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 ثسن اهلل الشحوي الشحین

 خالصِ جلسِ قبل
تمسین دس ثبة همذهِ ٍاخت داسد. یه تمسین، تمسین همذهِ ثِ داخلیِ ٍ خبسخیِ دس همذهِ پٌدن ثیبى ضذ وِ چٌذ 

 ثَد وِ ثیبى ضذ.

عَس ثیبى وشدًذ: همذهِ ػملیِ آى  تمسین دٍم، تمسین همذهِ ثِ ػملیِ، ضشػیِ ٍ ػبدیِ ثَد وِ هشحَم آخًَذ ایي

تَلّف ٍخَد ًذاضت ٍ ثب تػشّف است وِ تَلّفص ػملی است ٍ همذهِ ضشػیِ آى است وِ اگش تػشیح ضبسع ًجَد، 

وٌٌذ ثلىِ  ضبسع ایي تَلّف ٍخَد داسد. همذهِ ػبدیِ ًیض آى ثَد وِ ػمل ٍ ضشع حىن ثِ تَلّف ٍاخت ثش اهشی ًوی

 تَلّف ػشفی ٍ ػبدی است.

دیگش آى چیضی وِ ثِ تَلّف ٍاخت  ػجبست ایطبى فشهَدًذ وِ دس حمیمت همذهِ دس ّش سِ غَست ػملی است؛ ثِ

 وٌذ، ػمل است. حىن هی ثش همذهِ

وٌذ وِ حح ثشٍ ثبیذ ایي هسبفت عی ضَد ٍ  دس غَست ػملی ثَدى همذهِ، تَلّف سٍضي است؛ صیشا ٍلتی اهش هی

وٌذ، تَلّف ػملی  ثذٍى عی ایي هسبفت هؼمَل ًیست. دس همذهِ ضشػیِ ثؼذاصایٌىِ ضبسع وطف اص ٍالغ همذهِ هی

 ضَد. ذهِ هحمك ًویالوم گَیذ وِ ثذٍى آى، ری ضَد ٍ ػمل هی هی

 اقسام هقذهِ عادیِ
همذهِ ػبدیِ ثش دٍ لسن ثَد: یه لسن ایي ثَد وِ تَلّف ٍالؼی حمیمی دس همبم ػول ًذاسد ٍلی هتذاٍل ایي است 

خَاّذ ثشای تذسیس ثیبیذ، هتَلف ثش ایي است وِ لجبس سٍحبًی  ضَد: هثالً یه سٍحبًی وِ هی عَس اًدبم هی وِ ایي

تَاًذ ثذٍى لجبس ثیبیذ. ایي غَست ٍاسد  تذاٍل است ٍلی تَلّف آى ٍالؼی ٍ حمیمی ًیست ٍ هیعَس ه ثپَضذ ٍ ایي

 ثحث هب ًیست ٍ لغؼبً ًِ ٍخَة ػملی داسد ٍ ًِ ٍخَة ضشػی.

ثبم سفتي، ًیبص ثِ پلىبى ٍ ًشدثبى است؛ ٍلی ثبالی ثبم ثَدى  لسن دٍم همذهِ ػبدیِ ایي است وِ هثالً ثشای پطت

ملی ثش ًشدثبى ًذاسد. هوىي است دس اػػبس دیگش، ساُ ٍ سٍش دیگش پیذا ضَد ٍلی دس ایي ضشایظ دسّشحبل تَلّف ػ

 ّب داسد. دس ایي غَست ًیض هشحَم غبحت وفبیِ ػمیذُ داسًذ تَلّف ػملی است. ٍالؼبً تَلّف ثش آى
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 عقلی بَدى ّوِ هقذهات
اًذ؛ ثشای ایٌىِ اگش ضبسع ًگَیذ:  خذا لشاس دادُوٌذ ٍ اسن ایي سِ سا ًیض  هشحَم آخًَذ تفبٍت ایي سِ سا ًفی ًوی

فْوذ وِ ثبیذ  ثبم ثشٍ، ػمل هی وٌذ ثِ پطت وِ اهش هی ضَد فْویذ؛ اهب ٍلتی غلّ هتغّْشاً، تَلّف ًوبص ثش عْبست سا ًوی

