 ‐ 338250ﺣﻢ روزۀ ﮐﺴ ﮐﻪ ﮐﺎرش ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮا و ﺣﺬف ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻏﯿﺮ اﺧﻼﻗ اﺳﺖ
ﺳﻮال

ﻣﻦ در ﻋﺮﺻﮥ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮا ﮐﺎر ﻣﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ از رﺳﯿﺪن ﻣﺤﺘﻮای ﻏﯿﺮ اﺧﻼﻗ ﺑﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺷﻮم .ﻣﻦ ﻣﺠﺒﻮرم وﯾﺪﯾﻮﻫﺎ را
ﺑﺒﯿﻨﻢ ﺗﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮم ﺧﺎﻟ از ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﻏﯿﺮ اﺧﻼﻗ و ﺧﺸﻦ ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﺎر ﻣﻦ ﻓﻮل ﺗﺎﯾﻢ اﺳﺖ ﺣﺘ در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن؛ آﯾﺎ روزۀ
ﻣﻦ ﭘﺲ از دﯾﺪن اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اوﻻ:
ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ روزهدار اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎن و ﮔﻮشﻫﺎﯾﺶ را از ﺣﺮام ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ .ﺑﺨﺎری ) (۶۰۵۸از اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ
ﮐﺮده ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﮐﺴ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ ﺑﺎﻃﻞ و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آن و ﺟﻬﻞ را ﺗﺮک ﻧﻮﯾﺪ ،اﻟﻪ ﻧﯿﺰ
ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺶ را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ«.
و اﺣﻤﺪ ) (۸۸۵۶از اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﭼﻪ ﺑﺴﺎ
روزهداری ﮐﻪ ﺑﻬﺮهاش از روزه ﮔﺮﺳﻨ و ﺗﺸﻨ اﺳﺖ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻧﻤﺎزﮔﺰاری ﮐﻪ ﺑﻬﺮهاش از ﻗﯿﺎم ]ﺷﺐ[ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺐﺑﯿﺪاری
اﺳﺖ« .ﺷﻌﯿﺐ اﻻرﻧﺎووط در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺴﻨﺪ اﺣﻤﺪ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺳﻨﺪش ﺧﻮب اﺳﺖ.
و اﺑﻦ اﺑ ﺷﯿﺒﻪ در ﻣﺼﻨﻒ ﺧﻮد ) (۸۸۸۲از ﻋﻤﺮ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :روزه ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮدداری از ﻏﺬا و
ﻧﻮﺷﯿﺪﻧ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﻪ ]ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮدداری[ از دروغ و ﺑﺎﻃﻞ و ﻟﻐﻮ و ﺳﻮﮔﻨﺪ اﺳﺖ«.
و ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ) (۸۸۸۴از ﻋﻠ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
و از ﻣﯿﻤﻮن ﺑﻦ ﻣﻬﺮان ) (۸۸۸۳رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :آﺳﺎنﺗﺮﯾﻦ روزه ،ﺗﺮک ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن اﺳﺖ«.
و از اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻧﺨﻌ (۸۸۸۸) رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ :دروغ روزۀ روزهدار را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﮐﻨﺪ«.
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و اﺑﻦ ﺣﺰم ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ رای اﺳﺖ ﻣﺒﻨ ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﮔﻨﺎه ﻋﻤﺪی ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪن روزه ﻣﺷﻮد .ﻧﺎ» :اﻟﻤﺤﻠ/۴) «
.(۳۰۴
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ روزهای ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ را از ﺣﺮامﻫﺎ ﺑﺎز ﻧﺪارد ،روزهای ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ.
اﺑﻦ رﺟﺐ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﯾ از ﺳﻠﻒ ﻣﮔﻮﯾﺪ :آﺳﺎنﺗﺮﯾﻦ ]ﺑﺨﺶ[ روزه ،ﺗﺮک ﻧﻮﺷﯿﺪن و ﺧﻮردن اﺳﺖ.
و ﺟﺎﺑﺮ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻫﺮﮔﺎه روزه ﺷﺪی ﮔﻮﺷﺖ و ﭼﺸﻤﺖ و زﺑﺎﻧﺖ از دروغ و ﺣﺮامﻫﺎ ﻧﯿﺰ روزه ﺷﻮد ،و از آزار ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ دﺳﺖ
ﺑﺶ و در روزی ﮐﻪ روزهای ﺑﺎوﻗﺎر و آرام ﺑﺎش و روزی ﮐﻪ روزهای ﺑﺎ روزی ﮐﻪ روزه ﻧﯿﺴﺘ ﯾ ﻧﺒﺎﺷﺪ…
و در ﻣﺴﻨﺪ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ دو زن در دوران ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ روزه ﺷﺪﻧﺪ و ﻧﺰدﯾ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺗﺸﻨ
ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ ،ﭘﺲ داﺳﺘﺎن آﻧﺎن را ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ اﯾﺸﺎن روی ﮔﺮداﻧﺪ ﺳﭙﺲ دوﺑﺎره درﺑﺎرۀ آﻧﺎن
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ،آنﮔﺎه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ اﻣﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ آن دو را ﺑﯿﺎورﻧﺪ و ﮔﻔﺖ ﺗﺎ اﺳﺘﻔﺮاغ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﺲ اﻧﺪازۀ ﯾ ﻗﺪح
ﭼﺮک و ﺧﻮن و ﮔﻮﺷﺖ ﺧﺎم ﺑﺎﻻ آوردﻧﺪ!!
