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Китоби рӯза 

Маънои рӯза дар луғат: «Худдори мебошад». 

Маънои рӯза дар истилоц: 

«Боз доштани нафс аз хурданицо ва 

ошомиданицо бо нияти ибодат аз тулуъи фаҷр то 

нишасти офтоб». 

Рӯза доштани моци рамазон яке аз аркони 

ислом мебошад, ки царкасе фарз будани онро инкор 

кунад аз дин хориҷ мешавад, ва цар ки рӯзаро аз 

танбали тарк кунад аз ҷумлаи фосиқон мегардад, ва 

цатто баъзе олимон мегуянд, ки муртад мегардад. 

Дар бораи рӯза оятцо ва цадисцои зижде ворид 

шудааст, ки  далолат бар фазлу бузургии он мекунад, 

аз ҷумла Пажмбар (с) мефармояд: 

«Ҳар як амали солеци инсон барояш ду 

баробар цисоб карда мешавад, Як амали солец 

барояш дац баробар цисоб мешавад, цатто то 

цафсад баробар, Худованд мефармояд: 

Магар рӯза ки подошу аҷри онро ба уцда 

гирифтаам, ва ман худам подоши онро хоцам дод, 

чунки он банда ба хотири ман аз таъому 

шацваташ боз меистад. 
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Барои рӯзадор ду шодмони аст шодмони цангоми 

ифтор ва шодмони дигаре цангоми мулоқот бо 

Худованд, ва оби дацони рӯзадор дар назди 

Худованд аз мушк цам хушбуйтар аст». 

 Муттафақун алайци 

Ва барои цар мусалмон фарз аст, ки аз ончи, 

ки рӯзаро фосид месозад дури биҷуяд, мисли ин, ки 

ягон чизе бихурад ж бинушад, ва ж ин, ки цангоми 

рӯза ва ж баъди он намозцои фарзиро тарк намояд, 

чунки тарки намоз инсонро аз дин хориҷ месозад, ва 

царгоц, ки инсон кофир мешавад тамоми амалцои у 

ботил мегардад, аз ҷумла рӯза ва ғайри он,  чуноне, 

ки Пажмбар (с) мефармояд: 

«Рӯзадоре аст, ки аз рӯзадорияш ба ҷуз 

гуруснаги ва ташнаги чизи дигаре намебинад, ва 

таровецхоне аст, ки барояш ба ҷуз бехоби чизи 

дигаре нест». 

Яъне на рӯзааш қабул мегардад ва на 

таровецаш ба ҷуз ин, ки худро гурусна ва ташна нигоц 

медорад ва шабашро ба бехоби мегузаронад. 

Ин цаққи касоне аст, ки рӯза ва намозашонро бо 

амалцои бадашон ботил мегардонанд. 
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Инчунин барои цар мусалмон лозим аст, ки аз он 

амалцое, ки рӯзаашонро ноқис мегардонад дури 

биҷуянд, мисли он, ки худашонро дар кори цароме 

олуда созанд, чуноне, ки Пажмбар (с) мефармояд: 

«Ҳарки аз туцмату буцтон ва амал кардан ба 

он дури наҷуяд, Худованд ба гуруснаги ва 

ташнагии ӯ эцтижҷе надорад».  

Сацец Бухорк 

Ва аз ҷумлаи туцмату буцтон дуруғ гуфтан, 

ғайбат кардану суханчини ва мусулмонеро лаънат 

кардан аст. 

Ва аз ҷумлаи амал кардан ба он, танбали 

намудан дар адои намозцо дар вақташ, ва намозцоро 

бо ҷамоъат дар масҷид нахондан ва савдои царом ва 

хурдани рибо ва гуш додан ба мусиқицо ва исроф 

кардан мебошад, чуноне, ки Худованд мефармояд: 

ْا ﴿ ُلُك و ْا   ُلُك َو ُلُك و ْا    َو َو   َو ٱَرۡش و  َرۡش  ُلُك ٓو
ُلُك  [٣١: األعراف] ﴾٣١  

«Бихуред ва биошомед вале исроф 

нанамоед». 

Аъроф 31 
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Ва рӯзацои фарзи мисли рӯзаи моци Рамазон 

ва қазо доштани он ва рӯзацое, ки барои кафорат 

мебошанд воҷиб аст, ки барои он аз шаб ният карда 

шавад ва лозим аст, ки пеш аз бомдод ният карда 

шавад, чунки агар нияти  онро пеш аз бомдод карда 

нашавад гуж, ки чунин рӯзадор чанд вақтеро аз даст 

додааст, ки бояд дар он бо ният рӯзадор мебуд. 

Аммо рӯзаи нафли бошад, барои мусулмон 

ишколе надорад, ки рӯзона нияташро баҷо бижрад, 

мисли ин ки дар нисфи рӯзи бошаду чизе аз 

шиканандацои рӯзаро накарда бошад, дар ин цолат 

агар бихоцад, ки ин рӯзро рӯза бигирад ишколе 

надорад, ки аз цамон вақт нияташро бикунад, чунки 

ин кор аз Пажмбар (с) собит шудааст. 

Локин агар бихоцад, ки он рӯзро комилан рӯза 

бидорад то, ки савоби он рӯзро ба пурраги социб 

гардад мисли ин, ки касе хоцад ки рӯзи душанберо 

комил рӯза бигирад, пас бояд нияташро аз шаб 

бикунад. 

