
 

 
 

 فقهیتحديدمهريهیسنجامکان

 * یجعفر یعل

  دانشگاه تهران یفاراب یسپرد یاراستاد ی،حقوق خصوص یدکتر

 (10/6/94 :پقٗلٍؼ ٗ؛ تبك22/2/94بفت: ٗؼ ؿكٗ)تبك

 دٌیچك

ثلكًهٖ عَاّهـ ثهَؿ      ّٔبٕ ًٌگ٘ي ٍ ًبهؼقَل ثل كٌٖ پَُ٘ـُ ًٌ٘ت. آًضهِ ُبٌٗهت   هِكالت ارتوبػٖ ًبُٖ ام هْلِٗ

تغـٗهـ هْلٗهِ ٍ تؼ٘ه٘ي ًهقرٖ ثهلإ آى ام       ٔكفت ام اٗي صبلَ ارتوبػٖ اًت. هٌئل كاّكبكّبٕ فقْٖ ٍ هِلٍع ثلٍى

ّلگًَهِ ًهقرٖ ثهلإ آى ًبهِهلٍع      ٘٘يًـاكؿ ٍ تؼ قرٖهَِْك فقْب هؼتقـًـ كِ هْلِٗ ً ؿٗلثبم ؿك ه٘بى فقْب هٜلط ثَؿ.

ؿاًـ ٍ هؼتقـ اًت كهِ ؿك ٓهَكت    ًقف هْلِٗ كا هْلالٌٌِ هٖ ٗتٖ اًت. ؿك هقبثل هلعَم ً٘ـ هلتٖ٘ ثب اًتٌبؿ ثِ كٍا

اٗي كٍاٗت كا ثل اًتغجبة عوهل   ِ٘اهبه ٕگلؿؿ. هَِْك فقْب ؽَؿ ثِ هْلالٌٌِ ثل هٖ ثِ تؼ٘٘ي هْل مائـ ثل اٗي ه٘ناى  ؽَؿ

 ّٕهب  كٍٍ ٘هِ  ٍ قهَل هِهَْك اهبه   ٖهلت٘ه  ٘ـههَكؿ اًهتٌبؿ ًه    ٗتكٍا ٍٖ ؿالل ًٌٕـ ٖاًـ. ؿك اٗي هقبلِ ثب ثلكً كلؿُ

 َُؿ. كفت ام اٗي صبلَ ارتوبػٖ اكائِ هٖ ثلٍى ٕثلإ تغـٗـ هْلِٗ ٍ ؿك ًْبٗت كاّكبكّبٖٗ ثلا ٖهِلٍػ

   یدیواژگان کل

 .َٕٓك ٗٔهْل ٘ي ًٌگ ٗٔهْلِٗ  هْلالٌٌِ  هْل فقِ اهبهِ٘ 
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 مقدمٍ

ام عكوهت   َافناَٗ ه٘ناى هْلٗهِ ٍ ؿٍك ُهـى ههبّ٘ت     مهبى هب ٔهٌبئل هٌتغـح ِام رول

هْلِٗ ٗب ٓـاق هبلٖ اًت . نؿاًگ٘ هًٖظلاى كا ثل لِ ًگلاًٖ ٓبعتئاًت. اٗي هٌ آى  ٍٗؼٖ

)رؼرلٕ ؿّـ  ثِ ًقل هبلك٘ت آى ٗهب ثهِ تؼْهـ اًتقهبل     ػقـ  هلؿ ثِ مى هٖ كِ ؿك مهبى اًؼقبؿ

مى ثل احل امؿٍاد هبلک هْلِٗ ٍ هلؿ هلهنم ثهِ ؿاؿى آى ههٖ ُهَؿ.      (.702: 1390لٌگلٍؿٕ  

ُبٗـ پلؿاؽت هْل ثل ػْـٓ حبلج قلاك گ٘لؿ  ٍلهٖ الهنام ُهَّل ثهِ پلؿاؽهت هْهل ام ثه٘ي        

ُهَؿ  ٓهغ٘ظ    آًضِ كا كِ هٌلوبى هبلكَ هٖ كٍؿ ٍ حبلج ؿك عكن ٗبهي اًٍت ٍ ّل ًوٖ

 (.319: 1404)الوًََٕ الؾوٌٖ٘  اًت كِ هْل قلاك ؿاؿُ َُؿ  ػ٘ي ثبُـ ٗب هٌرؼت 

هَٗغ قبًَى هـًٖ ؿك مهٌ٘ٔ ه٘ناى هْلِٗ هِؾْ ثَؿُ ٍ ًقرٖ ثهلإ آى تؼ٘ه٘ي ًِهـُ    

ٛهلف٘ي  تؼ٘٘ي هقـاك هْهل هٌهَٙ ثهِ تلاٗهٖ     : »ؽَاً٘نٖ قبًَى هـًٖ ه 1080 ٓهبؿاًت. ؿك 

كِ  كٌـ ؿاللت هٖثل اٗي   اًتهجتٌٖ اهبهِ٘  بٕفقًْظل هَِْك قبًًَٖ كِ ثل  ٓاٗي هبؿ .«اًت

 ٛلف٘ي ًٌ٘ت.  ٓتؼ٘٘ي هْلِٗ هق٘ـ ثِ عـ ٍ ق٘ـٕ رن اكاؿ

هب تؼ٘٘ي ه٘ناى هْلِٗ تًَٚ اٍل٘بٕ ؿؽتل ثب ّوركهلٕ   ٔكًَهبت كاٗذ ؿك ربهؼ ٔام رول

ؿؽتل ٍ پٌل ام اظْبك ًظل ههثحل    َرَؿ ؿك اٗي ه٘بىّبٕ ه مًٖ پٌل اًت  ٍ ؿك صبًِ ٓؽبًَاؿ

ؿٗي اًالم ؽٚ ثٜالًٖ ثل اٗي كًهن كِه٘ـُ ٍ تؼ٘ه٘ي      گًَِ كِ ػٌَاى ُـ ًـ. اهب آىا هغلٍم

  ّلصٌـ كِ تغت ٍالٗت اًت ؿاًٌتِهٌَٙ ٕ ٍ كٗبٗت كبهل ؿؽتل أهْلِٗ كا هٌغٔلاً ثِ ك

ثـٍى رلهت كٗهبٗت   ٍ ّب  ًَاؿٍُلٖ ؽَؿ ثبُـ. ام ع٘ج عقَقٖ ً٘ن تؼ٘٘ي هْلِٗ تًَٚ ؽب

ُهَؿ كهِ حجهَت آى ثهِ كٗهبٗت اِٗهبى        ٛلف٘ي ػقـ  ػولٖ فَ٘لٖ ٍ غ٘لًبفق هغٌَة هٖ

ِ احل ًٌ٘ت  صلا كِ اٍل٘بٕ ػقهـ   أهٌِ هََٗعّب ؿك اٗي  ثٌتگٖ ؿاكؿ ٍ ًظل ؽبًَاؿُ ٍ  مٍره

 اِٗبى ثلإ ٓغت ػقـ المم اًت. ٍٓ اكاؿ مٍد ٌّتٌـ

ًربكٍ ثِ ًهجک گهلفتي   مٗبؿ ًجبُـ  تلؿٗـ ًٌ٘ت.  ؿك اٌٗكِ ُبٌٗتِ اًت ه٘ناى هْلِٗ

ٖ  تَاى ام كٍاٗبت مٗل اًتٌجبٙ كلؿ: پ٘هبهجل اكهلم   هْلِٗ ؿك ؿٗي اًالم كا هٖ فلهبٌٗهـ:   هه
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هْلتهلٗي   . ثْتلٗي مًبى اهت هي مٗجهبتلٗي ٍ كهن  افضل الٌسبء اهتٖ اصجحْي ًٍجْب ٍ اقلْي هْشا

ٖ 252: 3   دآًْبًت )ٓـٍق « خَٕ٘رشُ الِّدرذا ِ إَٗسٓرشُُٔ   »( ٍ فلهَؿًهـ:  112: 20 د  ؛ عل ػهبهل

(. ع٘ههلت 320: 16 دق  1409  ٌْههـٕالوتقههٖ ال) تههلٗي آى اًهت  ثْتهلٗي هْلٗههِ  ًههجک 

ِ  التغبلَ ثوَْس الٌسبء فتکَى عذآٍفلهبٌٗـ:  هٖ ػلٖ ّهبٕ ًهٌگ٘ي قهلاك     . ثلإ مًهبى هْلٗه

أهّرب  : فشهَدًرذ  ٓبؿق هبم(. ا11 :15  د كٌـ. )عل ػبهلٖ ًـّ٘ـ كِ اٗي اٗزبؿ ػـاٍت هٖ

اٍ ٍ  ُٔهَه  ٍ ًبؽزٌهتگ  مى  مٗهبؿ ثهَؿى هْلٗه      .عٔقَ ُ صٍٓجِْب شُؤمٔ الوٓشأِٓ فکَثشَُٓ هْٓشِّب ٍ

هري  فلهبٗهـ:   هٖ (. اهبم ٓبؿق152: 1  د 1372)الٔـٍق   ثبُـ ًبفلهبً  ام َُّلٍ ه 

كِ هْل آًبى كن ثبُهـ  . مًبى ثب ثلكت مًبًٖ ٌّتٌـ ثشکِ الوشآ قلِ هْشّب ٍ شئَهْب کسشٓ هْشّب

 د  1413  ٍ مًبى َُم آًبًٖ ٌّتٌـ كِ ام عـ هتؼبكف هْل ثِ٘تلٕ ؿاُتِ ثبُهٌـ )الٔهـٍق  

ّبٕ ًهٌگ٘ي كا   (. ثب ػٌبٗت ثِ تَٓ٘ٔ اًالم ثل ًجک گلفتي هْلِٗ  ثبٗـ تؼ٘٘ي هْل254ِٗ: 3

ثهَؿى  هالعظِ ُـ كِ هْلٗٔ مٗبؿ هٜلَة ُبكع ًٌ٘ت. اؽهتالف ؿك الناههٖ   هقهَم ؿاًٌت. 

اٗي عكن ٍ عكن فقْٖ هْلٗٔ مٗبؿ ٍ گناف اًت كِ ؿك هجبعج آتٖ ثِ ثلكًٖ آى ؽهَاّ٘ن  

 پلؿاؽت.

 میسان مهر از دیدگاٌ فقها .1

ٛهَك كلهٖ ؿك    هجبعج هْن ؿك هْلِٗ  ه٘ناى ٍ هقـاك آى ؿك عقَق اًالهٖ اًت. ثِ ٔام رول

 ٍرَؿ ؿاكؿ: مهٌِ٘ه٘بى فقْب  ؿٍ ؿٗـگبُ ؿك اٗي 

اًـ  كِ آًْهب ؽهَؿ ثهِ     ت ؽبٖٓ كا ؿك تؼ٘٘ي هْل الناهٖ ؿاًٌتِٗت كوّ٘كٌبًٖ كِ كػب .1

 :ًَُـ هٖؿٍ ؿًتِ تقٌ٘ن 

اهب ؿك ربًهت    اًـ ؿُكله٘ناى ؽبٖٓ ثلإ هْل تؼ٘٘ي ً  كٌبًٖ كِ ؿك ٛلف مٗبؿت ( الف

ت ؽبٖٓ ّوبًٌـ ؿُ ؿكّن  ًِ ؿكّهن ٗهب كثهغ ؿٌٗهبك  ثهلإ هْهل تؼ٘ه٘ي        قلت ٍ كوٖ  كوّ٘

زنٗهلٕ   )ال ـگبُ هؾتْ ثلؽٖ فلق ػبهِ اًت ٍ ؿك ه٘بى اهبهِ٘ قبئل ًهـاكؿ اًـ. اٗي ؿٗ ؿُكل

 (.409: 3 د  1409بًٖ  ُالكب؛ 96: 4 د  2003
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ؿكّهن( ؿك   500 ٔ  پبٗجٌـٕ ثِ هقـاك ؽبّ كا )هقـاك هْلالٌٌٕؿٗگل ٓؿك هقبثل ػـ (ة

ًٌ٘هتٌـ ٍ  ل ئه ٍلٖ ؿك ربًت قلت ٍ كوٖ  عـٕ ثلإ آى قب  اًـ ربًت مٗبؿت الناهٖ ؿاًٌتِ

 (.292 :1415الْـٕ   ػلن) هْل قلاك ؿاؿُ َُؿ ُبٗـ  ّل ص٘نٕ كِ هبل٘بت ؿاُتِ ثبُـ

ًٌ٘هتٌـ ٍ تؼ٘ه٘ي هْلالٌهٌِ كا    قبئهل  ؿك هقبثل قَل اٍل  هَِْك فقْب ثِ صٌ٘ي الناههٖ   .2

ـ  اًتغجبثٖ تلقهٖ كهلؿُ   ٖٓلفبً ػول ؛ 13: 31 د  1374ٌزرهٖ   ال؛ 166: 1421)الؼهبهلٖ    اًه

 (.272: 4 د  1387 الًَٜٖ

ثلإ ّوٌلاى ٍ ؿؽتلاى ؽهََٗ   ؿك آٜالط فقْٖ  ثِ هقـاك هْلٕ كِ پ٘بهجل اكلم

ِ » اًهت  ت آى ثِ ُْبؿت كٍاٗبت هتؼـؿ  پبًٔـ ؿكّن ثهَؿُ تؼ٘٘ي فلهَؿًـ ٍ كوّ٘ « هْلالٌهٌ

ٖ   ِكٍاٗبت ؿك اٗي هَكؿ مٗهبؿ اًهت كهِ ثهِ صٌهـ ًوًَه       .گٌَٗـ هٖ َ  اُهبكُ هه اههبم   .1 ؿ:ُه

ٖ  ـكٍ اهبم ثبقلثِ ًقل ام پ ٓبؿق  اهلل هرب صٍ  سورَ   » فلهبٌٗهـ:  ؿك اٗي مهٌِ٘ هه

«. ش٘ئب وبئش هي ًسبئِ علٖ اکثش هي اثٌتٖ عششٓ اٍق٘ٔ ًٍش ٍاالٍق٘ٔ اسثعَى ٍالٌش عششٍى دسّورب 

ٗک ام ؿؽتلاى ٍ مًبى ؽَؿ كا ثِ هْل ثَ٘ ام ؿٍامؿُ اٍقِ٘ ٍ ٗک ًهَ   ّ٘ش كًَل ؽـا»

هزوهَع پبًٔهـ ؿكّهن(    ؿك هقـاك ًهَ ثٌ٘هت ؿكّهن )   تنٍٗذ ًكلؿًـ  هقـاك اٍقِ٘ صْل ٍ 

گَٗههـ: ام اهههبم ٓههبؿق ُههٌ٘ـم كههِ  مكاكُ هههٖ .2(؛ 84: 21  د 1367  عههل ػههبهلٖ) «اًههت

اهلل ًسبک اثٌتٖ عششٓ اٍق٘ٔ ًٍشبً ٍاالٍق٘ٔ اسثعرَى دسّورب ٍالرٌش ًِّر       هْش سوَ »فلهَؿًـ:  هٖ

)ؿٍامؿُ اٍقِ٘( ٍ ًَ قهلاك   كًَل ؽـا ثلإ مًبى ؽََٗ»ٗؼٌٖ «. االٍق٘ٔ ٍَّ عششٍى دسّوب

)ّوبى(. ؿٍ ؿٗـگبُ قبئل ثهِ   «ثٌ٘ت ؿكّن اًت  ؿاؿ  ٍ اٍقِ٘ صْل ؿكّن ٍ ًَ ًٔف اٍقِ٘

