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تجری و شرع
ضُیس غسض چُبض زلیل ضا ثٍ فىًان زالیل حطمت ضطفی تجطی مًضز •

ماب زض ایىجاب اثااسا زلیال زي  يی ضا ثاٍ      . زَس ومس ي ثطضسی لطاض می
.پطزاظیم وىیم ي سپس ثٍ زالیل زیگط می فىًان ايلیه زلیل شوط می
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تجری و شرع
ایه زلیال ثیابن یاه    : مالظمٍ ثیه حىم فمل ي حىم ضطؿ: زلیل ايل•

ول ماب حىام ثاٍ القمال      . مالظمٍ است ثیه حىم فمل ي حىم ضطؿ
وىاس    اظ آوجب وٍ زض تجطی فمل حىم ثٍ حطمت مای . حىم ثٍ الططؿ

.زَس ضطؿ َم حطمت ضا ثطای تجطی لطاض می
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تجری و شرع
: اوس ثطذی مثل مطحً  اغفُبوی زض تًضیح ایه مالظمت گفاٍ•
وىس ي فمال ثاٍ حىام فماطابن     يلای فمل حىم ثٍ حطمت تجطی می•

زاوىس  ضبضؿ وٍ ضئیس فمال است ثٍ عطیاك ايلای    تجطی ضا حطا  می
.چىیه حىمی زاضز
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تجری و شرع
: اوس ای گفاٍ ی ممبثل ایه وؾط فسٌ زض ومغٍ•
وىس  ثىبثطایه زیگط جبیی ثاطای   فمل ثطای تجطی حطمت ضا افاجبض می•

.مبوس افاجبض ضبضؿ ثبلی ومی
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تجری و شرع
آیب زض وىبض حىم فمال  حىام   »ثب ایه يغف زض ممبثل ایه سؤال وٍ •

:زي جًاة مغطح ضسٌ است« ضطفی ممبثای يجًز زاضز  یب ذیط؟

.اگط فمل حىم وىس  ضطيضتبً ثبیس ضطؿ حىمی ممبثل زاضاٍ ثبضس. 1•

وىس  زیگط حىم ضطؿ محبل است ي ثٍ فجبضت  يلای فمل حىم می. 2•
.ای وساضز زیگط افاجبض ضطؿ فبیسٌ
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تجری و شرع
. َط یه اظ ایه زي جًاة  مساىس ثٍ زلیای َساىس•
: زلیل لًل ايل َمبن است وٍ زض ثبال ثٍ اضبضٌ شوط گطزیس•
پصیطواس ي   وىس  چیعی است وٍ فماال مای   مطاز اظ آوچٍ فمل حىم می•

يلای فمال امطی ضا پصیطفاىس  ضبضؿ وٍ ضئیس فمال اسات ثاٍ عطیاك    
.وىس پصیطز ي آن ضا افاجبض می ايلی می
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تجری و شرع
: امب زلیل لًل زي  چىیه است •
وىس تب مىافبن ثٍ فقای تحطیاه ضاًوس یاب اظ اماطی      ضبضؿ حىم می•

حبل اگط فمل حىمی غبزض ومبیس  مىافبن زض ممبثال آن  . زيضی وىىس
زض َاط  . ضًوس ضًوس ي یب ومی اظ زي حبل ذبضج ویساىس یب تحطیه می

ظیطا زض . زي غًضت  افاجبض ضبضؿ زض وىبض افاجبض فمل وبض لغًی است
اواس ي ویابظی ثاٍ     غًضت ايل مىافبن ثطای اوجب  فقل تحطیه ضاسٌ 

مىافی وٍ ثٍ حىم فمل ثی افاىب : حىم ضطؿ ویست ي زض غًضت زي 
.ثًزٌ است  ثٍ حىم ضطؿ ویع تحطیه ورًاَس ضس
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تجری و شرع
ثىبثطایه زض َط حبل افاجبض ضبضؿ وبض لغًی است ي مًلی وٍ حىایم   •

زَس ي اگط زض ایه فاطؼ ماًلی حىمای     است  وبض ثیًُزٌ اوجب  ومی
.زاضاٍ ثبضس  اضضبز ثٍ حىم فمل است
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تجری و شرع
•    ٍ ای ضا  ضُیس غسض ضمه ثیبن اضىبالتی ثٍ ایاه زي لاًل  لاًل میبوا

