
 
 971 -941، صفحات 29 ىزهستا -سييپا، هفتنه ، شوارچهارم، سال فقه و حقوق اسالهيپژوهشي  -علوي نشريه

 
 2/11/1392 تبسٗخ پزٗشؽ ًْبٖٗ: 1/11/1391 تبسٗخ دسٗبفت:
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1هحوذهْذٕ لثَلٖ دسافشاى س٘ذ
 

 2س٘ذ هحوذّادٕ لثَلٖ دسافشاى

 چك٘ذُ

ػؤال هْن هٌشط پغ اص ٍفبت هَسِّث اٗي اػت وِ آٗب هبلى٘ت ٍسحِ ًؼجت ثِ تشوِ ثالفبكلِ ثب 
دس ه٘بى فمْ٘بى  پزٗشد ٗب ؿشى تغمك آى، پشداخت دَٗى ٍ اخشاد ٍكبٗب اػت؟ فَت هَسِّث كَست هٖ

. ثٌب ثش ًظشٕ دٗگش، هبًذ هٖ، تشوِ دس هله هتَفٖ ثبلٖ ثشخٖ هؼتمذًذ، لجل اص پشداخت دَٗى ٍ ٍكبٗب
گشٍّٖ دٗگش  اگش دٗي هؼتَػت هبتشن ثبؿذ، تشوِ ثِ ٍسحِ هٌتمل ًـذُ ٍ دس عىن هبل ه٘ت اػت.

. حوشٓ گشدد سحِ هٌتمل هٍٖ ًغَ هتضلضل ٍ هشاػٖ ثِ تشوِ ثِ هزشد فَت هتَفٖ ثِ هؼتمذًذ وًِ٘ض 
ٍ ً٘ض دس هؼئلٔ  دَٗى ًٔوبئبت تشوِ دس فبكلِ ٍفبت تب تأدٗػولٖ ًظشٗبت هضثَس دس ثغج هبلى٘ت 

گشدد. اٗي رؼتبس ثب ًمذ ٍ ثشسػٖ ادلٔ  تلم٘ظ ًٌفِ ثؼذ اص فَت هَسِّث آؿىبس هٍٖساحت عول ًبؿٖ اص 
ثش تشوِ ثِ هغن ٍفبت هَسِّث سا الَٕ  ؿذُ ثشإ ًظشٗبت هختلف، ًظشٗٔ هبلى٘ت هتضلضل ٍسحِ اسائِ

 داًذ. داًؼتِ اػت. هوي اٌٗىِ اص دٗذگبُ عمَلٖ ً٘ض ًظش هضثَس سا ثب همشسات لبًَى هذًٖ ػبصگبستش هٖ

 .ىعمَق اٗشا، فمِ اهبهِ٘، ٍسحِ، دٗي، هبلى٘ت هتضلضل، تشوِ :کل٘ذٕ ٍاطگاى
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  هِهمذّ

ربًـٌٖ٘ ٍسحِ ًؼجت ثِ اهَال ٍ  تشٗي هؼبئل هٌشط دس فمِ ٍ عمَق اهَال، ٗىٖ اص هْن
ّبٕ عمَلٖ هختلف دس لبلت ثغج اسث هَسد تغل٘ل  عمَق هبلٖ هتَفٖ اػت وِ دس ًظبم

گ٘شد. دس ٍالغ اص آًزب وِ اكَالً داسًذگٖ اهَال ٍ عمَق هبلٖ ثشإ صًذگبى اػتجبس  لشاس هٖ
إ عمَق ٍفبت ؿخق ثبٗذ دس رؼتزَٕ هبلى٘ي ٗب داسًذگبى رذٗذٕ ثش دس فشمگشدد،  هٖ

هبلٖ هتَفٖ ثَد. ًج٘ؼٖ اػت دس فشهٖ وِ هتَفٖ داسإ دًَٖٗ ًجَدُ ٍ ٍك٘تٖ ً٘ض ًٌوَدُ 
اهَال ٍ عمَق هبلٖ هتَفٖ ثِ هغن ٍفبت  ٓكَست ثالهٌبصع هبله ٍ داسًذ اػت، ٍسحِ ثِ

ٍٕ خَاٌّذ ثَد. ل٘ىي دس ثؼ٘بسٕ اص هَاسد، داساٖٗ اؿخبف هغذٍد ثِ داساٖٗ هخجت )اهَال ٍ 
گشدد ثلىِ دس هَاسدٕ دس وٌبس ارضاء هخجت داساٖٗ ثب ارضاء هٌفٖ )دَٗى( ً٘ض  ٖ( ًوٖعمَق هبل

وِ  سٍ ّؼت٘ن. ثٌبثشاٗي ػالٍُ ثش ٍسحِ، عمَق ًلجىبساى هتَفٖ ً٘ض هٌشط اػت. ّوضٌبىِ سٍث
هوىي اػت هتَفٖ دس صهبى ع٘بت ٍكبٗبٖٗ سا ً٘ض ثشإ پغ اص فَت خَٗؾ ًوَدُ ثبؿذ. 

سغن ٍرَد دَٗى ٍ ً٘ض ٍكبٗب ثِ هغن ٍفبت  ت وِ آٗب ٍسحِ ثِعبل ػؤال اكلٖ اٗي اػ
آٍسًذ ٗب اٌٗىِ هبلى٘ت ٍسحِ ٍ اًتمبل  دػت هٖ ؿخق، هبلى٘ت ارضاء هخجت داساٖٗ ٍٕ سا ثِ

عمَق هبلٖ ثِ اٗـبى پغ اص پشداخت دَٗى ٍ اخشاد ٍكبٗب خَاّذ ثَد؟ آٗب دس اٗي ه٘بى ه٘ضاى 
 َس داسد ٗب خ٘ش؟هضث ٔدَٗى هتَفٖ تأح٘شٕ دس پبػخ هؼئل

وِ  دس پبػخ ثِ ػؤاالت هضثَس دس ه٘بى فمْ٘بى ٍعذت ًظش ٍرَد ًذاسد، ّوضٌبى
داًبى اٗشاى ً٘ض ًگشؽ ٗىؼبًٖ دس اٗي خلَف ًذاسًذ. اٗي رؼتبس دسكذد اػت  عمَق
ؿذُ تَػي داًـوٌذاى فمِ ٍ عمَق دس استجبى ثب هؼبئل هزوَس دس فَق سا  ّبٕ اسائِ دٗذگبُ

 عمَق ٍ اهَال ،تؼشٗف تشوِ ٔلٖ لشاس دّذ. دس اٗي ساػتب پغ اص اسائهَسد ثشسػٖ تغل٘
( ثِ ًمذ ٍ ثشسػٖ ًظشات هختلف فمْٖ دس 1) تشوِ ٍ عمَق هتؼلك ثِ آى ٓدٌّذ تـى٘ل

( ٍ دس ًْبٗت دٗذگبُ عمَق هَهَػِ اٗشاى دس 2لِ هَسد ثغج پشداختِ )ئخلَف هؼ
 .(3دّ٘ن ) سد تغل٘ل لشاس هٖخلَف صگًَگٖ تؼلك عمَق دٗبى ٍ ٍسحِ ثش تشوِ سا هَ

   تشکِ ٍ حمَق هتعلك تِ آى( ٓدٌّذ تشك٘ل اهَال ٍ حمَق )هفَْم، تشکِ -1

 آى ٓدٌّذ عمَق ٍ اهَال تـى٘ل(، ثِ تج٘٘ي 1-1پغ اص اسائٔ هفَْم تشوِ ) لؼوتدس اٗي 
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 پشداصٗن. ( ه1ٖ-3( ٍ عمَق هتؼلك ثِ تشوِ )2-1)

  هفَْم تشکِ -1-1

ٍ ثِ هؼٌبٕ اهَالٖ اػت وِ هتَفٖ پغ اص فَتؾ اص خَد « تشن» تشوِ دس لغت هأخَر اص
)اثي  ٍ ثِ وؼش اٍل ٍ ػىَى ساء ّن اػتؼوبل ؿذُ اػت« تشوبت»روغ آى  گزاسد. رب هٖ ِ ث

سا  تشوِ .(49، 1408، اثَعج٘ت ؛84، 2 1ٍ ،1374 اً٘غ، ؛346، 1 ،هؼزن همبٗ٘غ اللغِفبسع، 
 ؛3/606، 1391ػ٘ذ ػبثك،  ؛8/249، 1409ع٘لٖ، )ص اًذ اسث ٍ ه٘شاث ٍ هَسٍث ً٘ض ًبه٘ذُ

دس همبم  ،ثمشُ ٔهجبسو ٓػَس 180 ٔدس آٗ. (60، 1387ػٌگلزٖ،  ؛22، 1381إ خَئٖ،  لجلِ
اهش دس سٍاٗبت  . ّو٘ي1اػتفبدُ ؿذُ اػتتشوِ ٍ خ٘ش  اص تؼج٘ش ،هبًذُ اص هتَفٖ اهَال ثبلٖث٘بى 

  .تً٘ض لبثل هـبّذُ اػ (17/522تب،  ، ث2ٖ)عش ػبهلٖ

تفل٘ل ث٘بى ًگشدٗذُ  ثِتؼشٗف ًـذُ ٍ اهَال ٍ عمَق رضء تشوِ  دس هتَى لبًًَٖ تشوِ
اػت. ل٘ىي دس هتَى فمْٖ ٍ عمَلٖ ػالٍُ ثش اسائِ تؼشٗف دس خلَف تشوِ، ثِ ثغج عمَق 

اهَال ٍ عمَق هبلٖ  ٔتشوِ ػجبست اص ول٘ ٍ اهَال رضء تشوِ پشداختِ ؿذُ اػت. دس اٗي ساػتب،
گشدد اهب لجل اص آى ثبٗذ  ثِ هلى٘ت ٍسحِ هٌتمل هٖ ٍٕوِ پغ اص فَت ِ ؿذُ داًؼتث هَسِّ

ػٌَاى  ثِ) دَٗى سا تأدِٗ ٍ ٍكبٗبٕ اٍ سا اخشاد ًوَد ٍ ػپغ ثمِ٘ سا ث٘ي ٍسحِ تمؼ٘ن وشد
فشاد عؼ٘ي،  ؛605 -3/604، 1391؛ ػ٘ذ ػبثك، 192، 1381إ خَئٖ،  لجلًِوًَِ سن. 

ًِ ثٌبثشاٗي . (93، 1415اهلل،  فتظ ؛261ٍ  260، 1388صادُ،  نلبػ ؛59تب،  ؛ ػو٘ذ، ث26ٖ، 1418
ربلت تَرِ اػت وِ ثشخٖ اص  گشدد. هًٖ٘ض ؿبهل عمَق هبلٖ  ثلىِتشوِ ؿبهل اهَال  تٌْب
تش ثشإ تشوِ دس ًظش گشفتِ، اص  ( هفَْهٖ ٍػ٘غ45 -44، 1384داًبى )هللغٖ ػشالٖ،  َقعم

. ثِ اػتمبد اٗـبى تشوِ اػن اص داساٖٗ هخجت )اهَال اًذ آى تغت ػٌَاى و٘ؼٔ داساٖٗ ٗبد ًوَدُ

                                                           
 «.ٍ األلشث٘يإرا عوش أعذون الوَت  إى تشن خ٘شا الَكِ٘ للَالذٗي »ػَسُ هجبسوِ ثمشُ:  180آِٗ ؿشٗفِ  -1
اثي أثٖ ٗؼفَس، ػي أثٖ ػجذ  هغوذ ثي الغؼي ثبػٌبدُ ػي الغؼ٘ي ثي ػؼ٘ذ، ػي فوبلٔ، ػي أثبى ػي الفول ثي ػجذ الوله ٍ» -2

الؼالم لبل: ػألتِ ػي الشرل ّل ٗشث هي داس اهشأتِ أٍ أسهْب هي التشثٔ ؿ٘ئب؟ أٍ ٗىَى فٖ رله ثوٌضلٔ الوشأٓ فال ٗشث  اهلل ػلِ٘
هي اثَاة ه٘شاث األصٍاد،  7ثبة  ،17د  تشحِ هي ول ؿئ تشن ٍتشوت؛ عش ػبهلٖ، ٍػبئل الـ٘ؼِ، ب؟ فمبل: ٗشحْب ٍهي رله ؿ٘ئ

 «.522ف 
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 آٗذ. ّب( ثِ ؿوبس هٖ ٍ عمَق هبلٖ( ٍ داساٖٗ هٌفٖ )ثذّٖ

الجتِ ثش اػبع ًظش اخ٘ش ً٘ض عمَق ًلجىبساى هتَفٖ وِ داساٖٗ هٌفٖ ؿخق اخ٘ش سا 
ثبٗؼت اص لؼوت هخجت تشوِ پشداخت گشدد تب تشوِ تلفِ٘ ٍ خبلق  دّذ، هٖ تـى٘ل هٖ

ثٌبثشاٗي آًضِ هؼلن اػت اٌٗىِ اهَال ٍ عمَق هبلٖ هتَفٖ رضء تشوِ ٍٕ هغؼَة گشدد. 
ّب ٍ عمَق هبلٖ ًلجىبساى لجل اص تمؼ٘ن عمَق  ثبٗؼت ثذّٖ وِ اكَالً هٖ اػت ّوضٌبى

 هبلٖ ٍ اهَال هتَفٖ ث٘ي ٍسحِ، پشداخت گشدد.

