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مطالب
روزهء رمضان

از فضائل رمضان

افطار در رمضان

چگونه دخول رمضان ثابت ميشود

روزهء رمضان
روزهء رمضان ركنى از اركان اسالم است، وفريضهء است 

كه اهلل تعالى بر بندگانش فرض گردانيده است.
اهلل متعال فرموده است: ) اى كسانيكه ايمان آورديد، روزه 
نيز فرض  از شما  پيش  بر كسانى  برشما فرض شده، چنانچه 

شده بود، تا باشد كه پرهيزگار شويد) )بقره: 183)
ورسول اهللملسو هيلع هللا ىلصفرموده اند: )) اسالم بر پنج چيز بنا شده)))1) 

واز جمله: )) روزهء رمضان)) را ذكر كرده اند.

دخول رمضان چگونه ثابت ميشود؟
دخول ماه رمضان با رؤيت هالل ثابت ميشود، اگر پس از 
غروب خورشيد روز بيست ونهم ماه شعبان هالل ديده شد، 
بدون ترديد ماه رمضان داخل شده است، اما اگر بعد از غروب 
خورشيد شب سيم شعبان هالل ديده نشد، ويا غبار ويا ابرها 
ويا دود مانع رؤيت هالل گرديد، ماه شعبان سى روز كامل 
ديدن  با   (( ملسو هيلع هللا ىلص:  آنحضرت  فرمودهء  بدليل  ميشود،  حساب 
هالل روزه بگيريد، وبا ديدنش افطار كنيد، اگر هوا ابرى شد، 

ماه را سى روز حساب كنيد)).)2)
)1) به روايت بخارى.

)2) باتفاق بخارى ومسلم.

افطار در رمضان
روزه خوردن در رمضان حرام بوده واز گناهان كبيره بشمار 
ميرود، اگر كسى بدون عذر يك روزى آنرا بخورد، اگر توبه 
نكند روزه عمر برايش كفايت نمى كند،بدليل فرمودهء نبى 
اكرم ملسو هيلع هللا ىلص: )) كسيكه يك روز رمضان را بدون عذرى كه اهلل 
تعالى افطار را در آن مجاز دانسته بخورد، روزهء دهر قضائى 
سنگين  بسيار  خورى  روزه  )3)وجزاى  نميكند)).  كفايت  آنرا 
از   (( فرمود:  كه  است  روايت    باهلى  امامه  ابى  از  است، 
رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص شنيدم كه ميفرمود: من در خواب بودم)4) كه دو 
مردى آمدند...ومرا باخود بردند، ناگهان قومى را ديدم كه از 
دهنهايشان)6)  هاى  گوشه  بودند،  آويخته  پاهايشان)5)  رگهاى 
اينها  پاره بود واز آنها خون مى چكيد، فرمودندكه پرسيدم: 
چه كسانى هستند؟ گفت: اينها كسانى هستند كه پيش از پايان 

وقت روزه ءشان افطار ميكنند)).)7) 

)3) به روايت ابو داود
)4) بينا: بينما: در حاليكه.

)5) عراقيب: جمع عرقوب: وآن رگهاى پشت شتالنگ هاى پاها
)6) أشداق: گوشه هاى دهن.

)7) به روايت ابن حبان.
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عذر هاى روزه خورى در رمضان
1ـ بيمارى

بدليل  است،  مباح  رمضان  در  خوردن  روزه  بيمار  براى 
فرمودهء اهلل متعال: ) اگر كسى از شما بيمار ويا مسافر بوده، 

بايد از روزهاى ديگر قضاى آنرا بشمارد) )بقره: 184) 
بيمارى كه رخصت روزه خوردن براى بيمار در آن وجود 
بار  بيمار مشقت  براى  با آن  دارد، همانست كه روزه گرفتن 

بود، ويا روزه براى مريض مسبب ضررى برايش ميگردد.
روزه خوردن بيمار

اگر بيمار روزه خورد – در بيمارى كه اميد بهبودى وجود 
داشت – بر وى قضاى روزهاى را كه افطار كرده بعد از شفا 
يابى از بيماريش واجب است، بدليل فرمودهء اهلل متعال: ) اگر 
كسى از شما بيمار ويا مسافر بود، بايد از روزهاى ديگر قضاى 

آنرا بشمارد) )بقره: 184).

