 ‐ 244009از ﻣﺸﻞ ﺧﺮوج ﮔﺎز رﻧﺞ ﻣﺑﺮد و ﻣﺪﺗ ﻧﻤﺎز را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺗﺮک ﮐﺮده و ﺧﻮاﻫﺎن درﻣﺎن
اﺳﺖ
ﺳﻮال

ﻣﻦ ﻣﺸﻞ ﺧﺮوج ﮔﺎز دارم و ﺣﺘ ﻣﺪﺗ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﻧﻤﺎز را ﺗﺮک ﮐﺮدم .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻋﺬر ﭼﻮﻧﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﺰارم؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اوﻻ:
ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻤﺎزﮔﺰاران ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن وﺳﻮاس و ﺳﻠَﺲ )ﺧﺮوج ﻏﯿﺮ ارادی ادرار و ﺑﺎد و ﻣﺪﻓﻮع( را درک ﻧﻤﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺎ اﯾﻦﺟﺎ
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻃﻼع ﺧﻮد ﻣﮔﻮﯾﯿﻢ :ﻏﺎﻟﺐ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ از ﺳﻠَﺲ ﺷﺎﯾﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ آنﭼﻪ دﭼﺎرش ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﻮﻫﻢ و وﺳﻮاس اﺳﺖ
ﻧﻪ ﻣﺸﻞ ﻣﺠﺎری ادرار .اﯾﻦﺟﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای درﻣﺎن اﯾﻦ ﻣﺸﻞ ،دروﻧ ﻗﺎﻃﻊ داﺷﺘﻪ و ﻓﺘﻮاﻫﺎﯾ واﺿﺢ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ
ﯾﻘﯿﻨ ﺑﺮﺳﻨﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻮﻫﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ﺣﺘ اﮔﺮ ﺗﻮﻫﻢ ﺑﺎ ﭼﯿﺰی از ﺣﻘﯿﻘﺖ درآﻣﯿﺰد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺤﻤﺪﻟﻪ ﻣﻮرد ﻋﻔﻮ اﺳﺖ و
اﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﻟ ﺷﺨﺺ وﺳﻮاﺳ را ﺑﺮای ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻘﺼﯿﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ درﻣﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ او ﺷﻮد ﻣﺆاﺧﺬه ﻧﻤﮐﻨﺪ و اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻣﺷﺪ.
ﺛﺎﻧﯿﺎ:
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم در ﻓﻬﻢ ﺣﺎﻟﺖ »ﺳﻠَﺲ« اﺷﺘﺒﺎه ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﮔﻤﺎن ﻣﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻧﺠﺎﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺎدی ﺑﺪون آنﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻨﺪ از
آﻧﺎن ﺧﺎرج ﺷﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﺬرﻫﺎی »ﺳﻠَﺲ« ﻣﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻓﻬﻤ ﻏﯿﺮ دﻗﯿﻖ اﺳﺖ.
درﺳﺖ اﻣﺎ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎزﮔﺰار اﮔﺮ وﻗﺘ ﻣﻨﻀﺒﻂ ﻣﺸﺨﺼ ـ وﻟﻮ اﻧﺪک ـ را ﻣﺷﻨﺎﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻏﺎﻟﺒﺶ در آن ﻫﻨﺎم از
ﺧﺮوج ﻏﯿﺮ ارادی ادرار ﯾﺎ ﮔﺎز ﺑﻪ دور اﺳﺖ ،واﺟﺐ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز را ﺑﻪ آن وﻗﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻧﺪازد و ﻫﻤﺎن وﻗﺖ وﺿﻮ ﺑﯿﺮد
