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 1 ......................................................................................................................................... معناى روزه

  ایاهلل العظمی خامنهدفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت

 روزه معناى

 تا فجر طلوع از) روز تمام در انسان كه است آن اسالم مقدس شرع در «روزه» .1

چيزهاى ديگرى  و آشاميدن و خوردن از خداوند فرمان از اطاعت قصد با( مغرب

 1.خوددارى كند شد خواهد گفته تفصيل به كه

 روزه انواع

 روزه از يک نظر بر چهار نوع است:  .2

 .رمضان مبارك ماهى روزه مثل واجب،ى روزه ـ

 .شعبان و رجب ماهى روزه مثل مستحب،ى روزه ـ

 .عاشورا روزى روزه مثل مكروه،ى روزه ـ

 ماه دهم) قربان و( شوال ماه اول) فطر ى عيدروزه مثل حرام،ى هروزـ 

 2.(الحجهذى

 واجبهاى روزه

 واجب عبارتند از:  هاىروزه .3

 .رمضان مبارك ماهى روزهـ 

 .قضاى روزهـ 

 .كفارهى روزه ـ

 .مادر و قضاى پدرى روزهـ 

 .است شده واجب قسم و عهد و نذرى واسطه به مستحبى كهى روزهـ 

 .اعتكاف ايام از سوم روزى روزهـ 

                                                           
  9. استفتا، روزه، م9
  2استفتا، روزه، م و 717 و 711 و 719 و 739. اجوبه، س2



 انواع روزه ............................................................................................................................................. 2

  ایاهلل العظمی خامنهدفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت

 .تمتع حج قربانى در از بدلى روزهـ 

 روزه روز عاشورا 

 آيا روزه گرفتن در روز عاشورا جايز است؟ .4

 3ج( کراهت دارد.

 روزه سکوت

گويند در صورت مىولى بعضى  است، ام كه گرفتن روزه سكوت حرامشنيده .5

  اى صحيح است؟آيا چنين گفته .نذر حالل است

 4حرام است.ج( 

 روزه زن و فرزند

فرمايند: روزه زوجه اگر مزاحم حق زوج باشد، و مىهاى حرام در اقسام روزه .6

ى فرزند اگر موجب اذيت و رنج پدر و مادر گردد؛ حال سؤال اين است كه روزه

موسّع هم ى واجب ى مستحبى است يا شامل روزهاين روزه فقط شامل روزه

 شود؟مي

 9شود.مىواجب ن ىهج( شامل روز

                                                           

 ده روز روزه بگیرد كه سه جای آن اگر حاجی در حج، قدرت بر قربانی نداشته و نتواند قرض كند باید به
 گیرد.روز آن را در سفر حج و هفت روز آن را در وطنش می

 11163. استفتا، 3
 19713. استفتا، 4
 94-79. استفتائات جدید تهران، 1



 3 ...........................................................................................................................شرايط وجوب روزه

  ایاهلل العظمی خامنهدفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت

 هروز وجوب شرايط

 روزه بر افرادى واجب است که واجد شرايط زير باشند: .7

 .بلوغـ 

 .عقلـ 

 .قدرتـ 

 .نبودن هوشبىـ 

 .نبودن مسافرـ 

 .نبودن نفسا و حايضـ 

 .روزه ضررى نبودنـ 

 .روزه جى نبودنرَحَـ 

 

 مشقت در گرفتن روزه

 از گرفتن روزه در آغاز بلوغناتوانى 

دخترى كه به سن تكليف رسيده، ولى به علت ضعف جسمانى توانايى روزه  .8
تواند قضاى آن را به جا آورد تا مىگرفتن ندارد، و بعد از ماه مبارك رمضان هم ن

 دارد؟ مىرسد، چه حكمىكه ماه رمضان سال بعد فرا اين
به مجرد ضعف و عدم قدرت موجب  ج( ناتوانى از گرفتن روزه و قضاى آن

ى ماه رمضان که از او فوت هاشود، بلکه قضاى روزهمىسقوط قضاى روزه ن
 6.شده، بر وى واجب است

شكل ها مقدارى مو روزه گرفتن بر آن انددخترانى كه تازه به سن تكليف رسيده .9
 است؟دارند؟ آيا سن بلوغ شرعى دختران اكمال نه سال قمرى  مىاست، چه حك

                                                           
 739. اجوبه،6



 شرايط وجوب روزه ........................................................................................................................... 4

  ایاهلل العظمی خامنهدفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت

ج( بنا بر نظر مشهور، بلوغ شرعى دختران همان تکميل نه سال قمرى 
ها واجب است و ترک آن به مجرد بعضى است که در اين هنگام روزه بر آن

از عذرها جايز نيست، ولى اگر روزه گرفتن براى ايشان ضرر داشته باشد 
جايز  هايا تحمل آن برايشان همراه با مشقت زياد باشد، افطار براى آن

 7.است

را  اشكه روزه بر او واجب شده، به دليل دشوارى، روزه اىاگر دختر نه ساله .11
 افطار نمايد، آيا قضا بر او واجب است يا خير؟

 8يى که از ماه رمضان افطار کرده، بر او واجب است.هاقضاى روزه (ج
، امتهنگرفمن بر اثر ضعف جسمانى از ابتداى سن بلوغ تا دوازده سالگى روزه  .11

 در حال حاضر چه تكليفى دارم؟
 کهايد با اينيى را که در ماه مبارک رمضان نگرفتههاواجب است روزه (ج

به سنّ تکليف رسيده بوديد، قضا کنيد، و اگر افطار روزه ماه رمضان 
   9.عمدى و اختيارى و بدون عذر شرعى بوده، کفّاره هم بر شما واجب است

سن تكليف بر اثر ضعف و عدم توانايى، نتوانسته روزه كسى كه در اوائل  .12
 بگيرد، آيا فقط قضا بر او واجب است يا قضا و كفّاره با هم بر او واجب است؟

ج( اگر گرفتن روزه براى او حرجى نبوده و عمداً افطار کرده، عالوه بر قضا، 
 کفّاره نيز بر او واجب است و اگر خوف داشته باشد که اگر روزه بگيرد

 11.باشدمىبر عهده او  هامريض شود، فقط قضاى روزه

 خاطر مشقت در اثناى روزافطار به

                                                           
 732. اجوبه،7

 711و 1 734. اجوبه،  8

 711و  734. اجوبه، 1

 898. اجوبه، 91



 5 ...........................................................................................................................شرايط وجوب روزه

  ایاهلل العظمی خامنهدفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت

چنانچه تشنگي  تواند آن را رها كندمىجهت شغلى كه دارد و نى اگر شخص .13

توانند افطار كنند مىروزه برايش حرجى باشد ، آيا از اوّل روز   بر او غلبه كند و

 ؟كه حكم ديگرى دارنديا اين

تواند افطار کند مىدر فرض سؤال، هر وقت دچار حرج و مشقّت شد، ( ج

و احتياط واجب اين است که به مقدار ضرورت افطار کرده و در بقيه روز 

 11.و بعداً بايد روزه آن روز را قصا نمايد امساک نمايد

                                                           
 68. استفتائات جدید تهران  99



 راههاى ثبوت اول ماه....................................................................................................................... 6

  ایاهلل العظمی خامنهدفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت

 هراههاى ثبوت اول ما

 هراههاى ثبوت اول ما

شود يا با تقويم، مىآيا اول ماه مبارك رمضان و آخر آن با رؤيت هالل ثابت  .14

 هرچند ماه شعبان سى روز نباشد؟

اول يا آخر ماه رمضان با رؤيت شخص مکلّف يا با شهادت دو فرد عادل  (ج

يا با شهرتى که مفيد علم است يا با گذشت سى روز و يا به وسيله حکم 

 10شود.مىحاکم ثابت 

روز از  31محل سكونت من بدون رويت هالل ماه و به صِرف گذشتن در  .15

كه اول شعبان هم به شعبان جمعه را اول ماه رمضان اعالم نمودند، در حالى

تحقيق معلوم نبود. لذا استدعا دارد تكليف حقير و ساير دوستان در استفاده از 

ها و روزها بشبهاى پر فيض قدر وقرائت دعاى روزانه و اعمال مخصوص برخى ش

 را معيّن فرماييد.

شود مىج( بعد از گذشتن سى روز از ماه شعبان حکم به اول ماه رمضان 
که اول ماه هرچند هالل ماه رمضان را نديده باشند، ليکن به شرط آن

شعبان به طريق شرعى ثابت شده باشد وگرنه گذشت سى روز اعتبار 
تمرّ است و در درک فضيلت ى قدر وجود واحد مسندارد. ليالى متبرّکه

هاى خاصى از ماه مبارک ى زمانى خاصهشب قدر و درک فضيلت ادعيه

تواند با احتياط مىرمضان، اگر خصوصيت زمان براى مکلّف محرز نباشد، 
 13و تکرار عمل، آن فضيلت را درک کند.

 

                                                           
 848اجوبه، . 92
 21193. ک 93



 7 ...................................................................................................................... راههاى ثبوت اول ماه

  ایاهلل العظمی خامنهدفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت

 علم به حلول ماه رمضان در ميان روز

اول ماه رمضان است؛ تكليف روزه آن  اگر پيش از ظهر اعالم كردند كه امروز .16

 شود؟مىروز چه 

وزه ر نيّتج( اگر مبطالت روزه را مرتکب نشده، بنابر احتياط واجب بايد 

کند و روزه بگيرد و بعداً نيز آن روز را قضا کند و اگر يکى از آنها را مرتکب 

شده، روزه او باطل است؛ ولى )به احترام ماه رمضان( بايد تا اذان مغرب 

کند، خوددارى نموده و بعد از ماه رمضان آن مىاز کارى که روزه را باطل 

 14روز را قضا کند.

 ول ماهاروزه در صورت عدم ثبوت 

اگر تعيين اول ماه رمضان و عيد سعيد فطر به علت عدم امكان رؤيت هالل  .17

اول ماه به سبب وجود ابر در آسمان يا اسباب ديگر، ممكن نباشد و سى روز ماه 

يم، كنمىشعبان يا ماه رمضان كامل نشده باشد، آيا براى ما كه در ژاپن زندگى 

ا به تقويم اعتماد كنيم؟ وظيفه ما جايز است كه به افق ايران عمل كرده و ي

 چيست؟

ج( اگر اول ماه از طريق رؤيت هالل حتى در افق شهرهاى مجاورى که 

اتحاد افق دارند، و يا از طريق شهادت دو فرد عادل و يا از طريق حکم 

 15.حاکم ثابت نشود، بايد احتياط کرد تا اول ماه ثابت شود

 

 

 
                                                           

 . استفتائات جدید فارسی94

 837. اجوبه، 91



 راههاى ثبوت اول ماه....................................................................................................................... 8

  ایاهلل العظمی خامنهدفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت

 عيد فطر ثبوتدر  مراجع تقليدنظر اختالف 

اگر بين مراجع تقليد در ثبوت عيد فطر، اختالف پيش آيد، وظيفه مكلف  .18

 د بايد به نظر مرجع تقليد خود مراجعه كند؟چيست؟ آيا هر مقلّ 

در ثبوت اول ماه تقليد راه ندارد، بلکه اگر شخص از گفته و اعالم نظر ج( 

د را افطار کنمرجع تقليد، اطمينان به رؤيت ماه پيدا کند، بايد روزه خود 

 16و اگر شک داشت، بايد آن روز را روزه بگيرد.

 

 رؤيت هالل

 اطمينان به تولد ماه نو 

اگر يقين و اطمينان به تولد هالل و قابل رؤيت بودنش پيدا شود، آيا تكيه و  .19

 اعتماد بر آن حتى اگر در حال حاضر رؤيت نشود، امكان دارد؟

ج( اگر يقين به تولد هالل و قابل رؤيت بودن آن حاصل شود ـ يعنى به 

وجود ماه و امکان رؤيتش ـ علم به حلول ماه حاصل شده و آثار اول ماه 

 12شود، هر چند خود شخص فعالً هالل را نديده باشد.مىبر آن مترتب 

 مالک داخل شدن ماه جديد 

الشعاع شدن قمر از تحت مالك داخل شدن در ماه جديد چيست؟ آيا خارج .21

يا خارج شدن آن از محاق است يا اين كه با شرط رؤيت هالل با چشم غيرمسلح 

 باشد و يا به شرط امكان رؤيتش؟ مى

                                                           
 ا1-9. استفتائات جدید 96

 كریمى 62281. 97



 9 ...................................................................................................................... راههاى ثبوت اول ماه

  ایاهلل العظمی خامنهدفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت

الشعاع و امکان رؤيتش ولو با چشم معيار، خارج شدن ماه از تحت (ج

 18باشد.مىمسلح 

 هالل عدم علم به امکان رؤيت

داشته باشيم ولى يقين نداشته باشيم كه امكان رؤيتش اگر يقين به تولد ماه  .21

 هست، حكم چيست؟

 12.کندمىکفايت ن (ج

 استهالل

 آيا استهالل در اول هر ماه واجب كفايى است يا احتياط واجب؟  .22

 21.نفسه واجب شرعى نيستاستهالل فى (ج

 زمان رؤيت هالل

هاى يكى از حالت دانيد، وضعيت هالل در آخر يا اول ماه بهمىطور كه همان  .23

 زير است:

 . غروب هالل قبل از غروب خورشيد باشد.الف

 . غروب هالل مقارن با غروب خورشيد باشد.ب

 . غروب هالل بعد از غروب خورشيد باشد.ج

اه توان براى تعيين اول ممىگانه فوق را لطفاً بيان فرماييد كدام يک از حاالت سه

 به حساب آورد؟

يت هالل براى اثبات حلول ماه قمرى جديد از ج( در هر سه فرض، رؤ

                                                           
98 .69811 
 926188استفتا، . 91

 847. اجوبه، 21
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  ایاهلل العظمی خامنهدفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت

 01کند.مىشبى که پس از رؤيت است کفايت 

در برخى از كشورها )مثل سوئد( امكان رؤيت هالل ماه شوال پس از غروب  .24

باشد چون در اين مىخورشيد تا دو سه روز بعد از رؤيت ماه نو در ايران منتفى 

كند حال اگر در اين مناطق امكان رؤيت مىمناطق ماه قبل از خورشيد غروب 

هالل قبل از غروب خورشيد وجود داشته باشد آيا همين مقدار براى اثبات هالل 

 كند يا نه؟مىماه شوال كفايت 

رؤيت هالل پيش از غروب براى اثبات حلول ماه اطمينان به امکان ج( 

 00قمرى جديد از شبى که پس از رؤيت است، کافى است.

 و مالک آن اتحاد افق

 آيا اتحاد افق در رؤيت هالل شرط است يا خير؟ .25

 23است. ج( بلى شرط

 باشد و نقاط هم افق چه نقاطى هستند؟مىهم افق به چه معنى  .26

مکانى است که از لحاظ امکان يا عدم امکان رؤيت « هم افق»ج( مراد از 

 24با شهر مورد نظر، همسان باشد.

 ثبوت هالل ماه نو در شهرهاى هم افق

اگر هالل ماه مبارك رمضان در شهرى ديده شود، آيا در شهرهاى ديگرى كه  .27

 شود يا نه؟مىافق آنها يكسان بوده يا دو ساعت فرق دارند، اول ماه ثابت 

 ى بين بلدين در امکان رؤيت هالل مُحرز باشد، براىج( اگر مالزمه

                                                           
 834. اجوبه، 29
 . دستخط و مهر حضرت آقا، استفتائات جدید22
 838. اجوبه، 23

 . استفتائات جدید24



 11 ................................................................................................................... راههاى ثبوت اول ماه

  ایاهلل العظمی خامنهدفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت

ن شهرهاى ديگر نيز کافى است؛ و صِرف اختالف در وقت غروب ميزا

 25نيست.

 اعتماد بر افق مناطق ديگر 

اگر روز بيست و نهم ماه در تهران و خراسان عيد باشد، آيا براى افرادى هم  .28

كه كه در شهرى مانند بوشهر مقيم هستند، جايز است افطار كنند؟ با توجه به اين

 افق تهران و خراسان با افق بوشهر يكى نيست.

و شهر به مقدارى باشد که با فرض طور کلّى اگر اختالف بين افق دج( به

 براىرؤيت هالل در يکى، هالل در ديگرى قابل رؤيت نباشد، رؤيت آن 

طور قطع و يقين منتفى باشد، کفايت ى که احتمال رؤيت در آن بهيشهرها

 26کند.مىن

 رؤيت هالل در بالد شرقى

اگر ماه در انگليس ديده شود، آيا براى مردم كشورهايى كه در غرب آن واقع  .29

 شود؟مىشده است هم ثابت 

ج( اگر رؤيت ماه در بلدى مالزم با رؤيت يا امکان رؤيت در بلد ديگر باشد، 

براى آن بلد ديگر هم کافى است، اما ممکن است در اثر اختالف زياد در 

شرقى مالزم با امکان رؤيت در بلد غربى طول جغرافيايى، رؤيت در بلد 

 27نباشد.

خود اگر ماه در كشورهاى شرقى رؤيت شود آيا براى كشورهاى غربى خودبه .31

 شود يا خير؟ و حدود آن چيست؟مىثابت 

ج( رؤيت در بلد شرقى گرچه غالباً مالزم با امکان رؤيت به طريق اولى در 

                                                           
 1192. ممهور 21

 841. اجوبه، 26

 1192ممهور . 27
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ف زياد در طول جغرافيايى، ى اختالبلد غربى است، ليکن گاهى به مالحظه

ى بين بلدين در امکان اى منتفى است؛ و معيار کلّى مالزمهچنين مالزمه

 08رؤيت هالل است.

 هم عرض بودن مناطق در رؤيت هالل

 افقشمال كانادا در عرض جغرافيايى انگليس قرار دارد، آيا با انگليس هم .31

 است؟

زمه بين رؤيت در عرض بودن کافى نيست، بلکه ميزان مالج( صِرف هم

 29يک بلد با امکان رؤيت در بلد ديگر است.

 اشتراک دو منطقه در شب

اگر يقين و اطمينان به تولد هالل و قابل رؤيت بودنش در غير كشور مكلّف  .32

پيدا شود، در صورتى كه آن كشور با كشور مكلّف در بخشى از شب مشترك باشد، 

 توان به اين رؤيت ترتيب اثر داد؟مىآيا 

ج( صِرف مشترک بودن دو کشور در بخشى از شب، براى اشتراک حکم 

 32کند.مىکفايت ن

 مالک رؤيت هالل

آيا رؤيت تصوير هالل ماه با استفاده از دارد و  مىرؤيت ماه نو با ابزار چه حك .33

و انعكاس نور و بازخوانى اطالعات ضبط شده توسط رايانه، براى  مخصوص دوربين

 كند؟مىاثبات اول ماه كفايت 

                                                           
 1192. ممهور 28
 1192. ممهور 21

 كریمی 62281.  31
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ج( رؤيت با وسيله، فرقى با رؤيت به طريق عادى ندارد و معتبر است. 

مالک آن است که عنوان رؤيت محفوظ باشد. پس رؤيت با چشم و با 

عينک و با تلسکوپ محکوم به حکم واحدند. اما در مورد انعکاس به رايانه 

 31.که درآن صدق عنوان رؤيت معلوم نيست محل اشکال است

 

 به رؤيت هالل فرد عادل شهادت دو
 شهادت به رؤيت هالل توسط دو عادل

؛ آيا اول ماه انداگر چند نفر عادل شهادت بدهند كه دو نفر عادل ماه را ديده .34

 شود؟مىرمضان يا شوال ثابت 

خير، بايد دو نفر عادل خودشان براى انسان شهادت بدهند که ماه را ج( 

ه از کطه نقل کنند، کافى نيست؛ مگر آنو اگر رؤيت ماه را با واس اندديده

 32گفته آنان، اطمينان به رؤيت هالل پيدا شود.

 هالل اختالف بيّنه در رؤيت

اگر بين علماى يک شهر راجع به ثبوت هالل يا عدم آن اختالف رخ دهد و  .35

ها در استدالل خود ها هم نزد مكلّف ثابت بوده و به دقت همه آنعدالت آن

 وظيفه واجب مكلّف چيست؟مطمئن باشد، 

صورت نفى و اثبات باشد، يعنى يکى مدعى ج( اگر اختالف دو بيّنه به

ثبوت هالل و ديگرى مدعى عدم ثبوت آن باشد، اين اختالف موجب 

تعارض دو بينه و تساقط هر دو است، و وظيفه مکلّف اين است که هر دو 

چه که فتن به آننظر را کنار گذاشته و درباره افطار کردن يا روزه گر

                                                           
 831. اجوبه، 39

 . استفتائات جدید فارسی32
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  ایاهلل العظمی خامنهدفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت

 مقتضاى اصل است، عمل نمايد. 

ولى اگر بين ثبوت هالل و عدم علم به ثبوت آن اختالف داشته باشند، به 

ها مدعى رؤيت هالل باشند و بعضى ديگر اين صورت که بعضى از آن

مدعى عدم مشاهده آن، قول کسانى که مدعى رؤيت هالل هستند، در 

مکلّف است و بايد از آن متابعت  صورت عادل بودن، حجت شرعى براى

کند، و همچنين اگر حاکم شرعى حکم به ثبوت هالل نمايد، حکم وى 

 33حجت شرعى براى همه مکلفين است و بايد از آن پيروى کنند.

                                                           
 849. اجوبه، 33
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 هالل به رؤيتپيدا كردن اطمينان 

  عالم رؤيت هالل از راديو و تلويزيونا

تلويزيون و راديو از حلول  اگر هالل ماه شوال در يک شهر ديده نشود، ولى .36

 آن خبر دهند، آيا كافى است يا تحقيق بيشترى واجب است؟

ج( اگر مفيد اطمينان به ثبوت هالل گردد يا صدور حکم به هالل از طرف 

 34.ولى فقيه باشد، کافى است و نيازى به تحقيق نيست

 حدس به رؤيت از گفته ديگران

توانيم روزه مىحدس بزنيم كه فردا عيد فطر است، آيا  اىاگر از گفته عده .37

 بگيريم؟

که براى شخص اطمينان پيدا نشود که فردا عيد فطر و اول  مىتا هنگاج( 

 35تواند روزه را افطار کند.مىشوال است، ن

  مىاطمينان به صحّت محاسبات نجو

در تولد ماه و قابل رؤيت  مىاگر اطمينان شخصى به صحّت محاسبات نجو .38

شود در اثبات ماه رمضان يا مىبودنش با چشم عادى )غيرمسلح( حاصل شود، آيا 

ين اى از متخصصعيد مثالً بر اين اطمينان اعتماد كرد؟ مخصوصاً اگر چنين گفته

 و اهل خبره در اين خصوص صادر شده باشد.

                                                           
 836. اجوبه، 34

 . استفتائات جدید فارسی31
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ولى اگر  ارد؛اعتبارى ند مىصِرف اطمينان به صحت محاسبات نجوج( 

حاصل شود، بايد شخص بر اين علم و  قابل رؤيت وجود هاللِ  اطمينان به

 36اطمينان خودش ترتيب اثر دهد.

  در رؤيت هالل مىتبعيت از دولت غير اسال

اگر تبعيت از اعالم رؤيت هالل توسط يک دولت جايز شد، و آن اعالم معيارى  .39

 بودن آن مىهاى ديگر را تشكيل دهد، آيا اسالبراى ثبوت هالل سرزمين مىعل

كه عمل به آن حتى اگر حكومت ظالم و فاجر هم حكومت شرط است، يا اين

 باشد، ممكن است؟

است که  اىج( مالک در اين مورد، حصول اطمينان به رؤيت در منطقه

 37.شودمىنسبت به مکلّف کافى محسوب 

 سنت در رؤيت هاللتبعيت از اهل 

حجه )عيد قربان(  آيا تبعيت از عربستان سعودى در تعيين روز دهم ذى .41

 شود در اين مسأله مخالفت كرد؟مىواجب است؟ يا اين كه 

اج، عمل طبق ثبوت هالل نزد قاضى اهل سنت و حکم به ج( براى حجّ

 38رؤيت آن، مجزى است.

 هاى بعددر شب تعيين اول ماه با خصوصيات هالل

آيا كوچكى هالل و باريک بودن و اتصاف آن به خصوصيات هالل شب اول،  .41

 امشود كه شب قبل شب اول ماه نبوده، بلكه شب سىمىدليل بر اين محسوب 

ماه قبلى بوده است؟ اگر عيد براى شخصى ثابت شود و از اين راه يقين پيدا كند 

 جا آورد؟رمضان را بايد به ماه امكه روز قبل عيد نبوده، آيا قضاى روزه روز سى

                                                           
 ک 69811. استفتا، 36

 841. اجوبه، 37

 991167. استفتا، 38
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د کوچکى و پايين بودن هالل يا بزرگى و باال بودن و يا پهن يا ج( مجرّ

باريک بودن آن دليل شرعى شب اول يا دوم بودن نيست، ولى اگر مکلّف 

از آن علم به چيزى پيدا کند بايد به مقتضاى علم خود در اين زمينه عمل 

 39نمايد.

