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  ل روزهئمسا

  تعريف
 ، آن است كه انسان، از اذان صبح تا مغرب،روزه .١ مسئله

 كـه يىزهـايبرای اطاعت خـدا از چ كه عزم مستمر داشته باشد
هـا را   از آنكـدام چيـهد و ي نماىكند، خوددار ىرا باطل مروزه 

  .انجام ندهد
  اقسام روزه

 ؛ مستحبٔ روزه؛ واجبٔروزه: روزه چهار قسم دارد .٢ مسئله
  . مكروهٔ روزه حرام؛ٔروزه

 ک ماه مبارٔروزه. ١:  واجب، هشت قسم داردٔروزه .٣ مسئله
ٔروزه . ٤. ٔزه كفـارهرو .٣.  مـاه رمـضانىٔروزه قضا. ٢. رمضان

ان َبدل ق ن يالبته در ا. ٔزه نذر و عهد و قسمرو. ٥.  حج واجبىَ
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ود روزه  نه آنكه خ؛ و عهد و قسم واجب است وفا به نذر،فرض
 مـشروط ٔ و مانند آن؛ مثل روزهىجارئروزه است. ٦. واجب باشد
 از پدر هشد  فوتٔروزه. ٨.  روز سوم اعتكافٔروزه. ٧. ضمن عقد

  .بر پسر بزرگ) مادراز اط واجب يز به احتين(
ـانيـٔروزه ع. ١:  حرام چهار قسم داردٔروزه .٤ مسئله . د ق

روزه . ٤. ارز حجگـىق براام تشئروزه ا. ٣. د فطرئروزه ع. ٢
  .گرفتن در شب كه بدعت است

ام سـال ـ جـز مـوارد يـروزه گرفتن در هر روز از ا .٥ مسئله
  .ح و مستحب استي چهارم ـ صحادشده در مسئلهي

  روزه نيت
  داشته باشدمي، آن است كه انسان تصمروزهت ّين .٦ مسئله

 كـه ى، كـاراز اول صبح تا مغـربخدا رمان دادن ف  انجامىبرا
م يست تـصميـالزم ن.  انجام ندهـدًعمدا ،كند ىروزه را باطل م

، بلكه بر ىصان آوردآن را  اياز دل بگذراند؛ ل به تفصيادشده را ي
  .فی است كا،كه به صورت اجمال بداند نيهم

ت در ن .٧ مسئله به فرمان ، انجام دادن آن روزهت ّيقصد ق
 خـوف از جهـنم و شـوق بـه دار  روزهزهحتى اگر انگيخداست؛ 
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،  قبـل از روزهيىو خودنمـاا  قصد يص. است كافى،بهشت باشد
 وكند  ىم را باطل آن ،بعد از تحقق روزهمانع تحقق آن است و 

  .درت كّ تجديد ني،ظهرن قبل از توا نمى
ٔت كند كه روزه مـاه ّيست نيدر ماه رمضان الزم ن .٨ مسئله
 كنـد ا غفلـتيا فراموش كند يرم، بلكه اگر نداند يگ ىرمضان م

ٔت كند، روزه ماه رمضان ي را نىگرئكه ماه رمضان است و روزه د
  .شود ىحساب م
ٔت روزه ّيـ، نعمـد اگر بداند ماه رمضان است و به .٩ مسئله

 نـه ؛شـود ى نه از مـاه رمـضان حـساب مـكند،ر ماه رمضان يغ
ٔر از روزه ماه يرا در ماه رمضان غ كه قصد كرده است، يسىا روزه

ر مـاه يـٔكـه روزه غ گمان كنـد  اگرىشود؛ حت ىرمضان واقع نم
 توجـه شـود كـهم سـپس  وح اسـتمـاه صـحيآن در رمضان، 

ر بـه روزه گـيد ٔه از روز،ّتجديد نيتبا تواند   نمى،ستي نحصحي
  .ستصحيح نيكدام  چي و هماه رمضان عدول كند

 رمضان ىٔت روزه قضاّيچنانچه در ماه رمضان ن .١٠ مسئله
را نسبت به هر دو رمضان باطل اسـت، يسـ او ٔگذشته كند، روزه

، واقـع نـشده ت كردهيت نكرده و آنچه نّي، نودهفه او بيآنچه وظ
اه رمضان در سفر باشـد، چنانچه در م  اگر نذر كندىاست؛ حت
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ــضا ــته را بگىٔروزه ق ــضان گذش ــ رم ــذر و روزهي ــردو ٔرد، ن  او ه
  .اند باطل

 انند م،روزهنوع چند ر ماه رمضان يدر غ كه كسى .١١ مسئله
د باي ،رديخواهد بگ ىو معهده دارد   بر، نذر كفاره و، اجاره،قضا
  .ها را قصد كرده است ک از آني كند كه كدامن ّ معيّتيدر ن

 بر عهـده ىٔ به اجمال بداند روزه واجبىاگر كس .١٢ مسئله
، چنانچـه  اسـتىجاريا اسـتئداند روزه قضا  ى نمى، ولاوست

 ادا ْرد، آن واجـبيت روزه بگه اوسّ روز به قصد آنچه در ذمکي
  .شود ىم

 به همه آنچه روزه را ىلي، علم تفصىدار در روزه .١٣ مسئله
هـا را   آنکرن كه به اجمال، تي و همستين الزم ،كند باطل می

 ٔ همـهدارد قـصد دار روزهن اگـر ي، بنـابرا اسـتىت كند كـافّين
ر اسـت، بـه ِطـْفُر واقـع م كه دى عملى، ول كندکرا ترمفطرات 

 كه ىصد كند آن را انجام دهد، تا زمانست و قيگمان او مفطر ن
  .ح استي، روزه او صحمرتكب آن نشود

 ىراهـص مـاه رمـضان تـشخي ىبراكه  ىافراد .١٤ مسئله
 فاقد امكانات و اطالعات ىنا يا نابيىر، زندانيـ مانند اسندارند 

د و نـمـاه را رمـضان قـرار ده کيـ ، خودگماناس د بر اسبايـ 
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ن ي و در ا حكم ماه رمضان را خواهد داشت آنان براىهمان ماه
  .ن هم الزم استييت، تعّي، در نصورت

ماننـد مـاه   ـنّ واجـب معيـٔهروزدار در  اگر روزه .١٥ مسئله
د شود كه ّردا ميد، يت روزه را قطع نماّي ـ قصد كند كه نرمضان

 از شيپچنانچه . شود ىاش باطل م ، روزهنها را ادامه دهد يروزه 
 فرقى هم بين  ود كندي را تجدت روزهّ نيتواند ىنمظهر تىضه كند، 

غرب به رسم ادب د تا مي؛ ولی باست نيندهيا آيكنونی  ِت قطعّني
 ىن حكـم بـرايـا. دد و پس از ماه رمضان قضا كنيامساک نما

 از مفطرات را ـ كه به آن ىكين روز، انجام دادن ي كه در بىكس
شود، اگرچه آن را انجام  ى، بار مديند ـ قصد نمات قاطع گىصّين

 روزه  داعى بـراىو روزه كرده ک در نهادش قصد ترچون ندهد،
 ّف بـر تحقـق افطـارّاره متوقـّ چون كفـ،ندارداره ّ كف ولى؛ندارد
 كنـد، باطـل مـیزی كـه روزه را يقصد چبا تنها   واست ىعمد

  .دشو جب نمىاكفاره و
ت روزه نكـرد و ّيـاگر در طول روز ماه رمضان، ن .١٦ مسئله

ا بدون ي انجام نداد، كند ى كه روزه را باطل مىزيتا غروب هم چ
هـا،  ن صورتيوز را خواب ماند، در ا و تمام رديت روزه خوابّين

وزه نداشته و قضا دارد، چون  رى انجام نداده؛ ولىهرچند مفطر
 ًبه قصد روزه نبوده است و اگر عمدا مفطرات کتر و کن امسايا
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  .شود ى بخورد، كفاره هم بر او واجب مىزيچ
  نیتوقت 

 ـ مثل ماه نّواجب معي ٔ روزهّتاختيارى نيوقت  .١٧ مسئله
 كه ىا  گونه به، از اذان صبح استشپين ـ تا ّيعرمضان و نذر م

 حـصول ى و بـرات همـراه باشـدّ با نيـ،طلوع فجراز روزه آغاز 
 تّ نيـ،ا از هنگام شـبي صبح طلوعش از ي پىنان، مقدارياطم
ز ير از آن جـاينـدازد كـه تـأخي نرخيأتـز اذان صبح و ا كند روزه

  .ستين
و ماه رمضان است كه ا فراموش كند نداند ياگر  .١٨ مسئله

كند  ى كه روزه را باطل مىش از ظهر متوجه شود، چنانچه كاريپ
ح است و اگـر ئه او صحروز و ت كندّنيد ي، باانجام نداده باشد

 مـاه رمـضان  كـهظهر متوجه شودا بعد از ي،  انجام دادهىُمفطر
د تـا مغـرب از يـ باى است و قضا دارد؛ ولـ باطلاو ٔهروز، است

  .دي نماى خوددار،دكنىم كه روزه را باطل ىكار
ه اـب از مــاقوا آن است كـه انـسان در هـر شـ .١٩ مسئله

 ، آغـاز مـاهاز چـه و اگرت كندّئرمضان، براى روزه فرداى آن، ن
داشـته  ىاستمراررا به صورت   آن و ماه را نمودهٔ همهٔت روزهّين

،  كفارهٔه روزمانند  ـر ماه رمضانئه غروزدر . ح است صحي،باشد
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ت ّي هر روز به صورت جداگانه نىد براي ـ هم بادىَبدل ها ينذر 
 آغـاز رد، چنانچـه دريـک هفته روزه بگي ًبنا دارد مثال اگر كند و
 ىاپيـ را نموده و آن قصد را بـه صـورت پامئت همه آن اّيآن، ن

  . استىكاف ،داشته باشد
ست ـ يـ ننّمعيـآن  كـه وقـت ى واجبـٔهدر روز .٢٠ مـسئله

 وقــت اختيــارى و ،) قــضا، كفــاره و نــذر مطلــقٔه روزهمچــون
ت كـرده ّني كه ىن كسي، بنابراّ تا اول ظهر است،ّتاضطرارى ني

 سـپس رد ويـبگ ــ ا كفـارهمثل قضا يـ ـ ىنّ واجب غيرمعئهروز
 ، انجام دهدو بدون آنكه مفطرىند د و قصد افطار كومنصرف ش

ت ّنيـ ديشاره ظهر از شيپتواند   مى،دريگبوزه م بر ر تصميديشاره
 باشد كه ا كردهنكه قصد يصي، مگر اح است صحي اؤ روزهكند و

  .اثری ندارد ّتيد نيقابل اصالح نبوده و تجد
 از آغاز شب اسـت تـا ىت روزه مستحبّيوقت ن .٢١ مسئله

ن يباشـد، بنـابراردن، به مغرب مانده ت كي كه به اندازه نىموقع
كند انجام نداده باشد  ى كه روزه را باطل مىن وقت كارياگر تا ا

  .ح استئ، روزه او صح كندى مستحبٔت روزهّي، نو در آن زمان
رد و يـ روزه بگىنّي نذر كرده كه روز معىاگر كس .٢٢ مسئله

 كه ىكارمتوجه شود، چنانچه   از ظهرشي و پآن را فراموش كند
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 او ٔه روز،ت كنـدّ نيـو انجـام نـداده باشـد كند ىروزه را باطل م
  .گرنه باطل است و؛ح استصحي

ذر روزه كـرده و در آن  را نـىّ كه روز خاصىكس .٢٣ مسئله
 كـه كـرده ىتـّي نىٔه، روزه او بـرات نـذر، روزه گرفتـيروز بدون ن

  .ستين ىح است؛ اما برای نذر او كافيصح
گـر ي بـه روزه دىا ت از روزهّيـر نييـعـدول و تغ .٢٤ مسئله

 ىكـيا يـا هر دو مـستحب، يست؛ چه هر دو واجب، ي ندرست
  . مستحب باشدىگرياجب و دو

  روزه يوم الشك
 دارد آخر ک است كه انسان شىروز ،کيوم الش .٢٥ مسئله

 ، اسـت دارد آخر رمـضانک شاي ؛اول رمضانا ي، شعبان است
 روزه گـرفتن واجـب ، آخـر رمـضانِکّوم الشدر ي. الّا اول شوي

گرچـه چنـد  ـ ال اسـتّد كه اول شـوواگر اثبات ش ىول ؛است
  . واجب است افطار كند ـغرب باشدم ِکلحظه نزدي
اجـب روزه گـرفتن و ، آخر شعبانِکيوم الشدر  .٢٦ مسئله

تواند  ى نم،ردي مستحب است و اگر بخواهد روزه بگ بلكه،ستين
ا يـا قـضا يـٔه ماه شعبان روزچنانچه .  ماه رمضان كندٔهروزت ّين
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ا يش از ظهر ين روزـ پيت كند و در بّيمطلق روزه و مانند آن را ن
ٔد روزه مـاه يـ معلوم شود كه ماه رمـضان اسـت، باـظهربعد از 

گر بعد از آن روز معلوم شود ماه رمـضان ت كند و اّيرمضان را ن
  .شود بوده، از ماه رمضان حساب مى

 از شيـپ قصد روزه نداشت و کوم الشياگر در  .٢٧ مسئله
،  نـه آخـر شـعبان،معلوم شد كـه اول مـاه رمـضان اسـتظهر 

 بايـد كند انجام نداده است، ىكه روزه را باطل م ىزيچنانچه چ
 و و قضا نداردح است يو روزه او صحند  ماه رمضان كٔهروزت ّني

ا بعـد از ظهـر يـ، كند انجام داده ى كه روزه را باطل مىزياگر چ
بلكـه  ،نـدكماه رمـضان  ٔهت روزتواند ني نمى ،متوجه شده است

