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  سخن ناشر

انـد كـه گرچـه داراي        كـرده   هايي زنـدگي مـي      همواره در جوامع بشري انسان    

 ولي نوعي تفاوت آشكار در اعمال و رفتار آنـان نـسبت             ،اند  ظاهري سالم بوده  

اينگونه افراد كه   . به كردار رايج و متعارف افراد عادي جامعه وجود داشته است          

ي اديان و مذاهب، حضور داشـته   هدر ميان پيروان هم    در همه جوامع بشري و    

 متعـارف در امـور معمـولي ـ اعـم از مـادي و معنـوي ـ         و دارند، بيش از حـد 

كننـد و در   كنند، به همه چيز شك دارند، به كسي اطمينان نمي      سختگيري مي 

به ايـن افـراد     . دهند  بسياري از امور زندگي كارهاي خود را با  ترديد انجام مي           

ــف ــه متاس ــأك ــت   نه در جامع ــز ياف ــيعيان ني ــان ش ــي در مي ــالمي و حتّ   ه اس

   .شود مي شوند، افراد وسواسي گفته مي

بـر  . وسوسه و وسواس نوعي بيماري و به عبارتي شايد بدتر از سـرطان اسـت            

انـد و   ي آن، براي كساني كه دچار اين بيماري شـده    همين اساس بحث درباره   

زيرا وسواس باعث . ستدر حقيقت شيطان بر آنها مسلّط شده، بسيار ضروري ا    

ي ي عجيب ، در مخاطره   و اطرافيان آنان   شود دين و دنياي افراد مبتال به آن         مي

  .گرددبراي آنها سخت  و حتي زندگي روزمره واقع شود

ي  معالجـه . ببرد و به فكر درمان خود باشـد  بنابراين وسواسي بايد به خدا پناه       
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اسـت و حتـي برخـي       اين بيماري از نظـر متخصـصين روانپزشـكي  مـشكل             

  .معتقدند كه قابل درمان نيست

 از آنجا كه دين مبين اسـالم، هيچيـك از معـضالت و مـشكالت بـشري را                  

پاسخ نگذارده و حتي براي اصالح موارد بسيار جزئي هم راهكار ارائه كـرده      بي

 مفيـدي   واست، درمان وسواس را نيز رها نكرده و براي آن راهكارهاي عملي      

يــن راهكارهــا در روايــات ارزشــمندي كــه از جانــب حــضرات بهتــرين ا. دارد

 به دست ما رسيده است و نيز در سيره زندگاني آن بزرگـواران           o معصومين

  .و بزرگان دين وجود دارد

عملـي ـ قابـل    چـه فكـري و چـه     ـ  اين از نظر اسالم، بيماري  وسواس بنابر

درمان است، به شرط آنكه شخص وسواسي با مراجعه به فتاواي مراجع معظّم             

ارائـه   تقليد و علماي وارسته، صد در صد به دستوراتي كـه در ايـن خـصوص               

 زيرا در برخي موارد .پرهيز نمايدلجاجت و اصرار بيجا     از  گردد، عمل كند و       مي

شدن مـدت درمـان و در       لجاجت و عدم حرف شنوي بيماران موجب طوالني         

نتيجه عدم بهبودي آنان مي شود كـه در اينـصورت مراجعـه بـه روانپزشـك                 

متخصين توصيه مي گرددص متد.   

ــضرت      ــدر ح ــع عاليق ــخنراني مرج ــسه س ــنج جل ــل پ ــر حاص ــاب حاض    كت

 مي باشد كـه     »وسواس«با موضوع   » مدظلّه العالي «آيت اهللا العظمي مظاهري   

 در مؤسـسه فرهنگـي    ه است و اكنون مـتن آن        در سالهاي گذشته بيان گرديد    

 ـ كـه   تنظيم شده و پس از افزودن احكـام وسـواس     V مطالعاتي الزّهراء

 و توضيح المسائل معظّم له اسـتخراج گرديـده ـ    ي عيناً از بخش اخالق رساله

 هايوسـواس و پاسـخ    مربـوط بـه      استفتائاتسئواالت شرعي و     بخشي از    نيز
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  .گردد رائه ميبه شكل حاضر اله،  معظّم

كمـك  واقع شود و موجب » جلّ وعال«اميد آنكه  مورد رضاي حضرت احديت      

  .   درمان بيماران وسواسي گرددبه 

ي عزيزاني كه در تنظيم و آماده سازي اين اثـر ايفـاي نقـش           ز كليه ادر پايان   

 االسـالم آقـاي رضـا قاسـمي بـه سـبب             تنموده اند، خصوصاً از جناب حجـ      

ج اسناد آيات و روايات و نيز جناب آقـاي عليرضـا    و استخرايرايش اوليه متن و

  . به جهت ويراستاري متن، تقدير و تشكر مي گردد) حامد اصفهاني(لطفي

  

»���� ��� �	�
�� � ������«  
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 فصل اول؛

 راهكارهاي علمي درمان وسواس

 
هاي گمراهي بندگان شيطان و راه �  

 تعريف وسوسه و وسواسي �

 اقسام وسوسه �

اس خودشوسواسي، خنّ �  

 وسواسي، مطرود همه �

 وسواسي، قاتل خود و ديگران �

 وسواس، نوعي سفاهت �

 درمان وسواس �
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  هاي گمراهي بندگان شيطان و راه

  طبق آيات قرآن كريم، شيطان پس از آن كه از درگاه خداوند متعـال رانـده                

  : از جمله، به خداوند گفت. شد، چند مرتبه با خداوند اعالم جنگ كرد
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كه مرا به بيراهه افكنـدى، مـن هـم بـراى             پس به سبب آن   «: گفت

گاه از پـيش   آن، فريفتن آنان حتماً بر سر راه راست تو خواهم نشست   

ان و از طرف راسـت و از طـرف چپـشان بـر آنهـا          رو و از پشت سرش    

  ».ترشان را شكرگزار نخواهى يافت تازم، و بيش مى

  : فرمايند ي شريفه مي  در ذيل اين آيه�امام باقر 

              �=
� �* 
>$%�? �
� �@$0
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ـ  كـه    آخـرت آيم، يعني از راه       از پيش رو مي   : گويد  اين كه مي   آنهـا  ه  ب

  .  نه رستاخيزى و نه دوزخى،نه بهشتى است: دگوي مي

ـ    اما از پشت سـر ايـن اسـت كـه، يعنـي از راه دنيايـشان                   ه آنـان را ب

 رحم ي  صله راه  در  را   مالى  دهد  مي و فرمان    ددار  مي واآوري مال   گرد

را ندهند و بر فرزنـدان خـود هزينـه          كسي  حق  آن  از  صرف نكنند، و    

  . دترسان ميمال آنها را نابود شدن ندهند و از 

 آن ،ه اگر در گمراهى باشندك دين آنها ، يعني از راه  سمت راست اما از   

 ،حقنـد بـر راه  ، و اگـر  دسـاز  مينما  و خوش بخشد    زينت مي را براشان   

   .د تا آنان را از آن بيرون بردكوش مي

  .فريبد  آنان را ميتا و شهوها ت لذّ، يعني از راه چپسمتاما از 

پروردگـار عـالم تـذكر داده    .  اسـت  ي شريفه، زنگ خطري براي همـه  اين آيه 

است كه اي انسان، اين شيطان براي تو دشمن بزرگي است؛ شيطان بـه كـار                

. داند از چه راهي بيايد و تو را گمراه كند       شناس است، مي    خود عالم است، روان   

بنابراين توجه به اين نكته ضروري است كه شيطان         . ظب اين دشمن باش   موا

او بـه افـراد متـدين       . كند تا مـا را بـدبخت كنـد          از هر راهي بتواند، تالش مي     

شـود؛ زيـرا از ايـن راه          دزدي كن، شيطان اصالً از اين راه وارد نمي        : گويد  نمي
                                                           

� .����� ��	
� � �  ����  
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پخـش كـردن و بـا       با غيبت كردن، بـا شـايعه        : گويد  برد، بلكه مي    تيغش نمي 

شيطان هر كسي را از راهي مناسب خـودش         . تهمت زدن آبروي مردم را بريز     

  . كند گمراه مي

ي وسـواس     هاي مهم شيطان براي گمراه كردن مقدسين همين قضيه          و از راه  

است كه اگر كسي به آن مبتال شود، بسيار مشكل است روي سـعادت ببينـد،                

هد، وگرنه بايد بداند كه جهـنّم را بـراي     مگر اين كه خود را از شرّ آن نجات د         

گري باليي مهلك است كه انسان با         وسواس و وسواسي  . خود مهيا كرده است   

دارد،   تواند بهشتي شود؛ انسان وسواسي بايد دست از وسواس خـود بـر              آن نمي 

كـشد، وسـواس هـم انـسان را بـه نـابودي               وگرنه چنانكه سرطان آدم را مـي      

گذارد، اما وسواس انـسان را از نظـر           م انسان اثر مي   سرطان به جس  . كشاند  مي

تواند  كند كه بسيار بدتر از سرطان است؛ زيرا بيمار سرطاني مي        روحي نابود مي  

  . رود به بهشت برود، اما انسان وسواسي غالباً بدون ايمان از دنيا مي

  

  تعريف وسوسه و وسواسي

ـ  است كـه در لغـت بـه         »يقين«، يكي از اضداد     »وسوسه«  »همهمـه «ي امعن

 بـه  در اصـطالح،  . گوينـد    مي »وسوسه« به صداي آهسته نيز      ، از اين رو   است؛

ي نفس و شياطين جن و انـس بـه قلـب           كه به وسيله   شود  گفته مي خطوراتي  

  .شود انسان وارد مي

شود كه اين خطورات به طور مستمرّ بـراي           نيز به كسي گفته مي    » وسواسي«

  .دهد  ترتيب اثر ميآيد و او نيز به آن او پديد مي
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 مصطلح اسـت   همان شك  يا   ددجهل مترّ توضيح آن كه، يكي از اقسام جهل،        

 بـراي   وبه صورت يك حالت در نيايد، امري طبيعـي اسـت            اين شك    اگر   كه

 را پلـي بـه سـوي علـم          و عالوه بر اين، شـك      ،آيد  بسياري از مردم پيش مي    

 كه به شود    ك حالت تبديل مي   گاهي اين جهل براي انسان به ي       اما   .اند  خوانده

و در اصطالح عرف    » شكّاك«يا  » كثير الشك «در اصطالح فقه،    آن،  صاحب  

  .گويند» وسواسي«

  

  اقسام وسوسه

  : شود ي فكري تقسيم مي ي عملي و وسوسه وسوسه به دو قسم وسوسه

ي فكري همان خطور تصورات، پندارها و خياالت واهي و بـي اسـاس           وسوسه

شـود و     ست؛ مثالً مرد به زنش يا زن به شوهرش بـدبين مـي            به ذهن انسان ا   

شـود؛ منجـر  بـه انتقـام گيـري و           متأسفانه به همـين جـا هـم منتهـي نمـي           

  . گردد هاي باالتر از آن مي مصيبت

بينـد و و       يا مالئكه را مـي     �رسد كه امام زمان       گاهي تخيلش به آن جا مي     

رود،    ترسو، وقتي به قبرستان مي     بيند؛ مثل انسان    كند كه مي    اقعاً هم گمان مي   

بيند كه بـه دنبـال        اي از قبر بيرون آمده و حقيقتاً هم مرده را مي            بيند مرده   مي

اي از  گذارد، در حالي كـه نـه مـرده    اوست؛ آن تخيل بر روي چشمانش اثر مي 

ي تخيل بر چشم      كند، اما قوه    قبر بيرون آمده است و نه كسي او را تعقيب مي          

  . گذارد ير اعضا و جوارح او اثر ميو گوش و سا

رسد كه به مقدسات، به خداوند، به پيامبر       ي فكري به آن جا مي       گاهي وسوسه 
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در . شـود   ، به روحانيت و مراجع تقليد بدبين مـي        �ي طاهرين     ، به ائمه  �

شود و به  شود و باالخره اعصاب او ضعيف مي    مورد خدا و قرآن دچار شبهه مي      

زنـش را  . شـود  و اگر به فرياد خود نرسد، واقعاً ديوانه مي        رسد    سرحد جنون مي  

زن از . كند زنـش بـد اسـت    دهد؛ زيرا خيال مي   به خاطر هيچ و پوچ طالق مي      

گيرد، فقط به ايـن خـاطر كـه خيـال            شوهرش به خاطر هيچ و پوچ طالق مي       

  .گاهي وسواس به اين شكل است. كند با كسي رابطه دارد مي

شـود؛   ست كه انسان در اعمالش دچار وسـواس مـي  ي عملي هم اين ا   وسوسه

كنـد كـه    زود يقـين پيـدا مـي   . كند مثالً در طهارت و نجاست وسواس پيدا مي 

فالن چيز نجس شد، اما ديگر به اين سادگي بـه پـاك شـدن آن يقـين پيـدا        

در مورد نجاست زود باور است، اما در مـورد طهـارت ديـر بـه بـاور                  . كند  نمي

اگر زود باور يـا ديـر بـاور     .  كه اين هم نوعي جهل است      بديهي است . رسد  مي

  . است ، بايد در مورد هر دو اين طور باشد

ي خـودش را باطـل        شود؛ حمـد و سـوره       گاه در مورد نمازش غير متعارف مي      

كم كم . داند ي امام جماعت را هم باطل مي داند، عالوه بر آن حمد و سوره        مي

  . كند عت را به طور كلّي ترك ميرسد كه نماز جما كارش به آن جا مي

وقتـي نـان را از نـانوايي        . شـوند   برخي در مورد ميكروب دچـار وسـواس مـي         

هايي كار كرده تا يـك        شود كه چه دست     به خياالتي واهي دچار مي    . گيرند  مي

قرص نان به اين شكل در آمده است؟ آن كسي كه خمير كرده، آن كسي كه                

 كرده، آن كسي كه آن را از تنور در آورده چانه گرفته، آن كسي كه آن را پهن    

. گيرند كه، هفـت هـشت دسـت روي آن كـار كـرده اسـت                 است و نتيجه مي   
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دانند و دليلشان اين است كه آن افراد را           بنابراين خوردن چنين ناني را روا نمي      

اين هم نوع ديگـري     . دانند دستانشان تميز بوده است يا نه        شناسند و نمي    نمي

   .از وسواس است

 وجـود    ها اختصاص به قشر خاصي ندارد؛ در ميان افـراد امـروزي             اين وسواس 

شـود،    دارد، در ميان افراد قديمي نيز وجود دارد، در ميان افراد باسواد ديده مي             

  . سوادها نيز قابل مشاهده است در ميان بي

النّـاس اصـالً وسـواس     اهللا و حـقّ  اما عجيب است كه اين افراد در مـورد حـقّ     

شود كه كسي يك مرتبه خمس بدهد، اما بعد شـك             خيلي كم پيدا مي   . ندندار

كند و بگويد كه آيا پرداخت  خمس من صحيح بود يـا نـه؟ و دوبـاره خمـس                  

  . بدهد

ي عملي؛ و ايـن دو   ي فكري و وسوسه  وسوسه: بنابراين وسوسه دو قسم است    

 قـرآن   نكته ديگر اينكه وسوسه، جهل مركّـب اسـت        . الزم و ملزوم يكديگرند   

معنـي جهـل مركّـب ايـن        . داند  جهل مركّب را بدترين دردها براي انسان مي       

است كه انسان به چيزي كه واقعيـت نـدارد، يقـين پيـدا كنـد؛ ماننـد همـين                    

ايـن  : هر چه بـه او بگوينـد  . داند هاي عالم را نجس مي وسواسي كه تمام پاك   

 كه مثـل    حرف هيچ كس را  جز حرف خودش يا كسي         . پذيرد  پاك است، نمي  

كُنـد هـم    «ها معموالً همديگر را قبول دارند         وسواسي. پذيرد  خودش باشد نمي  

. البته بعضي از آنها همـديگر را هـم قبـول ندارنـد            . »جنس با هم جنس پرواز    

  : فرمايد قرآن در اين باره مي

�    G9��/
� �.�����2
#����4 ��(](̂Q��%�0 �B�6 �B(�       I=�� �������"=�_ �B�X �.�\���
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  كـسانى   آنـان  »كارترين مردم آگـاه گـردانم؟      آيا شما را از زيان    «: بگو

پندارند   و مى   است شان در زندگى دنيا به هدر رفته        كه كوشش  هستند

  .دهند خوب انجام مى  كارخودكه 

كند كه غسل  كند و گمان مي   معطّل مي براي يك غسل نيم ساعت خودش را        

  و  وسواس داشت  شخصي. صحيح را او انجام داده و غسل ديگران باطل است         

اول اذان صبح به يك حمـام عمـومي رفـتم، امـا تـا طلـوع آفتـاب                   : گفت  مي

خجالت كشيدم و از آن حمـام       . نتوانستم غسل انجام دهم و وقت نماز گذشت       

يك . فتم و تا قبل از ظهر غسلم را تمام كردمبيرون آمدم و به حمام ديگري ر      

ايـن، از   ! غسلم حدود هفت ساعت طول كشيد، اما باز هـم بـه دلـم نچـسبيد               

  . كارترين افراد است ي قرآن، يعني زيان مصاديق فرموده

  :فرمايد ي ديگر مي در آيه

�����b����4 �cde�/�F Q�$D���4 ( ���0�S��� �f�!�� �*)g(� 

  .خواند خواند، پيشامد بد را مى ه كه خير را فرا مىو انسان همان گون

دهـد، ولـي خيـال        رسد كه كار شرّ انجام مي       گاهي انسان كارش به آن جا مي      

در حـالي كـه جهـنّم را بـراي خـود آمـاده              . كند كار خير انجام داده اسـت        مي

فرد وسواسي چنـين حـالتي را   . رود كند، گمان دارد كه به سمت بهشت مي         مي

آورد، امـا  بـه خيـال خـود دارد             كند كه خدا را به غضب در مي         ي مي كار. دارد

                                                           

� .���/�������  
� .�����/��  
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همـان  . اين افراد بايد با بي اعتنايي از اين شيوه دست بردارند          . كند  عبادت مي 

گيرد و    طور كه  وقتي به يك حيوان درنده بي اعتنايي كنيد، راه خودش را مي              

. ي به كار شما ندارد    شود و ديگر كار     رود، شيطان هم با بي اعتنايي دور مي         مي

دارد و شما را تا حد ديوانگي بـه           اما اگر با او راه آمديد، دست از سرتان بر نمي          

  . پيش مي برد

كند، خانواده خـود را   يك فرد وسواسي نه تنها خودش را از سعادت محروم مي        

شود كه با وسـواس در طهـارت و    بسيار مشاهده مي. كشاند  هم به بدبختي مي   

اند تا  اند و هم خانواده را به عذاب انداخته      دشان را بدبخت كرده   نجاست هم خو  

  .كنند ها براي او طلب مرگ مي حدي كه آن

  

  وسواسي؛ خنّاس خودش 

خـودش اسـت و   » خنّـاسِ «بايد به اين مطلب مهم توجه كنيم كه وسواسـي،      

وجود » خنّاس«در ميان شياطين، شيطاني به نام       . مشكل اصلي همين جاست   

 كارش فريب دادن انسان به طور غير مستقيم اسـت؛ يعنـي مـستقيماً          دارد كه 

ريزد و آن     تر، زهر را درون كپسول مي       به عبارت ساده  . كند  توصيه به گناه نمي   

: گويـد  مثالً به نام تجـدد، بـه خـانم مـي    . دهد را به عنوان دارو به خورد ما مي   

و تـو بايـد     . شـد با  حجابي نوعي تمدن است و حجاب، ارتجاع و تحجر مـي           بي

كند؛ يعني به نام      اين روش در مورد افراد وسواسي نيز صدق مي        . متمدن باشي 

  . برد دين، او را از دين بيرون مي

  :داينفرم  در روايتي مي� امام صادق
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 يـك  :كـه قلـبش داراي دو گـوش اسـت      هيچ مؤمني نيست مگر آن    

دمد و گوش ديگر كـه فرشـته در    مي آن   خنّاس در س  اگوش كه وسو  

كنـد و ايـن       س خداوند، مؤمن را با آن فرشته ياري مـي         پ. دمد  آن مي 

و آنان را با روحـي از جانـب خـويش      «: ستخداوند ا ي   فرمودهمعناي  

  ».ياريشان كرد

كنـد؛ ماننـد رفيـق بـد كـه آن هـم        اين خنّاس انسان را از بيرون، وسوسه مي   

ري كـه   اين مـواد مخـد    . خنّاس انسي است و انصافاً از هر شيطاني بدتر است         

  . روزه همه را بدبخت كرده است، معموالً در اثر رفيق بد استام

اما يك خنّـاس بـدتر از ايـن         . خنّاس خارجي، گاهي انسي و گاهي جنّي است       

خنّاس انسي و جنّي وجود دارد و آن خود انسان است كه براي خودش شيطان      

شـيطان تـوي    : گوينـد   يك مثالي در ميان عوام مشهور است كه مـي         . شود  مي