2ـ سفر
 براى مسافر روزه خوردن در رمضان مباح است، وبر وى 
قضاى آن واجب است، بدليل فرمودهء اهلل متعال: ) اگر كسى 
از شما بيمار ويا مسافر بود، بايد از روزهاى ديگر قضاى آنرا 
بشمارد) )بقره: 184).سفريكه روزه خوردن را مباح ميكند، همان 
سفريست كه در آن نماز نيز قصر خوانده ميشود، كه در عرف 
وعادت برايش سفر گفته ميشود، بشرط اينكه سفر مباح باشد، 
نه سفرى كه براى معصيت بوده، ويا سفرى كه غرض از آن 
حيلهء براى روزه خوردن باشد، در چنين سفرى اجازه روزه 

خوردن را ندارد.
واگر مسافر روزه گرفت، روزه اش صحيح بوده از رمضان 
حساب ميشود، بدليل حديث انس بن مالك  كه فرمود: )) 
با نبى اكرم ملسو هيلع هللا ىلص سفر ميكرديم، روزه دار ما بر روزه خوريا روزه 
خور ما بر روزه دار اعتراضى نداشت)). )1) اگر بر مسافر روزه 
بهتر  برايش  روزه خوردن  بود،  مضر  وى  بر  ويا  بود،  سخت 
است، زيرا كه نبى اكرم ملسو هيلع هللا ىلص مردى را ديدند كه از گرمى، بر 
وى سايه كرده ومردم در اطرافش جمع شده بودند، آنحضرت 

)1) به روايت بخارى.

ملسو هيلع هللا ىلص فرمودند: ))روزه داشتن در سفر از نيكوئى نميباشد)).)2)

3ـ باردارى وشيردهى
زن باردار ويا زن شيرده اگر بيم آن ميرفت كه روزه داشتن 
او براى خودش آسيب ميرساند، روزه ميخورد، ومانند بيمار، 
قضاى آنرا بجا ميآورد، بدليل فرمودهء آنحضرت ملسو هيلع هللا ىلص: )) اهلل 
تعالى از مسافر روزه و برخى از نماز را عفو كرده، وهمچنين 
نموده است)))3) واگر  باردار وزن شيرده روزه را عفو  از زن 
زن باردار ويا زن شيرده برخود از روزه داشتن بيمى نداشت، 
ولى نسبت به حمل وكودك شيرخواره اش بيم آسيب رسى 
بآن داشت، روزه اش را ميخورد، وقضاى آنرا روزه ميگيرد، 
ميدهد،  طعام  مسكينى  براى  كرده  افطار  روزيكه  هر  واز 
اگر  وباردار  شيرده  وزن   ((  : عباس  ابن  فرمودهء   بدليل 
به  افطار نمود،  از روزه را داشتند،  بيم آسيب  بر كودكانشان 

مساكين طعام ميدهند)).)4)

4ـ حيض ونفاس
اش  روزه  كرد،  والدت  ويا  ديد  حيض  رمضان  در  زنيكه 
روزه  اگر  است،  حرام  وى  بر  داشتن  وروزه  بخورد،  بايد  را 
شده  افطار  روزهاى  قضاى  وى  وبر  نيست،  صحيح  گرفت 
واجب ميباشد، بدليل اينكه از أم المؤمنين عائشه صديقه رضى 
اهلل عنها زمانيكه از قضاى زن حائض روزه را نه نماز را پرسيده 
شد، چنين فرمود: )) هنگامى كه به آن مبتال ميشديم، به قضاى 

روزه امر ميشديم، نه به قضاى نماز)).)5)

)2) به روايت بخارى.
)3) به روايت ترمذى.
)4) به روايت ابو داود

)5)  به اتفاق بخارى ومسلم.
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