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    27 :خلسِ                                                       رضا سیدآبادی :تدوین

« معينج علي ملحم و آهل  لطارهين و  للعن علي  عم هم   دهّلل   رب  لعالمين و صلي الحمدهّلل »
ثیبى حىن ضطػی است ضا ػبتی وِ هطثَـ ثِ ٍهَؼٍ ثحث هب زض تمسیوبت حىن ضطػی ثِ پبیبى ضسیس، تب ایٌدب چٌس هكلت 

ثحث ثب ّوِ خعئیبت ٍ هتؼلمبتص ثحث وطزین ٍ  وِ ثحث حمیمت حىن ضطػی :وطزین وِ ػوستب زٍ هحَض هحل ثحث ثَز

ثیبى است وِ هوىي است اظ ًظط  ُثبلی هبًسهجبحث زیگطی اظ حىن ضطػی  حبل. تمسیوبت حىن ضطػی ّن ثِ هؼٌبی ػبهص

-ى است وِ ّط ثحثی وِ هطتجف ثب ایي ثحث است ضا هكطح وٌین ٍ زض ًْبیت هیػوسُ ایٍلی ًطَز  ضػبیت تطتیت زض آى

ثِ هؼٌبی تطتیت ثحثی ثط ثحث زیگط ای لطاض زّین وِ یه تطتیت هٌكمی زاضتِ ثبضس لصا تمسم تَاًین زض یه هدوَػِ

. ذبغی ًیست

: منابع استنباط حکم شرعی

آٍضین ٍلتی سري اظ حىن ضطػی ثِ هیبى هی ،حىن ضطػی است ثحث اظ هٌبثغ استٌجبـ حىن یىی اظ هجبحثی وِ هطثَـ ثِ

 ّن قجیؼتب یىی اظ هجبحث هطثَـ ثِ حىن ضطػی ،حىن ضطػی اظ خْبت ٍ اثؼبز هرتلف ثبیس هَضز ضسیسگی لطاض ثگیطز

وِ  است ُهٌبثغ هؼتجط ٍ هَضز لجَل استجبـ حىن ضطػی ّوبى هٌبثغ اضثؼِ هؼطٍف .ثحث اظ هٌبثغ استٌجبـ حىن ضطػی است

 چَى ٍلی ،اًسهٌجغ پٌدوی ضا ّن اؾبفِ وطزُ ،ثِ غیط اظ ایي چْبض هٌجغّب ثؼؿیالجتِ اضتٌس اظ وتبة، سٌت، ػمل ٍ اخوبع؛ ػت

هَول  -وِ زض آى سري اظ خبػل حىن ضطػی است-ضَزهیایي ًظطیِ وِ تَسف ثؼؿی اضائِ ضسُ ثِ ثحث ثؼسی هب هطثَـ 

.  تَاًس هططع ثبضسیؼٌی حبون ّن هیاًس زازُلطاض  هٌجغ پٌدن ضا ٍ حبون حىَهتاخوبال ثطذی  وٌین ثِ آى ثحث؛هی

تَاًس حىن ضطػی ضا خؼل وٌس ٍ هططع هحسَة ضسس ذلكی غَضت گطفتِ چَى ثحث اظ ایٌىِ چِ وسی هیثِ ًظط هی

م ضطػی زاضین ٍ سري اظ هٌبثغ استٌجبـ حه ایٌدب هب .خساگبًِ ّستٌس ضَز ثب ثحث اظ هٌبثغ استٌجبـ حىن ضطػی زٍ ثحث

ٍلی فمیِ ضا ٍ حبون  ،تَاًین حىَهتاگط حىن حىَهتی ٍ حىن حبون ضا ّن هٌجغ استٌجبـ حىن ضطػی ثساًین ثبظ ّن ًوی

اگط حبون یه حىوی ضا خؼل وٌس حىَهت هٌجغ خؼل حىن است،  ؛م ضطػی ثطٌبسیننثِ ػٌَاى یه هٌجغ استٌجبـ ح

تَاًس حىوی ضا هب ایٌچٌیي ًیست وِ هب ثتَاًین ثِ ٍاسكِ ایٌىِ حبون هیضَز احبون ثِ ػٌَاى خبػل آى حىن ضٌبذتِ هی

