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چکیده
اين پژوهش كه به روش توصيفی ـ تحليلی انجام شده است، حكم روزه مشاغل سخت همچون نانوايی، 
آتش نشانی و ... را از نگاه مذاهب فقهی اسالمی بررسی می كند. از اين پژوهش برمی آيد كه اختالف مذاهب 
فقهی اسالمی درباره جواز افطار صاحبان مشاغل سخت، معلول عوامل چندی است، از جمله: 1- اختالف 
در ضابطه مشقت و انطباق عنوان مشقت بر اين مشاغل. 2- اختالف در انطباق عنوان مريض بر مشاغل 
سخت و عدم آن. 3- اختالف در اينكه كدام يك از روزه و شغل سخت مهم تر هستند؛ از همين روی فقهای 
اهل سنت روزه نگرفتن را به خاطر امر مهم تر جهاد جايز دانسته اند و برخی از فقهای اسالمی بر اين باورند 
كه در صورت امكان، صاحبان اين مشاغل بايد شغل يا ساعت كار خود را تغيير دهند، يا آنكه مسافرت كنند. 
4- اختالف در اينكه آيا علم به پيدايش مشقت برای جواز افطار روزه دار مشاغل سخت كافی است يا خير؟

دوفصلنامه علمی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی )فروغ وحدت(
سال شانزدهم/ دوره جدید/ شماره 54/ پاییز و زمستان 1399

صص 70-81 )مقاله پژوهشی(
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مقدمه
يكی از مناسك عبادی اسالم روزه است كه خداوند 
َياُم  در قرآن كريم آن را بنا به آيه »ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِّ
َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمْن َقْبِلُكْم«،1 بر تمام مسلمانان 
واجب ساخته است و بر مسلمانان الزم است در ايام 
خاصی از سال به مدت 30 روز، ساعاتی از روز را از 
خوردن و آشاميدن امساك كنند. اما در برخی موارد، 
می تواند  فرد  و  است  شده  استثنا  وجوب  حكم  اين 
روزه خود را افطار، و در زمانی ديگر آن را قضا كند. 
قرآن  آيات  در  صريح  طور  به  موارد  اين  از  برخی 
كريم بيان شده است. خداوند می فرمايد: »َفَمْن كاَن 
ُأَخَر«؛2  َأيَّاٍم  ِمْن  ٌة  َفِعدَّ َسَفٍر  َعلى   َأْو  َمِريضًا  ِمْنُكْم 
»هر كس كه از شما بيمار يا در سفر باشد، به همان 
فقهای مذاهب  بدارد«.  از روزهای ديگر روزه  تعداد 
آيه  و  هستند  مسافر  روزه  جواز  به  قائل  اهل سنت 
نه  می دانند  مسافر  روزه  ترك  بر  رخصت  بر  دال  را 
اما فقهای شيعه به عدم جواز روزه مسافر  عزيمت.3 

باور دارند.4
به صراحت در آيه 184  بيمار و مسافر كه  بر  عالوه 
روايات  در  نيز  ديگری  موارد  است،  آمده  بقره  سوره 
مذاهب مختلف اسالمی ذكر شده اند. مانند جواز افطار 
ناتوان از روزه گرفتن، ذوالعطاش، و  پيرمرد و پيرزن 
زن باردار يا شيرده كه روزه برای خود يا بچه اش ضرر 

دارد:
الَِّذيَن  »َوَعَلى  كه  می كند  نقل  ابن عباس  از  ابوداود 
افطار  برای  رخصتی  ِمْسِكيٍن«  َطَعاُم  ِفْدَيٌة  ُيِطيُقونَُه 
پيرمرد و پيرزن است، در حالی كه توانايی روزه گرفتن 
ازای هر روز، مسكينی را طعام دهند، و  به  ندارند و 
همچنين رخصتی برای زن باردار و شيرده است، اگر 

1. بقره، 183.

2. بقره، 184.
3. أحكام القرآن، ج1، ص265.

4. االنتصار، ص90.

بترسند.5 در روايتی ديگر از ابن عباس نقل می كند كه 
بيان شده  باردار و شيرده  برای زن  آيه  از  اين بخش 

است.6
طبری در تفسير خود اين روايت را به گونه ای ديگر 
از طريق عكرمه از ابن عباس نقل می كند: زن باردار و 
شيرده و پيرمردی كه نمی تواند روزه بگيرد، در رمضان 
افطار می كنند و به ازای هر روز بايد مسكينی را اطعام 
كنند. سپس ابن عباس اين بخش از آيه را قرائت كرد: 

»َوَعَلى الَِّذيَن ُيِطيُقونَُه ِفْدَيٌة َطَعاُم ِمْسِكيٍن«.7
در روايات شيعه نيز همين مضمون آمده است: صدوق 
در من اليحضره الفقيه در بابی كه درباره روزه كسانی 
امام  از  می شود،  آنها  ضعف  موجب  روزه  كه  است 
كه  و كسانی  پيرمرد مسن  كه  است  كرده  نقل  باقر)ع( 
دچار عطش می شوند، حرجی بر آنها نيست كه روزه 

خود را افطار كنند.8
در روايتی ديگر از امام باقر)ع( همين معنا درباره زن 

5. »َعْن َســِعيِد بِْن ُجبَْيٍر، َعِن ابِْن َعبَّاٍس: }َوَعَلى الَِّذيَن ُيِطيُقونَُه ِفْدَيٌة 
ْيِخ الَْكبِيِر، َوالَْمْرأَِة  َطَعاُم ِمْسِكيٍن{ ]البقرة: 184[، قَاَل: َكانَْت ُرْخَصًة لِلشَّ
ينًا،  يَاَم أَْن يُْفِطَرا، َويُْطِعَما َمَكاَن ُكلِّ يَْوٍم مْســكِ الَْكبِيَرِة، َوُهَما يُِطيَقاِن الصِّ
َوالُْحْبَلی َوالُْمْرِضُع إَِذا َخافَتَا« )ســنن أبی داود، ج2، ص296(؛ »سعيد 
بن جبير درباره آيــه »َوَعَلى الَِّذيَن ُيِطيُقونَُه ِفْدَيٌة َطَعاُم ِمْســِكيٍن« از 
ابن عباس نقل كرده كه وی گفته اســت: پيرمــرد و پيرزن به دليل عدم 
توان روزه گرفتن، رخصت داشــتند كه افطــار كنند و به جای هر روز 
كه روزه نگرفته اند مســكينی را اطعام كنند و زن باردار و شيرده نيز در 

فرض خوف ضرر، در ترك روزه رخصت داشتند«.
ثَُه، أَنَّ ابَْن َعبَّاٍس قَــاَل: أُْثبِتَْت لِْلُحْبَلی َوالُْمْرِضِع«  6. »أَنَّ ِعْكِرَمــَة، َحدَّ
)همان(؛ »ابن عباس )ذيل تفســير آيه »َوَعَلــى الَِّذيَن ُيِطيُقونَُه«( گفته 

است: حكم مزبور برای زن باردار و شيرده ثابت شده است«.
7. »عن ابن عبــاس قال: الحامل و المرضع و الشــيخ الكبير الذي ال 
يســتطيع الصوم يفطرون في رمضان، و يطعمون عن كل يوم مسكينا. ثم 
قرأ: »َوَعَلى الَِّذيَن ُيِطيُقونَُه ِفْدَيٌة َطَعاُم ِمْســِكيٍن«« )جامع البيان، ج2، 
ص81(؛ »ابن عباس گفته اســت: زن باردار و شــيرده و مرد پيری كه 
نمی توانــد روزه بگيرد، در ماه رمضان افطار می كنند و به جای هر روز 
كه روزه نگرفته اند، يك مســكين را اطعام می كنند. آن گاه آيه »َوَعَلى 

