 ‐ 160569آﯾﺎ ﻓﺮ ﮐﺮدﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺰال ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد روزه را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﮐﻨﺪ؟
ﺳﻮال

در ﯾ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾ ،در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺤﺮک ﺟﻨﺴ ﻗﻮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﺨﯿﻞ ﺟﻨﺴ اﻧﺰال ﺷﺪم و
ﭼﻮن ﻓﺮ ﻣﮐﺮدم ﮐﻪ روزهام ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪه ﻧﻔﺴﻢ ﻓﺮﯾﺒﻢ داد و ﺧﻮدارﺿﺎﯾ ﮐﺮدم .اﮐﻨﻮن آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻀﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﺟﺎ ﺑﯿﺎورم ﯾﺎ
ﮐﻔﺎره دﻫﻢ؟ ﺟﺰاﮐﻢ اﻟﻪ ﺧﯿﺮا.

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎن واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮش و ﭼﺸﻢ و اﻋﻀﺎ و ﺟﻮارﺣﺶ را از وﻗﻮع در آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺮام ﻗﺮار داده ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ و
اﺻﻞ در روزه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻬﺬﯾﺐ ﻧﻔﺲ ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ و ﺻﺎﺣﺒﺶ را از وﻗﻮع در ﺷﻬﻮات ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ.
ﻋﻠﻤﺎ درﺑﺎرۀ اﯾﻨﻪ آﯾﺎ روزه ﺑﺎ اﻧﺰال ﻣﻨ در اﺛﺮ ﺗﺨﯿﻞ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﺷﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،اﺧﺘﻼف ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻣﺎﻟﯿﺎن ﺑﺮ ﺑﻄﻼن روزهاﻧﺪ و
ﺟﻤﻬﻮر ﻋﻠﻤﺎ روزه را در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤداﻧﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣآﯾﺪ آﻧﺎن روزه را در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﺎﻃﻞ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺪه
ارادهای در آن ﻧﺪارد و ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ذﻫﻦ اﻧﺴﺎن ﺧﻄﻮر ﻣﮐﻨﺪ و ﻧﻤﺗﻮان دﻓﻌﺶ ﮐﺮد ،اﻣﺎ در ﺻﻮرت ﺗﻌﻤﺪ و اداﻣﻪ دادن
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮ ﺑﻪ ﻫﺪف اﻧﺰال ،در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﺮﻗ ﻣﯿﺎن آن و ﻧﺎه ﻋﻤﺪی ﺑﻪ ﻫﺪف اﻧﺰال ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﻧﺪ ﮐﻪ روزه ﺑﺎ
ﻧﺎه ﻋﻤﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺰال ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد ﺑﺎﻃﻞ ﻣﺷﻮد.
در »اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﯿﺔ« ) (۲۶۷ /۲۶آﻣﺪه اﺳﺖ:
»ﺣﻨﻔﯿﺎن و ﺷﺎﻓﻌﯿﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ رایاﻧﺪ ﮐﻪ :اﻧﺰال ﻣﻨ ﯾﺎ ﻣﺬی ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﺎه و ﻓﺮ ،روزه را ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﮐﻨﺪ ،و ﻗﻮل ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻪ
ﺻﺤﯿﺢﺗﺮ اﺳﺖ ﻧﺰد ﺷﺎﻓﻌﯿﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻋﺎدت ﺑﻪ اﻧﺰال ﺑﺎ ﻧﺎه دارد ،ﯾﺎ ﻧﺎه را آﻧﻘﺪر ﺗﺮار ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺰال ﺷﻮد،
روزهاش ﺑﺎﻃﻞ ﻣﺷﻮد.
ﻣﺎﻟﯿﺎن و ﺣﻨﺒﻠﯿﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ رایاﻧﺪ ﮐﻪ :اﻧﺰال ﻣﻨ ﺑﺎ ﻧﺎه اداﻣﻪدار ،روزه را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﮐﻨﺪ؛ زﯾﺮا اﯾﻦ اﻧﺰال در ﭘ ﮐﺎری رخ داده
ﮐﻪ از آن ﻟﺬت ﺑﺮده اﺳﺖ و ﻣﺗﻮان از آن دوری ﮐﺮد.
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اﻣﺎ اﻧﺰال در ﭘ ﻓﺮ و ﺗﺨﯿﻞ :ﻧﺰد ﻣﺎﻟﯿﺎن ﺑﺎﻋﺚ اﺑﻄﺎل روزه ﻣﺷﻮد و ﻧﺰد ﺣﻨﺒﻠﯿﺎن روزه را ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﮐﻨﺪ زﯾﺮا ﻧﻤﺗﻮان از آن
دوری ﮐﺮد«.
ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻤﺎرۀ ) (22750را ﺑﺒﯿﻨﺪ.
در ﺻﻮرت ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪن روزه ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻀﺎی آن روز را ﺑﻪ ﺟﺎی آورﯾﺪ و ﮐﻔﺎره ﺑﺮ ﻋﻬﺪۀ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻔﺎره ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ
ﮐﺴ واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ روزهاش را ﺑﺎ ﺟﻤﺎع )ﻫﻤﺒﺴﺘﺮی ﮐﺎﻣﻞ( ﺑﺎﻃﻞ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ) (38074و ) (71213را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ واﺟﺐ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ:
 ‐۱از ﮔﻨﺎﻫ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪﯾﺪ ﯾﻌﻨ ﺧﻮد ارﺿﺎﯾ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺑﺎرۀ ﺗﺤﺮﯾﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻤﺎرۀ ) (329را ﺑﺒﯿﻨﺪ.
 ‐۲روزۀ آن روز را ﻗﻀﺎ ﮐﻨﯿﺪ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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