 ‐ 337756ﺣﻢ ﮐﺴ ﮐﻪ در روز رﻣﻀﺎن )در ﺣﺎل روزه( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻧﺪوم ﻧﺰدﯾ ﮐﻨﺪ
ﺳﻮال

ﺣﻢ ﮐﺴ ﮐﻪ در روز رﻣﻀﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻧﺪوم ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮش ﻧﺰدﯾ ﮐﺮده و ﻫﻤﺴﺮش ﻧﯿﺰ از او اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ
ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭼﻮن ﻫﻤﺴﺮش از ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻤ ﺷﻨﯿﺪه ﮐﻪ ﮐﺎﻧﺪوم ﻣﺎﻧﻊ از ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﯿﺪن دو ﺧﺘﻨﻪﮔﺎه ﻣﺷﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺟِﻤﺎع ﻣﺤﻘﻖ
ﻧﻤﺷﻮد؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اوﻻ:
ﺑﺮای روزهدار ﺣﺮام اﺳﺖ ﮐﻪ در روزِ رﻣﻀﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮش ﺟﻤﺎع ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺘﻌﺎل ﮐﻪ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
اﺣﻞ ﻟَﻢ ﻟَﻴﻠَﺔَ اﻟﺼﻴﺎم اﻟﺮﻓَﺚ اﻟَ ﻧﺴﺎﺋﻢ ﻫﻦ ﻟﺒﺎس ﻟَﻢ واﻧْﺘُﻢ ﻟﺒﺎس ﻟَﻬﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﻪ اﻧﱠﻢ ﻛﻨْﺘُﻢ ﺗَﺨْﺘَﺎﻧُﻮنَ اﻧْﻔُﺴﻢ ﻓَﺘَﺎب ﻋﻠَﻴﻢ وﻋﻔَﺎ
ﻋﻨْﻢ ﻓَﺎنَ ﺑﺎﺷﺮوﻫﻦ واﺑﺘَﻐُﻮا ﻣﺎ ﻛﺘَﺐ اﻟﻪ ﻟَﻢ وﻛﻠُﻮا واﺷْﺮﺑﻮا ﺣﺘﱠ ﻳﺘَﺒﻴﻦ ﻟَﻢ اﻟْﺨَﻴﻂُ اﺑﻴﺾ ﻣﻦ اﻟْﺨَﻴﻂ اﺳﻮدِ ﻣﻦ اﻟْﻔَﺠﺮِ ﺛُﻢ
اﺗﻤﻮا اﻟﺼﻴﺎم اﻟَ اﻟﻠﱠﻴﻞ] ﺑﻘﺮه[۱۸۷ :
)در ﺷﺐﻫﺎی روزه ﻫﻢﺧﻮاﺑ ﺑﺎ زﻧﺎﻧﺘﺎن ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﻼل ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ،آﻧﺎن ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻟﺒﺎﺳ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺷﻤﺎ ﺑﺮای آﻧﺎن ﻟﺒﺎﺳ
ﻫﺴﺘﯿﺪ .اﻟﻪ ﻣداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺧﻮدﺗﺎن ﻧﺎراﺳﺘ ﻣﮐﺮدﯾﺪ ،ﭘﺲ ﺗﻮﺑﮥ ﺷﻤﺎ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و از ﺷﻤﺎ درﮔﺬﺷﺖ ﭘﺲ اﮐﻨﻮن ]در
ﺷﺐﻫﺎی رﻣﻀﺎن ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ[ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻫﻤﺨﻮاﺑ ﮐﻨﯿﺪ و آﻧﭽﻪ را اﻟﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪ ﻃﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺑﺨﻮرﯾﺪ و ﺑﯿﺎﺷﺎﻣﯿﺪ ﺗﺎ
رﺷﺘﮥ ﺳﭙﯿﺪ ﺑﺎﻣﺪاد از رﺷﺘﮥ ﺳﯿﺎه ]ﺷﺐ[ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻮدار ﺷﻮد ،ﺳﭙﺲ روزه را ﺗﺎ ]ﻓﺮا رﺳﯿﺪن[ ﺷﺐ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪ(.
و اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ در ﺣﺪﯾﺚ ﻗﺪﺳ] درﺑﺎرۀ روزهدار[ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻏﺬا و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧ و ﺷﻬﻮﺗﺶ را ﺑﺮای ﻣﻦ ﺗﺮک ﻣﮐﻨﺪ .روزه ﺑﺮای
ﻣﻦ اﺳﺖ و ﻣﻦ آن را ﭘﺎداش ﻣدﻫﻢ و ﻫﺮ ﻧﯿ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ده ﺑﺮاﺑﺮ آن اﺳﺖ« ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری ).(۱۸۹۴
و ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻧﺪوم ﺟﻤﺎع ﮐﻨﺪ ﺑﺪون ﺷ ﺷﻬﻮﺗﺶ را اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ.
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ﺑﺮ ﺟﻤﺎع ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻧﺪوم ﻫﻤﮥ اﺣﺎم ﺟﻤﺎع ﺑﺪون ﮐﺎﻧﺪوم ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻣﺷﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﺴﻞ و ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪن روزه و ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪن
ﻣﻨﺎﺳ اﮔﺮ ﭘﯿﺶ از ﺗﺤﻠﻞ اول ﺑﺎﺷﺪ و اﻧﺠﺎم ﺟﻤﺎع ﺑﺎ ﮐﺎﻧﺪوم در ﻫﻨﺎم ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺣﺮام اﺳﺖ و ﺑﺎ آن زﻧ ﮐﻪ ﻃﻼق ]اول
و دوم[ داده ﺷﺪه ]از ﻃﻼق[ ﺑﺎزﻣﮔﺮدد ،و دﯾﺮ اﺣﺎم.
ﻧﻮوی ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ در »اﻟﺮوﺿﺔ« ) (۸۲ /۱ﻣﮔﻮﯾﺪ» :و اﮔﺮ ﭘﺎرﭼﻪای دور آﻟﺘﺶ ﺑﺸﺪ و آن را وارد ﮐﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺻﺤﯿﺢﺗﺮﯾﻦ
وﺟﻪ ﻏﺴﻞ ﺑﺮ او واﺟﺐ ﻣﺷﻮد و ﺑﺮ اﺳﺎس وﺟﻪ دوم واﺟﺐ ﻧﻤﺷﻮد و ﺑﺮ اﺳﺎس وﺟﻪ ﺳﻮم اﮔﺮ آن ﭘﺎرﭼﻪ ﺧﺸﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎﻧﻊ
از رﺳﯿﺪن ﺧﯿﺴ ﻣﻬﺒﻞ ﺑﻪ آﻟﺖ ﺷﻮد و از رﺳﯿﺪن ﺣﺮارت آﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻬﺒﻞ و ﺑﺮﻋﺲ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ ،ﻏﺴﻞ را واﺟﺐ ﻧﻤﮐﻨﺪ ،و در
ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت واﺟﺐ ﻣﮐﻨﺪ.
ﻣﮔﻮﯾﻢ :ﺻﺎﺣﺐ »اﻟﺒﺤﺮ« ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻪ وﺟﻪ درﺑﺎرۀ ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪن ﺣﺞ ﺻﺎدق اﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻤﮥ اﺣﺎم
دﯾﺮ ﻧﯿﺰ ﺟﺎری ﺑﺎﺷﺪ ،واﻟﻪ اﻋﻠﻢ«.
و در »ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج« ) (۳۹۷ /۳آﻣﺪه اﺳﺖ» :اﻣﺴﺎک از ﺟﻤﺎع« ﺑﻪ اﺟﻤﺎع ]در روزه ﻻزم اﺳﺖ[ و ﺑﺎ آن روزهاش ﺑﺎﻃﻞ
ﻣﺷﻮد ،ﺣﺘ اﮔﺮ اﻧﺰال ﺻﻮرت ﻧﯿﺮد«.
ﺷﺮواﻧ در ﺣﺎﺷﯿﻪاش ﺑﺮ ﺗﺤﻔﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ»» :اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺶ ﮐﻪ روزه را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﮐﻨﺪ« ﯾﻌﻨ :ﺣﺘ اﮔﺮ ﺑﺎ ﺣﺎﯾﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ از
ﻇﺎﻫﺮش ﺑﺮﻣآﯾﺪ«.
