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 87-88                18جلسٍ 

 تطفیفهکاسة هحشهه / 
   ثسم اهلل السحمه السحيم

 خیاًت دس تطفیف
مفُوً   ست وٍ فىًان تغفيف اش وؾس ايه وٍ دز اايه مغلت ،  ي دز ازتجبط ثب ثحث تغفيفوىتٍ ضطم دز ذيل آيبت 

 ؟ چگًوٍ فىًاوي است  ، آن خيبوت ي ؽلم مأخًذ است يب مأخًذ ويست

 هفهَم تطفیف  
يوه ثوبز موي گوًئيم تغفيوف      .  تغفيف زا دي گًوٍ مي تًاويم مقىي وىيم ي دي وًؿ مفًُ  ثسايص مي ضًد لبئل ضد

ثيص اش ايه دز مفُوً   ثدين ايه وٍ چيص ديگسي ،  الىمع في الىيل ي الًشن،  الميصان يقىي ومع في المىيبل ي

يه ثبز است وٍ مي گًييم مقىبي دي  ايه است وٍ ومع دز ويل ي يشن است فلي يجوٍ الييبووٍ ي   وىيم . آن أخر 

خيبووت ي  ،  دز ثساثس آن احتمبل ايل دز مفًُ  تغفيوف .  الؾلم ومع دز ويل ي يشن است فلي يجٍ الييبوٍ ي الؾلم

اش لحبػ ازشضوي ديگوس مفُوً     ،  ويل ي يشن است ثٍ غًزت خىثيَمبن اغل ومع دز ،  ؽلم ديگس مأخًذ ويست

الؾلم دز خوًد مفُوً     امب ثىبثس احتمبل دي  ايه فلي يجٍ الييبوٍ ي.  ضر ازشضي ي خيبوت دز آوُب اخر وطدٌ است

 .  اخر ضدٌ است

  : ثمسٌ ايه دي احتمبل زيضه است ي آن ايه است وٍ ثساي ايه وٍ ثمسٌ ياضح ضًد

 طفیفهَاسد جَاص ت

 دسهحل جَاص تٌقیص الف.

وموع دز ويول ي يشن    . مثالً ضًدضسايغي ومع دز ويل ي يشن جبيص دز گبَي ممىه است  وىيدايه وىتٍ زا تًجٍ 

اي َم پًلص زا وموي دَود ي ممبعلوٍ دازد ي اش وؾوس ضوسفي      ،  علت وسي دازد،  دز ممب  تمبظّ استدز جبيي وٍ 

اش وسي  علت دازيد ي اي َم ممبعلٍ مي وىد ثب ليًدي ووٍ دازد موي    ضسايظ تمبظّ جمـ است چًن اش مًازدي وٍ

 َميه ومع دز ويل ي يشن ثبضد، ممىه است گبَي زاٌ تمبظ يىي اش زاَُبي تمبظّ .  ضًد اش مبل اي تمبظ وسد

يه وٍ ا ثساي،  يىيص ايه است،  زاٌ ديگسي دازدي اي َم زاٌ ديگسي ودازد يب اگس  علجص زا ومي دَد،  علت دازد، 

وىد وسجت ثٍ فسدي وٍ ممبعلٍ دازد ي ثدَىبز ايست زاَص ايه است وٍ ايىجب ثگًيد ثٍ حك خًدش دستسسي پيدا 

وٍ پىجبٌ تب ييچبل مي فسيضد يلي دز حميمت چُل ي وٍ تب تحًيلص مي دَد دز فدّ َم َمويه عوًز اسوت ي دز    

 . يشن ي ويل َم ايه عًز است
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مفًُ  مغلمي است فلي يجوٍ الييبووٍ ي   ،  مي ضًد اگس گفتيم وٍ مفًُ  تغفيفثمسٌ ايه دي يجٍ دز ايىجبَب ؽبَس 

احتمبل ايل ايه است وٍ ثگًييم تغفيف ومع دز ويل ي يشن است .  الؾلم دز آن مغسح ويست وٍ احتمبل اي است

يد ثيبيد ايه ايه َم اعالق يفمً  ايه ضبمل ايه مًزد مي ضًد دليل خبغي ثب.  ثدين ليد فلي يجٍ الييبوٍ يالؾلم 

ثيسين ثجسد ي خسيج دز حميمت مًازدي مثل تمبظ وٍ جبيص مي ضًد تىميع دز ويل زا اش ايه اعالق ي فمً  ثًدن 

خسيج تيػيػي است ثب يه ميػػي مي آيد آن اش اعالق خبزج مي ضًد ي داضته ايه اعوالق تجقوب دز   ،  ي يشن

ثٍ ايه اعالق تمسه مي وىويم ايوه فلوي     وىيمي ضه حد ي حديد خسيج  آن مب يه اعاللي دازيم وٍ اگس دز جبي

 .  يجٍ االحتمبل االيل

 دس هحلجَاص ششع ٍ ػقلب. 

