 ‐ 38023ﺑﺎﻃﻞ ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی روزه
ﺳﻮال

ﻣﺷﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ درﺑﺎرهی ﺑﺎﻃﻞ ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی روزه ﺑﻮﯾﯿﺪ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل روزه را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻤﺘ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺸﺮوع ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .وی روزهدار را اﻣﺮ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ روزهاش ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ
ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ وی زﯾﺎﻧ وارد ﻧﯿﺎﯾﺪ و از ﺳﻮی دﯾﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﺑﻄﺎل روزه ﻣﺷﻮد را اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﺪ.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﺑﺎﻃﻞ ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی روزه ﺑﺮ دو ﻧﻮع اﺳﺖ:
ﺑﺮﺧ از ﺑﺎﻃﻞ ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ از ﻧﻮع ﺗﺨﻠﯿﻪای ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻤﺎع و اﺳﺘﻔﺮاغ ﻋﻤﺪی و ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪی زﻧﺎن و ﺣﺠﺎﻣﺖ .ﺧﺮوج اﯾﻦ
ﭼﯿﺰﻫﺎ از ﺑﺪن ﺑﺎﻋﺚ ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪن ﻓﺮد ﻣﺷﻮد ،ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل اﯾﻦﻫﺎ را ﺑﺎﻃﻞ ﮐﻨﻨﺪهی روزه ﻗﺮار داده ﺗﺎ ﺿﻌﻔ ﮐﻪ
ﺑﺮ اﺛﺮ روزه ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺿﻌﻒ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﻣﻮارد ﯾﺠﺎ ﻧﺸﻮد و ﺑﺎﻋﺚ وارد ﺷﺪن زﯾﺎن ﺑﻪ ﺷﺨﺺ روزهدار ﻧﺮدد ،و
اﯾﻨﻮﻧﻪ روزهاش از ﺣﺎﻟﺖ اﻋﺘﺪال ﺧﺎرج ﻧﺸﻮد.
ﺑﺮﺧ دﯾﺮ از ﺑﺎﻃﻞ ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ از ﻧﻮع وارد ﺷﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن .زﯾﺮا اﮔﺮ روزهدار در ﻫﻨﺎم روزهاش ﺑﺨﻮرد و
ﺑﯿﺎﺷﺎﻣﺪ ﺣﻤﺘ ﮐﻪ ﻫﺪفِ روزه اﺳﺖ ،ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺷﻮد) .ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوی.(۲۴۸ /۲۵ :
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ،اﺻﻮل ﺑﺎﻃﻞ ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی روزه را در اﯾﻦ آﯾﻪ آورده اﺳﺖ:
ﻓَﺎﻵنَ ﺑﺎﺷﺮوﻫﻦ واﺑﺘَﻐُﻮا ﻣﺎ ﻛﺘَﺐ اﻟﻪ ﻟَﻢ وﻛﻠُﻮا واﺷْﺮﺑﻮا ﺣﺘﱠ ﻳﺘَﺒﻴﻦ ﻟَﻢ اﻟْﺨَﻴﻂُ اﻻﺑﻴﺾ ﻣﻦ اﻟْﺨَﻴﻂ اﻻﺳﻮدِ ﻣﻦ اﻟْﻔَﺠﺮِ ﺛُﻢ اﺗﻤﻮا
اﻟﺼﻴﺎم اﻟَ اﻟﻠﱠﻴﻞ] ﺑﻘﺮه) [۱۸۷ /ﭘﺲ اﮐﻨﻮن ]در ﺷﺐﻫﺎی رﻣﻀﺎن ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ[ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻫﻤﺨﻮاﺑ ﮐﻨﯿﺪ و آﻧﭽﻪ را اﻟﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪ ﻃﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺑﺨﻮرﯾﺪ و ﺑﯿﺎﺷﺎﻣﯿﺪ ﺗﺎ رﺷﺘﻪی ﺳﭙﯿﺪ ﺑﺎﻣﺪاد از رﺷﺘﻪی ﺳﯿﺎه ]ﺷﺐ[ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻮدار ﺷﻮد ،ﺳﭙﺲ روزه
را ﺗﺎ ]ﻓﺮا رﺳﯿﺪن[ ﺷﺐ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪ(.
