 ‐ 21806ﺟﺎﻣﻊ زوﺟﺘﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ إﻧﺰال ﻓ ﻧﻬﺎر رﻣﻀﺎن ﺟﺎﻫﻼ ﺗﺤﺮﻳﻢ ذﻟﻚ  ،وﻻ ﻳﻐﺘﺴﻞ ﺑﻌﺪ اﻟﺠﻤﺎع
اﻟﺴﺆال
ﺗﺰوﺟﺖ ﻗﺒﻞ ﺗﺴﻊ ﺳﻨﻮات
‐ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﻟ ﻣﻦ اﻟﺰواج ﻛﻨﺖ أداﻋﺐ زوﺟﺘ أﺛﻨﺎء ﻧﻬﺎر رﻣﻀﺎن وﻳﺘﺨﻠﻞ ذﻟﻚ ﺟﻤﺎع ﻟﻬﺎ  ,ﺟﻬﻼ ﻣﻨ ﺑﺘﺤﺮﻳﻢ ذﻟﻚ ﺣﻴﺚ
ﻛﻨﺖ أﻋﺘﻘﺪ اﻧﻪ إذا ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ إﻧﺰال ﻓﻼ ﻳﻔﺴﺪ اﻟﺼﻮم .
‐ ﺑﻌﺪ اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﻟ ﻟﻢ اﻛﺮر ﻣﺎ ﻓﻌﻠﺖ ﻣﺮه أﺧﺮى  ,وذﻟﻚ ﻛ أﺑﻌﺪ ﻧﻔﺴ ﻋﻦ اﻟﺸﺒﻬﺎت .
‐ ﻣﻨﺬ أن ﺗﺰوﺟﺖ إﻟ اﻵن ﻛﻨﺖ أﻛﺮر ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﻟ ﻣﻦ ﻣﺪاﻋﺒﺔ ﻟﺰوﺟﺘ وﻟﻦ ﺧﻼل ﻟﻴﻞ رﻣﻀﺎن وﺑﺎﻗ أﻳﺎم
اﻟﺴﻨﺔ ﺳﻮاء ﻟﻴﻞ أو ﻧﻬﺎر وﻳﺘﺨﻠﻞ ذﻟﻚ اﻟﺠﻤﺎع ﻣﻦ ﻏﻴﺮ إﻧﺰال وﻻ أﻏﺘﺴﻞ اﻋﺘﻘﺎدا ًﻣﻨ اﻧﻪ إذا ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ إﻧﺰال ﻓﻼ ﻳﻮﺟﺐ اﻟﻐﺴﻞ .
ارﺟﻮا اﻟﺘﺮم ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر أن ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻫﻮ ﺟﻬﻞ ﻣﻨ ﻣﻊ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺎ ﻳﻠﺰﻣﻨ أﻧﺎ وزوﺟﺘ. 
اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻪ.
ﻫﻨﺎ ﻓ اﻟﺴﺆال ﻣﺴﺄﻟﺘﺎن :
اﻷوﻟ : ﺟﻤﺎع اﻟﺼﺎﺋﻢ .
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  :أﺣﺎم ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻊ وﻟﻢ ﻳﻐﺘﺴﻞ .
أوﻻ: 
ﺟﻤﺎع اﻟﺼﺎﺋﻢ ﻟﺰوﺟﺘﻪ ﻓ ﻧﻬﺎر رﻣﻀﺎن ﻟﻪ ﺣﺎﻻن :
اﻟﺤﺎل اﻷوﻟ : أن ﻳﻌﺘﻘﺪ أن اﻟﺠﻤﺎع ﺑﺪون إﻧﺰال ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺮم ﻓ ﻧﻬﺎر رﻣﻀﺎن  .ﻓﺠﺎﻣﻊ وﻫﻮ ﺟﺎﻫﻞ ﻟﻠﺤﻢ .
اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  :أن ﻳﻌﻠﻢ أن اﻟﺠﻤﺎع ﺣﺮام وﻟﻨﻪ ﻻ ﻳﻌﺮف اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ .
أﻣﺎ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷوﻟ ﻓﻘﺪ ﻗﺎل ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻟﺸﻴﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﻴﻤﻴﻦ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ :
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" اﻟﻘﻮل اﻟﺮاﺟﺢ أن ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻣﻔﻄﺮاً ﻣﻦ اﻟﻤﻔﻄﺮات أو ﻣﺤﻈﻮراً ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻈﻮرات ﻓ اﻹﺣﺮام أو ﻣﻔﺴﺪاً ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺴﺪات ﻓ اﻟﺼﻼة
وﻫﻮ ﺟﺎﻫﻞ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺷء ﻋﻠﻴﻪ  ،ﻟﻘﻮل اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ) : رﺑﻨﺎ ﻻ ﺗﺆاﺧﺬﻧﺎ إن ﻧﺴﻴﻨﺎ أو أﺧﻄﺄﻧﺎ ( ﻓﻘﺎل اﻟﻪ  :ﻗﺪ ﻓﻌﻠﺖ .
