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Man has sometimes chosen unconventional methods to satisfy his 

sexual instincts, including the use of sexual robots. From the 

perspective of criminal jurisprudence, the relationship with these robots 

is not included in the concept of adultery, because being human is a 

condition for committing adultery, but whether the adulterer is alive or 

dead has no effect on this ruling. But there are different opinions about 

Ta'zir of masturbation. The discussion of sex with robots in the field of 

criminal jurisprudence is the result of a logical inference from the two 

introductions of "sanctity of masturbation" on the one hand and the 

application of "sex with robots to the concept of masturbation" on the 

other. There is disagreement about the sanctity of masturbation. Also, 

the expressions of most Shiite jurists in the expressing the ruling of 

Ta'zir for committing masturbation is on its fulfillment with the hand or 

other organs of the body, in which case, sexual intercourse with robots 

is not an example of masturbation. However, the rule of emergency in 

certain circumstances can negate the sanctity of the action and even 

make it obligatory according to some Sunni jurists. 
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انسان برای ارضای غرایز جنسی، گاه طرق غیر متعارفی را برگزیده است که از جمله آن، 
ها داخل در مفهوم  از منظر فقه جزایی، رابطه با این ربات. های جنسی است استفاده از ربات

گیرد زیرا انسان بودن، شرط تحقق زنا است ولی زنده یا مرده بودن زانیه  حدی زنا قرار نمی
اما درخصوص تطبیق آن با عنوان تعزیری استمناء اختالف نظر . این حکم ندارد تأثیری در
ها در حوزه فقه جزایی، نتیجه استنتاج منطقی از  طرح بحث رابطه جنسی با ربات. وجود دارد
« ها بر مفهوم استمناء رابطه جنسی با ربات»از یکسو و تطبیق « حرمت استمناء»دو مقدمه 

همچنین عبارات . وص حرمت استمناء اختالف نظر وجود دارددرخص. از سوی دیگر است
اغلب فقهای شیعه در مقام بیان حکم تعزیر مرتکب استمناء بر تحقق آن با دست یا سایر 

. گیرد ها مصداق استمنا قرار نمی اعضای بدن است که در این صورت، رابطه جنسی با ربات
تواند، حرمت عمل  شرایطی خاص میدرصورت صدق این انتساب، جریان قاعده اضطرار در 

 . را نفی کرده و حتی طبق نظر برخی فقهای اهل سنت، این عمل را واجب نماید
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 مقدمه

غریزه جنسی یکی از غرایز انسان است که همواره در طول 
تاریخ از دیدگاه دانشمندان و ادیان در چگونگی برخورد 
منطقی و اصولی برای کنترل آن و جلوگیری از طغیان و بروز 
مشکالت اخالقی و اجتماعی در جوامع مورد بررسی قرار 

و  وجود آمده گرفته و اختالفات عمیقی در این خصوص نیز به
 . همچنان موجود است

های مدرن ارضای تمایالت جنسی در عصر  یکی از روش
های جنسی در  ربات. های جنسی است کنونی، استفاده از ربات

ها و یا ابزارهای ارضای  حقیقت، گونه پیشرفته از عروسک
سابقه استفاده از ابزارهایی برای خود ارضایی، . جنسی هستند

سال پیش در  0011و حتی به  طول تاریخ دارد ای به سابقه
گفته شده  (Knox, 2018:1). گردد زمان یونان باستان بر می

های جنسی در قرون اخیر منتسب به  که استفاده از عروسک
ملوانان فرانسوی و اسپانیایی در قرن شانزدهم است که با 

هایی برای  های کهنه، عروسک استفاده از پارچه، چرم و لباس
 (Ferguson,2010:978). بودندخود ارضایی ساخته 

سازی  ابزارهای خود ارضایی در شکل ابتدایی آن نمونه دست
از آلت تناسلی مردانه و زنانه بود لیکن بعدها به کمک 