از  ،غربم تا به رسم ادبد  بايىولرد؛ ي آن روز را بگىد قضايبا
  .دنماي ى، خودداركند ى كه روزه را باطل مىزيدادن چ انجام

د يـت روزه تردّيـ، در اصـل نکوم الـشياگر در  .٢٨ مسئله
اگـر امـروز مـاه رمـضان « ت كند كـهين گونه نيداشته باشد و ا

 و اگر از مـاه شـعبان كنم ىت مّي، روزه واجب رمضان را ناست
 در  چنانچهىن روزه باطل است؛ وليا» رميگ ىگر مياست، روزه د

د ّت روزه مـرديد نـدارد، بلكـه در خـصوصيـت روزه تردّياصل ن
 اگـر بـه ن صـورتيـا مستحب، در ايا واجب است ياست كه آ



کام روزه   »١٦«       ا

  .ح استي، صحرديه روزه بگّالذم ىقصد ماف
ا وجـوب يت استحباب ّي، به نکوم الشياگر در  .٢٩ مسئله

كه  معلوم شود  سپسكند و خود را فاسد ٔا روزهرد و با يصيروزه بگ
ٔوزه او ، رمعلـوم شـودش از ظهـر يـ، هر چند پرمضان استماه 

زی كـه روزه را يد از چي تا مغرب باىباطل است و قضا دارد؛ ول
  .دي نماى، خودداركند باطل می
ر يـغ[ن ّيـ به قصد واجـب معکوم الشياگر در  .٣٠ مسئله

ش از يطار كند و پ قصد افى نافرمانىرورد و از يروزه بگ] رمضان
بنـا بـر   سپس معلوم شود كه رمضان است،مان شود ويظهر پش

بنـا بـر و كند  رمضان اتمام ه قصدب است كه روزه را جبا وااقو
  .رديرا بگ آن  قضاى،اطاحتي

رد و به يت شعبان روزه بگّي به نکوم الشياگر در  .٣١ مسئله
 سپس معلوم  و دهدكند انجام ى كه روزه را باطل مىزيچ ،اشتباه

ح ي، روزه او به عنوان ماه رمضان صـحشود كه ماه رمضان بوده
، ن اگر پس از معلوم شدن ماه رمضان بـه اشـتباهي؛ همچناست
  .ح استي انجام دهد، روزه او صحىمفطر



ل روزه      »١٧«   سا

  دنكن چيزهايي كه روزه را باطل مي
خوردن و . ٢و١: كند ىز روزه را باطل ميچند چ .٣٢ مسئله

دروغ بـستن بـه خـدا و . ٥. اسـتمناء. ٤. زشيآم. ٣. دنآشامي
ن و حضرت فاطمه امبراين پي، همچن و ائمه Ｂ امبرپي

فرو بردن سر در . ٧. ظ به حلقيدن غبار غليرسان. ٦). س(زهرا
دن نمو قى. ١٠. ماله كردنِا .٩.  بر جنابت عمدىىبقا. ٨. آب

  .عمدى
   خوردن و آشامیدن.یکم

 ٔاشامد، روزهيا بيزى بخورد يً عمدا چدار اگر روزه .٣٣ مسئله
 ـ غيرخـوراكىا يـ؛  باشـدىز خوراكي؛ چه آن چشود او باطل مى

ر حتـى اگـر از راه غيـ؛ اريبـسا يـ ـ و چه كـم باشـد کمثل خا
 َسر منافذ گريا دي ىمثل شرب از راه بينـ متعارف به حلق برسد 

 بـه ،ار، صدق اكـل و شـرب اسـتيمع. كند ىـ روزه را باطل م
 ، حلق كـه وصـل بـه جـوف اسـتىاني كه به بخش پاىا گونه
  .برسد

 ،زى را كه الى دندان مانده استيدار چ اگر روزه .٣٤ مسئله
ار ياخت ىاگر ب ىشود؛ ول اش باطل مى رو برد، روزهبا علم و عمد ف



کام روزه   »١٨«       ا

  .شود ىمن روزه باطل ،به حلق فرو رود ىشوامرف ىا از روي
ست يـالزم نرد، يـخواهـد روزه بگ كسى كه مـى .٣٥ مسئله

 را خالل كند؛ ولـى اگـر بدانـد شيها ش از اذان صبح دندانيپ
رود،  د و بـه حلـق فـرو مـىيآ ىرون ميدندان در روز ب  الىىغذا

ن واجـب عمـل به ايـًعمدا و اگر واجب است خالل كردن آن 
شود و قـضا  ىفت، روزه باطل م به حلق فرو رن روزيو در بنكرد 

روزه او  ،رودنـبه حلق فـرو ن اگر ي؛ همچناره نداردّ كفىدارد؛ ول
  .ت كرده استي، چون اخالل به ن و قضا داردباطل است
در ار ياخت ىا بي ار اختياب كه ىفرو بردن آب دهان .٣٦ مسئله

 روزه را باطـل ،و ترش مزه باشـدار يبسه، گرچه دشدهان جمع 
  .اجتناب از فرو بردن آن است در اطاگرچه احتيكند،  نمى

 ى، تا وقتـدار  روزهىنه براي خلط سر و سدنيبلع .٣٧ مسئله
اط تيـاحكنـد و  ى، روزه را باطـل نمـ دهـان نرسـدىكه به فضا

د، از فرو بردن آن ي دهان رسى كه به فضاىآن است زمان ،واجب
 ،ستقطعى نيآن  ُ چون مبطل بودنى كند؛ ولىبه حلق خوددار

  .ح استي، روزه او صحاگر فرو رود
 آغشته به آب دهان را بيرون ک مسوادار اگر روزه .٣٨ مسئله

ــ ــان بگــذارد وديشــارهاورد و بي ــان در رطــىضتش  در ده  آب ده
 آب دهـان در اگـر  ولـى؛سـتا حياو صح روزه ، شودستهلکم



ل روزه      »١٩«   سا

  .كند روزه را باطل مى ،و آن را فرو ببرد نشود کمستهل
دن آدامس، اگـر ذرات آن در آب دهـان با جىص .٣٩ مسئله

 روزه متفرق و مخلوط شود و همراه با آب دهان به حلق فرو رود،
  .دشو باطل مى
 ىزي كند كه روزه است و چدار فراموش اگر روزه .٤٠ مسئله

  .شود ىبخورد، روزه او باطل نم
   آمیزش.دوم

،  كندزش عمد و اختيار آميبا دار در روز، اگر روزه .٤١ مسئله
 ، روزه اودهـد انجـام كنـد، ىم جنابت جاديا كه ى هر عملىعني

ا از يـرو باشـد  شيـ؛ چـه از پ داردهارّ كفو و قضا شود ىباطل م
؛ با انسان ا مردهينده باشد  با ز؛ر آنيا غي باشد با همسر ؛پشت
  .وانيا حيباشد 

، جنابت است زشآمي باطل شدن روزه به کمال .٤٢ مسئله
ى هـم گاه است ـ اگرچه من ا به دخول به مقدار ختنهيو جنابت 

، كمتـر دخول هرچند ، استىرون آمدن منيا به بيد ـ ياي نرونبي
اخل شود و گاه د  اما اگر كمتر از مقدار ختنه؛ن مقدار باشدياز ا

كـه بـه  كند کاگر ش. شود د، روزه باطل نمىيايرون نيمنى هم ب



کام روزه   »٢٠«       ا

  .ح استيا نه، روزه او صحيگاه داخل شده  اندازه ختنه
 جهل به مسئله، با همسر خود بـه دار با اگر روزه .٤٣ مسئله

ٔوزه او باطل است و قضا  كند، رزشآمينكه حالل است، يال ايخ
  .ّ كفاره نداردىدارد؛ ول

اموش كند كه روزه است و مشغول دار فر اگر روزه .٤٤ مسئله
 باطل  اوروزه ،زش كننديا او را اجبار و اكراه به آمي، زش شوديآم

ا اجبار و اكـراه از او ي، د كه روزه استيايادش بي و اگر شود نمى
زش بردارد و اگر آن را ادامه يد فوری دست از آمي، بابرداشته شود

  .شود ىٔ، روزه او باطل مدهد
ن يـر كنـد بّيـ را مخىدار اگر اجبار كننـده، روزه .٤٥ مسئله

 روزه ،ار كنديزش را اختيدار آم  روزهى، ولىلزش و خسارت مايآم
  .اره نداردّ اما كف؛او باطل است و قضا دارد

 كند كه ک كند و شىدار با همسرش باز اگر روزه .٤٦ مسئله
  .شود اش باطل نمى  روزه،ا نه يهدخول شد
رون يـبچه قـصد  ،كندش ز آمئهدار اراد  روزهاگر .٤٧ مسئله

  .دشو  باطل مىاو ٔه روز،ا نهداشته باشد يرا   منىآمدن
 ِر و غسل تا زمانى كه براى تطهي در شب،زشآمي .٤٨ مسئله



ل روزه      »٢١«   سا

  .است زيجا ، وقت باشداذان صبح از شيپ
  ءاستمنا .مسو

د  كنى كارى آمدن منرونيدار، به قصد ب اگر روزه .٤٩ مسئله
 ،ديـرون آي از او بى است و منىرون آمدن منيًكه معموال سبب ب

  .اره داردّشود و قضا و كف باطل مىاو روزه 
 ى، عملىرون آمدن منبيبدون قصد  دار اگر روزه .٥٠ مسئله

 هـم ى اسـت و منـى منـرون آمدنبيًانجام دهد كه عادتا سبب 
  . قضا داردشود و فقط ىٔروزه او باطل م، ديرون آبي

 ى، كـارىرون آمـدن منـبه قصد بيـدار  اگر روزه .٥١ مسئله
ً اتفاقـا ى، ولـستيـ نى منرون آمدنبي ٔهيًانجام دهد كه عادتا ما

  . قضا داردشود و فقط ى، روزه او باطل مديرون آبي ىمن
دن در حــال خــواب، روزه را باطــل ب شــُنــُج .٥٢ مــسئله

ز بخوابد، در دار بداند كه اگر در رو روزهن چنانچه يكند، بنابرا ىنم
ز اسـت و اگـر يدن او جـايـد، خوابيآ ىرون مي از او بىخواب من

  .ح استئ، روزه او صحديرون آي از او بىبخوابد و من
 از خـواب ىرون آمدن منيبدار در وقت  اگر روزه .٥٣ مسئله

 كنـد و روزه ىريرون آمدن آن جلوگيست از بيدار شود، الزم نيب



کام روزه   »٢٢«       ا

  .شود ىاو باطل نم
دار پــس از احــتالم و غــسل  ا، روزهاقــوبــر  بنــا .٥٤ مــسئله

ٔروزه او  ،دورج شاخهم  منىتواند استبراء كند و اگر  ى، مجنابت
  .ديشاره غسل كندد ي، هرچند باشود ىباطل نم

  Ｂ دروغ بستن به خدا و پیامبر .چهارم

 كه ى نوارندرك رُ پدار به گفتن، نوشتن، اگر روزه .٥٥ مسئله
 خـدا و هـا بـه نيـه و ماننـد ايـاره، كناشنوند، به اش ىگران ميد
، بـه عمـد نـسبت دروغ   و امامان معـصوم Ｂ امبريپ

دروغ  دً، هرچند فورا بگىص او باطل استٔبدهد، گناه كرده و روزه
 نسبت دروغ به حضرت ، واجباطاحتي و به ؛ا تىضه كندي گفتم
ن حكـم يا.  داردن حكم رايز هميگر نيامبران ديو پ  زهرا

ن يز چنئ، بلكه در روزه مستحب ن واجب نداردٔاختصاص به روزه
  .است

 و د بگىصـىت روزه دروغـر وقـيـ در غىاگر كس .٥٦ مسئله
،  كه گفته بودم راست استىد آن خبرسپس در حال روزه بگىص

  .شود ىاش باطل م روزه
 را كه به دروغ بـودنش گمـان ىدار خبر اگر روزه .٥٧ مسئله



ل روزه      »٢٣«   سا

، مرتكـب حـرام شـده دهـد نسبت Ｂ امبري، به خدا و پدارد
ا بـدون اسـتناد بـه ي ىا ا نوشتهي ىگري اگر آن را از دىاست؛ ول

اط يـ، هرچنـد احتشـود ىٔت كند، روزه او باطـل نمـيها حكا آن
  .مستحب در صورت نقل بدون استناد، بطالن روزه است

ث حـرام يان حددروغ بستن به مجتهدان و رارض .٥٨ مسئله
نكـه نـسبت دروغ بـه ي، مگـر اكند ى روزه را باطل نمىت؛ ولاس

  .محسوب شود Ｂ سول خداخدا و ر
دروغ بـه خـدا و رسـول دار مـضطر بـه  اگر روزه .٥٩ مسئله

  .كند ىن دروغ روزه را باطل نميشود ا Ｂ خدا
ر بداند كه دروغ بستن به خـدا و دا چنانچه روزه .٦٠ مسئله

وغ دارد و اول قـصد دركنـد و از  ىروزه را باطـل مـ Ｂ امبريپ
  وو بـه آنـان نـسبت دهـدد ن را به عنوان دروغ انتخاب كىخبر

 شـود، ىمـاش باطـل  روزه ،سپس بفهمد آنچه گفته راست بوده
مطلـب   دارد از اول بنـا اگرى؛ ول كرده است»ِعقاط« ِتينچون 
قصد دروغ بستن  و او مهم است  براى كند كهگزارش را ىخاص

 به آنان ،پندارد دروغ است ىكه م، ولی مطلبی را به آنان را ندارد
اش  ، روزه سپس بفهمد آنچه را كه گفته راست بوده ونسبت دهد

