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 ٍالیت فقیِ

  

 :ٍالیت هطلقِ فقیِ
کِ اص خبًت خذا ثِ فمیِ )هدتْذ خبهغ  اػت ٍالیتی )اختیبس ٍ ٍظبیفی( دستؼشیف ٍالیت فمیِ آهذُ اػت:

 .ؿَد الـشایظ( دادُ هی

 

 

 

 

 

 

 

 

 
اهَس حؼجیِ، فتَا ٍ لضبٍت اػت. اهب  ی ثؼضی اص فمْب هؼتمذًذ کِ هحذٍدُ ٍالیت فمیِ تٌْب ػِ حَصُ

لجل، دس اهَس  ی ثبٍسًذ کِ فمیِ ػالٍُ ثش ػِ حَصُایي  ثش خویٌی، خولِ اهبم فمْب، اص ثشخی دیگش اص

 توبػی ًیض ٍالیت ٍ هؼئَلیت داسد.ػیبػی ٍ اخ

داًذ، ٍالیت هغلمِ  ص ػِ حَصُ لجل هیتش ا فمیِ سا گؼتشدُ ی اختیبسات ٍ ٍظبیف ٍلی ایي دیذگبُ کِ داهٌِ

 ؿَد. فمیِ ًبهیذُ هی

 .ثلکِ ایي یک اكغالح فمْی اػت هشص ًیؼت؛حذ ٍ  ، ٍالیت ثیهٌظَس اص ٍالیت هغلمِ فمیِ
 

  :ادلِ عقلی ٍالیت فقیِ
 ُخَاّذ حبکن ثش خبهؼِ  . ثذیْی اػت فشدی کِ هیالضاهیؼتیک خبهؼِ، ٍخَد یک حبکن  ثشای اداس

ثشای اداسُ یک خبهؼِ، ؿیؼی ثبؿذ، ثبیذ ؿیؼِ ثَدُ ٍ ثِ خَثی ثِ هؼبئل آى ػول کٌذ. ّوچٌیي 

 :فقیِ ی اختیبرات ٍلیحَسُ

 هبًٌذ قیَهیت ایتبم ٍ... اهَری

 ٍ... ٍ حالل حزام  در هسبئلی هبًٌذ حکبم السمصذٍر ا

 قضبٍت ٍ داٍری ثیي هزدم
 

 سیبسی ٍ اجتوبعی

 اهَر حسجیِ

 فتَا

 قضبٍت

 حبکویت
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گَیین فمیِ ثبیذ ػبلن، ػبدل ٍ هذیش ٍ  ؛ لزا هیضشٍسی اػت ، اهشیداؿتي تذثیش ٍ لذست هذیشیت

 هذثش ثبؿذ.

 ٍلی  ًٍذتٌْب خذا»یؼٌی  . تَحیذًَذؿ کالت ثب فْن دسػت تَحیذ ثشعشف هیثؼیبسی اص ؿجْبت ٍ هـ

آٍس  ِ ػٌَاى پیبمثشگضیذُ سا ث یاًؼبً ًٍذخذا ّن تٌْب ػجذ اٍیین. کِ اٍ خبلك هبػت ٍ هب ؛ چشا«هبػت

ػبل هدبّذت سػَل اکشم  32پغ اص این.  ٍ اعبػت کٌین، اص خذا اعبػت کشدُاگش اص ا فشػتذ؛ هیخَد 

ای دٍساى ثؼذ اص پیبهجش آؿکبس ای ثش ِ ػٌَاى ثشًبهِ)ف(، خذاًٍذ اص عشیك ایـبى هبخشای اهبهت سا ث

ًیض،  362 اهبهت، التضبی تَحیذ اػت. پغ اص اتوبم دٍساى اهبهت اهبهبى دس ػبل حمیمت کٌذ. دس هی

 ؿَد. هؼلَهیي، ثحث ٍالیت فمیِ هغشح هیعجك ثیبى خذا ٍ 

 گزدد. هی تَحیذ ثز م است. در ٍاقع ٍالیت فقیِ، ثِتزیي فزد ثِ هعصَ ًشدیک ،فقیِ
 

 ؟؛ ٍالیت یب ٍکبلتهسئَلیت فقیِ
 هب دس حَصُ دیي دٍ ًَع ػلن داسین:  

 ثِ کبس ٍ  کِ هؼتمیوبً ٍحی، ًجَت ٍ... . هؼبئلی هبًٌذػتکِ هَضَع آى خذا ٍ فؼل خذا :علن کالم

 فؼل خذا استجبط داسد.