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اﻟﻪ ﺗﺒﺎرک و ﺗﻌﺎﻟ در اﯾﻦ آﯾﻪی ﮐﺮﯾﻤﻪ ،ﺧﻮردن و آﺷﺎﻣﯿﺪن و ﺟﻤﺎع را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎﻃﻞ ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی اﺳﺎﺳ روزه ﻣﻌﺮﻓ ﮐﺮده
اﺳﺖ.
دﯾﺮ ﺑﺎﻃﻞ ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی روزه )ﻣﻔﻄﺮات( را ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﷺ در ﺳﻨﺖ ﺧﻮد ﻧﺎم ﺑﺮده ﮐﻪ ﻫﻤﻪی آنﻫﺎ ﻫﻔﺖ ﻣﻮرد اﺳﺖ:
 ‐۱ﺟﻤﺎع.
 ‐۲اﺳﺘﻤﻨﺎ.
 ‐۳ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن.
 -۴آﻧﭽﻪ در ﻣﻌﻨﺎی ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺑﺎﺷﺪ.
 -۵ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﻮن ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ﺣﺠﺎﻣﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن.
 -۶اﺳﺘﻔﺮاغ ﻋﻤﺪی.
 ‐۷ﺧﺎرج ﺷﺪن ﺧﻮن ﺣﯿﺾ )ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ( ﯾﺎ ﻧﻔﺎس )ﺧﻮنرﯾﺰی ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن( از ﺑﺎﻧﻮان.
 ‐۱ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎﻃﻞ ﮐﻨﻨﺪهی روزه ﺟﻤﺎع اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎﻃﻞ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ و ﮔﻨﺎﻫﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﺑﺎﺷﺪ.
ﯾﻌﻨ اﮔﺮ ﮐﺴ در روزِ رﻣﻀﺎن )ﺑﯿﻦ اذان ﺻﺒﺢ ﺗﺎ اذان ﻣﻐﺮب( از روی ﻋﻤﺪ و اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻤﻞ زﻧﺎﺷﻮﯾ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﮐﻪ ﺧﺘﻨﻪﮔﺎه ﻣﺮد و زن ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺮﺳﺪ و ﺳﺮ آﻟﺖ ﻣﺮد در ﻣﻬﺒﻞ زن ﻓﺮو ﺑﺮود ـ ﺗﻔﺎوﺗ ﻧﺪارد ﮐﻪ اﻧﺰال ﺻﻮرت ﺑﯿﺮد ﯾﺎ ﻧﻪ ـ
روزهاش ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ و ﺗﻮﺑﻪ ﺑﺮ او واﺟﺐ ﻣﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن آن روز ﭼﯿﺰی ﻧﺨﻮرد و ﻧﻨﻮﺷﺪ ]ﯾﻌﻨ ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﻪ
روزهاش ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪه آن را اداﻣﻪ دﻫﺪ[ و واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻀﺎی آن روز و ﮐﻔﺎرهی ﻣﻐﻠﻈﻪ را ﺑﻪ ﺟﺎی آورد.
دﻟﯿﻞ آن ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺮدی ﺑﻪ ﻧﺰد رﺳﻮل اﻟﻪ ﷺ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،ﻫﻼک
ﺷﺪم! ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﷺ ﻓﺮﻣﻮد :ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﻫﻼﮐﺖ ﮐﺮده؟ ﮔﻔﺖ :در رﻣﻀﺎن ﺑﺎ زﻧﻢ ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﺪهام! ﻓﺮﻣﻮد :آﯾﺎ ﭼﯿﺰی داری ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧ
ﺑﺮدهای آزاد ﮐﻨ؟ ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ .ﻓﺮﻣﻮد :آﯾﺎ ﻣﺗﻮاﻧ دو ﻣﺎه ﭘ در ﭘ روزه ﺑﯿﺮی؟ ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ .ﻓﺮﻣﻮد :آﯾﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾ ﻏﺬا دادن ﺑﻪ
ﺷﺼﺖ ﻣﺴﯿﻦ را داری؟ ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ...اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﺨﺎری ) (۱۹۳۶و ﻣﺴﻠﻢ ) (۱۱۱۱رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﮐﻔﺎره ﺑﻪ ﺟﺰ ﺟﻤﺎع ،ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﯾ از ﺑﺎﻃﻞ ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﮔﯿﺮد.
