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ح ْحمِن الرَّ ِه الرَّ  ِم یِبْسِم اللَّ

ِه َربِّ اْلَعاَلمِ  ََلُة یاْلَحْمُد ِللَّ ٍد َو َعلَ یَس  َعلیَن َو الصَّ ْهِل بَ  یِدَنا ُمَحمَّ
َ
 َن یَن الّطاِهرِ یبِ یِتِه الطَّ یأ

تی اشیاء و ح ،ابنیه ها،ساختمانحریم  همسئلاسَلم مطرح است  ازنظریکی از مسائلی که در فقه عمران شهری 
 .دهیممیبیاوریم سه مطلب را مورد بحث قرار  به دستقاعده حریم را بتوانیم برای اینکه  .اشخاص است

حریم وارد شده است. مطلب دوم این است که ما  بابکه در موارد متعدد در  است به روایاتی مطلب اول اشااره
اصی خاشیاء این کنیم که حریم مختص به این روایاتی که در موارد متعدد وارد شاده اسات اساتهاده کلی می از

اتی روای مصَلنخل و  ،چشمه، جدحریم مسمثًَل در مورد  شود.مینیست یعنی از این روایات القای خصوصیت 
ها از آن توانمی ارد خاص ندارد وحریم، اختصااصی به این مو که کنیممیاساتهاده ها که از آنوارد شاده اسات 

 .کنیممی زیادیاین بحثی است که ما در فقه نظام از آن استهاده دست آورد که کلی و اختصااصی به  هقاعدیک 
 کلی هقاعدمیزان در این باید بدانیم که  کلی اسااات هقاعدیک  داشاااتن که حریم حاالهم اینکاه  ساااوممطلاب 
 ؛است «دفع ضرر از صاحب حریم»که میزان در حریم  رسیدیمبه این نتیجه  سؤالبرای پاسا  به این  ؟چیسات

اساات که ا ر  ایفاصاالهو حرمتی دارد رعایت شااود. حریم هم آن  شاا نملک یا  یک کهکساای باید حریم یعنی 
 .شودمیرعایت نشود به آن صاحب حق و حریم ضرر وارد 

 ا ر .لذایا جلو یری از انتهاع مَلک اساات؛ یعنی یا ضاارر زدن و مَلک عدم اضاارار اسااتپس در بحث حریم 
 حالهربه .کند انتهاعتواند از ملک خود استهاده و شاود او نمیمیرعایت نملک حریم آن  کسای ملکی دارد که

کلی است که در  ی. این مَلک حریم و مَلکخواهد شدا ر حریم رعایت نشود حق او پایمال  دارد و انتهاعحق 
 افراد عبورخصوص یک راهی مو ا ر  رعایت شاود باید ها حریمدر راهبرای مثال  کرد.را رعایت  آنباید  جاهمه

ابان خی رعایت نشود برای افراد در عبور و مرور مشکل ایجاد خواهد شد. یمحرباید حریم داشاته باشد زیرا ا ر 
اسااتهاده کند. در فقه  آن ازمشااکلی ایجاد شااد بتواند  داشااته باشااد که ا ر در راه برای کساایحریمی هم باید 

کنند  روپیادهخود را وارد  هایجنس دارهاوارد شااده اساات که نباید م ازهحق راه و خیابان اسااَلمی در مبحث 
 ]در داخل م ازه[ تاروند ب ترعقبباید از این مقدار هم کمی حتی  ممنوع اساات زیرا این کار نظر شاارع اسااَلم

 د.کرباید رعایت  حریم هر چیزی را پس در بیان کلیرو و  ذرکننده رعایت شود. و راه حریم مشتری

استهاده  روایات ینبعدازادر  ام  ،این روایات را بخوانیم اول اینکهمطلب توضیح دهیم؛ سه مطلب را باید پس ما 
 هعدقااساات.  ابتَل نمونه و موردحریم اختصاااصاای به این موارد ندارد و اکر این موارد از باب  بحثکنیم که می