Ва цамчунин касе, ки мехоцад аз цар моц се 

рӯзияшро рӯза бигирад, пас рӯзаи ӯ пурра 

намегардад то, ки он се рӯзро аз шабцояш ният 

бикунад. 
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Ва барои рӯзадор воҷиб аст, ки бояд цангоми 

суцур хурданаш яқин дошта бошад, ки вақти намози 

бомдод надаромадааст, цамчуноне, ки барояш воҷиб 

аст, ки цангоми ифтор бояд яқин дошта бошад, ки 

офтоб ғуруб кардааст. 

Ва ин корро инсон метавонад худаш аниқ 

кунад ж ин ки такя ба азони муаззин кунад. 

Инчунин мешавад, ки он ду вақтро бо 

истифода аз соатцое, ки вақтцои намозро муайян 

мекунанд, муайян кунад. 

Ва мардуми минтақацое, ки дар онҷо рӯзцо 

беницоят дароз мебошанд, мисли минтақацои қутби 

шимоли ва ҷануби ва давлатцои ҷойгир дар 

Скандновия мисли Шветсария ва Норвегия, ки дар ин 

давлатцо дарозии рӯзцо аз бист соат зижд мебошад, 

бар ин мардум воҷиб аст, ки тамоми рӯзро рӯза 

бигиранд, агарчи бар онцо ин кор машаққат бижрад, 

чуноне ки Худованд мефармояд: 

   َّل ﴿
ُلُك
َرۡش َو َو   َو ُلُك َرۡش       ُلُك َرۡش      َو    ٱلَّل َو ُلُك   ٱلِّص  َو ا    َو

ٓو َو اٞس   ُلُك َّل     َو   نُلُك َرۡش   َّل ُلُك َرۡش    
َو
َو اٞس   َو     

َّل ُلُك َّل   ُلُك   َو   َو  ٱ  َّل ُلُك َرۡش   ٱَّل
َو
َرۡشنَو  ُلُك وَو   ُلُك نُلُك َرۡش     نُلُك   َو

َو
نَو اَو   َو ُلُك َرۡش   فَو   َو َو َرۡش ُلُك َرۡش   َو   َو  َرۡش  َو   َو  ُلُك َرۡش    َوعَو

ُلُك  ُلُك َّل  ْا   َو    نَو َو  مَو   َو ٱَرۡشنَو ُلُك و ُلُك   َو ْا   َو ُلُك َرۡش    ٱَّل ُلُك و ْا   َو ُلُك َو ُلُك و َو   َو َّل    َو ٱَرۡش َو َرۡش ُلُك   َو ُلُك ُلُك   َو َو َو َّل ٱَرۡش َو ُلُك   ٱَرۡش
َو   ٱَرۡش

َو َرۡش    م  َو   َرۡش َود   ٱَرۡش
َو ل    م  َو   ٱَرۡش فَو َرۡش

ْا   ُلُك َّل    َرۡش    ُّم و
َو
َرۡش        َو   ٱلِّص  َو اَو   

ُلُك  ُلُك َّل   َو َو    َّل  نُلُك َرۡش   ُلُك َو   
َو
      َو   فُلُك وَو   َو 



 

8 

َرۡش َو َو        لَو ُلُك  َو     َو َو   ٱَّل    ُلُك ُلُك دُلُك     َرۡش َو   ٱ ُلُك   َو َو ٱ  َو   َو َرۡش ُلُك   ُلُك َو ِّص  نَّل ُلُك وَو   َو َو َّل ُلُك َرۡش  ٱ   َّل ا   ءَوويَو ن هۦ   ٱَّل   َو
 [١٨٧: ابلقرة] ﴾١٨٧

«Алоқаи ҷинск бо цамсаронатон, дар 

шабцои моци рӯза цалол аст. Занцои шумо либоси 

шумо цастанд ва шумо либоси онцо. Худованд 

донист, ки шумо ба худ хижнат мекардед (ва бо 

цамсаронатон дар шабцои ин моц наздикк 

менамудед). Пас, тавбаи шуморо пазируфт ва 

шуморо бахшид. Акнун бо онцо омезиш кунед ва 

он чиро Худо барои шумо муқаррар доштааст, 

талаб намоед. Ва бихӯред ва бижшомед, то замоне 

ки риштаи сафеди субц, аз риштаи сижц (-и шаб) 

барои шумо ошкор гардад. Сипас рӯзаро, то шаб 

идома дицед. Ва дар цоле, ки дар масоҷид ба 

эътикоф нишастаед, бо занон алоқа накунед. Ин 

аст, марзцои илоцк, пас ба он наздик нашавед. 

Худованд, инчунин ожти худро барои мардум 

равшан месозад, бошад, ки парцезгор гарданд». 

Бақара 187 

Магар ин ки аз рӯзадори оҷиз бимонад ва 

хатари он бошад, ки мариз шавад ж ин ки цалок 

гардад, пас барои ӯ ҷоиз аст, ки ба миқдори зарурат 

ифтор кунад то ин, ки зарар аз ӯ дур гардад ва сипас 
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боқимондаи рӯзро рӯза бидорад, ва бар ӯ воҷиб аст, 

ки рӯзцоеро ифтор кардааст, қазо бидорад. 

