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 87-88                46جلسِ 

 هکاسة هحشهِ / تطفیف
 ثسن اهلل الشحوي الشحين 

 دس هَضَػات« كتاب ٍ سٌت  »ٍسٍد 
لشآى دس  ، هثالًهَؾَوهب دس هَؾَيبت ٍ هسبئل هختلف وِ وتبة ٍ سٌت سا همبيسِ هي وٌين گبّي ٍسٍد وتبة دس 

گبّي ٍسٍد سٌت ٍ سٍايبتي وِ ، ثيطتش ٍ سٌگيي تش است اص ًهش ووي ٍ ويفيت ٍسٍد دس يه هَؾَو، يه هَؾَو

ثبيذيٌب است لَي تش است ٍ ٍسيى تشٍ گستشدُ تش است ٍ گبّي ّن ّوبٌّگ اًذ ٍ تٌبست داسًذ اص لحبل حجن ٍ 

د ٍلي گبّي هتفبٍت است ٍ ايي تفبٍت الجتِ ثب تَجِ ثِ ايي وِ ضذت ٍ ويفيت ٍسٍد ٍ يب يذم ٍسٍد يب هيضاى ٍسٍ

يلتص چيست ؟ هي تَاى ، آًي وِ ثبيذيٌب است، سٍايبت ّوِ آى چيضي ًيست وِ ٍجَد داضتِ است احتوبال

 . ... ايتمبدي ٍ، ٍجَّي روش وشد وِ لبثل هكبلًِ است دس ّوِ هحَسّبي اخاللي

اغَل ٍ ؾَاثف والى سا ثحث هي وٌذ دس سٍايبت تفػيل ٍ ، ثيبى هي وٌذ لشآى اص يه هَؾى والى ٍ ولي هكلجي سا

ٍ اگش تب حذي تَاصى ًذاضتِ ثبضذ لبثل لجَل است گشچِ آًجب ّن ثِ لحبل ًَو ثحث ٍ ويفيت ٍسٍد ، ثسف است

جبي هذالِ است اهب ثِ يىسص وِ ايٌجب يه ون داسين هالحهِ هي وٌين آى يه همذاس سَال ثشاًگيض تش است ٍ 

ٍاسد  . . يًٌي هَؾَيي ثب ايي سَال ويفيتي وِ دس لشآى ضص ّفت آيِ آى ّن ثب آى لحي ٍ، جبي سَال ثيطتش است

ثجيٌين وِ دس حذ دٍ يب سِ چْبس سٍايت است آى ّن ّشوذام هَاجِ ثب يه ليت ٍ لًل ٍ  هثالًضذُ ثبضذ دس سٍايبت 

 ؟ است است وِ چشا ايي قَسهٌبلطبت ٍ هالحهبتي است جبي يه سَالي 

ثٌبثشايي آيبت داللت تبم ٍ وبهي داضتٌذ ٍ سٍايبت ثب يه همذاس هؤًٍِ اي هي ضَد سٍايبت سا پزيشفت گشچِ اگش 

 . تٌْب ثَدًذ ًوي پزيشفتين

 حکن تطفیف
دس تكفيف وِ ٍاسد ضذين يشؼ وشدين دس دٍ همبم ثحث داسين : همبم اٍل حىن تىليفي تكفيفف ثفَد ٍ همفبم دٍم    

  . حىن ٍؾًي آى

 الف. حکن تکلیفي تطفیف
دس همبم اٍل وِ حىن تىليفي تكفيف ثبضذ گفتين وِ ادلِ اسثًِ دس ايي حشهت تكفيف ٍ ايي وفِ هًػفيت اسفت ٍ    

  :هًػيت وجيشُ است ادلِ اسثًِ البهِ ضذُ است وِ
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 ادلِ لشآًي
ٍ ضص آيِ ثَد هالحهِ وشديذ ٍ الجتِ هب ريل آيبت تٌجيْبت ثحث وِ هطتشن ثيي ادلِ ثفَد ٍاسد ضفذين   وِ آيبت سا 

 . ّوِ آًْب سا روش وشدين

 ادلۀ سٍایي
اثَاة اهش ٍ ًْي دٍ حذيث دس ايي ثبة ٍاسد ضذُ است وِ ، دس اخجبس ثبة چْبل ٍ يه، دليل دٍم سٍايبت ثَد

 . است 562ظ ، 46اثَاة اهش ٍ ًْي ثبة ، 66ج ، يه اهش ٍ ًْي ثَدُ حذيث اٍل ّوبى سٍايت اٍل اثَاة چْل ٍ

 ...«ٍ ٍالتٌمصَا الوکیال ٍ الویضاى اال اخزٍا تالسٌیي » سٍایت 
ثلىِ اضبسُ اي ثِ آثبس ايي اهش روش ضذُ ، است سٍايت اٍل سا ثحث وشدين ٍ يشؼ وشدين دس ايٌجب هستمين اهش ًيبهذُ

خيلي ًوي تَاًست داللت ثش حشهت ، است ٍ اگش هب ثَدين ٍ ايي حذيث ثِ تٌْبيياست هٌتْي آثبس روشضذُ دًيَي 

، ٍالتٌمصَا الوکیال ٍ الویضاى اال اخزٍا تالسٌیي ٍ شذُ الوؤًٍِ ٍ جَس السلطاىوٌذ ثشاي ايي وِ داسد 