صاادمه  افراد نباید انتهاعحق  که اساات ءشاایحریم عدم اضاارار یا عدم حق دفاع از  کلی هقاعدسااوم هم اینکه 
 کسی که ملکی دارد باید بتواند از آن استهاده کند. ،ببیند



 : در روایت آمده است شد که؛ بیان در جلسات قبل مطرح شدمسجد  روایات مربوط به حریم

ْرَبُعوَن »
َ
یَم اْلَمْسِجِد أ نَّ َحِر

َ
َراِع. أ ْیِف َباٌع َو ُرِوَي َعْظُم الذِّ یَم اْلُمْؤِمِن ِفي الصَّ   1«ِاَراعًا ِمْن ُکلِّ َناِحَیٍة َو َحِر

به  باعباشد که دو باع  هبه اندازدر تابستان باید که حریم او  روایت آمده استهمین حریم مؤمن هم در  هو دربار
 .  مقدار دو وجب است

 سوم حریم خانه بود که روایت آن این است:  حریم

َکا َرُجٌل » هِ  ِمَن  شااَ وِل اللَّ اِر ِلَلی َرسااُ ْنصااَ
َ
وَر َقِد اکْ  اْْل نَّ الدُّ

َ
ِبيُّ أ ْوَتَ  َما  َتَنَهْتُه َفَقاَل النَّ اْرَفْع صااَ

َع َعَلْیَ . ْن ُیَوسِّ
َ
َه أ   2«اْسَتَطْعَت َو َسِل اللَّ

شود این به تو توسعه دهد معلوم می بخواه کهبه او فرمود دعا کن و از خدا  شود اینکه رسول خدامعلوم می
شاارعًا مطلوب  کشاای برای آن نباشاادنهسراه احاطه کنند که را  کساای هخانها چنان که خانه «اکتناف الدور»

باشد.  ترعایخانه  دور باید در فضایی است که. نه اینکه راه نداشاته باشاد راه دارد بلکه بحث بر سر آن نیسات
در موارد عادی ههت ارع است و ا ر اختَلفی بین طرفین باشاد؛ ههت یا پنج ارع باید  خانه حریمبیان شاد که 

 .فاصله باشد پنج ارع باید حداقل واقع شود

 به چه مقدار است.که حریم نخل  مشخص است طورکلیبهوارد است که روایاتی هم  نخلهمچنین در رابطه با 
مورد ابتَلی مردم در آن زمان  اینکهبه دلیل زیرا  ؛کنیمخصااوصاایت نمی هاساتهادنخل هم  بحث حریم در ما از-

ت ایت آمده اسودر ر -بحث شده است و اال نخل خصوصیتی ندارد.در روایات آن  هدربار ه استنخل بودبیشتر 
لذا ا ر کساای مالک نخلی بود  .ش حریم داردهایشاااخصااه هاندازبهآن اساات یعنی  یهاکه حریم نخل برد برگ

لک مآنجا برداشاات کند زیرا در آن محل تواند زیر این نخل بنشاایند و یا ا ر خرمای نخل در آنجا ریخته بود می
 هایشاخهبرد که اما یک نخل را در آن اساتثناء کرد حریم آن نخل هم  فروختا ر کسای بایی را پس اوسات. 
ا ر کسی پس  ؛مَلک استاین موضوع . به همین شکل در سایر درختان هم شودمحسوب میملک او  آن است

های آن درخت آن را احاطه یعنی زمینی که شاخصه های آن را هم مالک استد شاخهوبدرختی را مالک اسات 
 .  کند هم ملک اوستمی

 به این شکل است:  همآنروایت 
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َماِعیُل  َرَوی» ِلٍم  ْبُن  ِلسااْ اِدِ   َعِن  ُمسااْ دٍ  ْبِن  َجْعَهرِ  الصااَّ ِبیهِ  َعْن  ُمَحمَّ
َ
ی َقاَل آَباِئهِ  َعْن  أ وُل  َقضااَ  َرسااُ