 ق بلكه خطـاى در تطبيـ،ع نداردِت قاطّ ني چون،شود ىباطل نم



کام روزه   »٢٤«       ا

اط مستحب آن اسـت كـه آن روزه را قـضا ي، هر چند احتاست
  .كند

نكـه راسـت يتقـاد ا را بـه اعىزيـدار چ اگر روزه .٦١ مسئله
سپس بفهمد دروغ و نقل كند  Ｂ امبرياست، از قول خدا و پ

  .شود ىاش باطل نم ، روزهبوده
ا يـ را بـه خـدا ى دروغـىدار بـه شـوخ اگر روزه .٦٢ مسئله

  .شود ىاش باطل نم ، روزهنسبت دهد Ｂ امبريپ
   رسانیدن غبار غلیظ به حلق.پنجم

، اط واجبي، به احتظ به حلقيدن غبار غليرسان .٦٣ مسئله
 باشد كه خوردن آن حالل ىزي؛ چه غبار چكند ىروزه را باطل م

 ؛ باشد كه خوردن آن حرام اسـتىزيا غبار چي؛  مثل آرد؛است
  .مانند خاک
  بـهى فراموشىا از رويظ به غفلت ياگر غبار غل .٦٤ مسئله
  .كند ى، روزه را باطل نمحلق برسد
 روزه را گاري و ستن استعمال ت،جبااط وبه احتي .٦٥ مسئله

 شـربعنـوان  صـدق باطـل كـردن آن،ار در  معي.كند ىباطل م
 اتيدخانگار و  كشيدن سي،عرب امروز و استبر آن  )دنينوش(



ل روزه      »٢٥«   سا

  .داند را از مصاديق شرب مى
در نكه ي، مگر اكند ىظ روزه را باطل نميبخار غل .٦٦ مسئله

  .و به حلق فرو رودد شول فضاى دهان به نم يا قطره آبى تبدي
   فرو بردن سر در آب.ششم

 كه تمام ىا  به گونه، سر در آبىفرو بردن عمد .٦٧ مسئله
ا يـ، گرچه بـدن كند ى، روزه را باطل مر آب باشدكدفعه يسيسر 
 ،ی روزهعـالوه بـر قـضا ،ن كـاريـا .رون آب باشدي سر بىموها

  .اره هم داردّكف
 بار نصف سر را در آب فرو برد و کيدار  اگر روزه .٦٨ مسئله

، گـر سـر را در آب فـرو بـرديگـر نـصف دياورد و بـار ديرون بيب
  .شود ىاش باطل نم روزه

 را ـ كه شـامل  سرىٔمه جلويدار فقط ن اگر روزه .٦٩ مسئله
ه سر در ّيو دهان است ـ در آب فرو برد و بق ىنيگوش، چشم، ب

اط مستحب ي احتىشود؛ ول ىاش باطل نم رون آب باشد، روزهيب
  . آن استکدر تر

رآب بـه ُر آبـشار پـدار تمـام سـر را يسـ اگـر روزه .٧٠ مسئله
اش باطــل  رد، روزهيــرد كــه آب تمــام ســر را فراگيــ بگىا گونــه



کام روزه   »٢٦«       ا

  .شود ىم
 و ر قيـلون،يدار تمام سر را با پارچه، نـا وزهاگر ر .٧١ مسئله

ٔ، روزه او باطـل چد و همـه سـر را در آب فـرو ببـرديمشابه آن بپ
  .شود ىم

ٔ سـرش را در محفظـه ىا دار بـه گونـه اگـر روزه .٧٢ مسئله
 قرار دهد كه آب با سر او در تماس ىا كالهک غواصي ىا شهيش

ٔاند نفس بكشد، روزه او باطل نمنباشد و بتو   .شود ىَ
 به عمق يىارديصدار با سوار شدن در يس اگر روزه .٧٣ مسئله

  .ح استي، روزه او صحآب برود
عات ير ماي، نظر آبيدار تمام سر را در غ اگر روزه .٧٤ مسئله

وه، آب مـضاف و ماننـد آن فـرو يِ مثل برف، گل، آب مىگريد
ست آب اسـت ي كه معلوم نىعيما. شود ىاش باطل نم ، روزهبرد

 فريشـردن در آن، روزه را عنـی سـرين حكـم را دارد؛ ي، هما نهي
  .كند ىباطل نم

ر آب در يــ آب و غِعي كــه دو نـوع مــاىدار روزه .٧٥ مـسئله
دو  ست كدام آب است، اگر سر را در هـريو معلوم نار دارد ياخت

 از آن ىكـيشود و با فرو بـردن سـر در  ىٔ، روزه او باطل مفرو برد
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 قـضا دارد؛ ْاط واجـبين كار به احتي، مرتكب حرام شده و ادو
  .اره نداردّ كفىول

نكه سرش در آب فرو ينان به ايدار با اطم اگر روزه .٧٦ مسئله
، رديـ اندازد و تمـام سـرش را آب فـرا گ خود را به آب،رود ىنم

  .رون آورديًد فورا سر را از آب بيشود و با ىاش باطل نم روزه
، ىا فراموشي، ا به غفلتي، ارياخت ىدار ب اگر روزه .٧٧ مسئله

ال دن و مانند آن، سرش در آب فرو رود و در آن حبر اثر لغا ي
  .ح استيصحاش  رون آورد، روزهيًمتوجه شود و فورا سر از آب ب

 به عمد سـر در ىق نجات غىدار برا اگر روزه .٧٨ مسئله
ن  هرچند نجات جان مسلما،شود ىاش باطل م ، روزهآب فرو برد

  .ّ كفاره نداردىاجب باشد و روزه او قضا دارد؛ ولبر او و
 باطـل كـردن روزه خـود بـه ىدار بـرا اگـر روزه .٧٩ مـسئله

ا در آب فـرو بـرد، د شده و مجبور شود كـه سـر ري تهدىخسارت
  .ّ كفاره نداردىشود و قضا دارد؛ ول ىاش باطل م روزه

ا غفلت كند كه روزه است و ي، اگر فراموش كند .٨٠ مسئله
  .ح استيدر آب فرو برد، روزه و غسل او صحت غسل، سر يبه ن

ر فرو بردن در آب روزه را دار نداند كه س اگر روزه .٨١ مسئله
رو برد، روزه او باطل كند و به عمد سر خود را در آب ف ىباطل م
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ان علم بـه حكـم و جهـل بـه آن ي مىن مسئله فرقياست و در ا
  .ستين

ــه .٨٢ مــسئله ــد كــه روزه اســت و ب ــرا اگــر بدان  ىعمــد ب
 ماه ٔ او باطل است؛ چه روزهٔكردن سر در آب فرو برد، روزه غسل

ع داشته باشد؛ و يگر كه وقت وسئا روزه واجب دي؛ رمضان باشد
 روز، ٔمانـدهد در يـٔزه ماه رمضان با در روىولچه روزه مستحب؛ 

 كنـد و روزه را هـم ىم ادب از انجام دادن مفطر خـودداربه رس
ل فرو رفتن در  كه در هر دو حاى؛ اما غسل او در صورتقضا كند

ر ، باطل اسـت و اگـر در يسـت غسل كندّيآب و مكث در آن، ن
، ت غـسل كنـدّيـ آب نرون آمـدن ازيآب تىضه كرده و در حال ب

  .استح يصح
ن در ئدار در روزه ماه رمـضان ـ همچـن هاگر روز .٨٣ مسئله
فع جنابت او ب شود و رُنُ رمضان در بعد از ظهرـ جىٔروزه قضا

مم كند و ي تْ غسلىد به جاي باشد، باىمنحصر به غسل ارتماس
 رمضان در وسـعت وقـت و ىٔا روزه قضائاگر در روزه مستحب 

با غسل ًمثال د روزه را يد، بايش آي پىطين شراير چنش از ظهيپ
  .ارتماسی باطل كند

دار بـودن و علـم بـه  دار با توجه به روزه اگر روزه .٨٤ مسئله
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كـردن سـر در آب فـرو بـرد، روزه و   غسلىبودن آب، برا ىغصب
  .ا مستحبي؛  واجب باشدٔ چه روزه؛غسل او باطل است

 آن در ىا قضاي،  ماه رمضانٔدار در روزه اگر روزه .٨٥ مسئله
دار بودن و بـدون  ن، با توجه به روزهّئا روزه نذر معي،  وقتىتنگ

كردن سر در آب فـرو بـرد،   غسلى بودن آب، براىعلم به غصب
 ِا واجبي ىٔاگر در روزه مستحب ى، ولروزه و غسل او باطل است

ن كند، روزه يـ چن ش از ظهري رمضان در پىند قضادار ـ مان وقت
  .ح استي غسل او صحى، ولاو باطل

  ازى، ول استىن آب غصبيدار بداند ا اگر روزه .٨٦ مسئله
، كردن سر در آب فرو برد  غسلىدار بودنش غافل باشد و برا روزه

  .ح استي روزه او صحىغسل او باطل؛ ول
دانـست روزه  ىًنكه قبال ميدار با فرض ا اگر روزه .٨٧ مسئله

هر دو مطلب  اكنون ى، ول استىصبدانست آب غ ىز ميدارد و ن
دن سر در آب فـرو بـرد، روزه او كر  غسلىرا فراموش كرده و برا

 كه غاصب آب، خودش ى غسل او در صورتىح است؛ وليصح
 بوده، غـسل او ىگريد، باطل است و اگر غاصب شخص بوده
  .ح استيصح

 وارد آب ىت غـسل ارتماسـّيـدار بـه ن اگر روزه .٨٨ مسئله
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 ،ا نـهي دارد تمام سر در آب فرو رفته کشا شده و ا ديصياستخر 
  . كفاره نداردىروزه او باطل است و قضا دارد؛ ول

   بقاي عمدي بر جنابت.هفتم

عمد تـا طلـوع  ب در شب ماه رمضان بهُنُاگر ج .٨٩ مسئله
 ٔمم نكنـد، روزهي، تمم استئفه او تيا اگر وظي، فجر غسل نكند

از  به رسم ادبآن روز هم در  . داردارهّ و قضا و كفاو باطل است
  .دي نماى، خوددارندك ى را باطل م كه روزهى دادن كارانجام

عمد تـا   ماه رمضان بهىٔب در روزه قضاُنُاگر ج .٩٠ مسئله
ر گـي در دىرد؛ ولـيـتوانـد روزه بگ ى، نمـب بماندُنُطلوع فجر ج

عمد تا طلـوع صـبح جنـب   واجب و مستحب، اگر بهىها روزه
 در  ـت كـردنيـن تـا زمـان ني، بنابرارديواند روزه بگت ى، مبماند

جـام نـداده كنـد ان ى كه روزه را باطـل مـى ـ اگر كاراثنای روزه
ر مـاه يـٔ، پـس در روزه واجـب غت روزه كنـدّيتواند ن ى، مباشد

ر يـا غيـ، نّيـ، مثل نذر معن باشدّي آن ـ چه معىرمضان و قضا
كند  ى روزه را باطل م كهىٔ، مثل روزه كفاره ـ اگر كارن باشدّيمع

ت روزه كند ّيش از ظهر، غسل و نيتواند پ ى، مانجام نداده باشد
 ،ت روزه كنـدّيـتواند پس از غـسل، ن ىز ميب نٔو در روزه مستح
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  .هرچند بعد از ظهر باشد
، ه كنديتواند آب ته ىب است و نمُنُ كه جىكس .٩١ مسئله

، پـس مم اسـتي تىٔفه وي او ضرر دارد، وظىا مصرف آب براي
  .ح استئ، روزه او صحمم كند و بخوابدياگر ت

ک از يـ چي هى كه در شب ماه رمضان براىكس .٩٢ مسئله
ُد خود را جني، نبامم وقت ندارديغسل و ت ب كند و اگر خـود را ُ
 و در آن روز ّ او باطل است و قضا و كفـاره داردٔ روزه،ُجنب كرد

مـم وقـت ي تىا كند و اگر فقط برکامسا د به رسم ادبيهم با
ح است؛ ئم روزه او صحميب كند، با تُنُ چنانچه خود را ج،دارد

  . گناهكار استىول
 نكه وقت دارد خود را جنب كندياگر به گمان ا .٩٣ مسئله

مـم وقـت يک از غسل و تي چي هىو سپس مشخص شود كه برا
نكه هنوز ي بر اىوجو  اگر پس از جست،ن صورتينداشت، در ا

در . ح استياش صح ، روزه خود را جنب كرده، استىوقت باق
  . قضا داردىاط استحبابيوجو هم، به احت صورت عدم جست

رد و يه در ماه رمضان قصد دارد روزه بگ كىُبنُج .٩٤ مسئله
، ديـايادش بيرا فراموش كند و پس از طلوع فجر غسل جنابت 

ا چنـد روز يـ کي اگر پس از ىح است؛ ولئروزه آن روز او صح
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اره ّ كفـى او باطل اسـت و قـضا دارد؛ ولـىها روزه، متوجه شود
  .ندارد

ُاگر جن .٩٥ مسئله  ،ب در ماه رمضان، با جهل بـه جنابـتُ
ح ي او صـحىهـا زه گرفت و سپس متوجه شد، روزهچند روز رو

  .است
اگر در ماه رمضان پس از طلوع فجر متوجه شود  .٩٦ مسئله

ش يه پح است؛ چه بداند كي، روزه او صحكه محتلم شده است
ا شک داشته باشد كه يا پس از آن؛ ي؛ از طلوع فجر محتلم شده

ست يا پس از آن، و واجب ني؛ بودهاز طلوع فجر ش ياحتالم او پ
ِست و جنابت ي شرط همراه روزه نْ چون طهارت،ًفورا غسل كند

