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َِكت َ ْومََِاب  َالصَّ

َ ائِط  وِبََو َش   ي امََِو ج  ةَ 1َالصِّ ْرب ع 
 
ْشي اءَ َأ

 
مَ َ:أ اْْل ل وغَ 2َ،اْْلِْسَل  3ََ،و  ْقل  الْع  4َ،و 

َ،قل بودنوغ، و عال، چهار چیز است: مسلمانی، و بهای واجب بودن روزهو شرط
َواجب است. ی رمضان به اجماع امت، روزهَ.1

ْوِلَِ َىَِلق  ال  َت ع  اَي ا﴿: ه  يُّ
 
ينَ َأ ِ ن واَاَّلَّ ََآم  ِتب  مَ َك  ل يْك  ي امَ َع  اَالصِّ م  ََك  ِتب  ََك  ينَ ََع   ِ مََِْمنََْاَّلَّ بِْلك  َق 

مَْ لَّك  ﴾َل ع  ون   181 سوره بقره، آيه:َت تَّق 

گونه که بر کسانی که قبل از شما بودند واجب بوده  ايد روزه بر شما واجب شده همان ای کسانی که ايمان آورده
َاست تا باشد که پرهیزگار شويد.

ْوِلَِ َىَِلق  ال  َت ع  ْهرَ ﴿: انَ َش  ض  م  يَر  ِ ََاَّلَّ نِْزل 
 
ْرآنَ َِفيهََِأ ًدىَالْق  ََلِلنَّاِسََه  ب يِّن ات  ىَىَِمنَ َو  د  ْرق انََِالْه  الْف  َو 

نَْ م  ِهدَ َف  مَ َش  ْهرَ َِمنْك  ﴾َالشَّ ْمه   181 سوره بقره، آيه:َف لْي ص 

هاست و آياتی واضح از هدايت و جدايی بین حق و باطل  ماه رمضان که در آن قران نازل شده، هدايتی برای انسان

َاست. پس هر کس ماه رمضان را درک نمود آن ماه را روزه بگیرد.
ِنَ آمده: بی که از ارکان اسالم پرسید؛در حديث اعرا ْخِِبْ

 
اَأ ََم  َََّاّلٰلَ َف ر ض  ي اِم؟َِمنَ ََع   ََالصِّ ال  ق  َف  ْهرَ : َش 

َ. ان  ض  م   1881بخاری ر 

 من واجب گردانیده است؟ فرمود: ماه رمضان.اعرابی گفت: مرا خبر بده اهلل عزوجل چه چیزی از روزه را بر 

مهذب آمده: کافر مورد خطاب نیست زيرا در حالت کفر، عبادات او صحیح نیست )تا اينکه شهادتین را بر زبان در َ.2

واَ﴿فرمايد:  کند زيرا اهلل عزوجل می کند( و اگر مسلمان شد آن را قضا نمی جاری واَإِْنَي نْت ه  ر  ف  َك  ين  ِ ق ْلَلَِّلَّ
﴾ ل ف  اَق ْدَس  ْمَم  ْرَل ه  ْغف  18ََسوره انفال، آيه َي 

 شود.  گذشته است برای آنان آمرزيده می به کسانی که کافر شدند، بگو: اگر از کفر دست بکشند آنچه

ذيرفته نیست و اگر اش پ روزهاگر در حالت کفر، روزه گرفت گويند: کافر اصلی  در مجموع آمده: اصحاب ما می

ذيرفته نیست ست ولی در حالت رده از او پاش مکلف ا هبر او واجب نیست و اما مرتد در حالت رد مسلمان شد قضا

َگردد و در اين مسائل هیچ خالفی وجود ندارد. وقتی به دين اسالم بازگشت قضا بر او الزم می
َانلَِّبََُّ.4و1 ََق ال  ّلَّ ل يْهََِاللَ َص  لَّمَ َع  فِعَ :َو س  ل مَ َر  نََْالْق  ث ةَ َع  ِنَ:َث َل  َىَانلَّائِمََِع  ّتَّ ،َح  ِنََي ْست يِْقظ  ِبََِّو ع  َالصَّ

َى ّتَّ ،َح  ْت ِلم  ِنَََي  ْجن ونََِو ع  َىَالْم  ّتَّ .ََح  ْعِقل   4441صحیح. ابوداوود ي 

بیدار شود، و از بچه تا بالغ شود، شود(: از خوابیده تا  ده است )گناه بر سه کس نوشته نمیقلم از سه کس برداشته ش
َو از ديوانه تا عاقل شود.
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ةَ   ْدر  الْق  ََو  ْومَََِع   1ََ.الصَّ

َو قدرت داشتن بر روزه گرفتن

َ ائِض  ف ر  ْومََِو  ةَ َالصَّ ْرب ع 
 
ْشي اءَ َأ

 
اكَ 2َ،انلِّيَّةَ َ:أ ْمس  اْْلِ ِنََو  ْكلََِع 

 
ِْبََاْْل اِعََو الُّشُّ م  اْْلِ دَ 3َ،و  مُّ ت ع  َو 

ءَِ ْ 4ََ.الَْق 
و به عمد استفراغ  ،و دست کشیدن از خوردن و آشامیدن و جماع کردن ،چهار چیز است: نیت کردن ،روزه و واجبات

 .کردن

َ

َ

 نويسد: علما إجماع دارند شخص پیری که از روزه گرفتن عاجز است، افطار کند. ابن المنذر در کتاب اإلجماع میَ.1

َانلَِّبََُّ.2 ََق ال  ّلَّ ل يْهََِاللَ َص  لَّمَ َع  َو س  نَْ: ي امَ َي ب يِِّتََل مََْم  ََالصِّ بْل  ْجِر،َق  ََالْف  ََِصي امَ َف َل  صحیح. نسائى ل  .

