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اهل سنت و جماعت شهر قشم
( قشــم سنــت )
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َّس ِّي ََّئ ِ
اتَّ
إنََّّالْ َح ْم َدَّلِل ِهَّنَ ْح َمدَّهََّّ َون َْس َت ِعينهَّ َون َْس َت ْغ ِف َّرهََّ َّ،ونَعوذَّبِالل ِهَّ ِم ْنَُّشورَِّأَنْف ِس َناَّ َو ِم ْن َ
هَّاللهَّ َفالََّم ِضلَّلَهَ َّ،و َم ْنَّيضْ لِ ْلَّ َفالََّ َها ِد َىَّلَهَ َّ،وأَشْ َهدَّأَنْ َّالََّإِل ََهَّإِالَّاللهَّ
أَ ْع ََملِ َناَ َّ،م ْنَّ َي ْه َِّد َِّ
يكَّلَهَ َّ،وأَ َّْش َهدَّأَنَّم َحم ًداَّ َعبْدَّهََّّ َو َرسولهَّ َّاماَّبعدَّ :
ََُّش َ
َو َّْح ََّدهََّّال َ ِ
روزه ماه مبارک رمضان یکی از ارکان اسالم می باشد که در سال دوم هجری بر
مسلمانان فرض شده است .خداوند متعال می فرماید:
ِ
ِ
ِ
ِ
ين ِمن َق ْبلِك ُْم َل َع َّلك ُْم
ب َع ََل ا َّلذ َ
الص َيا ُم ك َََم كُت َ
ب َع َل ْيك ُُم ِّ
ين َآمنُوا كُت َ
﴿ َيا َأ ه َُّيا ا َّلذ َ
ون ﴾
َت َّت ُق َ

بقره * ١٨٣

ای کسانی که ایمان آوردهاید! بر شما روزه واجب شده است ،همان گونه که
برکسانی که پیش از شما بودهاند واجب بوده است ،تا باشد که پرهیزگار شوید .

حدیثََّ َّ:ع ْنَّأَ ِِبَّه َر ْي َر ََّةََّ َّdق َالَّ َق َالَّ َرسولَّالل َِّهI
« أَتَاك ْمَّ َر َمضَ انَّشَ ْه ٌرَّم َبا َر ٌكَّ َف َر َضَّاللهَّ َعزَّ َو َجلَّ َعلَ ْيك ْمَّ ِص َيا َمهََّّت ْف َتحَّ ِفي ِهَّأَ ْب َوابَّالس ََم ِءَّ َوت ْغلَقَّ
ِفي ِهَّأَبْ َوابَّالْ َج ِح ِيمَّ َوتغ َُّلَّ ِفي ِهَّ َم َر َدةَّالش َي ِ
َْيَّ ِم ْنَّأَل ِ
ْفَّشَ ْهرٍَّ َم َّْنَّح ِر َمَّ َخ َّْيـ َر َهاَّ
اطيـ ِنَّ .لِل ِهَّ ِفي ِهَّلَ ْيلَ ٌةَّخ ْ ٌ
َف َقدْ َّح ِر ََّم »َّ.سننَّنسائیََّّ–َّ2106صحیح
ابو هریره  dمیگوید ،پیامبر خدا jفرمودند :
« ماه مبارکی برایتان فرا رسیده که خداوند روزه گرفتن را در این ماه برایتان
فرض کرده است ،دروازههای آسمان در این ماه گشوده میشود و دروازههای
جهنم در این ماه بسته میشود ،شیاطین سرکش در آن به زنجیر کشیده
میشوند .خداوند در این ماه شبی دارد که از هزار ماه بهتر است و هر کس از
خیر این شب محروم شود ،قطعا محروم است» .
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حدیثََّ َّ:ع ْن َّأَ ِِب َّه َر ْي َر َة ََّ َّ dق َال َّ َق َال َّ َرسول َّالل ِه ََّ ََّّ....َّ Iو َّ َر ِغ َم َّأَنْف َّ َرجلٍ َّ َدخ ََلَّ
َعلَ ْي ِهَّ َر َمضَ انَّ َفان َْسلَخََّ َق ْب َلَّأَنْ َّي ْغ َف َرَّلَهَََّّّ)...مسندَّامامَّاحمدََّّ-7451صحیح َّ
از ابوهریره  dروایت است که رسول اهلل  Iفرمودند:
به خاک مالیده شود بینی شخصی که رمضان بر او وارد شود و به پایان برسد
قبل از اینکه مورد مغفرت قرار بگیرد.
حدیثََّ َّ:ع ْنَّأَ ِ َِّبه َر ْي َر َةََّ َّdق َالَّ َق َالَّ َرسولَّالل َِّهَّ«َّIك ُّلَّ َع َملَِّا ْب ِنَّآ َد َمَّيضَ ا َعفَّالْ َح َس َنةَّ
َّس ْب ِع َِمئَ ِة ِ
َّض ْع ٍ
ف َّ َق َال َّالله َّ َعز َّ َو َجل َّإِال َّالص ْو َم َّ َفإِنه ََِّل َّ َوأَنَاَّأَ ْجزِىَّ ِب ِه َّ َيدَعَّ
َع ْْش َّ َأ ْمثَا ِل َهاَّإِ ََل َ
شَ ْه َوتَهَّ َوطَ َعا َمهَّ ِم ْنَّ َأ ْج ِِلَّلِلصائِ ِمَّ َف ْر َح َتانِ َّ َف ْر َح ٌةَّ ِع ْندَ َّ ِفطْ ِر ِهَّ َو َف ْر َح ٌةَّ ِع ْندَ َّلِقَا ِءَّ َربِّ ِهَ َّ.ولَخَّلوفَّ
ك».صحیحَّمسلمَّ1151
ِفي ِهَّأَطْ َيبَّ ِع ْندَ َّالل ِهَّ ِم ْنَّرِي ِحَّالْ ِم ْس َِّ
از ابوهریره  dروایت است ،پیامبر  Iفرمود:
هر عمل نیکی که انسان انجام میدهد برایش از ده نیکی تا هفتصد نیکی
نوشته میشود و خداوند عزوجل میفرماید( :تمام اعمال نیک به همین
صورت است) بجز روزه که برای من است ،خودم شخصا پاداش آن را میدهم،
(چون بندهام) شهوت ،و غذایش را به خاطر من ترک میکند و روزه دار دو
خوشحالی دارد ،که یکی هنگام افطار و دیگری هنگام مالقات با پروردگار
است و بدبویی دهن روزه دار نزد اهلل از بوی مشک و عنبر خوشتر است.
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اركان روزه  :روزه از دو رکن اساسی تشکیل شده است :
اول:

نیت

دوم  :امساک از مبطالت روزه ،که بحث ما حول همین دو محور خواهد بود.
* ركن اول  :نيـت
نیت یعنی قصد عبـادت ( ،قصد روزه و  ) .....و نیت اساس هر عبـادت می باشد.
" انما االعمال بالنیات " مشخص می کند مقصود از نیت در عبادات همان قصد
قلبی است حال با زبان همراه بشود یا نشود زیاد مهم نیست آن چیزی که مهم
است این است که نیت باید در قلب استقرار پیدا بکند.
خیلی وقت ها سوال می شود که من امشب نیت نکردم و روزه گرفتم یا به خواب
افتادم و بیدار نشدم که نیت کنم و سحری بخورم ،آیا روزه ام درست است یا نه ؟

