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چکیده
ًفمِ ٗىٖ اص لَاصم هلى٘ت ٍ ػشپشػتٖ اػت وِ دس هتَى فمْٖ ثِ فٌَاى ٍارت هقشفٖ
ؿذُ اػت .فمْبٕ ؿ٘قِ ًفمِ سا ثشإ ف٘بل (پذس ،هبدسّ ،وؼش ٍ فشصًذ)ٍ هولَوبت آدهٖ هبًٌذ
فجذ ٍ وٌ٘ض ٍ حَ٘اًبت سا ً٘ض ٍارت هٖ داًٌذ .خَاُ حَ٘اى هف٘ذ ثبؿذ ٗب خ٘ش ،حالل گَؿت
ثبؿذ ٗب خ٘ش .ثِ فجبست دٗگش ًفمِ ٍ خشرٖ تٌْب هشثَط ثِ آدهٖ ًجَدُ ٍ ربًَساى تحت هلى٘ت
اٍ ً٘ض حمٖ ثش گشدُ آدهٖ داسًذً .گْذاسٕ حَ٘اًبت ضوبًٖ هذًٖ سا دس پٖ داسد وِ ثش هبله
الصم اػت تب ثب سفبٗت حمَق هولَوبت اص آًْب حوبٗت ًوَدُ ٗب ثِ ارجبس تي ثِ حوبٗت دّذ.
ًفمِ هفَْهٖ داسد ٍ ثٌبثش ّو٘ي هقٌب فمْب ثب تَرِ ثِ ػٌت ٍ لَافذ فمْٖ آى سا الصم داًؼتِ اًذ.
ّوچٌ٘ي دخبلت حبون سا دس ساثغِ ثب هزجَس وشدى هبله ثش اًفبق الصم داًؼتِ اًذ.
ٍاطگبى ول٘ذًٕ :فمِ،فمِ حىَهتٖ ،حَ٘اًبت ،حشهت سٍح ،حبون.

 تبسٗخ دسٗبفت  95/2/7 :تبسٗخ پزٗشؽ 95/10/12:
فضَ ّ٘بت فلوٖ ,گشٍُ هقبسف اػالهٖ ,داًـگبُ آصاد اػالهٖ ٍاحذ ف٘شٍصوَُ

14

فللٌبهِ فلوٖ پظٍّـٖ فمِ ٍ هجبًٖ حمَق اػالهٖ  /ػبل ًْن /ؿوبسُ /4صهؼتبى95

هقدهه
فمِ حىَهتٖ ٍ ً٘بص ربهقِ ثِ حبون ثشإ ًؾن ثخـ٘ذى ثِ اهَس اص هؼبئل هْوٖ اػت وِ دس ّوِ
ؿئَى ارتوبفٖ ٍ فشدٕ دخبلت داؿتِ ٍ هٖ تَاًذ ساّگـبٕ خَثٖ ثشإ سفـ تخبكن ٍ ً٘بصّبٕ
حمَلٖ ربهقِ ثبؿذ .فمِ پَٗبٕ ؿ٘قِ دس اٗي صهٌِ٘ ثِ كَستٖ گؼتشدُ تَاًؼتِ اػت ٍؽبٗف
حبون سا دس لجبل هشدم ٍ ارتوبؿ سٍؿي ًوبٗذٗ .ىٖ اص اٗي هؼبئل ربًَساًٖ ّؼتٌذ وِ فالٍُ
ًمؾ ّبٕ هتٌَؿ دس ربهقِ خَد فضَٕ ّؼتٌذ وِ حمَلٖ سا داسا هٖ ثبؿٌذ ٍ دس ثشخٖ هَاسد
ً٘بصهٌذ ّو٘بسٕ ّؼتٌذ .ووه ثِ آًبى ثشإ سػ٘ذى ثِ حمَلٖ وِ خَد ًوٖ تَاًٌذ ثذاى دػت
ٗبثٌذ ،اص ٍؽبٗف حىَهت اػالهٖ ؿٌبػبًذُ ؿذُ اػت.
هفهوم فقه حکوهتی
فمِ حىَهتٖ تفمِ دس هؼبئل فوَهى ٍ لضبٗبى ارتوبفى اػالم هٖ ثبؿذ؛ هؼبئلى هبًٌذ هؼبئل
هشثَط ثِ ثشپبٗى دٍلت اص ًؾش اػالم ،رْبد ٍ دفبؿ دس ثشاثش ث٘گبًگبى ،سٍاثظ ث٘ي الولل رَاهـ
اػالهى ثب ٗىذٗگش ٍ ٗب وـَسّبى ث٘گبًِ ٍ غ٘ش هؼلوبى ٗب چگًَگى استجبط هؼلوبًبى ثب الل٘تْبى
غ٘ش هؼلوبى ،هؼبئل فمْى هشثَط ثِ اًفبل ،صه٘ي ٍ حشٍت ،اثَاة هختلف لضبٍت دس اػالم ٍ
احىبم حذٍد ٍ تقضٗشات ٍ لضب ٍ ؿْبدات ٍ دّْب هؼألِ دٗگش اص اٗي لج٘ل(.هٌتؾشٕ،1409،
،1ف ) 104دس ول ّش چِ هشثَط ثِ هؼبئل ػ٘بػٖ ،التلبدٕ ،ارتوبفٖ ٍ فشٌّگٖ دس ػغح
ربهقِ ؿَد ٍ ّش وذام ثِ تٌْبٖٗ ٗب ثب ضو٘وِ دٗگشٕ هشثَط ثِ حىَهت ٍ ؿئَى ػ٘بػٖ ٍ
وـَسداسٕ اػت.
هفهوم شناسی نفقه
لغت
ًفمِ اص دٗذگبُ لغََٗى اػن هلذس اص سٗـِ «ًفك» ثِ هقٌبٕ هلشف ؿذى ٍ ،توبم ؿذى اػت.