ايه وًؿ مًازدي وٍ مثل تمبظ ي مًازد ديگسي وٍ جبيص مي ضًد يب وبفس حسثي وٍ مبلص ،  امب ثس فسؼ احتمبل دي 

ادلٍ تغفيف خسيج تيػػي مي ضًد  ايه وًؿ مًازدي وٍ جبيص است ثىبثس احتمبل دي  خسيجص اش،  محتس  ويست

آن يلوت تىمويع ثوٍ وحوً     ،  ثساي ايه وٍ احتمبل دي  ايه است وٍ تغفيف يقىي ومع فلي يجٍ الييبوٍ ي الؾلوم 

تمبظ يب دز تىميع دز مًازدي وٍ مبل ضيػي محتس  ويست محبزة است آن ديگس فلوي يجوٍ الييبووٍ ي الؾلوم     

يلتي  . تيػػب اش آوجب خبزج است،  مفًُ  آوجب زا ضبمل ومي ضًدديگس ،  ضسؿ ي فمل تجًيص وسدٌ است،  ويست

خسيج تيػيػي ضد اگس دز جصئيبت آن ضه وىيم تمسه ثٍ اعالق مي وىيم اعالق ثٍ ييل للمغففويه موي وىويم    

يلي اگس خسيج تيػػي ضد مي گًييم آن اعالق اغال آن زا ومي گيسد وٍ ثٍ آن اعالق تمسه وىويم ي دز موًازد   

 ثمسٌ ؽبَس مي ضًد دز ايه مثبلُبي مروًزٌ . ضه ي . . 

  جوغ تٌذی
يه احتمبل ايه اسوت ووٍ مغلوك التىمويع فوي      ،  ثىبثسايه دز مفًُ  تغفيف دي احتمبل يجًد دازد دز ثحث ضطم

ثمسٌ فلميص َم دز ايىجوب ؽوبَس   .  الىيل يالًشن ثبضد يىي َم ايه است وٍ تىميع فلي يجٍ الييبوٍ يالؾلم ثبضد

خوسيج  ،  دز مًازدي مثل تمبظ ي يب مبل حسثي تىميع ووٍ جوبيص اسوت ثىبثساحتموبل ايل خوسيجص     مي ضًد وٍ 

يب التجيسًا الىبس أضيبئُم مغلك اسوت ضوبمل   ،  اعالق تغفيف آن زا َم مي گيسد ييل للمغففيه،  تيػيػي است

 .  امب ثىبثس احتمبل دي  خسيج آن تيػػي است،  آن َم مي ضًد
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 « هشحَم ايشٍاًي» ًظش 
لرا مي فسمبيد : تغفيف متػف مي است ف ايلايطبن لبئل ثٍ احتمبل ،  است احتمبل ايلمسحً  ايسياوي س وال  ؽبَ

اش ايه مقلً  مي ضًد وٍ ايطبن دز مفًُ  تغفيف فلي يجٍ الييبوٍ ي الؾلم زا اخر ومي وىد ،  ضًد ثٍ احىب  خمسٍ

دز دزين ايه فىًان يوه لوجح لغقوي يجوًد وودازد ايوه       يلرا ايطبن مي گًيد وٍ تغفيف يه فىًان خىثبيي است 

ي لبئول ثوٍ   گبَي مجبح ي گبَي حسا  ي گوبَي مىوسيٌ موي ضوًد     ،  گبَي ياجت،  حتاست وٍ گبَي مست فىًاوي

ضوبيد  ،  ايه متػف ضدن ثٍ احىب  خمسٍ اش ؽًُز دز ايه دازد وٍ احتموبل ايل زا موي گيوسد   .  احتمبل ايل است

 .  ؽبَس وال  ايطبن ثبضد

 تؼاتیش تطفیف

 الف. تؼشيف لغَی 

دز لغت گبَي آمدٌ است ووٍ َوس دي   .  يب اگس دز آيبت ثبضد وىيمثجيىيم وٍ ودا  يه اش ايه دي ثبيد ثٍ لغت مساجقٍ 

دز ثقضي جبَب آمدٌ تغفيف اش َمبن عفّ ثٍ مقىبي لليل است ي تغفيف ثوٍ مقىوبي وموع     مثالًوًفص دازيم يقىي 