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 ‐۲دوﻣﯿﻦ ﺑﺎﻃﻞ ﮐﻨﻨﺪهی روزه ،اﺳﺘﻤﻨﺎ اﺳﺖ .اﺳﺘﻤﻨﺎ ﯾﻌﻨ ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻨ ﺑﻪ واﺳﻄﻪی دﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن.
دﻟﯿﻞ اﯾﻨﻪ اﺳﺘﻤﻨﺎ ﺑﺎﻃﻞ ﮐﻨﻨﺪهی روزه اﺳﺖ ،ﺳﺨﻦ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺘﻌﺎل در ﺣﺪﯾﺚ ﻗﺪﺳ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :او ﻏﺬا و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧ و
ﺷﻬﻮﺗﺶ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻦ ﺗﺮک ﻣﮐﻨﺪ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری ) (۱۸۹۴و ﻣﺴﻠﻢ ) .(۱۱۵۱اﻧﺰال ﻣﻨ ﺑﺎ دﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻬﻮتﻫﺎﯾ
اﺳﺖ ﮐﻪ روزهدار آن را ﺗﺮک ﻣﮐﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮﮐﺲ در روز رﻣﻀﺎن اﺳﺘﻤﻨﺎ ﮐﺮد واﺟﺐ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﺪ و ﺑﻘﯿﻪی روزهاش را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪا
ﻗﻀﺎی آن را ﺑﻪ ﺟﺎی آورد .ﮐﺴ ﮐﻪ اﺳﺘﻤﻨﺎ را ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ اﻣﺎ آن را ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻨﺪ )ﯾﻌﻨ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪی اﻧﺰال ﻧﺮﺳﺪ( ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﺪ،
اﻣﺎ روزهاش ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ روزهدار از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺤﺮﯾ ﮐﻨﻨﺪهی ﺷﻬﻮت دوری ﮐﻨﺪ و اﻓﺎر ﺑﺪ را از ذﻫﻦ ﺧﻮد
دور ﺳﺎزد.
اﻣﺎ ﺧﺮوج ﻣﺬی ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮل ﺻﺤﯿﺢ ،روزه را ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﮐﻨﺪ.
 ‐۳ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺑﺎﻃﻞ ﮐﻨﻨﺪهی روزه ،ﺧﻮردن و آﺷﺎﻣﯿﺪن اﺳﺖ .ﻣﻨﻈﻮر از ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن ،رﺳﺎﻧﺪن ﻏﺬا ﯾﺎ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧ از ﻃﺮﯾﻖ
دﻫﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﮔﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﯿﻨ ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ ﻣﻌﺪه ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﺣﻤﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ،رﺳﻮل اﻟﻪ ﷺ ]در آﻣﻮزش وﺿﻮ[ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :و در اﺳﺘﻨﺸﺎق )زدن آب در ﺑﯿﻨ (ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﮐﻦ ،ﻣﺮ آﻧﻪ روزه
ﺑﺎﺷ .ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺗﺮﻣﺬی ) (۷۸۸ﻋﻼﻣﻪ آﻟﺒﺎﻧ آن را در ﺻﺤﯿﺢ ﺳﻨﻦ ﺗﺮﻣﺬی ) (۶۳۱ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
اﮔﺮ رﺳﯿﺪن آب ﺑﻪ ﻣﻌﺪه از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﯿﻨ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪن روزه ﻧﻤﺷﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﷺ از ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ در اﺳﺘﻨﺸﺎق ﺑﻪ ﻫﻨﺎم روزه ﻧﻬ
ﻧﻤﮐﺮد.