ٍرَؿ عـ هِؾْ ثلإ هْل ٍ ؿٗـگبُ قبئل ثِ ًجَؿ هغـٍؿُ ثلإ هْل ٍ هٌتٌـات آًْهب ؿك  

 ًَُـ. اؿاهِ ثلكًٖ هٖ

 ت خاص، در قلت مهرقًل بٍ لسيم کمیّ. 1 .1

ت ٍ ه٘ناى ؽبٖٓ ثلإ هْل  ؿك ربًت كوٖ ل ثِ كػبٗت كوّ٘ئٕ اهبهِ٘ كٌٖ قبؿك ه٘بى فقْب

ِ  ثبُـ  هٖ ّن پقٗل ٍ ّل ص٘نٕ كا كِ هبل٘ت ؿاُتِ ٍ تول٘ک جَؿٍُ قلت آى  ً ػٌهَاى   تَاى ثه

ِ٘ ٍ ؼُهبف  .اهب ؿك ه٘بى هقاّت اّل ًٌت ؿك اٗهي ههَكؿ ؿٍ قهَل ٍرهَؿ ؿاكؿ      هْل قلاك ؿاؿ
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ٍلٖ عٌرِ٘ هؼتقـًـ كِ هْلِٗ ًجبٗـ كوتهل ام ؿُ    فَق ثب فقْبٕ اهبهِ٘ هَافقٌـ ٔعٌبثلِ ؿكهٌئل

ـ       ؿكّن ثبُـ ٍ ّوضٌ٘ي هبلكِ٘ ثل اٗي ثبٍكًـ كِ ه٘ناى هْل ًجبٗهـ ام كثهغ ؿٌٗهبك كوتهل ثبُه

 (.409 :3 د  1409بًٖ  ُالكب)

كهِ   اًهت  )كُ( ام پ٘هبهجل  گَٗـ: ؿل٘ل ههب كٍاٗهت رهبثل    كبًبًٖ ام فقْبٕ عٌرٖ هٖ

هْل كوتل ام ؿُ ؿكّن ًٌ٘ت. ّوضٌه٘ي ام ػوهل ٍ ػلهٖ ٍ     ؛«ال هْش دٍى عششٓ دساّن»فلهَؿ: 

« ال ٗکَى الوْش اقل هري عشرشٓ دساّرن   »گٌَٗـ:  هٖػجـاهلل پٌل ػول كٍاٗت ُـُ اًت كِ آًْب 

ًٌَٗـ: ه٘ناى هْل ام هٌبئل تَف٘قٖ اًت  ؿك اؿاهِ هٖ ٍٕ .ٌ٘تهْل كوتل ام ؿُ ؿكّن ًٗؼٌٖ 

ك تؼ٘٘ي آى ثِ ؿًت هلؿم ًٌ٘ت( ثٌبثلاٗي ؿك َٓكت اؽتالف ثل ًل ه٘ناى  ثبٗـ )ٗؼٌٖ اؽت٘ب

كلؿ )ّوبى(. الجتِ ثِ ػق٘هـٓ  ػٌَاى ه٘ناى هْل تؼ٘٘ي  ثِ اًت ّوبى قـك هتق٘ي كا كِ ؿُ ؿكّن 

اگل كٌٖ كوتل ام ؿُ ؿكّن هْل قهلاك ؿّهـ  ػقهـ ٓهغ٘ظ اًهت ٍ ؿُ ؿكّهن       فقْبٕ عٌرِ٘ 

زنٗهلٕ   )ال اكمٍ آى ثلاثل ثب ؿُ ؿكّن ثبُـ  هْل قلاك گ٘لؿ هبلٖ كُِبٗـ َُؿ ٍ  ٍارت هٖ

 (.96 :4 د  2003

ؽبلْ اًهت ٗهب ههبلٖ كهِ اكمٍ آى      ًِٓ ؿكّن ام ًقل  هبلكِ٘ هؼتقـًـ كِ عـاقل هْل

هٌبٍٕ ثب ًِ ؿكّن ثبُـ؛ ٍ اگل هْل كوتل ام اٗي هقـاك ثبُـ  پي ام ؿؽَل  ػقهـ حبثهت ٍ   

ؿؽَل  هلؿ هؾ٘ل اًت كِ ٗب عـاقل ًِ ؿكّهن كا هْهل    ٍلٖ قجل ام  َُؿ هْل  ًِ ؿكّن هٖ

 (.97 :ّوبىكٌـ )ٗب آى كا فٌؼ  تؼ٘٘ي

 ت خاص، در کثرت مهرقًل بٍ لسيم کمیّ. 2 .1

ـ الوٌهوٖ ً  اًـ كهِ هْهل   ثؼٖ٘ ام فقْب هبًٌـ ً٘ـ هلتٖ٘ ثل اٗي ػق٘ـُ ام پبًٔهـ ؿكّهن    جبٗه

اعكبم اؽتٔبٓهٖ ههقّت    ٔرولام »ًٌَٗـ:  ً٘ـ هلتٖ٘ ؿك كتبة االًتٔبك هٖ .كٌـتزبٍم 

اهبهِ٘ اٗي اًت كِ هْل ًجبٗـ ام پبًٔـ ؿكّن ؽبلْ كِ ق٘وت آى پٌزبُ ؿٌٗبك اًت  تزهبٍم  

كٍ  ّلگبُ هْل تؼٌٖ٘٘ ثَ٘ ام اٗي هقـاك ثبُـ  ثبٗـ ثهِ هقهـاك فهَق ثبمگلؿاًهـُ      كٌـ  ام اٗي

ػب  ػهالٍُ ثهل   َُؿ ٍ فقْبٕ اّل ًٌت ؿك اٗي ؽَّٔ ثب ُ٘ؼِ هؾبلرٌـ. ؿل٘ل هب ثل اٗي هـ

ثبُـ. ٍ اتربق ػلوبٕ هبًهت كهِ    اروبع فقْب اٗي اًت كِ تؼ٘٘ي هْل تبثغ اعكبم ُلػٖ هٖ
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ّلگبُ ػقـٕ ثل اًبى اعكبم ُلػٖ هٌؼقـ ُـ  كػبٗهت آى اعكهبم )ؿك تؼ٘ه٘ي عهـٍؿ آى     

ػٌَاى هْهل ًِهـُ    اروبػٖ ثل آى ثِ  ػقـ( هجٌب ؽَاّـ ثَؿ؛ لقا آًضِ مٗبؿتل ام هْلالٌٌِ ثبُـ

كٌهـ    ؽبكد ام هََٗع اروبع اًت ٍ ّ٘ش ؿل٘ل ُلػٖ ؿٗگلٕ ً٘ن آى كا اقت٘ب ًوٖ اًت ٍ

 (. 292 :1415الْـٕ   ػلن) 1«ـ ثل هْلالٌٌِ ثبٗـ كٌبك ًْبؿُ َُؿئپي هقـاك ما

 ؛ثي ػوهل  كٍاٗت هرّ٘ل .2 ؛اروبع. 1هزوَع ًِ ؿل٘ل اقبهِ كلؿُ اًت: ؿك ً٘ـ هلتٖ٘ 

ثهي   ثي ًٌبى ام هر٘هل  اٗبت  كٍاٗتٖ اًت كِ هغوـهٌتٌـ ً٘ـ هلتٖ٘ ام كٍ قـك هت٘قي. .3

فقلرت لرِ     عجرذاهلل  دخلت اثٖ»گَٗـ:  ٍ هٖاًت كٍاٗت كلؿُ  ٍ اٍ ام اهبم ٓبؿقػول 

السٌٔ الوحوذٗٔ خوسوبئِ دسّن »اخجشًٖ عي هْش الوشآ الزٕ الٗجَص للوؤهي اى ٗجَصُ، قب   فقب  

فوي صاد علٖ رلک سد الٖ السٌٔ ٍالشٖ٘ علِ٘ اکثش هي الخوسبئِ دسّن، فبى اعطبّب هري الخوسربًٔ   

ذ هب دخل ثْب؟ قرب    دسّن دسّوب اٍ اکثش هي رلک ثن دخل ثْب فال شٖء علِ٘ قب   قلت فبى طلقب ثع

ال شٖ٘ء لْب اًوب کبى ششطْب خوسبئٔ دسّن فلوب اى دخل ثْب قجل اص تستَفٖ صذاقْب ّذم الِّرذا   »

فال شٖ٘ لْب اًوب لْب هب اخزت هي قجل اى ٗذخل ثْب فبرا طلجت ثعذ رلک فٖ ح٘بٓ هٌِ اٍ ثعرذ هَترِ   

لإ ههثهٌ٘ي رهبٗن ًٌ٘هت     ام هقـاك هْلٕ كِ مٗبؿتل ام آى ث ام اهبم ٓبؿق. «فال شٖ٘ لْب

ؿك پلؿاؽهت   پ٘هبهجل  ًٓه٘ل »فلههَؿ:   اهبم ٓبؿق  ؿمكلال ثپلؿاؽت مٗبؿتل ام آى  ً

ٖ  كي مٗبؿتل ام آى ثـّـ  هْل  پبًٔـ ؿكّن ثَؿُ اًت ٍ ّل گهلؿؿ   ثِ ّوبى هقـاك هٌتلؿ هه

َُؿ. اگل كٌٖ ٍلَ ٗک ؿكّهن ام پبًٔهـ ؿكّهن كا ثهِ مٍرهِ       ٍ اٗبفِ ثل آى كٌبك ًْبؿُ هٖ

ٖ  ٓػْـ ؿٗگل ص٘نٕ ام هْل ثل  ؿاؽت ًوَؿُ ٍ ًپي ثب اٍ ًنؿٗكٖ ًوبٗـپل  هبًهـ.  اٍ ثبقٖ ًوه

ـ    گَٗـ: ام اهبم ٓبؿق ؿك اؿاهِ كإٍ هٖ   پلً٘ـم اگل ثؼـ ام ًنؿٗكهٖ  مى كا ٛهالق ؿّه

ِ  تَاًـ ثبقٖ هْل مى كا ًپلؿامؿ؟( اهبم َُؿ )ٗؼٌٖ ثبم ّن هلؿ هٖ عكن صِ هٖ   فلهَؿ: ثله

                                                           

ٍهوب اًفشدت ثِ االهبه٘ٔ  اًِ التتجبٍص ثبلوْش خوسوبٓ دسّن ج٘بداق٘وتْب خوسَى دٌٗبسا، فوب صاد علٖ رلک علرٖ سد  ». 1

ٗتجعِ احکبم ششعِ٘ ... ٍ هبصاد « هْش»ٗخبلفَى فٖ رلک الحجٔ ثعذ اجوبع الطبئفٔ، اى قَلٌب، الٖ ّزُ السٌٔ ٍثبقٖ الفقْبء 

   .«علِ٘ ال اجوبع علٖ اًِ ٗکَى هْشا، ٍ ال دل٘ل ششع٘ب، ف٘جت ًفٖ الضٗبدٓ
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ٍلهٖ اًزهبم     گ٘لؿ؛ مٗلا كِ هقـاك پبًٔـ ؿكّهن اًهت   هْل ثِ مى تؼلق ًوٖ ثبم ّن ص٘نٕ ام

گلؿؿ. ٍ مى ثبٗـ قجهل   ػول مًبَُٖٗ  قجل ام اًت٘ربٕ توبم هْل  هَرت ام ث٘ي ثلؿى هْل هٖ

ٍلٖ ثؼـ ام آى ؿٗگل عق ٛلهت ص٘هنٕ كا     ام اًزبم ػول مًبَُٖٗ  هْلٍ كا ؿكٗبفت ًوبٗـ

  د 1413)ٓهـٍق   « اٍ ً٘ن ًـاكؿ ٔٛلت ص٘نٕ ام ٍكح ًـاكؿ  عتٖ ثؼـ ام هلگ َُّل  عق

 (.222ٍ  221: 1406؛ الوزلٌٖ  151: 16  د 1367  ؼبهلٖالغل ؛ ال399: 3

 ٔالٌهٌ  قهـك هته٘قي  هْهل    اًت. ثِ اٗي ث٘بى كِ اؽق ثِ قـك هت٘قي ؿل٘ل ًَم ً٘ـ هلتٖ٘

صِ ثهَ٘   پي ّل .)آل ؿك ثبة هؼبهالت فٌبؿ اًت( اًتِ مائـ ٗهْل ٍ آل  فٌبؿ ثَؿُ

ؿك ػقهَؿ كا  اٍلٖ آل هتقـه٘ي هَِْك  .الرٌبؿ فبًـ اًت عكن آبلٔ ثِ  ام هْلالٌٌِ ثبُـ

 اًتقبل  ؿك هَاكؿ ُک رلٗبى ؿاكؿ كِ اًتٔغبة ػـم ًقل ًٍـ ثل اٗي ثبٍك ٍ اًـ فٌبؿ ؿاًٌتِ

 (.13: 2إ  د  )هلاغِ

ت  صهِ اٌٗكهِ آحهبك ّهل     ثب ٓلف ًظل ام اؿلٔ لرظٖ هقت٘بٕ آل اٍلٖ  فٌبؿ هؼبهلِ اً

ػقـ  اهَك عبؿحٖ ٌّتٌـ كِ ّوِ هٌجَق ثِ ػـهٌـ ٍ هقت٘بٕ اًتٔغبة عبلت ًبثقِ  ػـم 

َُؿ  ؿك هَاكؿٕ رهبكٕ   ّؤ آًْبًت. اٗي آل كِ ثِ آى اًتٔغبة ػـم تأح٘ل ً٘ن گرتِ هٖ

اًت كِ اؿلٔ لرظٖ ثِ ػلتٖ ربكٕ ًجبُـ ٍ ًت٘زٔ آل لرظٖ ٗؼٌٖ آل ٓغت ػقـ ّن كِ 

َٓكت ثبٗـ ثِ آل اٍلٖ كِ آل فٌهبؿ هؼبهلهِ    َُؿ. ؿك اٗي ـٓ آى اًت ً٘ن ربكٕ ًوٖماٗ٘

الٔغِ  . عتٖ آًزب كِ ٓغجت ام آبلٔثَؿُ ٍ ام اًتٔغبة اًتربؿُ ُـُ اًت  توٌک كلؿ

اگل ؿك ٓغت ػقهـٕ  اًت  ثبٗـ تَرِ ؿاُت اٗي آل ؿك ُجْبت هََٗػٖ كبكاٖٗ ًـاكؿ. 

