 ‐ 283410وﺳﻮاس در اﻣﺮ ﻃﻬﺎرت و روش ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﻞ
ﺳﻮال

در ﺣﺎل ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ وﺳﻮاس ﻫﺴﺘﻢ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﺮاﻧﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ وﺿﻮﯾﻢ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪه ﯾﺎ ﺧﯿﺮ و ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺧﻮدم ﺳﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع درﮔﯿﺮ
ﻣﺷﻮم .ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺻﺪاﻫﺎﯾ ﮐﻪ از ﻣﻌﺪهام ﻣﺷﻨﻮم دﭼﺎر اﺿﻄﺮاب ﻣﺷﻮم و ﻣداﻧﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺻﺪاﻫﺎ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﺑﺮﺧ از
اﯾﻦ ﺻﺪاﻫﺎ از ﭘﺸﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ از ﺷﺮش ﺧﻼص ﺷﻮم .آﯾﺎ اﯾﻦ ﺻﺪاﻫﺎ اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد ﯾﺎ وﺿﻮ را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﮐﻨﺪ؟ اﻣﺎ ﺑﺮاﯾﻢ
آﺳﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ وﺿﻮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﺑﻪ وﯾﮋه وﻗﺘ در داﻧﺸﺎه ﯾﺎ ﺑﯿﺮون از ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻢ؛ ﭼﻮن اﯾﻦ وﻗﺖ زﯾﺎدی از ﻣﻦ
ﻣﮔﯿﺮد ﭼﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺠﺎﺑﻢ و ﺟﻮراﺑﻢ را ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎورم و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر در ﻣﯿﺎﻧﮥ ﻋﺒﺎدﺗﻢ ﺧﻠﻞ اﯾﺠﺎد ﻣﮐﻨﺪ .ﻃﺒﻌﺎ ﻣﻦ ﻣﺸﻠ ﺑﺎ وﺿﻮ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺪارم اﮔﺮ وﺿﻮﯾﻢ واﻗﻌﺎ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ از وﺳﻮاس ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪهام .اﺣﺴﺎس ﻣﮐﻨﻢ وﺿﻮﯾﻢ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪه و ﺑﺎﯾﺪ
دوﺑﺎره ﺗﺮارش ﮐﻨﻢ .اﯾﻦ زﯾﺎﻧ ﻧﺪارد اﻣﺎ اﮔﺮ ﻧﻤﺎزم را اداﻣﻪ دﻫﻢ و ﻗﺒﻮل ﻧﺸﻮد ﭼﻪ؟ ﭼﻮن ﻣﻦ ﮔﻤﺎن ﻣﮐﻨﻢ وﺿﻮ دارم اﻣﺎ اﮔﺮ
در واﻗﻊ وﺿﻮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﭼﻪ؟ ﻣﻦ ﺧﯿﻠ ﻧﺮاﻧﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﺑﻪ و ﻋﺒﺎدﺗﻢ را ﻣﭘﺬﯾﺮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﺧﯿﺮا ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪهام
ﮐﻪ در وﺿﻮ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﮐﺮدم و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﻧﺸﺖ داﺧﻞ ﺳﻮراخ ﮔﻮش را ﭘﺎک ﮐﻨﻢ ،ﺑﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﻫﻤﮥ ﮔﻮﺷﻢ را از داﺧﻞ
ﭘﺎک ﮐﻨﻢ و ﭘﺲ از آن اﯾﻦ ﮐﺎرم را ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﺮدم .اﻣﺎ ﻣﺗﺮﺳﻢ و ﻧﺮاﻧﻢ ﮐﻪ ﻧﻨﺪ وﺿﻮی ﻗﺒﻠ ﻣﻦ و ﻧﻤﺎزم ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه
ﻗﺒﻮل ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ .اﺣﺴﺎس ﻣﮐﻨﻢ دﭼﺎر اﺧﺘﻼل وﺳﻮاس ﻓﺮی ﻋﻤﻠ ﻫﺴﺘﻢ و ﮔﺎه در ﺣﯿﻦ ﻧﻤﺎز اﻓﺎر و ﺷﻞﻫﺎی ﻋﺠﯿﺒ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮدم ﻣﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﻧﻤﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻪ آن ﻓﺮ ﮐﻨﻢ و اﺣﺴﺎس ﻣﮐﻨﻢ ﻧﻤﺎزم را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﮐﻨﺪ .ﻧﺠﺎﺳﺖ دﻗﯿﻘﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻏﺒﺎر؟ ﻣﻮ؟
ﺑﻮی ﻣﺪﻓﻮع؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اوﻻ:
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﮐﻨﯿﻢ ﻧﻪ در ﻧﻤﺎز و ﻧﻪ در دﯾﺮ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺷ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻨﯿﺪ .ﺷ ﺧﻮد را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﯿﺪ و دﯾﺮ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﺮدﯾﺪ راه ﻧﺪﻫﯿﺪ و
