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 (12/8/94 :پصٔطـد ٔ؛ تبض20/3/94بفت: ٔد زضٔ)تبض

 دهیچك

مرتلف فمُٓ، خًاظ َط ؤً تهطف ثٍ قطٌ ٖدس  يدطض اؾدت      َبْ ٔسگبٌز ٕدَّب، وت وٓط اظ ؤً وبضثطز انلٓ ضاٌ نطف

  زض مًضز حىد   قًوسٓ وًچٍ محؿًة م َْب نبحجبن ذبوٍ ٓامالن اذتهبن ٕلثؿت( وٕع اظ لج ثه ّثؿتٍ )وًچ َْب ضاٌ

ثط خًاظ مكطيٌ ثٍ ٖس  يطض، ٖس  يطض َمطاٌ ثب ٖس  مٗبضو ي حطمدت   ٓمجى ٓگًوبگًو َْب  ثبن، ٍٔؾبذت ؾب ٕفٓتىل

ثدًزن حدك تهدطف زض     ٔىؿدبن  ٕلظ لجا ٓ،فمُ ٓوًقتبض تالـ قسٌ اؾت ثب اؾتمساز اظ مجبو ٔهمُلك يخًز زاضز وٍ زض ا

زازٌ  ٕمزي  مًخدٍ تكدر   ٔدسگبٌ اؾتفبزٌ اظ انل اليدطض، ز  ٕهي َمچى ٔگطْثط ز ٔىٓمطز ، ٖس  تمس   َّم ٕبنمٗبثط م

ثسين قه، خًاظ ؾبذت ثٍ قطٌ ٖس  يطض اؾت  ممىًٖٕت لبوًوٓ اقغبل مٗدبثط   ٕعمًئً و ٓحى  ييٗ ثبضِقًز  زض

 ٔسْقُطْ اظ وٓط لبوًوگصاض ييٗٓ، زض ضاؾتبْ حفّ حمًق قُطْ ي قُطيوسْ، مإَبْ  يؾبظ ي ضٖبٔت مًاظٔه ؾبذت

  ؾتحبيط ثٍ مجبوٓ آن پطزاذتٍ قسٌ ا ّوٍ زض ممبل قًزٓ ثط ازٖبْ فًق محؿًة م

   یدیٍاژگاى کل

  ؾس مٗجط، يطض ثبن، ٍٔثؿتٍ، ؾب َْب ثبظ، ضاٌ َْب ضاٌ
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 هقدهه

ٖىًان فطز ي َ  ٖىهط خبمٗدٍ تًخدٍ قدسٌ اؾدت،      ثٍَب َ   زض وٓب  حمًلٓ اؾال  ثٍ اوؿبن

وىىس ي وٍ احىدب  اختمدبٖٓ    اْ وٍ وٍ احىب  فطزْ آن ثٍ حمًق خمٕ آؾٕت ياضز مٓ گًوٍ ثٍ

گٕطوس  اظ خملّ مهبزٔك تًاظن حمًلٓ مٕدبن فدطز ي اختمدبٔ،     آن، حمًق فطزْ ضا وبزٔسٌ مٓ

ؾال  محتدط  اؾدت، مبلىٕدت    مبلىٕت ٖمًمٓ اؾت؛ ثٍ َمبن اوساظٌ وٍ مبلىٕت ٖمًمٓ زض ا

ٓ       فطزْ وٕع محتط  ثًزٌ ي َٕچ قدًز  مٗدبثط ي    گبٌ ٔىٓ ثدٍ وفدٕ زٔگدطْ وبزٔدسٌ گطفتدٍ ومد

َب اظ خملّ مهبزٔك مبلىٕت ٖمًمٓ اؾت وٍ حك اؾتفبزٌ اظ آن ثٍ َمٍ تٗلك زاضز ي  گصضگبٌ

 (  احتطا  ثٍ حمدًق ٖدبثطان زض  209: 2تب، ج  ثٍ قرم ذبنٓ اذتهبل وساضز )ذمٕىٓ، ثٓ

َب تب آن اوساظٌ اؾت وٍ اگط وؿبوٓ ثب ذًاوسن ومبظ زض ؾُح مٗبثط، ٖجًض ي مدطيض ضا   گصضگبٌ

(  لٕىه مهدبزٔك ؾدس   175: 1، ج 1413مرتل وىىس، ومبظقبن ثبَل ذًاَس ثًز )قُٕس ثبوٓ، 

اوس ي ثٕدبن   مٗجط، حهط ٖملٓ ي تٗجسْ وساضز ي مٗمًالً فمُب اظ مهبزٔك ذبنٓ نحجت وطزٌ

(  فمُب احىب  ؾس مٗجط ضا زض اثدًاة ظٔدط   196: 5، ج 1413اْ زاضز )ثهطْ،  وٍآوُب خىجّ ومً

، 1413)قُٕس ثدبوٓ،  « مىبفٕ مكتطن»  زض پبٔبن ثبة احٕبْ مًات شٔل ٖىًان 1اوس:  ثٕبن وطزٌ

: 26، ج 1404  زض ثبة نلح َىگب  شوط ودطزن احىدب  مىبظٖدبت )ودفدٓ،     2(؛ 428: 12ج 

: 4، ج 1408)محمدك حلدٓ،   « مًخجدبت يدمبن  »ل ٖىًان   زض وتبة زٔبت ش3ٔ(؛ 243-256

 ( زض مًضز حى  ييٗٓ ؾس مٗجط تًيٕح زازٌ قسٌ اؾت 231

يؾبظَبْ اوجًٌ مطاوع مؿدىًوٓ   امطيظٌ ثب گؿتطـ قُطوكٕىٓ ي تًؾّٗ قُطَب ي ؾبذت

يؾدبظ ثدٕف اظ    ي تدبضْ، وٕبظمىسْ ثٍ آگبَٓ اظ حمًق قُطيوسْ ي ضٖبٔت مًاظٔه ؾبذت

گًودٍ   مىًٓض حفّ حمًق قُطيوسْ ي قُطْ، يطيضت َطح أه سٌ ي ثٍپٕف اظ احؿبؼ ق

ٍ   مجبحث اوىبض ثدبن اؾدت  الجتدٍ     پصٔط وٕؿت  اظ خملّ مهبزٔك قبٕٔ ؾس مٗجط، ؾدبذت ؾدبٔ

قدًز، يلدٓ ثدب تتجدٕ زض مفُدً        مٗىبْ امطيظِ آن زض متًن فمُٓ ٔبفت ومٓ ثبن ثٍ مفًُ  ؾبٍٔ

ثبن ثًزن  َب، ؾبٍٔ ن زضٔبفت وٍ وبضثطْ أه ؾبظٌتًا ولمبتٓ وٕٓط: ؾبثبٌ، ضيقه ي خىبح، مٓ
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قىبؾٓ ؾس مٗجط، ثدٍ اندًل ولدٓ ودبْط ثدٍ وحدًِ        آوُبؾت  زض وًقتبض حبيط، يمه مفًُ 

ٍ        تهطف زض مٗبثط زض مًضز ضاٌ لحدبِ ودًٔ    َبْ ثبظ )َطٔدك وبفدص( ي ثدب ثٕدبن الدًال فمُدب ثد

  ْ تدطزز ي تىُدب ثدطاْ تدطزز      حساوثطْ وبضثطْ مٗبثط زض ؾٍ زؾتٍ: اؾتفبزِ آظاز، ثٕكدتط ثدطا

ثؿت ذًاَس ثًز وٍ ثب  ٖجبضتٓ َمبن وًچّ ثه پطزاظٔ  ي زض پبٔبن ثحث اظ مٗبثط ثؿتٍ ي ثٍ مٓ

َدبْ يالدٕ زض وًچدٍ محؿدًة      تًخٍ ثٍ أىىٍ مٗبثط معثًض اظ لجٕل امالن اذتهبنٓ ذبوٍ

ّ اندل  قًز، اظ مبلىٕت ٖمًمٓ ثٕطين ي اظ مًئً انلٓ پػيَف مب ذبضج اؾت  ثب اضائ مٓ

قًز  ؾپؽ ؾدٍ زٔدسگبٌ    ولٓ تهطف زض مٗبثط، احىب  ؾبٔط مهبزٔك ؾس مٗجط وٕع ضيقه مٓ

  حطمت مُلك َط گًودٍ  3  مٗبضو ي 2يؾبظ مكطيٌ ثٍ ٖس  يطض؛    خًاظ ؾبذت1فمُٓ: 

ثبن َمچًن اقطاف ثدط   يؾبظ ثطضؾٓ ي تحلٕل ي احىب  فطٖٓ متطتت ثط ؾبذت ؾبٍٔ ؾبذت

ثدبن ي ذدطاة قدسن آن تجٕدٕه قدسٌ       لحٍ زض ثطاثط ؾبذت ؾبٍَٔمؿبٍٔ، أدبز تبضٔىٓ، مهب

 قًز  اؾت  يمه أىىٍ اظ حى  ييٗٓ ؾبذت ؾبٔجبن وٕع ثحث مٓ

 هؼابر باز. 1

: 1415تٗجٕط قدسٌ اؾدت )ؾدٕفٓ مبظودسضاوٓ،     « َطٔك وبفص»َبْ ثبظ ثٍ  زض ولمبت فمُب اظ ضاٌ

الزي يتّظل هي آخشُ ثغشيك ػبم هي الغشيك الٌبفز َّ »اوس:  ًَضْ وٍ زض تٗطٔف آن گفتٍ ( ث85ٍ

ٓ     عشق الجلذ أٍ ثأوخش أٍ يتّظل ثسبحِ هي سبحبتِ الؼبهِ قدًز ودٍ    ؛ ضاٌ وبفدص ثدٍ ضاَدٓ گفتدٍ مد

، 1413)ثهدطْ،  « قدًز  َب متهل مٓ َب ٔب مٕسان اوتُبٔف ثٍ مٗبثط ٖمًمٓ قُطَب ٔب ثٕكتط ضاٌ

ٓ 196: 5ج  (  85: 1415مبظودسضاوٓ،   (  ثٍ ضاٌ ثبظ، ذٕبثبن ٖمًمٓ َ  گفتٍ قسٌ اؾت )ؾدٕف

     ٍ اودس ي   امب  ذمٕىٓ )ضٌ( وٕع َمچًن ثؿٕبضْ اظ زٔگط فمُب، مٗدبثط ضا متٗلدك ثدٍ َمدٍ زاوؿدت

الىبؼ فٍٕ قطٔ ؾًاء ي لٕؽ ألحس ئحٕبؤٌ ي االذتهبل ثٍ؛ مطز  زض اؾتفبزٌ اظ »فطمبٔىس:  مٓ

ٓ حك احٕدب ي  وؽ ثط زٔگطْ ممس  وٕؿت ي وٕع وؿ مٗبثط مبوىس َ ، حك ٔىؿبوٓ زاضوس، َٕچ

 ( 209: 2تب، ج  اذتهبل آن ثٍ ذًز ضا وساضز )ثٓ
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 تًان ثٍ ؾٍ زؾتٍ تمؿٕ  وطز: َبْ ثبظ ضا مٓ آضاْ فمُب زض مًضز اؾتفبزٌ اظ ضاٌ

ٍ  فمُب اظ ثطذٓ :آزاد استفادٓ. 1 ّ  اظ َدب  ضاٌ مٗتمسوسود ٍ  مجبحدبت » خملد  محؿدًة  «ٖبمد

ٌ  زَدس،  اوددب   آن زض ثرًاَس وٍ تهطفٓ گًوٍ َط تًاوس مٓ وؽ َط وٍ قًوس مٓ ٍ  مكدطي  ثد

 مدإمه  ؛254: 1417ظَدطٌ،   اثده )وكدًز   ٖدبثط  افدطاز  زٔدسن  آؾدٕت  ؾدجت  اي اؾتفبزِ أىىٍ

 ( 311: 1421لمٓ،

(؛ 220: 3، ج 1408ثٕكتط فمُب اظ خملٍ محمك حلٓ )محمك حلدٓ،   . بیشتر برای تردد:2

مٍ حلٓ زض تحطٔط (؛ ٖال429-428: 12، ج 1413قُٕس ثبوٓ زض مؿبله االفُب  )قُٕس ثبوٓ، 

: 7، ج 1403(؛ محمددك اضزثٕلٓ)محمددك اضزثٕلددٓ، 502: 4، ج 1420االحىددب  )ٖالمددٍ حلددٓ، 

(؛ محمددددك 70: 3، ج 1417(؛ قددددُٕس ايل زض الددددسضيؼ الكددددطٍٖٕ )قددددُٕس ايل، 509

(؛ ؾدجعياضْ زض خدبمٕ االحىدب  )ؾدجعياضْ،     559: 2، ج 1423ؾجعياضْ)محمك ؾدجعياضْ،  

ٓ  ( ي فٕى وبقدبوٓ ) 453تب:  ثٓ ( ودبضثطز اندلٓ خدبزٌ ي ذٕبثدبن ضا     31: 3تدب، ج   فدٕى، ثد

َدبْ فطٖدٓ وٕدع     اوس  َجٕٗٓ اؾت وٍ ثب فطو تٕٕٗه وبضثطز انلٓ، ودبضثطز  آمس زاوؿتٍ ي ضفت

آمس، اظ ذٕبثبن ثطاْ اؾتطاحت، زاز ي ؾتس ي  ي خع ضفت ضي مٓ تًان ثٍ پصٔط اؾت  اظ أه تهًض

(  ٖالمٍ حلٓ وٕع زض ثٕبن ظٔط ثٍ أه مُلدت  70: 3، ج 1417    وٕع اؾتفبزٌ وطز )قُٕس ايل، 

الوشاد هي الشَاسع ٍ الغشع ثْب االستغشاق ٍ هٌفؼتْب األطليِّ التشدّد فيْاب ثبلازّبة ٍ   »اقبضٌ زاضز: 

ٍ يجَص الَلاَ  ٍ الجلاَس فيْاب لغاشع االساتشاحِ ٍ الوؼبهلاِ ٍ         الؼَد ٍ الٌبس فيْب ششع سَاء

آمس ضا مُلمبً ذدًاٌ مدبوٕ    ي خع ضفت امب ؾبٔط تهطفبت ثٍ (405: 1388)ٖالمٍ حلٓ، « غيشّوب

اوس، ثلىٍ خًاظ ؾدبٔط اوتفبٖدبت ضا ثدٍ ٖدس  ايدطاض ثدٍ        آمس ثبقس ٔب وجبقس، مىٕ وىطزٌ ي ضفت

   ٍ اودس  اظ فمُدبْ مٗبندط )مًحدسْ      ٖبثطان، ٖس  معاحمت ي تىگ وىدطزن ضاٌ مىدًٌ زاوؿدت

( وٕع خًاظ ضا ثٍ ٖس  يدطض ي معاحمدت   211: 2تب، ج  ؛ امب  ذمٕىٓ، ث240ٓ: 1429لىىطاوٓ، 

؛ 87: 5، ج 1426اوس  ثطذٓ اظ فمُب )ثُدت،  ثطاْ ٖبثطان ي يٕك ضاٌ ثطاْ آوبن مكطيٌ وطزٌ

( خددًاظ ضا فمددٍ ثددٍ ٖددس  معاحمددت ي ثطذددٓ زٔگددط )يحٕددس 299: 2، ج 1417ؾٕؿددتبوٓ، 

اودس    ودطزٌ ( آن ضا ثٍ ٖس  يطض ممٕس 160: 2، ج 1410؛ ذًٔٓ، 185: 3، ج 1428ذطاؾبوٓ، 
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فٕى وبقبوٓ أه زٔسگبٌ ضا وؿجت ثٍ زٔسگبَٓ وٍ ثٍ ٖس  خًاظ َط گًودٍ تهدطفٓ رٕدط اظ    

ٓ  آمس مٗتمس اؾت، مكًُضتط مٓ ي ضفت (  مفُدً  مُلدت   31: 3تدب، ج   زاوس )فٕى وبقبوٓ، ثد

فًق أه اؾت وٍ لًل ثٍ مىٕ مُلك وٕع مكًُض ثًزٌ، يلٓ لًل ثٍ تفهدٕل مكدًُضتط اؾدت     

آمدس   ي قىبؾس وٍ ثٍ مىٕ اظ َط گًوٍ تهطفٓ ثٍ رٕط اظ ضفدت  ٓ وؿٓ ضا ومٓلٕىه مطحً  ودف

: 38، ج 1404آمس ضا مُلمبً خبٔع وساوس )ودفدٓ،   ي مٗتمس ثبقس ي َط گًوٍ تهطفٓ رٕط اظ ضفت

