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 43:خلسِدوم                                                                                     : سال

هم اجمعين» طارهين و اللعن علي اعدا « الحمدهّلل رب العالمين و صلي اهّلل علي محمد و آهل ال
 :مالک حکم شرعی

ثحث خذیذی وِ اهشٍص ضشٍؿ هیىٌین ثحث هالن حىن ضشفی است یىی اص هجبحث هْن حىن ضشفی ّویي ثحث 

 است، ایٌىِ آیب اسبسب احىبم ضشفیِ تبثـ هالن ّستٌذ یب ًِ؟ ٍ اگش تبثـ هالن ّستٌذ هالن حىن ضشفی چیست؟

 ایي ثحث ثب ایٌىِ دس هَاضـ هختلف فلن اغَل ثِ هٌبسجتْبی هختلف هغشح هیطَد اهب ثِ غَست هٌمح ثیبى ًطذُ؛ هب لجل 

اص ایٌىِ ٍاسد اغل ثحث هالن حىن ضشفی ضَین، همذهتب الصم است دسثبسُ چٌذ ٍاطُ ٍ هفَْم تَضیحبتی فشؼ وٌین تب 

 ٍاضح ضَد وِ همػَد اص هالن ضشفی چیست؟

 :مقدمه

فلل الطشایـ، فلت حىن، حىوت حىن، هٌبط حىن، هَضَؿ حىن ایٌىِ هیگَیین هَضَؿ الشریعۀ، هفبّیوی هثل همبغذ 

حىن ثشای ایٌىِ گبّی اعالق هَضَؿ حىن هیطَد ٍلی فلت حىن اسادُ هیطَد چَى هیگَیٌذ هَضَؿ ًسجت ثِ حىن 

خٌجِ فلیت داسد ّوچٌیي اسشاس حىن ٍ همتضی حىن؛ الفبؽی ّستٌذ وِ ضوي ایٌىِ ثقضب ثِ خبی ّن استقوبل هیطًَذ اهب 

دس حَصّْبیی ثب ّن تذاخل داسًذ ٍ لزا است ثبیذ هشص ایٌْب هقلَم ضَد هثال دس گزضتِ ثحث فلل الطشایـ هغشح ثَدُ ٍ 

وتبثْبی صیبدی ّن ثِ ّویي فٌَاى ًَضتِ ضذُ یب اسشاس الحِىن وِ تَخِ ثِ فلسفِ احىبم ٍ حىوتْبی احىبم هیطذُ ٍ 

دس ایي صهیٌِ ٍاسد ضذُ هثال سٍایت هفػلی است اص فضل اثي ضبراى وِ حضشت ثِ ثقضی اص فلتْبی  (ؿ)سٍایبتی ّن اص ائوِ

ّوچٌیي دس گزضتِ توبیضی ثیي فلت حىن ٍ حىوت حىن دس وتت دیذُ ًویطَد اهب دس ثیي . احىبم اضبسُ هیىٌٌذ

. هتبخشیي سقی ضذُ وِ هسئلِ فلت حىن اص حىوت حىن خذا ضَد وِ ایي سا دس اداهِ تَضیح خَاّین داد  

پس اثتذا الصم است ایي الفبػ سا تَضیح دّین ثشای ایي وِ هقلَم ضَد هشاد هب اص هالن حىن چیست ٍ دس چِ صهیٌْبی 

یعۀ هیخَاّین ثحث وٌین ٍ ٍلتی وِ هیخَاّین هالن حىن سا تقییي وٌین ثب دیگش الفبػ هثل فلل الطشایـ یب همبغذ الطش

.خلظ ًطَد یب حتی هوىي است پس اص ثحث ایي ًتیدِ حبغل ضَد وِ ّوِ ایٌْب هتشادف ّستٌذ  

 مقاصد شریعت-1

ایي سَال هغشح است وِ آیب هٌؾَس ّوبى هالن حىن است یب چیض دیگشی هشاد .   یىی اص الفبػ هْن همبغذ ضشیقت است

است؟ هٌؾَس اص همبغذ ضشیقت اّذافی است وِ خذاًٍذ هتقبل اص خقل احىبم ٍ همشسات ضشفی دس ًؾش گشفتِ است ثِ 