ضذ هالصم ثب حشهت ثب خطىسبلي ٍ لحكي ٍ سختي دس صًذگي ٍ جَس حىَهت ايٌْب چيضّبيي ًيست وِ الضاهبً

ًوي تَاًست ثش حشهت ، سيبق هحشهبت است دس ايٌجب ٍلي اگش ايي حذيث ٍ سٍايت ثَد ٍ هب، گشچِ ايي سيبق

  . هشجَحيتص سا داللت هي وٌذ اهب ثِ همذاس صيبدُ اص آى داللت ًوي وٌذ، داللت وٌذ ثلِ

 « ى حوشا» سٍایت 
ًمل ضذُ ، سٍايتي است وِ اص سٍؾِ وبفي، ايي سٍايت ضطن. سٍايت ضطن ايي ثبة است، سٍايت دٍم دس ايي ثحث

ريلص وِ يه ثخطي اص سٍايت سا ، فشٍو ٍ سٍؾِ داسد ف ٍ سٍايت ثسيبس هفػلي است، اغَل، است ف وبفي

غذسش ثبص هفػل است وِ ايٌجب روش ًطذُ است ٍ ايٌجب آدسس ، غبحت جَاّش ًمل وشدًذ چْبس غفحِ است

فػلي است وِ ثِ ًحَي اٍؾبو ٍ احَال آخش الضهبى سا تشسين حذيث ثسيبس ه، ايي حذيث، حذيث دادُ ضذُ است

ٍاججبت صيش پب گزاضتِ هي ضَد ٍ ، ٍ تػَيش هي وٌذ ٍ ضشائف سخت ٍ دضَاسي وِ هٌىشات سٍاج پيذا هي وٌذ

دس ييي  حؿشت ّويي قَس هي ضوبسًذ ٍ اص آًجب وِ هشحَم غبحت ٍسبئل ثِ يٌَاى ريل حذيث ًمل وشدًذ ٍ

  حبل ثبص هفػل است.

اهام صادق ػلیِ السالم كِ أال تؼلن أى هي اًتظش اهشًا ٍ ًمل هي وٌذ اص  ى اص ايٌجب ضشٍو هي ضَد وِ حوشا

هي اًتظش أهشًا ٍ صثش ػلي ها یشي هي األري ٍ ، صثش ػلي ها یشي هي األري الخَف فَْ غزا في صهشتٌا

ٍ دس همبثل  وٌذييي حبل خَد سا حفم  گيشد ٍ دسضشائف اجتوبيي لشاس  وسي وِ دس، الخَف فَْ غزا في صهشتٌا

سختي ّب ٍ تشس ّب ٍ فطبسّب خَد سا هػَى اص گٌبُ ٍ آلَدگي ًگبُ داسد ايي دس صهشُ هبست ثًذ ضشٍو ثِ اهشي 

 . پٌجبُ هكلت است، ست وِ همذم آى ٍ ضشـ آى چْلاچْل يب ثيطتش جولِ ضشقيِ  ، سي، هي وٌٌذ وِ ضبيذ ثيست
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لذ هات ٍ رّة اّلِ ٍ سایت ٍلتي صهبًي ثشسذ وِ ثجيٌي وِ حك سا وِ  رّة اّلِارا سایت الحك لذ هات ٍ 

پٌجبُ هَسدي وِ حؿشت روش وشدًذ ايي است  اليدس هيبًِ ايي چْل . .. ٍ الجَس لذ شول الثالد ٍ سایت المشآى

ص ثخس هىيبل ٍ ٍلتي وِ ثجيٌي وِ هشدم تأهيي صًذگيطبى ا، وِ ٍ سأيت الشجل هًيطتَِ هي ثخس هىيبل ٍ الويضاى

سأیت اػالم الحك لذ دسست فکي ػلي حزس ٍاطلة ٍ ، . . .. هيضاى است تب هي آيذ جَاثص ايي است ٍ سايت

الي اهلل الٌجاُ ٍاػلن الٌاس في سخط اهلل ػضٍجل ٍ اًوا یوْلْن تأهش یشاد تْن فکي هتشلثا ٍاجتْذ لیشان 

  . ػجلت الي سحوِ اهلل اهلل ػضٍجل في خالف ها ّن ػلیِ فاى ًضل ػزاب كٌت فیْن

ايي است وِ  فتِ دس آخشالضهبى روش هي وٌذ يىيايي حذيثي است وِ دس يذاد هَاسدي وِ ثِ يٌَاى هٌىشات سٍاج يب

ايي ّن حذيث دٍهي است وِ استذالل ثِ آى ثشاي ايي هَؾَو ، سأيت الشجل هًيطتِ هي ثخس هىيبل ٍ الويضاى

 . يحث سٌذي داسين ٍ يه جْت ثحث داللي داسيندس ايي حذيث ّن تجًبً يه جْت . ضذُ است

 سٌذ سٍایت

يي هحوذ ثي يحيي يي احوذ ثي هحوذ يي ثًؽ . ٍجَد داسدايي سٍايت فمف دس سٍؾِ وبفي ، اص لحبل سٌذ

. دٍ سٌذ است وِ اٍلي اسسبل است ٍ دٍهي دسست است، ٍ يي يلي ثي اثشاّين يي اثيِ يي اثي اثي يويش، أغحبثِ