 حمَق جضء تشکِاهَال ٍ  -2-1

 اهَال جضء تشکِ -1-2-1

ػالٍُ هوىي اػت  ثِ اػن اص هٌمَل ٍ غ٘ش هٌمَل رضء تشوِ اػت. اهَال هَرَد هتَفٖ
ٍ خَد  وؼٖ دس صهبى ع٘بت ػالٍُ ثش اهَال هَرَد، ػجت توله هبلٖ سا ً٘ض اٗزبد وشدُ ثبؿذ

إ گؼتشدُ ثبؿذ ٍ  هبل پغ اص هَت اٍ هَرَد ؿَد. هخالً فشدٕ ؿجىِ ك٘ذ هبّٖ دس سٍدخبًِ
ٗب  (493، 1374هغٌِ٘،  ؛2/143، 1378بًجبٖٗ ٗضدٕ، )ًج پغ اص فَت اٍ هبّٖ ثِ ؿجىِ ث٘فتذ
ّب افتتبط وشدُ ٍ پغ اص فَت اٍ  اًذاصٕ دس ٗىٖ اص ثبًه وؼٖ دس صهبى ع٘بت، عؼبة پغ

ٍػ٘لِ خَد ِ وٌذ، دس اٗي لج٘ل هَاسد ً٘ض صَى ػجت تول٘ه هبل ث لشػِ ثِ ًبهؾ اكبثت هٖ
 ؿَد.  ثَس رضء تشوِ اٍ هغؼَة هٖهتَفٖ دس صهبى ع٘بت اٗزبد ؿذُ اػت، ثٌبثشاٗي اهَال هض

 جضء تشکِهالٖ حمَق  -2-2-1

هبلٖ هتَفٖ )اهبم  هٌبلجبتتَاى اص  فشاٍاى اػت. دس اٗي ساػتب هٖ تشوِ رضء هبلٖعمَق 
 ؛2/277 ،1409 هغمك علٖ، ؛51-1/50، 1403)ثغشالؼلَم،  عك خ٘بس(، 24، 1385خوٌٖ٘،  

، 1420ؿ٘خ اًلبسٕ،  ؛1/470، 1423 هغمك ػجضٍاسٕ، ؛11/175، 1420 ػالهِ علٖ،
، 1418؛ خوٌٖ٘، 17، 1385ّوَ،  ؛1/47، 1421ّوَ،  ؛1/531، 1390خوٌٖ٘،   اهبم ؛6/109
ٍفبت ٗبثذ( اربصُ سد ٗب هبله لجل اص  )دس فشهٖ وِ 1عك سد ٍ اربصٓ ػمذ فوَلٖ، (2/271

                                                           
دس هؼبهلِ فوَلٖ اگش هبله لجل اص اربصُ ٗب سد، فَت ًوبٗذ اربصُ ٗب سد ثب »لبًَى هذًٖ دس اٗي صهٌِ٘ همشس داؿتِ اػت:  253هبدُ  -1

 «.ٍاسث اػت
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ٗبد  (24، 1385)اهبم خوٌٖ٘،  1هشتْي ثش ػ٘ي هشًَِّ عك سّي  ،(27، 1385)اهبم خوٌٖ٘، 
  ًوَد.

ػٌَاى ًوًَِ دس  خَسد. ثِ الجتِ دس هَسد اًتمبل ثشخٖ عمَق هبلٖ اختالفبتٖ ثِ صـن هٖ
، 1378)ًجبًجبٖٗ ٗضدٕ،  ًظش ٍرَد داسد ث٘ي فمْ٘بى اختالفعك ؿفؼِ ثِ ٍاسث  اًتمبل هَسد

ي ثش اًٗ٘ض  (228، 1413)اساوٖ،  صٌبًىِ ثشخٖ اص فمْب (20، 1385؛ اهبم خوٌٖ٘، 2/143
ًَس هٌلك ثِ ٍاسث هٌتمل  ثِؿَد ًِ اٌٗىِ  وِ عك ؿفؼِ ثِ ٍاسث ؿشٗه هٌتمل هٖ اػتمبدًذ

عك ؿفؼِ » ،لبًَى هذًٖ 823 ٓهبد دس ّش عبل اص ًمٌِ ًظش لبًَى هذًٖ ٍ ثش اػبع گشدد.
دس هَسد اًتمبل عك البلِ ثِ ٍسحِ ً٘ض . «ؿَد ثؼذ اص هَت ؿف٘غ ثِ ٍاسث ٗب ٍساث هٌتمل هٖ

، 1414داًبى )ػالهِ علٖ،  إ وِ گشٍّٖ اص فمْ٘بى ٍ عمَق گًَِ داسد ثِ اختالف ٍرَد
؛ 194 - 193 ،1415 ٗضدى، ًجبًجبٗى؛ 24/352 ،1404 عؼي، هغوذ ًزفى،؛ 12/122

همبهٖ  ( اص لبئن634 - 633، 1390؛ ثْشاهٖ اعوذٕ،34 - 33، 1382هَػَٕ ثزٌَسدٕ، 
؛ 2/70 1410،0 ،2خَٗى غمكهاًذ ٍ گشٍّٖ دٗگش ) ٍسحِ دس اٗي خلَف ػخي گفتِ

؛ 3/83 ،1428 خشاػبًى، ٍع٘ذ ؛257 ،1417 هغوذ، ػ٘ذ سٍعبًى، عؼٌ٘ى ؛294 ػجضٍاسى،
( ثب اٗي ًظش هخبلفت ًوَدُ ٗب پزٗشؽ 2/167 ،1418 ًبّشى،؛ 121-120، 1388ؿْ٘ذٕ، 

ِ همبهٖ ٍسحِ دس خلَف البلِ، گفت اًذ. دس همبم اػتذالل ثشإ ػذم لبئن آى سا هـىل داًؼتِ
( اهىبى البلٔ ػمذ ٗه عك ثِ 2/167 ،1418 ًبّشى،؛ 121-120، 1388ؿذُ )ؿْ٘ذٕ، 

آٗذ ثلىِ ثبٗذ آى سا عىن ٍ تأػ٘ؼٖ داًؼت وِ اسادُ كبعت عك دس عفظ ٍ ٗب  ؿوبس ًوٖ
اػمبى آى دخبلتٖ ًذاسد. دس ٍالغ اص آًزب وِ البلِ فمي ثب تَافك ًشف٘ي ٍ ًِ ثب اسادٓ ٗه 

وٌٌذُ  تَاى آى سا ّوضَى خ٘بس فؼخ، عمٖ ثشإ اػوبل ٌبثشاٗي ًوٖپزٗش اػت ث ًشف، اهىبى
اخت٘بس البلِ سا ثشإ ًشف٘ي لشاسداد ؿٌبختِ  3لبًَى هذًٖ 283ثِ ؿوبس آٍسد. ثِ ػالٍُ هبدُ 

همبم لبًًَٖ اٗـبى ثِ ه٘بى ً٘بٍسدُ پغ دل٘لٖ ثش ٍرَد اٗي  ؿذُ ٍلٖ روشٕ اص ٍساث ٗب لبئن

                                                           
ؿَد ٍلٖ دس كَست فَت  ثِ هَت ساّي ٗب هشتْي سّي هٌفؼخ ًوٖ»لبًَى هذًٖ  788هبدُ ثش اػبع  ٗذ تَرِ داؿتالجتِ ثب -1

 «.…ؿَد دادُ ؿَد تَاًذ تمبهب ًوبٗذ وِ سّي ثِ تلشف ؿخق حبلخٖ وِ ثِ تشاهٖ اٍ ٍ ٍسحِ هؼ٘ي هٖ هشتْي، ساّي هٖ

داًٌذ. ل٘ىي ثب تَرِ  حِ سا هزبص ٍ البلِ اص ربًت اٗـبى سا داسإ اؿىبل هٖربلت تَرِ اػت وِ اٗي فمِ٘ اسروٌذ، اػتمبلِ اص ربًت ٍس -2
 ًوبٗذ. ثِ هبّ٘ت البلِ وِ ًشفٌٖ٘ اػت، هؼلَم ً٘ؼت تفى٘ه ه٘بى البلِ ٍ اػتمبلِ)ًلت البلِ(، صِ تفبٍت هبَّٕ اٗزبد هٖ

  «.ِ ٍ تفبػخ وٌٌذثؼذ اص هؼبهلِ ًشف٘ي هٖ تَاًٌذ ثِ تشاهٖ آى سا البل»لبًَى هذًٖ:  283هبدُ  -3



 

 

 

 

154    29هستاى ز -پايیس ،هفتنه ، شوارچهارمپژوهشي فقه و حقوق اسالهي، سال  -علوي نشريه  

 

 

 د ًذاسد. اخت٘بس ثشإ ٍسحِ ًشف٘ي ٍرَ

ثٌٖ٘ عك البلِ ثشإ ًشف٘ي ػمذ ٍ ً٘ض اًتمبل  تَاى گفت، پ٘ؾ دس همبم ًمذ ًظش هضثَس هٖ
ثَدى   عك البلِ ثِ ٍسحِ، ثب صگًَگٖ اػوبل ٍ ارشإ عك هتفبٍت اػت. ثِ دٗگش ػخي ٍاثؼتِ

فؼل٘ت البلِ ثِ تشاهٖ ًشف٘ي، ثب عك داًؼتي البلِ هٌبفٖ ً٘ؼت. ثِ ػالٍُ هٌؼٖ دس خلَف 
ق.م. ثش ػذم اًتمبل  283گزاس سا دس هبدٓ  تَاى ػىَت لبًَى همبهٖ ٍسحِ ٍاسد ًـذُ ٍ ًوٖ ئنلب

ٍٗظُ اٌٗىِ هبدٓ هضثَس دس همبم ث٘بى اعىبم اسث ً٘ؼت. ثشخٖ  عك البلِ ثِ ٍسحِ عول ًوَد، ثِ
( هوي اٌٗىِ ثِ پزٗشؽ ػشفٖ البلِ تَػي ٍسحِ 34، 1382اص ًَٗؼٌذگبى )هَػَٕ ثزٌَسدٕ، 

تَاى اص ًشٗك هبدٓ  لبًَى هذًٖ سا هٖ 283ًوبٌٗذ، هؼتمذًذ، ػىَت ٍ اثْبم هبدُ  هٖاؿبسُ 
(، 33، 1382وِ ثِ اػتمبد اٗـبى )هَػَٕ ثزٌَسدٕ،  سفغ ًوَد. ّوضٌبى 1لبًَى هذًٖ 231
ً٘ض داللت ثش لبثل٘ت ٍساحت البلِ داسد. ػالٍُ ثش  2لبًَى هذًٖ 455ٍ  286، 283، 253هَاد 

(، ثِ 248، 1386داًبى )ثْشاهٖ اعوذٕ،  تَاى، ّوضَى ثشخٖ اص عمَق هّٖبٕ فَق  اػتذالل
 اكل كغت البلِ تَػي ٍسحِ ً٘ض توؼه رؼت.

( دل٘ل ػذم اهىبى البلِ 8/268 ،1426 ًجبًجبٗى،ربلت تَرِ اػت وِ ثشخٖ اص فمْ٘بى )
 دل٘ل اػت. اًذ وِ البلِ هبّ٘تبً ًَػٖ فؼخ ثَدُ ٍ رَاص فؼخ ً٘بصهٌذ تَػي ٍسحِ سا اٗي داًؼتِ

تَاى گفت ّو٘ي اهش دس هَسد عك فؼخ هٌشط اػت عبل آًىِ عك فؼخ دس  دس پبػخ هٖ
ػالٍُ دس هَسد ٍرَد عك البلِ ثشإ هَسث تشدٗذٕ ٍرَد ًذاسد ٍ  گشدد. ثِ احش اسث هٌتمل هٖ

گ٘شد ٍ تشدٗذٕ دس هَسد اًتمبل عك  ادلِ اسث اٗي هَسد سا ً٘ض ّوضَى عك فؼخ دس ثش هٖ
 هبًذ تب هزشإ اكل ػذم اهىبى البلِ فشاّن گشدد. شٗك اسث ًوٖالبلِ اص ً

                                                           
هؼبهالت ٍ ػمَد فمي دسثبسُ ًشف٘ي هتؼبهل٘ي ٍ لبئن همبم لبًًَٖ آًْب هَحش اػت هگش دس هَسد هبدُ »لبًَى هذًٖ:  231هبدُ  -1

196.» 

ًَى لب 283هبدُ «. دس هؼبهلِ فوَلٖ اگش هبله لجل اص اربصُ ٗب سد فَت ًوبٗذ اربصُ ٗب سد ثب ٍاسث اػت»لبًَى هذًٖ:  253هبدُ  -2
تلف ٗىٖ اص ػَه٘ي هبًغ »لبًَى هذًٖ:  286هبدُ «. ثؼذ اص هؼبهلِ ًشف٘ي هٖ تَاًٌذ ثِ تشاهٖ آى سا البلِ ٍ تفبػخ وٌٌذ»هذًٖ: 

ربٕ آى ص٘ضٕ وِ تلف ؿذُ اػت هخل آى دس كَست هخلٖ ثَدى ٍ ل٘وت آى دس كَست ل٘وتٖ ثَدى  البلِ ً٘ؼت دس اٗي كَست ثِ
 «.ؿَد دادُ هٖ

اگش پغ اصػمذ ث٘غ هـتشٕ توبم ٗب لؼوتٖ اصهج٘غ سا هتؼلك عك غ٘ش لشاس دّذ هخل اٌٗىِ ًضد وؼٖ سّي »ى هذًٖ: لبًَ  455هبدُ 
 .«گزاسد فؼخ هؼبهلِ هَرت صٍال عك ؿخق هضثَس ًخَاّذ ؿذ هگش اٌٗىِ ؿشى خالف ؿذُ ثبؿذ
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لبئن ثِ ؿخق هتَفٖ عمَق ؿبٗؼتِ اػت وِ   دس پبٗبى اٗي لؼوت تَرِ ثِ اٗي ًىتِ
ٗب عك اًتفبػٖ وِ ٍاثؼتِ ثِ ؿخل٘ت هٌتفغ اػت(  عك سرَع دس ّجِ ٗب عك ٍالٗت)اص لج٘ل 

)ؿ٘خ اًلبسٕ، ٘ؼت ثِ غ٘ش ٍ ٗب ثِ ٍساث ً لبثل ًمل ٍ اًتمبلفبسؽ اص هبل٘ت ٗب ػذم هبل٘ت، 
هغمك خَئٖ،  ؛1/16، 1418؛ هغمك اكفْبًٖ، 3، 1406؛ آخًَذ خشاػبًٖ، 3/8، 1420
 .(112، 1386لجَلٖ دسافـبى،  ؛1/18، 1413؛ هىبسم ؿ٘شاصٕ، 2/332، 1412

 حمَق هتعلك تِ تشکِ -3-1

ق دٗگشٕ ً٘ض ثب تشوِ دس گشدًذ، عمَ ٍاػٌٔ اسث ثب تشوِ هشتجي هٖ غ٘ش اص ٍسحِ وِ ثِ
استجبى اػت. دس اٗي استجبى اص ػَٖٗ ّضٌِٗ وفي ٍ دفي ه٘ت ٍ تزْ٘ض هتَفٖ ٍ ػبٗش 

، 1390؛ اهبم خوٌٖ٘، 24، 1413ّبٕ هشٍسٕ اص لج٘ل ّضٌِٗ عفظ ٍ اداسُ تشوِ )اساوٖ،  ّضٌِٗ
وِ استجبى دل٘ل ًلجـبى ثب تش گشدد. اص ػَٕ دٗگش ًلجىبساى هتَفٖ ثِ ( اص تشوِ پشداخت ه74ٖ
تَاًذ هتفبٍت ثبؿذ. تَه٘ظ اٌٗىِ  ٗبثٌذ. الجتِ استجبى هضثَس ثش اػبع ًَع دَٗى هتَفٖ هٖ هٖ

تَاى ثِ دٍ دػتِ تمؼ٘ن ًوَد: دَٗى هتؼلك ثِ اػ٘بى تشوِ هبًٌذ دٗي  دَٗى هتَفٖ سا هٖ
هبم ؛ ا41، 1413( ػبٗش دَٗى هبلٖ هتَفٖ )اساوٖ،  40- 39، 1385داسإ ٍح٘مِ )اهبم خوٌٖ٘، 

ػالٍُ اؿخبكٖ وِ هتَفٖ ثِ ًفغ  (. ث48ِ، 1384؛ هللغٖ ػشالٖ، 40 - 39، 1385خوٌٖ٘، 
 آٌٗذ.  عك ثِ ؿوبس هٖ ٗبثٌذ ٍ رٕ اٗـبى ٍكبٗبٖٗ ًوَدُ اػت ً٘ض ثب تشوِ استجبى هٖ

لبًَى هذًٖ دس همبم ث٘بى عمَلٖ وِ پغ اص ٍفبت ؿخق، ثب تشوِ ٍٕ استجبى  869هبدٓ 
گ٘شد ٍ ثبٗذ لجل اص تمؼ٘ن  عمَق ٍ دًَٖٗ وِ ثِ تشوِ ه٘ت تؼلك هٖ»سد: دا ٗبثٌذ، ث٘بى هٖ هٖ

ل٘وت وفي ه٘ت ٍ عمَلٖ وِ هتؼلك اػت ثِ اػ٘بى تشوِ  -1اص لشاس رٗل اػت:  1آى ادا ؿَد
ٍكبٗبٕ ه٘ت تب حلج  -3 دَٗى ٍ ٍارجبت هبلٖ هتَفٖ -2 هخل ػٌٖ٘ وِ هتؼلك سّي اػت.

