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هايي است  ها و پاسخ اي از پرسش رسالة پيش رو، مجموعه
ترين مسائل مربوط به روزه از محضر مرجع  كه پيرامون مهم

مد ظلّه ( هاشمي شاهرودي آية اهللا العظمييقدر تقليد حضرت عال
  . به عمل آمده است)العالي

در گردآوري و تنظيم مطالب اين رساله سعي بر آن بوده 
است به بيان مسائل مورد ابتالء، اكتفاء شده و از ذكر مسائل غير 

  .ضروري پرهيز گردد

همچنين سعي شده است تا حد امكان عبارات به نحو 
ساده و بدون استفاده از تعابير فنّي فقهي آورده شود تا آن كه 
استفاده از رساله براي همة برادران و خواهران ايماني، سهل و 

  .ميسر باشد
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داريم، اين تالش ناچيز را  از خداوند متعال مسألت مي
مان قرار دهد و ساية مرجع بزرگوار را تا  ذخيرة قبر و قيامت

 مستدام )اهللا تعالي فرجه الشّريفعجل (زمان ظهور حضرتش 
  .دارد

  

 بخش استفتائات

) العالي مد ظلّه(دفتر حضرت آية اهللا العظمي هاشمي شاهرودي   

1433رجب المرجب ـ   
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  روزه، هدايت و تربيت
  

سخن اصلي در اين فصل پيرامون آثار روزه در تربيت 
داري  باشد؛ يعني روزه يانسان و نقش آن در رشد و كمال او م

. بسان جزئي از يك مجموعه كه داعية هدايت بشري را دارد
پس مسائل مربوط به سالمت جسماني و آثار فيزيكي و مادي 
روزه كه در علم پزشكي منافع آن به اثبات رسيده است از حيطة 

چرا كه سعي ما بر آن است كه . باشد اين نوشتار بيرون مي
داري را از خالل هدف  از جمله روزهفلسفة احكام اسالمي 

  .واقعي و نهايي شارع مقدس، برداشت نماييم

و اين هدف چيزي نيست جز به سعادت رساندن بشر و 
ها و انحرافات، و نيز رساندن انسان به  نگاهداري او از لغزش

مقام برتر و ماالمال از كرامت كه اين همان جايگاهي است كه 
  .جهت آفريده استخداي متعال انسان را بدان 

 دين مقدس اسالم انگيزة طبابت ندارد  تر، به عبارت ساده
. تا در قوانينش محور را فيزيولوژي و صحت بدن قرار دهد

بلكه داعي اصلي از روشنايي اسالم، اعطاي دستوراتي كه چراغ 
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هدايت و تربيت انساني باشد تا جامعه را به نهر روان خيرات و 
شود كه برخي از  ين اگر در جايي ديده ميبنابرا. بركات نيل دهد

توان  باشد نمي احكام اسالمي متكفل صحت جسماني انسان مي
بلكه . باشد گفت از باب هدف اصلي از جعل اين احكام مي

صحيح آن است كه گفته شود از آنجايي كه براي رسيدن به 
اهداف عاليه مورد نظر اسالم، وجود جسماني و حيات انسان 

د بدين جهت احكامي متكفل تحقق اين منظور، از باش شرط مي
شود تا جسم آدمي بسان مركب،  جانب شارع مقدس جعل مي

  .روان او را به سرزمين ملكوت، سوق دهد
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  :روزه
  

عبادتي است كه قوامش آن است كه انسان نفس خود را 
مالك گردد و آن را تحت سيطرة خود، درآورد و ارادة خود را 

س نگاه دارد تا در نهايت به آزادگي نفساني در از هوي و هو
هنگامي كه در . هاي شيطاني، نيل پيدا كند قبال شهوات و فريب

  .گردد افكنيم دو جهت در آن مالحظه مي داري نظر مي امر روزه

يابيم كه خداي   اين كه روزه را عبادتي مي:جهت اول
ر خود متعال آن را براي بندگانش به منظور پرستش هر چه بيشت

لذا از اين روي با ساير احكام عبادي از جهت . قرار داده است
  .باشد مضمون و جوهره و هدف مشترك مي

هايي كه تنها خاص اين فريضة   پيرامون ويژگي:جهت دوم
  .يافت توان ساير احكام اين امتيازات را نمي در و باشد مي عظمي

ر با توجه به دو جهت مذكور سزاور است كه اين عبادت د
در .  ساحت عام و ساحت خاص دو ساحت بررسي گردد؛

داري از جهت عبادت مورد بررسي قرار  ساحت نخست روزه
گيرد كه از اين منظر با ساير احكام عبادي مشترك خواهد  مي

هاي منحصر به فرد  بود و در ساحت دوم، از جهت ويژگي
  .خود، عبارت از امساك است مورد مطالعه قرار خواهد گرفت
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  فصل اول

  )عبادت(روزه در ساحت عام 
  

هاي عميق و ابعاد  اي داراي ريشه عبادت در اسالم، پديده
باشد كه به انحاء مختلف به تمام دستورات اسالمي  وسيع مي

توان گفت كه ساختمان و مقررات اسالمي  مرتبط است ولذا مي
  .تريزي گرديده اس بر اساس آن پي

و چه اشتباه است كه عبادت را در اسالم تنها يك دستور 
ظاهري فردي و يك رابطة محدود بين انسان و پروردگارش يا 

  .هاي نماز بيانگاريم صِرف آداب و رسومي نمادين در محراب

در واقع بايد گفت كه عبادت، حقيقتي استوار است كه به 
 آفرينش را غير ازباشد، بلكه غايت  مي تشريع كالبد در روح منزلة


  	 �  � � � � � ��« جست؛ توان نمي اين� � �  � � �  � � � � � � � � � � � �  � �  �  �  �  � � �   � � � �   � �  � و �:� �
مرا به يكتايي پرستش  كه اين براي مگر نيافريدم را انس و جن من

كه اين هدف و غايت كه آفرينش  باشد نمي معقول بنابراين .»كنند
بديل به يك شعار باشد در اسالم صرفاً ت خلقت بر اساس آن مي

  .دارند و آيين نمادين باشد كه جن و انس آن را بر پا مي
                                              

  .56سوره ذاريات، آيه  ـ 1
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باشد كه عبادت را اساس خلقت  همچنين معقول نمي
بشماريم در حالي كه تنها بخش محدودي از احكام اسالم را 

توان گفت كه  همچنان كه نمي. اختصاص به اين هدف دهيم
  . ي آفرينش باشداز امثال نماز هدف واال صوري و ظاهري شكلي

 دين و به طور  عالوه بر اين، هنگام بررسي سيرة اولياء
توان شاهد انواع مختلفي از حاالت و   مي|خاص پيامبر اكرم

رفتارهاي گوناگون بود، در حالي كه تنها جزيي از آن به نماز و 
 تعلق دارد و هرگز  اي هستند، مانند آن كه داراي اشكال ويژه

 |حركات و سكنات وجود پيامبر اكرمير توان گفت كه سا نمي
  .از آن هدف خلقت تهي بوده باشد

توان بر مدعاي خويش يعني عدم  شاهد ديگري كه مي
 اقامه نمود  اختصاص عبادت به يك حالت خاص و محدود ـ

نصوص فراواني است كه داللت بر آن دارد كه شكل ظاهري از 
 ولكن مادامي  يرد،تمام ليل و نهار انسان را فرا گعبادات اگرچه 

كه از محتواي حقيقي خود تهي باشد، مورد پذيرش درگاه حق 
� " ! � � �«واقع نخواهد شد؛   � �  # ��  $ � � ! % � " � 	� � � � �   � �  � �    & � �  همانا خداوند،�:� � � �   � � 

                                              
  . 27سوره مائده، آيه  ـ 1

در اينجا براي نمونه به ذكر برخي از احاديثي كه داللت بر اين معني دارد 
  :شود اشاره مي

  � فذكرنا األعمال فقلت ×عمر كنت عند أبي عبداهللايقول المفضّل بن «
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إن قليل العمل :  مه استغفر اهللا ثم قال لي×  أنا ما أضعف عملي فقال�

مفضل بن ): 67، ص 2 ج  اصول كافي،(مع التقوي خير من كثير العمل بالتقوي 
 حاضر بودم كه سخن از اعمال و عبادات به ×نزد امام صادق: گويد عمر مي

عمل من در اين زمينه بسيار : و من خدمت حضرت عرض كردم. ميان آمد
از سخنت روي گردان و از درگاه الهي : امام در پاسخ فرمودند. ناچيز است

همانا عمل اندك اگر به : سپس فرمود. بابت اين گفتارت طلب آمرزش نما
همراه تقوي باشد بهتر از عمل فراواني است كه در كنارش تقوي جاي نگرفته 

  . »باشد
همانگونه كه پيداست اين حديث به وضوح داللت بر آن دارد كه مالك در 

باشد بلكه مالك، آن است كه اين اعمال از يك  عبادات كميت و مقدار آن نمي
خاستگاه عميق مستقر در ضمير آدمي نشأت بگيرد و آن خاستگاه چيزي 

 از ريز نيست جز همان تقوي القلوب و حساسيت و پاكي ضمير و ظرف لب
خوف خدا و غضب او و اميد به رضايت او، در روايات ديگر عيناً همين معني 

  . با عبارات مختلف تكرار شده است
  :مانند اين شش روايت

مِن أشد ما فرض اهللا علي خلقه ذكر اهللا :  قال×فعن أبي عبداهللا«: روايت اول
 اهللا و اهللا اكبر و إن  ثم قال ال أعني سبحان اهللا و الحمد هللا و ال إله إال كثيراً،

كان منه ولكن ذكر اهللا عندما أحلّ و حرّم فإن كان طاعة عمل بها و إن كان 
از شديدترين واجبات :  فرمودند×امام صادق): 80همان، ص (معصية تركها 

. باشد خداي عز و جل مي كه خداي متعاي بر خلقش واجب نمود است ذكر
 و سبحان اهللا« عال گفتن اذكار منظور از ذكر خداوند جل و: سپس فرمود

باشد اگر چه اينها از اذكار الهي به  نمي» الحمد هللا و ال اله اال اهللا و اهللا اكبر
شود آن است كه هنگام  آنچه كه در حقيقت ذكر خدا قلمداد مي. آيند شمار مي

پس اگر آن عمل . يا حرامي انسان به ياد او باشد) واجب(رخ دادن حالل 
شد الجرم  درنگ انجام داد و اگر معصيت حق قلمداد مي  بيطاعت خدا بود

  .»ترك نمايد
  �اهللا  قول عن ×عبداهللا أبا سألت قال خالد بن سليمان عن و« :روايت دوم
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كانت أعمالهم أشد بياضاً من القباطي ـ ثياب بيض أما و اهللا إن : ، قال)23
 عوهد81همان، ص (تنسب الي القبط ـ و لكن كانوا إذا عرض لهم لم ي :(

و ما توجه به « در مورد آيه ×گويد از امام صادق سليمان بن خالد مي
 پرسش نمودم كه »حقيقت اعمال مجرمين نموده و همه را باطل و نابود كرديم

به خدا سوگند اعمال اين گروه از پيراهن سفيد قبط، : خ فرمودحضرت در پاس
زيباتر و سفيدتر بود و لكن بدين جهت اعمالشان نابود گشت كه هرگاه با 

  .»گفتند نمودند، آن را ترك نمي حرامي برخورد مي
 عن حد العبادة التي إذا ×و عن أبي بصير قال سألت أبا عبداهللا«: روايت سوم

گويد از امام  ابابصير مي: حسن النية بالطاعة: ×ن مؤدياً فقالفعلها فاعلها كا
كدام عبادت است كه هنگامي كه توسط فاعل آن انجام :  پرسيدم×صادق

حسن نيت به همراه : شود؟ پس در جوابم فرمود پذيرد، مورد پذيرش واقع مي
  .»طاعت

 وجل به فيما ناجي اهللا عزّ:  أيضاً قال×و عن أبي عبداهللا«: روايت چهارم
يا موسي ما تقرّب إلي المتقربون بمثل الورع عن محارمي فإني : ×موسي

 ×امام صادق): 80همان، ص (اُبيحهم جنّات عدن ال اُشرك معهم أحداً 
با ) علي نبينا و علي آله و عليه السالم(در مناجات حضرت موسي : فرمود

سي هيچ چيز اي مو: پروردگار عالميان خداي متعال به موسي خطاب كرد
پس من در . نساخت مانند اجتناب از گناهان، بندگان مقربم را به من نزديك

آن با  ازاي اين صبر و تحملشان در مقابل گناهان، بهشت عدن را كه احدي در
  .»ام عطا خواهم نمود ايشان شريك نساخته

همان، (إن أشد العبادة الورع :  قال×و عن اإلمام أبي جعفر«: روايت پنجم
ها ورع  ترين عبادت به درستي كه سخت:  فرمود×امام باقر): 77 ص

  .»باشد مي) اجتناب از معاصي(
إنَّ أفضل العبادة عفّة بطن و فرج   :×و في حديث آخر عنه«: روايت ششم

ترين عبادات جلوگيري  همانا با فضيلت:  فرمود×امام باقر): 74همان، ص (
    �             . »از لقمه حرام و پاكدامني است
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  .»پذيرد تنها از پرهيزكاران مي

تر از آن است  آري، به درستي كه معني عبادت بسيار وسيع
و چنين نيست كه در . عائر محدود شودكه تنها در بعضي از ش

چارچوب مسجد و زيارتگاه منحصر باشد و يا در اذكار و اوراد 
  . گردد جاري بر زبان زاهدين و قديسين خالصه 

گر معناي گسترده و  تواند حكايت چرا كه اين همه نمي
هاي از  عظيم عبوديت در اسالم باشد، اگر چه برخي از گوشه

  . سايل ابراز نمودتوان بدين و آن را مي

تواند به عنوان تعريف صحيح از مفهوم عبادت  آنچه كه مي
تلقي شود عبارت است از اينكه آدمي ارادة پروردگار خويش را 
در هر چه كه پيش رو دارد حاكم بداند آن هم حاكم دانستن به 

  .معني واقعي كلمه كه داراي پهنة وسيعي خواهد بود

                                                                                         
ها حديث ديگر كه در اين  همانگونه كه مالحظه شد اين شش روايت و ده�

باشد كه تا مفهوم  مضامين با عبارات مختلف وارد شده است همه در پي آن مي
و از چهره حقيقي آن  غبار . صحيحي از عبادت و طاعت حقيقي را ارائه دهد

و صومعه در  انديشي و خرافاتي كه به واسطه اهل حكمت و معابد  سطحي
طول زمان نشسته پاك نمايد و آنچه در ميان مسلمين رسوخ كرده كه در پي 
آن مذاهبي چون معتزله و صوفيه و مانند آن پديد آمده است را با بياني شيوا 

چرا . باشد از ميان بردارد گونه آاليش و تكلف مي از عبادت واقعي كه بي هيچ
شود  ابداع مي... حت تأثير كليسا و هاي ت هايي كه از اين خاستگاه كه عبادت

 .از مفهوم صحيح آن انحراف خواهد داشت
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وند بر تمام آنچه انسان پيش نتيجة حاكم دانستن ارادة خدا
روي خود دارد آن است كه شخصيت او به تمام ابعادش، 

و از اين رو تناسب كاملي بين تنظيمات و . يكپارچه خواهد شد
اين تناسب خاص از يك . آيد تشريفات و رفتارهاي او پديد مي

 و از سوي ديگر توجهات و عبادات او نيز داراي يك جهت  سو،
كه تمام اين ابعاد و زوايا براي . نه خواهد شدواحد و مقصد يگا

ساخت يك انسان كامل و داراي سالمت درك و شعور و پاكي در 
   .رسانند قصد و سلوك، به يكديگر كمك مي

گردد كه عبادت يعني عبوديت نفس و  از اينجا معلوم مي
روح، پيش از آنكه در حركات قائم به اعضاء متبلور و متجلي 

  . گردد

ني عبوديت ضماير و قلوب پيش از آنكه در عبادت يع
  . جوارح انعكاس يابد

عبادت يعني جاي گرفتن نفس در ساية الهي و نيل روح 
توان گفت اين مفهوم در  چرا كه مي. به آفاق عرش خداوند

اطاعت پروردگار، آن هم اطاعتي كه مملو از محبت همراه با 
  . هيبت و جاللت است، متبلور است

جه نفس و قلب به همراه خضوع و عبادت يعني تو
اخالص به سوي خداوند بلند مرتبه، كه نتيجة اين خضوع و 
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يابد و در تمام  توجه، در تمام ابعاد حيات انساني انعكاس مي
  .يابد حركات و سكنات او بروز و ظهور مي

  : شود كه عبادت دو محتوي دارد از اين بيانات روشن مي

خانة  تمام كه باشد مي دل سراي و نفس به مربوط محتوي يك
  . نمايد از عبوديت مي مملو خويش مشاعر و ادراكات تمام با را دل

و محتواي ديگر آن است كه در خارج از سراي نفس، بر 
كه اين محتوا . گردد تمام حركات و سكنات آدمي مستولي مي

  .بسان ساختمان بلندي است كه بر محتواي اول بنا گرديده است

تواند در زمرة  در هر جايگاه و موقفي ميسان آدمي  بدين
زند ريشه در  عابدين باشد چرا كه هر عملي كه از او سر مي

نفس دارد كه ماالمال از ياد خدا و عبادت اوست و پيوسته در 
باشد و تمام اعضاي بدن او در  حال تزكيه و اداي وظيفه مي

  . شود حال عبادت حق تعالي و اطاعت او مي

ني ديگر منحصر در محراب و مسجد عبادت چنين انسا
بلكه او در خانة خود در حال عبادت است و همچنين . نيست

در حال راه رفتن به سوي كار و در حال تالش براي خانواده و 
در حال جهاد با دشمنانش و باالخره همچنين در حال اداي 
رسالت و رهبري امت خويش؛ در همة اين حاالت او در حال 

  . عبادت است
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م اين امور از جمله مواردي است كه از محتواي دوم تما
  .شود يعني عبادت خارج از سراي نفس محسوب مي

تر از آن است كه بتوان آن را  بنابراين معناي عبادت بزرگ
  :در يك مفهوم گنجاند

گردد و  اوالً اين عبادت است كه باعث كمال انسان مي
به  وجودش در كه را امانتي اي يافته تكامل انسان چنين سبب بدين

دعوت  و فطرت نداي و كند مي ادا احسن نحو به شده، نهاده وديعه
عقل خويش را لبيك گفته؛ لبيك به اطاعت موال و سپاسگزاري 

  و ستايش از او و در نتيجه نيل به تكامل و تزكية نفس؛

 اين عبادت است كه براي انسان حريت و آزاد  و ثانياً
  . آورد ها به ارمغان مي دگيمنشي را در مقابل قيود و بر

ها و غل و زنجيرهايي كه در طول تاريخ انسانيت را   بردگي
از آنجايي كه عبادت تنها عبوديت و . به اسارت برده است

كرنش در مقابل پروردگار عالميان است بي آن كه هيچ احدي 
در آن شريك باشد، الجرم الزمة چنين عبادتي رهايي يافتن 

  .و بندها خواهد بودنسبت به تمام قيد 

چنين انسان عابدي، هيچگاه پيشاني خود را در مقابل 
چرا كه محراب عبادت خويش . سايد شهوات و جاه و مال نمي
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تهي . را از غير پروردگار عاليمان كه خالق كون و امكان است
  . كرده است

توضيح آن كه اين انسان كه شهوات را به پشت سر 
پرستد و در مقابل طاغوت زمان   خداي عفيف را مي انداخته،

  .كند  ناپذير را پرستش مي خويش خداوند شكست

وي در جهاد و پيكار با دشمنان خداي غالب و پيروز و 
پرستد و اين امر موجب آن است كه هيچ  نفوذ ناپذير را مي

  .خوفي در دل او راه پيدا نكند

  .پرستد ها خدواند صابر را مي وي در مشكالت و سختي

وظايف  هاي واگذار شده به او و در انجام سؤوليتدر م وي
نمايد كه در اين صورت هيچ  خويش خداي امين را پرستش مي

فريبد و  هاي شيطاني او را نمي يك از مطامع دنيوي و وسوسه
  . لغزاند نمي

بيند و  چرا كه اين انسان هر كجا خدا را همراه خويش مي
صيت خويش گذارد و شخ هيچگاه در ظلمت شهوات قدم نمي

و هنگام فتنه به خود خيانت . فروشد را به هواهاي نفساني نمي
  .دهد كند و خود را به سمت نابودي و خسارت سوق نمي نمي

آري، اين چنين است امانت الهي و فطرتي كه خداي متعال 
  .انسان را بر آن سرشته است
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كه اگر آلوده گردد انسانيت از كرنش در برابر شهوات 
و . يابد ها اطالع نمي آسمانبد و بر آفاق ملكوتي يا رهايي نمي

شود پس براي او غير از شقاوت  شريعت الهي به او نازل نمي
   .نخواهد بود

آدم همه بر سر دنيا و تعلقات آن با يكديگر پيوسته  و بني
  .برند در جنگ و كشتار به سر مي

و در اين ساحت اگر سخن از آزادي برود، چيزي جز 
پستي و بردگي شهوات و .  پستي نخواهد بودبردگي و ذلت و

  .بندگي فحشاء

به حقيقت كه چنين آزادي و حريت ساختگي اساس 
بردگي و عبوديتي كه لباس آزادگي به تن كرده . باشد بردگي مي

  .است

تواند  آري شعارها و الفاظ زيبا و رنگارنگ واقعيت را نمي
  .تغيير دهد

 واقعي از تمام در اين جا بايد تأكيد نمود كه آزادگي
ها ممكن نيست جز اين كه آدمي عبادت خدا را در تمام  بردگي

نه آن كه تنها عبادت را منحصر . ابعاد زندگي خويش بگستراند
تر بايد در هر مكان و  به عبارت ساده. در مسجد و محراب كند

اي  در هر زمان و در هر مقامي از دنيا توجه انسان در هر انديشه
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گذرد به خدا باشد كه در نتيجه در تمام حركات  كه از ضمير مي
 در هر مسير و در ميان خانواده و در محل كار و در  و سكنات،