مقصودش این است که من به زبـان نیت نکردم درصورتی که نیت محل اش
قلب است .اگر در شب نیت قلبی و قصد روزه گرفتن فردا را داشته باشد این
کافی است و برای روزه نیازی نیست که حتماً به زبان نیت کند ،بنابراین اگر
انسان برای سحری بیدار نشد که به زبان نیت کند یا اصالً نیتی به زبان از او
صادر نشد ولی قطعا قصد روزه گرفتن را داشته است ،این قصد او برای صحت
روزه اش کافی است.
اگر کسی کل روزه رمضان را یکجا نیت کند؟
امام مالک  Tمی گوید  :اگر کسی اول رمضان نیت کند برای کل رمضان
کافی است.
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امام مالک  Tروزه رمضان را یک دست حساب کرده است چون یک عبادت
یکپارچه است و برای عبادت یک نیت کافی است ،اگر انسان در آغاز رمضان نیت
کند که کل رمضان را روزه بگیرد و قصد روزه گرفتن کل رمضان را بنماید؛ پس
اگر احیانا در ارتباط با نیت در یکی از روزها مشکل پیدا کرد یا شک کرد که آیا
من قصد کرده ام یا نکرده ام که امشب روزه بگیرم ،مشکلی برای او ایجاد نمی
شود ،چون نیت عموم ماه را انسان در آغاز رمضان داشته است .عالوه بر این در
هر شب برای هر روزی که می خواهد روزه بگیرد ،نیت کند.

آن چیزی که در ارتباط با نیت به عنوان مکمل این بحث می توان گفت این
است که نیت در ارتباط با روزه فرض باید در شب صورت بگیرد( شب یعنی قبل
از فجر ،اول شب منظور نيست ) قبل از فجر و قبل از آغاز روز انسان باید برای روزه
فرض نیت بکند ،حاال چه روزه فرض رمضان باشد یا روزه فرض دیگر مانند :
روزه های کفـاره  ،نـذر  ،قضاء رمضان .

ِي َ َّ، Iق َالَ « :م ْنَّلَ ْمَّي َب ِّي ِتَّ
ِضَّاللهَّ َع ْن َهاََّ َّ،ع ِنَّالنب َِّّ
حدیثَ :ع َّْنَّأ ِّمَّالـم ْؤ ِم ِن َنيَّ َحف َْص ََّةَّ َر ِ َ
الص َيا َمَّ َق ْب َلَّالْ َف ْج ِرَ َّ،ف َال ِ
َّص َيا َمَّلَهََّّ» (نسائی َّ َّ)2331
ِّ
یعنی  ( :روزه ای نیست برای کسی که قبل از فجر نیت نکند )
بنابراین برای روزه های فرض قصد قلبی باید قبل از فجر باشد .اما برای روزه
سنت جایز است که شخص بعد از فجر نیت کند .مثال اگر انسانی بعد از طلوع
فجر یادش افتاد که من امروز روزه بگیرم ،پس اگر تا قبل از ظهر چنین نیتی
کند روزه سنت اش جایز است در صورتی که انسان از طلوع فجر به بعد چیزی
نخورده باشد.
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حدیثََّ ََّّ:ع ْن َّ َعائِشَ َةَّ،أ ِّم َّالـم ْؤ ِم ِن َني َّ َقال َْتَّ:كَانَ َّالنب ُِّي ََّ Iيأْتِي ِنيَ َّ،ف َيقول«َّ:أَ ِعنْ َد ِكَّ
َّصائِ ٌَّمَّ(سنن ترمذی َّ )734
غ ََدا ٌء؟»َ َّ،فأَقولََّ :الَ َّ،ف َيقولَّ:إِ ِِّّن َ
از ام المومنین عایشـه رضی اهلل عنهـا روایـت است کـه گفت  :رسـول اهلل I
(در غیر رمضان) به نزد من می آمد و می فرمود  :آیا غذایی نزد تو هست ؟ پس
می گفتم  :نه ،پس پیامبر  Iمی فرمودند :من روزه هستم .
*ركن دوم  :امساک
رکن دوم روزه امساک است و منظور از امساک؛ خودداری کردن از مبطالت
روزه از طلوع فجر تا غروب خورشید است و مقصود از امساک این نیست
که چند دقیقه قبل از طلوع فجر صادق دست از خوردن و نوشیدن بکشیم
همانگونه که در بعضی از تقویم ها مشاهده می شود.
این مسئله که چند دقیقه ای قبل از طلوع فجر ،انسان از خوردن و
نوشیدن خودداری کند؛ مشخص است قضیه ای امروزی و جدید است یعنی در
زمان پیامبر  Iچنین چیزی نبوده است .در زمان گذشته ساعت نبوده است که
انسان چند دقیقه قبل ازفجر را تشخیص بدهد و آغاز روز با طلوع فجر بوده است
و نمی فهمیدند چه ساعتی فجر طلوع می کند تا اینکه اذان گفته می شد.

اینکه االن ما یک اذان داریم در واقع نوعی ترک سنت محسوب می شود سنت
اصلی در ارتباط با اذان صبح این است که دو اذان گفته شود در زمان پیامبرI
دو اذان گفته میشد ؛یک اذان برای بیدار شدن مردم اگر کسی خوابیده باشد
تا سحری بخورد و اذان دوم برای دست کشیدن از خوردن و آشامیدن و همچنین
جواز نماز صبح.
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یک اذان قبل از طلوع فجـر می گفتنـد زمانیـکه فـرد فجـر کـاذب را مشاهـده
می کرد یعنی روشنی که بـه صورت عمودی در افق پدیدار می شد تقریبا یک
ساعت قبل از طلوع فجر صادق مشاهده می شد و بعد محو می شد .اذان اول را
بالل رضی اهلل عنه می گفت که مردم بفهمند وقت سحری خوردن است و اذان
دوم را عبداهلل ابن ام مکتوم که فردی نابینا بود به منظور امساک روزه می گفت.

ِضَّاللهَّ َع ْن َهاَّأَنَّب َِال ًالَّكَانََّي َؤ ِّذنَّ ِبلَ ْيلٍَّ َفق ََالَّ َرسولَّالل ِهََّّIكلواَّ
حدیثََّ ََّّ:ع ْنَّ َعائِشَ َةَّ َر ِ َ
ومَّ َفإِنه ََّالَّي َؤ ِّذنَّ َحتىَّ َيطْل َعَّالْ َف ْجرَّ(َّصحیحَّبخاریََّّ )1819
اُشبواَّ َحتىَّي َؤ ِّذنََّابْنَّأ ِّمَّ َمكْت ٍ
َو ْ َ
از ام المومنین عایشه رضی اهلل عنها روایت است همانا بالل در شب ( فجر کاذب)
اذان می گفت رسول اهلل  Iفرمودند بخوردید و بیاشامید تا اینکه ابن ام مکتوم
اذان بگوید زیراکه او اذان نمی گوید تا اینکه فجر( صادق) طلوع کند.