 0771در دهه . خود گرفته فناوری، شکل مکانیکی نیز ب
استفاده گسترده از مواد اولیه مانند الستیک و سیلیکون در 

ضمن ایجاد جذابیت جدید، موجب های جنسی،  تهیه مانکن
دوام باالتر و افزایش لذت بخشی گردید و در مسیر تکامل، 

های  هم اکنون نمونه. با تغییرات بسیاری مواجه گردید
های جنسی هوشمند،  ها تحت عنوان ربات پیشرفته این مانکن

های  شباهت بسیار زیادی با انسان و خصوصیات و واکنش
شریک جنسی خود دارد و حتی در  انسان در مقاربت جنسی با

حین رابطه جنسی نسبت به رفتارهای طرف مقابل واکنش 
. اند دهد و از اینرو مورد استقبال بسیاری قرار گرفته نشان می
های موفق و پرطرفدار این محصوالت، دختری بنام  از نمونه

 .است 0102محصول   (Harmony)هارمونی 

متفاوتی دارد و فارق از های جنسی، امروزه کارکردهای  ربات
های  ویژگی تفریحی، یکی از طرق درمان بیماران با ویژگی

خاص نیز بوده و ازجمله برای برآورده کردن تمایالت جنسی 

افراد دارای معلولیت و نقص و نیز رفع خالهای عاطفی برخی 
در مجموع استفاده . گیرد بیماران روانی مورد استفاده قرار می

مدرن، مالحظات اخالقی بسیاری را  های از این عروسک
ای مستقل به تفصیل  موجب شده که پیش از این در مقاله

 (0: 0377احسان پور، ). مورد بحث و نظر قرار گرفته است
کارگیری این تولیدات  مشروعیت فقهی به هم اکنون،

صورت کلی و یا در حوزه سالمت بیماران و بررسی قابلیت  به
تطبیق عناوین حدی و تعزیری جنسی در فقه جزای اسالم بر 

 . این موضوع، محل تأمل این نوشتار است

توان  این پژوهش در مقام پاسخ به این سوال است که آیا می
که امروزه ظاهر و )ی موصوف ها برای استمتاع از ربات

، (های انسانی را دارند کارکردی با حداکثر شباهت با نمونه
عناوین حدی نظیر زنا، لواط و مساحقه را جاری دانست و در 
صورت منفی بودن پاسخ، آیا این عمل، تحت عنوان تعزیری 

قابل توصیف است؟ همچنین در ( استمناء)خود ارضایی 
یا وصف درمانی برای مبادرت صورت قول به حرمت عمل، آ

به آن و یا اضطرار ناشی از وجود نقص و معلولیت جسمانی 
تواند موجب جواز آن گردد؟ در پاسخ به این  مانع نکاح، می

 .گردد سؤاالت، این نوشتار در سه بخش ارایه می

 در امکان تحقق زنا  -0
جرائم جنسی حدی در کتب فقها شامل زنا، لواط و مساحقه 

ث آن است که اگر زن یا مردی که با ربات جنسی بح. است
ارتباط برقرار نماید، آیا منصرف از مالحظات و جوانب اخالقی 

نماید  موضوع، رفتار ارتکابی با جرائم جنسی حدی تطبیق می
توان براساس یکی از جرائم صدرالذکر کیفر  و مرتکب را می

ًا در نمود؟ البته از آنجا که تفاوت عناوین حدی مذکور صرف
جنسیت شرکای جنسی است، لذا در اینجا صرفًا به عنوان 

 . شود حدی زنا به عنوان نمونه بسنده می

بالغ )مقاربت در آلت تناسلی زن »در تعریف زنا گفته شده که 
نه عارضی مانند )است که بر وی حرام اصلی ( یا غیر بالغ

دخول به قدر حشفه محقق زنا است ولو با حائل . است( حیض
مدخوله ممکن است عاقله یا دیوانه باشد، مکرهه باشد . شدبا

