 ‐ 375612ﺑﺮای ﭘﺎک ﺷﺪن ﻧﺠﺎﺳﺖ آﯾﺎ ﮐﺎﻓ اﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺑﺮ آن دﺳﺘﻤﺎل ﺧﯿﺲ ﺑﺸﯿﻢ؟
ﺳﻮال

ﻣﻦ ﻣﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻮدﮐﻢ را از ﭘﻮﺷ ﺑﯿﺮم و او را ﺗﻤﺮﯾﻦ دﻫﻢ ﮐﻪ ﺧﻮدش ﺑﺮ روی ﺗﻮاﻟﺖ ﮐﻮدک دﺳﺘﺸﻮﯾ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﻄﻤﺌﻨﻢ ﮐﻪ
ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻣﻦ ﻣداﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﺴﺘﻦ ﻧﺠﺎﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮ روی آن آب رﯾﺨﺘﻪ ﺷﻮد اﻣﺎ
آﯾﺎ ﻣﺗﻮاﻧﻢ ﺳﻪ ﺑﺎر ﺑﺎ ﯾ ﺣﻮﻟﮥ ﺧﯿﺲ ﯾﺎ ﻫﺮ دﺳﺘﻤﺎل دﯾﺮی آن را ﭘﺎک ﮐﻨﻢ؟ ﻣﻦ ﻋﻤﻼ ﻣﺒﺘﻼی وﺳﻮاس ﻫﺴﺘﻢ و ﺑﺮاﯾﻢ ﺳﺨﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺑﺎر روی آن آب ﺑﺮﯾﺰم.

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اﮔﺮ ﮐﻮدک ﺑﺮ روی ﻓﺮش ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ادرار ﮐﺮد ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﺎﻓ اﺳﺖ از اﺳﻔﻨﺞ ﯾﺎ دﺳﺘﻤﺎﻟ ﺑﺮای ﺟﺬب ادرار
از روی ﻓﺮش اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺳﭙﺲ آن دﺳﺘﻤﺎل را ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ و ﺧﯿﺴﺶ ﮐﻨﯿﺪ و دوﺑﺎره اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺗﺮار ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن
ﻏﺎﻟﺒﺘﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺠﺎﺳﺖ زاﺋﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦﻃﻮر رﯾﺨﺘﻦ آب ﺑﺮ روی ﻓﺮش راﺣﺖﺗﺮ ﺻﻮرت ﻣﮔﯿﺮد زﯾﺮا ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ
ﻣﺤﻞ ﻧﺠﺎﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
از ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ درﺑﺎرۀ روش ﭘﺎک ﮐﺮدن ﻓﺮش ﺑﺰرگ از ﻧﺠﺎﺳﺖ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ و ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﭘﺲ از از ﺑﯿﻦ
رﻓﺘﻦ ﻋﯿﻦ ﻧﺠﺎﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ آن آب ﮔﺬراﻧﺪ؟
اﯾﺸﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ» :روش ﭘﺎک ﮐﺮدن ﻓﺮش ﺑﺰرگ از ﻧﺠﺎﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻻ ﻋﯿﻦ ﻧﺠﺎﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد ،ﯾﻌﻨ اﮔﺮ
ﺟِﺮم دارد )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪﻓﻮع( آن را ﺑﺮدارد و اﮔﺮ ﻣﺎﯾﻊ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ادرار ﺗﻮﺳﻂ اﺳﻔﻨﺞ آن را ﺟﺬب ﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ از آن ﺑﺮ روﯾﺶ آب
ﺑﺮﯾﺰد ﺗﺎ آنﮐﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﻤﺎن ﻏﺎﻟﺒﺶ اﺛﺮ ﻧﺠﺎﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﻮد ﻧﺠﺎﺳﺖ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود .درﺑﺎرۀ ادرار اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﺑﺎر ﺗﺮار ﺻﻮرت
ﻣﮔﯿﺮد و اﻣﺎ ﮔﺬراﻧﺪن آب و ﺧﺸ ﮐﺮدﻧﺶ واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺮ آنﮐﻪ زوال ﻧﺠﺎﺳﺖ ﺑﻪ آن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آنﮐﻪ ﻧﺠﺎﺳﺖ ﺑﻪ
آن وارد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن داﺧﻠﺶ اﻣﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮ ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن آب ﺑﻪ آن و ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻨﺶ« )ﻓﺘﺎوی ﻧﻮر ﻋﻠ
اﻟﺪرب(.
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اﻣﺎ اﮔﺮ ﻧﺠﺎﺳﺖ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺎک ﮐﺮدن آن آﺳﺎنﺗﺮ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺳﺮاﻣﯿ] و ﻣﻮزاﺋﯿ [ﻧﺠﺎﺳﺖ را ﻓﺮو ﻧﻤﺑﺮد و اﮔﺮ
ﻣﺤﻞ آن را ﺑﺎ ﺣﻮﻟﻪ ﯾﺎ دﺳﺘﻤﺎل ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ ﺳﭙﺲ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺗﺮار ﮐﻨﯿﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺮای ﭘﺎک ﺷﺪﻧﺶ ﮐﺎﻓ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺮط
آنﮐﻪ اﺛﺮ ﻧﺠﺎﺳﺖ ﯾﻌﻨ رﻧ و ﺑﻮی آن از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.
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