ٗكٖ ام اككبى ػقـ )ػَٗ٘ي ٗب ٛلف٘ي( هغقق ًِـُ اًهت    ام آى رٌجِ كِ اعتوبل ؿاؿُ َُؿ

َُؿ. توٌک ثِ ػبم ؿك هَكؿ ُهک   هخالً ػَٕ ػقـ هبل٘ت ًـاكؿ  ثِ ثٜالى آى ػقـ عكن هٖ

ثلكِ كبك ّل   كٌـ هََٗػٖ  ٓغ٘ظ ًٌ٘ت  مٗلا ّ٘ش ؿل٘لٖ ثلإ ؽَؿ  هََٗع ؿكًت ًوٖ

ى ام ؽبكد هغهلم ٍ هٌهلن   ؿل٘ل  اٗي اًت كِ عكن هََٗػٖ كا ث٘بى كٌـ كِ هََٗػ٘ت آ

ُـُ اًت. لقا ؿك هَكؿ اٗي ًَع ام ُجْبت ثبٗـ ثِ آل اٍلٖ توٌک كلؿ كِ فٌهبؿ هؼبهلهِ   

 (.339: 3  د 1417ؽَٖٗ  )اًت 
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 کثرت مهرقلت ي ت خاص، در لسيم کمیّعدم قًل بٍ . 3 .1

اًهـ ٍ تؼ٘ه٘ي هقهـاك آى كا     ت ؽبّ كا ؿك هَكؿ هْل الناهٖ ًـاًٌتِهَِْك فقْب كػبٗت كوّ٘

ؿاًٌـ. الجتِ اٗهي فقْهب ً٘هن  ثهِ پٌهٌـٗـُ ثهَؿى كػبٗهت ه٘هناى          تبثغ كٗبٗت ٛلف٘ي ػقـ هٖ

ـ  ؿُكهل هْلالٌٌِ تٔهلٗظ   ِ     اًه ٙ »ُه٘ؼ ًَٛهٖ ؿك    اًهـ.  ٍلهٖ آى كا ٍارهت ًـاًٌهت « هجٌهَ

اى ؽبٖٓ ًـاكؿ ٍ ّل ص٘نٕ كِ ٓهغ٘ظ ثبُهـ   اهبهِ٘  ه٘ن ٔرٗهْلِٗ ؿك ًنؿ هب ٛب»ًٌَٗـ:  هٖ

ػٌَاى ق٘وت ؿك هؼبهلِ ٍ ارلت ثلإ اربكُ قلاك ثگ٘لؿ  هْل قلاك ؿاؿى آى ربٗن اًت.  كِ ثِ

 1«ؿك ربًت مٗهبؿت ً٘هن ثهلإ هْهل  ه٘هناى ؽبٓهٖ ؿك ًهنؿ ػلوهبٕ اهبه٘هِ ٍرهَؿ ًهـاكؿ           

 (.272 :4د   1387 )الًَٜٖ

هْلِٗ ه٘ناى ٍ هقهـاك ؽبٓهٖ ًهـاكؿ  ثلكهِ     »ًٌَٗـ:  هٖ« االًالم غُٗلا»هغقق علٖ ؿك 

تَاًٌـ ه٘ناى آى كا تؼ٘٘ي ًوبٌٗـ؛ ّلصٌـ كِ آى ص٘ن اًـک ٍ كن ثبُهـ    مٍر٘ي ثب كٗبٗت هٖ

تَاًهـ   تب مهبًٖ كِ ام اكمٍ ٍ هبل٘ت ؽبكد ًگلؿٗـُ اًت  ّوبًٌـ ٗک ؿاًِ ام گٌـم  كِ ًوٖ

ٖ  ػٌَاى هْل قلاك ؿاؿُ َُؿ. ّوضٌ٘ي ؿك ربًت مٗبؿت ً٘ن ثِ ثبُهـ    عـ ؽبٖٓ ثلإ هْل ًوه

)الغلٖ   2«اًـ  ٍلٖ اٗي قَل قبثل قجَل ًٌ٘ت ثل هْلالٌٌِ هٌغ ًوَؿُ تاگلصِ ثؼٖ٘ ام مٗبؿ

ٖ    (. 340 :4 د  1421 ٍ ٓهبعت  ( 166 :1421)الؼهبهلٖ    ًظ٘ل اٗهي روهالت كا ُهْ٘ـ حهبً

 اًـ. ً٘ن ًقل كلؿُ (13 :31د   1374ٌزرٖ  )ال رَاّل

 غیرمشهًر امامیٍ. وقد ي بررسی قًل 2

ؿك اؿاهِ اٗي ًِ ؿل٘ل ثلكًهٖ ٍ ًقهـ   ثَؿ. ً٘ـ هلتٖ٘ ًِ ؿل٘ل اقبهِ كلؿُ هالعظِ ُـ كِ 

 ؽَاٌّـ ُـ.  

                                                           

کث٘شا،  الِّذا  عٌذًب غ٘ش هقذس فکل هب صح اى ٗکَى ثوٌب لوج٘ع اجشٓ لوکتشٕ صح اً٘کَى صذاقب عٌذًب قل٘ل کبى اٍ». 1

 .«ٍفِ٘ خالف، ٍالکث٘ش اٗضب ال حذ لِ عٌذًب

ٍالتقذٗش فٖ الوْش، ثل هب تشاضٖ علِ٘ الضٍجبى ٍ إى قل، هبلن ٗقِّش عي التقَٗن، کحجِ هي حٌطٔ، ٍکزا ال حذ لِ فٖ ». 2

  .«الکثشٓ، ٍق٘ل ثبلوٌع هي الضٗبدٓ عي هْشالسٌٔ، ٍلَ صاد سد الْ٘ب، ٍ ل٘س ثوعتوذ
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 . وقد دلیل اجماع1 .2

هلعَم ُهْ٘ـ حهبً     .كٍُي اًت كِ اروبع  هَافق ً٘ـ هلتٖ٘ ًٌ٘ت )اگل ػلِ٘ اٍ ًجبُـ(

السر٘ذ الوشتضرع علرع هزّجرِ      ٍ احرت  »گَٗهـ:   هلت٘  هٖ ؿك هٌبلک پي ام ًقل كالم ً٘ـ

ً٘ـ . «فئًِّ الٗعلن لِ هَافق فضال عي أى ٗکَى هوّب ٗذّعع فِ٘ اإلجوبع ثئجوبع الطبئفٔ ٍ َّ عج٘ت

 (.166 :1413  الؼبهلٖ) كِ هَافق ًـاكؿ  اؿػبٕ اروبع كلؿُ اًت! ؿك عبلٖ

اؿػبٖٗ كٌـ؟! ُبٗـ اروبع  ه  صلا ً٘ـ ثِ اٗي هغكو  اؿػبى اروبعكِ گرتِ َُؿ  ُبٗـ

هٜلج  كِ هلعَم ُ٘ؼ أًبكى ؿك كًبئل ؿك ثبة  اِٗبى ام قج٘ل اروبع ثل قبػـُ ثبُـ  ُجِ٘

ٍله    ثهَؿُ  هٌلّن  ٓكجلى  ٗک قبػـ ًت كِباروبع هٌقَل ؿاكؿ. اروبع ثل قبػـُ ثِ اٗي هؼٌ

ػهبى  ؿكٍى ًت٘زهِ ا  ٍ صَى كجلى هٌلّن ثهَؿُ اًت ٓغلى كا ُؾْ هـػ  ؿكًت كلؿُ 

هب اٗهي اًهت كهِ     كِ فقٚ كجلى هٌلّن ٍ اروبػ  ثَؿُ اًت. تَٔك عبل ؿك   كٌـ اروبع ه 

ـ  ٔم )آبلٍصَى ؿل٘ل ؿ ٍ اروهبػ    هٌهلّن  ٓالرٌبؿ ؿك هؼبهالت( ًنؿ هلعَم ً٘ـ ٗهک قبػه

   اِٗبى اٗي قبػـُ اروبػ  كا گلفتِ ٍ هٔـاق آى كا ّن ؽَؿُبى ؿكًهت َُؿ هغٌَة هٖ

ٓهغلى   .اًـ ػبى اروبع كلؿُؿٌِ ثبٛل اًت ٍ اكِ مائـ ثل هْلالٌ اًـ اًـ ٍ ًت٘زِ گلفتِ كلؿُ

ـ     الٌٌّٔ ًـاكٗن( ثبٛل اًهت  ثل مائـ ثل هْل ٖ)اٌٗكِ ؿل٘ل  ؿكًهت ًٌ٘هت   پهي اروهبع ًه٘

 (.13ٍ  12 :6 د  1385هكبكم  )

 . وقد مستىد ريایی2 .2

ػالههِ هزلٌهٖ ؿك   ثهَؿ.  ثي ًهٌبى ام هر٘هل    هغوـ هٌتٌـ ً٘ـ هلتٖ٘ ام كٍاٗبت  كٍاٗت

اٌٗكهِ غ٘هل     ـ: اٍل٘ي هٌئلِ ٍ اُكبل كِ ثل اٗي كٍاٗت ٍاكؿ اًتًٌٌَٗ هٖ هَكؿ اٗي كٍاٗت

ثي ًهٌبى ُهؾْ ثٌه٘بك     ثي ًٌبى  كٌٖ آى كا ام هر٘ل ًقل ًكلؿُ اًت ٍ هغوـ ام هغوـ

كٌهٖ ثهِ كٍاٗهت اٍ     كِ هَكؿ ٛؼي ٍاقغ ُـُ اًت ٍ غ٘ل ام ً٘ـ هلتٖ٘ ّ٘ش ثَؿُ ٖٗؼ٘ر

آهغبة  تَرْٖ ٍ اػهلإ   هَكؿ ثٍٖل    فلٕ كِ ًٌـ ٓغ٘ظ ثبُـ ثِ ػول ًكلؿُ اًت.

اُهكبل   اًت پي ًٌـ ام ؿٍ رْت )ّن ام ًظل كربل ٍ ّن ام ًظل اػهلإ هِهَْك ام آى(  

ًٌَٗـ: اٗي كٍاٗت  ٓبعت رَاّل ؿك هَكؿ كٍاٗت فَق هٖ(. 13ٍ  12 :1385 هكبكم ؿاكؿ )
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كهِ ّه٘ش   ػالٍُ ثل اٌٗكِ ام ًظل ًٌـ  ؿك ًْبٗت ٗؼف قلاك ؿاكؿ  هِتول ثل اعكبهٖ اًهت  

ّو٘ي ؿل٘ل  ُ٘ؼ ٓـٍق آى كا تَرِ٘ ٍ ثل كٗبٗت ٗب ثؾِ٘ـى  اًـ ٍ ثِ ًـاؿُ اكٌٖ ثِ آى فتَ

 (.16 :1374  ٌزرٖ)ال مى هْلٍ كا  عول كلؿُ اًت

ِ    هُٖگرتٖ توٌک ً٘ـ هلتٖ٘ ثِ اٗي كٍاٗت آًضِ هَرت  ًه٘ـ   َُؿ  اٗهي اًهت كه

پٌٌـٗـُ  (ثبُـهَافق  ّلصٌـ ٓغ٘ظ ٍ ثب آَل ُلٗؼت)كا  1هلتٖ٘ توٌک ثِ ؽجل ٍاعـ

تٌْب ثهل   ً٘ـ هلتٖ٘ ًِ. ؿُ اًتكلؿاًـ  اهب ؿك اٌٗزب ؽَؿ  ثِ ؽجلٕ ًبؿك ٍ ُبف اعتزبد  ًوٖ

ؿى ثل ٛجق آى كا ّوبًٌـ علههت ق٘هبى    كلثلكِ ػول ً  ؿُكلػـم عز٘ت آى اؿػبٕ اروبع 

: 1997الْهـٕ    ؛ ػلهن 204: 1405الْـٕ   )ػلن وبت هقّت ؿاًٌتِ اًتام ٗلٍكٗبت ٍ هٌلّ

گَٗـ  هٖ« سوبلِ فٖ الشد علٖ اصحبة العذد»ؿك هلتٖ٘  ً٘ـ (.343: 4د   1417ٓـك   ؛446

ٍ اخجبس اٙحبد عٌذًب التَجت علوب ٍ العورال ٍ  »َُؿ ٍ ًِ ػولٖ  ؽجل ٍاعـ ًِ هَرت ػلن هٖ

 .(60: 2  د 1405الْـٕ   )ػلن« الِّٗح االوتذال  ثْب علٖ حکن هي االحکبم

اؽ٘ل ً٘ن ُه٘ؼ أًهبكٕ اُهبكُ كهلؿ كهِ       ٓؿك ؿٍك كٍ ُـ. ثِ كٍهٌبقِِ  ثباٗي اؿػب ثؼـّب 

ؿٗـُ  هٌكل رَام ػول كلؿى ثِ آى ُـُ اًهت ٍ   ًوًٖ٘بمٕ هلتٖ٘ ثِ ؽجل ٍاعـ  صَى ً٘ـ

  اؽجهبك ؿك ؿًهت ًٌ٘هت    ٓثَؿى ػوـالٔـٍك  مٌٗت كِ َُاّـ قٜؼٖ هب هٖ مهبىاگل اٍ ؿك 

 (.162: 1   د1365أًبكٕ  ) ؿاؿ فتَا هٖ« ٍاعـ ؽجل»ثِ عز٘ت  بًقٜؼ

ام ًظل هتي  هِهتول ثهل   هَكؿ اًتٌبؿ اٍ  كٍاٗت گَٗـ ؿك ًقـ ً٘ـ هلتٖ٘ هٖحبًٖ ُْ٘ـ 

گًَِ  ـ كِ اٗيكٌ . عتٖ ُْ٘ـ تٔلٗظ هٌّٖتٌـاعكبم غلٗجٖ اًت كِ هؾبلف كتبة ٍ ًٌت 

ـ  صِ كًـ ثِ اٌٗكِ هٌتٌـ عكن قلاك ًاكمٍ فكل ُـى ؿك هٌبثغ عـٗخٖ كا ّن ًـاككٍاٗبت 

 (.170ٍ  169: 1413  الؼبهلٖ) ـًثگ٘ل

                                                           

ٍاعـ. 1 لٖ آى كوتل ام آى اًت كِ ثلٕا هؾبٛت  ًٌجت ثهِ ٓهـٍك آى    هلاؿ ام ؽجل  ٗبى ٓا  ػلهن ؽجلٕ اًت كِ ُوبك كٍا

َاُ صٌـ تي ثبٌُـ لٖ ٗک تي ثبُـ ٍ ؽ ٕ ٓا َاُ كٍا هبى تؼلٗهف ههقكَك      (. 157: 1 د  1415تهًَٖ   ) اٗزبؿ كٌـ  ؽ ثهل ًا

ٍاعـ ٛ٘ ٜالط ؽجل  هب ؿك هؾبٛهت     هٖ ثل ف ًٍ٘ؼٖ ام اؽجبك كا ؿكٓا ـاقل گوبى ِث ؿكًهتٖ آًْ گ٘لؿ؛ ام اؽجبكٕ كِ عتٖ ع

ن اٗزبؿ ًوٖ ب تب هلعل ً٘ ) ّوٌبٗگٖ ػلن اكتقب هٖ َُٔؿ تب اؽجبكٕ كِ گوبى ِث ؿكًتٖ آًْ ٜالطؿك ٗبـث  ؽنِ ػلن(.  أظيّ هُت  ٓا

http://wikifeqh.ir/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D9%85
http://lib.eshia.ir/27002/1/157/%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1
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هؼٌبٕ رـا كلؿى ثؾِهٖ     ثِكٍاٗت تقٜ٘غ. نكٌ٘ تقٜ٘غ ه كا كٍاٗت كِ  گرتِ َُؿ ُبٗـ

ؿك (. 132: 1389)هْهـٍٕ كاؿ    اًهت  ٖام ٗک عـٗج َٛالًٖ  هتٌبًت ثب هَٗهَع ؽبٓه  

اًهـ ٍ   كوب اٌٗكِ قـهب ؿك ثؼ٘  ام هَاكؿ صٌ٘ي كهلؿُ   كٌ٘ن ػول ه  ثِ ٓـك كٍاٗت اٌٗزب ً٘ن

 .اًـ اًت كا اؽق كلؿُُـًٖ  تٌْب قٌوت  كِ ػول

ًٌهجت ثهِ   ٌّتٌـ. ثلؽٖ ام كٍاٗبت  ُبهل اعكبم هؾتلف ٗب عبٍٕ هََٗػبت هتٌَػٖ 

ؿ عـٗج )ٗؼٌٖ ًقهل ثهِ   روؼٖ كِ ًقل هرب .ٍرَؿ ؿاكؿاؽتالف ًظل  فقْبتقٜ٘غ عـٗج ث٘ي 

كا  باًـ ٍ ثؼٖ٘ ّن كهِ ًقهل ثهِ هؼٌه     ؿاًٌـ  ام تقٜ٘غ كٍاٗت ً٘ن هٌغ كلؿُ ( كا ربٗن ًوٖبهؼٌ