روـ آى ًفمبت ه٘جبؿذ(.فجذالشحوي،ثٖ تب ،3 ،ف()432اثي هٌؾَس،10 ،1414،ف  )358اص
عشفٖ ثِ هقٌبٕ اتالف ٍ فبًٖ ًوَدى تَؿِ ٍ صاد ً٘ض آهذُ اػت( .اثي القشثٖ ،ثٖ تب،1 ،ف)10
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(ساغت ،1412 ،ف ( )819حو٘شٕ،10 ،1420 ،ف )6704ثشخٖ خبسد ػبختي سا ً٘ض رضء
هقبًٖ ًفمِ ث٘بى داؿتِ اًذ( .فجذالشحوبى ،هحوَدّ،وبى)گشٍّٖ اص اّل لغت هقٌبٕ خشٍد ٍ توبم
ؿذى سا ثشإ ًفمِ ًَؿتِ اًذ( .لشؿٖ،7 ،1412 ،ف )97ثشخٖ ً٘ض آى سا ثِ هقٌبٕ اًمغبؿ چ٘ضٕ
ٍ اص ه٘بى سفتي داًؼتِ ٍ اص ػَٕ دٗگش ثِ هقٌبٕ پَؿبًذى ٍ اػتتبس گفتِ اًذ( .اثي فبسع،1404،
،5ف )454ثٌبثش آًچِ اص اّل لغت ث٘بى ؿذً ،فمِ ثِ هقٌبٕ توبهٖ ّضٌِٗ ّبٕ ضشٍسٕ ثشإ اداهِ
ح٘بت ٍ صًذگٖ اػت وِ ػشپشػت خبًَادُ ثش فْذُ خَد داسد .عج٘قٖ اػت وؼبًٖ اص اّل لغت
وِ فٌب ًوَدى ٍ اتالف سا ثشإ ًفمِ هقٌب داًؼتِ اًذ خشد وشدى سا دس ًؾش داؿتِ اًذ .صٗشا خشد
وشدى ٍ ّضٌِٗ ًوَدى دس ٍالـ تلف وشدى ٍ فبًٖ وشدى پَل اػت .خشٍد ٍ توبم ؿذى ً٘ض ّو٘ي
هقٌب سا دس ثش داسد .صٗشا ّضٌِٗ وشدى خبسد وشدى پَل ٍ حوي اص هلى٘ت ٍ ثِ هلى٘ت دٗگشاى دس
فَم وبالئٖ اػت .اًمغبؿ ٍ اص ه٘بى سفتي ً٘ض دس خشد وشدى ٍ ّضٌِٗ ًوَدى اتفبق هٖ افتذ.
اصطالح
دس اكغالح ؿشفٖ عقبم ٍ پَؿبن ٍ هؼىي ث٘بى ؿذُ اػت( .فجذالشحويّ ،وبى،ف ٍ )433
ػقذٕ اثَ حج٘ت،1408 ،ف ٍ )358اثي ًز٘ن الولشٕ،4 ،1418 ،ف )293ػِ دل٘ل ثبفج
ٍرَة ًفمِ ّؼتٌذ :صٍر٘ت ،لشاثت ٍ هلى٘ت.
هوىي اػت اٗي اكغالح هشثَط ثِ ًفمِ إ ثبؿذ وِ دس صٍر٘ت ٍ ٗب دس اهَس هشثَط ثِ آده٘بى
ثبؿذٍ ،لٖ ٍرَة ثشخٖ هَاسد ًفمِ هبًٌذ خَسان چبسپبٗبى ٍ ،تأه٘ي ضشٍسٗبت آًْب ثب ادلِ
دٗگشٕ احجبت هٖ ؿَد .دس ٗه روـ ثٌذٕ اص تقبسٗف فَق هٖ تَاى ًت٘زِ گشفت آًچِ ثشإ
افشاد تحل تىفل اًؼبى خشد هٖ ؿَدً ،بم ًفمِ ثش آى كبدق اػت .حبل اٗي ّضٌِٗ ّب ،ضشٍسٕ
ثبؿٌذ ٍ ٗب غ٘ش ضشٍسٕ ،ثِ ًبم ًفمِ ؿٌبختِ هٖ ؿًَذ .آًچِ ٍارت اػت ،ضشٍسٗبتٖ اػت وِ
فمالً ثشإ اداهِ ح٘بت هتقبدل الصم اػت.
دس ثحج حبضش ً٘ض ًفمِ ربًَساى خبًگٖ ؿبهل خَسان ،هحل ًگْذاسٕ ،تأه٘ي ثْذاؿت ٍ دٗگش
لَاصم اداهِ هتقبدل ٍ عج٘قٖ ح٘بت هٖ ثبؿذ (.ؿْ٘ذ حبًٖ،5 ،1410،ف )482عج٘قٖ اػت اداهِ
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ح٘بت ثؼتِ ثِ ٍرَد ثشخٖ هؤلفِ ّبػت وِ ّضٌِٗ ًوَدى سا دس پٖ داسد .تب صهبًٖ وِ ّضٌِٗ
وشدى دس وبس ًجبؿذ ،حَائذ ٍ ً٘بصّب ثشآٍسدُ ًـذُ ٍ صًذگٖ ثب اختالل سٍثِ سٍ خَاّذ ؿذ.
داهنه هفهوم حیوانات خانگی
حَ٘اًبت خبًگٖ دس اكغالح ربًَساًٖ ّؼتٌذ وِ دس هح٘ظ صًذگٖ آدهٖ ٍ ثب خَاػت ٍٕ
داخل آى ؿذُ اًذ .ثب اٗي تقشٗف هٖ تَاى گفت ّش حَ٘اًٖ وِ دس وٌبس آدهٖ چِ ثِ كَست
ارجبس ٍ ٗب اخت٘بس صًذگٖ ًوبٗذ ،حَ٘اى خبًگٖ خَاّذ ثَد .ثب ل٘ذ خَاػت آدهٖ هٖ تَاى
ربًَساًٖ سا وِ ثذٍى سضبٗت اًؼبى ٍاسد هح٘ظ صًذگٖ اٍ هٖ ؿًَذ ،سا اص تقشٗف حَ٘اًبت
خبًگٖ خبسد داًؼت .دس ول حَ٘اًبتٖ وِ دس هح٘ظ اًؼبى ّب صًذگٖ هٖ وٌٌذ ٍ ،فلمِ إ هبًٌذ
هلى٘ت ثشإ اٍ داسًذ ،چِ هٌفقتٖ ثشإ اٍ داؿتِ ثبؿذ ٍ ٗب ًِ ٍ ٗب حشام گَؿت ثبؿذ ٍ ٗب حالل
گَؿت هـوَل تقشٗف فَق ّؼتٌذ .اٗي هفَْم سا هٖ تَاى دس تقشٗف لغَٕ ٍ اكغالحٖ ً٘ض
ثِ ٍضَح هـبّذُ ًوَد.
ثشخٖ «ٍحؾ» سا ٍاطُ إ هخبلف «اًغ» داًؼتِ ٍ ثِ ّو٘ي فلت ربًَس ٍحـٖ سا حَ٘اًٖ هٖ
داًٌذ وِ ّ٘چ فاللِ إ ه٘بى اٍ ٍ آدهٖ ٍرَد ًذاسد .دس ٍالـ فشاس اٍ اص اًؼبى دل٘ل ٍحـٖ
ًبه٘ذُ ؿذى اػت( .اثي فبسع،6 ،1404،ف  ٍ 91اثي هٌؾَس،6 ،1414،ف  ٍ)368گشٍّٖ دٗگش
دس تقشٗف حَ٘اى اّلٖ آى سا ربًَسٕ هٖ داًٌذ وِ ثش خالف ٍحَؽ ًؼجت ثِ خبًِ آده٘بى
الفت داسد( .عشٗحٖ،5 ،1416 ،ف )314
هغلت دٗگش دس ربًَساى هولَن ،داهٌِ آى ًؼجت ثِ ّش ربًذاسٕ اػت وِ آدهٖ آى سا ثِ هحل
صًذگٖ خَٗؾ ٍاسد هٖ وٌذ ٍ ثِ فجبست دٗگش هبله آى هٖ ؿَد .دس اٗي صهٌِ٘ ً٘ض فمْبٕ اهبهِ٘
ّش ربًذاسٕ سا وِ دس هلى٘ت اًؼبى ثبؿذ ،هـوَل حىن ٍرَة ًفمِ هٖ داًٌذ( .ؿْ٘ذ حبًٖ،
،8 ،1413ف ) 497خَاُ حالل گَؿت ثبؿٌذ ٍ ٗب حشام گَؿت ،داسإ هٌفقت ثبؿٌذ ٗب ثذٍى
هٌفقت.
