 ‐ 110860ﺑﺎ وﺟﻮد ﺷ در ﻏﺴﻞ ﺣﯿﺾ ،روزه ﮔﺮﻓﺘﻪ .آﯾﺎ ﻻزم اﺳﺖ روزهاش را ﻗﻀﺎ ﮐﻨﺪ؟
ﺳﻮال
زﻧ ﻫﺴﺘﻢ دﭼﺎر وﺳﻮاس در ﻋﺒﺎدات و ﺑﻪ وﯾﮋه در وﺿﻮ و ﻏﺴﻞ .ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ دﭼﺎر ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﻣﺷﻮم ﻣﻨﺘﻈﺮ ﭘﺎک ﺷﺪن
ﮐﺎﻣﻞ از ﺣﯿﺾ ﻧﻤﻣﺎﻧﻢ و ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﮐﻤ ﺧﺸ ﻣﺷﻮد ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه از ﻧﺨﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز ﻏﺴﻞ ﻣﮐﻨﻢ و ﻏﺴﻞ را دو
ﺑﺎر ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺮار ﻣﮐﻨﻢ .دو روز ﭘﯿﺶ از رﻣﻀﺎن از ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﻏﺴﻞ ﮐﺮدم و ﺑﻌﺪ از ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺖ ﻟﻪای ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ
ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدم و آن را ﺑﺎ دﺳﺘﻤﺎل ﭘﺎک ﮐﺮدم و ﺷﺐ را ﺑﻪ ﻧﯿﺖ روز اول رﻣﻀﺎن ﻏﺴﻞ ﮐﺮدم و روز اول و دوم رﻣﻀﺎن
را روزه ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﻫﻨﺎم ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ روز دوم از رﻣﻀﺎن ﮐﻤ زردی ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ رﻧ ﺧﺎک دﯾﺪم و دﯾﺮ ﻏﺴﻞ ﻧﺮدم و ﺗﺎ
ﭘﺎﯾﺎن رﻣﻀﺎن ﺑﻪ روزه اداﻣﻪ دادم .اﮐﻨﻮن ﭘﺲ از رﻣﻀﺎن اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ روزهام درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
اﻧﺠﺎم ﻧﺪادن ﻏﺴﻞ دوﺑﺎره روزه ﺑﯿﺮم .از ﺷﻤﺎ ﻣﺧﻮاﻫﻢ ﭘﺎﺳﺨﻢ دﻫﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ روزهام ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﯾﺎ اﯾﻨﻪ ﺑﺎﯾﺪ دوﺑﺎره روزه
ﺑﯿﺮم؟ و دﯾﺮ ﭼﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪای ﺑﺮای ﻣﻦ دارﯾﺪ ﺟﺰاﮐﻢ اﻟﻪ ﺧﯿﺮ اﻟﺠﺰاء.
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اوﻻ:
درﻣﺎن وﺳﻮاس ﺑﻪ دو روش ﺳﺎده اﻣﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ:
ﻧﺨﺴﺖ :ذﮐﺮ ﺑﺴﯿﺎر اﻟﻪ و ﻃﺎﻋﺖ او زﯾﺮا اﯾﻦ راه آراﻣﺶ ﻧﻔﺲ و دوری آزار و وﺳﻮﺳﮥ ﺷﯿﻄﺎن اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎﻧﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل
ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
اﻟﱠﺬِﻳﻦ آﻣﻨُﻮاْ وﺗَﻄْﻤﺌﻦ ﻗُﻠُﻮ ﺑﻬﻢ ﺑِﺬِﻛﺮِ اﻟﻪ اﻻ ﺑِﺬِﻛﺮِ اﻟﻪ ﺗَﻄْﻤﺌﻦ اﻟْﻘُﻠُﻮب] رﻋﺪ[۲۸ :
)ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردهاﻧﺪ و دﻟﻬﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﯾﺎد اﻟﻪ آرام ﻣﮔﯿﺮد؛ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ دﻟﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﺎد اﻟﻪ آراﻣﺶ ﻣﯾﺎﺑﺪ(.
و ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺤﺎ ﻣﻦ ذَﻛﺮٍ او اﻧﺜَ وﻫﻮ ﻣﻮﻣﻦ ﻓَﻠَﻨُﺤﻴِﻴﻨﱠﻪ ﺣﻴﺎةً ﻃَﻴِﺒﺔً وﻟَﻨَﺠﺰِﻳﻨﱠﻬﻢ اﺟﺮﻫﻢ ﺑِﺎﺣﺴﻦ ﻣﺎ ﻛﺎﻧُﻮاْ ﻳﻌﻤﻠُﻮنَ ) (۹۷ﻓَﺎذَا ﻗَﺮات
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اﻟْﻘُﺮآنَ ﻓَﺎﺳﺘَﻌﺬْ ﺑِﺎﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﺸﱠﻴﻄَﺎنِ اﻟﺮﺟِﻴﻢ (۹۸) اﻧﱠﻪ ﻟَﻴﺲ ﻟَﻪ ﺳﻠْﻄَﺎنٌ ﻋﻠَ اﻟﱠﺬِﻳﻦ آﻣﻨُﻮاْ وﻋﻠَ رﺑِﻬِﻢ ﻳﺘَﻮﻛﻠُﻮنَ ]ﻧﺤﻞ ۹۷ :ـ [۹۹
)ﻫﺮﮐﺲ از ﻣﺮد ﯾﺎ زن ﻋﻤﻞ ﻧﯿ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﻣﻮﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﻄﻌﺎ او را ﺑﺎ زﻧﺪﮔ ﭘﺎﮐﯿﺰهای ﺣﯿﺎت ]ﺣﻘﯿﻘ [ﺑﺨﺸﯿﻢ و ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺑﻪ
آﻧﺎن ﺑﻬﺘﺮ از آﻧﭽﻪ اﻧﺠﺎم ﻣدادهاﻧﺪ ﭘﺎداش ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد ) (۹۷ﭘﺲ ﭼﻮن ﻗﺮآن ﻣﺧﻮاﻧ از ﺷﯿﻄﺎن راﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﻪ اﻟﻪ ﭘﻨﺎه ﺑﺒﺮ )(۹۸
ﭼﺮا ﮐﻪ او ﺑﺮ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردهاﻧﺪ و ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﺗﻮﮐﻞ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﺗﺴﻠﻄ ﻧﺪارد(.
و ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻗُﻞ اﻋﻮذُ ﺑِﺮب ِاﻟﻨﱠﺎسِ ) (۱ﻣﻠﻚِ اﻟﻨﱠﺎسِ ) (۲اﻟَﻪ اﻟﻨﱠﺎسِ ) (۳ﻣﻦ ﺷَﺮ ِاﻟْﻮﺳﻮاسِ اﻟْﺨَﻨﱠﺎسِ ) (۴اﻟﱠﺬِي ﻳﻮﺳﻮِس ﻓ ﺻﺪُورِ اﻟﻨﱠﺎسِ )(۵
ﻣﻦ اﻟْﺠِﻨﱠﺔ و اﻟﻨﱠﺎسِ ]ﺳﻮرۀ ﻧﺎس[
)ﺑﻮ ﭘﻨﺎه ﻣﺑﺮم ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺮدم ) (۱ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺮدم ) (۲ﻣﻌﺒﻮد ﻣﺮدم ) (۳از ﺷﺮ وﺳﻮﺳﻪﮔﺮ ﻧﻬﺎﻧ (۴) آن ﮐﺲ ﮐﻪ در ﺳﯿﻨﻪﻫﺎی
ﻣﺮدم وﺳﻮﺳﻪ ﻣﮐﻨﺪ ) (۵ﭼﻪ از ﺟﻦ و ]ﭼﻪ از[ اﻧﺲ(.
اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ در ﺗﻔﺴﯿﺮش ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﯿﺮ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ درﺑﺎرۀ اﻟﻮﺳﻮاس اﻟﺨﻨﺎس
ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺮ ﻗﻠﺐ ﻓﺮزﻧﺪ آدم ﭼﻨﺒﺮه زده ،ﭘﺲ ﻫﺮﮔﺎه دﭼﺎر ﻏﻔﻠﺖ ﺷﺪ وﺳﻮﺳﻪاش ﻣﮐﻨﺪ و ﻫﺮﮔﺎه ذﮐﺮ اﻟﻪ ﮔﻔﺖ
درﻣرود .ﻣﺠﺎﻫﺪ و ﻗﺘﺎده ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ.
