 ‐ 232352ﭼﺮا اﺳﺘﻤﻨﺎ روزه را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺣﺠﺎﺑ و دﯾﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻄﻼن روزه ﻧﻤﺷﻮد؟
ﺳﻮال
ﺷﻤﺎ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال ) (221471ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﺴ ﮐﻪ ﻣداﻧﺪ اﺳﺘﻤﻨﺎ ﺣﺮام اﺳﺖ و در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن در ﺣﺎل روزه اﺳﺘﻤﻨﺎ
ﮐﻨﺪ ﺣﺘ اﮔﺮ ﻧﺪاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر روزه را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﮐﻨﺪ روزهاش ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ زﯾﺮا واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﺮد داﻧﺴﺘﻦ ﺣﺮﻣﺖ
اﺳﺘﻤﻨﺎ دﺳﺖ از آن ﺑﺸﺪ .اﻣﺎ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال ﺷﻤﺎرۀ ) (107624ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ زن ﺑﺣﺠﺎب ﺑﺎ وﺟﻮد داﻧﺴﺘﻦ ﺣﺮﻣﺖ
ﮐﺎرش روزهاش ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻦ ﮔﻨﺎه ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﺷﻮد .ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ دو ﺣﺎﻟﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
ﺑﺎﻃﻞ ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی روزه ﻣﻮارد ﻣﺤﺪودی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ :ﺟﻤﺎع ،ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺰرﯾﻘ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺗﻐﺬﯾﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺠﺎﻣﺖ ،اﺳﺘﻔﺮاغ ﻋﻤﺪی و ﺣﯿﺾ .اﯾﻦ ﻣﻮارد ﭘﯿﺶﺗﺮ
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال ) (38023ﺑﯿﺎن ﺷﺪ.
ﺗﻔﺎوت اﺳﺘﻤﻨﺎ و ﺑﺣﺠﺎﺑ ﺑﺮای روزهدار اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻤﻨﺎ ذاﺗﺎ ﻣﺒﻄﻞ روزه و در ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﺎ آن اﺳﺖ .دﻟﯿﻞ آن رواﯾﺘ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺨﺎری ) (۱۸۹۴و اﺣﻤﺪ ) (۹۱۱۲ـ و اﯾﻦ ﻟﻔﻆ رواﯾﺖ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ـ از اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ رﺳﻮل
اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :اﻟﻪ ﻋﺰوﺟﻞ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :روزه ﺑﺮای ﻣﻦ اﺳﺖ و ﻣﻦ آن را ﭘﺎداش ﻣدﻫﻢ] ،ﺑﻨﺪهام[ ﻏﺬا و
ﻧﻮﺷﯿﺪﻧ و ﺷﻬﻮﺗﺶ را ﺑﺮای ﻣﻦ ﺗﺮک ﻣﮐﻨﺪ .اﺳﺘﻤﻨﺎ ﻧﯿﺰ ﺷﻬﻮت اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﻃﻞ ﮐﻨﻨﺪۀ روزه ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣرود ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آب
و ﻏﺬا.
اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻫﯿﺘﻤ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ :اﺳﺘﻤﻨﺎ ذاﺗﺎ ﺑﺎﻃﻞ ﮐﻨﻨﺪۀ روزه اﺳﺖ )اﻟﻔﺘﺎوی اﻟﻔﻘﻬﯿﺔ اﻟﺒﺮی.(۷۳ /۲ :
ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺨﺘﺎر ﺷﻨﻘﯿﻄ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»وﻗﺘ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :و ﺷﻬﻮت را ﺗﺮک ﻣﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﻟﻔﻆ را ﺑﻪ ﺷﻞ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﯿﺎن ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻬﻮت ﺑﺰرگ ﻣﺷﻮد ﭼﻪ
از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﻤﺎع ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﻤﻨﺎ ،ﭘﺲ ﻫﺮﮔﺎه ﻣﻨ ﺧﻮد را ﺧﺎرج ﺳﺎزد ﺷﻬﻮﺗﺶ ﻧﯿﺰ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺷﻮد و اﯾﻦ ﻫﻤﺎن
ﺷﻬﻮت ﺑﺰرگ اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دﯾﺮ روزهدار ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤآﯾﺪ؛ زﯾﺮا روزهدار اﯾﻦ ﺷﻬﻮت را ﺗﺮک ﻣﮐﻨﺪ و ﮐﺴ ﮐﻪ اﺳﺘﻤﻨﺎ ﮐﻨﺪ
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ﺷﻬﻮﺗﺶ را رﻫﺎ ﻧﺮده اﺳﺖ« )ﺷﺮح زاد اﻟﻤﺴﺘﻘﻨﻊ.(۱۰۴ /۴ :
در اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﯿﺔ ) (۱۰۰ /۴آﻣﺪه اﺳﺖ:
اﺳﺘﻤﻨﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﮥ دﺳﺖ ﻧﺰد ﻣﺎﻟﯿﺎن و ﺷﺎﻓﻌﯿﺎن و ﺣﻨﺒﻠﯿﺎن و ﺑﻨﺎﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﻋﻤﻮم ﺣﻨﻔﯿﺎن ﺑﺮ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ روزه را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺗﺒﺮج و ﺑﺣﺠﺎﺑ و ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾ از ﺑﺎﻃﻞ ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی روزه ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻫﻤﭽﻮن ﻏﯿﺒﺖ و دروغ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺛﻮاب روزه را ﮐﻢ ﻣﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎﻃﻠﺶ ﻧﻤﮐﻨﺪ«.
ﭘﯿﺶﺗﺮ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال ﺷﻤﺎرۀ ) (50063ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن )از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺣﺠﺎﺑ و ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾ زن ﻧﺰد ﻣﺮدان ﻧﺎﻣﺤﺮم(
ﺛﻮاب روزه را ﮐﻢ ﻣﮐﻨﺪ و ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﮔﻨﺎﻫﺎن آﻧﻘﺪر ﺑﺴﯿﺎر و ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺛﻮاب روزه را ﺑﻪ ﺷﻞ ﮐﺎﻣﻞ از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد ،اﻣﺎ آن
را ﻓﺎﺳﺪ ﻧﻤﺳﺎزد ﺑﻠﻪ ذات روزه ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ و ﻓﺮض را از ﮔﺮدن ﺷﺨﺺ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﮐﻨﺪ و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻗﻀﺎ ﮐﺮدن آن ﻧﯿﺴﺖ.
واﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ اﻋﻠﻢ.
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