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 87-88                44خلسِ 

 هکاسة هحشهِ / تطفیف
 ثسن اهلل الطحوي الطحين 

 ك تطفیفهتعلَ
همبم ثيغ يب زض  زض ٍزاضز ايي حىن اذتػبظ ثِ ثيغ ٍ ضطاء آيب ًْويي هكلت زض شيل ثحث تكفيف ايي است وِ 

  ؟سبيط هؼبهالت ّن خبضي هي ضَز

سطّ ايي سَال ّن ايي است وِ ظبّط لغت تٌميع زض ويل ٍ ٍظى است زض همبم هؼبهلِ اي وِ حبلت ثيغ ٍضطاء زاضز 

را اكتالَا علي الٌاس يستَفَى ٍ إ» ٍ زض ذَز آيِ سَضُ تكفيف ّن ووب ثيص ايي چٌيي ظَْضي زاضتِ ثبضس وِ 

ٍلي ايي ، وِ يه اًػطافي زاضز وِ هوىي است گفتِ ضَز ثِ همبم ثيغ ٍ ضطاء « ٍ ٍصًَّن يخسشٍىارا كالَّن أ

هوىي است ثِ غَضت  هثالًثِ آى اذتػبظ زاضز يب ضبهل ػمَز زيگط ّن هي ضَز  ٍالؼبًسؤال هكطح است وِ آيب 

زض اخبضُ  هثالًيب ايي وِ ًِ زض غيط اهَض هبلي است ، ّجِ هؼَؾِ احيبًبًثيغ هؼبهلِ وٌس ثِ غَضت هػبلحِ است يب 

ذبًِ اي ضا  هثالًاخيط ضسُ ٍلي ثبيستي زُ سبػت وبض وٌس ٍ ًِ سبػت ٍ ًين وبض هي وٌس يب ، است وسي اخيط ضسُ

ػيي هستأخطُ ضا زض اذتيبض اٍ ون هي گصاضز زض همبهي وِ هي ذَاّس ػيي هستأخطُ ضا  است ثب ايي چيعّب اخبضُ وطزُ

 ؟اذتيبض اٍ ثگصاضز ايي سؤال است وِ ضبهل هَاضز غيط ثيغ ٍ ضطاء ّن هي ضَز يب ًِ زض

  ٍجِ اٍل: اختظاص تطفیف دس تیع

هوىي است ثِ شّي وسي ذكَض وٌس ايي است وِ ّوبى احتوبل اٍل ضا ثپصيطيس ثگَيس ايي اذتػبظ  اثتساًآًچِ وِ 

ت ّويي همبم ثيغ ٍ ضطاء زاضز ثطاي ايي وِ ظبّط لغت ٍ ثِ ثيغ ٍ ضطاء زاضز ثطاي ايي وِ ظبّط لغت ٍ ظبّط آيب

  .ظبّط آيبت ّويي همبم ثيغ ٍ ضطائ است

 ًظش آلای اعشافي

ًيست يؼٌي ًجبيس ايي حىن ضا ترػيع زاز ثِ ثحث ثيغ ٍ ضطاء ّوبى قَض وِ زض ثحث ويل ٍ  تبماهب ايي تَاّن 

ايٌدب ّن لبػستب ثبيس ، همبييس هثل هتط ٍ اهثبل ايٌْب ٍظى گفتين وِ تسطي پيسا وٌس ثِ غيط همبيس ويل ٍ ٍظى سبيط

ثِ غيط اظ ثيغ ٍ حسالل ٍ تؼسازي زيگط اظ ػمَز ٍ هؼبهالت ّن هطوَل ايي حىن است ثِ يىي اظ ايي  زّينتسطي 

هي گَئين وِ تؼوين هفَْهي هي زّين هي گَئين ذَز هفَْم تكفيف ضبهل تٌميع  اٍالًزٍ ٍخْي وِ زيطٍظ گفتين 

ايي ثِ غَضت ، ثِ ػيٌي ٍ ضيئي وٌسًساضز ٍلتي هي ذَاّس هؼبهلِ اي ثِ ثيغ ٍ اذتػبظ يغ ّن هي ضَز ثزض غيط 

تٌميع زض آى  تجؼبًغيغِ ثيغ ثبضس يب غلح ثبضس يب ّجِ هؼَؾِ ثبضس يب اهثبل ايٌْب ٍلتي وِ چيعي ضا هؼبهلِ هي وٌس 
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ارا اكتالَا علي » ٍ است ثيغ ٍ ضطاء ًيبهسُ  هطوَل ػٌَاى تكفيف است ايي زض ذَز لغت ٍ آيبت ّن خبيي ػٌَاى

ايٌْب هؼبهلِ ثِ اضيبء ٍ لَ ثِ غيط غيغِ ػمس ثيغ ثبضس ضا ، « الٌاس يستَفَى ارا كالَّن  أٍ ٍصًَّن يخسشٍى

  .ّن زض ثطهي گيطز

اسوي زض لغت ٍ آيبت هأذَش ًيست زض آى هفَْم ثيغ ٍ ضطاء ، ثؼيس ًيست وِ ثگَئين ذَز هفَْم اظ ًظط لغَي اٍالً