ﻣﻌﺘﻤﺮ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن از ﭘﺪرش رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﻄﺎن ﯾﺎ وﺳﻮﺳﻪﮔﺮ ،ﻫﻨﺎم ﻏﻢ و ﺷﺎدی در ﻗﻠﺐ ﻓﺮزﻧﺪ
آدم ﻧﻔﺚ ﻣﮐﻨﺪ )ﻓﻮت ﻣﮐﻨﺪ( ﭘﺲ ﻫﺮﮔﺎه اﻟﻪ را ﯾﺎد ﮐﺮد در ﻣرود«.
ﻣﻮرد دوم :دوری از وﺳﻮﺳﻪ و ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺮدن ﺑﻪ آن و ﻋﺪم ﭘﺎﺳﺨﻮﯾ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺮای رﻓﻊ و دﻓﻊ وﺳﻮﺳﻪ ﮐﺎﻓ اﺳﺖ.
اﯾﻦ درﻣﺎن اﮔﺮﭼﻪ در آﻏﺎز دﺷﻮار اﺳﺖ اﻣﺎ ﭘﺲ از آن آﺳﺎن ﻣﺷﻮد و ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ در آﻏﺎز ﮐﺎر ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﻨﯿﺪ و از اﻟﻪ
ﯾﺎری ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ .اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
واﻟﱠﺬِﻳﻦ ﺟﺎﻫﺪُوا ﻓﻴﻨَﺎ ﻟَﻨَﻬﺪِﻳﻨﱠﻬﻢ ﺳﺒﻠَﻨَﺎ وانﱠ اﻟﻪ ﻟَﻤﻊ اﻟْﻤﺤﺴﻨﻴﻦ] ﻋﻨﺒﻮت[۶۹ :
)و ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ در راه ﻣﺎ ﺗﻼش ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ آﻧﺎن را ﺑﻪ راهﻫﺎی ﺧﻮد ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﮐﻨﯿﻢ و در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻟﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﻮﮐﺎران اﺳﺖ(.
از اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻣ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ درﺑﺎرۀ ﺑﯿﻤﺎری وﺳﻮاس ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ داروﯾ دارد؟
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ﮔﻔﺖ :ﯾ داروی ﺳﻮدﻣﻨﺪ دارد ﮐﻪ رویﮔﺮداﻧ ﮐﺎﻣﻞ از آن اﺳﺖ ﺣﺘ اﮔﺮ در ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎن ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺎﻗ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ اﮔﺮ ﺑﻪ آن
ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻨﺪ ﺑﺎﻗ ﻧﻤﻣﺎﻧﺪ ﺑﻠﻪ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫ از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ ﭼﻨﺎﻧﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ در رﻫﺎﯾ آن ﺗﻮﻓﯿﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ
آزﻣﻮدهاﻧﺪ .اﻣﺎ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ آن اﻓﺰوده ﻣﺷﻮد آﻧﻘﺪر ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻠ ﻣﺠﺎﻧﯿﻦ درآﯾﺪ و
ﺑﻠﻪ ﺑﺪﺗﺮ از آﻧﺎن ،ﭼﻨﺎﻧﻪ در ﻣﻮرد ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻼﯾﺶ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ آن و ﺑﻪ ﺷﯿﻄﺎﻧﺶ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮدﻧﺪ رخ داده اﺳﺖ
)اﻟﻔﺘﺎوی اﻟﻔﻘﻬﯿﺔ اﻟﺒﺮی.(۱۴۹ /۱ :
ﺛﺎﻧﯿﺎ:
ﭘﺎﮐ از ﺣﯿﺾ ﺑﺎ ﯾ از اﯾﻦ دو ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺷﻮد:
ﻧﺨﺴﺖ :ﭘﺎک ﺷﺪن ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺎ ﭘﻨﺒﻪ ﯾﺎ دﺳﺘﻤﺎل ﮐﺎﻏﺬی و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺧﺮوﺟﺶ ﺑﺸﺪ ﭘﺎک ﺑﺎﺷﺪ و اﺛﺮی از
ﺧﻮن ﯾﺎ زردی ﯾﺎ ﺗﯿﺮﮔ ﺑﺮ آن ﻧﻤﺎﻧﺪ.