 بر جنابت تا ى عمدىقاست؛ فقط بيز مانع روزه ني نىاريراختيغ
 نماز ىالبته برا. ستينجا نيه در ا مانع روزه است ك،طلوع صبح

  .د غسل كنديبا
ُاگر جن .٩٧ مسئله  دارد كـه غـسل کمضان شـب در ماه رُ

، ن دارد جنب بودهيقيرا كه  يىها ا نه، تعداد روزهيجنابت كرده 
  .د قضا كنديبا

 ماه رمضان پس از طلوع فجر ىٔاگر در روزه قضا .٩٨ مسئله
متوجه شود كه محتلم شده است، چنانچه بداند پـس از طلـوع 



ل روزه      »٣٣«   سا

ح ئر آن شک داشته باشد، روزه او صـحا دي، صبح محتلم شده
 از طلوع فجر محتلم شده، در وسعت شي اگر بداند پىاست؛ ول

 شـرط ،ع صبحوطهارت در طل او باطل است، چون ٔوقت، روزه
د آن ي وقت، باى و در تنگستا ماه رمضان ى قضأروزهصحت 

 روز کيـز يـ بعد از ماه رمضان ناط،يرد و به احتيروز را روزه بگ
  .رديگر روزه بگيد

 ماه رمـضان غـسل را ىٔب در روزه قضاُنُاگر ج .٩٩ مسئله
  . او باطل استٔرد، روزهياموش كند و در حال جنابت روزه بگفر

مان كرده در شب يزاض و يزن حاا يب ُنُاگر ج .١٠٠ مسئله
مم را نداشته باشـد و يک از غسل و تي چيط هيماه رمضان، شرا

ح ئن است و روزه او صحْيَهورَها را انجام دهد، فاقد ط نتواند آن
زه توانـد رو ىز مـيـ واجب و مـستحب نىها گر روزهيدر د. است

  .رديتواند روزه بگ ى ماه رمضان نمىٔ در روزه قضاىرد؛ وليبگ
  ُبنُخواب ج
ُچنانچه جن .١٠١ مسئله داند كه  ىب در شب ماه رمضان مُ

شود و بخوابـد و پـس از طلـوع  ىدار مي غسل بىاگر بخوابد برا
  .ح استئدار شود، روزه او صحيفجر ب

ُاگر جن .١٠٢ مسئله دانـد كـه  ىب در شب ماه رمـضان مـُ
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 و چنانچـه د بخوابـديـ، نباشـود ىدار نمـيـ غسل بىبخوابد برا
ل است و قضا دارد و در آن روز  او باطٔدار نشد، روزهيد و بيخواب

، كنــد ى كــه روزه را باطــل مــيىزهــايد بــه رســم ادب، از چيـبا
  .دي نماىخوددار

م بـر ياگر جنب در شب ماه رمضان بـا تـصم .١٠٣ مسئله
جنابت بخوابد و پس از طلوع فجـر ا از يروزه و غفلت از غسل 

ن يـ، هرچند ا كفاره نداردىد روزه را قضا كند؛ وليدار شود، بايب
  .ن حالت تكرار شودي در اىداريخواب و ب
صد غـسل ب، در ماه رمضان بـدون قـُنُاگر ج .١٠٤ مسئله

 ،دار شوديدر آن بخوابد و پس از طلوع فجر بِد يا با تردي، جنابت
  .اره داردّ او باطل است و قضا و كفٔروزه

داند كه بخوابد  ىب، در ماه رمضان نمُنُاگر ج .١٠٥ مسئله
ا نه، چنانچـه قـصد غـسل را داشـته يشود  ىدار مي غسل بىبرا

 بار بخوابد و پس از طلوع فجـر کياگر . دوابتواند بخ ى، مباشد
دار شود و ياگر از خواب اول ب. ح استئدار شود، روزه او صحيب

دار شـود، يشتر بخوابد و پس از طلوع فجر بيا بيا سوم يبار دوم 
 ىهـا روزه. اره نـداردّ كفـىٔوزه او باطل است و قـضا دارد؛ ولـر

  .دارندن احكام را نئر رمضان و روزه مستحب ايِواجب غ
د يكه در شب ماه رمضان چند بار خواب ىُبنُج .١٠٦ مسئله

 تعـداد ّ دارد، حكـم اقـلکدار شد، اگر در تعداد خواب شيو ب
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 تعـداد ّ دارد، حكـم اقـلکدار شد، اگر در تعداد خـواب شـيب
  .دن را دارديخواب

ش از طلـوع يـ، اگر پكرده مانيزاا يئض زن حا .١٠٧ مسئله
 ،مم نكنـديا تي، غسل انگارىا با سهليعمد  فجر پاک شود و به

  .اش باطل است و قضا دارد روزه
گـر هنگـام طلـوع  ا،كرده مانيزاا يئض زن حا .١٠٨ مسئله

مـم وقـت نداشـته يک از غـسل و تي چي هى شود و براکفجر پا
  .ح استئ، روزه او صحت روزه كندّيباشد و ن

ُدن شـخص جنـي خوابى كه براىماحكا .١٠٩ مسئله ب در ُ
  .ستيكرده ن مانيزا زن حائض و ىشب ماه رمضان است، برا

ض و يـاگر زن پس از طلـوع فجـر از خـون ح .١١٠ مسئله
، نـديمـان ببيض و زايـن روز خـون حيا در بي، مان پاک شوديزا

  . او باطل است و قضا داردٔ روزه،ک مغرب باشديهرچند نزد
ٔه استحاضه عمـل في، اگر به وظزن مستحاضه .١١١ مسئله

  .ح استئكند، روزه او صح
ز اسـت و ي جاّتيدار به بدن م زدن روزه دست .١١٢ مسئله

  .شود ىاو باطل نمروزه نكند، ت ّياگر به عمد غسل مس م
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  ماله کردن اِ.هشتم

 ى ناچارى، اگرچه از روز روانياماله كردن با چ .١١٣ مسئله
 ىكنـد و قـضا دارد؛ ولـ ى معالجه باشد، روزه را باطل مـىو برا

ّكفاره ندارد؛ اما ش   .كند ى، روزه را باطل نمز جامدياف با چيّ
، ا جامـد اسـتيـع يداند ما ى را كه نمىزيچ .١١٤ مسئله
، آن را اط مـستحبيـ بـه احتىز است؛ ولي با آن جااماله كردن

  . كندکتر
 لذت بـردن ى كه براىاف جامدياستعمال ش .١١٥ مسئله

 ْاط واجـبياک و مانند آن، احت، مثل ترود ىه به كار ميا تغذي
  .شود ى آن است؛ ولی روزه با آن باطل نمترک

   قی کردن عمدي.همنُ

  .كند ى، روزه را باطل مى كردن عمدىق .١١٦ مسئله
وه از حلق خارج شود ئ مانند هسته مىزياگر چ .١١٧ مسئله

  .شود ى، روزه باطل نمآن صدق نكند  برى كردن عمدىو ق
 بخـورد كـه ىزيـاگر در شب مـاه رمـضان چ .١١٨ مسئله

 كند، چنانچه آن را بخورد و در روز ىد آن را قيروز باداند در  ىم
 اگـر ىقـضا دارد؛ ولـشود و  ىٔ، روزه او باطل م كندىار قيبا اخت
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 قـضا دارد و در هـردو ْاط واجـبيـ كنـد، بـه احتىار قـياخت ىب
  . نخوردىزيد تا مغرب چي، به رسم ادب باصورت

،  كنـدى كردن خوددارىد از قدار بتوان اگر روزه .١١٩ مسئله
؛  كنـدىد خـودداريـ، با نباشـدىا ضـرري او حرج ىچنانچه برا

 ىا ضـرريـشود و قضا دارد و اگر حـرج  ىوگرنه روزه او باطل م
  . كند و روزه آن روز قضا داردىتواند ق ىباشد، م

ش يدار، پس از بردن غذا به دهان و پ اگر روزه .١٢٠ مسئله
دن آن به حلق، متوجه شود كه روزه است، واجب اسـت يز رسا

 بـه حلـق ـ كـه  اگر پس از فرو بردن غـذاى؛ ولغذا را برگرداند
 ،كنـد ـ متوجـه شـود كـه روزه اسـت ىخوردن به آن صدق نمـ

، چون قی كردن بر او صـدق چنانچه برگرداندن آن ممكن باشد
  .تح اسئد آن را برگرداند و روزه او صحي، باكند ىنم

دار بـه   حلـق روزه ازىزيـر بـا آروغ زدن، چاگ .١٢١ مسئله
اش باطل است و قضا و  عمد آن را فرو برد، روزه د و بهيدهانش آ

  .ّ كفاره جمع ندارد، تنفر باشدٔهي؛ گرچه ماّكفاره دارد
 ى ـ ، بـه گلـوماننـد مگـســ  ىا اگر حشره .١٢٢ مسئله

، رون آورديـ كردن، بتوانـد آن را بىدار برود، چنانچه بدون ق روزه
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توانـد، ح اسـت و اگـر نين كند و روزه او صحيواجب است چن
ر قابـل تحمـل يـ غِىا ضرر جـانيچنانچه نگهداشتن آن، حرج 

  . او باطل است و قضا داردٔ كند و روزهىد قي، بادارد
مثـل روزه  ـ ىنّئدار در روزه واجب مع اگر روزه .١٢٣ مسئله

 ىا ا حـشرهيـٔ ـ در حـال نمـاز باشـد و خـرده غـذا ماه رمضان
 ىبـرود كـه قابـل بازگردانـدن اسـت؛ ولـ او ىار به گلوياخت ىب

رون انداختن آن، ي بىان نماز آن را نگه دارد و برايتواند تا پا ىنم
 ـ چنانچـه كند ىم به أخ است ـ كه نماز را باطل مّناچار به تكل

د بـا ي، با استى ركعت باقکي ک با ادراى، حت نمازىوقت برا
د و روزه را ادامـه دهـد؛ امـا در رون اندازيبز را يقطع نماز، آن چ

ا باطـل يـ،  آنىن باطل كردن نماز و قـضاير بّي، مخق وقتيض
 . آن استىكردن روزه و قضا

  احکام افطار عمدي و سهوي
را كه روزه را  ى، كاراريه عمد و اختاگر انسان ب .١٢٤ مسئله

و چنانچـه شـود  ىٔ، انجام دهـد، روزه او باطـل مـكند ىباطل م
نابت، در سه  بر جى بقاىشود؛ ول ى، روزه باطل نم نباشدىعمد

سل غـ. ١:  نباشـدى، هرچنـد عمـدكنـد ىمورد روزه را باطل م
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. ٢. ديايش باديا چند روز ي کيجنابت را فراموش كند و پس از 
جنابـت تـا  بـر ىبقـا. ٣. نابت در خواب دوم به بعد بر جىبقا

  . ماه رمضانىٔاذان صبح، در روزه قضا
ـْ وضوگرفتن آب در دهانىدار برا اگر روزه .١٢٥ مسئله زد  ب

ح ي آب به حلق فرو رود، روزه او صحىو مضمضمه كند و مقدار
  .است و قضا ندارد

ٔه غـذا، آن را  مـزک ادراىتواند برا ىدار م روزه .١٢٦ مسئله
اش  ، روزهًزد و اگر سهوا آن را بخوردرون بيمزمزه كند و سپس ب

  .ح استيصح
دن آب در كـر دار علم دارد با مضمضه اگر روزه .١٢٧ مسئله

 مضمـضه كنـد؛ ستيـز نيرود، جا ىدهان، آب از حلقش فرو م
دن دندان و يا پس از كشي وضو مضمضه كند ى چنانچه براىول

ن يـ ندارد و اگـر در اى، اشكال كندىشىص  شدن آن، دهانىخون
  .شود ىاطل نم او بٔ از آب از حلق فرو رود، روزهى مقدارْحال

 كـه روزه را يى از كارهاىكي ًادار سهو اگر روزه .١٢٨ مسئله
ّدر صحت روزه مردانجام دهد و  ،كند ىباطل م اش   روزه،د شودّ

  .شود باطل نمى
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ه كننـد  باطلى از كارهاىكيًدار سهوا  اگر روزه .١٢٩ مسئله
نكه روزه او باطل شـده، ديشـاره يروزه را انجام دهد و به گمان ا

شود و  ىٔ روزه او باطل م عمد انجام دهد،ىها را از رو  از آنىكي
  .قضا دارد

كند،  با روزه گرفتن احساس ضعف ىاگر كس .١٣٠ مسئله
 او ى اگر روزه براىاد باشد؛ ول، گرچه ضعفش يسد افطار كندينبا

د يـتواند افطـار كنـد و با ى، مر قابل تحمل شديفرسا و غ طاقت
  .ردي آن را بگىقضا

 سـخت، روزه را ى تـشنگىد بـرايـدار نبا روزه .١٣١ مسئله
 تشنه شود ى اگر به قدرىّد آن را تحمل كند؛ ولي، بلكه بابخورد

. ١:  به حكم روزه چند فرض داردّكه قابل تحمل نباشد، نسبت
، خوف تلف  ننوشدىعي است كه اگر ماىا  به گونه،ىن تشنگيا
رت ـ  ضـرؤه اندازهواجب است بپس  مهم دارد، ىليا ضرر خي

 ى او حرجـىگـرفتن بـرا روزه. ٢ . بنوشـدىعيش از آن ـ ماينه ب
 ز اسـتي جاپس متعارف دارد، ّش از حدي بى سختىعنيباشد؛ 

 بنوشـد و ىعيش از آن ـ مائ اندازه ضرورت و رفع حرج ـ نه ببه
، شود و اگر ماه رمضان است ىٔ دو صورت، روزه او باطل مدر هر
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 کيـ هر روز، ىبرا د به رسم ادب، امساک كند وئه روز باّيدر بق
  .دي نماقضاروزه را  ه پرداخت كند وي، فد طعامکچار

