 ‐ 221820ﺗﺮﺷﺤﺎت ﺑﯿﻨ ﺑﯿﻤﺎران ﺳﯿﻨﻮزﯾﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮی ﺑﺮ روزه ﻧﺪارد
ﺳﻮال

ﺣﻢ روزهی ﻣﺒﺘﻼی ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻮزﯾﺖ و ورود ﺗﺮﺷﺤﺎت ﺳﯿﻨﻮس ﺑﻪ ﮔﻠﻮ و ﻓﺮو رﻓﺘﻦ آن در ﺣﺎل روزه ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر وﻗﺘ ﮐﻪ
از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﻣﺷﻮد ﺑﯿﻨاش ﺧﻮﻧ اﺳﺖ و در دﻫﺎﻧﺶ ﻣﺰهی ﺧﻮن اﺣﺴﺎس ﻣﮐﻨﺪ.

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ
ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻠﻐﻢ و ﻣﺨﺎط اﮔﺮ ﺑﺪون ارادهی ﺷﺨﺺ و در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ آن را ﺑﯿﺮون اﻧﺪازد وارد ﮔﻠﻮﯾﺶ
ﺷﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻄﻼن روزه ﻧﻤﺷﻮد ،زﯾﺮا ﺑﺪون اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺨﺺ وارد ﺷﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﯿﺦ زﮐﺮﯾﺎ اﻻﻧﺼﺎری ﺷﺎﻓﻌ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
اﮔﺮ ﺧﻮد ﺑﺨﻮد از دﻫﺎن ﯾﺎ ﺑﯿﻨ وارد ﺷﻢ ﺷﻮد و ﻧﺘﻮاﻧﺪ آن را ﺑﯿﺮون اﻧﺪازد روزهاش ﺑﺎﻃﻞ ﻧﯿﺴﺖ )أﺳﻨ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ.(۴۱۵ /۱ :
اﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺖ آن را ﺑﯿﺮون اﻧﺪازد وﻟ آن را زﯾﺮ ﺑﺒﺮد ﺑﺮﺧ از ﻋﻠﻤﺎ از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪن روزهاش
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺬﻫﺐ اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ و ﻣﺎﻟ و رواﯾﺘ از اﺣﻤﺪ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ روزهی او ﺑﺎﻃﻞ ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﻫﻤﺎن راﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ
اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ آن را ﺗﺮﺟﯿﺢ داده اﺳﺖ .ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ :اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﯿﺔ ) ۲۵۹ /۳۶ـ .(۲۶۱
اﺑﻦ ﻧﺠﯿﻢ ﺣﻨﻔ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
روزهدار اﮔﺮ ﺗﺮﺷﺢ از ﺳﺮش ﺑﻪ ﺑﯿﻨ او وارد ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ آن را ﻋﻤﺪا ﻓﺮو ﮐﺸﺪ و وارد ﺣﻠﻘﺶ ﺷﻮد ﻣﺸﻠ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا اﯾﻦ
ﻣﺎﻧﻨﺪ آب دﻫﺎن اوﺳﺖ) ...اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ ﺷﺤﺮ ﮐﻨﺰ اﻟﺪﻗﺎﺋﻖ.(۲۹۴ /۲ :
ﻧﻔﺮاوی ﻣﺎﻟ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
ﺑﻠﻐﻢ ﮐﻪ از ﺳﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی زﺑﺎن ﺧﺎرج ﻣﺷﻮد را اﮔﺮ ﺑﺒﻠﻌﺪ ﻗﻀﺎﯾ ﺑﺮ وی ﻧﯿﺴﺖ ﺣﺘ اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آن را ﺑﯿﺮون اﻧﺪازد ،ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر
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ﺗﺮﺷﺢ ﺑﯿﻨ اﮔﺮ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺑﺮﺳﺪ و ﻋﻤﺪا آن را زﯾﺮ ﮐﻨﺪ ﻫﯿﭻ ﯾ ﻗﻀﺎ ﻧﺪارد ]و روزه را ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﮐﻨﺪ[) .اﻟﻔﻮاﮐﻪ اﻟﺪواﻧ/۱ :
.(۳۰۹
ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»ﺗﺮﺷﺢ ﺑﯿﻨ اﮔﺮ ﺑﻪ دﻫﺎن ﻧﺮﺳﺪ ﯾﻌﻨ ﺣﺲ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﻣﺠﺎری ﺑﯿﻨ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪه و ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﻢ رﻓﺘﻪ روزه را ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﮐﻨﺪ؛ زﯾﺮا
از ﺑﺪن ﺑﯿﺮون ﻧﯿﺎﻣﺪه و دﻫﺎن در ﺣﻢ ﻇﺎﻫﺮ ]و ﺑﯿﺮون[ ﺑﺪن اﺳﺖ ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﺑﻪ آن ﺑﺮﺳﺪ و ﺳﭙﺲ آن را ﺑﺒﻠﻌﺪ روزهاش ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺎ وﻗﺘ ﺑﻪ آن )ﯾﻌﻨ دﻫﺎن( ﻧﺮﺳﯿﺪه در ﺣﻢ ﺑﺎﻃﻦ اﺳﺖ و روزه را ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﮐﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﯾ ﻗﻮل دﯾﺮ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ ﻣﺒﻨ ﺑﺮاﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺰ روزه را ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﮐﻨﺪ ،ﯾﻌﻨ ﺣﺘ اﮔﺮ ﺑﻪ داﺧﻞ دﻫﺎن ﺑﺮﺳﺪ و آن
را زﯾﺮ ﮐﻨﺪ؛ و اﯾﻦ ﻗﻮل ﺻﺤﯿﺢﺗﺮ اﺳﺖ ،زﯾﺮا از دﻫﺎن ﺧﺎرج ﻧﺸﺪه در ﻧﺘﯿﺠﻪ زﯾﺮ ﮐﺮدن آن در ﻣﻌﻨﺎی ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن
ﻧﯿﺴﺖ« .اﻟﺸﺮح اﻟﻤﻤﺘﻊ ).(۴۲۴ /۶
ﺧﻼﺻﻪ آﻧﻪ :روزهی ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آﺛﺎر ﺳﯿﻨﻮزﯾﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﺷﺢ ﯾﺎ ﺧﻮن و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن دﭼﺎر ﻣﺸﻞ ﻧﻤﺷﻮد ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ اﯾﻦ
]ﺗﺮﺷﺤﺎت[ را ﺑﯿﺮون ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ ﺑﺮای اﺣﺘﯿﺎط روزه ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ.
از اﻟﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺷﻔﺎ و ﻋﺎﻓﯿﺖ ﻣﺴﺎﻟﺖ دارﯾﻢ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.
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