 ‐ 93769ﺧﺮوج ﻣﻨ ﺑﺪون ﺷﻬﻮت روزه را ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﮐﻨﺪ
ﺳﻮال

در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﻫﺮ روز از ﻣﻦ ﻣﻨ ﺧﺎرج ﻣﺷﻮد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻧﻤﺗﻮاﻧﻢ روزه ﺑﯿﺮم و اﯾﻦ ﭼﯿﺰ در روزﻫﺎی ﻋﺎدی ﺳﺎل ﺑﺮاﯾﻢ
اﺗﻔﺎق ﻧﻤاﻓﺘﺪ .ﻣﻦ ﻫﯿﭻ ﺑﯿﻤﺎری ﺧﺎﺻ ﻧﺪارم ،اﻻن ﺑﺎﯾﺪ ﭼﺎر ﮐﻨﻢ؟ ﺑﻪ وﯾﮋه اﻧﻪ روزﻫﺎی رﻣﻀﺎن ﻣﮔﺬرد ﺑﺪون آﻧﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ
روزه ﺑﯿﺮم؟ ﺗﻮﺿﯿﺢ :ﯾ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﻋﻤﺮه رﻓﺘﻢ و ﻫﻤﯿﻦ ﭼﯿﺰ ﺑﺮاﯾﻢ رخ داد .ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﮐﻨﻢ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ.

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪﯾﻢ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻤﺎ از اﯾﻨﻪ در ﻣﻀﺎه رﻣﻀﺎن روزاﻧﻪ از ﻣﻦ ﻣﻨ ﺧﺎرج ﻣﺷﻮد ﭼﯿﺴﺖ؟
 ‐۱اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﭼﺎر اﺣﺘﻼم )روﯾﺎی ﺟﻨﺴ در ﺧﻮاب( ﻣﺷﻮﯾﺪ و ﻣﻨ از ﺷﻤﺎ ﺧﺎرج ﻣﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮﯾﯿﻢ
اﯾﻦ زﯾﺎﻧ ﺑﻪ روزهی ﺷﻤﺎ وارد ﻧﻤﺳﺎزد ،زﯾﺮا ﺧﺎرج از ارادهی اﻧﺴﺎن اﺳﺖ.
 ‐۲و اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮرﺗﺎن ﺧﺮوج ﺑﺪون ارادهی ﻣﻨ در ﺣﺎل ﺑﯿﺪاری اﺳﺖ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪه ﻣﻨ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻏﺎﻟﺒﺎ
ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ و ﺟﻤﻬﻮر ﻋﻠﻤﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻨﻔﯿﺎن و ﻣﺎﻟﯿﺎن و ﺣﻨﺒﻠﯿﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺮوج ﺑاراده ﺑﺎﻋﺚ
وﺟﻮب ﻏﺴﻞ ﻧﻤﺷﻮد و رای ﺻﺤﯿﺢ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮال ﺷﻤﺎرهی ) (84409ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
اﯾﻦ ﺧﺮوج ﻣﻨ در ﺣﺎل ﺑﯿﺪاری ﻧﯿﺰ روزه را ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﮐﻨﺪ زﯾﺮا ﺑﺪون اراده و ﻏﯿﺮ ﻋﻤﺪ اﺳﺖ.
اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﻪ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ ﺑﺎ دﺳﺘﺶ اﺳﺘﻤﻨﺎ )ﺧﻮد ارﺿﺎﯾ (ﮐﻨﺪ روزهاش ﺑﺎﻃﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺮ آﻧﻪ ﻣﻨ از وی ﺧﺎرج
ﺷﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت روزهاش ﻓﺎﺳﺪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﻨ ﺑﺪون ﺷﻬﻮت از وی ﺧﺎرج ﺷﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﯿﻤﺎری
ﻣﻨ ﯾﺎ ﻣﺬی از وی ﺧﺎرج ﻣﺷﻮد اﺷﺎﻟ ﺑﺮ وی ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﺑﺪون ﺷﻬﻮت از وی ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ادرار ﺷﺒﯿﻪ اﺳﺖ ،و
ﭼﻮن ﺑﺪون اﺧﺘﯿﺎر او و ﺑﺪون آﻧﻪ ﺧﺮوج ﻣﻨ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﺎر وی ﺑﺎﺷﺪ ]از وی ﺧﺎرج ﺷﺪه ،روزهاش ﺑﺎﻃﻞ ﻧﯿﺴﺖ[ و ﺷﺒﯿﻪ
اﺣﺘﻼم اﺳﺖ اﻟﻤﻐﻨ (۲۱ /۳) ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر.
