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 ُچکید

تزخٖ اس فمْإ هذاّة اسالهٖ در تحث حکن اخذ اجزت در تزاتز لضاء لائل تِ جَاس 
ّستٌذ؛ تِ اٗي هؼٌا کِ لاضٖ هجاس است، تا هتخاطو٘ي )ٗا ٗکٖ اس اٗي دٍ(، حاکن 

ٕ تثٌذًذ ٍ ػَض٘ي آى را لضاء اس عزفٖ ٍ اجزت اس ا اجارُاسالهٖ ٗا شخض ثالث ػمذ 
ٗي است: تا تَجِ تِ آًکِ غالة فمْإ اسالهٖ لائل سَٕ دٗگز لزار دٌّذ. حال پزسش ا

تِ حزهت هغلك اجزت در تزاتز لضاء ّستٌذ، لائالى تِ جَاس اخذ اجزت تا استٌاد تِ چِ 
هَضَع اٗي همالِ تحل٘ل ادلِ شزػٖ هَرد استٌاد تزإ داًٌذ؟ ٖ هدالٗلٖ آى را جاٗش 

در اًِ اسالهٖ است. اٗشاى گ اثثات جَاس اخذ اجزت تز لضاء در ه٘اى فمْإ هذاّة پٌج
: ادلِ ػام جَاس ػمَد )اس جولِ اجارُ( ٍ ادلِ اًذ کزدُاٗي تاب تِ دٍ دستِ ادلِ استٌاد 

در پاٗاى ً٘ش ًت٘جِ آى است کِ ادلِ خاص اٗشاى در همام خاص جَاس اخذ اجزت تز لضاء. 
در اٗي  اثثات جَاس اخذ اجزت تز لضاء تا اشکال رٍتزٍست ٍ تٌْا ادلِ ػام هوکي است

 سهٌِ٘ تِ کار آٌٗذ.
 .ي٘هتخاطو ،ٖفمِ هذاّة اساله ،ٖاجزت، هٌظة لضاء، لاض :ّبکلیدٍاصُ
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 طزح هسئلِ
هَيَع اٗي همبلِ ارطتٖ اؾت وِ لبيٖ هوىي اؾت زض ثطاثط لًبٕ ذَٗف اظ هتربنو٘ي 
ٗب حبون اؾالهٖ ٗب حتٖ قرهٖ حبلج زضٗبفت وٌس. ثطذٖ اظ فمْبٕ هصاّت اؾالهٖ لبئل 

اًس. اٗكبى زض اٗي هَضز ثِ زالٗلٖ  َاظ اذص اٗي ارطت ّؿتٌس ٍ ثِ زالٗلٖ اؾتٌبز وطزُثط ر
اًس تب ثسٗي تطت٘ت ثب نسٍض حىن رَاظ  اظ لطآى ٍ ضٍاٗبت ٍ ً٘ع زالٗل ػملٖ اؾتسالل وطزُ

 اذص ارطت زض اظإ لًب، هكطٍػ٘ت هبل حبنل اظ آى ضا ثطإ لبيٖ احجبت ًوبٌٗس.

ج ثِ فمِ هصاّت ذوؿِ اؾالهٖ هرتلف ضرَع ذَاّس قس زض اٗي پػٍّف زض اٗي ثح
تب آضإ فمْبٕ ّط هصّت ٍ ازلِ ّط ٗه هَضز ثطضؾٖ زل٘ك لطاض گ٘طز. الجتِ زض ثطذٖ 

إ گصضا ثِ الَال فمْبٕ زٗگط هصاّت اؾالهٖ )اظ رولِ ظٗسِٗ( ً٘ع  هَاضز ذبل اقبضُ
حىن ارطت ثط لًب اظ گ٘طز. ًىتِ قبٗبى شوط زض اٌٗزب آى اؾت وِ زض هَضز  نَضت هٖ

زٗطثبظ ثحخٖ هفهل ٍ پطزاهٌِ ه٘بى فمْبٕ اؾالم زضگطفتِ اؾت ٍ اؾتسالالت ٍ الَالٖ اظ 
لسض اذتالف ًظط ه٘بى اٗكبى رسٕ  قَز؛ اهب زض اٗي هَضز آى اٗكبى زض اٗي هؿئلِ زٗسُ هٖ

اؾت وِ ثِ لَل هطحَم نبحت رَاّط، ه٘بى اٗكبى زض ثبة ارطت لبيٖ اذتالف ٍ زض 
(. اٗي ذَز ًكبى اظ اّو٘ت 22/122ق، 1404كبى ايُطاثٖ قسٗس ٍرَز زاضز )ًزفٖ، واله

ٍ يطٍضت َطح اٗي ثحج زاضز. ثب اٗي حبل هحل ثحج اٗي همبلِ ثطضؾٖ الَال فمْب زض 
ثبة حىن اذص ارطت ثط لًب ً٘ؿت؛ ثلىِ ثِ زل٘ل گؿتطزگٖ ثؿ٘بض ظٗبز هؿئلِ، نطفبً لَل 

 ٖ ٍ تحل٘ل لطاض ذَاّس گطفت.ثط رَاظ ٍ هؿتٌسات آى هَضز ثطضؾ
 

 آیب قضبء ثزای قبضی شغل است؟
لجل اظ ٍضٍز ثِ ثحج اظ هؿتٌسات رَاظ اذص ارطت ثط لًبء الظم اؾت ثِ ثحج هْوٖ 

ضؾس، ثب هطارؼِ ثِ زالٗل قطػٖ هطثٌَ ثِ ًحَُ تأه٘ي  ثِ ًظط هٖاقبضُ قَز ٍ آى اٌٗىِ 
لساهِ،  ؛ اثي1/245ق، 1415ًهبضٕ، ٍٗػُ ازلِ ثبة اضتعاق لبيٖ )ض.ن: ا هؼبـ لبيٖ، ثِ

آٗس وِ هَيغ اؾالم زض ثبة لًبت آى اؾت وِ ثِ  ( اٗي هُلت ثِ زؾت ه11/376ٖتب،  ثٖ
اًسٍظٕ ًجبقٌس ٍ وبؾجٖ اظ لًبء ًىٌٌس ٍ نِطف رَاظ ٍ هكطٍػ٘ت اذص ارطت  زًجبل هبل

وؿت هبل  ثطإ لبيٖ زض اضتجبٌ ثب اهط لًبء ثسٗي هؼٌب ً٘ؿت وِ هٌهت لًبء هٌجؼٖ ثطإ
لبيٖ اؾت ٍ اؾالم ثسٗي تطت٘ت زض پٖ حطٍتوٌس وطزى اٍؾت ٗب حتٖ لًبء ًَػٖ قغل 

ضٍز. زض ٍالغ اؾالم زض ثحج ًحَُ تأه٘ي هؼبـ لبيٖ ث٘كتط  ثطإ لبيٖ ثِ قوبض هٖ
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هحَض. اگط ّن ثط فطو ثتَاى اٗي هُلت ضا حبثت ًوَز وِ  هحَض اؾت تب ارطت اضتعاق
ََض ً٘ؿت وِ لًبء ًَػٖ وبؾجٖ ٍ رعٍ  ربٗع اؾت، اٗي ارطت ثطإ ٍٕ زض اظإ لًبء

اًس ٍ  هكبغلٖ ثبقس وِ نطفبً رْت وؿت هبل ٍ زؾتوعز ٍ هٌفؼت هبزٕ تأؾ٘ؽ قسُ
وٌٌس؛ ثلىِ لًبء هٌهت ٍ  نبحجبى آًْب ثِ لهس ّو٘ي وؿت هبل آًْب ضا تهسٕ هٖ

هَاظٗي وٌس ٍ ّسف انلٖ آى حىن وطزى َجك  ربٗگبّٖ اؾت وِ لبيٖ آى ضا تهسٕ هٖ
قطػٖ ٍ احىبم الْٖ ٍ الجتِ ثطلطاضٕ ػسل ٍ اًهبف ٍ ضؾبًسى حك ثِ نبحت آى اؾت، ًِ 

 ارطت آى.
اًسٍظٕ لبيٖ ثِ ٍاؾُِ تهسٕ اٗي هٌهت ٍ  ثٌبثطاٗي ٍلتٖ زض فمِ اؾالهٖ ثٌب ثط حطٍت

اذص ارطت زض لجبل آى ًجبقس، زٗگط ًجبٗس ثِ هٌهت لًبء ثِ ػٌَاى ٗه هٌجغ زضآهس ٍ 
وؿت هبل ًگبُ وطز. الجتِ ثبظ ّن ثبٗس تأو٘س وطز وِ اذص ارطت لبيٖ زض ثطاثط ضاّٖ ثطإ 

لًبء ّ٘چ هٌبفبتٖ ثب اٗي هُلت ًساضز ٍ اگط لهس ٍ غطو لبيٖ اظ لًبء ٍالؼبً حل ٍ 
الج٘ي ٍ ارطإ حىن الْٖ ثبقس ٍ ثب اٗي حبل هبلٖ ً٘ع زض اٗي  فهل تربنن ٍ انالح شات

 ً٘ؿت.هَضز اذص ًوبٗس، ظبّطاً هكىلٖ 
ََض وِ ثطذٖ اظ فمْب )قَوبًٖ،  ثطإ احجبت اٗي هَيغ اؾالم ثبٗس ايبفِ وٌ٘ن: ّوبى

اًس، لًبء فطػٖ اظ ٍالٗت ػبهِ  ( تج٘٘ي زاقت66ِ-64ق، 1409؛ ظٗساى، 8/295م، 1973
آٍضز، اظ ّو٘ي ثبة اؾت؛ ٗؼٌٖ ٍالٗت  حبون اؾالهٖ اؾت ٍ اگط ٍالٗتٖ ثطإ لبيٖ هٖ

سٍض حىن ٍ لًبء ه٘بى اٗكبى ًَػٖ ٍالٗت تفًَٖٗ اظ ؾَٕ لبيٖ ثط هتربنو٘ي زض ن
ً٘ع اظ  ضٍز ٍ انالً اًتهبة ٍٕ ثِ هٌهت لًبء اظ ؾَٕ اهبم حبون اؾالهٖ ثِ قوبض هٖ