  تقٜ٘هغ كا رهبٗن   اًهت  ؿُكهل ًقهل   ؿاًٌـ  فقٚ ؿك هَكؿٕ كِ توبم كٍاٗت كا قهجالً  ربٗن هٖ

كهِ كٍاٗهت ؿاكإ اعكهبم هؾتلهف ٗهب      اًهت  رَام تقٜ٘غ عـٗج هٌهَٙ ثهِ آى   .اًـ ؿاًٌتِ

ثي ًٌبى ثِ ع٘لت ٓهبؿق   ػجـاهلل(. 193: 1988  ؽٜ٘ت ثغـاؿٕ) هََٗػبت هتٌَػٖ ثبُـ

ـ آٌٗـ كِ ام اعبؿٗج ُوب اًتربؿُ  ػلٕ كلؿ كِ قَهٖ ثِ ًنؿ هي هٖ   ٍلهٖ ههي ؽٌهتِ    كٌٌه

ام اٍل هَٗهَع  عهـٗخٖ كا ام ًٍهٚ ٍ    : ٍ تَاًبٖٗ اٗي كبك كا ًـاكم. ع٘لت فلههَؿ  ام ُـُ

 (.52: 1 د  1407لٌٖ٘  الك) آؽل عـٗخٖ قلائت ًوب

 تلٗي ؿل٘ل ثل عز٘ت ؽجل ٍاعـ ثٌبى ػقالًت  هْن ثبٗـ گرتثِ اهكبى تقٜ٘غ ؿك پبًؼ 

پهقٗل   ؿًت ػقال ثلًـ كهِ ًٔهف آى اػتوهبؿ    كٌٌـ  اگل ؽجلى ثِ ػقال ثِ ؽجل حقِ اػتوبؿ ه 

كٍاٗهت  ؿاللهت  ثٌبثلاٗي  .تقٜ٘غ كٍاٗت هِكل اًت   پيكٌٌـ ػقال ثِ آى اػتوبؿ ًو   ثبُـ

ٖ ال ثٍ ًبهٜلَة كٍاٗهت مٗهل ًه    فٗل ًبهأًَى ؿل٘ل ّن ثِ ثهل  (. 13 :1385هكهبكم   كٍؿ ) هه

 ٔهقبثهل آٗه   اهكهبى ؿاكؿ ؿك آٗب   ًجبُـپقٗل  فلٕ كِ اٗي كٍاٗت ام ًظل ؿاللت ٍ ًٌـ ؽـُِ

اٗي اًـ؟ ثب ٍرَؿ  ٍ هَِْك ثِ آى ػولكلؿُ ًـؿـكِ هتؼاٌٗتبؿگٖ كٌـ قلآى ٍ آى ّوِ كٍاٗت 

 كلؿ؟ تَاى ثِ اٗي كٍاٗت ػول صگًَِ ه 

 . وقد دلیل قدر متیقه3 .2

ِ   آىاٗي ؿل٘ل  ًقـ. ثَؿ اؽق ثِ قـك هت٘قي ؿل٘ل ًَم ً٘ـ هلتٖ٘ ٔ  اًهت كه الرٌهبؿ ؿك   آهبل

ٍ آت٘رتن احرذا ّريّ    هْلالٌٌٔ هِكَک ًٌ٘ت  صهَى ّهن قهلآى )    هَاكؿ ُک اًت ٍ مائـ ثل
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ٌكِ مائـ ثل هْلالٌّهٌٔ رهبٗن اًهت    ٓغ٘غِ ؿاللت ؿاُت ثل اٗٓ ( ٍ ّن كٍاٗبت هتؼـؿقٌطبساً

  ٍ كخل( ٍ رهبى ُهک ًٌ٘هت. عهبل ٍقته  ُهک ًـاُهت٘ن        )هخل هب تلاٗ  ػلِ٘ الٌبى قلّأ

)الؼبهلٖ   ربكى كٌ٘ن. پي اٗي ؿل٘ل ّن ثبٛل اًت ٓغلاٗ  ًـاكٗن تب كجلاى هٌلّن كا ؿك آى

 (.13 :1385هكبكم   ؛168 :1413

فقْهبٕ ؿٗگهل    اههب ًٌجت ؿاؿُ اًت  ً٘ن رٌ٘ـ ٍ ٓـٍق  كا ثِ اثيًظل ؽَؿ ً٘ـ هلتٖ٘ 

ٖ      اٗي اًتٌبة كا ّن ًپقٗلفتِ ًٌَٗهـ: آًضهِ ام    اًـ. ٓبعت رهَاّل ؿك ًقهـ اٗهي اًتٌهبة هه

تٌْب ؿك هَافق ثب ً٘ـ هلتٖ٘ ٓهلاعت ًهـاكؿ  ثلكهِ ُهبٗـ      رٌ٘ـ عكبٗت ُـُ اًت  ًِ اثي

ؿاًـ  ص٘نٕ هٖ رٌ٘ـ هْل كا رٌ٘ـ ؽالف هلاؿ ً٘ـ هلتٖ٘ ثَؿُ اًت  صلا كِ اثي هقَٔؿ اثي

كٌـ  فقٚ ثبٗـ هٌهبفغ ؿً٘هبٖٗ    ثبُـ  كن ثبُـ ٗب مٗبؿ فلقٖ ًوٖ پقٗل كِ هبل٘ت ؿاُتِ ٍ تول٘ک

ٗب آؽلتٖ ؿك آى ٍرَؿ ؿاُهتِ ثبُهـ. هٌظهَك ُه٘ؼ ٓهـٍق ً٘هن اًهتغجبة ؿاُهتي هقهـاك          

 ٍرَؿ ًـاكؿاؽتالفٖ   ًِ ٍرَة آى ٍ ؿك اًتغجبة آى اًتهْلالوٌوٖ  ثب ه٘ناى هْلالٌٌِ 

 (.16ٍ  15: 31  د 1374رٖ  ٌز)ال

الجتِ ثبٗـ افػبى كلؿ كِ عول ثلؽٖ ام ػجبكات ٓـٍق ثل اًتغجبة هِكل اًهت  ههخالً   

هْشالسٌِ خوسوبٓ دسّن، فوي صاد علرٖ السرٌٔ زثضٗربدٓ     ٍ»ًٌَٗـ:  هٖ« الْـاِٗ»ُ٘ؼ ٓـٍق ؿك 

هْلالٌٌِ ٍلَ اٌٗكهِ  هْلالٌٌِ پبًٔـ ؿكّن اًت  مٗبؿتل ام هقـاك . «دسّوب ٍاحذ( سٔدّ الٖ السٌٔ

« الوقٌغ»ٍٕ ؿك (. 259 :1418  )الٔـٍق َُؿ ثِ هقـاك فَق ٗک ؿكّن ثبُـ  ثلگلؿاً٘ـُ هٖ

ؿك هَقغ امؿٍاد ثبٗـ هَاظت ثبٌُـ كِ هقـاك هْلٗهِ ام ه٘هناى هْلالٌهٌِ كهِ     »ًٌَٗـ:  ً٘ن هٖ

تهلاى  ّو٘ي ه٘هناى كا ثهلإ مًهبى ٍ ؿؽ    پبًٔـ ؿكّن اًت  مٗبؿتل ًَِؿ؛ مٗلا كِ پ٘بهجل

 (.302: 1418  )الٔـٍق «اًـ ػٌَاى هْل  تؼ٘٘ي ًوَؿُ ؽَؿ  ثِ

 قًل مشهًر فقهای امامیٍ. بررسی 3

اًـ ٍ تؼ٘٘ي هقـاك  ت ؽبّ كا ؿك هَكؿ هْل الناهٖ ًـاًٌتِهَِْك فقْب كػبٗت كوّ٘گرتِ ُـ 

ٖ ؿاًٌـ  آى كا تبثغ كٗبٗت ٛلف٘ي ػقـ هٖ : 4 د  1421؛ الغلهٖ   272 :4د   1387  )الًَٜه

 (.13 :31د   1374ٌزرٖ  ؛ ال340 :1421الؼبهلٖ  ؛ 166
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. ؿل٘ل ؿٗگل اٌٗكِ هْهل  اًتؿل٘ل هَِْك اٛالق ٍ ػوَه٘ت ؿاُتي اؿلِ ام كتبة ٍ ًٌت 

ٍ ؿك عق٘قهت ٗهک ًهَع هؼبٍٗهِ      ؿاكؿ هِبثِ ػهَٕ ؿك هؼهبهالت   ٖؿك ػقـ ًكبط هَقؼ٘ت

اًهت  ّوبًٌهـ ًهبٗل      ثٌبثلاٗي تؼ٘٘ي هقهـاك آى تهبثغ اؽت٘هبك هتؼبٍٗه٘ي     َُؿ غٌَة هٖه

كِ تؼ٘٘ي هقـاك هْل  كٌـ هٖاٌٗكِ كٍاٗت هؼتجل تٔلٗظ  بًهؼبٍٗبت كِ صٌ٘ي ٌّتٌـ. ؽَٔٓ

ـ كـ ثل كن ٗب مٗبؿ تَافهق  ٌتَاً . آًْب هٖاًتتبثغ كٗبٗت ٛلف٘ي ػقـ  ٗؼٌٖ مى ٍ َُّل   ٌٌه

 :كٌ٘ن كا ثلكًٖ هٖ اؿلِ ٍ هٌتٌـات قَل هَِْك اهبهِ٘(. عبل )ّوبى

ٖ   (.20)ًٌبء:  «ٍٓ آتَٕ٘تُنٕ إِحٕذأّيَّ قٌِْطبساً» ُٔلٗر ٔآٗ اٍل.ؿل٘ل  ؽَاّ٘هـ ّوٌهلٕ كا    اگهل هه

ِ   ْبربًِ٘ي مى پِ٘٘ي ؽَؿ كٌ٘ـ ٍ ثِ ٗكٖ ام آً ػٌهَاى هْهل( ؿاؿُ ثَؿٗهـ      هبل ٌّگرتهٖ )ثه

 ص٘نٕ ام آى ثبم پي ًگ٘لٗـ.

٘ن كا ّهن  ههبل ػظه    ام آًزب كِ پل ثنكگ اًهت آهـُ ٍ ى پل بثِ هؼٌ ٓقٌٜل ٓام هبؿ« قٌٜبك»

ػٌَاى  ثِ  اًـ قٌبػت  ٍل  ثؼ٘  ثلاى آى اًـامُ هؼ٘ي كلؿُ بّو٘ي هؼٌ گٌَٗـ. ثؼ٘  ثِ قٌٜبك ه 

پًَهت گهبٍ( ٍ ثؼ٘ه  آى كا ِّهتبؿ ّهناك ؿكّهن        ٓ)ثهِ اًهـام  « فّجهب  هل ء هٌک حَك»هخبل 

ِ    اًٌبى ٔؿٗ ٓهؼٌبى ؿٗگل قٌٜبك ثِ اًـام .اًـ ؿاًٌتِ  اًت ٍ ثؼ٘  ؿٗگل ّهناك ٍ ؿٌٍٗهت أٍق٘ه

ّهناك ٍ ؿٌٍٗهت   آى كا ثؼ٘  . اًـ صْل ؿكّن( ٗؼٌ  صْل ٍ ِّت ّناك ؿكّن گرتِّل كـام )

هؼٌهبى قٌٜهبك ههبل     َُؿ كِ ام هزوَع اٗي اقَال اًتربؿُ ه  .اًـ ؿاًٌتِهخقبل ٛال ٗب ّناك ؿٌٗبك 

 اٗي آِٗ تلَٗغبً اػٜبٕ هْل مٗبؿ ثِ مى كا هزبم ُولؿُ اًت. (. 12: 1385  هكبكم) كخ٘ل اًت

كٍاٗهبت هتؼهـؿٕ   اًهت.   ػوَم كٍاٗبت هج٘ي تؼ٘٘ي هْلِٗ ثب تلاٖٗ مٍره٘ي  .ل ؿٍمؿل٘

اًـ ٍ هتؼهلٕ ه٘هناى ؽهبّ ثهلإ هْهل       ؿُكلتؼ٘٘ي ه٘ناى هْل كا ثِ اؽت٘بك مٍر٘ي ٍاگقاك 

اًهت كهِ ع٘هلت     ثي ٌٗبك ام اهبم ثهبقل  اٗي كٍاٗبت  كٍاٗت ف٘٘ل ٔاًـ. ام رول ـًُِ

ٓـاق ص٘هنٕ اًهت    ؛«الٌبس قل٘ال کبى اٍ کث٘شا فَْ الِّذا  الِّذا  هب تشاضٖ علِ٘» ـ:ٌفلهبٗ هٖ

؛ 354: 7؛ د 1407؛ الًَٜهٖ   19: 1413)هر٘ـ   ٌـ  كن ثبُـ ٗب مٗبؿٌكِ هلؿم ثل آى تَافق ك

اٗي كٍاٗت ٓغ٘ظ ٍ ام ع٘هج اتٔهبل     (.8: 1421؛ الؼبهلٖ  43 :21 د  1367ؼبهلٖ  الغل ال

ثٕيِ ٗٓسٓبسٍ عٓريْ   عٔوٕٓ٘شٍ عٓيْ عٔوٓشَثٕيِ أُرٌَََٕٗٔ عٓيْ فُضَٕ٘لِ ٘نٓ عٓيْ أَثِِِ٘ عٓيِ اثٕيِ أَثِٖثٕيِ إِثٕشَاِّ عٌِْٓٔ عٓيْ عٓلِٖدكٍات )
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ـ كٍاٗتٖ  هٌٌـ( هٌٌـ اًت ٍ ام ع٘ج ًَع  ؿاكإ ٗو٘ل اًت. السالم علِ٘ جٓعٕفَشٍ أَثِٖ  كا گٌَٗه

ـ     ٔكِ ًلٌل ؛ 202 :1 د  1370هبهقهبًٖ   ) ًٌـ آى ؿك توبم ٛجقبت هتٔهل ثهِ هؼٔهَم ثبُه

ربٕ تٔلٗظ ثِ اًن كإٍ ثب ٗو٘ل ثِ آى  كٍاٗتٖ اًت كِ ثِ ٗو٘ل(. 96 :1391ُْ٘ـ حبًٖ  

 (.22: 1387  كوبلٖ)اُبكُ َُؿ 

ٍُبء ام ؿالٗل ًَم ٌّتٌـ.  ٍُبء ٔكٍاٗبت هج٘ي رَام هْل مٗبؿ هبًٌـ ٓغ٘غ .ؿل٘ل ًَم

سجال تضٍ  اهشآ ٍجعرل  لَ اى »فلهَؿ:  ٌُ٘ـم كِ هٖ : هي ام اهبمكٌـ ًقل هٖ اهبم كٗب

اگل هلؿٕ «. هْشّب عششٗي الفب ٍجعل الثْ٘ب عششٓ آالف کبى الوْش جبئضا ٍ الزٕ جعلِ الثْ٘ب فسبدا

ػٌَاى هْل  ٍ ثلإ پهـكٍ ّهن ؿُ ّهناك اٍق٘هِ      ٍ ثلإ اٍ ثٌ٘ت ّناك ثِ كٌـثب مًٖ امؿٍاد 

)الكلٌٖ٘  د  اًتثبٛل   ٍلٖ آًضِ ثلإ پـكٍ قلاك ؿاؿُ اًت  قلاك ؿّـ  هْل ٓغ٘ظ اًت

ٖ 43: 21 د  1367ؼهبهلٖ   ؛ الغل ال384: 5  :1374؛ الٌزرهٖ   240 :12د   1406  ؛ الوزلٌه

