
  

  روزه
  .بگيرد روزه در هر سال يك ماه مبارك رمضان  به مدت  مكّلفهر فردـ واجب است  1مسأله 

، از اذان صبح تا مغرب، از            فرمان خدا  پيروی از    انسان براى      عبارت است از اينکه       روزهـ    2مسأله  

  .امساک نمايدآيد   در مسائل بعد مىآند و شرح آن چيزهايى آه روزه را باطل مى

   روزهـتنــّي

به زبان بگويد،   نيت روزه را     الزم نيست    انجام گيرد و      ربايد به قصد تقرب به پروردگا      ـ روزه     3مسأله  

 از مبطالت روزه امساک می کند         براى اطاعت فرمان خدا از اذان صبح تا مغرب               بداند  همين اندازه آه     

  .آافى است

  .  روزهای اين ماه مبارک نيت کند همهبهتر است در اول ماه رمضان ، برای روزه ـ  4مسأله 

 اگر  وز اذان صبح نّيت آند         شب تا قبل ا     هنگامبرای روزه هر روز ماه رمضان می تواند در           ـ    5مسأله  

آند   نّيت آند و آارى آه روزه را باطل مى         ل از اذان ظهر يادش بيايد و        نّيت را فراموش آند چنانچه تا قب      

 صحيح   روزه آن روز او         نّيت آند  وقت زوال   ، اّما اگر بعد از        اش صحيح است    روزه ،انجام نداده باشد  

  .نيست

  يوم الشک

 ؛ و ماه شعبان است يا اّول ماه رمضان         آخر  روز  الّشك يعنى روزى آه انسان شك دارد             ـ يوم   6مسأله  

آند، و چنانچه    ماه شعبان روز آخر    آن واجب نيست و اگر بخواهد روزه بگيرد بايد نّيت               گرفتن در  روزه

 ولى اگر در     ؛شود رمضان حساب مى  به عنوان روزه روز  اول ماه             ،بعدًا معلوم شود ماه رمضان بوده       

 بايد فورًا نّيت خود را به         مطمئن شود که آن روز، روز اول ماه رمضان است،              )  يوم الشک (اثناء روز   

  .تغيير دهدروزه ماه رمضان 
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، از نّيت روزه برگردد،         ان  ماه رمض  روز در      اثناءدر  نيت روزه داشته باشد، ولی          ـ هرگاه      7مسأله  

 .شود اش باطل مى روزه

  مبطالت روزه

  :عبارتند ازند نآ  روزه را باطل مىعمد باشد  اگر از روی ـ آارهايى آه 8مسأله 

  ـ خوردن و آشاميدن،1

  ـ جماع،2 

  ـ استمناء،3 

  اط واجب،بنا بر احتي ،)ع(مامان معصوم  اان ورامبـ دروغ بستن به خدا و پي4 

   بنا بر احوط،ـ رساندن غبار غليظ به حلق،5 

   سر در آب،تمام ـ فرو بردن 6 

  ـ باقى ماندن بر جنابت يا حيض يا نفاس تا اذان صبح،7 

  ـ اماله آردن با مايعات،8 

  .ـ قى آردن عمدى9  

  خوردن و آشاميدن

معمولى خوردنی  از چيزهاى    آند، خواه     ـ خوردن و آشاميدن از روى عمد روزه را باطل مى                  9مسأله  

 ولی خوردن و نوشيدن از روی         .باشد، و خواه کم باشد يا زياد        باشد مانند نان و آب و يا غير معمولى              

  .فراموشی اشکالی نداردسهو و 

تزريق آمپول برای درمان و برای تسکين درد و برای بی حسی اشکال ندارد؛ ولی بنا بر                         ـ    10مسأله  

  .رود خود دارى آند و سرمهايى آه به جاى غذا  به آار مى پولهازريق آم تاحتياط واجب ، بايد از

 فرو نرود روزه را       از گلو  شوى دهان با آب يا داروها اگر چيزى از آن             چشيدن غذا و شست       -11ه  مسأل

آند و اگر بدون اراده به حلق برسد اشكالى ندارد، ولى اگر از اّول بداند بى اختيار به حلق                                 باطل نمى 

  .اش باطل است و قضا و آّفاره دارد د روزهرس مى
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  جماع

خواه با انزال همراه    آند،   روزه را باطل مى   اگر به صورت عمدی و اختياری باشد،        »    جماع«ـ  12مسأله  