« َبلت الَالٗٔ الَٗلٖ»اًس:  ٍٗػُ فمْبٕ اّل ؾٌت آٍضزُ ََض وِ ثِ ّو٘ي رْت اؾت ٍ آى
 (.43تب،  )للوًَٖ، ثٖ

ثؿب  گًَِ هٌبنت ضا تهسٕ وٌس، چِ ٍ اًجبقت هبل اٗي اگط وؿٖ ثِ ً٘ت حطٍتوٌس قسى
زاض قسى اٗي اهَض ثٌ٘ساظز؛ چطاوِ تٌْب قرهٖ نالح٘ت  ّو٘ي اهط اٍ ضا اظ نالح٘ت ػْسُ

ََض ولٖ نالح٘ت ثطذَضزاض ثبقس ٍ  تهسٕ اٗي هٌهت ضا زاضز وِ اظ هلىِ ػسالت ٍ ثِ
ٍ انطاض ثط نغ٘طُ ًساقتِ ثبقس ٍ إ ًىٌس  گًَِ گٌبُ وج٘طُ ػسالت ً٘ع ثساى هؼٌبؾت وِ ّ٘چ

حتٖ تطن اٍلَٗت ً٘ع ًٌوبٗس. ثطإ ازػبٕ هصوَض ضٍاٗبتٖ ً٘ع ًمل قسُ اؾت؛ اظ رولِ اٗي 
إًب ٍاهلل الًَلٖ ػلٖ ّصا الؼول )المًبء( أحسا ؾألِ ٍ ال أحسا حطل : »ضٍاٗت: لبل الٌجٖ

وٌس ٍ وؿٖ ضا وِ  ب هٖػلِ٘: ثِ ذسا لؿن هب ثطإ اٗي ػول )لًبء( وؿٖ ضا وِ آى ضا تمبي
 (.3/1454تب،  )هؿلن، ثٖ« زّ٘ن ثط آى حطل زاضز، ٍالٗت ًوٖ
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حبل اگط قرهٖ حطل ثط تهسٕ اٗي هٌهت وٌس ٍ آى ّن ثِ غطو ٍ لهس وبؾجٖ ٍ 
اًسٍظٕ ثبقس ٍ زض ٍالغ انالً ثِ اٗي ً٘ت لبيٖ قسُ ثبقس وِ ثب تهسٕ اٗي هٌهت  هبل

ت وِ چٌ٘ي فطزٕ پؽ اظ هستٖ ثِ فؿبز وك٘سُ تَاى گفت، َج٘ؼٖ اؾ حطٍتٖ ثٌ٘سٍظز، هٖ
 زّس. قَز؛ ثِ اٗي زل٘ل وِ ظضاًسٍظٕ اٍ ضا زض هؼطو هبل حطام لطاض هٖ

 
 «اجزت»هفَْم 

تطٕ  هؼٌبٕ ٍؾ٘غ« ارط»اظ ًظط لغَٕ ثِ هؼٌبٕ وطاِٗ ٍ زؾتوعز اؾت؛ اهب ظبّطاً « ارطت»
قَز  ػبٗس اًؿبى هٖزاضز ٍ ػجبضت اظ چ٘عٕ اؾت وِ زض ًت٘زِ ػول زض زً٘ب ٗب آذطت 

ً٘ع چٌ٘ي گفتِ قسُ « رعا»ٍ « ارطت»(. زض ثبة تفبٍت 64ق، 1412)ضاغت انفْبًٖ، 
ًفؼٖ وِ اظ ػمس ٗب قجِ آى ًبقٖ قَز، ارطت اؾت؛ ثط ذالف رعا وِ زض ًفغ ٗب »اؾت: 

(. زض اربضُ اػ٘بى ٗب  )ّوبى« ػمس ًبقٖ ًكَز ضٍز؛ ّطچٌس اظ ػمس ٗب قجِ يطض ثِ وبض هٖ
گٌَٗس. زض اظزٍاد زائن  گ٘طز، ارطت هٖ آًچِ زض همبثل هٌفؼت ٗب ػول لطاض هٖ اقربل ثِ

ق، 1412ٗب هَلت ً٘ع اٗي ولوِ زض هؼٌبٕ هْط ثِ وبض ضفتِ اؾت )اثَح٘بى اًسلؿٖ، 
)ََؾٖ، « هًبضثِ»ٍ  «هؿبلبت»، «هعاضػِ»(. اٗي ٍاغُ زض ػمَز زٗگطٕ اظ لج٘ل 3/590

هَاضز پ٘ك٘ي اگط ػَو پطزاذتٖ زض هتي ػمس ( ّن آهسُ اؾت. زض 8/217ٍ218ق، 1387
گٌَٗس ٍ اگط هكرم ًكسُ ثبقس ٍ ثطإ  هٖ« الوؿوّٖ ٓارط»هكرم قسُ ثبقس، ثِ آى 

 قَز.  گفتِ هٖ« الوخل ٓارط»تؼ٘٘ي آى ثِ هَاضز هكبثِ ضرَع وٌٌس، زض انُالح 
« طزگ٘ آًچِ ػَو ػولٖ لطاض هٖ»اًس:  فمْبٕ اّل ؾٌت ً٘ع ارطت ضا چٌ٘ي تؼطٗف وطزُ

 (.5/173ق، 1405)ًٍَٕ، « گ٘طز آًچِ ثِ هٌفؼتٖ تؼلك هٖ»( ٗب 7/297تب،  ًز٘ن، ثٖ )اثي
(، 6/5تب،  لساهِ، ثٖ هكبثِ تؼبضٗف ثبال ضا ثطذٖ زٗگط اظ فمْبٕ اّل ؾٌت اظ حٌبثلِ )اثي

اًس.  ( ً٘ع آٍضز15/74ُق، 1414( ٍ حٌفِ٘ )ؾطذؿٖ، 1/422ق، 1418قبفؼِ٘ )اًهبضٕ، 
ٕ ارطت هؼبًٖ هرتلفٖ شوط قسُ اؾت؛ اهب زض ثحج هب ّوبى هؼٌبٕ زض ّط نَضت ثطا

 «.گ٘طز آًچِ زض همبثل هٌفؼت ٗب ػول لطاض هٖ»انُالحٖ ضاٗذ آى هس ًظط اؾت؛ ٗؼٌٖ 
 

 حکن اخذ اجزت ثز قضبء
قَز ٍ ثبٗس  ًظطّبٖٗ هكبّسُ هٖ ظبّطاً زض اٗي هَضز ه٘بى فمْبٕ هصاّت اؾالهٖ اذتالف

ط حطهت هُلك اذص چٌ٘ي ارَضٕ زاضًس. فمْبٖٗ اظ اهبهِ٘ گفت، اغلت اٗكبى حىن ث
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ََض اّل ؾٌت  ٍ ّو٘ي ٍ...( 3/71ق، 1410؛ قْ٘س حبًٖ، 6/233ق، 1387)ََؾٖ، 
؛ 5/502ق، 1415ػبثسٗي،  ؛ اثي10/133تب،  ؛ قطٍاًٖ، ث4/390ٖم، 1958)قطثٌٖ٘، 

س. ثب اٗي حبل زاًٌ حىن اذص ارطت ثطإ لبيٖ ضا حطهت هٖ (11/377تب،  لساهِ، ثٖ اثي
فمْبٖٗ ً٘ع ه٘بى اٗكبى ٍرَز زاضًس وِ ثب اضربع ثِ هؿتٌساتٖ حىن رَاظ ضا ثطإ ارطت 

وٌٌس. اٗي ًظط ضا ثطذٖ اظ فمْبٕ اهبهِ٘  اًس، آى ضا هُلمبً ربٗع شوط هٖ لبيٖ زض ًظط گطفتِ
تب،  ؛ ذَٖٗ، ث6/439ٖق، 1417؛ َجبَجبٖٗ ٗعزٕ، 588ق، 1413اًس )هف٘س،  ً٘ع ثطگعٗسُ

1/266  .)...ٍ 
ػالٍُ ثط اٗي ثطذٖ اظ فمْبٕ اّل ؾٌت ً٘ع ثط اٗي لَل ّؿتٌس ٍ اذص ارطت زض ثطاثط 

زاًٌس ٍ ًىتِ ربلت تَرِ زض هَضز ًحَُ َطح ثحج ارطت  لًبء ضا ثطإ لبيٖ ربٗع هٖ
لبيٖ زض ه٘بى ثطذٖ اظ فمْبٕ اّل ؾٌت اٗي اؾت وِ اٗكبى زض ثؿ٘بضٕ اظ هَالغ ثِ ضظق 

وٌٌس ٍ  گ٘طز( ّن ػٌَاى ارطت ضا اَالق هٖ الوبل ٍ ثب تكر٘م حبون هٖ ٘تلبيٖ )وِ اظ ث
وٌٌس )ض.ن: ظٗساى،  زض ٍالغ ثحج اظ ارطت لبيٖ ٍ اضتعاق ٍٕ ضا تَأهبى هُطح هٖ

(؛ الجتِ قبٗس ثتَاى زض اٗي هَضز چٌ٘ي گفت وِ هوىي اؾت اٗكبى حم٘متبً 66ٍ67ق، 1409
 بً اٗي زٍ ضا ثب ّن ث٘بٍضًس.ه٘بى اٗي زٍ تفبٍت لبئل ثبقٌس ٍ هؿبهحت

ٍٗػُ ثطذٖ اظ فمْبٕ قبفؼِ٘ ٍ ثطذٖ اظ  ثِ ّط نَضت هؼسٍزٕ اظ فمْبٕ اّل ؾٌت ٍ ثِ
اًس )ثىطٕ،  هبلىِ٘ ً٘ع حىن ثط رَاظ ٍ هكطٍػ٘ت اذص ارطت زض ثطاثط لًبء نبزض ًوَزُ

ط ٍ...(. ثطذٖ اظ فمْبٕ حٌفِ٘ ً٘ع حىن ث 1/34ق، 1406فطحَى،  ؛ اثي40/265ق، 1418
(. ظبّطاً َجك آًچِ ثطذٖ اظ 1/87ق، 1404ؾوٌبًٖ، اًس )اثي رَاظ اذص ارطت ثط لًبء زازُ