ثگَئين  يؼٌياذتػبظ زاضز اگط ثگَئين هفَْم ّن ثِ لحبل لغَي ثِ ثيغ ٍ ضطاء  است. ثبًيبًّن اظ ثيغ ٍ ضطاء ًيبهسُ 

است ثِ ًظط هي ضسس اظ ًظط حىوي ايٌدب لكؼي هيسط است ٍ هبًؼي ًساضز يؼٌي ضٍضي است ٍ ضطاء همػَز ثيغ 

يغ ثبضس يب ػٌَاى زيگطي ثبضس ثِ ّط حبل ضٍح لػِ ايي است وِ آى چيعي ٍلتي هي ذَاّس زض همبم هؼبهلِ غيغِ ث

آى است ٍ ثب ايي ػٌَاى هؼبهلِ هي ضَز  وِ ثطايص تجبزلي اًدبم هي ضَز ًجبيس ووتط اظ آى چيعي ثبضس وِ تَافمي زض

  .يغ ٍ ضطاءثِ هؼبهلِ زض اضيبء ثب غيط ػٌَاى ث ٍ هٌبقبً حىوبًيب ال الل  هفَْهبًتسطي زاز ايي حىن ضا 

 ٍجِ دٍم: تعوین حکن تطفیف تِ هعاهالت

 الف. عمَد هالیِ

هؼبهالتي وِ ثط ضٍي اضيبء اًدبم هي ضَز ٍلي ثِ غيط ثيغ ٍ ضطاء ايي يه حس اظ تؼوين است يؼٌي هب ايي حىن 

ل ايي ضا اظ ايي است وِ اٍ، ايي ضا تؼوين هي زّين ثِ زايطُ اٍل، تٌميع ضا ٍ حطهت تكفيف ضا ثِ هفَْم يب ثِ حىن

ثيغ ٍ ضطاء هي ثطين ثِ هؼبهالتي وِ ثِ اضيبء تؼلك هي گيطز هٌتْي ًِ ثِ ػٌَاى ثيغ ٍ ضطاء ثِ ػٌَاى اخبضُ يه ػيٌي 

زض ايي زايطُ اٍل  .ًِ اخبضُ يه ضرع يب ّجِ هؼَؾِ يب غلح ٍ اهثبل ايٌْب ٍلي هؼبهلِ هتؼلك ثِ يه ػيي است

ثيغ ٍ ضطاء ثِ ّط هؼبهلِ اي وِ ثِ اضيبء ٍ اػيبى ذبضخي تؼلك هي گيس  تؼوين ثِ ًظط هي آيس ٍاؾح است تؼوين اظ

زض غلح ّن هي آيس ٍ ايي تؼوين تب  ارا اكتالَا ٍ كالَاهفَْم زض آى ليس ٍ ايٌْب ًيست  اٍالًايي ثِ ًظط هي آيس وِ 

  زضثطهي گيطز.. هٌبـ ٍ هالن آى ضا گيطزوي ن ضا هي گيطز ٍ اگط ّن ًيّبايي اًساظُ ٍاؾح است وِ ّن هف

 

 

 ب. عمَد غیش هالیِ

اخيط ضسى ّن ضبهل آى  هثالً، زّيناهب ثؼس اظ ايي حس اظ تؼوين سؤال هي ضَز وِ هي ضَز وِ اظ ايي حس ّن تؼوين 

هي ضَز وسي اخيط زٍلت هي ضَز وِ ّفت سبػت وبض وٌس ثيبيس يه سبػت ضا ون ثگصاضز ايي زيگط ػيي ذبضخي 

خي تؼلك ثگيطز ايي چيع زيگطي است زض ايي زايطُ زٍم تؼوين ثِ ػمَز غيط هبليِ ثِ ًيست وِ هؼبهلِ ثِ ػيي ذبض

ػمَز غيط هتؼلك ثِ اػيبى ٍ اهالن ٍ اهَال ذبضخي ثِ هٌبفغ آًي وِ ثِ هٌبفغ تؼلك هي گيطز هثل ّويي اخيط ضسى ٍ 
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هٌتْي آى ػٌَاًص ثيغ است يب غلح ايٌْب ايي زايطُ اٍسغ اظ زايطُ لجل است زايطُ لجلي ّوبى هؼبهلِ آهسُ ضٍي اضيبء 

  .هطوَل ثحث است ٍ ال الل ّن هالوبً، هفَْهبًهطوَل ّوبى ثحث است  ظبّطاًايي ذيلي تفبٍتي ًوي وٌس ٍ ، است

 ًظش آلای اعشافي

 تؼلك ثِ اػيبىوِ اهب زض ايي زايطُ هب اػيبى ٍ اضيبء فطاتط هي ضٍين هي ذَاّين تسطي زّين ثِ سبيط ػمَز ٍ هؼبهالتي 

ساضي زضَاض است ثطاي ايي وِ وسي ثِ مايي زايطُ زٍم هطوَل هفَْهيص ه .سًثِ هٌبفغ تؼلك هي گيطٍ س ًًوي گيط

هي گيطز ٍ زضثطضا ٍ اهثبل آى  حبال ويل ٍ ٍظى ضا الغبء ذػَغيت هي وٌين هتط، لغت هطاخؼِ وٌس ثحث ويل ٍ ٍظى

ن ٌي لغتبً ثِ ػٌَاى هثبل شوط وطزين آى هؼبهلِ اش ّهمبييس ويل ٍ ٍظى ضا ّن ضبهل هي ضَز ايي فطلي ًوي وٌس يؼ

هميبسص اظ همَلِ ويل ٍ ٍظى ٍ ػسّ ٍ  اغالًاهب ايي وِ هٌبفغ تؼلك گطفتِ ٍ هٌبفغ ثِ ػٌَاى ثيغ ثبضس يب غلح ثبضس. 