ييًن ثٍ غبحجٍ فوي   ومعٌ تغفيفُ» يب ،  ز تجيبن آمدٌ است التىميع فلي يجٍ الييبوٍيلي تبج القسيس يب د. است 

  . ومع فلي يجٍ الييبوٍ استومػي است وٍ ثب آن خيبوت مي وىد ، «  ويل أي يشن

گسچٍ دز لغت گبَي ثٍ مقىبي مغلك َم ثىبز زفتٍ است َميه جًز ثٍ مقىبي تىميع يلي دز مًازد ديگس آمدٌ ووٍ  

فلرا ايه وٍ مب ثگًييم تىميع ضبمل آن مًازدي َم وٍ فلي يجٍ الييبووٍ ويسوت    . فلي يجٍ الييبوٍ است ثٍ مقىبي

ومي گيسد يب ثبيد ثگوًييم تسديود   دزثسيه ممداز ثقيد است يب ثبيد ثگًييم آن زا  ، مفًُ  تغفيف آن زا دزثسمي گيسد

ايه فلي يجٍ الييبوٍ يالؾلم دز آن موأخًذ اسوت    وىيمفلرا ؽبَس ايه است وٍ ثٍ لغت وٍ مساجقٍ  ، است وٍ ثگيسد

 . ي يجٍ الييبوٍ ي الؾلم استايه يجٍ ايل است وٍ ؽبَس تقداد وتت لغت تغفيف يقىي ومع فل

 ظاهش آياتب. 

ٍيل للوطففیي الزيي ارااكتالَا ػلي الٌاس يستَفَى ٍ ارا كالَهن يجٍ ديگس: دز خًد سًزٌ مغففيه دازد وٍ 

تفسيس مي وىد مفًُ  آن زا ي ؽوبَسش  .  ..  الريه،  ؽبَس ايه دز ممب  تفسيس مغفف است وٍ أٍ ٍصًَهن يخسشٍى

ايه است وٍ يلً فىًان خيبوت ي ؽلم ايىجب ويبمدٌ است يلي ؽبَس ي متفبَم اش ايه ثيبن ايه است وٍ دز ايه ويل يب 

 .  آيد  ست وٍ مًجت شيبن ثٍ ديگسي مي ضًد ثٍ وحًي وٍ خيبوت ي ؽلم ثٍ حسبة ميا يشوي

 تثادسج. 

 . تغفيف ثٍ مقىبي خيبوت ي ؽلم است،  يجٍ سً  : تجبدز خًد مب اش تغفيف
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،  ممىه است ثگًييم ايه تفسيسي وٍ دز آيٍ آمدٌ است تفسيس لغت ويست،  ايه يجٍ دي  ي سً  خيلي تمب  ويست

وٍ تجوبدز اش خوًد   ،  فضبي فىس استدز يالـ َمبن ثٍ لحبػ فىس استفبدٌ مي ضًد ومب ايه وٍ ايه تجبدز َم تجبدز دز 

ايوه ثوب   ،  تفسيس لغًي ويست،  فلرا دز ايه يجٍ دي  ي سً  يه تسديدي يجًد دازد وٍ ايه تفسيس،  مفًُ  تغفيف

آن تجبدز َم وبضي اش حىمي است وٍ ايىجب آمدٌ اسوت ووٍ ايوه ووٍ ثوب      ،  مالحؾٍ اي وٍ دازد تفسيس اوجب  مي ضًد

ووٍ اش لوسائه ي ضوًاَد ي    لفوؼ ثبضود   حبقّ تجبدزي مقتجس است وٍ اوسجبق مقىي اش .  داوسته اش حبق لفؼ آمدٌ است

 . احًالي ي وًاحي ديگس لفؼ وبضي مي ضًد 

 ًظش آقای اػشافي
فلرا ايه جُت دي  ي سً  خيلي ومي ضًد استفبدٌ وسد امب جُت ايل ثقيد ويست ثساي ايه ووٍ دز خيلوي اش وتوت    

لغت تغفيف زا جًزي مقىي مي وىد وٍ فلي يجٍ الييبوٍ مأخًذ است الالل مه الطه حبال اضىبلي وٍ مي توًاويم  

ىد وٍ آن ليوًد زا آوجوب   استيل للمغففيه ي حىم ذوس وىيم لغًيُب دز ممب  ثيبن ليدي وٍ آيزدود آن َم تحت تأثيس ي

