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 مقدمه :
یشان ا اصول عالمه وحید بهبهاني است. بسیار تاثیر گذار بر تاریخ علمبي شک  ییي از شکیصیت های 

که ذوقي سکرشار در مباح  اصولي دارد در زمان خود تحولي را ایجاد کرد که نه تهها بر مشرب اصولیون 

 بلیه با مراوداتي که با اخباریون داشته به مشرب اخباری گری نیز تاثیر گذاشته است.

وا و آن بزرگوار ، تاملي بر تق حیات این عالم وارسکته و تدبری بر فراز و نشی  هاینگاهي به زندگي نامه 

 ایشان باشد.ورع این اسوه علمي میتواند مقدمه ای برای شهاخت هر چه بهتر 

ه برخي نظریات اصولیشان بر شکیصکیت ایشکان بدر این تحقیق سکیي شکده اسکت از از نگاهي گذرا 

میتصککر در مورد نظری شککاذ از ایشککان در ی  قاعده ماری خواهیم خواهیم داشککت و در آخر هم بح ي 

 کرد.

 

 نگاهي گذرا بر زندگي عالمه بهبهاني :
 

از نوادگان  هکککک.نا نام ادرح محمد اکمه بهبهاني، 0007محمدباقر اصفهاني میروف به وحید بهبهاني )

 مشککرب عارف فقهای از ،0مجلسککي بیگم آمهه و مازندراني صککال  محمد مال یهشککیخ مفید و مادرح نو

ال مو عالمه شاگرد شرعي علوم در .اوست شاگرد و فرزندا دوم مجلسي) مجلسي محمدباقر. اسکت شکییه

 عبداهلل شوشتری و شیخ بهایي در علوم میهوی و عرفان شاگرد شیخ بهایي و میرفهدرسیي بود. 

 :«وحید بهبهاني»علت شهرت ایشان به نام 
لق  گرفت و به دلیه اقامتي « وحید عصککر»سککیدمحمد اباابایي اصککفهاني، المه بهبهاني از سککوی ع

، «استاد اکبر»های دیگری، همچون اند و به لق خوانده« وحید بهبهاني»اوالني در شکهر بهبهان، او را 

 مشهور است.« محقق ثال »و « عالمه ثاني»، «استاد که»

                                                           
 (صفویه اایتیت اصفهان، در. ن 0113 زاده) اول مجلسي یا مجلسي محمدتقي)اول مجلسي دختر . 1
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 : ت علمي ایشانحیا
ت، حدی  و میقول را نزد ادرح و دیگر استادان اصفهان فراگرفت. از محمدباقر بهبهاني مقدمات، ادبیا

از درگذشکت ادرح به نج  رفت و در محرکر سکید محمد اباابایي بروجردی و سیدصدرالدین ر وی 

قمي همداني، به کس  علوم نقلي و عقلي ارداخت و مدارج عالي علوم اسالمي را اي کرد. آن گاه نج  

 د.را به قصد بهبهان ترک کر

ن راهي عتبات شد. او ابتدا به نج  رفت،  0059وی از از سکي سکال در بهبهان و ارشاد و تدریز، در 

سکسز به سککوی کربال رفت تا نهرککت اصککالحي خوی  را در آن جا ادامه دهد. عالمه مامقاني صککاح  

ن نج  تاداوحید بهبهاني از بهبهان به نج  هجرت کرد و در درس اس»کهد: تهقی  المقال چهین نقه مي

 .2«حا ر شد. چون خود را از درس آنان بي نیاز دید، به کربال رفت...

 ،اا الغشیخ جیفر کاش  ،سید محمدمهدی بحرالیلوم)سرآمد شکککاگکککردانا از جمله شاگران او میتوان به 

میرزا  ، سکککید علي اباابایي ، احمد نراقي ، مهدی نراقي حاشکککیه ،محمدتقي رازی میروف به صکککاح  

 اشاره کرد. عالمه محمد ابراهیم کلباسي قمي ومیرزای  شهرستاني ،مهدی  محمد

 

 وفات عالمه وحید بهبهاني :
کککمکککر وحکککیکککد بهبهاني در حدود نود سال بود و در اواخر عمر،  ی  بر وی مستولي شد و درس و ع

که سرآمد بکککحککک  را تکککرک نکککمکککود و تکککهکککهکککا بکککه تکککدریکککز شری لمیه اکتفا ورزید ودستور داد 

شکککاگکککردانککک ، عکککال مه بحرالیلوم به نج  اشرف بازگردد ومستقال به تشییه حوزه درس و بح  و 

هک ن  0215شکوال  29رسیدگي به امور شیییان همت گمارد به گفته نوه عالیقدرح، آقا احمد، ایشان در 

ت امام حسین )عا، وفکککات یکککافکککتکککهد او در کربالی میلي، به جوار رحمت حق ایوست و در روان حرر

 اایین اای شهدا مدفون گردید.

