ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧداوﻧد ﺑﺧﺷﻧده ی ﻣﮭرﺑﺎن
ﻓﻘﮫ اﺳﻼﻣﯽ  -ﻋﺑﺎدات آﯾﯾﻧﯽ  -روزه  -درس  : 8اﺣﻛﺎم روزه  - 2ﻣﻔﺳدات روزه.
ﺳﭘﺎس ﺧداوﻧد ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن را و درود و ﺳﻼم ﺑر ﺳرورﻣﺎن ﻣﺣﻣد اﻣﯾن .ﺑﺎرﺧداﯾﺎ ﺗﻧﮭﺎ آﻧﭼﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ آﻣوﺧﺗﯽ
را ﻣﯽ داﻧﯾم و ﺗو ﺑﺳﯾﺎر داﻧﺎ و ﺣﮑﯾم ھﺳﺗﯽ .ﺑﺎر ﺧداﯾﺎ ﭼﯾزی ﺑﮫ ﻣﺎ ﺑﯾﺎﻣوز ﮐﮫ ﻣﺎ را ﺳود رﺳﺎﻧد و ﻣﺎ را
از آﻧﭼﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ آﻣوﺧﺗﯽ ﺑﮭره ﻣﻧد ﺳﺎز و ﻋﻠم ﻣﺎ را ﺑﯾﻔزای و ﺣﻖ را ﺑﮫ ﻣﺎ ﺣﻖ ﺑﻧﻣﺎ و ﻣﺎ را ﺗوﻓﯾﻖ ﭘﯾروی
از آن ﻋﻧﺎﯾت ﻓرﻣﺎ و ﺑﺎطل را ﺑﮫ ﻣﺎ ﺑﺎطل ﺑﻧﻣﺎ و ﻣﺎ را ﺗوﻓﯾﻖ ﭘرھﯾز از آن ﻋﻧﺎﯾت ﻓرﻣﺎ و ﻣﺎ را از
زﻣره ی ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻗرار ﺑده ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺧن ﮔوش ﻓراﻣﻰ دھﻧد و ﺑﮭﺗرﯾن آن را ﭘﯾروى ﻣﻰ ﻛﻧﻧد و ﺑﺎ رﺣﻣت
ﺧود ﻣﺎ را از ﺟﻣﻠﮫ ی ﺑﻧدﮔﺎن ﺻﺎﻟﺢ ﺧود ﻗرار ﺑده.
ﺗﺷوﯾﻖ ﺑﮫ ذﮐر ﷲ ﻋز وﺟل :
ﺑرادران ﮔراﻣﯽ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وآﻟﮫ وﺳﻠم ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد :
)) أﻻ ْ
اﻟو ِرق
أﺧﺑِ ُرﻛم
ﺑﺧﯾر أﻋﻣﺎ ِﻟﻛم  ،وأرﻓَ ِﻌﮭﺎ ﻓﻲ درﺟﺎﺗﻛم  ،وأزﻛﺎھﺎ ﻋﻧد ﻣﻠﯾ ِﻛﻛم  ،وﺧﯾر ﻟﻛم ﻣن َ
ِ
ﻋد ﱠُوﻛم  ،ﻓﺗﺿرﺑوا أﻋﻧﺎﻗﮭم  ،وﯾﺿرﺑوا أﻋﻧﺎﻗَﻛم؟ ﻗﺎﻟوا  :ﺑﻠﻰ  ،ﻗﺎل :
واﻟذھب  ،وﺧﯾر ﻟﻛم ﻣن أن ﺗَ ْﻠﻘَوا َ
ِذ ْﻛ ُر ﷲ ((
))آﯾﺎ ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﺑﮭﺗرﯾن اﻋﻣﺎل و ﭘﺎك ﺗرﯾن آن ھﺎ ﻧزد ﻣﺎﻟﻛﺗﺎن و ﺑﺎﻻﺗرﯾن آن ھﺎ در درﺟﺎت ،و ﻋﻣﻠﻲ
ﻛﮫ ﺑﮭﺗر از ﺑﺧﺷش طﻼ و ﻧﻘره اﺳت و ﻋﻣﻠﻲ ﻛﮫ ﺑﮭﺗر از اﯾن اﺳت ﻛﮫ ﻓردا ﺑﺎ دﺷﻣﻧﺎﻧﺗﺎن روﺑرو ﺷوﯾد
و ﮔردﻧﺷﺎن را ﺑزﻧﯾد و ﮔردﻧﺗﺎن را ﺑزﻧﻧد ،ﺑﺎﺧﺑر ﺳﺎزم؟ ﮔﻔﺗﻧد :ﺑﻠﮫ )ﺑﮫ ﻣﺎ ﺧﺑر دھﯾد( اي ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺧدا.
ﻓرﻣود :ذﻛر و ﯾﺎد ﷲ ﻋزوﺟل((
] طﺑري از اﺑودرداء[

اﯾن ﺣدﯾث ﯾﮑﯽ از اﺻول ﺗﺷوﯾﻖ و ﺗرﻏﯾب ﻣردم ﺑﮫ ﯾﺎد ﷲ ﻋز وﺟل اﺳت .ﻋﻠﻣﺎء اﺗﻔﺎق ﻧظر دارﻧد ﮐﮫ
ذﮐر ﷲ اﻋم از ﺗﻼوت ﻗرآن ،طﻠب آﻣرزش ،ﺗﺳﺑﯾﺢ ،ﻻ اﻟﮫ اﻻ ﷲ ﮔﻔﺗن ،ﺷﮑر وﺳﭘﺎس ﮔزاری ،ﷲ اﮐﺑر
ﮔﻔﺗن ،و ﻧﯾز دﻋﺎ و ﯾﺎدآوری ﷲ ﺑرای ﻣردم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد؛ ﯾﻌﻧﯽ ﺳﺧﻧﯽ در راه رﺿﺎی ﺧدا ﺑﮕوﯾﯽ .ﺳﺧﻧﯽ
ﮐﮫ ﺗو را ﺑﮫ ﺧدا ﻧزدﯾﮏ ﺳﺎزد ذﮐر ﺧدا ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود .ﺑﻠﮑﮫ ﻧﻣﺎزی ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﯾﺎد ﺧدا ﻣﯽ ﺧواﻧﯽ
واﻻﺗرﯾن ﻣرﺗﺑﮫ ی ﯾﺎد ﷲ را در ﺧود ﻧﮭﻔﺗﮫ دارد؛ ﭼراﮐﮫ وﺿو ﻣﯽ ﮔﯾری و روی ﺑﮫ ﻗﺑﻠﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﯽ و
ﻓﺎﺗﺣﮫ را ﻣﯽ ﺧواﻧﯽ و ﺑﮫ رﮐوع ﻣﯽ روی و ﺳﺟده ﻣﯽ ﮔزاری و واﻻﺗرﯾن ﭼﯾزی ﮐﮫ در ﻧﻣﺎز وﺟود
دارد اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺧداوﻧد را ﺑﺎ دﻟﯽ ﻓروﺗن و ﻗﻠﺑﯽ ﻣﺗواﺿﻊ ﯾﺎد ﮐﻧﯽ.
