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  است.  �ماه مبارك رمضان، ماه نزول قرآن كريم، و بعثت پيامبر اسالم 

و آبادي مساجد و منابر، ماه مغفرت و آمرزش، ماه جود و كرم و بخشش، ماه عبادت 

ماه صبر و استقامت، ماه ايثار و از خود گذشتگي، ماه جهاد و تالش، ماه رحمت و آزادي 

تواند در پرتو  مسلمانان از آتش جهنم، و ماه سازندگي و تهذيب نفس كه مسلمان مي

ت قرآن، كالم اهللا مجيد، و در ساية عبادات صيام و قيام به معنويات و الطاف رباني دس

يابد و خود را مهذب و مصفي سازد و چنانكه سزاوار بندگان شايسته و نيكوكار 

خداست، تقصير و نقص گذشتة خود را جبران نمايد. چنين ماهي فرصتي است بسيار 

فرمايند:  مي �اهللا  اي از آن را در غفلت گذراند. از اين روي رسول ارزشمند كه نبايد لحظه

ناهانش نگردد، و از دنيا بدون استفاده از ماه مبارك آن كس كه رمضان سبب آمرزش گ«

  ». گرداند رمضان برود، خداوند او را از رحمتش دور مي

چه قدر غافلند كساني كه از اين ماه پر خير و بركت و از فرصت مناسب آن استفاده 

  نمايند.  نمي

خدمت خداوند توفيق عبادت و استقامت بر شريعت نصيب همة ما فرمايد، و در راه 

  به اسالم و مسلمين همگي را موفق و مؤيد بفرمايد. 

كرد تا در پايان كتاب، مسايلي در  به مناسبت ماه مبارك رمضان، مصلحت ايجاب مي

اهللا بيان نمايم، تا تكليف مردم بر اساس  احكام زكات فطر طبق مذهب امام شافعي رحمه

ي اسالم در مسايل فقهي مذهب روشن گردد. با توجه به آرا و نظريات مختلف علما

عموماً و در مورد زكات فطر خصوصاً كه محل احترام و ارزش هستند، از جهاتي قابل 

باشند، چون همة مردم قدرت استنباط احكام  نقد، بررسي، تجزيه، تحليل و ترجيح نيز مي

را ندارند و همچنين توانايي نقد و بررسي آرا و نظريات را ندارند، با مشاهده شدن 

تكليفي بسياري از مردم در چگونگي پرداخت فطرية خود و تماس مكرر و اصرار بال
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اي بر اظهار نظر در اين فريضة الهي، شرعاً نوشتن اين مطالب را هر چند در وقت كم  عده

آورم دين و  و مشغوليت زياد، بر خود الزم دانستم. اميدوارم آنچه به رشتة تحرير درمي

يك مسألة » تأخير بيان از وقت حاجت«باشد.  جايز نمي اي باشد كه تأخير آن وظيفه

اصولي است كه فقها بر اساس آن نباشد اظهار نظرشان را از وقت نياز به تأخير اندازند. 

در ضمن توفيق خود را در نوشتن اين بيانيه خالصانه از خداوند پاك و منزه در اين ايام 

ين اسالم براي خود و ديگران نيز پر بركت خواستارم و توفيق خدمتگزاري به دين مب

  خواهانم. 

داري كه در  در پايان از مديريت محترم انتشارات ايالف جناب آقاي مجيد احمدي گله

كنم و  اند، تشكر و قدرداني مي ويرايش، چاپ و نشر اين كتاب همكاري الزم را مبذول داشته

  نمايم.  دمرتبه مسألت ميتوفيق روزافزون ايشان را در نشر علوم سودمند از خداوند بلن

  187-183 :آيات روزه، بقره
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ايد، بر شما روزه واجب شده است، چنانكه بر كساني كه  اي كساني كه ايمان آورده«

) روزة واجب 184اند واجب بوده است، تا باشد كه پرهيزگار شويد. ( پيش از شما بوده

است، پس كسي كه از شما بيمار و » أيام معدودات: روزهاي اندك شمار ماه رمضان«در 

شد و از رخصت بيماري و سفري استفاده نمود، و روزه نگرفت به شمار آن يا مسافر با

داري ندارند، (مانند سالمندان ناتوان و  روزها بايد قضا نمايد، و بر كساني كه توانايي روزه

يا بيماراني كه اميد به بهبودي ندارند)، الزم است در برابر هر روز فديه بدهند، (و فديه 