صورت قرص كامل است )شب چهاردهم( آن ماه بهآيا استناد به شبى كه در  .42

و اعتبار آن به عنوان دليل براى محاسبه اول ماه جايز است تا از اين راه وضعيت 

ام ماه رمضان است و احكام روز ماه رمضان الشک معلوم شود كه مثالً روز سىيوم

ه، حكم رفتبر آن مترتّب شود، مثالً بر كسى كه اين روز را بر اساس بيّنه روزه نگ

به وجوب قضاى روزه شود و كسى هم كه به دليل استصحاب بقاى ماه رمضان 

 الذمّه باشد؟ءروزه گرفته، برى

چه ذکر شد، نيست، ولى اگر مفيد علم ج( امر مذکور حجت شرعى بر آن

 41به چيزى براى مکلّف باشد، واجب است که طبق آن عمل نمايد.

 

 در اعالم اول ماه حکم حاكم

  اکمح حکم

شود مجتهد بايد در مورد رؤيت هالل حكم دهد تا براى مىكه گفته اين .43

 شود؟مىاالجرا باشد منظور چيست؟ و چه كسانى را شامل همگان الزم

ج( منظور اظهار نظر و رأى راجع به اول ماه است و صِرف ثبوت ماه نزد 

الشرايط و در درجه اول وى حکم نيست. و منظور از حاکم، مجتهد جامع

 41است.فقيه ولىّ 

                                                           
 841. اجوبه، 31
 846. اجوبه، 41
 1192. ممهور 49
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 تبعيت از ولى فقيه بر ثبوت هالل

امر مسلمين حكم نمايد كه فردا عيد است و راديو و تلويزيون اعالم  اگر ولىّ .44

نواحى كشور  مىكنند كه هالل در چند شهر ديده شده است، آيا عيد براى تما

ها ديده شده و شهرهاى هم شود يا فقط براى شهرهايى كه ماه در آنمىثابت 

 گردد؟مىها، ثابت افق با آن

کشور باشد، حکم او شرعاً براى همه شهرها ج( اگر حکم حاکم شامل همه 

 42معتبر است.

دانيد اكثر فقهاى بزرگوار پنج راه براى ثبوت اول ماه شوال مىگونه كه همان .45

ها كه ثبوت نزد حاكم شرع در ضمن آن اندى عمليه خود بيان كردههادر رساله

نيست، بنا بر اين چگونه بيشتر مؤمنين به مجرد ثبوت اول ماه شوال نزد مراجع، 

 كنند؟ مىروزه خود را افطار 

ج( تا حاکم حکم به رؤيت هالل نکرده، مجرد ثبوت هالل نزد او، براى 

ل هال که اطمينان به ثبوتتبعيّت ديگران از وى کافى نيست، مگر آن

 43حاصل نمايند.

 رؤيت هاللدر صورت  به حاکم شرعاطالع 

اگر شخصى هالل ماه را ببيند و بداند كه رؤيت هالل براى حاكم شرع به هر  .46

 علتى ممكن نيست، آيا او مكلّف است كه رؤيت هالل را به حاكم اطالع دهد؟

 44که ترک آن مفسده داشته باشد.ج( اعالم بر او واجب نيست مگر آن

 د و مقلّ حاکم محل افقالف اخت

                                                           
 844. اجوبه، 42

 843جوبه، . ا43

 842. اجوبه، 44
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كند براى كسانى كه افق مىدر خصوص اول ماه صادر  حاكمكه  مىآيا حك .47

الزم االجرا  محل زندگيشان تفاوت زيادى با افق محل آن مجتهد دارد نيز،

 باشد؟مى

براى بالدى که بين رؤيت هالل در بلد او و امکان رؤيت در  حاکمج( حکم 

 45باشد.مىآن بالد مالزمه نيست، سارى ن

                                                           
 1192. ممهور 41



 نيّت روزه ........................................................................................................................................... 21

  ایاهلل العظمی خامنهدفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت

 روزه نيّت

 روزه نيّتكيفيت 
 معنى كه بدين باشد، همراه نيّت با بايد هاى ديگرعبادتى ههم مانند روزه .48

 روزه،ى هكنند چيزهاى باطل ساير و و آشاميدن خوردن از خوددارى انسان

 و كافى است باشد او در مىعز چنين كه همين و باشد خداوند دستور خاطربه

 46.بياورد زبان بر را آن نيست الزم

 هر روز يا براى کل ماه نيّت

 در اول ماه كافى نيّتكرد، يا اينكه يک  نيّتدر ماه رمضان بايد براى هر روز  .49

 است؟

کند که يک ماه را روزه بگيرد، کافى  نيّتاگر شب اول ماه رمضان ج( 

رمضان، براى روزه  در هر شب ماهاست است؛ ولى بهتر )احتياط مستحب( 

 47کند. نيّتفرداى آن نيز، 

  نيّتوجوب روزه به صرف 

كرد كه كل ماه را روزه بگيرد ولى بعد از هفت روز مريض شد،  نيّتمادرم  .51

 اش چيست؟حاال وظيفه

آورد بنابراين در فرض مذکور روزه مىاش نعهده، چيزى به نيّترف صِج( 

 48بر او واجب نيست.

 

                                                           
  3. استفتا، روزه، م46
 1-1. استفتائات جدید 47

48 .19122 
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 ارتکازى در روزه  نيّتکافى بودن 

تا بعد از اذان صبح خوابيده،  نيّتروزه كرده و با همين  نيّتشخصى شب  .51

وقتى بيدار شده حواسش نبوده و پس از نوشيدن آب يادش آمده بود كه شب 

 اش صحيح است؟روزه كرده است، آيا در اين صورت روزه نيّت

ـ قبلى  نيّتزند و اگر مىر ضررى به صحت روزه نفطِانجام سهوى مُج( 

 49کند.مىکفايت  ،موجود باشدصورت ارتکازى ـ هرچند به

 

 روزه نيّتزمان 

 هاى واجبزمان نيّت روزه

 طور عادى چه زمانى است؟به هاى واجبروزه نيّتزمان  .52

براى روزه ماه رمضان و نذر معيّن، از اول شب تا اذان صبح و براى  نيّتج( 

ن )مانند روزه قضا و نذر مطلق(، از اول شب تا ظهر روز بعد روزه غير معيّ

 51است.

 ى مستحّبىزمان نيّت روزه

تواند نيّت مىرا در هر وقت از روز كه به فكر روزه بيفتد  ىمستحبّ ىروزه .53

كه موجب باطل  ىاو صحيح است، مشروط بر اينكه تا آن لحظه كار ىكند و روزه

 51شدن روزه است از او سر نزده باشد.

                                                           
41. 914211 
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  ایاهلل العظمی خامنهدفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت

 روزه نيّتتأخير در 

جا كه شروع روزه از اول فجر است، نيّت آن هم بايد از آن لحظه به از آن .54

 52تأخير نيفتد، و بهتر آن است كه پيش از فرا رسيدن فجر، نيّت روزه كند.

روزه  نيّتماه رمضان، هنگام فرا رسيدن اذان صبح، عمداً  كه در ىكس .55

اش باطل است و در عين حال بايد روزه كند، روزه نيّتروز  ىكند، اگر در اثنامىن

روزه اجتناب كند و بعد از ماه  ىباطل كننده ىچيزها ىتا غروب آن روز از همه

 53جا آورد.آن روز را به ىرمضان هم قضا

، نيّت روزه نكرده و در ىاطالعىيا ب ىفراموش ىكه در ماه رمضان از رو ىكس .56

كند انجام داده مىكه روزه را باطل  ىكه كار ىروز ملتفت شود، در صورت ىاثنا

روزه  ىكنندهباطل ىتا غروب از كارها ىآن روز باطل است ول ىباشد، روزه

كه روزه را  ىشود، كارمى كه ملتفت روزه مىكند اما چنانچه تا هنگا ىخوددار

كند انجام نداده باشد اگر بعد از ظهر است روزه باطل است، و اگر پيش مىباطل 

از ظهر است، بنابر احتياط واجب بايد نيّت روزه كند و روزه بگيرد و بعداً نيز 

 54آن روز را قضا كند. ىروزه

كفّاره يا قضا تا نزديک  ىواجب غير ماه رمضان مانند روزه ىروزه ىاگر برا .57

كند انجام نداده مىكه روزه را باطل  ىظهر نيّت نكند، چنانچه تا آن وقت كار

 55او صحيح است. ىتواند نيّت كند و روزهمىباشد، 

خير أتا قبل از اذان ظهر به ت يا سهواً روزه استيجارى را عمداً نيّتاگر شخصى  .58

 صحيح است؟ ـ مبطلى را انجام داده باشد بدون آن كهـ آيا روزه آن روز  بيندازد،

متعارف بين  آنچه در موارد استيجار بايد مورد اجاره طبق اجاره و نيزج( 
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  ایاهلل العظمی خامنهدفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت

در غير اين صورت صحيح نبوده و مستأجر  ؛انجام بگيرداست مؤمنين 

 56جاره نيست.االمال مستحقّ

 

 مستحبى روزه نيّت

  روزه مستحبى با داشتن روزه قضا نيّت

 ىتواند روزهمىماه رمضان بر او واجب است، ن ىقضا ىكه روزه ىكس .59

كه  ىبگيرد در صورت ىمستحب ىبگيرد و چنانچه فراموش كند و روزه ىمستحب

شود حال اگر پيش از ظهر مىاو باطل  ىروز يادش بيايد روزه مستحب ىدر اثنا

 57اش درست است.ماه رمضان كند و روزه ىقضا ىتواند نيّت روزهمىباشد 

است و قصد دارد كه آن را بگيرد، ولى بر  اششخصى كه روزه واجب بر عهده .61

اثر پيشامدى نتواند روزه بگيرد مثالً بعد از طلوع خورشيد آماده مسافرت شد و به 

 يک از مفطرات نشد،سفر رفت و بعد از ظهر برگشت و در بين راه هم مرتكب هيچ

روزه واجب از وى فوت شد، و آن روز هم از روزهايى است كه روزه  نيّتقت ولى و

 روزه مستحبّى كند يا خير؟ نيّتتواند مىدر آن مستحبّ است، آيا 

روزه مستحبّى حتى  نيّتباشد،  اشج( اگر قضاى روزه ماه رمضان بر ذمّه

 58.روزه واجب، از وى صحيح نيست نيّتبعد از فوت وقت 

  روزه قضاجاى بهروزه مستحبى  نيّت
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  ایاهلل العظمی خامنهدفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت

داند چه مقدار روزه قضا دارد و با فرض داشتن روزه قضا روزه مىكسى كه ن .61

مستحبّى بگيرد، اگر معتقد باشد كه روزه قضا ندارد، آيا به عنوان روزه قضا 

 شود؟مىمحسوب 

استحباب گرفته به جاى روزه قضايى که بر  نيّتيى را که به هاج( روزه

 59شود.مىهست، محسوب ن اشعهده

 ىتواند روزهمىى قضا داشته، آيا پسر ارشدى كه پدرش فوت نموده و روزه .62

 ى بگيرد؟مستحبّ

 61.ج( مانع ندارد

 هاى ديگر به روزه مستحبى نيّتاضافه کردن 

روزه كردم و همان وقت تصميم گرفتم كه چند  نيّتخاطر رسيدن به ثواب به .63

كيلو از وزنم را كم كنم و اين باعث شد كه رغبت بيشترى به گرفتن روزه پيدا 

 من صحيح و خالص براى خدا بوده يا خير؟  نيّتكنم، آيا 

تبعى بوده و انگيزه و غرض اصلى روزه  نيّتاگر تصميم بعدى قصد و ج( 

بوده، اشکالى ندارد و اال باطل است. همچنين اگر هر کدام از آنها انگيزه 

 61به صورت ترکيبى بوده هم روزه باطل است.

 نيّتمسائل متفرقه 

 خواب ماندن سحر
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 71. استفتائات جدید تهران 61

69. 11213 



 25 .......................................................................................................................................... نيّت روزه

  ایاهلل العظمی خامنهدفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت

كرد كه فردا روزه بگيرد و پس از آن به خواب رفت و تا  نيّتاگر اول شب  .64

بود و از فرا رسيدن صبح غافل بود، و  ىصبح بيدار نشد يا سرگرم كاربعد از اذان 

 62او صحيح است. ىپس از آن توجه يافت، روزه

نزديک آفتاب از خواب  ،اما سحر بيدار نشدم شب، قصد گرفتن روزه داشتم، .65

 صحيح است؟ امبيدار شدم، آيا روزه

 63روزه صحيح است. ج(

 

 هاى مختلف با هم روزه نيّت

روزه واجب نذرى و روزه قضاى ماه مبارك رمضان به گردنم باشد و اگر   .66

 يّتنمعين كردن  ،ت روزهمصادف شود با روز ميالد پيامبر اكرم)ص(، آيا براى صحّ

 الزم است؟

تان دى از قضا و کفاره و نذر و مانند آن بر عهدههاى متعدّاگر روزه ج(

ن ييتع يدبگير يدخواهمىاى را که روزه نيّتباشد، واجب است که در 

و روزه مستحبى هم براى کسى که روزه قضاى ماه مبارک رمضان  يد؛کن

 64باشد، صحيح نيست.مىاش بر عهده

 روز ماه رمضان ىمريض در اثناخوب شدن 

 روز ماه رمضان خوب شود چگونه است؟ ىكه در اثنا ىروزه مريض نيّت .67

 نيّتروز ماه رمضان خوب شود، واجب نيست که  ىاگر مريض در اثناج( 

که  ىپيش از ظهر باشد و کار اگر ىروزه کند و آن روز را روزه بگيرد. ول
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  ایاهلل العظمی خامنهدفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت

 يّتنکند از او سر نزده باشد احتياط مستحب آن است که مىروزه را باطل 

 65روزه کند و روزه بگيرد و پس از ماه رمضان بايد آن روز را قضا کند.

 الشک يوم در نيّت

 نيّترمضان به چه  ماه اول يا است شعبان آخر كه دارد شک انسان روزى كه .68

 بگيرد؟ روزه

 يوم) رمضان ماه اول يا است شعبان آخر که دارد شک انسان روزى کهج( 

 يّتن تواندمىن بگيرد روزه اگر بخواهد و بگيرد، روزه نيست واجب( الشک

ا ي شعبان مستحبى آخرى روزه قصد تواندمى بلکه کند، رمضانى روزه

 از بوده رمضان که شود معلوم بعداً اگر و کند آن مانند يا قضاى روزه

 اثناى روز در اگر و نيست، روز الزم قضاى آن و شودمى حساب رمضان

 66.کند رمضانى روزه نيّت لحظه همان از بايد است رمضان ماه که بفهمد

  هالذمّفى روزه ما

نى ه بگيرد؟ يعالذمّتواند روزه ما فىمىداند قضاى روزه دارد، آيا مىكسى كه ن .69

 ىجا آورد؛ وگرنه به عنوان روزه مستحبّكند اگر روزه قضا داشته باشد، آن را به نيّت

 حساب شود؟

 67.تواند روزه بگيردمى نيّتآرى، با اين ج( 
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  ایاهلل العظمی خامنهدفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت

ضاى باشد ق امبر عهده اىكه اگر روزه نيّتبه اين  امتقريباً يک ماه روزه گرفته .71

نيست به قصد قربت مطلق باشد، آيا  امبر عهده اىآن محسوب شود و اگر روزه

 شود؟مىى قضايى كه بر ذمّه دارم، محسوب هااين يک ماه روزه به حساب روزه

، ايدچه که در زمان روزه گرفتن شرعاً مأمور به آن بودهآن نيّتاگر به ج( 

ايد و روزه قضا هم برعهده شما مستحّبى، روزه گرفته اعم از روزه قضا يا

 شود.مىباشد، به عنوان روزه قضا محسوب 

 بعد از انجام آن ىروزه استيجار نيّتتغيير 

آيا  ،، اگر موجر از پرداخت مبلغ قرارداد استنكاف ورزدىدر روزه استيجار .71

د كه كن نيّت ىيعن؛ نمايد ىتواند روزه و يا نماز را حواله شخص ديگرمىمستأجر 

روزه كه مثالً اين روزه  نيّتو اساساً باشد؟  ىشخص ديگر ىجا آورده قضاآنچه به

از توان پس از اتمام نممىن گردد يا بايد در ابتدا معيّ ، آياباشد ىچه كس نيّتبه 

 شخص مورد نظر را معين نمود؟ ،و روزه

ابل ق ،يک فرد نيّتن باشد و پس از انجام عمل به از اول معيّ نيّتج( بايد 

عنه در صورت اشتغال ه منوبذمّ ،نيست و در فرض سؤال ىاحاله به ديگر

 68دين خود را بپردازد.بايد موجر و  .برئ شده است

 

 نيّت در استمرار

 اثناى روز درروزه  نيّتبرگشتن از 

را باطل  امگرفتم روزهمن در روز ماه رمضان به علّت اغواى شيطان تصميم  .72

كند انجام دهم، از تصميم خود مىكه عملى كه روزه را باطل كنم لكن قبل از اين
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  ایاهلل العظمی خامنهدفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت

چيست؟ و اگر اين امر در روزه غير ماه رمضان پيش  اممنصرف شدم حكم روزه

 دارد؟ مىآيد چه حك

روزه گرفتن بر گردد  نيّتدر روزه ماه رمضان اگر در اثناى روز از ج( 

شود و قصد مىباطل  اشطورى که قصد ادامه روزه نداشته باشد، روزهبه

دوباره او براى ادامه روزه فايده ندارد، البته تا اذان مغرب بايد از کارى که 

کند خوددارى کند. امّا اگر دچار ترديد شود به اين معنى مىروزه را باطل 

روزه را باطل کند، يا تصميم بگيرد کارى را که هنوز تصميم نگرفته است 

که موجب باطل شدن روزه است صورت دهد و هنوز آن را انجام نداده در 

روزه او محل اشکال است و احتياط واجب آن است  اين دو صورت صحّت

که روزه را تمام کند و بعداً هم آن را قضا نمايد. هر روزه واجب معيّن ديگر 

 69.امثال آن ـ نيز داراى همين حکم است ـ مانند نذر معيّن و

را باطل  امتصميم گرفتم روزه نيا واجب غير معيّ  ىمستحبه اثناى روز در .73

كند انجام دهم، از تصميم خود مىكه عملى كه روزه را باطل كنم لكن قبل از اين

 چيست؟ اممنصرف شدم حكم روزه

واجب غير معين که وجوب آن  ىهامستحب و نيز روزه ىهادر روزهج( 

 ىارک ىنيست اگر تصميم بر قطع روزه بگيرد ول ىمخصوص به روز معين

کند از او سر نزند و بعداً دوباره تا پيش از ظهر ـ و در مىکه روزه را باطل 

 71.روزه کند، روزه او صحيح است نيّت مستحب تا غروب ـ
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 مبطالت روزه

 کندمىچيزهايى که روزه را باطل 

، ىخوردن و آشاميدن دوم: آميزش جنس :كند: اولمىنُه چيز روزه را باطل  .74

چهارم: دروغ بستن به  )اسـتمنا(از او بيرون آيد. ىكند كه من ىكه كارسـوم: آن

، پنجم: رسانيدن غبار غليظ به حلق، ششم: (عليهم السـالم)خدا و پيامبر و ائمه 

فرو بردن تمام سـر در آب، هفتم: با حال جنابت يا حيض يا نفاس به اذان صبح 

خصوصيات  كردن. ىروان، نهم: عمداً ق ىبا چيزها)تنقيه( رسيدن، هشتم: اماله 

]موارد چهارم تا ششم   71و احكام اين نُه مورد در مسائل آينده گفته خواهد شد.

 براحتياط واجب مبطل است[بنا

 

 آشاميدن و خوردن

 مالک خوردن وآشاميدن

شود خواه مىاو باطل  ىبخورد يا بياشامد روزه ىدار عمداً و آگاهانه چيزگر روزها .75

 ىغيرخوراك ىمعمول باشد و خواه از چيزها ىهاىها و آشاميدنىآن چيز از خوراك

ر بسيا ىمانند كاغذ يا پارچه و امثال آن باشد و خواه زياد يا كم باشد مانند قطره

 72.از نان ىكوچك ىكوچک آب يا خرده

 خاطر مسابقهبه خوردن روزه

به دليل داشتن مسابقه فوتبال و گرسنگى و تشنگى زياد در آن  توانمىآيا  .76

 روزه خود را خورد؟
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  ایاهلل العظمی خامنهدفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت

 73شود.مىمحسوب نمورد سؤال مجوّز براى افطار ج( 

 افطار روزه بر اثر تشنگى و گرسنگى

دار است، در يكى از روزها براى خوردن اگر شخصى كه در ماه رمضان روزه  .77

 اىسحرى بيدار نشود و لذا نتواند روزه را تا غروب ادامه دهد و در وسط روز حادثه

 ب است؟براى او اتفاق بيفتد و روزه را افطار كند، آيا كفّاره بر او واج

اگر روزه را تا حدى ادامه دهد که روزه بر اثر تشنگى و گرسنگى براى ج( 

او حرجى شود و در نتيجه آن را افطار نمايد، فقط قضا بر او واجب است و 

 74.ندارد اىکفّاره

 خوردن سحرى بعد از اذان صبح

بخوريم وبعد بفهميم  ىبيدار شويم وسحر ىسحر ىاگر در ماه رمضان برا .78

 شود؟قضا روزه آن روز اند روزه قبول است يا بايد اذان گفته

با علم به اينکه هنوز صبح نشده خورده است و تحقيق نموده و اگر ج( 

 75بعد فهميده که صبح شده، روزه صحيح است و قضا ندارد.

شود مىامروزه براى تنظيم كارهاى روزانه از ساعت استفاده  كهاينبا توجّه به  .79
هاى بلند، ديدن طلوع فجر امكان ندارد، در و در شهرها معموالً به دليل ساختمان

داده است صورتى كه فردى با اعتماد به ساعتش كه ساعت چهار را نشان مي
ه و در مشغول خوردن سحرى شود و بعد معلوم شود كه باطرى ساعت تمام شد

ى چنين فردى صحيح است؟ همچنين واقع ساعت چهار و ربع بوده است. آيا روزه
اگر فردى در اثر خطاى چشم ساعت پنج را تصوّر كرده كه ساعت چهار صبح 

فهمد مىشود و مىشود و بعد متوجّه اشتباهش مىاست و مشغول خوردن سحرى 
 بعد از طلوع فجر خورده است؟

                                                           
73. 11961 

 821. اجوبه، 74

71 .73913 
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اگر با اعتماد بر ساعت، اطمينان به بقاء شب داشته  ج( در هر دو صورت،
اش در ماه مبارک رمضان صحيح است و بعداً کشف خالف شده است، روزه

 76است.
 چه بايد بكند؟ كه مشغول خوردن غذا است بفهمد صبح شده ىاگر موقع .81
 اشبايد لقمه را از دهان بيرون بياورد، و اگر عمداً آن را فرو ببرد روزه ج(

 77.استباطل 

 حکم موادى که از معده وارد دهان شده در حال روزه

يعنى موادى ترش مزه از معده او به فضاى  كند،مىانسان ترش  گاهى اوقات .81

قورت  يا عمداً دارى ترش كند و اين مواد را سهواًاگر روزه حالآيد.مىدهان او 

 دارد؟ مىاش چه حك، روزهدهد

 اشروزه برد، فرو آمد عمداً و اختياراًاگر پس از آنکه به فضاى دهان ج( 

 78.شود ولى سهواً مبطل روزه نيستمى باطل

 فرو بردن اخالط سر و سينه در حال روزه

كه مبتال به بيمارى زكام بودم، مقدارى از اخالط سر و سينه در  مىهنگا .82

 صحيح امدهانم جمع شده بود كه به جاى بيرون انداختن، آن را فرو بردم، آيا روزه

است يا خير؟ در بعضى از روزهاى ماه مبارك رمضان در منزل يكى از اقوام بودم 

كه بر اثر زكام و خجالت و حيا مجبور شدم با خاك، تيمّم بدل از غسل واجب 

 امبكنم و تا نزديک ظهر غسل نكردم. اين كار براى چند روز تكرار شد، آيا روزه

 در آن روزها صحيح است يا خير؟

                                                           
 67، استفتائات جدید تهران كریمی 111198.  76

 22. استفتا، روزه، م77

78 .42197 
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رساند، ولى اگر به مىو بردن اخالط سر و سينه ضررى به روزه نفرج( 

فضاى دهان رسيده باشد بنا بر احتياط واجب بايد از فرو بردن آن 

خوددارى نمايد، و اما ترک غسل جنابت قبل از طلوع فجرِ روزى که 

خواهيد روزه بگيريد و انجام تيمّم بدل از غسل به جاى آن، اگر مى

خاطر تنگى آن باشد، عى باشد و يا تيمّم در آخر وقت و بهخاطر عذر شربه

موجب بطالن روزه نيست و روزه شما با تيمّم صحيح است. در غير اين 

 79.صورت، روزه شما در آن روزها باطل است

 ها فرو رفتن غذاى باقى مانده بين دندان

زدم، و هايم را مسواك ندر يكى از روزهاى ماه رمضان روزه گرفتم ولى دندان .83

 خود بلعيدههها را عمداً ببلعم، خودبمانده غذاهاى البالى دندانكه باقىبدون اين

 شده است. آيا قضاى روزه آن روز بر من واجب است؟

هايتان و يا علم به مانده غذا در بين دنداناگر علم به وجود باقىج( 

ه، التفات نبودايد و فرو رفتن آن هم عمدى و با رسيدن آن به حلق نداشته

 81قضاى روزه بر شما واجب نيست.

