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 چکیدٌ
٣ ٝقا٧ت ث٤ؿ٥ ٫ ١ْبط ٭٬ْ ام ٨ٝٞتل٭٠ ٝسبئ٘ ٤ٝكؿ ت٤ر٦ ٣ اؽتاله تٞبٛ اؿ٭بٟ ٝسأ٦ٙ

است، ٣ ثسٮبك ٝسّٜٚ است ٦ّ ا٭٠ اٝل ٣ ٤ٝاكؿ ٣ اعْبٛ ٝلث٤ط ث٦ آٟ ٤ٝرت اؽتاله 

١ؾل ٣ ث٦ ٣ر٤ؿ آٝـٟ ا٤ٍاٗ ٝؾتٚو ١سجت ث٦ آٟ ٬ٝ ثبضـ. ؿك ٝسأ٦ٙ ١ْبط آ١ض٦ ثٮطتل 

اؽتاله ثلا١ٖٮن است، ٤ٝض٤ؿ ؿؽبٙت ٭ب فـٛ ؿؽبٙت ا٣ٙٮبء ؿك ا٭٠ ٝس٦ٚ ٫ ٨ٜٝ ) 

ت٤ر٦ ث٦ ا٭٦ْ٢ سل٤١ضت ٕقضتٖبٟ ؿك ضْ٘ ٕٮل٫ ٝسئ٦ٚ ٫ امؿ٣اد ( ٬ٝ ثبضـ. ثب 

ضت٦ ٫ ٭ِ ٤ٍٛ ثلع٤ًَ ١ْبط ٣ ك١٣ـ آٟ تأحٮل ثسنا٭٬ ؿاكؿ، ٝسّٜٚ است ٦ّ فله ٣ ٕق

٣ ٤ٍا١ٮ٠ ربك٫ ْٝٞٚت تأحٮلٕقاك ٬ٝ ثبضـ. ؿك ا٭٠ َٝب٦ٙ ثب ٝلارق٦ ث٦ ّتت ى٬٨َ 

ض٤ؿ  ٦ّ ام ؿ٭لثبم ٤ٝكؿ اؽتاله اٝبٝٮ٦ ٣ ع٬ٍ٤َ ؿ٭ـٕب٥ ٣ ١ؾل آ٨١ب كا ؿك ٤ٝكؿ ٤ٝ

فٚٞب٫ اسال٬ٝ ث٤ؿ٥ ثلكس٬ ٤ٞ١ؿ٭ٜ. ٧ل ٭ِ ام ٝقا٧ت ٝؾتٚو اسال٬ٝ ؿك ٤ٝض٤ؿ افٟ 

-٬ٙ٣ ٣ ٣ال٭ت ثل ؿؽتل ثب ت٤ر٦ ث٦ ثبّل٥ ث٤ؿٟ ٣ ٭ب ١ج٤ؿٟ ا٣ ا٤ٍاٗ ٝؾتٚي٬ اكائ٦ ٤ٞ١ؿ٥

ل اّلٛ )ظ( ا٫ ٦ّ ا٭٢زب ٍبث٘ ت٤ر٦ است، ؿك ا٭٠ ثبك٥  ك٣ا٭بت ثسٮبك٫ ام پٮبٝجا١ـ. ١ْت٦

٣ پٮط٤ا٭بٟ ؿ٭٠ )ؿ( ١َ٘ ضـ٥ ٦ّ ؽ٤ؿ ثبفج ث٦ ٣ر٤ؿ آٝـٟ اؽتاله ثٮ٠ ىل٦ٍ ٧ب٫ 

٫ پل ا٧ٞٮّت ؿ٭ٖل، ٣ر٤ؿ ٝطْالت ثقـ ام امؿ٣اد است ٦ّ اسال٬ٝ ضـ٥ است. ١ْت٦

ا١ـ ٣ ثقض٬ ام ا٤ٍاٗ ث٦ آٟ ت٤ر٦ّ ّلؿ٥ ا١ـ ٣ ثقض٬ ٧ٮش ت٤ر٦ ا٫ ث٦ آٟ ١طبٟ ١ـاؿ٥

بٙل ؿك ٢٧ٖبٛ ا١تؾبة ث٦ ّبست٬ ٧ب ت٤ر٦ ٬ٞ١ ٢ّـ ٣ ثب ت٤ر٦ ١ـا١ست٦ ا١ـ ٦ّ ىلم١ـ ١بث

ث٦ اعسبسبت ر٤ا٬١ ٦ٞ٧ صٮن كا ؽ٤ة ٬ٝ ثٮ٢ـ ٣ ثقـ ام ٝـت٬ ٕلىتبك ٝطْالت ثقـ ام 

 امؿ٣اد ٬ٝ ض٤ؿ.

      .،  ثبّل٥ ،ّي٤ّ ، افٟ ، ٣ال٭ت ، ث٤ٚك ١ْبط :کلمبت کلیدی
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 2مًسی آرمیدٌ، 1سید حسیه آل طبَب

 ا٭لاٟ ،ا٤٧ام ،ؿا١طٖب٥ ض٨ٮـ صٞلاٟ ،ٝقبكه اسال٬ٝ ؿا١طْـ٥ ا٨ٙٮبت ٣ ف٧٬ٞٚٮئت  فض٤ 1
 ّبكض٢بس٬ اكضـ ى٦َ ٣ ع٤ًَ، ؿا١طٖب٥ ض٨ٮـ صٞلاٟ، ا٤٧ام، ا٭لاٟطز٫٤ ١ؿا 2

 

 وًیسىدٌ مسئًل:

 سٮـ عسٮ٠ آٗ عب٧ب
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 مقدمٍ    
« ٝب ث٬٢ّ ث٢بء ى٬ االسالٛ اعتّ ا٬ٙ اهلل فن٣ر٘ ٠ٝ تن٣٭ذ » ىل٤ٝؿ: كس٤ٗ ؽـا )ظ( ىل٤ٝؿ: ام اٝبٛ ثبٍل فٚٮ٦ اٙسالٛ ك٣ا٭ت ضـ٥ ٦ّ 

 .                      ٧1ٮش ث٢ب٭٬ ؿك اسالٛ پ٬ ك٭ن٫ ١طـ٥ ٦ّ ١نؿ ؽـا١٣ـ تقب٬ٙ ٝغج٤ة تل ام امؿ٣اد ثبضـ

ٛ اؿ٭بٟ ا٬٨ٙ ٣ پٮط٤ا٭بٟ ؿ٭٠ ام ر٦ٚٞ ؿ٭٠ اسالٛ ثب ت٤ر٦ّ ث٦ ا٭٦ْ٢ ١ْبط ٭ب امؿ٣اد ٭ِ اٝل ثسٮبك ٨ٜٝ ٝستغت ٣ ٤ٝكؿ تأّٮـ تٞب

٧ب ثب٭ـ ١سجت ث٦ ا٭٠ اٝل ٨ٜٝ ت٤ر٦ّ ؽبظ ؿاضت٦ ثبض٢ـ ٣ تٞب٬ٝ ٤ٍا١ٮ٠ پس ام فَـ ١ْبط ٝٚنٛ ث٦ كفب٭ت آٟ  است، تٞبٛ ا١سبٟ

بؿ كّقت ١ٞبم ؿ٣ كّقت ١ٞبم ضؾع ؿاكا٫ ٧ٞسل ث٨تل ام ٧يت»٧ست٢ـ. ؿك ا٭٠ ٤ٝكؿ ام اٝبٛ غبؿً)ؿ( ك٣ا٭ت ضـ٥ ٦ّ ىل٤ٝؿ١ـ: 

 ضؾع ثـ٣ٟ ٧ٞسل است.                                                                          

٤ٝاكؿ ى٤ً اٙقّل، ٝغبٙج٬ است ٦ّ ث٦ ف٤٢اٟ َٝـ٦ٝ ثلا٫ ١ْبط ٝتقّل ضـ٭ٜ، اٝب صٮن٫ ٦ّ ٢ٝبست است ثلا٫ امؿ٣اد ث٦ آٟ 

٣ ثسٮبك عسبس، ص٦ ّس٬ سنا٣اك است ا١تؾبة  ض٤ؿ ٣ ص٦ ّس٬ سنا٣اك ١ٮست، تب  پلؿاؽت، ا٭٠ است ٦ّ ثـا١ٮٜ ثلا٫ ا٭٠ اٝل ٨ٜٝ

ا٭٠ ٦ّ ضب٤ٙؿ٥ ٣ پ٬ ك٭ن٫ ٝغْٜ ٣ ٢ٝبست ؽب٤١اؿ٥ كا ام ٧ٞبٟ اثتـا ٫٤ٍ ا١تؾبة ٢ّٮٜ ٣ ث٦ تقجٮل ؿ٭ٖل ثـا١ٮٜ ثلا٫ ٕلؿٟ ؽ٤ؿ ص٦ 

٫ ضـ٥، ع٤ً ٕلؿٟ ا١سبٟ است ٣ ثب٭ـ ا١سبٟ ٢ّٮٜ؛ م٭لا مٟ ٣ٍت٬ ا١تؾبة ضـ٥ ٣ ؽغج٦ فَـ ربكع٤ً ٢ٝبسج٬ كا ا١تؾبة ٬ٝ

 آ٣٭نؿ.                                                                  ٝت٤ر٦ّ ثبضـ ص٦ صٮن٫ ث٦ ٕلؿٟ ؽ٤ؿ ٬ٝ

اربم٥  ؽ٤ا٧ٮٜ ٤ٝكؿ ثلكس٬ ٍلاك ؿ٧ٮٜ ٣ ١ؾلات ٝتيب٣ت٬ كا ؿك ا٭٠ ثبك٥ ثلكس٬ ٢ّٮٜثب ت٤ر٦ّ ث٦ َٝـ٦ٝ ٝغبٙت ١ْبط،  آٟ ص٦ ٬ٝ

٧ب ٝت٤ر٦ّ ر٢س  آ٭ـ ف٠٧ ا١سب٬ّٙ٣ٟ ؿك ١ْبط است ٧ٜ ؿك ٤ٝكؿ ٝقّل٧ب ٣ ٧ٜ ؿك ٤ٝكؿ ١٤ٝج ٧ب، ٧ل ص٢ـ ٣ٍت٬ ٦ّٞٚ ١ْبط پٮص ٬ٝ

ؿا٢١ـ ٣ ض٤ؿ اٝب ا١ـ٭ط٢ٞـاٟ ٣ غبعجبٟ ١ؾل ٣ ىْل ١ْبط كا ٧ٜ ؿك ٤ٝكؿ ر٢س ٝقّل ٣ ٧ٜ ؿك ٤ٝكؿ ر٢س ١٤ٝج ١٤ٝ٬ٝج ٬ٝ

 ٢ّٮٜ.                                                                                  ا٣ٗ ٝغبٙت ؽ٤ؿ كا ؿك ٤ٝكؿ افٟ ٬ٙ٣ ؿك ١ْبط ثلكس٬ ٬ٝ ٢٢ّـ. ث٢بثلا٭٠ ٍسٞتثلكس٬ ٬ٝ

 اذن در لغت      
. اثبع٦ ٫ افٟ ؿك ٙنت، افالٛ ث٦ اربم٥ صٮن٫، اثبع٦ ، ثلؿاضت٠ ٢ٝـ ٣ ؿاؿٟ عٌّ تػله ثلا٫ ضؾع ؿك آٟ ص٦ ٤٢ٞٝؿ ٬ٝ ثبضـ

٭بثـ: ثب افٟ غل٭ظ ٣ ٕيتبك ك٣ض٠، ث٦ ض٨بؿت عبٗ، ث٦ ا٭٠ غ٤كت ٦ّ ؿك َٝبث٘ ٝبْٙص تػله، افٟ ضلفبً ثب كا٥ ٧ب٫ م٭ل تغٌَ ٬ٝ

 . 2تػله ٢ّـ ٣ اْٝبٟ ٢ٝـ ٝبِٙ ثبضـ ٣ صٮن٫ ٤ٖ١٭ـ ٦ّ ا٭٠ ٣ضقٮت ١طبٟ ؿ٢٧ـ٥ كضب٭ت ٣ افٟ ا٣ست

 يالیت در وکبح  

 وکبح مؤوث َب  -1
ثبضـ، ر٢س٬ ثسٮبك ؽل٭و ٣ عسبس ٣ ث٦ ٬ٙ٤ٍ ثسٮبك ١بمُ ٦ّ إل ٝخ٘ ضٮط٦ ا٫ ٤ّصْتل٭٠ ٤ٝكؿ ر٢س ٝؤ١ج ٬ٍٝسٞت ا٣ٗ ؿك 

 ثبضـ.                    ض٤ؿ ٣ ؿ٭ٖل ٍبث٘ تقٞٮل ٬ٞ١ض٢ْـ ٣ ك٭ن ٬ٝضلث٦ ١بؿكست ث٦ ا٣ ٣اكؿ ض٤ؿ ٬ٝ

بٟ پب١نؿ٥ سب٬ٖٙ ٣ثب ٣ر٤ؿ ٝقبىٮت ام ضلط س٠، ص٢ب١ض٦ فـ٥ ا٫ ثل ا٭٠ ثب٣ك١ـ ٦ّ ا١بث پس ام كسٮـٟ ث٦ س٠ سٮنؿ٥ سب٬ٖٙ تب پب٭

٬ٝ ٤ٕ٭ـ: ثقـ ام كسٮـٟ ث٦ 1041ت٤ا٢١ـ ؽ٤ؿ عله فَـ ٍلاكٕٮل١ـ٣ امؿ٣اد ١ٞب٭٢ـ. ٍب٤١ٟ ٝـ٬١، ٝبؿ٥ ٝق٢ب٫ م١بض٤٭٬ كا ثي٢ٞ٨ـ ٬ٝ

ض٤ؿ ٦ّ اربم٥ ٬ّٙ٣ ضلط ٥ ٬ٝت٤ا٢١ـ ثـ٣ٟ اربم٥ ٬ّٙ٣ ؽ٤ؿ ض٧٤ل ٢٢ّـ. ام ٝت٠ ٝبؿ٥ ى٤ً  ى٨ٞٮـسبٗ تٞبٛ ١ٮن ا١بث ٬ٞ١ 15س٠ 

ٕلؿؿ. عت٬ إل ؿؽتل٫ ٬ّٙ٣ ١ـاكؿ ثلا٫ امؿ٣اد، ثبضـ ٣ ثـ٣ٟ اربم٥ ٬ّٙ٣، فَـ ١ْبط ١بىق ١ٮست ٣ ٢ٝقَـ ٬ٞ١غغّت فَـ ١ْبط ٬ٝ

 ثب٭ـ ٍٮٜ ا٭طبٟ اربم٥ امؿ٣اد ؿ٧ـ. م٭لا ص٢ٮ٠ ؿؽتل٫ ٤٢٧م سلؿ ٣ ٕلٛ م١ـ٬ٕ كا ٙٞس ١ْلؿ٥ ٣ تزلث٦ ٫ المٛ كا ١ـاكؿ ٣ ت٨٢ب

ت٤ا١ـ ا٣ كا ١زبت ؿ٧ـ. ؿك ا٭٢زب ت٨٢ب ّس٬ ٦ّ ٧٬ٝب ث٬ ؽجل است ٣ آٟ ٧ب كا ٤ٝكؿ اكم٭بث٬ ٍلاك ٬ٞ١ ثٮ٢ـ ٣ ام ثـ٫ؽ٤ث٬ ٧ب كا ٬ٝ

                      .                                                                   3ؿ٧ـ ّس٬ است ٦ّ م١ـ٬ٕ كا تزلث٦ ّلؿ٥ ثبضـ ٣ ؽ٤ة ٣ ثـ م١ـ٬ٕ كا ثـا١ـ

ت٤ا١ـ ثـ٣ٟ اربم٥ ٬ّٙ٣ ؽ٤ؿ ض٧٤ل ٢ّـ: سبٗ تٞبٛ ١لسٮـ٥  ٬ٞ١ 18عجٌ ٝغبٙت ى٤ً ص٢ـ ؿٙٮ٘ ٣ر٤ؿ ؿاكؿ ٦ّ ؿؽتل٫ ٦ّ ث٦ س٠  

٫ ّس٬ كا ؿك  سبٗ تٞبٛ ؿاكؿ ٣ ٬ّٙ٣ ١ـاكؿ ٧ل ٕب٥ ثؾ٤ا٧ـ امؿ٣اد ٢ّـ اربم٥ 18ً.ٛ، ىَظ ؿؽتل٫ ٦ّ  1044ثل اسبس ٝبؿ٥  -1

سبٗ تٞبٛ ١ـاكؿ ٣ ٬ّٙ٣ ؽبغ٬ ١ـاكؿ اربم٥ ٫ ٍٮٜ  18ض٤ؿ ٦ّ ثلا٫ ؿؽتل٫ ٦ّ ١ـاكؿ. ام ٝي٤٨ٛ ٝبؿ٥ ى٤ً ى٨ٞٮـ٥ ١٬ْٝبط المٛ 

سبٗ تٞبٛ ؿاكؿ ؿك عْٜ مٮل كضٮـ٥ است ٣ إل ٬ّٙ٣ ؽبغ٬ ١ـاكؿ تٞبٛ اؽتٮبكات ا٤ٝاٗ ٣  18ؿؽتل٫ ٦ّ ّٞتل ام  -2ثبضـ المٛ ٬ٝ