تعيين » گندم، يا برنج«گرم قوت  650در فقه روزه به مقدار خوراك مسكيني است كه 

شده است و هر كه كار خير را پذيرا شود، و بر مقدار فدية الزم بيفزايد و يا عالوه بر 

روزة واجب روزه سنت را بگيرد، براي او بهتر است،) و روزه داشتن براي شما بهتر 

) (آن چند روز معين و 185شيد. (است، اگر به حقايق و حكمت عبادت و روزه آگاه با

اندك)، ماه مبارك رمضان است كه روزة آن بر شما واجب شده است. ماهي كه قرآن در 

هاي روشني از ارشاد به حق و  آن نازل شده است تا مردم را راهنمايي كند، و نشانه

 حقيقت باشد (و ميان حق و باطل در همة دوران جدايي افكند). پس هر كه از شما اين

ماه را دريابد (و رمضان ثابت گردد و او از اهل تكليف باشد)، واجب است روزة ماه را 

تواند روزه نگيرد و در برابر روزهايي كه روزه  بگيرد و اگر بيمار و يا مسافر باشد، مي

خواهد، و خواهان زحمت شما  نگرفته است قضا نمايد. خداوند آسايش شما را مي

ن را رخصت آن را براي شما روشن داشته است)، تا تعداد نيست، (و خداوند ماه رمضا

روزهاي رمضان را كامل گردانيد و آنچه از رمضان كم كرديد قضا نماييد. و خدا را بر 
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يعني («اينكه شما را به احكام دين كه سعادتتان در آن است هدايت فرمود، بزرگ داريد؛ 

هاي او  و بر نعمت») ي گردانيدتكبير بگوييد و عظمت خداي را در دل و بر زبان جار

) دربارة من بپرسند (كه �) و هنگامي كه بندگانم از تو (اي محمد186شكرگزار باشيد. (

كنم،  من نزديكم يا دور، بگو:) من به بندگانم نزديك هستم و دعاي دعاكننده را اجابت مي

ايمان بياورند، تا سازم)، پس آنان دعوت مرا بپذيرند، و به من  (و نياز او را برآورده مي

داري  ) آميزش و نزديكي با همسرانتان در شب روزه187آنان راه يابند و هدايت شوند. (

دانست كه  حالل گرديده است. آنان لباس شمايند و شما لباس آنان هستيد، خداوند مي

ها بعد از خواب رفتن همخوابي با  كاستيد و معتقد بوديد كه شب شما از لذايذ نفساني مي

كرديد، خداوند توبة شما را پذيرفت و شما را  سران حرام است و بر خود خيانت ميهم

بخشيد. (پس هم اكنون كه به نص صريح همخوابي در شب روزه آزاد است)، با آنان 

آميزش كنيد و چيزي را بخواهيد كه خدا برايتان نوشته است. (همچون بقاي نسل و حفظ 

و بخوريد و بياشاميد تا آنگاه كه رشتة سپيدة دين و عفت و آبرو و پاداش اخروي). 

بامداد از رشتة سياه شب برايتان از هم جدا و آشكار گردد، سپس روزه را تا شب ادامه 

دهيد. زماني كه در مساجد به عبادت اعتكاف مشغوليد، (اگر به خانه سري زديد، با زنان 

كام روزه و اعتكاف حدود و كند) اين اح همخوابي نكنيد، زيرا جماع اعتكاف را باطل مي

مرزهاي الهي است و به آنها نزديك نشويد، خداوند اين چنين آيات خود را براي مردم 

  ».سازد، باشد كه پرهيزگار شويد روشن مي



  حكمت روزه 

روزه عبادت بدني است كه شخص با نيت تقرب به درگاه خدا در طول روز شرعي 

  ورزد.  كند خودداري مي ي كه روزه را باطل مياز كلية چيزهاي» از فجر صادق تا مغرب«

روزه در واقع يك انقالب دروني است كه سازندگي دارد. در حقيقت روزه آن است 

كه حكمت آن روشن باشد. روزة حقيقي آن است كه تربيت جسماني و روحاني را در بر 

قويت نمايد. داشته باشد. روح را پاك كند و نفس را آرام سازد. تن را سالم و روح را ت

  ارادة انسان را استوار نمايد و بر صبر و بردباري او بيفزايد. عزم و 

دوستي است تا به فكر تهيدستان و بينوايان و محتاجان و  بارزترين حكمت روزه، نوع

  يتيمان و گرسنگان باشد، و براي رفع نيازشان بكوشد.



