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دهیچک
توانـد بـه مقـدار رفـع     یمگران بر خورد کند،یدار دوهیر عبور خود، به درخت میکه در مسیشخص

قصـد و  یباشـد نـه از رو  یدن او به آن درخـت، اتفـاق  ین که رسیوه آن بخورد، مشروط به ایاز، از مین
ـ را فاسد و تباه نسازد. و در ایاوهیا میبا خود حمل نکند و درخت یاوهیم ت مالـك،  ینـه، رضـا  ین زمی

چند به حسب اصطالح، خبر واحدند و ات است که ھریاز رواین حکم، شماریل بر ایست. دلیشرط ن
» خبر واحد محفـوف بـه قـرائن علـم آور    «ھا را توان با توجه به شواھد گوناگون، آنیمید ظن، ولیمف

م است.یز قابل تعمیت دولت نین حکم، به درختان در مالکیدانست، ا

وه، خوردن.یحق المارّه، رھگذر، درخت، م: ھاواژهدیکل

.٢٧/٠٦/١٣٩٢؛ تاریخ تصویب نھایی: ٢٢/٠٥/١٣٩١خ وصول:ی*. تار
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مقدمه

ربـاز، بـه آن   یاز مـردم اسـت و ھـر چنـد فقھـا، از د     یاریبسیکه مورد ابتالیاز موضوعات
رسـد، موضـوع   یبه نظر مـ یط و اندازه آن، ضرورین شراییح اصل آن و تبیتنقیاند، ولپرداخته

، بـه  یر خود، به طور اتفـاق ین معنا که چنان چه شخص رھگذر، در مسیاست، به ا» حق المارّه«
بـه  یازیـ ن کـار، ن یـ وه آن بخـورد، و در ا یـ تواند از مید، میرخورد نماگران بیدار دوهیدرخت م

ست.  یت و اجازه مالك نیکسب رضا
ید مرتضـ ین موضوع را مورد توجه قرار داده، سـ یکه ایھین فقیم، نخستیدانیجا که متا آن

ده ه خود با آن مخالفـت نمـو  یداوی، در رساله المسائل الصید ثانیق) است که به گفته شھ۴۳۶(د
إذا مـرّ  «سـد:  ینویق) است که بـه اختصـار مـ   ۴۶۰(دیخ طوسی، شاگرد او شیاست. پس از و

توانـد از  ید، مـ یـ عبور نمایاوهیھرگاه انسان به درخت م» أکل منھا.یاإلنسان بالثّمره، جاز له أن 
ـ یـ شان، ابن ادری) پس از ا۳۷۰ه، یآن بخورد. (النھا ـ  ۵۹۸(د یس حلّ ق) ۴۷۴(دیق) محقـق حلّ

ق) و صـاحب جـواھر   ۱۲۴۵(دیق) فاضـل نراقـ  ۱۱۸۶ق) صاحب حدائق (د۹۶۶(دید ثانیشھ
؛ شـرائع  ۲/۲۲۶اند (ر.ك: السـرائر،  ن موضوع پرداختهیش به ایگر، کم و بیدیق) و برخ۱۲۶۶(د

؛ الحـدائق  ۳/۳۷۲؛ مسـالك االفھـام،   ۳/۳۷۱؛ شرح لمعه، ۱/۵۸۴؛ تذکره الفقھاء، ۲/۳۱۰االسالم، 
) ۱۳۵-۲۴/۱۲۷؛ جواھر الکالم، ۴۷/ ۱۵عه، یتند الش؛ مس۱۸/۲۸۶الناضرة، 

ضرورت بحث
بـه نظـر   ید، بلکه ضـرور یچند مفینو به آن، از جھاتین موضوع و نگاھیرامون ایبحث پ

رسد: یم
ـ بـا آ ین حکم به حسـب ظـاھر، در تنـاف   یکند، ایز اشاره مینید ثانیکه شھچنان-۱ ال «ه ی

ر است، و از ی) و ناسازگار با قاعده قبح تصرف در مال غ۲۹: نساء»(نکم بالباطلیتأکلوا أموالکم ب
ـ بھتر است ا» یة أولیو ترکه بالکل«سد: ینویکند و میاط میاحتین رو، ویھم ن کـار، بـه طـور    ی
مـرة  ة مـن الثّ ل المـارّ کأکان «سد: ینویز مینیخ انصاریش)۳۷۳/ ۳ترك شود. (شرح لمعه، یکل

که بر آن یاوهی، خوردن شخص رھگذر از م»یقیذن المالك الحقإبالباطل لوالکالًأالممرور بھا 
(خـدا) در کـار نباشـد.    یقـ یکه اذن مالـك حق یکند، اکل مال به باطل است، در صورتیعبور م

)۳/۵۵  (
افـت  ین موضـوع  یـ ات مرتبط بـا ا یاز روایاز در پارهیرات فقھا و نیشتر تعبیچه در بآن-۲



161نویحق الماره در نگاه1393پاییز
ار یر، مطلـق و بسـ  یـ ن تعبیـ م، اینـ یبیکه مـ است. چنان» بردنز از یجواز خوردن و پرھ«شود یم

ز و تنھا درخت متعلق به یناچیاوهیمیشود که دارایمیشامل تك درختیگسترده است و حت
باشد که شخص عبور کننده، به مقدار یمیکه در بردارنده فرضچنانر باشد، ھمیك شخص فقی
ا از بـاب مثـال، شـمار عبـور     یـ نگذارنـد  یآن بـاق از یزیـ وه مورد نظر بخورد و چیاز میادیز

یاوهیـ که پس از عبور و استفاده آنـان، م یاك لشکر باشد، به گونهیکنندگان، فراوان و در حد 
نماند.یباق

ت به مرتبط بودن موضوع بحث بـا حـق النـاس و    یا ابھام و با عناین اطالق و یبا توجه به ا
ا اشـخاص عبـور   یـ شـخص  یکه خوردن آن بـرا ین مقداریی، تب»اکل مال به باطل«تشابه آن با 

رسد.یبه نظر میکننده مجاز است، ضرور
اسـت  یات قرآنیاز آین حکم، به حسب ظاھر، مخالف با برخید، ایکه اشاره گردچنان-۳

ت یـ ل بر آن، چند روای، دلییباشد و از سویر میبا اصل حرمت تصرف در مال غیز در تنافیو ن
، خبـر واحـد،   یدگاه برخیم از دیدانیطور که مھا را متواتر دانست و ھمانآنتوانیاست که نم

کـه مخـالف بـا قـرآن،     یست چه رسد به خبـر واحـد  یاگر با قرآن، موافق باشد. حجت نیحت
ن اخبـار،  یـ قرائن گوناگون، به صـدور ا یچه بتوان با گردآوراست چنانیھیمحسوب شود. بد

ھا بر ن دغدغهیدانست، ھمه ا» خبر واحد محفوف به قرائن«را دا کرد و به اصطالح، آنیقطع پ
ن مقاله در صدد آن است.یکه تاکنون انجام نشده و ایشود. کاریطرف م

رات فقھـا بـه چشـم    یـ ز آن چـه در تعب یـ ن بـاب و ن یـ ده در ایات رسیظاھر و مورد روا-۴
تعلـق دارد و در  ،یاست که به افـراد و مالکـان خصوصـ   یوه و محصوالتیخورد، درختان میم
اسـت  یھا، درختان و محصوالت متعلق به دولت، مورد بحث واقع نشده، ضرورك از آنیچیھ

د.یبه عمل آیکافینیین مورد ھم تبیدر ا

اقوال چھارگانه
ر، قابـل  یـ نـه، چھـار قـول ز   ین زمیـ ن در این و پسیشیپیرات و کلمات فقھایتعبیاز بررس

استخراج است:
جواز-أ

، فاضـل  یلـ ی، محقق اردبید ثانی، شھیس، عالمه در تذکره، محقق حلّی، ابن ادریخ طوسیش
ـ ؛ النھا۹۸/ ۶ن قول ھستند. (ر.ك: الخـالف،  ین طرفداران ایترو صاحب جواھر، از مھمینراق ه، ی
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؛ ۳۷۱/ ۳؛ شـرح لمعـه،   ۲/۳۱۰؛ شـرائع االسـالم،   ۵۸۴/ ۱؛ تذکره الفقھاء، ۲۲۶/ ۲؛ السرائر، ۳۷۰

؛ جـواھر  ۵۱/ ۱۵عه، ی؛ مسـتند الشـ  ۲۲۴/ ۸؛ مجمـع الفائـده و البرھـان،    ۳/۳۷۲مسالك االفھـام،  
)۲۴/۱۲۷الکالم، 
ـ أف«فقھا نسبت داده و نوشته اسـت:  ن قول را به اکثری، اید ثانیشھ ه یـ ا اصـل الجـواز، فعل  مّ
(مسالك »کثر االصحابأو بذلك عمل «سد ینویگر میدیجا) و در۳/۳۷۱شرح لمعه، (» االکثر

دگاه یـ ) و از د۱۸/۲۹۲ن فتوا از نگاه صاحب حدائق مشـھور اسـت (ر.ك:   ی) و ا۳/۳۷۲، االفھام
) بلکه ۲۴/۱۲۷صاحب جواھر، مشھور است، ھم به گونه منقول و ھم به صورت محصّل (ر.ك: 

بـه جـواز نوشـته    یعه دانسته و پس از فتـوا یشیدگاه را مورد اجماع فقھاین دی، ایخ طوسیش
شـان  یات ایـ عه و رواین حکـم، اجمـاع شـ   یـ ل ما بر ایرقة و اخبارھم، دللنا اجماع الفیدل«است: 
)۹۸/ ۶(الخالف، » است.