ظضع ٍ ظضاع ٍ ايي حطفْب ًيست اظ ايي همَلِ ًيست هميبسص زض حميمت سبػت يب وبض است هي گَيس هي اخيط 

زّن وِ يه ػول ٍ هٌبفغ است وِ غيط اظ ػيي ٍ اهالن يب پطٍغُ است ايي وبض ضا اًدبم  ضسم ّفت سبػت وبض وٌن

  اًدبم ضَز.هي تَاًين تَسؼِ زّين وِ ضبهل ايي ًَع هَاضز  است ايي زايطُ زٍم است ايي خب

زض ضؼبع هفَْهيص همساضي هطىل است اگطچِ هوىي است وسي ثگَيس وِ ويل ٍ ٍظى وِ الغبء ذػَغيت هي 

هي ضَز اظ آى الغبء ذػَغيت وطز ثِ هميبس زيگط حتي ثِ همبييسي وِ ثطاي هٌبفغ ٍ ػول است هوىي ، ضَز

ّن ضبيس اظْط ذَز آى ػيي ثبضس وِ   ،التثخسَا الٌاس أشیائْنزػب وٌس ٍلي ثؼيس است ظبّط است وسي زض ايٌدب ا

، هٌبفغ ٍ اهثبل ايٌْب، ًِ آى هٌفؼت الجتِ ثِ هٌبفغ آًْب هوىي است غبزق ثبضس ثِ حمَق، است ثِ آى تؼلك گطفتِ

ذيلي هٌمح ًيست وِ اًسبى يه گطچِ ثبظ ّن هي ضَز ايي ازػب ضا وطز ٍلي ، است حمَق هؼٌَي ٍ زض ايي تطزيس

  .اقويٌبًي زاضتِ ثبضس

 

 ظَْس تطفیف دس تٌمیض

زض همبم زٍم وِ ثحث هفَْم ضا وٌبض ثگصاضين آيب هي ضَز حىن ضا ثِ سبيط ثحث ّب تسطي زاز گطچِ اگط ايي  حبل

هت هَوسي زليل ّن ضبهل ًطَز هب حطهت ضا اظ حيث ػٌبٍيي زيگط زاضين اهب ضوَل ايي زليل هَخت هي ضَز حط

ًسجت ثِ هؼبهالت ثبضس زليل ذبغي غيط اظ آى ازلِ ثبضس ثِ ًظط هي آيس وِ اگط هب ًگَئين زض همبم اٍل وِ هفَْم 

ذيلي هسبػس ثب ايي  ايٌدب شّي ػطفًگَيين هفَْم غيط اػيبى ضا هي گيطز  ٍضوَل زاضز غيط هتؼلك ثِ اػيبى ذبضخي 

هب اگط ّيچ زليل زيگطي ّن ًساضتين تكفيف زض ٍالغ هي گَيس است وِ ثگَئين ايٌْب هطوَل حىن ّستٌس يؼٌي 

 .ي ون گصاضزى است حبال چِ زض فطٍش يب غلح يب ّجِ هؼَؾِ ثبضس يب زض اخيط ضسى ٍ اهثبل ايٌْب ثبضسيضٍحص ّو

تٌميح هٌبـ ٍاؾح ٍ ضٍضي است اقويٌبًي  ،ٍ ايي ّن چيع ليبسي ًيست ضبهل هي ضَزآى ضا  تكفيف ضٍح ظبّطاً

  .ي تٌميح هٌبـ ٍخَز زاضزثِ اي
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 ٍ ّثِ ايماعاتٍجِ سَم: تطفیف دس  
ثگَئين ايي زض غيط آى خبّبيي وِ تجبزل ٍخَز زاضز ٍ  ايي است وِاهب زايطُ سَهي وِ هوىي است وسي هكطح وٌس 

اهبًتي وِ ، تؼبهل قطفيٌي ٍخَز زاضز زض ايمبػبت يب زض ّجِ غيط هؼَؾِ ايٌْب زيگط هي آيس يب زض حتي زض ازاء اهبًت

  ضبهل هي ضَز.اظ وسي پيص ضوبست ٍ هي ذَاّيس ثِ اٍ ثطگطزاًيس ثگَئيس وِ تكفيف ّن آًْب ضا 

 ًظش آلای اعشافي

تػَضضبى ثط ايي است وِ ثٌبست زُ ويلَ ّجِ وٌس ايي  وٌسايي زايطُ سَم ثؼيس است يؼٌي ّجِ هؼَؾِ هي ذَاّس 

ايي ذيبًت زض اهبًت است حطام است  وٌسطزاًس زض اهبًت ذيبًت ثيبيس ًِ ويلَ ّجِ وٌس يب زض اهبًت وِ ثبيس ثطگ

