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إن اﳊﻤﺪ اﷲ ﻧﺤﻤﺪه وﻧﺴﺘﻌﻴﻨﻪ وﻧ ﹾﹶﺴﺘﹶﻐﻔﺮه وﻧﻌﻮ ﹸذ ﺑﹺﺎ ﷲﹺ ﻣﻦ ﴍور أ ﹾﻧ ﹸﻔ ﹺﺴﻨﹶﺎ
وﺳﻴ ﹺ
ﺌﺎت أﻋﲈﻟﹺﻨﺎ ﹶﻣ ﹾﻦ ﹶ ﹾﳞﺪﹶ ﹺه اﹺﷲﹸ ﹶﻓﻼ ﹸﻣ ﹺﻀ ﱠﻞ ﻟﻪ و ﹶﻣ ﹾﻦ ﹸﻳ ﹾﻀﻠﹺ ﹾﻞ ﹶﻓﻼ ﻫﺎدﹺ ﹶي ﹶﻟﻪ ،وأﺷﻬﺪﹸ ﹾ
أن ﻻ
ﹶ ﱠ

إﻟﻪ إﻻ اﷲ وﺣﺪه ﻻ ﴍﻳﻚ ﹶﻟﻪ وأﺷﻬﺪﹸ ﱠ
أن ﳏﻤﺪ ﹰا ﻋﺒﺪه ورﺳﻮﻟﻪ .ﺻﻠﻮات اﷲ

وﺳﻼﻣﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﻋﲇ آﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ أﲨﻌﲔ .١
أﻣﺎ ﺑﻌﺪ:

ﺳﻮال  :-۱ﺗﻌﺮﯾﻒ روزه )ﺻﯿﺎم( در ﻟﻐﺖ و در ﺷﺮع ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺟﻮاب :واژه ﺻﯿﺎم )روزه( در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺧﻮدداری ﮐﺮدن و ﭘﺮھﯿﺰ اﺳﺖ
ﱡ
و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﺮک َﺗ َﻨﻘﻞ از ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ دﯾﮕﺮ و ﻣﺎﻧﺪن در ﯾﮏ ﻣﮑﺎن اﺳﺖ .در
 -١أﺻﻞ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﻧﻮاری ﺻﻮﺗﯽ از ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻤﻨﺠﺪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻨﺪه -
ﻣﻌﺎذ ﺣﮑﯿﻤﯽ  -در ﺳﺎل  ۱۳۸۵ھﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ ،ﺑﻪ ﻓﻀﻞ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻌﺎل ،ﻣﻄﺎﻟﺐ آن را ﺑﻪ
ﻓﺎﯾﻞ ﻧﻮﺷﺘﺎری ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮدم .و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ زﻣﺎن اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺪود  ۱۰ﺳﺎل
ﭘﯿﺶ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد و وﺿﻌﯿﺖ و ﺗﻮان ﻋﻠﻤﯽای ﮐﻪ ﺑﻨﺪه در آن زﻣﺎن داﺷﺘﻪام ،ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ در ﮐﺎر ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻧﮕﺎرش ﻣﻮﺿﻮع  -ﮐﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺸﻐﻠﻪی ﮐﺎری ،ﺑﺪون ﺑﺎزﻧﮕﺮی
ﻣﺠﺪد ،ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﺷﻮد  ،-اﺷﺘﺒﺎھﺎت و أﺧﻄﺎﺋﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ،ﻟﺬا از
ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﺧﻮاھﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ دﯾﺪهی إﻏﻤﺎض ،از ﮐﻨﺎر أﺧﻄﺎء و اﺷﺘﺒﺎھﺎت إﺣﺘﻤﺎﻟﯽ
ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ،ﮔﺬر ﻧﻤﻮده و ﻋﺬر ﻣﺘﺮﺟﻢ را در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ .إن ﺷﺎء
اﻟﻠﻪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ھﻤﮕﯽ ﻣﺎ را ﺑﺎ ﻋﻔﻮ و ﻣﻐﻔﺮت ﺧﻮﯾﺶ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ .آﻣﯿﻦ.
اﻟﺘﻤﺎس دﻋﺎ .ﻣﻌﺎذ ﺣﮑﯿﻤﯽ  ۱۳۹۴ / ۹ /۵ھﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ.

٤
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ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ))ﺻﻤﺖ(( )ﺳﮑﻮت( ،ﺻﻮم ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﭼﻮن ﺳﮑﻮت ﯾﮏ ﻧﻮع ﺧﻮدداری )از ﮐﻼم( اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل  -از زﺑﺎن
ََ ُ َ ّ ۡ
ٗ
ﻣﺮﯾﻢ ‘  -ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :إ ّ� نَ َذ ۡر ُ
ت ل َّ
ِلر� َص ۡو ٗما فل ۡن أ�ل َِم ٱ�َ ۡو َم إِ�سِ ّيا﴾
ِِ
]ﻣﺮﯾﻢ .[۲۶ :ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﻣﻦ ﺑﺮ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻧﺬر ﺳﮑﻮت ﻧﻤﻮدهام ،ﭘﺲ اﻣﺮوز ﺑﺎ ھﯿﭻ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺣﺮف ﻧﻤﯽزﻧﻢ«.
اﻣﺎ ﺻﯿﺎم )روزه( از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺮﻋﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :ﺧﻮدداری و ﭘﺮھﯿﺰ و
ﺗﺮک ﺗﻤﺎﻣﯽ آن ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ روزه را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﻣﺒﻄﻼت آن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽروﻧﺪ اﻋﻢ ازﺧﻮردن ،ﻧﻮﺷﯿﺪن و ...از ﻃﻠﻮع ﻓﺠﺮ )أذان ﺻﺒﺢ( ﺗﺎ ﻏﺮوب
آﻓﺘﺎب ،ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﻧﯿﺖ ﻗﻠﺒﯽ ﺑﺮای داﺷﺘﻦ روزه.
َ
َّ
ْ
ُ
ِين َء َ
ام ُنوا كت ِ َ
�� ُّ� َها ٱ� َ
ﺳﻮال  :-۲ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮده ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﯿﺴﺖٰٓ َ ﴿ :
ب
َ َۡ ُ ُ ّ َ ُ َ َ ُ َ ََ
َ
ُ َ َّ ُ َ ُ َ
� ٱ َّ� َ
ِين مِن � ۡبلِ� ۡم ل َعل� ۡم � َّتقون ﴾١٨٣
لصيام كما كتِب
علي�م ٱ ِ

]اﻟﺒﻘﺮة .[۱۸۳ :ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردهاﯾﺪ! ﺑﺮ ﺷﻤﺎ روزه )ﺻﯿﺎم(
واﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﺷﻤﺎ ﺑﻮده اﻧﺪ واﺟﺐ ﺑﻮده

اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎر ﺷﻮﯾﺪ«.
َ َ ُ َ ََ
َ
ُ
� ٱ َّ� َ
ِين مِن � ۡبل ِ� ۡم﴾ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻓﺮض و واﺟﺐ
ﺟﻮاب :ﻣﻌﻨﯽ ﴿كما كتِب
ﺑﻮدن روزه در اﺳﻼم ،ﺑﻪ ﻓﺮض و واﺟﺐ ﺑﻮدن آن در اﻣﺖھﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ اﺳﺖ و
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺸﺎﺑﮫﺖ در وﻗﺖ روزه و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ آن ﻧﯿﺴﺖ.
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺼﺎری )ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن( آﻧﮕﺎه ﮐﻪ روزه در ﮔﺮﻣﺎی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
ﺑﺮای آﻧﮫﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮد ،آن را ﺑﻪ ﺑﮫﺎر اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽدادﻧﺪ و در ﺑﮫﺎر روزه...
ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
وﻟﯽ ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دﺳﺘﻮر ﺧﺪا را اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و روزه ﻣﺎه رﻣﻀﺎن را ﭼﻪ
در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﯾﺎ زﻣﺴﺘﺎن ﯾﺎ ﺑﮫﺎر و ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﺰ ادا ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .روزه در ھﻤﻪ ﻓﺼﻮل
ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ و ﻣﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ روی ﻣﯽآورﯾﻢ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺮوردﮔﺎر
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٥

ﺟﮫﺎﻧﯿﺎن ﺧﻢ ﺷﺪه و ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ او ﺧﻮار و ﺣﻘﯿﺮ
ﻣﯽﻧﻤﺎﺋﯿﻢ.
ﺳﻮال  :-۳ﻓﻀﯿﻠﺖ و ارزش روزه ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺟﻮاب :در آﯾﺎت و اﺣﺎدﯾﺚ ﻓﺮاواﻧﯽ از ﻓﻀﯿﻠﺖ روزه ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪه
َّ َ ُ َ َّ َّ ٰ ُ َ
�ون
اﺳﺖ .ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :إِ�ما يو� ٱل� ِ
ً
أَ ۡج َر ُهم ب َغ ۡ� ح َ
اب﴾ ]اﻟﺰﻣﺮ .[۱۰ :ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﻗﻄﻌﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﺎن اﺟﺮ و ﭘﺎداشﺷﺎن
ِس
ِ ِ
ٖ
ﺑﻪ ﺗﻤﺎم و ﮐﻤﺎل و ﺑﺪون ﺣﺴﺎب داده ﻣﯽﺷﻮد«.
از ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ و ﮔﺮاﻣﯽﺗﺮﯾﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﺻﺎﺑﺮان و ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﻨﺪ،
ً ُ
َّ
ھﻤﺎﻧﺎ روزه داران ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :إن ﻲﻓ اﺠﻟﻨﺔ ﺑﺎﺑﺎ ﻳﻘﺎل ﻪﻟ
ْ ُُ ُ ٌ َ ُُ
ُُ ُ
ﻮم اﻟﻘﻴ َ
ﻨﻪ َّ
الﺼﺎﺋﻤﻮن ﻳ َ
َّ
�ﻫ ْﻢ ،ﻳﻘﺎل أﻳ َﻦ
ﺎﻣﻪ ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ِﻣﻨﻪ أﺣﺪ ﻏ
الﺮ�ﺎن ﻳﺪﺧﻞ ِﻣ
ِ
ْ
ََ ْ َُ
َ َ
ٌ
ُ
َّ ُ َ ُ ُ َ َ ْ ُ ُ َ ُ
ﻮمﻮن ﻓﻴﺪ ﺧﻠﻮن ِﻣﻨﻪ ﻓﺈ�ِِذا دﺧﻠﻮا أ ﻏ ِﻠ َﻖ ﻗﻠﻢ ﻳﺪﺧﻞ ِﻣﻨﻪ أﺣﺪ
الﺼﺎﺋﻤﻮن ﻓﻴﻘ
٢
١
ﻏ�ﻫﻢ«  .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ھﺮ آﯾﻨﻪ در ﺑﮫﺸﺖ دری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن رﯾﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و
روزه داران در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ از آن داﺧﻞ ﺑﮫﺸﺖ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﮐﺲ ﻏﯿﺮ از اﯾﺸﺎن
از آن داﺧﻞ ﻧﻤﯽﮔﺮدد .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد :روزه داران ﮐﺠﺎﯾﻨﺪ؟ ﭘﺲ ﻣﯽاﯾﺴﺘﻨﺪ و از آن
در وارد ﺑﮫﺸﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺪ آن در ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ھﯿﭻ

ﮐﺲ ﻏﯿﺮ آﻧﮫﺎ از آن وارد ﻧﻤﯽﺷﻮد«.

َ
ُّ َ َ
إﺑﻦ آد َم
و أﺑﯽ ھﺮﯾﺮه س از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ»:ﻗﺎل اﷲ ﻷ :ﻞﻛ �ﻤﻞ ِ
َ
َ
َ ُ
ُﻪﻟ ))و ﻲﻓ رواﻳﻪ ﻟِـﻤﺴﻠﻢ )ﻳ َﻀﺎ�ﻒ اﺤﻟﺴﻨﻪ ﺑﻌﺮﺸ أﻣﺜﺎﻬﻟﺎ إﻰﻟ � ْﺴ َﻌﻤﺎﺋﺔ ِﺿﻌﻒ(

 -١ﺑﺨﺎری )ﺟﻠﺪ ،۴ﺻﻔﺤﻪ  ۹۵ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری( و ﻣﺴﻠﻢ ) (۱۱۵۲و أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺘﺮﻣﺬی )(۷۶۵
واﻟﻨﺴﺎﺋﯽ ).(۱۶۸ /۴
 -٢ﺑﮫﺸﺖ ھﺸﺖ دروازه دارد ﮐﻪ ھﺮ ﯾﮏ از آﻧﮫﺎ ﻣﺨﺼﻮص ﻋﻤﻞ ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ ،ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ
دروازهھﺎ ﻣﺨﺼﻮص ورود روزه داران اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻢ آن ] ّاﻟﺮﯾﺎن[ اﺳﺖ.
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ُ
َ ُ
ُ ْ
َّإﻻ ّ
اﻟﻄ َ
ع َ
ﻌﺎم ِﻣﻦ أﺟ� و� َﺪع
الﺼﻴﺎم ﻓﺈﻧﻪ ﻰﻟ وأﻧﺎ أﺟﺰی ِﺑ ِﻪ« - .وﰲ رواﻳﻪ» :ﻳﺪ
ْ َ َ ُ
َ ُ ََ
َّ
َّ
ْ
ْ
أﺟ� َّ -
ع َز ْو َ
الﺮﺸ َ
والﺼﻴﺎم ُﺟﻨﻪ
ﺟﺘَﻪ ِﻣﻦ
اب ِﻣ ُﻦ أ ﺟ� و�ﺪع ﺬﻟﺗﻪ ِﻣﻦ أﺟ� و�ﺪ
١
َ
� ْﺴﺘ ِﺠ ُّﻦ ﺑﻪ اﻟﻌﺒﺪ ِﻣﻦ اﻨﻟَّﺎر«  .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺗﻤﺎم اﻋﻤﺎل
ﺑﻨﯽ آدم ﺑﺮای ﺧﻮدش اﺳﺖ و در رواﯾﺘﯽ از اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :و ﮐﺎر ﻧﯿﮏ ده
ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺎ ھﻔﺘﺼﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺴﺎب ﻣﯽﺷﻮد  -ﻣﮕﺮ روزه ﮐﻪ آن ﺑﺮای ﻣﻦ اﺳﺖ و ﻣﻦ ﭘﺎداش
آن را ...ﻣﯽدھﻢ و در رواﯾﺘﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ :زﯾﺮا روزه دار ﻏﺬا ﺧﻮردن ،ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ و
ﻟﺬت آن و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ھﻤﺴﺮش را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻦ ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﺪ و روزه ﺳﭙﺮ و ﻣﺎﻧﻌﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻨﺪه ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن ﺧﻮد را از آﺗﺶ ﺟﮫﻨﻢ ﭘﻨﮫﺎن ﮐﺮده و ﻧﺠﺎت ﻣﯽدھﺪ«.
َ
ْ
َْ ََ
َّ
ﺎن ﻳﻔ َﺮﻤﺣﻬﺎ :إذا أﻓﻄﺮ ﻓ َﺮح ِﺑﻔﻄﺮ ِه
و ﺑﺎز ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :لﻠﺼﺎﺋﻢ ﻓﺮﺣﺘ ِ
ََ
٢
َ َ
و إذا ﻟﻰﻘ َّر�ﻪ ﻓ ِﺮح ﺑَﺼﻮﻣﻪ« )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﻪ( .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺮای روزه دار دو ﺷﺎدی و
ﻣﮋدﮔﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارد وﻗﺘﯽ اﻓﻄﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎ اﻓﻄﺎرش ﺷﺎد ﻣﯽﺷﻮد و در ھﻨﮕﺎم
ﻣﻼﻗﺎت ﭘﺮوردﮔﺎرش ﻧﯿﺰ ﺑﻪ روزهاش  -ﮐﻪ اﺟﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ آن ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد -
ﺧﻮﺷﻨﻮد ﻣﯽﮔﺮدد«.
َ
ﺻﺎم
و از اﺑﻮ اﯾﻮب أﻧﺼﺎری س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدَ » :ﻣ ْﻦ

َ
َ ُ ُّ َّ َ ُ
َّ ْ ٣
اﺪﻟﻫﺮ«  .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﺒﻌﻪ ِﺳ َّﺘﺎ ِﻣ ْﻦ
رمﻀﺎن� ،ﻢ اﺗ
ﺷﻮال ،ﺎﻛن ﻛﻴﺼﺎمِ
ٍ
رﻣﻀﺎن و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺷﺶ روز ﻣﺎه ﺷﻮال را روزه ﺑﮕﯿﺮد ﻣﺎﻧﻨﺪ روزه ﯾﮏ ﺳﺎل اﺳﺖ«.