 

                                                           
 55مجتبى سیاهى، صاح  حدائق: باغبان فقه، ص   . 2
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 عالمه :ویژگي های اخالقي 
 

عالمه وحید بهبهاني، عاشق ماالیه و تحقیق بود. مرحوم محدث قمي در کتاب فوایدالر ویه در این باره 

مسؤول حرم شری  حررت سیدالشهدا برای من نقه کرد که در حرم مشغول خدمت بودم »آورده اسکت: 

د بودم که اسکتاد که وحید بهبهاني و شیخ یوس  بحراني در حال قدم زدن مشغول مذاکره و و من شکاه

مباح ه علمي بودند که اایان وقت بازبودن حرم اعالم شکککد. خادمان درهای صکککحن را بسکککتهد و آن دو 

ز الوع ابزرگوار به اشککت درص صککحن رفته، به مباح ه ادامه دادند. بید از بسککتن درها، به مهزل رفتم و قبه 

فجر برای بازکردن درهای صکحن مراجیه کردم، با کمال تیج  مشکاهده نمودم که ایشان ههوز مشغول 

 «.مذاکره هستهد

از کارهای مهم و اسکاسي عالمه بهبهاني، تربیت دانشمهدان و فرالی گران قدری است که بی  از سي 

 تن از آنان به مقام مرجییت رسیدند؛

نادره دوران و اعجوبه زمان، »ه مقام بلهد عالمه بهبهاني آمده اسکککت: در کتکاب قصکککع الیلمکاا دربکار

و در «..3آقکامحمکدبکاقر بهبهکاني، مروج در قرن دوازهم بود که در حقیقت مذه  شکککییه را تروی  نموده

عالمه وحید بهبهاني مجددص مذه  حق جیفری در اواخر قرن دوازدهم و »ریحانة االدب نیز آمده اسکککت: 

 «.4دهم بوده استاوایه قرن سیز

وقع م« کالنتر»در بهبهان میروف است که علت مهاجرت آقاوحید از آن شهر، این بود که شیصي به نام 

آقا ببیهید چقدر مردم در نمازجماعت شککما شککرکت کرده اند و جمییقت چقدر زیاد »نماز به وی مي گوید: 

ر نماز نیوانده، به مهزل مي رود و بي آقا وحید از این گفته به قدری مهقل  مي شود که دیگ«. شده است

درنگ و بدون این که به کسي چیزی بگوید، برای همیشه بهبهان را ترک مي کهد و عازم عتبات عالیات 

 مي شود.

  

                                                           
 214ص  0334 اسالمیه، علمیه انتشارات دوم چاپ: الیلماا قصع ، اهلل رحمه تهیابهي میرزامحمد مرحوم . 3
 50ص  0374 خیام، انتشارات تهران، چهارم، چاپ االدب، ریحانة تبریزی، مدرس محمدعلي . 4



6 

بهبهاني، از از مبارزه بي امان در بهبهان، به کربال، مرکز اصککلي و عمده اخباری گری در جهان تشککیع 

، ریاست و ارچم ”الحدائق الها کره“هجرت مي کهد. در آن برهه از زمان شکیخ یوسک  بحراني، صکاح  

 بهاني با هجرتداری میت  اخباری را که میت  مسلط در فقه امامیه بود، برعهده داشت. عالمه وحید به

برای مبکارزه بکا میتک  رقیک ، کانون آن را برگزید. وی در این مبارزه تا بدانجا ای  رفت که  بکه کربال

 سرانجام میت  اخباری را مغلوب کرده و اصولي گری را بار دیگر در جهان تشیع رواج و رونق داد.