 . فجبست وَتبّتش اّذاف لَاًیي ٍ همشسات ضشفی
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ایي ثحث ثبیذ ثِ عَس هستمل ٍ اص خْبت هختلف هَسد ثشسسی لشاس ثگیشد خػَغب دس ثیي اّل سٌت وِ ثیطتش ثِ ایي خْت 

تَخِ داسًذ، ایٌىِ آیب اسبسب همبغذ ضشیقت افتجبس داسد یب ًذاسد؟ عشق وطف همبغذ ضشیقت چگًَِ است؟ تقذاد ٍ السبم 

همبغذ ضشیقت وذام است؟ آیب ٍالقب دس استٌجبط احىبم ضشفیِ هیتَاًین ثِ همبغذ ضشیقت افتوبد وٌین؟ایٌْب هجبحثی است 

وِ دس ایي هدبل ًویطَد ثِ آى پشداخت ٍ آى چیضی وِ دس ایٌدب هَسد ًؾش هب است غشفب هقشفی اخوبلی ایي همبغذ 

ضشیقت است ثشای ایٌىِ ایي اهش ٍاضح ضَد ًبچبسین ثِ ثقضی اص آساء ٍ ًؾشیِ ّبیی وِ دس ایي ساثغِ اص ثذٍ اهش ثَدُ اضبسُ 

 .وٌین 

 :پیشینه
 :اهل سنت

فٌَاى همبغذ ضشیقت اص لشٍى اٍلیِ اسالم یقٌی اص لشى سَم دس ثیي ثقضی اص داًطوٌذاى اّل سٌت پذیذ آهذ، اٍلیي ثبس 

هحوذ اثي فلی تشهزی وِ ثیطتش اص آى وِ فمیِ یب اغَلی ثبضذ یه حىین ٍ فیلسَف ثَد ٍ ثِ فٌَاى حىین ّن هقشٍف 

دس ایي وتبة ثِ خػَظ دس ثبسُ فلت ٍ حىوت ًوبص سخي .  ٍ همبغذّب هغشح وشدلصالۀاٍ ایي فٌَاى سا دس وتبة ا. ضذُ

گفتِ یقٌی ثحث همبغذ ضشیقت ًیست ثلىِ ثحث همبغذ ًوبص است ٍ ًىبتی سا روش وشدُ وِ فوذّبش هجبحث اخاللی  

. چِ سشی ٍ چِ حىوتی دس آى ًْفتِ استصالۀاست وِ ّش وذام اص اخضاء   

اهب ایٌىِ ایطبى سا ثِ فٌَاى اٍلیي ضخػی وِ ثِ ایي خْت تَخِ وشدُ هقشفی وشدّبًذ خبی ثحث ٍ تبهل داسد اهب ثِ ّش حبل 

ثقذ اص هحوذ اثي فلی تشهزی ایي اغغالح ثیي فلوبء فبهِ هَسد تَخِ لشاس گشفت ٍ فلوبء ثضسگی اص خولِ خَیٌی ٍ غضالی 

ثِ ًحَ فبهتشی دسثبسُ همبغذ سخي گفتٌذ ٍ ثِ ًَفی ایي هسئلِ ٍاسد فضبی فلوی فلوبء اهبهیِ ّن ضذ هثال دس ثیي اهبهیِ 

ضْیذ اٍل، فبضل همذاد ٍ هیشصای لوی ثِ هٌبسجتْبیی اص همبغذ ضشیقت سخي گفتٌذ وِ ثِ ثقضی اص ایي سخٌبى اضبسُ 

 .خَاّین وشد

ضشٍسی، حبختی ٍ تحسیٌی؛ ثقذ اص اٍ ّن ثقضی فلوبء فبهِ : خَیٌی هػبلح ٍ همبغذ ضشیقت سا ثِ سِ لسن تمسین وشدُ

ایي سخي خَیٌی سا پی گیشی وشدًذ ٍ اضبفبتی داضتٌذ هثال غضالی هػبلح ٍ همبغذ هَسد ًؾش ضبسؿ سا ثٌب ثش اّویت آًْب ثِ 

اٍلیي لسن ضشٍسیبت است وِ هٌؾَس اص ضشٍسیبت یقٌی اهَس الصهی وِ صًذگی هشدم ثذٍى آًْب : سِ لسن تمسین وشدُ