تمامی فقها  (3/0010: 0321جعفری لنگرودی، )« .یا نباشد
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با عباراتی مشابه، زنا را دخول آلت تناسلی مرد در آلت تناسلی 
 .اندزن دانسته

ها،  درخصوص تحقق عنوان زنا بر رابطه جنسی با ربات
زنده بودن »و « طرفینانسان بودن »بررسی دو شرط 

به عبارت دیگر، از آنجا که . حایز اهمیت است« مرتکب
های جنسی اواًل فاقد وصف انسان و حتی فاقد جنسیت  ربات

شود و ثانیًا  واقعی بوده و مرد یا زن بودن آنها صرفًا اعتبار می
ها، موجوداتی فاقد حیات واقعی هستند، لذا بررسی  این ربات

 .عنوان زنا راهگشا استایندو شرط در تحقق 

شود که از شرایط اساسی برای  از عبارات فقها مشخص می
تنها انسان مذکر . تحقق جرم زنا، انسان بودن مرتکب است

تواند با انسان مؤنث دیگری که بر او حرام است،  است که می
همچنین . رابطه جنسی در معنای التقاء ختانین برقرار نماید

ر تعریف زنا، مختص انسان است صفت بلوغ و عقل مذکور د
که اگر قابل صدق بر . )و بر حیوان و شیء صادق نیست

حیوان نیز بود، موضوع کتاب مستقل وطی بهایم قرار 
شرط زنده بودن زانیه البته در تعریف زنا مفقود .( گرفت می

دانند و  فقها زنا با زن مرده را همانند زنا با زن زنده می. است
ام حتی از باب محصن و غیر محصن نیز هیچ تفاوتی در احک

جواهر بر این حکم ادعای  صاحب. اند میان آندو قائل نشده
 (00/100: 0310نجفی، ). عدم خالف نیز نموده است

در مجموع، انسان بودن شرط تحقق زنا است ولی زنده یا 
از اینرو دخول . مرده بودن زانیه تأثیری در این حکم ندارد

نظر از وصف عدم حیات  نما، صرف مؤنثانسان مذکر به ربات 
. شود برای ربات، بدلیل فقدان شرط انسانیت، زنا محسوب نمی

حسب آنچه که گذشت، امکان تطبیق عناوین لواط و سحق 
 .نیز در مانحن فیه وجود ندارد

 در امکان تحقق استمناء -0 
در نفس حرمت خود ارضایی تقریبًا اختالفی وجود ندارد و بر 

؛ 37/331: 0030روحانی، ). آن ادعای اجماع نیز شده است
اغلب فقها در کتب خود  (01/072: 0002طباطبایی کربالیی، 

: 0000انصاری، ). اند عنوانی را به این موضوع اختصاص داده
لفروجهم )سوره معارج  07سوره مومنون و  0آیات  (3/70

توسط بسیاری ( و یحفظوا فروجهم)سوره نور  30و ( حافظون
طبری، ). از مفسران، دلیل حرمت استمناء ذکر شده است

: 0001؛ بغوی، 0/031: 0000؛ ابن عطیه، 02/0: 0000
هرچند در کالم بسیاری  (0/020: 0007؛ بقاعی، 3/311

. شود دیگر، صراحتی در این آیات به این عمل مشاهده نمی
؛ دینوری، 0/310: 0112؛ طبرانی، 0/373: 0000تیمی، )

 (7/301: تا ؛ طوسی، بی0/70: 0010؛ جصاص، 0/07: 0000
از مبانی  (02/310: 0017حر عاملی، )برخی از روایات نیز 

اما در تعریف و وسعت مفهوم .  حرمت آن عنوان شده است
 . استمناء اختالف وجود دارد

ها در حوزه فقه جزایی، نتیجه  طرح بحث رابطه جنسی با ربات
و مآاًل لزوم )« حرمت استمناء»استنتاج منطقی از دو مقدمه 