اني، توانست، بی  اعظمي از عالمه وحید بهبهاني با درخواسکت بح  و مهاظره با شکیخ یوسک  بحر    

یخ چون این خبر به ش“محافه علمي شکییه را تحت تاثیر میت  اصولي قرار دهد. علي دواني مي نویسد: 

یوسکک  رسککید، از آن جا که وی آن روزها از مسککل  اخباری عدول کرده بود، ولي از ترس جهال آن ها 

ا اذیرفت، تا شاید او بتواند باالن مسل  نمي توانسکت حق را اظهار کهد، با ای  خاار تقا کای وحید ر

اخبکاری را برای آنهکا ثابت گرداند. وحید سکککه روز به درس و بح  و گفتگو ارداخت و در نتیجه دو ثل  

 ”.شاگردان شیخ یوس  را به مذه  اصولي برگردانید. از این مو وع صاب حدائق مسرور شد

یت  اخباری، در کربالوفات یافت و تشککییع سککرانجام، بحراني، از از بیسککت سککال ریاسککت و رهبری م

شکیوهمهدی از او شکد و در ایشکاای  جمییت انبوه تشییع کههدگان، بزرگترین میال  او وحید بهبهاني 

 5.حرکت کرد و نماز او را به جا آورد

  

                                                           
http://www.resalat-لیه  این مال  در روزنامه رسالت :  اندیشه 08، صفحه 27/10/88به تاریخ  3910روزنامه رسالت، شماره  بر گرفته شده از. 5

news.com/Fa/?code=05848 
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 : بهبهاني وحید اهلل آیت تالیفات

 بکتا شصت قری  بزرگوار، مرد این. نوشت حدی  و رجال و اصول و فقه در کتاب جلد 73 از بی  وی

 کت  میان آن از که باشد، مي ارفایده و متین بسیار و فارسي، به تالیفات  از تیدادی و فرمود تصهی 

 : اختصاربرشمرد به توان مي را زیر

 .القیاس اباال ک 0

 .الیقلیین التقبی  و التحسین اثبات ک 2

 .االخبار و االجتهاد ک 3

 .البرائه اصاله ک 4

 .عدمها و المیامالت في الصحه اصاله ک 5

 .االستصحاب ک 3

 .االیمان و االسالم اصول ک 7

 .الحسیهیه التحفه ک 8

 .البهبهانیه التیلیقه ک 9

 .التقیه ک 01

 .عالمه ارشاد حاشیه ک 00

 .عالمه تهذی  حاشیه ک 02

 .اردبیلي ارشاد حاشیه ک 03

 .االفهام مسال  حاشیه ک 04

 .میالم حاشیه ک 05

 .الیالم مفاتی  شری ک 03
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 آیت اهلل وحید بهبهانينظریات اصولي 

ار مهم ییي از کت  اصولي و بسیدر این قسکمت به بررسکي برخي نظریات اصولي این بزرگوار میسردازیم.

 میباشد که ما جهت بررسي نظریات اصولي به این کتاب مراجیه کرده ایم. 3ایشان الفوائد الحائریة

 وحید بهبهاني در خصوص حجیت ظواهر قرآن :نظر آیت اهلل 
 

ول به قیه در ذیه فائده بیست و هشتم که در مورد حجیت ظواهر قرآن است ایشان در کتاب فوائد الحائر

 : دخوانعدم حجیت قرآن را به صراحت به اخباریان نسبت داده و این را در نهایت غرابت و بسیار دور مي

 7هها مالقا ، وهو في غایة الغرابة[ األخباریون : مهیوا عحجیة القرآن فيالفائدة ال امهة والیشرون ]

فائده بیسکت و هشتم : اخباریون بصورت مالق میال  حجیت ظواهر هستهد و این نظر در نهات غرابت 

 .است

ایشان در اثبات حجت بودن ظواهر سکسز ایشان در ادامه به رد نظر اخباری ها در این خصوص میسردازد.

میفرماید دلیه حجت بودن قول ایامبر و ائمه علیهم السککالم کش  نظر خداوند در خصوص مسائه قرآن 

 شرعي است از اصه ، کالم خداوند است و چگونه برخي اخباری ها ظاهر کتاب را حجت نمیدانهد؟

رآن قالبته نیته قابه تامه این است که عالمه بهبهاني تهها چهد خط بید از ادعای حجت ندانستن ظواهر 

اا و شککاید همین عبارت  8بصککورت مالق نزد اخباری ها میفرماید : ))من جهة ما یتوهم من بیا االخبار

 دلیه این مو وع باشد که خود عالمه نیز میتقد نبوده است که تمام اخباری ها این نظر را دارند.