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرگ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﭘﺎداش ﻧﯿﮑﻮ و ﻧﻌﻤﺖ ﺑﺰرگ ﺳﭙﺎس ﻣﯿﮕﻮﺋﯿﻢ.
و در داﺳﺘﺎن ﯾﺤﯿﯽ ÷ ﻓﺮزﻧﺪ زﮐﺮﯾﺎ ÷ ،رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
 -١ﺑﺨﺎری )۸۸ /۴و (۹۴ﻣﺴﻠﻢ ) (۱۶۳) (۱۱۵۱و اﺧﺮﺟﻪ اﺑﻮ داود ) (۲۳۶۳اﻟﺘﺮﻣﺬی
) (۷۶۴اﻟﻨﺴﺎﺋﯽ )۱۶۲ /۴و .(۱۶۵
 -٢ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ.
 -٣ﻣﺴﻠﻢ ) (۱۱۶۴وأﺧﺮﺟﻪ اﻟﺘﺮﻣﺬی ) (۷۵۹و اﺑﻮ داود ) (۲۴۳۳و ﻟﻪ ﺷﺎھﺪ ﻣﻦ ﺣﺪﯾﺚ
ﺛﻮﺑﺎن ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ).(۱۷۱۵
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»ﺧﺪاوﻧﺪ ﻷ ﯾﺤﯿﯽ را ﺑﻪ اﺑﻼغ ) ۵ﭘﻨﺞ( ﭼﯿﺰ )ﯾﺎ  ۵ﻓﺮﻣﺎن( اﻣﺮ ﻧﻤﻮد ...:ﺗﺎ
وآﻣ ُﺮﮐﻢ ّ
ﺟﺎﺋﯿﮑﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪُ ) -
ﺑﺎﻟﺼﯿﺎم :ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ روزه اﻣﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ( .و روزه
دار ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ھﻤﺮاه ﺧﻮد ﻣﻘﺪاری ﻋﻄﺮ ﯾﺎ ﻣﺸﮏ )ﺑﻮی ﺧﻮش( دارد و در
ﻣﯿﺎن ﮔﺮوھﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﻮی آﻧﺮا ﺣﺲ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ھﻤﺎﻧﺎ ﺑﻮی دھﺎن
روزه دار ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺑﻮی ﻋﻄﺮ و ﻣﺴﮏ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺗﺮ اﺳﺖ« .١
ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ھﺮ ﮐﺎر ﻧﯿﮏ را ده ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺴﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺎه رﻣﻀﺎن را ده
ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﻌﻨﯽ ده ﻣﺎه و اﮔﺮ در ﻣﺎه ﺷﻮال ھﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﻣﯽآﯾﺪ ﺷﺶ
روز را روزه ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ آن ﻧﯿﺰ ده ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺴﺎب ﻣﯽﺷﻮد  ۶۰روز ﯾﻌﻨﯽ دو ﻣﺎه...
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﻤﻊ آن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﯾﮑﺴﺎل اﺳﺖ و ﺛﻮاب ﯾﮑﺴﺎل روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺪﯾﻦ
ﺻﻮرت ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺣﺴﺎب ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﻮال  :-۴ﻓﻮاﯾﺪ روزه ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺟﻮاب :ﻓﻮاﯾﺪ روزه زﯾﺎد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﮑﻪ:
 -۱ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺣﺴﺎس اﺗﺤﺎد و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﻦ واﺣﺪی
دارﻧﺪ و ھﻤﮕﯽ از ﻃﻠﻮع ﻓﺠﺮ روزه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺎ ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ
ھﻤﮕﯽ اﻓﻄﺎر ...ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
 -۲اﻧﺴﺎن ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻧﻌﻤﺖ و ﻟﻄﻒ ﺧﺪا را ﺑﺮ ﺧﻮد ﻣﺸﺎھﺪه و درک ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺛﺮوت ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ.
 -۳ﻏﺬا دادن و ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﻧﯿﺎز ﻓﻘﺮا و اﺟﺮای وﻇﯿﻔﻪ ھﻤﮑﺎری و
ﺗﻌﺎون در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ
 -۴ﺿﻌﯿﻒ ﮐﺮدن و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺳﯿﻄﺮه و ﺗﺴﻠﻂ ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن،
ﺧﺼﺎء اُﻣﻲﺘ َّ
ُ
آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ )ج( ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ» :
الﺼﻴﺎم« ﺗﺮﺟﻤﻪ:

) -١اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را اﻣﺎم اﺣﻤﺪ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده و ﺳﻨﺪ آن َﺟﯿﺪ اﺳﺖ(.
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ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻧﯿﺮوی ﺟﺴﻤﯽ ﺑﺮای اﻣﺖ ﻣﻦ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﺖ(  .١و ﻧﯿﺰ
ُّ
ُ َّ َ ْ
ُ ُ َ ْ
ُ
ُ
َ
أﺑﻮاب
أﺑﻮاب اﺠﻟﻨﻪ ،و ﻏﻠﻘﺖ
ﺤﺖ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ» :إذا ﺟﺎء رمﻀﺎن ،ﻓﺘِ
َ
َّ َ
ُ ٢
َّ
ﺎر ،و ُﺻﻔﺪ ِت الﺸﻴﺎﻃ
�«  .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﭼﻮن رﻣﻀﺎن آﯾﺪ درھﺎی ﺑﮫﺸﺖ
اﻨﻟ ِ

ﺑﺎز ﺷﺪه و درھﺎی دوزخ ﺑﺴﺘﻪ ﮔﺸﺘﻪ و ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ ﺑﻪ زﻧﺠﯿﺮ ﮐﺸﯿﺪه

ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ«.
ﺳﻮال  :-۵آداب روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟

َ
ﺟﻮاب :روزه آداب ﻓﺮاواﻧﯽ دارد از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ» :إذا ﺎﻛن
ْ َ َّ ُ َ ٌ َ َ َ ُ َ ْ ُ ْ
َ
ُ ْ
ْ َ
ﺨ ْ
ﻳ ُ
ﻮم ْ
أﺣﺪ ...،أو ﻗﺎﺗﻠﻪ ،ﻓﻠﻴﻘﻞ
ﺐ ،ﻓﺈن ﺳﺎﺑﻪ
أﺣﺪ� ْﻢ ،ﻓﻼ ﻳﺮﻓﺚ َو ﻻ ﻳﺼ
ﺻﻮمِ
ِ
َّ
ٌ ٣
إ�
ﺻﺎﺋﻢ«  .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ھﺮروز ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ روزه ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ دﺷﻨﺎم ﻧﺪاده و ﺻﺪا ﺑﻠﻨﺪ

ﻧﮑﻨﺪ ،اﮔﺮ ﮐﺴﯽ او را دﺷﻨﺎم داد ﯾﺎ ﺑﺎ او ﺟﻨﮓ ﻧﻤﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﻣﻦ روزه دارم«.

و ﻧﯿﺰ اﺑﻮ ھﺮﯾﺮه س از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪَ » :ﻣ ْﻦ
َْ َ ْ
َ
َ ٌ
ْ َ َ َ َُ َ ُ
ّ
ع ﻗَ ْﻮ َل َّ
ﺣﺎﺟﻪ ِﻲﻓ أن ﻳﺪع ﻃ
ور واﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻓﻠی َﺲ ِ�
الﺰ
لﻢ ﻳﺪ
ﻌﺎﻣﻪ وﺮﺷاﺑَﻪ« .٤
ِ
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ ﻓﺎﺳﺪ و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آﻧﺮا ﺗﺮک ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﻣﺴﺎک

او از آب و ﻧﺎن ﻧﺪارد«.
و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﺨﺸﻨﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﻮد و در رﻣﻀﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﺸﻨﺪﮔﯽ و
اﻧﻔﺎق ﻣﯿﻨﻤﻮد و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ÷ ﺑﺎ او ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯿﮑﺮد از ﺑﺎد ﭘﺮﺑﺮﮐﺖ و
وزﻧﺪه ،ﺑﺨﺸﻨﺪه ﺗﺮ ﺑﻮد و ﺧﯿﺮ او زﯾﺎد و ﻣﻨﻔﻌﺖ اﯾﺸﺎن ھﻤﻪﮔﯿﺮ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻮد و
در دادن ﺻﺪﻗﻪ و ﻧﯿﮑﯽ و اﺣﺴﺎن ﺑﺮای ﻣﺮدم اﻟﮕﻮ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻮد.
 -١اﻟﺒﺨﺎری ) (۹۷ /۴و ﻣﺴﻠﻢ ).(۱۰۷۹
 -٢ﺑﺨﺎری ) ۸۸ /۴و  ۸۹و  (۱۰۱ﻣﺴﻠﻢ ) (۱۱۵۱واﺧﺮﺟﻪ ﻣﺎﻟﮏ ) (۳۱۰ /۱و اﺑﻮداود
) (۲۳۶۳و اﻟﻨﺴﺎﺋﯽ ).(۱۶۳ /۴
 -٣ﺑﺨﺎری )۹۹ /۴و (۱۰۰واﺧﺮﺟﻪ اﺑﻮداود ) (۲۳۶۲واﻟﺘﺮﻣﺬی ).(۷۰۷
 -٤ﺻﺤﯿﺢ .رواه اﻟﺒﺨﺎری ) ،(۶۰۵۷وأﺑﻮ داود ).(۲۳۶۲
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ﺳﻮال  :-۶ﺣﮑﻢ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﮫﺒﻮدی و ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺘﻦ از
ً
ﻣﺮﯾﻀﯽ و ﯾﺎ ﻓﺮﺿﺎ ﮐﺎھﺶ وزن ،روزه ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺟﻮاب :اﮔﺮ ﻧﯿﺖ و ﻗﺼﺪ او از روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﻘﻂ ھﻤﯿﻦ ﻣﻮارد دﻧﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ،
او در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﮫﺮه و ﭘﺎداﺷﯽ ﻧﺪارد .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در ﺳﻮره اﺳﺮاء...
َّ َ َ ُ ُ ۡ َ َ َ َ ۡ َ
َ َ َ َ ٓ ُ َ ُّ ُ ُ
�د � َّم
جلة ع َّجل َنا ُ�ۥ �ِيها ما �شاء ل ِمن ن ِر
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ﴿ :من �ن ي ِر�د ٱلعا ِ
َ
ََ َ َ َ َ
ََ ۡ َ َ
َج َع ۡل َنا َ ُ�ۥ َج َه َّن َم يَ ۡصلَٮ ٰ َها َم ۡذ ُم ٗ
وما َّم ۡد ُح ٗ
اد ٱ�خِرة وس ٰ
� ل َها
ور�  ١٨ومن أر
َ ۡ َ َ َ ُ َ ُ ۡ ُ ۡ َّ ُ ُ ۡ َ َ َ َ ٰٓ َ ْ ُ َ ٞ
ٗ
سعيها وهو مؤمِن فأو��ِك �ن سعيهم مشكور� ] ﴾١٩اﻹﺳﺮاء.[۱۹-۱۸ :
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ھﺮﮐﺲ ﮐﻪ دﻧﯿﺎﯾﯽ زود ﮔﺬر ﺑﺨﻮاھﺪ آن اﻧﺪازه ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ و ﺑﻪ
ھﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﺻﻼح ﻣﯽداﻧﯿﻢ ھﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ در دﻧﯿﺎ ﺑﻪ او ﻋﻄﺎ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد .ﺑﺪﻧﺒﺎل آن،
دوزخ را ﺑﮫﺮه او ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ آﺗﺶ آن ﻣﯽﺳﻮزد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺳﺮزﻧﺶ اﺳﺖ
و راﻧﺪه و ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .و ھﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ آﺧﺮت را ﺑﺨﻮاھﺪ و ﺑﺮای آن ،ﺗﻼش ﺳﺰاوار از ﺧﻮد

ﻧﺸﺎن دھﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺗﻼﺷﺸﺎن ﺑﯽ ﺳﭙﺎس ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ«.
و واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺖ ﻣﺆﻣﻦ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ْ
َ
َّ
١
َ
مﻀﺎن اﻳﻤﺎﻧﺎً و�ﺧتﺴﺎﺑﺎًُ ،ﻏﻔ َﺮ ُ
ﻪﻟ ﻣﺎ ﺗﻘﺪ َم ِﻣﻦ ذﻧ ِﺒ ِﻪ«  .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ھﺮ
ﺻﺎم َر
» َﻣ ْﻦ
ِ
ِ

ﮐﺲ ﮐﻪ رﻣﻀﺎن را از روی اﯾﻤﺎن و اﺧﻼص و اﺣﺘﺴﺎب اﺟﺮ اﻟﮫﯽ در ﻧﺰد ﭘﺮوردﮔﺎر

روزه ﮔﯿﺮد ،ﮔﻨﺎھﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪاش آﻣﺮزﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد« .٢
ﺳﻮال  :-۷ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ دﺧﻮل و آﻣﺪن و ﺷﺮوع ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﺣﮑﻢ...
ﻣﯽﺷﻮد؟
ﺟﻮاب :ﺑﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ -۱ :روﺋﯿﺖ ھﻼل ﻣﺎه رﻣﻀﺎن .ﺧﺪاوﻧﺪ...
َّ ۡ َ ۡ
َ
َ
ُ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪَ �﴿ :من ش ِه َد مِن� ُم ٱلشه َر فل َي ُص ۡم ُه﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة» .[۱۸۵ :ﭘﺲ ھﺮ

 -١اﻟﺒﺨﺎری ) (۲۲۱ /۴ﻣﺴﻠﻢ ).(۷۶۰
ً
ً
 -٢اﯾﻤﺎﻧﺎ :اﯾﻤﺎن ﺑﻪ واﺟﺐ و ﻓﺮض ﺑﻮدن آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .و اﺣﺘﺴﺎﺑﺎ :ﯾﻌﻨﯽ اﺟﺮ ﺑﺰرگ آن در
ﻧﺰد ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺘﻌﺎل را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ(.
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ﮐﺲ از ﺷﻤﺎ ﻣﺎه را درﯾﺎﺑﺪ )ﺑﺒﯿﻨﺪ( ،ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ آن را روزه ﺑﺪارد« .اﮔﺮ ﺷﺮوع ﻣﺎه از
ً
ﻣﺼﺪری ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد و ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻪ ﺻﺪق او ﻗﺒﻼ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪه و دروغ از او
دﯾﺪه ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪ ،ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺒﺮی واﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد و
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﺳﺎس آن ،روزه ﮔﺮﻓﺖ .و ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﮫﺎدت دھﺪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ
ﻋﺎدل اﺳﺖ.
 -۲ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪن ﻣﺎه ﺷﻌﺒﺎن ﺑﻪ  ۳۰روز .ﯾﻌﻨﯽ  ۳۰روز از ﺷﻌﺒﺎن ﺗﻤﺎم ﺷﻮد،
روز ﺑﻌﺪ از ﺳﯽام ،اول رﻣﻀﺎن اﺳﺖ .و در ﺳﺎل ھﺠﺮی ﻗﻤﺮی اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد
ﮐﻪ دو ﻣﺎه ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ھﻢ  ۲۹ﯾﺎ  ۳۰روز ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺳﻮال  :-۸ﺑﺮ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ روزه واﺟﺐ اﺳﺖ؟
ﺟﻮاب :روزه ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﻟﻎ ،ﻋﺎﻗﻞ ﻣﻘﯿﻢ )ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ( ﺳﺎﻟﻢ )از ﻣﻮاﻧﻊ(
واﺟﺐ اﺳﺖ .روزه ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن واﺟﺐ اﺳﺖ و از ﮐﺎﻓﺮ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﺑﺎﻟﻎ واﺟﺐ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﺮ ﺻﻐﯿﺮ }ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﭽﻪای ﮐﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ
واﺟﺐ ﻧﺴﯿﺖ وﻟﯽ ﺑﭽﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺎداش داده ﻣﯿﺸﻮد و ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﭽﻪ اﮔﺮ او را ﺑﻪ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﻨﺪ ،أﺟﺮ و ﭘﺎداش روزه
ﮔﺮﻓﺘﻦ را ھﻢ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ )رﺿﻮان اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﮫﻢ( ﻓﺮزﻧﺪان
ﺧﻮد را ﺑﻪ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و اﺳﺒﺎب ﺑﺎزﯾﮫﺎﯾﯽ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ دادﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ
آن ﺳﺮﮔﺮم ﺷﺪه و روزهﺷﺎن را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻨﺪ{ .روزه ﺑﺮ ﻋﺎﻗﻞ واﺟﺐ اﺳﺖ و ﺑﺮ
ﻣﺠﻨﻮن و دﯾﻮاﻧﻪ و ﺑﯽ ﻋﻘﻞ واﺟﺐ ﻧﺒﻮده و ﻣﻘﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ .ﻓﺮد ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﻮاﻧﻊ
روزه ﺑﻪ دور ﺑﻮده ،ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺜﻞ )ﺣﯿﺾ و ﻧﻔﺎس( و زن ﺣﺎﺋﻀﻪ ﯾﺎ ﻧﻔﺴﺎء
ً
ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ روزه ﺑﮕﯿﺮد و اﮔﺮ ﻋﻤﺪا روزه ﺑﮕﯿﺮد ﮔﻨﺎھﮑﺎر اﺳﺖ و ﺑﺮ ﻣﻘﯿﻢ
واﺟﺐ اﺳﺖ و ﻣﺴﺎﻓﺮ روزه ﺑﺮ او واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ .و دﻟﯿﻞ آن آﯾﻪ ) ۱۸۵ﺑﻘﺮه(
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ
َ
َ
ُ ُ َّ ۡ َ َ ۡ َ ُ ۡ ُ َ َ َ َ َ ً ۡ َ َ ٰ َ َ َ َّ ٞ
﴿� َمن ش ِه َد مِن�م ٱلشهر فليصمهۖ ومن �ن م ِر�ضا أو � سف ٖر فعِدة
ۡ
ُ
ّ ۡ َ َّ ُ َ َ ُ ُ َّ ُ ُ
كملُوا ْ ٱ ۡلع َّدةَ
� َو َ� يُر ُ
� ُم ٱ ۡل ُع ۡ َ
� ُم ٱ ۡليُ ۡ َ
�د ِب
ِ
� َو�ِ ُ ِ
مِن �يا ٍ� أخر ۗ ي ِر�د ٱ� ب ِ
ِ
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َ ُ َ
ُ َ َّ ُ َ ۡ ُ َ
َ
�وا ْ ٱ َّ َ
كُّ
� َ َٰ
� َما ه َدٮ ٰ� ۡم َول َعل� ۡم �شك ُرون﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة .[۱۸۵ :ﺗﺮﺟﻤﻪ:
و ِ� ِ
»ﭘﺲ ھﺮﮐﻪ از ﺷﻤﺎ ﻣﺎه را درﯾﺎﺑﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ آن را روزه ﺑﺪارد و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﯿﻤﺎر ﯾﺎ
ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﺪ روز از روزھﺎی دﯾﮕﺮ را )روزه ﺑﮕﯿﺮد( ﺧﺪاوﻧﺪ آﺳﺎﯾﺶ ﺷﻤﺎ را
ﻣﯽﺧﻮاھﺪ و ﺧﻮاھﺎن زﺣﻤﺖ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﺎ ﺗﻌﺪاد را ﮐﺎﻣﻞ ﮔﺮداﻧﯿﺪ و ﺧﺪا را ﺑﺮ اﯾﻦ

ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ھﺪاﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﺰرگ دارﯾﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری ﮐﻨﯿﺪ« .ﯾﻌﻨﯽ آن
ﻣﻘﺪار از رﻣﻀﺎن را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺬر ﺷﺮﻋﯽ روزه ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از رﻣﻀﺎن ﻗﻀﺎ ﮐﻨﺪ.
ﺳﻮال  :-۹اﮔﺮ )در ﻃﻮل روز رﻣﻀﺎن( ،ﮐﺎﻓﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪ ،ﯾﺎ ﺑﭽﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺪ،
ﯾﺎ ﻣﺮﯾﺾ ﺑﮫﺒﻮدی و ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺖ ،ﯾﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻣﻘﯿﻢ ﺷﺪ ،ﯾﺎ زن ﺣﺎﺋﻀﻪ از ﺣﯿﻀﺶ
ﭘﺎک ﺷﺪ ،از ﻟﺤﺎظ ﻗﻀﺎی روزه ﯾﺎ ﺧﻮدداری از آﻧﭽﻪ روزه را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﻪ
ﭼﯿﺰی ﺑﺮ آﻧﮫﺎ واﺟﺐ اﺳﺖ و ﭼﮑﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﻨﺪ؟
ﺟﻮاب :اﮔﺮ ﮐﺎﻓﺮ در روز رﻣﻀﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪ و ﯾﺎ ﺑﭽﻪی ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ،ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺪ ،ﺑﺮ
آﻧﺎن واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻘﯿﻪی روز را روزه ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻗﻀﺎی آن روز ﺑﺮ آﻧﺎن واﺟﺐ
ﻧﯿﺴﺖ .و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﻀﺎی روزھﺎی ﻗﺒﻠﯽ رﻣﻀﺎن ھﻢ ﮐﻪ ﻓﺮد ﮐﺎﻓﺮ ،ﯾﺎ ﺑﭽﻪ
ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ او واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺮ آﻧﺎن روزه در آن ھﻨﮕﺎم
واﺟﺐ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و در آن ھﻨﮕﺎم ،أھﻞ وﺟﻮب )ﻣﺴﻠﻢ و ﺑﺎﻟﻎ( ﻧﺒﻮده اﻧﺪ.
ﭘﺲ! ﭼﻮن آﻧﭽﻪ از ﻣﺎه ،ﺳﭙﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮐﺎﻓﺮ و ﺑﭽﻪ در آن ،روزه ﺑﺮ آﻧﮫﺎ
واﺟﺐ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﻀﺎی آﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺮ آﻧﺎن واﺟﺐ
ﻧﻤﯽﺷﻮد .اﮔﺮ در ﻃﻮل روز ﻣﺮﯾﺾ ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻣﻘﯿﻢ ﺷﺪ ﯾﺎ ﺣﺎﺋﺾ ﭘﺎک
ﺷﺪ آﯾﺎ اﻣﺴﺎک و روزه ﺑﺮ آﻧﺎن واﺟﺐ اﺳﺖ و آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻋﺬر آﻧﺎن ﺑﺮ
ﻃﺮف ﺷﺪه؟ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﻓﺎﯾﺪه در روزه ﺑﻮدن ﺑﺎﻗﯽ روز ،ﺑﺮ آﻧﺎن
واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ؟ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﯿﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ،و اﺣﺘﯿﺎط در آن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻘﯿﻪی روز را روزه ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ُﺣﺮﻣﺖ اﯾﻦ ﻣﺎه( ـ در ﻣﻮرد ﮔﺮوه
اول ﯾﻌﻨﯽ )ﮐﺎﻓﺮ و ﺑﭽﻪ )ﺻﻐﯿﺮ(( :اﮔﺮ ﮐﺎﻓﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪ و ﺻﻐﯿﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺪ ﺷﺮط
ﻧﺰد آﻧﮫﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .و ﮔﺮوه دوم )ﻣﺴﺎﻓﺮ ،ﺣﺎﺋﺾ و ﻣﺮﯾﺾ( ﻣﺎﻧﻊ از آﻧﮫﺎ
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ﺑﺮ ﻃﺮف ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻔﺮ از ﻣﺴﺎﻓﺮ و ﺣﯿﺾ از ﺣﺎﺋﺾ و ﻣﺮض از ﻣﺮﯾﺾ
ﺑﺮ ﻃﺮف و رﻓﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺆال  :- ۱۰ﺻﻐﯿﺮ ﯾﺎ ﺑﭽﻪ ﭼﻪ وﻗﺖ ﺑﻪ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎﯾﺪ أﻣﺮ ﺷﻮد؟
ﺟﻮاب :ﻋﻼﻣﻪ ِﺧﺮﻗﯽ  /ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﮔﺮ ﺑﭽﻪ ده ﺳﺎل ﺳﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ )و روزه ﻧﮕﺮﻓﺖ( ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ـ اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﻪ /
در اﻟﻤﻐﻨﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ) :ده ﺳﺎل ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﺮ اﺳﺖ( ﭼﻮن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻪ ﺗﻨﺒﯿﻪ در
ﺗﺮک ﻧﻤﺎز در ده ﺳﺎﻟﮕﯽ دﺳﺘﻮر داده اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺳﻦ ده ﺳﺎل را ھﻢ در روزه
ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﺑﺮای ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻧﻤﺎز و روزه ﺑﻪ ھﻢ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ھﻢ ﻧﻤﺎز
ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ھﻢ روزه ﺑﮕﯿﺮد و ھﺮ دو در اﯾﻨﮑﻪ در اﺳﻼم دو ﻋﺒﺎدت ﺑﺪﻧﯽ از ارﮐﺎن
اﺳﻼم ھﺴﺘﻨﺪ ﯾﮑﺴﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ روزه ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺮ اﺳﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮ
روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮای وﺟﻮب آن ﺷﺮط ﻻزم اﺳﺖ ﭼﻮن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﻧﻤﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺪ روزه ﺑﮕﯿﺮد( ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﺑﭽﻪ ﺑﻪ ده ﺳﺎﻟﮕﯽ
رﺳﯿﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺖ روزه ﺑﮕﯿﺮد و از ﻟﺤﺎظ ﺟﺴﻤﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ روزه ﺑﮕﯿﺮد ﺑﻪ او
ﺑﺎﯾﺪ أﻣﺮ ﺑﻪ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻤﻮد و روزه ﺑﮕﯿﺮد.
ً
ﺳﻮال  :-۱۱آﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺪا ﻧﻤﺎز را ﺗﺮک ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﻣﺎه
رﻣﻀﺎن را روزه ﺑﮕﯿﺮد ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :روزه ﻧﮕﯿﺮ ﭼﻮن ﻓﺎﯾﺪهای ﺑﺮای ﺗﻮ
ﻧﺪارد و از ﺗﻮ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟
ً
ﺟﻮاب :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﺮ او واﺟﺐ ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻤﻼ آن را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ ﮐﺎﻓﺮ
ﻣﯽﺷﻮد  ،١وﻟﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ ،ﺑﻪ ﺗﺮک روزه اﻣﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﭼﻮن روزه  -در ھﺮ
ﺣﺎل  -ﺑﺮای او ﻣﺎﯾﻪ ﺧﯿﺮ و ﻧﺰدﯾﮑﯽ او ﺑﻪ دﯾﻦ اﺳﺖ و از روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ او اﻣﯿﺪ
ﺗﻮﺑﻪ ﻣﺠﺪد و ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز ﻣﯽرود ،و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ روزه
 -١در ﻣﺬھﺐ إﻣﺎم أﺣﻤﺪ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﻠﻤﺎء ،ﮐﺎﻓﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،أﻣﺎ در ﻧﺰد ﺟﻤﮫﻮر ﻋﻠﻤﺎء
ﮐﺎﻓﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻓﺎﺳﻖ ﻣﯽﺷﻮد.
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ﺑﮕﯿﺮ إن ﺷﺎءاﻟﻠﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ھﺪاﯾﺖ ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﯽ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ
ﻣﯽداﻧﯿﻢ روزهاش ﺑﺮاﯾﺶ أﺟﺮ و ﭘﺎداش ﻧﺪارد ﭼﺮا ﮐﻪ او ﮐﺎﻓﺮ اﺳﺖ  ١و ﻋﻤﻠﺶ
ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن ﺗﺎرک ﻧﻤﺎز اﺳﺖ وﻟﯽ از اﯾﻦ ﺟﮫﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ روزه او
را ﺑﻪ ﺗﻮﺑﻪ و ﻧﻤﺎز ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻨﺪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ.
ﺳﻮال  :-۱۲آﯾﺎ ﺑﺮای ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺪن ﮐﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﻋﻼﻣﺎت ﺑﻠﻮغ در او
ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟
ﺟﻮاب :ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻋﻼﻣﺎت ﺑﻠﻮغ ﻇﺎھﺮ ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﻇﮫﻮر ﯾﮏ
َ
ﻋﻼﻣﺖ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻣﺜﻞ إﻧﺰال ﻣﻨﯽ در ﺧﻮاب ﯾﺎ ﺑﯿﺪاری ﯾﺎ روﺋﯿﺪن ﻣﻮی ﺧ ِﺸﻦ
)ﻣﻮی رﯾﺶ ﯾﺎ زھﺎر )ﻋﺎﻧﻪ( و (...ﯾﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ  ۱۵ﺳﺎل ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮای ﻣﺬﮐﺮ ﯾﺎ
اﯾﻨﮑﻪ دﺧﺘﺮ ﺑﻪ ﺣﯿﺾ )ﻋﺎدت ﻣﺎھﯿﺎﻧﻪ( دﭼﺎر ﺷﻮد ،ﺑﺮای ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ او ﮐﺎﻓﯽ
اﺳﺖ.
ﺳﻮال  :-۱۳اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﭘﯿﺮ و ﻓﺮﺗﻮت ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ أوﻻدش را
ﻧﺸﻨﺎﺳﺪ آﯾﺎ روزه ﺑﺮ او واﺟﺐ اﺳﺖ؟
ﺟﻮاب :اﮔﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ،ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ او روزه و ﻧﻤﺎز و إﻃﻌﺎم ﻓﻘﯿﺮ و
ﮐﻔﺎره ،واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ و اﮔﺮ ﺑﺮﺧﯽ اوﻗﺎت ﻋﻘﻞ او ﺑﺮﮔﺮدد و ﺑﺮﺧﯽ اوﻗﺎت ﻋﻘﻠﺶ
را از دﺳﺖ ﺑﺪھﺪ )ﻣﺠﻨﻮن ادواری( در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﻗﻞ اﺳﺖ روزه ﻣﯽﮔﯿﺮد و
در ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ او روزه و ﻗﻀﺎی آن و ﮐﻔﺎره
روزه واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ ـ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ )ﭘﯿﺮ ﻻﯾﻨﻌﻘﻞ( ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻐﯿﺮ اﺳﺖ و روزه
ﺑﺮ او واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ و أوﻟﯿﺎی او ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺶ روزه را ﻗﻀﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و أوﻻدش ﺑﻪ
ﺟﺎی او روزه ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ او اھﻞ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻧﯿﺴﺖ و ﭼﻮن ﻋﻘﻞ و ﺗﻤﯿﺰ
ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ.

 -١در ﻣﺬھﺐ إﻣﺎم أﺣﻤﺪ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﻠﻤﺎء ،ﮐﺎﻓﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،أﻣﺎ در ﻧﺰد ﺟﻤﮫﻮر ﻋﻠﻤﺎء
ﮐﺎﻓﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻓﺎﺳﻖ ﻣﯽﺷﻮد.
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ً
ﺳﻮال  :- ۱۴اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺑﯿﮫﻮش ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺜﻼ ﺑﺮ أﺛﺮ
ً
ﺗﺼﺎدﻓﯽ دﭼﺎر ﺑﯽ ھﻮﺷﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻌﺪا ﺑﻪ ھﻮش ﺑﯿﺎﯾﺪ ﭼﮑﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﺪ و
ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮ او واﺟﺐ اﺳﺖ؟
ﺟﻮاب :اﮔﺮ ﻣﺪﺗﯽ از ﻣﺎه ﺑﯽ ھﻮش ﺷﺪ ﺑﺮ او ﻗﻀﺎء و ﮐﻔﺎرهای واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ
ﭼﺮا ﮐﻪ او ﻣﺜﻞ ﻣﺠﻨﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯽ ﻋﻘﻞ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮ
او ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ اﮔﺮ وﺳﻂ روز ﺑﯽ ھﻮش ﺷﺪ و در ھﻤﺎن روز ﻗﺒﻞ از
إﻓﻄﺎر ﺑﻪ ھﻮش آﻣﺪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ آن روز را ﻗﻀﺎء ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺳﻮال  :-۱۵ﺣﮑﻢ روزه ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎر ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺟﻮاب :اﮔﺮ از ﻟﺤﺎظ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ روزه ﺑﺎﻋﺚ ھﻼﮐﺖ ﻣﺮﯾﺾ اﺳﺖ
ََ َُُۡ ْ َ ُ َ ُ
� ۡم إ َّن ٱ َّ َ
�
ﺑﺮ او روزه ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ـ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :و� �قتل ٓوا أنفس ۚ ِ
َ َ
ُ
� ۡم َرح ٗ
ِيما﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء .[۲۹ :ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺧﻮد ﮐﺸﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
�ن ب ِ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﮫﺮﺑﺎن اﺳﺖ«.
وﻟﯽ اﮔﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ روزه ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯿﻤﺎری او ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ آن را اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﯽدھﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﮫﺒﻮدی او را ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻣﯽاﻧﺪازد ﯾﺎ ﺑﺎﻋﺚ درد و ﻣﺸﻘﺖ اوﺳﺖ
ﺑﺮای او ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﻄﺎر ﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ آن را )ﺑﻌﺪ از رﻣﻀﺎن در ﺻﻮرت
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ( ﻗﻀﺎء ﮐﻨﺪ وﻟﯽ اﮔﺮ روزه ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ او و ھﻼک اوﺳﺖ ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ
ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ روزه ﺑﮕﯿﺮد.
ﺳﻮال  :-۱۶اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ دﭼﺎر زﺧﻢ ﻣﻌﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و دﮐﺘﺮ او را ﺑﻪ ﻣﺪت
ﭘﻨﺞ ﺳﺎل از روزه ﺑﺮ ﺣﺬر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺣﮑﻢ آن ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺟﻮاب :اﮔﺮ آن دﮐﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن و اﻣﯿﻦ و ﻣﺘﺨﺼﺺ و در ﺣﺮﻓﻪاش وارد
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻔﺎرش و ﻧﺼﯿﺤﺖ دﮐﺘﺮ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ و در رﻣﻀﺎن ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
َ َ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ روزه ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ روزه ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺮﻣﻮده ﺧﺪاوﻧﺪَ ﴿ :و َمن �ن
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ً َ

ََ

َ

َ َّ ّ ٞ

َ َّ

ُ َ

١٥

َمر�ضا أ ۡو ٰ
� َسف ٖر فعِدة م ِۡن �يا ٍ� أخ َر﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة .[۱۸۵ :ﺗﺮﺟﻤﻪ» :آﻧﮑﺲ از ﺷﻤﺎ
ِ