 ، ثِ ًظط هي آيس ًِ ؟وجيطُ است ٍلي ػٌَاى تكفيف ّن غبزق است

 جوع تٌذی 
حىن تكفيف ضا ثِ هؼبهالت غيط ضطائي وِ تؼلك ثِ اػيبى ثٌبثطايي ايي سِ زايطُ تؼوين ضسُ زض زايطُ اٍل هي ذَاّين 

زايطُ زٍم وِ زايطُ  .تؼوين هفَْهي هوىي است حىن ّن تؼوين پيسا وٌسايي ثِ ًظط هي آيس  زّين.تسطي هي گيطز 

هوىي است ثگَئين  ،اٍسغ است تؼوين حىن است ثِ هؼبهالت ٍ ػمَز ٍ هؼبهالت هتؼلك ثِ غيط اػيبى هثل اػوبل

سَم تؼوين ثِ ػمَز غيط زايطُ  .هي آيسخلَتطهفَْم ضبهل ًوي ضَز ٍلي هالن ٍ هٌبـ ضبهل هي ضَز ٍ يه زضخِ 

العاهي يب ايمبػبت يب اهبًبتي وِ هي ذَاّس ثطگطزاًس وِ آًدب يه ػمس ٍ العام ٍ تجبزل آى ضىلي هكطح ًيست ًِ ثط 

 ٍ َض هي ذَاّس اهبًتص ضا ثطگطزاًس ايي لسن سَم ًِ حىن تٌميح هٌبقيقاػيبى ًِ ثط اػوبل ٍ هٌبفغ ٍ ػمَز ّوبى 

ايي سِ هطحلِ ضس زض اٍلي تؼوين هفَْهي است زض زٍهي تؼيون حىوي است زض  .زضست است ًِ تؼوين هفَْهي 

   .سَهي ًِ هفَْهي است ًِ حىوي است

 ششط علن دس حکن تطفیف
ثحث زّن هكلت زّن زض شيل ثحث تكفيف ايي است وِ آيب تكفيف هرتع ثب هَضزي است وِ هطتطي ٍ قطف 

گبّي است وِ ون هي فطٍضس ٍ ون هي گصاضز زض هؼبهلِ زض خبّل ثبضس يب غَضت ػلن اٍ هطوَل ايي حىن است 

حبلي وِ ضرع خبّل است ٍ قطف ّن ًوي زاًس ٍ هغبظُ وِ ضفتِ فىط هي وٌس يه ويلَ سيت ظهيٌي هي ذطز 

ٍلي زض ٍالغ ًْػس گطم هي ذطز ٍلي گبّي ّن است وِ هي زاًس ٍلي ثِ ّط حبل يب ظٍضش ًوي ضسس يب ضٍيص 

  .ًوي ضَز

 ن هطفف تِ تطفیفالف. عذم عل
وسي وِ ون هي فطٍضس گبّي خبّل ثِ آى است آى ضرع فطٍضٌسُ وِ قطف ايي وِ زاضين زيگطي وِ ثحث  ٍ

ٍ فطٍضٌسُ اغلي است ذَزش ويل ٍ ٍظى ًوي وٌس ضبگطزش ويل ٍ ٍظى هي وٌس اٍ ون هي گصاضز اٍ است هؼبهلِ 
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ًوي زاًس يه سٌگ يه ويلَ است ًوي زاًس وِ هجبضط وبض است ًوي زاًس ثي اقالع است  وسيذجط ًساضز يب 

هٌتْي چَى ػلن ًيست ّوِ هَاضزي وِ اًسبى ػلن ًساضز حىن تٌدع پيسا  .ًػطت هي گيطز زض آًدب تكفيف است

ي وِ هكفف زض قطف هكفف هؼلَم است وِ ػلن ضطـ وسچَى تٌدع حىن ثِ ػلن است ٍ قطف ذَز  .ًوي وٌس

 وِهٌتْي چَى اقالع ًساضز است ط ايٌدب ًساًس تكفيف ٍالغ ضسُ اگ، ضطـ تٌدع حىن، است ٍلي ًِ ضطـ حىن

حىن ّن ثِ لحبل ٍالغ ايٌدب  ٍ اقالع ًساضز في الَالغ ايي خب تكفيف ٍالغ ضسُ اغالًسٌگ ًبلع است ٍ اٍ 

 است. هَخَز است هٌتْي چَى اٍ آگبُ ًيست تٌدع پيسا ًىطزُ 

 . ىن ضطـ ًيست ٍلي تٌدعش هططٍـ ثِ ػلن استايي زضقطف هكفف است پس زض قطف هكفف ػلن اظ لحبل ح

 ب. علن هطفف تِ تطفیف
ثحث هب زض ايٌدب ايي است وِ هكفف ػليِ وسي وِ تكفيف ًسجت ثِ اٍ اػوبل هي ضَز قطفي وِ آى ضا زضيبفت هي 

وِ لػِ است وِ تكفيف غسق هي وٌس اهب ايي  هتَيَمَّيخبّل ثبضس لسض ، وٌس اٍ گبّي ػبلن است گبّي خبّل است

  ؟اگط ػبلن ثبضس تكفيف ثبظ غسق هي وٌس يب ًِ

 

 