ﭘﺲ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮد» :اﯾﻦ دو از آنﭼﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﻼل ﮐﺮده روزه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و آنﭼﻪ را ﮐﻪ ﺣﺮام ﮐﺮده
ﺧﻮردﻧﺪ؛ ﯾ ﺑﻪ ﻧﺰد دﯾﺮی رﻓﺖ و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮدم ﮐﺮدﻧﺪ« )ﻟﻄﺎﺋﻒ اﻟﻤﻌﺎرف.(۱۵۵ :
اﻟﺒﺘﻪ ﺳﻨﺪ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺬﮐﻮر ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،اﮔﺮ ﺧﻮاﻫﺎن روزۀ ﺣﻘﯿﻘ ﻫﺴﺘ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را در رﻣﻀﺎن ﺗﺮک ﮐﻨ ﺗﺎ دل و ﭼﺸﻢ و ﮔﻮﺷﺖ از وﻗﻮع در
ﺣﺮام ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ﺛﺎﻧﯿﺎ:
اﮔﺮ در ﭘ ﻣﺸﺎﻫﺪۀ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﻏﯿﺮ اﺧﻼﻗ ﺷﻬﻮت ﺑﺮاﻧﯿﺨﺘﻪ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺮار ﻧﺎه ﻣﻨ ﺧﺎرج ﺷﻮد درﺑﺎرۀ اﯾﻦﮐﻪ روزه
ﺑﺎﻃﻞ ﻣﺷﻮد ﯾﺎ ﻧﻪ ﻋﻠﻤﺎ دو ﻗﻮل دارﻧﺪ.
در »ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﯿﺔ« ) (۲۶۷ /۲۶آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﺣﻨﻔﯿﺎن و ﺷﺎﻓﻌﯿﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺬﻫﺐاﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺰال ﻣﻨ ﯾﺎ ﻣﺬی ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﺎه و ﻓﺮ
روزه را ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﮐﻨﺪ و ﻗﻮل ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﺤﯿﺢﺗﺮ ﻧﺰد ﺷﺎﻓﻌﯿﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻋﺎدت ﺑﻪ اﻧﺰال ﺑﺎ ﻧﺎه ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﺎه را ﺗﺮار ﮐﻨﺪ و
اﻧﺰال ﺷﻮد روزهاش ﺑﺎﻃﻞ ﻣﺷﻮد.
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ﻣﺎﻟﯿﺎن و ﺣﻨﺒﻠﯿﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ رایاﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺰال ﻣﻨ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﺎه ﭘ در ﭘ روزه را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﮐﻨﺪ زﯾﺮا اﯾﻦ اﻧﺰال در ﭘ ﻟﺬت ﺑﺮدن
رخ داده و ﻣﺷﺪ از آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد.
اﻣﺎ اﻧﺰال در ﭘ ﻓﺮ :ﻧﺰد ﻣﺎﻟﯿﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻄﻼن روزه ﻣﺷﻮد و ﻧﺰد ﺣﻨﺒﻠﯿﺎن روزه را ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﮐﻨﺪ زﯾﺮا ﻧﻤﺗﻮان از آن
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد«.
اﻣﺎ ﺧﺮوج ﻣﺬی ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺮار ﻧﺎه ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻄﻼن روزه ﻧﻤﺷﻮد.
ﻣﺮداوی در »اﻹﻧﺼﺎف« ) (۳۰۲ /۳ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻨﻈﻮر از اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﮐﻪ »ﯾﺎ ﻧﺎه را ﺗﺮار ﮐﺮد و ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺰال ﺷﺪ« اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﮔﺮ ﻧﺎه را ﺗﺮار ﮐﻨﺪ و ﻣﺬی از او ﺧﺎرج ﺷﻮد روزهاش ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﺷﻮد و اﯾﻦ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ و ﻣﺬﻫﺐ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ و
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺻﺤﺎب ]ﻣﺬﻫﺐ[ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻈﺮﻧﺪ«.
ﺛﺎﻟﺜﺎ:
ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺮک اﯾﻦ ﮐﺎر اﺳﺖ اﮔﺮ ﭼﻪ در ﻧﺘﯿﺠﮥ آن ﺷﺮ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮﺳﺪ ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﺪ .زﯾﺮا ﻣﻔﺴﺪه
و اﺛﺮ ﺑﺪی ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮ دل و ﺟﺎن ﺷﻤﺎ ﻣﮔﺬارد ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺎر ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﻣﺮوزه ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮاﯾ ﺑﺪﺗﺮ از آنﭼﻪ
ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺳﺎﻧﺴﻮر ﻣﺷﻮد دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر از اﯾﻦ ﮐﺎر ﭼﻨﺪان زﯾﺎد ﻧﯿﺴﺖ و دور ﮐﺮدن ﻣﻔﺴﺪه از
ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﺟﻠﺐ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﺮای دﯾﺮان اﺳﺖ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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