 ‐ 243836ﮐﺎراﺗﺮﯾﻦ درﻣﺎن ﺑﺮای اﺧﺘﻼل وﺳﻮاس در وﺿﻮ و دﯾﺮ ﻣﻮارد
ﺳﻮال

ﺷ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﻨ از ﻣﻦ ﺧﺎرج ﺷﺪه ﯾﺎ ﺧﯿﺮ و وﻗﺘ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪم دﯾﺪم زرد اﺳﺖ و ﺧﺸ ﺷﺪه ،ﺑﺮﻋﺲ ﻣﺬی
زﯾﺮا ﻣﺬی ﻟﺰج اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﯾ از وﯾﮋﮔﻫﺎی ﻣﻨ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﺎم ﺧﺎرج ﺷﺪن اﺣﺴﺎس ﻣﺷﻮد و ﭘﺲ از آن اﺣﺴﺎس
ﻓﺘﻮر ﺑﻪ اﻧﺴﺎن دﺳﺖ ﻣدﻫﺪ اﻣﺎ ﻣﻦ اﯾﻦﻫﺎ را اﺣﺴﺎس ﻧﺮدم اﻣﺎ درﺑﺎرۀ ﺑﻮ ،ﻣداﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮی ﺷﻮﻓﮥ ﻧﺮ ﺧﺮﻣﺎ ﺑﺪﻫﺪ اﻣﺎ ﻣﻦ
ﻧﻤداﻧﻢ اﯾﻦ ﺷﻮﻓﻪ ﭼﻪ ﺑﻮﯾ ﻣدﻫﺪ و ﻣداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻮی ﺧﺸ ﺷﺪۀ آن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ اﺳﺖ اﻣﺎ وﻗﺘ ﺧﻮاﺳﺘﻢ از ﺑﻮی آن
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮم ﺑﻮﯾﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻮی ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻧﺒﻮد .ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر وﻗﺘ ﺑﯿﺪار ﺷﺪم ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﯿﺴ ﺷﺪم ﺑﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺤﺘﻠﻢ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدم )در
ﺧﻮاب ﭼﯿﺰی ﻧﺪﯾﺪم( ﭘﺲ آﯾﺎ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺮوج ﻣﻨ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﯾﻌﻨ ﺣﺎﻟﺖ ﺷ ﻏﺴﻞ ﮐﻨﻢ؟ ﻣﻦ ﻣﺧﻮاﻫﻢ از
روی اﺣﺘﯿﺎط ﻏﺴﻞ ﮐﻨﻢ آﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ؟ و آﯾﺎ ﻣﺗﺎن ﻏﺴﻞ ﺧﺮوج ﻣﻨ و ﻏﺴﻞ ﺣﯿﺾ و ﻏﺴﻞ وارد ﺷﺪن ﺑﻪ اﺳﻼم را ﺑﺎ
ﻫﻢ اﻧﺠﺎم داد؟ ﻣﻦ ﻣداﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ از ﺣﯿﺾ ﺑﺮای ﻣﻨ ﻏﺴﻞ ﻣﮐﺮدم اﻣﺎ ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮای وارد ﺷﺪن ﺑﻪ اﺳﻼم ﻏﺴﻞ
دﻫﻢ درﺑﺎرۀ درﺳﺖ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻏﺴﻞ ﺷ ﻣﮐﻨﻢ ﭼﻮن از ﻣﻨ ﻏﺴﻞ ﻧﺮدهام.

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
از ﭘﺮﺳﺶ ﻣﺎ واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺮ ﮔﺮاﻣ از وﺳﻮاس در اﻣﺮ ﻃﻬﺎرت رﻧﺞ ﻣﺑﺮﯾﺪ زﯾﺮا ﺷﻤﺎ درﺑﺎرۀ ﻏﺴﻞ ورود ﺑﻪ
اﺳﻼم ﻣﭘﺮﺳﯿﺪ در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯿﺪ و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻏﺴﻞ ﻧﺪارﯾﺪ .وﺳﻮاس ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ از اﻟﻪ
ﻣﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﻤﺎ را از آن ﺷﻔﺎ دﻫﺪ .از ﻋﻼﻣﻪ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻫﯿﺘﻤ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ وﺳﻮاس داروﯾ دارد؟ ﮔﻔﺖ» :داروی ﺳﻮدﻣﻨﺪی
دارد ﮐﻪ رویﮔﺮداﻧ ﮐﺎﻣﻞ از آن اﺳﺖ«.
