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 1چکيده

. از منظر فقه اسالمی، آیا نجات غیر منکر حقانیت اسالم یا ضروریات آن استشود که به کسانی اطالق میغیر مسلمان، 
امداد مامیه ا یابی این مقوله پرداخته است. از دیدگاه فقهنگاه فقه اسالمی به ریشهمسلمان جایز است یا خیر؟ مقاله حاضر از 

همۀ این موارد برای غیر حربی و مرتد  ،پرداخت از سهم مؤلفةالقلوبو واجب و مستحب  وقف، وصیت، صدقه ،و نجات
وده، بامداد و نجات آنها جایز  ،باشدحیاتی و سالمتی غیر مسلمان در خطر  اگر در مواردی ریشۀ. باشدمیتأیید  موردفطری 

 جامۀ عمل پوشیده است.مورد اهتمام و از آن،  پسو  در زمان پیامبر اسالمموارد  گونهاین چنانچه
 فقه. ،، غیر مسلمانتامداد، نجا ها:کلیدواژه

  

                                                           
 .30/11/1398؛ تاریخ تصویب: 15/7/1398تاریخ وصول:  .*

 (.Alimnajibi@yahoo.com) فقه یسطح چهار مجتمع آموزش عال فارغ التحصیل**. 
 .(heidari55@yahoo.com) کارشناسی ارشد فقه و اصول مجتمع آموزش عالی فقه )نویسنده مسئول(**. 
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 مقدمه
زمان شامل حربی، ذّمی، معاهد )مستأمن(،  یا یکی از آنها معتقد نباشد و در این کسی است که به ضروریات اسالم مسلمان غیر

 شود. پناهنده، والدین و زنان و کودکان غیر مسلمان می
و توجه دادن آنها  نوعانبا هم عنوان اولی امداد و نجات غیر مسلمان است؛ زیرا اسالم دعوت به صلح، حسن معاشرت

 ، فاسد، معاون کافر حربی و حربی نباشد. کارخیانتبه شرط اینکه جاسوس، عهدشکن،  ،است به فرهنگ غنی اسالم نموده
وقف برای غیرمسلمان، صدقه واجب و مستحب، پرداخت از سهم مؤلفة القلوب، و وصیت برای آنها از منظر فقه اهل

 .استسیره ائمه  و مجاز است و این حکم مستند به قرآن کریم، روایت بیت

 مفهوم امداد 
شود، و در اطالق میدرپیبه نوعی به کمک رسانی به نحو متصل و پی»است  «مد  »به لحاظ لغوی از ریشه  «امداد»واژه 

داللت  (طول)ریشه واحد آن، بر کشاندن شیء در درازی » (.78: 1393، دیگران فرد و)امیدی« رودکارهای نیک به کار می
 (.269 /5: 1404)ابوالحسین، رساند کند و متصل شدن چیزی به چیزی را در درازی میمی

هرگونه کمک، یاری، خدمت و نوع دوستی را  ،به جهت اطالقش است ومفهوم مطلقی دارای »امداد در اصطالح فقهی 
 (.76 :1393)امیدی فرد، « شودشامل می

شود: فته میشود. وقتی گنیرویی که برای پشتیبانی و تقویت نیروی در حال جنگ، فرستاده می» :"امداد" در اصطالح عبارت است از
 (.858 :1979)زمخشری، « هزار مرد را به کمك او فرستاد

 نجات
 رود.به کار می (1تا: بی)آذرتاش، « امنیت» (.14تا: )دهخدا، بی« رستگاری و رهایی، آزادی»واژه نجات در لغت به معنای: 

رها شده از چیزی را نجات  ؛(304/ 15: 1414)ابن منظور، « یءالنجاء: الخالص من الش» اند:گونه معنا کردهبرخی نیز این
  (.959 :1414)فیومی، « از هالکت نجات پیدا کرد و رها شد»گویند: 

از فالنی جدا  یفالنو از این قبیل است است اصل نجا به معنای جدا شدن از چیزی »است:  راغب در مفردات آورده
 (.729 :1412)راغب، « شد

به معنای رهایی از سیطره گناه نخستین و در اسالم به معنای رهایی از شقاوت و رسیدن به »واژه "نجات" در اصطالح 
 (.214: 1386 )آزادیان،« سعادت و رستگاری است

