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استعمال قطره چکان بينی در رمضان
درموردقطره چکان بينی که آيا روزه را باطل می سازد يا خير علمای اسالمی به دو دسته تقسيم گرديده اند:
دستۀ اول از علماء طی فتوائی حکم صادر نموده اند که با استعمال قطره چکان بينی روزه باطل می گردد که در آن
جمله می تواند از شيخ ابن باز وشيخ ابن عثمين نام برد .
اين تعداد از علماء در اثبات فتوای خويش به حديث مرفوع لقيط بن صبره استدالل کردهاند که پيامبر صلی ﷲ عليه
وسلم فرموده» :وبالغ فی االستنشاق إالﱠ أن تکون صائماً« يعنی :در استنشاق مبالغه و زياده روی کن مگر وقتی که
روزهای.
اين حديث به صورت ضمنی بيان میکند که بينی به معده راه دارد و در اين صورت استعمال قطرۀ بينی برای شخص
روزهدار ممنوع است.
نھی پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم از مبالغه و زياده روی در استنشاق ،متضمن نھی از دخول چيز اندک نيز میباشد زيرا
حتی در صورت زياده روی در استنشاق نيز مقدار ناچيزی از آن وارد بدن میشود.
دستۀ دوم از علماءطی فتوای خويش حکم فرموده اند که قطره چکان بينی روزه را باطل نمیکند .قائالن به اين قول
قطرۀ بينی را بر باقيماندۀ مضمضه قياس نمودهاند زيرا مقدار بسيار ناچيزی از اين قطره به معده میرسد .حجم اين
قطره  ٠/٠۶سانتی متر مکعب بوده و تازه از اين حجم نيز مقدار خيلی ناچيزی به معده میرسد که از آن چشم پوشی
میشود.
به عالوه اصل بر صحت روزه است و بطالن روزه توسط قطرۀ بينی محل ترديد است ،بنابراين اصل ،صحت روزه
میباشد زيرا يقين با شک زايل نمیشود .ھر دو ديدگاه مستدل و قوی ھستند.
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