  . ولی اگر از روی فراموشی باشد، اشکالی ندارد.باشد يا نباشد

  استمناء

اش باطل    روزه  موجب انزال شود،     آند آه آارى  به صورت عمدی و با اختيار        ـ اگر روزه دار     13مسأله  

، روزه باطل    صورت گيرد اختيار در حال خواب يا بيدارى           از روی فراموشی يا بدون          شود، اّما اگر    مى

  .شود نمى

  ) ع( معصوم  و امامانان دروغ بستن به خدا و پيامبر

 )ع( معصوم   ن و امامان  ا به خدا و پيغمبر     را  دروغى  از روی عمد و اختيار،      دار ـ هرگاه روزه  14مسأله  

  .شود اش باطل مى  خواه با گفتن باشد، يا نوشتن، يا اشاره و مانند آن، بنابراحتياط واجب روزهببندد،

 آسى آه آن خبر را گفته، يا از آتابى آه در آن نوشته شده نقل                      خبر يا روايتی را از     ـ هرگاه   15مسأله  

  .، روزه باطل نمی شودا در فالن آتاب چنان نوشته شدهگويد و ي فالن راوى چنين مى: نمايد، مثًال بگويد

نقل آند و بعد     و معصومين    آه راست است از قول خدا يا پيغمبر          را به اعتقاد اين     سخنیـ اگر   16مسأله  

دانست و به خدا و پيغمبر نسبت         دروغ مى    را سخنیاگر  اش صحيح است، ولى       بوده روزه بفهمد دروغ   

  .باطل استاش  بوده، روزهداد و بعدًا معلوم شد صحيح 

  رساندن غبار غليظ به حلق

روزه را   اگر از روی عمد و اختيار باشد، بنا بر احتياط واجب،                   حلق بهـ رساندن غبار غليظ      17مسأله  

آند، در غير اين صورت روزه صحيح است، خواه غبار چيزى باشد آه خوردن آن حالل است                        باطل مى 

  .ن آن حرام استمانند آرد، يا غبار چيزى آه خورد

   فرو بردن سر در آب

 فرو بردن تمام سر در آب اگر از روی عمد و اختيار باشد، بنا بر احتياط واجب، روزه باطل                       ـ  18مسأله  

 اّما اگر تمام بدن و قسمتى از سر زير آب برود ولى                   .   حّتى اگر بقّيه بدن بيرون ازآب باشد           می شود؛    

  .شود نمىمقدارى از سر بيرون باشد روزه باطل 
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اش صحيح   ـ اگر نصف سر را يك دفعه و نصف ديگر را دفعه ديگر، در آب فرو برد، روزه                          19مسأله  

  .است

  .صحيح استاش   روزه، ـ آسى آه براى نجات غريق مجبور است سر را در آب فرو ببرد 20مسأله 

 و با   سر آنها نرسد     که آب به      پنهان آنند   غواصی طوری    ـ غّواصان اگر سر خود را در آاله          21مسأله  

  .آن زير آب روند روزه آنها صحيح است

ـ اگر روزه دار بى اختيار در آب بيفتد، يا او را در آب بيندازند و سر او زير آب رود، يا                                       22مسأله  

 در زير آب قرار       ولى اگر  .شود  سر در آب فرو برد، روزه او باطل نمى             و   فراموش آند آه روزه است     

  . بايد فورًا سر را از آب بيرون آورده روزه است، ک يادش بيايددارد و

نبايد غسل ارتماسی انجام دهد و تمام  غسلی مانند غسل جنابت بر روزه دار واجب باشد، ـ اگر  23مسأله  

سر را در آب فرو برد، وگر نه ، روزه او باطل می شود؛ در اين حالت بايد غسل را به صورت ترتيبی                               

 فراموش آند آه روزه است و به نّيت            ولی اگر .  مکن نباشد، بايد تيمم کند     انجام دهد و در صورتی که م        

  . روزه و غسل او هر دو صحيح است، غسل سر را زير آب آند

  باقى ماندن بر جنابت تا اذان صبح

شود، واجب است تا قبل از طلوع فجر غسل کند و            جنب  در شبهای ماه رمضان       یـ اگر شخص    24مسأله  

اش باطل است ولى اگر توانايى برغسل ندارد يا وقت            روزه   صبح غسل نكند      اذان   تاا  و اختيار عمدًا  اگر  