اگس ايه زا ثگًييم يجٍ ايل َم يه ممداز مطىل پيدا مي وىد يقىي دز َس حبل اعميىوبن ثوٍ ايوه ووٍ     ،  اخر وسدود

تغفيف يه مقىبي مغلك دازد ومي ضًد پيدا وسد ي ايه ضه يجًد دازد ثٍ خبعس ايه مفًُ  تغفيف فمظ جوبيي زا  

 ست وٍ فلي يجٍ الييبوٍ يالؾلم ثبضد امب اگس تغفيف ثبضد ثدين ليد فلي يجٍ الييبوٍ يالؾلما يمي گيسد وٍ آوجبي

 .  ومي گيسد دزثس اعاللص ايه زا ، 

 ساتطۀ خیاًت ٍ تطفیف
وىد لػد مي خًاَد مثل ؽلم وٍ ضبيد تًجٍ ودازد يلوي  ٍ مفًُ  پيدا زوه ثساي ايه و،  خيبوت مفًُ  اغلي ويست

 .  بوت دز آن لػد مأخًذ ويست يلي اگس تًجُي وىسدٌ گىبَي وىسدٌ است خي.  ؽلم مي وىد

امبوت يه يلت ممىه است وسي چيوصي زا  ،  خيبوت افم اش امبوت است امبوت ممىه است دز آثسيي وسي ثبضد

 .  ..  امب مقىبي خبغي دازد يلي مقىبي فبمص ،  ثٍ آن مقىيثٍ فىًان امبوت يديقٍ گراضتٍ 

 

 

 حتمبل دي  : سٍ يجٍ ثساي ا

 تجبدز  ج.   ؽبَس آيٍ ة.   لًل لغًييه الف. 

يلي دز فيه حبل ثب تًجٍ ثٍ ايه وٍ لغًي َب يب حودالل دز پوبزٌ   ،  َس يه اش ايىُب زا ثٍ وحًي مي ضًد اضىبل وسد

 ىويم ومتمسه ثٍ اعالق آن دز جبيي ،  ي تًان مغمئه ثٍ غدق ضد ال الل اجمبل دازداي اش لغبت آمدٌ ثدين ايه وم

 .  ايه ؽبَسا ومي ضًد
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ثىبثسايه اگس وگًييم ثٍ استىبد ايه سٍ يجٍ وگًييم دز مفًُ  تغفيف فلي يجٍ الييبوٍ يالؾلم مأخًذ است وٍ ثقيود  

مفًُ  ضبمل مًازدي وٍ ،  اگس ايه زا وگًييم الالل مه التسديد ي االجمبل،  ويست وٍ ايه زا ثگًييم ثٍ استىبد لغًييه

 ضًد . مقلً  ويست آوُب زا ضبمل ،  است جبيي وٍ تىميع ثٍ وحً ؽلم ي خيبوت ويستتمبظ دازد يب حسثي 

 هفهَم تطفیفذ خیاًت دس قی
ايه يجًٌ تقسيف مي وىد وٍ مفًُ  خبظ است ي مفًُ  مميد ثٍ فلي يجٍ الييبوٍ است ي ثىبثسايه خسيج مًازدي 

ايه است وٍ مفًُ  خبظ است ي  ايالًگًييم خسيج تيػػي است ي اگس َم دز مفًُ  ايه زا و.  ..  مثل تمبظ ي

اگس دز مفًُ  ثگًييم وٍ مفًُ  مغلك اسوت اموب ايوه     ثبويبًالالل مه االجمبل ي اليطمل غيس مًازد الييبوٍ ي الؾلم ي 

 .  ادلٍ خًدش لسائىي دازد وٍ ايه ادلٍ خًدش وبؽس ثٍ تغفيف فلي يجٍ الييبوٍ  يالؾلم است ايه يجٍ دي  است

 ؾس لغًي اعالق ودازد يب لغقب يب الالل مه االجمبل دز غيس خيبوت ي ؽلم ومي تًاويم تمسه وىيم اش و ايالً

ايه وٍ حتي اگس مفًُ  ثٍ لحبػ لغًي اعاللي داضتٍ ثبضد يب ايه وٍ ثگًييم دي مفًُ  دز لغت دازيم َم مغلك  ثبويبً

م وٍ مطتسن لفؾي گبَي لفؼ مطتسن است ي َم مميد دازيم مطتسن لفؾي مب مميد ي مغلك است دز اغًل گفتٍ اي

ثيه دي مقىبي متجبيه گبَي ثيه دي مقىبي فب  ي خبظ مثل ولمٍ فلم وٍ مي گًيىد فلم گبَي ثٍ مقىبي مغلك است 