  هاي روزه  فايده

را در نظر داشته است، و شخص مكلف بندگان   شارع حكيم در هر عبادت مصلحت

نمايد كه در اين  در انجام تكاليف خود، افزون بر فرمانبري از خدا، فوايدي نيز كسب مي

  شود.  جا به بعضي از آنها اشاره مي

خوردني، «گانة  هاي سه روزه وسيلة شكرگزاري است، زيرا پرهيز از لذت -1

ها را  شود كه ارزش و قدرت نعمت در طور روزهاي رمضان سبب مي» آشاميدني، جنسي

هاست سپاسگزار باشد، و به  بداند، و خداوند را كه صاحب نعمت است و بخشندة نعمت

=‾Νà6 � :همين سبب در آخرين جملة آية yès9 uρ šχρã� ä3ô±n@ � .) 185 /بقره(  

  سورة بقره دربارة روزه آمده است كه به اين معنا اشاره دارد. 

هيزگاري است، زيرا نفس هرگاه به خاطر رضاي پروردگار و روزه سبب تقوا و پر -2

خوف از عذاب او در ترك حالل مطيع و فرمانبردار باشد، ناگزير در پرهيز از حرام نيز 

öΝ �فرمانبردار و مطيع او خواهد بود و جملة:  ä3ª= yès9 tβθà) −G s? � .184 / (بقره(  

óΟ � :و يا ßγ‾= yès9 šχθà) −G tƒ � .) 187 /بقره(  

  نمايد.  اين معنا تأكيد مي بر

  از فوايد روزه غلبه بر نفس و كاهش شهوت است.  -3

از فوايد روزه همكاري و همدردي با فقرا و گرسنگان است تا به وسيلة روزه  -4

انسان به فكر محتاجان باشد، و از ثروت و مال خود كه خداوند منان در اختيارش 

  نصيب نسازد.  گذاشته، محتاجان را بي

گفتند: با اين همه ثروت و هستي، چرا بيشتر روزها را روزه  �حضرت يوسف  به

  سازي؟ فرمودند: تا به فكر گرسنگان بيفتم. گيري و خودت را گرسنه مي مي



  فقه روزه

روزة رمضان ركن مهم مسلماني است كه منكر آن كافر و تارك آن فاسق و  -1

  گناهكار است. 

داري داشته باشد واجب و فرض عين  انايي بر روزهروزه بر هر فرد مسلمان كه تو -2

  است. 

روزه بر زن در حالت حيض و نفاس واجب نيست، و در آن حالت روزه درست  -3

  نيست و حرام است و بعد از رمضان در حالت پاكي قضاي آن واجب است. 

آيد، روزه را باطل  حدوث حيض و نفاس، همچنان كه در مفطرات روزه مي -4

  سازد.  مي

اگر به وسيلة قرص ضد حاملگي كه براي زن ضرر نداشته باشد و تجويز شود و  -5

حيض زن از موعد مقرر به تأخير افتد، روزه گرفتن در چنين روزهايي كه عادتش به 

  تأخير افتاده، واجب و درست است. 

روزه بر بيماري كه قدرت روزه گرفتن را ندارد واجب نيست، اگر اميد به بهبود  -6

گيرد و اگر بيماري مزمن است و اميد به بهبود ندارد، بايد  د، پس از شفا يافتن قضا ميدار

  گرم گندم يا برنج).  650دهد (» طعام به مسكين«در برابر هر روز فديه 

بيماري كه بيماري مزمن دارد و يا سالمندي كه توانايي بر روزه گرفتن را ندارد در  -7

  دهند.  اند و در ازاي هر روز فديه مي ف شرعيحكم برابرند، يعني از روزه معا

   :زن باردار و زن شيرده در حكم روزه چهار حالت دارند -8

داري به ايشان و فرزندشان نرسد، الزم است  هرگاه هيچ نوع زياني در اثر روزه :الف

  روزه بگيرند و رخصتي در ترك روزه ندارند. 

طفل زيان نبيند، حق افطار را دارد و هرگاه زيان متوجه خود زن شود و جنين يا  :ب

  گردد.  قضا الزم مي

داري جنين يا طفل زيان بيند، حق افطار را دارد و عالوه بر قضا،  هرگاه در اثر روزه :ج

  گردد.  فديه نيز الزم مي

گردد و فديه الزم   هر دو زيان بينند، فقط قضا الزم مي» مادر و فرزند«هرگاه  :د
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  شود.  نمي

