مسابقه احکام ماه رمضان

ویژه خانواده کارکنان سازمان جهاد کشاورزی
اداره آمىزش عقیدتی سازمان جهاد کشاورزی مسابقو ای با عنىان احکام ماه رمضان را برگسار می کند.
براساس فتوای مقام معظم رهبری(مدظله العالی)
الف) كسي كه بيماري كليه دارد و بايد در طول روز آب مصرف كند حكم روزه او چيست؟
 )1روزه گرفتن بر او واجب نيست

 )2روزه گرفتن بر او واجب است

 )3روزه گرفتن بر او واجب نيست و بايد كفاره بدهد

ب) چه موقع از غروب ميشود روزه را افطار كرد؟
 )2اگر شك يا گمان دارد ،افطار جايز نيست

 )1اگر يقين دارد كه وقت داخل شده ،اشكال ندارد

 )3اگر يقين دارد كه وقت داخل شده ،اشكال ندارد و اگر شك يا گمان دارد ،افطار جايز نيست
ج) اگر امتحانات آخر سال دانش آموز با ماه رمضان هم زمان باشد و دانش آموز در صورت روزه گرفتن نتواند درس بخواند ،ميتواند روزهاش را
افطاركند؟
 )1ميتواند افطار كند و قضا ندارد.

 )2ميتواند افطار كند و قضا دارد.

 )3بايدروزه بگيرد ولي اگر همراه سختي باشد ميتواند افطار كند

د) اگر شخصي شغل كارگري داشته باشد و در گرماي شديد نتواند هم كاركند و هم روزه بگيرد در اين صورت آيا ميتواند روزه نگيرد؟
)نظر حضرت امام خمینی(ره))
 ) 2اگر روزه براي شخص مشقت داشته باشد افطار كند و قضا واجب نيست
 )1در هر صورت بايد روزه بگيرد
 )3اگر روزه براي شخص مشقت داشته باشد افطار جايز است و بايد بعدا ً قضا كند
هـ) زني كه شير ميدهد ،وظيفهاش در مورد روزه چيست؟
 )1بچه را شير ندهد و روزه بگيرد

 )2اگر روزه باعث كم شدن شير او ميشود ،روزه بر او واجب نيست ،و بعدا ً قضا ندارد

 )3اگر باعث كمي شير و ناراحتي بچه ميشود ،روزه واجب نيست ،كفاره و قضا دارد
و) استفاده كردن از شياف در ماه رمضان چه حكمي دارد؟
 )1اشكال دارد

 )3اشكال ندارد ولي بايد بعدا ً قضا كند

 )2اشكال ندارد

ز) اگر شب اول ماه رمضان ،نيت روزه را فراموش كند و پيش از ظهر يادش بيايد ،حكم روزهي او چيست؟
 ) 1اگر مبطالت روزه را انجام نداده نيت روزه كند و روزهاش صحيح است
 )3گزينه  1و 2

 )2اگر يكي از مبطالت روزه را مرتكب شده ،روزهاش باطل است

ح) شخصي كه تنگي نفس دارد و بايد چندين بار در طول روز از اسپره ،استفاده كند طبق نظر امام خميني(ره) وظيفهاش در مورد روزه
چيست؟
 )1اگر به آن خوردن و آشاميدن گفته نميشود ،روزه باطل نميشود
 )2اگر دارو فقط داخل ريه شود ،روزه باطل نميشود

 )3گزينه  1و 2

ط) من روز قبل دندانم را پر كردهام و امروز كه روزهام ،كمي خون ريزي دارد ،آيا فرو بردن آب دهان در اين حالت جايز است؟ گرفتن روزه چه
حكمي دارد؟

 )1اگر خون در آب دهان عرفا ً از ب ين برود محكوم به طهارت ،بلعيدن آن اشكال دارد
 )2اگر خون در آب دهان عرفا ً از بين برود محكوم به طهارت ،بلعيدن آن اشكال ندارد

 )3اگر خون در آب دهان عرفا ً از بين برود محكوم به طهارت ،بلعيدن آن اشكال ندارد و روزه را هم باطل نميكند
ي) در دانشگاه براي آموزش تزريقات به دانشجويان از آب مقطر استفاده ميشود آيا روزه را باطل ميكند ،در صورت باطل شدن آن كفاره هم
دارد؟ (نظر آيتاله مكارم)
 )1باطل كننده روزه است و كفاره هم دارد

 ) 2مبطل روزه نيست ،مگر اينكه با داروي ديگري كه جنبه تقويتي دارد مخلوط شود

 )3اگر به عضله تزريق مي شود ،اشكالي ندارد ،ولي اگر در رگ تزريق ميشود باطل كننده است
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