تل٭٠ اٝل٫ است ٦ّ ٍٮٜ ثب٭ـ  ١ْبط، اربم٥ ٫ ٍٮٜ ؿك ١ْبط ١بىق است. م٭لا ١ْبط ثنكٓ ع٤ًَ ٝب٬ٙ ا٭طبٟ ثب ٍٮٜ است ٣ ثلا٫ فَـ

سبٗ تٞبٛ امؿ٣اد  15عيبؽت ام غنٮل كا ؿك ٣ك٣ؿ ث٦ آٟ ؿك ١ؾل ثٖٮلؿ ٣ تٞبٛ ٝػبٙظ ؿؽتل كا ثس٢زـ. ث٢بثلا٭٠ ؿؽتل٫ ٦ّ پس ام 

ً.ٛ :  ١ْبط ؿؽتل٫ ٦ّ  1043ؿؽتل پس ام ٧ٮزـ٥ سبٗ تٞبٛ ٝبؿ٥  ١ْبط -١3ٞب٭ـ،  عتٞبً ثب٭ـ ثب اربم٥ ٬ّٙ٣ ٭ب ٣غ٬ّ ٭ب ٍٮٜ ا٣ ثبضـ 

سبٗ ٧ٜ ٕقضت٦ ثبضـ ثب اربم٥ پـك ٭ب رـّ پـك٫ است ٖٝل ا٭٦ْ٢ پـك ٭ب رـّ  ٤٢٧18م ض٧٤ل ١ْلؿ٥ ٭ق٬٢ ثبّل٥ است، ٧لص٢ـ ام 

                                                           
 .  1تغل٭ل ا٤ٙسٮ٦ٚ ، ّتبة ١ْبط ، ٝسب٦ٙ  -1
 .23عسٮ٬٢، ؿّتل سٮـ ٝغٞـ ، ىل٢٧ٔ ٙنبت ٣ اغغالعبت ى٬٨َ ، ظ -2
 .51ٝغٌَ ؿاٝبؿ، ٝػغي٬ ، ع٤ًَ ؽب٤١اؿ ٥ ، ّتبة ١ْبط ، ظ  -3
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ؽ٤ا٧ـ ثب ا٣ ض٧٤ل ٢ّـ ٣ ت٤ا١ـ ثب ٝقلى٬ ّبٝ٘ ٝلؿ٫ ٦ّ ٬ٝپـك٫ ثـ٣ٟ ؿٙٮ٘ ٤ٝر٦ اربم٥ ١ـ٢٧ـ ٦ّ ؿك ا٭٠ غ٤كت ؿؽتل ٬ٝ

٧ب ٍلاك ؿاؿ٥ ضـ ، ث٦ ؿىتل امؿ٣اد ٝلارق٦ ٣ ت٤سظ ؿىتل ٝنث٤ك ٝلا تت كا ث٦ پـك ٭ب رـّ پـك٫ اعالؿ  ضلا٭ظ ١ْبط ٣ ٨ٝل٫ ٦ّ ثٮ٠ آٟ

  .                                   4ت٤ا١ـ ١ْبط كا ٢ٝقَـ سبمؿك٣م ام تبك٭ؼ اعالؿ ، ؿىتل ٝنث٤ك ٬ٝ 15ؿ٧ـ ٣ ثقـ ام 

ٝي٤٨ٛ ٝبؿ٥ ٫ ى٤ً ا٭٠ است ٦ّ ٣ٍت٬ ؿؽتل، ض٧٤ل ؿٙؾ٤ا٥ ؽ٤ؿ كا پٮـا ّلؿ٥ ثبضـ ٣ آٟ ٝلؿ كا ٧ٜ ام ١ؾل اؽال٬ٍ ٣ كىتبك٫ ٣ 

سبٗ تٞبٛ ٤٢٧م امؿ٣اد  18تالش، ٝلؿٛ ٝغ٦ٚ ٭ب ٤ّص٦ ٭ب ٧ٞسب٭٦ ٧ب تأ٭ٮـ ّلؿ٥ ثبض٢ـ، اّٝب پـك ٭ب رـّ پـك٫ ؿؽتل٫ ٦ّ پس ام 

٫ آ٨١ب امؿ٣اد ٢ّـ ٣ ف٤اٍت ثقـ ام امؿ٣اد كا ثپق٭لؿ. ٬ٙ٣ إل ؿؽتل  ت٤ا١ـ ثـ٣ٟ اربم٥م٥ ١ـ٧ـ، ؿؽتل ١٬ْٝلؿ٥ ثبضـ ٣ ثبّل٥ است ارب

ثبّل٥ ١جبضـ ٣ ث٢بثل ؿٙٮ٬ٚ )١ْبط( ثْبكت ا٣ ما٭٘ ضـ٥ ثبضـ، ١ٮبم٫ ث٦ اربم٩ پـك ٭ب رـّ پـك٫ ٭ب اعالؿ كسب١ـٟ آٟ ت٤سظ ؿىتل 

 امؿ٣اد ١ٮست.         

٢ّـ ٦ّ ؿؽتل ض٧٤ل ّلؿ٥ ثبضـ ٭ب ٦١، ثبضـ ٣ ىلً ٫٬ٞ١ ٬ّٙ٣ ٬ٝ ٦ ١ْبط ؿؽتل٫ ٦ّ ثبّل٥ است ٤٢ٝط ث٦ اربم٥ؿك ى٦َ ٣ ع٤ًَ اٝبٝٮ

ث٦ْٚ ضلط اسبس٬، ثبّل٥ ث٤ؿٟ ا٣ است. ث٢بثلا٭٠ ؿك ع٤ًَ اٝبٝٮ٦ ؿؽتل٫ ٦ّ ثبّل٥ است ٧ل س٬٢ ٦ّ ؿاضت٦ ثبضـ ١ْبعص عتٞبً  

٣ ؿؽتل٫ ٦ّ ٍجالً امؿ٣اد ّلؿ٥ ؽ٤ا٥ آٟ ٦ّ ض٧٤لش ى٤ت ّلؿ٥ ٭ب عالً ٕلىت٦ ٭ب ٕلؿؿ، ٫ ٬ّٙ٣ ٭ب ٣غ٬ ٭ب ٍٮٜ ٢ٝقَـ ٬ٝ ثب اربم٥

٫ ٬ّٙ٣ المٛ ١ٮست، ثب ت٤ر٦ّ ث٦ ٝيبؿ  ىسؼ ١ْبط ٤ٞ١ؿ٥ ٣ ٧ٮزـ٥ سبٗ تٞبٛ ؿاضت٦ ثبضـ، ص٢بٟ ص٦ ثؾ٤ا٧ـ ٝزـؿاً امؿ٣اد ث٢ٞب٭ـ اربم٥

٤ؿ ثلا٫ امؿ٣اد ثب ٝلؿ٫ ٦ّ پٮط٨٢بؿ ضـ٥ ر٤ٕٚٮل٫ ٢ّـ،  ٣ ً.ٛ، إل ٬ّٙ٣ ثب فّل فٚت ٤ٝر٦ ام ؿاؿٟ اربم٥ ث٦ ؿؽتل ؽ 1043ٝبؿ٥ 

ت٤ا١ـ ثب ٝلؿ ٤ٝكؿ ١ؾل امؿ٣اد ث٢ٞب٭ـ. ٝخالً إل ؿؽتل تغػٮ٘ ٫ ؽ٤ض٬ ؿك ثٮ٠ ا٧ب٬ٙ ٣ ٝلؿٛ ١ـاضت٦ ثبضـ، ؿؽتل ٬ٞ١ ٝلؿ ٧ٜ سبث٦َ

ض٤ؿ. ٦ّ ؿك رلٛ ف٬ٝ٤ٞ ؿاكؿ ٢ٝـ ٫٬ٝ صب٤ٍّط٬ ٭ب ضلاكت ٭ب  ّلؿ٥ ثبضـ ٣ ام ؽب٤١اؿ٥ ٝغتل٬ٝ ثبضـ ام ١ْبط ثب ٝلؿ٫ ٦ّ سبث٦َ

ا٭٠ غ٤كت تطؾٮع ؿكست ث٤ؿٟ فٚت ٤ٝر٦ ٭ب ١بؿكست ث٤ؿٟ فٚت ا٣الً سبث٦َ آٟ ٝلؿ  ؿك ثٮ٠ است ٣ اؽ٨بك ١ؾل ف٤ٞٛ، ٣ 

 ت٤ا١ـ ٤ٝكؿ كا ثلكس٬ ٢ّـ.         ٧ٞض٢ٮ٠ ؿىتل امؿ٣اد ٬ٝ

ثـٙٮ٬ٚ ١جبضـ، ٣ تغت ٍٮ٤ٝت ثبضـ ثلا٫ امؿ٣اد ؿؽتل٫ ٦ّ ً .ٛ : اربم٥ كا ثب٭ـ ضؾع پـك ٭ب رـّ پـك٫ ثـ٧ـ ٣ إل  1044ٝبؿ٥ 

ض٤ؿ ٦ّ ؿك غ٤كت عبضل ث٤ؿٟ پـك ٭ب رـّ ٫ ى٤ً ى٨ٞٮـ٥ ٬ٝ ثبضـ. ام ٝيبؿ٥ ٝبؿ٥سبٗ تٞبٛ كسٮـ٥ اربم٩ ٍٮٜ المٛ ٬ٞ١ 18ث٦ س٠ 

ب مبئت ثبضـ ٭ب ث٦ فٚت ٫ ٬ّٙ٣ ضلط اسبس٬ ؿك ١ْبط است ٖٝل ا٭٠ ٦ّ ؿؽتل ثبّل٥ ١جبضـ، ٭ پـك٫ ٣ تطؾٮع ؿكست آٟ ٧ب اربم٥

 .                                                   5ٝز٤٢ٟ ٣ سيٮ٦ ث٤ؿٟ تغت ٍٮ٤ٝت ثبضـ
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ض٤ؿ. پس ٧ل ّس ٦ّ ثت٤ا١ـ ٍػـ ا١طبء ث٢ٞب٭ـ ٫ ٍػـ ٣ كضب٫ آٟ ؿ٣ ٣اٍـ ٬ٝ ٕٮلؿ، ث٤سٮ٦ٚفَـ ١ْبط ٦ّ ثٮ٠ ؿ٣ ١بٝنؿ غ٤كت ٬ٝ

ٕلؿؿ ٣ مٮل ٝستَٮٜ، ؽ٤ؿ كا ٮلؿ ٣ آٟ كا ٢ٝقَـ سبمؿ. ثب ١ْبط ؿائٜ، م٣د ْٝٚو ث٦ ١ي٦َ ث٦ م٣ر٦ ٬ٝت٤ا١ـ عله فَـ ٍلاك ٬ٕٝ

ت٤ا١ـ تػله ؿك ا٤ٝاٗ ٣ ع٤ًَ ٝب٬ٙ ؽ٤ؿ ث٢ٞب٭ـ إل ص٦ ٝٞٮن ؿ٧ـ، پس ضؾع غنٮل ف٤ّك ٬ٞ١ٝتق٨ـ ث٦ ؿاؿٟ آٟ ٍلاك ٬ٝ

٫  ـ ١ْبط كا ٢ٝقَـ سبمؿ ٬ٙ٣ غغّت ٣ ١ي٤ف آٟ ٤٢ٝط ث٦ اربم٥ت٤ا١ـ فَثبضـ.ضؾع ف٤ّك ٍج٘ ام س٠ كضـ ص٢بٟ ص٦ ٝٞٮن ثبضـ، ٬ٝ

ً.ٛ ٝؤ٭ـ ٝغبٙت ى٤ً اٙقّل است :٧لّس ٦ّ ؿاكا٫ ٧ٮزـ٥ سبٗ تٞبٛ ١جبضـ ؿك عْٜ مٮل  ٫1209   ٬ّٙ٣ ٭ب ٍٮٜ ؽ٤ا٧ـ ث٤ؿ. ٝبؿ٥

ٝقبىٮت ام ضلط س٠ ث٦ ا٣  كضٮـ است. مٮل كضٮـ ٧ٜ ام تػله ؿك ا٤ٝاٗ ٣ ع٤ًَ ٝب٬ٙ ؽ٤ؿ ٤٢ٞٝؿ است ٣ ٧ل ص٢ـ ام عله ؿاؿٕب٥،

 ض٤ؿ.                                                فغب ٕلؿؿ، ثبم ٧ٜ كضٮـ ض٢بؽت٦ ٬ٞ١

٧ب عْٜ  ث٢بثل آٟ ص٦ ٕقضت، ف٤ّك٫ ٦ّ ٍج٘ ام ٧ٮزـ٥ سبٗ تٞبٛ، ٝقبىٮت ام ضلط س٠ ثؾ٤ا٧ـ امؿ٣اد ٢٢ّـ ٣ ؿاؿٕب٥ ٧ٜ ث٦ آٟ

٫ ٬ّٙ٣ ٭ب ٍٮٜ ؽ٤ا٧ـ ث٤ؿ، ٬ٙ٣ إل عْٜ كضـ آٟ ٧ب غبؿك  َـ ٢٢ّـ، ٬ٙ٣ غغّت آٟ ثب اربم٥ت٤ا٢١ـ فَـ ١ْبط كا ٢ٝقؿاؿ٥ ثبضـ ٬ٝ

 . 6ضـ٥ ثبضـ ١ٮبم ث٦ اربم٥ ٬ّٙ٣ ٭ب ٍٮٜ ١ٮست
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 يالیت در وکبح در فقٍ امبمیٍ  
ت٤ا١ـ ؿك ٧ل س٬٢ ٦ّ ثبضـ ؿك ى٦َ اٝبٝٮ٦، ٬ّٙ٣ ؿك ١ْبط پـك ٭ب رـّ پـك٫ است ٣ ثلا٫ ىلم١ـ غنٮل ؽ٤ؿ ص٦ پسل ٣ ص٦ ؿؽتل ٬ٝ

ت٤ا٢١ـ ض١٤ـ ٣ ٣٬ٝال٭ت امؿ٣اد ث٢ٞب٭ـ. پسلاٟ ٣ٍت٬ ٦ّ كضٮـ ضـ١ـ ٣ ث٤ٚك ٣ فَ٘ ّبٝ٘ ثـست آ٣كؿ١ـ ام تغت ٣ال٭ت ؽبكد ٬ٝ

م ا٫ اامؿ٣اد ٢٢ّـ. ؿك ٤ٝكؿ ١ْبط ؿؽتل ثبّل٥ پس ام آٟ ٦ّ ث٦ ث٤ٚك ٣ فَ٘ كسٮـ٥ ا١ـ ؿك ثٮ٠ ع٤ٍَـا١بٟ اٝبٝٮ٦ اؽتاله ٧ست . فـ٥ّ

ت٤ا١ـ ض٧٤ل اؽتٮبك ٢ّـ. ث٢بثلا٭٠ ١ْبط ؿؽتل ثبّل٥ ثب ٫ ٬ّٙ٣ ٬ٞ١ آٟ ٧ب ٝقتَـ١ـ ٦ّ ؿؽتل ثبّل٥ پس امكضـ ٣ ث٤ٚك ثـ٣ٟ اربم٥

٫ ٬ّٙ٣ ؽ٤ا٧ـ ث٤ؿ. ؿك ا٭٢زب ٢ٝؾ٤ك ام ثبّل٥ ؿؽتل٫ است ٦ّ ٤٢٧م ض٧٤ل ١ْلؿ٥ ٣ ٭ب ثـ٣ٟ ١نؿ٭٬ْ عالً ٕلىت٦ است ٧ل ص٢ـ  اربم٥

غ٫٤ ام ا١غب، ٝب٢١ـ فٞ٘ رلاع٬ ٭ب پل٭ـٟ ثْبكت ا٣ ما٭٘ ضـ٥ است.٬ٙ٣ ؿؽتل كضٮـ٥ ٦ّ ث٦ عل٭٬َ ؿ٭ٖل ٦ّ ٍج٘ ام امؿ٣اد ث٦ ١

٫ ٬ّٙ٣ ؿك ١ْبط المٛ ١ٮست ٣ ؽ٤ؿش آماؿا٦١ ثب  ٍج٘ ام امؿ٣اد ثْبكت ؽ٤ؿ كا ام ؿست ؿاؿ٥ است، ٝب٢١ـ ضج٦٨ م١ب ثلا٫ امؿ٣اد، اربم٥

                                                                    .               7ت٤ا١ـ امؿ٣اد ٢ّـّس٬ ٦ّ ٬ٝ

ت٤ا١ـ امؿ٣اد ٢ّـ ٣ ؿؽتل ٫ ٬ّٙ٣ ٬ٞ١ ا٫ ؿ٭ٖل ام ع٤ٍَـا١بٟ اٝبٝٮ٦ ٝقتَـ١ـ ؿؽتل كضٮـ٥ ثبّل٥ ؿك٧ل س٬٢ ٦ّ ثبضـ ثـ٣ٟ اربم٥فـ٥ّ

