 ‐ 23355زﻧ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺷﺮاب و ﻣﺴﺘ ﺑﺮﺧ از ﻧﻤﺎزﻫﺎ را ﺗﺮک ﮔﻔﺘﻪ .ﺣﻢ ﺷﺮع در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺳﻮال

ﻟﻄﻔﺎ درﺑﺎرۀ ﻗﻀﯿﮥ ﻣﻦ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ .ﻣﻦ آنﻗﺪر ﻧﻮﺷﯿﺪم ﮐﻪ ﻋﻘﻠﻢ را از دﺳﺖ دادم و ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎ را از دﺳﺖ دادم اﻣﺎ ﻗﺒﻞ
از ﻇﻬﺮ روز ﺑﻌﺪ آنﻫﺎ را ادا ﮐﺮدم و ﺟﺎﯾ ﺧﻮاﻧﺪم ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻔﺮ ﻣﺷﻮد و از ﺧﺪا ﺧﻮاﺳﺘﻪام ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﺒﺨﺸﺪ و ﻣﻦ از
اﯾﻤﺎن او دﺳﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪام و آنﻗﺪر ﺑﻪ دﻋﺎﯾﻢ اداﻣﻪ ﻣدﻫﻢ ﮐﻪ ﮔﻨﺎه ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺧﻤﺮ را ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﺒﺨﺸﺪ.
ﺳﺆال ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ :اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻦ ﮐﺎرم ﮐﺎﻓﺮ ﺷﺪهام آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﻌﻨاش ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪن ازدواج ﻣﻦ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ دوﺑﺎرۀ ﻋﻘﺪ
ﺟﺎری ﺷﻮد ﯾﺎ آنﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺳﻪ ﻃﻼﻗﻪ ﺷﺪن اﺳﺖ و دﯾﺮ ﻧﻤﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ زﻧﺪﮔ ﮐﻨﯿﻢ؟ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﻫﺎﻧﻢ ﻣﺮا ﺑﺒﺨﺸﺪ و ﺑﻪ
ﺳﺒﺐ ﮐﺎری ﮐﻪ ﮐﺮدهام ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺘﺎﺳﻔﻢ.

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
از اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﺧﻮاﻫﺎﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﺑﮥ ﺷﻤﺎ را ﺑﭙﺬﯾﺮد و آن را ﺗﻮﺑﻪای ﻧﺼﻮح و راﺳﺘﯿﻦ ﺑﺮداﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را دوﺳﺖ
دارد.
درﺑﺎرۀ ﺗﺮک ﻧﻤﺎز اﮔﺮ ﭼﻨﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻦ ﮐﺎرﺗﺎن ان ﺷﺎء اﻟﻪ ﮐﺎﻓﺮ ﻧﺸﺪهاﯾﺪ زﯾﺮا اﯾﻦ ﺗﺮک از روی ﻋﻤﺪ
ﻧﺒﻮده ﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﻮﺷﯿﺪن اﻟﻞ ﺑﻮده ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﮔﻨﺎﻫ ﺑﺰرگ اﺳﺖ و اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺑﮥ ﻧﺼﯿﺢ ﻣﻮرد ﺑﺨﺸﺶ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺷﻤﺎ اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯿﺪ و ﻣﺸﻠ ﺑﺮای ازدواجﺗﺎن ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎﻣﺪه و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻋﻘﺪ دوﺑﺎره و ﮐﺎر دﯾﺮی
ﻧﯿﺴﺖ.
ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﻮﺑﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎزﻫﺎ در وﻗﺖ آن ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﮐﻨﯿﺪ و از ﺗﺮک و ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻧﻤﺎز از وﻗﺖ آن دوری ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﻌ ﮐﻨﯿﺪ ﺣﻖ
ﺷﻮﻫﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﺎ آورﯾﺪ و ﺑﺎ ﺗﺮک ﻫﻤﮥ ﮔﻨﺎﻫﺎن ـ ﮐﻮﭼ و ﺑﺰرگ ـ ﺑﻪ ﺳﻮی اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ.
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از اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﺧﻮاﻫﺎﻧﯿﻢ ﺑﺮ ﻣﺎ و ﺑﺮادر ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﺪاﯾﺖ و ﭘﺎﯾﺪاری ﻣﻨﺖ ﻧﻬﺪ ﮐﻪ او ﺷﻨﻮا و اﺟﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪۀ دﻋﺎﺳﺖ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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