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 چکیده

تساهح دس لغت تِ هعٌی آساى گیشی ٍ چطن پَضی کشدى است ٍ هفَْم تساهح دس ادلِّ سٌي آساى گیشی 

چشا کِ تخص صیادی اص . دس هذسن سٍایاتی است کِ تیاى گش آداب ٍ کاسّای هستحثّی ٍ غیش الضاهی ّستٌذ

سٍایات سسیذُ، دس تاب هستحثّات ٍ هکشٍّات است؛ ٍ ضواسی اص فمْا تحث اص سٌذ ٍ هحتَا سا دس ایي گًَِ 

لاعذُ تساهح دس ادلِّ »سٍایات الصم ًوی داًٌذ؛ لزا دس اصطالح فمْی لاعذُ ای هیاى فمْا ضکل گشفت تِ ًام 

خثش ٍاحذ رکش ضذُ است، هثل عذالت،  ٍ هشاد اص ایي لاعذُ آى است کِ آى چِ تِ عٌَاى ضشایظ عول تِ« سٌي

ایي لاعذُ فمْی . دس سٍایات دالّ تش سٌي هعتثش ًیست... اسالم، فشاهَش کاس ًثَدى ساٍی، ضاتظ تَدى دس ًمل ٍ

کاستشد صیادی دس فمِ داسد ٍ ضشط جشیاى آى، ایي است کِ تش خالف آى سٍایت ٍ یا فتَای هعتثشی کِ دالّ تش 

سیطِ ایي لاعذُ تِ اخثاس هي تلغ تش هی گشدد ٍ هضوَى ایي اخثاس آى است کِ ّش  .حشهت تاضذ ًذاضتِ تاضین

سٍایتی تشسذ کِ تش اًجام چیضی ٍعذُ پاداش دادُ ضذُ تاضذ ٍ اٍ ایي کاس سا تِ اهیذ سسیذى کس تِ اٍ اص پیاهثش

ًذات ایي لاعذُ عالٍُ تش هست. آى سا ًفشهَدُ تاضذتِ ثَاب اًجام دّذ تِ اٍ پاداش دادُ هی ضَد ّش چٌذ پیاهثش

هخالفاى ایي لاعذُ .پطتَاًِ آى است( عولی ٍ فتَایی)اخثاس هي تلغ، اجواع هٌمَل ٍ هحصّل است کِ ضْشت

هعتمذًذ کِ اخثاس هي تلغ تعضاً تِ لحاظ سٌذ ٍ تعضاّ تِ لحاظ داللت ًاتواهٌذ ٍ اجواع هذسکی است ٍ اص دسجِ 

ى لاعذُ هطَْس کشاّت سا هلحك تِ استحثاب هی ًوایٌذ ٍ دس هَسد دس گستشُ ضوَل ای. اعتثاس سالظ هی تاضذ

هیاى علواء تحث ّای اختالفی ...ٍ اخالق ٍ آداب ٍ سسَم ٍ ادعیِ ٍ صیاسات ٍ رکش فضائل ٍ هصائة اّل تیت

 .صیادی هطشح ضذُ است
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 .سضتِ فمِ ٍ اصَل (س)جاهعِ الضّشاء  داًص آهَختِ سطح سِ  