و اﮔﺮ ﭘﺲ از اﯾﻦ رویﮔﺮداﻧ در دل ﺗﺮدﯾﺪی ﺑﺎﻗ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺗﺎ وﻗﺘ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻨﺪ راﺳﺦ ﻧﻤﮔﺮدد ﺑﻠﻪ ﭘﺲ از ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫ
از ﺑﯿﻦ ﻣرود ﭼﻨﺎنﮐﻪ اﻓﺮاد ﺗﻮﻓﯿﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ آزﻣﻮدهاﻧﺪ اﻣﺎ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﻮاس ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎﯾﺶ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ
وﺳﻮاس او اﻓﺰوده ﻣﺷﻮد ﺗﺎ آنﮐﻪ او را ﺣﯿﻄﮥ ﺟﻨﻮن ﻣﮐﺸﺎﻧﺪ و ﺑﻠﻪ ﺑﺪﺗﺮ از آن ـ ﭼﻨﺎنﮐﻪ دﯾﺪهاﯾﻢ ـ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ
دﭼﺎر وﺳﻮاس ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﻪ وﺳﻮاس و ﺷﯿﻄﺎﻧﺶ ﮔﻮش ﻓﺮا دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻫﺸﺪار داده
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و ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ» :از وﺳﻮاس آب ﮐﻪ او را وﻟﻬﺎن ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺮﺣﺬر ﺑﺎﺷﯿﺪ« ،ﯾﻌﻨ :ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آنﮐﻪ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺸﻐﻮل ﺧﻮد
ﻣﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ و زﯾﺎدهروی ﻣﺷﻮد و در ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ ﺗﺎﯾﯿﺪ آنﭼﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهام آﻣﺪه اﺳﺖ ﯾﻌﻨ آنﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴ ﻣﺒﺘﻼی
وﺳﻮاس ﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻟﻪ ﭘﻨﺎه ﺑﺒﺮد و دﺳﺖ از آن ﺑﺸﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ داروی ﺳﻮدﻣﻨﺪ دﻗﺖ ﮐﻦ ﮐﻪ ﮐﺴ آن را ﺑﻪ ﻣﺎ آﻣﻮزش داده اﺳﺖ ﮐﻪ از روی ﻫﻮای ﻧﻔﺲ ﺳﺨﻦ ﻧﻤﮔﻮﯾﺪ و ﺑﺪان ﮐﻪ ﻫﺮ
ﮐﻪ از آن ﻣﺤﺮوم ﺷﻮد ﻫﻤﮥ ﺧﯿﺮ را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺑﻪ اﺗﻔﺎق وﺳﻮﺳﻪ از ﺳﻮی ﺷﯿﻄﺎن اﺳﺖ و آن ﻣﻠﻌﻮن ﻫﺪﻓ ﻧﺪارد
ﺟﺰ واﻗﻊ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺆﻣﻦ در ﭼﺎﻟﮥ ﮔﻤﺮاﻫ و ﺣﯿﺮت و زﻧﺪﮔ ﻏﻤﺒﺎر و ﺗﺎرﯾ درون و ﺧﺴﺘ ﺗﺎ ﺟﺎﯾ ﮐﻪ او را ﺑﺪون آنﮐﻪ
اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺪ از اﺳﻼم ﺧﺎرج ﺳﺎزد ،ﭼﺮا ﮐﻪ }ﺷﯿﻄﺎن دﺷﻤﻦ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ او را دﺷﻤﻦ ﺑﺪارﯾﺪ{« )اﻟﻔﺘﺎوی اﻟﻔﻘﻬﯿﺔ
اﻟﺒﺮی.(۱۴۹ /۱ :
و ﺑﺪان ﮐﻪ وﺳﻮاس ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﺮ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ ﻧﻮﻋ ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ و داروی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه دارد و درﻣﺎن رﻓﺘﺎری آن ﻧﯿﺰ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ و
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮ دو ﻧﻮع دارو ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎر ﻣﻔﯿﺪﺗﺮ اﺳﺖ و اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﻔﺎی او ﺑﯿﺸﺘﺮ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻧﺰد ﭘﺰﺷ ﻣﺘﺨﺼﺺ
رواﻧ ﺑﺮوﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اذن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﭘﯿﺶﺗﺮ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ وﺳﻮاس ﺑﺎ ﭘﻨﺎه ﺑﺮدن از آن ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺑﺗﻮﺟﻬ ﺑﻨﺪه ﺑﻪ آن از ﺑﯿﻦ ﻣرود .ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻤﺎرۀ
) ( 20159ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
اﻣﺎ ﮐﺴ ﮐﻪ در ﺑﯿﺪاری ﺑﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪن ﻣﻨ ﺷ ﮐﻨﺪ ﻏﺴﻞ ﺑﺮ او واﺟﺐ ﻧﻤﺷﻮد زﯾﺮا ﺑﺮ ﺷ ﻫﯿﭻ ﺣﻤ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻧﻤﮔﺮدد.
اﻣﺎ ﮐﺴ ﮐﻪ از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﻮد و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﯿﺴ در ﻟﺒﺎﺳﺶ ﺷﻮد از ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎرج ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﺣﺎﻻت در ﭘﺎﺳﺦ
ﺷﻤﺎرۀ ) ( 22705ﺑﯿﺎن ﺷﺪ.
ﻏﺴﻞ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺣﺘﯿﺎط درﺳﺖ ﻧﻤداﻧﯿﻢ زﯾﺮا اﺣﺘﯿﺎط ﺑﺮای ﮐﺴ ﮐﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ دﭼﺎر وﺳﻮاس ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﺷﺨﺺ
وﺳﻮاﺳ اﮔﺮ ﺑﻪ اﺣﺘﯿﺎط ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪن وﺳﻮاس و ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن ﺑﻪ آن ﻣﺷﻮد و در ﻣﺸﻞ واﻗﻊ ﻣﺷﻮد
ﺑﻠﻪ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪن ﻫﻤﮥ ﮐﺎرﻫﺎی او ﺷﻮد ﭼﻨﺎنﮐﻪ از اﺷﺨﺎص وﺳﻮاﺳ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻣﺷﻮد .از اﻟﻪ ﻋﺎﻓﯿﺖ
ﺧﻮاﻫﺎﻧﯿﻢ.
اﻣﺎ ﺟﻤﻊ ﺑﯿﻦ ﻧﯿﺖ ﻏﺴﻞ ﺟﻨﺎﺑﺖ و ﻏﺴﻞ ﭘﺎﮐ از ﺣﯿﺾ ،ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ .اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﻪ در »اﻟﻤﻐﻨ» :(۱۶۲ /۱) «اﮔﺮ دو اﻣﺮ واﺟﺐ
ﮐﻨﻨﺪۀ ﻏﺴﻞ ﯾﺟﺎ ﺷﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﯿﺾ و ﺟﻨﺎﺑﺖ ﯾﺎ رﺳﯿﺪن دو ﺧﺘﻨﻪﮔﺎه ﺑﻪ ﻫﻢ و ﯾﺎ اﻧﺰال ،و ﻫﺮ دو را در ﻃﻬﺎرت ﺧﻮد ﻧﯿﺖ ﮐﻨﺪ
درﺳﺖ اﺳﺖ .اﯾﻦ را ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻫﻞ ﻋﻠﻢ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻄﺎء و اﺑﻮاﻟﺰﻧﺎد و رﺑﯿﻌﻪ و ﻣﺎﻟ و ﺷﺎﻓﻌ و اﺳﺤﺎق و اﺻﺤﺎب رای«.
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اﻣﺎ ﻏﺴﻞ وارد ﺷﺪن ﺑﻪ اﺳﻼم ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﺳﺎﺳﺎ ﻣﺸﺮوع ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻓﻀﻞ اﻟﻬ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯿﺪ و از دﯾﻦ ﺧﺎرج ﻧﺸﺪهاﯾﺪ اﻣﺎ
ﺷﯿﻄﺎن ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺷﻤﺎ را دﭼﺎر وﺳﻮﺳﻪ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺨﺘ دﯾﺪن ﺷﻤﺎ و ﻣﻨﻔﻮر ﺷﺪن دﯾﻦ در ﻧﺎه ﺷﻤﺎ ﺷﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ
وﺳﻮﺳﻪﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﺎﻗﺒﺘﺶ وﺧﯿﻢ اﺳﺖ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.
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