Ва агар рӯзадор дар цавопаймо мусофир 

бошад, пас ӯ бояд цангоми тулуъи фаҷр (Бомдод) аз 

таъому шароб даст бардорад, ва цангоми ғуруби 

офтоб ифтор мекунад ва бо вақтцои шацре, ки болои 

он парвоз мекунад амал нахоцад кард, чунки тамоми 

далелцои шаръи далолат бар он мекунад, ки рӯзадор 

бояд цангоми тулуъ фаҷр аз хурдану ошомидан 

бозистад ва цангоми ғуруби офтоб ифтор намояд. 

Локин агар бо сабаби абрцо ва ж ғубор тулуъи 

фаҷрро ва ж ғуруби офтобро пайгири карда 

натавонад, бояд бо такя ба гумоне, ки ба яқин 

наздиктар аст, амал намояд.  

Ва царки дар шацре бошад, ки дар онҷо офтоб 

ғуруб намояд ва ифтор намояд, ва сипас бо 

цавопаймо парвоз намояд, ва офтобро дар цаво 

бубинад, зараре надорад ва ӯ ифторашро давом 

медицад, чунки ӯ мувофиқи далили шаръи ифтор 

карда буд чуноне ки Пажмбар (с) мефармояд: 

«Ҳангоме ки шаб омад аз онҷо, ва рӯз 

бирафт аз онҷо, ва офтоб ғуруб кард, рӯзадор 

бояд ифтор намояд». 

Муттафақун алайци 
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Ва инчунин царки баъди ғуруби офтоб, 

масалан рӯзи якшанбе сафар намояд ба тарафи ғарб 

(тарафе ки офтоб мешинад) ва дар шацре бирасад, ки 

дар онҷо бегоции якшанбе рӯз бошад, барои ин шахс 

лозим нест, ки аз хурдану ошомидан даст кашад. 

Аммо агар цавопаймо пеш аз ғуруби офтоб 

парвоз намояд, ва рӯз дароз шудан бигирад, барои ин 

шахс лозим аст, ки рӯза бидорад то ин ки офтоб 

ғуруб намояд, агарчи рӯз чанд соъати дигаре цам 

дароз шавад, ин мувофиқи цадиси гузашта мебошад. 

Ва рӯза доштани моци рамазон фарз аст, 

барои цар як мусалмони болиғи оқили қодир бар 

рӯзадори. 

Бар ин цукм тамоми уламо иттифоқ кардаанд, 

чунки Худованд мефармояд: 

لُلُك ﴿  ن  َو   ٱَّل  ٓو   َو َو َو وَو   َو َرۡش
ُلُك
لَرۡشءَوووُلُك     ه     ٗ ى   َرۡش ُلُك ى   مِّص  َو   َو َو ِّص  َو  ٖت   ِّص   َّل ا    ُلُك َرۡش ُلُك َو   ٱ

لَرۡش َو و    لَو  م   ُلُك ُلُك   َو   َو   َو َو   َو  َرۡشفُلُك هُلُك    ٱلَّل َرۡش  [  ١٨٥: ابلقرة] ﴾١٨٥  َو َرۡش َولُلُك َرۡش

“Моци Рамазон, моцест, ки дар ин моц 

барои цидояти мардум ва барои фарқи мижни цақ 

ва ботил Қуръон нозил шудааст. Ҳар касе аз шумо 

ин моцро бибинад ва шоцид шавад, бояд рӯза 

бигирад”. Бақара 185 
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Ва мустацаб аст, ки социби тифл, тифлро ба 

рӯзадори амр намояд вале бо ин шарт, ки тифл 

тоқати онро дошта бошад, то тифл бар он одат 

намояд, ва чун ба балоғат, ки расид ва рӯза ба 

гарданаш фарз гашт барояш осон гардад. 

Ва рӯза доштани Рамазон бо ин се чиз фарз мегардад: 

1) Бо пурра гаштани моци Шаъбон, чуноне ки 

дар цадис омадааст: 

«Рӯза бигиред бо диданаш (моцтоб) ва ифтор 

кунед бо диданаш (моцтоб) ва царгоц ки пеши 

шуморо абрцо гирифтанд пас моци Шаъбонро 

ск рӯз пурра кунед (ва рӯза бигиред)».  

 Муттафақун алайци 

2) Бо дидани моцтоби моци Рамазон, бо далили 

цадиси гузашта: 

«Рӯза бигиред бо диданаш (моцтоб)». 

3) Агар цаво абрнок бошад бо пурра кардани 

моци Шаъбон, бо далили цадиси ибни Умар 

чуноне ки мефармояд: 

«Рӯза бигиред бо диданаш (моцтоб) ва ифтор 

кунед бо диданаш (моцтоб) ва царгоц ки пеши 
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шуморо абрцо гирифтанд моцро бо цисоб 

муқаддар намоед». 

Баъзе олимон мегуянд: маънои "моцро муқаддар 

намоед" яъне моци Шаъбонро бисту нуц рӯз цисоб 

кунеду рӯза гирифтани моци Рамазонро шуруъ 

намоед. 

Ва баъзе олимон мегуянд, ки рӯза гирифтани ин 

рӯз, ки ба номи рӯзи шак машцур аст, ҷоиз нест, бо 

далели сухани Аммор (р) ки мегуяд: 

«Ҳар ки рӯзеро рӯза бигирад ки дар он шак 

дорад бе шубца Абулқосим (Пажмбар) (с)ро 

нофармони кардааст». 

Абудовуд 

Ин қавл сацец мебошад. 

