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روزه برای بچه ضرر دارد( به عهده زن است یا به عهده شوهرش؟ و آیا جز نفقه او  چون:کفاره روزه زن باردار )سؤال ��
 ؟شودمیحساب 

 پاسخ: ��

 :ایخامنه اللهآیت ✍

 .استبر عهده خودش 

 مکارم: اللهآیت ✍

اط واجب بر یراحتبچه ضرر داشته بناب یاما اگر برا استز بر عهده خودش یخود مادر ضرر داشته پرداخت کفاره آن ن یروزه گرفتن برا کهدرصورتی
 عهده شوهر است. 

 سیستانی: اللهآیت ✍

ولی  ستیا حملش ضرر دارد، روزه بر او واجب نیخودش  یهشت و نه( و روزه برا یهاماهک است )یدن او نزدیه زائک یالبته زن استزن به عهده 
 ر بارداریآخ یهاماهکه در  یر دهد. و اما زنیگرم نان یا ماکارونی یا آرد( بابت کفاره به فق ۷۵۰ک ُمد طعام )ی روز هر یآن را قضا کند و برا بعدا  باید 

ست ین تحملقابل عادتا  نکه سبب افتادن وی در مشقتی که یا ایا حملش ضرر داشته باشد یماه هفتم( اگر روزه برای او  آخرنباشد )از ماه اول تا 
 د و کفاره ندارد.ید قضا نمایو باست یگردد روزه بر او واجب ن



 
 

 شبیری: اللهآیت ✍

 بر عهده شوهر است. احتیاط بنا بر

 وحید: اللهآیت ✍

 شودنمی ءاحتیاِط واجب از این کّفارة بری بنا برزن  ذّمه  خوِد زن است و ربطی به نفقه ندارد حّتی اگر شوهر با تمایِل خودش پرداخت نماید  عهده  به 
ف از این کّفا ذّمه  احتیاِط واجب  بنا برخوِد شخص است و اگر دیگری بدهد  عهده  و در تماِم کّفارات، کّفاره بر   .شودنمی ءره بریمکلَّ

 فاضل: اللهآیت ✍

ای ضاگر روزه گرفتن برای بچه ضرر داشته، به نظر حضرت آقا )ره( بابت نگرفتن روزه، کفاره واجب نیست لیکن قضای روزه را باید بگیرد. اگر ق
جزء  شودمیکه بر زن واجب  ایکفاره گرم( به فقیر بدهد.750روزه را تا ماه رمضان سال بعدش نگیرد عالوه بر قضا برای هر روز باید یک مد )

 اشفارهکو اگر شوهر کفاره زن را ندهد باید خود زن  کندمینفقه نیست و بر شوهرش واجب نیست، اگر شوهر به اجازه زن کفاره او را بدهد کفایت 
د و اگر هیچ مقدار از خود درآم کندمیدهد کفایت را بدهد. اگر توان مالی ندارد که برای هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد هر مقداری که بتواند ب

 1توان مالی پیدا کرد به احتیاط واجب کفاره یک مد طعام را برای هر روز باید بدهد. بعدا  و اگر  کندمیتوان مالی ندارد، استغفار کند کفایت 

 

 قوت غالب شخص مراد است یاآیا مالک در پرداخت فطریه، قوت غالب در سال است یا ماه رمضان؟ و آیا قوت :سؤال ��
 غالب منطقه و شهر؟

 :پاسخ ��

 ند.   کیم داده شود، کفایت هااین، اگر از گندم، جو، خرما، برنج و مانند درهرصورتمالک، خوراک و قوت غالب سال در منطقه و شهر است. ولی 

 ای:خامنه العظمیاللهآیت ✍

 .کند و منحصر به قوت غالب فرد نیستیاده شود، کفایت مد هاایناگر از گندم، جو، خرما، برنج و مانند 

 مکارم: العظمیاللهآیت ✍

در زکات فطره خوراک شخصی خود انسان مالک نیست بلکه خوراک معمولی اهل شهر و یا محل مالک است؛ بنابراین، کسی که همیشه برنج 
 ماه رمضان. فقطنهت ال استواند زکات فطره را از گندم بدهد. و همچنین مالک کل سخورد میمی

 سیستانی: العظمیاللهآیت ✍

 غالب بلد. قوت

 نوری همدانی: العظمیاللهآیت ✍

 است. بالمانع درهرصورتاربعه  مالک در فطریه قوت غالب نوع مردم و اهل بلد است ولی اخراج غالت

                                                           
 لی( توسط سایت اسالم کوئستای، سیستانی، مکارم، صافی گلپایگانی، نوری همدانی )مدظلهم العامنابع:استفتاء از دفاتر آیات خامنه �� 1 1



 
 

 صافی گلپایگانی: العظمیاللهآیت ✍

 2است. کقوت غالب سال و غالب مردم بلد مال

 

 پزشک گفته روزه نگیرم!!! ��
این گفته  ،نندکمیضرر داشتن منع ــل از روزه گرفتـن بـه دلی را نیــستند، بیـماران ملتـــزم شــــرعی از پزشکان که بـه مسـائل بعضی   ❓

 پزشکان حجت است یا خیر؟

 : ایخامنه اللهآیتنظر  ✍

ورت صـــــن یـــر اینــدارد و در غ یــار اعتب   ن آور نباشـد و باعـث  خــوف ضـــرر نشـــود، گفتـــه اوـنایهـم اطم ـن نباشد و گفته اویاگر پزشک ام 
ـر هـــر روز بـه فقیـــ  یـک مـد طعــام بـرای تواندنمی  آورد. و اگـر جابهآن را  قضـــایــــرد. )در فرض دوم بعد از ماه رمضـان یــد روزه بـگینبـــا
 ـردازد.(بپــــ

 

 روزه افراد معتاد به سیگار!!! ��
 ــد؟بکشنــ تریــاک را نیـــــز ای گاریسو  بگیرندروزه توانندمیترک کننـد   را اکیتر  ایسیگار  توانندینم که آیــــا کسانی ❓

 مکارم: اللهآیتنظر  ✍

، مبــــارکو ایـن مــاه   مـــاه رمضــان دارنـد روزهــای رک آن را الاقـــــل در طــولتــ و همگان قدرت صحیح نیست  واجـــب احتیـــاط بنا برروزه 
 ترک آن اســـت. مناسبــی برای فرصــت

 

 روزه افراد معتاد به سیگار!!! ��
 و همین باعـث توانمنمیدخـو نباشـم که تن کنممیهــر چه تـالش  هســتــــــم و در  ماه مبــارک رمضــان  به سیـــــگار  معتــــاد  مـــن ❓

 چیست؟من  تکلیـــف ، برممیرنج  دشوارم وضعیت شــده است و خـودم هم از امخانوادهافــراد  ناراحتی زیـاد