  . كنندگان خواهد بود هر حركتي از عبادت

و نيز عابد . چنين انساني عابد است هر چند توانگر باشد
  .است هر چند تهيدست باشد

 يا كوچك  بزرگ در عبادت او حاكم بودن يا محكوم بودن،
  .گذارد بودن، تأثيري نمي

اين همان عظمت و جاللتي است كه در حقيقت عبادت 
  .نهفته است

گردد كه انسان متعبد همواره  از بيانات گذشته روشن مي
باشد كه وظيفة خود را بر روي زمين به نحو  در پي آن مي

صحيح انجام دهد تا بدان غايت اعلي و هدف اصلي نيل پيدا 
  .ام خالفت اللهي بر روي زمين برسدكند و به مق

 توحيد در تمام مراتب  انسان اگر به چنين مقامي نائل شد،
ها و نوع  گيري ادراكات و تصميمزندگي او ـ اعم از تصورات و 

  .زد خواهد موج ـ سايرين با برخورد و احساسات و عواطف و نگاه

و اين همه محقق نخواهد شد مگر به بركت عبادت به 
عي كلمه كه مجتمع انساني در راستاي شريعت آسماني معني واق

  .مند خواهد شد و به سبب آن سعادت
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توان براي عبادت حقيقي برشمرد،  از ثمرات ديگري كه مي
گردد  طمأنينه و سكوني است كه در قلب انسان عابد پديدار مي

چرا كه او با نظر كردن به هر سويي با حبيب و معبود خويش 
 هيچ فراق و وحشتي يا ترس و اضطرابي در شود و رو مي روبه

  .يابد دل او راه نمي

  شود؛ آري، هنگامي كه عبادت به قلب مؤمن وارد مي
دهد به پهناي تمام دنيا و در نتيجه براي ديگران  وسعتي به او مي

گيرد و براي احدي به  غير از محبت و مودت در دلش جا نمي
ي را كه براي خود انديشد و سعادت غير از خير و مصلحت نمي

  .كند خواهد براي ديگران نيز جلب مي مي

متانت و عفت در سلوكش به وضوح نمايان است و در قصد 
  .دهد اش پاكي را از دست نمي و اراده

: نمايد در عين حال آرامي و لينت خود را حفظ مي
  :فرمايد همانگونه كه قرآن كريم مي

»� � � �  �� � ��  � � 	 
��  ��  � �� � �  �  � �   � � � �    �  � � �   � �  �� � � � � �  �� � �  � ! "� # $ �  %� � � � &  �   & � �  '  � �  � � (    & �  &  
  �) * + �� �� ,  %� $ �� - �� '  & �    .  &  &  . �  � /  *  �)� 1 , �  �2 - +  � � 3 
 �  %� 41  �  �� � �� �  '   � � �  '  � �  � � 5 � �  &  �  � �  �  � �  �  *  �� � �� �  �  � �  �  

 �)� 
 6  %� 7 � � 3� � �  % �  � 8 � 9  :� � � � 8 �  ; 
 <� � 8 3 !  %� �� = �'   � &  &  &   � �  & �  � �  � � � �  �  & �   � �  � � �    � � �  &  .  . � �:
�

و  
 رحمان آنان هستند كه بر روي زمين ره  خداي)خاص(بندگان 
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و (به تواضع و فروتني روند و هرگاه مردم جاهل به آنها خطاب 
 و * جواب دهند )و زبان خوش( كنند با سالمت نفس )عتابي

آنان هستند كه شب را به سجده و قيام نماز براي رضاي خدا 
 و آنان * )و روز را به نيكي با خلق به شب آرند(روز كنند 

تند كه دائم به دعا و تضرع گويند، پروردگارا عذاب جهنم هس
  .»را از ما بگردان كه سخت عذاب آن مهلك دائمي است

همچنين اميرالمؤمنين در توصيف متقين براي صحابي خود 
  : چنين فرمود»همام«

وا منْطِقُهم الصواب و ملْبسهم الِاقْتِصاد و مشْيهم التَّواضُع غَضُّ«
 ملَى الْعِلْمِ النَّافِعِ لَهع مهاعمقَفُوا أَسو و هِملَيع اللَّه رَّما حمع مهارصأَب
نَزَلَت أَنْفُسهم مِنْهم فِي الْبلَاءِ كَالَّتِي نَزَلَت فِي الرَّخَاءِ و لَو لَا الْأَجلُ الَّذِي 

رَّ أَرواحهم فِي أَجسادِهِم طَرْفَةَ عينٍ شَوقاً إِلَى كَتَب اللَّه لَهم لَم تَستَقِ
الثَّوابِ و خَوفاً مِنَ الْعِقَابِ عظُم الْخَالِقُ فِي أَنْفُسِهِم فَصغُرَ ما دونَه فِي 

 نِهِميتَكْثِرُونَ الْكَثِ... أَعسلَا ي الْقَلِيلَ و الِهِممنَ مِنْ أَعرْضَولَا ي ميرَ فَه
لِأَنْفُسِهِم متَّهِمونَ و مِنْ أَعمالِهِم مشْفِقُونَ إِذَا زكِّي أَحد مِنْهم خَاف مِما 
يقَالُ لَه فَيقُولُ أَنَا أَعلَم بِنَفْسِي مِنْ غَيرِي و ربي أَعلَم مِنِّي بِنَفْسِي اللَّهم لَا 

نَ و اجعلْنِي أَفْضَلَ مِما يظُنُّونَ و اغْفِرْ لِي ما لَا تُؤَاخِذْنِي بِما يقُولُو
أَنَّك تَرَى لَه قُوةً فِي دِينٍ و حزْماً فِي لِينٍ و إِيماناً فِي يقِينٍ و ... يعلَمونَ 

 و حِرْصاً فِي عِلْمٍ و عِلْماً فِي حِلْمٍ و قَصداً فِي غِنًى و خُشُوعاً فِي عِبادةٍ
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 ى ودنَشَاطاً فِي ه لَالٍ وطَلَباً فِي ح ةٍ وراً فِي شِدبص لًا فِي فَاقَةٍ ومتَج
 گفتارشان پسنديده و در پوشش خود حد �:...تَحرُّجاً عنْ طَمعٍ 

. راه رفتنشان با تواضع و فروتني است. كنند اعتدال را رعايت مي
پوشانند و   است ميچشمان خود را بر آن چه خدا حرام كرده

و در روزگار . اند هاي خود را وقف دانش سودمند كرده گوش
و اگر نبود مرگي كه . سختي و آسايش حالشان يكسان است

خدا بر آنان مقرر فرموده، روح آنان حتي به اندازة بر هم زدن 
از شوق ديدار بهشت و از . گرفت ها قرار نمي چشم، در بدن

  مشان بزرگ و ديگران كوچكترس عذاب جهنم، خدا در چش
و اعمال زياد . از اعمال اندك خود خشنود نيستند. ... مقدارند

كنند و از  نفْس خود را متهم مي. شمارند خود را بسيار نمي
هرگاه يكي از آنان را بستايند از آنچه در . كردار خود ترسانند

من خود را از : گويد توصيف او گفته شد در هراس افتاد، مي
بار . شناسد شناسم و خدايم، مرا از من بهتر مي ن بهتر ميديگرا

گويند محاكمه نفرما، و بهتر از آن قرارم ده  خدايا مرا بر آنچه مي
او را اينگونه ... دانند بيامرز  گويند و گناهاني كه نمي كه مي

داراي . در دينداري نيرومند، نرمخو و دورانديش است: بيني مي
ص در كسب دانش، با داشتن علم ايماني پر از يقين، حري
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رو، در عبادت فروتن، در تهيدستي  بردبار، در توانگري ميانه
 در جستجوي كسب حالل، در راه  ها بردبار، آراسته، در سختي

  .»باشد ورزي مي هدايت شادمان و پرهيز كننده از طمع

باشد اين  آخرين چيزي كه در قوام مفهوم عبادت دخيل مي
كند فعل او داراي چه قيمت و بهاي غير است كه انسان درك 

چرا كه قيمت هر عملي بسته به نيت و . باشد قابل توصيفي مي
  .باشد انگيزة صاحب آن عمل مي

پس بايد گفت نيت اگر براي وجه اهللا باشد، نتايج عمل به 
گردد و لكن انسان عابد هيچ گاه  خودي خود بر عبادت بار مي

ها  ها و انگيزه ر چند هرگاه نيتباشد ه به دنبال اين نتايج نمي
تر باشند، نتايج بيشتري هم مترتب خواهد  تر و پاكيزه خالص

بنابراين آنچه كه از منظر عابد با اخالص اهميت دارد آن . شد
است كه عبادت خويش را به نحو مطلوب ادا نمايد و هيچ گونه 

و نداي برخاسته از فطرت خويش را . خيانتي با عهد خدا ننمايد
بيك گويد تا به امانت الهي وفاي كامل كرده باشد البته عالوه ل

بر اين منظور، انسان آكنده از عبادت پروردگار به وسيلة قلب و 
ادراكات دروني خويش اطمينان به پاداش جاودان و بهشت 

اي  چرا كه خداي متعال وعده. رضوان و سعادت هميشگي دارد
  .ستاين چنين براي بندگان مخلص خود داده ا
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بدين ترتيب انسان عابد جايگاهش و نوع نگاهش نسبت 
گردد او ديگر در اين   آنچه كه در آن است متفاوت مي به دنيا و

او از . عالم هيچ چيز را باالتر و گواراتر از عبادت نخواهد ديد
تمام معاني عبادت الگو برداري نموده و آن را در عمل خويش 

  .سازد مجسم مي

 و جانش هيچ چشم داشتي به نتايج آدمي هرگاه در قلب
ظاهري رفتار خود نداشت و از اين امور دست شست و با 
چشم ملكوتي به انتظار جزاي حقيقي اعمال خويش بود ديگر 
در نفسش هيچ گونه طمعي به دنيا و هواهاي دنيوي نخواهد 
داشت و ديگر بر سر مال و جاه و مقام به نزاع با ديگران بر 

بندد تا   تمام تالش خود را به كار مينخواهد خاست بلكه
فرامين الهي بر روي زمين بيش از پيش جاري گردد و خود را 

داند كه در نتيجه چنين  نسبت به تمام تكاليف الهي ملتزم مي
گردد  توقع مي انساني نسبت به نتايج جهد و كوشش خود نيز بي

تا اين كه به هدف و غايت اصلي خود كه همان عبادت رب 
  .لمين است نائل گرددالعا

او . نمايد آري اين چنين نوع نگاه انسان عابد تغيير مي
ها و غايات به اندازه اداي تكاليف،  ديگر براي رسيدن به نتيجه

كند چرا كه هر گاه به رضايت و خشنودي  سعي و تالش نمي
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به روشني چشم و اطمينان . انديشد خدا از انجام تكاليفش مي
�� �« . گرديده استنفس و ضمير خود نائل > ! �  � � 8 �  ? $��  @ > !   � � �  � � � �  � �    � � � 

  .» خدا از آنها راضي و آنها از خدا خشنودند�:� � � �� 8 ? 

اين است معناي واقعي عبادت و اين است همان عطاياي 
  .جاودان كه همان رضايت خداوند است
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حكم ! ايد  ايمان آورده ]به اسالم[اي كساني كه «:ترجمه
روزه بر شما مقرر شد، همانگونه كه بر اهل اديان ديگر قبل از 

 * پرهيزكار شويد ]در اثر كف نفس[ تا ]مقرر شده بود[شما 
شخص و معدودي را بايد روزه بگيريد و كساني از روزهاي م
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به همان [شما كه بيمار يا مسافر باشند، روزهاي ديگري را 
پير و [ روزه بگيرند و بر كساني كه توان جسماني ندارند، ]تعداد

اي كه اطعام   الزم است كفاره]مريض و ممنوع پزشكي هستند
س از سر پس هر ك. يك فقير در هر روز مقرر شده، بپردازند

و عالوه بر فريضه، براي [دلخواه و رضاي قلب بيشتر نيكي كند 
 براي او بهتر است و البته ]سير كردن فقرا هر چه بيشتر بپردازد

نفس روزه گرفتن براي وجود شما مفيد است، اگر خوب دقت 
 ماه * پي خواهيد برد ]از جهات مختلف[كنيد، به فوايد آن 

ن مجيد كه وسيلة هدايت انسان رمضان، همان ماه است كه قرآ
و حاوي مواعظ و بيانات هدايتگر و نيز شاخص بين حق و 

پس هر كس از شما . باطل است، در آن نازل فرموده شده است
كه در محل اقامت خود حاضر باشد بايد روزه بدارد و آن كس 

هاي خورده شده در  كه مسافر و يا مريض باشد به شمارة روزه
ه بدارد؛ خداوند راحتي و آساني براي شما هاي ديگر روز ماه

اراده فرموده نه سختي و رنج، تا شمارة حكم مقرر را تكميل 
كنيد و خداوند را به پاس آن كه شما را هدايت فرموده تكبير 

  .»گوييد و بر شماست كه شكرگزار الطاف ذات اقدسش باشيد

همانگونه كه پيداست اين آيات كريمه به جهت اعالم 
 اي كه در بندگان نازل شده است؛ فريضه براي داري زهرو وجوب

  .است نهفته هدايت و رشد و عطايا و خيرات آن بار مشقت تحمل
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اي كه حريت و آزادگي در ارادة انساني را به ارمغان  فريضه
آورد و موجب استحكام هر چه بيشتر همت شخص و ارتقاء  مي

  .گردد يدادن شخصيت او تا رسيدن به سرحد روحية جهادي م

 را صبورانه در  ها و مشكالتي داري سختي انسان در روزه
هاي بدن خويش و شهوات و هواها تحمل  برابر خواسته

تحملي كه نه از سر فقر و تنگدستي يا مجازات و . نمايد مي
امثال آن همچون اضطرار باشد بلكه تحملي است كه با كمال 

  .باشد ميل و رغبت و از سر خواست خود مي

توان بارزترين خصوصيات موجود  يات ذكره شده مياز آ
  .در زمينة روزه را برداشت نمود

 & �   . � �  � &    � �  � A 4 7 � � 7  � $ # �� � ��  �«: در قسمتي از آيات چنين آمده است
 � D $   .»هاي پيشين نيز واجب بود همانگونه كه بر امت: � � �  & � � . �( �  , 

داري تنها  شود كه روزه گيري مي از اين قسمت چنين نتيجه
ها و اقوام پيشين نيز از  بلكه امت. باشد ريضة اسالمي نمييك ف

داري به جهت اشتمال بر  چرا كه روزه. اند اين مسأله فارغ نبوده
اي است كه هيچ امتي، هيچگاه از خيل  مصالح فراوان، به گونه

  .نياز نبوده است سعادات آن بي

داري در  توان شاهد آن بود كه پديدة روزه از اين روي مي
شان از جانب پروردگار بوده،   دين مداراني كه ريشة شريعتبين
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باشد و اگرچه در ميان مكاتب صرفاً بشري كه  شايع و رايج مي
ها و هواهاي نفساني است چنين چيزي را  از سر انحراف انديشه

  .توان يافت نمي

سازي  منزلة ابزاري است براي پاك به داري روزه حال، هر به
رغم اختالفات موجود  اديان ـ علي همة رد كه نفس تطهير و روح

  .باشد در ميان آنها ـ محفوظ مي

داري بر اصالت و  و اين ويژگي تاريخي در بحث روزه
  .عمق مطلب داللت دارد

�% �«در قسمتي ديگر از آيه چنين آمده است = 4 H  � D $ I �&  . � �  � . � � & � :
  .»شايد شما پرهيزگار شويد

ب موجود در روزه ترين جوان توان رفيع از اين عبارت مي
دار تقوي را به ارث  را كشف نمود؛ اين عبادت براي روزه

هاي نفساني  ها و بيماري گذارد و در او قوة صيانت از پليدي مي
داري موجب استحكام اراده  همچنين روزه. دهد را قرار مي

  .سازد گردد و آن را غير قابل نفود مي مي

مي را از باشد كه شخصيت آد ي ميژداري بسان د روزه
. كند تحت تأثير واقع شدن در مقابل هجمات شيطاني حفظ مي

  .و اين همان فرق ميان انسان و حيوان ا ست
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دهند و تنها از آن  حيوانات هر آن چه بخواهند انجام مي
كه نتيجة اين . ورزند شان نيست، قهراً امتناع مي چه كه در توان

وانات وجود امر آن است كه مرزي ميان اراده و شهوت در حي
اما . ندارد چرا كه هر چه هست همان غرايز حيواني است

انساني را كه خداي متعال به او به سبب نور عقل كرامت 
بخشيده است و به او قوة اراده عطاء نموده پس هنگامي كه به 
واسطة چراغ عقل خويش هدايت يافت و ارادة خويش را طبق 

زوده است و به آن اعمال نمود، همانا به كرامت خويش اف
واسطة آن تعالي يافته و بر اميال و هواهاي خويش استيالء پيدا 

اما در غير اين صورت، همين انسان به حيوانيت . كرده است
 . � & � � F � � ̀ _  �«تر خواهد بود  نيز پست حيوانات از بلكه است، تر نزديك
 B� I � "� 7�  � � (  &   a 3/ �   � �� �   a > Fb � & �:� ترند گمراه بسي بلكه چهارپايانند مانند آنها«.  

توان گفت كه مرز ميان انسان و  بنابراين به جرأت مي
حيوان همان اراده است كه به وسيلة آن ماهيت آدمي به وجود 

  .آيد مي

اش همان  بنا بر اين تفسير، اين عبادت بزرگ هدف اوليه
مرتبة اصيل و عميق وجود انسان است تا به وسيلة آن، آدمي 

آزادگي بخشد و در عزم خود ثابت تزكيه يافته به ارادة خود 
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قدم گردد و از لغزش و سستي به وسيلة افزايش طاقت خويش 
  .در امان بماند

سان مردان پيروز از شكست خوردگان جدا  و بدين
 و  مايگان، گردند همانگونه كه توانگران از ضعيفان و بي مي

هاي سختي و شدت از فرومايگان و  همانگونه كه مردان ميدان
با اين تفاسير جاي هيچ گونه تعجب نيست . سست عنصرافراد 

بينيم  كه ما در احكام شرع مقدس اسالم بلكه در ساير شرايع مي
كه روزه به عنوان كفارة گناهان و راهي براي توبه و بازگشت 
قرار داده شده است؛ سرّ اين مطلب آن است كه شخص در 

ه جان داري را ب  مشقت روزه عوض گناهاني كه مرتكب شده،
 سازندة خود را كه گناهكاري آن را پاره  سان ارادة بخرد و بدين

  .كرده و از بين برده است، باز يابد

روزه گرفتن عبادت دشواري است كه فرد مسلمان براي 
چرا . انجام صحيح آن ناگزير بايد ممارست و تمرين داشته باشد

كه روزه تنها نخوردن و نياشاميدن در ساعات محدود نيست 
داري بايد از هرگونه لذتي كه به وسيلة حرام  بلكه در روزه

شود اجتناب نمود اعم از اين كه آن حرام رفتار  تحصيل مي
  .اش باشد انسان يا گفتار او و يا پندارش و خطورات نفساني

داري تنها  و اگر چنين امري حاصل نشد همانا از روزه
  .صورت ظاهري آن به وجود آمده است
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يعني  ؛»ليس له من صيامه اال الجوع و العطشرب صائم «
 فريضه اين .باشد نمي تشنگي و گرسنگي فريضة تنها داري روزه

نيز  و فاسد هاي نيت و ها انديشه از ضمير و قلب و عقل روزة يعني
 الهي، طاعت در خستگي و  كسالت از جوارح و اعضا روزة

كم و داري يعني روزة انسان از شهوات، يعني روزة حا روزه
طغيان و ستم يعني روزة عالم و دانشمند  و جور و ظلم از سلطان

  .از تحريف يعني روزة جنگنده از ترس و فرار از جبهة نبرد

روزه رنج بردني است كه در وراي آن اهداف فراواني 
هاست كه قهرمانان  همين رنج بردن و تحمل سختي. وجود دارد

ونه مقاومت كنند و آموزد كه چگ پروراند و به آنان مي را مي
اين تحمل مشقت است كه به آنان . پشت به دشمن نكنند

آموزد چگونه نيكي كنند و زشتي را رها كنند و به زيبايي  مي
  .عشق بورزند و نازيبايي را مكروه بشمارند

داري تنها منعطف بر تربيت نفس آدمي  رسالت روزه
  سان ندارد،باشد و ارمغان آن تنها جنبة روحي و رواني در ان نمي

داري به منظور طراوات بخشيدن به همة ابعاد زندگي  بلكه روزه
  .انسان اعم از روحي و جسمي و عقلي است

توضيح اين كه به وسيلة روزه، جسم انسان ورزيدگي 
هاي فراوان پيدا ميكند چنان كه روح  خاصي براي تحمل سختي

  .گردد  ميهاي نفساني و هواهاي شيطاني پاكيزه او نيز از انديشه
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روزه فرصت مناسبي است براي آن كه انسان عقل و شعور 
  .و ارادة خويش و همچنين اعضاء و جوارح خود را بيازمايد

گرداند و براي  روزه نفس را ماالمال از صبر و بردباري مي
گذارد و عناصري را كه براي  روح مناعت طبع را به ارث مي

  .كند انسان عطاء ميجهاد ضروري است به  و فداكاري بار تحمل

داري آن است كه  بنا بر تعبير آية كريمه، شاخصة روزه
استعالء و سلطه بر هواي نفس و مطامع دنيوي را در شخصيت 

و وجود او را ماالمال از حزم و اراده و . سازد انساني پديدار مي
گرداند تا در مسير تبليغ رسالت و اداي امانت در  ثبات قدم مي
 مصائب بردبار و كوشا براي تحصيل رضايت ها و برابر سختي

  .الهي تالش نمايد

داري موجب رشد عواطف و احساسات در وجود  روزه
انسان . سازد گردد و مشاعر و ادراكات او را تقويت مي انسان مي