 -۴ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﺑﺎﻃﻞ ﮐﻨﻨﺪهی روزه ،ﻫﺮ ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻌﻨﺎی ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ دو ﻣﻮرد اﺳﺖ:
اول :ﺧﻮنرﺳﺎﻧ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ روزهدار .ﻣﺜﻼ ﺷﺨﺺ روزهدار دﭼﺎر ﺧﻮنرﯾﺰی ﺷﻮد و ﺑﻪ وی ﺧﻮن ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ
ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪن روزه ﻣﺷﻮد زﯾﺮا ﺧﻮن از ﻃﺮﯾﻖ آب و ﻏﺬا ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺷﻮد و ﻫﺪف از ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮن در ﺑﺪن اﺳﺖ.
دوم :ﺗﺰرﯾﻖ آﻣﭙﻮل ﻏﺬاﯾ ،ﯾﻌﻨ آﻣﭙﻮﻟ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را از ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺑﻧﯿﺎز ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪی ﺧﻮردن و
ﻧﻮﺷﯿﺪن اﺳﺖ) .ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ،ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن.(۷۰ /
اﻣﺎ ﺗﺰرﯾﻘﺎﺗ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﺰﯾﻦ ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن ﻧﻤﺷﻮد و ﺑﻪ ﻫﺪف ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻨﺳﯿﻠﯿﻦ و اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ،ﯾﺎ واﮐﺴﻦﻫﺎ ،ﭼﻪ
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از ﻃﺮﯾﻖ رگ ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﻮد ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻀﻠﻪ ،ﺑﻪ روزهی ﻓﺮد زﯾﺎﻧ ﻧﻤرﺳﺎﻧﺪ) .ﻓﺘﺎوی ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ .(۱۸۹ /۴ :اﻣﺎ ﺑﻪ
اﺣﺘﯿﺎط ﻧﺰدﯾﺗﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪی اﯾﻦ ﺗﺰرﯾﻘﺎت در ﺷﺐ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﺴﺘﺸﻮی ﮐﻠﯿﻪ )دﯾﺎﻟﯿﺰ( ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺧﺎرج ﺷﺪن ﺧﻮن از ﺑﺪن ﺑﺮای ﭘﺎﮐﺴﺎزی و اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾ و ﻏﺬاﯾ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻨﺪ و
اﻣﻼح و دﯾﺮ ﻣﻮاد اﺳﺖ ،ﺑﺎﻃﻞ ﮐﻨﻨﺪهی روزه ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣآﯾﺪ) .ﻓﺘﻮای اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ.(۱۰ /۱۹ :
 -۵ﺑﺎﻃﻞ ﮐﻨﻨﺪهی ﭘﻨﺠﻢ :ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﻮن از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﺠﺎﻣﺖ.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﷺ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :آﻧﻪ ﺣﺠﺎﻣﺖ را اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﺪ و آﻧﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺣﺠﺎﻣﺖ ﻣﮐﻨﺪ ،روزهﺷﺎن ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺑﻮداود
) .(۲۳۶۷آﻟﺒﺎﻧ آن را در ﺻﺤﯿﺢ اﺑداود ) (۲۰۴۷ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺧﻮن ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻫﺪف اﻫﺪای ﺧﻮن ﻧﯿﺰ در ﻣﻌﻨﺎی ﺣﺠﺎﻣﺖ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺠﺎﻣﺖ ﺑﺮ ﺑﺪن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﮔﺬارد ]و ﺑﺎﻋﺚ ﺿﻌﻒ
ﻣﺷﻮد[ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای روزهدار ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ]در ﻫﻨﺎم روزه[ ﺧﻮن اﻫﺪا ﮐﻨﺪ ،ﻣﺮ آﻧﻪ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺟﺎن ﮐﺴ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻫﺪای
ﻓﻮری ﺧﻮن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ آن روز را اﻓﻄﺎر ﮐﻨﺪ و ﻗﻀﺎﯾﺶ را ﺑﻌﺪا ﺑﻪ ﺟﺎی آورد) .ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ،
ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن.(۷۱ :
اﻣﺎ ﮐﺴ ﮐﻪ دﭼﺎر ﺧﻮن رﯾﺰی ﺷﻮد روزهاش ﺑﺎﻃﻞ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﺑﻪ ﻏﯿﺮ اﺧﺘﯿﺎر او ﺑﻮده اﺳﺖ) .ﻓﺘﺎوی اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ.(۲۶۴ /۱۰ :
ﺧﺎرج ﺷﺪن ﺧﻮن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﻨﺪن دﻧﺪان ﯾﺎ ﺷﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪن زﺧﻢ ﯾﺎ ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﻮن و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن روزه را ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﮐﻨﺪ زﯾﺮا
ﺣﺠﺎﻣﺖ ﯾﺎ در ﻣﻌﻨﺎی ﺣﺠﺎﻣﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﺎﺛﯿﺮی ﺑﺮ ﺑﺪن ﻧﻤﮔﺬارد.