اين مثال مناسبي در مورد انسان وسواسي است كه  گويـا           . ش رفته است  پوست

خنّـاس درونـي بـه    . شيطان در پوست او رفته و در وجود او جاي گرفته اسـت      

پاك نشد، خودش همان را به خـود تلقـين   : جاي اين كه از بيرون به او بگويد       

ود ي دين خودش، خنّاس خـ       و اين خيلي زشت است كه كسي در باره        . كند  مي

  . شود
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ي آخر قرآن به  دو سوره. قرآن كريم در مورد اين خنّاس خطاب خيلي تند دارد        

ي فلق است كه پروردگـار عـالم          ي اول سوره    سوره. معروف است » معوذتين«

يك مرتبه به ما دستور پناه بردن به خدا داده است، اما در موارد پناه جستن از                 

  :يدفرما خداوند چهار مطلب خيلي مهم بيان مي

�   ���H$��� �.�H$��� �@�+�� �����4          �=3 Q��- �.�3 �n
+
1��� Qo���4 (O��/
� �B(�
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+�2

!���H �O�U W!�_�H Q��- �.�3� 

وردگـار  بـرم بـه پر     پنـاه مـى   «: بگو.  مهربان ي  به نام خداوند بخشنده   

چه آفريده است؛ و از شـرّ هـر موجـود             صبح، از شرّ تمام آن     ي  سپيده

شود؛ و از شرّ آنها كه بـا افـسون در            شرور هنگامى كه شبانه وارد مى     

كنند؛ و از شرّ هر حسودى  و هر تصميمى را سست مى    دمند ها مى  گره

  .ورزد هنگامى كه حسد مى

اما . ريم، اما از چهار چيز خيلي مهمب  يك مرتبه به خداوند پناه مي در اين سوره

: فرمايد  خداوند مي . بريم  ي ناس؛ سه مرتبه به خدا از يك چيز پناه مي            در سوره 

  : سه مرتبه پناه ببر از شرّ يك چيز و آن هم چيزي جز خنّاس نيست

�   ���H$��� �.�H$��� �@�+�� �����4        �k�$%�� ���+�3 �k�$%�� Qo���4 (O��/
� �B(�

�U     �k�$%�b��� �k���_����� Q��- �.�3 �k�$%�� �@�   q �k���_���� r\���   �C*�!�� 

k�$%�� �* �>$%�8��� �.�3 �k�$%�� � 

برم به پروردگار مردم،  پناه مى«: بگو.  مهرباني به نام خداوند بخشنده

گـر   خـدا و معبـود مـردم، از شـرّ وسوسـه            به مالك و حاكم مردم، به     

ــان ــه د پنه ــار، ك ــينهك ــساني ر درون س ــى   ان ــه م ــا وسوس ــد،  ه   كن
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  .خواه از جنّ باشد يا از انسان

شـود و   گر خود مي گاهي آن خنّاس انسي يا جنّي، خود انسان است كه وسوسه 

وسواسي اين طور است؛ شيطان در پوستش رفتـه اسـت و از راه عبـادت او را                 

 آخـر   كشد تا يك غسل انجـام دهـد، در          يك ساعت طول مي   . كند  بدبخت مي 

اين گونه رفتـار او حـرام       . نشد: گويد  داند و مي    هم آن غسل را قابل قبول نمي      

وضـويي كـه بايـد در    . يك غسل حداكثر بايد پنج دقيقـه طـول بكـشد       . ستا

اين . انجامد  عرض نيم دقيقه يا يك دقيقه انجام شود، نيم ساعت به طول مي            

است كه مـا بايـد   هيچ اسالمي، هيچ مرجع تقليدي نگفته       . اي غلط است    شيوه

  . اين طور وضو بگيريم

ي صحيح وضو گرفتن را  براي اين كه طريقه � اهللا مرعشي نجفي��مرحوم آ

ي آب همراه     گرفت؛ يك قمقمه    به ديگران ياد بدهد، گاهي در جلسه وضو مي        

زد، يك مشت به  داشت و يك مشت آب به صورت مي آن را بر مي  . ايشان بود 

داد  دست چپ و مسح سر و پاها را انجام مـي دست راست و يك مشت هم به     

ي اسالم كـار      مرجع تقليدي كه هشتاد سال در زمينه      . افتاد براي نماز    و راه مي  

  . گيرد كرده، اين طور وضو مي

گاهي دو سـه روز بـاران       . كردند  مابقي بزرگان و مراجع نيز اين گونه عمل مي        

ي عـالم     كردند كـه همـه     ها ديگر يقين پيدا مي      در اينصورت، وسواسي  . آمد  مي

 بـا   � اهللا العظمـي بروجـردي       ���استاد بزرگوار ما حضرت     . نجس شده است  

چسبيد، مقيـد بودنـد    هاي داخل كوي و برزن كه به عباي ايشان مي     وجود گِل 

  . با همان وضعيت نماز بخوانند
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گاهي در جلـساتي    . يكي از اساتيد بنده بسيار مرد بزرگي بود، اما وسواسي بود          

: شما فقها بايد يكي از اين دو كار را انجام دهيد          : فرمود  با ايشان داشتم مي   كه  

  . كند يا بگوييد تمام عالم نجس است يا بگوييد متنجس چيزي را نجس نمي

د تا به ديگران    نها نماز بخوان     با همان گِل   ند مقيد بود  � اهللا بروجردي  ��  اما آ 

  . د در عباداتشان چگونه باشندنبفهمان

ي    مقيد بودند با همان عباي گلي به مدرسـه         �ين حضرت امام خميني   همچن

 چنـين  - مراجـع و غيـر مـراعج       - ديـن    بزرگـان . فيضيه بيايند و نماز بخوانند    

روش ما هم بايد روش عرف متشرّعه مانند روش اهل علم و            . اي داشتند   سيره

. فته است نه، بايد بدانيم كه شيطان در پوستمان ر         روش مراجع تقليد باشد، وگر    

ي معوذتين  وسواسي بايد بداند كه خودش، خنّاس خودش است و اين دو سوره    

خـدايا، مـن   : ي مربوط به وسوسه كه رسيد، بگويد       به آيه . را بايد مرتّب بخواند   

  البتـه تنهـا دعـا فايـده نـدارد،         . خودم خنّاس خودم هستم، تو به من رحم كن        

خواهـد و مراجـع    ه را كه خدا ميبايد بي اعتنايي كند و آن چ      . خواهد  همت مي 

  . گويد اند، انجام دهد، نه آن چه شيطان درونش مي تقليد بيان كرده

  

  وسواسي؛ مطرود همه

خدا او را دوست    . وسواسي بايد بداند كه مطرود همه است و همه از او متنفّرند           

اش از او  خـانواده .  از او بيزارنـد �ي طـاهرين    و ائمه �ندارد، پيامبر اكرم    

حتي خودش هم خودش را دوست ندارد       . مردم هم او را دوست ندارند     . نفّرندمت

  . و از خودش منزجر است
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و اگر در مذمت وسواسي فقط همين جمله را داشتيم در زشتي عمل وسواسـي        

وسواسي اگر جز گناه اسراف هـيچ       . كرد كه دست از وسواس بردارد       كفايت مي 

 اسراف در كارهايش، چه اسراف در گناهي نداشته باشد، چه اسراف در آب، چه       

قـرآن  . كنـد  عمرش، در گفتن اين جمله كه خدا او را دوست ندارد كفايت مـي            

  : فرمايد كريم مي

�s��������� ap�̀ �� 9 �@$0�U);(�   

  .همانا خدا اسراف كنندگان را دوست ندارد

اسـراف و  فـرق بـين   . البته بايد وسواسي را باالتر از مسرف يعني مبذّر بـدانيم      

روي   هـاي خداونـد زيـاده       تبذير آن است كه انسان گـاهي در مـصرف نعمـت           

گويند اسراف؛ مثل آن كه زياد بخورد، زياد بپوشد، زنـدگي             به اين مي  . كند  مي

هـاي خداونـد را هـدر بدهـد؛         اما تبذير آن است كه نعمت     . تجملي داشته باشد  

هر دو حرام است، اما     . كندمثل اين كه غذاي خود را بريزد، لباس خود را پاره            

  : فرمايد قرآن كريم در مورد مسرفين مي. تر است قبح عمل مبذّر بيش

�C�$%�� �o�`��
� ���6 �s��������� � 
� �*)g(� 

  .همدمان آتشندكاران  فراسو ا

  : فرمايد اما در مورد تبذير مي

�s���$D�� 
 ���2�U ���0�5 �.�CN\������ � �U )t(� 
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  .هايند  برادران شيطانير كنندگانتبذ

بـرادر  : فرمايـد  كنـد، بلكـه بـاالتر از آن مـي     از شيطان متابعت مي  : فرمايد  نمي

. شيطان است و بدبختي اين جاست كه وسواسي مسرف نيـست، مبـذّر اسـت              

گذارد، اين نيم ساعت مـشغول        كسي كه نيم ساعت براي يك غسل وقت مي        

. اين عمل حرام اسـت    . دهد   را هدر مي   آب. عبادت نيست، مشغول تبذير است    

بـاالتر از آن، عمـرش را هـدر داده        . اگر در حمام عمومي باشد، ضـامن اسـت        

ي كـساني كـه       قـرآن در بـاره    . عمر از نظر اسالم خيلي مقـدس اسـت        . است

  :فرمايد اند، مي عمرشان را در دنيا هدر داده

�      �"�0 �%�?���2
� �%$4�C ���� 
 ��2��
M�J�� ���6 �*    r\��� ����
	 G�`���� �B�

              ��(5de�=? �* ���5
\=�& �.�3 �@�� ���5
\���� �3 ��(5��Q�"�0 ��
� �*
� (B��"�0 �$%(5

uJ�0 �.�3 �s����v+�� �
� ��(�*(\
� ���\$%��);(� 

پروردگارا، ما را بيرون بياور، تا غير «: آورند مى  فرياد بردوزخو آنان در 

در پاسـخ بـه آنـان گفتـه         [» .يم، كار شايسته كنـيم    كرد چه مى  از آن 

مگر شما را آن قدر عمر دراز نداديم كه هر كس كه بايد در              :] شود  مي

دهنده نيامد؟  گرفت؛ و آيا براى شما هشدار   آن عبرت گيرد، عبرت مى    

  .پس بچشيد كه براى ستمگران ياورى نيست

د كـه دسـت از ايـن        اي نداشتيم، بس بو     اگر براي وسواسي جز همين آيه، آيه      

آن كساني كه عمرشان را به هدر دادند و از آن استفاده نكردند          . كارش بر دارد  

ها در جهـنّم هـر    هاي نفسشان گذراندند، اين و به بطالت و به توجه به وسوسه    

                                                           

� .�$�"/�
  

www.takbook.com

www.takbook.com



 
  

 

س
وا
س
 و
ن
ما
در
ي 
مل
 ع
ي
ها
ار
ك
اه
ر

 

 

21 

چه فرياد بكشند، كسي نيست كه به فريادشان برسد و خداوند اين افـراد را بـا    

  .دهد  ميمورد خطاب قرار» ظالم«عنوان 

تكرار مدام نماز، طوالني كردن وضـو و غـسل و وسـواس بـه خـرج دادن در                   

طهارت و نجاست، هدر دادن عمر است و همان طور كه تبذير در نعمات الهي               

  .گناهش بسيار بزرگ است، تبذير در عمر هم گناهش بسيار عظيم است

: گفتنـد   مـي در گذشـته    . العاده واالئي برخوردار اسـت      عمر انسان از ارزش فوق    

عمر طالست، اما قطعـاً اشـتباه اسـت؛ زيـرا ارزش عمـر از دنيـا و آن چـه در            

شناخت ارزش عمر اسـت كـه مختـرعين بـزرگ را بـه              . دنياست، باالتر است  

هـا را   ي مجلسي اهميت دادن به عمر است كه علّامه   . جامعه تحويل داده است   

  . پرورش داده است

. كنم كه از جواني خود استفاده كنيـد         توصيه مي بنابراين به جوانان عزيز اكيداً      

در روز قيامت قبل از حساب و كتاب، يك بازپرسي هست و اگر كسي در ايـن        

برنـد و ديگـر نوبـت بـه حـساب و كتـاب                مرحله مردود شود، به جهنّمش مي     

  : فرمايد  موضوع اين بازپرسي را اين گونه بيان مي�پيامبر اكرم . رسد نمي

�   
� (�*�w�& �
�           �.=�/ WK=�4�C
� �.�/ 
�
#���� P$��H �>�3�������� �x���� W!���/ ��3�!
              �* �@����
5 �.��
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� �����);( �  
دارد تـا آن كـه از او در مـورد     در روز قيامت، بنده قدم از قدم بر نمـي     

از عمرش كه در چه راهي آن را به پايان بـرده،    : چهار چيز سؤال شود   
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اش كه آن را صرف چه كـرده، از مـالش كـه آن را از كجـا                    از جواني 
  .آورده و در كجا مصرف كرده و از دوستي ما اهل بيت

كـردن دنيـا    توانستي بـراي آبـاد        با اين جواني كه مي    : كنند  از جوان سؤال مي   

هفتاد سـال عمـرت چـه شـد؟         : پرسند  مصرف كني، چه كردي؟ از پيرمرد مي      

خوردن، رفتن به بازار، رفتن به اداره، برگشتن، تماشاي تلويزيون، خوابيـدن و             

تواند بـه آن جـا        دوباره تكرار همين اعمال در روز بعد؟ در حالي كه انسان مي           

  .برسد كه مالئكه بر او نازل شوند

� ��� � �U         ������=
+�/ (�$w=�%���& ���3����=�_� $�=() �@=�+�� ��%a4�C ��(��� �.�\
>
]�,z����);(� 

سـپس  » پروردگار ما خداوند يگانه اسـت     «: ه يقين كسانى كه گفتند    ب

  .شوند استقامت كردند، فرشتگان بر آنان نازل مى

گُـل و   خانم مسلمان بايد به آن جا برسد كه مانند بانو مجتهده امين، تـسبيح               

مرد مسلمان بايد خود را به آن جـا برسـاند كـه ماننـد مرحـوم                 . گياه را بشنود  

هـا را    اين. بگويد» ال اله اال اهللا   «آخوند كاشي، در و ديوار و درخت همراه با او           

هـا و پرنـدگان    قرآن كريم خطاب به كـوه     . ي قرآني دارد    شوخي نگيريد؛ ريشه  

  : فرمايد مي

�{Q*
� (����? �� �@�"�3 ����M�� �* )g(� 

آواز شويد و همراه او تسبيح خدا    هم داوودبا  ! ها و اى پرندگان    اى كوه 

  .گوييد
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   قاتل خود و ديگران؛وسواسي

وسواسي بايد به اين نكته نيز توجه داشته باشد، كه وسواس يعني خودكشي و              

ي فكري پيدا كند، تـا سـر حـد جنـون      به راستي اگر كسي وسوسه    . آدم كشي 

ي عملـي در عبـاداتش، در طهـارتش يـا در              اگر كسي وسوسـه   . رود  پيش مي 

چـشد، مـرگ تـدريجي بـراي او           نجاستش پيدا كند، ديگر طعم زندگي را نمي       

عـالوه بـر ايـن، زنـدگي     . بـرد  شود و دنيا و آخرتش را از بـين مـي          حاصل مي 

و به تعبير قرآن، اگر كسي ديگـري        . كند  اطرافيانش را هم با مرگ يكسان مي      

  :شد، مثل آن است كه جهاني را كشته باشدرا بك

�             
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#
]
� �|�C
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� �*
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هر كس كسى را جز به قصاص قتل، يا بـه كيفـر فـسادى در زمـين                  

  . مردم را كشته باشدي بكشد، چنان است كه گويى همه

ايد؛ بعضي اوقات وسواسي نه دنيا دارد، نه آخرت، نـه             اهد بوده شايد شما نيز ش   

در ظـاهر زنـده     . گـذارد   خود زندگي دارد، نه براي كسي ديگر خوشي باقي مي         

مـسبب آن هـم جـز خـودش كـسي      . ي متحرّك است   است، اما در واقع مرده    

همانطور كه خودكشي مثل آدم كشي عاقبتش جهنّم اسـت، وسواسـي           . نيست

وسواسي نبايد از كنار    . اش بر ندارد، عاقبتش همين است        از رويه  هم اگر دست  

  . اين آيات به سادگي عبور كند

خدا نكند انـسان آلـت      . كشاند  ببينيد شيطان از راه عبادت انسان را به كجا مي         
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كشاند و گاهي به      گاهي او را به بي عفّتي و بي غيرتي مي         . دست شيطان شود  

هـر  . دهـد   هي از راه عبادت انسان را فريب مي       گاهي از راه گناه و گا     . وسواس

  .دو كار شيطان است و عاقبت هر دو هم جز جهنّم نيست

  

  وسواس؛ نوعي سفاهت 

 در  �نزد امام صادق    : گويد  در روايتي از عبد اهللا بن سنان آمده است كه مي          

بـا  : مورد مردي كه در وضو و نمازش دچار وسواس بود، صحبت كردم و گفتم        

  . د عاقلي استاين حال، مر

اين چه عقلي اسـت كـه بـا وجـود آن، از شـيطان پيـروي             :  فرمودند �امام  

  كند؟  مي

  برد؟  چگونه فرمان شيطان مي: پرسيدم

 از چيـست؟  ،دهـد  او دست ميه اى كه ب  از او بپرس وسوسه   :  فرمودند �امام  

  .)1(ست ا از عمل شيطان:تو خواهد گفته  بقطعاً

و حقيقتـاً   . سواسي عاقل نيست، بلكه سفيه اسـت       و �اصالً نزد خدا و پيامبر      

اگـر خـودش از     . گذارد  به راستي، شيطان روي عقل او اثر مي       . هم چنين است  

فهمـد كـه ايـن        مـي . فهمد چه كرده است     برداري كند، مي    اعمال خودش فيلم  
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  : فرمايد قرآن كريم مي. عمل او، آن چيزي نيست كه اسالم از او خواسته است

�  � ���a�
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  ايد، در برابر خدا و پيامبرش در هيچ كـارى  اى كسانى كه ايمان آورده    

  .پيشى مجوييد و از خدا پروا بداريد كه خدا شنواى داناست

  

 �در اعمالت ببين خدا و پيامبر. تر از آش نشو ي داغ سهاي مسلمان، ديگر كا  

در . گويد، طبق آن عمل كن      در عزاداري ببين مرجع تقليد چه مي      . اند  چه گفته 

در نمـاز، در    . گويد، همان طور عمل كن      طهارت و نجاست ببين رساله چه مي      

گويد، بر اساس آن عمـل        روزه، در خمس و در زكات ببين مرجع تقليد چه مي          

ـ      وسواسي. كن . دانـم   مـي � مـن بهتـر از پيـامبر     گري يعنـي ـ نعـوذ بـاهللا 

معلوم است . شناسم  وسواسي يعني من بهتر از مراجع تقليد، احكام فقهي را مي          

همين امر باعث شده است كه امروزه در برخي از مراسم هـاي             . كه غلط است  

رز ش   با آن همه ا    - �مربوط به ايام والدت يا شهادت حضرات معصومين         

اعمال خالف شأن و غير متعارفي انجام شـود كـه مـورد            -و معنويتي كه دارد   

  .  باشد تائيد نبوده و مرضي آن ذوات مقدس نيز نمي

ببـين خـدا و    : گويـد   به وسواسي مي  . ها غلط است    ي اين   همه: فرمايد  قرآن مي 

و راه فهميدن حكم اسالم نيز مراجعه بـه مراجـع           .  چه مي فرمايند   �پيامبر  

اگر كسي سه مرتبه شـك   : مراجع تقليد هم در رساله ها نوشته اند       . تقليد است 
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ي چهارم ديگر به آن اعتنا نكند؛ بنا را بر همان قرار دهد كه به                 كرد، در مرتبه  

همچنين آنان فتوا داده اند كه شك و ظنّ و قطع و يقين وسواسي             . نفع اوست 

غيـر  . يعني مانند بقيه مردم باشد    اعتبار ندارد و بايد به طور متعارف عمل كند،          

 خيلـي   �مقام حضرت ابـراهيم     : فرمايد  قرآن مي . از اين ديگر سفاهت است    

  : تسليم بودوندباالست؛ چون صد در صد در مقابل خدا
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و ما او را در اين  تابد؟ مى از آيين ابراهيم روى برسفيه،و چه كسى جز 

هنگامى  .دنيا برگزيديم؛ و البته در آخرت نيز از شايستگان خواهد بود          

بـه پروردگـار    «: ، گفـت  »تـسليم شـو   «:  به او فرمـود    كه پروردگارش 

  ».جهانيان تسليم شدم

بايد در مقابل خداوند متعال تسليم باشيم  : فرمايد ي شريفه به ما مي     اين دو آيه  

  . توان راه پيش برد با اعمال من درآوري كه نمي. وگرنه سفيه هستيم

بـه زودى   : نـد مودكنـد كـه فر     ميروايت   �عبد اللَّه بن سنان از امام صادق        

مانيد  ميو امام هدايت    اي آشكار     نشانهدون  رسد و در آن ب     اى به شما مى    شبهه