ن وجود نوشـته  یاز قوت ندانسته و با ایبه جواز را خالیان صاحب حدائق، فتواین میدر ا
)۱۸/۲۹۲ست (یاز اشکال نیاست: خال

ن یـ در ایبـه مخـالف  انـد و کـرده ین فتوا ھمراھیز با ھمیعصر حاضر نیاست فقھایگفتن
الجـل  ال قاصـداً من مرّ بثمرة نخل او شـجر مجتـازاً  «سد: ینویمینیم. امام خمینه برنخوردیزم

، نـه بـه قصـد    یبـه طـور عبـور   یا درختییوه نخلیھر کس، به م،»أکل منھاین أاالکل، جازله 
)۱/۵۵۲تواند از آن بخورد. (ید، میخوردن، گذر نما

یگـان یو آقـای گلپا ییمانند آقای خـو ییبه آن، از کلمات فقھاكیا نزدین مضمون یز ھمین
؛ کتـاب  ۵۰۴/ ۱، مصـباح الفقاھـه،   یی، قابل استفاده است. (ر.ك: خـو یدر مباحث گوناگون فقھ

ـ ؛ تقر۲۴/ ۱، بلغة الطالـب،  یگانی؛ گلپا۶۳/ ۲؛ کتاب الصالة، ۴/۳۸۶الطھاره،  ؛ ۲/۹۷ع، یـ رات البی
)۲۴۶/ ۲؛ منھاج الفقاھه، ۱۱۶/ ۱۵و ۱۷۹/ ۱۳، فقه الصادق(ع)، یز: روحانین

عدم جواز-ب
ن نسـبت  یپسـ یگر از فقھایدی، کاشف الغطاء و برخی، محقق ثانید مرتضین قول، به سیا

، فقـه  ی؛ روحـان ۱۳۰/ ۲۴، ی؛ نجفـ ۳/۳۷۲، مسـالك االفھـام،   ید ثـان یداده شده است. (ر.ك: شھ
پـس از  ین اسـت، و یز ھمـ یاھل سنت ندگاه ی، دیخ طوسی) و به گفته ش۱۸/۲۳۶الصادق(ع)، 

و قـال  «سـد:  ینویداند و میعه میشیدھد، آن را مورد اتفاق فقھاین که به قول نخست فتوا میا
ن یـ نـد ا یگویعامّـه) مـ  یھمه فقھا (،»حال الضرورةیحل له األکل منه إال فیع الفقھاء: ال یجم
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)۶/۹۸ست. (الخالف، یز نیکار، جز در حال ضرورت جا

ر آنین درخت خرما و غیل بیفصت-ج
ات، اکل مـاره را تنھـا در مـورد درختـان     یریدر رساله حایخ طوسیبه گفته کاشف اللثام، ش

ر ثمرة النخل: قـال  یات من کل غیریالحایخ فیمنع الش«سد: ینویمیز دانسته است، ویخرما جا
یاوهیـ از خـوردن ھـر م  ات،یریخ در حایش، »هیقاس علیره ال یالثمار من النخل و غیالرخصة ف

ن عمل، محدود به درخت خرما یوه درخت خرما منع نموده و گفته است مجاز بودن ایر از میغ
)۲/۲۷۲، یاس نمود. (اصفھانیر خرما را به آن قید غیاست و نبا

جابـه  أستأذن فان یو البستان... ثالثاًناد صاحبیل«اند: گفتهیبه نوشته کاشف اللثام، برخ-د
د شخص عبور کننده، مالـك بـاغ را سـه بـار     ی، با»حوطأمة کان یمکنه ردّ القأو ان کل ... و اال ا

تواند ین صورت، میر ایچ، در غیخواستش پاسخ داد که ھصدا کند و از او اذن بطلبد، اگر به در
تـر  كیـ اط نزدیـ ن کـار، بـه احت  یـ مت ممکن باشد، ایاو پرداخت قیاز آن باغ بخورد، و اگر برا

دھد. (ھمان)ینسبت میبه نام ابوعلین قول را به فردیه مزبور، ایاست. فق
اند مانند عالمـه  ت توقف نمودهید و در نھاین مسأله، تردیز در حکم اینیاست برخیگفتن

یدگاه قـاطع یکه ھر چند در کتاب تذکره، فتوا به جواز داده است، در کتاب ارشاد االذھان، به د
اگـر بـه   ،»خذ شئ منھـا أوال یرأیجز التناول علیمرة لم ولو مرّ بث«افته و نوشته است: یدست ن

از آن بـردارد.  یزیـ توانـد از آن بخـورد و چ  ی، نمـ ید، براسـاس قـول  یعبور نمایاوهیدرخت م
)۱/۳۶۴(

نقد و بررسی ادله اقوال
د کننـده  ییـ ا تایل بر قول سوم یکه بتواند دلیتیچ روایفراوان، به ھیرغم جست و جویعل

ات داللت کننده بر قـول نخسـت   یك از روایچید، ھیم دیم و چنان که خواھیآن باشد بر نخورد
افـت نشـد   ییاد کنندهییا تایل یز دلیز به درخت خرما اختصاص ندارد. در مورد قول چھارم نین

خ ین قـول اسـت و آن را شـ   یك به اینزدیکه مضمون آن تا حدودیف السندیت ضعیجز روا
ن نقـل،  یکند. بر اساس ایامبر اکرم(ص) نقل میبن عمر و او از پسل از عبداهللابا سند مریطوس

، ھـر  »أکـل یلل وَدخُیـ فلا َالّوه وَجابُأن إ، فَنادِیل، فَرهُیغَحائطٍکم بِأحدُإذا مرَّ«امبر(ص) فرمود: یپ
چ، یکـه ھـ  شد، [مالك آن را] صدا کند، اگر او را پاسخ گفتنـد یگریاز شما وارد باغ دیکیگاه 
ن آن چـه  ی) بنـابرا ۶/۹۸وه آن بخورد. (الخالف، یتواند داخل شود و از مین صورت میر ایدر غ
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ھا است.  قوت و ضعف آنیابیقول اول و دوم و ارزیھالیدلیمھم است، بررس

روایات دال بر قول اول
در ت اسـت کـه  یـ روایل بر قول نخست باشد، شمار در خـور تـوجھ  یتواند دلیچه مو آن

، مواجه با اشکال اسـت و  یھا به لحاظ سنداز آنیمنابع گوناگون گزارش شده و ھر چند برخ
ت به شـواھد  یھا و با عناآنیبا توجه به فراوانیرود، ولیھا، از خبر واحد، فراتر نممجموع آن
نـان،  یمالجمله آن از معصـوم(ع) اط یتواند به صدور فیم داد، میکه ارائه خواھیگریو قرائن د

ر، یـ دانست. در ز» خبر واحد محفوف به قرائن قطع آور«ق یدا کرد و آن را از مصادیبلکه علم پ
م:یپردازیات مین روایت، به نقل ایب اھمیبه ترت
بـن سـنان و او از   ح، از عبـداهللا یدرکتاب المحاسن با سند صحیعبداهللا برقیاحمدبن اب-۱

،»فسـدُ یالنھا وَمِلُأکُیوَرةِمَالثَیلَعَرُّمُیجلِالرَّبِأسَالبَ«کند که فرمود: یامام صادق(ص) نقل م
ـ  یـ د و از میـ وه گذر نمایاشکال ندارد انسان بر درخت م ) آن را تبـاه نسـازد.   یوه آن بخـورد و(ل

)۲/۵۶۹، ینیز، ر.ك: کلی: ن۲/۵۲۹(
(ازیو او از محمدبن عثمـان عمـر  یخ صدوق، با سند خود از محمدبن جعفر اسدیش-۲

یویھـا از پرسـش یکـ یکند، حضرت صاحب الزمان(ع)، در پاسخ بـه  ینائبان خاص) نقل م
لهُحلُّیل ه ھَأکلُیوَمنهُتناولُیفبه المارُّرُّمُینا موالِأن مار مِمر الثِّأمن عنهُألتَما ما سَأوَ«فرمود: 

وه) یـ جـات (درختـان م  وهیـ در مورد م، و اما آن چه»هُه حملُیعلمُحرُیه و أکلُلهُحلُّینّه إ، فذلكَ
او ین کار برایا اید، آینمایھا تناول مگذرد و از آنیجات ما موهیکه عبور کننده از میادهیپرس

) ۴۸۰/ ۲ن، یباشد. (کمال الدیحالل است؟ (بله) خوردن، حالل و بردن بر او حرام م
بن جعفـر(ع) گـزارش   یسخود مویبن جعفر(ع) از برادر گرامیکه علیتیبراساس روا-۳

ـ نھا؟ قـال: نَ مِأکلُیفَرةٍمَثَیعلرُّمُیل جُن رَه عَألتُسَ«د: یگویمیکند، ویم رسـول  یم، قـد نھـ  عَ
دم کـه بـر   یپرسـ ی، از آن حضـرت، در خصـوص مـرد   »طان برفع بنائھـا یاهللا(ص) أن تستر الح

امبر یـ ن سـبب) پ یو به ھمه (تواند از آن بخورد؟ فرمود: بلیا میکند، آیعبور میاوهی(درخت) م
یباغ، بلند ساخته شود و موجـب اسـتتار (درختـان) گردنـد نھـ     یوارھاین که دیخدا(ص) از ا

) ۱۴۸بن جعفر(ع)، یفرمود. (مسائل عل
ـ قلـتُ «گفـت:  یکنـد کـه و  یبا سند خود از محمدبن مروان نقل مـ یخ طوسیش-۴ یالب

، بـه امـام صـادق(ع) عـرض کـردم: [در      »لحمِال تَل وَکُمنھا؟ قال:رة فآکلُمَبالثَرُّاهللا(ع): أمُعبدِ
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ب یافتد، از آن بخورم؟ فرمود: بخور و با خـود نبـر. (تھـذ   یوه میر خود] عبورم به درخت میمس

)۳/۹۰؛ االستبصار، ۸۹/ ۷االحکام، 
بن عبـدالرحمن و او بـه گونـه مرسـل (عـن بعـض       ونسی، با سند خود از یخ طوسیش-۵

