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 شماره پرسش15 :

تاريخ پرسش1397/3/11 :

ابو حسن الحساني :درود بر ياران حق ،وقت شما بخير باشد .لطف ًا حكم تع ّمد البقاء على الجنابة تا بعد
از اذان صبح در روزههاي ماه رمضان و غير ماه رمضان را بيان كنيد .خيلى از زحمات شما متشكريم
علی :با عرض سالم و درود خدمت زمینهسازان حکومت خلیفه خداوند در زمین ،سوالی داشتم ممنون
میشوم پاسخ آن را بدهید :آیا در حالت جنابت میتوان روزه گرفت؟ یعنی به عمد پس از اذان صبح
غسل نمود؟ ممنون از اینکه چشمههای زالل احکام را به سوی مسلمانان روانه میکنید.
 پاسخ به پرسش شماره15 :

تاريخ پاسخ به پرسش1397/3/16 :

خداوند نزدیکی کردن با زنان را -مانند خوردن و آشامیدن -در شب روزه تا طلوع فجر حالل
اس
کرده و فرموده است� :أ ِح َّل لَ ُك ْم لَ ْي َل َة ِّ
اس لَ ُك ْم َو�أنْ ُت ْم لِ َب ٌ
الص َيا ِم ال َّر َف ُث �إِلَىٰ نِ َسائِ ُك ْم ۚ ُه َّن لِ َب ٌ

اب َع َل ْي ُك ْم َو َعفَا َع ْن ُك ْم ۖ َفا ْل� آ َن َب ِاش ُرو ُه َّن َوا ْب َتغُوا َما
لَ ُه َّن ۗ َع ِل َم اللَّ ُه �أنَّ ُك ْم كُ ْن ُت ْم َتخْ َتانُو َن �أنْف َُس ُك ْم َف َت َ
ض ِم َن الْ َخ ْي ِط ا ْل� أ ْس َو ِد ِم َن الْف َْج ِر ۖ ثُ َّم
َك َت َب اللَّ ُه لَ ُك ْم ۚ َوكُلُوا َو ْاش َر ُبوا َح َّتىٰ َي َت َب َّي َن لَ ُك ُم الْ َخ ْي ُط ا ْل� أ ْب َي ُ
الص َيا َم �إِلَى اللَّ ْي ِل ۚ( بقره)187 /؛ «نزدیکی کردن با زنانتان در شب روزه برایتان حالل
�أتِ ُّموا ِّ
شد ،آنان پوششی برای شما هستند و شما پوششی برای آنان هستید ،خداوند دانست که شما
به خودتان خیانت میکردید ،پس از شما گذشت و شما را بخشید ،پس اکنون با آنان نزدیکی
مقرر کرده است را بجویید و بخورید و بیاشامید تا آن گاه که
کنید و چیزی که خداوند برایتان ّ
خط سپید فجر برایتان از ّ
ّ
خط سیاه آشکار شود ،آن گاه روزه را تا شب ادامه دهید» و الزمهی
این ،حالل بودن بقاء بر جنابت تا طلوع فجر است؛ چراکه وقتی نزدیکی کردن با زنان تا طلوع
فجر حالل باشد ،غسل کردن از جنابت بعد از طلوع فجر اشکالی ندارد و این قول همهی
مذاهب اسالمی به استثناء شیعه است که به فراوانی از رسول خدا صلّی اهلل علیه و آله و سلّم
روایت شده (بنگرید به :مسند الشافعی ،ص178؛ مسند أحمد ،ج ،6ص 184 ،156 ،36 ،34و
203؛ سنن الدارمی ،ج ،2ص13؛ صحیح البخاری ،ج ،2ص232؛ صحیح مسلم ،ج ،3ص137؛
سنن ابن ماجه ،ج ،1ص543؛ سنن أبی داود ،ج ،1ص534؛ سنن الترمذی ،ج ،2ص139؛
سنن البیهقی ،ج ،4ص ،)213بلکه برخی آن را متواتر دانستهاند (بنگرید به :کتانی ،نظم المتناثر
من الحدیث المتواتر ،ص )130و یکی از دو روایت رسیده از اهل بیت است (بنگرید به :طوسی،
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توجه به موافقت آن با کتاب خداوند بر روایت دیگر از آنان مق ّدم
اإلستبصار ،ج ،2ص )85که با ّ
داشته میشود و روایت دیگر از آنان حمل بر کراهت این کار و استحباب قضاء روزه میشود.
حاصل آنکه بقاء بر جنابت تا طلوع فجر ،مکروه است ،ولی حرام نیست و مبطل روزه
مستحب است که قضاء روزهاش
محسوب نمیشود و برای کسی که عمداً آن را انجام داده،
ّ
را به جای آورد.

*

لطفا ً بر روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید.

لینک مطلب فوق

صفحه فیسبوک پایگاه

صفحه گوگل پالس پایگاه

صفحه کانال تلگرام پایگاه

