱۶۲: مسلم یتروابه  -٢
 .۱۱۳۴ :مسلم -٣
 .۱۱۶۲ :مسلم -٤
 .۲۱۲۲ :ابو داوود، ۱۱۶۳: مسلم -٥
 .۱۱۵۶ :مسلم، ۱۹۶۹: بخاری -٦
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 گرفتند و را روزه می پنج شنبه دوشنبه و روز ج رسول الله
عرضه  (پیش خدا) اعمال بندگان دراین دو روز« فرمودند: می
 .١»شود می

 از پانزدھم ماه قمری): چھاردھم و (سیزدھم و سه روز از ھرماه -٧
ای ابوذرھرگاه سه «فرمودند:  ج روایت است که رسول الله سابوذر

پانزدھم را  چھاردھم و روزاز ماه را روزه گرفتی روزھای سیزدھم و
 در ج کند که رسول الله روایت می بابن عباس ٢.»روزه بگیر

 ٣.کردند این سه روز را ترک نمی ی غیرآن روزه و سفر
اعمال (خیر) در ده « فرمودند: ج نه روز اول ذی الحجه: رسول الله -٨

ھنیده  از ٤.»روز اول ذی الحجه بیشترین ثواب را در طول سال دارد
روایت شده که  ج بعضی ھمسران رسول اللهبن خالد از ھمسرش از 

و روز  ٥.تگرف ذی الحجه را روزه می نه روز (اول) ج رسول الله
 اند. دھم را به علت عید قربان روزه نبوده

روایت است که رسول  بز ابن عمرا یک روز درمیان روزه گرفتن: -٩
است  داوود ی ترین روزه نزد خدا روزه محبوب: «فرمودند ج الله

 .٦گرفت که یک روز در میان روزه می
 

 .۲۱۲۸: صحیح سنن ابوداوود -١
 .۲۲۷۹: النسائی ،۶۰۸: صحیح سنن الترمذی -٢
 .)۱۹۸/۴( نسائی -٣
 .۹۶۹ :بخاری -٤
 .۲۴۲۰: ابوداوود ،۱۱۳۷: مسلم ،۱۹۹۰: بخاری -٥
 .۱۱۵۹: مسلم ،۱۱۳۱: بخاری -٦

                                           



 ١٧  فضیلت روزه

 گرفتن در آن نهی شده است روزهایی که روزه
 سه روز بعد ازعید قربان ایام التشریق: -٢ .١عید رمضان وعید قربان -١

روزه  -٣ .)٢١١٣ (استناد به حدیث ابوداوود ذی الحجه )١٣-١٢-١١(

 ٢.ازآن نیز روزه بگیردکه روز قبل یا بعد  این مگر گرفتن جمعه به تنھایی:
 شنبه مصادف با یکی از اگر روز جمعه و ٣.روزه گرفتن شنبه به تنھایی -٤

گرفتن آن به تنھایی  ،بود عرفه یا عاشورا و... ھای سنت مانند روز هروز
نیمه دوم شعبان برای کسی که درنیمه اول آن روزه  -٥ اشکالی ندارد.

تواند  نیمه اول را روزه بوده می اما اگر کسی یک یا چند روزی از نگرفته:
 ٤.نیمه دوم ھم روزه بگیرد

در  دانی جزء رمضان است یا شعبان و عنی روزی که نمیی یوم الشک: -٦
 ٦.یک یا دو روز مانده به رمضان: به استقبال رمضان رفتن -٧ ٥.آن شک داری

چون میدانی که رمضان فرا نرسیده  ؛کند با یوم الشک فرق می این دو روز
مصادف  گرفتن این دو روز ھم برای کسی جایز است که این دو روز است و

 ی با روزھای دوشنبه یا پنج شنبه باشد و او ھم عادت به گرفتن روزه
میان  پبج شنبه داشته باشد یا عادت به گرفتن روزه یک روز در دوشنبه و

 داشته باشد.
  ٧.گرچه در ایام نھی شده روزه نگیردا روزه تمام سال: -٨

 .۱۱۳۷ :مسلم ،۱۹۹۰ :بخاری -١
 .۱۱۴۴: مسلم ،۱۹۸۵: بخاری -٢
 .۱۴۰۳ :صحیح سنن ابن ماجه، ۷۴۴ :ترمذی -٣
 .۲۰۴۹: سنن ابو داوود ،۱۳۳۹ :صحیح سنن ابن ماجه -٤
 .۲۰۴۶ :صحیح ابو داوود -٥
 .۱۰۸۲: مسلم ،۱۹۱۴ :بخاری -٦
 .۱۱۵۹: مسلم، ۱۹۷۹: بخاری -٧