لاي   »زَس:  (  ٖالمٍ حلٓ، محسيزِ تهطف زض مٗبثط ضا زض فمٍ اؾالمٓ چىٕه تًيٕح م77ٓ

الوشٍس فيْب أٍ يٌمظِ أٍ يضشّ ثبلوبسُّ هي ثٌبء حبئظ فيْاب أٍ دوّاِ أٍ    ألحذ أى يتظشّ  فيْب ثوب يجغل

ودؽ حدك    ً؛ ثٍ اتفبق وٓدط فمُدب، َدٕچ   ٍضغ جٌبح أٍ سبثبط ػلى جذاسُ إرا أضشّ ثبلوبسُّ إجوبػب

اْ اؾتفبزٌ وىس وٍ آمدس ي قدس ضا زض آن مرتدل ودطزٌ ٔدب ثبٖدث        گًوٍ َبْ ثبظ ثٍ وساضز اظ ضاٌ

ٍ وبَف تطزز قًز، ٔب ثب  ثدبن، ثبٖدث آؾدٕت ضؾدبوسن      ؾبذته زًٔاض ٔب زوٍّ ٔب لطاض زازن ؾدبٔ

إًِّ الخال  »ؤًؿس:  (  َمچىٕه فمٍٕ ثحطاوٓ م41ٓ: 16، ج 1414)ٖالمٍ حلٓ، « ٖبثطان قًز

ثيي االطحبة في أىّ األساضي الوحجَسِ ػلى الوٌبفغ الؼبهّاِ وبلشاَاسع ٍ الوشابسع ٍ الوسابجذ ٍ     

سس ٍ االسَاق اليجَص ألحذ التظشّ  فيْب ػلى ٍجِ يوٌاغ االًتفابع ثْاب    الومبثش ٍ الشثبعبت ٍ الوذا

؛ ثٕه فمُبْ امبمٍٕ َٕچ اذتالف وٓطْ وٕؿدت زض أىىدٍ َدٕچ ودؽ مددبظ      فيوب ّي هتّخزُ لِ

َدب،   َب، آثرًضْ َبٔٓ وٍ ثطاْ مىبفٕ ٖمًمٓ يلف قسٌ اؾت، َمچًن ذٕبثبن وٕؿت اظ ظمٕه

اْ اؾتفبزٌ وىس ودٍ ثبٖدث قدًز     گًوٍ َب، ثٍ ضؼ ي ثبظاضَب، وبضياوؿطاَب، مسا مؿبخس، لجطؾتبن

: 4، ج 1405)ثحطاودٓ،  « َب زض ضاٌ مدًضز وٓدط آن اؾدتفبزٌ ثجطودس     زٔگطان وتًاوىس اظ أه مىبن

140 ) 

 أه احتمبل ضا فرطالمحممٕه زض ومدس ؾدره ٖالمدٍ حلدٓ )ودٍ ثدٍ       . تٌْا برای تردد: 3

اودس: احتمدبل ٖدس      َب مٗتمس ثًز( ثٕبن وطزٌ اؾت؛ أكبن فطمًزٌ خًاظ ذطٔس ي فطيـ زض ضاٌ

آمدس   ي َدب فمدٍ ثدطاْ ضفدت     َب وٕع َؿت، ظٔطا ضاٌ خًاظ وكؿته ثطاْ ذطٔس ي فطيـ زض ضاٌ

اوس ودٍ لدًل    اوس ي گفتٍ اؾت ي وجبٔس زض رٕط آن اؾتفبزٌ قًز  لٕىه اظ أه ؾره زفبٔ وىطزٌ
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: 2، ج 1387َب ثطاْ رٕطتطزز َ  َؿدت )فردطالمحممٕه،    خًاظ اؾتفبزٌ اظ ضاٌ تط، َمبن لًْ

235 ) 

قًز، ذدًاٌ ودبضثطز اندلٓ ضاٌ ضا     گًوٍ وٍ مالحٍٓ مٓ تًان گفت َمبن ثىسْ مٓ زض خمٕ

آمس ثساوٕ  ٔب وساوٕ ، وتٕدّ أه زي زٔسگبٌ ٔه مؿئلٍ ي آن خًاظ َدط ودًٔ تهدطف زض     ي ضفت

( ي فمدٍ ْدبَط   15: 1387ٖس  تًدٕٕك اؾدت )وٓدطْ تدًولٓ،     مٗبثط ثٍ قطٌ ٖس  يطض ي 

ؾرىبن فمُب ثب َ  فطق زاضز  الجتٍ مىًٓض فمُب اظ تٕٕٗه ؤً وبضثطْ مٗبثط ثٕدبن أده مُلدت    

آمس، مدبظ وٕؿدت  قدبٔس تهدًض قدًز ودٍ زي       ي اؾت وٍ ؾس مٗجط مىدط ثٍ اذتالل زض ضفت

ْط ثٍ ٔه لٕس اؾت، چطا وٍ تىگ قدسن  زض ٖجبضات فمُب، لعيمبً وب« تًٕٕك»ي « ايطاض»ٖىًان 

قًز، يلٓ ثبٔس تًخٍ ودطز ودٍ أده زي ٖىدًان،      ذٕبثبن مٗمًالً ؾجت آؾٕت زٔسن ٖبثطان مٓ

ًَضْ وٍ تىدگ   مؿتمل اظ َ  َؿتىس ي وؿجت مٕبن آوُب ٖمً  ي ذهًل مه يخٍ اؾت؛ ثٍ

ز ضا چىدٕه  قًز  محمك وطودٓ أده تٗدس    قسن ذٕبثبن، لعيمبً ثب ايطاض ثٍ زٔگطان َمطاٌ ومٓ

ي الٔتمّٕدس   ي لغٕطَمبٍ أ، أي للمٗبملٍؾتطاحال فطق فٓ الدلًؼ ثٕه وًوٍ لإل»زَس:  تًيٕح مٓ

ئلّب ثٗس  اإليطاض ي التًٕٕك ٖلى المبضٌّ فحٕىئص ٔحدط ، ألنّ حدكّ االؾدتُطاق َدً المُلدًة      

ٕؿدت،  مىًٓض اؾتطاحت ٔب مٗبملٍ ٔب رٕدط أىُدب و   األنلٓ؛ َٕچ فطلٓ ثٕه وكؿته زض مٗبثط ثٍ

مگط أىىٍ مًخت يطض ظزن ي تىگ وطزن ضاٌ قًز وٍ زض أه نًضت حطا  اؾت، ظٔدطا زض  

گًوٍ ودٍ زض ٖجدبضت    (  َمبن34: 7، ج 1414)وطوٓ، « ثبقىس آمس مٓ ي َب ثطاْ ضفت انل، ضاٌ

اودس   ٖىًان زي لٕس مفًُمبً خدسا آيضزٌ  ضا ثٍ« تًٕٕك»ي « ايطاض»قًز أكبن زي لٕس  مالحٍٓ مٓ

اوس ي ثبٔس تىگ وطزن ضاٌ مًخت يطض ظزن  ا ثٍ ايطاض ي تًٕٕك ثب َ  مىًٌ وطزٌي حطمت ض

 گًوٍ وٕؿت  قًز، چطا وٍ گبَٓ أه

 آهد و ادلۀ ػدم جواز هساحوت در رفت. 2

تًان ثٍ زالٔدل ظٔدط اؾدتىبز     آمس ثطاْ مطز ، مٓ ي مىًٓض اثجبت ٖس  خًاظ معاحمت زض ضفت ثٍ

 وطز:
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َبْ لطآن وطٔ ، وؿبوٓ وٍ حسيز ي مطظَبْ الُدٓ   آمًظٌ لطآن وطٔ : مُبثك - دلیل اٍل

ٍ هٓيْ يٓتَؼٓذَّ حٔاذٍٔدٓ  »    اوس:  وىىس، ؾتمگط مٗطفٓ قسٌ قىىىس ي حطمت آوُب ضا ضٖبٔت ومٓ ضا مٓ

(؛ چدطا ودٍ   229؛ َط وٍ اظ حسيز ذسا تدبيظ وىس ْبل  اؾت )ثمطٌ: «اللَِِّ فَأٍُلَئِهٓ ّٔنٔ الظَّبلِؤَىَ

اظ تٗسى وٕؿت، ظٔطا ْل  ودٍ ٖجدبضت اظ مىدٕ حدك اظ فدطز مؿدتحك ثدٍ        َٕچ ْلمى ذبضج 

رٕطمؿتحك اؾت، تدبيظ اظ حس ذساؾت، چىبوچٍ تدبيظ اظ َط حسى، مىدٕ اظ حدك ي زازن   

(  ثىبثطأه، َطگدبٌ حمدٓ ظٔدط پدب     22: 3، ج 1372آن ثٍ رٕطمؿتحك اؾت )ذبوٓ ي ضٔبيٓ، 

َدب اظ خملدّ امدًال     تٕ  وٍ گصضگبٌگصاقتٍ قًز، تدبيظ نًضت گطفتٍ اؾت  پٕف اظ أه گف

ٖمًمٓ ي مىبفٕ مكتطوٓ َؿتىس وٍ َط وؽ حك زاضز اظ آوُب زض ضاؾتبْ َدسف مٕٗىدٓ )ودٍ    

َمبن ٖجًض ي مطيض اؾت( اؾتفبزٌ وىس  حبل اگط وؿدٓ زض اؾدتفبزِ زٔگدطان اظ أده امدًال      

مٗجدط ي  ٖمًمٓ ذللٓ أدبز وىس، حك آوُب ضا تًٕٕٕ وطزٌ اؾت ي ؾتمىبض ذًاَس ثًز  ؾدس  

َدب ضا ودبَف    آمس مطز ، َط چىس اثتسا حك اؾتفبزِ آوُب اظ گصضگبٌ ي أدبز اذتالل زض امط ضفت

اوس، وؿٓ ودٍ ذدًز چىدٕه     ثطز، امب چًن ٖىبنط اختمبٖٓ ثٍ َ  پًٕؾتٍ زَس ٔب اظ ثٕه مٓ مٓ

وىس وٕع زض زضاظ مست اظ ضَگصض َمٕه ودبض آؾدٕت ذًاَدس     مكىلٓ ضا ثطاْ مطز  أدبز مٓ

هٓيْ يٓتَؼٓاذَّ حٔاذٍٔدٓ   »   اوس:  تًان اي ضا اظ خملّ وؿبوٓ زاوؿت وٍ ثٍ ذًز ؾت  وطزٌ پؽ مٓزٔس، 

 ( 1)َالق:    « اللَِِّ فَمَذٕ ظَلَنٓ ًَفْسِٓٔ

لبٖسِ وفٓ حطج: اظ خملّ لًاٖدس مؿدّل  ٖملدٓ ي فمُدٓ ودٍ ثدط آٔدبت ي         – دلیل دٍم

اؾت  لبٖسِ مصوًض حىبٔت اظ أه زاضز ودٍ اظ  « وفٓ حطج»ضيأبت مٗتجط مجتىٓ ثًزٌ، لبٖسِ 

وٓط لبوًوگصاض اؾال ، حطج َ  چًن يطض يخًز ذبضخٓ ودساضز  اگدط ثپدصٔطٔ  ودٍ أددبز      

 اؾت، زي وتٕدّ فمُٓ زض پٓ زاضز: آمس مطز ، ؾت  ثط أكبن ي اذتالل زض ضفت

يؾٕلّ ؾس مٗجط، ٖجدًض ي مدطيض، يؾدبٔل وملٕدٍ ي      ايل: َط گًوٍ َمىبضْ ثب وؿبوٓ وٍ ثٍ

ٓ    افطاز ضا ثب مكىل مًاخٍ مٓ قدًز، حدطا     وىىس، اظ آن خىجٍ وٍ تٗبين ثط ْلد  محؿدًة مد

(  زض ممبثدل  2)مبئدسٌ:  « اللَِّٓ إِىَّ اللَِّٓ شَذِيذٔ الْؼِمَبةٍِٓال تَؼٓبًٍَُٓا ػٓلَى اإلحْنِ ٍٓالْؼٔذٍٕٓاىِ ٍٓاتَّمَُا »    اؾت: 
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َب، َمىبضْ ثط وٕىدٓ   َطگًوٍ تالـ ثطاْ اظ ثٕه ثطزن مًاوٕ ٖجًض ي مطيض زض ؾُح گصضگبٌ

 اؾت ي ثبلتجٕ متًمه پبزاـ اذطيْ ذًاَس ثًز  

ْاب سجال   وبًت شجشُ تضايك الغشياك فمغؼ  »پٕبمجط گطامٓ اؾال  زض ومل مبخطأٓ فطمًزوس: 

؛ زضذتٓ ضاٌ مطز  ضا تىگ وطزٌ ثًز وٍ مطزْ آن ضا وىس ي اظ مؿدٕط  فؼضلْب ػي الغشيك، فغفش لِ

 (  309: 11، ج 1407ياؾُّ َمٕه وبض آمطظٔسٌ قس )المًنلٓ،  حطوت مطز  ذبضج وطز ي ثٍ

آٔس ي ثٍ اؾتىبز آٔبت قطٔفّ لدطآن ودطٔ ، مطتىجدبن     حؿبة مٓ زي : أدبز ؾس مٗجط خط  ثٍ

إًَِّوٓاب  »ياؾُّ تدبيظ ثٍ حمًق ٖمًمٓ، اؾتحمبق مددبظات زاضودس:    ؾتمىبضاوٓ َؿتىس وٍ ثٍآن، 

 ( 42)قًضْ: « السَّجِيلُ ػٓلَى الَّزِييَ يٓظْلِؤَىَ الٌَّبسٓ ٍٓيٓجٕغَُىَ فِي األسٕعِ ثِغَيٕشِ الْحٓكِّ أٍُلَئِهٓ لَْٔنٕ ػٓزَاةٌ أَلِينٌ

 ادلۀ جواز انتفاع از هؼابر. 3

َدبْ ذدبل اظ    ثطزاضْ انل ٖملٓ: زض نًضت قه زض خًاظ ٔب ٖس  خًاظ ثُطٌ -دلیل اٍل

وٍ زلٕلٓ ثط حطمت آن ٔبفت وكًز )محمك  ثطزاضْ اؾت، مبزامٓ مٗبثط، انل ثط خًاظ آن ثُطٌ

 ( 150: 2، ج 1411؛ مىبض  قٕطاظْ، 559: 2، ج 1423ؾجعياضْ، 

لت اتفبق وٓدط )اخمدبٔ(   اخمبٔ: ؤً ثكط زض ذالل لطين متمبزْ ثط أه مُ -دلیل دٍم

َب ثطاْ ؾبٔط وبضَب خع ٖجًض ي مطيض وٕدع اؾدتفبزٌ ودطز،     َب ي ذٕبثبن تًان اظ ضاٌ زاضوس وٍ مٓ

؛ 77ي  76: 38، ج 1404قطَٓ وٍ مًخت اظ ثدٕه ضفدته مىفٗدت مدطز  وكدًز )ودفدٓ،        ثٍ

 ( 34: 7، ج 1414وطوٓ، 

وىىدس،   وبضَبْ زٔگطْ وٕع اؾتفبزٌ مَٓب خع ٖجًض ي مطيض ثطاْ  ؾٕطٌ: مطز  اظ ضاٌ -دلیل سَم

ْ  قطٌ أىىٍ مًخت يطض ي ظٔبن وكًز  أه ؾٕطٌ وٕع قبٔس زلٕلٓ ثدط خدًاظ ثُدطٌ    ثٍ َدبْ   ثدطزاض

 ( 150: 2، ج 1411؛ مىبض  قٕطاظْ، 77: 38، ج 1404مرتلف اظ آن ثبقس )ودفٓ، 

ِ يمتضايبى  إىّ االطل ٍ السايشُ المغؼيا  زَس:  نبحت خًاَط زض أه ظمٕىٍ چىٕه تًيٕح مٓ

الزي أػذّ لْاب   جَاص سبئش ٍجَُ االًتفبع ثبلوٌبفغ الوشتشوِ إرا لن تؼبسع أطل الوٌفؼِ الومظَدُ هٌِ 

ثئحيبء الوحيي أٍ ثَلف الَالف أٍ ثتسجيل الوسجل أٍ ثغيش رله هي غياش فاشق ثايي هاب ياذٍم أحاش       
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، 1404)ودفدٓ،   أػذّ لِالتظش  وبلجٌبء ٍ ًحَُ ٍ ثيي هب اليذٍم هغ فشع ػذم إخشاجِ ثزله ػوّب 