بدون مهر و محبت و عاطفه، موجودي است خشكيده و جامد 
  .و بي حس؛ و نه انسان كه جامعه نيز چنين است

داري بر ملكة صبر مترتب  ه در نفس به واسطة روزهاثري ك
چرا كه عبد به واسطة صبري كه . گردد غير قابل انكار است مي

نمايد  در ساعات طوالني روز ـ مخصوصاً در فصل تابستان ـ مي
هاي  نمايد ـ در حالي كه وسوسه خودداري مي لذات از تمتع از و



��� ���/ ���� �� ���� ��� )�����( ......................................................�
 

تهذيب شيطاني همواره در كمين اوست ـ نفس خود را 
نمايد تا از ارتكاب محرمات كه مبغوض درگاه الهي است در  مي

  .سازد امان بماند و خود را ملتزم به فرامين الهي مي

در اين حال بايد گفت كه شكي نيست اگر مسلماني يك 
ماه كامل بر اين عمل ممارست ورزد و تمرين نمايد اين صبر 

دد و در نزد گر براي او تبديل به يك طبع غير قابل رسوخ مي
تواند به  همگان روشن است كه تنها يك فرد صابر مي

  .هاي روزگار غالب آيد سختي

  .تواند به حقايق علمي دست يابد تنها يك فرد صابر مي

تواند پرده از اسرار وجود به واسطة  تنها يك فرد صابر مي
  .استقامت در تفكر و بحث، بردارد

ش در راه خدا تنها يك فرد صابر است كه از اموال خوي
  .نمايد جود و انفاق مي

و تنها يك فرد صابر است كه حق بندگي خدا را به جاي 
  .آورد مي

 در نقلي چنين وارد × طالب از امير المؤمنين علي بن ابي
 نسبت صبر به �:الصبر من اإليمان بمنزلة الرأس من الجسد«: است كه

  .»ايمان به منزلة سر انسان نسبت به پيكر اوست

                                              
 .2339، ح 415، ص 2ج : مستدرك الوسائل ـ 1
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الصبر  الصوم نصف الصبر و«:  حديث ديگر آمده استدر و
داري نيمي از بردباري است كما اين كه  روزه: نصف اإليمان

  .»بردباري نيمي از ايمان است

اي  داري طمأنينه اين حديث شاهد بر آن است كه در روزه
بروز هر اتفاق ناگهاني و  مقابل در ديگر آدمي كه گردد مي حاصل

داري به ترك آنچه  روزه در كه چرا بازد نمي را خود نابساماني، هر
كه بدان الفت داشت خود را عادت داده است؛ در صبحگاهان 

سان  خورد و در شب غذاي روز را و بدين غذاي شب را مي
نفس خويش را با صدمات و ناماليمات آشنا ساخته و الفت 

  .و در مقابل حوادث ناگهاني قوي گشته است .كرده است برقرار

»� ��  �1 c �  d 	 � �  ̂  � � �� = $ � � ) � �� 
  <  �� � ��  ̂  � � �� = $ � � )M  � �  e �   .  � �   �  � & �   � �    � � �  �  � �   � �   �  � & �   � �:� 
شوند كه اهل صبر باشند و   نائل مي)مقام بلند(تنها كساني بدان 

  .»كسي بدان نرسد اال آن كه داراي بهرة بسيار باشد

ها   آموزه آري، آموزش به تنهايي كافي نيست بلكه گاهي،
ه سالح ضد دين شده و در راستاي ارتكاب معاصي و تبديل ب

  .شود مفاسد به كار گرفته مي

آنچه كه در كمال آدمي نياز است تمرين و ممارست عملي 
شود  باشد و اين منظور حاصل نمي هاي ديني مي براي آموزه

                                              
 .35صلت، آيه سوره ف ـ 1
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مگر اين كه انسان از روي اختيار و ارادة خويش خود را از آن 
باشد و نيز او را به  او حالل ميچه كه مالك اوست و براي 

  .آورد، باز دارد طراوت مي

داري يك محيط ساختگي است كه شارع بر  گويي كه روزه
مكلفين دستور داده تا وارد آن شوند و خود را در معرض 
صدماتش قرار داده تا نفس در مقابل صدمات واقع در 

  .هاي طبيعي قوي و ثابت قدم و غير قابل نفوذ باشد محيط

 اينجا نكتة ديگري نيز وجود دارد و آن اين كه در
باشد و يقيناً قرار  داري داراي جنبة اجتماعي و عمومي مي روزه

حكمت و اتفاقي  داري بي دادن ماه رمضان به عنوان ايام روزه
  .باشد نمي

داري عبادتي است كه در آن همة امت مسلمان  روزه
ين ماه باشد و همگان به صورت يكپارچه در ا مشترك مي

اعم از پير و (شوند و همه  دعوت به اين تكليف خاص مي
 در تشكيل اين جامعة عبادي و ايماني )جوان و مرد و زن
  .شريك خواهند بود

توان  هايي كه براي اين فريضة الهي مي از جمله ويژگي
داران در طي انجام واجب الهي، روحية  شمرد آن است كه روزه

شود و  شان برانگيخته مي اندوستي و عاطفه و محبت در مي
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گردد  تر مي رنگ شده و توانگر به تهيدست نزديك ها كم دشمني
و اين همه . دهد و حاكم به رعيت مالطفت بيشتري به خرج مي

نيست مگر به خاطر آن كه روزه فريضة رحمت و دوستي و 
امتي كه به واسطة اين . باشد الفت بين اقشار مختلف جامعه مي

به واسطة انجام اين . ي خدا انقطاع يافته استعبادت از ماسوا
فريضه همه و همه اعم از غني و فقير يك مشقت واحد و 

ها از بين  ها و نفرت نمايند و از اين رو كينه يكسان را تحمل مي
  .خواهد رفت

باشد و بين افراد و  داري موجب تصفية نفوس مي روزه
ايد تا آنجا كه نم هاي مختلف جامعه ايجاد الفت مي آحاد و گروه

هايي است كه در آن نزاع و كشمش و  ماه رمضان از جمله ماه
توزي منع شده است و اين مطلب شاهد بر آن  مجادله و كينه

داري و توسعة ارتباط انسان مسلمان و  است كه ميان روزه
ها و جوامع ديگر علقة محكمي وجود  جامعة اسالمي با انسان

  �.دارد

                                              
در اين زمينه روايات فراواني ـ كه همه بر اين الفت اجتماعي تأكيـد دارد ـ از     ـ  1

  .ائمه اطهار وارد شده است
  :نمايد  چنين نقل مي×به عنوان نمونه روايت جراح مدائني كه از امام صادق

فإذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم و غضوا أبصاركم و ال تنـازعوا و ال تحاسـدوا،               «
  �  امرأة تسب جارية لهـا و هـي صـائمة فـدعا        |و سمع رسول اهللا   : قال
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ه و عوض روزه در بسياري از موارد بنابراين، اين كه كفار
در قالب اموري همچون صدقه دادن به فقراء و يا كارهايي با 
طبيعت اجتماعي همچون آزاد كردن برده، نمود پيدا كرده است 
امري تصادفي نيست بلكه تأكيدي است بر خصلت اجتماعي 
فريضة روزه و نقشي كه اين فريضه در توسعه دادن به روابط 

ن با جامعة خود از خالل گسترش رابطة او با انسان مسلما
  .خداوند دارد

                                                                                         
كيـف تكـونين   :  بطعام فقال لها كُلي فقالت إني صائمة فقال      |اهللا رسول�

و : قال» صائمةً و قد سببتِ جاريتك إن الصوم ليس من الطعام و الشراب فقط            
بـيح و   إذا صمت فليصم سمعك و بصرك من الحرام و الق         : ×قال أبو عبد اهللا   

دع المِراء و أذي الخادم و ليكن عليك وقار الصائم و ال تجعـل يـوم صـومك            
دار هـستيد     هنگـامي كـه روزه    ): 117، ص   7وسائل الـشيعة، ج     (كيوم فطرك   

هايتان را حفظ كنيد و چشمتان را مراقب باشيد و مبادا با يكديگر به نزاع               زبان
د كـه زنـي كنيـز را         شـني  |رسول خدا : سپس فرمود . توزي بپردازيد   و كينه 

پـس رسـول    . دشنام داده است در حالي كه آن زن خود روزه دار بوده اسـت             
. بخـور :  آن زن را خواست و  غذايي در مقابل وي قرار داد و فرمود              |خدا

اي در حالي كه كنيز خـود را          چگونه روزه : فرمود. من روزه هستم  : عرض كرد 
 ×يـست و امـام صـادق      روزه فقـط امـساك از آب و غـذا ن          . اي   داده  دشنام

هر گاه روزه گرفتي گوش و چشم تو بايـد از حـرام و زشـتي روزه                 : فرمودند
دار را  بگيرند و از جدال و آزار دادن خادم بايـد بپرهيـزي و بايـد وقـار روزه            

 .»داري تو مثل روز عادي باشد حفظ نمايي و مباد كه روز روزه
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  :داري آن است كه هاي ممتاز روزه از ويژگي

باشد، ماهي  موسم ساليانه اين فريضة الهي ماه رمضان مي
تر از آن است كه  كه از ناحية بركات و ثمرات و فوائد بزرگ

در بزرگي اين ماه . ان كردبتوان توصيف نمود و عظمتش را بي
ترين و رساترين  ترين رساالت و مبارك همين بس كه كامل

 ليلة القدرترين شب آن كه  اديان در اين ماه پر بركت و در شريف
است نازل گرديده است و بدين سان حق تعالي اين شب را از 

ترين  هزار ماه برتر قرار داده چرا كه اين بشر توانسته است عظيم
  .ظرف خود جاي دهد در وحي جاودانة كتاب قالب در را رسالت

 شب ميالد قرآن كريم است و از حيث زمان ليلة القدرو 
جايگاه فرود اين واقعة عظيم و يگانة آسماني است كه در طول 

از ابتداي آفرينش . تاريخ از گذشته و آيندة نظير آن نخواهد آمد
 عالم و خلقت ها و زمين و به عبارت ديگر تمام گسترة آسمان
اي است براي اين  ها و زمين و ارسال تمام انبياء مقدمه آسمان

  . واقع شده استليلة القدرانگيز است در  پديدة شگفت

از اين رو شايسته است كه آدمي در ماهي اين چنين، عهد 
و گواه اين تجديد . خود را با پروردگار خويش تجديد نمايد
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و . ته در همين ماه قرار دهدپيمان را همان كتاب عظيم نازل گش
نيز شايسته است كه به تالوت اين كتاب شريف در اين موسم 
اهتمام بيشتري ورزد تا با تدبر و تأمل در معاني آيات آن بيعت 

و . خود را با خداي خويش از استحكام بيشتري برخوردار سازد
هاي قرآني را  شود جز به اين كه انسان راه اين منظور فراهم نمي

مشق خود قرار داده و ارشادات آن را جامة عمل بپوشاند و سر
در راه آن با جان و مال خويش جهاد نمايد تا آن كه به مدد اين 

  .زنده و علمدار حق و قسط، به منزل مقصود برسد هميشه كتاب

 بسان يك نگين در تاريخ وحي به ليلة القدراز آن جا كه 
و زمين گشت، ها  درخشندگي درآمد و حلقة اتصال آسمان

خداي متعال آن را مركز ثقل ماه رمضان قرار داده است؛ ماه 
اي است براي رشد و نمو روح انساني و رباني  رمضان، مدرسه

آزمون نهايي و  ليلة القدرساختن اراده و شعور و ادراكات او و 
پس هر كس كه براي او . باشد قلة اين راه صعب العبور مي

القدري را در ليلة شده، در حقيقت توفيق در اين آزمون مقدر 
  .چنين شبي براي خويش ساخته است

اسالم در ماه رمضان براي پيروزي و سربلندي انساني در 
اين امتحان بزرگ هر آنچه را كه مؤثر در تطهير و تربيت او و 

باشد تدارك ديده  تشويق بر نيكي و احسان و خير و صالح مي
ة فردي و عرصة اجتماعي هاي پيشرفت روحي را در زمين و راه
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و اين همه به خاطر آن است كه آدمي در . پيش پاي او قرار داده
القدر سربلند بيرون آيد و به مقاصد بلند رفيع ليلة امتحان عظيم 

  .نائل گردد

در پرتو اين تفسير، جاي تعجب نخواهد بود كه شارع 
 مقدس اسالم، روز پاياني اين ماه را عيد قرار داده است و اين

نه به خاطر آن است كه آدمي در چنين روزي از امساك و 
يابد بلكه  خودداري نسبت به خوردن و آشاميدن رهايي مي

چنين روزي عيد پيروزي است؛ پيروزي نفس بر شهوات و 
ها، و روز به كمال رسيدن انسان در مسير حق كه چونان  پستي

 تا زندگي گردد  پاكيزه شده و تطهير يافته خارج مي از نهر روان،
جديدي را با قلب پاك خويش به همراه ارادة جدي و عزم 

  .راسخ آغاز نمايد

داري را همراه  در اين روز بعد از آن كه مسلمين ماه روزه
اند و تمام تالش  با اطاعت و امتثال فرمان حق به پايان رسانيده

اند، خداي متعال در قلب  خويش را در اين راه مبذول داشته
دهد و بزرگداشتي را كه ملكوتيان در   را قرار مياينان سروري

دارد و  سماوات و مؤمنين صالح در زمين شاهد آنند بر پا مي
آيند و تكبيرگويان اين نعمت را سپاس  همه و همه گرد هم مي

  .گويند مي
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شادمان باشيد كه اين بهتر از آني است كه دنياخواهان، گردش 
  .»اند دور هم آمده

و چنين روزي فرخنده و ماالمال از سعادت را در زمين، 
پروردگار عالميان . اند روز عيد و در آسمان روز پاداش خوانده

  :نمايد به فرشتگان چنين خطاب مي

ما جزاء األجير إذا عمل عمله فيقولون إلهنا و سيدنا جزاؤه أن «
اُشهدكم أنّي جعلت ثوابهم لصيامهم و قيامهم : يوفّي أجره فيقول تعالي

ثم يقول سبحانه و قد نظر إلي جميع المصلّين للعيد . رضائي و مغفرتي
ي سلوني يا عبادي فوعزّتي ال تسألوني اليوم ف: نظرة رحمة و حنان

جمعكم هذا آلخرتكم إال أعطيتكم و ال لدنياكم إال نظرت لكم و قد 
 چيست پاداش �:أرضيتموني فرضيت عنكم انصرفوا مغفوراً لكم

اجيري كه كار خويش را به پايان رسانده است؟ فرشتگان 
معبود و موالي ما جزاي چنين اجيري آن است : دارند عرضه مي

شما : فرمايد تعال ميخداي م. كه مزد او را پرداخت نمايند
داري  داري و شب زنده فرشتگان شاهد باشيد كه من ثواب روزه

                                              
 .58سوره يونس، آيه  ـ 1

 .587ص  ،8كنزالعمال، ج  / 338 ص ،96بحار االنوار، ج  ـ 2
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هاي مسلمانان را در اين ماه مبارك، رضايت و  و عبادت
و اين . ام خشنودي خويش و آمرزش گناهان ايشان قرار داده

سپس خداوند در حالي كه نظر رحمت و . است مزد ايشان
اي بندگان : فرمايد طر دارد ميدلسوزي به نمازگزاران روز عيد ف

پس قسم به . خواهيد مسألت داريد من از من هر آنچه كه مي
عزت و جاللتم هر آن چه براي آخرت خويش از من بخواهيد 

كنيد،  عطايتان نمايم و هر آن چه از براي دنيايتان طلب مي
شما مرا راضي ساختيد، پس من هم شما را . دارم منظور مي

ز جماعت خويش در حالي كه آمرزيده ا. سازم خشنود مي
  .»شويد ايد پراكنده مي شده

آري، چه بايد گفت در مقابل اين رحمت عظيم و اين 
  عيب و نقص؟ شريعت بي

چه بايد گفت در مقابل اين پرتو نورانيت دين پاك الهي 
گيري ماالمال از هدايت و رحمت و مژده براي  كه در عين آسان

  باشد؟ مؤمنين راستگو مي

  :نيز در جاي ديگر چنين آمده استو 
 يوم عيد الفطر فوجده ×دخل رجل علي أمير المؤمنين«

يا أمير المؤمنين يوم عيد و خبز : يتناول خبزاً فيه خشونة فقال
اليوم عيد من قُبل باألمس صيامه و قيامه، عيد : ×خشن؟ فقال
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ا من غُفر ذنبه، و شكر سعيه و قُبل عمله، اليوم لنا عيد و غداً لن
مردي در روز عيد : عيد و كل يوم ال نعصي اهللا فيه فهو لنا عيد

 وارد شد و نان خشكيده در دست ×فطر بر امير المؤمنين علي
روز عيد و : زده پرسيد حضرت نظر او را جلب كرد و شگفت
امروز روز عيد كسي : نان خشك؟ حضرت در پاسخ فرمودند

و . ده باشداست كه روزه و عبادتش قبول درگاه حق واقع ش
و از تالش او از . عيد كسي است كه گناهانش آمرزيده باشد

ناحية پروردگار قدرداني شده باشد و عمل او مقبول افتاده 
امروز و فردا و هر روز ديگر براي ما عيد است و هر . باشد

  .روزي كه در آن خدا را سرپيچي ننماييم، براي ما عيد است
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  زكات فطره
  

سازي و  يي كه ماه مبارك در واقع يك دورة انساناز آنجا
بخشي به روح آدمي است، بديهي است كه اين شريعت  طهارت

آسماني در پايان اين دوره زكات فطره را به منظور تطهير مال 
قرار بدهد، تا آدمي پس از آن كه به طهارت قلب نائل شد اموال 

ب و خويش را نيز پاك و طاهر سازد و بدين وسيله تناس
  .انسجام بين قلب و جان و بدن و اموال خويش برقرار سازد

كند كه رسول  در اين زمينه ابن عباس چنين حكايت مي
 زكات فطره را بدين جهت بر مسلمين فرض نمود كه |خدا
دار از بيهودگي و فساد دور بماند و نيز براي آن كه  روزه

 از نماز  پس هر آن كه پيش مساكين به اندك طعامي دست يابند،
عيد آن را ادا سازد به تحقيق اين صدقه، زكات مورد قبول 
خداوند باشد و هر كس اين زكات را به بعد از نماز موكول 

  .اي از صدقات خواهد بود نسازد البته صدقه

صوم رمضان معلّق بين السماء «: خوانيم و در حديث ديگر مي
 در قبولي و عدم  روزة رمضان�:و األرض ال يرفع إال بزكاة الفطرة

                                              
 .24122، ح 551، ص 8كنز العمال، ج  ـ 1
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رود تا  قبولي همواره بين آسمان و زمين معلّق است و باال نمي
  .وقتي كه زكات فطره پرداخت شود

اين واجب الهي در سال دوم بعد از هجرت بر مسلمانان 
و . فرض گرديد همانگونه كه خود روزه نيز اين سان بوده است
 و در اسالم وجوب پرداخت آن بر مرد و زن، برده و آزاد

  .باشد كوچك و بزرگ مستقر مي

 & �  & / & � , f $ K F  2  �«  در مورد آية شريفه|و همچنين از پيامبر اكرم
 # 7 X H  � )  � � �  � � *# $ C K  ? 3 !  � +�  
 حقا كه فالح و رستگاري �:�  � & & �   � �  � 7 � �  � � &  � 5 

و ( و به ذكر نام خدا به نماز *يافت كسي كه تزكيه نفس كرد 
: سخ فرمودند پرسش گرديد و ايشان در پا» پرداخت)طاعت

اين آيات در مورد زكات فطره نازل گشته : نزلت في زكاة الفطرة«
  .»است

و هر انساني اين زكات را از جانب خودش و كساني كه 
تحت سرپرستي او هستند مانند همسر، فرزندان، خدمتگزاران و 

اش بر او واجب است به تعداد ايشان  والدين و هر كس كه نفقه
خداي . نمايد اختند و پرداخت مياز اموال خويش خارج س

سازد و فقير را نيز  متعال ثروتمند را به وسيلة اين عمل تزكيه مي
چندين برابر بيشتر از مقدار آن چه انفاق شده است عطا 

                                              
 .14 ـ 15سوره اعلي، آيات  ـ 1
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 از طعامي كه )سه كيلو(مقداري كه واجبش يك صاع . نمايد مي
  .باشد قوت غالب فرد است، مي

 و مسلمين بخل فرمود و اگر خداي متعال عنايت مي
ورزيدند و به راه رشد و سعادت خويش ايمان قلبي داشتند  نمي

گرفت آن چنان  و نيز پرداخت زكات به نحو صحيح صورت مي
  .خورد غبطه مي بدان مصلحي هر كه آورد مي ارمغان به نيكويي اثر

پذير به  اي مسؤوليت اگر در هر شهري يا روستايي عده
داختند به نحوي كه يك نفر نيز پر آوري زكات با دقت مي جمع

مورد غفلت قرار نگيرد و نيز در توزيع آن كمال دقت را 
نمودند در اين صورت سرماية قابل توجهي از آن پديد  مي
شد ناتوانان و مستمندان را ياري  آمد كه به واسطة آن مي مي

نمود تا كه عيد كه تجلي رحمت خداوند و سخاوتمندي مؤمنان 
  .ن نيز سر بزنداست به خانة آنا

كند كه پس از پايان ماه رمضان كه  حكمت الهي اقتضاء مي
ماه صبر است هر كس از روي طيب خاطر مقداري از اموال 

توان در چهار محور،  اين حكمت را مي. نمايد خويش را بذل 
  :تصوير كرد

ـ سپاسگزاري انسان از خداوند متعال كه به وي توفيق 1
داري و عبادت در   و او را در روزهداري عطاء نموده است روزه
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 & � � � ̀ �  �« .اين ماه كمك كرده تا با شكر، بر اين عنايات بيفزايد
 � D � 2� g "  � H 
 D Z� . � �  � (  � � � & � �:� اگر شكر نعمت به جاي آريد به نعمت شما 