 ای:خامنه اللهآیتنظر  ✍

بــــدون  ــــــدیاو نبــ د،یــگار بکشیحـــال روزه س ـست دریز نیــاط واجــب جـایواجـب اســت و بنـــا بــر احت بر شماروزه مـاه مبــارک رمضــان 
 ــد.یگــران تنـــد برخـــورد کنید ـــل بــایدل

                                                           
 ای، سیستانی، مکارم، صافی گلپایگانی، نوری همدانی )مدظلهم العالی( توسط سایت اسالم کوئستمنابع:استفتاء از دفاتر آیات خامنه �� 2



 
 

 پزشک گفته روزه نگیرم!!! ��
 پزشــــکان حجــت اســــت یا خیـر؟ ، گفته اینکنندمیضرر منـع  روزه گرفتــن بـه دلیــلرا از  بیـمــــــــاران  از پزشـکــان بعضـی ❓

 سیستانی: اللهآیتنظر  ✍

ه یقین یا گمان کسی ک بگیرد و  روزه پزشک بگوید ضرر دارد،باید هرچندندارد،  یاتوّجهبرای او ضـرر قـابل  دارد روزه  نانیاطم ایداند ه میککسی 
ت افطـار بگیرد و جایز اسـ روزه نیـست بگوید ضرر ندارد، واجب پزشک  هرچنددارد، یاتوّجهه روزه برایـش ضرر قابل ک دهـددارد یا احتمال معقـول 

ـرد ضـرر حرام، فصورت  غیر و درنگرفته و افطار نماید   ر حّد حرام باشـد، واجب است روزهد  نانیمورداطم ای مورد احتمال اگر ضرر بلکه  نماید؛
وم بعد فرض د  اســت.)در اش صحیـحنداشتــه، روزه توجهقابلاو ضــــرر  روزه بــرای و چنانـچه بعد معلــوم شـود که بگیرد   رجـاء  روزه تواندمی

 بپـردازد.( طعـام برای هر روز بـه فقیـر  مد آورد. و اگر نتـوانست، یک جابهرا   آن رمضان قضای از ماه

 

 پزشک گفته روزه نگیرم!!! ��
ظــر ا نیب بنوشـم. آآــوان یه روزانه حداقل ده لکو دستور داده  رده،کمرا از روزه  منع  کمن سنـگســـازه  پزشــ کلیه کهاین  جهــت  بـه ❓

ق طبــ امکلیهماه رمضـان،   یعــات در روزهایــرم، و بـه علــت عــدم شــرب مای؟ اگر روزه بگاسـت ، الزم االتبّـاعاستن یمتد یفرد  هکشــان، یا
 است؟ ـت شــده و روزه من باطلیصب معکـا مرتیل شــــود، آکدچار مشــ کپزشـ بینیپیش

 

 مکارم: اللهآیتنظر  ✍

 روزه و نباید صحیح نیست اشروزه ضـــرر دارد روزه برایــــش دهدمی ایدارد و یا احتــمال قابل توجه نیقیپزشک گفته  تجربه یا براثرکسی که 
چنــانچه پس از  . وکنیدمیافطار  ضـــرر دارد، روزه را ه روزه بــرایتـــانک حاذق متعّهد خوف ضرر پیدا کنید  از گفته طبیـب هرگاهبگیرد بنابراین 

بلکه  تبر شمــا واجـب نیـس کرد، قضا پیدا بعد ادامهرمضان سال  شمــا تا مــاه ی. و اگــر بیــمار دیآور  جابهآن را  یقضا مبارک توانستیــد، ماه
 یــاق زیــاداشتی کهاین . و با توّجه بهپردازیدمی یبه فقیــر  گرم، گنـــدم، برنج و مانند آن( جاهپن  و صدهفتمــّد طعام ) روز فقـط یک  هر یبرا

 خواهد کرد. تیرا عنا دارانروزهاجر  به شما شاءاللهان خـدا گرفتـن دارید، روزه یبــرا

 

 !!!دارروزه حکم استمناء برای ��
 سی؟ اگر ککندمیروزه را باطل  بازهمر مـاه رمضان مبطل روزه است؟  اگر در خواب جنب شود د چیـست؟ آیـا ()خود ارضـایی  استمنـاء حکم ❓

 ماه رمضان استمناء کند، کفاره هم دارد؟ در

 ای:خامنه اللهآیتنظر  ✍

 60) شودمیبـر او واجــب ـت و کفـاره باطـل اســ اشروزه کـاری کنـد کـه منــی از او بیــرون بیایــد، عمدا   دارروزهحرام است. اگر  مطلقا  استمنـاء 
و اگــر  نیــست  محتـــــلم شــــود، روزه باطــلخـــواب   در کهدرصورتیکفاره جمـع بپـردازد. و  است  و مستحبکند(  فقیر را سیر 60یا  روز روزه

 ز آن جلــــــوگیــــری کنـــــد. نیــــــست ا شــــود، واجــب منـی از خــواب بیـــدار آمــدن در حــال بیـــرون



 
 

 

 !!!دارروزهحکم استمناء برای  ��
سی ؟ اگر ککندمیروزه را باطل  بازهماستمنـاء  )خود ارضـایی( چیـست؟ آیـا در مـاه رمضان مبطل روزه است؟  اگر در خواب جنب شود  حکم ❓

 در ماه رمضان استمناء کند، کفاره هم دارد؟

 :مکارم اللهآیتنظر  ✍

اجب باید کفاره احتیاط  و  بنا بر. شودمیباطل  اشروزهکنـــد کـه منــی از او بیــرون بیاید،  یخودکار با  دارروزهاست. اگر  کبیره و گناهاستمناء حرام 
ب یا بیـداری محتــلم شــــــود روزه در خـوا اریاختیبفقیــر(. اگـر  ـن دو مـاه روزه و اطعـام شصــت جمــع بدهد )آزاد کـردن یک  بنــده، گرفت

 در حــال بیــرون آمـدن منـی از خـواب بیـدار شــود، واجــب نیــــست از آن جلــوگیری کند.  . و اگــر باطـل نیـــست

 

 !!!شوندیمروزه افرادی که زیاد تشنه  ��
که  یدار روزه. 2؟ شودمی تشنه ادیز بیماری استسقاء دارد و  که فـردی. 1چیــست؟  نسبـــــت بـــه روزه  فــرض زیـر در دوافــــراد  وظیفه ❓

 دچار تشنگی زیاد شده است؟ اتفاقا  

 سیستانی: اللهآیتنظر  ✍

 نیـست ولیو مشـّقت دارد، روزه بر او واجـب بـرای ا ایکند  را تحمل تشنگی تواندینم و شودمی تشنه ادیز فرض اول: اگر انســان مرضی دارد که 
  .بتواند روزه بگیرد،واجب نیست قضا نماید بدهـد، و چنانچه بعد ُمد طعام به فقیـر کیروز هر  فرض دوم باید برایدر 