ثبضـ. فـ٥ ا٫  ؿ٭ٖل ام ى٨َبء اٝبٝٮ٦ ثٮ٠ ١ْبط ٫٬ٝ ٬ّٙ٣ ضلط غغّت ١ْبط  ٧ٮش اؽتٮبك٫ ام ؽ٤ؿ ١ـاكؿ، تغت ٧ل ضلا٭غ٬ اربم٥

ؿا٢١ـ ٣ ؿك ٤ٍٝت، ؿؽتل اؽتٮبك ؿاكؿ ٦ّ ؽ٤ؿ ض٧٤ل ا١تؾبة ٫ ٬ّٙ٣ كا المٛ ٬ٝ ؿائٜ ٣ ٤ٍٝت تيب٣ت ٍبئ٢ٚـ. ٕل٬٧٣ ؿك ١ْبط ؿائٜ اربم٥

٬ّٙ المٛ ١ٮست ٬ٙ٣ ؿك ١ْبط ٫ ٣ ٢٢ّـ ٭ق٬٢ ؿك ١ْبط ؿائٜ اربم٫٥ ٬ّٙ٣ المٛ ١ٮست. ٕل٬٧٣ ؿ٭ٖل ثل فْس فٞ٘ ٬ٝ ٢ّـ ٣ اربم٥

 .                                                                                                   ٫8 ٬ّٙ٣ المٛ است ٤ٍٝت اربم٥

ؿا٢١ـ، ٮـ٥ المٛ ٫٬ٝ ٬ّٙ٣ كا ؿك ١ْبط ؿؽتل ثبّل٥ كض ت٤اٟ ١تٮز٦ ٕلىت ٦ّ ى٨َب ٣ ع٤ٍَـا١بٟ اٝبٝٮ٦، اربم٥ام تٞبٛ ٤ٝاكؿ ى٤ً ٬ٝ

ثبضـ ٣ ٝلؿٛ ٣ ا٧ب٬ٙ ٬ٙ٣ ص٢بٟ ص٦ ؿؽتل ثبّل٥ كضٮـ٥ ٝب٭٘ ثبضـ ثب ٝلؿ٫ امؿا٣د ٢ّـ ٦ّ ٧ٜ ضأٟ ؿك اؽالً ٣ كىتبك ؽ٤ؿ ا٣ ٬ٝ

٣  ؿ٧ـپس٢ـ١ـ، اٝب ٬ّٙ٣ ٭ب ٣غ٬ّ ٭ب ٍٮٜ ثـ٣ٟ ؿٙٮ٘ ٤ٝر٦ اربم٥ امؿ٣اد ٢٢ّ٬ٞ١ـ ٣ ام ١ؾل اؽالً ا٣ كا ٬ٝٝغ٦ٚ ام ا٣ ث٦ ١ٮ٬ْ ٭بؿ ٬ٝ

٫ ٬ّٙ٣ امؿ٣اد ٢ّـ. اٙجت٦ّ ثب ا١زبٛ ٝلاع٘ ٍب٬١٤١ ٣  ت٤ا١ـ ثـ٣ٟ اربم٫٥ كضٮـ٥ ٬ٝ ؿؽتل ٧ٜ ١ٮبم ث٦ امؿ٣اد ؿاكؿ، ؿك ا٭٢زب ؿؽتل ثبّل٥

ٝلارق٦ ث٦ ؿاؿٕب٥ ٣ ؿىتل امؿ٣اد ٣ ٝغٚـ ّلؿٟ ٬ّٙ٣ ٭ق٬٢ پـك ٣ رـّ پـك٫ ٦١ ٣غ٬ ٣ ٍٮّٜ ٦ّ ؿك غ٤كت ١ج٤ؿٟ پـك ٣ رـّ پـك٫ ١ٮبم 

 ٩ ٣غ٬ ٍٮٜ ؿك امؿ٣اد ١ٮست.                   ث٦ اربم

ا٭٠ ٦ّ ؿك امؿ٣اد، ؿؽتل ثبّل٥ كضٮـ٥ ّس٬ كا ثب٭ـ اؽتٮبك ٢ّـ ٦ّ ٧ٜ ضأٟ ؽ٤ؿ ٭ق٬٢ ّي٤ ثبضـ اٝبٛ ؽٞٮ٬٢ )ك٥( ؿك تغل٭ل 

ام ر٦ٚٞ «  9ٝٞب ٭٢جن٬ أٟ ٭٨تٜ ث٦ اال١سبٟ ا٢ٙؾل ى٬ غيبت ٠ٝ ٭ل٭ـ تن٣٭ز٨ب»ىلٝب٭ـ : ا٤ٙسٮ٦ٚ ّتبة ١ْبط ٝسأ٦ٙ ا٣ٗ ٬ٝ

ؽ٤ا٧ـ ثب ا٣ امؿ٣اد ٢ّـ . ؿك ١ْبط ٨ٝٞتل٭٠ صٮن٧ب٭٬ ٦ّ سنا٣اك است ٢٧ٖبٛ امؿ٣اد ؿك ١ؾل ٕلىت٦ ض٤ؿ غيبت ّس٬  است ٦ّ ٬ٝ

٢ّـ ص٦ ؿؽتل ثؾ٤ا٧ـ ا١تؾبة ٢ّـ ص٦ پسل،آ١ض٦ المٛ است ا٭٦ْ٢ ٝسئ٦ٚ ٦ّ ثب٭ـ ٤ٝكؿ ت٤ر٦ّ ٍلاك ٕٮلؿ غيبت است ٣ ىلً ٬ٞ١

غيبت ١ٮِ ثبضـ. ١نؿ٭ْبٟ ا٣ كاؿك ١ؾل ثٖٮلؿ ٣ ثلا٫ ١غي٦ ٧ب٫ ؽ٤ؿ ّطتناك٫ ٢ٝبست ا١تؾبة ٢ّـ ، ٣ ٧ٞسل٫ غبٙظ ٣ ؿاكا٫ 

ؿ٧ـ ٣ فَب٭ـ ٣ اسلاك ؽ٤ؿ كا ؿك اؽتٮبك ٢ّـ ٣ ص٦ ّس٬ كا ضل٭ِ ؽ٤ؿ ٍلاك  ٬ٝٝت٤ر٦ّ ثبضـ ص٦ رب٭ٖب٬٧ كا ثلا٫ ؽ٤ؿ ا١تؾبة ٬ٝ

٠ٝ تن٣ّد اٝلأ٥ » ىلٝب٭ـ: ؿ ٍلاك ١ـ٧ـ. ؿك ا٭٠ ثبك٥ كس٤ٗ اّلٛ)ظ( ٬ٝؿ٧ـ. ت٨٢ب م٭جب٭٬ ٣ ٝبٗ كا ا١تؾبة ؽ٤ص٦ ّس٬ ٍلاك ٬ٝ

ّس٬ ٦ّ م٬١ كا تن٣٭ذ ٢ّـ ٣ ام ا٭٠ ّبك ٢ٝؾ٤ك٫ ث٦ رن رٞبٗ ا٣ ١ـاكؿ صٮن٫ ٦ّ « ال٭تن٣ر٨ب إالٙزٞب٨ٙب ٜٙ ٭لضٮ٨ب ٝب ٭غت 

 .                       10ؽط٤٢ؿش ٢ّـ ام ا٣ ١ؾ٤ا٧ـ ؿ٭ـ

جب٭٬ ٧ٜ ٭٬ْ ام غيبت است، اٝب ١جب٭ـ ت٨٢ب ٣٭ژ٬ٕ ٤ٝكؿ ١ؾل ٝب ثبضـ ٣ ؿ٭ٖل غيبت اؽال٬ٍ كا ١بؿ٭ـ٥ ٧ل ص٢ـ ٦ّ ثلا٫ ا١تؾبة، م٭

ث٤ٖ٭ٜ . ٨ٜٝ تل٭٠ ٣ر٦ ٤ٝكؿ ١ؾل، اؽالٍٮبت است ٦ّ ثب٭ـ ؿك ا١تؾبة ٧ٞسل ؿك ١ؾل ٕلىت٦ ض٤ؿ ، ص٦ ثسب اىلاؿ٫ ٦ّ م٭جب٭٬ ؿ٭ٖلاٟ 

آ٭ـ، ٦ّ ض١٤ـ ٣ ف٤اٍت تٚؼ ٣ ١ب٤ٕاكتل٫ ؿك م١ـ٬ٕ ث٦ ٣ر٤ؿ ٦٬ٝ ام ٧ٜ رـا ٬ٝپب٭ـ ٧ّب كا ؿك ا١تؾبة ٣س٤س٦ ّلؿ٥ ٣ ؿ٭ل٫ ٬ٞ١ آٟ

 ثبضـ.          ٧لٕن ٍبث٘ رجلاٟ ٬ٞ١
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 چٍ کسبوی در عقد میبن دختر ي پسر صبحب اختیبر َستىد  
م١ـ ث٦ ؿال٭٘ ٝتقـؿ افٟ ٬ّٙ٣ ؿك آٟ ٣ عسبس است ٣ آ٭٢ـ٥ اىلاؿ كا كٍٜ  ٬ٝ ام آٟ رب٭٬ ٦ّ پٮٞبٟ فَـ م١بض٤٭٬، پٮٞب٬١ ثس ٨ٜٝ 

ثبضـ. م٭لا ٬ّٙ٣ ا٭٠ ٝسٮل كا ع٬ ّلؿ٥ ٣ سلؿ٫ ٣ ٕل٬ٝ م١ـ٬ٕ كا ٧ب ٧ٞبٟ تزلث٦ ٬ّٙ٣ ؿك م١ـ٬ٕ ٬ٝ تل٭٠ آٟ رب٭ن است، ٦ّ ٨ٜٝ

ٟ فَـ ٣ امؿ٣اد پسل ٭ب ؿؽتل ؽ٤ؿ كا تطؾٮع ت٤ا١ـ ثب استيبؿ٥ ام تزلثٮبت ؽ٤ؿ ّبست٬ ٧ب٫ ٤ٝر٤ؿ ؿك پٮٞبصطٮـ٥ است ٣ ٬ٝ

تل٭٠ آكم٫٣ پـك ٝب٢١ـ ٭ِ ثبمجبٟ ٦ّ تٞبٛ تالش ٣ ٤ّضص ا٣ ٝٮ٥٤  ؿ٧ـ، ٣ ١ٖقاكؿ ُٕ٘ م١ـ٬ٕ ؽ٤ؿ ١ٮست ٣ ١بث٤ؿ ض٤ؿ ، م٭لا ٨ٜٝ

ثبضـ ٣  ٢ّـ ٦ّ حٞل٥ م١ـٕٮص ٦ّ ٧ٞبٟ ؿؽتل ٭ب پسل است م١ـ٬ٕ ؽ٤ث٬ ؿاضت٦ؿاؿٟ ؽ٤ةِ ؿكؽتبٟ ؽ٤ؿ است، پـك ١ٮن تالش ٬ٝ

٧ب٫  ثـ٣ٟ ر٨ت ١ٮست ٣ ١بث٤ؿ ١ط٤ؿ . ؿٙٮ٘ ؿ٭ٖل افٟ ٬ّٙ٣ ا٭٠ است ٦ّ ؿؽتل ٭ب پسل ؿك ا١تؾبة م١ـ٬ٕ آ٭٢ـ٥ ت٤ر٬٨ّ ث٦ ثـ٫

ؿ٢٧ـ . ثٮ٢٢ـ ٣ ؽ٤ة تطؾٮع ٧٬ٞ١ب كا ٬ٞ١ ٢٢ّـ، م٭لا ؿك س٬٢ ٍلاك ؿاك١ـ ٦ّ ثـ٫ا١تؾبة ١ـاك١ـ ٣ ٦ٞ٧ ٫ ٤ٝاكؿ كا ؽ٤ة ت٬َٚ ٬ٝ

 .                                                                   11ٮبت پـك استيبؿ٥ ّلؿ٥ ٣ آ٭٢ـ٥ ٫ ؽ٤ؿ كا تجب٥ ٢٢ْ١ـ تب م١ـ٬ٕ سلضبك ام ٤ٝىَٮت ٣ ٙقّت ؿاضت٦ ثبض٢ـپس ١ٮبم است ام تزلث

ا١ـُ تيب٣ت٬ ١سجت ث٦ ؿا٢١ـ. ثب غبعجبٟ ؽلؿ ٣ ا١ـ٭ط٦ ؿك ى٦َ ٣ ع٤ًَ اٝبٝٮ٦، پـك ٣ رـّ پـك٫ كا  غبعت اؽتٮبك ؿك فَـ ٬ٝ

ٙالة ٣ اٙزـّ ٠ٝ عله » تل ك٣ؿ ٣ ثلاؿك ٣ ؽ٤ا٧ل اؽتٮبك٫ ؿك فَـ ٍب٭٘ ١ٮست٢ـ. ٭ْـ٭ٖل ، ٣ ثلا٫ ؿ٭ٖلاٟ ام رٞٚ٪ ٝبؿك ٧ل ص٦ پب٭ٮ٠

، ٣ال األة ثٞق٬٢ أة األة ىػبفـاً ٣ال٭٦ ف٬ٚ اٙػنٮل ٣ اٙػنٮل٥ ٣ اٙٞز٤٢ٟ اٙٞتػ٘ ر٦١٤٢ ثبٙج٤ٚك ، ٣ّقا ا٢ٞٙيػ٘ ف٦٢ ف٬ٚ اٙؾب٧ل 

.« ٣ال٭٦ ٙالٛ فٚٮ٨ٜ ٣ٙٚزـّ ٠ٝ عله ألٛ ٤ٙ٣ ٠ٝ ٍج٘ أٛ االة ثأٟ ّبٟ أثبٟ ّبٟ أثبً الٛ األة ٝخالً ، ٣ال ٙألػ ٣اٙقٜ ٣ اٙؾبٗ ٣ أ٣الؿ٧ٜ

پـك ٣ رـّ ام عله پـك ٭ق٬٢ پـك پـك ٣ ٧ٜ ص٢ٮ٠ ٧ل ص٦ ثبالتل ثل٣ؿ ثل عي٘ غنٮل ٣ ؿؽتل غنٮل٥ ٣ ٝز٤٢ٟ ٣ال٭ت ؿاك١ـ، ٝز٬١٤٢ 

ص ٝتػ٘ ث٦ ث٤ٚمص ثبضـ ٣ ٧ٜ ص٢ٮ٠ آٟ ٦ّ ر١٤٢ص رـا ام ث٤ٚمص ثبضـ ف٬ٚ اٙؾب٧ل ثل ا٣ ١ٮن ٣ال٭ت ؿاك١ـ، ٣ اٝب ٝبؿك ٣ ٦ّ ر١٤٢

رـّ ٝبؿك٫ ٧ل ص٢ـ ٦ّ ام علً ٝبؿك پـك ث٤ؿ٥ ثبضـ ٭ق٬٢ پـك ٝبؿك پـكش ثبضـ ٣ال٭ت ثل ٤ّؿُ ١ـاك١ـ، ٣ ٧ٞض٢ٮ٠ ثلاؿك ٣ ف٤ٞ ٣ 

 . 12اك١ـؿا٭٬ ٣ا٣الؿ آ١بٟ ٣ال٭ت ثل ٤ّؿُ ١ـ

ت٤ا١ـ تب ث٦ س٠ ٍب٬١٤١ ثب ت٤ر٦ّ ث٦ ٝسأ٦ٙ ٫ ى٤ً، ت٨٢ب ّس٬ ٦ّ عٌّ ٣ال٭ت ثل غنٮل ٭ب غنٮل٥ كا ؿاكؿ پـك ٭ب رـّ پـك٫ است، ٦ّ ٬ٝ

١لسٮـ٥ است ثلا٫ ا٣ تػٞٮٜ ثٖٮلؿ ٣ ؿك ا٤ٝك ٝلث٤ط ث٦ م١ـ٬ٕ ٣ آ٭٢ـ٥ غنٮل، ا٣ كا كا٢٧ٞب٭٬ ٢ّـ ٣ ؽٮل ٭ب ضل ا٣ كا ؿك ١ؾل ثٖٮلؿ 

ت٤ا١ـ غنٮل كا ؿ ٦ّ ١بؽ٤است٦ ٣ ثـ٣ٟ تيْل ٣ ؿٙٮ٘ ث٦ صب٥ ثٮيتـ ٣ آ٭٢ـ٩ ا٣ كا ١بث٤ؿ ٢ْ١ـ. پـك ٭ب رـّ پـك٫ است ٦ّ ٣٬ٝ ١ٖقاك

٫ ا٣ اتؾبف ٢ّـ، م٭لا ت٨٢ب ا٣ست  ت٤ا١ـ تػٞٮٞبت المٛ ؿكثبك٥سب٬ٖٙ ٧ٜ ت٨٢ب ا٣ ٬ٝ 18ك٧جل٫ ٢ّـ، عت٬ إل ثبّل٥ ثبضـ ثقـ ام س٠ 

 .٦ّ ؿ٣ست ١ــاكؿ

٫ ٝسأ٦ٙ ا٭٠ است ٦ّ پـك، پـك پـك ٣  م١ـ٬ٕ ا٣ ١بث٤ؿ ض٤ؿ ٣ ؿٙص ٬ٝ ؽ٤ا٧ـ ١تٮز٦ ا٫ ؿكست ٣ ؽ٤ة ؿاضت٦ ثبضـ، ١تٮز٫٦  حٞل٥ 

