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 «معن جر ر لي ر ححمدر  ر ل هر اطاليرن ر  ر العن ر لي ر ادداهم ر ااهّللر ر ب ر اعالمين ر  ر لي الحمدهّلل»
 هسئله هفتن

 رله، ًحَ ٍ اآلالت ٍ الغَظ ٍ السجه ٍ الحفش على يغشهِ هب إخشاج ثعذ الىٌض ٍ الوعذى ٍ الغَظ في الخوس يجت إًوب»

 .«اإلخشاج ثعذ الٌػبة اعتجبس األلَى ثل

هبيذ: خوس دس غَظ ٍ هعذى ٍ وٌض ثعذ اص اخشاج )وسش( هخبسجي وِ ثشای استخشاج ٍ فش اهبم) سُ( دس ايي هسئلِ هي

سا ّشچٌذ دس ثبة غَظ روش وشدُ اًذ ٍلي هشثَـ ثِ هعذى ٍ وٌض ّن  هكلت ايي ايطبى ضَد، ، ٍاجت هيضذُاستحػبل 

اًذ ٍ آى ايٌىِ ثبضذ، چَى لجالً دس هتي ثِ ايي هَؾَع اضبسُ ًطذُ ثَد لزا ايٌجب ّش سِ سا دس لبلت يه هسئلِ ثیبى وشدُهي

ى هخبسجي است وِ ثشای هٌظَس اص ايي هؤًٍِ، هؤًٍِ سٌة ًیست ثلىِ هٌظَس آ خوس ثعذ اص اخشاج هؤًٍِ ٍاجت است.

آٍسد  . ايي هخبسج اص آًچِ وِ ثذست هيدّذ اًجبم هيثذست آٍسدى ّش يه اص ايي سِ )چِ وٌض، چِ غَظ ٍ چِ هعذى( 

اًذ الَی ايي ضَد. ثعذ دس اداهِ ّن فشهَدُ ضَد ٍ اگش صائذ ثش ايي هخبسج چیضی ثبلي هبًذ، خوس ثِ آى هتعلك هي استثٌبء هي

ضَد ًِ لجل اص اخشاج، پس ثِ قَس ولي اهبم )سُ( دس ايي هسئلِ هتعشؼ دٍ  اص اخشاج لحبل هي است وِ ًػبة ّن ثعذ

 اًذ: هكلت ضذُ

 ة خوس وِ ثعذ اص اخشاج هؤًٍِ است.. اغل ٍج1َ

 . اعتجبس ًػبة وِ ايي ّن ثعذ اص اخشاج هؤًٍِ است.2

يب ًِ، يعٌي اگش وسي چیضی سا اص هعذى ٍ وٌض ٍ  وسش ٍ استثٌبء هخبسج هعتجش است ،هَؾَع اٍل ايٌىِ آيب ثشای تعلك خوس

ّبيي وِ ثشای استحػبل وشدُ است ضَد يب ثعذ اص ون وشدى ّضيٌِ غَظ ثذست آٍسد ثِ هحؽ الحػَل، خوس ٍاجت هي

آٍسد يب ثعذ اص  آيب صهبى تعلك خوس ّوبى صهبًي است وِ هشٍايذ ٍ غذف سا ثذست هي ضَد؟ ثِ عجبست ديگش ٍاجت هي

 ّب ٍ هخبسجي وِ اًجبم دادُ، ثبيذ خوس آى سا ثپشداصد؟وسش ّضيٌِ

ّب ٍ هؤًٍِ ٍاجت هخػَغبً دس هَسد هعذى ثِ تفػیل ثشسسي وشدين وِ چشا خوس ثعذ اص استثٌبء ّضيٌِ هب لجالً ايي هسئلِ سا

وش ضذُ هطتشن ضَين، ّشچٌذ ادلِ ٍ ٍجَّي وِ ثشای استثٌبء ر ضَد، ايٌجب فمف دس ثبة غَظ ايي هسئلِ سا هتعشؼ هي هي