، يي احوذ ثي هحوذ يي ثًؽ اغحبثِ، شن دٍ تب داسد يىي ايي وِ يي هحوذ ثي يحيييه لسوت سٌذ هطت

ثًؽ اغحبة ٍ اثي اثي يويش ًمل هي وٌٌذ ثميِ اش هطتشن ، دٍهي يي يلي ثي اثشاّين يي اثيِ يي اثي اثي يويش

ضذ آًچِ وِ يي هحوذثي اثي حوضُ ثوبلي يي حوشاى يي اثي يجذاهلل يليِ السالم في حذيث وِ هالحهِ ، است

 . هشثَـ ثِ ثحث هبست

 «اتشاّین تي ّاشن » تَثیك 

ايي سٌذ يه ثخص آى دٍ سٌذ داسد وِ اٍلي اسسبل داسد ٍلي دٍهي اص آى دسست است فمف ثحث اثشاّين ثي ّبضن 

وِ ايطبى لبثل تَثيك است ٍ ، گفتين ثب ٍجَّي روش ضذُ دس سبثك داسد پذس يلي ثي اثشاّين وِ ايي سا ّن لجالً

ٍ ، اًتْبء اص لحبل هجذأ، والم دس دٍ ضخع اًتْبء سلسلِ سٌذ ٍالى هي ضَد، تب ايٌجب هطىلي ًيست. تػحيح است

گبّي ، گبّي اثتذا گفتِ هي ضَد وِ هجذأ خَدهبى هي گيشين، اال اص لحبل تبسيخي ايٌْب دس اثتذا سلسلِ سٌذ ّستٌذ

 . گيشيناثتذا هي گيشين ٍلتي تسلسل تبسيخي سا ثِ سٍال تبسيخي ث

 « حوشاى» ػذم تَثیك 

هحوذ ثي اثي حوضُ ٍ يىي حوشاى دٍ ًفشًذ وِ حوشاى گشچِ دٍ حوشاى داسين يىي حوشاى ثي اييي داسين وِ اص 

هسلوبى ، اييي وِ ايٌْب جذيذ االسالم ثَدًذ ٍ خَد اييي است يب پذس اٍ. صساسُ ثي اييي سٌسي است، صساسُ است
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يىي ّن حوشاى ثي اييي است وِ آل سٌسي ثِ ايي . .. ادس ثَدًذ وِ صساسُ ٍجذيذ االسالم ثَدًذ ٍ ضص ثش، ضذ

ايي حوشاى وِ اص اهبم غبدق ًمل هي وٌذ ايي يه حوشاى ، ٍؾى صساسُ وِ هًلَم است. ضص ثشادس گفتِ هي ضَد

ثِ  دس ايٌجب حوشاى ثي اييي است نبّشاًيىي ّن حوشاى ثي هْذي داسين هٌتْي ، است وِ حوشاى ثي اييي است

دليل ايي وِ آى حوشاى ثي هْذي حذيث ووي داسد ٍ ايي حذيث صيبدي داسد ٍ هحوذ ثي اثي حوضُ حذيثي اص اٍ 

هي  وٌذايي هتًيي ٍ سٍضي است وِ يىي ٍلتي قجمبت سجبل سا ثجيٌذ ٍ هالحهِ ، دس جبّبي ديگش ًمل وشدُ است

  ثي اييي است وِ ثشادس صساسُ است. حوشاى ، ثيٌذ وِ ايي حوشاى

اهب ايي وِ خَد ايي حوشاى ثِ غَستي وِ دس سجبل ًجبضي يب ضيخ ٍ وطي ثفشهبيٌذ وِ ثمِ ٍاسد ًطذُ است اهب 

ست ٍ اهبم ايب تٌميح الومبل ثيبًگش ايي است وِ احبديث صيبدي ٍاسد ضذُ است وِ دس هذح اٍ ، هًجن آلبي خَئي

هشاجًتي دس ديي ٍ ايتمبداتص پيذا ًوي ضَد ٍ . هي فشهبيٌذ وِ اٍ ّيچ ٍلت ثشًوي گشدد يًٌي هشتذّ ًوي ضَد

ست ٍ هذح ٍ تًشيف ٍ توجيذ اص اٍ ضذُ دس سٍايبت هتًذدُ وِ ًمل ضذُ است الجتِ اتَثيك ثِ ايي ضىلي ثشايص 

هشحَم آلبي خَئي آخشش هي گَيٌذ وِ ايي سٍايبت گشچِ ّيچ وذاهص هًتجش ًيست اهب وثشتص آدم سا هكوئي هي 

هتِّ ثِ خطخبش هي گزاسًذ  سا صيش ثبس ثشًٍذ ٍ هًوَالً . . لبي خَئي ايي ًيست وِ وثشت ٍوٌذ ثب ايي وِ هسله آ

ٍ هَسد هَسد سٌذ سا هي ثيٌٌذ ٍلي ايٌجب هتًذد است وِ حتي ايطبى آى سا پزيشفتٌذ ٍ ثِ ًهش هي آيذ وِ ًوي ضَد 

، ٌبد سٍايبت ٍاسدُ دس هذح حوشاىآى سا ًپزيشفت آى هتًذد سا الجتِ هوىي است وِ هب دلت ًىشدين وِ دس ّوِ اس

