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بسم اهلل الرمحن الرحمی
 شماره پرسش11 :

تاریخ پرسش1396/2/4 :

در چه روزهایی روزه گرفتن حرام یا مکروه است؟
آیا درست است که در صورت داشتن روزه مستحبی ،اگر قبل از اذان ظهر کسی ما را میهمان
به خوردن کند باز کردن روزه و قبول دعوت او استحباب بیشتری دارد؟
 پاسخ به پرسش شماره11 :

تاریخ پاسخ به پرسش1396/2/10 :

توجه فرمایید:
لطف ًا به نکات زیر ّ
الف)
روزههای حرام به ترتیب زیرند:
 . 1روزه گرفتن در روزهای قربانی
روزه گرفتن در روز عید قربان برای عموم مسلمانان و در روزهای تشریق یعنی یازدهم،
الحجه برای حاجیان در سرزمین منا جایز نیست؛ زیرا اینها روزهای
دوازدهم و سیزدهم ذی ّ
قربانی هستند که خداوند امر به خوردن و خوراندن در آنها همراه با شکرگزاری کرده و
فرموده است :لِ َيشْ َهدُوا َم َنا ِف َع لَ ُه ْم َو َي ْذك ُُروا ْاس َم اللَّ ِه ِفي �أ َّيا ٍم َم ْعلُو َم ٍ
ات َع َلى ٰ َما َر َز َق ُه ْم ِم ْن َب ِهي َم ِة
س الْ َف ِق َير( حج)28 /؛ «تا نزد منافعی برای خود حاضر شوند
ا ْل�أنْ َعا ِم ۖ َف ُكلُوا ِم ْن َها َو�أ ْط ِع ُموا الْ َبائِ َ
معینی بر چهارپایانی که روزیشان کرده است ببرند ،پس از آنها
و نام خداوند را در روزهای ّ
بخورید و به بینوای نیازمند بخورانید».
 . 2روزه گرفتن در روز فطر
بنا بر روایات متواتر از رسول خدا صلّی اهلل علیه و آله و سلّم ،میان مسلمانان اختالفی نیست
که روزه گرفتن در روز عید فطر -مانند روزه گرفتن در روز عید قربان -جایز نیست؛ زیرا این
روز ،روز افطار بعد از یک ماه روزهداری است؛ چنانکه خداوند به روزه گرفتن در ماه رمضان
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امر کرده و فرموده استَ  :ف َم ْن شَ ِه َد ِم ْن ُك ُم الشَّ ْه َر َف ْل َي ُص ْم ُه ۖ( بقره)185 /؛ «پس هر کس از
شما در این ماه حاضر باشد باید روزه بگیرد» و این مفید یا مناسب آن است که چون این ماه
سپری شد و ماه دیگر فرا رسید افطار کند.
 3و  . 4روزه گرفتن در حال بیماری و سفر
روزه گرفتن در حال بیماری و سفر جایز نیست؛ چراکه خداوند از آن نهی کرده و فرموده
ِيضا �أ ْو َع َلى ٰ َس َف ٍر َف ِع َّد ٌة ِم ْن �أ َّيا ٍم �أ َخ َر ۚ( بقره)184 /؛ «پس هر کس
استَ  :ف َم ْن كَا َن ِم ْن ُك ْم َمر ً
از شما بیمار یا در سفری بود ،پس به شماره از روزهایی دیگر (روزه بگیرد)».
 . 5روزهی وصال
روزه گرفتن یک شبانهروز بدون افطار جایز نیست؛ چراکه خداوند از آن نهی کرده و فرموده
ض ِم َن الْ َخ ْي ِط ا ْل� أ ْس َو ِد ِم َن الْف َْج ِر ۖ ثُ َّم �أتِ ُّموا
استَ :
وكُلُوا َو ْاش َر ُبوا َح َّتى ٰ َي َت َب َّي َن لَ ُك ُم الْ َخ ْي ُط ا ْل� أ ْب َي ُ
خط سپید فجر از ّ
الص َيا َم �إِلَى اللَّ ْيلِ ۚ( بقره)187 /؛ «و بخورید و بیاشامید تا آن گاه که ّ
خط
ِّ
سیاه برایتان روشن شود ،سپس روزه را تا شب ادامه دهید» و این به معنای آن است که ادامه
دادن روزه بعد از شب و اجتناب از خوردن و آشامیدن تا فجر با اختیار جایز نیست.
ّ
الشک با ّنیت ماه رمضان
 . 6روزه گرفتن در یوم