 خالل کردن دندان 

خالل كردن دندان بعد از خوردن غذا براى كسى كه فردايش قصد گرفتن  .84

 دارد؟ مىروزه را دارد، چه حك

براى کسى که قصد روزه دارد واجب نيست بعد از غذا ج( خالل کردن 

حتى اگر احتمال دهد که خالل نکردن موجب داخل شدن غذاى البالى 

                                                           
  711. اجوبه، 71

 764. اجوبه، 81
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 شود؛ و اگر بعد از آن سهواً هم غذا داخل حلق شد،مىها به حلق دندان

شود؛ بله اگر يقين داشته باشد که ترک آن باعث داخل مىاش باطل نروزه

با فرض  ،است خالل کند و اگر نکرد شود واجبمىشدن غذا به حلق 

 اش باطلروزه (بنا بر احتياط واجب)داخل شدن غذا به حلق بلکه مطلقاً 

 81شود.مى

 

 با خمير دندانمسواک 

 آيا مسواك كردن با خمير دندان، در حال روزه اشكال دارد؟  .85

که آغشته با خمير دندان اشکال ندارد؛ ولى بايد از فرو رفتن آب دهان ج( 

 82.جلوگيرى شودو آب است 
 

 استفاده از نخ دندان

در حال روزه ـ كه فلورايد و طعم نعنا دارد  ـحكم استفاده از نخ دندان  .86

 چيست؟

 83.اگر آب دهان را فرو نبرد، اشکال نداردج( 

 و مکيدن کندر جويدن آدامس

 دارد؟ مىدار چه حكجويدن آدامس و مكيدن كندر براى روزه .87

ندر روزه را شود مانعى ندارد، ولى مکيدن کُمىج( اگر چيزى وارد حلق ن

                                                           
89 .12181 

 1-2-9 استفتائات جدید .82

 1-2-9 استفتائات جدید. 83
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 84کند.مىباطل 

 باطل کردن روزه با اصرار ديگرى

 امدار باشم و مادرم مرا وادار به خوردن غذا يا نوشيدن كند، آيا روزهاگر روزه .88

 شود؟مىباطل 

بر اثر درخواست و  کند، هرچندمىخوردن و آشاميدن روزه را باطل ج( 

 85.اصرار شخص ديگرى باشد

 انجام مبطالت روزه با اجبار ديگرى

دار شود و يا سر او به همان صورت داخل اگر چيزى به زور وارد دهان روزه .89

شود، مثالً  اششود؟ اگر وادار به باطل كردن روزهمىباطل  اشآب گردد، آيا روزه

سازيم، مىى، ضررى به خودت يا مالت وارد ات را نخوربه او بگويند كه اگر روزه

 صحيح است؟ اشاو هم براى دفع اين ضرر غذا بخورد، آيا روزه

دار با داخل شدن چيزى در حلقش بدون اختيار و يا روزه شخص روزهج( 

شود، ولى اگر مىبا فرو بردن سرش به همان صورت به زير آب باطل ن

باطل خواهد  اشى شود، روزهخودش بر اثر اکراه ديگرى مرتکب مفطر

 86.شد

 ىافطار سهوحکم 

دار در اثر فراموشى چيزى بخورد، آيا تذكر دادن به او واجب اگر شخص روزه .91

 است؟

                                                           
 1-2-9 استفتائات جدید. 84

 716. اجوبه، 81

 717. اجوبه، 86



 35 .................................................................................................................................. مبطالت روزه

  ایاهلل العظمی خامنهدفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت

 87.خير، تذکر دادن به او واجب نيستج( 

 دارضرورت نوشيدن آب براى خلبان و مهماندار روزه

اگر هواپيما در ارتفاع باال و مسير طوالنى در حال پرواز باشد و پرواز حدود  .91

دو ساعت و نيم تا سه ساعت طول بكشد، مهماندار و خلبان هواپيما براى حفظ 

تعادل خود هر بيست دقيقه احتياج به نوشيدن آب دارند، در اين صورت آيا در 

 شود؟مىواجب ها ماه مبارك رمضان، كفّاره و قضاى روزه بر آن

ها ضرر داشته باشد، جايز است که با نوشيدن آب اگر روزه براى آنج( 

 ها واجبجا آورند و در اين حالت کفّاره بر آنافطار نمايند و قضاى آن را به

 88.نيست

 آب در حال روزهو غرغره مضمضه 

زد يرون بريده و بن گرداناگر روزه دار آب را به قصد رفع عطش در دها .92

 دارد؟ مىن نرود چه حكيياز آب پا ىچ مقداريكه ه ىطورهب

 89در فرض سؤال اشکال ندارد.ج( 

آيا بعد از مضمضه كردن ـ چه براى وضو و چه غير آن ـ در حال روزه ماه  .93

 دار سه مرتبه آب دهانش را بيرون بريزد؟رمضان واجب است روزه

از دهان چنين کارى واجب نيست. آنچه واجب است خارج کردن آب  (ج

است و اگر يقين پيدا کرده که آب خارج شده چيز ديگرى بر او واجب 

 22نيست.

                                                           
 1-2-9 استفتائات جدید .87

 731. اجوبه، 88
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 دار چيست؟حكم غرغره كردن براى روزه .94

اگر هنگام غرغره کردن، آب از حلق به پايين برود، روزه باطل ج( 

 91شود.مى

  خارج کردن زبان از دهان در حال روزه

 .هان كردن باطل كننده روزه استخارج كردن آب دهان و دوباره آن را وارد د .95

آيا بيرون آوردن زبان هم همان حكم را دارد كه اگر كسى زبانش به هر دليلى 

 شود؟مىبيرون بياورد موجب باطل شدن روزه 

 92زند.مىصِرف اين ضررى به صحّت روزه نج( 

 

 

  احساس داخل شدن شکر در دهان در حال روزه

ر كنيم كه شكمىرويم، احساس مىوقتى در ماه رمضان به كارگاه قند و شكر  .96

 شود؟مىمان باطل داخل دهان شده، آيا روزه

صرف احساس داخل شدن آن در دهان و حتى داخل شدن در دهان ج( 

 23زند.مىبدون اينکه فرو برده شود، ضررى به صحت روزه ن

 

 (جنسي آميزش) جماع

 رداروزهروابط زناشويى 

                                                           
 1-2-9 استفتائات جدید.. 19
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دار خود نزديكى تواند با همسر روزهمىتواند روزه بگيرد، آيا مىمردى كه ن .97

 كند؟

 94.خير، جايز نيستج( 

 شوخى و مالعبه با همسر در حال روزه

اگر مردى با همسرش در روز ماه رمضان شوخى و مالعبه نمايد، آيا به  .98

 رساند؟مىضرر  اشروزه

 95.کندمىنشود، به روزه خللى وارد ناگر منجر به انزال منى ج( 

 جماع زوجين در حال روزه

س اگر شوهر با همسر خود در ماه رمضان جماع نمايد و زن نيز به آن راضى  .99

 دارد؟ مىباشد چه حك

بر هر يک از آنان حکم افطار عمدى جارى است و عالوه بر قضا، کفّاره ج( 

 96.هم بر هر دو واجب است

 جماع از روى فراموشى

 اشآيا به روزه كند ىآميزش جنس دار در اثر فراموشى اگر شخص روزه  .111

 ؟رساندمىضرر 

او باطل  ىکند، روزه ىج( اگر فراموش کند که روزه است و آميزش جنس

هر لحظه که يادش آمد بايد فوراً از حال آميزش خارج شود  ىشود، ولمىن

 97.اش باطل استوگرنه روزه
                                                           

 1-2-2 استفتائات جدید. 14

 779. اجوبه،11

 771. اجوبه،16

 26. استفتا، روزه م 17
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 ماندن بر جنابت تا اذان صبح باقى
كه در شب ماه رمضان دچار جنابت است بايد تا پيش از اذان صبح  ىكس .111

اش باطل است. اين حكم غسل كند. اگر جنب عمداً تا آن هنگام غسل نكند روزه

 98است. ىنيز جار )حتي در حالت غير عمد(ماه رمضان ىقضا ىدر مورد روزه

بدون تعمد تا اذان صبح غسل نكند، اگر در شب ماه رمضان جنب شود و  .112

اش مثل اينكه در خواب جنب شود و خواب او تا بعد از اذان صبح ادامه يابد، روزه

 99صحيح است.

جنب شده يا پس از جنب شدن در حال خواب، بيدار  ىكه در بيدار ىكس .113

 غسل بيدار نخواهد ىخواب رود، تا پيش از اذان صبح براه داند كه اگر بمىشده، و 

شد، جايز نيست قبل از غسل كردن بخوابد، و اگر خوابيد و پيش از اذان غسل 

 ىدهد كه پيش از اذان صبح برامىاگر احتمال  ىاش باطل است ولنكرد، روزه

اش بيدار نشود، روزه ىغسل بيدار خواهد شد و تصميم بر غسل داشته باشد ول

را  آن روز ىنشد، بايد قضااگر دوباره خوابيد و تا صبح بيدار  ىصحيح است ول

 111جا آورد.هب

وقت  ىكه در شب ماه رمضان وظيفه دارد غسل كند، اگر به دليل تنگ ىكس .114

 111ورد.جا آهبودن آب و امثال آن نتواند غسل كند، بايد تيمم بدل از غسل ب يا مضرّ

 112شود.مىاش باطل ناگر در حال روزه در خواب جنب شود، روزه .115

ماه رمضان و ساير ايام كه روزه است در حال خواب  دار در روزاگر روزه .116

 113جنب شد، پس از بيدار شدن واجب نيست فوراً غسل كند.
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كه از  ىعادت ماهانه پاك شده و بايد غسل كند و همچنين زن از كه ىزن .117

زايمان( پاك شده و غسل بر او واجب است، اگر غسل را تا اذان  ىنفاس )خونريز

 114اش باطل است.صبح روز ماه رمضان تأخير اندازد روزه

او باطل  ىزن اگر در حال روزه دچار عادت ماهيانه و يا زايمان شد، روزه .118

 115شود.مى

 جنابت عمدى در شب ماه رمضان با عدم امکان غسل

و يا به دليل عذرهاى ديگر غير از تنگى وقت  كسى كه آب در اختيار ندارد .119

هاى ماه مبارك تواند غسل جنابت بكند، آيا جايز است عمداً خود را در شبمىن

 جنب كند؟از طريق حالل رمضان 

که خود را جنب کرده، وقت کافى ج( اگر وظيفه او تيمّم باشد و بعد از اين

 116.استبراى تيمّم داشته باشد، اين کار براى وى جايز 

 

 تيمّم در تنگى وقت با ترک عمدى غسل

شود، آيا مىكسى كه پيش از اذان صبح، با حالت احتالم از خواب بيدار  .111

 م كند؟تواند تا نزديک اذان، غسل نكند و تيمّمى

اگر غسل را به تأخير اندازد تا جايى که وقت تنگ شود، گناه کرده ج( 

م کند و روزه او صحيح تيمّ است. در اين صورت بايد پيش از اذان صبح،

 117.است

                                                           
 41. استفتا، روزه، م914
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اگر فرد جنب در ماه رمضان عمداً غسل نكند تا وقت تنگ شود و با تيمم  .111

 اش چيست؟وارد صبح شود حكم روزه

اش صحيح است گرچه در فرض سؤال مرتکب معصيت شده ج( روزه

 128.است

 دار از غسل جنابت قبل از اذان صبحغفلت روزه

ى ديگر فراموش شود و هاماه رمضان يا روزهاگر غسل جنابت براى روزه   .112

 دارد؟ مىدر اثناء روز به ياد انسان بيفتد، چه حك

اگر در روزه ماه رمضان غسل جنابت را در شب تا طلوع فجر فراموش ج( 

باطل است و احوط اين است  اشکند و با حالت جنابت صبح نمايد، روزه

که قضاى روزه ماه رمضان هم در اين حکم به آن ملحق شود. ولى در ساير 

 119.شودمى، روزه بر اثر آن باطل نهاروزه

 
 

 غفلت از احتالم قبل از اذان صبح 

شخصى در ماه مبارك رمضان قبل از اذان صبح بيدار شده و متوجه محتلم  .113

ده و در اثناى اذان صبح بيدار شده و علم به جنابت شدن خود نشده و دوباره خوابي

كند و يقين دارد كه احتالمش قبل از اذان صبح بوده است، روزه او مىخود پيدا 

 دارد؟ مىچه حك

صحيح  اشج( اگر پيش از اذان صبح متوجه احتالم خود نشده است، روزه

 111.است

                                                           
 91364. كتبی918

 783. اجوبه، 911

 777. اجوبه، 991
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  شک در احتالم در شب ماه رمضان

رمضان قبل از فجر شک كند كه محتلم شده يا نه،  اگر مكلّف در شب ماه .114
ولى به شک خود اعتنا نكند و دوباره بخوابد و بعد از اذان صبح بيدار شود و متوجه 

 دارد؟ مىگردد كه قبل از طلوع فجر محتلم شده است، چه حك

ج( اگر بعد از بيدارى اول اثرى از احتالم در خود مشاهده نکند، بلکه فقط 

ا بدهد و چيزى بر او کشف نشود و تا بعد از اذان بخوابد، احتمال آن ر
صحيح است، هرچند بعد از آن معلوم شود که احتالم او مربوط  اشروزه

 111به قبل از اذان صبح است.

 روزه در صورت بقا بر جنابت تا اذان صبح

 ،اگر فردى به سبب برخى از مشكالت تا اذان صبح بر جنابت باقى بماند  .115
 آيا روزه گرفتن در آن روز براى او جايز است؟

در غير ماه رمضان و قضاى آن اشکال ندارد، ولى نسبت به روزه ماه ج( 

اگر معذور از غسل است، تيمّم کردن بر او واجب  تفصيل داردرمضان 
 112صحيح نيست. اشاست و اگر تيمّم هم نکند، روزه

ل جنابت نمايد و روزه آيا جايز است شخص جنب بعد از طلوع آفتاب غس .116
 قضا يا مستحبّ بگيرد؟

اگر عمداً تا طلوع فجر بر جنابت باقى بماند، روزه ماه رمضان و قضاى ج( 

خصوص روزه ى ديگر بههاروزه آن از او صحيح نيست، ولى اقوى صحّت
 113.مستحبّى است

                                                           
 771. اجوبه، 999

 772. اجوبه، 992

 774. اجوبه، 993
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 تا اذان صبح  شخص جنبخوابيدن 

اگر مكلّف در شب ماه رمضان قبل از اذان صبح بيدار شود و ببيند كه محتلم  .117

كه براى غسل كردن بيدار شده است و دوباره پيش از اذان صبح به اميد اين

شود بخوابد و تا بعد از طلوع آفتاب در خواب بماند و غسل خود را تا اذان ظهر مى

ه و نماز ظهر و عصر بخواند، روزه به تأخير بيندازد و بعد از اذان ظهر غسل كرد

 دارد؟ مىآن روز او چه حك

اش صحيح است ولى اگر ج( در فرض سؤال که خوابِ اول است روزه

 114.جا آورددوباره خوابيد و تا صبح بيدار نشد بايد قضاى آن روز را به

در سحر ماه رمضان غسل جنابت بر من واجب شد و وقتى بيدار  سال قبل .118

تا وقت تنگ شود آنگاه تيمّم به نيابت از غسل  كنممىم صبر شدم با خود گفت

 كنم ولى خوابم برد و بيدار نشدم تكليف من چيست؟مى

ج( اگرچه بنا داشتيد به وظيفه خود در تنگى وقت عمل کنيد، لکن قضاى 

آن روز بر شما واجب است بلى اگر وظيفه شما تيمَم بوده باشد و تصميم 

جر داشته باشيد لکن خوابتان برده باشد، در خواب بر تيمّم هم قبل از ف

 115اول روزه صحيح است.

 اذان در حين غسل واجب فرا رسيدن وقت

اگر فرد جنب نزديک اذان صبح از خواب بيدار شده و اقدام به غسل نمايد  .119

 نمايد؟مىپيدا  مىروزه او چه حك، اما قبل از اتمام غسل اذان گفته شود

گر با علم يا گمان به اينکه وقت براى غسل دارد، شروع به اج( 

                                                           
 778. اجوبه، 994

991 .32793 
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  116اش صحيح است.کند و روزهمى کفايت کرده، غسل

لى در اثناى غسل، وقت اذان اگر قبل از اذان صبح شروع به غسل كنم و .121

ان ذهستم كه اسر و گردن يا نيمه راست در حال شستن  )مثالًصبح فرا برسد، 

 صحيح است؟ام يا روزهآد( وشروع ش

تان صحيح ايد که وقت براى غسل داريد، روزهاگر اعتقاد داشتهج( 

 117.است

 از روى خجالت ماندن بر جنابتترک غسل و باقى

كنيم كه نه حمام دارد و نه مكانى براى مىما در منطقه سردسيرى زندگى  .121

ا ، بشويممىاستحمام، وقتى در ماه مبارك رمضان به حالت جنابت از خواب بيدار 

كه غسل كردن جوانان در نيمه شب در برابر مردم با آب مشک يا توجه به اين

شود و آب هم در آن وقت سرد است، تكليف ما براى روزه مىحوض عيب شمرده 

فردا چيست؟ آيا تيمّم جايز است؟ در صورتى كه غسل نكند، افطار كردن روزه 

 دارد؟ مىآن روز چه حك

شمرده شدن اغتسال جوانان در نيمه شب، عذر مجرد مشقّت يا عيب ج( 
که غسل، حرجى و موجب ضرر  مىشود، بلکه مادامىشرعى محسوب ن

صورتى که امکان دارد واجب است،  براى مکلّف نشود، غسل کردن به هر

و در صورت حرج يا ضرر بايد قبل از طلوع فجر تيمّم کند و با تيمّم بدل 
صحيح است، و اگر تيمّم نکند  اشروزهاز غسل جنابت پيش از طلوع فجر 

  118باشد.مىباطل است، ولى امساک در طول روز بر او واجب  اشروزه

                                                           
996 .72123 

997 .73916 

 291. اجوبه، 998
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شخصى در ماه رمضان در جايى مهمان شد و شب را در آن منزل خوابيد  .122

ى شب محتلم گرديد و چون مهمان بود و با خود لباسى نداشت، براى هاو در نيمه

ت بعد از طلوع فجر مسافرت نمايد، لذا بعد از طلوع فجر فرار از روزه، تصميم گرف

كه چيزى بخورد به قصد مسافرت، حركت نمود. سؤال اين است كه آيا بدون اين

 قصد سفر توسط او موجب سقوط كفّاره هست يا خير؟

ج( اگر با حالت جنابت از خواب بيدار شود و علم به جنب بودن خود 

به غسل يا تيمّم نکند، مجرد قصد سفر  داشته باشد و قبل از فجر اقدام

 119.در شب و يا مسافرت در روز براى سقوط کفّاره از او کافى نيست

در بعضى از روزهاى ماه مبارك رمضان در منزل يكى از اقوام بودم كه بر  .123

اثر زكام و خجالت و حيا مجبور شدم با خاك، تيمّم بدل از غسل واجب بكنم و 

در آن  اماين كار براى چند روز تكرار شد، آيا روزهتا نزديک ظهر غسل نكردم. 

 روزها صحيح است يا خير؟

خواهيد روزه بگيريد مىج( ترک غسل جنابت قبل از طلوع فجرِ روزى که 

خاطر عذر شرعى باشد و يا و انجام تيمّم بدل از غسل به جاى آن، اگر به

روزه نيست و  خاطر تنگى آن باشد، موجب بطالنتيمّم در آخر وقت و به

روزه شما با تيمّم صحيح است. در غير اين صورت، روزه شما در آن روزها 

 121.باطل است

                                                           
  771. اجوبه، 991

  711. اجوبه، 921
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 جنابتغسل يا كيفيت وجوب  درجهل 

 روزه جاهل به وجوب غسل يا کيفيت آن

كسى كه به سن تكليف رسيده ولى جاهل به وجوب غسل و كيفيت آن  .124
متوجه مسأله تقليد و وجوب غسل بوده و بعد از گذشت مدتى در حدود ده سال 

ى هادارد؟ وظيفه او نسبت به قضاى نمازها و روزه مىبر او شده است، چه حك
 چيست؟ اشگذشته

قضاى نمازهايى که در حال جنابت خوانده، بر او واجب است، و ج( 
دانسته جنب است، ولى جاهل مىهمچنين قضاى روزه هم در صورتى که 

 121.براى روزه گرفتن بوده، بر او واجب استبه وجوب غسل بر جنب 
اگر شخصى در حال جنابت چند روز روزه بگيرد و نداند كه طهارت از  .125

يى كه در حال جنابت گرفته بر هاروزه است، آيا كفّاره روزه جنابت شرط صحّت
 ها كافى است؟كه قضاى آناو واجب است يا اين

 122.کندمىدر فرض مرقوم قضا کفايت ج( 
ى بر اثر نادانى قبل از چهارده سالگى و بعد از آن، اقدام به استمنا جوان .126

دانسته كه خروج منى مىشده، ولى نمىكرده كه بر اثر آن از او منى خارج مى
شود و بايد براى نماز و روزه غسل كند، تكليف او چيست؟ آيا مىباعث جنابت 

شده، غسل بر او واجب است؟ مىكرده و منى از او خارج مىبراى مدتى كه استمنا 
ى او از گذشته تا حال كه در حال جنابت انجام گرفته باطل بوده هاآيا نماز و روزه

 ها واجب است؟و قضاى آن

براى هرچند بار خروج منى اگر تا به حال غسل نکرده است يک غسل ج( 
 جنابت کافى است، و بايد همه نمازهايى را که يقين دارد در حال جنابت

                                                           
 914. اجوبه، 929

 773. اجوبه، 922
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هاى ماه رمضان انجام خوانده است، قضا نمايد. و اگر اين عمل در شب

ى او قضا ندارد و محکوم به هاگرفته و جاهل به موضوع جنابت بوده، روزه
دانسته که مىاست. ولى اگر عالم به خروج منى و جنابت بوده و ن صحّت

را که  روزه، غسل بر او واجب است، بايد روزه همه روزهايى براى صحّت
 123.در حال جنابت گرفته است قضا نمايد

شود و با انجام آن، تكاليف شرعى مىى بلوغ محسوب هاآيا جماع از نشانه .127
گردند؟ و اگر فردى از آن آگاهى نداشته باشد و چندين سال بگذرد، آيا مىواجب 

 شود؟ و آيا اگر اعمال مشروط به طهارت مانند نمازمىغسل جنابت بر او واجب 
ها و روزه را قبل از غسل جنابت انجام بدهد، آن اعمال باطل هستند و قضاى آن

 واجب است؟

ى بلوغ نيست، ولى هامجرّد جماع بدون انزال و خروج منى از نشانهج( 

شود و واجب است هنگام رسيدن به سن بلوغ غسل کند مىباعث جنابت 
قق پيدا نکرده، شرعاً ى بلوغ در فردى تحهاو تا زمانى که يکى از نشانه

شود و مکلف به احکام شرعى نيست و کسى که در مىحکم به بلوغ او ن
کودکى بر اثر جماع جنب شده و سپس بعد از رسيدن به سن بلوغ، بدون 
انجام غسل جنابت نماز خوانده و روزه گرفته، واجب است نمازهاى خود 

 يشها، قضاى روزهرا اعاده کند، ولى در صورتى که جهل به جنابت داشته
 124.واجب نيست

 روزه انجام شده با غسل باطل

                                                           
 911. اجوبه، 923
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كه ابتدا سمت راست بدن  امدادهمىمن غسل جنابت را به اين ترتيب انجام  .128
شستم. در سؤال و تحقيق در اين زمينه مىبعد سر و سپس قسمت چپ بدن را 

 دارند؟ مىچه حك ام، نماز و روزهامهم كوتاهى كرده

شود. لذا مىکيفيت مذکور باطل است و موجب رفع حدث نغسل به ج( 
ها واجب است. نمازهايى که با چنين غسلى خوانده شده، باطل و قضاى آن

ايد صورت مذکور بودهغسل به که معتقد به صحّتبا فرض اين هاولى روزه

 125است. و بقاى شما بر جنابت، عمدى نبوده است، محکوم به صحّت
ل به حكم شرعى، مدتى ترتيب را در غسل رعايت نكرده شخصى بر اثر جه .129

 دارد؟ مىاست، نماز و روزه او چه حك

اگر غسل را به نحوى انجام داده که شرعاً باطل است، قضاى نمازهايى ج( 
، اگر در اشکه در اين حالت با حدث اکبر خوانده، واجب است. ولى روزه

 126.است حکوم به صحّتغسل خود داشته، م آن هنگام اعتقاد به صحّت
حضرت آقا در مورد  ىسال پيش در رساله چند مرجع، فتوا 2در حدود  .131

گونه يافتم كه اين رعايت بنا بر رعايت ترتيب بين راست و چپ در غسل را اين
كه رعايت ترتيب را احتياط  ىاحتياط واجب است. آن احتياط را به مرجع ديگر

آقا وجوب رعايت ترتيب  ىفهميدم كه فتوادانست، عدول كردم. حاال مىمستحب 
 هايم در طول اين دو سال چگونه است؟است، تكليف من نسبت به نماز و روزه

 102گذشته محکوم به صحّت است. ىهاج( نماز و روزه

 هاى جنابتروزه با يقين به بطالن يکى از غسل

                                                           
 918. اجوبه، 921

 121. اجوبه، 926

 4. استفتائات جدید تهران, 927
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 روزهاىاگر شخصى در ماه مبارك رمضان سه بار غسل جنابت كند، مثالً در  .131

بيستم، بيست و پنجم و بيست و هفتم غسل نمايد، و بعد يقين كند كه يكى از 

 دارد؟ مىها باطل بوده است، نماز و روزه او چه حكآن غسل

طورى که صحيح است، ولى بنا بر احتياط، قضاى نمازها به اشروزهج( 

 128يقين به فراغت ذمّه پيدا کند، واجب است.