در »ﮐﺸﺎف اﻟﻘﻨﺎع« ) (۲۰۱ /۱درﺑﺎرۀ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺟﻤﺎع ﺑﺎ زﻧ ﮐﻪ در ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﻣﮔﻮﯾﺪ» :اﮔﺮ ﭼﻪ ﺟﻤﺎع ﺑﻪ واﺳﻄﮥ
ﺣﺎﯾﻠ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دور آﻟﺘﺶ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﮐﯿﺴﻪای ﮐﻪ آن را داﺧﻠﺶ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ«.
اﯾﻦ ﻓﺘﻮا اﺷﺘﺒﺎﻫ از ﺳﻮی ﮔﻮﯾﻨﺪهاش اﺳﺖ ،زﯾﺮا اﺳﺎس روزه را وﯾﺮان ﻣﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﻋﺎﻗﻞ ﮐﻤ در اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﺪ زﺷﺘ و
ﺷﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮاﯾﺶ آﺷﺎر ﻣﺷﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﻧﺴﺎن اﮔﺮ از ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻫﺮ روز ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮش ﺑﻪ
واﺳﻄﮥ ﮐﺎﻧﺪوم ﺟﻤﺎع ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﭼﻪ روزهای اﺳﺖ؟!
و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﺒﺘﻼی ﮐﺴﺎﻧ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ :اﻧﺰال ﻣﻨ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻄﻼن روزه ﻧﻤﺷﻮد ،ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﻢ ﺟﻤﺎع ﮐﺮده و ﻫﻢ
اﻧﺰال ،ﺳﭙﺲ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ روزهام!
اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﺎزی ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺷﺮﯾﻌﺖِ ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ.
ﺣﺎل اﮔﺮ ﮐﺴ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻧﺪوم ﺑﺎ ﮐﺴ ﺟﺰ ﻫﻤﺴﺮش ﺟﻤﺎع ﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻮﯾﺪ ﻣﻦ زﻧﺎ ﻧﺮدهام ﭼﻮن ﺟﻤﺎع رخ ﻧﺪاده اﯾﻦ

3/2

ﻣﻔﺘ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﻔﺖ؟!
ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻮﺟﻬ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮل ﻧﻤﺷﻮد ﮐﻪ وارد ﮐﺮدن آﻟﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺣﺎﯾﻞ ﺟﻤﺎع ﻧﯿﺴﺖ ،ﺣﺘ اﮔﺮ ﻓﻘﯿﻬ اﯾﻦ ﺣﺮف را ﺑﺰﻧﺪ ،ﺑﻪ
وﯾﮋه ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎﻧﺪومﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎزﮐ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ﻟﺬت ﻧﻤﺷﻮد ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دور آﻟﺘﺶ ﭘﺎرﭼﻪ ﮐﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ
ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻓﻘﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪهاﻧﺪ.
ﺛﺎﻧﯿﺎ:
ﻓﺘﻮا را ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ از اﻫﻞ ﻓﺘﻮا ﮔﺮﻓﺖ و ﮐﺴ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺐ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ:
 ‐۱ﺑﺮای ارﺗﺎب ﮔﻨﺎه ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﺪ.
 ‐۲اﯾﻦ روز را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﺎع ﻓﺎﺳﺪش ﮐﺮده ﻗﻀﺎ ﮐﻨﺪ.
 ‐۳ﮐﻔﺎره دﻫﺪ ﮐﻪ آزاد ﮐﺮدن ﯾ ﺑﺮده اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻧﯿﺎﻓﺖ دو ﻣﺎه ﭘ در ﭘ روزه ﺷﻮد و اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺷﺼﺖ ﻣﺴﯿﻦ را ﻏﺬا
دﻫﺪ.
و ﻓﺮﻗ ﻧﻤﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺰال رخ داده ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
در »اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﯿﺔ« ) (۵۵ /۳۵آﻣﺪه اﺳﺖ» :در ﻣﯿﺎن ﻓﻘﻬﺎ درﺑﺎرۀ وﺟﻮب ﮐﻔﺎره ﺑﺮای ﮐﺴ ﮐﻪ در روز رﻣﻀﺎن ﻋﺎﻣﺪاﻧﻪ و
ﺑﺪون ﻋﺬر از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻬﺒﻞ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮش ﺟﻤﺎع ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ اﺧﺘﻼﻓ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻧﺰال رخ دﻫﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ«.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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