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 «معن جههلي هححمده هل ههاطاليرن ه هالعن هلي هادداهم هاالّلهههب هاعالمين ه هلي الحمدلّله»

 وجوب الخوس وقتالوقام الخاهس: فی 

ثبلی هبًذُ هشثَط ثِ ػذم هالحظِ هؤًٍة سٌة دس خوس غٌبئن است کِ هب ایي ثحث سا تحت ػٌَاى همبم پٌجن  ثحثی کِ

 «.ٍجَة الخوس ٍلتفی »کٌین  هغشح هی

اغحبة ٍ یب ضبیذ حتی ثتَاى ادػبی اجوبع کشد کِ ٍجَة خوس دس غٌبئن جٌگی فَسی است ثِ ایي هؼشٍف ٍ هتسبلن ثیي 

ضَد لزا تأخیش خوس دس غٌبئن جٌگی جبیض ًیست ثش خالف  خوس آى ٍاجت هی ،ٌیوت جٌگیهؼٌی کِ ثِ هجشد حػَل غ

هب )ضَد  هی ٍاجتاستثٌبء هؤًٍة السٌة  اص ثؼذ ضَد ثلکِ د حػَل سثح دس آًْب ٍاجت ًویاسثبح هکبست کِ خوس ثِ هجش

گیشد  تؼلك هی ِ خوس ثِ آىیکی اص هَاسدی ک جحث اسثبح هکبست هغشح خَاّین کشد(هاغل ثحث اص هؤًٍة سٌة سا دس 

ثِ هحض حػَل سثح ٍ سَد ٍلی  ضَد فَائذ ٍ هٌبفؼی کِ دس اثش کست ٍ کبس ٍ تجبست حبغل هییؼٌی اسثبح هکبست است 

ٍ تَاًذ خوس سا ثِ تأخیش ثیٌذاصد  یجَص تأخیش الخوس الی سأس السٌة یؼٌی تب یک سبل هی ثلخوس ٍاجت ًیست 

آًگبُ  ،اگش هبصادی اص ایي سثح ثشای اٍ ثبلی هبًذ کشدُّبی خَد ٍ ػیبلص سا کسش  هؤًٍِ ٍ ّبیی کِ دس صًذگی داسد ّضیٌِ

 .خوس ثپشداصدٍاجت است 

ّبی ثضسگبى ایي ثِ ػٌَاى یک  دس ثؼضی اص تَغیِ یؼٌی هثالًالجتِ صٍدتش دادى آى اضکبلی ًذاسد ثلکِ هستحت ّن ّست 

بُ آثبدی استبد حضشت اهبم)سُ( ثِ هشدم داضتٌذ سِ تَغیِ ثَد: ضالؼظوی  ّبیی کِ آیة اهلل دستَس الؼول آهذُ؛ دس دستَس الؼول

 ت ػبضَسا.سبصیداخت خوس دس پبیبى ّش سٍص کبسی اص سثح ٍ سَد آى سٍص ٍ ًوبص اٍل ٍلت، پش

اداء خوس دس پبیبى ّش سٍص ٍاجت ًیست ٍلی اگش کسی ثتَاًذ ّش سٍص یک پٌجن اص هبلص سا کٌبس ثگزاسد ٍ ثِ غبحجبًص 

اسبس ؼبلی سٍحی ٍ هؼٌَی ثِ ّوشاُ داسد. ثشای ایٌکِ ػلمِ ٍ تؼلك ثِ هبل دًیب پیذا ًکٌذ ٍ ایي ت است ثذّذ ایي یک توشیي

کٌذ هجوَػِ احکبم ٍ تؼبلین ٍ دیٌی اص  اش ثبیذ ایي ثبضذ ٍ اًسبى احسبس هی ّبی اًسبى دس ّوِ اهَس صًذگی جْت گیشی

ایٌکِ اًسبى اص هٌیت ٍ خَد خَاّی ٍ ًفس پشستی فبغلِ ثگیشد ٍ  .ي سوت ٍ سَ سا داسداخاللیبت ٍ احکبم دیٌی ّوِ ای

ضَد ثشای دیگشاى دػب کٌیذ ٍ کوک کٌیذ ٍ دیگشاى سا دٍست  گَیذ ثطَد ایٌکِ تَغیِ هی هتَجِ خذا ٍ آًچِ خذاًٍذ هی

هوکي ثِ سوت خذا هحَسی ثجشد  داضتِ ثبضیذ ثشای ایي است کِ اًسبى سا اص تَجِ ثِ خَدش ٍ خَد هحَسی جذا کٌذ ٍ