 آب نجسروزه در صورت غسل با 

اگر شخصى در ماه مبارك رمضان با آب نجس غسل كند و بعد از يک هفته  .132

 مىمتوجه شود كه آن آب نجس بوده است، نماز و روزه او در اين مدت چه حك

 دارد؟

ى او محکوم به هانمازش باطل و قضاى آن واجب است، ولى روزهج( 

 129.است صحّت

 وظيفه جنب با احتمال خروج منى در حال روزه

 صورت موقتشخصى مبتال به بيمارى بيرون آمدن مستمر قطرات بول به .133

است، يعنى بعد از بول كردن، به مدت يک ساعت يا بيشتر قطرات آن از او خارج 

ها جنب شده و گاهى يک ساعت كه وى در بعضى از شبگردد. با توجه به اينمى

آن منى با قطرات بول  دهد كه بعد ازمىشود و احتمال مىقبل از اذان بيدار 

 كه با طهارتچه تكليفى دارد؟ وظيفه او براى اين اشخارج شود، نسبت به روزه

 داخل وقت شود، چيست؟

اگر قبل از اذان صبح، غسل جنابت و يا تيمّم بدل از آن انجام داده، ج( 

                                                           
 128. اجوبه،928
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روزه او صحيح است، هرچند بعد از آن بدون اختيار از او منى خارج 

 131شود.

 

 (ارضايى خود) استمنا

اش باطل از او بيرون بيـايد  روزه ىكنـد كـه من ىدار عمـداً كـاراگر روزه .134

 شود.مى

  استمنا در حال روزهکفاره 

عمداً  كند، ولىمىكه استمنا روزه را باطل اگر مكلّف علم داشته باشد به اين .135

 شود؟مىآن را انجام دهد، آيا كفّاره جمع بر او واجب 

استمنا کند و منى هم از او خارج شود، کفّاره جمع بر او اگر عمداً ج( 

 131شود لکن احتياط مستحبّ آن است که کفّاره جمع بپردازد.مىواجب ن

 منا و حکم روزهتعادت به اس

شخصى چندين سال عادت به استمنا در ماه رمضان و غير آن داشته است،  .136

 دارد؟ مىنماز و روزه او چه حك

استمنا مطلقاً حرام است و اگر منجر به خروج منى شود، موجب غسل ج( 

شود، و اگر اين عمل در حال روزه در روز ماه رمضان صورت مىجنابت هم 

 بگيرد، در حکم افطار عمدى با حرام است، و اگر نماز و روزه را با حالت

 باطل و قضاى اشجنابت و بدون غسل و تيّمم انجام دهد، نماز و روزه

                                                           
  789. اجوبه، 931

 781. اجوبه، 939
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 132.ها واجب استآن

 

 دار با نگاه به صحنه شهوت انگيزجنابت روزه

دارى در ماه رمضان به صحنه شهوت انگيزى نگاه كرده و جنب شخص روزه .137

 شود؟مىباطل  اششده است. آيا با اين كار روزه

دانسته که اگر به آن منظره مىکردن او به قصد انزال بوده و يا اگر نگاهج( 

شود و يا عادت او بر اين بوده است و در عين حال مىنگاه کند، جنب 

عمداً نگاه کرده و جنب شده، حکم جنابت عمدى را دارد يعنى هم قضا 

 133باشد و هم کفّاره.مىبر عهده او 

 دار بر اثر صحبت با نامحرمجنابت روزه

يک از آثار استمنا فقط بر اثر حالتى در ماه مبارك رمضان بدون وجود هيچ .138

كه هنگام مكالمه تلفنى با يک زن نامحرم در خود احساس كردم مايع منى از من 

ست باطل ا امكه مكالمه با او به قصد لذت نبوده، آيا روزهخارج شد، با توجه به اين

 يا خير؟ در صورت بطالن، آيا كفّاره هم بر من واجب است يا خير؟

ى قبلى شما نبوده هاخروج منى بر اثر صحبت با يک زن جزء عادتج( اگر 

شود مىطور غيرارادى از شما خارج شده است، موجب بطالن روزه نو به

 134.و چيزى هم بر اثر آن بر شما واجب نيست

 

                                                           
 787. اجوبه، 932

 713. اجوبه، 933

 786. اجوبه، 934
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 احتالم در حال روزه

كند، و مىدر حال خواب( روزه را باطل ن ىمحتلم شدن در روز )خروج من .139

شود، الزم نيست از خواب مىدار بداند كه اگر در روز بخوابد محتلم وزههر گاه ر

 135كند. ىخود جلوگير

از خواب بيدار شود، واجب نيست از  ىدار در حال بيرون آمدن مناگر روزه .141

 136كند. ىآن جلوگير

دارى در ماه مبارك رمضان بعد از نماز صبح يا ظهر بخوابد اگر شخص روزه .141

و در خواب به صورت غير عمد محتلم شود تكليف چيست؟ آيا روزه آن شخص 

 شود؟مىباطل 

 137اش صحيح است.ج( روزه

 دار و بيدار شدن بعد از اذان صبحاحتالم روزه

و در خواب جنب شده و اگر شخصى قبل از اذان صبح يا بعد از آن بخوابد  .142

 بعد از اذان بيدار شود، چه مدتى براى غسل كردن وقت دارد؟

زند، ولى واجب است مىدر فرض سؤال، جنابت به روزه آن روز او ضرر نج( 

 138تواند غسل را تا وقت نماز به تأخير بيندازد.مىغسل کند و که براى نماز

 احتالم بعد از فجر در ماه رمضان

                                                           
 28. استفتا، روزه م 931
 21. استفتا، روزه م 936

937 .41428 

 782. اجوبه، 938
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 نماز فجر در ماه رمضان محتلم شوم چه بايد بكنم؟اگر بعد از  .143

 139ج( روزه صحيح است و براى نماز ظهر بايد غسل کنيد.
 

 (عليهم السالم)معصومين و پيامبران و خدا به بستن دروغ
، بنابر احتياط (عليهم السالم)دروغ بستن به خدا و پيامبران و معصومين  .144

توبه كند و بگويد كه دروغ بسته شود، هر چند بعداً مىموجب باطل شدن روزه 

 141است.

 ( اهلل عليها )سالم فاطمه زهرادروغ بستن بر 

 كند؟مىآيا دروغ بستن بر فاطمه زهرا )سالم اهلل عليها( روزه را باطل  .145

 141ج( بله، بنا بر احتياط واجب مبطل روزه است.

 نسبت دادن حديث کسا به حضرت زهرا )سالم اهلل عليها( 

نقل  )سالم اهلل عليها(كساء را كه از حضرت فاطمه زهراآيا حديث شريف  .146

دادن آن در حالت روزه به حضرت  دانيد؟ آيا نسبتمىشده، حديث معتبرى 

 جايز است؟()سالم اهلل عليها زهراى مرضيه

هايى باشد که آن صورت حکايت و نقل از کتاباگر نسبت دادن آن بهج( 

 142.، اشکال ندارداندرا نقل کرده

 خواندن دعا در ماه رمضان با شک در صحت آن

                                                           
931 .23998 

 31. استفتا، روزه941

949 .919614 

 821. اجوبه، 942
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صورت دعاى روز اول و روز دوم تا آخر ماه دعاهايى مخصوص ماه رمضان به .147

 دارد؟ مىشان چه حكها در صورت شک در صحّتوارد شده است، قرائت آن

رود و مطلوبيت باشد، اشکال ها به قصد رجاء وبه هر حال اگر قرائت آنج( 

 143.ندارد

 

 حلق به غليظ غبار رساندن
كه از جارو كردنِ  ىدار بنابر احتياط واجب بايد غبار غليظ را ــــ مانند غبارروزه

خيزد ـ فرو ندهد، همچنين دود سيگار و ديگر دخانيات بنابر مىبر  ىزمين خاك

 144كند.مىاحتياط واجب روزه را باطل 

 دارفرو بردن غبار براى روزه

كند هر روز داخل مىكنم كه طبيعت آن اقتضا مىمن در معدن آهن كار  .148

 شود،مىمعدن شده و در آن كار كنم و هنگام استفاده از ابزار كار غبار وارد دهانم 

گذرد، تكليف من چيست؟ آيا مىهاى سال هم به همين صورت بر من بقيه ماه

 روزه من در اين حالت صحيح است؟

بر احتياط واجب موجب باطل  فرو بردن غبار غليظ هنگام روزه بناج( 

شدن آن است و بايد از آن پرهيز نمود، ولى مجرد داخل شدن غبار در 

 145کند.مىکه به حلق برسد، روزه را باطل ندهان و بينى بدون اين

 روزه معتادين به سيگار

                                                           
 839. اجوبه، 943

 32. استفتا، روزه 944
 811. اجوبه،  941
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كنم مىمن معتاد به سيگار هستم و در ماه مبارك رمضان هر چه تالش  .149

ت شده اس امتوانم و همين باعث ناراحتى زياد افراد خانوادهمىكه تندخو نباشم ن

 برم، تكليف من چيست؟مىو خودم هم از وضعيت دشوارم رنج 

روزه ماه مبارک رمضان بر شما واجب است و بنا بر احتياط واجب جايز ج( 

نيست در حال روزه سيگار بکشيد، و نبايد بدون دليل با ديگران تند 

 146برخورد کنيد.

د گار بكشيچند س د در روز حتماًيگار است و بايا كسى كه معتاد به سآي .151

 ح است؟يرد و روزه او صحيتواند روزه بگمى

هاى انواع دخانيات خوددارى دار بايد از دودبنابر احتياط واجب روزهج( 

 142نمايد و در صورت اضطرار وجوب روزه ساقط نيست.

 استعمال دخانيات و مواد مخدر 

 استعمال دخانيات مانند سيگار در حال روزه چيست؟حكم  .151

دار از دودهاى انواع دخانيات و نيز احتياط واجب آن است که روزهج( 

 148.شود خوددارى کندمىمواد مخدّرى که از راه بينى يا زير زبان جذب 

 

 در حال روزه« ناس»استعمال 

شود و براى چند دقيقه مىكه از توتون و غير آن ساخته « ناس»آيا ماده  .152

شود، مبطل روزه است مىزير زبان گذاشته شده و سپس از دهان بيرون انداخته 

 يا خير؟
                                                           

 744. اجوبه،  946

947 .11879 

 761. اجوبه،  948
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 اشرا فرو ببرد، موجب بطالن روزه« ناس»اگر آب دهان مخلوط به ماده ج( 

 142شود.مى

 

 

 فرو بردن سر در آب

اش احتياط واجب روزهدار عمداً تمام سر را در آب فرو ببرد، بنابر اگر روزه .153

 151آن روز را قضا كند. ىباطل است و بايد روزه

كه در هنگام فرو بردن سر در نيست ميان اين ىقبل فرق ىلهأدر حكم مس .154

كه بدن او در بيرون باشد و فقط سر را در آب آب، بدن او نيز در آب باشد يا اين

 151فرو ببرد.

بياورد و نصف ديگر سر را اگر نصف سر را در آب فرو ببرد و سپس بيرون  .155

 152شود.مىاش باطل ندر آب فرو كند، روزه

اش باطل از موها بيرون بماند، روزه ىمقدار ىاگر تمام سر زير آب برود ول .156

 153شود.مى

 154.اش صحيح استاگر شک كند كه تمام سر زير آب رفته يا نه، روزه .157

ل اش باطبگيرد روزه اختيار در آب بيفتد و تمام سر او را آبىدار بگر روزها .158

بايد فوراً سر را از زير آب خارج كند و همچنين اگر فراموش كند  ىشود ولمىن

                                                           
 769. اجوبه، 941

 33. استفتا، روزه، م911
 34استفتا، روزه، م. 919

  31 . استفتا، روزه، م912

 36 . استفتا، روزه، م913

 37 . استفتا، روزه، م914
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هر گاه يادش  ىشود، ولمىاو باطل ن ىكه روزه است و سر در آب فرو ببرد، روزه

 155آمد بايد فوراً سر را بيرون بياورد.

 فرو بردن سر در آب مضاف 

 بطل روزه است؟آيا فرو بردن سر در آب مضاف م .159

ج( مبطل نيست مگر در گالب که احتياط واجب آن است که سر را در آن 

 196فرو نبرد.

 فرو رفتن در آب با لباس غواصى

ه ككسى كه با پوشيدن لباس مخصوص )مانند لباس غواصى( بدون اين .161

 دارد؟ مىچه حك اشبدنش خيس شود، در آب فرو رود، روزه

محل اشکال است  اشروزه باشد، صحّتاگر لباس به سر او چسبيده ج( 

 157و بنا بر احتياط وجوبى قضاى آن الزم است.

 ريختن آب بر سر 

باطل  اششود، آيا روزهمىدارى خون زيادى خارج از لثه شخص روزه .161

 شود؟ آيا براى او ريختن آب با ظرف بر سرش جايز است؟مى

شود. مىوزه باطل نبا خروج خون از لثه تا آن را فرو نبرده است، رج( 

روزه  همچنين ريختن آب بر روى سر توسط ظرف و مانند آن به صحّت

 198.رساندمىضرر ن

                                                           
 38 . استفتا، روزه، م911

916 .91611 

 749. اجوبه، 917

 761. اجوبه، 918
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 دار بر اثر فراموشىغسل ارتماسى روزه

دار جنب باشد و تا قبل از اذان ظهر متوجه آن نشود و پس اگر شخص روزه .162

بعد از غسل متوجه شود؟ و اگر مىباطل  اشاز آن غسل ارتماسى نمايد، آيا روزه

 شود كه در حال روزه غسل ارتماسى نموده است، آيا قضاى آن واجب است؟

دار بودن باشد، اگر غسل ارتماسى بر اثر فراموشى و غفلت از روزهج( 

 159بر او واجب نيست. اشغسل و روزه او صحيح است و قضاى روزه

 

 اماله كردن 

معالجه  ىو برا ىناچار ىبا چيز روان، اگر چه از رو 162اماله کردن .163

 161.کندمىباشد، روزه را باطل 

 استفاده بانوان از شياف

ى زنان وجود دارد هاداروهاى مخصوصى براى معالجه بعضى از بيمارى .164

شود، آيا استفاده از آن موجب مى)شيافهاى روغنى( كه در داخل بدن گذاشته 

 شود؟مىبطالن روزه 

 162.رساندمىروزه ضرر نج( استفاده از آن داروها به 

دارى برايم سخت بود، و روزه هدر ماه رمضان باردار بود ،زن متأهلى هستم .165

اى اكثر روزهاى ماه مبارك رمضان از شياف استفاده كردم. آيا قضاى طبق توصيه

 جا آورم يا خير؟اين روزها را بايد به

                                                           
 737. اجوبه، 911

 داخل كردن داروى مایع در بدن، از طریق مخرج غائط، با ابزار مخصوص. 961

 47روزه، م . استفتا،969

 766. اجوبه، 962
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ها واجب و قضاى روزهمانعى نداشته  هصورت جامد بودشياف به اگرج( 

 163.نيست

 كردن  ىق
و مانند آن ناچار به  ىبيمار ىواسطهكند اگر چه به ىدار عمداً قهرگاه روزه .166

 كند اشكال ىاختيار قىاگر سهواً يا ب ىشود ولمىاش باطل اين كار باشد، روزه

 164ندارد.

در دهانش بيايد بايد آن را بيرون بريزد و  ىاگر در هنگام آروغ زدن چيز .167

 165اش صحيح است.اختيار فرو رود روزهىاگر ب

 تهوع در حالتکردن قى 

 دارد؟ مىچه حك اشدار به جهت حالت تهوع، قى كند؛ روزهاگر روزه .168

اختيار باشد، اشکال ندارد؛ ولى اگر از روى عمد باشد، روزه را اگر بىج( 

 166کند.مىباطل 

 

 روزه ىباطل كننده ىاحکام چيزها ىبرخ
كه گفته شد )خوردن، آشاميدن و...(  ىكارهاي ىباطل شدن روزه بوسيله .169

اگر از  ىاختيار بكند، ول ىاست كه اين كارها را انسان عمداً و از رو ىدر صورت

 ىعمد و اختيار نباشد، مثل اينكه پايش بلغزد و در آب فرو رود، يا از رو ىرو

 167شود.مىاش باطل ناو بريزد، روزه ىدر گلو ىورد، يا به زور چيزغذا بخ ىفراموش

                                                           
963. 74149 

 48. استفتا، روزه، م964

 41. استفتا، روزه، م961

 1-2-1 استفتائات جدید. 966

 11. استفتا، روزه، م967
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كه بگويند اگر دار را مجبور كنند كه خودش غذا بخورد، مثل ايناگر روزه .171

از ضرر غذا  ىجلوگير ىزنيم و او خودش برامىبه جان يا مال تو صدمه  ىنخور

 168شود.مىاش باطل بخورد، روزه

را بكند كه موجب باطل شدن روزه است  ىاز كارهاي ىدار سهواً يكاگر روزه .171

از آن كارها را  ىاش باطل شده، عمداً بار ديگر يكو سپس به خيال اينكه روزه

 169شود.مىاو باطل  ىانجام دهد، روزه

 روزهدر حال عطر استعمال 

 دارد؟ مىدار، در ماه رمضان چه حكاستعمال عطر براى روزه .172

دار مستحب است؛ ولى بو کردن گياهان معطّر روزهاستعمال عطر براى ج( 

 171مکروه است.

 

 روزه ىاحکام پزشک

 منع پزشک
 منع پزشک از روزه مالک اعتبارِ

ضى كه بعاگر پزشک شخصى را از روزه گرفتن منع كند آيا با توجه به اين .173

 از پزشكان اطالعى از مسائل شرعى ندارند، عمل به گفته او واجب است؟

از گفته پزشک يقين پيدا کند که روزه براى او ضرر دارد و  اگر مکلّفج( 

يا از گفته وى يا منشأ عقاليى ديگرى براى او خوف از ضرر حاصل شود، 

 171روزه گرفتن براى او واجب نيست، بلکه جايز هم نيست.
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 امين غير پزشک منع

بعضى از پزشكان كه به مسائل شرعى ملتزم نيستند، بيماران را از روزه  .174

كنند، آيا گفته اين پزشكان حجت است يا مىن به دليل ضرر داشتن منع گرفت

 خير؟

اگر پزشک امين نباشد و گفته او هم اطمينان آور نباشد و باعث خوف ج( 

ضرر نشود، گفته او اعتبارى ندارد و در غير اين صورت نبايد روزه 

 172بگيرد.

 وزه با وجود منع پزشکر

كرده و گفته است كه به علت ناراحتى  چشم پزشک مرا از روزه گرفتن منع .175
چشم به هيچ وجه نبايد روزه بگيرم، ولى من به گفته او توجه نكرده و شروع به 
روزه گرفتن كردم كه باعث بروز مشكالتى براى من در اثناى ماه رمضان شد. 

كنم، لذا متحيّر و مىطورى كه در بعضى از روزها هنگام عصر احساس ناراحتى به
را تحمل كرده و روزه را تا  امكه روزه نگيرم و يا ناراحتىستم بين اينمردّد ه

غروب ادامه دهم. سؤال اين است كه آيا اصوالً روزه گرفتن بر من واجب است؟ و 
دانم قدرت ادامه آن را تا غروب دارم يا نه، آيا مىگيرم و نمىدر روزهايى كه روزه 

 گونه بايد باشد؟من چ نيّترا ادامه دهم؟ و  امروزه

اگر از گفته پزشک متديّن و امين اطمينان حاصل کنيد که روزه براى ج( 
چشم شما ضرر دارد و يا خوف ضرر داشته باشيد، روزه گرفتن براى شما 

روزه صحيح  نيّتواجب نبوده و بلکه جايز هم نيست، و با خوف ضرر 
 روزه اشکال ندارد، ولى صحّت نيّتنيست و در صورت عدم خوف ضرر 
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 173روزه متوقف بر اين است که براى شما واقعاً ضرر نداشته باشد.
در سال گذشته توسط پزشک متخصص موردعمل جراحى كليه قرار گرفتم.  .176

وى مرا از گرفتن روزه تا آخر عمر منع نمود، ولى در حال حاضر هيچ مشكل و 
نوشم و مىخورم وآب مىغذا طور طبيعى كنم و حتى بهمىدردى احساس ن

 كنم، وظيفه من چيست؟مىيک از عوارض بيمارى را هم حس نهيچ

اگر خود شما از ضرر روزه خوف نداريد و حجت شرعى هم بر آن ج( 

 174نداريد، واجب است روزه ماه رمضان را بگيريد.

 روزه نگرفتن به دستور پزشک و کشف خالف

براى شما ضرر داد و او هم روزه نگيرد،  اگر پزشک به بيمارى بگويد كه روزه .177

ولى بعد از چند سال بفهمد كه روزه براى وى ضرر نداشته و پزشک در تشخيص 

 خود اشتباه كرده است، آيا قضا و كفّاره بر او واجب است؟

اگر از گفته پزشک متخصص و امين و يا از منشأ عقاليى ديگر، خوف ج( 

 175قضا بر او واجب است. از ضرر پيدا کند و روزه نگيرد، فقط

 

 ترس از ضرر

 ضررى ىتشخيص روزه مالک

برد ىممادرم به بيمارى شديدى مبتالست و پدرم نيز از ضعف جسمانى رنج  .178

گيرند كه گاهى مشخص است كه روزه باعث تشديد مىو در عين حال هر دو روزه 

ها را قانع كنم كه الاقل هنگام شدت آن امشود، تا كنون نتوانستهمىها بيمارى آن
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ها راهنمايى بيمارى روزه نگيرند. خواهشمنديم ما را در مورد حكم روزه آن

 فرماييد.

مالک تأثير روزه در ايجاد بيمارى يا تشديد آن و عدم قدرت بر روزه  ج(

دار نسبت به خودش است و اگر بداند روزه گرفتن تشخيص خود روزه

د يا خوف ضرر داشته باشد و در عين حال بخواهد روزه براى او ضرر دار

 176بگيرد، روزه گرفتن براى وى حرام است.

 

 خاطر ترس از ضررافطار روزه به

خاطر عذرى قوى، پنجاه درصد احتمال دهد كه روزه بر او اگر فردى به .179

واجب نيست و به همين دليل روزه نگيرد، ولى بعداً معلوم شود كه روزه بر او 

 دارد؟ مىبوده، از جهت قضا و كفّاره چه حكواجب 

اگر افطار عمدى روزه ماه مبارک رمضان به مجرد احتمال عدم وجوب ج( 

روزه بر وى باشد، در فرض سؤال عالوه بر قضا، کفّاره هم بر او واجب است. 

اما اگر افطار به علت ترس از ضرر باشد و ترس هم منشأ عقاليى داشته 

 177نيست، ولى قضا بر او واجب است.باشد، کفّاره واجب 

 

 روزه بيماران خاص

 روزه بيمار کليوى
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هايم به توصيه دكتر متخصص نبايد اينجانب بخاطر سنگ ساز بودن كليه .181

ا ب ام را افطار كنم با توجه به اينكه صرفاًآيد كه روزهمىروزه بگيرم ولى دلم ن

ت شود آيا با اين وضعيمىا سه نوبت عذرم برطرف ينوشيدن سه ليوان آب در يک 

 ام را ادامه بدهم؟توانم روزهمى

اگر جلوگيرى از بيمارى کليه مستلزم نوشيدن آب يا ساير مايعات در ج( 

طول روز باشد، روزه گرفتن بر شما واجب نيست و بلکه جايز هم نيست 

 128شود.مى باطل و با فرض نوشيدن آب، روزه

 

 روزه بيماران ديابتى

مبتاليان به مرض قند مجبورند هر روز يک يا دو بار آمپول جا كه از آن .181

را ها تأخير و فاصله بيفتد، زيى غذايى آنهاانسولين تزريق كنند و نبايد در وعده

ود، لذا شمىباعث پايين آمدن ميزان قند خون و در نتيجه نوعى تشنج و بيهوشى 

نوبت غذا بخورند، كنند كه در روز چهار مىها توصيه گاهى پزشكان به آن

 خواهشمنديم نظر شريف خود را درباره روزه اين افراد بيان فرماييد.