اًس، لَل ضاٗذ ٍ ضارح زض ه٘بى اٗكبى ً٘ع ّو٘ي اؾت وِ  فمْبٕ ثعضي ظٗسِٗ ازػب ًوَزُ
ربٗع اؾت، لبيٖ زض نَضت ٍرَز قطاُٖٗ اظ حبون ٗب افطاز تحت ٍالٗتف )همهَز 

وٌس(،  زض هحسٍزُ زػَاٖٗ وِ زضثبضُ آى ه٘بى اٗكبى لًبٍت هٖهتحبوو٘ي ّؿتٌس وِ لبيٖ 
 (.4/333تب،  هطتًٖ، ثٖزض ثطاثط لًبء ارطت ثگ٘طز )ض.ن: اثي

 
 دالیل قبئالى جَاس اخذ اجزت ثز قضبء

 اًس: إ اؾتٌبز وطزُ لبئالى ثط رَاظ اذص ارطت ثط لًبء، ثِ ازلِ
 االثبحِ . اصبل9ِ

ٕ ثط هٌغ اظ اذص ارطت زض ثطاثط لًبء اظ ؾَٕ لبيٖ ضؾس، ّ٘چ زل٘ل هؼتجط ثِ ًظط هٖ
گٌَٗس، نِطف اٌٗىِ ّ٘چ زل٘لٖ ثط هٌغ ٍ  ََض وِ ثطذٖ اظ فمْب هٖ ٍرَز ًساقتِ ثبقس ٍ آى
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ًْٖ اظ اذص ارطت ثط لًبء ٍرَز ًساقتِ ثبقس، وبفٖ اؾت وِ حىن ثط رَاظ آى قَز 
تٌْب ّ٘چ زل٘ل ذبنٖ ثط ِ (. ٍي٘ح اٌٗىِ زض ثبة ارطت ثط لًبء 1/266ًتب،  )ذَٖٗ، ثٖ

هٌغ ٍ حطهت ٍرَز ًساضز، ثلىِ حتٖ ازلِ حطهت اذص ارطت ثط ٍارجبت ً٘ع اٗي هَضز ضا 
تَاى  قَز، زٗگط چَُض هٖ قبهل ً٘ؿت. حبل ٍلتٖ هٌغ ٍ ضزػٖ زض اٗي هَضز ٗبفت ًوٖ

 حىن ثط ػسم رَاظ آى نبزض ًوَز؟
فمْبٕ هصاّت اؾالهٖ ثط حطهت  إ وِ ثؿ٘بضٕ اظ الجتِ قبٗبى شوط اؾت وِ ثحج اظ ازلِ

َلجس وِ اظ اٗي ثحج ذبضد  اًس، ذَز هزبلٖ هفهل هٖ اذص ارطت زض ثطاثط لًبء آٍضزُ
اؾت؛ اهب ثِ ّط نَضت ثؿ٘بضٕ اظ فمْب ثب شوط هؿتٌساتٖ ازلِ حطهت اذص ارطت لبيٖ ضا 

ق، 1417ٗعزٕ، ًوبٌٗس )ض.ن: َجبَجبٖٗ  وٌٌس ٍ ؾپؽ ثحج اظ حىن آى هٖ هؿتسالً ضز هٖ
. حبل اگط زل٘ل هؼتجطٕ ثط هٌغ اظ اذص ارطت ثط لًبء (3/180ق، 1415؛ هٌتظطٕ، 6/439

ََض وِ زض ػلن  ٍرَز ًساقتِ ثبقس، هزطإ انبلٔاالثبحِ اؾت. ثب اٗي تَي٘ح وِ ّوبى
قَز، هزطإ انل ثطائت ربٖٗ اؾت وِ قه ه٘بى حطهت )ٗب ٍرَة( ٗب  انَل ثحج هٖ

قَز ٍ  هؼتجط ٍ هتمي ثط اٗي حطهت )ٗب ٍرَة( ٗبفت ًوٖاثبحِ هَيَػٖ اؾت، اهب زل٘لٖ 
زض اٗي نَضت ثبٗس اٗي انل ارطا قَز ٍ حىن ثط ػسم حطهت حبثت گطزز. ثط اٗي هَضز 

(؛ ثِ ػجبضت زٗگط پؽ 338ق، 1409إ ً٘ع البهِ قسُ اؾت )ض.ن: آذًَس ذطاؾبًٖ،  ازلِ
ؿتٌس ٍ ثٌبثطاٗي زض همبم اظ آًىِ ضٍقي قس، ّ٘چ ٗه اظ ازلِ حطهت اذص ارطت هؼتجط ً٘

االثبحِ  قَز وِ ثبٗس ثِ انبلٔ آٌٗس، هكرم هٖ احجبت ػسم رَاظ ارطت لبيٖ ثِ وبض ًوٖ
 گًَِ ارَض ثطإ لبيٖ ًوَز. ضرَع ٍ حىن ثط رَاظ اٗي

تَي٘ح آًىِ هؿلن اؾت، ٍلتٖ زضثبضُ حطهت زاقتي ٗب ًساقتي ػولٖ تطزٗس ٍ قجِْ 
ثبقس؛ ثٌبثطاٗي  رولِ انبلٔاالثبحِ هٖ ئِ ٗب فطٍع آى هيٍرَز زاضز، هَضز هزطإ انبلٔالجطا

حبل وِ زض ثحج ارطت لبيٖ زض اظإ تهسٕ هٌهت لًبء چٌ٘ي قجِْ ٍ تطزٗسٕ ٍرَز 
زاضز ٍ اظ َطفٖ ّن زل٘لٖ هَرِ ٍ هؼتجط ثط احجبت اٗي حطهت ٍرَز ًساضز، ثبٗس ثِ 

گًَِ ارَض ثطإ  م حطهت اٗيتطت٘ت العاهبً ثبٗس حىن ثِ ػس انبلٔاالثبحِ ػول ًوَز ٍ ثسٗي
لبيٖ زاز ٍ اٗي ثِ هؼٌبٕ رَاظ اذص ارطت ثط لًبء اؾت. ّوچٌ٘ي الظم ثِ شوط اؾت وِ 
زض اٌٗزب ًجبٗس ل٘س ٗب قطَٖ ثطإ اٗي رَاظ زض ًظط گطفت؛ چطاوِ انل ثط ًجَز چٌ٘ي ل٘سٕ 

ضٍ  اظاٗياؾت ٍ ذَز انبلٔاالثبحِ ً٘ع زض چٌ٘ي هَاضز ٍ هَايؼٖ زاللت ثط اَالق زاضز؛ 
 اذص ارطت اظ ؾَٕ لبيٖ زض اظإ لًبء هُلمبً ربٗع اؾت.
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 . اطالقبت یب عوَم ادلِ اجبرُ ٍ ثیَع2
قَز ٍ  زض ثبة اربضُ ٍ ث٘غ ثطذٖ ازلِ ٍرَز زاضًس وِ اظ آًْب اَالق ٗب ػوَم ثطزاقت هٖ

ح زض گًَِ ارَض ضا ً٘ع ثبٗس هجب قًَس؛ ثٌبثطاٗي اٗي زض ًت٘زِ ارطت لبيٖ ضا ً٘ع قبهل هٖ
ََض ذبل  إ وِ ثِ (. تَي٘ح اٌٗىِ ازل6/439ِق، 1417ًظط گطفت )َجبَجبٖٗ ٗعزٕ، 
ََض ػبم ثط رَاظ ث٘غ )زض اٌٗزب ثِ هؼٌبٕ ّط ًَع هؼبهلِ ٍ  حىن ثط رَاظ ػمس اربضُ ٗب ثِ

زٌّس، ّوگٖ اَالق ٗب ػوَه٘ت زاضًس ٍ تٌْب زض ثبة ثطذٖ اظ الؿبم  ػمس ٍ لطاضزازٕ( هٖ
اًس تب حىن هَرَز زض اٗي زالٗل ً٘ع اذتهبل ثِ ّوبى هَاضز زاقتِ  ضز ًكسُث٘غ ٍ اربضُ ٍا

قًَس ٍ ثبلتجغ حىن  ثبقٌس ٍ اٗي ثساى هؼٌبؾت وِ توبهٖ ههبزٗك اٗي زٍ ػمس ضا قبهل هٖ
تطٗي اٗي ازلِ اظ ثبة ًوًَِ  ًوبٗس. اظ هْن رَاظ آًْب ً٘ع ؾطاٗت ثِ توبهٖ اٗي ههبزٗك هٖ

 قبضُ وطز: تَاى ثِ ؾِ آِٗ ظٗط ا هٖ
اٗس، ثِ لطاضزازّب ]ٕ ذَز[  إ وؿبًٖ وِ اٗوبى آٍضزُ: ٗا أََْٗا الَّذِٗيَ آهٌََُا أٍَِفَُا تِالْؼُمَُدِ»

)ثمطُ، « ذساًٍس زاز ٍ ؾتس ضا حالل گطزاً٘سُ اؾت :أَحَلَّ اللَُِّ الْثَ٘غَ»(؛ 1)هبئسُ،  «ٍفب وٌ٘س
 (؛275
ا أَهََِالَکُنِ تٌََ٘کُنِ تِالْثَاعِلِ إِالَّ أَىْ تَکَُىَ تِجَارًَٓ ػَيْ تَزَاعٍ ٗا أََْٗا الَّذِٗيَ آهٌََُا الَ تَأْکُلَُ»
اٗس، اهَال ّوسٗگط ضا ثِ ًبضٍا هرَضٗس؛ هگط آًىِ زاز ٍ  إ وؿبًٖ وِ اٗوبى آٍضزُ :هٌِْکُنِ

 (.29ًؿبء، )« ؾتسٕ ثب تطايٖ ٗىسٗگط اظ قوب ]اًزبم گطفتِ[ ثبقس
ِ ازلِ ػبم ػمَز ٍ ثَ٘ع اظ لطآى هٌحهط ثط ؾِ آِٗ فَق ًىتِ هْن زض اٌٗزب اٗي اؾت و

