 ‐ 40696آﯾﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺎﯾﻌﺎت از ﻣﻌﺪه ﺑﻪ ﻣﺮی روزه را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﮐﻨﺪ؟
ﺳﻮال

ﻣﻌﺪهام ﻣﺸﻞ دارد ﺑﻪ ﺷﻠ ﮐﻪ اﺳﯿﺪ ﻣﻌﺪهام ﺑﻪ دﻫﺎﻧﮥ ﻣﺮی ﺑﺎزﻣﮔﺮدد .آﯾﺎ اﯾﻦ روزه را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﮐﻨﺪ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ
رﻓﻼﮐﺲ ﻣﻌﺪه ﺑﺪون اﺧﺘﯿﺎر اﻧﺴﺎن اﺗﻔﺎق ﻣاﻓﺘﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﺷﺨﺺ در ﻣﺮی اﺣﺴﺎس ﺗﻠﺨ ﯾﺎ ﺗﺮﺷ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﺎﯾﻊ ﺑﻪ دﻫﺎن
ﻧﺮﺳﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻄﻼن روزه ﻧﻤﺷﻮد زﯾﺮا ﺑﻪ دﻫﺎن ﻧﺮﺳﯿﺪه.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ دﻫﺎن رﺳﯿﺪ در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘ ﺣﻢ ﻗﻠﺲ ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺮاغ را دارد.
ﻗﻠﺲ ﻫﻤﺎن اﺳﺘﻔﺮاغ ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺮاغ ﺧﻔﯿﻒ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ اﺳﺘﻔﺮاﻏ ﮐﻪ دﻫﺎن را ﭘﺮ ﻧﻨﺪ و ﺑﺮﺧ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :آﻧﭽﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﭘﺮ ﺑﻮدن
ﻣﻌﺪه از دﻫﺎﻧﮥ آن ﺑﯿﺮون زﻧﺪ.
ﻧﺎ :اﻟﻤﺠﻤﻮع ﻧﻮوی ).(۴ /۴
ﺣﻤﺶ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻮاﻧﺎﯾ ﺑﯿﺮون رﯾﺨﺘﻨﺶ آن را دوﺑﺎره ﺑﺒﻠﻌﺪ روزهاش ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آﻧﻪ
ﺗﻮاﻧﺎﯾ ﺑﯿﺮون رﯾﺨﺘﻨﺶ را ﻧﺪارد آن را ﺑﻠﯿﻌﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت روزهاش ﻣﺸﻠ ﻧﺪارد .ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﻮال ).(12659
در ﺷﺮح اﻟﺼﻐﯿﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ ) (۷۰۰ /۱درﺑﺎرۀ ﻗﻠﺲ آﻣﺪه اﺳﺖ:
و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آﻧﻪ از ﺣﻠﻖ ﺑﯿﺮون ﻧﯿﺎﻣﺪه ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﯿﺮوﻧﺶ اﻧﺪازد اﺷﺎﻟ ﺑﺮ وی ﻧﯿﺴﺖ.
اﺑﻦ ﺣﺰم در اﻟﻤﺤﻠ (۳۳۵ /۴) ﻣﮔﻮﯾﺪ:
ﻗﻠﺲ ﮐﻪ از ﺣﻠﻖ ﺧﺎرج ﺷﻮد در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻮاﻧﺎﯾ دور اﻧﺪاﺧﺘﻨﺶ آن را ﻋﻤﺪا ﻓﺮو ﻧﺒﺮد ،روزه را ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﮐﻨﺪ.
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وی ﺳﭙﺲ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
اﺧﺘﻼﻓ در اﯾﻦ ﻧﻤﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﻠﺲ و ﺧﻮن ﺑﯿﺮون آﻣﺪه از دﻧﺪان ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻠﻖ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﻧﺸﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻄﻼن روزه ﻧﻤﺷﻮد و ﺣﺘ
اﮔﺮ در اﯾﻦ ﺑﺎره اﺧﺘﻼﻓ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺷﻮد زﯾﺮا ﻫﯿﭻ ﻧﺼ ﻣﺒﻨ ﺑﺮ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻮدن روزه ﺑﺎ آن وﺟﻮد ﻧﺪارد.
در اﻟﻤﻨﺘﻘ ﺷﺮح اﻟﻤﻮﻃﺎ ) (۶۵ /۲آﻣﺪه اﺳﺖ:
از ﻣﺎﻟ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻫﺮ ﮐﺲ ﻗﻠﺲ ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ دﻫﺎﻧﺶ رﺳﯿﺪ و آن را ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ روزۀ رﻣﻀﺎﻧﺶ ﻗﻀﺎ ﻧﻤﺷﻮد .اﺑﻦ
اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺎﻟ] از اﯾﻦ ﻗﻮل[ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﯾ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺗﻮاﻧﺎﯾ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺮوﻧﺶ اﻧﺪازد و
ﺳﭙﺲ آن را ﻓﺮو ﺑﺒﺮد ﻗﻀﺎ ﺑﺮ وی واﺟﺐ ﻣﺷﻮد .ﺷﯿﺦ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻣﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ ﭘﺲ از آﻧﻪ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﺶ رﺳﯿﺪ آن را ﺑﺒﻠﻌﺪ ﻗﻀﺎ ﺑﺮ
وی ﻻزم اﺳﺖ و اﮔﺮ ﭘﯿﺶ از آن ﻓﺮوﯾﺶ ﺑﺒﺮد ﻗﻀﺎﯾ ﺑﺮ ﻋﻬﺪهاش ﻧﯿﺴﺖ.
در اﻻﻧﺼﺎف ﻣﮔﻮﯾﺪ:
اﮔﺮ اﺳﺘﻔﺮاغ ﯾﺎ ﻗﻠﺲ ﺑﻪ دﻫﺎﻧﺶ رﺳﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﻓﺮوﯾﺶ ﺑﺮد روزهاش ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻧﺺ ]اﻣﺎم اﺣﻤﺪ[ اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﮐﻢ
ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﻣﺗﻮان از ]ﻓﺮو ﺑﺮدن[ آن اﺟﺘﻨﺎب ﮐﺮد.
در ﺣﺎﺷﯿﮥ ﻋﺪوی ) (۴۴۸ /۱آﻣﺪه اﺳﺖ:
ﻗﻠﺲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﻔﺮاغ اﺳﺖ و آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﺎم ﭘﺮ ﺑﻮدن ﻣﻌﺪه از آن ﺧﺎرج ﺷﻮد.
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