. پس ایي زٍ ثحث ثب ّن فطق زاضز ،خؼل ثىٌس اٍ ضا زض ظهطُ هٌبثغ استٌجبـ حىن ضطػی لطاض زّین

هب ا؛ ضیه حىن هدؼَل الْی حىن ضطػی ضا استٌجبـ وطز یؼٌی  ضَز اظ آىهٌجغ استٌجبـ یؼٌی ایٌىِ زلیلی یب چیعی وِ هی

ٍلتی هب سري اظ هٌبثغ استٌجبـ زاضین ایي . استٌجبـ الحىن هتبذط اظ خؼل حىن است ،ضا استٌجبـ وٌین مذَاّین ایي حههی

هب زض ثحث ثؼسی وِ ثحث اظ خبػل حىن ضطػی است ایي ثحث ضا ثطضسی . غیط اظ خبػل است  ،غیط اظ هٌجغ خؼل است

ضسس وِ وسبًی وِ زض ثیي فمْبء ضیؼِ اظ هؼبغطیي حىَهت یب ًظط هیلصا ثِ  ؟ذَاّین وطز وِ خبػل حىن ضطػی ویست
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گطچِ خبی ایي ثحث ّست وِ حىَهت ضا  .غحیح ًیست ،اًس هؼطفی وٌٌسٍالیت ضا ثِ ػٌَاى یىی اظ هٌبثغ استٌجبـ ذَاستِ

ٍلی اهىبًص ّست  ، ایيثِ ػٌَاى یه هػسض خؼل حىن لطاض ثسٌّس ٍ ثِ ػٌَاى ایٌىِ یىی اظ هػبزض تططیغ ثِ حسبة آیس

. تَاًس ثبضس اهب هٌجغ استٌجبـ ًِهػسض خؼل، هػسض تططیغ هی .ضَز شوطش وطزثِ ػٌَاى هٌجغ استٌجبـ ًوی

-ٍ هؼتمس ثبضین وِ اٍ هی مهب ثطای فمیِ یه ٍالیت هكلك لطاض ثسّی ًظطیِ استایي  الجتِ تَخِ زاضتِ ثبضیس ایي لَل ثٌب ثط

زض آًدب خؼل ّست یب ًیست؟ زض هَؾَػبت  ، آیب ثبظ ّنلبئل ثَزضا ضبى لؿبٍت فمف ُ حبال اگط ثطای فمی، تَاًس خؼل وٌس

هب اگط یه هؼٌبی ػبهی ضا زض ًظط ثگیطین ثطای ٍالیت وِ هسئلِ ضٍضي است  پس.تكجیك استفمف  گَیین خؼل ًیست ٍهی

ثبالذطُ آى  ػبتٍّن حتی زض هَؼ هسئلِ ضا هٌحػط وٌین زض ثبة لؿبء ٍ آىٍ ٍلی اگط یه هؼٌبی ػبهی ضا زضًظط ًگیطین 

  .وٌسوٌس ٍ خؼل ًویّن خؼل است هگط ایٌىِ ثگَیین آى تكجیك حىن الْی ضا هی

. زض ػطؼ حىن الْی ًیست ٍ زض قَل حىن الْی استخؼل فمیِ  :سوال

وِ زض آًدب زض ایي .ٍ زض ثحث ثؼسی ثِ آى ذَاّین پطزاذتیي ثحث ّست ثبالذطُ ایي خؼل است، ثِ ّط حبل خبی ا :استاد

. ودبست؟ خبی ثحث زاضز ّن خؼل است تطزیسی ًیست ٍلی ایٌىِ ایي چِ خؼلی است ٍ زائطش

ٍلی ایي ثحث ضا زض ایي خب هتؼطؼ  ،ضَزپس هسئلِ هٌبثغ استٌجبـ حىن ضطػی لكؼب ثِ هجبحث حىن ضطػی هطثَـ هی

ز ػمل ٍ آى چیعّبی وِ غالحیت زاضى ثحث اظ هٌبثغ حىن ضطػی یؼٌی ثحث اظ حدیت وتبة، سٌت، اخوبع ٍ .ضَینًوی

ّوِ ایٌْب ثِ ّط حبل  …ٍ ضْطت ،سس ؾطایغ ،ضایغتح شف ،استحسبى ،لیبس لجیل ضا زاضًس اظوِ هٌجغ ثبضٌس ٍاهىبى هٌجغ ثَزى 