هِ     3«.َجَراِئِدَها َمَدی َو  ِمْنَها اْلَمْخَرِج  َو  ِلَلْیَها ِباْلَمْدَخِل  َلهُ  َقَضی َنْخَلةً  اْسَتْثَنی َو  َنْخَلهُ  َباعَ  َرُجٍل  ِفي اللَّ

که  فرموددسااتور  چنیناین اللهرسااول آن چند نخل را اسااتثناء کرد.ی را فروخت اما از انفردی نخلساات
های شاخه همحدودو هم  هانخلبه این  راههم پس  ؛فروشنده است شخصمدخل و مخرج این نخل مربوط به 

   -.شودمیانجام تعداد نخل به دلیل اینکه استثنای این -ماند هم ملک او باقی می هاآن

 : دنکنمیروایت و حمیری در قرب االسناد  صدو شی  را در روایت دیگر 

هِ » یُم َقاَل َرُسوُل اللَّ ْخَلِة ُطوُل َسَعِهه : َحِر    4«.النَّ

 آمده است. 5حدیث  ،03باب  ،موات احیاءباب  در وسائل الشیعه،. روایت 5حریم هر نخل طول شاخه آن است

  :کنندمیروایت  کلینی و شی  را روایت دیگر

ُد » دِ  َعْن  َیْعُقوَب  ْبُن  ُمَحمَّ دِ  َعْن  َیْحَیی ْبِن  ُمَحمَّ ْیِن  ْبِن  ُمَحمَّ دِ  َعْن  اْلُحسااَ هِ  َعْبدِ  ْبِن  ُمَحمَّ  َعْن  ِهََلٍل  ْبِن  اللَّ

ةَ  نَّ  َخاِلدٍ  ْبِن  ُعْقباَ
َ
ِبيَّ أ ی  النَّ ْخِل  َهَواِئرِ  ِفي َقضاااَ ْن  النَّ

َ
ْخَلةُ  َتُکوَن  أ ْخَلَتاِن  َو  النَّ ُجِل  النَّ  اْلَْخرِ  َحاِئِط  يفِ  ِللرَّ

ی َاِلَ   ُحُقوِ   ِفي َفَیْخَتِلُهوَن  نَّ  ِفیَها َفَقضاااَ
َ
وَلِئَ   ِمْن  َنْخَلةٍ  ِلُکلِّ  أ

ُ
ْرِض  ِمَن  أ

َ
یَدةٍ  َمْبَلَغ  اْْل  ِحیَن ) َجَراِئِدَها ِمْن  َجِر

َها    6«.(ُیِعدُّ

 در آن باغیعنی باغ متعلق به دیگری اسااات منتها این شاااخص - ،دو نخل در زمین دیگری دارد یاکسااای یک 
نَّ ِلُکلِّ َنْخَلٍة : »شد و ایشان پاس  دادحقو  این نخل از حضرت سؤال  هدربار -نخل اسات.چند یک یا مالک 

َ
أ

یَدٍة ِمْن َجَراِئِدَها ِحیَن ُبْعِدَها ْرِض َمْبَلَغ َجِر
َ
َ  ِمَن اْْل وَلئاِ

ُ
کجا  بهاسااات نخل  هشااااخ این جریده که همان« ِمْن أ
 ملک آن شخصی است که مالک آن نخل است. هانخلاین  هشاخشعاع به هرجا رسید ؟ رسدمی

اش در محدوده همان یک نخلی بکارد که آن نخل شااااخهدر جای نخل قبلی ا ر یاک نکته هم این اسااات که 
د این دیگر تصرف در ملک دیگری اش مازاد بر حریم نخل اول باشاما ا ر شاخه ایرادی ندارددرخت اول باشاد 

ا ر ملک او از بین برود آن حریم همچنان ملک  . پسبردتجاوز کرده است را ب کهو باید مقداری از شاخه  است
لکیت این م -یعنی تابع در ملکیت است.-هایی که دارد تابع نخل است آن شاخه هسع هاندازبههر نخلی ؛ اوست

 واندتنمی دیگریای خرید ا ر کسی خانه که همان مقدار را دارد. اما یک خانه است تبعیتتبعی اسات و مانند 
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ک یعنی خرید ی ؛مالکیت زمین ثابت اسااتهم برای  یرزمینز زیرا بکند و در آن انبار درساات کندو را ا یرزمینز
 ملک همراه با َتَبع آن است.