 فْوذ وِ ثبیذ هسبفت سا عی وٌذ. ًشدثبى گزاضتِ ضَد، ثذٍى ایٌىِ ضبسع لیذی اضبفِ وٌذ. دس حح ًیض ػمل هی

آیذ ًىتِ دسستی وِ دس  اًذ: ثحث ٍاضحی است؛ اهب ثِ ًظش هی اًذ ٍ گفتِ ؼضی اص ػلوبء اص ایي هسئلِ ػجَس وشدُث

گَیذ: ایي ٍاخت است، آیب ضشع ًیض ایي  رّي هشحَم آخًَذ ٍخَد داضتِ ایي ثَدُ وِ دس ثحث همذهِ ٍاخت، ػمل هی

 گَیذ یب خیش؟ سا هی

 هعاًی هقذهِ عقلیِ
اًذ. ثحثی وِ ثب هجحث اغلی استجبط داسد ٍ هبًٌذ ًخ تسجیح  اًتضاػی سا هشحَم آخًَذ ًیبٍسدُیه ثحث ًظشی ٍ 

وٌذ. ثحث ایي است وِ اگش ثخَاّین یه تحلیل دلیمی اسائِ دّین ثبیذ ثگَیین: همذهِ ػملیِ دٍ  توبم هَاسد سا خوغ هی

 هؼٌب داسد:

 لجَل داسین. ّب سا فبٍت: هؼٌبیی دس همبثل ضشػیِ ٍ ػبدیِ وِ دس ایي هؼٌب هب ت1

 ّب ٍخَد داسد. ایي هؼٌبی ػبم هحل ًضاع است ًِ همذهِ ػملیِ ثِ هؼٌبی خبظ. : هؼٌبیی ػبم وِ دس توبم ایي2

ًىتۀ اغلی هشحَم آخًَذ ایي است ٍ دس ثحث همذهِ، همػَد هب همذهِ ػملیِ ثِ هؼٌبی ػبم است وِ ّوِ همذهبت 

 ضَد. ذ ثبضذ تب ٍاسد ثحث ضذ ٍ ثب ایي هؼٌب هطىل حل هیگیشد؛ یؼٌی تَلّف ػملی ثبی سا دس ثشهی

 سؤال:؟؟؟

فْوذ وِ  ضَد. ػمل هی ضَد ٍلی هؼٌبی خبظ ّوِ سا ضبهل ًوی خَاة: اگش هؼٌبی ػبم ثگَیین ّوِ سا ضبهل هی

ش ایٌىِ عی هسبفت الصم است ٍلی گبّی وِ ضبسع ًگفتِ است: غلّ هتغّْشاً ٍ فمظ گفتِ وِ ًوبص ثخَاى، تَلّفی ًذاسد ث

گَیذ تَلّف داسد ٍ ایي استلضام  ثبیذ ٍضَ ثگیشد ٍلی چَى خَد ضبسع لیذ هتغّْشاً سا دس اهشش اخز وشد، ػمل هی

 لغؼی ٍ ػملی است.
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 تقسین سَم هقذهِ: تعییٌی ٍ تخییری
وٌین وِ دس وفبیِ هستمل ًیبهذُ است ٍ ثْتش است وِ ثِ آى  یه تمسین دیگشی سا هب ثِ ایي ثحث اضبفِ هی

 ای ضَد، چَى ثب هسئلِ لجل هشتجظ است. ضبسُا

 هقذهِ تعییٌی
الومذهِ ثش آى تَلّف ػملی ثِ هؼٌبی ػبم داسد، گبّی همذهیت تؼییٌی داسد ٍ گبّی همذهیت  همذهِ ٍاخت وِ ری

تخییشی. سشّ آى ایي است وِ گبّی تىلیفی وِ هَسد اهش لشاسگشفتِ ٍ هتَخِ ضخع است، هتَلف ثش یه همذهِ 

است وِ ثبیذ آٍسدُ ضَد تب آى هتحمك ضَد؛ هثالً دس یه ضشایغی لشاسگشفتِ وِ فمظ ًشدثبى ٍخَد داسد ٍ  ای ٍاحذُ

خَاّذ غشیمی سا ًدبت دّذ ٍ ساّص فمظ ایي  تَاًذ اص ًشدثبى استفبدُ وٌذ ٍ یب هی ثشای ػول وشدى ثِ تىلیف فمظ هی