Ва царки моцро дид рӯза мегирад, агарчи 

дидани уро мардум қабул кунанд ж на ва агарчи 

мардум бо ӯ рӯза бигиранд ж на, чуноне ки дар 

цадиси Абуцурайра омадааст: 

«Рӯза бигиред бо диданаш (моцтоб) ва 

ифтор кунед бо диданаш». 

Ва баъзе олимон мегуянд, ки агар дидани ӯро 

дигарон қабул накунанду мардум бо ӯ рӯза нагиранд 
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барои ӯ лозим нест, ки рӯза бигирад бо далели ин, ки 

дар цадиси Оиша (р.з) омадааст ки фармуд: 

«Рӯза цамон рӯзе аст, ки мардум рӯза 

мегиранд ва ифтор (иди фитр) цамон рӯзе аст, ки 

мардум ифтор мекунанд». 

Тирмизк 

Ин қавл сацец мебошад. 

Ва агар бинандаи моцтоби моци Рамазон 

шахси одилу боваринок бошад, бояд мардум бо 

дидани ӯ рӯза доштанро шуруъ намоянд, чунки 

барои дидани моцтоби моци Рамазон агар як кас 

шоциди бидицад шацодати ӯ қабул аст, чунонке ки 

ибни Умар мегуяд: 

«Мардум мехостанд моцтобро бубинанд ва 

ман онро дидам ва ба Пажмбар (с) хабар додам 

Пажмбар (с) рӯза гирифт ва мардумро амр кард ки 

рӯза бигиранд». 

Абудовуд 

Ва ифтор (ид) цам кунанд магар бо шацодати 

ду шахси одилу боваринок, чунки барои дидани 

моцтоби моци Шаволро ду шоциди одилу боваринок 

лозим аст. 
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Чигунае ки дар цадиси Пажмбар (с) омадааст: «Агар 

ду кас шоциди доданд ки моцтобро дидаанд рӯза 

бигиред ва ид бикунед». 

Имом Ацмад 

Ва шахсе бо танцои моцтоби моци Шаволро бубинад 

барои ӯ ҷоиз нест, ки ид кунад. 

Ва агар такя бо шацодати  ду кас мардум си рӯз рӯза 

бигиранд бояд баъди он ид кунанд. 

Ва бо шацодати як нафар бошад ж ин ки бо сабаби 

абрнокии цаво моцтобро дида натавонанд ид 

намекунанд то инки онро бубинанд ж ин, ки моцро бо 

си рӯз пурра бисозанд. 

Ва агар мардум бо дидани моцтоб ж бо тамом 

шудани моци Шаъбон рӯза гирифтанд, сипас баъди 

бисту цашт рӯз моцтобро диданд, барои онцо лозим 

аст, ки як рӯз қазо бидоранд чунки моц аз бисту нуц 

рӯз кам намешавад ва аз ин корашон маълум 

мешавад, ки онцо пеш аз ин ки рӯзагириро шуруъ 

намоянд алакай моц даромада будааст. 

Агар шахсе аз шацре ж давлате ба дигар шацр ж 

давлате сафар кунад, ки мардуми онҷо моцтобро 

дертар дида бошанд, барои ин шахс лозим аст ки 

рӯзаашро бо он мардум давом бидицад то ин ки 
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назди он мардум даромадани моци Шавол собит 

шавад магар, ин ки агар ӯ рӯзаашро си рӯз пурра 

карда бошад дар ин сурат ид мекунад локин 

рӯзахурияшро пинцон медорад то, ки сабаби фитна 

мижни мардум нагардад ж ӯро ба рӯзахури муттацам 

накунанд, аммо агар мардуми онҷое ки ба суяшон 

сафар кардааст, дар рӯзагирияшон аз ӯ пештар 

бошанд, ин шахс бояд бо онцо ид кунад ва агар 

рӯзцои рӯза гирифтааш аз бисту нуц рӯз кам бошад 

пас барояш лозим аст, ки баъди ид рӯзцои камро 

қазо бидорад. 

Агар асир ж зиндони моццоро аз цамдигар 

фарқ карда натавонад, барояш лозим аст, ки моцеро 

тацарри (ихтижр) кунаду онро рӯза бигирад, ва 

цамчунин барояш ҷоиз аст, ки тарафи қибла ва 

вақтцои намозро низ бо иҷтицодаш ихтижр кунад ва 

ибодатцояшро ба ҷо бижрад. 

Агар рӯзаи гирифтаи асир бо моци Рамазон 

мувофиқ бижяд ж на барояш ҷоиз аст, чунки агар 

рӯзааш бо моци рамазон мувофиқ бижяд пас ӯ 

рӯзаашро дар вақташ гирифтааст ва агар рӯзааш 

баъди рамазон мувофиқ бижяд пас барои ӯ қазои 

рӯзааш цисоб мешавад. 

Аммо агар рӯзааш ба моццои пеш аз моци 

рамазон мувофиқ бижяд пас ин рӯзаи ӯ соқит 
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намешавад, чунки рӯза ибодате аст, ки вақти муцадад 

дорад, адо намуданаш пеш аз даромадани вақташ 

ҷоиз нест, мисли намоз. 

Цамчунин барои мардуми цар шацре ж 

давлате, ки набошад ҷоиз нест, ки бо такя ба 

дурбинцои фалаки ж цисоби фалаки ж бо цисоби 

таърихи рӯза бигиранду ифтор кунанд, чунки чуноне 

дар цадиси собиқ омада буд 

«Рӯза бигиред бо диданаш (моцтоб) ва 

ифтор кунед бо диданаш».  

