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فضيلت روزه وحكم آن

مطالب
تعريف روزه

فضيلت روزه

حكمت مشروعيت روزه

حكم روزه

نيت در روزه

روزه در لغت
گرفتن وامتناع از چيزى

روزه در شريعت
پرســتش براى اهلل تعالى بــا امتناع از خوردن ونوشــيدن 

وهمبسترى با همسر از طلوع بامداد تا غروب خورشيد.

1

مشك خوشتر است)).)2)

حكمت مشروعيت روزه
پرهيزگارى اهلل تعالى در پذيرش امرش وپيروى شريعتش . 1

تحقق مى يابد. اهلل  ميفرمايد: ) تا شما پرهيزگار شويد) 
)بقره:183).

 نفس  را بر صبر و بردبارى عادت ميدهد، و نيز اراده را در . 2
غلبه بر شهوتها تقويت ميكند.

انسان را بر نيكوكارى وشفقت براى نيازمندان ومستمندان . 3
قلب  ميكشد،  گرسنگى  هنگاميكه  زيرا  ميدهد،  عادت 

واحساسش در برابر برادران نيازمندش نرم مى شود.
در روزه دارى بدن راحت ميشود وتندرستى نيز تحقق مى . 4

يابد.

حكم روزه
روزه اى كه اهلل تعالى مشروع گردانيده به اين بخشها تقسيم 

ميشود:

1- روزهء واجب 
بر دو نوع است:

أ ـ روزه اى كه اهلل تعالى در ابتداء بر بنده واجب كرده ، كه 
آن روزهء رمضان است، وركنى از اركان اسالم ميباشد.

مانند  ميباشد،  وجوبش  سبب  خود  بنده،  كه  اى  روزه  ـ  ب 
روزهء نذرى، و روزهء كفاره ها.

2-  روزهء مستحب
هر روزه اى كه شريعت فعل آنرا مستحب گردانيده است، 
ماه،  هر  در  روز  سه  روزهء  وپنجشنبه،  دوشنبه  روزهء  مانند 
روزهء  روز عاشوراء، و روزهء ده روز اول ذيحجه، و روزهء 

روز عرفه 

)2) به اتفاق بخارى ومسلم

فضيلت روزه
روزه داراى فضيلت بزرگى است، وپاداش بسيار مضاعف 
افزوده  است، در  بزرگى وشرافت روزه،  به  تعالى  اهلل  دارد، 
حديث قدسى كه از ابى هريره  روايت شده مى فرمايد كه: 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فرمودند: )) هر عمل فرزند آدم چند برابر است، 
يك حسنه به ده چند تا هفتصد چند پاداش دارد، اهلل عزوجل 
فرمود:مگر روزه، كه براى من است، ومن پاداش آنرا ميدهم، 
بخاطر من شهوت وطعامش را ترك ميكند، براى روزه دار دو 
خوشى است: خوشى در هنگام افطار، وخوشى ديگر هنگام 
بوى  از  تعالى  اهلل  نزد  وى  دهن)1)  بوى  پروردگارش،  ديدار 

)1) خلوف: تغير بوى دهن.
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شرطهاى وجوب روزه
اسالم: پس بر كافر واجب نيست.. 1
بلوغ: پس بر كودك واجب نيست، ولى اگر توان روزه . 2

تا  بگيرد،  روزه  ميشود  امر  برايش  باشد  داشته  را  گرفتن 
برايش عادت شود.

عقل: بر ديوانه واجب نيست.. 3
توانائى: بر كسيكه ناتوان باشد، واجب نيست.. 4

روزه بر ب مار ناتواف واجب ن ست

روزه بركودك واجب ن ست.

نيت در روزه
از شب نيت روزه گرفتن واجب است، اگر روزهء واجب 
داشتن  روزه  نيت  شب  از  باشد،  نفلى  روزهء  اگر  اما  باشد، 
واجب نميباشد، بلكه نيت روزهء نفلى را ميتواند در روز هم 
بكند، اگر چيزى نخورده بود، بدليل روايت أم المؤمنين عائشه 
صديقه رضى اهلل عنها كه فرمود: )) رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص روزى داخل 
شده فرمودند: آيا چيزى داريد؟ گفتيم: نه، فرمودند: پس من 

روزه دار هستم)))1).

)1) به روايت مسلم. 
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