 . هوىي است دس آًْب ثب تَجِ ثِ اختالف ًهشي وِ ٍجَد داسد وِ ثًؿي اش ّن هًتجش ثبضذ

ثْشحبل حوشاى ثِ يٌَاى ثمِ ًبم ثشدُ ًطذُ است اهب اًتسبة اٍ ثِ خبًذاى صساسُ ٍ هذح ّبيي وِ ساجى ثِ ضخع اٍ 

ِ حوشاى است ثًيذ ًيست وِ ّويي فشهبيص آلبي خَئي دسست ٍاسد ضذُ است ٍهتًذد است دس سٍايبتي وِ هبدح

 . ثبضذ وِ يه ًَو اقويٌبًي هي آٍسد وِ ثمِ است ٍ هزهتي دس اٍ ٍاسد ًطذُ است

 « صساسُ »تَثیك 

ٍلي دس هَسد اٍ سٍايت راهِ اي . ولي سٍايت داسين وِ اٍ سا هزهت وشدًذ وِ آًْب سا ثبيذ هًبلجِ وشد، دس هَسد صساسُ

ٍ ثخبقش وثشت سٍايبت است هجوَيِ اي اص سٍايبت هبدحِ است وِ دس تٌميح الومبل ٍ هًجن آلبي خَئي  ،ًذاسين

 . ٍ اًتسبة اٍ ثِ خبًذاى صساسُ تمشيجب اقويٌبًي ٍجَد داسد وِ ايطبى ثمِ است ٍ ثِ سٍايبتص هي تَاى ايتوبد وشد

 «هحوذ تي اتي حوضُ ثوالي  »تَثیك 

وِ يىيص ، داضتينًفش ايطبى ّن ثبص هثل حوشاى وِ دٍ ، ثي اثي حوضُ ثوبلي استهَسد دٍم دس ايي سٍايت هحوذ 

، خيلي ًبضٌبختِ ٍ ون حذيث ٍ ثْشحبل آدم هًوَلي ثَدُ دس همبثل حوشاى ثي صساسُ وِ اٍ ضٌبختِ ضذُ تش است

لليل الشٍايِ  هحوذثي اثي حوضُ ّن ايي گًَِ است وِ غيش اص اٍ يه هحوذثي اثي حوضُ ديگشي ّن داسين ٍ اٍ ّن
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ّن ثِ ، است ٍ هحوذثي اثي حوضُ ّن ثش هحوذثي اثي حوضُ ثوبلي حول هي ضَد ّن ثِ لحبل ساٍي ٍ هشٍيص

 . ّن ايي پسش اثي حوضُ ثوبلي است نبّشاً. خبقش ضْشت اٍ

دس وتبة فْشست ٍ سجبل ضيخ ّن تَثيمي ًطذُ است اهب ، هحوذثي اثي حوضُ ّن دس سجبل ًجبضي تَثيمي ًذاسد

الجتِ است تَثيمي دس سجبل وطي ثشايطبى ٍاسد ضذُ است وِ تجًب وبفي ّن ، سجبل وطّي ايطبى تَثيك ضذُ است دس

آلبي خَيي ثِ خبقش ايي وِ ثِ سجبل وبهل الضيبسات ّن هًتمذًذ ايطبى سا ثِ يٌَاى سجبل وبهل الضيبسات ّن ًمل 

  هي تَاى ايتوبد وشد.دس وطّي داسًذ ٍ اص ايي جْت  ثِ ّش حبل ايطبى تَثيمي، هي وٌٌذ ٍلي هب آى سا لجَل ًذاسين

 «اتشاّین تي ّاشن » تَثیك 

ثب سِ يب چْبس ٍجِ ف ٍجَُ تَثيك اٍ سا سِ چْبس ٍجِ ثَد وِ  وِ اٍ سا سبثمبًاست اثشاّين ثي ّبضن ، دس ايي سٌذ

وبى يلي ثي اثشاّين وِ پذس ّ، سا لجَل وشدين ٍ آى ّوبى ًىتِ است وِ اثشاّين ثي ّبضن ف وِ يىي روش وشدين

آى لذس ضخػيت پش حذيث ٍ ضخػيت ضٌبختِ ضذُ اي است وِ اگش اضىبل ٍ  ؾًفي دس است غبحت تفسيش 

لجبى ٍ نْش ٍ ًمل هي ضذ ٍ گفتِ هي ضذ ٍلتي گفتِ ًطذُ اقويٌبى ثِ ، وبسش ثَد دس يه ضخػيت ثب چٌبى يهوت

ٍ ّوِ اش ساّي ثشاي تَثيك ٍجَد داسد ثٌبثشايي دس ايي سِ هَسديست وِ دس سٌذ است . ثمِ ثَدى حبغل هي ضَد

 . ثِ يٌَاى هًتجشُ اٍ سا هي تَاى تَغيف وشد، هجوَو ايي سٍايت

ثْشحبل هْن ثَد وِ ، حذيث قَالًي اي است، ثحث اٍل دس سٌذ حذيث است وِ هًتجش است ٍ چَى حذيث

 . سٌذش ثشسسي هي ضذ

 تطفیفتش حشهت سٍایات داللت 
لت است وِ داللت ايي حذيث ٍ ٍجَُ انْش آى حذيث اٍل است ثخبقش ايي وِ سيبق ايي ثحث دٍم ّن دس دال