أن لهُوزُجُیه یحط علیم لَأوهِیعلطَید حِقَوَستانِالبُبِرُّمُیجلِالرَّنِعَهُألتُسَ«: کندیرجاله) نقل م
ـ مِکلِاألنِعَنهِیغیما لهُالشھوة، وَالَإهِمرِن ثَمِکلِاألیلَعَهُلُحمِیسَیلَوَمن ثمرهِلُکُأی ه؟ رِن ثمَ

ـ یال وَکلَأیأن: البأسَ؟ قالَوعٍن جُمِلُأکُین أَل لهُو ھَ ، از امـام صـادق(ع)   »هفسـدُ یال ه وَحملُ
وه آن بخـورد؟ و  یتواند از میا میافتد، آیوار میدیا بیوار یبا دی، عبورش به باغیدم: مردیپرس

در یزیـ کنـد و چ ین کار وادار نمیاو را به ایجز خواھش نفسانیزیاست که چین در حالیا
توانـد از  یمـ یا ویـ گر آن که) آیاز سازد (سؤال دینیوه، بین میاار دارد که او را از خوردن یاخت

) با خـود  یاشکال است، و (لین کار اقدام کند؟ حضرت فرمود: خوردن او، بیبه ایسر گرسنگ
)۶/۳۸۳ب االحکام، ینبرد و آن را تباه نسازد. (تھذ

ھا وَمارِن ثِمِلَأکُیأن بِأسَال بَفَنَیساترّ ببَن مَقال الصادق(ع): مَ«سد: ینویخ صدوق میش-۶
ھـا بخـورد   جـات آن وهیـ فتد، اشکال ندارد از میھا بکه عبورش به باغی، کس»ئاًیمنھا شَحملُیال 
)۳/۱۸۰ه، یحضره الفقیھا با خود نبرد. (من الاز آنیزی) چیو(ل

» قـال «خ صدوق در مـورد آن،  یر شیچون تعبیمرسل است ولث، ھر چند به گونهین حدیا
به صدور آن از ینان داشتن ویتوان آن را نشانه اطمی، م»نقل«و » یرو«مانند یراتیست نه تعبا

معصوم(ع) دانست.
بـه  ی، در آخر کتاب السرائر، به نقل از کتاب مسائل الرجال داود صـرم یس حلّیابن ادر-۷

ـ لُأکیأ ستاناًبُلَخَدَلٍجُن رَعَهُسألتُ«کند: ی(ع) گزارش مینقل از امام ھاد ـ الثَنَمِ ـ ةِرَمَ رِیـ ن غَمِ
شـود،  یمیدم که وارد باغیپرسی، از آن حضرت، در مورد مرد»معَ: نَ؟ قالَستانِالبُصاحبِلمِعِ
ز ر.ك: یـ ؛ ن۵۸۲/ ۲. (السرائر، یوة آن بخورد؟ فرمود: آریصاحبش، از میتواند بدون آگاھیا میآ

)   ۱۳/۱۶، یحرّ عامل
ر و او بـه گونـه   یـ عمیستبصار، با سند خود از ابـن ابـ  ب و االیخ، در دو کتاب التھذیش-۸

ـ «گفـت:  یکند کـه و یاز اصحاب امام صادق(ع) نقل میکیمرسل از  ـ هُألتُسَ ـ عَ ـ یلِن الرّجُ رِّمُ
ـ رِیأو غَرورةٍن ضَھا مِصاحبِذنِر إِین غَنھا مِمِأکلَیأن هُز لَوُجُیفَرِالثّمَوَنبلِالسُّوَخلِالنَّبِ ورةٍرُضَ
زار دم که از (کنار) درخت خرما و خوشهیپرسیاز امام صادق(ع) در مورد مرد،»: ال بأسَقالَ؟

ھـا، بـدون اذن صاحبشـان بخـورد، اعـم از      تواند از آنیا میکند، آیوه عبور میگندم و درخت م
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؛۹۳/ ۷ب االحکام، یا نباشد؟ حضرت فرمود: اشکال ندارد. (تھذیان باشد یدر میکه ضرورتنیا

)۳/۹۰االستبصار، 
ر اسـت کـه بـه    یـ عمیآن، محمـدبن ابـ  یچون راویت، ھر چند مرسله است ولین روایا

د آن را یـ ) با۱/۳۸۷کند، (ر.ك: عدة االصـول،  یث نمیر ثقه، نقل حدیخ، از شخص غیشھادت ش
، از آن بـه  ی، برخـ یلـ یح محقـق اردب یات معتبر محسوب داشـت، بلکـه بـه تصـر    یدر زمره روا

)۲۲۳/ ۸اند. (ر کردهیحه، تعبیصح
اثبـات قـول   یروشن برخوردارند، بـرا یدر خور توجه و مدلولیات، که از شمارین روایا

ن ھم، بـا عمـل   یاست که اھااز آنیبرخیکنند. و تنھا مشکل، ضعف سندیت مینخست، کفا
١ت.، قابل جبران اسـ یخ طوسین، بلکه با اجماع ادعا شده توسط شین و پسیشیپیمشھور فقھا

ات یکه مورد تمسك طرفداران قول دوم واقع شده، مانع و معارض روایاتیبله ممکن است روا
م:یپردازیھا مآنینك به بررسیشوند که ایمزبور تلق

روایات دال بر قول دوم
: ن اسـت یکنـد کـه سـند و مـتن آن چنـ     ینقـل مـ  یتیخ به نقل از امام صادق(ع) روایش-۱

عبـداهللا(ع)  ید عن بعض اصحابنا عن ابید، عن مروك بن عبیزیبن عقوبیمحمدبن احمد عن «
ـ یشـ ی: أ: ال، قلـتُ ؟ قـالَ نبلةَالسُنهُمِأخذُیرعِالزَّراحِقَعلیَرُّمُیالرّجلُلهُقلتُ:قال ؟ نبلةُءٍ السُّ

عـرض کـردم:   ، به امام صـادق(ع) »ءٌیبقی شَیال نبلةً کانَنه سُمِأخذُیرّ به مُین مَقال: لو کان کلُّ
ر، عرض کردم: یتواند از آن بردارد؟ فرمود: خیکند میده گندم، گذر میرسیھابر خوشهیمرد

یاست؟ (که نتواند بردارد) فرمود: اگر ھر کس بـرآن گـذر کنـد و خوشـه    یك خوشه گندم چی
) ۶/۳۸۵ب االحکام، یماند. (تھذینمیاز آن، باقیزیبردارد، چ
ن که مرسله اسـت، در سـند آن، مـروك بـن     یت، افزون بر این روایام، ینیبیگونه که مھمان

ق نشـده اسـت.   یـ خ، توثیو فھرست و رجـال شـ  یك از رجال نجاشیچید قرار دارد که در ھیعب
ز گرچـه در خالصـة   یـ )، عالمه ن۲۵۰، ی؛ فھرست طوس۳۷۷، ی؛ رجال طوس۴۲۵، ی(ر.ك: نجاش

ضـاح االشـتباه خـود از    یدر ای) ولـ ۲۸۱کـرده ( ی، او را ثقه معرفیاالقوال خود، به نقل از برخ
)۳۰۳نموده است. (یق او خود داریتوث

داننـد، چنـان کـه    وایت را جبران کننده ضـعف سـند آن نمـي   البته برخي از اصولیان، مانند آقای خویي، عمل فقھا به یك ر-١
)۲/۲۰۱کنند. (ر.ك: خویي، مصباح االصول، اعراض مشھور از یك روایت را نیز ضرر زننده به صحت آن قلمداد نمي
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با محـل  یت، خوشه گندم است که ارتباطین روایگر، مورد پرسش و پاسخ در ایدیاز سو

واقـع شـده،   یچه در سخن امام(ع) مـورد نھـ  ن، آنیوه ندارد. افزون بر ایدرختان میعنیبحث 
باشد.یکه مورد بحث م» خوردن«متناسب است تا با » برداشتن و بردن«شتر با یاست که ب» اخذ«

عـن  «ن اسـت:  یکند که سند و متن آن چنـ یاز امام کاظم(ع) گزارش میتیخ، روایز شین-۲
ن یقطیبن ین بن علیه الحسین عن أخیقطیبن یسی، عن الحسن بن علیأحمد بن محمّد بن ع

رمِالکُوَخلِالنَّوَرعِالزَّنَمِمرةِرّ بالثَّمُیجلِالرَّع) عنِن قال: سألت أبا الحسن (یقطیبن یعن عل
ه و بِصاحِإذنِرِیبغَأکلُیئاً وَیمنه شَتناولَیأن لهُلُّحِیأ الثّمرِنَر ذلك مِیغَوَباطخِالمَوَالشّجرِوَ
ـ ییالّذدُّم الحو کَس لهُیفلمُیه القأو أمرَالثّمرةِصاحبُه إن نھاهُحالُفَیک منـهُ تنـاولَ یأن هُعُسَ

دم یپرسـ ید: از حضرت در مورد مـرد یگوین میقطیبن ی، عل»ئاًیشمنهُذَأخُیله أن حلُّیقال: ال 
ھـا  نیـ ر ایـ ر درختان و خربزه و غیو درخت خرما و انگور و سایکه عبورش به محصول زراع

بـدون اذن صـاحبش بخـورد؟ حکـم او،     ھا استفاده کند واو حالل است از آنیا برایافتد، آیم
د حـق  یا سرپرست محصول، فرمان دھد و بگویکند ین کار نھیچه صاحب محصول، از اچنان

تواند یکه میان محصول، روا باشد) اندازهیچه خوردن از است؟ (و چنانین کار را ندارد، چیا
ب یرد. (تھـذ از آن بـردا یزیـ سـت چ یاو حـالل ن یبخورد چقدر است؟ حضـرت فرمـود: بـرا   

)۷/۹۲االحکام، 
از طرفداران قول نخست، در ین رو، برخیحه است، از ای، صحیت، به لحاظ سندین روایا

