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اهب . تؼییي شذُ است "حذ  "در دیي اسالم ثرای افرادی کِ هرتکت ثرخی گٌبّبى هی شًَذ، هجبزاتی ثِ ػٌَاى 

اگر ایي ػول از فرد غیرثبلغ طَرت گیرد، در هَرد اٍ حذٍد جبری ًوی شَد ، ثلکِ ثب تَجِ ثِ قَت جسوبًی 

ػالٍُ ثر ایي اگر افراد غیرثبلغ، هرتکت گٌبّبى دیگری شًَذ یب ثرخی اػوبل هستحجی .کٌٌذٍی اٍ را تؼسیر هی 

از ایي   "تؼسیر ٍ تبدیت غیرثبلغ "تحقیق پیراهَى  اّویت اًتخبة .را ترک کٌٌذ ، ثِ جبی تؼسیر،تبدیت هی شًَذ

جْت است کِ در  قرآى ٍ رٍایبت، ثِ ترثیت فرزًذاى ٍ ًظبم خبًَادُ اّویت زیبدی دادُ شذُ،تب جبیی کِ اگر 

در ایي تحقیق سؼی شذُ است هطبلجی . خبًَادُ ای ثِ ایي اهَر  اّتوبم ثَرزد از ثسیبری آفبت در اهبى هی هبًذ

.پیراهَى تؼسیر ٍ تبدیت غیرثبلغ ارائِ شَد  

در فظل دٍم از حکن  .اینسخي گفتِ ٍ هفَْم کَدک را ثررسی کردُ یکَدک هراحل ٍل از اقسبمدر فظل ا

، خذاًٍذ ّر ًَع تکلیف ٍ هجبزاتی را از  "حذیث رفغ قلن  "تؼسیرغیرثبلغ سخي گفتین کِ ثٌبثر قبػذُ اٍلیِ 

ر غیرثبلغ دارًذ اثجبت ًوَدین طفل ثرداشتِ است ، اهب ثب ٍجَد ادلِ خبطِ در ایي زهیٌِ کِ داللت ثر جَاز تؼسی

فظل سَم در راثطِ .تؼسیر غیرثبلغ جبیس است ٍ افرادی از قجیل حبکن ٍ ٍلی کَدک هتظذی تؼسیر ٍی هی ثبشٌذ

ثب حکن تبدیت غیرثبلغ است کِ ثٌبثر قبػذُ اٍلیِ تبدیت غیرثبلغ از هظبدیق ظلن ٍ حرام است اهب ثب ٍجَد ادلِ 

در .ین کِ تؼسیر غیرثبلغ ثراسبس هظلحت ٍ ثذٍى تشفی ٍ غضت جبیس است خبطِ در ایي راثطِ اثجبت ًوَد

ًبم  ،اداهِ از کسبًی کِ هسئَلیت تبدیت غیرثبلغ را ثِ ػْذُ دارًذ کِ شبهل ٍلی کَدک ، ٍطی ٍ هؼلن هی ثبشٌذ

ل پٌجن در ٍ در فض.درفظل چْبرم هَاردی را کِ در آًْب تؼسیر ٍ تبدیت غیرثبلغ جبیس هی ثبشذ،ًبم ثردین.ثردین

هَرد حکن ضوبى ٍ قظبص در تؼسیر ٍ تبدیت سخي گفتین کِ گبّی ثِ طَرت هشرٍع ٍ گبُ ًبهشرٍع هی 

. ثبشذ ثب اختالف ًظری کِ در ایي زهیٌِ ٍجَد دارد ثیبى کردین

.حذیث رفغ قلن  ،غیرثبلغ ،تبدیت ،ػسیر :هاکلید واژ ه  
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