
 روزه در چه روزهایی مکروه است

 رٍسُ آى تعذ ٍ قثل رٍس يك اًكِ هگز, دارد كزاّت گزفتي  رٍسُ تزاي جوعِ رٍس اختصاص, جوعِ رٍس-1

 . تگيزد

 جوعِ رٍس شوا اس يك ّيچ:» است فزهَدُ( ص) پياهثز كٌذكِ هي رٍايت عٌِ اهلل رضي ّزيزُ اتَ حضزت

 «. تگيزد رٍسُ آى تعذ يا قثل رٍس يك آًكِ هگز. ًگيزد رٍسُ

 شايستِ,دارد هي تشرگ را آى يَْد كِ است رٍسي سيزا. دارد كزاّت گزفتي رٍسُ شٌثِ رٍس تٌْا, شٌثِ رٍس-2

 . تگيزد رٍسُ ًيش آى تعذ ٍ قثل تايذ تگيزد رٍسُ خَاست اگز پس, ًوايذ هخالفت آًْا تا هسلواًاى كِ است

 رٍسُ را شٌثِ رٍس:» است فزهَدُ( ص)پياهثز كِ كٌذ هي صواءرٍايت خَاّزش اس سلوي تسز تي عثذاهلل

 جش, ًيافتيذ خَردى تزاي( شٌثِ رٍس در) را چيشي اگز, است شذُ ٍاجة فزض تزشوا كِ اي رٍسُ هگز, ًگيزيذ

 «. تخَريذ ٍ تجَيذ را آى درخت تزگ يا اًگَر پَست

 ّستٌذ قائل آى تَدى حزام تِ تزخي حتي, دارد كزاّت, گزفتي رٍسُ رهضاى اس قثل رٍس دٍ يا رٍس يك-3

 رٍس آى تا كِ است گزفتِ هي رٍسُ هياى در رٍس يك خَدش ّويشگي عادت تزحسة كِ كسي تزاي هگز,

 . ًذارد هاًعي است شذُ هصادف

 تز رٍس آى كِ كسي هگز. ًزٍيذ رهضاى استقثال تِ گزفتي رٍسُ رٍس دٍ يا يك تا:» است فزهَدُ( ص) پياهثز

 «. تگيزد رٍسُ ،پس گزفتِ هي رٍسُ عادت حسة

 .است فزهَدُ ًْي شعثاى ًيوِ اس تعذ گزفتي رٍسُ اس( ص)پياهثز صحيح حذيث در٭

 صَرت تذيي پس, شَد هي ًاهيذُ ٍصال, گزفتي رٍسُ سحزي ٍ افطار تذٍى ّن سز پشت تيشتز يا رٍس دٍ-4

 .دارد كزاّت گزفتي رٍسُ

 «. تپزّيشيذ ٍصال رٍسُ اس: » است فزهَدُ( ص)پياهثز

 شوا هاًٌذ هي ّواًا: ) فزهَد جَاب ؟در گيزيذ هي ٍصال رٍسُ خَدتاى شوا اهلل رسَل يا: كزدًذ عزض صحاتِ

 .( دّذ هي آب ٍ غذا هي تِ پزٍردگارم سيزا. ًيستن