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ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻨﻪ ﻣﻨ اﮔﺮ ﺑﺪون ﻋﻤﻞ ﺷﺨﺺ ﻧﻪ از ﻃﺮﯾﻖ دﺳﺖ و ﻧﻪ ﻟﻤﺲ و ﻧﻪ ﻧﺎه ﻣﺪاوم ]ﺑﻪ زﻧﺎن ﯾﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺗﺤﺮﯾ ﮐﻨﻨﺪه[ از
وی ﺧﺎرج ﺷﻮد اﯾﻦ روزهاش را ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﮐﻨﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺧﺮوج ﻣﻨ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ]ﯾﻌﻨ ﺑﺪون دﻟﯿﻞ[ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﯾ اﺷﺎل ﯾﺎ
ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ.
 ‐۳اﻣﺎ اﺳﺘﻤﻨﺎ ﯾﺎ ﺧﻮدارﺿﺎﯾ ﯾﻌﻨ ﺧﺎرج ﮐﺮدن ﻣﻨ ﺑﺎ دﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺎ ﻧﺎه ﮐﺮدن ﻣﺪاوم و ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺗﺤﺮﯾ
آﻣﯿﺰ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮔﻨﺎه ﺑﺰرگ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻄﻼن روزه ﻣﺷﻮد ،زﯾﺮا وی در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ دو ﮔﻨﺎه را اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ :اول اﺳﺘﻤﻨﺎ و ﺳﭙﺲ
ﺑﺎﻃﻞ ﮐﺮدن ﻋﻤﺪی روزه در روز رﻣﻀﺎن ﮐﻪ ﮔﻨﺎﻫ ﺑﺲ ﺑﺰرگ اﺳﺖ و درﺑﺎرهی آن وﻋﯿﺪ و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺷﺪﯾﺪی وارد ﺷﺪه ﭼﻨﺎﻧﻪ
اﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﻪ ) (۱۹۸۶و اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ) (۷۴۹۱از اﺑﻮاﻣﺎﻣﻪ ﺑﺎﻫﻠ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ
اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﻓﺮﻣﻮد :در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﺧﻮاب ﺑﻮدم دو ﻣﺮد ﺑﻪ ﻧﺰدم آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﺎزوﯾﻢ را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻣﺮا ﺑﻪ ﮐﻮﻫ ﺑﺮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﭘﺮﺳﻨﻼخ و ﻣﺴﯿﺮش ﺳﺨﺖ ﺑﻮد .ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﺎﻻ ﺑﺮو .ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﻦ ﺗﻮاﻧﺶ را ﻧﺪارم .ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ آن را ﺑﺮاﯾﺖ آﺳﺎن ﻣﮐﻨﯿﻢ .ﭘﺲ ﺑﺎﻻ
رﻓﺘﻢ ﺗﺎ آﻧﻪ ﺑﺮ روی ﮐﻮه ﺻﺪاﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻠﻨﺪی را ﺷﻨﯿﺪم .ﮔﻔﺘﻢ :اﯾﻦ ﺻﺪاﻫﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﯾﻦ ﻧﺎﻟﻪی ﺟﻬﻨﻤﯿﺎن اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ
ﻣﺮا ﺑﺮدﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﻪ ﮔﺮوﻫ را دﯾﺪم ﮐﻪ از ﭘﺸﺖ ﭘﺎﻫﺎﯾﺸﺎن آوﯾﺰاﻧﻨﺪ و ﻟﺐﻫﺎﯾﺶ ﭘﺎره اﺳﺖ و از آن ﺧﻮن ﻣرﯾﺰد ،ﮔﻔﺘﻢ :اﯾﻦﻫﺎ ﮐﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦﻫﺎ ﮐﺴﺎﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﯾﺎن روزهﺷﺎن اﻓﻄﺎر ﻣﮐﺮدﻧﺪ )ﺷﯿﺦ آﻟﺒﺎﻧ در ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻮارد اﻟﻈﻤﺂن ﺑﻪ
ﺷﻤﺎرهی  ۱۵۰۹آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ(.