دوم :ﺧﺎرج ﺷﺪن ﻣﺎﯾﻊ ﺳﻔﯿﺪی ﮐﻪ زﻧﺎن ﺑﺎ آن آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﭘﯿﺶ از اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﭘﺎﮐ ﺑﺮای ﻏﺴﻞ ﻋﺠﻠﻪ ﻧﻤﻮد .ﺑﺨﺎری ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ در ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮد ﻣﻧﻮﯾﺴﺪ :ﺑﺎب آﻣﺪن و
رﻓﺘﻦ ﺣﯿﺾ و اﯾﻨﻪ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺟﻌﺒﻪﻫﺎﯾ ﺣﺎوی ﭘﻨﺒﻪ ﻣﻓﺮﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ زرد ﺑﻮد ،ﭘﺲ ﻣﮔﻔﺖ :ﻋﺠﻠﻪ ﻧﻨﯿﺪ ﺗﺎ آﻧﻪ ﻣﺎﯾﻊ ﺳﻔﯿﺪ
را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮرش ﭘﺎﮐ از ﺣﯿﺾ ﺑﻮد.
ﻣﺎﻟ اﯾﻦ رواﯾﺖ را در ﻣﻮﻃﺎ ) (۱۳۰آورده اﺳﺖ.
ﺛﺎﻟﺜﺎ :اﮔﺮ ﭘﺲ از ﺧﺸ ﺷﺪن ﮐﺎﻣﻞ ﻏﺴﻞ ﮐﺮدﯾﺪ و ﺳﭙﺲ دوﺑﺎره ﺗﯿﺮﮔ ﯾﺎ زردی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﯾﺪ اﯾﻦ اﯾﺮادی ﻧﺪارد زﯾﺮا زردی و
ﺗﯿﺮﮔ ﭘﺲ از ﭘﺎﮐ ،ﺣﯿﺾ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺣﺪﯾﺚ ام ﻋﻄﯿﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ـ ﮐﻪ ﮔﺘﻒ :ﻣﺎ زردی و ﺗﯿﺮﮔ ﭘﺲ از ﭘﺎﮐ را ﭼﯿﺰی
ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤآوردﯾﻢ .ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺑﻮداود ) (۳۰۷و ﺗﺼﺤﯿﺢ آﻟﺒﺎﻧ در ﺻﺤﯿﺢ اﺑ داود.
در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﻏﺴﻞ و ﻧﻤﺎز را ﺑﺮای ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪن از ﭘﺎﮐ ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﺪ ﻫﯿﭻ ﮔﻨﺎه و ﺗﻘﺼﯿﺮی را ﻣﺮﺗﺐ ﻧﺸﺪهاﯾﺪ ﺑﻠﻪ اﯾﻦ
واﺟﺐ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن در ﺣﺎل ﺣﯿﺾ ﺣﺮام اﺳﺖ.
راﺑﻌﺎ:
ﺑﺮ ﻓﺮض اﯾﻨﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺶ از ﭘﺎک ﺷﺪن ﺻﺤﯿﺢ ﻏﺴﻞ ﮐﺮدهاﯾﺪ و ﺳﭙﺲ ﻏﺴﻞ را ﺗﺮار ﻧﺮدهاﯾﺪ روزۀ اول و دوم ﺷﻤﺎ ﺻﺤﯿﺢ
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ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﺷﻤﺎ در ﺣﺎل ﺣﯿﺾ ﺑﻮدهاﯾﺪ اﻣﺎ روزهﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﭘﺲ از آن ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ درﺳﺖ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺑﺮای درﺳﺘ روزه ﻏﺴﻞ از
ﺣﯿﺾ و ﺟﻨﺎﺑﺖ ﺷﺮط ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ؛ اﮔﺮ ﺑﻪ درﺳﺘ ﺧﺸ ﺷﺪن ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮن ﺣﯿﺾ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪهاﯾﺪ ﻏﺴﻞ و روزۀ ﺷﻤﺎ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ .و اﮔﺮ ﻋﺠﻠﻪ
ﮐﺮدهاﯾﺪ و ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﮐ ﮐﺎﻣﻞ ﻏﺴﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و روزه ﺑﻮدهاﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ روزۀ روز اول و دوم را ﻗﻀﺎ ﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ روزۀ ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺎهﺗﺎن ﺻﺤﯿﺢ
اﺳﺖ و ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
ﺗﻮﺻﯿﮥ ﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺿﺮورت درﻣﺎن وﺳﻮاس و رﻫﺎ ﺷﺪن از آن و ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺮدن ﺑﻪ آن اﺳﺖ.
از اﻟﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺗﻮﻓﯿﻖ و ﺳﺪاد ﺧﻮاﻫﺎﻧﯿﻢ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ

4/4