که آن را حمـل بـر کراھـت    یو محقق خوانساریلیاند، مانند محقق اردبه آن برآمدهیصدد توج
)۳/۲۸۸، ی؛ خوانسار۸/۲۲۳، یلیاند. (ر.ك: اردبنموده
، داللت بـر رخصـت   یات قول نخست، به روشنیروایکه تمامنیاد گفت افزون بریبایول

ـ به ایازیشود، اساساً نیھا، کراھت استفاده نمك از آنیچیدارند و از ھ را یـ سـت، ز ین حمـل ن ی
» برداشـتن و بـردن  «است که به حسب ظـاھر، مقصـود از آن   » اخذ«ت آمده، ین روایچه در اآن

ندارد، بلکه چه بسا بتوان گفت مقصود حضـرت از  به محل بحثیب، ربطین ترتیاست و به ا
بـه  » اخـذ «دھد و سخن از یکه در مورد تناول و خوردن است، پاسخ نمیکه به پرسش راونیا
کـه  نیـ ز نبودن بردن باشد. عالوه بـر ا یز بودن خوردن و جایبه جایدن ویآورد، آگاھانیان میم
ط به خوردن باشد، مورد اعراض مشـھور  که مربونیت مورد بحث بر فرض ایتوان گفت روایم

است. و بر حسب قواعد باب تعارض، الزم است کنار نھاده شود.» شاذ«ق خبر یو از مصاد
چـه  ) چنـان ۵۰/ ۱۵کنـد ( یز اشاره مینیگونه که محقق نراقافزون بر آن چه گذشت، ھمان
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» بـردن «و » خوردن«از در آن را اعم» اخذ«ر یت را مرتبط با موضوع بحث دانسته و تعبین روایا

اسـت ماننـد   یر مزبور، در بردارنده افراد فراوانین فرض، تعبیکه با انیست در اینیم، شکیبدان
قاعـده  ین صورت، مقتضـا یخوردن، فروختن، ھبه نمودن، صدقه دادن و در ایاخذ کردن برا

، »جـواز خـوردن  «ات داللت کننـده بـر   یله روایت را به وسین روایا اطالق ایآن است که عموم 
د نمود.یا مقیص زد، یتخص

ات دسـته اول بـر   یه روایم، در صدد توجی، در نقطه مقابل آن چه گفتیان ذکر است برخیشا
ت مورد بحث و مانند آن، بر طرف شـود. از بـاب مثـال    یھا با رواآنیکه تنافیاند به نحوآمده
ماننـد بـرادر، عمـو،    یاز باغ کسـان ا خوردنیات، حالت اضطرار یاند، مورد آن دسته از رواگفته

ا یـ خانه آنان، بدون اذن آنان بخـورد،  یھایتواند از خوراکیعمه و مانند آنان است که انسان م
ات مزبـور،  یکه روانیا ایدن و امتحان نمودن طعم است، یھا، خوردن کم به منظور چشمورد آن

ھـا، از  کـه صـاحبان آن  یاگونـه است برخوردار از وفور محصوالت، بـه ییھانیناظر به سرزم
) ۱۵/۴۹، ی؛ نراق۸/۲۲۳، یلیندارند. (ر.ك: اردبیاقهیاستفاده رھگذران، مضا

ك از یـ چیاد شده، از جھات مزبور، اطالق دارند و ھـ یات یروایداست تمامیکه پچنانیول
حالـت  ح از ھـر دو ی، به طور صـر یت نخست، راویتابند. بلکه در روایھات را بر نمین توجیا

ت یـ و در روا» البـأس «د: یفرمایل میپرسد و حضرت، بدون تفصیضرورت و عدم ضرورت م
ه عن یغنیاالکل من ثمره اال الشھوة و له مایحمله علیس یول«د: یگویبه صراحت میپنجم، راو

ر قابل انکار در عدم اضطرار دارد.یغیکه ظھور» االکل من ثمره
اد و او از امام صادق(ع) یمسلم و او از مسعدة بن زصاحب قرب االسناد، از ھارون بن -۳
ـ طـبِ والرَّھةِن الفاکِمِاسُالنّأکلُیا (ع) عمّلَئِسُ«گفت: یکند که وینقل م ـ ممّ ـ ا ھُ ، م حـاللُ و لھُ
ـ جلِأ، و من محاطٌھا فناءٌیعلاذا کانَفسدُیال ، وَضرورةٍا من َالّحدٌأأکل ی: الفقالَ ـ رورةِالضّ ینھَ

، از امام (ع) در »حدٍألُّمنھا کُأکلَییلکمار بناءًو الثِّخلِالنَدائقِحَیعلیبنی(ص) أن اهللاُ رسول
ده شد (که اگر از درخت یآنان حالل است پرسیخورند و برایکه مردم میھا و رطبوهیمورد م

ن خوردن اقدام نکند مگر از یچ کس به ایست؟) حضرت فرمود: ھیگران بخورند، حکمش چید
باشد، آن را تباه نسـازد، و  یمحصور و مشخصیفضایچه درخت، داراباب ضرورت، و چنان

فرمـود،  یوه، نھیبر درختان خرما و میوار سازیامبر خدا(ص) از دیبه خاطر ضرورت بود که پ
) ۳۹بن جعفر، ھا بخورد. (عبداهللاکه ھر کس از آننیتا ا

روشـن برخـوردار اسـت و    یح و داللتـ یصـح یت، از سندین روایم، اینیبیطور که مھمان
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ـ ید آن را معارض با رواین بایبنابرا ك سـو، در مخالفـت   یـ چـون از  یات دسته اول دانست. ول

دگاه عامـه  یـ گر، موافق با دیدیق روشن خبر شاذ و از سویدگاه مشھور و از مصادیآشکار با د
ت آن با مشھور که از مباحـث  د کنار نھاده شود. مخالفیقواعد باب تعارض، بایاست، به اقتضا

ز بدان سبب اسـت کـه بـه    یه نیروشن شد و اما موافقت آن با عامه و صدور آن از باب تقیقبل
گران جـز در  یوه درخت دیشان، قائل به حرمت خوردن رھگذر از میایحسب ظاھر، ھمه فقھا

خـوردن  بـر جـواز  یعه مبنـ یشیفقھای، پس از نقل فتوایخ طوسیباشند. شیحال ضرورت، م
حـال  یال فـ إلـه االکـل منـه    حـلّ یع الفقھـاء ال یو قال جم«سد: ینوی، میاوهین میرھگذر از چن

)۶/۹۸(الخالف، » رورةالضّ
ات یل بر قول دوم باشد و در برابر روایتواند دلیر، نمیت اخیك از سه روایچیکه ھجه آنینت

ن قول بـه  یست که گاه طرفداران اایگریماند وجوه دیمید. آن چه باقیدسته اول مقاومت نما
ق یگـران، از مصـاد  یوه درخت دیند خوردن رھگذر از میگویکه منیاند. مانند اآن تمسك نموده

ال وَ«د: یـ فرمایاست که میتعالیو مشمول سخن خدا»یر به باطل و بدون تراضیاکل مال غ«
ـ  رةًجـا تِونَکُا أن تَالّلِالباطِم بِنکُیم بَکُموالَأوا لُاکُتَ ، ید ثـان ی) (ر.ك: شـھ ۲۹(نسـاء:  » راضٍعـن تَ

ر از نظـر  یـ ز تصرف در مـال غ ی) و ن۳/۲۸۸، ی؛ خوانسار۵۱/ ۱۵، ی؛ نراق۳/۳۷۲مسالك االفھام، 
)۲۴/۱۲۹، ی؛ نجف۱۵/۵۱، ی؛ نراق۸/۲۲۳، یلیح و ممنوع است. (ر.ك: اردبیعقل، قب
یھا بـاق گونه استداللنیایبراییات فراوان دسته اول، جایاست با توجه به روایھیبدیول

ص شارع اسـت و  یھا، تصرف مورد بحث، مستند به اذن و ترخآنکه براساسنیماند، چه اینم
ت اشـاره  ین واقعیدر مبحث معامالت خود، به ایخ انصاریش». مال به باطلاکل«ق ینه از مصاد

سد:ینویم آن به موارد ھمگون میکند و با تعمیم
بھا باطـل مرّییکل المارة من ثمر االشجار التأس من الباطل، فان یارع لص الشیرخموارد ت«
کشف عن یخذ بھما األیرخصة الشارع فار، فانّیخذ بالشفعة و الخذن الشارع و کذلك األإلوال 

ست، یق باطل نیکه شارع اجازه داده است، از مصادیی، جاھا»ار والشفعة...یالخیثبوت حق لذو
یکه اذنـ یکند، باطل است در صورتیھا عبور مکه از آنیوه درختانیاز مرا خوردن رھگذر یز

را رخصت شارع، یار، زین است اخذ به شفعه و اعمال خیه شارع در کار نباشد، و ھم چنیاز ناح
ار و ... ثابـت اسـت.   یـ صـاحبان شـفعه و خ  یبـرا ین موارد، حقـ ین است که در ایکاشف از ا

) ۵/۲۰، ی(انصار
ر یـ مـال الغ یالتصرف فـ یو ھو الشارع فیقیذن المالك الحقأذا إ«د: یگویز مینییآقای خو



98شمارةو اصولفقه -مطالعات اسالمی170
رض بـه بـل   یـ م لم أیبه المالك الصوریه سواء رضیفجوز التصرفیحق المارة مثال، یکما ف

که در حـق  نیر را اجازه دھد کما ایشارع، تصرف در مال غیعنییقی، ھرگاه مالك حق»منع عنه
ـ ، بـه ا یکه مالـك صـور  نیوان در آن مال تصرف نمود، اعم از اتین است، میالماره چن ن کـار  ی

؛ ۲/۶۳ز، ر.ك: الصالة، ی؛ ن۴/۳۸۶د. (الطھاره، یاگر از آن، منع نمایا نباشد، بلکه حتیباشد یراض
شـود  یافت میز یگر فقھا نیك به آن، در کلمات دیا نزدین مضمون ی) ھم۱/۵۰۴مصباح الفقاھه، 

