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بسم اهلل الرحمن الرحیم
 

 ةالتربیةفق

 اهربه هعروف و نهی از هنکر

 اهر و نهی در واجبات و هحرهات هیاول حکن

 فحص از هعارضادله / 

 سوره بقره 485آیه 

-کبس دیگشاى سَال ًویدسثبسُ اًسبى اص کِ  1«ٍَ ال تُسِئَلَُىَ عَوَّب كبًَُا يَعِوَلَُىَ»آیبت ٍ اخجبس دیگشی سا ًیض رکش کشد، هثالً  

 .ضَد

 سوره کهف 6آیه 

  توسک ًوَد. ٍ .... 2«آثبرِهِنِ  ببخِعٌ ًَفْسَكَ عَلىفَلَعَلَّكَ »تَاى ثِ آیبتی هبًٌذ ّوچٌیي هی

 روایات
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ّب ، اهب خَاةٍخَد داسد ای دس ثبة آًْبکِ تَّن هؼبسضِگشٍُ اص آیبت ٍ سٍایبت سا رکش کشد  تَاى چٌذهی .ضَدغبفل هی

 .گفتین سٍضي استسَسُ هبئذُ  105کِ دس آیِ ضشیفِ  4ًکبتیثش اسبس 
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اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص ثب ادلِ  اًذ ٍ ًسجت آًْبثِ عَس هغلك هٌغ ًکشدُاهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌکش سا  اص ادلِ گشٍّی

ّبی آیٌذُ خَاّین دیذ، هوکي است ثگَیذ ّب سا ًیض دس ضوي ثحثهٌکش ًسجت ػبم ٍ خبظ ٍ هغلك ٍ همیذ است کِ ایي

. آًْب خبظ است ٍ لزا ..هثالً دس صهبى غیجت دس هَضَػبتی اص ایي لجیل اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌکش ًکٌیذ یب تمیِ ٍ 

هغبثك ّوبى چیضی است کِ دیشٍص  ثیبى ضذی ّن کِ هغبلجص ثؼضی اّبی خَاة. ؼ  تلمی کشدثِ ػٌَاى هؼبستَاى ًوی

 ّبی سٍضٌی  داد. خَاةتَاى هیب یٍ ػشؼ کشدین 

کٌن ایٌدب ضشٍستی ًذاضتِ دّین ٍلی فکش هیکٌین ٍ ثسظ هیخَاّذ تمشیش ضَد آى ثحث سا ثِ ایي اضبفِ هیایي ٍلتی هیـ 

 ـثبضذ.

 2:30سَال: 

 ًکتِ هْن است؛  سِدس هٌغك اسالم : خَاة

 های تربیتیها و روشفعالیت حیثیات

 ّبی تشثیتی غبلجبً دٍ حیث داسد؛ ّب ٍ سٍشفؼبلیت

 هؤثر در کوال هربیها فعالیت

ثِ کوبل هشثی است، ایي حیث، حیث تشثیتی ًیست، اگش ایي کبس سا اًدبم دّی  حیثی داسد کِ ًگبُ آى فؼبلیت تشثیتی

ٍ لزا اهب ّویي ّوضهبى ٍخِ تشثیتی ًیض داسد کٌی، ایي خَدسبصی است، ات ػول هی، ثِ ٍظیفِکوبل خَدت است هَخت

گزاسد ٍخَد ّبی تشثیتی کِ دیي ثش آى اًگطت هیّب ٍ فؼبلیتاًتضاج دٍ حیث خَدسبصی ٍ دگشسبصی دس ثسیبسی اص سٍش

هٌغك دیٌی ایي اهش هْن است، اص آى حذاللص کِ دس ٍالغ خَد عَس است ٍلی دس  دس هٌغك غیشدیٌی ًیض تب حذی ایي ،داسد

