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 Ideological  ايدولوژيک مسايل

  
  :تتبع ونگارش  

   » سعيد افغانی -دیـيـسع«  امين الدين 
  يــژيکی افغانـمرکز مطالعات ستراتـمدير 

   جرمنی- حق الره مسؤل مرکزفرھنگی دو
   

 ردن در روزه  کبوسهحکم 
  ! خواننده محترم  

سان است ھمان طوريکه  قرآن بيان داشت است ھدف واقعى روزه  ون «  .  متقى شدن ان م تتق وھر »  لعلك و ى گ   تق
ـه هللا  ان  ب ت الھى ، از ايم ه از محب ـوف  ) ج (اخالق است ، ك ضل وخــ ـرم ، ف ار  درك  صفات  رحمت ، كــ    پروردګ

  .بـــوجود مى آيد
ام سران وعلم د ءف ی ميفرماين ف  وتوصيف روزه حقيق ام    :  در تعري ا تم سان  ب ه ان ت ك ى روزه اى  اس روزه  حقيق

واز تمام  مكروھاتى  كــــه روزه را بى روح   وبى مفھوم مى سازد . شعور  كامل  به ادا ى آن اقدام نمايدبا احساس و
  .  جلو گيرى   بعمل آرد جدآ از آن

ا  « : ميفر مايد پيامبر اسالم    ان ،  دست ھ ا ،  زب ا  ، چشم ھ ه گوش ھ رد الزم است ك سان  روزه  مى گي وقتى كه ان
سندوتمام  اعضاى  بدن خود را  از   ا پ ار ھاى  ن از داردك ه .»   يده ب دګی است ک دګی زن شوھری زن اآنھم زن ی ب  ول

م واساسی  ميباشد  ز مھ سياری از روزه  دا. توجه به آن  ني زد ب ردن ران  سؤال در ن ا  بوسه ک ه آي شود ک  مطرح مي
    ؟ .د يا خير روزه را باطل  می ساز

ارک رمضان ،که بوسه ميدانم وری آقابل ياد  ه دبوسه مفھوم عميقی داررا نبايد ساده پنداشت بخصوص در ماه  مب  ک
  . ھم  نمی باشد بيانش خيلی سادهتوضيح 

امب ه سنن پي د  ب ن سؤال باي رد  با آنھم درجواب اي ه ک ه وسلم  مراجع ارکی . ر صلی هللا علي  از ام سلمه  در حديثی مب
ه  ت شده است رضی هللا عن ى  «:  رواي و صائم)ص(  أن النب ل وھ ان يقب لم پيامبر«  »  ك ه وس   بوسه صلی هللا علي

   . متفق عليه» ميكرد درحاليكه  روزه  مى بود 
 يقبل  وھو صائم  ويباشر  وھو صائم ولكنه  كان املكم )ص( كان رسول هللا«:  روايت شده است كه )رض (ٮشه ياز عا
ه  روزه مى )ص(پيامبر اسالم    » الربه رد  در حاليك ود  ومباشره  ميك ه  روزه  مى ب ا     مى بوسيد  در حاليك ود  ام ب

  . بود  مالك ترين شما حاجت خود را  
  ) ٢/٧٧١ - ۶۵  - ١١٠۶:  صحيح مسلم (، ) ۴/١۴٩/١٩٢٧:  فتح البارى (
  

ه اختالف ا در  مورد اين كه بوسه  روزه را باطل نمى سازد  ، ھيچگون ين فقھ ن بوسه ،  .    نمى باشد ی ب ر اي ى اگ ول
ه  .بخصوصی خود را دارد ھدف ومقصود  روزه را براى  روزه دار  متزلزل سازد  فقھا نظريـات   ه توجه  شما را ب  ك

 :   روايت گرديده  است جلب  مينمايم ) رض (حديث متبركه كه از ابى ھر يرة  
ى    «: فرموده است ) رض (ابى  ھر يرة   اه )ص(أ ن رجآل  سأل النب ه و آت صائم فرخص ل  من المباشر ة لل

ه وسلم مردى پرسيد از پيامبر  (  » آخر فنھا  عنھا ، فإ ا  لذى  رخص  له شيخ وإذا  الذى  نھاه شاب  از صلی هللا علي
سيكه  رخصت داد  . ار  پس   رخصت  داد  اورا  وآمد  مرد ديگرى  پس منع  كرد  اورا  از  آن مباشرت  روزه د پس ك

  )د و ابو  داو.(او  را  پير بود  وكس  كه منع  كرد  اورا جوان بود 
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راى صلی عليه وسلم فقھا ميگويند بـــراى كسيكه پيامبر  ود  وب ر ب آن  بوسه را جايز دانسته ، آن شخص ، شخص   پي
ه  .  كسيكه آنرا  از بوسه  نھى فرمود آن شخص ، شخص  جوان بود ا از حديث متبرك ر ھ ين  تعبي ادر نظر داشت ھم ب