فرسنگ يا بيشتر باشد و سفر او براي معصيت نباشد،  16كه سفرش مسافري  -9

تواند از رخصت فطر استفاده نمايد، مشروط به اينكه پيش از اذان صبح سفر خود را  مي

تاب  آغاز نموده باشد. و با وجود اين روزه گرفتن بهتر است، مگر اينكه روزه او را بي

  كيلومتر).  6فرسنگ =  1گردد ( تواند افطار نمايد و قضا الزم مي سازد، مي

  هوش باشد، يا بر شخص ديوانه واجب نيست.  روزه بر كسي كه تمام روز بي -10

  اش درست است.  ه اي در روز به هوش آمد، روز هوش لحظه اگر شخص بي -11

اگر فرض شود، كسي تمام روز خواب رود و شب نيت روزه نموده باشد،  -12

  اش درست است. روزه

ه بر كودك نابالغ واجب نيست، ولي وظيفة والدين است كه فرزندان خود را روز -13

داري تشويق نمايند. و چون احتمال بلوغ از سن نه سالگي  از سن هفت سالگي به روزه

  است، لذا احتياط آن است كه كودكان را از سن هفت سالگي به روزه گرفتن عادت دهند. 

  يگر دو چيز در روزه واجب است: ركن روزه دوتاست و يا به عبارت د -14

  نيت.  :الف

  امساك و خودداري از مفطرات.  :ب

نيت به معناي عزم و ارادة قلبي بر انجام دادن عبادت است، و لفظ  :نيت طريقة -15

نيت كردم فردا روزه باشم، روزة اداي فرض  :آن كه مؤكد نيت قلبي باشد عبارت است از

  وند بلندمرتبه. ماه مبارك رمضان امسال براي خدا

كند، از  امساك به معناي خودداري از تمام چيزهايي است كه روزه را باطل مي -16

  صبح صادق تا مغرب شرعي. 

   :كنند عبارتند از باشد و روزه را باطل مي آنچه از مفطرات روزه مي -17

كه ورود آن از » گاه خالي«اي به جوف  خوردن و آشاميدن و رسيدن هر ماده -1

  .. .هاي باز طبيعي بدن باشد، حتي استنشاق بخور و دود سيگار و راه

  جماع و نزديكي زناشويي.  -2
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  استمنا. -3

  حدوث حيض، نفاس و زايمان. -4

  جنون و ديوانگي.  -5

  اي به هوش نيايد.  هوشي مطلق تمام روز كه لحظه بي -6

  استفراغ به عمد.  -7

  ايد. سرم و آمپولي كه رفع تشنگي و گرسنگي نم -8

   :كند به قرار زير است آنچه روزه را باطل نمي - 18

» جوف«استحمام و زير آب رفتن به شرطي كه آب از منافذ طبيعي بدن وارد  -1

  نشود. 

  استعمال سرمه در چشم و يا قطره و پماد چشمي.  -2

  سوزن و آمپول در رگ يا در عضله براي عالج و درمان.  -3

فراموشي، مشروط بر اينكه به محض متوجه شدن  خوردن و آشاميدن به طريق -4

  دست بردارد و لقمه را فرونبرد. 

  چيره شدن استفراغ. -5

  مالي پوست بدن.  استعمال حنا بر دست يا پا و يا روغن -6

  دار گردد.  ورود گرد و غبار يا پشه كه بدون قصد و اختيار وارد حلق روزه -7

جنابت كه در شب واجب شده به بعد از محتلم شدن در روز، و تأخير در غسل  -8

  اذان صبح، گرچه بهتر است پيش از اذان صبح غسل نمايد. 

: مردي كه روزة رمضان خود را به وسيله جماع عمدي باطل ساخت، كفارة روزه -19

گردد. كفاره به  عالوه بر گنهكاري، امساك بقية روز و قضاي آن، كفاره نيز بر او الزم مي

  ترتيب زير است: 

  آزاد كردن بردة مسلمان.  :الف

  در صورت نيافتن برده، دو ماه پي در پي روزه گرفتن.  :ب

گرم  650 :در صورت عدم توانايي شصت مسكين اطعام دادن، هر مسكيني يك مد :ج
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  گندم يا برنج. 

