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 «معن ج آهل الطلرهي    اللع  لي  اعدائهم ا لي  ححمد   اهّلل  ب  اعالمين    لي الحمدهّلل»

ٍ  در ايامز ظبَزی ثؼذ اس مىقح َمبوغًرکٍ ثیبن شذ در ثحج اس ارشاء مؼلهً  شهذ  هٍ امیهبم  اس      ،شذن ثحج ثب مالحظٍ دي وکته

 اس محل وشاع خبرد است.  امبرات ي اطًل، داخل در محل وشاع م  ثبشىذ ي  ٍ میم

 اجزا در امارات 

 گیزیم: یک  ارشاء در مًرد امبرات ي دیگزی ارشاء در مًرد اطًل ػملیٍ.مقب  پ  م  حبل ثحج را در دي

ريایت  اس یک رايی حقٍ، مبئم ثز يرًة ومبس رمؼٍ ثٍ وحً تؼییى  شهذ   مب وحه فیٍ مزثًط ثٍ ربی  است کٍَمبوغًر کٍ ثیبن شذ  

ي مکلف ثٍ استىبد ایه ريایت ومبس رمؼٍ را اتیبن ي ومبس ظُز را تزک کزد، لکه ثؼذ اس مذت  ثزایش کشف خالف گزدیهذ ي مؼلهً    

 یب خیز؟  مضب کىذ مجال اس اي فًت شذٌ راٍ شذ ومبس رمؼٍ حزا  ي ومبس ظُز ثز اي يارت ثًدٌ، آیب ثز مکلف الس  است تکبلیف  ک

ثزای پبسخ ثٍ ایه سًال اثتذا الس  است مجبو  مختلف کٍ در ثبة حزیت امبرات يرًد دارد مًرد اشبرٌ مزار گیزد ي سپس میئلٍ 

 ارشاء را ثز اسبس ایه مجبو  ثزرس  کىیم.

 مبانی حجیت امارات  

 در ثبة امبرات دي مجىبی کل  يرًد دارد: 

ٍ مجىبی مشهًُر اسهت   َیتىذ. ایه اس ثبة ایىکٍ عزیق ثٍ سًی يامغ م  ثبشىذ حزت امبرات اول:  مبنای مجىهبی عزیقیهت    ي ثه

 . مشًُر شذٌ است

امبرات را اس ثبة عزیقیت حزت م  داوىذ، ثحخ  ثیىشبن يرًد دارد کٍ آیب حزیت امبرات اس ثبة عزیقیهت یهک   الجتٍ مشًُر کٍ 

 .بسیی ی  است یب یک حزیت تحزیت امضب

 امبرات اس ثبة سججیت حزت اوذ. : مبنای دوم 

رهشاء را  میهئلٍ ا ثبیذ م  ثبشیم؛ دي مجىب ثز اسبس عزیقیت ي یک مجىب ثز اسبس سججیت، لذا  ثب سٍ مجىب مًارٍمب پس ثٍ عًر کل  

در مًرد حزیت امبرات تًضیح  پیزامًن مجبو  مختلف د ثزرس  مًضًع شًیممجل اس ایىکٍ يار . امبکىیمعجق ایه سٍ مجىب ثزرس  

 دَیم.مختظزی م 

ي ريایبت  ثٍ ایه است کٍ کبشف اس يامغ ي عزیق ثٍ سًی يامغ م  ثبشهىذ. ایىُهب راَىمهب ي     تبرِ اػتجبر ي ارسش امبرٌ مبوىذ آیبت

کىهذ ي  هًن   اخذ م َب اس ريی يامغ م  ثبشىذ ي مکلف ثزای دستزس  ثٍ يامغ ثٍ ایه امبرات دلیل ثزای کىبر سدن پزدٌ ي حزبة

میهبئل  ثهٍ  اگز مکلف ثخًاَذ فقظ اس عزیق مغغ ي یقیه ثٍ يامغ ثزسذ ثبػج ثزيس مشکالت فزاياو  م  شًد. سیزا اویبن ویهجت  
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کىذ سیزا آوُب را عزیق ثهٍ سهًی   لذا اخذ ثٍ امبرات م  حل کىذ. فقظ ثب یقیه َمٍ میبئلش را َمیشٍ ثٍ یقیه وم  رسذ تب ثخًاَذ

  يامغ م  داوذ.
  . طریقیت امضایی1

ػقال ثىبیشبن ثز ایه اسهت   ایه است کٍ عزیقیت امبرٌ ثٍ سًی يامغ یک امز ػقالی  است ي َبوغًر کٍ گفتٍ شذ مىظًر اسعزیقیت 

ز دَىذ سیزا خجکىىذ. یؼى  اگز شخظ  حقٍ خجزی ثزای آوُب آيرد ثٍ آن خجز تزتیت احز م کٍ در امًرشبن ثٍ امبرات ي خجز حقٍ اخذ 