الجتِ لبًَى هذًٖ ً٘ض ّوؼبى ثب «. ج ثب اربصُ آًْبتشوِ ثذٍى اربصُ ٍسحِ ٍ صٗبدُ ثش حل

                                                           
ؼ٘ن ً٘ؼت ثلىِ دس صٌ٘ي فشهٖ تمؼ٘ن الجتِ الصم ثِ روش اػت وِ هوبًت ارشإ تمؼ٘ن تشوِ لجل اص ادإ دَٗى ثٌالى تم -1

لبًَى هذًٖ دس اٗي خلَف  606كغ٘ظ ثَدُ ّشٗه اص ٍسحِ ثِ ًؼجت ػْبم خَٗؾ دس ثشاثش ًلجىبساى هتَفٖ هؼئَل اػت. هبدُ 
بس ّشگبُ تشوِ ه٘ت لجل اص اداء دَٗى تمؼ٘ن ؿَد ٍ ٗب ثؼذ اص تمؼ٘ن هؼلَم ؿَد وِ ثش ه٘ت دٌٖٗ ثَدُ اػت ًلجى»ث٘بى داؿتِ اػت: 

تَاًذ ثشإ ػْن هؼؼش  ثبٗذ ثِ ّشٗه اص ٍساث ثِ ًؼجت ػْن اٍ سرَع وٌذ ٍ اگش ٗه صٌذ ًفش اص ٍساث هؼؼش ؿذُ ثبؿذ، ًلجىبس هٖ
 «. ٗب هؼؼشٗي ً٘ض ثِ ٍاسث دٗگش سرَع ًوبٗذ
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، 1385؛ اهبم خوٌٖ٘، 74، 1390ثِ ثؼذ؛ اهبم خوٌٖ٘،  24، 1413اًذٗـوٌذاى فمْٖ )اساوٖ، 
( عمَق هضثَس سا اص ع٘ج تمذم ٍ تأخش ٗىؼبى ًذاًؼتِ ٍ 199، 1381إ خَٖٗ،  ؛ لجل39-40ِ

:  870م داًؼتِ اػت. ثِ هَرت هبدُ لبًَى هذًٖ سا الص 869سػبٗت تشت٘ت همشس دس هبدٓ 
عمَق هضثَسُ دس هبدٓ لجل ثبٗذ ثِ تشت٘جٖ وِ دس هبدُ هضثَس همشس اػت تأدِٗ ؿَد ٍ هبثمٖ »

 «.اگش ثبؿذ ث٘ي ٍساث تمؼ٘ن گشدد

لبًَى اهَس عؼجٖ ً٘ض تمذم ٍ تأخش  226ّوضٌ٘ي روش اٗي ًىتِ الصم اػت وِ هبدُ 
ٍسحِ هلضم ً٘ؼتٌذ غ٘ش »شفتِ اػت. ثش اػبع اٗي هبدُ إ ث٘ي ًلجىبساى هتَفٖ دس ًظش گ ٍٗظُ

اص تشوِ ص٘ضٕ ثِ ثؼتبًىبساى ثذٌّذ ٍ اگش تشوِ ثشإ اداء توبم دَٗى وبفٖ ًجبؿذ تشوِ هبث٘ي 
ؿَد هگش اٌٗىِ آى سا ثذٍى ؿشى لجَل وشدُ  توبم ثؼتبًىبساى ثِ ًؼجت ًلت آًْب تمؼ٘ن هٖ

ل خَاٌّذ ثَد. دس هَلغ تمؼ٘ن دًَٖٗ وِ هؼئَ 246ثبؿٌذ وِ دس اٗي كَست هٌبثك هبدُ 
هَرت لَاً٘ي داسإ عك تمذم ٍ سرغبى ّؼتٌذ سػبٗت خَاّذ ؿذ ثؼتبًىبساى صٗش ّشٗه  ثِ

عمَق خذهِ خبًِ ثشإ هذت ػبل آخش  -ثِ تشت٘ت عك تمذم ثش دٗگشاى داسًذ: ًجمِ اٍل: الف
 -جل اص فَت. دعمَق خذهتگزاساى ثٌگبُ هتَفٖ ثشإ هذت ؿؾ هبُ ل -لجل اص فَت. ة

گ٘شًذ ثشإ هذت ػِ هبُ لجل اص فَت. ًجمِ  دػتوضد وبسگشاًٖ وِ سٍصاًِ ٗب ّفتگٖ هضد هٖ
دٍم: ًلت اؿخبكٖ وِ هبل آًْب ثِ ػٌَاى ٍالٗت ٗب ل٘وَهت تغت اداسُ هتَفٖ ثَدُ ًؼجت 
ثِ ه٘ضاًٖ وِ هتَفٖ اص رْت ٍالٗت ٍ ٗب ل٘وَهت هذَٗى ؿذُ اػت. اٗي ًَع ًلت دس 

سإ عك تمذم خَاّذ ثَد وِ هَت دس دٍسُ ل٘وَهت ٗب ٍالٗت ٍ ٗب دس ظشف ٗه كَستٖ دا
ػبل ثؼذ اص آى ٍالغ ؿذُ ثبؿذ. ًجمِ ػَم: ًلت پضؿه ٍ داسٍفشٍؽ ٍ هٌبلجبتٖ وِ ثِ 

اؽ دس ظشف ػبل لجل اص فَت سػ٘ذُ اػت. ًجمِ صْبسم:  هلشف هذاٍإ هتَفٖ ٍ خبًَادُ
هْشِٗ صى تب ه٘ضاى دُ ّضاس سٗبل. ًجمِ  -ذًٖ. ةلبًَى ه 1206ًفمِ صى هٌبثك هبدُ  -الف

 «.پٌزن: ػبٗش ثؼتبًىبساى

ًمذ ٍ تشسسٖ ًظشات فمْٖ دس خصَص چگًَگٖ هالك٘ت ٍسحِ ًسثت تِ  -1

 تشکِ

 فَت هَسث،دس كَست ػذم تؼلك دَٗى ٍ عمَلٖ ثش تشوِ، ثِ هزشد اًتمبل تشوِ ثِ ٍسحِ 
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ٍ ّ٘ش  (1/574، 1425آؿت٘بًٖ،  ؛8/89تب، ٖ )عؼٌٖ٘ ػبهلٖ، ثاػت  اهبهِ٘هَسد اتفبق فمْ٘بى 
ث هٌتمل اتشدٗذٕ دس اٌٗىِ دس كَست ػذم ٍرَد دٗي ٍ ٍك٘ت، ثِ هزشد فَت، تشوِ ثِ ٍس

گًَِ وِ هالعظِ گشدٗذ هوىي اػت هتَفٖ پغ اص ٍفبت  . ل٘ىي ّوبىٍرَد ًذاسد ،ؿَد هٖ 
ي اػت ٍكبٗبٖٗ ً٘ض دس وٌبس اهَال ٍ عمَق هبلٖ، دًَٖٗ ً٘ض ثشربٕ گزاسد ّوضٌبًىِ هوى

دّذ، ّو٘ي فشم اػت. ثِ دٗگش  ًوَدُ ثبؿذ. آًضِ هَهغ ًضاع ه٘بى فمْ٘بى سا تـى٘ل هٖ
سا سلن صدُ، ٍرَد دَٗى ٍ عمَلٖ اػت وِ ثِ  اًذٗـوٌذاى فمًْٖظش  آًضِ اختالفػخي، 

 آٗب لجل اص ادإ دَٗىاٗي ػؤال اكلٖ هٌشط اػت وِ ساثٌِ اٗي دس دس ٍالغ  تشوِ تؼلك داسد.
تغمك اسث ٍ اًتمبل  اٌٗىِگشدد ٗب  تشوِ ثِ ٍسحِ هٌتمل هٖ ًوَدُ،ٍ عمَق، اسث تغمك پ٘ذا 

 اػت. هبًذى ص٘ضٕ اص تشوِ ادإ دَٗى ٍ عمَق ٍ ثبلٖهٌَى ثِ هبتشن ثِ ٍسحِ 

هختلف اص رولِ وتبة عزش، صوبت فٌشُ،  اثَاةسا دس  هضثَس ثغج ،1ْ٘بى اهبهٖفم
دٗذُ هلغمبت هَاًغ دس اًذ وِ لؼوت ػوذُ آى  وَدُهٌشط ً ٍك٘ت، اسث، هلغمبت هَاًغ

 ؿَد.  هٖ

تَاى ػِ سٍٗىشد هتفبٍت سا ه٘بى  دس ّش عبل دس خلَف هبلى٘ت ٍسحِ ثش تشوِ هٖ
تب،  ؛ فبهل وبظوٖ، ث649ٖتب،  ثٖ هغمك اسدث٘لٖ،فمْ٘بى اهبهٖ هـبّذُ ًوَد. ثشخٖ )

مَق هتؼلك ثِ تشوِ ػخي ( اص ػذم هبلى٘ت ٍسحِ ثش تشوِ لجل اص پشداخت ع4/172-173
 ادسٗغ اثي؛ 2/595تب،  ؛ ه٘شصإ لوٖ، ث4/816ٖ، 1409هغمك علٖ، اًذ. ثشخٖ دٗگش ) گفتِ
( اص ػذم هبلى٘ت ٍسحِ دس فشم اػت٘ؼبة دَٗى دفبع 3/202 ،1410؛ ّوَ، 2/47 ،1410، علٖ

 ػالهِ ؛2/144، 1409، ؿ٘خ ًَػٖ ؛4/268، 1403، ػ٘ذ ثغشالؼلَماًذ ٍ گشٍّٖ ) ًوَدُ
، اثي ػالهِ ؛9/390، 1423ٕ، فبهل ٌّذ ؛85 -26/84، 1394 ًزفٖ،  ؛2/167تب،  ثٖ، علٖ

( اص هبلى٘ت ٍسحِ ثش تشوِ ثِ هزشد فَت هَسث ٍ لجل اص پشداخت عمَق هتؼلك 2/63، 1388
 اًذ.  ثِ تشوِ ػخي گفتِ

                                                           
؛ ّوَ، 2/47 ،1410، علٖ ادسٗغ اثي؛ 4/816، 1409هغمك علٖ، ؛ 2/595تب،  ثٖه٘شصإ لوٖ، ؛ 13/62، 1418ؿْ٘ذ حبًٖ، سن:   -1

، 1423هغمك ػجضٍاسٕ، ؛ 26/85، 1394ًزفٖ، ؛ 10/26، 1411هغمك وشوٖ، ؛ 8/89تب،  عؼٌٖ٘ ػبهلٖ، ثٖ ؛3/202 ،1410
 ؛2/167تب،  ثٖ، ػالهِ علٖ ؛2/144، 1409، ًَػٖؿ٘خ  ؛4/268، 1403، ػ٘ذ ثغش الؼلَم ؛201، 1415ؿ٘خ اًلبسٕ، ؛ 2/807

 .496، 1374هغٌِ٘، ؛ 2/63، 1388 ،اثي ػالهِ ؛9/390، 1423 ،بهل ٌّذٕف ؛85 -26/84، 1394 ، كبعت رَاّش
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ػ٘بى اعبكل اص دس ًوبئبت ثبؿذ. ٗىٖ اص حوشات،  ًظشات هضثَس داسإ حوشات ػولٖ ً٘ض هٖ
، ًوبئبت ٍ فَاٗذ هبتشن دس ثذٗي تشت٘ت وِ ثش اػبع ًظشِٗ ًخؼت گشدد. تشوِ ظبّش هٖ

اگش دَٗى  ثٌب ثش ًظشِٗ دٍم، .دس عىن هبل ه٘ت اػت فبكلِ ث٘ي ٍفبت تب پشداخت دَٗى،
ٍ دس ًت٘زِ ٍسحِ هَظف ثِ  هتَفٖ هؼتَػت هبتشن ثبؿذ ًوبئبت دس عىن هبل ه٘ت اػت

ثبلٖ ثوبًذ ثِ ٍسحِ  اص تشوِوبئبت ٍ خَد هبل ّؼتٌذ ٍ اگش ص٘ضٕ پشداخت دَٗى هتَفٖ اص ً
بدتش اص دَٗى ثبؿذ، ًوبئبت صائذ هتؼلك ثِ ٍسحِ ثَدُ ٍ ًوبئبتٖ ٗوِ تشوِ ص كَستٖ سػذ ٍ دس هٖ

ًْبٗت ثِ  اگشصِ ًوبئبت اخ٘ش الزوش ً٘ض دسوِ دس همبثل دَٗى اػت دس عىن هبل ه٘ت اػت 
ؿ٘خ ًَػٖ، )اػت  ثِ ٍساث هتؼلك ًوبئبت تشوِ ِ ػَم،ؿَد ٍ ًجك ًظشٗ ٍساث هٌتمل هٖ

إ خَئٖ،  ؛ لجل2/807ِ، 1423هغمك ػجضٍاسٕ،  ؛2/406تب،  ؛ ًجبًجبٖٗ، ث8/193ٖ، 1351
. حوشُ دٗگشٕ وِ اػتمبد ثِ ّشٗه اص ًظشات ٗبد ؿذُ دس پٖ داسد دس ساثٌِ ثب اًؼمبد (197

كَست وِ اگش تلم٘ظ، دس صهبى ع٘بت  گشدد. ثِ اٗي ًٌفِ اص ًشٗك تلم٘ظ هلٌَػٖ ًوبٗبى هٖ
هغمك اػت ٍ دس كَست صًذُ هتَلذ  1ق.م. 875ؿَّش اًزبم گشفتِ ثبؿذ ٗىٖ اص ؿشاٗي هبدٓ 