یقىی زض ممبثل آن زي لاًل واٍ ضاطيضت ضا مغاطح     . وىس اواربة می
وطز ا یىی لبیل ثٍ يجًة حىم ضطفی ممبثل ي زیگطی لبیل ثٍ   می

اماىبؿ حىم ضطفی ممبثل ثًز ا مقامس اسات حىام ضاطفی ممىاه      
.است
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تجری و شرع
:فطمبیس امب زض مًضز لًل ايل  ضُیس غسض می•
زض ایىجاب  . ايالً ثحث حسه ي لجح فمای اظ لجیل حىم فماال ویسات  •

. وىىس فُمىس؛ امب ذاك ومی وىىس ي چیعی ضا وٍ َست می فمال زضن می
وىاس؛   ثٍ ثیبن زیگط حسه ي لجح فمای يالقیای است وٍ فمل زضن می

. آیس وٍ امطی وٍ ثٍ ذاك یب افاجبض فمال ثٍ زست می
وىىس ي ضبضؿ وٍ ضئیس فمال  ضًز فمال افاجبض می پس ایه وٍ گفاٍ می•

است ثٍ عطیك ايلی چىیه افاجبضی زاضز  زض مًاضز حسه ي لجح فمای 
.غبزق ویست
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تجری و شرع
اگط ثط فطؼ ثپصیطیم فمال زض ایىجاب افاجابض زاضواس ا ي تساایم      : ثبویبً•

تًان ازفب وطز وٍ ضبضؿ ویع َمبن افاجابض ضا   ازفبی فًق ضًیم ا  ومی 
.وىىس پصیطفاٍ است؛ ظیطا فمال ثط اسبس مػبلح ي مفبسسی افاجبض می
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تجری و شرع
ممىه است ضبضؿ آن مػبلح ي مفبسس ضا ثپصیطز ي ثط عجك آوُب حىم  •

وىس ي ممىه است آوُب ضا تأییس وىىس ي زض وایجٍ حىمی ثط عجك آوُب 
. غبزض وىمبیس

ي الجاٍ ممىه است مػبلح ي مفبسس مًضز پصیطش ضابضؿ ثبضاس؛ اماب    •
.آوُب ضا مسجت حىم العامی وطمبضز

ثب ایه يغف ضطيضت وساضز حىم ضبضؿ ممبثل حىم فماال ثبضاس ي    •
.ضبضؿ ویع َمبن افاجبضی ضا زاضاٍ ثبضس وٍ فمال زاضوس



14

تجری و شرع
زض وؾط يی فجاس ممىاه   . زاوس لًل زي  ضا ویع ضُیس غسض زضست ومی•

است ثٍ حىم فمل تحطیه وطًز؛ امب ثٍ حىم فمال زض وىابض حىام    
ضاًز ي   ظیطا ثب افاجبض ضبضؿ  مالن تطاسیس مای  . ضطؿ تحطیه گطزز
.گیطز مًضز تأویس لطاض می

ثٍ ثیبن زیگط يلای فجس ثط عجك حىم فمل ضفابض وىىس  حطیم مًلی ضا •
اگط زض َمیه غًضت ثٍ حىم ضبضؿ ویع افاىب وىىس  . َاه وطزٌ است

.گطزز ضًز ي لجحص ثیطاط می َاه حطمت تطسیس می
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تجری و شرع
ثب تًجٍ ثٍ آوچٍ زض مًضز آن زي لًل مغطح گطت  ضُیس غسض مقامس •

ثىابثطایه  . است افاجبض حىم ضطفی ممبثل حىم فمای ممىاه اسات  
ممىه است تجطی حطمت ضطفی زاضاٍ ثبضس؛ ظیطا تأثیط آن ثط فجاس  

.ضًز تطسیس می
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تجری و شرع

ضًز ي حىام   ثسیُی است ثب امىبن افاجبض ضطفی  العا  فمای وفی ومی•
. گیطز فمل مًضز ترغئٍ لطاض ومی