ﺗﻔﺎوت ﻣﯾﺎن ﻣوﻣن و ﻏﯾر ﻣوﻣن از زﻣﯾن ﺗﺎ آﺳﻣﺎن :
در ﺣدﯾث ﻗدﺳﯽ آﻣده اﺳت :
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)) إﻧك إذا ذﻛرﺗﻧﻲ ﺷﻛرﺗﻧﻲ وإذا ﻧﺳﯾﺗﻧﻲ ﻛﻔرﺗﻧﻲ ((
)) اﮔر ﻣرا ﯾﺎد ﮐﻧﯽ ﺷﮑر ﻣرا ﺑﮫ ﺟﺎی آورده ای و اﮔر ﻣرا از ﯾﺎد ﺑردی ﺑﮫ ﻣن ﮐﻔر ورزﯾده ای ((
]طﺑراﻧﻲ از اﺑو ھرﯾره[

ﺧداوﻧد ﻣﺗﻌﺎل ﺗﻔﺎوت ﺣﺗﻣﯽ ﻣﯾﺎن ﻣوﻣن وﻏﯾر ﻣوﻣن را ﺑﯾﺎن ﻧﻣوده اﺳت و اﻟﺑﺗﮫ ﻣﻧﺎﻓﻖ ﺑﺳﯾﺎر اﻧدک ﺑﮫ
ﯾﺎد ﺧداوﻧد ﻣﺷﻐول اﺳت .ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد ذﮐر ﺑﺳﯾﺎر از وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﻣوﻣن اﺳت .در ھﻣﯾن راﺳﺗﺎ
ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وآﻟﮫ وﺳﻠم ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد :
)) ﻣن أﻛﺛر ذﻛر ﷲ ﻓﻘد ﺑرئ ﻣن اﻟﻧﻔﺎق ((
)) ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺧداوﻧد را ﺑﺳﯾﺎر ﯾﺎد ﮐﻧد از ﻧﻔﺎق ﺑﮫ دور اﺳت ((
]طﺑراﻧﻲ در اﻟﺻﻐﯾر از اﺑوھرﯾره [

ﭘس ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺧداوﻧد را ﺑﺳﯾﺎر ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﮕوﯾﯾم وی ﻣﻧﺎﻓﻖ اﺳت؛ ﭼراﮐﮫ رﺳول ﺧدا ﺻﻠﯽ ﷲ
ﻋﻠﯾﮫ وآﻟﮫ وﺳﻠم ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد :
)) أﻻ ْ
ﺑﺧﯾر أﻋﻣﺎﻟِﻛم وأرﻓَﻌِﮭﺎ ﻓﻲ درﺟﺎﺗﻛم وأزﻛﺎھﺎ ﻋﻧد ﻣﻠﯾﻛِﻛم
أﺧﺑِ ُرﻛم  -ھذه أﻻ ﺗﻔﯾد اﻻﺳﺗﻔﺗﺎح -
ِ
وﺧﯾر((
))آﯾﺎ –اﻓﺎده ی اﺳﺗﻔﺗﺎح-ﺷﻣﺎ را از ﺑﮭﺗرﯾن اﻋﻣﺎل و ﭘﺎك ﺗرﯾن آن ھﺎ ﻧزد ﻣﺎﻟﻛﺗﺎن و ﺑﺎﻻﺗرﯾن آن ھﺎ در
درﺟﺎت ﺑﺎ ﺧﺑر ﺳﺎزم؟((
ﻋﻣل ﺻﺎﻟﺢ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﯾﺎد ﺧدا اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﯾﺎد ﺧدا از ھر ﻋﻣﻠﯽ واﻻﺗر اﺳت.
