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علَى الَّذِينَ يُطِيقُو َنهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ َف َمنْ تَطَوَّعَ
ِدةٌ ِمنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَ َ
أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ َف َمنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً َأوْ عَلى سَفَرٍ فَع َّ
1
خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ َلهُ وَ أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعَْلمُونَ.

ليكن اين حرف صحيح نيست ،زيرا گفتيم ظاهر
جمله( :فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) (كسى كه مريض و مسافر
باشد بايد چند روزى در ايام ديگر سال روزه بگيرد)
عزيمت است ،نه رخصت ،يعنى از ظاهر آن برمىآيد
كه مريض و مسافر نبايد در رمضان روزه بگيرند ،و اين
معنا از ائمه اهل بيت نيز روايت شده ،و مذهب
جمعى از صحابه از قبيل عبدالرحمنبنعوف و
عمربنخطاب و عبداللَّهبنعمر و ابىهريره و
عروهبنزبير ،نيز همين است ،پس جمله نامبرده
حجتى است عليه علماى نامبرده از اهل سنت.

 پس از بيان تشريع روزه و فلسفه عالى آن،
خاطرنشان مىسازد كه اين روزه دارى در روزهاى
معدود و معينى خواهد بود .آنگاه به دو حكم فقهى
روزه اشاره مىكند :نخست اينكه اگر كسى مريض
باشد و يا در سفر باشد ،روزه نمىگيرد و به جاى
آن پس از بهبودى از بيمارى و يا مراجعت از سفر
در يك فرصت ديگرى روزه خود را قضا مىكند.
حكم دوم اينكه كسانى كه روزه گرفتن به اندازه تمام
طاقت و توان آنهاست يعنى اگر روزه بگيرند دچار
ترجمه تفسير الميزان ،ج  ،2ص22
مشقت سختى مىشوند مانند پيران و زنان باردار
و شيرده ،چنين افرادى روزه خود را بخورند ولى  امام صادق : حتّى اگر مادرى نسبت به شير
در مقابل آن فديه و كفاره بدهند.
تفسير كوثر ،ج  ،2ص 252كودك يا جنين نگرانى داشت ،بايد روزه خود را افطار
نمايد و اين نشانه رأفت خداوند است.
تفسير نور ،ج  ،2ص 282
« يطيقونه» در اينجا با توجه به اينكه ضمير آخر آن  عياشى از حضرت صادق روايت كرده  ...اين
به روزه برمىگردد مفهومش اين است كه براى انجام آيه وقتى كه [پيامبر ]در وادى كراع بود نازل شد منظور از«طعام» ،گندم ،آرد ،نان ،جو ،خرما و مانند
روزه نهايت توانايى خود را بايد به كار برند .يعنى شديدا (و آن مكانى است مابين مكه و مدينه و يكصد و
آن است و«مُد» حدود  057گرم مىباشد.
به زحمت بيفتند و اين در مورد پيران و بيماران غير هفتاد ميل از مدينه دور است) و نماز صبح را پيغمبر
قابل عالج مىباشد .بنابراين آنها از حكم روزه معافند و
تنها به جاى آن فديه مىپردازند (ولى بيمارانى كه اكرم خواند و ظرف آبى طلبيد و آشاميد و به  توانايى ،شرط تكليف است.
مردم هم امر فرمود كه افطار كنند .عدهاى قبول  تغذيه فقرا ،در متن احكام جاسازى شده است.
بهبودى مىيابند موظفند قضاى روزه را بگيرند).
ننموده گفتند ما روزه خود را امروز خواهيم گرفت و
 525قصد سفر ،به تنهايى مانع روزه نيست ،در سفر بودن
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تفسير نمونه ،ج
 تمام احكام الهى به گونهاى است كه كمتر از طاقت افطار نكردند و پيغمبر آنها را عصات ناميد يعنى الزم است.
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 عباداتى سبب رشد و قرب بيشتر است كه با عالقه و
انسان است و اگر در موردى حكمى مطابق با تمام
طاقت انسان و يا باالتر از آن شد ،آن حكم ساقط از دنيا رحلت فرمود هميشه در سفرها افطار مينمود رغبت باشد.
آثا،ر ص
خداوند،ج 1
تفسير جامع،
و روزه نميگرفت.
892دارد كه به خود
خوبى
تفسير جامع ،ج  ،1ص  892انجام دستورات
مىشود و معناى (يطيقونه) همين است .يعنى اگر به
قدر طاقت آنهاست و به تعبير ديگر ،طاقت فرساست و  در فقيه و تهذيب از حضرت صادق روايت انسان بازمىگردد نه خدا« :أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ»
موجب زحمت و مشقت بسيار است ،روزه از آنها كردند فرمود زمانى كه نماز را به قصر (شكسته)  اسالم براى هر فرد در هر شرايطى ،قانون مناسب
تفسير كوثر ،ج  ،2ص 252خواندى افطار مينمائى و وقتى افطار نمودى نماز را دارد .در اين آيه ،حكم مسافران ،بيماران و سالمندان
برداشته مىشود.
به قصر ادا نما.
تفسير جامع ،ج  ،2ص 298بيان شده است.
 جمله «تطوع خير»  ...تاكيد ديگرى بر فلسفه روزه  از ابىبصير روايت نموده گفت حضور حضرت  تسليم فرمان خدا بودن ،ارزش است .اگر دستور روزه
صادق عرض كردم ميزان بيمارى و مرضى كه گرفتن داد ،بايد روزه گرفت و اگر حكم به افطار كرد،
است و اينكه اين عبادت  -همانند ساير عبادات -شخص واجب است در آن حال افطار كند همان طور بايد روزه را شكست.
چيزى بر جاه و جالل خدا نمىافزايد ،بلكه تمام كه در سفر واجب ميشود چيست و چه اندازه  شرايط نبايد فلسفه كلّى حكم و آثار و منافع آن را
سود و فائده آن عائد عبادت كنندگان مىشود.
مي باشد؟ فرمود هر كس به حال خود بيشتر واقف و تماماً از بين ببرد .اگر انسان مريض يا مسافر در شرايطى
تفسير نمونه ،ج  ،2ص  525مطلع است و اين موضوع به خود شخص واگذار شده نمىتواند روزه بگيرد ،بايد در ايام ديگرى قضا كند تا از
است اگر بر اثر روزه دچار ضعف فوق العاده شد بايد منافع روزه برخوردار شود.
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 بيشتر دانشمندان و علماى اهل سنت گفتهاند :از افطار كند.
تفسير جامع ،ج  ،2ص  299دستورات الهى به گونهاى است كه حداقل را بر همه
آيه« :فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ  روايت نموده از رفاعه كه حضرت صادق در واجب كرده است و بيش از آن را به اختيار انسان
أُخَرَ» الخ ،استفاده مىشود كه مسافر مىتواند روزه معناى «وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ» فرمود مراد مرد و زن مىگذارد .در اين آيه سير كردن يک گرسنه واجب ،ولى
نگيرد ،نه اينكه روزه گرفتن برايش حرام است ،پس پير و يا زن شير دهنده است كه بر بچه خود بترسد بيش از آن به عنوان عمل مستحبّى در اختيار خود
مريض و مسافر ،هم مىتوانند روزه بگيرند ،و هم اينكه كه اگر روزه بگيرد شيرش كم شود.
انسان است.
افطار نموده به همان عدد از روزهاى ديگر سال روزه
تفسير جامع ،ج  ،2ص299
مطالب «خالصه بحث» برگرفته از تفسير نور ،ج  ،2ص 282و 282
بگيرند.
درس سیام :مُطهِّرات (پاک کننده ها)  -بخش سوم
آب ،مايه زندگي و از جمله مطهراتي است كه همه روزه تمام افراد با آن سر و
كار دارند و در تطهير بسياری از چيزهای نجس به كار ميبرند.
* تطهير اشيای نجس
الف) ظرف