چون عبداهلل ابن ام مکتوم  dشخصی نابینا بود موقع طلوع فجر او را با خبر
می ساختند و بعد اذان می گفت پس این طور نبوده که قبل از فجر اذان صبح
گفته شود بلکه همزمان با فجر اذان می گفتند یا چند ثانیه بعد از طلوع فجر
و مشاهده ی فجر اذان گفته میشد و اذان اعالمی بود برای آغاز روزه و دخول
وقت نماز صبح.
چیزی که االن در رابطه با امساک قبل از طلوع فجر مشاهده می شود؛ یک نوع
خشکی و سختگیری است که در اصل شرع نیست ،بلکه شرع در این رابطه
خیلی مالیم وبا سهولت برخورد کرده است ،در حدیث آمده است که اگر اذان
گفته شد و در دست شما لیوان آبی بود آن را بخورید یعنی این اجازه داده شده
است .این یعنی روح آسانی و آسان گیری ،هر چند احتیاط خوب است اما نباید
پا از حد فراتر بگذاریم که باعث مشقت مردم شود.
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َّس ِم َعَّأَ َحدكمَّال ِّن َدا َءَّ َو ْ ِ
اْلنَاءَّ
حدیثََّ ََّّ:ع ْنَّأَ ِِبَّه َريْ َر ََّة َ dق َالََّ َّ:ق َالَّ َرسولَّالل ِهََّّIإِ َذا َ
ِْضَّ َحا َج َتهَّ ِم ْنهَّ(َّسننَّابوداوودَّ)2550
َع َِلَّ َي ِد ِهَ َّ،ف َالَّيَضَ ْعهَّ َحتىَّ َيق ِ َ
از ابوهریره  dروایت است که رسول اهلل  Iفرمودند هنگامی که یکی از
شما اذان را شنید و لیوان در دستش بود  ،آن را بر زمین نگذارد تا اینکه نیازش
را از آن بر طرف کند.
در واقع اذانی که االن در بعضی از توقیت های شرعی گفته می شود محتاطانه
است و اینکه اذان را همانطوریکه پیامبر  Iفرمودند میزان و معیار برای ورود به
روزه قرار دهیم که اعتبار اذان حفظ شود و خدای ناکرده اعتبار آن از دست نرود.

اما به عنوان کاربرد دیگر کلمه امساک می توان بیان کرد امساک به معنی
خودداری از ادامه خوردن در اثنای روزه است یعنی اگر کسی روزه اش به هر
دلیل باطل شد یا روزه خود را باطل کرد ،از خوردن بعد از آن در اثنای روز
خودداری کند.
بعضی وقتها امساک واجب است در بعضی موارد سنت است .کسی که روزه خود را
به عمد باطل کند امساک در بقیه روز بر او واجب است .چون هر بار خوردن و
آشامیدن نوعی حرمت شکنی ماه مبارک رمضان است و شخص گنهکار می شود.

اگر در روز سی ام ماه شعبان مشخص شود که اولین روز رمضان است در این
صورت هم امساک بقیه روز واجب است.
اگر کودکی در اثنای روز ماه مبارک رمضان بالغ شد؛ امساک کردن بر او واجب
است و حق ندارد در باقی مانده روز چیزی بخورد.
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تذكر  :حکم روزه گرفتن در یوم الشک (روز سی ام شعبان )

ان ب َِص ْو ِمَّيَ ْو ٍمَّ
حدیثََّ َّ:ع ْنَّأَ ِِبَّه َر ْي َر ََّة َ dق َالََّ َّ:ق َالَّ َرسولَّالل َِّه َّ:َّIالَّتَقَدمواَّ َر َمضَ ََّ
َّص ْوماًَّ َفلْيَص ْمهََّّ(ََّّ.مخترصَّصحیحَّمسلمَّ)573
َوَّاليَ ْو َم ْنيَِّإالَّ َرج ٌلَّكَانَ َّيَصوم َ
ابو هریره  dمی فرماید  :رسول اهلل  Iفرمودند  :با روزه گرفتن یک یا دو
روز قبل از رمضان به پیشواز آن نروید مگر شخصی که (در ماههای قبل از
رمضان عادت داشته و روزه ی سنت می گرفته است می تواند این دو روز را
روزه بگیرد .

شكَّ ِفي ِهَّ
َّصا َمَّال َيو َمَّال ِذيَّي ُّ
َِّبنَّيَ ِ ٍ
َو َع ْنَّأَِبَّال َيقظَانَّعَمر ِ
َّرِضَّاللهَّع ْنهَمَّ،قالَ َّ«َّ:م ْن َ
اِس َ
َفق َْدَّ َع ََصَّأَباَّالق ِ
َاس َِّم َّ(َّ» Iأبوَّداود)َّ3334
از ابو الیقظان عمار بن یاسر رضی اهلل عنه روایت شده که گفت :کسی که در یوم
الشک روزه بگیرد ،همانا عصیان و نافرمانی ابو القاسم  Iرا کرده است.
نکته :اگر شخصی روزه ی فرضی بر ذمه اش است می تواند در این روز روزه بگیرد.

* چه چيزهایی روزه را باطل ميکند :
معروفترین آنها خوردن  ،آشامیدن و مسائل زناشویی است.


خوردن و آشاميدن عمدی :

حکم خوردن و آشامیدن عمدی در حین روزه چیست ؟
اگر کسی به عمد چیزی را بخورد یا بیاشامد روزه اش باطل می شود و ثواب
روزه ی آن روز را ازدست داده و محروم شده است و بایدتوبه کند وهمچنین آن
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روز را امساک کند و دیگر تا مغرب چیزی نخورد و روزه اش را قضا بگیرد .
بعضی از علماء از جمله امام ابو حنیفه و امام مالک رحمهم اهلل معتقدند که
کفاره عظمی الزم دارد یعنی همان کفاره ای که در رابطه با عمل زناشویی در
روزه الزم است ( آزاد كردن برده و اگر نبود روزه گرفتن  60روز پی در پی و اگر
نتوانست غذا دادن به  60مسکين ) زیرا شخص روزه خوار حرمت ماه مبارک
رمضان را شکسته است.
َّس ِم ْعتَّ َرس َولَّالل َِّه  Iيَقولََّّ«:بَ ْي َنَم أَنَاَّنَائِ ٌمَّإِ ْذَّأَت َِاِنَّ
ِلَّ َق َال َ
حدیثَََّّّ:عنَّأَبیَّأ َما َم َةَّالْ َبا ِه ِ ُّ
َّاص َعدَّْ َفقلْتََّّ:إِ ِِّنَّالََّأ ِطيقهَّ َفقَاالَََّّ:إِناَّ َسن َس ِّهلهَّ
ََّلَّْ :
َرجالَنَِّ َفأَ َخ َذاَّبِضَ ْب َعىَّ َفأَتَ َيا َِِّبَّ َج َبالًَّ َو ْع ًراَّ َفقَاالَ ِ َ
َّس َواءَّالْ َج َبلِ َّإِ َذاَّأَنَاَّ َبأَ ْص َو ٍ
اتَّشَ ِديدَ ٍةَّ َفقلْتََّ َّ:ماَّ َه ِذ ِهَّاألَ ْص َواتَّ
ل ََكَّ َف َص ِعدْ تَّ َحتىَّإِ َذاَّك ْنت َِِّف َ
َقالواََّ َّ:ه َذاَّع َواء َّأَ ْهلِ َّالنا ِر ََّّ،ثم َّانْطلِ َق َِِّب َّ َفإِ َذاَّأَنَاَّ ِب َق ْو ٍم َّم َعل ِق َني َّ ِب َع َرا ِقي ِبه ِْم َّمَّشَ ق َق ٌة َّأَشْ دَ اقه ْمَّ
َّص ْو ِم ِه َّْمَّ
ت َِسيل َّأَشْ دَ اقه ْم َّ َد ًماَّ َق َال َّقلْت ََّ َّ:م ْن َّ َهؤالَ ِء َّ َق َال ََّ َّ:هؤالَ ِء َّال ِذي َن َّيف ِْطرونَ َّ َق ْب َل َّتَ ِحل ِة َ
(صحیحَّترغیبَّ)2393
از ابوامامه باهلی روایت است که گفت :شنیدم که رسول اهلل  Iمی فرمود :
هنگامیکه من در خواب بودم دو مرد نزد من آمدند پس دو بازوانم را گرفتند و
مرا به کوهی بلند بردند پس به من گفتند :باال برو .پس گفتم :من توان آن را
ندارم .پس گفتند :ما آنرا برای تو آسان می کنیم پس باال رفتم تا باالی کوه
صدایهای شدیدی را شنیدم .پس گفتم :این صدا ها چه چیزی هستند .گفتند:
این فریـاد جهنمیـان است سپس مـرا بردنـد تا اینکـه رسیدیم به افرادی که با
رگ پشت پایشان آویزان بودند و دهانهایشان پاره پاره شده بود و از دهنهایشان
خون سرازیر بود.گفتم :اینها چه کسانی هستند؟
گفتند :كسانی كه قبل از وقت افطار روزه خواری كردند.
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فراموشی در خوردن و آشاميدن :