الَِّذيَن ُيِطيُقونَُه ِفْدَيٌة َطَعاُم ِمْسِكيٍن« را قرائت نمود«.
َِّذي  ْيُخ الَْكبِيُر َو ال ِد بِْن ُمْسلٍِم قَاَل َسِمْعُت أَبَا َجْعَفٍر)ع( يَُقولُ  الشَّ 8. »ُمَحمَّ
َق ُكلُّ َواِحٍد  بِِه الُْعَطاُش اَل َحَرَج َعَلْيِهَما أَْن يُْفِطَرا فِي َشْهِر َرَمَضاَن َو يَتََصدَّ
ِمْنُهَما فِي ُكلِّ يَْوٍم بُِمدٍّ ِمْن َطَعاٍم َو اَل قََضاَء َعَلْيِهَما فَِإْن لَْم يَْقِدَرا فاََل َشيْ َء 

َعَلْيِهَما« )من اليحضره الفقيه، ج 2، ص133(.
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حامله ای كه در شرف وضع حمل است و همچنين زن 
روزه  افطار  و  است  آمده  است،  شير  كم  كه  شيردهی 
برای آنها جايز شمرده شده است و دليل اين حكم عدم 

توانايی آنها در روزه گرفتن دانسته شده است.9
شيعه  فقهی  منابع  در  گفت  بايد  تحقيق  پيشينه  درباره 
تحت عناوين »العاجز عن الصوم«10 و »الحرج«،11 از 
حكم روزه برخی از افراد، همچون افراد پير، زنان باردار 
گفته اند.  سخن  آنها  مانند  و  سخت  مشاغل  شيرده،  و 
و  مذكور  عناوين  تحت  نيز  اهل سنت  فقهی  منابع  در 
»االعمال الشاقة«،12 »الحرف الشاقة«13 و مانند اينها از 
روزه مشاغل سخت سخن به ميان آورده اند، اما تحقيق 
درباره  فقهی  مذاهب  ديدگاههای  حاوی  كه  مستقلی 
تحقيق  رو،  اين  از  ندارد،  وجود  باشد،  مشاغل  روزه 
حاضر كه با روش توصيفیـ  تحليلی انجام شده، در پی 
آن است كه به پرسشهايی، همچون »از ديدگاه مذاهب 
فقهی اسالمی آيا افطار كردن و روزه نگرفتن كسانی كه 
به مشاغل سخت مشغول هستند، جايز است؟«، »آيا 
ادله ای بر جواز روزه نگرفتن صاحبان مشاغل سخت 

داللت دارند؟« و مانند آنها پاسخ گويد.

مفهوم شناسی مشاغل سخت
عبارات  در  كه  است  همان  مشاغل سخت،  از  منظور 
متون فقهی شيعه و اهل سنت از آن به »صيام االعمال 

ٍم َعْن أَبِي َجْعَفٍر)ع( قَاَل َســِمْعتُُه  ِد بِْن ُمْســلِ 9. »َو َرَوی الَْعاَلُء َعْن ُمَحمَّ
يَُقولُ  الَْحاِمُل الُْمْقــِرُب َو الُْمْرِضُع الَْقلِيَلُة اللَّبَِن اَل َحَرَج َعَلْيِهَما أَْن تُْفِطَرا 
َق ُكلُّ َواِحَدٍة  ْوَم َو َعَلْيِهَما أَْن تَتََصدَّ َُّهَما اَل تُِطيَقاِن الصَّ فِي َشْهِر َرَمَضاَن أِلَن
ِمْنُهَمــا فِي ُكلِّ يَْوٍم تُْفِطُر فِيِه بُِمدٍّ ِمْن َطَعاٍم َو َعَلْيِهَما قََضاُء ُكلِّ يَْوٍم أَْفَطَرا 
فِيِه ثُمَّ تَْقِضيَانِِه بَْعُد« )همان، ج2، ص134(؛ »عالء از محمد بن مســلم 
روايت كرده شنيدم ابوجعفر باقر)ع( می گفت: حامله پا به ماه و دايه كم 
شــير می توانند در ماه رمضان افطار كنند، چرا كه با روزه گرفتن طاقت 
آنان از دست می رود. ولی در عوض هر يك روزی كه افطار كنند، بايد 
يك كيلو گندم فدا بدهند. و قضای آن روز را هم تا سال آينده بگيرند«.

10. عيون الحقائق الناظرة، ج2، ص288.
11. نضد القواعد الفقهية، ص74.

12. موقع ســماحة الشيخ يوســف القرضاوی؛ فقه األعذار الشرعية و 
المسائل الطبية، ص67.

13. فتاوی األزهر، ج1، ص116.

الشاقة«،14 »روزه مشاغل سخت«15 و مانند آن تعبير 
می شود. شاّق در لغت از ماده شّق است. ابن فارس در 
توضيح اين واژه می نويسد: »شق به معنای جدايی و 
شكافته شدن شیء است، گفته می شود فالنی به مشقت 
و ِشّق دچار شده است و آن امر شديد انگار از شدتش 

انسان را دو نيم كرده است«.16
است.17  شده  لحاظ  معنا  همين  نيز  فقهی  اصطالح  در 
بنابراين مشاغل مشقت بار و سخت، مشاغلی هستند 
كه انجام آنها فشار زيادی به انسان وارد كند كه روزه 
گرفتن هم زمان با انجام آن كار، او را دچار ضعف كند 
و يا مجبور سازد كه دست از كار بكشد. در عبارات 
و  زراعت  همچون  مواردی  اهل سنت،  و  شيعه  فقهای 
تابستان،18 ذيل عنوان روزه  نانوايی در روزهای گرم 
مشاغل سخت، مطرح شده است و امروزه نيز با ايجاد 
جوشكاری،19  نشانی،  آتش  همچون  جديدی  مشاغل 
ساختمان سازی، ورزشهای قهرمانی همچون فوتبال20 

و مانند اينها21 مورد توجه فقها قرار گرفته است.
در قانون كار مشاغل سخت تعريف خاصی دارد كه با 
تعريف فقهی آن می تواند متفاوت باشد، چنان كه ضوابط 
فقهی بر مصداقی از آن تطبيق كند، می تواند حكم فقهی 
ماده  در  چنان كه  باشد،  حاكم  آنها  بر  سخت  مشاغل 
1  الحاقی مصوب سال 1380ش آمده است: كار های 
عوامل  آن  در  كه  است  كار هايی  آور،  زيان  و  سخت 

14. موقع ســماحة الشيخ يوســف القرضاوی؛ فقه األعذار الشرعية و 
المسائل الطبية، ص67.

15. استفتائات، شبيری زنجانی، ج2، ص107.
16. معجم مقاييس اللغة، ج3، ص171.

17. القنديل فی فقه الدليل، ص9.
18. استفتائات، خميني، ج1، ص319.