ای اص خَدخَاّی اٍ کن ًطَد  ّبی سبل ػجبدت ّن ثکٌذ ٍ ّوِ احکبم ضشیؼت سا ّن سػبیت کٌذ ٍلی رسُ است اًسبى سبل

کٌذ  ایي ّیچ اسصضی ًذاسد؛ ػجبدتی کِ ثخَاّذ خَدخَاّی سا دس اًسبى تمَیت کٌذ ّیچ اسصضی ًذاسد. ّش کبسی کِ اًسبى هی

ثِ خَدخَاّی ٍ خَد هحَسی ٍ خَد کٌذ ٍ یب  یٍ ثجیٌذ آیب ایي ػول ٍ کبس ٍ سفتبس آیب داسد خَدخَاّی سا کن ه ثبیذ ثسٌجذ
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خَاّین اًجبم دّین  هیهبًٌذ دسس خَاًذى ٍ دسس دادى کِ . لزا دس ّش اهشی اص ػجبدات ٍ سبیش اهَس کٌذ پشستی ًضدیک هی

خَاّذ.  ای سا دٍست داسد ٍ هی ٍ خذاًٍذ ایي گًَِ ثٌذُخَد هحَسی کن ضَد، اًسبى تَفیمص ثیطتش است ّش چِ ایي دسجِ 

خَة است خوس سا ثپشداصد ایٌْب اص اػوبلی است کِ خَدهحَسی ٍ تؼلك ثِ اهَال دًیب سا دس آخش ّش سٍص دستَس ثِ ایٌکِ 

 کٌذ. اًسبى کن هی

سٌة ٍاجت  ِاص اخشاج هؤًٍ خوس ثؼذ ،ثبح هکبست کِ ثحث اص آى خَاّذ آهذ ثِ استٌبد ًػَظ هتؼذد ٍ اجوبعدس هَسد اس

یب دس غحیحِ  0«الخوس ثؼذ الوؤًٍة»ایي جولِ ٍاسد ضذُ کِ  کِ دس آى غحیحِ ػلی ثي هْضیبس هبًٌذضَد. سٍایبتی داسین  هی

 سا ثؼذاً خَاّین خَاًذ. کِ ایي سٍایبت 2«إرا اهکٌْن ثؼذ هؤًٍتْن»دیگشی اص ػلی ثي هْضیبس کِ اهبم )ع فشهَدُ: 

دس غٌبئن جٌگی ایي چٌیي ًیست ٍ  ،اهب اجوبالً ثش خالف جَاص تأخیش پشداخت خوس دس اسثبح هکبست الی ًْبیة السٌة

 ایي هسئلِ چیست؟ثبضذ. دلیل ثش  ٍجَة خوس فَسی هی

 :غنائن خوس استثناء هؤونه سنه اسعذم 

 دلیل اول:

ّیچ لیذ ٍ ضشعی ٍ  « خوسِب غٌوتن هي ضیءٍ فأىّ هللٍاػلوَا أًو»دلیل خوس فی ًفسِ التضبء داسد خوس ٍاجت ثبضذ فَساً 

بم ٍ ًسجت ثِ ثؼضی ضشٍط ّن هثل ضشعیت ارى اهالجتِ ثؼضی ضشٍط سا اص سٍایبت استفبدُ کشدین ، طذًُصهبًی ثشای آى رکش 

یِ ٍ اعاللی کِ دس آیِ ٍجَد داسد، خوس ثِ غٌیوت جٌگی هتؼلك گفتین کِ ضشعیت ًذاسد هبًٌذ ثلَؽ الٌػبة اهب ثِ حست آ

ثبضذ چَى اگش دس ٍاججبت دلیل خبغی ثش ایٌکِ صهبى داسد یب  ضَد ٍ ایي دال ثش ػذم جَاص تأخیش دس اداء خوس هی هی

ظَْس آى دس ایي است کِ ٍاجت فَسی است ٍ ثِ هحض حػَل غٌیوت ثبیذ خوس آى دادُ  جبضذً، تأخیش آى جبیض است

یؼٌی کأىّ دلیلی کِ خوس سا دس غٌیوت ثبثت « وؤًٍةالخوس ثؼذ ال»گَیٌذ  ایي سٍایبت سا داسین کِ هی آى ّنضَد. دس همبثل 

 استثٌبء هؤًٍة سٌة است تخػیػبً. کٌذ دس همبثل آى دلیل هی

ین دس ایي هبل تَاً کأىّ هب تب صهبًی کِ خوس ًذّین ًویثش عجك آى دال ثش ٍجَة فَسی خوس است.  دلیل خوسحبل 

 ضًَذ؟  داسین کِ غبحجبى خوس ثؼذ اص ٍجَة خوس ثِ چِ کیفیت هبلک ایي سْن خَدضبى هییک ثحث الجتِ . تػشف کٌین

ًظشیِ ٍجَد  چٌذایٌجب الَال هتؼذد است دس آیٌذُ دس ثحث اص کیفیت لسوت خوس ثِ هٌبسجت ثِ ایي اضبسُ خَاّین کشد. 