 غش دس هعاهلِ

غص زض هؼبهلِ اتفبق است يب  آًدب تمطيجبً .است غص هػسضشغص اسن هػسضش است ٍ ، زض ثحث غص زض هؼبهلِ

قطف زيگطي گصاضتي است ثسٍى سط هطَْض است هحمميي هي فطهبيٌس غص هططٍـ ثِ خْل قطفيي است والُ 

زض خبيي است وِ ًوي زاًس ثي اقالع اٍ ايي ضيط وِ تػَضش ايي است وِ ضيط ذبلػي است يب آگبّي ٍ فطيت 

آًدب گفتٌس خْل زض آى ، زضغس ووي آة زاضز هتؼبضف است ٍلي ذجط ًساضز ًػف ايي آة است ايي هي ضَز غص

  ؟گًَِ استضطـ است ٍ اگط قطف ػبلن ثِ لػِ ثبضس هي گَيٌس غسق ًوي وٌس اهب زض تكفيف چ

 ظش آلای اعشافيً
ثِ ًظط هي آيس ايٌدب ثط ذالف آًدب تكفيف هتمَم ثِ خْل اٍ ًيست  ؟آيب اگط ػبلن ثبضس تكفيف غسق هي وٌس يب ًِ

است يؼٌي چيعي وِ حمص ًيست زاضز اػوبل هي ، علي ٍجِ الظلن علي ٍجِ الخیاًِتكفيف يؼٌي ون گصاضتي 

زض غسق تكفيف ًيست ثرالف غص ثلِ اگط  ل زض آى ضطـون هي زّس اهب ايي وِ اٍ ػبلن است خْثِ اٍ وٌس ٍ 

هؼبهلِ ضا ّوبى ًْػس گطم لجَل هي وٌس يب  هثالًػبلن است ٍ قَضي است وِ هؼلَم است اٍ ضؾبيت ثِ آى ًساضز 

حطهت هٌتفي  تجؼبًايي وِ زاضز هبظاز ضا هي ثرطس ػلن ّوطاُ ثب لطايٌي است وِ حبوي اظ گصضت ٍ ثرطص است آى 

  ..ذبقط ايي وِ اٍثِ هي ضَز 
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 جوع تٌذی
يب تكفيف ًيست يب اگط ّن ثبضس ازلِ اظ ايي اًػطاف زاضز آى خبي وِ ػلن زاضز ٍلي ػلوي است وِ ّوطاُ ثب لطايٌي 

ضسُ وِ حبوي اظ ضؾبيت ٍ گصضت اٍ ثِ هسألِ است حطهت زض ايٌدب ًيست يب ايي وِ تكفيف غسق ًوي وٌس يب 

، اًػطاف زاضز اظ ايي ازلِ  وٌستكفيف غسق  ايي وِ قطف تَخِ زاضز ٍ ضؾبيت زاضز تكفيف غسق ًوي وٌس يب اگط

 ٍالؼبًاگط ، اهب زض آى خبيي وِ ػلن زاضز ٍلي ظٍضش ًوي ضسس يب ظٍضش ّن هي ضسس ٍلي تَي ضٍ زضثبيستي افتبزُ

ًساضز ٍ هي گَيس ثطاي چِ ولٌدبض ثطٍين هوىي است يه ولوِ ّن ثگَيس ٍلي تأثيطي ًساضتِ  اغالًضؾبيت للجي 

  . ن ثرَضز ايي تكفيف است غسق هي وٌسثبضس ٍ يه وتىي ّ

تٌميع ػلي ، ًيست وِ خْل همَم ثبضس ّوبى ظلن ٍ ذيبًت همَم است چٌييثٌبثطايي زض غسق هفَْم تكفيف ايي 

آى خبيي وِ ػبلن است ثِ حيثي وِ  ضبهل هي ضَزٍخِ الظلن ٍ الريبًِ است خْل ضطـ ًيست غَضت ػلن ضا 

ضبهلص ًوي ضَز ٍ يب  هفَْهبًهؼلَم است وِ ضاؾي ثِ ايي است وِ آى ازلِ يب  ػلن زاضز ٍ ثب لطائٌي ّوطاُ است ٍ

ّن ضبيس ًطَز چَى ػلي ٍخِ الظلن ٍ ايٌْب است ٍ قطف  هفَْهبًاگط هفَْم ّن ضبهلص ضَز ازلِ اًػطاف زاضز 

 .ذيبًت ًيستٍلتي ضؾبيت ثِ ايي زاضز زيگط ًوي گَيٌس ظلن وطز چَى ليس ظلن ٍ ذيبًت زاضز ايٌدب زيگط ظلن ٍ 

ٍلي زض غيط هَاضزي وِ ضؾبيت ثِ ايي لػس زاضز ٍلَ ػبلن ثبضس ٍ چيعي ّن هي گَيس ٍ ظٍضش ًوي ضسس يب ايي 

ضؾبيت زض آى ًيست ايي تكفيف غبزق است تٌميع ثِ ًحَ ، وِ ضٍ زضثبيستي زاضز ًوي گَيس يب ّط زليل زيگط

   ت ٍ حطام است ايي ثِ ذالف غص است.ظبلوبًِ اس

 تطفیف تش اًجام هعاهلِ طذق حکن
حث يبظزّن زض ايٌدب ايي است وِ ٍلتي وِ ون فطٍضي زض همبم تكفيف هي وٌس زٍ ًَع حبلت هتػَض است يه ث