19. المرجان فی أهم مسائل رمضان، ج1، ص87.
20. رأت جبهــة علماء األزهر، أن لعب كــرة القدم ليس من ضرورات 
الحياة التي يرخــص لها الفطر، وإنه ليس من األمــور التي وردت من 
تكاليف هذا الدين، معتبرة أنه من حق الجميع اللعب علی أن يكون ذلك 
ترفيهــا ال امتهانا وال وظيفة. واعتبرت الجبهة في البيان الصادر عنها أن 
اللعب ليس رســالة وليس وظيفة يبيح الشــرع ألحد أن يمتهنها لطلب 
الزرق وال يجوز التشريع فيما لم ينزل به اهلل سلطانا )أرشيف ملتقی أهل 

الحديث، ج97، صص32و33(.
21. الفقه الميسر، ج3، ص82.
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فيزيكی،  شيميايی،  مكانيكی و  بيولوژيكی محيط كار 
غيراستاندارد بوده و در اثر اشتغال بيمه شده تنشی به 
مراتب باالتر از ظرفيتهای طبيعی )جسمی و روانی( 
بيماری شغلی و  نتيجه آن  ايجاد می شود كه  در وی 
عوارض ناشی از آن باشد.  مشاغل سخت و زيان آور 

موضوع اين ماده به دو گروه تقسيم می شوند:
1- مشاغلی كه صفت سخت و زيان آور با ماهيت 
كارگيری  به  با  می توان  اما  دارد،  وابستگی  شغلی 
تمهيدات بهداشتی،  ايمنی و تدابير فنی مناسب توسط 

كارفرما، سختی و زيان آوری آنها را حذف نمود.
2- مشاغلی كه ماهيتًا سخت و زيان آور بوده و با به 
كارگيری تمهيدات بهداشتی،  ايمنی و تدابير فنی توسط 
كارفرما،  صفت سخت و زيان آوری آنها كاهش يافته، 

اما كماكان سخت و زيان آوری آنها حفظ می گردد.

روزه مشاغل سخت از دیدگاه فقه امامیه
فقهای متقدم اماميه تحت عنوان »العاجز عن الصيام« 
درباره برخی از صوری كه روزه مشقت دارد، سخن 
گفته اند. مثاًل شيخ مفيد تحت عنوان مذكور از افرادی 
همچون »الشاب العطاش« )جوانی كه عطش دارد( و 
روزه گرفتن موجب بيماری وی می شود، »پيرمرد«، 
گرفتن  روزه  كه  شيرده«  و  حامله  »زن  و  »پيرزن« 
ايشان می شود، سخن گفته و  فرزند  به  موجب زيان 
تصريح نموده است كه افراد فوق می توانند روزه خود 
را افطار كنند و برای هر روز افطار يك مد طعام فديه 
دهند، در عين حال اين افراد كه عاجز از روزه گرفتن 
هستند، حق ندارند سير بخورند و سير بياشامند، بلكه 
تنها به اندازه ای كه جان ايشان حفظ شود و ضرر از 

ايشان دور گردد، اجازه دارند بخورند و بياشامند.22
از  افراد عاجز  به عنوان  افرادی  از  مفيد  هرچند شيخ 
محدود  مذكور  موارد  به  عجز  اما  گفته،  سخن  روزه 
نمی شود و مواردی همچون صاحبان مشاغل سخت و 
مانند آن را نيز شامل می گردد، با اين حال بايد مشاغل 
امام صادق)ع(  چنان كه  باشد،  مشقت  موجب  سخت 

22. المقنعة، صص351و352.

ذيل تفسير آيه »َو َعَلى الَِّذيَن ُيِطيُقونَُه ِفْدَيٌة َطعاُم 
ِمْسِكيٍن«؛23 »و آنان كه توانايی آن ندارند، هر روز 
َِّذيَن  را به اطعام مسكينی باز خرند«، فرموده است: »ال
أَْو ِشْبُه  ِكبٌَر أَْو ُعَطاٌش  ْوَم، فََأَصابَُهْم  َكانُوا يُِطيُقوَن الصَّ
روزه  توان  كه  »آنان  «؛24  ُمدٌّ يَْوٍم  لُِكلِّ  فََعَلْيِهْم  ذلَِك، 
گرفتن ندارند و پيری و تشنگی و مانند آن به ايشان 
رسيده است، در ازای هريك روز كه روزه نگرفته اند، 
بايد يك مد طعام بدهند«. عنوان »شبه ذلك« در اين 
به موارد چهارگانه  روايت، مؤيد آن است كه عاجز 

مورد اشاره شيخ مفيد محدود نمی شود.
فقهای متأخر اماميه نيز به مسئله روزه مشاغل سخت، 
توجه نموده و تحت عناوين »مشقت«، »حرج«25 و ... 
آن را مورد بررسی قرار داده اند، مثاًل امام خمينی)ره( 
گرم  روزهای  در  كه  »كشاورزی  پرسش  پاسخ  در 
تابستان نوبت آبياری دارد و نمی تواند با حالت روزه 
به  يا  می زند،  لطمه  زراعت  به  يا  چون  كند؛  آبياری 
سالمتی او لطمه وارد می شود، آيا می تواند روزه خود 
را افطار و آن را قضا كند؟« گفته است: »اگر می تواند 
كار را ترك كند، بايد روزه بگيرد و اگر نمی تواند هر 
وقت به حرج افتاد می تواند افطار كند، اما تا در حرج 

واقع نشده، نبايد روزه خود را باطل كند«.26
عبارت ياد شده از يك سو نشان می دهد كه صاحب 
شغل سخت در صورتی مجاز به افطار است كه اواًل؛ 
نتواند آن كار را ترك كند، ثانيًا؛ ترك آن كار موجب 
حرج وی باشد، و مشقت به تنهايی نمی تواند موجب 
بالفعل  بايد  حرج  ديگر  سوی  از  شود،  افطار  جواز 
باشد؛ يعنی تا زمانی كه مشقت به حدی نرسد كه فرد 
توان تحمل آن را نداشته باشد، نمی تواند روزه خود 
را افطار كند. بديهی است كه در اين فرض، مشمول 

قاعده الحرج خواهد بود.
می توان  نيز  امام)ره(  ديگر  عبارات  از  را  امر  اين 

23. بقره، 283.
24. الكافی، ج7، ص516.

25. نضد القواعد الفقهية، ص74.
26. استفتائات، خميني، ج1، ص319.
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نتيجه گرفت، چنان كه در پاسخ پرسش فردی: »در ماه 
رمضان درو كردن هنگام روزه داری برای وی مشقت 
رفتن  بين  از  موجب  كار،  ترك  صورت  در  و  دارد 
محصول می شود«، گفته است: »در صورتی كه بتواند 
ديگران  از  گرفتن  كمك  با  اگرچه  بگيرد،  روزه  بايد 
برای درو باشد، يا شب كار كند. اما اگر ممكن نباشد، 
بايد روزه بگيرد و چنانچه در بين روز، روزه برای او 
حرجی شد، می تواند افطار كند«.27 همچنين در پاسخ 
سؤالی ديگر درباره نانوايی كه به خاطر گرمای بيش از 
حد تنور روزه نمی گيرد، بيان داشته است: »اين عذر 

مجوز افطار روزه نيست«.28
آيت اهلل مكارم شيرازی در توضيح روزه افرادی مانند 
كشاورز، نانوا و ...، می گويد: سختی كار مجوز افطار 
كار  ساعات  رمضان  ماه  در  بايد  فرد  و  نيست  روزه 
خود را تغيير دهد، يا به كارهای سبك مشغول شود و 
در صورت ناتوانی تنها راه جواز افطار، مسافرت قبل 
از ظهر به اندازه ای است كه بتواند روزه خود را افطار 
از  كند.29  قضا  را  خود  روزه  سپس  و  برگردد  و  كند 
فتوای ايشان برمی آيد كه وجود امكان رهايی از حرج 
به وسيله سفر يا ترك كار است و سختی كار را نيز از 
موارد حرج نمی داند. اما به اين پرسش پاسخ نداده كه 
به برخی  اشتغال  آيا ممكن است در شرايطی خاص، 
مشاغل، و عدم امكان رهايی از آن، موجب حرج و 

جواز افطار شود؟
آيت اهلل شبيری زنجانی نيز اگرچه صرف وجود مشقت 
پرسش  در  اما  نمی داند.30  افطار  جواز  برای  عذر  را 
هنگام  نانوايی  كار  بودن  فرسا  طاقت  از  كه  فردی 
در  است:  داده  پاسخ  اين گونه  پرسيده،  روزه داری 
كردن  خنك  يا  كار  زمان  تغيير  با  نتوان  كه  صورتی 
فضای كار، بدون مشقت شديد، روزه گرفت، و ترك 
كار نيز برای او حرجی باشد، می تواند روزه نگيرد و 

27. همان.