ﮐﻪ ﻣﺮﯾﺾ ﯾﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﺪی از روزھﺎی دﯾﮕﺮ را روزه ﻣﯽﮔﯿﺮد«.
ﺳﻮال  :-۱۷ﺣﮑﻢ ﻣﺼﺮف دارو ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻮﺷﯿﺪن ﯾﺎ ﺣﺒﻪای در روز رﻣﻀﺎن
ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺟﻮاب :ﺑﺮ او ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ داروھﺎ را در ﺷﺐ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ در روز
رﻣﻀﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺼﺮف اﻧﻮاع دارو )ﺣﺒﻪای ﯾﺎ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ( داﺷﺖ و ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ
ﻣﺼﺮف آﻧﮫﺎ ﺑﻮد اﺷﮑﺎﻟﯽ در ﻣﺼﺮف آﻧﮫﺎ ﻧﯿﺴﺖ و روزهاش را اﻓﻄﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ
وﻗﺘﯽ ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺖ روزه را ﺑﻌﺪ از رﻣﻀﺎن ﻗﻀﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺳﻮال  :-۱۸ﺣﮑﻢ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﯿﻤﺎری ﻻﻋﻼج ﯾﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺳﻦ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ روزه ﺑﮕﯿﺮد ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺟﻮاب :ﺑﻪ او واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ إزای ھﺮ روز روزه ،ﻣﺴﮑﯿﻨﯽ را إﻃﻌﺎم ﮐﻨﺪ
و ﻏﺬا دھﺪ و اﻧﺪازه آن ﻧﯿﻢ ﺻﺎع از ﻏﺬای راﯾﺞ در آن ﺷﮫﺮ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ آن
را ﺑﺮ آورد ﮐﻨﯿﻢ ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮ و ﻧﯿﻢ ) (۱ /۵ﺑﺮﻧﺞ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻘﺪاری ﺧﻮرش ھﻤﺮاه
آن ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ و اﯾﻦ ﺑﺮای ﯾﮏ روز ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ـ و اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺬای
ﭘﺨﺘﻪ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﺪھﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت وﻋﺪهای ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﻏﺬا ﻣﯽدھﺪ ﯾﻌﻨﯽ  ۳۰وﻋﺪه ﻏﺬا
ﺑﻪ  ۳۰ﻣﺴﮑﯿﻦ ﻣﯽدھﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ ھﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺧﻮد دﻋﻮت ﮐﻨﺪ
ً
ﺑﺮای ﻧﺎھﺎر ﯾﺎ ﺷﺎم ﻣﺜﻼ ﺑﺮای ﻧﺎھﺎر ﯾﺎ ﺷﺎم ﻗﺒﻞ از رﻣﻀﺎن ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از آن آﻧﮫﺎ را
دﻋﻮت ﮐﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﻃﻮل رﻣﻀﺎن آﻧﮫﺎ را ﺑﺮای ﺷﺎم دﻋﻮت ﮐﻨﺪ اﮔﺮ روزه
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ھﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ أﻧﺲ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ س ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮد وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد و
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ روزه ﺑﮕﯿﺮد  ۳۰ﻣﺴﮑﯿﻦ و ﻓﻘﯿﺮ را دﻋﻮت ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﻏﺬا
ﻣﯽداد وﻟﯽ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﻏﺬای ﻧﭙﺨﺘﻪ و ﺧﺎم ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﺪھﺪ ﻧﯿﻢ ﺻﺎع از ﻏﺬای
راﯾﺞ ﺷﮫﺮ ﺑﻪ إزای ھﺮ روز ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺜﻼ  ۱ /۵ﮐﯿﻠﻮ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ ازای ھﺮ
ً
روز .ﭘﺲ اﮔﺮ ﻣﺎه  ۳۰روز ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﯾﮏ ﮐﯿﺴﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﮐﻪ ﺣﺪود  ۴۵ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم
اﺳﺖ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﻣﻘﺪاری ﮔﻮﺷﺖ ﯾﺎ ﻣﺮغ ﺑﻪ ﻓﻘﺮا ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﮐﻪ
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ﺳﯽ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻓﻘﺮا ﻏﺬا ﺑﺪھﺪ ھﺮﭼﻨﺪ ﺗﮑﺮاری ھﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ھﺮﭼﻨﺪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ھﻢ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎز ھﻢ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ اﻃﻌﺎم ﻣﺴﮑﯿﻦ در ﻓﺪﯾﻪ روزه ﻣﺜﻞ ﮐﻔﺎره
ﯾﻤﯿﻦ َ
)ﻗﺴﻢ( ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در آن ﺑﻪ  ۱۰ﻓﻘﯿﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﻏﺬا ﺑﺪھﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ
َ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺪﯾﻪ ﯾﺎ ﮐﻔﺎره روزه را ﮐﻪ ﻏﺬا دادن ﺑﻪ ﻓﻘﺮا اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ
ﮔﻔﺘﻢ ﺷﺪ در اول رﻣﻀﺎن ﯾﺎ در آﺧﺮ آن ﯾﺎ ﻗﺒﻞ از رﻣﻀﺎن ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از آن ﯾﺎ ﺑﺮﺧﯽ را
ﻗﺒﻞ و ﺑﺮﺧﯽ را در اﺛﻨﺎی رﻣﻀﺎن و ﺑﺮﺧﯽ را ﺑﻌﺪ از آن ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ھﻤﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮارد ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ و ﻣﮫﻢ ﻓﻘﻂ ﻏﺬا دادن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﻘﯿﺮ ﺑﻪ ازای ھﺮ روز اﺳﺖ.
ﺳﻮال  :-۱۹ﮐﺴﯽ ﻣﺮﯾﺾ اﺳﺖ و ﭘﺰﺷﮑﺎن ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺑﮫﺒﻮدی او
وﺟﻮد دارد آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﺎی روزه ،ﻓﻘﺮا را اﻃﻌﺎم دھﺪ؟
ﺟﻮاب :ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺑﮫﺒﻮدی ﺗﻮ وﺟﻮد دارد و در ﯾﮏ
ﺳﺎل ﯾﺎ دو ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻣﺮض ﺗﻮ ﻗﺎﺑﻞ ﻋﻼج اﺳﺖ آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در
اﯾﻦ ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﯾﺾ اﺳﺖ إﻃﻌﺎم ﻣﺴﺎﮐﯿﻦ ﮐﻨﺪ؟ ﺧﯿﺮ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ
ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺳﭙﺲ روزه را ﻗﻀﺎ ﮐﻨﺪ.
ﺳﻮال  :-۲۰ﮐﺴﯽ ﻣﺮﯾﺾ اﺳﺖ و ﻣﻨﺘﻈﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ و روزه ﺑﮕﯿﺮد و
در ﯾﻦ ھﻨﮕﺎم ﻣﯽﻣﯿﺮد ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺟﻮاب :ﺑﺮ او ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن روزه ﺣﻖ اﻟﻠﻪ )ﺣﻖ ﺧﺪاوﻧﺪ( اﺳﺖ و ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﻪ ﺷﺮع واﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ روزه ﺑﺮ او واﺟﺐ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ
از ﻗﺪرت ﺑﺮ أدای روزه ﻣﯽﻣﯿﺮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ روزه از او ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺪﻟﯽ ھﻢ
ﺑﺮ او ﻧﯿﺴﺖ و او و اوﻟﯿﺎﯾﺶ ﻧﯿﺰ ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺳﻮال  :-۲۱ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از روزھﺎی رﻣﻀﺎن را روزه ﮔﺮﻓﺖ اﺳﺖ ﺳﭙﺲ
از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﺎﻗﯽ رﻣﻀﺎن ﻋﺎﺟﺰ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﭼﮑﺎر ﺑﮑﻨﺪ؟
ﺟﻮاب :اﮔﺮ ﻋﺠﺰ او ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻋﺬری ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺎﺷﺪ )ﻣﺜﻞ ﻣﺮض ﻗﺎﺑﻞ ﻋﻼج( ﺑﻌﺪ
از رﻓﻊ ﻋﺬر روزه را ﻗﻀﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ اﮔﺮ ﻋﺬر او داﺋﻢ و ھﻤﯿﺸﮕﯽ ﺑﺎﺷﺪ )ﻣﺜﻞ
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ﻣﺮض ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻋﻼج( در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی ھﺮ روز ﻧﯿﻢ ﺻﺎع ﻏﺬای راﯾﺞ
ﺷﮫﺮ را ﺑﻪ ﻓﻘﺮا ﻣﯽدھﺪ آﻧﭽﻨﺎﻧﮑﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ.
ﺳﻮال  :- ۲۲اﮔﺮ ﻣﺮﯾﻀﯽ رﻣﻀﺎن را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯿﻤﺎرﯾﺶ اﻓﻄﺎر ﮐﻨﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ
ﺷﻔﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ روزهاش را ﻗﻀﺎ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای او ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺿﺶ ﻻﻋﻼج
اﺳﺖ ﭼﮑﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﺪ؟
ﺟﻮاب :ﺑﻪ ازای ھﺮ روز ﮐﻪ روزه را اﻓﻄﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ ﻣﺴﮑﯿﻨﯽ را إﻃﻌﺎم
ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﺳﺎلھﺎی ﺑﻌﺪ ھﻢ وﺿﻊ او ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻮد ھﻤﯿﻦ ﮐﺎر را
اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ.
ﺳﻮال  :-۲۳آﯾﺎ ﺳﺨﻦ دﮐﺘﺮ ﮐﺎﻓﺮ ﺑﺮای ﺑﮫﺒﻮدی ﻣﺮﯾﺾ در ﻣﻮرد اﻓﻄﺎر
ﻣﻘﺒﻮل اﺳﺖ؟
ﺟﻮاب :اﮔﺮ دﮐﺘﺮ در ﺣﺮﻓﻪی ﺧﻮد وارد و آ ﮔﺎه و ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﺎﺑﻞ
اﻃﻤﯿﻨﺎن و اﻣﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ )ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم در آﻧﮫﺎ ﺧﺒﺎﺛﺖ و ﭘﻠﯿﺪی و
ﮐﯿﻨﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ اﺳﺖ و دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪای ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ روزه
ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ و اﻓﻄﺎر ﻧﮑﻨﻨﺪ( ﺳﺨﻦ او در ﻣﻮرد اﻓﻄﺎر روزه ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻼج ﺑﯿﻤﺎری
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﻗﺒﻮل ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﻮال  :- ۲۴ﺣﮑﻢ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺻﺤﯿﺢ و ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ وﻟﯽ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ روزه
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯿﮫﻮش ﻣﯽﺷﻮد ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﮑﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﺪ؟
ﺟﻮاب :ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮای او ﻣﻮﻗﺖ و زودﮔﺬر ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ھﻤﯿﺸﮕﯽ
ً
ﻧﯿﺴﺖ اﻓﻄﺎر ﮐﺮده ﺑﻌﺪا روزه را ﻗﻀﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ اﮔﺮ ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺑﯿﮫﻮش ﻣﯽﺷﻮد اﻓﻄﺎر ﮐﺮده و ﺑﻪ ازای ھﺮ روز ﻣﺴﮑﯿﻨﯽ را اﻃﻌﺎم ﻣﯽﮐﻨﺪ .و
ﺑﺮای ﻓﮫﻢ ﻣﻮﻗﺖ ﯾﺎ داﺋﻤﯽ ﺑﻮدن اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﯾﺎ ﺳﺨﻦ دﮐﺘﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ
ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ.
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ﺳﻮال  :-۲۵اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﻗﻀﺎی روزه ﺑﺮ او واﺟﺐ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از ﻗﺎدر ﺑﻮدن
ﺑﺮ ﻗﻀﺎ ﺑﻤﯿﺮد )روزه را ﻗﻀﺎ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ( اوﻟﯿﺎی او ﭼﻪ وﻇﯿﻔﻪای در ﻗﺒﺎل او
دارﻧﺪ؟
ﺟﻮاب :ﺑﺮ اوﻟﯿﺎی او واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺎل او )ﻣﺮﯾﺾ ﻓﻮت ﺷﺪه( ﮐﻔﺎره
روزه او را ﺑﭙﺮدازﻧﺪ )اﻃﻌﺎم ﯾﮏ ﻣﺴﮑﯿﻦ ﺑﻪ ازای ھﺮ روز( ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ
ﺟﺎی او روزه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﺨﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد»:ﻣﻦ ﻣﺎت وﻋﻠﻴﻪ
١

ﺻﻴﺎم ﺻﺎم ﻋﻔﻪ وﻴﻟﻪ«  .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ و روزهای ﺑﺮ او واﺟﺐ

ﺑﻮد وﻟﯿﺶ ﺑﻪ ﺟﺎی او روزه ﻣﯽﮔﯿﺮد«.
ﺳﻮال  :- ۲۶ﺣﮑﻢ روزه درﺑﺎره ﻣﺴﺎﻓﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺟﻮاب :اﮔﺮ روزه در ﺳﻔﺮ ﺑﺮای او ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﺷﺪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪ رﺧﺼﺖ ﮐﻪ
اﻓﻄﺎر اﺳﺖ ﺑﺮای او ﻣﻘﺪم ﺗﺮ و اوﻟﯽ ﺗﺮ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﺮای او روزه در ﺳﻔﺮ
ﻣﺸﻘﺖ و ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮕﯿﺮد و اﻓﻄﺎر ھﻢ ﺑﺮای او ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ.
ﺳﻮال  :-۲۷اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ وﺳﯿﻠﻪای ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ در آن اﺣﺴﺎس
ً
ﻣﺸﻘﺖ و ﺳﺨﺘﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﮐﺎﻣﻼ آﺳﻮده و راﺣﺖ اﺳﺖ آﯾﺎ اﻓﻄﺎر ﺑﺮای او ﺟﺎﯾﺰ
اﺳﺖ؟
ﺟﻮاب :ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺗﻤﺴﮏ ﺑﻪ ﻋﻘﻞ ﺧﻮد ﺟﻮاب ﻣﯽدھﻨﺪ ﮐﻪ او
ﻣﺘﺤﻤﻞ ھﯿﭻ ﻣﺸﻘﺘﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻓﻄﺎر ﺑﺮای او ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ
روزه ﺑﮕﯿﺮد؟ وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﺮع ﺟﻮاب داد ﻧﻪ ﻋﻘﻞ و
ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﺮع ﺑﺮای او اﻓﻄﺎر را ﺟﺎﯾﺰ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﮫﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان
او را از اﯾﻦ ﺣﻖ و رﺧﺼﺖ ﻣﺤﺮوم ﮐﺮد .ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ /
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :اﻓﻄﺎر ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﭼﻪ ﺗﻮان روزه
داﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ روزه ﺑﺮ او ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ« .در ھﻤﻪ اﺣﻮال
 -١ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﻪ.
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ﺑﺮای او اﻓﻄﺎر ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ در ﺳﺎﯾﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﮐﻨﺪ ﯾﺎ در ﮐﺸﺘﯽ و آب
و ...اﮔﺮ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر ھﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎز ھﻢ اﻓﻄﺎر و ﻗﺼﺮ ﻧﻤﺎز ﺑﺮای او ﺟﺎﯾﺰ
اﺳﺖ ﭼﻮن رﺧﺼﺘﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ و ھﯿﭻ دﻟﯿﻠﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ آن را از
ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻣﻨﻊ ﮐﻨﯿﻢ و اﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ او را از آن
رﺧﺼﺖ )اﻓﻄﺎر( ﺑﺎزدارﯾﻢ .و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﺣﻤﺰه ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﻷﺳﻠﻤﯽ س از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ در ﺳﻔﺮ روزه ﺑﮕﯿﺮم اﮔﺮ اﻓﻄﺎر ﮐﻨﻢ ﺑﺮ ﻣﻦ
َ
َ َ َ
َ
ُ
ﷲ � َﻤ ْﻦ أﺧﺬ ﺑﻬﺎ ﻓ َّﺤﺴﻦ
ﮔﻨﺎھﯽ ھﺴﺖ؟ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد �» :رﺧﺼﺔ ِﻣﻦ ا ِ
َ َّ ْ
١
ُ َ
َ
وﻣ ْﻦ أﺣﺐ أن ﻳﺼﻮم ﻓﻼﺟﻨﺎح ﻋﻠﻴﻪ«  .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :اﻓﻄﺎر در ﺳﻔﺮ رﺧﺼﺘﯽ از
ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاﺳﺖ ھﺮ ﮐﻪ ﺑﺪان ﻋﻤﻞ ﮐﺮد و آن رﺧﺼﺖ را ﮔﺮﻓﺖ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ و ھﺮ ﮐﻪ