َبْ اوتفبٔ اظ مىبفٕ ٖمًمٓ  وىس وٍ زٔگط قىل (  انل ي ؾٕطِ لُٗٓ التًب م82ٓ-81: 38ج 

َدب ودٍ اظ َطٔدك احٕدب ودطزن       خبٔع ثبقس ثٍ قطٌ أىىٍ ثب اندل مىفٗدت مدًضز وٓدط اظ ضاٌ    

وىىدسٌ ٔدب َدطق زٔگدط      احٕبوىىسِ ضاٌ ٔب يلف وطزن يالف ٔب آظاز گصاقته آن تًؾٍ تؿدجٕل 

وىس وٍ اثط تهدطف ودطزن،    فطاَ  قسٌ اؾت تٗبضو وساقتٍ ثبقس ي زض أه ظمٕىٍ فطلٓ ومٓ

زائمٓ ثبقس وٕٓط أدبز ثىب ي امثبل آن، ٔب زائمٓ وجبقس مكطيٌ ثٍ أه فطو ودٍ ثدٍ ياؾدُّ    

   اوتفبٔ اظ ضاٌ، اظ مىفٗت انلٓ مًضز وٓط ثطاْ آن ذبضج وگطزز 

ضز مرتلدف، زض مدًضز يدطض ٔدب ٖدس       مالن تكرٕم يطض، ٖطف اؾت ي ٖطف زض مًا

( مثالً اگط تهطفٓ مًخت قًز ودٍ ثدب ثلىدسْ    43: 16، ج 1414گصاضز )حلٓ،  يطض فطق مٓ

َب تىدگ قدًز ي مًخجدبت ودبضاحتٓ آوُدب ضا فدطاَ  آيضز، يدطض         اضتفبٔ ؾبظٌ، ضاٌ ثط ؾًاضٌ

 قًز  محؿًة مٓ

ْ  َطچىس مكًُض فمُب ثطاْ اثجبت خًاظ ثُطٌ بٌدی: جوع مرتلدف اظ زي ياغِ  َدبْ   ثدطزاض

اوس، مٗىبْ انُالحٓ أه زي ياغٌ مًضز وٓط آوُب وٕؿت، چطا  اؾتفبزٌ وطزٌ« ؾٕطٌ»ي « اخمبٔ»

قًز ي وٍ ثط تًافدك مدطز      وٍ انُالح اخمبٔ ثط اتفبق وٓط فمُب زض حى  ذبنٓ اَالق مٓ

ي الجتٍ اظ زٔسگبٌ امبمٍٕ، ذهًل ؾٕطِ ٖملٓ مؿلمبوبن زض حمٕمت ودًٖٓ اظ اخمدبٔ اؾدت    

قًز، أه اؾت وٍ اخمدبٔ، اتفدبق وٓدط     تىُب فطلٓ وٍ ثٕه اخمبٔ مهُلحٓ ي ؾٕطٌ زٔسٌ مٓ

فمُب ثط فتًأٓ زض ٔه مؿئلٍ اؾت، امب ؾٕطِ ٖملٓ، اتفبق َمدّ اوسٔكدمىسان ي فمُدب ي رٕدط     

ٖداليٌ، ؾدٕطٌ ي ضيـ ٖملدٓ مدطز  تىُدب زض ندًضتٓ        آوبن زض ممب  ٖمل ثٍ وبضْ اؾت  ثٍ

يبٔت قبضٔ ثبقس ي اگط وبقف وجبقدس، آن ؾدٕطٌ زاضاْ اٖتجدبض    حدت اؾت وٍ وبقف اظ ض

ثٕىٕ  زض مٕبن مؿدلمبوبن ضياج زاضز ي زاضاْ   َبْ ٖملٓ ظٔبزْ وٍ مٓ ورًاَس ثًز، مبوىس ؾٕطٌ

ضٔكّ اؾالمٓ وٕؿت ي ثًٗٓ اظ آوُب ذالف قطٔ اؾت  مًبف ثدط أىىدٍ اگدط اوددب  زازن     

تدًان ثدطاْ يخدًة آن ثدٍ ؾدٕطٌ       ىىىس، ومٖٓملٓ مٕبن مؿلمبوبن ضأح ثبقس ي آن ضا تطن و

وىىدسِ يخدٍ آن ثبقدس ي تىُدب      اؾتىبز وطز؛ چًن ؾٕطِ ٖملٓ زاضاْ لؿبن گًٔب وٕؿت وٍ ثٕبن
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مٗىبْ ٖب  اؾت، مگط زض مًاضزْ وٍ اؾتمطاض ٖملدٓ   قًز، اثبحٍ ثٍ آوچٍ متٕمه محؿًة مٓ

ضخحبن آن محؿدًة  آوبن حىبٔت اظ تمّٕ ذبل آوبن ثٍ ٖمل ثبقس وٍ أه قبٔس گًٔبْ ثط 

(  ثط فطو َ  وٍ ؾٕطٌ ي ضيـ مطز  اٖتجبض قطٖٓ زاقدتٍ ي  415-414تب:  قًز )خىبتٓ، ثٓ

ثط خًاظ زاللت زاقتٍ ثبقس، ضيـ مطز  زض اؾتفبزٌ اظ مٗبثط مجىبٔٓ ثطاْ ضفتبض مدب زض امدطيظ   

ضي،  ضي، ثعضگدطاٌ ي ؾدًاضٌ   وٕؿت، ظٔطا مفبَٕمٓ چًن ذٕبثبن، ذٕبثبن انلٓ ي فطٖٓ ي پٕدبزٌ 

ٓ   اوس ٔب زض مٗىبْ امطيظْ ثٍ چىٕه اؾت وٍ ٔب زض گصقتٍ وجًزٌ ضفتدٍ اودس  زض وتٕددٍ،     ودبض ومد

ؾٕطٌ ي ضيـ مطز  ثط فطو اٖتجبض قطٖٓ، ثب يخًز تغٕٕط مًئً، ثطاْ ظمبن حبيط اضظـ 

فمُٓ ورًاَس زاقت  تًخٍ ثٍ أه وىتٍ يطيضْ اؾت وٍ َمبن زالٔلٓ ودٍ ٖجدًض ي مدطيض    

زاوىس، لًاظ  ٖملٓ ي ٖبزْ أه زي  ضي خبٔع مٓ طاز ضا زض ؾُح ذٕبثبن ي پٕبزٌيؾبٔل وملٍٕ ي اف

ٖىًان مثدبل،   ٖمل ضا )وٍ قبٔس وبضْ رٕط اظ تطزز يلٓ ياثؿتٍ ثٍ آن ثبقس( وٕع خبٔع ثساوس  ثٍ

َبْ خؿدمبوٓ آوُدب اودسوٓ تًلدف ي      ضي ثب مالحّٓ ؾه يتًاوبٔٓ الظمّ تطزز ٖبثطان زض پٕبزٌ

آمس مطز  وٕؿدت، امدب ودٍ     ي ثًز ي َٕچ فطلٓ زض خًاظ ثٕه أىُب ي ضفت اؾتطاحت َ  ذًاَس

زَىس، مبوىدس أؿدتبزن    َب اودب  مٓ َب ي تفطخگبٌ گًوٍ تًلف ي اؾتطاحتٓ وٍ افطاز زض پبضن آن

ي وكؿته  امب اگط ٖملٓ اظ تًاثٕ اؾتُطاق وجبقس )مبوىس وكؿته ثطاْ ذطٔس ي فطيـ( َدٕچ  

 1قًز  آمس، حك تطزز ممس  مٓ ي ثب ضفت قىٓ وٕؿت وٍ زض نًضت معاحمت

قبٔبن شوط اؾت وٍ مُبثك لًاوٕه مًيًٍٖ وٕع وٍ مجتىٓ ثط مجدبوٓ فمُدٓ اؾدت، أددبز     

ضيَب ثطاْ آمس ي قس يؾبٔل وملٕدٍ ي ٖدبثطان زض    َب ي پٕبزٌ َب، وًچٍ مٗبثط ٖب  اظ لجٕل ذٕبثبن

                                                           

إىّ جويغ هب يؼاشع للوساتغشق   »زَس:  نبحت خًاَط، لًاظ  اؾتفبزٌ اظ مٗبثط ٖمًمٓ ضا چىٕه تًيٕح مٓ  مطحً  1

هي الوشافك التي يحتبجْب في استغشالِ هي جلَس ٍ ٍلَ  ٍ ًحَّب ال فشق ثيٌْب ٍ ثيي االستغشاق ٍ هٌِ هب يحتبد الياِ  

َّب ثبػتجبس اىّ رله ولِّ هي تَاثغ استغشالِ، أهّب ارا لان  هي وبًت ثبة داسُ الي الغشيك هي ادخبل االحوبل ٍ الذٍاة ٍ ًح

يىي وزله، ثل وبى هشفمب ال هي حيج االستغشاق وبلجلَس للجيغ ٍ ًحَُ، فال سيت في تمذّم حك االستغشاق ػليِ ػٌاذ  

 ( 78: 38، ج 1404)ودفٓ،  التؼبسع
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ٍ وٓط گطفتٍ قسٌ اؾت ي زض وتٕدٍ اقغبل مٗبثط، مًاظٔه ذبنٓ زا َدًضْ ودٍ اظ ثدبة     ضز، ثد

ؾبظَبْ قُطْ چىبوچٍ اقغبل مٗدبثط ٖدب  ثدب َدسف احدساا آوُدب        ي ومًوٍ زض ثحث ؾبذت

مىبفبت زاقتٍ ثبقس، ثط مبلىبن احساا ؾبذتمبن تىلٕف قدسٌ اؾدت ودٍ زض حدٕه احدساا      

ؾبذتمبن، مًاظٔه اقغبل مٗبثط ضا ضٖبٔت وىىس  افعين ثط أه، حتدٓ ثطاثدط مدًازْ اظ لدبوًن     

اؾالمٓ ؾبثك ي خسٔس، اگط وؿٓ وبضْ وىس وٍ زض مٗجط ٖب  ٔب َط خدبٔٓ ودٍ حدك     مدبظات

زاض زٔدٍ ٔدب ذؿدبضت     تهطف زض آن ضا وساضز، آؾٕت ٔب ذؿبضتٓ متًخٍ ٖبثطان قدًز، ُٖدسٌ  

نًضت يمبن مىتفٓ اؾت )ثطاْ اَالٔ ثٕكتط ضخًٔ قًز ثٍ: مدبزِ   ذًاَس ثًز ي زض رٕط أه

لدبوًن مددبظات اؾدالمٓ خسٔدس مهدًة       516مدبزِ  لبوًن مدبظات اؾالمٓ ؾدبثك ي   339

1392 ) 

الجتٍ اگط اظ ْبَط مًاز لبوًوٓ فًق، ممىًٖٕت مُلك اقغبل مٗبثط اؾدتىجبٌ قدًز، چىدٕه    

اْ اظ مًاضز، احساا ؾبذتمبن ثسين اقدغبل مًلدت    ثطزاقتٓ نحٕح وٕؿت، چطا وٍ زض پبضٌ

ييٕ مًاز فًق، چىٕه لهدسْ ضا  ضؾس وٍ لبوًوگصاض اظ  وٓط ومٓ پصٔط وٕؿت ي ثٍ مٗبثط امىبن

 ( 232: 1385وطزٌ اؾت )وبمٕبض،  تٗمٕت مٓ

ْ  55مُبثك مبزِ  َدب وٕدع خلدًگٕطْ اظ ؾدس      لبوًن قُطزاضْ، اظ خملّ يْبٔف قدُطزاض

ضيَب ي اؾتفبزِ رٕطمدبظ آوُب تًؾٍ مأمًضان ذدًز زاوؿدتٍ قدسٌ     مٗبثط ٖمًمٓ ي اقغبل پٕبزٌ

ٔددبز    ا1 ت:ْبٔف قُطزاضْ ثٍ قدطح شٔدل اؾد   ي»اؾت؛ زض مبزِ مصوًض چىٕه آمسٌ اؾت: 

ٗ  َب ي ثب٘ َب ي مٕسان َب ي وًچٍ ذٕبثبن مٗدبثط زض حدسيز    َّبْ ٖمًمٓ ي مدبضْ آة ي تًؾد

ثُدب ي  تىٕٓف ي وگُساضْ ي تؿُٕح مٗبثط ي اوُدبض ٖمدًمٓ ي مددبضْ آ     2؛ لًاوٕه مًيًٍٖ

ٍ  فبيالة ي تىمّٕ ٍ    لىًات مطثًٌ ثٍ قُط ي تأمٕه آة ي ضيقىبٔٓ ثد   ِتجهدط   يؾدبئل ممىىد

َدب ي   َدب ي پدبضن   رٕطمدبظ آوُدب ي مٕدسان   ِضيَب ي اؾتفبز ؾس مٗبثط ٖمًمٓ ي اقغبل پٕبزٌ  1

َبْ ٖمًمٓ ثطاْ وؿت ي ٔب ؾىىٓ ي ٔب َط ٖىًان زٔگدطْ ممىدًٔ اؾدت ي قدُطزاضْ      ثب٘

مىلف اؾت اظ آن خلًگٕطْ ي زض ضفٕ مًاوٕ مًخًز ي آظاز ومًزن مٗدبثط ي امدبوه مدصوًض    

    «  مأمًضٔه ذًز ضأؾبً السا  وىس ّيؾٕل ثٍ فًق
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ٓ   « َطٔك رٕطوبفص»ضاٌ ثؿتٍ وٍ زض ٖجبضات فمُب تحت ٖىًان   تدب،   ثٕبن قسٌ اؾدت )ذمٕىدٓ، ثد

( 88: 1415قًز )ؾٕفٓ مبظوسضاوٓ،  گفتٍ مٓ« ثؿت وًچّ ثه»( ي زض فبضؾٓ ثٍ آن 210: 2ج 

مجبح زٔگط ينل وكسٌ ثبقس، ثلىٍ ؾدٍ خبودت آن    ضآَ اؾت وٍ اظ آن ثٍ ضاٌ زٔگط ٔب ظمٕه

ٓ    ضا ذبوٍ ؛ 445: 1426؛ فٕدبو،  210: 2تدب، ج   َب ي زًٔاضَب احبٍَ وطزٌ ثبقدىس )ذمٕىدٓ، ثد

 ( 452تب:  ؾجعياضْ، ثٓ

اْ وٍ مؿتلع  ٖمدل   گًوٍ َبٔٓ اؾت وٍ زضَبٔكبن ثٍ ثؿت، مله نبحجبن ذبوٍ وًچّ ثه

ٍ قًز،  ذالف قطٖٓ وجبقس، ثٍ وًچٍ ثبظ مٓ اـ زض وًچدٍ اؾدت    وٍ َط وؿٓ وٍ زًٔاض ذبود

َب ي ثمّٕ افطاز خبٔع وٕؿدت   (؛ ثطاْ َٕچ وسا  اظ نبحجبن ذبو474ٍ: 19، ج 1412)ضيحبوٓ، 

، 1413وٍ ثسين اخبظِ َمّ نبحجبن ذبوٍ زض ظمٕه ي ًَاْ وًچٍ تهطف وىىس )قُٕس ثبوٓ، 

تٗلك زاضز ي اظ لجٕل امدالن  ( ذًاٌ مًط ثبقس ٔب وجبقس، چًن ضاٌ ثٍ نبحجبن آوُب 278: 4ج 

(؛ الجتٍ ثًٗدٓ اظ اَدل ؾدىت، تهدطف زض     101: 2، ج 1408اذتهبنٓ اؾت )محمك حلٓ، 

( مؿلّ  278: 4، ج 1413اوس )قُٕس ثبوٓ،  وًچٍ ضا ثٍ قطٌ ٖس  ايطاض ثٍ مطز  خبٔع زاوؿتٍ

اؾت وٍ زض نًضت اخبظٌ وسازن اَل وًچٍ ثٍ تهطف زض وًچٍ، أه ودبض خدبٔع وٕؿدت ي    

 ت يمبن اؾت مًخ

 قًز، مًاضز ظٔط اؾت:  اظ خملّ آثبضْ وٍ ثط ملىٕت نبحجبن ذبوٍ متطتت مٓ

تًاوىس آن ضا ثجىسوس ي ثٕه ذًزقبن تمؿٕ  وىىدس ي َدط      َمبوىس ؾبٔط امًال مكتطن م1ٓ 

( اگط 210: 2تب، ج  ؛ ذمٕىٓ، ث452ٓتب:  وسا  ؾُمكبن ضا خعي ذبوّ ذًز وىىس )ؾجعياضْ، ثٓ

وٍ ثٍ تًافك وطؾىس، وؿٓ حك چىدٕه ودبضْ ضا ودساضز  الجتدٍ َمدّ أىُدب زض       َمّ نبحجبن ذب