Ва аз цама ба цақ наздиктар он аст, ки 

мардуми цар кишвар мувофиқи моцтобро дидани худ 

рӯза бигиранду ифтор кунанд, ва агар роцбарони 

кишвари мусулмони ж инки марказцое, ки дар 

кишварцои ғайри исломи мебошанд моцтобро 

бинанд, мардуми он кишвар бояд бо дидани онцо 

амал кунанд ва марказцои исломии дар кишварцои 

ғайри исломи бояд мувофики моцтобро дидани 

кишварцои аслияшон амал кунанд. 

Ва лозим аст барои мардуми кишваре, ки дар 

он барои дидани моцтоб амал намекунанд, ва 

инчунин марказцои исломие, ки дар ин кишварцо 

моцтобро дида наметавонанд, бо моцтоб дидани 

кишварцои исломии цамсояе, ки тулуъу ғуруби моц 
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ба кишварашон бо онон як аст, амал кунанд ва агар 

чунин кишвари исломие набошад, ки дар тулуъу 

ғуруби моцтоби кишварашон бо он як набошад, пас 

бо моцтоб дидани кишвари исломии цамсоя амал 

намоянд.  

Ва ҷоиз аст барои мусулмонон, ки дар дидани 

моцтоб ж даромадани моци Рамазон ж баромадани 

моци Рамазон бо радио ж телевезижни расми эътимод 

намоянд. 
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Боби:  Ҳукми ифтор кунандагон дар моци 

Рамазон 

Аввал: Беморе ки бо рӯза гирифтан беморияш 

зижд мегардад, ва инчунин мусофире, ки намоз барои 

у қаср мегардад: 

Барои ин ду гуруц мардум рӯзаро хурдан 

афзалтар аст ва махсус мусофире, ки рӯза гирифтан 

барояш машақат аст бо ин далил, ки Худованд 

мефармояд: 

وَو   َومَو ﴿ ل يً    َو  َرۡش   َو
َو
َو     لٖت   َو

فَو ٞس   َو  َّل اٍم  مِّص  َرۡش   َو   َّل 
َو
لَو      َو

ُلُك
 [١٨٥: ابلقرة] ﴾١٨٥  

“Пас цар касе, ки бемор буд ва ж дар сафар 

дар айжми дигарк рӯзаро адо намояд”. 

Бақара 185 

Вале уламои Цанафия муътақиданд, ки 

рухсати ифторе, ки дар ин ояти карима омадааст 

танцо барои бемороне цаст, ки аз гирифтани рӯза 

цолашон вазнинтар мешавад ва бемориашон авҷ 

мегирад ва ж ба сабаби гирифтани рӯза 

муъолиҷаашон ба таъхир меафтад ва цам барои 

мусофире, ки бо рӯза доштан дар азобу машаққат 

гирифтор мешавад. 
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Ва дар ривояти Бухорк ва Муслим аз Ҷобир 

омадааст, ки «Пажмбар (с) дар сафар буд ва 

мардуми зиждеро дид ки сари марде ҷамъ 

шудаанд, аз онцо пурсид: чи шудааст ба ин? 

Гуфтанд: У рӯзадор аст, Пажмбар (с) гуфт: "Рӯза 

гирифтан дар сафар аз хуби нест». 

Бухорк ва Муслим 

Ва агарчи сафар машақат цам надошта бошад 

мисли инки бо цавопаймо ж мошини хуб ж ин ки дар 

фасли зимистон сафар кунад, мусофир метавонад 

рӯзаашро бихурад. 

Ва инчунин касоне ки доимо дар сафар 

мебошанд мисли ронандацои такси ва поезд ва 

халабонцо ва мецмонпазирони васоили нақл ва 

дигарон ва ба монанди инцо метавонанд рӯзаашонро 

бихуранд, чунки онцо цукми мусофирро доранд ва 

царгоц, ки ба назди ацлашон баргаштанд рӯзцои 

хурдагиашонро қазо медоранд, ва метавонанд 

қазоцояшонро дар рӯзцои зимистон, ки цам кутоц 

мебошанд ва цам цаво сард мебошад адо намоянд. 

Ва цамчунин барои беморицои қанд ва гурда 

ва ба монанди инцое, ки бояд аз доруцо истифода 

намоянд ва агар истифода нанамоянд шояд 

маризияшон дучанд гардад ҷоиз аст, ки дар моци 
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рамазон рӯзацояшонро бихуранд ва аз доруцо 

истифода намоянд ва ба ҷои рӯзцои хурдаги дар 

дигар рӯзцое, ки тавонои доранд ба ҷои цар як рӯз як 

рӯзи рӯза мегиранд. 

Ва нотавоне, ки дигар умеди шифои ӯ нест 

фидя бар ӯ лозим гардида барои цар рӯзи аз Рамазон 

фидя мепардозад ва  фидя онаст, ки баҷои цар як рӯз 

як мискинро таъом медицад. 

Ва агар мусофир ж мариз бихоцанд ки рӯза 

бигиранд ин цам барояшон ҷоиз аст чуноне, ки дар 

цадиси  Пажмбар (с) омадааст: 

  «Агар бихоци рӯза бигир, ва агар бихоци 

бихур». 

Бухорк ва Муслим 

Дувум: Занцои дар цолати цайз ва нифос буда: 

Ин гуна занцо рӯзаашонро мехуранд ва қазо 

медоранд. 

