 ‐ 295203آنﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺷ ﻣﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺶ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﮐﻨﺪ
ﺳﻮال

ﺳﺨﻨ را از ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯿﺶ در ﮐﺘﺎب »ﻣﻨﺢ اﻟﺠﻠﯿﻞ« ﺧﻮاﻧﺪم ﺗﺤﺖ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان» :ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﮐﺜﯿﺮ اﻟﺸ ،ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪن ﻇﻦ
ﺷﺮط ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا از اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺎﺗﻮان اﺳﺖ ،و ﻫﻤﺎن ﺷ ﮐﺎﻓ اﺳﺖ« .ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ را ﺑﺮاﯾﻢ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ؟ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺳﺨﻦ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ درﺳﺖ اﺳﺖ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
»واﺟﺐِ آن ـ ﯾﻌﻨ از واﺟﺒﺎت ﻏﺴﻞ ـ دﻟ اﺳﺖ« ﯾﻌﻨ :ﮐﺸﯿﺪن دﺳﺖ ﯾﺎ ﭼﯿﺰی دﯾﺮ ﺑﺮ ﻋﻀﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺴﺘﻪ ﻣﺷﻮد…
و در آن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮل ﺻﺤﯿﺢ ﻏﻠﺒﮥ ﻇﻦ ﮐﺎﻓ اﺳﺖ :ﯾﻌﻨ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آنﭼﻪ واﺟﺐ اﺳﺖ ﺑﻪ اﺟﻤﺎع ﮐﺎﻓ اﺳﺖ ،و ﻏﻠﺒﮥ ﻇﻦ
در ﺣﻖ ﮐﺴ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻨﺢ اﻟﺸ اﺳﺖ ﺷﺮط ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا از آن ﻧﺎﺗﻮان اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﺷ ﺑﺮای او ﮐﺎﻓ اﺳﺖ و واﺟﺐ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺑﺗﻮﺟﻬ ﮐﻨﺪ و داروﯾ ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﺪارد« )ﻣﻨﺢ اﻟﺠﻠﯿﻞ.(۱۲۷ /۱ :
»اﺳﺘﻨﺎح« ﻧﺰد اﻫﻞ ﻓﻘﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻏﻠﺒﻪ و ﮐﺜﺮت اﺳﺖ .دﭼﺎر اﺳﺘﻨﺎح ﺷ ﺷﺪ ﯾﻌﻨ ﺷﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﺷﺪ و
ﺑﺎزﮔﺮدد و ﺑﺮ او ﻏﺎﻟﺐ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻧﺰد ﻣﺎﻟﯿﺎن ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ.
در »اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟﻮﯾﺘﯿﺔ« ) (۱۲۸ /۴آﻣﺪه اﺳﺖ:
»در ﻣﻌﺠﻢ »ﺗﺎج اﻟﻌﺮوس« و »أﺳﺎس اﻟﺒﻼﻏﺔ« آﻣﺪه اﺳﺖ :از ﺟﻤﻠﮥ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺷﺐ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ را اﺳﺘﻨﺎح ﮐﺮد،
ﯾﻌﻨ :ﺑﺮ آن ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪ.
ﺗﻨﻬﺎ ﻓﻘﯿﻬﺎن ﻣﺎﻟ از اﯾﻦ ﻟﻔﻆ ﺑﺮای ﻣﻌﻨﺎی ﻏﻠﺒﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﻌﻨﺎی ﻟﻐﻮی آن ﻫﻤﺮاﻫ ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺷ او را
اﺳﺘﻨﺎح ﮐﺮد ،ﯾﻌﻨ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮ او ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪ.
ﺑﺮﺧ از ﻓﻘﻬﺎ اﯾﻦ را ﺑﺮای ﻏﻠﺒﮥ ﺷ ﯾﺎ ﮐﺜﺮت آن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﺑﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﺨﺺ ﻋﺎدت ﺷﻮد«.