ثبض است وِ ايي هؼبهلِ ثِ سط اًدبم هي ضسس يه ثبض است وِ هؼبهلِ ثِ سط اًدبهي ًوي ضسس هؼبهلِ هي وٌس ٍلي 

ٍ ايٌْب ايي هؼبهلِ ضا اًدبم هيس ّس ٍلي هبًؼي پيسا هي ضَز وِ  وٌسآذطش قَضي ًيست وِ ثوي ضا ثگيطز ٍ تػطف 

  .ايي هؼبهلِ سط ًوي گيطز

ّي ثِ ّط زليلي زض ثيي ضاُ هتَلف هي ضَز يؼٌي ثِ آى بثحث ايي است وِ گبّي هؼبهلِ ثِ سط اًدبم هي ضسس ٍ گ

فسد هي وٌٌس پطيوبى هي ضَز آيب حطهت مبُ هي وٌٌس لا  ... زاز ٍ ستس ًْبيي ًوي ضسس وِ پَل هي گيطًس ٍ ايٌْب

حتي اذتػبظ زاضز ثِ آى خبيي وِ هؼبهلِ ثِ اًتْبء ثطسس ٍ ثِ زاز ٍ ستس ػولي ثطسس يب ايي وِ حتي ثِ آى خبيي 

ثِ آى هؼٌبي ذبضخي ًطسس ثِ ، وِ ثِ آى ّن ًطسس حطهت تىليفي ضٍي ايي وبض ٍخَز زاضتِ ٍ لَ ثِ اول هبل

آيب ثِ غَضت ّن ، ثطهي گطزاًٌسػيي آى ضا  يب اگط لجؽ ٍ الجبؼ ّن ًطسُ ًْبيتبًتػطف ٍ لجؽ ٍ الجبؼ ًطسس 

  ؟تسطي پيسا هي وٌس يب ًِ
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 الف. هٌعمذ شذى هعاهلِ

ثؼيس ًيست وِ ثگَئين تكفيف اذتػبظ زاضز ثِ آى خبيي وِ هؼبهلِ ًْبيي ثطَز ٍ اگط ًْبيي هططٍـ ثِ ايي ضطـ 

يه وجيطُ ايي هٌَـ است ٍ هططٍـ است ثِ ايي ضطـ هؤذط است  حطهت تىليفي تكفيف ثِ ػٌَاى، هؤذط است

زضست است ػٌَاى تكفيف غيط اظ ػٌَاى اول هبل ثبقل است ٍ  ،يؼٌي هططٍـ است ثِ ايي وِ هؼبهلِ ثِ آذط ثطسس

 .حطام است ٍلي ازلِ اًػطاف زاضز ثِ هؼبهلِ اي وِ تب سطاًدبم پيص ثطٍز ٍ تحمك پيسا وٌس ذَزش هستمالً

 هعاهلِب. فسخ 

اهب اگط هؼبهلِ اًدبم ضَز ٍ اآلى ّن هوىي است تَخِ ًساضز اٍ ثِ لػس تكفيف زاضز ثِ لػس ايي وِ هؼبهلِ اي 

ًْبيي ثبضس ٍ ثط ّن ًگطزز هؼبهلِ اًدبم هي زّس ٍلي ثؼس هؼلَم ضس وِ اضىبلي پيسا ضس يب ػعهطبى فطق وطز ٍ 

ثَز ثطگطت ثؼيس ًيست وِ ثگَئين ايٌدب حطهتي ًطسُ هٌػطف ضس ٍ ثطگطزاًسًس ػيي ّوبًي وِ ًْػس گطم زازُ 

هي ضَز ازػب وطز ثب  ظبّطاًػلتص ايي است وِ است. الجتِ تدطي ضسُ فمف تدطي ضسُ ٍلي وبض حطام ًطسُ 

ّن هميس است ٍلي هٌػطف است ثِ خبيي  هفَْهبًاضتىبظات ػطفي تكفيف ايٌدب غبزق است ٍلي حبال اگط ثگَئين 

 ز يؼٌي ايي ًْػس گطم ضا ثگيطز اٍ ّعاض تَهبى ضا تحَيل ثگيطز ٍ توبم ضَز ٍلي خبيي وِ فسدوِ ايي اهط ًْبيي ضَ

هٌتْي ايي هططٍـ ثِ ضطـ هتأذط است يؼٌي حطهت ًْبيي  ،البلِ ضس اًػطافي پيسا وطزًس تكفيف غسق ًوي وٌس ٍ

هتَلف ضس هؼلَم هي ضَز تكفيف  تكفيف هتَلف ثط ايي است وِ تب پبيبى وبض ايي لػِ اتفبق ثيبفتس ٍ اگط ثيي ضاُ

ضَز ٍ اال اگط ضوب ووه ضطـ هتأذط است ثؼس آى ػول هتحمك گفتين هططٍـ ثِ  ًيست ضجيِ ثحث اػبًِ وِ لجالً

ثلِ گفتين ايٌدب  است.اػبًِ ثط ظلن ٍ يب اثن ًجَزُ وطزي ثِ اٍ ٍلي آى گٌبُ هحمك ًطس هؼلَم هي ضَز ايي اظ اٍل 