  احکام افطار اجباري
زند دار ب  روزهى را به اجبار در گلوىزياگر چ .١٣٢ مسئله

ا سر او را به زور در آب فرو برند ـ كـه او ي، و از حلق او فرو رود
ٔ؛ نه مصدر آن ـ روزه او صحفعل باشدمورد   اگـر ىت؛ ولح اسيَ

 بـه او ً مـثال ـ خود را باطل كنـدٔكنند كه روزهاو را وادار و اكراه 
 و او ىنـيب ى مـىا مـالي ى، خسارت جانىند اگر غذا نخوربگىص

ن يـ بخـورد ـ در اىزيـار خود چي از ضرر، به اختىريشگي پىبرا
 او باطـل ٔ روزه و آن نه مورد،َ شخص مصدر فعل است،صورت

  .ّ كفاره نداردىاست و قضا دارد؛ ول
، او را وادار ىدار بداند با رفتن به مكان  روزهاگر .١٣٣ مسئله

كنند، رفتن به آنجا حرام است و اگـر رفـت و  ى مىخوار به روزه
  .ّ او باطل است و قضا و كفاره داردٔوادار به افطار شد، روزه

دار بداند كه با رفتن به استخر و مانند  اگر روزه .١٣٤ مسئله
ا يـ، رود ىار در آب فـرو مـياخت ىبآن، سر او در حال شنا كردن، 

 اگر برود و ؛د به آنجا برودي، نبارود ى آب از حلق او فرو مىمقدار
ٔ، روزه او باطـل ا آب از حلق او فـرو رودي، سرش در آب فرو رود
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  .ّشود و قضا و كفاره دارد ىم
  حکم روزه مستحب با فرض روزه واجب

ٔا روزه يـ مـاه رمـضان ىضا قـٔ كـه روزهىكـس .١٣٥ مسئله
توانـد  ى، نمـّ مانند روزه نذر و كفاره برعهـده داردىگريواجب د

؛ مانند ردينكه نتواند روزه واجب بگي، مگر اردي بگىٔروزه مستحب
ره ّ منـؤنهين در مديرد؛ همچنئتواند روزه واجب بگ ىممسافر كه ن

ٔ، روزه مـستحب  برآورده شـدن حاجـت، سـه روزىتواند برا ىم
  .رديبگ

د و فرامـوش  واجب برعهده دارٔ كه روزهىكس .١٣٦ مسئله
، ديـايادش بيـش از ظهر ي، چنانچه پردئكند و روزه مستحب بگ

واجب برگرداند و اگر بعد از ظهـر  ٔا به روزهت خود رّيتواند ن ىم
 كه پس از مغـرب ىٔد، روزه او باطل است و در صورتيايادش بي
  .ح استئ، روزه او صحديايادش بي

توانـد  ى، مـ واجب برعهده داردٔ كه روزهىكس .١٣٧ مسئله
  وفاىح است؛ وليرد و نذر او صحئنذر كند كه روزه مستحب بگ
 واجـب ٔجـاآوردن روزه د پس از بهيبه نذر ـ كه واجب است ـ با

  .باشد
ٔجاآوردن روزه واجب اج  بهى براى اگر كس.١٣٨ مسئله ر شده، يِ
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ٔن است كه روزه واجب آن مستأجر را اول انجـام دهـد و ياط اياحت
  .ردي بگىٔسپس روزه مستحب

  دار امور مکروه براي روزه
  :دار مكروه است  روزهىر براامور يس .١٣٩ مسئله

 گاهن ؛واصورت آوردن  اليبه خ ؛وا لمس ؛دن همسريبوس. ١
ن يـ كـه اى، در صـورتىقصد انـزال منـبدون ز به او يانگ شهوت
 هـم منىو نشده از او   خروج منىباعث ىعادبه صورت  كارها
  .نشود خارج
 اگـر بـا ،دن ىصان طفلي مكاي قي مانند عقىزيدن چيمك. ٢

  .به حلق فرو نرودرطىضت دهانش همراه نباشد و 
ُ؛ دندان زدن و خـرد كـردن ه طفلي تغذىدن غذا براجىص. ٣

  . پرندگانىغذا برا
 ى، هرچند مـزه و بـو آدامساي  مانند سقزىزيدن چجىص. ٤

  . همراه نباشدى كه با موادى در صورتر دهد،ييدهان را تغ
، روزه بردن آن  فروىٔ مزه آن؛ ولک ادراىدن غذا برايچش. ٥

  .كند ىرا باطل م
ا يـ باشـد؛ ک خشکنكه مسواي، به شرط ا كردنکمسوا. ٦
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  . تر، از حلق فرو نرودِکآب مسوا
 هرچند در حلـق، ،ختن در چشمدن و دارو يصيسرمه كش. ٧

  .ّاثر آن را حس كند
  .ىنيختن در به يصي انف.٨
  .ژه گل نرگس؛ به رضىها و هر بىص دن گليبىص. ٩

ــ. ١٠ ــراي ْ كــردن لبــاس و پوشــ رَت ؛  شــدنک خنــىدن آن ب
  .ن نشستن در آبيهمچن

  .جاد ضعف كندي كه اىام رفتنّحم. ١١
؛ خـون گــرفتن بــا حجامــت كــه ســبب ضــعف شــود. ١٢
  .آور باشد  كه ضعفىن هر عمليهمچن

  ارهقضا و کفّ
 و ىادن عمـدٔروزه مـاه رمـضان، انجـام ددر  .١٤٠ مسئله

ّ موجـب قـضا و كفـاره ،كند ى كه روزه را باطل مى كارىارياخت
، فرو بردن تمام Ｂ امبريً مثال اگر دروغ بستن به خدا و پاست؛

، قضا رديار انجام گي كردن، با علم و عمد و اختىسر در آب و ق
 اگر از خواب دوم ،ب در شب ماه رمضانُنُ جىّو كفاره دارد؛ ول

ّدارد؛ اما كفاره ندارد،  او قضا ٔ روزه،اب بماندبه بعد تا صبح خو
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نجـا ي اسـت و در اىاريـ و اختىاره، افطار عمدّ كفکچون مال
  .ستي نىافطار

 كه روزه را ى، كارلهئدار با ندانستن مس اگر روزه .١٤١ مسئله
 ،ستيـّ بر اقوا كفاره بر او واجـب نكند انجام دهد، بنا ىباطل م

 در حـال نكه جماع كردن بـا همـسريال ايدار به خ گر روزهپس ا
  .ستيّ، كفاره بر او واجب نزش كنديروزه حالل است، با او آم

 دارد كه ک، ش واجبٔدار در روزه چنانچه روزه .١٤٢ مسئله
شود؛  ىّ، قضا و كفاره بر او واجب ما نه و افطار كنديمغرب شده 

 هوا فكر كرده مغرب شده ىكتايص و ىعي عوامل طببر اثر اگر ىول
ح ئ، روزه او صح سپس متوجه شود كه مغرب نبوده وو افطار كند

  .است و قضا ندارد
ر ماه رمضان، ئ كه به قصد روزه واجب غىكس .١٤٣ مسئله

كه صبح  ى، درحال خوردهى، سحرىجاريا استي ىٔمانند روزه نذر
  . او باطل استٔه روز،بوده

ّ كفـاره هـا  كه باطل كـردن آنىواجب ىها روزه .١٤٤ مسئله
.  ماه رمضانىٔروزه قضا. ٢. ٔروزه ماه رمضان. ١ :اند نيچن ،دارد

  . اعتكافٔروزه .٤. نّئروزه نذر روز مع. ٣
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  انواع کفّاره

ٔكفاره باطل كردن  .١٤٥ مسئله ٔ روزه مـاه رمـضان، ىعمـدّ
 روز آن ٣١ كه ،دو ماه روزه گرفتن. ١: ن سه كار استي از اىكي
ر كـردن ير را سـي فق٦٠. ٣.  بنده آزاد كردنکي. ٢.  باشدىاپيپ

ِطعام غالب آن بلد پرداخت ) ريده س (ک چارکير يكه به هر فق
ـ ىم  ک چـار٢ر يـ فق٦٠ک از شـود و مـستحب اسـت بـه ه

زی يـد چيـ، بااز انجام دادن آن عاجز باشـد ىاگر كس. بپردازند
  .صدقه بدهد و استغفار كند

ا عمـل يـ مثل خوردن شراب اگر با كار حرام  .١٤٦ مسئله
ٔ، كفـاره جمـع اط واجبيعمد باطل كند، به احت روزه را بهـ زنا  ّ

د انجـام يـ را باىٔئله قبلـادشـده در مـسي هر سه كار ىعنيدارد؛ 
  .دهد

مـضان را بعـد از ظهـر  مـاه رىٔاگر روزه قضا .١٤٧ مسئله
ر را  نفـ١٠ر كند و اگر نتوانـست ير را سي فق١٠د يباطل كند، با

  .ردي روز روزه بگ٣، ر كنديس
 ـ مثل روز جمعـه ـ ىنّياگر نذر كند در روز مع .١٤٨ مسئله

د ي، با خود را در آن روز باطل كندٔا روزه چنانچه عمد،رديروزه بگ
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ٔكفاره   ١٠ا يـن را اطعـام كنـد؛ ي مـسك١٠ ىعنين بپردازد؛ يميّ
چ يـ كـه هى بنده آزاد كند و در صـورت١ا ين را بپوشاند و يمسك

  .ردي روز روزه بگ٣د ي، باش مقدور نباشدين سه كار برايكدام از ا
، چه در  مرتكب عمل جماع شوداگر معتكف، .١٤٩ مسئله
ٔد كفاره بدهد و كفاره آن، ي، باا شبيروز باشد  ز يكی از سه چيّ

ر را ي فق٦٠ا ي، ردي ماه روزه بگ٢ا ي،  بنده آزاد كند١ ىعنياست؛ 
  .ر كنديس

ٔ عمدا روزهىر كساگ .١٥٠ مسئله ن را افطار كند و  ماه رمضاً
ا نه، يّ فرار از كفاره باشد ى، چه براكند سفر ىّسپس به حد شرع

  .ّقضا و كفاره بر او واجب است
 عمد افطار كند ن را به ماه رمضأ كه روزهىكس .١٥١ مسئله

ض، جنون، مسافرت و ي، حىماري مانند بىدار  سپس عذر روزهو
ٔد، كفاره افطار عمـديد آي پد اوىمانند آن برا ست؛ يـ سـاقط نىّ

بـر او واجـب ) ١٥٢ در مـسئله(ادشـده ي از سه كار ىكي ىعني
  .است

زه دارد در روز دار با همسر خود كه رو اگر روزه .١٥٢ مسئله
ه بـر هـردو ّزش كنـد، قـضا و كفـاريت او آميماه رمضان با رضا
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  .ر شوندد تعي، بااند  كه كردهىتيواجب است و به جهت معص
ار كند و بـا ياگر مرد با اجبار، از زن سلب اخت .١٥٣ مسئله

ن عمل نباشد، مرد ي به اىزش كند و زن از اول تا آخر راضياو آم
ر شود؛ ّد دو كفاره بدهد و تعيه بر قضا بات كرده و عالويمعص

  .ر نداردّشود و كفاره و تع ىٔ روزه زن باطل نمىول
اه رمضان، مرد با زن خـود  مٔاگر در حال روزه .١٥٤ مسئله

ٔ در ادامـه ىن كـار باشـد؛ ولـي به اىزش كند و زن ابتدا راضيآم
ـي، مرد و زن هر دو با باشدىعمل ناراض ر د كفاره بدهنـد و تع

  .جا آورند شوند و قضا را به
زش يـمضان آمٔد با همسر خود در روزه راگر مر .١٥٥ مسئله

د ي شود، مرد باىراض در ادامه ى، ول نباشدىكند و زن ابتدا راض
  .ردي روزه را بگىد قضاير شود و زن باّدو كفاره بدهد و تع

 شـوهرش را وادار  ماه رمضان،ٔاگر زن در روزه .١٥٦ مسئله
د ياه بر قضا بت كرده و عالويزش كند، زن معصيكند كه با او آم

  . كفاره بدهدکي
ا بـا يـ، اگر در ماه رمضان مـرد مـسافر باشـد .١٥٧ مسئله

دار خود  د همسر روزهي، نباگر، روزه نداشته باشدي دىن عذرداشت
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ّ كفاره ، شدىن عملي اگر مرتكب چنىزش وادار كند؛ وليرا به آم
  .ندارد

 مكلف ىست؛ ولي نىره، واجب فوردادن كفا .١٥٨ مسئله
 به امر يىاعتنا ى و بىٔه سستيندازد كه ماير بي تأخىا د به گونهينبا

  .خدا شود
 مـاه ٔ روزهى باطل كـردن عمـدى براى كساگر .١٥٩ مسئله

ًتوانـد تبرعـا بـه  ى نمىگرياى به عهده او باشد، د ّ كفارهْرمضان
 روز روزه ٦٠ او ىًد؛ مثال به جـايّكفاره برآٔابت از او، از عهده ين

  .رديبگ
 ١د بـه هـر كـدام، يـر، باي فق٦٠در اطعام به  .١٦٠ مسئله

ست و يـسال نن بچـه و بزرگـيـ بى پرداخت شـود و فرقـکچار
  .كردشتر پرداخت يا بي نفر، دو سهم کيتوان به  ىنم

ی مـواردي کـه قـضا هـم     مواردي که قضا دارد و کفاره ندارد و برخ   

  ندارد

ُاگر جن .١٦١ مسئله كـردن بخوابـد و  م بر غسليب با تصمُ
 ،دار شـوديـا سوم بعد از اذان صبح بيا دوم يپس از خواب اول 

  .روزه او باطل است و فقط قضا دارد
ّاما از ،  كه در ماه رمضان قصد روزه نداردىكس .١٦٢ مسئله
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كند انجام ندهد،  ى كه روزه را باطل مىزياول صبح تا غروب چ
  . كفاره نداردىل و او باطل است و قضا دارد؛ٔروزه