 :ِهبًٌذ ًوبص، سٍصُ، حح ٍ...بػتّب ٍ هؼبئل هشثَط ثِ آًْ کِ هَضَع آى اًؼبى علن فق . 

. دس ایي كَست گیشد ػلن کالم لشاس هی ی اػت؛ لزا دس حیغِ «فؼل خذا»ٍالیت فمیِ هشثَط ثِ ثحث 

 .آًچِ فمیِ داسد ٍالیت اػت ًِ ٍکبلتثحث ٍکبلت کِ یک ثحث فمْی اػت، هشدٍد اػت ٍ 

حکن كلح کٌذ؛ صیشا هؼبئلی هبًٌذ  حیغِ اختیبسات ٍلی فمیِ ًیض ّویي هَضَع سا التضب هی ،ثِ عَسکلی

 کِ حکن آًْب اص عشف خذاػت. یب خٌگ، البهِ حذٍد ٍ... اص هؼبئلی ّؼتٌذ

 اػت اهب دٍ حکن فمْی ًیض داسد: یت فمیِ یک ثحث کالهیالاكل ٍ

 چَى ایي ٍالیت ثش فمیِ اػت، ثش اٍ ٍاخت اػت کِ ایي هؼئَلیت سا ثپزیشد. (1

 ٍاخت اػت. ثش هشدم ،فمیِ اعبػت اص ٍلی (3
 

  تفبٍت ٍالیت ٍ ٍکبلت:

 هَکل تؼییي ختیبسات اٍ سا ًیض گیشی ثب هَکل اػت ٍ هحذٍدُ ا دس ٍکبلت، اكبلت سای ٍ تلوین

فمیِ چَى ٍالیتؾ سا اص خذا گشفتِ اػت، اختیبسؽ دػت خذاػت ٍ حیغِ ایي ٍالیت، ثش کٌذ. اهب  هی

 .گیشد یاػبع چبسچَثی کِ دیي تؼییي کشدُ اػت، ؿکل ه

  هشدم، ًلت ٍ تؼییي  اهبهت اهبم، لجل اص ثحث همجَلیتٍکیل لجل اص ٍکبلت ثش هَکل حمی ًذاسد؛ اهب

 خذا، پیبهجش ًیض پیؾ اص عشح ثحث هشدم ٍ همجَلیت هشدم، ایي ٍالیت سا اص ػَیفمیِ  ٍلی. ؿذُ اػت
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 هشاتت دسیبفت کشدُ اػت. ٍ اهبم ثب عی ػلؼلِ
 

 در غیجت کجزی:حبکن اسالهی 
ّبیی سا ثشای  ؛ ٍیظگی، دس تَلیغ ؿشیف خَد)ػح( ٍ اهبم صهبى دس همجَلِ ػوش ثي حٌظلِ ،)ع( اهبم كبدق

 کٌٌذ. ، ثیبى هیؿَد هیِ اص ػَی اهبم حبکن فشدی ک

ًیض ثشای تـخیق . دس ایٌدب شدکافشاد هتخلق دس آى حَصُ سخَع  ثِ ، ثبیذثِ حکن ػمل دس ّش هَضَع

تـکیل  «خجزگبى رّجزی»ؿٌبع ثِ ًبم داسد، یک هدوغ اص هدتْذیيِ هدتْذّب سا  کؼی کِ ایي ٍیظگی

 .تش اػت ِ حَصُ ػلن، ػذالت ٍ کفبیت، اػلنکذام فشد دس ػ کٌذ کِ وغ تؼییي هیایي هدؿَد.  هی
 