تغفيف ايىجب َوم اگوس ثگوًييم مطوتسن اسوت ي يوب       .  ي گبَي فلم ثٍ مقىبي خبظ است يلي مطتسن لفؾي است

آيبت ي زيايبت تغفيف دز ايه آيب ت ي زيايوبت اگوس مطوتسن ثبضوىد َموبن      مطتسن ثيه دي مقىبست يلي دز ايه 

ي اگس َمبن يه مقىبي مغلك داضتٍ ثبضد لسائىي دازيم وٍ ايىجبَب تغفيف فلي يجٍ الييبووٍ  ،  مقىبي خبغص است

ٍ ي الؾلم مي گًييم مفًُمص مميد ثٍ فلي يجٍ الييبو ايالًيالؾلم است يلرا است وٍ مب ايه تغفيف يب ايه است وٍ 

اگس مغلك وجبضد ي مميد ثبضد الالل اجمبل ،  مي گًييم اگس اجمبلي َم دز آن ثبضد ثبويبًؽبَس لغت ايه است ،  است

ايه وٍ مطتسن است ثيه مقىبي فب  ي خبظ است مي گوًييم لوسائه دازيوم ووٍ      ثبلثبًدازد ي ضبمل آن ومي ضًد ي 

يلي ايىجب لسائه  مي گًييم لغًيب مغلك است  آن َم مغلك است  مي گًييم اگس يه مقىي دازد ي زاثقبً.  خبظ است

ثوٍ وحوً   .  ي اسم خبغص ممػًد است مًجًد دز وال  مي گًيد ايىجب فلي يجٍ الييبوٍ ي الؾلم َم ممػًد است

 .  تستت ايه زا مغسح وسدٌ است

 احکام خوسه دس تطفیف
اش ايه سيه مقلً  ضد وٍ اگس وسي ثيًاَد ثگًيد تغفيف ثمب ًَ ًَ يه فىوًان خىثوبيي اسوت ووٍ متػوف ثوٍ       

احىب  خمسٍ است ايه دزست ويست تغفيف حىم ايليٍ اي َمبن حسمت است ثلٍ ثٍ فىبييه ثبوًيٍ ممىوه اسوت   

حىب  خمسٍ مي ضوًد چوًن   ست وٍ  متػف ثٍ اا ثلٍ فىًان تىميع دز ويل ي يشن آن يه فىًاويضًد . وٍ جبيص 

ي گبَي َوم حوسا  يلوي     ضًدتىميع دز ويل ي يشن دز آن ؽلم ي خيبوت مأخًذ ويست گبَي ممىه است ياجت 
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متػوف ثوٍ احىوب     ثگًييم تغفيف يه ثبز خبغي دازد وٍ دز خًد آن خيبوت ي ؽلم مأخًذ است يلرا ومي تًاويم 

 .  حىمص حسمت است،  خمسٍ است

تجبدز دزست ضدٌ است مىتُي دز وتت  . .  ثيبعس آيبت ي،  بدز مستىد ثٍ حبق لفؼ ويستممىه است ثگًييم ايه تج

وٍ ضبيد  وىيمالالل آد  تسديد پيدا مي وىد اگس وگًيد اخر ثٍ مفًُ  لغًي ،  لغت مي گًيد فلي يجٍ الييبوٍ يالؾلم

 .  يد اگس ثبضد ضجٍُ مفًُميٍ مي ضًدايه ليد دز آن مأخًذ ثبضد ي تسد

اگوس دز لغوت فموظ    ،  مستىد ثٍ حبق لفؼ ويست . .  دز لغت ليد وجًد ي دز وتت لغت وجًد مي گفتيم تجبدز ياگس مب 

ثٍ احىب  است يلي چًن دز لغت اسوت موي گوًييم الالول      تػفتىميع ثًد ي فلي يجٍ الييبوٍ وجًد مي گفتيم م

 .  ضجٍُ مفًُميٍ زا دزست مي وىد

 تطفیف دس  یتهَضَػ
ثحث َفتم وٍ دز ذيل زيايبت مي ضًد آيزد ايه است وٍ عسح ايه ثحث َفتم ثيبعس وىتٍ اي است وٍ ثٍ غبحت 

 .  جًاَس وسجت دادٌ ضدٌ است 

ي يب ايه يفدٌ َبي فراثي وٍ دادٌ ضدٌ وسوجت  است تقلك گسفتٍ دز ايه آيبت ثحث ايه است وٍ فىًان حسمتي وٍ 