 ٍ...(. 26قَز )اظ رولِ: لهم،  ً٘ؿت ٍ آٗبتٖ زٗگط ً٘ع ثط اٗي اهط البهِ هٖ
ََض ازلِ ضٍاٖٗ ثبة اربضُ ٍ ث٘غ  قَز، زض اٗي ازلِ ٍ ّو٘ي ََض وِ هكبّسُ هٖ ّوبى

ٍى زل٘ل تهطف ًوَز ٍ تَاى زض آًْب ثس اَالق ٍ تم٘٘سٕ زض ػجبضات ٍرَز زاضز وِ ًوٖ
حول ثط تم٘٘س ٗب تره٘م ًوَز ٍ اٗي لُؼبً ثب انبلٔالؼوَم ٗب انبلٔاالَاللٖ وِ اظ ظبّط اٗي 

آٗس، زض تٌبفٖ رسٕ اؾت. ٗىٖ اظ ههبزٗك اربضُ ٗب ث٘غ )ثِ هؼٌبٕ  ازلِ ٍ ػجبضات ثطهٖ
ذبَط آى ػبم( ً٘ع ثسٍى تطزٗس ّو٘ي اربضُ ثط لًبء اؾت وِ ثبٗس اٗي ههساق ضا ً٘ع ثِ 

ػوَه٘ت ٗب اَالق هكوَل حىن رَاظ زاًؿت؛ ثٌبثطاٗي ارطتٖ ّن وِ لبيٖ ثط اؾبؼ اٗي 
الَفبء ًوَزُ  گ٘طز، ثبٗس ربٗع ٍ هجبح ثبقس؛ چَى ػمسٕ وِ آى ضا الظم ػمس اربضُ اظ آرط هٖ

اؾت، ػمسٕ اؾت ربٗع ٍ هجبح. زض ًت٘زِ چَى زل٘لٖ ثط تره٘م اٗي حىن رَاظ ٍرَز 
 ن ثط رَاظ اذص ارطت زض ثطاثط لًبء نبزض وطز.ًساضز، ثبٗس حى
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 . صحت هقبثلِ اجزت در ثزاثز قضبء اس ثبة اضطزار3
( ً٘ع ثب َطح ثحج فَق، ثب اؾتٌبز ثِ 40/265ق، 1418ثطذٖ اظ فمْبٕ قبفؼِ٘ )ثىطٕ، 

زٌّس. تَي٘ح اٗي زل٘ل آًىِ اٗي  لبػسُ ايُطاض حىن ثط رَاظ اذص ارطت ثط لًبء هٖ
تَاًس ػَو ارطتٖ لطاض ثگ٘طز وِ  ُ اؾت وِ هٌهت لًبء اظ رْتٖ ًوٖقبئجِ اٗزبز قس

وٌس: ثِ اٗي رْت وِ ٍارت ػٌٖ٘  احتوبالً لبيٖ اظ هتربنو٘ي )ٗب ّط وؽ زٗگطٕ( اذص هٖ
تَاًس همبم ػولٖ ضا زاقتِ ثبقس وِ ثتَاًس ػَو حىن ثبقس؛ چَى  اؾت ٍ ٍارت ػٌٖ٘ ًوٖ

م لبيٖ( ً٘ؿت ٍ ٍلتٖ ّن زض هلى٘ت ٍٕ زض توله ٍ همَْضٗت ػبهل آى )زض اٌٗزب قر
 تَاًس ػَو ػمسٕ هؼبٍيٖ اربضُ لطاض ثگ٘طز. ًجَز، ًوٖ

ثب اٗي حبل َجك ًظط اٗي فمْب هَضز ثبال زل٘لٖ هَرِ ثط حطهت اذص ارطت ً٘ؿت؛ 
چطاوِ هخبل ًمى ثؿ٘بض زاضز ٍ زض هَاضز گًَبگًَٖ حتٖ ظهبًٖ وِ ػولٖ ثط لبيٖ هتؼ٘ي 

گ٘طًس ٍ اٗي هٌغ قطػٖ ّن ًساضز )اظ رولِ  ثطاثط اًزبم آى ارطت هٖ ً٘ع گكتِ ثبقس، ثبظ زض
 ثط تؼل٘ن لطآى ٍ تؼل٘ن اشاى ٍ البهِ ًوبظ ٍ...(. 

ثؿب ّو٘ي ٍرَة ػٌٖ٘ لًبء ذَز زل٘لٖ  اتفبلبً اگط لًبء ثط لبيٖ هتؼ٘ي قَز، چِ
زاضز قَز ثط رَاظ ٍ هكطٍػ٘ت لًبء )ّوبى(؛ چطاوِ ٍلتٖ فطزٕ وِ نالح٘ت لًبء ضا  هٖ

نالح ثط ٍٕ ٍارت ػٌٖ٘ قسُ ثبقس، ثِ  ٍ اٗي لًبء ثِ ذبَط ًجَز زٗگط افطاز شٕ
هتربنو٘ي ٗب حتٖ حبون اؾالهٖ ثگَٗس وِ اگط ثِ هي ارطت ًسّ٘س، هٌهت لًبء ضا 

وٌن ٍ ثِ ّط نَضت اهطٕ يطٍضٕ وِ ػجبضت اظ حل ٍ فهل هربنوِ اؾت،  تهسٕ ًوٖ
هسٕ هٌهت لًبء ً٘ع ثٌب ثط اظْبض ذَز ٍٕ هتَلف ثط لًبء اٗي فطز ٍ اظ ؾَٕ زٗگط ت

هبًس رع آًىِ حتٖ  إ ًوٖ ون اظ ثبة ايُطاض چبضُ هتَلف ثط اذص ارطت قسُ ثبقس، زؾت
ثط فطو ػسم فمط ٍ حبرت اٗي لبيٖ، ثِ ٍٕ ارطت زازُ قَز تب هٌهت لًبء ضا تهسٕ 

 وٌس ٍ اظ هتربنو٘ي ضفغ تربنن ًوبٗس.
بٕ هصاّت اؾالهٖ اظ رولِ ثطذٖ اظ حٌبثلِ ً٘ع َطح اؾتسالل ثبال ضا ثطذٖ زٗگط اظ فمْ

 (.11/378تب،  لساهِ، ثٖ اًس )اثي ًوَزُ
 تَاى ثط اؾتسالل ثبال چٌ٘ي اقىبل ٍاضز وطز: ثب اٗي حبل هٖ

ثط فطو زض قطاُٖٗ وِ لًبء ثط لبيٖ هتؼ٘ي اؾت ٍ اٍ ّن تٌْب زض نَضت اذص ارطت 
تَاى  ثبة ايُطاض ربٗع ثبقس؛ اهب ثبظ هٖوٌس، اػُبٕ ارطت ثِ ٍٕ اظ  السام ثط لًبء هٖ

 چٌ٘ي اقىبل ٍاضز آٍضز:
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ََض وِ ثساى اشػبى قسُ اؾت، اٗي حىن رَاظ اذتهبل ثِ ّو٘ي حبلت  الف( ّوبى
ايُطاض زاضز ٍ زض ٍالغ حىن حبًَِٗ لًِ٘ هوىي اؾت، رَاظ ثبقس؛ حبل آًىِ ثحج هب زض 

َز ًساقتِ ثبقس ٍ اٗي ازػب وِ ثبة هَضزٕ اؾت وِ قطاُٖٗ چَى ايُطاض ٍ اهخبل آى ٍر
هؼوَالً چٌ٘ي ايُطاضٕ ٍرَز زاضز ّن ثبَل اؾت؛ چَى ثؼ٘س اؾت وِ اٍالً تٌْب ّو٘ي ٗه 
ًفط ٍارس قطاٍٗ لًبء ثبقس ٍ حبً٘بً ثط فطو وِ ّو٘ي ٗىٖ ثبقس، ثب ػٌبٗت ثط ػسالت اٍ 

ضا هتَلف  )وِ زض ظهطُ اّن اٍنبف لبيٖ اؾت( ٍ تمَاٗف، ثؿ٘بض ثؼ٘س اؾت وِ لًبء ذَز
ثط اذص ارطت وٌس ٍ هخل ثطذٖ نبحجبى هكبغل اثتسا ارطت ٍ زؾتوعزـ ضا ثُلجس ٍ 
ؾپؽ السام ثط ػول هَضز ًظط )زض اٌٗزب لًبء ٍ ضفغ تربنن( ًوبٗس ٍ انالً اگط چٌ٘ي وٌس، 

 ثؿب ثتَاى زض ػسالت ٍٕ تطزٗس وطز ٍ اٍ ضا زٗگط ٍارس قطاٍٗ لًبء ًساًؿت. چِ
بيٖ هتؼ٘ي ًجَز ٍ ثِ ّط زل٘لٖ ٍرَة ػٌٖ٘ ثط ٍٕ پ٘سا ًىطز، ة( حبل اگط لًبء ثط ل

 هبًس؟ تىل٘ف چ٘ؿت؟ زض اٗي نَضت چِ زل٘لٖ ثط رَاظ اذص ارطت ٍٕ هٖ
فِ٘ زضثبضُ احجبت رَاظ اذص ارطت اظ ؾَٕ لبيٖ  تط اظ ّوِ اٌٗىِ ثحج هبًحي د( هْن

اٗي زٍ، ًَػٖ  زض ثطاثط لًبء اؾت، ًِ رَاظ اػُبء آى. قبٗس چٌ٘ي تهَض قَز وِ ث٘ي
قَز ٍ  هالظهِ ٍرَز زاضز ٍ اگط هخالً ٗىٖ اظ اٗي زٍ حطام قس، زٗگطٕ ّن حطام هٖ

ون ػسم حطهت(  ثبلؼىؽ، رَاظ ٗىٖ ّو٘كِ ٍ تحت ّط قطاُٖٗ هالظهِ ثب رَاظ )ٗب زؾت
زٗگطٕ زاضز. حبل آًىِ چٌ٘ي ً٘ؿت؛ چطاوِ ثط فطو اٌٗىِ قطاٍٗ ايُطاضٕ ثطإ اػُبٕ 

بز قَز ٍ ثط فطو وِ اظ اٗي ثبة، اػُبٕ آى ربٗع قَز، اظآًزبوِ ارطت ثِ لبيٖ اٗز
تَاى رَاظ اػُبٕ ارطت ضا ثِ اذص  چٌ٘ي حبلت ايُطاضٕ ثطإ لبيٖ ٍرَز ًساضز، ًوٖ

تَاًس هؿتٌس رَاظ اذص ارطت  آى اظ ؾَٕ لبيٖ ً٘ع ؾطاٗت زاز؛ ثٌبثطاٗي اٗي زل٘ل ً٘ع ًوٖ
 ثط لًبء لطاض گ٘طز.