گ٘شد اهب اگش گشفتي اػپشم دس صهبى ع٘بت ؿَّش ثبؿذ اهب اٍ لجل اص  ؿذى، رضء ٍساث لشاس هٖ
كَست صًذُ هتَلذ ؿَد وِ آٗب عول دس  تلم٘ظ هلٌَػٖ فَت ًوبٗذ، اٗي ػؤال هٌشط هٖ

ق.م. اػت ٗب اٌٗىِ هـوَل هبدُ فَق ًجَدُ، اص اسث هغشٍم خَاّذ  875ؿذى، هـوَل هبدُ 
اًذ وِ اگشصِ ثب  ( دس پبػخ ثِ اٗي ػؤال گفت28ِ، 1384ثَد؟ ثشخٖ اص اػبت٘ذ عمَق )هللغٖ، 

 تَرِ ثِ اكَل ولٖ عمَلٖ ٍ اٌٗىِ عول دس كَستٖ رضء ٍساث اػت وِ ًٌفِ اٍ ع٘ي الفَت
هٌؼمذ ؿذُ ثبؿذ ثبٗذ صٌ٘ي اػتمبد داؿت وِ عول رضء ٍساث ًجَدُ، اص اسث ثشدى هغشٍم 
خَاّذ ثَد ٍلٖ لجَل صٌ٘ي اهشٕ سا اص ًظش اًلبف، ػذل ٍ ػشف ربهؼِ ثؼ٘بس هـىل داًؼتِ 

سغن اٌٗىِ  إ اًذٗـ٘ذ. ثؼوٖ اص اًذٗـوٌذاى فمْٖ ً٘ض ثِ ٍ هؼتمذًذ ثبٗذ ثشإ اٗي اهش صبسُ
اًذ )ثشإ  اًذ، دس ػ٘ي عبل ثِ هلبلغِ فتَا دادُ سا اص اسث ثشدى هغشٍم داًؼتِ صٌ٘ي فشصًذٕ

 .(33-29، 1384هٌبلؼِ ث٘ـتش ٍ دٗذى اػتفتبءات هشارغ سن. هللغٖ، 

ق.م. ثبٗذ گفت وِ ّشگبُ ًٌفِ عول پغ اص فَت  875ثب تَرِ ثِ ؿشى هزوَس دس هبدٓ 

                                                           
ؿشى ٍساحت صًذُ ثَدى دس ع٘ي فَت هَسث اػت ٍ اگش عولٖ ثبؿذ دس كَستٖ اسث هٖ ثشد وِ ًٌفِ اٍ ع٘ي الوَت : »875هبدُ  -1

 «.هٌؼمذ ثَدُ ٍصًذُ ّن هتَلذ ؿَد اگشصِ فَساً پغ اص تَلذ ثو٘شد
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سػذ وِ پبػخ ثِ ػؤال فَق،  ًظش هٖگشدد. اهب ثِ  هَسث هٌؼمذ گشدد اص اسث هغشٍم هٖ
اًذ دس گشٍ تـخ٘ق تبسٗخ توله  ( گفت51ِ، 1381إ خَٖٗ،  صٌبًىِ ثؼوٖ اص فمْ٘بى )لجلِ

ٍسحِ ًؼجت ثِ تشوِ ه٘ت اػت. ثذٗي كَست وِ اگش تلم٘ظ، لجل اص اًتمبل تشوِ ثِ ٍساث، 
ع٘ي هَت كَست پزٗشد اسث ثشدى عول دس كَست صًذُ هتَلذ ؿذى لٌؼٖ اػت ّشصٌذ دس 

ٍ اگش ثؼذ اص اًتمبل تشوِ ثِ ٍسحِ، تلم٘ظ اًزبم ؿَد عول اص  1اؽ هٌؼمذ ًـذُ ثبؿذ هَسث ًٌفِ
اسث هغشٍم خَاّذ ثَد ّشصٌذ صًذُ هتَلذ ؿَد، صٗشا ثؼذ اص اًتمبل تشوِ ثِ ٍساث ٍ توله آًبى 

اگش هبًذ وِ ًٌفِ دس سعن اص آى اسث ثجشد. ثٌبثشاٗي ًجك ًظشِٗ ًخؼت،  ص٘ضٕ ثبلٖ ًوٖ
تلم٘ظ لجل اص توله ٍساث ثبؿذ عول ٍاسث اػت ٍ اگش ثؼذ اص توله ثبؿذ ص٘ضٕ ثِ اٍ 

وٌذ. ثش اػبع ًظشِٗ دٍم، عول تٌْب دس فشم ػذم  سػذ ّشصٌذ ثِ اٍ ٍلذ كذق هٖ ًوٖ
ؿًَذ  ثشد. ثٌب ثش ًظشِٗ ػَم وِ ٍسحِ ثِ هزشد هَت، هبله تشوِ هٖ اػت٘ؼبة دَٗى، اسث هٖ

ت هَسث ثبؿذ آى عول ً٘ض اص اسث هغشٍم اػت ّشصٌذ فشصًذ هتَفٖ اگش تلم٘ظ، ثؼذ اص فَ
 هغؼَة گشدد.

دس ّش عبل اسصٗبثٖ ٍ داٍسٕ ًظشٗبت هضثَس ً٘بصهٌذ ٍاوبٍٕ ادلِ اسائِ ؿذُ ثشإ ّش ٗه 
اص ًظشٗبت ٗبد ؿذُ اػت. دس اٗي ساػتب اثتذا ثِ ثشسػٖ ًظشِٗ ػذم هبلى٘ت ٍسحِ لجل اص 

ػپغ ًظشِٗ ػذم هبلى٘ت ٍسحِ ثش تشوِ دس فشم اػت٘ؼبة ( 2-1پشداخت دَٗى پشداختِ )
( ٍ دس ًْبٗت اص ًظشِٗ هبلى٘ت ٍسحِ ثش تشوِ لجل اص 2-2دّ٘ن ) دَٗى سا هَسد هٌبلؼِ لشاس هٖ

 (2-3ادإ دَٗى آى ػخي خَاّ٘ن گفت. )

 ًظشٗٔ عذم هالك٘ت ٍسحِ لثل اص اخشاد حمَق هتعلك تِ تشکِ -1-2

-4/172تب،  فبهل وبظوٖ، ثٖ؛ 649تب،  ثٖ مك اسدث٘لٖ،هغثشخٖ اص اًذٗـوٌذاى فمْٖ )
( لبئل ثِ ػذم هبلى٘ت ٍساث لجل اص پشداخت دَٗى ٍ ػول ثِ ٍكبٗب ّؼتٌذ. ثش اػبع 173

ٗه  هبًذُ ٍ ثِ ّ٘ش اٗي ًظش لجل اص پشداخت دَٗى ٍ ػول ثِ ٍكبٗب تشوِ دس هله هتَفٖ ثبلٖ

                                                           
( ً٘ض دس ساثٌِ ثب اسث ثشدى 11/546، 1414؛ هغمك اسدث٘لٖ، 2/130، 1410ثؼوٖ اص فمْ٘بى )ػالهِ علٖ، ربلت تَرِ اػت وِ  -1

( ؿشى 39/72، 1368؛ ًزفٖ، 13/261، 1418اًذ ٍ اگش دس والم گشٍّٖ اص فمْب )ؿْ٘ذ حبًٖ،  عول، تٌْب ٗه ؿشى روش ًوَدُ
 جِ وبؿف٘ت اص اًتؼبة عول ثِ هتَفٖ داسد.اًؼمبد ًٌفِ ثِ ٌّگبم ٍفبت هَسث روش گشدٗذُ، صٌ٘ي ؿشًٖ رٌ
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ى فشلٖ ث٘ي دَٗى هؼتَػت ٍ غ٘ش هؼتَػت گشدد. دس اٗي ه٘ب اص ٍسحِ ٗب ًلجىبساى هٌتمل ًوٖ
 تشوِ ً٘ؼت.

 ادلٔ ًظشِٗ

هي ثؼذ ٍكِ٘ »( دس رٗل آِٗ ؿشٗفِ 649تب،  ثٖ هغمك اسدث٘لٖ،كبعت صثذُ الج٘بى )
اٌٗگًَِ اظْبسًظش ًوَدُ اػت وِ دس آِٗ ؿشٗفِ داللتٖ ٍرَد داسد وِ ثش  1«َٗكٖ ثْب اٍ دٗي

گشدًذ ٍ لزا تلشف دس  ٍك٘ت هبله ًوٖ اػبع آى ٍساث لجل اص پشداخت دَٗى ٍ ػول ثِ
 هبتشن تَػي آًْب لجل اص اخشاد عمَق هتؼلك ثِ تشوِ ربٗض ً٘ؼت.

( ثب اٗي اػتذالل وِ ػْبم هزوَس 173-4/172تب،  فبهل وبظوٖ، ثٖثؼوٖ دٗگش اص فمْب )
دس آِٗ ؿشٗفِ ثؼذ اص اخشاد دٗي ٍ ٍك٘ت لشاس دادُ ؿذُ اػت ثِ ػذم هبلى٘ت ٍساث لجل اص 

 اًذ. اد دٗي ٍ ػول ثِ ٍك٘ت لبئل ؿذُاخش

 ًمذ ادلِ

اص رولِ اٗشاداتٖ وِ ثش اٗي ًظشِٗ ٍاسد ؿذُ اٗي اػت وِ اٗي ًظشِٗ لبئل ثِ هلى٘ت 
وِ ه٘ت ثش عؼت ظبّش اص روبدات اػت ٍ روبد، لبثل٘ت ٍ  هتَفٖ گشدٗذُ اػت دسعبلٖ

 (.2/94، 1425؛ فبهل همذاد، 206، 1415كالع٘ت توله ًذاسد )ؿ٘خ اًلبسٕ، 

( ثِ داللت آٗبت 1/585، 1425إ وِ ثؼوٖ اص هغمم٘ي اهبهٖ )آؿت٘بًٖ،  اٗشاد ػوذُ
دس آٗبت، « الم»اًذ اٗي اػت وِ عشف  هضثَس هجٌٖ ثش ػذم اًتمبل تشوِ ثِ ٍسحِ ٍاسد ًوَدُ

ثشإ اختلبف تبم اػت لزا پغ اص عول هٌلمبت ثش هم٘ذات دٍ هٌلت اروبػٖ ثِ دػت 
علَل هبلى٘ت هٌلك ٍ اختلبف تبم ثؼذ اص ػذم ٍرَد ٍك٘ت ٍ -1اص:  اًذ آٗذ وِ ػجبست هٖ

 ػذم علَل هلى٘ت هٌلك دس كَست ٍرَد ٍك٘ت ٗب دٗي.-2دٗي 

ًظش  تَاى گفت وِ اختالف ثٌبثشاٗي ثب تَرِ ثِ اروبع فمْ٘بى اهبهٖ دس هَاسد هزوَس هٖ
ٍك٘ت اػت وِ آٗبت داًـوٌذاى فمِ دس اًتمبل هتضلضل تشوِ ثِ ٍسحِ دس كَست ٍرَد دٗي ٗب 

ٗبدؿذُ، دس اٗي خلَف ػبوت اػت ٍ داللتٖ ثش اًتمبل ٗب ػذم اًتمبل هتضلضل تشوِ ثِ ٍسحِ 

                                                           
   .11ؼبء، آِٗ ؿشٗفِ ًػَسُ  -1
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 دس كَست ٍرَد دٗي ٗب ٍك٘ت ًذاسد.

  ًظشٗٔ عذم هالك٘ت ٍسحِ دس فشض است٘عاب دَٗى -1-2

؛ 2/595تب،  ثٖ؛ ه٘شصإ لوٖ، 4/816، 1409، 1)هغمك علٖثشخٖ اص داًـوٌذاى فمِ 
( ثش اٗي اػتمبدًذ وِ دس كَست اػت٘ؼبة دٗي ًؼجت ثِ تشوِ،  13/61، 1418حبًٖ،  ؿْ٘ذ

ٕ اهبهِ٘ ًؼجت اوخش فمْب ثِ اٗي لَل. 2تشوِ ثِ ٍسحِ هٌتمل ًـذُ ٍ دس عىن هبل هّ٘ت اػت
، 1351ربلت تَرِ اػت وِ ؿ٘خ ًَػٖ ) .(191، 1415، ؿ٘خ اًلبسٕ) دادُ ؿذُ اػت

هٌلك )خَاُ دَٗى هتَفٖ هؼبٍٕ ثب تشوِ ٍ خَاُ ث٘ـتش ٗب  ( اگشصِ دس اثتذا ثِ كَست8/192
ؿَد اهب اًتمبل تشوِ ثِ ٍسحِ سا  ووتش اص آى ثبؿذ( هؼتمذ اػت وِ تشوِ ثِ ٍساث هٌتمل هٖ

، 1351وِ تشوِ اص ًلت ثؼتبًىبساى ث٘ـتش ثبؿذ سا الَٕ داًؼتِ اػت )ّوَ،  كَستٖ دس
8/192.) 