یعنی در برخی روایات  ؛اما مختلف هستند آن آمده اسات هدربارحریم پنجم حریم چاه اسات که روایات زیادی 
در برخی خمسااون اراعا و در برخی روایات آمده اساات که حریم بسااتگی  وارد شااده،اربعون اراعا حریم چاه 

 ناز ای اجماالً  .نرم کمتر اساااتا ر در زمین در زمین نرم باید بیشاااتر و  ، پس ا رو نرمی زمین دارد ساااختی به
 کهشود مخصوصًا از این روایت که از آن استهاده می ،مَلک در حریم چاه ضارر استشاود می اساتهاده روایات

 عدم اضرار است.  چاهحریم مَلک در 

 در روایت آمده است: 

دٍ » ِبي ُمَحمَّ
َ
ْیِن َقاَل: َکَتْبُت ِلَلی أ ِد ْبِن اْلُحساااَ ُد ْبُن َیْحَیی َعْن ُمَحماَّ َیٍة  ُمَحماَّ َرُجٌل َکاَنْت َلُه َقَناٌة ِفي َقْر

َیٍة َلُه َکْم  ْخَری ِلَلی َقْر
ُ
ْن َیْحِهَر َقَناًة أ

َ
َراَد َرُجٌل أ

َ
ْرِض ِلَاا َکاَنْت  َیُکوُن  َف 

َ
ْخَری ِفي اْْل

ُ
ی اَل ُیِضرَّ ِباْْل َبْیَنُهَما ِفي اْلُبْعِد َحتَّ

َع ع ْو ِرْخَوًة َفَوقَّ
َ
ُه.عَ  لیه السَلمُصْلَبًة أ ْخَری ِلْن َشاَء اللَّ

ُ
ْن اَل ُیِضرَّ ِلْحَداُهَما ِباْْل

َ
   7«َلی َحَسِب أ

خواهد در قناتی در یک دهی دارد، شخص دیگری می فردیسؤال کرد که  ی از امام حسن عسکریشاخصا
ید به فاصله با :باید چقدر باشد؟ حضرت در پاس  فرمود هادیگری درسات کند، فاصاله آن ، قناتکنار آن قنات

 عدماسااتهاده  هاحریماین تعدد  مطلب دوم این اساات ما ازپس . نرسااد قنات اول حدی باشااد که ضاارری به
   8.کنیمخصوصیت می

 ؛کنیم که مَلک حریم عدم اضرار استاستهاده میو روایات مشابه این اسات که از این روایت هم مطلب ساوم 
 همساائلدر . حتی ی نرسااندضاارر چیزکه به آن شاود به مقداری اسات میمعین  حدی که برای حریم هر چیزی

و در د. حریم اشورعایت او باید حریم  زیرادر مساجد به او چسابید و فضاا را بر او تنر کرد  که نباید نماز زار
اید بکند اما در شرایط عادی است. البته در شرایط ضرورت فر  می (باع)زمساتان شابر و در تابساتان دو شبر 

 .حریم داشته باشند

آن  از شاااود که برای هر چیزی که اساااتهادهکلی می هقاعد هاساااتهادحریم  مورداز این تعدد روایت در بناابراین 
   .اوستحق  مصَل. مثًَل مکان حریم در نظر  رفتمتوقف بر حهظ حریم است باید 
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 در روایت چنین آمده است:

ِبیهِ  َعْن  ِلْبَراِهیَم  ْبِن  َعِليِّ َعْن  َو »
َ
ِبي اْبِن  َعِن  أ

َ
َحاِبهِ  َبْعِض  َعْن  ُعَمْیرٍ  أ صااْ

َ
ِبي َعْن  أ

َ
هِ  َعْبدِ  أ وُ  : َقاَل  اللَّ  سااُ

وِ   ِلَلی َسَبَق  ِلَاا َیْعِني َکَمْسِجِدِهْم   اْلُمْسِلِمیَن   9«.اْلَمْسِجدِ  ِمْثَل  َلهُ  َکاَن  السُّ