28. همان.
29. https://makarem.ir

zanjani.ir ،2273 30. استفتاي شماره

قضای آن را در وقتی ديگر بجا آورد.31
به كارهای سخت  به خاطر مشقت،  جواز ترك روزه 
محدود نمی شود، بلكه در هر موردی كه روزه موجب 
چنان كه  می شود،  ساقط  روزه  وجوب  باشد،  مشقت 
آيت اهلل شبيری زنجانی گفته است: »بعضی از اشخاص، 
را  روزه  مشقت،  جهت  به  می توانند  پير  افراد  مانند 
َِّذيَن  بخورند«. از سويی كلمه »شبه ذلك« در روايت »ال
ِشْبُه  أَْو  ُعَطاٌش  أَْو  ِكبٌَر  فََأَصابَُهْم  ْوَم،  الصَّ يُِطيُقوَن  َكانُوا 
«،32 مؤيد آن است كه عاجز  ذلَِك، فََعَلْيِهْم لُِكلِّ يَْوٍم ُمدٌّ

به مواردی همچون »شيخ« و ... محدود نمی شود.
با وجود آنچه در خصوص نقش مشقت در جواز افطار 
عهده  بر  مشقت  تعيين  گذشت،  سخت  مشاغل  روزه 
شرع می باشد، از همين رو شارع مقدس تراشيدن سر 
را برای فرد محرم به خاطر شپش مباح دانسته است، 
همچنين پيامبر)ص( تيمم را به خاطر خوف از سرما، 
كلی  عجز  مشقت،  اين  ضابطه  بنابراين  می داند.  جايز 
نسبت به آنچه فشار بر بدن می آورد نيست، از همين 
رو به خاطر مشقت، نماز مسافر شكسته است و مسافر 
نماز  و  روزه  اگرچه  كند،  افطار  را  روزه اش  می تواند 
موجب عجز كلی نيست و غالبًا مشقت زيادی ندارد.33

فقهی  مذاهب  دیدگاه  از  سخت  مشاغل  روزه 
اهل سنت

همچون  عناوينی  تحت  نيز  اهل سنت  فقهی  مذاهب 
روزه  درباره  اينها  مانند  و  »حرج«35  »مرض«،34 
داليلی  جمله  از  كرده اند،  نظر  اظهار  سخت  مشاغل 
كه برای روزه مشاغل سخت مورد استناد قرار گرفته، 
يِن ِمْن َحَرٍج«؛36 »و  آيه »و َما َجَعَل َعَلْيُكْم ِفي الدِّ
برايتان در دين هيچ تنگنايی پديد نياورد«، می باشد.37 

zanjani.ir ،2272 31. استفتاي شماره
32. الكافی، ج7، ص516.

33. القواعد و الفوائد، ج1، ص123؛ األقطاب الفقهية، ص47.
34. أحكام القرآن، ج1، ص216.

35. الفقه الميسر، ج1، ص106.
36. حج، 78.

37. الموسوعة الفقهية، ج1، ص297.
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روزه  حكم  درباره  اهل سنت  فقهی  مذاهب  ديدگاه 
مشاغل سخت به شكل زير مورد اشاره قرار می گيرد:

1( فقه حنفی
برخی از فقهای حنفی بر اين باورند كه در هر حال 
می شود،  فرد  ضعف  موجب  كه  كارهايی  به  اشتغال 
»جايز  است:  گفته  ابن نجيم  چنان كه  می باشد،  حرام 
ضعف  به  منجر  كه  دهد  انجام  را  عملی  فرد  نيست 
او شود، بنابراين نانوا بايد نيمی از روز را استراحت 
كند و بخشی ديگر را به نانوايی بپردازد، و اگر نانوا 
بگويد اين مقدار كار برای من كفايت نمی كند، دروغ 
می گويد؛ چون كار او در روزهای زمستان كه كوتاه 
است، كمتر است و در نتيجه می تواند با نصف كار در 

روزهای تابستان امرار معاش كند«.38
نيز نقل كرده كه علی بن احمد در پاسخ  ابن عابدين 
به سؤال فردی كه از او پرسيده بود: آيا فردی كه به 
روزه  كه  صورتی  در  می داند  و  است  مشغول  شغلی 
دچار  می كند،  مباح  را  افطار  كه  مرضی  به  بگيرد، 
شود،  مريضی  دچار  آنكه  از  قبل  می تواند  می شود، 
روزه خود را افطار كند؟ گفته است: اين كار به طور 
كه  برمی آيد  مذكور  فتوای  از  است.39  ممنوع  جّد 
افطار  جواز  موجب  صورتی  در  تنها  كار  به  اشتغال 
است كه كار موجب بيماری شود، اما اگر فرد خوف از 
بيماری داشته باشد يا علم پيدا كند كه در آينده بيمار 
خواهد شد، نمی تواند روزه خود را افطار كند، بلكه در 
اين صورت بايد شغل خود را تغيير دهد. اباحامد نيز 
درباره نانوايی كه در آخر روز دچار ضعف می شود، 

فتوا داده است كه جايز نيست به نانوايی بپردازد.40
در  رملی،  تصريح  براساس  گذشت،  آنچه  مقابل  در 
صورتی كه اشتغال به معيشت موجب ضعف فرد شود، 
او می تواند روزه خود را افطار كند، بنابراين می توان 
حكم جواز افطار را به نانوايان و كسانی كه در فصل 
در  آنها  كشت  و  ندارند  روزه  توانايی  محصول  درو 

38. األشباه و النظائر، ج1، ص197.
39. رد المحتار، ج3، ص400.

40. همان، ج3، ص401.

صورت درو نكردن، آسيب می بيند، سرايت داد.41
علمای  مختلف  اقوال  به  اشاره  از  پس  ابن عابدين 
حنفی گفته است: »آنچه درباره صاحبان مشاغل، از 
فتاوای فقها بيان شده است، از اجتهادات آنان است و 
نه منقول از مذهب؛ بنابراين بهتر است به اين مسئله 
دارد  پولی  فرد  كه  در صورتی  دهيم:  پاسخ  اين گونه 
كه برای خود و خانواده اش كفايت می كند، نمی تواند 
و  درخواست  چون  وگرنه  كند،  افطار  را  خود  روزه 
دارد،  اولويت  افطار  است،  حرام  مردم  از  تكّدی 
بنابراين به اندازه ای كه او را كفايت می كند، كار كند 
و اگر منجر به افطار روزه شد، حالل است كه روزه 
خود را افطار كند، مشروط به آنكه كار ديگری نتواند 
داشته  از هالك زرع  ترس  اگر  دهد. همچنين  انجام 
را  تمكن، كسی  و در صورت   ... و  يا سرقت  باشد، 
نيابد، می تواند  المثل كار را انجام دهد،  كه با اجرت 
از آن صحيح  كمتر  برای  نماز  قطع  كند؛ چون  افطار 
است، اما اگر خودش برای زمان معلومی اجير شده 
است و ماه رمضان برسد، می تواند افطار كند اگرچه 
به  نيز  باشد و مستأجر  اداره زندگی را داشته  هزينه 
فسخ اجاره راضی نباشد، مانند زنی كه فرزند ديگری 
را شير می دهد؛ زيرا شير دادن با عقد واجب می شود 
و چون افطار با خوف بر فرزند جايز است، پس در 
جايز  افطار  اولی  طريق  به  خودش  بر  خوف  فرض 

