 ‐ 366120ﺣﻢ ﻓﺮو ﺑﺮدن آب دﻫﺎن ﺑﻌﺪ از رﺳﯿﺪن آن ﺑﻪ ﻟﺐﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻣﺎﺳ در ﻫﻨﺎم روزه
ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺳﻮال

از آﻧﺠﺎﯾ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﺮای در اﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪن از وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ )ﮐﻮوﯾﺪ  (۱۹از ﻣﺎﺳ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﮐﻨﯿﻢ ،ﻫﻨﺎم ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن
ﮐﻤ آب دﻫﺎن ﺧﺎرج ﻣﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺐﻫﺎ ﻣﭼﺴﺒﺪ و ﻧﻤﺗﻮاﻧﻢ آن را ﺟﺪا ﮐﻨﻢ و ﻧﻤداﻧﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ دوﺑﺎره ﺑﻪ دﻫﺎن ﺑﺮﻣﮔﺮدد ﯾﺎ
ﻧﻪ .آﯾﺎ اﯾﻦ روزه را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﮐﻨﺪ؟ اﮔﺮ روی ﻟﺐﻫﺎ ﺧﺸ ﺷﻮد و ﭘﺲ از ﻣﺪﺗ ﻟﺐﻫﺎ را روی ﻫﻢ ﺑﺬارم آﯾﺎ اﺛﺮش ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﯾﺎ ﭼﻮن ﺧﺸ ﺷﺪه دﯾﺮ ﻣﺸﻠ ﻧﺪارد؟

ﺧﻼﺻﻪی ﭘﺎﺳﺦ
اﮔﺮ آب دﻫﺎن ﺑﻪ ﻟﺐﻫﺎ ﺑﺮﺳﺪ و ﺷﺨﺺ ﺑﺪون ﻗﺼﺪ آن را ﻓﺮو ﺑﺒﺮد ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﻪ ﻟﺐﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺎ زﺑﺎن ﺧﯿﺲ ﮐﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺑﺪون
آﻧﻪ ﻋﻤﺪی در ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ ﻋﻬﺪۀ او ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﮔﺮ ﻟﺒﺎﻧﺶ ﺧﺸ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﻟﺐﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺮ ﻫﻢ ﺑﺬارد اﺛﺮ آن
ﺑﺎ ﺧﺸ ﺷﺪﻧﺶ از ﺑﯿﻦ ﻣرود و دﯾﺮ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪن روزه ﺷﻮد ﭼﻪ ﻋﻤﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ از روی ﺧﻄﺎ .اﻣﺎ
اﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﺪ آب دﻫﺎﻧ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺐﻫﺎ رﺳﯿﺪه ﻓﺮو ﺑﺒﺮد ،درﺑﺎرۀ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪن ﯾﺎ ﻧﺸﺪن روزهاش اﺧﺘﻼف اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺸﺮوح
ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اﮔﺮ آب دﻫﺎن ﺑﻪ ﻟﺐﻫﺎ ﺑﺮﺳﺪ و ﺷﺨﺺ ﺑﺪون ﻗﺼﺪ آن را ﻓﺮو ﺑﺒﺮد ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﻪ ﻟﺐﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺎ زﺑﺎن ﺧﯿﺲ ﮐﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺑﺪون
آﻧﻪ ﻋﻤﺪی در ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ ﻋﻬﺪۀ او ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﮔﺮ ﻟﺒﺎﻧﺶ ﺧﺸ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﻟﺐﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺮ ﻫﻢ ﺑﺬارد اﺛﺮ آن
ﺑﺎ ﺧﺸ ﺷﺪﻧﺶ از ﺑﯿﻦ ﻣرود و دﯾﺮ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪن روزه ﺷﻮد ﭼﻪ ﻋﻤﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ از روی ﺧﻄﺎ.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﺪ آب دﻫﺎﻧ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺐﻫﺎ رﺳﯿﺪه ﻓﺮو ﺑﺒﺮد ،درﺑﺎرۀ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪن ﯾﺎ ﻧﺸﺪن روزهاش اﺧﺘﻼف اﺳﺖ:
ﺷﺎﻓﻌﯿﺎن و ﺣﻨﺒﻠﯿﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ رای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ روزهاش ﺑﺎﻃﻞ ﻣﺷﻮد ،زﯾﺮا آب دﻫﺎن در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ از ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻮد ﯾﻌﻨ داﺧﻞ
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دﻫﺎن ﺟﺪا ﺷﺪه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﺮو ﺑﺮدﻧﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮو ﺑﺮدن ﻫﺮ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ از دﻫﺎن ﺟﺪا ]و ﺑﯿﺮون از دﻫﺎن[ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻮوی ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ درﺑﺎرۀ ﻓﺮو ﺑﺮدن آب دﻫﺎﻧ ﮐﻪ روزه را ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﮐﻨﺪ ﻣﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻨﻪ آن را از ﻣﻌﺪﻧﺶ ]ﯾﻌﻨ از
ﺟﺎﯾﺎﻫﺶ[ ﻓﺮو ﺑﺒﺮد ]ﯾﻌﻨ از داﺧﻞ دﻫﺎن[ ،ﭘﺲ اﮔﺮ از دﻫﺎﻧﺶ ﺧﺎرج ﺷﻮد ﺳﭙﺲ آن را ﺑﺎ زﺑﺎﻧﺶ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ زﺑﺎﻧﺶ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و ﻓﺮو
ﺑﺒﺮد روزهاش ﺑﺎﻃﻞ ﻣﺷﻮد.