ثٕريُ   الْحٔسٓرٕ٘يُ (. اٗي كٍاٗت ٓغ٘ظ ٍ ام ع٘هج اتٔهبل كٍات )  167 :8د   1413  ؛ الؼبهل14ٖ

ثٕيِ هٔحٓوَّرذٍ جٓوِ٘عربً عٓريِ الَْٓشَّربءِ عٓريِ الش ضَرب       ثٕيُ ٗٓحٕ٘ٓع عٓيْ أَحٕوٓذٓ  ثٕيِ هٔحٓوَّذٍ ٍٓ هٔحٓوَّذٔ هٔحٓوَّذٍ عٓيْ هٔعٓلَّع

ًَػٖ ام ػٜف ؿك ًٌـ  تغَٗل( هٌٌـ اًت ٍ ام ع٘ج ًَع  ؿاكإ تغَٗل اًت. السالم علِ٘

اًت كِ ٗک ٛجقِ كا ثل ٗک ٛجقِ ٍ گبُ ٗک ٛجقِ كا ثل ؿٍ ٛجقِ ٍ گبُ صٌـ ٛجقِ كا ثل صٌـ 

ؿك   ٖ ثب ٗكـٗگلًـّبٗ ـ كا كِ ؿاكإ اُتلاکتلت٘ت كإٍ صٌـ ًٌ كٌـ. ثِ اٗي ٛجقِ ػٜف هٖ

ؿك آهل ؿٍ ًهٌـ ثهَؿُ     (. ًٌـ عـٗج فهَق ً٘هن  22: 1387  كوبلٖ)كٌـ  ٗک ًٌـ روغ هٖ

ثي  ثي هحوذ عي هعلٖ الحس٘ي» .2ٍ « ثي هحوذ عي هسبفش .... ثي هحوذ عي هعلٖ الحس٘ي» .1اًت: 

 ٔمٗبؿتل ام هْلالٌٌِ ثِ ٓهغ٘غ  ِٗفقْب ػوَهبً ثلإ رَام هْل«. ...هحوذ عي الَشبء عي هسبفش

ػٌههَاى ًوًَههِ ُههْ٘ـ حههبًٖ ؿك هٌههبلک ٍ ٓههبعت رههَاّل ؿك  ثههِ .اًههـ ؿُكههلٍُههبء اًههتٌبؿ 

 .  ؿاكًـرَاّلالكالم ثِ اٗي هٜلت تٔلٗظ 

ِ     .ؿل٘ل صْبكم ثلؽهٖ كٍاٗهبت ثهل    اًهت.   قَل هَِْك كٍاٗهبت هجه٘ي اًهتغجبة هْلالٌهٌ

 ٔام روله  آى رَام هْل مائـ ثل هْلالٌٌِ اًت. ٔاًتغجبثٖ ثَؿى هْلالٌٌِ ؿاللت ؿاكًـ كِ المه

ثي خبلذ قب   وربلت اثرب    عي الحس٘ي: اًت ثي ؽبلـ ام اهبم كبظن اٗي كٍاٗبت  كٍاٗت عٌ٘ي
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عي هْشالسٌٔ ک٘  صبس خوسوبئٔ؟ قرب   اى اهلل تجربسک ٍ تعربلٖ اٍجرت علرٖ ًفسرِ اى        الحسي

هبئٔ تحو٘ذٓ ٍ ْٗللِ هبئٔ ٍ ِّٗلٖ علٖ هحوذ  ٗحوذُ هي هبئٔ تکج٘شٓ ٍ وجعٔ هبئٔ تسج٘ح، ٍؤالٗکجشُ ه

اهلل حَساء عٌ٘بء، ٍ جعل رلک هْشّرب،   ثن ٗقَ   الْلْن صٍجٌٖ هي الحَسالع٘ي اال صٍجِ ٍ آلِ هبئٔ هشٓ،

ٍ اٗورب   اهلل هٌبت خوسبئٔ دسّن، ففعل رلرک سورَ   ؤ  أى وي هَْس الوثن اٍحٖ اهلل الٖ الٌجٖ

وسوبا، دسّن فلن ٗضٍجِ، فقذ عقذ ٍ اوتحق هي اهلل عضٍجل هي خطت الٖ اخِ٘ حشهتِ فجز  لِ خؤه

پلًـ هقهـاك هْلالٌهٌِ  ثهل     هٖ كبظن ام اهبم ثي ؽبلـ عٌ٘ي. اى الٗضٍجِ اى الٗضٍجِ حَساء

ؽـاًٍهـ تجهبكک ٍ تؼهبلٖ    »ؿك پبًؼ فلهَؿ:  صِ اًبى پبًٔـ ؿكّن تؼ٘٘ي ُـُ اًت. اهبم

ٓـ ثبك تكجل اٍ كا ثنكگ ثِوبكؿ ٍ ثهب فكهل   هٌٖ ثب فكل ثثل ؽَؿ ٍارت كلؿُ اًت كِ ّلگبُ ه

ِ « الغوـهلل»اٍ كا تٌج٘ظ گَٗـ ٍ ثب فكل ٓـ ثبك « اهلل ًجغبى»ثبك  ٓـ رهبٕ آٍكؿ ٍ   ُكل اٍ كا ثه

ٍ آل اٍ ٓهلَات   ثِ ٍعـاً٘ت اٍ ُْبؿت ٍ ٓـ ثبك ثل پ٘هبهجل « ال الِ اال اهلل»ثب فكل ٓـ ثبك

ٖ ثِ ٍٕ تنٍٗذ كٌـ  ؽـا ؿػبٕ اٍ كا اربثت ًخبك كٌـ ٍ ًپي ؿػب كٌـ تب ؽـا ام عَكٗبى ثِْت

ٍعٖ كهلؿ كهِ هْهل     ؿّـ؛ ًپي ثل پ٘بهجل ؽَاّـ كلؿ ٍ فكلّبٕ فَق كا هْل آًْب قلاك هٖ

كٍ  ّلگهبُ ههثهٌٖ ام    مًبى هثهي كا پبًٔـ ؿكّن تؼ٘٘ي كٌـ ٍ ع٘لت ً٘ن صٌ٘ي كهلؿ؛ ام اٗهي  

پبًٔـ ؿكّن هْل اػٜب كٌـ  كٌبى هثهي ؿٗگل )ؿؽتل ٗب ؽَاّل ٍٕ( ؽَاًتگبكٕ كلؿُ ٍ ثِ اٍ 

ؿكًتٖ كِ ثلاؿك ههثهي ؽهَؿ كا ػهبق     ٗي ؽَاًتگبكٕ تلت٘ت احل ًـّـ  ثِِ ااهب هثهي هقكَك ث

ؼهبهلٖ   )الغل ال «كلؿُ ٍ ًناٍاك اًت كِ ؽـاًٍـ تؼبلٖ ٍٕ كا ام عَكٗبى ثِْتٖ هغلٍم ًبمؿ

 (.140 :103د   1406  ؛ الوزل105ٌٖ: 21د  1367

ؿك هٌهبثغ  اًت.  هتِلػِ ٓلؽٖ ام ائوِ ٍ ٓغبثٖ پ٘بهجل ٍ ً٘لهَِْك ػول ث .ؿل٘ل پٌزن

ّبٕ مائـ ثل هْلالٌٌِ ٍاكؿ ُـُ كهِ   كٍاٖٗ  فقْٖ ٍ تبكٗؾٖ هَرَؿ هَاكؿ هتؼـؿٕ ام هْلِٗ

ثب تَرِ ثِ ُأى ٍ هٌنلت فبػالى ام ٗک ًَ ٍ ًنؿٗكٖ مهبى آًْهب ثهب ػٔهل ًهنٍل ٍعهٖ ٍ      

تَرِ٘ آى  ػـم لنٍم كػبٗهت هْلالٌهٌِ   ام ًَٕ ؿٗگل  تٌْب  عَ٘ك پ٘بهجل گلاهٖ اًالم

ِ هَِْك ٍ ثلكِ هزوَػٖ ام فقْب  ام ػول آًْب ّو٘ي هٜلهت كا اًهتربؿُ ٍ ثهِ    ك  صٌبًاًت

ٕ ً٘هن  اًـ. ُه٘ؼ ًَٛهٖ    ؿُعكن كلت ؽبّ ؿك هْل ٗلٍكٕ ًجَؿى كػبٗت كوّ٘  ًجهَؿ  ثهلا
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ِ كا ؿل٘ل آٍكؿُ اًتًقف ؽبّ ثلإ هْل  ػول ثلؽٖ ام اهبهبى ٍ ٓغبثٖ  اههبم     ام روله

 (.221 :66د   1409غٌٌٖ٘  ؛ ال272: 2د   1387ًَٜٖ  ال)1.عٌي

اٗبفِ ثل هْلالٌٌِ كا  ٔٓبعت رَاّل )كُ( ً٘ن ّوبًٌـ ُ٘ؼ ًَٖٛ  رَام پلؿاؽت هْلٗ

ٖ كلام ػول آغبة  اًتربؿُ   ًٌَٗهـ:  ؿُ اًت؛ اٍ ؿك رَاّل ثؼـ ام ًقل ُ٘ؼ ؿك هجٌَٙ هه

ٌزرهٖ   )ال «ِ ٍالتبثع٘ي هي غ٘ش ًک٘ش ٍ هي احذ هرٌْن ثل سثوب سٍٕ اصٗذ هي رلک فٖ عْذ الِّحبث»

هَاكؿٕ ثِ٘تلٕ )ام آًضِ ؿك قَل ُ٘ؼ ًقل ُـُ اًت( ؿك مهبى ٓهغبثِ  (. ٗؼٌٖ: 15: 1374

 ػٌَاى هْل  ًقل ُـُ اًت  ثـٍى آًكِ ههَكؿ اًكهبك كٌهٖ قهلاك گلفتهِ ثبُهـ.       ٍ تبثؼ٘ي  ثِ

اًهـ   ثهَؿُ  هؼبٓهل هؼٔهَه٘ي  ى ٓـك اًالم كِ بًبّوضٌ٘ي ام ػول تؼـاؿ مٗبؿٕ ام هٌلو

تهَاى رهَام    اًـ  هٖ هتِلػِ( ٍ هْلّبٕ مٗبؿتل ام هْلالٌٌِ  ثِ ّوٌلاى ؽَؿ پلؿاؽتِ ٓ)ً٘ل

 ؿ. كلپلؿاؽت هْل مٗبؿ كا اًتربؿُ 

كهِ ؿك آى رهَام اػٜهبٕ    )ٓبعت رَاّل )كُ( ثؼـ ام اعتزبد ؿك هقبثل ًه٘ـ هلت٘هٖ   

اهب ثب ٍرَؿ توبم اٗي ؿالٗل  اكترب ثِ  ًٌَٗـ: هٖ (كٌـ مٗبؿتل ام هْلالٌٌِ كا ثِ مٍرِ حبثت هٖ

ٍ ؿٗگل هؼَٔه٘ي ً٘كَ ٍ پٌهٌـٗـُ   ًٖ ثِ پ٘بهجلأؿل٘ل ت هقـاك هْلالٌٌِ ٍ كػبٗت آى  ثِ

ِ باًت ٍ اگل ّن هثهٌ ـ    ى ؽَاًتٌـ مٗبؿتل ام آى كا ثپلؿامًـ  ثه  ٌزرهٖ  )ال ػٌهَاى ّـٗهِ ثبُه

1374: 16.) 
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ام ًظل هَِْك ؿك مهٌ٘ٔ ػـم اهكبى تغـٗـ هْلِٗ گرتِ ُـ  ثِ هَاكؿٕ هلثهَٙ   ؿك ؿفبعآًضِ 

اًت كِ تؼ٘٘ي هْلِٗ اٍالً َٓكٕ ًجبُـ ٍ قٔـ تأؿٗٔ آى ٍرَؿ ؿاُتِ ثبُـ؛ حبً٘بً هْلٗهِ ثهِ   

                                                           

ثهَؿُ كهِ آى    ؿل٘هل ى ِ آٍ ثل فلٕ ٍقَع  ثه  ٍرَؿ ؿاكؿٍقَع اٗي هٌئلِ ام ًظل تبكٗؾٖ ُـٗـاً اؽتالف . الجتِ ؿك 1

ام اٗي ٛلٗق ثِ هٌتوٌـاى  كً٘ـُ اًت؛ ؿك عق٘قت اهبم اهَال ؿك ًْبٗت ثِ هٔلف ً٘بمهٌـاى آى ُْل ٍ ؿٗبك هٖ

ثب اٗي ػول رَام پلؿاؽت هْل مٗبؿتل ام هْلالٌٌِ كا ًِبى ؿاؿُ  كًبًـ. اعتوبل ؿٗگل اٗي اًت كِ اهبم هٖٗبكٕ 

 .اًـ ؿُكلُ٘ؼ ًَٖٛ ّو٘ي اًتربؿُ كا  ٔصٌبًكِ فقْب ام رولثبُـ. 
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ّبٕ َٓكٕ ٍ ًٌگ٘ي ثهِ ًكهبت    ًغَ غ٘لهتؼبكف گناف ٍ ًٌگ٘ي ًجبُـ. اهب ؿك هَكؿ هْلِٗ

 ًَُـ. كِ ؿك اؿاهِ ثلكًٖ هٖؿٗگلٕ ً٘ن ثبٗـ تَرِ ؿاُت 

 صًری. مهریۀ 1 .4

ـ ٍ  َُؿ هٖهغٖ اًؼقبؿ ػقـ ًكبط ثل هلؿ ٍارت  پلؿاؽت هْلِٗ ثِ هْهل عهبل كا فهَكاً     ثبٗه

اٍ  َٔٓكت ؿٗي ثل فهه  ثِ  ثبلرَك پلؿاؽت ًكٌـكا آى   ٍ اگل ثب كٗبٗت مٍرِ كٌـپلؿاؽت 

احل تكل٘رٖ ثل اٗهي ػوهل اٍ ثهبك      هبًـ. اگل هلؿ قٔـ پلؿاؽت هْلِٗ كا ًـاُتِ ثبُـ ثبقٖ هٖ

هي ترضٍ ٓ  »فلهبٌٗـ:  هٖ اهبم ٓبؿقگًَِ كِ  َُؿ ٍ هلتكت هؼٔ٘ت ُـُ اًت  ّوبى هٖ

آى كي كهِ مًهٖ كا تهنٍٗذ كٌهـ ٍ قٔهـ       .الوشاُ ٍ الٗجعل فٖ ًفسِ أى ٗعطْ٘ب هْشّب فَْ صًٖ

؛ الغهل  283: 5  د 1407الكلٌ٘هٖ   )« پي اٍ مًبكهبك اًهت    ًـاُتِ ثبُـ كِ هْل اٍ كا ثـّـ

ٓهَكٕ   ٍ ؿل٘ل فقـاى اكاؿُ ػول اٍ ثِتكل٘رٖ  ؿك كٌبك اٗي احل (. 266: 21  د 1367الؼبهلٖ  

(. ّه٘ش ػوهل   85: 1390)ثهبكٗكلَ    هَرت ثٜالى هْلِٗ اًهت ى  احل ٍٗؼٖ ّن ؿاكؿ ٍ ثَؿ

ّ   عقَقٖ ثـٍى قٔـ اًِب ُكل ًوٖ ٌهتٌـ. ؿك  گ٘لؿ ٍ توبم اػوبل عقَقٖ ٓهَكٕ  كبلؼهـم 