 ، سٍايت وِ چْل پٌجبُ دليل ثش حشهت الَي اص نَْس حذيث اٍل دس حشهت است

حذيث اٍل نَْس دس حشهتص سا اضىبل وشدين گشچِ سيبق آًجب ّن ثَد اهب ايٌجب يالٍُ ثش سيبق ايي چْل پٌجبُ 

ضبسُ هي وٌٌذ وِ دس آخشالضهبى اضبسُ هي وٌٌذ وِ ٍؾى ثِ ايي هٌَال سلن خَاّذ خَسد ٍ ايي هَسدي وِ حؿشت ا

اٍؾبو ٍ احَال پيذا خَاّذ ضذ يالٍُ ثش ايي سيبق ٍ لحي حذيث وِ يه سيبق ٍ لحي الضاهي است ٍ ثيطتش سٍاج 

دس ايٌجب آهذُ حؿشت ثِ هٌىشات ٍ هحشهبت سا هي گَيذ وِ ايي يه ٍجِ است يالٍُ ثش ايي آى جَاة ضشقي وِ 

اص جولِ ايي وِ هًيطتطبى اص ثخس . .. حوشاى هي گَيذ وِ ٍلتي آخش الضهبى ضذ ٍ ديذي هشدم ايي قَس ضذًذ ٍ

فکي ػلي حزس ٍاطلة الي اهلل الٌجاُ ٍ اػلن هىيبل ٍ هيضاى است هي فشهبيذ وِ جَاة ضشقص ايي است وِ 

ٍلتي ديذي وِ ، ٍاػلن اى الٌاس في سخط اهلل ػضٍجلايي جولِ  هخػَغبً، اى الٌاس في سخط اهلل ػضٍجل

كي ػلي حزس ٍؾى صهبًِ ثِ جبيي سسيذ وِ ايي هٌىشات سٍاج پيذا وشد ٍ صًذگي هشدم آهيختِ ثب ايٌْوِ هٌىش ضذ 
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، ثذٍى هشدم دس غؿت خذا ّستٌذ، ثٌذ آخش هخػَغبً، ٍاطلة الٌجاُ ٍ اػلن اى الٌاس في سخط اهلل ػضٍجل

يًٌي دس ّوبى يزاة الْي ّستٌذ ٍ هطوَل يزاة ، جب گفتِ ضَد دس غؿت خذا ّستٌذ ثذٍى ليذ ٍ ضشـ ايي ّش

ايي نَْسش دس حشهت است الجتِ هوىي است ثب لشيٌِ اي حول ثش وشاّت ّن ثطَد ٍلي ثِ اقالق . خذا ّستٌذ

لجلي وِ يلي حزس ٍ غؿت يًٌي ّوبى غؿجي وِ هٌكجك ثش غؿت تبم است وِ يزاة الْي هي ضَد ٍ جولِ ّبي 

ًجبُ سا قلت وي ٍ ايطبى ًطبى هي دٌّذ وِ اهش هحمك است ايي حذيث دس هجوَو نَْس دس حشهتص لبثل لجَل 

 . است

 «ػثذالَاحذ تي هحوذ تي ػثذٍس  »سٍایت 
وِ دس ايٌجب روش ًطذُ است وِ دس ييَى اخجبس الشؾب است وِ دس هستذسن ٍسبئل ٍ جبهى است حذيث ديگشي ّن 

ٍيذُ يزاثي دادُ ضذُ است ٍ  نبّشاًوِ آى ّن نَْسش است  627دس ييَى اخجبس الشؾب ظ است ث احبدي

  .نَْسش ثذ ًيست

 سٌذ سٍایت

سٌذش الجتِ يجذالَاحذ ثي هحوذثي يجذٍس ٍ يلي ثي هحوذ ثي لكيجِ ٍ فؿل ثي ضبراى است وِ سٌذش الجتِ 

يبم ٍ خبغي ثشايص پيذا ًطذ ٍلي ثْشحبل ايي  يجذالَاحذ ثي هحوذ ثي يجذٍس تَثيك هثالًهحلّ اضىبل است 

 . ضَد دس هجبهى يبهي ّن سٍايبتي استت ٍ هوىي است سٍايبت ديگشي پيذا سٍايت ّن آًجبس

هالحهِ وشديذ وِ دس ايٌجب دس ادلِ سٍايي هب ثب آى اتمبى ٍ وثشت ٍ وِ دس آيبت ثَد هَاجِ ًيستن سشّش سا ًوي داًن 

يب يه آيِ است ٍ توبم ضذ ٍلي دس سٍايبت خيلي هفػل است ٍ سٍايت دس  ثًؿي جبّب دس آيبت چيضي ًيست

هَسد حىن حشاهي هفػل است ٍگبّي ثِ يىس است ٍ دس ايٌجب آيبت هتًذد است ثب داللت ّبي ٍاؾح ٍ خيلي 

  .سٍضي ٍلي دس سٍايبت ايي دٍ سِ سٍايت پيذا ضذ

اگش ايي ، دس هجوَو الجتِ سٍايبتي ّن ٍجَد داسدٍلي . .. وِاست ثْشحبل اص ًهش سٌذي ّن ّش وذاهص ثب ٍجَّي 

سٍايبت تٌْب ثَد يه همذاس ضبيذ ًوي ضذ لبئل ثِ حشهت ضذ ٍلي ثْشحبل هب خيلي ثِ سٍايبت ًذاسين گشچِ ايي 