 حکم
حکم اصلش منع و باز داشتن آن برای اصالح است و حکم در اصل منع از ظلم و » :باشدحکم در لغت به معنای منع می

 .اند... با لگام حیوان را باز داشتم، افسارش زدمحیوان را نیز به همین جهت َحَکَمة نامیده هلگام و دهان هستم است. َحَکم
 (.248 :1412)راغب، حکم کردن به چیزی یعنی اینکه قضاوت بکند 

های شرعی عبارت از قانونی خطاب: »اندگفته اند از جملهنمودهمتفاوتی ارائه درباره حکم، در اصطالح نیز تعاریف 
 (.53/ 1: 1405)صدر،  «است که از ناحیه خدای بلند مرتبه، برای تنظیم زندگی انسان قرار داده شده است

 غیرمسلمان
فقها برای سهولت کار از غیر مسلمان به نام کافر استفاده  .دف هستندهم مترا دین و کافر باغیرمسلمان، نامسلمان، بی

]َکَفَر، « رَکف»]َکَفَر، یکُفُر، ُکفرًا[ به معنای جحد و انکار یك چیز، یا از ریشه « ُکفر»بنابراین کافر در لغت از ریشه  .اندهنمود
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 برخی لغت (.144/ 5: ، همانابن منظور ؛45 /3 :1375)طریحی، « شتن بر چیزی استایکِفُر، ُکفرًا[ به معنای پوشش گذ
های خداوند است. به شب، دریا، رودخانه بزرگ، ابر تاریک، سرزمین کفر، ضد ایمان و انکار نعمتکه شناسان معتقدند 

 (.216/ 2: 1415)فیروزآبادی، پوشانند شود؛ زیرا هریک به نحوی چیزی را میوسیع، ِزِره و کشاورز کافر گفته می
 است:  مختلفیتعاریف  دارایابراین غیر مسلمان بن
 اصطالح فقهی هرکه مسلمان نیست، کافر است؛در . 1
اگر فردی یا قومی هیچ وقت اسالم بر او عرضه نشده است تا  ؛ یعنی. در اصطالح قرآنی کفر یک مفهوم سلبی است2

 لی کافر هم نیست؛ و ،العمل ایمانی یا عکس العمل مخالف داشته باشد، او مسلمان نیستعکس
 از عرضه شدن، اسالم را نپذیرد و موضع مخالف بگیرد یعنی انکار کند؛ پس. 3
 یکی از ضروریاتباشد و یا شود که منکر خدا، یگانگی خدا و رسالت پیامبربه کسی گفته می (غیر مسلمان) . کافر4

که خدا یا پیغمبر کسی است »در اصطالح فقهی و پس غیر مسلمان یعنی کافر  (.67/ 1تا: )طباطبایی، بیدین را انکار کند 
 (.64 :)همان «اعتقاد نداشته باشد؛ با اینکه به ضروری بودنش توجه داشته باشد وو یا یکی از ضروریات دین را انکار کند 

دهد، یا پیغمبر بودن حضرت خاتم میکسی که منکر خدا است، یا برای خدا شریك قرار »فرماید: می . امام خمینی5
 (.32 :1426)موسوی، « را قبول نداردهللا بن عبد األنبیاء حضرت محّمد

دهند؛ زیرا خودشان را به ظاهر از . منافقین، در باطن از گروه کافران هستند، ولی دو رویی و دو چهرگی از خود نشان می6
 (.988/ 15: 1379)مطهری، دهند ها نشان میگروه مسلمان

کار کند؛ دارد، ان توجهضروری بودن آن  و بهضرویات دین که ثابت شده  که نظر به تعریف یاد شده، کافر کسی استبا 
ر شود او ثابت شده، بپوشاند و منک برایبنابراین هرکسی یکی از ضروریات دین را که  .زیرا کفر به معنای پوشاندن است

ه، و کسانی که به نوعی یکی از ضروریات اسالم را انکار کند به همان مه، مشبَّ  چیز کافر است مانند: خوارج، غالت، مجسِّ
 گردد.شامل بحث ما می و

 طرفداران عدم جواز امداد و نجات 
و اسالم  آنها باستیز  و امداد و نجات غیر مسلمان را به جهت عناد ، هرچند عده ایحکم اولی در امداد و نجات جواز است