2111 

 ای برای او نیست.  ی که قبل از فجر، برای روزه نیت نیاورد پس روزهکس

ْوِلََِ.1 َىَِلق  ال  ُك  وا﴿:َت ع  ب واَو  َىَو اَْش  ّتَّ َ َح  مَ َي ت ب ّيَّ ََل ك  ََاْْل يْط  ْبي ض 
 
ْسو دََِاْْل يِْطََِمنَ َاْْل

 
ْجرََِِمنَ َاْْل َالْف 

واَث مََّ تِمُّ
 
ي امَ َأ ََالصِّ ََاللَّيِْلََإِل  ل  نَََّو  وه  ْنت مََْت ب اَِش 

 
ونَ َو أ ِكف  اِجِد﴾َِفَََع  س   188 سوره بقره، آيه:َالْم 

روزه را تا شب تکمیل کنید و بخوريد و بیاشامید تا ريسمان سفید از ريسمان سیاه مشخص گردد )فجر بزند( سپس 

َو با زنان خويش مباشرت )جماع( نکنید در حالی که شما در مسجد معتکف هستید.

4.ََ ََق ال  ول  ََاّلٰلََِر س  ّلَّ ل يْهََِاللَ َص  لَّمَ َع  نَْ:َو س  هَ َم  ٌْء،َذ ر ع  وَ ََق  ائٌِم،َو ه  ََص  ل يْهََِف ل يْس  اٌء،َع  إِنََْق ض  اءَ َو  َاْست ق 
 2184ابوداوود صحیح. ف لْي ْقِض.َ

 کند. مد استفراغ کرد روزه را بايد قضانیست اما اگر به ع قضا بر اواستفراغ بر او غلبه کرد در حالت روزه، هر کس 
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ِي ْفِطرَ َو اَّلَّ ائِمَ َبِهََِي  ةَ َالصَّ ْشي اءَ َع ُّش  
 
ا:َأ ََم  ل  ْمًداَو ص  ََع  وََِاْْل وِْفََإِل 

 
ِسََأ

ْ
أ اْْل ْقن ةَ َ،الرَّ َِفََو 

دَِ ح 
 
ِبيل ّْيََِأ 1ََ،السَّ

و دارو فرو  ؛به جوف يا به سر برسد اعمد چه ده چیز است: آن ؛شود دار مفطر می ، روزهی آن و چیزهائی که بوسیله
َ؛بردن در يکی از دو مخرج

ءَ  ْ الَْق  ْمًداَو  الْو ْطءَ 2َ،ع  ْمًداَو  ْرِجََِفََع  3ََ،الْف  ال  نْز  اْْلِ نََْو  ةَ َع  ب اَش   4ََ،م  اْْل يْض  ََ،و  اس  5ََ،و انلِّف 
 ؛و نفاس ؛و حیض ؛بدون پرده گیری ؛ و نازل شدن منی از کامو نزديکی به عمد در شرمگاه ؛و استفراغ به عمد

َ

ْوِلََِ.1 َىَِلق  ال  ُك  وا﴿:َت ع  ب واَو  َىَو اَْش  ّتَّ َ َح  مَ َي ت ب ّيَّ ََل ك  ََاْْل يْط  ْبي ض 
 
ْسو دََِاْْل يِْطََِمنَ َاْْل

 
ْجرََِِمنَ َاْْل َالْف 

واَث مََّ تِمُّ
 
ي امَ َأ ََالصِّ 188ََ سوره بقره، آيه:َاللَّيِْل﴾َإِل 

 کنید. تکمیل شب تا را روزه سپس( بزند فجر) گردد مشخص سیاه ريسمان از سفید ريسمان تا بیاشامید و بخوريد و

َ ََق ال  ول  ََاّلٰلََِر س  ّلَّ ل يْهََِاللَ َص  لَّمَ َع  َو س  ْسِبغَِ:
 
،َأ وء  ب اِلغََْالْو ض  اقَِاِلََِفََو  ََْسِتنْش  نََْإِلَّ

 
ونَ َأ ائًِما.ََت ك  ص 

 88صحیح. ابوداوود 
 دار باشی. استنشاق مبالغه کن مگر آنکه روزهخوب وضو بگیر و در 

ی تأمل در اين دو مورد در آيه، خوردن و آشامیدن و در حديث، استنشاق کردن به هنگام روزه منع شد. با اندک
ست پس منع ورود چیزی به ساير روزه، ورود چیزی به جوف انسان بوده اشود که علت باطل شدن  دانسته می

 گردد. های بدن از طريق قیاس بر موارد يادشده ثابت می جوف

 ی قبل گذشت. که در صفحه 2184حديث صحیح در سنن ابی داوود دلیل آن َ.2

 .ع علما را در اين باره نقل کرده استابن المنذر در کتاب االجماع، اجما

 ی قبل گذشت.  که در صفحهی بقره  سوره 188 ی آيهدلیل آن َ.1

 .ع علما را در اين باره نقل کرده استاجما ،مجموعامام نووی در 

 است. ع علما را در اين باره بیان کردهاجما ،ماوردی در الحاوی الکبیرَ.4

 است. ع علما را در اين باره بیان کردهاجما شربینی در مغنی، خطیبَ.1

نَْ اذ ة ،َع  ع  َق ال ْتََم  :َ لْت 
 
أ ةَ َس  ئِش  َََع  لْت  ق  َف  ا: ََم  ،َت ْقِضََاْْل ائِِضََب ال  ْوم  ََالصَّ ل  ةَ َت ْقِضََو  َل  .َالصَّ