 ى. رٍایت حوشُ ثي حوزا4
ٗمَل: هي اؾتأول ثؼلوِ افتمط؛ للت: إىّ فٖ  ؾوؼت أثبػجساللِّ»گَٗس:  حوعٓ ثي حوطاى هٖ

ق٘ؼته لَهب ٗتحوّلَى ػلَهىن ٍ ٗجخًَّْب فٖ ق٘ؼتىن فال ٗؼسهَى هٌْن الجطّ ٍ الهلٔ ٍ 
: ل٘ؽ أٍلئه ثوؿتأول٘ي. إًّوب شان الصٕ ٗفتٖ ثغ٘ط ػلن ٍ ال ّسٕ هي اللِّ اإلوطام؟ فمبل

ّط وؽ اظ ػلن فطهبٌٗس:  هٖ قٌ٘سم وِ اهبم نبزق :ِ الحمَق َوؼب فٖ حُبم السً٘بل٘جُل ث
قَز؛ ػطو وطزم: زض ه٘بى ق٘ؼ٘بى قوب وؿبًٖ ّؿتٌس وِ حبهل  ذَز ضٍظٕ ذَضز فم٘ط هٖ

گؿتطاًٌس ٍ آًبى ً٘ع اظ ووه ٍ نلِ ٍ  ػلَم قوب ّؿتٌس ٍ آًْب ضا زض ث٘ي ق٘ؼ٘بى قوب هٖ
فطهَزًس: اٌٗبى وؿبًٖ ً٘ؿتٌس وِ اظ ػلن ذَز  ضظًس. حًطتٍ اوطام ثِ آًبى زضٗغ ًوٖ
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ذَضًس؛ هٌظَض هي وؿبًٖ ّؿتٌس وِ ثسٍى آگبّٖ ٍ ثسٍى ّساٗتٖ اظ ؾَٕ  ضٍظٕ هٖ
ّبٕ زً٘بٖٗ فتَا نبزض  ذساًٍس، ثطإ پبٗوبل وطزى حمَق زٗگطاى ٍ َوغ زض زؾت٘بثٖ ثِ ثْطُ

 (.27/141ٍ142ق، 1409)حطػبهلٖ، « وٌٌس هٖ
ٗب الم غبٗت « ل٘جُل ثِ الحمَق»هَرَز زض « الم»ٗي ضٍاٗت ث٘بى قسُ اؾت: زض هَضز ا

اؾت ٗب الم ػبلجت وِ ّط ٗه اظ زٍ احتوبل هصوَض وِ زض اٌٗزب نبزق ثبقس، اظ ظبّط اٗي 
ضٍاٗت ّو٘ي حهط اؾت٘ىبل هصهَم ثط هَضزٕ زاضز وِ زض اظإ حىن ثط ثبَل ٗب ػسم 

 (.1/244ق، 1415هؼطفت ثِ حك ثبقس )اًهبضٕ، 
( ٍ ق٘د حطػبهلٖ زض 181ق، 1379ثبثَِٗ، )اثي هؼبًٖ االذجبضهطحَم ق٘د نسٍق زض 

اًس ٍ  آٍضزُ« الرجط»اٗي ضٍاٗت ضا ثب ػٌَاى  (27/141ق، 1409)حطػبهلٖ،  الك٘ؼِ ٍؾبئل
تَاى آى ضا ذجطٕ ٍاحس زض ًظط گطفت وِ الجتِ  ثٌب ثط تؼج٘ط هطحَم ق٘د اًهبضٕ ًْبٗتبً هٖ

 (.1/244ق، 1415قَز )اًهبضٕ،  ث٘ف اظ اٗي ً٘ع چ٘عٕ ثطزاقت ًوٖنح٘حِ ً٘ؿت ٍ 
ػي »بال ثبٗس گفت: َجك اٗي اؾتسالل، همهَز اظ زض تَي٘ح ٍ تحل٘ل اؾتسالل ث

وٌٌس ٍ الجتِ  وؿبًٖ ّؿتٌس وِ ثطإ هطزم اظ ضٍٕ غ٘طػلن افتبء هٖ« الوؿتأول٘ي ثؼلوْن
گطزاًٌس؛ ثٌبثطاٗي  هُبثك آًچِ زض شٗل ضٍاٗت آهسُ اؾت، ثِ َوغ حُبم زً٘ب حك ضا ًبحك هٖ

ثِ اؾت٘ىبل ٍاضز قسُ اؾت،  آٗس وِ هصهتٖ وِ زض آى اظ ظبّط اٗي ضٍاٗت چٌ٘ي ثطهٖ
اذتهبنبً ٍ اًحهبضاً ثِ ذبَط حىن وطزى ثِ ثبَل اؾت )ٍ اٗي اًحهبض ٍ اذتهبل ً٘ع ثب 

ثبقس؛ اهب  قَز( ٗب حسالل ػسم هؼطفت ثِ حك هٖ الصوط ق٘د اًهبضٕ حبثت هٖ ث٘بى فَق
ولِ ًوبٗس ٍ زض ًت٘زِ اذص هبل ٍ اظ ر اؾت٘ىبل ّوطاُ ثب ػلن ٍ هؼطفت ثِ حك ربٗع هٖ

ارطت زض اظإ افتبء ٍ ً٘ع لًبٖٗ وِ هُبثك حك اؾت ٍ زض يوي ّوطاُ ثب هؼطفت ٍ ػلن 
 لبيٖ ثِ حك ثَزى آى اؾت، ثبٗس ربٗع ثبقس.

 اهب ثط زل٘ل ثبال اقىبلْبٖٗ ٍاضز اؾت:
تَاًس زض اٗي همبم هَضز اؾتٌبز لطاض ثگ٘طز ٗب  ؾٌس اٗي ضٍاٗت يؼ٘ف اؾت ٍ ًوٖ -1
وبز ً٘ؿت وِ حىوٖ ثب چٌ٘ي اّو٘تٖ ضا ثب اؾتٌبز ثِ آى احجبت لسض لبثل اػت ون آى زؾت

ٍ پسض ٍٕ « تو٘ن ثي ثْلَل»ًوَز؛ چطاوِ زض ظهطُ ضاٍٗبى هَرَز زض ؾلؿلِ ضاٍٗبى آى 
(. قبٗس ثِ 13/306ق، 1412ّؿتٌس وِ هَضز اػتوبز ٍ ٍحَق ً٘ؿتٌس )حؿٌٖ٘ ضٍحبًٖ، 

ثطز ٍ ػٌَاى نح٘حِ ٗب  ط ًبم هّٖو٘ي زل٘ل ثبقس وِ هطحَم ق٘د نسٍق اٗي ضٍاٗت ضا ذج
 (.181ق، 1379ثبثَِٗ، ثطز )اثي هَحمِ ٍ اهخبل اٌْٗب ضا ثطإ آى ثِ وبض ًوٖ
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ػالٍُ ثط يؼف ؾٌس اٗي ضٍاٗت، ثبٗس گفت: اظ قْطتٖ ّن ه٘بى فمْب ثطذَضزاض ً٘ؿت تب 
 تطت٘ت ثساى اؾتٌبز ًوَز. وٌٌسُ يؼف ؾٌس آى ثبقس ٍ ثتَاى ثسٗي اٗي قْطت رجطاى

ثبقس  وٌٌسُ آى هٖ آٗس وِ تٌْب زض همبم زفغ تَّّن ؾؤال اظ ظبّط اٗي ضٍاٗت چٌ٘ي ثطهٖ -2
وٌس ٍ ثط آًْب تؿلٍ  ضا حول هٖ وِ اظ اٗي لطاض اؾت: وؿٖ ػلَم ٍ هؼبضف حًطات ائوِ

ًوبٗس، آى ّن ثسٍى آًىِ اظ  ضٍ ثطّ ٍ احؿبى هٖ وٌس ٍ اظاٗي زاضز ٍ ثِ ق٘ؼ٘بى اٗكبى هٌتمل هٖ
ًوبٗس.  هُبلجِ وٌس، اهب ثِ ّط حبل ثِ ًحَٕ اظ اٗي تحوّل ٍ ًكط اؾت٘ىبل هٖ اٗكبى چ٘عٕ

 آٗب ػول چٌ٘ي قرهٖ ضا ّن ثبٗس هصهَم زاًؿت؟ 

وٌٌسُ  ثب ث٘بى ذَٗف زض نسز ضفغ اٗي تَّّن ّؿتٌس ٍ اٗي اؾت٘ىبلٖ ضا وِ ؾؤال اهبم
طٕ وِ زض ضٍاٗت ًوبٌٗس؛ ثٌبثطاٗي هفَْم حه وٌس، اظ زاٗطُ هصهَهبت ذبضد هٖ هُطح هٖ

قَز وِ ّ٘چ زذلٖ ّن ثِ اذص ارطت ثطإ  نطاحتبً آهسُ اؾت، زض ٍالغ ػمسٕ ؾلجٖ هٖ
 (. 1/267تب،  حىن ثط حك ًساضز، ًِ هفَْهبً، ًِ هٌَُلبً )ذَٖٗ، ثٖ

زض اٗي ضٍاٗت انالً  تَاى چٌ٘ي ايبفِ ًوَز: اهبم زض تىو٘ل ٍ تحل٘ل اقىبل فَق هٖ
زض اظإ لًبء ٗب حتٖ افتبء ً٘ؿتٌس تب ثتَاى رَاظ اذص چٌ٘ي زض همبم ث٘بى حىن اذص ارطت 

 زٍض اؾت. ارطتٖ ضا ثب آى احجبت ًوَز. اٗي ضٍاٗت زض ٍالغ اظ ثحج ثِ
آٗس، اظ اٗي لطاض اؾت: هَضزٕ وِ  اقىبل ؾَهٖ وِ ثط اؾتٌبز ثسٗي ضٍاٗت ٍاضز هٖ -3