آوچٍ زض ایىجب مًضز تأویس است جقل حىم ضاطفی ممبثال زض وىابض    •
ي جقل ایه حىم زض وىبض حىم فمل مىًط ثاٍ ایاه   . حىم فمل است

.ی احىب  ضطفی ثپصیطیم است وٍ ضست ي ضقف ضا زض حًظٌ
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تجری و شرع
الظ  ثٍ شوط است وٍ زض ثحث تعاحم احىب  ضطفی  ضاست ي ضاقف   •

ی احىاب    يجًز زاضز ي ایه یىی اظ مًاضز ضست ي ضقف زض حاًظٌ 
زض تعاحم ثیه زي امط ياجت  یىی ضا ثط زیگطی تطجیح . ضطفی است

. زَیم می
ضاًز   مثالً زض تعاحم ثیه حفؼ جبن ي حفؼ مبل  حفؼ جبن ممس  می•

. ومبییم ي اگط الظ  ثبضس  ثطای حفؼ آن  مبل ضا تاف می
وىىس؛ یقىی زض مًاضز تعاحم  یىی اظ  فمال ویع ثٍ َمیه ضىل فمل می•

.زَىس احىب  ضا ثط زیگطی تطجیح می
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تجری و شرع
زض ایىجب ضُیس غسض مقامس است حىام ضاطؿ زض وىابض حىام فمال      •

تاط   ضًز  زض وایجٍ ثقث لاًی  مًجت تطسیس حىم زض وعز مىافبن می
. است

ای ضا وٍ فمل زضن وطزٌ ثاطای ثقاث    ثىبثطایه اگط ضبضؿ  َمبن زضجٍ•
ومبیس ي ثاٍ حىام فمال ثساىسٌ      وبفی ثساوس  زیگط حىمی غبزض ومی

. وىس ي اگط َم حىمی غبزض وىس  اضضبز ثٍ حىم فمل است می
ی احافبػ مًلی ثٍ امط ثیص اظ آن مماساضی ثبضاس واٍ     امب اگط زضجٍ•

فمل حىم وطزٌ ي ضبضؿ ثط ایه احافبػ مػط ثبضاس  حىمای ممبثال    
.وىس افاجبض می
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تجری و شرع
ایه حىم ممبثل ثبیس ثٍ زلیل ذبظ اثجبت ضًز ي غطف حىم فمال  •

تًاواس   ایه زلیل ذبظ مای . وىس ثط يجًز ایه حىم ضطفی زاللت ومی
.ؽًُض لفؼ یب مىبسجبت حىم ي مًضًؿ ثبضس
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تجری و شرع
الجاٍ مقمًالً تطریع ایه مغات وٍ آیب حىم ضطؿ اضضابز ثاٍ حىام    •

فمل است یب افاجبضی ممبثل ثب افاجبض فمل  وبض زضًاضی است؛ ظیاطا  
. وىس اغات ضبضؿ ذػًغیبت ثیبن ذًز ضا تقییه ومی

.وىیم اظ ایه ضي  وًؿ ثیبوبت ضبضؿ ضا ثط اضضبز حمل می•
تًاوس حىم ممبثل زاضاٍ  ثٍ ثیبن زیگط حای اگط ثپصیطیم وٍ ضبضؿ می •

.ثبضس  زض وطف ایه حىم ممبثل ثب مطىل مًاجٍ َسایم
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تجری و شرع
زض اواُب لجل اظ ایه وٍ ثٍ زالیل زیگط ثپاطزاظیم  زيثابضٌ ثاٍ مغبلات     •

گطزیم ي ثطذای اظ آوُاب ضا ماًضز     ضُیس غسض زض زلیل مالظمٍ ثبظ می
.زَیم مسالٍ لطاض می

گفایم زض زالیل مالظمٍ زي لًل مغطح ضسٌ ثًز وٍ ضُیس غاسض َای    •
يی زض ثرطای اظ  . وسا  اظ آوُب ضا وپصیطفت ي لبیل ثٍ لًل میبوٍ ضاس 

حسه ي لجح اظ امًض يالقی است : ثیبن ذًیص زض ضز لًل ايل فطمًز
.ي اظ لجیل حىم فمال ویست
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تجری و شرع
لجالً اظ لًل ضُیس ومل وطزیم وٍ يی لًح يالـ ضا ايسـ اظ لًح يجًز •