است«.42
از  را  فرد  كه  برمی آيد ضعفی  ابن عابدين  عبارات  از 
انجام امر واجبی يا كاری كه ترك آن موجب خسارت 
و ضرر به فرد می شود، بازدارد، مجوز افطار می باشد، 
بلكه با شرايطی، همچون عدم كفاف درآمد، عدم امكان 
تغيير كار و ... منوط است، در فرضی كه شخص برای 
دارد،  مشقت  روزه  برای  كه  شده  اجير  كاری  انجام 
در فرض امكان فسخ اجاره، اجاره بايد فسخ شود، 
چنان كه فسخ اجاره ممكن نباشد، در برخی فروض، 
همچون زيان داشتن كار برای اجير و مانند آن امكان 

41. همان، ج3، ص400.
42. همان، ج3، صص400و401.
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افطار وجود دارد.
اينكه آيا فرد در صورت خوف ضعف  در خصوص 
فتاوای  از  يكی  خير؟  يا  كند  افطار  می تواند  نيز، 
فتوای  از  را  افطار  جواز  مصر،  داراالفتای  مجموعه 
ابن عابدين استظهار كرده؛ زيرا در فتوای مزبور آمده 
است: »فرد سالمی كه به خاطر اضطرار بايد در روز 
ماه رمضان كاری را انجام دهد و به خاطر وجود اماره 
يا تجربه يا كالم طبيب ماهری، ظن بر او حاصل شود 
كه روزه گرفتن وی موجب هالكت يا بروز بيماری در 
جسمش يا منجر به ضعف او می شود كه او را از انجام 
ناچار  نفقه خود و عيالش  برای كسب  آن عملی كه 
به انجام آن است، بازدارد، در اين حالت افطار جايز 
است، همان طور كه ابن عابدين برای نانوا و صاحبان 

حرف شاقه، استظهار كرده است«.43
بازيكنان  افطار  برای  مصر  داراالفتای  مبنا  همين  بر 
فوتبال كه بازيهای آنها در ماه رمضان است، حكمی 
از علمای مصر  برخی  اعتراض  مورد  كه  كرد  صادر 
واقع شد. در فتوای مزبور آمده است: ورزش از انواع 
برای  اضطرار  موجب  نمی تواند  بازی  و  است  بازی 
ترك روزه شود.44 از همين روی مجله رسمی االزهر 
مصر پس از بيان مسئله، به توضيح دليل آن پرداخت 
و به سؤال فردی كه از حكم افطار به خاطر شركت 
در تمرينات و مسابقات در ماه رمضان و عدم توانايی 
روزه گرفتن همراه با كوششی كه برای تمرينات نياز 
است، پرسيده بود، اين گونه پاسخ داد: »بازيكنی كه 
به  است،  مرتبط  خود  باشگاه  با  كار،  عقد  طريق  از 
منزله اجيری است كه ملزم به انجام آن عمل است، 
پس زمانی كه اين عمل محل رزق او است و چاره ای 

43. سايت داراالفتاء المصرية.
44. رأت جبهــة علماء األزهر، أن لعب كرة القدم ليس من ضرورات 
الحيــاة التي يرخص لها الفطر، وإنه ليــس من األمور التي وردت من 
تكاليف هذا الدين، معتبرة أنه من حــق الجميع اللعب علی أن يكون 
ذلك ترفيها ال امتهانــا وال وظيفة. واعتبرت الجبهة في البيان الصادر 
عنها أن اللعب ليس رسالة وليس وظيفة يبيح الشرع ألحد أن يمتهنها 
لطلب الزرق وال يجوز التشــريع فيما لم ينزل به اهلل سلطانا )أرشيف 

ملتقی أهل الحديث، ج97، صص32و33(.

جز مشاركت در مسابقات در ماه رمضان ندارد و ظن 
برای او حاصل می شود كه روزه گرفتن در انجام اين 
عمل اثر منفی می گذارد، پس می تواند روزه خود را 

افطار كند«.45
اين مجله پس از آنكه حكم بازيكن فوتبال را بيان 
از  اربعه  مذاهب  فقهای  فتاوای  به  استناد  با  می كند، 
جمله فقه حنفی، شواهدی بر اين فتوا ارائه می دهد. 
كه  كسی  است،  آمده  حنفی  فقه  در  آنچه  براساس 
خود را برای مدت معلومی اجير سازد و سپس ماه 
رمضان فرا رسد و موجب ضرر او هنگام كار شود، 
می تواند افطار كند، اگرچه پولی كه با آن زندگی خود 
را بگذراند، داشته باشد.46 اين مجله، حكم مزبور را 
برداشت  شد،47  اشاره  آن  به  كه  ابن عابدين  كالم  از 

نموده است.
از مجموع كالم ابن عابدين می توان استفاده كرد ضرری 
افطار شود، يا خوف از مريضی  كه می تواند موجب 
است، يا ضعفی است كه فرد را از ادامه عملی كه به 
آن محتاج است، بازدارد. در حالت اول، ابن عابدين 
ضمن مقايسه حال اجير با زن شيردهی كه بر فرزند 
مريضی و  از  كه خوف  خود می ترسد، حكم می كند 
و  است  فرزند  بر  از خوف  اولی  ضرر جسمی خود 
بنابراين موجب جواز افطار است. پيامبر)ص( جواز 
افطار زن باردار و شيرده را در صورت ترس از ضرر 
ديدن كودك مباح دانسته، پس ضرر خود زن باردار 

45. الالعب المرتبط بناديه بعقد عمل يجعله بمنزلة األجير الملَزم بأداء 
هذا العمل، فإذا كان هذا العمل الذي ارتبط به في العقد هو مصدر رزقه 
ولم يكن له بٌُدّ من المشــاركة في المباريات في شــهر رمضان، وكان 
يغلب علی الظن كون الصوم مؤثًرا علی أدائه فإن له الرخصة في الفطر 
في هذه الحالة؛ فقد نص العلماء علی أنه يجوز الفطر لألجير أو صاحب 
المهنة الشاقة الذي يعوقه الصوم أو يُضِعفه عن عمله، كما نَُصّ في فقه 
الحنفية علی أن من آجر نفسه مدة معلومة ـ وهو متحقق هنا في عقود 
اللعب واالحترافـ  ثم جاء رمضان وكان يتضرر بالصوم في عمله، فإن 

له أن يفطر وإن كان عنده ما يكفيه
(https://www.dar-alifta.org/ar/ViewFatwa.
aspx?sec=fatwa&ID=12905).
46. dar-alifta.org

47. رد المحتار، ج3، ص401.
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و شيرده، برای اباحه افطار اولی است.48
می شود،  او  ضعف  موجب  فرد  كار  كه  حالتی  در 
شود،  منجر  او  افطار  به  ضعف  اين  كه  گونه ای  به 
ابن عابدين در اين حالت شروع كار را جايز دانسته، 
اما زمان افطار را مشخص نكرده است. به نظر می رسد 
حالت،  اين  در  ابن عابدين  نظر  براساس  افطار  زمان 
هنگامی است كه ضعف به گونه ای بر فرد غالب شود 
كه او را از ادامه عمل بازدارد، يا به خاطر ضعف، بر 
فتوای  از  نمی توان  بنابراين  بترسد.  بيمار شدن خود 
از غلبه  قبل  را  افطار ورزشكاران  ابن عابدين، جواز 
ضعفی كه منجر به ناتوانی در ادامه تمرين يا مسابقه 

ايشان شود، نتيجه گرفت.
شيخ قرق امره حميدی حنفی در عبارتی، خوف ضعف 
را نيز مجوز افطار دانسته است؛ زيرا افطار جنگجويی 
را كه می خواهد با دشمن مقابله كند و می داند كه به 
طور قطع در ماه رمضان به جنگ می رود و از ضعف 
خود می ترسد، جايز دانسته است.49 عينی حنفی نيز 
گفته است: »فردی كه از مريض شدن می ترسد، حكم 
مريض را دارد و همچنين كنيزی كه خدمت می كند، 
اگر از ضعف خود بترسد، می تواند افطار كند و سپس 

