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  احكام روزه

  رؤيت هالل

توان با دقّىت در حد يك صدم        هاى حماسبات علم هيئت و جنوم، مى       مولجا كه در حال حاضر با استفاده از فر         از آن )١س  (

را حماسبه منود، چنانچه براى ما اثبات شود كه         )  هم راستا شدن ماه و خورشيد از ديد ناظر زميىن         (ثانيه، زمان وقوع قران نيرين      
شرعى، حجيت دارد يا خري؟ و آيا رؤيت هالل اول حلول ماه جديد اتفاق افتاده است، آيا اين اطمينان، براى اجنام دادن تكاليف              

  كه خود هالل ماه و رؤيت آن، موضوعيت دارد؟ اى براى اثبات حلول ماه نو است يا اين ماه، تنها وسيله

ـ  چه با حجت شرعى كه     ;   آنچه معترب است، حتقّق حلول در هر ماه است كه سبب اهلّه است و اين حتقّق بايد حمرز شود                   ج 
چون شهادت عن حدس در     (ز شهادت عدلني است به رؤيت، تا شهادت آا، شهادت عن حس باشد نه عن حدس                   عبارت ا 

ها و   و چه با علم و يقني، هرچند از راه        )  ثبوت هالل، به خصوص، هر چند يقيىن و نزديك به حس هم باشد، حجت نيست               
نجمان است، عدم حصول علم از گفته آاست، نه         و آنچه منشأ اشكال و سبب عدم حجيت قول م         ;  هاى علمى باشد   حماسبه
لذا ظن حاصل از قول آا و يا از راه مثل باال بودن ماه كه نشانه ظنى بر دوم بودن آن                      .  كه براى رؤيت، موضوعيت باشد     آن

كند، با اين كه     اند، مانند اسري و حمبوس، معترب است و كفايت مى          است، براى كساىن كه از حتصيل علم و حجت شرعى ناتوان          
كه گذشنت سى روز متام از ماه        رؤيت هالل، حمقّق نشده و ظن و گمان، متعلّق به حلول ماه جديد است نه رؤيت آن، كما اين                   

  ١٦/١٠/٧٦ .نيست كه رؤيت هالل هم در كار با اين; قبل هم يكى از طرق شرعى براى ثبوت اول ماه بعدى است

هاى باريك را    اى چون دوربني دو چشمى، هالل      ابزار علمى قادرمي با استفاده از وسيله      در حال حاضر كه با پيشرفت       )  ٢س  (
كه رؤيت هالل ماه با استفاده از        نيز رؤيت مناييم، آيا باز براى رؤيت هالل، بايد تنها متوسل به چشم غري مسلّح شومي و يا اين                  

  ابزار نيز داراى حجيت است؟

ـ  است نه رؤيت، و حلول     )  ماه(حلول شهر    ت شرعى براى روزه و حج و غري آاست، مهان          مناط شهور و اهلّه كه مواقي      ج 
كه بر فرض موضوعيت رؤيت، مقتضاى اطالق         به عالوه آن  ;  كند به هر طريق علمى كه باشد، حجت است و كفايت مى           

  ١٦/١٠/٧٦ .ندارد اش اعتبار رؤيت هالل با ابزار است و اختصاص به رؤيت با چشم غريمسلّح ادلّه

مشخص شود كه در روز بيست و م ماه قمرى، هالل ماه در             )  از طريق حماسبه  (چنانچه براى ما به طور قطع و يقني         )٣س  (
زمان غروب خورشيد، زير افق بوده و قابل رؤيت نيست، آيا اگر تعدادى شهود عادل بر اثر خطاى چشم شهادت بر رؤيت                        

بايد شهادت شهود با اطّالعات به دست آمده از حماسبه             شرعى داشته باشد يا مى     تواند حجيت  هالل دهند، اين شهادت مى    
  تطابق داشته باشد؟

ـ  بلكه با ظن شخصى به خطا      ;  حجت نيست  كه اطمينان و يا علم به خطاى شاهد دارند،          شهادت به رؤيت براى كساىن     ج 
  ١٦/١٠/٧٦ .است هم احتياط در ترك عمل به آن

ط به رؤيت هالل از سوى مراكز خربى و صدا و سيماى كشورهاى اسالمى غري از ايران، حجت                    آيا اخبار مربو  )  ٤س  (
  است؟

  ١٧/١/٧٧ . معيار، اطمينان و وثوق است، كه در موضوعات از هر راهى حاصل شود، حجت استج ـ

جا سفر منايند،    ان به آن  روند، اگر در اواخر ماه مبارك رمض       افرادى كه براى كار به كشورهاى حوزه خليج فارس مى         )  ٥س  (
  اند، تكليف امتام روزه آنان بايد بر مبناى كدام حمل باشد؟ جا شروع كرده كه روزه را يك روز ديرتر از آن با توجه به اين

  ١٣/١٠/٧٦ .شود  مبنا، حملّى است كه هالل، رؤيت مىج ـ
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ضان را طبق حكم حاكم شرع، روزه نگرفته        كند، روز اول ماه مبارك رم      عاىل تقليد مى   اگر شخصى كه از حضرت    )  ٦س  (

  باشد، آيا بايد روزه آن روز را قضا كند يا خري؟

 در مورد هالل ماه، نفوذ ندارد و قضا و عدم آن، منوط به يقني مكلّف نسبت به اول ماه يا آخر ماه                         ١حكم حاكم ج ـ   
  ٩/١٠/٧٧ .است

وىل فقيه  ( شود و عيد فطر را اعالم منايند وىل حاكم شرع              ـ اگر براى بعضى از مراجع تقليد، اول شوال ثابت           ١)٧س  (
  اول ماه را اعالم نكند وظيفه مقلّد چيست؟) جامع شرايط 

  توانند اعالم فطر منايند؟ است يا مراجع تقليد نيز مى) وىل جامع شرايط ( ـ آيا اعالم عيد فطر خمصوص حاكم شرع ٢

دليل و مالك شرعى براى ثابت      )  شب چهاردهم   (ت قرص كامل است      ـ به نظر مبارك مشا، شىب كه درآن ماه و صور            ٣
  باشد تا از اين راه وضعيت يوم الشك معلوم شود؟ شدن اول ماه قمرى مى

 يا رؤيت خودش يا     -ثبوت عيد فطر يا اول رمضان و امثال اينها تابع نظر خود مكلّف و يقني به رؤيت                    ـ   ٣ و   ٢ و   ١ج  
جانب مسأله رؤيت هالل و ثبوت آن ارتباطى به حكومت           باشد و به نظر اين      مى -وثوق به رؤيت    شهادت دو نفر از افراد مورد       

  .و حاكم و دولت ىف حد نفسه ندارد 

در صورت رؤيت هالل در ايران و حكم حاكم شرعى به ثبوت رؤيت هالل و اعالم عيد در سراسر ايران، با در نظر                       )  ٨س  (
توانيم طبق مهني حكِم حاكم، در افغانستان، حكم به          شود، آيا ما مى    غرىب ايران رؤيت مى   كه چه بسا هالل در مناطق        داشنت اين 

  ثبوت اول ماه شوال مناييم؟

حكم حاكم نسبت به اول ماه و هالل، نفوذ ندارد و هر كسى بايد خود، حجت شرعى بر اول ماه داشته باشد و اگر                         ج ـ   
گر، فايده ندارد، مگر آن دو شهر به هم نزديك باشند يا انسان بداند كه افق آا                 در شهرى ماه ثابت شود، براى مردم شهِر دي        

  ٢٤/٣/٧٩ .يكى است

در ماه مبارك رمضان سال قبل، روِز به اصطالح پيشواز را به عنوان روزه قضا روزه گرفته بودم، وىل بعداً ماه مبارك                       )  ٩س  (
  تكليف چيست؟. م جزو آن قرار گرفته بودرمضان، بيست و نه روز اعالم شد و گويا روز پيشواز ه

  ٦/١٠/٧٦ .شود مانعى ندارد و اگر رمضان بوده، جزو روزه حمسوب مىج ـ 

در اين مناطق در چه     ;  شود  ديده منى  ١٤ در برخى از مناطق كره زمني شرايط جغرافياىي طورى است كه ماه تا شب                )١٠س  (
  شود؟ موقعى ماه مبارك رمضان شروع و متام مى

  ٢٠/١/٨٣ .ايد معيار را رؤيت هالل نزديك ترين نقطه به آن جا قرار داد بج ـ

  نيت

   نيت روزه ماه مبارك رمضان چگونه است؟)١١س (

/٦/٢ .خواهد براى خداوند قربةً اىل اهللا روزه بگريد، كاىف است داند فردا ماه رمضان است، و مى  مهني مقدار كه مىج ـ
٧٦  

   رمضان نيت كند، آيا الزم است كه براى هر روز، هنگام سحر هم نيت كند؟ اگر كسى اول ماه مبارك)١٢س (

ـ  تواند در هر شب از ماه رمضان براى روزه فرداى آن نيت كند، و تر است كه شب اول ماه هم نيت روزه                         انسان مى  ج 
  ١٩/١٢/٧٥ .مهه ماه را بنمايد

                                                           
  . ـ كسى كه از ِقبل حكومت شرعى منصوب شده است١
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اش را با شك و ترديد در صحت و عدم صحت كامل كرده،              ه شخصى يادش نيست كه نيت روزه كرده يا نه و روز           )١٣س  (

  آيا اين روزه صحيح است يا خري؟

ـ  خواسته روزه بگريد، نيت روزه است، چون لزومى ندارد كه نيت به زبان جارى شود يا                  مهني كه سحرى خورده و مى      ج 
  ٤/١٠/٧٥ .از قلب گذرانده شود

و روزه برامي مفيد است، لذا عالوه بر روزه ماه مبارك رمضان، روزه مستحبى              جانب مقدار چرىب خومن باالست        اين )١٤س  (
بفرماييد كسى كه روزه براى سالمىت او مفيد است، اگر روزه مستحبى بگريد، آيا ثواب اخروى دارد؟ چگونه بايد                   .  گريم نيز مى 

  نيت كند؟

ـ  ت، بلكه معلوم نيست كه حتى به قصد اخالص هم           اين گونه اغراض مضر به قصد قربت معتربه در صحت عبادت نيس            ج 
تواند مضر به اخالص در قصد باشد با اينكه مهان سالمىت را             مضر باشد، گرچه مضر بودنش موجب بطالن نيست، و چگونه مى          

  ٢٣/١١/٧٤ .األسباب است، اين آثار را در روزه قرار داده است كند او كه مسبب داند، و فكر مى هم از جانب خداوند مى

  كند چيزهاىي كه روزه را باطل مى

در آستانه ماه شريف و مبارك رمضان و با توجه به توسعه شهر ما و عدم امكان تشخيص دقيق حلظه طلوع فجر،                         )  ١٥س  (

  .خواهشمند است نظر شريف خود را در مورد زمان امساك براى روزه و اقامه مناز صبح بيان فرماييد

باشد و در حتقق     طلوع فجر صادق است و در مغرب، مهان غروب عرىف است كه استتار قرص مى              معيار در اذان صبح،     ج ـ   
نيست و هرگاه اطمينان به آا حاصل شود، ولو از اذان            )  محره مشرقيه (مغرب احتياج به برطرف شدن سرخى طرف مشرق         

 است و با فرض عدم اطمينان، مناز صبح و           كه از هر راه ديگر اطمينان حاصل شود، كاىف         كند، كما اين   مؤذّنان، كفايت مى  
و اما نسبت به روزه، افطار قبل از اطمينان به اذان مغرب، حرام است و                ;  مغرب را بايد تا حصول اطمينان، تأخري انداخت        

  ٦/١٠/٧٧ .موجب كفّاره و قضاست و نسبت به طلوع صبح، احتياط در خنوردن، با شك در طلوع صبح، مطلوب است

نسبت دهد، از   )عليهم السالم (باب مفطرات ماه رمضان، آيا اگر كسى با كتابت، كذىب را به ائمه و يا انبيا                 در  )  ١٦س  (
  مفطرات است؟

  ٣/٦/٧٧ .مبطل است و حكم لفظ را داردج ـ 

 يا  تواند در موقع اذان مغرب، در وسط اذان افطار كند؟ يا در ميان اذان صبح چيزى خبورد                 دار مى  آيا شخص روزه  )  ١٧س  (
  بياشامد؟

٥/١١/٧٨  
اگر در كشورى براى افطار روزه، اذان يك شهر بزرگ آن كشور را مالك قرار دهند و از صدا و سيمايش پخش                       )  ١٨س  (

  شوند، جايز است افطار منايند؟ كنند، آيا براى مهه كساىن كه آن اذان را مى

آرى، اطمينان به دخول وقت،     .  يص دهد هر كسى مكلّف است كه وقت را خود، آن هم نسبت به شهر خودش تشخ              ج ـ   
  ١٣/١٠/٧٨ .كند مى ولو از اذان ديگرى حاصل شود، كفايت

توان به ساعاتى كه براى افق صبح، از طرف بعضى مراكز براى اصفهان اعالم                  آيا در ماه مبارك رمضان، مى       )١٩س  (
  شود، يا به تقوميهاى نوشته شده، عمل كرد؟ مى

ـ  سبت به سپيده صبح، مطلوب است، يعىن تا اطمينان به طلوع فجر پيدا نشده، هر چند خوردن      رعايت احتياط در روزه ن     ج 
اطمينان به دخول وقت     اما نسبت به مغرب، تا    ;  و آشاميدن جايز است، ليكن احتياط كردن در امساك در زمان شك، نيكوست            
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طار عمدى است و نسبت به مناز هم اطمينان به          شك در دخول وقت، اف     پيدا نكرده، بايد امساك كند و خوردن و آشاميدن با         

  ٣٠/٢/٧٤ .دخول وقت الزم است و تقومي يا غري آن، حكمش تابع حصول اطمينان مكلّف است

اگر شخصى در ماه مبارك رمضان از خواب بيدار شود و غذا خبورد، سپس متوجه شود كه از وقت اذان صبح                       )  ٢٠س  (
  ت؟گذشته است، آيا روزه اين فرد صحيح اس

كند، اجنام دهد و بعد معلوم       چنانچه در ماه رمضان، بدون اينكه حتقيق كند صبح شده يا نه، كارى كه روزه را باطل مى                 ج ـ   
اجنام دهد و بعد    ;  كند و نيز اگر بعد از حتقيق، با اينكه گمان دارد صبح شده، كارى كه روزه را باطل مى                 ;  شود كه صبح بوده   

وىل اگر بعد از حتقيق با نگاه كردن، گمان يا يقني كند كه صبح              ;   آن روزه بر او واجب است      معلوم شود كه صبح بوده، قضاى     
بلكه اگر بعد از حتقيق شك كند كه صبح شده يا نه و ; نشده و چيزى خبورد و بعد معلوم شود كه صبح بوده، قضا واجب نيست        