آن را تحمـل  تواندیمنبیفتد که  یسختبهکه بترسد از تشنگی بمیرد ، یا به او ضـرری برسد، یا آنکه  تشنه شــود یقدر به دارروزهفرض دوم: اگر 
وزه ر  و مانند آن واجب اسـت ولی بلـکه در فــرض تـــرس از مـرگ بیاشــامد،  شــود آب برطرفامـور  که تـرس از این  یااندازهبه تواندیمکنـد، 

ه روزه را باطل ک نجــام کاریو در بقیـــه روز از ا اشامدین آناز  احتیـــاط الزم ـ بیشتــــــر بنا بر. و اگـر ماه رمضــان باشـد، بایـد ـ شودمی  او باطل
 خـودداری نمایـد. کندمی

 

 !!!شوندیمروزه افرادی که زیاد تشنه  ��
که  یدار روزه. 2؟ شودمی تشنه ادیز . فـردی که بیماری استسقاء دارد و 1فــرض زیـر نسبـــــت بـــه روزه  چیــست؟  در دووظیفه افــــراد  ❓

 است؟ دچار تشنگی زیاد شده اتفاقا  

 مکارم: اللهآیتنظر  ✍

 بسیـار هاآن یو یا برا روزه گرفتـن را ندارند یو توانای شوندیم تشنه زیاد یاستسـقاء هستنـد، یعن یبیمـار   مبتالبهکـه  یفـرض اول: روزه بـر کسـان
 بعدا  گر و ا  ضـرورت آب نیاشــامند از مقدار شاست که بیـ و بهترکفاره بدهند  مّد طعام هر روز یک یباید برا ینیست، ول مشـکل است واجب

 قضا کنند احتیـاط واجب قضا کردن است. بتوانند



 
 

ضـرورت آب  اندازه  به تواندیمترس بیماری و تلف داشته باشد،  کـه طـاقـت تحّمل آن را نـدارد و یـا تشنه شود یااندازهبه دارروزهفرض دوم: اگر 
 روز را امســــاک کنــد. ــــه  یبقبایـد  رمضان باشدو اگـر مـــاه  شودمی او باطـل بنوشــد، ولی روزۀ

 

 صرف شود!!!مسافری که از قصد اقامت من ��
 چیــست؟ شیهاروزهنمــاز و  مسافر بعد از قصد اقامـت ده روز  از مانــدن در آنجــا  منصـــرف شـــود، حکـــم  اگر ❓

 ۱۱۷۲، رساله، م مکارم اللهآیتنظر  ✍

صحیح  اشباشد روزهرکعتی خوانده نمـاز چهار  شود چنانچه یک آنجا منصرفاز ماندن در  بعدازظهرو  بگیردقصد ده روز کنـد و روزه  هرگاه کسی
 ـستصحیـح نیـ اشروزهعتــی نخوانده اّما اگـر نمــاز چهــار رکــ ردیرا بگبخــواند و روزه مـاه رمضــان تمام  تا آنجا هسـت نمازها را اسـت و بایــد

 شکسته بخوانـد. نمــازها را نیــز باید  و

 

 روزه مسافری که به وطن رسیده!!! ��
 تـوانــــــد روزه بـگیــــــرد؟مــی بـــه وطــــــن برســـــــــد،  بعدازظهریـا از ظهــر  پیـش  مسـافــــر  اگــر ❓

 ۱۶۹۲ستانی:رساله، مسی اللهآیتنظر  ✍

 ییجاهباز ظهر به وطنش برسـد، یا  نماید،چنانچه پیش و سفرروزه بوده  کهآندر سفر بوده و چه  از فجربل ق کهآناگر مسـافر در مـاه رمضان چه 
ید آن روز روزه را بگیـرد و در ایـن با ـ احتیاط بنا برنداده ـ  انجام کندیم که روزه را باطل بماند،چنانچه کاری  ده روز در آنجـا خواهدیمبرسد که 

  برسد که ییجابه ایسد،به وطنش بر   دازظهررا قضا کند. اگر مسافر بع آن دیباروزه آن روز بر واجـب نیست و   رت قضا ندارد. و اگر انجام داده،صو
 آن را قـضـــا کنـــد. ـــداســـت، و بـایبــاطل   اشروزهـ  احتیــاط بنا برـ بمـاند آنجاده روز در  خواهدیم

 

 در زمان مغرب!!! اعتماد به گفته دیگری �� 
 دارد؟ یافهیوظبه قضا و کفاره چه  مغرب  شــده، افطــار کنــد بعـد  بـفهمــد مغـرب نبــوده، نسبـت دیگویمبه گفتـه کسی که  دارروزه  اگـر ❓

 ای:خامنه اللهآیتنظر  ✍

 ا و کفـارههمد که مغرب نبوده، قضبف افطار کند و سپس او نیست، گفته   مغـــرب شـده و اعتمــاد به گویـدمی کـه کســـی گفتــه  دار به اگـــر روزه
طــار کنـد سپـس معلـوم شــود اف مغـرب شده، و حجـت اسـت بگویندها شرعــا  که خبـر آن رمضـان کسانی . اگر در روز ماهشودمیبر او واجب 

 آورد. جابهآن روز را  بایــد قضــای ن هنگام مغرب نبوده استهنوز در آ که

 

 روزه فرد بیمــار!!! ��
 نسبــت به قضـا و کفاره چیـست؟  او بـگیــــــــرد؟ وظیــــــفه روزه  تواندیممــریــــــض   آیـا ❓



 
 

 ای:خامنه اللهآیتنظر  ✍

گر ا  حـرام اسـت و یا یو  یبرا روزه گرفتن بخواهد روزه بگیـرد، حالنیدرعف ضــرر داشـته باشــد و ـوا خـیاو ضــرر دارد  یاگــر بدانــد روزه برا
ر حاصل شـود، ر ض او خوف از یبرا یگر ید ییأ عقــالمنش ای یا از گفتــه و یضــرر دارد و او  یبرا ـدا کنــد که روزهیـن پیقیپزشـک گفته مکّلف از 

 یــول ـست،یروزه واجـب ن یدا کرد، قضـاـیپ نده استمراریرمضان آ تا ماه یمار یاگر ب سـت. ویـز هم نیست، بلکه جاین جبوا او یروزه گرفتن برا
ــد و یرر روزه خـــوف نـدار ضـــ ته پزشــک( اگــر خــود شمــا ازگف رغمیعلـر بـدهد. )اما یک مّد طعـام به فقی هرروزواجــب اســت که عـوض 

 ـــد.یــــر یه رمضـــــان را بـگروزه مــــــا د، واجـب اســتیبر آن ندار  هم یعشـر  حجـت

 

 !!!نگیرد سال کیقضای روزه را  عمدا  اگر  ��
 آینـده نـگیــرد، آیـا کفــاره دارد؟  تــا رمضـان ســال عمدا  روزه را بـــدون عـــذر و  اگـــر قضای ❓