ﻓﻬﺬا اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي أﺗ أﻫﻠﻪ ﻓ ﻧﻬﺎر رﻣﻀﺎن إذا ﻛﺎن ﺟﺎﻫﻼ ﺑﺎﻟﺤﻢ  ،ﻳﻈﻦ أن اﻟﺠﻤﺎع اﻟﻤﺤﺮم ﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﻴﻪ إﻧﺰال ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺷء
ﻋﻠﻴﻪ .
وأﻣﺎ اﻟﺤﺎل اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺈن ﻛﺎن ﻳﺪري أن اﻟﺠﻤﺎع ﺣﺮام وﻟﻨﻪ ﻻ ﻳﻌﺮف أن ﻓﻴﻪ اﻟﻔﺎرة ﻓﺈن ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻔﺎرة  ،ﻷن ﻫﻨﺎك ﻓﺮﻗﺎً ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻬﻞ
ﺑﺎﻟﺤﻢ وﺑﻴﻦ اﻟﺠﻬﻞ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ  ،ﻓﺎﻟﺠﻬﻞ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻻ ﻳﻌﺬر ﺑﻪ اﻹﻧﺴﺎن  ،واﻟﺠﻬﻞ ﺑﺎﻟﺤﻢ ﻳﻌﺬر ﺑﻪ اﻹﻧﺴﺎن .
وﻟﻬﺬا ﻗﺎل اﻟﻌﻠﻤﺎء  :ﻟﻮ ﺷﺮب اﻹﻧﺴﺎن ﻣﺴﺮاً ﻳﻈﻦ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺮ أو ﻳﻈﻦ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺤﺮام ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﺷء  ،وﻟﻮ ﻋﻠﻢ أﻧﻪ ﻳﺴﺮ
وأﻧﻪ ﺣﺮام وﻟﻦ ﻻ ﻳﺪري أﻧﻪ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ  ،ﻓﻌﻠﻴﻪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ وﻻ ﺗﺴﻘﻂ ﻋﻨﻪ  ،وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻘﻮل ﻟﻠﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎ دﻣﺖ ﻻ ﺗﺪري أﻧﻪ ﻳﺤﺮم
ﻋﻠﻴﻚ اﻟﺠﻤﺎع ﺑﺪون إﻧﺰال ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺷء ﻋﻠﻴﻚ وﻻ ﻋﻠ زوﺟﺘﻚ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺜﻠﻚ ﻓ اﻟﺠﻬﻞ .
ﺛﺎﻧﻴﺎً  :أﺛﺮ ﻫﺬا اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠ اﻟﺼﻴﺎم واﻟﺼﻼة .
أﻣﺎ اﻟﺼﻴﺎم ﻓﻼ أﺛﺮ ﻟﻠﺠﻨﺎﺑﺔ ﻓﻴﻪ  ،إذ أن اﻟﺠﻨﺐ ﻳﺼﺢ ﺻﻮﻣﻪ  ،ﻟﻦ ﺗﺮك اﻟﻐﺴﻞ ﻟﻠﺼﻼة ﻫﻮ اﻟﻤﺸﻠﺔ  ،ﻓﺎﻟﺼﻼة ﻻ ﺗﺼﺢ ﺑﺪون
اﻏﺘﺴﺎل ﻟﺒﻘﺎء اﻟﺠﻨﺎﺑﺔ وأﻛﺜﺮ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠ أﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠ ﻫﺬا اﻹﻧﺴﺎن أن ﻳﻘﻀ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺼﻠﻮات اﻟﺘ ﻟﻢ ﻳﻐﺘﺴﻞ ﻟﻬﺎ ﻟﻦ ﻣﻦ
اﻟﻤﻌﻠﻮم أن ﻫﺬا اﻟﺮﺟﻞ ﺳﻮف ﻳﺠﺎﻣﻊ ﻓﻴﺤﺼﻞ إﻧﺰال ﻓﻴﻐﺘﺴﻞ .
إﻻ أﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺨﻔ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﺨﻠﻞ ﻣﻤﺎ اﻏﺘﺴﻞ ﻟﻪ ﻓﻨﻘﻮل ﻟﻪ ﺗﺤﺮ واﻗﺾ اﺣﺘﻴﺎﻃﺎً وإذا ﻛﻨﺖ ﻻ ﺗﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﻫﺬا ﺷﻴﺌﺎً وﻟﻢ
ﻳﺨﻄﺮ ﺑﺒﺎﻟﻚ أن اﻟﺠﻤﺎع اﻟﻤﺠﺮد ﻋﻦ اﻹﻧﺰال ﻳﻮﺟﺐ اﻟﻐﺴﻞ ﻓﻨﺮﺟﻮ أن ﻻ ﻳﻮن ﻋﻠﻴﻚ ﺷء  ،أي أن ﻻ ﻳﻮن ﻋﻠﻴﻚ ﻗﻀﺎء ﻟﻦ ﻋﻠﻴﻚ
اﻟﺘﻮﺑﺔ  ،واﻻﺳﺘﻐﻔﺎر ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺮﻳﻂ ﻓ ﺗﺮك اﻟﺴﺆال .
اﻟﺸﻴﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﻴﻤﻴﻦ  ،اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺸﻬﺮي
وﻳﺮاﺟﻊ ﺟﻮاب ﺳﺆال رﻗﻢ ) . ( 9446
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