وده، قضا واجب نيست، و اما اگر حتقيقش از راه ديگرى           كند، اجنام دهد، بعد معلوم شود كه صبح ب         كارى كه روزه را باطل مى     
  ١٧/١١/٧٦ .بوده، بايد روزه آن روز را قضا منايد

  كند يا خري؟ قصد مفطر، روزه را باطل مى) ٢١س (

  ١٦/٣/٧٩ .كند قصد مفطر، ىف حد نفسه، روزه را باطل منىج ـ 

لّت فراموشى يا غفلت چيزى خبورد يا بياشامد، آيا          دار است، اگر به ع      كسى كه در ماه مبارك رمضان روزه        )٢٢س  (
  شود يا خري؟ اش باطل مى روزه

ـ  اى، چه روزه ماه مبارك رمضان، و چه روزه قضا و چه روزه مستحب و                 فراموشى و غفلت سبب بطالن هيچ حنو روزه        ج 
  ١٠/٢/٧٦ .غري آا نيست، چرا كه نسيان و خطا، مرفوع است

  دهد، روزه نگرفت؟ ت ضعفى كه در اثر روزه گرفنت به انسان دست مىتوان به علّ آيا مى) ٢٣س (

ـ   روزه گرفنت، موجب ضعف است، و اگر ضعِف انسان كه ناشى از روزه است قابل حتمل و متعارف باشد، باعث                        ج 
  ٧/١١/٦٨ .شود خوردن روزه منى

ش كند و يا شك كند كه عملى روزه را باطل           دار در ماه رمضان يكى از مبطالت روزه را فرامو          اگر انساِن روزه  )  ٢٤س  (
  اش باطل است؟ و آيا كفّاره نيز بايد بدهد؟ كند يا نه و آن عمل را اجنام دهد آيا روزه مى

اجنام دادن مبطالت و مفطرات، مطلقاً مهراه با نسيان و فراموشى، چه فراموشى در حكم و چه در موضوع، موجب                      ج ـ   
اما اجنام   و;   حكم حديث رفع، مرفوع است و مهه آثارش از تكليفيه و وضعيه برداشته شده است               بطالن روزه نيست و نسيان، به     

بايست احتياط   چون حداقل به حكم عقل، مى     ;  دارد كفّاره دادن آا مهراه با شك و ترديد، در حكم افطار است و قضا و              
  ٥/١٢/٧٨ .داد منى كرد و اجنام مى

  شود؟ باشد و آن را فرود دهد، آيا روزه او باطل مى اگر خلطى در گلوى كسى )٢٥س (

  ١٢/١١/٧٥ .نيست  تا زماىن كه در فضاى دهان داخل نشده باشد، فرو بردن آن مبطل روزهج ـ

دهند و بعد از مدتى آن را بريون         كه افراد آن را زير زبان قرار مى       )  توتون و آهك خملوط شده    ( آيا نسوار يا ناس      )٢٦س  (
  كند يا خري؟ را باطل مىريزند، روزه  مى

ـ  اما هرگاه  ;  ، مبطل روزه نيست   )مانند چشيدن شورى و شرييىن غذا     (كند    چشيدن مزه اشياىي كه ذائقه آن را درك مى         ج 
  ١٦/١/٧٤ .شود، و حكم مورد سؤال تابع تشخيص مكلّف است خوردن و آشاميدن صدق كند، روزه باطل مى



 ٦                                                                                                                                           موسسه فقه الثقلين) فضيلت، اعمال، احكام(رمضان ماه خدا 

  
ام باطل   آيا روزه .  كردم كه ناگاه تِه حلقم تلخ شد       وف، از وايتكس استفاده مى     در ماه رمضان براى متيز كردن ظر       )٢٧س  (

است؟ اگر در وقت رنده كردن پياز يا خرد كردن سبزى، تِه حلق سوزش پيدا كند، چطور؟ مهچنني اگر در وقت شكسنت قند،                        
  تِه حلق شريين شود، آيا روزه باطل است يا خري؟

/٦ .شود چون عالوه بر آنكه به عمد نبوده، خوردن و آشاميدن هم حمسوب منى; يست در فرض سؤاالت، روزه باطل نج ـ
٣/٧٠  

اى است كه زير زبان رفته و در         نوازند و تعدادى از اين سازها به گونه         برخى از افراد در ماه مبارك رمضان ساز مى         )٢٨س  (
فرصىت براى پاك كردن رطوِبت ساز، و مهچنني امكان         الزم به تذكّر است كه      .  رود شود و جمدداً به داخل دهان مى       آورده مى 

  .بريون رخينت آب دهاِن خملوط شده با رطوبت خارج از لوله ساز نيست و به ناچار بايد آن را فرو برد

اى ديگر از سازها را بايد روى لب گذاشت و مدام بايد زبان زد و بعد از برداشنت از لب و گذاشنت جمدد بر لب، آب                           دسته
. ناپذير است، و امكان دور رخينت آن هم نيست         لوله آا در نتيجه دم و بازدم، به داخل دهان آمده، فرو بردن آن اجتناب              داخل  

  شود، مبطل روزه است يا خري؟ آيا در اين گونه موارد رطوبىت كه از ساز داخل دهان مى

ـ  اى است كه در دهان قرار       انده بر روى وسيله    با توجه به اينكه رطوبت خارج شده از دهان، هر چند ناچيز و باقى م                ج 
شود، موجب بطالن روزه است، لذا  گردد و بريون رخيته منى     داده شده، يا به وسيله زبان زدن پيدا شده، دو مرتبه به دهان بر مى              

ضان هر چند   و به هر حال، روزه دار در ماه مبارك رم         ;  اگر اين عمل از روى عمد و اختيار باشد، موجب قضا و كفّاره است              
دار باقى مباند، وگرنه     اش به جهات ذكر شده يا به جهات ديگر باطل شود، واجب است كه امساك كند، و مهچنان روزه                   روزه

و نبايد انسان مسلمان در ماه مبارك رمضان، چنني         ;  آيد اجلمله بر عهده او مى     گناه كرده است، مضافاً بر اينكه كفّاره هم ىف        
به حنو ذكر شده در سؤال باشد، از         ب شود، كما اينكه اجبار ديگران و ابطال روزه آنان هر چند كه             گناهان بزرگى را مرتك   

هيچ مسئوىل   تواند جموز خالف شرع و حرام باشد، كما اينكه         هيچ قانون و دستورى منى     و;  معاصى كبريه، بلكه ناخبشودىن است    
الطاعة ملخلوق ىف   «چرا كه   .   بزرگ، ختلّف كرده، مرتكب حرام شود      تواند از فرمان خداى    هم به انه مسئوليت و مأموريت منى      

  ١١/١٠/٧٤ .»معصية اخلالق

اگر روزه دار توسط رطوبت زبانش، لب خود را مرطوب كند و پس از آن كه با هوا متاس گرفت دوباره لب خود                         )٢٩س  (
  را زبان بزند و رطوبت آن را فرو برد آيا روزه اش باطل است؟

ـ  ت، زياد باشد و آب خارجي حمسوب شود مبطل است و االّ اگر رطوبت، كم باشد مبطل روزه نيست و به                       اگر رطوب  ج 
  ٨٢/٩/١٤.خود، وسواس راه ندهد

  دار چه حكمى دارد؟ مسواك زدن براى روزه) ٣٠س (

  ٥/١١/٧٨ .كه در هنگام مسواك زدن، چيزى فرو نربد، مانعى ندارد در صورتىج ـ 

شود، چه   هرهاىي كه درجه آلودگى آا باالست و مرتب، موقع تنفّس، آلودگى به دهان وارد مى              روزه گرفنت در ش   )  ٣١س  (
  حكمى دارد؟

هاى زياد كه آلودگى آا مهانند غبار        روزه بر اهاىل آن شهرها مهانند بقيه بالد، واجب است و بايد در مراكز آلودگى              ج ـ   
هاى خمصوص، حتفّظ منود و روزه صحيح        اى مانند ماسك   ن و گلو به وسيله    ها به دها   غليظ و دود باشد، از رسيدن آن آلودگى       

  ١٧/١/٧٧ .هاى زياد هوا و زيست حميطى، حكم غبار غليظ و دود را دارند است، و باجلمله، آلودگى

  دار چه حكمى دارد؟  كشيدن سيگار، تنباكو و غريه براى شخص روزه)٣٢س (

  ٢٢/٢/٧٦ .است ا بر احتياط واجب، مبطل روزه دود سيگار، تنباكو و مانند آن، بنج ـ

  كند؟ آيا استفاده از دستگاه بخور جهت معاجله، روزه را باطل مى) ٣٣س (
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و اما اگر خبار غليظ باشد، بنا بر احتياط واجب، نبايد وارد حلق شود، و اما ورود آن به       ;  اگر غليظ نباشد، مانعى ندارد    ج ـ   

ليكن اگر خبارها به صورت آب در دهان مجع شود، نبايد فرو بربد، چون آِب                ;  ه، منعى ندارد  بيىن و فضاى دهان، ىف حد نفس      
  ٨/١٠/٧٨ .خارج و مبطل روزه است

  آيا استحمام به روش امروزى موجب بطالن روزه است؟) ٣٤س (

ن است، فرو   محام رفنت، موجب بطالن روزه نيست و تنها اگر باعث ضعف شود، مكروه است و آنچه موجب بطال                  ج ـ   
  ١٤/١١/٧٨ .كه كسى متام سر را عمداً در حوض آىب فرو بربد مثل اين; بردن متام سر در آب است

 اگر انسان در ماه مبارك رمضان و در حال روزه، به محام برود، آيا اشكال دارد يا خري؟ در صورتى كه هوا سرد و                          )٣٥س  (
  نفّس، حكم آب را دارد؟محام پر از خبار آب باشد، آيا اين خبارها در حال ت

  ٣/١/٧٦ .دار، خبار غليظ را به حلق نرساند  خبار محام مبطل روزه نيست، ليكن احتياط واجب آن است كه روزهج ـ

  كند يا خري؟  آيا استنشاق به هنگام وضو در ماه رمضان، روزه را باطل مى)٣٦س (

كند، و اگر قهراً باشد و عمل به          اش را باطل مى    در فرض سؤال مزبور، اگر آب استنشاق را عمداً فرو بربد، روزه             
  ١٥/٤/٧٣ .اش قضا ندارد، وگرنه احتياط در قضا كردن است استحباب كند، روزه

شود، باعث باطل شدن     آيد، مانند گازى كه بعد از خوردن نوشابه خارج مى          آيا گازى كه از راه حلق بريون مى       )  ٣٧س  (
  گردد؟ روزه مى

را بريون بريزد، و     انسان بيايد، بايد آن    وىل اگر بدون اختيار چيزى در گلو يا دهان        ;  زه نيست آروغ زدن، مبطل رو   ج ـ   
  ٥/١١/٧٨ .اش صحيح است اختيار فرو برد، روزه اگر ىب

  شان است؟ ها، مضر به روزه  آيا استفاده بيماران تنفّسى و ريوى از اسپرى)٣٨س (

  ١٥/١/٧٦ .شود ب منى ظاهراً مبطل نيست و خوردن و آشاميدن حمسوج ـ

كند و دارو توسط رگهاى خاصى در زير         كنند كه از حلق عبور منى      هاى زير زباىن استفاده مى      بيماران قليب كپسول   )٣٩س  (
  شود آيا اين داروها مبطل روزه است؟ زبان جذب مى

  ٧/١١/٨١ .  ظاهراً مبطل است چون عرفاً خوردن و آشاميدن استج ـ

  تواند در ماه مبارك رمضان، سرم يا آمپول تقويىت تزريق كند؟ ر بيمار، مىدا  آيا شخص روزه)٤٠س (

ـ  دانست و صدق اكل و شرب بر آن، حمِل تأمل،           توان آن را مبطل     نسبت به آمپول، احتياط، در ترك است، هر چند منى          ج 
  ١٨/٢/٧٦ .منايد اجتناب شود، احتياط واجب، بايد از سرمى كه به جاى غذا استفاده مى بر بنا بلكه منع، است، ليكن

   هل توجب االُمور التالية إفطاراً أم ال؟ )٤١س (

  أـ وضع الدم لبدن اإلنسان أوأخذالدم منه؟

  ب ـ ابرة الفيتامني؟

يف رمحها، ملنع احلمل أو وضع      »  اللولب«واملراد بالفحص الداخلي هو وضع      (ج ـ فحص املرأة الداخلي بواسطة اليد أو باآللة          
  ؟) رمحها ملعرفة أمراض الرحمجهاز يف

  ٥/١/٧٥ . هذه األمور كلّها ال توجب إفطاراًج ـ

  در چشم به هنگام روزه گرفنت، موجب باطل شدن روزه است؟) مانند قطره( آيا رخينت دارو )٤٢س (

  ٢٠/٢/٧٦ .است  روزه باطل نيست، بلكه اگر بو يا مزه آن به حلق برسد، مكروهج ـ
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 حامله در حال روزه توسط ماما يا پزشك زنان، در صورتى كه به ناچار بايد دست را داخل فَرج بيمار                      آيا معاينه زنِ   )٤٣س  (

  كند يا خري؟ كنند، روزه را باطل مى

  ٤/١١/٧١ .زن  آنچه كه مبطل روزه است، مجاع است، نه داخل كردن مثل دست در فَرجج ـ

  دارد؟ هنگام باردارى، چه حكمى نزديكى با زن در ماه مبارك رمضان، مهچنني به )٤٤س (

ـ  و ;  دار است، حرام و مبطل روزه است        مجاع در ماه مبارك رمضان براى مرد و زىن كه هر دو يا يكى از آا روزه                   ج 
/١ .شود، بايد ترك شود آميزش با زن باردار، مانعى ندارد، آرى، آميزش در مواردى كه باعث ضرر و زيان و اذيت و آزار مى

١١/٦٩  
چون وقىت كه   ;  خواهد كه در ماه رمضان، روزه نگريم       مهسراين جانب با روزه گرفنت من خمالف است و از من مى           )  ٤٥س  (

را به عهده شوهرم بگذارم؟ در       توامن روزه نگريم و مسئوليت شرعى آن       آيا مى .  گونه رابطه زناشوىي ندارم    روزه هستم با او هيچ    
  ست يا نه؟ها بر من واجب ا اين صورت آيا قضاى روزه

ليكن اگر مردى   ;  بگريد)  بزرگ اهلى است   كه فرض (زوجه، مانند مهه مسلمانان، بايد در ماه مبارك رمضان، روزه را            ج ـ   
معصيتكار  جهت، مهسر خودش را در ماه مبارك رمضان جمبور به جمامعت منايد، كفّاره آن روز، به عهده مرد است و زن در اين                      

امتام رساند و تنها بر زن به خاطر جنابتش،          بگريد و به   داران، روزه را   ايد و مهانند بقيه روزه    نيست و الزم است كه امساك من      
  ١٥/٩/٧٧ .است غسل واجب

