 ‐ 13967ﻣﻘﺪاری از ﻋﻄﺮ ﭘﺨﺶ ﺷﺪه در ﻫﻮا ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ وارد ﺣﻠﻘﺶ ﺷﺪه .آﯾﺎ روزهاش ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ؟
ﺳﻮال

ﺳﻮاﻟﻢ درﺑﺎرۀ اﻣﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻄﻼن روزه ﻣﺷﻮد .در ﻣﺪرﺳﮥ ﻣﻦ ﯾ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﻋﻄﺮ را در ﻫﻮا
ﻣﭘﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﮐﻨﻢ ﻣﻘﺪاری از آن ﺑﻪ ﺣﻠﻘﻢ ﻣرﺳﺪ .ﺑﺮاﯾﻢ ﺳﻮال ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ روزهام را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﮐﻨﺪ
ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ
اوﻻ :ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺤﺚ اﺧﺘﻼط ﻟﻄﻔﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻤﺎرۀ ) (1200را درﺑﺎرۀ ﺣﻢ اﺧﺘﻼط ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
ﺛﺎﻧﯿﺎ :ﺑﺮای زن ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﻄﺮزده از ﺧﺎﻧﻪاش ﺧﺎرج ﺷﻮد و ﮐﺴ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﺧﻮد را در ﻣﻌﺮض وﻋﯿﺪ و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺷﺪﯾﺪ
ﻗﺮار داده اﺳﺖ .در ﺣﺪﯾﺜ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻏُﻨﯿﻢ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ از اﺷﻌﺮی آﻣﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻫﺮ
زﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻋﻄﺮ زﻧﺪ و ]از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﺷﻮد و[ از ﮐﻨﺎر ﮔﺮوﻫ ﺑﺬرد ﮐﻪ ﺑﻮﯾﺶ را اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻨﺪ زﻧﺎﮐﺎر اﺳﺖ ﺑﻪ رواﯾﺖ
ﻧﺴﺎﺋ) اﻟﺰﯾﻨﺔ (۵۰۳۶ :و ﺷﯿﺦ آﻟﺒﺎﻧ در ﺻﺤﯿﺢ ﺳﻨﻦ ﻧﺴﺎﺋ (۴۷۳۷) آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻧﯿﺰ زﻧ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﻣرﻓﺖ اﻣﺮ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﻋﻄﺮ ﻧﺰﻧﺪ و اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﺴ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮده ﺧﻮد
را ﺑﺸﻮﯾﺪ .در ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه آﻣﺪه ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :اﮔﺮ زﻧ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺴﺠﺪ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ﺑﺎﯾﺪ
ﺧﻮد را از ﻋﻄﺮ ﺑﺸﻮﯾﺪ ﭼﻨﺎﻧﻪ ﺧﻮد را از ﺟﻨﺎﺑﺖ ﻏﺴﻞ ﻣدﻫﺪ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻧﺴﺎﺋ .(۵۰۳۷) ﺷﯿﺦ آﻟﺒﺎﻧ در ﺻﺤﯿﺢ ﺳﻨﻦ ﻧﺴﺎﺋ
) (۴۷۳۷آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺛﺎﻟﺜﺎ :اﻣﺎ اﺳﺘﻨﺸﺎق ﻋﻄﺮ ﺑﺮای روزهدار ﻣﺸﻠ ﻧﺪارد .از ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ و اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﺳﺘﻔﺎده از آن
در روز رﻣﻀﺎن ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ و ﺑﻮﯾﯿﺪﻧﺶ اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد ﻣﺮ ﺑﺨﻮر ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ آن را اسﺗﻨﺸﺎق ﮐﻨﺪ زﯾﺮا ﺟِﺮم آن ﮐﻪ دود اﺳﺖ ﺑﻪ
ﻣﻌﺪه ﻣرﺳﺪ) .ﺑﺨﻮر ﻧﻮﻋ ﺧﻮﺷﺒﻮﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﻔﻨﺪ در آﺗﺶ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﻣﺷﻮد و دود ﻣﮐﻨﺪ(.
ﻓﺘﺎوی اﺳﻼﻣﯿﺔ ).(۱۲۸ /۲
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و اﮔﺮ اﺛﺮ ﺑﻮی آن ﻋﻄﺮ را در ﮔﻠﻮﯾﺖ اﺣﺴﺎس ﮐﺮدی ان ﺷﺎءاﻟﻪ ﻣﺸﻠ ﻧﺪارد و ﺑﺮای ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪن روزه ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ دارای ﺟِﺮم اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪی ﺑﻪ ﺷﻢ ﺑﺮﺳﺪ ﺣﺎل آﻧﻪ ﺑﻮ ﺟﺮم ﻧﺪارد و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد آن ﺻﺎﺣﺐ اﺧﺘﯿﺎر
ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ و ﻋﻤﺪی ﻧﺪاﺷﺘﻪاﯾﺪ و اﻟﻪ ﻋﺰوﺟﻞ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
وﻟَﻦ ﻣﺎ ﺗَﻌﻤﺪَت ﻗُﻠُﻮ ﺑﻢ وﻛﺎنَ اﻟﻪ ﻏَﻔُﻮرا رﺣﻴﻤﺎ ]اﺣﺰاب[۵ :
)وﻟ در آﻧﭽﻪ دﻟﻬﺎﯾﺘﺎن ﻋﻤﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ]ﻣﺴﺌﻮل ﻫﺴﺘﯿﺪ[ و اﻟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره آﻣﺮزﻧﺪه و ﻣﻬﺮﺑﺎن اﺳﺖ(
و ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
وﻻ ﺗُﺤﻤﻠْﻨَﺎ ﻣﺎ ﻻ ﻃَﺎﻗَﺔَ ﻟَﻨَﺎ ]ﺑﻘﺮه[۲۸۶ :
)و آﻧﭽﻪ ﺗﺎب آن ﻧﺪارﯾﻢ را ﺑﺮ ﻣﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﻦ(.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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