 ۱۷۰۵، مالرسائلجامعمرجع،  ۱۳نظر  ✍

اید نگیرد ب (قضای روزه رابدون عذر) عمدا   ندهیآرمضان  و تابرطرف شود  و بعد از رمضان عذر او عذری روزه نگیـرد واسطهبهمـاه رمضان اگر در 
 ست.(ـبهجــت نی اللهآیترســالـه  در مسئله هــم بـه فقـر بدهـد. )این هااینروزه را قضا کند و برای هر روز یک مد)طعام( گندم یا جو و مانند 

 

 !!!مقدار و نوع زکات فطره ��
 زیر جـواب دهیـد:  سؤالبه دو   لطفا  ❓

 اسـت؟ . مقـــدار فطــره چقــدر۱ 

 ا قوت شرعی؟یاز قوت متعارف داد،  ـدیـات فطـره را باکز  .۲ 

 ۲۰۰۸وحید، رساله، م اللهآیتنظر  ✍

 بـه یـک چهاگر رمضـــان را ـ  کـه مــاه کسی نیـست، به ایـن معنــی بنــده و بالـغ و عـاقل اســـت و فقیــر فطـر کسی که موقع غروب شـب عید
ا  سه صاع ـ که تقریب او هستنــد، هــر نفــری یک خورنان کنـد، بایـد برای خـودش و کسـانی کهدرک  تحّقـق غــروب ـ با این شــرایـطآن تا 

حّلش باشـد، م معمـول احتیـاط واجـب غذای بنا برو  به مستحـّق بدهـد، هااینـش یـا برنج و مانند گنـدم یا جـو یـا خـرمـا یا کشماسـت ـ  کیلوگرم
 دهد.فطره ب هوش است، بایدشب عید فطر بی وقت غروباحتیاط واجب کسی که  بنا بر، و  است یکافرا هم بدهد  هانیاو اگر پول یکی از 

 

بعد مشخص شود که بعد از داخل شدن وقت خورده است،  اگر شخصی در سحر ماه رمضان چیزی بخورد و: سؤال ��
 چیست؟ اشروزهتکلیف 

 :پاسخ ��

 بخورد: بدون تحقیق از وقت چیزی   1⃣



 
 

 ، صافی و مکارم:ایخامنهآیات  ✍

 کفاره ندارد. باطل ولی اشروزه

 زنجانی: اللهآیت ✍

 دارد. اگر آن روز را امساک نکرد، عالوه بر قضا کفاره نیز

 بهجت: اللهآیت ✍

 کفاره ندارد. باطل است ولی اشروزهاحتیاط واجب  بنا بر

 بقیه مراجع: ✍

قضا نماید ولی اگر حجت  بعدا  باطل است و باید آن روز را امساک کند و  اشروزهاگر حجت شرعی بر داخل شدن وقت اذان صبح هم نداشته، 
 بدهد. نیزشرعی بر داخل شدن وقت اذان صبح داشته عالوه بر قضا باید کفاره 

 بخورد: صبح نشده چیزی کهاینبا تحقیق و یقین به    2⃣

 نشده است بعد بفهمد که صبح بوده:الف( با نگاه کردن به افق تحقیق کند و یقین کند که صبح 

 ، سیستانی، نوری، مکارم، بهجت و فاضل:ایخامنهآیات امام،  ✍

 ت.روزه صحیح اس

 نشده اما بعد بفهمد که صبح بوده:و... تحقیق کند و یقین کند صبح ب( با ابزار مانند نگاه کردن به ساعت 

 ، مکارم و فاضل:ایخامنهآیات  ✍

 .استروزه صحیح 

 بهجت، تبریزی و خویی: آیات سیستانی، وحید، صافی، زنجانی، نوری، ✍

 3و کفاره ندارد. روزه باطل است و باید آن روز را امساک کند بعد قضای روزه را بگیرد
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 !انگشتان ناخن زدن الک ��
و بعد از تموم شدن ماه رمضان فهمیده که باید برای انجام  زدهالکهای شصت پاهای خود را کسی که قبل از ماه رمضان پارسال انگشت ❓

 تکلیف عبادات سال قبل ایشان چیست؟ االنکرده، رو پاک می هاالکواجب  یهاغسل

 ای:خامنه اللهآیت ✍

گر جرمی داشته باشد که مانع رسیدن آب به محل وضو و غسل گردد، وضو و غسل صحیح نیست و نمازهایی را که با وضو و غسل ا  درهرصورت
 است. صحیح هاروزه، اگر اعتقاد به صحت غسل داشتید، هاروزهباطل خواندید، باید قضا نمایید و نسبت به 

 مکارم شیرازی: اللهآیت ✍

 قضا ندارد.  هاروزه ، باید نمازها را قضا کنید ولیدیاکردهارید بدون برطرف کردن مانع غسل چنانچه یقین د سؤالدر فرض 

 سیستانی: اللهآیت ✍

 آن مدت که الک بر روی انگشت بوده و غسل کامل نشده بوده را قضا کنید. ینمازها

 وحید خراسانی: اللهآیت ✍

را  هاروزهد باید ایکوتاهی نموده مسئلهاحتیاِط واجب اگر در یادگیری  بنا برایید و همچنین نمازهایتان باطل است و واجب است نمازها را قضاء نم
 .هم قضاء نمایید

 شبیری زنجانی: اللهآیت ✍

های ماه رمضان که نیاز به غسل حیض داشته اید مانعی برای صحت نیست همچنین روزههای ماه رمضان که در حال جنابت گرفتهاز جهت روزه
 نکرده باشد. کوتاهی مسئلهیادگیری و در 

 فاضل: اللهآیت ✍

ها غسل واجب را انجام داده باطل است، و نمازهایی که با آن غسل خوانده نیز باطل است. نسبت به روزه ماه رمضان، اگر با بودن الک روی ناخن
داده و اطمینان به صحت غسل خود داشته است، ها باطل است و احتمال بطالن غسل هم نمیدانسته که غسل کردن با الک ناخناگر نمی

 4است. که گرفته صحیح ییهاروزه

 

 ظهر! از پیش اقامت محل به رسیدن ��
 ش از ظهر به وطن یا محل اقامت برسد، تکلیفش چیست؟یاگر مسافر پ ❓

 

 ای، بهجت، نوری، صافی، وحید، سبحانی، زنجانی: آیات امام، خویی، تبریزی، خامنه ✍
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 .ست بعد قضا نمایدیرد، و اگر انجام داده روزه آن روز بر او واجب نیروز را روزه بگ آن دیباانجام نداده،  دکنمیه روزه را باطل کاری کچنانچه 

 ستانی:یس اللهآیت ✍

ند که روزه را باطل میکاری کخواهد ده روز در آنجا بماند، چنانچه ه میکبرسد  ییجابهاگر مسافر در ماه رمضان قبل از اذان ظهر به وطنش یا  
ند انجام داده، روزه آن که روزه را باطل میکاری کاحتیاط واجب، باید آن روز را روزه بگیرد و در این صورت، قضاء ندارد و اّما اگر  بنا برانجام نداده، 