ها  رابطه جنسی با ربات»از یکسو و تطبیق ( تعزیر عمل محرم
نگارنده، مقدمه . از سوی دیگر است« بر مفهوم استمناء

که خارج از حوصله )نخست را علیرغم اشکال در مبانی آن 
اما درخصوص . دارد الحال مفروض می یف( این نوشتار است

قابلیت تطبیق این عنوان، بررسی نظرات فقها در تعریف این 
 .مفهوم و سعه آن ضروری است

در مجموع، عبارات فقهای شیعه در مقام بیان حکم تعزیر 
اغلب از عبارت : مرتکب استمناء از سه حال خارج نیست

 ؛0/071: 0012محقق حلی، ) «من استمنی بیده»مشابه 
؛ 000: 0010؛ سالر دیلمی، 3/000: 0003عالمه حلی، 

« من استمنی بکفه»یا  (0/077: 0000کاشف الغطاء، 
گویی که . اند استفاده کرده (002: تا ابوصالح حلبی، بی)

این . کارگیر دست محقق نیست استمناء جز از طریق به
نیز همسو « لعن الناكح بالكف»برداشت با روایت معروف 

برخی دیگر در کنار  (03/311: 0013مقدس اردبیلی، ). است
خودارضایی با دست، استفاده از سایر اعضای بدن فرد را نیز 

؛ موسوی 00/02: 0003شهید ثانی، ). اند مورد اشاره قرار داده
؛ 072/ 01: 0002؛ طباطبایی، 02/000: 0003سبزواری، 

ر غی)اعضای بدن سایر افراد  (01/001: 0001فاضل هندی، 
انصاری، ) .برای استمناء نیز در همین حکم است( از همسر

غالب فقهای معاصر  (37/331: 0030؛ روحانی، 3/77: 0000
 ؛371: 0030سبحانی، ) .اند از همین تعریف تبعیت نموده
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در میان  (0/01: 0001خویی،  ؛37/331: 0030روحانی، 
الزیلعی، ) .فقهای اهل سنت نیز همین نظر ابراز شده است

گروه سوم، مطلق طلب منی را به هر شکل و  (0/017: 0117
داخل ( لو قصد المحرم من النظر الى األجنبی اإلمناء)ای  شیوه

این  (0/000: 0320وجدانی فخر، ). دانند در مفهوم استمناء می
برداشت هرچند مطابق با مفهوم لغوی استمناء است، مخالف 

بعالوه . باشد با ضرورت اکتفاء به قدر متیقن مفاهیم جزایی می
اینکه در آیات و روایات مورد استناد، به این لفظ بطور خاص 

 .نیز اشاره نشده تا بتوان به اطالق مفهوم آن استناد جست

ها در حرمت خود ارضایی رسد که عبارات اغلب فق به نظر می
با دست یا اعضای بدن، ناظر بر غلبه استمناء از این طریق و 

با . فقدان شناخت طرق امروزی خودارضایی نزد ایشان باشد
این حال، توسیع دایره این مفهوم به استمناء از طریق 

به هر روی، استمناء زمانی . بافی محل تردید است خیال
از ( 717: 0011طوسی، )د، محقق است که موجب انزال گرد

نفسه حرام نیست مگر  اینرو لمس و نظر ادوات جنسی فی
 .آنکه آن را مقدمه ارتکاب حرام بدانیم

 تأثیر اضطرار و حرج بر حرمت -3
های جنسی،  جریان اضطرار و مانند آن بر ارتباط با عروسک

 :متوقف بر بیان چند نکته است
. میع تکالیف استنخست؛ اضطرار، حد جمیع محرمات بلکه ج

قاعده الحرج نیز به همین نحو  (0/320، 0000محسنی، )
ها در اینکه الحرج صرفًا مجوز ترک  اصولی. جریان دارد

شود، اختالف  یز شامل میواجبات بوده یا انجام محرمات را ن
رسد مقتضی دلیل ترک واجب،  با این حال به نظر می . دارند