ّب ٍاجت ّب ٍ ايٌىِ خوس ثعذ اص وسش ٍ اًىسبس ّضيٌِوٌین ثش ادلِ استثٌبء ّضيٌِ هشٍسی هي اجوبالًاست، ثش ايي اسبس هب 

وٌین يٌىِ آيب ًػبة سا ّوبى اٍل لحبل سٍين وِ آى ّن هَسد اختالف است، ا ثِ سشاغ هَؾَع دٍم هي ٍ سپسضَد،  هي

ّب ، اگش ثِ اًذاصُ يه ديٌبس ثَد خوس آى ٍاجت است يب ثعذ اص آًىِ ّضيٌِاستخشاج ضذذف يعٌي ّوبى اٍل وِ هشٍايذ ٍ غ

 ضَد؟ وسش ضذ اگش اسصش آى ثِ اًذاصُ يه ديٌبس ثَد خوس ٍاجت هي
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ّب ايي دٍ هَؾَع، ثِ ّن ٍاثستِ ًیست يعٌي هوىي است وسي دس هَؾَع اٍل لبئل ثِ ٍجَة خوس ثعذ اص وسش ّضيٌِ

 ّب هعتجش ثذاًذ وِ دس خالل ثحث ايي هسئلِ هعلَم خَاّذ ضذ.هَؾَع دٍم ًػبة سا لجل اص وسش ّضيٌِثطَد اهب دس 
 هوضوع اول: وجوة خوس بعد اخراج الوؤونة

سا دس هب ًحي فیِ ثِ ًحَ  َى آىاهب هَؾَع اٍل ّوبًكَس وِ عشؼ وشدين دس ثبة هعذى ايي ثحث ثِ تفػیل ثیبى ضذ، هب اوٌ

 وٌین. هي اجوبل تكجیك ٍ هشٍس

اگش وسي اص دسيب چیضی سا استخشاج وشد )حبل قجك ّش هجٌبيي وِ دس ثبة غَظ اختیبس وٌین چِ هجٌبی  هذعب ايي است وِ

سا  "غَظ هي الجحش" دٍ لیذ هَؾَع خوس ثَد ٍ چِ وسبًي وِ هجوَع "هب اُخز هي الوبء"هَسد ًظش خَدهبى وِ هكلك 

ايي  استخشاج وسش ضَد، چٌذ دلیل ثش ّبیضَد وِ ّضيٌِ صهبًي ٍاجت هياًذ(، ثِ ّش حبل خوس هَؾَع خوس داًستِ

 البهِ وشد. تَاى هذعب هي
 دلیل اول: آیه خوس

هب »، هب سبثمبً ٌّگبم ثحث اص آيِ خوس ثِ ايي ًتیجِ سسیذين وِ عٌَاى «خُوُسَُِ لِلَِِّ فَأَىََّ ضَيِءٍ هَِّي غٌَِوِتُن أًَََّوَب ٍَاعِلَوَُاْ»

ضَد، يعٌي ّش آًچِ وِ اًسبى ثِ عٌَاى فبئذُ ثذست ثیبٍسد هطوَل  غٌوتن هيهب ن ٍ باستفذتٍ ضبهل ولَّ هعبم است « غٌوتن

همػَد اص  ًذايي آيِ است، لزا گفتین اختػبظ ثِ غٌبئن جٌگي ًذاسد، ثش خالف اّل سٌت ٍ ثعؿي اص فمْبی ضیعِ وِ هعتمذ

ثش قجك ايي آيِ هتعلك خوس لشاس گشفت، لْشاً صهبًي ايي  «هب استفیذ»خػَظ غٌبئن جٌگي است، اگش هكلك « هب غٌوتن»

غٌیوت ٍ  وٌذ ديگش ضَد، چَى آًچِ سا وِ هستخشج ّضيٌِ هيّبی استخشاج وسش ّب ٍ هؤًٍِوٌذ وِ ّضيٌِ عٌَاى غذق هي