  كند؟ شود، روزه را باطل مى آيا در روز ماه رمضان، خوابيدن با مهسر خود كه باعث خروج آب از انسان مى) ٤٦س (

برگردد، مكروه است، و اگر منجر به        ليكن نفس عمل اگر به مالعبه     ;  يستاگر مىن نباشد، موجب بطالن و كفّاره ن       ج ـ   
  ١٣/٢/٧٧ .بطالن روزه است و كفّاره دارد خروج مىن گردد، حرام و موجب

  شود، در مناز و روزه ماه مبارك رمضان چيست؟ اختيار از او مىن خارج مى وظيفه شخصى كه ىب) ٤٧س (

١٤ .شود  اما موجب غسل نيست و شخص تا بريون آمدن آن با اختيار، جنب منى;اند ها جنس گونه مىن هر چند اينج ـ 

/١٢/٧٧  
اگر انسان هنگام غسل براى جنابت، صداى اذان را نشنود، وىل بعد بداند كه قسمىت از غسل يا متام آن بعد از اذان                       )  ٤٨س  (

  بح را بشنود، چه حكمى دارد؟واقع شده، حكم روزه او چگونه است؟ مهچنني اگر هنگام غسل، صداى اذان ص

فرض دوم هم روزه صحيح است و قضا  چون عمداً با جنابت وارد صبح نشده، در فرض اول، روزه صحيح است و در              ج ـ   
  ١/٧/٧٩ .ندارد، چون قبل از اذان، مشغول غسل شده است

بل از اذان صبح، تيمم كند و با        تواند غسل كند و بايد در ماه مبارك رمضان، ق          كسى كه براى غسل عذر دارد و منى        ـ   ٤٩
تيمم روزه بگريد، اگر تيمم او قبل از اذان صبح، به وسيله حدث اصغر باطل شود، آيا بايد دوباره قبل از اذان صبح تيمم كند يا                          

  تواند بدون تيمم روزه بگريد؟ مى

دث اصغر بعد از غسل جنابت را دارد        اش درست است و حدث اصغر بعد از تيمم بدل از غسل جنابت، حكم ح               روزهج ـ   
  ٨/١٢/٧٧ .كه مبطل و ناقض غسل نيست

هاى ماه مبارك رمضان كه براى سحرى خوردن بيدار شده بودم، جنب بودم، وىل گذاشتم تا وقت                  در يكى از شب   )  ٥٠س  (
. كه تيمم كنم، اذان گفته شد      يناما موقع اذان را درست احتساب نكرده بودم و قبل از ا            ;  تنگ شود و با تيمم روزه بگريم      
  تكليف روزه آن روزم چيست؟

  ٦/١٠/٧٦ .تان صحيح است ايد، روزه چون عمداً با جنابت وارد صبح نشدهج ـ 
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 اگر كسى قبل از اذان صبح در ماه مبارك رمضان، خودش را جنب كند و عمداً غسل نكند، و بعد از خوردن                         )٥١س  (

اش صحيح است يا     وقت براى غسل تنگ است، تيمم كند و بعد از اذان غسل كند، روزه             سحرى و قبل از اذان، در حاىل كه         
  خري؟

  ٤/١٠/٧٥ .اش صحيح است  اگر چه معصيت كرده، وىل روزهج ـ

 اگر كسى در ماه مبارك رمضان، قبل از اذان صبح، از خواب بيدار شود، در حاىل كه در خواب حمتلم شده و امكان                        )٥٢س  (
  اش چگونه است؟ شته باشد، حكم روزهغسل كردن هم ندا

  ٢٩/١١/٧٤ .اش صحيح است  در ضيق وقت بايد تيمم كند و روزهج ـ

 شخصى كه جنب شده، اگر به خاطر دور بودن محام يا باز نبودن آن، قبل از اذان تيمم كند و بعداً غسل كند، آيا                          )٥٣س  (
  اش صحيح است يا خري؟ روزه

  ٤/١٠/٧٥ .است اش صحيح ند و با تيمم وارد صبح شود، روزه چنانچه در ضيق وقت تيمم كج ـ

در روزه ماه مبارك رمضان، اگر قبل از اذان صبح، وقىت براى غسل جنابت نباشد و انسان، با تيمم آن روز را روزه                       )  ٥٤س  (
  تواند غسل كند؟ بگريد، چه وقت جماز است كه غسل را اجنام بدهد؟ آيا بعد از اذان ظهر هم مى

اى كه با اجنام وظيفه و       غسل براى خواندن مناز، الزم است و فرقى بني پيش از ظهر و بعد از ظهر نيست و روزه                    ج ـ   
  ٢/٧/٧٧ .طهارت با تيمم باشد، صحيح است

اگر كسى در ماه مبارك رمضان، جنب شود و شب به علّت سرما و باران و ترس، غسل نكند و يقني داشته باشد كه                        )  ٥٥س  (
  شود و تا اذان صبح بيدار نشود و قبل از اذان ظهر آن روز، غسل كند، روزه او چه حكمى دارد؟ ان صبح بيدار مىقبل از اذ

اش صحيح و چيزى از قضا       داده، چه رسد كه يقني داشته، روزه       چون تصميم برخاسنت داشته و احتمال بيدار شدن مى        ج ـ   
  ١٣/٤/٧٨ .و كفّاره بر او نيست

از .  ام هاى ماه مبارك رمضان، وقىت كه براى خوردن سحرى بيدار شدم، متوجه شدم كه حمتلم شده                در يكى از شب   )  ٥٦س  (
وىل آن زمان، به كلّى اين مسئله را فراموش كردم          ;  ام باطل است   دانستم كه اگر تا اذان صبح در اين حالت مبامن، روزه           قبل مى 

اما بعد از   ;  كنم روم و غسل مى    شوند، به محام مى    ر متوجه مى  ت و با خود گفتم بعد از اذان كه وقت هست و ديگران هم كم             
كه مسئله را بدون عمد فراموش كردم و بالفاصله، غسل كردم            با توجه به اين   .  ام باطل باشد   اذان يادم آمد كه ممكن است روزه      

  ره دارد يا خري؟ام باطل است و قضا و كفّا ام را گرفتم، آيا روزه و مناز صبح را خواندم و آن روز، روزه

و اما با   ;  قضاى آن روز، واجب است و بايد دانست كه فراموشى جنابت در ماه رمضان تا طلوع صبح، قضا دارد                    ج ـ   
چون ;  وگرنه در فراموشى هم على القاعده قضا نداشته       ;  جهالت، قضا ندارد، و فرق بني جهالت و نسيان، نص و تعبد است             

كه طهارت در آن شرط باشد و شرطيت          زه ماه مبارك رمضان و مبطل آن است، نه آن          بقاى بر جنابت عمدى، مضر به رو      
  ٢٥/٢/٧٨ .طهارت، مربوط به مناز است

   اگر كسى بعد از اذان صبح بيدار شود و ببيند كه حمتلم شده است، آيا براى روزه آن روز ضرر دارد يا خري؟)٥٧س (

ـ  مضان و يا روزه نذر و يا روزه مستحب و غريه مضر نيست، و براى مناز                اى اعم از روزه واجب ماه ر        براى هيچ روزه   ج 
آرى، تنها در روزه قضاى رمضان به شرط وسعت و به شرط علم به اينكه جنابت قبل از اذان                    .  صبح بايد حتصيل طهارت كند    
  . به جا آوردباشد، يعىن بايد روزه آن روز را رها كرده و روز ديگر، قضاى آن را صبح حاصل شده، مضر مى

در يكى از روزهاى ماه مبارك رمضان، بعد از مناز صبح، در اثر متاس شكمم با رختخواب به شدت حتريك شدم و                       )  ٥٨س  (
وىل به  ;  اجنامد، به مهان حالت باقى ماندم و انزال صورت گرفت          دانستم ادامه اين حالت، به جنب شدمن مى        كه مى  رغم اين  على
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تكليف . يار و بيدار نبودم، به طور كلّى فراموش كرده بودم كه اين كار، خالف فرمان خدا و حرام است           كه كامال هوش   علّت اين 
  ام چيست؟ و آيا بر من كفّاره واجب است؟ روزه

چون از روى عمد و علم صد در صد نبوده، سبب بطالن روزه نيست و مهان احتمال در بيدارى و خواب، مانع از                         ج ـ   
  ٢٤/١٠/٧٩ . و اسالم، دين سهولت است، نه زمحت و مشقّتحتقّق عمد و علم است

كشيدم، تصميم   جا كه از اهل خانه خجالت مى       در ماه مبارك رمضان، قبل از اذان صبح حمتلم شدم، وىل از آن             )  ٥٩س  (
 اين، تيمم كردم  وىل با وجود  ;  در حني فراهم كردن مقدمات تيمم، اذان گفته شد        .  گرفتم چند دقيقه قبل از اذان صبح، تيمم كنم        

  دامن آيا فقط قضاى آن و يا كفّاره بر من واجب است يا نه؟ و روزه آن روز را گرفتم و اكنون منى

هم در تنگى وقت روزه، تيمم اجنام گرفته         چون بقاى بر جنابت عمدى حمقّق نشده و به جاى غسل          ;  چيزى بر مشا نيست   ج ـ   
  ٢٤/١٠/٧٩ .ايد شده و با طهارت، وارد صبح

  اش چه حكمى دارد؟ دار، در ماه مبارك رمضان اندكى قبل از غروب آفتاب، حيض شود، روزه  چنانچه زن روزه)٦٠ س(

ـ  شود، چون زن اگر قبل از افطار و غروب آفتاب، ولو براى يك حلظه، عادت زنانه شود، روزه آن                    اش باطل مى    روزه ج 
  ١٩/١٢/٧٠ .روزش باطل است

فقط زير دوش   .  دانستم كه بايد غسل حيض اجنام دهم       شدم، وىل منى   ل بود كه عادت مى     قبل از ازدواج، سه سا     )٦١س  (
  هامي قضا دارد يا خري؟ آيا مناز و روزه. گرفتم هامي را مى فرستادم و روزه مى)عليهم السالم(رفتم و صلوات بر حممد و آل او مى

ـ  چون قصد قربت، حاصل و جهل هم از راه         (ه بوده    هر چند ظاهراً غسل، به مهان حنو كه در سؤال آمده، مربىء ذم              ج 
، ليكن احتياط كردن با به جاى آوردن قضاى تدرجيى منازها، و به حنوى كه در مشقّت                 )قصور بوده كه موجب سعه و رفع است       

١٨/١٠ .ها قطعاً درست است و قضا ندارد اما روزه; و حرج قرار نگرييد، خوب و مطلوب است، هر چند رعايتش الزم نيست

/٧٥  
  اگر زىن در حال گرفنت روزه نذر معين، حيض شود، حكم او چيست؟) ٦٢س (

  ٢٤/١٢/٧٦ .اش باطل است و قضا دارد روزهج ـ 

  شود چيست؟ تكليف زىن كه روزه نذر معين او در ايام حيضش واقع مى) ٦٣س (

  ٢٤/١٠/٧٦ .روزه گرفنت بر حائض حرام است و بعداً بايد قضا كندج ـ 

. كند اى كه هر ماه دارد، خونريزى مى       هاى رِحمى در ماه مبارك رمضان به غري از خونريزى          خامنى به علّت بيمارى   )  ٦٤س  (
  ها كه منشأ رِحمى دارند، مبطل روزه هستند؟ گونه خونريزى آيا اين

آيد، مبطل روزه     مى آنچه مبطل روزه است، خون حيض و نفاس است و خوىن كه در اثر زخم شدن رِحم از آن بريون                   ج ـ   
يا چركني شدن است و در       هاى غري عفوىن است و موجب زخم شدن رِحم و          كه به خاطر بيمارى    سؤال و اما خون مورد   ;  نيست

  ٨/٣/٧٩  .است شود، ظاهراً حمكوم به استحاضه اثر غده، خارج مى

اند و در ماه رمضان به زير آب رود، آيا          اگر كسى به ظرىف كه به سر چسبيده نيست سر را مانند غواصان بپوش              )  ٦٥س  (
  شود؟ موجب بطالن روزه مى

  ٢٧/١٠/٧٦ .گردد منى رود، روزه باطل در امثال اين موارد كه سر، مستقيماً زير آب منىج ـ 

جانب غواصى است و جمبورم براى اجنام دادن كار به زير آب بروم، از ماسك هاىي استفاده                   جا كه شغل اين    از آن )  ٦٦س  (
  روزه من چگونه است؟. رسد پوشاند و آب به داخل حلق منى ها و ابرو و بيىن را مى كنم كه چشم ىم

بلكه نفْس فرو بردن سر به زير       ;  در فرض مذكور، روزه باطل است و مالك، رسيدن و عدم رسيدن آب به حلق نيست               ج ـ   
  ١٧/١٠/٧٧ .آب، مبطل است
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دهد و به     كه هواى فشرده را در زير آب در اختيار غواص قرار مى            هاى غواصى طورى طرح ريزى شده       دستگاه )٦٧س  (

هنگام غواصى، متام اعضاى بدن زير آب قرار داشته و با آب در متاس مستقيم است به غري از صورت ـ كه زير ماسك غواصى                         
ر اوامر فرمانده مافوق، به     شود ـ و از آجنا كه نظامى هستيم بناب          ها و بيىن غواص مى     گريد كه شامل پيشاىن، گونه     قرار مى 

صورت ضرورت يا عملياتى و يا حالت عادى على رغم ميل باطىن خود، سر به زير آب برده و عمليات غواصى را اجنام                           
مقدارى آب، ناخواسته وارد    )  عمق آب و در گريى فيزيكى غواص در زير آب          (دهيم و در بعضى مواقع بسته به شرايط          مى

  :گردد حال با توجه به اين مقدمه بفرماييد دهان فضاى ماسك غواصى مى

  گردد ؟  آيا غواصى منودن در ماه رمضان موجب ابطال روزه مى-١

  باشد؟  در صورت ابطال آيا كفاره هم بر ذمه انسان مى-٢

  دانسته چيست؟ در حاىل كه حكم شرعى آن را منى) كه جمبور به غواصى بوده(هاى قبل   حكم روزه-٣

ـ  شود و روزه هاى قبلى حىت اگر غواصى در          گريد روزه باطل منى    اى باشد كه سر در آن قرار مى        فظه اگر به صورت حم    ج 
  ٤/١٠/٨٢ .شده به خاطر اجبار و اكراه، ضررى براى روزه نداشته است آن به حنوى بوده كه موجب بطالن روزه مى

 اجنام مأموريت هستند چگونه است؟ با توجه         حكم روزه كاركنان آتش نشاىن، زماىن كه مشغول امداد رساىن در حني            )٦٨س  (
شوند براى جنات جان شخص غريق به زير آب رفته و او را از غرق شدن جنات بدهند و يا در حمل                        به اين كه گاهى جمبور مى     