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ثحج حبضش هٖ تَاًذ ؿبهل توبهٖ ربًذاساًٖ ثبؿذ وِ اًؼبى ثب خَد ثِ هح٘ظ صًذگٖ خَد ٍاسد
ًوَدُ ٍ چِ ثِ كَست ؿشفٖ ٍ لبًًَٖ ٍ ٗب غ٘ش لبًًَٖ ٍ غ٘شؿشفٖ هبله ٍ حبفؼ آى ّب
هحؼَة هٖ ؿَد .هٖ داً٘ن وِ ًگْذاسٕ ثشخٖ گًَِ ّب ثِ ٍاػغِ ثشخٖ لَاً٘ي ٍ احىبم ؿشفٖ
حشام ٍ غ٘ش لبًًَٖ ّؼتٌذٍ .لٖ ثب تَرِ ثِ ٍػقت هقٌبٖٗ وِ دس فجبسات فمْب ٍرَد داسد،
ًگْذاسٕ ؿبهل ّوِ اًَاؿ ٍ الؼبم هٖ ؿَد.
آراء و نظرات فقهای اهاهیه
فمْب دس اٗي صهٌِ٘ ثِ كَستٖ ولٖ ًفمِ حَ٘اًبتٖ سا وِ دس هلى٘ت آدهٖ ّؼتٌذ ٍارت داًؼتِ
اًذ(.ؿْ٘ذ حبًّٖ ،1413 ،وبى،ف  ٍ 500ف٘بم ،ثٖ تب،3 ،ف  ،73لغبى حلٖ،2 ،1424،ف )89
ثب وٌىبؽ دس فجبسات ٍ هتَى فمْٖ هـبّذُ هٖ ؿَد وِ اٗي هغلت تمشٗجبً اتفبلٖ اػت .ثذٗي
تشت٘ت وِ گوبى ًؾش هخبلف اهشٕ غ٘ش اكَلٖ ثِ ًؾش هٖ سػذ .ادفبٕ فذم خالف ثشخٖ اص فمْب
ً٘ض ثش اٗي هغلت كحِ خَاّذ گزاسدً( .زفٖ،31 ،1404،ف )394
ارجبس هبله دس كَست فذم پشداختي ًفمِ ربًَس خبًگٖ ً٘ض دس فجبسات ثؼ٘بسٕ اص فلوب ٍاسد
ؿذُ اػت .اٗي حىن دس فجبسات آًبى ثِ دٍ كَست ٍاسد ؿذُ اػت:
الف) ثشخٖ دس اٗي هَسد حبون سا ثِ فٌَاى هشرـ هقشفٖ وشدُ اًذ(.هحمك حلٖ298 /2 :1408،
ٍ خَاًؼبسٕ،4 ،1405،ف ٍ 491اثي ثشاد،2 ،1406،ف  ٍ 354ؿْ٘ذ حبًٖ،8 ،1413،ف ٍ 502
فبهلٖ،1 ،1411 ،ف )491اص دٗذگبُ اٗي فذُ اص فمْب حبون هٖ تَاًذ هشرقٖ ثشإ سفـ ً٘بص
ثبؿذ .ثذٗي تشت٘ت وِ ٍلتٖ ٗه فشد اص دادى ًفمِ ثِ حَ٘اى خَد ،خَدداسٕ هٖ ًوبٗذ اٗي حبون
اػت وِ ثب دخبلت خَٗؾ هٖ تَاًذ اص اخت٘بسات اػتفبدُ وشدُ ٍ ثشإ ػالهتٖ حَ٘اى ًفمِ سا اص
هبله ثب ارجبس ثگ٘شد.
ة) ثشخٖ ً٘ض ثِ كَست هغلك اص ٍاطُ ارجبس اػتفبدُ وشدُ اًذ( .ساًٍذٕ،2 ،1405 ،ف ٍ 37
ؿْ٘ذ حبًٖ،5 ،1410 ،ف )485
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ثب اٗي حبل هٖ تَاى دس ٗه روـ ثٌذٕ گفت هملَد گشٍُ دٍم اص ارجبس هبله ،ارجبس ٍٕ تَػظ
حبون اػت .صٗشا سفـ تخبكن ثذػت اٍػت .ارجبس هبله ثِ پشداخت ًفمِ عج٘قتبً ثذػت حبووٖ
اػت وِ سفـ اختالف رضء ٍؽبٗف اٍػت.
ث٘بى اٗي ًىتِ الصم اػت وِ فلت فذم پشداخت ًفمِ ّو٘ـِ ثِ دل٘ل اًىبس فبهذاًِ ً٘ؼت .ثلىِ
هوىي اػت فشد هفلغ ٗب دسهبًذُ اص پشداخت ثبؿذ.
دس ّش كَست اٗي ارجبس ثذٗي تشت٘ت اػت وِ دس كَست فذم سػ٘ذگٖ الصم تَػظ هبله
حَ٘اى افن اص خَسان ،هؼىي هٌبػت ،ثْذاؿتّ ٍ ،ش اهشٕ وِ ثِ كَست هقوَل ثشإ ربًَس
ً٘بص اػت ،حبون ٍؽ٘فِ داسد تب ثب ارجبس فشد ثِ پشداخت ًفمِ اٍ سا هخ٘ش ثِ ٗىٖ اص ػِ ساُ رٗل
ًوبٗذ:
الف) ٗب ًفمِ سا پشداخت وٌذ؛ ثذٗي تشت٘ت وِ ثبٗذ ّضٌِٗ ّبٕ هشثَط ثِ حفؼ ٍ ًگْذسإ افن
اص خَسدى ،هحل هٌبػت ،ثْذاؿت ٍ غ٘شُ سا تأه٘ي ًوبٗذ .اٗي اهش دس ربٖٗ اػت وِ اهىبى
پشداخت ًفمِ ٍرَد داؿتِ ثبؿذٗ .قٌٖ فشد هبلٖ سا داسا ثبؿذ تب ثتَاى اص آى هبل اػتفبدُ وشدُ ٍ
حَ٘اى سا اص ٍضـ حبضش ًزبت داد.