٧ل ص٦ ثبالتل ك٣ؿ ثل غنٮل ٣ ٝز٤٢ٟ عٌّ ٣ال٭ت ؿاك١ـ اٝب ٝبؿك، ٝبؿك پـك ٣ عت٬ پـك ٝبؿك پـك عٌّ ٣ال٭ت ثل ٤ّؿُ ١ـاك١ـ. پـك ٣ 

٫ كضٮـ٥ ثبّل٥ ثبضـ ا٤ٍا٬ٙ ٝتقـؿ است، فـ٥  إل ثٮ٥٤ ثبضـ ٣ال٭ت٬ ١ـاكؿ، ٬ٙ٣ إل ؿؽتل ثبٙن٫٦ كضٮـ٥  رـّ پـك٫ ثل ؿؽتل ثبٙن٦

٤ٕ٭٢ـ پـك ٣ال٭ت٬ ٝستَ٘ ٣ ا٫ ٕيت٦ ا١ـ ٦ّ ص٢ٮ٠ ؿؽتل٫ ٝستَ٘ است ٣ پـك ٣ رـّ پـك٫ ثل ا٣ ٣ال٭ت ١ـاك١ـ. فـ٥ ا٫ ؿ٭ٖل ٬ٝ

 ٝستَ٘ ثل ؽ٤ؿ ١ـاكؿ.       رـّ پـك٫ ٣ال٭ت٬ ٝستَ٘ ؿاك١ـ. ٣ ؿؽتل ؽ٤ؿش سٚغ٢ت ٣ ٣ال٭ت 
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 چرا برخی فقُبء در ازدياج مًقت دخترببکرٌ اذن پدررا شرط کردٌ است؟ 
ٕيت٦ اسالٛ ثلا٫ ثلآ٣كؿ٥ ضـٟ ١ٮبم٧ب٫ مٟ ٣ ٝلؿ، صبك ص٤ة امؿ٣اد )ؿائٜ ٣ ٤ٍٝت( كا ٝقٮ٠ ّلؿ٥ است ،.امؿ٣اد ٤ٍٝت ث٦ امؿ٣ار٬ 

ض٤ؿ ٦ّ ثٮ٠ مٟ ٣ ٝلؿ٫ ٦ّ ٧ٮش ٝب١ق٬ ام امؿ٣اد ١ـاضت٦ ثبض٢ـ ٣ ثب كضب٭ت علىٮ٠، ٧ٞلا٥ ٨ٝل ٝقٮ٠ تب مٝبٟ ٝطؾع فَـ ٬ٝ

امؿ٣اد ثست٦ ض٤ؿ. ام ١ؾل اسالٛ غغّت امؿ٣اد ٤ٍٝت ؿاكا٫ ضلا٭غ٬ است، ام ر٦ٚٞ ا٭٦ْ٢ فَـ ١ْبط )٤ٍٝت ٭ب ؿائٜ( ثب ؿؽتل ثبّل٥ 

غ٤كت ىَـاٟ پـك، رـّ پـك٫ است، ٬ٙ٣ إل ثبّل٥ ١جبضـ ٣ ٭ب پـك ٣ رـّ پـك٫ ١ـاضت٦ ثبضـ، ١ٮبم٫ ث٦ ٝطل٣ط ث٦ اربم٩ پـك ٣ ؿك 

 .                                                                                                   13اربم٥ ١ٮست

ث٢بثل ا٫٤ٍ اربم٩ پـك ٭ب رـّ پـك٫ المٛ ١ٮست، ٧لص٢ـ ٦ّ ث٨تل است ىلٝب٭ـ: ؿك ٝٮبٟ ٝلارـ، عضلت آ٭ت اهلل ٤١ك٫ ٧ٞـا٬١ ٬ٝ

ا٫ ٦ّ ث٦ عـّ كضـ ٣ تطؾٮع ٝػٚغت ١لسٮـ٥ است، ثـ٣ٟ ٫ آٟ ٧ب اٍـاٛ ث٦ امؿ٣اد ٢ْ١ـ. ٬ٙ٣ امؿ٣اد ثبّل٥ ثـ٣ٟ ١ؾل ٣ اربم

 .                ٫14 پـك ٣ رـّ، غغٮظ ١ٮست اربم٥

-ؿا٢١ـ، ٣ افٟ پـك كا ث٦ آٟ ضٞٮ٦ٞ ٬ٝام ٝلارـ كضٮـ٥ ث٤ؿٟ ؿؽتل كا ّبى٬  ٬ٞ١ض٤ؿ ثلؽ٬ پس ٧ٞبٟ ع٤ك٫ ٦ّ ٝالعؾ٦ ٬ٝ 

ض٤ؿ ٦ّ ٝػٚغت ؽ٤ؿ كا تطؾٮع ؿ٧ـ ٣ ث٦ ؿ٣ك ام ىطبك، ؿا٢١ـ. كضٮـ٥ ث٦ ؿؽتل٫ ٕيت٦ ٢٢ّ٬ٝـ ، اٝب فـ٥ ا٫ آٟ كا ّبى٬ ٬ٝ

٤اؿ٬ٕ ت٤ر٦ّ ؿاضت٦ ثبضـ. اٝب ؿؽتل٫ ٦ّ ام  ٧ٮزب١بت ٣ تغل٭ْبت ض٤٨ا٬١ تػٞٮٜ ثٖٮلؿ ٣ث٦ آ٭٢ـ٥ ٫ ؽ٤ؿ ٣ؽب٤١اؿ٥ ٣ عٮخٮت ؽب١

ؿا١ـ، ٧ل ص٢ـ س٢ص ت٤ا١ـ كارـ ث٦ آ٭٢ـ٥ تػٞٮٜ ثٖٮلؿ ٣ ؽٮل ٣ غالط ؽ٤ؿ ٣ ؽب٤١اؿ٥ اش كا ٬ٞ١ث٤ٚك ف٬َٚ ثلؽ٤كؿاك ١ٮست ٣ ٬ٞ١

                  ت٤ا١ـ امؿ٣اد ٢ّـ.                       م٭بؿ ثبضـ، كضٮـ٥ ١ؾ٤ا٧ـ ث٤ؿ ٣ ثـ٣ٟ افٟ پـك ٭ب رـّ پـك٫ ٬ٞ١

ؿا٢١ـ، ؿك ا٭٠ ٝسأ٦ٙ اتيبً ١ؾل ؿاك١ـ. ؿك ٤ٝاكؿ٫ ٦ّ پـك ٭ب رـّ ٧ب٭٬ ٦ّ اربم٥ ٫ پـك ٭ب رـّ پـك٫ كا ضلط ٬ٝ اّخل ى٨َبء ٭ق٬٢ آٟ

٦ پـك٫ مب٭ت ثبض٢ـ ث٦ ع٤ك٭٦ْ ١ت٤اٟ ام آ١بٟ اربم٥ ٕلىت، ٣ ؿؽتل ١ٮبم ٝجلٛ ث٦ امؿ٣اد ؿاضت٦ ثبضـ، ٭ب ٧ٞسل ٢ٝبسج٬ پٮـا ض٤ؿ ّ

٢٢ّـ المٛ ١ٮست ام پـك ٣ رـّ پـك٫ اربم٥ ض١٤ـ ٣ سؾت ٕٮل٫ ٬ٝضلفبً ٧ٜ ّي٤ا ا٣ست ٣ پـك ٣ رـّ پـك٫، ثـ٣ٟ ر٨ت ٝب١ـ ٬ٝ

 .                                                                                           15ٕلىت

٫ آ١بٟ ١بض٬  ىلٝب٭ـ:  ىٚسي٦ؿا١ست٦ ا١ـ؟ استبؿ ض٨ٮـ ٝغ٨ل٫ )ك٥( ؿك ا٭٠ ثبك٥ ٬ٝاٝب ا٭٠ ٦ّ صلا ثلؽ٬ ى٨َبء اربم٩ پـك كا  ضلط 

ام ا٭٠  است ٦ّ ؿؽتل ٍبغل است ٣ ام ٙغبػ كضـ ارتٞبف٬ ّٞتل ام ٝلؿ ث٦ عسبة آٝـ٥ است. إل ث٦ ا٭٠ ر٨ت ث٤ؿ٥ ص٦ ىل٬ٍ 

سب٦ٙ عجٌ ا٭٠ ٤ٍٗ ١ٮبم ث٦ اربم٥ ؿاكؿ؟ ث٦  ٣18ضٮن٥ است ٝٮبٟ ثٮ٥٤ ٣ ؿ٣ضٮن٦ّ،٥ ثٮ٥٤ ضب١نؿ٥ سب٦ٙ ١ٮبم٫ ث٦ ٤ٝاىَت پـك ١ـاكؿ٣ ؿ

٫ ّبك ؽ٤ؿش ٍبغل است، صلا اسالٛ ث٦ ؿؽتل ثبٙل كضٮـ٥ استَالٗ اٍتػبؿ٫ ؿاؿ٥ است ٣  فال٥٣ إل ؿؽتل ام ١ؾل اسالٛ ؿك اؿاك٥

٫ ؿ٭ٖل٫ ؿاك١ـ ٦ّ  ىٚسي٦ؿا١ـ؟ ا٭٠ ٝغبٙت ٝقبٝالت ص٢ـ غـ ٝٮٚٮ٬١٤ ا٣ كا غغٮظ ٣ ٝستن٬٢ ام ٤ٝاىَت پـك ٭ب ثلاؿك ٭ب ض٧٤ل ٬ٝ

ا٫ ام ك٣ا١ط٢بس٬ مٟ ٣ ٝلؿ ٝلث٤ط است. ٝلث٤ط است ث٦ عس ضْبكص٬ ٕل٫ ٝلؿ ام ٭ِ عله ٣ ام عله ؿ٭ٖل ؽ٤ش ث٦ ٤ٕض٦

آ٣كؿ ض٤٨ت ٙننا١ـ ٣ ام پب ؿك ٬ٝثب٣ك٫ مٟ ١سجت ث٦ ٣ىب ٣ غـاٍت ٝلؿ  ٝلؿ ث٢ـ٩ ض٤٨ت است ٣ مٟ اسٮل ٝغجت، آ١ض٦ ٝلؿ كا ٬ٝ

آ٣كؿ ٣ اسٮل لاه ك٣ا١ط٢بسبٟ، غجل ٣ استَبٝتص ؿك َٝبث٘ ٝلؿ ثٮطتل است. اّٝب آٟ صٮن٫ ٦ّ مٟ كا ام پب ؿك ٬ٝاست، ٣ مٟ ث٦ افت

٫ ٝغجت، غيب، ٣ىب، ٣ فطٌ ام ؿ٧بٟ ٝلؿ٫ ثط٤٢ؿ، ؽ٤ش ثب٣ك٫ مٟ ؿك ٧ٞٮ٠ ربست. مٟ ٝبؿا٬ٝ ٦ّ  ٢ّـ ا٭٠ است ٦ّ ١ن٬ٝ٦ٞ

٢ّـ. ٝلؿاٟ ضْبكص٬ ام مٝن٦ٝ ٧ب٫ ٝغجت ٝلؿاٟ كا ث٦ س٤٨ٙت ثب٣ك  ٬ٝ ؿ٣ضٮن٥ است ٣ ٤٢٧م غبث٤ٟ ٝلؿاٟ ث٦ رب٦ٝ اش ١ؾ٤كؿ٥،

٫ ٝلؿاٟ تزلث٦ ا٫  ثلا٫ ضْبك ؿؽتلا٬١ ٦ّ ؿكثبك٥« ٝٮلٛ فن٭نٛ، ام فطٌ ت٤ ٬ٝ»٢٢ّـ. ؿاٛ ا٭٠ اعسبس مٟ ٤ٞ٧اك٥ استيبؿ٥ ٬ٝ

عسبسبت ٝلؿاٟ ث٨تل إٓب٥ است ٣ پـكاٟ رن ١ـاك١ـ ث٨تل٭٠ ؿاٛ ٧بست. ا٭٢زبست ٦ّ المٛ است ؿؽتل ٝلؿ ١بآم٤ٝؿ٥، ثب پـكش ٦ّ ام ا

ؽ٤ا٢٧ـ ٝط٤كت ٢ّـ، ٣ ٙن٣ٝبً ٤ٝاىَت ا٣ كا رٚت ٢ّـ. ؿك ا٭٢زب ٍب٤١ٟ ث٦ ٧ٮش ؿك ضلا٭ظ استخ٢ب٭٬ ثلا٫ ؿؽتلاٟ ؽٮل ٣ سقبؿت ٬ٝ

ت ٦ّ ٣ر٦ مٟ كا تغَٮل ١ْلؿ٥ است، ث٦ْٚ ؿست عٞب٭ت ؽ٤ؿ كا ك٫٣ ضب١٪ ا٣ ٕقاضت٦ است. پس ا٭٠ ٭ِ اعتٮبط ٣ ٝلاٍجت٬ اس

 .                         16ٍب٤١ٟ ثلا٫ عيؼ مٟ تزلث٦ ١ْلؿ٥، ّلؿ٥ است ٣ ١بض٬ ام ٤١ف٬ س٤ء ؽ٠ ث٦ عجٮقت ٝلؿ ١ٮست

ىلٝب٭ـ: سؾ٠ كس٤ٗ اّلٛ )ظ( آٟ ك٣ا١ط٢بس ؽـا٭٬، ا٭٠ عَٮَت كا ص٨بكؿ٥ ٍلٟ پٮص ث٦ ٣ض٤ط ثٮبٟ ّلؿ٥ است. آٟ عضلت ٬ٝ

 .                                  17ك٣ؿم ؿٗ مٟ ثٮل٣ٟ ٬ٞ١ٝلؿ ث٦ مٟ) ٦ّ ت٤ كا ؿ٣ست ؿاكٛ( ٧لٕن ا

٧ب٫ فز٤ال٦١، ٭ِ  ؽ٤ا٧ـ ثب ؽ٤است٦ض٤ؿ ، ٣ آٟ ا٭٠ ٦ّ اسالٛ ٬ٞ١ثب ا٭٠ ت٤ضٮغبت استبؿ، عْٜ افٟ پـك ؿك اسالٛ ٝطؾع ٬ٝ

       فٞل م١ـ٬ٕ ثب غيب ٣ غٞٮٞٮت ؿك آم٤ش ٕلٛ ٭ِ ؽب٤١اؿ٥ ٣ ٝستغْٜ ٣ ٧ٞٮط٬ٖ كا ام ؿست ثل٣ؿ .    

   

                                                           
 .2376، ٝسئ٦ٚ  378، ظ  2ت٤ضٮظ اٙٞسبئ٘ ٝلارـ ، د   -13
 ٧ٞبٟ . - 14
 ت٤ضٮظ اٙٞسبئ٘ ٝلارـ ىبض٬ٚ ، ٤١ك٫ ، ث٨زت ، سٮستب٬١ ، ْٝبكٛ.  -15
 .78 -79ٝغ٨ل٫، ٝلتض٬،  ١ؾبٛ ع٤ًَ مٟ ؿك اسالٛ ، غع  -16
 .569، ظ  2اغ٤ٗ ّبى٬ ، د   - 17
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 يالیت در وکبح قبل از بلًغ                   
 . 18ثل اسبس ٍب٤١ٟ ٝـ٬١، ١ْبط غنٮل افٜ ام پسل ٭ب ؿؽتل ٍج٘ امث٤ٚك  ٤٢ٞٝؿ است

اٝب ؿك غ٤كت٬ ٦ّ ١ْبط غنٮل ثب افٟ ٬ّٙ٣ ا١زبٛ ٕٮلؿ غغٮظ ٣ ١بىق است، ؽ٤ا٥ آٟ ٦ّ ٬ّٙ٣ ؽ٤ؿ ث٦ ا٭٠ اٝل ٝجبؿكت ١ٞب٭ـ ٭ب  ث٦   

ؿ٭ٖل٫ افٟ ٭ب ٣ّبٙت ؿ٧ـ، ٦ّ فَـ ١ْبط كا ثلا٫ غنٮل ٢ٝقَـ ٢ّـ.  عجٌ ١ؾل ٝط٤٨ك ى٨َب، پسل ٣ ٭ب ؿؽتل غنٮل پس ام ث٤ٚك 

ثب ا٭٠ . ٢ّ19ـ٬ّٙ٣ ، عٌ اؽتٮبك ١ـاكؿ. ٧ٞض٢ٮ٠ اغ٘ ٙن٣ٛ ٣ استػغبة ١ٮن ا٭٠ ١ؾل كا تأ٭ٮـ ٬ٝ ١سجت ث٦ فَـ ا١زبٛ ضـ٥ ت٤سظ

١ؾل ا٭٠ ى٨َب ؿك ٤ٝكؿ عٌّ ؽٮبك پس ام ث٤ٚك تب .  ثلؽ٬ ام ى٨َب ثل ا٭٠ ثب٣ك١ـ ٦ّ پسل ٭ب ؿؽتل پس ام ث٤ٚك عٌ ؽٮبك ؿاك١ـ عبٗ