، بلغـة  یگـان ی؛ گلپا۱۸/ ۳ن، ی، محمـد حسـ  ی؛ اصـفھان ۳/۲۸۸، ی؛ خوانسار۵۱/ ۱۵، ی(ر.ك: نراق
)۲/۹۷ع، یرات البی؛ تقر۲۴/ ۱الطالب، 

ص شـارع  ین فقھا آن است که چون تصرف مورد بحث، مورد اجازه و ترخیحاصل گفتار ا
خـروج  » ریـ قبح تصرف در مـال غ «ست و از قاعده ین» اکل مال به باطل«ق یاست، پس از مصاد

د محمـد کـاظم   یمانند سیدانست، ھر چند برخ» تخصص«د آن را از باب یدارد و بایموضوع
ن یدانسته است، البته با ا» صیتخص«ق ین مورد را از مصادیه خود بر مکاسب، ای، در حاشیزدی

المـراد  «ن اسـت:  یچنـ یباشد. سـخن و » یباطل عرف«فه، یه شریفرض که مقصود از باطل در آ
، منظـور از  »صیکل المارة واالخذ بالشفعة من بـاب التخصـ  أکون یو یالالشرعیالباطل، العرفب

ص ین اکل ماره و اخذ به شفعه، از باب تخصـ یو بنابرایاست نه شرعیه، باطل عرفیباطل در آ
)۱/۷۴، یزدیخواھد بود. (

د یـ ن اسـت، با یباشد که ظـاھر آن چنـ  یه، باطل شرعیبه ھر حال، اگر مقصود از باطل در آ
و از باب تخصص دانست چرا کـه  یه را خروج موضوعیخروج تصرف مورد بحث از تحت آ

ص است.یاز تخصیاست که آبیاه به گونهیلسان آ

: اعتبار قول اولتحقیق در مسأله
ھا بـا شـھرت   آنیھا و ھماھنگات دسته نخست و قوت داللت آنیروایت به فراوانیبا عنا

ات دسـته دوم و  یـ روایا داللیین و با توجه به ضعف سندین و پسیشیپیاان فقھیدر میعمل
توان یماند و مینمیقول نخست باقیدر درستیدیقول دوم، تردیھالیر دلیعدم استحکام سا

ن یتـر ر به مھـم ید کننده بھره گرفت که در زییبه عنوان تاین قول، از امور متعددید بر ایدر تاک
:شودیھا اشاره مآن

مویدات قول اول
کند: ینقل میخ صدوق، با سند خود از امام کاظم(ع) و آن حضرت، از سلمان فارسیش-۱
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یدم ھفت دسته انسان بـه سـو  یبردم، ناگھان دی) بسر میکه در محدوده (باغی، در حالیروز

! ش خود گفـتم: بـه خـدا سـوگند    یه افکنده بود، پیبر آنان، سایکه ابریند، در حالیآیآن جا م
یکـه ابـر، بـاال   یامبر اسـت،آنان، در حـال  یپیکیان آنان، یستند (بلکه) در میامبر نینان، پیھمه ا

ن حــال رســول خــدا(ص)، یــجــا شــدند، در اکــرد، آمدنــد و داخــل آنیسرشــان حرکــت مــ
دم یدبن حارثه را دیبن عبدالمطلب و زطالب، حمزهیبن ابلین(ع)، ابوذر، مقداد، عقیرالمؤمنیام

ھـا آغـاز   ده موجود بر نخلیخشکیان آنان بودند، آنان، پس از ورود، به تناول خرماھایکه در م
ك از اموال مـردم را تبـاه   یچید و ھیفرمود: از خرماھا بخوریکردند و رسول خدا(ص) به آنان م

)  ۱۳/۳۵۹، یز ر.ك: نوری؛ ن۱/۱۶۴ن، ید. (کمال الدینساز
عِل والجائِیبل اهللا(ص) انه رخّص البن السَّعن رسو«در کتاب دعائم االسالم آمده است: -۲

، رسـول خـدا(ص) بـه    »ھا...یلعَوطَحُین أن مِذلكَجلِأن مِینھمنھا وَتناولَیأن رةِمَالثَبِرَّذا مَإ
وه یـ گذر کننـد، از م یداروهیمسافر در راه مانده و شخص گرسنه اجازه داد ھر گاه به درخت م

فرمـود. (نعمـان   یوار بگذارند نھـ یکه دور آن درخت دنیب، از ان سبیند و به ھمیآن تناول نما
)۷/۹۴، یز، ر.ك: نوری؛ ن۱۰۸/ ۲بن محمد، 
دگاه عامه است که اکل مارّه را تنھا در صورت ضـرورت روا  یك به دیت، نزدین روایمفاد ا

به ھر حال بر اصل جواز آن، داللت دارد.یدانند، ولیم
ال ھا وَمارِن ثِمِأن تأکلَفال بأسَنَیبساتبِررتَإذا مَ«م:یخوانیدر کتاب فقه الرضا(ع) م-۳

و از یھا بخـور آنیھاوهیافتد، اشکال ندارد از میھا م، ھر گاه عبورت به باغ»ئاًیشحمل معكَتَ
، ی؛ نـور ۳۷۱ز، ر.ك: صـدوق، المقنـع،   یـ ؛ ن۲۵۵با خود مبر. (فقه الرضـا(ع)،  یزیھا، چوهیمآن
۱۳/۳۵۸(

تـوان بـه قطـع بلکـه بـه      یوجود دارد و نمـ ییدھایست، تردیف کیه فقه الرضا، تالکنیدر ا
ات، یاز روایاریبسیھاکه عبارتنیبا توجه به ایگمان، آن را نگاشته امام رضا(ع) دانست، ول

د کننده از آن بھره گرفت.ییتوان به عنوان تأیکم و کاست در آن آمده، میب
ك بـه آن از قـول   یـ نزدیا مضـمون یـ ن سخن یھل سنت، اایثیاز منابع حدیاریدر بس-۴

ی، ھر کـس بـه بـاغ   »خذ خُبْنَةتَیال ل وَأکُیلفَحائطٍبِرَّمن مَ«خورد: یامبر اکرم(ص) به چشم میپ
ـ  یتواند از مید، میعبور نما در دامـن بگـذارد و ببـرد. (ر.ك:    یزیـ د چیـ ) نبایوه آن بخـورد و(ل

، یھقـ ی؛ ب۴/۱۳۴، یشـابور ی؛ حاکم ن۳۷۷/ ۲، ی؛ ترمذ۲/۷۷۲؛ ابن ماجه، ۲/۲۲۴احمدبن حنبل، 
۹ /۳۵۹ (
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کـه در  یزیـ ، چ»حضنكیما تحمله ف«اند: جبنه، به ضم خاء و سکون باء، نوشتهیدر معنا

ماده خبن)  ۵/۲۱۰۷، ی؛ جوھر۲۰۲/ ۱ر، ی. (ر.ك: ابن اثیکنیدامن خود حمل م
کـان  «کنـد:  یپدرش نقـل مـ  او ازویبن قاسم جعفر، با سند خود از عبداهللاینیخ کلیش-۵

یھـا وهیـ ن بود کـه ھـر گـاه م   یامبر(ص) چنی، پ»لمتفثُطانِیبالحرَمَأَت الثمارُلغَذا بَإ(ص)یالنب
، ینـ یرد.) (کلیـ شان شکافته شود.(تا در دسترس قرار گیوارھایداد دید، دستور میرسیدرختان م

۳/۵۶۹(
علـتُ جُ«م صادق(ع) عرض کـرد:  به امایکند. شخصی، به صورت مرسل نقل میز وین-۶

: نعم ی: فقال ل، قالَمنكَهُأن أسمعُأنا أحبُّوَئاًیشادیزنٍیعغلةِیففعلُتَکنتَأنّكَینلغَداك بَفِ
ت شـوم! بـه   ی، فدا»وا...أکلُیو الناسُدخلَیلھا الثلمَطانِیحیثلم فیأن الثمرةَاذا أدرکتَآمرُکنتُ

د، یـ کنی) مـ یاد، کـار (جـالب  یـ د محصول (خود در کنار) چشـمه ز ده است شما در موریمن رس
دھـم در  یجا برسـد، دسـتور مـ   وه آنیدوست دارم آن را از خودتان بشنوم. فرمود: بله، ھرگاه م

)۲/۵۶۹ھا بخورند. (ھمان، جاد گردد تا مردم وارد شده از آنیاییھاآن، شکافیوارھاید
امبر اکـرم(ص) در مـورد   یـ کنـد کـه پ  ی) نقل ممعتبر از امام صادق(عیز ھمو با سندین-۷
فمـا أکـل منـه فـال ائـم      «ن خود پنھان کرده بود فرمود: یده و در آستیدزدییھاوهیکه میشخص

ست و در مـورد  یبر او نی، آنچه را که خورده، گناھ»نیمته مرتیغرم قیعزّر و یه، و ما حمل فیعل
)۷/۲۳۰مت آن، متعھد گردد. (ھمان، یقر شود و به پردخت دو برابرید تعزیآن چه برده، با

ـ «کنـد:  یح از امام صادق(ع) نقـل مـ  یصحیصاحب المحاسن، با سند-۸ سـول  رَید نھـ قَ
ـ  یبالحرَه أمَ: و کان اذا بلغ نخلُ، قالَةِالمارّکانِلمَةِنیبالمدطانُیالحیبناهللا(ص) أن تُ ت طـان فخربَ

نمـود و  یوار گذاشته شود، نھـ ینه، دیمدیھاغبایکه برانی، رسول خدا(ص) از ا»ةِالمارَّلمکانِ
ش ین منظور ھرگاه درختان خرمایبود و به ھمین به خاطر وجود (و استفاده) اشخاص عبوریا

؛ ۲/۵۲۹، یداد. (احمدبن محمد برقیوارھا مید، حضرت دستور به خراب شدن دیرسیبه ثمر م
)۲/۵۶۹، ینیز ر.ك: کلین