و آن را ﺑﻪ ﺷﻞ ﮐﺎﻣﻠﺶ ادا ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﮔﻤﺎن ﮐﻨﺪ ﭼﻮن روزی ﯾ ﯾﺎ دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﺑﺎر ادرار ﺑﺪون اراده از او ﺧﺎرج ﻣﺷﻮد ﯾﺎ
ﯾ ﯾﺎ دو ﺑﺎر ﺑﺪون اﺧﺘﯿﺎر از او ﮔﺎز ﺧﺎرج ﻣﺷﻮد در اﯾﻦ ﻫﻨﺎم ﺷﺎﻣﻞ ﻋﺬرﻫﺎی ﺳﻠَﺲ ﻣﺷﻮد ،اﯾﻦ ﮔﻤﺎﻧ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ؛ زﯾﺮا
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ﻣﻌﺬور ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪَث او ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣاﻧﺠﺎﻣﺪ و ﻣﺪت زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﮐﺎﻓ اﺳﺖ ﻃ ﻧﻤﺷﻮد ﻣﺮ آنﮐﻪ ﺑﺪون اراده
از او ﺧﺎرج ﻣﺷﻮد ﯾﺎ آنﮐﻪ وﻗﺖ ﻣﺸﺨﺼ ﻧﻤﺷﻨﺎﺳﺪ ﮐﻪ اﻣﯿﺪوار ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻠﺲ او در آن ﻫﻨﺎم ﻗﻄﻊ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻧﻤﺎز ﺑﺰارد .اﺑﻦ
ﻧﺠﯿﻢ ﺣﻨﻔ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»ﺣﻢ اﺳﺘﺤﺎﺿﻪ و ﻋﺬر ﻫﻨﺎﻣ ﺑﺎﻗ ﻣﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ وﻗﺖ ]ﮐﺎﻓ ﺑﺮای[ ﻧﻤﺎز ﮔﺰاردن ﺻﺎﺣﺒﺶ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺷﻮد ﻣﺮ آنﮐﻪ ﻣﺸﻠ
ﮐﻪ دﭼﺎرش ﺷﺪه )ﺑوﺿﻮ ﺷﺪن( ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺶ ﻣآﯾﺪ )ﯾﻌﻨ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﻧﻤﺎز وﻗﺖ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﮐﻨﺪ و ﻓﻮرا دﭼﺎر ﻣﺸﻞ ﻣﺷﻮد(
اﮔﺮﭼﻪ ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ« )اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ.(۲۲۸ /۱ :
اﻣﺎ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺎﻟﯿﺎن ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺪﮐ ﺗﺨﻔﯿﻒ و آﺳﺎن ﮔﯿﺮی اﺳﺖ .آﻧﺎن ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ:
 ‐۱اﮔﺮ ﺧﺮوج ﺑارادی ﻧﺠﺎﺳﺖ ﻧﺼﻒ زﻣﺎن ]ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﻋﺒﺎدت[ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻃﻮل ﺑﺸﺪ ،وﺿﻮ ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﺷﻮد ﺑﻠﻪ وﺿﻮ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﻘﻂ ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ.
 ‐۲اﻣﺎ اﮔﺮ ﻧﺼﻒ اﯾﻦ زﻣﺎن را در ﺑﺮ ﻧﯿﺮد ،وﺿﻮ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﺷﻮد.
ﺷﯿﺦ دردﯾﺮ ﻣﮔﻮﯾﺪ» :اﮔﺮ ﺳﻠﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮ زﻣﺎن ﻋﺒﺎدت را در ﺑﺮﮔﯿﺮد و اﻗﻞ وﻗﺘﺶ را ﺑﺎ وﺿﻮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﻧﺼﻒ وﻗﺖ ـ ﯾﺎ ﻣﻦ
ﺑﺎب اوﻟ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ‐ ﺑﺎ وی ﺑﻮد ،ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﺷﻮد«.
دﺳﻮﻗ در ﺗﻮﺿﯿﺢ آن ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺼﻨﻒ ﺑﻪ ﺷﻞ ﻣﻄﻠﻖ از ﺳﻠَﺲ ﻧﺎم ﺑﺮده ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﻠﺴﻞ ادرار و ﺳﻠﺲ ﻣﺪﻓﻮع و ﺑﺎد و دﯾﺮ
ﻣﻮارد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨ و ﻣﺬی و ودی را ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺷﻮد.
