 ‐ 275556آﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻓﺮو ﺑﺮدن آب دﻫﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺐﻫﺎ رﺳﯿﺪه روزهاش ﺑﺎﻃﻞ ﻣﺷﻮد؟ و آﯾﺎ اﺟﻤﺎﻋ در
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻫﺴﺖ؟
ﺳﻮال
آﯾﺎ ﻫﻤﮥ ﻣﺬاﻫﺐ در ﻣﻮرد ﺣﻢ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن آب دﻫﺎن اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﻟﺐﻫﺎ ﺑﺮﺳﺪ و ﺑﺮﮔﺮدد روزه را ﺑﺎﻃﻞ
ﻣﮐﻨﺪ؟ ﻟﻄﻔﺎ اﮔﺮ ﻫﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻗﻮﻟ ﻣﺒﻨ ﺑﺮ ﺟﻮاز ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن آب دﻫﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺐﻫﺎی ﺧﺎرﺟ رﺳﯿﺪه وﺟﻮد
دارد ﺗﺎ از آن ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﻢ؛ ﭼﻮن ﻣﻦ ﻣﺸﻞ وﺳﻮﺳﻪ دارم و ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﭘﮔﯿﺮ آﺳﺎنﺗﺮﯾﻦ اﺣﺎم ﻫﺴﺘﻢ ،ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﯾﻨﻪ ﻣﻦ ﮐﺎﻣﻼ
ﻗﺎﻧﻊ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪن آب دﻫﺎن ﺑﻪ ﻟﺐﻫﺎ و ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪﻧﺶ روزه را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﮐﻨﺪ ﭼﻮن ﺣﺲ ﻣﮐﻨﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﻣﻨﻄﻘ
ﻧﯿﺴﺖ و وﻗﺘ اﻣﺮوز ﺑﯿﺪار ﺷﺪم ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻤ آب دﻫﺎن ﺑﯿﺮون آﻣﺪه و ﻋﻤﺪا آن را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪم.
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اﮔﺮ روزهدار ﺑﻪ ﻋﻤﺪ آب دﻫﺎﻧﺶ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﻟﺐﻫﺎ آﻣﺪه ﻓﺮو ﺑﺒﺮد روزهاش ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺬﻫﺐ ﺷﺎﻓﻌﯿﻪ و ﺣﻨﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪه
زﯾﺮا آب دﻫﻦ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ از ﻣﻮﺿﻌﺶ ﮐﻪ داﺧﻞ دﻫﺎن اﺳﺖ ﺟﺪا ﺷﺪه و ﻓﺮو ﺑﺮدﻧﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮو ﺑﺪن دﯾﺮ ﻣﻨﻔﺼﻼت اﺳﺖ.
ﻧﻮوی ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ درﺑﺎرۀ آب دﻫﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻠﻌﯿﺪﻧﺶ روزه را ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﮐﻨﺪ ﻣﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ ﮐﻪ آن را از ﻣﻌﺪﻧﺶ ]ﯾﻌﻨ ﻣﺤﻠﺶ[ ﻓﺮو
ﺑﺒﺮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ از دﻫﺎﻧﺶ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و ﺳﭙﺲ آن را ﺑﺎ زﺑﺎﻧﺶ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ زﺑﺎن ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و ﻓﺮو ﺑﺒﺮد ،روزهاش ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪه.
اﺻﺤﺎب ﻣﺎ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺣﺘ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻟﺐ ﺑﯿﺮوﻧ ﺑﯿﺎﯾﺪ و آن را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه و ﻓﺮو ﺑﺮد روزهاش ﺑﺎﻃﻞ ﻣﺷﻮد زﯾﺮا او ﻣﻘﺼﺮ اﺳﺖ و
آب دﻫﺎن از ﻣﺤﻞ ﻋﻔﻮ ﺧﺎرج ﺷﺪه .ﻣﺘﻮﻟ ﻣﮔﻮﯾﺪ :و اﮔﺮ ﺑﻪ ]ﺑﯿﺮون[ ﻟﺐﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮﺳﺪ و ﺳﭙﺲ آن را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و ﺑﺒﻠﻌﺪ روزهاش
ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ« )اﻟﻤﺠﻤﻮع.(۲۴۳ /۶ :
اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﻪ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﭘﺲ اﮔﺮ آب دﻫﺎﻧﺶ ﺑﻪ روی ﻟﺒﺎﺳﺶ ﯾﺎ اﻧﺸﺘﺶ ﯾﺎ ﺑﯿﻦ ﻟﺐﻫﺎﯾﺶ آﻣﺪ و ﺳﭙﺲ دوﺑﺎره آن را
ﺑﻠﻌﯿﺪ ﯾﺎ آب دﻫﺎن دﯾﺮی را ﻓﺮو ﺑﺮد روزهاش ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ زﯾﺮا آن را از ﺟﺎﯾ ﺟﺰ دﻫﺎﻧﺶ ﺑﻠﻌﯿﺪه ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺒﯿﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻏﯿﺮ آن را ﺑﻠﻌﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ )اﻟﻤﻐﻨ.(۱۷ /۳ :
اﻣﺎ رای ﺣﻨﻔﯿﻪ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ روزه را ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﮐﻨﺪ ﻣﺮ آﻧﻪ آب دﻫﻦ ﮐﺎﻣﻼ از دﻫﺎن ﺟﺪا ﺷﻮد و دوﺑﺎره آن را وارد دﻫﺎﻧﺶ
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ﮐﻨﺪ.
در ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﯾﺮ ) (۳۳۲ /۲آﻣﺪه اﺳﺖ» :و اﮔﺮ آب دﻫﺎﻧﺶ را از دﻫﺎن ﺧﺎرج ﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ دوﺑﺎره داﺧﻠﺶ ﮐﻨﺪ و ﻓﺮو ﺑﺮد ،اﮔﺮ از
دﻫﺎﻧﺶ ﺟﺪا ﻧﺸﺪه و ﺑﻪ آن ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﯾﺴﻤﺎن ،و ﺳﭙﺲ آن را ﺑﺒﻠﻌﺪ روزهاش ﺑﺎﻃﻞ ﻧﯿﺴﺖ.
و اﮔﺮ ﺟﺪا ﺷﺪه و آن را ﺑﺮداﺷﺖ و وارد دﻫﺎﻧﺶ ﮐﺮد ،روزهاش ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪه و ﮐﻔﺎرهای ﺑﺮ او ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﻪ آب دﻫﺎن دﯾﺮی
را ﺑﺒﻠﻌﺪ.
و اﮔﺮ در دﻫﺎﻧﺶ ﺟﻤﻊ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ آن را ﻓﺮو ﺑﺒﺮد ﻣﺮوه اﺳﺖ و روزه را ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﮐﻨﺪ«.
در ﻣﺠﻤﻊ اﻷﻧﻬﺮ ) (۲۴۶ /۱آﻣﺪه اﺳﺖ» :اﮔﺮ آب دﻫﺎﻧﺶ از دﻫﺎﻧﺶ ﺑﯿﺮون آﯾﺪ و ﺳﭙﺲ آن را وارد دﻫﺎن ﮐﻨﺪ و ﻓﺮو ﺑﺮد :اﮔﺮ از
دﻫﺎﻧﺶ ﺟﺪا ﻧﺸﺪه و ﻣﺎﻧﻨﺪ رﯾﺴﻤﺎن ﺑﻪ داﺧﻞ دﻫﺎﻧﺶ ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ و آن را ﻓﺮو ﺑﺮد ،روزهاش ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﺷﻮد.
و اﮔﺮ ﺟﺪا ﺷﺪه و آن را ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﻪ دﻫﺎﻧﺶ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﺷﻮد و ﮐﻔﺎرهای ﺑﺮ او ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻨﺎﻧﻪ آب دﻫﺎن دﯾﺮی را
ﺑﺒﻠﻌﺪ ...و اﮔﺮ دﻫﺎﻧﺶ را ﻫﻨﺎم ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺑﺎ آب دﻫﺎﻧﺶ ﺧﯿﺲ ﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ آن را ﻓﺮو ﺑﺒﺮد روزهاش ﺑﺎﻃﻞ
ﻧﯿﺴﺖ«.
در اﻟﺠﻮﻫﺮة اﻟﻨﯿﺮة ) (۱۴۰ /۱آﻣﺪه اﺳﺖ :اﮔﺮ آب دﻫﺎن روزهدار در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﺧﻮاب اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﯿﺪار اﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﺎﻧﻪاش رﺳﯿﺪه و
آن را ﭘﯿﺶ از آﻧﻪ ﺟﺪا ﺷﻮد ﺑﺒﻠﻌﺪ روزهاش ﺑﺎﻃﻞ ﻧﯿﺴﺖ.
در اﯾﻦ ﺑﺎره از ﻣﺎﻟﯿﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺎﻓﺘﯿﻢ.
اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد ﺑﻪ ﺳﺒﺐ وﺳﻮاﺳ ﮐﻪ دارﯾﺪ ﻗﻮل ﺣﻨﻔﯿﻪ را ﺑﯿﺮﯾﺪ زﯾﺮا اﯾﻦ ﯾ ﻋﺬر آﺷﺎر و ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ.
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ اﺣﺘﯿﺎط ﻧﺰدﯾﺗﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻧﻨﯿﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﺪون ﺳﺨﺖﮔﯿﺮی و وﺳﻮاس.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.

2/2