روزه گرفتن در روزی که معلوم نیست از ماه رمضان یا از ماه شعبان است با ّنیت ماه رمضان
جایز نیست؛ چراکه عبادت باید از روی یقین باشد و عبادت مبتنی بر شک صحیح نیست و
این مراد روایاتی است که از روزه گرفتن در آن نهی کردهاند ،ولی اگر با ّنیت ماه شعبان باشد
اشکالی ندارد ،اگرچه بعداً معلوم شود که ماه رمضان بوده؛ چراکه عبادت با این ّنیت مبتنی
بر استصحاب است و استصحاب در چنین مواردی -هرگاه ناشی از جهل قصوری به واقع
باشد -موجب یقین به تکلیف میشود .وانگهی این روزه از روزهی ماه رمضان کفایت میکند؛
زیرا اگرچه با ّنیت ماه شعبان گرفته شده ،امتثال امر خداوند بوده که فرموده استَ  :ف َم ْن شَ ِه َد
ِم ْن ُك ُم الشَّ ْه َر َف ْل َي ُص ْم ُه ۖ( بقره)185 /؛ «پس هر کس از شما در این ماه حاضر باشد باید روزه
توجه به اینکه چنین کسی در این ماه حاضر بوده و روزه گرفته ،هر چند برای او
بگیرد»؛ با ّ
توجه به اینکه بنا بر مبنای
بهتر است که روزی دیگر را با ّنیت قضاء آن روزه بگیرد؛ خصوص ًا با ّ
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منصور هاشمی خراسانی حفظه اهلل تعالی ،رؤیت هالل ماه با چشم مسلّح و در هر یک از
آفاق کافی است و با این وصف ،جهل قصوری به فرا رسیدن ماه رمضان در زمان حاضر بعید
به نظر میرسد (در این باره بنگرید به :پرسش و پاسخ  100و .)198
 . 7گرفتن روزهی غیر واجب هرگاه سبب عملی حرام یا مانع از عملی واجب شود.
گرفتن روزهی غیر واجب هرگاه سبب عملی حرام یا مانع از عملی واجب شود ،جایز نیست؛
مانند گرفتن روزهی غیر واجب به شکرانهی معصیت یا هنگامی که سبب باز ماندن از نماز
واجب یا کسالت در آن میشود یا مورد نهی شوهر یا سبب رنجش پدر و مادر است.
 . 8گرفتن روزهی سکوت
گرفتن روزهی سکوت به معنای قرار دادن کالم به مثابهی یکی از مفطرات روزه جایز
نیست؛ چراکه خداوند مفطرات روزه را به خوردن ،آشامیدن و آمیزش جنسی محدود کرده
و شامل کالم ندانسته است و با این وصف ،افزودن کالم بر آنها تشریع محسوب میشود
که جایز نیست؛ مگر اینکه کسی نذر یا عهد یا عزم کند که در حین روزه با غیر خداوند
سخن نگوید بدون اینکه آن را مفطر روزه قرار دهد؛ چراکه سخن گفتن با غیر خداوند در
غیر ضرورت واجب نیست و با این وصف ،خودداری از آن هرگاه سبب ترک واجب یا ارتکاب
حرامی نشود اشکالی ندارد ،بلکه غالب ًا سودمند است؛ چنانکه خداوند به مریم علیها السالم
فرمودَ  :ف إِ� َّما َت َريِ َّن ِم َن الْ َبشَ ِر �أ َحدًا َفقُولِي �إِنِّي نَ َذ ْر ُت لِل َّر ْح َ ٰمنِ َص ْو ًما َف َل ْن �أ َكلِّ َم الْ َي ْو َم �إِنْ ِس ًّيا
(مریم)26 /؛ «پس هرگاه کسی از بشر را دیدی بگو من برای خداوند روزهای نذر کردهام ،پس
امروز با هیچ انسانی سخن نمیگویم» و این ظاهر در آن است که سخن نگفتن او با مردم
جزء روزه نبوده ،بل در حین روزه بوده است که اشکالی ندارد؛ همچنانکه یکی از یارانمان ما
را خبر داد ،گفت:

« ُق ْل ُت لِ ْل َم ْن ُصورِ :أ�لا َت ْنهیٰ َر ُجلا ً ِم ْن أ� ْصحابِكَ َی ُصو ُم َی ْوماً َو َی ْج َع ُل لِلّ ِه َعلیٰ نَ ْف ِس ِه �أ ْن
الصلا ِة َو ا ْل� أ ْم ِر بِالْ َم ْع ُر ِ
وف َو ال َّن ْه ِي
َی ْس ُک َت ِفی ِه؟! قا َلَ :ی ْس ُک ُت �إِلّا ِم ْن ِذ ْک ِر اللّ ِه َو �إِقا ِم َّ
الض ْی ِف َف إِ� ْن َت َکلَّ َم ِفي َغ ْی ِر ٰذلِكَ َص َّح َص ْو ُم ُه َو َع َل ْی ِه َک ّفا َر ُة الْ َع ْه ِد! ثُ َّم
َعنِ الْ ُم ْن َک ِر َو �إِ ْقرا ِء َّ
السلا ُم»؛ «به منصور گفتم :آیا مردی از یارانت را نهی
قا َلِ :صیا ٌم ک َِصیا ِم َم ْر َی َم َع َل ْی َها َّ
نمیکنی که روزی را روزه میگیرد و برای خداوند بر عهدهی خود قرار میدهد که در
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آن سکوت کند؟! فرمود :سکوت میکند مگر از ذکر خداوند و بر پا داشتن نماز و امر
به معروف و نهی از منکر و پذیرایی از میهمان ،پس اگر در غیر اینها سخنی بگوید
روزهی او صحیح است و بر عهدهی او کفّارهی عهد است! سپس فرمود :روزهای است
السالم»!
مانند روزهی مریم علیها ّ
ب)
روزههای مکروه به ترتیب زیرند:
 . 1روزهی دو روز بعد از روز فطر و روز قربان
روایاتی از اهل بیت پیامبر صلّی اهلل علیه و آله و سلّم در دست است که بر کراهت روزهی دو
روز بعد از روز فطر و روز قربان داللت دارند؛ چراکه اینها روزهای شادمانی و مناسب خوردن
و آشامیدنند (بنگرید به :کلینی ،الکافی ،ج ،4ص148؛ طوسی ،اإلستبصار ،ج ،2ص .)132هر
چند روایات دیگری نیز رسیده است که روزهی شش روز بعد از روز فطر را مستحب و معادل
روزهی همهی سال دانستهاند (بنگرید به :مسند أحمد ،ج ،5ص280؛ صحیح مسلم ،ج،3
ص169؛ سنن ابن ماجه ،ج ،1ص547؛ سنن أبی داود ،ج ،1ص544؛ سنن الترمذی ،ج،2
ص129؛ سنن البیهقی ،ج ،4ص )292و طریق جمع آنها این است که بگوییم :روزهی دو
روز بعد از روز فطر برای کسی که قصد روزهی چهار روز بعد از آنها را ندارد مکروه است،
ولی برای کسی که قصد روزهی چهار روز بعد از آنها را دارد ،مستحب محسوب میشود.
 . 2روزهی روز عاشوراء به تنهایی یا با ّنیت تی ّمن به آن