 ، از حيض يا نفاس پاك شده و تا اذان صبح غسل نكرده                در شب    و زنى آه      ؛ تيّمم نمايد   بايد   تنگ است 

  .در حكم آسى است آه باقى بر جنابت مانده است

 يادش بيايد،   ا   غسل را فراموش آند و بعد        روز برای چند     جنب در ماه رمضان    شخص  ـ اگر     25مسأله  

  .بايد روزه هر چند روزى را آه يقين دارد جنب بوده قضا نمايد

 بفهمد وقت   ا   بعد لی   به اندازه غسل وقت دارد و خود را جنب آند و             کرده که   گمان  قبال  ـ اگر     26مسأله  

  .اش صحيح است  روزه، تنگ بوده و تيّمم آند

 نبايد بخوابد   ،شود داند اگر بخوابد تا صبح بيدار نمى       ب و   شود ماه رمضان جنب       در شب  اگرـ    27مسأله  

تواند  شود، مى  ، اّما اگر احتمال دهد آه بيدار مى         باطل است     اش   خوابد و بيدار نشود روزه     و چنانچه ب  
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خوابد و و بايد غسل کند و در صورتی که غسل نکند و ب        خوابد   نبايد ب   در دفعه دوم آه بيدار شد      وبخوابد،  

  .روزه اش باطل است  اذان صبح برای غسل بيدار نشود، تا

دهد آه اگر بخوابد پيش از اذان        داند يا احتمال مى     و مى  شود  در شب ماه رمضان جنب      اگر  ـ    28مسأله  

شود، چنانچه تصميم داشته باشد آه بعد از بيدار شدن غسل آند و با اين تصميم بخوابد و                   صبح بيدار مى  

اش اشكال   اين صورت اگر بيدار نشود روزه       در غير     صحيح است،     اش  بيدار نشود روزه    بح ص تا اذان 

  .دارد

اش صحيح است،     روزه ، در ماه رمضان بعد از اذان صبح بيدار شود و ببيند محتلم شده              اگرـ    29مسأله  

  .خواه بداند پيش از اذان محتلم شده، يا بعد از آن

اگر مضان در حال حيض يا نفاس باشد، نبايد روزه بگيرد، ولی              زنی که در طول روز ماه ر       ـ    30مسأله  

براى غسل  برای غسل وقت دارد ، بايد غسل کند و اگر            پيش از اذان صبح از حيض يا نفاس پاك شود و             

 ،ام از غسل و تيّمم وقت ندارد        اش صحيح است، اّما اگر براى هيچ آد          تيّمم آند و روزه    ، بايد   وقت ندارد 

  . و بايد در اولين فرصت غسل کندستروزه او صحيح ا

 .  روزه بگيرد  بايد در آن روز،      ـ اگر زن بعد از اذان صبح از خون حيض يا نفاس پاك شود ن                    31مسأله  

  .، روزه آن روز باطل می باشداثناء روز خون حيض يا نفاس ببيندروزه گرفته ولی در همچنين اگر در 

ايد طبق احکامی که در مبحث استحاضه بيان شد غسل              ب  ، ـ زنى آه در حال استحاضه است          32مسأله  

  .استحاضه را انجام دهد و روزه بگيرد

  اماله آردن با مايعات

  . باشد براى معالجه؛ گرچه آند  روزه را باطل مىاز روی عمد،  با مايعات  ـ اماله آردن 33مسأله 

  قى آردن

آند، ولى قى آردن بدون اختيار يا از           مى روزه را باطل       و اختيار،    ى آردن از روى عمد     ق    ـ  34مسأله  

  .آند روى سهو روزه را باطل نمى
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    واجب می شودقضا و آّفارهمواردی که 

 ، و با علم و اطالع،             روزه خود را در ماه رمضان از روی عمد و اختيار                      شخصی     اگر –  35مسأله  

  :به سبب موارد ذيل باطل نمايد، قضا و کفاره بر او واجب می شود

 از طلوع فجر در حالی که بيدار بوده        خوردن ، آشاميدن ، جماع ، استمناء ، بقاء برجنابت از شب تا بعد                 

؛ همچنين رساندن غبار غليظ به حلق ، بنا           ولی غسل و تيمم نکرده است        کند  يا تيمم  غسلسته  و می توان  

  . بر احتياط واجب

  آّفاره روزه

آزاد آردن  :   و شخص می تواند يکی از آنها را انجام دهد            تـ آّفاره روزه يكى از سه چيز اس          36مسأله  