سٍايت دٍم سا ّن سٌذ ٍ ّن داللتص سا دس هجوَو تمَيت وشدين اهب دس ييي حبل اگش تٌْب ثَد جبي خذضِ ّب ٍ 

  . . . ي ثَد وِ تأهل الصم ثَد ٍليهٌبلطِ ّبيي ثبل

 ادلۀ ػملي دس حشهت تطفیف
هَؾَو تكفيف ثش خالف ثًؿي اص هَؾَيبت ديگشي وِ ثحث وشدين ، اهب دليل سَم وِ ّوبى حىن يمل است

هَؾَيبتي وِ حىن يمل ٍاؾحي دس آًجب ٍجَد ًذاسد دس ثحث تكفيف ٍ ون  چٌييايي  . تػَيش ٍ تٌجين يب هثالً

يمل ثِ قَس ، دس آى اهشي وِ هَسد هًبهلِ لشاس گفتِ است ايٌجب حىن يملي ٍاؾحي هب داسينفشٍضي ٍ ًمع 
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هستمل حىن ثِ لجح تكفيف هي وٌذ ٍ لجح تكفيف حىن يمل هستمل داسين ٍ وجشي ايي است وِ ولّوب حىن ثِ 

 ،وِ ولوب حىن ثِ الًملحىن ثِ الطشو ثب اًؿوبم ايي حىن يملي هستمل ًسجت ثِ لجح ايي يول ٍ آى وجشايي ، الًمل

ايي ّن استذالل حىن يمل است وِ ٍاؾح ، ثِ حىن ضشيي هي سسين وِ حشهت تكفيف ثبضذ، حىن ثِ الطشو 

 . است

يه هالحهِ ايي است وِ ايي ثحث ّبي ولي سا ٍاسد ًوي . دس ايٌجب دٍ سِ هالحهِ ًسجت ثِ ايي دليل داضتِ ثبضين

ايٌْب يه هٌبظ ، لطشو يًٌي چِ ؟ ٍ چكَس هي تَاى ثِ ايي تَسل وشدحىن ثِ ا، ضَين يًٌي ولوب حىن ثِ الًمل

ّبي هجٌبيي داسد وِ هب ايٌجب ثِ آى ًپشداختين  ٍ دس حميمت هب ايٌجب ّوبى هجبًي هطَْس اغَلي سا پزيشفتين وِ 

ي يي وجشدس ا ثٌبثشايي ثحث هب فًالً .ضَدًىبتي وِ ثبيذ دس جبي خَدش ثحث  الجتِ ثب يه .دسست ّن ثبيذ ثبضذ

ايي ، ولوب حىن ثِ الًمل حىن ثِ الطشو است ٍ ايي وِ چگًَِ حىن يملي هستمل ثِ يه حىن ضشيي هي سسذ

هجتٌي ثش آى هجبًي اغَلي وِ دس جبي خَدش است وِ اغَليْب لبئلٌذ ثشخالف يذُ اي اص اخجبسييي ٍ اضبيشُ اص 

 . وٌذسٌي ّب وِ لبئل ًيستٌذ وِ هجبًي آًْب ايي هكلت سا لجَل ًوي 

 ػملي تطفیف حکن
، حيثص ّوبى يٌَاى نلن است، وِ هتشتت ثش تكفيف هي ضَد« لجح »  يهالحهِ دٍم ايي است وِ دس حىن يمل

نلن است ٍ ٍجِ ٍ   ،يًٌي ثشاي ايي وِ سلت حك غيش است، يًٌي يمل هي گَيذ وِ تكفيف لجيح است الًِ نلن

آًي وِ دس ، تشجغ الي حیثیات تمییذیِ، احکام ػملیِحیثیات تؼلیلیِ دس آى ٍلت ، يلت حىن يملي ايي است

 .يلت است، حىن يمل يلت است آًجب دس حىن يمل حىن ًذاسين

 ػلت ٍ هَضَع دس حکن ػملي

حیثیات تؼلیلیِ في االحکام الؼملیِ تشجغ الي يلت وِ ضذ يًٌي دس ٍالى ّوبى هَؾَو است هي گَيٌذ 

شهي گشدد يًٌي جبى والم ايي است وِ آى هَؾَو است اگش يًٌي حيث يليت ثِ هَؾَييت ث، حیثیات تمیذیِ

ايي لبيذُ سا ّن ثپزيشين وِ حيثيبت تًليليِ ثِ حيثيبت تمييذيِ ثشهي گشدد يب ثًجبست ديگش يلت دس احىبم يملي دس 

ايي دس ضشييبت است وِ يلت ٍ حىوت داسين ٍ هوىي است يلت چيضي ثبضذ ٍلي آى ، ٍالى ّوبى هَؾَو است

 است.يب چيضي ثِ يٌَاى دليل ًيبٍسدُ است خبقش ايي وِ ضبسو ًيبٍسدُ ِ بضذ ثهَؾَو ًج

 حشهت ػملي تطفیف  
ايي وِ ثبضذ ثٌبثشايي حىن ، سلت حك غيش است، سش ايي حىن يمل ثِ لجح ّويي نلن است اغالًاهب دس حىن يمل 

ن سا دس ٍالى يمل تكجيك ثِ هػذالي اص حىن اٍ ثِ لجح نلن است ٍ ّوبى حىن نل، لجح تكفيف، يملي ثِ حشهت