جاهلیت در ّ
مکه و یهودیان
بنا بر روایات اسالمی ،روزه گرفتن در روز عاشوراء میان اهل
ّ
در مدینه رواج داشته ،هر چند میان مسلمانان نیز تا پیش از نزول روزهی ماه رمضان معمول
بوده ،ولی پس از نزول روزهی ماه رمضان متروک شده است (بنگرید به :شافعی ،اختالف
الحدیث ،ص498؛ مسند أحمد ،ج ،1ص 291و ج ،2ص 143و ج ،4ص 424 ،409و 455؛
سنن الدارمی ،ج ،2ص22؛ صحیح البخاری ،ج ،2ص226؛ صحیح مسلم ،ج ،3ص 147و
خاصی ندارد ،بلکه اگر
 )148و با این وصف ،روزهی آن س ّنت محسوب نمیشود و استحباب ّ
تشبه به غیر مسلمانان محسوب
به تنهایی یا با ّنیت تی ّمن به آن باشد مکروه است؛ چراکه ّ
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میشود؛ چنانکه در روایتی از عبد اهلل بن عباس رسیده استِ :
ين صا َم َر ُسو ُل اللّ ِه َصلَّى اللّ ُه
«ح َ
وراء َو �أ َم َر بِ ِصيا ِم ِه قالُوا :يا َر ُسو َل اللّ ِه! �إِنَّ ُه َي ْو ٌم ُت َع ِّظ ُم ُه الْ َي ُهو ُد َو ال َّنصار ٰ
ى!
َع َل ْي ِه َو َسلَّ َم َي ْو َم عاشُ َ
شاء اللّ ُه ُص ْم َنا الْ َي ْو َم التّ ِاس َع،
َفقا َل َر ُسو ُل اللّ ِه َصلَّى اللّ ُه َع َل ْي ِه َو َسلَّ َمَ :ف إ�ِذا كا َن الْعا ُم الْ ُم ْق ِب ُل �إِ ْن َ
قا َلَ :ف َل ْم َي�أ ْ ِت الْعا ُم الْ ُم ْق ِب ُل َحتّى ٰ تُ ُوفِّ َي َر ُسو ُل اللّ ِه َصلَّى اللّ ُه َع َل ْي ِه َو َسلَّ َم» (صحیح مسلم ،ج،3
ص151؛ سنن أبی داود ،ج ،1ص546؛ سنن البیهقی ،ج ،4ص)287؛ «هنگامی که رسول خدا
صلّی اهلل علیه و سلّم در روز عاشوراء روزه گرفت و به روزه گرفتن آن امر کرد ،گفتند :ای
رسول خدا! آن روزی است که یهود و نصارا آن را گرامی میدارند! پس رسول خدا صلّی اهلل
علیه و سلّم فرمود :با این وصف ،اگر سال آینده بیاید ان شاء اهلل روز نهم را روزه میگیریم،
ابن عباس گفت :پس سال آینده نیامد که رسول خدا صلّی اهلل علیه و سلّم از دنیا رفت»؛
همچنانکه بنا بر روایتی دیگر فرمود« :خالِفُوا ِفی ِه الْ َی ُهو َدُ ،صو ُموا َق ْب َل ُه َی ْوماً �أ ْو َب ْع َد ُه َی ْوماً» (مسند
ابن الجعد ،ص349؛ مسند احمد ،ج ،1ص241؛ صحیح ابن خزیمه ،ج ،3ص291؛ طحاوی،
شرح معانی اآلثار ،ص78؛ سنن البیهقی ،ج ،4ص287؛ همو ،فضائل األوقات ،ص)446؛ «با
یهود دربارهی آن مخالفت کنید( ،به این صورت که) روزی پیش از آن یا روزی پس از آن را
توجه به آنکه این روز نظر به شهادت اهل بیت پیامبر صلّی اهلل
هم روزه بگیرید»؛ خصوص ًا با ّ
علیه و آله و سلّم در آن شایستهی تی ّمن نیست (بنگرید به :گفتار  41فقرهی  .)9آری ،روزه
گرفتن در آن بدون قصد تی ّمن برای کسی که پیش یا پس از آن را روزه گرفته است ،کراهت
ندارد؛ چنانکه یکی از یارانمان ما را خبر داد ،گفت:

ْ
س بِ ِه ،ثُ َّم قا َل :لا َت ُص ْم ُه �إِلّا �أ ْن
َ
«س�ألْ ُت الْ َم ْن ُصو َر َع ْن ِصیا ِم َی ْو ِم عاشُ َ
وراءَ ،فقا َل :لا َب�أ َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ْ
َّ
َ
أ
ً
ِ
ِ
َ
َ
َ
س
َت ُصو َم َق ْبل ُه �أ ْو َب ْع َد ُه َو لا َت ُص ْم ُه ُم َت َی ِّمنا به ف إِ�نَّما َت َی َّم َن به ال َی ُهو ُد َو الذ َ
ین ظل ُموا َو لا َب� َ
کاح ِفی ِه �إِذا صا َد َف ُه َو �إِنَّما ُی ْک َر ُه لِ َم ِ
کان ال َّدفِّ »؛ «از منصور دربارهی روزهی روز
بِال ِّن ِ