ا ر کسای جایی را در مسجد  رفت فعًَل  د؛کنپیروی میاز همین قاعده نیز و امَلک عمومی  اتکمشاتر ههمو 
 هنباید بخواهد از حق خود استهاده کند میهم ا ر دومی  .نباید مزاحم او شود دیگریآن حق متعلق به اوست و 

 زیرا در این صورت حریم او را شکسته است. به شکلی استهاده کند که مزاحم اولی باشد

حریم عدم اضرار است. روایتی است در روایت دیگری هم وارد شاده است که مؤید این مطلب است که مَلک 
  کند:روایت می کلینیشی  که مرحوم 

ُت ِلَلْیهِ » اَل: َکَتباْ ْیِن قاَ ِد ْبِن اْلُحساااَ ُد ْبُن َیْحَیی َعْن ُمَحماَّ َیٍة َو  ُمَحماَّ  َرُجٌل َکاَنْت َلُه َرًحی َعَلی َنَهِر َقْر
َهِر َو ُیَعطِّ  َیِتِه اْلَماَء ِفي َیْیِر َهَذا النَّ وَ  ِلَلی َقْر ْن َیساُ

َ
َیِة أ اِحُب اْلَقْر َراَد صاَ

َ
َیُة ِلَرُجٍل َف  ْم اَل اْلَقْر

َ
 َلُه َاِلَ  أ

َ
َحی أ َل َهِذِه الرَّ

َع  َه َو َیْعَمُل ِفي َاِلَ  ِباْلَمْعُروِف َو اَل َیُضرُّ  َفَوقَّ ِقي اللَّ َخاُه اْلُمْؤِمَن َیتَّ
َ
 10«.أ

 ار کند زیراک آسیابیباید نهری باشد که -است  کاربردهبهرا بر روی نهر  ابیآسااین که دارد  آسایابی یککسای 
صاحب ده  حال ده متعلق به شاخصای اسات.آن که دهی قرار دارد  در نهر آن -.آسایاب نیاز به جریان آب دارد

)صاحب آسیاب( این مرد  ابیآسا ،آن هدرنتیجخواهد نهر دیگری بکشاد که آب را به آن نهر دوم بیاندازد که می
تواند این کار را کند؟ ده متعلق به اوست و وقتی ده متعلق به اوست پرساد که آیا میمیساائل -. شادمیتعطیل 
کسی  اینکه به کهیدرحالتواند آب را از جای دیگر ببرد آیا می شود. حالاو میمتعلق به که تابع ده است نهر هم 

َه َو َیْعَمُل »فرمود: در جواب او حضرت  -؟ضرر بزند که آسایاب خود را بر روی آن نهر سوار کرده است ِقي اللَّ َیتَّ
َخاُه اْلُمْؤِمَن 

َ
 بزند.  ضرر ندارد به برادر مؤمن خود حق« ِفي َاِلَ  ِباْلَمْعُروِف َو اَل َیُضرُّ أ

آنجایی که موجب اضاارار به دیگری شااود در حق  از هاسااتهادکنیم که می اسااتخراجکلی  هروایت قاعداین  ما از
پس در باشد. زیرا استهاده از حق در مواردی که موجب اضرار باشد مَلک نیست. هم ولو حق او ممنوع اسات 
 ر زدن به دیگری نشود.که موجب ضر ملک عام باید به شکلی استهاده کندملک خود یا 

 : کندمی نقل کلینیشی  روایت دیگر را مرحوم 

ِبیهِ  َعْن  ِلْبَراِهیَم  ْبُن  َعِليُّ»
َ
دِ  َعْن  أ ِبي َعْن  َرُجٍل  َعْن  َحْهٍص  ْبِن  ُمَحمَّ