ة) ٗب دس كَستٖ وِ ربًَس لبثل تزوِ٘ اػت ،آى سا رثح ًوبٗذ؛ اٗي اهش هشثَط ثِ ربٖٗ اػت
وِ هبلٖ ٍرَد ًذاؿتِ ثبؿذ ٍ حَ٘اى لبثل تزوِ٘ ثبؿذ .دس كَست ٍرَد هبل ثشإ هبله هٖ
تَاى ثِ آى اوتفب ًوَد .صٗشا دس كَست ٍرَد هبل اتالف حَ٘اى ّشچٌذ ثِ كَست ؿشفٖ اهشٕ
اػت وِ ربٗگضٗي داسد ٍ هٖ تَاى ثِ حفؼ حَ٘اى ووه ًوَد.
د) ٗب حَ٘اى سا ثفشٍؽ ثشػبًذ( .ؿْ٘ذ اٍل،1410 ،ف  )191فشٍؽ حَ٘اى ً٘ض هٖ تَاًذ دس
كَستٖ ثبؿذ وِ لبثل٘ت ؿشفٖ ثشإ فشٍؽ آى ٍرَد داؿتِ ثبؿذ .الجتِ ٍرَُ لبًًَٖ ً٘ض ثبٗذ دس
ًؾش گشفتِ ؿَد .ثِ فٌَاى هخبل هؼلوبى ًوٖ تَاًذ هبله ٗه حَ٘اى ًزغ الق٘ي هبًٌذ خَن
ؿَد .ثٌبثشاٗي فشٍؽ آى اص دٗذگبُ ثؼ٘بسٕ اص فمْب ثِ غ٘ش هؼلوبى ً٘ض ربٗض ً٘ؼت .اص دٗذگبُ
لبًَى ً٘ض ثشخٖ ربًَساى هبًٌذ حَ٘اًبت ٍحـٖ حفبؽت ؿذُ ٍ ٗب تحت خغش اًمشام ،هوٌَؿ
الوقبهلِ ثَدُ ٍ خشٗذ ٍ فشٍؽ آًْب هٌـ لبًًَٖ سا داساػت .ثٌبثشاٗي ثبٗذ ساُ ّبٕ ربٗگضٗي هبًٌذ
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ارجبس هبله ثِ پشداخت ًفمِٗ ،ب فشٍؽ آى ثِ هحل ّبٕ ًگْذاسٕ ٍ حتٖ آصاد وشدى حَ٘اى سا
اًتخبة ًوَد.
د) دس كَست فذم اهىبى ػِ هَسد فَق حبون اص عشف ؿخق ًبئت خَاّذ ثَد تب اٗي وبسّب سا
اًزبم دّذ(.ؿْ٘ذ حبًٖ ،8 ،1413 ،فً٘ )502بثت حبون تٌْب ربٖٗ ً٘ؼت وِ دس اػالم ثِ فٌَاى
سفـ تخبكن ٍ هـىالت هقشفٖ هٖ ؿَد .صهبًٖ وِ فشد خَد اص پشداخت ًفمِ فبرض ثبؿذ ٗب
تَاًبئٖ پشداخت ًذاؿتِ ثبؿذ ،اٗي حبون اػت وِ هٖ تَاًذ ثب ٍسٍد ثِ هؼئلِ ثِ حل آى پشداختِ
ٍ ٗىٖ اص ساُ ّبٕ فَق ٍ ٗب حتٖ افوبل ًؾش خَٗؾ الذام ًوبٗذ.
هبانی ضواى نفقه
الف) ػٌت
في الؼىًَٖ في أثٖ فجذ اهلل فلِ٘ الؼالم لبل :للذاثٔ فلى كبحجْب ػتٔ حمَق ،ال ٗحولْب فَق
عبلتْب ٍ ،ال ٗتخز ؽْشّب هزلؼب ٗتحذث فلْ٘بٗ ٍ ،جذأ ثقلفْب إرا ًضل ٍ ،ال ٗؼوْب ٍ ،ال ٗضشثْب
فٖ ٍرْْب فئًْب تؼجحٗ ٍ ،قشم فلْ٘ب الوبء إرا هش ثِ»(ولٌٖ٘،6 ،1407 ،ف )1 ،537
ػىًَ ٖ اص اهبم كبدق فلِ٘ الؼالم ًمل هٖ وٌذ وِ فشهَد :حَ٘اى ثش كبحت خَد ؿؾ حك داسد:
اٌٗىِ ث٘ـتش اص ً٘شٍ ثش اٍ ثبس حول ًىٌذ؛ صهبًٖ وِ ثش پـت حَ٘اى ػَاس اػت ،ػخٌشاًٖ ًىٌذ؛
صهبًٖ وِ فشٍد هٖ آٗذ ،غزإ اٍ سا تِْ٘ ًوبٗذ؛ ثش اٍ [ثب داك ًْبدى] فالهت گزاسٕ ًىٌذ؛ ثش
كَست اٍ ًضًذ ،چشاوِ تؼج٘ح خذإ سا هٖ گَٗذ؛ صهبًٖ وِ ثش آة هٖ گزسد ،اربصُ دّذ تب آة
ثٌَؿذ.
في الؼىًَٖ ثئػٌبدُ لبل « :لبل سػَل اهلل كلى اهلل فلِ٘ ٍ آلِ ٍ ػلن :للذاثٔ فلى كبحجْب
خلبلٗ ،جذأ ثقلفْب إرا ًضلٗ ٍ ،قشم فلْ٘ب الوبء إرا هش ثِ ٍ ،ال ٗضشة ٍرْْب فئًْب تؼجح ثحوذ
سثْب ٍ ،ال ٗمف فلى ؽْشّب إال فٖ ػج٘ل اهلل ٍ ،ال ٗحولْب فَق عبلتْب ٍ ،ال ٗىلفْب هي الوـٖ إال
هب تغ٘ك»(كذٍق،2 ،1413 ،ف)2465 ،286
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اص ػىًَٖ ًمل ؿذُ اػت وِ حضشت كبدق فلِ٘ الؼالم ثِ اٍ فشهَد :سػَل اوشم كلٖ اهلل فلِ٘
ٍ آلِ فشهَدُ اػت :حَ٘اى ثش هبلىؾ حمَلٖ داسد :صهبًٖ وِ فشٍد هٖ آٗذ فلَفِ اؽ سا تأه٘ي
وٌذ؛ ٍ ّش گبُ ثش آة گزسد اربصُ دّذ اٍ آة ثٌَؿذ ٍ ثش كَستؾ ًضًذ صٗشا تؼج٘ح خذا سا هٖ
گَٗذ ٍ ثش پـت آى ػَاس ًـَد هگش دس ساُ خذا ٍ ث٘ؾ اص تَاًؾ ثش اٍ ثبس ًٌْذ ٍ ث٘ؾ اص
ً٘شٍٕ حَ٘اى ثب آى ساُ پ٘وبٖٗ ًٌوبٗذ.