ٍ ضًَذ  ضشیک هیدس توبم هبل دس هلکیت یؼٌی غبحجبى خوس ثب هبلک هبل ثِ ًحَ هطبع  داسد: ثؼضی هؼتمذًذ ثِ اضبػِ

عجك ًظش اٍل )اضبػِ( تػشف  .کلی دس رهِ استثِ ًحَ ثؼضی لبئل ّستٌذ ثِ ایٌکِ ایي هلکیت ثِ ًحَ کلی دس هؼیي ٍ ثؼضی 

تَاًذ دس ایي هبل تػشف کٌذ تب ایٌکِ یک  جبیض ًیست هگش ثِ اجبصُ غبحجبى خوس ٍ عجك ًظش دٍم ضخع هیدس ایي هبل 

پٌجن آى ثبلی ثوبًذ یؼٌی اضکبلی دس تػشف دس ایي هبل ًیست ٍلی تب صهبًی ایي جَاص تػشف ثبلی است کِ ثِ یک پٌجن 

 ست.ًشسیذُ ثبضذ کِ اگش سسیذ دیگش حك تػشف ًذاسد چَى هلک دیگشی ا

کٌذ ٍجَة خوس فَسی  ایي ثحث دس جبی خَدش خَاّذ آهذ ٍلی اجوبالً دس ایٌکِ دلیل خوس التضبء هیّش حبل ثِ 

 است ٍ ثٌب ثش ثؼضی هجبًی اسبسبً تػشف دس هبلی کِ هتؼلَك خوس است، جبیض ًیست.
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گَیذ خوس ٍاجت  دلیل استثٌبء هؤًٍة سٌة همذم است پس هب دٍ دلیل دس همبثل ّن داسین؛ یک دلیل هی شثایي دلیل لکي  

یؼٌی خوس ثؼذ اص اص خوس خبسج است گَیذ هؤًٍة  است دس غٌیوت جٌگی ٍ کزلک سبیش هَاسد ٍ دلیل همبثل ایي هی

گَیذ ٍجَة خوس فَسی ًیست ثلکِ  سی است ٍ یک دلیل هیگَیذ ٍجَة خوس فَ پس یک دلیل هی هؤًٍِ ٍاجت است.

گَیذ ًسجت ایي دٍ دلیل ثب ّن کأىّ ًسجت ػبم ٍ خبظ است  کٌذ ٍ هی حبل هستذل ادػب هی ضَد. ثؼذ اص هؤًٍِ سٌة ٍاجت هی

دلیل «  فی النٌیوةالخوس ثؼذ الوؤًٍة اال»اعالق داسد ٍ گَیب گفتِ « الخوس ثؼذ الوؤًٍة»یؼٌی ایٌکِ دلیل استثٌبء هؤًٍِ سٌة 

 ى تخػیع )ایي ػبم ٍ آى خبظ است(.خوس غٌیوت همذم است ثش اعالق دلیل استثٌبء هؤًٍِ سٌة آى ّن ثِ ػٌَا
 :دلیل اولبزرسی 

کذام اص یک ایي دلیل لبثل لجَل ًیست ثشای ایٌکِ اغالً ًسجت ثیي ایي دٍ دلیل ًسجت ػبم ٍ خبظ ٍ ًیست ٍ ّش  اوالً:

گَیذ خوس دس غٌیوت،  دس غیش غٌیوت ٍ هی کٌذ چِ دس غٌیوت ٍ چِ جْت ػوَهیت داسًذ دلیل خوس، خوس سا ٍاجت هی

ّن استثٌبء کشدُ هؤًٍِ سٌة سا اص غٌیوت جٌگی اسثبح ٍ ػٌبٍیي هختلف ثبثت است ٍ اص عشف دیگش دلیل استثٌبء هؤًٍِ سٌة 

پس ًسجت ثیي ایي دٍ دلیل ًسجت ػبم ٍ خبظ هغلك ًیست ثلکِ  بح ٍ چِ دس غیش آًْب(کٌذ چِ دس اسث ٍ غیش آى )فشلی ًوی

 ػبهیي هي ٍجِ ّستٌذ.