 ند. ندانند جز اینکه آنها تقاضای پناهندگی سیاسی کغیر مسلمان بنا بر عنوان اولیه حرام و ممنوع می محترم نبودن
  است:این آیۀ قرآن  قائالن به حرمت امداد و نجات کافردلیل 

ذیَن آَمُنوا ال یَها الَّ
َ
صارى یا أ ِخُذوا اْلیُهوَد َو النَّ ُه ِمْنُهْم ِإنَّ  َتتَّ ُهْم ِمْنُكْم َفِإنَّ ْوِلیاُء َبْعٍض َو َمْن یَتَولَّ

َ
ْوِلیاَء َبْعُضُهْم أ

َ
الیْهِدى  هللاأ

اِلمیَن  از اهل  -رند گیاید! افرادی که آیین شما را به باد استهزا و بازی میای کسانی که ایمان آورده ؛(57)مائده:  اْلَقْوَم الظَّ
 ولّی خود انتخاب نکنید و از خدا بپرهیزید اگر ایمان دارید!  -کتاب و مشرکان 

وسط که آن هم ت منع شده است؛ زیرا امداد و نجاد بیانگر دوستی و محبت است ادر آیه شریفه از دوستی با یهود و نصار
 نفی شده است. این

ی که در  ،انداساس فتوا دادههمین اند و فقها نیز بر دانستهارزش همچنین روایات فراوانی اموال آنان را بی ولی کافر ذمِّ
هستند، باید تحت شرایط قرارداد  گیکه تحت شرایط صلح و یا پناهند یکند و یا غیر مسلمانانپناه مسلمانان زندگی می

 .دنباش
 گردد که عبارتند از: مسلمین می، متوجه حکومت اسالمی یا غیر مسلمانخطرات امداد و نجات  ،پس از نظر مانعین
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 . ضرر به حکومت اسالمی یا مسلمانان1
 یاما وقت است، زیبه عنوان اولی جا که موارد امداد و نجات پناه دادن، امان، معاهد و مهاجرت غیر مسلمان استجمله از 

در ادامه به این موارد پرداخته  باشد.مصلحت اسالم در آن نباشد و ضرری به پیکر اسالم وارد شود به عنوان ثانویه جایز نمی
 شود.می
 . استیال و سیادت اقتصادی و سیاسی2

اگر  ؛تواند کافر ذّمی را از خرید زمین و سایر مستغالت باز داردحاکم اسالمی می ه،بل: »اندگفتهدر این زمینه برخی از فقها 
 (.139تا: این خرید مقدمه سلطۀ اقتصادی و سیاسی کافران باشد )منتظری، بی

 . پستوان به آنها کمک نمودداشته باشد، نمیضرر حکومت اسالمی و سیادت اقتصادی  برایبنابراین اگر غیر مسلمان 
د، امداد و نداشته باشضرر های سیاسی و اقتصادی وارد نمایند و فعالیت انناضرری به مسلم اسالمیآنها در سرزمین  اگر

 جایز نیست. آنها نجات

 جواز امداد و نجات غیرمسلمانن به قائال
از متأخرین در حکم صریحی  و به سوزی، سیل، تصادف و... از مسائل مستحدثه استنجات غیر مسلمان در زلزله، آتش

از ضروریات : »هفرموداست که  در این مورد بحث کرده شیخ عباس کاشف الغطاکه  اولین کسی این باره دست نیافتیم.
ی»فرموده است:  ]کافر[ از هالکت است؛ زیرا پیامبر بزرگوار اسالمنجات دادن انسان  ؛ زیرا سیراب «َأْجر   ِلُکلِّ َکِبٍد َحرَّ

؛ 139 :تامسلمانی متولد بشود )شعیری، بی اوپاداشی دارد به علت اینکه امکان دارد به ایمان برگردد یا از  هکردن هر تشن
 (.188/ 16 تا:مجلسی ثانی، بی ؛364/ 1تا: جزری، بی

کفار به آن  برایاست که فقها در باب وقف  کرده اسالم دلیل نجات کافر را مستند به روایت پیامبر کاشف الغطا
 اند.فتوا داده

 داند: امداد و نجات غیر مسلمان را رفتار عادالنه میجواز جوادی آملی دلیل 
دهد، شان بیرون نمودند، قرآن دستور میآنان را از خانه و کاشانه]اسالم[ حتی در مواردی که گروهی به مسلمانان ستم کردند و 

