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 تعالی بسمه

 ( داری روزه و روزه ) ۷ث مسابقه حدی

 

 :قال اهلل تبارک و تعالی

 .یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون

 :خداوند تبارک و تعالی می فرماید

پیش از شما بوده اند واجب  ای کسانی که ایمان آورده اید روزه بر شما نوشته )واجب( شد، چنانکه بر آنان که

 .شده بود باشد که پرهیزگار شوید

 381سوره بقره آیه 

 

 :فرمود السالم علیه باقر امام(1

 اسالم بر پنج چیز استوار است، برنماز و زکات حج و روزه و والیت )رهبری اسالمی(.

 

 :امام صادق علیه السالم فرمود(2

 .دارا و ندار )غنی و فقیر( مساوی گردندخداوند روزه را واجب کرده تا بدین وسیله 

 

 :امام علی علیه السالم فرمود(1

 .خداوند روزه را واجب کرد تا به وسیله آن اخالص خلق را بیازماید
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 :امام رضا علیه السالم فرمود(4

را  تمردم به انجام روزه امر شده اند تا درد گرسنگی و تشنگی را بفهمند و به واسطه آن فقر و بیچارگی آخر

 .بیابند

 

 :رسول خدا صلی اهلل علیه و آله فرمود(5

 .برای هر چیزی زکاتی است و زکات بدنها روزه است

 

 :رسول خدا صلی اهلل علیه و آله فرمود(6

 «.یعنی بواسطه روزه گرفتن انسان از آتش جهنم در امان خواهد بود»روزه سپر آتش )جهنم( است. 

 

 :فرمودرسول خدا صلی اهلل علیه و آله (7

 .روزه گرفتن در گرما، جهاد است

 

 :امیرالمومنان علی علیه السالم فرمود(8

 .روزه نفس از لذتهای دنیوی سودمندترین روزه هاست

 

 :امام علی علیه السالم فرمود(9

 .روزه پرهیز از حرامها است همچنانکه شخص از خوردنی و نوشیدنی پرهیز می کند
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 :امام علی علیه السالم فرمود(31

 ..روزه قلب بهتر از روزه زبان است و روزه زبان بهتر از روزه شکم است

 

 :امام صادق علیه السالم فرمود(33

 «.یعنی از گناهان پرهیز کند»آنگاه که روزه می گیری باید چشم و گوش و مو و پوست تو هم روزه دار باشند.

 

 :حضرت زهرا علیها السالم فرمود(32

 .و چشم و جوارح خود را حفظ نکرده روزه اش به چه کارش خواهد آمد روزه داری که زبان و گوش

 

 :امام باقر علیه السالم فرمود(31

 :روزه این افراد کامل نیست

 .کسی که امام )رهبر( را نافرمانی کند

 .بنده فراری تا زمانی که برگردد

 .زنی که اطاعت شوهر نکرده تا اینکه توبه کند

 .اینکه فرمانبردار شودفرزندی که نافرمان شده تا 

 

 :امام علی علیه السالم فرمود(34

چه بسا روزه داری که از روزه اش جز گرسنگی و تشنگی بهره ای ندارد و چه بسا شب زنده داری که از 

 .نمازش جز بیخوابی و سختی سودی نمی برد
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نماز کمک بگیرید، صبر، روزه امام صادق علیه السالم فرمود: خداوند عزو جل که فرموده است: از صبر و (35

 .است

 

 امام صادق علیه السالم فرمود(36

 .یک درهم صدقه دادن از یک روز روزه مستحبی برتر و واالتر است

 

 :رسول خدا فرمود(37

 .خدای تعالی فرموده است: روزه برای من است و من پاداش آن را می دهم

 

 :رسول خدا صلی اهلل علیه و آله فرمود(38

روزه او را از غذاهای مورد عالقه اش باز دارد برخداست که به او از غذاهای بهشتی بخورانند و از کسی که 

 .شرابهای بهشتی به او بنوشاند

 

 :رسول خدا صلی اهلل علیه و آله فرمود(39

 .خوشا بحال کسانی که برای خدا گرسنه و تشنه شده اند اینان در روز قیامت سیر می شوند

 

 :لیه السالم فرمودامام صادق ع(21

هر کس که در روز بسیار گرم برای خدا روزه بگیرد و تشنه شود خداوند هزار فرشته را می گمارد تا دست به 