اص عوك دسيب هشٍايذ ٍغذف  ثب يه هیلیَى تَهبى ّضيٌِ ٍهثالً فشؼ وٌیذ وسي ثب ٍسبيل ٍ آالت  وٌذ. ثشآى غذق ًوي فبئذُ

اسصش ايي هشٍاسيذ ثِ قَس هثبل يه هیلیَى ٍ پبًػذ ّضاس تَهبى است، دس ايٌجب آًچِ وِ ثِ  وٌذ، لىي سا استحػبل هي

ّبی استخشاج سا لحبل ًىٌین، ثبيذ عٌَاى فبئذُ ٍ غٌیوت ثشای هستخشج ثبلي هبًذُ پبًػذ ّضاس تَهبى است. اگش هب ّضيٌِ

ّبی آيب ٍالعبً لجل اص آًىِ ّضيٌٍِلي يه هیلیَى ٍ پبًػذ ّضاس تَهبى فبئذُ ٍ غٌیوت ًػیجص ضذُ است. ثگَيین ايي ضخع 

هبى فبيذُ ٍ تَاًین ثگَيین ايي ضخع يه هیلیَى ٍ پبًػذ ّضاس تَ ّب هيآيب ثذٍى لحبل آى ّضيٌٍِ استخشاج ون ثطَد 

ّبی استخشاج ًیست، اغالً فبئذُ ٍ غٌیوت دس ضيٌِپس غذق غٌیوت ٍ فبئذُ ثذٍى اًىسبس ّ غٌیوت عبئذش ضذُ است؟

وٌذ،  ای هيضَد، لزا آيِ خوس وِ داللت ثش تعلك خوس ثِ ّش غٌیوت ٍ فبئذُّب وسش وٌذ وِ ايي ّضيٌِ غَستي غذق هي

 وٌذ. ًويغذق « هب غٌوتن»ّب اسبسبً عٌَاى ثذٍى وسش آى ّضيٌِ ّب سا وسش وٌین ٍدس جبيي است وِ آى ّضيٌِ فبئذُ ٍ غٌیوت

 است. آيباسصش آًچِ وِ ثذست آٍسدُ ّن يه هیلیَى تَهبى  وسي يه هیلیَى تَهبى ّضيٌِ وشدُ ٍلي دس جبيي وِ يب هثالً

يه  ضخع جبيي است وِ تش اص ايٌجب ًػیجص ضذُ است؟ هطىلوِ ايي ضخع فبئذُ ٍ غٌیوتي  تَاى گفت هيدس ايٌجب 

ثگَيین ايي تَاًین  اسصش آى چیضی وِ ثذست آٍسدُ پبًػذ ّضاس تَهبى ثبضذ، ايٌجب آيب اغالً هي ليهیلیَى تَهبى ّضيٌِ وٌذ ٍ

ضذُ  هحمك ًطذُ ثلىِ خسبست ّن هتَجِ اٍای ثشايص ًِ تٌْب اغتٌبم ٍ استفبدُ ضخع ايي همذاس فبئذُ ثشدُ است؟ ايي

 است.

ّب وِ ايي ّضيٌِ استفبئذُ صهبًي  الصم است ٍ غذق عٌَاى فبئذُ ٍ غٌیوتوِ ثشای تعلك خوس غذق  پس ثب تَجِ ثِ ايي

 وٌذ. ّبی استخشاج هيآيِ خوس داللت ثش ٍجَة خوس ثعذ اص وسش ّضيٌِ تَاى گفت وسش ضَد، هي
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 دلیل دوم: بعضی روایبت 

 طبئفه اول

في الغٌبئن لیس الخوس إال » هب سبثمبً دس ثحث اص اغل ٍجَة خوس سٍايبتي سا روش وشدين اص جولِ ايي سٍايت وِ 

، ايي سٍايبت ثعؿي ّن غحیحِ ثَدًذ. آًجب گفتین وِ هٌظَس اص ايي سٍايت لكعبً خػَظ غٌبئن جٌگي ًیست، ثلىِ 1«خبغةً