عاشوراء پرسیدم ،پس فرمود :اشکالی ندارد ،سپس فرمود :آن را روزه نگیر مگر اینکه
پیش یا پس از آن را روزه بگیری و آن را از روی تی ّمن به آن روزه نگیر؛ چراکه تنها
یهودیان و کسانی که ستم کردند به آن تی ّمن جستند و ازدواج در آن هرگاه با آن
مصادف شود اشکالی ندارد و تنها به خاطر دف (یعنی جشن و شادمانی) کراهت دارد».
 . 3روزهی روز جمعه به تنهایی
روزه گرفتن در روز جمعه بدون روزه گرفتن در روز پنجشنبه یا شنبه کراهت دارد و این
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احکام روزه و اعتکاف

به سبب روایات فراوانی از پیامبر صلّی اهلل علیه و آله و سلّم است که در نهی از آن رسیده
است (برای این روایات ،بنگرید به :مص ّنف عبد الرزاق ،ج ،4ص279؛ مص ّنف ابن أبی شیبه،
ج ،2ص459؛ مسند احمد ،ج ،2ص 365 ،286و  394و ج ،3ص 296و ج ،6ص444؛ صحیح
مسلم ،ج ،3ص154؛ سنن ابن ماجه ،ج ،1ص549؛ سنن أبی داود ،ج ،1ص541؛ سنن
حیون ،دعائم اإلسالم ،ج ،1ص285؛
الترمذی ،ج ،2ص123؛ سنن البیهقی ،ج ،4ص301؛ ابن ّ
ابن بابویه ،عیون أخبار الرضا ،ج ،2ص.)79
 . 4روزهی غیر واجب میهمان هرگاه سبب رنجش میزبان مؤمن شود.
روزهی میهمان ،به سه شرط کراهت دارد و شایستهی افطار است:
یکم اینکه روزهای غیر واجب باشد؛ چراکه اگر روزهای واجب مبتنی بر نذر یا عهد یا قسم
یا کفّاره یا قضاء باشد ،کراهتی ندارد ،اگرچه موجب رنجش میزبان شود و با این وصف ،افطار
آن برای جلوگیری از رنجش میزبان جایز نیست.
دوم اینکه سبب رنجش میزبان باشد؛ چراکه اگر سبب رنجش او نباشد ،وجهی برای کراهت
آن نیست و تبع ًا افطار آن مستحب محسوب نمیشود؛ مگر اینکه افطار آن سبب خشنودی او
باشد؛ چراکه در این صورت نیز افطار آن مستحب محسوب میشود.
سوم اینکه میزبان «مؤمن» باشد؛ چراکه رنجاندن «مؤمن» بدون ضرورت جایز نیست،
بلکه خشنود ساختن او با کاری مشروع هرگاه با لحاظ ایمان او و برای خداوند باشد ،عبادت
محسوب میشود و چه بسا ثوابی بیش از ثواب روزهی غیر واجب دارد .با این وصف ،روزهی
غیر واجبی که سبب رنجش میزبان مؤمن میشود مستحب نیست ،هر چند در صورتی که با
قصد رنجاندن او نباشد حرام محسوب نمیشود .از این رو ،روایات فراوانی از اهل بیت پیامبر
صلّی اهلل علیه و آله و سلّم رسیده که به افطار چنین روزهای در صورت خواهش میزبان مؤمن
تشویق کرده است (بنگرید به :برقی ،المحاسن ،ج ،2ص411؛ کلینی ،الکافی ،ج ،4ص150؛
ابن بابویه ،ثواب األعمال ،ص.)82
اینها روزههای حرام و مکروه در اسالمند.

*

لطفا ً بر روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید.

لینک مطلب فوق
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