 .چهره او بکشند و او را بشارت دهند تا هنگامی که افطار کند
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 :امام صادق علیه السالم فرمود(23

 :برای روزه دار دو سرور و خوشحالی است

 (هنگام لقاء پروردگار )وقت مردن و در قیامت - 2 هنگام افطار -3

 

 :رسول خدا صلی اهلل علیه و آله فرمود(22

 .برای بهشت دری است بنام )ریان( که از آن فقط روزه داران وارد می شوند

 

 :امام کاظم علیه السالم فرمود(21

 .دعای شخص روزه دار هنگام افطار مستجاب می شود

 

 :علیه و آله فرمودرسول خدا صلی اهلل (24

زمستان بهار مومن است از شبهای طوالنی اش برای شب زنده داری واز روزهای کوتاهش برای روزه داری 

 .بهره می گیرد

 

 :امام صادق علیه السالم فرمود(25

 .هر کس کار نیکی انجام دهد ده برابر آن پاداش دارد و از جمله آنها سه روز روزه در هر ماه است

 

 :اظم علیه السالم فرمودامام ک(26

رجب نام نهری است در بهشت از شیر سفیدتر و از عسل شیرین تر هرکس یک روز از ماه رجب را روزه 

 .بگیرد خداوند از آن نهر به او می نوشاند
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 :امام صادق علیه السالم فرمود(27

ند ثواب روزه دو ماه پی هر کس سه روز آخر ماه شعبان را روزه بگیرد و به روزه ماه رمضان وصل کند خداو

 .در پی را برایش محسوب می کند

 

 :امام صادق علیه السالم فرمود(28

 .هر کس روزه داری را افطار دهد، برای او هم مثل اجر روزه دار است

 

 :امام کاظم علیه السالم فرمود(29

 .افطاری دادن به برادر روزه دارت از گرفتن روزه )مستحبی( بهتر است

 

 :صادق علیه السالم فرمودامام (11

 .روح ایمان از او جدا می شود -هر کس یک روز ماه رمضان را )بدون عذر(، بخورد 

 

 :امام علی علیه السالم فرمود(13

 .است ماه من رمضان ماه خدا و شعبان ماه رسول خدا و رجب

 

 :رسول خدا صلی اهلل علیه و آله فرمود(12

 .رمضان ماهی است که ابتدایش رحمت است و میانه اش مغفرت و پایانش آزادی از آتش جهنم

 

 :رسول خدا صلی اهلل علیه و آله فرمود(11

https://hawzah.net/fa/Article/View/8449#TextH373206I15748
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 .درهای آسمان در اولین شب ماه رمضان گشوده می شود و تا آخرین شب آن بسته نخواهد شد

 

 :خدا صلی اهلل علیه و آله فرمودرسول (14

می دانست که در ماه رمضان چیست ]چه برکتی وجود دارد[ دوست می داشت که تمام سال، « خدا»اگر بنده 

 .رمضان باشد

 

 :امام رضا علیه السالم فرمود(15

 .خواندهر کس ماه رمضان یک آیه از کتاب خدا را قرائت کند مثل اینست که درماههای دیگر تمام قرآن را ب

 

 :امام صادق علیه السالم فرمود(16

 .آغاز سال )حساب اعمال( شب قدر است. در آن شب برنامه سال آینده نوشته می شود

 

 :از امام صادق علیه السالم سوال شد(17

 چگونه شب قدر از هزار ماه بهتر است؟

 .شد بهتر استحضرت فرمود: کار نیک در آن شب از کار در هزار ماه که در آنها شب قدر نبا

 

 :فرمودامام صادق علیه السالم (18

برآورد اعمال در شب نوزدهم انجام می گیرد و تصویب آن در شب بیست ویکم و تنفیذ آن در شب بیست 

 .سوم
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 :فضیل بن یسار گوید(19

امام باقر علیه السالم در شب بیست و یکم و بیست سوم ماه رمضان مشغول دعا می شد تا شب بسر آید و 

 ..نگاه که شب به پایان می رسید نماز صبح را می خواندآ

 

 :امام صادق علیه السالم فرمود(41

تکمیل روزه به پرداخت زکاة یعنی فطره است، همچنان که صلوات بر پیامبر )صلی اهلل علیه و آله( کمال نماز 

 .است

 

 

 «صلوات»