داللت احبدٗج ف َق ثش ٍرَة ًفمِ ثذٗي تشت٘ت اػت وِ دس فجبست اهبم فلِ٘ الؼالم «ٗجذأ
ثقلفْب» ثِ هقٌبٕ لجل اص ّش وبسٕ ثش هبله حَ٘اى الصم اػت تب ًؼجت ثِ غزإ حَ٘اى الذام
ًوبٗذ .ؿبٗذ چٌ٘ي ثِ ًؾش آٗذ وِ ٍاطُ «ٗجذأ» رولِ اِخجبسٕ ثِ هقٌبٕ «ؿشٍؿ وٌذ» ؽبّش دس
ٍرَة ً٘ؼتٍ .لٖ ثب تَرِ ثِ اٌٗىِ رولِ اِخجبسٕ ً٘ض ّوبًٌذ رولِ اًـبئٖ هٖ تَاًذ ؽَْس دس
ٍرَة داؿتِ ثبؿذ ،اٗي رولِ ً٘ض حول ثش ٍرَة خَاّذ ؿذً .ىتِ دٗگش دس هَسد «ارا ًضل» هٖ
ثبؿذ .ؿبٗذ چٌ٘ي ثِ ًؾش آٗذ وِ ؿبسؿ تٌْب صهبًٖ سا ثشإ تغزِٗ حَ٘اى ٍارت داًؼتِ وِ فشد اص
اػتش خَٗؾ پ٘بدُ هٖ ؿَد؛ لىي ثب تَرِ ثِ لشائي دٗگش ٍ حىن فمل ًوٖ تَاى اص الغبٕ
خلَك٘ت چـن پَؿ٘ذ .صٗشا تغزِٗ اهشٕ الصم ثشإ ح٘بت اػت .ثٌبثشاٗي ّش صهبى وِ حَ٘اى
ً٘بص ثِ غزا داؿتِ ثبؿذ ثبٗذ ثشاٗؾ هْ٘ب ؿَد.
في حفق ثي الجختشٕ ،في أثٖ فجذ اهلل فلِ٘ الؼالم لبل إى اهشأٓ فزثت فٖ ّشٓ سثغتْب حتى
هبتت فغـب(».كذٍق،1406 ،ف )278
حفق اص اهبم كبدق فلِ٘ الؼالم ًمل هٖ وٌذ وِ فشهَد :صًٖ فزاة ؿذ ثِ اٗي فلت وِ گشثِ
إ سا ثؼت تب اص تـٌگٖ ّالن ؿذ.
اٗي سٍاٗبت دس ه٘بى فمْب دال ثش ٍرَة ًفمِ ربًَساى هولَن داًؼتِ ؿذُ اًذً( .زفٖ،1404 ،
،31ف ٍ 395سٍحبًٖ،22 ،1412 ،كق ً )348-347ىتِ إ وِ لبثل تَرِ اػت اٌٗىِ ٍاطُ
«خلبل» ؽَْس دس اػتحجبة داؿتِ ٍ ًوٖ تَاى اص آى اهش ٍ ٍرَة سا ثشداؿت ًوَد .ثذٗي
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تشت٘ت وِ ث٘ـتش ؽَْس اٗي ٍاطُ دس اػتحجبة ٍ ثِ فٌَاى ٗه خللت ٍ رضء آداة اػتٍ .لٖ
ثبٗذ تَرِ داؿت وِ ثب ٍرَد ّو٘ي ٍاطُ فمْب اص آى ٍرَة سا ثشداؿت ًوَدُ اًذ.
ة) لَافذ فمْٖ ٍ اكَل
حرهت روح
اص رولِ لَافذٕ وِ هٖ تَاًذ دس اٗي هَسد هَسد اػتٌبد ٍالـ ؿَد ،لبفذُ حشهت سٍح اػت.
ثذٗي ث٘بى وِ ّش ربًذاسٕ ثِ اٗي فلت وِ داسإ سٍح هٖ ثبؿذ هحتشم ثَدُ ٍ تب صهبًٖ وِ دل٘لٖ
هَرِ هَرَد ًجبؿذ ،تقشم ثِ آى حشام ٍ هوٌَؿ اػت .اٗي لبفذُ ًؼجت ثِ ّش ربًذاسٕ كبدق
اػت .گشچِ هذاسوٖ وِ ثش آى داللت داسًذً ،ؼجت ثِ اًَاؿ ربًَساى هتفبٍت هٖ ثبؿذ .اٗي
دالئل ثِ دٍ دػتِ تمؼ٘ن هٖ ؿًَذ:
 ثشخٖ آدهٖ سا ؿبهل هٖ ؿًَذ(.هبئذُ ٍ 32،5 ،حش فبهلٖ ،29 ،1409 ،ف  ،9ثبة 1اص اثَاةللبف ًفغ)
ثشخٖ دٗگش ثِ كَست فبم ؿبهل توبم ربًَساى هٖ ؿًَذ .هبًٌذ حذٗج ًجَٕ:« في الٌجٖ كلٖ اهلل فلِ٘ ٍ آلِ اًِّ ًْٖ في لتل ول رٕ سٍح الّب أى َٗرٕ( ».عجشاًٖ ،ثٖ تب،12 ،
ف)91
اص سػَل خذا كلٖ اهلل فلِ٘ ٍ آلِ ًمل ؿذُ اػت وِ اص وـتي ّش ربًذاسٕ ًْٖ فشهَد هگش
اٌٗىِ آصاسٕ ثشػبًذ.
داللت حذٗج فَق ثش ٍرَة حفؼ ٍ ك٘بًت اص سٍح ٍ ربى دس ربًذاساى سٍؿي اػت .صٗشا
صهبًٖ هٖ تَاى حىن ثِ حل٘ت ارّبق سٍح ًوَد وِ دل٘لٖ فمالئٖ ٍ ؿشفٖ دس ه٘بى ثبؿذ .اص
ه٘بى ثشدى ٗه ربًذاس خَاُ آدهٖ ٗب حَ٘اى ً٘بص ثِ ٗه دل٘ل فملٖ ٍ ٗب ًملٖ داسدٍ .اطُ «اٗزاء»
ّو٘ ي ًىتِ سا ثِ رّي هتجبدس هٖ ػبصد وِ ّش ربًذاسٕ افن اص آدهٖ ٍ ٗب حَ٘اى دس كَستٖ هٖ
تَاًذ هَسد تقشم ٍ ٗب ارّبق سٍح ٍالـ ؿَد وِ آصاسٕ اص ػَٕ آى ثِ اًؼبى ٍ ٗب حَ٘اى دٗگش
ثشػذ .هبًٌذ وؼٖ وِ هَرجبت ػلت اهٌ٘ت سا فشاّن آٍسدُ ٍ ٗب حَ٘اًٖ وِ ثبفج ضشس هٖ ؿَد.
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فمْب ً٘ض حشهت سٍح سا ٗىٖ اص دالئل ٍرَة ًفمِ داًؼتِ اًذ( .تشحٌٖ٘ فبهلٖ،4 ،1427 ،ف
 )240دس اٗي ه٘بى ؿْ٘ذ حبًٖ فشهَدُ اػت:
ّش وغ هبله ربًَسٕ ؿَد ،فلَفِ ٍ ًَؿ٘ذًٖ آى ثش فْذُ ٍٕ خَاّذ ثَد .صٗشا سٍح داسإ
حشهت اػتّ(.وبى،8 ،1413 ،ف )502
قاعده حرهت اسراف
ثشخٖ دالئل اص وتبة ٍ ػٌت ثش اٗي هغلت داللت داسًذ وِ اػشاف رضء سرائل اخاللٖ ٍ حشام
هٖ ثبؿذ.