   .كه دعاى غريق را بخواند يابد مگر آن و كسى از آن شبهه نجات نمى

  دعاى غريق چگونه است؟ : گفتم
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يا اللَّه يا رحمان يا رحيم يا مقلّب القلوب ثبت قلبي علـى             « :گويى مى: ندفرمود

   .»نكدي

يا اللَّه يا رحمان يا رحيم يا مقلّب القلوب و األبصار ثبت قلبـي              « :ن هم گفتم  م

 »على دينك

خداى تعالى مقلّب القلوب و األبصار است و ليكن همچنـان   : ندفرمود �امام  

  .»)1(يا مقلّب القلوب ثبت قلبي على دينك« :كه من گفتم بگو

ودمان بـه فرمـايش آنـان اضـافه         اند يك كلمه از خ       حتي اجازه نداده   �امام  

 هم بايـد    در اعمال . كند   را هم خراب نمي    كنيم، هر چند آن كلمه معناي جمله      

مراجـع تقليـد بـا اسـتناد بـه روايـات         .  بزرگواران تبعيت كنـيم    آناين گونه از    

اگر چيزي نجس شـد، پـس از رفـع عـين            : گويند   مي �حضرات معصومين   

كـسي  حال، اگـر    . شود  بگيريد، پاك مي  نجاست، اگر يك مرتبه آن را زير آب         

نـشد، ايـن انحـراف از       : چندين مرتبه اين كار را تكرار كند و بـاز هـم بگويـد             

و حيف است كسي به خاطر . اند  به ما آموخته  �مسيري است كه معصومين     

حداقل كسي كه به دليل عيش و نوش و كارهاي زشت     . عبادت به جهنّم برود   

                                                           

� .0� 0� M@+2- 2c�  @< 2M 0� 4LJK� 4I 4H�:  4I4H� :<�  0� 7@+2- 2c�  �:        Je\4(0� �\4(2< 0K@74N@+4?4" W�0�@+8X @e8f:+P2)8?0� 
  8I 2g�2�4h;6� 2��0�:-2< �0�0i @M0/ �562� �0�;L2/ 7:a;L0� �46 jk-:S J��0/2� �46 01 j0�:�    2g\�2�4h;6� l��\0�:i 0�\@P4� 8&;(

  4H�4I0�            8&;(8N4" 0]2L�2i =4(0� E2+;(4I ;&Y+4m 2n78(8N;6� 0op(4N:/ �0� :eP2b0B �0� :K�0_@b0B �0� :D5(6� �0� 8H78N  �\�
      ePbB �� K�_bB �� c�          qK2� 4H�4N4" 0]2L�2i =4(0� E2+;(4I ;&Y+4m 2B�4)@<4*;6� 01 2n78(8N;6� 0op(4N:/ �0�  0D5(6� 

             8H78I4� �0_4� ;T8I @M2f46 01 2B�4)@<4*;6� 01 2n78(8N;6� :op(4N:/ 5T0A 01 5r0�s6 :     ;&\Y+4m 2n78(8N;6� 0op(4N:/ �0�
0]2L�2i =4(0� E2+;(4I.) ���   ���
�����
� ��� �  ��  ��u�(  

www.takbook.com

www.takbook.com



    
  

 

س
وا
س
و

 

28 

رود، لـذّتي در ايـن دنيـا بـرده      ها به جهنّم مي ينو اختالط زن و مرد و امثال ا 

در دنيا هم خود    . بيند و نه از آخرتش      است، اما وسواسي نه از دنيايش لذّتي مي       

اندازد، در آخرت هم كه مـستحقّ عـذاب الهـي          و هم ديگران را به زحمت مي      

 كـه   ي شريفه مد نظرشان باشد      ها بايد هميشه اين آيه      بنابراين وسواسي . است

   :فرمايد يم

  ايد، در برابر خدا و پيامبرش در هيچ كـارى  اى كسانى كه ايمان آورده    

  1.پيشى مجوييد و از خدا پروا بداريد كه خدا شنواى داناست

  

  درمان وسواس

شود كه وسواسي چه بايد بكند     اين سؤال همواره در مبحث وسواس مطرح مي       

  سختي اسـت و روان كه دردش درمان شود؟ هر چند بيماري وسواس، بيماري    

هايي كـه     دانند، اما اگر وسواسي به توصيه       ي را آن مشكل مي      پزشكان معالجه 

شود كامالً و صد در صد عمل كند، حتماً نجات خواهـد يافـت و                 ذيالً بيان مي  

ي  ي چند ماهه قابل تضمين است و ريـشه   بهبودي و سالمتي او با يك برنامه      

شـرط اساسـي در ايـن معالجـه حـرف           . اين درد به طور كلي نابود خواهد شد       

يكي از لوازم اين درد همـين اسـت كـه           . شنوي و تبعيت بيمار وسواسي است     

و چنانچه دست از لجبازي بردارد، . شود  دنده مي   شخص وسواسي لجوج و يك    

  . مطمئن باشد كه بيماري او قابل درمان است

  :شود به شرح ذيل است مواردي كه در درمان وسواس توصيه مي

                                                           

� .F��ab/�  

www.takbook.com

www.takbook.com



 
  

 

س
وا
س
 و
ن
ما
در
ي 
مل
 ع
ي
ها
ار
ك
اه
ر

 

 

29 

  دعا و توسل. 1

اولين سفارش براي درمان اين بيماري، دعا، توسل و رابطه با خدا، براي رفـع               

مـن معلّـم اخـالق      : فرمايـد   پروردگار عالم در قرآن مي    . اين صفت رذيله است   

تواند خودسازي كند، مگر آن كه رحمت من شامل حال            هيچ كس نمي  . هستم

  .  را در وجود خود نابود كندي صفات رذيله او شود تا موفّق شود و ريشه

�            �K=��$��� �.�3 �* � �M��$D�� �Z��(M�2 ���"��$��& 9 ���%�3E �.�\��� ���a�
� ��

           (B�R
� 9 ��
� �* ��
]�%���� �* �e�D�̀ 
1����4 ���3�#�� �@$0�S
� � �M��$D�� �Z��(M�2

     
5�V �3 �@����H�C �* ��(]��
+�/ �@�+��P   �.�3 ��(]�%�3   �@=�+�� $.�]� �* G�!�4
� W!�H
�

���+�/ �K��_ �@�+�� �* �e�D�� �.�3 IN5�w��) ;(� 

هاى شـيطان منهيـد، و       ايد، پاى از پى گام     اى كسانى كه ايمان آورده    

كارى   بداند كه او به زشت     ،هاى شيطان نهد   هر كس پاى بر جاى گام     

نبـود، هرگـز   دارد، و اگر فضل خدا و رحمتش بر شـما          مى و ناپسند وا  

 خداسـت كـه هـر كـس را           شد، ولى ايـن    هيچ كس از شما پاك نمى     

  .گرداند و خداست كه شنواىِ داناست بخواهد پاك مى

تواند درخـت     ي قرآن، اگر فضل و رحمت خدا نباشد، هيچ كس نمي            به فرموده 

. رذالت را از دل خود بركند و درخت فضيلت را به جاي آن غرس و بارور كنـد                 

ي شريفه، وسواسي بايد با رابطه با خدا، بـا دعـا و راز و نيـاز، از     آيهاز نظر اين  

  . خدا بخواهد كه اين دردش را معالجه كند

  :ند فرمود�امام صادق 
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گاه كه از ياد خدا  شود مگر آن اي نمي ي بنده ق به وسوسهشيطان موفّ

را سبك بشمارد و در جايگاه نافرمـاني خـدا قـرار             و آن    روي بگرداند 

  . گيرد و فراموش كند كه خدا بر پنهان او آگاه است

اشته باشند كه از نظـر قـرآن، دعـا منهـاي     ها توجه د  و همه خصوصاً وسواسي   

قـرآن در ايـن   . رسـد  بدون توسل، دعاي ما به جايي نمي  . توسل ممكن نيست  

  : فرمايد باره مي
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مخالفـت فرمـان خـدا بپرهيزيـد و           از ،ايـد   كسانى كه ايمان آورده    اى

يد و در راه او جهاد كنيـد، باشـد كـه            ياى براى تقرب به او بجو      وسيله

  .رستگار شويد

  :  فرمودند�پيامبر اكرم 
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هر كـس آنهـا را اطاعـت      . باشند   مي  � حسين   ان از فرزند  �ائمه  

 ، خدا را اطاعت كرده اسـت و هـر كـس آنهـا را نافرمـانى كنـد                  ،كند

 محكـم و وسـيله   ي هان حلقه و دستگير  آن .نافرمانى خدا را كرده است    

  . هستنددرگاه الهىبه ب تقرّراي ب

در روايتـي از    . رفتند  ي خدا نمي     هم بدون وسيله در خانه     �حتّي پيامبر اكرم    

  : آمده است�امير المؤمنين 
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پـذيرفت و   .  خواستم تا برايم طلـب مغفـرت كنـد         �يكبار از پيامبر    

وقتي دستش را براي دعا باال بـرد، گـوش فـرا            . سپس به نماز ايستاد   

: گفـتم . خداوندا، به حق علي نزد خـودت، او را بيـامرز       : گفت  دادم؛ مي 

تـر از تـو نـزد خداونـد      آيا كسي گرامي: اين چگونه دعايي بود؟ فرمود  

   كنم؟ي او طلب شفاعت هست كه به واسطه

 ايشان، ما نيز بايد از      ندرو  ي خدا مي     با توسل به در خانه     �وقتي پيامبر اكرم    

خواهـد، هـر    اي دارد و از خدا رفع آن را مي هر كسي صفت رذيله. الگو بگيريم 
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خواهد، بايد با وسيله يعني  كار است و از خدا آمرزش گناهانش را مي     كسي گناه 

وسواسي هم از اين امر مـستثنا       . ا برود ي خد    به در خانه   �معصوم    با چهارده 

، خدا خدا كند تـا پروردگـار   � با توسل به اهل بيتبايد از عمق جان   . نيست

  . عالم به فريادش برسد

  

  كمك گرفتن از نماز. 2

كنيم، اين است كـه از نمـاز اول وقـت             مطلب ديگري كه از قرآن استفاده مي      

  :بار تكرار شدهي شريفه در قرآن دو  اين آيه. بايد كمك گرفت

�Az$J�� �* ����$J���4 ���%�"���_�);(� 

  .جوييدبو نماز يارى صبر  از 

يعني هم از صبر و استقامت و فعاليت خودتان كمـك بگيريـد، هـم از ايجـاد                  

اي بـراي     لذاست كه وقتـي سـختي     . رابطه با پروردگار عالم تا به نتيجه برسيد       

  . )2(كردند ه نماز امر ميآمد، آنان را ب  پيش مي�خاندان پيامبر 

شود كه اگـر در كارهايتـان         و همين جا به همه، مخصوصاً جوانان سفارش مي        

حتمـاً در مـسجد، بـا       . به مشكلي بر خورديد، به نماز اول وقت متوسل شـويد          

اگـر  . جماعت، با تعقيبات و با حضور قلب بخوانيد كه فوق العـاده مـؤثّر اسـت            
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رايتان ممكن نيست، ال اقل در ظاهر نماز با         حضور قلب به معناي واقعي هم ب      

خواهيـد در     اگـر مـي   . اين ديگر حداقل چيزي است كه بايد باشـد        . ادب باشيد 

خواهيد دم مرگ تنهايتان نگذارنـد،   زندگي دنيايتان به فريادتان برسند، اگر مي   

ي رحمـت در كنارتـان باشـند، بـه نمـاز              خواهيد شب اول قبر مالئكـه       اگر مي 

ي ما بايد     گر چه بحث اآلن ما در مورد وسواسي است، اما همه          . يداهميت بده 

توانـد    چـه كـسي مـي     . توجه داشته باشيم كه در وجودمان صفات رذيله داريم        

من پول پرست و رياسـت      : تواند بگويد   من حسود نيستم؟ چه كسي مي     : بگويد

 توانـد  من بخيل نيستم؟ چه كسي مـي : تواند بگويد طلب نيستم؟ چه كسي مي    

ي  من خود خواه و خود محور نيستم؟ ريشه كن كردن اين صفات رذيله: بگويد

كند، بـسيار   اي كه دنيا و آخرت انسان را نابود مي       كمر شكن، اين صفات رذيله    

مشكل است، اما مقابله با اين رذايل بوسيله دعا و راز و نياز با خدا، با توسل و                  

  . با نماز اول وقت ميسر است

  

   اجتناب از گناهتقوا و. 3

اجتناب از گناه انـسان را بـه مقامـات          . مطلب سوم تقوا و اجتناب از گناه است       

اگـر كـسي بخواهـد صـفت        : گوينـد   علماي علم اخالق مـي    . رساند  وااليي مي 

مراحـل  . اي را رفع كند، قبل از تخليه و تحليـه بايـد تقـوا داشـته باشـد                   رذيله

به، تقوا، تخليـه و تحليـه و پـس از    يقظه، تو : شمارند  خودسازي را اين طور مي    

  .شود آن تجليه است كه منجر به فناء يا لقاي پروردگار مي
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  بي اعتنايي. 4

اي  العـاه  مطلب ديگري كه دوش به دوش همين مطالب است و اهميـت فـوق         

اي ندارد، تالش و فعاليت       دارد و بدون آن، دعا و توسل و ساير راهكارها فايده          

ي   اري هم كه بايد در اين جهت انجـام دهـد، مبـارزه            و ك . خود وسواسي است  

گويـد،   منفي، يعني بي اعتنايي است؛ بي اعتنايي نمودن به آن چه تخيلش مي          

ايـن  . بي اعتنايي به آن چه شيطان درون و شيطان برونش از او مـي خواهـد               

اگر در طهارت و نجاسـت دچـار وسـواس      . برد  اعتنايي وسوسه را از بين مي      بي

مثالً اگر دست او نجـس شـد،    .  نسبت به اين موضوع بي اعتنا شود       است، بايد 

همين مقدار كه زير آب برد يا زير شير گرفت، آن را پاك بدانـد و شستـشو را                   

  . ادامه ندهد

  :داينفرم  در اين باره مي�امام باقر
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 ؛ اعتنا مكن  تد، به نمازت ادامه بده و به شك       شزياد   تو در نماز     شكِّهنگامي كه   

همانـا شـك از جانـب       . دارد  كه شك از تـو دسـت بـر         استاميد   كار   ينا ا زيرا ب 

  .شيطان است

  :داينفرم مي �ي، امام معصوم و در روايت ديگر
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شيطان خبيث را به شكستن نمازتان عادت ندهيد، چون او را بر ايـن              

چه تكرار شود، معتاد     كنيد، همانا شيطان خبيث به آن       كار حريص مي  

 نمـاز را زيـاد     و  به شـكّش اعتنـا نكنـد       پس هر يك از شما    . گردد  مي

پس اگر كسي چندين مرتبه اين گونه عمل كند، ديگر شـك            . نشكند

همانا شيطان خبيث، مايـل اسـت كـه از او           . گردد  به سوي او باز نمي    

اطاعت شود، پس اگر از امر او سرپيچي شود، به سوي هـيچ يـك از                

  .گردد شما باز نمي

، تذكر داده شود كـه  و همين جا الزم است به كساني كه دچار اين درد هستند          

روزي . شويد اگر به وسواس خود بي اعتنايي نكنيد، به مشكالت بدتر مبتال مي

ايـن  : گفـت   كنان همراه دخترش به نزد من آمدند، آن مادر مي           يك مادر گريه  

ما بايد با كتك او     ! كشد  رود، حداقل چهار ساعت طول مي       وقتي دستشويي مي  

د نماز بخوانـد، سـه چهـار سـاعت طـول            خواه  وقتي هم مي  . را بيرون بياوريم  

  . خدا نكند كسي به اين جا برسد. تواند نماز بخواند كشد و در آخر هم نمي مي

حال اين دختر خانم چـه بايـد بكنـد؟ خيلـي آسـان اسـت؛ وقتـي كـارش در                     

دستشويي تمام شد، خود را در مدت يك دقيق بـشويد و از دستـشويي خـارج                 
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 بايد بداند كه اين شيطان درون اوست كه         نجس است، : گويد  اگر هم مي  . شود

  . پاك نشد: گويد مي

. كساني هم كه در غسل كردن وسواسي هستند، بايد همين طور عمـل كننـد              

وسواسي اگر غسلش بيش از پنج دقيقه طول كشيد، گناه كرده است؛ گناهش             

اي   معنا ندارد چند ساعت براي يك غـسل پـنج دقيقـه           . هم خيلي بزرگ است   

ي اطهار، غسل مراجـع تقليـد بـيش از ايـن               باور كنيد غسل ائمه    .معطّل شود 

  .كشد طول نمي

 اهللا العظمـي محقّـق      ��كنم استاد بزرگوار ما، مرحوم آ       هيچ وقت فراموش نمي   

ي فيـضيه بـا       يكي از روحـانيون سـر حـوض مدرسـه         : كردند   نقل مي  �داماد

سـس  مؤ. داد رفت؛ يعني يك مقدار وضـويش را طـول مـي    خودش كلنجار مي 

 �ي قم، مرحوم آيت اهللا العظمي حاج شيخ عبد الكريم حائري            ي علميه   حوزه

  . اي در گوشش گفتند و رفتند جمله. اين صحنه را ديدند

 سـر    براي وضو گرفتن   اين فرد ديگر تا عمر داشت،     : گفتند   مي � داماد  اهللا ��آ

  حاج شيخ چه گفت؟ : بعداً از او پرسيدم. حوض مدرسه ديده نشد

اگـر مـردم ايـن وضـو را از تـو يـاد              : حوم حاج شيخ عبدالكريم گفت    مر: گفت

  بگيرند و خيال كنند وضوي اسالم اين است، در روز قيامت چه جوابي داري؟ 

اند خود مرحوم آيت اهللا العظمي حائري وقتي براي وضـو              و چنانكه نقل كرده   

زدند، يك مشت آب      آمدند، يك مشت آب به صورت مي        گرفتن سر حوض مي   

 دسـت راسـت و يـك مـشت آب بـه دسـت چـپ و مـسح سـر و پاهـا را                        به

خواندنـد؛   ي فيـضيه و نمـاز مـي        ي مدرسه   رفتند زير كتابخانه    كشيدند و مي   مي
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اين وضوي يك مرجع    . يعني وضوي ايشان يك دقيقه بيشتر طول نمي كشيد        

  . وضويي كه اسالم از ما خواسته، غير از اين نيست. تقليد است

بـه صـرف احتمـال طهـارت، از مـا      .  هـم همـين اسـت      در طهارت و نجاست   

حتّي اگر كسي بـا نگـاه كـردن بـه           . اند كه بنا را بر طهارت قرار دهيم         خواسته

خـواهي رفـع شـك        اگر مـي  : اند  فهمد نجس است يا پاك، فرموده       لباسش مي 

  . كني، بكن، اما حكم اسالم اين است كه چنين كاري الزم نيست

هـاي متعـارف،    ها و حتّي انسان ن بيايد براي وسواسيمعموالً وقتي برف يا بارا    

داننـد، بـراي    هـا كـه نجـس مـي         وسواسـي . ها سخت است    راه رفتن در كوچه   

هـا نمـاز      هاي متعارف هم سخت است كـه بـا ترشّـحات بـاران و گـل                 انسان

اند كه به مردم نـشان بدهنـد بـا            بخوانند، اما مراجع تقليد هميشه مقيد بودنده      

 �حضرت آيـت اهللا العظمـي بروجـردي         . م نماز صحيح است   ها ه   همين گل 

تـوان نمـاز خوانـد و         ها مي   مقيد بودند به طالب بنمايانند كه با اين گل كوچه         

ي فيـضيه بـا همـين گـل هـا نمـاز        مراجع بزرگ در مدرسـه . خواندند نماز مي 

 را ديدم كه مقيد بودند بـا همـين          � خود من حضرت امام خميني     .خواندند مي

ي  حتي براي من نقل كردند كه روزي عمامـه .  و ترشّحات، نماز بخوانندها  گل

در  �آيـت اهللا العظمـي حـائري   حضرت  ي قم، ي علميه   مرحوم مؤسس حوزه  

  .صحن حمام عمومي افتاد و ايشان عمامه را برداشتند و بر سر گذاشتند

ـ   . وسواسي هم بايد همين طور باشد، بايد بي اعتنايي كند          ن طـور   اگر مدتي اي

  . عمل كند، مطمئن باشد كه دردش درمان خواهد شد

كثير الـشّك اعتبـار       اند كه شكِّ   ها نوشته   ي شما مي دانيد، فقها در رساله        همه
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                 ندارد؛ يعني اگر شما يك مرتبه يا دو مرتبه در نماز مغرب بين يك و دو شك