ٕلؿؿ. ث٢بثلا٭٠ ؿك ٍج٤ٗ ٭ب كؿ ١ْبط عٌّ ؽٮبك ؿاكؿ. ٬ٙ٣ ٨ٝل ٣ ١ي٦َ ٬ٝ عـ٣ؿ٫ پق٭لىت٦ ضـ٬١ است. م٭لا ثب ١ْبط، غنٮل ٝتق٨ـ ث٦

كفب٭ت  ٫ ٬ّٙ٣ ث٦ ضلط فَـ ١ْبط ٍج٘ ام ث٤ٚك ثب اربم٥ .20ثبضـٕٮلؿ ٣ ١ْبط ١سجت ث٦ ا٣ المٛ ٬ٝغنٮل٥ ص٢ٮ٠ تق٨ـ٫ ثل ؿ٣ش ٬ٞ١

                                               .                                         21ثبضـ٬ٝ ٝػٚغت ٬ٙ٤ٝ فٚٮ٦ غغٮظ 

ؿك غ٤كت٬ ٦ّ ٬ّٙ٣ ؿك افٟ ١ْبط غنٮل ٭ب غنٮل٥ ٝػٚغت ا٣ كا ١بؿ٭ـ٥ ثٖٮلؿ ، ؿك غغّت ٣ فـٛ غغّت فَـ ؿ٣ ١ؾل٭٦ ٣ر٤ؿ ؿاكؿ: 

 .                                                           22ٕلؿؿٟ ٬ٞ١ٕل٬٧٣ ام ى٨َب، ٝقتَـ١ـ ٦ّ فَـ ٝق٤ّك ث٦ ٬ّٚ ثبع٘ است ٣ اربم٥ غنٮل ٭ب غنٮل٥ پس ام ث٤ٚك ٤ٝرت غغّت آ

ٕل٬٧٣ ؿ٭ٖل ام ى٨َب ثل ا٭٠ ثب٣ك١ـ ٦ّ ص٢ٮ٠ ١ْبع٬ غغٮظ است، ٬ٙ٣ ث٦ غ٤كت ىض٬ٙ٤ ٣اٍـ ضـ٥ است ٣ ٤ٍ٤ٝه ثل آٟ است ٦ّ 

 ـ غغٮظ ٣ ؿك غ٤كت كؿ ثبع٘ است.                                                                             غنٮل ٭ب غنٮل٥ پس ام ث٤ٚك آٟ كا اربم٥ ثـ٢٧ـ ٭ب كؿ ٢٢ّـ ٦ّ ؿك غ٤كت اربم٥ ، فَ

، افٟ پـك ٭ب رـّ پـك٫ كا ؿك ١ْبط ثبّل٥ المٛ ضٞلؿ٥ است، ٧ل ص٢ـ ؿؽبٙت ؿك امؿ٣اد ؿؽتل٫ ٦ّ ث٦ 1043ٍب٤١ٟ ٝـ٬١ ؿك ٝبؿ٥ 

ثبضـ، ٬ٙ٣ ٍب١٤١ٖقاك ثلا٫ عٞب٭ت ام ٨١بؿ ٨ٜٝ ؽب٤١اؿ٥ ٣ پٮص ٕٮل٫  ام ا١غلاىبت ـ ٬ٝس٠ ث٤ٚك كسٮـ٥ است، ثل ؽاله اغ٤ٗ ٤ٍاف

ارتٞبف٬ ص٢ٮ٠ ع٬ْٞ كا َٝلك ٤ٞ١ؿ٥ است. م٭لا ؿؽتلاٟ ث٦ ؿٙٮ٘ ّٜ تزلث٬ٖ ٣ ثب مٚج٦ ف٤اعو ٣ اعسبسبت، ٠ْٞٝ است ثـ٣ٟ 

٢٢ـ ٣ ٕلىتبك ٤٧سجبم٫ ٝلؿاٟ ٧لم٥ ٣ ١بپبُ ض١٤ـ. ثلكس٬ ّبى٬ ٣ ثـ٣ٟ ؿك ١ؾل ٕلىت٠ ٝػٚغت ؽ٤ؿ ث٦ امؿ٣ار٬ ١ب٢ٝبست اٍـاٛ  ّ

ٍب٤١ٟ ٝـ٬١ ؿك ا٭٠ عْٜ ام ١ؾل كا٭ذ ٝٮبٟ ىَٮ٨بٟ ٝقبغل پٮل٫٣ ّلؿ٥ است ٦ّ ؿك ا٭٠ مٝٮ٦٢ ٝٮبٟ ىَٮ٨بٟ اٝبٝٮ٦ ١ؾل٭٦ ٣اعـ٫ 

 .                                                          23ثبضـ ٣ آكا٫ ٝؾتٚي٬ ٝغلط ٕلؿ٭ـ٥  استعبّٜ ٬ٞ١

 مًارد سقًط اعتببر اذن يلی 
ت٤ا١ـ ثـ٣ٟ افٟ پـك ٭ب رـّ پـك٫ ؽ٤٭ص اٍـاٛ ث٦ امؿ٣اد ٢ّـ. ٕلؿؿ ٣ ؿؽتل ثبّل٥ ٬ٝؿك پبك٥ ا٫ ام ٤ٝاكؿ، افتجبك افٟ ٬ّٙ٣ سبٍظ ٬ٝ

 ضلط ف٭٘ است:                                                                    ثبضـ. ا٭٠ ٤ٝاكؿ ث٦ص٢ٮ٠ امؿ٣ار٬ غغٮظ ٣ ١بىق ٬ٝ

 مىع غیر مًجٍ يلی -1

-ص٢بٟ ص٦ اضبك٥ ٕلؿ٭ـ، ٧ـه ٍب١٤١ٖقاك ام ٝقتجل ؿا١ست٠ افٟ ٬ّٙ٣ ؿك ١ْبط ؿؽتل ثبّل٥ عيؼ ٝػٚغت ؿؽتل، ؽب٤١اؿ٥ ٣ ربٝق٦ ٬ٝ

استيبؿ٥ ٢ّـ ٣ ثـ٣ٟ ؿٙٮ٘ ٭ب ث٦ ؿٙٮ٬ٚ مٮل ٤ٝر٦ ام  امؿ٣اد ؿؽتل ثبّل٥ ثب ٧ٞسل ثبضـ. ؿك غ٤كت٬ ٦ّ ٬ّٙ٣ ام اؽتٮبك ؽ٤٭ص س٤ء 

٧لٕب٥ » ؿاكؿ:افالٛ ٬ٝ 1043ثبضـ. ؿك ا٭٠ ٤ٝكؿ ٍب٤١ٟ ٝـ٬١ ضب٭ست٦ ٣ ٢ٝبست ر٤ٕٚٮل٫ ٢ّـ، ٣ر٬٨ ثلا٫ ثَب٫ افتجبك افٟ ا٣ ٬ٞ١

ت٤ا١ـ ثب ٝقلى٬ ّبٝ٘ بٍظ است ٣ ؿك ا٭٠ غ٤كت، ؿؽتل ٫٬ٝ ا٣ س پـك ٭ب رـّ پـك٫ ثـ٣ٟ فٚت ٤ٝر٦ّ ام اربم٥ ٝضب٭٦َ ٢ّـ، اربم٥

٧ب ٍلاك ؿاؿ٥ ضـ٥، پس ام اؽق اربم٥ امؿاؿٕب٥ ٝـ٬١ ؽبظ  ؽ٤ا٧ـ ثب ا٣ امؿ٣اد ١ٞب٭ـ ٣ ضلا٭ظ ١ْبط ٣ ٨ٝل٫ ٦ّ ثٮ٠ آٟٝلؿ٫ ٦ّ ٬ٝ

تل ثبّل٥ ثلا٫ امؿ٣اد ثب٭ـ ث٦ ، ؿؽ1370ث٦ ؿىتل امؿ٣اد ٝلارق٦ ٣ ١سجت ث٦ حجت آٟ اٍـاٛ ٢ّـ. ٦ّ ؿك ا٭٠ ٤ٝكؿ تب پٮص ام سبٗ 

ّلؿ. كر٤ؿ ث٦ ؿاؿٕب٥ ٣ احجبت  ١ب ٤ٞ١ؿ ٣ ؿاؿٕب٥ پس ام ١ب٤ٝر٦ تطؾٮع ؿاؿٟ فٚت ٢ٝـ، افٟ ث٦ ١ْبط كا غبؿك ٬ٝؿاؿٕب٥ ٝلارق٦ ٬ٝ

٬ ام ثبضـ. ٤ٍا١ٮ٠ ثلؽتل ثب كأ٫ ى٨َب٫ ا٧٘ تس٠٢ سبمٕبك ٤ٝ٬ٝر٦ّ ث٤ؿٟ ؿٙٮ٘ ٢ٝـ، ثلؽاله ١ؾل ىَٮ٨بٟ اٝبٝٮ٦ ث٤ؿ٥ ٣ ثٮص

ال٭ز٤م  ٬ٙ٤ٚٙ اٟ ٭٢ٞـ ٠ٝ ى٬ ٣ال٭٦ ٠ٝ »  24ّط٤ك٧ب٫ اسال٬ٝ ٦ّ ٝتؾق ام ى٦َ فب٦ٝ است، كر٤ؿ ث٦ ؿاؿٕب٥ كا المٛ ؿا١ست٦ است

                                     ...«                                                               اٙن٣اد افا كمجت ىٮ٦ ٣ ّبٟ اغٚظ ٨ٙب ٣ افا ٣ٍـ ا٢ٞٙـ ىَٚٚبض٬ اٟ ثبفٟ ث٦ 

٭ق٬٢ ٝلارق٦ ؿؽتل ث٦  ٫1043  ض٤كا٫ ٨ٖ١جبٟ ث٦ ٢٧ٖبٛ اؽ٨بك ١ؾل ؿك اغالعٮ٦ ٍب٤١ٟ ٝـ٬١ ٝػ٤ة ٝزٚس ض٤كا٫ اسال٬ٝ، ٝبؿ٥

ؿاؿٕب٥ ٣ ٕلىت٠ اربم٥ ثلا٫ امؿ٣اد كا ؽاله ضلؿ تطؾٮع ؿاؿ٥ ٣ آٟ كا ثب ٤ٝام٭٠ ضلف٬ ٝنب٭ل ؿا١ست٦ است. ٝزٚس ض٤كا٫ 

                                                           
 ً. ٛ . 1041ٝبؿ٥  -18
 . 393، ظ  2، ٣ اٝبٛ ؽٞٮ٬٢ )ك٥( ، تغل٭ل ا٤ٙسٮ٦ٚ ، د  220، ظ  2ع٬ٚ، رقيل ث٠ عس٠ ٝغٌَ ، ضلا٭ـ االسالٛ ، د  -19
 . ٣106  105، ظ  18ٝل٣اك٭ـ، ف٬ٚ اغنل ، سٚس٦ٚ ا٢ٙٮبثٮـ اٙي٨َٮ٦ ، د  -20
 .14/8/70ً . ٛ ، اغالعٮ٦  1041ٝبؿ٥  -21
 .701،ظ2ا٤ٙح٬َ، دعجبعجب٭٬، سٮـ ٝغٞـ ّبؽٜ ، فل٥٣  -22
 .  81٣89ّبت٤م٭بٟ، ١بغل ، ع٤ًَ ٝـ٬١ ؽب٤١اؿ٥ ، غع  -23
 .ٍب٤١ٟ ؽب٤١اؿ٥ اٙزنا٭ل  12ٝبؿ٥  -24
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ت٤اٟ ١ْبط ا٣ كا ثبع٘ ؿا١ست. ؿك سال٬ٝ آٟ كا اغالط ٤ٞ١ؿ، إل ؿؽتل ثـ٣ٟ ٝلارق٦ ث٦ ؿاؿٕب٥ ثب ٝلؿ ٧ٜ ضبٟ ؽ٤ؿ امؿ٣اد ٢ّـ، ٬ٞ١ا

 . 25عَٮَت، حجت امؿ٣اد ٣ ٕلىت٠ افٟ ام ؿاؿٕب٥ ٝـ٬١ ؽبظ ام ضلا٭ظ ١ْبط ١ج٤ؿ٥ است

 عدم دسترسی بٍ يلی -2

ت٤ا١ـ ثـ٣ٟ افٟ ٬ّٙ٣ ثب ث٦ آٟ ٧ب ؿستلس٬  ١جبضـ، عجٌ ١ؾل ىَٮ٨بٟ اٝبٝٮ٦ ؿؽتل ٬ٝؿك غ٤كت٬ ٦ّ پـك ٭ب رـّ پـك٫ مب٭ت ث٤ؿ٥، ٭ب 

 .                                                                                   ٧26ٞسل ضب٭ست٦ ٣ ٧ٞتب٫ ؽ٤ؿ امؿ٣اد  ٢ّـ

 .                                                              27«٦ افاّبٟ مب٭جب ال٭٠ْٞ االستٮقاٟ٭سَظ افتجبك اف١» ٤١٭سـ: سٮـ ٝغٞـ ّبؽٜ ٭نؿ٫ ؿكا٭٠ ثبك٥  ٬ٝ

ك٣ؿ، ٣ ؿؽتل ثلا٫ امؿ٣اد ثب ّس٬ ٫ ٬ّٙ٣ سبٍظ ضـ٥ ٣ ام ثٮ٠ ٬ٝ ٭ق٬٢ ا٭٠ ٦ّ ٣ٍت٬ اربم٥ ٕلىت٠ ام ٬ّٙ٣ ٠ْٞٝ ١جبضـ، افتجبك اربم٥

 م ث٦ اربم٥ پـك ٭ب رـّ پـك٫ ١ـاكؿ.                                              ٦ّ ٧ٜ ضأٟ ٣ ضب٭ست٦ ا٣ست آماؿ است ٣ ١ٮب

 حجر یب فًت يلی  -3

ثبضـ. ٧ٞض٢ٮ٠ إل إل پـك ٭ب رـّ پـك٫ ؿؽتل ث٦ فٚت٬ ٝغز٤ك ٭ب تغت ٍٮ٤ٝت ثبضـ، افٟ ضؾع ؿ٭ٖل٫ ٝب٢١ـ ٍٮٜ ا٣ المٛ ٬ٞ١

و ث٦ ّست افٟ ضؾع ؿ٭ٖل٫ ١ٮست ٣ افتجبك افٟ ٬ٙ٣ سبٍظ است . ٍب٤١ٟ پـك ٭ب رـّ پـك٫ ؿؽتل ام ؿ١ٮب كىت٦ ثبض٢ـ، ؿؽتل ْٝٚ

ً. ٛ  1044، ٝبؿ٥ 1370ٝـ٬١ ، ث٦ س٤َط افتجبك افٟ ٬ّٙ٣ ؿك غ٤كت عزل ٭ب ى٤ت ا٣ اضبك٥ ١ْلؿ٥ است. اٝب تب پٮص ام اغالط سبٗ 

ث٦ غ٤كت  1043اضبك٥ ث٦ ٝبؿ٥ ٍج٘ ٭ق٬٢  ً.ٛ ثب 1044ّلؿ. ٭ق٬٢ ٝبؿ٥ثب غلاعت، س٤َط افتجبك افٟ ٬ّٙ٣ كا ؿك ٤ٝكؿ عزل ثٮبٟ ٬ٝ

 .                                               28«م٭ل ت٢ؾٮٜ ٕطت٦ ث٤ؿ : اربم٥ ٍٮٜ ا٣ المٛ ١ؾ٤ا٧ـ ث٤ؿ

ثب ا٭٠ عبٗ، ؿك س٤َط افٟ ٬ّٙ٣ ث٦ ٢٧ٖبٛ عزل ٭ب ى٤ت ا٣، تلؿ٭ـ٫ ٣ر٤ؿ ١ـاكؿ. ام ا٭٠ ك٣ ٤١٭س٢ـٕبٟ ع٬ٍ٤َ پٮص ام اغالط سبٗ 

ّلؿ١ـ. اغ٤ٗ ٣ ٤ٍافـ عبّٜ ثل ٍب٤١ٟ ٝـ٬١، آكا٫ ى٨َب٫ اٝبٝٮ٦ ، ثب ت٤ر٦ّ ث٦ سبث٦َ ى٬٨َ عْٜ ا٭٠ ٤ٝض٤ؿ كا است٢جبط 1370٬ٝ

 .                                                       ٢ّ29ـً . ٛ ا٭٠ ١ؾل كا تب٭ٮـ ٬ٝ ٣1044عـت ٝالُ ثب ٤ٝض٤ؿ ٝبؿ٥ 

 يالیت در وکبح صغیر 
 ت٤اٟ است٤اك ّلؿ:٫ غنٮل كا ؿك ١ْبط ا٣ ثل ؿ٣ ٝج٢ب٫ ٝؾتٚو ٬ٝ ٤اؿ٥ؿؽبٙت ؽب١

 عٞب٭ت ام غنٮل  -1

ض٤ؿ ٣ ١ٮِ ٣ ثـ ا٣ ، ٦١ ت٨٢ب ث٦ ٧ٞسلش، ث٦ ؽب٤١اؿ٩ ا٣ ١ٮن ٝلث٤ط ٫ ّس٬ ٦ّ ام ا٭٠ پس فض٤ ؽب٤١اؿ٥ ٬ٝ اؽ٨بك ١ؾل ؿكثبك٥ -2