ًِ تٌْب زلیلی  چَى ایٌْب هٌجغ استٌجبـ ًیست هب هؼتمسین اگط چِ. خعء هب یػلح اى یىَى زلیال ػلی الحىن الططػی ّستٌس

ٍلی ثبالذطُ ّط آًچِ وِ هٌجغ استٌجبـ حىن  .ضای اثجبت حدیت ایٌْب ًساضین ثلىِ زلیل ثط ػسم حدیت ٍ اػتجبض ایٌْب زاضینة

ضطػی است ٍ ّط آًچِ وِ غالحیت ایي ضا زاضز وِ هٌجغ حىن ضطػی لطاض گیطز زض هجبحث حدح ٍ اهبضات زض اغَل 

. است ّن ثحث هجسَقیگیطز ٍ هَضز ثحث لطاض هی

گیطًس اهب هب ثط قجك ّوبى تطتیت هؼطٍف ٍ هتؼبضف وتت ا ثب ایٌىِ  ایٌْب زض هجحث هٌبثغ استٌجبـ حىن ضطػی لطاض هیلص 

ثط ست ٍ اغال ثبیس هجبحث حدح همسم ّویي خب ا گطچِ ثِ ًظط هب خبی ایي ثحث ،زّیناغَلی ایي ضا ثِ آًدب احبلِ هی

چَى ایي هجبحث ضا همسم وطزُ زض ثؼؿی وتبثبیطبى ضْیس غسض  مهطحَا ایٌىِ ثؼؿی اظ ثعضگبى هثل ضَز ونهجبحث زیگط 

ثِ حست تطتیت غحیح ایٌگًَِ ثبیس ثحث ضَز هٌتْی االى چَى هب فبل ضَین ٍ ٍ ثؼس ٍاضز هجبحث الّستٌس ازلِ ػوسُ ایٌْب 

ّوِ اغَل ضا ثبیس ثط ایي  اال تَاًین ایي زایطُ ضا تب ایي حس ٍسیغ ثگیطین ٍوٌین ًویزض هَضز هجبحث حىن ضطػی ثحث هی

تَاًس زض ایي ثحث لطاض ثگیطز هٌبثغ استٌجبـ حىن ضطػی وٌین وِ یىی اظ هجبحثی وِ هیهیتب فمف اضبضٍ هجٌب ثحث وطز 

. وٌیناحبلِ هیثِ هجبحث حدح ٍ اهبضات ایي ثحث ضا است ٍ 

  :جاعل حکم شرعی
گیطز ٍ هسئلِ ُ ٍ هٌظَهِ هجبحث حىن ضطػی لطاض هیایي ثحث ّن زض هدوَع. ثحث ثؼس ثحث اظ خبػل حىن ضطػی است

تط ز ٍ ضبیس حتی ثؼؿی اظ هجبحث هفػلای ًساضتِ ثبشهفیسی است وِ ثبیس شوط ضَز اگط چِ هوىي است ثوطُ ػولیِ

.  زض ایي هحوَػِ ثبیس اظ آى ثحث ضَز ثحث ضَز اهب اخوبال (والم)زیگطی هطثَـ ثِ ایي ثرص زض ػلن 
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ذَاّین ثحث وٌین ایٌدب چٌس ثحث ثبیس ًىبتی ضا ثیبى وٌین وِ زلیمب هؼلَم ضَز وِ زض چِ هَؾَػی هی اهب ضاخغ ثِ ػٌَاى

: تَاًس هٌطب تفبٍت زیسگبُ ٍ الَال هرتلف ثبضسًمكِ ٍخَز زاضز وِ هی

: نكته اول

حىن هسئلِ اٍل ایي است وِ هٌظَض هب اظ حىن ضطػی چیست؟ گبّی هٌظَض ذػَظ حىن ضطػی الْی زض همبثل  

گَیین خبػل حىن ضطػی تبضٓ ًظطهبى ثِ ّوبى حىن ضطػی الْی است ّوبى وِ زض ثطاثط حىَهتی است یؼٌی ٍلتی هی

حىن ضطػی الْی ٍ حىن حىَهتی  ضبهلحىن الحبون یب حىن سلكبًی لطاض گطفتِ اهب گبّی یه هؼٌبی ػبهی است وِ 