 -۶ﺑﺎﻃﻞ ﮐﻨﻨﺪهی ﺷﺸﻢ :اﺳﺘﻔﺮاغ ﻋﻤﺪی.
رﺳﻮل اﻟﻪ ﷺ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﮐﺴ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺮاغ ﺑﺮ او ﻏﺎﻟﺐ ﺷﻮد ﻗﻀﺎ ﺑﺮ وی ﻧﯿﺴﺖ )روزهاش ﺑﺎﻃﻞ ﻧﯿﺴﺖ( و ﮐﺴ ﮐﻪ ﻋﻤﺪا
اﺳﺘﻔﺮاغ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻀﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﺟﺎی آورد ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺗﺮﻣﺬی ) .(۷۲۰آﻟﺒﺎﻧ در ﺻﺤﯿﺢ ﺳﻨﻦ ﺗﺮﻣﺬی ) (۵۷۷آن را ﺻﺤﯿﺢ
داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
اﺑﻦ اﻟﻤﻨﺬر ﻣﮔﻮﯾﺪ :اﻫﻞ ﻋﻠﻢ ﺑﺮ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻮدن روزهی ﮐﺴ ﮐﻪ ﻋﻤﺪا اﺳﺘﻔﺮاغ ﮐﻨﺪ ،اﺟﻤﺎع ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ اﻟﻤﻐﻨ.(۳۶۸ /۴) 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺮدن دﺳﺖ در دﻫﺎﻧﺶ ﯾﺎ ﻓﺸﺎر دادن ﺷﻢ ﯾﺎ ﺑﻮ ﮐﺮدن ﻋﻤﺪی ﯾ ﭼﯿﺰ ﺑﺪﺑﻮ ﯾﺎ ﻧﺎه ﮐﺮدن ﻋﻤﺪی ﺑﻪ ﭼﯿﺰی
ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺶ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣزﻧﺪ ،اﺳﺘﻔﺮاغ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻀﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﺟﺎی آورد.
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اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﻌﺪهاش ﺑﻪ او ﻓﺸﺎر ﻣآورد ]و ﻣﺧﻮاﻫﺪ اﺳﺘﻔﺮاغ ﮐﻨﺪ[ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ زور ﺟﻠﻮی آن را ﺑﯿﺮد زﯾﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﺑﺮاﯾﺶ
زﯾﺎن آور اﺳﺖ) .ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن ،اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ.(۷۱ :
ﺑﺎﻃﻞ ﮐﻨﻨﺪهی ﻫﻔﺘﻢ :ﺧﺎرج ﺷﺪن ﺧﻮن ﺣﯿﺾ و ﻧﻔﺎس.
