 ‐ 172499آﯾﺎ ﻓﺮو ﺑﺮدن ﺧﻠﻂ و داﺧﻞ ﮐﺮدن اﻧﺸﺖ ﺑﻪ ﮔﻮش ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻄﻼن روزه ﻣﺷﻮد؟
ﺳﻮال

ﺑﺎ ﻧﺰدﯾ ﺷﺪن ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ،اﯾﻨﺠﺎ ﻋﻠﻤﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎﯾ را ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در آن روش روزه و ﺑﺎﻃﻞ
ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه .از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﻪ ﻓﺮو ﺑﺮدن ﺧﻠﻂ و داﺧﻞ ﮐﺮدن اﻧﺸﺖ ﺑﻪ ﮔﻮش ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪن روزه ﻣﺷﻮد؛ آﯾﺎ
اﯾﻦ درﺳﺖ اﺳﺖ؟ ﻟﻄﻔﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ ،ﺑﺎرک اﻟﻪ ﻓﯿﻢ.

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ
اوﻻ:
ﻋﻠﻤﺎ ـ رﺣﻤﻬﻢ اﻟﻪ ـ درﺑﺎرۀ ﻓﺮو ﺑﺮدن ﺧﻠﻂ ﺳﯿﻨﻪ و ﮔﻠﻮ در ﺣﺎل روزه اﺧﺘﻼف ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻄﻼن روزه ﻣﺷﻮد ﯾﺎ
ﺧﯿﺮ؟ ﻗﻮل ﺻﺤﯿﺢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ روزه را ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﮐﻨﺪ زﯾﺮا در ﻣﻌﻨﺎی ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن ﻧﯿﺴﺖ.
ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﻫﺮﮔﺎه ﻋﻠﻤﺎ دﭼﺎر اﺧﺘﻼف ﺷﺪﻧﺪ ﻣﺮﺟﻊ ]ﺣﻞ اﺧﺘﻼف[ ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ اﺳﺖ .ﺣﺎل اﮔﺮ
در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺷ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺴﺎد ﻋﺒﺎدت ﻣﺷﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ اﺻﻞ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺎﺳﺪ ﻧﻤﮐﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﺮو ﺑﺮدن
ﺧﻠﻂ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻄﻼن روزه ﻧﻤﺷﻮد.
ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺳﻌ ﻧﻨﺪ ﺧﻠﻂ را از ﺗﻪ ﺣﻠﻖ ﺑﻪ زور ﺑﻪ دﻫﺎﻧﺶ ﺑﺎﻻ ﺑﺸﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺧﺎرج ﺷﺪ آن را ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﻧﺪازد ،ﭼﻪ
ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻄﻼن ﺑﺸﻮد ﯾﺎ ﻧﺸﻮد .اﻣﺎ اﯾﻨﻪ ﺑﻮﯾﯿﻢ روزه را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دﻟﯿﻠ دارد ﺗﺎ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ اﻟﻪ ﻋﺰوﺟﻞ
ﺣﺠﺘ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺒﻨ ﺑﺮ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪن روزه«.
از ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوی ).(۳۵۶ /۱۹
وی ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻗﻮل راﺟﺢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻠﻂ ﺳﯿﻨﻪ و ﮔﻠﻮ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻄﻼن روزه ﻧﻤﺷﻮد ﺣﺘ اﮔﺮ ﺑﻪ دﻫﺎن
ﺑﺮﺳﺪ و ﺳﭙﺲ اﻧﺴﺎن آن را ﻓﺮو ﺑﺒﺮد روزه را ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﮐﻨﺪ .اﻣﺎ اﻧﺴﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ آن را ﻓﺮو ﺑﺒﺮد زﯾﺮا اﻫﻞ ﻋﻠﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺣﺮام
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داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﮐﺎر ﭼﻨﺪش آور و ﮐﺜﯿﻔ اﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ اﻧﺴﺎن آن را ﻓﺮو ﺑﺒﺮد.
از ﻟﻘﺎء اﻟﺒﺎب اﻟﻤﻔﺘﻮح ).(۱۵۳
ﺛﺎﻧﯿﺎ:
اﻣﺎ وارد ﮐﺮدن اﻧﺸﺖ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻗﻄﻌﺎ روزه را ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﮐﻨﺪ ﺑﻠﻪ ﺣﺘ اﮔﺮ ﻗﻄﺮه ﯾﺎ دارو وارد ﮔﻮﺷﺶ ﮐﻨﺪ و ﻣﺰۀ آن را در
ﺣﻠﻘﺶ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺪ ﺑﺎز روزهاش ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﺷﻮد زﯾﺮا دﻟﯿﻠ ﺑﺮ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪن روزه ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮال ) (80208ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.
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