ال ْتَ ق  َف  وِريَّةٌَ: ر  ح 
 
نِْت؟َأ

 
ََأ َق لْت  :َ ،َل ْست  وِريَّة  ََِِب ر  لىِكّنِّ ََو  ل 

 
ْسأ

 
َأ َق ال ْتَ. نَ : ،َي ِصيب ن اََك  رَ َذىلِك  ن ْؤم  َف 

اءَِ ض  ْوِم،َبِق  ََالصَّ ل  رَ َو  اءََِن ْؤم  ض  ِة.ََبِق  َل   111مسلم الصَّ

کند؟ عائشه گفت:  کند اما نماز را قضا نمی ، روزه را قضا میاز عائشه پرسیدم و گفتم: چرا زن حائض :گويد معاذه می
ئشه گفت: )در زمان رسول اهلل . عاپرسم ، از خوارج نیستم اما سوال میآيا از خوارج هستی؟ گفتم: نه

 شديم. شديم اما به قضای نماز أمر نمی رسید پس به قضای روزه أمر می وسلم( قاعدگی به ما می علیه اهلل صلی
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اْْل ن ونَ   ةَ 1َ،و  الرِّدَّ 2ََ.و 

َو ديوانگی؛ و مرتد شدن.
َ بُّ ي ْست ح  ْومََِِف3ََو  ث ةَ َالصَّ ْشي اءَ َث َل 

 
ََ:أ ِخيَ 4َ،الِْفْطرََِت ْعِجيل 

ْ
ت أ ورََِو  ح  ت ْركَ 5َ،السُّ ْجرََِو  َِمنَ َالْه 

مَِ 6َ.اللَْك  

.و ترک فحش و بدی از کالم ؛و به تأخیر انداختن سحری ؛سه چیز مستحب است: شتابیدن به افطاری ،و در روزه
َ

َانلَِّبََُّ.1 ََق ال  ّلَّ ل يْهََِاللَ َص  لَّمَ َع  َو س  فِعَ : ل مَ َر  نََْالْق  ث ةَ َع  َث َل  ِنَ: َىَانلَّائِمََِع  ّتَّ ،َح  ِنََي ْست يِْقظ  ِبََِّو ع  َالصَّ
َى ّتَّ ،َح  ْت ِلم  ِنَََي  ْجن ونََِو ع  َىَالْم  ّتَّ .ََح  ْعِقل   4441صحیح. ابوداوود ي 

شود(: از خوابیده تا بیدار شود، و از بچه تا بالغ شود،  ده است )گناه بر سه کس نوشته نمیقلم از سه کس برداشته ش
َو از ديوانه تا عاقل شود.

 شود.  از شخص کافر پذيرفته نمیا عبادت زيرَ.2

 ند.تر ا اشاره کرد که از ديدگاه وی مهمه اهلل به بعضی از آن زه بیش از اين است اما مصنف رحمهمستحبات در روَ.1

4.ََ ََق ال  ول  ََاّلٰلََِر س  ّلَّ ل يْهََِاللَ َص  لَّمَ َع  َ:َو س  ََل  ال  ََي ز  ْيَ َانلَّاس 
اَِِب  ل واَم  جَّ .ََع   1818بخاری الِْفْطر 

َکنند. د تا وقتی که در افطاری تعجیل میمردم همیشه به خیر هستن
نََْ.1 ْهِلََع  ،َبِْنََس  ْعد  ََس  َ:ق ال  نْت  رَ َك  حَّ ت س 

 
ْهِِل،َِفََأ

 
ونَ َث مَََّأ ِتََت ك  ْع  نََُْس 

 
ْدرِكَ َأ

 
ودَ َأ ج  عَ َالسُّ ولََِم  َر س 

ََاّلٰلَِ ّلَّ ل يْهََِاللَ َص  .ََع  لَّم   1824بخاری و س 

که نماز را  قدر بود کردم سپس سرعت من آن ام سحری می گويد: من در کنار خانواده ساعدی میسهل بن سعد 

َسلم درک کنم.و علیه اهلل همراه رسول اهلل صلی
نَْ يْدََِع  ،َبِْنََز  ََث ابِت  َق ال  ْرن ا: حَّ عَ َت س  ولََِم  ََاللََِر س  ّلَّ ل يْهََِاللَ َص  ،َع  لَّم  ْمن اَث مَََّو س  ََق  ِة.َإِل  َل  ََالصَّ :َق لْت 

مَْ نَ َك  اَق ْدرَ ََك  ا؟َم  م  ََب يْن ه  ِْسّيَ :َق ال   1488مسلم آي ًة.َََخ 

شديم. گفتم:  کرديم سپس به نماز بلند می وسلم سحری می علیه اهلل بت می گويد: همراه رسول اهلل صلیزيد بن ثا

َآيه. ی پنجاه ز چه اندازه بود؟ گفت: به اندازهی بین سحری شما و نما فاصله
6.ََ ََق ال  ول  ََاّلٰلََِر س  ّلَّ ل يْهََِاللَ َص  لَّمَ َع  نَْ:َو س  عََْل مََْم  ََي د  ورََِق ْول  ََالزُّ ل  م  الْع  ََبِِه،َو  ََِف ل يْس  ةٌََّلِلٰ اج  نََِْفََح 

 
َأ

عَ  هَ َي د  ام  ع  .ََط  اب ه   1841بخاری و َش  

ها را  ها و آشامیدنی آن شخص، خوردنیرا رها نسازد خداوند هیچ نیازی ندارد که کسی که قول زور و عمل به آن 

َد. رها ساز
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مَ   ْر  َي  ةََِِصي امَ َو  ْس  يَّامَ ََخ 

 
انََِ:أ يَّامَ 1َ،الِْعيد 

 
يِقََو أ ث ةََِالتَُّّْشِ هَ 2َ.اثلََّل  ي ْكر  ْومَ 3َو  َي ْومََِص 

ِك َ 4ََ،الشَّ نََْإِلَّ
 
افِق ََأ ةًََي و  د  َ ََع  5ََ.ل 

که با  شود مگر اين ی روز شک مکروه می روز ايام تشريق. و روزه؛ و سه شود: دو عید ج روز حرام میی پن روزهو 
َعادت او موافق آيد. 