امضبی  ایه است کٍ خذايوذ َمبن عزیق متؼبرف ثیه ػقال را  ثز ایه اسبس مىظًر اس عزیقیتٍ را عزیق ثٍ سًی يامغ م  داوىذ. حق

ثًاسهغٍ ػهذ    امضب ي تبییذ کزدٌ ي اس دیذ شبرع  ريش  کٍ ػقال در اخذ ثٍ خجز حقٍ داروذ خبل  اس اشکبل است. حبل ایه مجًل یب 

ایه ريش را امضب کزدٌ. ثٍ َز حبل شبرع َمبوىذ ػقالء ثٍ ایه ريش اخذ ومًدٌ ي َمهیه ريش را   یب ایىکٍ شبرعردع شبرع است 

یب حذامل ػذ  مخبلفت خًد را ویجت ثٍ ایه عزیق اػال  کزدٌ ي َمیه کبف  است  ثز آن سدٌ ثزای مکلفیه مؼتجز کزدٌ ي مُز تبییذ

فزمهًد: فهالن ػمهل     )ع(. یؼى  اگز سرارٌ خجز آيرد کٍ امب  طهبد  ىیماخذ ک کٍ امبرات ثزای مب حزت ثبشىذ. لذا ثبیذ ثٍ خجز حقٍ

در غیز ایه طًرت خذايوذ م  تًاوذ مکلفیه را ثًاسغٍ مخبلفت ثب ایه خجز ي ػمل  احز دادٌ شًد يتزتیت يارت است، ثبیذ ثٍ آن 

 بد آن ػمل وکزدیذ. ایه مؼىهبی عزیقیهت  مف وکزدن ثٍ مفبد خجز مًاخذٌ کىذ ي ثگًیذ: شمب ثب ایه کٍ ایه خجز را دیذٌ ثًدیذ  زا ثٍ

  .امضبی  است
 .طریقیت تاسیسی 2

وشد ػقهالء پذیزفتهٍ مه  ثبشهذ یهب خیهز،        ل  ثب مغغ وظز اس ایه کٍ ایه عزیقٍتبسیی  آن است کٍ شبرع ثٍ عًر ک مؼىبی عزیقیت

تمیک کىىذ، ثبس َم شهبرع آن   يایبت حقٍثٍ رمخال اگز ريش ػقال ایه وجًد کٍ . رؼل اػتجبر ي حزیت ومًدٌ استخًدش امذا  ثٍ 

ه خجز حقٍ را م«  الخقٍ عزیقب ي حزتبخجز  رؼلت» را تبسیس کىذ ثبیذ م  فزمًد:  را حزت م  کزد. اگز شبرع مظذ داشت عزیق 

. مهخال یکه  اس   کلفیه یک  یش تؼجذا عزیق مهزار دادٌ شهذٌ اسهت   ثزای میؼى  ایه رؼل تبسیی  است  عزیق ي حزت مزار داد .

 یک عزیق مزار داد  در حقیقت شبرع مه ثزای شمب شُزت فتًاییٍ را عزیق امبرات، شُزت فتًائیٍ است. اگز شبرع ثیبیذ ي ثگًیذ

 ي ثز َمگبن الس  است کٍ مفبد آن را ربمٍ ػمل ثپًشبوىذ. ثزای مکلفیه ایزبد ومًدٌ تبسیی  

 است. تبسیی   شبن امضبی  است ي ثخش  َمحزیتاکخز امبرات عزیقیت ي 
 سببیت.3

داشت حزت مزار دادٌ. خجز يرًد  خبعز مظلحت  کٍ در آنثٍ  امبرات راشبرع خجز حقٍ ي امخبل آن اس مؼىبی سججیت آن است کٍ 

خجز حقٍ مبئم شذ کٍ فالن ػمل يارت است ي مکلف ثٍ خبعز اػتمبد ثٍ آن ثٍ مفبد ريایت ػمل کزد، مظلحت يامغ وظیت  حبل اگز

کٍ رجزان  اي م  گزدد امب اگز ػمل اي مخبلف ثب يامغ در آمذ، حذامل ایه است کٍ ثًاسغٍ میب  ایه امبرٌ مظلحت  حبدث م  شًد

مبرٌ مبئم شذٌ ثًد کٍ ومبس رمؼٍ حزا  است ي ایه امبرٌ مًرت شهذٌ کهٍ مکلهف ومهبس     يامغ را م  کىذ. مخال امظلحت فًت شذٌ 

رمؼٍ را وخًاوذ امب اکىًن مؼلً  شذ کٍ ومبس رمؼٍ يارت ثًدٌ ي ثًاسغٍ ػمل ثٍ ایه خجز مظلحت ومبس رمؼٍ اس دستش رفتٍ؛ در 