ٍ  اّل ث٘ت ضٍاٗت زض ثبة آى ٍاضز قسُ اؾت، اّل ػلوٖ ّؿتٌس وِ ًبقط احبزٗج
احىبم قطٗؼت اؾالهٖ ّؿتٌس. نسض ضٍاٗت زض ثبة وؿبًٖ اؾت وِ افتبء ضا اظ ضٍٕ ػلن 

وٌٌس؛ ثٌبثطاٗي  زٌّس ٍ شٗل آى ً٘ع ًبظط ثط وؿبًٖ اؾت وِ افتبء ثب غ٘طػلن هٖ اًزبم هٖ
ضٍاٗت ٗبزقسُ زض ثبة وؿبًٖ وِ حىن ٍ لًبء ه٘بى هطزم زض ذهَهبت اٗكبى حمبً ٗب 

ٌس، ٍاضز ًكسُ اؾت ٍ ًظطٕ ثسٗي هَاضز ًساضز؛ چَى هٌهت لًبء اهطٕ غ٘ط اظ وٌ ثبَالً هٖ
 (. 3/173ق، 1415تجل٘غ احىبم اؾت ٍ ثب اٗي زٍ هبّ٘تبً تفبٍت زاضز )هٌتظطٕ، 

زض ًت٘زِ ثطاؾبؼ اٗي اقىبل، انالً اٗي ضٍاٗت اظ ثحج ارٌجٖ اؾت ٍ اذص ارطت ثط 
طاهَى قطَ٘ت ٍرَز ػلن ثطإ لبيٖ لًبء ضا قبهل ً٘ؿت؛ چطا وِ انالً ثحج آى پ٘

ٌّگبم لًبء ه٘بى هتحبوو٘ي اؾت ٍ اٌٗىِ اگط وؿٖ اظ ضٍٕ غ٘طػلن ٍ نطفبً ثط اؾبؼ 
ثطذٖ ظٌَى ٗب حتٖ قجْبت ٍ الجتِ ثِ َوغ هبل ٍ ربُ زً٘ب السام ثِ نسٍض حىن وٌس، اظ 

 بقس. زٍض اؾت؛ ًِ اٌٗىِ اضتجبَٖ ثب حىن ٍ اذص ارطت زض ثطاثط آى ث هؼبضف الْٖ ثِ
تَاى ثِ  حبل ثب تَرِ ثِ اقىبلْبٕ هصوَض، زض همبم احجبت رَاظ اذص ارطت ثط لًبء ًوٖ

 اٗي ضٍاٗت اؾتٌبز وطز.
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 الوبل . رٍایبت جَاس اخذ رسق قبضی اس ثیت5
تَاى زض احجبت رَاظ اذص ارطت لبيٖ زض  ثطذٖ ضٍاٗبت هطثٌَ ثِ اضتعاق لبيٖ ضا هٖ

 طاض زاز؛ هبًٌس اٗي ضٍاٗت:لجبل تهسٕ هٌهت لًبء هَضز اؾتٌبز ل
ال ثس هي إهبضٓ ٍ ضظق لأله٘ط ٍال ثس هي ػطٗف ٍ »أًِ لبل:  ػي ػلٖذجط زػبئن: 

ضظق للؼطٗف ٍ ال ثس هي حبؾت ٍ ضظق للحبؾت ٍ ال ثس هي لبو ٍ ضظق للمبيٖ ٍ وطُ 
اظ حًطت الوبل:  أى ٗىَى ضظق المبيٖ ػلٖ الٌبؼ الصٗي ٗمًٖ لْن ٍ لىي هي ث٘ت

ِ فطهَزًس: ربهؼِ ً٘بظهٌس اه٘ط اؾت ٍ ضظق ٍٕ الظم اؾت، ً٘بظهٌس وبضگعاض اؾت و ػلٖ
گط اؾت ٍ ضظق اٍ الظم اؾت ٍ ً٘بظهٌس  اؾت ٍ ضظق وبضگعاض الظم اؾت، ً٘بظهٌس هحبؾجِ

لبيٖ اؾت ٍ ضظق ٍٕ الظم اؾت ٍ وطاّت زاضز وِ لبيٖ اظ وؿبًٖ وِ ثط اٗكبى لًبء 
 .(2/538ق، 1385حَ٘ى، )اثي« وبل هٌؼٖ ًساضزال وطزُ اؾت، ضظق ثگ٘طز ٍ اهب اظ ث٘ت

تطزٗس زػبئن االؾالم الجتِ ثبٗس ذبَطًكبى وطز وِ زض نحت ؾٌس ضٍاٗبت هٌمَل زض 
رسٕ ٍرَز زاضز تب ربٖٗ وِ ثطذٖ اظ فمْب اغلت ضٍاٗبت اٗي وتبة ضا هطؾل تلمٖ 

 (.1/45تب،  ؛ ذَٖٗ، ث4/348ٖق، 1404زاًٌس )ًزفٖ،  ًوبٌٗس ٍ نبحجف ضا ً٘ع حمِ ًوٖ هٖ
گًَِ ضٍاٗبت نحجت اظ هبل ٗب حتٖ ضظق ثِ ه٘بى  ثٌب ثط اؾتسالل ثبال اگط زض هتي اٗي

گًَِ ضٍاٗبت زض ثبة ّط ًَع  آهسُ اؾت، ثبٗس آى ضا ثِ ارطت ً٘ع تؼو٘ن زاز ٍ زض ٍالغ اٗي
زاضز ٍ ضٍقي اؾت وِ  هبل ٍ زؾتوعزٕ ّؿتٌس وِ لبيٖ زض اظإ لًبء ذَز زضٗبفت هٖ

گًَِ اهَال ٍ زؾتوعزّبٖٗ رَاظ آهسُ اؾت ٍ حتٖ  اٗبت نطاحتبً حىن اٗيزض اٗي ضٍ
ثؿب ٍارت ً٘ع ثبقس؛ لصا زض اٗي ثحج  پطزاذت آًْب ثِ لبيٖ ثط حبون اؾالهٖ الظم ٍ چِ

 فطلٖ ه٘بى ارطت ٍ ضظق ٍرَز ًساضز.
ََض وِ زض اثتسإ ثحج ً٘ع هُطح قس،  ًىتِ زٗگط زض ثبة اؾتسالل ثبال اٌٗىِ ّوبى

اًس  اظ فمْبٕ اّل ؾٌت ً٘ع زض اٗي هؿئلِ توبٗعٕ ه٘بى ضظق ٍ ارطت لبيٖ ًگصاقتِ ثطذٖ
الوبل ربٗع  اًس. َجك اٗي ًظط اگط اضتعاق لبيٖ اظ ث٘ت ٍ اٗي زٍ ضا زض ٗه هؼٌب تهَض ًوَزُ

ق، 1409ثبقس، لعٍهبً اذص ارطت ٍٕ ً٘ع زض ثطاثط لًبء ثبٗس ربٗع ثبقس )ض.ن: ظٗساى، 
66ٍ67.) 

اٗي اؾتسالل اقىبلٖ ثؿ٘بض ثعضي زاضز ٍ آى اٌٗىِ اؾبؾبً ه٘بى ضظق ٍ  ثب اٗي حبل
ارطت لبيٖ توبٗع هبَّٕ ٍرَز زاضز ٍ ًجبٗس اٗي زٍ ضا زض ٗه هؼٌب تهَض ًوَز. اظ رولِ 

 اٗي تفبٍتْب ثبٗس ثِ اٗي هَاضز اقبضُ وطز:
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بثت آى وٌس ٍ ضظلٖ وِ ث الف( اضتعاق اهطٕ اؾت ربٗع ٍ ػولٖ وِ فطز ضا هؿتحك آى هٖ
قَز، ّط زٍ لبثل ضرَع ّؿتٌس؛ اهب ارطت وِ ًبقٖ اظ ػمس اربضُ اؾت  ثِ ٍٕ پطزاذت هٖ

الَفبء اؾت؛ چطاوِ ذَز ػمس اربضُ  گطزز، چٌ٘ي ً٘ؿت ٍ الظم ٍ ثط اؾبؼ آى ٍيغ هٖ
تَاى ثٌب ثط ٍرَز ههبلحٖ، ضظق ضا ون ٍ ظٗبز وطز ٗب ٌّگبم  ػمسٕ اؾت الظم؛ ثٌبثطاٗي هٖ

غ٘طرٌؿف تجسٗل وطز؛ حبل آًىِ اٗي اهَض زضثبضُ ارطت ثِ ذبَط لعٍهٖ پطزاذت آى، ثِ 
 (.344ق، 1403پصٗط ً٘ؿت )فبيل همساز،  وِ اظ آى ؾري ثِ ه٘بى آهس، اهىبى

تَي٘ح اٌٗىِ همساض ٍ و٘ف٘ت ارطت زض لبلت ػمس ٍ ثب تَافك َطف٘ي )اظ ؾَٖٗ لبيٖ ٍ 
گطزز ٍ لبثل تغ٘٘ط ً٘ؿت ٍ  هٖاظ ؾَٕ زٗگط هَرط ٗب ّوبى حبون ٗب هتحبوو٘ي( تؼ٘٘ي 

انالً زض تؼ٘٘ي آى قطاٍٗ ٍ اٍنبف لبيٖ ٍ فمط ٍ غٌبٕ ٍٕ هُطح ً٘ؿت؛ اهب ضظق چٌ٘ي 
گطزز؛ ثِ  ً٘ؿت ٍ زض آى ثٌب ثط نالحسٗس حبون هبلٖ ثب ػٌبٗت ثِ قطاٍٗ لبيٖ اػُب هٖ

ض لَل ٗىٖ اظ فمْب: ارطت ً٘بظهٌس تمسٗط ٍ تؼ٘٘ي ػول ٍ ػَو ٍ هست ٍ ن٘غِ اؾت؛ ز
حبلٖ وِ ضظق چٌ٘ي ً٘ؿت ٍ ّوِ چ٘ع زض آى ثؿتگٖ ثِ ًظط حبون زاضز ٍ ً٘بظهٌس اٗي 