ندًضت خدبٔع وٕؿدت ودٍ وؿدٓ اظ       نًضتٓ اؾت وٍ مؿدسْ زض وًچٍ وجبقس، زض رٕط أه

 ( 278: 4، ج 1413آمس مطز  ثٍ وًچٍ خلًگٕطْ وىس )قُٕس ثبوٓ،  ي ضفت

ضودس ي ٖدبزت اَدل    پىساضوس وٍ َمّ نبحجبن امالن، زض َمّ وًچٍ حدك زا    ثًٗٓ م2ٓ

خًٔىس  حس مبلىٕدت وًچدٍ ثدطاْ     حسٔث اؾت وٍ ثطاْ َط مُلت ثسُٔٓ، وم ذبنٓ مٓ
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ثؿدت،   آمس ثٍ آن وٕبظ زاضز  مبلىٕدت وًچدّ ثده    ي نبحت ذبوٍ، ممساضْ اؾت وٍ ثطاْ ضفت

ثؿدت، مٕدبن    وًٖٓ مبلىٕت اؾت وٍ ثب مبلىٕت انل ذبوٍ فدطق زاضز  ثدب أىىدٍ وًچدّ ثده     

تًاوىس زٔگطان ضا، اظ خملدّ افدطازْ ودٍ ندبحت      ٔه ومٓ ت، َٕچنبحجبن مله مكتطن اؾ

زلٕل وٕدبظ ثدٍ    ذبوٍ زض وًچٍ وٕؿتىس، اظ تطزز زض وًچٍ مىٕ وىىس  چًن أه افطاز وٕع گبَٓ ثٍ

 ماللبت ثب نبحجبن وًچٍ، حك ٖجًض ي مطيض زض وًچٍ ضا زاضوس   

اخبظِ لٕ  وٕبظ وٕؿدت،     اگط زض مٕبن نبحجبن وًچٍ، نغٕط ٔب مدىًن ٔب ؾفٍٕ ثبقس، ث3ٍ

 ثب أىىٍ زض امالن زٔگط اگط نغٕط قطٔه ثبقس، تهطف زٔگطان خبٔع وٕؿت 

ثؿت، اظ متٗلمبت ذبوٍ اؾت وٍ اظ متٗلمبت نبحت ذبوٍ  پدؽ اگدط وؿدٓ       وًچّ ثه4

وٍ زض لطاضزاز  قًز، ثفطيقس، زض حبلٓ ثؿت ثبظ مٓ مله ذًز ضا وٍ زض آن ثٍ َطف وًچّ ثه

ك ٖجدًض اظ أده وًچدٍ ضا ودساضز ي ضاٌ آن ضا زض خدبْ زٔگدط لدطاض زَدس،         لٕس وىس وٍ اي ح

َمچىٕه ؾُ  ذًز ضا اظ وًچٍ وگٍ زاضز، چىٕه لطاضزازْ نحٕح وٕؿت، ظٔطا ؾُ  مطثدًٌ  

ثٍ وًچٍ، ياثؿتٍ ثٍ ذبوٍ ثًزٌ وٍ اظ مبلىٕت اي ذبضج قسٌ اؾت ي اي زٔگط وؿجت ثٍ ذبودٍ  

 حمٓ وساضز   

ثؿدت   اضز ي زض ثطاْ آمس ي قس وساضز، نبحت وًچدّ ثده    وؿٓ وٍ پىدطِ ضيقىبٔٓ ز5

 (  376-374: 2، ج 1419قًز )قٗطاوٓ،  محؿًة ومٓ

  اظ ؾط وًچٍ تب ايلٕه زض، مكتطن مٕبن َمّ امالوٓ اؾدت ودٍ زضَبٔكدبن ثدٍ َدطف      6

قًز ي اظ زض ايل تب زض زي ، مكتطن مٕبن َمّ امالن اؾت رٕط اظ ندبحت زض   وًچٍ ثبظ مٓ

زي  تب ؾً  مكتطن اؾت مٕبن َمٍ، رٕط اظ نبحت زض ايل ي زي  ي ثط َمدٕه  ايل؛ ي اظ زض 

ٔه اظ مطز  وًچدٍ حدك    لٕبؼ اظ زضآذط تب ثه وًچٍ، ذبل نبحت مله آذط اؾت  َٕچ

تط ثجطوس، مگط ثٍ اشن زٔگطان، امدب خدبٔع    وساضوس وٍ زض ذبوّ ذًز ضا اظ خبٔٓ وٍ َؿت، ٖمت

 ( 376-374: 2، ج 1419اوٓ، تط وىىس )قٗط اؾت ثٍ زَبوّ وًچٍ وعزٔه



444 1314 پاییز، 3 ، شمارۀ11 های فقهی، دورۀپژوهش 

 باى و انواع آى . ساخت سایه5

َبْ مًخًز زض مىبثٕ فمُٓ، اظ ؾٍ ؤً ؾبٔجبن ؾره ثٍ مٕدبن آمدسٌ ي زضثدبضِ     ثط اؾبؼ ٔبفتٍ

 َبْ ٖمًمٓ ثحث قسٌ اؾت: ؾبذت آوُب زض گصضگبٌ

اظ وٓط اَل لغت، ؾبثبٌ مىبن مؿمفٓ اؾت ثٕه زي زًٔاض ودٍ ظٔدط آن محدل     ساباط: -

( ٔب مىدبن مؿدمفٓ   311: 7، ج 1414؛ اثه مىًٓض، 283: 1979ٖجًض مطز  اؾت )ظمركطْ، 

اودس:   (  فمُب وٕع ؾبثبٌ ضا چىٕه تٗطٔف ودطزٌ 274: 10، ج 1414ثٕه زي ذبوٍ اؾت )ظثٕسْ، 

اْ وٍ ثٍ زًٔاض ممبثل يندل قدًز    گًوٍ يْ آن ثٍذبضج وطزن چًة اظ زًٔاض ي ؾبذته ثط ض

: 19، ج 1412؛ ضيحدبوٓ،  239: 2، ج 1414؛ قُٕس ثدبوٓ،  415 - 414: 5، ج 1414)وطوٓ، 

 ( 372-371: 9، ج 1403؛ اضزثٕلٓ، 473

(، 447: 1375وبض ضفتٍ اؾت: ضيظوٍ، ؾًضاخ )ثؿتبوٓ ي مُٕبض،  زض أه مٗبوٓ ثٍ رٍشي: -

(، ؾدًضاخ  255: 6، ج 1416ًچٍ ي ؾبذته ضيْ آن )َطٔحٓ، ؾًْ و ذبضج وطزن چًة ثٍ

(، 181: 13، ج 1414؛ اثدده مىٓددًض، 236: 18، ج 1414ثددط ضيْ زٔددًاض رٕطوبفددص )ظثٕددسْ، 

ٓ      وًافصْ وٍ زض اتبق ثٍ وىىدس )حؿدٕىٓ    ؾًْ ضاٌ ثطاْ وًض گطفته ٔدب َدًا گدطفته أددبز مد

 ( 382: 1، ج 1425قٕطاظْ، 

اودس ي َدط    أه زي ياغٌ، ثٕه ضيقه ي خىبح فطق وگصاقتٍفمُب زض تجٕٕه مٗىبْ  جٌاح: -

مٗىبْ ذبضج وطزن چًة اظ زًٔاض ًَضْ وٍ ثٍ زًٔاض ممبثل ثطؾس )حؿٕىٓ ٖدبملٓ،   زي ضا ثٍ

ٓ 69: 17تب، ج  ثٓ ( ٔدب چدًثٓ   473: 19، ج 1412؛ ضيحدبوٓ،  360تدب:   ؛ مدبَس َجبَجبٔٓ، ثد

ٓ  اوس وٍ اظ زًٔاض ثط ضيْ ضاٌ امتساز زاضز ي ث گطفتٍ ضؾدس )فدٕى وبقدبوٓ،     ٍ زًٔاض ممبثدل ومد

1418 :207 ) 

ثىسْ ثبٔس گفت ثب تًخٍ ثٍ تغٕٕط قىل مٗبثط اظ گصقتٍ تبوىًن، أه مفبَٕ  َد    زض خمٕ

ٍ »اوس ي زض تمبمٓ مًاضز، ٖىًان  امطيظٌ تغٕٕط وطزٌ تدطٔه   ندبزق اؾدت، ظٔدطا مُد     « ثدبن  ؾدبٔ

قبٔبن شوط اؾت ودٍ زض ثطذدٓ اظ   قًز   وبضثطْ أه ؾٍ ؤً ؾبظٌ، أدبز ؾبٍٔ محؿًة مٓ
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ثبن ثًزن أه مًاضز، ثحث ؾبذت ي ؾبظ ضيْ آوُدب مُدطح    مىبثٕ فمُٓ، افعين ثط خىجّ ؾبٍٔ

   1َبْ مؿمف وٕع ذًاَس ثًز ضي نًضت مًئً ثحث پٕبزٌ قسٌ اؾت وٍ زض أه

 باى . حكن تكلیفی سایه1 .5

 . ساخت و ساز1 .1 .5

ثبن وٍ زض ثبال مُطح وطزٔ ، زي وٓطّٔ خًاظ مكطيٌ ي حطمدت   زض مًضز وهت ؾٍ ؤً ؾبٍٔ

 مُلك مُطح قسٌ اؾت: 

 الف( نظریۀ جواز هشروط

 اوس: فمُبْ َطفساض أه وٓطٍٔ، ثطاْ اثجبت خًاظ، ٔىٓ اظ زي قطٌ ظٔط ضا مٗتجط زاوؿتٍ

َدب ضا   ُح گدصضگبٌ ثدبن زض ؾد   فمسان يطض: مكًُض فمُب َىگبمٓ وهت ؾبٍٔ - شرط اٍل

اوس وٍ أه وبض، ؾجت آؾٕت ي يطض ثٍ زٔگطان وكًز ي ثطاْ مربلفت زٔگطان ثب  خبٔع زاوؿتٍ

وهت آن اثطْ لبئل وٕؿتىس ي مٗتمسوس وٍ حتٓ اگط َمؿبٔگبن مربلفت وىىدس، خدبٔع اؾدت    

، ج 1408؛ محمك حلدٓ،  66: 2، ج 1410؛ اثه ازضٔؽ، 613: 1، ج 1423)محمك ؾجعياضْ، 

؛ 173: 2، ج 1413؛ حلددٓ، 339: 3، ج 1417؛ قددُٕس ايل، 452تددب:  ؾددجعياضْ، ثددٓ ؛101: 2

ثده حىجدل ثدط     (  اظ فمُبْ اَل ؾىت قبفٗٓ، مبله، ايظآٖ ي احمس504: 4، ج 1420حلٓ، 

(  اظ فمُدبْ مٗبندط وٕدع يحٕدس ذطاؾدبوٓ )يحٕدس       294: 3، ج 1407أه ثبيضوس )ًَؾدٓ،  

( ي امب  ذمٕىدٓ  297: 2، ج 1417تبوٓ)ؾٕؿتبوٓ، اهلل ؾٕؿ ( آٔت185: 3، ج 1428ذطاؾبوٓ، 

( أه زٔسگبٌ ضا لجًل زاضوس  َطفساضان أه وٓطٍٔ ثط مدسٖبْ ذدًز   566: 1تب، ج  )ذمٕىٓ، ثٓ

 اوس: زالٔل ظٔط ضا البمٍ وطزٌ

                                                           

ك ثحيج اليظل الي الجذاس الومبثال ٍ يجٌاي   الشٍشي ٍ الجٌبح يشتشوبى في اخشاد خشت هي حبئظ الوبله الي الغشي  1

 ػليْب ٍ لَ ٍطلت فَْ السبثظ ٍ سثوب فشق ثيٌْوب ثأىّ االجٌحِ يٌضنّ اليْب هغ هب روش إى تَضغ لْاب اػواذُ هاي الغشياك    

 ( 275: 4، ج 1413)قُٕس ثبوٓ، 
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اوس ي وؿٓ ذدالف آن   زلٕل ايل: مؿلمبوبن اظ ظمبن پٕبمجط تبوىًن ثٍ أه قًٌٕ ضفتبض وطزٌ

 ( 117: 21، ج 1405؛ ثحطاوٓ، 66: 2، ج 1410ازضٔؽ، ٖمل وىطزٌ اؾت )اثه 

زلٕل زي : قطوت گبَٓ زض ٖٕه مبل اؾت، مبوىس قطٔه قسن زض مٕدطاا، گدبَٓ زض حمدًق    

اؾت، مبوىس حك قفٍٗ، حك لصف ي حك لهبل، گبَٓ وٕع زض مىدبفٕ اؾدت، مبوىدس اقدتطان زض     

مبوبن مبلده ذدًز ضاٌ   مىفٗت يلف ٔب مىفٗت ٖٕه مؿتأخطٌ  زض مًئً مدًضز ثحدث وٕدع مؿدل    

 ٓ ٍ   وٕؿتىس، ثلىٍ فمٍ مبله مىفٗت آن َؿتىس  پؽ قطٔه زض مىبفٕ محؿًة مد ٖجدبضت   قدًوس  ثد

 ( 66: 2، ج 1410زٔگط مبله ٖٕه وٕؿتىس وٍ حك اٖتطاو زاقتٍ ثبقىس )اثه ازضٔؽ، 

ندًضت حدك اٖتدطاو     تًان گفت وٍ اقربل مبله ٖٕه ثبقدىس تدب زض آن   ومٓ اشکال:

گًوٍ مبلىٕتٓ زض مًضز مٗبثط ثطاْ مطز  متهًض وٕؿت  نطفبً حدك   يالٕ َٕچزاقتٍ ثبقىس  زض 

 اؾتفبزٌ اظ مٗبثط ثٍ مطز  تٗلك زاضز ي وٍ مبلىٕت آن ي أه زي ثب َ  فطق زاضز 

َب، مبله ذبنٓ وساضوس ي ثٍ ٖمً  مطز  تٗلك زاضوس، خًاظ تهدطف   زلٕل ؾً : چًن ضاٌ

 ( 41: 16، ج 1414ؾت )حلٓ، زض آوُب ثٍ آؾٕت وعزن ثٍ ٖبثطان مكطيٌ ا

ثبن زض مٗبثط اتفبق وٓط زاضوس ي وؿٓ آن ضا اوىدبض   زلٕل چُبض : مطز  ثط خًاظ وهت ؾبٍٔ

 ( 42-41: 16، ج 1414وىس )حلٓ،  ومٓ

اقىبل: چىٕه اخمبٖٓ نحٕح وٕؿت، چًن ايالً افٗبل مطز  مدمل اؾدت ي زاللتدٓ ثدط    

 اوس  خًاظ مربلفت وطزٌ ٖمً  وساضز؛ ثبوٕبً گطيَٓ اظ اٖٕبن امبمٍٕ ثب

وفؿٍ مدمل اؾت، گبَٓ مًاضزْ ثدٍ آن يدمٕمٍ    پبؾد اقىبل: اگطچٍ ؾٕطِ مؿلمٕه فٓ

الىدبؼ مؿدلًُّن ٖلدٓ    »وىس، اظ خملّ أه مًاضز لبٖسِ  قًز وٍ ٖل  ثٍ ٖمً  ضا التًب مٓ مٓ

ٍ  اؾت؛ ثٍ« امًالُ  ٓ  ٖاليٌ، مدطز مربلفت گطيَٓ اظ اٖٕبن امبمٍٕ ثٍ اخمبٔ لُمد ظودس   اْ ومد

 ( 361تب:  )مدبَس َجبَجبٔٓ، ثٓ

زلٕل پىد : زلٕل زضؾتٓ وٍ ثط اقتطاٌ ٖس  مربلفت مؿلمبوبن زاللت زاقتٍ ثبقس، يخًز 

ثدبن اؾدت )محمدك     وساضز ي ممتًبْ انل، ٖس  اقتطاٌ، وجًز مٗبضو زض خًاظ ؾبذت ؾبٍٔ

 ( 613: 1، ج 1423ؾجعياضْ، 
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تدًان متٗلدك     ٔٗىٓ ومٓ ،يخًزْ ثبقس وٍ متٗلك انل ٖس ، ثبٔس امطْ اقىبل: ثبٔس گفت

ثلىدٍ ثبٔدس    «انل ٖدس  خُدل  »تًان گفت  ومٓ پؽاظ امًض ٖسمٓ مثل خُل لطاض زاز  ضا آن 

ٖدس   »زض أىدب وٕدع ثبٔدس متٗلدك ضا     َط زي ٔىٓ ثكًز  َّطچىس وتٕد «انل ٖس  ٖل »گفت 