دوﺳﺖ داﺷﺖ ﮐﻪ روزه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮ او ﮔﻨﺎھﯽ ﻧﯿﺴﺖ«.
ﺳﺆال  :- ۲۸ﺷﺨﺺ روزه دار ﻣﺴﺎﻓﺮ ﭼﻪ وﻗﺖ إﻓﻄﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
ﺟﻮاب :ﻋﻠﻤﺎء در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮات ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارﻧﺪ -۱ :ﻋﺪهای ﺑﺮآﻧﻨﺪ ﮐﻪ
ھﺮ وﻗﺖ ﺳﻮار ﺑﺮ وﺳﯿﻠﻪی ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﺶ ﺷﺪ .اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ أﻧﺲ س
اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ وی ﻗﺒﻞ از ﺧﺮوج از وﻃﻦ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آﻣﺎده ﺳﻔﺮ ﺷﺪه
ﺑﻮد و ﺳﻮار ﺑﺮ ﻣﺮﮐﺒﺶ ﺷﺪه ﺑﻮد اﻓﻄﺎر ﮐﺮد.
 -۲ﻗﻮل دوم ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﯿﺎط ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ إﻓﻄﺎر ﮐﻨﺪ
ﻣﮕﺮ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﮫﺮ ﯾﺎ وﻃﻦ ﺧﻮد را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ و از آن ﺧﺎرج ﺷﻮد و ﺳﻔﺮ او
ً
ﺷﺮوع ﺷﻮد و ﻋﻤﻼ در ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ
اﻓﻄﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس س ﮐﻪ در ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ )ﻣﺴﻠﻢ و
ﺑﺨﺎری( آﻣﺪه اﺳﺖ ،اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ» :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺧﺎرج
ﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﺴﻔﺎن رﺳﯿﺪ ﺳﭙﺲ درﺧﻮاﺳﺖ آب ﮐﺮد و آن را ﺑﺮ دﺳﺘﺎﻧﺶ
ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﺮدم آن را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﺳﭙﺲ أﻓﻄﺎر ﮐﺮد«.
 -١رواه ﻣﺴﻠﻢ.
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ﺳﻮال  :-۲۹ﮐﺴﯽ در ﯾﮑﯽ از ﺷﺒﮫﺎی رﻣﻀﺎن ﻗﺮار ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻓﺮدا )در
روز رﻣﻀﺎن( ﻣﺴﺎﻓﺮت ﮐﻨﺪ آﯾﺎ ﺑﺮای وی ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﺷﺐ ﻧﯿﺖ اﻓﻄﺎر
ﻓﺮدا را ﺑﮑﻨﺪ؟
ﺟﻮاب :ﺧﯿﺮ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺐ ﻧﯿﺖ اﻓﻄﺎر ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺐ را ﻧﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﻓﺮدا روزه ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﻓﺮدا ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽاﻓﺘﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﺳﻔﺮش
ﻟﻐﻮ ﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ اﮔﺮ در ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﻔﺮ را
آﻏﺎز ﮐﺮد اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ إﻓﻄﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺳﻮال  :-۳۰ﺷﺨﺼﯽ در رﻣﻀﺎن ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ِﺟﻤﺎع و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ
ھﻤﺴﺮش ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﻪ ﺷﮫﺮی دﯾﮕﺮ ﺑﺮود ﺗﺎ روزه ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ھﻤﺴﺮ
ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﮐﻨﺪ ﺣﮑﻢ او ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺟﻮاب :ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻓﻌﻞ ﺣﺮاﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﺑﺮای
وی ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ او ﺑﺮای ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ھﻤﺴﺮش در رﻣﻀﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت
ُ َ ٰ ُ َ َّ َ ُ
� َوه َو
رﻓﺘﻪ و دﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﯿﻠﻪ زده اﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :ي�دِعون ٱ
َ

ُ

� ٰدِ� ُه ۡم﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء .[۱۴۲ :ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ را ﮔﻮل ﻣﯽزﻧﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ

ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ را ﮔﻮل ﻣﯽزﻧﺪ« .و ﺳﻔﺮ او ﻣﺒﺎح ﻧﺒﻮده ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻓﻄﺎر ﺑﺮای
وی ﺣﺮام اﺳﺖ.
ﺳﻮال  :- ۳۱آﯾﺎ اﻓﻄﺎر ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺳﻔﺮ داﺷﺘﻪ و در ﻓﺮودﮔﺎه اﺳﺖ
ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ؟
ﺟﻮاب :اﮔﺮ ﻓﺮودﮔﺎه داﺧﻞ ﺷﮫﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ و ﮐﻨﺎر ﺷﮫﺮ در اﯾﻦ
ﺻﻮرت وی ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ھﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪه و دور ﺷﻮد ﺳﭙﺲ اﻓﻄﺎر
ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﻓﺮودﮔﺎه ﺧﺎرج ﺷﮫﺮ اﺳﺖ و او از ﺷﮫﺮ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ و دور ﺷﺪه
اﺳﺖ و ﻓﺮودﮔﺎه در ﺷﮫﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ او در ﻣﺴﺎﻓﺮت اﺳﺖ و اﻓﻄﺎر در
ﻓﺮودﮔﺎه در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺑﺮای وی ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ.
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ﺳﻮال  :- ۳۲اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب اﻓﻄﺎر ﮐﺮد ﺳﭙﺲ ﺑﻌﺪ از ﭘﺮواز
ھﻮاﭘﯿﻤﺎ دوﺑﺎره ﺧﻮرﺷﯿﺪ را دﯾﺪ ﺣﮑﻢ روزه او ﭼﯿﺴﺖ آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﻔﻄﺮات
ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ )ﻣﻔﻄﺮات :آﻧﭽﻪ روزه را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ(؟
َ
ّ
ُ
ْ َ
ﺟﻮاب :روزه او ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﭼﻮن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد» :إذا أ�ﺒَﻞ الﻠﻴﻞ ِﻣ ْﻦ
َّ
١
ﻬﺎر ﻣﻦ ُ
ُ ََْ
ﻤﺲ َ� َﻘﺪ َ
الﺸ ُ
ﻫﻬﻨﺎ َو َﻋ َﺰ�َ ِﺖ
أﻓﻄ َﺮ الﺼﺎﺋِ َﻢ« » .اﮔﺮ در
ﻫﻬﻨﺎ َوأدﺑ َﺮ اﻨﻟَّ ُ ِ

ھﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺷﺐ ﻓﺮا رﺳﯿﺪ و روز ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻏﺮوب ﮐﺮد روزه دار اﻓﻄﺎر

ﻣﯽﮐﻨﺪ« .اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻏﺮوب ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ روزهاش ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ
وﻟﯽ آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ إﻣﺴﺎک و ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ از ﻣﻔﻄﺮات؟ ﺧﯿﺮ ﭼﺮا ﮐﻪ او ﻣﺴﺎﻓﺮ اﺳﺖ
ً
و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ إﻓﻄﺎر ﮐﻨﺪ ﭼﻮن در ھﻮاﭘﯿﻤﺎﺳﺖ و در ﺣﺎل ﺳﻔﺮ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻣﺜﻼ
ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ رﺳﯿﺪ و در آﻧﺠﺎ ھﻢ روز ﺑﻮد ﺑﺎز إﻣﺴﺎک
)ﺧﻮدداری از ﻣﻔﻄﺮات( ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ او روزه را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن
ﺑﺮده و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺻﺤﯿﺢ إﻓﻄﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺳﻮال  :- ۳۳ﮐﺴﯽ در ﺷﮫﺮی روزه ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﭘﺲ ﺑﻪ ﺷﮫﺮی دﯾﮕﺮ ﮐﻪ
اھﻞ آن ﺷﮫﺮ ﻗﺒﻞ ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از او روزه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﮑﺎر ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﮑﻨﺪ؟
ً
ﺟﻮاب :ﻣﺜﻼ ﻣﺎ روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ رﻣﻀﺎن را ﺷﺮوع ﮐﺮده اﯾﻢ وﻟﯽ در ﺷﮫﺮی
دﯾﮕﺮ ﻣﺮدم ﻗﺒﻞ از ﻣﺎ ﻣﺎه را رؤﯾﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﭼﮫﺎرﺷﻨﺒﻪ را روزه ﺑﻮده اﻧﺪ ﯾﺎ
ﺑﺮﻋﮑﺴﺶ ﻣﺎ ﭼﮫﺎرﺷﻨﺒﻪ و آﻧﮫﺎ ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ روز رﻣﻀﺎن روزه
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ در ﺻﻮرت ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﻪ آن ﺷﮫﺮ ﭼﮑﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﯿﻢ؟
ﺟﻮاب :ﺑﺎ إﻓﻄﺎر ﺷﮫﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﮐﺮده اﯾﻢ اﻓﻄﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﻣﺎه
َّ ْ ُ ْ َ َ ُ ُ َ ْ
ﻮمﻮن َواﻟ ِﻔ ْﻄ ُﺮ ﻳ ْﻮ َم
رﻣﻀﺎن را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ» :الﺼﻮم ﻳﻮم ﺗﺼ
 -١ﺑﺨﺎری ) (۱۷۱ /۴ﻣﺴﻠﻢ ) (۱۱۰۰و اﺑﻮداود ).(۲۳۵۱
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ُْ
َ ١
�ﻔ ِﻄ ُﺮون« .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ روزه ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ رﻣﻀﺎن اﺳﺖ و روزی ﮐﻪ ﻓﻄﺮ

ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ،ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ اﺳﺖ«.
ﭘﺲ ﻣﺎ روزی را ﮐﻪ اھﻞ آن ﺷﮫﺮ ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ﻋﯿﺪ
ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺎ ﺑﯿﺴﺖ و ھﺸﺖ روز روزه ﺑﻮده
ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﯾﮏ روز ﻗﺒﻞ از ﻣﺎ روزه ﺑﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺎه رﻣﻀﺎن
ﻧﺰد آﻧﮫﺎ  ۲۹روز ﺑﺎﺷﺪ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ آن ﺷﮫﺮ رﻓﺘﯿﻢ ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ﻋﯿﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ )ﭼﻮن
ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎه از  ۲۹روز ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﮏ روز را ﻗﻀﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ً
ﺳﻮال  :- ۳۴ﮐﺴﯽ ﮐﻪ داﯾﻤﺎ در ﺳﻔﺮ اﺳﺖ )ﻣﺜﻞ راﻧﻨﺪه اﺗﻮﺑﻮس( آﯾﺎ ﺟﺎﯾﺰ
اﺳﺖ اﻓﻄﺎر ﮐﻨﺪ؟
ﺟﻮاب :ﺑﻠﻪ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﻄﺎر ﮐﻨﺪ ﭼﻪ ﺳﻔﺮ او ﻣﻮﻗﺖ و
َ
َ َ
ً
ُ
اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ داﺋﻤﯽ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺮﻣﻮده ﺧﺪاوﻧﺪَ �﴿ :من �ن مِن�م َّم ِر�ضا
َ ۡ َ َ ٰ َ َ َّ َ ُ َّ َ ّ ٞ
أو
� َسف ٖر فعِدة م ِۡن �يا ٍ� أخ َر﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة .[۱۸۵ :ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﭘﺲ ھﺮﮐﺲ از ﺷﻤﺎ
ﺑﯿﻤﺎر ﯾﺎ در ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﻮده روزھﺎی دﯾﮕﺮ را روزه ﻣﯽﮔﯿﺮد« .وﻟﯽ ﺑﺮ او واﺟﺐ اﺳﺖ
ً
ﮐﻪ ﺑﻌﺪا ﻗﻀﺎ ﮐﻨﺪ.
ﺳﻮال ) :- ۳۵ﻋﺸﺎﯾﺮ( ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﯿﻦ ﮐﻮچ ھﺴﺘﻨﺪ و ﭼﻮﭘﺎﻧﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ
روزه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ؟
ﺟﻮاب :ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ  /ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻋﺸﺎﯾﺮ ﮐﻪ زﻣﺴﺘﺎن در
ﻣﮑﺎﻧﯽ و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﻣﮑﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ھﺴﺘﻨﺪ در اﺛﻨﺎی ﺳﻔﺮ و ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن از ﯾﯿﻼق
ﺑﻪ ﻗﺸﻼق و ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻧﻤﺎز را ﻗﺼﺮ و روزه را اﻓﻄﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﻣﻘﯿﻢ
ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﯾﯿﻼق و ﯾﺎ ﻗﺸﻼق رﺳﯿﺪﻧﺪ ﻧﻤﺎز را ﮐﺎﻣﻞ و روزه را ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و اﮔﺮ
ﺑﻌﺪ از اﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭼﺮاﮔﺎه ﺑﺮای ﮔﻠﻪی ﺧﻮد اﯾﻦ ﺳﻮ و آن ﺳﻮ ﺑﺮوﻧﺪ ﺑﺎز
ﻧﻤﺎز را ﮐﺎﻣﻞ و روزه را ادا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ) .زﯾﺮا آﻧﮫﺎ ﻣﻘﯿﻢ ھﺴﺘﻨﺪ(.
 -١اﻟﺘﺮﻣﺬی .۶۳۳