 (.3/217ق، 1410هَاضز ً٘ؿت )قْ٘س حبًٖ، 

قَز وِ ػَي٘ي آى اظ ؾَٖٗ لًبء  زض ٍالغ ارطت زض لبلت ػمسٕ ثِ لبيٖ زازُ هٖ
٘ي زٌّس؛ اهب ضظق چٌ لبيٖ اؾت ٍ اظ ؾَٕ زٗگط ارطت ٍ زؾتوعزٕ اؾت وِ ثِ ٍٕ هٖ

گبُ ثِ ػَو ٍ زض اظإ لًبء ثِ  حبلتٖ ًساضز ٍ اؾبؾبً زض لبلت ػمس ٍ لطاضزاز ً٘ؿت ٍ ّ٘چ
قَز ٍ نطفبً ثطإ آًىِ لبيٖ هؼبقف تأه٘ي قَز، حبون هبلٖ ثِ ٍٕ  لبيٖ زازُ ًوٖ

زّس تب زچبض ي٘ك ٍ ؾرتٖ زض هربضد ًگطزز؛ لصا اٗي زٍ هبّ٘تبً ثب ٗىسٗگط تفبٍت ٍ  هٖ
قًَس،  ٗس ثِ اٗي زل٘ل وِ اٍالً ّط زٍ هبل ّؿتٌس ٍ حبً٘بً ثِ لبيٖ زازُ هٖتوبٗع زاضًس ٍ ًجب

 اذتالٌ نَضت گ٘طز. زض ًت٘زِ ثبٗس ه٘بى اٗي زٍ اظ اٗي رْت توبٗع لبئل قس.
الوبل اؾت؛ اهب ارطت ضا هتربنو٘ي ٗب قرم حبلج  ة( تٌْب هٌجغ تأه٘ي ضظق ث٘ت

مْبٕ اّل ؾٌت اظ قبفؼِ٘، حٌفِ٘ ٍ (. ثطذٖ ف1/186ق، 1413پطزاظًس )قْ٘س حبًٖ،  هٖ
الوبل تأه٘ي قَز ٍ اگط  آٍضًس: ضظق لبيٖ العاهبً ثبٗس اظ ث٘ت حٌبثلِ زض اٗي ثحج چٌ٘ي هٖ

حتٖ حبون اظ هبل هرهَل ثِ ذَز آى ضا تأه٘ي وٌس، زٗگط ثِ ّ٘چ ٍرِ ػٌَاى اضتعاق ضا 
الوبل  ٗبثس وِ اظ ث٘ت (؛ ظٗطا اضتعاق ظهبًٖ هؼٌب ه4/390ٖم، 1958قطثٌٖ٘، ًرَاّس زاقت )

قطٍاًٖ، قَز ) ثبقس؛ زض غ٘ط اٗي نَضت زٗگط ػٌَاى اضتعاق ثط چٌ٘ي هبلٖ اَالق ًوٖ
الوبل تأه٘ي قَز ٍ هٌجغ آى  اهب ارطت چٌ٘ي ً٘ؿت وِ هٌحهطاً اظ ث٘ت (؛10/133تب،  ثٖ
بً تَاًس ّط چ٘عٕ ثبقس؛ ٗب ٗىٖ اظ هتحبوو٘ي آى ضا تأه٘ي وٌس ٗب ّط زٍٕ اٗكبى هكبضوت هٖ
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الوبل  چٌ٘ي وٌٌس ٗب قرم حبلخٖ )اظ رولِ ذَز حبون اظ هبل هرتم ذَٗف وِ اظ ث٘ت
الوبل تأه٘ي گطزز  ذبضد اؾت( ٗب حتٖ اٗي اهىبى ٍرَز زاضز وِ هبل هصوَض اظ ذَز ث٘ت

 (.5/502ق، 1415ػبثسٗي،  ؛ اثي11/377تب،  لساهِ، ثٖ اثي)
قَز ٍ اهب چٌ٘ي  بل پطزاذت هٖالو الجتِ ّوبى ََض وِ گفتِ قس، گبّٖ ارطت اظ ث٘ت

اًحهبضٕ هخل آًچِ ثطإ اضتعاق گفتِ قس، ثطإ ارطت ٍرَز ًساضز ٍ لصا ثِ اٗي زل٘ل ً٘ع 
 ًجبٗس ارطت ٍ اضتعاق لبيٖ ضا زض ٗه هؼٌب ٍ ثبلتجغ ثب ٗه حىن تهَض ًوَز.

 قَز، تٌْب زض ههبلح هْوِ ثبٗس نطف الوبل( زازُ هٖ د( اضتعاق وِ اظ اّن اهَال )ث٘ت
تَاًس حتٖ زض غ٘طههبلح ً٘ع ههطف قَز. زض ٍالغ  قَز ٍ اٗي ثط ذالف اربضُ اؾت وِ هٖ

گ٘طًس؛ ثط ذالف ارطت وِ چٌ٘ي  إ اؾت وِ اّل هٌبنت هٖ ضظق زض اظإ اًزبم ٍظ٘فِ
 (.1/245ق، 1415ٍنفٖ ًساضز )اًهبضٕ، 

ؾت وِ ثِ ذبَط الوبل ثطإ ثطذٖ اظ افطاز اٗي ا تَي٘ح اٌٗىِ فلؿفِ رَاظ اضتعاق اظ ث٘ت
إ ػوَهٖ زاضز ٍ ثطإ  اًس ٍ اٗي ٍظ٘فِ ً٘ع رٌجِ زاضـ قسُ إ وِ زض ربهؼِ ػْسُ ٍظ٘فِ

ثبقس، هبلٖ ثطإ گصضاى اهَض ظًسگٖ ذَٗف زضٗبفت  تأه٘ي ٗىٖ اظ ههبلح ػبهِ هٖ
ضٍز،  نطفبً ثسٗي رْت وِ رعٍ وبضگعاضاى حىَهتٖ ثِ قوبض هٖ وٌٌس. زض ٍالغ لبيٖ هٖ
الوبل اضتعاق ًوبٗس. اٗي اؾتسالل ضا ثطذٖ فمْبٕ هصاّت اؾالهٖ )اظ فمْبٕ  ث٘تتَاًس اظ  هٖ

؛ 11/376تب،  لساهِ، ثٖ ؛ اثي296تب،  اًس )ظٗس ثي ػلٖ، ثٖ تك٘غ ٍ تؿٌي( هفهالً تجج٘ي وطزُ
طذٖ زٗگط اظ فمْبٕ اّل ؾٌت ً٘ع زض اٗي هَضز ث٘بًبت ٍ ث(. 344ق، 1403فبيل همساز، 

 (.7/13ق، 1409اًس )ض.ن: وبؾبًٖ،  زاقتِ اؾتساللٖ هكبثِ اثطاظ

ثٌبثطاٗي رْت پطزاذت چٌ٘ي هبلٖ ّو٘ي ٍنف آى اؾت؛ ٗؼٌٖ لبيٖ چَى هٌهجٖ 
ػوَهٖ زاضز وِ ثطإ تأه٘ي ههلح ػوَهٖ هطزم وِ ّوبى ضفغ تربنن اظ آحبز ربهؼِ ٍ 
ثبلتجغ ثطلطاضٕ آضاهف ٍ اهٌ٘ت ارتوبػٖ ٍ ػوَهٖ اؾت، اؾتحمبق زضٗبفت ضظق اظ 

الوبل وبهالً ضٍقي اؾت. حبل آًىِ چٌ٘ي هَضزٕ زض  الوبل ضا زاضز؛ ظٗطا ههبضف ث٘ت ث٘ت
ثبة ارطت ٍرَز ًساضز. زض ٍالغ اگط فطيبً اذص ارطت زض ثطاثط لًبء ربٗع ثبقس، اظآًزبوِ 
لًبء ػَو اٗي ػمس اربضُ لطاض زاضز، ًجبٗس چٌساى تفبٍتٖ ه٘بى آى ثب زٗگط اػوبلٖ وِ 

ل ػَو ػمس اربضُ لطاض ثگ٘طًس، لبئل قس ٍ زض ًت٘زِ انالً هْن هوىي اؾت تَؾٍ اقرب
ً٘ؿت، هٌهت لًبء ٍ حىن وطزى ه٘بى هطزم اظ ضٍٕ ٍظ٘فِ لبيٖ ثطإ تأه٘ي ههلحت 

 ػوَهٖ ربهؼِ ثَزُ ٗب ّط ً٘ت زٗگطٕ ػبهل اٗزبز آى لطاض گطفتِ اؾت.
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ظ لفظ ارطت ََض وِ ث٘بى قس، گبّٖ هؿبهحتبً ثِ ربٕ ضظق ا الجتِ هوىي اؾت، ّوبى
اؾتفبزُ قَز، اهب اٗي ثِ هؼٌبٕ ٍحست هَيَػٖ اٗي زٍ ٍ ؾطاٗت حىن رَاظ اضتعاق وِ 

تَاى ًَػٖ اروبع زض هَضز آى ه٘بى فمْبٕ هصاّت اؾالهٖ هكبّسُ ًوَز )ض.ن: ًطالٖ،  هٖ
(، ً٘ؿت؛ ثٌبثطاٗي حبل وِ احجبت قس، ه٘بى ضظق ٍ 66ق، 1409؛ ظٗساى، 17/68ق، 1415

تَاى ٍرْٖ ثطإ اؾتسالل  فبٍت آقىبض ٍرَز زاضز، زٗگط لُؼبً ًوٖارطت اٗي ّوِ ت
 گفتِ لبئل قس. پ٘ف

. عدم جَاس اخذ اجزت در صَرت ضزٍرت ٍ حبجت قبضی ثِ آى هستلشم ضزر 6
 شَد تحصیل ٍ کست هعبش اٍ هی  ثزای ٍی اس حیث تعطیلی

طاٗف وفبٗت ًىٌس. زض گ٘طز، ث الوبل هٖ الجتِ اٗي ًىتِ ظهبًٖ نبزق اؾت وِ ضظلٖ وِ اظ ث٘ت
زّس  اٗي نَضت ه٘بى زالٗل احتوبلٖ اذص ارطت ثط لًبء ٍ لبػسُ اليطض تؼبضو ضخ هٖ