روزه خود را قضا نمايد«.50
2( فقه مالکی

برخی از فقهای مالكی همچون برزلی بر اين باورند 
دروگری  به  است  جايز  است،  محتاج  كه  دروگری 
بپردازد، اگرچه منجر به افطار شود و چنان كه محتاج 
نباشد، اشتغال وی به دروگری مكروه است، اما كسی 
كه مالك زراعت است، به خاطر حراست از مالش، 
از  نيست؛ زيرا در مذهب  او حرجی  بر  به هيچ وجه 

48. »أباح النبي)ص( اإلفطار للحامل والمرضع، لما يخافان علی الولد 
من الضرر، فضرر نفسه أولی بإباحة اإلفطار من أجله« )شرح مختصر 
الطحاوی، ج2، ص447(؛ »پيامبر)ص( هنگامی كه زن باردار و شيرده 
از ضرر ديدن فرزند خويش هراس دارند، افطار آنها را مباح فرموده 
اســت، بنابراين زيان ديدن زن باردار و شيرده برای جواز افطار آنها 

اولی می باشد«.
49. جامع الفتاوی، ص23.

50. منحة السلوك، ص270.

ضايع كردن مال نهی شده است.51 برخی در توضيح 
می تواند  زمانی  دروگر  »البته  گفته اند:  مزبور  فتوای 
افطار كند كه ضرورت برای او حادث شود و از اين 
رو، نمی تواند ابتدای صبح روزه خودش را افطار كند، 
بلكه بايد نيت روزه كند؛ چون ممكن است چيزی او 
را از دروگری در آن روز بازدارد، بنابراين وی مانند 
كسی است كه پيش از سفر روزه اش را افطار كند«.52

عبدالرحمن فاسی در يكی از فتواهای خويش بر اين 
به  را  زراعت  مالك  افطار  جواز  بايد  كه  است  باور 
زمانی محدود كنيم كه وی به دليل عدم دسترسی به 
اجير، نتواند كسی را برای درو اجير كند و اگر بتواند 
كسی را اجير كند، نمی تواند افطار كند؛ زيرا در اين 

صورت ضرورتی وجود ندارد و راه چاره دارد.53
دارند  اشتغال  ريسی  نخ  به  كه  كسانی  درباره  برزلی 
و ناچار هستند كه نخ را با آب دهان خود مرطوب 
كنند، گفته است: در صورتی كه نوع كتان، بدون طعم 
باشد، مطلقًا جايز است، اما در صورتی كه نوع كتان، 
طعمی ضعيف دارد، برای او جايز است و اگر محتاج 
به اين كار نيست، برای او مكروه است. او از ابن قداح 
نقل كرده است: در صورتی كه طعم كتان را در حلقش 

احساس كند، روزه اش باطل است.54
نيز،  مالكی  فقه  نظر  از  كه  برمی آيد  مزبور  فتوای  از 
اضطرار می تواند موجب جواز افطار شود. اما تنها در 
زمانی  كه ضرورت فعليت يابد، افطار جايز می باشد. 
با توجه به گفته عبدالرحمن فاسی كه پيش از اين به 
آن اشاره رفت،55 به نظر می رسد زمان افطار با زمان 
نظر  از  رو،  همين  از  است،  شده  قياس  سفر  شروع 
مالكيه فعليت ضرورت شرط جواز افطار می باشد، نه 

زمانی كه ضعف بر فرد غالب می گردد.
3( فقه شافعی

51. جامع مسائل األحكام، ج1، ص532.
52. الدر الثمين و المورد المعين، ج1، ص46.

53. همان.
54. جامع مسائل األحكام، ج1، ص532.

55. الدر الثمين و المورد المعين، ج1، ص46.
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براساس تصريح برخی از فقهای شافعيه، جايز است كه 
برای برداشت محصول يا ساختمان سازی، برای خود 
برای  كه  كاری  كنند، خواه  افطار  را  روزه  ديگران،  يا 
ديگران انجام می دهند با اجرت باشد، يا مجانی، اگرچه 
اجير منحصر به آن فرد نباشد. با اين حال جواز افطار 
روزه مشروط به آن است كه اگر روزه بگيرد بر مالش 
بترسد و نيز نتواند آن كار را شب انجام دهد، يا انجام 
آن كار در شب به تنهايی موجب كفاف وی نباشد، يا 
كار موجب آسيب يا نقصی شود كه نتوان از آن چشم 

پوشی كرد.56
مطلقًا  كه  است  كسانی  ديدگاه  برخالف  مزبور  فتوای 
يا  ممنوع  محصول  برداشت  زمان  در  را  روزه  ترك 
اذرعی  از  نقل  به  شروانی  اما  دانسته اند.  جايز  مطلقًا 
می كنند،  محصول  برداشت  كه  »كسانی  است:  گفته 
كنند  روزه  نيت  رمضان  ماه  هر شب  كه  است  واجب 
و هركس كه مشقت شديد بر او عارض شود، می تواند 
افطار كند. ديگر صاحبان صنعت به برداشت كنندگان 

محصول، ملحق می شوند«.57
شروانی در توضيح بيان اذرعی افزوده است: »ظاهر آن 
است كه ديگر صاحبان مشاغل سخت نيز به برداشت 
كنندگان محصول ملحق می شوند؛ اطالق كالم اذرعی 
می رساند كه اجير و مالك غنی و غير آنها و كسی كه 
مجانی كاری انجام می دهد، تفاوت ندارند؛ شاهد اين 
اطالق، اطالقی است كه در مسئله زنی كه به صورت 
شده  مطرح  می دهد،  شير  را  كودك  مجانی  يا  اجير 

است«.58
با وجود آنچه گذشت، برخی از فقهای شافعی اشاره 
مسئله  اين  در  كه  تقييدی  به  است  بهتر  كه  نموده اند 
مطرح شده عمل كنيم؛ يعنی هرگاه به كار شغل سخت 
نياز باشد، به گونه ای كه مثاًل در صورت انجام ندادن 
آن كار در روز، موجب خسارت مالی شود، افطار جايز 

56. تحفة المحتاج، ج3، ص430.
57. همان.
58. همان.

است.59 از مجموع فتاوای فقهای شافعی برمی آيد كه 
مشروط  بالفعل  ضرر  و  شديد  مشقت  به  افطار  جواز 

می باشد.
4( فقه حنبلی

بن باز از فقهای حنبلی در پاسخ به پرسش جوان 17 
كه  است  اين  من  »مشكل  پرسيده:  او  از  كه  ساله ای 
هنگام فرارسيدن ماه رمضان روزه نمی گيرم و اين به 
خاطر آن است كه كارهای سخت انجام می دهم به ويژه 
در تابستان. آيا جايز است كه من در وقتی ديگر روزه 
و  كن  قضا  را  خود  »روزه های  است:  گفته  بگيرم؟«، 
همراه مردم روزه بگير و كارهای سخت را رها كن و 
كارهايی انجام بده كه هنگام روزه داشتن برايت سخت 
نباشند. اگر تنها با ترك كار می توانی روزه بگيری، كار 
را رها كن و از مالی كه از كارهای خود در ماه شعبان 
ذخيره  رمضان  برای  آوردی،  به دست  آن  از  پيش  و 
ساز، يا در رمضان كارهای سبكی انجام بده كه بتوانی 
با آن روزه بگيری. با اين حال تساهل و حرص بر دنيا 

و كارهای سخت و ترك جايز نيستند«.60
او همچنين در پاسخ به پرسش مجلس وزاری سعودی 
با  كار  و  آهنگری  آنها  شغل  كه  كسانی  روزه  درباره 
بر  »اصل  است:  گفته  است،  فوالد  و  آهن  تركيبات 
وجوب روزه رمضان است و همه مكّلفان بايد هنگام 
آغاز  روزه  با  را  خود  صبح  و  كنند  روزه  نيت  شب 
نمايند، مگر كسانی كه شارع به آنها رخصت داده است 
كه افطار كنند و آنها مسافر و مريض و كسانی می باشند 
مشاغل  صاحبان  رو  اين  از  هستند؛  مريض  مانند  كه 
سخت در عموم مكّلفان داخل می باشند و حكم مريض 
و مسافر را ندارند، آنها بايد صبح را روزه دار باشند و 
هركس از آنها در اثنای روز به افطار روزه مضطر و 

ناچار شود، می تواند افطار كند«.61
چند  كه  است  آمده  ابن تيميه  از  ديگری  فتوای  در 
گروه در جواز افطار روزه حكم مريض را دارند، آنها 

59. همان.
60. فتاوی نور علی الدرب، ج16، ص168.