 ادلٔ ًظشِٗ

 ٔؿشٗف ٔآٗاػتٌبد ثِ  ،اًذ ًظشِٗ ثشإ ًظش خَد روش وشدُاٗي ِ لبئالى ثادل٘ل ًخؼتٖ وِ  
ؿشٗفِ اٗي اػت وِ ٍساحت، ثؼذ اص  ٔظبّش آٗ اػت. 3«هي ثؼذ ٍكِ٘ َٗكٖ ثْب أٍ دٗي»

پشداختي دٗي ٍ اخشاد ٍكبٗب اػت. ثٌبثشاٗي ؿشى هبلى٘ت ثِ ٍساحت پشداخت دَٗى اػت ٍ اگش 
هبًذ وِ ثِ ٍسحِ  ؿَد، صٗشا ص٘ضٕ ثبلٖ ًوٖ ًوٖدٗي هؼتغشق تشوِ ثبؿذ ص٘ضٕ ثِ ٍسحِ دادُ 

تَاًذ ثذٍى هبله ثبؿذ ثٌبثشاٗي ساّٖ رض  دادُ ؿَد ٍ آًْب هبلىؾ گشدًذ. اص ًشفٖ تشوِ ًوٖ
اٌٗىِ ثگَٗ٘ن تشوِ دس عىن هبل ه٘ت اػت ٍ ثشإ ه٘ت رهِ عم٘مٖ فشم وٌ٘ن ثبلٖ 

 .(649تب،  ثٖ ؛ هغمك اسدث٘لٖ،13/62، 1418هبًذ )ؿْ٘ذ حبًٖ،  ًوٖ

                                                           
الشاثغ: إرا هبت ٍ ػلِ٘ دٗي ٗؼتَػت التشوِ »: اػت ث٘بى داؿتِ دس اٗي ساثٌِ صٌ٘ي ( 4/816، 1409هغمك علٖ، )اٗي داًـٖ فمِ  -1

 «.لن تٌتمل إلٖ الَاسث ٍ وبًت ػلٖ عىن هبل الو٘ت
ً٘ض ثِ سغن دفبع اص ػذم هبلى٘ت ٍسحِ دس فشم اػت٘ؼبة  (3/202 ،1410، علٖ ادسٗغ اثيت ثؼوٖ اص فمْ٘بى )الجتِ ثبٗذ تَرِ داؿ -2

 ػلٖ وبى إرا»اًذ. تؼج٘ش اٗي فمِ٘ اسروٌذ ثذٗي تشت٘ت اػت:  داًؼتِ هَلَف ٍ هزَْل سا يٗد ٕادا صهبى  تب تشوِ ٍهغدَٗى، 
 هَلَفِ فتجمٖ صال ٍ هلىِ اًمٌغ لذ الو٘ت ٍ الَسحِ هله ال ٍ الغشهبء هله فٖ الٗذخل ثٌٌ٘ب خالف ثال فبًْب ثْب ٗغ٘ي دٗي الو٘ت
 «.…الذٗي لوبء ػلٖ

   11ػَسُ ًؼبء، آِٗ ؿشٗفِ  -3
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ٍ  )ع( دس هَسد دِٗ همتَل سٍاٗتٖ اص عوشت ػلٖ اػتٌبد ثِ اسائِ ؿذُ، دٍه٘ي دل٘ل
ٍسحِ همتَل، ثش اػبع وتت خذا ٍ ثِ ًؼجت » اعبدٗج هـبثِ آى اػت. ثش اػبع سٍاٗت هضثَس

)ًزفٖ،  1«وِ همتَل دٌٖٗ ًذاؿتِ ثبؿذ ثشًذ الجتِ دسكَستٖ ػْبهـبى اص دِٗ اٍ اسث هٖ
1394 ،26/85).  

، 1394)ًزفٖ، اًذ  ً٘ض هتوؼه گشدٗذُ اروبعدس تأٗ٘ذ ًظشؿبى ثِ  فَق، ٔفذاساى ًظشًٗش
ٍكبٗب ٍ تزْ٘ض  ػول ثِپشداخت دٗي ٍ  ساثٌِ ثب تمذمثِ ػم٘ذُ اٗي اًذٗـوٌذاى دس  .(26/85

 دس كَست هؼتغشق تشوِ ثَدى دٗي، اروبع ٍرَد داسد ٍ اٗي اهش هؼتلضم آى اػت وِ ،ه٘ت
 ِ ثبؿذ ٗب اٌٗىِ تشوِ دس عىن هبل ه٘ت ثبؿذ.هبله تشو هتَفٖ خَد

اػتٌبد دٗگش اٗي گشٍُ اص فمْ٘بى ثشإ احجبت ًظشِٗ خَد، اكل ػولٖ هَرَد دس اٗي صهٌِ٘ 
اًذ وِ  اػت. ثب اٗي تَه٘ظ وِ اٌٗبى، ثب توؼه ثِ اكل ػذم اًتمبل تشوِ ثِ ٍساث، گفتِ

وِ دس اًتمبل ٗب ػذم اًتمبل  اًتمبل، اهشٕ عبدث ٍ هؼجَق ثِ ػذم اػت دس ًت٘زِ دسكَستٖ
 (.1/576، 1425گشدد )آؿت٘بًٖ،  ؿه ؿَد، ػذم آى اػتلغبة هٖ

 ًمذ ادلِ

 ثبٗذ گفت، . دس هَسد دل٘ل اٍل ٍ دٍماػتلبثل خذؿِ  ٔ فَق،ؿذُ ثشإ ًظشٗ اسائِ ادلٔ
 نتَّ. ثٌبثشاٗي ًجبٗذ دس تأخش تمؼ٘ن اسث اص ٍك٘ت ٍ دٗي داسدظَْس  ت هَسد اػتٌبدٍ سٍاٗ ِآٗ

ٍ ٗه لؼوت كشف اسث  ُدس كَست ٍرَد دٗي ٍ ٍك٘ت، تشوِ ػِ لؼوت ؿذًوَد وِ 
ؿشٗفِ ّوبى  ٔػ٘بق آٗ ؿَد. صٗشا هٖكشف ٍك٘ت ٍ لؼوتٖ ّن كشف دٗي لؼوت دٗگش 

پغ  ؿذُ، اص وفي ؿشٍعدس تمؼ٘ن تشوِ اثتذا ػ٘بق اعبدٗخٖ اػت وِ دس آًْب آهذُ اػت وِ 
. گشدد ثبل٘وبًذُ ث٘ي ٍسحِ تمؼ٘ن هٖخشاد ٍكبٗب اص آى، ثؼذ اص ا گشدٗذُ ٍاص آى دَٗى پشداخت 

تَاى گفت وِ توله  ٍ ًوٖ ؿشٗفِ دس همبم تأػ٘غ عىن توله ٍسحِ ً٘ؼت ٔآٗثٌبثشاٗي، 
تَاى دس هَسد  ّو٘ي پبػخ سا هٖ .ٍساث، ثِ پشداخت دَٗى ٍ ػول ثِ ٍكبٗب هم٘ذ ؿذُ اػت

                                                           
 يةالؼالم فٖ د الؼالم لبل: لوى أه٘شالوؤهٌ٘ي ػلِ٘ الغؼي ثي هغجَة ػي أثٖ أَٗة ػي ػل٘وبى ثي خبلذ ػي أثٖ ػجذ اهلل ػلِ٘» -1

األخَات هي االم فئًْن ال ٗشحَى هي  ٍ ةػْبهْن إرا لن ٗىي ػلى الومتَل دٗي، اال االخَ ػلى وتبة اهلل ٍ ثةلَسالومتَل اًِ ٗشحْب ا

 «.375، ف 9، د 1338ؿ٘خ ًَػٖ، تْزٗت األعىبم، عذٗج  ؛دٗتِ ؿ٘ئب
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 .(201، 1415٘خ اًلبسٕ، )ؿ ًوَداسائِ ًشفذاساى اٗي ًظش  هَسد اػتٌبد سٍاٗبت

 اساوٖ، ؛2/93، 1425فبهل همذاد،  ؛26/85، 1394 )ًزفٖ، ثشخٖ دٗگش اص داًـوٌذاى فمِ
سا دس تمذم ستجٖ  ٗبد ؿذُ ٍ ظَْس آِٗ  دسػتٖ ثِ اٗي هٌلت اؿبسُ ًوَدُ  ثًِ٘ض  (27، 1413

 اًذ. داًؼتِ اسثدٗي ٍ ٍك٘ت ثش 

ًظش ؿذٗذ ث٘ي فمْب دس ساثٌِ ثب هؼئلِ هَسد  دس هَسد اروبع ادػبٖٗ ً٘ض ثبٗذ گفت، اختالف
(. ربلت تَرِ اػت وِ ثؼوٖ 1/576، 1425ثشسػٖ، گَاُ ػذم تغمك اروبع اػت )آؿت٘بًٖ، 

( دس ساثٌِ ثب اًتمبل تشوِ ثِ ٍسحِ عتٖ دس كَست هؼتغشق 2/406تب،  اص فمْ٘بى )ًجبًجبٖٗ، ثٖ
 اًذ. ثَدى دَٗى ادػبٕ اروبع وشدُ

ػت وِ لبئالى ًظشِٗ هَسد ثشسػٖ، ث٘ي هؼتَػت تشوِ ثَدى دٗي ٍ روش اٗي ًىتِ الصم ا
اًذ وِ دس كَست اػت٘ؼبة  دس عىن هبل ه٘ت ثَدى آى، هالصهِ ثشلشاس وشدُ ٍ ثش اٗي ػم٘ذُ

تب،  ثٖ؛ ه٘شصإ لوٖ، 4/816، 1409)هغمك علٖ، دَٗى، تشوِ دس عىن هبل ه٘ت اػت 
( ثب اًتمبد اص اٗي ًظش، تؼلك 10/26، 1411)هغمك وشوٖ، ( اهب ثؼوٖ اص اًذٗـوٌذاى 2/595

هؼتمذًذ وِ ث٘ي هَاسد ٗبد ؿذُ، ّ٘ش دٗي ثِ تشوِ سا همتوٖ هبلى٘ت هتَفٖ ًذاًؼتِ ٍ 
 إ ٍرَد ًذاسد.  هالصهِ

( ثذٗي ًغَ 1/576، 1425اػت )آؿت٘بًٖ،  اػتٌبد ثِ اكل ػولٖ ً٘ض هَسد اًتمبد لشاس گشفتِ
تَاًذ  هبل ثِ ٍسحِ اػت ل٘ىي اكل هزوَس، ًوٖوِ ّش صٌذ وِ اكل، همتوٖ ػذم اًتمبل 

 هخجت دس عىن هبل ه٘ت ثَدى تشوِ ثبؿذ.

 ًظشِٗ هالك٘ت ٍسحِ تِ هجشد ٍفات هَسث -3-2

 ؛2/144 ،1409، ًَػٖؿ٘خ  ؛4/268، 1403، ػ٘ذ ثغش الؼلَمگشٍّٖ اص فمْبٕ اهبهِ٘ )
اثي ؛ 9/390، 1423ٕ، فبهل ٌّذ ؛85 -26/84، 1394  ًزفٖ، ؛2/167تب،  ثٖ، ػالهِ علٖ

ؿَد اػن اص  هؼتمذًذ وِ ثِ هزشد فَت هَسث، تشوِ ثِ ٍسحِ هٌتمل هٖ( 2/63، 1388، ػالهِ
ٍ  گشفتِاٌٗىِ دَٗى، هؼتَػت تشوِ ثبؿذ ٗب هؼتَػت آى ًجبؿذ ٍلٖ عك دٗبى ثِ تشوِ تؼلك 
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ت ربل .1هتضلضل ٍ هشاػٖ اػت، دَٗى پشداخت صهبىدس ًت٘زِ هبلى٘ت ٍسحِ ًؼجت ثِ تشوِ تب 
اًذ وِ اٗي  ادػب ًوَدُ (496، 1374، 2)هغٌِ٘تَرِ اػت وِ ثشخٖ اص اًذٗـوٌذاى فمْٖ 

 اػت. اهبهٖ ىْب٘اوخش فمًظشِٗ، ًظشِٗ 

 تشسسٖ ادلٔ ًظشِٗ

اػتٌبد ًوَدُ ٍ  3اٗي دػتِ اص داًـوٌذاى فمِ دس تأٗ٘ذ ًظشِٗ خَد ثِ اًالق آٗبت ٍ سٍاٗبت
ػَسُ هجبسوِ ًؼبء ثِ سغن اٌٗىِ همذاس ػْبم  115ٍ 4 7ٍ ثش اٗي اػتمبدًذ وِ آٗبتٖ هبًٌذ آٗبت 

ٍساث دس آًْب تؼ٘٘ي ًگشدٗذُ، اهب اص ًظش اًتمبل تشوِ ثِ ٍسحِ هٌلك ثَدُ ٍ هم٘ذ ثِ ص٘ضٕ 
اًذ. ثب اٗي ٍكف، آٗبت هضثَس داللت ثش اًتمبل تشوِ ثِ ٍسحِ دس ّوِ عبالت )اػن اص  ًـذُ

 اٌٗىِ ٍاسث دًَٖٗ داؿتِ ثبؿذ ٗب خ٘ش( داسًذ.

اًذ وِ  ( ثِ اٗي اػتذالل اؿىبل وشدُ ٍ گفت580ٍِ  1/579، 1425الجتِ ثؼوٖ )آؿت٘بًٖ، 
وِ داللت ثش تمذم اسث ثش ٍك٘ت ٍ دٗي داسًذ، دس تؼبسم  7ٍ سٍاٗبتٖ  6آٗبت هزوَس ثب آٗبت

اػت ٍ ثذْٖٗ اػت وِ ٌّگبم تؼبسم ث٘ي ػوَهبت ٍ اًاللبت ٍ هخللبت ٍ هم٘ذات 

                                                           
 .46-45، كق 1384؛ هللغٖ ػشالٖ، 43، ف 1374ثشإ دٗذى ًظش عمَلٖ هَافك سن: ؿْ٘ذٕ،  -1

 «…االهبهِ٘ ف٘وب ثٌْ٘ن، فزّت أوخش فمْبئْن إلٖ أَى التشوِ تٌتمل إلٖ الَسحِ فٖ الذٗي الوؼتغشق لْب ٍ غ٘ش الوؼتغشقٍاختلف » -2
 .496، الفمِ ػلٖ الوزاّت الخوؼِ، ف1374هغٌِ٘، 

هزبهغ فمْٖ آهذُ  ؛ اٗي عذٗج دس الؼٌِ فمْب هـَْس گشدٗذُ ٍ دس«هب تشن الوّ٘ت فَْ لَاسحِ»هخل لَلِ كلى اهلل ػلِ٘ ٍ آلِ:  -3
   .1/579، 1425ثِ ًمل اص آؿت٘بًٖ،  اػت.

 «.االلشثَى ٍ الَالذاى تَشن وبًلِ٘تٌ ه لشربلل»ػَسُ هجبسوِ ًؼبء:  7آِٗ  -4

 «.َٗك٘ىن اهلل فٖ اٍالدون»: ػَسُ هجبسوِ ًؼبء 11آِٗ  -5

َٗٔكِٖ  صيةٍهِي ثٓؼذ ٍ فالهِ الؼذع ى وبى لِ اخَُا......هوب تشن ٍ الثَِٗ لىل ٍاعذ هٌْوب الؼذع» :ػَسُ هجبسوِ ًؼبء 11آِٗ  -6

 «.دٗيٍ أٍَ ْبثِ
تَشوْيَ هِيْ ثٓؼٕذ  وبالشثٔغ هِن فَلَى ذلَْٔيَّ ٍٓلَ وبىتَشَنٓ أَصٍٕارٔىُنٕ إِىْ لَنٕ ٗٓىيْ لَْٔيَّ ٍلَذ فَئِىْ  هبٍ لَىنٕ ًلفٔ »ػَسُ هجبسوِ ًؼبء:  12ِٗ آ

 «.إٍَٔ دٕٓٗيْب َٗٔكِ٘ي ثِ صيَّةٍٍ

ٍ َٗٔكى ثِ وبءفْن ؿُش.........لةوالسرٔل َٗٔسٓثُ  وبىٍ إِىْ »ػَسُ هجبسوِ ًؼبء:  12آِٗ   إٍَٔ دٕٓٗي غَ٘ش هٔوبس ْبفٖ الخُّلج هي ثٓؼٕذ ٍكَّ٘ٔ

 «.ػٓلِ٘ن عٓلِ٘ن اهلل ٍ اهلل هِيَ صيَّةًٍ

(: إِىَّ أٍََّلَ هب يْ أَثِِ٘ )ع( لبلَ لبلَ سػَلُ اللَِّ )فهغوذ  ثي ػِ٘ؼى ػي ػٓجذ اللَِّ ثٕي الْوغِ٘شٓ ػيْ إػوبػ٘ل ثٕي أَثٖ صٗبد ػي رؼفش ػ» -7

 «.189ٍ  188، كق 6حُن الو٘شاث. ؿ٘خ ًَػٖ، تْزٗت األعىبم، د صيّةٗٔجٕذٓأُ ثِ هي الوبل الْىَفي حن الذٕٗي حن الَ
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گشدد. ثٌبثشاٗي ثب  ، ػبم ثش خبف ٍ هٌلك ثش هم٘ذ عول ه1ٖس گشدٗذُصٌبًىِ دس ػلن اكَل همش
هم٘ذ ؿذى اًاللبت ٍ عول آًْب ثش هم٘ذات، توله ٍسحِ ًؼجت ثِ هبتشن، هتَلف ثش اًتفبء 

 گشدد. وِ دٗي ٍرَد داسد، تشوِ ثِ ٍساث هٌتمل ًوٖ سٍ تب صهبًٖ گشدد. اصاٗي دٗي هٖ

( هم٘ذات، دس همبم ث٘بى 13/505، 1418دس پبػخ اٗي اؿىبل گفتِ ؿذُ )ؿْ٘ذ حبًٖ، 
ؿشاٗي اػتمشاس هبلى٘ت ٍسحِ ثش تشوِ اػت ٍ ثبٗذ ه٘بى ث٘ي هم٘ذات ٍ هٌلمبت اٌٗگًَِ روغ 

 ًوَد.