ن روز، ي در بى، ول كه قصد روزه كردهىشخص .١٦٣ مسئله
 ىّ، امـا آبـًا قصد كـرده مـثال آب بخـوردي، ت روزه برگرددّياز ن

  .اره نداردّ كفىل وزه او باطل است و قضا دارد؛ رو،نخورده باشد
ُجن .١٦٤ مسئله  و چند  كه غسل جنابت را فراموش كندىبُ

  او باطل است و قضا دارد؛ٔ روزه،رديروز در حال جنابت روزه بگ
  .اره نداردّ كفىلو

 ىنگام بازكه هن است ي كه عادتش بر اىكس .١٦٥ مسئله
ن يدادن چـن شود و با انجـام ى از او خارج مىهمسر، منكردن با 

  از او خارج شود، روزه او باطـل اسـت و قـضا دارد؛ى منىكار
  .اره نداردّ كفىلو

 کيـا يـ كه با اعتماد بر خبـر دو عـادل ىكس .١٦٦ مسئله
 و سپس  كنداش را افطار  روزه،نكه مغرب شدهي بر اى، مبنعادل

 روزه او باطل است و قضا ، نبوده استىمعلوم شود مغرب شرع
  .اره نداردّ كفىل ودارد؛

ا بـا يـق از صـبح شـدن ي كه بدون تحقىكس .١٦٧ مسئله
 ى، مشغول خـوردن سـحرر كارشناسياعتماد بر خبر شخص غ
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ا ي، ر نشده متوجه طلوع فج،يىناي مانند نابىبر اثر عواملا ي، شود
 سپس متوجه  و باشدى داشته و مشغول خوردن سحرکر آن شد

اره ّ كفىل و او باطل است و قضا دارد؛ٔشود كه صبح شده، روزه
  .ندارد

ق و نگاه به افـق ي كه در سحرگاه با تحقىكس .١٦٨ مسئله
ا دو عادل كارشـناس شـهادت ي، دا كند صبح نشدهينان پياطم

، كه صبح بودهى، در حال بخوردىكه صبح نشده و او سحردهند 
  .ح استئروزه او صح

،  او باطـل بـودهٔادشده كه روزهيموارد  ٔدر همه .١٦٩ مسئله
 ،كنـدىكـه روزه را باطـل مـ ىزي، چد تا مغرب به رسم ادبيبا

  .انجام ندهد
رد و ير ماه رمضان نتوانسته روزه بگه د كىماريب .١٧٠ مسئله

  .د روزه را قضا كنديافته، بايپس از ماه رمضان بهبود 
   قضاةاحکام روز

 بـر  قـضأ كه از چند مـاه رمـضان، روزهىكس .١٧١ مسئله
 تّيـهركـدام را نتوانـد  مـىدارد و وقت هم وسعت دارد،  عهده

  ـ مثـالىبـرا  ـتنگ باشـد اگر وقت ماه رمضان آخر ىكند؛ ول
رمـضان مـاه  ازكـه دو روز دارد عهـده   قـضا بـرٔهچهار روز روز
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وط به هاى سال خر است سال آ ماه رمضان قبل و دو روزش م
ماه ت، ّيدر ن الزم است  ـو دو روز هم به ماه رمضان مانده باشد

 هاى  سالىبرا ، نكندنييتعاگر  ون كند ييرا تعرمضان سال آخر 
 ٔارهّ كفـديـباماه رمضان سـال آخـر  ى و براشود مىب حساقبل 
  . بدهدرتأخي

  کساني که روزه بر آنان واجب نيست

  انمسافر. 1

د دو يـ را باىر ركعت چهاى كه نمازهاىمسافر .١٧٢ مسئله
 ىد نمازهاي كه بايىرد و در جايتواند روزه بگ ى، نمركعت بخواند

ا يـند ـ مانند آن كه شغل او مسافرت وا را تمام بخىر ركعتچها
 قصد ماندن ده روز كـرده ـ ىا در محلي، ت استيسفر او معص

  .رديد روزه بگيبا
هرجا نمـاز شكـسته كه ن است ي اىّقانون كل .١٧٣ مسئله

 كـه بعـد از ىكـس. ١: ر سه مورد جز د،استباطل باشد، روزه 
ا محل اقامت خود بـه سـفر ياز وطن ٔش از اقامه نماز، يظهر و پ

مـازش در سـفر شكـسته  نىح؛ ولـئ رود، روزه او صحىرشغليغ
ا محل اقامت خـود ي كه بعد از ظهر به وطن ىمسافر. ٢. است
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رد؛ يـتوانـد روزه بگ ى، نم نخورده باشدىزيً، هرچند قبال چبرسد
 مقــدس ىهــا مــسافر در مكــان. ٣.  نمــاز او تمــام اســتىولــ

 و ، مسجد جامع كوفهＢ ىحرام، مسجد نب مسجد ٔچهارگانه
 ىر اسـت؛ ولـّيـن قصر و اتمـام مخي بن يحائر امام حس

 ىنه اگر مـسافر حـاجتيالبته در مد. ردئتواند روزه واجب بگ نمی
ن است كه ي ارد و افضلي بگىٔتواند سه روز روزه مستحب ى، مدارد

  .شنبه و جمعه باشد چهارشنبه، پنج
 در سفر باطل اسـت و  كه نداند روزهىمسافر .١٧٤ مسئله

ح ئرد، روزه او صـحيـ باشـد و روزه بگىان روز باقيجهل او تا پا
،  لحظه مانـده بـه غـروبکي ى، حتن روزي اگر در بىاست؛ ول

  .ست، روزه او باطل استئبفهمد كه روزه مسافر مشروع ن
 ،موش كند كه در مـاه رمـضان كه فراىمسافر .١٧٥ مسئله

ح ئ، روزه او صــحروزه در سـفر باطــل اســت و قـصد روزه كنــد
  .ستين

 دادن  انجـامىمـسافرت در مـاه رمـضان بـرا .١٧٦ مسئله
 فـرار از روزه در ىچنانچه برا.  نداردىاز، اشكالي مورد نىكارها

 مـاه ٢٣  روزط سخت باشـد، كراهـت دارد و اگـر پـس ازيشرا
  . كراهتش كمتر است،رمضان باشد

ر شب ماه رمضان قصد سفر كرده و  كه دىكس .١٧٧ مسئله
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د بعد ي، روزه را باش از ظهر حركت كردهيا پيش از طلوع فجر يپ
د ينانچه بعد از ظهر به سفر رفت، باّاز حد ترخص افطار كند؛ چ

  .رديروزه بگ
  كه در شب ماه رمضان قصد سفر نداشتهىكس .١٧٨ مسئله
ر ّيـش از ظهر حركت كـرد، مخيم به سفر گرفت و پيو روز تصم

 اگـر بعـد از ظهـر ىا افطـار كنـد؛ ولـيرد؛ ياست كه روزه را بگ
  .رديد روزه بگيحركت كند، با

 و صـبح آمـاده  كه شب قصد سفر كـردىكس .١٧٩ مسئله
ر افتاد، ي حركتش تا بعد از ظهر به تأخىبر اثر مانع اما ،سفر شد

  .ردي آن روز را بگى، قضااط واجبيوز و به احت آن رٔد روزهيبا
ا بـه يـش از ظهر به وطن خـود ي كه پىمسافر .١٨٠ مسئله

 كه روزه ىزيد دارد ده روز در آنجا بماند و چده كه قصي رسيىجا
  .رديت روزه بگّيد با ني، باد انجام ندادهكن ىرا باطل م
ش از ظهـر مـاه رمـضان بـه سـفر ي كه پىكس .١٨١ مسئله

ص افطـار كنـد و ّ ترخّد روزه را پس از حدي، بارود ى مىغلرشيغ
  .د روزه را ادامه دهدي، بااگر بعد از ظهر به سفر رود

 از ىرشـغلي سفر غىش از ظهر برايپ كه ىكس .١٨٢ مسئله
ل شده و ّ شهر معطٔ بر اثر موانع در محدودهىشهر خارج شده؛ ول

ّدن به حد ترخص، اذان ظهر را گفتند و او بعد از ظهر از يتا رس
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ار شده است و پس از مـاه  او افطٔحد ترخص خارج شده، روزه
ن است كه ياط مستحب اي احتىد آن را قضا كند؛ وليرمضان با

  .ردئوزه آن روز را هم بگر
 كـه روزه را باطـل ىزي كه در سفر، چىمسافر .١٨٣ مسئله

) صّ ترخّحد(ش از ظهر به محدوده شهريكند انجام نداده و پ ىم
د ي، بارسد ىدن به شهر، اذان ظهر فرا ميش از رسي پى، ولدهيرس

 قضا ،اط مستحبيرد و به احتيت كند و روزه را بگّيقبل از ظهر ن
  .جا آورد هم به

 كه در احرام حج، در روز عرفه در عرفات ىكس .١٨٤ مسئله
ش از يـاگـر پ. ب روز نهـم در عرفـات بمانـدد تا مغري، باباشد

ان١د ي، باِمغرب روز نهم به مشعر برود  ىّ شتر به عنوان كفاره ق
 روز روزه ١٨د يـدارد بان شتر قـدرت نـئه اّيچنانچه در ته. كند
ن راه ـ كه در سفر است يا در بيها را اگر در مكه  ن روزهيا. رديبگ

  .ح استي، صحرديـ بگ
انىاگر حاج .١٨٥ مسئله ،  نداشته باشدى در حج تمتع، ق

َد بدل آن يبا  روز در همـان سـفر حـج ـ ٣رد؛ يـه بگ روز روز١٠َ
 روز را بعـد از ٧ا پـس از آن ـ و ي) شتمروز ه(هش از روز تررضيپ

  .ردير سفر بگي، در غآن
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  بیماران. 2

 داشـته يـىنـان عقاليا اطميـ كه علم ىماريب .١٨٦ مسئله
ــرا ــ او ضــرر دارد، ىباشــد كــه روزه ب ا خــوف دارد كــه از راه ي

 به ،ديد آي او پدىت مرض براّا شديا ضرر مهم ي تلف ىدار روزه
 او مـشروع ىن ضرر حرام باشد، روزه برايّ كه تحمل چنىا گونه

 ىفـي واجـب تكلىست و بـر ويـح ني، صـحرديست و اگر بگين
ا ي،  اگر فقط گمان داردىت كه به قدر ضرورت افطار كند؛ ولاس

نـان يا اطميـ است و علم ى او ضررىاحتمال بدهد كه روزه برا
ن يـرر در اص مرض و ضـيتشخ. روزه را افطار كندد يندارد، نبا

 و رفـع ىٔه خود شخص است؛ اما پـس از بهبـود بر عهد،موارد
  .د روزه را قضا كنديضرر با

ص نداد و خـوف از ي روزه را تشخ ِ  ضرربيمار اگر .١٨٧ مسئله
ٔتوجـه بـه ضـرر آن، روزه گرفـت، روزه او  ىا بـيضرر هم نداشت، 

  .ح است و قضا ندارديصح
زه گرفت و سـپس معلـوم شـد  روىماربياگر  .١٨٨ مسئله

  .ح استئ او ضرر داشت، روزه او صحىروزه برا
 شما ى كه روزه برادض بگىصب به مياگر طب .١٨٩ مسئله
د ي، با او ضرر نداردى، روزه برامار بيصي به تشخى، ولضرر دارد
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 شـما ضـرر ى كـه روزه بـرادگىصـب بيرد و چنانچه طبيروزه بگ
د روزه ي، نبا او ضرر داردى، روزه برامار بيصيه تشخ بى، ولندارد

  .رديبگ
 است كـه ىنشدن  عالجىماري بىِ عطاش، نوع.١٩٠ مسئله

 ىن شخصي آب بنوشد و چنى در پىد پي به آن باىشخص مبتال
 ١د ي هر روز باىابرى ول ست؛يمعذور است و روزه بر او واجب ن

  .ه پرداخت كنديچارک طعام، فد
خوب شود و  ىماريش از ظهر از بيمار پياگر ب .١٩١ مسئله

ت روزه كند، روزه او ي نخورده باشد و نىتا آن وقت، غذا و داررض
  .ح استيصح

  زنان باردار و شیرده. 3

ش ضـرر  ا فرزنـدي او ىكه روزه برا ىزن باردار .١٩٢ مسئله
 ١ هر روز ى جا آورد و برا آن را بهىد افطار كند و قضايدارد، با

  . طعام كفاره بدهدکچار
 او ىدهد و روزه گرفتن برا ىر مي كه بچه شىزن .١٩٣ مسئله

ر دادن كـودک ي شـى براىنگي ضرر دارد، اگر جاىا كودک وي
رد و واجب ي آن را بگىند روزه را افطار كند و قضاتوا ىندارد، م
  .ر طعام صدقه بدهدي س١٠ هر روز ىاست برا
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  کودکان. 4

، پـس بـر  بلـوغ اسـت،ط وجوب روزهياز شرا .١٩٤ مسئله
ست؛ يـاند، روزه واجب ن دهي نرسى بلوغ شرعّ كه به حدىكودكان

ن روزه نان را آموزش و تمد آي پسر و دختر نابالغ باىاي اولىول
ح و ي، روزه او صـحاگر كودک تـوان روزه گـرفتن را دارد. بدهند

  .مشروع است
ش از ظهر ماه رمضان بالغ شده و ي كه پىكودك .١٩٥ مسئله

هرچند  ،كند انجام نداده ى كه روزه را باطل مىزي، چتا آن لحظه
 ى، قضا ندارد؛ ول اگر افطار كندست وئروزه آن روز بر او واجب ن