َ
هِ  َعْبدِ  أ ْلُتهُ  :َقاَل  اللَّ

َ
 َقْوٍم  َعْن  سااَ 

ْرٍض  ِفي ُعُیوٌن  َلُهْم  َکاَنْت 
َ
یَبةٍ  أ َها َقِر َرادَ  َبْعٍض  ِمْن  َبْعضااُ

َ
ُجُل  َف  ْن  الرَّ

َ
َهَل  َعْیَنهُ  َیْجَعَل  أ سااْ

َ
ِعَها ِمْن  أ ِتي َمْوضااِ  َکاَنْت  الَّ
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رَّ  َاِلَ   ُفِعَل  ِلَاا اْلُعُیوِن  َبْعُض  َو  َعَلْیهِ  ضاَ
َ
ةِ  أ رُّ  اَل  َبْعٌض  َو  اْلُعُیوِن  ِمَن  ِباْلَبِقیَّ ةِ  ِمْن  ُیضاِ ْرِض  ِشدَّ

َ
 ِفي َکاَن  َما َفَقاَل  َقاَل  اْْل

ِدیدٍ  َمَکاٍن  ْرٍض  ِفي َکاَن  َما َو  ُیِضرُّ  َفََل  شاَ
َ
هُ  َبْطَحاَء  ِرْخَوةٍ  أ ْن  َجاِرهِ  َعَلی َعَرَض  ِلْن  َو  ُیِضرُّ  َفِإنَّ

َ
 َوَضَعَها َکَما َعْیَنهُ  َیَضَع  أ

ْلُف  َعْیَنْیِن الْ  َبْیَن  َیُکوُن  َقاَل  َو  َیُضرُّ  َفََل  َتَراَضَیا ِلْن  َقاَل  َواِحدٍ  ِمْقَدارٍ  َعَلی ُهَو  َو 
َ
  11«.ِاَراٍع  أ

یکی از حال اساات.  کم یکدیگراز ها آن هیی هسااتند که فاصاالهاچشاامه مالکجمعی از مردم در یک زمینی که 
ن . ایدربیاورددیگری سر  هچشماز تر را طوری هدایت کند که از محل پایین دخوخواهد چشامه این مالکین می

 هایچشمهت ییر دهیم به لحاظ سختی زمین به  راها ا ر محل جوشش برخی از آن ؛متهاوت هساتند هاچشامه
 هایچشاامهبه  دهیمها را ت ییر دیگر چنین اساات که ا ر جای آن هایچشاامهزند اما برخی از دیگر ضاارر نمی

 ر در کنند اما اسخت باشد ضرری نمیدر زمین فرمود: ا ر در پاسا  به او  . امام صااد زندمیدیگر ضارر 
 ندارد. را کنند و در این صورت حق چنین کاری زمین نرم است ضرر می

  :کندمیروایت  کلینیشی  روایت دیگر را نیز 

ُد » دِ  َعْن  َیْعُقوَب  ْبُن  ُمَحمَّ دِ  َعْن  َیْحَیی ْبِن  ُمَحمَّ ْیِن  ْبِن  ُمَحمَّ دِ  َعْن  اْلُحسااَ هِ  َعْبدِ  ْبِن  ُمَحمَّ  َعْن  ِهََلٍل  ْبِن  اللَّ

ِبي َعْن  َخاِلدٍ  ْبِن  ُعْقَبةَ 
َ
هِ  َعْبدِ  أ َتی َرُجٍل  ِفي اللَّ

َ
قَّ  َجَبًَل  أ ِل  َقَناةِ  ِبَماِء  اْلَْخرِ  َقَناةُ  َفَذَهَبْت  َقَناةً  ِفیهِ  َفشااَ وَّ

َ
 َقاَل  اْْل

َماِن  َفَقاَل  ُتُهَما َفُیْنَظُر  َلْیَلة َلْیَلةً  اْلِبْئرِ  ِبَحَقاِئِب  َیَتَقاسااَ یَّ
َ
ْت  أ رَّ ضااَ