است وِ  ثب ّویيوٌذ؛ چَى فمظ  تؼییٌی پیذا هی ضَد ٍ حبلت است وِ لجبس غَّاغی ثپَضذ. ایي همذهِ هٌحػشُ هی

 ضَد اًدبم داد. الومذهِ سا هی ری

 هقذهِ تخییری
ثبم سفتي ّن آسبًسَس ٍخَد داسد ٍ  حبلت دٍم همذهِ، تخییشی است ٍ هٌحػشُ ًیست؛ هثالً خبیی وِ ثشای پطت

خبهغ ًیض آى چیضی است وِ ضوبسا ثِ آیذ ٍ  ّب هی ّن پلِ ٍ ّن ًشدثبى. دس ایي غَست تىلیف ػملی، سٍی خبهغ ایي

 سسبًذ ٍ ایي، چٌذ هػذاق داسد. ثبم هی پطت

ّب سا ثبیذ  ّب سا ثیبٍس ٍ ایي تخییش است ٍ هىلف ثِ اًتخبة خَد یىی اص ایي گَیذ خبهغ هطتشن ثیي ایي ػمل هی

 فبیی است.وٌذ. ایي ّوبى ٍخَة تخییشی ضشػی ٍ یب ٍخَة و وِ ػول وشد تؼیّي پیذا هی ثیبٍسد ٍ ٍلتی

گَیذ: یب ًوبص خوؼِ سا ثخَاى ٍ یب ًوبص ظْش سا؛ ٍلتی یىی سا اًدبم داد، ّوبى هٌدّض ٍ  دس ٍخَة تخییشی وِ هی

 وذام هؼیّي ًیست. ضَد اهب تب لجل اص اًدبم، تىلیف سٍی ّیچ ًْبیی هی
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 ًتیجِ تقسین هقذهِ بِ تعییٌی ٍ تخییری
ضَد اهب دسخبیی وِ همذهِ هٌحػش ًیست ٍ عشق  ة ػملی تؼییٌی هیدس آًدب وِ همذهِ هؼیٌّبً همذهیت داسد، ٍخَ

ضَد ٍ تخییش آى یب سٍی خبهغ است ٍ یب اص ّوبى اثتذا سٍی افشاد  هختلفی داسد دس آًدب ٍخَة ػملی تخییشی هی

 آیذ وِ ًیبصی ثِ دلّت ثیطتشی داسد.  هی

 ثورُ ٍاحذ یا هتعذّد بَدى هقذهِ
ّب ثب تىلیف دیگشی تضاحن پیذا وٌذ، دس ایي غَست ٍخَة ػملی  ٍ یىی اص آى اگش همذهِ هتؼذد ٍ تخییشی ثبضذ

گَیذ: آى  سسبًذ ٍلی هٌغ دیگشی داسد ٍ ػمل هی ضَد؛ هثالً اگش فالى ساُ سا ثشٍد، اٍ سا ثِ همػذ هی اص آى ثشداضتِ هی

 سا وٌبس ثگزاس ٍ ایي ساُ سا ثشٍ.

 وٌین: دس ایٌدب چٌذ ًىتِ هْن سا ثیبى هی

 ٍل: تعیّي بعضی از هقذهاتًکتِ ا
ّب وبفی است ٍخَد داسد؛ اهب اگش  ای وِ یىی اص آى تَلّف ػملی دس توبم اعشاف همذهِ تخییشیِ یب همذهبت هتؼذّدُ

ّوِ ایي همذهبت ثب تىلیف دیگشی هضاحن پیذا وٌذ؛ هثالً اگش ّوِ ایي همذهبت سا ثخَاّذ اًدبم دّذ هَخت آصاس ثِ 

سسبًذ، دس ایي غَست هضاحن ًیست ٍ ایي ثؼض، تؼیّي پیذا  ّب آصاس ثِ دیگشی هی اص آىدیگشی است ٍلی اگش ثؼضی 

 ّبی آیٌذُ داسد. وٌذ. ایي ًىتِ آثبس هْوی ًیض دس ثحث هی

 سؤال:؟؟؟

 ضَد ٍ ایي تفبسیش سا ثبیذ خبی دیگش ثشسسی وشد. ج: هضاحن اص اٍل ثَدُ است ٍ یب ثؼذاً ثشداضتِ هی