نََْ.1 ِبََع 
 
ةَ َأ يْر  ر  َه  نََّ:

 
ََأ ول  ََاللََِر س  ّلَّ ل يْهََِاللَ َص  لَّمَ َع  َىَو س  نََْن ه  ّْيََِِصي امََِع  ،َي ْومََِي ْوم  ى ْضَح 

 
ي ْومََِاْْل َو 

 1118مسلم الِْفْطِر.َ

َی دو روز نهی نمودند: روز عید قربان و روز عید فطر. وسلم از روزه علیه اهلل صلیرسول اهلل 
2.ََ ََق ال  ول  ََاللََِر س  ّلَّ ل يْهََِاللَ َص  لَّمَ َع  يَّامَ :َو س 

 
يِقََأ يَّامَ َالتَُّّْشِ

 
ْكل ََأ

 
.ََأ ْب   1141مسلم و َش 

 شود(. گرفته نمیعنی اين روزها روزه روزهای خوردن و آشامیدن هستند )ي ،ايام تشريق

َگونه که در منهاج آمده است. معتمد اين است که حرام است همان قولَ.1
نََْ.4 ،َبِْنََِصل ةَ َع  ف ر  ََز  َق ال  نَّا: ارَ َِعنْدَ َك  مَّ يَاْْل ْومََِِفََع  ِ كََُّاَّلَّ ِتَ َِفيِه،َي ش 

 
اة ،َف أ َىَبِش  ت ن َحَّ ََف  َب ْعض 

ْوِم، ََالْق  ال  ق  ارٌََف  مَّ نَْ:َع  امَ َم  اَص  دََْاْْل ْومَ َهىذ  ق  َىَف  ب اَع ص 
 
اِسمََِأ ََالْق  ّلَّ ل يْهََِاللَ َص  .ََع  لَّم  صحیح. ابن ماجه و س 

1641 

ی شک بود ما نزد عمار بوديم پس گوسفندی آورده شد بعضی از مردم خود را  گويد: روزی که روزه صله بن زفر می

سلم نافرمانی کرده و علیه اهلل بگیرد همانا از رسول اهلل صلیزه از سفره دور گرفتند، عمار گفت: کسی که اين روز را رو

 است.

َ ََق ال  ول  ََاّلٰلََِر س  ّلَّ ل يْهََِاللَ َص  لَّمَ َع  ََإِذ ا:َو س  ف  ،َاْنت ص  ْعب ان  ََش  وا.ََف َل  وم   2118صحیح. ابوداوود ت ص 

َهرگاه شعبان نصف شد پس روزه نگیريد.
َ ََق ال  ول  ََاّلٰلََِر س  ّلَّ ل يْهََِاللَ َص  لَّمَ َع  َو س  نَ َإِذ ا: َََك  ْعب انَ َِمنََْانلِّْصف  ََش  ْومَ َف َل  َىَص  ّتَّ .ََي ِِجءَ َح  ان  ض  م  ر 

 1611صحیح. ابن ماجه 

 رسد.که رمضان فرا  ای نیست تا اين هرگاه شعبان نصف شد پس روزه

1.ََ ََق ال  ول  ََاّلٰلََِر س  ّلَّ ل يْهََِاللَ َص  لَّمَ َع  َ:َو س  نَََّل  م  دَّ ت ق  مََْي  ك  د  ح 
 
انَ َأ ض  م  ْومََِر  وََْي ْومَ َبِص 

 
،َأ ّْيِ ََي ْوم  نََْإِلَّ

 
َأ

ونَ  ٌلََي ك  نَ َر ج  ومَ ََك  ،َي ص  ه  ْوم  مََْص  .ََذىلِك ََف لْي ص   1814بخاری اْْل ْوم 

گرفته  زودتر از رمضان روزه نگیرد مگر شخصی باشد که شعبان را روزه میهرگز يکی از شما يک روز يا دو روز 

َروزه بگیرد. پس آن روز را
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نَْ م  ارََِِفََو ِطئَ َو  انَ َن ه  ض  م  ِمًداَر  ْرِجََِفَََع  ل يْهََِالْف  ع  اءَ َف  ض  ةَ َالْق  ار  فَّ الْك  1ََ،و 
َ.بر او قضاء و کفاره است ضان به عمد در شرمگاه جماع کردهر کس در روز رمو 

ِهَ  ب ةَ َِعتْق ََ:و  ق  ْؤِمن ةَ َر  دََْل مََْف إِنََْ،م  ِ
يِْنََف ِصي امَ ََي  ْهر  ّْيََِش  ت ت ابِع  امَ َي ْست ِطعََْل مََْف إِنََْ،م  َف إِْطع 

ََ،ِمْسِكينًاَِستِّّيَ  ِّ دَ َِمْسِكّيَ َِلك  2ََ،م 
ی دو ماه پیاپی، پس اگر نتوانست طعام دادن به شصت  ی مؤمن است، پس اگر نیابید روزه آن: آزاد کردن بندهو 