ضَز م قجك ّط یه اظ ایي زٍ هؼٌب ثحث هتفبٍت هیآٍضیهب ٍلتی سري اظ خبػل حىن ضطػی ثِ هیبى هی ضَز؟ّن هی

ٍ ذَاّین اظ خبػل ثِ هؼٌبی زٍم ثحث وٌین گبّی هی ٍ ذَاّین خبػل حىن ضطػی ثِ  هؼٌبی اٍل ضا ثحث وٌینگبّی هی

. خت تبثیط گصاضی زض ًتیدِ ثحث ضَزتَاًس هَوِ هی ایي یه ًمكِ. ذَاّس ثَزهتفبٍت ّن قجیؼتب ًتیدِ 

: نكته دوم

اگط هب ػٌَاى  ؟ُ زٍم ثبظ تَخِ ثِ ایي خْت است وِ آیب هٌظَض اظ خبػل حىن ضطػی ضبضع است یب غیط اظ ایي هطاز استًىت

لطاض زّین خبی ایي ثحث است وِ آیب ضبضع ذػَظ ذساًٍس تجبضن ٍ تؼبلی است ووب شّت الیْن  «هي الطبضع»ثحث ضا 

است یب ایٌىِ ضبضع یه  (ظ)ضػٌس یب ضبضع اػن اظ ذساًٍس ٍ پیبهجطتجییي وٌٌسگبى ٍ هفسط ش(ػلیْن السالم)ائوِ ثؼؿْن ٍ 

؟ ضَزهی ًیعیغوجط ٍ اّل الجیت ضبهل ذساًٍس ٍ حاقالق ػبهی زاضز ٍ 

ضبهل حبون ًرَاّس ثَز ٍ هدؼَالت حبون  ،ػٌَاى ضبضع هي الطبضع ثبضس زیگط ثِ حست اغكالح اگط هَؾَع ثحث پس

لی فمیِ ثگَیٌس وِ ثِ ٍ، هتؼبضف ًیست ثگَیٌسضبضع الحبت ًساضین وِ ثِ حبون ـاظیؼٌی زض  ،ضَزاظ زایطُ ثحث ذبضج هی

حبون  ثِوسی ٍلی ّوبًكَض وِ ایي وبض ضا هب وطزین  ،ثب ایٌىِ حىن اٍ ضا هوىي است هب حىن ضطػی هحسَة وٌین ؛ضبضع

ظی ثحث وٌین آیب اظ خبػل حىن پس هحسٍزُ ثحث ثستگی ثِ ایي زاضز وِ هب اظ چِ چی. وٌسٍ ٍلی فمیِ اقالق ضبضع ًوی

ّوچٌیي  ؟ضطػی الْی زض همبثل حىن حىَهتی یب خبػل حىن ضطػی ثِ هؼٌبی ػبم وِ ضبهل حىن حىَهتی ّن ثطَز

؟ تَاًس ثبضسهططع چِ وسی هی یب ؟ضَزالح ضبضع ثِ چِ وسی اقالق هیـاظ

ض ایٌىِ ضبضع وسیت اذتالف ًظط ٍخَز تب ایي خْت اظ ّن تفىیه ضَز چَى ز ثسّینایي ًىبت ضا تصوط ثبیس هب پس  

-یه ًحَُ زیگطی اذتالف ًظط ٍخَز زاضز ٍ ثبظ زض ایٌىِ هططع چِ وسی هی ویست زض ایٌىِ خبػل حىن ضطػی ،زاضز

ثحث اظ  هطتجف استحىن ضطػی ثحث  ثِاست اهب آًچِ وِ ایٌدب چٌس گًَِ ثحث هكطح  .تَاًس ثبضس اذتالف زیگطی است

؟ خبػل حىن ضطػی است

هدؼَل است ٍوِ همسن تمسیوبت هرتلف لطاض گطفت است هطاز هب اظ حىن ضطػی ّوبى  وِ ینويظ ثط ایي ًىتِ تبویس هیثب

، پس ػٌَاى هحل ثحث ضٍضي ضس ذَاّس اظ ًبحیِ حبونذَاّس خؼلص اظ ًبحیِ ذساًٍس تجبضن ٍ تؼبلی ثبضس یب هیهی حبل

ن ضطػی ثِ ایي هؼٌب وِ ضبهل ی است ٍ حین ثجیٌین خبػل چِ وسٍاُخى اظ خبػل حىن ضطػی زاضین ٍ هیهب ایٌدب سدوِ 