  .»افزاييم مي

. باشد دار هيچگاه از لغزش و هفوات در امان نمي ـ روزه2
 گرداندن  دار و نيز پاكيزه روزهبنابراين زكات فطره براي تطهير 

  .روزة اوست

ـ اين عمل بسيار به آزمايش شباهت دارد تا بدين وسيله 3
دار آزموده شود كه آيا حس دلسوزي براي  فرد روزه

داري است در او  مستضعفين و گرسنگان كه از ثمرات روزه
  پديدار شده است يا خير؟

داري با  ـ همانگونه كه فقير و ثروتمند در ايام روزه4
يكديگر يكسان بودند در روز عيد براي هر دو گروه اين سرور 

داران از لذت يكپارچگي و  و شادماني پديدار شود تا روزه
  .مند گردند وحدت هر چه بيشتر بهره

در پايان اين مقدمه، سخن را با تبرك جستن به خطبة 
اي  خطبه. بريم  در ماه رمضان به پايان مي|شريف رسول خدا

يشان در آخرين جمعه از ماه شعبان و در استقبال از ماه كه ا
                                              

 .7سوره ابراهيم، آيه  ـ 1
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  :مبارك رمضان ايراد فرمودند
أيها الناس قد أظلكم شهر فيه ليلة خير من ألف شهر و هو شهر «

رمضان فرض اهللا عز و جل صيامه و جعل قيام ليله نافلة فمن تطوع 
 و جعل بصالة ليلة فيه كان كمن تطوع بسبعين ليلة فيما سواه من الشهور

لمن تطوع فيه بخصلة من خصال الخير و البر كأجر من أدى فريضة من 
فرائض اهللا تعالى و من أدى فيه فريضة من فرائض اهللا تعالى كان كمن 
أدى سبعين فريضة من فرائض اهللا تعالى فيما سواه من الشهور و هو 

د شهر الصبر و أن الصبر ثوابه الجنة و هو شهر المواساة و هو شهر يزي
اهللا في رزق المؤمن فيه و من فطر فيه مؤمنا صائما كان له عند اهللا 

 اي مردم ماهي بر شما �:بذلك عتق رقبة و مغفرة لذنوبه فيما مضي
ساية خويش را گسترانيده است كه در آن شبي است بهتر از 

اش را  و آن ماه رمضان است كه خداوند متعال روزه. هزار ماه
پس . اش را نافله قرار داده است داري واجب فرموده و شب زنده

هاي  هر كس يك شب از آن را به نماز بگذراند گويي در ماه
و هر كس در آن . داري كرده است ديگر هفتاد شب، شب زنده

اي  كاري از كارهاي نيك انجام دهد اجر كسي را دارد كه فريضه
از فرائض خداوند متعال را به جاي آورده است و هر كس كه 

اي از فرائض خداوند متعال را به جاي آورد، مانند  فريضهدر آن 
                                              

 .66، ص 4، ح 4ج :  كتاب الصوم فروع الكافي، ـ 1
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كسي است كه هفتاد فريضه از فرائض خداي متعال را در ديگر 
ماه رمضان ماه صبر است و جزاي . ها به جاي آورده باشد ماه

ماه رمضان ماه مواسات است؛ ماهي است . صبر، بهشت است
و هر كس كه . دهد كه در آن خداوند روزي مؤمن را افزايش مي

دهد خداوند در قبال آن اجرِ  داري را افطاري  در آن مؤمن روزه
اش را به وي  آزاد ساختن يك بنده و بخشش گناهان گذشته

  .»فرمايد عطاء مي




� ............................................................................... ���� � ���� 	
���� ���� 

  
� �  � � � � �  �  � 
 � �  

  اقسام آنروزه و 
  

  ـ معناي روزه چيست؟ 1 س

روزه عبارت است از خودداري از مفطرات : جواب
  . همراه با نيت) ساير مبطالتخوردن و آشاميدن و(

  ـ روزه چند قسم است؟ 2 س

  واجب مستحب حرام . روزه بر چهار قسم است: جواب
  و مكروه

  است؟ كدام اقسام آن دارد؟ قسم چند واجب روزة ـ 3 س

  :جواب

  الف ـ روزة ماه مبارك رمضان

  ب ـ روزة كفاره

  ج ـ روزة قضاء

  د ـ روزة بدل قرباني در حج

  ن روز اعتكافهـ ـ روزة سومي

  و ـ روزة واجب شده به وسيلة نذر و عهد و قسم
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روزه گرفتن در آن از استحباب فراواني  چه ايامي ـ 4 س
  برخوردار است؟

  :روزه در موارد زير مستحب مؤكد است: جواب

الف ـ روزه گرفتن در سه روز از هر ماه و افضل آن است 
اولين اين سه روز را اولين پنجشنبه از آن ماه و سپس 

چهارشنبه از دهة دوم و در مرحلة سوم، آخرين پنج شنبه از 
  .ماه، قرار دهد

ب ـ روز عيد غدير، در اين روز، روزه گرفتن برابر است 
  ) ذي الحجه18(با صد حج و صد عمرة مقبول درگاه الهي 

  ) ربيع األول17( |ج ـ روز والدت نبي اكرم

  |د ـ روز بعثت پيامبر اسالم

  ) ذي القعده25(االرض هـ ـ روز دحو 

داري او را از دعا باز  و ـ روز عرفه براي كسي كه روزه
يعني [دارد به شرط آن كه در هالل ماه شك نداشته باشد  نمي

  .) ذي الحجه9( ]نسبت به آن روز شبهة عيد بودن مطرح نباشد

  ) ذي الحجه24(ز ـ روز مباهله 

  ح ـ روزة تمام ايام ماه رجب

  م ماه شعبانط ـ روزة تمام ايا
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  ي ـ روز عيد نوروز

  ك ـ روز اول و سوم و هفتم از ماه محرم

ل ـ روز پنجشنبه و جمعه، هنگامي كه با عيد مصادف 
  .نگردد

 )6(ها چنين منقول است كه  ـ در برخي از كتاب 5 س
. باشد  روزه گرفتن مستحب مي شش روز بعد از ماه رمضان،

  نظر شريف چيست؟

اشكالي ندارد و ثواب موعود را انجام آن رجاء : جواب
  .برد مي

ـ روزهايي از سال، روزه گرفتن در آنها كراهت  6 س
  اينها چه ايامي است؟. دارد

  :جواب

ترسد ضعف ناشي از  الف ـ روز عرفه براي كسي كه مي
  .روزه او را از دعا باز دارد

ب ـ روز عرفه در صورتي كه به واسطة شبهه در رؤيت 
  .د كه اين روز، عيد قربان باشدهالل احتمال آن برو

  .ج ـ روزة مستحبي مهمان بدون اذن ميزبان

  .د ـ روزة فرزند بدون اذن پدر خويش
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داري به جهت عدم  ـ روزهايي كه در آنها روزه 7 س
  باشد كدام است؟ مشروعيت آن حرام مي

  :جواب

اول شوال و دهم ذي (الف ـ روزة عيد فطر و عيد قربان 
  )الحجه

 براي كسي كه در مني به سر �يام تشريقب ـ روزة ا
   و )چه در حال انجام مناسك حج باشد و چه نباشد(برد  مي

اين ايام عبارت است از سه روزي كه بعد از عيد قربان قرار 
  .دارد

  .ج ـ روزة يوم الشّك به نيت ماه رمضان

   شب از مقداري كه معناست بدان اين و وصال، د ـ روزة

 روزه نيت در داخل فريضه اين از جزيي وانعن به را آن تمام يا

  .نمايد
                                              

  . از ماه ذي الحجه13 و 12، 11: ايام تشريق به ترتيب عبارت است از ـ 1
هاي   روز به ايام تشويق از آن جهت است كه گوشتوجه نامگذاري اين سه

شده در اين سه روز، زير نور خورشيد قرار داده شده و خشكيده  قرباني
و نيز گفته شده است كه نامگذاري اين ايام بدان جهت . گردد تا فاسد نشود مي

گردد مگر بعد از آن كه خورشيد تابش و  هيچ حيواني قرباني نمي كه است
 .اشراق نمايد
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هـ ـ روزة استحبابي زن بدون اذن شوهر در صورتي كه 
ولي . داري مانع از حقوق شوهر گردد بنا بر احتياط اين روزه

اي صحيح  اگر با حقوق شوهر مزاحمت نداشته باشد چنين روزه
  .است اگر چه بدون اذن شوهر باشد
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  ط صحت روزهشراي
  

  ـ شرايط صحت روزه چيست؟ 8 س

  :جواب

  .الف ـ قصد قربت

  .ب ـ اسالم

  .ج ـ تشيع

  .باشد د ـ عقل؛ بنابراين روزة ديوانه صحيح نمي

. هـ ـ پاك بودن از خون حيض و نفاس در تمام طول روز
بنابراين اگر در خالل روز به يكي از اين دو خون آلوده گشت، 

ه صحيح، هر چند اين آلودگي به اش نه واجب است و ن روزه
  .مقدار يك لحظه باشد

و ـ عدم بقاء بر جنابت تا اذان صبح اگر از روي علم و 
عمد باشد؛ چه در ماه رمضان و چه در قضاء آن، بلكه در قضاء 

 موجب بطالن  رمضان، بقاي بر جنابت، هر چند از روي سهو،
جنابت گردد مشروط به آن كه در هنگام شب علم به  روزه مي

  .داشته باشد

ز ـ عدم رفتن به مسافرتي كه موجب شكسته شدن نماز 




� ............................................................................... ���� � ���� 	
���� ���� 

مگر در . گردد در روزة واجب اگر علم به حكم داشته باشد مي
  .)298، ص 1ج (گانة مذكور در منهاج  موارد سه

دار؛ حال اين  ح ـ عدم ضرر رساندن روزه به فرد روزه
 يا شدت درد ضرر به ايجاد بيماري باشد و يا شدت يافتن آن و

  .آن يا طوالني شدن بهبود آن

حائض و نفساء، قضاء نمازهايي كه در اين  زن بر ـ 9 س
  آيا روزه نيز چنين است؟. باشد نخوانده است واجب نمي ايام

خير، قضاء روزة ماه رمضان بعد از سپري شدن ماه : جواب
 معين كه به نذر واجب شده  بر آنها واجب است بلكه در روزه

  .يز قضاء واجب استاست ن

ـ چه حدي از ضرر رساندن موجب جواز افطار  10 س
  گردد؟ مي

  موارد ذيل؛: جواب

داري آن را شديدتر نموده و يا  الف ـ بيماري كه روزه
  .تر ساخته يا درد آن را شدت دهد بهبود آن را طوالني

  .داري پديد آيد ب ـ بيماري كه به واسطة روزه

  جوز افطار گردد؟تواند م ـ آيا ضعف مي 11 س

  :خير، مگر در موارد زير: جواب

  . براي فرد حرج داشته باشد الف ـ آن كه روزه
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داري او را از كاري كه الزمة امرار  ب ـ آن كه ضعف روزه
ى براى امرام معاش نداشته  و راه ديگرمعاش اوست باز دارد

  .باشد

ج ـ آن كه بر اثر غلبة تشنگي فرد مشغول به كار در اثناي 
طر به خوردن و مضوز، از ادامه دادن به روزة خود درمانده ر

  .شودآب 

و احتياط آن است كه اين افراد در خوردن و آشاميدن به 
بر آنها واجب نين قضاى آن چهم و مقدار ضرورت اكتفاء نمايند

  .است

 صحيح  ـ آيا روزة مسافري كه نمازش تمام است، 12 س
  باشد؟ مي

صد اقامت ده روزه در جايي بلي، مانند كسي كه ق: جواب
كرده و يا مسافري كه به سفر معصيت از شهر خويش بيرون 

  .باشد و مانند اين دو مي

جاهل به (ـ آيا مسافري كه جاهل به حكم است  13 س
 يا آن كه جاهل به موضوع است )عدم وجوب روزه بر مسافر

اش   روزه)برد جاهل به اين كه در سفر شرعي به سر مي(
  صحيح است؟

  .گردد مسأله اين متوجه روز اثناء در كه آن مگر بلي، :جواب
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فراموش  را موضوع يا حكم مسافري كه آيا ـ 14 س
  باشد؟ اش صحيح مي نموده است، روزه

  .باشد خير، صحيح نمي: جواب

ـ اگر كسي پيش از زوال مسافرت نمايد حكمش  15 س
  باشد؟ چگونه مي

خص عبور واجب است بعد از آن كه از حد تر: جواب
  .كرد، افطار نمايد

ـ اگر فردي پس از زوال مسافرت نمود، حكمش  16 س
  چيست؟

  .اش را تا پايان روز نگه دارد واجب است روزه: جواب

ـ حكم مسافري كه وارد شهر خويش يا مكاني  17 س
  باشد؟ كه در آن قصد اقامت ده روزه دارد چه مي

و نيز مفطري قبل از زوال باشد  شهر به او ورود اگر: جواب
واجب است و اگر بعد از زوال باشد  او بر روزه نياورده، جا به را

و يا آن كه مفطري را پيش از ورود به شهر انجام داده، روزه بر 
  .او واجب نيست، لكن امساك تا غروب براي او مستحب است

رسد و  ـ مسافري كه پيش از ظهر به شهر خود مي 18 س
ده مگر آن كه از دخانيات هيچ مفطري را نيز مرتكب نش
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استفاده نموده است، آيا چنين كاري در حكم مفطرات 
باشد كه در اين صورت روزه بر او واجب نگردد يا آن  مي

  كه بر او واجب است كه امساك نمايد؟

بنا بر احتياط واجب بايد آن روز را روزه بگيرد و : جواب
  .سپس قضاي آن را نيز به جا آورد

سفر و نيز در بازگشت از  در شروع هك حدي ـ آيا 19 س
باشد يا آن كه بلد  مي سفر معتبر است، همان حد ترخص

  باشد؟ معتبر مي

  .باشد بلكه حد بلد معتبر است حد ترخص نمي: جواب

تواند پيش از  كسي كه قصد سفر دارد مي ـ آيا 20 س
  حركت، در شهر مفطري را به جا آورد و سپس سفر نمايد؟

 جائز نيست مگر پس از رسيدن به حد خير، افطار: جواب
ترخص، بنابراين اگر پيش از حد ترخص در حالت آگاهانه به 

  .گردد حكم افطار نمايد كفاره بر او واجب مي

  باشد؟ ـ منظور از حد ترخص چه مي 21 س

منظور آن مكاني است كه مسافر در آن مكان از : جواب
ن، اين است كه گردد و نشانة آ هاي شهر متواري مي ساكنان خانه

بيند يا آن مكاني است كه در آن صداي اذان  اهل بلد را نمي
  .شود شهر شنيده نمي
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ـ سفر در ماه رمضان از روي اختيار ـ نه اضطرار  22 س
  ـ يا آن كه از روي فرار از روزه، چه حكمي دارد؟

باشد وليكن كراهت دارد مگر در سفر حج  جائز مي: جواب
دا يا سفر به خاطر جان و مالي كه و عمره و جهاد در راه خ

خوف هالك آن باشد يا سفر بعد از گذشت بيست و سه شب از 
  .ماه رمضان

مانند (ـ هنگامي كه بر مكلف روزة واجب معين  23 س
  تواند مسافرت برود؟  مستقر باشد، مي)روزة نذر معين

باشد اگر چه آن واجب از او فوت  بله، جائز مي: جواب
گر در سفر باشد الزم نيست قصد اقامه عشره خواهد شد و نيز ا

  .نمايد تا بتواند روزه بگيرد

كسي «: داري چنين ذكر نموديد ـ در مسائل روزه 24 س
تواند روزة مستحبي  باشد، نمي كه بر گردنش روزة واجب مي

بگيرد اعم از آن كه آن روزة واجب قضاي ماه رمضان يا غير 
اعم (، شامل روزة كفاره  در عبارت»غير«؛ آيا كلمة »آن باشد

  شود؟  مي)از كفارة تخييري يا تعييني

گردد ولي شامل  اي نيز مي بله، شامل چنين كفاره: جواب
اي كه به واسطة استيجار يا نذر يا يمين واجب شده است  روزه
  .گردد نمي
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تواند در خوردن و آشاميدن به حد  ـ آيا مسافر مي 25 س
   روز داشته باشد؟نهايت برساند و همچنين آميزش در

باشد و احتياط مستحب در  بلي، البته مكروه مي: جواب
  .ترك است، خصوصاً در مورد جماع

ـ اگر مكلف به اعتقاد اين كه روزه برايش ضرر  26 س
ندارد اين فريضه را انجام داد و سپس معلوم گشت كه روزه، 

  براي او ضرر داشته، در اينجا چه حكمي وجود دارد؟

اگر چه اين ضرر . ت روزة او اشكال استدر صح: جواب
  .داري است نرسيده باشد به حدي كه موجب حرمت روزه

ـ اگر مكلف به اعتقاد اين كه روزه براي او ضرر  27 س
دارد يا آن كه ترس از ضرر را داشته باشد، و در عين حال 

  روزه بگيرد حكم روزة او چيست؟

ت از او مگر آن كه قصد قرب. روزة او باطل است: جواب
متمشي شده باشد و بعداً معلوم شود كه روزه براي او ضرر 
نداشته است كه در اين صورت حكم به صحت روزة وي بعيد 

  .نيست

ـ گفتة طبيب، اگر موجب ظن يا خوف نسبت به  28 س
  گردد؟ ضرر شود، آيا مجوز افطار مي

بلي، بلكه افطار نمودن در اين صورت واجب : جواب
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و مكلف .  پزشك مورد وثوق و ماهر باشداست و همچنين اگر
  .اطمينان به اشتباه او در تشخيص نداشته باشد

روزه ضرري : ـ اگر پزشك به روزه دار بگويد 29 س
ندارد ولكن مكلف خودش ترس متعارف نسبت به ضرر 

  روزه داشته باشد، آيا باز هم روزه براي او واجب است؟

  .خير، واجب نيست: جواب

ه قبل از زوال عالج يابد و چيزي كه ـ بيماري ك 30 س
اش  شود را انجام نداده باشد، وظيفه موجب بطالن روزه مي

  چيست؟

اگر از جهت بيماري ارتكاب مفطر بر او واجب : جواب
  .اش صحيح است نبوده باشد تجديد نيت كند و روزه

  باشد؟ ـ آيا روزة اطفال صحيح مي 31 س

  .باشد ميج ـ بلي، مانند ساير عبادات وي صحيح 

است كسي كه روزة واجب مانند قضاء  جائز ـ آيا 32 س
  ماه رمضان به گردن دارد، روزة مستحبي بگيرد؟

  خير، جائز نيست مگر در موارد زير؛: جواب

الف ـ هنگامي كه مكلف فراموش كند كه روزة واجب بر 
گردن اوست و در اين حال روزه استحبابي گرفته و بعد از پايان 

  .متوجه شود
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ب ـ هنگامي كه روزة واجب، از باب استيجار يا نذر و عهد و 
  .يمين بر گردن مكلف واجب شده باشد

ـ هنگامي كه روزة واجب بر عهدة مكلف باشد،  33 س
  تواند روزة استيجاري از جانب ديگري بگيرد؟ آيا مي

  .باشد بلي، جائز مي: جواب

باشد، آيا جائز  ـ كسي كه بر او قضاي روزه مي 34 س
هاي قضا شده  ست كه تبرعاً و بدون دريافت اجرت، روزها

از ميتي را به جا آورد يا آن كه چنين عملي در حكم روزة 
  توان به جا آورد؟ مستحبي است كه نمي

  .بلي، جائز است: جواب

  باشند؟ مي افطار به مجاز رمضان، ماه در افرادي چه ـ 35 س

متعذر  آنها ايبر روزه كه صورتي در زن؛ پير و پيرمرد الف ـ
  .باشد يا آن كه چنين عملي براي ايشان حرج داشته باشد

ب ـ ذو العطاش؛ يعني كسي كه دچار بيماري تشنگي 
  .است؛ در صورتي كه روزه براي او متعذّر يا حرجي باشد

 ـ زن باردار نزديك به وضع حمل؛ در صورتي كه روزه  ج
  .براي خود او يا حمل، مضر باشد
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 بر اثر كمبود شير، روزه به او يا طفل د ـ زن شيرده كه
خواه اين طفل فرزند او يا فرزند . شيرخوار آسيب برساند

  .ديگري باشد

ـ آيا در عوض روزه چيزي عهدة افراد نام برده  36 س
  گيرد يا خير؟ تعلق مي

بلي، بر ايشان پرداخت فديه واجب است بدين : جواب
شود و  فقير داده ميترتيب كه در ازاي هر روز، يك مد طعام به 

شيرده يا باردار و فديه زن . باشد مي گرم 750هر مد مساوي با 
  ر روزه مضر به آنها باشد نه به فرزندشان بر اساس احتياط گا

زن باردار يا شيرده عالوه بر اين، قضاي هر روز بر و  مى باشد
پيرمرد و و همچنين بنا بر احتياط واجب، .  واجب استآنها

قبل از حلول ماه از قضا تمكن لعطاش نيز اگر ذواپيرزن و 
  .دند، بايد روزه را قضاء كننپيدا نمايرمضان 

ـ اگر افراد مذكور در مسألة سابق، به هر صورت  37 س
  اي صحيح خواهد بود؟  خود را بگيرند، چنين روزه روزة

  .باشد صحيح نميروزه ماه رمضان از آنها خير، : جواب

 شيرده دچار كمبود شير، ـ چه زماني براي زن 38 س
  افطار جائز است؟

 زماني كه زن ديگري براي شير دادن يافت نشود: جواب
زه براى مادر يا ورى براى شير دادن كودك نباشد و رويا راه ديگ

  .شير خوار مضر باشد
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  نيت روزه

ـ معناي نيت چيست؟ آيا به زبان آوردن الفاظ در  39 س
  ؟باشد نيت شرط مي

نيت يعني عمل را براي خداوند قصد نمودن و نيز : جواب
بلكه نيت . باشد بر زبان جاري ساختن كلمات در آن معتبر نمي

  .كند قلبي كفايت مي

  باشد؟ ـ وقت نيت چه زماني مي 40 س

مانند روزة رمضان و (معين  واجب روزة در نيت وقت
اي  ونهگ به باشد مي صادق فجر طلوع هنگام تا) معين روزة نذر