اگر کسی از روی فراموشی چیزی بخورد بعضی ها مثل امام مالک  Tمعتقد
هستند روزه اش باطل است اما اکثر علما و از جمله امام شافعی  Tمعتقد
است که اگر کسی از روی فراموشی چیزی بخورد حتی اگر سیر شود باز هم
روزه اش باطل نیست و روزه اش صحیح است.

ِي َ Iق َالَّإِ َذاَّن ََِّسـ َيَّ َفأَك ََلَّ َو ََّشـر َِبَّ َفلْي ِتمَّ َص ْو َمهَّ
حدیثََّ ََّّ:ع ْنَّأَ ِِبَّه َريْ َر ََّة َ dع ْنَّالنب َِّّ
َفإِنـَّ ََمَّأَطْ َع َمهَّاللهَّ َو َسقَاهََّّ(بخاریَّ)1933
از ابوهریره  dروایت است که پیامبر  Iفرموند :هنگامیکه شخصی روزهدار
از روی فراموشی چیزی را خورد یا نوشید ،روزه اش را کامل کند؛ زیرا جز این
نیست که خداوند او را خورانیده یا نوشانیده است.
به همین صورت اگر کسی به زور به او چیزی بخورانند و از گلویش پایین برود
باز هم روزه اش باطل نمیشود چون از روی اختیار نبوده است.


مسائل زنـاشویی :

حکم همخوابگی در روز رمضان چیست؟
اگر شخص در ماه مبارک رمضان با عمل زناشویی روزه اش باطل شود کفاره
عظمی به او تعلق می گیرد.

ِي  َّIإ ْذَّ َجا َءهَّ َرج ٌلَّ،
وسَّ ِع ْن َدَّالنب َِّّ
حدیثََّ ََّّ:ع ْنَّأَ ِِبَّه َريْ َر ََّة َ dق َالََّّ:بَ ْي َن ََمَّنَ ْحنَّجل ٌ
َفقَالَََّّ:يَاَّ َرس َ
َاَّصائِ ٌمََّ َّ،و ِِفَّ
ولَّالل ِهََّ َّ,هلَكْتََّ َّ.ق َالََّ َّ:ماَّل ََكَّ؟َّ َق َالََّ َّ:و َق ْعتَّ َع َِلَّا ْم َرأَ ِِتَّ َوأَن َ
ِر َوا َي ٍة ََّّ:أَ َص ْبت َّأَ ْه ِِل َِِّف َّ َر َمضَ انَ ََّ َّ.فق ََال َّ َرسول َّالل ِه َّصِلَّاللهَّعليهَّوَّسلمَََّّ َّ:ه ْل َّتَ ِجدَّ
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َر َق َب ًةَّت ْع ِتق َهاَّ؟َّ َق َالََّّ:الََّ َّ.ق َالََّ َّ:ف َه ْلَّت َْس َت ِطيعَّأَنَّْتَصو َمَّشَ ْه َريْ ِنَّم َت َتا ِب َع ْنيَِّ؟َّ َق َالََّّ:الََّ َّ.ق َالَّ
َ َّ:ف َه ْلَّتَجِ دَّإطْ َعا َم ِ
ِي َ Iف َب ْي َناَّنَ ْحنَّ َع َِلَّ
َّس ِّت َنيَّ ِم ْس ِكيناًَّ؟َّ َق َالََّّ:الََّ َّ.ق َالََّ َّ:فسكتَّالنب َُّّ
ِي ِ Iب َع َرقٍ َّ ِفي ِهََّتَ ْ ٌرََّّ،ـَّ َوالْ َع َرقََّّ:الْ ِمكْ َتلَّـَّ َق َالََّّ:أَ ْي َنَّالسائِلَّ؟َّ َق َالََّّ:
َذلِ َكَّإذَّأ ِ َِتَّالنب َُّّ
أَنَاََّ َّ،ق َالََّّ:خ ْذَّ َه َذاَّ َف َت َصد َقَّ ِب ِهََّ َّ.فق ََالََّّ:أ َع َِلَّأَ ْف َق َرَّ ِم ِّنيَّيَاَّ َرس َ
ولَّالل ِهَّ؟َّ َف َواَلل ِهَّ َماَّبَ ْ َنيَّ
ال َب َت ْي َهاَّـَّيرِيدَّالْ َحرت َْنيَِّـَّأَ ْهلَّ َب ْي ٍتَّأَ ْف َق َرَّ ِم َّْنَّأَ ْهلِ َّ َب ْي ِتيََّ َّ.فضَ ِح َكَّ َرسولَّالل َِّه َ Iحتىَّ
َكَََّّّ(متف ٌَقَّعليه) َّ
بَ َد ْتَّأَنْيَابهََّّ،ثمَّ َق َالََّّ:أَطْ ِع ْمهَّأَ ْهل ََّ
ابو هریره  dمی فرماید  :نزد پیامبر  Iنشسته بودیم که مردی آمد و گفت
 :یا رسول اهلل هالک شدم  ,پیامبر  Iفرموند  :تو را چه شده است ؟ آن مرد
گفت  :در حالی که روزه بودم با همسرم همبستر شدم  ,و در روایتی  :با همسرم
در رمضان همخوابی کردم  .رسول اهلل  Iفرمودند  :آیا برده ای داری که آن
را آزاد کنی ؟ گفت  :خیر  ,فرموند  :آیا می توانی دو ماه پیاپی روزه بگیری ؟
گفت  :خیر  ,فرموند  :آیا می توانی به شصت مسکین غذا بدهی ؟ گفت  :خیر .
دراینجا پیامبر  Iساکت شدند  ,و ما نیز نشسته بودیم که ناگهان زنبیلی پر
از خرما نزد پیامبر  Iآوردند  ,ایشان فرمودند  :سوال کننده کجاست ؟ گفت
 :من اینجا هستم  ,فرموند  :این زنبیل خرما را بگیر و آن را صدقه بده  ,آن مرد
گفت  :یا رسول اهلل آیا بر فقیرتر از خودم این را صدقه بدهم؟  ,قسم به خدا در
بین دو البه ی مدینه (به زمینی گفته می شود که با سنگهای سیاه رنگ پوشیده
شده باشد) کسی از خانواده ی من فقیرتر یافت نمی شود  ,آنگاه پیامبر I
آنقدر خندیدند که دندان نیش ایشان آشکار شد  ,سپس فرمودند  :این خرما را
به خانواده ات بده تا بخورند .

Qeshm Sonnat

تذکـر  .1 :کفاره فقط به مرد تعلق دارد نه زن
 .2به مجرد دخول کفاره واجب می شود و انزال شرط نیست.
 .3اگر شخص در غیر ماه مبارک رمضان با این عمل روزه اش باطل شود شامل
این کفاره نمی باشد مثل قضای رمضان.