  آن ثدبلٓ  ٖاليٌ ثب يخًز زالٔل متٗسز، خدبٔٓ ثدطاْ قده زض حىد     ٖىًان وطز  ثٍ« مًافمت

 مبوس تب وًثت ثٍ انل ٖسمٓ ثطؾس  ومٓ

؛ اثه ظَطٌ 300: 1416السٔه وٕسضْ )وٕسضْ،  فمسان يطض ي مٗبضو: لُت -قطٌ زي  

(، قٕد ًَؾٓ زض المجؿدًٌ  219: 6، ج 1413؛ اثه ثطاج ثٍ ومل اظ حلٓ، 254: 1417حلجٓ، 

خع مًط  ( ث294ٍ: 3، ج 1407( اثًحىٕفٍ)ثٍ ومل اظ ًَؾٓ، 291: 2، ج 1387)قٕد ًَؾٓ، 

ٍ  وجًزن وهت ؾبٍٔ اودس  اظ وٓدط أده     ثبن، قطٌ زٔگطْ وٕع ثطاْ خًاظ وهت آن مٗتجط زاوؿدت

ٔه اظ َمؿبٔگبن ٔدب   خع مًط وجًزن، َٕچ ثبن وهت وطز وٍ ثٍ تًان ؾبٍٔ فمُٕبن، َىگبمٓ مٓ

« الردالف »ٖبثطان ثب وهت آن مربلفت وىىىس  الجتٍ قٕد ًَؾٓ زض وٓدط زٔگدطْ زض وتدبة    

 ٓ : 6، ج 1413زاودس )ًَؾدٓ ثدٍ ومدل اظ حلدٓ،       فمسان يطض ضا ثطاْ حى  ثٍ خًاظ وبفٓ مد

219 ) 

 اوس: پٕطيان أه وٓطٍٔ ثٍ زالٔلٓ اؾتىبز وطزٌ

أىّ عشيك الوسلويي حكّ لجويؼْن، فئرا أًىش ٍاحذ هٌْن رله لن يجض أى يغظت ػلى زلٕل ايل: 

حؿدبة   َب اظ خملّ امبوه ٖمًمٓ ثٍ گصضگبٌ ؛حمِّ ٍ هتى عبلجِ ثملؼِ وبى لِ رله وسبئش الحمَق

ًَض ٔىؿبن حك اؾتفبزٌ اظ آوُب ضا زاضوس  ثىدبثطأه حتدٓ اگدط ٔده وفدط اظ       آٔىس ي َمٍ ثٍ مٓ

قًز وٍ اؾتفبزِ آوبن، تهطف زض مبل زٔگطْ  اؾتفبزِ زٔگطان ضيبٔت وساقتٍ ثبقس، ؾجت مٓ

ض نًضت مُبلجدّ مٗبضيدٕه   الىبؼ، ز )رهت( تلمٓ قًز ي حطا  ثبقس ي َمبوىس ؾبٔط حمًق

( َمبوىدس خدبٔٓ ودٍ    295: 3، ج 1407ثبن ثبٔس وىسٌ قدًز )ًَؾدٓ،    مجىٓ ثط وىسن آن، ؾبٍٔ

 ( 42: 16، ج 1414اْ ضا زض مؿٕط ٖجًض ي مطيض مطز  ثىب وىس )حلٓ،  قرم زوٍ

اقىبل: لٕبؼ ؾبذت زوٍ ثب ؾبذت ؾبٔجبن زضؾت وٕؿت؛ چطا وٍ زض ندًضت ؾدبذت   

زوجبل وساضز؛ چطا وٍ قدرم   ثبن، چىٕه يطضْ ثٍ آٔس امب ؾبذت ؾبٍٔ يخًز مٓ زوٍ، يطض ثٍ
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وىس ي حتٓ زض قت تبضٔه، مًخت ثطذًضز ي ؾُدطذًضزن قدرم    وبثٕىب ثٍ زوٍ ثطذًضز مٓ

ياؾُّ أدبز زوٍ، ضاٌ تىگ ذًاَس قس، يلٓ گدصضگبٌ چىدٕه حدبلتٓ     قًز ي ثٍ ثٕىب ثٍ زوٍ مٓ

حت مله خبٔع اؾت، ثطذالف گصضگبٌ وٍ ثٍ وساضز ي ٖجًض زض مله زٔگطان فمٍ ثب اشن نب

: 16، ج 1414اشن وٕبظ وساضز؛ زض وتٕدٍ حى  ؾبذت زوٍ ثب گصضگبٌ تفدبيت زاضودس )حلدٓ،    

42 ) 

َبْ ٖمًمٓ َمچًن مٗدبثط،   زلٕل زي : خًاظ ي ٖس  خًاظ اؾتفبزٌ اظ فًبْ ًَأٓ مىبن

( 295: 3، ج 1407ٓ، تبثٕ خًاظ ي ٖس  خًاظ اؾتفبزٌ اظ ؾُح ظمٕىٓ )لطاض( آوُبؾت )ًَؾد 

قًز، پؽ مبله ًَا وٕع ورًاَس ثدًز )ودفدٓ،    ي اظ آودب وٍ قرم، مبله ظمٕه )لطاض( ومٓ

ٖجبضت زٔگط چًن احساا ثىب زض ؾُح مٗبثط ي اؾتفبزِ اذتهبنٓ اظ  (  ث243ٍ: 26، ج 1404

وؽ خبٔع وٕؿت، چىٕه حمٓ زض اؾدتفبزٌ اظ فًدبْ َدًأٓ مٗدبثط وٕدع ثدطاْ        آن ثطاْ َٕچ

نًضت مبله ظمٕه حك اٖتطاو زاضز )قدُٕس ثدبوٓ،    وؽ يخًز ورًاَس زاقت  زض أه َٕچ

« هي هلاه ػيٌابم هلاه هٌفؼتْاب ثابلتجغ     »(  أه زلٕل مجٕه مفًُ  لبٖسِ فمُٓ 276: 4، ج 1413

وٍ ي ثٕه ثبقس زض تٓوٍ وٍ تفىٕىٓ ضنًاؾت  ثىب ثط ٔه زٔسگبٌ زض مًضز مفُدً  لبٖدسٌ، زض   

ؾجت التًبْ ضاثُّ تجٗدٓ، مبلده مىفٗدت     بٖسٌ نبحت ٖٕه ضا ثٍٔٓ، ثبٔس ثٍ حؿت لؾتثىبا

زاوؿت  چًن تجٕٗت مىبفٕ اظ اٖٕبن تجٕٗت لُطْ اؾت وٍ تجٕٗت لهسْ ي تىُب تملٕه ٖٕه 

(  زض مب وحه فٍٕ وٕدع مبلىٕدت َدًاْ مٗدبثط     15: 1409اؾت وٍ تبثٕ لهس اؾت )انفُبوٓ، 

 )مىفٗت( تبثٕ مبلىٕت ٖٕه )ظمٕه( اؾت 

 وٕؿت ْ ٔسزتط  ؾتمُدد  فمُددٓ امجبحث اٖٕددبن، اظ مىبفٕ ثب ضاثُددّ چگًوگٓ اقددىبل: 

 زض مددًضز أىىددٍ  لٓ ي زاضز،ٖٕه ز آن ثب ذًزْ مبي تجٗٓ اْ ثٍُٖددٕه، ضامىفٗت ٔه وددٍ 

 ٓ ٔه اظ فمُدب زض ا ثًٗٓ قدًز    ضاثُّ لُطْ تب چٍ حس زاضاْ اثط حمًلٓ اؾت، اثُب  زٔسٌ مد

 مفُدً  مردبلف   ثىب ثط اودس    ضا مُدطح ودطزٌ  « ْاب ثابلتجغ  هي هله ػيٌبم هله هٌفؼت»ِ مٕىٍ لبٖسظ

تجٕ مبله مىفٗدت آن وٕدع ورًاَدس ثدًز  لبٖدسِ       ٌ َط وؽ مبله ٖٕه وجبقس، ثٍٔهلبٖسمفبز ا

مصوًض ثب ٖمًمٕت ذًز قبمل َط ؤً مىفٗت مبزْ ٔب مٗىًْ اؾدت  زٔدسگبٌ مردبلفٓ وٕدع     
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ٓ يخًز زاضز وٍ التًبْ ضاثُّ مبلىٕت ٖٕه ي مىفٗدت ضا تجٗدٓ    زاودس )ضن: ثطيخدطزْ،    ومد

1365 :121 ) 

ٓ     زلٕل ؾً : اگط ؾبذت چىٕه ؾدبظٌ  تدًان ؾدبظوسِ آوُدب ضا زض ثطاثدط      َدبٔٓ خدبٔع ثبقدس، ومد

قدًوس، مؿدئًل زاوؿدت ي     ذؿبضاتٓ وٍ ٖبثطان ٔب يؾبٔل وملٍٕ اظ يخًز ٔب ترطٔت آن متحمل مٓ

( 311: 1421لمدٓ،  ؛ مدإمه  243: 26، ج 1404حبل آوىٍ تطزٔسْ زض يمبن يْ وٕؿت )ودفٓ، 

 ٖجبضت زٔگط، اگط أدبز ؾبظٌ ثسين ضيبٔت مطز  خبٔع ثًز، ثٍ تجٕ آن يمبوتٓ زض پٓ وساقت  ثٍ

ثبن ذًاٌ زض نًضت مًافمت ٔب مربلفت مدطز ، ثدب    اقىبل: مدبظات وٕفطْ ؾبظوسِ ؾبٍٔ

تًان ثدٍ ندطف أددبز     ( وم243ٓ: 26، ج 1404ثبن مىبفبت زاضز )ودفٓ،  خًاظ ؾبذت ؾبٍٔ

ٓ    ؾب قدًز  ثلىدٍ مؿدئًل     ظٌ، ؾبظوسِ آن ضا مؿئًل ذؿبضاتٓ زاوؿت ودٍ ثدٍ ٖدبثطان ياضز مد

زاوؿته قرم ؾبظوسٌ مكطيٌ ثٍ اثجبت تمهٕط اؾت ي حى  تىلٕفٓ ي ييٗٓ اوددب  زازن  

 ٖمل ثب َ  فطق زاضز 

 ب( نظریۀ حرهت هطلق

   ٍ وهدت   زض ثطاثط زٔسگبٌ خًاظ مكطيٌ، أه وٓطٍٔ َ  زض متًن فمُٓ مُطح قدسٌ اؾدت ود

ثبن ثٍ َط قىلٓ وٍ ثبقس، َطچىس ؾجت آؾٕت زٔسن يؾبٔل وملٍٕ ٔب ٖبثطان وٕدع وكدًز،    ؾبٍٔ

َبْ ٖمًمٓ، تدبيظ ثٍ حدطٔ    خبٔع ورًاَس ثًز، چًن احساا چىٕه ثىبٔٓ زض ؾُح گصضگبٌ

 ( 33: 5تب، ج  قًز )لسامٍ، ثٓ ٖمًمٓ اؾت ي أدبز ؾبظٌ زض مله زٔگطان تلمٓ مٓ

ثبن اشن أكبن قطٌ وٕؿدت )حلدٓ،    ثبٔس گفت وٍ زض ؾبذت ؾبٍٔ زض مًضز اخبظِ حبو  

(  چًن زض مًضز اخبظِ حدبو  قده زاضٔد ،    360تب:  ؛ مدبَس َجبَجبٔٓ، ث42ٓ: 16، ج 1414

وىٕ  ي ْبَطاً فمُبْ امبمٍٕ ثط ٖس  وٕبظ ثٍ اخدبظِ حدبو  اتفدبق وٓدط      انل ٖس  ضا خبضْ مٓ

اودس )َمدبن(؛    قتطاٌ اخدبظِ حدبو  ثٕدبن ودطزٌ    ثبن ضا ثسين ا زاضوس ي آوُب خًاظ ؾبذت ؾبٍٔ

ثبن ثسين اخبظِ حبو  اتفبق وٓط زاضوس  يلٓ اَدل ؾدىت    ٖاليٌ مطز  ثط خًاظ ؾبذت ؾبٍٔ ثٍ

نًضت اگط حبو  اخبظٌ وسَدس،   اوس  زض أه ثبن زاوؿتٍ اخبظِ حبو  ضا قطٌ خًاظ وهت ؾبٍٔ

 ( 42: 16، ج 1414أه وبض خبٔع وٕؿت )حلٓ، 
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ثبن چىبوىٍ اظ ٔه خىجٍ ثطاْ ٖبثطان يطض زاقتٍ ثبقس، اظ  ٍ اگط أدبز ؾبٍٔوبگفتٍ ومبوس و

ٔه ٔب چىس خىجّ زٔگط ثطاْ آوبن مىفٗت زاقتٍ ثبقس، ْبَطاً ياخت اؾت وٍ ثٍ حبو  قدطٔ  

 ( 298: 2، ج 1417؛ ؾٕؿتبوٓ، 567: 1تب، ج  مطاخٍٗ ي اظ وٓط اي تجٕٗت قًز )ذمٕىٓ، ثٓ

ٍ       شَه مٓتٗطٔف يطض: حبل أه پطؾف ثٍ  ثدبن   ضؾدس ودٍ مىٓدًض اظ مًدط وجدًزن ؾدبٔ

چٕؿت؟ مطخٕ زض يطض ٔب ٖس  يطض، ٖطف ي آوچٍ اؾت وٍ ٖبزتدبً مىبؾدت ٖدبثطان ثبقدس      

( ي 339: 3، ج 1417ثبن ثبٔس اضتفبٔ مىبؾجٓ اظ ؾُح ظمٕه زاقتٍ ثبقس )قُٕس ايل،  مثالً ؾبٍٔ

ثبن ثؿتٍ ثٍ ودًٔ يؾدبٔل    گٓ ؾبٍٔظوىس ثطاْ ٖبثطان معاحمتٓ أدبز وىىس ٔب أىىٍ خىجّ آؾٕت

، 1413پصٔط اؾت )قُٕس ثدبوٓ،   وىىس، تغٕٕط ًَض مٗمًل اظ آودب ٖجًض مٓ وملٍٕ ٔب افطازْ وٍ ثٍ

 ( 275: 4ج 

ثبن، أدبز يطض  ثىسْ: قُٕس ثبوٓ ثب ثٕبن أىىٍ مالن خًاظ ٔب ٖس  خًاظ وهت ؾبٍٔ خمٕ

قًز، ثدط أده زٔدسگبٌ ذسقدٍ      ومٓ ٔب ٖس  يطض ثٍ ٖبثطان اؾت ي ثٍ مربلفت افطاز تًخُٓ

(  ؾره فمٍٕ ثحطاوٓ وٕع مإٔس أده مُلدت اؾدت:    438: 1422ياضز وطزٌ اؾت )قُٕس ثبوٓ، 

الؼوذُ في رله ولِّ َّ إثبحِ الَْاء ٍ أًِّ غيش هولَن ٌّب للوبسُّ ٍ ال لغيشّن فال هبًغ هي التظش  »

حظل الضّشس ثِ ٍجت إصالتاِ ٍ اليخاتضّ   فيِ الّب ػلى ٍجِ يتضشّس ثِ الوبسُ ٍ الوفشٍع ػذهِ، فلَ 

؛ «الَجَة ثبلَاضغ ٍ اى وبى آوذ، ثل يجت ػلى ولّ هي لِ لذسُ ثبألهش ثبلوؼشٍ  ٍ الٌْى ػي الوٌىش

وىتّ حبٔع اَمٕت أه اؾت وٍ اؾتفبزٌ اظ ًَاْ مٗبثط ثطاْ َمّ مطز  مجدبح اؾدت ي لبثدل    

اْ  گًوٍ آن وٕؿت، مگط ثٍ گًوٍ مىٗٓ ثطاْ تهطف زض تمله ثطاْ اقربل وٕؿت، پؽ َٕچ

ثدبن   وٍ ثٍ ٖبثطان يطض ثعوس، لٕىه زض فطو مب يطضْ زض مٕبن وٕؿت  پؽ اگط ؾبذت ؾبٍٔ

مًخت يطض ي ظٔبن قًز، وىسن آن ياخت اؾت ي ثٍ ؾبظوسِ ؾبظٌ اذتهبل وساضز، اگطچٍ 

ثط أه وبض تأوٕس قسٌ اؾت، ثلىٍ ثط َط قرهٓ وٍ ثتًاوس آن ضا اودب  زَدس ياخدت اؾدت،    

 ( 118: 21، ج 1405قًز )ثحطاوٓ،  ظٔطا امط ثٍ مٗطيف ي وُٓ اظ مىىط محؿًة مٓ

زٔسگبٌ قُٕس ثبوٓ ي ثحطاوٓ ثب ازلٍ ي لًاٖس فمُدٓ مؿدلّ  مدب، َمچدًن لبٖدسِ اليدطض       

« الىبؼ مؿلًُّن ٖلٓ امدًالُ  »تىبؾت ثٕكتطْ زاضز، امب لًاٖس فمُٓ زٔگطْ َمچًن لبٖسٌ 
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طاً مربلفت زاضز  اظ ٔه َطف مفًُ  لبٖدسِ اليدطض، َدط    وٕع َؿت وٍ ثب لبٖسِ مصوًض ْبَ