( وُلَُا هِيْ حَوٓشُِِ إِرَا أَحْوٓشَ ٍٓ آتَُا حٓمَِّٔ َٕٗٓمٓ حٓلٓبدُِِ ٍٓ الَ تُؼٕشِفَُا إًَِِّٔ الَ ٗٔحِتُّ الْؤؼٕشِفِ٘يَ ) (اًقبم،6،
)141
(ؿوب ّن اص آى ّشگبُ ثشػذ تٌبٍل وٌ٘ذ ٍ صوبت فم٘شاى سا ثِ سٍص دسٍ وشدى ثذّ٘ذ ٍ اػشاف
ًىٌ٘ذ وِ خذا اػشاف وبساى سا دٍػت ًذاسد).
( ٍٓ آتِ رَا الْمُشْثٓى حٓمَِّٔ ٍٓ الْوِؼٕىِ٘يَ ٍٓ اثٕيَ الؼَّجِ٘لِ ٍٓ الَ تُجٓزِّسٕ تَجٕزِٗشاً *إِىَّ الْؤجٓزِّسِٗيَ وَبًَُا إِخَْٓاىَ
الـَّ٘ٓبعِ٘يِ ٍٓ وَبىَ الـَّٕ٘غَبىُ لِشَثِِِّ وَفَُساً )(اػشاء)27-26 ،17 ،
(«إ سػَل هب تَ خَد ٍ اهتت» حمَق خَٗـبًٍذاى ٍ اسحبم خَد سا ادا وي ٍ ً٘ض فم٘شاى ٍ
سّگزساى سا ثِ حك خَدؿبى ثشػبى ٍ ّشگض اػشاف سٍا هذاس* ٍ ّشگض اػشاف ًىي وِ هجزساى
ٍ هؼشفبى «آًبًىِ هبل ٍ فوش خَد سا ثَْ٘دُ كشف خ٘بالت ثبعل ؿ٘غبًٖ هٖ وٌٌذ» ثشادساى
ؿ٘غبًٌذ ٍ ؿ٘غبى اػت وِ ػخت وفشاى ًقوت پشٍسدگبس خَد وشد).
سٍاٗبتٖ ً٘ض ثش اٗي هغلت تلشٗح وشدُ اًذ(.حش فبهلّٖ ،وبى،21 ،ف  ، 555ثبة ) 27
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اػتٌبد ثِ اٗي دالئل ثذٗي تشت٘ت اػت وِ فذم ًگْذاسٕ هٌبػت ٍ دس ول خَدداسٕ اص پشداخت
ًفمِ ثِ حَ٘اى ثبفج اص ه٘بى سفتي آى هٖ ؿَدّ .ش وذام اص ربًَساى داسإ هبل٘ت هٖ ثبؿٌذ .اٗي
هبل٘ت ثب هشي حَ٘اى اص ه٘بى هٖ سٍدً .بثَدٕ فوذٕ حَ٘اى هف٘ذ اص هلبدٗك اػشاف ٍ تض٘٘ـ
هبل هف٘ذ ثَدُ ٍ حشام اػت .ثٌبثشاٗي الصم اػت تب ثب پشداخت ًفمِ اص ًبثَدٕ حَ٘اى رلَگ٘شٕ
ًوَد.
دالئل اجبار هالک توسط حاکن
حبون دس فمِ حىَهتٖ هؼئَل سفـ تخبكن ٍ احمبق حك ٍ ٗب دس ول هشرـ سػ٘ذگٖ ثِ اهَس هٖ
ثبؿذ .چٌبًىِ دس هجبحج فمْٖ احجبت گشدٗذُ فمْبٕ ؿ٘قِ ثِ اتفبق حبون ٍ ػلغبى فبدل سا
هشرـ احمبق حك داًؼتِ اًذ .ث٘بى اٗي ًىتِ هؼلن الصم اػت وِ احمبق حك اص دٗذگبُ فمْبٕ
ؿ٘قِ ثشإ سفـ اختالفبت الصم اػت.
چٌبًىِ دس سٍاٗت ًجَٕ دٗذُ هٖ ؿَد ٍ فمْبٕ ؿ٘قِ ثذاى فول وشدُ اًذ ،چٌ٘ي آهذُ اػت:
«الؼلغبى ٍلٖ هي ال ٍلٖ لِ»(فجذالشصاق كٌقبًٖ ،ثٖ تب،6 ،ف  ،195ح )10472
ػلغبى ٍلٖ ٍ ػشپشػت وؼٖ اػت وِ ٍلٖ ٍ ػشپشػتٖ ًذاسد.
فمْبٕ ؿ٘قِ ثِ كَستْبٕ گًَبگَى اٗي سٍاٗت سا ًمل وشدُ ٍ دس اثَاة هختلف ثذاى اؿبسُ
داؿتِ اًذ( .فالهِ حلٖ،2 ،1410 ،ف ّ ٍ 246وبى،17 ،1414،ف ً ٍ 358زن الذٗي حلٖ،
،1،1428ف ٍ 338روبل الذٗي حلٖ،5 ،1407،ف ) 367عج٘قٖ اػت حَ٘اًٖ وِ هبله ثِ آى
تَرْٖ ًذاؿتِ ٍ اص پشداخت ّضٌِٗ ًگْذاسٕ (ًفمِ) – ٗب ثِ فلت فذم تَاًبئٖ هبلٖ ٍ ٗب فوذ ٍ
اػتٌىبف -خَدداسٕ هٖ وٌذ ،تحت ػلغِ حبون اػت ٍ رضء هلبدٗك «هي ال ٍلٖ لِ» خَاّذ
ثَد .چِ ثؼب چٌ٘ي اٗشادٕ ث٘بى ؿَد وِ «هٓي» دس سٍاٗت ًجَٕ ًبؽش ثِ آدهٖ ثَدُ ٍ غ٘ش اًؼبى سا
ؿبهل ًوٖ ؿَدٍ .لٖ اٗي اؿىبل ًوٖ تَاًذ هَسد پزٗشؽ ٍالـ ؿَد؛ هوىي اػت اػتذالل فمْب
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ثِ اٗي سٍاٗت دس اهَسٕ هبًٌذ دِٗ ٍ للبف همتَل ثٖ ٍاسث ثَدُ ثبؿذ ٍلٖ هَسد ًوٖ تَاًذ
هخلق ثبؿذ.