 ند.کروز بر او واجب است و باید آن را قضا 

 آیات مکارم و مظاهری: ✍

ف کند برسد، چنانچه کاری که روزه را باطل مسافر پیش از ظهر ب هرگاه 
ّ
انجام  ندکمیه حّد ترّخص وطن یا جایی که قصد دارد ده روز در آنجا توق

وارد شود  ربعدازظهاگر  ید، ولینما کمانده آن روز را امسا یند و مستحب است باقکقضا  بعدا  نداده باشد باید روزه بگیرد و اگر انجام داده باید 
 5رد.یزه بگرو  تواندنمی

 

 !!!ریتأخپرداخت کفاره با  ��
 آن را پـرداخــت کنـــد؟ فورا    بعــد از ماه رمضــان بایـد  درسـت است  که اگر کفــاره بـر   انسـان واجـب شــود،   آیـا این ❓

 ۱۶۸۴الرسائل، ممرجع، جامع ۱۳نظر  ✍

و  اهیبه تأخیـر بینـدازد که بگویند در انجـام دستور الهی، کوتـ یقدر بهبدهد، ولی  نباید  اگر کفـاره بر انسـان واجب شـود،  الزم نیـست آن را فورا  
 مسـامحه کرده اسـت.

 

اگر کسی در ماه رمضان روزه خود را عمدا  باطل کرده باشد، به علت سختی کفاره روزه و سیر کردن فقرا، اگر مقدار : سؤال ��
 ؟است یکافمبلغ آن را بدهد 

 پاسخ ��

 :ندیفرمایممراجع عظام تقلید  ✍

باشد( یا شصت فقیر را  یدرپیپروز آن باید  کیویسیا دو ماه روزه بگیرد ) 6که کّفاره روزه رمضان بر او واجب است، باید یک بنده آزاد کند یکس
برایش ممکن نباشد  هااینبدهد و چنانچه  هااینگندم یا جو و مانند  یگرم( است طعام یعن 750یک ُمد که تقریبا  ده سیر ) هرکدامسیر کند یا به 

و احتیاط  واجب در  «استغفرالله»بگوید  مرتبهکیمثال   اگرچهبه فقرا طعام بدهد و اگر نتواند طعام بدهد باید استغفار کند،  اندتو یممد که  هرچند
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 اآلن بنده ای پیدا نمی شود تا آن را آزاد کرد پس این مساله موضوعا منتفی است. 6



 
 

تحب آن است که تنها گندم یا آرد گندم یا نان گندم داده شود، فرض اخیر آن است که هر وقت بتواند، کفاره را بدهد. و در طعام نیز احتیاط مس
 7است. یکه بدهد، کاف یظاهرا  هر طعام هرچند

شما  نینابرابشما در این انتخاب یک نوع از کفاره مخیر هستید و معنای تخییر آن است که مکلف در انتخاب هر مورد آزاد است،  کهایننتیجه 
 .یر را که خواستید انجام دهیدهر یک از موارد ز  دیتوانیم

 .دیر یبگ روزهالف. دو ماه 

 بدهید. هااینگندم یا جو و مانند  یگرم( است طعام یعن 750یک ُمد که تقریبا  ده سیر ) هرکدامب. شصت فقیر را سیر کنید یا به 

 .دیاستغفارکنج. اگر طعام هم نتوانستید بدهید، باید 

 8مراعات شود. ترتیب البته مستحب است که در صورت امکان

حرام شده  یحرام باشد مثل شراب و زنا، یا به جهت اصال  روزه خود را باطل کند، چه آن چیز  یالزم است تذکر داده شود که اگر انسان به چیز حرام
 9.شودمیکفاره جمع بر او واجب  کردن با عیال خود در حال حیض، بنا بر احتیاط یباشد، مثل نزدیک

 .رندیپذیمجهت رساندن به مستحق  دفاتر مراجع کفارات، رد مظالم و... رادر ضمن غالبا  

 

 نکه روزه قضا نشه اشکال داره؟یا یرمضان برا درماهخوردن قرص : سؤال ��
 پاسخ: ��

ود پیدا مضان سال بعد بهب. کسی که روزه برای او ضرر دارد نباید روزه بگیرد و چنانچه بیماری او تا رکندمیخوردن قرص در حال روزه، آن را باطل 
 کرد باید روزه را قضا نماید.

 

 فاره روزه بدهد؟ک هم و قضاهم  دیبا ایآ بکند دایپنده ادامه یتاسال ا یضیومر  یر یروزه بگ یو نتون یض بشیاگه مر : سؤال ��
 پاسخ: ��

مد رای هر روز یک . بشودمیباشد قضای روزه ساقط بیماری نتوانید روزه بگیرید و بیماری تا ماه رمضان سال بعد مستمر ادامه داشته  به خاطراگر 
 به فقیر فدیه بدهید. طعام
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 تواندیمغسل انجام دهد،یا  فورا  در هنگام ماه مبارک رمضان،اگر شخصی بعد از اذان صبح، جنب شود، آیا باید : سؤال ��
 بیندازد؟   ریتأخچند ساعت به 

 بگیرد؟ آن راحکم روزه آن روز چیست، آیا باید قضای 

 پاسخ: ��

 :ایخامنه اللهآیت ✍

 و برای نماز باید غسل انجام دهد. استند و روزه نیز صحیح کست فورا  غسل یدر روز محتلم شود، واجب ن دارروزهاگر 

 

را نخورد، حکم شرعی چیست؟ آیا باید  اشروزه، اگر بخواهد رودیمدر ماه رمضان به مسافرت  بعدازظهرکسی که : سؤال ��
 قبل از اذان ظهر مراجعت نماید؟ تواندیماز اذان صبح برگردد یا  قبل
 پاسخ: ��

 10است. از ماه مبارک رمضان اشکالی نداشته و روزه )آن روز(صحیح بعدازظهر. مسافرت در حال روزه، در 1

که روزه را  یکار چهبماند، برسد، چنان ده روز در آنجا  خواهدیمکه  ییجابه. همچنین شخصی که مسافر است اگر پیش از ظهر به وطنش یا 2
 11.انجام نداده، باید آن روز را روزه بگیرد کندیمباطل 

مسافرت نماید، روزه آن  ییجابهاز وطن خود یا جایی که ده روز در آن قصد ماندن کرده بود  شنبهسهروز  بعدازظهر دارروزهمثال  اگر شخص 
نیز صحیح باشد باید قبل از ظهر در روز چهارشنبه به وطن خود یا جایی که  اشچهارشنبهروز  روزه کهاین( صحیح است و برای شنبهسهروزش)

یت ن، انجام نداده باشد، و بعد از رسیدن به این مکان، کندمیکاری را هم که روزه را باطل  کهدرصورتیده روز در آنجا بماند، برسد، و  خواهدیم
 .صحیح است اشروزهروزه کند، 

 