، ػالٍُ ثش اػتذالل ثِ اًالق آٗبت ٍ سٍاٗبت، دس دفبع اص ًظش خَد ًشفذاساى اٗي ًظشِٗ
تَاًذ دس عىن هبل ه٘ت ثبؿذ صٗشا رهِ ه٘ت ثب فَت ٍٕ اص ث٘ي سفتِ  وِ ًوٖتشاًذ وِ  گفتِ
 ٍ اٗي اهشكالع٘ت توله ًذاسد صشا وِ اػبع توله لذست ثش اًتفبع اػت  تَفٖ ً٘ضه .اػت

ؿ٘خ اًلبسٕ، ؛ 2/94، 1425فبهل همذاد، ) دس ساثٌِ ثب ه٘ت، ػبلجِ ثِ اًتفبء هَهَع اػت
آًْب ًؼجت ثِ ؿَد صٗشا عك  هبٕ ه٘ت ً٘ض هٌتمل ًوّٖوضٌ٘ي تشوِ ثِ غش .(206، 1415

اص اٗفبٕ  ٍ اًوٌ٘بى خبًش اػت٘خبق ِ ٍ تٌْب پغ اص فَت هذَٗى ثهبتشن هتَفٖ، دٌٖٗ ثَدُ 
تَاًذ دَٗى دٗبى سا اص اهَال  گ٘شد ٍ ثِ ّو٘ي دل٘ل اػت وِ ٍاسث هٖ دٗي، ثِ ػ٘ي تؼلك هٖ

ذ اص اخز آى ثِ ادػبٕ اٌٗىِ عمـبى هتؼلك ثِ تَاًٌ ًوٖ ّن خَد، غ٘ش اص تشوِ ثپشداصد ٍ دٗبى
ػ٘ي اػت، خَدداسٕ وٌٌذ. ثش اػبع اٗي ًظش، اهىبى ًذاسد تشوِ ثِ خذاًٍذ هتؼبل ثشگشدد صٗشا 

افضٍى ثش اٌٗىِ  .(8/88   تب، ثٖ )عؼٌٖ٘ ػبهلٖ،دس اٗي كَست هغل كشف آى هؼبو٘ي اػت 
( اًتؼبة هلى٘ت ثِ 6/220، 1420)ؿ٘خ اًلبسٕ،  اهبهٖ فمِ ًذٗـوٌذاىا ثؼوٖاص هٌظش 

هؼٌبٕ هتؼبسف آى ثِ خذاًٍذ هتؼبل، هغل تأهل اػت. اص ًشف دٗگش ثذٍى هبله ثَدى تشوِ 
پزٗش ً٘ؼت، صٗشا دس عمَق اػالم، هله ثذٍى هبله ثؼذ اص حجَت هلى٘ت ثش آى،  ً٘ض اهىبى

هَاسد  دس ًت٘زِ ٍلتٖ تشوِ رضء ٗىٖ اص. (6/217، 1420)ؿ٘خ اًلبسٕ،  لبثل تلَس ً٘ؼت
اخ٘ش ٍاسد  ًظشٗٔٗه اص اٗشادات لجلٖ ثِ  هضثَس ًجبؿذ، ثِ ٍسحِ اختلبف خَاّذ ٗبفت. ّ٘ش

ثب عمَق دٗبى ً٘ض  ٘ؼت. هوي اٌٗىِ هبلى٘ت ٍسحِ ًؼجت ثِ تشوِ ثِ هزشد ٍفبت هَسثً

                                                           
(؛ ػالهِ 321ٍ 314تب،  (؛ ه٘شصإ لوٖ )ث331ٍٖ  1/330، 1417ثشإ هٌبلؼِ تفل٘لٖ ٍ دٗذى ًظشات اكَلٖ سن: ؿ٘خ ًَػٖ ) -1

(؛ 1/244تب،  (؛ هظفش )ث134ٍٖ  133، 1412(؛ فبهل تًَٖ )98، 1403(؛ هغمك علٖ )133، 1423(؛ ؿ٘خ ثْبئٖ )151، 1404علٖ ) 
 (.249ٍ  237، 1409ثِ ثؼذ(؛ آخًَذ خشاػبًٖ ) 3/647تب،  ؿَؿتشٕ )ثٖ
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 تؼلك آى ثِ ػ٘ي تشوٍِ آًْب ًؼجت ثِ تشوِ ه٘ت، عمٖ دٌٖٗ ثَدُ تؼبسم ًذاسد صٗشا عك 
ًؼجت  ٍ اٗي اهش، هبًغ هبلى٘ت ٍسحِ اػت اص اٗفبٕ دٗي اًوٌ٘بىذَٗى ثخبًش ه ٍفبتپغ اص 

ثٌبثشاٗي ّشگبُ هبًؼٖ ٍرَد ًذاؿتِ ثبؿذ،  .(1411،10/26)هغمك وشوٖ،ثبؿذ  وًٖ ثِ هبتشن
هتؼلك دَٗى، ػجت ٍرَد داؿتِ ٍ هبًغ ً٘ض   اص آًزب وِ دس تشوِهَت ػجت تَسٗج اػت ٍ 

گًَِ وِ دس سّي  گشدد ّوبى ٍ هٌزش ثِ تغمك هلى٘ت هٖتِ تغمك ٗبف تَسٗجثبؿذ  هٖهفمَد 
، 1414)ؿْ٘ذ اٍل،  ثَدى هبل، هبًؼٖ ثشإ هلى٘ت ساّي ًؼجت ثِ ػ٘ي هشًَِّ ٍرَد ًذاسد

 .(1411،10/26هغمك وشوٖ،؛ 2/352

ً٘ض  (8/88تب،  عؼٌٖ٘ ػبهلٖ، ثٖ؛ 9/390، 1423)فبهل ٌّذٕ،ثشخٖ اص داًـوٌذاى فمِ 
اًذ وِ اگش ٗىٖ اص ٍساث لجل اص اٌٗىِ دَٗى پشداخت ؿَد فَت وٌذ،  تِدس تأٗ٘ذ اٗي ًظش گف

وِ پغ اص ٍفبت اٍ، دَٗى تأدِٗ ؿذُ ٍ ٗب اٌٗىِ اثشاء كَست پزٗشد، ٍسحِ ٍٕ ثِ  دسكَستٖ
اًذاصُ ػْن هَسث خَد وِ لجل اص تأدِٗ دَٗى ٍ ٗب لجل اص اثشاء هشدُ اػت، دس تشوِ ػْ٘ن 

آهذ ٗؼٌٖ هبله رضئٖ وِ ثِ  ى اص هبلى٘ي تشوِ ثِ عؼبة ًوٖهَسحـبوِ اگش  گشدًذ دسعبلٖ هٖ
آًضِ وِ  دس ث فميسا، صٗشا ٍدس تشوِ ػْوٖ ًذاؿتٌذث اٍ ً٘ض سإٍ اختلبف داسد ًجَد، ٍ

 ؿًَذ. ػْ٘ن هٖهَسث هبله آى اػت 

 حمَق هَضَعِ  -2

 دس عمَق هَهَػٔ اٗشاى هَاد هختلفٖ ثِ ثغج تشوِ ٍ عمَق هتؼلك ثِ آى پشداختِ اػت
گًَِ وِ دس گزؿتِ ث٘بى گشدٗذ، ٍسحِ، ًلجىبساى هتَفٖ ٍ اؿخبكٖ وِ ٍك٘تٖ ثِ ًفغ  ٍ ّوبى

ٗبثٌذ. اٗي اهش هَرت  اٗـبى كَست گشفتِ اػت، ثب ٍفبت ٗه ؿخق، ثب تشوِ ٍٕ استجبى هٖ
-361، 1382؛ ّوَ، 30-28، 1384وبتَصٗبى، ؿذُ اػت وِ ثشخٖ اص اًذٗـوٌذاى عمَلٖ )

گزاس همشس  إ وِ سارغ ثِ پغ اص ٍفبت ؿخق تَػي لبًَى بم پشاوٌذُ( ثب تَرِ ثِ اعى362
تشٗي اعىبهٖ وِ اٗي  ؿذُ اػت، اص ٍرَد ؿخل٘ت عمَلٖ ثشإ تشوِ ػخي گٌَٗذ. هْن

(، اص هزوَع آى 363-361، 1382؛ ّوَ، 30-28، 1384وبتَصٗبى، داى اسروٌذ ) عمَق
ص: لضٍم پشداخت ّضٌٗٔ وفي ٍ دفي اًذ ا ؿخل٘ت عمَلٖ تشوِ سا اػتٌجبى ًوَدُ اػت ػجبست

ق.ا.ط.(، هوٌَػ٘ت ٍسحِ  226ٍ تزْ٘ض هتَفٖ اص تشوِ ٍ ػذم تغو٘ل آى ثِ داساٖٗ ٍسحِ )هبدُ 



 

 

 

 

  167 حقوقي تركه پس از فوت هتوفيبررسي فقهي 

 

 

 229ق.م. ٍ هبدُ  868اص تلشف دس تشوِ لجل اص پشداخت دَٗى ٍ ٍارجبت هبلٖ هتَفٖ )هبدُ 
 291ثشاء رهِ هتَفٖ )هبدُ ق.ا.ط.(، البهٔ دػبٍٕ سارغ ثِ تشوِ دس البهتگبُ هتَفٖ، اهىبى ا

، ًظش 2ق.ت.( 421، اهىبى كذٍس عىن تَلف تبرش ٍسؿىؼتِ پغ اص ٍفبت ٍٕ )هبدُ 1 ق.م.(
هـَْس فمْ٘بى اهبهٖ هجٌٖ ثش دس عىن هبل ه٘ت ثَدى دِٗ لتل، لضٍم اخشاد ٍكبٗب اص تشوِ 

ثشإ  ق.م.( ٍ اهىبى تؼ٘٘ي ٍكٖ اص ربًت هَكٖ 869لجل اص تمؼ٘ن آى ه٘بى ٍسحِ )هبدُ 
 .3ق.ا.ط.( 264اداسُ توبم تشوِ )هبدُ 

تَاًذ  ٗه اص هَاسد اػتٌبدٕ ًوٖ سػذ ّ٘ش دس همبم ًمذ اٗي ًظش ثبٗذ گفت ثِ ًظش هٖ
ؿخل٘ت عمَلٖ تشوِ سا ثِ احجبت سػبًذ صٗشا ؿخل٘ت عمَلٖ ً٘بصهٌذ عىن ٍ اػتجبس كشٗظ 

دس كَست تشدٗذ، اكل  گزاس اػت عبل آًىِ دس اٗي صهٌِ٘ عىن كشٗغٖ ٍرَد ًذاسد ٍ لبًَى
وِ اعىبم هضثَس هٌبفبتٖ ثب ٍلَع هبلى٘ت  ػذم ٍرَد ؿخل٘ت عمَلٖ ربسٕ اػت. ّوضٌبى

ٍٗظُ  ثشإ ٍسحِ ثِ هغن ٍفبت هَسث ً٘ض ًذاسد تب التضام ثِ ًظشِٗ هضثَس سا اٗزبة ًوبٗذ. ثِ
 ًوٖ داًذ.تشوِ ثِ ٍسحِ هبلى٘ت هبًغ اًتمبل  سا هتَفٍٖ ٍك٘ت لبًَى هذًٖ ٍرَد دٗي  اٌٗىِ

ظَْس دس )وِ اص تغمك اسث ثب فَت ػخي گفتِ اػت(، لبًَى هذًٖ  867هبدٓ صٗشا اص ػَٖٗ 
اسث ثِ هَت عم٘مٖ ٗب » داسد. ثش اػبع اٗي هبدُاًتمبل تشوِ ثالفبكلِ پغ اص هَت هَسث 

ثِ لبًَى هذًٖ ً٘ض  868هبدُ اص ػَٕ دٗگش  «.وٌذ ثِ هَت فشهٖ هَسث تغمك پ٘ذا هٖ
هبلى٘ت ٍسحِ » هَرت اٗي هبدُ ش هبلى٘ت ٍسحِ ثِ هغن ٍفبت هتَفٖ داسد. ثٍِهَط داللت ث

ؿَد هگش پغ اص اداء عمَق ٍ دًَٖٗ وِ ثش تشوِ ه٘ت تؼلك  ًؼجت ثِ تشوِ هتَفٖ هؼتمش ًوٖ
اػت وِ هبلى٘ت هؼتمش، اكٌالعبً دس همبثل هبلى٘ت هتضلضل ثِ وبس سٍؿي  .«گشفتِ اػت

؛ رؼفشٕ 3/217، 1374)اهبهٖ، ق ٖ اص داًـوٌذاى عمَسٍد. ثِ ّو٘ي رْت اػت وِ ثشخ هٖ
هوي تأٗ٘ذ ( 45-43، 1374؛ ؿْ٘ذٕ، 776، 1376؛ عبئشٕ ؿبّجبؽ، 53، 1379لٌگشٍدٕ، 

ثش اٗي اػتمبدًذ وِ ًلت ثؼتبًىبساى وِ دس صهبى ع٘بت هذَٗى  هبلى٘ت هتضلضل ثشإ ٍسحِ

                                                           
اٗي فلل ٍالغ ًـذُ ثبؿذ دس هشارغ سػوٖ پزٗشفتِ ً٘ؼت هگش  ّش ٍك٘تٖ وِ ثِ تشت٘ت هزوَس دس»لبًَى اهَس عؼجٖ:  291هبدُ  -1