ھرﭼﯾزی ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را ﺑﮫ ﺧداوﻧد ﻧزدﯾﮏ ﺳﺎزد ،ذﮐر وﯾﺎد ﷲ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود:
اﻟو ِرق واﻟذھب وﺧﯾر ﻟﻛم ﻣن أن ﺗَ ْﻠﻘَوا
)) وأرﻓَ ِﻌﮭﺎ ﻓﻲ درﺟﺎﺗﻛم  ،وأزﻛﺎھﺎ ﻋﻧد ﻣﻠﯾ ِﻛﻛم  ،وﺧﯾر ﻟﻛم ﻣن َ
ﻋد ﱠُوﻛم  ،ﻓﺗﺿرﺑوا أﻋﻧﺎﻗﮭم  ،وﯾﺿرﺑوا أﻋﻧﺎﻗَﻛم ؟ ﻗﺎﻟوا  :ﺑﻠﻰ  ،ﻗﺎل ِ :ذ ْﻛ ُر ﷲ ((
َ
))و ﺑﺎﻻﺗرﯾن آن ھﺎ در درﺟﺎت ،و ﭘﺎك ﺗرﯾن آن ھﺎ ﻧزد ﻣﺎﻟﻛﺗﺎن و ﻋﻣﻠﻲ ﻛﮫ ﺑﮭﺗر از ﺑﺧﺷش طﻼ و
ﻧﻘره اﺳت و ﻋﻣﻠﻲ ﻛﮫ ﺑﮭﺗر از اﯾن اﺳت ﻛﮫ ﻓردا ﺑﺎ دﺷﻣﻧﺎﻧﺗﺎن روﺑرو ﺷوﯾد و ﮔردﻧﺷﺎن را ﺑزﻧﯾد و
ﮔردﻧﺗﺎن را ﺑزﻧﻧد ،ﺑﺎﺧﺑر ﺳﺎزم؟ ﮔﻔﺗﻧد :ﺑﻠﮫ )ﺑﮫ ﻣﺎ ﺧﺑر دھﯾد( اي ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺧدا .ﻓرﻣود :ذﻛر و ﯾﺎد ﷲ
ﻋزوﺟل((
از ﺣدﯾث ﻣذﮐور ﺑرداﺷت ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ در ھﺳﺗﯽ ﯾﮏ ﺣﻘﯾﻘت وﺟود دارد و آن ﷲ اﺳت؛ ﺑﻧﺎﺑراﯾن ھر
ﭼﯾزی ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را ﺑﮫ اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﻧزدﯾﮏ ﺗر ﺳﺎزد ﯾﺎد ﷲ ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ رود .ﺣﺗﯽ اﮔر ﮐﺳﯽ ﺑﮫ ﻗﺻد
اﻓزاﯾش ﺷﻧﺎﺧت ﺧود ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﷲ در آﻓرﯾﻧش آﺳﻣﺎن ھﺎ و زﻣﯾن ﺑﯾﻧدﯾﺷد در ﺣﻘﯾﻘت ﺑﮫ ﯾﺎد ﷲ ﺑوده اﺳت.
اﮔر ﮐﻼم ﺧدا ﺑﮫ ﻗﺻد ﺗﻘرب ﺑﮫ او ﺗﻼوت ﺷود ﯾﺎد وذﮐر ﺧداوﻧد ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ رود .اﮔر ﮐﺳﯽ ﺧداوﻧد را
ﺑﺎ ﻧﺎم ﯾﮕﺎﻧﮫ اش ﯾﻌﻧﯽ ﷲ ﺑﺧواﻧد ،ﺑﮫ ذﮐر او ﭘرداﺧﺗﮫ اﺳت .اﮔر از ﺳﻧت ﻧﺑوی در زﻣﯾﻧﮫ ی ذﮐر ﭘﯾروی
ﮐﻧﯾم ﺑﺎز ھم ﺑﮫ ﯾﺎد ﷲ ﺑوده اﯾم .اﮔر ﺑﮫ درﮔﺎه او دﻋﺎ ﮐﻧﯾم ﺑﺎز ھم او را ذﮐر ﮐرده اﯾم .اﯾن ﺧداوﻧد اﺳت
ﮐﮫ در ذھن ﺗو ﺣﺿور دارد .ﻣوﻣن ﺣﺗﯽ وﻗﺗﯽ ﺑﺎ ﺧودش ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾد ﯾﺎد ﷲ در دل دارد .ھﻧﮕﺎم
ﻧﻣﺎز ﺑﮫ ﯾﺎد ﷲ ھﺳﺗﯾم و اﻟﺑﺗﮫ ﺑﺎ ﯾﺎد ﺧدا در ﻣﻘﺎﺑل او ﻧﯾز ﺑﮫ ﯾﺎد ﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﯾﺎد ﷲ ﺑرای ﺑﻧدﮔﺎﻧش
واﻻﺗر از ﯾﺎد آﻧﺎن ﺑرای اوﺳت.
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ﺧﯾر ﻣﻧﮫ ((
)) ﻓﺈن ذﻛرﻧﻲ ﻓﻲ ﻧﻔﺳﮫ ذﻛرﺗُﮫ ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻲ  ،وإِن ذﻛرﻧﻲ ﻓﻲ َﻣ ٍ
ﻸ ذﻛرﺗُﮫ ﻓﻲ َﻣ ٍﻸ ٍ
)) اﮔر ﺑﻧده ام ﻣرا در دل ﯾﺎد ﮐﻧد ﻣن او را در دل ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻧم و اﮔر او ﻣرا در ﻣﻘﺎﺑل ﺟﻣﻌﯽ ﯾﺎد ﮐﻧد ﻣن
ﻧﺎم او را در ﻣﻘﺎﺑل ﺟﻣﻌﯽ ﺑﮭﺗر و واﻻﺗر ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻧم((
]ﺑﺧﺎري وﻣﺳﻠم وﺗرﻣذي از اﺑوھرﯾره [

ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﮐﮫ :ﺧداوﻧد ﺗو را ﺑﯾﺷﺗر و ﺑﮭﺗر ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﻣﻔﮭوﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد آن را دﻗﯾﻖ ﺑداﻧﯾم و درک ﮐﻧﯾم اﯾن اﺳت ﮐﮫ ھﻣﺎن طور ﮐﮫ ﻣﺎ ﺧداوﻧد را ﯾﺎد ﮐردﯾم و
ﺷﻧﺎﺧﺗﯾم و ﺑر راه او اﺳﺗوار ﻣﺎﻧدﯾم و ﺑﮫ او روی ﻧﻣوده اﯾم ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺳﺎﯾر ﺑﻧدﮔﺎﻧش ﻧﯾز ﻣﻌرﻓﯽ ﻧﻣﺎﯾﯾم.