کنـد،  ینقـل مـ  ید انصـار یـ زیبـن  سند خود از مصعب، با ینیچه مرحوم کلبراساس آن-۹
ات، بـه او  یـ افـت مال یمناطق قرار داد و در باب دریرا عامل خود بر بعضین(ع)، ویرالمؤمنیام

اورد و یـ ھا را بـه حسـاب ن  یدور افتاده از آبادیکه درخت خرمانینمود از جمله اییھاهیتوص
)  ۱۱/۱۱۵، یبگذارد. (حرّ عاملیباقرھگذران و در راه ماندگان، یآن را برایخرما

ف بقـدر مـا جـرت    یـ للخارص التخفینبغیو «سد: ینوید اول، در مبحث زکات میشھ-۱۰



173نویحق الماره در نگاه1393پاییز
کـه (مقـدار محصـول را جھـت     ی، سزاوار اسـت کسـ  »العادة بھالکه من الثمرة کما تأکله المارة

شـود،  یکه به طور معمول مصرف مـ یزند، نسبت به مقدار محصولین میافت زکات) تخمیدر
د اول، یف دھد. (شھیخورد، (نسبت به مالك محصول) تخفیمانند آن چه شخص عبور کننده. م

۱۸۲(
، یشود (ر.ك: سـبحان یت خبر واحد محسوب میس، از مخالفان حجیکه ابن ادرنیبا ا-۱۱

ن مسـاله، از  یـ در ای) ولـ ۱۶۲علـم االصـول،   ی؛ الموجز فـ ۳/۲۱۷علم االصول، یالمحصول ف
داند. یمین حکم را اجماعیات آن را متواتر و ایروایل نخست است و حتقویطرفداران جد

، »عتـد بخبـر شـادَ   یذلك متواترة و االجماع منعقد منھم والیاالخبار ف«ن است: ی، چنیعبارت و
شـود.  ینه، اخبار متواتر و اجماع فقھا، منعقد است و به خبر شاذ (مخالف) اعتنـا نمـ  ین زمیدر ا

ن یـ اط در عمل و نظـر معـروف اسـت، در ا   یز که به احتینیلیمحقق اردب)۲/۲۲۶س، ی(ابن ادر
ـ   «و نوشته اسـت:  مسأله به قول نخست، فتوا داده  یالفتـو یقتضـ یدلـة  ن األیوجـوب الجمـع ب

)۲۲۴/ ۸، یلی(اردب» بالجواز
ن بـاب، درختـان   یات و کلمات فقھا در اید، مورد روایگونه که اشاره گرداست ھمانیگفتن

تعلق دارد. اکنون در زمان ما کـه گـاه بـا درختـان تحـت      یست که به مالکان خصوصایاوهیم
توان حکم مـذکور  یا مین پرسش قابل طرح است که آیم، ایت دولت مواجھیت و با مالکیریمد

م داد؟ یز تعمین گونه درختان نیات را به ایدر آن روا
ھـا  نه به آنین زمیکه در ایاتیوارا ریرسد، زیاز اشکال به نظر میم خالین تعمید گفت ایبا

ـ افتهیاختصاص نیم، اطالق دارند و به درختان مربوط به مالکان خصوصیتمسك نمود یاند ول
یت خصوصیم اطالقات مزبور، به درختان با مالکیین استدالل اشکال نموده و بگویچه به اچنان

ح کـه  ین توضـ یرفت با ایم را پذیمن تعیح مناط، ایه بر تنقیتوان با تکیانصراف دارند، باز ھم م
ن بـاب آن  یرات به کار رفته در ایھم السالم و مجموع تعبیره معصومان علیمستفاد از سخن و س
رھگـذران و بـه   یل و رفقـت بـرا  یتسـھ ین حکم، فراھم آوردن نـوع یع ایاست که سبب تشر

وه یـ میمقـدار رسند و تناولیانا گرسنه از راه میاست که خسته و احیمسافرانیخصوص برا
ن مناط، در ھر دو قسـم از درختـان   یاست ایھیشود، و بدیھر چند اندك، موجب نشاط آنان م

ـ یـ ن قسم از درختان، بـه طر یموجود است. بلکه چه بسا بتوان حکم مزبور را در مورد ا یق اول
ت یـ شـود مالک یات داللت کننده بر قول نخسـت، اسـتفاده مـ   یروایت نمود، چرا که از برخیثا
شـان تعلـق   یرد، از صاحبان درخت، سلب و به ایگیکه مورد استفاده رھگذران قرار مییھاوهیم



98شمارةو اصولفقه -مطالعات اسالمی174
ت محمدبن مروان که یز بسان آنان، مالك سھم خود خواھند بود. از جمله رواینان نیرد و ایگیم

پرسد:یاز امام صادق(ع) میبراساس آن، و
د: بخـور و  یفرمایاز آن بخورم؟ حضرت متوانم یا میافتد، آیمیداروهیعبورم به درخت م«

ھا وهیھم، تاجران، آن مموالَأقدوا اشتروھا و نَن التجارَإداكَفِعلتُد: جُیافزایمیبا خود مبر، راو
انـد. حضـرت   انـد) و امـوال خـود را نقـد نمـوده     مت آن را ھم پرداختهیکرده (و قیداریرا خر

؛ ۷/۸۹ب االحکـام،  ی، تھذیال آنان نبوده است. (طوساند که مدهیرا خریزیفرمود: (بله) آنان چ
)  ۳/۹۰االستبصار، 

ت یـ وه مورد استفاده شخص رھگذر، نه در مالکیشود میاستفاده میث، به خوبیل حدیاز ذ
ن جا اسـت کـه   یصاحبان درخت و نه متعلق به تاجران، بلکه از آن رھگذر خواھد بود و از ھم

رسـد. پـس از روشـن    یق به نظر میبه جا و دقیریوه، تعبیمنیدر مورد ا» حق الماره«ر به یتعب
و ھنگـام  یاسـت عارضـ  یرھگذر که امـر ین حق برایم: اگر وجود اییافزاین نکته، میشدن ا

کـه از  یشود، پس وجود آن در مورد درختان دولتیافته، سبب اباحه خوردن او میمرور، تحقق 
باالصـاله نـه   -ك از آحاد جامعـه یشوند و ھر یت المال محسوب میو مرتبط با بیاموال عموم

ن امر خواھد شد.ی، سبب ایق اولیدارند، به طریدر آن سھم-بالعرض

فروعات قول اول
ن حقیط استفاده از ایشرا-أ

ن یـ اسـتفاده از ا یاند، سـه شـرط بـرا   ن موضوع پرداختهیاز فقھا که به ایدر کلمات شمار
حق، ذکر شده است:

ـ بـه ا یازیو بدون قصد استفاده از آن باشد، و نیکنار درخت، اتفاقعبور شخص از-۱ ن ی
ر دھد.ییر خود را تغیوه، مسینباشد که به منظور تناول م

ـ یتـوان آن را از تعب یمـ یم، ولیبر نخوردیگریل دیا دلیت ین شرط، به روایدر مورد ا یرات
ات مزبور به کار رفته اسـتفاده نمـود،   یکه در روا» مرور«گر مشتقات ماده یو د» أمرّ«، »مرّی«مانند

ست.ینیر عمدیو غیجز عبور اتفاقیزیھا، چرات و متبادر از آنین تعبیرا ظاھر ایز
.ھا نشودوهیمریا سایدرختان یموجب فساد و تباھ-۲

ن اسـت کـه   یـ سد: مقصود از فساد اینوین شرط میدر ا» فساد«ح کلمه یدر توضید ثانیشھ
د. و یـ ، صـدق نما یآشکار بگذارد و فساد عرفیوه درخت، اثریکه در میانهاد بخورد به گویز
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ھـا، متفـاوت اسـت.    وهیـ ا قلّـت م ییز فراوانیاد بودن شخص عبور کننده و نین امر، با کم و زیا

ـ  یکه زیاوه، فراوان باشد، به گونهین، چنان چه میبنابرا ر اسـت، خـوردن او   یتـأث یاد خـوردن، ب
اد باشـد، خـوردن   یـ ا اگر شمار عبور کنندگان، زیکه اندك باشد. نیخالف از خواھد بود، بریجا
ـ پا، در یخواھد بود. و» افساد«ن فرض، کار او مصداق یست، چون در ایز نیجا ـ افزایان مـ ی د: ی
صـدق  یضـرّ بالشـجرة، ف  یل  یکل قلأضرار و عدمه، فربَّفساد و عدمه، صدق اإلاإلیفالمدار ف«

ار در افساد و عدم آن، صدق نمودن اضـرار  ی، مع»فسادضرّ لعدم صدق اإلیر الیکثفساد و ربَّاإل
د یـ ان رساند و افساد صدق نماین، چه بسا خوردن اندك که به درخت زیو عدم آن است، بنابرا

)۳/۳۷۲د. (شرح لمعه، یان نرساند و افساد صدق ننمایکه زیاد خوردنیو چه بسا ز
تمسـك  » الضـرر «ت منظور خود، به قاعـده  یدر تثبد، به حسب ظاھر،یم شھینیبیکه مچنان

ا کـم  یـ اشکال کرد که در فرض انـدك خـوردن و   یتوان به وین صورت مینموده است و در ا
گـر سـخن، در ھمـه    یکند، بـه د یھر چند اندك، صدق م» ضرر«ز، یشمار بودن عبور کنندگان ن

ار را یـ رسـد اگـر مع  یمـ شود. به نظـر  یضرر، متوجه صاحبان درخت میفروض مسأله، مقدار
تر است. به ھر ز آمده بود، مناسبید نیم که در آغاز کالم شھیقرار دھ» یفساد عرف«ھمان صدق 

ن شرط باشد، ھمـان سـخن امـام صـادق(ع) اسـت کـه ضـمن        یل بر ایتواند دلیحال، آن چه م
کـل  أیال بـأس أن  «ن کـه فرمـود:   یـ م. و آن ایات داللت کننده بر قول نخسـت نقـل نمـود   یروا
با خود حمل نکند و آن را فاسد و تبـاه نسـازد.   یاشکال ندارد بخورد ول،»فسدهیحمله وال یوال