ضَد، تَاًذ ػجبدت کٌذ کِ پلکبى کوبل ّن هیضَد )اگش تَسلی تلمی کٌین( تب آًدبیی کِ ّویي سا هیاٍ اص ػزاة سّب هی

هشاتت داسد؛ اص حذاللی کِ  ّبی تشثیتی یک ثؼذ خَیص داسد ٍ یک ثؼذ دیگشی داسد؛ ثؼذ خَیصثٌبثشایي دس ّوِ فؼبلیت

سسذ، ایي سلسلِ هشاتت ٍ ضَد تب آًدبیی کِ ثب ًیت ٍ لشثت ثِ اٍج کوبل هیت ٍ حضاصت ػمبة ٍ ػزاة سّب هیاص هٌمػ

 ضَد تب دسخبت سالی، ٍ ّوِ هؼغَف ثِ ثؼذ خَد ضخع است. هذاسخی است کِ اص الل ضشٍع هی

 هؤثر در کوال هتربیها فعالیت

 ّبی تشثیتی خَاستبس ایدبد تغییش دس یکی اص اثؼبد صیش است؛ّب ٍ سٍشفؼبلیتکِ   ایي است ثشخستِ دیگشهْن ٍ ثؼذ 

 ثؼذ فشدی؛  .1

 )ثؼذ دگشسبصی(؛ خبهؼِ یب دس دیگشاى؛ .2



 8453 ثبت: هشمار                                                               

 
3 

گزاسد، ّب ایي است کِ دس دیگشی اثش هیاستکبص ٍ تحلیل ٍ لت لػِ ّوشاُ آى است یؼٌی تبسٍپَد ایي ػولثٌبثشایي 

اص ًَع تشثیتی  ختوبػی ٍ تشثیتی است، گبّی رات اػوبل رات اختوبػی ثِ هؼٌبی ػبم است ٍ گبّی اختوبػیراتص رات ا

 است ٍ ًجبیذ دلیل ثِ غشاحت ایي کلوِ سا ثگَیذ. است، ایي دس دسٍى آى ػول

کِ ػومی  ییاغالح سفتبس اص خبیی کِ ،ثبضذهی یهشاتج داسایـ ثؼذ دگشسبصی ٍ ایدبد تغییش دس دیگشاى ـ ثؼذ دٍم 

تب  ضَد، اص ایي ضشٍع هیضَدایي فشد هشتکت گٌبُ ًویضَد، ضَد فمظ ایي گٌبُ دس خبهؼِ هحمك ًویاًدبم هیًذاسد، 

 .گزاسدهیثبلی ًدبیی کِ ایي اهش دس دسٍى اٍ تأثیشات پبیذاسی آ

 « اهر به هعروف و نهی از هنکر» باهای تربیتی فعالیتنسبت 

اًدبم اص  تبًؼوهفمظ  آى ٍلی الل ثگیشد،دسثشسا  ثؼذ دگشسبصی هشاتت  توبمتَاًذ هی هٌکشاهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص  .1

ثگَییذ دس ثیبى اغغالحی اگش  سفتبس سا ٍلَ دس ایي هَسد اغالح کشد، صیشا ایي الل هشاتت تشثیت استاست گٌبُ 

ثِ ایي  دس ایي غَستِ ثبضذ داضتِ ثبضذ یب پبیذاس داضتدسًٍی  یتحَل سیطِ دساغالح سفتبسی کِ تشثیت یؼٌی 

ٍ هب اغغالح سا چِ ثذاًین ٍ لزا تبثغ ایي است کِ تشثیتی ًیست اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌکش الح ّویطِ غاغ

پس ًسجت ثِ خَد  ؛ٍ دسست ّن است غلظ ًیست ٍ فلسفِ ّن داسدسا ػبم ثگیشین ایي سایح است ٍ اغالح   ایٌکِ

دس ّویي سفتبس اٍ سا ایي است کِ الالل  ،اثش تشثیتی فشدی داسد ػالٍُ ثش اثش راتی کِ دس ًکتِ اٍل گفتین، ضخع