 .«ًفغ دس تشوِ ثِ كغت ٍك٘ت الشاس ًوبٌٗذ اٌٗىِ اؿخبف رٕ

وِ عىن ٍسؿىؼتگٖ كبدس ؿذ لشٍم هؤرل ثب سػبٗت تخف٘فبت همتوِ٘ ًؼجت ثِ هذت لشٍم  ّوجي»لبًَى تزبست:  421 هبدُ -2
 .«ؿَد عبل هجذل هٖ

 .«ؿَد وِ هتَفٖ ٍكٖ ثشإ اداسُ اهَال داؿتِ ثبؿذ اهش تلفِ٘ ثِ ٍكٖ ٍاگزاس هٖ دسكَستٖ»عؼجٖ: فبًَى اهَس  264هبدُ  -3
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. ثٌبثشاٗي پزٗشؽ گ٘شد ك هٖعك دٌٖٗ ٍ ثش رهِ اٍ ثَدُ اػت، دس احش فَت ثِ تشوِ اٍ تؼل
هبلى٘ت هتضلضل هٌبفبت ثب عمَق ًلجىبساى ٍ لضٍم پشداخت ًلت اٗـبى ًذاسد. ربلت تَرِ 
اػت وِ عتٖ تمؼ٘ن تشوِ لجل اص پشداخت دَٗى هتَفٖ اص ًمٌِ ًظش لبًَى هذًٖ اص هَاسد 

٘ت لجل ّشگبُ تشوِ ه»لبًَى هذًٖ 606هَرت هبدُ  ثٌالى تمؼ٘ن ثِ ؿوبس ً٘بهذُ اػت. ثِ
اص اداء دَٗى تمؼ٘ن ؿَد ٍ ٗب ثؼذ اص تمؼ٘ن هؼلَم ؿَد وِ ثشه٘ت دٌٖٗ ثَدُ اػت ًلجىبس ثبٗذ 

صٌذ ًفش اص ٍساث هؼؼش ؿذُ  ٗب ثِ ّشٗه اص ٍساث ثِ ًؼجت ػْن اٍ سرَع وٌذ ٍ اگش ٗه
 «.تَاًذ ثشإ ػْن هؼؼش ٗب هؼؼشٗي ً٘ض ثِ ٍاسث دٗگش سرَع ًوبٗذ ثبؿذ، ًلجىبس هٖ

ًَس هتضلضل هبله  ٗي ؿجِْ هٌشط گشدد وِ اگش ثب فَت هَسث، ٍسحِ ثِهوىي اػت ا
ثٌٖ٘ ؿذُ  گشدًذ پغ ثغج لجَل ٗب سد تشوِ تَػي ٍسحِ وِ دس لبًَى اهَس عؼجٖ پ٘ؾ هٖ

ل٘ذ ٍ  لبًَى اهَس عؼجٖ اص لجَل ثٖ 254تب  240اػت صِ ربٗگبّٖ داسد. دس ٍالغ دس هَاد 
 ػي ٍسحِ ػخي گفتِ ؿذُ اػت. ؿشى تشوِ ٗب لجَل هـشٍى ٗب سد تشوِ تَ

دس پبػخ ثبٗذ گفت هؼئلِ لجَل ٗب سد تشوِ هذخل٘تٖ دس تغمك هبلى٘ت ثشإ ٍسحِ ًذاسد، 
گشدد. تَه٘ظ اٌٗىِ  ثلىِ ًمؾ آى دس هؼئَل٘ت ٍسحِ ًؼجت ثِ دَٗى هتَفٖ سٍؿي هٖ

ـبى هبًذُ هتَفٖ ٍ پبٗبى ٗبفتي تضلضل هبلى٘ت اٗ هبلى٘ت لٌؼٖ ٍسحِ ًؼجت ثِ اهَال ثبلٖ
هٌَى ثِ پشداخت دَٗى ٍ ٍكبٗبٕ هتَفٖ اػت. لبًَى اهَس عؼجٖ، لجَل ثذٍى ل٘ذ ٍ ؿشى 

ّبٕ ٍٕ داًؼتِ  إ ثش وفبف تشوِ هتَفٖ ًؼجت ثِ پشداخت ثذّٖ تشوِ تَػي ٍسحِ سا اهبسُ
تَاًٌذ ثِ سد تشوِ ثپشداصًذ ٗب  اػت. ثِ ّو٘ي رْت ثشإ اص ث٘ي ثشدى اهبسُ هضثَس، ٍسحِ هٖ

كَست تغشٗش تشوِ ًوبٌٗذ. ثٌبثشاٗي، لجَل ٗب سد تشوِ ًبظش  سا هغذٍد ٍ هـشٍى ثِلجَل تشوِ 
 .  1ثِ هؼئَل٘ت ٍسحِ ًؼجت ثِ پشداخت دَٗى هتَفٖ اػت

                                                           
 .50، 1384ثشإ هٌبلؼِ ث٘ـتش دس اٗي صهٌِ٘ س. ن. هللغٖ ػشالٖ،  -1
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 گ٘شٕ ًت٘جِ

اص هٌظش داًـوٌذاى فمِ ٍ عمَق، دس فشهٖ وِ دَٗى ٍ عمَلٖ ثش تشوِ تؼلك ًگشفتِ 
ٍرَد  ل٘ىي دس كَست .اتفبلٖ اػت ،هَت ثبؿذ، تغمك اسث ٍ اًتمبل تشوِ ثِ ٍسحِ ثِ هزشد

دس ساثٌِ ثب هبلى٘ت ٗب ػذم هبلى٘ت ٍسحِ ًؼجت ثِ تشوِ لجل  ،ثِ تشوِ هتؼلك دَٗى ٍ عمَق
ثشخٖ اص داًـوٌذاى  داسد.ٍرَد ًظش  اختالف اص اخشاد عمَق هضثَس، ث٘ي اًذٗـوٌذاى فمْٖ

پشداخت   مبدًذ وِ تب صهبىفمِ، ثذٍى تفى٘ه ه٘بى دَٗى هؼتغشق ٍ غ٘ش هؼتغشق، ثش اٗي اػت
ٗه اص ٍسحِ  دَٗى هتَفٖ ٍ ػول ثِ ٍكبٗبٕ ٍٕ، تشوِ دس هله هتَفٖ ثبلٖ ثَدُ ٍ ثِ ّ٘ش

دس كَست ْ٘بى اهبهٖ هؼتمذًذ وِ فمي اص فم گشدد. گشٍّٖ دٗگش ٗب ثؼتبًىبساى هٌتمل ًوٖ
دس اٗي  دس عىن هبل ه٘ت اػت. ـذُ ٍاػت٘ؼبة دٗي ًؼجت ثِ هبتشن، تشوِ ثِ ٍسحِ هٌتمل ً

ؿَد  اص فمْب ثش اٗي اػتمبدًذ وِ ثِ هزشد فَت، تشوِ ثِ ٍسحِ هٌتمل هٖ دٗگش ه٘بى ثشخٖ
تشوِ  ثِى هؼتَػت تشوِ ثبؿذ ٗب هؼتَػت آى ًجبؿذ ٍلٖ دس اٗي كَست عك دٗبى َدٗخَاُ 

دَٗى هتَفٖ، هشاػٖ ٍ  ٔتؼلك گشفتِ ٍ دس ًت٘زِ هبلى٘ت ٍسحِ ًؼجت ثِ تشوِ تب صهبى تأدٗ
ًج٘ؼٖ اػت التضام ثِ ّشٗه اص ًظشٗبت هضثَس داسإ حوشٓ ػولٖ دس هَسد ػت. هتضلضل ا

ًوبئبت تشوِ ٍ اسث ٍاسحٖ اػت وِ ًٌفٔ ٍٕ پغ اص ٍفبت ٍ لجل اص پشداخت عمَق هتؼلك ثِ 
تشوِ دس احش تلم٘ظ هلٌَػٖ اًؼمبد ٗبفتِ اػت. دس همبم داٍسٕ ه٘بى ًظشٗبت فَق ثب تَرِ ثِ 

سػذ. دس خلَف  ًظشٗٔ ػَم اص ًظش فمِ اػتذاللٖ الَٕ ثِ ًظش هٖ آهذُ ػول ًمذ ٍ ثشسػٖ ثِ
داًبى اص ؿخل٘ت عمَلٖ تشوِ  ثشسػٖ هؼئلِ اص دٗذگبُ عمَلٖ ً٘ض ثبٗذ گفت، ثشخٖ اص عمَق

وِ ثشخٖ دٗگش، اص  عبلٖ اًذ دس ػخي گفتِ ٍ هبلى٘ت ٍسحِ سا لجل اص تلف٘ٔ تشوِ ًپزٗشفتِ
اًذ. دس اٗي ه٘بى ًظش اخ٘ش تشر٘ظ داسد صٗشا اص  گفتِهبلى٘ت هتضلضل ٍسحِ ثِ هغن فَت ػخي 

ػَٖٗ هؼتٌذ لَٕ ثشإ ؿخل٘ت عمَلٖ تشوِ ٍرَد ًذاسد ٍ اص ػَٕ دٗگش ظَاّش ثشخٖ اص 
فمْٖ  ًٓظش اخ٘ش ٍ هَافك ثب ًظشٗٔ ثشگضٗذ هخبلف  868ٍ  867هَاد لبًَى هذًٖ اص لج٘ل هَاد 

  ٗؼٌٖ هبلى٘ت هتضلضل ٍسحِ اػت.
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  هٌاتع

 شٗنلشآى و -1

 هٌاتع فاسسٖ (الف

تْشاى،  ،2 س، حاشِ٘ تش سسالِ اسث هال ّاشن خشاساًٖ، (1385) اهلل اهبم خوٌٖ٘، ػ٘ذ سٍط -2
 .ٍ ًـش آحبس االهبم الخوٌٖ٘ )سُ(هؤػؼِ تٌظ٘ن 

 تْشاى، وتبثفشٍؿٖ اػالهِ٘. ،11س ، 3 ، دحمَق هذًٖ ،(1374) اهبهٖ، ػ٘ذ عؼي -3

ٍ لشاسدادّا تا هطالعِ تطث٘مٖ دس فمِ هزاّة  حمَق تعْذات، (1390) ثْشاهٖ اعوذٕ، عو٘ذ -4

 تْشاى، اًتـبسات داًـگبُ اهبم كبدق )ع(.، 1س، ّإ حمَلٖ اسالهٖ ٍ ًظام

  .تْشاى، ًـش ه٘ضاى ،2س ، کل٘ات عمَد ٍ لشاسدادّا، (1386) ــــــــــــــــــــ -5

اًتـبسات ، تْشاى، 1س ، جوَعِ هحشٖ لاًَى هذًٖه ،(1379) ذرؼفشغورؼفشٕ لٌگشٍدٕ، ه -6
  .گٌذ داًؾ

  .تْشاى، اًتـبسات داًـگبُ تْشاى، 2 س، اسث - ٍص٘ت، (1370) ـــــــــــــــــــ -7

  .، اًتـبسات گٌذ داًؾتْشاى، 1س ، 2، دششح لاًَى هذًٖ، (1376) عبئشٕ ؿبّجبؽ، ػ٘ذػلٖ -8

 تْشاى، هؤػؼِ فشٌّگٖ ًگبُ ثٌِ٘. ،1 س، چْاس سسالِ، (1387) ػٌگلزٖ، هغوذ -9

  .تْشاى، اًتـبسات ػوت، 1 س، اسث، (1374) ذٕؿْ٘ذٕ، هْ -10

  .تْشاى، اًتـبسات هزذ، 9، س 5د ، سمَط تعْذاتحمَق هذًٖ، ، (1388) ـــــــــــــــ -11

 ثِ ٍاثؼتِ اػالهى اًتـبسات دفتش لن، ،2 س ،2 د ،هذًى حمَق ،ق(1418) اهلل عج٘ت ًبّشى، -12
  .لن ػلوِ٘ عَصُ هذسػ٘ي ربهؼِ

  .تْشاى، اًتـبسات پ٘شٍص ،(ث دس حمَق هذًٖ اٗشاى )تمشٗشاتاس، تب( )ثٖ ػو٘ذ، هَػٖ -13

فللٌبهِ عمَق )هزلِ  ،هاّ٘ت حمَلٖ لثَل ٍ سد تشکِ، (1388) صادُ، ػ٘ذ هشتوٖ لبػن -14
  .3 ؿوبسُ ،39دٍسُ  ،داًـىذُ عمَق ٍ ػلَم ػ٘بػٖ(
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 لاًَى اهَس حسثٖ -15

 لاًَى تجاست -16

 لاًَى هذًٖ -17

  .اًتـبسات ػوت، 1 س تْشاى، ،اسث ،(1381) إ خَئٖ، خل٘ل لجلِ -18

هفَْم ت٘ع ٍ تواٗض آى اص ساٗش لشاسدادّا دس ، (1386) لجَلٖ دسافـبى، ػ٘ذ هغوذ ّبدٕ -19

  .تْشاى، اًتـبسات ؿالن، 1 س ،حمَق اٗشاى تا تشسسٖ تطث٘مٖ دس حمَق اًگل٘س

 .تْشاى، ًـش دادگؼتش، 1 س (،دٍسُ همذهاتٖ حمَق هذًٖ )اسث، (1376) وبتَصٗبى، ًبكش -20

تْشاى، ًـش ، 10 س ،اهَال ٍ هالك٘ت دٍسُ همذهاتٖ حمَق هذًٖ،، (1384) ـــــــــــــــ -21

  .ه٘ضاى

هؤػؼِ اًتـبسات تْشاى، ، 1س  ،اٗشاى حمَق هذًٖ ٍص٘ت دس، (1382) ــــــــــــــ -22

  .داًـگبُ تْشاى

 .تْشاى، اًتـبسات ػوت، 1 س، حمَق اسث، (1384) عؼ٘ي هللغٖ ػشالٖ، ػلٖ -23

  .20 ؿوبسُ پٌزن، ػبل هت٘ي، ًبهِ پظٍّؾ ،الالِ ،(1382) ذهغوذ٘ػ ،ٕثزٌَسد ٕهَػَ -24

، 2 س (،اسث )اسثاب حالحِ تولک دس: حمَق هذًٖ -ٍص٘ت -شفعِ ،(1374) ًَسٕ، سهب -25

 .تْشاى، ؿشوت اًتـبساتٖ پبطًگ

 هٌاتع عشتٖ (ب

ٍصاست اسؿبد  تْشاى،، 1 س، حاشِ٘ الوكاسة، ق(1406) خشاػبًٖ، هَلٖ هغوذوبظن خًَذآ -26
 .هٖاػال

