 ‐ 36522ﮐﺴ ﮐﻪ از روی ﻓﺮاﻣﻮﺷ ﯾﺎ ﻧﺎداﻧ ﯾ از ﻣﻤﻨﻮﻋﺎت اﺣﺮام را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ
ﺳﻮال
اﮔﺮ ﮐﺴ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻓﺮاﻣﻮﺷ ﯾﺎ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻦ ،ﻣﺮﺗﺐ ﻣﻤﻨﻮﻋﺎت اﺣﺮام ﺷﻮد ﺣﻤﺶ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
ﺷﯿﺦ اﯾﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
اﮔﺮ ﺷﺨﺺ از روی ﻓﺮاﻣﻮﺷ ﯾﺎ ﺟﻬﻞ ﻣﺮﺗﺐ ﭼﯿﺰی از ﻣﻤﻨﻮﻋﺎت اﺣﺮام ﺷﺪ ،ﭼﯿﺰی ﺑﺮ وی ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ
ﻣﺠﺮد از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻋﺬر دﺳﺖ از اﻧﺠﺎم آن ﻣﻤﻨﻮع ﺑﺸﺪ .ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر واﺟﺐ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺴ ﮐﻪ از روی ﻓﺮاﻣﻮﺷ ﯾﺎ ﺟﻬﻞ ﻣﺮﺗﺐ
ﻣﻤﻨﻮﻋﺎت اﺣﺮام ﻣﺷﻮد ﺗﺬﮐﺮ و آﻣﻮزش داد.
ﻣﺜﻼ :اﮔﺮ ﮐﺴ از روی ﻓﺮاﻣﻮﺷ در ﺣﺎل اﺣﺮام ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﯿﺪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ وی واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﻫﺮﮔﺎه ﯾﺎدش آﻣﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻟﺒﺎس را
ﺑﯿﺮون آورد .ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﮐﺴ ﮐﻪ از روی ﻓﺮاﻣﻮﺷ ﺷﻠﻮار ﺑﻪ ﭘﺎ داﺷﺖ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻌﺪ از ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪن ﻧﯿﺖ و ﻟﺒﯿ ﮔﻔﺘﻦ ﯾﺎدش آﻣﺪ
ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻮرا ﺷﻠﻮارش را ﺑﯿﺮون آورد ]و ازار ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﻨﺪ[ و ﭼﯿﺰی ﺑﺮ ﻋﻬﺪهی وی ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﺣﻢ ﭼﯿﺰی را ﻧﻤداﻧﺪ ﻣﺜﻼ
زﯾﺮﭘﻮﺷ ﮐﻪ دوﺧﺘﻨ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮ ﺗﻦ دارد و ﮔﻤﺎن ﻣﮐﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ دوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاﯾﺶ ﺣﺮام اﺳﺖ ،اﻣﺎ وﻗﺘ
داﻧﺴﺖ ﭘﻮﺷﯿﺪن زﯾﺮﭘﻮش ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﺣﺘ اﮔﺮ دوﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ آن را از ﺗﻦ ﺑﯿﺮون آورد.
ﻗﺎﻋﺪهی ﮐﻠ در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪی ﻣﻤﻨﻮﻋﺎت اﺣﺮام را اﮔﺮ اﻧﺴﺎن از روی ﻓﺮاﻣﻮﺷ ﯾﺎ ﺟﻬﻞ ﯾﺎ اﺟﺒﺎر اﻧﺠﺎم دﻫﺪ
ﭼﯿﺰی ﺑﺮ ﻋﻬﺪهی وی ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
رﺑﻨَﺎ ﻻ ﺗُﻮاﺧﺬْﻧَﺎ ان ﻧﱠﺴﻴﻨَﺎ او اﺧْﻄَﺎﻧَﺎ ]ﺑﻘﺮه[۲۸۶ :
)ﭘﺮوردﮔﺎرا اﮔﺮ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدﯾﻢ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﻄﺎ رﻓﺘﯿﻢ ﻣﺎ را ﻣﻮاﺧﺬه ﻧﻦ(.
و اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل در ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ دﻋﺎ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ :ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮدم.
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ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
وﻣﻦ ﻗَﺘَﻠَﻪ ﻣﻨﻢ ﻣﺘَﻌﻤﺪًا ]ﻣﺎﺋﺪه[۹۵ :
)و ﻫﺮ ﮐﺲ از ﺷﻤﺎ ﻋﻤﺪا آن را ﺑﺸﺪ.(...
و ﻓﺮﻗ ﻧﺪارد ﻣﻤﻨﻮﻋ ﮐﻪ در اﺣﺮام ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪه در ﻟﺒﺎس ﯾﺎ ﻋﻄﺮ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،ﯾﺎ درﺑﺎرهی ﮐﺸﺘﻦ ﺷﺎر و ﺗﺮاﺷﯿﺪن ﺳﺮ و ﻣﺎﻧﻨﺪ
آن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺮﺧ از ﻋﻠﻤﺎ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺻﺤﯿﺢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﺗﻔﺎوﺗ ﻧﺪارﻧﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﻧﯿﺰ
ﺟﺰو ﻣﻤﻨﻮﻋﺎﺗ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن در ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم آن از روی ﻧﺎداﻧ ﯾﺎ ﻓﺮاﻣﻮﺷ و اﺟﺒﺎر ،ﻣﻌﺬور ﻣﺑﺎﺷﺪ.
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