عول اسوت   ايه وٍ دز تغفيف اول المبل ثبلجببًَ تغفيف است يب اش حيث اش حيث تغفيف ثم،  ثٍ مغففيه ي تغفيف

پس ثٍ آن ممداز شائدي وٍ ،  مثالًچًن دز تغفيف يلتي وم مي گرازد ثمه يه ويلً زا گسفتٍ ي وٍ ويلً تحًيل دادٌ 

پًل گسفتٍ ي وبال ودادٌ دازد مبل مسد  زا ثٍ ثبعل مي خًزد سًال ايه است وٍ حسمت تغفيف ثمب ًَ تغفيف است 

 يب اش حيث ايه است وٍ اول مبل غيس ثٍ ثبعل است ؟ 

ت ي ؽبَس ايوه  اس حسمٍ التغفيف مه حيث اوٍ اول مبل الغيس ثبلجبعلدز ايىجب مسحً  غبحت جًاَس فسمًدود : 

اش ايوه  ،  وال  ايه است وٍ گًيب تغفيف مًضًفيتي ودازد آن چٍ مًضًفيت دازد َمبن اوول موبل ثبلجبعول اسوت    

ايه عًز است وٍ حسمت تغفيف مه حيث اول المبل ثبلجبعل  يالقبًجُت است وٍ ايه سًال جدي مي ضًد وٍ آيب 

 است يب تغفيف ثمب ًَ ًَ محس  است ؟ 

 اصل دس ػٌاٍيي  
ي ايه ممدمٍ زا ثبيد تًجٍ وسد وٍ دز اغوًل گفتوٍ ضودٌ ووٍ اغول دز      ،  پبسخ ثٍ ايه مسألٍ ثبيستي گفت وٍ وٍ دز

ضد اغل ايوه اسوت ووٍ اغول َموبن       يلتي چيصي ثٍ غًزت فىًان دز ثيبن ضبزؿ يازد،  ستمًضًفيت افىبييه 

زا فىًان مطيس ثگيسيم يب فىوًان  بء مًضًفيت اش فىًان ي ايه وٍ مًضًؿ ثمب ًَ ًَ مًضًؿ ضسفي است الغفىًان 

 ؽوبَس ،  ي گفت التطوسة اليموس   اگس دليل آمد،  اغلي ي چيص ديگسي ثگيسيم خالف اغل است مگس ثب يجًد دليل

،  مسوىسيت مًضوًفيت دازد  ،  ايه وٍ ثگًييم خمس مًضًفيتي وودازد ،  ايه است وٍ مًضًفيت فىًان خمس است

اگس فلت ثيبيد دز خوًد  ،  يىي اش زاَُبيص ايه است وٍ فلتي ثيبيد مثالً،  ايه خالف اغل است مگس ثب يجًد دليل
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اش مًضًفيت فبغلٍ ايه ،  ثيبن ي دليل ضسفي فلت ثيبيد مي گًييم مًضًفيت مبل خمس ويست مبل مسىسيت است

َرا ثًدن آن دخبلتي ودازد مًضوًؿ َموبن ضويع اسوت يوب      ،  مي گيسد يب فىبييىي مثل اضبزٌ وٍ ثگًيد اوس  َرا

يه جبَبيي لسائه خبغي مي خًاَد فىًان تقلك ثگيسد ي يه چيص ديگسي زا مًضًؿ ثگيوسد يلوي   .  ًاوص استفى

 .  اغل َمبن فىًان ضدن مًضًؿ است 

 « أكل الوال تالثاطل » تطفیف ؛ 

لجل اش ايه وٍ اول مبل غيس ثبلجبعل ثبضد ي َموٍ جوب   ايىجب َم تغفيف ثمب ًَ ًَ مًضًؿ است دز يلي غلي اپس ا

گفتوٍ   مثالًممىه است تغفيف مي وىد ي ثٍ ممب  تػسف ي استفبدٌ اش مبل اضبفٍ و  ،  َم اول مبل غيس ثبلجبعل ويست

تغفيف ثموب  ،  يه ويلً است ي َفت غد گس  ثٍ اي دادٌ ي سيػد گس  وم دادٌ ممىه است ثٍ ممب  تػسف وسسيدٌ

ي دز آن الدامي وىىد ثٍ يه ضىلي ممىه اسوت  ،  ًَ ًَ يقىي ايه فمل ي الدا  يلً ايه وٍ ثٍ تػسف دز آن وسسد

 .  . .  يب آن پًل زا وگيسد ثبش َم ؽبَسش ايه است وٍ تغفيف ثمب ًَ ًَ،  ثٍ خًدش ثسگسداود ثدين تًجٍ وسدن