 برای هر مسکین يک مد. ،مسکین

. اما کفاره فقط بر شوهر الزم ی جماع فاسد شده بر شوهر و همسر الزم است ای که بوسیله هيک روز روز قضایَ.1

 گردد.  می

نََْ.2 ِبََع 
 
ة ،َأ يْر  ر  ََه  ا:َق ال  ْنَ َب يْن م  ل وٌسَََن  ََانلَِّبََِِّعنْدَ َج  ّلَّ ل يْهََِاللَ َص  ،َع  لَّم  هَ َإِذََْو س  اء  ٌلََج  ََر ج  ال  ق  َي ا:َف 

َ ول  ََاّلٰلََِر س  ل ْكت  َه  .َ َ»ق ال  ا: ؟َم  ََ«ل ك  َق ال  :َ ْعت  ق  َىَو  ِتَََع  
 
أ ن اَاْمر 

 
ائٌِم،َو أ ال ََص  ق  ََف  ول  َاّلٰلََِر س 

َ ّلَّ ل يْهََِاللَ َص  لَّمَ َع  َ»و س  ْلَ: دَ َه  ِ
ب ةًَََت  ق  ا؟َر  ه  ََ«ت ْعِتق  َق ال  :، ََل  َ»ق ال  ْلَ: ه  نََْت ْست ِطيعَ َف 

 
ومَ َأ يِْنََت ص  ْهر  َش 

ّْيَِ ت ت ابِع  ََ،«م  َق ال  :، ََل  ال  ق  َ»ف  ْلَ: ه  دَ َف  ِ
امَ ََت  َ«ِمْسِكينًاَِستِّّيَ َإِْطع  .َ َق ال  :، ََل  َق ال  :َ ث  ك  م  َانلَِّبََُّف 

َ ّلَّ ل يْهََِاللَ َص  ،َع  لَّم  ب يْن اَو س  ْنَ َف  َىََن  ِتَ َذىلِك َََع  
 
ََانلَِّبََُّأ ّلَّ ل يْهََِاللَ َص  لَّمَ َع  قَ َو س  ر  اَبِع  ق ََ-َت ْمرٌََِفيه  ر  الْع  َو 

َ ََ-َالِْمْكت ل  ْينَ :َ»ق ال 
 
؟َأ ائِل  ََ«السَّ ال  ق  ن ا،:َف 

 
ََأ ا،:َ»ق ال  ْذه  ْقََخ  دَّ ت ص  ََ«بِهََِف  ال  ق  ََف  ل  َى:َالرَّج  َع  

 
رَ َأ ْفق 

 
ََأ َِمّنِّ

ََي ا ول  ؟َر س  ََِاّلٰلِ اَف و اّللَّ اَب ّْيَ َم  ب ت يْه  ت ّْيََِي ِريدَ َ-َل  ََ-َاْْل رَّ ْهل 
 
ََأ رَ َب يْت  ْفق 

 
ْهِلََِمنََْأ

 
ِحك ََب يِْت،َأ َف ض 

ََانلَِّبَُّ ّلَّ ل يْهََِاللَ َص  لَّمَ َع  َىَو س  ّتَّ ْتََح  ،َب د  ْني اب ه 
 
ََث مَََّأ ْطِعْمهَ :َق ال 

 
.ََأ ْهل ك 

 
 1816بخاری أ

سلم نشسته بوديم ناگهان مردی آمد و گفت: ای رسول خدا! هالک و علیه اهلل صلیدر حالی که ما نزد رسول اهلل 

 سلمو علیه اهلل صلیدم. رسول اهلل ه شده؟ گفت: در حالت روزه با همسرم جماع کرشدم. ايشان فرمودند: تو را چ

توانی دو ماه پیاپی روزه بگیری؟ گفت: نه،  زاد کنی؟ گفت: نه، فرمود: آيا میآ ای را می يابی که فرمود: آيا برده

اندکی درنگ نمود.  سلمو علیه اهلل صلی: نه، رسول اهلل يابی؟ گفت يا طعام دادن به شصت مسکین را میفرمود: آ

سلم آورده شد. ايشان فرمودند: سوال کننده کجاست؟ گفت: و علیه اهلل صلینزد رسول اهلل  ظرف پر از خرماناگهان 

دا من. فرمود: اين را بگیر و صدقه بده. آن مرد گفت: ای رسول خدا! آيا بر فقیرتر از خودم صدقه بدهم؟ قسم به خ

خنديد  سلمو علیه اهلل صلیی من نیست. پس رسول اهلل  ای فقیرتر از خانواده دو کوه )يعنی در مدينه( خانواده بین اين

 ات صدقه بده. های پیشین ايشان ظاهر شد. سپس فرمود: آن را به خانواده که دندان
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نَْ م  ََو  ات  ل يْهََِم  انَ َِمنََِْصي امٌََو ع  ض  م  ْطِعمَ َر 
 
نْهَ َأ ََع  ِّ .َي ْومَ َِلك  د  1ََم 

 شود. برای هر روز، يک مُد طعام داده میاز طرف او  ای از ماه رمضان بود کسی که وفات يافت و بر او روزهو 
يْخَ  الشَّ زَ َإِذ اَو  ج  ِنََع  ْومََِع  ْفِطرَ َالصَّ ي ْطِعمَ َي  نََْو  ََع  ِّ اَي ْومَ َك  دًّ 2َ.م 