َ
اِحَبِتَها أ ْیَت  َفِإْن  ِبصااَ

َ
ِخیَرةَ  َرأ

َ
ْت  اْْل رَّ ضااَ

َ
وَلی أ

ُ
 ِباْْل

ْر   12«.َفْلُتَعوَّ

یک  جاهماندر و آب این قنات جاری بود. فرد دیگری آمد  یک ساااالتا  که مردی در یاک کوهی قناتی را کند
 بگوید کهاینجا ممکن اساات کساای -قنات دومی آب قنات اول را خشااک کرد.  اما درساات کردقنات دیگری 

در یک  :فرمودحضاارت  -به اولی ضاارر زده اساات.قنات دوم یا  ضاارر زدهبه دومی  قنات اول نیساات که معلوم
ات دوم آب قنببینند که وقتی این کار را کردند  کنند؛ بعدهمچنین جایی یک شب از آن چشمه اول آب برداشت 

ه وقتی ک زندمییعنی کسی ضرر  زند.میضرر شود که اولی به دومی شود یا خیر، ا ر چنین شد معلوم میکم می
ال ح دیگر برداشت شود؛ هبعد از آب چشم. شب رسیدآسیب  قنات دیگرآب مقدار به  برداشاتند اوقنات از آب 

یگری باید آن قناتی که بر د -با این امتحان- رسدنمی قنات دیگرضرری به  کنیدمیوقتی آب از آن برداشت  ا ر
خشاک شدن قنات اول به سبب قنات  احتمال دارد این اسات کهبه دلیل امتحان هم د. کنیکور را زند ضارر می

که ضرر  زند و بعد آن قناتیببینند کدام قنات به دیگری آسیب می تا انجام دهنداین امتحان را باید دوم نباشد لذا 
 زند را کور کنند.می
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َراَر »روایت از  کهَلوه بر آنپس ع َرَر َو اَل ضاِ از این روایت  آیدبه دست می کلی هقاعد یککه « َعَلی ُمْؤِمناَل ضاَ
حریم  هقاعددر هر ملک و حقی باید حریم رعایت شااود. این اجمال لذا  ؛توان یک قاعده اسااتخراج کردهم می

اساا  اساات که  بر همینو  دکررعایت  ها راباید حریم وساازهادر ساااختکنیم که اسات که از آن اساتهاده می
ا ر د ؛ شااایباید دیدالبته  .باید لحاظ شااود  یرندمیرا یی که از فضااای خیابان هاها در ساااختمانحریم خیابان

خواهد از مجوز داد اما ا ر به کسی که می بتوان در این صورتنداشته باشد  یضرر کنند اناساتهادهحریم  برای
 .شودضرر بزند حتمًا باید رعایت راه استهاده کند 

 .ها رعایت کردباید بر آنرا ها چیست و چه قوانینی ها هم در آینده بحث خواهیم کرد که قاعده راهراه همسائلدر 
لی مثًَل راهی که اص ؛ند باید حساب شودکمیاساتهاده  جمعیتی که از آن تناساببه راهکه  هت  در آنجا خواهیم

قرار ه باید ببیند ک بسازندخواهند راهی وقتی می پس باشد ترسعواباید  کنندمردم از آن استهاده می ههم واسات 
های فرعی هم آن باید ساعه وجود داشاته باشد. در راه هاندازبهو اساتهاده کنند  راهاز آن  یچه مقدار مردماسات 

 ،بر همین قاعده پسخواهند از آن راه اسااتهاده کنند سااعه راه رعایت شااود. باید به تناسااب تعداد افرادی که می
ت البته باید دانسحریم دیگری اسات.  جمعیتکمو حریم راه  دارد حریمی با ویژ ی خاص پرجمعیتحریم راه 

م در رو باید حریو هم برای سواره روپیادهپس هم برای  ؛نیسات بلکه خود میسار استخیابان حریم  روپیادهکه 
رو را حریم یادهپ بنابراین نباید کنند.استهاده می آنکه دارد  تعداد جمعیتی بستگی به هرکدامنظر  رفت که مقدار 

 .خیابان دانست

 صلی الله علی محمد و آله و سلم و