خروج منی به عمد مبطل روزه است.

خروج منی از انسان چه در اثر مقاربت باشد یا استمنا ( که خود شخص با
اختیار منی را از خود خارج کند ) یا با نگاه شهوانی یا با لمس کردن؛ چون
اختیاری بوده است به اتفاق روزه شخص باطل است .اما در صورتیکه بدون اختیار
باشد و شخص در آن نقشی نداشته باشد مثل احتالم در خواب(جنب یا شیطانی
شدن) روزه باطل نمی شود .خروج منی به عمد مبطل روزه است .اما اگر نگاه
کردن یا لمس شهوانی باعث خروج منی نشود این کار کراهت دارد.

َّصائِ ٌمَّ
حدیثََّ ََّّ:ع ْن َّ َعائِشَ َة َّ َر ِِض َّاللهَّ َع ْن َهاَّ َقال َْتَّ:كَانَ َّالنب ُِّي ََّّ Iي َق ِّبل َّ َوي َب ِاُش َّ َوه َو َ
َوكَانَ َّأَ ْملَكَك ْمَّ ِْل ْر ِب َِّهَّ(َّبخاریََّّ )1826
از ام المومنین عایشه رضی اهلل عنها روایت است که فرمود  :پیامبر Iزنانش
را میبوسید و آنها را لمس میکرد در حالی که روزه بود ،و او کسی بود که از
همه شما بیشتر شهوتش را کنترل میکرد.
اب َّ َفق ََال َّ َياَّ
اص َّ َق َال َّكناَّ ِع ْندَ َّالنب َِّّ
حدیث َ ََّّ:ع ْن َّ َع ْب ِد َّاللَّ ِه َّ ْب ِن َّ َع ْمرِوَّ ْب ِن َّالْ َع ِ َّ
ِي َ Iف َجا ََّء َّشَ ٌّ
َاَّصائِ ٌمَّ َق َالَّنَ َع ْمَّ َق َالَّ َف َن ََّظ َرَّبَ ْعض َناَّ
َاَّصائِ ٌمَّ َق َال ََّالَّ َف َجا َءَّشَ ْيخٌ َّ َفق ََالَّأ َق ِّبلَّ َوأَن َ
َرس َولَّالل ِهَّأ َق ِّبلَّ َوأَن َ
إِ ََل َّبَ ْع ٍض َّ َفق ََال َّ َرسول َّالل َِّه َ َّ Iقدْ َّ َعلِ ْمتَّ لِ َم َّنَظَ َر َّبَ ْعضك ْم َّإِ ََل َّبَ ْع ٍض َّإِن َّالش ْيخَ َََّيْلِك َّنَف َْسهََََََََّّّّّّّّ.
(َّمسندَّامامَّاحمدََّّ )6739
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از عبداهلل بن عمرو بن عاص  dروایت است که گفت  :نزد پیامبر  Iبودیم
پس جوانی آمد و گفت ای رسول خدا آیا همسرم را ببوسم درحالیکه روزه
هستم ؟ پیامبر  Iفرمودند  :نه .شخص مُسنی آمد و گفت ای رسول خدا
آیا همسرم را ببوسم درحالیکه روزه هستم ؟ پیامبر  Iفرمودند  :بله .
عبداهلل ابن عمرو ابن عاص گفت بعضی ازما به بعضی دیگر نگاه می کردند :پس
پیامبر  Iفرمودند  :فهمیدم که به چه دلیلی هم دیگر را نگاه می کنید .همانا
فرد مُسن مالک نفسش است.

جنب بودن قبل از فجر مشکلی برای روزه ایجاد نمی کند و شخص می تواند
بعد از اذان صبح غسل کند و نماز بخواند.
حکم شخصی كه جنب باشد و فجر بر او طلوع كند ؟

يدرِكهَّال َف ْجرَّ َوه َوَّ
حدیثَََّّّ:وع ْنَّعائش َةَّرِضَّاللهَّ َع ْنهاَّ،قالَتَّ:كانَ َّرسولَّالل َِّه ْ I
َّمتفقَّعليهَّ .
جن ٌبَّ ِم ْنَّأَ ْهلِهَّ،ثمَّيَ ْغ َت ِسلَّو َيصومٌ .
از ام المومنین عائشه رضی اهلل عنها روایت شده که گفت :بر رسول اهلل  Iفجر
طلوع می کرد ،در حالیکه از (همبستری با همسرش) جنب بود و سپس غسل
نموده روزه می گرفت.


استنشاق دود  ،عطر ،بو یا گرد وغبار :

اگر انسان دود یا بو یا گرد و غبار را از طریق بینی استشاق کند آیا روزه اش
باطل میشود؟ گرد و غبار یا دود یا بو اینها مبطل روزه نیستند  .ولی به اتفاق
علما سیگار مبطل روزه است هر چند دود است وخوردن و آشامیدن به حساب
نمی آید اما در زبان عربی می گویند شُرب الدخان یعنی نوشیدن دود  ،گرچه
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استنشاق است و چیزی نیست که مثل آب خورده شود ولی آن را مبطل روزه
می دانند.


آمپـول و سـرم:

آیا آمپول و سرم روزه را باطل میکند؟ طبق مذهب امام شافعی هر چیزی که
از منفذ باز به عمد وارد بدن شود روزه را باطل میکند .اما چیزی که از منفذ
بسته وارد بدن شود مثل تزریق آمپول یا سرم در اصل مبطل روزه نیست.
اما در سرم های خوراکی و آمپول های تقویتی احتیاط شود ( چون نقش غذا
دادن را ایفا می کند) و پرهیز بشود و هرکس از این نوع سرم ها و آمپول ها
استفاده کرد روزه خود را قضا بگیرد اما در مورد آمپول هایی که برای مداوا است
ان شاءاهلل تزریق آمپول روزه را باطل نخواهد کرد .
در این رابطه آمپول در خیلی از موارد برای دارو نیست ربطی به بیماری ندارد
برای رفتن به حج یا عمره آمپول میزنند این موارد ان شاء اهلل مبطل روزه نیست .


حکم استفراغ چيست:

اگر استفراغ عمدی نباشد روزه باطل نمی شود  ،اما در صورتی که عمدی
باشد به اتفاق علما روزه را باطل می کند  ،مثال دست در گلویش کند و استفراغ
کند این عمل روزه را باطل میکند .اگر ترشی معده یا استفراغ که به گلو آمده
باشد با اختیار از حلق پایین برود روزه باطل می شود .

َّصائِ ٌمَّ
حدیثََّ ََّّ:ع ْنَّأَ ِِبَّه َر ْي َر ََّة َ dق َالَّ َق َالَّ َرسولَّالل َِّه َ َّ« Iم ْنَّ َذ َر َعهَّ َق ْى ٌءَّ َوه َو َ
َّاس َتقَا َءَّ َفلْ َيق ِْضَّ»َّ(َّسننَّابوداودَّ)2382
َفلَ ْي َسَّ َعلَ ْي ِهَّ َقضَ ا ٌءَّ َوإِنِ ْ
از ابو هریره  dروایت است که پیامبر  Iفرمودند ( :اگر کسی خود بخود
استفراغ کرد در حالیکه روزه باشد (روزهاش باطل نشده ) پس قضا بر او الزم
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نیست ،ولی اگر عمداً استفراغ کند (روزهاش باطل میشود) پس باید آن را قضا
کند.