ثدٍ َدط   « الىبؼ مؿلًُّن ٖلٓ امدًالُ  »زاوس ي اظ َطف زٔگط لبٖسِ  ؤً يطضْ ضا مدبظ ومٓ

زَس  امب زأطِ قمًل لبٖسِ تؿدلٍٕ تدب آودبؾدت     ؤً تؿلُٓ ثط مٗبثط تًؾٍ افطاز حى  مٓ

نًضت لبٖسِ اليطض، ثط  س وٍ زض أهوٍ ثٍ مىفٗت ٖمالٔٓ ي مكطئ مطز  اظ مٗبثط يطض وعو

 لبٖسِ تؿلٍٕ حبو  ذًاَس قس 

 . اشراف بر هوسایه2 .1 .5

قًز ٔدب ذٕدط؟ مٕدبن     ثبن، اقطاف ثط َمؿبٍٔ يطض تلمٓ مٓ زض مًضز أىىٍ آٔب ثب ؾبذته ؾبٍٔ

  ٍ ٍ     فمُب اذتالف اؾت  لًل مكًُض أه اؾت ودٍ ثد ثدبن مىدٕ    زلٕدل مدصوًض اظ ؾدبذت ؾدبٔ

ثبن ضا زض مله ذًزـ ثؿبظز )محمدك ؾدجعياضْ،    وٍ وٍ اگط قرهٓ ؾبٍٔگً قًز، َمبن ومٓ

األلشة أىّ لِ الوٌغ؛ الًّاِ  »الفمُبء أه اؾت ودٍ:   (  وٓط ٖالمٍ حلٓ زض تصوط613ِ: 1، ج 1423

لذ حظل ثِ الضشس ثخال  هب لَ وبى الَضغ في هلىِ أٍ هب لِ هحلّ ػلى جابسُ، فبًّاِ اليوٌاغ ٍ إى    

لإلًسبى التظشّ  في هلىِ ويف شابء ٍ لسات أػاش  فاي ّازُ الوسائلِ        حظل هؼِ االششا ؛ ألىّ

ثبلخظَطيِ ًظّبم هي الخبطِّ ٍ ال هي الؼبهِّ ٍ إًّوب طشت الى هب للت ػي اجتْبد ٍ لؼلّ غيشي يماف  

(  زض نًضت اقدطاف  45: 16، ج 1414)حلٓ، « ػليِ أٍ يجتْذ فيؤدّيِ اجتْبدُ إلى خال  رله

ت، ظٔطا مؿتلع  يطض ي ظٔبن ثٍ َمؿبٍٔ اؾت، ثطذالف يلتدٓ  ثط َمؿبٍٔ، الطة حطمت اؾ

ثبن ثط َمؿدبٍٔ مكدطف اؾدت، أده      ثبن ضا زض مله ذًز أدبز وىس وٍ اگطچٍ ؾبٍٔ وٍ ؾبٍٔ

تًاوس اودب  زَس   ٖمل خبٔع اؾت، چًن اوؿبن زض مله ذًز َطگًوٍ تهطفٓ وٍ ثرًاَس مٓ

ٓ   ثبن زض ضاٌ، مكطي ٖجبضت زٔگط، خًاظ أدبز ؾبٍٔ ثٍ ودٍ زض   ٌ ثٍ ٖس  يدطض اؾدت، زض حدبل

قًز  اظ َطف زٔگط اوؿبن مبله ًَا وٕؿت تدب َطگًودٍ    نًضت اقطاف، َمؿبٍٔ متًطض مٓ

ندًضت، َدط ودًٔ تهدطفٓ حتدٓ اگدط        وٍ ثرًاَس زض مله ذًز تهطف وىس، چًن زض أه

ا مؿتلع  اقطاف ثط َمؿبٍٔ ٔب أدبز تبضٔىٓ ثطاْ اي ثبقس، خبٔع اؾت  أكبن فتًاْ ذدًز ض 

اوس: زض ذهًل أه مؿدئلٍ، َدٕچ    مجتىٓ ثط اختُبز ي ثطزاقت ذًز زاوؿتٍ ي زض اوتُب فطمًزٌ
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قىبؾ  ي أه گفتّ مه تىُب ثطذبؾتٍ اظ اختُبز اؾت ي قبٔس فمٕدٍ   زلٕلٓ اظ قٍٕٗ ي ؾىٓ ومٓ

 زٔگطْ زض أه مؿئلٍ تًلف ٔب اختُبز وىس ي اختُبز يْ ثٍ ذالف أه حى  ثٕىدبمس 

ٍ  اْ اظ فمُب ٖسٌ ثدبن اظ ؾدبذت ي ؾدبظ، مًخدت      مٗتمسوس وٍ اگط مىٕ وطزن ؾبظوسِ ؾدبٔ

(  قدُٕس ثدبوٓ زض   474: 19، ج 1412يطض ي ظٔبن ثٍ ؾبظوسٌ وكًز، خبٔع اؾدت )ضيحدبوٓ،   

ثبن ضا زض نًضت ٖدس  يدطض ثدٍ ٖدبثطان خدبٔع       مًضز ؾره نبحت قطإٔ وٍ ؾبذت ؾبٍٔ

فَْهِ ػلى ػذم اػتجابس تضاشّس غياشّن، وواب لاَ      تمييذُ ثتضشس الوبسُّ يذلّ ثو»زاوس، گفتٍ اؾت:  مٓ

جبسُ ثبإلششا  ػليِ، فبًِّ اليوٌغ ألجلِ ووب اليوٌغ لَ وبى ٍضؼِ في هلىِ ٍ استلضم اإلششا   تضشّس 

 ( 276-275: 4، ج 1413قُٕس ثبوٓ، «)ػليِ

مفًُ  ؾره أكبن آن اؾت وٍ يطض ظزن ثٍ افطازْ رٕدط اظ ٖدبثطان، مًخدت حطمدت      

گًوٍ وٍ اگط ثب اقطاف ثط َمؿبٍٔ مًخت يطض قًز، مبوىس خدبٔٓ ودٍ قدرم     وٕؿت، َمبن

ثبن ضا زض مله ذًز ثؿبظز ي مًخت اقطاف ثط ذبوّ َمؿدبٍٔ قدًز؛ ٔدب ممىده اؾدت       ؾبٍٔ

مبله احٕبْ ذدًز ضاٌ ي ظمدٕه )لدطاض( ي َدًاْ      مجىبْ أكبن أه ثبقسوٍ َمّ مؿلمبوبن ٔب

َبْ آن ٔب زض حى  مبله َؿتىس  پؽ ثطاْ وؿٓ خبٔع وٕؿت وٍ زض ضآَ، ثسين اخدبظِ   ضاٌ

ثمّٕ مؿلمبوبن ٔب يلّٓ آوبن تهطف وىس، مگط أىىٍ ؾٕطٌ ثط اودب  زازن أه ٖمل خبضْ ثبقس 

 ( 244: 26، ج 1404)ودفٓ، 

ٓ قُٕس ثبوٓ وٕع اظ وؿبوٓ اؾت و زاودس، َمبوىدس    ٍ اقطاف ثط َمؿبٍٔ ضا مًخت يطض ومد

أدبز ؾبظٌ زض مله قرهٓ، چًن ؾطَن وكٕسن ثٍ َمؿبٍٔ حطا  اؾت وٍ ؾبذت آوچٍ ثٍ 

(  اظ فمُدبْ  244: 26، ج 1404ذبوّ َمؿبٍٔ مكطف اؾت )قُٕس ثدبوٓ ثدٍ ومدل اظ ودفدٓ،     

: 2، ج 1417ٓ)ؾٕؿدتبوٓ،  اهلل ؾٕؿتبو ( ي آٔدت 566: 1تب، ج  مٗبنط، امب  ذمٕىٓ )ذمٕىٓ، ثٓ

اوس ي پؽ اظ اقىبل زض حىد  آن، ؾدبذت    ثبن تطزٔس وطزٌ (زض حى  خًاظ ؾبذت ؾب297ٍٔ

زاوىس، ثب أه اؾتسالل وٍ زض تحمك ؾٕطٌ، قه يخًز زاضز، ثلىٍ  ثبن ضا احتٕبَبً خبٔع ومٓ ؾبٍٔ

ندحت، ثدٍ    وٍ لًاٖسْ مبوىس اندل  وىس، زض حبلٓ ْبَطاً ؾٕطِ متكطٍٖ أه ٖمل ضا اوىبض مٓ

اهلل ثُدت ثط أده   (  آٔت187: 18، ج 1413ٖس  اوىبض ؾٕطِ متكطٍٖ ممٕس اؾت )ؾجعياضْ، 
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ثبن زض مٗبثط ٖمدًمٓ، ثدٍ حىد  تهدطفبتٓ ودٍ       ثبيض اؾت وٍ ملحك وطزن حى  وهت ؾبٍٔ

زَس، محل تأمل اؾت ي أىدب مٗتجط زاوؿدته يدطض    قرم زض مله قرهٓ ذًز اودب  مٓ

اگط اخمدبٔ ثدط    -اؾت، التًبْ ممىًٖٕت زاضز، ثلىٍ زض انل حبلٓ وٍ مٗبضو يطض فٗلٓ

ٖس  حك اقطاف امىبوٓ مًافك ثب ٖمً  وفدٓ ٖؿدط ي حدطج اؾدت )ثُددت،       -خًاظ وجبقس

 ( 126-125: 3، ج 1426

ثبن ضا زض نًضت اقطاف ثدط   ياضز قسٌ اؾت وٍ ؾبذت ؾبٍٔ ضيأبتٓ اظ امب  نبزق

 اوس:   َمؿبٍٔ، مُلمبً خبٔع وساوؿتٍ

ء هي  اًِ لبل: لي  ألحذ أى يفتح وَُ في جذاسُ يٌظش هٌْب إلى شي ثي هحوذ ي جؼفشػ  »1

وؽ خبٔع وٕؿت وٍ  ؛ ثطاْ َٕچداخل داس جبسُ، فئى فتح للضيبء في هَضغ يشى هٌِ لن يوٌغ رله

مىٓدًض   ثبوٓ ثط ضيْ زًٔاض زضؾت وطزٌ ي اظ آودب ثٍ ذبوّ َمؿبٍٔ وگبٌ وىس، يلٓ اگط ثٍ ؾبٍٔ

ٓ     گًوٍ قس، ثٍوًضگٕطْ ثب قدًز   اْ وٍ مًخت اقطاف ثط َمؿبٍٔ وجبقس، اظ أده ودبض مىدٕ ومد

ٔٗىدٓ ؾدبذت   « ودًٌ »گًوٍ لٕسْ،  (  زض حسٔث مصوًض ثسين َٕچ505: 2، ج 1385)مغطثٓ، 

 ثبن حطا  زاوؿتٍ قسٌ اؾت  ؾبٍٔ

اًِ سئل ػي الشجل يغيل ثٌبءُ فوٌغ جبسُ الشو ، لبل: رله لاِ ٍ   ثي هحوذ ػي جؼفش  »2

)َمدبن(  زض  «   ّزا هي الضشس الزي يوٌغ هٌِ ٍ يشفغ جذاسُ هب احتّ ارا لن يىي ًظش هٌِ الايْن لي

خبْ زٔگط زض خًاة قرهٓ وٍ ثب ًَالوٓ وطزن ؾبذت ي ؾبظ ذًز مًخدت قدسٌ اؾدت    

اوس: أه ودبض مًخدت يدطض ي     وٍ َمؿبٍٔ وتًاوس اظ وًض ذًضقٕس اؾتفبزٌ وىس، أكبن فطمًزٌ

ثٍ ذبوّ َمؿبٍٔ وگبٌ وىس  أه حسٔث َطگًودٍ اقدطاف ثدط ذبودّ      حطمت وٕؿت، مگط أىىٍ

 زاوس  َمؿبٍٔ ضا مهساق يطض ي ظٔبن ي مًخت حطمت مٓ

ثبن زض مله افطاز، اقطاف  ثىسْ: اظ خملّ لًاظ  ٖملٓ ي ٖبزْ ي ٖطفٓ ؾبذت ؾبٍٔ خمٕ

   ٍ ممسمدّ  ثدبن   ثط مٗبثط ي َمؿبٍٔ اؾت ي أه زي الظ  ي ملعي  َ  َؿتىس، لدٕىه أددبز ؾدبٔ

 ثبن( حطا  اؾت  قًز ي ممسمّ حطا  )ؾبذت ؾبٍٔ اودب  زازن حطا  )اقطاف ثط َمؿبٍٔ( مٓ
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زض نًضتٓ وٍ ؾبذت ؾبظٌ وبمالً مًخت تبضٔىٓ قًز، ثسين قه أدبز ؾبظٌ حطا  اؾدت  

( ي قددُٕس 222: 6، ج 1413؛ حلددٓ، 44: 16، ج 1414؛ حلددٓ، 246: 26، ج 1404)ودفددٓ، 

( چًن مًخدت اذدتالل   277: 4، ج 1413بوٓ ثط آن ازٖبْ اخمبٔ وطزٌ اؾت )قُٕس ثبوٓ، ث

ياؾُّ تٗصض تطزز  ثٕىب ثٍ ٖاليٌ قرم و  (؛ ث44ٍ: 16، ج 1414قًز )حلٓ،  آمس مٓ ي زض ضفت

( زض أه نًضت، وىسن ؾبظٌ ياخدت  222: 6، ج 1413ثٕىس )حلٓ،  زض چىٕه مىبوٓ يطض مٓ

 ( 246 :26، ج 1404اؾت )ودفٓ، 

قٕد ًَؾٓ زض وتبة مجؿًٌ، مُلمبً ي ثسين أىىٍ ثٕه تبضٔه قسن وبمل ضاٌ ي تبضٔده  

     ٍ اودس   قسن ممساضْ اظ آن فطق ثگصاضز، تبضٔه قدسن ضاٌ ضا مًخدت يدطض ي آؾدٕت وساوؿدت

( ثط أه اؾبؼ، وىسن ثىب ياخت وٕؿدت )ودفدٓ،   222: 6، ج 1413)ًَؾٓ ثٍ ومل اظ حلٓ، 

تًان گفت وٍ أددبز تدبضٔىٓ اظ    زض تًخٍٕ ؾره قٕد ًَؾٓ مٓ(  الجتٍ 246: 26، ج 1404

ثبن لعيمبً ثب تبضٔه وطزن ضاٌ َمطاٌ اؾت  اظ َدطف   ثبن ثًزٌ ي أدبز ؾبٍٔ لًاظ  ؾبذت ؾبٍٔ

؛ 246: 26، ج 1404زٔگط، تبضٔىٓ ضاٌ َمٕكٍ ثب يطض ظزن ثٍ ٖبثطان َمطاٌ وٕؿدت )ودفدٓ،   

وٍ أدبز  ظ ضيقىبٔٓ ضاٌ اظ ثٕه ثطيز، زض نًضتٓ( اگط ممساضْ ا277: 4، ج 1413قُٕس ثبوٓ، 

نًضت حطا  وٕؿت  قبفٍٕٗ  ؾبظٌ مًخت يطض قًز، ؾبذت ؾبظٌ حطا  اؾت ي زض رٕط أه

َبْ ذًز، مُلمبً چٍ مًخت يطض ثٍ ٖبثطان قًز ي چٍ مًخت يدطض   وٕع زض ٔىٓ اظ زٔسگبٌ

ٓ زاوس ي زض زٔسگبٌ زٔگط ذًز مُلمبً  وكًز، أدبز ثىب ضا حطا  مٓ زاودس )حلدٓ،    آن ضا خبٔع مد

 ( 44: 16، ج 1414

 باى سایه ساخت برابر در . هصالحه4 .1 .5

تًان اظ َطٔك مهبلحٍ ثب افطاز حمٕمٓ ٔب حمًلٓ ٔب امب  ي پطزاذت يخُٓ،  گفتىٓ اؾت وٍ ومٓ

ٍ  مدًظ اودب  زازن چىٕه وبضْ ضا ثٍ تىُدبٔٓ،   زؾت آيضز، ظٔطا چىٕه وبضْ ذطٔس ًَاْ مٗبثط ثد