تؼْـات قلاكؿاؿٕ  ام آًزب كِ ًت٘زِ تبثغ اؽي هقـهبت اًت  ؿك َٓكت قٔـ ٗک ٛهلف  

تَاًـ پي ام ػقـ  ثهب   ٍ ػـم قٔـ ٛلف ؿٗگل  قلاكؿاؿٕ هغقق ًِـُ اًت. الجتِ هتؼْـ ًوٖ

اؿػبٕ ػـم قٔـ ام تؼْـ ؽَؿ ُبًِ ؽبلٖ كٌـ  هگل آًكِ ظَاّل عبكٖ ام ػـم قٔـ ثبُهـ   

ٖ   كِ ّل ا َٛكٕ ثِ كهلؿُ اًهت. هٌهئلٔ هْلٗهٔ      ًٌبى هتؼبكفٖ فقـاى قٔهـ هتؼْهـ كا ؿكک هه

َٓكٕ ًجبٗـ ثب هْلٗٔ ًٌگ٘ي ؽلٚ َُؿ. كاثٜٔ اٗي ؿٍ ػوَم ٍ ؽَّٔ هي ٍرِ اًت. ؿك 

ًقٜٔ اُتلاكِبى  ًت٘زِ تبثغ اؽي هقـهبت ٍ ثٌبثلٗي ثبٛل اًت. ؿك اؿاهِ ثِ هْلٗٔ ًهٌگ٘ي  

 پلؿامٗن. هٖ

 . مهریۀ سىگیه2 .4

كِ ٛجق ًظل هَِْك فقْب ٍ قبًَى هـًٖ  ثلإ هْل عـاكخلٕ تؼ٘٘ي ًِـُ ٍ ام ًظهل  گرتِ ُـ 

قبًًَٖ هْلٗٔ ًٌگ٘ي فاتبً اٗلاؿٕ ًـاكؿ. ؿك هْلٗٔ ًٌگ٘ي هغل تأهل رهبٖٗ اًهت كهِ مٍد    

ٖ   َٓكت هتؼبكف پَ٘ تَاى پلؿاؽت هْل كا ًـاكؿ ٍ عتٖ ؿك آٌٗـُ ً٘ن ثِ ُهَؿ كهِ    ثٌ٘هٖ ًوه
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ـ  ثتَاًـ ام ػْـٓ پلؿاؽت صٌب ُهـُ ٓهغ٘ظ    ى هْل ًٌگٌٖ٘ ثلآٗـ. ؿك اٌٗزب ػقـ ًكهبط هٌؼقه

الرَائهـ ام ُه٘ؼ    كٌـ. الجتهِ ؿك اٗ٘هبط   اًت. مٗلا ثٜالى هْلِٗ ؽللٖ ثِ ػقـ ًكبط ٍاكؿ ًوٖ

هر٘ـ ًقل ُـُ كِ ؿك َٓكت هبل٘ت ًـاُهتي هْلٗهِ  ًكهبط ثبٛهل اًهت! )فؾهلالوغقق٘ي        

كًٍهت كهِ    ٌتٌـ ًِ هْهل  ام اٗهي  ( ٍ عبل آًكِ ككي ًكبط فقٚ مٍر٘ي 201ّ: 3  د 1387

تهَاى ػهـم هْهل كا     َُؿ ٍ عتٖ هٖ هْلِٗ ام ُلاٗٚ ٓغت ػقـ ؿك ػقـ ؿائن هغٌَة ًوٖ

كًٍهت   ُلٙ كلؿ. تلاٖٗ ثل هْل ؿك ٍاقغ ػقـٕ ؿك كٌبك ػقـ آلٖ ًكبط اًهت. ام ّوه٘ي  

گٌَٗهـ اگهل    ؿك فٗل ٓغت رؼل ؽ٘بك ؿك هْل هٖ فقْبُلٙ ؽ٘بك ؿك هْل ٓغ٘ظ اًت. كِ 

٘بك ؿك هْل َُؿ  قٜؼبً ٓغ٘ظ اًت؛ صلا كِ هبًؼ٘تٖ ًٌ٘ت؛ مٗلا هْل ؿك ػقـ ًكهبط  ُلٙ ؽ

   د1410 الكلكهٖ  ) اًت ٍ هقَٔؿ ام آى هبل اًت ُٖلٙ ًٌ٘ت ٍ ّوبًب هْل  ػقـ هٌتقل

ؿك َٓكت اُتلاٙ ؽ٘بك ؿك هْل  ّن ػقهـ ٍ ّهن    اػتقبؿ ؿاكؿ(. ٓبعت رَاّل ً٘ن 395: 13

كٍ  مٗلا هْل هبًٌـ ػقـٕ هٌهتقل اًهت ٍ ام اٗهي   »گَٗـ  هٖ ٍ هْل ٍ ّن ُلٙ ٓغ٘ظ اًت

الوثهٌهَى ػٌهـ   »ػقـ ًكبط ثـٍى هْل ٓغ٘ظ اًت ٍ اُتلاٙ ؽ٘بك ثـٍى هْل تغت ُهوَل  

عبل اگل هـت ؽ٘هبك   .قلاك گلفتِ ٍ تؼ٘٘ي هـت ؽ٘بك هبًٌـ ًبٗل ػقَؿ المم اًت« ُلٍْٛن

لؾ٘هبك آى كا فٌهؼ كٌهـ  ثهِ     َُؿ ٍ اگل ؿك َٛل ههـت ؽ٘هبك  فٍا   هٌقٖ٘ ُـ  هْل المم هٖ

هْهل قهلاكؿاؿ ههبلٖ     ثٌهبثلٗي (. 107-106: 31   د1981)ًزرهٖ   « َُؿ هْلالوخل هلارؼِ هٖ

ٍ ٛهلف٘ي   ٔػٌَاى اهل فلػٖ ٍ تجؼٖ ثب ًكبط اكتجبٙ ؿاكؿ ٍ آحهبك آى تهبثغ ؽَاًهت    اًت كِ ثِ

ـ  ثٌبثلاٗي هْلٕ كِ تٌل٘ن آى هتؼقك اًت  اگل تؼقك  عه٘ي  .اًتقَاػـ ػقَؿ  ثبُهـ ٍ   الؼقه

ِ   226-225 :5د   1419هًََى ثزٌهَكؿى   ػبكٖٗ ًجبُـ  ثبٛل اًت ) : 1418اى   هلاغه

. ػقههال ثههلإ هههبل كلههٖ    (29: 1389؛ رؼرههلٕ  134: 1 د  1363ثغلالؼلههَم  ؛ آل 86

(. ؿكّلعهبل  86: 1390إ كِ اهكبى تأؿِٗ ًـاكؿ  هبل٘هت قبئهل ًٌ٘هتٌـ )ثهبكٗكلَ       القهِ هبفٖ

 (.201: 3  د 1387َُؿ )فؾلالوغقق٘ي   ثِ هْلالوخل هٖ هْلٕ كِ ثبٛل َُؿ  ثـل

ًؾي ؿٗگلٕ ام ًَٕ ثلؽٖ فقْب گرتِ ُـُ اًت كِ ؿك هْل ًهٌگ٘ي  عتهٖ اگهل ههلؿ     

اًهـ:   قٔـ پلؿاؽت هْل كا ؿاُتِ ثبُـ  ػول اٍ ثبٛل اًت. اِٗبى ؿك پبًؼ اًترتبٖٗ فلهَؿُ
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ٗب قلٌِٗ ثل ػـم قٔهـ رهـٕ    ؿّـ الؼبؿُ ًٌگ٘ي كِ ًِبى ام ًربّت مٍد هٖ ّبٕ فَق هْلِٗ

 اهلل هكههبكم ُهه٘لامٕ  هَرههَؿ ؿك:  )اًههترتبء ام آٗههت ثبٛههل اًههت  ًٌههجت ثههِ آى اًههت 

http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa36851 الجتِ ام آًزب كِ ؿك هتي .)

ـ   اگل هلؿٕ هْلِٗ»اًترتبء آهـُ اًت كِ:  عكهن    إ كا ثب ً٘ت پلؿاؽت ًكلؿى  قجهَل ًوبٗه

ٗلٍكٕ اًت ثِ تربٍت فقـاى قٔـ تأؿٗٔ هْلِٗ ٍ هْل ًٌگ٘ي تَرهِ  « لػٖ آى صٌ٘ت؟ُ

كلؿ. مٗلا هَكؿ ًثال اػن ام هْل ًٌگ٘ي اًت ٍ ُبٗـ هلؿٕ ؿك هْل غ٘لًهٌگ٘ي ً٘هن قٔهـ    

هْشّرب   ٗعطْ٘رب ًفسِ أى  ٖف ٗجعلى تضٍ ٓ الوشاُ ٍ الم»پلؿاؽت ًـاُتِ ثبُـ ٍ هِوَل كٍاٗت 

مهٌ٘ٔ اٌٗكِ گرتِ ُـُ صٌ٘ي هْلٕ ًرْٖ ثهَؿُ ٍ ػوهل ًهرْٖ    َُؿ. ّوضٌ٘ي ؿك « ٖفَْ صً

ثبٛل اًت ٗب گرتِ ُـُ  صٌ٘ي هْلٕ عبكٖ ام ًربّت اًت  ثبٗهـ گرهت ػقهـ ًهرْٖ ثهِ      

ك.ک: اػتقبؿ ثٌ٘بكٕ ام فقْب ثبٛل ًٌ٘ت ٍ ٓلفبً اػوبل عقَقٖ ًرِ٘ اًت كِ ًبفق ًٌ٘هت ) 

 (.120: 22 دًزرٖ  

ٍهبً ثِ هؼٌبٕ ًرْٖ ثَؿى ػقهـ هغٌهَة ًٌ٘هت     ًْٖ ػقال ام اًزبم ؿاؿى ّل ػقـٕ  لن

ثٌبثلاٗي المم ًٌ٘هت ؿك   .ثلكِ ػقـٕ ًرْٖ اًت كِ ػقال  اًؼقبؿ آى كا ؿك ُأى ًرِ٘ ثـاًٌـ

ػقـ ًرْ  ؿٍ ٛلف ػقـ ٗب ٗك  ام آًْب ًرِ٘ ثبٌُـ؛ ثلكِ هقٔهَؿ اٗهي اًهت كهِ هؼبهلهِ      

َُؿ  ّل صٌـ ؿٍ ٛلف ػقـ ًرِ٘ ًجبٌُـ. هرَْم ًهرِ   گًَِ اى ثبُـ كِ ام ًرِ٘ ٓبؿك ه  ثِ

كٌهـ ٍ اگهل ثهِ هؼهبهالت      ثل عٌت مهبى ٍ هكبى ٍ اٍٗبع ٍ اعَال عبكن ثل ػقـ فلق هه  

ًَُـ. ػلف هالک تِؾْ٘ ًهرْٖ   رْ  غلٕ ػقالٗ  تؼلق گ٘لؿ  ام ًربّت ؽبكد ه ً

ثَؿى ػقـ اًت ٍ ػلف ؿك مهٌ٘ٔ ٗک اهل ًٌجت ثهِ اؽهتالف ؿك هكهبى ٍ مههبى ٍ ُهلاٗٚ      

 إ ام ًرْٖ ثهَؿى ؽهبكد ُهَؿ    َُؿ هؼبهلِ ّبٕ هؾتلرٖ ؿاكؿ ٍ گبّٖ هٖ هؾتلف  ق٘بٍت

 (.375: 1418إ   )هلاغِ

ُهَؿ  هگهل    ـ ًرْٖ  اؿلٔ ػبم ػقَؿ اًت كِ ُبهل ّوِ ػقَؿ هٖؿل٘ل آلٖ ٓغت ػق

     ٖ كهِ   آًكِ ثِ ثٜالى آى تٔلٗظ ُـُ ثبُـ. قبئالى ثِ فٌهبؿ ػقهـ ًهرْٖ هؼتقـًهـ ؿكٓهَكت

كٌـ ٍ اٛالق اؿلهٔ ٓهغت ام ًرهَف صٌه٘ي      ػقـٕ ًرْٖ ثبُـ  ػقل ٍ ُلع آى كا قجَل ًوٖ
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كِ ػقال ثهلإ كفهغ عبرهبت ٍ    ػقـٕ أًلف ؿاكؿ؛ مٗلا ػقَؿ اهَك ػلفٖ ٍ ػقالٖٗ اًت 

ِ 92تب:  اًـ )كُتٖ  ثٖ تجبؿل اػ٘بى ٍ هٌبفغ اؽتلاع كلؿُ اًهـ:   (. ثلؽٖ فقْبٕ هؼبٓل ّن ًَُهت

ػقهَؿ ٍ  « اهللُ الْجٕٓ٘رعٓ  أَحٓلَّ»ٍ « إٍَٔفَُا ثِبلْعٔقَُدِ»كٍُي اًت كِ هؼبهلٔ ًرْ  هِلٍع ًٌ٘ت؛ مٗلا »

« اى؛ ّل صٌـ ًهرْ  ثبُهـ    ػقـ ٍ هؼبهلَُِؿ؛ ًِ ّل  هؼبهالت ػقالٗ  هتؼبكف كا ُبهل ه 

اًت: أٍفهَا    َٓكت هٜلق فلهَؿُ كِ ٍقتٖ ُبكع ثِ . ؿك عبلٖ(107: 1386)هكبكم ُ٘لامٕ  

ثبلؼقَؿ  ثب ث٘بى ٍرَة ٍفب  عق هتؼبهالى كا ت٘و٘ي كلؿُ اًت. ؿاللت اٗي اؿلِ ػبم ُهبهل  

 َُؿ  ًِ فقٚ ػقَؿٕ كِ ػقال ثپقٗلًـ. ّوِ ػقَؿ هٖ

ػي تلإ  هغقهق اًهت ٍ     بى ٓغت هؼبهالت ٍ كٗبٗت هتؼبهالى  تزبكٓثب ٍرَؿ اكك

(. الجتهِ ثهل هجٌهبٕ    30: 1392ً٘هب    گًَِ ػقَؿ ٍرَؿ ًـاكؿ )ك.ک: عكوت ؿل٘لٖ ثل ثٜالى اٗي

ؿاًٌـ  ثبٗـ گرت كِ ؿك صٌ٘ي ًكبعٖ  آل ًكهبط ًهرْٖ    فقْبٖٗ كِ ػقـ ًرْٖ كا ثبٛل هٖ

ًٌ٘ت كِ لنٍهبً ثِ ًرْٖ ثَؿى ػقـ هٌزل َُؿ  ثلِ  گًَِ ًجَؿُ ٍ هْل ًرْٖ ثَؿُ اًت ٍ اٗي

اگل َٛكٕ ثبُـ كِ ثِ ًرْٖ ُـى ػقـ ًكبط ثٌ٘زبهـ  ثل هجٌبٕ ًظل ثلؽٖ فقْب  ػقـ ثبٛهل  

 اًت )ّلصٌـ اٗي هجٌب كا ًپقٗلفت٘ن(.

ّوضٌ٘ي اكتكبة ٗک ػول ًرْٖ  لنٍهبً عكبٗت ام ًهربّت فهلؿ ًهـاكؿ ٍ ثٌه٘بكٕ ام     

ٖ  اُؾبّ كُ٘ـ ً٘ن ؿك َٛل م ؿٌّهـ. مٍد ثهب پهقٗلٍ هْلٗهٔ      ًـگٖ ػول ًرْٖ اًزهبم هه

تَاًٌت٘ن صٌ٘ي اًتـالل كٌ٘ن كِ ٍٗغ صٌ٘ي هْلٕ  ُـ هٖ َُؿ  كِ اگل هٖ ًرْٖ  ًرِ٘ ًوٖ

إ ؿال ثل ًربّت فلؿ اًت ٍ ثِ تٌر٘ق ق٘ن ً٘بم  ًبفق ًٌ٘ت. مٗلا قٔـ پلؿاؽت صٌ٘ي هْلِٗ

ِ   ؿاكؿ. اگل ق٘ن ّن تٌر٘ق كٌهـ  ؽهَؿ ًِهبى ام ًهربّت      ّهبٕ   قه٘ن ؿاكؿ ٍ ... ثٌهبثلاٗي هْلٗه

 غ٘لهؼقَل  ّلگن ًرَف عقَقٖ ًؾَاّـ ٗبفت.