 آى الل جؼبًع ٍلیثگزاسد آى ّن ثب دسخبتی کِ داسد، اثش پبیذاستشی دس ایي ضخع تَاًذ ٍلی هیدّذ، هَسد تغییش هی

است، هبثمی هشاتت هطوَل استحجبة است چَى ػبم ی بتشثیتی ثِ هؼٌ ، هبثمی هشاتت ٍ الل ٍاخجصٍاخت است

دس تشثیتی ثِ هؼٌبی ػبم ا پس یک الل کف الضاهی  ،ایي استحجبة داسد ،اًدبم ًذّذایي سا پبیذاس کٌذ کِ ثؼذ ّن 

ّبی تکویلی ٍ تشخیحی ٍ هبثمی حبلت ، ٍخَد داسدضشایظ ثبضذداسای ّوِ هَاسد اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌکش کِ 

 گزاسد.کِ هی آثبس هضبػفی استسٍد، یؼٌی اگش ثخَاّذ آثبس پبیذاستش ثگزاسد آى ثِ سوت ثیطتش هی ضَد کِهی

اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌکش دس ثؼضی هشاتت خَد فؼل تشثیتی ثِ هؼٌبیی کِ دس ًکتِ دٍم گفتِ ضذ، ًیست، دس  .2

 شثیتی ًیست.اًدبهذ ٍ هشاتجی ّن ّست کِ فؼل تهَاسدی اص ًْی اص هٌکش کِ ثِ لتل هی

 8:53سَال: 

 گَیین ایي الل حتوبً هالصم است ٍ اغالً راتی ایي ػول است.ًِ، هیخَاة: 

 9:20سَال: 

داًین ایي ػجَس کشد. لغؼبً هی تَاى اصتَاًذ ًجبضذ، حتوب دس همبم ثیبى است یؼٌی چٌبى راتی است کِ ًویخَاة: ًوی

 هلحَػ است.
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 «هنکراهر به هعروف و نهی از »حکوت حکن 

دس استجبط ثب خبهؼِ ٍ ثگزاسد،  ًیضپبیذاستش ثیطتشی تَاًذ تأثیشات هیاللی داضت ٍلی فؼبلیت تشثیتی کِ ثشای فشد ایي 

، الجتِ ایي هالصم ٍ داسد ًیضاختوبػی  یثبصتبثاگش دس ًظش ثگیشین ثبیذ تَخِ داضتِ ثبضین کِ خَاُ ًبخَاُ دیگشاى ّن 

کِ ٍلتی اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص  است چٌیي ایي تبٍلدس ثسیبسی اص اتَاًذ ٍ هیٍلی  ّویطگی ٍ دائوی ٍ همَم ًیست

، ایي دّذفشٌّگ اختوبػی سا تغییش هی داضتِ،اختوبػی  یهَخ ، ػوالًٍ ّوگبى ثِ آى تمیذ پیذا کشدًذ جک ضذهٌکش سَ

عَس  ، اهب ایيتٍلی حکوت ثسیبس هْوی اس ّب ًیست، ایي حکوت استحکوت حکن است ٍ ػلت ٍ هَضَع ٍ ایي

ًدب ّن اگش سفیك ، آهدتوؼی ًیست دٍ ًفش ّستٌذ ٍ اغالً دس هَاسدیثبضذ، هوکي است حکوت ًیست کِ حکن تبثغ ایي 

ٍ هَج اختوبػی ٍ ایٌْب ٍخَد  آثبس اختوبػی ٍ فشٌّگی کِ آًدب اثؼبد ٍ ، دس حبلیثبیذ ثگَیذ دّذاضتجبّی اًدبم هی فشد

گَیین ػلت داًین کِ حکوت ضشع است، ًویکِ ٍخَد داسد ٍ لغؼبً ّن هیحکوت ٍاضحی است  ،اهب ایي حکوت ًذاسد،