اگر بدانند که خوددارى از خوردن و آشاميدن از طلوع فجر تا غروب، ج( 

ا هرساند يا خوف ضرر داشته باشند، روزه گرفتن بر آنمىبه آنان ضرر 

 179واجب نبوده و بلکه جايز نيست.

 

 حال روزهخوردن قرص در 
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 آيا خوردن قرص فشار خون در حال روزه جايز است يا خير؟ .182

اگر خوردن آن در ماه رمضان براى درمان فشار خون ضرورى باشد، ج( 

 181شود.مىاشکال ندارد، ولى با خوردن آن روزه باطل 

هت ها جاگر من و بعضى از مردم بر اين عقيده باشيم كه بر استفاده از قرص .183

كند، آيا عمل به آن جايز است و به ن و آشاميدن صدق نمىمداوا عنوان خورد

 زند؟ام ضرر نمىروزه

 181کند.ج( خوردن قرص روزه را باطل مى

 اضطرار به مصرف مرتب دارو در ماه رمضان

باشد و طبق دستور پزشک بايد در بين روز سه بار مىآيا كسى كه بيمار  .184

 تواند روزه بگيرد؟مىقرص مصرف نمايد 

 180تواند روزه بگيرد.مىن ج(

 تنفس مصنوعى 

 كند؟مىروزه را باطل  با دستگاه ىا تنفس مصنوعيآ .185

 183.شودمىن روزه بطالن تنفس مصنوعى با دستگاه موجبج( 

 استفاده از اسپرى تنگى نفس

نوعى داروى طبى براى اشخاص مبتال به تنگى نفس شديد وجود دارد كه  .186

عبارت است از يک قوطى كه در آن مايع فشرده شده وجود دارد و با فشار دادن 
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صورت پودر گاز از طريق دهان وارد ريه شخص بيمار شده و آن داروى مايع به

ک روز چندين شود در يگردد. گاهى بيمار مجبور مىموجب تسكين حال وى مى

بار از آن استفاده كند، آيا با وجود استفاده از اين دارو، روزه گرفتن جايز است؟ با 

كه بدون استفاده از آن روزه گرفتن غيرممكن و يا بسيار سخت خواهد توجه به اين

 بود.

ج( استفاده از وسيله مذکور اگر صِرفاً براى بازکردن راه تنفّسى بدون دارو 

ها پاشيده صورت پودر به ريهه با دارويى است که بهباشد و يا همرا

  184شود، مضرّ به روزه نيست.مى

توانم بدون دارو باشم مخصوصاً مىهستم و نريوى من مبتال به بيمارى  .187

شود. داروى من هم به شكل اسپرى است و وقتى دچار مىام شديد وقتى بيمارى

توانم در حال روزه از مىنم. آيا كمىشوم از دستگاه هم استفاده مىنفس تنگى 

 دارو استفاده كنم؟ 

ـ  بلعيدنج( استفاده از اسپرى تا وقتى همراهى آن با آنچه خوردن و 

ـ صدق  کند محرز نشود، ضررى به صحت روزه مىهنگام رسيدن به حلق 

رف شک شود و صِمىزند و ظاهر آن است که چنين چيزى احراز نمىن

 189آن کافى نيست. براى منع استفاده از

 

 تزريق در حال روزه

 تزريق واکسن
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دارد؟ آيا روزه را  مىزدن واكسن هپاتيت وقتى كه روزه هستيم چه حك .188

  كند؟مىباطل 

 186ج( اگر تزريق به عضله باشد، مانع ندارد.

 تزريق آمپول و سرم

عالى درباره تزريق آمپول و ساير تزريقات نسبت به نظر شريف جناب .189

 در ماه مبارك رمضان، چيست؟داران روزه

هاى مقوّى يا مغذّى و هر دار از آمپولاحتياط واجب آن است که روزهج( 

خوددارى کند، لکن  هاشود و نيز انواع سرممىآمپولى که در رگ تزريق 

هايى که براى شود و نيز آمپولمىهاى دارويى که در عضله تزريق آمپول

 187مانعى ندارد.رود، مىحسّ کردن به کار بى

 حكم تزريق سرم در حال روزه ماه رمضان چيست؟ .191

بنابر احتياط واجب، بايد از تزريق سرم خوددارى کند؛ خواه جنبه ج( 

 188غذايى و تقويتى داشته باشد، يا جنبه دوايى و مانند آن.

 خون تزريق

ام ام. آيا روزهام را گرفتهدارم و مجبورم كه خون بزنم، روزه مىبيمارى تاالس .191

 جا بياورم؟هدرست است يا اين كه بايد قضاى آن را ب

 189تزريق خون به احتياط واجب موجب بطالن روزه است.ج( 
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 خروج خون در حال روزه

 ؟خون از بدن در ماه رمضان از مبطالت روزه استكردن ج ارآيا خ .192

روزه نيست، ولى خارج کردن خونى که موجب ضعف جزو مبطالت  (ج

 122دار کراهت دارد.شود ـ با حجامت و غيره ـ براى روزه
 

 

 ىاحکام دندان پزشک

 دارترميم يا کشيدن دندان فرد روزه

پر  ،ىحسىب ،ىعصب كش ،دن دندانيل كشياز قب ىدندانپزشك ىآيا كارها .193

 كند؟مىروزه را باطل  ،كردن

 191حلق نشود، روزه صحيح است.اگر چيزى وارد ج( 

 دارخون آمدن از دهان روزه

 شود؟مىباطل  اشدار خون بيايد، روزهآيا اگر از دهان شخص روزه .194

شود، ولى واجب است که از رسيدن خون مىروزه به سبب آن باطل نج( 

 192به حلق جلوگيرى کند.

 خون لثه و دندان

مبارك رمضان آيا بايد داخل دهان ها خون بيايد موقع ماه اگر از دهان و لثه .195

 را هم تطهير كرد؟
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 هج( بلعيدن آن جايز نيست و اگر در حال روزه عمداً ببلعد حکم افطار ب

 123م را دارد و شستن داخل دهان الزم نيست.حرا

 شک در فرو بردن خون لثه در حال روزه

ود شمىآيد مخلوط مىيم هامن در بيشتر روزها آب دهانم با خونى كه از لثه .196

با  امبرم همراه با خون است يا خير؟ روزهمىدانم آب دهانى كه فرو مىو گاهى ن

 دارد؟  مىاين حال چه حك

اگر خون لثه در آب دهان مستهلک شود، محکوم به طهارت است و ج( 

بلعيدن آن اشکال ندارد و مبطل روزه نيست، و همچنين در صورت شک 

 ن، فرو بردن آن اشکال ندارد و به صحّتدر همراه بودن آب دهان با خو

 194زند.مىروزه ضرر ن

 دارنده دنداننگهاستفاده از 

ها در حال روزه براى دندان نگهدارنده متحرك وسيلهحكم استفاده از  .197

 ؟چيست

 195.مانعى نداردج( 
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 احکام بانوان

 شير دهى و باردارى بانوان
 روزه زن باردار

داند روزه براى جنين او ضرر دارد يا مىكه نآيا روزه گرفتن بر زن باردارى  .198

 خير، واجب است؟

بر اثر روزه، خوف ضرر بر جنين داشته باشد و خوف وى هم داراى  اگرج( 

منشأ عقاليى باشد، افطار بر او واجب است و در غير اين صورت واجب 

 196است که روزه بگيرد.

 روزه زن باردار و شيرده با ترس از ضرر

داده و باردار هم بوده و در همان حال روزه مىد را شير زنى كه كودك خو .199

ماه رمضان را هم گرفته است، و هنگام زايمان فرزندش مرده به دنيا آمد، اگر از 

 داده و در عين حال روزه گرفته است:مىابتدا احتمال ضرر را 

 صحيح است يا خير؟ اشآيا روزه .الف

 آيا ديه بر ذمّه او هست يا خير؟ .ب

داده، ولى بعداً معلوم شده كه روزه گرفتن براى جنين مىاگر احتمال ضرر ن .ج

 دارد؟ مىضرر داشته، چه حك

اگر با وجود خوف از ضررى که داراى منشأ عقاليى است، روزه گرفته  (ج

رر ض اشباشد و يا بعداً برايش معلوم شود که روزه براى وى يا براى جنين

و قضاى آن بر او واجب است، ولى ثبوت  صحيح نيست اشداشته، روزه

ديه جنين متوقف بر اين است که ثابت شود فوت جنين مستند به روزه 
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 197.گرفتن وى است

اگر روزه در ماه رمضان براى خودِ زن حامل يا شيرده ضرر دارد و اين ضرر  .211

داشتن تا ماه رمضان سال بعد ادامه پيدا كند، آيا اين هم حكم بيمار را دارد و 

 كند؟مىقضا ساقط است و پرداخت فديه كفايت 

 128.ج( حکم بيمار را دارد

 

 عادت ماهيانه بانوان

 حائض شدن در حال روزه

در ماه مبارك رمضان دو ساعت يا كمتر مانده به اذان مغرب حيض اگر زن  .211

 شود؟مىباطل  اششود، آيا روزه

  199.باطل است اشروزهج( 

دار است، در حال روزه حيض خاطر نذر روزه روز معيّنى روزهاگر زنى كه به .212

 شود، چه تكليفى دارد؟

شود و مىبا عادت شدن، ولو در يک جزء از روز باشد، باطل  اشروزه (ج

 022.قضاى آن روز بعد از پاک شدن بر او واجب است

عادت  ىخواهد شصت روز روزه كفاره بگيرد و در اثناء به روزهامىكه  ىزن .213

 ؟كندچه بايد برسد مىماهانه و امثال آن 

ها را بگيرد و الزم نيست روزه ىتواند بقيهمىپس از پايان آن روزها ج( 
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 211آنها را از سر بگيرد.

 

 پاک شدن از حيض پيش از اذان صبح

اگر زن حائض در ماه رمضان، پيش از اذان صبح از حيض پاك شود، تكليف  .214

 او چيست؟ 

اگر براى غسل وقت دارد، بايد غسل کند و اگر وقت تنگ است، بايد ج( 

اگر از روى عمد، غسل يا تيمم نکند، و صحيح است.  اشتيمّم کند و روزه

 212باطل است و بايد کفّاره بدهد. اشروزه

 علم به پاک شدن از حيض در اثناى روز ماه رمضان 

ماه رمضان غسل  سحر در ض يح از ىنان به پاكيبعلت عدم اطم ىگر زنا .215

مساك ا ن روزيا فش دريا تكلآي بوده پاك شدهكه  متوجه شود روز بين و در نكند

 ؟ است

کند و بنابر مىروزه  نيّتدر فرض سؤال اگر مفطرى را مرتکب نشده، ج( 

اما در صورت ارتکاب مفطر کفّاره آن  احتياط واجب اين روز را قضا نمايد

 023روز بر او واجب نيست.
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 مسافر ىاحکام روزه
ى مسافر احکام اختصاصى روزهاز جا آمده، برخى چه اينآنتوجه: 

جهت اطالع از ساير احکام سفر )وطن، قصد اقامت، سفر شغلى باشد. مى

 مراجعه فرماييد. «احکام سفر»و ...( به جزوه 

كه نماز را بايد  ىكند در هر موردمىكه در ماه رمضان مسافرت  ىكس .216

)تمام(  ىشكسته بخواند نبايد روزه بگيرد. و در هر مورد كه بايد نماز را چهار ركعت

كند يا اينكه مىكه ده روز در يک محل قصد ماندن  ىربخواند، مانند مساف

 214مسافرت شغل اوست، واجب است روزه را نيز به جا بياورد.

فرار از روزه باشد جايز است. البته  ىمسافرت در ماه رمضان هر چند برا .217

 215باشد. مىكار نيكو يا الز ىكه سفر برابهتر است به سفر نرود مگر اين

  روزهسفر براى فرار از 

آيا مسافرت عمدى در ماه رمضان به قصد افطار و فرار از روزه گرفتن، جايز  .218

  است؟

که ج. مسافرت در ماه رمضان اشکال ندارد، و در صورت مسافرت، ولو اين

 216براى فرار از روزه باشد، افطار بر او واجب است.

هم كسى كه در ماه رمضان مسافرت كرده، آيا عالوه بر قضا، بايد كفّاره  .219

 بدهد؟
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واجب است و کفّاره ندارد؛ ولى اگر قضاى  هاخير، تنها قضاى روزهج( 

را تا ماه رمضان سال بعد به تأخير اندازد، به جهت تأخير، بايد  هاروزه

 022طعام کفّاره بدهد. براى هر روز يک مدّ

 روزه قضا و سفر در تنگى وقت 

باشد و يا اينكه چند روز قضا ى او ميى معينى بر عهدهشخصى كه روزه .211

تواند به سفر برود؟ و اگر در سفر است، آيا مىدارد و وقت آن ضيق شده است، 

 هايش را بگيرد؟الزم است قبل از ماه رمضان از سفر مراجعت كند و روزه

الزم نيست ج( رفتن به سفر براى او اشکال ندارد و اگر در سفر است 

مراجعت کند که آن روز يا چند روز را روزه بگيرد؛ چون کسى که در سفر 

است، روزه از او برداشته شده است همانند ماه مبارک، و تفاوتى هم بين 

 218اقسام روزه نيست.

 روزه قضا در سفر

 ى قضا، در سفر صحيح است؟هاآيا گرفتن روزه .211

 022خير، جايز نيست.ج( 

  مسافرى براى روزه مستحب

 تواند روزه مستحبى بگيرد؟مىآيا مسافر  .212
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خير، گرفتن روزه مستحبى در سفر جايز نيست؛ مگر در مدينه طيبه  (ج

تواند سه روز، روزه مستحبى بگيرد و مىکه براى بر آورده شدن حاجت، 

 211روز چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه را اختيار کند. احتياط آن است که

 

  سفرهاى تبليغىروزه طالب در 

اگر يكى از طالب علوم دينى قصد داشته باشد تبليغ را شغل خود قرار دهد،  .213

تواند در سفر نماز خود را تمام بخواند و روزه هم بگيرد؟ اگر مىآيا با اين فرض 

شخصى براى كارى غير از تبليغ و ارشاد يا امر به معروف و نهى از منكر مسافرت 

 دارد؟ مىچه حك اشنمايد، نماز و روزه

اگر عرفاً تبليغ و ارشاد يا امر به معروف و نهى از منکر شغل و کار او  (ج

محسوب شود، در سفر براى انجام آن کارها حکم مسافرى را دارد که 

کند، و اگر زمانى براى کارى غير از ارشاد مىخاطر شغل و کارش سفر به

مسافران نمازش شکسته و تبليغ مسافرت کرد، در آن سفر مانند ساير 

 011است و روزه او صحيح نيست.

 

 رفتن به سفر و بازگشت از سفر
 رسيدن به محل اقامت بعد از ظهر 

جا بمانم ولى بعد از اذان اگر به جايى سفر كنم كه قصد دارم ده روز در آن .214

 جا برسم آيا روزه آن روز صحيح است؟ظهر به آن

از اذان ظهر در محل اقامت ده ج( روزه آن روز صحيح نيست و بايد قبل 
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 010روز باشيد.

 خاطراگر شخصى بخواهد قبل از زوال به محل اقامتش برسد، ولى در راه به .215

نتواند در زمان معيّن به مقصد برسد، آيا روزه او اشكال دارد و  اىپيشامد حادثه

 آيا كفّاره بر او واجب است يا فقط قضاى روزه آن روز را بايد به جا آورد؟

که در سفر صحيح نيست و بر او فقط قضاى روزه آن روزى  اشروزه ج.

 013هم ندارد. اىواجب است و کفّارهبه محل اقامتش نرسيده،ازظهر پيش

 ظهربه وطن وقت اذان  رسيدنشک در 

ى مسافرى كه صبح به مقدار بيشتر از حدّ شرعى )سى كيلومتر( از روزه .216

برگشت ولى شک دارد كه به اذان ظهر شود، اگر قبل از ظهر مىوطن خود دور 

 رسيده يا نه، حكمش چيست؟

 014ج( در صورت شک، روزه صحيح است.

  مقصد قبل از غروبافطار در وطن و رسيدن به 

ما با هواپيدارى هنگام غروب در سرزمينى افطار كرده باشد و سپس اگر روزه .217

روزه آن روز به جايى مسافرت كند كه خورشيد در آن هنوز غروب نكرده است، 

جا قبل از غروب خورشيد فطرات براى او در آندارد؟ آيا تناول مُ مىاو چه حك

 جايز است؟

فطرات در آن مکان قبل از غروب روزه او صحيح است و تناول مُ (ج

که در وقت غروب در سرزمين خود افطار کرده، براى خورشيد با فرض اين
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 019او جايز است.

 رؤيت هالل عيد  اختالف مبدأ و مقصد سفر در

گيرم ولى مىكنم و در ماه رمضان روزه مىمن در خارج از كشورم زندگى  .218

ام، با پروازى كه دو ساعت روز روزه گرفته 28دو روز مانده به عيد در حالى كه 

ام بينم وظيفهمىگردم و در آنجا هالل عيد فطر را مىكشد به كشورم برمىطول 

 چيست؟

اگر در بدو ورود به وطن مشخص باشد که آن روز شرعاً روز عيد است  (ج

 016فرض سؤال قضا کنيد.بايد يک روز،روزه ماه مبارک رمضان رادر

اى كه حلول ماه رمضان ثابت ، اگر شخصى در منطقهافق اختالف صورتدر  .219

 اى سفر كند كه بر اساس افقششده روزه گرفته و قبل از تمام شدن ماه به منطقه

ماه رمضان يک روز ديرتر حلول كرده و بقيه ماه را در منطقه جديد سپرى كند، 

و در اين سال ماه رمضان سى روزه باشد، در اين صورت روز آخر ماه رمضان براى 

 شود. آيا بايد روزه بگيرد و يا افطار نمايد؟مىاو روز سى و يكم 

اى برسد که از ماه رمضان يک روز مانده باشد، واجب اگر به منطقهج( 

نسبت به تعداد روزهايى است که آن را روزه بگيرد، هرچند ماه رمضان 

 012که روزه گرفته سى و يک روز شود.

شخصى از اول ماه رمضان تا بيست و هفتم ماه را در وطن خود )بندر ديّر(  .221

تم به دبى مسافرت كرده و در روز بيست روزه گرفته و در صبح روز بيست و هش

جا عيد اعالم شده است، او اكنون جا رسيده و متوجه شده كه در آنو نهم به آن
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يى كه از وى فوت شده، واجب است؟ اگر هابه وطن خود برگشته، آيا قضاى روزه

شود و اگر مىيک روز قضا نمايد، ماه رمضان نسبت به او بيست و هشت روز 

جا عيد اعالم و روز قضا كند، روز بيست و نهم در جايى بوده كه در آنبخواهد د

 دارد؟ مىشده بود، اين شخص چه حك

 218.( در فرض سؤال قضاى دو روز بر او واجب استج

 

 روزه در سفر نذر
 در سفر مستحبى با نذر روزه 

اگر خورشيد طلوع كرده و كسى تصميم به روزه مستحبّى داشته باشد . 1 .221

تواند نذر روزه كرده مىرود، آيا مىى قبل از ظهر به سفر ساعتو بداند كه بعد از 

 اش نزند؟ و روزه بگيرد و مسافرت ضررى به روزه

 كه نذرسفر و در روز تصميم به روزه مستحبّى بگيرد، آيا همينحال اگر در . 2

 اش صحيح است؟كند و روزهمىو بالفاصله روزه بگيرد كفايت روزه كند 

)هللِ عليّ كه امروز را روزه بگيرم( شرط است كه نذر قبل از فجر آيا در روزه نذرى . 3

 جزى است؟بعد از فجر و هر وقتى تا قبل از غروب هم مُ  اينكه)اذان صبح( باشد، يا 

از  قبلدر حضر )غير سفر( و بايد نذر بنابر احتياط واجب نذرى  روزه درج( 

، بنابراين نذر در روز که قصد روزه گرفتن داريدباشد ى طلوع فجر روز

نسبت به روزه همان روز، و يا نذر روزه در حال سفر بنابراحتياط واجب 

 012.صحيح نيست
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 د كهكنمىشخصى كه مُفطرى انجام نداده، در سفر مثالً در ساعت ده نذر  .222

گيرم، آيا نذر او صحيح است يا بايد نذر قبل از سفر و قبل از مىامروز را روزه 

 طلوع فجر باشد؟

ج( روزه مستحبى در سفر که با نذر صحيح است، بنابر احتياط واجب 

 002مشروط است به اين که نذر در حَضَر منعقد شده باشد.

 در ماه رمضان  در سفر نذر روزه

 تواند نذر كند روزه بگيرد؟مىكسى كه در ماه رمضان در سفر است، آيا  .223

 221خير، جايز نيست.ج( 

 نذره روزه در سفر با داشتن روزه قضا

توانم روزه نذرى بگيرم؟ مثالً نذر كنم مىكه روزه قضا دارم، آيا با وجود اين .224

اهلل كه اگر خداوند در روز عرفه نصيبم گرداند كه به زيارت حضرت زينب )سالم

جا آيا چنين نذرى صحيح است؟ چون آنآن روز را روزه بگيرم. عليها( بروم، 

 مسافرم و روزه قضا هم به گردنم هست.

روز معيّنى در سفر روزه که در  اگر در حضر )قبل از سفر( نذر کنيدج( 

 حيح است، هرچند قضاى روزه واجب برص انت، نذر و روزه نذرىيدبگير

 000باشد. انتعهده
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 زکات فطره

 شرايط وجوب زكات فطره
 ت فطره ميهمانزکا

چه  اشعيد فطر به خانه انسان بيايد، تكليف فطره فقط شبميهمانى كه  .225

 شود؟مى

 003نيست.فطره او بر عهده صاحب خانه ج( 

اگر انسان شب عيد فطر ميهمان داشته باشد و صبح متوجه شود كه عيد  .226

 بوده؛ آيا فطره آنها بر او واجب است؟

لکن  ناآگاهى از رؤيت هالل، تأثيرى در حکم پرداخت فطره نداردج( 

 004باشد.مىگذشت که فطره ميهمان يک شبه بر عهده خودش 

 شود؟مىده صاحب خانه ساقط اگر ميهمان فطره خودش را بدهد، آيا از عه .227

از طرف و اگر با اجازه صاحب خانه ج( در فرضى که نان خور محسوب شود 

 225.شودمىاو فطره خودش را بدهد، از عهده ميزبان ساقط 

 زکات فطره فقير

 آيا پرداخت زكات فطره بر كسى كه توان مالى ندارد، واجب است؟ .228

اگر فقير باشد، زکات فطره بر او واجب نيست و اگر سه کيلو گندم و ج( 

مانند آن و يا قيمت آنها را دارد، مستحب است آن را به عنوان زکات فطره 

تواند آن را به قصد فطره، مىبدهد و چنانچه افرادى تحت تکفل دارد، 

سى ک بين نفرات خانواده دست گردان کنند و بهتر است نفر آخر، آن را به

                                                           
 1-2-9 استفتائات جدید.  223

 1-2-9 استفتائات جدید.  224
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 226بدهد که از خودشان نباشد.

 تأمين کننده مخارج زندگى  ت فطره زنزکا

اگر زن به جهت نياز شوهر، در تأمين مخارج زندگى كمک كند؛ چه كسى  .229

 بايد زكات فطره آنها را بدهد؟

خور شوهر محسوب شود، بايد شوهر در صورت توانايى اگر زن نانج( 

شوهر و کس ديگرى  خورزن نانزکات فطره خود و همسرش را بدهد و اگر 

 227را بدهد. اشنباشد، بايد خودش زکات فطره

 ناشزهزن زکات فطره 

زكات فطره او از شوهرش  كند، آيامىزنى كه از تمكين شوهر خود دارى  .231

 شود؟مىبرداشته 

خير، بايد شوهرش زکات فطره او را بدهد؛ مگر آنکه نان خور شخص ج( 

 228ديگرى باشد.