  .ضَزحىن حىَهتی ٍ حىن حبون یب احىبم سلكبًیِ ّن هی

ایي  یاست یؼيتؼبلی ذساًٍس تجبضن ٍ لسض هسلن ٍ لسض هتیمي خبػل  ایي است وِ ػطؼ وٌین تَاًیناخوبال هیآًچِ وِ 

ى حك هبل ذسا است حبال اٍال ٍ ثبلصات ایضا ًساضز، حك خؼل حىن حك اٍ است ٍ وسی غیط اظ ذساًٍس تجبضن ٍ تؼبلی 
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ظ ًبحیِ ذساًٍس تجبضن ضبى اٍ  تفَیؽ ایي همبم اگط وسبًی زیگطی ّن حك زاضًس وِ حىن خؼل وٌٌس ثِ اشى یبایٌىِ ٍ 

. ٍتؼبلی است

ُ یه هؼٌب خبػل ذساًٍس ة .پس اغل اٍلیِ ایي است وِ ّیچ وسی خعء ذساًٍس تجبضن ٍتؼبلی حك خؼل ثطای غیط ًساضز

 یب خؼل پیغوجط فمف زض اهَض زیٌی استآیب وٌین وِ ثحث هی پیغوجط اسالم خؼل زاضز حتی زض هَاضزی ّن  ،است ثالغیط

ٍلی ثِ . خؼل حىن پیغوجط زض ضٍایبت ّست  ّبی اظالجتِ ًوًَِاست؟ خؼل پیغوجط زض ًبحیِ اهَض ػبهِ هطزم ٍازاضُ اهَض هطزم 

خؼل هستمل اظ خؼل ذساًٍس ٍ زض ػطؼ ذساًٍس  الجتِ ض ایي همبم ٍ اذتیبض ثِ اٍ زازُ ضسُ وِ خؼل حىن وٌسُ پیغوتةّطحبل 

. ًیست

ت وِ خؼل هرتع شات ذساًٍس تجبضن ٍ تؼبلی است ٍ ّیچ وس حك ًساضز ثطای وس زیگطی غل اٍلی اثي اسپس ا

ل ًیست، ثِ ایي هؼٌب وِ خؼل ضا ذَاستِ ثبضین ثِ ثِ یه هؼٌب غیط اظ ذساًٍس تجبضن ٍتؼبلی ّیچ وس خبع. حىن خؼل وٌس

. ػلت الؼلل ٍ سجت حمیمی ٍ ػبهل حمیمی خؼل ًسجت ثسّین غیط اظ ذساًٍس تجبضن ٍ تؼبلی ّیچ وس خبػل ًیست

وِ هب ایي خْت ضا لجَل زاضین ٍ اغل اٍل ایي است وِ ذساًٍس تجبضن ٍ تؼبلی حك زاضز ثطای  )اهب غطف ًظط اظ ایي خْت

چِ وسبًی  ؛اگط ذساًٍس تجبضن ٍتؼبلی اشى زاز یب تفَیؽ وطز (خؼل وٌس ٍ غیط اظ ذسا وسی چٌیي حمی ضا ًساضزهىلفیي 

خؼل  ضا ولیت حىن ضطػیذساًٍس خبػل حىن ضطػی اًس؟  (پیبهجط هىطم اسالم، ائوِ اّل الجیت ػلیْن السالم ٍ حبون)

 ؛ضَزثیبى هی همیسات ٍ هرػػبتی زاضز وِ ایٌْب ثؼسا ،ایكی زاضزضط ،ثِ ٍسیلِ لطآى ثیبى ضسُ اهب ایي خعئیبتی زاضز وطزُ ٍ

ثیبى ضسُ وِ یه فبغلِ ظهبًی قَالًی  یىسطی اظ ایي همیسات ٍهرػػبت هوىي است زض ػػط غبزلیي ػلیْن السالم

زض ٍالغ ضَز آیب آیب آًچِ وِ ثِ ػٌَاى همیس ٍ هرػع ٍ یب شوط ضطایف ٍ اخعاء احىبم تَسف اّل الجیت ثیبى هی .است

 .ایي هكبلجی است وِ ثبیس زضایٌدب ثِ آى پطزاذت ؟ضًَسخؼل هحسَة هی
 

 