دﻋوت ﺑﮫ ﺳوی ﷲ ﻓرض ﻋﯾن اﺳت :
اﮐﻧون ﺧداوﻧد را ﺷﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .او ﻣﺎ را ﯾﺎد ﻧﻣوده اﺳت .ﺑﮫ ﺳوی ﺧداوﻧد ﻓراﺧواﻧده ﺷده اﯾم .ﺑﮫ
ﻋﺑﺎدت و ﭘﯾروی از او ﺧواﻧده ﺷده اﯾم .ﺑﮫ درﯾﺎﻓت رﺣﻣت او دﻋوت ﺷده اﯾم .ﺑﮫ ﺑﮭﺷت ﺑرﯾن ﻓراﺧواﻧده
ﺷدﯾم .وﻓﺎداری ﺑﮫ ﷲ اﻗﺗﺿﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد ھﻣﺎن طور ﮐﮫ ﺧود ﺑﮫ ﯾﺎد او ﺑوده و ﺑﮫ ﺳﻌﺎدت رﺳﯾده اﯾم او را
ﺑرای ﺳﺎﯾر ﺑﻧدﮔﺎﻧش ﻧﯾز ﻣﻌرﻓﯽ ﻧﻣﺎﯾﯾم .اﯾن دﻋوت ﺑﮫ ﺳوی ﷲ اﺳت و ھر ﻣوﻣﻧﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺳوی ﷲ
دﻋوت ﮐﻧد .ﻣوﻣﻧﯽ ﮐﮫ ھﯾﭻ ﮔﺎه ﺑﮫ ﻓﮑر دﻋوت ﺑﮫ ﺳوی ﷲ ﻧﯾﺳت ﺑﺎﯾد در اﯾﻣﺎﻧش ﺗردﯾد داﺷت؛ زﯾرا
ﺣﻘﯾﻘت اﯾﻣﺎن اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺣض اﺳﺗﻘرار در دل اﻧﺳﺎن در ﻗﺎﻟب دﻋوت ﺑﮫ ﺳوی او ﺑﮫ ﺳﺎﯾر دل ھﺎ
راه ﻣﯽ ﭘﯾﻣﺎﯾد .اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧدا ارﺗﺑﺎط دارد و ﻣزه ی ﺗﻘرب را ﻣﯽ ﭼﺷد و ھرﮔز ﺑﮫ اﯾن ﻓﮑر ﻧﻣﯽ ﮐﻧد
ﮐﮫ ﺧوﯾﺷﺎن وﻋزﯾزان ﺧود را ﺑﺎ دﻋوت ﺑﮫ ﺳوی ﺧداوﻧد ﺧﺷﻧود ﺳﺎزد ،ﺑﺎﯾد در اﯾﻣﺎﻧش ﺗردﯾد ﮐرد.
دﻋوت ﺑﮫ ﺳوی ﺧدا ﺑر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺳوی او ﻓراﺧواﻧد ،ﻓرض ﻋﯾن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ذﮐر وﯾﺎد ﺧداوﻧد را
ﺗﺎ ھر ﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯽ و ﺑﮫ ﮔوش ھر ﮐس ﮐﮫ ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﯽ ﺑرﺳﺎﻧﯽ .واﺟب ﻧﯾﺳت ﮐﮫ آن را ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ
دﻋوت ﻋﻣوﻣﯽ ﮐﻧﯾم و ﻧﯾز ﻧﺑﺎﯾد ﺣﺗﻣﺎ از داﻧﺷﻣﻧدان و ﻋﺎﻟﻣﺎن ﺑزرگ ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ داﻋﯽ ﻧﺎﻣﯾده ﺷوﯾم ﺑﻠﮑﮫ
ﮐﺎﻓﯾﺳت ھرﭼﮫ ﻓرا ﮔرﻓﺗﮫ اﯾم و درک ﻧﻣوده اﯾم و دﯾده اﯾم و ﺑر ﻣﺎ ﺗﺎﺛﯾر ﮔذاﺷﺗﮫ را ﺑﮫ ﻧزدﯾﮏ ﺗرﯾن
اﻓراد و ﺧوﯾﺷﺎن ﻣﻧﺗﻘل ﮐﻧﯾم و ﺑﺎ اﯾن ﮐﺎر دﻋوت ﮐﮫ ﻓرض ﻋﯾن و ﻓرض ﮐﻔﺎﯾﮫ اﺳت ،را ﺑﮫ ﺟﺎ آورده
اﯾم.
ﮐﺳﯽ ﮐﮫ داﺋم اﻟذﮐر ﺑﺎﺷد ﻧﺟﺎت ﯾﺎﻓﺗﮫ و رﺳﺗﮕﺎر ﻣﯽ ﺷود :
ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﯾن ﺣدﯾث ﯾﮏ اﺻل در ذﮐر وﯾﺎد ﺧداوﻧد ﻣﯽ ﺑﺎﺷد :
)) أﻻ ْ
اﻟو ِرق
أﺧﺑِ ُرﻛم
ﺑﺧﯾر أﻋﻣﺎﻟِﻛم  ،وأرﻓَﻌِﮭﺎ ﻓﻲ درﺟﺎﺗﻛم  ،وأزﻛﺎھﺎ ﻋﻧد ﻣﻠﯾﻛِﻛم  ،وﺧﯾر ﻟﻛم ﻣن َ
ِ
ﻋد ﱠُوﻛم  ،ﻓﺗﺿرﺑوا أﻋﻧﺎﻗﮭم  ،وﯾﺿرﺑوا أﻋﻧﺎﻗَﻛم؟ ﻗﺎﻟوا  :ﺑﻠﻰ  ،ﻗﺎل :
واﻟذھب  ،وﺧﯾر ﻟﻛم ﻣن أن ﺗَ ْﻠﻘَوا َ
ِذ ْﻛ ُر ﷲ ((
))آﯾﺎ ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﺑﮭﺗرﯾن اﻋﻣﺎل و ﭘﺎك ﺗرﯾن آن ھﺎ ﻧزد ﻣﺎﻟﻛﺗﺎن و ﺑﺎﻻﺗرﯾن آن ھﺎ در درﺟﺎت ،و ﻋﻣﻠﻲ
ﻛﮫ ﺑﮭﺗر از ﺑﺧﺷش طﻼ و ﻧﻘره اﺳت و ﻋﻣﻠﻲ ﻛﮫ ﺑﮭﺗر از اﯾن اﺳت ﻛﮫ ﻓردا ﺑﺎ دﺷﻣﻧﺎﻧﺗﺎن روﺑرو ﺷوﯾد
و ﮔردﻧﺷﺎن را ﺑزﻧﯾد و ﮔردﻧﺗﺎن را ﺑزﻧﻧد ،ﺑﺎﺧﺑر ﺳﺎزم؟ ﮔﻔﺗﻧد :ﺑﻠﮫ )ﺑﮫ ﻣﺎ ﺧﺑر دھﯾد( اي ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺧدا.