ضىل ًویگیشد هثبل هیضًٌذ ثِ اهش ثِ هقشٍف، لػبظ، دیبت ٍ خقل ضوبى؛ لسن دٍم حبخیبت است یقٌی اهَسی وِ ثِ 

خْت تَسقِ ٍ سفـ ضیك دس صًذگی هشدم الصم است هثبل هیضًٌذ ثِ اثبحِ عیجبت، هضبسثِ، هسبلبت ٍ اص ایي لجیل احىبم ٍ 

تحسیٌیبت ّن اهَسی است وِ هشافبت آًْب ثشای سسیذ ثِ اخالق ٍ فبدات پسٌذیذُ است هثل اصالِ ًدبسبت، خقل عْبسات، 

حشهت اول حطشات؛ ایطبى دس اداهِ ثشای ّش یه اص ایي هَاسد یه اهَسی سا ثِ فٌَاى هتون ٍ هىول لشاس دادُ ٍ ثقذ ثِ 

حفؼ دیي، حفؼ خبى، حفؼ هبل، حفؼ ًسل ٍ حفؼ فمل ٍ : پٌح اهش هْن وِ اص همبغذ ضشٍسی ضبسؿ است اضبسُ هیىٌذ

  .هیگَیذ ایٌْب دس ستجِ ًخست است ٍ ثقذ ثشای ایي پٌح اهش هثبلْبیی روش وشدُ
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 خْتی وِ ثبفث ضذُ اّل سٌت ثِ همبغذ ضشیقت تَخِ ثیطتشی وٌٌذ ضبیذ ًیبصی ثَد وِ ثشای تحىین پبیِ ّبی ثقضی اص 

هػبدس تطشیـ الصم داضتٌذ هسئلِ لیبس، استحسبى، هػبلح هشسلِ، سذ رسایـ ٍ فتح رسایـ دس ٍالـ اص پبیِ ّبی اغلی استٌجبط 

.احىبم ًضد اّل سٌت ّستٌذ وِ ایي اهَس ثب پشداختي ثِ ثحث همبغذ ضشیقت تمَیت ضذ  

 
 :امامیه

اهب دس ثیي فلوبء اهبهیِ ّوبًغَسی وِ گفتِ ضذ ایي هسئلِ دس گزضتِ ثِ ًَؿ دیگشی ثِ آى تَخِ ضذُ، اهب ّیچ ٍلت ثِ فٌَاى 

غشؼ اص تطشیـ حفؼ ایي همبغذ ضشٍسی پٌح گبًِ است ٍ : یه  هٌجـ ٍ هػذس استٌجبط لحبػ ًطذُ، ضْیذ اٍل هیفشهبیذ

حفؼ دیي ثِ خْبد ٍ لتل هشتذ؛ حفؼ . حفؼ ًفس ثِ لػبظ ٍ دیِ ٍ دفبؿ است: ثشای ّش وذام هثبل هیضًذ ٍ هیفشهبیٌذ

حفؼ ًست ٍ ًسل ثِ تحشین صًب ٍ لَاط ٍ ًضدیىی ثب ثْبئن است ٍ تحشین . فمل ثِ تحشین هسىشات ٍ خقل حذ ثش آًْب است

لزف ٍ خقل حذ ثش ایي اهَس، حفؼ هبل ثِ تحشین غضت، سشلت، خیبًت، لغـ عشیك ٍ خقل حذ ٍ تقضیش ثش ایي اهَس 

 . تمشیجب ضجیِ آًچِ وِ غضالی گفتِ است.است

فلت ایٌىِ هب ایي ولوبت سا ًمل وشدین ثیطتش ثشای ایي است وِ ثب فضبی رٌّی وسبًی وِ اص همبغذ ضشیقت سخي گفتْبًذ 

.آضٌب ضَیذ ٍ دس همبم ثشسسی ولوبت ایٌبى ًیستن  

دس دٍساى اخیش ّن تَخِ ثِ همبغذ ضشیقت ثیطتش ضذُ ّن دس ثیي اّل سٌت ٍ ّوچٌیي ون ون ًطبًْْبیی اص ایي ثحث دس 

 . ولوبت فلوبء ضیقِ یبفت هیطَد ٍ ثقضی اص فتَاّبیی وِ اهشٍصُ دادُ هیطَد تىیِ ثش همبغذ ضشیقت داسد