 ذهاتًکتِ دٍم: اهکاى تحَل هق
صهبًی همذهِ حح سفتي، عی هسبفت اص عشیك ضتش ٍ  دسگزس صهبى هوىي است همذهبت، تفبٍت پیذا وٌٌذ؛ هثالً یه

است ثَدُ ٍ ثؼذاً هبضیي ٍ سپس َّاپیوب خبیگضیي ضذُ است ٍ هوىي است ثؼذاً چیض دیگشی خبیگضیي ضَد. لزا 
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هوىي است ثشػىس ضَد. ضشایظ سٍصگبس تأثیشگزاس  صهبًی تؼییٌی ثبضذ ٍ ثؼذاً تخییشی ضَد ٍ همذهِ هوىي است یه

 ای ٍخَد ًذاضتِ ثبضذ چَى وطف ًطذُ است اهب ثؼذاً وطف ضَد. است ٍ هوىي است ثشای چیضی همذهِ

 تقسین چْارم هقذهِ: صحت، ٍجَد، ٍجَب ٍ علن
وٌٌذ:  تمسین هیػٌَاى تمسین سَم آهذُ، ایي است وِ همذهِ سا ثِ چْبس ثخص  چْبسهیي تمسیوی وِ دس وفبیِ ثِ

 همذهِ غحت، ٍخَد، ٍخَة ٍ ػلویِ.

 ّب هطوَل ثحث است. یه اص ایي اثتذای هؼٌبی ایي چْبس همذهِ روش ضَد تب هؼلَم ضَد وِ وذام

 هقذهِ ٍجَد
هتَلف « وُي ػلی السغح»الومذهِ هتَلف ثش آى است؛ هثالً تحمّك  ضذُ است ٍ تحمك ری همذهبتی وِ تب اآلى ثیبى

هسیش عی ضَد ٍ یب اهش ثِ خْبد، هتَلف ثش ایي است وِ اثضاس ٍ سالح آهبدُ وٌذ ٍ ثیشٍى سٍد ٍ ٍاسد  ثش ایي است وِ

 ضَد. هؼشوِ ضَد. ایي لذس هتیمي اص ثحث همذهِ ٍاخت است ٍ دسٍالغ ایي لسن، تمسین ثِ ػملیِ، ضشػیِ ٍ ػبدیِ هی

 هقذهِ صحت
پیذا وٌذ ٍلَ همذهِ ًجبضذ؛ هثل ًوبص وِ اغل آى اگش تَاًذ ٍخَد  همذهِ غحت ایي است وِ گبّی اغل تىلیف هی

وي »ضَد؛ اهب  ثذٍى ٍضَ ّن خَاًذُ ضَد، دسست است ٍلی ًوبص هتغّْش ًیست. لزا عْبست ضشط غحت ًوبص هی

 ضَد. ثذٍى عی هسبفت هحمك ًوی« ػلی السغح

 هقذهِ ٍجَب
هبًٌذ استغبػت ثشای حح وِ اگش  ؛ضَد لسن سَم، همذهِ ٍخَة است؛ یؼٌی ثذٍى آى تىلیف اغالً پیذا ًوی

فَئرَا ( ۷۹)آل عوراى/« ٍَ لِلِِّ عَلَی الٌَّاسِ حج البَیتِ هَي استَطَاعَ إلَیِِ سَبِیالً»استغبػت ًجبضذ ٍخَثی ثشای حح ًیست. 

 لَن یَستَغِغ فَلَیسَ الححُّ ثَِاخِتٍ.
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 هقذهِ علویِ
ضَد. همػَد اص آى ایي است وِ تحمّك  گفتِ هی« لیفهمذّهۀ الؼلن ثبلتى»لسن چْبسم همذهِ ػلویِ است وِ گبّی 

آهذُ وِ ػلن ثِ اهتثبل ٍ ػلن ثِ خشٍج اص ػْذُ تىلیف، هتَلف  تىلیف ثِ ایي همذهِ ٍاثستِ ًیست ٍلی ضشایغی پیص

 ثش ایي همذهِ است.