اما در روزة واجب غير معين . روزه مقارن با نيت گردد كه
اگر چه وقت  دارد امتداد زوال از قبل تا آن  وقت)مانند قضاء(

اما در روزة مستحب زمان نيت تا آخر روز به . آن تنگ باشد
مقداري كه بتواند نيت كند ادامه دارد مشروط بر اين كه قبل از 

  .آن چيزي نخورده باشد
ـ اگر نيت در روزة ماه رمضان از روي فراموشي  41 س

ترك شود ولكن شخص مرتكب هيچ يك از مفطرات  جهل يا
نشده باشد، آيا اگر قبل از زوال نيت نمايد روزة آن روزش 
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  صحيح خواهد بود؟

  .بلي، روزة او محكوم به صحت است: جواب

ـ آيا براي تمام روزهاي ماه رمضان يك نيت  42 س
  د؟نماي كفايت مي

  .كند بلي، كفايت مي: جواب

دار در روزة واجب غير معين بعد از  ـ اگر روزه 43 س
سان روزة خود را  زوال نيت بر انجام مفطر نمايد و بدين

باطل سازد آيا جائز است نيت خود را به روزة استحبابي 
  برگرداند؟

  .باشد بلي، جائز است و صحيح مي: جواب

روز آخر شعبان  نيت هب الشك يوم در كه هنگامي ـ 44 س
به نحو استحبابي يا به نحو قضا يا نذر روزه بگيرد و پس از 
پايان روز، معلوم گردد كه اين روز از ماه رمضان بوده است، 

باشد يا نياز به قضاء خواهد  اي مجزي مي آيا چنين روزه
  داشت؟

  .كند و نيازي به قضاء ندارد بلي، كفايت مي: جواب

اگر قبل از زوال  سابق سؤال در مذكور فرض در ـ 45 س
آن، پيش از پايان روز معلوم گردد كه آن روز از ماه  از بعد يا
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  رمضان بوده، تكليف چيست؟

نمايد و از  نيت خود را تجديد كند و روزه را تمام : جواب
  .ماه رمضان محسوب خواهد شد

بگيرد،  رمضان روزه ماه نيت به را الشّك يوم اگر ـ 46 س
  ؟تكليف چيست

  .روزة او باطل است: جواب

دار نيت افطار روزة خود را در  ـ هنگامي كه روزه 47 س
يوم الشك نمايد ولي پيش از آن كه افطار كند معلوم گردد 

  كه اين روز، از ماه رمضان است، تكليف چيست؟

اگر اين اتفاق قبل از زوال بوده باشد نيت خود را : جواب
و چنانچه پس از زوال اش صحيح است  تجديد نموده و روزه

باشد بر او واجب است كه امساك نمايد و بنا بر احتياط نيت 
  .خود را رجاء تجديد نمايد سپس قضاي آن را به جا آورد

ـ اگر كسي نيت خود را در يوم الشك چنين قرار  48 س
دهد كه اگر روز آخر شعبان است اين روزه مستحبي باشد و 

اي  ب باشد، آيا چنين روزهاگر از رمضان است اين روزه واج
  صحيح خواهد بود؟

بلي، صحيح است و احتياط مستحب آن است كه : جواب
  .قضاي آن را نيز به جا آورد
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واقعي  امر نيت به را الشّك يوم كه كسي روزة آيا ـ 49 س
استحبابي  يا وجوبي امر از اعم ـ گيرد مي روزه اوست متوجه كه
  است؟ صحيح ـ

  .كند قضاء مستحب احتياط بر بنا و است صحيح بلي، :جواب

معين،  واجب روزة در روز آخر تا نيت استمرار آيا ـ 50 س
  واجب است؟

بلي، بنابراين اگر بالفعل نيت قطع روزه را نمايد و : جواب
يا در آن مردد گردد يا نيت قطع روزه را نسبت به زمان آتي 

كي از بنمايد و يا اين كه در آن مردد گردد و يا نيت انجام ي
مفطرات را با علم به مفطر بودن آن نمايد، روزة او باطل است 

  .است روزه صحت ظاهر، كند؛ ترديد خود روزة صحت در اگر ولي

يا  و قطع نيت يعني قبل سؤال در مذكوره امور آيا ـ 51 س
روزة  يا نيت مفطر با علم به مفطريت، در صحت و ترديد

  د؟نماي واجب غير معين نيز خللي وارد مي

هنگامي كه قبل از زوال دوباره به نيت روزة خود : جواب
  .سازد برگردد ضرري به صحت آن وارد نمي

ـ كسي كه روزة قضاء بر عهدة اوست، اگر نيت  52 س
 آيا  روزة استحبابي نمايد و سپس به نيت قضاء، عدول نمايد

  روزة قضاي او صحيح است؟
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 روزة او  اگر چنين بازگشتي قبل از زوال باشد،: جواب
  .صحيح است و در غير اين صورت خير

قطع  روزة استحبابي بگيرد، سپس نيت فردي اگر ـ 53 س
آن را داشته باشد، سپس قطع ننمايد و دوباره به نيت خويش 
بعد از زوال يا قبل از لحظاتي مانده به مغرب، برگردد آيا 

  روزة او صحيح است؟

  .اي صحيح خواهد بود بلي، چنين روزه: جواب

از مفطرات روزه از چه زماني آغاز و  ـ خودداري 54 س
  يابد؟ تا چه زماني ادامه مي

گردد و تا  خودداري از طلوع فجر صادق آغاز مي: جواب
مغرب شرعي يعني تا ذهاب حمرة مشرقيه بنا بر احتياط واجب 

  .ادامه دارد

   را نام ببريد؟)مبطالت روزه(ـ مفطرات  55 س

چند كه بسيار  هر آشاميدن؛ و وردنخ مطلق :دوم و اول مفطر
معده  به غذا رساندن است قبيل اين از و متعارف باشد غير يا اندك

از غير طريق حلق، اما اگر غذا را به جايي از داخل شكم غير از 
  .معده برساند، محل اشكال است

ـ اخالطي كه از جانب سر يا از سينه وارد فضاي  56 س
 بلعيدن آن بنا بر احتياط واجب دار، گردد براي روزه دهان مي
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ولكن در صورت شك به رسيدن آن به . باشد جائز نمي
فضاي دهان، آيا بلعيدن آن جائز است؟ مانند كسي كه در 

باشد و خارج نمودن اين اخالط او را به  ميان مردم مي
اندازد، آيا چنين شخصي در صورت عدم  زحمت بسيار مي

تواند آنها را ببلعد؟  ، ميعلم به رسيدن اخالط به فضاي دهان
و نيز آيا در صورتي كه شك به وجود خون در ميان اخالط 

  دارد حكم متفاوت خواهد بود؟

بلي، بلعيدن اخالط، در صورت شك نسبت به : جواب
باشد هر چند كه احتمال وجود  رسيدن به فضاي دهان جائز مي

  .خود در ميان آن را بدهد

ي نفس است و بايد از ـ آيا كسي كه مبتال به تنگ 57 س
اش  نمايد، به روزه اسپري در اثناي روزة ماه رمضان استفاده 

گردد با فرض اين كه به استفادة از اسپري نياز  خللي وارد مي
  مبرم دارد؟

دار  اگر آن چه كه از اين دستگاه وارد حلق روزه: جواب
  گردد تنها گاز باشد ضرري به روزة او وارد نخواهد شد  مي

رسد مايع و به نحوي باشد كه در  آن چه به حلق او ميو اگر 
باشد، موجب بطالن روزه خواهد  واقع مشتمل بر قطرات ريز مي

  .بود
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  ـ آيا سرم خوراكي مبطل روزه است يا خير؟ 58 س

بلي، بنا بر احتياط واجب موجب بطالن روزه : جواب
  .است

 در كه را خود غذاي ماندة  باقي دار، روزه اگر ـ 59 س

خواهد  باطل او روزة ببلعد، داد قرار ها دندان در البالي و هاند
  شد؟

هنگامي كه اين بلعيدن از روي سهو و عدم اختيار : جواب
شود و اگر از روي عمد باشد روزة او باطل  باشد، باطل نمي

است و لكن تا انتهاي روز امساك بر او واجب خواهد بود و نيز 
ن ماه رمضان بايد به جا قضاي اين روز را بعد از سپري شد

دار به اعتقاد خويش چنين بلعيدني را مبطل  آورد و اگر روزه
  .دانسته، كفاره بر گردن او واجب نيست نمي

ـ آيا اطعام نمودن فرد كافر در روز ماه رمضان  60 س
جائز است؟ و نيز آب دادن به او و همچنين غذا فروختن به 

  او چه حكمي دارد؟

  .ورد جائز استبلي، هر دو م: جواب

ـ آيا قرار دادن غذا در اختيار كساني كه از روي  61 س
آيند،  ها براي خوردن غذا مي عذر يا عدم عذر در رستوران

  باشد؟ در صورتي كه موجب هتك حرمت نگردد، جائز مي



�	 ............................................................................... ���� � ���� 	
���� ���� 

باشد مگر در موردي كه افطار كننده در  جائز مي: جواب
ف بر اين باشد افطارش گناهكار باشد و نهي از منكر وي متوق

  .كه غذا در اختيار او قرار ندهند

آميزش جنسي چه از قبل و چه از دبر، بدون : مفطر سوم

هيچ تفاوتي از نظر فاعل بودن يا مفعول بودن و نيز چه زنده 

صورت نگيرد و  چه و بگيرد صورت انزال چه مرده، چه و باشد

 احتياط بر بنا باشد حيوان طرف، يك آميزش اين در اگر نيز حتي

  .واجب

ـ اگر فردي قصد آميزش را داشته باشد وليكن  62 س
شك در دخول نمايد يا شك در دخول به اندازة حشفه را 

  داشته باشد، روزة او چه حكمي دارد؟

  اگر به مفطريت جماع نسبت به روزه علم داشته،: جواب
 كند وليكن كفاره بر او واجب  روزة او باطل است و بايد قضاء

  .دباش نمي

و  قصد بدون باشد وليكن داشته تفخيذ، قصد ـ اگر 63 س
باطل  روزه آيا گيرد، صورت دبر يا قبل در دخول اتفاق، روي از

  شود؟ مي

  .خير: جواب
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دروغ بستن به خداي متعالي يا به رسول : مفطر چهارم
 و بنا بر احتياط سائر انبياء و اوصياء ^ يا بر ائمة اطهار|اكرم

  .باشند حق مينيز در اين حكم مل

ـ اگر فردي در آنچه كه به خدا و رسول و امامان  64 س
دهد، اطمينان به صدق داشت سپس معلوم شد كه  نسبت مي

چنين نبوده و نسبت او دروغ بوده است، روزة او در اين 
  فرض چه حكمي خواهد داشت؟

  .روزة او باطل نيست: جواب

ولكن  بدهد دروغ نسبت تا نمايد نيت كه هنگامي ـ 65 س
  واقع نسبت او صادق باشد، آيا روزة او باطل خواهد بود؟ در

بلي، اگر عالم به مفطريت كذب باشد، روزه باطل : جواب
  .باشد نمي وليكن كفارة افطار روزة ماه رمضان بر او واجب است

فرو بردن تمام سر در آب هر چند گردن او : مفطر پنجم
  . دفعيبيرون باشد چه اين عمل تدريجي باشد و چه

ـ هنگامي كه سر فرد داراي پوشش باشد كه از  66 س
صورت  به را خود سر كه آن يا نمايد، مي جلوگيري آب رسيدن

بدين نحو كه قسمتي را به زير آب (تعاقب در زير آب ببرد 
 آيا در )ببرد و خارج نمايد سپس قسمت ديگر را چنين نمايد

  شود؟ چنين صورتي روزة او باطل مي

  . روزة او باطل نيستخير،: جواب
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ـ اگر كسي سر خود را عمداً براي غسل ارتماسي  67 س
  باشد؟ در زير آب ببرد، آيا روزه و غسل او صحيح مي

اگر روزه بودن خود را فراموش كرده باشد، غسل : جواب
اما اگر فراموش نكرده است در اين . او و روزة او صحيح است

زه و غسل او باطل صورت اگر در ماه مبارك رمضان باشد، رو
خواهد بود و همچنين است در قضاي ماه رمضان اگر بعد از 

و اما در روزة واجب معين غير . زوال باشد بنا بر احتياط واجب
از رمضان، روزة او باطل خواهد بود البته اگر به مفطريت سر 
به زير آب بردن التفات و آگاهي داشته باشد ولكن غسل او 

ر ساير انواع روزه اعم از واجب و صحيح خواهد بود اما د
باشد، اگر چه  مستحب، هيچ اشكالي در صحت غسل او نمي

  .روزة او باطل خواهد بود

رساندن غبار غليظ و غير غليظ به درون خود از : مفطر ششم
  .روي عمد بنا بر احتياط

ـ آيا روزه به وسيلة رساندن غباري كه جلوگيري  68 س
  گردد؟  باطل مياز آن براي مكلف مشقت دارد،

  .شود خير، باطل نمي: جواب

  باشد؟ ـ آيا دود نيز در مفطريت مانند غبار مي 69 س

  .بلي، بنا بر احتياط مستحب: جواب
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و  كشيدن سيگار( تدخين وسيلة به داري روزه آيا ـ 70 س
  گردد؟  باطل مي)امثال آن

  .گردد آري، بنا بر احتياط واجب باطل مي: جواب

عمدي بر جنابت تا هنگام طلوع فجر در بقاء : مفطر هفتم
  .رمضان و قضاي آن

 ماه مانند يعني واجب روزة در شخصي اگر ـ 71 س

اش صحيح  رمضان در حال جنابت داخل روز شود، آيا روزه
  باشد؟ مي

و اكراه باشد روزة او  فراموشي مانند عمد غير از اگر :جواب
واجب  هاي هروز انواع ساير در است همچنين و بود خواهد صحيح

 در اين روزه اگر فرد علم به جنابت  در قضاء رمضان، مگر .معين
 اگر بود نخواهد صحيح او روزة قضاي كند پيدا شب در خويش

قضا تنگ شده باشد، ولي اگر بعد از طلوع فجر متوجه  وقت چه
  .شود روزة او صحيح است اگر چه وقت قضا تنگ نباشد

ا مستحب از ماه روزة قضاي ماه رمضان ي درـ  72 س
هنگام بخوابد و پس  دار شب شعبان يا روزة كفاره اگر روزه

از طلوع فجر بيدار شود در حالي كه هنگام طلوع فجر جنب 
  بوده باشد، روزة او چه حكمي خواهد داشت؟

  .شود باطل نمي: جواب
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احتالم در اثناي روز موجب بطالن روزه  آيا ـ 73 س
  گردد؟ مي

گردد چه در رمضان يا غير  ه نميموجب بطالن روز: جواب
  .از آن و اعم از اين كه روزه واجب يا مستحب باشد

ـ كسي كه به واسطة تماس با بدن ميت نيازمند  74 س
  غسل باشد آيا بقاء عمدي او بر اين حالت هنگام طلوع فجر،

  شود؟ مانند بقاء بر جنابت موجب بطالن روزه مي

  .دشو خير، موجب بطالن روزه نمي: جواب

ـ اگر كسي جنب شده باشد و فراموش نمايد كه  75 س
غسل نمايد تا آن كه چند روز بر او به همين حال بگذرد آيا 

  هاي او در چنين روزهايي صحيح خواهد بود؟ روزه

هاي او باطل است و بر او قضاء واجب  خير، روزه: جواب
 موجب  است اما در غير رمضان مانند واجب معين و غير آن،

  .شود اگرچه احتياط مستحب آن است كه قضا گردد  نميبطالن

  جنابت خود جاهل باشد و  به نسبت فردي اگر ـ 76 س
حكم او چه خواهد  اين حالت چند روز را روزه بگيرد، با

  بود؟

  .روزة او صحيح خواهد بود و نياز به قضا ندارد: جواب
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و  نمايد جنابت غسل فجر طلوع پيش از كه كسي ـ 77 س
وم گردد كه غسل او به جهت وجود مانع از رسيدن معل سپس

  است، حكم روزة او چگونه است؟ باطل بوده آن، امثال و آب

  .روزة او صحيح است: جواب

خاطر  ـ اگر فرد جنب توانايي بر انجام غسل را به 78 س
بيماري و نحو آن تا پيش از طلوع فجر نداشته باشد، وظيفة 

  او چيست؟

 و اگر تيمم نكند روزة او باطل بايد تيمم نمايد: جواب
و نيز اگر تيمم را كه وظيفة اوست به جا آورد ديگر بر او . است

واجب نيست كه تا طلوع فجر به واسطة بيداري تيمم خود را 
  .نگاه دارد

داري كه غسل جنابت را براي نماز صبح  ـ روزه 79 س
باشد، تيمم نمايد  ترك نمايد و به اعتقاد اين كه مريض مي

  م روزة او چيست؟حك

  .روزة او صحيح است: جواب

دارد  گمان آن كه وقت براي غسل نمودن به اگر ـ 80 س
   خود را جنب نمايد سپس معلوم گردد كه وقت تنگ بوده،

  آيا قضاء بر او واجب است؟
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اگر با بررسي و نگاه كردن به فجر باشد قضاء بر : جواب
ر احتياط بر او اما بدون بررسي، قضاء بنا ب. او واجب نيست

  .واجب است وليكن كفاره بر او واجب نيست

 مانند جنابت �ـ آيا بقاء عمدي بر حيض و نفاس 81 س
  باشد؟ موجب بطالن روزه مي

بلي، در رمضان و قضاي آن چنين است ولي در : جواب
و اگر پاكي در وقتي باشد كه . غير اين دو چنين حكمي ندارد
آن كه علم به پاكي نداشته باشد مجال غسل يا تيمم را ندارد يا 

  .تا آن كه فجر طلوع نمايد، روزة او صحيح است

ـ اگر كسي شب هنگام خود را جنب گرداند و  82 س
  باشد؟ تا زمان طلوع فجر بخوابد حكم روزة او چه مي

اگر نيت او ترك غسل بوده و يا مردد در غسل  : جواب
واهد داشت كردن بوده باشد، حكم بقاء عمدي بر جنابت را خ

و اگر از روي غفلت و فراموشي و بدون التفات بخوابد، اظهر 
باشد، مطلقاً چه در خواب اول يا دوم يا سوم  وجوب قضاء مي

باشد و اگر در حالي كه تصميم بر غسل داشته، خوابش ببرد در 
  :اين فرض چند صورت وجود دارد

                                              
 .يعني غسل نكردن پس از پاك شدن از آلودگي ـ 1
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صحيح  او روزة صورت اين در كه باشد او اول خواب ـ الف
  .باشد يم

خوابد  باشد كه پس از علم به جنابت مي ب ـ خواب دوم او 
خوابد تا آن كه فجر نيز طلوع  شود و دوباره مي سپس بيدار مي

كند، در اين صورت بنا بر اقوي قضاء بر او واجب است بدون 
  .لزوم كفاره

باشد كه حكم آن مانند صورت دوم  ج ـ خواب سوم او 
  .تحب ضميمه ساختن كفاره استباشد، هر چند احتياط مس مي

ـ آيا كسي كه نيت انجام غسل را دارد خواب اول يا  83 س
  دوم يا سوم براي او جائز است يا خير؟

باشد به شرط آن كه احتمال بيداري  آري، جائز مي: جواب
بدهد و عادتاً نيز بيدار شود و بنا بر احتياط واجب اگر بيدار 

را ترك نمايد و اگر چنين باشد بايد خواب  شدن عادت او نمي
نكرد بنا بر احتياط واجب قضاء بر او واجب است و كفاره نيز 

  .باشد بنا بر احتياط مستحب بر عهدة او مي

ـ آيا كسي كه در اثناء روز، محتلم گردد واجب  84 س
   مبادرت بورزد؟ است بر انجام غسل،

باشد و براي او جائز است كه به  خير، واجب نمي: جواب
 بول كردن استبراء از مني نمايد هر چند به وجود مابقي وسيلة

ماندة مني در مجري يقين داشته باشد ولكن اگر پيش از استبراء 
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به بول، غسل نمود بنا بر احتياط استبراء را به بعد از مغرب 
  .تأخير بياندازد

آيا خوابي كه فرد در آن محتلم شده است همان  ـ 85 س
  گردد؟ خواب اول محسوب مي

خير، هنگامي كه فرد از خوابي كه در آن محتلم : جواب
خوابد، خواب بعد از اين  شود و سپس مي گشته، بيدار مي

  .شود بيداري، همان خواب اول او محسوب مي

  باشد؟ ـ حكم خواب چهارم و پنجم مي 86 س

  .همان حكم خواب سوم را دارند: جواب

خواب،  تعدد مسألة در نيز نفساء و حائض زن آيا ـ 87 س
  باشند؟ ملحق به جنب مي

اقوي عدم الحاق است و اگر نسبت به تصميم در : جواب
غسل خود كوتاهي و اهمال نكرده باشند، روزة ايشان صحيح 

  .است اگر چه خواب دوم و سوم باشد

انزال مني در روز به سبب عملي كه منجر به : مفطر هشتم
  .داده است  ميرا اتفاق اين احتمال فرد كه صورتي در شود جنابت

ـ كسي كه به وسيلة خود ارضايي خود را جنب  88 س
   روزة او باطل است؟ ساخته است،

  .بلي، روزة او باطل خواهد بود: جواب
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ـ اگر بدون انجام كاري حتي خياالت شهواني، از  89 س
  فردي مني خارج شود، روزة او چه حكمي خواهد داشت؟

  .روزة او صحيح است: جواب

و در صورتي ) اماله كردن(تقان به شيء مايع اح: مفطر نهم
  .گردد كه به وسيلة شيء جامدي باشد، موجب بطالن نمي

زن براي نظافت  به شيء مايع در فرج آيا احتقان ـ 90 س
  گردد؟ يا مداوا كردن، موجب بطالن روزه مي