َدهد. د طعام میکند و از هر روز، يک مُ میعاجز ماند افطار شخص کهنسال هرگاه از روزه و 
ِنََ.1 ،َابِْنََع  ر  م  ِنََع  ََانلَِّبََِّع  ّلَّ ل يْهََِاللَ َص  لَّمَ َع  ََو س  َق ال  نَْ: ََم  ات  ل يْهََِم  ْهرَ َِصي امَ َو ع  مََْش  نْهَ َف لْي ْطع  َع 

نَ  َك  ََم  ِّ ماه رمضان بود به جای هر ی  کسی که وفات يافت و بر او روزه 818ضعیف. ترمذى َ.ِمْسِكينًاَي ْومَ َك 

 شود.  د به هر مسکینی طعام داده میاز طرف او يک مُ روز،
ه همین سبب اين قول در اين قول جديد امام شافعی است. دلیل اين قول، حديث ضعیفی است که بیان شد ب

 ،ووی در منهاجگیرد. امام ن وزه میبه نیست اما قول قديم امام اين است که ولی میت از طرف او ر مذهب، مفتی
 دهند، مانند:  ، اين قول را پوشش میداند زيرا احاديث صحیح قول قديم را قول راجح در مذهب می

َ ََق ال  ول  ََاّلٰلََِر س  ّلَّ ل يْهََِاللَ َص  لَّمَ َع  نَْ:َو س  ََم  ات  ل يْهََِم  امَ َِصي امٌََو ع  نْهَ َص  ِْلُّهَ َع   1812بخاری َ.و 

 گیرد. است سرپرستش از طرف او روزه میه کسی که از دنیا رفت و بر او روز

ِنَ ،َابِْنََع  بَّاس  نَََّع 
 
ةًََأ

 
أ ت ْتََاْمر 

 
ََأ ول  ََاللََِر س  ّلَّ ل يْهََِاللَ َص  لَّمَ َع  ال ْتََو س  ق  ََإِنََّ:َف  ّمِّ

 
ات ْتََأ اَم  ل يْه  ْومَ َو ع  َص 

، ْهر  ََش  ال  ق  َف  يِْتَ:
 
ر أ

 
نَ َل وََْأ اََك  ل يْه  ْينٌََع  نِْتََد  ك 

 
؟َأ َق ال ْتََ«ت ْقِضين ه  ْم،: ََن ع  َق ال  ْينَ : قََُّاللََِف د  ح 

 
َأ

اءَِ ض  1148ََمسلم َ.بِالْق 
ی ماه رمضان بود،  دنیا رفت در حالی که بر او، روزه مادرم از آمد و گفت: سلمو علیه اهلل صلیزنی به نزد رسول اهلل 

کردی؟ گفت: بله، رسول  پرداخت میاری بود آيا تو آن را سلم فرمود: اگر بر مادرت بدهکو علیه اهلل صلیرسول اهلل 
 خداوند سزاوارتر است که پرداخت شود. سلم فرمود: پس طلبِو علیه اهلل صلیاهلل 

ِنََ.2 ََابِْنََع  بَّاس  ََع  َ:َق ال  ص  يِْخََر خِّ ِبيََِلِلشَّ نََْالْك 
 
ْفِطرَ َأ ي ْطِعمَ َي  نََْو  ََع  ِّ ََِمْسِكينًاَي ْومَ َك  ل  اءَ َو  َق ض 

ل يِْه.َ  2184سنن الدارقطنی إسناده صحیح. ع 

 به پیر بزرگسال رخصت داده شده که افطار کند و از هر روز به مسکینی طعام دهد و قضائی بر او نیست.

نَْ ِبََع 
 
ةَ َأ يْر  ر  ََه  نَْ:َق ال  هَ َم  ك  ْدر 

 
َ َأ نََْي ْست ِطعََْف ل مََْالِْكِب 

 
ومَ َأ انَ َي ص  ض  م  ل يْهََِر  ع  ََف  ِّ دَ َي ْومَ َِلك  .ََِمنََْم  ْمح  ق 

 2181إسناده صحیح. سنن الدارقطنی 
 د گندم بر اوست.ی رمضان بگیرد برای هر روز، يک مُ سن کهنسالی رسید و نتوانست روزه هر کسی که به

ة ، ت اد  َق  ْن نَََّع 
 
ن ًساَأ

 
نْهَ َاللَ َر ِضَ َأ ََع  ع ف  ِنََض  ْومََِع  ََالصَّ بْل  ْوتِهََِق  ًما،َم  ،ََع  ر  ْفط 

 
مَ َف أ ْطع 

 
ََو أ َّ .ََك  ي ْوم 

681ََرجاله رجال الصحیح. المعجم الکبیر للطبرانی گويد:  می 4814مجمع الزوائد هیثمی در 
يک  ،از گرفتن روزه عاجز ماند پس افطار کرد و از هر روز ،گويد: أنس بن مالک قبل از وفاتش به يک سال قتاده می

َد طعام داد.مُ
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َ اْْل اِمل  رِْضعَ َو  الْم  ت اَإِنََْو  اف  َىَخ  اََع   ِسِهم  ْنف 
 
ت اَأ ر  ْفط 

 
اَأ ل يِْهم  اءَ َو ع  ض  1ََ.الْق 

َاست. کنند و بر آن دو قضا اگر بر جانشان ترسیدند افطار می دهندهزن باردار و شیرو 
إِنَْ ت اَو  اف  َىَخ  اََع   ِدِهم  ْول 

 
ت اَأ ر  ْفط 

 
اَأ ل يِْهم  اءَ َو ع  ض  ةَ َالْق  ار  فَّ الْك  نََْو  ََع  ِّ دَ َي ْومَ َك  وَ 2َ،م  َِرْطٌلََو ه 