در اين  .  حريق، جمبورند در حموطه دود و گردو خاك غليظ وارد شده و ساعتها مشغول اطفاء حريق و جنات مصدومني باشند                     
صورت آيا روزه آا باطل است يا خري؟ و چنان چه روزه آا باطل باشد، به غري از قضاى روزه آن روز، كفاره نيز واجب                           

  شود يا خري؟ مى

ـ  اش قضاء دارد وىل كفاره ندارد ،و چون ماه رمضان           تواند از ماسك و امثال آن استفاده منايد روزه          بر فرض آنكه منى    ج 
  ٤/٣/٨٣ . بايد امساك منايد و چيزى هم خنوردخصوصيت دارد، تعبداً

  هاى واژينال، مبطل روزه است؟ هاى ِركتال و ِكِرم آيا مصرف شياف) ٦٩س (

جايز است و مانعى ندارد و آنچه مبطل روزه است اَكل و شرب است، ولو از راه غري متعارف، كه در چنني مواردى                        ج ـ   
  ٨/٣/٧٩ .يابد حتقّق منى

   كفّاره يا فقط قضاى روزه واجب استمواردى كه قضا و

دار قبل از اذان ظهر، با مهسر خود مجاع كند، تكليف او چيست؟ آيا چنني شخصى عالوه بر اينكه                     اگر فرد روزه   )٧٠س  (

، يا اينكه حق خوردن روزه را ندارد، اگر اين عمل بعد از اذان ظهر واقع شود                شود، بايد روزه را افطار كند،      اش باطل مى   روزه
  چيست؟ حكمش

ـ  كفّاره است، و امساك واجب و خوردن و         اش باطل است، ولو اينكه بعد از ظهر هم اجنام بگريد و موجب قضا و                روزه ج 
  ١٥/١٢/٧٣ .است آشاميدن هم حرام و غري جايز

را افطار  اش باطل شده است آن       دار در طول روز با مهسرش مالعبه كند و به تصور اينكه روزه              اگر شخص روزه   )٧١س  (
شود؟ آيا   اش را بگريد، يا عالوه بر قضاى روزه، كفّاره نيز بر او واجب مى               كند، تكليفش چيست؟ آيا فقط بايد قضاى روزه       
  يك كفّاره كاىف است، يا كفّاره مجع بايد بدهد؟

  ١٥/١٢/٧٣ . قضا واجب است و يك كفّاره، كاىف استج ـ

گرسنگى يا تشنگى و يا جهالت به مسئله، عمداً افطار منايد، چيست؟ آيا             عاىل درباره كسى كه به سبب        نظر جناب )  ٧٢س  (
  بر او قضا واجب است؟
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  ٢٤/١٢/٧٦ .است وگرنه قضا كاىف; در صورتى كه مضطر نباشد، قضا و كفّاره داردج ـ 

;  را به جاى آورده    البته بعضى اوقات، مناز و روزه     .  دخترى تا پانزده، شانزده سالگى در قيد مناز و روزه نبوده است            ـ   ٧٣
اگر خبواهد كفّاره روزه هايش را بگريد كه زياد است و چون             .  داده است  بايسىت اجنام مى   اما نه به طور دامي و كامل كه مى        

حال تكليف مناز و    .  اگر هم خبواهد پولش را بدهد، وضع ماىل چندان خوىب ندارند            .  بيمارى معده دارد، در توانش نيست      
  ش چيست؟ا هاى قضا شده روزه

ها بايد پرداخت شود و      آنچه از مناز و روزه كه يقني دارد از او فوت شده، ولو تدرجياً بايد قضا كند و كفّاره روزه                    ج ـ   
  ٢٧/١/٧٧ .چنانچه برايش ممكن نباشد، بايد استغفار كند و هر وقت برايش ميسر شد، كفّاره را بدهد

بارك رمضان در جاىي روزه بگريد، در شب چهارم يا پنجم، عمداً            شخص مسافرى كه قصد كرده ده روز در ماه م         )  ٧٤س  (
دانسته، روزه آن روز را افطار كرده        خود را جنب كرده و چون تا اذان صبح به آب دسترس نداشته و حكم تيمم را نيز منى                   

  حكم قضا و كفّاره در مورد اين شخص، چگونه است؟. است

اگرچه ;  اره است، مگر در جاهِل قاصر كه عدم بطالن، خاىل از قوت نيست             افطار عمدى، موجب بطالن روزه و كفّ      ج ـ   
  ٢٠/١١/٧٨ .احوط، بطالن است و بر جاهل مقصر غري ملتفت هم كفّاره واجب نيست

عليها كفّارة اإلفطار العمدي مع       إذا كانت فترة أيام جهلها و أول سن بلوغها و تكليفها تاركة للصوم، فهل جتب                 )٧٥س  (
أيضاً لو كانت تصوم، لكنها كانت تتناول املفطر أحياناً، جهالً بالكفّارة، فما هو              ضاء أم جيب القضاء خاصة من دون كفّارة؟ و        الق

  اآلن؟ حكمها

/٥/١ . القضاء واجب، أما الكفّارة فمبنية على االحتياط، بل على األقوى يف اجلهل عن تقصري بالكفّارة مع العلم باملفطريةج ـ
٧٥  

 در زمان حتصيل در دبريستان و دانشگاه، به علت ضعف، عدم آشناىي با مسائل و احكام و اينكه در صورت گرفنت                      )٧٦س  (
. روزه، درس خواندن و موفقيت در امتحانات برامي ميسر نبود، از روزه گرفنت خوددارى كردم و قضاى آن را نيز به جا نيارودم                      

با توجه  (لطفاً بفرماييد   .  هستم)  شود كه حدود پانزده سال مى    (هاى قضا شده     ن روزه اينك بعد از حدود ده سال، در صدد جربا        
  ها را بگريم؟ چگونه بايد قضا و كفّاره روزه) به عدم قدرت و تواناىي ماىل

ـ  ، بايد  ها قطعاً بر مشا واجب است و بايد به تدريج در ايام سال بگرييد، و براى اينكه تأخري در قضا شده                      قضاى مهه روزه   ج 
كند، مگر آنكه وكيل در خريد باشد، و          گرم گندم يا نان به فقري بدهيد، و دادن پول آن به فقري كفايت منى               ٧٥٠براى هر روز    

ليكن، احتياط آن است كه در صورت توان، كفّاره افطار عمدى را هم              ;  خرد اطمينان داشته باشيد كه با آن پول، نان مى         
ليكن هر گاه و ىب گاه چند نفر        ;  ، اما چون قدرت نداريد، ساقط است      )صت فقري را غذا بدهيد    يعىن براى هر روز ش    (بپردازيد  

  ٢٤/٥/٦٩ . گرم گندم بدهيد، وىل آنچه كه مسلّم است، مهان دو امر قبلى است٧٥٠فقري را ار يا شام بدهيد يا به هر فقري 

روزه نگرفته است، حال وظيفه او چيست؟ آيا قضاى          كسى كه در سال اول بلوغ، به سبب ندانسنت يا عدم قدرت،              )٧٧س  (
  آن كاىف است، يا كفّاره هم الزم است؟ در صورت علم و قدرت، حكم آن چيست؟

ـ  آرى، .  اما در صورت ندانسنت يا عدم قدرت، قضا واجب است         ;   در صورت داشنت علم و قدرت، بايد كفّاره بدهد         ج 
  .م و واجب استكفّاره تأخري قضا براى هر روز، يك مد طعا

دانستم كه روزه مسافر صحيح نيست و بايد         مى.   در سال اول تكليف، در ماه رمضان مسافرتى برامي پيش آمد            )٧٨س  (
لذا قبل از رسيدن به حد ترخص، روزه خود را باطل            .  دانستم كه بايد بعد از گذشنت از حد ترخص باشد           افطار كند وىل منى   

  يا فقط بايد قضا كنم؟آيا قضا و كفّاره دارد . كردم

  ٢٢/٩/٦٩ . فقط قضا دارد و احتياط در دادن كفّاره استج ـ
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عمدى، به علت خجالت از پدر و مادر، و           فردى در اوايل سن تكليف، قبل از اذان صبح حمتلم شده، وىل با تأخري              )٧٩س  (

وظيفه او نسبت به روزه     .  م هم نكرده است   كند و به خاطر جهالت تيم      جهل به مسئله و وجوب كفّاره، تا اذان صبح، غسل منى          
  آن روز چيست؟

ـ   در فرض سؤال، چون جاهل به مسئله بوده و جهلش هم به حساب اوايل تكليف بودن، جهل عن قصور حمسوب                        ج 
  ١/١٢/٧٥ . شود، ظاهراً زيادتر از قضا بر او واجب نيست مى

ام و مطمئن نيستم كه در آن زمان         هاى خود را خورده    ههاى رمضان سال گذشته، چند روز از روز         در يكى از ماه    )٨٠س  (
ام با   اگر هم خبواهم به سال قمرى حساب كنم، چون تاريخ تولّد ثبت شده در شناسنامه               .  ام يا نه   به سن تكليف رسيده بوده    

   چيست؟تكليف من; توامن حساب كنم كه به سن تكليف رسيده بودم يا نه تاريخ حقيقى تولّدم مطابقت ندارد، منى

  ١٧/٨/٧٩ .قضاى مشكوك، الزم نيست، هر چند قضا منودن آا مطابق با احتياط، مستحب استج ـ 

هاى خربى، در    دخترى هستم كه در خانه پدرى به گفته خانواده، گاهى اوقات تا پايان پخش اذان از رسانه                   )  ٨١س  (
د يا خري؟ و اگر دارد، آيا با توجه به جهل، كفّاره بر              آيا اين روزه هامي قضا دار     .  ام خورده سحرهاى ماه رمضان، سحرى مى    

  باشد؟ ام مى ذمه

  ٢٩/١١/٧٦ .اند و قضا ندارند ها صحيح ايد و كشف خالف هم نشده، روزه چون يقني به طلوع فجر نداشتهج ـ 

دانسته  كه مى  ينگرفته است وىل عملى را با ا       شخصى در اوايل و ابتداى بلوغ خود، روزه ماه مبارك رمضان مى           )  ٨٢س  (
  .لطفاً تكليف وى را بفرماييد. داده است اما احتمال مبطل بودن را هم منى; داده كار قبيحى است، اجنام مى

شود و عني     گرم گندم يا نان براى هر روز كه به فقري داده مى            ٧٥٠يعىن  (قضاى آا را عالوه بر كفّاره تأخري در قضا          ج ـ   
بايد ) خرد كند، مگر وكيل در خريد باشد و وثوق به اين داشته باشد كه مهان جنس را مى             يت منى جنس بايد باشد و پول آن كفا      

  ٢٥/١٠/٧٨ .به جاى آورد

 شخصى در ماه رمضان، قبل از اذان صبح، يقني داشت كه وقت براى غسل دارد، وىل تا آماده براى غسل شد،                        )٨٣س  (
  اذان گفته شد، روزه او چه حكمى دارد؟

گويند، بايد يك تيمم منايد، چون شايد        را هم بگريد و مهان زمان كه اذان مى         ش صحيح است و بايد قضاى آن      ا روزهج ـ   
  ١/٣/٧٧ .هنوز صبح، طالع نشده باشد

كه به فضاى دهان نرسيده باشد، روزه را         كرده كه فرو بردن اخالط سر و سينه، ولو اين          فردى مدتى خيال مى     )  ٨٤س  (
ضع جسماىن او طورى بوده كه ترشح اخالط، بسيار بيش از حد عادى بوده و بعضاً بدون اختيار نيز                    كند و چون و    باطل مى 

زيرا روزه گرفنت در اين فرض براى وى بسيار         ;  گرفته رفته است، روزه منى    بدون رسيدن به فضاى دهان از راه حلق فرو مى         
بعد از مدتى به مسئله پى برده و        .   جلوى فرو رفنت اخالط را بگريد      توانسته زيرا عمال منى  ;  متعذّر و حتى شايد ناممكن بوده است      

هاى اوليه   آيا بايد كفّاره شصت روز، روزه براى هر روز را هم بگريد؟ مهچنني فردى در سال                .  ها را گرفته است    قضاى روزه 
گرفته و بعداً قضاى متام      روزه منى هاى احلادى، دين و اميان درسىت نداشته و          بلوغ به علّت كمى سن و حتت تأثري بعضى گروه         

  ها را گرفته است آيا كفّاره بر ذمه وى است؟ روزه

 گرم گندم يا ٧٥٠ليكن براى تأخري قضاها براى هر روز آن، به عدد ايام قضا، يك مد، يعىن           ;  كند مهان قضا كفايت مى   ج ـ   
  .نان و امثال آا بايد به فقري، با فرض قدرت، داده شود
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هاى ماه مبارك رمضان را ندارد و در اثر ضعف           ر دخترى تازه به سن بلوغ رسيده، وىل تواناىي گرفنت مهه روزه           اگ)  ٨٥س  (

اش را باز كرده، تكليف چيست؟       بيش از حد، پدر و مادر به او اجازه خوردن دادند، يا خودش در اثر مورد ذكر شده روزه                   
  م واجب است؟منايد يا كفّاره ه جا آوردن قضاى آن كفايت مى به

دامن و در عني حال، احتمال ضرر         جانب است كه بلوغ دختران را از جهت سنى سيزده سال مى              اگر مقلّد اين  ج ـ   
وگرنه فقط فديه   ;  هايش پيدا كرد، يعىن احتمال ضرر نداد، بايد قضا منايد          دهد، اگر تا سال آينده، فرصىت براى قضاى روزه         مى

  ١٣/٤/٧٨ . گرم نان يا مواد خوراكى ديگر را بايد به فقري بدهد٧٥٠ نگرفنت روزه، يعىن براى هر روز

شود، روزه از او      اگر پسر يا دختر بالغ توان روزه گرفنت را نداشته باشد يا اگر روزه بگريد مانع حتصيالت او مى                    )٨٦س  (
  گردد يا خري؟ ساقط مى

ـ   توان پيدا كرد بايد قضا منايد اما حتصيالت، مسقط روزه           بعداً اگر .  شود  اگر توان روزه گرفنت را ندارد روزه ساقط مى         ج 
  ٢٠/٣/٨٢ .نيست

اما در آن روز، مسافرتى ضرورى برايش پيش آمده است با توجه به             ;  فردى روز معيىن را نذر كرده كه روزه بگريد        )  ٨٧س  (
  اين كه از حد ترخص هم گذشته است، تكليفش چيست؟

  ٦/٩/٧٨ .بايد قضايش را بگريدج ـ 

ام و بعد از پايان      هاى ماه مبارك رمضان را نگرفته      اين جانب در دوران جنگ حتميلى به دليل حضور در جبهه روزه           )  ٨٨س  (
ام و فقط    ها نشده  هاى دستگاه گوارشى و استفاده از دارو، موفّق به اجنام دادن قضاى آن روزه               جنگ هم به دليل ناراحىت    