قدًز،   تىُبٔٓ مٗبملٍ ومٓ وٍ چىٕه ثٕٗٓ ثبَل اؾت ي ًَاْ مٗبثط ثٍ قًز، زض حبلٓ مٓمحؿًة 

 ( 44-43: 16، ج 1414ثلىٍ ثٍ تجٕٗت اظ ظمٕه، امىبن ذطٔس ي فطيـ زاضز )حلٓ، 
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 باى . خراب شدى سایه5 .1 .5

 ٍ ثدبوٓ ضا ضيْ ضاٌ ثؿدبظز ي ؾدپؽ ذدطاة قدًز ٔدب آن ضا ذدطاة وىدس، زض          اگط وؿٓ ؾدبٔ

لهس تدسٔس ثىب ضا وساقتٍ ثبقس، مبوٗٓ وساضز وٍ قدرم زٔگدطْ چٕدعْ ثؿدبظز      وٍ نًضتٓ

، 1417نًضتٓ وٍ آن فًب ضا ثگٕطز ي الظ  وٕؿت اظ قرم ايل اخبظٌ ثگٕطز )ؾٕؿدتبوٓ،   ثٍ

: 3، ج 1428؛ يحٕدس ذطاؾدبوٓ،   445: 1426؛ فٕدبو،  566: 1تدب، ج   ؛ ذمٕىٓ، ث297ٓ: 2ج 

( 164: 9، ج 1426ٍ اؾدت )َجبَجدبٔٓ لمدٓ،    ( چًن حك ؾجك قرم ايل اظ ثٕه ضفتد 185

 لٕىه زض نًضتٓ وٍ لهس تدسٔدس ثىدب ضا زاقدتٍ ثبقدس، اقدغبل أده فًدب تًؾدٍ زٔگدطْ          

ٍ  445: 1426خبٔع وٕؿت )فٕبو،  َدًض لُدٕ، حىد  ثدٍ خدًاظ       (  گطيٌ زٔگطْ اظ فمُدب، ثد

؛ 297: 2، ج 1417اودس )ؾٕؿدتبوٓ،    اوس، ثلىٍ ثىب ثٍ ْبَط مؿئلٍ، ثٍ ٖس  خًاظ حى  زازٌ وسازٌ

(  امب  ذمٕىٓ وٕع ٖس  164: 9، ج 1426؛ َجبَجبٔٓ لمٓ، 185: 3، ج 1428يحٕس ذطاؾبوٓ، 

: 1تدب، ج   زاوس )ذمٕىٓ، ثٓ خًاظ اقغبل فًب تًؾٍ زٔگطْ ضا زض أه حبل فمٍ لًل لًْ مٓ

566 ) 

زلٕل حك ؾجك ثط تهدطف زض آن مىدبن،    زلٕل ٖس  خًاظ أه اؾت وٍ قرم متؿبثك ثٍ

( ي حسٔث مطثًٌ ثٍ لبٖسِ ؾجك، 164: 9، ج 1426ْ ايلًٔت زاضز )َجبَجبٔٓ لمٓ، ثط زٔگط

ٍ   اهلل ٖجس ٖه اثٓ»ثط أه مُلت زاللت زاضز:  ؛ امدب   «لبل: مه ؾجك الٓ مًيٕ فًُ أحدكّ ثد

اوس: َط وؿٓ ثٍ محلٓ ؾجمت ثگٕطز، آن قرم وؿدجت ثدٍ زٔگدطان ايلًٔدت      نبزق فطمًزٌ

زلٕل مطؾل ثًزن، يٕٗف اؾت، امب َٕچ  (  أه ضيأت ث278ٍ: 5، ج 1409زاضز )حط ٖبملٓ، 

اْ وٕؿت وٍ حك ؾجك اظ حمًق مؿلّ  زض زٔه اؾال  اؾت ي ؾٕطٌ ثط آن خطٔدبن زاضز   قجٍُ

 ( 165: 9، ج 1426)َجبَجبٔٓ لمٓ، 

 باى . حكن وضؼی ساخت سایه2 .5

 زض أه ظمٕىٍ زي زٔسگبٌ يخًز زاضز:

ي ؾبظ مًخت يطض ي ظٔبن ثدٍ ٖدبثطان قدًز،     يخًة يمبن: اگط ؾبذت -زٔسگبٌ ايل 

قٕد ًَؾٓ زض ذالف ي مجؿًٌ، ثٍ يمبن مٗتمس اؾت  ظٔطا خًاظ ي ٖس  يدمبن ؾدبذت   
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ٍ 370: 15، ج 1413ثبن، مكطيٌ ثٍ ٖس  يطض اؾت )قدُٕس ثدبوٓ،    ؾبٍٔ ٖداليٌ ضيأدبتٓ    ( ثد

يأدبت ٖجبضتىدس   زاوس  أه ض ظوىسٌ ثٍ مطز  زض مٗبثط ضا، يبمه تلفبت مٓ يخًز زاضز وٍ آؾٕت

 اظ: 

: هي أضشّ ثشيء هي عشيك الوسلويي، فْاَ  ػي اثي الظجبح الىٌبًي لبل: لبل اثَ ػجذ اهلل  »1

، يطض ثٍ زٔگطان قدًز  مًختزض ضاٌ مؿلمبوبن  فطمًزوس: َط وؽ امب  نبزق؛ «لِ ضبهي

مٗىدبْ أده    ممتًٓ تمٕٕس ضيأت ثٍ ايطاض ثٍ  (241: 29، ج 1409)حط ٖبملٓ،  يبمه اؾت

( زض 206: 6، ج 1405اؾت وٍ زض نًضت ٖس  يدطض، افدطاز يدبمه وٕؿدتىس )ذًاوؿدبضْ،      

 ( 372: 15، ج 1413زاللت أه ضيأت اثُب  يخًز زاضز )قُٕس ثبوٓ، 

تٌفش فتوش الذاثِ ف -لبل: سبلتِ ػي الشيء يَضغ ػلي الغشيك  ػجذاهلل ػي الحلجي ػي اثي  »2

؛ حلجى گًٔس: اظ فمبل ولّ شيء يضش ثغشيك الوسلويي؛ فظبحجِ ضبهي لوب يظيجِ -ثظبحجْب فتؼمشُ 

چٕعى وٍ ؾط ضاٌ گصاضوس ي حًٕاوى ثط اي ثگصضز ي  ِبضالؿّال  ؾإال وطز  زضث امب  نبزق ٖلٍٕ

َدط چٕدع ودٍ زض ضاٌ    : اظ آن ض  وىس ي ؾًاض ذًز ضا ثدط ظمدٕه ظودس ي ظذمدى وىدس، فطمدًز      

آن يبمه  ِاگط وؿى ذؿبضت زٔس، گصاضوس، ثبقسثطاْ ٖجًضوىىسگبن  بوبن مًخت يطضمؿلم

(؛ لؿمت زي  حسٔث زض ٔه لبٖدسِ ولدٓ، قدرم    243: 29، ج 1409)حط ٖبملٓ، « اؾت

ٍ    يطضظوىسٌ ضا يبمه مٓ مٗىدبْ أده اؾدت ودٍ زض      زاوس  ممتًٓ تمٕٕس ضيأت ثدٍ ايدطاض، ثد

(  أده ضيأدت زض   206: 6، ج 1405بضْ، نًضت ٖس  يطض، افطاز يدبمه وٕؿدتىس )ذًاوؿد   

وٍ ؾىسـ نحٕح ثبقس، اظ وهًل اؾت  ضيأبت مدصوًض ثدب ٖمًمٕدت ذدًز َدط       نًضتٓ

زاودس   وؿٓ ضا وٍ ثب اوحبْ مرتلف ؾس مٗجط، مًخت يطض ي ظٔبن ثٍ ٖبثطان قًز، مؿئًل مٓ

 ( 372-371: 15، ج 1413)قُٕس ثبوٓ، 

 ، 1413ثسين قه وىدسن ؾدبظٌ زض فدطو يدطض ي ظٔدبن ياخدت اؾدت )قدُٕس ثدبوٓ،          

ٓ 277: 4ج   ( ظٔدطا ٖمدً  لبٖدسِ اليدطض، ثدٍ وفدٓ َطگًودٍ        363تدب:   ؛ مدبَس َجبَجبٔٓ، ثد

 ٍ ندًضت وبمكدطئ،    يطضْ زض اؾال  زاللت زاضز  اظ َطف زٔگط، تهطف زض حك زٔگطان ثد
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 بظٌ اؾدت( ياخدت ذًاَدس ثدًز      قًز ي زفٕ ْلد  )ودٍ َمدبن وىدسن ؾد      ْل  محؿًة مٓ

 ٖاليٌ َٕچ مربلفٓ زض أده مدًضز وٕؿدت ي گطيَدٓ اظ ثعضگدبن امبمٕدٍ ثدٍ وىدسن ؾدبظٌ           ثٍ

ٓ     اْ وىدطزٌ  اوس ي ثٍ اذتالف زض أه مًيدًٔ اقدبضٌ   فتًا زازٌ  تدب:   اودس )مدبَدس َجبَجدبٔٓ، ثد

363 ) 

اوددب  زازن أده    امب زض مًضز أىىٍ آٔب اظالّ ؾبظٌ ثط َط فطز مىلف ٖبل  ودٍ مدتمىّه اظ  

وٍ يطضْ متًخٍ وؿٓ وجبقس، ياخت اؾت ٔب ذٕط؟ زي احتمبل يخدًز   ٖمل ثبقس، زض حبلٓ

 زاضز:  

احتمبل ايل: ترطٔت ؾبظٌ تًؾٍ َط فطزْ وٍ ياخدس قدطأٍ ٖمدًمٓ تىلٕدف ثبقدس،      

اْ َمگبوٓ اؾدت   ياخت اؾت، ظٔطا وىسن ؾبظٌ، وُٓ اظ مىىط ثًزٌ ي وُٓ اظ مىىط وٕع يْٕفٍ

 زازن آن زض نًضت تًاوبٔٓ، ياخت ي اَمبل زض آن مًخت گىبٌ اؾت  وٍ اودب  

احتمبل زي : وىسن ؾبظٌ ثط يايٕ آن ياخت اؾت، امب اخبظِ حبو  قدطٌ ذًاَدس ثدًز،    

ظٔطا اودب  زازن چىٕه وبضْ تًؾٍ فطزْ رٕط اظ يايٕ، مًخت ٖؿط ي حطج اؾت )مدبَس 

 ( 363تب:  َجبَجبٔٓ، ثٓ

َبْ زيلتدٓ )حدبو (    ؾٍ َط قرهٓ ثٍ اخبظِ زؾتگبٌزض َط نًضت، وىسن ؾبظٌ تً 

وحًْ وٍ ترطٔت ؾبظٌ، مًخت آؾٕت مًبٖف ثٍ مدطز  وكدًز )ثُددت،     مىًٌ اؾت، ثٍ

ثبن زض حبلت ٖبزْ مًخدت يدطض ي ظٔدبن     وٍ ؾبذت ؾبٍٔ ( زض نًضت126ٓ: 3، ج 1426

ثبن ؾجت َالوت قرهٓ قدًز، قدٕد ًَؾدٓ مٗتمدس      ًَض اتفبلٓ ؾمًٌ ؾبٍٔ وكًز ي ثٍ

ت وٍ فطز مؿجت، يبمه وهف زّٔ قرم اؾت، ظٔطا َالوت قرم، تًؾدٍ امدطْ   اؾ

اْ ودٍ زض   مجبح )ٔٗىٓ آوچٍ زض مله مؿجت ؾبذتٍ قسٌ ثًز( ي امطْ محًٓض )ٔٗىٓ ؾبظٌ

(  121-120: 43، ج 1404ًَاْ مله زض زؾتطؼ اي وجًزٌ( اتفبق افتدبزٌ اؾدت )ودفدٓ،    

اْ  بن، مؿجت يبمه وٕؿدت  لبٖدسٌ  ث الطة أه اؾت وٍ زض نًضت خًاظ ثٍ ؾبذت ؾبٍٔ

إىّ ولّ هب لالًسبى إحذاحاِ فاي الغشياك    »وىس:  ولٓ وٕع يخًز زاضز وٍ أه مُلت ضا تإٔٔس مٓ
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)محمك حلٓ، « اليضوي هب يتلف ثسجت َّ يضوي ثوب لي  لِ إحذاحِ وَضغ الحجش ٍ حفش الجئش

وىىس، مطحً   احساا مٓ(  افطاز يبمه آوچٍ َؿتىس وٍ زض ضاٌ ثبلتؿجٕت 239: 4، ج 1408

: 43، ج 1404وٕع مًمًوٓ لطٔت ثٍ َمٕه ومل محمك ضا زاضودس )ودفدٓ،    1نبحت خًاَط

121 ) 

ٖس  يخًة يمبن: اظ مٕبن فمُب، قٕد مفٕس ي اثده ازضٔدؽ مٗتمسودس ودٍ      -زٔسگبٌ زي  

َٕچ يمبوٓ زض پٓ وساضز  ظٔطا متٗبلت َط آوچٍ زض ؾبذت آن اخبظِ قدطٖٓ ثبقدس، يدمبن    

 (  370: 15، ج 1413قًز )قُٕس ثبوٓ،  ثبن، خعي ثىب محؿًة مٓ ٖاليٌ أىىٍ ؾبٍٔ ثٍوٕؿت  

ٍ  اقىبل: زض نًضتٓ ثدبن ذدبضج اظ ملده اقدربل ثبقدس، َمدّ آوچدٍ ضخ         وٍ َمّ ؾدبٔ

زَس، متًخٍ قرم مبله اؾت، يلٓ اگط ممساضْ اظ آن زاذل مله قدرم ي ممدساضْ    مٓ

اضْ، ثبظ َد  زي زٔدسگبٌ فدًق مُدطح اؾدت      ذبضج اظ آن ثبقس، زض يمبن َمّ ؾبظٌ ٔب ممس

 ( 371: 15، ج 1413)قُٕس ثبوٓ، 

تطٔه زلٕل زض مًضز يخًة يمبن، ضيأدبت مدصوًض    ضؾس وٍ محى  وٓط مٓ ثىسْ: ثٍ خمٕ

ثبقىس وٍ مثجت يخًة يمبن َؿتىس  قُطت ضيأٓ ضيأبت مصوًض وٕع خبثط يٗف ؾىس ي 

 زاللت آوُبؾت 

                                                           

يضوي هب يتلف ثسججِ ال لؼذم وب لإلًسبى إحذاحِ في الغشيك الولّ ضبثغِ أي الضوبى في رله ٍ ًحَُ أىّ حيٌئز فٍ   1

ػلى الضوبى ثِ هغلمب حتى هغ  ػمال ٍ ال ششػب، ثل لألطل ثؼذ ػذم هب يذلّ ُػذم الوٌبفب ُاستتجبع الجَاص الضوبى، ضشٍس

ٍ الفتَى في أًِ يضوي هب لي  لِ إحذاحِ وَضغ الحجش ٍ  اإلرى هي الوبله الحميمي، ٍ رله لظَْس هب ػشفت هي الٌضّ

الغبفل  ي ٍب َّ هتأّل للضشس في الغشيك ػلى ٍجِ اليجَص لِ فؼلِ فيِ، ٍ يلحك ثِ فؼل السبَّ رله هوّحفش الجئش ٍ ًح

اختظبص ٍ هي ٌّب يتّجِ ػذم  ٍ غيش الوىلف ووب في غيش الومبم هي األسجبة التي ال فشق فيْب ثيي الوىلف ٍ غيشُ

حبل فبلوشاد  ٍ ػلى ولّ ل جيذامرله هي الؼذٍاًي فتأهّ ُالسجت ثبلؼذٍاًي، ًؼن يخشد هٌِ الوأرٍى فيِ ششػب ٍ يوىي إساد

  ػذم الضوبى فيوب جبص لِ إحذاحِ في الغشيك الزي َّ وبإلحذاث في الوله أٍ في الوىبى الوجبح
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 گیری نتیجه

 قًز: حث مُطح زض أه ممبلٍ، وتبٔح شٔل حبنل مٓاظ َطح ي ثطضؾٓ مجب

  اظ آودب وٍ انل تهطف زض مٗبثط ثبظ، ثٍ ٖس  ايطاض ي تًٕٕك مكدطيٌ اؾدت، فطلدٓ    1

آمس ثساوٕ  ٔدب ودساوٕ  ي ثدطاْ ضاٌ ودبضثطز اندلٓ ي       ي وىس وٍ وبضثطز انلٓ مٗبثط ضا ضفت ومٓ

ن ذٕبثدبن ؾدجت ايدطاض ثدٍ     فطٖٓ لبئل قًٔ   الجتٍ ثبٔس تًخٍ زاقت وٍ َمٕكٍ تىدگ ودطز  