ؿك كوٌَ٘٘ى فلٌّگٖ هزلي ٍ ؿك ُهبًنؿُ ههبؿُ ٍ   « تٌْ٘ل اهل امؿٍاد»ٛلط ؿك گقُتِ 

هقهلكات ثبٗهـ ؿك    ٔهجٌٖ ثل اٌٗكِ كل٘)اًبى آل ؿُ قبًَى اًبًٖ  ثٌب ثل هربؿ ؽَؿ ٛلط ثل

اًهبى اٗهي    ثل. تـٍٗي ُـ (عقَق اًالهٖ ثبُـ ٔپبٗ ثل رْت آًبى كلؿى تِك٘ل ؽبًَاؿُ

ّب كِ ثب تَرِ ثِ هٌبٛق هؾتلهف   ُـُ ثلإ هْلِٗ ّبٕ تؼ٘٘ي ٛلط ّلصٌـ ػـم كػبٗت ًقف
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مًـ   إ ًوٖ هتغ٘ل اًت )ّوبًٌـ هالک هٌظَك ؿك تؼ٘٘ي هْلالوخل( ثِ ٓغت ػقـ ًكبط لٜوِ

ـ  حجتٖ  حجت امؿٍاد ؽَؿ ؿك ؿفبتل ثلإتَاًـ  صٌ٘ي فلؿٕ ًوٖ كهِ ؽهَؿ ًهلآغبم     اقهـام كٌه

 ؿ.  َُ إ هٖ هِكالت ػـٗـُ

ُهـُ كا   ٗكٖ ؿٗگل ام پٌِْ٘بؿّب  اؽق هبل٘بت ثل هْل اًت  كِ هلؿ ؿُ ؿكٓهـ هْهلتؼ٘٘ي  

كٌـ ٍ ؿك اٗي مهٌِ٘ مهبًٖ كِ هلؿ قبؿك ثِ پلؿاؽهت ؿُ   ػٌَاى هبل٘بت ثِ ؿٍلت پلؿاؽت هٖ ثِ

ٖٗ هبلٖ هلؿ ًٌجت ثِ پلؿاؽهت هْهل اًهت ٍ    ؿٌّـٓ ػـم تَاًب ؿكٓـٕ هبل٘بت ًجبُـ  ًِبى

ٕ كِ ؿك تؼ٘٘ي هبل٘بت ثهل هْهل   ٛلٗق اٍلٖ قبؿك ثِ پلؿاؽت كل هْل ّن ًؾَاّـ ثَؿ. اٗلاؿ ثِ

إ ؿكٗبفت ًِهـُ   ٍرَؿ ؿاكؿ  اٗي اًت كِ هبل٘بت ثل ؿكآهـ ثَؿُ ٍ ٌّگبم ػقـ  ٌَّم هْلِٗ

ً٘بًهتگقاكٕ ؿكًهتٖ   ٘هبت  اؽهق هبل  ػٌَاى هبل٘بت پلؿاؽت ُهَؿ.  اًت كِ قٌوتٖ ام آى ثِ

ًهٌگ٘ي كا قجهَل    ٔمٗلا رَاًبى كِ ثِ اه٘ـ امؿٍاد هْلٗ ًؾَاّـ ؿاُت ٍ ثبمؿاكًـگٖ  ًٌ٘ت

ـ ٍاقف ؽَؿ ثَ٘ ام ثقِ٘ ثِ ػـم تَاًبٖٗ پلؿاؽت هْل   كٌٌـ هٖ ٘ي ٘ه ؿك ًت٘زهِ ثهب تؼ   .ٌّهتٌ

ٍ  هٖؿك كٌبك قجَل هْلّبٕ ًٌگ٘ي عبٗل ثِ پلؿاؽت هبل٘بت رَاًبى   هبل٘بت ثل هْل  ُهًَـ 

ِ    افناٌٗـ ّبٕ ؽَؿ هٖ َ٘ ثل ثـّٖپثَ٘ ام   ثب قلٕ ام ؿٗگل افلاؿ تٌْهب   ؿك ًت٘زِ هبل٘هبت ًه

ٍ قجهل ام  ًَػٖ فِبك كٍعٖ ثل رَاًبى تغو٘هل ؽَاّهـ كهلؿ     ثلكِ  كٌـ كوكٖ ثِ آًبى ًوٖ

ًٍ٘لٔ هبل٘بت ثل  هْل ًٌگ٘ي احلات هٌرٖ ؽَؿ كا ثلٍم ؿّـ  فِبك ًبُٖ ام ثـّٖ كِ ثِاٌٗكِ 

ربٕ كوهک   َُؿ. ؿك ًت٘زِ هبل٘بت ثِ رَاًبى تغو٘ل ُـُ اًت  ًجت تٌنل ثٌ٘بى ؽبًَاؿُ هٖ

ّب كهِ ثهلإ تؼ٘ه٘ي هْلّهبٕ      َُؿ. مٗلا ؽبًَاؿُ ثِ رَاًبى ؽَؿ هبًؼٖ ثل ًل كاُ امؿٍاد هٖ

ًٌگ٘ي ؿالٗل ؽبّ ؽَؿ كا ؿاكًـ ثب اؽق هبل٘بت آى كا ًهَػٖ آمههَى ثهلإ ه٘هناى ػالقهٔ      

ِ   لاى ؽَؿ قلاك هٖپٌلاى ًٌجت ثِ ؿؽت رهبٕ كوهک ثهِ     ؿٌّـ ٍ ؿك اٌٗزبًت كِ هبل٘هبت ثه

 َُؿ. رَاًبى  ؽَؿ هبًؼٖ ثل ًل كاُ امؿٍاد هٖ

 13۳1 مصًب اسفىد. تحدید مهریٍ در قاوًن حمایت از خاوًادٌ 3 .4

تؼهـٗلٖ ؿك ه٘هناى هْلٗهِ اترهبق      1391 هَٔة اًرٌـقبًَى عوبٗت ام ؽبًَاؿُ  22ؿك هبؿٓ 

ّلگبُ هْلِٗ ؿك » ؿاكؿ: اٗي قبًَى ث٘بى هٖ 22 ٓهبؿتِ ٓلفبً رٌجٔ احجبتٖ ؿاكؿ. افتبؿُ اًت كِ الج
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ًكِ توبم ثْبك آماؿٕ ٗب هؼبؿل آى ثبُـ  ٍَٓل آى هِوَل هقلكات  110مهبى ٍقَع ػقـ تب 

ّبٕ هبلٖ اًت. صٌبًضِ هْلٗهِ ثِ٘هتل ام اٗهي ه٘هناى      ارلإ هغكَه٘ت ٓؿٍ قبًَى ًغَ ٓهبؿ

كػبٗهت هقهلكات هلثهَٙ ثهِ     . فقٚ هالئت مٍد هالک پلؿاؽهت اًهت  هبماؿ   ٓؿكثبك  ثبُـ

اؿٕ ًهكِ ثْهبك آم   110 اگل هْلِٗ ثهَ٘ ام  .«هغبًجِ هْلِٗ ثِ ًلػ كٍمكوبكبى الناهٖ اًت

ؿاؿگبُ ٗب ارلإ حجت  اٗهي توكهي   مٍرِ ثبٗـ ثب هؼلفٖ اهَال ّوٌلٍ ثِ   تؼ٘٘ي ُـُ ثبُـ

ا ٍَٓل كٌـ ٍ ؿك َٓكت ػهـم اًهتٜبػت ؿك   اٍ ك هبلٖ كا احجبت كٌـ تب ثتَاًـ هبثقٖ هْلِٗ

آل ثل ػـم هالئت مٍد  اؽت آى  ٗوبًت ارلإ ثبمؿاُت ٍرَؿ ًؾَاّـ ؿاُت. مٗلاپلؿ

 .ثَؿُ ٍ احجبت قـكت پلؿاؽت  ثِ ػْـُ مٍرِ ؽَاّـ ثَؿ

مؿاٖٗ  فلٌّگ  ؿك اٗي اًـِِٗ ثَؿُ اًت كِ ػالٍُ ثل عجيقبًًَگقاك ثب اٗزبؿ اٗي هقلكُ 

ًهكِ ثهِ ػْهـٓ     110 ؿك ربهؼِ ؽٌخٖ كٌـ ٍ ثبك احجبتٖ هالئت هلؿ ثهَ٘ ام هْلٗٔ گناف كا 

مٍرِ قلاك گلفتِ اًت ٍ صٌبًضهِ مٍرهِ ًتَاًهـ اٗهي هْهن كا حبثهت كٌهـ  اهكهبى ٍٓهَل          

 ـ ؿاُت.اٍ ٍرَؿ ًؾَاّ هْلِٗ

)اگهل هْهل   ًهكِ   110تهب  كل هْل ٗب اگل مٍد  ؿك ّلعبل ه٘ناى هْل ّل صقـك كِ ثبُـ 

َ  2 ٓهبؿ هَرت   ثِپلؿاؽت ًكٌـكا ثَ٘ اماٗي اًت(  ّهبٕ   ارهلإ هغكَه٘هت   ٓقبًَى ًغه

تقٌه٘ٚ   ٍؿك َٓكت احجبت اػٌهبك    هگل َُؿ ثبمؿاُت هًٖكِ هبلٖ تب پلؿاؽت اٗي تؼـاؿ 

ـ   110ضِ هْلِٗ ثَ٘ ام ًاهب صٌب .هْلِٗ ًٌهجت ثهِ اٗهي      ًكِ ثْبك آماؿٕ ٗب هؼهبؿل آى ثبُه

َُؿ ٍ  ام ثبثت اٗي هبماؿ ثبمؿاُت ًوٖ ٍٕ ٍ اًتت مٍد هالک پلؿاؽت ئهال بًٓلفهبماؿ  

ًٌجت ثِ هؼلفٖ ٍ تَق٘ف اههَال مٍد ثهِ غ٘هل ام هٌهتخٌ٘بت      ثبٗـؿك اٗي ُلاٗٚ مٍرِ تٌْب 

 .  ؿٗي اقـام كٌـ

تهأح٘لٕ  ًهكِ   110ثهَ٘ ام   ٔ٘ي ثِ تؼ٘٘ي ه٘ناى هْلٗه رتَٔٗت اٗي قبًَى ؿك توبٗل مٍ

 110 ه٘ناىاعتوبل ثبمؿاُت مٍد ثبثت قٌوتٖ ام هْلِٗ تب  صلا كِ تغت ّل ُلاٜٖٗ ًـاكؿ 

ـ ارلاٖٗ ٍ قبًًَٖ هْلِٗ    اٗي كبك ػالٍُ ثل ت٘ؼ٘ف ٗوبًت .ٍرَؿ ؿاكؿ ًكِ ؽهَف   ُهبٗ

ِهَؿ. ّوضٌه٘ي صهَى    ثّب ٍ افناَٗ ٛالق ّهن   افناَٗ هْلِٗ هَرتٍ  كٌـكا كوتل  عجي
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ـ بكٕ ٍ هؾرٖ كلؿى اههَال  ك ثِ پٌْبى ُبٗـ  اًت تَاًبٖٗ هبلٖ هلؿ كا ؿك ًظل گلفتِ . ثٌ٘زبهه

 ثهـّكبك تب ؿاكاٖٗ افلاؿ  ًَُـّبٕ حجتٖ ٍ هبلٖ كَِك قَٕ  ثبٗـ ًٌ٘تنؿك كٌبك هٜبلت فَق  

 .َُؿتَق٘ف 

ارلإ اعكبم هبلٖ كا تغ٘٘ل ًغَٓ قبًَى  ًٔبه ق٘بِٗ٘ آٗ٘ي ٓكٗ٘ي قًَكتٔ هْن ؿٗگل اٌٗكِ 

قبثل )ٛلجكبك( ثبٗـ احجهبت كٌهـ كهِ    ؿاؿ ٍ آل كا ثل اػٌبك گقاُت ٍ ػـم اػٌبك كا ٛلف ه

قهبًَى عوبٗهت    22اٗي ثؾٌِبهِ ؿك ػول هبؿٓ  1.اًقالة احجبتٖ ؿك اٗي قِ٘٘ َٓكت گلفت

 إ ِ٘ ثِ ُلط فٗل ًظلِٗٗق٘ب ٓعقَقٖ قَ ٓاؿاكاحل كلؿ. الجتِ  كا ثٖ 1391ام ؽبًَاؿُ هَٔة 

 2 ٓهَكؿ اػوبل هبؿ ؿك» :ؽَاّـ كلؿ تؼـٗلؿاكؿ كِ ػول ثِ آى ّوِ ص٘ن كا  هََٗعؿك اٗي 

ارلاٗهٖ   ًٔبهه  ٍ آٗه٘ي  18 ٓثٌهـ د ههبؿ   ّٔبٕ هبلٖ ٍ آالع٘ ارلإ هغكَه٘ت ٓقبًَى ًغهَ

ِ٘ هلاتهت  ٗق٘ب ٓكٗبًت هغتلم ق31/4/1391َقبًَى هقكَك آالعٖ هَكػ  6 ٓهََٗع هبؿ

ػلِ٘ هبلٖ هـػٖ اػٌبك ام ؿٍ عبلت كلٖ ؽبكد ًٌ٘ت  ٍٗؼ٘ت هغكَمٌ :ؿلؿگ فٗل هتقكل هٖ

ؿك َٓكت اٍل ثِ هقت٘بٕ عبل  .الغبل الغبل اًت ٗب هزَْل ًظل اػٌبك ٍ اٌٗبك هؼلَمٗب ام 

ثل  هبًٌـ كٌٖ كِ عكن اػٌبكٍ قجالً ٓبؿك ُـُ اًت. ؿك َٓكت ؿٍم ثٌب  َُؿ اٍ ػول هٖ

تلت٘ت كِ صٌبًضِ ؿٗي ًبُٖ ام قلٕ ٍ ٗب  ثِ اٗي .ثبٗـ قبئل ثِ ترك٘ک ُـ  ًظل هَِْك فقْب

ههـَٗى اكٌهَى ههـػٖ اػٌهبك ُهـُ اًهت  ثقهبٕ ههبل ًهنؿ ٍٕ           هؼبهالت هؼَٕ ثبُـ ٍ

هـػٖ اػٌبك ثبٗـ حبثت ُهَؿ   ٔؿل٘ل ام ًبع٘ ٔاًتٔغبة ٍ ؿك ًت٘زِ اؿػبٕ ؽالف آى ثب اكائ

َُؿ ٍ ؿك ًبٗل هَاكؿ كهِ ثهـّكبك    ػٌَاى ثـّكبك هوبٛل ٗب هوتٌغ عجي هٖ ٍ تب آى ٌّگبم ثِ

                                                           

َ   6 ٓؿك ارهلإ ههبؿ  » :ٗي ُهلط اًهت  ِ اق٘بِٗ٘ ث ٓقَ ٘يٓبؿكُ ام ًَٕ كٗ ٔهتي ثؾٌِبه. 1 ارهلإ   ٓقهبًَى ًغه

قهبًَى   2 ٓؿك هبؿ” ؿكَٓكتٖ كِ هؼٌل ًجبُـ”ٍ ً٘ن” هوتٌغ“ٍ ثب تَرِ ثِ تؼج٘ل  1377ّبٕ هبلٖ  هَٔة  هغكَه٘ت