ﻓرﻣود :ذﻛر و ﯾﺎد ﷲ ﻋزوﺟل((
ﺣدﯾث دوم از ﻋﺑدﷲ ﺑن ﺑﺳر رواﯾت اﺳت ﮐﮫ ﻣردی ﺑﮫ رﺳول ﷲ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وآﻟﮫ وﺳﻠم ﻋرض
ﮐرد ای رﺳول ﺧدا:
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ﻲ ﻓﺄْﻧﺳﻰ ،
)) ِإن ﺷراﺋﻊ ِ
اﻹﺳﻼم ﻗد َﻛﺛ ُ َرت  ،وأﻧﺎ ﻗد َﻛﺑِ ْرتُ  ،ﻓﺄﺧﺑرﻧﻲ ﺑﺷﻲءٍ أﺗﺷﺑﱠث ﺑﮫ  ،وﻻ ﺗُﻛﺛِر ﻋﻠ ﱠ
ﻗﺎل  :ﻻ ﯾَ َزا ُل ﻟﺳﺎﻧُكَ َر ْطﺑﺎ ﺑذِﻛر ﷲ ((
)) اواﻣر ﺷرﯾﻌت اﺳﻼم ﺑر ﻣن زﯾﺎد اﺳت و ﻣن دﯾﮕر ﭘﯾر ﺷده ام ﭘس ﺑﮫ ﻣن ﭼﯾزی ﺑﯾﺎﻣوز ﻛﮫ ﻣرا ﺑر
ﺷرﯾﻌت اﺳﻼم ﺛﺎﺑت ﻧﮕﮫ دارد و ﺑر ﻣن ﺳﻧﮕﯾن ﻧﯾﺎﯾد و از ﯾﺎدم ﻧرود .ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻓرﻣود :زﺑﺎﻧت ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎ
ذﻛر ﺧدا ﺗَر ﺑﺎﺷد((.
] ﺗرﻣذي واﺣﻣد از ﻋﺑد ﷲ ﺑن ﺑﺳر[

اﯾن ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ اﮔر ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﮫ آن ﺗﻣﺳﮏ ﺟوﯾﯽ ﺗو را ﻧﺟﺎت ﻣﯽ دھد.
اﻧواع ﻣﻔﺳدات روزه :
 1ـ ﻣﻔﺳداﺗﯽ ﮐﮫ ﻗﺿﺎی روزه را واﺟب ﻣﯽ ﮐﻧد :
اﮐﻧون ﺑﮫ ﺑرﺧﯽ از اﺣﮑﺎم ﻓﻘﮭﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﺎه ﻣﺑﺎرک رﻣﺿﺎن ﻣﯽ ﭘردازﯾم .ﺑﮫ ﻣﻔﺳدات روزه رﺳﯾدﯾم.
ﻣﻔﺳدات روزه دو دﺳﺗﮫ اﺳت :ﻣﻔﺳداﺗﯽ ﮐﮫ ﻓﻘط ﻗﺿﺎی روزه را واﺟب ﻣﯽ ﮐﻧد ،و ﻣﻔﺳداﺗﯽ ﮐﮫ ﻣوﺟب
ﻗﺿﺎ و ﮐﻔﺎره اﺳت.
ﻣﻔﺳداﺗﯽ ﮐﮫ ﻓﻘط ﻗﺿﺎ را واﺟب ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب اﺳت ﮐﮫ اﮔر روزه داری در رﻣﺿﺎن ﭼﯾزی را
ﺑﺧورد و آن ﺧوراﮐﯽ ﺑﮫ ﻣﻌده اش ﺑرﺳد و ﻧﯾز آن ﺧوراﮐﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺑرﻧﺞ ﺧﺎم ،ﺧﻣﯾر ،آرد ،ﻧﻣﮏ ،ھﺳﺗﮫ
ﺧرﻣﺎ ،ﺳﻧﮕرﯾزه ،ﮐﺎﻏذ از ﺧوراﮐﯽ ھﺎی ﻣﻌﻣول ﻧﺑﺎﺷد در اﯾن ﺻورت اﮔر وارد ﻣﻌده ﺷود ﻓﻘط ﻗﺿﺎی
روزه ﺑر روزه دار واﺟب ﻣﯽ ﺷود.
ﺧﺎک  ،ﺑرﻧﺞ ﺧﺷﮏ ،ﺧﻣﯾر و آرد ﭼﯾزھﺎﯾﯽ اﻧد ﮐﮫ ﻣﻧﺎﺳب طﺑﻊ ﻧﯾﺳﺗﻧد و اﮔر روزه دار ﭼﯾزی ﺑﺧورد
ﮐﮫ ﻣﻌﻣوﻻ ﺧورده ﻧﻣﯽ ﺷود و آن ﺧوراﮐﯽ وارد ﻣﻌده اش ﺷود ﻓﻘط ﻗﺿﺎﯾﯽ دارد و ﮐﻔﺎره ﻧدارد.
اﮔر ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻋذر ﺷرﻋﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺑﯾﻣﺎری و ﺳﻔر ،روزه داری روزه اش را اﻓطﺎر ﮐﻧد و دارو ﯾﺎ ﻏذاﯾﯽ
ﺗﻧﺎول ﮐﻧد در اﯾن ﺻورت ﻧﯾز ﻓﻘط ﻗﺿﺎی روزه واﺟب ﻣﯽ ﺷود وﮐﻔﺎره ﻧدارد.
ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر اﺿطرار ] ﺑﮫ ﻋﻠت ﺗﺷﻧﮕﯽ وﮔرﺳﻧﮕﯽ در آﺳﺗﺎﻧﮫ ی ﻣرگ ﺑﺎﺷد[ ﯾﺎ از روی ﺟﺑر
ﭼﯾزی ﺑﺧورد ﯾﺎ ﺑﻧوﺷد ،ﺗﻧﮭﺎ ﻗﺿﺎی روزه ﺑر او واﺟب ﺷده و ﮐﻔﺎره ﻧدارد.
