 ‐ 88106در ﻧﻤﺎز ﮔﺮﻓﺘﺎر وﺳﻮﺳﻪﻫﺎی ﺟﻨﺴ ﻣﺷﻮد
ﺳﻮال

زﻧ ذر ﺣﯿﻦ ﻧﻤﺎز دﭼﺎر وﺳﻮﺳﻪ ﻣﺷﻮد و ﻫﻤﯿﺸﻪ در اﯾﻦ ﻫﻨﺎم ﮔﺮﻓﺘﺎر اﻓﺎر ﺟﻨﺴ ﻣﺷﻮد؛ ﭼﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ وﺳﻮﺳﻪﻫﺎ
رﻫﺎ ﺷﻮد و آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﺑﺎر ﻧﻤﺎزش را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ
اوﻻ:
وﺳﻮﺳﻪ ﻧﻮﻋ ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﺷ از ﺗﺴﻠﻂ ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺮ اﻧﺴﺎن ﯾﺎ ﻏﻠﺒﮥ ﻧﻔﺲ اﻣﺎره اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ درﻣﺎن آن ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ
اﯾﻤﺎن و ﺿﻌﯿﻒ ﺳﺎﺧﺘﻦ راهﻫﺎی ورود ﺷﯿﻄﺎن و اﻧﺠﺎم زﯾﺎد ﻃﺎﻋﺖ و ﺗﻮﺑﻪ و ذﮐﺮ و ﺗﺴﺒﯿﺢ و اﺳﺘﻐﻔﺎر و ﭘﻨﺎه ﺑﺮدن ﺑﻪ ﻧﻤﺎز و
ﮔﺮﯾﺨﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻟﻪ و ﺗﻀﺮع ﺑﻪ درﮔﺎه اوﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ زﯾﺎن را از او دور ﺳﺎزد ﭼﺮا ﮐﻪ وی ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎﺳﺨﻮ اﺳﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺑﻨﺪه از ﺧﻮدش ﻣﻬﺮﺑﺎنﺗﺮ اﺳﺖ .اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ام ﻣﻦ ﻳﺠِﻴﺐ اﻟْﻤﻀﻄَﺮ اذَا دﻋﺎه وﻳﺸﻒ اﻟﺴﻮء وﻳﺠﻌﻠُﻢ ﺧُﻠَﻔَﺎء ارضِ ااﻟَﻪ ﻣﻊ اﻟﻪ ﻗَﻠﻴ ًﻣﺎ ﺗَﺬَﻛﺮونَ ]ﻧﻤﻞ[۶۲ :
)ﯾﺎ ﮐﯿﺴﺖ آﻧﻪ درﻣﺎﻧﺪه را ﭼﻮن وی را ﻓﺮا ﺑﺨﻮاﻧﺪ اﺟﺎﺑﺖ ﻣﮐﻨﺪ و ﮔﺮﻓﺘﺎری را ﺑﺮﻃﺮف ﻣﮔﺮداﻧﺪ و ﺷﻤﺎ را ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺎن اﯾﻦ
زﻣﯿﻦ ﻗﺮار ﻣدﻫﺪ؟ آﯾﺎ ﻣﻌﺒﻮدی ]ﺑﻪ ﺣﻖ[ ﺑﺎ اﻟﻪ اﺳﺖ؟ ﭼﻪ ﮐﻢ ﭘﻨﺪ ﻣﭘﺬﯾﺮﯾﺪ(.
و ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
واﻳﻮب اذْ ﻧَﺎدى رﺑﻪ اﻧّ ﻣﺴﻨ اﻟﻀﺮ واﻧْﺖ ارﺣﻢ اﻟﺮاﺣﻤﻴﻦ (۸۳) ﻓَﺎﺳﺘَﺠﺒﻨَﺎ ﻟَﻪ ﻓَﺸَﻔْﻨَﺎ ﻣﺎ ﺑِﻪ ﻣﻦ ﺿﺮٍ
]اﻧﺒﯿﺎء ۸۳ :ـ [۸۴
)و اﯾﻮب را ]ﯾﺎد ﮐﻦ[ ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرش را ﻧﺪاد داد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ آﺳﯿﺐ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﺗﻮﯾ ﻣﻬﺮﺑﺎنﺗﺮﯾﻦ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺎن ) (۸۳ﭘﺲ
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]دﻋﺎی[ او را اﺟﺎﺑﺖ ﮐﺮدﯾﻢ و آﺳﯿﺐ وارد ﺑﺮ او را ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ(.
ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر وﺳﻮﺳﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻣﻮرد اذﮐﺎر ﺷﺮﻋ ﺑﻪ ﻫﻨﺎم ﺻﺒﺢ و ﺷﺎم و ﻫﻨﺎم ﺧﻮاب و وارد و
ﺧﺎرج ﺷﺪن از ﺧﺎﻧﻪ و ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺳﻬﻞاﻧﺎری ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺷﻮد ﺷﯿﻄﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ آﻧﺎن ﺗﺴﻠﻂ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺎ
اﻓﺎر ﺑﺪ و ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ او را ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮ ﻏﻢ و ﻏﺼﻪاش اﻓﺰوده ﺷﻮد.