ونه مییهد که چگحجت ندانسکتن ظواهر به این مو وع استدالل  سکسز ایشکان با حالت اعتراب به نظر

ممین اسککت ائمه بر اااعت از اااعت قول خداوند دسککتور داده باشککهد در صککورتي که )ظاهرا آن حجت 

                                                           
 اإلسالمي الفیر مجمع:  ناشر قم – باقری:  چاایانه 0405 المیظم شیبان:  چاپ سال المحققة األولى:  چاپ ویژگي نسیه های استفاده شده در این مقاله :. 3

 
 283 ص - البهبهاني الوحید - الحائریة . الفوائد 7
 .همان 8
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نباشد.و چگونه آنها تصری  کرده اند که اصال مالک کالم آنان ظواهر قرآن است و اگر کالم آنها میال  

 9.نباشد قرآن بود آن را رد کهید در حالي که ظاهر قرآن حجت

بید از ادله های متیددی از جمله حدی  ثقلین و امر اهه بیت در اااعت از کالم خداوند و سککایر سککسز 

 مییهد. حجیت ظواهر قرآن را ذکر ساید ادله در خصوص روایات از ائمه میصومین

ایشکان اسکتداللشکان به حدی  شری  ثقلین به این صورت است که با تو جه به قایي الصدور بودن این 

استفاده  «وجیلهما حجة علیها إلى یوم القیامة»ازجان  ایامبر و ایهیه ایشان در این حدی  از عبارت کالم 

نشکککان میدهد که ایامبر ظاهر قرآن را هم برای مردم حجت میداند.ییهي اگر قرار بود ظاهر کرده اسکککت 

اسککت که مهظور از  کتاب برای مردم حجت نباشککد از ایامبر هر دو آنها را حجت نمیهامید و ار وا کک 

   01کتاب اهلل و حجت بودن  برای مردم ظاهر آن است.

 نظر عالمه بهبهاني در مورد حجیت خبر واحد :

 

در الفوائد الحائریه به تشککری  عقیده متقدمین و متاخرین در مورد حجیت خبر واحد  وحید بهبهانيمرحوم 

میسردازد باوری که گویا ایشان سیي مییهد حجیت خبر واحد را در کالم تمامي علما ثابت کهد و بصورت 

ت همه قائلین به حجیموشککیافانه و ههرمهدانه ای از قدرت اسککتدالل خوی  بهره میبرد.ایشککان میفرماید 

خبر واحد، چه متقدمان و چه متأخران، بر حجیت خبر  کییفي که با شکهرت و مانهد آن جبر شککده است، 

اتفان دارند. بلیه اسکتهاد و اعتماد آنان به اخبار  یاف، چهد برابر استهادشان به اخبار صحی  است، و بلیه 

که تفاوتي با خبر صحی  داشته شود، بي آنصحی  محسوب مي قدماخبر  ییفي که جبر شده است، نزد 

ر غیرصحی  از اخبا فقهتردید میظم باشکد، ولي همه اتفان دارند که خبر جبر شکده، حجت است، بلیه بي

تشییه شده است و بلیه روح و شیوه در خبر  یی ص جبر شده، این است که به ههگام میار ه این خبر 

با خبر صککحی ص غیر جبر شککده، خبر  ککیی ص جبر شککده بر این خبر صککحی  مقدم اسککت )آن گونه که این 

 00ا.یابيو علت آن را نیز درمي حقیقت

                                                           
 هم موافقا للقرآن ) وحاشاهم علیهم السالم أن یأمروا بیدم إااعة قول اهلل ، وعدم جیله حجة ، کی  وهم علیهم السالم صرحوا میررا ک یرا أنه ما لم یین حدی . 9

 تیملوا به فا ربوه عرب الجدار ا ، وأنه زخرف ، وأنا ال نقول خالف القرآن أبدا ، وأنه ما لم تجدوا للحدی  شاهدا من القرآن فال
 284 ص - البهبهاني الوحید - الحائریة . الفوائد 01
 استهادهم به ، جةح وأم الها بالشهرة المهجبر الریی  الیبر أن على الواحد خبر بحجیة القائلین من والمتأخرون المتقدمون اتفق المهجبر الریی  الواحد خبر . حجیة 00
 اصاالی أن إال ، االصاالی في مشاحة وال ، الصحی  وبین بیهه تفاوت دون من القدماا عهد صحی  المهجبر الریی  به ، الصحای إلى استهادهم أ یاف الریاف إلى