61. مجموع فتاوی، ج15، ص245.
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عبارتند از: 1- فرد سالمی كه می ترسد با روزه گرفتن 
دچار مرض يا فشار شديد شود. 2- كسی كه عطاش 
)زياد تشنه می شود( است و در گرما نمی تواند روزه 
را تحمل كند، اما در زمستان می تواند روزه را تحمل 

نمايد.62
نتيجه  می توان  رفت،  اشاره  آنها  به  كه  فتوايی  دو  از 
گرفت فقهای حنبلی، ترس از فشاری را باعث جواز 
خاطر  به  بلكه  نباشد،  عارضی  كه  می دانند  روزه 
وضعيت جسمی فرد پديد آمده باشد؛ چنان كه ترس 
مزبور حكم  فرد  باشد،  شغل  و  كار  خاطر  به  مزبور 
مريض را ندارد و نمی تواند هنگام صبح روزه اش را 
افطار كند، بلكه فرد يا بايد كار خود را كه موجب اين 
مشقت شده است، ترك گويد، يا هنگامی كه فشار بر 
او حادث می شود، روزه خود را افطار كند. از سوی 
ديگر، فتواهای ياد شده نشانگر آن هستند كه جواز 
افطار صاحبان شغلهای سخت با امكان اطالق عنوان 

»مريض« بر آنها مشروط است.
با وجود آنچه گذشت، مجاهدی كه برای اعالی كلمه 
دين به جهاد می پردازد و از اينكه روزه مستمر وی 
موجب ضعف او در جهاد شود، می ترسد، جايز است 
را  روزه اش  باشد،  مقيم  و  نباشد  در سفر  كه هرچند 
افطار نمايد.63 بنابراين اضطرار مفهومی گسترده يافته 
و ممكن است خوف از ضعفی كه موجب ناتوانی از 
دانست،  افطار  موجب جواز  نيز  را  عمل شود  انجام 
صورتی  به  روزه  افطار  جواز  است  ممكن  همچنين 
به  باشد،  داشته  ويژه  اهميتی  كار  كه  باشد  مشروط 
افطار روزه جايز  براساس قاعده تزاحم،  گونه ای كه 

شده باشد، نه صرفًا به خاطر ضعف در عمل.
گذشته بر حكم فقهی روزه شغلهای سخت، در بعضی 
استفتائاتی كه از فقهای مسلمان صورت گرفته است، 
شود  تصور  است  ممكن  كه  برمی خوريم  مواردی  به 
حال  هستند،  بی ارتباط  حاضر  تحقيق  موضوع  با 

62. كتاب الصيام من شرح العمدة، ج1، ص209.
63. الدين الخالص، ج8، ص516.

است  ممكن  دارند،  كه  ويژگيهايی  به  توجه  با  آنكه 
پاسخ  برخی در  مثاًل  گيرند،  تحقيق حاضر جای  در 
دانش آموزان  و  دانشجويان  روزه  درباره  پرسشی  به 
مجوز  دانشجويان  امتحان  گفته اند:  امتحانات  هنگام 
بر  كه  شود  منجر  حالتی  به  آنكه  مگر  نيست،  افطار 
جان يا يكی از اعضای بدن خود بترسد.64 همچنين 
در فتوای اللجنة الدائمة كه رياست آن با بن باز بوده، 
آمده است: »امتحانات دانشجويان مجوز افطار نيست 

و نبايد در اين مسئله از والدين اطاعت كرد«.65
براساس فتوای ياد شده، تنها حرجی كه منجر به ضرر 
است  روزه  افطار  جواز  موجب  شود،  فرد  جسم  در 
و ضررهای ديگر، همچون ضعف تمركز، يا بی حالی 
كه سبب ناتوانی در ادامه مطالعه باشد، موجب جواز 

افطار نيستند.

پیشنهادها
1. با توجه به اهميت روزه در شغلهای سخت، بايد 
عالوه بر تبيين مالك شغل سخت، مصاديق شغلهای 

سخت روشن شود.
2. با توجه به اهميت روزه و تأثير زياد روزه داری بر 
روی كار و فعاليت افراد، به ويژه در كارهای سخت، 
بايد در ماه مبارك رمضان كارهای مزبور، به خصوص 
از  يك سو  از  تا  شوند،  شيفتی  شركتها  و  ادارات  در 
اهميت روزه  بر  از سوی ديگر  و  نشود  كاسته  توليد 

تأكيد شود.
روزه  و  سخت  شغلهای  بودن  مبتال  به  توجه  با   .3
بهره گرفتن  با  فقها  آنها، تصميم گروهی و هماهنگ 
از متخصصان و كارشناسان ضروری به نظر می رسد.

4. رابطه بين تعريف مشاغل سخت در قانون كار با 
تعريف آن در فقه مشخص شود.

64. األساس فی السنة و فقه ها، ج6، ص2598.
65. فتاوی اللجنة الدائمة ـ المجموعة األولی، ج10، ص241.
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نتیجه گیری
روزه  افطار  جواز  مهم  اسباب  جمله  از  »حرج«   .1
مشاغل سخت  جمله صاحبان  از  از صور،  برخی  در 
مريض،  همچون  مواردی  در  مزبور  مالك  می باشد. 
نيز  پيرزن  و  پيرمرد  باردار،  زن  شيرده،  زن  مسافر، 
متون  و  روايات  از  پاره ای  در  هرچند  دارد،  وجود 
به  صوم«  از  »عاجز  مصاديق  از  مزبور  موارد  فقهی 
سخت  مشاغل  جمله  از  ديگر  موارد  آمده اند.  شمار 
نيز می توانند مشمول الحرج قرار گرفته و با شرايطی 

افطار آنها جايز باشد.
صورتی  در  اهل سنت،  فقهای  از  برخی  ديدگاه  از   .2
گيرند،  قرار  »مرض«  عنوان  تحت  مشاغل سخت  كه 
صاحبان آنها می توانند افطار كنند، از همين رو مشاغل 
مزبور اگر موجب بيماری شوند، يا آنكه روزه دار علم 
پيدا كند كه در فرض اشتغال به اين نوع كارها بيمار 

خواهد شد، می تواند روزه خويش را افطار كند.
3. از جمله اسباب اختالف درباره جواز و عدم جواز 
زمان  درباره  اختالف  سخت،  مشاغل  صاحبان  افطار 
فقها،  برخی  كه  گونه ای  به  می باشد،  حرج  و  اضطرار 
افطار دانسته  بالفعل را موجب جواز  حرج و اضطرار 
پديد  مشقت  روز  اثنای  در  اگر  كه  باورند  اين  بر  و 
آيد، هنگام پيدايش مشقت افطار روزه جايز است. اما 

برخی ديگر از ايشان معتقدند علم به بروز مشقت نيز 
هنگام  صورت  اين  در  می باشد،  افطار  جواز  موجب 