اص ػَٕ دٗگش لمغِ (هبل گوـذُ) ؿبهل ّش هبلٖ افن اص حَ٘اى ٍ غ٘ش حَ٘اى هٖ ثبؿذ .دس
كَستٖ وِ فشد آى سا ثِ حبون ثؼپبسد تب آى سا ًگبُ داؿتِ ٍ ٗب ثفشٍؿذ ،فشد ٗبثٌذُ ضبهي ًخَاّذ
ثَد .هشرـ اخت٘بسٕ دس اٗي صهٌِ٘ حبون هقشفٖ ؿذُ اػت( .فالهِ حلٖ،4،1420 ،ف )464
اسربؿ ثِ حبون دس هَسد هبل هىفَل دس كَست اهتٌبؿ هىفَل لِ ،اص دٗگش ؿَاّذ ثش اٗي هغلت
هٖ ثبؿذّ( .وبى،14 ،1414 ،ف  )403حبون ثِ فٌَاى وؼٖ وِ ػشپشػت ثٖ وؼبى ٍ ثٖ
ػشپشػتبى اػت دس صهٌِ٘ حَ٘اًبت ً٘ض ٍؽبٗفٖ ثش فْذُ داسد .صٗشا حَ٘اى صثبى ثؼتِ ّوبًٌذ اٗتبم
ٍ اعفبل آدهٖ ثذٍى دفبؿ ثَدُ ٍ دس حوبٗت آدهٖ اػت .صهبًٖ وِ هبله حوبٗت خَد سا اص آى
ثش هٖ داسد (ثِ ّش ًحَ ٍ ّش دل٘ل) ثش حبون الصم اػت تب فشد سا اٍالً هزجَس ثِ پشداخت ًوبٗذ.
ّوبًگًَِ وِ دس هَسد ف٘بل اًؼبًٖ دخبلت هٖ وٌذ .حبً٘بً اگش اٗي وبس ًىٌذ هٖ تَاًذ ثِ فٌَاى
ًبٗت فول وشدُ ٍ حَ٘اى سا اص خغش ّالوت ًزبت دّذ .اگش فشد هبلٖ داسد اص هبل اٍ ٍ اگش
داسإ اهَال ً٘ؼت ثِ ّش عشٗك وِ هوىي ثبؿذ ثبٗذ حَ٘اى سا حوبٗت وٌذ .اگش كالح ثبؿذ آى
سا حفؼ ًوَدُ ٍ دس كَست فذم اهىبى حفؼ اگش لبثل تزوِ٘ ثبؿذ ،تزوِ٘ ًوَدُ ٍ اگش ً٘ؼت
ثفشٍؽ ثشػبًذ.
اٗي اختالفبت تٌْب هشثَط ثِ اهَس آده٘بى ً٘ؼت .ثٌبثش آًچِ گفتِ ؿذ ،سٍح حشهت داؿتِ ٍ ّش
ربًذاسٕ ثٌبثش اٗي اكل حمَلٖ سا داساػت .دس كَست فذم سفبٗت اٗي حمَق تَػظ هبله اٗي
حبون اػت وِ ثشإ سػ٘ذگٖ ثِ اهَس حَ٘اى هٖ تَاًذ ٍسٍد وشدُ ٍ اص تض٘٘ـ حك رلَگ٘شٕ
ًوبٗذ.
هؼئلِ ارجبس ٍ اوشاُ فشد ثش اٗي وبس ٍ چگًَگٖ آى ً٘ض ثٌبثش تـخ٘ق حبون فبدل هٖ ثبؿذ.
تق٘٘ي هلبدٗك رشم ،تَػظ فمل ٍ فشف ٍ ثشخٖ سٍاٗبت اهشٕ ثذْٖٗ اػت .لَاصم ح٘بتٖ ٗه
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ربًَس ثشإ صًذگٖ وبهالً سٍؿي اػت ٍ تٌْب ٍرِ ًبهـخق ،عشٗمِ ثشخَسد ٍ ارجبس هٖ ثبؿذ
ٍ آى ً٘ض چٌبًىِ ث٘بى ؿذ ثِ تـخ٘ق حبون ٍ ػلغبى هٖ ثبؿذ.
نتیجه گیری
ثب توبم آًچِ گفتِ ؿذ ،هـخق هٖ ؿَد وِ ّش ربًذاسٕ افن اص ٍحـٖ ٍ ٗب اّلٖ ،حالل
گَؿت ٍ ٗب حشام گَؿت ،داسإ هٌفقت ٗب ثذٍى هٌفقت ،دس كَست ًگْذاسٕ ؿذى تَػظ
آدهٖ ،الصم الٌفمِ ثَدُ ٍ ّضٌِٗ ّبٕ ًگْذاسٕ فبدٕ ثش فْذُ ؿخق هٖ ثبؿذ .اص عشفٖ دس
كَست اهتٌبؿ هبله ٍ ًگْذاسًذُ اص پشداخت ًفمِ ثِ دل٘ل فذم تَاًبئٖ ٍ ٗب ّش دل٘ل دٗگش ثش
حبون ربهقِ الصم اػت تب ثب هزجَس ًوَدى هبله اٍ سا ثِ پشداخت ّضٌِٗ ّب ٍاداسد .دالئلٖ ثش
اٗي هغلت البهِ هٖ ؿَد وِ دس ػٌت ٍ الَال فمْٖ فمْب ثؼ٘بس دٗذُ هٖ ؿَد .حبون ثِ فٌَاى
ػشپشػت ثٖ ػشپشػتبى افن اص اًؼبى ٍ غ٘ش اًؼبى هٖ تَاًذ دس اٗي اهش ً٘ض دخبلت ًوَدُ ٍ ربى
حَ٘اى سا ًزبت دادُ ٍ اص آصاس دٗذًؾ رلَگ٘شٕ ًوبٗذ.
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فهرست هنابع
.1لشآى وشٗن
.2اثي هٌؾَس ،اثَ الفضل ،روبل الذٗي ،هحوذ ثي هىشم ُ 1414 ،ق ،لؼبى القشة،لجٌبى ،داسالفىش
للغجبفٔ ٍ الٌـش ٍ التَصٗـ.
.3اثَ الحؼ٘ي ،احوذ ثي فبسع ثي صوشٗب ُ 1404،ق ،هقزن همبئ٘غ اللغٔ ،لن  -اٗشاى ،اًتـبسات
دفتش تجل٘غبت اػالهٖ حَصُ فلوِ٘ لن.
.4اكفْبًى ،حؼ٘ي ثي هحوذ ساغت ُ1412 ،ق ،هفشدات ألفبػ المشآى ،لجٌبى  -ػَسِٗ ،داس القلن-
الذاس الـبه٘ٔ.
.5حلّى ،ؿوغ الذٗي هحوذ ثي ؿزبؿ المغّبى ُ1424 ،ق ،هقبلن الذٗي فٖ فمِ آل ٗبػ٘ي ،لن -
اٗشاى ،هَػؼِ اهبم كبدق فلِ٘ الؼالم.
.6حلّى ،فالهِ ،حؼي ثي َٗػف ثي هغْش اػذى ُ1410 ،ق ،إسؿبد األرّبى إلى أحىبم
اإلٗوبى،لن  -اٗشاى ،دفتش اًتـبسات اػالهٖ ٍاثؼتِ ثِ ربهقِ هذسػ٘ي حَصُ فلوِ٘ لن.