ﺛﺎﻧﯿﺎ:
از ﺳﻮدﻣﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ درﻣﺎن وﺳﻮﺳﻪ روﯾﺮداﻧ از آن و ﻣﺠﺎﻫﺪۀ ﻧﻔﺲ ﺑﺮ ﺑﺗﻮﺟﻬ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود .از اﺑﻦ
ﺣﺠﺮ ﻣ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ درﺑﺎرۀ وﺳﻮﺳﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ درﻣﺎﻧ دارد؟ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ:
داروی ﺳﻮدﻣﻨﺪی دارد ﮐﻪ روﯾﺮداﻧ ﮐﺎﻣﻞ از آن اﺳﺖ ﺣﺘ اﮔﺮ در ﻧﻔﺲ ﺗﺮدد ﺑﺎﻗ ﺑﻤﺎﻧﺪ اﻣﺎ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ آن ﺑﺗﻮﺟﻬ ﮐﻨﺪ
در دروﻧﺶ ﺟﺎ ﻧﻤاﻓﺘﺪ ﺑﻠﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﻫﻞ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ زودی از ﺑﯿﻦ ﻣرود .اﻣﺎ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﻮﺳﻪ ﺗﻮﺟﻪ
ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت آن ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ روز ﺑﻪ روز ﺑﺮ ﻗﺪرﺗﺶ اﻓﺰوده ﻣﺷﻮد ﺗﺎ ﺟﺎﯾ ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﺳﻠ ﻣﺠﺎﻧﯿﻦ و ﺑﻠﻪ ﺑﺪﺗﺮ وارد
ﻣﺳﺎزد ﭼﻨﺎﻧﻪ از ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻼﯾﺶ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﻪ ﺷﯿﻄﺎن ﮔﻮش ﻓﺮا دادهاﻧﺪ دﯾﺪهاﯾﻢ«.
»اﻟﻔﺘﺎوى اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟﺒﺮى« ).(۱۴۹ /۱
ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﺒﺘﻼی ﺑﻪ وﺳﻮﺳﻪ ﺑﺪاﻧﺪ وی ﺑﺮای آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ذﻫﻨﺶ ﺧﻄﻮر ﻣﮐﻨﺪ ـ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺪ ﺑﺎﺷﺪ ـ ﺗﺎ وﻗﺘ ﮐﻪ
آن را دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮاﻫﺎن از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻨﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮاﺧﺬه ﻧﻤﺷﻮد ،ﭼﻪ در ﺧﺎرج ﻧﻤﺎز و ﭼﻪ در ﺣﯿﻦ ﻧﻤﺎز ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﺣﺪﯾﺜ ﮐﻪ اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ ) (۱۳۲از اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻋﺪهای از اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ
ﻧﺰد اﯾﺸﺎن آﻣﺪه و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ در دل ﺧﻮد ﭼﯿﺰﻫﺎﯾ ﺣﺲ ﻣﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾ از ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻨﺶ را ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪ ﻣﺑﯿﻨﯿﻢ .اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
»آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﺣﺴﺎس ﮐﺮدهاﯾﺪ؟ اﯾﻦ ﺻﺮﯾﺢ اﯾﻤﺎن اﺳﺖ«.
ﯾﻌﻨ ﺑﺪ داﻧﺴﺘﻦ و ﺗﻨﻔﺮ از آن دال ﺑﺮ وﺟﻮد اﯾﻤﺎن در ﻗﻠﺐ اﺳﺖ.
از ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﺑﺎز ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ:
ﮔﺎه ﺑﻪ ذﻫﻦ اﻧﺴﺎن اﻓﺎری ﺑﻪ وﯾﮋه در زﻣﯿﻨﮥ ﺗﻮﺣﯿﺪ و اﯾﻤﺎن ﺧﻄﻮر ﻣﮐﻨﺪ؛ آﯾﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻦ اﻓﺎر ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺷﻮد؟
اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ :در ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ و دﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﺛﺒﻮت رﺳﯿﺪه ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :اﻟﻪ ﺑﺮای اﻣﺖ ﻣﻦ
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از ﭼﯿﺰﻫﺎﯾ ﮐﻪ در دل ﯾﺎﯾ آﻧﺎن ﺑﺬرد اﻣﺎ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻧﻨﺪ و ﺑﻪ زﺑﺎﻧﺶ ﻧﯿﺎورد درﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ« و ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ
رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻢ از اﯾﺸﺎن ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ درﺑﺎرۀ اﯾﻦ وﺳﻮﺳﻪﻫﺎﯾ ﮐﻪ در ﺳﻮال ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ و اﯾﺸﺎن ـ
ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ» :ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺮدم از ﺧﻮد ]اﯾﻨﻮﻧﻪ[ ﻣﭘﺮﺳﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺷﻮد :اﯾﻦ آﻓﺮﯾﺪهﻫﺎی اﻟﻪ اﺳﺖ،
ﭘﺲ ﭼﻪ ﮐﺴ ﺧﻮد اﻟﻪ را آﻓﺮﯾﺪه؟ ﻫﺮﮐﺲ ﭼﻨﯿﻦ ﯾﺎﻓﺖ ﺑﻮﯾﺪ :ﺑﻪ اﻟﻪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﻧﺶ اﯾﻤﺎن آوردم« ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﻪ .و در رواﯾﺖ دﯾﺮ:
»ﭘﺲ ﺑﻪ اﻟﻪ ﭘﻨﺎه ﺑﺮد )اﻋﻮذ ﺑﺎﻟﻪ ﮔﻮﯾﺪ( و اداﻣﻪ ﻧﺪﻫﺪ« ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻣﺴﻠﻢ.
»ﺗﺤﻔﺔ اﻹﺧﻮان ﺑﺄﺟﻮﺑﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄرﻛﺎن اﻹﺳﻼم« ﺳﻮال دﻫﻢ.
اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎش ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﻮﺳﻪﻫﺎی ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺮای ﺗﺮک ﻋﺒﺎدت ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﻦ وﺳﻮاسﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻨ ،ﺑﻠﻪ اﻧﺴﺎن
ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﺮ ﺻﻮرت و ﺣﺘ ﺑﺎ وﺟﻮد ﭼﯿﺰﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﻪ ذﻫﻨﺶ ﻣرﺳﺪ ﻧﻤﺎزش را ﻗﻄﻊ ﻧﻨﺪ و آن را دوﺑﺎره ﻧﺨﻮاﻧﺪ ﺑﻠﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﺟﻪ
ﻧﺮدن ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﻮﺳﻪﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﻣﺠﺎﻫﺪه ﮐﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ اذن اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﺑﺮﻃﺮف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮال ).(25778
اﻣﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدآوری ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ واﺟﺐ اﺳﺖ از ﻫﻤﮥ ﻋﻮاﻣﻠ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺷﻮد اﯾﻨﻮﻧﻪ وﺳﻮﺳﻪﻫﺎ و ﺗﺨﯿﻼت ﺑﺪ در
ذﻫﻨﺘﺎن ﺗﺤﺮﯾ ﺷﻮد دوری ﮐﻨﯿﺪ؛ ﻋﻮاﻣﻠ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﺪن ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ ﯾﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﮥ ذﻫﻦ اﻧﺴﺎن ﺛﺒﺖ ﻣﺷﻮد و
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺮ وی اﺛﺮ ﺑﺬارد.
و اﮔﺮ ﻋﻠ رﻏﻢ آﻧﻪ ﺧﻮدش دوﺳﺖ ﻧﺪارد ﮔﺮﻓﺘﺎر ﭼﻨﯿﻦ وﺳﻮﺳﻪﻫﺎﯾ ﺷﺪ ﯾﺎ در ﺧﻮد ﻣﯿﻞ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ دﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ از ﻧﻤﺎز ـ در
ﺻﻮرت اﻣﺎن و اﮔﺮ وﻗﺖ اﺟﺎزه ﻣدﻫﺪ ـ اﯾﻦ ﻣﯿﻞ را ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮش در ﻣﯿﺎن ﺑﺬارد و ﺑﺮﻃﺮﻓﺶ ﺳﺎزد.
اﺑﻮدرداء ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :از ﻓﻬﻢ ﺷﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﻧﻤﺎز ﻧﯿﺎزش را ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎزد ﺗﺎ دﻟﺶ در ﺣﺎل ﻧﻤﺎز
ﺧﺎﻟ] از ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺑﺪﻧ [ﺑﺎﺷﺪ« ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻣﺮوزی در »ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻗﺪر اﻟﺼﻼة« ) (۱۳۴و ﺑﺨﺎری ﻧﯿﺰ آن را در ﺻﺤﯿﺤﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﻌﻠﻖ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
از اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﺑﺮای ﺧﻮد و ﺷﻤﺎ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺧﻮاﻫﺎﻧﯿﻢ.
ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳﺒﺎب ﺧﺸﻮع در ﻧﻤﺎز ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ رﺳﺎﻟﮥ
»https://d1.islamhouse.com/data/fa/ih_books/single/fa_Ways_of_developing_Khushoo_in_Salaah.pdf
ﺳ و ﺳﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺮای ﺧﺸﻮع در ﻧﻤﺎز«.
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واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.
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