از اینرو ( 007: 00 0370حکیم، ). مانند نفی تحریم است
های  توان گفت که حرمت استمناء با عروسک بالجمله می

این . شود جنسی در صورت استقرار اضطرار و حرج، رفع می
نظر در میان فقهای شیعه تقریبًا مطرود است لیکن برخی 

را « بالحاجه»فقهای اهل سنت در بیان حکم استمناء قید 
ابن ). مین حکم استاند که استنتاج منطقی ه اضافه نموده

 ( 1/000 :0720مفلح، 

اند، نه  دوم؛ چنانچه مقتضی الحرج را آنگونه که برخی گفته
 (0: 0373سبحانی، )بدانیم، « عزیمت»بلکه « رخصت»صرف 

های جنسی در صورت تحقق وضعیت  استفاده از عروسک
هیچ کدام از فقهای شیعه متعرض . حرجی، واجب خواهد بود
در مقابل، برخی فقهای حنفی در . اند این قیاس منطقی نشده

 :0003ابن عابدین، ). اند شرایطی این عمل را واجب دانسته
0/07) 

د به دفع افس»سوم؛ در فرض بقای حرمت عمل، ورود قاعده 
درجایی که احتمال وقوع  «ارتکاب اخف ضررین»و یا « فاسد

کم جواز عمل  در گناه باالتر مانند زنا وجود دارد، مقتضی دست
این قول منسوب به برخی فقهای اهل سنت است . خواهد بود

در ( 0/07 :0003ابن عابدین، . )اند که قایل به وجوب نیز شده
حر )از استمناء بیان نشده تر  روایات شیعه، ارتکاب زنا، شنیع

 .ای محتمل باشد تا چنین نتیجه (02/310: 0017عاملی، 

چهارم؛ موضوع ضرر و حرج موجب جریان قاعده، نفس یا 
مرض مهلک نفس است و صرف تجرد و عزوبت و فشار 

مثل اینکه فرد در اثر تحمل ». شود قوای جنسی را شامل نمی
انند آن مبتال شهوت زیاد، به افسردگی شدید، جنون و م

درمقابل، برخی فقهای  (0: 0011هادوی تهرانی، )« .گردد
حنبلی، ترس از مرض، عدم قدرت بر ازدواج، عدم حضور 

الراغب، ). اند زوجه و مانند آن را از مصادیق حرج دانسته
0037 :01) 

. پنجم؛ خوف ضرر و حرج باید قطعی و نه محتمل باشد
های جنسی تنها راه دفع اضطرار  همچنین توسل به عروسک

از اینرو چنانچه انحراف در اشتغال . شمار آید و رفع حرج به
ها،  ذهن به مسایل جنسی، خویشتن داری، اصالح خوراکی

صیام و نیز اکتفا به کارکرد فیزیولوژیک بدن جهت تخلیه 
دکار منی بتواند موجب تخفیف تمایالت جنسی افراد گردد، خو
های مخدوش پزشکی جهت توجیه این مطلب  استناد به داده»

 (0: 0377کدیور، )« .معتبر نخواهد بود

 گیری نتیجه
دلیل فقدان وصف  های شبیه انسان، به رابطه جنسی با ربات

انسان بودن ایشان، داخل در مفاهیم حدی زنا، لواط و 
با این حال، درخصوص صدق استمناء اگر چه . قه نیستمساح

عبارات غالب فقهای شیعه بر بکارگیری دست یا اعضای بدن 
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رسد غلبه مزبور، ناظر بر  در خودارضایی است لیکن به نظر می
غلبه استمناء از این طریق و فقدان شناخت طرق امروزی 

 البته در نفس حرمت استمناء. خودارضایی نزد ایشان باشد
برخی . خاصه در صورت وجود ضرورت نیز اختالف وجود دارد

های جنسی را در صورت  فقهای اهل سنت، رابطه با ربات
حاجت حرام ندانسته و حتی در صورت خوف از وقوع در گناه 

