
 تَلیر در دیو اسالم

صایر ایو سُال در ذٍو صها ةاصر کٌ اىسان چٌ لشهنی دارد کٌ در احکام تَلیر ىهایر ه اظُال تَلیر ةا صان 

 یک اىسان لاٍل ٍهاٍيگی دارد ه یا ایو تَلیر ظسيا کار حیُاىاتی نحل نیهُن است؟

دیو است یک تَلیر کُرکُراىٌ ه ىا در پاسخ ةٌ ایو سُال در نسحلٌ اهل ةایر گًت تَلیری کٌ در احکام 

آگاٍاىٌ ىیست تا کار حیُاىات ةاصر ةلکٌ ایو تَلیر یک تَلیر آگاٍاىٌ ه از رهی لَل استت ٍلیر در احکام 

دیو ةٌ نميی رجُع ةٌ نتذعط است ٍهان ؾُر کٌ هٍتی اىسان نسیغ نی صُد ه ةسای درنان نسیؼی اش 

ىسان نی دُاٍر سادتهاىی ةسازد ةٌ نَيرس ه نمهار ةٌ پشصک نساجمٌ نی کير ٍهان ؾُر کٌ هٍتی ا

نساجمٌ نی ىهایر ه ٍهان ؾُر کٌ اگس صذعی ةذُاٍر سادتهان ةسازد ه تذععی ىراصتٌ ةاصر ىٌ ةٌ پشصک 

ةسای سادتهان سازی نساجمٌ نی کير ه ىٌ دُدش نضوُل ةٌ سادتو سادتهان نیضُد ةلکٌ ةٌ نمهار 

عی کٌ نتذعط در انس دیو ىیست ةایر ةٌ نتذعط در دیو نساجمٌ نی ىهایر در نسائل دیو ٍم صذ

 نساجمٌ ىهایر ه از اه کسب تکلیى ىهایر

صایر صذعی ةگُیر کٌ چٌ ىیازی ٍست کٌ ةٌ سساغ نتذعط دیو ريت نا دُدنان ةٌ آیات ه رهایات 

ک نَرار نساجمٌ ىهُدً ه احکام دُد را ةٌ دست نی آهریم ٍسآن ه کتب رهایی کٌ در دست نا ٍست ىَایتا ی

 ٍم تَلیر ةٌ ىیاز ه ىیست دیو احکام آهردن دست ةٌ ةسای نضکلی  الزم است ادةیات لسب ةلر ةاصیم ه دیگس

 ىراریم؟

کٌ استًادً احکام از آیات ه رهایات ىیاز ةٌ یک سسی نَرنات دارد کٌ یکی   در پاسخ ةٌ ایو سُال ةایر گًت

 صانل لسب ادةیات دُد کٌ است لسةی زةان ةٌ دیيی ُننت تهام کٌ چسا  از آىَا تسلؽ ةس ادةیات لسب است

 ةس للم سیشدً تا را لسب ادةیات للُم ةسدی کٌ نُارد سایس ه ةریك ةیان نماىی ىحُ ظسؼ است للم چير

 دارد ةسیار نؿالب دُد لسب ادةیات للُم ایو از کرام ٍس ه اىر صهسدً

يَم ه حریث يَم ةاصر چسا کٌ در آیات ٍسآن ه ٍم نَرنٌ دهم ةسای يَم احکام دیو ایو است کٌ اىسان آیٌ 

چيیو رهایات نُاردی هجُد دارد کٌ يَهش کار ٍس کسی ىیست ه ةایر اىسان آصيا ةٌ ةسدی اظؿالحات ه 

ةسدی چیشٍای دیگس ةاصر از ؾسيی ٍم در آیات ٍسآن ه ٍم در در احادیث نُارد نتضاةٌ هجُد دارد کٌ نهکو 

اً ةیيرازد ه دُد ٍسآن کسیم ٍم اصارً نی ىهایر کٌ در ٍسآن نتضاةَات ه است فاٍسش اىسان را ةٌ اصتت

نحکهات هجُد دارد کٌ ةسای يَم نتضاةَات ةایر ةٌ آیات نحکهٌ رجُع ىهُد ه ه هجُد نحکهات ه 

نتضاةَات در ٍس کالنی انسی اجتياب ىا پزیس است ه نتکلم ٍس ؾُری کٌ سذو ةگُیر نهکو است لرً ای 