به اين صورت که حد اقل يک ماه و يک             (يا دو ماه روزه گرفتن    ،    يك بنده، يا شصت فقير را سير آردن        

  ).روز را پی در پی روزه بگيرد و بقيه را می تواند به صورت متفرق روزه بگيرد

برای او مقدور نباشد، هر مقداری که می تواند فقيران را               کفاره  ـ هرگاه هيچ يك از اين سه            37مسأله  

  .روزه بگيرد و اگر نتواند استغفار آندبه صورت پی در پی  روز 18اگر نتواند بايد اطعام کند، و 

 روزه   و بدون عذر      عمداً ها   روز يکی از آن    ـ در جايى آه بايد پى در پى روزه بگيرد اگر در               38مسأله  

 و  ،  عادت ماهانه و نفاس   بيماری ،   همه را از نو به جا آورد، ولى اگر مانعى پيش آيد مانند                 نگيرد بايد   

الزم نيست از سر        ادامه دهد و     ، بقيه را   تواند بعد از رفع مانع        سفرى آه ناچار از انجام آن است مى            

  .بگيرد

  از فقراء،      ه هر آدام   ـ آسى آه براى آّفاره روزه، اطعام شصت فقير را انتخاب آرده بايد ب                        39مسأله  

  .بدهد) مانند برنج ، نان ، گندم يا امثال آن ( طعام )  گرم750تقريبا (د يك ُم

ظهر روزه را باطل آند و اگر        اذان   بعد از     نبايد   ـ آسى آه قضاى روزه ماه رمضان را گرفته            40مسأله  

بايد به ده نفر فقير هر آدام يك        رد؛  ، عالوه بر اينکه بايد به جای آن بعدا روزه بگي           عمدًا چنين آارى آند     

  . بايد سه روز پى در پى روزه بگيرد، تواندن و اگر ؛مد طعام بدهد
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  مواردى آه فقط قضا الزم است

  : فقط قضاى روزه الزم است و آّفاره واجب نيستموارد ذيل ، ـ در  41مسأله 

م و اطالع ، با فروبردن تمام  سر            اگر روزه خود را در ماه رمضان از روی عمد و اختيار و با عل                    –  1

باطل )  ع(در آب ، قی کردن، اماله کردن با مايعات يا دروغ بستن به خدا و پيامبران و امامان معصوم                            

  .نمايد، فقط قضای آن روزه بر او واجب می گردد

با  اگر در شب در ماه رمضان جنب شود و بدون غسل بخوابد و دوباره بيدار شود و برای بار دوم                          –  2

اين نيت که دوباره بيدار می شود و غسل می کند،  بدون غسل بخوابد و تا بعد از اذان صبح خواب                                      

ولی اگر برای بار سوم      .  می شود و فقط قضای آن بر او واجب می باشد                بماند، روزه آن روزش باطل        

        بر او واجب       بخوابد  و تا اذان صبح بيدار نشود، عالوه بر قضا، بنا بر احتياط واجب ، کفاره هم                                      

  . می گردد

آند انجام ندهد، ولى نّيت روزه نكرده باشد يا قصد آند آه روزه                   ـ هرگاه آارى آه روزه را باطل مى            3

  . و بدين وسيله نيت روزه را قطع کند، فقط قضاء روزه بر او واجب استخود را بخورد

ند و با همان حال يك يا چند روز              غسل جنابت را فراموش آ         جنب شود ولی    ـ هرگاه در ماه رمضان        4

  .، بايد روزه آن روزهايی که جنب بوده را قضا کندروزه بگيرد

آند انجام    در ماه رمضان بدون آن آه تحقيق آند صبح شده يا نه، آارى آه روزه را باطل مى                            اگر ـ  5

  . قضا کندروزه اش باطل است و بايد بعد از ماه رمضان ، آن رادهد، بعد معلوم شود صبح بوده، 

بگويد صبح نشده و هنوز وقت باقى است و انسان به             که سخن او معتبر و حجت نيست         ـ هرگاه آسى      6

بايد قضای آن روز را      آند انجام دهد و بعد معلوم شود صبح بوده،               گفته او آارى آه روزه را باطل مى          

ده و هنوز وقت باقی است      اما اگر دو شخص عادل و مورد وثوق خبر دهند که صبح نش               .بعدا به جا آورد   

