Пурсишҳо ва посухҳо

Коди пурсиш: 149

Аҳком
Аҳкоми рӯза ва эътикоф

Нависандаи пурсиш:
Ризо Розӣ

Пойгоҳи иттилоърасонӣ дафтари ҳифз ва нашри осори Мансури Ҳошимии Хуросонӣ ҳафизаҳуллоҳ таъоло

Пурсишҳо ва посухҳо

2

Аҳкоми рӯза ва эътикоф

بسم اهلل الرمحن الرحمی
Нависандаи пурсиш: Ризо Розӣ

Тарихи пурсиш: 31/05/2016

Оё фурӯ бурдани тамоми сар дар об рӯзаро ботил мекунад?
Оё задани сируми (капелницаи) қандӣ ё намакӣ ва ё омпули
(уколи) витомин бидуни дастури пизишк рӯзаро ботил мекунад?
Посух ба пурсиши шумораи: 5

Тарихи посух ба пурсиш: 06/06/2016

Се чиз аст ки рӯзаро ботил мекунад: Наздикӣ кардан, хӯрдан ва
ошомидан; Чунонки Худованд фармудааст:  َفا ْل� آ َن َب ِاش ُرو ُه َّن َوا ْب َتغُوا َما َك َت َب
الص َيا َم �إِلَى
ِّ ض ِم َن الْخَ ْي ِط ا ْل� أ ْس َو ِد ِم َن الْف َْج ِر ۖ ثُ َّم �أتِ ُّموا
ُ اللَّ ُه لَ ُك ْم ۚ َوكُلُوا َو ْاش َر ُبوا َح َّتى ٰ َي َت َب َّي َن لَ ُك ُم الْخَ ْي ُط ا ْل� أ ْب َي
ۚ ِ( اللَّ ْيلБақара/ 187); <<Акнун бо онон наздикӣ накунед ва чизе ки
Худованд бароятон муқаррар доштаастро биҷӯйед ва биёшомед то
он гоҳ ки хатти сапедаи фаҷр бароятон аз хатти сиёҳ мутамойиз
шавад, он гоҳ рӯзаро то шаб идома диҳед>>. Бо ин васф, фуру
бурдани сар дар об дар сурате ботил кунандаи рӯза аст ки мисдоқи
ошомидани об бошад; Ба ин тартиб ки аввалан аз рӯӣ амд бошад,
пас агар саҳван дар об бияфтад ё аз рӯӣ фаромӯшӣ сарро дар он
фурӯ бибарад, ишколе надорад, сониян ба ғайри зарурат бошад;
Пас агар аз рӯӣ зарурат ин корро анҷом диҳад ишколе надорад,
солисан сабаби расидани об ба ҳалқ шавад; Пас агар сарро дар
об фурӯ бибарад, вале аз он ба ҳалқи ӯ нарасад, ишколе надорад.
Бинобарин, дар сурате ки амдан ва бидуни зарурат сари худро дар
об фурӯ бибарад ва чизе аз он нохоста ба ҳалқи ӯ фурӯ равад, бояд
қазои рӯзаро ба ҷо оварад, ҳар чанд каффорае бар ӯҳдаи ӯ нест;
Чунонки яке аз ёронамон моро хабар дод, гуфт:
ْت ن َْهراً َف َغ َم ْس ُت ِفی ِه َر�أ ِسي َحتّی ٰ �أ ْح َس ْس ُت
ُ ش ُی ْؤ ِذی ِني َف َو َجد
ُ  خَ َر ْج ُت صائِماً َو ٱلْ َع َط:ِ«قُ ْل ُت لِ ْل َم ْن ُصور
 لا: �أ لَ ْی َس ْت َکفّا َرةٌ؟ قا َل:َضاء! قُ ْل ُت
َّ  َف َظ َن ْن ُت �أ َّن،َب ْر َد ٱلْما ِء ِفي َح ْل ِقي
ُ  َع َل ْیكَ ٱلْق:ماء َس َق َط ْت! قا َل
َ ٱلس
»ُ<< َ;و لَ ْو َق َصد َْت شُ ْر َب ٱلْما ِء لَکا َن َع َل ْیكَ ٱلْ َکفّا َرةБа ҳазрати Мансур гуфтам:
Дар ҳоли рӯза берун омадам ва ташнагӣ озорам медод,
пас наҳреро ёфтам, пас сари худро дар он фурӯ бурдам то
инки хунукии обро дар гулӯям эҳсос кардам, пас (аз тарс)
пиндоштам ки осмон афтод! Фармуд: Дар ӯҳдаи ту қазо аст!
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Гуфтам: Оё каффорае нест? Фармуд: На ва агар нӯшидани
обро қасд карда будӣ, бар ӯҳдаи ту каффора буд>>!
Ҳамчунин, истифода аз сирум ва омпул (укол) ҳовии маводди
ғазойи, дар сурате ки аз рӯӣ зарурат набошад, кароҳат дорад, балки
агар ба қасди рафъи осори табиъии рӯза монанди гуруснагӣ ва
ташнагӣ бошад, қатъан ҳаром аст ва баъид нест ки мубтил бошад;
Чароки ғарази Худованд аз ташриъи рӯза, тараттуби осори табиъии
он ба манзури таъаббуд ва аз боби имтиҳон аст ва бо ин васф, ворид
кардани маводди хӯрданӣ ва ошомиданӣ ба бадан бидуни хӯрдан
ва ошомидан, нақзи ғарази Худованд ва давр задани ҳукми Ӯ ва ба
манзалаи ҳила ва тақаллуб аст, дар ҳоле ки Худованд фармудааст:
ِّين
َ ين لَ ُه الد
َ  َفا ْد ُعوا اللَّ َه ُمخْ ِل ِص (Ғофир/ 14); <<Худовандро бо холис сохтани
дин барои Ӯ бихонед>> Ва фармудааст: ِّين
َ
َ ين لَ ُه الد
َ و َما �أ ِم ُروا �إِ َّلا لِ َي ْع ُبدُوا اللَّ َه ُمخْ ِل ِص
(Баййина/ 5); <<Ва амр нашуданд магар ба инки Худовандро бо
холис сохтани дин барои Ӯ ибодат кунанд>> Ва фармудааст: ين
َ �إِ َّن الْ ُم َن ِاف ِق
( ُيخَ ا ِد ُعو َن اللَّ َه َو ُه َو خَ ا ِد ُع ُه ْمНисоъ/ 142); <<Ҳароина мунофиқон мехоҳанд
Худовандро фиреб диҳанд, дар ҳоле ки Ӯ фиребандаи онон аст>>
Ва фармудааст: َين �آ َم ُنوا َو َما َيخْ َد ُعو َن �إِ َّلا �أنْف َُس ُه ْم َو َما َيشْ ُع ُرون
َ  ُيخَ ا ِد ُعو َن اللَّ َه َوالَّ ِذ (Бақара/ 9);
<<Мехоҳанд Худованд ва касоне ки имон дорандро фиреб диҳанд,
дар ҳоле ки ҷуз худро фиреб намедиҳанд ва намедонанд>>!
Худованд ба ҳамаи мусалмонон тавфиқи ибодати холисона ато
фармояд.
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* Лутфан бар рӯӣ линки мавриди назари худ клик кунед.
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