ًظبستی ٍ ٍ خبهؼِ اص ایي فشٌّگ  ضَدفؼبلیت فشٌّگ خَاّذ کِ ایي کِ ضبسع هی اضبسُ داسدثِ ایي  ًیضٍلی سٍایبت است 

ٍلی اثشش دس ایٌدب  یي الجتِ حکوت استضَد ٍلی احبغل هیٍ اغالحبت اختوبػی ّن دس پشتَ ایي هتأثش ضَد هشالجتی 

 ؛ٍخَد داسد

 «تحلیلی تربیتی فقه»با « فقه تربیتی»تفاوت 

کٌذ ًِ ایٌکِ حکن ثِ غَست راتی ٍ هَضَػی دس غذد آى سا ثیبى هیّبی تشثیتی گَیین کِ حکوتای هیثِ ایي فمِ التشثیِ

یکی اص کبسّبی هب دس کِ ـ دس یک خبی دیگش گفتین ـ ّبی تشثیتی دس احکبم إلی هبضبءاهلل است، اٍل است، ٍلی حکوت

التشثیِ ٍلتی فمِ فمِ است کِ گبّی فمِ تشثیتی ًیست، آى تحلیل تشثیتی ،است، تحلیل تشثیتی تشثیتیفمِ، تحلیل استجبط ثب 

حبػ فٌی ثِ آى فمِ سٍد یؼٌی آثبس تشثیتی کِ احکبم فمْی داسد، هب ثِ لضَد رّي ثؼضی افشاد ثیطتش ثِ سوت ایي هیگفتِ هی

گَیین الجتِ آى خیلی هْن است، ثشای آى ّن عشح ٍخَد داسد ٍ هي تأهالتی پیشاهَى آى داسم، اگش آى ًگبُ سا داضتِ ًوی

تَاًیذ ثب ًگبُ تشثیتی یؼٌی آثبس تشثیتی ًِ افؼبل دس ّب سا هیتب دیبت، ّوِ ایي ی خذیذ است یؼٌی اص عْبستثبضین آى داًط

کٌذ ٍلی فؼل، فؼل تشثیتی دس فضبی تشثیت فشدی ٍ اختوبػی، احکبم ضشػی اص آى تشاٍش هیِ آثبسی کِ همبم تشثیت ثلک

ّبی افؼبلی کِ ٍلَ دس همبم تشثیت ًیست آى چیست ٍ آیذ، اهب ثبصتبةل دس همبم تشثیت دس فمِ تشثیت هیًیست ٍ لزا فؼ

ّب هوکي است دس ضَد، الجتِ ّویطِ ثذاًیذ ایي تحلیلتحلیل آى چیست؟ ایي یک کبس تحلیلی است کِ دس فمِ اًدبم هی

ثشسبًذ اهب ًبدس است، ایٌکِ هوکي است ثطَد ػلتص ایي است کِ هوکي است دس تحلیل  ًیضفمْی  یهَاسدی هب سا ثِ اثش

ص آى ػجَس ٍاس اثحثی کِ خیلی خیلی اضبسُایي  ؛کٌذتشثیتی ثِ یک ػٌَاًی ثشسیذ ٍ ثؼذ ثجیٌیذ ػٌَاى حبلت ثبًَی پیذا هی

اهب گبّی آى ًظبم  ،کٌین ًِ کبس فمْیالمبػذُ کبس تحلیلی هیذ غذس ًیض است، دس ًظبم سبصی ػلیکشدم دس ًظبم سبصی ضْی

التػبد ضْیذ غذس دس ًظبم سبصی کِ یکی اص هشاحل آى اختْبد ثِ هؼٌبی ػبم اًذاصد ٍ لزا اثشی ثش کبس فمْی هیسبصی 
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ت اال دس یک هَاسدی ثب یک لیَدی. ایي ّوبى کبسی است کِ دس اداهِ کبس ضْیذ است، کبس فمْی ثِ هؼٌبی خبظ ًیس