Барои чунин занцо фарз аст, ки рӯзаашонро бихуранд 

ва ба ҷои цар рӯзи хурдагиашон рӯза бигиранд. 

Чуноне ки дар цадиси цазрати Оиша (р.з) омадааст, 

мегуяд:  
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«Агар касе аз мо дар замони Пажмбар (с) дар 

моци Рамазон цайз мешудем, амр мешудем, ки 

рӯзацоямонро қазо дорем ва намозцоямонро қазо 

надорем». 

Бухорк ва Муслим 

Ва агар занцои цайздида ва дар нифос, рӯза 

бигиранд ҷоиз нест. 

Сеюм: Занцои цомила ва ширдец: 

Фақецони Ислом иттифоқ доранд, ки зани 

цомила ва ширдец агар аз саломатии худ ва кӯдакаш 

хавф баранд, онгоц ҷоиз аст, ки ифтор намоянд. 

  Аз Цасани Басрк дар бораи цукми цомила ва 

ширдец пурсида шуд, ӯ фармуд: 

«Кадом беморк аз цамл шадидтар аст? 

Ифтор кунад ва баъд қазои онро адо намояд». 

Ва агар цомила ва ширдец рӯза бигиранд ҷоиз аст. 

Чацорум: Нотавоне, ки дигар умеди шифо  дар ӯ нест 

ва ж шахси пире, ки тоқати рӯза гирифтанро надорад: 
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Барои чунин ашхос фидя лозим гардида барои цар 

рӯзи Рамазон фидя мепардозад, Худованд 

мефармояд: 

َو ﴿ ۥ  ٱَّل   َو   َو ا  َوطَو َّل َو   َو َو     َرۡش   ٖت    َو َو اُلُك     َرۡش َو ٞس   ُلُكط   ُلُك  َوهُلُك ٗ ۡيَرۡش ٞس   َو ُلُك َو   َو ۡيَرۡش ۥ    َو ُلُك   َّل
و
َو
ْا   َو  ٞس   َولُلُك  ُلُك و ۡيَرۡش  [  ,١٨٤: ابلقرة] ﴾١٨٤  َو َرۡش َو ُلُك وَو   ُلُك نُلُك َرۡش    و  َّل ُلُك َرۡش   َو

«Ва онон, ки тавоноии онро надоранд, цар 

рӯзро ба таом додани мискине бозхаранд. Ва цар 

кк ба рағбат дар он биафзояд, барояш бецтар аст 

ва агар мехоцед бидонед, бецтар он аст, ки худ 

рӯза бидоред». 

 Бақара: 184 

Миқдори таоми воҷиб: 

Таъом тажр мекунад ва мискинонро сари он даъват 

мекунад ва ж ин ки онро мижни мискинон тақсим 

мекунад 

Дори Қутнк аз Анас ибни Молик (р) ривоят мекунад: 

  «Ӯ соле дучори заъф шуд, он гуна, ки 

натавонист рӯза бигирад, пас табақе аз сарид 

(ғизое аст, ки аз гӯшт пухта мешавад) пухт ва ск 

мискинро даъват карда онцоро ғизо дод». 
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Миқдори фидя низ ба андозаи цамон садақаи фитр 

аст, ки аз таъом, ғала ва ж қимати он пардохта 

мешавад. 

Агар шахси бемор бецбуд гардад қазои рӯза бар ӯ 

воҷиб аст ва Худованд барои фидяи пардохтааш 

савоб насибаш мекунад. 

Ончи, ки дар мавриди каффораи рӯза 

омадааст, ин аст, ки шахси рӯзадор қасдан рӯзаи 

худро фосид намояд, монанди ин ки ҷимоъ кунад. 

(назди Имом Абуцанифа (рац) аз сабаби хурдан ва 

нӯшидан низ каффора лозим мегардад, аммо назди 

бештари уламо каффора танцо ба сабаби ҷимоъ 

кардан аст ва барои хурдану нӯшидан қазо лозим 

мегардаду бас. 

Аз Абуцурайра (р.з) ривоят аст, ки гуфт:  

«Дар назди Пажмбари Худо (с) нишаста будем, он 

гоц шахсе назди ӯ (с) омад ва гуфт: 

Эй Пажмбари Худо (с) цалок шудам. 

Пажмбари Худо (с) фармуд: «чи шуд туро»? 

Гуфт: дар цоле, ки рӯзадор будам бо цамсарам 

цамхоба шудам. 
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Пажмбари Худо (с) фармуд: «Ож метавонк як 

ғуломеро озод кунк»? 

Гуфт: не. 

Пажмбари Худо (с) фармуд: «Ож метавонк ду 

моцро пажпай рӯза бидорк»? 

Гуфт: не. 

Пажмбари Худо (с) гуфт: «Ож шаст мискинро таом 

дода метавонк»? 

Гуфт: не. 

Абуцурайра мегӯяд: Он мард дар назди Пажмбари 

Худо (с) нишаст ва мо цам дар цамин цолу гуфтугӯ 

будем, ки барои Пажмбари Худо (с) як сабади 

калоне аз хурмо оварда шуд. 

Пажмбари Худо (с) пурсид: «Он марде, ки 

мепурсид куҷо шуд»? 