همذم ثش دلیل  دلیل الخوس ثؼذ الوؤًٍة ثِ ػالٍُ اگش ًسجت ایي دٍ دلیل سا هب دس ًظش ثگیشین دس ٍالغ ثِ حست ظبّش ثانیاً:

الخوس »ٍ دلیل دیگش گفتِ « ت الخوسیج»خوس است ٍ ًبظش ٍ حبکن ثش اٍست؛ ایي دلیل سا دس ًظش ثگیشیذ: یکی گفتِ 

ٍ دس همبم  اگش لشاس ثِ تمذین ثبضذ هب ثبیذ دلیل استثٌبء هؤًٍِ سا ثش دلیل خوس همذم کٌین چَى حبکن ثش اٍست« ثؼذ الوؤًٍة

 لزا ایي استذالل لبثل لجَل ًیست. .تفسیش است ٍ ًبظش ثش آى است

 اهلل. ثحث دس دلیل دٍم خَاّذ ثَد إى ضبء بحث جلسه آینذه:

 عادل تزین هزدم  :تذکز اخالقی

 فشهبیٌذ: حضشت اهیش الوؤهٌیي ػلی ػلیِ السالم هی

 0«اعذل الناس من انصف عن قوةٍ»

 اص جبیگبُ لذست اًػبف ثِ خشج ثذّذ. ٍ تشیي هشدم کسی است کِ اص سٍی لَت ٍ لذست ػبدل

چَى اًػبف هغلمب خَة است؛ دس فشهبیطبت ٍ سیشُ اّل ثیت )ع( یکی اص اهَسی کِ اًػبف اص جبیگبُ ضؼف ثذ ًیست 

لَت ٍ ضؼف سا ًمبط  خیلی ثِ آى تَغیِ ضذُ اًػبف است؛ اًػبف یؼٌی ایٌکِ اًسبى خَثی ٍ ثذی اضخبظ سا ثب ّن ثجیٌذ

ّبی اٍ سا ًجیٌذ ٍ  ًطَد ایٌکِ اًسبى ضخػی سا دٍست داسد ثبػث ًطَد ضؼف« حتّ الطیء یؼوی ٍ یػنّ» ّن ثبیذ ثجیٌذ

 طَد حتی خَثی اٍ سا ًجیٌذ ٍ حتی ثبالتش ثذی ثجیٌذ.ًاًسبى ثب ضخػی هطکل داسد ثبػث ایٌکِ 

آى جولِ گٌبّبى ٍ ایي دس فشهبیطبت اّل ثیت )ع( ّست کِ اًسبى ثبیذ ثب دضوٌص ّن ثب اًػبف ثش خَسد کٌذ ثی اًػبفی اص 

ّب  ف دس جبهؼِ هب ٍ هخػَغبً دس ثیي هب علجِصضتی است کِ اثش ٍضؼی دس ایي ػبلن داسد غیش اص ػمَثت اخشٍی. اًػب اػوبل
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کٌین ٍ آى ضخع سا اص ّوِ چیض سبلظ  ثیٌین چٌذیي اضکبل دیگش ضویوِ هی کن است؛ ثِ هجشد ایٌکِ اضکبل دس کسی هی

 .ثشین ّن ثبالتش هی شکٌین ٍ اٍ سا اص ػش کٌین. ٍ خذا ًکٌذ ًسجت ثِ کسی ّن هحجتی داضتِ ثبضین ّضاس گًَِ استذالل هی هی

اًسبى ثبیذ ثب دٍست، خبًَادُ، ثشادس، خَاّش، ّوسش ٍ فشصًذش ٍالؼبً ثب اًػبف سفتبس کٌذ. ثحث اًػبف یک ثحث هستملی 

است اهب ثِ ًحَ اجوبل ایٌکِ اًػبف دس ّش حبلت ٍ جبیگبّی خَة است چِ دس جبیگبُ ضؼف ٍ چِ دس جبیگبُ لذست اهب 

ِ خشج ثذّذ، ایي اػذل الٌبس. دس ایي هَاسد است کِ اػذل الٌبس هؼلَم کسی کِ دس جبیگبُ تَاًبیی ٍ لذست است اًػبف ث

 سی ػبدل است ٍ چِ کسی ػبدل ًیست.چِ کثفْوذ تَاًذ  ضَد ٍ اًسبى هی هی

 «ٍالحوذ هلل سة الؼبلویي»