كضب٫ ؽب٤١اؿ٥ ت٨٢ب ؿك ١ْبط غٮن٦ احل ؿاضت ٣ ضؾع ّجٮل )رن ؿك ض٤ؿ. ؿك ع٤ًَ ٝـ٬١ ٝج٢ب٫ ١ؾست پق٭لىت٦ ضـ٥ ث٤ؿ. م٭لا، ٬ٝ

٫ ١ْبط غنٮل ت٨٢ب ثب سلپلست ٍب٬١٤١  تل ا٭٦ْ٢ اربم٥ ٢ّـ( ؿك ا١تؾبة ٧ٞسل آماؿ ث٤ؿ . ٤ٜٝ٨ٝكؿ ؿؽتل٫ ٦ّ ثلا٫ ثبك ا٣ٗ ض٧٤ل ٬ٝ

ؿ٥ ؿك ا٭٠ كا٥ س٬ٞ٨ ١ـاضت٢ـ.  ؿك غ٤كت ؿاؿ ٣ سب٭ل افضب٫ ؽب٤١اا٣ ث٤ؿ٥،إل ٤ّؿُ پـك ٭ب رـّ پـك٫ ؿاضت ا٭٠ اربم٥ كا ا٣ ٬ٝ

 .                                                                      30ى٤ت ا٣ٙٮب٫ ٨ٍل٫، تػ٤٭ت اكاؿ٩ ا٣ ثب ٍٮٜ ث٤ؿ٥ ٣ اعتٞبٗ ؿاضت ٦ّ ٍٮٜ ضؾػ٬ ؽبكر٬ ثبضـ

ؿ٭ٖل٫ ثلا٫ ؿؽبٙت پـك ٣ رـّ پـك٫ ٝغلط ضـ ٦ّ  ١ٮن ؿؽبٙت ؽب٤١اؿ٥ ٧ٞض٢بٟ ث٬ احل ٝب١ـ، ٬ٙ٣ ٝج٢ب٫ 61پس ام اغالط سبٗ 

٫ م١ـ٬ٕ،  ٫ تبم٥ ا٫ ٭بىت٦ ٣ ثل ضؾػ٬ تل٭٠ ص٨ل٥ است ٦ّ ٕستل٥« ٣ال٭ت»پٮص ام آٟ سبث٦َ ١ـاضت. ا٭٠ ٝج٢ب، ضبؽ٦ ا٫ ام 

 .  31٭ق٬٢ ا١تؾبة ٧ٞسل، ١ٮن سب٭٦ اى٢ْـ٥ است

٫ عٞب٭ت٬ ؿاكؿ ٣ ضبؽ٦ ا٫ ام اٍتـاك  ٮل ؽ٤ؿ ّٞتل ص٨ل٥ثـ٭٠ تلتٮت ثب٭ـ پق٭لىت ٦ّ ؿؽبٙت ٬ّٙ٣ ٨ٍل٫ ؿك امؿ٣اد ىلم١ـ غن

پـك٫ است ٦ّ ٝغـ٣ؿ ث٦ ٝػٚغت ٬ٙ٤ٝ فٚٮ٦ ضـ٥ است، تب ام ؽغل٧ب٫ آٟ ّبست٦ ض٤ؿ. اؽتٮبك پـك ٝج٬٢ ٣ ٝغـ٣ؿ ث٦ ٝػٚغت 

                                                  .                                       32ىلم١ـ است ٣ ؿؽتل ٣ پسل غنٮل ام ا٭٠ عٮج ثب ٧ٜ تيب٣ت٬ ١ـاك١ـ

ت٤ا١ـ ث٦ ١ٞب٭٢ـ٬ٕ ض٤ؿ. ث٢بثلا٭٠ پس ام ٝلٓ ٬ٙ٣ ٨ٍل٫، ٍٮٜ ٭ب ٣غ٬ّ ٬ٞ١ا٭٠ ٣ال٭ت ؿك احل ى٤ت ٣ م٣اٗ فَ٘ ٣ ّيل سبٍظ ٬ٝ

٭ب رـّ پـك٫ ثلا٫ ٨ٍل٫ ٤ّؿُ ثلا٫ ا٣ تػٞٮٜ ثٖٮلؿ. ؿؽتل ٣ پسل غنٮل، پس ام ث٤ٚك ٣ كضـ ١ٮن عٌ ىسؼ ١ْبع٬ كا ٦ّ پـك 

 .                    33ا٭طبٟ ٢ٝقَـ ّلؿ٥ است ١ـاك١ـ

                                                           
 .23066،ظ2سٮـعسٮ٠ ،ع٤ًَ ؽب٤١اؿ٥ ،د، غيب٭٬ - 25
 .1370ً . ٛ ، اغالع٬ سبٗ  1044ٝبؿ  -26
 .1، ٝسئ٦ٚ  700، ظ  2فل٥٣ ا٤ٙح٬َ ، د  -27
 . 1370ً . ٛ ، اغالعٮ٦ سبٗ  1044ٝبؿ٥  -28
 .287، ظ  4اٝب٬ٝ، عس٠ ، ع٤ًَ ٝـ٬١ ، د  -29
 .77، ظ  1ّبت٤م٭بٟ،  ١بغل ، ع٤ًَ ٝـ٬١ ، د  -30
 .٧78ٞبٟ ، ظ   -31
 ، ١ْبط . 2فال٦ٝ ع٬ٚ ، تقّل٥ ، د   -32
 ٧ٞبٟ . - 33
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ثب٭ـ اىن٣ؿ ٦ّ ؿك اؽالً ف٬ٝ٤ٞ، ا٧ٞٮّت ١ْبط پسل ٣ ؿؽتل ثلاثل ١ٮست ٣ تغٞ٘ ضْست ؿؽتل ؿك ا٭٠ ٝلعٚ٪ م١ـ٬ٕ ؿض٤اك تل ث٦ 

 .                                                                             34ام ث٤ٚك ث٦ ١ْبط اؽتػبظ ؿاؿ٥ است كسـ. ث٦ ٧ٞٮ٠ ؿٙٮ٘، ٍب١٤١ٖقاك ١ٮن آٟ ؿ٣ كا ٭ْسبٟ ١ـ٭ـ٥ ٣ افٟ ٬ّٙ٣ كا پس١ؾل ٬ٝ

 بررسی فقُی يلّبیت در وکبح صغیر  -1

امؿ٣اد  ت٤ا١ـ ٬ٙ٤ٝ فٚٮ٦ غنٮل كا ٦ّ ث٦ ؿٙٮ٘ غنل اكاؿ٥ اش مٮل ١بىق است، ث٦ فَـؿك ى٦َ اٝبٝٮ٦، ٤ٍٗ ٝط٤٨ك ا٭٠ است ٦ّ ٬ّٙ٣ ٬ٝ

 .                   35ؿك آ٣كؿ

ثبضـ. ث٢بثلا٭٠، إل ٬ّٙ٣ ثـ٣ٟ كفب٭ت ٝػٚغت غنٮل، ا٣ كا اٙجت٦ّ ٣ال٭ت پـك ٣ رـّ پـك٫ ٝطل٣ط ث٦ كفب٭ت ٝػٚغت ٬ٙ٤ٝ فٚٮ٦ ٬ٝ 

                                                                 .  36ؿا٢١ـث٦ فَـ امؿ٣اد ىلؿ٫ ؿك آ٣كؿ، ٕل٬٧٣ ام ى٨َب آٟ كا مٮل ١بىق ٣ ٤٢ٝط ث٦ اربم٩ غنٮل ثقـ ام ث٤ٚك ٬ٝ

ت٤اٟ  آٟ كا ؿكست ٕل٬٧٣ ؿ٭ٖل ٝقتَـ١ـ ٦ّ اغالً فَـ ثـ٣ٟ كفب٭ت ٝػٚغت غنٮل ثبع٘ است ٣ عت٬ ثب افٟ ثقـ ام ث٤ٚك ١ٮن ٬ٞ١ 

 .                        37ّلؿ

٦ّ ت٤سظ ٬ّٙ٣ ث٦ فَـ امؿ٣اد ىلؿ٫ ؿكآٝـ٥ است، ثقـ ام ث٤ٚك آ٭ب عٌ ؽٮبك  ض٤ؿ ، ا٭٠ است ٦ّ، غنٮل٫سؤا٬ٙ ٦ّ ا٭٢زب ٝغلط ٬ٝ 

 .   38ىسؼ ؿاكؿ ٭ب ؽٮل؟ ٝط٤٨ك ى٨َبءِ اٝبٝٮ٦ ثب است٢بؿ ث٦ غغٮغ٦ فجـاهلل ث٠ غٚت ٝقتَـ١ـ ٦ّ غنٮل ثقـ ام ث٤ٚك عٌ ىسؼ ١ـاكؿ

ا٣ كا ث٦ فَـ امؿ٣اد ؿك آ٣كؿ٥ است. سؤاٗ ّلؿٛ ٦ّ آ٭ب ٤ٕ٭ـ: ام اٝبٛ غبؿً )ؿ( ؿكثبك٩ ؿؽتل غنٮل٥ ٦ّ پـكش فجـاهلل ث٠ غٚت ٬ٝ  

 .                                                                                              39ا٣ ثقـ ام ث٤ٚك عٌ اؽ٨بك ١ؾل ٣ اؽتٮبك ؿاكؿ ٭ب ؽٮل؟ عضلت ىل٤ٝؿ: ؽٮل

ى٦َ ، ٣ر٤ؿ ؽٮبك ثقـ ام ث٤ٚك است ، م٭لا  ثـٙٮ٘ احجبت ١ي٦َ ٣ ٨ٝل ؿصبك م٭بٟ ٣ ضلك ؿك ٤ٝكؿ ا٣الؿ ف٤ّك ، ؿ٭ـٕب٥ مٮل ٝط٤٨ك ؿك   

ضـ٥ ٣ ثل ٝج٢ب٫ ٍبفـ٥ الضلك ، آ٨١ب ٝؾٮل١ـ ٦ّ ا٭٠ فَـ كا ت٢يٮق ٭ب كؿ ٢٢ّـ. ثقض٬ ام ى٨َب ٬ٝ ٤ٕ٭٢ـ َٝب٭س٦ ا٣الؿ ا١بث ثب ا٣الؿ 

 .        40ت٤اٟ ثلا٫ ٫٣ ؽٮبك ىسؼ كا احجبت ّلؿث٦ الضلك ٬ٝ ف٤ّك، ؽاله ٝٮ٘ ٣ كمجت، ٤١ف٬ ضلك است. ث٢بثلا٭٠ ثب است٢بؿ

 بررسی فقُی اذن يلّی در وکبح  -2
ٍب٤١ٟ ٝـ٬١ اىنب١ستبٟ ثلا٫ امؿ٣اد، ا٧ٚٮّت ؽبظ ٣ ٝتيب٣ت ثب ا٧ٚٮّت٬ ٦ّ ؿك ٝقبٝالت ٝغلط است، ؿك ١ؾل ٕلىت٦ است. ث٦ ٧ٞٮ٠ 

سبٗ ضٞس٬ است.  16ٟ، ٧ٮزـ٥ سبٗ ضٞس٬ ٣ ثلا٫ ؿؽتلاٟ، َٝلك ّلؿ٥ ٦ّ ا٧ٚٮّت امؿ٣اد ثلا٫ پسلا  ٫70 ؿٙٮ٘ ؿك ٝبؿ٥

 .                                      41سبٗ فّل ّلؿ٥ است 18ثلا٫ ٧ٞ٪ اىلاؿ افٜ ام مٟ ٣ ٝلؿ  ٫39  ؿكعب٬ٙ ٦ّ س٠ كضـ كا ؿك ٝبؿ٥

 ايصبف اذن يلی دختر کبیر  

 ص٨بك ٣غو اسب٬ٝ است:                                                                                               ٢ّـ ؿاكا٫ افٟ ٬ّٙ٣ ؿؽتل ثبٙل ٦ّ ثلا٫ ١ؾستٮ٠ ثبك ض٧٤ل ٬ٝ

ت٤ا١ـ ا١تؾبة ٧ٞسل كا ث٦ ع٤ك ٬ّٚ ؽبظ است ، ٭ق٬٢ ا٭٦ْ٢ كضب٫ ا٣ ثب٭ـ ؿكثبك٥ ٫ ١ْبط ثب ضؾع ٝقٮٮ٠ غبؿك ض٤ؿ ٬ٙ٣ ٬ٞ١  -1

بض٤٭٬ كا ، ثـ٣ٟ تقٮٮ٠ ٧ٞسل ؽبظ، افٟ ؿ٧ـ. ا٭٠ افٟ ث٦ ٝق٢ب٫ عْٜ ٍب٤١ٟ ٕقاك، ٭ق٬٢ عٞب٭ت ام ث٦ ؿؽتل ؽ٤ؿ ٣إقاك ٢ّـ ٣ م١

             ا٣، ٢ٝبىبت ؿاكؿ ٣ ث٦ ٧ٞٮ٠ ؿٙٮ٘ ٧ٜ ؿك ت٢يٮق ١ْبط ٤ٝحل ١ٮست.                                                                   

ت٤ا٢١ـ پٮص ام ١ْبط تػٞٮٜ ؽ٤ؿ كا تنٮٮل ؿ٧ـ ٣ اٝل٫ كا ٦ّ افٟ ؿاؿ٥ است كؿ رـّ پـك٫ ٬ٍٝبث٘ كر٤ؿ است، ٭ق٬٢ پـك  ٣  -2

٢٢ّـ. ث٢بثلا٭٠، ٧لٕب٥ اعالفبت ١بؿكست٬ ٦ّ ث٦ ٬ّٙ٣ ٤ّؿُ ؿاؿ٥ ضـ٥ است ا٣ كا ثب امؿ٣اد ىلم١ـش ٤ٝاىٌ ّلؿ٥ ثبضـ، پس ام إٓب٥ 

ل٫ ىلم١ـش ٝؾبٙيت ٢ّـ. ثب٭ـ ؿا١ست ٍبث٘ كر٤ؿ ث٤ؿٟ ام ا٣غبه ت٤ا١ـ افٟ ٕقضت٦ كا ١ـ٭ـ٥ ثٖٮلؿ ٣ ثب ٧ٞسضـٟ ام عَٮَت ٬ٝ

افٟ ٬ّٙ٣ است ٦١ اربم٥ ا٣. ثب ا٭٠ ت٤ضٮظ ٦ّ، إل ١ْبط ثـ٣ٟ تغػٮ٘ افٟ ٬ّٙ٣ ٣اٍـ ض٤ؿ ٣ ا٣ ١ْبط سبثٌ كا اربم٥ ؿ٧ـ ؿ٭ٖل ٝؾبٙيت 

 ١ـ ثل ٧ٜ ثن١ـ.                                                                                                 ت٤اض٤ؿ ٣ فَـ ؿكست كا ٫٬ٞ١ ٬ّٙ٣ ت٢يٮق ٬ٝ ا٣ احل ١ـاكؿ. م٭لا، ١ْبط پس ام اربم٥

ت٤ا١ـ ٤ٝر٦ّ ث٤ؿٟ ٝؾبٙيت كا ثلكس٬ ٢ّـ ٣ ٬ّٙ٣ اؽتٮبك ٬ّٙ٣ ٨ٍل٫ ٝغٌٚ ١ٮست ٣ ا٣ ؿك ا٭٠ ثبة اؽتٮبك ّبٝ٘ ١ـاكؿ. ؿاؿٕب٥ ٬ٝ -3

             .42ٝؾبٙيت ؽ٤ؿ كا ثب امؿ٣اد ؿؽتل ث٦ ؿاؿٕب٥ ثـ٧ـ ٣ آٟ تػٞٮٜ كا ت٤رٮ٦ ٢ّـاك است ٦ّ ؿال٭٘ ل٬٨ٍ ١بص

                                                           
 . 78 -79، غع   1ّبت٤م٭بٟ، ١بغل ، ع٤ًَ ٝـ٬١ ؽب٤١اؿ٥ ، د  -34
 .49، ظ  13ٝغٌَ ؿاٝبؿ، ٝػغي٬ ، ع٤ًَ ؽب٤١اؿ٥ ، د  - 35
 .255، ظ  ٤ٝ2س٫٤ ؽٞٮ٬٢، سٮـ ك٣ط اهلل ، تلرٞق٦ تغل٭ل ا٤ٙسٮ٦ٚ ، د  -36
 .856،ظ2٭نؿ٫، ٝغٞـ ّبؽٜ ، فل٥٣ ا٤ٙح٬َ ،د -37
 .119-118، غع 7اٙقب٬ٚٝ، م٭٠ اٙـ٭٠ ث٠ ف٬ٚ ، ٝسبِٙ اى٨بٛ ، د  -38
 . 3،ط 208ام اث٤اة فَـ ١ْبط،ظ  6، ثبة  14د عل فب٣،٬ٚٝسبئ٘ اٙطقٮ٦ ،  -39
 .  49ٝغٌَ ؿاٝبؿ ،ٝػغي٬، ع٤ًَ ؽب٤١اؿ٥ ، ظ   -40
 . 68، ظ  2غيب٭٬، سٮـ عسٮ٠ ، ٝؾتػل ع٤ًَ ؽب٤١اؿ٥ ، د  -41
 . 79، ظ  1ّبت٤م٭بٟ، ١بغل ، ع٤ًَ ٝـ٬١  ؽب٤١اؿ٥ ، د  -42
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ت٤ا١ـ ثب ١ْبط ؿؽتل ثبٙل ؽ٤ؿ، ؿك اربم٥ ٫ ١ْبط ضؾػ٬ ٣ ٢ٝغػل ث٦ ٬ّٙ٣ ٨ٍل٫ است ٣ ت٨٢ب پـك ٭ب رـّ پـك٫ است ٦ّ ٬ٝ -4