 ۷۰ﺳﺆال و ﺟﻮاب راﺟﻊ ﺑﻪ روزه و اﺣﮑﺎم آن

٢٣

ﺳﻮال  :-۳۶ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن اﻓﻄﺎر ﮐﻨﺪ ﭼﻘﺪر
اﺳﺖ؟
ﺟﻮاب :اﮔﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﻪ دﯾﺎری ﻏﯿﺮ از دﯾﺎر ﺧﻮﯾﺶ ﺳﻔﺮ ﻧﻤﻮد و در آن ﮐﻤﺘﺮ از
 ۴روز اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﺪ ﺑﺮ او واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ روزه ﺑﮕﯿﺮد.
ﺳﻮال  :- ۳۷ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ ﯾﺎ ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﻪ ﺷﮫﺮی ﻣﺴﺎﻓﺮت ﮐﺮده
اﺳﺖ و ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل در آﻧﺠﺎ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺷﮫﺮ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد آﯾﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻦ آن ﺷﮫﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻓﻄﺎر
ﮐﻨﺪ؟
ﺟﻮاب :ﻋﻠﻤﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ و ﻗﻮل ﺟﻤﮫﻮر ﺑﺨﺼﻮص اﺋﻤﻪ
ﭼﮫﺎرﮔﺎﻧﻪ )اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ـ ﻣﺎﻟﮏ ـ ﺷﺎﻓﻌﯽ ـ أﺣﻤﺪ( اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﺣﮑﻢ ﻣﻘﯿﻢ را
دارد و ﺑﺎﯾﺪ روزه ﺑﮕﯿﺮد و روزه ﺑﺮ او واﺟﺐ اﺳﺖ و ﻧﻤﺎز را ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻞ
ﺑﺨﻮاﻧﺪ.
ﺳﻮال  :- ۳۸اﮔﺮ زﻧﯽ ﻗﺒﻞ از ﻓﺠﺮ )اذان ﺻﺒﺢ( از ﺣﯿﺾ ﭘﺎک ﺷﻮد و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﻣﺮدی ﻗﺒﻞ از ﻓﺠﺮ ﻏﺴﻞ ﺟﻨﺎﺑﺖ ﺑﺮ او واﺟﺐ ﺷﺪ وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از
ﻓﺠﺮ ﻏﺴﻞ ﮐﺮدﻧﺪ )ﻧﻪ ﻗﺒﻞ از آن( ﺣﮑﻢ روزه آﻧﮫﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺟﻮاب :روزه ھﺮ دو ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺎﺋﺸﻪ ل ﮐﻪ ﺑﺮ
َ
َ
اﻟﻔﺠﺮ وﻫﻮ ُﺟﻨُ ُ
ﺐ
ﺪر�ﻪ
ﺻﺤﺖ آن اﺗﻔﺎق وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺎﻛن اﻨﻟﻲﺒ ج ﻳ ِ
ْ
ْ ْ
١
ﻐتﺴﻞ َو ﻳﺼﻮم«  .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ھﻤﺴﺮ
ِﻣﻦ أﻫ ِﻠﻪ ﺛﻢ ﻳ ِ
ﺧﻮد ھﻨﮕﺎم ﻓﺠﺮ ﺟﻨﺐ ﺑﻮد و ﺳﭙﺲ ﺑﻌﺪ از ﻓﺠﺮ ﻏﺴﻞ ﮐﺮده و روزه ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ« .و
ﺣﺎﺋﺾ ھﻢ ھﻤﯿﻨﻄﻮر اﮔﺮ ﻗﺒﻞ از ﻓﺠﺮ ﭘﺎک ﺷﺪ روزه را ﻧﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﺑﻌﺪ
از ﻓﺠﺮ ھﻢ ﻏﺴﻞ ﮐﻨﺪ روزهاش ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﭘﺲ ﻏﺴﻞ ﻣﻄﺮح ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ
 -١ﺑﺨﺎری ) (۱۲۳ /۴ﻣﺴﻠﻢ ) ،(۷۵) (۱۱۰۹ﻣﺎﻟﮏ ﻓﯽ اﻟﻤﻮﻃﺎء ) (۲۹ /۱و اﺑﻮداود
).(۲۳۸۸
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ﻣﮫﻢ ﻧﯿﺖ و ﺳﻼﻣﺖ از ﻣﻮاﻧﻊ ﻗﺒﻞ از ﻓﺠﺮ اﺳﺖ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﻧﯿﺖ ﻗﺒﻞ از
َُ
ﻓﺠﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .زن ﻧﻔﺴﺎء )زﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮن ﺑﻌﺪ از زاﯾﻤﺎن )ﺧﻮن ﻧﻔﺎس(
از او ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد( ھﻢ اﮔﺮ ﻗﺒﻞ از ﻓﺠﺮ ﭘﺎک ﺷﺪ ﺣﮑﻢ ﺣﺎﺋﺾ را دارد وﻟﯽ
ﻋﺠﻠﻪ ﺑﺮای ﻏﺴﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺻﺒﺢ واﺟﺐ اﺳﺖ.
ﺳﻮال  :-۳۹آﯾﺎ ﺑﺮای زن ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ از داروھﺎی ﻣﻨﻊ ﺣﯿﺾ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺎه را ﺑﺘﻮاﻧﺪ روزه ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ؟
ﺟﻮاب :اﮔﺮ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨﯿﻦ داروھﺎﯾﯽ را ﺑﺮای وی
ﺗﺠﻮﯾﺰ ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧﺪارد .وﻟﯽ اﺛﺒﺎت اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﮫﺎ ﺑﺮای وی ﺿﺮر
ﻧﺪارد ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ از آﻧﮫﺎ دوری ﮐﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺑﺮای وی اﺳﺘﻔﺎده از دارو و دوری از ﺣﯿﺾ ﻣﻀﺮ ﺑﺎﺷﺪ .و ﺑﮫﺘﺮ آن اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺎدی و ﻣﺎھﯿﺎﻧﻪ ﺣﺎﺋﻀﻪ ﮔﺮدد و از اﺳﺘﻌﻤﺎل دارو دوری ﮐﻨﺪ و
ﺑﻌﺪ از رﻣﻀﺎن روزه را ﻗﻀﺎ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻧﯿﺰ اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و از
دارو دوری ﻣﯽﺟﺴﺘﻨﺪ و زن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﻗﻀﺎ و ﺣﮑﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﯽدھﺪ
و )ﺣﯿﺾ( ﻣﺴﺌﻠﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﺑﺮای دﺧﺘﺮان آدم ÷ ﻗﺮارداده
اﺳﺖ .ﮐﻨﺘﺮل ﺣﯿﺾ در دﺳﺖ زن ﻧﯿﺴﺖ و ﻏﯿﺮ ارادی اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﮫﺘﺮ
ً
اﺳﺖ ﮐﻪ از دارو اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﺪ و روزه را ﻧﮕﯿﺮد وﺑﻌﺪا ﻗﻀﺎ ﮐﻨﺪ.
ﺳﻮال  :-۴۰اﮔﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﯿﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻓﺮدا در ﺳﻔﺮش روزه
ً
ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﺑﻌﺪا در ﻃﻮل روز ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﻓﻄﺎر ﮐﻨﺪ ﺣﮑﻢ او ﭼﯿﺴﺖ؟ و
آﯾﺎ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ اﻓﻄﺎر ﮐﻨﺪ؟
ﺟﻮاب :ﺑﻠﻪ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﭼﻮن او ﻣﺴﺎﻓﺮ اﺳﺖ و رﺧﺼﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ھﻤﺮاه
دارد و اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ،اﻓﻄﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ روزه را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﺑﺮد .وﻟﯽ اﮔﺮ
ﻣﺮﯾﺾ ﯾﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻓﺮدا روزه ﺑﺎﺷﺪ ﺳﭙﺲ ﻓﺮدا ﻣﺮﯾﺾ ﺑﮫﺒﻮد
ً
ﯾﺎﻓﺖ و ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻣﻘﯿﻢ ﺷﺪ و ﻣﺜﻼ ﻇﮫﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ رﺳﯿﺪ و ﻋﺬر آﻧﮫﺎ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪ
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دﯾﮕﺮ ﺑﻌﺪ از آن اﻓﻄﺎر ﺑﺮای آﻧﮫﺎ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ روزه را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺒﺮﻧﺪ
آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﻪ ﻣﻘﺪﺳﯽ  /در اﻟﻤﻐﻨﯽ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺳﻮال  :-۴۱اﮔﺮ زﻧﯽ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮدا دﭼﺎر ﺣﯿﺾ ﻣﯽﺷﻮد آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﯿﺖ روزه
ﺑﺮای ﻓﺮدا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﯿﺖ اﻓﻄﺎر را؟
ﺟﻮاب :ﺑﺎﯾﺪ ﻧﯿﺖ روزه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ او اﯾﻦ ﻧﯿﺖ واﺟﺐ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ
وی ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻓﻄﺎر ﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮن )ﺣﯿﺾ( را ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﻨﺪ ﭼﻮن ﻋﺎدت
ﻣﺎھﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﺣﯿﺾ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ و ﺣﯿﺾ وﺿﻌﯿﺘﮫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
ُ
ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻓﺘﺪ ﯾﺎ زودﺗﺮ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ ﯾﺎ
ﻗﻄﻊ ﺷﻮد ﯾﺎ ﻣﺪت آن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ و ﯾﺎ ﻣﯿﺰان آن ﮐﻢ ﯾﺎ زﯾﺎد ﺷﻮد
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﮫﻢ ﻣﺸﺎھﺪه ﺧﻮن ﺣﯿﺾ اﺳﺖ ﻧﻪ اﻣﺮی دﯾﮕﺮ .ﭘﺲ اﮔﺮ ﺧﻮن را دﯾﺪ
اﻓﻄﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﻧﻪ روزه ﮔﺮﻓﺘﻪ و آن را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﺑﺮد.
ﺳﻮال  :-۴۲آﯾﺎ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺲ دﯾﮕﺮی اﻓﻄﺎر ﮐﺮد
ً
ﻣﺜﻼ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﻏﺮﯾﻖ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در آﺗﺶ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﺟﻮاب :ﺑﻠﻪ ﺑﺪون ﺷﮏ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﻧﺠﺎت آن ﻓﺮد ﺑﺪون اﻓﻄﺎر
)ﺧﻮردن ﯾﺎ آﺷﺎﻣﯿﺪن( ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﮐﺴﯽ را از ﻣﺮگ ﻧﺠﺎت ﻣﯽدھﯿﻢ.
و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون اﻓﻄﺎر ﻗﺪرت ﮐﻤﮏ را ﺑﻪ ﻓﺮد ﺣﺎدﺛﻪ دﯾﺪه ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ آﯾﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ )اﻓﻄﺎر و ﻧﺠﺎت ﻏﺮﯾﻖ( ﺑﺮ ﺷﺨﺺ واﺟﺐ اﺳﺖ و دﻟﯿﻞ آن
ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺠﺎت آدﻣﯽ ﮐﻪ ﺟﺎن او از ﻟﺤﺎظ دﯾﻦ در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ
)ﻣﻌﺼﻮم اﻟﺪم( واﺟﺐ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﻮرد اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻤﺎ اﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ
ََ ۡ َ َۡ َ َ َ
ك َ� َّ� َما ٓ أَ ۡح َيا ٱ�َّ َ
اس َ� ٗ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :ومن أحياها ف
ِيعا﴾ ]اﻟﻤﺎﺋﺪة .[۳۲ :ﺗﺮﺟﻤﻪ:
»ھﺮﮐﻪ ﻧﻔﺴﯽ را از ﻣﺮگ ﺑﺮھﺎﻧﺪ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم را از ﻣﺮگ رھﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ«.
ﺳﻮال  :- ۴۳آﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﻓﻄﺎر ﺑﺮای او ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ )ﻣﺮﯾﺾ ،ﻣﺴﺎﻓﺮ ،ﺣﺎﺋﺾ
و (...ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آﺷﮑﺎرا روزه ﺧﻮاری ﮐﻨﺪ و روزه ﻧﺒﻮدﻧﺶ را آﺷﮑﺎر ﮐﻨﺪ و آﯾﺎ اﯾﻦ
اﻣﺮ ﺑﺮای وی ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ؟
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ﺟﻮاب :اﮔﺮ ﻋﺬر او آﺷﮑﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻈﺎھﺮ ﺑﻪ اﻓﻄﺎر ھﻢ ﺑﺮای او ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﻣﺜﻞ
ﻣﺮﯾﻀﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎرﯾﺶ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ﯾﺎ ﭘﯿﺮﻣﺮدی ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ روزه ﻧﺪارد ﭼﺮا ﮐﻪ
آﻧﮫﺎ ﻋﺬرﺷﺎن ﻇﺎھﺮ اﺳﺖ و ﮐﺴﯽ در ﻣﻌﺬور ﺑﻮدن آﻧﮫﺎ دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﻧﻤﯽﺷﻮد و
آﻧﮫﺎ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و ﻣﻔﺴﺪهای ھﻢ در ﺗﻈﺎھﺮ ﺑﻪ اﻓﻄﺎر ﺑﺮای آﻧﮫﺎ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﺷﻮد
وﻟﯽ اﮔﺮ ﺳﺒﺐ اﻓﻄﺎر او ﭘﻨﮫﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺜﻞ ﺣﺎﺋﺾ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ اﻓﻄﺎر
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﻧﮑﻪ از ﺟﮫﺘﯽ ﺗﮫﻤﺖ روزه ﺧﻮاری ﻣﺘﻮﺟﻪ او ﻧﺸﻮد ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ آدم
ﺟﺎھﻞ دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﻧﺸﺪه و ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ روزه ﺧﻮاری ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارد ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ
آدم ﻓﺎﺳﻖ ﺑﺎ دﯾﺪن او ﺟﺮأت ﺑﺮ روزه ﺧﻮاری ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
ُ ﱢَ
ﺳﻮال  :-۴۴ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﻄﺎر ﯾﺎ ﺑﻄﻼن روزه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ )ﻣﻔﻄﺮات(
ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟
ﺟﻮاب :ﻋﻠﻤﺎء از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ﻣﻔﻄﺮات را ﺑﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ -۱ :اﺳﺘﻔﺮاﻏﯽ )ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻮاردی ﮐﻪ از ﺑﺪن ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ(
ً
ﻣﺜﻞ إﻧﺰال در ﺟﻤﺎع )ﻧﺰدﯾﮑﯽ( ـ ﻗﯽ )ﻋﻤﻼ( ـ ﺣﯿﺾ ـ ﺣﺠﺎﻣﺖ و....
 -۲إﻣﺘﻼﺋﯽ =ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻮردن و آﺷﺎﻣﯿﺪن و ھﻤﺎﻧﻨﺪ آن ،ﻣﺜﻞ آﻣﭙﻮلھﺎ و
داروھﺎی ﻧﯿﺮوزا و ُ
ﺳﺮم و ...اﺳﺖ و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺮاﻏﯽ ﮐﻪ دوری از آﻧﮫﺎ
ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺜﻞ ﯾﻮل و ﻏﺎﺋﻂ )ادرار و ﻣﺪﻓﻮع( و ﻗﯽ )ﻏﯿﺮ ﻋﻤﺪی( و اﺣﺘﻼم
در ﺧﻮاب و ﺧﺮوج ﺧﻮن از زﺧﻢ ﺑﺮون اراده و ﺧﻮن اﺳﺘﺤﺎﺿﻪ و ...روزه را
ً
ً
ً
ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﻮاردی ﻋﻤﺪی .ﻣﺜﻼ ﻋﻤﺪا ﻗﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻋﻤﺪا ﻣﺮﺗﮑﺐ
اﺳﺘﻤﻨﺎء ﺷﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻤﺎم ﻣﻔﻄﺮات ﻏﯿﺮ از ﺣﯿﺾ و ﻧﻔﺎس روزه را ﺑﺎﻃﻞ
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺨﺺ آﻧﮫﺎ را از روی اﺧﺘﯿﺎر )وﻧﻪ ُﻣﮑ َﺮه و ﻏﯿﺮ ارادی( و ﺑﺎ
ھﻮﺷﯿﺎری )و ﻧﻪ از روی ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ و ﺣﻮاس ﭘﺮﺗﯽ( و از روی ﻋﻠﻢ )و ﻧﻪ از روی
ﺟﮫﻞ( آﻧﮫﺎ را اﻧﺠﺎم داده و ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ از روی ﻋﻠﻢ و
اﺧﺘﯿﺎر و آ ﮔﺎھﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ روزه را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺷﺪ روزه او ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪه
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و ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ارﺗﮑﺎب آﻧﮫﺎ از روی ﺟﮫﻞ و إﮐﺮاه و ﻧﺎآ ﮔﺎھﯽ روزه را ﺑﺎﻃﻞ
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﺣﯿﺾ و ﻧﻔﺎس در ھﻤﻪ ﺣﺎل روزه را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺳﻮال  :-۴۵ﺣﮑﻢ ﻣﺼﺮف ﻗﻄﺮه ﭼﺸﻢ و ﮔﻮش ﺑﺮای روزه دار ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺟﻮاب :اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد و ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻄﻼن روزه ﻧﻤﯽﺷﻮد و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻄﺮ و
ﺑﻮی ﺧﻮش ،ﺳﺮﻣﻪ ﭼﺸﻢ ،ﺧﻮن دﻣﺎغ ،ﻧﻤﻨﺎﮐﯽ و رﻃﻮﺑﺖ ھﻮا )ﻣﻪ( و ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺧﻮن ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ )ﺑﺮﺧﻼف اھﺪای ﺧﻮن زﯾﺎد( و آﻣﭙﻮﻟﮫﺎی ﻏﯿﺮ ﺗﻐﺬﯾﻪای و
ﮔﺮد و ﺧﺎک ،ﭼﺸﯿﺪن ﻏﺬا ﺗﻮﺳﻂ آﺷﭙﺰ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ آن را ﺑﺒﻠﻌﺪ و ﻗﻮرت دھﺪ ـ
و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﻣﻀﻤﻀﻪ آب ﺑﺪون اراده او از ﮔﻠﻮﯾﺶ ﭘﺎﯾﯿﻦ رﻓﺖ و ﻗﻮرت
دادن آب دھﺎن و ﻣﺴﻮاک و داروی ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ )ھﻮا ﯾﺎ اﮐﺴﯿﮋن ﮐﭙﺴﻮﻟﯽ( ﮐﻪ
از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﻨﺸﺎق ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﻮارد در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل روز ﻣﻮﺟﺐ
اﻓﻄﺎر ﻧﻤﯽﺷﻮد و روزه را ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ﺳﻮال  :- ۴۶ﺣﮑﻢ ﺑﻮﺳﯿﺪن )ﺗﻘﺒﯿﻞ( ھﻤﺴﺮ در ھﻨﮕﺎم روزه ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺟﻮاب :اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﻣﯽداﻧﺪ و ﻣﻄﻤﺌﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﭼﯿﺰی از او
ﺧﺎرج ﻧﻤﯽﺷﻮد و إﻧﺰال ﻣﻨﯽ ﺻﻮرت ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد و ُﺟﻨﺐ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺗﻮان ﮐﻨﺘﺮل
ﺧﻮد را دارد اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای وی ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ و اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد .آﻧﭽﻨﺎﻧﮑﻪ در
ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ وارد اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج در ﻇﮫﺮ رﻣﻀﺎن در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ روزه ﺑﻮد و
ھﻤﺴﺮش را ﻣﯽﺑﻮﺳﯿﺪ وﻟﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج از ھﻤﻪ ﮐﺲ ﺑﺮ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد ﻣﺴﻠﻂ
ﺗﺮ ﺑﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ روزهاش ﺿﺮری ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪ ـ اﻣﺎ اﮔﺮ ﻓﺮدی ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺗﻘﺒﯿﻞ ُﺟ ُﻨﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮان ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد را ﻧﺪارد و از ﺧﻮد ﻣﻄﻤﺌﻦ
ﻧﯿﺴﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻋﻤﻞ ﺑﻮﺳﯿﺪن را اﻧﺠﺎم دھﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ اﮔﺮ در اﯾﻦ ﺣﺎل ُﺟ ُﻨﺐ ﺷﺪه
روزهاش ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﮐﺎر دوری ﮐﻨﺪ.
ﺳﻮال  :-۴۷ﺣﮑﻢ ﺑﻘﺎﯾﺎی ﻏﺬا ﯾﺎ اﺟﺰای ﺳﻮاک در دھﻦ و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ روزه
ﭼﯿﺴﺖ؟
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ﺟﻮاب :ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻓﺠﺮ دھﻦ ﺧﻮد را از آﻧﮫﺎ ﭘﺎک ﮐﻨﺪ وﻟﯽ اﮔﺮ
ﻗﺴﻤﺘﯽ از آن ﺑﺪون اراده ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﮔﻠﻮ رﺳﯿﺪ روزه ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد و اﺷﮑﺎﻟﯽ
ﻧﺪارد و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺣﺘﯿﺎط از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺒﺎدا ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺳﻮاک ﺑﻪ
ﮔﻠﻮﯾﻤﺎن ﺑﺮﺳﺪ و روزه ﺑﺎﻃﻞ ﺷﻮد ﺳﻮاک را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻣﯽﺗﻮان از ﺳﻮاک
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و اﮔﺮ ﻗﺴﻤﺘﯽ از آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﯿﺮ ارادی ﺑﻪ ﮔﻠﻮ رﺳﯿﺪ اﺷﮑﺎﻟﯽ
ﻧﺪارد و روزه ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
ﺳﻮال  :- ۴۸ﺣﮑﻢ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻤﯿﺮ دﻧﺪان ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺟﻮاب :ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻤﯿﺮ دﻧﺪان ﭼﻪ ﺣﺎﻟﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﮔﺮ
ﺧﻤﯿﺮ دﻧﺪان ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻨﺪ و ﺷﺪﯾﺪ و ﻗﻮی اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻌﺪه ﻣﯽرﺳﺪ و ﻧﻤﯽﺷﻮد از
رﺳﯿﺪن آن ﺑﻪ ﻣﻌﺪه ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد اﺳﺘﻌﻤﺎل اﯾﻦ ﻧﻮع ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ اﮔﺮ
ﺑﺸﻮد از دﺧﻮل آن ﺑﻪ ﻣﻌﺪه ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد اﺷﮑﺎل ﻧﺪارد .اﻣﺎ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻗﺒﻞ از ﻓﺠﺮ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎﯾﺪ.
ﺳﻮال  :-۴۹ﺷﺨﺼﯽ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪه ﮐﻪ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺷﺮوع ﺷﺪه
اﺳﺖ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﺷﺐ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪه و ﺧﺒﺮی ﺑﻪ وی ﻧﺮﺳﯿﺪ و ﺧﻮاﺑﯿﺪه
اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻓﺮدا ﺑﻌﺪ از ﺻﺒﺢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻣﺮوز اوﻟﯿﻦ روز رﻣﻀﺎن اﺳﺖ
ﭼﮑﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﺪ؟
ﺟﻮاب :اﻣﺮوز را ﺑﺮای ﺣﺮﻣﺖ رﻣﻀﺎن إﻣﺴﺎک ﻣﯽﮐﻨﺪ )وﻟﯽ روزه ﺑﺮاﯾﺶ
ﺣﺴﺎب ﻧﯿﺴﺖ( و ﺑﻌﺪ از رﻣﻀﺎن آن را ﻗﻀﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
َ ْ ْ ُ
١
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻻﺻﻴ َ
ﺎم ل ِ َﻤ ْﻦ لﻢ ﻳﻔ ِﺮﺿﻪ ِﻣﻦ الﻠﻴﻞ«  .ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺷﺐ
ِ