زض ایىجب َم زض وؾط يی حسه ي لجح اظ امًضی َساىس وٍ زض . زاوس می
. لًح يالقىس؛ وٍ زض لًح يجًز

ثىبثطایه حسه ي لجح مثل اوسبن یب ثیبؼ وٍ زض ذبضج فیىیت زاضوس  •
ویساىس؛ وٍ اظ سىد جًَطوس وٍ ثٍ غًضت مسامل  مًجًز ثبضىس ي وٍ 
اظ سىد فطؼ وٍ َمطاٌ ثب مًضًؿ يجًز پیسا وىىاس؛ يلای زض فایه    

.حبل يالقیت زاضوس
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تجری و شرع
زض مًضز ایه ثیبن َمبن عًض وٍ ثٍ زفقبت مغطح واطزیم  زي تفسایط   •

اگط ممػًز ضُیس غسض ایه اسات واٍ حساه ي لاجح اظ     : يجًز زاضز
يالقیبت وفس االمطی است وٍ اگطچٍ ثاٍ فیىاٍ زض ذابضج مًجاًز     

. ویساىس؛ امب ضیطٍ زض يالـ زاضوس  ایه سره زضست است ياالّ ذیط
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تجری و شرع
ای است وٍ گًیب ایه امًض  ي ایه وٍ زض وال  ضُیس غسض  ثیبن ثٍ گًوٍ•

جعي يالقیبت َساىس ي فمل غطفبً زض ایىجاب ماسضن اسات ي مبقاج اط     
. ویست  غحیح ویست

مثالً زض ثحث حجیت یمیه گفایم ذًز یمیه اماطی يالقای اسات واٍ     •
فمل غطفبً زض آوجب مسضن است؛ امب حجیت یمیه امطی است وٍ فمل 

سبظز ي اگط افاجبض فمل وجبضس  اغالً چیعی ثٍ وب  حجیات يجاًز    می
. وساضز

ی آن زض يالقیات   ثٍ فجبضت زیگط حجیت زض ذبضج ویست؛ امب ضیطٍ•
.است
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تجری و شرع
زض ثحث تجطی ویع فمل ماجطی اظ وؾط فمل وؾاطی َااه حطمات    •

. مًلی است
وىس وٍ فجس ثبیس آن ضا تاطن   فمل فمای زض اظای ایه زضن افاجبض می•

. وىس وٍ تجطی لجیح است ومبیس ي یب ثٍ تقجیط زیگط حىم می
فمل فمای ثقس اظ زضن فمل وؾطی  زض افاجبض ذًیص مضغط اسات؛  •

.وٍ مرابض
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تجری و شرع
زض وىبض افاجبضات فمل  افاجبضات فمالیی يجًز زاضز واٍ ثاط اسابس    •

. گیطز مػبلح ي مفبسسی غًضت می
وًفبً افاجبضاتی وٍ ایىجب مًضز وؾط مب است  افاجبضات ثقاس االجامابؿ   •

تًاوس افاجبضات فمالیای ضا   است ي َمبن عًض وٍ لجالً گفایم ضبضؿ می
وپصیطز ي حىمی ثط ذالف آن غبزض ومبیس یب آوُب ضا تًسقٍ ي تضییك 

.تًاوس ذالف حىم ثغی فمل  حىمی غبزض ومبیس وىس؛ امب ومی
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تجری و شرع
ياضح است مقىبی فس  امىبن غسيض حىم مربلف اظ سًی ضطؿ زض •

مًاضز احىب  فمای  يجًز یه افاجبض ممبثل ضطفی زض وىابض حىام   
. فمل ویست

اظ . وىاس  َط گبٌ فمل حىمی غبزض ومبیس  ضطؿ ایه حىم ضا تأییس می•
ایه ضي  ثطذی زض ایىجب ثط ایه افامبز ثًزوس وٍ ثب يجًز حىام فمال    
مجبلی ثطای حىم ضطؿ ویست ي اگط ضطؿ حىمای زاضز  اضضابز ثاٍ    