 را بگريم كه البته عوارضى  هم در پى داشته و مدتى است دچار زخم معده و زخم اثنا                     هاى ماه مبارك رمضان    ام روزه  توانسته
هاى خورده شده چيست؟ و      ام نسبت به روزه    وظيفه.  ام و اآلن، پزشك معاجل روزه گرفنت را برامي منع كرده است            عشر شده 

  كفّاره آا را چگونه و چه مقدار بايد پرداخت منامي؟

 كه به دليل مسافرت و بودن در منطقه عملياتى خورده شده، واجب است و اگر توانستيد، خودتان                   هاىي قضاى روزه ج ـ   
بگرييد، و اگر نتوانستيد، وصيت كنيد برايتان بگريند و در صورت تأخري تا ماه رمضان ديگر، يك كفّاره تأخري هم بايد بپردازيد                      

آرى، كسى كه   .  شود ندم و يا جو و امثال آن است كه به فقري داده مى             گرم گ  ٧٥٠و كفّاره تأخري براى هر روز، يك مد، يعىن          
اش تا رمضان ديگر طول كشيده، قضا ندارد، ليكن براى هر روز بايد يك مد                 به خاطر بيمارى روزه را افطار منوده و بيمارى        

  ٢٠/١٠/٧٦ ٢.طعام به فقري بدهد

  ه بر كفّاره، قضاى آن هم واجب است؟ اگر عمداً روزه نذرى معين را خبورم، آيا عالو)٨٩س (

  ٣٠/١١/٧٤ . قضا واجب استج ـ

  كفّاره روزه

   كفّاره افطار عمدى يك روز ماه رمضان، چقدر است؟)٩٠س (

ـ  روزه گرفنت دو ماه، كه     .  ٢;  آزاد كردن يك بنده   .  ١:   كفّاره افطار عمدى روزه ماه رمضان، يكى از اين سه چيز است            ج 
  ٣٠/٤/٦٩ .اطعام شصت مسكني. ٣; ى در پى باشدسى و يك روز آن، بايد پ

  شود؟  در اين زمان كه بنده براى آزاد كردن وجود ندارد، آيا ساقط مى)٩١س (

  ٢٦/١١/٧٥ .شود  ساقط مىج ـ

                                                           
  .اله توضيح املسائل مراجعه فرماييد ـ براى توضيح بيشتر به رس٢
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با توجه به اين كه يكى از كفّارات مقرر در شرع مقدس اسالم، بنده آزاد كردن است و در حال حاضر، اين امر                        )  ٩٢س  (

ها به   اى به دليل اتفاقات ناخواسته، نظري تصادف و يا بدهى يا ديه و امثال آن در زندان                  ست و از طرف ديگر، عده     معمول ني 
فرماييد به جاى بنده آزاد كردن، افرادى كه كفّاره به           هايشان پريشان و مستأصل هستند، آيا اجازه مى        بردند و خانواده   سر مى 

  گناه را آزاد منايند؟ نيان ىبذمه دارند، يك يا چند نفر از زندا

; در مفروض سؤال كه بنده براى آزاد كردن موجود نيست، تكليف نسبت به آن ساقط است و لذا نيازى به بدل ندارد                     ج ـ   
  ٢٥/١٠/٧٩ .اما پرداخت بدهى بدهكاران و آزاد منودن آا از گرفتارى، امرى مطلوب و پسنديده است

با توجه به   .  هامي، كفّاره مجع بر من واجب شده است         چهار سال متواىل، در مورد روزه      ام براى   در دوران نوجواىن   )٩٣س  (
  اينكه فعالً شاغل نيستم و درآمدى ندارم، چگونه بايد بپردازم؟

ـ   كسى كه كفّاره روزه ماه رمضان بر او واجب شده، بايد آن را بپردازد، و چنانچه برايش ممكن نباشد، بايد استغفار كند                       ج 
  ٣/٤/٧٥ .وقت برايش ميسر شد، كفّاره را بپردازدو هر 

كسى كه كفّاره روزه ماه رمضان بر ا و واجب است، آيا حتماً بايد دو ماه روزه بگريد؟ اگر شصت فقري پيدا نشود،                       )  ٩٤س  (
  ر؟تواند به هر نفرى كه پيدا كرد، بيشتر از دو سري گندم يا جو بدهد؟ و اگر پول گندم را بدهد، چه طو آيا مى

خمير است كه شصت روز، روزه بگريد يا به شصت فقري طعام بدهد و در كفّاره روزه، عدد شصت فقري موضوعيت                      ج ـ   
تر از شصت نفر داده شود، مربء ذمه نيست و در كفّارات، منحصراً بايد به فقري نان يا گندم و امثال اين دو                        دارد و اگر به كم    

كند، بدهد كه او وكالتاً      كند، مگر آن پول را به فقري يا كسى كه براى فقرا مصرف مى              از اطعمه داده شود و بدل، كفايت منى       
  ١/٧/٧٩ .باشد طعام يه كند و وثوق به يه هم حاصل

توان به جاى دو ماه روزه گرفنت يا به شصت فقري طعام دادن، پول معيىن را هم داد تا                     در مورد كفّاره مجع، آيا مى      )٩٥س  (
  رف شود؟كفّاره برط

ـ  كفّاره مجع، كفايت از دو ماه روزه پى در          كند، كما اينكه اطعام شصت مسكني هم در         پول، كفايت از كفّاره اطعام منى      ج 
.تواند به طور متفرق بگريد     كند، و بايد دانست كه اگر سى و يك روز از دو ماه را پى در پى روزه گرفت، بقيه را مى                       پى منى 

 ٧/١١/٧٥  
  شود؟ ى در روزه ماه مبارك رمضان، استمنا كند، آيا كفّاره مجع واجب مى اگر كس)٩٦س (

  ٢٦/١١/٧٥ .شود  آرى، كفّاره مجع واجب مىج ـ

  اگر بر كسى كه ناخنور پدرش است و خودش استطاعت ماىل ندارد، كفّاره روزه واجب شود، چه بايد بكند؟) ٩٧س (

را بپردازد، و چنانچه برايش ممكن نباشد، بايد استغفار كند و            د آن كسى كه كفّاره روزه رمضان بر او واجب شده باي         ج ـ   
  ٦/١١/٧٨ .هر وقت برايش ميسر شد، مستحب است كفّاره را بدهد

اى دارد؟ با توجه به       شخصى كه نسبت به پرداخت يا عدم پرداخت كفّاره روزه سال قبل ترديد دارد، چه وظيفه                 )٩٨س  (
  است؟ عيار حماسبه چه سنىاينكه قبالً مقلّد امام بوده، م

ـ   آن مقدار از كفّاره كه در پرداخت آن شك دارد، بايد پرداخت شود، تا يقني به برائت ذمه حاصل شود و معيار در                          ج 
اگر در آن زمان نه سال      (بلوغ، زمان تقليد است، يعىن كسى كه قبالً مقلّد امام بوده، اگر دختر است بايد به مبناى نه سال                      

  ٢٣/٧/٧٤ .عمل كند، )داشته

اش آمده و آن موقع، قدرت پرداخت        بوده و كفّاره مجع در روزه بر عهده       )  قدس سره (كسى كه قبالً مقلّد امام مخيىن     )  ٩٩س  (
با توجه به اين كه مشا در پرداخت        .  كند كفّاره را نداشته و حاال توان پرداخت آن كفّاره را دارد و از حضرت عاىل تقليد مى                 
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تواند كفّاره را ندهد؟ و آيا اين احتياط مستحب، شامل كفّاره            ايد، آيا اين شخص مى     ز توان، احتياط مستحب منوده    كفّاره بعد ا  

  مجع نيز هست؟

در مسائلى از قبيل مسئله مورد سؤال،  گرچه در زمان سابق، بنا به نظر مبارك حضرت امام، مكلّف به عمل به احتياط                       ج ـ   
اما رجوع به اين جانب، فعالً كه احتياط مستحب دارم، مانعى ندارد و فرقى بني                ;  ده است واجب آن نسبت به زمان قدرت بو      

  ٢٤/٩/٧٨ .كفّاره مجع و غري آن نيست

توان به آنان پول داد يا فقط بايد          در باب كفّاره روزه ماه مبارك رمضان، آيا به جاى طعام دادن به شصت فقري، مى                )١٠٠س  (
  اطعام كرد؟

ـ  مگر آنكه پول   ;  كند منحصراً بايد به فقرا نان، گندم و امثال اين دو از اطعمه داده شود و بدلْ كفايت منى                  در كفّارات    ج 
  ٢١/٢/٧٦ .را به او بدهد كه او وكالتاً، طعام يه كند و وثوق به يه نيز حاصل باشد

ام و در زمان     ه روزه، كفّاره داشته    هزار تومان از زمان تكليف نسبت به فريض        ٢٥اين جانب طبق حماسبه، مبلغ      )  ١٠١س  (
منودم و اطّالعى هم نداشتم كه بايد اين كفّارات، حتماً به خريد نان               تقليد مى )  قدس سره (رسيدگى به حساب، از  امام مخيىن      

لى اين  بنابراين، طبق فواص  .  ام كردم به صرف اين كه به فقريى برسامن، دين خودم را ادا منوده             اختصاص داشته باشد و فكر مى     
  ها را بپردازم و هنوز در ذمه من است؟ لطفاً بفرماييد آيا من بايد دوباره كفّاره روزه. رساندم مبلغ را به فقري مى

 گرم يه كنيد و به فقرا بدهيد        ٧٥٠در حد قدرت، بايد دو مرتبه بپردازيد و يا نان و گندم و خوراكى براى هر كفّاره                  ج ـ   
به هر حال،   .  يد كه صرف خريد نان منايند و اطمينان به مصرف منودن آن پول در نان و طعام هم باشد                  و يا پولش را به آا بده      

  ٢٢/٧/٧٧ .كند و دادن حمض پول، مربء ذمه نيست هر يك از دو نوع، كفايت مى

هر بايد اين مقدار    الظا با توجه به اين كه كفّاره افطار روزه عمدى، شصت روز روزه يا شصت مد طعام است، على                 )  ١٠٢س  (
سؤال اين است كه بعضى از مؤسسات خرييه، مثل كميته امداد امام مخيىن كه كفّاره                .  جداگانه تقسيم گردد  ;  بني شصت فقري  

توان  دهند، آيا مى تواند در اين مورد، عمل كند يا خري؟ و چون معلوم نيست به چه افرادى مى              كنند، مى  آورى مى  روزه را مجع  
  كميته امداد داد؟كفّاره را به 

مكلّف يا ديگرى بايد به مستحق بپردازد و         شود و خود   با شك در مصرف كفّاره در حملّ شرعى، برائت ذمه حاصل منى           ج ـ   
  ٢١/١٠/٧٩ .شود اطمينان به آن حاصل

 بردن  آيا نفقه زن كه به گردن شوهر است، شامل غذا و پوشاك و مسكن است و چيزهاى ديگر از قبيل مسافرت                    )  ١٠٣س  (
  هاى خود را از مال خود بايد بپردازد؟ شود يا خري؟ و آيا زن، كفّاره روزه هاى زن را شامل مى مهسر يا كفّاره روزه

  ١٧/٨/٧٩ .كفّاره روزه و خمارج سفر، جزو نفقه نيستج ـ 

ا ندهد، آيا بر من واجب       اگر ايشان خود، كفّاره هر روز ر      .  تواند روزه بگريد   خامن اين جانب، به دليل بيمارى منى      )  ١٠٤س  (
دار است و از خود پوىل ندارد، مگر از بنده پوىل             تواند بگريد، بپردازم؟ چون ايشان خانه      است كه كفّاره روزهاىي را كه منى      

  ات را بپردازم؟ خواهم كفّاره بگريد، آيا الزم  است كه به ايشان بگومي مى

  ٢/٤/٧٧ .اجب نيستتوانيد بپردازيد و اعالم، و مانعى ندارد و مىج ـ 

شود يا مهان كفّاره      اگر كفّاره تأخري قضاى ماه رمضان را نپردازد، آيا بعد از گذشت چند سال به آن اضافه مى                   )١٠٥س  (
  اول كاىف است؟

  . يك مد از طعام كاىف استج ـ

   كفّاره تأخري در حال حاضر، چقدر است؟)١٠٦س (
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  ١١/١/٧٤ . گرم گندم يا نان٧٥٠ ج ـ

  زه قضا و روزه استيجارىاحكام رو

هاى قضاى امسال را بگريم يا       توامن اول روزه   آيا مى .  هاى قبل، روزه قضا دارم و چند روز هم از امسال           از سال )  ١٠٧س  (

  بايد به ترتيب گرفته شوند؟

، اول بايد   هاى قضاى امسال بيشتر وقت نباشد، كه در اين صورت          باشد، مگر اين كه به اندازه روزه       ترتيب شرط منى  ج ـ   
  .هاى امسال را بگريد قضاى روزه

  تواند روزه مستحبى بگريد؟ كسى كه روزه قضا دارد،  آيا مى) ١٠٨س (

٢٩ .توان مناز مستحبى خواند وگرنه در مناز، با فرض داشنت مناز قضا مى; تواند و اين حكم، خمصوص روزه است منىج ـ 

/٩/٧٨  
تواند قضاى روزه هايش را بگريد يا نصف آا          تواند روزه بگريد، آيا مهسرش مى      دهد و منى   زىن كه بچه شري مى    )  ١٠٩س  (

  را خودش بگريد و نصف ديگر  را مهسرش؟

هاى واجب درحال حيات، با خود انسان است و اجنام گرفنت آن توسط ديگرى،                بايد خودش بگريد و قضاى عبادت     ج ـ   
  .حرام و باطل است

دارد، يا مثل زن     آيا رفع قلم، قضاى روزه را از وى بر مى         .   رمضان ديوانه بوده است     شخصى كه متام ماه مبارك     )١١٠س  (
  حائض و بيمار بايد قضاى روزه را بگريد؟

ـ  وىل حائض مكلّف است، ليكن عذردارد نه رفع حكم،         ;   چون مكلّف به تكليف فعلى نبوده و رفع قلم شده، قضا ندارد            ج 
 ٢٨/٢/٧٦ .استبه عالوه كه مسئله در آجنا مورد نص  

هاىي را كه انسان به علّت غفلت در ايام نوجواىن و آغاز تلكيف نگرفته، به خصوص اگر تعداد دقيق آا را                       روزه )١١١س  (
  نداند، به چه شكل بايد جربان كند؟

ـ  فقري بدهد و    گرم گندم، برنج يا نان هم به         ٧٥٠ بايد قضاى آا را بگريد و براى تأخري در قضا بايد براى هر روز،                 ج 
ليكن ;  )يعىن براى هريك روز، شصت نفر     (تواند به عنوان كفّاره افطار عمدى، فقرا را اطعام كند            احتياطاً هر مقدار هم كه مى     