این قول در میان . اند تر مانند زنا واجب نیز دانسته بزرگ
 .فقهای شیعه، قایلی ندارد

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و نیز  :مالحظات اخالقی
داری در استناد به متون و ارجاعات مقاله تمامًا رعایت  امانت
 . گردید

تدوین این مقاله، فاقد هرگونه تعارض منافعی  :تعارض منافع

 .بوده است

نگارش مقاله تمامًا توسط نویسنده، آقای  :سهم نویسندگان

 .پور انجام گرفته است سید رضا احسان

از آقای دکتر جواد حبیبی که ما را در تهیه : تشکر و قدردانی

 .میسپاسگزار اند، این مقاله یاری رسانده

مین اعتبار مالی ون تأبداین پژوهش  :اعتبار پژوهشمین تأ
 .سامان یافته است

 منابع و مآخذ
 منابع فارسی و عربی. الف
. چهارمجلد . در المختار(. 0003)ابن عابدین، محمد امین  -

 .دار عالم الکتب: ریاض

عالم : جلد ششم، بیروت. الفروع(. 0720)ابن مفلح، محمد  -
 .الکتب

المحرر الوجیز فى  (.0000) عطیه، عبدالحق بن غالب ابن -
 .دار الكتب العلمیة: جلد چهارم، بیروت .تفسیر الكتاب العزیز

 .الکافی فی الفقه. (تا بی) ابوالصالح حلبی، تقی بن نجم -
مکتبة اإلمام أمیرالمؤمنین : محقق رضا استادی، اصفهان

 .العامة( علیه السالم)علی 

نگرشی بر جوانب اخالقی »(. 0377)پور، سید رضا  احسان -
، مجله اخالق پزشکی. «ها و حقوقی رابطه جنسی با ربات

00(0 :)0-00. 

. الموسوعة الفقهیة المیسرة (.0000)انصاری، محمد علی  -
 .مجمع الفکر اإلسالمی :قم جلد سوم،

تفسیر البغوى المسمى  (.0001) بغوى، حسین بن مسعود -
 .دار إحیاء التراث العربی :جلد سوم، بیروت. معالم التنزیل

نظم الدرر فى تناسب  (.0007) بقاعى، ابراهیم بن عمر -
 .دار الكتب العلمیة :جلد پنجم، بیروت. السوراآلیات و 

تفسیر یحیى بن سالم  (.0000) تیمى، یحیى بن سالم -
دار الكتب  :جلد اول، بیروت. التیمى البصرى القیروانى

 .العلمیة

 .(جصاص)احكام القرآن  (.0010) جصاص، احمد بن على -
 .دار إحیاء التراث العربی :جلد پنجم، بیروت

. ترمینولوژی حقوقی(. 0321)جعفری لنگرودی، محمد جعفر  -
 .گنج دانش: جلد سوم، تهران

جلد . مستمسک عروه الوثقی(. 0370)حکیم، محسن  -
 .دار التفسیر: چهاردهم، قم

جلد دوم،  .منهاج الصالحین(. 0001) خوئی، سید ابوالقاسم -
 . مدینة العلم: قم

تفسیر ابن وهب  (.0000) دینورى، عبداهلل بن محمد -
 :جلد دوم، بیروت. المسمى الواضح فى تفسیر القرآن الكریم

 .دار الكتب العلمیة

الدمی الجنسیه و ادواتها المعاصر فی (. 0037)الراغب، مظهر  -
 .جامعه االزهر: قاهره. میزان شریعه االسالمیه

 جلد سی و نهم،. فقه الصادق (.0030) روحانی، محمد صادق -
 .آیین دانش :قم

https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/29685
https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/29685
https://journals.sbmu.ac.ir/me/article/view/29685
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لد دوم، ج .الحقائق تبیین(. 0117)الزیلعی، فخر الدین  -
  .دار الکتب االسالمیه: بیروت