 بأنه لیقو من عهد الموثقین وخبر.  وعیسه بیالفه الیدول غیر وخبر ، مانع یمهع أن إال حجة الیدل خبر که أن وهي:  قواعد ثمر مهه یظهر إذ ، فائدة أزید المتأخرین

http://wikifeqh.ir/%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7
http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7
http://wikifeqh.ir/%D9%81%D9%82%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D9%81%D9%82%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA
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اند که حجیت خبر موثون الصککدور، شککود، مرحوم وحید بهبهاني تصککری  کردهاور که مالحظه ميهمان

مورد اتفان متقدمین و متأخرین اسککت، بلیه اسککتهاد آنان به احادی   ککیی  السککهد که با شککهرت  توثیق 

 احادی  صحی  السهد است. اند، به مرات  بی  از استهاد آنان بهشده

 عقیده عالمه وحید بهبهاني درخصوص حجیت اجماع :
 

دارند و مانهد سککایر اصککولیین اجماع را « حجیقة االجماع»ایشککان در مورد اجماع رسککاله ای مجزا با عهوان 

حجت میدانهد.ایشان میتقد است که متقدمان همچون متأخران به اجماع عمه مي کرده، و به حجقیت آن 

ایمان داشکته اند؛ زیرا کلیهي در برخي مسکائه، به اجماع اسکتدالل کرده و شککاید این مال  اشاره به آن 

ا ه بچیزی باشککد که کلیهي در بح  ارث ماری کرده که بیرککي از افراد از ارث محرومهد، مگر مواردی ک

 02اد کرده استو عالمه جهت اثبات حجیت اجماع به این قول شکیخ کلیهي استه اجماع خارج شکده اسکت

 آن جا که مي گوید:

 03االجماع اریق من به اهلل خع ما إال بغیره یتقرب وإنما

مگر موردی ککه خداوند از اریق اجماع به آن اختصکککاص داده که نوه های انسکککان، قائم مقام فرزند » 

 «انسانهد... 

ر خصوص خالي نبودن زمین ایشان در کتاب فوائد الحائریه در مورد حجیت اجماع داللت اخبار متواتر را د

له های خود میداند و از کالم ایشککان ایهگونه بر مي آید که ظاهرا ایشککان با دییي از ارا ،  04حجت خدااز 

اایه قرار دادن اعتقاد شکییه به مو وع مهدویت ، این هدف را دارد که حجت اجماع را نیز به عهوان ییي 

 05از  روریات میرفي نماید.

                                                           
 االخبار من هالفق میظم به ، حجة المهجبر کون على اتفقوا کلهم لین.  الحسان في الحال وکذا ، الریاف م ه الریاف بأنه یقول من وعهد الصحای م ه الصحای م ه
 وستیرف ، ستیرف کما ، الصحی  ذل  على الریی  ذل  یرج  المهجبر الغیر الصحی  مع المهجبر الریی  میار ة عهد أنه:  فیه الاریقة به ، شبهة بال الصحیحة الغیر
 . أیرا وجهه

ورد مد نظر عالمه را م. البته عالمه وحید بهبهاني چون اشاره دقیقي به کالم شیخ کلیهي ندارد جمع آورنده این مقاله از از تحقیقات فراوان تهها مورد محتمه  02
 مذکور در باب ارث یافت !

 71 ص 7 ج - الیلیهي الشیخ - . الیافي 03
 لىع الختلط ذل  ولوال ، لهم أتمه نقصوا وإن ، ردهم شیئا المؤمهون زاد إن کي ، حجة عن ییلو ال الزمان أن في المتواترة األخبار االجماع حجیة على یدل . وأیرا 04

 أمورهم الهاس
 312 ص - البهبهاني الوحید - الحائریة الفوائد کتبهم الیالمیةومرمون هذه األخبار  روری مذه  الشییة ، وجیلوه من االعتقادات وأصول الدین في .  05
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 کتاب فوائد الحائریه :برخي ویژگي های 
 