  .ح استئه او صح روز،ردياگر روزه بگ
  سالخوردگان. 5

، روزه گونه توان روزه گرفتن ندارد چي كه هىريپ .١٩٦ مسئله
ح ي، صـحرديـر بگاره هم ندارد و اگّست و كفي او مشروع نىبرا
د يت شـدّ او حـرج و مـشقى كه روزه براىرين پي؛ همچنستين

دا يـگـران ضـعف پيش از ديـ بىعنـي ـ ّندارد؛ اما دشوار اسـت
 ىست و قـضا نـدارد؛ ولـيـ ـ روزه گرفتن بر او واجـب نكند ىم

 طعام، صدقه بدهد و افضل ک چار١ هر روز، ىواجب است برا
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  .ن است كه از گندم باشديا
  دیوانه و بیهوش. 6

ر صحت روزه، عقـل شـرط ز ديدر وجوب و ن .١٩٧ مسئله
ای  ا دورهيـوزه بر مجنونی كـه جنـون او دائمـی ن ري، بنابرااست
ا در يـ،  در تمام شب و روزى، پس اگر كسستي، واجب ناست

 اگـر فقـط ىست؛ ولـي، روزه بر او واجب نوانه باشديتمام روز د
  .وانه و روز سالم باشد، روزه بر او واجب استيشب د

ـ ماننـد مـست،  كه فاقـد قـصد اسـت ىكس .١٩٨ مسئله
، ت روزه و در طـول روزّيــ اگـر در وقـت نده يـهـوش و خوابيب

  .ستيح نئ، روزه او صح قصد روزه را ندارديىتوانا
ت روزه و در طـول روز ّيـ كه بـه وقـت نىكس .١٩٩ مسئله

ـ شود  ى فوت من حالت روزه اويده بوده ـ كه در ايا خوابيمست 
 فـوت شـده را ىهـا د روزهي، باافته خود را بايسىاگر حالت عاد

 ٔهشد فوت ٔافته، روزه كه سالمتش را بايسىا وانهي دىقضا كند؛ ول
افتـه و بـه  كه سـالمتش را بايسىهوشين بي؛ همچنضا ندارداو ق

 هرچند مستحب است كه ،اش قضا ندارد  روزه،هوش آمده باشد
  .قضا كند



کام روزه   »٦٠«       ا

هـوش ي بىگـريا عامل دياثر دارو  كه بر ىكس .٢٠٠ مسئله
، پـس اگـر در وقـت ده را داردي، حكم شخص خوابشده است

ٔ، روزه او هـوش شـوديت روزه كرده و بّي نىهوشيش از بيت و پّين
  .ح استيصح

   مسافر و بيمارٴهاحکام روز
ٔسفر، روزه ماه رمـضان ا يبراثر مرض  كه ىكس .٢٠١ مسئله
ا يـشدن، غذا بخورد  رئازه سكند، كراهت دارد به اند ىرا افطار م

زش با همسر را در روز ين مستحب است آمي؛ همچناشامديآب ب
  . كندکتر

   روزه و ماه رمضانٴآدابي درباره
ش يـن است كه نماز مغرب پياز آداب افطار ا .٢٠٢ مسئله

 ابتدا ،دار باشند  منتظر روزهى اگر گروهىار خوانده شود؛ ولاز افط
  . سپس نماز بخواند وها افطار كند با آن

ر ـ تحب است در ماه رمضان در موارد يسـمس .٢٠٣ مسئله
 كـه روزه را باطـل ىست ـ از انجام دادن كاريح نيكه روزه صح

  : شودى، خودداركند ىم
ش از يـٔ سفر روزه خود را باطـل كـرده و پر كه دىمسافر. ١
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  .گردد ىٔا به محل اقامه ده روز برميظهر به وطن 
ٔا به محل اقامـه ده روز يظهر به وطن  كه بعد از ىمسافر. ٢

  .گردد ىبرم
 كـه روزه را ىش از ظهر خوب شود و كـاري كه پىماريب. ٣

  .كند، انجام داده باشد ىباطل م
 ْ هرچند تا آن ساعت،ب شود كه بعد از ظهر خوىماريب. ٤

  . نخورده باشدىزيچ
  . كه در روز ماه رمضان مسلمان شودىكافر. ٥
  .ض و نفاس پاک شوديز از خون حان روي كه در مىزن. ٦

  انکار وجوب روزه و ترك آن

.  اسالم اسـتندي ١اتوجوب روزه از ضرويص .٢٠٤ مسئله
وجــوب آن را انكـار كنــد،  ،ى عمــد و آگـاهى از روىاگـر كـس

 ـ نيـ از اصـول دىب اصـلي كه بداند به انكار و تكـذىا گونه به
د  مرتـ،گـردد ىــ بـازم Ｂ امبر اكـرميـ و رسالت پى وحىعني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـداننـد ى روشن است كه همگان آن را م، يعنى مسئله به قدرى دينضرورى.  ١
 را هـا آن كـرده  مثل فقها و تحـصيل ـ نه اينكه قشر خاصىمانند وجوب نماز

  .بدانند
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ن انكار فسق است و موجـب يست، اين نيخواهد شد و اگر چن
ا انكار او يان باشد كه آيدی در مين اگر تردي؛ همچنستيارتداد ن

، حكم به ارتـداد او ا نهين است ي اصول د ازىكيموجب انكار 
  .شود ىنم

 از روىـ كـه  كردن روزه ک تشخيص ترکمال .٢٠٥ مسئله
  . روزه استک پرسش از تارآن ـر يا غياست انكار 

 وجوب روزه مرتد شـد، اگـر  كه با انكارىمرد .٢٠٦ مسئله
دهنـد و اگـر تىضـه نكـرد، حكـم  ىتىضه م، او را  باشدىمرتد مل

، حكمـش اعـدام  باشدىخاص خودش را دارد و اگر مرتد فطر
ٔعده وفات نگهداردد ياست و همسر او با  مرتد ىچنانچه خانم. ّ

نخواهـد شـد و او را تىضـه  ـ اعدام ى و چه ملىشود ـ چه فطر
  .دهند ىم

جوب روزه و بدون عذر،  كه بدون انكار وىكس .٢٠٧ مسئله
رد، هرچند قضا يگ ىارک رمضان را نمبا علم و عمد، روزه ماه مب

 فاسـق ،ت كـردهياره بر او واجب است؛ ولـی چـون معـصّو كف
ـبـه ّ حد نداشته باشد حكم  كه معصيتىاست و چون هر ر تع

ن صـورت يـ بـه ارتع ٔاندازه. شود ىر م هم تعنجاي، در ادارد
زش ي رمضان، با همسرش آمکوز ماه مبار در ردار اگر روزه: است
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ه تايس٢٥ر او به  كند، تعىعمد گـر ي؛ چنانچه دانه است ض
ر او به نظر حاكم شرع مقدار تععمد انجام دهد،  مفطرات را به

  .است
هده شـود كـه  رمضان مـشاکاگر در ماه مبار .٢٠٨ مسئله

 علـم و عمـد ىست كه از روي ن معلومى، ولخورد ى روزه مىكس
ـن صـورتيا معذور است، در ايخورد  ىروزه م ر نخواهـد ، تع

دون عذر اسـت،  و بىچنانچه ثابت شود كه افطار او عمد. شد
  .كند ىر محاكم شرع او را تع

ـوط بـه ر، تعحكم  .٢٠٩ مسئله ،  افطـار اسـتخـودم
پـس از  بار افطـار كـرده اسـت و چنددر روز   كسى اگرنيبنابرا

ار    .شود ىمر  بار تعک ي،رده نشدب به محكمه شرعىه
ًا افطار كرد  رمضان عمدک كه در ماه مبارىكس .٢١٠ مسئله

ز يـمحكـوم و بـر او اجـرا شـد بـار دوم نر و در محكمه، به تع
 شد، اگر در ىر شد و بر او جار كرد و محكوم به تعىخوار روزه

 اگرچـه ،مرتبه سوم هم روزه بخورد، مستحق حكم اعدام اسـت
  .باشد مرتبه چهارم ىاربحكم اعدام ن است كه يااط احتي

 رمضان همسرش ک ماه مباردار در روز اگر روزه .٢١١ مسئله
ه شالق به ٢٥ه اره، بّزش مجبور كند، عالوه بر كفيرا به آم  ض
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ه به سبب اجبار همسرش ٢٥ و ىار عمدجهت افط ـر  ض تع
ها   هركدام از آنن عمل بود،ي به اى و اگر همسرش راضشود مى
ه تايس٢٥به    .شوند ىر مانه تع ض

  ثابت شدن اول ماه
بـه مـشخص شـدن اول مـاه كه الل ِثبوت ه .٢١٢ مسئله

وس نـازک مـاه ن قـياول است كه ى هنگام،شود ى گفته مىقمر
 ايـ شـود تيـرؤ ى اول ماه بعد در شب  وىان ماه قبليپس از پا

 ،ى مختلف نجـومطيعوامل و شرابه  هم ني باشد و اريپذتيرؤ
  . داردىگ بستى فقهى و مبانىّجو

 و ىدار  روزهىنكه زمان حكم شرعيبه لحاظ ا .٢١٣ مسئله
ِ اگر مكلف واقعا هالل ماه افطار آن، ماه و ثابت شدن آن است، ّ

 گفتـه ىد بعـٔلهئ كـه در مـسىگري دىها ا از راهي، ده باشديرا د
ـوط بـه آن را ِ او هالل ماه ثابت شودىشود، برا ىم ، احكام م

، لهئن مسيا نه و ايگران ثابت بشود ي دىدهد؛ خواه برا ىانجام م
  .ستي نىديتقل

شـود كـه چهـار  ىز شش راه ثابت ماول ماه ا .٢١٤ مسئله
  : داردىّگر اعتبار تعبدي و دو راه دىمورد آن اعتبار عقل
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  .نديل ماه را ببِخود شخص، هال. ١
ند ماه  كه همگان بگىصىا  به گونه،از راه تواتر ثابت شود. ٢

  .آور باشد  قطعًده شده و در محاورات عقاليد
 كـه ىا  گونـه بـه، ثابت شـودىا عملي ىِاع قوليِاز راه ش. ٣

ال اسـت ّا شوي، اول ماه رمضان مردم شهر بفهمند كه فالن روز
هـا و  ىفروشـهيـنند اغذيبان ببان ماه شعي در پاى، وقت مثالىبرا

شود ىزند، معلوم م ى لب به غذا نمىل است و كسيها تعط كافه
آور اسـت و  علـم،اعين شيا. ه آن روز، آغاز ماه رمضان استك
  . داردتي، حجآوراع علميش

بـا هـر .  بگذردىّ روز ـ از اول ماه قبلىا سي شب ـ ىس. ٤
  .شود ىا مدين به اول ماه پيقين چهار راه، يک از اي

اند، دهي شهادت بدهند كه ماه را به چشم ددو فرد عادل. ٥
ِدام از هالل، بـرخالف وصـف  كه وصف كردن هر كىدر صورت
،  نباشـد بـرخالف آنىنـانين اطمي؛ همچـن نباشدىگريكردن د

دن ي دى همانند دوعادل براى صاف، افرادىن اگر در هوايبنابرا
 ىت دو عـادل بـرايـ رؤىدنـد، ادعـاي مـاه را ندى، ولماه رفتند

د يـ، بات بـوديـ، چون اگـر قابـل رؤستيّرخودشان حجت نيغ
  .ان استينان برخالف در مي، پس اطمدنديد ىگران هم ميد
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و راه پـنجم و د. حاكم شرع حكم كند كه اول ماه است. ٦
  .اند ّ هم نباشند، به حكم شرع حجتآورنيقي، ششم

،  همگانىات هالل ماه، بريحكم حاكم در رؤ .٢١٥ مسئله
ت دارد و مخالفـت بـا آن يـّگر حجي خود او و مجتهدان دىحت

؛  مگر آنكه خالف حكم حـاكم ثابـت شـود،ًمطلقا حرام است
م دو يـدان ى، مـ مثـالىبرا. شتباه باشدنكه منشأ حكم، ايمانند ا

، فاسق بودند؛ اند دن ماه شهادت دادهي كه نزد حاكم به دىعادل
 و حدس بوده نـه ىاضبه يصا شهادت دو عادل براساس محاسي

ا حكـم يـت، خطا شده اسـت؛ يق رؤيا در تطبي؛ )دنيد(ّحس 
 ش در قبـوليً؛ مثال حاكم مبنا خود اوستىحاكم برخالف مبنا

 عادل کينجا با شهادت يضور دو عادل است و در اشهادت، ح
  .حكم كرده است

 او ثابت نشد و ى كه اول ماه رمضان براىكس .٢١٦ مسئله
، روزه را نگرفت، سپس دو عادل شهادت دادند كه اول ماه بوده

  .جا آورد  آن را بهىد قضايبا
م هـم بـه آن َسَ اگـر قـ، عادلکي با شهادت .٢١٧ مسئله

ن با شهادت دو ي؛ همچنشود ىِ، هالل ماه ثابت نممه شوديضم
شود، چون عنوان رجـل بـر  ىت هالل ثابت نميز، رؤّيكودک مم



ل روزه      »٦٧«   سا

  .ستيها صادق ن آن
،  هم باشدى، هرچند قوت هالليمان به رؤگ .٢١٨ مسئله

ّمطلقا حجت ن  ى براىنيقي كه راه ىو زندانر ي اسى براىست؛ وليً
  .ّثبوت هالل ندارد، حجت است

 طـرف ى، همـان سـرخهئا حمره مغيشفق  .٢١٩ مسئله
شـود و  ىده مـيد ديرب آسمان است كه پس از غروب خورشمغ

ُّتطوق . رود ىن ميج از ببه تديص َ ا مانـدن ي) ا بودن حلقه ماهديپ(َ
 بر شـب دوم ىٔز شفق، نشانه و اماره شرع بعد اماه در آسمان تا