 ، کبس اختْبدی فمبّتی سٍی ایي اًدبم ًطذُ است.غذس کسی اًدبم ًذادُ است

 16:30سَال: 

دس آى تشدیذ است ٍلی حکوت است، الجتِ هوکي  ایٌکِ فؼل تشثیتی ثبضذ ، تحلیل است،خَاة: ایي دس حذ حکوت است

یبدهبى ثبضذ کِ فؼل تشثیتی غیش اص سشّ تشثیتی است  ٍ لزادس حذ فؼل تشثیتی ًیست ٍلی ظبّشاً  کٌنبضذ، هي ًفی ًویاست ث

 .ّب دادٍستذ ثشلشاس ضَدتَاًذ ثیي ایيالجتِ گبّی ّن هی ٍ ثیٌْوب لَلٌ ثؼیذ،

 17سَال: 

عَس ثبضذ یب اٍ لػذ  ب ثبیذ رات فؼل آى، ایي ّن داستبى داسد، یکبفی استیکی اص آى دٍ خوؼص الصم ًیست، خَاة: 

 پشداصین.تَاًذ دس یک خبیی ثِ آى هیعَس ثبضذ یب ًوی تَاًذ ایيکٌذ، حبال ایٌکِ آیب لػذ هغلمب هی

  17:28 سَال:

 کٌین.. دس خبی هٌبست ساخغ ثِ ایي ثحث هیعَس ثتَاًذ ثبضذ هغلمب ًجبیذ ایيخَاة: 

 جوع بندی

 کٌذ. ، ایي دٍ خیلی فشق هیتشثیتی استفؼل تشثیتی غیش اص سشّ  .1

ّبی ًکتِ داضتِ،خبی کبس ّب فؼل تشثیتی گبّی تشثیت ًبظش ثِ فشد است ٍ گبّی ًبظش ثِ خبهؼِ است، ّوِ ایي .2

 داسد.فمْی هْوی 

 «اهر به هعروف و نهی از هنکر»سیر بحث 

دس ثٌذی آى کِ ثَد ٍ هؼبسضبت ٍ خوغ ٌکشادلِ اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص ه ،فػل اٍل دس اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌکش

 یؼٌی  خلسبت لجل ثیبى ضذ؛

 ؛اٍل همذهبت داضتین حذٍد دُ همذهِ رکش کشدین .1

  ثؼذ فػل اٍل آهذ کِ ادلِ ثَد، .2

ایي ثحث سا کٌین، اٍل دس ٍخَة ثحث هیهطخػبً  ،فػل دٍم کیفیت حکن اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌکش است .3

 . ثبیذ دس دٍ لسوت لشاس دّین

بت آهذُ است ٍ دس لشآى ّن سیطِ یدس سٍا یبدهبى آهذ کِ ثحث دیگش ّن دس حکن اهش ثِ هٌکش ٍ ًْی اص هؼشٍف ّنـ 

االى ثِ  لیگفتین کِ چَى کسی ّن ثحث ًکشدُ هي ّن ػجَس کشدم ٍ، آى سا ثحث ًکشدین، آى سا ثبیذ دس ثحث اٍل هیداسد

 ـ کٌین.کِ آى اص ًظش فمْی حشف داسد ٍ لزا آى سا ثؼذّب ثحث هی آیذرٌّن هی
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 «اهر به هعروف و نهی از هنکر»فصل دوم؛ کیفیات حکن 

کٌین، ایي ثحث سا ثبیذ دس فػل دٍم کیفیت حکن اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌکش است، هطخػبً اٍل دس ٍخَة ثحث هی

 دٍ لسوت لشاس دّین.