 .حىن تدطي هوىي است زاضتِ ثبضس

ايي ّن ثحث يبظزّن وِ الجتِ ايي فطٍػبت ذيلي هتؼسز ضس تؼسازش زض ولوبت ًيست ثبظ ّن هي ضَز فطٍػبت 

اذتػبظ ثِ  زيگطي آٍضز ٍلي تب ايي حس وبفي است هب آيبت ضا ثحث وطزين ٍ يبظزُ فطع ضا شوط وطزين وِ غبلجبً

 . اذتػبظ زاضت ٍ ثؼؿي اػن ثَز  آيبت ًساضت ثؼؿي

 تشسسي ادلِ
َض ثَز همبم اٍل ثحث حىن تىليفي قوٌين يىي ضٍايبت است گفتين ثحث ايي ازلِ زيگط ّن ثس ًيست اضبضُ اي 

 است همبم زٍم حىن ٍؾؼي است زض همبم اٍل ّن گفتين 
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 الف. حشهت تطفیف دس آيات
تٌجيْبت شيل آيبت ضا ثبيس قجك لبػسُ ثؼس اظ ضٍايبت ٍ ازلِ شوط  آيبت ضا آٍضزين ايي اثتساًازلِ حطهت ، ازلِ حطهت

هي وطزين هٌتْي چَى ايٌْب ذيلي هْن ًجَز ٍاضز ثحث ضسين توبم وطزين ٍ آيبت ثحث ضس ٍ تٌجيْبت ٍ فطٍػبت 

  .شيلص ثحث ضس اضبضُ اي ّن ثِ آى زٍ سِ زليل زاضتِ ثبضين

 ب. تطفیف دس سٍايات
ضٍايبت زض ايٌدب تؼسازي اظ ضٍايبت است وِ هطؼط ثِ ايي هؼٌي   .ظ آيبت ضٍايبت استزض ايٌدب ثؼس ا زيگط زليل

ضٍايت اٍل سٌس هميسي ، است خلس يبظزُ زض ثبة اهط ٍ ًْي است ثبة چْل ٍ يه چٌس ضٍايت زض ايي ثبة است

ثي زاضز ٍ ًملي است وِ زض اغَل وبفي است سٌسش هؼتجط ًيست ٍلي ًمل هطحَم غسٍق هؼتجط است هحوس

يؼمَة ػي ػسُ اغحبثٌب ػي اسحبق ثي هحوس ػي ػلي ثي اثطاّين ػي اثيِ ػي احوس ثي هحوس ثي ًػط ػي اثبى 

لبل ضسَل اهلل غلي  :ػي اثي خؼفط ػليِ السالم لبل ، ايي ًمل هطىلص ّوبى اضسبلص است وِ ػي ضخل، ػي ضخل

ٌح تبست هي گَيس اگط ثب ايٌْب هَاخِ ضسيس ثِ پ خوس اى ادسكتوَّي فتعَرٍا تاهلل هٌْيّ :اهلل ػليِ ٍ آلِ ٍسلن 

لن تظْش الفاحشِ في لَم لظ حتي يعلٌَّا اال ظْش فیْن الطاعَى ٍالعَجاء التي لن تکي   .ذسا پٌبُ ثجطيس

يىي فبحطِ اگط ػلٌي ضس قبػَى ٍ زضزّبيي وِ زض گصضتِ ًجَزُ زض هيبى آًْب ظبّط  ،في اسالفْن الزيي هضَا

الوىيبل ٍ الويعاى اال اذصٍا ثبلسٌيي ٍ ضسُ الوؤًٍِ ٍ خَض السلكبى ٍ زض ويل ٍ ٍظى ون ًوي ٍ لن يٌمع ، هي ضَز

لن ٍ ، هجتال هي ضًَس ٍ زضَاضي هؤًٍِ ٍ سٌگيٌي ذطج ٍ خَض حىَهت« لحكي » گصاضًس هگط ايي وِ ثِ سٌيي 

  ..يوٌع الضكاُ اال هٌعَا هي اكل هي السواء ٍ لَ لن يوطشٍا

  ..وبى ثط آسوبى ثطآًْب ثستِ هي ضَز ٍ فمف ثِ ذبقط ثْبئن است وِ ثبضاًي هي آيس تباگط ظوبت ًسازًس آس

سٌس زٍهص ايي است وِ زض ػمبة األػوبل هطحَم غسٍق ًمل وطزًس ػي اثيِ ػي سؼس ثي ػجساهلل ػي احوس ثي 

اظ ضٍايبتي است  ايي يىي، هحوس ثي ػيسي ػي احوس ثي هحوس ثي اثي ًػط الجعًكي ػي اثبى االحوط ػي اثي خؼفط

   .وِ زليل ثط حطهت تكفيف گفتِ ضسُ است

 سٌذ سٍايات

ثحث سٌسي ايي است وِ سٌسي وِ زض اغَل آهسُ اضسبل زاضز غيط اظ   .زض ايي ضٍايت يه ثحث سٌسي است

هطحَم ، سٌس هطحَم غسٍق زض ػمبة االػوبل، اهب سٌس زٍم  ،فلصا اػتجبض ًساضز، اضسبل ثميِ ضٍات ّوِ هؼتجطًس