... و همواره در راه نیکی و  در بر خورد با این عده نیز از جاده عدل و انصاف خارج نشود و در دفع ستم آنان عادالنه رفتار کند
 (.352تا: تعدی همکاری ننماید )جوادی آملی، بیو پرهیزگاری باهم تعاون کند و در راه گناه 

 غیر مسلمان وقف نمودن است.  امداد بهیکی از موارد 

 وقف برای غیر مسلمان 
های اسالم کاماًل دقیق و حساب شده است، حال باید دانست که از چه مالی و از چه طریقی به غیر خالصه اینکه برنامه

 دقیق و حساب شده وجود دارد.مسلمان کمک شود؛ زیرا در تمام مال و اموال عمومی یا خصوصی برنامه هایی 
یا خصوصی ـ طبق تعیین واقف هنگام  یبه طوری عموم آن عین آن باقی است و از منافع شود کهگفته میمالی به وقف 

دانند که این شرط باعث اختالف وقف برای غیر وقف ـ قابل استفاده است. برخی از فقها در آن قصد قربت را شرط می
 مسلمان گردیده است.

 وقف به خویشاوندان. 1
وقف مسلمان بر پدر و مادرش ـ : »است غیر مسلمان که از نزدیکان واقف باشد، جایز دانسته ایوقف بر شیخ مفید

اشکال است و نیز بر خویشاوندان َنَسبی کافر، ولی وقف مسلمان بر کافر غیر خویشاوند َنَسبی جایز هرچند کافر باشند ـ بی
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وقف بر اهل ذّمه جایز است که از اقارب واقف باشد و دلیل ما »فرموده:  شیخ طوسی (.653: 1413)مفید، « نیست
وقف از واقف مسلمان بر »(. همچنین نوشته است: 597: 1400طوسی،  ؛545/ 3: 1407)طوسی، « اجماع فرقه است
]مسلمان[ بر  وقف» ند:اهمچنین فرموده(. 370)همان: « جز بر خویشاوندان ]مسلمان که[ کافر است ،کافر جایز نیست
 (. 369: 1405)حّلی، « ]واقف[ باشد باشد جز اینکه از خویشاوندکافر صحیح نمی

 . وقف فقط برای والدین2
وقف بر معابد گمراهان، مخالفین اسالم و یا دشمنان »: والدینش وقف کند برایتواند برخی از فقها قائلند که واقف فقط می

اصباح (. در 156/ 3: 1410)ابن ادریس، « حق که اعتقاد به اسالم ندارد، جایز نیست جز اینکه یکی از والدین واقف باشد
شده  ( نیز به همین مطلب اشاره366: 1421جامع الوفاق و جامع الخالف )مؤمن قمی، و ( 346: 1416)کیدری،  الشیعة
 دانند.اینها در وقف قصد قربت را شرط می است.

 وقف برای غیر نزدیکان .3

کافر  وقف بر (. کاشف الغطا157: 1418اند )محقق، ذّمی تفصیل داده و برخی دیگر از فقها بین غیر مسلمان حربی
فرماید: بعد از نقل مانعین و مجوزین می وی(. 19/ 3: 1424)کاشف الغطا،  رحام باشداهرچند از  داند؛نمیجایز را حربی 

ی[ برایظن قوی به مصلحت برود؛ چه بسا وقف] باشد و قطع به مفسده نداشتهاگر بله! »  «جایز استبا زحمت کافر ذمِّ
 (.19/ 3: 1424)کاشف الغطا، 

  . وقف برای غیر مرتد فطری4
 اند: برخی از فقها وقف برای مرتد ملی را جایز ندانسته

ی خالف است، و نزدیکدر »  «تر به حق در حربی منع است و در مرتد غیر فطری صحیح است]صحت[ وقف برای ذمِّ
هرچند از اقربای واقف باشد  ؛داندز نمییوقف بر کافر حربی را جا (. ابوالحسن شعرانی392/ 2: 1413)عالمه، 

همان،  ؛78/ 2: 1425وقف بر حربی را جای تأمل دانسته است )موسوی،  (. امام خمینی457/ 2: 1419)شعرانی، 
 (.317 /1تا: جوادی تبریزی، بی؛ 537تا: صبی
 . منع وقف بر غیر مسلمان5