 -۴و ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﺷﺪهاﯾﺪ و ﻣﻨ را از ﻣﺬی ﯾﺎ ودی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﺪادهاﯾﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ دو روزه را ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﻔﺎوت ﻣﺬی و ودی ﺑﺎ ﻣﻨ:
ﻣﺬی ﻣﺎﯾﻌ اﺳﺖ رﻗﯿﻖ و ﻟﺰج ﮐﻪ ﻫﻨﺎم ﻣﻼﻋﺒﻪ ﯾﺎ ﺗﺨﯿﻞ ﺟﻨﺴ ﯾﺎ ارادهی ﻋﻤﻞ ﺟﻨﺴ ﯾﺎ ﻧﺎه ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺤﺮﯾ آﻣﯿﺰ ﺟﻨﺴ
ﺧﺎرج ﻣﺷﻮد و ﻣﻤﻦ اﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﺧﺮوج آن را اﺣﺴﺎس ﻧﻨﺪ.
ودی آﺑ اﺳﺖ ﺳﻔﯿﺪ و ﻏﻠﯿﻂ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮه ﭘﺲ از ادرار ﺧﺎرج ﻣﺷﻮد .ﻫﺮ دوی اﯾﻦ ﻣﻮارد )ﻣﺬی و ودی(
ﻧﺠﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و وﺿﻮ را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻧﺠﺎﺳﺖ ﻣﺬی ﺳﺒﺗﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﭘﺎﺷﯿﺪن آب ﺑﺮ روی آن ﭘﺎک ﻣﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﻫﻤﻪی ﻣﺤﻠ ﮐﻪ ﻣﺬی ﺑﻪ آن رﺳﯿﺪه آب ﭘﺎﺷﯿﺪه ﺷﻮد ﻧﻪ آﻧﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮ روی ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮد.
اﻣﺎ اﯾﻦ دو ﺑﺎﻋﺚ وﺟﻮب ﻏﺴﻞ و ﺑﻄﻼن روزه ﻧﻤﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﻨ اﻣﺎ آﺑ اﺳﺖ ﺳﻔﯿﺪ رﻧ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر و در ﭼﻨﺪ ﺿﺮﺑﻪ ﺧﺎرج ﻣﺷﻮد و در ﭘ آن ﺑﻪ اﻧﺴﺎن اﺣﺴﺎس ﺳﺴﺘ دﺳﺖ ﻣدﻫﺪ.
ﻣﺮﻃﻮبِ آن ﺑﻮﯾ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻤﯿﺮ ﯾﺎ ﺛﻤﺮهی ﻧﺨﻞ ﻧﺮ ﻣدﻫﺪ و ﺧﺸ آن ﺑﻮﯾ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺳﻔﯿﺪهی ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ دارد .ﻣﻨ ﭘﺎک اﺳﺖ
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)ﻧﺠﺲ ﻧﯿﺴﺖ( وﻟ ﻏﺴﻞ را واﺟﺐ ﻣﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ در ﺑﯿﺪاری و ﺑﺪون ﺷﻬﻮت و ﺑﺪون اراده ﺧﺎرج ﺷﻮد ﭼﻨﺎﻧﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻏﺴﻞ را
واﺟﺐ ﻧﻤﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺧﺮوج ﻣﻨ در ﺳﻔﺮ ﻋﻤﺮه ﭼﻨﺎﻧﻪ ﮔﻔﺘﯿﺪ اﮔﺮ در ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮاب ﺑﻮده اﺣﺘﻼم اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻏﺴﻞ ﮐﻨﯿﺪ و وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ
اﻟﺤﺮام و ﻃﻮاف ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ﺟﻨُﺐ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺧﺮوج ﻣﻨ ﺑﻪ ﻫﻨﺎم روز و ﺑﺪون اراده ﺑﻮده ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻏﺴﻞ ﻧﺪارد
اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ وﺿﻮ ﺑﯿﺮﯾﺪ.
اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻤﺎ را داده ﺑﺎﺷﯿﻢ اﻣﺎ اﮔﺮ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺷﺎل ﯾﺎ اﺑﻬﺎﻣ ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪ ﻟﻄﻔﺎ دوﺑﺎره ﺳﻮاﻟﺘﺎن را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﺪ و از ﭘﺎﺳﺦ
دادن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺮور ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.
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