 ؛ دّینشاس هیکیفیت احکبم سا دس دٍ لسن ل

  ؛ٍخَة استدس آًْب « اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌکش»هَاسدی کِ حکن  .1

 است؛استحجبة دس آًْب « اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌکش»هَاسدی کِ حکن  .2

کِ االى دست هب ، چیضی کٌیذهالحظِ هیای اص کتت دیگشی ٍ پبسُسایح ٍ هتذاٍل است ٍ دس خَاّش آى کِ فؼالً ـ 

است، هَالت ٍ ثیٌین ٍ ًشم افضاس ًیض ، ایي دٍ خلذ سا ثیطتش هی 17دس خلذ  الوؼبسف فمِ است،ئشُاست خَاّش ٍ دا

 ـ .هحَس ثحث هب استالوؼبسف ٍ دائشُ ٍلی ثیطتش خَاّش الػبدقفمِ

 «اهر به هعروف و نهی از هنکر»کیفیات حکن وجوبی 

هحشهبت، سا یؼٌی دس ٍاخجبت ٍ  ؛است خَثیٍدس هَاسدی کِ ایي حکن اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌکش اثتذا کیفیت حکن 

اهب ـ ػیٌیت ٍ کفبئیت  ـاًذ کِ یکی سا ثیطتش ثحث کشدُ دّین، چٌذ ثحث دس ایي ثبسُ ٍخَد داسدهَسد ثشسسی لشاس هی

 کٌین. ثؼذ ثحث هی ٍداًین ٍلی هب هْن هیاًذ، اًذ یب خیلی گزسا ػجَس کشدُدیگشی ّن داسد کِ یب ثحث ًکشدُ هجبحث

 عینیت و کفائیت .4

العيٌية ؛ ثحث اٍل ٍخَد داسددس ایي همبم چٌذ ثحث ، حکن ٍخَة استدس ثحث کیفیبت حکن، ثشسسی کیفیت همبم اٍل 

 است یب کفبیی است؟  آیب اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌکش ػیٌی ،ٍ الكفبئية

 هقدهه

 ،ذًضَثِ ػیٌی ٍ کفبیی تمسین هیعَس کِ هؼشٍف است،  ٍاخجبت آىثحث ایي است کِ ایي بتی دس همذه ایًکتِ .1

اص کفبئیت ثِ الجتِ ثؼضی اص آى تػَیشّب ٍاخت کفبئی سا  ٍخَد داسد،دس ٍاخت کفبیی دٍاصدُ تػَیش حذالل 

کِ تمسیوی دس ٍاخجبت ثِ ػٌَاى ٍاخجبت ػیٌی ٍ کفبیی ضَد دس اغل ایي ٍلی ًوی ثشدسوت چیضّبی دیگش هی

ٍلَ هتَخِ ّوِ است اهب چَى غشؼ ٍاحذ ٍ هطخػِ ٍاخجبت کفبیی ایي است کِ حکن کشد  تشدیذٍخَد داسد، 

غشؼ  کِ دس ٍاخجبت کفبئیِ ، ایي اخوبل تؼشیف کفبیی استضَدسبلظ هی اص ثمیِثب فؼل یکی اص هکلفیي است، 
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ایي  ضَد،یثب فؼل یکی اص هکلفیي اص ثمیِ سبلظ هاهب  ٍاحذ است ٍ تکلیف گشچِ ثِ ّوِ هتَخِ ضذُ است،

 .تمسیوی است کِ دس ٍاخجبت ػیٌی ٍ کفبیی داسین

یب ٍخَُ دیگشی کِ دس اغَل آى ّن ثب دلیل حکن ػمل یب اعالق  ؛ػیٌیت استاغل دس ٍاخجبت اٍاهش ٍ تکبلیف،  .2

 . رکش ضذُ است

 «اهر به هعروف و نهی از هنکر»کفائی بودى 

تکلیف داسًذ ٍ اهتثبل ٍ  ثِ ًحَ استغشاق ٍ اًحالل ّش یک اص افشادظَْس دس ػیٌیت داسد، یؼٌی ایٌکِ  اهشی کِ اٍالً ٍ ثزات