 غسل جنابت کرد؟ توانیمآیا در هنگام روزه : سؤال ��
 پاسخ: ��

لبته )ا شودمی، دو حالت دارد: یا قبل از اذان صبح جنب شده و یا بعد از اذان صبح و در طول روز جنب شودمیشخصی که در ماه رمضان جنب 
 باشد(. شدهخارجاز او  خواب، منی جماع و استمناء باشد، بلکه، مثال  در لهیوسبهجنابت در حال روزه نباید 

 غسل جنابت قبل از اذان صبح: ��
 حضرت امام خمینی )ره(: ✍
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که وقتش معّین  یو اگر در روزه واجب 12باطل است. اشروزهتیمم ننماید، اگر جنب عمدا  تا اذان صبح غسل نکند، یا اگر وظیفه او تیمم است عمدا  
 13است. صحیح اشروزهنکند و تیمم هم ننماید، است )مانند روزه نذر( تا اذان صبح غسل 

 .پس، اگر در ماه رمضان قبل از اذان صبح جنابت حاصل شود، باید غسل جنابت نماید

 :غسل جنابت بعد از اذان صبح و در طول روز

 حضرت امام خمینی )ره(: ✍

اما برای خواندن نماز ظهر و عصر و نماز  14فورا  غسل کند؛ د(، واجب نیستدر روز محتلم شود، )یعنی، در خواب از او منی خارج شو دارروزهاگر 
از اذان  بداند پیش اگرچهدر ماه رمضان بعد از اذان صبح بیدار شود و ببیند محتلم شده،  هرگاهمغرب و عشاء واجب است غسل جنابت نماید. و 

 15است. محتلم شده، روزه او صحیح

 جنابت کرد.غسل  توانیمطول روز  پس، در هنگام روزه در

 

هم بگیره،  شواقضبه بیماریش نمیتونه  با توجهو  رهیگبروزه  چندسالهبیماری که داره نتونسته  به خاطرشخصی : سؤال ��
 ؟باید بابت هر سال چقدر کفاره بده و اینکه توانایی مالی انچنانی هم نداره

 پاسخ: ��

گرم گندم 750و برای هر روز  باشدمیمضان بعدی ادامه داشته باشد، قضا هم واجب ناگر به خاطر بیماری روزه نگرفته باشید و بیماری شما تا ماه ر
، باید دیاهنگرفترا که از سال گذشته  ییهاروزهقضا کنید و بدون عذر قضا نکرده باشید،  دیاتوانستهیمیا آرد یا برنج به فقیر طعام بدهید. ولی اگر 

 .به فقیر طعام بدهید ریتأخکفاره  عنوانبهیا برنج  گرم گندم یا آرد750قضا کنید و برای هرروز 

صدقه به فقرا بدهد و اگر از دادن صدقه هم عاجز است، هجده روز  تواندیم هر مقدارکسی که توانایی پرداخت کفاره عمد ماه رمضان را ندارد، 
مثال   اگرچهد یتغفار نماتفا به اسکرد، ا یروزه بگ تواندنمیو اگر اصال  رد یبتواند روزه بگ هرقدرند و کرد استغفار یرد و اگر روزه هم نتوانست بگیروزه بگ

 «.استغفرالله»د یبگو مرتبهکی

 

                                                           
عمد نباشد  یبر غسل ندارد یا وقت تنگ است تیمم نماید، اما اگر از رو  یاگر توانای یبنا بر احتیاط واجب روزهاش باطل است ول ،»...:مکارم:1619، م 909 – 908، ص 1توضیح المسائل )المحشی لالمام الخمینی(، ج 12

کند روزهاش باطل وقت تیمم نیز ن یاگر عمدا  غسل نکند و در تنگبماند. بنابراین  یآن را بگیرد نباید تا اذان صبح عمدا  در حال جنابت باق یکه بخواهد روزه ماه مبارک رمضان یا قضا یکس» ؛ فاضل:«روزهاش صحیح است 
ل آن که عمد نباشد مث یاز رو  یاگر در ماه رمضان تا اذان صبح غسل نکند و تیمم هم ننماید ول: »ی، صافی؛ گلپایگان«روزه ندارد  یبرا یدیگر چه واجب باشد یا مستحب ضرر  یبر جنابت در روزهها یعمد  یاست. بقا

 «.گذارد غسل و تیمم کند روزهاش صحیح استن یدیگر 
که مثل روزه ماه رمضان وقت آن معّین است جنب عمدا  تا اذان صبح غسل نکند أظهر این است که روزهاش صحیح  یواجب یآن از روزهها یاگر در روزه غیر ماه رمضان و قضا: »ی، تبریزی: خوئ1620، م 909همان، ص  13

 «.است

 «.ندارد یروزهاش اشکال یهر گاه روزه دار در روز محتلم شود بهتر است فورا  غسل کند اما اگر نکند برا»؛ مکارم: «گر چه احتیاط مستحب آن است که فورا  غسل کند»فاضل:  :1632، م 915همان، ص  14
 «.ه باشدروزهاش صحیح است، خواه بداند پیش از اذان محتلم شده یا بعد از آن، و یا شک داشت»: مکارم:1633همان، م  15



 
 

  روزه بگیرن آیا کفاره بر گردنشون هس یا نه ؟؟ و نمیتوننند و دیگر تا آخر عمر ر افراد مسنی که توانایی روزه ندا :سؤال ��
 کفاره به ازای  چند گرم گندم هست؟

 :پاسخ ��

 واجب نیست و قضا و فدیه هم ندارد. هاآنوقت توان روزه گرفتن ندارند روزه بر پیرمرد یا پیرزنی که به خاطر پیری هیچ

ها مشقت دارد )مثال  به خاطر گرمای زیاد یا طوالنی بودن روزها(روزه واجب بر پیرمرد یا پیرزنی که توان روزه گرفتن دارند اما روزه گرفتن برای آن
 مد طعام به فقیر بدهد. یکهر روز  یبرا دیو بابگیرد  را هاروزه ید قضایاط واجب بایتوان بعد از ماه رمضان بنابراحت در صورتنیست 

 

 روزه بر چه کسانی واجب است و بر چه کسانی واجب نیست ؟: سؤال ��
 پاسخ: ��

 :روزه ماه مبارک رمضان بر هر فرد مکلف واجب است ، مگر نام بردگان ذیل

روز یک ُمد  هر یدوم باید برا ر صورتد یاو مشقت دارد، روزه بر او واجب نیست ، ول یروزه بگیرد. یا برا تواندنمی یپیر  واسطه  بهکه  یسک - 1
 گرم ( طعام ، مثل گندم و جو به فقیر بدهد. 750)تقریبا  ده سیر ،

ی بنا به گیرد ، به فتوای بعضی الزم نیست روزه را قضا نماید و به نظر بعضپیری روزه نگرفته اگر بعد از ماه رمضان بتواند روزه ب واسطهبهکسی که 
 قضا کند . احتیاط واجب باید