سٍق زض ظهبى ذَزش وتبثْبي ظيجب ٍ تٌظين ذَثي اظ احبزيث زاضتِ است ذػبل ٍ ػمبة االػوبل ٍ ػلل الططايغ غ

ٍ..   
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زض ػمبة االػوبل ّويي سٌس ضا زضست است اضسبل ًساضز زض آى ًمل اثبى ػي ضخل ػي اثي خؼفط ًمل هي وٌس ايٌدب 

يه ضٍايت است چكَض آى  وٌسىي است وسي تَّن اثبى ذَزش اظ اهبم ثبلط ًمل هي وٌس ايي سٌس زضست است هو

وِ احتوبل زاضز وِ ايٌدب ّن ضخل ثَزُ ٍ  وٌسخب ػي ضخل است ايٌدب اثبى اظ ذَز اهبم ًمل هي وٌس ٍ وسي تَّن 

اهب ايي   .افتبزُ است چَى زض آى سٌس اثبى ػي ضخل ػي اثي خؼفط زاضز ٍ ايٌدب اثبى ػي اثي خؼفط ػليِ السالم است

ثطاي ايي وِ ًظيط ايي زاضين اظ ًظط قجمبت هبًؼي ًساضين اثبى ذَزش هي تَاًس اظ اهبم ػليِ السالم  زضست ًيست

يه ثبض اهبم زض لػِ زيگطي گفتِ ٍ زاضز ثب ، يه ثبض ذَزش ضٌيسُ، ٍ هوىي است وِ زٍ ثبض ايي حسيث وٌسًمل 

است ٍلي ّوبى خلسِ زيگطي ّن ثَزُ ٍاسكِ ًمل هي وٌس ٍ هوىي است ّويي هَؾَع ضا يه ثبض زض وتبثي ًَضتِ 

اظ اٍ ّن ضٌيسُ ٍ ًمل وطزُ است فلصا ايي هبًؼي ًساضز وِ هب سٌس زٍم ضا لجَل ثىٌين ٍ اغل ػسم سمف است ٍ سٌس 

  .اضىبل فٌي ٍ تبضيري ّن ٍخَز ًساضز  .زضست است

 

 

 داللت سٍايات تش حشهت تطفیف

ثلىِ اضبضُ ثِ آى آثبض ٍ ثبظتبة ّبي ترلف اظ ايي حىن است ثحث زٍم زض زاللت است زض ايٌدب ًْيي ٍخَز ًساضز 

 ؟آيب هي تَاًين ثگَيين ايي زاللت ثط حطهت هي وٌس

ًْي ثِ غَضت خولِ ًْيي  ،وِ ثِ چيعي ًْي تؼلك گطفتِ استاست گفتِ اين وِ زض خبي ذَزش زض اغَل گبّي 

ضَز آى خبيي وِ ثِ هدبظاتْب اضبضُ هي ضَز گبّي ثِ هدبظاتْبي يه ػول اضبضُ هي ، يب ذجط زض همبم اًطبء است

گبّي ًْي ثِ يه تؼجيطي ثِ ضىل اًطبئي يب ذجط زض همبم اًطبء ثِ چيعي ، اگط هدبظات اذطٍي ثبضس ػصاة ثبضس

لسن زٍم وِ آثبض هٌفي ٍ هدبظاتْب است ، گبّي هدبظات ّب ٍ آثبض هتطتت ثط يه ػولي شوط هي ضَز، تؼلك هي گيطز

است گبّي ػصاة است يؼٌي خٌْن است گبّي هوىي  ضىل اذطٍي ّن زٍ، زًيَي است گبّي اذطٍي ٍ گبّي

ثبضس آى خبيي وِ ػصاة ٍ خٌْن است زاللت ثط حطهت هي   ...است ػصاة ّبي زض هيبًِ ضاُ زض ثطظخ ٍ ليبهت ٍ

َى گبّي وٌس اهب آى ػصاة ّب ٍ سرتي ّبي زض هيبًِ ضاُ ايي ًوي ضَز هكلك گفت وِ زاللت ثط حطهت هي وٌس چ

لسن   .هي ضًَس ثط حست لطائي است  ..هىطٍّبت هَخت سرتي ّب ٍ زضَاضي ّبيي زض هيبًِ ضاُ احتؿبض ٍ لجط ٍ

زٍم آى خبييىِ هدبظات زًيَي شوط هي ضَز آى هدبظات زًيَي لجال گفتين وِ زض آًدب لبػسُ ولي ًيست وِ ثط 

دبظاتْب ٍ ضَاّس ٍ لطائٌي است وِ افبزُ ًَػي ٍلي گبّي ًَػي ه  ...چَى هىطٍّبت ّن گبّي وٌسحطهت زاللت 

   .حطهت هي وٌس ٍ زض هدبظاتْبي زًيَي اغل ايي است وِ زاللت ثط حطهت ًوي وٌس

زض ايٌدب ثؼيس ًيست هدوَػِ سيبق ٍ ضست سيبق ثگَئين حطهت ضا هي ضسبًس ٍ اگط سيبق ضا حدت ًساًين حطهت 

  .هٌمح ًيست
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