قائل  ـ در یک قولـ  (. ابن ادریس88/ 2: 1406ابن براج )طرابلسی،  ،(198: 1404سالر )سالر،  ، مانندفقها برخی از
تا: تواند وقف کند )ابن ادریس، بیغیر مسلمان خودش هم نمی والدینگوید: حتی واقف به می ابن ادریساند. شدهبه منع 

« صحیح نیستبرای کافر ست که به طور مطق وقف ا تر نزد من اینقوی»فخرالمحققین فرموده است:  .(16/ 3
 (.388/ 2: 1387)فخرالمحققین، 

 وی بعد از نقل قول استادش بین وقف و .انداز وقف را به او نسبت دادهفقها عدم جوو ابن ادریس مضطرب است  یمبنا
بهتر نزد من جواز وقف بر پدر و مادر و تمام محارم و »نتیجه گرفته است:  و چنینصدقه، مطلبی را مطرح نموده 

 (.160/ 3: 1410مسلمان[ را به صله ارحام واداشته است )ابن ادریس، )؛ زیرا امام او باشدمیشان خویشاوندان
اگر وقف کنند بر آنها از حیثیت  ،بلی»فرماید: داند و میقصد قربت را ـ مانند برخی از فقها ـ شرط می میرزای قمی

 (.32/ 4: 1413)میرزایی قمی، « کفر، صحیح نیست، به جهت عدم قصد قربت
 . ادلة وقف به غیر مسلمان6

 : اندنمودهبه آیه قرآن استدالل قائالن به عدم جواز وقف 
وَن َمْن َحادَّ هللا الَتِجُد َقْومًا یْؤِمُنوَن ِبا ْبٰناَءُهْم هللا َو اْلیْوِم اْْلِخِر یٰوادُّ

َ
ْو أ

َ
هیچ  ؛(22)المجادله:  َو َرُسوَلُه َو َلْو ٰکاُنوا آٰباَءُهْم أ
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یابی که با دشمنان خدا و رسولش دوستی کنند، هرچند پدران یا فرزندان قومی را که ایمان به خدا و روز رستاخیز دارند نمی
 باشند. خویشاوندانشانیا برادران یا 
ت و دوستی است یوقف نوعبنابراین   است و مودت و دوستی نهی شده خدا ن و دشمنان رسولادرباره مخالف و مودَّ

 (.15/ 9: 1414عبادت نیست )کرکی، و عنه باشد طاعت که منهیچیزی  آن
هرگونه عالقه و محبت به کفار مورد نهی نیست و عالقه که سبب تألیف قلوب و جذب آنها گردد  :اوالً جواب مانعین: 

 امری راجح و پسندیده است؛
 دعوت به عدالت کرده است؛خداوند که  (9خورد )ممتحنه: تخصیص می به آیه دیگرو آیه عام است  :ثانیاً 
آنها نص  ادلۀ احسان به والدین حتی والدین کافر، لزوم وصیت به کافر، استحباب صدقه دادن به آنها و امان دادن به :ثالثاً 

 که دارد مقدم است و این آیه مطلق به مقدمات حکمت است؛ یبه جهت صراحتو است 
 ؛شودموجب بطالن نمیو ول اطالق است، این نهی تکلیفی است پذیرفته شود وقف بر کافر مشم که بر فرض :رابعاً 

 جواز وقف را به اشهر نسبت داده است:  ه کاشف الغطاکچنان ؛خالف مشهور است :خامساً 
« جواز ]وقف[ اشهر است این وقف شک وجود دارد لکن در صحیح بودن با اینکه قابل توجه است و ]منع وقف[»

 (.19/ 3: 1323)کاشف الغطا 
ی ثابت می یوقتبنابراین  ی پاسخ داده شود، جواز وقف به ذمِّ  شود. مانع وقف به طور مطلق برای ذمِّ
است:  فرموده ابن ادریس .، عمده دلیل شان قصد قربت استهستندجواز وقف تنها درباره والدین که قائل به کسانی 