و انسان به گفته آنها کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد ، و بعدا معلوم شود که آنها اشتباه کرده                           

  .اند و صبح شده بوده ؛ روزه صحيح است و قضا واجب نيست
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ند شوخى   نكند يا خيال آ     اطمينان  آسى بگويد صبح شده و انسان به گفته او             هرگاه در ماه رمضان      ـ    7

  .، بايد روزه را قضا کندآند انجام دهد بعد معلوم شود صبح بوده آند و آارى آه روزه را باطل مى مى

اختيار فرو رود بايد قضا آند، اّما         ـ هرگاه براى خنك شدن، يا بدون هدف، آب در دهان بگرداند و بى                  8

و مضمضه کند   ن اگر براى وضو      اگر فراموش آرده آه روزه است و آب را فرو برد قضا ندارد، همچني                  

  .اختيار فرو رود قضا بر او واجب نيست بىآب از گلوی او 

و بدون اينکه عادت او انزال       داشته باشد    انزال  آه قصد     آند بدون اين   مالعبهـ آسى آه با همسر خود         9

ر اطمينان   اگ اما  .در چنين شرايطی باشد ، ولی تصادفا حالت انزال دست دهد، بايد روزه را قضا کند                           

اش صحيح است و       روزه مالعبه، انزال صورت نمی گيرد و اتفاقا حالت انزال دست دهد،                 داشت آه با     

  .قضا ندارد

 صبح نشده و      اطمينان پيدا کند که هنوز       بعد از تحقيق      خودش شخصا بررسی کند و         اگر    -  42مسأله  

  .جب نيست قضا وا ، روزه اش صحيح است وچيزى بخورد بعد معلوم شود صبح بوده

  . واجب نيستايام گذشته بر اوهاى  ـ اگر آافرى مسلمان شود قضاى روزه 43مسأله 

روزه گرفتن در ماه رمضان برای مريض که روزه برای او ضرر دارد، واجب نيست و بايد                    ـ    44مسأله  

 او تا ماه  بيمارى، روزه ماه رمضان را نگيرد و بيمارىخاطر به   اگراما  .  ضا کند   قپس از بهبودی آن را      

 بايد براى هر روز يك    ولی  هايى را آه نگرفته واجب نيست،        رمضان سال بعد طوالنى شود، قضاى روزه      

  .به فقير بدهد )  مانند نان، برنج ، گندم و مانند آن (طعام)  گرم750تقريبا (د ُم

ا آند، اّما اگر نداند      بايد قض  نگرفته را هايى آه به خاطر مسافرت يا بيمارى و مانند آن            ـ روزه   45مسأله  

 شده چه اندازه بوده، آافى است مقدارى آه يقين دارد قضا آند و اضافه بر آن                             ترک هاى تعداد روزه 

  .نيست واجب

ه عذرش برطرف شده    در عين حال ک   ـ هرگاه روزه ماه رمضان را به واسطه عذرى نگيرد و                46مسأله  

بايد بعدًا روزه را قضا آند و براى هر روز يك مد طعام             نياورد ،     تا رمضان آينده عمدًا قضاى آن را به جا        

  .آّفاره بدهد
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تواند آّفاره چندين روز رابه يك          نيست آّفاره هر روز را به يك فقير بدهد،بلكه مى               واجب  ـ    47مسأله  

  . بدهد نيازمندنفر



طر عذری  که به خا   او را های ترک شده      روزه     بايد پسر بزرگتر قضاى      ،   پدر ـ بعد از مرگ      48مسأله  

؛ ولی  جا آورد   به قدرت بر اداء و يا قضاء آن داشته ولی ترک کرده است،            در عين حال که     انجام نداده و    

اگر قضاء آن برای پسر بزرگتر مقدور نباشد يا موجب مشقت باشد، بايد به عوض هر روزه، يک مّد                              

   .در می باشد در حکم پبنا بر احتياط واجب، نيز،قضاى روزه مادر . طعام به فقير بدهد

 نداند آه مّيت قضاى روزه بر ذّمه دارد يا نه، واجب نيست براى او قضا                        پسر بزرگتر ـ اگر      49مسأله  

  .جا آورد  بهقدر متيقن  بگيرد و اگر اجماًال بداند مقدارى قضاى روزه بر ذّمه اوست بايد به اندازه