د  درت اداره  خود را  ندارن سانيكه  ق ـا ك ان  ويــــــ راى جوان برخى از فقھا بوسه را بـــــراى پير  ھا جواز شمرده و ب
  .جـــايز  نه شمرده اند

  
 طوريکه عبه با ھمسر ھنگام روزه، در صورتيكه جماع و يا انزال منى صورت نگيرد اشكالى ندارد،الدر مورد ماما 

پيامبر صلى هللا عليه و سلم ھنگام روزه «  :  گفت روايت شده است که عايشه رضي هللا عنھا در حديث متبرکه از 
اعبه بين زوجين ال، لذا م)١١٠۶سلم  و صحيح م١٩٢٧صحيح بخارى  (»  ميكردالعبه  را بوسه ميداد و م) زنش(

به جماع منجر نشود و يا منى انزال  اين مالعبه  شان ھنگام روزه جائز است ولى بشرطى كه زوجين متاكد باشند كه 
 از اين نوع در برابر شھوت ضعيف باشند اين امر براى آنھا جائز نيست و بايدشخص روزه دار نشود وگرنه اگر 

 به  اين مالعبه ھا زيرا ممكن است منى انزال شود و روزه شان باطل شود و ياګيری نمايند ،مالعبه  ھا جدآ  جلو 
   . كفاره روزه دو ماه پى در پى بر آنھا واجب ميگردد در نتيجه جماع منجر شود كه

   
  : از سه حالت خارج نيستزن خويش  رابوسه ميکند  : كسى كه:  گفته است » المغني« ابن قدامه در كتاب

  . منى انزال نشود، كه در اينصورت بدون خالف اھل علم روزه باطل نميشود-١
  . منى انزال شود، كه در اينصورت بدون خالف اھل علم روزه باطل ميشود-٢
و نزد امام ابو حنيفه و امام شافعى و  مذى خارج شود، كه نزد امام احمد بن حنبل و امام مالك روزه باطل ميشود -٣

يعنى عدم بطالن (وزاعى روزه باطل نميشود زيرا در خروج مذى غسل واجب نيست، و اين قول حسن و شعبى و ا
  .راجح ميباشد) روزه ھنگام خروج مذى

   
و ابن تيميه نيز قول عدم بطالن روزه ھنگام خروج مذى را ترجيح ميداند و ميگويد ھيچ دليلى از شريعت بر بطالن 

 .شرع براى باطل شمردن روزه نياز به دليل است ولى دليلى نيستروزه ھنگام خروج مذى وجود ندارد و در 

  : نتيجـه كلـى 
ان  بوسيدن رخسار ، دھن ، لمس  توسط  رق  مي اح است ، وف ر  مب ا پي بوسه براى روزه   دار  خواه جوان باشد  ي

   .  اداره كنددست  ومعانقه  وجود ندارد  البته اين اباحت  براى كسانى ميباشد  كه ميتواند  خود را  
زال وجود داشته باشد ،   ا ان اع ي ا خوف جم ده ي ه حر كت  در آم دين ترتيب  شھوتش  ب د  ب ه ميدانن ا اشخاصى ك  ام

  .طوريكه احناف  وشوافـــع  ھر دو  در مورد  متفق القول اند  اينكار براى روزه دار  مكروه است
ال بايد بدانيم  كه شب  دراز بوده ومسلمانان   در روزه   داوم  ميباشد ، واحتم ام   در عمل م د  سائر  اي رمضان  ما نن

ارك   اه  مب ود ،   در م د ب ر خواھ اينكه ھمچو كار  منجر به انزال  ووقوع آنچه  كه در شريعت مكروه است  نگردد  بھت
    .رمضان اصآل    دست به چنين كارى نز نند

  :استنتاج فقھى 
زال  منى   آمدن العبه كردن  وبوسه  وكناربا ھمسر خود  يكجا ء خوابيدن  ، م   ه  خطر ان ا زمانيك ، ت

ولى اگر به بوسه كردن ويا لمس  ويا جماع  در غير فرج (.ويا وقوع  جماع نباشد  ، ھمه درست است
 ). ودبر  انزال گردد ، روزه  اش فاسد گرديده ،  بر آن قضا ء واجب ميشود  ، نه كفاره 

  پايان 
  

  کردن در روزهوسهحکم ب : نام مقاله
  »سعيد افغانی  -سعيدی«  امين الدين :  تتبع ونگارش 

  مرکز مطالعات ستراتيژيکی افغان ور ـديـم
   جرمنی-ل مرکز فرھنگی دحق الره  ومسؤ

  :بريښنا ليک   :ادرس  ارتباطي
 

 
  