اﯾﻦ را ﺑﺪان ﮐﻪ ﺳﺨﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه درﺑﺎرۀ ﺗﻔﺼﯿﻞ در ﺳﻠﺴﻞ )ﮐﻪ وﻗﺘﺶ ﭼﻘﺪر ﺑﺎﺷﺪ( روش ﻣﻐﺮﺑﯿﺎن اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻗﻮل ﻣﺸﻬﻮر در
ﻣﺬﻫﺐ ]ﻣﺎﻟ [اﺳﺖ و ﻋﺮاﻗﻫﺎی اﻫﻞ ﻣﺬﻫﺐ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻠﺴﻞ ﺑﻪ ﺷﻞ ﻣﻄﻠﻖ ﻧﻘﺾ ﻧﻤﺷﻮد ﺑﻠﻪ اوج اﻣﺮ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻫﻤﮥ زﻣﺎن را در ﺑﺮ ﻧﯿﺮد ،وﺿﻮ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻫﻤﻮاره دﭼﺎر ﺳﻠﺲ ﺑﺎﺷﺪ وﺿﻮ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺴﺘﺤﺐ
ﻧﯿﺴﺖ«.
)ﺣﺎﺷﯿﺔ اﻟﺪﺳﻮﻗ.(۱۱۷ ‐ ۱۱۶ /۱ :
اﻣﺎم ﻧﻮوی ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»اﻣﺎ اﮔﺮ ﺧﻮنرﯾﺰی زن ﭘﺲ از وﺿﻮ ﻗﻄﻊ ﺷﻮد و ﻋﺎدت ﺑﻪ ﻗﻄﻊ ﺷﺪن و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺧﻮنرﯾﺰی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ رواﻟﺶ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ
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ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺪت ﻗﻄﻊ ﺧﻮنرﯾﺰی ﺑﺮای وﺿﻮ و ﻧﻤﺎز ﮐﺎﻓ ﺑﺎﺷﺪ ،وﺿﻮ واﺟﺐ ﻣﺷﻮد« ﻧﺎ» :ﻣﻐﻨ اﻟﻤﺤﺘﺎج« ).(۲۸۳ /۱
اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»اﮔﺮ ﻋﺎدﺗﺶ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺮای وﺿﻮ و ﻧﻤﺎز ﮐﺎﻓ اﺳﺖ ﺧﻮنرﯾﺰیاش ﻗﻄﻊ ﻣﺷﻮد ،در ﺣﺎل
ﺧﻮنرﯾﺰی ﻧﻤﺎز ﻧﻤﮔﺰارد و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﭘﺎﯾﺎﻧﺶ ﻣﺷﻮد ﻣﺮ آنﮐﻪ از ﺧﺎرج ﺷﺪن وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﺑﺘﺮﺳﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ وﺿﻮ ﻣﮔﯿﺮد
و ﻧﻤﺎز ﻣﮔﺰارد« )اﻟﻤﻐﻨ.(۲۵۰ /۱ :
ﺣﺎﺻﻞ آنﮐﻪ:
اﮔﺮ ﻃﺒﻖ ﻋﺎدت اﯾﻦ ﻣﺸﻞ ﻣﺪت زﻣﺎﻧ ﻗﻄﻊ ﻣﺷﻮد و اﯾﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﺮای ادای ﻧﻤﺎز ﮐﺎﻓ اﺳﺖ ،واﺟﺐ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ
ﻗﻄﻊ ﺷﺪن آن ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ و ﺑﺎ وﺿﻮی ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎز ﺑﺰارﯾﺪ.
و اﮔﺮ اﯾﻦ ﺳﻠَﺲ ﻣﺪاوم ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ آنﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻋﺎدت در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻨﻀﺒﻄ ﻗﻄﻊ ﻧﺸﻮد ﺑﻠﻪ ﭘ در ﭘ ﺧﺎرج ﺷﻮد و در ﺑﯿﺸﺘﺮ
اوﻗﺎت ﺷﻤﺎ را ﻏﺎﻓﻠﯿﺮ ﮐﻨﺪ و وﻗﺖ اﻧﻘﻄﺎﻋﺶ ﻣﻨﻈﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ﭼﯿﺰی ﺟﻠﻮی ورود ﻧﺠﺎﺳﺖ ]و آﻟﻮده ﺷﺪن ﻟﺒﺎس[ را ﺑﯿﺮﯾﺪ و
ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻤﺎز وﺿﻮ ﺑﯿﺮﯾﺪ و در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ]ﺑﺎ وﺟﻮد ﺧﺮوج ﻧﺠﺎﺳﺖ[ ﻧﻤﺎز را ادا ﮐﻨﯿﺪ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.
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