  .گردد خير، موجب بطالن روزه نمي: جواب

 يا تزريق ـ آيا چكاندن قطره در چشم يا گوش و 91 س
  گردد؟ دارو موجب بطالن روزه مي

  .خير، موجب بطالن نيست: جواب

داخل  آيا استفاده از مادة مغذي كه بدون اين كه ـ 92 س
هاي متعارف، از  رسد مانند سرم معده شود درون بدن مي
  آيد؟ مبطالت روزه به شمار مي

  .نمايد بلي، بنا بر احتياط واجب، روزه را باطل مي: جواب

 به كه تواند آب دهان يا آن چه دار مي روزه آيا ـ 93 س

  شود را ببلعد؟ وسيلة آروغ خارج مي

باشد هر چند مقدار آن  بلعيدن آب دهان جائز مي: جواب
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زياد باشد و اگرچه جمع نمودن آن در فضاي دهان به اختيار 
و همچنين است آن چه به سبب آروغ خارج . فرد بوده باشد

به فضاي دهان نرسيده باشد؛ اما اگر به شود به شرط آن كه  مي
دار آن را از روي اختيار ببلعد  فضاي دهان رسيده باشد و روزه

اش باطل و بنا بر احتياط بر او كفارة نيز واجب است ولي  روزه
  .اش صحيح خواهد بود اختيار پايين رود، روزه اگر بي

ضرورت  عمد اگر چه به خاطر روي از نمودن قي :دهم مفطر

موجب  مانند عالج بيماري، اما اگر بدون اختيار باشد، دباش

  .بطالن نخواهد شد

ـ آيا چشيدن غذا يا خوراندن غذا از دهان فرد به  94 س
  گردد؟ دهان فرزند موجب بطالن روزه مي

   نيز و باشد نمي مبطل نرسد حلق به كه هنگامي تا: جواب

 خواهد حصحي او روزة برد، فرو سهواً يا فراموشي روي از اگر

  .بود

  ـ آيا جويدن آدامس، مبطل روزه است؟ 95 س

بلي، مشروط بر آن كه داراي اجزايي ـ مانند شكر : جواب
چنان كه در . ـ باشد كه بدون استهالك در آب دهان حل شود

  .هاي فعلي همين طور است آدامس
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كه  نمايد غذايي را تناول مي شب، در كه شخصي ـ 96 س
شود، آيا چنين كاري موجب  يموجب قي نمودن م روز در

  بطالن روزه است؟

هنگامي كه در روز ارادة قي نمودن را داشته باشد، : جواب
اش باطل خواهد بود و در غير اين صورت، روزه صحيح  روزه
  .است

ـ تناول از روي فراموشي در غير ماه رمضان نيز  97 س
  گردد؟ موجب بطالن روزه نمي

  .گردد بطالن نميدر رمضان و غير آن موجب : جواب
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  مكروهات روزه
  

  ـ چه كارهايي در اثناي روزه، كراهت دارد؟ 98 س

وي  با كردن مالعبت و نمودن همسر و بوسيدن لمس ـ الف
 و نيز باشد داشته عدم انزال مني به اطمينان خود از كه صورتي در

انزال را هم نداشته باشد و اگر نيت انزال بنمايد در  قصد
ورتي كه علم به مفطريت انزال داشته باشد، موجب بطالن ص

  .روزه و وجوب قضاء است وليكن كفاره ندارد

ب ـ سرمه كشيدن به آن چه كه طعم يا رايحة آن به حلق 
  .رسد مانند مشك و عنبر مي

 داشته ضعف از ترس كه صورتي در حمام در دخول ـ ج

  .باشد

  . داشته باشداگر خوف ضعف بدن از خون نمودن اخراج ـ د

  .نداند را حلق به آن رسيدن كه صورتي در انفيه استعمال ـ هـ

  .وـ بوييدن گياهان خوشبو

  زـ مربوط نمودن لباس بر بدن

   به شيء جامد)اماله كردن(ح ـ احتقان 

  .دهان فضاي كردن آلود خودن مطلق بلكه و دندان كشيدن ـ ط



��2��3� ���� ............................................................................................................�� 

  .ي ـ مسواك نمودن با چوبة مرطوب

  .دهان آب را مضمضه كردنك ـ بيهوده در 

مراثي  و ^در مدح و ثناي اهل بيت مگر شعر خواندن ـ ل
  .ايشان

  .م ـ نشستن زن در آب

بترسد  و نمايد غلبه دار روزه بر تشنگي كه هنگامي ـ 99 س
صورت صبر ضرر به وي برسد يا آن كه ادامة روزه  در كه

بدين جهت براي او عسر و حرج داشته باشد آيا نوشيدن آب 
  جائز است؟ و حكم روزة او چيست؟

به مقدار ضرورت نوشيدن آب مانعي ندارد : جواب
ولكن روزة او بدين سبب باطل خواهد شد و بر او قضاء 

و نيز اگر در ماه رمضان . واجب است وليكن كفاره ندارد
است بايد بقية روز را امساك نمايد ولي اگر در غير رمضان 

 امساك بر او واجب اعم از واجب معين و موسع باشد،
  .نيست
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  كفارة روزه
  

آيا بر هر كسي كه مرتكب يكي از مبطالت  ـ  100 س
  روزه شود، كفاره واجب است؟

كفاره اختصاص به كسي دارد كه بداند آن چه را كه : جواب
 آن يا و خوردن مانند است روزه بطالن موجب شود مي مرتكب
 بستن دروغ مانند باشد مي حرام دهد مي انجام كه چه آن كه بداند

  .خدا به
ـ نظر خود را نسبت به وجوب كفاره در موارد  101 س

  زير مرقوم فرماييد؟

   اعتقاد به و شده محتلم روز داري كه در اثناء روزه ـ الف

اش باطل شده، ساير مفطرات را نيز مرتكب شده  اين كه روزه
  .است

  .كفاره الزم نيست: جواب

و  خورد ر ماه رمضان نادانسته چيزي را ميداري د روزه ـ ب
اش باطل شده پس از آن مبطل ديگري را  به اعتقاد اين كه روزه

  .آورد به جا مي

  .باشد كفاره بر عهدة او نمي: جواب
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نمايد ولكن قبل از خروج  مي سفر نيت شب در كه كسي ـ ج
از حد ترخص مفطري را به گمان آن كه جائز است و حق افطار 

  .آورد ه جا ميدارد، ب

  .كفاره واجب نيست: جواب

اند و  ـ دختراني كه تازه به سن تكليف رسيده 102 س
دانند و از اين روي،  غالباً احكام خود را در اين سن نمي

ها متوجه  هاي خود را گاهي ترك گفته و بعد از مدت روزه
شوند كه روزه بر ايشان واجب بوده است، آيا كفاره بر  مي

  گيرد؟ اد قرار ميعهدة اين افر

اگر به وجوب روزه و حرمت افطار در روز علم : جواب
  نداشته، كفاره بر او واجب نخواهد بود ولكن بر ديگران 
واجب است كه در تعليم احكام شرعي به اين افراد كوتاهي 

  .نورزند

  ـ كفارة افطار در ماه رمضان چيست؟ 103 س

نفسه حالل  اگر افطار به وسيلة چيزي باشد كه في: جواب
باشد مانند شرب آب مكلف در مخير است بين آزاد كردن  مي

يك بنده و بين دو ماه پي در پي روزه گرفتن و يا اطعام نمودن 
شصت فقير كه براي هر فقير يك مد طعام بايد بدهد و هر مد 

  .چهارم كيلوگرم حدوداً مساوي است با سه 
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وب گيرد ولي نسبت به وج ـ كسي كه روزه مي 104 س
داند كه بقاء بر جنابت  غسل جنابت ناآگاه است و يا نمي

  گردد، آيا كفاره بر او واجب است؟ موجب بطالن روزه مي

خير، كفاره بر او واجب نيست ولكن قضاء بر : جواب
  .باشد عهدة او مي

  باشد؟ ـ كفارة افطار قضاي ماه رمضان چه مي 105 س

مودن ده اگر بعد اذان باشد كفارة آن اطعام ن: جواب
باشد كه به هر كدام بايد يك مد بدهد و اگر  مسكين مي

تواند سه روز، روزه بگيرد و اگر ماقبل زوال باشد، چيزي  نمي
  .باشد بر عهدة او نمي

افطار  روز اگر كسي روزة منذور خود را در ميان ـ 106 س
  نمايد آيا كفاره بر او واجب است؟

 كفاره   كرده باشد،بلي، اگر روزة روز معيني را نذر: جواب
دارد كه عبارت است از آزاد كردن يك برده يا اطعام ده مسكين 

و يا پوشاندن ده .  يك مد طعام بدهد كه بايد به هر كدام،
مسكين، و اگر هيچ يك از اينها مقدور نبود سه روز، روزه 
بگيرد و كفاره در اين جا به مجرد قصد افطار و يا عدم قصد 

گردد  ي را مرتكب نشده باشد، مستقر ميروزه، هر چند مفطر
باشد  چرا كه اين كفاره به جهت ترك روزه و شكستن نذر مي

  .كه به وسيلة نيت او محقق شده است
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 ميان در را خود روزة حرام فعل به كسي اگر ـ 107 س

روز باز نمايد، آيا كفارة او همان كفارة افطار با حالل 
  باشد؟ مي

است كسي كه  متفاوت يكديگر با دو اين كفارة خير،: جواب
 گوشت شراب، خوردن مانند نمايد باطل حرام به را خود روزة

سه  كفارة جمع بين او بر احتياط بر بنا حرام استمناء يا و زنا خوك،
�شده برده نام مورد

آزاد نمودن برده  كه جايي آن از و است واجب 
  . شوددر زمان ما متعذر است دو مورد ديگر بايد با هم انجام

 چه رمضان ماه در استمناء بر تعمد كفارة ـ 108 س

  باشد؟ مي
اگر استمناء توسط اعضاي زوجه صورت گيرد، : جواب

  :باشد كفارة او يكي از اين دو امر مي

دو ماه پي در پي روزه گرفتن يا اطعام شصت مسكين و 
اگر استمناء به غير اعضاء زوجه باشد كفارة آن كفارة جمع 

ن در صورتي است كه اوالً مني از او خارج گردد و باشد و اي مي
ثانياً علم به بطالن روزه توسط استمناء يا علم به حرمت آن را 

ولي اگر مني از او خارج نشده، كفاره نخواهد . داشته باشد
داشت منتهي اگر علم به مبطل بودن اين كار داشته باشد، قضاء 

                                              
 .يعني آزادي بنده و يا دو ماه متوالي روزه گرفتن و اطعام شصت مسكين ـ 1
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وج مني در يك بر او واجب است و اگر استمناء به همراه خر
  .شود روز تكرار شود، كفاره نيز تكرار مي

كسي كه از هر سه كفاره عاجز است، حكمش  ـ 109 س
  چيست؟

احتياط آن است كه به مقداري كه در توان دارد : جواب
صدقه بپردازد و به آن استغفار را ضميمه سازد ولي هنگامي كه 

  .تمتمكن شد بنا بر احتياط واجب كفاره بر او واجب اس

ـ آيا كفاره به وسيلة تكرار موجب آن متعدد  110 س
  شود؟ مي

شود  تكرار مفطر موجب تكرار آن در يك روز نمي: جواب
مگر اين كه مفطر جماع يا استمناء باشد كه بنا بر احتياط تكرار 

  .شود آن در يك روز نيز، موجب تكرار كفاره مي

افطار  عمد به را روزهايي بداند مكلف كه هنگامي ـ 111 س
   وظيفة او چيست؟ را در ياد ندارد، نموده اما تعداد روزها

به تعداد روزهايي كه يقين دارد در پرداخت كفاره : جواب
  .اكتفاء نمايد

 به را خود روزه كه دارد شك فرد كه هنگامي ـ 112 س
 حال شامل حكمي چه حرام به يا است ساخته باطل حالل

  اوست؟
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  .كفاره مخير استدر انتخاب يكي از سه : جواب

اي را كه به عمد باطل  دارد روزه شك كه كسي ـ 113 س
اي  نموده از ماه رمضان بوده است يا از قضاي آن چه كفاره

  بر گردن اوست؟

اگر افطار او قبل از زوال بوده باشد چيزي به گردن : جواب
باشد و اگر بعد از زوال بوده باشد بايد شصت مسكين را  او نمي

  .كند  و اطعام نمودن ده مسكين او را كفايت نمياطعام نمايد

آن  بدون نمايد مي مالعبه خود زوجة با كه كسي ـ 114 س
 اثر بر و رود مي خواب به سپس گيرد، صورت دخول كه

و كفاره   قضاء آيا گردد مي محتلم داشته، بيداري در كه شهوتي
  بر او واجب است؟

و نيز علم به اگر هنگام مالعبه قصد انزال داشته : جواب
مفطريت انزال مني داشته است، روزة او باطل خواهد بود و 
قضاء بر او واجب است ولي كفاره به گردن او نيست و اگر 
قصد انزال را نداشته، روزة او صحيح است و نيازي به قضاء و 

    .كفاره نخواهد داشت

ـ اگر مردي با زني غير از زوجة خود بدون  115 س
اختيار انزال رخ دهد، تكليف  نمايد ولي بيقصد انزال مالعبه 

  چيست؟
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داده است، قضاء و  اگر احتمال خروج مني را مي: جواب
كفاره بر او واجب است و بنا بر احتياط واجب بايد كفارة جمع 

عدم خروج مني مطمئن بوده است قضاء و  اما اگر به. بدهد
  .كفاره هيچ يك واجب نيست

لدي كه در آن اقامت ـ كسي در بلدي غير از ب 116 س
دارد، ملكي دارد و هر سال براي گذراندن تعطيالت تابستان 

آيا اين . ماند كند و حدود سه ماه آنجا مي به آن بلد سفر مي
بلد، براي او در حكم وطن محسوب است و احكام وطن بر 

  شود؟ آن بار مي

اگر قصد نموده باشد كه آن جا را به مدت دو : جواب
ل اقامت تابستاني خود قرار دهد، در حكم سال يا بيشتر مح

شود و بايد نماز را در آن جا تمام بخواند  وطن محسوب مي
  .و روزه را هم بگيرد

 )مثالً لندن(ـ حكم دانشجوياني كه در خارج  117 س
كنند و محل تحصيل آنان بيرون از لندن است  تحصيل مي

  ت؟گردند، چيس وليكن تعطيالت آخر هفته را به لندن برمي

در مكان تحصيل و در راه آن نماز را تمام : جواب
و لندن نيز اگر مقرّ و منزل آنان . گيرند خوانند و روزه را مي مي

  .محسب شود، باز بايد نماز را تمام بخوانند و روزه را بگيرند
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اي براي  ـ كارمندان و كارگراني كه در مؤسسه 118 س
مسافت  اندازة به گاهي و شده، استخدام گوناگون كارهاي انجام

روند ـ مانند  شرعي به جهت كار خويش به بيرون از شهر مي
راننده آمبوالنس و مانند كسي كه كاري در وراي مسافت 
شرعي به او واگذار شده و يا مانند كارمند شركت مخابرات 

باشد اما در بعضي  و يا هر كسي كه كار او دائماً در سفر نمي
رود ـ چنين  غلش به سفر مياز اوقات به حسب اقتضائات ش

  افرادي چگونه بايد نماز و روزة خود را به جاي آورند؟

 بار در  چنين افرادي اگر در هفته حداقل يك: جواب
راستاي شغل خود مسافرت نمايند، نمازشان در سفر كامل 

  .خواهد بود و روزة خود را بايد بگيرند

ر ـ در تعطيالت تابستان بعضي از دانشجويان د 119 س
به  ايشان در سفر كار محلّ و گردند مي كار مشغول هايي شركت

رسد و اين كار در طول زمان تعطيالت  شرعي مي مسافت حد
حال سؤال اين است كه در ايامي كه . استمرار دارد تابستان

گردد، حكم روزة ايشان  مصادف با ماه مبارك رمضان مي
  چيست؟

  .باشد اجب مينماز ايشان تمام است و روزه نيز و: جواب

و  آن از بعد و زوال از پيش سفر شروع در ـ مالك 120 س
 بلكه باشد نمي ترخص حد نيز، بازگشت در مالك همچنين
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 شهرهاي در اساس اين بر بنا .باشد مي شهر خود به رسيدن

يك  از بيش شهر آخر به رسيدن تا منزل از خروج كه بزرگي
  د زير حكم چيست؟در موار انجامد؛ مي طول به بيشتر يا ساعت

ـ اگر منزل خويش را پيش از زوال به قصد سفر  الف
ترك نمايد و لكن بعد از زوال از آخر شهر عبور نمايد، آيا 

  روزة او صحيح خواهد بود؟

آري، فرقي بين شهرها از جهت كوچكي و بزرگي : جواب
  .باشد نمي

ـ اگر در بازگشت از سفر پيش از زوال به حد آخر  ب
ما منزل يا محلة خود را پس از زوال درك شهر برسد، ا

نمايد، آيا حكم او حكم كسي خواهد بود كه بعد از زوال به 
  شهر خويش رسيده يا خير؟

حكم او مانند كسي است كه قبل از زوال به شهر : جواب
  .خود رسيده باشد

ـ اگر فردي با همسر خويش در روز ماه رمضان  121 س
و روزه باشند به كدام يك نزديكي نمايد، در حالي كه هر د

  گردد؟ كفاره واجب مي

اگر مرد همسر خود را بدين عمل اكراه نمايد بنا : جواب
كه مجموعاً پنجاه تازيانه (بر احتياط بر او دو كفاره و دو تعزير 
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آيد كه كفاره و تعزير همسر اكراه شده را نيز   الزم مي)باشد مي
  .نمايد از جانب وي تحمل مي

ي كه شوهر به خاطر عذري روزه دار ـ هنگام 122 س
دار خود را به نزديكي اكراه  باشد اما همسر روزه نمي
  نمايد، آيا در اين صورت نيز كفاره واجب است؟ مي

اي نخواهد بود  جواب ـ بر دوش شوهر از جانب زن كفاره
باشد اگر  اگرچه گناه كرده است و نيز بر زن كفاره واجب نمي

  .باشد چه قضاء بر عهدة او مي

شود  مي در ابتدا به نزديكي اكراه زن اوقات گاهي ـ 123 س
نزديكي  به راضي ديگري سبب هر يا شهوت غلبة خاطر به لكن و

 خواهد را شده اكراه زن حكم نيز مورد اين در آيا شود، مي

  داشت؟

اگر رضايت او پيش از دخول صورت بگيرد حكم : جواب
د از دخول صورت گيرد و اگر مابع. زن مكرهه را نخواهد داشت

تواند از استمرار نزديكي خودداري نمايد و  در اين صورت اگر مي
چنين نكند اين كار او مانند آميزش جديدي است كه از روي 

تواند جلوگيري  رضايت صورت گرفته و اگر از استمرار عمل نمي
كند آميزش جديد در مورد او همان حكم زن اكراه شده را خواهد 

  .داشت
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عمد روزة خود را باطل نمايد ولي  روي از ـ اگر 124 س
  گردن او ساقط است؟ از كفاره آيا كند، مسافرت زوال از پيش

بلكه در . خير، كفاره از عهدة او ساقط نخواهد شد: جواب
صورتي كه علم به حرام بودن عمل خود داشته، كفاره بر او 

  .واجب است

ه حساب پرداخت كفاره از واجبات فوري ب آيا ـ 125 س
  آيد؟ مي

واجب موسع است ولكن نبايد به نحوي تأخير : جواب
  .اداء واجب محسوب گردد در مسامحه و كوتاهي كه شود انداخته

توان تبرعاً و به صورت رايگان از جانب  مي آيا ـ 126 س
  ميت كفاره پرداخت نمود؟

  .باشد بلي، جائز مي: جواب

نيز تبرعاً كفاره انسان زنده  جانب از توان مي آيا ـ 127 س
  پرداخت نمود؟

اذن  كفاره غير روزه اگر كه به درخواست يا در آري :جواب
در كفاره  عهده اوست، باشد جائز است وليكن بر كفاره كه فردي

  .روزه، محل اشكال است

  گردد؟  كفاره در چه راهي مصرف ميـ  128 س

باشد و اين مصرف  مصرف كفاره، اطعام فقراء مي: جواب
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سير نمودن آنهاست و يا به تحويل دادن و در اختيار قرار يا به 
دادن طعام به ايشان كه براي هر نفر يك مد تقدير شده است هر 

باشد و غذا هر چه باشد اعم  چند احتياط در پرداخت دو مد مي
از خرما و گندم و جو و برنج و ماش و غير آن كه غذا بر آن 

 كفارة قسم احتياط آن ولكن در. نمايد كند، كفايت مي صدق مي
  .است كه تنها از گندم و آرد آن يا نان گندم پرداخت شود

توان كفاره را بدين صورت تكرار نمود   آيا ميـ  129 س
كه يك فقير را دو مرتبه و يا بيشتر سير نمود و يا آن كه به 

  او به جاي يك مد طعام، دو مد و يا بيشتر تحويل داد؟

 در صورتي كه استيفاي عدد باشد مگر جائز نمي: جواب
متعذر باشد و اگر عذر برطرف گردد احتياط آن است كه كفاره 

  .را دوباره انجام دهد

توان كفاره را به خانوادة فقير كه تحت  ـ آيا مي 130 س
  سرپرستي او باشد، پرداخت نمود؟

بلي، جائز است ولي اگر افراد تحت سرپرست او : جواب
نان ولي ايشان است جائز است كه به و سرپرست اي باشند مي صغير
كفاره  اين واجب است كه ولي به و شود داده آنها ولي به ايشان تعداد

اگر افراد تحت سرپرستي، صغير  و نمايد صرف ايشان مصالح در را
باشند اما فرد سرپرست ايشان، در قبض كفاره از جانب آنها  نمي

  .داد را به او تحويلكفاره  توان مي صورت اين در باشد داشته وكالت
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توان در كفاره تبعيض قرار داد بدين  مي ـ آيا 131 س
صورت كه بعضي را سير نمايد و بعضي را طعام در اختيار 