حکم دارو در گوش و بينی و چشم:

آیا دارو در گوش و بینی و چشم روزه را باطل میکند ؟
گوش و بینی چون منفذ باز است علما داخل کردن دارو به آنها را مبطل روزه
می دانند ،به شرطیکه از حلق پایین برود ولی اگر تلخی دارو را در گلو احساس
کنیم و آن را بیرون بریزیم مشکلی برای روزه ایجاد نمی شود .پس انسان احتیاط
کند در حین روزه از این قطره ها در بینی و گوش استفاده نکند.
افرادی که بیماری تنفسی آسم دارند  ،می توانند در حین روزه از اسپری تنفسی
مخصوص خود استفاده کنند و روزه خود را بگیرند.
اما دارو در چشم  :چون علما چشم را منفذ باز به حساب نمی آورند پس استفاده
از قطره و دارو و سرمه در چشم مشکلی برای روزه ی شخص بوجود نمی آورد
و روزه شخص صحیح است .


حجامت گرفتن و خون دادن:

اگر کسی در حین روزه حجامت کرد یا برای آزمایش از او خون گرفته
شود روزه اش صحیح است و علما حجامت و خون دادن را مبطل روزه نمی
دانند فقط امام احمد ،حجامت را مبطل روزه می داند.
َّصائِ ٌَّم (َّبخاریََّّ )1939
ِضَّاللهَّ َع ْنه ََمَّ َق َالَّا ْح َت َج َمَّالنب َُّّ
حدیثََّ ََّّ:ع ْنَّا ْب ِنَّ َعب ٍ
ِي َ Iوه َو َ
اسَّ َر ِ َ

از ابن عباس d

روایت است که فرمود  :پیامبر Iدرحالیکه روزه بودند

حجامت کردند.
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كشيدن دندان و جرم گيری :

کشیدن دندان چون همراه با خونریزی و ترشحات است و همچنین موادی که
دندان پزشکان استفاده می کنند ،و این موارد ناچارا وارد حلق می شود و برای
روزه مشکل ساز است .پس شخص یا در شب دندانش را بکشد یا اگر مجبور
است که در طی روز دندانش را بکشد پس بیمار است و روزه اش را قضا بگیرد.


آب در بينی و دهان زدن در حين روزه:

حکم آب در بینی و دهان کردن در حین روزه چیست ؟
هیچ مشکلی ندارد که شخص آب در دهان بزند یا آب در بینی بکند .هر چند
که بخواهد دهان و بینی را شست و شو بدهد باز هم روزه را باطل نمیکند .اگر
دهان خشک باشد و آب در دهان بزند باز هم روزه را باطل نمی کند به شرطی
که چیزی فرو نرود .
اما مبالغه کردن در استنشاق ( باال کشیدن آب در بینی) هنگام وضوء اگر این
کار را کرد و چیزی به گلویش وارد شود روزه اش باطل میشود .چون خالف
دستور پیامبر رفتار کرده است روزه اش باطل میشود:
َّص ِاِئًاَّ»َّ(َّ.سننَّابوداودََّّ )2368
حدیثََّ ََّّ:ق َالَّ َرسولَّالل َِّه َّ« Iبَالِغ ِ
َِّْفَّاالِ ْس ِت ْنشَ اقِ َّإِالَّأَنْ َّتَكونَ َ
پیامبر  Iفرمودند  ( :در استنشاق مبالغه کنید مگر اینکه روزه دار باشید)


چشيدن غذا برای روزه دار :

چشیدن غذا برای روزه دار مشکلی ندارد به شرطی که چیزی وارد حلق نشود.

حدیثََّ ََّّ:ع ِنَّابْ ِنَّ َعباسٍَََّّ َّ،َّdق َالَ «َّ:الَّبَأْ َسَّأَنْ َّيَذ َ
َِّالَّش َءَ َّ،ماَّل َْمَّيَ ْدخ ْلَّ
وقَّالْخَلَّأَو ْ
َّصائِ ٌَّم»َّ(َّمصنفَّابنَّابیَّشیبه) َّ
َحلْقَهَّ َوه َو َ
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از ابن عباس  dروایت است که گفت :چشیدن سرکه یا چیز دیگر برای روز
ه دار اشکالی ندارد تا زمانیکه به حلق وارد نشده باشد.


استحمام كردن و غوص زدن در آب :

استحمام کردن در حین روز هیچ مشکلی ندارد .اما غوص زدن و فرو رفتن در
آب اگر باعث وارد شدن چیزی به حلق شود مبطل روزه است ولی اگر احتیاط
کند که دهان و گوش خود را ببندد که چیزی به آن وارد نشود در اینصورت
هیچ مشکلی ایجاد نخواهد کرد.

َّصائِ ٌَّمَّ َِّمنَّالْ َح َِّّرَّأوَّالْ َعطَشَََِّّّ .
َّحدیثَََّّّ:کانَّالنبی  Iيَص ُّبَّ َع َِلَّ َرأْ ِس ِهَّال ََْم َءَّ َوه َو َ
(َّمسندَّامامَّاحمدََّّ َّ)23271
پیامبر  Iاز گرما یا تشنگی بر سرمبارکشان آب می ریختند درحالیکه روزه بودند.


مسواک زدن در هنگام روزه :

حکم مسواک زدن در حین روزه چیست؟
اگر کسی مسواک بزند هیچ مشکلی ایجاد نخواهد کرد در مذهب امام شافعی
رحمه اهلل اگر کسی بعد از زوال خورشید (یعنی بعد از وقت ظهر) مسواک بزنند
این را مکروه دانستهاند به دلیل این که در حدیث آمده است بوی بد دهان روزهدار
نزد خدا از بوی مشک محبوبتر است ،امام شافعی رحمه اهلل از این حدیث برداشت
کرده است که مسواک زدن بعد از زوال خورشید مکروه است .اکثر فقها در این
رابطه اتفاق دارند که در حین روزه مسواک زدن جایز است زیـرا :

الف ) پیامبر  Iبه مسواک زدن هنگام هر نمازی دستور داده است .و نماز
ظهر و عصر شامل این دستور می باشد.

حدیثََّ ََّّ:ع ْنَّأَِبَّهري َر َةََّّdأَنَّ َرسولَّالل َِّه  Iقالَّ«َّ:لَ ْوالَّأَنْ َّأَشقَّ َعِلَّأمتيَّأَ ْوَّ

ِالس ِ
متفقَّعليه َّ
َّمع ِّ
َّكلَّصال ٍةَّ»َّ ٌ
واك َ
َعِلَّالناسَّألم ْرته ْمَّب ِّ
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رسول اهلل  Iفرموند :اگر بر امتم یا بر مردم سخت تمام نمی شد ،آنان را به
مسواک کردن در وقت هر نماز امر می کردم.
ب) مسواک زدن نوعی عبادت است و دلیل صریحی بر ممنوع بودن آن برای
شخص روزه دار نیست.
بَّ»َّ
السواكَّ ََّمط َهر ٌةَّللف َِمَّم ْرضَ ا ٌَّةَّللر َِّّ
حدیثََّّ:ع ْنَّعائِشَ َةَّ َر ِِضَّاللهَّ َع ْنهاَّ،أَنَّالنبِيَّ َ Iقالِّ َّ«َّ:
رواهَّالنسايئ َّ
از عائشه رضی اهلل عنها روایت است که :پیامبر  Iفرموند :مسواک وسیله ی
پاکی دهان و بدست آوردن رضای پروردگار است.
ج ) علما می گویند  :بوی دهان روزه دار که در حدیث به "خلوف" از آن تعبیر
شده است .بخاطر خالی بودن معده است و مسواک نمی تواند آن را از بین ببرد.
پس مسواک زدن برای شخص روزه دار سنت و مستحب است ولی اگر شخص
همراه مسواک خمیر دندان مصرف می کند احتیاط کند که چیزی به حلق فرو نرود.