Он шахс гуфт: Манам. (Ман цаминҷоям) 

Пажмбари Худо (с) фармуд: «ин хурмоцоро бигир 

ва садақа кун» 
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Он мард ба Пажмбари Худо (с) гуфт: эй 

фиристодаи Худо (с) Ож ба шахси фақиртаре аз 

худам? Савганд ба Худо, ки байни ду сангзори 

Мадина (ки яке дар шарқи Мадина ва дигаре дар 

ғарби он аст) хонаводае аз хонаводаи худам 

фақиртар нест. 

Пажмбари Худо (с) он чунон хандид, ки 

дандонцои курсияшон наможн шуд, ва фармуд: 

«Онро ба хонаводаи худат бидеҳ». 

Мувофиқи қавли роҷец агар инсон дар 

Рамазон чанд боре цам цамхобаги кунад барояш як 

кафора воҷиб мегардад. 

Уламо баъзе аз масоили мутаъалиқ ба ин цадисро 

чунин бажн кардаанд: 

1- Агар касе дар рӯзи моци Рамазон қасдан бо 

цамсараш цамхобагк мекунад, бар ӯ каффора 

лозим мешавад. 

2- Назди мазцаби цанафк агар он зан низ ба 

ризояти худ цамхобагк карда бошад бар ӯ низ 

каффора лозим мешавад. 

3- Каффораи рӯза ба тартиби яке аз ин се чиз аст: 

- Озод кардани як ғулом 
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- Рӯза гирифтани ду моц пай дар пай 

- Таом додани 60 мискин. 

4- Ду моцро пай дар пай рӯза гирифтан шарт аст, 

бинобар ин агар касе пеш аз пурра кардани ду 

моц як рӯзи рӯзаро бихурад, бояд онро дубора 

бигирад. 

5- Миқдори таъом додан назди цанафк 30 соъ, 

яъне ним соъ барои цар як мискин аст. 

Мусофир ва зани цайздида ва ба монанди инцо ки 

рӯзацояшонро ба хотири узрцояшон хурдаанд, агар 

дар нисфирӯзи зани цайздида аз цайзаш пок шавад ва 

ж мусофир дар нисфирӯзи ба ватанаш бирасад ва дар 

ин мудати рӯз цамхоба шаванд барояшон кафора 

лозим мегардад. 

Аммо гуруци дигаре аз олимон мегуянд ки 

модоме ки барояшон аз авали рӯз ба хотири 

узрцояшон рӯза хурдан иҷозат буд, онцо рӯзадор 

цисоб намешаванд, ки барояшон кафора лозим 

шавад балки мисли шахси рӯзахур метавонанд цар 

коре, ки барои рӯзахур ҷоиз аст анҷом бидицанд. 
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Шиканандаҳои рӯза 

Мутобиқ ба Қуръону Суннат донишмандон 

аъмоли шиканандаи рӯзаро муайян кардаанд. Агар 

рӯзадоре аз дамидани субци содиқ то ғуруби офтоб 

яке аз онро анҷом бидицад, рӯзааш фосид мешавад. 

Бо содир кардани баъзеи ин аъмол қазо кардан ва 

каффорати гуноц воҷиб мегардад. 

Масалан, агар рӯзадоре қасдан чизе бихӯрад, 

биошомад ж ҷимоъ (алоқаи ҷинск) анҷом дицад, цам 

қазо ва цам каффора бар ӯ воҷиб мегардад. 

Дигар корцое, ки рӯзаро фосид мекунанд, чунинанд:  

Бӯса кардану ламс намудане, ки боиси 

баромадани оби манк шавад; сангрезаву чизе ки 

хӯрданк нест ж фурӯ бурдани донаи себ; чакондани 

даво бар гӯшу бинк ж димоғ; қай кардан бо пурии 

дацон.  

Дохил кардан (шудан)-и чизе ба бадан, қасдан. 

Фарқ надорад, ки он чиз ба бадан ғизо мешавад, ж не, 

масалан, кашидани сигор, агарчк дуди сигор ба бадан 

ғизо нашавад цам рӯзаро ботил мекунад. Зеро Ибни 

Аббос (р.з) фармудааст: 
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«Ба ростк, рӯза ба чизе ботил мешавад, ки дохил 

шавад (ба бадан), на берун ояд». 

Агар шахсе цангоми тацорат кардан обро дар дацон 

гирифта тавре ғарғара намояд, ки об ба шикамаш 

равад, рӯзааш ботил мегардад. 

 Чунки Пажмбар (с) фармудаанд: 

«Ғайр аз рӯзадорк дар дигар вақт цангоми 

ғарғара намудан муболиға кунед». 

Вақте нафаре цангоми ғарғара намудан об ба 

цалқаш рафт, донад, ки рӯзааш ботил шуд. То бегоц 

цамчун рӯзадор боқк мемонад ва баъди Ид лозим 

меояд, ки як рӯз рӯзаи қазои бигирад.  

Дохил шудани магасу пашша ж хомӯшак ба цалқ, 

дохил шудани гарду ғубор, монанди гарди орд дар 

цоли ғирбол кардан, ж дуди бахур (хушбӯи, мисли 

испанд), гарду ғубори роц рӯзаро ботил намекунад. 

Аммо чанд чиз аст, ки цангоми аз бадан хориҷ 

шудани онцо рӯза ботил мешавад. 

Хуни цайз, нифос (баъди таваллуд), қасдан қай 

кардан, истимно (ба зурк маниро хориҷ намудан) аз 

ҷумлаи ботилкунандаи рӯза мебошанд. 
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Цамчунин муртад шудану аз дини ислом баргаштан 

рӯзаро ботил мекунад. 