یوت دس وٌبس سبيش عٌبٍيي روش ضَد، ثلِ دس ثعؿي اص سٍايبت وِ عٌَاى غٌ هكلك غٌیوت ٍ فبئذُ است ٍ ضبهل ّوِ هَاسد هي

جٌگي است ٍلي دس سٍايبتي اص ايي لجیل عٌَاى غٌبئن يه هعٌبی عبم داسد ٍ ضبهل  هٌظَس اص غٌیوت خػَظ غٌیوت ضذُ،

غذق فبئذُ ٍ غٌیوت صهبًي  ضَد وِ فبئذُ ٍ غٌیوت ثبضذ ٍ خوس دس جبيي ثبثت هي . ثش ايي اسبسضَد ّب هيّوِ فبئذُ

 وسش وٌذ. سا وِ ثبثت استخشاج وشدُ،ّبيي است وِ ضخع آى ّضيٌِ

دس ايي سٍايبت ّن ثعذ اص  (ثِ ّوبى ثیبًي وِ دس آيِ خوس گفتین)وٌذ  ت حىن ٍ هَؾَع التؿبء هيثِ عجبست ديگش تٌبس

ّبی استخشاج دّذ وِ ّضيٌِسا ًطبى هي َد، هخػَغبً ايي هسئلِ صهبًي خَدضّبی استخشاج خوس ٍاجت وسش ّضيٌِ

ِ يه هیلیَى تَهبى ّضيٌِ پزيشد ثِ وسي و هي ٍالعبً عشف ثبضذ وِ اص دسيب ثذست آٍسدُ است. آيب ثیطتش اص اسصش آى چیضی

گش ثِ پزيشد؛ پس ا ؟ لكعبً عشف ايي سا ًوي«إغتٌن ٍ استفبد» تَهبى ثذست آٍسدُ، ثگَيین ٍ چیضی ثِ اسصش پبًػذ ّضاس وشدُ

آيذ وِ ثبيذ  رٌّص هيسٌجذ، ثِ ٍلتي ٍجَة خوس سا ثب هَؾَع فبئذُ ٍ غٌیوت ثب ّن هي عشف هشاجعِ وٌین، عشف

 .ضَد ّب هحمك هيای ثبضذ تب خوس ثِ آى تعلك ثگیشد ٍ عٌَاى فبئذُ ٍ غٌیوت ثعذ اص وسش ّضيٌِفبئذُ
 طبئفه دوم

است، آى  ، آًجب ّن يه عٌَاى ولي است وِ خوس ثعذ اص هؤًٍِ«الخوس ثعذ الوؤًٍة» دس ثعؿي اص سٍايبت ٍاسد ضذُ

هعتمذًذ وِ  ضَد لىي ثعؿي اص ثضسگبى استٌبد هيآى  ًٍِ سٌة ثٌِة ٍ دس ثحث استثٌبء هؤثش هؤًٍِ س سٍايت ثیطتش حول ضذُ

هب ايي هؤًٍِ سا ثِ عٌَاى هؤًٍِ سٌة ثگیشين، هؤًٍِ يعٌي هكلك ّضيٌِ ٍ هخبسج، حبل ايي ّن ضبهل هخبسج  ٍجْي ًذاسد

سبل اّل ٍ عیبل ٍ ضَد ٍ ّن ضبهل هؤًٍِ سٌة يعٌي هخبسج  هي ّبيي وِ ثشای سَد ٍ فبئذُ ثشدى وشدُ،استحػبل ٍ ّضيٌِ

ضَد،  گیشد، اگش هب ايي تعوین سا ثپزيشين وِ الخوس ثعذ الوؤًٍِ ضبهل هؤًٍِ استخشاج ّن  هي هخبسج صًذگي سا دس ثش هي