اگوس  .  ست وٍ تغفيف ثبضد يلي اول مبل وىىد ثوبش تغفيوف مًضوًفيت دازد ي حوسا  اسوت     ااگس ثگًييم مًازدي 

َميه وٍ وم ثدَد يلً ايه  ضًدم وًفي اول مبل ثبلجبعل است الش  ويست تػسف آن جًزي ثگًييم چيص افتجبزي َ

وٍ ثجيطد ايه وًفي اول مبل غيس است اگس ايىگًوٍ ثبضد اش حيث اول مبل حسا  است يلي اش حيث تغفيف ثبش يه 

است ووٍ حسموت   حيث خبظ است َميه ثحثي وٍ گفتيم ايىجب اول مبل غيس است ي حسمت دازد ي فىًان مغلمي 

 . دازد ي مًضًفيت دازد

 حشهت تطفیف ) ًظش آقای اػشافي (
ومي ضًد ثگًئيم تغفيف مًضًفيت ،  تغفيف َم مًضًفيت دازد ثٍ فىًان خبظ ي مًجت تأود حسمت مي ضًد

ثىبثسايه اغل دز فىًان مًضًفيت است اگس گفتيم وٍ تغفيف جدا مي ضًد دز يه غًزي تغفيف اش اوول  ،  ودازد

يس جدا مي ضًد آوجب وٍ جدا مي ضًد تغفيف غبدق است يلي اگس ثگًئيم جدا ويست ثبش مقىي ودازد ايوه زا  مبل غ

اول مبل غيس ثبلجبعل حسمتص ثٍ فىًان اوول موبل غيوس     استاش مًضًفيت سبلغص وىيم آن مغلك سسجبي خًدش 

ووٍ دز ثحوث فىوبييه فوب  ي     يه حسمت ييژٌ اي َم دازد فيه ايه است ،  است فاليٌ ثس غدق تغفيف دز ايىجب

مي ،  فىًان خبظ ذوس مػداق ومي ضًد وٍ مًضًفيت وداضتٍ ثبضد،  فىًان فب  وٍ ثًد،  خبظ متستت مي گفتيم

اگس مي گفتيم اوس  القلمبء يه دليل َم گفت اوس  القبلم القبدل مقىبيص ايه ويست وٍ اووس   ،  گفتيم تأويد مي ضًد

ايىجب َم اوول موبل غيوس حوسا      ،  ايه مًضًفيت دازد فبلم فبدل ثًدن،  يد وٍالقبلم القبدل اش حيث مػداق مي گً

است ي يه مػدالص َم تغفيف است وٍ اگس تغفيف َم وجًد ثبش ميگفتيم حسا  است يلوي ييول للمغففويه موي     

عجك َميه لبفدٌ اي ثًد وٍ فسؼ ،  گًيد فىًان تغفيف خًدش يه مًضًفيتي دازد فاليٌ ثس فىًان اول مبل غيس

مي وسديم يلرا مي گًييم ثىبثس اغبلة المًضًفيت في القىبييه الًازدٌ في اليغبثبت الطسفيٍ وٍ خًدش يه لبفدٌ 
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آن يلت ثمسٌ ايه ثحث ايه است وٍ اگس گفتويم تغفيوف اش اوول    ،  مي گًييم تغفيف ثمب ًَ ًَ حسا  است،  است

اگس گفتيم ،  است يلي اول مبل غدق ومي وىدمبل غيس ثبلجبعل يه جبَبيي جدا مي ضًد خًة آوجب تغفيف حسا  

ثيػًظ اگس فلي يجوٍ الييبووٍ ي الؾلوم زا دز آن اخور     ،  جدا ومي ضًد ي مالش  است وٍ ثقيد ويست ايه مالشمٍ

ثبش ومي تًاويم حسمتص َمبن حسمت اول مبل ثبلجبعل است يقىي فاليٌ ثس آن حسمت ولي ،  اگس ثگًييم مالشمٍ وىيم

 .  ىجب يجًد دازد ثىبثس يه لبفدٌ اي وٍ لجال ذوس ضدٌ وٍ دي فمبة دازد يه حسمت خبظ َم اي

 هَضَع تطفیف
آخسيه ثحثي وٍ ثحث َطتم است ايه است وٍ دز ايه سًال ايه است وٍ تغفيف آيب ميتع ثٍ ويل  ي يشن است 

 مي ضًد ؟  . .  يب ضبمل فدّ ي چيصَبي ديگسي مثل ضمبزش ي

گبَي مميبس سىجص مب ويل است گبَي مميبس سىجص يشن ،  ي مقبملٍ مىيل استگبَ،  مب گبَي مقبملٍ مي وىيم