اربم٥ كا ثب٭ـ ضؾع پـك ٭ب »ؿاكؿ: ك ا٭٠ ثبك٥ افالٛ  ٬ٝغ٤كت٬ ٦ّ ٤٢٧م ض٧٤ل ١ْلؿ٥ ثبضـ، ٝؾبٙيت ٢ّـ. ص٢بٟ ٦ّ ٍب٤١ٟ ٝـ٬١ ؿ

 .                                                                                43«رـّ پـك٫ ؿؽتل ث٦ فٚت٬ تغت ٍٮ٤ٝٮت ثبضـ اربم٥ ٍٮ٤ٛ ا٣ المٛ ١ؾ٤ا٧ـ ث٤ؿ 

  .44ٝبؿك ٣ سب٭ل ؽ٤٭طبٟ ١ٮن عٌ ؿؽبٙت ؿك ١ْبط كا ١ـاك١ـ

 . ٣45غ٬ ٢ٝػ٤ة ام س٫٤ ٬ٙ٣ ٨ٍل٫ ١ٮن ام ا٭٠ عٌ ث٬ ث٨ل٥ است

 چرا فقُبء در ازدياج برای مردَب اذن پدر را شرط وکردٌ است ؟  
اسالٛ ثلا٫ ثلآ٣كؿ٥ ضـٟ ١ٮبم٧ب٫ مٟ ٣ ٝلؿ، صبك ص٤ة امؿ٣اد )ؿائٜ ٭ب ٤ٍٝت( كا ٝقٮ٠ّ ّلؿ٥ است. اٝب امؿ٣اد ٤ٍٝت ث٦ امؿ٣ار٬ 

٣ ٝلؿ٫ ٦ّ ٧ٮش ٝب١ق٬ ام امؿ٣اد ١ـاضت٦ ثبض٢ـ ٣ ثب كضب٭ت علىٮ٠ ٧ٞلا٥ ٨ٝل ٣ ٝقٮ٠ تب مٝبٟ ٝطؾع ض٤ؿ ٦ّ ثٮ٠ مٟ ٕيت٦ ٬ٝ

ثب ؿؽتل ثبّل٥ « ؿائٜ ٭ب ٤ٍٝت»فَـ امؿ٣اد ثست٦ ض٤ؿ. ام ١ؾل اسالٛ غغّت امؿ٣اد ٤ٍٝت ؿاكا٫ ضلا٭غ٬ است، امر٦ٚٞ ا٭٦ْ٢ ١ْبط 

ست. ٬ٙ٣ إل ثبّل٥ ١جبضـ ٣ ٭ب پـك ٣ رـّ پـك٫ ١ـاضت٦ ثبضـ، ١ٮبم٫ ث٦ ٝطل٣ط ث٦ اربم٥ پـك ٣ ؿك غ٤كت ىَـاٟ پـك، رـّ پـك٫ ا

 .                                                                                          46اربم٥  ١ٮست

ت ٧ل ص٢ـ ٦ّ ث٨تل است ثـ٣ٟ ١ؾل ٣ ىلٝب٭ـ: ث٢بثل ا٫٤ٍ اربم٥ پـك ٭ب رـّ پـك٫ المٛ ١ٮسؿك ا٭٠ ٝٮبٟ، آ٭ت اهلل ٤١ك٫ ٧ٞـا٬١ ٬ٝ

اربم٩ آ٨١ب اٍـاٛ ث٦ امؿ٣اد ٢ْ١ـ،  ٬ٙ٣ امؿ٣اد ثبّل٥ ا٫ ٦ّ ث٦ عـّ كضـ ٣ تطؾٮع ٝػٚغت ١لسٮـ٥ است ثـ٣ٟ اربم٥ پـك ٭ب رـّ 

 .                          47پـك٫ غغٮظ ١ٮست

٢٢ّـ، ؿا٢١ـ، ٣ افٟ پـك كا ث٦ آٟ ضٞٮ٦ٞ ٬ٞ١٬ٝ ى٢ّ٬ٮـ ثلؽ٬ ام ٝلارـ، كضٮـ٥ ث٤ؿٟ ؿؽتل كا ّبپس ٧ٞبٟ ع٤ك ٦ّ ٝالعؾ٦ ٬ٝ

ؿ٧ـ ٣ ث٦ ؿ٣ك ام ىطبك، ٧ٮزب١بت ض٤ؿ ٦ّ ٝػٚغت ؽ٤ؿ كا تطؾٮع ٬ٝؿا٢١ـ. كضٮـ٥ ث٦ ؿؽتل٫ ٕيت٦ ٬ٝاٝب فـ٥ ا٫ آٟ كا ّبى٬ ٬ٝ

ؿؽتل٫ ٦ّ ام ث٤ٚك ف٬َٚ ثل ٕٮلؿ ٣ ث٦ آ٭٢ـ٥ ٫ ؽ٤ؿ ٣ ؽب٤١اؿ٥ ٣ عٮخٮت ؽب٤١اؿ٬ٕ ت٤ر٦ّ ؿاكؿ. اٝب ٣ تغل٭ْبت ض٤٨ا٬١ تػٞٮٜ ٬ٝ

ؿا١ـ، ٧ل ص٢ـ س٢ص م٭بؿ ت٤ا١ـ كارـ ث٦ آ٭٢ـ٥ ؽ٤ؿ تػٞٮٜ ثٖٮلؿ ٣ ؽٮل ٣ غالط ؽ٤ؿ ٣ ؽب٤١اؿ٥ اش كا ٬ٞ١ؽ٤كؿاك ١ٮست ٣ ٬ٞ١

 . 48ت٤ا١ـ امؿ٣اد ٢ّـثبضـ، كضٮـ٥ ١ؾ٤ا٧ـ ث٤ؿ ٣ ثـ٣ٟ اربم٩ پـك ٣ رـّ پـك٫ ٬ٞ١

ؿا٢١ـ( ؿك ا٭٠ ٝسأ٦ٙ اتيبً ١ؾل ؿاك١ـ. ؿك ٤ٝاكؿ٫ ٦ّ پـك ٣ رـّ پـك كا ضلط ٬ٝ ٕيت٬٢ است اّخل ى٨َب) ام ر٦ٚٞ آ١ب٬١ ٦ّ اربم٩

پـك٫ مب٭ت ثبض٢ـ ث٦ ع٤ك٫ ٦ّ ١ط٤ؿ ام آ١بٟ اربم٥ ٕلىت ٣ ؿؽتل ١ٮبم ٝجلٛ ث٦ امؿ٣اد ؿاضت٦ ثبضـ، ٭ب ٧ٞسل ٢ٝبسج٬ ثلا٫ ؿؽتل 

٢٢ّـ، المٛ ١ٮست ض١٤ـ ٣ سؾت ٕٮل٫ ٬ٝر٨ت ٝب١ـ ٬ٝ پٮـا ضـ٥ ثبضـ ٦ّ ضلفبً ٣ فلىبً ٧ٜ ّي٤ّ ا٣ست ٣ پـك ٣ رـّ پـك٫، ثـ٣ٟ

 .                                                                      49ام پـك ٣ رـّ پـك٫ اربم٥ ثٖٮلؿ

ت ٦ّ ٫ ا٭٠ ٦ّ ؿ٣ضٮنٕبٟ المٛ است ٭ب عـاٍ٘ ؽ٤ة است ثـ٣ٟ ٤ٝاىَت پـكاٟ ثب ٝلؿاٟ امؿ٣اد ٢٢ْ١ـ، ١بض٬ ام ا٭٠ ١ٮس ىٚسي٦

ؿؽتل ٍبغل ض٢بؽت٦ ضـ٥ ٣ ام ٙغبػ كضـ ارتٞبف٬ ّٞتل ام ٝلؿ ث٦ عسبة آٝـ٥ است، إل ث٦ ا٭٠ ر٨ت ث٤ؿ ص٦ ىل٬ٍ ث٤ؿ ٝٮبٟ 

ثٮ٥٤ ٣ ؿ٣ضٮن٥ ٦ّ ثٮ٥٤ ضب١نؿ٥ سب٦ٙ ١ٮبم٫ ث٦ ٤ٝاىَت پـك ١ـاكؿ ٣ ؿ٣ضٮن٥ ٧ٮزـ٥ سب٦ٙ عجٌ ا٭٠ ٤ٍٗ ١ٮبم ؿاكؿ. ث٦ فال٥٣ إل ؿؽتل 

ّبك ؽ٤ؿش ٍبغل است، صلا اسالٛ ث٦ ؿؽتل كضٮـ استَالٗ اٍتػبؿ٫ ؿاؿ٥ است ٣ ٝقبٝالت ص٢ـ غـ ٝٮٚٮ٬١٤  ام ١ؾل اسالٛ ؿك اؿاك٩

ا٫ ام ك٣اٟ ض٢بس٬  ٫ ؿ٭ٖل٫ است ٦ّ ث٦ ٤ٕض٦ ا٣ كا غغٮظ ٣ ٝستن٬٢ ام ٤ٝاىَت پـك ٭ب ثلاؿك ٭ب ض٧٤ل ٬ٝ ؿا١ـ؟ ا٭٠ ٝغٚت ىٚسي٦

لؿ ام ٭ِ عله ٣ عس ؽ٤ش ثب٣ك٫ مٟ ١سجت ث٦ ٣ىب ٣ غـاٍت ٝلؿ مٟ ٣ ٝلؿ ٝلث٤ط است. ٝلث٤ط است ث٦ عس ضْبكص٬ ٕل٫ ٝ

آ٣كؿ ض٤٨ت است، ٣ مٟ ث٦ افتلاه ٙننا١ـ ٣ ام پب ؿك ٫٬ٝ ض٤٨ت است ٣ مٟ اسٮل ٝغجت. آ١ض٦ ٝلؿ كا ٬ٝ ام عله ؿ٭ٖل، ٝلؿ ث٢ـ٥

٢ّـ ا٭٠ آ٣كؿ ٣ اسٮل ٬ٝك ٬ٝك٣ا١ط٢بسبٟ غجل ٣ استَبٝتص ؿك َٝبث٘ ض٤٨ت ام ٝلؿ ثٮطتل است. اٝب آٟ صٮن٫ ٦ّ مٟ كا ام پب ؿ

٦ّ ؿ٣ضٮن٥ است ٣ ٤٢٧م ٫ ٝغجت، غيب، ٣ىب فطٌ ام ؿ٧بٟ ٝلؿ ثط٤٢ؿ، ؽ٤ش ثب٣ك٫ مٟ ؿك ٧ٞٮ٠ ربست. مٟ ٝبؿا٬ٝ است ٦ّ ١ن٦ٞ

٢ّـ. پلىس٤ك ؿ٭ِ، ك٣ا١ط٢بس آٝل٭ْب٭٬ غبث٤ٟ ٝلؿاٟ ث٦ رب٦ٝ اش ١ؾ٤كؿ٥ است، مٝن٦ٝ ٧ب٫ ٝغجت ٝلؿاٟ كا ث٦ س٤٨ٙت ثب٣ك ٬ٝ

٤ٕ٭ـ: ؽ٤ضجؾت٬ ٤ٞ٧ ٬ٝ« فن٭نٛ ت٤ كا ؿ٣ست ؿاكٛ است.»ت٤ا١ـ ث٦ م٬١ ث٤ٖ٭ـ، اغغالط : ث٨تل٭٠ ر٦ٚٞ ا٫ ٦ّ ٭ِ ٝلؿ ٤ٕ٬ٝ٭ـ٬ٝ

       .                                                                                        50٭ِ مٟ ٭ق٬٢ ثـست آ٣كؿٟ ٍٚت ٭ِ ٝلؿ ٣ ٨ٖ١ـاك٫ ا٣ ثلا٫ تٞبٛ فٞل
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ىلٝب٭ـ: سؾ٠ ٝلؿ ث٦ كس٤ٗ اّلٛ)ظ( آٟ ك٣ا١طبس٬ ؽـائ٬، ا٭٠ عَٮَت كا ٍل٨١ب پٮص ث٦ ٣ض٤ط ثٮبٟ ّلؿ٥ است. آٟ عضلت ٬ٝ

 .                                         51ك٣ؿ مٟ ٦ّ ت٤ كا ؿ٣ست ؿاكٛ، ٧ل ٕن ام ؿٗ مٟ ثٮل٣ٟ ٬ٞ١

ثلا٫ ضْبك ؿؽتلا٬١ ٦ّ « ٝٮلٛام فطٌ ت٤ ٬ٝ» ، « فن٭نٛ » ٢٢ّـ. ؿاٛ ٬ٝلؿاٟ ضْبكص٬ ام ا٭٠ اعسبس مٟ ٤ٞ٧اك٥ استيبؿ٥ ٝ

٫ ٝلؿاٟ تزلث٦ ا٫ ١ـاك١ـ ث٨تل٭٠ ؿاٛ ٧بست. ا٭٢زبست ٦ّ المٛ است ؿؽتل ٝلؿ ١بآم٤ٝؿ٥، ثب پـكش ٦ّ ام اعسبسبت ٝلؿاٟ  ؿكثبك٥

ـ ٝط٤كت ٢ّـ ٣ ٙن٣ٝبً ٤ٝاىَت ا٣ كا رٚت ؽ٤ا٢٧ث٨تل إٓب٥ است ٣ پـكاٟ رن ؿك ضلا٭ظ استخ٢ب٭٬ ثلا٫ ؿؽتلاٟ ؽٮل ٣ سقبؿت ٬ٝ

٢ّـ. ؿك ا٭٢زب ٍب٤١ٟ ث٦ ٧ٮش ٣ر٦ مٟ كا تغَٮل ١ْلؿ٥ است، ث٦ْٚ ؿست عٞب٭ت ؽ٤ؿ كا ك٫٣ ضب٦١ ا٣ ٕقاضت٦ است. إل اؽتٮبك 

بغ٬ امؿ٣اد ثـست ؽ٤ؿ ثبضـ ٣ ٤ٝاىَت پـك كا ضلط غغّت امؿ٣اد ثـا١ٮٜ، آٟ ٧ٜ ث٦ ضلط ا٭٠ ٦ّ پـك س٤ء ١ٮت ٭ب ّذ سٚٮ٬َٖ ؽ

٦ّ ٝب١ـ امؿ٣اد ؿؽتل ثط٤ؿ ١ـاضت٦ ثبضـ ص٦ اضْب٬ٙ ؿاكؿ ص٦ ٢ٝبىبت٬ ثب اغ٘ آماؿ٫ ا١سب٨١ب ؿاكؿ؟ ا٭٠ ٭ِ اعتٮبط ٣ ٝلاٍجت٬ است 

         .                                                      ٦ّ52 ٍب٤١ٟ ثلا٫ عيؼ مٟ ث٬ تزلث٦ ، ّلؿ٥ است ٣ ١بض٬ ام ٤١ف٬ س٤ءؽ٠ ث٦ عجٮقت ٝلؿ است

٧ب٫ ؿ٭ٖل٫ ١ٮن  ٧ب ٣ عْٞت ٧ب٫ ٨ٜٝ ا٭٠ عْٜ ك٣ض٠ ضـ ٦ّ ٠ْٞٝ است ؿك ا٭٢زب فٚت ثب ا٭٠ ت٤ضٮغبت استبؿ، ٭٬ْ ام عْٞت

ؿ٧ٮٜ ٦ّ ر٤ا١بٟ ٣ ٝؾػ٤غبً ؿؽتلاٟ ر٤اٟ ثب٭ـ ام ٝطْالت ثنك٬ٕ ٦ّ ٣ر٤ؿ ؿاضت٦ ثبضـ. ؿك پب٭بٟ ا٭٠ ثغج ث٦ ا٭٠ ١ْت٦ ت٤ر٦ّ ٬ٝ

ثسٮبك٫ ام ر٤ا١بٟ كا ٕلىتبك ّلؿ٥  است فجلت ثٖٮل١ـ، ص٦ ثسٮبك ر٤ا١ب٬١ ٦ّ ؿك ث٨بك م١ـ٬ٕ ؽ٤ؿ ثب فط٬َ ؽبٙع ؿٗ ث٦ ٧ٜ ثست٢ـ 

ـ١ـ! ثب٭ـ ٝلاٍت ث٤ؿ ث٦ ؿٙٮ٘ ؽ٤است٦ ٣ ثقـ ام ٝـت٬ ثب ىل٣ ١طست٠ ٧ٮزبٟ ضـ٭ـضبٟ ثب م١ـ٬ٕ ٣اٍق٬ ٣ آ٭٢ـ٥ ا٫ ٝج٨ٜ ك٣ثل٣ ض

 ٧ب٫ فز٤ال٦١، ٭ِ فٞل م١ـ٬ٕ ثب غيب ٣ غٞٮٞٮت ؿك آم٤ش ٕلٛ ٭ِ ؽب٤١اؿ٥ ٣ ٝستغْٜ ٣ ٧ٞٮط٬ٖ كا ام ؿست ١ـاؿ.      