ًظل ثِ فتَإ ع٘لت اهبم ؽوٌٖ٘ قـى ًلُ ٍ كٌّوَؿّبٕ اؽ٘ل هقبم هؼظهن كّجهلٕ هـظلهِ الؼهبلٖ ؿك      هقكَك ٍ

ٖ  ارلإ هغكَه٘ت ًٓغَ ًٔبه آٗ٘ي 18 ٓق٘بِٗ٘  ثٌـ د هبؿ ّٓوبَٗ قَ  -د :گهلؿؿ  ّبٕ هبلٖ ثِ ُلط مٗل آالط هه

عهجي ٍٕ ؽهَؿؿاكٕ ٍ صٌبًضهِ ؿك    ػلِ٘ ًنؿ قبٖٗ ؿاؿگبُ حبثهت ًجبُهـ  ام   ٌ ؿك ًبٗل هَاكؿ صٌبًضِ هالئت هغكَم

 (.31/4/91-100/15458/9000 ُٓوبك ٔثؾٌِبه..« ).َُؿ عجي ثبُـ آماؿ هٖ
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َٛك هٌتق٘ن ٗب غ٘لهٌتق٘ن هبلٖ اؽق ًكلؿُ اًت  هبًٌـ ٗوبى ًبُٖ ام ؿٗبت   ثبثت ثـّٖ ثِ

مٗلا اًٌبى ثهـٍى ؿاكاٗهٖ هتَلهـ     .َُؿ آل ػـم ربكٕ هٖ}ٍّوضٌ٘ي هبًٌـ هٌئلٔ هْلِٗ{ 

َٓكت عجي  َُؿ ٍ ؿاكاٖٗ اهلٕ عبؿث اًت ٍ ٍرَؿ آى ً٘بم ثِ ؿل٘ل ؿاكؿ. تٌْب ؿك اٗي هٖ

اًٍت ٍ تكل٘ف اٍ ثِ احجبت اؿػبَٗ  ؽالف ُهلع ٍ   صٌ٘ي ُؾٖٔ كِ آل  هَافق اؿػبٕ

 .«... َُؿ اؿػبٕ اٍ ثب ًَگٌـ پقٗلفتِ هٖ

َ  6 ٓهََٗع هبؿ ًٔبه آٗ٘ي 18 ٓهبؿ ٔآالع٘ ٖ   ارهلإ هغكَه٘هت   ٓقبًَى ًغه   ّهبٕ ههبل

ـ  صٌبًضِ هْلِٗ ؿك مهبى ٍقَع ػقـ تب ٗکتلؿٗـ ؿٗگلٕ كا ثلإ ق٘بت اٗزبؿ كلؿ كِ   ٍ ٓه

ثِ  ثهِ  ٌ هغكَم ٔؿٗأاهتٌبع ٍٕ ام تؿك َٓكت ثلكًٖ هالئت مٍد   ثبُـؿُ ًكِ ٗب هؼبؿل آى 

َ  ٖعقَق ٓاؿاك اؽ٘لالقكل الناهٖ اًت ٗب ؽ٘ل؟ ًٔبه آٗ٘ي 18 ٓهبؿ ٔاًتٌبؿ آالع٘ ِٗ٘ ق٘هب  ٓقه

ثب تَرهِ  »اٗي تلؿٗـ كا صٌ٘ي ؿاؿ:  پبًؼ( 656/92/7 – 12/4/92ٖ ُوبكٓ )هَِكت ًٗٔظلؿك 

ّبٕ هبلٖ ٍ قبًَى اػٌبك هٔهَة ًهبل    ارلإ هغكَه٘ت ًٓغَقبًَى  3 ٍ 2ثِ هٌَٜق هَاؿ 

كٍُي اًت كهِ اػٌهبك اههلٕ     13/10/1390هَكػ  722 ُٓوبك ٍٔ كإٔ ٍعـت كٍّٗ 1313

الغهبلٖ )ام ع٘هج    تلافؼٖ ٍ هٔـاق ؿػَٕ عقَقٖ اًهت كهِ ؿك ههَكؿ اُهؾبّ هزْهَل     

ً٘ـگٖ ٍ پي ام ًوبٌٗـ ثبٗـ ثب كػبٗت تِلٗربت قبًًَٖ ك ٖ( كِ اؿػبٕ ؽالف آل هٖٗؿاكا

قهبًَى عوبٗهت    22 ًٌٓجت ثِ آى عكهن ٓهبؿك ُهَؿ ٍ تٔهَٗت ههبؿ       ٛلف٘ي ٔثلكًٖ اؿل

ّهبٕ ههبلٖ ٍ    ارهلإ هغكَه٘هت  ًغهَٓ  قهبًَى   3 ٍ 2تأح٘لٕ ؿك اػوبل هَاؿ   ؽبًَاؿُ آَالً

 «.ًكِ ًـاكؿ 110ارلاٖٗ آى ام ًظل  ًٔبه ٘يٗآ

 گیریٍ جیوت

قـٗل ًِهـُ ٍ تؼ٘ه٘ي آى ؿك اؽت٘هبك مى ٍ ههلؿ     ه٘ناى هْلِٗ ؿك ُلع هقـى اًالم تؼ٘٘ي ٍ ت

تؼ٘٘ي ًقف ثلإ هْلِٗ ام ع٘ج كوٖ ٍ مٗبؿٕ ام اٗي هٌظل  مهٌ٘ٔاًت  پي ّل اقـاهٖ ؿك 

 .ؽَاّـ ثَؿهؾـٍٍ 

ثهَؿ.  ثي ًهٌبى ام هر٘هل    هغوـ كٍاٗتتلٗي ؿل٘ل قَل غ٘لهَِْك ؿك تغـٗـ هْلِٗ   هْن

ثي ًهٌبى  كٌهٖ    اٌٗكِ: غ٘ل ام هغوـ َُؿ  هٖكِ ثل اٗي كٍاٗت ٍاكؿ  ٖاٍل٘ي هٌئلِ ٍ اُكبل
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كِ هَكؿ ٛؼي  ثَؿُ ٖثي ًٌبى ُؾْ ثٌ٘بك ٗؼ٘ر آى كا ام هر٘ل ًقل ًكلؿُ اًت ٍ هغوـ

ثِ فلٕ كِ ًهٌـ   كي ثِ كٍاٗت اٍ ػول ًكلؿُ اًت. ٍاقغ ُـُ ٍ غ٘ل ام ً٘ـ هلتٖ٘ ّ٘ش

پهي   .اًهت ثَؿُ  اًـ ٍ هَكؿ اػلإ آًْب ثِ اٗي كٍاٗت اًتٌبؿ ًكلؿُآغبة   ٓغ٘ظ ثبُـ

 ؿاكؿ. اُكبل  ٍ ّن ام ًظل اػلإ هَِْك ام آى( ًٌٖـ ام ؿٍ رْت )ّن ام ًظل كربل

ػوهل   گ٘لٗن ٍ ثِ ٓهـك كٍاٗهت   هب كاُ تقٜ٘غ كٍاٗت كا پَ٘ ه  هوكي اًت گرتِ َُؿ

ُهـًٖ   كهِ ػوهل  كا اًـ ٍ تٌْب قٌوت   كوب اٌٗكِ قـهب ؿك ثؼ٘  ام هَاكؿ صٌ٘ي كلؿُ  كٌ٘ن ه 

 ت ؽجل ٍاعـ ثٌبى ػقالًت ٘تلٗي ؿل٘ل ثل عز ؿك پبًؼ ثبٗـ گرت هْن .اًـ اًت اؽق كلؿُ

پهقٗل   ؿًت ػقال ثلًـ كِ ًٔهف آى اػتوهبؿ    كٌٌـ  اگل ؽجلى ثِ ػقال ثِ ؽجل حقِ اػتوبؿ ه 

پي ؿاللت كٍاٗهت ّهن   .كٌٌـ ٍ لقا تقٜ٘غ كٍاٗت هِكل اًت ػقال ثِ آى اػتوبؿ ًو   ثبُـ

 .كٍؿ هٖال ثكٍاٗت مٗل ًٍ ًبهٜلَة  فٗل ًبهأًَى ؿل٘ل ثِ

ههت ٍ  عل  ؿاكإ احهل تكل٘رهٖ   ثـٍى قٔـ پلؿاؽت آىَٓكت َٓكٕ ٍ  ثِتؼ٘٘ي هْلِٗ 

ّبٕ ًٌگ٘ي ٍ غ٘لهتؼبكف  اگهل قهـكت ثهل تٌهل٘ن ٍ      الجتِ ؿك هْلِٗ .احل ٍٗؼٖ ثٜالى اًت

 اٗربٕ تؼْـ ٍرَؿ ًـاُتِ ثبُـ  هْل ثبٛل اًت.

اتربق افتهبؿُ   1391هَٔة اًرٌـبًَاؿُ  قبًَى عوبٗت ام ؽ 22تغـٗـ هْلٕ كِ ؿك هبؿٓ 

َ  اًت  ٓلفبً رٌجٔ احجبتٖ ؿاكؿ كِ ّو٘ي رٌجِ ً٘ن ثب ثؾٌِبهٔ  ٍ آهالط  ق٘هبِٗ٘   ٓكٗه٘ي قه

 احل ُـ. ثٖهبلٖ  ّبٕ هغكَه٘تارلإ ًغَٓ قبًَى  ًٔبه آٗ٘ي
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 .48-29: 148  هؼلفت  ٍ تؼقك ارلإ قلاكؿاؿ (.1389) رؼرلٕ  ػلٖ .6

 تْلاى: گٌذ ؿاًَ. ًٍ٘ٚ ؿك تلهٌَ٘لَهٕ عقَق  (.1390) رؼرلٕ لٌگلٍؿٕ  هغوـ رؼرل .7

 ث٘لٍت: ؿاكالكتت الؼلوِ٘.  الكربٗٔ فٖ ػلن الـكاٗٔ(. 1988)   اعوـجغـاؿٕالؾٜ٘ت ال .8

 .ًزف: ؿاٍكٕ االَٓل  هٔجبط(. ق1417) الؾَئٖ  الٌ٘ـ اثَالقبًن .9

 .الوكتجٔ االًالهِ٘ تْلاى   الِ٘ؼٔ ًٍبٗل(. 1367) الِ٘ؼ هغوـثي الغٌي  الغل الؼبهلٖ .10

 .ؿاكالؼلَم ث٘لٍت   66 د  الرقِ (.ق1409) هغوـ الٌ٘ـ  الغٌٌٖ٘ الِ٘لامٕ .11

ٍٗؼ٘ت عقَقٖ هؼبهالت ًرْٖ ؿكفقِ اهبهِ٘ ٍ  (.1392) رؼرل مهبًًٖ٘ب  هغوَؿ ٍ  عكوت .12
 .35-7  36عقَق اًالهٖ  ًبل ؿّن  ٍ عقَق اٗلاى 

ٖ  َأث  الغلٖ .13  تْهلاى:   4 د االًهالم   ُهلائغ  .(ق1421( )القبًن رؼرلثي الغٌي )هغقهق عله

 .اًتقالل

ـ  اٗ٘هبط  (.تب ثٖ) ()فؾلالوغقق٘ي ثي الغٌي هغوـالغلٖ   .14 ِ     قهن: 3  دالرَائه   هٜجؼهِ الؼلو٘ه

1387 . 

 .]رب ثٖ[اإلربكٓ؛ اهلل؛كتبة اللُتٖ عج٘ت .15



 033 فقهی تحديد مهريه یسنج امکان

هثًٌههِ قههن:   4د   ثغههَث فههٖ ػلههن االٓههَل  (.ق1417) هغوههـ ثههبقلالٌهه٘ـ ٔههـك  ال .16

 .الوؼبكف فقِ اًالهٖ ؿائلٓ

  .  قن: اًالهٖهي الٗغ٘لُ الرقِ٘ (.ق1413) ثي ثبثَِٗ قوٖ ٔـٍق, هغوـثي ػلٖال .17

هثًٌههٔ االهههبم  :  قههن1   سالوقٌههغ (.ق1415) ثبثَٗههِ قوههٖثههي  ٔههـٍق, هغوههـثي ػلههٖال .18

 .الْبؿٕ

 .ؿاكالكتت االًالهِ٘  قن: هؼبًٖ األؽجبك (.1372) ثي ثبثَِٗ قوٖ الٔـٍق  هغوـثي ػلٖ .19

ًٌهٔ  ثه قهن    الْـاٗٔ فهٖ االٓهَل ٍالرهلٍع    (.ق1418) هغوـثي ػلٖاثٖ رؼرل   ٔـٍقال .20

 .االهبم الْبؿٕ

ٔ  (.ق1387) الغٌههيهغوههـثي  رؼرلَأثهه  الًَٜههٖ .21   4د   الوجٌههَٙ فههٖ الرقههِ اإلهبه٘هه

 .الكوتجٔ الولتَ٘ٗٔ إلع٘بء اٙحبكالزؼرلٗٔ:تْلاى

تْهلاى:    بى(األعكهبم )تغق٘هق ؽلًه    تْقٗت (.ق1407) هغوـثي الغٌي رؼرلَأث  الًَٜٖ .22

 . ؿاكالكتت اإلًالهِ٘

هٌهبلک االفْهبم یلهٖ     .(ق1413) الخبًٖ الزجؼٖ )الِْ٘ـثي اعوـ  ثي ػلٖ الـٗي مٗي  الؼبهلٖ .23

  .الٜجؼٔ االٍلٖ هثًٌٔ الوؼبكف اإلًالهِ٘    قن 8 د  تٌق٘ظ ُلاٗغ االًالم

 ِفٖ ُهلط ثـاٗه   ِاللػبٗ .(1391) الخبًٖ الزجؼٖ )الِْ٘ـثي اعوـ  ثي ػلٖ الـٗي مٗي  الؼبهلٖ .24
 .اهلل الؼظوٖ هلػِٖ تكتبثؾبًِ آٗقن    ِالـكاٗ

ٖ  ثي الغٌ٘ي )ً٘ـ ػلٖ  الْـٕ ػلن .25 ِ  اإلًتٔهبك . (ق1415) هلت٘ه : قهن   فٖ اًرهلاؿات االهبه٘ه

 .الٌِلاإلًالهٖ

   قن: ؿاكالقلآى الكلٗن.اللًبئل .(ق1405) هلتٖ٘ ً٘ـثي الغٌ٘ي ) ػلٖ  الْـٕ ػلن .26

: هلكهن تغق٘قهبت هزوهغ    تْهلاى  ًهب  ثٖ .(1997( )هلتٖ٘ ثي الغٌ٘ي )ً٘ـ ػلٖ  الْـٕ ػلن .27

 رْبًٖ تقلٗت.

اًهالم آثهبؿ     3 د  ثـائغ الٌٔبئغ فٖ تلت٘هت الِهلاٗغ   (.ق1409) ثكلثي ًؼَؿَاث  بًُٖالكب .28

 .الٜجؼٔاالٍلٖالوكتجٔ الغج٘جِ٘  

 .آل الج٘ت ٔهثًٌ :  قنالوقبٓـ ربهغ (.ق1410) ثي الغٌ٘ي الكلكٖ  ػلٖ .29

http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%A9_%D9%81%DB%8C_%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%A8%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%A9_%D9%81%DB%8C_%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%A8%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A2%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%85%DB%8C_%D9%85%D8%B1%D8%B9%D8%B4%DB%8C&action=edit&redlink=1


033 1314 تابستان، 2 ، شمارۀ11 ۀهای فقهی، دورپژوهش 
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