 بـار سـوم     اما اگر باز اين شك شما تكرار شد و به         . كرديد، نمازتان باطل است   

رسيد، ديگر به آن اعتنا نكنيد؛ معنايش اين است كه بايد بنا را بر آن چـه بـه                   

مثالً اگر در نماز مغرب بين دو و سه شك كرديد، بنـا را        . نفع شماست بگذاريد  

ي   اين مسأله اختالفـي هـم نيـست؛ همـه         . بر سه بگذاريد و نماز را تمام كنيد       

وقتي به اين حالت رسيد، ديگر      : فرمايند  حتّي فقها مي  . گويند  فقها اين طور مي   

شك در نماز دو ركعتي و چهار ركعتي فرقي ندارد، هر شكّي كه باشـد، چـه از       

و اين بيـان فقهـا از روايـات         . نظر فقهي صحيح باشد يا فاسد، نبايد اعتنا كند        

  . )1( گرفته شده است�اهل بيت 

ي همين طـور    يعن. آيد  ، در طهارت و نجاست هم مي      �اين سخن اهل بيت     

كه شك كثير الشّك در نماز اعتبار ندارد، شك كثير الشّك در وضو و غسل و                

قطـع وسواسـي حجـت    : اند  حتّي فقها گفته  . طهارت و نجاست هم اعتبار ندارد     

 I_��_��� �+"4 C���/� 9  q   «ي    اين جملـه  . نيست، چه رسد به ظنّ يا شك او       

  >_�8%�� * AC��M��)2(«  ده است و بسياري از مراجع هم آن را         الوثقي آم 3در عرو

يعني اگر  . زيرا يقين وسواسي، يقين نيست؛ تخيل و توهم است        . اند  تاييد كرده 

وسواسي يقين به نجاست هم داشت، يقينش حجت نيست، چه رسد به ظنّ و              

كنند؛ او هم همـان طـور عمـل     بايد ببيند عرف مردم چطور عمل مي    . شك او 
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بعد هـم  . الشّك اعتبار ندارد  شك كثير :  فرمودند �ين  ي طاهر   زيرا ائمه . كند

اند كه با سه بار شك پشت سر هم، كثـرت شـك تحقّـق             تعيين مصداق كرده  

خواهند با بي اعتنايي، اين حالت خطرناك درمـان           ميآن بزرگواران   . )1(يابد  مي

اسـالم ايـن بـي اعتنـايي را         . هـا هـم همـين طـور اسـت           در ساير شك  . شود

بايد در هر چه وسوسه دارد، حق اهللا باشد يا حق النّـاس، كارهـاي               . خواهد  مي

راه ايـستادگي در  . عادي باشد يا كارهاي عبادي، همين رويه را در پيش بگيرد  

  .ي منفي است مقابل اين حالت خطرناك، مبارزه

مـن در  : فرمودنـد   مـي �استاد بزرگوار ما مرحوم آيت اهللا العظمي بروجـردي   

 در مـسجد  �آيت اهللا العظمي ميـرزا ابوالمعـالي كلباسـي    اصفهان نزد مرحوم    

به ايشان گفته بودند كه من به وقت نماز، ديـر يقـين        . خواندم  حكيم درس مي  

كنم و ايشان متوجه شدند كه من در معـرض آن هـستم كـه در ايـن                    پيدا مي 

بنايراين يـك روز ظهـر در مـسجد حكـيم بعـد از اتمـام            . مورد وسواسي شوم  

  . گويند، برخيز و نماز بخوان آقا حسين، اذان مي: گفتند درس، به من 

من يـك مقـدار صـبر كـردم و حـرف ايـشان را               : فرمودند  آقاي بروجردي مي  

  . نشنيده گرفتم

آورم  آقا حسين، پا شو و بگو چهار ركعت نماز باطـل بجـا مـي           : دوباره فرمودند 

  .  الي اهللا�>قر
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 اگر وسوسـه در وقـت دارد،        .وسواسي بايد چنين باشد   ! چقدر حرف خوبي است   

اگر وسوسه در نجاست دارد، . اهللا اكبر، نماز را شروع كند     : گويد  وقتي مؤذّن مي  

. همان وقتي كه دستش را زير آب برد يا زير شير آب گرفت، ديگر كنار بـرود                

 دارد كه هنـوز نجـس اسـت، بگويـد پـاك       يا يقيناگر شك دارد يا حتّي ظنّ     

خـواهم    مـي : كند؛ اگر يقين پيدا نكرد، بگويد     در عرض پنج دقيقه غسل      . است

 بيرون بيايد، توجـه   از حمامخواهم نجس باشم و با همان حال       جنب باشم، مي  

. كنند، او هم بكنـد  و خالصه، هر كاري كه مردم مي . نكند و مشغول نماز شود    

  .شود كشد كه اين درد، درمان مي مطمئن باشد، يك ماه طول نمي

   اهللا ��\\\ اســت كــه اســتاد بزرگــوار مــا آ     �نين روايتــي از اميرالمــؤم  

خواندنـد كـه      هاي فقهي بارها اين روايت را مي         در بحث  �العظمي بروجردي   

  :  فرمودند�اميرالمؤمنين 

��
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  . انمد باكي ندارم از اين كه به من بول باشد يا آب، وقتي كه نمي

دانم پاك است يا نجس، يعني براي من پاك اسـت، هـر               همين مقدار كه نمي   

بسياري از امور را بـراي مـا        » طهارت«ي    اين قاعده . چند در واقع نجس باشد    

دانيم فالن چيز     كه وقتي نمي  » حل«ي    و همين طور قاعده   . راحت كرده است  

الم اين قواعـد را بـه   اس. حالل است يا حرام، بنا را بر حالل بودن آن بگذاريم 

  .نشويماين دليل وضع كرده است كه ما وسواسي 
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هايي كه وسواسي دارد، اين است كه همه را جز خودش نجس   يكي از بدبختي  

تر نگاه كنـيم،      اگر قدري دقيق  . داند؛  معلوم است كه اين كار شيطان است          مي

ر دسـت از    داند؛ اتفاقاً اگـ     معنايش اين است كه همه جز خودش را جهنّمي مي         

خالصـه  . رود  بـه جهـنّم مـي   ديگراناين كار زشتش بر ندارد خودش زودتر از  

شـكّاك و وسواسـي بايـد بـا بـي اعتنـايي دسـت از         : گوينـد   ي فقها مـي     همه

  . كارهايش بردارد

  .  آمد و در مورد خوردن پنير سؤال كرد�شخصي به خدمت امام صادق 

بـه غالمـشان دادنـد و       پولي  . حضرت فهميدند كه اين شخص وسواسي است      

  . غالم هم پنير را آورد و حضرت از آن خوردند. برو پنير بخر و بياور: فرمودند

  . دوباره آن شخص در مورد پنير سؤال كرد

  مگر نديدي آن را خوردم؟ :  فرمودند�امام صادق 

  !ديدم اما دوست دارم از خودتان بشنوم: گفت

گويم كه هر چـه كـه در آن     تو ميدر مورد پنير و غير آن به  : حضرت فرمودند 

حالل و حرامي بود، بر تو حالل است تا آن كه مورد حرام را به طور مشخص                 

  . )1(بشناسي، در آن صورت بر تو حرام است و تركش واجب
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دمـاغم خـون افتـاده و    : پرسـد    مـي  �در روايت ديگري، راوي از امام صادق      

  . هايم ريخته است يا نه دانم به لباس نمي

قبالً به طهارت لباست يقين داشتي و حال شـك داري كـه             : فرمودندحضرت  

  . نجس شده يا نه؛ پس يقينت را با شك نقض نكن

 ببينم لباسم نجـس     وص كنم   يابن رسول اهللا، آيا الزم است تفح      : پرسد  باز مي 

  شده يا نه؟ 

  . )1(الزم نيست نگاه كني:  فرمودند�امام 
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تـه اسـت و احتمـال طهـارت را كـافي            وقتي خود اسالم تا اين حد سـاده گرف        

 بـا تفحـص يقـين بـه          كـسي  داند، ديگر وسواس چه معنا دارد؟ حتّي اگـر          مي

  . ندازدانجاست پيدا كند، باز هم الزم نيست خود را به دردسر بي

انـد     نقل كـرده   �اي  جمله معروفي را از مرحوم آيت اهللا سيد محمد باقر درچه          

يك تُن نجاسـت بـه خـورد          طهارت روزي  ي  اسالم با قاعده  «: فرمايند   مي كه

  ».دهد مردم مي

. تـر از آش شـدن معنـا نـدارد           ي داغ    وقتي خود اسالم اجازه داده، ديگر كاسه      

اسالم دين سهل و آسـان      . داند  گيري در اين مسائل را جايز نمي        اسالم سخت 

 بگيريم، ايـن مقـدم        و اگر ما به عنوان وسواس بر خودمان سخت         )1(گير است 

.  و مراجع تقليد اسـت  �ي طاهرين      و ائمه  �ن خود بر خدا و پيامبر       دانست

اسـالم  . خوريم، خـوب بخـوريم      حاال نجاست مي  . ي طهارت دارد    اسالم قاعده 

ـ          خواهم ساده بگيرم، نمي     من مي : گويد  مي تـو  . فتياخـواهم تـو در مـشقّت بي

 بـا . ناك خـوردن اشـكالي نـدارد        مراعات كن حرام واقعي نخوري، ديگر شبهه      
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و حقيقتـاً اگـر ندانـد نجـس         . اش را رفع كن     شبهه» بسم اهللا الرّحمن الرّحيم   «

» بسم اهللا الـرّحمن الـرّحيم     «است يا پاك، نداند حرام است يا حالل، با گفتن           

  .اش را برطرف كند تواند شبهه مي

انسان حسود وقتي حسادتش    . در مورد ساير صفات رذيله هم همين طور است        

زنـد و بـاالخره       كنـد، زخـم زبـان مـي         كند؟ غيبت مي    مي،چه  شود    ور مي   شعله

العمـل نـشان ندهـد و بـا ايـن       حال، اگـر عكـس  . دهد عكس العمل نشان مي 

ي منفي كند، به جاي غيبت از او تعريف و تمجيد كند، به جاي          حسادت مبارزه 

ي منفـي حـسد را    زخم زبان زدن در مقابلش تواضع كند، كم كم ايـن مبـارزه     

  . برد و در نهايت آن را از بين ميكند  رنگ مي كم

ريشه كن كردن آن مشكل است، اما اگر بـه          . وسواس هم مثل حسادت است    

تر از همه همـين بـي    شود و مهم ها، خوب عمل كند، كار آسان مي        اين توصيه 

  . اعتنايي است

    

  انتخاب الگو. 5

 الگويي  ست، البته  ا ي ديگري كه بايد وسواسي مراعات كند، انتخاب الگو          نكته

 اگـر زن وسواسـي اسـت، الگـوي او            مـثالً  .كه خود دچار اين مـشكل نباشـد       

: پاك است و اگـر او گفـت     : پاك است، بگويد  : اگر شوهر گفت  . شوهرش باشد 

اگر دختر وسواسي است، مـادرش را الگـوي         . نجس است : نجس است، بگويد  
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  . خود قرار دهد و هر چه اين الگو گفت، تسليم باشد

هر . وسواسي بايد مثل متعارف مردم باشد     . لگوي خود قرار دهد   عرف مردم را ا   

يـابي    اگر كار وسواسي را يك مقدار ريشه      . كنند، او هم بكند     كاري كه آنان مي   

رسيم كه از نظر وسواسي همه جز خودش نجس هـستند،             كنيم، به اين جا مي    

الي كـه  در ح. روند نماز همه جز نماز او باطل است، همه به جز او به جهنّم مي    

و . وسواسي بايد اين طور فكر كند كه عمل همه صحيح است و عمل او غلـط      

اوست كه بايد از بقيه الگو بگيرد؛ چون وسواسـي غيـر متعـارف اسـت و بايـد            

  . متعارف شود

دان هـم مـسائل شـرعي خـود را           در كنار نگاه به الگو، بايد از يك نفر مـسأله          

حتي حق نـدارد رسـاله      . سأله بپرسد آدم وسواسي حق ندارد از دو نفر م       . بپرسد

همـين كـه در     . مطالعه كند؛ از دو نفر و سه نفر پرسيدن براي او حـرام اسـت              

  .پرسيدن از اين و آن هم وسوسه به خرج بدهد، باز كار را مشكل كرده است

در ضـمن  . دان اسـت، بپرسـد   پس چه بايد بكند؟ بايد از يك نفـر كـه مـسأله          

. شود  نگويد، طور ديگري براي او مسأله گفته مي       ام، و اگر      من وسواسي : بگويد

موظّف است پزشك را از حاالت خود مطّلع        رود،    مثل مريضي كه نزد دكتر مي     

پرسـد،    وسواسي هم بايد وضعيت خود را براي فردي كه از او مسأله مـي             . كند

: توانـد بگويـد     حـاال اگـر نمـي     . ام، غيـر متعـارفم      وسواسـي : بگويـد . بيان كند 

هـا زيـر    معموالً وسواسي. من محتاطم و ادب به خرج بدهد: بگويدام،   وسواسي

 اما، اگـر كمـي دلـش درد         .روند   نمي ،وسواسي هستيم : بار گفتن اين جمله كه    

اش را بـا مـشكالت        گويد، هر چند، وسواس، خود و خانواده        بگيرد، به دكتر مي   
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  . تم هسمن وسواسي: فراواني مواجه ساخته است، باز هم حاضر نيست بگويد

  

  تلقين. 6

تلقين در زندگي نقش بسيار مؤثري دارد و مقصود ما از تلقين در اين جا ايـن                 

 به طور جد، با خود حرف بزند و بگويد كه من وسواسي            وسواسي بايد  است كه 

هستم و اين، درد بزرگي است، بايد اين درد را درمان كنم، بايد مثـل متعـارف     

ذارم، بايد بي اعتنا باشـم و بـاالخره نبايـد           مردم باشم، بايد لجبازي را كنار بگ      

مرتب تكرار كند كه وسـواس از شـيطان اسـت، نـه             . روي شيطان باشم    دنباله

 اين موارد را به خود تلقين كنـد، چنـان كـه در              ،خالصه، مرتب با زبان   . اسالم

ها در ابتدا مشكل است، اما     اين تحميل . كند  وقت عمل هم به خود تحميل مي      

  .شود كم آسان ميبا تلقين كم 

  

  مراقبه. 7

» مراقبـه « بايـد اهـل    وسواسـي كهاين است   ي آنچه گفته شد       تر از همه    مهم

و اين  . بسيار پافشاري دارند  » مراقبه«علماي علم اخالق در مورد قانون       . باشد

ي صفات  قانون مراقبه نه فقط براي وسواسي مفيد است، كه براي درمان همه           

  . انون سه مرحله دارداين ق. ساز است رذيله چاره

هـاي     تعقيـب   يكـي از    صـبح   هـر روز   در ابتدا بايد با خود، مشارطه كند؛ يعني       

نمازش اين باشد كه با خود شرط كند كه امـروز از شـيطان درونـش متابعـت                  

  . هاي آن بي اعتنا باشد نكند و به وسوسه
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ده، ي بعد، در طول روز مراقب خود باشد كه به شرطي كه با خود كر                در مرحله 

گويند، زيـرا بايـد مراقـب     مي» مراقبه«از اين رو به قانون، قانون      . وفادار بماند 

همان . اعتنا باشد آيد، عمالً بي خود باشد، آن زماني  كه وسوسه به سراغ او مي         

گويـد، همـان چيـزي كـه متعـارف          عملي را انجام دهد كه مرجع تقليدش مي       

. دهـد   دسـتور مـي  اورونش به دهند، نه آن چيزي كه شيطان د   مردم انجام مي  

البته ممكن است در طول روز بر خالف عهدش عمل كند، امـا توجـه داشـته                 

بار ديگر مشارطه . باشد كه سريع توبه كند و نااميد نشود و از ميدان به در نرود

كند، مقداري خودش را مالمت كند كه چرا چنين شد؟ و تـصميم بگيـرد كـه                 

  .  تا شب مراقب خود باشددوباره آن اتّفاق نيفتد و باز

ي آخر، شب هنگام، وقت خواب با خودش محاسبه كند كه زمـين               و در مرحله  

اگر زمـين   . خورده است يا نه؟ وسوسه به سراغش آمده و او را زمين زده يا نه              

به سجده برود و با پروردگار عالم حـرف         . نخورده است، جداً خدا را شاكر باشد      

ي اگر ديد در طول روز زمـين خـورده، توبـه كنـد و               ول. بزند و از او تشكّر كند     

و بدانيد كه اين محاسـبه      . نفسش را مالمت كند كه چرا شكست خورده است        

موسـاي  امـام   . اسالم هم بسيار به آن سفارش كـرده اسـت         . بسيار مؤثّر است  

 :دنايفرم  مي�كاظم 
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است، از خدا فزونى آن را خواهد و اگر كـار بـد كـرده اسـت، از خـدا                    

 . خداوند رجوع كندبه سويآمرزش آن را خواهد و 

و هر روز اين مراحل را تكرار كند تا ـ ان شاء اهللا ـ به مرور زمان، اين مشكل   

ي فكري يـا عملـي هـستند،          به كساني كه دچار وسوسه    . از ريشه درمان شود   

هرچند در ابتدا ممكن است خيلي      .  اين درد را از خود دفع كنند       شود توصيه مي 

 نباشـند، خواهنـد ديـد كـه مثـل             فكـر چـاره    اهميت نداشته باشد، ولي اگر به     

اين بيماري بـسيار خطرنـاك اسـت؛ دنيـا و آخـرت       . كند  سرطان نابودشان مي  

صـفات رذيلـه    . ي صفات رذيلـه بـدتر اسـت         برد و از همه     انسان را از بين مي    

فرد حسود، به قول عوام حاضر اسـت بـه          . هستند بزرگي براي انسان     اندشمن

ا به آتش بكشد، اما از همين حسد بدتر، وسوسه          خاطر يك دستمال، قيصريه ر    

رسد بـه آن جـا كـه حاضـر      بعضي اوقات مي. دنيا پرستي خيلي بد است  . است

حاضر است نـسل    . ط يابد است دو ثلث جهان را نابود كند تا بر ثلث ديگر تسلّ           

امـا بايـد    . حاضر را از ميان بر دارد به اين اميد كه بر نسل بعدي حكومت كند              

وسوسه از اين صفت دنياپرستي هم بدتر است؛ دنيـاي    :  صراحت گفت  با كمال 

برد و باعث تنفّر      برد، چنانكه آخرت انسان را هم از بين مي          انسان را از بين مي    

شايد شما هـم فـراوان ديـده باشـيد كـه اطرافيـان             . شود  ديگران از انسان مي   

ز مـادرش   ه سـاله ا   ي دو س    بچه. وسواسي كه تنفّر عجيبي از آن شخص دارند       

. كنـد   ي كه بايد بازوي پدرش باشـد، آرزوي مـرگ او را مـي             پسر. متنفّر است 

كـم كـم دچـار عزلـت و         . افراد جامعه مخـصوصاً خويـشان از او تنفّـر دارنـد           
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ي   وسواسي معموالً افسرده و كسل اسـت و بـه فرمـوده           . شود  نشيني مي   گوشه

  : �امام صادق
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 اين دو تو را از دسـت يـافتن بـه            ؛ زيرا از رنجورى و افسردگى بپرهيز    

  .دارند نصيبت از دنيا و آخرت، باز مى

معلوم است كسي كه سه چهار ساعت مشغول يك نماز باشد، كم كم به جايي    

خانمي كه ليسانس   : گفت  شخصي به من مي   . واندخ  رسد كه ديگر نماز نمي      مي

دارد و از نظر سواد ديني بسيار باالست و قبالً معلم قرآن بوده، حاال كارش به                

چـرا نمـاز    : وقتـي از او پرسـيديم     ! خوانـد   آن جا رسيده اسـت كـه نمـاز نمـي          

  . توان نماز خواند من نجسم و با نجاست نمي: خواني؟ گفت نمي

 را آب غـذا جايي رسيده كه وقـت غـذا خـوردن بايـد           و همين خانم كارش به      

  !بكشد، بعد آن را بخورد؛ و اين نوعي جنون است

ي اين خانم را از حسادت و رياست طلبي و خـود پرسـتي          اگر اين صفت رذيله   

از . صفت رذيله هـر چـه باشـد، خطرنـاك اسـت     . ايم  بدتر بدانيم، اشتباه نكرده   

ـ               اين ي   در سـوره  . س پافـشاري دارد   رو است كـه قـرآن كـريم بـر تهـذيب نف

بعد از يازده مرتبه قسم خوردن ـ كه در قـرآن بـي نظيـر     » شمس«ي  مباركه

  : فرمايد است ـ تأكيد مي
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و هـر كـه      و    را پاك گردانيد، قطعـاً رسـتگار شـد         نفس خود هر كس   

