 ‐ 21806از روی ﻧﺎداﻧ در روز رﻣﻀﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮش ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﺪه ﺑﺪون آﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﮥ اﻧﺰال ﺑﺮﺳﺪ و ﭘﺲ
از ﺟﻤﺎع ﻏﺴﻞ ﻧﻤﮐﻨﺪ
ﺳﻮال

ﻧُﻪ ﺳﺎل اﺳﺖ ازدواج ﮐﺮدهام.
ـ در ﺳﺎل اول ازدواﺟﻢ در روز رﻣﻀﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮم ﻣﺪاﻋﺒﺖ و ﻋﺸﻖﺑﺎزی ﻣﮐﺮدم ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ آن ﺟﻤﺎع ﻧﯿﺰ رخ ﻣداد و اﯾﻦ از
روی ﻧﺎداﻧ ﻣﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮ ﻣﮐﺮدم اﮔﺮ اﻧﺰال ﺻﻮرت ﻧﯿﺮد روزه ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﺷﻮد.
ـ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎل اول دﯾﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﺮدم ﭼﻮن ﻣﺧﻮاﺳﺘﻢ از ﺷﺒﻬﻪ ﺑﻪ دور ﺑﺎﺷﻢ.
ـ از وﻗﺘ ازدواج ﮐﺮدهام ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را ﺗﺮار ﻣﮐﺮدم اﻣﺎ در ﺷﺐ رﻣﻀﺎن و دﯾﺮ روزﻫﺎی ﺳﺎل ـ ﭼﻪ ﺷﺐ و ﭼﻪ روز ـ
ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺟﻤﺎع ﻧﯿﺰ ﺻﻮرت ﻣﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎ ﭼﻮن ﻓﺮ ﻣﮐﺮدم ﺑﺮای وﺟﻮب ﻏﺴﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ اﻧﺰال ﺻﻮرت ﺑﯿﺮد ﻏﺴﻞ
ﻧﻤﮐﺮدم.
اﻣﯿﺪوارم ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻨﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر از روی ﺟﻬﻞ ﺑﻮده ﻧﻪ ﻋﻤﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ و ﻫﻤﺴﺮم ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﺑﻨﯿﻢ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
در اﯾﻦ ﺳﻮال دو ﻣﺴﺎﻟﻪ وﺟﻮد دارد:
ﻧﺨﺴﺖ :ﺟﻤﺎع ﺑﺮای روزهدار.
دوم :اﺣﺎم ﮐﺴ ﮐﻪ ﺟﻤﺎع ﮐﻨﺪ و ﻏﺴﻞ اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﺪ.
اوﻻ:
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ﺟﻤﺎع روزهدار ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮش در روز رﻣﻀﺎن دو ﺣﺎﻟﺖ دارد:
ﺣﺎﻟﺖ اول :اﯾﻨﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﻤﺎع ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﺑﺪون اﻧﺰال در روز رﻣﻀﺎن ﺣﺮام ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﯿﻦ از روی ﺟﻬﻞ ﺑﺎ
ﻫﻤﺴﺮش ﺟﻤﺎع ﮐﻨﺪ.
ﺣﺎﻟﺖ دوم :اﯾﻨﻪ ﺑﺪاﻧﺪ ﺟﻤﺎع در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺣﺮام اﺳﺖ اﻣﺎ ﻋﻘﻮﺑﺘﺶ را ﻧﺪاﻧﺪ.
در ﻣﻮرد ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺨﺴﺖ ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»ﻗﻮل راﺟﺢ و ﺻﺤﯿﺢﺗﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﯾ از ﺑﺎﻃﻞ ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی روزه ﯾﺎ ﻣﻤﻨﻮﻋﺎت اﺣﺮام ﯾﺎ ﺑﺎﻃﻞ ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی ﻧﻤﺎز را از
روی ﺟﻬﻞ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ ﻋﻬﺪۀ وی ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
رﺑﻨَﺎ ﻻ ﺗُﻮاﺧﺬْﻧَﺎ ان ﻧﱠﺴﻴﻨَﺎ او اﺧْﻄَﺎﻧَﺎ ]ﺑﻘﺮه[۲۸۶ :
)ﭘﺮوردﮔﺎرا اﮔﺮ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدﯾﻢ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﻄﺎ رﻓﺘﯿﻢ ﻣﺎ را ﻣﻮاﺧﺬه ﻧﻦ(
و اﻟﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺮﻣﻮد :ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮدم.
اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﮐﻪ در روز رﻣﻀﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮش ﺟﻤﺎع ﮐﺮده اﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻢ ﮐﺎرش ﺟﺎﻫﻞ ﺑﻮده و ﮔﻤﺎن ﮐﺮده ﺟﻤﺎع ﺣﺮام در
ﺣﺎل روزه آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺰال ﻣﻨﺘﻬ ﺷﻮد ،ﭼﯿﺰی ﺑﺮ ﻋﻬﺪهاش ﻧﯿﺴﺖ.
اﻣﺎ ﺣﺎﻟﺖ دوم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﺪ ﺟﻤﺎع ﺣﺮام اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻔﺎره دارد .در اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻔﺎره ﺷﻮد زﯾﺮا ﻧﺪاﻧﺴﺘﻦ ﺣﻢ،
ﺑﺎ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻦ ﻋﻘﻮﺑﺖ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ،زﯾﺮا اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻦ ﻋﻘﻮﺑﺖ ﻣﻌﺬور ﻧﯿﺴﺖ و ﺟﻬﻞ ﺑﻪ ﺣﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺬر داﻧﺴﺘﻪ
ﻣﺷﻮد.
ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﻤﺎ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ :اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﭼﯿﺰی ﻣﺴﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻨﻮﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻧﻨﺪ ﻣﺴﺖ ﻣﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺮام اﺳﺖ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ
ﮔﺮدن او ﻧﯿﺴﺖ و اﮔﺮ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺖ ﻣﮐﻨﺪ و ﺣﺮام اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات دارد در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺠﺎزات ﻣﺷﻮد و
ﻋﻘﻮﺑﺖ از وی ﺳﺎﻗﻂ ﻧﻤﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﺳﻮال ﮐﻨﻨﺪه ﻣﮔﻮﯾﯿﻢ اﮔﺮ ﻧﻤداﻧﺴﺘ ﮐﻪ ﺟﻤﺎع وﻟﻮ ﺑﺪون اﻧﺰال ]در ﺣﺎل روزه[
ﺣﺮام اﺳﺖ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ ﻋﻬﺪۀ ﺷﻤﺎ و ﻫﻤﺴﺮﺗﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻢ ﺟﺎﻫﻞ ﺑﻮده.
ﺛﺎﻧﯿﺎ :ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮ روزه و ﻧﻤﺎز.
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اﻣﺎ روزه ،ﺟﻨﺎﺑﺖ ﺑﺮ آن ﺗﺎﺛﯿﺮی ﻧﺪارد زﯾﺮا روزۀ ﺷﺨﺺ ﺟﻨُﺐ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺗﺮک ﻏﺴﻞ ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﻣﺸﻞ اﯾﺠﺎد ﻣﮐﻨﺪ،
زﯾﺮا ﻧﻤﺎز ﺑﺪون ﻏﺴﻞ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ واﺟﺐ اﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﻫﻤﮥ ﻧﻤﺎزﻫﺎﯾ را ﮐﻪ ﺑﺪون
ﻏﺴﻞ ﺧﻮاﻧﺪه ﻗﻀﺎ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ وﻗﺘ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮش ﺟﻤﺎع ﻣﮐﻨﺪ ﺑﻪ اﻧﺰال ﻣ رﺳﺪ و ﻏﺴﻞ ﻣﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻣﺸﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﻧﻤداﻧﺪ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﺷﺪه و ﻏﺴﻞ ﻧﺮده ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ او ﻣﮔﻮﯾﯿﻢ ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ ﻧﻤﺎزﻫﺎ
را ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺑﺰن و از روی اﺣﺘﯿﺎط ﻗﻀﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﺟﺎ ﺑﯿﺎور .اﻣﺎ اﮔﺮ ﮐﻼ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﭼﯿﺰی ﻧﻤداﻧﺴﺘ و ﺑﻪ ذﻫﻨﺖ ﻫﻢ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺟﻤﺎع ﺑﺪون اﻧﺰال ﺑﺎﻋﺚ وﺟﻮب ﻏﺴﻞ ﻣﺷﻮد اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ ﻋﻬﺪۀ ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻗﻀﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ وﻟ ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ و از ﺳﻬﻞاﻧﺎری در ﻧﭙﺮﺳﯿﺪن ﺳﻮال اﺳﺘﻐﻔﺎر ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ«.
ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ،اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺸﻬﺮی.
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮال ).(9446
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