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ﺿﺎﺑﻄﮥ ﮐﺜﺮت ﺷ و ﻏﻠﺒﮥ ﺷ آن اﺳﺖ ﮐﻪ روزاﻧﻪ ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ﺗﺮار ﺷﻮد و از او ﺟﺪا ﻧﺸﻮد.
ﺣﻄّﺎب در »ﻣﻮاﻫﺐ اﻟﺠﻠﯿﻞ« ) (۴۶۶ /۱ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»ﻣﺴﺘﻨﺢ )ﮐﺜﯿﺮ اﻟﺸ (آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ وﺿﻮ ﯾﺎ ﻧﻤﺎزش دﭼﺎر ﺷ ﻣﺷﻮد و روزی ﯾ ﯾﺎ دو ﺑﺎر ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺶ ﻣآﯾﺪ و
اﮔﺮ ﻓﻘﻂ دو ﯾﺎ ﺳﻪ روز ﯾ ﺑﺎر ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺶ آﯾﺪ ،ﻣﺴﺘﻨﺢ ﻧﯿﺴﺖ«.
ﻧﺘﯿﺠﻪ آنﮐﻪ ،ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺒﺎرت وارده در »ﻣﻨﺢ اﻟﺠﻠﯿﻞ« اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﺑﺮای ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪن دﻟ) دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﻋﻀﻮی ﮐﻪ
ﺷﺴﺘﻪ ﻣﺷﻮد( ﮐﺎﻓ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮔﻤﺎﻧﺶ ﻏﺎﻟﺐ ﺷﻮد ﮐﻪ دﺳﺘﺶ را ﺑﺮ ﻋﻀﻮ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ زﯾﺮا اﯾﻦ ﺑﺮای ]اﻃﻤﯿﻨﺎن[
از رﺳﯿﺪن آب ﺑﻪ ﻣﺤﻞ وﺿﻮ ﮐﺎﻓ اﺳﺖ.
و اﯾﻦ درﺑﺎرۀ ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺜﯿﺮاﻟﺸ ﻧﯿﺴﺖ.
اﻣﺎ از ﺷﺨﺺ ﮐﺜﯿﺮ اﻟﺸ ﺑﺮای ﺣﺼﻮل ﻃﻬﺎرت ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪن ﻏﻠﺒﮥ ﻇﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻧﻤﺷﻮد ﺑﻠﻪ ﻫﻤﺎن ﮔﻤﺎن ﺻﺮف ﺑﺮای
ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪن ﻃﻬﺎرت ﮐﺎﻓ اﺳﺖ اﮔﺮﭼﻪ ﮔﻤﺎنِ ﻏﺎﻟﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
زﯾﺮا ﺷ ِزﯾﺎد ﻋﺬری اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﺮک اﻃﻤﯿﻨﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ و ﺗﺎﮐﯿﺪ .زﯾﺮا اﮔﺮ او را ﺑﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ اﻣﺮ ﮐﻨﯿﻢ در ﺣﺮج ﺷﺪﯾﺪ واﻗﻊ
ﻣﺷﻮد و ﺷﺮع ﺑﻨﺎﺑﺮ آﺳﺎﻧ و ازاﻟﮥ ﺣﺮج آﻣﺪه اﺳﺖ.
اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻳﺮِﻳﺪُ اﻟﻪ ﺑِﻢ اﻟْﻴﺴﺮ و ﻳﺮِﻳﺪُ ﺑِﻢ اﻟْﻌﺴﺮ] ﺑﻘﺮه[۱۸۵ :
)اﻟﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ آﺳﺎﻧ ﻣﺧﻮاﻫﺪ و ﺑﺮاﯾﺘﺎن دﺷﻮاری ﻧﻤﺧﻮاﻫﺪ(.