نبايد خود را در اين امر به زمحت بيندازد، بلكه به مقدارى كه برايش سهل و بدون مشقّت است، اجنام دهد، خداوند، غفّار،                         
، اكتفا  )يعىن آنچه كه به آن يقني دارد      (تواند به حداقل     ها كه گرفته نشده، مى     است و نسبت به مقدار روزه     خبشنده و مهربان    

  ١٦/١٢/٧١ .كند

ام كه روزه ماه     گذرد، موفّق نشده    بيمار شدم و تاكنون كه حدود چهارده سال مى         ١٣٥٤جانب در سال      اين )١١٢س  (
  مبارك رمضان را بگريم، تكليف بنده چيست؟

ـ ج  در صورتى كه بيمارى مشا از ماه رمضان به ماه رمضان ديگر رسيده، روزه آن ماه رمضان، قضا ندارد، اما اگر از ماه                          
نگرفنت روزه، به    توانستيد قضا را به جا آوريد، قضا واجب است، و براى           ايد و مى   كرده رمضان تا رمضان ديگر، بودى پيدا     
  ٢٨/٤/٦٨ .ز يك مد طعام به فقري بدهيدخاطر بيمارى ممتد، بايد براى هر رو

كرده و در آن زمان، به       تقليد مى  دانسته، اى دوازده ساله، از مرجعى كه سن بلوغ را نه سالگى مى              دختر بچه  )١١٣س  (
ر كند، با توجه به نظ     حال پس از رحلت آن مرجع، از مشا تقليد مى         .  هاى خود را نگرفته است     دليل بيمارى، تعدادى از روزه    

  هاى نگرفته را بگريد، يا از گردن او ساقط است؟ عاىل در باره سن تكليف دختر، آيا بايد قضاى روزه حضرت
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ـ  اش تا رمضان ديگر ادامه پيدا كرده، قضا ندارد، وگرنه بايد قضا كند، و فتواى اين جانب، از زمان تقليد                       اگر بيمارى  ج 

  ١٤/١٢/٧٤ .به بعد براى او حجت است

ام و يادم نيست     در ايام قاعدگى روزه نگرفته    )  حدود يازده تا بيست و نه سالگى      (جانب از اوايل سن تكليف       ن اي )١١٤س  (
 روز، روزه قضا دارم و حاال هم به علت ناراحىت معده،             ١٣٣ام، در جمموع حدود      ها را قضا كرده    كه چه مقدار از روزه    

رفتم و عصر بر     مى رفتم به اين حنو كه صبح      اهاى اطراف شهرمان مى   مهچنني براى تدريس، به روست     .توامن روزه بگريم   منى
  .چيست تكليف بنده. خواندم دامن كه منازم را چگونه مى گشتم و منى مى

ـ  ، هر زمان كه توانستيد بايد قضا كنيد، مگر         ) روز روزه كه در سؤال آمده      ١٣٣يعىن  ( متام آنچه را كه از مشا قضا شده          ج 
  ١٧/١١/٦٩ .است ايد، راجع به گذشته، متام منازها حمكوم به صحت را به جا آورده يد قضاى آنمقدارى كه مطمئن هست

لذا گاهى با   .  شدم گرفتم بيمار مى    كه مكلّف شدم تا مدت سه سال، وقىت روزه مى           ١٣٥٩جانب از سال      اين )١١٥س  (
در دوران خدمت نظام وظيفه نيز بعضى از        .  كردم ام را افطار مى    مسافرت به حد ترخص يا بدون رفنت به مسافت شرعى، روزه          

بدين ترتيب  .  ام را افطار منودم    روزها، روزه گرفتم و بعضى از اوقات با سفر به حد ترخص يا بدون رفنت به مسافت شرعى روزه                  
. مبارك رمضان را بگريم    به بعد توانستم روزه ماه       ٦٨ها را به طور كامل نداشتم وىل از سال            تواناىي گرفنت متام روزه    ٦٧تا سال   

هاى قضا   دامن، اكنون براى تدارك روزه      را منى  ٦٤هاى قضا شده در سنني بعد از تكليف تا سال            با توجه به اينكه تعداد روزه     
  شده، چگونه بايد اقدام كنم؟

ـ  دامه داشته، قضا    اگر بيمارى، ناراحىت و احتمال ضرر و بيمار شدن در اثر روزه، از ماه رمضان تا رمضان سال بعد ا                     ج 
ندارد، وىل براى هر روز بايد يك مد طعام به فقري بدهيد، و روزه آخرين رمضان را كه بعد از آن بودى حاصل شده، اگر تا                           

به عنوان كفّاره تأخري    )   گرم نان يا گندم    ٧٥٠يعىن  (ايد، بايد قضا كنيد، و براى هر روز هم يك مد طعام              رمضان بعدى نگرفته  
ايد، عالوه بر قضا و كفاره تأخري قضا،         هاىي كه عمداً و بدون سفر و يا بدون عذر افطار كرده             اما روزه ;   بپردازيد قضا بايد 

و اگر با رفنت به مسافرت باطل كرده باشيد، فقط قضا دارد، و نسبت به روزهاىي كه شك داريد،                   ;   هم دارد  ٣كفّاره افطار عمدى  
  .يدبنا را بر قدر متيقّن و حداقل بگذار

القعده فوت كرده است،      شخصى در ماه رمضان به علت بيمارى روزه نگرفته و بعد از ماه رمضان، اول ماه ذى                 )١١٦س  (
  آيا بر ورثه او فديه واجب است يا خري؟

ـ  هاىي كه توان قضا را داشته،        با فرض ادامه بيمارى، نه قضا واجب است نه فديه و با فرض خوب شدن، به اندازه روزه                  ج 
  ١٣/٢/٧٥ .ا واجب است، ليكن چون قضا تا رمضان ديگر به تأخري نيفتاده، كفّاره نداردقض

 شخصى به خاطر بيمارى زخم معده، از هجده سالگى تا سى و شش سالگى، به تشخيص پزشك روزه نگرفته، و                      )١١٧س  (
آيا كفّاره اين روزها را     .  تواند روزه بگريد   باشد، دو ساىل نيز هست كه مى       كفّاره ده سال آن را داده است و بقيه را بدهكار مى           

  بايد پرداخت كند؟ آيا قبل از سفر حج بايد بگريد يا بعد از آن؟

ـ  رود، حق اهللا     فديه و كفّاره ايام بيمارى را تالش كند تا قبل از سفر حج بپردازد، تا هنگامى كه به زيارت خانه خدا مى                      ج 
  .اش نباشد بر ذمه

اند و تا ماه رمضان ديگر قضاى آن را به جا              داليلى مانند سفر، بيمارى يا غري آا، روزه نگرفته           كساىن كه به   )١١٨س  (
  اى به عهده آاست يا خري؟ اند، آيا كفّاره نياورده

                                                           
  . بيان شد٦٢٦موارد كفّاره افطار عمدى در پاسخ به سؤال . ٣
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ـ  است، و دادن قيمت آن به فقري كفايت        )   گرم گندم، نان يا برنج     ٧٥٠( آرى، و كفّاره هر روز هم مدى از طعام            ج 

  .گر آنكه او را در خريدن طعام، وكيل كند و مورد وثوق هم باشدكند، م منى

اند كه مشا    گفته اند و مى   كرده به دليل اينكه والدين، آنان را منع مى        ( تكليف دختراىن كه ساهلاى اول بلوغ         )١١٩س  (
يا نه، و آيا مسئله وجوب روزه       اند   ، و اين افراد اكنون به خاطر ندارند كه آيا در آن موقع، قدرت داشته              )قدرت بر روزه ندارى   

اند يا خري؟ آيا عالوه بر قضا، كفّاره هم بايد بپردازند؟ در صورت لزوم كفّاره، آيا بايد به ترتيب باشد، يا                      دانسته و كفّاره را مى   
ىل را انتخاب   توانند پرداخت كفّاره ما    ، مى )آور هم باشد   حتى اگر بسيار مشقّت   (اينكه حتى با داشنت قدرت بر روزه كفّاره          

  كنند؟

ـ  شده يا نه، ظاهراً قضا ندارد، مگر         با فرض شك در اينكه روزه برايشان باعث ضعف مفرط و زياده از حد متعارف مى                ج 
اند روزه بگريند و     توانسته اند كه در اين مدت، زماىن بوده كه مى          روزه ماه رمضاىن كه تا ماه رمضان ديگر مطمئن بوده          

گريد، چون عمد در افطار روزه واجب از ماه           اما كفّاره افطار عمدى، تعلّق منى     ;  ن صورت، قضا دارد   اند كه در اي    نگرفته
  ٤/١١/٧١ .رمضان براى ايشان، ثابت نيست، ليكن احتياط در دادن يك مد طعام است

  توامن ابتدا روزه پدرم را قضا كنم؟ جانب روزه قضا دارم، آيا مى  اين)١٢٠س (

  ١٥/٢/٧٦ .ندارد اى روزه پدر بر پسر بزرگ واجب باشد، مانعى در جاىي كه قضج ـ

  تواند براى ميت اجري شود؟  آيا شخصى كه روزه قضا دارد، مى)١٢١س (

  ٥/٥/٧٥ .تواند  مانعى ندارد و مىج ـ

  اى دارد؟  كسى كه روزه استيجارى گرفته و بعد از ظهر عمداً روزه خودش را باطل كرده است، چه وظيفه)١٢٢س (

  ١٥/٤/٧٣ . بايد به جاى آن روز، يك روز ديگر روزه بگريد و كفّاره هم ندارد ـج

مهان كسى كه برايش اجري شده       تواند به قصد    اگر در روزه استيجارى نام ميت را نداند يا فراموش كند، آيا مى              )١٢٣س  (
  ، نيت كند، يا دانسنت اسم الزم است؟)داند ولو امسش را منى(

  ٤/١٠/٧٥ .گريد، كاىف است، و دانسنت اسم او الزم نيست  را جهت نيابت از موجر مى مهني كه روزهج ـ

  احكام روزه مسافر

   آيا در قصر و امتام مناز و گرفنت روزه و نگرفنت آن تفاوتى وجود دارد؟)١٢٤س (

ـ  رى كه منازش را متام      مسافرى كه بايد منازهاى چهار ركعىت را در سفر دو ركعت خبواند، نبايد روزه بگريد، و مساف                   ج 
كند و كثريالسفر است، و مسافرت براى او امرى سهل و عادى است يا سفر او                  مثل كسى كه زياد مسافرت مى     (خواند   مى

  .، بايد در سفر روزه بگريد)سفر معصيت است

هامي را چگونه    دامن كه بقيه روزه    اين جانب عازم خدمت سربازى هستم و چند روز از ماه رمضان گذشته و منى               )  ١٢٥س  (
دامن كه در كجا به خدمت سربازى مشغول خواهم شد،           بايد بگريم، با توجه به اين كه ديگر در وطن خود خنواهم ماند و منى               

  تكليف چيست؟

ها را   اگر به جاىي اعزام شديد كه با وطنتان هشت فرسخ فاصله دارد، مشا در آن جا مسافريد و منازتان شكسته، و روزه                     ج ـ   
مانيد، يا سى روز متام، مردد مانده باشيد كه در           د افطار كنيد، مگر آن كه مطمئن باشيد كه ده روز به باال در يك جا مى                هم باي 

  ٢٤/١٠/٧٩ .اين صورت، منازتان پس از سى روز، متام است و روزه را هم بايد بگرييد

كنم، و ماهانه تنها يك روز       آمد مى  مدت يك سال است كه جهت اجنام كار به بيش از مسافت شرعى رفت و                  )١٢٦س  (
  توامن روزه بگريم يا خري؟ رسم، آيا مى منى) وطن(مرخصى دارم و در ايام ديگر نيز قبل از ظهر به مقصد 
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  ٢٥/٤/٦٩ . در فرض مرقوم، روزه صحيح استج ـ

اى اجنام كار رفت و آمد      كيلومتر، بر  ٧٥جانب هر روز از شهرستان زرند تا مركز استان كرمان، به فاصله                اين )١٢٧س  (
اگر در يك روز    .  ام ام، چون كرمان را حمِل كار خود قرار داده          گرفته كامل كنم، و تاكنون مناز و روزه خود را به طور           مى

  است؟ گردش و يا اجنام امور شخصى به كرمان بروم، حكم مناز و روزه بنده چگونه براى تعطيل

ـ  و كسى كه   ;   مسافرا متام است و فرقى بني سفر شغلى و غري شغلى نيست               مناز و روزه مشا در كرمان و در مهه          ج 
كثريالسفر است، تا ده روز در يكجا منانده، بايد مناز را متام خبواند، و اگر ده روز ماند، مناز او در سفر اول شكسته و در سفر                            

  ٦/٦/٧٥ .بعدى متام است

  ام چه حكمى دارد؟ گريم، روزه كنم و روزه هم مى ، مسافرت مى در ماه مبارك رمضان به مدت چهار يا پنچ روز)١٢٨س (

  ٧/٩/٧٣ .است  چنانچه شغل مشا مسافرت نباشد، يا كثريالسفر نباشيد، روزه مشا باطلج ـ

  تواند روزه نذرى بگريد يا خري؟  آيا شخصى كه بايد در ماه رمضان مناز را شكسته خبواند، مى)١٢٩س (

  ٨/٢/٧٥ . هيچ روزه ديگرى بگريدتواند  در ماه رمضان منىج ـ

  توان روزه در سفر نذر كرد؟ آيا در مسافرت مى) ١٣٠س (

  ٩/٨/٧٨ .نذر روزه مستحبى در سفر به قيد سفر، درست است، چه شخص در حضر نذر كند و چه در سفرج ـ 

سفر بايد چگونه عمل كند؟ و      كسى كه نذر كرده هر هفته روزهاى دوشنبه و پنج شنبه را روزه بگريد، در هنگام                 )  ١٣١س  (
در هنگامى كه مثالً جمبور است براى حتصيل يا تدريس در دو روز مذكور، از شهر كرج به ران برود، تكليف چيست و چگونه                        

  بايد عمل كند؟

/٨ .را بايد گرفت و كفّاره هم ندارد وليكن قضاى آن; تواند به مسافرت برود، ولو اين كه سفر ضرورى هم نباشد مىج ـ 
٨/٧٦  

رود، بريون رفنت بعد از ظهر از خانه          آيا مالك در درست بودن روزه براى كسى كه بعد از ظهر به مسافرت مى                )١٣٢س  (
  است يا بريون رفنت بعد از ظهر از شهر؟

ـ  سري  مالك، حمِل سكونت و شهر است، يعىن هنگام زوال ظهر بايد در حمِل زندگى و شهر باشد، نه در حد ترخص و در م                        ج 
  .سفر، تا روزه آن روزش درست باشد

شود، وىل در سفر روزه خود را افطار نكرده است، آيا              مسافرى كه بعد از ظهر وارد حمِل سكونت خود مى           )١٣٣س  (
  تواند در وطن افطار كند؟ يا حق افطار ندارد و روزه را بايد متام كند؟  مى