یب  أقن الصالةگَیذ ّب ثِ ّن گشُ ًخَسدُ است، ایي ظبّش خغبة است، هیایي ػػیبى ّش کسی هستمل است ٍ سشًَضت

ّن  ٍ اعبػت ٍ ػػیبى اٍ ق ٍ اًحالل است ٍ اتیبىکِ ّش کسی یک اهش داسد کِ استغشاایي است  آى ظبّش ّش اهش دیگشی

  .سثغی ثِ ّن ًذاسد است، اٍ هبل خَد

 ادله

کفبئی ضذى تکلیف، یکی ثش ل اغلی دلیضَین؟ لبئل ثِ کفبئیت هی سفتِ،ثیشٍى  اغلاص  چشاثبیذ ایي ثشسسی اًدبم ضَد کِ 

 ؛ اص ایي اهَسی است

 عقلی ادله

تَاًذ ثیطتش اص یکجبس ًویاغالً هتؼلك تکلیف  ؛ ثِ ثیبى دیگشٍلَع ًذاضتِ ثبضذهتؼلك تکلیف اهکبى تؼذد دس هکبى  .1

ػمالً اهکبى تؼذد دس آى ًیست هثل دفي هیت، ایي دفي ثِ ّوبى ضکلی کِ هطَْس است یکجبس  ،هتؼلك ٍالغ ضَد

ي داسین کِ غشؼ گَیذ اگش یمیٍ لزا هیآى اهش ػمالً لبثل تکشس ًیست است کِ  اص  ایي یک هَسد ،ضَدٍالغ هی

 ضَد. کٌذ، ٍاخت کفبیی هیٍ آى غشؼ ّن هؼلَم ٍ سٍضي است کِ تکشس پیذا ًوی ایي است

عَس ًیست کِ یمیي ثِ ایي داضتِ ثبضین کِ غشؼ ایي است ٍ ایي ّن تکشس پیذا  حبلت دٍم ایي است کِ ایي .2

گَیذ ایي هحبسة سا ثکص، آى لتل ػمالً کٌذ ٍلی ظبّش لػِ ػشفبً ایي است، هثل غسل یب هثل لتل، ثِ ّوِ هیًوی

عَس ًیست کِ لبثل تکشس ًجبضذ، هثل  ، ایي است کِ ػمالً ایيتش استدٍم کوی اص ایي ضؼیفحبلت  ،تکشس ًذاسد

اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌکش، اهش ٍ ًْی غیش اص لتل است ٍ لبثل تکشس است ٍلَ عشف هٌتْی ّن ضذُ است ٍ ثِ 

است ٍ لزا هتؼلك حکن لبثل تکشس است، اهب ػشفبً چٌبى سٍضي است کِ ایي هؼغَف  حشف یک ًفش ػول ّن کشدُ

 ثِ آى غشؼ است کِ غشؼ ایي است کِ ایي ضخع ػول کٌذ ًوبص ثخَاًذ یب ضشاة ًخَسد.

 27:30سَال: 

 خَاة: ّوبى ثب اٍلی فشق داسد.
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 27:37سَال: 

 َثیتی داسد.خَاة: ًِ، هوکي است ثگَیین خَد ایي گفتي دس ایي ضشایظ هغل

 27:44سَال: 

 خَة است ٍلَ اًدبم دادُ است، ثشای ایٌکِ خَة خب ثیبفتذ. ایي : آى ّن هوکي است ثگَیذ کِ تکشاس آىخَاة

خَاّین فشلص سا هی ،ضَدضَد. ثلِ اگش اهش ثِ هؼشٍف حذٍثی ثگَیین ًویعَس ًیست کِ ػمالً ثگَیین ًوی

 ، گبّی هَضَع تکشسپزیش است ٍلی هتؼلك تکشسپزیش ًیست، ثگَیین؛ گبّی خَد آى هَضَع تکشسًبپزیش است