ر روز يك مد طعام فديه به معناي اطعام مسكين است و در برابر ه :فدية روزه -20

  گردد.  واجب مي

  فديه بر سه قسم است:  -21

  گردد.  اي كه موجب اسقاط قضا مي فديه -1

  گردد.  اي كه موجب اسقاط قضا نمي فديه -2

  فدية تأخير قضا.  -3

   :باشد قسم اول فديه، شامل دو نفر مي -22

  بيمار مزمن. -1

  اش قضا ندارد.  هد و روزهد سالمند ناتوان كه در برابر هر روز فديه مي -2

  باشد:  قسم دوم كه عالوه بر قضا، فديه نيز الزم است شامل سه نفر مي -23

  زن باردار كه به خاطر ترس از جنين روزه نگرفته است.  :الف

  زن شيرده كه به خاطر ترس از فرزند شيرخوار روزه نگرفته است.  :ب

اش شده  ب شكسته شدن روزهاي كه غريقي را نجات داده و موج دهنده نجات :ج

  گردد.  است. در هر سه مورد عالوه بر قضاي روزه، فديه نيز الزم مي

اند و سال يا  فدية تأخير مخصوص كساني است كه در قضاي روزه سستي كرده -24

گردد،  ها براي هر روز يك فديه الزم مي هايي بر آن گذشته است. و به تعداد سال  سال

ا دارد و يك سال بر آن گذشته است، پنج مد فديه الزم است، و اگر مثالً اگر پنج روز قض

  دو سال گذشته است، براي پنج روز، ده فديه الزم است. 

باشد و به هيچ وجه » گندم يا برنج«فدية الزم، حتماً بايد قوت غالب  :تذكر -25

’﴿ :فرمايد قيمت جايز نيست. خداوند مي n?tã uρ šÏ% ©!$# …çµtΡθà)‹ ÏÜãƒ ×πtƒô‰ Ïù ãΠ$yèsÛ &Å3ó¡ÏΒ﴾  

  ».و بر كساني كه توانايي روزه گرفتن ندارند، غذا دادن هر مسكين الزم است«

  و طعام شامل قوت و غذاي غالب مردم است. واهللا اعلم.



  هاي روزه  سنت

  دار سنت است موارد زير را رعايت نمايد:  براي روزه

باشد بهتر است تا ميان سحري : هر چند ديرتر تناول غذاي سحر و تأخير در آن -1

  و اذان صبح فاصله زياد نباشد كه به خواب رود و از نماز جماعت صبح محروم گردد. 

  تعجيل در فطر و شتابيدن براي افطار بعد از غروب كامل آفتاب.  -2

  افطار كردن بر چند دانه رطب يا خرما. -3

   :خواندن دعاي افطار -4

 *+���,-� .�( �-& )� ./0-��� � .�123-45  6�  ,8�9�� :;< ,=�>?�
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خدايا، براي تو روزه گرفتن و به تو ايمان آوردم و بر توكل كردم و بر روزي تو «

ها سيراب شد و به خواست خدا پاداش تثبيت  افطار كردم. تشنگي از بين رفتن و رگ

  ». شد

هداف روزه مغايرت دارد مانند: غيبت، خبرچيني، سخن پرهيز از چيزهايي كه با ا -5

دار  .. زيرا اين اعمال در همه حالت حرام است و شايسته نيست شخص روزه.بيهوده و

  .. باطل و ناقص سازد. .اش را با دروغ، غيبت، و ثواب عبادت روزه

  .. .احسان و صدقه دادن به خويشاوندان مستحق و همسايگان، فقرا، مسكينان و -6

اندوزي، تالوت قرآن، ياد خدا و صلوات بر  مشغوليت به كارهاي نيك، دانش -7

  و آل اطهار و ياران برگزيده و راستينش.  �پيامبر 

  اعتكاف يا ماندن در مسجد به قصد طاعت و عبادت. -8



  آداب روزه 

شخص مسلمان براي دستيابي بيشتر و بهتر به معنويات، الزم است كه خود را كامالً 

   :توان اين آمادگي را به دست آورد داري آماده كند. با رعايت نكات زير بهتر مي اي روزهبر

هاي مختلف مانند، تمارض، خود را به  داري، يعني به بهانه آمادگي كامل براي روزه -1

  داري محروم ننمايند.  مريضي زدن، و با اظهار كسالت و ناراحتي خود را از نعمت روزه

هاي رمضان  هاي درس كه در شب روزه را دقيقاً فراگيرد، و در كالساحكام و فقه  -2

  داري را بداند و بدان عمل نمايد.  گردد شركت نمايد تا روش صحيح روزه تشكيل مي

گانه و شركت در تراويح و تالوت قرآن و نماز  اعتكاف و حضور در نمازهاي پنج -3

  هاي معنوي را كسب نمايد.  قيام تا بهره

بردباري كه از اهداف مهم روزه است از اخالق خود سازد و با كسي  حلم و -4

  درگير نشود و ناسزا نگويد. 