   مسافره احكام روز

  .، ولى اگر براى فرار از روزه باشد مكروه است جايز استـ مسافرت در ماه رمضان  50مسأله 

  .جايز نيست)  شدبيان با شرايطى آه در مسأله نماز مسافر   (روزه گرفتن در حال سفرـ  51مسأله 

اش   سفر روزه بگيرد روزه        حال     در وداند روزه مسافر باطل است            نمى اگر مسافری    ـ    52مسأله   

  . از اين حکم شرعی تا آخر روز ادامه داشته باشدمشروط به اينکه عدم اطالع اوصحيح است، 

، بگيرد بايد روزه    ،   مسافرت نمايد   از شهر و آبادی خود        ظهراذان  رگاه روزه دار بعد از       هـ    53مسأله  

آه به حّد ترخص برسد           اش باطل است، ولى قبل از آن               اّما اگر پيش از ظهر مسافرت نمايد روزه                

  ).احکام حد ترّخص در مبحث نماز مسافر بيان گرديده است ( .تواند روزه را افطار آند نمى

يا  شود، يا به جايى برسد آه قصد ده روز            وارد   خود   وطنبه  ظهر  اذان   مسافر پيش از      اگر ـ  54مسأله  

و روزه او   آند انجام نداده باشد بايد روزه بگيرد           دارد، چنانچه آارى آه روزه را باطل مى         بيشتر اقامت   

 روزه را    بايد بعدًا    ، روزه آن روز باطل است و       انجام داده کاری که مبطل روزه است       و اگر   صحيح است   

 ،شودب   وطن يا محل اقامتی که بخواهد ده روز يا بيشتر بماند               بعد از ظهر وارد     مسافر   اگراما  .  قضا آند 

  .تواند روزه بگيرد نمىدر آن روز 

  آسانى آه روزه بر آنها واجب نيست

مقدور نيست و يا اينکه موجب مشقت             آه روزه گرفتن براى آنها            ای سالمندانی  روزه بر   ـ  55مسأله  

طعام )   گرم 750تقريبًا  ( يك مد    روزه ای  که ترک می کنند،         هر   به عوض    ، ولى بايد  جب نيست او  ،است

  . به فقير دهند) و مانند اينهانان يا برنج گندم يا مانند (
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شوند و   زياد تشنه مى   کسانی که     ، يعنى     عطش دائم مارى   به بي   يان  بر مبتال گرفتن  ـ روزه      56مسأله  

يك بايد   براى هر روز     يار مشكل است واجب نيست، ولى     توانايى روزه گرفتن را ندارند و يا براى آنها بس          

  .مّد طعام آه در مسأله قبل به آن اشاره شد آّفاره بدهند

 ضرر  خودشان يا فرزندشان     راى  ـ زنان باردارى آه وضع حمل آنها نزديك است و روزه ب                   57مسأله  

و روزه   اى را آه در مسأله قبل گفته شد بايد بدهند،               روزه گرفتن بر آنها واجب نيست، ولى آّفاره          ،دارد

  .ندنآ  بعدًا قضا را 

 برايشان  يا دايه، اگر روزه گرفتن     خواه مادر بّچه باشند      ،دهند  شير مى   ای را    ـ زنانى آه بّچه     58مسأله  

 روزه بر آنها واجب نيست،        ، بّچه شود   موجب ضرر برای      شير آنها و        شدن     باعث آم   اضرر دارد و ي    

  .است، بعدًا نيز بايد روزه را قضا آنند واجب) يك مّد طعام(ولى براى هر روز همان آّفاره 

 حرام  )الحّجه دهم ماه ذى   (و عيد قربان      )  اّول ماه شّوال   (عيد فطر    روزه گرفتن در روز        ـ    59مسأله  

همچنين اگر در روزی که شک دارد که آخر ماه شعبان است يا اول ماه رمضان، اگر به نيت اول                          .  است

ولی چنانکه قبال گفته شد، اگر به نيت روز آخر شعبان روزه بگيرد . ماه رمضان روزه بگيرد، حرام است   

مضان محسوب  نوان روز اول ر   اشکالی ندارد و اگر بعدا ثابت شود که اول ماه رمضان بوده است ، به ع                

  .می شود

بايد ، ن    و يا احتمال قوی برای ضرر وجود دارد          داند روزه براى او ضرر دارد       ـ آسى آه مى      60مسأله  

  .بگيرد و در غير اين صورت، روزه او باطل خواهد بودروزه 
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