خَاّذ. اگش ایي هؼشٍف سا گبّی ّن ّست کِ حتی هتؼلك ّن تکشسپزیش است ٍلی هغوئٌین کِ ایي تکشس سا ًوی .3

 گیشد.حذٍثی ثگیشین یب غیش حذٍثی ثگیشین ایي لسن دٍم ٍ سَم لشاس هی

ًدبیی کِ هَضَع تکشسًبپزیش است یب آخَاّین یؼٌی ًوی ایي سِ حبلت است، دس ایي حبالت ّیچ دلیل لفظی

َد؛ هَضَع ٍ هتؼلك اگش ض، تکشسًبپزیشی دس لغؼی یب اعویٌبًی، چْبس حبلت هیهتؼلك تکشسًبپزیش است

 ؛ضَد، ایي تکشسًبپزیشیتکشسًبپزیش ثبضٌذ اهش کفبیی هی

  ؛گبّی حبلت ػملی لغؼی داسد  .1

  ؛هتؼبسف داسدگبّی حبلت ػشفی ٍ  .2

  گَیذ ایي ٍاخت ػیٌی ًیست ٍ ٍاخت کفبیی است.ًِ لشیٌِ لجیِ هیایي حبالت چْبسگبدس 

 دلیل شرعی

-فْوذ، ضشع هیٍخَد داسد کِ غیش اص ایي چْبس حبلت است؛ ایي است کِ ػمل هب چٌیي چیضی سا ًوی ًیضحبلت دیگشی 

کٌین غالُ ثش هیت حبلت ػیٌی داسد ٍ اگش هیفْوذ ثلکِ فکش گَیذ ایي کفبیی است، هثالً دس غالُ ثش هیت ػمل چیضی ًوی

ّن تک تک ٍ خذاخذا ثخَاًٌذ هوکي است دس آى هػلحت ثبضذ ٍلی کطف اص ایٌکِ ایٌدب تکشسًبپزیش است ایي اص ًبحیِ 

  .ضَدضبسع اًدبم هی

 جوع بندی

تَاًذ فشؼ ضَد ٍلی هی فْوذ ٍ ّوِ ایي چْبس غَست ّندس خبیی ثَد کِ ػمل هستمالً هی ثیبى ضذلزا چْبس غَستی کِ 

دس آى چْبس حبلت اٍلی کِ ػمل کبضف است ٍ فْوٌذُ هستمل فْوین، خبیی کِ ضشع کطف کٌذ، تؼجذی است، هب ًوی

ّبی گَیذ ایي کفبیی است اهب حبلتثیٌذ هیاست، آى لشیٌِ لجیِ ػبدی است ٍ ثِ دلیل چسجیذُ است ٍ تب ٍاخت سا هی

خَاّین ٍ لزا حول یک تکلیف ثش کفبئیت یب ثِ آى چْبس جؼبً دلیل لفظی هیعٌذ، کثؼذی کِ ػمل ًیست ٍ ضشع کطف هی

خَاّین، لجّی ٍ ػملی است. یب ثِ ّویي احَال است ٍلی ثب فْوذ، آًدب دلیل لفظی ًویحبلتی است کِ ػمل خَدش هی



 8453 ثبت: هشمار                                                               

 
9 

سدی است کِ ًیبص ثِ دلیل لفظی خَاّین. الجتِ اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌکش اص هَاکطف ضشع کِ دس ایٌدب دلیل لفظی هی

گَیین ٍ لزا ایٌدب ًجبیذ اًتظبس ٍ ایٌدب اص لجیل یکی اص آى احَال چْبسگبًِ است هٌتْب ایٌکِ دلیمص چیست ثؼذ هی ًذاسین

 الوؼبسف، الجتِ دس دائشُتشیي دلیل ثش ایي است کِ ایٌدب کفبئیت ثگَیینداضتِ ثبضین دلیلی ثگَیذ ایي کفبیی است، ایي هْن

 پٌح لَل رکش کشدُ است.