١٤ .طل است، و قضا دارد، ليكن امساك از مفطرات، مستحب استاش هم با  گرفنت روزه بر او جايز نيست، و روزهج ـ

/١١/٧٥  
گريد، پس از بيست روز به او         سربازى در پايگاه حمِل خدمت خود در ماه مبارك رمضان، بيست روز روزه مى               )١٣٤س  (

ن باشيد، لذا از فرداى     توانستيد روزه بگرييد كه قبل از ماه رمضان سى و يك روز در اين حمل ساك                شود در صورتى مى    گفته مى 
با توجه به اينكه مدت     .  ها را نيز بايد به جا آوريد       آن روز، روزه را افطار كنيد و منازتان را هم شكسته خبوانيد، و قضاى روزه              

  ها را بايد قضا كند؟ آيا اين روزه. ده روز قصد كرده بوده

  ٩/١٠/٧١ .، روزه و قصدش هر دو درست استماند  با فرض اينكه مطمئن بوده ده روز به باال در آن حمل مىج ـ

چهار فرسخ است، و تا پيش از ظهر         از  اگر فرد روزه دار پيش از ظهر به مكاىن برود كه فاصله آن تا وطنش بيش                )١٣٥س  (
  دارد؟ اش چه حكمى به وطن خود برسد، روزه
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/٤ .ا مباند، برگردد، روزه او صحيح استخواهد ده روز در آجن  چنانچه افطار نكند و به وطن خود يا به جاىي كه مىج ـ

١/٧٦  
 شخصى كه قبل از ظهر در ماه مبارك رمضان، مسافر بوده، اگر قبل از اذان به جاىي رسيده كه اذان شهر را                          )١٣٦س  (
  بيند، وىل هنوز وارد شهر نشده، آيا روزه آن روزش صحيح است يا خري؟ شنود و ديوارهاى آن را مى مى

ـ   درست نيست و حق افطار دارد، هر چند احتياط مستحب در گرفنت روزه و قضاى آن است، و احوط                    اش  ظاهراً روزه  ج 
شود يا خري، آن است كه روزه خود را در مهان            و اوىل براى كسى كه مطمئن است يا شك دارد كه قبل از ظهر وارد شهر مى                

  .حاِل سفر، افطار كند

تواند روزه بگريد يا خري؟ و اگر        ارد، مجع بني قصر و امتام باشد، آيا مى         در صورتى كه تكليف مكلّف در بعضى مو        )١٣٧س  (
  گرفت و در ماه رمضان بود، آيا الزم است بعداً آن را قضا كند يا خري؟

١٣ . شود، نسبت به روزه هم مجعش به گرفنت روزه و قضاى آن است  مواردى كه احتياطاً بني مناز قصر و امتام، مجع مىج ـ

/٢/٧٥  

   كه روزه بر آا واجب نيستكساىن

اين جانب دخترى هستم كه ده سال مشسى سن دارم و در نه سالگى بنا به توصيه پدرم حضرت عاىل را به عنوان                       )  ١٣٨س  (

بايد مناز و روزه خود را       روزه بر من واجب است يا خري؟ و كال از چه سنى مى             لطفاً بفرماييد امسال  .  مرجع خود، انتخاب منودم   
  آورم؟ اج به

بالغه نيستيد، چيزى از واجبات براى مشا        چون)  كه هنوز نسبت به مشا حمقّق نشده،      (تا قبل از سيزده سالگى متام قمرى        ج ـ   
مناند كه   ليكن تا حدى كه اذيت نشويد، اجنام دادن آا مطلوب است، و ناگفته            ;  واجب نيست كه تركش معصيت و گناه باشد       

اش برويد، بالغه و مكلفّه      يا موى درشت، باالى حملّ زنانه       از سيزده سالگى عادت زنانه بشود و       هر دخترى هر زمان، ولو قبل     
و نيز ناگفته   ;  وگرنه مهان متام شدن سيزده سال قمرى است       ;  ساالن است  را بايد اجنام دهد، و مثل بزرگ       است كه مهه واجبات   

  ٣٠/٩/٧٦ .مناند كه هر سال مشسى، ده روز بيش از قمرى است

 پري زىن كه در شصت سالگى به علّت بيمارى، ضعف بدن و توصيه پزشكان روزه نگرفته است، و از اين پس هم                        )١٣٩س  (
  روزه گرفنت برايش ضرر دارد، تكليفش چيست؟ آيا كفّاره بر او الزم است؟

ـ  ت داشته باشد، واجب نيست،      روزه بر پري مرد و پري زن اگر طاقت روزه گرفنت نداشته باشند، و يا روزه براى آا مشقّ                   ج 
  ١٧/٩/٧١ .و در صورتى كه طاقت روزه گرفنت نداشته باشند، كفّاره هم ندارد

برم و روزه برامي دشوار است،       با توجه به اين كه بنده از نظر جسماىن خيلى ضعيف هستم و در سربازى به سر مى                 )  ١٤٠س  (
  ها را بگريم؟ آيا بايد مهه روزه

اش را افطار منايد و معيار در خوردن روزه،           زمحت در روزه گرفنت براى كسى باشد، مى تواند روزه          اگر احتمال ضرر و   ج ـ   
  ٢٤/١٠/٧٩ .مهان احتمال مشقّت و زمحت و بيمارى است و احتياج به اطمينان ندارد

   است؟تواند در ماه رمضان روزه بگريد، آيا اين براى روزه نگرفنت كاىف اگر انسان فكر كند كه منى) ١٤١س (

در فرض سؤال، اگر انسان احتمال بدهد كه روزه گرفنت برايش ضرر دارد، نبايد روزه بگريد و بايد براى هر روز، يك                      ج ـ   
  ٢٩/٧/٧٨ .مد طعام به فقري بدهد



 ٢٢                                                                                                                                           موسسه فقه الثقلين) فضيلت، اعمال، احكام(رمضان ماه خدا 

  
 ام روزه بگريم چرا كه سر درد و حالت وع           سال دارم و در متام عمرم جبز يكى دو سال نتوانسته           ٥٢اين جانب   )  ١٤٢س  (
سرپرست و   توامن متام پول كفّاره را به مادر زمن كه ىب          ام دادن كفّاره باشد، آيا مى      تكليف من چيست؟ اگر وظيفه    .  ام گرفته مى
  بضاعت است، بدهم تا به طور روزمره امرار معاش كند؟ ىب

بگرييد و مهيشه اين حالت را      ايد به خاطر سر درد و حالت وع، روزه           تنها آنچه بر عهده امثال مشاست كه نتوانسته       ج ـ   
توانيد براى هر چند روز، گندم خبريد و به           گرم گندم يا نان بدهيد، و مى       ٧٥٠يعىن براى هر روز،     ;  ايد، اداى فديه است    داشته

اما ;  تواند آا را بفروشد و از پولش زندگى خود را اداره منايد            مادر زنتان كه مستحق است، بدهيد، او بعد از مالك شدن، مى           
  ٢٠/٨/٧٨ .كند دادن خوِد پول براى خمارج، كفايت منى

اى كه بر او عارض شده، نتوانست چند روزى را           ره است و به علّت بيمارى      مادرى دارم كه از نعمت سواد، ىب      )  ١٤٣س  (
گريد،  را متاماً مى  ترم را كه هشت ساله است و روزه بعضى از روزها             خواهد روزه برادر كوچك    به مهني علّت، مى   .  روزه بگريد 

  را به جا آورد؟ آيااين كار ممكن است يا اين كه بايد خودش قضاى آن. در قبال پاداش ازاو بگريد

اش ادامه پيدا كرده، قضا بر او واجب         تواند روزه بگريد و از ماه رمضان تا رمضان ديگر هم بيمارى             كسى كه منى  ج ـ   
رزندان را به زمحت روزه بيندازد كه خداوند، اراده آسان گرفنت دارد  نه               نيست و تكليف، ساقط است و نبايد  خود و يا ف            

آرى، اگر مادر، توان    .  كند مشكل گرفنت، و به هر حال، كار و روزه ديگرى در مفروض سؤال، هيچ ارتباطى به مادر پيدا منى                   
  ١٧/١٠/٧٨ .ماىل داشته باشد، بايد براى هر روز، يك مد از طعام به فقري بپردازد

توانند روزه بگريند و به ميزاىن كه         آيا افرادى كه دچار بيمارى سنگ كليه هستند، در ايام ماه رمضان مى              )  ١٤٤س  (
  شان دچار مشكل نشود و سنگ نسازد، آب بنوشند؟ كليه

ل احتما(در فرض سؤال، اگر روزه گرفنت براى انسان ضرر داشته باشد و يا اين كه انسان، احتمال ضرر هم بدهد                       ج ـ   
بر چنني شخصى روزه واجب نيست، و اگر روزه بگريد و بعد معلوم شود كه برايش مضر بوده، صحتش حملّ اشكال                      )  عقالىي
  ١٩/١٠/٧٧ .شود اش باطل مى وليكن  اگر كسى عمداً چيزى خبورد يا بياشامد، ولو يك قطره يا حبه باشد، روزه; است

ه داليلى مدتى از روز، بيهوش شود و دوباره به هوش آيد و ممكن است در                 اگر فردى در طول ماه مبارك رمضان، ب       )  ١٤٥س  (
  هنگام بيهوشى حرىف بزند و يا عملى اجنام دهد كه باعث ابطال روزه گردد، آيا روزه آن روزش صحيح است يا خري؟

ه كرده، احتياط آن    ليكن اگر قبل از بيهوشى نيت روز      ;  روزه بر فرد بيهوش، ولو در قسمىت از روز، واجب نيست           ج ـ   
  ٨/٣/٧٩ .است كه روزه را متام كند

پزشك، ايشان را از روزه گرفنت به صورت يك ماه          ;  پدر اين جانب چند سال است كه سكته كرده و به مهني دليل            )  ١٤٦س  (
به شرايط مذكور،   حال با توجه    .  توانيد يك روز يا دو روز در ميان، روزه بگرييد          كامل، منع منوده و گفته است گاهى اوقات مى        

  هاى ايشان چيست؟ تكليف روزه

تواند بگريد و معذور است، قضا ندارد، مگر آن كه قبل از رسيدن به ماه رمضان سال بعد، سامل                      هاىي كه منى   روزهج ـ   
  ١٨/٨/٧٨ .در اين صورت، قضايش واجب است. شود، به حنوى كه بتواند روزه بگريد

هاى آرام خبش مصرف كند، با توجه به اين كه تواناىي روزه گرفنت را                روز قرص فرد بيمارى كه بايد در طول       )  ١٤٧س  (
  اش چگونه است؟ دارد، حكم روزه

  ٢٦/٢/٧٩ .روزه بر او واجب نيستج ـ 

حال اگر خامن   .  گريى جنني، وابسته به تغذيه و اضافه وزن مادر در دوران باردارى است              اند وزن  پزشكان گفته )  ١٤٨س  (
  اش چگونه است؟ بگريد، حكم روزهاى روزه  حامله
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اگر احتمال بدهد كه روزه براى جنني يا خودش ضرر دارد و احتمالش هم عقالىي و متعارف باشد، روزه بر او واجب                      ج ـ   

هايش را بگريد، و ناگفته مناند كه مهان نظر پزشكان در            نيست و بايد افطار منايد و بعد از وضع محل و رفع عذر، قضاى روزه               
  ٨/٣/٧٩ .كند  و متعارف بودن، قطعاً كفايت مىعقالىي

با عنايت به اين كه در بعضى حتقيقات بعضى كشورها اعالم شده كه روزه گرفنت باعث بدتر شدن زخم معده                      )  ١٤٩س  (
خوف شود و در ايران هم تا به حال، نتيجه خاص قابل اجراىي به دست نيامده است، لطفاً بفرماييد حكم روزه بيماراىن كه                         مى

بدتر شدن بيماريشان را از آينده دارند، چيست؟ نيز حكم روزه بيمارى كه مبتال به بيمارى گوارشى است و با مصرف قرص                       
شود و يا    تواند درد ناشى از بيمارى فوق را كاهش دهد، وىل اگر روزه بگريد، از نيمه روز دردش شروع مى                     ضد درد مى  

  يابد، چيست؟  مىبيمارى كه اگر روزه نگريد، زودتر بود

يعىن اگر در روزه گرفنت،     ;  احتمال بدتر شدن و درد كشيدن و ديرتر بود يافنت، مهه اينها جموز نگرفنت روزه است                ج ـ   
احتمال بيمارى، دير بود يافنت يا درد كشيدن وجود داشته باشد، روزه گرفنت بر او واجب نيست و افطار براى مهان احتمال،                       

  ٨/٣/٧٩ .ها ها و بيمارى  به اطمينان به آن گرفتارىجايز است، چه رسد

ام و درد    جواىن هستم بيست و يك ساله كه مدت يك سال و نيم است كه به بيمارى تومور استخواىن مبتال شده                    )  ١٥٠س  (
. است)  A.S.A(كنم كه راه درمان آن، عمل جراحى و تنها راه تسكني آن در حال حاضر، مصرف آسپرين                   شديدى را حتمل مى   

تأثري تسكيىن اين قرص بر روى بدن من حدود هشت ساعت است و بايد حتماً بعد از هشت اىل ده ساعت، اين قرص را جمدداً                          
هاى ماه رمضان، بيشتر از ساعِت ذكر شده       با توجه به اين كه روزه     .  مصرف كنم، وگرنه درد زانو براى من غري قابل حتمل است          

  ؟ و  آيا دادن كفّاره هم بر من واجب است؟است، تكليف روزه هامي چيست

دهد، نبايد روزه بگريد، و اگر عذرش از ماه رمضان تا ماه رمضان ديگر                شخصى كه بيمار است و احتمال ضرر مى       ج ـ   
  ٩/١١/٧٨ .به فقري بدهد)  گرم گندم يا جو٧٥٠(ليكن براى هر روز، يك مد طعام ; ادامه پيدا كند، قضا نيز ندارد

اگر روزه گرفنت، موجب ناراحىت چشم نباشد، ليكن قدرت بيناىي چشم را مقدارى كم كند، آيا باز هم واجب                      )١٥١س  (
  است؟

ـ  مگر آنكه كم شدن قدرت     ;   نبايد روزه گرفت، چون روزه با احتمال ضرر هم ساقط است، چه رسد به اطمينان به ضرر                 ج 
  ٤/١/٧٥ .و ضرر به حساب نيايدبيناىي چشم به قدرى كم باشد كه مورد اعتنا قرار نگريد 

تواند روزه بگريد،     شخصى كه به ناراحىت معده و ورم روده مبتالست و در اثر ضعف و عدم قدرت و تواناىي، منى                   )١٥٢س  (
  تكليفش چيست؟