ي ضبَس ثًزیم وٍ ضاُیس غاسض ثاب عاطح ضاست ي      . حىم فمل است
ی احىب   لبیل ثٍ امىبن غسيض حىم ضطفی زض وىبض  ضقف زض حًظٌ
.حىم فمای ضس
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تجری و شرع
ی تکالیف واقعی  ادله: دلیل دوم•
ثقس اظ ایه وٍ مقاً  گطزیس غاطف یاه حىام فماای ثاطای اثجابت       •

ضطيضت حىم ضطفی ممبثل وبفی ویست ا واٍ زض زلیال ايل ثاٍ آن     
ضًز وٍ آیب زلیل مقاجطی ثط حطمات   پطزاذایم ا  ایه سؤال مغطح می 

ای ازفب ضسٌ اسات واٍ    ضطفی تجطی يجًز زاضز؟ زض ایه ظمیىٍ ازلٍ
. ی تىبلیف يالقی است یىی اظ آوُب ازلٍ
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تجری و شرع
:مضمًن زلیل چىیه است•
  «ضاطة ذماط حاطا  اسات    »: گًیس َمبن زلیای وٍ ثٍ عًض مثبل می•

زاوس   زلیل ثط ایه ویع َست وٍ آضبمیسن آوچٍ ضرع آن ضا ضطاة می
.حطا  است؛ اگط چٍ آن چیع يالقبً ضطاة وجبضس
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تجری و شرع
:اوس اساسالل وىىسگبن زلیل ذًیص ضا چىیه تًضیح زازٌ•
زاوس ا یقىی آن مىؾطی وٍ وسجت ثٍ يالاـ    مىاف آوچٍ ضا ذمط می. 1•

. زاضز ا مقیبض فماص است
ظیطا مىااف فاام   . مىاف ضاَی ثٍ يالـ جع اظ عطیك فام ذًز وساضز•

حضًضی ثٍ اضیبی ذبضج اظ ذًز ا مبیـ زض مثبل ثبال ا وساضز؛ وُبیت   
فام اي یمیه است ي الجاٍ چٍ ثسب ممىه است فام اي اظ عطیك ثیىٍ یب 

. اساػحبة ثبضس
ای وٍ اظ يالـ گطفاٍ است  ساط ي وابض   پس مىاف ثب غًضت فامی•

.زاضز ي ثب ذًز يالـ زض تمبس ویست
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تجری و شرع
ثاب اماط مىااف    . امط ي وُی ثطای ثطاوگیراه یاب ثبظزاضااه اسات   . 2•

.وىس ضًز ي ثب وُی اظ وبضی زيضی می ثطاوگیراٍ می
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تجری و شرع
اگط لطاض ثبضس ضطط تىایف  اغبثت ثٍ يالـ ثبضس یقىی مىاف زض . 3•

اش مغبثك ثب يالـ ثبضس  غًضتی تىایف زاضاٍ ثبضس وٍ غًضت فامی
ي زض غیط ایه غًضت تىایف وساضاٍ ثبضس  ضبضؿ مىاف ضا ثٍ چیعی 
تىایف وطزٌ وٍ تحت اذایبض اي ویست ي چىیه چیعی تىایف ثٍ غیاط  

. ممسيض است
ذغب . وطز ظیطا اگط چىیه چیعی تحت اذایبض مىاف ثًز  اي ذغب ومی•

مىاف ضاَای ثاطای زضیابفاه مغبثمات غاًضت      . امطی اضازی ویست
ممىه است مغبثك ثب يالـ ثبضس  ممىه است . اش ثب يالـ وساضز فامی
.وجبضس
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تجری و شرع
:اوس اظ ایه ممسمبت وایجٍ گطفاٍ•
دانفذ    کنذ که هثالً نبایذ هکلفف ننهفه را روفر هفی     شارع حکن هی •

. بخورد  چه در واقع رور باشذ  چه نباشذ
ثسیُی است اگط مبیـ زض يالـ ذمط وجبضاس ي مىااف آن ضا ثیبضابمس     •

حىام  « ال تطاطة الرماط  »ثىبثطایه ضبضؿ ثاب  . تجطی ضخ زازٌ است
مابیقی ضا  : ثٍ فجبضت زیگط گفاٍ است. تجطی ضا َم ثیبن ومًزٌ است