وِ زض اٗي نَضت َجك آًچِ زض شٗل لبػسُ اليطض هُطح اؾت، ازلِ اٗي لبػسُ ثط ازلِ 
حطهت اذص ارطت ثط لًبء حبون ّؿتٌس ٍ ثبٗس زض اٗي هَضز ثِ حىن آًْب وِ ًفٖ يطض 

 (. 6/441ق، 1417وَز )َجبَجبٖٗ ٗعزٕ، اؾت، ػول ً
اًس: ثٌبثطاٗي لبيٖ اظ اٗي ثبثت وِ زضگ٘ط  فمْبٕ ظٗسِٗ ً٘ع زض هَضز اٗي اؾتسالل گفتِ

لًبء قسُ، اظ وؿت ضظق ثبظ هبًسُ اؾت؛ ثِ ّو٘ي زل٘ل زضٗبفت ارطت ثطإ رجطاى اٗي 
ُ اٌٗىِ چٌ٘ي (؛ ثِ ػال2/453ٍق، 1410هَضز ثبٗس ثطاٗف ربٗع ثبقس )ٗحٖ٘ ثي حؿ٘ي، 

فطزٕ وِ ٍارس توبهٖ قطاٍٗ تهسٕ لًبؾت ٍ اظ ضٍٕ تمَا ٍ تؼفف اٗي هٌهت ضا تهسٕ 
ثؿب رع ّو٘ي لًبء وبضٕ ًساقتِ وِ ثب آى تحه٘ل هؼبـ وٌس، ثبٗس اذص ارطت  وطزُ ٍ چِ

 (.4/333تب،  هطتًٖ، ثٖثطاٗف ربٗع ثبقس )اثي
طز وِ هبًغ اظ تىؿت ٍٕ گ٘ تهسٕ هٌهت لًبء ثطإ لبيٖ ثِ ًَػٖ ٍلت ٍٕ ضا هٖ

تَاًس ثِ وؿت ٍ وبضٕ زؾت ثعًس تب هربضد  قَز ٍ اٗي ثساى هؼٌبؾت وِ ٍٕ زٗگط ًوٖ هٖ
ذَز ٍ ػ٘بلف ضا تأه٘ي وٌس. اٗي هَضز قبٗس اظ زٍ رٌجِ ثبقس؛ اٍل اٌٗىِ ثِ ّط حبل ضفغ 

ََض ولٖ هٌهت لًبء اهطٕ اؾت ذُ٘ط وِ ً٘بظ ثِ توطوع ٍ  ذهَهبت ه٘بى هطزم ٍ ثِ
بضؾت ثؿ٘بض زاضز ٍ لبيٖ ثبٗس توبم تَرِ ذَٗف ضا هؼَُف ثساى ثساضز تب اح٘بًبً حىن هو

ثط ثبَل ًىٌس. زٍم آًىِ ٍلتٖ هٌهت لًبء ضا ثط ػْسُ گطفت، زٗگط هخل ؾبثك اهىبى 
وؿت ٍ ث٘غ ٍ قطاء ضا ثِ آؾبًٖ ًرَاّس زاقت ٍ هسام ثبٗس ًگطاى اٗي ثبقس وِ ًىٌس زض 

حطام ثطإ ذَٗف اظ ثبثت هٌهجٖ وِ زض اذت٘بض زاضز، لطاض هؼطو ضقَُ ٗب زٗگط اهَال 
ضٍؾت وِ ثطذٖ فمْب ّن حىن ثط وطاّت اًزبم ػمَز هبلٖ ثطإ لبيٖ  ثگ٘طز؛ اظاٗي
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اًس. اگط لطاض ثبقس اذص ارطت ثطإ لبيٖ حطام ثبقس ٍ اظ َطفٖ ّن اهىبى اًزبم  وطزُ
ب ثؿ٘بض هكىل ثبقس، لُؼبً ٍٕ ػمَز هبلٖ ٍ تىؿت ثطإ ٍٕ ٗب انالً ٍرَز ًساقتِ ثبقس ٗ

گطزز ٍ حتٖ قبٗس اظ اٗي ح٘ج زض هً٘مِ ّن لطاض ثگ٘طز؛ ثٌبثطاٗي  زچبض يطض ٍ ذؿطاى هٖ
اظ ثبة لبػسُ اليطض ٍ الحطد ثط فطو حطهت اذص چٌ٘ي ارطتٖ، چَى اٗي حىن ثطإ 

يٖ وٌس، ثبٗس آى ضا زض اٗي فطو اظ لب قَز ٍ ثطاٗف لُؼبً اٗزبز حطد هٖ لبيٖ يطضٕ هٖ
ون ثطإ اٗي لبيٖ حىن ثط رَاظ )ٍلَ رَاظٕ اظ ثبة حىن حبًَِٗ ٍ  هطفَع للوساز ٍ زؾت

 لبػسُ اليطض( آى ًوَز.
 تَاى ثط اؾتسالل ثبال اقىبلٖ ثسٗي تطت٘ت ٍاضز وطز: اهب هٖ

هكبثِ آًچِ شٗل زل٘ل ؾَم زض هَضز حىن رَاظ اػُبٕ ارطت ثِ لبيٖ زض حبل 
 ايُطاض ث٘بى قس، ثبٗس گفت:

ََض وبهل ٍلت لبيٖ ضا  ََض ً٘ؿت وِ تهسٕ هٌهت لًبء ثِ ( العاهبً ّو٘كِ اٗيالف
ََض وبهل اظ ٍٕ ؾلت ًوبٗس. حتٖ ثط فطو اٌٗىِ ذَزـ ّن  ثگ٘طز ٍ اهىبى تىؿت ضا ثِ

ًتَاًس ثبلوجبقطُ هتَلٖ ػمَز ثطإ ذَز گطزز، ثبظ هوىي اؾت ثِ زٗگطٕ ٍوبلت ثسّس تب ثب 
ت هؼبـ ذَٗف ضا تأه٘ي ًوبٗس؛ ثِ ػالٍُ اٌٗىِ هوىي اؾت تطت٘ هبلف هؼبهلِ وٌس ٍ ثسٗي

 لبيٖ زچبض فمط ٍ حبرت ًجبقس وِ چٌ٘ي ٍيؼ٘تِ ّوطاُ ثب حطرٖ ثطاٗف نبزق ثبقس.
ة( ثحج هب زض اٌٗزب ثطضؾٖ حىن اذص ارطت ثط لًبء زض حبلت ايُطاض ٗب يطضٕ 

 ثَزى لًبء ً٘ؿت ٍ اٗي انالً اظ هحل ثحج ذبضد اؾت.
وِ فلؿفِ ٍرَزٕ ضظق ثطإ لبيٖ رلَگ٘طٕ اظ ضٍٕ زازى ّو٘ي فمط ٍ تط اظ ّ د( هْن

گ٘طز، زٗگط چَُض  الوبل ضظق هٖ حطد هبلٖ ثطإ ٍٕ اؾت. زض ٍالغ ٍلتٖ لبيٖ اظ ث٘ت
 هوىي اؾت اٗي فمط ثطاٗف ضٍٕ زّس؟

 
 ًتیجِ

إ وِ زض ثبة احجبت حىن رَاظ اذص ارطت زض ثطاثط لًبء ٍاضز قسُ اؾت،  . ازلِ ذبن1ِ
ََض وِ ثؿ٘بضٕ اظ فمْب ث٘بى  اى ٍرِ اؾتٌبز هؿتحىوٖ ًساضًس ٍ زض ًت٘زِ ثبٗس گفت: آىچٌس

إ ّوچَى  تطٗي زل٘ل احتوبلٖ احجبت رَاظ اذص ارطت ثط لًبء، ازلِ ػبهِ اًس، انلٖ زاقتِ
اَاللبت ٍ ػوَهبت ازلِ رَاظ ث٘غ ٍ اربضُ )ٍ اهخبل اٌْٗب( ٗب نطف ػسم ٍرَز زل٘ل هتمي 

 ٖ ٍ ضزع اظ اذص ارطت ثط لًبء ٗب ًْبٗتبً انبلٔاالثبحِ اؾت.ٍ هؼتجط ثط ًْ
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. ثط فطو وِ ثب اؾتٌبز ثِ ازلِ ػبم ثبة ث٘غ ٍ اربضُ ٍ ػمَز، ثتَاى اذص ارطت زض ثطاثط 2
لًبء ضا ربٗع زاًؿت، ثبظ ّن ًجبٗس اظ اٗي ًىتِ غبفل قس وِ هوىي اؾت، اگط ثسٍى زض ًظط 

ارَض ثطإ لبيٖ ٍ ثبلتجغ ربهؼِ اؾالهٖ زض پٖ گًَِ  گطفتي هفبؾسٕ وِ هوىي اؾت اٗي
زاقتِ ثبقس، السام ثِ اػُبء ٍ اذص ارطت زض ثطاثط لًبء ًوَز، هكىالتٖ ثطإ ربهؼِ اٗزبز 

 قَز ٍ حتٖ هٌهت لًبء ضا آلَزُ ًوبٗس.
ضؾس ثطإ احجبت رَاظ اذص ارطت ثط لًبء ػالٍُ ثط ػوَهبت ٍ اَاللبت  . ثِ ًظط ه3ٖ

بٗس ازلِ ذبل هؼتجطٕ ً٘ع ثطإ اٗي حىن رَاظ البهِ گطزز؛ چطاوِ ربٗع ازلِ ػمَز ٍ ثَ٘ع ث
تَاًس آحبض ٍ تجؼبت ثؿ٘بضٕ زاقتِ ثبقس؛ اظ رولِ اٌٗىِ  ثَزى اذص ارطت زض ثطاثط لًبء هٖ

حسالل لبيٖ ضا هَضز تْوت لطاض زّس وِ ثب اذص اٗي ارطت اظ ػسل ٍ اًهبف فبنلِ 
تطٕ  نَضت ثطإ اٗي اهط هْن ثبٗس ثِ زالٗل هحىن وٌس. ثِ ّط گ٘طز ٍ حىن ثط ًبحك هٖ هٖ

 اظ ازلِ قطػٖ اؾتٌبز قَز.



 8فقه مقارن ـ شماره فصلنامه دو
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