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در شریعت، روزه، به امساک مخصوص یا آنچه در حکم امساک بر صفت مخصوصی، از اشیاء 

مخصوص، بر وجه مخصوص، در زمان مخصوص، در حالی که مقارن با نیت فعلی یا حکمی باشد 

کردن، دروغ شود.موارد امساک فی الجمله شامل: خوردن، آشامیدن، جماع، طلب منى اطالق می

گفتن، سر زیر آب کردن، غبار یا دود به حلق  و اوصیاء و امامها 6و رسول بر خدا

شود. رسانیدن، قى کردن، اماله کردن و باقى ماندن بر جنابت یا حیض یا نفاس تا اذان صبح می

شود و آنچه مفسد روزه نیست. یکی موارد واجب امساک دو قسم است: آنچه باعث فساد روزه می

 6و رسول مکرّم اسالم از مواردی که در مفسد بودن آن اختالف شده دروغ بستن بر خداوند

است. ریشه این اختالف در قبول یا رد روایاتی همچون روایت ابی بصیر  و اوصیاء و ائمه اطهار

بصیر و سماعه و تعدادی دار به حدیث ابیو سماعه است. قائلین به مفطر بودن دروغ برای روزه

اند و در مقابل قائلین به عدم مفطریت روایات با مضمونی نزدیک به روایت سماعه تمسک کرده از

تمسک کرده و دروغ را  7ضمن رد داللت احادیث مذکور به صحیحه محمد بن مسلم از امام باقر

بصیر و سماعه نیز دانند. هر چند برخی دیگر به صحت سند روایات ابیموجب افطار روزه نمی

دانند. قائلین به مفطریت، شروطی را برای مفطر بودن دروغ وارد کرده و آنها را معتبر نمیاشکال 

اند که برخی از آنها چنین است: تعمد در دروغ بستن، شامل شدن اشاره و غیر آن در ذکر کرده

و باقی  حکم افطار، بی تاثیر بودن توبه در حکم مفطر بودن دروغ، ملحق بودن حضرت زهرا

. در وجوب کفاره دروغ مبطل نیز دو وجه وجود 6در این حکم به رسول اکرم و اوصیاء انبیاء

در دلیل کفاره است و دوم بنا  7دارد که ریشه این اختالف در بنا گذاشتن بر اطالق قول معصوم

 بر انصراف این قول به خوردن و آشامیدن.

حکم و بیان شروط و مباحث  این رساله سعی دارد با تبیین دالیل موافقین و مخالفین این

پیرامون آن و همچنین تبیین دالیل قائلین به وجوب کفاره و عدم آن، به تصویری جامع از 

 اختالف فقهای عظام در این حکم دست یابد.
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