                                           



 مختصری از فقه روزه    ١٨

نھی شده است که زن روزه سنت بگیرد ھرگاه شوھرش در خانه باشد  و
 .١مگر به اجازه او

روزه گرفتن در ماه رجب در سنت وارد نیست مگر روزھایی که سنت 
 شوند ابن عباس ھا گرفته می تمام ماه در ھستند و

ه روزه گرفتن ک یماه رجب بجز روزھای ی از گرفتن روزه بابن عمر
 اند. ھا سنت است، نھی کرده در آن

 .)٧٨٥٤عبدالرزاق  - ١٠٢/٣ابن ابی شیبه  (صحیح،

 روزه قضای
قضای روزه رمضان برمریض، مسافر و زنی که در حیض ونفاس بوده 

 اش را قضا کند. در روزه واجب است وبھتر است شخص تا آخرشعبان آینده
این قول ابن عباس  الزم نیست حتما پشت سر ھم گرفته شود وقضای روزه 

 .٢است شابوھریره و انس بن مالک و
مریض ھمیشگی و  ھمچنان که قبال ذکر گردید بر پیر مرد و پیرزن و و

کسی که تازه  دھند و یفقط فدیه م شیرده قضا الزم نیست و زن حامله و
ھای فوت  هروز ،آورد مینیز شخص مرتدی که دوباره ایمان  ایمان آورده و

 ؛اش قضا ندارد نیز شخصی که عمدًا روزه نگرفته روزه ھا قضا ندارد و شده آن
 چون دلیلی از نصوص بر آن نیست.

ولیش  بر ،کسی که فوت کرده و قضای روزه رمضان بر گردنش بوده 
قضای روزه آن الزم نیست اما اگر کسی  الزم است کفاره آن را بپردازد و

نذر برگردنش بود باید ولیش آن را قضا کند: از ابن  ی روزه فوت کرد و
 به صورت مرفوع روایت شده که: بعمر

 .۱۰۲۶ :مسلم، ۵۱۹۲ :بخاری -١
 .)۹۵/۴: (االءرواءالغلیل ،۲۵۸/۴: البیھقی صحیح، -٢

                                           



 ١٩  فضیلت روزه

 (رمضان) بر گردنش بود به ازای ھر ھر کس فوت کرد و قضای روزه 
 ١.روزمسکینی را طعام دھند

ی رمضان بر  که: مادرش فوت کرد و روزه روایت است ساز عمرة
مادرش را قضا کند؟  ی رد که آیا روزهسوال ک لاز عایشه گردنش بود و

 ٢گفت: نه، الزم نیست، بلکه برای ھر روز مسکینی را طعام بده. لعائشه
قضای روزه  روایت است: اگر شخص فوت کرد و بابن عباس از

 اش را قضا نکنید بلکه به جای آن طعام بدھید و رمضان بر گردنش بود روزه
 ٣.نذر را قضا کند ی روزهگردنش بود باید ولیش  اگر روزه نذر بر

 ی ابوداوود مشخص شده که روزه ھمچنین در احادیث امام احمد و و
این قول امام  نذر قضا دارد و ی رمضان شخص مرده قضا ندارد بلکه روزه

 ھر دلیلی و با ھرکدام از سنت به ی ابوحنیفه است. شکستن روزه و مالک
 نه کفاره. ھا، نه قضا دارد و هباطل کنند

 (سرفطره) فطر کاتز
قوت یک شبانه  (که بیش از زکات فطر بر ھر مسلمانی حکم زکات فطر:
به  ج رسول الله و ٤.اش را داشته باشد) واجب است روز خود و خانواده

ھا بر  کسانی که نفقه آن برده و آزاد و بزرگ و دادن زکات فطر از کوچک و
 ٥.عھده شما است امر فرموده

زکات  ج روایت است که رسول الله بعباساز ابن  حکمت زکات فطر:

 .۷۱۸ :صحیح الترمذی -١
 .)۷/۴( المحلی درابن حزم  )،۱۴۲/۲( مشکل اآلثاردر صحیح،طحاوی  -٢
 .)۱۱۳/۳( ابن ابی شیبه، ۲۴۰۱: ابوداوود صحیح، -٣
 .۹۸۴:مسلم ،۱۵۰۳: بخاری به روایت -٤
 .۸۳۵: رواءالغلیلاإل )،۱۶۱/۴: (بیھقی ،۲۲۰: دارالقطنی صحیح، -٥

                                           



 مختصری از فقه روزه    ٢٠

دشنام، به عنوان  سخنان بیھوده و روزه دار از ی فطر را به عنوان پاک کننده
 خوراکی برای مساکین واجب کرده است پس ھرکس آن را قبل از رزق و