ﺣﺴﺮت ﻫﻢ ﻧﺨﻮرﯾﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ راه درﺳﺖ و ﺣﻖ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﺑﻠﻪ اﻣﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ را اﺟﺮا ﻣﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ
وﻗﺘ از اﯾﺸﺎن در ﻣﻮرد ﻣﺮدی ﺳﻮال ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻧﻤﺎز ﺧﯿﺎﻻﺗ ﺑﻪ ﺳﺮش ﻣزﻧﺪ ]ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺎد از او ﺧﺎرج ﺷﺪه ﯾﺎ ﺧﯿﺮ[ ﻓﺮﻣﻮد:
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ﻧﻤﺎز را رﻫﺎ ﻧﻨﺪ ﻣﺮ آﻧﻪ ﺻﺪاﯾ ﺑﺸﻨﻮد ﯾﺎ ﺑﻮﯾ ﺣﺲ ﮐﻨﺪ ﺑﺨﺎری ) (۱۳۷و ﻣﺴﻠﻢ ).(۳۶۱
ﯾﻌﻨ :ﻣﻄﺌﻤﻦ ﺷﻮد وﺿﻮﯾﺶ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷ و ﺧﯿﺎل ﻫﯿﭻ اﻫﻤﯿﺘ ﻧﺪارد .ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﺎ وﻗﺘ از ﺑوﺿﻮﯾ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻧﯿﺎﻓﺘﻪاﯾﺪ ﻧﻤﺎز را ﺗﺮک ﻧﻨﯿﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ اﺳﺖ و ﻧﻤﺎز ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﺣﺘ اﮔﺮ در واﻗﻊ وﺿﻮﯾﺘﺎن ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون وﺿﻮ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪه در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﻫﻨﻮز ﺑﺎﻗ اﺳﺖ آن ﻧﻤﺎز را دوﺑﺎره
ﻣﺧﻮاﻧﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ درﺟﮥ ﯾﻘﯿﻦ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﻧﻤﺎزش ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ و اﺷﺎﻟ ﺑﺮ او ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﺷﻤﺎرۀ ) (131496و ).(148426
ﺛﺎﻧﯿﺎ:
در ﻣﻮرد ﻣﺴﺢ ﮔﻮش در ﺑﯿﻦ ﻋﻠﻤﺎ درﺑﺎرۀ وﺟﻮب ﯾﺎ اﺳﺘﺤﺒﺎب آن اﺧﺘﻼف اﺳﺖ .ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺮ اﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر واﺟﺐ
ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ و ﺣﻨﺎﺑﻠﻪ ﺑﺮ وﺟﻮب آن ﻫﺴﺘﻨﺪ .از اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻧﻘﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﺴﺢ ﮔﻮش را ﺗﺮک
ﮐﻨﺪ وﺿﻮﯾﺶ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﻪ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ در اﻟﻤﻐﻨ ۹۷ /۱) ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺧﻼل ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻫﻤﮥ آﻧﺎن از اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻪ )اﻣﺎم اﺣﻤﺪ( ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ
ﮐﺲ از روی ﻋﻤﺪ ﯾﺎ ﻓﺮاﻣﻮﺷ ﻣﺴﺢ ﮔﻮش را ﺗﺮک ﮔﻮﯾﺪ ]وﺿﻮﯾﺶ[ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺴ ﮐﻪ ﻣﺴﺢ ﮔﻮشﻫﺎ را ﯾﺎ ﻣﺴﺢ ﯾ از آﻧﻬﺎ را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ وﺿﻮﯾﺶ ﻧﺰد ﺟﻤﻬﻮر ﻋﻠﻤﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ رای ﺻﺤﯿﺢﺗﺮ
ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻏﺼﮥ ﻧﻤﺎزﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ان ﺷﺎءاﻟﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ.
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻤﺎرۀ ).(115246
ﺑﺮای دﻓﻊ وﺳﻮاس از ﺧﻮد ﺗﻼش ﮐﻨﯿﺪ و اﮔﺮ ﺑﺮاﯾﺘﺎن دﺷﻮار ﺑﻮد ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﯾ ﭘﺰﺷ رواﻧﺸﻨﺎس ﻣﻮرد اﻃﻤﯿﻨﺎن
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ زﯾﺮا اﺧﺘﻼل وﺳﻮاس ﻋﻤﻠ از ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ درﻣﺎن ﭘﺰﺷ ﻧﯿﺎز دارد ،ﭼﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﮥ دارو ﯾﺎ
ﺟﻠﺴﺎت درﻣﺎﻧ ﺑﻪ واﺳﻄﮥ ﭘﺰﺷﺎن ﻣﻮرد اﻃﻤﯿﻨﺎن.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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