اﮔر ﮐﺳﯽ زﯾر ﺷﮑﻧﺟﮫ ﺑﺎ اﺳﻠﺣﮫ ﭼﯾزی ﺑﺧورد ﯾﺎ ﺑﻧوﺷد ﮐﮫ اﮔر ﻧﺧورد ﯾﺎ ﻧﻧوﺷد ﮐﺷﺗﮫ ﺧواھد ﺷد در اﯾن
ﺻورت ﺑﺎﯾد ﻗﺿﺎی آن را ﺑﮫ ﺟﺎ آورد وﻟﯽ ﮐﻔﺎره ﻧدارد .ﻣﺿطر و ﻣﺟﺑور ﺑﺎ ھم ﺗﻔﺎوت دارد و در ھر
دو ﺻورت ﻗﺿﺎی روزه واﺟب و ﮐﻔﺎره ﻻزم ﻧﯾﺳت.
اﮔر ﮐﺳﯽ اﺳﺗﻧﺷﺎق ﮐﻧد و ﻧﺎﺧواﺳﺗﮫ وارد ﺷﮑم وی ﺷود در ﺣﻘﯾﻘت در اﺳﺗﻧﺷﺎق زﯾﺎده روی ﮐرده اﺳت
ﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وآﻟﮫ وﺳﻠم ﻣﯽ ﻓرﻣﺎﯾد» :در اﺳﺗﻧﺷﺎق )آب در ﺑﯾﻧﯽ زدن و ﺑﯾرون
اﻧداﺧﺗن( ﻣﺑﺎﻟﻐﮫ ﮐن ﻣﮕر آﻧﮑﮫ روزه ﺑﺎﺷﯽ «...ﭘس اﮔر روزه دار اﺳﺗﻧﺷﺎق ﮐرد و ﻣﻘداری آب را ﺑﻠﻌﯾد
ﻗﺿﺎ واﺟب اﺳت و ﮐﻔﺎره ﻻزم ﻧﯾﺳت.
اﮔر ﮐﺳﯽ در ھﻧﮕﺎم اﺳﺗﻧﺷﺎق ﻣﻘداری آب را ﺑﺑﻠﻌد و ﻓﮑر ﮐﻧد ﮐﮫ روزه اش ﺑﺎطل اﺳت و ﺑﮫ ھﻣﯾن
ﺧﺎطر روزه اش را اﻓطﺎر ﮐﻧد ﺑﺎﯾد ﺑﻘﯾﮫ ی روز را از ﺧوردن و ﻧوﺷﯾدن ﺧودداری ﮐﻧد .اﮔر او اﯾن
ﺣﮑم را ﻧداﻧﺳﺗﮫ و ﭼﯾزی ﻧﺧورده ﺑﺎﺷد و ﺑﮫ ﮔﻣﺎن اﯾﻧﮑﮫ آن اﺷﺗﺑﺎه ﻗﺑﻠﯽ روزه اش را ﺑﺎطل ﮐرده و
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﮫ ﺧوردن اداﻣﮫ دھد ﺑﺎﯾد ﻗﺿﺎﯾﯽ آن روز را روزه ﺑﮕﯾرد.
در ﻣذھب ﺣﻧﻔﯽ ﺗﻧﻘﯾﮫ روزه را ﺑﺎطل ﻣﯽ ﮐﻧد؛ زﯾرا ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ آب وارد ﺑدن ﻣﯽ ﺷود و در ﺑﺎره ی اﯾن
ﻣﺳﺎﻟﮫ اﺧﺗﻼف وﺟود دارد .ﺑرﺧﯽ از ﻋﻠﻣﺎ ﺑر اﯾن ﺑﺎورﻧد ﮐﮫ ورود ﺧوراﮐﯽ ﯾﺎ آب ﺑﮫ ﺑدن از راه
ﻣﻌﻣول و طﺑﯾﻌﯽ ﺑﺎﻋث ﺑﺎطل ﺷدن روزه ﻣﯽ ﺷود و ﺑرﺧﯽ دﯾﮕر ﺟﻧﺑﮫ ی اﺣﺗﯾﺎط را در ﭘﯾش ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد
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و ﮔﻔﺗﮫ اﻧد :ورود ھر ﭼﯾزی ﺑﮫ ﺑدن از ھر راھﯽ ﺣﺗﯽ راه ﻏﯾرطﺑﯾﻌﯽ روزه را ﺑﺎطل ﻣﯽ ﮐﻧد و رﯾﺧﺗن
دارو در ﺑﯾﻧﯽ و ﮔوش و ﻧﯾز ﻧﺷوق و اﻧﻔﯾﮫ و داروھﺎی ﺑﺧور ﺗﻧﻔﺳﯽ و ورود ھوا ﺑﮫ ﺣﻠﻖ را ﻧﯾز ﺑر
ھﻣﯾن ﻗﯾﺎس ﮐرده اﻧد .اﯾن ھﺎ ﺑﺣث ھﺎی اﺧﺗﻼﻓﯽ اﺳت .و اﺣﺗﯾﺎط اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﮔر ﮐﺳﯽ ﻣﺿطر ﻧﺑﺎﺷد
و ﺑﯾﻣﺎر ﺑﺎﺷد ﻣﯽ ﺗواﻧد روزه اش را اﻓطﺎر ﮐﻧد.
اﮔر از ﺧوردن و ﻧوﺷﯾدن ﺧودداری ﮐﻧد وﻟﯽ ﯾﺎدش ﺑرود ﮐﮫ ﻧﯾت ﮐﻧد ﺑﮭﺗر اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻧﯾت روزه ی
ﺗﻣﺎم ﻣﺎه رﻣﺿﺎن را ﺑﮑﻧد اﻣﺎ اﮔر ﻣﯽ ﺧواھد ھر روزه ﻧﯾت ﮐﻧد و اﺗﻔﺎﻗﯽ ﯾﮏ روز را ﻧﯾت ﻧﮑرده ﺑﺎﺷد
و ﺑدون ﻧﯾت روزه ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد در اﯾن ﺻورت واﺟب اﺳت اﯾن روز را دوﺑﺎره روزه ﺑﮕﯾرد و ﻗﺿﺎی
آن را ﺑﮫ ﺟﺎ آورد وﻟﯽ ﮐﻔﺎره ﻻزم ﻧﯾﺳت.