 :خجزگبى رّجزیی  ٍظیفِ

 پیبهجشػت کِ اص خبًت خذا ثِ یبثین کِ اهش ٍالیت، اهشی ا اهت، دس هی پغ اص اثجبت ٍالیت داؿتي فمیِ ثش

پغ ًلت ٍ تؼییي ٍلی فمیِ ثِ دػت هشدم یب . ٍِ اهبم ثِ فمی؛ پیبهجش آى سا ثِ اهبم دادُ اػتٍ  سػیذُ

شی،کـف ٍ تـخیق کؼی اػت کِ هدلغ خجشگبى ًیؼت؛ ثلکِ ٍظیفِ هدتْذاى خجشگبى سّج

 داسد. سا، ثشای حبکویت ّبی ثیبى ؿذُ تَػظ اهبم ؿبخلِ

 :ٍخَد داسدحبلت  ِ، ػِفمیاًتخبة  دس

 فمیِ اػت تٌْب اٍ ٍلیدس ایٌدب . اػت تش یک فشد اػلن، گبّی دس ثیي فمْب. 

  پزیشؽ ٍالیت ثش ایي فمْب دس ایي حبلت  .اًذ یک ستجِ ّبی یبد ؿذُ دس دس حَصُ ،چٌذ فمیِگبّی

ایي هؼئَلیت اص ػْذُ  ،ثب پزیشؽ اٍ ٍ فش اص آًْب ثبیذ ٍالیت سا ثپزیشد؛ یؼٌی یک ًٍاخت کفبیی اػت

 دیگشاى ػبلظ اػت.

  ؛ دس ( دس حذ هغلَة ًذاسدػلن، تمَا ٍػذالت، کفبیتیي ؿشایظ سا )کذام اص فمْب ثِ تٌْبیی ا ّیچگبّی

 خَاّذ ثَد. ؿَسای ٍالیت فمیِایي كَست ٍالیت فمیِ ثِ كَست 
 

 :هخبلفبى ٍالیت فقیِ 

 

 

 

 

 

 

 

 هَرد استٌبدِ هخبلفبى ٍالیت فقیِ:رٍایبت 

 «.شَد، صبحت آى طبغَت است فزاشتِاثز پیش اس ظَْر یعَلو ّز»

 «شذُ است. زپُ کِ اس ظلن ٍ جَر ّوبًگًَِ ،کٌذز هیداد پُ سهیي را اس عذل ٍ ؛ْذیه»
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 هخبلفبى ٍالیت فقیِ: رٍایبت هَرد استٌبدِثزرسی 
 «شَد، صبحت آى طبغَت است فزاشتِاثز پیش اس ظَْر یعَلو ّز.» 

 داًٌذ. ًمالة سا اؿتجبُ هیثشًذ ٍ ا صیش ػَال هیٍالیت فمیِ سا  سٍایت،ثب اػتٌبد ثِ ایي گشٍّی 

 گضاسؽ ٍ خجشی اػت کِ اهکبى دسٍؽ  ٍ كشفبً ٌذاللذٍس ًیؼت ت هبًٌذ لشآى لغؼیباص آًدبیی کِ سٍای

لشآى ػشضِ ؿَد ٍ دس  ثبیذ سٍایت ثش هیضاى ،ثَدى آى ٍخَد داسد، لزا هؼیبسی داسین کِ عجك آى

ایي ػمیذُ هخبلف ػمل ٍ ٍ  .غَط کلی لشآى، آى سٍایت کزة اػتثب اكَل ٍ خ كَست هغبیشت

 اص آیبت لشآى دس ساثغِ ثب هجبسصُ ثب اػتکجبس اػت.ثؼیبسی 

 ُت دس ایي سٍایت ٍ اهثبل هٌظَس اص عبغَیبثین کِ  َت دس لشآى ٍ سٍایبت، دس هیی عبغ ثب ثشسػی ٍاط

اهب دس حمیمت ثشای دػَت  ،هبًٌذ آى اػت کِ ثِ اػن اػالم ٍ لشآى ػجبع ٍ ّبیی ًظیش ثٌی آى، لیبم