ث ل ٌثَ اَِقََِّو  ََ.بِالِْعر 
 سومِ ، يک مد کفاره است و آن يک رطل و يکاز هر روزی ،کنند و بر آن دو بر فرزندانشان ترسیدند افطار می اگرو 

َرطل به رطل عراقی است. 
1.ََ ََق ال  ول  ََاّلٰلََِر س  ّلَّ ل يْهََِاللَ َص  لَّمَ َع  َو س  َىَاللَ َإِنََّ: ال  عَ َت ع  ِنََو ض  افِرََِع  س  ،َالْم  ْوم  ْطرَ َالصَّ ِة،َو ش  َل  َالصَّ

ِنَ وََِاْْل اِمِلََو ع 
 
رِْضعََِأ .ََالْم  ْوم  811َحسن صحیح. ترمذی الصَّ

 به تحقیق اهلل متعال از مسافر، روزه و نصف نماز را انداخته و از زن باردار يا زن شیردهنده روزه را انداخته است.

ِنَ ََابِْنََع  بَّاس  ََع  ََت ْفِطرَ :َق ال  رِْضعَ َاْْل اِمل  الْم  ،َِفََو  ان  ض  م  ت ْقِضي انََِر  ََِصي اًما،َو  ل  اِن.ََو  صحیح. ت ْطِعم 

 8164مصنف عبدالرزاق 

 دهند. کنند و طعام نمی کنند و روزه را قضا می زن باردار و زن شیردهنده در رمضان افطار می

نََْ.2 ن اَن افِعَ َع  ْخِب  
 
رَ َاْبنَ :َأ م  ََ:ع  ئِل  ِنََس  ةََِع 

 
ْرأ اف ْتََإِذ اَاْْل اِمِلََالْم  َىَخ  اََع   ه  ِ َل  ََو  ت ْطِعمَ َت ْفِطرَ :َق ال  َو 

نَ  َك  ََم  ِّ اَي ْومَ َك  دًّ َ.ََِمنََِْمْسِكينًاَم  ة   812صحیح. مسند الشافعی ترتیب السندی ِحنْط 

کند و به جای  گفت: افطار میترسد،  ای پرسیده شد که )هنگام روزه( بر فرزندش می از ابن عمر در مورد زن حامله

َدهد. مسکینی يک مد از گندم می هر روز به
ِنَ ََابِْنََع  بَّاس  َع  :﴿َ ينَ َو َع   ِ ون هَ َاَّلَّ امَ َفِْدي ةٌََي ِطيق  ع  ََ،[184: سوره بقره، آيه]َ﴾ِمْسِكّيَ َط  َق ال  ن ْتَ: ََك 

ةًَ يِْخََر ْخص  ِبِي،َلِلشَّ ةََِالْك 
 
ْرأ الْم  ِة،َو  ِبي  اَالْك  م  انََِو ه  ي امَ َي ِطيق  نََْالصِّ

 
ا،َأ ْفِطر  اَي  ي ْطِعم  نَ َو  َك  ََم  ِّ َي ْومَ َك 

َىَِمْسِكيًنا، اْْل بّْل  رِْضعَ َو  الْم  ت ا،َإِذ اَو  اف  ََخ  ب وَق ال 
 
او دَ َأ َد  ْعِّنَ: َىَي  اََع   ِدِهم  ْول 

 
ت اَأ ر  ْفط 

 
ََأ ت ا. م  ْطع 

 
امام و أ

 2118. ابوداوود اند نووی و بزار آن را حسن دانسته

َ﴿ابن عباس در مورد اين آيه:  ينَ َو َع   ِ ون هَ َاَّلَّ امَ َفِْدي ةٌََي ِطيق  ع  گفت: َ،[184: سوره بقره، آيه]َ﴾ِمْسِكّيَ َط 

جای هر روز  کنند و به گیرند افطار می نفر با مشقت روزه میبرای پیرمرد و پیرزن کهنسال است در حالی که اين دو 

فرزندانشان گويد: يعنی بر  هنده هرگاه ترسیدند. ابوداوود میدباردار و زن شیر. زن دهند به يک مسکین طعام می

 دهند. کنند و طعام می ترسیدند افطار می
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َ ِريض  الْم  افِرَ 1َو  س  الْم  ًراَو  ف  ِويًَلََس  ان2ََِط  ْفِطر  ي ْقِضي اِن.َي  3َو 

 .گیرند کنند و قضا می بیمار و مسافری که سفر او طوالنی است افطار میو 

 

 

َ

ْوِلََِ.1 َىَِلق  ال  نَْ﴿:َت ع  م  نَ َو  ِريًضاََك  وََْم 
 
َىَأ رَ ََع  

ف  ةٌََس  يَّامَ َِمنََْف ِعدَّ
 
﴾َأ ر  خ 

 
 181 سوره بقره، آيه: أ

بود يا در سفر بود )و افطار کرد( پس به تعداد )روزهائی که روزه نبوده( از روزهای ديگر )روزه  و کسی که بیمار

 بگیرد(.