دار نيست كه بد را به  اگر دشنام و ناسزايي شنيد، جواب نگويد، زيرا شايستة روزه -5

  ام.  من روزه :بدي پاسخ دهد، بلكه بگويد

هر كس «ايد. در حديث است: اش فراهم نم غذاي افطار براي فقرا، در حد توانايي -6

  ». داري را افطار داد، مانند ثواب روزة او اجر دارد فقير روزه

در نفقه دادن به خانواده آسان گيرد و دست باز داشته باشد، به شرطي كه جنبة  -7

  نيازي بگذرانند.  اسراف نداشته باشد. تا همة مردم اين ماه مبارك را به شادي و بي



  مكروهات روزه 

  چشيدن غذا در روز رمضان. -1

  تأخير عمدي در افطار كه از وقت فضيلت بگذرد.  -2

  حجامت و فصد، سرمه و قطره در چشم، و تزريق سرم و آمپول در حال روزه. -3

  روي در مضمضه و استنشاق.  زياده -4

  به كار بردن عطر و بوي خوش و استعمال زينت. -5

  مسواك زدن بعد از ظهر. -6

  ».واك و خمير دندان بعد از غذاي سحر استفاده شودبهتر است مس«



  هاي سنت  روزه

  شنبه از هر هفته. دوشنبه و پنج -1

  هر ماه. 15، 14، 13» ايام البيض«سه روز از هر ماه  -2

  ». نهم و دهم محرم«تاسوعا و عاشورا  -3

  ». نهم ذيحجه«روز عرفه  -4

  .روز بعد از عيد فطر در ماه شوال» 6«روزة شش  -5



  هاي مكروه  روزه

  داري. اختصاص روز جمعه و يا شنبه به روزه -1

بيند و يا  داري زيان مي روزة تمام سال كه هر روز، روزه باشد، اگر از اين روزه -2

  شود كراهت دارد. حقي از او فوت مي



  هاي حرام  روزه

به  شود، اما شعبان كه صحبت از ديدن هالل رمضان مي  ام روزة روز شك، سي -1

  ثبوت شرعي نرسيده است. 

  روز عيد فطر. -2

  روز عيد قربان.  -3

  حج.  13، 12، 11» ايام التشريق«سه روز  -4

  زن در حالت حيض و نفاس. -5



  قداست رمضان 

رمضان ماه خير و بركت و بهار عمر و فرصت مناسب براي كسب معنويات و جبران 

  باشد.  ما فات مي

كسي كه رمضان سبب آمرزش «فرمودند:  �هللا ا در حديث شريف است كه رسول

  ». گرداند گناهانش نگردد و بميرد، خداوند او را از رحمتش دور مي

دار  ها را ندانند و قداست رمضان را لكه چه قدر تبهكارند كساني كه قدر اين نعمت

 خواري، يعني خواري نمايند. تظاهر به روزه سازند، و با تظاهر به عمل ننگين خود روزه

خواري از گناهان بزرگ است كه نظام حكومت  اعالم جرم عليه خود. تظاهر به روزه

اسالمي بايد شديداً با آن مبارزه كند و بر عموم مسلمين نيز همكاري با نظام مقدس 

  اسالمي واجب است، تا در احياي شعاير اسالمي همگي وظيفة خود را ادا كرده باشند. 

ازالة منكرات با حكومت اسالمي همكاري الزم را و بر فرد مسلمان واجب است در 

  كن گردد. بنمايد تا عامل فساد ريشه



  ويژگي رمضان 

  شود:  هايي است كه به برخي از آنها اشاره مي ماه مبارك رمضان داراي ويژگي

  . �نزول قرآن و بعثت پيامبر اسالم -1

  وجوب روزه به مدت يك ماه. -2

  نماز تراويح و قيام رمضان. -3

  هاي رمضان. وجود شب قدر در شب -4

وجوب كفارة سنگين بر مردي كه در روز رمضان نزديكي كند. طبق تفصيلي كه  -5

  ». از فقه روزه 19شماره «در بحث كفاره گذشت 

امساك بقية روز از خصايص رمضان است كه در موارد زير واجب است در بقية  -6

   :روز چيزي نخورد

  زه ننموده است. كسي كه در شب نيت رو :الف

  ام شعبان خبر ثبوت ماه رسيد.  اگر در روز سي :ب

كسي كه عمداً روزه را باطل ساخت، بقية روز بعد از توبه كردن، الزم است امساك  :ج

  نمايد. 