)۶/۳۸۳ب االحکام، ی(تھذ
.وه نبردیبا خود م-۳
ت محمدبن مروان است که در آن آمده بـود:  یت فوق، رواین شرط، افزون بر روایل بر ایدل

در مرسـله  » ئا.یحمل منھـا شـ  یمن ثمارھا، وال أکل یفال بأس بأن «ز عبارت یو ن» کل وال تحمل«
ت محمـدبن  یـ در روا» ه حملـه یـ حرم علیحلّ له أکله و یفانه «که عبارت چنانخ صدوق. ھمیش

؛ اکمـال  ۳/۱۸۰ه، یـ حضـره الفق ین شرط است. (ر.ك: مـن ال  یل بر ایدلی، به روشنیعثمان عمر
)۲/۴۸۰؛ االحتجاج، ۲۸۷ن، یالد

انـد: علـم بـه    ز افـزوده یـ گـر را ن یاد شده، سه شرط دیشروط ، عالوه بر یاست برخیگفتن
یوه مورد استفاده، بر روین امر نداشته باشد، میمالك نداشته باشد، گمان به ایکراھت و ناراحت

ن را نـدارد. (ر.ك:  یفرو افتـاده بـر زمـ   یھاوهین، عبور کننده حق تناول از میدرختان باشد. بنابرا
ر یـ کو و شرط اخی، دو شرط نخست را نید ثانی) شھ۳/۳۷۳فھام، ؛ مسالك اال۳/۳۷۲شرح لمعه، 



98شمارةو اصولفقه -مطالعات اسالمی176
)  ۳/۳۷۳داند (ر.ك: مسالك االفھام، یرا بدون اشکال م

ن و یشـ یات پیرات به کار رفته در روایتعبیرسد با توجه به مطلق بودن تمامیبه نظر میول
ك از یـ چ ینـان کـه ھـ   ماند، چینمین شروط باقیایبراییھا، جاك از آنیچیل در ھینبود تفص

اند.ھا نشدهز متعرض آنیبزرگ نیفقھا
اندازه خوردن-ب

که یاز اندازه و مقدارین موضوع، سخنیات مرتبط با ایك از روایچیم، در ھیدیچنان که د
ات داللت کننده بر یامده است و روایان نیشخص عبور کننده، خوردن آن مجاز است، به میبرا
ن سبب اسـت  ید به ھمین عمل داللت دارند. و شایت ایبر اصل مشروعز تنھا یدگاه نخست نید

خ یانـد. بلـه در کلمـات شـ    ن امر ننمـوده یاز ایاند، بحثن موضوع شدهیکه متعرض اییکه فقھا
ز اسـت  یرھگـذر جـا  ی، بـرا »تهیأکل منھا قدر کفایجازله أن «س آمده است: یو ابن ادریطوس
عصر حاضر، یان فقھای) و در م۲۲۶/ ۲؛ السرادر، ۳۷۰ه، یتش کند، بخورد. (النھایکه کفایبقدر

توانـد بـه مقـدار    ی، او مـ »أکل منھا بمقدار شبعه و حاجتـه یجازله أن «نوشته است: ینیامام خم
)۵۵۳/ ۱، ینیازش بخورد. (خمیو نی(رفع) گرسنگ
ور، آمـده  ات مزبیچه در روان نکته است که آنیبر این فقھا، مبتنیرسد برداشت ایبه نظر م

، بـه خـوردن   یو عرفـ یـی ك عمل عقالین عمل، به عنوان یو خوردن است، و ا» اکل«ر به یتعب
، انصراف دارد و شامل یاز و بر طرف شدن گرسنگیرفع نیخوردن برایعنیو متعارف، یعاد

ن اسـاس،  یـ شـود و بـر ا  یگر مانند: امتحان کردن، تلف نمودن و ... نمیدیھازهیخوردن به انگ
ن امر، شـرط  یاز باشد و البته در کنار ایو نیزان خوردن، تنھا به اندازه رفع گرسنگیاست مالزم

که گذشـت، صـورت   را چنانیز مد نظر قرار دھد، زیش گفته (عدم افساد) را نیدوم از شروط پ
ن یـ ن آن شـرط و ا یجمع بـ یھا متفاوت است و مقتضاوهیمیو اندکیمساله، با توجه به فراوان

ن اسـت کـه   یو حاجت، مشروط به ایآن است که جواز خوردن به مقدار رفع گرسنگانصراف 
ن صـورت  یـ ر ایـ بمانـد، در غ یمالك آن باقیبرایزیھا نشود و چوهیمیموجب فساد و نابود

او نشود.یرید به کمتر از آن بسنده کند، ھر چند موجب سیبا
ماھیت قول به جواز-ج

ا رھگذر، نسبت بـه  ین پرسش قابل طرح است که آی، ادگاه مختاریبراساس قول مشھور و د
ثابت است؟ اگر یوراو حق انتفاع و بھرهیا تنھا برایکند یدا میت پیخورد، مالکیکه میاوهیم

یوه، آن را به کسـ یدن میتواند پس از چیا میکند، چرا حق بردن آن را ندارد؟ آیدا میت پیمالک
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د؟ا ھبه کنیکه ھمراه او است بفروشد 

ـ اند. در روان بحث نپرداختهین به این و پسیشیپیك از فقھایچیم ھیدانیجا که متا آن یاتی
ت ید بتوان از روایم. بله شایخورینه برنمین زمیروشن در ایاز به نکتهیم نیتر نقل کردشیکه پ

شـود. براسـاس   یوه سلب مـ ین میت صاحب درخت از ایمحمدبن مروان استفاده نمود که مالک
یراو» بخـور و بـا خـود مبـر    «د: یـ فرمایمـ یکه امام صـادق(ع) بـه راو  ت، پس از آنین روایا
اشـتروا  «د: یـ فرمایاند. و امام در پاسخ مدهیھا را خروهی، تاجران، م»انّ التجار اشتروھا«د: یگویم

)۷/۸۹ب االحکام، ی، تھذیست (طوسیاند که مال آنان ندهیخریزی، چ»س لھمیما ل
ت سـاکت  یـ ر، روایـ ا خیـ د یآیکت رھگذر در میھا به مالوهین میا این مورد که آیدر ایول

داللت نداشـتند.  » جواز انتقاع«فراتر از یزیز بر چیات مورد استدالل بر قول مشھور نیاست. روا
».حل له أکلهی«ت دوم آمده بود: ینمونه، در روایبرا

ك و وجود ممِلّك است یه، منوط به تملوین میت رھگذر نسبت به ایتر: مالکروشنیانیبه ب
او یاست چرا که از سـو یا شارع است، فرض نخست که منتفیا صاحب درخت و یو ممِلّك 

کنـد  وه اقـدام  یـ او، به خوردن میصورت نگرفته بلکه چه بسا رھگذر، بدون آگاھیکیچ تملیھ
اکـل  یل دخـل بسـتانا أ  عن رج«پرسد: ی(ع) میاز امام ھادیت ھفتم، راویکه براساس رواچنان

»ر علم صاحب البستان؟ قال: نعم.یمن الثمرهَ من غ
تـوان  یده اسـت و مـ  ینرس» جواز انتفاع«ش از یبیزیکه گذشت، چز چنانیشارع نیاز سو

ك یتملیع معاطات، به نفیدانست که در مبحث بیی، مشابه سخن فقھاین سخن را تا حدودیا
ـ ؛ ابن ادر۳۵۲، یو اباحه تصرف قائلند. (ر.ك: حلب ن تفـاوت  یـ ) بـا ا ۸۴، ی؛ انصـار ۲/۲۵۰س، ی

ر یـ [ھر چنـد غ ین معامله ھستند و داد و ستدیروشن که در معاطات، مباح کنندة تصرف، طرف
در کـار  یاالماره، مباح کننده، شـارع اسـت و معاملـه   در مبحث حقیرد، ولیگی] انجام میلفظ

وه مـورد نظـر وجـود    یت رھگذر نسبت به میبر مالکیلیست. به ھر حال، بر حسب ظاھر، دلین
د آن چه در مورد او ثابت است را صرفاً در زمره حقوق دانست، البته ھمان گونه که یندارد و با

-۲ار یـ ، مانند حق اِعمـال خ یگریحقوق قابل انتقال به د-۱م، حقوق بر دو قسم است: یدانیم
)۲۹۰، ی(ر.ك: انصارر مانند حق جلوس در مسجد یر قابل انتقال به غیحقوق غ

ات، جـز بـر حـق انتقـاع داللـت      یر است چرا که روایرسد حق الماره، از نوع اخیبه نظر م
کنـد، اصـل در حقـوق، عـدم     یز اشاره مینیخ انصاریم و شیدانیکه م، چنانییندارند و از سو

ر را از ده شـده توسـط رھگـذ   یـ وه چیل، میتوان بدون دلین نمیانتقال است. (ر،ك: ھمان) بنابرا
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دانست.یگریع، ھبه و مانند آن، قابل انتقال به دیق بیطر

ت، یـ توان با توجه به اصـل عـدم انتقـال مالک   ید، میان آیاصل به میکه پااست چنانیگفتن
از یریکـه حـق جلـوگ   یچنان مال صاحب درخت دانست، البته مالمورد بحث را ھمیھاوهیم

ت، یـ ن روایـ د گفـت ا یـ ز بایـ ت محمـدبن مـروان ن  ید رواانتفاع رھگذر از آن را ندارد. در مور
ز یـ ت صـاحب درخـت ن  یـ ت رھگذر سـاکت اسـت، در مـورد مالک   یچنان که نسبت به مالکھم

ھـا،  وهیـ ن میـ ل بر خالف، آن است کـه ا یاصل و الزمه فقدان دلین مقتضایسکوت دارد. بنابرا
یرین معنا که حق جلوگیات محدود، به یباشد منتھا مالکیچنان بر ملك صاحب درخت باقھم