رﺳﻮل اﻟﻪ ﷺ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ... :آﯾﺎ اﯾﻨﻄﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ زن ﻫﺮﮔﺎه دﭼﺎر ﺣﯿﺾ ﺷﻮد ﻧﻤﺎز ﻧﻤﮔﺰارد و روزه ﻧﻤﮔﯿﺮد؟ ﺑﻪ رواﯾﺖ
ﺑﺨﺎری ).(۳۰۴
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮﮔﺎه زﻧ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮن ﺣﯿﺾ ﯾﺎ ﻧﻔﺎس ﺷﺪ ،روزهاش ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ ،ﺣﺘ اﮔﺮ ﻟﺤﻈﻪای ﭘﯿﺶ از ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ
اﮔﺮ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺪ ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪاش دارد ﻣآﯾﺪ اﻣﺎ ﺧﻮن ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب ﺧﺎرج ﺷﺪ ،روزهاش ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺧﻮن ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻧﻔﺎس ﺑﻪ ﻫﻨﺎم ﺷﺐ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﺑﺪ ،و زن ﺑﻪ ﻫﻨﺎم ﺷﺐ ﻧﯿﺖ روزه ﻧﻤﻮد و ﻗﺒﻞ از آﻧﻪ ﻏﺴﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺻﺒﺢ
ﺷﻮد ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺬﻫﺐ ﻫﻤﻪی ﻋﻠﻤﺎ روزهاش ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ) .ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری.(۱۴۸ /۴ :
ﺑﺮای ﺑﺎﻧﻮان ﺑﻬﺘﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﯿﻌ ﺧﻮد ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﺑﻪ اﻣﺮ ﭘﺮوردﮔﺎر راﺿ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از داروﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
از ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﻣﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻨﻨﺪ و از رﺧﺼﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای روزه ﻧﺮﻓﺘﻦ در ﻣﺪت ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻌﺪا
ﻗﻀﺎی آن را ﺑﻪ ﺟﺎی آورﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﻪ اﻣﻬﺎت ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ و زﻧﺎن ﺳﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﻣدادﻧﺪ) .ﻓﺘﺎوی اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ.(۱۵۱ /۱۰ :
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﻪ زﯾﺎن اﯾﻦ داروﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه و ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن ﭘﺲ از اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ داروﻫﺎ دﭼﺎر اﺧﺘﻼل در
دورهی ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ زﻧ از اﯾﻦ داروﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪاش ﻧﯿﺎﯾﺪ و روزه ﺑﯿﺮد ،روزهاش
ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
اﯾﻦﻫﺎ ﺑﺎﻃﻞ ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی روزه ﺑﻮد و ﻫﻤﻪی اﯾﻦ ﻣﻮارد ـ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺣﯿﺾ و ﻧﻔﺎس ـ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺷﺮط ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻄﻼن روزه ﻣﺷﻮد:
ـ اﯾﻨﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ آن آﮔﺎه ﺑﺎﺷﺪ.
ـ اﯾﻨﻪ از روی ﻓﺮاﻣﻮﺷ آن را اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﺪ.
ـ اﯾﻨﻪ از روی اﺧﺘﯿﺎر ـ ﻧﻪ اﺟﺒﺎر ـ آن را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﺑﺮای ﻓﺎﯾﺪهی ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﻣﻮاردی ﮐﻪ روزه را ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﮐﻨﺪ ،ذﮐﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد:
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ﺗﻨﻘﯿﻪ ،ﻗﻄﺮهی ﭼﺸﻤ ،ﻗﻄﺮهی ﮔﻮﺷ ،ﮐﺸﯿﺪن دﻧﺪان و ﭘﺎﻧﺴﻤﺎنِ زﺧﻢ ،روزه را ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﮐﻨﺪ) .ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺘﺎوی ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم:
.(۲۴۵ /۲۵ ،۲۵/۲۳۳
ﻗﺮصﻫﺎی زﯾﺮ زﺑﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻟﺠﻪی آﻧﮋﯾﻦ ﺻﺪری و دﯾﺮ ﻣﻮارد ﮐﺎرﺑﺮد دارد اﮔﺮ ﺑﻠﻌﯿﺪه ﻧﺸﻮد روزه را ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﮐﻨﺪ.
وارد ﮐﺮدن ﺷﯿﺎف واژن ﯾﺎ دﺳﺘﺎه ﮐﻮﻟﭙﻮﺳﻮپ ﺑﻪ ﻣﻬﺒﻞ ،ﯾﺎ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪی واژن ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺸﺖ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻄﻼن روزه ﻧﻤﺷﻮد.