ﺷﺧﺻﯽ ﻣﯽ ﺧورد و ﻣﯽ آﺷﺎﻣد و ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧد ھﻧوز ﺻﺑﺢ ﺻﺎدق ﻧدﻣﯾده و ﺻدای ﻣوذن را ﻣﯽ ﺷﻧود
وﻟﯽ ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ اﻋﻼن ﺑرای ﻧﺧوردن اﺳت و ﯾﮏ ﻟﯾوان آب ﻣﯽ ﺧورد و وﻗﺗﯽ ﺗﻣﺎم ﻣﯽ ﺷود ﭘﯽ
ﻣﯽ ﺑرد ﮐﮫ اﯾن اذان اذان ﺻﺑﺢ ﺑوده اﺳت در اﯾن ﺻورت ﺑﺎﯾد ﯾﮏ روز روزه ﺑﮕﯾرد و ﻗﺿﺎﯾﯽ اﻧﺟﺎم
دھد وﻟﯽ ﮐﻔﺎره ﻧدارد .ﺗﻣﺎم ﻣوارد ﺑﺎﻻ ﻗﺿﺎﯾﯽ دارد وﻟﯽ ﮐﻔﺎره ﻧدارد.
ﯾﮏ ﻣﺛﺎل دﯾﮕر :اﮔر ﮐﺳﯽ ﺻدای اذاﻧﯽ را ﺑﺷﻧود و ﻓﮑر ﮐﻧد اذان ﻣﻐرب ﻣﻧطﻘﮫ ی ﺧودش ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و
روزه اش را اﻓطﺎر ﮐﻧد اﻣﺎ ﻣﻌﻠوم ﺷود اذان ﺑﮫ اﻓﻖ ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕر ﺑوده اﺳت ،ﺑﺎﯾد ﻗﺿﺎﯾﯽ آن روز را ﺑﮫ
ﺟﺎ آورد.
ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻋﻣدا دﺳت در ﮔﻠو ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ اﺳﺗﻔراغ ﮐﻧد و دھﺎﻧش ﻧﯾز ﭘر ﺷود ﺑراﺳﺎس ﻓرﻣوده ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ
ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وآﻟﮫ وﺳﻠم روزه ی ﻗﺿﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺟﺎ آورد:
ض((
ﻋﻣدًا ﻓ ْﻠﯾَ ْﻘ ِ
)) ﻣن اﺳﺗﻘﺎء ْ
)) ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻋﻣدا اﺳﺗﻔراغ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﺎﯾد ﻗﺿﺎﯾﯽ ﺑﮕﯾرد((
] ﺗرﻣذي از اﺑوھرﯾره[

ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻣواد ﻣﯾﺎن دﻧدان ھﺎ را ﮐﮫ اﻧدازه ی ﻧﺧودی ﺑﺎﺷد ،ﺑﺧورد اﻟﺑﺗﮫ اﯾن ﻣورد ﻧﺎدر اﺳت .اﻧﺳﺎن
ﺑﺎﯾد دﻧدان ھﺎﯾش را ﺗﻣﯾز ﮐﻧد وﻟﯽ اﮔر ﭼﯾزی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧد و ﺑﮫ اﻧدازه ی ﯾﮏ ﻧﺧود ﺑﺎﺷد و آن را ﺑﺧورد
ﺑﺎﯾد ﯾﮏ روز ﻗﺿﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺟﺎ آورد .اﮔر ﭘس از طﻠوع ﺻﺑﺢ ﺻﺎدق ﺳﻔر آﻏﺎز ﮐﻧد اﯾن ﮐﺎر ﺧﻼف ﺳﻧت
ﺑوده و ﺑﺎﯾد ﯾﮏ روز ﻗﺿﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺟﺎ آورد.
ﭼﮑﯾده ی آﻧﭼﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺷد:
ﺑرای اطﻼع ﺑﮭﺗر ﺧﻼﺻﮫ وار ﻣﻔﺳدات روزه را ﮐﮫ ﻗﺿﺎی روزه را واﺟب ﻣﯽ ﮐﻧد اﻣﺎ ﮐﻔﺎره ﻧدارد،
را ﺑﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﻧم:
اﮔر ﮐﺳﯽ ﭼﯾزی ﻏﯾر ﺧوراﮐﯽ ﯾﺎ ﭼﯾزی ﮐﮫ ﻣﻌﻣوﻻ ﺧورده ﻧﻣﯽ ﺷود را ﺑﺧورد ﻣﺎﻧﻧد ﺧﻣﯾر ،ﺑرﻧﺞ
ﺧﺷﮏ ،ﮐﺎﻏذ روزه اش ﺑﺎطل و ﺑﺎﯾد ﻗﺿﺎی آن را ﺑﮫ ﺟﺎ ﺑﯾﺎورد .داﻧش آﻣوزان ﻣﻌﻣوﻻ اﯾن ﮐﺎر را ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد .ﺧﻣﯾر ،ﺳﺑوس ،آرد ،ﺧﺎک و ھر ﺧوراﮐﯽ ﻏﯾر ﻣﻌﻣوﻟﯽ را ﮐﮫ روزه دار ﺑﺧورد ،روزه اش ﺑﺎطل
ﺑوده و ﺑﺎﯾد ﻗﺿﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺟﺎ آورد اﻣﺎ ﮐﻔﺎره ﻧدارد .
اﮔر ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﻋذر ﺷرﻋﯽ ﺧوراﮐﯽ ﻣﻌﻣول و ﯾﺎ داروﯾﯽ را ﺑﺧورد ﯾﺎ ﺑﮫ ﻣﺳﺎﻓرت ﺑرود ﺑﺎﯾد ﻗﺿﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺟﺎ
آورد وﻟﯽ ﮐﻔﺎره ﻧدارد.