آن را تحمل کند یا برایش مشقت دارد، روزه بر او واجب نیست . و در صورت  تواندنمیکه  یاگونهبه، شودمیدارد که زیاد تشنه  یکه مرض یکس -2
 است . د طعام به فقیر بدهد. در لزوم قضا و عدم لزوم آن در این فرض هم اختالفیهر روز یک مُ  یدوم باید برا

 عدا  بهر روز یک مد طعام بدهد. و  یخود یا برای حملش ضرر دارد، روزه بر او واجب نیست و باید برا یکه زایمانش نزدیک است و روزه برا یزن -3
 که نگرفته قضا کند.  ییهاروزهباید 

 ییهاروزهر روز یک مد طعام بدهد و ه یاو یا بچه ضرر داشته باشد, روزه بر او واجب نیست , و باید برا ی... اگر روزه برادهدیمیر که بچه ش یزن -4
 .که نگرفته قضا کند 

روزه به گیرد بلکه  حال سفر که مکلف نیستند روزه بر آنان واجب نیست . و مسافر نیز نباید در جهتنیازاو دیوانه  نابالغالزم به ذکر است که افراد 
 قصد اقامه کند باید روزه بگیرد . ییدرجاقضایش را بگیرد بلی اگر مسافر   بعدا  باید 

 

ا یکه ماه رمضان است و چند روز را نگرفته باشد آ دانستهینم مثال   یعنیروزه گذشته باشد  یاگر چند سال از قضا: سؤال ��
 . شودمیا به تعدادش افزوده یرد یبگروزه را  قدرهماند یبعد از چند سال با

 پاسخ: ��



 
 

مکلف روزه قضا شده را تا ماه رمضان بعد قضا نکند باید برای هر روز عالوه بر قضای آن روز کفاره تأخیر پرداخت کند که میزان آن  کهدرصورتی
کند و  ؤالستن قیمت آن باید از کسبه محل زندگی خود گرم از گندم، برنج، آرد است که باید به فقرا پرداخت کند و برای دانس 750برای هر روز 

 پول را به فقیر داد باید به او بگوید که با آن طعام بخرد یعنی همان چیزی را بخرد که فرد پولش را به او داده است. کهدرصورتی

 . شودمیقضا شده افزوده ن یهاروزهبه تعداد 

 ؟شودمیازات و عقوبتی برای او در نظر گرفته فردی که قصد روزه گرفتن ندارد چه مج: سؤال ��
 پاسخ: ��

یرد، گکسی که در ماه مبارک رمضان روزه بر او واجب است )همه شرایط را دارا است( به صرف اینکه قصد روزه گرفتن ندارد یا قصد دارد که روزه ن
مال  روزه واجب خود را ترک کند، یا روزه خود را باطل نماید که در این قصد خود را عملی کند و ع کهایناسالم مجازات و عقوبتی ندارد مگر  ازنظر

، کفاره نیز بپردازد. کفاره ترک عمدی یا افطار قضاآن صورت برای هر روز که عمدا  روزه واجب خود را ترک کرده است باید عالوه بر یک روز روزه 
آزاد کردن یک برده )در این زمان -2باشد.(  یدرپیپروز آن باید  کیویس شصت روز روزه )که -1روزه واجب رمضان یکی از سه مورد زیر است: 

را ندارد تنها باید  کیچیهبرای هر روز شصت فقیر را غذا بدهد و سیر کند و اگر توانایی انجام -3نیست.(  یابندهاین مورد منتفی است زیرا برده و 
 16خداوند استغفار کند. در پیشگاه

 

 ؟شودمیکند، کفاره نیز تکرار ک روز ماه رمضان، با تکرار عملی که روزه را باطل میآیا در ی: سؤال ��
 پاسخ: ��

غرب کاری مبا باطل شدن عمدی روزه، عالوه بر آنکه کفاره آن واجب خواهد شد، الزم است که فرد تا پایان روز امساک نیز بکند، یعنی نباید تا اذان 
 .کند، انجام دهدکه روزه را باطل می

 ، اگر دوباره مرتکب ُمبطل روزه شود، تنها کار حرامی کرده ولی کفاره، تکرار نخواهد شد.وجودنیباا

 17دانند.ر کفاره را نیز واجب میجماع و استمنا احتیاط کرده و در صورت تکرار آن، تکرا درباره  البته فقها 

 

 دارد؟ فطر باشد اشکال اگر پرداخت فطریه، بعد یا قبل از عید: سؤال ��
 پاسخ: ��

 . پرداخت فطریه، بعد از عید فطر:1

، اما اگر کسی دانندینممراجع عظام تقلید؛ زمان وجوب زکات فطره را از غروب شب عید فطر دانسته و تأخیر پرداخت آن را به بعد از نماز عید  جایز 
 18.نماز عید را نخواند، باید فطریه را تا ظهر عید پرداخت نماید

                                                           
 1660،مسأله 928، ص: 1لإلمام الخمینی(، ج یتوضیح المسائل )المحش 16
 ق ه 1423، قم، اول، ی، منشورات صبح پیروز 165، ص 2ج، یفی ترجمة العروة الوثق ی، شیخ عباس، الغایة القصو یتا؛ قّم ، قم، چاپ اول، بی133، ص 2ج، جواد، استفتائات جدید، یر.ک: تبریز 17
 ه ق. 1424، قم، هشتم، ی، دفتر انتشارات اسالم2025، م 180، ص 2ج(، ی، سید روح اهّٰلل، توضیح المسائل )محش  یخمینر.ک: امام  18



 
 

تحّقی کنار هر مس یکه در نظر دارد یا برا یمستحق یاز مال خود را به نّیت فطره جدا کرده و برا یتواند مقدار یبه فقیر ندارد م یرسولی اگر دست
 19دهد نّیت فطره نماید".ین را مبگذارد و باید هر وقت که آ

نّیت ادا و قضا  کهاینبدون  بعدا  آن است که  20یاط واجبو کنار هم نگذارد، احتکه دادن زکات فطره واجب است، فطره را ندهد  یاما "اگر موقع
 21فطره را بدهد". [قربت قصدبه] کند 

 

 :ندیگویم بارهنیدرا. پرداخت فطریه، قبل از عید فطر: مراجع عظام تقلید 2

اگر پیش از رمضان  یول 23ندهد.در ماه رمضان هم فطره را آن است که  22بدهد صحیح نیست و احتیاط واجب "اگر پیش از ماه رمضان فطریه را
 24ندارد." یحساب کند مانع که فطریه بر او واجب شد، طلب خود را بابت فطریه بعدازآنیا در ماه رمضان به فقیر قرض بدهد و 

 

 بعد از ماه رمضان سال بعد گرفت؟ شهیروزه قضا رو م شه پولش رو داد؟یگرم گندم م 750 یجابه: سؤال ��
 پاسخ: ��

 گرم گندم به فقیر کفاره بدهید 750را باید تا قبل از ماه رمضان سال بعد بگیرید و اگر نگرفتید باید بعد هم قضا بگیرد و هم برای هر روز  روزه قضا

ساقط  هپول گندم را حساب کنید و به فقیر بدهید اما باید او را وکیل کنید که فقط گندم و آرد و نان بخرد و اگر چیز دیگری بخرد کفار  دیتوانیم
 .شودنمی

 

بلند است و کسی که کارگر است و باید تمام روز زیر آفتاب کار کند تا بتواند خرجی خود و  روزهادر ماه رمضان : سؤال ��
کند . و اگر روزه بگیرد از کار خود نسبت به  نیتأمنیاز خانواده را  تواندینمروزه نگیرد ؟ و اگر کار نکند  تواندیمخانواده را بدهد. 