  قرار دهد؟

  .بلي، جائز است: جواب

  گردد؟ مي چگونه كفاره در مورد صغار مصرف ـ 132 س

شان صورت  اين كار يا به وسيلة تسليم به ولي: جواب
ا به وسيلة سير گرداندن ايشان كه در صورت دوم گرددو ي مي

نيازي به اذن ولي ايشان نيست و لكن احتياط آن است كه هر 
  .دو نفر از صغار را يك نفر احتساب نمايند

گردد  ـ آيا هر طفل صغيري يك نفر محسوب مي 133 س
  شود؟ يا آن كه هر دو نفر از آنها يك فرد محسوب مي

دادن  قرار اختيار در و تسليم صورت به اگر كفاره اداي :جواب
 كدام، هر به و داشت نخواهند فرقي يكديگر با كبير و صغير باشد،

باشد  نمودن سير صورت به كفاره اداي اگر و شود مي داده مد يك
  .نمايد محسوب نفر يك را صغير اطفال از نفر دو كه است آن احتياط

ان آيا  مانند كفارة ماه رمض� در كفارة مخيرهـ  134 س
تبعيض جائز است بدين صورت كه فرد يك ماه روزه بگيرد 

                                              
اي كه فرد بين آزاد سازي عبد و يا اطعام شصت مـسكين و يـا دو    يعني كفاره ـ  1

 .ماه پي در پي روزه گرفتن، حق انتخاب دارد
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  و سي مسكين را اطعام نمايد؟

  .باشد خير، جائز نمي: جواب

ـ آيا ذمة كفاره دهنده به صرف آن كه كفاره را به  135 س
  نمايد؟ ملك فقير در آورد كفايت مي

بلي، برائت ذمة مكلف بر اين كه فقير كفاره را : جواب
باشد و بر اين اساس جائز است كه  د متوقف نميتناول نماي

  .فقير كفاره را بر خود كفاره دهنده يا ديگري بفروشند

شود  ـ مواردي از افطار كه تنها موجب قضاء مي 136 س
  بي آن كه كفارة الزم آيد كدام است؟

  :جواب

الف ـ خوابيدن فرد جنب تا آن كه فجر طلوع نمايد بنا بر 
  . گذشت67تفصيلي كه در مسألة 

ب ـ هنگامي كه فرد به وسيلة اخالل در نيت بدون 
  .ارتكاب مفطري روزة خود را باطل نمايد

ج ـ هنگامي كه غسل جنابت خود را يك روز يا بيشتر از 
  .آن فراموش نمايد

د ـ هنگامي كه مفطري را به جا آورد در حالي كه نسبت 
ول در به طلوع فجر شك داشته باشد و سپس معلوم گردد كه تنا

بعد از فجر واقع شده، بدون آن كه نسبت به طلوع و عدم آن 
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بررسي و كنكاش كرده باشد و حجتي هم بر طلوع فجر نداشته 
باشد اما گر حجتي بر طلوع فجر نزد او قائم شده باشد و با اين 

 و كفاره هر دو واجب  حال مفطري را انجام دهد بر او قضاء
ع فجر را بررسي نمايد بدين و اما اگر در زمان شك، طلو. است

صورت كه در افق نظر بياندازد و فجر را نبيند در اين حالت 
چه اين كه اعتقاد به ادامة شب . باشد قضاء بر گردن او نمي

اما اگر . داشته باشد و چه اين كه در بقاء شب شك داشته باشد
كسي در صورت شك نسبت به طلوع فجر بررسي خود را 

م داد اين بررسي اثري ندارد و اگر تناول او بدون نظر كردن انجا
. بعد از طلوع فجر رخ داده باشد قضاء بر گردن او واجب است

الزم به ذكر است كه اين حكم مختص روزة ماه رمضان است 
اما در غير آن اعم از واجب معين و غير معين و نيز مستحب، 

  .باشد اقوي آن است كه روزه مطلقاً باطل مي

رب آن كه به واسطة تاريكي در هواي صاف هـ ـ زمان مغ
و بدون ابر گمان و ظن پيدا كند كه مغرب تحقق يافته و 
مفطري را بدين جهت انجام دهد بي آن كه يقين به تحقق 
مغرب داشته باشد در اين صورت قضاء و كفاره واجب 

اما اگر چنين فرضي در جايي بود كه آسمان ابري باشد . باشد مي
و در مواردي . باشد اء و كفاره بر عهدة او نميدر اين حالت قض

كه علتي غير از ابر در آسمان باشد بنا بر احتياط واجب همان 
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  .حكم صورت اول را خواهد داشت

و ـ آن كه براي خنك شدن و غير آن مضمضه كند يعني 
اختيار فرو رود كه در اين صورت  آب را در دهان بگرداند و بي

اما اگر از روي فراموشي . اجب استقضاء بدون كفاره بر او و
آب را ببلعد موجب قضاء نخواهد شد و همچنين است اگر 
مضمضه براي وضوي نماز واجب باشد اما در وضوي نماز 

  .نافله محل اشكال است

ز ـ خروج مني به وسيله مالعبه با همسر و امثال آن 
هنگامي كه قصد انزال نداشته باشد و نيز عادت او چنين نباشد 

داده  لكن احتمال قابل اعتنايي را نسبت به خروج مني ميو
كه اطمينان به عدم خروج مني داشته و از است، اما هنگامي 

  .روي اتفاق، جنب گرديده است روزة او باطل نخواهد بود

ح ـ افطار از روي اكراه، و همچنين است هر جا كه از 
ا به جا روي جهل، اعتقاد به جواز افطار داشته باشد و مفطري ر

  .آورد، بنا بر احتياط واجب

دار هنگامي كه شك در تحقق مغرب  ـ آيا روزه 137 س
  تواند روزة خود را افطار نمايد؟ دارد مي

جائز نيست و اگر چنين كند مرتكب معصيت شده : جواب
و بر عهدة او قضاء و كفاره الزم است مگر آن كه معلوم شود 
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اما اگر حجتي بر . ستافطار او پس از تحقق مغرب رخ داده ا
تحقق مغرب نزد او اقامه شد يا آن كه خود يقين يا اطمينان به 
اين امر پيدا نمود و سپس افطار نمود و بعد معلوم گشت كه 
افطار او در روز و پيش از مغرب اتفاق افتاده، قضاء بر او 

  .واجب است وليكن كفاره الزم نيست

ر شك نمايد دار در طلوع فج ـ هنگامي كه روزه 138 س
  آيا انجام مفطرات براي او جائز است؟

به حسب ظاهر براي او جائز خواهد بود ولي اگر : جواب
بعداً معلوم شد كه مفطرات را در روز مرتكب شده، حكمش در 

  .، به تفصيل گذشت)د(مورد چهارم 

ـ در چه زماني براي مسافري كه نمازش شكسته  139 س
  ، روزه جائز است؟باشد است و نيز عالم به حكم مي

در موارد ذيل روزه براي چنين فردي جائز : جواب
  :باشد مي

الف ـ سه روز از ده روز روزه گرفتن كه عوض قرباني 
  .حج براي كسي كه عاجز از آن است قرار داده شده است

. اي كه بدل بدنه قرار داده شده است  روز، روزه18ب ـ 
رفات خارج بدنه كفاره كسي است كه قبل از غروب از ع

  .گرديده است
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اي كه نذر شده در سفر به جا آورده شود يا آن  ج ـ روزه
  .كه نذر شده چه در سفر و چه در حضر، روزي را روزه بگيرد

  باشد؟ ـ آيا روزة مستحب در سفر جائز مي 140 س

خير، مگر آن كه براي برآورده شدن حاجت : جواب
وط آن است كه خويش سه روز در مدينه طيبه روزه بگيرد و اح
  .اين سه روز، چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه باشد



��� ............................................................................ ���� � ���� 	
���� ���� 

  
� � �  � � � �  

  ثبوت هالل
  

  گردد؟  ثابت مي)اول ماه(ـ به چه اموري هالل  141 س

  :گردد اول ماه به چند چيز ثابت مي: جواب

ـ علم يا اطميناني كه از رؤيت خود شخص حاصل  الف
  .شود مي

از شياع و مانند آن ـ علم يا اطمينان به تحقق رؤيت كه  ب
  .شود حاصل مي

 نوعي بر  ـ شهادت دو مرد عادل به شرط آن كه قرينه ج
با مانند جايي كه عدة زيادي . خطاي آنها وجود نداشته باشد

سعي و كوشش در رؤيت ماه نموده ولي موفق به ديدن آنها 
  .اند نشده

  .ـ گذشت سي روز از ابتداي ماه قبل د

معلوم  آن كه خطاي او در حكمحاكم شرع، مگر  حكم ـ هـ
  .باشد

اين  صورت، در اين كه زوال ماه در روز، پيش از رؤيت با ـ و
  .شود روز از ماه جديد محسوب مي

اثبات  موارد مذكور براي از غير ديگري امور آيا ـ 142 س
  هالل وجود دارد؟
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گردد، بنابراين  خير، تنها با امور مذكوره ثابت مي: جواب
  .گردد زير ثابت نميبه وسيلة امور 

الف ـ به وسيلة شهادت زنان مگر اين كه موجب علم يا 
  .اطمينان شود

  .ب ـ شهادت يك نفر هر چند به همراه قسم او باشد

  .ج ـ گفتة منجمين

  .)حمرة مغربيه(د ـ مخفي شدن هالل بعد از شفق 

هـ ـ آن كه ماه طوق داشته باشد تا داللت كند بر اين كه 
  .ماه دو شبه است

دهند كه  و ـ شهادت دو عادل هنگامي كه شهادت نمي
اند يا شهادت آنها بر شهادت دو  خودشان ماه را رؤيت نموده

  . و يا شهادت آنها بر شياع)نه به رؤيت(عادل ديگر 

هاي نجومي  براي شخصي به وسيلة حساب اگر ـ 143 س
تقويمي اطمينان به پديدار شدن هالل، به وجود آمد آيا  و

د بر اطمينان خويش براي اثبات اول ماه يا عيد فطر توان مي
استناد نمايد خصوصاً هنگامي كه اين فرد از متخصصين اين 

  رشته باشند؟

بلي، هنگامي كه اين اطمينان موجب علم به ظهور : جواب
  .توان اعتماد نمود هالل و امكان رؤيت آن شود، مي
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 هاي ابحس از حاصل اطمينان بر كه آن فرض بر بنا ـ 144 س

اعتماد شرعي نمود اگر هالل در اثناء شب يعني بعد  نجومي
توان روز پيش رو را  از غروب خورشيد متولد شود، آيا مي

  اول ماه دانست؟

در صورتى كه اطمينان حاصل شود به ظهور هالل : جواب
 كه در شب با آن مكان مشترك اى و امكان رؤيت آن در نقطه

  .اول ماه دانستپيش رو، را توان روز  باشد مى
در  هنگامي كه هالل در نزد جماعتي از مؤمنين ـ 145 س

شهري ثابت گردد وليكن يك شهر ديگر يا شهرهاي ديگر به 
  اثبات نرسد، از كدام يك بايد تبعيت نمود؟

از گروهي كه ماه نزدشان ثابت شده است، بايد : جواب
  .تبعيت كرد

د، چيست؟ باش طوق داراي ماه كه اين از منظور ـ 146 ص
آيد يا آن  آيا به ظاهر شدن دو طرف ماه تطوق به وجود مي

  كه به پديد آمدن هالة نور در اطراف آن؟

از آن جايي كه اثر شرعي به تطوق ماه بار : جواب
  .باشد شود، تعريف آن داراي اهميت نمي نمي

  دارد؟ مقلدينش به اختصاص تنها حاكم حكم آيا  ـ 147 س

  .ر حق همگان هم نافذ استخير، اين حكم د: جواب
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ـ هنگامي كه هالل ماه در شهري رؤيت شود آيا  148 س
  كند؟ در شهرهاي ديگر نيز كفايت مي

بلي، به شرط آن كه شهرهاي ديگر با شهري كه ماه در : جواب
اشتراك داشته باشند هر چند اشتراك بين آنها  شب در شده رؤيت آن
 ديگر شهر در شب ايابتد شهر يك در شب آخر كه باشد نحوي به

  .باشد

در روزي كه به حسب  حضرتعالي ـ ما مقلدين 149 س
فتواي شما مبني بر كفايت رؤيت در يك بلد براي ساير بالدي 

باشند، مكلف به افطار هستيم؛ آيا  كه در شب با آن مشترك مي
توانيم مقلدين كساني را كه رأيشان در اين مسأله با  مي

ئل به اشتراط وحدت افق در ثبوت كند و قا جنابعالي فرق مي
هالل هستند، به روزه امر كنيم؟ در حالي يقين داريم امروز 

  روز عيد است؟

براي شما جائز است كه به مقلدين از قائلين به : جواب
شان به حسب تقليد  شرطيت وحدت افق بيان داريد كه وظيفه

  .در چنين روزي، روزه گرفتن است

وهي از افراد را در يكي ـ برخي از اهل علم گر 150 س
از مساجد به گرد هم جمع آورده و وظيفة اين گروه آن است 
كه به شهادت افراد مبني بر رؤيت يا عدم رؤيت ماه گوش 
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در . دارند داده سپس نتيجه را با بلندگو و امثال آن اعالن مي
  :آيد، از جمله اين جا سؤاالتي پيش مي

ماد بدين اعالم آيا براي مكلف جائز است كه اعت ـ الف
  بنمايد بدون آن كه شاهدان و عدالت ايشان را بداند؟

  .نمايد، جائز است حاصل اطمينان ايشان اعالم از اگر: جواب

گاهي از اوقات اعضاء اين گروه با يكديگر اختالف  ـ ب
كنند و بعضي به وجود ماه اذعان داشته و بعضي ديگر بدان  مي

 كه تمام اعضاء گروه اعتراف ندارند و اين در حالي است
  اند؛ در اين حالت تكليف چيست؟ شهادت شاهدان را شنيده

كنند تنها  اگر كساني كه رؤيت هالل را نفي مي: جواب
بدان جهت است كه نسبت به حال شهود جهل دارند نه آن كه 
شهود را فاسق بدانند در اين صورت براي مكلفين جائز است 

كنند اعتماد نمايند و  الل ميبر خبر كساني كه اقرار به ثبوت ه
همچنين است هنگامي كه بداند در ميان شهود حداقل دو 

  .نفرشان عادل هستند

هنگامي كه تنها يك نفر از اهل علم به وسيلة شنيدن  ـ ج
توان به گفتة  گفتار شاهدان، ثبوت هالل ماه را اعالم نمود آيا مي

  او اعتماد پيدا كرد؟

  .گردد حاصل او قول از اطمينان كه اين بر مشروط .بلي :جواب
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گاهي از اوقات رؤيت هالل نزد گروه يا بعضي از افراد  ـ د
و گروه . باشد آن ثابت شده و اين امر به خاطر عدالت شهود مي

بدون آن كه اسامي شهود را نام ببرد ثبوت هالل را اعالم 
گردد كه يكي از  پس از اين براي مكلف معلوم مي. دارد مي

 و يا مجهول الحال بودهاست در حالي كه آن شاهد شهود فاسق
وظيفة . يكي از دو نفر مورد استناد در ثبوت هالل بوده است

  مكلفي كه به گفتة ايشان روزه گرفته يا افطار نموده چيست؟

هنگامي كه فسق يكي از دو شاهدان نسبت به : جواب
 اي را كه بدين سبب افطار روزه. هالل ماه براي او احراز شود

اما . بي آن كه كفاره براي او ثابت باشد. نموده بايد قضاء نمايد
اگر نسبت به حال يكي از شاهدان جهل پيدا نمايد نه قضاء 
واجب است و نه كفاره و اين حكم در حالي است كه در گروه 

وگرنه . تشكيل يافته حداقل دو شاهد عادل وجود داشته باشد
  . نيستقضاء بر او واجب است ولي كفاره واجب

آن  بزرگ طائفة دو ميان شهر يك در كه هنگامي ـ 151 س
گروه  دو هر كه حالي در درگيرد اختالف هالل، رؤيت به نسبت

  مورد اطمينان باشد، وظيفة مكلف چيست؟

هاي گوناگوني قابل  براي مسأله مذكور فرض: جواب
  تصوير است چرا كه ثبوت هالل نزد يكي از دو طائفه يا 

  است، يا به ادعاي رؤيت و يا به استناد نمودن به حكم حاكم 
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  در صورت اول كسي كه حكم حاكم . به شهادت شاهدان
  تواند بناء را  داند، مي را يكي از طرق ثبوت هالل ماه مي

اي كه ثبوت  بر ثبوت ماه بگذارد و در صورت دوم اگر طائفه
كند كه خود  نمايند بدان جهت نفي مي هالل ماه را نفي مي

اند و نيز اعتماد به طائفة ديگر ندارند، در اين  الل ننمودهاسته
اي كه  صورت براي افراد ديگر جائز است كه به قول طائفه

و در صورت سوم اگر . داند اعتماد نمايد هالل ماه را ثابت مي
كند  نمايد از آن جهت نفي مي اي كه ثبوت هالل را نفي مي طائفه

توان   در اين فرض نيز ميكه حال شاهدان نزد او مجهول است،
به قول طائفه ديگر اعتماد نمود و اگر نفي نمودن آنها به خاطر 

دانند در اين حالت اعتماد  آن است كه شاهدان را فاسق مي
داند، جائز  اي كه هالل ماه را ثابت مي نمودن به گفتار طائفه

  .نيست

شخص براي ديگران نيز حجت  يك اطمينان آيا ـ 152 س
  باشد؟ مي

خير، اطمينان تنها براي كسي حجت است كه : جواب
بلي، اگر شخصي كه . چنين اطميناني براي او حاصل شده است

خبر  آن به نسبت است شده حاصل اطمينان چيزي به نسبت او براي
مثل اين كه ثقه يا ذواليد باشد  ـ باشد حجيت شرائط واجد و دهد

  .گردد ثابت ميدهد براي ديگران نيز  ـ آنچه كه از آن خبر مي
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  احكام قضاي روزة ماه مبارك رمضان
  

يا نفاس  اي كه به واسطة حيض روزه قضاي آيا ـ 153 س
  فوت شده است واجب است؟

اي كه در اثر خواب يا  بلي؛ و همچنين قضاي روزه: جواب
  .باشد مستي يا بيماري، فوت شده است واجب مي

  آورد؟ جاي به فوراً را قضاء روزة است واجب آيا ـ 154 س

خير، اگر چه احتياط مستحب آن است كه قضاي : جواب
  .روزة ماه رمضان را پيش از ماه رمضان سال آينده به جاي آورد

روزه ماه رمضان  تعدادي بيماري، واسطة به اگر ـ 155 س
از او فوت شود و پيش از قضاء كردن، شخص فوت نمايد، 

ست كه از جانب او قضاي آن ايام به جا آورده آيا واجب ا
  شود؟

  .خير: جواب

ـ اگر به واسطة سفر، تعداي از ايام ماه مبارك را  156 س
پيش از پايان يافتن ماه مبارك بميرد، آيا واجب  و نگيرد روزه

  است كه از جانب او قضاي آن ايام به جا آورده شود؟

  .و قضاء شودبنا بر احتياط واجب بايد از جانب ا: جواب
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تعدادي  نفاس يا حيض واسطة به كه صورتي در ـ 157 س
  از ايام ماه مبارك را روزه نگيرد و بميرد تكليف چيست؟

اگر در حال حيض يا نفاس از دنيا رفته باشد، : جواب
و همچنين اگر پس از . قضاء روزه از جانب وي واجب نيست

ه در آن توانست پاك شدن و پيش از گذشتن مدت زماني كه مي
مدت زمان روزه را قضاء كند، از دنيا برود، باز هم قضاء از 

  .جانب او واجب نيست

ـ اگر به واسطة بيماري نتواند كل ماه مبارك يا  158 س
بعضي از ايام آن را روزه بگيرد و اين بيماري تا ماه رمضان 

  سال بعد طول بكشد، تكليف چيست؟

 هر روز يك قضاي روزه ساقط است و بايد براي: جواب
  .كند مد طعام فديه بدهد و قضاء، كفايت از فديه نمي

ـ اگر به واسطة عذري غير از بيماري نتواند كل  159 س
ماه مبارك يا بعضي از ايام آن را روزه بگيرد و اين عذر تا 

  ماه رمضان سال بعد طول بكشد، تكليف چيست؟

 قضاء روزه واجب است و فديه نيز بنا بر احتياط: جواب
بايد داده شود و همچنين در صورتي كه علت فوت  واجب

روزه بيماري باشد و عذر شخص در تأخير قضاء سفر باشد و 
  .نيز بر عكس
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روزة ماه رمضان ـ خواه كل آن و خواه  اگر ـ 160 س
شود و شخص  به واسطة عذر فوت يا  عمداً ـ آن ايام از بعضي

را قضاء  آن تواند مي رغم اين كه رمضان سال آينده علي ماه تا
سستي آن را قضاء  مباالتي و كند، از روي عمد يا از روي بي

  نكند، تكليف چيست؟

قضاء و فديه هر دو با هم واجب است و در : جواب
  .باشد صورت عمد كفاره نيز واجب مي

ـ اگر شخص تصميم داشته باشد كه قبل از فرا  161 س
ء نمايد ولي رسيدن ماه رمضان سال آينده، روزة خود را قضا

  عذري برايش پيدا شود، تكليف چيست؟

قضاء و بلكه فديه بر او واجب است و در اين : جواب
  .حكم تفاوتي ميان بيماري و ديگر عذرها وجود ندارد

ـ اگر بيماري شخص به مدت سه ماه رمضان  162 س
  طول بكشد، تكليف چيست؟

يك فديه براي رمضان اول و يك فديه براي : جواب
شود و نيز اگر تا چهار ماه رمضان طول  وم واجب ميرمضان د

شود و  بكشد براي ماه رمضان سال سوم نيز يك فديه واجب مي
و فديه براي يك ماه فقط يك بار است و . به همين ترتيب

  .شود تكرار نمي
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ـ آيا جائز است كه فديه چند روز از يك ماه و  163 س
  يا چند ماه را به يك نفر داد؟