 فتبيای فقُب در مًرد اجبزٌ يلی  

ـ ؿ٭ٖل٫ ؿكآ٣كؿ ٣ إل ثـ٣ٟ اربم٥ اٝبٛ ؽٞٮ٬٢ )ك٥ ( ٬ٝ ىلٝب٭ـ: ؿؽتل ثبّل٥ عٌ ١ـاكؿ ثـ٣ٟ اربم٥ ٫ پـك ٭ب رـّ ؽ٤ؿ كا ث٦ فَ

آ١بٟ ؽ٤ؿ كا ث٦ فَـ ؿ٭ٖل٫ ؿكآ٣كؿ ٣ آ٨١ب ٤ٝاىَت ١ْلؿ١ـ، فَـ ٢ٝيسؼ است ٖٝل ا٭٠ ٦ّ پـك ٣ رـّ ا٣ كا ام امؿ٣اد ث٦ ٧ٜ ّي٤ ٢ٝـ 

 .53« ّلؿ٥ ثبض٢ـ ٦ّ ؿك ا٭٠ غ٤كت اربم٥ آٟ ٧ب سبٍظ است ٣ ثبفج ىسؼ ١ْبط ٬ٞ١ ض٤ؿ

ؿؽتل٫ ٦ّ ث٦ عـّ ث٤ٚك كسٮـ٥ ٣ كضٮـ٥ است، ٭ق٬٢ ٝػٚغت ؽ٤ؿ كا » ٣ كسب٦ٙ فٚٞٮ٦ ٬ٝ ىلٝب٭ـ:))آ٭ت اهلل ىبض٘ ٢ْٙلا٬١(( ؿك ؿ

تطؾٮع ٬ٝ ؿ٧ـ، إل ثؾ٤ا٧ـ ض٧٤ل ٢ّـ ص٢بٟ ص٦ ثبّل٥ ثبضـ، ث٢بثل اعتٮبط ٣ارت ثب٭ـ ام پـك ٭ب رـّ پـك٫ ؽ٤ؿ اربم٥ ثٖٮلؿ ٣ 

 . 54«اربم٥ ٝبؿك ٣ ثلاؿك المٛ ١ٮست

ؿؽتل٫ ٦ّ ث٦ عـّ ث٤ٚك كسٮـ٥ ٣ كضٮـ٥ است، ٭ق٬٢ ٝػٚغت ؽ٤ؿ كا تطؾٮع ٬ٝ ؿ٧ـ إل ثؾ٤ا٧ـ » آ٭ت اهلل غب١ق٬ ىل٤ٝؿ٥ است

ض٧٤ل ٢ّـ، ص٢بٟ ص٦ ثب ّل٥ ثبضـ، ثب٭ـ ث٢بثل اعتٮبط ام پـك ٭ب رـّ پـك٫ ؽ٤ؿ اربم٥ ثٖٮلؿ، إل ص٦ فـٛ ٙن٣ٛ اربم٥ ؽب٬ٙ ام ٤ٍت 

 . 55«١ٮست

ا٭٠ ث٦ ؽبعل كفب٭ت اعتٮبط ٣ ٝػٚغت ؿؽتلاٟ ر٤اٟ است. اسالٛ ام ؿؽتلاٟ ى٨َب ؿك ىتب٫٣ ؽ٤ؿ، افٟ پـك كا ضلط ؿا١ست٢ـ ٣ 

سٚت آماؿ٫ ٬ٞ١ ٢ّـ ث٦ْٚ ث٦ ؽبعل ا٭٦ْ٢ ؿصبك ؽغب ٣ اضتجب٥ ١ط١٤ـ ت٤غٮ٦ ٬ٝ ٢ّـ ٦ّ ام تزلثٮبت پـك ٣ رـّ استيبؿ٥ ١ٞب٭٢ـ. 

ت ؿك احل ؽ٤ضجٮ٬٢ ٣ سبؿ٥ ا١ـ٭ط٬ ؿؽتل ر٤ا٬١ ٦ّ ٤٢٧م ثب ٝلؿ٫ م١ـ٬ٕ ١ْلؿ٥، ىلام ٣ ١طٮت م١ـ٬ٕ كا ١ضطٮـ٥، ٠ْٞٝ اس

ٕلىتبك ىلؿ٫ ١بضب٭ست ض٤ؿ. ٙقا ١ٮبم ث٦ ٝط٤كت ٣ ِّٞ ٣ ٭بك٫ ؿاكؿ، ٣ ص٦ ّس٬ ؿٙس٤متل ٣ ٨ٝلثب١تل ام پـك ٭ب رـّ پـك٫ است ٦ّ 

٤ؿ كا ام ا٣ كا ؿك ا٭٠ اٝل ٨ٜٝ ٭بك٫ ١ٞب٭ـ، ٣ ثل ؿؽتل ر٤اٟ ٧ٜ ىلؼ است، ؿك ٤ٝكؿ امؿ٣اد ثب پـك ٣ رـّ پـك٫ ٝط٤كت ١ٞب٭ـ تب ؽ

 ؽغلات امؿ٣اد ١ب٢ٝبست ٝػ٤ٟ ثـاكؿ.
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  گیری ٍوتیج     
 ت٤اٟ ث٦ ا٭٠ ١تٮز٦ كسٮـ:                                                                               ام ٝز٤ٞؿ ثغخ٨ب ٣ ا٤ٍاٗ ى٨َب ٣ ك٣ا٭بت ٣اكؿ٥ ؿك ٤ٝكؿ افٟ ٬ّٙ٣ ؿك ١ْبط ٬ٝ

إل ؿؽتل ث٦ عـّ كضـ ٣ ث٤ٚك كسٮـ ثبضـ، ث٦ ٦١٤ٕ ا٫ ٦ّ ثت٤ا١ـ ؿك ا٤ٝك ٝب٬ٙ ؽ٤ؿ ث٦ ع٤ك ٝستَ٘ تػله ٢ّـ، ؿك ا١تؾبة  -1

 ٧ٞسل ١ٮن ٝستَ٘ است.      

ثب ت٤ر٦ّ ث٦ ك٣ا٭بت ٝؾتٚو ٣ ا٤ٍاٗ ى٨َب ٧ل ص٢ـ اربم٥ ٫ پـك ٣ رـّ پـك٫ ضلط غغّت فَـ ١ٮست، ٬ٙ٣ رٚت ١ؾل ٣ كضب٭ت آٟ  -2

 ٢ـ٭ـ٥ ٣ ٝؾبٙيت ثب آ٨١ب، ْٝل٥٣ ٣ ١بپس٢ـ است. ٧ب پس

ثسٮبك٫ ام ى٨َبء ث٦ فـٛ ٣ال٭ت پـك ٣ رـّ پـك٫ ثل ؿؽتل ثبّل٥ كضٮـ ٝقتَـ١ـ ٣ ّست افٟ پـك ٣ رـّ پـك٫ كا ث٦ ف٤٢اٟ اعتلاٛ  -3

                          ؿا٢١ـ، ٦١ ٭ِ تْٚٮو اٙنا٬ٝ.                                                           آ٨١ب ٬ٝ

 ٢٢ّـ.                                                                                                         فـ٥ ا٫ ؿ٭ٖل ام ى٨َب ث٦ ف٤٢اٟ اعتٮبط، ّست كضب٭ت پـك كا ٝغلط ٬ٝ -4

ت٤ا٢١ـ پـك ٭ب رـّ پـك٫ ثل ؿؽتل ثبّل٥ ٣ال٭ت ؿاك١ـ ٭ب ثـ٣ٟ افٟ آ٨١ب ٬ٞ١ثسٮبك٫ ام ك٣ا٭بت ث٦ ؽب٧ل ثل ا٭٠ اٝل ؿالٙت ؿاك١ـ ٦ّ  -5

 امؿ٣اد ٢٢ّـ.               

ك٣ا٭بت ٣ ا٤ٍاٗ ٝؾتٚو ثسٮبك٫ ث٦ استَالٗ ثبّل٥ كضٮـ٥ ٍبئ٘ ٧ست٢ـ، اٝب ثـٙٮ٘ اْٝبٟ ثل٣م ٝطْالت ثقـ ام امؿ٣اد ٣ ١ٮبم ثبّل٥   -6

 ؿا٢١ـ.                       ٭ت پـك ٣ رـّ پـك٫ كا المٛ ٬ٝكضٮـ٥ ث٦ عٞب٭ت ؽب٤١اؿ٥، ٤ٝاىَت ٣ كضب

ثب ت٤ر٦ّ ث٦ ا٭٦ْ٢ ضلا٭ظ آة ٣ ٤٧ا٭٬ ٣ ٝغٮظ رنلاىٮب٭٬ ؿك كضـ م٣ؿكس تأحٮل ثسنا٭٬ ؿاكؿ، پس ٤ّؿُ ؿك تطؾٮع ؽ٤ة ٣  -7

ؿك ١تٮز٦ ١ٮبم ث٦ ٤ٝاىَت ٣ افٟ  ثـ م١ـ٬ٕ ت٤ا١ب٭٬ المٛ كا ١ـاكؿ، ؿك ١تٮز٦ ّس٬ ٦ّ ا٣ كا ام ف٤اٍت ّبك ١زبت ؿ٧ـ ؽب٤١اؿ٥ است

 آ٨١بست.                                                                        

ثب ٣ر٤ؿ ك٣ا٭بت ٣ ا٤ٍاٗ ٝؾتٚو ٦ّ ٝقتَـ ث٦ ٝستَ٘ ث٤ؿٟ ؿك ا١تؾبة ٧ست٢ـ، اٝب ثلا٫ عيؼ عل٭ٜ ؽب٤١اؿ٥ ٣ ر٤ٕٚٮل٫ ام  -8

 ٟ ٧ب رب٭ن  است .ضْست٠ علٝت آٟ ٧ب، كضب٭ت ٣ ٤ٝاىَت آ
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 پیًست
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 مراجعمىببع ي  

 .4( ع٤ًَ ٝـ٬١ ، ت٨لاٟ،١طلٝٮناٟ،د1382اٝب٬ٝ،عس٠) -1

 ]ث٬ رب[ 6( ع٤ًَ ؽب٤١اؿ٥ ، ت٨لاٟ ، ١طل ٝٮناٟ ، س1374اٝب٬ٝ ، اسـاهلل ) -2

 .24اٙٞسبئ٘، ٍٜ ، ضيٌ، س( ت٤ضٮظ 1379ث٨زت)ك٥(، ٝغٞـت٬َ) -3

 ( مٟ ؿك آ٭٦٢ رالٗ ٣ رٞبٗ،ٝلّن ١طل ىل٬ٖ٢٧ كرب.1374ر٤اؿ٫ آ٬ٚٝ) -4

 رب[. تب[ ع٤ًَ ؽب٤١اؿ٥، ٍٜ ، ا١تطبكات غـكا ]ث٬ رقيل٫ ٢ٖٙل٣ؿ٫، ٝغٞـرقيل ]ث٬ -5

 .  2ً( تغل٭ل، ٍٜ ، ١طل اسال٬ٝ، د1419ع٬ٚ )فال٦ٝ( ، عس٠ ث٠ ٭٤سو) -6

 د.  3ً( ٤ٍافـ االعْبٛ ، ٍٜ ، ٝؤسس٦ ١طل اسال٬ٝ، 1413ـــــــ : )ــــــــــــــــــــــ -7

 د. 5ً( تغل٭ل االعْبٛ ، ٍٜ ، ٝؤسس٦ ١طل اٝبٛ اٙػبؿً )ؿ(، 1422ـــــــــــــــــــــــــــــ : ) -8

 تب[ اٙٞؾتٚو اٙطٮق٦، ٤ٝسس٦ اٙػبؿً ٙٚغجبؿ ٣ ا٢ٙطل، صبح ١طل.  ـــــــــــــــــــــــــــــ : ]ث٬ -9

 .2ً( تقّل٥ ، ٍٜ ، ٝؤسس٦ ١طل اسال٬ٝ، د1415ـــــــــــــــــــــــــــــ : ) -10

 رب[. ( ىل٢٧ٔ ٙنبت ٣ اغغالعبت ى٬٨َ، ت٨لاٟ، ا١تطبكات سل٣ش ]ث1382٬عسٮ٬٢ ، سٮـٝغٞـ ) -11

 د. 30ً( ٣سب٭٘ اٙطٮق٦ ، ٍٜ ٝؤسس٦ آٗ اٙجٮت )ؿ( العٮبء اٙتلاث ،1421علفب٬ٚٝ، ٝغٞـ ث٠ اٙغس٠) -12

 د. 4( تغل٭لا٤ٙسٮ٦ٚ ثب تلر٦ٞ ىبكس٬، ٍٜ، ا١تطبكات ؿاكاٙقٜٚ ، 1387ؽٞٮ٬٢)ك٥( ، سٮـ ك٣ط اهلل ) -13

 . 2تب[ ٨٢ٝبد اٙػبٙغٮ٠، ٍٜ ، پبسـاك اسالٛ ، ط ؽ٤٭٬، اث٤اَٙبسٜ ]ث٬ -14

 .1( ٣سبئ٘ اٙطٮق٦، ت٨لاٟ، ا١تطبكات اسال٬ٝ،د1403ضٮؼ علفب٬ٚٝ، ٝغٞـ ث٠ عس٠) -15

 . 6( ٝؾتػل ع٤ًَ ؽب٤١اؿ٥، ت٨لاٟ، ١طل ٝٮناٟ، ّتبة ١ْبط، س1347غيب٭٬، سٮـعسٮ٠) -16

 رب[. ( فل٥٣ ا٤ٙح٬َ، ت٨لاٟ ْٝتج٦ اٙقٚٞٮ٦ االسال٬ٝ]ث1367٬عجبعجبئ٬، سٮـٝغٞـ ّبؽٜ) -17

 ٬ٝ، ّتبة ١ْبط. تب[ اٙٚٞق٦ اٙـٝطَٮ٦، ٍٜ ، ٝؤسس٦ اٙٞقبكه االسال اٙقب٬ٚٝ )ض٨ٮـحب٬١( ، م٭٠ اٙـ٭٠ ف٬ٚ اٙزقج٬]ث٬ -18

 رب[. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : ٝسبِٙ االى٨بٛ، ٍٜ، ٝؤسس٦ اٙٞقبكه االسال٬ٝ]ث٬ -19

 .1تب[ اٙٚٞق٦ اٙـٝطَٮ٦، ١زو، ربٝق٦ ا٢ٙزو اٙـ٭٢ٮ٦، ّتبة ١ْبط، س اٙقب٬ٚٝ)ض٨ٮـ ا٣ٗ( ٝغٞـث٠ ٬ْٝ]ث٬ -20

 . 12ٍب٤١ٟ ؽب٤١اؿ٥ ، اٙزنا٭ل، ٝبؿ٥ -21

 . 1، د3( ع٤ًَ ٝـ٬١ ؽب٤١اؿ٥ ، ت٨لاٟ ، ١طل ٝٮناٟ ، س1382ّبت٤م٭بٟ، ١بغل) -22

 .  81( كسب٦ٙ ت٤ضٮظ اٙٞسبئ٘، ٍٜ، افتٞبؿ، س٢ٙ1381ْلا٬١، ىبض٘ ) -23

 . 13( ع٤ًَ ؽب٤١اؿ٥ ، ت٨لاٟ، ٝلّن ١طل ف٤ٚٛ اسال٬ٝ، س1385ٝغٌَ ؿاٝبؿ، ٝػغي٬) -24

 د. 40ٮـ اٙي٨َٮ٦، ثٮل٣ت، ؿاكاٙتلاث اسالٝٮ٦، ً( سٚس٦ٚ اٙٮ٢بث1410ٝل٣اك٭ـ، ف٬ٚ اغنل) -25

 . . 2تب[ ضلا٭ـ االسالٛ، ٍٜ، ٝؤسس٦ ١طل اسال٬ٝ، د ٝغٌَ ع٬ٚ، رقيلث٠ عست]ث٬ -26

 .1( سٚس٦ٚ ٝجبعج ى٦َ، ٍٜ، ١س٘ ر٤اٟ، ّتبة ١ْبط، س1380ْٝبكٛ ضٮلام٫، ١بغل  ) -27

 صب[. اسال٬ٝ]ث٬( ٣الء٧ب ٣ ٣ال٭ت ٧ب، ؿىتل ١طل 1359ٝغ٨ل٫ )ك٥(، ٝلتض٬) -28

 رب[. ( ١ؾبٛ ع٤ًَ مٟ ؿك اسالٛ، ا١تطبكات غـكا ]ث1368٬ــــــــــــــــــ : ) -29

 .تب[ ع٤ًَ ٝـ٬١ م٣رٮ٠، ث٢ٮبؿ ٍلآٟ ٝغٌَ، ٝغٞـ ثبٍل ]ث٬ -30
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