ﮐﺳﯽ ﮐﮫ از ﻧﺎﭼﺎری و ﺗﺷﻧﮕﯽ در ﺣد ﻣرگ ﮐﮫ دﯾﮕر ﻧﺎﯾﯽ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﭼﯾزی ﺑﺧورد و ﺑﯾﺎﺷﺎﻣد در اﯾن
ﺻورت ﺧورد و ﻧوش از روی ﻧﺎﭼﺎری اﺳت و اﮔر ﮐﺳﯽ ﺑﮫ زور ﺷﮑﻧﺟﮫ و اﺳﻠﺣﮫ ﭼﯾزی ﺑﺧورد و
ﺑداﻧد ﮐﮫ اﮔر ﻧﺧورد ﺗﮭدﯾدﮔر ﺗﮭدﯾدش را ﻋﻣﻠﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد در اﯾن ﺻورت ﻧﯾز ﻗﺿﺎﯾﯽ واﺟب ﺷده وﻟﯽ
ﮐﻔﺎره ﻧدارد.
اﮔر ﺑﮫ اﺷﺗﺑﺎه آب ﯾﺎ ﺧوراﮐﯽ وارد ﺑدن ﮐﺳﯽ ﺷود ﻣﺎﻧﻧد ﮐﺳﯽ ﮐﮫ اﺳﺗﻧﺷﺎق ﻣﯽ ﮐﻧد و آب وارد ﺑدﻧش ﻣﯽ
ﺷود در اﯾن ﺻورت ﺑﺎﯾد ﻗﺿﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺟﺎ آورد وﻟﯽ ﮐﻔﺎره ﻧدارد .وﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﮐﺎری ﮐﻧد ﻗﺿﺎ ﺑر او واﺟب
ﺷود و ﮔﻣﺎن ﮐﻧد ﮐﮫ روزه اش ﺑﺎطل ﺷده و ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﮫ ﺧوردن اداﻣﮫ دھد ﯾﺎ ﮐﺳﯽ در ﺻﺑﺢ ھﻧﮕﺎم ،آب
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اﺳﺗﻧﺷﺎق وارد ﺑدﻧش ﺷود و ﮔﻣﺎن ﮐﻧد ﮐﮫ روزه اش ﺑﺎطل اﺳت و ﺑﮫ ﺧوردن اداﻣﮫ دھد اﯾن ﮐﺎر
ﻧﺎدرﺳت اﺳت و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﺷﺗﺑﺎه اﻓطﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﮫ ﺣرﻣت اﯾن ﻣﺎه ﺑزرگ ﺑﻘﯾﮫ ی روز را ﻧﺑﺎﯾد ﺑﺧورد
و ﺑﯾﺎﺷﺎﻣد.
ﺗﻧﻘﯾﮫ ،داروی ﮔوش ،ﺑﯾﻧﯽ ،ﻧﺷوق ،اﻧﻔﯾﮫ ،داروھﺎی ﺑﺧور ﺑرای ﻣﺑﺗﻼﯾﺎن ﺑﮫ آﺳم ،و ھر ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑدن
وارد ﺷود ﺧواه از راه ﺑﯾﻧﯽ و ﮔوش ﺑﮫ رﯾﮫ و ﯾﺎ از راه دھﺎن و ﻣﻘﻌد ﺑﺎﺷد در اﯾن ﻣورد اﺣﺗﯾﺎط اﯾن
اﺳت ﮐﮫ روزه ﻗﺿﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺟﺎ آورد وﻟﯽ ﮐﻔﺎره ﻧدارد و اﮔر اﯾن ﮐﺎر ﺑﮫ ﻋﻠت ﺑﯾﻣﺎری ﺑﺎﺷد ﺑﺎﯾد اﻓطﺎر
ﮐﻧد.
اﮔر ﯾﮏ روز را ﺑدون ﻧﯾت روزه ﺑﮕﯾرد ﻗﺿﺎﯾﯽ واﺟب وﻟﯽ ﮐﻔﺎره ﻧدارد.
اﮔر ﮐﺳﯽ درﺣﺎل ﺧوردن ﺑﺎﺷد و ﻓﮑر ﮐﻧد اﻋﻼن ﻣوإن ﺑرای ﻧﺧوردن اﺳت اﻣﺎ اذان ﺻﺑﺢ ﺑوده ﺑﺎﺷد ﯾﺎ
اذاﻧﯽ را ﺑﺷﻧود و ﻓﮑر ﮐﻧد اذان ﻣﻐرب اﺳت در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اذان ﻣﻐرب ﺑﮫ اﻓﻖ ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕر ﺑوده ﺑﺎﺷد در
اﯾن ﺻورت ﻗﺿﺎﯾﯽ واﺟب اﺳت وﻟﯽ ﮐﻔﺎره ﻧدارد.
ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻋﻣدا اﺳﺗﻔراغ ﮐﻧد ﻗﺿﺎی روزه ﺑر او واﺟب ﻣﯽ ﺷود وﻟﯽ ﮐﻔﺎره ﻧدارد و ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻣواد ﻣﯾﺎن
دﻧدان ھﺎﯾش ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗدر ﻧﺧود ﺑﺎﺷد ،ﺑﺧورد ﻗﺿﺎی روزه ﺑر او واﺟب اﻣﺎ ﮐﻔﺎره ﻧدارد.
ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﭘس از ﺻﺑﺢ ﺻﺎدق ﺳﻔر آﻏﺎز ﮐﻧد اﯾن ﮐﺎر ﺧﻼف ﺳﻧت اﺳت؛ زﯾرا ﺳﻔر ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﻋﻣل ﺻورت
ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﻧﯾت ﻧدارد و ﺑﺎﯾد ﭘﯾش از ﺻﺑﺢ ﺳﻔر آﻏﺎز ﮐﻧد و ﭼﻧﯾن ﻓردی اﮔر ﭘس از ﺻﺑﺢ
ﺳﻔر آﻏﺎز ﮐﻧد ﺑﺎﯾد روزه اش را ﮐﺎﻣل ﮐﻧد وﻟﯽ اﮔر ﺑﮫ ﺳﺧﺗﯽ اﻓﺗﺎد ﻣﯽ ﺗواﻧد اﻓطﺎر ﻧﻣﺎﯾد.
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