هوىي است ثب تَجِ ثِ ايي همذهبتي وِ يشؼ وشدم وِ يلت دس احىبم يملي دس ٍالى هَؾَو است ، ايٌجب هي دّذ
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دس ايٌجب ّن حىن ثِ لجح تكفيف   ،ّوبى حيثيبت تمييذيِ است ٍ ايي ولي است، يجبست اخشي حيثيبت تًليليِِ ٍ ث

هوىي است وسي ثگَيذ حىن يمل ثِ لجح تكفيف دس ٍالى ، جِ ثِ ايي همذهِثب تَ، اص ثبة ايي است وِ نلن است

 . .. حىن ثِ لجح نلن است ٍ ايي ّن يه هػذالي اص آى است ٍ

ايٌجب ديگش ثِ خالف احىبم ضشيي وِ هي گفتين دليل وِ ساجى ثِ تكفيف ٍاسد ضذ اؾبفِ ثش دليل يبم هي گفت وِ 

ثش آى يه تأويذي ٍجَد داسد دس ادلِ ضشييِ هي گفتين دليل خبظ وِ  خيبًت دس اهبًت يب نلن حشام است افضٍى

ايي سشّش نلن ثَدًص  اغالًدس ايٌجب هوىي است ثگَيين . سٍي هػذاق آهذ يالٍُ ثش يوَم يه ثبس اؾبفِ اي داسد

يًٌي لجح نلوي وِ ايٌجب ، هي گَيذ تكفيف. تكجيك هي دّذوجشي سا ثش هػذاق است ٍ ايٌجب ديگش فمف يمل 

وِ حىن يمل ثِ تكفيف اص ثبة حىن يمل ، هػذالص است ٍ چيضي ثيص اص ايي ًذاسد ثب تَجِ ثِ همذهبت هزوَسُ

ايي غغشي ٍ ّش چِ يلت ثبضذ ّوبى هَؾَو است پس دس ٍالى هَؾَو ّوبى لجح نلن است ٍ ، ثِ لجح نلن است

ت ًِ ايي وِ ثبس اؾبفِ اي داضتِ اًكجبق ٍ تكجيمص اص ثبة تكجيك غغشي ثش وجشي است ٍ تكجيك يبم ثش خبظ اس

 . ثبضذ

 تطفیف ظلن أخَصّ

ايي تػَس جَاة داسد ًِ آى ًىبت اغلي لػِ وِ يلت دس احىبم يملي ّوبى هَؾَو است ًِ آى لبيذُ دسست 

است هٌتْي خَد حىن ثِ نلن وِ يمل لجح آى سا حىن هي وٌذ خَد آى هوىي است دسجبت ٍ هذاسجي سا دس آى 

دس تكفيف يمل ثگَيذ وِ ايي يه نلن خبغي است ٍ نلن هؤوذي است ٍ لزا ًهيش ّوبى ثجيٌذ ٍ هوىي است 

ًِ يه چيض اؾبفِ اي ّن هي  وٌذاحىبم ٍ ثيبًبت ضشيي هي ضَد يًٌي فمف ًوي آيذ ثيبى يٌَاى ولي هكلك نلن 

نلن ٍيژُ  دس همبيسِ ثب ثًؿي اص نلن ّبي ديگش هي گَيذ ايي يهاست فْوذ ٍ ايي نلن است ٍ يه نلن خبغي 

 .اي است

حىن هي وٌذ ٍ  ،ثِ لجح تكفيف اص ثبة ايي وِ نلن خبغي استيمل ثًيذ ًيست وِ ثگَيين فلزا هي گَيين 

دس همبيسِ ثب  هثالًاص ثًؿي نلن ّبي ديگش ايي ضذيذتش است الجتِ ، هتفبٍت ثب حذالل ثًؿي اص نلن ّبي ديگش است

ي دس ايي دسجِ اص اّويت ًيست فلزا حىن يملي دس ايٌجب ثبثت گشاًفشٍضي يب دس همبيسِ ثب حمَق ديگشي وِ خيل

است ٍ ثًيذ ّن ًيست وِ حىن يملي ٍ لجح اص حيث نلن است ٍ آى ّن نلن خبغي است ٍ تكفيف ّن نلن 

ثِ يٌَاى ايي وِ نلن خبغي است ٍ نلن هؤوذ است ٍ لجح هؤوذي دسثبسُ آى ، است ٍلي ًِ ثِ يٌَاى تكفيف است

 . ٍجَد داسد تجًب ايي هالحهِ دٍم وِ ًتيجِ دٍم ايي ضذدس حىن يملي ّن 

 «  ظلن »ٍ «  ػذل »حسي ٍ لثح ػملي 

ّن دس اغل حشهت ٍ لجح است ٍ ّن دس جضئيبتص  كلوا حکن تِ الؼمل حکن تِ الششعهالحهِ ديگش ايي وِ 

يمل ّن حشهتص يه حشهت هؤوذُ ، يًٌي ٍلتي يمل هي گَيذ ايي يه نلن خبغي است وِ خيلي صضت است
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هي ضَد اگش ايي دٍ هكلت سا ثپزيشين اص حىن يمل حىوي دسهي آيذ ًهيش ّوبى حىوي وِ اص سٍايبت ٍ آيبت دس 