غيبت و دروغ گفتن در حين روزه :

اگر کسی در حین روزه غیبت کند یا سخنان زشت بگوید آیا روزه اش باطل
می شود؟
غیبت کردن و دروغ گفتن از مبطالت روزه نیست اما اجر روزه را به شدت
کاهش می دهد.

از ابوهریره  dروایت است که پیامبر Iفرموندَ :م ْن َّل َْم َّيَد ْع َّ َق ْو َل َّال ُّزورَِّ
َّوُشابهَََّّّ .
والع َم َلَّ ِب ِهَّفلَ ْي َسَّلل ِهَّ َحاج ٌةَِّفَّأَنْ َّيَ َد َعَّطَعا َمه َ َ
َّ[صحیحَّبخاری]
کسی که از گفتار باطل وعمل کردن به آن دست برندارد ،خداوند هیچ نیازی
ندارد که غذا و نوشیدنی اش را رها کند.
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زمان خوردن سحـری :

خوردن سحری تا طلوع فجر است اگر کسی است نفهمید که فجر طلوع کرده
است یا نه و در حال سحری خوردن باشد تکلیفش چیست؟ چون اصل بقای
شب است،پس روزه اش درست است .اما درهنگام افطاری اگر نفهمید خورشید
غروب کرده است یا نه و افطارکند؛ روزه اش باطل است ،چون اصل بقای روز
است؛ طبق قاعدهَّ ":االصلَّبقاءَّماَّکانَّعلیَّماَّکان" یعنی ( :اصل باقی ماندن بر
حالتی می باشد که از قبل بر آن بوده ایم )


روزه گرفتن فرد بيمار و مسافر :

اگر مسافریا بیمار روزه بگیرد روزه اش درست است؟

بله؛ اگر انسان بیمار یا مسافر تکلف به خرج داد و روزه گرفت؛ روزه اش
صحیح است.

ٍوَّاألَ ْسلَ ِم ُّي َّ َرس َ
حدیثََّ َّ:سأَ َل َّ َح ْم َزة َّبْن َّ َع ْمر ْ
ول َّالل َِّه ََّّ Iأَأَصوم َِِّف َّالس َف ِر َّ؟َّـَّ َوكَانَ َّ
َّش ْئ َتَّ َفص ْمَّ َوإِنْ ِ
الص َي ِامَّـََّ َّ،فق ََالََّّ:إنْ ِ
َّش ْئ َتَّ َفأَ ْف ِط َّْر(ََّّبخاریَّوَّمسلم) َّ
كَ ِثْيََّ ِّ
حمـزه بن عمـرو األسلمی از رسول اهلل  Iپرسید آیا در سفـر روزه بگیرم؟
 و ایشان زیاد روزه می گرفت  -پیامبر  Iفرمودند  :اگر خواستی روزه بگیر واگر خواستی افطار کن.
برای شخص مسافر روزه گرفتن بهتر است یا افطار کردن؟
بستگی به حال شخص مسافر دارد اگر با روزه گرفتن دچار مشقت و سختی
می شود بهتر است افطار کند و اگر روزه گرفتن برایش آسان است و مشقت
ندارد بهتر است روزه بگیرد.
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اگر مسافری فرض کنیم روزه نبود و به شهر برگشت یا بیماری روزه نبود بهبود
یافت و زنی در حالت عادت ماهیانه پاک شد آیا امساک در اثنای روز واجب است؟

اینها معذور بوده اند در آن هنگام که روزه نداشته اند .مسافری که مسافر بوده
است و هم بیماری که بهبود یافته است و هم زنی که پاک شده است و در
اثنای روز عذرشان برطرف شده است پس سنت است امساک کنند و چیزی
نخورند .مگر اینکه مسافر روزه باشد و به شهر برسد و یا اینکه بیمار روزه باشد
و بهبود بیابد .امساک بر این دو حالت واجب است.


عادت ماهيـانه زنان :

آیا زنی که عادت ماهیانه است می تواند روزه بگیرد؟
عادت ماهیـانه مانع روزه گرفتن است و حـرام است کـه زن در حالـت عـادت
ماهیـانه روزه بگیرد و زنان در این حالت روزه هایشان را قضا می گیرند.
حدیثََّّ:عنَّعائشةَّقالتَّكناَّنَ ِحيضََّّعندَّالنبيََّ َّIف َيأْمرنَاَّ ِبقَضَ ا ِءَّالص ْو ِمَّ(َّسننَّابنَّماجهََّّ َّ)1670

از ام المومنین عایشه رضی اهلل عنه روایت است که فرمود :ما در نزد رسول اهلل
 Iحیض می شدیم  ،پس ما را به قضا گرفتن روزه امر می کرد.
نکته :قضا گرفتن روزه ی رمضان واجب است ولی فوری گرفتن آن واجب نیست
و شخص تا قبل از رمضان بعدی فرصت دارد که قضای روزه هایش را بگیرد.
اگر زنی با استفاده از دارو عادت ماهیانه اش را به تاخیر بیاندازد آیا می تواند
روزه بگیرد ؟
بله چون مانع روزه ،عادت ماهیانه است و اگر این سبب به هر علتی وجود
نداشته باشد زن می تواند روزه اش را بگیرد و روزه اش صحیح است.
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ولی علما توصیه می کنند که زنان از این داروها استفاد نکنند؛ چون ممکن است
وضعیت طبیعی آنها را بهم بزند و دچار مشکل شوند.
* كسانی كه به هر دليلی روزه نگرفته اند حال بعد از رمضان باید چه كنند؟

.1

كسانی كه فقط قضا می گيرند :

 زنانی که به دلیل عادت ماهیانه روزه خود را نگرفته اند.
 شخص مسافر

 بیمار عادی ( که بهبود پیدا می کند )
 کسی که روزه خواری کرده باشد ( به غیر از عمل زناشویی )

 زنان شیرده و باردار در صورتیکه خود زن دچار مشکل شود یا زن و بچه هر
دو با هم دچار مشکل شوند.
 .2كسانی كه قضا به همراه كفاره دارند :

 زنان باردار و شیر ده در صورتیکه خود زن مشکلی نداشته باشد و بخاطر
ترس از فرزندش روزه نگیرد.

 شخصی که قضای رمضان گذشته را تا بعد از رمضان بعدی به تاخیر بیاندازد.
نکته  :کفاره همان یک مد از قوت غالب است که تقریبا  750گرم می باشد و
قوت غالب در حال حاضر برنج است یا اینکه به یکنفر فقیر غذا بدهد.
 .3كسانيکه فقط كفاره می دهند :
 اشخاصی که بیماری ال عالج دارند و نمی توانند روزه بگیرند(.مانند بیماری
سرطان  ،دیابت ،کلیوی و ).......
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تذكر  :تشخیص اینکه یک شخص توانایی روزه گرفتن را دارد یا ندارد به عهده
پزشک مسلمان است.

 اشخاصی که به سنی از پیری برسند که توانایی روزه گرفتن را نداشته
باشند.
 شخصی که قضای رمضان در ذمه اش بوده است و فرصت قضا گرفتن را
داشته است و بعد از آن وفات کرده است ،ورثه شخص می توانند به جایش
روزه بگیرند یا اینکه کفاره بدهند.
 .4كفاره عظمی( :آزاد کردن برده و اگر نبود روزه گرفتن  ۶0روز پی در
پی و اگر نتوانست غذا دادن به  ۶0مسکین)

 کسی که در ماه مبارک رمضان ،روزه اش با عمل زناشویی باطل شود ،این
کفاره به او تعلق می گیرد.