 ودنب ماری به توجه با و ییي از ویژگي های این کتاب رد مسکتدل و محیم بر نظریات اخباری ها است

 زیاد  اهمیت کتاب خصکوصیت این زمان، آن در حدائق صکاح  و03اسکترآباد  الدین امین مال نظریات

 تیمیه و تصحی  به کتاب مباح  تدوین از از مؤل  این کتاب این است که ، دیگر خصکوصکیت .دارد

 هفائد بها واحد خبر حجیت) دهم فایده در این مو کوع زماني مشیع میشود که م الً.اسکت ارداخته آن

 07دهد.مى ارجاع دوم و بیست

 أولى أمین مهما الجمع إنق» جمله با راباه در م الً و اردازدمى اصککولى مباح  تارییچه به گاهى مؤل 

 اوسککى شککیخ زمان از و ندارد وجود قاعده این بر دلیلى که گویدمى اخبار تیارب بح  در «الاری من

 میصککومین کلمات در تهاقا دلیه به شککیییان از ا عده زمان آن در چون و اسککت شککده مرسککوم

 08اند.کرده ماری را نظریه این محذور این رفع برا  اوسى شیخ شدندمى مرتد السالمعلیهم

 کالم لمع با مجتهدین آشهایى با مؤل  که رسدمى نظر به چهین ابتدا در کتاب ها  قسمت از بیرکى در

 الییون أن السابع: اندآورده 33 تهبیه در اجتهاد شرایط از هفتم شکر  در که جمله این م ه اسکت میال 

 کالمى مباح  در ایشککان تألیفات به توجه با ولى09...الهحو أو الریا ککي أو الیالم في متوغال عمره مدة

 نایشککا که شککودمى میلوم اشککاعره شککبهه حه و اختیار و جبر در رسککاله عقلى، قب  و حسککن اثبات نظیر

 .باشدمى کالم علم به وسیع اشتغال با میال 

 از یرىب به که شودمى دیده کتاب در نیز نقایصکى و هاناهماههگى کتاب، م بت نیات همه با مجموع در

 اشى از نهى که است این بح  عهوان چه اگر که است 04 فائده هانمونه این از ییى. شودمى اشکاره آنها

 و» :کهدمى گیر نتیجه انتها در و شککودمى نهى و امر اجتماع بح  وارد بید اما دارد، فسککاد اقترککا  آیا

 .«21الفساد یقتري الیبادة عن فالههي الیجتمیان والههي األمر أن عرفت حی 

                                                           
 ،استرآبادی محمد میرزا و «میالم» صاح  و «مدارک» صاح  از و بود اصولیان سل  در ابتدا. شد مقیم آنجا در و کرد مهاجرت میه به. شد متولد استرآباد در . وی 03

 رد سرانجام. نوشت هااصولي رد در ،«المدیهة فوائد» نام به هم کتابي و آورد روی اخباری به اصولي یاریقه از آن، از از وی. داشت روایت یاجازه ،«رجال» صاح 
 .درگذشت قمری 0133 سال به میه
 043 ص - البهبهاني الوحید - الحائریة إلیها. الفوائد فلیرجع التفصیه أراد ومن ،ا  والیشرین ال انیة الفائدة)  في مجمال إلیها . سهشیر 07
 233 ص - البهبهاني الوحید - الحائریة . الفوائد 08
 341 ص - البهبهاني الوحید - الحائریة . الفوائد 09
 039 ص - البهبهاني الوحید - الحائریة . الفوائد 21
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 سار چهد بجز اما است شده ذکر برائت اصکه به مجتهد تمسک  ،25 فائده عهوان در که این دیگر نمونه

 جدید هالحائری فوائد در گاهى که این نقایع دیگر از. ندارد برائت اصککه به رباى مباح  سککایر ابتدا، در

  نصکک در و میتصککر بسککیار که سککیزده و اه  و چهار و سککه و ی  فایده م ه کهدمى ذکر را هایىفایده

 در  الًم را اخالقى مباح  از بیرى گاهى که این کتاب نقایع دیگر از. باشکدمى صکفحه ی  یا صکفحه

 .است کرده ماری اصولى مباح  عهوان به 03 فایده در را فقهى مباح  و اول فایده

 

 ه اهلل وبرکاتهوالسالم علییم ورحم

 واحد افق موسسه مصاف توسطتهیه شده 

 