 . يه نلن خبغي است، هي آيذ يًٌي حشهت هؤوذُ غيش اص ولي نلن

ي لجح نلن داسين ٍ  يمل دٍ حىن هستمل يىي حسي يذل ٍ يى. لجح احىبم يملي ّوِ اضبى ثِ نلن ثشهي گشدد

يمل هي فْوذ وِ ايي يذل هشاتت داسد ٍ ايي  .وٌذهبثمي هػذاق اًذ ٍ هي تَاًذ يمل ثِ رٍهشاتت ثَدى لجح داٍسي 

نلن هؤوذ حىن هي وٌذ ٍ ثًيذ ًيست وِ ثگَيين حىن ولّوب   ،نلن هشاتت داسد ٍلزا دس ثًؿي هَاسد ثِ لجح هؤوذ

ًِ ، ص حيث دسجِ اي وِ يمل هي فْوذ ّوبى دسجِ سا ضشو تأييذ هي وٌذثگَيين ا، حىن ثِ الًمل حىن ثِ الطشو

اغلص سا ثلىِ دسجِ اش سا ّن تأييذ هي وٌذ ٍ تفػيل ايي ولوب حىن ثِ الًمل حىن ثِ الطشو دس اغَل آهذُ 

  . است

 هَلَیت حکن ػمل
ى يمل هستمل لجحي چَ. هَلَي است يًٌي يزاة اخشٍي اص آى ًتيجِ گشفتِ هي ضَد، اسضبدي ًيستحىن يمل 

يمل لبيذُ ديگشي هي آٍسد وِ ّويي ، حىن ثِ الطشو، هي گَيذ وِ دس آى يزاة ًيست ٍلي ولوب حىن ثِ الًمل

لجح يشفي هتًبسف سا هجذل ثِ لجح ضشيي رٍ يزاة تجذيل هي وٌذ ٍ حىن هَلَي اص آى ثيشٍى هي آيذ يمل وطف 

دس آى اسضبديت سٍايبت ٍ آيبت گفتين وِ ايي آيبت ٍ سٍايبت هي وٌذ وِ ضبسو داسد اهش ٍ ًْي هي وٌذ ٍ ًىتِ اي 

اآلى اسضبد است ٍلي اسضبد ثِ يه حىن يملي است وِ دس خَد آى هب وطف هَلَيت هي وٌين ٍ ايي غيش اص اقيًَا 

هَلَيتي ًوي تَاى ثشايص هتػَس ضذ ٍ ًِ ايٌجب هَلَيت حتي دس خَد حىن يمل ٍجَد داسد ٍ  اغالًاهلل است وِ 

ايي ّوبى ًىتِ دليمي است وِ دس يىي اص تٌجيْبت ، ّن اسضبد هي وٌذ ثِ يه چيضي وِ هَلَيت دس آى است ضشو

اص لجيل اسضبد اقيًَا اهلل ًيست اسضبد ثِ حىن يملي است ، وِ اسضبد دس آيبت ٍ سٍايبت، دٍاصدُ گبًِ تأويذ وشدم، دُ

  . وِ هَلَيت دس خَد حىن يملي نَْس داسد

 تطفیفحکن اجواع دس 
دليل چْبسم اجوبو است ٍ اجوبو ّيچ اسصضي دس ايٌجب ًذاسد ثشاي ايي وِ اجوبو دس جبيي وِ يمل ٍجَد داسد ٍ 

ايي اجوبو هًلَم است يب الالل هحتول الوذسويِ است ايي ، آيبت ٍجَد داسد ايي چِ اسصضي هي تَاًذ داضتِ ثبضذ

يًٌي اتفبق ًهش ثِ خبقش ديذى ، ِ ثبضذ ّيچ اسصضي ًذاسداجوبو هي گَيٌذ اگش هحتول الوذسويِ يب هًلَم الوذسوي

ايي آيبت ٍ سٍايبت ثِ حىن يمل است ًِ ايي وِ اتفبق ًهشي وِ هب سا وطف اص سأي هًػَم هي وٌذ اتفبق ًهشي 

ايي اجوبو هحتول الوذسويِ است ثلىِ ، وِ وبضف اص سأي هًػَم است دس جبيي است وِ هذسوي احتوبل ًذّين

يِ است لكًي است وِ اتفبق ًهش ثِ خبقش ايي است وِ يمل ثطش ثِ ايي حىن هي وٌذٍ ثِ خبقش ايي هتيمي الوذسو

آيبت هتًذد ضص آيِ لشآى دس يه هَؾَو ثب آى لَت ٍ لبقًيت ثبضذ وِ چيضي ًيست وِ هب اجوبيي سا ّن ثحث 

 . وٌين
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ي وٌين همبم ثحث حىن تىليفي تٌهين ًْبيي ثحث ايي قَس ثْتش است ثبضذ وِ اٍل ثگَيين تكفيف وِ هكشح ه

حبال ، ثًذ سٍايبت ثًذ اجوبو، التؿبء ايي است وِ يمل سا اٍل ثگَيين، است ادلِ سا ثگَيين ٍ دليل اٍل يمل است

الي ٌّب يتن الىالم في الومبم االٍل وِ حىن  .. .. گبّي ثِ خبقش تجليل ًسجت ثِ لشآى گبّي آى سا جلَ هي آٍسًذ ٍ

   . تىليفي هي ثبضذ
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