اهب آیب ایي یه خغش ٍ تْذیذ ثشای اختْبد ٍ استٌجبط است یب یه فشغت؟ هسئلْبی هْوی است وِ ثبیذ ثِ آى تَخِ ضَد 

.وِ اگش ثذٍى هالحؾِ هسئلِ همبغذ ضشیقت هغشح ضَد هوىي است ثِ اًْذام پبیِ ّبی دیي هٌدش ضَد  

اهب ایي وِ هیگَیین اهشٍصُ تَخِ ثیطتشی ثِ همبغذ ضشیقت هیطَد اص ایي خْت است وِ ثقضی هیگَیٌذ همبغذ ضشیقت 

هٌحػش دس آى پٌح اهش ضشٍسی ًیست ٍ آیبت صیبدی ٍخَد داسد وِ اص آى هیتَاى همبغذی اص ضشیقت سا اغغیبد وشد هثال 

ثِ عَسی ٍاضحی فذالت سا « اى اهلل یبهش ثبلقذل ٍ االحسبى»هسئلِ فذالت یىی اص همبغذ ضشیقت است ٍ هیگَیٌذ آیِ 

یىی اص همبغذ ضشیقت لشاس دادُ یب حتی هثال سفبیت سٍح ٍ سٍاى فشد سا یىی اص همبغذ ضشیقت ثِ حسبة هیأٍسًذ یب 

 وشاهت اًسبًی، تمَیت هقٌَیت دس سٍح؛ هب هلضم ّستین ایي هسئلِ سا دس فتَاّب سفبیت وٌین؟

هثال دس هَسد ضْبدت صى ٍ هشد گفتِ ضذُ وِ فلت ایٌىِ ضْبدت دٍ هشد دس ثشاثش چْبس صى لشاس دادُ ضذُ ایي ثَد وِ صًْب 

لجال دس اختوبؿ حبضش ًجَدًذ لزا عجیقتب ضبّذ خیلی اص لضبیب ًجَدًذ پس ثبیذ چْبس ًفش وٌبس ّن لشاس هیگشفتٌذ تب ثِ ضْبدت 

آى ّب اعویٌبى ضَد ٍ هسئلِ ضْبدت دٍ هشد یب چْبس صى ثشای حػَل اعویٌبى لبضی است وِ اص آى تقجیش هیىٌٌذ ثِ لٌبفت 

ٍخذاًی یقٌی ٍخذاى لبضی لبًـ ضَد ٍلی حبال یه صى تحػیل وشدُ سا همبیسِ وٌیذ ثب یه هشد ثی سَاد وِ تطخیع ّن 

ًویتَاًذ ثذّذ؛ چغَس هیطَد  ضْبدت آى صى سا ًجبیذ پزیشفت ٍ ضْبدت آى هشد لجَل هیطَد؟ یب هسئلِ فشصًذ خَاًذگی، 
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یب ثِ هسئلِ فذالت تَخِ هیطَد ٍلی ٌَّص ّن ثِ فٌَاى چْبس چَة هَسد لجَل تلمی ًطذُ ٍ عجیقتب ّن خیلی هحل ثحث ٍ 

 .گفتگَ است

هب دس ایي همبم خَاستین ثب همبغذ ضشیقت یه آضٌبیی اخوبلی پیذا ضَد ٍ فشلص ثب هالن حىن، فلل الطشایـ، فلت حىن 

ٍ حىوت حىن سٍضي ضَد؛ چَى هوىي است وسی ثِ ًؾشش آیذ وِ ثحث همبغذ ضشیقت ّوبى هػبلح ٍ هفبسذ احىبم 

دس ًضد اّل سٌت است دس حبلی وِ هسئلِ همبغذ ضشیقت هشثَط ثِ اّذاف ولی ٍ والى است وِ دس تطشیـ احىبم هَسد 

ایي ًىتِ دس ثحث همبغذ ضشیقت هْن است . ًؾش است ٍ هػبلح ٍ هفبسذ احىبم دس ٍالـ هشثَط ثِ یه حىن خبظ است

وِ هشاد وِ همبغذ اص ضشیقت اّذاف والى است ًِ هػلحت ٍ هفسذُ خبظ دس یه حىن خبظ، پس همبغذ ضشیقت 

 . یقٌی ّوبى اّذاف ولی ٍ والى ضشیقت

  فلل الطشایـ:بحث جلسه آینده

 


