 ‐ 49614ﺣﺪود راﺑﻄﻪی ﻣﺮد ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮش در ﺣﺎل روزهی ﻣﺎه رﻣﻀﺎن
ﺳﻮال
آﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﺮد ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ در رﻣﻀﺎن ﮐﻨﺎر ﻫﻤﺴﺮش ﺑﺨﻮاﺑﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
ﺑﻠﻪ ،اﯾﻦ ﮐﺎر ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ و ﺑﻠﻪ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﻣﺮد در ﺣﺎل روزه از ﻫﻤﺴﺮش ﻟﺬت ﺑﺒﺮد ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﻃ ﮐﻪ ﺟﻤﺎع ﯾﺎ اﻧﺰال رخ ﻧﺪﻫﺪ.
ﺑﺨﺎری ) (۱۹۲۷و ﻣﺴﻠﻢ ) (۱۱۰۶از ﻋﺎﺋﺸﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ در ﺣﺎﻟ
ﮐﻪ روزه ﺑﻮد ﻣﺑﻮﺳﯿﺪ و ]ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮش[ ﻣﺒﺎﺷﺮت ﻣﮐﺮد و او ﺑﯿﺶ از ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﺧﻮد ﺗﺴﻠﻂ داﺷﺖ.
ﺳﻨﺪی ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
ﻣﺒﺎﺷﺮت ﻣﮐﺮد ﯾﻌﻨ ﺑﺪﻧﺶ ﺑﻪ ﺑﺪن ﻫﻤﺴﺮش ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﮐﺮد ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﻪ ﮔﻮﻧﻪی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﮔﻮﻧﻪی او ﺑﺬارد و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺒﺎﺷﺮت ﻟﻤﺲ ﺑﺪن اﺳﺖ ﻧﻪ ﺟﻤﺎع.
از ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ :ﺣﺪود آﻧﭽﻪ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﻣﺮد روزهدار ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ روزهدارش اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟
اﯾﺸﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ:
روزهداری ﮐﻪ روزهی واﺟﺐ دارد ﺑﺮاﯾﺶ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮش ﮐﺎری اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ اﻧﺰال ﮔﺮدد .ﻣﺮدم در ﻣﻮرد
ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺰال ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛ ﺑﺮﺧ دﯾﺮ ﺑﻪ اﻧﺰال ﻣرﺳﻨﺪ و ﮐﺎﻣﻼ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد را دارﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ـ
درﺑﺎرهی رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪی ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﺧﻮد ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻮد.
و ﺑﺮﺧ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺧﻮد ﺗﺴﻠﻂ ﻧﺪارﻧﺪ و زود اﻧﺰال ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻨﻮﻧﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﻨﺎم روزهی واﺟﺐ از ﺑﺎزی و ﻣﺒﺎﺷﺮت ﻫﻤﺴﺮ از
ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻮﺳﻪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدش ﺷﻨﺎﺧﺖ دارد ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد را دارد
ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺘ در روزهی واﺟﺐ ﻫﻤﺴﺮش را ﺑﺒﻮﺳﺪ و در آﻏﻮش ﺑﯿﺮد ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﺟﻤﺎع دوری ﮐﻨﺪ زﯾﺮا ﺑﺮ ﺟﻤﺎع در رﻣﻀﺎن
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ﺑﺮای ﮐﺴ ﮐﻪ روزه ﺑﺮ وی واﺟﺐ اﺳﺖ ﭘﻨﺞ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺘﺮﺗﺐ اﺳﺖ:
اول :ﮔﻨﺎه اﺳﺖ.
دوم :روزه را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﮐﻨﺪ.
ﺳﻮم :وﺟﻮب اﻣﺴﺎک .ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺪون ﻋﺬر ﺷﺮﻋ روزهی رﻣﻀﺎﻧﺶ را ﻓﺎﺳﺪ ﮐﻨﺪ واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ]در اداﻣﻪی آن روز از
ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن و دﯾﺮ ﻣﻔﻄﺮات[ اﻣﺴﺎک ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻗﻀﺎی آن را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﺎی آورد.
ﭼﻬﺎرم :وﺟﻮب ﻗﻀﺎ ،زﯾﺮا او ﯾ ﻋﺒﺎدت واﺟﺐ را ﻓﺎﺳﺪ ﻧﻤﻮده ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﻀﺎﯾﺶ ﻧﯿﺰ واﺟﺐ اﺳﺖ.
ﭘﻨﺠﻢ :ﮐﻔﺎره ،ﮐﻪ ﮐﻔﺎرهی آن ﺳﻨﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﮐﻔﺎرهﻫﺎ اﺳﺖ ﯾﻌﻨ :آزاد ﮐﺮدن ﯾ ﺑﺮده ،اﮔﺮ ﺑﺮدهای ﻧﯿﺎﻓﺖ ﺑﺎﯾﺪ دو ﻣﺎه ﭘ در ﭘ را
روزه ﮔﯿﺮد ،و اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺷﺼﺖ ﺑﯿﻨﻮا را ﻏﺬا دﻫﺪ.
اﻣﺎ اﮔﺮ روزهی واﺟﺒ در ﻏﯿﺮ روز رﻣﻀﺎن ﺑﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻀﺎی ﻣﺎه رﻣﻀﺎن و روزهی ﮐﻔﺎره و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ،در ﻣﻮرد آن دو ﻣﺴﺎﻟﻪ
ﻣﺘﺮﺗﺐ اﺳﺖ:
ﮔﻨﺎﻫﺎر ﺷﺪه و ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻀﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﺟﺎی آورد.
وﻟ اﮔﺮ روزهی ﻣﺴﺘﺤﺐ ﺑﻮد و در آن ﺟﻤﺎع ﻧﻤﻮد ﭼﯿﺰی ﺑﺮ ﻋﻬﺪهی وی ﻧﯿﺴﺖ.
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