ﻧﯿﺖ روزه ﻧﮑﻨﺪ ،روزهای ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد)روزه ﻓﺮض ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺖ ﻧﻪ ﺳﻨﺖ( ﯾﺎ روزه

ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺷﺐ ﻧﯿﺖ ﻧﮑﻨﺪ ﻣﻘﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ«.
 -١ﺻﺤﯿﺢ .رواه أﺑﻮ داود ) ،(۲۴۵۴واﻟﻨﺴﺎﺋﯽ ) ،(۱۹۶ / ۴واﻟﺘﺮﻣﺬی ) ،(۷۳۰واﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ
) ،(۱۷۰۰وأﺣﻤﺪ ) ،(۲۸۷ / ۶واﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﺔ ) ،(۱۹۳۳اﻟﺪارﻗﻄﻨﯽ ).(۱۷۲ / ۲
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ﺳﻮال  :-۵۰ﺷﺨﺼﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﺳﯽ از ﺷﺐ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ وﻟﯽ ﺷﺮوع رﻣﻀﺎن
اﻋﻼم ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﮔﺮ ﻓﺮدا رﻣﻀﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻦ ﻧﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ
ﻓﺮدا روزه ﺑﺎﺷﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﯿﺖ او ﻣﻌﻠﻖ و ﻣﺸﺮوط اﺳﺖ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻧﯿﺖ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ؟
ﺟﻮاب :ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺜﻞ ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ آن را ﺟﺎﯾﺰ ﺷﻤﺮه اﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ
ﺷﺨﺼﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﮔﺮ ﻓﺮدا رﻣﻀﺎن
ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻦ ھﻢ روزه ھﺴﺘﻢ ،ﭘﺲ روزه او اﮔﺮ ﻓﺮدا رﻣﻀﺎن ﺑﻮد إن ﺷﺎء اﻟﻠﻪ
ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
ﺳﻮال  :-۵۱ﻧﯿﺖ ﭼﯿﺴﺖ و آﯾﺎ ﯾﮏ ﻧﯿﺖ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺟﺎﯾﺰ و ﮐﺎﻓﯽ
اﺳﺖ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ازای ھﺮ روز ﯾﮏ ﻧﯿﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ؟
ً
ﺟﻮاب :ﻧﯿﺖ اﻣﺮی ﮐﺎﻣﻼ آﺳﺎن اﺳﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ وﺳﻮاس دارﻧﺪ و
ھﺮﮐﺲ ﻓﮫﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﺮدا رﻣﻀﺎن اﺳﺖ و ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮدا روزه ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ھﻤﺎن
ﻧﯿﺖ اﺳﺖ و ﺑﺲ و ھﺮﮐﺲ ﺑﺮای ﺳﺤﺮی ﺧﻮردن ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ اﯾﻨﮑﻪ روزه
ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ھﻢ ﻧﯿﺖ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ اﺳﺖ و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ و
ﺗﻘﻠﯿﺪ و ﻣﻮارد دﺳﺖ و ﭘﺎﮔﯿﺮ ﻧﺪارد و ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ھﺮ روز ﻧﯿﺘﯽ
ﻣﺴﺘﻘﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﻧﯿﺖ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم رﻣﻀﺎن ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ
در ﻃﻮل رﻣﻀﺎن إﻓﻄﺎر ﮐﻨﺪ )ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺬری ﻣﺜﻞ ﻣﺮض ،ﻣﺴﺎﻓﺮت و (..در اﯾﻦ
ﺻﻮرت اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ دوﺑﺎره روزه ﺑﮕﯿﺮد ﻧﯿﺖ ﺧﻮد را ﻗﺒﻞ از ﻓﺠﺮ ﺗﺠﺪﯾﺪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ روزھﺎﯾﯽ را روزه ﻧﺒﻮده اﺳﺖ وﻟﯽ اﮔﺮ روزه او ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﯿﺖ ﻧﺪارد ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﯿﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ اﺳﺖ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﻗﻄﻊ ﺷﻮد ﮐﻪ
در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ دوﺑﺎره ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺷﻮد.
ً
ﺳﻮال  :- ۵۲ﻓﺮدی در روز رﻣﻀﺎن ﻋﻤﺪا ﻗﺼﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ روزهاش را
اﻓﻄﺎر ﮐﻨﺪ و وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﻏﺬا ﺑﺨﻮرد و ﺳﺮ ﺳﻔﺮه ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ ﭘﺸﯿﻤﺎن
ﻣﯽﺷﻮد و ﺧﺪا را ﯾﺎد ﮐﺮده و ﺗﻮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﺧﻮرد ،ﺣﮑﻢ روزه او
ﭼﯿﺴﺖ؟
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ﺟﻮاب :ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ اﮔﺮ روزه را ﻗﻀﺎ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ اﺣﺘﯿﺎط ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ و ﺑﮫﺘﺮ
اﺳﺖ ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻋﻠﻤﺎ در ﺑﻄﻼن ﯾﺎ ﻋﺪم ﺑﻄﻼن روزه او اﺧﺘﻼف اﺳﺖ وﻟﯽ
ﺑﺮای اﺣﺘﯿﺎط ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﻗﻀﺎ ﮐﻨﺪ و ﻣﺒﻨﺎی اﺧﺘﻼف در ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ
ﺑﺮای إﻓﻄﺎر و ﺑﻄﻼن روزه ﺗﻨﮫﺎ ﻧﯿﺖ اﻓﻄﺎر ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﯿﺖ
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﺎﺷﺮه اﺳﺒﺎب اﻓﻄﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ھﻢ ﮐﻪ روزه را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ
اﻗﺪام ﮐﻨﺪ؟ اﺣﺘﯿﺎط در آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﻓﻘﻂ ﻧﯿﺖ اﻓﻄﺎر ﺑﺮای ﺑﻄﻼن روزه
و اﻓﻄﺎر ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ و روزه را اﻓﻄﺎر ﮐﻨﺪ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ.
ﺳﻮال  :-۵۳ﺣﮑﻢ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺟﻤﺎع و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ زوﺟﻪاش در روز
رﻣﻀﺎن )ﮐﻪ ﺗﻮان ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد را ﻧﺪارد( ﭼﯿﺰی ﺑﺨﻮرد و اﻓﻄﺎر ﺑﮑﻨﺪ ،و ﺳﭙﺲ
ﺑﺎ زوﺟﻪاش ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﮐﻨﺪ آﯾﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ روزه را ﻗﻀﺎ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻔﺎره ﺟﻤﺎع ﺑﺎ
زوﺟﻪاش  ١در روز رﻣﻀﺎن را ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ادا ﮐﻨﺪ؟
ﺟﻮاب :ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ  /ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :در واﻗﻊ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ
ﻣﺮﺗﮑﺐ دو ﮔﻨﺎه و ﻣﻌﺼﯿﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﮑﯽ إﻓﻄﺎر رﻣﻀﺎن و دوم ﺟﻤﺎع ﺑﺎ
ھﻤﺴﺮش در روز رﻣﻀﺎن و اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﭼﻮن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ او روزه ﻧﺒﻮده
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﻔﺎره ﺟﻤﺎع ﺑﺎ ھﻤﺴﺮ در رﻣﻀﺎن ﺑﺮ وی واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎ اﯾﻦ روش از زﯾﺮ ﺑﺎر ﮐﻔﺎره ﺟﻤﺎع در رﻣﻀﺎن ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﯽ
ً
ﮐﺮده و ﻋﻤﻼ اﯾﻦ ﮐﻔﺎره ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد و راه ﺑﺮای ﺟﻤﺎع ﺑﺎ ھﻤﺴﺮ در روز
رﻣﻀﺎن ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﺑﺎب » ّﺳﺪ ذرﯾﻌﻪ« ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﮐﻔﺎره ﺑﺮ وی
واﺟﺐ اﺳﺖ و ﺑﯿﻦ اﯾﻨﮑﻪ او ﺑﺎ ﺧﻮردن ﭼﯿﺰی و اﻇﮫﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ زوﺟﻪاش
ﺟﻤﺎع ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺪون ﺧﻮردن ﭼﯿﺰی ﻓﺮﻗﯽ ﻧﯿﺴﺖ و در ھﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻔﺎره

 -١ﮐﻔﺎره ﺟﻤﺎع ﺑﺎ ھﻤﺴﺮ در رﻣﻀﺎن آزاد ﮐﺮدن ﺑﺮدهای و اﮔﺮ ﻧﺒﻮد دو ﻣﺎه ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ھﻢ
روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ و اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ إﻃﻌﺎم  ۶۰ﻣﺴﮑﯿﻦ اﺳﺖ.
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واﺟﺐ اﺳﺖ ﭼﻮن ھﺪف اﺻﻠﯽ او در ھﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ ﺟﻤﺎع ﺑﺎ ھﻤﺴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻔﺎره ﺑﭙﺮدازد.
ﺳﻮال  :- ۵۴آﯾﺎ ھﻨﮕﺎم أذان ﺻﺒﺢ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺨﻮرﯾﻢ .ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ
ﻣﺆذن ﻣﺸﻐﻮل أذان ﺑﺎﺷﺪ ،آﯾﺎ ﺧﻮردن و آﺷﺎﻣﯿﺪن ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ؟
ﺟﻮاب :اﮔﺮ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺆذن ﺳﺮ وﻗﺖ اذان ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و ﻓﺠﺮ ﺻﺎدق ﻃﻠﻮع
ﮐﺮده اﺳﺖ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺑﺨﻮرﯾﻢ و ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﻮردن و آﺷﺎﻣﯿﺪن
ﺧﻮدداری ﮐﺮد وﻟﯽ اﮔﺮ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ آﯾﺎ ﻓﺠﺮ ﻃﻠﻮع ﮐﺮده ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،ﺧﻮردن و
آﺷﺎﻣﯿﺪن ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺣﺘﯿﺎط ھﻨﮕﺎم اذان از
ﺧﻮردن دﺳﺖ ﺑﮑﺸﯿﻢ و اﮔﺮ ﻓﺠﺮ ﻃﻠﻮع ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ھﻨﻮز أذان ﻧﮕﻔﺘﻪ اﻧﺪ
ﺑﺎز ﺧﻮردن ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن أﺻﻞ ﺑﺮ ﻃﻠﻮع ﯾﺎ ﻋﺪم ﻓﺠﺮ اﺳﺖ ﻧﻪ أذان .اﻣﺮوزه
ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺷﮫﺮھﺎ ﻃﻠﻮع ﻓﺠﺮ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ
ﺗﻘﻮﯾﻢ اوﻗﺎت ﺷﺮﻋﯽ ﮐﻪ در ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم وﺟﻮد دارد رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﻢ .ﭼﻮن
ﺗﻘﻮﯾﻢ دﻟﯿﻠﯽ ﻇﻨﯽ و ﻃﻠﻮع ﻓﺠﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻋﻤﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس دﻟﯿﻞ
ﻗﻄﻌﯽ اﻣﮑﺎن ﻧﺪاﺷﺖ )اﻣﺮوزه اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﭼﺮا ﮐﻪ ﻃﻠﻮع ﻓﺠﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺷﮫﺮھﺎ و ﻧﻮر ﭼﺮاﻏﮫﺎی ﺑﺮق ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ( ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻇﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﻮﯾﻢ
اﺳﺖ روی ﻣﯽآورﯾﻢ و اﮔﺮ در ﺟﺎﯾﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻃﻠﻮع ﻓﺠﺮ را
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﻠﻮع ﻓﺠﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﻧﻪ ﺗﻘﻮﯾﻢ
ﺷﺮﻋﯽ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻣﺮوزه اﺣﺘﯿﺎط در آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺮوع اذان از ﺧﻮردن و
آﺷﺎﻣﯿﺪن دﺳﺖ ﺑﮑﺸﯿﻢ.
ﺳﻮال  :-۵۵ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻧﺰد او ﻏﺮوب ﮐﺮده و ﭼﯿﺰی ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺎ
آن اﻓﻄﺎر ﮐﻨﺪ ﭼﮑﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﺪ؟
ﺟﻮاب :در ﻗﻠﺐ ﺧﻮد ﻧﯿﺖ اﻓﻄﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﺒﻮدن ﭼﯿﺰی ﺑﺮای
اﻓﻄﺎر ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮدم ﮐﻪ ﺟﺎھﻠﻨﺪ آب دھﻦ ﺧﻮد را
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ﻗﻮرت ﺑﺪھﻨﺪ ﯾﺎ اﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮد را ﺑﻤﮑﺪ و ...و ھﻤﺎن ﻧﯿﺖ اﻓﻄﺎر ﺑﺮای وی ﮐﺎﻓﯽ
اﺳﺖ.
ﺳﻮال  :- ۵۶ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻃﻠﻮع ﻓﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﻟﺴﻮزی ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻣﺎدرش ﺑﻪ او ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﺠﺮ ﻃﻠﻮع ﮐﺮده و او را ﮐﻪ دارد ﻣﯽﺧﻮرد و
ﻣﯽآﺷﺎﻣﺪ ﺑﻪ ﻃﻠﻮع ﻓﺠﺮ ﺧﺒﺮ ﻧﻤﯽدھﺪ و از ﺧﻮردن ﻣﻨﻊ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺣﮑﻢ اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺟﻮاب :ﺑﺮای ﻣﺎدر ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ روزه را ﻗﻀﺎ ﮐﻨﺪ )اﮔﺮ از ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﻠﻊ
ﺷﺪ( و آن ﺷﺨﺺ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ از ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ھﻢ ﮐﺴﯽ را دﯾﺪ ﮐﻪ در
روز رﻣﻀﺎن روزه ﻣﯽﺧﻮرد ﺑﺎﯾﺪ او را ﻣﻨﻊ ﮐﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﺎدرش را
ً
ﻣﻨﻊ ﻣﯽﮐﺮد و اﮔﺮ ﻣﻨﻊ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪا ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ دھﺪ و ﻣﺎدر ﻧﯿﺰ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ
ﺑﺮای اﺣﺘﯿﺎط روزه را ﻗﻀﺎ ﮐﻨﺪ.
ﺳﻮال  :- ۵۷اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ آ ﮔﺎه ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ روزه دار از روی
ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ و ﻧﺎآ ﮔﺎھﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺧﻮردن اﺳﺖ آﯾﺎ ﺑﺮ او واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن
ﺷﺨﺺ ﺗﺬﮐﺮ داده و او را آ ﮔﺎه ﮐﻨﺪ و رزﻗﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او داده ﺑﺎ ﺗﺬﮐﺮ
دادن از او ﺑﮕﯿﺮد؟
ﺟﻮاب :ﺑﻠﻪ ﺑﺮ او واﺟﺐ اﺳﺖ ﺑﻪ او ﺗﺬﮐﺮ دھﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ -۱ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل
ۡ
َ َ َ ُ ْ َ َ ۡ ّ َ َّ ۡ َ ٰ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ ۡ ۡ
اونوا � ٱ ِ�ث ِم َوٱل ُع ۡد َ� ٰ ِن﴾
� وٱ�قوىۖ و� �ع
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ�﴿ :عاونوا � ٱل ِ ِ
]اﻟﻤﺎﺋﺪة .[۲ :ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ﺑﺮ ﻧﯿﮑﻮ ﮐﺎری و ﺗﻘﻮا ھﻤﮑﺎری ﮐﻨﯿﺪ ﻧﻪ ﺑﺮ ﮔﻨﺎه و ﺗﺠﺎوز«.
َ ْ َ
ْ ً َْ َ
ْ
 -۲ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻦ رأی ﻣﻨ�ﻢ ُﻣﻨﻜ َﺮا ﻓﻠﻴﻐ� ُه �ِﻴ ِﺪهِ ﻓﺈن ل ْﻢ � ْﺴﺘَ ِﻄﻊ
َ
ُ َ َ
ﻓ ِﺒﻠﺴﺎﻧﻪ وان لﻢ �ﺴﺘﻄﻊ ﻓﺒﻘﻠﺒﻪ وﻟیﺲ وراء ذلﻚ ِﻣ َﻦ اﻻﻳﻤﺎن َﺣﺒّﻪ ﺧ ْﺮد ٍل« .١
ﺗﺮﺟﻤﻪ» :ھﺮﮐﻪ از ﺷﻤﺎ ﻋﻤﻞ زﺷﺘﯽ را دﺑﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دﺳﺖ آن را ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﺪ و اﮔﺮ

ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ زﺑﺎﻧﺶ آن را ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﺪ )و ﻣﻨﻊ ﮐﻨﺪ( و اﮔﺮ ﺑﺎز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
 -١رواه ﻣﺴﻠﻢ.