 زن و فرزندعدم پرداخت فطره و تکليف 

 شود؟مىدهد، تكليف زن و فرزند او چه مىپدرى كه زكات فطره ن .231

 229بر آنان تکليفى نيست و الزم نيست فطره بدهند.ج( 

 جنس و مقدار زكات فطره

 جنس زکات فطره

 زكات فطره را بايد از قوت متعارف داد، يا قوت شرعى؟ .232

                                                           
 1-2-9 استفتائات جدید. 226

 1-2-9 استفتائات جدید .227

 1-2-9 استفتائات جدید .228

 1-2-9 استفتائات جدید .221
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 کند ومىاگر از گندم، جو، خرما، برنج و مانند اينها داده شود، کفايت ج( 

 231قوت غالب نيست.منحصر به 

 

 مقدار زکات فطره

 مقدار فطره چقدر است؟ .233

شوند، مىشخص بايد براى خودش و کسانى که نان خور او محسوب ج( 

براى هر نفر سه کيلو از خوراک مردم )مانند گندم، جو، خرما، کشمش، 

 231برنج، ذرت و يا مانند اينها( و يا پول يکى از آنها را به مستحق بدهد.

 

 زمان و مکان پرداخت زكات فطره
 کنار گذاشتن فطرهزمان 

 زمان كنار گذاشتن فطره و پرداخت آن چه موقع است؟ .234

اگر نماز عيد تواند آن را کنار بگذارد مىج( بعد از اثبات حلول ماه شوال 

نار يا کپرداخت کند خواند، بنابر احتياط واجب بايد پيش از نماز مىفطر 

 232.خواند، تا ظهر روز عيد فطر مهلت داردمىبگذارد و اگر نماز عيد ن

 و تصرف در آن کنار گذاشتن فطره

تواند از آن استفاده كند و بعد به جاى مىاگر شخص فطره را كنار بگذارد،  .235

 آن مال ديگرى بگذارد؟

 233بايد همان را که کنار گذاشته، براى فطره بدهد.خير، ج( 

                                                           
 1-2-2 استفتائات جدید .231

 1-2-2 استفتائات جدید. 239

 1-2-3 استفتائات جدید. 232

 1-2-3 استفتائات جدید. 233
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 رمضان پيش از ماهفطره پرداخت زکات 

 آيا جايز است پيش از ماه رمضان، فطره را به فقير داد؟ .236

تواند آن را به عنوان قرض به او بدهد و مىکند؛ ولى مىخير، کفايت نج( 

 234در روز عيد فطر، طلب خود را بابت فطره حساب کند.

 زکات فطره انتقال

 فطره را در شهر ديگرى بدهيم؟زكات جايز است  .237

تواند آن را به شهر مىاگر در محل و شهر خودش مستحق پيدا نشود، ج( 

 235.ديگرى ببرد

 پرداخت زکات فطره قبل از عيد

اگر در كشور ديگرى افراد مستحق و نيازمندترى باشند، آيا پرداخت زكات  .238

براى رساندن به اين مستحقّين جايز است؟ اگر اين فطره چند روز قبل از عيد 

چه را صورت تلفنى به شخصى باشد كه وقتى به كشورم بازگشت معادل آنكار به

 طور؟به مستحقين داده به وى بدهم، چه

ج( وکيل کردن ديگرى جهت پرداخت فطريه از طرف شما مانعى ندارد، و 

د؛ ولى واجب است زکات شد تفاوتى وجود ندار چه ذکردر وکالت بين آن

 236فطره در وقت خودش داده شود.

 فراموشى در پرداخت زکات فطره 

 ايم زكات فطره بپردازيم، حكم آن چيست؟فراموش كرده .239
                                                           

 1-2-3 استفتائات جدید .234

 1-2-3 استفتائات جدید. 231

236 .13917 
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شود و واجب است آن مىايد، از شما ساقط نج( اگر زکات فطره نپرداخته

 237ادا يا قضا ـ جدا کرده و بپردازيد. نيّترا ـ بدون 

                                                           
237. 89194 
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 رهمصرف زكات فط

 کيفيت پرداخت زکات فطره 

 توان به خانواده فقير غير متدين داد؟مىآيا زكات فطره را  .241

در زکات فطره، عدالتِ گيرنده الزم نيست؛ ولى به کسى که آشکارا ج( 

  238.نبايد زکات فطره دادبنابر احتياط دهد، مىگناه کبيره انجام 

 به واجب النفقه پرداخت زکات فطره

تواند زكات فطره را به فرزند دانشجوى خود كه محتاج است، مىآيا پدر  .241

 بدهد؟

 داگر فرزندان فقير باشند، پدر و مادر بايد مخارج واجب آنان را بپردازنج( 

توان چيزى از زکات فطره را بابت مخارج زندگى به آنها داد ولى مىو ن

 اشکالبراى اداى دين و يا مايحتاجى که تأمين آن بر پدر واجب نيست 

 032ندارد.

 فقرا آورى فطريه و توزيع مساوى بينجمع

ما ـ به عنوان مؤسسه خيريه كمک به فقرا و ايتام ـ بعد از نماز عيد در  .242

قيمت دانيد مىكه همچنانكنيم. مىآورى مسجد جامع روستا زكات فطره را جمع

رسد جمع مىتوانيم كل مبالغى را كه به ما مىمتفاوت هست. آيا  )سهم(صاعهر 

يست به يک فقير ب صورت مساوى بين فقرا تقسيم كنيم. مثالًكرده و سپس به

 بدهيم؟از نصف  متر و بيشترصاع و نصف يا ك

                                                           
 1-2-4 استفتائات جدید .238

 1-2-4 استفتائات جدید. 231
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احتياط واجب آن است که به فقير کمتر از يک صاع يا قيمتش داده ج( 

 ؛ و جايزبه همه آنان نرسدنشود، هرچند جماعتى باشند که مقدار فطريه 

است که به هر فقير چند صاع بلکه به مقدار مخارج سالش داده شود. و 

ندهند و او  فقيرسال به يک آن است که بيش از مخارج واجب احتياط 

 042هم بيشتر نگيرد.

 نونداخويشاپرداخت زکات فطره به 

آيا جايز است زكات فطره را به عنوان هديه، به خويشاوندان آبرومند و  .243

 مستحق داد؟

تواند به عنوان هديه بدهد و الزم نيست به او بگويد زکات فطره مىج( 

 041قصد زکات کند. نيّتاست؛ ولى بايد در 

 آيا دادن فطريه به برادر جايز است؟ .244

اگر فقير باشد جايز است؛ بلکه اختصاص زکات فطره به خويشاوندان ج( 

و  فقها و اندکرده وطن ترک دين خاطربه هکسانى ک و همسايگان و

 040باشند، مستحب است. تيازاتىماها که داراى و غير آن خردمندان

 

 ىامور فرهنگدر  رف زکات فطرهمص

آيا جايز است زكات فطره را در امور فرهنگى و مذهبى كه باعث نشر معارف  .245

 شود صرف كرد؟مىدين 

                                                           
241 .922121 

 1-2-4 جدیداستفتائات . 249

 ، تحریر الوسیله12192. 242
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احتياط صرف زکات فطره در راه نشر معارف دين اشکال ندارد؛ ولى ج( 

 043آن را به فقير بدهند.که است  اين

 فطريه سادات

باشند با توجه به اينكه فطريه ايشان به عهده اينجانب مىهمسرم از سادات  .246

باشد و من نيز سيّد نيستم و با عنايت به اينكه فطريه سادات جداگانه دريافت مى

 شود آيا فطريه مربوط به همسرم را در محل فطريه سادات بايد قرار داد؟مى

مالک در پرداخت فطريه معيل )پرداخت کننده فطريه( است نه عيال،  ج(

توانيد فطريه خود را به سيّد بپردازيد هر چند همسر مىبنابراين شما ن

 044.شما از سادات باشد

 پرداخت فطريه به سادات فقير 

 توان داد؟مىآيا فطريه را به سادات فقير  .247

 049.پرداخت نمايند توانند به سادات فطريهمىج( غير سادات ن

 مصرف زکات فطره در درمان بيمار مستمند

اش بچه دختر ىماريب ىمداوا ىندارد و برا ىخوب ىوضع مال ىاگر شخص .248

و  ؟رديگمىا زكات فطره به او تعلق يآ نيازمند پول است، دارد ىادينه زيكه هز

 ست؟ياو مستحق نبوده حكم چ اصالً اگر بعداً معلوم شود كه 

توانيد زکات خود مىاگر فقير است، زکات فطره بر او واجب نيست و ج( 

ايد را به او بدهيد و اگر بفهميد فقير نبوده چنانچه مالى را که به او داده
                                                           

 1-2-4 استفتائات جدید. 243
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توانيد پس بگيريد و به مستحق بدهيد و اگر نتوانيد مىاز بين نرفته باشد، 

 046.پس بگيريد، بايد از مال خودتان فطره را بدهيد
 

                                                           
246 .76829 
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 ز عيد فطرنما

 نماز عيد در عصر غيبت

عالى، نماز عيد فطر و قربان و نماز جمعه، از كدام نوع از به نظر جناب .249

 است؟واجبات 

ج( در عصر حاضر نماز عيد فطر و قربان واجب نيست، بلکه مستحبّ 

 247.است، ولى نماز جمعه واجب تخييرى است

 از طرف غير منصوب امامت نماز عيد

فقيه، اقامه نماز عيد فطر و قربان فقط  ىبسط يد ول آيا در حال حاضر و .251

 ا اينيبايد انجام شود مجاز به اقامه هستند كه  ىفقيه و نمايندگان و ىتوسط ول

 توانند اقامه نمايند؟مىديگر  ىكه ائمه جماعات هم در مساجد و جاها

فقيه به قصد رجا، نه  ىغير منصوبان از طرف ول ىج( اقامه نماز عيد برا

بهتر است که غير از منصوب از طرف   چهاشکال ندارد اگر ،دوبه قصد ور

 248.آن نشود ىاقامه ىمتصدّ ىفقيه کس ىول

 اقامه نماز عيد توسط ائمه جماعات مساجد

در گذشته معمول بودكه هر امام جماعتى نماز عيد فطر را در مسجد  .251

اقامه نماز عيد فطر و قربان توسط ائمه  كرد، آيا در حال حاضرمىخودش اقامه 

 جماعات جايز است؟

ج( جايز است نمايندگان ولى فقيه که از طرف وى مجاز در اقامه نماز عيد 

                                                           
 633. اجوبه، 247

 96197. كتبى 248
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هستند و همچنين ائمه جمعه منصوب از طرف او نماز عيد را در عصر 

صورت جماعت اقامه نمايند، ولى احوط اين است که غير آنان آن حاضر به

بخوانند و به جماعت خواندن آن به قصد رجاء نه به قصد ورود، را فرادى 

اشکال ندارد. بله، اگر مصلحت اقتضا کند که يک نماز عيد در شهر برگزار 

شود، بهتر است که غير از امام جمعه منصوب از طرف ولى فقيه، کسى 

 249.متصدى اقامه آن نشود

 گفتنِ اقامه قبل از نماز عيد فطر

 اقامه دارد؟آيا نماز عيد فطر  .252

 251.ج( اقامه ندارد

جا آورد، نماز او و ساير اگر امام جماعت براى نماز عيد فطر، اقامه به .253

 دارد؟ مىنمازگزاران چه حك

 251رساند.مىنماز عيد امام جماعت و مأمومين ضررى ن ج( به صحّت

 رسيدن به رکعت دوم نماز جمعه يا عيد 

قربان و ركعت دوم نماز جمعه اگر كسى به ركعت دوم نماز عيد فطر يا  .254

 ؟اى داردوظيفه برسد چه

 252.جا آوردج( باقى نماز را خودش به

 هاى نماز عيدکم يا زياد کردن قنوت

                                                           
 631. اجوبه، 241

 637. اجوبه، 211

 638. اجوبه، 219
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 نماز عيد فطر ................................................................................................................................... 91

  ایاهلل العظمی خامنهدفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت

 شود؟مىى نماز عيد باعث بطالن آن هاآيا كم و زياد كردن قنوت .255

است  هاج( اگر مراد از کم و زياد نمودن، کوتاه يا طوالنى خواندن قنوت

ها شود و اگر مراد کم يا زياد نمودن تعداد آنمىاين کار موجب بطالن ن

 253جا آورد.که در کتب فقهى بيان شده، به طوراست، بايد نماز را همان

 شک در قنوت نماز عيد

قربان شک كند  و عيد سعيد فطر ىنمازها ىهاتعداد قنوت در ىاگر شخص .256

 دارد؟ مىنمازش چه حك ،يا چهار قنوت كه آيا پنج قنوت خوانده

 254.بگذارد ج( اگر از محل آن تجاوز نکرده، بنا را بر اقلّ

 تأخير انداختن عيد براى حفظ وحدت

آيا جايز است براى حفظ وحدت نماز عيد را تا روز بعد تأخير انداخت؟  .257

 مخصوصاً كه برخى روايات داللت بر جواز اقامه نماز عيد در روز دوم و سوم دارند.

 255.هرحال، انجام آن به قصد رجا در روز دوم مانعى نداردبهج( 

 قضاى نماز عيد فطر

 آيا نماز عيد فطر قضا دارد؟ .258

 256ج( قضا ندارد.

 

 

                                                           
 631. اجوبه، 213

 2412. كتبى 214

211 .13648 

 636. اجوبه، 216
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 قضا روزه

 است واجب قضافقط  جاهايى كه

گيرد مىريا روزه  ىكند، يا از رومىروزه ن نيّتكه در روز ماه رمضان  ىكس .259

 ىدهد، قضامىرا كه موجب باطل شدن روزه است انجام ن ىييک از كارهاهيچ ىول

 257كفاره واجب نيست. ىآن روز بر او واجب است ول

كه در ماه رمضان غسل جنابت را فراموش كرده و با حال جنابت يک  ىكس .261

 258آن روزها بر او واجب است. ىيا چند روز، روزه بگيرد قضا

كه  ىح شده يا نه، كاراگر در سحر ماه رمضان بدون اينكه تحقيق كند صب .261

كند انجام دهد، سپس معلوم شود كه در آن هنگام صبح شده مىروزه را باطل 

ه اگر تحقيق كند و بداند كه صبح نشد ىآن روز را بگيرد. ول ىبوده است، بايد قضا

آن روز بر او واجب  ىبخورد، و بعد معلوم شود كه صبح بوده است قضا ىو چيز

 259نيست.

 ىهوا يقين كند كه مغرب شده يا كس ىرمضان بخاطر تاريكاگر در روز ماه  .262

كه خبر او شرعاً حجت است بگويد مغرب شده، و افطار كند سپس معلوم شود 

 261آن روز  را بجا آورد. ىكه هنوز در آن هنگام مغرب نبوده است، بايد قضا

اگر بر اثر ابر گمان كند كه مغرب شده و افطار كند، بعد معلوم شود كه  .263

 261آن روز بر او واجب نيست. ىنبوده است، قضامغرب 
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 ىيهاتواند كارمىيقين به طلوع فجر نكرده است  ىدر سحر ماه رمضان تا وقت .264

اگر بعداً معلوم شد كه در آن  ىرا كه موجب باطل شدن روزه است انجام دهد ول

 262گفته شد.حكم آن هنگام صبح شده بوده است 

تواند مىرا رسيدن مغرب نكرده باشد نيقين به ف ىدر روز ماه رمضان تا وقت .265

افطار كند و اگر با يقين به مغرب افطار كرد بعد معلوم شد كه مغرب نشده بوده 

 263گفته شد. ائل قبلاست، حكم آن در مس

آب در دهان بگرداند و  ىدار در هنگام وضو كه مستحب است قدراگر روزه .266

اش صحيح است و ده شد روزهاختيار فرو داىمضمضه كند، اين كار را كرد و آب ب

ن و خنک شد ىوضو بلكه برا ىاگر اين كار را نه برا ىقضا بر او واجب نيست. ول

جا آن روز را به ىاختيار به حلق او فرو رفت، بايد قضاىامثال آن انجام داد و آب ب

 264آورد.

 

 روزه ىاحکام قضا
واجب از او  ىكه يک يا چند روز بيهوش و در حال اغماء بوده و روزه ىكس .267

 265آن روزها را به جا آورد. ىروزه ىفوت شده، الزم نيست قضا

 نيّت ىروزه از او فوت شده، مانند اينكه بر اثر مست ىكه بخاطر مست ىكس .268

كه از او فوت  ىئروزه ىروز را امساك كرده باشد، قضا ىروزه نكرده هر چند همه

 266شده واجب است.
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از روز را  ىت شده و همه يا بخشسپس مس ىروزه كرده ول نيّتكه  ىكس .269

آن روز را قضا كند، مخصوصاً  ىگذارنيده بنا به احتياط بايد روزه ىبا حال مست

 ىدن عقل است. و در اين مسئله و مسألهشديد كه موجب زائل ش ىهاىدر مست

خاطر هاو حرام باشد يا ب ىسكرآور برا ىرف مادهكه صَنيست ميان اين ىقبل فرق

 267از موضوع، حالل بوده باشد. ىاطالعىيا ب ىبيمار

را كه بخاطر عادت ماهيانه و يا زايمان روزه نگرفته پس از  مىزن بايد ايا .271

 268ماه رمضان قضا كند.

روزه نگرفته، و تعداد آن  ىكه چند روز از ماه رمضان را بخاطر عذر ىكس .271

ماه رمضان به سفر  مداند كه آيا در روز بيست و پنجمىداند مثالً نمىروزها را ن

كه از او فوت شده مثالً شش روز باشد يا در روز بيست و ششم  ىرفته تا روزهاي

هنگام  كه ىتواند مقدار كمتر را قضا كند و اما در صورتمىرفته كه پنج روز باشد، 

داند كه در روز پنجم ماه به سفر رفته مىداند، مثالً مىشروع عذر )مثالً سفر( را 

داند كه در شب دهم برگشته تا پنج روز فوت شده باشد يا شب يازدهم مىن ىول

برگشته تا شش روز فوت شده باشد، در اين صورت احتياط آن است كه مقدار 

 269بيشتر را قضا كند.

هر كدام را كه اول  ىقضا داشته باشد، قضا ىاگر از چند ماه رمضان روزه .272

آخرين ماه رمضان تنگ باشد، مثالً پنج روز  ىاگر وقت قضا ىبگيرد مانع ندارد، ول

مانده باشد در  ىاز رمضان آخر قضا داشته باشد و پنج روز هم به ماه رمضان باق

 271رمضان آخر را بگيرد. ىاين صورت احتياط آن است كه قضا
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و ا ىكه وقت قضا ىگيرد در صورتمىماه رمضان را  ىروزه ىكه قضا ىكس .273

خود را باطل كند، و اگر وقت تنگ است  ىز ظهر روزهتواند پيش امىتنگ نباشد 

قضا تا ماه رمضان آينده وقت دارد، احتياط آن است  ىفقط به عدد روزها ىيعن

 271كه روزه را در پيش از ظهر هم باطل نكند.

ه اش تا ماىروزه ماه رمضان را نگرفته، اگر بيمار ىخاطر بيمارهكه ب ىكس .274

 ىشود و بايد برامىرمضانِ گذشته از او ساقط  ىرمضان آينده ادامه يافت، قضا

 272هر روز يک مدّ طعام بدهد.

ماه رمضان را نگرفته، اگر تا ماه رمضان سال  ىكه بخاطر سفر، روزه ىكس .275

عداً شود و بايد بمىرمضان گذشته از او ساقط ن ىبعد در وضعيت سفر باشد قضا

 273كفاره نيز بدهد.جا آورد، و احتياط مستحب آن است كه هآن را ب

از رمضان عذر او برطرف  روزه نگيرد و بعد ىسبب عذرهاگر در ماه رمضان ب .276

نياورد تا ماه رمضان آينده فرا برسد،  ابجرا خود  ىروزه ىاين حال قضا شود و با

 274هر روز يک )مدّ( طعام بدهد. ىبايد روزه را قضا كند و برا

رمضان را چند سال به تأخير بيندازد بايد قضا را بگيرد و  ىروزه ىاگر قضا .277

 ىهابخاطر تأخير سال ىبخاطر تأخير از سال اول كفاره )يک مدّ طعام( بدهد، ول

 275شود.مىبر او واجب ن ىبعد چيز

چند روز را  ىتواند كفارهمىهر روز يک مدّ طعام بدهد  ىكه بايد برا ىكس .278

 276به يک فقير بدهد.
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ـ غير  ىخاطر عذرخود را به ىنيز بنابر احتياط واجب، مادر روزه اگر پدر و .279

توانسته آن را قضا كند، قضا نيز نكرده است مىكه نياورده و با اين ىجااز سفر ـ به

ر، اجي ىبر پسر بزرگتر آنان واجب است كه پس از مرگ آنان خودش يا بوسيله

اند واجب است جا نياوردهخاطر سفر بهجا بياورد. و اما آنچه بهآن روزه را به ىقضا

 277اند، آن را قضا كند.كه فرصت و امكان قضا را هم نيافته ىدر صورت ىحت

 ىاند بنابر احتياط بايد بوسيلهجا نياوردهرا كه پدر و مادر عمداً به ىهايروزه .281

 278قضا شود.ـ  شخصاً يا با گرفتن اجير ـپسر بزرگتر 

 

 تن روزه قضا با داشو نذرى روزه مستحبى 

 تواند روزه مستحبى بگيرد؟مىآيا كسى كه روزه واجب بر گردن اوست  .281

تواند روزه مىبر گردن اوست ن ج( کسى که روزه قضای ماه رمضان

 022مستحبى بگيرد.

 

 تواند روزه نذر كند؟مىكسى كه قضاى روزه ماه رمضان بدهكار است، آيا  .282

بعد از روزه قضا بگيرد نذرش ج( اگر قصد داشته باشد که روزه نذرى را 

 082صحيح است.

 هاى فوت شده در سفرقضاى روزه
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هجده روز روزه به علت مسافرت در ماه رمضان براى انجام مأموريت دينى  .283

 ها بر من واجب است؟باشد، وظيفه من چيست؟ آيا قضاى آنمى امبر عهده

شده، واجب ى ماه رمضان که بر اثر مسافرت از شما فوت هاج( قضاى روزه

 281است.

 باطل کردن روزه بر اثر جهل به حکم

عالى درباره شخصى كه بر اثر جهل به مسأله، عمداً نظر شريف جناب  .284

كه كفّاره هم را افطار كرده، چيست؟ آيا فقط قضا بر او واجب است يا اين اشروزه

 بايد بدهد؟

اطالعى از حکم شرعى، کارى را انجام دهد که روزه را اگر به سبب بىج( 

دانست خوردن دارو نيز مانند ساير مىکه نکند ـ مثل اينمىباطل 

اش کند و در روز ماه رمضان دارو خورد ـ روزهمىها روزه را باطل خوردنى

 282.باطل است و بايد آن را قضا کند ولى کفّاره بر او واجب نيست

 اهاى قضدانستن تعداد روزهن

كسى كه تعداد روزهايى كه روزه نگرفته و مقدار نمازهايى را كه نخوانده  .285

را بر اثر عذر شرعى  اشداند روزهمىچيست؟ كسى هم كه ن اشداند، وظيفهمىن

 دارد؟ مىافطار كرده و يا عمداً آن را خورده است، چه حك

يش که يقين به فوت هانماز و روزه ج( جايز است که به قضاى آن مقدار از

ها دارد، اکتفا نمايد، و در صورت شک در افطار عمدى کفّاره واجب آن

 283.نيست
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  شک در گرفتن روزه قضا

 مايى را كه بر عهدههاكه اقدام به گرفتن قضاى روزهاگر شک كنم در اين .286

 يا خير تكليف من چيست؟ امبوده، كرده

قبلى ذمّه خود داريد، واجب است به مقدارى که ج( اگر يقين به اشتغال 

 284.شود، روزه قضا بگيريدمىموجب يقين به انجام تکليف 

  هاى فوت شدهقادر نبودن بر قضاى روزه

ماز و ها چندين سال نبعضى از افراد بر اثر تبليغات گمراه كننده كمونيست .287

م راحل به سران شوروى ، ولى بعد از پيام تاريخى امااندواجبات خود را ترك كرده

ها در حال ، آناندسابق پى به اشتباه خود بردند و به سوى خداوند توبه نموده

 ها چيست؟نيستند، وظيفه آن هاحاضر قادر به قضاى همه آن نمازها و روزه

ى فوت شده را به هر مقدار که هاج( بر آنان واجب است که نمازها و روزه

 285.ت نمايندمقدارى که قادر نيستند وصيّقدرت دارند، قضا و هر 

  بر اثر جهل به عالئم بلوغ روزهفوت 

. چند هفته قبل از اممن حدود شش ماه است كه به سن تكليف رسيده .288

كردم تنها عالمت بلوغ، تمام كردن پانزده سال هجرى مىرسيدن به آن سن فكر 

ان خواندم كه در آن هاى بلوغ پسرقمرى است. ولى اكنون كتابى راجع به عالمت

هاى ديگرى براى بلوغ ذكر شده كه در من وجود دارند، ولى زمان پيدايش عالمت

دانم. آيا در حال حاضر قضاى نماز و روزه بر عهده من هست يا خير؟ مىها را نآن

طور خواندم و ماه رمضان سال گذشته را بهمىكه من گاهى نماز با توجه به اين

 باره چيست؟، وظيفه من در اينامكامل روزه گرفته
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ها پس از رسيدن يى که يقين به فوت آنهاج( قضاى همه نمازها و روزه

 286به سنّ بلوغ و تکليف شرعى داريد، واجب است.