 فرسخ برسد و آن تقريباً هشتاد و يک کیلومتر است.سفری که به شانزده َ.2

َنويسد: افطار کردن در سفری که از مسافت قصر بیشتر باشد اجماع علما بر آن است. امام نووی در مجموع می
 که در باال گذشت. ی بقره  سوره 181ی  آيهدلیل آن َ.1

نَْ ن ِسََع 
 
ََبِْنََأ الِك  ََم  نَّا:َق ال  افِرَ َك  عَ َن س  ََانلَِّبََِّم  ّلَّ ل يْهََِاللَ َص  لَّمَ َع  ائِمَ َي ِعِبََف ل مََْو س  ََالصَّ ْفِطِر،ََع   َالْم 

َ ل  ْفِطرَ َو  ََالْم  ائِِم.ََع   1848ََبخاری  الصَّ

گرفت و نه افطارکننده بر  دار بر افطارکننده عیب می کرديم نه روزه وسلم سفر می علیه اهلل ما همراه رسول اهلل صلی

 گرفت. میدار عیب  روزه

نَْ ةَ َع  ئِش  نََّ:ََع 
 
ةَ َأ ْز  وَْبنَ ََح  ْمر  ْسل ِمَََّع 

 
ََاْْل ََلِلنَِّبََِّق ال  ّلَّ ل يْهََِاللَ َص  لَّمَ َع  ومَ :َو س  ص 

 
أ
 
ِر؟َِفََأ ف  نَ َالسَّ َك  َو 

ِثيَ  ي اِم،َك  ََالصِّ ال  ق  ََإِنَْ:َف  ْم،َِشئْت  إِنََْف ص  ََو  فِْطْر.َِشئْت 
 
 1841بخاری  ف أ

، سلم گفت: آيا در سفرو علیه اهلل گرفت، او به رسول اهلل صلی أسلمی شخصی بود که زياد روزه می حمزه بن عمرو

 سلم فرمود: اگر خواسته باشی روزه بگیر و اگر خواسته باشی افطار کن.و علیه اهلل روزه بگیرم؟ رسول اهلل صلی
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اِلََف ْصٌل: َو  ف  نَّةٌََْعِتَك  بَّةٌََس  ْست ح  َ 1َ،م  ل  انََِو  ْط  2ََ،انلِّيَّةَ :ََش  اللُّبْث  ْسِجدََِِفََو  3ََ.الْم 
َ.و ماندن در مسجد ،سنتی مستحب است. و برای آن، دو شرط است: نیت کردن ،اعتکافو 

َ ل  جَ َو  ْر  ِفَاِلََِمنَ ََي  ورََِْعِتَك  نْذ  ََالْم  ةََِإِلَّ انََِِْل اج  نْس  وََْ،اْْلِ
 
ْذرَ َأ ََِمنََْع  يْض  وََْح 

 
ََأ ر ض  ََم  َل 

ْمِكنَ  امَ َي  ق  هَ َالْم  ع  4ََ،م 
، ماندن همراه با آن بیماری کهيا عذری از حیض يا  ،شود مگر برای حاجت انسان از اعتکاف نذر شده خارج نمیو 

َشود. ممکن نمی
َ ل  ي بْط  5َ.بِالْو ْطءََِو 

شود. با جماع کردن باطل میو 
َ

 ده است.در مغنی آمده: در اين رابطه اجماع ش.1َ

نَْ ةَ َع  ئِش  نََّ:ََع 
 
ََانلَِّبَََّأ ّلَّ ل يْهََِاللَ َص  َ،َع  لَّم  نَ َو س  َََك  ْعت ِكف  ُّْشَ َي  اِخرَ َالْع  و 

 
انَ َِمنََْاْْل ض  م  َىَر  ّتَّ فَّاهَ َح  َت و 

، ََث مَََّاّلٰل  ف  هَ َاْعت ك  اج  ْزو 
 
 2426بخاری ب ْعِدهِ.ََِمنََْأ

 .که خداوند ايشان را از دنیا برد اينگرفت تا  ی آخر از ماه رمضان را اعتکاف می وسلم دهه علیه اهلل رسول اهلل صلی

 گرفتند. سپس بعد از ايشان، ازواج ايشان اعتکاف می

َانلَِّبَُّ.2َ ََق ال  ّلَّ ل يْهََِاللَ َص  :َع  لَّم  اَو س  ََإِنَّم  ال  ْعم 
 
1848َ، مسلم 1بخاری اِت.َبِانلِّيَََّاْْل

 قطعاً أعمال به نیت بستگی دارد.

 رابطه اجماع را نقل نموده است.إقناع در اين خطیب شربینی در .3َ

 شود مگر با نذر.  اند که اعتکاف واجب نمی نويسد: علما اجماع نموده میمجموع امام نووی در .4َ

نَْ ةَ َع  ئِش  َق ال ْتَََع  إِنَْ: نَ َو  َََك  ول  ََاّلٰلََِر س  ّلَّ ل يْهََِاللَ َص  لَّمَ َع  ََو س  َََّْل  ْدِخل  هَ ََع   س 
ْ
وَ َر أ ْسِجِد،َِفََو ه  َالْم 

، ل ه  ر جِّ
 
نَ َف أ َك  ََو  ل ََل  ََي ْدخ  ََاْْل يْت  ةَ َإِلَّ نَ َإِذ اَِْل اج  ْعت ِكًفا.َََك   2428بخاری م 

کرد و من آن را شانه  ام می خانهمسجد بود سرش را داخل حالی که داخل در  وسلم علیه اهلل رسول اهلل صلی همانا

 مگر برای حاجت. ندشد زدم. ايشان داخل خانه نمی می

َشود. مواردی که بیان شد بر اين روايت قیاس گرفته می ی بقیه

ْوِلَِ.5َ َىَِلق  ال  َ﴿:َت ع  ل  نَََّو  وه  ْنت مََْت ب اَِش 
 
ونَ َو أ ِكف  اِجِد﴾َِفَََع  س   188 سوره بقره، آيه:َالْم 

ََو با زنان خويش مباشرت )جماع( نکنید در حالی که شما در مسجد معتکف هستید. ى ال  َت ع  اَو الل  .هىذ  ْعل م 
 
َأ َو  ى َْع 

 
َأ