شروع كار سخت افطار روزه جايز می باشد.
4. عوامل چندی موجب اختالف فقهای اماميه درباره 
جواز و عدم جواز افطار صاحبان مشاغل سخت شده 
ضابطه  درباره  ايشان  اختالف  آنها  جمله  از  كه  است 
مشقت و حرج می باشد. از جمله اسباب اختالف فقهای 
اماميه درباره جواز و عدم جواز افطار روزه اختالف 
در اهم بودن روزه می باشد؛ زيرا در فرض تزاحم روزه 
كه  موردی  و  پذيرفته  مهم تر  مورد  سخت،  مشاغل  و 
در  چنان كه  می شود،  نهاده  كنار  دارد،  كمتری  اهميت 
فرض تزاحم جهاد و روزه، جهاد مقدم می شود. امكان 
كسب درآمد از راه ديگر، همچون انتقال كار به شب، 
همچنين امكان مسافرت برای رهايی از مشكل افطار 
اماميه  فقهای  اختالف  اسباب  از  ديگر  يكی  نيز  روزه 
فقه  در  ديگری  گونه  به  مزبور  اختالفات  می باشد. 

اهل سنت نيز به چشم می خورند.
جمله  از  روزه،  افطار  جواز  موارد  از  كه  اضطرار   .5
روزه صاحبان مشاغل سخت برشمرده شده، با الحرج 
متفاوت است؛ زيرا ممكن است اضطرار، مصداق ضرر، 
كه  است  ممكن  همچنين  باشد،  تقيه  و  اكراه  حرج، 

مصداق هيچ يك از آنها نباشد.

تهران،  آيتی،  عبدالمحمد  ترجمه  كريم،  قرآن   -
سروش، 1374ش.

بيروت،  جصاص،  علی  بن  احمد  القرآن،  أحكام   -
دارإحياء التراث العربی، 1405ق.

- أرشيف ملتقی أهل الحديث، 1432ق:
www.ahlalhdeeth.com 

- األساس فی السنة و فقهها )العبادات فی اإلسالم(، 
سعيد حوی، بی جا، دارالسالم، 1414ق.

- استفتائات، سيد روح اهلل خمينی، قم، دفتر انتشارات 
اسالمی، 1422ق.

دفتر  قم،  زنجانی،  شبيری  موسی  سيد  استفتائات،   -

آية اهلل شبيری زنجانی، 1396ش.
ابن نجيم  ابراهيم  بن  زين الدين  النظائر،  و  األشباه   -

مصری، بيروت، دارالكتب العلمية، 1400ق.
بن  محمد  اإلمامية،  مذهب  علی  الفقهية  األقطاب   -
آيةاهلل  كتابخانه  قم،  احسائی،  ابن ابی جمهور  علی 

مرعشی نجفی، 1410ق.
- االنتصار، علی بن حسين شريف مرتضی، قم، دفتر 

انتشارات اسالمی، 1415ق.
بن محمد  احمد  المنهاج،  المحتاج في شرح  تحفة   -
الكبری،  التجارية  المكتبة  مصر،  هيتمی،  ابن حجر 

1357ق.
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جرير  بن  محمد  القرآن،  تفسير  فی  البيان  جامع   -
طبری، بيروت، دارالمعرفة، 1412ق.

نسخه  حنفی،  حميدی  امره  قرق  الفتاوی،  جامع   -
شماره  اسالمی،  شورای  مجلس  كتابخانه  در  خطی، 

IR10-31106، 860ق.
- جامع مسائل األحكام لما نزل بالقضايا من المفتين 
بيروت،  مغربی،  برزلی  احمد  بن  محمد  الحكام،  و 

دارالغرب اإلسالمی، 2002م.
- الدر الثمين و المورد المعين، محمد بن احمد ميارة 

مالكی، قاهره، دارالحديث، 1429ق.
الحق،  دين  إلی  الخلق  إرشاد  أو  الخالص  الدين   -
المكتبة  بی جا،  سبكي،  خطاب  محمد  محمود 

المحمودية السبكية، 1397ق.
- رد المحتار علی الدر المختار، محمدامين بن عمر 

ابن عابدين، رياض، دار عالم الكتب، 1423ق.
zanjani.ir :سايت آيةاهلل شبيری زنجانی -

- سايت آيةاهلل مكارم شيرازی:
https://makarem.ir 

- سايت داراإلفتاء المصرية:
www.dar-alifta.org 

lib.eshia.ir :سايت كتابخانه مدرسه فقاهت -
- سنن أبی داود، سليمان بن اشعث ابوداود سجستانی، 

بيروت، المكتبة العصرية، بی تا.
علی جصاص،  بن  احمد  الطحاوی،  مختصر  - شرح 

بيروت، دارالبشائر اإلسالمية، 1431ق.
دارالحديث،  قم،  كلينی،  يعقوب  بن  محمد  الكافی،   -

1429ق.
- كتاب الصيام من شرح العمدة، احمد بن عبدالحليم 

ابن تيميه، قاهره، داراألنصاری، 1417ق.
الناضرة،  الحدائق  تتمة  فی  الناظرة  الحقائق  عيون   -
انتشارات  دفتر  قم،  عصفور،  آل  محمد  بن  حسين 

اسالمی، 1414ق.
- فتاوی األزهر، موقع وزارة األوقاف المصرية.

احمد  األولی،  المجموعة  ـ  الدائمة  اللجنة  فتاوی   -
البحوث  إدارة  رئاسة  رياض،  دويش،  عبدالرزاق  بن 

العلمية و اإلفتاء، بی تا.

- فتاوی نور علی الدرب، عبدالعزيز بن عبداهلل بن باز، 
رياض، مؤسسة الشيخ عبدالعزيز بن باز الخيرية، بی تا.

- فقه األعذار الشرعية و المسائل الطبية، سيد ابوالقاسم 
خويی، قم، دارالصديقة الشهيدة)س(، 1427ق.

بن  عبداهلل  طيار،  محمد  بن  عبداهلل  الميسر،  الفقه   -
محمد مطلق و محمد بن ابراهيم موسی، رياض، مدار 

الوطن، 1432ق.
عبداللطيف،  بن  عبدالحق  الدليل،  فقه  فی  القنديل   -

بيروت، دارالكتاب العربی، 1408ق.
قم،  اول،  شهيد  مكی  بن  محمد  الفوائد،  و  القواعد   -

كتاب فروشی مفيد، 1400ق.
- مجموع فتاوی، عبدالعزيز بن عبداهلل بن باز، رياض، 

دارالقاسم، 1420ق.
داعی،  محبرة  رمضان،  مسائل  أهم  فی  المرجان   -

بی جا، بی نا، بی تا.
مكتب  قم،  ابن فارس،  احمد  اللغة،  مقاييس  معجم   -

االعالم اإلسالمی، 1404ق.
جهانی  كنگره  قم،  مفيد،  محمد  بن  محمد  المقنعة،   -

هزاره شيخ مفيد، 1413ق.
- منحة السلوك فی شرح تحفة الملوك، محمود بن 
احمد عينی، قطر، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، 

1428ق.
الفقيه، محمد بن علی ابن بابويه، قم ،  - من اليحضره 

دفتر انتشارات اسالمی، 1413ق.
سقاف،  عبدالقادر  بن  علوی  الفقهية،  الموسوعة   -

مؤسسة الدرر السنية، 1433ق.
- موقع سماحة الشيخ يوسف القرضاوی:

https://www.al-qaradawi.net/node/3739 
مقداد  اإلمامية،  مذهب  علی  الفقهية  القواعد  نضد   -
بن عبداهلل سيوری حلی، قم، كتابخانه آيةاهلل مرعشی 

نجفی، 1403ق.
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