/٦ .دهد، نبايد روزه بگريد، و براى هر روز، بايد يك مد طعام به فقري بدهد  شخصى كه بيمار است و احتمال ضرر مىج ـ
١٢/٧١  

جانب به علت ضعف در ناحيه پا، كه به تأييد پزشك، ناشى از كم خوىن است و به جهت ترس از شدت يافنت                         اين )١٥٣س  (
  تكليف بنده چيست؟. هاى ماه رمضان را بگريم بيمارى، نتوانستم روزه

ـ  ان از ماه رمضان تا ماه رمضان       دهيد، روزه بر مشا واجب نيست، و اگر عذرت         ايد و مى    هر زمان كه احتمال ضرر داده      ج 
  ٧/١١/٦٨ .ليكن بايد براى هر روز، يك مد طعام به فقري بدهيد; ديگر ادامه پيدا كند، قضا نيز ندارد

تواند در ماه مبارك رمضان روزه بگريد و بعد از            دخترى كه به حد بلوغ رسيده است و به واسطه ضعف بنيه منى             )١٥٤س  (
  تواند قضا كند، حكمش چيست؟ ز منىماه رمضان تا سال ديگر ني
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ـ  لذا اگر از ماه رمضان تا رمضان ديگر نتوانست به خاطر            .   دخترى كه بالغه شده، تكليفش مانند بقيه مكلّفني است          ج 

به فقري  )   گرم گندم  ٧٥٠(ليكن براى هر روز بايد يك مد طعام         ;  اش را قضا كند، قضا از او ساقط است         ضعف مفرِط بنيه، روزه   
  ١٤/١/٧٥ .هدبد

ليكن ;  دامن كه روزه گرفنت واقعاً برامي ضرر دارد يا نه          جانب به ضعف اعصاب مبتال هستم و به درسىت منى           اين )١٥٥س  (
  آيا روزه بر من واجب است؟. شود ام خراب مى مقدارى مشقّت به مهراه دارد و در حني روزه داشنت وضعيت عصىب

ـ  و اگر روزه بگرييد و     ;  ز افطار است، لذا روزه گرفنت بر مشا واجب نيست          خوف از ضرر و احتمال ضرر موجب جوا        ج 
  ٦/١٢/٧١ .بعد معلوم شود كه برايتان مضر بوده، صحتش حمِل اشكال است

 آيا احتمال ضرر و بيمارى، جموز افطار است، يا اطمينان به ضرر و بيمارى هم الزم است؟ ميزان در مقدار ضرر                       )١٥٦س  (
  چيست؟

ـ  و ميزان،  ;  ل عقالىي به ضرر و بيمارى جموز است و اطمينان الزم نيست، و معيار، خوِف ضرر و بيمارى است                    احتما ج 
شود و بايد غري از ضررى باشد كه بر حسب طبع، در اثر روزه براى مهه روزه داران                   مقدارى است كه به طور متعارف حتمل منى       

  ٤/١٠/٧٥ .شود حمقّق مى

منوط به اجازه پزشك است يا اينكه خودش         وزه ماه مبارك رمضان و نگرفنت آن به خاطر بيمارى،          آيا افطار كردن ر    )١٥٧س  (
  بدهد؟ احتمال عقالىي در باره ضرر

ـ   معيار، تشخيص خود مكلّف و خوف از ضرر است، به اين معنا كه اگر خودش احتمال دهد كه روزه برايش ضرر دارد                       ج 
انند اينكه با استناد به گفته پزشك يا با جتربه حال خود احتمال دهد، روزه بر او واجب                  و احتمالش هم عقالىي و متعارف باشد، م       

  .نيست و بايد افطار كند

  اش در پايان ماه رمضان دارد، چه حكمى دارد؟  گرفنت روزه براى كسى كه ترس از شدت يافنت بيمارى)١٥٨س (

  ٢٧/١٠/٧٤ . واجب نيستج ـ

ته و بعداً فهميده كه برايش ضرر داشته است، و موجب شدت يافنت بيمارى وى شده و                 هاىي كه انسان گرف     روزه )١٥٩س  (
  در نتيجه قضاى آا هم برايش ضرر داشته است، چه حكمى دارد؟

  ٦/١٢/٧١ . قضا ندارد و چيزى هم بر او نيستج ـ

شد، وىل بعداً بفهمد كه شايد       اگر كسى به علّت ترس از ضرر، روزه نگريد، و در نظر مردم هم ترس او به جا با                    )١٦٠س  (
  هاى سال گذشته چيست؟ تكليف او در مورد روزه. توانسته است كه روزه بگريد مى

ـ  آن ماه رمضان قضا ندارد و فقط فديه         هاى  اگر ترس از ضرر، از ماه رمضان تا ماه رمضان ديگر ادامه داشته، روزه               ج 
آرى، قضاى ماه رمضاىن كه قبل از رسيدن ماه رمضان ديگر متوجه            .  بدهد گرم گندم يا برنج      ٧٥٠دارد، يعىن بايد براى هر روز       

  ٦/٤/٦٨ .شده كه برايش ضرر ندارد، بر او واجب است و بايد قضاى آن را بگريد

اوليه احتمال آسيب رسيدن به جنني        اگر زن باردار به حدى ضعيف باشد كه در صورت روزه گرفنت، در ماههاى              )١٦١س  (
   باشد، آيا گرفنت روزه بر او واجب است؟يا خود او در بني

ـ   با احتمال ضرر و آسيب به جنني در رِحم و يا به مادر از ناحيه روزه، خوردن روزه، جايز، بلكه واجب است و گرفنت                         ج 
ناگفته مناند كه حمض احتمال ضرر، براى خوردن روزه كاىف است و نيازى به اطمينان و                 .  اى مسقط تكليف نيست    چنني روزه 

  ١٢/٢/٦٩ .حجت شرعى نيست، البته در صورتى كه ضرر براى بچه باشد، براى هر روز، بايد يك مد طعام كفّاره بپردازد
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اى هم نيست تا براى اين طفل بگريد، و خودش هم اگر             دهد، و شري او كم است و دايه         زىن كه به بچه شري مى      )١٦٢س  (

  زه بگريد يا خري؟روزه بگريد، براى طفلش ضرر دارد، آيا بايد رو

ـ   گرم گندم،   ٧٥٠(وىل براى هر روز، اگر ضرر براى بچه بوده نه خود او، بايد يك مد طعام                 ;   روزه بر او واجب نيست     ج 
به فقري بدهد و بعداً قضاى آن را هم تا سال ديگر بگريد، و اگر تا سال آينده نگرفت، بايد براى تأخري قضاى                       )  جو و مانند اينها   
  ٣٠/٧/٧٨ .ى هر روز، يك مد طعام، از باب كفّاره تأخري به فقري بدهدروزه هم برا

  اند، بايد قضا كنند؟ هاىي را كه نگرفته گريند، آيا روزه  خامنهاىي كه به علّت حاملگى يا شري دادن بچه، روزه منى)١٦٣س (

ـ  و ;  د آا، بايد يك مد طعام بدهند      هاى فوت شده قضا دارد و براى هر روز هم، اگر ضرر براى بچه بوده نه خو                  روزه ج 
  ٤/٣/٦٨ .اگرقضا به تأخري افتد، بايد يك مد هم به عنوان كفّاره تأخري بدهند

 زىن كه به خاطر باردارى يا شري دادن به بچه، روزه خود را افطار منوده و بعد از ماه رمضان آا را قضا كرده                           )١٦٤س  (
  است، آيا كفّاره نيز بايد بپردازد؟

 اگر ضرر براى بچه بوده نه خود او، براى هر روز بايد مدى از طعام بپردازد، كما اينكه اگر روزه را تا رمضان ديگر                          ـج  
  .اش است، دو مد طعام بپردازد نگرفت، بايد براى هر روز، عالوه بر اينكه قضا بر عهده

  هاى مستحب ، مكروه و حرام  روزه

مؤكّد روزه، نيت روزه كردم، وىل       ، نظر به استحباب   )يوم دحواألرض (القعده   ذى بنده در روز بيست و پنجم        )١٦٥س  (

حمتلم شده بودم، و چون در سِر كار كشيك بودم، به محام دسترسى نداشتم، لذا                  متأسفانه قبل از اذان صبح كه بيدار شدم،        
مهان لباسها مناز خواندم و آن روز        يق وقت، با  بدل از غسل كرده، خوابيدم و بعد از اذان هم وضو گرفتم و با توجه به ض                 تيمم

  است؟ را روزه گرفتم، آيا روزه و مناز من صحيح بوده

ـ  روزه نيست و با فرض تيمم براى روزه           در روزه مستحبى، بقا بر جنابت، ولو عمداً، تا اذان صبح، موجب بطالن              ج 
بدن و لباس براى مناز به هر مقدارى كه ممكن است،            وضو، مناز هم صحيح است، و تطهري          مستحبى و بقاى عذر و گرفنت     

  ٣/٦/٧٥ .واجب، و در غري صورت امكان، مناز به مهان حنو صحيح است

   آيا مرد براى گرفنت روزه مستحبى، بايد رضايت مهسرش را كسب كند؟)١٦٦س (

  ٧/٧/٧٤ . گرفنت روزه مستحبى مرد، هيچ نيازى به رضايت زن نداردج ـ

  دارد؟  روزه مستحبى بگريد و شوهر او ناراضى باشد، روزه او چه حكمىاگر زن) ١٦٧س (

  ٢٩/٩/٧٨ .اش باطل است اگر مانع حق استمتاع شوهر گردد، روزهج ـ 

 روزه مستحبى فرزند، بدون اجازه پدر و مادرى كه منظورشان از منع فرزند، دلسوزى است، و نيز روزه مستحبى                    )١٦٨س  (
  چه حكمى دارد؟زن، بدون اجازه شوهر، 

ـ  بلكه اگر اسباب اذيت آنان نشود، وىل او        ;   روزه مستحبى اوالد، اگر اسباب اذيت پدر و مادر يا جد شود، جايز نيست              ج 
را از گرفنت روزه مستحبى منع كنند، احتياط مستحب آن است كه روزه نگريد، اما زن اگر به واسطه گرفنت روزه مستحبى،                       

منع كند،  )  نه براى اذيت كردن   (مهچنني اگر شوهر او را از گرفنت روزه مستحبى          ;  ود، نبايد روزه بگريد   حق شوهرش از بني بر    
  ١/٧/٧٨ .بنا بر احتياط مستحب، بايد خوددارى كند

   روزه روز عاشورا و روز عيد قربان چه حكمى دارد؟)١٦٩س (

  ٢٤/١٢/٧٥ .عاشورا، مكروه است روزه گرفنت در روز عيد قربان حرام، وىل روزه گرفنت در روز ج ـ
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 اگر دوسىت سفيه يا دوستاىن ديگر براى اينكه ما را به خوردن روزه مستحىب جمبور كنند، چيزى را تعارف كنند، آيا               )١٧٠س  (

  باز مستحب است كه اجابت كنيم و روزه استحباىب را خبورمي يا خري؟

  ٣٠/١١/٧٤ . استحباب داردج ـ

تواند بگريد و مصرف كند؟ آيا       مى آيا كند، گريد و دوستش به او شكالتى تعارف مى         مى  شخصى روزه استحباىب   )١٧١س  (
  برادر مؤمن است؟ اين فرض هم از موارد استحباب اجابت

  ٣٠/١١/٧٤ . اگر اجابت كند، ثواب بيشترى كسب كرده استج ـ

  مسائل متفرقه روزه

  اش درست است؟  قرص خبورد تا عادت نشود، آيا روزههاى ماه رمضان را بگريد،  اگر زن براى اينكه روزه)١٧٢س (

  .اش صحيح است  اين كار جايز و روزهج ـ

   اگر زن در ماه مبارك رمضان خود را آرايش كند، اشكاىل دارد؟)١٧٣س (

  ٢٠/١٢/٦٩ . بالمانع استج ـ

داى آن شب، روزه بر او واجب       كسى كه در غري ماه رمضان مناز مغربش را خبواند و مناز عشا را فراموش كند، فر                )  ١٧٤س  (
  است يا نه؟

  ٢٧/١٠/٧٦ .است هر چند احتياط مستحب در گرفنت آن; اش واجب نيست روزهج ـ 

كنند  طرح افطارى آموزش و پرورش به اين صورت است كه مديران مدارس، مبلغى پول يا مقدارى برنج تعيني مى                  )  ١٧٥س  (
مدير مدرسه، معلّمان را    .  آموزان، افطارى بدهند   ماه مبارك رمضان به دانش    آموزان به مدارس بياورند تا در يك شب          كه دانش 

آموزان، تعدادى از معلّمان به      كند تا مراسم افطارى را به كمك آا به پايان برساند، مهچنني در اردوهاى دانش               هم دعوت مى  
آموزان يه شده است، به اين معلّمان هم         شكنند و از ناهارى كه از پول دان        عنوان  مهراه و سرپرست در اين اردو شركت مى         

  خوردن اين غذاها براى آا چه حكمى دارد؟. شود داده مى

اند، مانعى ندارد كه معموالً هم       اگر ظواهر حال، دالّ بر رضايت كساىن است كه پول را براى افطارى يا اردو داده                ج ـ   
دهد، اگر به او گفته شود كه آيا معلّمان هم مثالً             ها مى  چهيعىن كسى كه پول را براى افطارى يا اردو و ب           ;  چنني است 

كند و خوِد اين استقبال تقديرى، براى جواز كفايت          توانند از اين افطارى و غذاى اردو خبورند و استفاده منايند، استقبال مى             مى
  ٦/٢/٧٧ .كند مى

مستحب است  )  د جنف اشرف، كربالى معلى و غريه      مانن( آيا سفر درماه مبارك رمضان براى زيارت عتبات عاليات           )١٧٦س  (
  يا خري ؟ 

  ٦/١١/٨٢ .  در مفروض سؤال مستحب است ج ـ

هاى اضافه بدن    دانيد روزه باعث دفع و آب كردن چرىب         آيا روزه به نيت الغرى، حرام است؟ مهان طورى كه مى           )١٧٧س  (
  گريند، آيا حرام است ؟ شود و افرادى روزه را براى الغرى مى مى

  ٩/١٢/٨١ .خواهد ثواب هم بربد مانعى ندارد  اگربه قصد قربت باشد يعىن مىج ـ 

   اهداء خون درماه مبارك رمضان چه حكمى دارد؟)١٧٨س (

ـ  ثواب اهداء خون هم در    ;   مانعى ندارد بلكه چون هركار خريى در ماه مبارك رمضان ثوابش از بقيه وقت ها زيادتر است                 ج 
چگونه نباشد و حال آن كه اهداء خون ىف حد نفسه خدمت به جان و زنده ماندن انسان هاست                   .  اهد بود آن ماه قطعاً زياد تر خو     

   ١١/٨/٨١ .چه نيكو كه در روز اجنام ندهد; آرى اگر گرفنت خون در روز براى روزه دار باعث ضعف او شود