 .ختاش ساخت، قطعاً دربا آلوده

شـقي،  . فرمـا نباشـد     اي بر وجـود او حكـم        رستگار كسي است كه صفت رذيله     

بي بهره در دنيا و آخرت كـسي اسـت كـه صـفت رذيلـه بـر دل او            بدبخت و   

بر طبق آيات قرآن كريم و روايـات        . ي قرآن است    اين فرموده .  باشد فرما حكم

زم ، خودسازي براي همه مخصوصاً جوانـان امـري ال         �فراواني از اهل بيت   

اي در وجودش رخنه كند؛       وضروري است و نبايد كسي بگذارد كه صفت رذيله        

اين مطلب در مورد تمام صفات رذيله صـادق      . زيرا مانع رستگاري انسان است    

بعـضي  . گـري اسـت    اي، اين حالت وسواسـي      است، اما بدتر از هر صفت رذيله      

ـ       اوقات انسان را آن چنان دچار بدبيني مي        ه جهـنّم تبـديل     كند كه زندگي را ب

ي مـا تكـرار        مطالب شوخي نيست؛ اتّفاقاتي است كـه در جامعـه           اين. كند  مي

شوهر من وضعش به جايي رسيده اسـت        : گفت  خانمي آمده بود و مي    . شود  مي

گويم چه  مي. كشد خوريم، ناگهان فرياد مي     ايم غذا مي    كه مثالً در خانه نشسته    

 كوچه سرفه كرد، رفيق تو بـوده  رداين مرد كه    : گويد  شده؟ چه خبر است؟ مي    

  !! است

يا مرد نيم ساعت دير به خانه آمده است، خانمش شروع بـه مـتّهم كـردن او                  

  . نمايد مي

بايد در جهت رفع اين صفات رذيلـه        . خدا نكند انسان دچار چنين حاالتي شود      
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و » شــود نمــي«. شناســد تــالش كــرد؛ پيــر و جــوان و زن و مــرد هــم نمــي

وگرنه وسواسي بايد بداند كه هـم دنيـايش     .  هم حرام است   گفتن» توانم  نمي«

كند با اين كارهايش راه به سوي      جهنّم است و هم آخرتش، هر چند گمان مي        

گري كـار شـيطان اسـت و مـصداق ايـن              برد اما بايد بداند وسوسه      بهشت مي 

  : ند است كه فرمود�ي اميرالمؤمنين گفته
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ــشتوانه ــدي شــيطان را پ ــان دامو ا  خــود گرفتن ــت، در  و از آن هــا باف

چـه   پـس آن  .هاشان جاى گرفت و در كنارشان پـرورش يافـت         سينه

. گفتند سخن او بود    چه مى  نمود، و آن   يشان مى ه ا  شيطان ب  ،ديدند مى

  .آنان آراستي  و زشت را در ديده به راه خطاشان برد

و جداً اين طور است؛ يعني ديد او ديگر ديـد شـيطان اسـت، گوشـش گـوش                 

يـك آدم   . كنـد   ها عجيب كار مـي      لتخي. گوي شيطان   طان و زبانش سخن   شي

بيند كه مرده از قبر بيرون آمده و بـا كفـنش         ترسو وقتي به قبرستان برود، مي     

و و اقعاً هم اين . دود كند، مرده هم به دنبال او مي ايستاده و همين كه فرار مي

  .بيند، اما با چشم شيطان ها را مي صحنه

شخاص وسواسي اوالً بايد بدانند كه بيمار هستند و فكر عـالج خـود              بنابراين ا 
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باشند و ثانياً به مواردي كه در خصوص عالج اين بيماري خطرناك بيان شـد،        

 .جداً عمل كنند تا خداوند متعال آنان را شفا عنايت فرمايد
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  احكام وسواس

شـود و غالبـاً    يكى از مهلكات كه مفاسدى بر آن مترتّـب مـى  � 1 مسأله�

گناهانى را در بر دارد، وسواس است، و چون وسوسه براى وسواسى يك رذيله              

است از نظر ما حرام و مبارزه با آن از اوجب واجبات است، و فرقى نيست كـه                  

تقادات باشـد يـا در اعمـال، در         در طهارت و نجاست باشد يا در عبادات، در اع         

حقّ اللَّه باشد يـا در حـقّ النّـاس، در كارهـاى عبـادى باشـد يـا در كارهـاى                      

  .اجتماعى

گرى و وسواسى در هر چه باشد، حرام و بايد  و خالصه كالم اينكه حالت افراط   

كن شود، و عالمت آن اين است كه زياد شك كند و  با آن مبارزه شود تا ريشه     

كند و از متعارف مردم در شك و يقين بيرون باشد، و همين مقدار يا زود يقين  

كه از حالت متوسط كه در ميان مردم در كارها متعارف اسـت بيـرون رفـت و                  

حالت افراط يا تفريط در كارها پيدا كرد، وسواسـى اسـت و بايـد دسـت از آن                   

  .طبق آن حالت عمل نكند حالت بر دارد، و بر
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اعتنـايى بـه شـك     اى نيست جز بى ن رذيله چارهبراى رفع اي� 2 مسأله� 

متعـارف ميـان     بلكه به يقين، و عمل كردن به آنچه بر نفع اوست و به آنچـه              

  .مردم است

مثالً وسواسى در طهارت و نجاست اگر شك كرد بلكه يقين كرد كه از زمـين         

متنجس يا از عين نجس به او ترشح شده اسـت، اعتنـا نكنـد، و وسواسـى در       

اى را غلط گفته و يا چيزى را كم يا زياد كرده  ر شك يا يقين كرد كلمه  نماز اگ 

اس اگر شك كـرد كـه مـديون كـسى     است، اعتنا نكند، و وسواسى در حقّ النّ  

است يا ديـن خـود را ادا نكـرده اسـت، اعتنـا نكنـد و وسواسـى در كارهـاى                      

 به شك تواند تصميم بگيرد، فوراً يك طرف را انتخاب كند و      اجتماعى اگر نمى  

  .خود بلكه به يقين خود عمل نكند

  

متنجس براى افراد وسواسى متنجس نيـست، بنـابراين مثـل    � 3 مسأله�

هـا، گرچـه يقـين     هاى در كوچه و برفهاى چند روز مانده در كوچـه           گِلها و آب  

توانـد   داشته باشد كه برخورد با نجاست نموده است، براى او پاك است و مـى              

ها كه به مستراح رفته است به مسجد برود، و           همان كفش ها و با     با همان گِل  

با همان گِلها كه ترشح به لباس يا بدن او كرده است نماز بخواند، و بـا افـراد                   

الابالى در طهارت و نجاست، گرچه يقين داشته باشد كه آنها نجـس هـستند،               

د معاشرت كند و از غذاهاى آنها بخورد و حرام است كه بعداً دست و دهان خو               

  .را آب بكشد
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براى وسواسى حرام است در چيزهايى كه وسوسه او مربوط به � 4 مسأله�

ست دقت نمايد، بلكه الزم است بـدون فكـر و بـدون تجـسس و بـدون       ا آنها

اعتنـايى كامـل    عبارت ديگر چنانكه گفته شـد بـا بـى   ه  تفحص عمل كند، و ب    

  .ان دست از او برداردشيط � چيزها كند تا به گفته امام صادق  اينبرخورد با
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 استفتائات وسواس

گري  شود؟ و شاخصه وسواسي به چه كسي وسواسي گفته مي �1سئوال�

  چيست ؟

كسي كه در كارهـاي عبـادي يـا غيـر عبـادي حتـي در امـور                   ����

ــد،       ــارف باش ــدال و متع ــد اعت ــارج از ح ــردي خ ــاعي و ف اجتم

وسواسي اسـت و آن يـك حالـت خطرنـاكي اسـت كـه از تـسلّط                  

 خيال بر انسان پيـدا مـي شـود و بـه جـاي اينكـه عقـل او را                     قوه

استخدام كند، قوه خيال او را اسـتخدام مـي كنـد و وقتـي چنـين                 

شد شيطان مسلّط بـر او مـي شـود و بـه واسـطه آن حالـت، او را                    

لـذا عقـالً و     . نابود مـي كنـد و دنيـا و آخـرت او را تبـاه مـي كنـد                  

ــي تفــاوتي و نــشنيدن   ــا ب حــرف شــيطان و شــرعاً الزم اســت ب

ل هـا و تـوهم هـا آن حالـت را                     پشت كردن به وسوسه هـا و تخيـ

نابود كند و هرچه او را رنج مي دهد، راجـع بـه همـان بـي تفـاوت                   

 .ين است داروي منحصر به فرد وسواسباشد و ا

 

   چيست؟ي در مورد وسواسحضرتعاليحكم  �2سئوال�

كار او حـرام اسـت و بايـد اعمـال را بـه طـور متعـارف و آن                     ����

  .دهند، انجام دهد  عموم مردم انجام ميطور كه

 

آيا اصالً از نظر شرع، احتياط در نجاست و طهارت، مطلوب  �3سئوال�

 است؟
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ــاس   ���� ــي حــقّ النّ كــار وسواســي راجــع بــه هرچــه باشــد حتّ

  .مطلوب نيست؛ بلكه حرام است

 

صحيح است و ) اعم از عبادي و غير آن(آيا اعمال وسواسي  �4سئوال�

 اعاده الزم ندارد؟

 .و بايد پرهيز كندكار او حرام است  ����

  

 مالك در تشخيص صدق عنوان وسواس چيست؟ �5سئوال�

 .مــالك در صــدق عنــوان وسواســي بــر كــسي، عــرف اســت ����

هرچنــد اگــر كــسي بــيش از ســه بــار در مــسأله اي شــك كــرد، 

 .وسواسي محسوب شده و بايد به احكام وسواس عمل نمايد

  

  آيا  حرمت وسواس منحصر در احكام عبادي است؟ �6سئوال�

اعــم از امــور اعتقــادي و اخالقــي و وســواس در هــر عملــي،  ����

احكام عبـادات و معـامالت و امـور فـردي و اجتمـاعي، حـق اهللا و               

 .حق الناس، حرام است

  

گويد  ي مدهم همسرم دچار وسواس شده و هرچه به او تذكر مي �7سئوال�

 توانم مانند بقيه عمل كنم، راه عالجش چيست؟ نمي

ديگـران  اعتنـائي و مثـل        تـوانم و راه فقـط بـي         بايد بگويد مي   ����

  .بودن است و الّا بدبختي دنيا و آخرت دارد
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  آيا اهل كتاب ذاتاً محكوم به طهارت هستند يا نجاست؟ �8سئوال�

 .طاهر هستند ����

 

. ت آنها اهل كتاب هستندكنم كه اكثري اي زندگي مي هدر محلّ �9سئوال�

 حال آيا در معاشرت با اهالي الزم است از دين و مذهبشان سوال كنم؟

  .الزم نيست ����

  

قين وسواسي تا چه حد معتبر است؟ آيا در صورت  و ي، ظنّشك �10سئوال�

  اعتبار است؟ يقين به متعارف بودن آن، باز هم بي

���� وسواســي اعتبــار نــدارد و چــون يقــين او هــم  و ظــنّشــك 

تخي        و يقـين   و ظـنّ لي بيش نيست، اعتبار نـدارد و بايـد بـه شـك 

  .خود اعتنا نكند

  

 نمايد و بعد اگر كسي بعد از جنابت، بول و استبراء نكند و غسل �11سئوال�

از آن مايعي از او خارج شود، آيا آن مايع نجس است؟ و آيا نياز به تجديد 

كند چقدر وقت بعد از جنابت،  غسل دارد؟ در پاسخ اين دو سؤال آيا فرقي مي

  آن مايع خارج شود يا خير؟

 ،بـت او گذشـته باشـد، مـثالً ده دقيقـه          اگر مدت كمـي از جنا      ����

يح بــوده و غــسل ديگــري آن مــايع پــاك اســت و غــسل او صــح

 و همچنــين اســت اگــر بــول كــرد و اســتبراء نكــرد و .الزم نــدارد

 آن مـايع پـاك      ،مدت كمـي از بـول گذشـت و مـايع بيـرون آمـد              

است و اگر وضو گرفتـه يـا غـسل كـرده اسـت بـه واسـطه مـايع          

  . شود باطل نمي
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كسي كه در اثر بيماري قادر به نگهداري بول خود نيست و  �12سئوال�

گردد، براي  شود و نيز وضوي او باطل مي دن او نجس ميمرتباً لباس و ب

اي دارد؟ اگر در وسط يك نماز يا بين دو  خواندن نمازهاي يوميه چه وظيفه

  اين حالت براي او پيش آمد چه بايد بكند؟) مثالً ظهر و عصر(نماز 

وضو بگيرد و با همان وضـو نمـاز بخوانـد و اگـر قبـل از نمـاز                  ����

دو نماز بـول بيـرون آمـد، نجـس اسـت ولـي              يا بين نماز و يا بين       

 گرچـه بواسـطه آن بـول بـدن          ،اشكال ندارد و نماز او اعاده نـدارد       

  .او و لباس او نجس شده است و وضوي او باطل شده است

  

كسي كه در اثر بيماري قادر به نگهداري باد معده خود نيست و  �13سئوال�

اي   چه وظيفههاي يوميه گردد، براي خواندن نماز مرتباً وضوي او باطل مي

اين حالت براي او ) مثالً ظهر و عصر(دارد؟ اگر در وسط نماز يا بين دو نماز 

  پيش آمد چه بايد بكند؟

 .نظير بول است و مسأله آن گفته شد ����

 

 با آب كر، باران يابراي تطهير آب نجس، آيا مخلوط شدن  �14سئوال�

 ؟جاري شرط است؟ و يا صرف اتّصال كافي است

 .كند صرف اتّصال كفايت مي ����

  

اگر سگي از ظرفي كه آبش كر بوده خورد و بعد از خوردن مقدار  �15سئوال�

. آن كمتر از كر شده ولي نمي دانيم حين اتصال دهان سگ، آب كر بوده يا نه

 آيا آن آب نجس شده است ؟
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  .كر بوده است و االن هم نجس نيست ����

  

كشي  ايم كه در آنجا آب لوله  هويالئي بيرون شهر اجاره كرد �16سئوال�

كند كه آب لوله به منبع كر وصل است آيا   صاحب آن ادعا ميوجود ندارد ولي

 قول او قابل قبول است؟

  .گفته او حجت است ����

  

 توان از آبي كه در مضاف بودن آن شك مي آيا براي تطهير �17سئوال�

 داريم استفاده كنيم؟

  .اشكال ندارد ����

  

آيا آسفالت، سيمان، چوب، آجر، موزائيك و فلزاتي كه با آن كف  �18سئوال�

 كنند پاك كننده كف پا و كفش هستند؟ زمين را مفروش مي

  .بلي پاك كننده هستند ����

  

ويلچر  آيا زمين، پاك كننده الستيك وسائل نقليه مانند اتومبيل، �19سئوال�

 باشد؟ مي... و

  .پاك كننده است ����

  

اي را در حال گزيدن دستم كشتم، نمي دانم خوني كه از او  پشه �20سئوال�

 خارج شده از او بوده يا از من، وظيفه چيست؟

  .پاك است ����
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 قلباً دانم كه كم طهارت شخصي كه شهادتين گفته، ولي ميح �21سئوال�

البته عملي كه منافي با اظهار شهادتين باشد از او ـ اعتقادي به اسالم ندارد 

 ؟ چيستـسر نزده 

 .پاك است ����

 

ها  آن اتي داشته و فرق چه خصوصي»نيم« و »ذيم«،  »ذيو« �22سئوال�

  نجس است؟»وذي« و »مذي«با يكديگر چيست؟ و آيا 

از مني و بـول هـر آبـي كـه از مـرد يـا زن بيـرون بيايـد                     غير   ����

و اگـر شــك  . پـاك اسـت و موجـب فـساد وضـو و غـسل نيـست       

 بـاز   ،داشته باشد و يا مظنّه داشته باشـد كـه بـول اسـت يـا منـي                 

و بـراي وسواسـي اگـر يقـين داشـته باشـد بـاز پـاك           . پاك است 

  . زيرا يقين او يقين نيست.است
  

  حكم.دانم بول است يا مني لي نمياي را در لباسم ديدم و هلكّ �23سئوال�

 آن چيست؟

 .پاك است و جنب هم نيستيد ����

  

ه پس از بيدار شدن در لباس زير خود، بوي مني احساس و لكّ �24سئوال�

 توان حكم به نجاست لباس و بدن كرد؟ زرد رنگي مشاهده نمودم، آيا  مي

 .پاك است و جنب نيز نيستيد ����

 

م از داخل كشور داني هايِ حيواني كه نمي وردهآآيا در مورد فر �25سئوال�

   تحقيق داريم؟ ي هاست يا خارج، وظيف
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هـا بـه دسـت        اگر از دسـت مـسلمان و يـا از بـازار مـسلمان              ����

  .آورده باشد پاك است و وظيفه تحقيق هم نيست

  

ساق پايم زخم شده و عين خون را زائل نمودم ولي قبل از  �26سئوال�

ن وجود آمد، آيا براي تطهير، از بين بردن ايه شستشو پوششي روي آن ب

 پوشش الزم است يا خير؟

  .الزم نيست ����
  

 بطوري كه هنگام صرف غذا، خون با ،دهان شخصي زخم است �27سئوال�

 روش تطهير آن غذا آيا خوردن اين غذا جايز است؟ لطفاً. شود آن مخلوط مي

 را بيان فرمائيد؟

 .باشد خوردن آن غذا جائز است و آن غذا پاك هم مي ����

 

، آن خون وجود داردچند روز در محل بعد از كشيدن دندان تا  �28سئوال�

 شود؟ خورم نجس مي غذائي كه مي آيا دهان و

 .پاك است ����

  

 شك كردم چيزي ـ بدليلِ بلندي ناخن دستم ـپس از تطهير  �29سئوال�

 ام چيست؟ من است عين نجاست است يا نه، وظيفه  كه زير ناخن

. هـا اعتنـا نكنيـد    ناخن پاك است و بايد بـه ايـن گونـه شـك        ����

ـ        ،لـي بـيش نيـست     قينهـا كـه تخي    ه هـا و ي    بلكه به اين گونـه مظنّ

  .اعتنا نكنيد

www.takbook.com

www.takbook.com



 

 

تائ
ستف

و ا
م 

كا
اح

ا
س

سوا
ت و

 

65 

كسي كه استبراء نكرده يا : (ي توضيح المسائل خواندم در رساله �30سئوال�

داند استبراء كرده يا نه و رطوبتي ببيند و شك كند پاك است يا نه، اگر به  نمي

 يقين كند بول در مجرا نمانده،  ـمانند گذشتِ مدتي از بول كردنش   ـجهتي

ت مذكور چه حال بيان فرمائيد مد ).كند و را هم باطل نميباشد و وض پاك مي

 مقدار است؟

 .كند تقريباً ده دقيقه كفايت مي ����

  

اي  اگر از شخصي پس از استبراء قطراتي خارج شد چه وظيفه �31سئوال�

 دارد؟

  پــاك اســت مگــر يقــين كنــد بــول اســت و وسواســي هــم  ����

  .نباشد

  

و اگر شخصي بعد از خروج مني، بول نمود و استبراء نكرد  �32سئوال�

 اي دارد؟ داند چيست چه وظيفه كه نمي رطوبتي از او خارج شد

  مـثالً  اگر فوراً باشـد نجـس اسـت ولـي غـسل نـدارد و اگـر                 ����

  .بعد از ده دقيقه باشد پاك است و غسل ندارد

  

، آيا رنگ و اثر نجاست باقي مانده باشداگر پس از تطهير لباس،  �33سئوال�

 ؟ه طهارت لباس كردتوان حكم ب مي

  .پاك است ����
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  خيس بود زخم شد، آيا همه پايم نجس كه تماماًپاي من �34سئوال�

 شود ؟ مي

 .فقط جاي خون نجس است ����

 

اي مانند مگس روي نجاستي بنشيند و بعد روي بدن  اگر حشره �35سئوال�

توان حكم به نجاست بدن و لباس  بنشيند، آيا مي) مرطوب يا خشك(يا لباس 

  نمود؟

  .پاك است ����

 

 شود؟ آيا بخار باعث سرايت نجاست مي �36سئوال�

ل بـه آب شـد       متنجس پـاك اسـت و اگـر مبـد          بخار نجس و   ����

  .آن آب پاك است؛ گرچه بخار مثالً از بول باشد

  

 آيا بررسي جهت ، نجس شوداگر لباس زير با خون يا بول �37سئوال�

 ها الزم است؟ سرايت آن از لباس زير به ديگر لباس

  .الزم نيست ����

  

 آيا ورود اهل ،كهبا توجه به لزوم طهارت مساجد و اماكن متبرّ �38سئوال�

 مساجد و و �مانند حرم اهل بيت (هكبه اماكن متبرّ اركفّ كتاب و

 جايز است؟) ها زاده امام

����   ـ  كه بـا آن كثـرت رفـت و آمـدِ          ه اماكن متبرّ  مساجد و كلي ي  حتّ

ـ         ـ افراد الابالي در طهـارت و نجاسـت و حتّ  پـاك هـستند و   ،اري كفّ
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 و همچنــين راجــع بــه . بلكــه جــائز نيــست.ص الزم نيــستتفحــ