يک مرتبه
 با آب كُر
سه مرتبه
 با آب قليل
به جز ظرفی كه به شراب ،نجس شده يا سگ و خوک از آن چيز روان
خورده است.
برای تطهير ظرفی كه سگ از آن آب يا چيز روان خورده يا آن را ليسيده،
به احتياط واجب ،ابتدا بايد آن را خاک مال كنند
و سپس دو بار با آب بشويند و چنانچه خوک از آن چيز خورده يا
ليسيده است بايد خاک مال و هفت مرتبه آب بكشند.

 عياشى به سند خود از ابىبصير روايت نموده گفت از
حضرت صادق سؤال نمودم شخصى مريض است و
بيمارى او از ماه رمضان تا ماه رمضان سال بعد ادامه
يافته و در بين اين مدت صحت نيافته و طاقت روزه
گرفتن هم ندارد تكليف او چيست؟ فرمود براى هر روز
كه افطار نموده يک مُد طعام صدقه بايد بدهد ،اگر
نداشته باشد گندم بدهد و اگر گندم هم نداشت خرما
بدهد و اگر تا رمضان ديگر خوب شد قضاء آن را به جا
تفسير جامع ،ج  ،2ص299
آورد . ...
 از محمدبنمسلم روايت كرده كه گفت حضرت
باقر فرمود بر پيرمرد و كسى كه مرض عطش دارد،
بأسى نيست در ماه رمضان افطار كند و براى هر روز دو
مُد طعام بدهد و قضا بر آنها واجب نيست و اگر توانائى و
قدرت بر صدقه هم نداشته باشند چيزى بر آنها واجب
تفسير جامع ،ج  ،2ص299
نيست.

ب) غیرظرف

با آب كُر :يک مرتبه با آب قليل :دو مرتبه
 به بول نجس شده
با آب كُر و قليل :يک مرتبه
 به غير بول نجس شده
* برای تطهير اشيای نجس ،ابتدا بايد عين نجس را برطرف كرد ،سپس به همان
تعداد كه گفته شد آن را آب كشيد .مثال ظرف نجس را بعد از برطرف كردن
آلودگي ،اگر يک مرتبه در آب كُر بشويند ،كافي است.
* فرش و لباس و چيزهايي مانند فرش و لباس كه آب را به خود ميگيرد و قابل
فشردن است ،چنانچه با آب قليل تطهير ميكنند بايد بعد از هر بار شستن ،آن را
بفشارند تا آبهای داخلش بيرون بيايد يا به گونهای ديگر آب آن گرفته شود و در
آب كُر و جاری هم احتياط واجب آن است كه آب داخل آن گرفته شود.
* آب جاری و چاه در احكامي كه برای تطهير اشيای نجس بيان شد ،مانند آب كُر
است.