اﺻﺤﺎب ﻣﺎ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺣﺘ اﮔﺮ آب دﻫﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﻟﺐﻫﺎﯾﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ و آن را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و ﻓﺮو ﺑﺒﺮد روزهاش ﺑﺎﻃﻞ ﻣﺷﻮد زﯾﺮا
او در اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻘﺼﺮ اﺳﺖ و ﺑﺮای آﻧﻪ آب دﻫﺎن از ﻣﺤﻞ ﻋﻔﻮ ]ﯾﻌﻨ داﺧﻞ دﻫﺎن[ ﺧﺎرج ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺘﻮﻟ ﻣﮔﻮﯾﺪ :و اﮔﺮ ﺑﻪ
روی ﻟﺐﻫﺎﯾﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ و آن را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و ﻓﺮو ﺑﺒﺮد روزهاش ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ« )اﻟﻤﺠﻤﻮع.(۳۴۲ /۶ :
اﺑﻦ ﻗُﺪاﻣﻪ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ» :اﮔﺮ آب دﻫﺎﻧﺶ ﺑﻪ روی ﻟﺒﺎﺳﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﯿﻦ اﻧﺸﺖﻫﺎﯾﺶ ﯾﺎ ﺑﯿﻦ ﻟﺐﻫﺎﯾﺶ ﺳﭙﺲ آن را
ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و ﻓﺮو ﺑﺒﺮد روزهاش ﺑﺎﻃﻞ ﻣﺷﻮد زﯾﺮا از ﻏﯿﺮ دﻫﺎن آن را ﺑﻠﻌﯿﺪه ﭘﺲ ﺷﺒﯿﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ]از ﺑﯿﺮون دﻫﺎن[
ﺑﺒﻠﻌﺪ« )اﻟﻤﻐﻨ.(۱۷ /۳ :
ﺣﻨﻔﯿﺎن اﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ رای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ روزه را ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﮐﻨﺪ ﻣﺮ آﻧﻪ آب دﻫﺎن از دﻫﺎن ﺟﺪا ﺷﻮد ﺳﭙﺲ آن را ﺑﻪ دﻫﺎﻧﺶ
ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ.
در ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﯾﺮ ) (۳۳۲ /۲آﻣﺪه اﺳﺖ» :و اﮔﺮ آب دﻫﺎﻧﺶ از دﻫﺎﻧﺶ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و دوﺑﺎره آن را وارد دﻫﺎﻧﺶ ﮐﺮد و ﻓﺮو ﺑﺮد ،اﮔﺮ
از دﻫﺎﻧﺶ ﺟﺪا ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ رﯾﺴﻤﺎن ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در دﻫﺎن اوﺳﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎﺷﺪ و آن را ﻓﺮو ﺑﺒﺮد ،روزهاش ﺑﺎﻃﻞ ﻧﯿﺴﺖ
و اﮔﺮ ﻗﻄﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮدارد و ﺑﻪ دﻫﺎن ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ روزهاش ﺑﺎﻃﻞ ﻣﺷﻮد اﻣﺎ ﮐﻔﺎرهای ﺑﺮ او ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﻪ آب دﻫﺎن
دﯾﺮی را ﻓﺮو ﺑﺮده ﺑﺎﺷﺪ .و اﮔﺮ آب دﻫﺎن در دﻫﺎﻧﺶ ﺟﻤﻊ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ آن را ﻓﺮو ﺑﺒﺮد ﻣﺮوه اﺳﺖ اﻣﺎ روزه را ﺑﺎﻃﻞ
ﻧﻤﮐﻨﺪ«.
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ از آب دﻫﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﯿﺮون از دﻫﺎن در داﺧﻞ ﻣﺎﺳ ﺟﻤﻊ ﻣﺷﻮد دوری ﮐﺮد و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﺪ آن را ﺑﻪ داﺧﻞ
ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و ﻓﺮو ﺑﺮد.
اﻣﺎ آﻧﭽﻪ دوری ﮐﺮدن از آن دﺷﻮار ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﺪون ﻗﺼﺪ وارد دﻫﺎن ﺷﻮد ﻧﺰدﯾﺗﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻋﻔﻮ اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻢ اﺳﺖ و
دوری ﮐﺮدن از آن دﺷﻮار و ﺷﺮع از اﺛﺮ آﺑ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﻀﻤﻀﮥ وﺿﻮ در دﻫﺎن ﺑﺎﻗ ﻣﻣﺎﻧﺪ درﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻣﺎ آﻧﭽﻪ داﻧﺴﺘﻪ ﻧﻤﺷﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ دوﺑﺎره ﺑﻪ داﺧﻞ دﻫﺎن ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،اﯾﻦ ﺑﻪ در ﻧﻈﺮ ﻧﺮﻓﺘﻦ و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﯿﺎوردن ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮ
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اﺳﺖ زﯾﺮا اﺻﻞ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ و آب دﻫﺎن دوﺑﺎره ﺑﻪ داﺧﻞ ﺑﺮﻧﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ دو ﺳﺆال را ﻧﯿﺰ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ:
آﯾﺎ ﺑﺎ ﺑﻠﻌﯿﺪن آب دﻫﺎﻧﺶ ﺑﻌﺪ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﻟﺐﻫﺎ روزهاش ﺑﺎﻃﻞ ﻣﺷﻮد؟
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.
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