 گرچـه الابـالي باشـند و        .كننـد   ن جـا را مـي     افرادي كـه تنظيـف آ     

           آن  ،ع نداشـته باشـند    گرچه عقيـده بـه طهـارت و نجاسـت تـشي 

ــامــاكن متبرّ بلكــه جــائز .ص الزم نيــستكــه پــاك اســت و تفح 

  .نيست
  

ها و لوازم خصوصي اهل كتاب   به مكانخيسآيا رساندن دست  �39سئوال�

 ار، موجب نجاست دست مي شود؟كفّ و

ــ موجــب نجاســت نمــي ���� ــا  دانيم آن مكــانشــود مگــر ب هــا ي

  .ها نجس هستند اساسيه
  

زخم شدن دستم را فراموش كردم و آن را بدون التفات شسته و  �40سئوال�

 ولي بعد ديگر خوني نديدم، آيا دستم پاك شده؟. با حوله خشك كردم

دست و حولـه پـاك اسـت و اگـر وضـو هـم گرفتـه و غـسل                     ����

 .كرده صحيح است

  

مانند سگ و (شت در روستاي ما حيوانات و پرندگان حرام گو �41سئوال�

 ها يا كوچه باران در آيا هنگامي كه برف و بسيار وجود دارند،) كالغ

كند نجس  بارد، آبهائي كه به بدن يا لباس اصابت مي هاي منازل مي صحن

 است؟

 .پاك است ����
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چرك و مانند (شود   خارج مينبدن انسا ازكه آيا چيزهائي  �42سئوال�

 ست؟نجس ا) ...و آب كيسه جنين و استفراغ  عفونت ،

  .پاك است ����

  

اگر در كيسه آرد فضله موشي پيدا شد آيا جستجوي بيشتر الزم  �43سئوال�

 است؟

  .الزم نيست ����

  

، آيا ه كوچك دارد با پاي خيس راه رفتمدر منزل كسي كه بچ �44سئوال�

 بايد از نجاست و طهارت منزلش سوال نمايم؟

 . بلكه جائز نيست؛الزم نيست ����

  

ها معاشرت و افرادي نجس شود كه با آن... اگر بدن، لباس و يا  �45سئوال�

ي لوازم مشترك داريم، آيا با اين فرض هم الزم حتّ ارتباط زياد داريم و يا

 ها اطالع دهيم؟ نيست به آن

  .الزم نيست ����

  

كنند، آيا تحويل  ها مسلمان و غير مسلمان اقامت مي در هتل �46سئوال�

؟ و كرده به مسلمان جايز است فاده مي غير مسلمان از آن استاطاقي كه قبالً

 كند؟ الع دادن به او كفايت مييا اينكه اط

  .جائز است و الزم نيست اطالع بدهد ����
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قاتش شوم، آيا بايد به او اگر باعث نجس شدن شخصي و يا متعلّ �47سئوال�

 ؟اگر مدتي از آن گذشته باشد چطور ؟اطالع دهم

 .الزم نيست ����

  

معاشرت با افراد ال اباليِ نسبت به طهارت و نجاست چه حكمي  �48سئوال�

 ها استفاده كرد؟ ي آنتوان از غذا آيا مي دارد؟

  .ها اشكال ندارد تفحص الزم نيست و معاشرت با آن ����

  

آيا الزم است چاه توالت و چاه آشپزخانه به جهت وارد نشدن  �49سئوال�

 ذرات غذا، برنج و نان به چاه توالت، جدا باشد؟

 .الزم نيست ����

 

 ن راكنم و خانواده م بنده در تطهير محل بول و غائط شك مي �50سئوال�

 ؟ام چيست يفهدانند ، وظ وسواسي مي

ــشنويد و   ���� ــا را ب ــد حــرف آن ه شــما وسواســي هــستيد و باي

  .تطهير شما بيش از پنج دقيقه نباشد

 

اي در  توان گفت وظيفه آيا براي درمان شخص وسواسي مي �51سئوال�

مورد اشياء  ي در؟ و يا حتّ قبال نجاسات ندارد و چيزي براي او نجس نيست

 ؟ نجس به او دروغ گفت

 خـوب مـي شـود و الزم نيـست          ،اگر متنجس را نجس ندانـد      ����

 از عـين نجـس پرهيـز كنـد           اگـر  .از عين نجس هم اجتناب نكنـد      
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شـود و بايـد ايـن كـار را           و از متنجسات پرهيـز نكنـد خـوب مـي          

 .بكند

  

، مورد قبول ي در مورد نجس يا پاك بودنِ چيزيآيا گفته وسواس �52سئوال�

 است؟

  .مورد قبول نيست ����
 

  د؟ه به داشتن جرم نجس مي شوآيا هوا با توج �53سئوال�

  .ها است ال وسواسيؤال هم سؤشود و اين س نجس نمي ����
 

لباس نجسي را روي زمين گذاشتم به طوري كه كمي زمين  �54سئوال�

ه مرطوب شد، پس از گذشت مدخود را روي همان قسمت دستتي بچ 

  نجس است؟... آيا تمام فرش و ديوار و . گذاشته و به جاهاي ديگر زد

 .هيچ جائي نجس نشده است ����

 

كنم ذرات بول به لباس و بدنم   احساس ميدرهنگام تخلّي �55سئوال�

 كشم، آيا اين كار صحيح است؟  پاشد لذا هر بار بدن و لباسم  را آب  مي مي

اين كار حـرام اسـت و بايـد بدانيـد تخيلـي بـيش نيـست و                   ����

  .بايد اعتنا نكنيد
 

به ) عمِّ از الابالي و غيرها(با توجه به اينكه اقشار مختلف جامعه  �56سئوال�

  شود؟احتياط  الزم است نسبت به آن زنند، پول دست مي

 .الزم نيست ����
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هاي دامي  ها يا فراورده توجه به اينكه غذاي بعضي رستوران با �57سئوال�

  پاك نيستند، آيا وظيفه من تحقيق و بررسي است؟

 تحقيــق الزم نيــست گرچــه مــسلمان ،اگــر مــسلمان اســت ����

 .الابالي هم باشد

  

وچه و ك  اكثر،دليل رفت و آمد مردمه در روزهاي باراني ب �58سئوال�

 ها نجس مي شود، در چنين مواقعي بايد چه كنم؟ خيابان

هــا، بازارهــا، همــه و همــه  هــا، دستــشوئي هــا، خيابــان كوچــه ����

 بلكــه جــائز ؛ص الزم نيــستمحكــوم بــه طهــارت اســت و تفحــ

ــست ــتالل در   .ني ــب اخ ــر موج ــه اگ ــست بلك ــاب الزم ني  و اجتن

  . جائز نيست،كارهاي عبادي يا غير عبادي شود
 

عذر ...  نشدنِ طهارت و نجاست در مسجد الحرام و آيا رعايت �59سئوال�

 باشد؟ براي عدم شركت در مراسم حج مي

بايــد آن جــا را پــاك بدانــد و نجــس دانــستن آن جــا حــرام  ����

ص جائز نيست و گفتگو در اين باره جائز نيستاست و تفح.  
 

گذارم مقداري  وقتي دست خود را به اشيائي كه سرد هستند مي �60سئوال�

  كند؟ وسيله اين بخار نجاست از شيئ خشك سرايت ميه كند، آيا ب بخار مي

 .كند نمي ����

 

 خيسها  در صورتي كه دست آن و نصارى توان با يهود ميآيا  �61سئوال�

  ؟دست داد باشد،
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 .اشكال ندارد ����

  

ساخت كشورهاي غير مسلمان چرم لباس  بند وو كمر كفش آيا �62سئوال�

اگر آن لباس را ازكشور اسالمي مثل عربستان خريده  پاك است يا نجس؟

  باشيم تفاوتي در مسئله مي كند؟

  .تفاوتي ندارد -پاك است ����

  

پاك است ... خون و مردار و فضله حيواناتي نظير مگس و پشه و �63سئوال�

  يا نجس؟

 .پاك است ����

  

از زن يا مرد خارج مي شود و عالمات  كه حاتي و ترشّرطوبت �64سئوال�

حات به هنگام تحريك جنسي اگر اين ترشّ ؟پاك است يا نجس مني ندارد،

  فاوتي مي كند؟ت خارج شود،

 .و غسل هم نداردمطلقاً پاك است  ����

  

از آن خارج  صورت،آيا چرك و يا آبى كه پس از تركيدن جوش  �65سئوال�

  مى شود نجس است يا خير؟

  .پاك است ����

  

باشد يا  نجس مى ،شود استفاده ميبراى تزريق كه آيا الكل سفيد  �66سئوال�

  خير؟

www.takbook.com

www.takbook.com



 

 

تائ
ستف

و ا
م 

كا
اح

ا
س

سوا
ت و

 

73 

  .پاك است ����

  

 شدن متوجه فضله موش هاگر در ظرف غذايى بعد از پخت �67سئوال�

   نجس است؟، آيا پارچه اى كه براى دم كردن روى ظرف استفاده شده،رديمگ

 .پاك است ����

 

 ، در گوشت موجود استحيوانخونى كه بعد از ذبح كردن آيا  �68سئوال�

  پاك است يا نجس؟ 

 .پاك است ����

  

   طوطى و خرگوش و سنجاب پاك است؟ي آيا فضله �69سئوال�

 ولـي فـضله خرگـوش يـا  سـنجاب        ،فضله طوطي پاك اسـت     ����

  .نجس است

  

  نجس است؟ساير پرندگان  ، گنجشك وي كالغ لهآيا فض �70سئوال�

  .پاك است ����

  

شود  قطير ميآب نجسي كه مجدداً بر روي ديوار تحكم بخار  �71سئوال�

  چيست؟

 .پاك است ����
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بدن او   آيا لباس و،خوردزمين بزمين پر برفي اگركسي روي  �72سئوال�

 ها زياد رفت وسگ كه  هائي و در مكاندر اروپا اگر اين اتفاق  شود؟ نجس مي

  فتد پاسخ چيست؟ ا بي،كنند آمد مي

  .شود در هر دو صورت نجس نمي ����

  

فضا   آن لباس و،باشدفضاي منزل  در لباس واگر موي سگ  �73سئوال�

  شود؟ نجس مي

  .كند  تا خشك باشد سرايت نمي ����

  

لباسي كه  ،آيا ادرار بچه شيرخوار نجس است؟ اگر نجس است �74سئوال�

   با چند بار شستن پاك مي شود؟بواسطه آن نجس مي شود

ولــي بــا آب . شـود  شـد، بــا دوبــار پـاك مــي  اگـر آب قليــل با  ����

كنـد و   كشي و كـر و جـاري بـا يـك بـار شـستن كفايـت مـي            لوله

  .فشار هم الزم نيست

  

چنانچه  پاك است؟ ،آيا بخارى كه از آب نجس بلند شده است �75سئوال�

    كند؟ آن چيز را نجس مي اين بخار با پارچه يا چيز ديگري مالقات كند،

  .كند پاك است و نجس نمي ����

  

 اگر كوچك يا بزرگ ، پوست لب و بدني مت كنده شدهقسآيا  �76سئوال�

   نجس است؟؛باشد يا اگر با درد يا بدون درد باشد

 .پاك است ����
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كند  بي كه در موقع كشيدن سيفون توالت به بيرون تراوش ميآ �77سئوال�

  پاك است يا خير؟ 

 .پاك است ����

  

اگر در موقع شستن لباس نجس در ماشين لباسشويي آبي به آيا  �78سئوال�

   پاك است؟ ،ي شودبيرون بريزد و جار

 .پاك است ����

 

 گوشت – يا حالل گوشت –حرام گوشت (فضوالت پرندگان  �79سئوال�

پاك است يا )  داراي چنگال يا بدون چنگال–خوار يا غير گوشت خوار 

  نجس؟

 .پاك است ����

 

ها كه بعد از شستشو  ه بر روي لباسجا مانده از لكّه آيا زردي ب �80سئوال�

يض كه بعد از شستشو بر هاي بعد از ح ه لكّ؟باقي مانده نجس است يا خير

  ماند چطور؟ روي لباس مي

 .پاك است ����

  

يا لباس نجس شده با بول با يك بار شستشو در ماشين آ �81سئوال�

يا بين دو آ ،اگر بايد دو بار شست شود يا بايد دو بار شست؟ لباسشويي پاك مي

  ب خارج شود؟آ لباس فشار داده شود تا  بايدشستشو

 .كند يك بار كفايت مي ����
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شود و اگر   شده در دهان جسم خارجى محسوب مىآيا دندان پر �82سئوال�

 بايد با آب جارى دهان را ،كسى با داشتن دندان پر شده دندان ديگر را بكشد

كار را كرد يا بزرگسال باشد و  پاك كند يا خير؟ و اگر بچه باشد و نشود اين

  نداند، حكم چيست؟

  .احتياج به شستن دهان نيست ����

  

ماند و روى  محل آن باقى مىخونى كه پس از كشيدن دندان در  �83سئوال�

كند چه حكمى دارد؟ آيا غذا  گذارد ولى آب دهان را رنگين نمى دستمال اثر مى

خوريم نجس  ظرفى كه با آن غذا مى خوردن در اين صورت اشكال دارد؟ يا

  شود؟ مى

 .دهان را نجس نمي كند و غذا خوردن اشكال ندارد ����

  

شود با   ا مى در غير اين صورت آي؟ نجس است،آيا عرق جنب  �84سئوال�

  شود نماز خواند؟  لباسى كه با عرق جنب آلوده است مى

  .از حرام پاك است از حالل باشد يا ����

  

 يك آب شسته  هاى نجس با هم در هاى پاك با لباس اگر لباس �85سئوال�

  ؟ شوند هاى پاك هم نجس مى شوند، لباس

 .دنها همگي پاك مي شو لباس ����
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 و بعد آن گذاشته شود نجس پارچه يا لحافي روي زمين اگر �86سئوال�

  آيا نجس است؟ ، باشدسنگين شده  نم كشيده وپارچه يا لحاف

 . پاك است ����

 

آيا نجس  ، ومرطوب باشد نم كشيده كهديوار دستشويى و توالت �87سئوال�

  است؟

 .پاك است ����

 

 شود براى تطهير يا آيا از آبى كه مردار در آن است مى �88سئوال�

  استفاده كرد؟يا وضو آشاميدن 

 . اشكال ندارد،اگر كر يا جاري باشد ����

  

طور طبيعى مقدار دو يا ه ب غذاها يا مايعاتى مانند سركه كهآيا  �89سئوال�

  دهد، نجس است؟ سه درصد از آن را الكل تشكيل مى

  .  پاك است ����

  

اهل كتاب مانند يهود و نصارى استفاده  توان از طعام آيا مى �90سئوال�

  كرد؟

 .اشكال ندارد ����

  

 حكم طهارت و ها اهل كتاب آسمانى هستند؟ زرتشتي آيا  �91سئوال�

  چيست؟نجاست آنها 
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  .پاك مي باشند ����

 

 است ولى منكر �لصالاخواند و تارك   كه عمداً نماز نمىمسلماني �92سئوال�

اگر چنين شخصي منكر نماز هم باشد چه  آيا كافر و نجس است؟ نماز نيست،

  حكمي دارد؟

، ي باشـد   پاك اسـت ولـي منكـر نمـاز اگـر جـد             �تارك الصلو  ����

  .نجس است

 

  دهان زده نجس است؟ غذايى كه گربه به آن �93سئوال�

 .پاك است ����

 

، كفش ،كيف ،كاپيشن چيزهايى مانندحكم طهارت يا نجاست   �94سئوال�

ها پوست و چرم  آورند و در آن كه از كشورهاى غير مسلمان مى...كمربند و

  ؟باشد چيسترفته  حيوانات بكار

 .پاك است ����

 

كند پاك  ريزد يا ترشح مى  لباس نجس مى كه از شستنآبى �95سئوال�

 است؟

 ؛اله آن پـاك اسـت      غـس  ،اگر عين نجاسـت را نداشـته باشـد         ����

  .گرچه با آب قليل باشد
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پيدا شود آيا آن  ،اند خيس كرده كهدر آب برنج فضله موش اگر  �96سئوال�

  باشد؟   اگر نجس است قابل پاك شدن مي ظرف و برنج نجس است؟

هـا نجـس اسـت و اگـر آن بـرنج هـا را در آب                  ظروف و برنج   ����

ولـي اگـر آب    . پـاك مـي شـود   ،كر يا جاري مـدتي نگـاه بدارنـد   

ط آب پـاك بـر      د تـسلّ   بـه مجـرّ    ، نفوذ در آنها نكـرده باشـد       نجس

 .شود ها پاك مي آن

 

ها را سرخ كنند،  ند، يا آنده شوجوشان كشمش و خرما در آباگر  �97سئوال�

  دارد؟ شوند؟ خوردن آنها چه حكمى نجس مى

 .ها اشكال ندارد شود و خوردن آن  نجس نمي ����

 

 ا سهواً كسي وسايلي كه مربوط به ديگران است را عمداً ي اگر  �98سئوال�

  نجس كند، آيا بايد به آنها بگويد؟

 . الزم نيست ����

 

لع هاى ميزبانش را نجس كند، مطّ آيا اگر مهمانى يكى از اثاثيه �99سئوال�

  كردن ميزبان واجب است؟

 .الزم نيست ����

  

ريزد و  هاى حمل زباله شهرى در خيابان مى آبى كه از ماشين �100سئوال�

م به طهارت است شود، محكو ت باد به لباس مردم پاشيده مىگاهى بر اثر شد

  يا نجاست؟
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 .محكوم به طهارت است ����

  

رفت و آمدهاى خانوادگى با اشخاصى كه به طهارت و نجاست  �101سئوال�

 دارد؟ دهند، چه حكمى در خوردن و آشاميدن و مانند آن اهميت نمى

 .اشكال ندارد ����

  

 يا ساير �صلوالاي هستند و تارك  كساني كه مسلمان شناسنامه �102سئوال�

كه شبهه اعتقادي دارند و يا عمداً شبهه  وارد باشند و نيز كساني  عبادات مي

 كنند،پاك هستند؟ مي

 .باشند پاك مي ����

  

رطوبت اشياء به چه مقدار كه باشد در تالقي با نجس، نجس  �103سئوال�

  شوند؟  مي

  .اي كه خيس كند به اندازه ����

  

 :اگر در خارج از كشور فروشنده غير مسلمان مواد غذائي بگويد �104سئوال�

  توان به قول او اعتماد نمود؟  گوشت يا مرغ او ذبح شرعي دارد، مي

 .ت است گفته او حج،اگر الابلي نباشد ����

  

پاك  باشند، شده اگر حيوانات حرام گوشت به ذبح شرعي كشته �105سئوال�

  هستند؟

 . ولي خوردن آن ها حرام استهستند،پاك  ����
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ف  موظّ،اگر انسان ببيند كسي با لباس نجس نماز مي خواند �106سئوال�

  است به او بگويد؟

  .الزم نيست ����

  

 وسواس  اعمال وضو، غسل، نماز و ساير عبادات به حداگر تكرار �107سئوال�

الً صرف تكرار عمل، حرام است يا خير؟ ثانياً موجب بطالن آن برسد، او

  شود يا نه؟ عبادت مي

 .تكرار او حرام است ����

 

ها، ديوارهاي  ها، درب منزل ما از نظر طهارت مشكل دارد؛ فرش �108سئوال�

ها و خالصه تمام   رختخوابها، ، كتاب ها، بخاري ها، پرده ها، پنجره اطاق

اي براي شما بنويسم تا بلكه در مورد من  گفتم نامه. زندگي ما نجس است

مني بدهيد و اينجافتواي خاص ت مخصوصي در مورد چيزهايي  را از معافي

  .كه تا به حال نجس شده، برخوردار سازيد

بايد همه جاي منزل را پـاك بدانيـد و عمـل شـما بايـد در آن                   ����

 .ل پاك بودن منزل باشد عم،منزل

  

  تكليف من در موارد زير چيست؟ �109سئوال�

و بـرف يـا بـاران       بواسطه بـارش    شود، بعداً     گاهي زميني نجس مي   : الف

رفـتن بـه    مـردم و وسـايل نقليـه از روي آن و             عبور   ،شدن زمين خيس  

...) ، حرم، نانوايي، داخل اتوبوس، مدرسـه، بـازار و             مسجد(اماكن مختلف 

 اين امـاكن  ي به همين جهت همه. كنند نتقل ميا منجاست را به همه ج   
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ها  ها و مكان هاي آن خيابان دانم، همان طور كه گرد و خاك  را نجس مي  

  .دانم را نيز نجس مي

روم با اين كه در موقع بول كـردن بـسيار مواظـب               هر گاه توالت مي   : ب

كنم كـه بـول بـه         هستم تا بول به من ترشح نكند، باز هم قطع پيدا مي           

 و پايم ترشح كرده است؛ لذا توالت رفتن برايم بسيار مشكل شـده              شلوار

  .شوم است و تا آن موضع را آب نكشم، راحت نمي

 ي  ي ميز و يـا لبـه        اقع پشت و جاهاي ديگر دستم به لبه       در بعضي مو  : ج