 .1سوره مبارکه بقره؛ آيه شريفه [ :181روزه در] روزهاى معدودى [بر شما مقرر شده است][ .ولى] هر کس از شما بيمار يا در سفر باشد[ ،به همان شماره] تعدادى از روزهاى ديگر [را روزه بدارد] و بر کسانى که [روزه]
طاقتفرساست ،کفارهاى است که خوراك دادن به بينوايى است .و هر کس به ميل خود ،بيشتر نيكى کند ،پس آن براى او بهتر است و اگر بدانيد ،روزه گرفتن براى شما بهتر است.
* سايت هيأت رهروان سيدالشهداwww.mahfelezekr.ir : 
* سايت مؤسسه قرآني عصر ظهورwww.asre-zohur.ir :
* پست الکترونيکي مدير مؤسسه (مدرس کالس تفسير) asrezohur1390@chmail.ir :
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پرسش سیام :آیا مالقات با امام زمان در غیبت کبری امکان دارد؟
مقتضا و بنای غيبت بر اين است كه آن حضرت ديده نشود و اگر بنا بود حضرت ديده شود ،غيبت
نمیكرد .اين به آن معنا نيست كه بايد ديده نشود يا ممكن نيست كه ديده شود.
* حديثي كه در نفي مشاهده است همان حديث توقيع است كه برای عليبنمحمدسمری
صادر شده و مفاد حديث اين است كه ظهور نخواهد بود مگر با صيحه آسماني و خروج سفياني
و  ...نه اين كه رؤيت نخواهد بود.
* مطالب فوق ،منافاتي ندارد با امكان رؤيت از جهت اقتضای مصلحت.
* اصل امكان تشرف به خدمت آن حضرت ،به نص خاصي ثابت نشده است جز برهان تواتر
اجمالي كه از ادعای صالحين به دست آمده ،چه رسد به اين كه راه معيني برای آن باشد.
* آنچه در بين عامه مردم گرفته میشود از چلهها و ختمها و اذكار يا در كتبی ديده
میشود كه اهليت تأليف ندارند ،همهاش ساختگی است و پايه و اساس محكمی
برايش نيست.
پس در نتيجه بايد گفت كه امام زمان در هر موردی كه الزم باشد و مصلحت بدانند با اذن پروردگار
متعال در غيبت كبری هم قابل رؤيت می باشند و اين قضيه در افراد خاص و نادر صورت می گيرد.

درس سیام :آداب غذا خوردن (قسمت دوم)

 خميازه كشيدن ،خاراندن سر و بدن ،شانه كردن مو ،كشيدن اخالط سينه و بيني
در جمع و بر سر سفره ،زننده ميباشد.
 نگاه كردن به لقمه ،نحوه غذا خوردن و دهان و صورت ديگران صحيح نيست.
 اگر انسان با دهان پر مجبور به صحبت باشد ،بايد دست خود را روبروی دهان
بگيرد تا چيزی از آن پخش نشود.
 به منظور حفظ حرمت سفره و رعايت بهداشت ،هيچ كس و از جمله توزيع كننده
غذا نبايد وارد سفره شود.
 در شروع صرف غذا گفتن «بسم اهلل» و در پايان« ،الحمدهلل» ضرورت دارد.

 درباره مصرف كمي «نمک» در شروع و در پايان غذا ،توصيه فراوان شده
است.
 از تماس قاشق خود يا دست با خوراكیهايی كه ديگران هم در آن
سهيماند ،بايد پرهيز كرد.
 حتي االمكان از غذاها و خوراكيهايي كه پيش رو و در دسترس ميباشد ،بايد
استفاده كرد .بدين معني كه برای لقمهای غذا از اين طرف و آن طرف سفره،
جلوی خود جمع نكند.
 در حالتهای ايستاده ،خوابيده ،تكيه داده و راه رفتن ،نبايد غذا خورد ،مگر در
شرايط ناچاری.

هر وقت تونستيم حال پدر و مادری رو درک کنيم

که به جای يخچال ،از سطل آشغال برای بچه هاشون غذا بر مي دارن
اون وقت شايد معنای واقعی روزه داری رو درک کنيم!

تا روز دوشنبه همين هفته ،هر مبلغي را که در توان داريد در اختيار دبير گروه خود قرار دهيد تا از طريق خيّرين و مراجع ذيصالح،

لحظه ای شاد برای
يتيمان شهرمان
رقم بزنيم ...
* سايت هيأت رهروان سيدالشهداwww.mahfelezekr.ir : 
* سايت مؤسسه قرآني عصر ظهورwww.asre-zohur.ir :
* پست الکترونيکي مدير مؤسسه (مدرس کالس تفسير) asrezohur1390@chmail.ir :