ﻣﺎ ﻳﺮِﻳﺪُ اﻟﻪ ﻟﻴﺠﻌﻞ ﻋﻠَﻴﻢ ﻣﻦ ﺣﺮج] ﻣﺎﺋﺪه[۶ :
)اﻟﻪ ﻧﻤﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺳﺨﺘ ﻗﺮار دﻫﺪ(.
ﭼﻮن درﻣﺎن ﮐﺜﺮت ﺷ ،ﺑﺗﻮﺟﻬ ﺑﻪ آن اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺷﺨﺺ وﺳﻮاﺳ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﺪ ﺷ او ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺷﻮد و
وﺳﻮﺳﻪاش ﻗﻮیﺗﺮ.
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دردﯾﺮ در »اﻟﺸﺮح اﻟﺼﻐﯿﺮ« ) (۱۷۰ /۱ﻣﮔﻮﯾﺪ» :و اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻨﺢ )ﮐﺴ ﮐﻪ دﭼﺎر ﺷ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺴﺖ( در اﯾﻦﮐﻪ
آب ﺑﻪ ﺟﺎﯾ از ﺑﺪن او ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺷ ﮐﺮد ،ﺑﺎﯾﺪ آن ﻗﺴﻤﺖ را ﺑﺎ رﯾﺨﺘﻦ آب ﺑﺮ آن و دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪن ﺑﺮ آن ﺑﺸﻮﯾﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﺴﺘﻨﺢ ـ ﯾﻌﻨ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر دﭼﺎر ﺷ ﻣﺷﻮد ـ واﺟﺐ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺑﺗﻮﺟﻬ ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﭘﮔﯿﺮ وﺳﻮاس
ﺑﺎﺷﺪ دﯾﻦ او از اﺳﺎس ﻓﺎﺳﺪ ﻣﺷﻮد .از اﯾﻦ ﺑﻪ اﻟﻪ ﭘﻨﺎه ﻣﺑﺮﯾﻢ«.
ﺻﺎوی در ﺣﺎﺷﯿﮥ ﺧﻮد ﻣﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ ﺳﺨﻦ او ﮐﻪ »اﮔﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻨﺢ ﺷ ﮐﻨﺪ «...ﯾﻌﻨ :ﺑﺎﯾﺪ آب را ﺑﻪ ﻫﻤﮥ ﺑﺪن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و
ﺑﺮای ﺷﺨﺼ ﮐﻪ دﭼﺎر ﮐﺜﺮت وﺳﻮاس ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻗﻮل ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ،ﻏﻠﺒﮥ ﻇﻦ )ﮔﻤﺎن ﻏﺎﻟﺐ( ﮐﺎﻓ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﮐﻪ »ﺑﺮ او واﺟﺐ اﺳﺖ« ﯾﻌﻨ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻧﻤآﯾﺪ ﻣﺮ ﺑﺎ ﯾﻘﯿﻦ ﯾﺎ ﺑﺎ ﻏﻠﺒﮥ ﻇﻦ«.
ﻋﺪوی درﺑﺎرۀ ﻣﺴﺘﻨﺢ )ﮐﺜﯿﺮ اﻟﺸ (و آنﭼﻪ ﺑﺮ او ﻻزم اﺳﺖ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»ﻫﻤﺎن ﺷ او ﮐﺎﻓ اﺳﺖ و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﮔﻤﺎن و ﻏﻠﺒﮥ ﮔﻤﺎن ﻧﺪارد و ﺷﺴﺘﻦ را ﺗﺮار ﻧﻤﮐﻨﺪ« )ﮐﻔﺎﻳﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺮﺑﺎﻧ.(۲۱۶ /۱ :
»ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ﮐﺜﯿﺮ اﻟﺸ واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺗﻮﺟﻬ ﮐﻨﺪ و در ﺣﻖ او ﻏﻠﺒﮥ ﮔﻤﺎن ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﺎن ﺗﺮدﯾﺪ ﻋﻤﻞ
ﻣﮐﻨﺪ و ﺑﺮاﯾﺶ ﮐﺎﻓ اﺳﺖ .اﯾﻦ را ﺷﯿﺦ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ« )ﺣﺎﺷﯿﺔ اﻟﺪﺳﻮﻗ ﻋﻠ اﻟﺸﺮح اﻟﺒﯿﺮ.(۱۳۵ /۱ :
و ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺷﺨﺺ ﮐﺜﯿﺮ اﻟﺸ ﺑﺮ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻠﺒﺶ ﺧﻄﻮر ﮐﺮده ﻋﻤﻞ ﻣﮐﻨﺪ و از آنﭼﻪ ﺑﻌﺪا ﺑﻪ ﻗﻠﺒﺶ ﺧﻄﻮر ﻣﮐﻨﺪ
روﯾﺮداﻧ ﻣﮐﻨﺪ.