كند و بدون اين كه دستم زخـم شـود     كتاب و يا چيزهاي زبر برخورد مي      

هـا و جاهـاي ديگـر دسـتم           و كنار نـاخن   يا خوني بيرون بيايد، از گوشه       

هـاي دسـتم    شود و يـا روي انگـشت    چيزي با احساس كمي درد جدا مي      

هاي مختصري وجود دارد كه با فرو بردن دست به داخل جيـب و                پوست

تكليفم . شود  يا تماس با چيز ديگر، با احساس كمي درد از دستم جدا مي            

  در اين موارد چيست؟

 آن را بايـد پـاك بدانيـد و فكـرش     ايـد و نظـاير   نوشتهآن چه   ����

را بايد نكنيد و بايد تـا فكـر ايـن گونـه مطالـب بـراي شـما جلـو                     

 .آيد، خود را منصرف كنيد مي

  

زني هستم با تحصيالت عالي و داراي چندين فرزند، مشكلي  �110سئوال�

ن بزرگ اي متدي چون در خانواده.  طهارت استي هبرم مسأل كه از آن رنج مي

ت داشتن فرزند به علّ.  تعاليم اسالمي را مراعات كنمي خواهم همه ام، مي شده

هنگام تطهير بول، . كوچك، هميشه با مسائل بول و غائط سر و كار دارم

www.takbook.com

www.takbook.com



 

 

تائ
ستف

و ا
م 

كا
اح

ا
س

سوا
ت و

 

83 

كند و  ي سرم برخورد ميحات سيفون پراكنده شده و به پاها، صورت و حتّترشّ

و اين باعث شده كه در . م هستهر دفعه با مشكل تطهير آن اعضاء مواجه

توانم اين امور را  از طرفي هم نمي. هاي زيادي روبرو شوم  سختيزندگي با

براي حل مشكل به پزشك . رعايت نكنم؛ زيرا مربوط به عقيده و دينم است

به عالوه موارد ديگري هم . شناس هم مراجعه كردم، ولي نتيجه نگرفتم روان

 هاي برم مثل غبار شيء نجس يا مراقبت از دست هست كه از آنها رنج مي

كودك كه يا بايد آنها را آب بكشم و يا از دست زدن بچه به اشياي ديگر 

با توجه به اين كه تطهير شيء نجس براي من بسيار دشوار . جلوگيري كنم

ها در صورتي كه فقط كثيف  ها و لباس است، ولي در همان وقت شستن ظرف

هاي خود  يمندم با راهنماي باشند، برايم راحت است؛ لذا از حضرتعالي خواهش

  .زندگي را بر من آسان فرماييد

اعتنـا   خواهـد بـه شـما رنـج بدهـد، بـي             بايد به هـر چـه مـي        ����

ايـد و نظـائر آن پـاك اسـت و بايـد اعتنـا        باشيد و آن چه را نوشته 

 .نكنيد

  

اگر در سه : اند ك در نماز فرمودهدر خارج شدن از حالت كثير الشّ �111سئوال�

شود، آيا بايد حتماً  ك خارج مينماز پي در پي شك نكند، از حالت كثير الشّ

ه باشد يا اين كه اگر در سه نماز قضاي پي در پي يا سه نماز نماز يومي

شود؟ ي پي در پي نيز شك نكند، از اين حالت خارج ميمستحب  

انـد ايـن اسـت كـه      تفاوتي در نمازها ندارد و آن چـه فرمـوده         ����

 يـر اگر حالت غير عادي بـراي شـما پيـدا شـد، چـه در نمـاز يـا غ             
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اعتنـا باشـيد تـا آن حـال غيـر عـادي بـراي شـما                نماز، بايـد بـي    

 .عادي و متعارف شود

  

ام و اين  چند سالي است كه به بيماري وسواس مبتال شده �112سئوال�

 شود دهد و روز به روز اين حالت در من تشديد مي موضوع مرا بسيار عذاب مي

ستوار  شك اي هكنم و همة زندگيم بر پاي تا جايي كه در همه چيز شك مي

بيشترين شك من در مورد غذا و اشياي مرطوب است؛ به همين . شده است

شوم  وقتي وارد مكاني مي.  عادي زندگي كنم،توانم مثل ساير مردم دليل نمي

هايم عرق  كنم جوراب آورم؛ چون فكر مي هايم را از پايم بيرون مي فوراً جوراب

اده هم من بر سجي حتّ. كرده و بر اثر تماس با نجس، نجس خواهد شد

 نفس از روي آن ي نشينم، بر اثر وسوسه وقت بر آن ميهر . توانم بنشينم نمي

هايم بچسبد و مجبور به شستن  شوم تا مبادا پرزهاي سجاده به لباس بلند مي

  .لطفاً مرا راهنمايي فرماييد. آنها شوم

ايـد و نظـائر آن اهميـت ندهيـد و             بايد راجع به آن چه نوشـته       ����

ن حــرام اســت و اگــر مــدتي اهميــت نداديــد، حتمــاً  اهميــت داد

  .شويد خوب مي

  

 مختلف الً بيان فرماييد آيا كثرت شك، با سه بار شكِاو �113سئوال�

م  دول ميان دو و سه، شك اوشود؟ مثالً شك ق ميدر سه نماز متوالي، محقّ

ي، آيا سه به طور كلّ.  سوم در انجام ركوع بوده استميان سه و چهار و شك
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 از هر جهت يكسان باشند يا در صورت اختالف هم كثرت شك شك بايد

   چهارم؟م نبايد اعتنا كرد يا شكثانياً به شك سو شود؟ ق ميمحقّ

  . ي باشد، در مرتبه چهارم بايد اعتنا نكندهر شكّ ����

  

اگر كسي به عقايد صحيح معتقد باشد، ولي برخي خياالت و  �114سئوال�

آيد  ات كفرآميز در ذهن او ميها در قلب او رسوخ كرده و يا بعضي كلم وسوسه

شود، راه خالصي از چنين  كه از وجود آنها كراهت دارد و از آنها اذيت مي

  هايي چيست؟ وسوسه

 روايــت شـده اســت كــه بايـد بــه ايــن   ����از پيـامبر گرامــي  ����

اعتنـايي كـرد، خـوب       اعتنا باشـد و اگـر مـدتي بـي          گونه فكرها بي  

  .گرفتن مؤثر استبراي كمك » ال اله اال اهللا«شود و كلمة  مي

  

 بتوان به نجس يا پاك بودن اگر با مختصر پرسش و پاسخي �115سئوال�

  س الزم است؟پي برد، آيا تجساشياء 

���� س الزم نيست و براي وسواسي حرام استتجس. 

  

ست، ء اكسي كه عادت او شستن مخرج بول يا غائط و استبرا �116سئوال�

رده، چه كند كه آيا مخرج بول و غائط را شسته يا استبرا ك اگر زياد شك مي

  كند؟

 .اعتنا نكند تا خوب شود ����
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 من زكنم بادي ا گيرم، مرتباً احساس مي بعد از اين كه وضو مي �117سئوال�

لطفاً مرا . گيرم  تا جايي كه براي هر نماز چند بار وضو مي.خارج شده است

  .راهنمايي فرماييد

 .بايد اعتنا نكنيد و بايد تكرار وضو نداشته باشيد ����

  

واس به خرج داد كه آب به همه آيا در غسل جنابت، بايد وس �118سئوال�

  جاي بدن رسيده است؟

وسواس به خرج دادن حرام اسـت و بـه طـور متعـارف بايـد                 ����

  .رسد غسل كرد و يقيناً آب به همه جاي بدن مي

  

كشد،  مي ها طول توسواسي كه گاهي مدهاي  آيا غسل انسان �119سئوال�

  باطل است؟

 .كار او حرام است ����

  

 وسواسي هستي، براي :آيا صرف اينكه اطرافيان انسان بگويند �120سئوال�

  عمل به تكاليف وسواسي كافي است يا راه ديگري الزم است؟

  .ت است و بايد قبول كند آنها براي او حجي هگفت ����

  

االحرام شك دارد و دوباره  �ت تكبيرموقعي كه وسواسي در صح �121سئوال�

  خواهد تكبير بگويد، جايز است؟ آيا چنين نمازي باطل است؟ مي

ت بگـذارد و تكـرار    بنـا را بـر صـح      و بايـد    . كار او حرام است    ����

  .نكند
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ت ذكرهاي نماز وسواس دارد يا زياد شك كسي كه در صح �122سئوال�

  كند، آيا نمازش باطل است؟ كند و تكرار مي مي

  .كار او حرام است و بايد تكرار نكند ����

  

كنم، همچنين در غسل و هنگام غسل  در نماز زياد شك مي �123سئوال�

   چه كنم؟،ام يا نه كنم كه آيا نيت را درست گفته شك مي

ـ             ����  امـور بـراي     ي  هبايد اعتنا نكنيد و تكـرار و طـول دادن در هم

  .شما حرام است

  

 يا باشد  ميا فراد وك بودن، فقط نماز واجبآيا مراد از كثير الشّ �124سئوال�

  شود؟ عالوه بر آن نمازهاي جماعت و مستحبي را هم شامل مي

  .شود همه چيز را شامل مي ����

  

آيد ولي در   نميي برايش پيشكسي كه در نماز جماعت شكّ �125سئوال�

ا در خواند ام كند، اگر معموالً غير نماز صبح را به جماعت مي فرادا شك مي

كند، آيا باز هم بر او  خواند، شك مي سه نماز صبح متوالي كه فرادا مي

  ك صادق است؟الشّ كثير

 .ك است و بايد اعتنا نكندكثير الشّ ����

  

را ك است و در هر بار شك كردن نماز كسي كه كثير الشّ �126سئوال�

تواند آيه يا  خواند و اين حالت براي او عادي شده، آيا مي شكند و دوباره مي مي
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اي را كه شك دارد به قصد قربت مطلق دوباره بخواند تا به تكرار نماز  كلمه

  گرفتار نشود؟

بايد نمـاز را نـشكند و بايـد ذكـر را تكـرار نكنـد و بايـد بـه                      ����

  .خواندخوانند، نماز ب طور متعارف كه مردم نماز مي

  

اگر در سه نماز : اند در خارج شدن از عنوان كثيرالشّك، فرموده �127سئوال�

پشت سر هم شك نكند، از اين حالت خارج شده است، آيا نمازها بايد نماز 

ه باشد؟واجب يومي  

 .كند فرق نمي ����

 

ك عمل  كثير الشّي هك، كه اگر به وظيففردي هستم كثير الشّ �128سئوال�

 و از اين كه دهم مي را بر كمتر  و احتمالكند ميكنم، شيطان مرا وسوسه 

 كثير الشك عمل نكنم، ي هو اگر به وظيف. ام ناراحتم عمل را كمتر انجام داده

توانم شك را   آيا مي؟كني شوم كه چرا به احكام عمل نمي باز هم وسوسه مي

ك عمل كنم؟ عادي و نه كثير الشّعادي حساب كرده و طبق احكام شك  

بگذاريـد و بـا بـي اعتنـايي بـه شـك             نه، بايد بنا را بـر اكثـر          ����

  .خوانند، نماز بخوانيد جلو رويد و آن طور كه مردم نماز مي

  

شويم  كنم مثالً وقتى طرف چپ را مى در غسل زياد شك مى �129سئوال�

  تكليف من چيست؟.ام يا نه كنم كه طرف راست بدنم را شسته شك مى

����   خـود اعتنـا نكنيـد و غـسل را بـه طـور متعـارف                 بايد به شك 

 .هيدانجام د
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 ساعتيك من در انجام غسل خيلى وسواس دارم و هر غسلى  �130سئوال�

طورى كه بعضى اوقات نمازم قضا ه  ب.كشد طول مي  و نيمساعت يك ات

   براى رفع اين مشكل لطفاً راهنمائيم كنيد؟.شود مى

كار شما حرام اسـت و بايـد غـسل شـما بـيش از ده دقيقـه                    ����

   .طول نكشد، بلكه ده دقيقه هم زياد است

  

  قين فرد وسواسى در حكم شك مى باشد؟آيا ي �131سئوال�

ـ  ����  او هــم بايــد ه و يقــين او در حكــم شــك اســت و شــكمظنّ

 .اعتنا باشد و اعتبار ندارد راجع به آن بي

  

اگر كسي روي اعتقادات وسواس داشت كه مدام با آن كه  �132سئوال�

شود كه اعتقاداتش درست است و در آن  كند و برايش مسلم مي تحقيق مي

  ت و راه چاره و نجات از اين مشكل چيست؟كند، تكليفش چيس شك مي

 .بايد اعتنا نكند تا متعارف شود ����

  

گويد كه آيا داليل من در اصول دين  شخصي مدام با خود مي �133سئوال�

كند و از اين نگران است كه آيا جواب  درست است يا خير و هر روز شك مي

واس مالئكه و خدا را در قبر و قيامت خواهد داد يا نه، آيا اين شخص دچار وس

الزم به ذكر است كه اين شخص اگر بحث و مناقشه در اين (شده است؟ 

موارد اصول دين ايجاد شود به راحتي در بحث ها مي تواند پاسخگو باشد و 

 .)همه را قانع نمايد

����   آيـد، تمركـز       خود اعتنا نكند و تـا فكـر جلـو مـي            بايد به شك
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 .فكري نداشته باشد و خود را منصرف به چيز ديگري كند

 

تا حدي كه اين ( خيلي زياد ت و شكيا با احساس و حساسيآ �134سئوال�

 به نجس شود  مي) د يقين حاصل كنبراي انسان زياد و قوي شك احساس و

ن چيز را نجس  آي يا هر چيزي يا هر مكاني يقين حاصل كرد وئبودن شي

 چيزي يا ن به نجس بودشود  زياد داشتن نمييا نه با احساس و شك دانست

 ؟ن را نجس دانستآ ي يقين پيدا كرد و نهايتاًئ شيمكاني يا

 واجـب اسـت راجـع بــه    ،شـما چـون وسوسـه عملـي داريـد      ����

هرچيزي كه بـراي شـما رنـج آور اسـت و يـا شـما را از كـار بـاز                      

 خـود، بلكـه بـه ظـنّ خـود،           و بـه شـك    .  بي اعتنا باشـيد    ،دارد مي

 .بلكه به يقين خود بي اعتنا باشيد، تا ان شاءاهللا خوب شويد

  

 قطره قطره ادرار از ي دارم كه عبارت است از اينكه مشكلمن. 1 �135سئوال�

يا بايد آ براي نماز اگر وضو بگيرم .يد و هيچ وقتي پاك نيستمآ من مي

توانم  يوچقدر م؟ ندازم اشكال نداردابالفاصله نماز بخوانم يا اگر فاصله بي

فاصله نماز بالو مي خواهم لم را خواندم  و وقتي كه نماز او؟ندازمافاصله بي

آ ،قطره ادرار بيايد  اگر بين دو نماز،م را بخوانمدول يا با همان وضوي او

  ؟م را بخوانمتوانم نماز دو مي

 كنم و  عرق ميهوا شرجي است و دائماً ايام سال ما بيشتر  شهردر. 2

پاهايم كه به  كنار گذارم كه ادرار به جاهاي ديگر نرود و دستمالي مي

و به دليل  رود  عرق مي كند و به پايين پاهايم مي دائماً،ددستمال مي خور

وي پايم  رهاي نجس بر خورد و عرق از قسمت تكان ميدستمال  حركت،
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 ولي به دليل برخورد ،ن نيستآعين نجاست در  ها  اين عرق.جاري مي شود

 به همين دليل مرتب .و پاهايم نجس مي شود  نجس هستند،به عين نجاست

ت  به همين دليل خيلي اذي.پاهايم را طاهر كنم م را عوض كنم وبايد لباسهاي

 اينطور هستم تا  چون من در طول روز دائماًحال.  شده امشوم و وسواسي مي

 كه عين نجاست يهاي يا فقط الزم است كه قسمتآ ؟چه حد بايد رعايت كنم

   ؟ن رسيده است را طاهر كنمآبه 

ن ترشّحات آد وبه دليل مشكلم در زير يآ حاتي بيرون مياز من مرتب ترشّ. 3

ب بكشم كافي آن را آم يا اگر ظاهر ييا بايد تمام ترشّحات را بشوآ .ادرار است

 ترشّحات به لباسهايم است، چنانچهن كافي آ ظاهر يدن ب بكشآ و اگر ؟است

    جس؟پاك است يا نكند،خورد رب

 شـما يـك وضـو بگيريـد و دو نمـاز را بـا همـان وضـو                    . الف ����

 آن يـك    ،نمـاز ادرار بيـرون بيايـد      دو   اگر در نماز يـا بـين         .وانيدبخ

   .وضو كافي است

هــا و بــدن را الزم نيــست آب بكــشيد بــا همــن حــال   لبــاس. ب

  .نماز بخوانيد نماز شما صحيح است

ترشّحات پاك اسـت و اگـر مخلـوط بـه ادرار شـد، بـا همـان                  .  ج

 .ترشّحات نماز بخوانيد و نماز شما صحيح است

  

ترسم  كه ميبه گونه اي ترسم   وقتي است كه از خدا ميچند �136سئوال�

  به همين خاطر مثالً.مشكلي برايم ايجاد كند يا چيزي را از من بگيرد

 و .مجبورم در استغفار براي همه دعا كنم و تازه كلمات را هم درست ادا كنم

گويم  گويم كه گاهي چندين مرتبه هم مي مي »مينالمين يا رب العآ«خر هم آ
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اس النّ حقّ  همه چيز را تقريباً. و خدا مرا نبخشد.دا اشتباه گفته باشممبا

ها  نآكنم مال خودم باشد و  ي بعضي چيزها را شك ميها حتّ دانم و تازگي مي

د و به وش كشم كه گاهي خراب هم مي ب ميآكتابهايم را  .اندازم را دور مي

 بايد به سختي د ثانياًشو  ريا ميالًگويم نبايد خجالت بكشي چون او خودم مي

كنم كه  نقدر كلماتش را تكرار ميآ نمازهايم را گاهي .فتم تا خدا مرا ببخشدابي

كنم يا در  حاء شك مي و  در تلفظ عين مثالً.كند بدنم شروع به لرزش مي

ترسم خدا مرا  گويم تا بتوانم كلمه را ادا كنم مي  مي»شاَ«شهد چندين بار أ

  . مرا راهنمايي فرماييد لطفاً.نبخشد يا گناه كنم

شـما بايـد راجـع       حـرام اسـت و     غلـط و   ايد كليه آنچه نوشته   ����

 »هللا الالـه اال  «. به اين گونه امور بـي تفـاوت باشـيدتاخوب شـويد           

 .را زياد بگوئيد

  

شايد به . ام تي است كه به بيماري وسواس دچار شدهفانه مدمتاس �137سئوال�

) با عرض معذرت(مي روم نظرتان مسخره بيايد اما هر دفعه كه به دستشوئي 

كه از دستشوئي بيرون مي  ا همينكنم ام با وجود اينكه خودم را تطهير مي

ينكه مبادا ااز ترس . ام يا نه را كرده) تطهير( كار  كنم كه اين  شك مي،آيم

ا كنم ام جدد اقدام ميبه تعويض لباس و تطهير م نمازهايم صحيح نباشند

. آيد ايم پيش ميرهمين شك ب)  پنجم وهارم چ،و گاه دفعات سوم(دفعه دوم 

توانم  آيا مي. كنم كه ممكن است به درستي تطهير نكرده باشم گاه شك مي

 رايم آزار دهنده شده اعتنا نكنم؟ ببه شك هايم در اين موارد كه واقعاً

ــد      ���� ــد باي ــرون آمدي ــشوئي بي ــه از دست ــه اول ك ــان دفع هم
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 خـود، بلكـه بـه      شـك بايـد بـه     . بايد لباس عوض نكنيد   . برنگرديد

ايـن بـي اعتنـائي       و. ه خود، بلكه به يقـين خـود عمـل نكنيـد           مظنّ

دواي درد شما است و ايـن بـي اعتنـائي از نمـاز هـم بـراي شـما                  

 .اعتناكردن  براي شما حرام است تر و واجب

  

دانم حالل است  ها در مورد بعضي كارها كه نمي  گاهي وقتمن �138سئوال�

 در همين موقع دچار .شوم  مي، باطل است يا درست دچار شكيا حرام

گويد كه حكم آن را بايد بپرسي  شوم و در ذهنم كسي مي ي مياضطراب خاص

دهم و گاهي هم اعمالم  روي و من از ترس آن را انجام نمي م ميو اال به جهنّ

دهم و حكم آن را كه  م از ترس باطل بودن دوباره انجام ميرا مثل تيم

به نظر شما آيا اين . شود و بسيار كمتر به ضررم پرسم اكثراً به نفع من مي مي

 شود؟ چون تعداد اين شكها زياد است من را عصبي وسواس حساب مي

  .توانم فرق وسواس و شك صحيح را تشخيص دهم و نمي كند مي

تفـاوتي   بـي  اعتنـائي و   بايد بـا بـي     اين حالت وسوسه است و      ����

ونــه  در ايــن گ كــها خــوب كنيــد و وظيفــه شــما ايــن اســت رآن

بنــا بگذاريــد برآنچــه بــر نفــع شــما  مــوارد بــي تفــاوت باشــيد و

  .است

 

دهم  نمي تام به هر چه كه اهمي تي است كه وسواسي شدهمد �139سئوال�

  مثالً.م ريخته است هآيد ديگر اعصابم به جود ميه وموضوع جديدي برايم ب

آيد كه  مي كنم كه مقداري ادرار از من بيرون موقع غسل كردن احساس مي
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را به خدا شما  .شوم  ديوانه ميم دار واقعاً.شوم دوباره غسل كنم ور ميمن مجب

 .كمكم كنيد

���� ت ندهيد تا خوب شويدبايد به اين گونه چيزها اهمي.  