 Зеро Худованд дар сураи "Бақара", ояти 217 

фармудааст: 

دَرۡش   َومَو ﴿  ْا َو    َو   َو  لٞس   َو ُلُك َو   َو َو ُلُك َرۡش  د    هۦ   َو  م   ُلُك َرۡش   َولَرۡش َو  
ُلُك
 َرۡش َو  ُلُك ُلُك َرۡش   َو  طَو َرۡش   َو 

َو
  

نَرۡش َو      لَو      دلُّم  [  ٢١٧: ابلقرة] ﴾٢١٧  َو ٱ  

“Ҳар кас аз шуможн (агар) аз дини ислом 

баргардад, пайванди диниашро канда кунаду ба 

кофирк бимирад, тамоми аъмолу кирдораш дар 

дунжву охират ботил мешавад”.  

Бақара 217 
 

Боз дар ҷои дигар таъкид шудааст: 

َو َرۡش َو   َو   َرۡش ﴿ ٱَرۡش
َو
َو َرۡش َوطَو َّل     [٦٥: الزمر] ﴾٦٥ عَو َو ُلُك َو   َو

«Агар ба Худованд ширк биварзк, тамоми 

аъмолат ботил мегардад». 

 Зумар 65  

Яке аз ботил кунандацои рӯза тамоми рӯз 

бецуш шудан мебошад. Агар нафаре тамоми рӯз 

бецуш шуда як лацза цам ба цуш наояд, рӯзааш ботил 

мешавад. Агар рӯзона ба цуш омад, рӯзааш сацец аст.  

Рӯзадорро лозим аст, ки ба хотири даржфти ризои 
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Худованд аз аъмоле, ки рӯзаро ботил мекунад, 

худдорк намояд.  

Цукми хӯрдан ж нӯшидани шахси рӯзадор аз 

рӯи фаромӯшк 

- Дар сацецайн ба нақл аз Абу Цурайра ривоят 

шудааст, ки Пажмбар (с) фармудааст: 

“Ҳар шахси рӯзадоре, ки аз рӯи фаромӯшк 

чизе бихӯрад ва ж бинӯшад, рӯзаи худро тамом 

бикунад. Зеро дар воқеъ Худованд ба ӯ таъом ж 

шароб додааст”. 

Бухорк ва Муслим 

“Ин рӯзие аст, ки Худованд ба ӯ арзонк 

фармуда ва қазои рӯза бар ӯ воҷиб нест”. 

 Бухорк ва Муслим 

“Ҳар касе дар моци Рамазон аз рӯи 

фаромӯшк ифтор намояд, қазо ва каффора 

(таъомдицк) бар ӯ воҷиб нест”. 

 Бухорк ва Муслим 
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«Худованд хато ва фаромӯшк ва изтиробро 

бар уммати ман бахшидааст».  

Бухорк ва Муслим 

«Парвардигорро! Агар фаромӯш кардем ж 

ба хато рафтем, бар мо магир». 

 Бақара, 286 

Бинобар ин, шахси рӯзадоре, ки аз рӯи 

фаромӯшк бихӯрад ж бинӯшад, бояд боқии рӯзаро 

бигирад ва рӯзаашро ба итмом бирасонад ва 

шикастани рӯза барои ӯ он рӯз ҷоиз намебошад. 

Рӯзацои нафли 

Бецтарини рӯза, рӯзаи Довуд (а) аст, як рӯз рӯза 

мегирифт ва як рӯз мехурд. 

Бецтарини рӯза, баъди Рамазон рӯзаи моци моци 

Муцарам мебошад. 

Ягон рӯзцое нест ки амали солец дар он ба 

монанди амали солец дар дац рӯзи аввали моци 

Зулциҷҷа дар назди Худованд мацбубтар бошад. 
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Царки Рамазонро рӯза бигирад ва баъд аз он шаш 

рӯзи моци Шаволро рӯза бигирад гуж ки тамоми он 

солро рӯза гирифтааст. 

Рӯза гирифтани рӯзи Ошуро гуноци яксоларо 

мацв месозад. 

Рӯза гирифтани рӯзи Арафа гуноци дусоларо 

мацв месозад, ва мустацаб нест барои касе ки дар он 

рӯз агар дар Арафа қарор дошта бошад (цоҷи) рӯза 

бигирад. 

Рӯза гирифтани рӯзцои сафед мустацаб аст, ва 

рӯзцои сафед рӯзцои сездацум ва чацордацум ва 

понздацуми моц мебошад, ва ба хотири он рӯзцои 

сафедашон меноманд ки шабцои ин рӯзцо ба хотири 

пурагии  моцтоб равшан мебошанд. 

Ва рӯза гирифтани рӯзи Душанбе ва Панҷшанбе 

мустацаб аст. 

Аммо дар рӯзцои иди Фитр ва иди Қурбон рӯза 

гирифтан ҷоиз нест чунки Пажмбар (с) рӯза гирифтан 

дар ин рӯзцоро манъ кардааст. 

Ин чунин Пажмбар (с) аз рӯза гирифтани рӯзцои 

Ташриқро низ манъ намудааст магар барои цоҷии 

мутаматиъ агар қурбони надошта бошад барояш 

ҷоиз аст ки дар ин рӯзцо рӯза бигирад. 