 ٣٠ش از ظهـ روز يِدن هالل در پين دي؛ همچنستيبودن ماه ن
  . فطر بودن آن روز باشدٔتواند نشانه ىماه نم

 آن اسـت كـه فاصـله و ،ىار اول ماه قمريمع .٢٢٠ مسئله
ن دو يان و مجموع ي نسبت ماه و زمنسبت ماه و آفتاب، فاصله و

ر يپـذ دن ماه به صورت عادی امكاني باشد كه دىنسبت به قدر
رمسلح يدن با چشم غين راه ثبوت اول ماه، امكان دي، بنابراباشد
 موانـع ىتوانند نور مـاه را از برخـ ىن و تلسكوپ ميدورش. است

گونـه كـه  ِدن هالل را آسـان كننـد؛ همـاني عبور داده و دىّجو
، كنـد ىف كمـک مـي به چـشم ضـعدن،ين در ديب هّا ذرينک يع

ِن مشاهده هالل از پشت دورشيبنابرا ا تلـسكوپ ـ كـه در يـن يـٔ
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دن ـ موجـب ثبـوت اول مـاه ياند نه در اصل د دن مؤثريآسان د
  .است

ا يـن يـقي، ىاضـق يصيـّ اگر منجم با حـساب دق.٢٢١ مسئله
ٔر مسئله قبلى به ادشده ديگانه   سهىها دا كرده كه نسبتينان پياطم
ده ي است كه در صورت نبودن مانع ـ مانند غبار و ابرـ ماه دىا گونه

  . او ثابت استىشود، اول ماه برا ىم
ن، عوامل مزاحم يش ارتفاع از سطح زميبا افزا .٢٢٢ مسئله

رفتن به ارتفاعـات، رو  نيابند، ازاي ىِ هالل كاهش مِتي رؤِىّجو
 ىن استفاده از ابـزاري، بنابراكند ىمتر  ِ هالل را آسانىريپذ تيرؤ

ل ـ كـه همـسطح بـا ارتفاعـات ِت هـالي رؤىما برايمانند هواپ
  . نداردىكند ـ اشكال ىحركت م

 و ى صـوتى گروهـىهـا تلگراف، تلفن، رسانه .٢٢٣ مسئله
حكم حاكم  مجتهدان و ىها، اگر در انتقال رأ  و روزنامهىرتصىص
  .ّ حجت هستند،خاطرآور باشندنانينه و اطمي طمأنْشرع

 اثبــات شــود، در ىاگــر هـالل مــاه در شـهر .٢٢٤ مـسئله
، ثابـت افـق بـا آن باشـند ا هـميـ،  آنکيگر كه نزدي دىشهرها

  .شود ىم
جـب ، موى بالد شرقىثابت شدن اول ماه برا .٢٢٥ مسئله
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ـى است؛ ولى بالد غىثبوت آن برا  ثابـت ى اگر در بالد غ
شود كه بـر اثـر  ى ثابت مى شرق آن دسته از بالدىشود، تنها برا

  .ک باشند از شب، با هم شى افق، در مقدارىكينزد
 كه ىا  در منطقهىعني ـ ى قطبىها نيدر سرزم .٢٢٦ مسئله

زه و  اوقـات روى ـ افـراد بـرا روز استچند ماه شب و چند ماه
 ىگر اوقات خاص كه احكام شرعيروز، شب قدر و د نماز شبانه
كننـد و زمـان را بـا آن  ى متعارف رجوع مـ از بالدىكيدارد، به 

كنند و  ىم ميم و تنظي هماهنگ و به عنوان شب و روز تقسمكان
  .دهند ىدات را انجام ماحكام و عبا

 اذان آنـان ،نان باشـنديّاگر دو مؤذن قابل اطم .٢٢٧ مسئله
  . بر وقت استىماره شرعَا

 





  
 

 

  
  زكات فطره

غ، د فطـر بـاليـ كه موقع مغرب شـب عىكس .٢٢٨ مسئله
 ىد بـرايـ، باستيـ نىگري دٔر و بندهيار است و فقيعاقل و هوش
  .ره بپردازد كه نانخور او هستند، زكات فطىخود و كسان

لو ي حدود سه كى هرنفرىزكات فطره برامقدار  .٢٢٩ مسئله
مـت يا قيـهـا؛  گندم، جـو، بـرنج، خرمـا، كـشمش و ماننـد آن

  .مت خاص خود را داردي، قىهاست كه در هر مكان آن
كه در را  ى كه مخارج سال خود و كسانىكس .٢٣٠ مسئله

 ٔنهز ندارد تا بتواند هي نىا  او هستند ندارد و كسب و حرفهخرج
 پرداختن ر است وي، فقاش را از آن راه بگذراند سال خود و عائله

  .ستيزكات فطره بر او واجب ن
وانـه يد فطـر دي كه هنگام مغرب شب عىكس .٢٣١ مسئله

  .ستيفطره بر او واجب ن زكات ،باشد
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ا مقـارن آن بـالغ يش از مغرب ي، پکاگر كود .٢٣٢ مسئله
ط ي، چنانچه شـرااز گرددين ىر بيا فقيوانه عاقل شود، يا دي، شود

د يـ، باگـری نباشـديات فطره را دارا باشد و نانخور دوجوب زك
ّ   .ه بپردازدفط

د يـر روز عر است و تا ظهـيبگ حقوق  كهىكس .٢٣٣ مسئله
 پرداختن زكات فطره ندارد، قرض ى براى را نگرفته و پولشحقوق

 كند و زكات فطره را  قرض؛ هرچند اگرستواجب نيكردن بر او 
ته اگر قـرض نكـرده باشـد، پـس از الب. ح استيد صحيادا نما

  . بپردازد راد زكات فطرهيافت حقوق باديص
  حالل بودن زکات فطره

شا، اختالس  .٢٣٤ مسئله كسى كه با مال حرام مانند رشا، 
دهد، واجب است كـه بـا مـال  ، عائله يا مهمان را غذا می...و

  .ها را بپردازد حالل، زكات فطره خود و همه آن
  فطره مهمان

اگـر . ١:  مهمان چنين اسـتٔههای فطر فرض .٢٣٥ مسئله
ان هردو فقي كـدام  ر باشند، زكـات فطـره بـر هـيچمهمان و مي

ان غنـی و مهمـان فقيـر باشـد، .٢ .واجب نيست  چنانچه مي
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ان واجب است ـان . ٣.ِزكات فطره مهمان فقير بر مي اگـر مي
ان واجب نيست و  فقير و مهمان غنی باشد، زكات فطره بر مي

 .ًبر مهمان واجب است كه احتياطا زكات فطره خـود را بپـردازد
ـان زكـات هرگاه. ٤ ان و مهمان هردو غنـی باشـند و مي  مي

فطره را نپردازد، برمهمان واجب نيست كه زكات فطـره خـود را 
كه زكات فطره بر او واجب شده بـا نپـرداختنش  بپردازد، يسرا آن

ًمعصيت كرده است و بر مهمان هم اصال واجب نشده اسـت، 
پردازد و هرچند احتياط اين است كه مهمان زكات فطره خود را ب

ّاحتياط كامل، آن است كه نيت برائت ذم  كسی را كـه زكـات ٔهّ
 كه اول مغـرب ىشخص ٔزكات فطره.٥ .بر او واجب شده، بكند

ت او ي شود ـ چه با رضـاىنانخور كس) نه غروب آن(د يشب ع
ِصـرف . ر او واجـب اسـتت وی ـ بـيوارد شود، يا بدون رضا

د يـست؛ بلكـه باي نى فطر، كافدشب عيان در يخوردن نان م
 را ىفطار كـس كه فقط اىن مهمانينانخور او حساب شود، بنابرا

ّ ىشمرده نمنانخور او خورد و  ىم  ان واجبميبر  او ٔهشود، فط
  .ستين

د غرب شب عيمبعد از  مهمانی كه ٔزكات فطره .٢٣٦ مسئله
ش از ه پيخانه واجب نيست، اگرچ بر صاحب، شود میفطر وارد 

  . هم افطار كندویخانه  غرب او را دعوت كرده و درم
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  مصرف زكات فطره
كى از هشت مصرفى كه  زكات فطره را به ياگر .٢٣٧ مسئله

اط  ولـى احتيـ؛براى زكات مال گفته شد برسانند كـافى اسـت
  .دنپردازعه بمستحب، آن است كه فقط به فقراى شي

توانـد  ر باشد، انسان مىاى فقي اگر طفل شيعه .٢٣٨ مسئله
 کّن به ولى طفل، ملـپرداخت باا  ي؛برساند فطره را به مصرف او

  .دطفل نماي
  شرايط مصرف كننده

ست نـد، الزم نيـپرداز رى كه فطره به او مىفقي .٢٣٩ مسئله
بـه شـرابخوار و ه اط واجب آن اسـت كـ ولى احتي؛عادل باشد

 بـه ؛ نيـزنـدپرداز فطره ن،كند ره مىكسى كه آشكارا معصيت كبي
د فطـره كنـد، نبايـ كسى كه فطـره را در معـصيت مـصرف مـى

  .ندزدابپر
ِدادن زكات فطره، خىصشان مستحب است در  .٢٤٠ مسئله

 ر را، همـسايگان فقيـسـپس ؛داردبم ّگران مقدفقير خود را بر دي
گران از جهتى برترى داشـته اگر ديى  ول؛ر رااهل علم فقيگاه  آن

  .ها را مقدم بدارد  آن كهباشند، مستحب است
 بـه او فطـره انوت رم، نمىاگر كسى بگىصد فقي .٢٤١ مسئله
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يا از ظاهر حـالش گمـان  حاصل شود؛نان داد، مگر آنكه اطمي
  .ر بوده استًان بداند قبال فقي يا انس؛ر استپيدا شود كه فقي
  فطره به سادات

اگر غير از فقير و مسكين  مصرف زكات فطره، .٢٤٢ مسئله
گانه ديگر ـ باشد فرقـی بـين زكـات  ـ يعنی يكی از موارد شش

ّدهنده سيد و غير سيد نيست و اگر مصرف آن، فقير يا مسكين  ّ
ّرا به سيد و غير سـيد پرداخـت ّتوان زكات فطره سيد  باشد، می ّ

  .كرد
رسـتی كـه در  كودكان، معلوالن و افراد بی .٢٤٣ مسئله س

ّتوان زكات سيد را به  ّبرند و سيد هستند، می سر می آسايشگاه به
  .ها رساند مصرف غذا و داروی آن

 ه خـود رااند فطرتو  نمى،ستد نيّكسى كه سي .٢٤٤ مسئله
تواند فطره   نمى،دى نانخور او باشدّ حتى اگر سي؛دپردازد بّبه سي

  .دپردازد بّاو را به سي
 هنه كه است یكس در اين مسئله، آن اريمع .٢٤٥ مسئله

  .اوست ٔهبرعهد یزندگ
ِت فطرهني  

ت؛ يانسان بايد زكات فط .٢٤٦ مسئله عنى ره را به قصد ق
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د و مـوقعى كـه آن را پـرداز عالم بی فرمان خدادادن براى انجام
  .دِت فطره نمايّد، نيپرداز مى

   زكات فطرهنزمان پرداخت
خواند، بنابر احتياط  كسى كه نماز عيد فطر مى .٢٤٧ مسئله

نار بگذارد، به يا ك ؛دپردازد بواجب بايد فطره را پيش از نماز عي
ولى اگر نمـاز  پرداخت نمودن حساب شود؛ ٔصورتی كه به منزله

  .ندازدن فطره را تا ظهر تأخير بيپرداختتواند   مى،خواند د نمىعي
ن زكات فطره واجب، فطره ختداپرموقع در اگر  .٢٤٨ مسئله

 ً بعـدااط واجب آن است كـه احتي،د و كنار هم نگذاردازدپرنرا 
 را كنار آناگر ازد و دپرت ادا و قضا كند، فطره را بّبدون اينكه ني
  .تواند براى خودش بردارد بگذارد، نمى

ا كه براى فطره كنار گذاشته از بين اگر مالى ر .٢٤٩ مسئله
هـای ديگـر  يـا يكـی از مـصرفر برود، چنانچه دسترسى به فقي

د پردازد عوض آن را ب را تأخير انداخته، باين فطرهپرداختداشته و 
هـای زكـات   يا مصرف ديگـر از مـصرفرو اگر دسترسى به فقي

مگر آنكه در نگهدارى آن كوتـاهى  ست، ضامن ني،نداشتهفطره 
  .كرده باشد
ن فطره پيش از عيد فطـر، چـه در مـاه پرداخت .٢٥٠ مسئله
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  .حيح نيسترمضان باشد؛ يا قبل از آن ص
اگر پيش از ماه رمضان يا در بين آن بـه فقيـر  .٢٥١ مسئله

بر او واجب شـد، طلـب  فطره زكاتقرض بدهد و پس از آنكه 
  .خود را فطره حساب كند، اشكالی ندارد

   زكات فطرهيجاي جابه
 خود جدا در صورتى كه زكات فطره را از مال .٢٥٢ مسئله
اط  اگر در محل خودش مـستحق پيـدا شـود، احتيـ،كرده باشد

واجب آن است كه فطره را به جاى ديگر نبـرد و اگـر بـه جـاى 
  .دپردازد عوض آن را ب باي،گر ببرد و تلف شوددي

  خوران دولت  نانهٴزكات فطر
از، رزمنــده، دانـشجو، زنـدانى و .٢٥٣ مـسئله كــه ... سـ

ط وجوب شراياگر  ،دپرداز  مىآنانا اداره ا را دولت يه ارج آنمخ
ن مالی( زكات فطره ن بـر خـود آنـاآن  را دارند، پـرداختن )تمكّ

  .واجب است