دز تيم مسك حدالل شموبوي ايوه    مثالًي گبَي َم مميبس سىجص ضمبزش است فسفب ايه عًز ضدٌ است و  ،  است

ًال اذا ثلىٍ مي ضمسدود و ايه وٍ مب اآلن دز آيوبت ضوسيفٍ دازيوم مقمو     ،  عًز ضد وٍ ايىجب وٍ ويلي ثًدٌ ي وٍ يشوي

اش ايه جُت ايه سوًال   استي دز لغت َم مقمًال ويل ي يشن  استدز ثقضي آيبت يشوًَم ،  استاوتبلًا ي شوًا 

 مغسح مي ضًد وٍ آيب ايه ثحث اختػبظ ثٍ ويل ي يشن دازد يب ايه وٍ مغلك است ؟ 

 تطفیف أػن اص كیل ٍ ٍصى
فسفي وٍ تقسيف وسد وٍ ذوس ايوه ويول ي يشن اش ثوبة     ومي ضًد وٍ ثب تجبدز ي ازتىبشاتايالً جًاثص ايه است وٍ 

و ايىجب اش جبَبيي است وٍ اش اغل ،   مًضًفيتي داضتٍ ثبضد يلً ايه وٍ اغل يالقبًومي ضًد ،  مػداق غبلت است

دز لغت َم مي گًيد ويل ي يشن يلي ازتىوبشات فسفوي   ،  و  فلرا آيٍ گفتٍ ويل ي يشنمًضًفيت خبزج مي ضًيم  

وٍ مي گًيد ويل ي يشن يقىي مب ثٍ يمبس الطيء است افم اش ايه وٍ مالن مميبس يشوي يب ويلي  استآن لدز لًي 

، يب فدّ يب يه چيص ديگسي ثبضد ي فسلي ومي وىد ؽبَسش ايه است وٍ الغبء خػًغيت مي وىد ي فىًان افم است 

آيوبت ي زيايوبت َوم َمويه زا     ،  ني تىميع دز ويل ي يش،  اگس وسي ثگًيد دز لغت تغفيف يقىي َمبن ويل ثبويبً

اغال خًد ايه مفًُ  خًدش ليودَبي غبلوت دز آن يالقوي    ،  مي گًئيم مغمئىيم الالل ثٍ الغبء خػًغيت،  ثگًيد

مفًُ  اگس مقىبيص ايه ثبضد تػسف دز مفًُ  ومي وىيم يلي ثٍ مىبسجبت حىم ي مًضًؿ مغمئىيم ووٍ   ثبويبًاست ي 

ثساي ايه وٍ يميه دازيم ووٍ  ،  ايه ليبس َم ويست،  داد ثٍ مميبس َبي ديگس ايه حىم اش ايه جب مي ضًد تسسيص

 .  مالن يه مالن است 

مفُوً  موي گًيود    ،  فسق يجٍ ايل ي يجٍ دي  ايه است وٍ دز يجٍ ايل لغت َم اغال مي گًيد مقىي فب  اسوت 

  مي گًييم مفًُ  يقىي َمبن موًازد  است امب ثىبثس يجٍ دي . .  مفًُ  تغفيف افم اش مًزد ويل ي يشن ي فدّ ي متس 

َيچ فسلوي   . .  ويل ي يشن زا مي گًيد تغفيف دز ويل ي يشن است يلي مب يميه دازيم وٍ ايه ويل ي يشن ثب فدّ  ي
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حىم آوجب َم تسسي پيدا مي وىد يلً فىًان تغفيف غبدق وجبضد ايه اش مًازدي است وٍ اسساء حىم ثٍ ،  ومي وىد

 .  تسسي پيدا مي وىدش ثبة تىميح مىبط مًضًؿ ديگس است يلي ا

يب مي گًئيم مفًُ  فب  است يب الالل حىم ضمًل دازد الجتٍ مفًُ  فب  اغال وسي ثٍ ذَىص ومي آيود ويول ي يشن   

ياال َميه جب اگس اش لغًي سًال وىىد ويل ي يشن ثًدن ضبمل متس ومي ضًد مي گًيد چوسا موي ضوًد اش      . .  ثًدن

فسؼ مي گيسيم مًضًفيت دازد ايه دز ثحث حىم موي  ،  مػداق است ي مًضًفيت ودازد ثبة غبلجي گفتيم ذوس

 .  ضًد ثٍ مًازد ديگس تسسي داد
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