 .5كسانی كه هيچ چيزی بر آنها نيست ( نه قضا و نه كفاره) :
 شخص دیوانه
 کودک

 شخصی که به سنی از پیری برسد که عقل او زایل شود.

 شخصی که قضای رمضان در ذمه اش بوده است و فرصت قضا گرفتن را
نداشته باشد و سپس وفات کند.
تذكر  :چون یکی از مالک های تکالیف شرعی داشتن عقل می باشد.
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درس هایی که انسان مومن باید از روزه و رمضان بگیرد :

 .1درس تقوی :
ِ
ِ
ِ
ب َع ََل ا َّل ِذي َن ِمن َق ْب ِل ُك ْم َل َع َّل ُك ْم
الص َيا ُم ك َََم ُكت َ
ب َع َل ْي ُك ُم ِّ
﴿ َيا َأ ه َُّيا ا َّلذي َن آ َمنُوا ُكت َ
َت َّت ُق َ
ون ﴾ بقره ١٨٣ /
ای کسانی که ایمان آوردهاید! بر شما روزه واجب شده است ،همان گونه که بر
کسانی که پیش از شما بودهاند واجب بوده است ،تا باشد که پرهیزگار شوید)183( .

 .2درس شکر :
َّاس وبين ٍ
ان ا َّل ِذي ُأ ِنز َل فِ ِيه ا ْل ُق ْر ُ
﴿ َش ْه ُر َر َم َض َ
َات ِّم َن ْاْل ُ َدى
آن ُه ًدى ِّللن ِ َ َ ِّ
وا ْل ُفر َق ِ
الش ْه َر َف ْل َي ُص ْم ُه َو َمن ك َ
ان ۚ َف َمن َش ِه َد ِمن ُك ُم َّ
يضا َأ ْو َع ََل َس َف ٍر َف ِع َّد ٌة
َان َم ِر ً
َ ْ
ْس َولِ ُتك ِْم ُلوا ا ْل ِع َّد َة
ْس َو ََل ُي ِر ُ
ِّم ْن َأ َّيا ٍم ُأ َخ َر ۚ ُي ِر ُ
يد بِ ُك ُم ا ْل ُع ْ َ
يد ال َّلـ ُه بِ ُك ُم ا ْل ُي ْ َ
َولِ ُتكَِّبوا ال َّلـ َه َع ََل ما َه َدا ُكم َو َل َع َّل ُك ْم َت ْش ُك ُر َ
ون ﴾ بقره ١٨٥ /
ْ
َ
ِّ ُ
رمضان ماهیست که قرآن در آن فرو فرستاده شده است ( و آغاز به نزول قرآن
نموده است ودر مدّت  23سال تدریجاً به دست مردم رسیده است) تا مردم را
راهنمائی کند و نشانهها و آیات روشنی از ارشاد (به حق و حقیقت) باشد و
(میان حق و باطل در همهی ادوار) جدائی افکند .پس هر که از شما (فرا رسیدن)
این ماه را دریابد ( ،چه خودش هالل را رؤیت کند و چه با دیدن دیگران فرا
رسیدن رمضان ثابت شود ) باید که آن را روزه بدارد.
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و اگر کسی بیمار یا مسافر باشد ( میتواند از رخصت استفاده کند و روزه ندارد)
و چندی از روزهای دیگر را ( به اندازهی آن روزها روزه بدارد ) .خداوند آسایش
شما را میخواهد و خواهان زحمت شما نیست ،و ( خداوند ماه رمضان و رخصت
آن را برای شما روشن داشته است ) تا تعداد (روزهای رمضان) را کامل گردانید و
خدا را بر این که شما را ( به احکام دین که سعادتتان در آن است ) هدایت کرده
است ،بزرگ دارید و تا این که ( از همهی نعمتهای او ) سپاسگزاری کنید)185( .

 .3درس صبر :
َّ"َّ:ص ْومَّ َّشَ ْه ِر َّالص ْ َِّب َّ َوثَالثَ ِةَّ
و َع ِن َّابنَّعباسَّرِضَّاللهَّعنهَمَّ َق َال ََّ َّ:ق َال َّ َرسول َّالل ِه ََّ َّ I
امَّ ِم َّْنَّك ِّلَّشَ ْهرٍَّي ْذ ِه ْ َْبَّ َو َح َرَّالصدْ َِّرََّّ" .صحیحَّترغیبَّوَّترهیبَّ َّ1032
أَي ٍَّ
از ابن عباس رضی اهلل عنهما روایت است که رسول اهلل  Iفرمودند :روزه ماه صبر
و سه روز از هر ماه ،تیرگی وسوسه و کینه ی دل را از بین می برد.

 .4درس اخالق :
َ
َّص ْو ِمَّأَح ِدكمَ َّ،فالَّ َي ْرف ْثَّ
ع ْنَّأَِبَّه َري َر َةََّّd
قالَّ:قالَّرسولَّالله َّ«َّ:َّIإِذاَّكَانَ َّ َي ْوم َ
متفقَّعليهَّ .
َّصائمَّ»َّ ٌ
َّسابهَّأَ َحدَّ،أَ ْوَّقاتَلَهَ َّ،فلْ َيقلَّ:إِ ِِّّن ٌ
َوالَّيَ ْصخَبَ ،ف ِإنْ َ
پیامبر  Iفرمود :هرگاه روز روزه ی یکی از شما باشد ،پس دشنام نداده و صدا
بلند نکند .و اگر کسی او را دشنام داد ،یا با او جنگ نمود ،باید بگوید:

من روزه دارم .
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 .5درس احسان در عبادت :
احسان یعنی به نحو احسن انجام وظیفه کردن که اساس سعادت دنیا و آخرت و
دینداری است که باید در این ماه تمرین کنیم.

اهلل متعال می فرمايند :
﴿ا َّل ِذي َخ َل َق ا َْْل ْو َت َو َْ
اْل َيا َة ل ِ َي ْب ُل َو ُك ْم َأ هي ُك ْم َأ ْح َس ُن َع َم ًل

ور﴾ ملک2/
َو ُه َو ا ْل َع ِز ُيزا ْل َغ ُف ُ

همان کسی که مرگ و زندگی را پدید آورده است تا شما را بیازماید .که کدامتان
کارتان بهتر و نیکوتر خواهد بود .او چیره و توانا ،و آمرزگار و بخشاینده است ()2

ُس ْب َحا َن َك ال َّل ُه َّم َوبِ َح ْم ِد َك
ت َأس َت ْغ ِ
َ
َ
وب إِ َل ْي َك
ت
أ
و
ك
ر
ف
ُ
َأ ْش َه ُد َأ ْن الَ إِ َل َه إِالَّ َأ ْن َ ْ ُ َ ُ
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دعای رويت هالل ماه :
ال:
ول اللَّ ِه  Iإِ َذا َرأَى الْ ِه ََل َل ،قَ َ
الَ :كا َن َر ُس ُ
َع ِن ابْ ِن عُ َم َر ،قَ َ

« ال َّل ُه َّم َأ ِه َّل ُه َع َل ْي َنا بِ ْاْلَ ْم ِن َو ْ ِ
اْل َيَم ِن،
الس َال َم ِة َو ْ ِ
اْل ْس َالمِ،
َو َّ

يق لِـَم ُ ِ
وال َّتوفِ
ِ
ب َو َت ْر ََضَ ،ر هبنَا َو َر هب َ
ك اهللَُّ »
ُت
َ ه
َ ْ
 – 888صحیح ابن حبان
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