 ‐ 22981ﺿﺎﺑﻄﻪی آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻄﻼن روزه و اﻓﻄﺎر روزهدار ﻣﺷﻮد
ﺳﻮال
ﮐﺴ ﮐﻪ داﻧﻪای را آرد ﻣﮐﻨﺪ ،اﮔﺮ در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ روزه اﺳﺖ ﭼﯿﺰی از آن ﺑﻪ ﺣﻠﻘﺶ ﺑﭙﺮد ﺣﻢ روزهاش ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ
اﯾﻦ اﺷﺎﻟ ﺑﺮای روزهاش اﯾﺠﺎد ﻧﻤﮐﻨﺪ و روزهی او ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪن اﯾﻦ ذرات ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر او ﻧﯿﺴﺖ و او
ﻋﻤﺪا ﻗﺼﺪ وارد ﮐﺮدن آن را ﺑﻪ ﺷﻢ ﺧﻮد ﻧﺪارد .دوﺳﺖ دارم ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﯾﻦ ﺳﻮال ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪی ﺑﺎﻃﻞ ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی روزه
از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻤﺎع و ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن و ﻏﯿﺮِ آن روزهی ﺷﺨﺺ را ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﮐﻨﺪ ﻣﺮ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺷﺮط:
اول آﻧﻪ :او ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﻧﺪاﻧﺪ روزهاش ﺑﺎﻃﻞ ﻧﯿﺴﺖ .زﯾﺮا اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
وﻟَﻴﺲ ﻋﻠَﻴﻢ ﺟﻨَﺎح ﻓﻴﻤﺎ اﺧْﻄَﺎﺗُﻢ ﺑِﻪ وﻟَﻦ ﻣﺎ ﺗَﻌﻤﺪَت ﻗُﻠُﻮ ﺑﻢ] اﺣﺰاب[۵ :
و در آﻧﭽﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎ ﻣﺮﮐﺘﺐ آن ﺷﺪهاﯾﺪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﮔﻨﺎﻫ ﻧﯿﺴﺖ ،وﻟ در آﻧﭽﻪ دﻟﻬﺎﯾﺘﺎن ﻋﻤﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ(
و ﺑﻨﺎﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
رﺑﻨَﺎ ﻻ ﺗُﻮاﺧﺬْﻧَﺎ ان ﻧﱠﺴﻴﻨَﺎ او اﺧْﻄَﺎﻧَﺎ ]ﺑﻘﺮه[۲۸۶ :
)ﭘﺮوردﮔﺎرا اﮔﺮ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدﯾﻢ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﻄﺎ رﻓﺘﯿﻢ ﻣﺎ را ﻣﻮاﺧﺬه ﻧﻦ(
و ﭘﺮوردﮔﺎر در ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺮﻣﻮد :ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮدم.
و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺧﻄﺎ و ﻓﺮاﻣﻮﺷ و اﺟﺒﺎر از اﻣﺖ ﻣﻦ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻓﺮد ﻧﺎدان ﺧﻄﺎﮐﺎر
اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﮐﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ از روی ﺟﻬﻞ ﯾ از ﺑﺎﻃﻞ ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی روزه را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ وی ﻧﯿﺴﺖ
و روزهاش ﮐﺎﻣﻞ و ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،و ﺗﻔﺎوﺗ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺟﻬﻞ وی درﺑﺎرهی ﺣﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ در ﻣﻮرد وﻗﺖ.
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ﻣﺜﺎل ﺟﻬﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻢ :اﯾﻨﻪ ﯾ از ﻣﻔﻄﺮات را ﺑﻪ ﮔﻤﺎن آﻧﻪ ﻣﻔﻄﺮ ﻧﯿﺴﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﻪ ﺣﺠﺎﻣﺖ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﻤﺎن
آﻧﻪ ﺣﺠﺎﻣﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻄﻼن روزه ﻧﯿﺴﺖ؛ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ او ﻣﮔﻮﯾﯿﻢ روزهات ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ و ﭼﯿﺰی ﺑﺮ ﻋﻬﺪهات ﻧﯿﺴﺖ .و
دﯾﺮ اﻣﻮری ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﺪون اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮﺗﺐِ آن ﻣﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺮﺟ ﺑﺮ وی ﻧﯿﺴﺖ و ﭼﻨﺎﻧﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آن روزهاش ﺑﺎﻃﻞ
ﻧﻤﺷﻮد.
ﺧﻼﺻﻪ آﻧﻪ ﻫﻤﻪی ﻣﻔﻄﺮات ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻄﻼن روزهی ﺷﺨﺺ ﻧﻤﺷﻮد ﻣﺮ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺷﺮط:
اول آﻧﻪ ﺷﺨﺺ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
دوم :از روی ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﺳﻮم :ﻣﺨﺘﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﻣﺠﺒﻮر.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ

2/2