ػبصی  ّبیی کِ ثب ّذف صهیٌِ ًِ لیبم ؛ؿًَذ ٍ ػلغٌت ثشپب هیػیذى ثِ لذست سهشدم ثِ ػَی خَد ٍ 

 گیشًذ. ظَْس ؿکل هی

 ،ن. ثشای هثبل پیبهجش اکشم ّبی پیؾ اص ظَْس داسی سٍایبت هتؼذدی دس تدلیل اص لیبم اص ػَیی دیگش

 «ػبصی ثشای ظَْس اػت هیٌِ، صکٌٌذ کِ ّذف لیبهـبى هشدهبًی اص هـشق لیبم هی»فشهبیٌذ:  )ف( هی

ّبیی سا ثِ ّوشاُ  ؼتٌذ ٍ پزیشؽ ٍ ػول ثِ آًْب ػختیهؼئَلیت آفشیي ّ ،ای اص سٍایبت اص آًدب کِ دػتِ

 آٍسًذ. هؼئَلیت ثِ چٌیي سٍایبتی سٍی هی ای ثشای فشاس اص ایي ؛ ػذُداسد

 «شذُ است. زپُ کِ اس ظلن ٍ جَر ّوبًگًَِ ،کٌذ ز هیداد پُ سهیي را اس عذل ٍ ؛ْذیه» 

 َسکٌٌذ.ش ظْگشٍُ هؼتمذًذ کِ هب ثبیذ ثِ پشؿذى ػبلن اص ظلن کوک کٌین تب اهبم صٍدتایي 

 اگش ایي چٌیي ثبؿذ، ثبیذ تظَْس ًیؼ س، ؿشطِظلن ٍ خَ ؿذى دًیب اص ثِ دالیل ػملی ٍ ًملی، پش .

؛ چشا کِ ثِ حکن ػمل ثبعل اػت ،صیش پب گزاؿتي لشآى ٍ ػٌتثشخالف لشآى ٍ ػٌت ػول کشد ٍ 

 هجبسصُ ثب ظلن لجل اص آًکِ پـتَاًِ ًملی داؿتِ ثبؿذ، پـتَاًِ ػملی داسد.

 پیشٍی ، ًجَدى خَد اهبم ؛ت اكلی پش ؿذى دًیب اص ظلن ٍ خَسػل )ف(، عجك حذیثی اص پیبهجش اکشم

غ خض ثب ظَْس اهبم صهبى دسػت کِ ایي ٍض .ًـیي کشدى هؼلَهیي اػت ًکشدى اص اهش خذا ٍ خبًِ

 ؿَد. ًوی

 ؿذى دًیب اص ظلن ایي اػت کِ  . یک هؼٌبی پشسػذ سُ دس هجبسصُ ثب ثبعل ثِ کوبل هیاًؼبى ّوَا

 ،ؿَد وت دؿوي ثیـتش هیدّذ، ظلن ٍ فـبس اص ػ مبٍهت ثیـتشی اص خَد ًـبى هیحك هّشچِ خجِْ 

 اًذ، هی دّذ. ًی کِ ایي ؿبیؼتگی سا اثجبت کشدُتب خبیی کِ خذاًٍذ ارى فشج سا ثشای کؼب
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 :تفبٍت حکَهت اسالهی ثب جوَْری اسالهی
اهب  هی یؼٌی ؿخق پیبهجش یب اهبم اػت.ّب ثِ دػت حبکن اػال ًلت ی ػضل ٍ ّوِ ،دس حکَهت اػالهی

 ػْذُ داسد. ی هؼئَلیت ًظبست سا ثشگیشد ٍ سّجش هشدم كَست هی ایي اهش ثب سای ،دس خوَْسی اػالهی

یِ اخبصُ ٍسٍد ثِ ثؼیبسی اص فم هغبثك لبًَى، ٍلیؿَد.  هدشیِ ثب سای هشدم اًتخبة هیلذست اخشایی ٍ لَُ 

 .کٌذ الذام هی ذ، ؿخلبًهبًی کِ اكل ًظبم سا دس خغش ثجیٌٍ تٌْب ص ،ّب سا ًذاسد ػشكِ
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