ن، هؤػؼِ آل الج٘ت ل، 1س ، کفاِٗ االصَل، ق(1499) ــــــــــــــــــــــــــــــــــ -27
 .إلع٘بء التشاث

لن: اًتـبسات صّ٘ش  ،1س ، 1، د کتاب المضاء، ق(1425) آؿت٘بًٖ، ه٘شصا هغوذعؼي ثي رؼفش -28
 ذع ػشُ(.ُ ػالهِ آؿت٘بًٖ ل)وٌگش
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 .لن، هؤػؼِ الٌـش االػالهٖ، 2س ، 2 ، دسشائش ،ق(1410) دسٗغ علٖ، هغوذاثي ا -29

 .لن، هؤػؼِ الٌـش االػالهٖ ،2س ، 3 د ػشائش ،ق(1410) ــــــــــــــــــــــ -30

 ،ق(1388) عؼي ثي َٗػف ثي هٌْش ثي   اثي ػالهِ )فخش الوغمم٘ي(، اثًَبلت هغوذ -31

 .لن، هؤػؼِ اػوبػ٘ل٘بى،  1س، 2 د ،اٗضاح الفَائذ فٖ ششح اشكاالت المَاعذ

جِ االػالم لن، هىت ،1 ، دهعجن هماٗ٘س اللغِ، ق(1404) اثَعؼ٘ي اعوذاثي فبسع،  -32
 .االػالهٖ

 .دهـك، داسالفىش ،2 س، الماهَس الفمْٖ ،ق(1408) اثَ عج٘ت، ػؼذٕ -33

لن، هؤػؼِ ، 1 س ،سسالتاى فٖ االسث ٍ ًفمِ الضٍجِ، ق(1413) اساوٖ، هغوذػلٖ -34

 .اػوبػ٘ل٘بى

 .ًزف، داسالىتت الؼلوِ٘ ،2 س، 1 ، دش الَس٘لِتحشٗ، ق(1390) اهلل اهبم خوٌٖ٘، ػ٘ذ سٍط -35

تْشاى، هؤػؼِ تٌظ٘ن ٍ ًـش ، 1 س، 1 ، دکتاب الث٘ع، ق(1421) ــــــــــــــــــــــــ -36
 .آحبس االهبم الخوٌٖ٘ )سُ(

لن، الوؤتوش الؼبلوٖ ثوٌبػجٔ ، 1 س، الَصاٗا ٍ الوَاسٗج، ق(1415) اًلبسٕ، ؿ٘خ هشتوٖ -37
 ٘الد الـ٘خ األًلبسٕ. الزوشى الوئَٗٔ الخبً٘ٔ لو

لن، الوؤتوش الؼبلوٖ ثوٌبػجٔ  ،2 س، 3 ، دکتاب الوكاسة، ق(1420) ــــــــــــــــــــــ -38
 الزوشى الوئَٗٔ الخبً٘ٔ لو٘الد الـ٘خ األًلبسٕ. 

لن، الوؤتوش الؼبلوٖ ثوٌبػجٔ ، 2 س، 6 ، دکتاب الوكاسة، ق(1420) ــــــــــــــــــــــ -39
 ً٘ٔ لو٘الد الـ٘خ األًلبسٕ. الزوشى الوئَٗٔ الخب

، هىتت الخمبفِ لن ،5 س، 2 ٍ 1 ، دالوعجن الَس٘ظ، ؽ(1374) ٍ دٗگشاى اثشاّ٘ن ،أً٘غ -40
 .االػالهِ٘

هٌـَسات هىتجِ  تْشاى،، 4 س، 1 ، دتلغِ الفمِ٘، ق(1403) ثغش الؼلَم، ػ٘ذ هغوذ هْذٕ -41
 .اللبدق

هٌـَسات هىتجِ  تْشاى،، 4 س، 4 د ،تلغِ الفمِ٘، ق(1403) ـــــــــــــــــــــــــــــ -42
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 .اللبدق

، لن، 17 ، دٍسائل الش٘عِ الٖ تحص٘ل الوسائل الششٗعِ، تب( )ثٖ عش ػبهلٖ، هغوذ ثي عؼي -43
 .ِ آل الج٘ت إلع٘بء التشاثهؤػؼ

 .األلف٘ي هىتجٔ ؿشؤ وَٗت، ،1س ،الوٌتخثٔ الوسائل ،ق(1417) هغوذ ػ٘ذ سٍعبًى، عؼٌ٘ى -44

، ث٘شٍت، 8 ، دفٖ ششح لَاعذ العالهِ هفتاح الكشاهٔ، تب( )ثٖ عؼٌٖ٘ ػبهلٖ، ػ٘ذ هغوذ رَاد -45
 .الج٘ت هؤػؼِ آل

آحبس االهبم تْشاى، هؤػؼِ تٌظ٘ن ٍ ًـش ، 1 س، 2 ، دخ٘اسات، ق(1418) خوٌٖ٘، ػ٘ذهلٌفٖ -46
 .الخوٌٖ٘ )سُ(

 دهـك، داسالفىش.، 3 س، الفمِ السالهٖ ٍ ادلتِ، ق(1409) صع٘لٖ، ٍّجِ -47

 .الوٌبس هؤػؼِ ،لن ،9س  ،الششع٘ٔ األحكام جاهع ،تب( )ثٖ األػلى ػجذ ػ٘ذ ػجضٍاسى، -48

 ث٘شٍت، داس الىتت الؼشثٖ. ،1 س، 3 ، دفمِ السٌِ، ق(1391) ػ٘ذ ػبثك -49

 رب. ، ث3ٖ، دهٌتْٖ الذساِٗ، تب( )ثٖ ؿَؿتشٕ، ػ٘ذ هغوذ رؼفش -50

، ، 1س  2، د الذسٍس الششعِ٘، ق(1414) الذٗي هغوذ ثي هىٖ ػبهلٖ ؿْ٘ذ اٍل، ؿوغ -51
 .ػؼِ الٌـش االػالهٖهؤلن: 

هسالک االفْام الٖ تٌم٘ح ششائع ، ق(1418) الذٗي ثي ػلٖ ثي اعوذ ػبهلٖ ؿْ٘ذ حبًٖ، صٗي -52

  .هؤػؼِ الوؼبسف االػالهِ٘ ، لن،13 ، داالسالم

، صتذُ االصَل، ق(1423) الذٗي اثَ الفوبئل هغوذ ثي عؼ٘ي ثي ػجذ اللوذ ؿ٘خ ثْبئٖ، ثْبء -53
 لن: هشكبد.، 1س 

الوىتجِ الوشتوَِٗ  لن: ،8 د ،الوثسَط ،ؽ(1351) َرؼفش هغوذ ثي عؼيؿ٘خ ًَػٖ، اث -54
 .الع٘بء اٙحبس الزؼفشِٗ

تْشاى، ، 4 س، 6 د ،تْزٗة االحكام، ؽ(1407) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -55
 .داسالىتت االػالهِ٘
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تْشاى،  ،4 س، 9 د ،تْزٗة االحكام، ؽ(1365) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -56
 .داسالىتت االػالهِ٘

 .هٖ، لن، هؤػؼِ الٌـش االػال2 د ،خالف، ق(1409) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ -57

  رب. ثٖ ،1س ، 1د  ،عذُ االصَل، ق(1417) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ -58

، لن، هؤػؼِ 2 د ،حاش٘ٔ الوكاسة، ؽ(1378) ًجبًجبٖٗ ٗضدٕ، ػ٘ذ هغوذ وبظن -59
 .ػوبػ٘ل٘بىا

 ًـش هشوض لن، ،1 س ،جَاب ٍ سؤال ،ق(1415) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -60
 .اإلػالهٖ الؼلَم

 للن هٌـَسات لن، ،1 س ،8 د ،الصالح٘ي هٌْاد هثاًٖ ،ق(1426) تمى ػ٘ذ ًجبًجبٗى، -61
 .الـشق

 .آل الج٘تلن، هؤػؼِ ، 1س  ،2د ،سٗاض الوسائل، تب( )ثٖ ًجبًجبٖٗ، ػ٘ذ ػلٖ -62

، 2د  ،إسشاد األرّاى ،ق(1410) الذٗي عؼي ثي َٗػف ثي ػلٖ ثي هٌْش روبل ػالهِ علٖ، -63

 .هؤػؼِ الٌـش االػالهٖلن، ، 1س 

، 11 د ،تزکشُ الفمْاء ،ق(1420)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -64

 .، هؤػؼِ آل الج٘ت الع٘بء التشاثلن، 1 س

)صبح  لَاعذ األحكام، تب( )ثٖ عؼي ثي َٗػف ثي ػلٖ ثي هٌْشالذٗي  روبل ػالهِ علٖ، -65

 .هٌـَسات الشهٖ، لن، 2 د، ػٌگٖ(

 لن، ،1 س ،12 د ،الفمْاء تزکشٓ ،ق(1414) اػذى هٌْش ثي َٗػف ثي عؼي علّى، ػالهِ -66
 .الؼالم ػلْ٘ن الج٘ت آل هؤػؼِ

، ل الٖ علن االصَلهثادئ الَصَ ،ق(1404)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -67
 لن: هىتت االػالم االػالهٖ.، 3س 

لن، هزوغ ، 1س ، الَافِ٘ ،ق(1412) فبهل تًَٖ، هَلٖ ػجذاهلل ثي هغوذ ثـشٍٕ خشاػبًٖ -68
 ػالهٖ.الفىش اال
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 رب. ، ث4ٖ، د هسالک االفْام الٖ آٗات األحكام، تب( )ثٖ فبهل وبظوٖ، رَاد ثي ػؼذ اػذٕ -69

، 2، د کٌض العشفاى فٖ فمِ المشآى، ق(1425) َ٘سٕفبهل همذاد، همذاد ثي ػ٘ذاهلل ػ -70

 لن: اًتـبسات هشتوَٕ.، 1س

لٌـش لن، هؤػؼِ ا، 1 س، 9 ، دکشف اللخام، ق(1423) عؼي  ثي فبهل ٌّذٕ، هغوذ  -71

 .االػالهٖ

 .رب ثٖ، 1 س، هعجن الفاظ الفمِ الجعفشٕ، ق(1415) اهلل، اعوذ فتظ -72

، ث٘شٍت، الوؤػؼِ الزبهؼِ٘ تششٗع االسالهًٖظام االسث فٖ ال، ق(1418) فشاد عؼ٘ي، اعوذ -73
 .ذساػبت ٍ الٌـش ٍ التَصٗغلل

توَِٗ ، تْشاى، الوىتجِ الوشصتذُ الث٘اى فٖ احكام المشآى، تب( )ثٖ اعوذ اسدث٘لٖ، هَلٖ غمكه -74
 .إلع٘بء اٙحبس الزؼفشِٗ

ِ لن، هؤػؼ ،1 س، 11، د هجوع الفائذُ ٍ الثشّاى، ق(1414) ــــــــــــــــــــــــ -75
 .ػالهٖ التبثؼِ لزوبػِ الوذسػ٘يالٌـش اال

 ربهؼٔلن  ،صبح اٍل، 1 ، دحاشِ٘ الوكاسة، ق(1418) هغمك اكفْبًٖ، ؿ٘خ هغوذ عؼ٘ي -76
 .الولٌفٖ الع٘بء التشاث

ششاٗع اإلسالم فٖ هسائل ، ق(1409) عؼي الذٗي رؼفش ثي  هغمك علٖ، اثَالمبػن ًزن -77

 .ت اػتماللتْشاى، اًتـبسا ،2س  ،2 د ،مالحالل ٍ الحشا

ششاٗع اإلسالم فٖ هسائل ، ق(1409) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -78

 .تْشاى، اًتـبسات اػتمالل، 2 س، 4 ، دالحالل ٍ الحشام

لن، ، 1س  ،هعاسد االصَل ،ق(1403) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -79

 لٌـش.)ع( للٌجبػِ ٍ ا الج٘ت هؤػؼِ آل

  .ث٘شٍت، داسالْبدٕ، 1 س، 3 ، دهصثاح الفمأّ، ق(1412) هغمك خَئٖ، ػ٘ذ اثَالمبػن -80

 .الؼلن هذٌٗٔ ًـش لن، ،28 س ،2 د ،الصالح٘ي هٌْاد ،ق(1410) ـــــــــــــــــــــــــ -81
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لن، هؤػؼِ الٌـش ، 1 س ،1 ، دکفاِٗ االحكام، ق(1423) هغمك ػجضٍاسٕ، هغوذ ثبلش -82
 .ِ لزوبػِ الوذسػ٘يػالهٖ التبثؼاال

لن، هؤػؼِ الٌـش ، 1 س ،2 ، دکفاِٗ االحكام، ق(1423)ــــــــــــــــــــــــــــ  -83
 .ػالهٖ التبثؼِ لزوبػِ الوذسػ٘ياال

 د ،جاهع الوماصذ فٖ ششح المَاعذ، ق(1411) عؼ٘ي ثي   هغمك وشوٖ )هغمك حبًٖ(، ػلٖ -84
 .لن، اًتـبسات هْش، 1 س، 10

 ، لن: هؤػؼِ الٌـش االػالهٖ. 1د  ،اصَل الفمِ، تب(ٖ )ث هظفش، ؿ٘خ هغوذسهب -85

 .تْشاى، هؤػؼِ اللبدق ،3 س، الفمِ علٖ الوزاّة الخوسِ، ؽ(1374) رَاد  هغٌِ٘، هغوذ -86

 .اه٘شالوَهٌ٘ي)ع( هؤػؼِ االهبم لن،، 2 س، 1، داًَاس الفماِّ، ق(1413) هىبسم ؿ٘شاصٕ، ًبكش -87

اى، هٌـَسات ، تْش2 )صبح ػٌگٖ(، د هع الشتاتجا، تب( )ثٖ ه٘شصإ لوٖ، اثَالمبػن ثي عؼي -88
 .ؿشوِ الشهَاى

  .رب ثٖ ،لَاً٘ي االصَل، تب( )ثٖ ـــــــــــــــــــــــــــــ -89

 ِ.سالىتت اإلػاله٘تْشاى، دا، 6 س، 26 ، دجَاّش الكالم، ق(1394) ًزفٖ، ؿ٘خ هغوذ عؼي -90

 ِ.الىتت اإلػاله٘سْشاى، دات، 3 س، 39 ، دجَاّش الكالم، ؽ(1368) ــــــــــــــــــــــ -91

 .الؼشثٖ التشاث داسإع٘بء ث٘شٍت، ،7 س ،24 د ،الكالم جَاّش ،ق(1404) ـــــــــــــــــــــ -92

 اهبم هذسػِ لن، ،5 س ،3 د ،(للَع٘ذ) الصالح٘ي هٌْاد ،ق(1428) عؼ٘ي خشاػبًى، ٍع٘ذ -93
 .الؼالم ػلِ٘ ثبلش

 

 