  داري بالغ شود، الزم است روزه را تا شب ادامه دهد.  نابالغي كه در حالت روزه :د

  وجوب پرداخت زكات فطر.  -7



  فطر زكات 

هاي رمضان پرداخت زكات فطر است كه به مناسبت پايان ماه مبارك و  از ويژگي

شكرانة اين نعمت بزرگ و توفيق عبادت و همدردي با فقرا و مستمندان در روز عيد 

كيلوگرم) از قوت غالب شهر  5/2مشروع شده است كه براي هر نفر، دادن يك صاع (

  است.  بر همة مسلمانان واجب» گندم يا برنج«



  مسايلي دربارة زكات فطر و احكام آن 

هاي ماه مبارك رمضان است كه به مناسبت پايان ماه  زكات فطر يا فطريه از ويژگي

روزه و به شكرانة توفيق عبادت و طاعت خداي متعال در ماه ضيافت اهللا كه نعمتي است 

وز عيد، واجب و بسيار بزرگ و ارزشمند و نيز براي همدردي با فقرا و مسكينان در ر

مشروع شده تا كمكي به مستمندان و نيازمندان باشد و نيز سبب طهارت و پاكيزگي 

  دار گردد.  روزه

  گردد:  مهمترين مسايل و احكام فطريه به شرح زير بيان مي

تعريف زكات فطر: زكات فطر، صدقة فطر، فطريه، زكات فطرَت، سر روزه،  :1مسألة 

است كه مفهوم واحدي دارند و آن عبارت است از: پرداخت هاي مختلفي  سر فطره، نام

مقدار معين از قوت (غذاي) غالب شهر به عنوان واجب شرعي كه به مستحق داده 

  شود.  مي

.. به عيد سعيد فطر نسبت داده شده است، زيرا .زكات فطر يا صدقة فطر يا :2مسألة 

  گردد.  كه همزمان با غروب آفتاب شب عيد واجب مي

زكات فطرت منسوب به فطرت و سرشت مسلمان است، چون هر مسلمان  :3ة مسأل

  پردازد.  زكات سرانه را مي

  زكات فطر در سال دوم هجري واجب و مشروع شده است.  :4مسألة 

هاي  دليل وجوب صدقة فطر، اجماع عملي مسلمانان با استناد به روايت :5مسألة 

  متعدد كه داللت بر وجوب آن دارند. 

دار  فايده و حكمت عملي پرداخت زكات فطر، طهارت و پاكيزگي روزه :6 مسألة

كند. همانند سجدة سهو كه نقصان نماز را جبران  است كه نقصان روزه را جبران مي

  كند.  مي

فايدة اجتماعي زكات فطر، تعاون و همكاري در تأمين غذاي بينوايان در  :7مسألة 

يازمندان است كه به شكل عمومي و تكليف روز عيد و رمز فراموش نكردن فقرا و ن

  شرعي واجب شده است. 
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  وقت وجوب زكات فطر غروب آفتاب شب عيد است.  :8مسألة 

كسي كه بعد از غروب آفتاب شب عيد فوت كند زكات فطرش واجب  :9مسألة 

  است. 

  اش الزم است.  نوزادي كه قبل از غروب آفتاب شب عيد به دنيا آيد فطريه :10مسألة 

جنين در شك مادر فطريه ندارد، مگر از باب استحسان نظر به فتواي  :11سألة م

  . �بن عفان  حضرت عثمان

  نوزاد پس از غروب آفتاب شب عيد، فطريه ندارد.  :12مسألة 

باشد و  وقت اداي سر فطره پيش از رفتن به ميعادگاه عيد براي نماز عيد مي :13مسألة 

االمكان حتماً قبل  باشد. حتي روز عيد ادا، ولي مكروه مي بعد از نماز عيد تا غروب آفتاب

  از نماز عيد بين فقرا پخش گردد. 

  افتد.  تأخير در پرداخت فطريه از روز عيد حرام و به قضا مي :14مسألة 

باشد وليكن مانعي نيست كه چند  وقت وجوب فطريه، شب عيد فطر مي :15مسألة 

  اند.  ه د، البته با شرايطي كه فقها بيان كردروز قبل از عيد به مستحقان داده شو

زكات فطر چون زكات سرانه است، يعني بر عموم مسلمانان (مرد، زن، پير،  :16مسألة 

  جوان، بالغ، نابالغ، نوزاد، آزاد، برده، غني، فقير، مسكين) واجب است. 

اشته فقيري از دادن زكات فطر معاف است كه غذاي شب و روز عيد را ند :17مسألة 

  باشد. 

هاي مردمي كه  فقيري كه غذاي شب و روز عيد را ندارد، چنانچه با كمك :18مسألة 

دهند، افزون بر نياز خود را دارا شد، بر او واجب است كه زكات فطر  فطريه به او مي

  خود را ادا كند. 