 ۷۰ﺳﺆال و ﺟﻮاب راﺟﻊ ﺑﻪ روزه و اﺣﮑﺎم آن

٣٣

ﻗﻠﺒﺶ آن را ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﺪ )ﯾﻌﻨﯽ در ﻗﻠﺐ از آن ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﺎﺷﺪ( وﻟﯽ اﮔﺮ ﻗﻠﺐ ھﻢ

ﻧﺎراﺣﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه داﻧﻪ ﺧﺮدﻟﯽ )ﻣﺜﻘﺎل ذره ای( اﯾﻤﺎن در او وﺟﻮد ﻧﺪارد«.
ﺮﺸ ﻣﺜﻠ�ﻢ أ�ﻰﺴ ﻛﻤﺎ ﺗُ َ
 -۳ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :إﻧﻤﺎ أﻧَﺎ � َ َ ٌ
نﺴﻮن ﻓﺈذا
١
ﻧَی ُ
ﺴﺖ ﻓﺬﻛ ّﺮو�« » .ﻣﻦ ﺑﺸﺮی ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺎ ھﺴﺘﻢ و آﻧﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﺷﻤﺎ دﭼﺎر ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ
ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﻣﻦ ھﻢ دﭼﺎر ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮم ﭘﺲ ھﺮ وﻗﺖ ﭼﯿﺰی را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدم ﺑﻪ

ﻣﻦ ﯾﺎدآوری ﮐﻨﯿﺪ«.
ﺳﻮال  :-۵۸اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺬری ﻣﻮﺟﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ روزه ﺑﺎﺷﺪ
و اﻓﻄﺎر ﮐﻨﺪ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را در زﻣﺴﺘﺎن ﻗﻀﺎ ﮐﻨﺪ؟
ﺟﻮاب :ﺑﻠﻪ ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ رﻣﻀﺎن دﯾﮕﺮ ﻓﺮا ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻗﻀﺎی روزه درﺳﺖ
َ َّ َ ُ َّ َ ۡ ّ ٞ
َ
اﺳﺖ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﯾﻪ ﴿ ...فعِدة مِن �يا ٍ� أخر﴾ )روزھﺎی دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﺟﺎی آن
روزھﺎﯾﯽ ﮐﻪ روزه ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ھﻤﺎن اﻧﺪازه روزه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ( ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل
ﺑﺮای ﻗﻀﺎی روزه وﻗﺘﯽ ﻣﺸﺨﺺ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﮑﺮده ﻓﻘﻂ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از
رﻣﻀﺎن ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﻗﻀﺎ ﺷﻮد.
ﺳﻮال  :-۵۹آﯾﺎ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﭼﻨﺪ روز ﻣﺘﻮاﻟﯽ را در رﻣﻀﺎن اﻓﻄﺎر ﮐﺮد آﯾﺎ
ﻗﻀﺎی آﻧﮫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻮاﻟﯽ و ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ھﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﻦ آﻧﮫﺎ
ﺟﺪاﯾﯽ و ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻓﮑﻨﺪ؟
ﺟﻮاب :ﻋﻠﻤﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ وﻟﯽ ﻗﻮل راﺟﻊ و ﺻﺤﯿﺤﺘﺮ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﺷﺨﺺ ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻗﻀﺎ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ در
ﻃﻮل آن ﺳﺎل ﺗﺎ رﻣﻀﺎن ﺑﻌﺪی روزه را ﻗﻀﺎ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺮﻣﻮده ﺧﺪاوﻧﺪ ﴿...
َ ٞ
َ ُ َ
فعِ َّدة ّم ِۡن �يَّا ٍ� أخ َر﴾.

 -١ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﻪ.
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ﺳﻮال  :-۶۰ﭼﻪ وﻗﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﮐﻪ زن ﺑﺮ ﺟﻤﺎع و ﻣﺒﺎﺷﺮت ﺟﻨﺴﯽ
اﮐﺮاه و اﺟﺒﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ و ﭼﻪ وﻗﺖ ﺑﺮ او در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻔﺎره واﺟﺐ اﺳﺖ و
ﭼﻪ وﻗﺖ واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ؟
ﺟﻮاب :اﮔﺮ ﺷﻮھﺮ او را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺟﻤﺎع ﮐﺮد ﻣﺜﻼ ﺑﻪ زور ﯾﺎ ﺑﺎ ﮐﺘﮏ زدن ﯾﺎ
ﺑﺎ وﻋﺪهای ﮐﻪ زن ﮔﻤﺎن ﻗﻮی ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ ﺷﻮھﺮش آن وﻋﺪه را اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﻣﺜﻞ ﻃﻼق و ...ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮ زن واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد را ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ...
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺧﻮد دﻓﻊ ﮐﻨﺪ اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﺧﻮد در اﯾﻦ ﻣﻮارد دﻓﺎع ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ
دﻓﺎع ﻧﮑﺮد ﺑﺮ او ﻧﯿﺰ ﮐﻔﺎره ﺟﻤﺎع در رﻣﻀﺎن )آزاد ﮐﺮدن ﺑﺮدهای اﮔﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ دو
ﻣﺎه ﭘﯽ در ﭘﯽ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ و اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺷﺼﺖ ﻣﺴﮑﯿﻦ ﻏﺬا دھﺪ( واﺟﺐ
ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ از ﺧﻮد دﻓﺎع ﮐﻨﺪ ﯾﺎ دﻓﺎع او ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﻧﺸﺪ ﺑﺮ او
ﮐﻔﺎرهای ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﮑﺮه و ﻣﺠﺒﻮر ﺣﺴﺎب ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ در ھﺮ ﺣﺎل ﺑﺮ ﺷﻮھﺮ ﮐﻪ
او را ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮده ﮐﻔﺎره واﺟﺐ اﺳﺖ.
ﺳﻮال  :-۶۱اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺣﯿﻦ ﺟﻤﺎع ﺑﺎ ھﻤﺴﺮ ﺧﻮد )ﻗﺒﻞ از ﻓﺠﺮ( ﺻﺪاﯾﯽ
ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺶ ﻣﯽرﺳﺪ وﻟﯽ ﻧﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﺪای اذان اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺟﻤﺎع اداﻣﻪ دھﺪ و
ً
ﺑﻌﺪا ﺑﺮای او ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﮐﻪ در ھﻨﮕﺎم ﻓﺠﺮ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﻤﺎع ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﮑﺎر
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﺪ؟
ﺟﻮاب :ﻋﻠﻤﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ  ۳رأی ﻣﺘﻔﺎوت دارﻧﺪ -۱:ﺑﺮ او ھﻢ ﻗﻀﺎ و ھﻢ
ﮐﻔﺎره واﺟﺐ اﺳﺖ -۲.ﺑﺮ او ﻓﻘﻂ ﻗﻀﺎ واﺟﺐ اﺳﺖ ﻧﻪ ﮐﻔﺎره -۳ .ﺑﺮ او ﻗﻀﺎ و
ﮐﻔﺎره واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﻗﻮل ﺳﻮم ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ و راﺟﺢ ﺗﺮ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ
اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ﺣﮑﻢ ﺧﻄﺎ و ﻧﺴﯿﺎن و ﻓﺮاﻣﻮﺷﮑﺎری از اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ
ﺷﺪه و در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺮ آﻧﺎن ﮔﻨﺎھﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم
اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ھﻤﯿﻦ ﻧﻈﺮ ﺳﻮم را ﺗﺮﺟﯿﺢ داده اﺳﺖ و در اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮد در ﻃﻠﻮع ﻓﺠﺮ
دﭼﺎر ﺷﮏ ﺷﺪه اﯾﻦ ﯾﻘﯿﻦ ﺳﺎﺑﻖ او )ﻋﺪم ﻃﻠﻮع ﻓﺠﺮ( اﺳﺖ از ﺑﯿﻦ ﻧﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ
ﺟﻤﺎع ﺑﺮ او ﮔﻨﺎھﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
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ً
ﺳﻮال  :- ۶۲اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﻋﻤﺪا در ﻧﮫﺎر و در روز رﻣﻀﺎن ﻣﺮﺗﮑﺐ اﺳﺘﻤﻨﺎء
ﺷﺪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ وی واﺟﺐ اﺳﺖ؟
ﺟﻮاب :ﭼﮫﺎر ﺣﮑﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ وی ﻣﺘﺮﺗﺐ اﺳﺖ -۱ :روزه او ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪه
اﺳﺖ -۲.ﻗﻀﺎی آن روزه ﺑﻌﺪ از رﻣﻀﺎن ﺑﺮ او واﺟﺐ اﺳﺖ -۳ .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﻏﺮوب
ﺧﻮرﺷﯿﺪ از ﻣﻔﻄﺮات و آﻧﭽﻪ روزه را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ )ﻣﺜﻞ ﺧﻮردن و آﺷﺎﻣﯿﺪن
و (...ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﺮ وی واﺟﺐ اﺳﺖ - ۴ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ درﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ
ً
ﺧﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎه ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻤﺪا ﺣﺮﻣﺖ رﻣﻀﺎن را
ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﺪ.
ﺳﻮال  :- ۶۳اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در روز رﻣﻀﺎن ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺘﻤﻨﺎء ﺷﻮد وﻟﯽ در اﺛﻨﺎی
ﻋﻤﻞ و ﻗﺒﻞ از اﻧﺰال ﻣﻨﯽ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﺪ از آن ﻋﻤﻞ زﺷﺖ دﺳﺖ ﺑﮑﺸﺪ و ﭼﯿﺰی
از او ﺧﺎرج ﻧﺸﻮد ﺣﮑﻢ روزه او ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺟﻮاب :روزه او ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﭼﯿﺰی از او ﺧﺎرج ﻧﺸﺪه و ﺑﺮای
ﺑﻄﻼن روزه ﺑﺎﯾﺪ ﭼﯿﺰی از او ﺧﺎرج ﺷﻮد ﯾﺎ ﯾﺎ إﻧﺰال ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ
ﺻﻮرت اﮔﺮ ﻗﺒﻞ از اﻧﺰال ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﻮد روزه او ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ و ﭼﯿﺰی ﺑﺮ او
واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺳﻮال  :- ۶۴اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺳﻮال ﺑﺎﻻ ﺑﻌﺪ از ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﺪن از اﺳﺘﻤﻨﺎء و دﺳﺖ
ﮐﺸﯿﺪن از آن ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ از او اﻧﺰال ﻣﻨﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺣﮑﻢ روزه او ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺟﻮاب :ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﯽ از او ﺧﺎرج ﺷﺪ روزه او ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮ او
اﺣﮑﺎم ﺳﻮال ﺷﺼﺖ و دوم واﺟﺐ اﺳﺖ.
ﺳﻮال  :-۶۵اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﻣﻨﯽ از او ﺧﺎرج ﺷﺪ ﺣﮑﻢ روزهاش
ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺟﻮاب :اﮔﺮ ﻓﻘﻂ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﺑﺎﺷﺪ و ھﯿﭻ ﻋﻤﻞ دﯾﮕﺮی از او ﺳﺮ ﻧﺰده ﺑﺎﺷﺪ
و از او ﻣﻨﯽ ﺧﺎرج ﺷﻮد روزهاش ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ در ﺧﻮاب از او
ﻣﻨﯽ ﺧﺎرج ﺷﻮد ﺑﺎز روزهاش ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
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ﭼﻮن در اﯾﻦ دو ﺣﺎﻟﺖ او اﺧﺘﯿﺎر و اراده اﻧﺰال ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻗﺼﺪی
ﻧﮑﺮده اﺳﺖ وﻟﯽ اﮔﺮ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺜﻞ ﺑﻮﺳﻪ و اﺳﺘﻤﻨﺎ ﯾﺎ ﻟﻤﺲ ﮐﺮدن اﻧﺰال ﺻﻮرت
ﮔﯿﺮد روزهاش ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﻮال  :-۶۶اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ِﻣﺬی )ﮐﻪ ﻏﯿﺮ از ﻣﻨﯽ اﺳﺖ( از او ﺧﺎرج ﺷﺪ
ﺣﮑﻢ روزهاش ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺟﻮاب :ﺟﻤﮫﻮر ﻋﻠﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ روزهاش ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ وﻟﯽ اﮔﺮ ﺑﺎ اﺧﺘﯿﺎر از
او ﺧﺎرج ﺷﻮد ﻣﺜﻼ ﺑﺎ ﺑﻮﺳﻪ ﯾﺎ ﻟﻤﺲ ﺑﺎﺷﺪ اﺟﺮ روزهاش ﮐﻢ ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ
ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ .و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﻠﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ روزهاش ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ
ﺳﺨﻦ آﻧﮫﺎ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ و ﻗﻮل اول ﺻﺤﯿﺤﺘﺮ اﺳﺖ.
ﺳﻮال  :-۶۷ﺣﮑﻢ اھﺪای ﺧﻮن در روز رﻣﻀﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺟﻮاب :ﺑﺮﺧﯽ اھﺪای ﺧﻮن را ﺑﻪ ﺣﺠﺎﻣﺖ ﺗﺸﺒﯿﻪ و ﻗﯿﺎس ﮐﺮده اﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻪ
اﻧﺪ ﮐﻪ روزه را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اھﺪای ﺧﻮن را در
ً
ﺷﺐ اﻧﺠﺎم دھﺪ و ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ در روز ﺑﺎﺷﺪ اھﺪای ﺧﻮن ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺧﻮن ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار اﻧﺪﮐﯽ ﺧﻮن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ
اھﺪای ﺧﻮن ﻣﻘﺪار ﺧﻮن زﯾﺎدی اﺳﺖ )و ﺧﻮن ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک اﺳﺖ( وﻟﯽ اﮔﺮ در ﺣﺎدﺛﻪای ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺎز ﻓﻮری ﺑﻪ ﺧﻮن داﺷﺖ
ﭼﮑﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺠﺎت ﻣﻌﺼﻮم )ﻧﺠﺎت ﻏﺮﯾﻖ( ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدﯾﻢ
و اھﺪای ﺧﻮن و اﻓﻄﺎر روزه ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﯾﮑﻨﻔﺮ اﺷﮑﺎل ﻧﺪارد و ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد واﺟﺐ ھﻢ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اھﺪای ﺧﻮن در روز
ً
رﻣﻀﺎن روزه را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪا آن را ﻗﻀﺎ ﮐﺮد.
ﺳﻮال  :- ۶۸اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﻧﮫﺎر رﻣﻀﺎن ﭼﯿﺰی ﺧﻮرد ﯾﺎ ﻧﻮﺷﯿﺪ و ﻓﺮاﻣﻮش
ﮐﺮد ﮐﻪ روزه اﺳﺖ ﺣﮑﻢ روزه او ﭼﯿﺴﺖ؟
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ﺟﻮاب :روزهاش ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﻌﺎم ﯾﺎ آب و ...ﮐﻪ ﺧﻮرده اﺳﺖ
ﺻﺪﻗﻪ و ﺑﺨﺸﺸﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﺑﻪ روزه دار ﺑﻮده اﺳﺖ و روزهاش ﺑﺎﻃﻞ
ﻧﻤﯽﺷﻮد ﭼﻮن از روی ﻧﺴﯿﺎن و ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺳﻮال  :-۶۹آﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داروی ﻏﺮﻏﺮه در روز رﻣﻀﺎن ،روزه را ﺑﺎﻃﻞ
ﻣﯿﮑﻨﺪ؟
ﺟﻮاب :اﮔﺮ آن را ﻧﺒﻠﻌﺪ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد وﻟﯽ اﮔﺮ آن را ﺑﻠﻌﯿﺪ روزهاش ﺑﺎﻃﻞ
اﺳﺖ و ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ از داروی ﻏﺮﻏﺮه در روز رﻣﻀﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮد ﻣﮕﺮ
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮوری ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﻮال  :-۷۰ﺣﮑﻢ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﮔﻔﺘﻦ ﻓﺮا رﺳﯿﺪن ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭼﯿﺴﺖ
و آﯾﺎ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ؟
ﺟﻮاب :ﺑﻠﻪ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ و اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد و ﺣﺪﯾﺜﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج رواﯾﺖ ﺷﺪه
ﮐﻪ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن را ﺑﻪ اﺻﺤﺎﺑﺶ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل
ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺮای ﺗﺒﺮﯾﮏ ﮔﻔﺘﻦ ﻓﺮا رﺳﯿﺪن ﻣﺎه رﻣﻀﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺗﺒﺮﯾﮏ
ً
آن ﺑﻪ ھﺮ ﺻﯿﻐﻪای ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺜﻼ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺒﺎرک ﺑﺎد ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ.
در ﭘﺎﯾﺎن از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺧﻮاﺳﺘﺎرﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﺮ روزه و ﺗﻘﻮا و ﻋﺒﺎدت
ﭘﺎﯾﺪار ﮔﺮداﻧﺪ و ﻣﺎه رﻣﻀﺎن را ﻣﺎھﯽ ﭘﺮ از ﻧﻮر و ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﻣﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ
ﻗﺮار دھﺪ و ﻣﺎ را در زﻣﺮه ﻣﺘﻘﯿﻦ و ﺧﺎﺷﻌﯿﻦ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداران اواﻣﺮش ﻣﺤﺸﻮر
ﮔﺮداﻧﺪ.
واﳊﻤﺪ ﷲ اﻟﻌﺎﻟـﻤﲔ وﺻﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﯽ ﳏﻤﺪ وﻋﻠﯽ آﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ وﺳﻠﻢ.