 تَاًذ ثِ عٌَاى دلیل روش ضَد ٍ ثِ آى استٌبد ضَد. لْشاً ايي سٍايت ّن هي

تَاى ثِ آى  هيوِ هَاسی وِ خوس ٍاجت است، دس ّ ست وِ ثِ خػَظ دس هَسد غَظ ًیست ثلىِای اادلِ ادلِ،ايي 

 لبثل استٌبد است.يعٌي ّن دس ثبة هعذى ٍ ّن دس ثبة وٌض ٍ ّن دس ثبة غَظ، استذالل وشد 

اهب اگش وسي ثخػَظ دس ثبة غَظ ثِ دًجبل دلیل ثبضذ ٍ ثخَاّذ سٍايتي پیذا وٌذ وِ دس خػَظ غَظ داللت ثش 

ًذاسين. الصم ّن ًیست دس خػَظ ايي هَاسد ته ته ثیبًي اص ضشع سسیذُ ثبضذ وِ  ّب ثىٌذ، چٌیي دلیلياستثٌبء ّضيٌِ

 ةضَد ووب ايٌىِ دس سبيش هَاسد ّن ًذاضتین، فمف دس ثبة هعذى يه سٍايت داضتین وِ غحیح ّبی استخشاج وسش هيهؤًٍِ

 هٌِ سجحبًِ اهلل اَخشج هب ففیِ ثوبله جتِعبل هب»صساسُ ثَد وِ ثِ آى ثشای اخشاج هؤًٍِ استخشاج استٌبد ضذ؛ سٍايت ايي ثَد: 

وٌي اص حجبسُ ٍ  ای، پس آًچِ  وِ اص صهیي استخشاج هي؛ آًچِ وِ تَ اص هبل خَد خشج وشدُ«الخوس هػفيّ، حجبستِ هي

آى چیضی وِ اص ، آى چیضی وِ ثعذ اص اخشاج «ي ثعذ االخشاجَّ هب يجم»ففیِ الخوس، هػفي يعٌي سٌگ، ثػَست هػفي، 

                                                 
 .1اص اثَاة هب يجت فیِ الخوس، ح 2، ثبة 485، ظ 9؛ ٍسبئل، ج184، ظ 2؛ استجػبس، ج359، ح 124، ظ 4، تْزيت، ج74، ح21، ظ 2ال يحؿش، جهي  .1



59 

 

هثالً چَى هبًذ، يه احتوبل داسد وِ وسي ثگَيذ هػفي ثِ هعٌي تػفیِ ٍ خبلع وشدى است، ثبلي هي ّضيٌِ وشدُ، هبل خَد

وٌذ ثب سٌگ ٍ خبن هخلَـ است، ٍلي ظبّش سٍايت ّویي هعٌبيي است وِ گفتِ ضذ،  قال سا ٍلتي اص هعذى خبسج هي

 هبًذ هتعلك خوس است.وٌذ آًچِ وِ ثبلي هي هي ّبی استخشاج ٍ استحػبل سا ونيعٌي ثعذ اص آًىِ ّضيٌِ «هػفي»

وٌذ ٍ  ٍلي دس ثبة وٌض ٍ غَظ سٍايت خبغي ًذاسين ٍ ايي ّن اضىبلي ايجبد ًوي ي سٍايت دس ثبة هعذى ٍاسد ضذُاي

 .وبفي استّب ّضيٌِ وسشثشای اثجبت ٍجَة خوس ثعذ اص  ادلِّوبى  صًذ ٍ لزاًوي بای ثِ هذعلكوِ

 هؤيذ

است وِ اغحبة ّوِ ايي سا لجَل داسًذ ٍ هعتمذ ّستٌذ خوس دس ّوِ هَاسد  آى؛ هؤيذ ايي ادعب «ٍ يؤيذُ تسبلن االغحبة»

 ّبی استخشاج ٍ استحػبل وسش ثطَد.ضَد وِ ّضيٌِ خوسِ يب سجعِ دس غَستي ٍاجت هي

 «الحوذ هلل سة العبلویي»