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر وارد ﮐﺮدن درونﺑﯿﻦ ﯾﺎ آیﯾﻮدی و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺑﻪ رﺣﻢ ،روزه را ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻫﺮﭼﻪ وارد آﻟﺖ ﻣﺮداﻧﻪ ﯾﺎ زﻧﺎﻧﻪ ﺷﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮﻧﺪ ﯾﺎ درونﺑﯿﻦ ﯾﺎ ﻣﺎدهی ﺣﺎﺟﺐ )ﻣﺎدهی ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖزا( ﯾﺎ دارو ﯾﺎ
ﻣﺤﻠﻮل ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻣﺜﺎﻧﻪ ،روزه را ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﮐﻨﺪ.
ﺳﻮراخ ﮐﺮدن دﻧﺪان ﯾﺎ ﮐﺸﯿﺪن آن ﯾﺎ ﺟﺮم ﮔﯿﺮی دﻧﺪانﻫﺎ و ﻣﺴﻮاک )ﭼﻪ ﺑﺎ رﯾﺸﻪی درﺧﺖ اراک ﯾﺎ ﺧﻤﯿﺮ دﻧﺪان( در ﺻﻮرت
اﯾﻨﻪ ﭼﯿﺰی را ﻧﺒﻠﻌﺪ روزه را ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﮐﻨﺪ.
آب زدن در دﻫﺎن و ﻏﺮﻏﺮه و اﺳﭙﺮی ﻣﻌﺎﻟﺠﻪی ﻣﻮﺿﻌ دﻫﺎن ،در ﺻﻮرت ﺑﻠﻌﯿﺪه ﻧﺸﺪن ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت آن ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻄﻼن روزه
ﻧﻤﺷﻮد.
ﮔﺎز اﮐﺴﯿﮋن ﯾﺎ ﮔﺎز ﺑﯿﻬﻮﺷ در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺤﻠﻮلﻫﺎ ﻣﻐﺬی درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻨﺪ روزه را ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﮐﻨﺪ.
آﻧﭽﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﻮﺳﺖ ﺟﺬب ﺑﺪن ﺷﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﻮاع روﻏﻦ ﯾﺎ ﮐﺮم ﯾﺎ ﭘﻤﺎد و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﺮﭼﺴﺐﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘ ﺣﺎوی ﻣﻮاد داروﯾ ﯾﺎ
ﺷﯿﻤﯿﺎﯾ ،روزه را ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﮐﻨﺪ.
وارد ﮐﺮدن ﻟﻮﻟﻪی اﻧﺪﺳﻮﭘ در ﻣﺠﺎری ﺑﺪن ﺑﺮای ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری ﯾﺎ ﺟﺮاﺣ روزه را ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﮐﻨﺪ.
وارد ﮐﺮدن درونﺑﯿﻦ از ﻃﺮﯾﻖ دﯾﻮارهی ﺷﻢ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﯾﻨﻪی اﺣﺸﺎء ﯾﺎ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣ روزه را ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﮐﻨﺪ.
ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪی ﮐﺒﺪ ﯾﺎ دﯾﺮ اﻋﻀﺎ ﺑﻪ ﻫﺪف آزﻣﺎﯾﺶ ،در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺤﻠﻮﻟ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻨﺪ روزه را ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﮐﻨﺪ.
آﻧﺪﺳﻮﭘ ﻣﻌﺪه در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﺑﺪون ﮐﻤ ﻣﺤﻠﻮل وارد ﺣﻠﻖ ﺑﯿﻤﺎر ﺷﻮد ،روزه را ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﮐﻨﺪ.
وارد ﮐﺮدن ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎده ﯾﺎ وﺳﯿﻠﻪای ﺑﻪ ﻣﻐﺰ ﯾﺎ ﻧﺨﺎع ﺑﻪ ﻫﺪف درﻣﺎن ،روزه را ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﮐﻨﺪ.
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واﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ اﻋﻠﻢ.
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﺎﻟﺲ رﻣﻀﺎن ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ و ﮐﺘﺎﺑﭽﻪی ﺳﺒﻌﻮن ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻓ اﻟﺼﯿﺎم در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﺸﺎن.
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