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اح کام مسارفت رکدن ردماه رمضان (جلسه )01
-1حکم مسافری که درماه مبارک رمضان سفر کند:
الف:اگرپیش از ظهر به مسافرت برود:
)1چنانچه قبل از ظهر به وطن یا محل اقامت بر گردد؛ اگر مبطالت روزه رادرسفرانجام نداده باشد،باید روزه
بگیرد ،و جزء روزه ماه رمضان حساب مىشود؛امااگردرمسافرت افطارکرده باشد ،می تواندبقیه روزرادرمنزل
غذابخوردوقضای آن روز به عهده اش می باشد.
)2اگرپیش از ظهر به وطن یا محل اقامت بر نگردد،نبایدروزه آن روزرابگیرد.
ب :در صورتى که بعد از ظهر مسافرت کند ،باید
روزه آن روز خود را تمام کند .
-2روزه دارى که پیش از ظهر مسافرت مى کند ،تا حد ترخص نرسیده ،نمى تواند روزه را بخورد ،و اگر پیش از
آن روزه را باطل کند ،باید روزه را قضا کند و کفاره هم بدهد.

)8کفاره روزه
)1کسانی که روزه گرفتن برایشان واجب نیست
س )1روزهگرفتن بر چه کسانى واجب نیست؟
ج) -1پیرمرد و پیرزنى که گرفتن روزه براى آنان مشقت دارد
 -2زن باردارى که گرفتن روزه براى حمل یا خودش ضرر دارد ونیززن شیردهى که گرفتن روزه براى بچه یا
خودش ضرر دارد؛  -3بیمارى که گرفتن روزه براى او ضرر دارد
 -4کسى که زیاد تشنه میشود و نمىتواند تشنگى را تحمل کند
-5بانوانی که خون حیض و نفاس مىبیند
 -6کسى که به مسافرت مىرود و در جایى قصد اقامت ده روز نمىکند
-7فردی که به جهت ضعف بنیه گرفتن روزه برا یش مشقت و ضرر دارد

)2وجوب قضا و کفاره بر روزه داری که قبل ازمسافرت در منزلش افطار کند
س)کسى که در ماه رمضان صبح مسافرت مى کند ،مى تواند در منزل خود صبحانه بخورد یا باید از حد ترخّص
بگذرد؟
ج) روزه دارى که پیش از ظهر مسافرت مى کند ،تا حد ترخص نرسیده ،نمى تواند روزه را بخورد ،و اگر پیش
از آن روزه را باطل کند ،باید روزه را قضا کند و کفاره هم بدهد.
)3جاهل مقصری که قضا وکفاره برایش واجب می شود
س)اگر انسان ،در روزه واجب ،سهواً چیزى بخورد و به خیال این که روزه اش باطل شده است ،افطار کند ،آیا
غیر از قضا کفّاره هم بر او واجب است؟
ج) اگر جاهل مقصّر بوده یعنى در یاد گرفتن مسئله کوتاهى کرده قضا و کفّاره بر او واجب است و اگر جاهل
قاصر بوده باید روزه را قضا کند ولى کفاره ندارد.
)4وجوب قضاوکفاره برای کسی که شب ماه رمضان جنب شود وغسل ویاتیمم بدل از غسل راترک
نماید
س)اگر قبل از اذان صبح وقت کم باشد و براى سحرى خوردن و انجام غسل جنابت فرصتى باقى نمانده
باشد ،باید کدام را انتخاب کرد؟ در صورت ترك غسل جنابت ،آیا باید کفّاره پرداخت شود؟
ج) چنانچه روزه گرفتن بدون سحرى براى شخص جنب حرجى نیست ،واجب است غسل کند و اگر حرجى
است واجب است تیمم بدل غسل نماید و اگر آن را هم ترك کرده ،واجب است عالوه بر قضا ،کفاره هم بپردازد.
)5انواع کفارات متصوردرماه مبارک رمضان
سه نوع کفاره درماه رمضان محتمل است :
 -1فدیه
 -2تاخیر
 -3کفاره عمد