، ٖمً  ي ذهًل مه يخدٍ اؾدت    «يٕٕك»ي « ٖس  ايطاض»قًز ي وؿجت مٕبن  زٔگطان ومٓ

 الجتٍ ثبٔس گفت وٍ مطخٕ زض يطض ٔب ٖس  يطض، ٖطف ذًاَس ثًز 

ثبن ثىب ثط زٔسگبَٓ وٍ آن ضا ثٍ ٖس  يطض ي مٗبضو مىًٌ    حى  تىلٕفٓ ؾبذت ؾب2ٍٔ

مٗبثط وٍ َمبن مبلىٕت ٖمًمٓ مٗبثط اؾت، ثٕكدتط اوُجدبق    زاوس، ثب انًل ولٓ تهطف زض مٓ

الىبؼ اؾت وٍ ٖس  ضيبٔت مدطز ،   زاضز ي لسض متٕمه فمُبؾت  مًبف ثط أىىٍ اظ لجٕل حك

 قًز    تهطف زض مبل زٔگطْ ي رهت تلمٓ مٓ

ٓ    ياؾُّ ؾبذت ؾبٍٔ   اقطاف ثط َمؿبٍٔ ث3ٍ قدًز   ثبن، يطض ظزن ثٍ َمؿدبٍٔ تلمدٓ ومد

ذدًزْ ذدًز حدطا      ٌ زض مله قرهٓ اؾت ي ؾطَن وكٕسن ثٍ َمؿبٍٔ ثٍچًن أدبز ؾبظ

اؾت، وٍ ؾبذت آوچٍ ثٍ ذبوّ َمؿبٍٔ مكطف ثبقس  ضيأبت وبْط ثٍ حطمت مُلدك وٕدع ثدب    

 ذًضز  انل يطض ي اليطاض لٕس مٓ

وٍ ؾبذت ؾبظٌ مًخت تبضٔىٓ تمب  ضاٌ قًز، ثدسين قده أددبز ؾدبظٌ        زض نًضت4ٓ

ياؾدُّ تٗدصض اظ    تبضٔه قسن ممساضْ اظ ضاٌ ثبٔس ثٕه قرهٓ وٍ ثٍحطا  اؾت، امب زض مًضز 

 ثٕىس، فطق گصاقت  ثٕىس ي قرهٓ وٍ آؾٕت ومٓ تطزز زض چىٕه مىبوٓ آؾٕت مٓ

ٓ   ثبن، ذطٔس ًَاْ مٗبثط ثٍ   مهبلحٍ زض ثطاثط ؾبذت ؾب5ٍٔ قدًز ي   تىُبٔٓ محؿدًة مد

 وٓ ذًاَس ثًز قس چىٕه ثٕٗٓ ثبَل اؾت، ظٔطا ًَا ثٍ تجٕٗت اظ ظمٕه مٗبملٍ
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ثبن، اگط افطاز لهس تدسٔس ثىب ضا وساقتٍ ثبقىس، ؾدبذت     زض نًضت ذطاة قسن ؾب6ٍٔ

  ٍ زلٕدل حدك ؾدجك، اي     ي ؾبظ زٔگطان اقىبلٓ وساضز، امب اگط لهس تدسٔس ثىب زاقتٍ ثبقدىس، ثد

 وؿجت ثٍ زٔگطان ايلًٔت زاضز 

اؾدت، امدب أده      يمبوت اخطاْ ؾبذت ي ؾبظ مًخت يطض، ثسين قه وىسن ؾبظٌ 7

وىس وٍ ذًز قرم ضأؾبً ثب وٓدبضت حدبو     وبض ضا ثبٔس ثب وٓبضت حبو  اودب  زاز  فطلٓ ومٓ

 اودب  زَس ٔب ذًز حبو  ضأؾبً ثىب ضا ترطٔت وىس 
  



 449 در معابر بان یهساخت سا ینظرات و ادلة حکم فقه یواکاو

 

 هنابغ

، ل : مإؾؿٍ الىكدط  الؿطائط الحبيْ لتحطٔط الفتبيْق(  1410ثه مىهًض ) اثه ازضٔؽ، محمس  1

  االؾالمٓ

، ثٕدطيت: زاضالفىدط للُجبٖدٍ ي الىكدط ي     لؿبن الٗطةق(  1414ثه مىط  ) مىًٓض، محمس اثه  2

  زاضنبزض -التًظٕٔ

، لد ،  مدمٕ الفبئسٌ ي الجطَبن فٓ قدطح اضقدبز االشَدبن   ق(  1403ثه محمس ) اضزثٕلٓ، احمس  3

  مإؾؿّ الىكط االؾالمٓ

  ٓ، ل : مإؾؿّ الىكط االؾالم  االخبضٌق(1409انفُبوٓ، محمس حؿٕه )  4

، ل ، مإؾؿدّ  الحسائك الىبيطٌ فٓ احىب  الٗتطٌ الُبَطٌق(  1405ثه احمس ) ثحطاوٓ، ًٔؾف  5

  الىكط االؾالمٓ

اهلل  ، وتبة االخدبضٌ، تمطٔدطات زضؼ آٔدت   مؿتىس الٗطيِ الًثمٓ(  1365ثطيخطزْ، مطتًٓ )  6

  ذًٔٓ، وبقط لُفٓ

  اوتكبضات اؾالمٓ، تُطان: فطَىگ اثدسْ(  1375ثؿتبوٓ، فًاز افطا  ي مُٕبض، ضيب )  7

  ، ل : ؾٕس خًاز يزآٖولمّ التمًْق(  1413ثهطْ، محمس امٕه )  8

  اهلل ثُدت ، ل : زفتط آٔتخبمٕ المؿبئلق(  1426ثُدت، محمس تمٓ )  9

افدعاض   وب )وط  خب: ثٓ ، ثٓمىبثٕ اختُبز اظ زٔسگبٌ مصاَت اؾالمٓتب(   خىبتٓ، محمس اثطإَ  )ثٓ  10

  (2فمٍ اَل ثٕت 

ٍ  ق(  1409ثه حؿه ) حط ٖبملٓ، محمس  11 ، تفهٕل يؾبئل الكٍٕٗ الٓ تحهٕل مؿدبئل الكدطٔٗ

  الؿال  الجٕت ٖلُٕ  ل : مإؾؿّ آل

، لد : اوتكدبضات   التٗلٕمدبت ٖلدٓ قدطإٔ االؾدال     ق(  1425حؿٕىٓ قٕطاظْ، ؾٕس ندبزق )   12

  اؾتمالل

ٍ  مفتبح الىطامٍ فٓ قطح لًاٖستب(   ثه محمس )ثٓ حؿٕىٓ ٖبملٓ، ؾٕس خًاز  13 ، ثٕدطيت:  الٗالمد

  زاضاالحٕبء التطاا الٗطثٓ
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، ل : مإؾؿّ امب  نبزق رىٍٕ الىعئ الٓ ٖلمٓ االنًل ي الفطئق(  1417حلجٓ، اثه ظَطٌ )  14

  الؿال  ٖلٍٕ

الجٕدت   ، لد : مإؾؿدّ آل  تدصوطٌ الفمُدبء  ق(  1414ثده ًٔؾدف )   حلٓ )ٖالمٍ حلٓ(، حؿده   15

  الؿال  ٖلُٕ 

الجٕددت  ، لد : مإؾؿدّ آل  تدصوطٌ الفمُدبء  ق(  1388) دددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   16

  الؿال  ٖلُٕ 

لًاٖددس االحىددب  فدٓ مٗطفددّ الحددالل ي  ق(  1413) دددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   17

  ، ل ، مإؾؿّ الىكط االؾالمٓالحطا 

حطٔط االحىدب  الكدطٍّٖٕ ٖلدٓ مدصَت     تق(  1420) ددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  18

  الؿال  ، ل : مإؾؿّ امب  نبزق ٖلٍٕاالمبمٍٕ

أًدبح الفًائدس فدٓ قدطح مكدىالت      ق(  1387ثده حؿده )   حلٓ )فرطالمحممٕه(، محمدس   19

  ، ل : مإؾؿّ اؾمبٖٕلٕبنالمًاٖس

، تُدطان:  تطخمّ ثٕبن الؿٗبزٌ فٓ ممبمبت الٗجدبزٌ (  1372اهلل ) ذبوٓ، ضيب ي ضٔبيٓ، حكمت  20

  مطوع چبح ي اوتكبضات زاوكگبٌ پٕب  وًض

  ، ل : مإؾؿّ مُجًٖبت زاضالٗل تحطٔط الًؾٕلٍتب(   ثٓ اهلل ) ذمٕىٓ، ؾٕس ضيح  21

ٕ ق(  1405ثه ًٔؾف ) ذًاوؿبضْ، ؾٕس احمس  22 ، لد :  خبمٕ المساضن فٓ قطح المرتهط الىدبف

  مإؾؿّ اؾمبٖٕلٕبن

  الٗل  ط مسٔىّ، ل : وكمىُبج الهبلحٕهق(  1410ذًٔٓ، ؾٕس اثًالمبؾ  )  23

ٍ ق(  1412ضيحبوٓ، ؾٕس نبزق )  24 مسضؾدّ امدب     –، لد : زاضالىتدبة   الؿدال   فمٍ الهبزق ٖلٕد

  الؿال  نبزق ٖلٍٕ

  ، ثٕطيت: زاضالفىطتبج الٗطيؼ مه خًاَط المبمًؼق(  1414ظثٕسْ، محمس مطتًٓ )  25

  ، ثٕطيت: زاضنبزضاؾبؼ الجالرٍ (  1979ثه ٖمط ) ظمركطْ، محمًز  26

، ل : مإؾؿّ مُصّة االحىب  فٓ ثٕبن الحالل ي الحطا ق(  1413ٖجساالٖلٓ )ؾجعياضْ، ؾٕس   27

  اهلل ؾجعياضْ المىبض زفتط حًطت آٔت

  ، ل : مإؾؿّ المىبضخبمٕ االحىب  الكطٍٖٕ تب(  )ثٓ ددددددددددددددددددددددد  28

 اهلل ؾٕؿتبوٓ  ، ل : زفتط حًطت آٔتمىُبج الهبلحٕهق(  1417ؾٕؿتبوٓ، ؾٕس ٖلٓ )  29
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ٍ   –زلٕل تحطٔط الًؾٕلٍ ق(  1415ؾٕفٓ مبظوسضاوٓ، ٖلٓ اوجط )  30 ، لد ،  احٕبء المدًات ي اللمُد

  مإؾؿّ الىكط االؾالمٓ

، تُدطان:  تطخمٍ ي قطح تجهطِ المتٗلمٕه فدٓ احىدب  الدسٔه   ق(  1419قٗطاوٓ، اثًالحؿه )  31

  مىكًضات اؾالمٍٕ

ل ، مإؾؿدّ   االمبمٍٕ، السضيؼ الكطٍٖٕ فٓ فمٍق(  1417ثه مىٓ ٖبملٓ ) قُٕس ايل، محمس  32

  الىكط االؾالمٓ

، لد :  مؿبله االفُدب  الدٓ تىمدٕح قدطائٕ االؾدال      ق(  1413ثه ٖلٓ ) السٔه قُٕس ثبوٓ، ظٔه  33

  مإؾؿّ المٗبضف االؾالمٍٕ

  ، ل ، مإؾؿّ الىكط االؾالمٓحبقٍٕ االضقبزق(  1414) دددددددددددددددددددددددددددد  34

، لدد ، مإؾؿددّ الىكددط  حبقددٍٕ قددطائٕ االؾددال  (  ق1422) دددددددددددددددددددددددددددددد  35

  االؾالمٓ

ٍ    ق(  1410) ددددددددددددددددددددددددددددد  36 ، لد :  الطييٍ الجٍُٕ فدٓ قدطح اللمٗدٍ السمكدمٕ

  وتبثفطيقٓ زايضْ

  ، ل : مىكًضات لل  الكطقمجبوٓ مىُبج الهبلحٕهق(  1426َجبَجبٔٓ لمٓ، ؾٕس تمٓ )  37

  ، تُطان: وتبثفطيقٓ مطتًًْجحطٔهمدمٕ الق(  1416َطٔحٓ، فرطالسٔه )  38

ٍ ق(  1387ثه حؿه ) ًَؾٓ، محمس  39 ، تُدطان: المىتجدٍ المطتًدًٍٔ    المجؿًٌ فٓ فمٍ االمبمٕد

  الحٕبء اٖثبض الدٗفطٍٔ

  ، تُطان: زاضالىتت االؾالمٍٕاالحىب  تُصٔتق(  1407) ددددددددددددددددددددددد  40

  ل : اوتكبضات مدلؿٓ، المؿبئل ضؾبلّ تًيٕحق(  1426فٕبو، محمس اؾحبق )  41

اهلل مطٖكٓ  ، ل : اوتكبضات وتبثربوّ آٔتمفبتٕح الكطائٕتب(   فٕى وبقبوٓ، محمس محؿه )ثٓ  42

  ودفٓ

ٍ      ق(  1418) ددددددددددددددددددددددددددد  43 ، الىرجدٍ فدٓ حىمدٍ الٗملٕدٍ ي االحىدب  الكدطٖٕ

 چبح ي وكط ؾبظمبن تجلٕغبت اؾالمٓ تُطان: مطوع 

  ، ثٕطيت: زاضالىتبة الٗطثٓ للىكط ي التًظٕٔالمغىٓ  تب( لسامٍ، ٖجساهلل )ثٓ  44

  ، تُطان: اوتكبضات مدسحمًق قُطْ ي قُطؾبظْ(  1385وبمٕبض، رالمطيب )  45
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الجٕدت   ، لد : مإؾؿدّ آل  خبمٕ الممبنس فٓ قطح المًاٖسق(   1414ثه حؿٕه ) وطوٓ، ٖلٓ  46

  الؿال  ٖلُٕ 

، لد : مإؾؿدّ امدب  ندبزق     طٍٔٗنجبح الكٍٕٗ ثمهجبح الكد ق(  ا1416السٔه ) وٕسضْ، لُت  47

  الؿال  ٖلٍٕ

   الؿال  الجٕت ٖلُٕ  ، ل : مإؾؿّ آلوتبة المىبَلتب(   مدبَس َجبَجبٔٓ، ؾٕس محمس )ثٓ  48

قدطائٕ االؾدال  فدٓ مؿدبئل الحدالل ي      ق(  1408ثه حؿده )  السٔه خٗفط محمك حلٓ، ود   49
  ، ل : مإؾؿّ اؾمبٖٕلٕبنالحطا 

  ، ل ، مإؾؿّ الىكط االؾالمٓوفبّٔ االحىب ق(  1423محمك ؾجعياضْ، محمس ثبلط )  50

  الؿال  الجٕت ٖلُٕ  ل : مإؾؿّ آلزٖبئ  االؾال ،  ق( 1385ثه محمس ) مغطثٓ، وٗمبن  51

  الؿال  ، ل : مسضؾّ امب  امٕطالمإمىٕه ٖلٍٕالمًاٖس الفمٍُٕق(  1411مىبض  قٕطاظْ، وبنط )  52

  خب: زاضالمأمًن للتطاا ، ثٓٔٗلٓ مؿىس اثٓق(  1407المًنلٓ، اثًٔٗلٓ )  53

ٍ      تفق(  1429مًحسْ لىىطاوٓ، محمس فبيدل )   54 -هدٕل الكدطٍٔٗ فدٓ قدطح تحطٔدط الًؾدٕل

  الؿال  ، احٕبءالمًات، المكتطوبت ي اللمٍُ، ل : مطوع فمُٓ ائمٍ اَُبض ٖلٍٕالغهت

ٍ  خبمٕ الرالف ي الًفبقق(  1421مإمه لمٓ، ٖلٓ )  55 ُْدًض امدب  ٖهدط     ؾدبظان  ، لد : ظمٕىد

  الؿال  ٖلٍٕ

، ثٕطيت: زاض االحٕدبء  خًاَط الىال  فٓ قطح قطائٕ االؾال ق(  1404ودفٓ، محمس حؿه )  56

  التطاا الٗطثٓ

ٓ    حمًق گصضگبٌ(  1387وٓطْ تًولٓ، ؾٕٗس )  57 ، مكدُس: ثىٕدبز   َب ي ؾس مٗجدط زض فمدٍ اؾدالم

  َبْ اؾالمٓ پػيَف

   الؿال ، ل : مسضؾّ امب  ثبلط ٖلٍٕٕهمىُبج الهبلحق(  1428يحٕس ذطاؾبوٓ، حؿٕه )  58