  .جائز استبلي، : جواب

  فديه زوجه، بر زوج واجب است؟ پرداخت آيا ـ 164 س

خير، و همچنين فديه عيال بر معيل و فدية واجب : جواب
  .باشد النفقه بر شخصي كه انفاق بر او واجب است، واجب نمي

  كند؟ ـ آيا در فديه، پرداخت قيمت كفايت مي 165 س

ر خير، بلكه بايد خود طعام داده شود و حكم د: جواب
شود پول را به مستحق داد و  بلي، مي. كفارات نيز همين است

خودش را در خريد طعام و قبض آن وكيل نمود؛ مشروط به آن 
  .دهد كه وثوق داشته باشد كه مستحق اين كار را انجام مي

  است؟ ممكن زماني چه تا مستحبي روزة در افطار ـ 166 س

  .تا غروب: جواب

  طور؟ـ در قضاء ماه مبارك رمضان چ

و جائز نيست . روزه خودش باشد تا ظهر قضاء اگر: جواب
  .شود مي واجب او بر كفاره كند، چنين اگر و نمايد افطار ظهر از بعد

ـ در صورتي كه روزه واجب موسع غير از قضاء ماه مبارك 
  رمضان خودش باشد، چطور؟
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افطار قبل از ظهر و بعد از ظهر جائز است اگرچه : جواب
  .ب آن است كه بعدازظهر افطار ننمايداحتياط مستح

كند  از جانب ديگري روزه قضا مي كه كسي آيا ـ 167 س
همچون كسي كه از جانب پدر يا برادرش روزه قضاء  ـ

يا اجير شده است ـ در حرمت افطار بعدازظهر و  كند مي
وجوب كفاره ملحق به كسي است كه روزة قضاي خودش 

  را بعدازظهر افطار كرده است؟

  .اگرچه بنا بر احتياط مستحب چنين است. خير: ابجو

تر ـ واجب است  ـ آيا بر ولي ميت ـ پسر بزرگ 168 س
  اي را كه از پدرش فوت شده است، قضاء كند؟ كه روزه

بلي، در صورتي كه به جهت عذر از پدر فوت : جواب
  .تر واجب است كه آن را قضاء نمايد شده باشد، بر پسر بزرگ

كه روزة پدر عمداً قضاء شده باشد  يصورت در ـ 169 س
  يا باطل بوده باشد، تكليف چيست؟

بنا بر احتياط واجب، بايد قضاء كند مشروط بر آن : جواب
  .كه مستلزم حرج و اختالل نظام معاش او نباشد

تر واجب  روزة مادر نيز بر پسر بزرگ قضاي آيا ـ 170 س
  است؟

  .خير: جواب
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   بودن روزهپي در پي

ـ آيا توالي و پي در پي بودن در دو ماه روزه  171 س
  گرفتن كفاره، اعم از كفارة تخيير و جمع، واجب است؟

بلي، ولكن براي تحقق توالي در دو ماه تنها روزة : جواب
يك ماه كامل و در پي آن بالفاصله روز اول از ماه بعد كفايت 

  .نمايد مي

ه دو ماه متوالي روزه ـ اگر مكلف نذر نمايد ك 172 س
  بگيرد آيا حكم مذكور شامل حال او خواهد شد؟

به قصد نذر كننده بستگي دارد، اگر قصد او : جواب
پيوستگي در جميع روزهاي دو ماه است واجب است كه هر دو 
ماه را پشت سر هم و بالفاصله بگيرد و اگر قصد ديگري دارد 

  .طبق همان قصد خود رفتار نمايد

گامي كه روزة پي در پي بر او واجب شده ـ هن 173 س
آيا جائز است كه شروع آن را از زماني قرار دهد كه . باشد

علم به فاصله افتادن در ميان آن به خاطر وجود عيد و نحو 
  آن دارد؟

هاي  باشد مگر در كفارة قتل در ماه خير، جائز نمي: جواب
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حرام هاي  حرام، در اين صورت بر قاتل الزم است كه در ماه
 �روزه بگيرد كه در اين حالت فاصله افتادن به وسيلة عيد

 طوري آغاز نمايد �البته اگر فرد از روي غفلت. اشكالي ندارد
اما . كه برخورد به روز عيد نمايد اشكالي نخواهد داشت

 داشته باشد فعل او �هنگامي كه نسبت به وجود عيد شك
 روزه �ه روزو از اين حكم، س. محكوم به بطالن خواهد بود

گرفتن عوض قرباني استثناء شده و آن در صورتي است كه در 
 آغاز نمايد كه در اين حالت روز سوم خود را يا �روز ترويه

آورد و يا اگر در مني به سر  بعد از عيد قربان بالفاصله به جا مي
اما اگر روز ترويه آغاز . دهد برد بعد از ايام تشريق انجام مي مي

روز بعد از آن يعني روز عرفه شروع كند باطل ننمايد بلكه 
  .خواهد بود و بايد از سر بگيرد

                                              
سازد  ها خللي وارد نمي دن عيد در پيوستگي روزهيعني در اين مورد فاصله ش ـ  1

هاي خود را كامـل   نمايد و بعد از آن تعداد روزه  بنابراين در روز عيد افطار مي     
 . كند مي

داري نمود و به وجود عيد يا آن چه در  منظور آن است كه اگر شروع در روزه ـ  2
 .ميان روزها موجب افطار روزها التفات نداشت

 . روزها شك داشته باشد  به روز عيد در اثناءيعني نسبت ـ 3

يعني سه روز روزه در ايام حج براي كسي كه قرباني براي ذبح كـردن در روز   ـ  4
 .عيد قربان پيدا نكرده است

باشد كـه در ايـن روز و فـرداي آن كـه      روز ترويه، روز هشتم ذي الحجه مي ـ  5
 .نمايد امل ميعرفه باشد روزه گرفته و روز سوم را بعد از عيد ك
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 پيوسته طور به را روزهايي تا كند مي نذر كه كسي ـ 174 س

نتوانست در اين روزها روزه  اگر بگيريد روزه فاصله بدون و
  بگيرد، قضاي آن چگونه است؟

احتياط مستحب آن است كه در قضاي آن نيز : جواب
  .گي را رعايت نمايدپيوست
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  زكات فطره
  

  باشد؟ ـ آيا زكات فطره واجب مي 175 س

بلي، زكات فطره هنگام تحقق شرايط آن واجب : جواب
  .است

  ـ شرايط وجوب زكات فطره چيست؟ 176 س

زكات فطره بر هر فرد بالغ عاقل آزاد و نيز غني : جواب
 )يا بالفعل داراستبالقوه  را خود ساليانة مخارج كه كسي(شرعي 

باشد و بر فقير شرعي يعني كسي كه داراي قوت  واجب مي
و معتبر آن . باشد، واجب نيست  خود بالفعل يا بالقوه نمي ساالنة

است كه شرايط مذكور قبل از غروب شب عيد فطر ـ هر چند 
بنابراين اگر بعضي . تا به هنگام غروب موجود باشد ـ لحظه يك

مقارن آن، حتي براي يك لحظه از بين  يا بغرو از قبل شرايط از
بنا بر احتياط واجب اگر مقارن غروب شرائط مذكور  ولكن برود

يابد بايد زكات فطره را اخراج نمايد بلكه همچنين است  تحقق
  .اگر پس از غروب در هنگام شب پديد آيد

ـ هنگام تحقق شرائط بر چه كسي اخراج زكات  177 س
  فطره واجب است؟
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كه تمام شرايط در او محقق شده است واجب بر كسي 
خور خود را چه واجب  است كه زكات فطرة خودش و افراد نان

النفقه باشند و چه غير آن، چه نزديك باشند و چه دور، چه 
مسلمان و چه كافر و چه صغير باشند يا كبير، بلكه حتي طفلي 
كه تنها لحظاتي پيش از غروب متولد شده باشد، پرداخت 

  .نمايد

  باشد؟ ـ زكات فطره ميهمان به عهدة ميزبان مي 178 س

خور صدق كند و بر ميزبان  اگر بر مهمان عنوان نان: جواب
پيش از ثبوت هالل وارد گردد و شب عيد نزد او بماند، هر 
چند غذايي تناول نكند، در اين صورت زكات فطره او بر عهدة 

ل وارد شود و همچنين است اگر بعد از ثبوت هال. ميزبان است
خور ميزبان  بنا بر احتياط واجب، اما اگر نگويند كه ميهمان نان

هاي افطار چنين است بر  است همانگونه كه غالباً در دعوت
  .باشد عهدة خود ميهمان مي

فطره او بر ديگري واجب است  زكات كه كسي ـ 179 س
گردن  خور ديگران است آيا زكات فطره از نان كه كسي مانند

   است؟او ساقط

  گردد مگر آن كه فرد سرپرست و نان بلي، ساقط مي: جواب
آور او زكات فطره را خارج نسازد كه در اين صورت احوط آن 
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است كه فرد در صورتي كه واجد شرائط است زكات خود را 
  .پرداخت نمايد

كه نان آور خانواده، خود فقير باشد و  ـ هنگامي 180 س
نباشد، آيا بر نان خوران او بر او زكات فطرة عياالتش واجب 

  زكات واجب است؟

اگر شرائط وجوب در آنها تحقق يابد بر آنها : جواب
  .واجب خواهد بود

ـ اگر براي شخصي فرزندي به دنيا آمد آيا بايد  181 س
  از جانب او نيز زكات فطره را پرداخت نمايد؟

اگر والدت فرزند پيش از غروب باشد و از نان : جواب
  .سوب گردد بايد زكات فطره او را پرداخت نمايدخوران او مح

 ديگر كس هر يا خويش شوهر خور نان زني اگر ـ 182 س

  بر خود او واجب است؟ زكات فطره آيا نگردد محسوب

  .اگر واجد شرايط باشد بر او واجب است: جواب

اگر فردي نان خور دو نفر محسوب شود حكم  ـ 183 س
  زكات فطرة او چيست؟

خور آنهاست به   دو نفري كه آن شخص نانبر هر: جواب
نحو توزيع و تقسيط واجب است مشروط بر اين كه فقير نباشند 
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و اگر يكي از آن دو فقير باشد زكات بر او واجب نيست ولي از 
باشد و اگر هر دو فقير باشند از هر دو ساقط  ديگري ساقط نمي

ر باشد اگ خواهد بود و بر خود فرد كه نان خور آن دو مي
  .شرايط وجوب تحقق يابد واجب خواهد بود

كه فردي به ديگري اموالي را به جهت  هنگامي ـ 184 س
محسوب  او آور  نان سبب بدين آيا نمايد  بذل او روزمره مخارج

  اش بر او واجب گردد؟ گردد تا زكات فطره مي

گردد و زكات فطره بر او  نان آور او محسوب نمي: جواب
  .است معتبر تابعيت عيال، مفهوم صدق در هك چرا گردد نمي واجب

  ـ زكات فطره بايد از چه جنسي باشد؟ 185 س

شود مانند  آن چه كه قوت غالب مردم محسوب مي: جواب
گندم و جو و خرما و كشمش و برنج و ذرت و كشك بلكه اگر 
مايع باشد مانند شير و ماست اشكالي ندارد و بنا بر احتياط 

  .مان چهار مورد اول باشدمستحب بايد تنها از ه

  باشد؟ ـ مقدار زكات فطره چقدر مي 186 س

توان قيمت آن را  باشد و مي مقدار آن سه كيلو مي: جواب
  .پرداخت نمود

ـ در چه زماني زكات فطره بايد از اموال انسان  187 س
  خارج گردد؟
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زكات، شب عيد فطر و هنگام غروب  وجوب وقت: جواب
ن آن از ساير اموال روز عيد از باشد و وقت خارج ساخت مي

هنگام طلوع فجر تا وقت زوال خواهد بود اگر چه پرداخت آن 
  .كند در شب نيز كفايت مي

توان زكات فطره را به تعجيل انداخت  ـ آيا مي 188 س
  و در ماه رمضان پرداخت نمود؟

توان در ماه رمضان زكات فطره را خارج  مي: جواب
  .باشد قرض عنوان به كه است نآ مستحب احتياط چه اگر ساخت

توان زكات فطره را به شهر ديگري غير  ـ آيا مي 189 س
  از شهري كه بر فرد واجب شده است نقل داد؟

اگر در شهر خودش مستحق وجود نداشته باشد : جواب
اما در صورت وجود مستحق . تواند به شهر ديگر انتقال دهد مي

و لكن اگر كسي كه . كندبنا بر احتياط واجب نبايد انتقال پيدا 
زكات بر او واجب شده است خود به آن شهر مسافرت نمايد 

  .تواند در آنجا پرداخت نمايد مي

  باشد؟ ـ مصرف زكات فطره چه مي 190 س

باشد،  مصرف زكات فطره همان مصرف زكات مي: جواب
يعني هشت صنفي كه عبارت از فقرا، مساكين، كارگزاران امر 

كافراني كه با پرداخت زكات به ايشان به ( مؤلفة قلوبهمزكات، 
، بدهكاران كه از پرداخت دين خود )شوند دين اسالم مايل مي
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كارهايي (آزاد نمودن آن، في سبيل اهللا  بنده و خريداري عاجزند،
توان با آنها قصد قربت نمود مانند ساخت مسجد و  كه مي

است كه به مستحب آن  احتياط و ماندگان  راه  در و )...مدرسه و 
  .فقراء و مساكين اقتصار شود

صفاتي  چه داراي بايد قبل سؤال در برده نام افراد ـ 191 س
  باشند تا مستحق زكات گردند؟

. باشد ايمان؛ اين شرط نسبت به سهم فقراء مي ـ الف
و به . شود بنابراين به كافر و مخالف از سهم فقراء پرداخت نمي

شود و در  ان نيز پرداخت مياطفال مؤمنين و ديوانگان از ايش
باشد بر ولي ايشان قبول اين  اين صورت اگر به نحو تمليك مي

و اگر به نحو صرف و اطعام باشد نيازي . زكات، واجب است
  .به ولي ايشان نيست

ب ـ از كساني نباشد كه از اهل گناه محسوب گردد به 
ن و احوط اولي آ. فعل حرام صرف نمايد در را زكات كه اي گونه
باشد يا شارب الخمر  كه تارك نماز مي كسي به را زكات كه است

كند و يا به دزدي يا زنا اعتياد دارد و  است و يا آشكار فسق مي
  .يا در دين خود اهل كوتاهي و اهمال باشد، پرداخت ننمايد

 واجب  شان بر فرد زكات دهنده ج ـ از كساني كه نفقه
از سهم فقراء به فردي كه است نباشند، بنابراين جائز نيست كه 

  .واجب النفقة اوست از باب انفاق پرداخت كند
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جائز است كه فرد زكات دهنده به واجب  آيا ـ 192 س
برطرف شدن  براي بلكه  انفاق، باب از نه ـ را زكات خود النفقة

  باشد، بپردازد؟ حاجتي كه رفع آن بر عهدة زكات دهنده نمي

جايي كه فردي زكات خود  مانند باشد مي جائز بلي،: جواب
  .برساند اش دهد تا به صرف زوجه را به پسر فقير خود مي

از  خود النفقة واجب به را زكات توان مي آيا ـ 193 س
 )بدهكاران(سهم سبيل اهللا يا غارمين  مانند فقراء غير سهم باب

  پرداخت نمود؟

بلي، جائز است هنگامي كه فرد زكات گيرنده : جواب
اشد و احوط آن است كه دو مورد سهم سبيل مصداق آن سهم ب

  .اهللا تعيين و تشخيص مصرف آن به نظر حاكم شرع باشد

البته اين در صورتي است كه زكات . د ـ از افراد هاشمي نباشد
بنابراين . دهنده نيز غير هاشمي باشد و نيز اضطرار در ميان نباشد

براي شخص هاشمي گرفتن زكات غير هاشمي در حالت عدم 
باشد ولكن اگر زكات دهنده هاشمي باشد  طرار جائز نمياض
  .تواند به غير هاشمي نيز زكات خود را بپردازد مي

آيا براي شخص هاشمي جائز است كه در صورت  ـ 194 س
  اضطرار از غير هاشمي، زكات بگيرد؟

بلي، جائز است وليكن در مشخص نمودن دايرة : جواب
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 است كه محدود به صورت اضطرار، اشكال وجود دارد و احوط آن
  .عدم كفايت خمس و ديگر درآمدها گردد

شخص  بر هاشمي غير شخص صدقات همة آيا ـ 195 س
  هاشمي حرام است؟

خير؛ تنها زكات مال و زكات فطره بر آنان حرام : جواب
باشد ولي ديگر صدقات اعم از واجب و مستحب همچون  مي

  .باشد  حرام نميكفارات و رد مظالم و مجهول المالك بر ايشان

  شود كه شخصي هاشمي است؟ ـ چگونه ثابت مي 196 س

با علم و اطمينان و بينه و نيز شياع بدين صورت كه : جواب
در شهر پدران خود مشهور به هاشمي بودن باشد و به مجرد ادعاي 

وليكن اگر به مجرد ادعايش زكات به . شود خود شخص ثابت نمي
  .شود ندة غير هاشمي بري مي كن او داده شود، ذمة پرداخت

 آيا مقدم داشتن خويشاوندان بر ديگران در امر ـ  197 س
  پرداخت زكات مستحب است؟

بلي؛ مستحب است خويشان و سپس همسايگان را : جواب
مقدم دارد و شايسته است كه با مالك علم و دين و فضل در 

  . پرداخت زكات اعمال ترجيح شود
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  نماز عيد
  

ـ آيا خواندن نماز عيد در دوران غيبت واجب  198 س
  باشد؟ است يا آن كه مستحب مي

  .باشد مستحب مي: جواب

  باشد؟  چه زماني وقت خواندن نماز عيد ميـ  199 س

وقت آن در روز عيد از هنگام طلوع خورشيد تا : جواب
باشد  و منظور از عيد دو روز در سال مي. وقت زوال امتداد دارد

فطر است كه اول ماه شوال است و ديگري عيد كه يكي عيد 
  .باشد الحجه مي قربان كه روز دهم ماه ذي

حكم  شود ثابت زوال از بعد فطر عيد كه هنگامي ـ 200 س
  شود؟ نماز آن روز چه مي

نماز آن روز به فرداي بعد از عيد پيش از زوال : جواب
  .افتد تأخير مي

  باشد؟ ارد ميـ آيا در نماز عيد اذان و اقامه و 201 س

خير، بلكه مستحب آن است كه مؤذن سه مرتبه : جواب
  . را بگويد»�������«كلمة 

نمازگزاران  تعداد جمعه نماز مانند عيد نماز در آيا ـ 202 س
  باشد؟ و همچنين فاصلة بين دو جماعت معتبر مي
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خير، و نيز ساير شرايط نماز جمعه در آن معتبر : جواب
  .باشد نمي

  باشد؟ ت نماز عيد چگونه ميـ كيفي 203 س

دو ركعت است كه در هر ركعت آن حمد و سوره : جواب
شود افضل آن است كه پس از حمد در ركعت اول  خوانده مي


	« و در ركعت دوم »و الشّمس«�� و يا در ركعت اول »��
  . خوانده شود»و الشّمس« و در دومي »ألعليا«

بنا بر احتياط ركعت اول بعد از خواندن حمد و سوره  در و
بايد پنج تكبير بگويد و بعد از هر تكبير يك قنوت  واجب
دوم بعد از قرائت حمد و سوره، چهار تكبير  ركعت در و بخواند
در قنوت هر ذكري كه در قنوت ساير  و تكبير هر از بعد و بگويد
كند و افضل آن  باشد در اينجا نيز كفايت مي مجزي مي نمازها
  :را بخواند كه عبارت است از د شده استوار كه دعايي كه است
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  باشد؟ ـ در نماز عيد چه اعمالي مستحب مي 204 س

ب است پيش از نماز غسل نمايد و اگر نماز مستح: جواب
جماعت به جا آورده شود امام قرائت خود را بلند بخواند و 

شود و نيز مستحب است  همچنين است اگر فرادي خوانده مي
هاي خود را هنگام گفتن تكبير بلند نمايد و بر زمين سجده  دست

عظمه نمايد و نماز را در صحراء به جا آورد مگر آن كه در مكة م
باشد كه در اين صورت به جا آوردن آن در مسجد الحرام افضل 

 و پا برهنه و با  باشد و مستحب است هنگام رفتن به نماز پياده مي
وقار باشد و عمامه سفيد بر سر گذارده باشد و پيراهن را تا ساق 

 و نيز مستحب است پيش از خروج براي نماز عيد  پا باال بكشد
ر هنگام بازگشت از نماز عيد قربان فطر چيزي بخورد و د

  .مقداري از قرباني خود ـ اگر وجود داشته باشد ـ تناول كند

از ائمه جماعات به خاطر كثرت عدد  برخي ـ 205 س
خوانند، براي نماز  نمازگزاران تا سه مرتبه نماز عيد را مي

  باشد؟ دوم و سوم، چه نيتي صحيح مي

يك بار بخوانند احوط آن است كه نماز عيد را : جواب
مگر در جايي كه آن را بدون غسل خوانده كه در اين صورت 

  .تواند يك بار ديگر به همراه غسل به جا آورد مي
  و السالم علي من اتبع الهدي



 



 
  

  

  

  

  

  

  

  

   مطالبفهرست
  



 



 
  

  

  

  فهرست مطالب
  

�����.........................................................................................�  
��	
� � ���� �����...............................................................�  

  �..........................................................................................روزه
 ��� ���� �� ���� � ��� ��!)"��#�(............................$%  

 ��!��� &�' ���� �� ���� � )*�+��(.......................,�  
���-� /0�-..................................................................................1%  

�
2! "�3� ..............................................................................14  
56 ��+7� � ����....................................................................�,  

���� �89 :�
;...............................................................��  
���� ��<.................................................................................4�  

���� "���
=�.......................................................................>4  
��?3����� ..............................................................................>>  

�@� "A#B............................................................................$%4  

��� C�D7 ��=���5�D�� *��#� ��� .............................$$E  

���� 5�A	 FG �� FG..........................................................$$>  

! "�3��
2...........................................................................$,$  
��� ��H<................................................................................$,�  

I-�2� ��
J!.....................................................................$EE  


