 ‐ 111846اﮔﺮ از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﺪ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﯿﺴ در ﻟﺒﺎس ﺧﻮد ﺷﺪ و ﻧﺪاﻧﺴﺖ ﭼﯿﺴﺖ ﭼﺎر ﮐﻨﺪ؟
ﺳﻮال
ﮔﺎه از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﻣﺷﻮم و ﻣﺘﻮﺟﻪ آﺛﺎری ﺑﺮ روی ﻟﺒﺎﺳﻢ ﻣﺷﻮم و ﻧﻤداﻧﻢ ﻣﻨ اﺳﺖ ﻳﺎ ﻣﺬی .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ آﯾﺎ واﺟﺐ
اﺳﺖ ﻏﺴﻞ ﮐﻨﻢ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ درﺑﺎرهی ﻧﻤﺎز و اوﻗﺎت آن در داﻧﺸﺎه و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﻬﺎرت و دﺳﺖ دادن ﺑﺎ زﻧﺎن
ﻧﺎﻣﺤﺮم و دﯾﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧ ﮐﻪ در ﻏﺮﺑﺖ ﯾﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﯿﺮ اﺳﻼﻣ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﻧﺼﯿﺤﺘ دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻟﻄﻔﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ.
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
ﮐﺴ ﮐﻪ از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﺪ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﯿﺴ ﺑﺮ ﻟﺒﺎس ﺧﻮد ﺷﺪ از ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎرج ﻧﯿﺴﺖ:
اول :ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﯿﺴ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻨ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻨ را ﺑﺪاﻧﺪ .ﻓﻘﻬﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﻮی ﻣﻨ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻮی ﺧﻤﯿﺮ ﯾﺎ ﺷﻮﻓﻪی ﻧﺨﻞ ﻧﺮ اﺳﺖ ،و ﺑﻮی ﻣﻨ ﺧﺸ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻔﯿﺪهی ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ
ﻏﺴﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ اﻣﺎ ﺷﺴﺘﻦ ﻟﺒﺎس واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﻣﻨ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮل راﺟﺢ ﻋﻠﻤﺎ ﻧﺠﺲ ﻧﯿﺴﺖ.
دوم :ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻃﻮﺑﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺬی اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻏﺴﻞ واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﯾ از ﻟﺒﺎس ﮐﻪ
آﻟﻮدهی ﻣﺬی ﺷﺪه را ﺑﺎ ﭘﺎﺷﺎﻧﺪن آب ﺑﺮ آن ﺑﺸﻮﯾﺪ؛ زﯾﺮا ﻣﺬی ﻧﺠﺲ اﺳﺖ.
ﺳﻮم :اﯾﻨﻪ ﻧﺪاﻧﺪ اﯾﻦ رﻃﻮﺑﺖ ﻣﻨ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﺬی؟ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻻزم اﺳﺖ:
اﮔﺮ ﭘﯿﺶ از ﺧﻮاب ﻣﺴﺎﻟﻪی رخ داده ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻬﻮت و ﺧﺮوج ﻣﺬی از وی ﺷﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴ ﯾﺎ دﯾﺪن
ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺗﺤﺮﯾ ﮐﻨﻨﺪه ،در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﯾﻦ ﺧﯿﺴ ﺣﻢ ﻣﺬی را دارد.
و اﮔﺮ ﭘﯿﺶ از ﺧﻮاب ﭼﯿﺰی رخ ﻧﺪاده ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺮوج ﻣﺬی ﺷﻮد ﺑﺮ اﺳﺎس اﺣﺘﯿﺎط ﻋﻤﻞ ﻣﮐﻨﺪ و ﺣﻢ ﺧﺮوج ﻣﻨ و ﻣﺬی را
ﻫﻤﺮاه ﯾﺪﯾﺮ در ﻧﻈﺮ ﻣﮔﯿﺮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻢ ﻏﺴﻞ ﻣﮐﻨﺪ و ﻫﻢ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﺧﯿﺲ ﻟﺒﺎﺳﺶ را ﻣﺷﻮﯾﺪ و در اﺛﻨﺎی ﻏﺴﻞ وﺿﻮ را
ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﺪ.