ٍ  ت کٍاس ٍ میجت حذيث یک مظلحت ایىزب خًد میب  ایه خجز مجى  ثز حزمت ومبس رمؼ کىهذ، وفهس    اگز کی  ػمل ثٍ خجز حقه

 رجزان آن مظلحت فًت شذٌ را م  کىذ.  ن ثٍ خجز حقٍ،تظذیق خجز حقٍ ي تزتیت احز داد
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اعبلٍ کال  اس آن رد م  ًکیٍ شىبختٍ م  شًد کٍ ثزای پزَیش اس مزحً  شیخ داروذ کٍ ثٍ ػىًان مظلحت سل َم یک مجىبی  راالجتٍ  

  .شًیم

 ی اولاجزاء بنابر مبنا

امضبی  ثذاویم مبػذتب ثبیذ ثزای دايری در مًرد ارشاء یب ػذ  ارشاء سزاؽ ػقالء ثهزيیم ي  یت امبرٌ را اس ثبة عزیقیت مب حز اگز

دَىذ. سیزا َمبوغًر کٍ کىىذ یب َمٍ آوچٍ کٍ فًت شذٌ را ديثبرٌ اوزب  م ثجیىیم ػقالء در ایه مًارد ثٍ آوچٍ کٍ اوزب  دادوذ اکتفب م 

شذ فزع ایه است کٍ امبرات اس ثبة عزیقیت حزت شذٌ اوذ ي ایه حزیت یک حزیت امضبی  است یؼى  يمته  ثهٍ ػقهال    ثیبن 

ي شبرع َم آن را  اي را عزیق ثٍ سًی يامغ م  داوىذمزارؼٍ م  شًد. مشبَذٌ م  شًد کٍ ػقالء ثٍ خجز حقٍ اخذ م  کىىذ ي خجز 

ثٍ دلیل ایىکٍ عزیق ثٍ سًی يامغ است اػتمبد کزدوذ ي ثهٍ آن   خجز حقٍ ثٍ در ربی ػقال اگز  ثبیذ دیذ امضبء کزدٌ، در ایه طًرت

مهخال   .ذىه کىمه   هٍ   ایشبن فًت شذمظحلت  اس ي ثًاسغٍ ػمل ثٍ آن خجز يل  ثؼذ ثزای آوبن کشف خالف شذ  ذتزتیت احز دادو

-خبط  است ي شبمل غیز آوُب ومه   گزيٌ مخظًص  دادٌ م  شًد لکه ذ ي امکبوبتدَذ کٍ در مکبو  فًائای خجز م شخض حقٍ

دوجبل آن َذایب وم   رسذثٍ اي وم  یب اس ثبة ایىکٍ مشمًل ایه ػىًان وییت ي ایه ػغبیب ي َذا ثٍ خبعز ایه خجز ي ي شخظ د ًش

له   حقهٍ ثهًد ي   اس وبحیٍ فهزد  ثب ایىکٍ خجزاي ویش تؼلق م  گزفت. در ایىظًرت  ثٍآن َذایب کٍ  امب ثؼذ کشف خالف م  شًدد ير

  .ىذحت  اس شخظ  فًت شًد؛ امب ػقال  ثؼذ اس کشف خالف در طذد رجزان آن  ٍ اس اي فًت شذٌ ثز م  آیمظل مًرت شذ

آن پىذ  یش ثب َم تزکیت اگز   مزکت اس پىذ  یش سبختٍ شًد ي ثبیذ داريی ی شخض حقٍ م  گًیذ:ثیمبریب مخال ثزای درمبن یک 

ثٍ ربی پىذ  یش، کٍ  س مذت  م  فُمذارا اوزب  م  دَذ ي ثؼذ مذت  ایه کبر شخض حبل  رمبن کى .ذ م  تًاو  ثیمبریت را دوشً

 م  کىىذاکتفب  ذکٍ مجال اوزب  دادو َمبن کبری ٍقال ثػ. آیب در ایه طًرت ذ تب ثیمبری درمبن شًدًوتزکیت ش مَ ثبشش  یش ثبیذ 

 ىذ.یب اس ایه ثٍ ثؼذ رجزان گذشتٍ را م  کى

است ایه است کٍ اگز ثٍ خجز حقٍ یب  یشی کٍ ثزای آوُهب عزیقیهت داشهت ػمهل      ثیه ػقال ایذي رتؼبرف آوچٍ کٍ ممًارد  یهدر ا 

ىبیش ایه مؼ يآیىذ  مبفبت ثز مذد رجزان ثٍ آوچٍ مجال اوزب  دادوذ اکتفب وم  کىىذ ي در ط ٌ،وجًدىیه يل  ثؼذ مؼلً  شذ ایىچکزدوذ 