دانستم كه احتالم نشانه مىشدم و نمىسالگى محتلم  14من قبل از سن  .289

آيا تنها قضاى روزه كفايت  .امبلوغ است لذا تا سن پانزده سالگى روزه نگرفته

 كند يا كفّاره هم دارد؟مى

 082ج( قضاى روزه واجب است.

 

 بيمار قضاى روزه

 استمرار بيمارى از ماه رمضان تا رمضان آينده

كنم و در حال حاضر چشمانم بسيار ضعيف مىمن از عينک طبى استفاده  .291

كه به پزشک مراجعه كردم به من گفت كه اگر براى تقويت چشمانم  مىاست. هنگا

تر خواهند شد، بنا بر اين اگر از روزه ماه رمضان معذور باشم، تالش نكنم، ضعيف

 دارم؟ اىچه وظيفه

ج( اگر روزه براى چشمان شما ضرر دارد، واجب نيست روزه بگيريد، بلکه 

ا ماه رمضان آينده استمرار واجب است افطار کنيد و اگر بيمارى شما ت

پيدا کرد، قضاى روزه بر شما واجب نيست، ولى واجب است که عوض هر 

 288روز يک مدّ طعام به فقير بدهيد.

 هااستمرار چند ساله بيمارى و قضاى روزه
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287 .43679 

 712. اجوبه،288
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گيرد. توانست روزه بمىمادرم تقريباً سيزده سال بيمار بود و به همين دليل ن .291

لت روزه نگرفتن او احتياج به مصرف دارو بوده است، من دقيقاً اطالع دارم كه ع

 بر او واجب است؟  هااميدواريم ما را راهنمايى فرماييد كه آيا قضاى روزه

 082.ج( اگر ناتوانى او از روزه گرفتن بر اثر بيمارى بوده، قضا ندارد

 قضاى عبادات مبتاليان به آلزايمر

بر او  نماز و روزه ايداشته و اكنون فوت كرده آ مريآلزا ىماريكه ب ىكس .292

 ى ما در اين باره چيست؟وظيفه واجب بوده است؟

که عنوان جنون بر آن صدق کند نرسيده، نماز و روزه بر  ىاگر به حدّج( 

آن  ىکه از او نماز و روزه فوت شده، قضا ىاو واجب بوده است و در صورت

آنکه نسبت به آن وصيّت کرده باشد و باشد مگر مىبر عهده پسر بزرگتر 

توانيد براى اين کار مىکه در اين صورت  از ثلث مال او هم تجاوز نکند

 022شخصى را اجير کنيد.

 

 قضاى روزه والدين
  قضاى روزه پدر و مادر

اگر فرزند بزرگ ميّت دختر و فرزند دوم او پسر باشد، آيا قضاى نمازها و  .293

 پسر واجب است؟ ى پدر و مادر بر اينهاروزه

ج( مالک واجب بودن قضاى نماز و روزه پدر و مادر اين است که فرزند 

ـ بزرگتر  ـ اگر ميّت اوالد ذکور داشته باشد  مذّکر از ديگر اوالد ذکور مّيت 

باشد، و در فرض سؤال قضاى نماز و روزه پدر بر پسر که فرزند دوم پدر 
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بنابر ز مادر فوت شده، نيز که ا اىاست، واجب است و قضاى نماز و روزه

 291.واجب استاحتياط 
 

  هاى فوت شده عمدى پدرقضاى روزه

پدرى كه همه اعمال عبادى خود را عمداً انجام نداده است، آيا بر پسر بزرگ  .294

رسد، مىيى را كه پدرش انجام نداده و به پنجاه سال هاقضاى همه نمازها و روزه

 واجب است؟

ها بر پسر بزرگ بر اثر طغيان باشد، قضاى آنج( اگر ترک نماز و روزه 

ها ترک واجب نيست. ولى در اين صورت هم احتياط در قضاى آن

 292.نشود

 قضاى روزه فوت شده پدر بر اثر سکته مغزى

پدرم سكته مغزى نموده و مدت دو سال مريض بود و بر اثر سكته قادر به  .295

 سلب شده بود. در اين تشخيص خوب و بد نبود، يعنى قدرت تفكر و تعقل از او

دو سال نماز و روزه خود را انجام نداده است. آيا قضاى نماز و روزه او بر من كه 

هاى دانم كه اگر وى بيمارىمىپسر بزرگ خانواده هستم، واجب است؟ البته 

ى او بر من واجب بود. اميدوارم مرا در اين هامذكور را نداشت، قضاى نماز و روزه

 ى فرماييد.مسأله راهنماي

ج( اگر ضعف عقلى وى به حدى که عنوان جنون بر آن صدق کند، نرسيده 

ى هاو در تمام اوقات نماز در حال اغماء نبوده است، قضاى نمازها و روزه
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فوت شده او بر شما واجب است، و گرنه چيزى از بابت آن بر شما 

 293.نيست

  م قضاى روزه خود يا پدرقدّت

بر عهده پسر بزرگ باشد و قضاى نماز و روزه پدر هم اگر قضاى نماز و روزه  .296

 برآن اضافه گردد، كدام يک مقدّم است؟

ج( در اين صورت مخيّر است و شروع به انجام هر کدام کند، صحيح 

 294.است

 فوت پسر بزرگتر 

اگر پسر بزرگ چه بالغ باشد يا غير بالغ، قبل از پدر فوت كند. آيا قضاى  .297

 شود؟مىديگر ساقط نمازهاى پدر از فرزندان 

ج( تکليف قضاى نماز و روزه پدر بر پسر بزرگى واجب است که هنگام 

 295.وفات پدر زنده باشد، هرچند فرزند اول يا پسر اول پدر نباشد

آيا اگر پسر بزرگ كه قضاى نماز پدر بر عهده اوست، فوت نمايد، انجام  .298

ىِ پدر )برادرِ پسر بزرگ( كه به پسر بعدها بر ذمّه وارث پسر بزرگ است يا اينآن

 شود؟مىمنتقل 

ج( قضاى نماز و روزه پدر که بر پسر بزرگ واجب است، با فوت وى پس 

 296.شودمىاز فوت پدرش، بر پسر و يا برادر او واجب ن

 شک در روزه قضاى پدر
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دانم آنها را به جا آورده يا نه و در مىپدرم چند سال روزه قضا داشت كه ن .299

 وصيتى هم نكرده است؛ تكليف پسر ارشد خانواده چيست؟اين مورد 

تر يقين دارد که پدرش روزه قضا داشته است، بايد آنها اگر پسر بزرگ ج(

 022.را به جا آورد

خواندن گرفتن روزه يا من پسر بزرگ خانواده هستم. آيا واجب است براى  .311

او واجب است  كه برنمازهاى قضاى پدرم، تا زنده است از او تحقيق كنم يا اين

 مرا از مقدار آن آگاه نمايد؟ در صورتى كه مرا مطلع نكند، تكليف من چيست؟

ج( تفحص و سؤال بر شما واجب نيست، ولى بر پدر واجب است تا فرصت 

دارد خودش بخواند و اگر نتوانست وصيت نمايد. به هرحال پسر بزرگ 

يى را که هازهمکلّف است که بعد از فوت پدرش، آن مقدار از نماز و رو

 298.يقين دارد از پدرش فوت شده است، قضا نمايد

  قضاى نماز و روزه پدر سنى

 اش واجب است؟هاى پدر سنىآيا بر پسر بزرگتر شيعه قضاى نماز و روزه .311

 022او واجب است.هاى پدرش برو روزه حتى درفرض سؤال قضاى نمازج(

 دختربراى  قضاى روزه پدر

او،  ىهاداشته باشد، آيا بعد از مرگش قضاى روزه اگر پدر، تنها فرزند دختر .312

 تر واجب است؟بر دختر بزرگ

 322.خير، واجب نيستج( 
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 وجوب قضاى عبادات پدر بر پسر دوم

در صورت فوت پسر بزرگ خانواده، آيا قضاى عبادات پدر بر پسر دوم نيز  .313

 شود؟مىواجب 

که هنگام  ج( تکليف قضاى نماز و روزه پدر بر پسر بزرگى واجب است

 321.وفات پدر زنده باشد، هر چند فرزند اول يا پسر اول پدر نباشد

 و روزه پدر بر فرزند صغير يا ممنوع از ارثضاى نماز ق

اى را كه از آيا بر فرزند صغير يا ممنوع از ارث واجب است كه نماز رو روزه .314

 پدر فوت شده قضا كند؟

 هاىبر ولى )پسر بزرگتر هنگام فوت پدر( واجب است که نماز و روزه ج(

فوت شده پدر را قضا کند؛ و بالغ بودن وى هنگام فوت پدر شرط نيست، 

که ارث پس بر فرزند خردسال هم وقتى بزرگ شد واجب است، همچنان

خاطر قتل يا کفر و مانند آن بردن هم شرط نيست و لذا بر کسى که ـ به

 320.ع از ارث هست نيز واجب استـ ممنو
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 انگارى در قضاى روزهتأخير و سهل

 جهل  از روىتأخير قضاى روزه 

اگر شخصى بر اثر جهل به وجوب قضاى روزه تا قبل از ماه رمضان سال  .315

 دارد؟ مىيش را به تأخير اندازد، چه حكهاآينده قضاى روزه

اثر جهل به وجوب  ج( فديه تأخير قضاى روزه تا ماه رمضان سال بعد، بر

 313.شودمىآن ساقط ن

 حکم سهل انگارى در قضاى روزه

كسى كه در قضاى روزه ماه رمضان خود، سهل انگارى كرده و اكنون به  .316

 تواند آنها را به جا آورد، تكليف چيست؟مىجهت بيمارى، ن

تواند تا رمضان مىسهل انگارى کرده و اکنون ن هااگر در قضاى روزهج( 

آنها را به جا آورد، بايد براى هر روز يک مد طعام به فقير بدهد و آينده 

 324.را قضا کند هاهر زمان توانايى پيدا کرد، بايد روزه

 روزه قضا باطل کردن

 تواند آن را به جهتى باطل كند؟مىآيا كسى كه روزه قضا گرفته،  .317

جايز  اگر پيش از ظهر باشد، اشکال ندارد؛ ولى خوردن آن بعد از ظهرج( 

ام طع دّنيست و اگر چنين کند، بايد کفّاره بدهد و مقدار آن پرداخت ده مُ
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 هبنا بکه  و اگر ندارد سه روز روزه بگيرد ( استدّيک مُ نفربه فقير )هر 

 329.احتياط واجب پی در پی باشد

 

 ىروزه استيجار

  نيابت از شخص زنده در انجام روزه قضا

قدرت انجام آن را ندارد. آيا بر من كه پسر پدرم مقدارى نماز قضا دارد، ولى  .318

بزرگ خانواده هستم، جايز است در زمان حيات پدرم نمازهاى فوت شده او را 

 قضا نمايم و يا شخصى را اجير كنم تا آن را انجام دهد؟

 326.ج( نيابت از شخص زنده براى انجام نماز و روزه قضا صحيح نيست

  هاى وىاجير گرفتن از ترکه پدر براى روزه

باشد كه فرزندانش در آن  اىاگر شخصى فوت كند و همه دارايى او خانه .319

سكونت دارند، و نماز و روزه بر ذمّه او باشد و پسر بزرگ او هم به علت كارهاى 

روزانه قادر به قضاى آن نباشد، آيا واجب است كه اين خانه را بفروشند و نماز و 

 روزه او را قضا نمايند؟

واجب نيست، ولى  آنفروش خانه ملک ورثه است و ج( در فرض مرقوم، 

که به عهده پدر است، در هر حالى بر پسر بزرگتر  اىقضاى نماز و روزه

واجب است، مگر در صورتى که ميّت وصيت به اجير گرفتن از ثلث 

ى او هاکرده باشد و ثلث ترکه هم براى انجام همه نماز و روزه اشترکه
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 317.کند که در اين صورت ثلث ترکه بايد براى آن مصرف شود کفايت

  وظيفه پسر بزرگ نسبت به روزهاى وصيت شده

كه من پسر بزرگ پدرم هستم و شرعاً بايد قضاى نماز و با توجه به اين .311

جا بياورم، در موردى كه قضاى نماز و روزه چند سال بر عهده ى او را بههاروزه

پدرم باشد، ولى وصيّت كرده باشد كه فقط قضاى نماز و روزه يک سال براى او 

 جا آورده شود، تكليف من چيست؟ به

ى او از ثلث ترکه هاج( اگر ميّت وصيّت کرده باشد که قضاى نماز و روزه

ايز است از ثلث ترکه، شخصى را براى انجام آن اجير جا آورده شود، جبه

که بر ذمّه اوست بيشتر از مقدارى باشد که  اىنماييد و اگر نماز و روزه

ها را براى او قضا کنيد، وصيّت کرده است، بر شما واجب است که آن

 318.هرچند با اجير کردن شخصى از مال خودتان براى انجام آن باشد

  اى قضاى روزه ميتکافى نبودن ترکه بر

شخصى فوت كرده و قضاى روزه ماه مبارك رمضان و نماز بر عهده اوست  .311

و فرزند ذكورى هم ندارد. مقدارى مال به جا گذاشته كه براى قضاى يكى از نماز 

 كند. در اين صورت قضاى نماز مقدم است يا روزه؟مىو روزه كفايت 

واجب نيست که ما ترک وى ج( ترجيحى بين نماز و روزه نيست و بر ورثه 

باره وصيت کرده که در اينرا صرف قضاى نماز و روزه او نمايند، مگر آن

باشد، که در اين صورت بايد به وصيت او در اجير گرفتن از ثلث ترکه براى 
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 319کند، عمل کنند.مىبه هر مقدار که کفايت  اشقضاى نماز و روزه

 پدر اجير گرفتن پسر بزرگتر براى قضاى روزه

، كسى را اجير اشى پدر از دنيا رفتههاتر بخواهد براى روزهاگر پسر بزرگ  .312

 تواند از تركه ميت خرج كند؟مىكند، آيا 

ى پدر را به جا آورد و يا از اموال هاتر بايد خودش روزهخير، پسر بزرگج( 

خود، کسى را اجير کند و حق ندارد از ترکه ميت چيزى خرج کند؛ مگر 

 312.که پدر وصيت کرده باشدآن

 روزه استجارى با داشتن کفاره نذر و قسم

 ىكس ىقضا زهتواند رومى ايآ ،اوست دهنذر و قسم بر عه رهكه كفا ىكس  .313

 ؟را قبول كند

 311مانع ندارد.ج( 

 يا کفارهاجيرشدن با داشتن روزه قضا 

وزه كسى رتواند براى مىآيا كسى كه روزه قضا يا روزه كفّاره بر عهده اوست  .314

 استيجارى نيابتى يا تبرّعى بگيرد؟

 310ج( در استيجارى مانعى ندارد ولى در تبرّعى محل اشکال است.

 انجام عبادت تخلف وکيل يا اجير از 
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زيد از طرف برخى افراد، در اجير گرفتن براى قضاى نماز و روزه وكيل   .315

 د بدهد، ولى اوشونمىشد، يعنى مبلغى پول گرفت تا آن را به افرادى كه اجير 

در امانت خيانت نمود و كسى را براى آن كار اجير نكرد و در حال حاضر از عمل 

را براى آن كار  اىالذمّه شود، آيا بايد عدّهخواهد برئمىخود پشيمان است و 

كه اجرت آن كار را به قيمت فعلى آن به صاحبانشان برگرداند يا اجير كند يا اين

ر پولى كه دريافت كرده است بدهكار است؟ و در صورتى كه كه فقط به مقدااين

 خود او اجير در قضاى نماز و روزه باشد و قبل از انجام آن بميرد، تكليف چيست؟ 

ج( اگر فردى که وکيل در استيجار است قبل از اقدام به اجير کردن کسى 

براى قضاى نماز يا روزه، مدت وکالتش به پايان برسد، فقط ضامن مالى 

ه کاست که دريافت کرده است و در غير اين صورت مختار است بين اين

با پولى که دريافت کرده کسى را براى قضاى نماز و روزه اجير کند و يا 

وکالت را فسخ نموده و پول را به صاحبش برگرداند و در مورد اختالف 

 ىارزش پول، بنا بر احتياط با هم مصالحه کنند و امّا شخصى که براى قضا

نماز و روزه اجير شده است، اگر اجير شده باشد تا خودش آن کار را انجام 

شود و پولى که دريافت کرده مىدهد، در اين صورت با وفاتش اجاره فسخ 

پرداخت شود. ولى اگر مباشرت خود او در انجام عمل  اشبايد از ترکه

کسى را از شرط نباشد، مديون به انجام خود آن کار است و ورثه او بايد 

 داشته باشد، و اال اىبراى انجام عمل اجير کنند البته اگر ترکه اشترکه

 313چيزى در اين رابطه بر عهده آنان نيست.
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 کفاره افطار روزه استيجارى

اگر كسى براى گرفتن روزه قضاى ماه رمضان اجير شود و بعد از زوال افطار  .316

 كند، آيا كفّاره بر او واجب است يا خير؟

 314کفّاره بر او واجب نيست.ج( 

 

 وصيت به غير ورثه جهت روزه قضا

شهيدى به يكى از دوستانش وصيت نموده كه احتياطاً از طرف وى چند  .317

روز روزه قضا بگيرد، ولى ورثه شهيد به اين مسائل پايبند نيستند و طرح وصيت 

ها ممكن نيست و روزه گرفتن هم براى دوست آن شهيد مشقت او هم براى آن

 ارد، آيا راه حل ديگرى وجود دارد؟د

ج( اگر آن شهيد به دوست خود وصيت کرده که خودش شخصاً براى او 

روزه بگيرد، ورثه او در اين مورد تکليفى ندارند، و اگر براى آن فرد روزه 

 315.گرفتن به نيابت از شهيد مشقت دارد، تکليف از او ساقط است
 

 

 

                                                           
 811. اجوبه،  394

  827. اجوبه،  391



 كفاره روزه...................................................................................................................................... 111

  ایاهلل العظمی خامنهدفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت

 کفاره روزه
 آن موارد و كفاره وجوب

اختيار باشد، عالوه  ىكند، هرگاه عمداً و از رومىكه روزه را باطل  ىكارهاي .318

 كه ىسازد. بجز در موردمىاره را نيز بر انسان واجب آن روز، كفّ ىروزه ىبر قضا

 316د.بعد گفته خواهد ش ىدر مسئله

 هكاينگمان هدر شب ماه رمضان جنب شود و پس از جنابت ب ىهر گاه كس .319

كند، به خواب رود و تا هنگام اذان مىشود و غسل مىپيش از اذان صبح بيدار 

 317.نيستآن روز بر او واجب  ىقضا بيدار نشود،

را انجام دهد كه روزه را باطل  ى، كارىاز حكم شرع ىاطالعىاگر به سبب ب .321

ه را ها روزوردن دارو نيز مانند ساير خوردنىدانست خمىن كهاينكند ـ مثل مى

اش باطل است و بايد آن را كند و در روز ماه رمضان دارو خورد ـ روزهمىباطل 

 318كفاره بر او واجب نيست. ىقضا كند ول

 او كهايناو جايز يا واجب شود، مانند  ىباطل كردن روزه برا ىاگر به جهت .321

ق رينجات جان غ ىكند انجام دهد، يا برامىكه روزه را باطل  ىرا مجبور كنند كار

آن  ىبايد قضا ىخود را در آب بيندازد، در اين صورت كفاره بر او واجب نيست ول

 319جا آورد.هروز را ب

از اين سه چيز است: آزاد  ىماه رمضان، در شرع اسالم، يك ىروزه ىكفاره .322

كردن يک برده، دو ماه روزه گرفتن، شصت فقير را غذا دادن. و چون در اين دوران 
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از آن دو كار ديگر  ىوجود ندارد كه بتوان آزاد كرد، مكلّف بايد يك ىاظاهراً برده

 321را انجام دهد.
 ىبا غذا كهاينتوان به دو صورت انجام داد: مىغذا دادن به شصت فقير را  .323

يا گرم )يک مدّ( گندم يا آرد  751به هر نفر باندازه  كهاينآماده آنان را سير كند، يا 

 321بدهد. هانان يا برنج يا مانند اين

را كه مخيَر ميان آنها است، نتواند انجام دهد، بايد  ىايک از سه وظيفهاگر هيچ .324

و  استغفار نيز بكند. به هر تعداد فقير كه قادر است، غذا بدهد و احتياط آن است كه

 ىاست كه استغفار كند، يعن ىوجه قادر بر دادن غذا به فقرا نيست كاف اگر به هيچ

 322طلبم(.مىبا دل و زبان بگويد: استغفراهلل )از خداوند بخشايش 

ار اش استغفبر روزه و غذا دادن به فقير، وظيفه ىكه بخاطر عدم تواناي ىكس .325

است، اگر بعدها تمكن پيدا كرد كه روزه بگيرد يا به فقرا غذا دهد، احتياط آن است 

 323يست.كه اين كار را بكند، اگرچه كفايت استغفار، بعيد ن

ماه رمضان را بگيرد بايد يک ماه  ىروزه ىخواهد دو ماه كفارهمىكه  ىكس .326

در  ىماه دوم پ ىبگيرد. و اگر بقيه ىدر پ ىتمام و حداقل يک روز از ماه دوم را پ

 324نباشد اشكال ندارد. ىپ

عادت  ىخواهد شصت روز روزه كفاره بگيرد و در اثناء به روزهامىكه  ىزن .327

ها را بگيرد و روزه ىتواند بقيهمىرسد پس از پايان آن روزها مىثال آن ماهانه و ام

 325الزم نيست آنها را از سر بگيرد.

خود را در  ىحرام يا خوردن و نوشيدن حرام، روزه ىبا آميزش جنس ىاگر كس .328

ماه رمضان بشكند، بنابر احتياط هر سه كفاره )آزاد كردن برده، شصت روز روزه، غذا 
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شود. و اگر هر سه برايش ممكن نباشد مىدادن به شصت فقير( با هم بر او واجب 

هر كدام را كه ممكن است بايد ادا كند. اگر چه واجب نبودن اين احتياط بعيد 

 326نيست.

روزه است، در يک روز بيش از يک  ىرا كه باطل كننده ىدار، كاراگر روزه .329

، اگر اين كار، آميزش ىشود بلمىب بار انجام دهد، فقط يک كفاره بر او واج

 ىيا استمناء باشد احتياط واجب آن است كه به عدد دفعات آميزش جنس ىجنس

 327يا استمناء كفاره بدهد.

دار به دهان او برگردد، نبايد آن را دوباره فرو برد، از اندرون روزه ىاگر چيز .331

 328شود.مىو اگر عمداً فرو برد قضا و كفاره بر او واجب 

را روزه بگيرد، چنانچه در آن روز عمداً روزه  ىنذر كند كه روز معيّن اگر .331

 سمق ىنذر همان كفاره ىاش را باطل كند بايد كفاره بدهد و كفارهنگيرد يا روزه

 329است.

او  ىگويد مغرب شده و اعتماد به گفتهمىكه  ىكس ىدار به گفتهاگر روزه .332

نيست، افطار كند و سپس بفهمد كه مغرب نبوده، قضا و كفاره بر او واجب 

 331شود.مى

خود را باطل كرده اگر پس از آن به سفر برود كفاره  ىكه عمداً روزه ىكس .333

 331شود.مىاز او ساقط ن
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بايد ن ىكه كفاره بر او واجب شده، الزم نيست كه آن را فوراً بدهد، ول ىكس .334

 332واجب شمرده شود. ىدر ادا ىتأخير بيندازد كه كوتاه ىآن را به قدر

بر آن اضافه  ىواجب را اگرچند سال بگذرد و ندهد، چيز ىكفاره .335

 333شود.مىن

 ىخواهد به شصت فقير غذا دهد )به شرحمىروزه  ىكفاره ىكه برا ىكس .336

ند سهم توامىندارد ن ىگفته شد( اگر به شصت فقير دسترس ائل قبلكه در مس

 ىفر يا بيشتر را به يک نفر بدهد، بلكه الزم است به تمام شصت نفر به اندازهدو ن

شخص فقير مقدار  ىتواند به عدد افراد خانوادهمىسهم هر يک غذا بدهد. البته 

يان م ىسهم آنان را به او واگذار كند و او آن را مصرف آنان نمايد. و در فقير تفاوت

 334بچه و بزرگ و زن و مرد نيست.