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در ﻣﻄﺎﻟﺐ أوﻟ اﻟﻨﻬ (۱۶۲ /۱) آﻣﺪه اﺳﺖ» :و اﮔﺮ از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﺪ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﯿﺴ ﺑﺮ روی ﺑﺪن ﯾﺎ ﻟﺒﺎس ﯾﺎ رﺧﺘﺨﻮاﺑﺶ
ﺷﺪ ...اﮔﺮ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻨ اﺳﺖ واﺟﺐ اﺳﺖ ﻏﺴﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺣﺘ اﮔﺮ ﯾﺎدش ﻧﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻠﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻮﻓﻖ ﻣﮔﻮﯾﺪ :در
اﯾﻦ ﺑﺎره اﺧﺘﻼﻓ ﺳﺮاغ ﻧﺪارﯾﻢ .اﻣﺎ از آﻧﺠﺎﯾ ﮐﻪ ﻣﻨ ﭘﺎک اﺳﺖ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺷﺴﺘﻦ ﺟﺎﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺧﯿﺴ ﺑﻪ آن رﺳﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﻨ ﺑﺎ ﺑﻮی آن ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﺧﯿﺴ ﺷﺒﯿﻪ ﺧﻤﯿﺮ ﯾﺎ ﺑﻮی ﺷﻮﻓﻪی ﺧﺮﻣﺎی ﻧﺮ اﺳﺖ و در ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺸ ﺑﻪ ﺑﻮی ﺳﻔﯿﺪهی ﺗﺨﻢ
ﻣﺮغ ﻣﻣﺎﻧﺪ ،ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﺷﻮد .و اﮔﺮ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻨ ﻧﯿﺴﺖ ]ﻏﺴﻞ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ و[ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ آن ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﯾ از ﻟﺒﺎس ﯾﺎ ﺑﺪن
ﮐﻪ ﺑﻪ آن آﻟﻮده ﺷﺪه را ﺑﺸﻮﯾﺪ ،زﯾﺮا ﻣﺬی ﻧﺠﺲ اﺳﺖ.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﻧﺪاﻧﺴﺖ اﯾﻦ ﺧﯿﺴ ﻣﻨ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﺬی ،و ﭘﯿﺶ از ﺧﻮاب ﺳﺒﺒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎ ﯾﺎ ﻧﺎه ]ﺑﻪ ﻣﻨﻈﺮهی ﺗﺤﺮﯾ آور[ ﯾﺎ ﻓﺮ ﯾﺎ
ﻣﻼﻋﺒﺖ ...رخ داده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﯾ ﮐﻪ آﻟﻮده ﺷﺪه را ﭘﺎک ﻣﮐﻨﺪ زﯾﺮا ﻣﺬی ﺑﻮدن آن راﺟﺢ و اﺣﺘﻤﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد ﭼﺮا ﮐﻪ
ﺳﺒﺐ آن رخ داده و اﯾﻨﺠﺎ ﮔﻤﺎن در ﺟﺎﯾﺎه ﯾﻘﯿﻦ ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮد ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﻮاﺑ] ﺟﻨﺴ [دﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻏﺴﻞ را ﺑﺮاﯾﺶ
واﺟﺐ ﻣداﻧﯿﻢ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻨ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺳﺒﺒﺶ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﭘﯿﺶ از ﺧﻮاﺑﺶ ﺳﺒﺒ رخ ﻧﺪاده و در ﻟﺒﺎس ﯾﺎ ﺑﺪن ﯾﺎ رﺧﺘﺨﻮاﺑﺶ ﺧﯿﺴ ﯾﺎﻓﺖ ،واﺟﺐ اﺳﺖ ﻏﺴﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ و وﺿﻮ را ﺑﺎ
ﺗﺮﺑﯿﺖ اﻋﻀﺎ و ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﺟﺎﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺧﯿﺲ ﺷﺪه را ﻧﯿﺰ ﭘﺎک ﮐﻨﺪ .در ﺷﺮح اﻻﻗﻨﺎع آﻣﺪه اﺳﺖ :از روی
اﺣﺘﯿﺎط ...ﺳﭙﺲ ﻣﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ از ﺑﺎب اﯾﺠﺎب ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺷ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺑﻠﻪ از ﺑﺎب اﺣﺘﯿﺎط در ﺧﺮوج از ﻋﻬﺪهی واﺟﺐ اﺳﺖ،
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴ ﮐﻪ ﯾ از ﻧﻤﺎزﻫﺎی ﯾ روز را ﻓﺮاﻣﺶ ﮐﻨﺪ ]و ﻧﺨﻮاﻧﺪ[ ﺳﭙﺲ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﺪ ]ﮐﻪ ﮐﺪام ﻧﻤﺎز ﺑﻮده و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﻫﻤﻪی ﻧﻤﺎزﻫﺎی آن روز را ﺑﺨﻮاﻧﺪ[ زﯾﺮا در اﯾﻦ ﻣﺜﺎل اﯾﻦ ﺧﯿﺴ ﯾﺎ ﻣﻨ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﺬی ،و ﺳﺒﺒ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﯾ از اﯾﻦ دو را
ﺗﺮﺟﯿﺢ دﻫﯿﻢ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ از ﻋﻬﺪهی وﺟﻮب ﺧﺎرج ﻧﻤﮔﺮدد ﻣﺮ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ«.
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﻮال ﺷﻤﺎرهی ).(22705
اﻣﺎ ﻧﺼﺎﯾﺤ ﮐﻪ در ﺑﺎب ﻧﻤﺎز و ﻃﻬﺎرت و رواﺑﻂ ﺑﺎ زﻧﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮدﯾﺪ را ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﻓﺎﯾﺪهی
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮال ) (22309را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
از اﻟﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد و ﺷﻤﺎ ﺗﻮﻓﯿﻖ و ﯾﺎری ﺧﻮاﻫﺎﻧﻢ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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