: زكات فطر به سبب اينكه زكات بدن، يعني زكات سرانه است، نصابي 19مسألة 

بلكه معيار در توانايي پرداخت آن، افزون بر نياز بودن غذاي شب و روز عيد  ندارد،

  باشد.  مي
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: هر شخص وظيفه دارد فطرية خود و كلية افراد تحت پوشش را كه مخارج 20مسألة 

  روزانة آنها به طريق شرعي بر او واجب است، بپردازد، مانند: همسر، فرزندان و.

اش را  اي نتواند زكات فطر تمام اعضاي خانواده : اگر سرپرست خانواده21مسألة 

پردازد:  شود، مي بدهد، از مقداري كه موجود است فطريه افرادي را كه به ترتيب ذكر مي

تر تا  ترين فرزندش، پدرش، مادرش، و سپس فرزندان بزرگ خودش، همسرش، كوچك

) داشته باشد كيلو و نيم 2هر جا كه برسد و كفايت كند، حتي اگر كمتر از يك صاع (

  دهد.  همان مقدار را به جاي فطرية خودش مي

: فطرية زن مطلقه، طالق رجعي (يك طالقه و دو طالقه) و يا مطلقه، طالق 22مسألة 

بائن (سه طالقه) كه حامله باشد بر شوهر واجب است، چون نفقه ايشان در زمان عدت 

  باشد.  دهنده مي بر شوهر طالق

شب و روز عيد بر صاحبخانه نيست و همچنين فطرية  : فطرية مهمانان23مسألة 

كنند با اينكه غذاي  كساني كه در طول ماه مبارك رمضان در منزل كسي زندگي مي

  كنند، مگر از باب فضيلت و احسان.  سحري و افطاري نيز تناول مي

اي است كه در  : مقدار واجب فطرية سرانه، يك صاع نبوي است و آن پيمانه24مسألة 

گرم (دو كيلو و نيم) از قوت غالب شهر، يعني  2500معادل سه چارك محلي، يعني  وزن

  باشد.  برنج مي

زده و يا  عيب باشد، بنابراين برنج كرم قوت غالب بايد از دانة سالم بي :25مسألة 

  رسد جايز نيست.  شكسته و خورده شده يا آرد برنج گرچه به مصرف مي

كه مستحق زكات هستند داده شود و دقت گردد تا بر  : فطريه بايد به كساني26مسألة 

  بندي شود.  اساس نياز نيازمندان اولويت

: فطرية هر كدام از اعضاي خانواده را با نيت جدا كنيد و سپس همه را با 27مسألة 

  هم مخلوط كنيد و سپس بين مستحقان تقسيم نماييد. 

اي كه قدرت  قل، بالغ و بچهعا :: افرادي كه نيت شان معتبر است، مانند28مسألة 



    

  ت و فقه روزهحكم      26

    

كنند و افرادي كه نيتشان معتبر نيست، خردسال  تشخيص دارد، خودشان نيت فطريه را مي

  كند.  و ديوانه، ولي آنها نيت مي

  باشد.  انتقال فطريه از شهري به شهر ديگر با وجود مستحقان جايز نمي :29مسألة 

غالب، پرداخت نقد و يا جنس : پرداخت قيمت فطريه، يعني به جاي قوت 30مسألة 

اهللا و همچنين در مذهب امام مالك و امام احمدبن  ديگر، در مذهب امام شافعي رحمه

  باشد.  جايز نمي اهللا عليهما رحمةحنبل 

با توجه به وجود آرا و نظريات مختلف در توجيه تجويز قيمت فطريه به  :31مسألة 

ياي اسالم است، در هيچ شرايطي نظر اين جانب، چنانكه رأي اكثريت علما در دن

؛ »ال اجتهاد مع الّنصّ «ق قاعدة اصولي: باشد. به دليل و طب پرداخت قيمت فطريه جايز نمي

  باشد.  با وجود دليل منصوص، اجتهاد جايز نمييعني 

اگر مؤسسه يا افرادي متعهد گردند كه فطرية مردم را به طريق نقد عادالنه  :32مسألة 

آوري نمايند و سپس بر اساس مقررات فقهي اقدام به خريد قوت  عو كارشناسي شده جم

  باشد. غالب شهر نمايند و وكالت در خريد قوت و توزيع آن داشته باشند، بالمانع مي

  موفق و مؤيد باشيد 

  زاده ـ امام جمعه اوز عبدالعزيز قاضي

  هـ1425رمضان  23برابر با  17/8/83
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