ز بـه  یـ از ابواب فقه مانند رھن و حجـر ن یتوان در برخیرھگذر از آن را ندارد. میاز بھره ور
اذا أذن المالـك  «د: یـ گویکـه مـ  ییخود سخن آقای یت محدود مثال زد. شایاز مالکییھانمونه
ه سواء یفجوز التصرفیالً مثةحق المارّیر کما فیمال الغیرف فالتصیو ھو الشارع فیقیالحق
چـه  ) اشاره بـه آن ۱/۵۰۴(مصباح الفقاھه، » رض به بل منع عنهیم لم أیبه المالك الصوریرض
ت یمالکین عبارت، در ثبوت حق انتفاع رھگذر، با فرض بقایرا ایبر آن باشد، زیم و مبتنیگفت

روشن دارد. ی]، ظھوریت صوریصاحب درخت [ھر چند مالک

یریگجهینت
ل یـ سـت. دال یگر، تام و قابل دفـاع ن یل اقوال دیك از دالیچیل قول نخست، ھیر از دالیبه غ

ـ مواجهیا اشکاالتیبا اشکال یز ھر چند برخیقول نخست ن در مجمـوع، از صـحت و   یاند، ول
یمه نمودن قرائن و شواھد گوناگون، به صدور اجمالیتوان با ضمیبرخوردارند و میقوت کاف

ھا را خبر محفوف به قرائن علم آور دانست. البته استفاده دا کرد و آنیعصوم(ع) علم پھا از مآن
و بـدون  ین است که عبور رھگذر از کنار درخت، بـه صـورت تصـادف   ین حق، منوط به ایاز ا
یعنـ یھا نشـود،  وهیر میا سایدرختان یزه استفاده از آن باشد و عمل او موجب فساد و تباھیانگ

صـدق  یآشکار بگذارد و فساد عرفـ یوه درخت، اثرینباشد که در میااو، به گونهیبرداربھره
ـ یـ ھا و نوهیار، با توجه به کثرت و قلّت مین معیاست صدق ایھیکند و بد یا انـدک یـ یز فراوان

وه با خود را ندارد. و بـا  ین شخص رھگذر، حق حمل میچنرھگذران، متفاوت خواھد بود. ھم
ا عـدم ظـن   یھا، حکم مزبور، مشروط به عدم علم ل در آنیت و نبود تفصایتوجه به اطالق روا
ط یز از شرایدرختان نیوه بر رویچنان که وجود داشتن مست. ھمیمالك نیبه کراھت و ناراحت

ست.ین حکم نیا
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از باشـد، البتـه   یـ و بـر طـرف شـدن ن   یزان خوردن، تنھا به اندازه رفع گرسنگیالزم است م

بمانـد در  یمالك ھـم بـاق  یھا مستھلك نشده و براوهیمیا خوردن او، تمامکه بنیمشروط به ا
ح منـاط،  ین مقدار بسنده کند، و حکم مزبور، با توجه به تنقـ یتر از اد به کمین صورت، بایر ایغ

م است.یز قابل تعمیت دولت نیبه درختان تحت مالک

منابع
.میقرآن کر

.۱۳۶۴ان، یلی، قم، مؤسسه اسماعثیب الحدیرغیفةیالنھار، مبارك بن محمد، یابن اث
ق.۱۴۱۱، ی، قم، نشر اسالمالسرائرابن ادریس، محمد بن احمد، 

ق.۱۴۱۳، ی، قم، نشر اسالمهیحضره الفقیمن ال ، یابن بابویه، محمدبن عل
ق.۱۳۹۵ه، ی، قم، دارالکتب االسالمنیکمال الد_____________، 
تا.ی(ع)، بیالمام الھاد، قم، مؤسسه االمقنع_____________، 

تا.یروت، دارالفکر، بی، بالسنند، یزیابن ماجه، محمدبن 
ق.۱۴۰۲ن (ع)، یر المؤمنی، اصفھان، مکتبة امالفقهیفیالکاف، تقی بن نجم، یابوالصالح حلب

تا.یروت، دار صادر، بی، بالمسنداحمدبن حنبل، 
ق.۱۴۱۸ه، یت علم، تھران، انتشاراة المکاسبیحاش، محمد حسن، یاصفھان

ق. ۱۴۱۱، ی، قم، نشر اسالمشرح ارشاد االذھانیمجمع الفائدة والبرھان ف، احمد، یلیاردب
ق.۱۴۱۸، ی، مؤسسه الھادالمکاسببن محمد امین، ی، مرتضیانصار

ق.۱۴۰۶، کنگره امام رضا(ع)، فقه الرضا(ع)امام رضا(ع) (منسوب به امام رضا(ع)) 
ق.۱۳۷۱ه، ی، قم، دارالکتب االسالمالمحاسند، ، احمدبن محمدبن خالیبرق

تا.یروت، دارالفکر، بی، بیالسنن الکبرن، ی، احمدبن حسیھقیب
ق.  ۱۴۰۳روت، دارالفکر، ی، بالسنن، یسی، محمدبن عیترمذ

ق.۱۴۰۷روت، ی، بالصحاحبن حمّاد، لی، اسماعیجوھر
ق.۱۴۰۶المعرفه، روت، داری، بنیحیمستدرك الصح، محمدبن محمد، یشابوریحاکم ن

ق.۱۴۰۹ت(ع) ی، قم، مؤسسه آل البةعیوسائل الش، محمدبن حسن، یحرّ عامل
تا.ی، بینوی، تھران، انتشارات کتابخانه نقرب االسنادبن جعفر، ، عبداهللایقمیریحم
تا.ی، بةی، قم، دارالکتب العلملهیر الوسیتحر، روح اهللا، ینیخم

ق.۱۴۰۵تھران، مکتبة الصدوق، ،جامع المداركد احمد، ی، سیخوانسار
.۱۳۷۱، ی، قم، نشر وجدانةمصباح الفقاھ، ابوالقاسم، ییخو
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تا.یه، بی، قم، المطبعة العلمالصالة__________، 
ق.۱۴۱۰، ی، قم، دارالھادالطھارة__________، 

ق.۱۴۱۳، قم، دارالکتب، فقه الصادق(ع)، محمد صادق، یروحان
ق.۱۴۱۸اران، ی، چاپخانه همنھاج الفقاھ_____________، 

ق.۱۴۱۵، قم، مؤسسه امام صادق(ع)، علم االصولیالمحصول ف، جعفر، یسبحان
ق.۱۴۲۱، قم، مؤسسه امام صادق(ع)، علم االصولیالموجز ف_________، 

تا.یه، بی، قم، مجمع الذخائر االسالمی، چاپ سنگانیالب، ید اول، محمدبن مکّیشھ
ق.۱۴۱۴ه، یالمعارف االسالمة، قم، مؤسسمسالك االفھامعلی، ن بنین الدی، زید ثانیشھ

، ید محمد کالنتـر، قـم، انتشـارات داور   یق و شرح سی، تحقشرح لمعه__________________، 
ق.۱۴۱۰
ق.۱۴۰۳، ی، مشھد، نشر مرتضاالحتجاج، ی، احمدبن علیطبرس
تا.یاالندلس، بروت، داری، بیمجرد الفقه و الفتویفةیالنھا، محمدبن حسن، یطوس

.۱۳۶۵ه، ی، تھران، دارالکتب االسالمب االحکامیتھذ______________، 
ق.۱۳۹۰ه، ی، تھران، دارالکتب االسالماالستبصار______________، 
تا.یت(ع)، بینجف، قم، مؤسسه آل البیق محمد مھدی، تحقعدة االصول______________، 
ق.۱۴۱۷، یم، قم، نشر اسالالفھرست______________، 
ق.۱۴۱۵، ی، قم، نشر اسالمرجال______________، 
ق.۱۴۱۷، ی، قم، نشر اسالمالخالف______________، 

ق.۱۴۱۴ت(ع)، ی، قم، مؤسسه آل البتذکرة الفقھاء، حسن بن یوسف، یعالمه حل
ق.۱۴۲۰، قم، مؤسسه امام صادق(ع)، ر االحکامیتحر_________________، 
ق.۱۳۸۱ه، یدری، نجف، المطبعة الحخالصة االقوال_________________،
ق.۱۴۱۱، ی، قم، نشر اسالمضاح االشتباهیا_________________، 
ق.۱۴۱۰، ی، قم، نشر اسالمارشاد االذھان_________________، 

ق۱۴۰۹ت(ع)، ی، قم، مؤسسه آل الببن جعفر(ع)یمسائل علبن جعفر(ع)، یعل
ق.۱۴۰۵، یمرعشیت اهللا نجفی، قم، کتابخانه آموزکشف الرفاضل آبی، زین الدین، 

.۱۳۶۵، ةیتب االسالم، تھران، دارالکیالکافعقوب، ی، محمدبن ینیکل
ق.۱۳۹۹م، ی، قم، دارالقرآن الکربلغة الطالب، محمد رضا، یگانیگلپا

ق.۱۴۰۹، تھران، انتشارات استقالل، شرائع االسالم، جعفر بن حسن، یمحقق حلّ
ق.۱۴۱۶، ی، قم، نشر اسالمرجال، یعل، احمدبن ینجاش
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ق۱۴۱۸ت(ع)، ی، قم، مؤسسه آل البةعیمستند الش، احمد بن محمد مھدی، ینراق

ق.۱۳۸۵، مصر، دارالمعارف، دعائم االسالمبن محمد، نعمان
ق۱۴۰۸ت(ع)، ی، قم، مؤسسه آل البمستدرك الوسائلن بن محمد تقی، ی، حسینور
ق.۱۴۱۷، ید البھبھانیالعالمه الوحة، مؤسسمجمع الفائدة والبرھانة یحاش، محمدباقر، ید بھبھانیوح

ق.۱۳۷۸ان، یلی، قم، انتشارات اسماعة المکاسبیحاش، محمد کاظم بن عبدالعزیز، یزدی