.7حلّى ،روبل الذٗي ،احوذ ثي هحوذ اػذى ُ1407،ق ،الوْزة الجبسؿ فٖ ؿشح الوختلش
الٌبفـ ،لن  -اٗشاى ،دفتش اًتـبسات اػالهٖ ٍاثؼتِ ثِ ربهقِ هذسػ٘ي حَصُ فلوِ٘ لن.
.8حلّىً ،زن الذٗي رقفش ثي صّذسى ُ1428 ،ق ،إٗضبح تشددات الـشائـ ،لن  -اٗشاى ،اًتـبسات
وتبثخبًِ آٗت اهلل هشفـٖ ًزفٖ.
.9حلّى ،فالهِ ،حؼي ثي َٗػف ثي هغْش اػذى ُ1414 ،ق ،تزوشٓ الفمْبء (ط  -الحذٗخٔ) ،لن
 اٗشاى ،هَػؼِ آل الج٘ت فلْ٘ن الؼالم..10حلّى ،هحمكً ،زن الذٗي ،رقفش ثي حؼي ُ 1408 ،ق ،ؿشائـ اإلػالم فٖ هؼبئل الحالل ٍ
الحشام ،لن  -اٗشاى ،هَػؼِ اػوبف٘ل٘بى،
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.11حلّى ،فالهِ ،حؼي ثي َٗػف ثي هغْش اػذى ُ 1420 ،ق ،تحشٗش األحىبم الـشف٘ٔ فلى
هزّت اإلهبه٘ٔ ،لن  -اٗشاى ،هَػؼِ اهبم كبدق فلِ٘ الؼالم.
.12حو٘شىً ،ـَاى ثي ػق٘ذ ُ1420 ،ق ،ؿوغ القلَم ٍ دٍاء والم القشة هي الىلَم ،ث٘شٍت -
لجٌبى ،داس الفىش الوقبكش.
.13خَاًؼبسى ،ػ٘ذ احوذ ثي َٗػف ُ 1405 ،ق ،ربهـ الوذاسن فٖ ؿشح هختلش الٌبفـ ،لن -
اٗشاى ،هَػؼِ اػوبف٘ل٘بى.
 .14ساًٍذى ،لغت الذٗي ،ػق٘ذ ثي فجذاللِّ ُ1405 ،ق ،فمِ المشآى (للشاًٍذٕ) ،لن  -اٗشاى،
اًتـبسات وتبثخبًِ آٗت اهلل هشفـٖ ًزفٖ.
.15عجشاًٖ ،ػل٘وبى ثي احوذ ،ثٖ تب ،الوقزن الىج٘ش ،داس اح٘بء التشاث ،ث٘شٍت ،داس اح٘بء التشاث.
 .16عشاثلؼى ،اثي ثشاد ،لبضى ،فجذ القضٗض ُ1406 ،ق ،الوْزة ،لن  -اٗشاى ،دفتش اًتـبسات
اػالهٖ ٍاثؼتِ ثِ ربهقِ هذسػ٘ي حَصُ فلوِ٘ لن.
.17عشٗحى ،فخش الذٗي ُ1416 ،ق ،هزوـ الجحشٗي ،تْشاى  -اٗشاى ،وتبثفشٍؿٖ هشتضَٕ.
.18فبهلى ،ؿْ٘ذ حبًى ،صٗي الذٗي ثي فلى ُ 1413 ،ق ،هؼبله األفْبم إلى تٌم٘ح ؿشائـ اإلػالم،
لن

-

اٗشاى،

هَػؼِ

الوقبسف

االػاله٘ٔ.

.23فبهلى ،ؿْ٘ذ حبًى ،صٗي الذٗي ثي فلى ُ1410 ،ق ،الشٍضٔ الجْ٘ٔ فٖ ؿشح اللوقٔ الذهـم٘ٔ،
لن  -اٗشاى ،وتبثفشٍؿٖ داٍسٕ.
.19فبهلى ،ؿْ٘ذ اٍل ،هحوذ ثي هىى ُ1410،ق ،اللوقٔ الذهـم٘ٔ فٖ فمِ اإلهبه٘ٔ،ث٘شٍت  -لجٌبى،
داسالتشاث -الذاس االػاله٘ٔ.
.20فبهلى ،ػ٘ذ هحوذ حؼ٘ي تشحٌ٘ى ُ1427،ق ،الضثذٓ الفمْ٘ٔ فٖ ؿشح الشٍضٔ الجْ٘ٔ ،لن -
اٗشاى ،داسالفمِ ٍ الٌـش.
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.21فبهلى ،حشّ ،هحوذ ثي حؼي ُ1409،قٍ ،ػبئل الـ٘قٔ ،لن  -اٗشاى ،هَػؼِ آل الج٘ت فلْ٘ن
الؼالم.
.22فبهلى ،هحوذ ثي فلى هَػَى ُ1411،قًْ ،بٗٔ الوشام فٖ ؿشح هختلش ؿشائـ اإلػالم ،لن -
اٗشاى ،دفتش اًتـبسات اػالهٖ ٍاثؼتِ ثِ ربهقِ هذسػ٘ي حَصُ فلوِ٘ لن.
.23لوّى ،كذٍق ،هحوّذ ثي فلى ثي ثبثَِٗ ُ1406 ،ق ،حَاة األفوبل ٍ فمبة األفوبل ،لن -
اٗشاى ،داسالـشٗف الشضٖ للٌـش.
.24لوّى ،كذٍق ،هحوّذ ثي فلى ثي ثبثَِٗ ُ1413 ،ق ،هي ال ٗحضشُ الفمِ٘ ،لن  -اٗشاى ،دفتش
اًتـبسات اػالهٖ ٍاثؼتِ ثِ ربهقِ هذسػ٘ي حَصُ فلوِ٘ لن.
.25لوّى ،ػ٘ذ كبدق حؼٌ٘ى سٍحبًى ُ1412،ق ،فمِ اللبدق فلِ٘ الؼالم ،لن  -اٗشاى ،داسوتبة-
هذسػِ اهبم كبدق فلِ٘ الؼالم.
.26ولٌ٘ى ،اثَ رقفش ،هحوذ ثي ٗقمَة ُ1407،ق ،الىبفٖ ،تْشاى  -اٗشاى ،داس الىتت االػاله٘ٔ.
ً.27زفآثبدى ،حؼ٘ي فلى هٌتؾشى ُ1409 ،ق،هجبًٖ فمْٖ حىَهت اػالهٖ ،هتشرن :كلَاتى،
هحوَد،لن  -اٗشاى ،هَػؼِ وْ٘بى.
ً.28زفى ،هحوذ حؼي ُ1404 ،ق ،رَاّش الىالم فٖ ؿشح ؿشائـ اإلػالم ،ث٘شٍت  -لجٌبى،داس
اح٘بء التشاث القشثٖ.
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