عشف  تَاًذ لجلِ سا تطخیع دّذ ٍ ثبیذ ثِ چْبس عشف، ًوبص ثخَاًذ. ثِ چْبس هثالً وسی دس ثیبثبى ًوی

لجلِ ثَدى است. ثیي ایي چْبس غَست،  ًوبصخَاًذى، همذهِ ثشای اعویٌبى ثِ حػَل تىلیف است ٍ إال تىلیف سٍثِ

یىی تىلیف است ٍ ثمیِ فمظ همذهِ است ثشای ایٌىِ اعویٌبى پیذا وٌذ ٍ اگش ثذاًذ لجلِ وذام عشف است، آى سِ 

 ّب هتشتّت است. تبل ًیست وِ اغل تىلیف ثش ٍخَد آىتأثیشی ًذاسد. هثل پلِّ ثبال سفتي ٍ تْیِ سالح ثشای ل

هثبل دیگش همذهِ ػلوی دسخبیی است وِ غَست ٍ دست سا إلی الوشفك ثبیذ ثطَیذ. دس ایٌدب ثبیذ ووی ثبالتش سا 

ًیض ثطَیذ تب هغوئي ضَد هشفك ضستِ ضذُ است. ضستي إلی الوشفك ٍ إلی االغبثغ هتَلف ثش ایي ًیست وِ ووی 

تَاًذ هشص سا هطخع وٌذ، ثشای اعویٌبى اص ادای  یض ثبیذ ضست ثلىِ ثشای ایي است وِ چَى دلیك ًویثبالتش سا ً

 تىلیف، ووی ثبالتش ًیض ثبیذ ضستِ ضَد.

 سؤال:؟؟؟

گَیذ: هَلغ ضه دس ٍخَة ًوبص ظْش یب  ج: توبم خبّبیی وِ ثبیذ احتیبط ضَد همذهِ ػلویِ است ٍ وسی وِ هی

داًذ ایي  ، ایي اص همذهبت ػلویِ است. اتیبى ّش دٍ ثشای ػلن ثِ تىلیف است. یب هثالً ًویًوبص خوؼِ، ّشدٍ سا ثیبٍس

 وٌذ. ًدس است ٍ یب یىی دیگش، لزا اص ّش دٍ اختٌبة هی

 سؤال:؟؟؟

گَیذ: دسخبیی وِ ػمل دستَس دادُ است،  گَیذ: ٍاخت است احتیبط وٌی ٍ ضشع ًیض هی خَاة: ثلِ یؼٌی ػمل هی

ّب ایي ًظش سا  تَاًذ فشاتش اص حىن ػمل ثبصّن تىلیف ثِ احتیبط وٌذ. گَیب اخجبسی هب ضبسع هیضَد؛ ا اسضبد هی

 اًذ. گفتِ
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 هقذهِ کوال
همذهِ ووبل سا اضبفِ  تَاى افضٍد. ایطبى همذهِ غحت سا خذا وشدُ ٍ ثش ایي چْبس همذهِ چٌذ چیض دیگش ًیض هی

وبل یه ػول ٍ اخضاء ٍ ضشایظ همَّم آى ثبضٌذ؛ هثالً ًوبص وِ وشدًذ. همذهِ ووبل دسخبیی است وِ چیضّبیی، همذهِ و

 ػٌَاى هستحجبت داسد وِ ووبل ثشای ًوبص است. دُ خضء ٍاخت داسد، اخضائی ًیض ثِ

عَس وبهل ادا ضَد؛ هثالً ووبل ًوبص ثِ ایي است وِ ثب  ّوچٌیي همذهبت اغل تىلیف ًیض داسین تب آى تىلیف ثِ

ثبضذ. لزا تْیِّ ػغش ٍ تٌظیف، همذهِ ووبل ثشای عْبست ًوبص است. روش ًطذى همذهِ ووبل ّبی ًظیف ٍ هؼغّش  لجبس

ضَد ٍ اگش استحجبة  ثشای ایي است وِ ایي همذهِ، هستحت است صیشا ووبل ضیء اگش ٍاخت ثبضذ، همذهِ ٍخَدی هی