 ةسداصت هلؿی ةيهایير از ٍسهتی کالنش



در رهایات ٍم نضکالت زیادی هجُد داردتا ةضُد احکام را از رهایات ةٌ دست آهرد چسا کٌ ایو احادیث زناىی 

از حؼسات نمعُنیو ظادر صرً است کٌ آىَا گسيتار فالهیو زنان دُد ةُدىر صاٍر ایو نؿلب آن است کٌ 

و صَیر صرً اىر ه آن فالهیو تهام سمی دُد را تهتم ائهٌ ةٌ جش حؼست نَری ٍم ةٌ دست ٍهان فالهی

کسدىر تا تُسؽ ائهٌ تتلین دیو ظُرت ىگیسد چسا کٌ اگسحَایٌ دیو رهصو نی صر ةساط حکُنت آىان کٌ 

ةس پایٌ فلم ه جُر ةُد ةسچیرً نی صر لزا ائهٌ ةسای حًـ جان دُد ه ةسای ایو کٌ ةتُاىير زىرً ةهاىير ه 

ه ةی ٍرؼ ه ةرهن جهسً دُد را ةٌ کضتو ىرٍير ه ىیش ةسای حًـ جان صیمیان احکام دیو را ةیان ىهیایير 

دُد نجتُر ةُدىر در ٍيگام حؼُر ةسدی از فالهیو ه یا لهال آىَا ةٌ ةیان ةسدی از هاٍمیت ٍا ىپسدازىر ه یا 

احکام ةٌ داؾس نعالحی نجتُر ةُدىر احکام را آن ؾُر کٌ دصهيان نی گُیير ةیان کيير تا ةٌ داؾس ةیان 

هاٍمی يسلیٌ اظل دیو ه حًـ ه گستسش آن ه ىیش جان صیمیان ةٌ دؿس ىیًتر ه لزا ائهٌ از اظل تَیٌ 

استًادً نی ىهُدىر ه در جلُی نذالًیو ؾُری هاىهُد نی کسدن کٌ نُايٌ التَادات آىان ٍستير هلی در 

رً نیکسدىرحال ةسای ایو کٌ هاٍك چيیو ىتُد ه در نجانمی کٌ يَؽ صیمیان حؼُر داصتير ةٌ ایو نؿلب اصا

یک صذط ةًَهر در آن جلسٌ انا در تَیٌ ةُدً یا ىٌ ةایر ةًَهر کٌ در آن جلسٌ چٌ کساىی حؼُرز داصتير 

 ه ایو کٌ آیا حریث نزکُر نُايٌ ىقسات آن فالهیو ٍست ه یا دیس

ه راستگُیی حؼُر  نضکل دهم در استًادً از رهایات آن است کٌ در کيار نمعُنیو ٍهان ؾُر کٌ ايساد پاک

داصتير اىسان ٍای درههگُ ه حیلٌ گسی ٍم ةُدن کٌ ةسای دستیاةی ةٌ نيايمضان حاػس ةُدن ٍس کاری را 

 اصذاص ایو  اىجام دٍير ایو ايساد ٍهان ؾُر کٌ در زنان نا ٍستير در زنان نمعُنیو ٍم ةُدً اىر ه لزا

نؿانك دُد نی کسدىر کٌ یک صذعی کٌ نی وییس نتو احادیث ه یا جمل حریث ةسای رسیرن ةٌ ت ةٌ دست

 دُاٍر ةٌ کالم نمعُم دست یاةر تا احکام دیو را ةٌ دست آهرد ةایر ایو اصذاص را ةضياسر

 ه ةسیاری از نضکالت دیگس کٌ ایو پست گيجایش آن را ىرارد

از حر ایو  ةٌ دست ِآهردن احکام دیو ىیاز ةٌ نَرنات دیگسی نحل اظُل يٌَ ه ... ىیش دارد کٌ ذکس آىَا

ىُصتار ةیسهن است ه کسی کٌ ةذُاٍر ةا تُجٌ ةٌ ایو نَرنات يساهان ةٌ دست آهردن احکام از آیات ه رهایات 

 است جلر ۱۱۱ االىُار ةحار کتاب يَؽ ػ رهایات کحست ةٌ تُجٌ ةا ه  ه ىیش نضکالت داص ٍس کرام از آىَا

 راً ایو در را دُد لهس کٌ است الزم آهرد دست ةٌ رهایات ه آیات از را دیو احکام حریحی ةهاىرػ کتب سایس

 .آهرد دست ةٌ آن ادلٌ از را دیو احکام تا ةگزارد

 

 