 ؟   شودمینکرده به خاطر ضعفی که دچار  یکار کم کارصاحب
 پاسخ: ��

که به روزه  یااندازهبهباید کار را در ماه رمضان تعطیل کند و یا در حد توان  تواندیمشخص )نانوا و کارگر و افرادی که مشاغل سخت دارند( اگر 
ض کند و بعد پرداخت کند، و اگر کار کردن ضروری باشد و بدون آن توان اداره خود قر  امرارمعاشضرری نزند کار کند و یا در صورت امکان برای 

ست، بلکه ترک روزه نی یزندگی خود را ندارد و امکان قرض گرفتن نداشته باشد، باید روزه بگیرد و ِصرف ضعف، سختی کار، گرما و... مجوز برا
 باید سحری خورده و نیت روزه کند و روزه بگیرد و

                                                           
 .2030همان، ر.ک: ذیل م  19
بدون این که نّیت ادا و  : بعدا  بایدی، صافی، تبریزیاست؛ آیات عظام گلپایگانمعصیت کرده  یأظهر این است که زکات فطره دیگر بر او واجب نیست، ول یآیت الله بهجت: احتیاط مستحّب آن است که بعدا  قضا کند، ول 20

 .2031قضا کند فطره را بدهد؛ همان، ر.ک ذیل م 
 .2031همان، م  21
 : )بهتر آن است..(.ی، سیستانی، تبریزی: )احتیاط مستحّب(؛ آیات عظام خوئیآیت الله زنجان 22
احتیاط الزم آن است که قصد وجوب نکند مگر آن که فطریه را بعد از مغرب شب عید یا  ی: )اگر در ماه رمضان بدهد صحیح است ولیماه رمضان بعید نیست ..(؛ آیت الله گلپایگان آیت الله صافی: )جواز دادن فطریه در 23

 صبح روز عید پیش از نماز عید بدهد ..(.
 .2025، م 180، ص 2ج(، یتوضیح المسائل )محش   24



 
 

شد به مقدار ضرورت و رفع نیاز غذا یا آب استفاده کرده و  تحملرقابلیغدچار ضعف شدید و  کار کردن به خاطردر طول روز هر زمان  تواندیم -1
 را قضا نماید. هاروزهتا مغرب امساک کند و بعد از ماه رمضان 

 باطل کند و برگردد بعد روزه را قضا نماید. صبح با رعایت تمام شرایط طبق نظر مرجع تقلید خود به مسافرت برود روزه را تواندیم-2

 

 ؟آیا در حالت جنب میشه روزه گرفت: سؤال ��
 پاسخ: ��

صحیح باشد و اگر بهر دلیلی وقت برای غسل نباشد، در  اشروزهدر صورت جنب شدن در شب ماه رمضان، باید قبل از اذان صبح غسل کند تا 
 باشد بعد برای خواندن نماز غسل کند. تنگی وقت تیمم بدل از غسل کند تا روزه صحیح

 

فراد مسنی که توانایی روزه ندارند و دیگر تا آخر عمر نمیتونن روزه بگیرن آیا کفاره بر گردنشون هس یا نه ؟؟ و ا :سؤال ��
 چند گرم گندم هست؟ کفاره به ازای

 پاسخ: ��

 واجب نیست و قضا و فدیه هم ندارد. هاآنروزه بر وقت توان روزه گرفتن ندارند پیرمرد یا پیرزنی که به خاطر پیری هیچ

ها مشقت دارد )مثال  به خاطر گرمای زیاد یا طوالنی بودن روزها( روزه واجب بر پیرمرد یا پیرزنی که توان روزه گرفتن دارند اما روزه گرفتن برای آن
 مد طعام به فقیر بدهد. یک روز هر یبگیرد و باید برا ها راروزه ید قضایاط واجب بایتوان بعد از ماه رمضان بنابراحت در صورتنیست 

 

 کفاره بده؟ کسی که مریض هست نمیتونه روزه بگیره باید: سؤال ��
 پاسخ: ��

را  هاوزهر ضرر داشته باشد نباید روزه بگیرد . بعد از ماه رمضان اگر بیماری بهبود یافت قضای  اشیسالمتبیماری برای  به خاطراگر روزه گرفتن 
 گرم گندم به فقیر بدهد. 750و برای هر روز  شودمیرد، و اگر تا ماه رمضان سال بعد ادامه داشت  قضا ساقط بگی

 

 روز گرفت.؟؟ باشه. باید یمسافرکش آدمدرجه و کار  50تو گرمای  ایآ: سؤال ��
 پاسخ: ��

که به روزه ضرری نزند کار کند و یا در صورت امکان برای  یااندازهبهتوان  حدر درمضان تعطیل کند و یا  در ماهباید کار را  تواندیماین شخص اگر 
خود قرض کند و بعد پرداخت کند و اگر کار کردن ضروری باشد و بدون آن توان اداره زندگی خود را ندارد و امکان قرض گرفتن نداشته  امرارمعاش

ترک روزه نیست. ترک روزه حرام و گناه کبیره است و قضا و کفاره عمد دارد.  یباشد  باید روزه بگیرد وِصرف ضعف ، سختی کار، گرما و... مجوز برا
 بلکه باید سحری خورده و نیت روزه کند و روزه بگیرد و



 
 

شد به مقدار ضرورت و رفع نیاز غذا یا آب استفاده کرده و  تحملرقابلیغدچار ضعف شدید و  کار کردن به خاطردر طول روز هر زمان  تواندیم -1
 .را قضا نماید هاروزهماه رمضان  از ب امساک کند و بعدتا مغر 

صبح با رعایت تمام شرایط طبق نظر مرجع تقلید خود در حد مسافت شرعی سفر کرده و روزه را باطل کند و برگردد بعد روزه را قضا  تواندیم-2
 نماید.  

 

 رفتن، جایز است؟ فرار از روزه گ افطار و قصدبهآیا مسافرت عمدی در ماه رمضان : سؤال ��
 پاسخ: ��

 ای:خامنه اللهآیت ✍

 وزه باشد، افطار بر او واجب است.که برای فرار از ر مسافرت در ماه رمضان اشکال ندارد، و در صورت مسافرت، ولو این