 ىماه رمضان روزه گرفته، اگر بعد از ظهر عمداً روزه ىقضا ىكه برا ىكس .337

 335تواند سه روز روزه بگيرد.مىخود را باطل كند بايد ده فقير را غذا بدهد و اگر ن

 تفاوت کفاره افطار عمدى با کفاره مريض

 آيا كفّاره افطار عمدى روزه، با كفّاره مريض تفاوت دارد؟ .338

. در مصرف. در کفّاره 0. در مقدار، 1با هم تفاوت دارد: آرى، در دو مورد ج( 

افطار عمدى روزه، بايد براى هر روز شصت فقير را سير کند )يا به هر 

طعام بدهد( و يا دو ماه روزه بگيرد. اما در کفّاره مريض، اگر  کدام يک مدّ

 امطع بيمارى تا رمضان آينده ادامه داشته باشد، بايد براى هر روز يک مدّ

 به فقير بدهد.
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هر  تواند بهمىدر کفّاره افطار عمدى، اگر به شصت فقير دسترسى دارد، ن

طعام بدهد؛ ولى در کفّاره مريض اين امر  کدام از آنها بيشتر از يک مدّ

 336.الزم نيست

 

  کفاره افطار عمدى روزه قضا

شخصى ده روز روزه بر عهده دارد و در روز بيستم شعبان شروع به روزه  .339

تواند عمداً روزه خود را قبل يا بعد از زوال، مىكند، آيا در اين صورت مىگرفتن 

 افطار كند؟ در صورتى كه قبل يا بعد از زوال افطار نمايد، چه مقدار كفّاره دارد؟

ايز نيست و اگر عمداً افطار ج( در فرض مذکور افطار عمدى براى او ج

ر او ب اى، کفّارهغير از کفاره تأخير کند، در صورتى که قبل از زوال باشد

واجب نيست و اگر بعد از زوال باشد، کفّاره بر او واجب است که عبارت 

است از غذا دادن به ده مسکين، و در صورت عدم تمکن، واجب است سه 

 337روز روزه بگيرد.

  ماه رمضانروزه نگرفتن در 

دارد؟ آيا  اىو بيست روز روزه نگرفته، چه وظيفه فردى كه به مدت صد .341

 بايد براى هر روز شصت روز روزه بگيرد؟ و آيا كفّاره بر او واجب است؟

چه از ماه رمضان از او فوت شده، بر او واجب است، و اگر ج( قضاى آن

اره هر روز هم افطار عمدى و بدون عذر شرعى بوده، عالوه بر قضا، کفّ

واجب است که عبارت است از شصت روز روزه يا اطعام شصت فقير و يا 

                                                           
 1-1 استفتائات جدید. 336

 811. اجوبه، 337
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 338دادن شصت مد طعام به شصت مسکين که سهم هر کدام يک مدّ است.

 در محل اقامت انجام مُفطر

شود و تصميم مىقصد اقامت ده روز داشته ولى از اقامت منصرف  مسافرى .341

 وسايلخاطر تأخير گيرد قبل از حلول ماه رمضان به شهرش برگردد ولى بهمى

كند. مىتواند برگردد و ماه رمضان در همان شهرى كه مسافر بوده حلول مىنقليه ن

 دارد؟ مىاگر اين شخص در محل اقامت فعلى مُفطرى انجام دهد، چه حك

 که پس از قصداين اگر بعد از اينکه اقامت ده روز وى تحقق يافته )بهج( 

اقامت يک نماز چهار رکعتى خوانده باشد( روزه بر او واجب است و جايز 

و اگر چنين کارى کرد،  ،کند انجام دهدمىنيست کارى که روزه را باطل 

شود؛ اما اگر مىفقير( بر او واجب  شصت روز روزه يا اطعام شصتاره )کفّ

نماز از اقامتش منصرف شد، قبل از استقرار اقامت و حکم کامل خواندن 

 332.اش نيستچيزى به عهده

 باطل کردن روزه با محرّمات

حكم كسى كه با آميزش جنسى حرام يا استمنا يا خوردن و نوشيدن حرام  .342

 روزه خود را در ماه رمضان باطل نموده چيست؟

ج( در فرض مرقوم بايد شصت روز روزه بگيرد و يا شصت مسکين را 

 341احتياط مستحبّ آن است که هر دو را انجام دهد.اطعام نمايد و 
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عمداً  كند، ولىمىكه استمنا روزه را باطل اگر مكلّف علم داشته باشد به اين .343

 شود؟مىآن را انجام دهد، آيا كفّاره جمع بر او واجب 

شود لکن مىج( اگر منى هم از او خارج شود، کفّاره جمع بر او واجب ن

 341که کفّاره جمع بپردازد. احتياط مستحبّ آن است

 

 تکرار مبطالت روزه 

ند كمىانسان روزه دارى كه در يک روز بيش از يكبار كارى كه روزه را باطل  .344

 چيست؟ اشانجام دهد وظيفه

شود، بلى اگر اين کار آميزش جنسى يا مىج( فقط يک کفّاره بر او واجب 

آميزش جنسى يا عدد دفعات ه استمنا باشد احتياط واجب آن است که ب

 342.استمنا کفّاره بدهد

 قى کردن عمدى

 آيا قى كردن عمدى موجب كفّاره است؟ .345

 343.ج( قَى موجب کفّاره است

 

 كيفيت اداى كفّاره

 فوريت در اداى کفّاره

 توان در طول زمان آن را بجا آورد؟مىآيا كفّاره روزه بايد فوراً ادا شود يا  .346
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واجب فورى نيست بلکه براى ـ چه از نظر مالى يا روزه ـ ج( دادن کفاره 

 344انجام آن حتى در آينده فرصت داريد لکن نبايد مورد غفلت قرار گيرد.

 هم خوردن توالى در روزه کفّارهبه

 29روز اول، روز  31در  بود.واجب  اره واجب(روزه )كفّ روز،61 اينجانب بر .347

 آيا .روز حرام است و ديگر ادامه ندادممصادف با عيد قربان گرديد كه روزه در آن 

روزه  روز 31هاى غيرمتوالى گرفته و عنوان روزهه توانم اين چند روز روزه را بمى

 ؟ديگر بجا آورم متوالىِ 

هاى قبلى ايد روزهلياً روزه نگرفتهاام و سى و يکم را متواگر روز سىج( 

ه هاى مشروط بروزهصحيح نيست بلکه بايد ترتيب حفظ شود يعنى اول 

 349.هاى غير مشروط به توالى راتوالى را بگيرد و سپس روزه

 شک در تکميل توالى کفّاره

 61جاى آن ى يک روز من باطل شد كه بايد بهدر ماه مبارك رمضان، روزه .348

هاى روز آن پشت سرِ هم باشد. من همه روزه 31ى آن را بگيرم كه روز كفاره

روز.  31ام يا روز پشت سرِ هم گرفته 31مطمئن نيستم كه  ام امّاكفّاره را گرفته

 اكنون تكليف من چيست؟

گرفتن متوجّه بوديد ايد، و در وقت روزههاى کفاره را گرفتهج( اگر روزه

 346پشت سرِ هم باشد، شک و ترديدِ فعلى اعتبار ندارد.بايد روز آن  31که 

 ترتيب بين قضا و کفاره روزه
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 كریمى941388، 61استفتائات جدید تهران . 346
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 بين قضا و كفّاره، در كفّاره روزه واجب است يا خير؟آيا رعايت ترتيب  .349

 347.ج( واجب نيست

 آيا قضاى روزه ماه رمضان و كفّاره آن، بايد پى در پى انجام گيرد؟ .351

چنانچه  ـپى در پى باشد؛ ولى در کفّاره  هاالزم نيست قضاى روزهج( 

را از بايد يک ماه تمام و يک روز آن  ـگرفتن دو ماه روزه را اختيار کند 

 348.ماه ديگر پى در پى بگيرد

 در کفارهماه ت مدَ محاسبه کيفيت

 ماه براى كفاره روزه چگونه است؟ نحوه محاسبه مدّت .351

اگر از اول ماه قمرى شروع به روزه گرفتن کرد، دو ماه قمرى ـ هرچند  (ج

روز در نظر گرفته  62غير آن بايد و درکند مىکمتر از سى روز ـ کفايت 

 342شود.

 صورت قسطىپرداخت کفّاره به

وانم در طول سال در تمىاره روزه بدهكار هستم. آيا از چند سال گذشته كفّ .352

 آن را پرداخت كنم؟ نوبتچند 

 392مانع ندارد.ج( 

 کفّارهدر اداى تأخير 
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كسى كه كفّاره روزه را تا چند سال به تأخير اندازد، آيا چيزى بر مقدار آن  .353

 شود؟مىافزوده 

 391شود.مىچيزى بر آن افزوده نخير، ج( 

 ناتوانى از اداى کفّاره

شخصى به مدت ده سال بر اثر جهل نماز نخوانده و روزه نگرفته است، فعالً  .354

ها گرفته است، ولى توبه نموده و به سوى خدا بازگشته و تصميم بر جبران آن

آن ى فوت شده را ندارد و مالى هم ندارد كه با هاتوانايى قضاى همه روزه

 يش را بپردازد، آيا صحيح است كه فقط به استغفار اكتفا كند؟هاكفّاره

شود، و نسبت مىى فوت شده در هيچ صورتى ساقط نهاج( قضاى روزه

به کفّاره افطاره عمدى روزه ماه رمضان، چنانچه قدرت بر روزه دو ماه و 

يا اطعام شصت مسکين براى هر روز نداشته باشد، بايد به هر تعداد فقير 

که قادر است غذا بدهد و احتياط آن است که استغفار نيز بکند و اگر به 

فى است که استغفار هيچ وجه قادر به دادن غذا به فقرا نيست فقط کا

استغفراهلل )از خداوند بخشايش »کند يعنى با دل و زبان خود بگويد: 

 352«.طلبم(مى

كه باطل  ىاروزهروز هر  ىبه ازا نتواند ىماريبه علت ضعف و ب ىاگر كس .355

نداشته  ىدرآمد همطور مستقل هبو  جا آوردبهآن را  ىروز روزه قضا 61كرده 

 وظيفه او چيست؟زد، باشد كه كفاره آن را بپردا

حکم آن در  ى افطار عمدىقضاى روزه واجب است و نسبت به کفّارهج( 

 393.پاسخ قبلى گذشت
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  جاى آنکفاره بعد از استغفار بهاداى بر  توانايى

بر  هايى كهمن به علّت عدم قدرت مالى و بدنى نتوانستم براى انجام كفّاره .356

مساكين اطعام نمايم و در نتيجه، استغفار من واجب شده بود روزه بگيرم و يا به 

 امنمودم لكن به لطف الهى اكنون توان روزه گرفتن يا اطعام نمودن دارم، وظيفه

 چيست؟

ج( در فرض مرقوم، انجام کفّاره الزم نيست گر چه احتياط مستحبّ آن 

 354است که انجام داده شود.

 

 تأخيرى فديه و كفاره

 مالک در اطعام مسکين در فديه

پيرمرد،  فرمايند بايد فديه پرداخت كرد:مىعلما نسبت به چهار گروه  .357

ال يجزى » فرمايند:مى، حامل و مرضعه. حال بعض علماء طاش، ذوالعپيرزن

عام به ط سيركردن فقير كافى نيست و بايد يک مدّ « الفدية يف االشباع عن المدَ 

و « فدية طعام مسكين»فرموده: بقره  184در آيه  همچنان كه فقير تمليک كرد

 نفرموده اطعام مسكين. نظر حضرت عالى چيست؟

ج( کسانى که در ماه رمضان مجاز به افطار روزه هستند ولکن بايد براى 

هر روز فديه بدهند، در دادن فديه در اين موارد سير کردن فقير کافى 

 399نيست بلکه بايد يک مدّ طعام براى هر روز به فقير بدهند.

 زن باردار و شيردهه تأخير کفارفديه و 
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من به لطف خداوند متعال داراى فرزندى هستم كه شيرخوار است. ان شاء  .358

توانم روزه مىزودى ماه مبارك رمضان فرا خواهد رسيد. در حال حاضر هاهلل ب

ه كبگيرم ولى در صورت روزه گرفتن، شيرم خشک خواهد شد. با توجه به اين

 اىخواهد، چه وظيفهمىداراى بنيه ضعيفى هستم و كودكم هر ده دقيقه شير 

 دارم؟

ج( اگر به دليل کم يا خشک شدن شيرتان بر اثر روزه، خوف ضرر بر طفل 

يد، ولى براى هر روزى بايد يک تان را افطار کنخود داشته باشيد، روزه

 356جا آوريد.مدّ طعام به فقير بدهيد و قضاى روزه را هم بعداً به

دهد و روزه براى او ضرر دارد اگر روزه نگيرد مىآيا زنى كه به بچه شير  .359

 بعداً بايد كفاره نيز بدهد يا نه؟

 طارج( اگر خوف ضرر براى بچه باشد بايد به مقدار هر روزى که روزه را اف

گرم گندم يا نان يا برنج و يا مانند آن(  292کند، يک مدّ طعام )تقريباً مى

ولى اگر خوف ضرر براى خودش  به فقير بپردازد و روزه را نيز قضا کند.

 392باشد حکم مريض را دارد.

اگر زن باردار يا شيرده، در صورت ترس بر خودش يا فرزندش روزه را ترك  .361

آينده ادامه داشته باشد، آيا براى هر روز دو فديه بر كند و عذرش تا ماه رمضان 

 آنان واجب است يا يک فديه كافى است؟

ج( با فرض استمرار عذرش تا ماه رمضان سال بعد، بيش از يک فديه بر 

 398.او واجب نيست
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زنى در دو سال متوالى در ماه مبارك رمضان حامله بوده و قدرت روزه  .361

است، ولى در حال حاضر توانايى روزه گرفتن را دارد، گرفتن در آن ايام را نداشته 

حكم او چيست؟ آيا كفّاره جمع بر او و اجب است يا فقط قضاى آن را بايد به جا 

 دارد؟ مىآورد؟ تأخير او در قضاى روزه چه حك

ج( اگر بر اثر عذر شرعى روزه ماه رمضان را نگرفته، فقط قضا بر او واجب 

ردن روزه خوف از ضرر روزه بر جنين يا کودکش است، و اگر عذر او در خو

بوده، بايد عالوه بر قضا، براى هر روز يک مد طعام به عنوان فديه بپردازد، 

و اگر قضا را بعد از ماه رمضان تا ماه رمضان سال بعد، بدون عذر شرعى 

به تأخير انداخته، فديه ديگرى هم بر او واجب است يعنى بايد براى هر 

 359ام به فقير بدهد.روز يک مد طع

داند مىتواند روزه بگيرد و مىزنى به علت باردارى و نزديكى وقت زايمان، ن .362

طور ها را بعد از زايمان و قبل از ماه رمضان آينده قضا نمايد، اگر بهكه بايد آن

 واجب آيا فقط كفّاره همان سال بر او عمدى يا غيرعمدى تا چند سال روزه نگيرد،

 هايى كه روزه را به تأخير انداخته، واجب است؟كفّاره تمام سالكه است يا آن

ج( فديه تأخير قضاى روزه ماه رمضان هرچند به مدت چند سال هم به 

بار واجب است و آن عبارت است از يک مدّ طعام تأخير افتاده باشد، يک

تأخير قضاى روزه ماه  شود کهمىبراى هر روزى، و فديه هم زمانى واجب 

انگارى و بدون عذر شرعى باشد، ن تا ماه رمضان ديگر بر اثر سهلرمضا

 اىروزه است، فديه خاطر عذرى باشد که شرعاً مانع صحّتولى اگر به

 361.ندارد
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  از ماه رمضان تا رمضان آيندهسفر  استمرار عذر

كسانى كه در ماه رمضان براى انجام وظيفه دينى در مسافرت هستند و به  .363

توانند روزه بگيرند، اگر در حال حاضر بعد از چند سال تأخير، مىهمين دليل ن

 ها واجب است؟بخواهند روزه بگيرند، آيا پرداخت كفّاره بر آن

ج( اگر قضاى روزه ماه رمضان را به علت استمرار عذرى که مانع روزه 

گرفتن است، تا ماه رمضان سال آينده به تأخير انداخته باشند، قضاى 

که از آنان فوت شده کافى است، و واجب نيست براى هر روزى  يىهاروزه

يک مدّ طعام فديه بدهند، هرچند احتياط در جمع بين قضا و فديه است. 

انگارى و بدون عذر باشد، جمع خاطر سهلولى اگر تأخير در قضاى روزه به

 361ها واجب است.بين قضا و فديه بر آن

 کفّاره روزه مريض

علت بيمارى و مصرف قرص از روزه گرفتن معاف من حدود سه سال به  .364
توانستم قضاى روزه را بجا بياورم. فديه را نيز نپرداختم. مىام و به همين علت نبوده

اما امسال بحمداهلل سالمتى حاصل شد و توانايى پرداخت فديه را نيز دارم 
ست ا خواستم ببينم در مورد سه سال گذشته وظيفه من چيست؟ )الزم به ذكرمى

 ام(.استخدام شركتى شده 84اما از اول سال  امكه قبالً تحت تكفل پدر بوده

هايى که در ماه رمضان به جهت بيمارى افطار نموده و تا ج( براى روزه
 292رمضان سال بعد هم اين بيمارى ادامه داشته، هر روز يک مدّ )حدود 

ها واجب روزه گرم( طعام به عنوان فديه به فقير بپردازيد و قضاى آن
نيست مگر ماه رمضان آخر در صورتى که پس از آن سالمتى حاصل و 

هاى قضاى آن را داشته باشيد که در اين صورت اگر برگرفتن روزه قدرت
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ها را نگرفته باشيد عالوه بر دادن مدّ طعام تا رمضان سال بعد، قضاى روزه

 360.بايد قضاى آن را نيز بگيريد
يرد. توانست روزه بگمىسال بيمار بود و به همين دليل نمادرم تقريباً سيزده  .365

من دقيقاً اطالع دارم كه علت روزه نگرفتن او احتياج به مصرف دارو بوده است، 
 بر او واجب است؟ هااميدواريم ما را راهنمايى فرماييد كه آيا قضاى روزه

 363.دج( اگر ناتوانى او از روزه گرفتن بر اثر بيمارى بوده، قضا ندار
كسى كه چند سال مريض بوده و نتوانسته روزه ماه رمضان و قضاى آن را  .366

 به جا آورد، تكليفش چيست؟

در سالى که بهبود يابد، اگر تا رمضان آينده به مقدار قضا وقت داشته  ج(
ى گذشته هاباشد، بايد قضاى سال آخر را به جا آورد؛ ولى قضاى سال

 364.طعام به فقير بدهدهرروز،يک مدبراى  بايد الزم نيست وتنها

 منع چشم پزشک از روزه

كنم و در حال حاضر چشمانم بسيار ضعيف مىمن از عينک طبى استفاده  .367

كه به پزشک مراجعه كردم به من گفت كه اگر براى تقويت چشمانم  مىاست. هنگا

شم، اتر خواهند شد، بنا بر اين اگر از روزه ماه رمضان معذور بتالش نكنم، ضعيف

 دارم؟ اىچه وظيفه

ج( اگر روزه براى چشمان شما ضرر دارد، واجب نيست روزه بگيريد، بلکه 

واجب است افطار کنيد و اگر بيمارى شما تا ماه رمضان آينده استمرار 

پيدا کرد، قضاى روزه بر شما واجب نيست، ولى واجب است که عوض هر 

 365.روز يک مدّ طعام به فقير بدهيد
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 رداخت فديه تأخير در پ

بر آن افزوده  ىزيست؟ آيا چيه چند سال بگذرد، حكم آن چياگر بر فد .368

 شود؟مى

شود، ضمن آنکه دادن فديه واجب فورى مىچيزى بر آن افزوده نج( 

 366.نيست

 بيمار پرداخت فديه زنمسئول 

ا هزنى به علت بيمارى از روزه گرفتن معذور است و قادر بر قضا كردن آن .369

سال آينده هم نيست، در اين صورت آيا كفّاره بر او واجب است يا  تا ماه رمضان

 بر شوهرش؟

ج( اگر افطار روزه ماه رمضان از جهت بيمارى و تأخير قضاى آن هم از 

جهت ادامه بيمارى بوده است، براى هر روز يک مدّ طعام به عنوان فديه 

 367.بر خود زن واجب است و چيزى بر عهده شوهرش نيست

 

 كفّاره روزهمصرف 

 به واجب النفقهکفّاره  دادن

 توان به واجب النفقه پرداخت؟مىآيا كفّاره روزه را  .371

توان به واجب النفقه داد؛ ولى پرداخت آن به مىکفّاره روزه را نج( 

 368.اشکال نداردفقير خويشاوندان 
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 پرداختن کفاره به سيد

 تواند كفّاره روزه را به سيد بدهد؟مىآيا غير سيد،  .371

 362.آرى، اشکال ندارد؛ ولى بهتر است، به سيد ندهدج( 

 ىامور فرهنگ در مصرف کفّاره

توان در امور فرهنگى، جشن ازدواج و مانند آن صرف مىآيا كفّاره روزه را  .372

 كرد؟

خير، صرف آن در اين امور جايز نيست و بايد با آن فقيران را اطعام ج( 

 322.کرد

 طريقه اطعام فقير در کفّاره 

 61شود به يک فقير مىفقير را اطعام كرد،  61اى كه بايد آيا در كفاره .373

 مرتبه غذا داد؟ يا پول آن را به يک فقير داد تا با آن براى خود طعام تهيّه كند؟

تواند يک فقير را بيش از يک بار سير نمايد يا به او بيش از يک مىج( ن

 321.مدّ طعام بپردازد

به فقير تا با آن غذايى براى خودش بخرد، كافى  آيا دادن پول يک مدّ طعام .374

 است؟

ج( اگر اطمينان داشته باشد که فقير به وکالت از او طعام خريده و سپس 

 372.کند، اشکال نداردمىآن را به عنوان کفّاره قبول 
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 ماکارونى به جاى ناندادن 

كفّاره به توان ماكارونى كه از جنس نان است به عنوان مىآيا به جاى نان  .375

 مستمندان داد؟

 373ج( مانعى ندارد.

 پرداخت اجرت آشپزى براى اطعام فقرا از کفاره

تواند مىاز مساكين شود، آيا  اىاگر شخصى وكيل در غذا دادن به عده .376

 اُجرت كار و پختن غذا را از اموالى كه به عنوان كفّاره به او داده شده است، بردارد؟

تواند آن مىغذا براى وى جايز است، ولى نج( مطالبه اجرت کار و پخت 

را بابت کفّاره حساب نمايد و يا از اموالى که بايد به عنوان کفّاره به فقرا 

 374.داده شود، بردارد

 قضاى نماز و روزه ترک شده و کفّاره آن

ام برخى از روزه و نمازهاى اينجانب متأسفانه به دليل كاهلى و... نتوانسته .377
ها توانم قضاى روزهمىهاى قبل را قضا نمايم اكنون و در حال حاضر چگونه سال

 و نمازها را به جاى آورم؟
ايد قضاى آن واجب است و در فرض هايى که از روى عذر خوردهج( روزه

ايد واجب است عالوه بر قضا براى هر مذکور که تا رمضان آينده قضا نکرده
گرم گندم، جو، آرد و مانند آن را( به فقير  روز يک مدّ طعام )هفتصد و پنجاه

هايى که عمداً نگرفتيد واجب است ضمن قضاى آنها براى هر بدهيد و روزه
روز يا شصت روز روزه بگيريد يا شصت مسکين را اطعام کنيد. چنانچه در 
شهر خود دسترسى به شصت فقير نداريد واجب است کفاره را به شهر 

ميسّر نيست واجب است منتظر بمانيد تا در آينده ديگرى ببريد و اگر آن هم 
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  ایاهلل العظمی خامنهدفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت

به شصت فقير در شهر خود دسترسى پيدا کنيد. و اگر کمتر از عددى که 
توانيد بطور مکرر طعام را به آنان بدهيد تا عدد مىخواهيد وجود داشت، مى

را تکميل کنيد و احتياط آن است که تکرار را در ايام متعدد انجام دهيد.و 
زهايى که به هر جهت فوت شده واجب است قضا شود و کفاره اما نما
 329.ندارد

 ىکودکزمان  کفّاره

دادن كفّاره  ،كودكى در منزل پدرى كفّاره روزه شامل فرد شودزمان اگر در  .378

 عهده كيست؟  بر

ج( بر شخص نابالغ کفّاره واجب نيست و اگر بالغ شده و کفّاره به عهده او 

 326ولى اداى آن فورى نيست.آمده، بايد خودش بپردازد 

  کفاره روزه پدر بعد از فوت

اگر شخصى فوت كند، چه كسى بايد كّفاره روزه او را بپردازد؟ آيا بر پسران و  .379

 تواند آن را بدهد؟مىدختران وى دادن كفّاره واجب است يا شخص ديگرى هم 
ج( کفّاره روزه که بر پدر واجب است، اگر به نحو تخييرى بوده است، يعنى 
وى هم توانايى روزه گرفتن را داشته و هم اطعام را، در اين صورت اگر بتوان 

شود و در غير اين صورت بنا بر مىآن را از تَرَکه خارج کرد، از آن برداشت 
377.بر پسر بزرگتر واجب است که روزه را بگيرد احتياط

                                                           
 96973. ک 371

376  .31218 

 141. اجوبه،  377



 

 أ

 

 