در »اﻟﺘﻮﺿﯿﺢ ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ اﺑﻦ اﻟﺤﺎﺟﺐ« ) (۱۶۳ /۱آﻣﺪه اﺳﺖ:
»اﻣﺎ درﺑﺎرۀ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺘﻨﺢ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در آﻏﺎز ﺑﻪ ذﻫﻨﺶ ﻣرﺳﺪ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق درﺳﺖ اﺳﺖ.
ﻣﻨﻈﻮر وی از ﻣﺴﺘﻨﺢ ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر دﭼﺎر ﺷ ﻣﺷﻮد.
اﻣﺎ آنﭼﻪ درﺑﺎرۀ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻮدن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ ذﻫﻨﺶ رﺳﯿﺪه ﮔﻔﺖ ،اﯾﻦ ﻗﻮل ﺑﺮﺧ از ﻗﺮوﯾﺎن اﺳﺖ و ﺑﺮﺧ از ﻣﺘﺎﺧﺮﯾﻦ
ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻗﻮل از آﻧﺎن ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :زﯾﺮا او در آنﭼﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ذﻫﻨﺶ رﺳﯿﺪه ذﻫﻨﯿﺘﺶ درﺳﺖ ﺑﻮده اﻣﺎ درﺑﺎرۀ
آنﭼﻪ ﺑﻌﺪا ﺑﻪ ذﻫﻨﺶ ﻣرﺳﺪ ﺷﺒﯿﻪ ﻏﯿﺮ ﻋﺎﻗﻼن اﺳﺖ.
ﻗﻮل اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم و ﻇﺎﻫﺮ »اﻟﻤﺪوﻧﺔ« و دﯾﺮان ﺳﺎﻗﻂ ﺷﺪن آن و ﺑﺗﻮﺟﻬ ﺑﻪ ﻫﯿﭻﯾ از آنﭼﻪ ﺑﻪ ذﻫﻨﺶ ﺧﻄﻮر ﮐﺮده اﺳﺖ
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و اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧ از ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن دﯾﺪار ﮐﺮدهاﯾﻢ ﺗﺮﺟﯿﺤﺶ دادهاﻧﺪ .ﻗﺎﺑﻞ ﯾﺎدآوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧ از
ﻓﻘﻬﺎی ﻣﺸﺮق اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﻣﻮرد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ و آن را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻨﺢ و ﮐﺴ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اوﺳﺖ،
آنﭼﻪ اول ﺑﻪ ذﻫﻨﺶ ﺧﻄﻮر ﮐﺮده از آنﭼﻪ ﺑﻌﺪا ﺑﻪ ذﻫﻨﺶ آﻣﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺪاﺳﺎزی ﻧﯿﺴﺖ و آنﭼﻪ ﻋﻤﻼ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﺷﺎﻫﺪ و ﻣﺆﯾﺪ
اﯾﻦ ﻗﻮل اﺳﺖ«.
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ» :اﻟﺘﺎج واﻹﮐﻠﯿﻞ« ) (۳۰۱ /۱و ).(۱۹ /۲
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.
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