ي ایاه  . زاوی ذمط است  ورًض؛ اگطچٍ زض يالاـ ذماط ویسات    وٍ می
.َمبن حطمت تجطی است
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تجری و شرع
زضست اسات واٍ تىایاف    : گًیس ضُیس غسض زض ومس ایه اساسالل می•

ثطای ثطاوگیراه ي ثبظزاضاه است؛ امب مطاز  تىایاف تىاًیىی ماًلی    
. است
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تجری و شرع
ذًاَس وابضی ضا اوجاب  زَاس یاب اظ وابضی       مًلی زض يالـ اظ فجس می•

ثقث ي ظجط ماطاز تىاًیىی تىایاف اسات؛ يلای ماقااك       . زيضی وىس
. تططیقی تىایف ویست

اگاط  . تقاك گطفاٍ وٍ ثٍ ثقث ي ظجاط ... تىایف ثٍ غً   غالِ  غیجت •
ضبضؿ تىایف ثٍ غً  ي غالِ وطزٌ  ثطای آن است وٍ مىاف آوُاب ضا  
اوجب  زَس ي اگط اظ غیجت ي زضيك وُای وماًزٌ  ثاطای آن ثاًزٌ واٍ      

.مىاف آوُب ضا تطن وىس
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تجری و شرع
غیط ممسيض ثًزن تىایف زض غاًضت ضاطط مغبثمات    »يی زض مًضز •

: گًیس می« فام ثب يالـ
اگط ایه ضطط  ضطط ياجت ثبضس  زضست است؛ امب اگط ضطط يجًة •

.ثبضس  زضست ویست ي زض ایىجب ضطط يجًة است وٍ ضطط ياجت
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تجری و شرع
تًضیح آن وٍ ضطط ياجت چیعی است وٍ فجاس ثبیاس آن ضا تاأمیه    •

یقىی زض فطضی وٍ يجًة ثٍ چیاعی تقااك گطفااٍ ي آن چیاع     . وىس
ياجت ضسٌ است  اگط آوچٍ ياجت ضسٌ ضطایغی زاضااٍ ثبضاس  فجاس    

. ثبیس آوُب ضا تأمیه وىس
اظ جماٍ ضطيط ياجت َساىس وٍ فجاس ثقاس اظ   ... اسامجبل  عُبضت ي•

زض ثیه ایه ضطيط اگط ضطعی . يجًة غالِ ثبیس آوُب ضا تأمیه ومبیس
. غیط ممسيض ثبضس  تىایف ثٍ غیط ممسيض ذًاَس ثًز
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تجری و شرع
تب ظيال . امب ضطعی مثل ضسیسن يلت ظيال  ضطط يجًة ومبظ است•

فطاَم آيضزن ایه ضطط ثاطای مىااف   . وطًز  ومبظ ؽُط ياجت ویست
  تىایاف ثاٍ غیاط مماسيض     (ومابظ )ممسيض ویست؛ امب ثٍ ایاه تىایاف   

چًن ایه ضطط  ضطط يجًة است ي تب حبغال وطاًز    . گًیىس ومی
ثسیبضی اظ ضطایظ يجاًة  غیاط مماسيض    . اغالً مىاف تىایفی وساضز

. وبمىاس  َساىس ي زض ایه غًضت  تىایف ضا تىایف ثٍ غیط ممسيض ومی
.ی ایه ضطيط َساىس اظ جماٍ... ثاًك  فمل ي
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تجری و شرع
ضُیس غسض مقامس است اغبثت ثٍ يالـ ضطط يجًة است؛ وٍ ضاطط  •

ثىبثطایه اگط اغبثت ثاٍ يالاـ مماسيض وجبضاس ا واٍ ویسات ا         . ياجت
. تىایف ثٍ غیط ممسيض ورًاَس ثًز

زاضز وٍ اگاط مىااف    ثیبن می« ال تططة الرمط»ثط اسبس ایه سره •
. چیعی ضا وٍ زض يالـ ذمط است ثرًضز  وبض حطامی اوجب  زازٌ است

.ثبضس وٍ زض يالـ ذمط ویستزض وایجٍ زلیل وبؽط ثٍ آن چیعی ومی
.تًاوس حطمت ضطفی تجطی ضا اثجبت ومبیس ثب ایه يغف ایه زلیل ومی•