  

كنم آيا  ام بعد از تطهير نجاست شك مي من فردي وسواسي شده �140سئوال�

بار موقع   يك پاك شده يا خير و مثالً،ام يا خير  شستهآن قسمت را حتماً

مخرج بول و غائط بعد از اين كه خود را شستم و بلند شدم شك كردم شستن 

 بنابراين . نشسته باشمته باشم و يا اصالًسكه نكند مخرج غائط را تمييز نش

ل دوباره شستم و حاال اين شك ايجاد شده كه نكند قطرات آب شستشوي او

 .به مخرج غائط رسيده و لباس زيرم نجس شده باشد كمكم كنيد

 ماننـد آن بايـد اهميـت ندهيـد و          ايـد و   ه آنچـه نوشـته    يبه كل  ����

 .اعتنائي شما است راه خوب شدن شما فقط بي

 

 راهش ،شوم  مييدچار هو ت دچار وسواس هستم ومن در ني �141سئوال�

 چيست؟

ــ ���� ــشــما در عبــادات ني ــت نداشــته باشــيد و بــدون ني ه ت كلي

  .من جمله نماز را به جا آوريد عبادات را و

  

ت يك سال است و مجرد هستم كه به مد ساله 29من دختري  �142سئوال�

ت وسواس زير نظر روانپزشك و روان شناس هستم و دارو مصرف به علّ

اند و مرا به يك روحاني   اكنون نوع وسواس را مذهبي تشخيص داده.كنم مي

 گاهي آنقدر عصباني. كنم كمكم كنيد از شما خواهش مي .اند ارجاع داده
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يكي از موارد وسواس اين است كه . بكنمتوانم كاري  شوم كه ديگر نمي مي

ت  گاهي به علّ.گيرم براي خواندن يك وعده نماز چندين و چند بار وضو مي

آنقدر وضو ، البته بيشتر شك است وگاهي واقعي كه  خارج شدن بادشك 

روحاني مشاوره كردم فردي  يكبار با .دشو گيرم كه پوست صورتم قرمز مي مي

ار وضو گرفتن جايز نيست ولي نتوانستم به حرفش و او گفت كه پس از سه ب

كنم كمكم كنيد چون ديگر  خواهش مي! گوش دهم يعني وسواس نگذاشت

يكي ديگر از موارد وسواس اين است كه از دستشويي كه . دانم چه كنم نمي

دانم كه نجس  مي كنم آب دستشويي به لباسم ريخته البته آيم حس مي مي

تا نوك پا را آب بكشم و به هيچ وجه نمي توانم اين  ولي بايد از گردن ،نيست

 روانپزشك گفته ، مذهبي است، چه كنم؟ چون موارد وسواس.كار را ترك كنم

     .كمك كندبه من تواند  فقط يك روحاني مي

واجب است براي شـما از هرچـه كـه موجـب سـختي و رنـج                  ����

  گرچــه يقــين هــم داشــته باشــيد، بــي تفــاوت و  شــما مــي شــود

و مـن جملـه از دو سـؤال كـه نمـوده ايـد بـراي                  باشيدبي اهميت   

شــما يــك وضــو كــافي اســت گرچــه يقــين كنيــد وضــوي شــما 

و از دستــشويي كــه بيــرون آمديــد واجــب اســت . شكــسته شــد

ـ                 ح خود را آب نكشيد گرچه يقين داشته باشـيد كـه بـر شـما ترشّ

ـ               ا بيچـاره   شده است، اگر حرف بشنويد زود خـوب مـي شـويد و الّ

  . و آخرت خواهيد شدو بدبخت دنيا

  

ام در اين ماه  ن طور كه شنيدهآغاز شده است و آماه رمضان  .1 �143سئوال�

ماه  ا من كه تا حدودي در قبل ازام . شياطين در غل و زنجير هستند،مبارك
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اگرچه ممكن  .برم ن رنج ميآ همچنان از ،ام مبارك به وسواس مبتال بوده

ل وقت و ا حداقل بر نماز اودر پرهيز از گناهان چندان مراقب نباشم اماست 

هاي مبارك گذشته دچار  ا در اين ماه مبارك و شايد ماه ام.روزه پايبندم

پايين انداختن و نشان دادن   با سر را مثالً.يدآ ام كه بوي ريا مي حاالتي شده

ا خدا را شكر در همان كنم ام حالت نيكو قصد مورد توجه قرار گفتن مي

وري عظمت خداآر از يك دقيقه متوجه شده و با يادتي كمتلحظات يا در مد  

نجائي كه هر كس بر خود آاز  .ن حالت زشت را دارمآسعي در دور كردن 

  . به دليل وسوسه فكري نگران باشمدانم صرفاً مي تر است بعيد گاهآ

پـنج  ام امـا از       جواني اصرار ورزيده   گناهان متناسب با سنّ    من بر بعضي از    .2 

 در مورد بعـضي     .ام اجتناب داشته   سعي بر   رمضان ز ماه مبارك   روز قبل ا   شش

خواهم  مورد جلوگيري به كار     پرهيز و در مورد سايرين تمام تالشم را در         يقيناً

با توجه به اينكه اصرار بر گناه از مواردي است كـه مـانع از اسـتجابت           .گرفت

هان برگردم ن گناآ بعد از ماه مبارك ممكن است به من هم احتماالً  دعاست و 

  ؟با چه دل و زباني خدا را بخوانم

  مفيـدتر   يك رامكـدا  رمـضان  بـراي مـاه مبـارك      از دعاهاي كوتاه و مفيد     .3 

  دانيد؟  مي

شـما  . شما بايد به اين گونه وسوسـه هـا بـي تفـاوت باشـيد               ����

 شـما بـه خـداي متعـال         يبايد بدانيد ريا نداريد و بايد اميد و رجـا         

ال الـه   «. ي شـما خيلـي خـوب اسـت        زياد باشد و ذكر يونسيه بـرا      

 »الظالمينال انت سبحانك اني كنت من 
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براي تطهير محل نجس بعد از برطرف شدن عين نجاست  �144سئوال�

  مرتبه آب واجب است؟سهريختن 

به واسـطه آب لولـه كـشي بعـد از رفـع نجاسـت پـاك مـي                    ����

 ولــي در آب قليــل بــراي .شــود و احتيــاج بــه ريخــتن آب نــدارد

ــدادرار دو دفعــه ريخــتن آ ــراي رفــع يكــي ،ب كفايــت مــي كن  ب

 .نجاست و ديگري براي تطهير

 

اگر بعد از تزريق آمپول به اندازه سر سوزني لباس شخص  �145سئوال�

 انجام نماز با آن لباس چه ؟ آيا آن لباس نجس است،آغشته به خون شود

 حكمي دارد؟

 .آن خون نجس است ولي با آن مي شود نماز خواند ����
  

   از استمناء از انسان خارج ج و قبليآيا آبي كه در اثر تهي �146سئوال�

 مي شود پاك است؟

 .پاك است ����
  

سوزن هم  دانم كه يك سر خواهم غسل كنم مي هنگامي كه مي �147سئوال�

ترسم كه  توجه به اين موضوع مدام مي  حال با،بدن نبايد خشك باشد جايي از

 كنم و شك مي اين مورد در نكرده باشد و تمام بدنم تماس پيدا ب باآنكند 

اينكه غسل كنم   البته قبل از.كنم دوباره تكرار سل راممكن است عمل غ

الزم است تمام بدن با  ياآاين حال  با ام و بدنم خيس است و استحمام كرده

 ؟كند ب تماس پيداآ
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ـ سل كنيد و به اين گونـه شـبهات اهم         بايد غ  ���� ت ندهيـد بلكـه     ي

 .اهميت دادن حرام است

  

 و ست بريزدعين نجا بي به صورت قطره روي چيز نجس يا آاگر �148سئوال�

 مثل ديوار و پرده پاشيده يب به محل ديگرآشك كنيم كه اين  ندانيم يا ما

   ؟نه ن محل ها الزم است ياآب كشيدن آ ياآ. شده ياخير
  .الزم نيست ����

  

 حرام جنب شد فعل اگر خانمي در دوران عادت ماهيانه از  �149سئوال�

وجه به تواند با ت اگر نمي. تواند در همين دوران غسل جنابت انجام دهد مي

 باشد چه حكمي دارد؟ اينكه عرق جنب از حرام نجس مي

 . و عرق او نجس نيستتواند غسل كند مي ����

 

 هاس شدوقت است نسبت به باطل شدن وضو حس باسالم چند �150سئوال�

 سه يا دوبراي يك نماز  گاهي مدام احساس مي كنم وضويم باطل شده و و

توانم براي  اينكه نمي ياگيرم  مينماز دوباره وضو  بين دو گيرم يا  ميبار وضو

 يوقت چند م وا هاين وضع خسته شد  از.م حفظ كنساعت وضويم را يك يادو 

  ؟راهنمايي كنيد  لطفا مرا.كنم نمي است كه ديگر اعتنا

 نمازهــاي شــما .اعتنــا نكنيــد و بــا يــك وضــو نمــاز بخوانيــد ����

 .صحيح است و تكرار وضوي شما حرام است
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   دچار شديدترين  است  وقت يلي خ  كه  هستم  ساله32  جواني �151سئوال�

   استفاده توانم  مي  از جنبه عقل  نه  كه طوري   به .ام ها شده ها و شك وسوسه

  قيقاًد  شود گفت  مي  كه  طوري ، به  فاضله  ملكات نه از و  از اخالق  و نه نمايم

  م اما  حضرت  حديث  چهل  كتاب  به.ام  قرار گرفته  اخالقي  فضائل در مقابل

   طور كامل  را به  آن  اما هرگز مطالب دارم   دلبستگي خيلي»  ره« خميني

   كتاب روم ها مي  كتاب  طرف  هر وقت  كه  است ، طوري  بفهمم توانم نمي

   روز به  وسوسه  زشت  صفات  و اين  هست  در نظرم  از قرآن  بيش  امام حضرت

   عادت ها بعد از نماز صبح  صبح  كه است  گيرد، حدود دو ماه  مي  قوت روز هم

   به  عادت  كه ، از مدتي كنم  و فكر مي نشينم  مي  ساعت  حدود يك  كه ام كرده

  خوانم ، نماز مي  است  شديدتر از قبل  شيطاني  و شك  وسوسه، ام كردهكار   اين

 اما   كنم  عنوان كشم  مي خجالت  اما  بخوانم  با حضور قلب كنم  مي و سعي

  كنم  مي  روزها احساس ، اين  قرار است  از چه  قضيه دانيد كه  مي  عالي حضرت

   مراسم ، و هر وقت  ائمه  خدا و به  رسول ، به  ندارم  اعتقادي خدا هم   به كه

   اعصاب  و ناراحتي  و نگراني اضطراب  دچار ،شنوم  را مي  ايشان  خواني روضه

  گريه   ائمه  مظلوميت  براي  با آنكه .مده ا ش  ديوانه كنم  مي ، احساس شوم مي

   پر از كدورت  قلبم  باشم  داشته  اخالق  و مكارم خواهد فضائل  مي و دلم كنم مي

  . هستم ي باف خيالدر حال    و هميشه  است  و باريك  تنگ  ذهنيم فضاي  .است

   كه كنم  مي  احساس ذهنم ر د  اوقات  و گاهي  هستم  بدبين  خدا هم  بندگان به

   خداوند را قسم. كنم  مي ي تلقّ ت واقعي  رؤيا را يك  اين . خدا درگيرم با بندگان

  ؟  كنم  چه  من  باز كند كه اي  چاره  راه  يك  من براي   كه دهم مي

اعتنـا    دهـد صـد در صـد بـي           مـي    شما را رنج     كه  در هر چيزي   ����
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  را زيـاد بگوييـد، مخـصوصاً در موقـع         » هللاَ االِّ ا    ال الـه  «باشيد، كلمه   

  .شويد  مي ، قطعاً خوب وسوسه

  

 طور در   و همين  هستم  مراقب  خيلي  در رفتار با نامحرمان  من.1 �152سئوال�

   طوري  به ام  شده  حساس  خيلي  نامحرم  جوانان  به  نسبت ، ولي  نامحرم  به نگاه

   كنم  حس  كه  مخصوصاً وقتي ان مك مثالً حضور در يك (  در برخورد با آنان كه

. آيد  مي  پيش  برايم  خاصي  حالت يك)  شوم  مي  واقع  طرف  و يا نگاه مورد توجه

آيا در .   باشم  نداشته  رفتاري  چنين كنم  مي  سعي  از نظر عقلي  كه  اين عليرغم

   كه  اين ه ب  را دارد؟ با توجه  مني شود حكم  مي  خارج  كه  رطوبتي  حالت اين

  . آيد  پيش  زود برايم  زود به  خيلي  حالت  اين  است ممكن

   در باال گفته     كه  همان( را    اي   صحنه  آيد كه    مي   پيش   وقتي   حالت   اين   گاهي .2

   چطور؟  حالت ، در اين آورم  ياد مي به) شد

  ؟  است شود چگونه  مي مني   خروج  موجب  كه  شهوتي  طور كلّي  به.3

   خـارج   معمـوالً رطـوبتي    در اثـر آن   كـه  ام  شده  حساس اي  صحنه   به   نسبت .4

   رطوبـت   آيد، ايـن   چند بار در روز پيش    است   ممكن   هم   حالت   اين  شود كه   مي

   دارد؟  حكمي چه

  ؟  يا نجس  است  پاك  جنب  عرق.5

  ، آيـا نيـاز بـه        آمده   پيش   برايم   گفتم   كه   از حاالتي    يكي   ببينم   اگر در خواب   .6

  ؟  يا نه  هست غسل

 در   مخـصوصاً شـك    هـر دليلـي    و بنا به  بوده  وظيفه ما غسل   كه   اگر جايي  .7

 را    غـسل    كـه    تـا وقتـي      شده   خارج  هاي  ، آيا رطوبت     باشم   نكرده  ، غسل   مسأله
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  ؟  است  را دارد و نجس  مني ، حكم ايم  نداده انجام

  ؟  بايد چكار بكنم، برود  از بين  در من  حاالت  اين  كه  اين  براي.8

ــحاتي ����    و غــسل  اســت آيــد پــاك  مــي  بيــرون  كــه كلّيــه ترشّ

 باشـد و   ، بـا شـهوت    در بيـداري   باشـد و چـه    در خـواب  ندارد، چه 

ت       كـه   ، و هـر حـساسيتي        شـهوت   يا بـدون   كنـد     مـي    شـما را اذيـ

ندهيـد تـا انـشاءاهللا       اثـر      باشـيد و ترتيـب      تفـاوت    بي   آن   به  راجع

 . شويد  زودتر خوب هر چه

 

 دچار   است  چند سالي  فرزند پسر كه  يك  داراي  هستم زني �153سئوال�

   كه  فرساست  و طاقت  سخت  برايم  و آنقدر زندگي ام  گشته  وسواس بيماري

 و   شوهرداري توانم  چرا نمي  كه كنم  مي  مرگ  آرزوي  چند مرتبه روزي

  كنم  مي  اينقدر معطّل  يا حمام  دستشويي  هنگام  اينكه از جمله،   كنم داري بچه

   و آمدي  رفت رود و با هيچكس  مي  خواب  يا ايستادن  از نشستن  پاهايم كه

  ؟  چيست  من ، وظيفه فردي ندارم

هـا     گـري    افـراط    باشـيد، و ايـن       مـردم  ي  شما بايد نظير همه    ����

 شـما و خـانواده       بـدبختي    موجـب  ،  اسـت    حـرام    بـر اينكـه     عالوه

   شـما را بـه       كـه    برداريـد، هـر كـاري       و حتماً بايد دسـت      شماست

  تفـاوت    بـي    آن   بـه    ندهيـد و نـسبت      اندازد بايـد انجـام       مي  زحمت

 بكــشد،   طــول  دقيقــه  شــما نبايــد بيــشتر از پــنج باشــيد، غــسل

   اسـت    حـرام    و دستـشويي     وضـو و غـسل       شما بـراي     شدن  لمعطّ

  . است شما و ديگران   و بدبختي  ذلّت و موجب

  

www.takbook.com

www.takbook.com



 

 

س
سوا

 و

102 

   و روي ام  افتاده  وسواس  به  كه  است  تقريباً حدود دو سال من �154سئوال�

  . ام  شده  بيشتر حساس  كه چند چيز است

   و آفتـاب   وسـيله بـاران   ، بـه   ايم   انداخته   آن   روي   نجس   لباس   كه   آيا درختي  .1

  ؟ شود يا نه  مي پاك

   اسـت   كرده   مي   زندگي   بهايي   قبالً در آن     كه   است  اي  انه ما خ    در همسايگي  .2

  ، آنها بـا همـسايگان    است   خريده   را مسلماني    خانه   آن   كه   است   چند سالي   ولي

آورنـد    مـي   كه  ؟ نذري    است   پاك   خانه  آورند، آيا آن     مي   و آمد دارند، نذري     رفت

  ؟  يا نه  است پاك

  تمـاس   و بـا ديگـران  ....)  يا  كافر، ارمني(آيند    مي  يران ا   به  ها كه    آيا خارجي  .3

  ؟  هستند يا نه كنند، پاكمي پيدا 

اين   كهكند  ازدواج كرده و ادعا مي   ارمني  زن يكبا  و   رفته  روسيه  به  مردي.4

منـزل    بهاين خانم   اگر  حال   .خواند  هنوز نماز نمي   اما     است  شده   مسلمان  خانم

باشد؟    مي   چه   اسالم   مدعي   مرد و زن     آن   حكم ، ما شد    زندگي  ما آمد و شريك   

كند يا     را نمي    از نجاسات    اجتناب  رعايتدر حاليكه      است   طهارت   به  محكومآيا  

  داند؟ نمي

  و   و شـكالت    شيريني( ها   و خوراكي    آرايشي  ها و لوازم    يا لباس    برقي   وسائل .5

  ؟  هستند يا نه آورند پاك  مي  ايران  به  آلمان آمريكا ياثل م  از خارج كه...) 

  .شود  مي پاك) 1 ����

  .  است  پاك خانه) 2

  . ندارد  و آمد با آنها اشكال رفت) 3

  . ندارد  و آمد با او اشكال  و رفت  است  پاك  خانم آن) 4
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 و   برقـي آنها الزم نيست و استفاده از مثـل وسـائل            از    اجتناب) 5

  .ا اشكال ندارده  شيرينيخوردن مثل آن

  

 دهد با عمل به احتياطات در وسواس كسي كه احتمال مي �155سئوال�

  اي بر عهده دارد؟ فتد، چه وظيفهابي

ا احتمـال دهـد كـه بـه واسـطه عمـل بـه               كسي بداند و ي   اگر   ����

ــد آن    ــي شــود، نباي ــه وســواس م ــتال ب ــات مب ــضي احتياط بع

احتياط را عمـل كنـد، مـثالً اگـر مـي دانـد بـراي آب كـشيدن                   

ـ      ار آب ريخـتن كـافي اسـت، نبايـد احتياطـاً دو            متنجس يـك ب

 .بار يا بيشتر آب بريزد

 

 شود؟ توبه از وسواس چگونه محقق مي �156سئوال�

  و دست برداشتن از وسواس     توبه از اين گناه، پشيماني از گذشته       �

 و تصميم به ترك آن در آينده و استغفار از درگاه الهي است
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  »امور استفتائات و پاسخ به سؤاالت«

  »العالي مدظله« العظمي مظاهري اهللا دفتر حضرت آيت

  .باشد ي پاسخگويي به سؤاالت شرعي، اعتقادي و اخالقي مي آماده
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له،  مندان جهت دريافت ديگر آثار و تأليفات معظم همچنين عالقه

هاي تفسير قرآن كريم، فقه، اخالق، اعتقادات، رجال و  در زمينه

توانند با مؤسسه فرهنگي مطالعاتي  تاريخ و سيره، مي

  . تماس حاصل نمايند)عليها اهللا سالم(الزّهرا

  0311 -4463671: تلفن و دورنگار

  www.alـ. zahra.ir:  اينترنتينشاني
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