 ضَد. سٍد ٍ خض همذهبت هستحت هی داضتِ ثبضذ اص همذهبت ٍاخت ثیشٍى هی

 سؤال:؟؟؟

 ضَد ٍلی تَخِّ ثِ ایي است وِ ووبل ایي ٍاخت است. اة: خیش، همذهِ ووبل است. خضء همذهبت هستحت هیخَ

 سؤال:؟؟؟

 ضَد ثِ ایي ضشػی گفتِ ضَد یب خیش؟ خَاة: ثحث همذهِ ٍاخت ّویي است ٍ ثبیذ ثشسسی وشد وِ آیب هی

 ضَد. فْوین وِ ایي وبس ثبػث ووبل ٍاخت هی سؤال: هب دسخبیی هی

ل ایي ضیء ٍاخت ًیست ثلىِ هستحت است ٍ ایٌىِ آیب ضشػبً ًیض هستحت است یب ًِ؟ ثبیذ ایي ًىتِ ج: ووب

ثشسسی ضَد وِ آیب همذهِ هستحت، هستحت است یب ًِ؟ دس تىولِ هشحَم آخًَذ آٍسدُ ضذُ است ٍ ثؼذاً ثیبى خَاّذ 

 ضذ.

 خرٍج هقذهِ ٍجَب از بحث
آیذ ٍ تىلیف هطشٍط ثِ آى همذهِ است؛ اهب ثحث هب دس  افتبد تىلیف هیهمذهِ ٍخَة یؼٌی ایٌىِ اگش فالى اتّفبق 

ایي ثَد وِ تىلیف ًسجت ثِ اهشی آهذُ ٍ ثشای ػول ثِ آى ثبیذ ایي وبسّب سا اًدبم داد. لزا همذهِ ٍخَة سثغی ثِ 

 ثحث هب ًذاسد.
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ذ ٍلی ٍاخت ًیستٌذ ثؼضی اص همذهبت ٍخَة، ضشایظ ػبهِ ّستٌذ؛ هثل ثلَؽ ٍ ػمل وِ همذهبت تىلیف ّستٌ

ّب ٍاخت ّستٌذ  ضَد گفت: آیب ایي آیذ. لزا ًوی ّب ثَدًذ تىلیف هی ّب همذهبت ٍخَة ّستٌذ؛ یؼٌی اگش ایي ثلىِ ایي

 آیذ. یب خیش؟ حتوبً ٍاخت ًیستٌذ ثشای ایٌىِ ّش ٍلت وِ ثیبیٌذ تىلیف ًیض هی

 داخل بَدى هقذهِ صحت
خَاّذ. حبل گبّی  گشدد. هَال اص هب تىلیف توبم ٍ وبهل هی هیهمذهِ غحت تب حذٍد صیبدی ثِ همذهِ ٍخَد ثش

 ایي همذهِ، همذهِ اغل ٍخَد تىلیف است ٍ گبّی همذهِ ایي است وِ ضشایظ آى وبهل ضَد.

ضَد  ایي دٍ همذهِ اصلحبػ غحت ٍ ٍخَد تفبٍت داسًذ؛ هثالً دس پلِ ثبال سفتي، اغل ثبالی سغح ثَدى هحمك ًوی

وٌذ اگشچِ ػٌَاى تبهی وِ هي ثِ آى هىلّف ّستن  ص خَاًذُ ضذُ است، غذق اغل ػٌَاى هیٍلی اگش ثذٍى ٍضَ ًوب

 هحمك ًطذُ است.

ثٌبثشایي اصلحبػ غحت ٍ ٍخَد تفبٍت داسًذ؛ اهب اصلحبػ ثحث هب تفبٍتی ًذاسًذ؛ صیشا همذهِ غحت ًیض ثِ همذهِ 

ت چِ دس اغل ػٌَاى دخیل ثبضٌذ ٍ چِ دس ثِ، هتَلف ثش ایي همذهبت است ٍ ایي همذهب گشدد ٍ هىلف ٍخَد ثشهی

غحت آى. سثغی ثِ غحیح ٍ اػن ًذاسد؛ صیشا هب هىلّف ثِ تىلیف غحیح ّستین. لزا غحت ٍ ٍخَد دس تحلیل، ثبّن 

 ثِ است. تفبٍت داسًذ ٍلی دسٍالغ همذهِ غحت، ٍخَد تبم هىلّف
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