الحدود و التعزیرات فی (. 0030) سبحانی تبریزی، جعفر -
مؤسسة اإلمام الصادق علیه  :قم .الشریعة اإلسالمیة الغراء

 .السالم

قابل بازیابی در . درس خارج اصول(. 0373)سبحانی، جعفر  -
 : تارنمای

https://www.eshia.ir/feqh/archive/text/sobhani/os

ool/93/930729/ 

المراسم فی الفقه (. 0010) سالر دیلمی، حمزه بن عبد العزیز -
 .منشورات الحرمین :، قممحقق محمود بستانی .اإلمامی

مسالک األفهام إلی . (0003) الدین بن علی  شهید ثانی، زین -
مؤسسة المعارف : قمجلد پانزدهم،  .تنقیح شرائع اإلسالم

 .اإلسالمیة

جلد بیست و هشتم،  .وسائل الشیعة (.تا بی)محمد  حر عاملى، -
 .السالم مؤسسه آل البیت علیهم :قم

النهایه فی مجرد الفقه و (. 0011)شیخ طوسی، ابو جعفر  -
 .دار الکتاب العربی: الطبع الثانی، بیروت. الفتاوی

ریاض (. 0002) طباطبایی کربالیی، علی بن محمد علی -
مؤسسة آل البیت  :مق جلد شانزدهم،. (الحدیثة. ط) المسائل

 .إلحیاء التراث( علیهم السالم)

تفسیر : التفسیر الكبیر (.0112) طبرانى، سلیمان بن احمد -
دار الكتاب  :جلد چهارم، اردن. (الطبرانى)القرآن العظیم 

 .الثقافی

جامع البیان فى تفسیر  (.0000) ى، محمد بن جریرطبر -
 .دار المعرفة :جلد هجدهم، بیروت .(تفسیر الطبرى)القرآن 

. التبیان فی تفسیر القرآن (.تا بی) طوسى، محمد بن حسن -
 .دار إحیاء التراث العربی :جلد اول، بیروت

جلد  .قواعد األحکام. (0003) عالمه حلی، حسن بن یوسف -
دفتر  :، قمجامعه مدرسین حوزه علمیه قممصحح سوم، 

 . انتشارات اسالمی

کشف اللثام عن . (0001) فاضل هندی، محمد بن حسن -
جماعة المدرسین فی الحوزة  :قمجلد دهم،  .قواعد األحکام

 . العلمیة بقم

. (الغطاء کاشف)أنوار الفقاهة  (.0000) الغطاء، حسن کاشف -
 .الغطاء العامةمؤسسة کاشف : نجف جلد پنجم،

قابل بازیابی در . خود ارضایی(. 0377)کدیور، محسن  -
 kadivar.com تارنمای

جلد . الفقه و مسایل طبیه(. 0000)محسنی، محمد آصف  -
 .موسسه بوستان کتاب: اول، قم

شرائع اإلسالم فی . (0012) محقق حلی، جعفر بن حسن -
 .اسماعیلیان: قم جلد چهارم،. مسائل الحالل و الحرام

، جلد مجمع الفائده و البرهان(. 3208. )مقدس اردبیلی -
 .موسسه نشر اسالمی: سیزدهم، قم

مهذب األحکام فی . (0003) موسوی سبزواری، عبداالعلی -
 .نا بی: قم جلد بیست و هشتم،. بیان الحالل و الحرام

چاپ هفتم، جلد چهل . جواهر الکالم(. 3891)نجفی، حسن  -
 .دار احیاء التراث العربی: روتو یکم، بی

لجواهر الفخریة فی ا(. 0320)وجدانی فخر، قدرت اهلل  -
 .تبیان: چهارم، قمجلد  .شرح الروضة البهیة

قابل . دروس خارج فقه(. 0011)مهدی  هادوی تهرانی، -
 Hadavi.info بازیابی در تارنمای
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