ٍ   اوىذ؛ومیذ اس يامغ مزشیا ػمل مجل  ر ایه است کٍ  مظهحلت  سیزا ػقال غزضشبن اس ػمل ثٍ امبرات ایه ثًدٌ کٍ ثب ػمل ثهٍ آن ثه

  .ثزسىذ   کٍ اس آوُب فًت شذٌيامؼَمبن تالش م  کىىذ ثٍ يامغ ثزسىذ ي اکىًن کٍ ثزایشبن کشف خالف شذ، 

امضهبی    ة عزیقیت،حزیت امبرات را اس ثبمب ي ثبشىذ  ثز ایه ثبشذ کٍ ثٍ دوجبل رجزان مظحلت اس دست رفتٍ القز سیزٌ ػگا حبل

ومهبس  مجى  ثهز ایىکهٍ   شًد  خالفکشف  س رمؼٍ است يل  ثؼذومب ًد ثز ایىکٍ يظیفٍ مکلفشم مُزا در مًاردی کٍ امبرٌ مبئم ثذاوی

ال  »لخه گزفته دلیل خهبص م ثذين در وظز . الجتٍ یم  مبئل ثٍ ارشا شًیمتًاو  مو ٍيارت وجًدٌ.  ًن يامغ اس کف مکلف رفت رمؼٍ

 يظیفٍ مکلف  ییت.ذ اگز مظلحت  اس مکلف فًت شذ ي ثؼذا کشف خالف شعجق مبػذٌ سیزا فزع ثحج ربی  است کٍ « تؼبد 

 اجزاء بنابر مبنای دوم 

ٍ الًام  لًامغ است يل  ایه عزیقیت الال  ا یتحزیت امبرٌ در ایه فزع اس ثبة عزیق ٍک ه استفزع میئلٍ ای شهزع   غ اس وبحیه

یه است کٍ  شبرع شُزت فتًاییٍ را عزیق ثهٍ  ا شمؼىبی دَذت مزار م را حز آنشبرع يمت   . یؼى رؼل شذٌ مخل شُزت فتًای 

ًان ایىکٍ ایهه  ثٍ ػى يش ػقال را امضب وکزدٌ، ثلکٍثٍ ػقال ررًع وم  کىیم، سیزا شبرع ر زدر ایىظًرت دیگمغ مزار دادٌ، اسًی ي
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  ثؼذ ثزایش کشف خهالف  ثٍ امبرٌ ای ػمل کزد يل حبل اگز شخظ   .کزدٌیس را تبس خًدش آن ثزسبوذغ امرا ثٍ ي امبرٌ مکلف

ذ مُزا ثبیذ ديثبرٌ تالش کىست دیگزی ا مغ  یشايامغ وزسیذٌ ي اکىًن کٍ مکلف فُمیذٌ ي ثٍاطال مکلف کٍ ت ه اسشذ مؼىبیش ای

ٍ  ت. لذایوی . پس آن ػمل  کٍ مجال اوزب  دادٌ ثًد مزشیتب ثٍ يامغ ثزسذ ، در طهًرت  تاامهبر  در فزع پذیزش حزیت تبسییهی

اس سًی شبرع زیقیت ال  الًامغ عرؼل یت ایه امز کشف خالف ثبیذ مبئل ثٍ ػذ  ارشاء شًیم سیزا َمبوغًر کٍ ثیبن شذ يرٍ حز

رٌ اس بثٍ یهک امه   م  تًاویم شخظ  کٍ ثٍ خبعز ػمل  غًرلذا  زحزیت َم مىتف  استاست ي يمت  ایه عزیقیت مىتف  شذ دیگ

ػمله  را  غ امه ي ثگًییم الس  وییت ثزای ثٍ دست آيردن اس تالش ديثبرٌ ثٍ سًی يامغ ثبس داریم ي دست یبث  ثٍ يامغ ثبس مبوذٌ را

 اوزب  دَ .

 اجزاء بنابر مبنای سوم

یک  امبرٌ مًرت حذيث   ًن عجق ایه مجىب میب  يل مظحلت يامغ اس اي فًت شذٌي مخبلف يامغ ثًدٌ  ػمل مکلفدر ایه فزع 

  .لذا میتًان مبئل ثٍ ارشاء شذ ٌدم کٍ کبوٍ مکلف مظلحت  اس دست وذاغ را م  کىذ ثبیذ ثگًییمامظلحت  است کٍ رجزان مظلحت ي

 نتیجه 

ر ثب طزف وظز اس َز گًوٍ دلیهل خهبرر  د  در میئلٍ امبرات ثزرس  کزدیم ي مؼلً  شذ کٍ  را پس میئلٍ ارشاء را در َز سٍ مجىب

 ت مبئل ثٍ ارشاء م  شًیم.ذ  ارشاء ي در یک طًرثٍ ػ ي طًرت مبئلد

 «الحمذ هلل رة الؼبلمیه»

 