ھرکس آن را بعد از  شود و نماز عید بدھد به عنوان زکات فطرمحسوب می
به عنوان  (و ای است ھمچون سایر صدقات نمازعید پرداخت کند صدقه

 ١شود) زکات فطر محسوب نمی
 ج فرماید: ما درزمان رسول الله می سابو سعید خدری مقدار زکات فطر:

زکات فطر  یک صاع از گندم یا جو یا خرما یا کشک یا کشمش را برای ھر نفر
 ٢.دادیم می

در عھد رسول طعام خود را  فرماید: ما یک صاع از در حدیث دیگری می و
 ٣.دادیم به عنوان زکات فطر می ج الله

صاع  ھر شود که زکات فطر باید یک صاع از طعام باشد و می پس روشن
 برابر با چھار مد است.

ن قول یگرم) تعبیر شده است وا٥٠٠کیلو و ٢ گرم تا٤٠٠لو وکی٢ ( و به
 علمای مذھب شافعی و بعضی دیگر است.

شود از  فرماید: زکات فطر پرداخت می می /شیخ االسالم ابن تیمیه
اگرچه شخص توان پرداخت موارد  مانند برنج وغیره، (منطقه) قوت بلد

اصح اقوال است،  این قول اکثر علما و مذکور در حدیث را ھم داشته باشد و
 ٤.برابری با فقرا است که ھمانا اصل در دادن آن مساوات و

 -جو -از حبوبات (گندمفرماید: این چند مورد  می /ابن قیم جوزی

 .۱۵۹۴: ابوداوود ،۱۴۸۰: صحیح سنن ابن ماجه -١
 .۹۸۵: مسلم، ۱۵۰۵: بخاری -٢
 .۱۵۱۰ :بخاری -٣
 .)۴۵۵/۴(الفتاوی الکبری  -٤

                                           



 ٢١  فضیلت روزه

که در احادیث آمده نشانگر آن است که در آن زمان در مدینه  خرما و...)
غذای غالب مردم ھمین چیزھا بوده و اگر درجایی یا زمانی دیگر  (قوت)

 از شان غیر آن بپردازند اگرچه غذای قوت غالب چیز دیگری باشد باید از
قول  قول جمھور علما و این گوشت و ماھی باشد و و حبوبات مثل شیر

مقصود از پرداخت زکات فطر یکسانی با مساکین است، درطعام  ارجح است و
 ١روزعید، یعنی غذای مسکین ھم درآن روز ھمانند بقیه مردم باشد.
کنند  می و این ردی است بر عمل کسانی که فقط به دادن گندم بسنده

کنند و دادن  می ادهخودشان از بھترین طعام در طول سال وروز عید استف و
پول به جای طعام به عنوان زکات فطر مخالفت صریح با نصوص است چون 

 خدا و اصل در عبادت توقیفی بودن است و زکات فطر عبادت است و
 دانند.  را بھتر می حکمت آن ج رسولش

(پول) به جای طعام را  فرماید: عامه فقھا دادن قیمت می /امام نووی
آن را  ج خدا و رسول ،بود دادن پول جایز می ون اگرچ ؛اند جایز ندانسته

واین قول امام شافعی وامام احمد و امام مالک رحمه الله  ٢.فرمودند بیان می
 علیھم است. 

 ج روایت است: رسول الله باز ابن عمر زمان پرداخت زکات فطر:
 ٣.دستور داد تا زکات فطر قبل ازخروج مردم برای نمازعید، پرداخت شود

سنت آمده که زکات فطر یک یا دو روز مانده به عید به کسی که  در و
 ٤.مستحق آن است پرداخت شود

 .)۳/۱۲(اعالم الموقعین  -١
 .شرح امام نووی بر صحیح مسلم -٢
 .۹۸۴: مسلم ،۱۵۰۳: بخاری -٣
 .۱۵۱۱ :بخاری -٤

                                           



 مختصری از فقه روزه    ٢٢

شود  می زکات فطر به مساکین داده شود: می زکات فطر به چه کسانی داده
زکات فطر رزق وخوراکی برای مساکین : «ج رسول الله ی به دلیل فرموده

 ١.»است

نسال اهللا ان ينفعنا وينفع اخواننا  العاملني،دعوانا ان احلمداهللا رب  وآخر

ی حممد املسلمني هبذه الرسالة، انه سميع جميب الدعاء، وصلی اهللا وسلم عل

 .وعلی آله واصحابه واتباعه

 بإحسان الی يوم الدين

 .۱۵۹۴: ابو داوود ،۱۴۸۰: صحیح سنن ابن ماجه -١
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