(. میرزای 156/ 3: 1410)ابن ادریس، « ]قصد[ قربت به خدای تعالی است ،وقف صحتان داشتیم که از شرایط زیرا ما بی»
قمی،  )میرزایی« بلی اگر وقف کند بر آنها از حیثیت کفر صحیح نیست، به جهت عدم نیت تقرب»فرموده است:  قمی

1413 :4 /32.) 
 (.545/ 3: 1407)طوسی،  داندمی «اجماع فرقه» رادلیل وقف مسلمان برای خویشاوندان  شیخ طوسی

ْنٰیا »: اندبنا بر یک قولش به این آیه استدالل کرده ادریسو ابن الدین کیدری، مؤمن قمیقطب َو ٰصاِحْبُهٰما ِفی الدُّ
 (.366: 1421مؤمن قمی،  ؛156/ 3: 1410)ابن ادریس،  ؛(... «8)ممتحنه:  «َمْعُروفاً 

ی4 یِن هللا الیْنٰهاُکُم »: پس از نقل آیهسید عمیدالدین  . جواز وقف بر ذمِّ ِذیَن َلْم یٰقاِتُلوُکْم ِفی الدِّ ْن َتبَ  ... َعِن الَّ
َ
وُهْم أ رُّ

این آیه واقعًا بر صحیح بودن وقف بر مرتد غیر »فرموده است: ( 8)ممتحنه:  «یِحبُّ اْلُمْقِسِطیَن هللا َو ُتْقِسُطوا ِإَلیِهْم ِإنَّ 
ی مّلی[  (.135/ 2: 1416)عمیدی، « کندداللت می فطری ]ذمِّ

به نقل از و از خویشاوندانش وقف کند  ذمیتواند بر غیر مسلمان مسلمان می اند:نیز فرمودهالصالح و ابن حمزه ابی
 اند: دو آیۀ از قرآن استناد نمودهبه  جامع المقاصد

ْنٰیا َمْعُروفاً  َو » - یَنا » -؛ (15ای رفتار کنید )لقمان: ولی با آن دو، در دنیا به طرز شایسته ؛«ٰصاِحْبُهٰما ِفی الدُّ و َوصَّ
ْنٰساَن ِبٰواِلَدیِه ُحْسناً  فارش کردیم و این قول از صواب دور سما انسان را به نیکویی به پدر و مادرش  (؛8)عنکبوت:  «اْْلِ

 (.50/ 9: 1414نیست )محقق ثانی، 
 .اندوقف بر غیر مسلمان یک نوع امداد و نجات غیر مسلمان است و فقها جایز دانسته نتیجه:

 غیر مسلمان  برایوصیت 
 در این مورد چهار قول وجود دارد:  .یکی از مصادیق امداد وصیت به نفع غیر مسلمان است
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 عدم جواز مطلقا .1
مخالفت و تغییر وصیت وی را ندارد جز اینکه وصیت کس حق که هیچ نظر به صریح قرآن و روایات اگر فردی وصیت کند

قاضی بن  .تواند وصیت موصی را به حق بر گردانداو به غیر رضایت خدای تبارک و تعالی باشد، در این صورت وصی می
له غیر مسلمان باشد، این وصیت قابل گفته شده اگر به برخی از خویشاوندانش وصیت کند و موصی»فرماید: می براج

 (.106/ 2: 1406)قاضی، « ست که وصیت بر کافر درست نیستا ]قول[ صحیح آن ضا است، وام
 . جواز مطلقا2

وقتی انسان ثلث مالش را به غیر وصیت کند، دفع مال : »و فرمودهوصیت بر غیر مسلمان را مطلقا جایز دانسته  شیخ مفید
نیز (. شهید ثانی671/ 1: 1413)مفید، « باشد له غیر مسلمانبه آنچه موصی وصیت کرده واجب است اگرچه موصی

)شهید ثانی، « تر استپس قول به جواز ]وصیت به کافر[ مطلقا قوی»داند: وصیت به غیر مسلمان را به طور مطلق جایز می
)جمعی « فرقی بین حربی و غیر حربی خویشاوند و غیر آن نیستو شود قول به جواز مطلق تقویت می(. »219/ 6: 1413

/ 6: 1427(. طرفداران این قول سید محمد حسین ترحینی )ترحینی، 309/ 6: 1417ز پژوهشگران زیر نظر شاهرودی، ا
 باشند.( می287/ 2: 1426)تبریزی،  ( و تبریزی425/ 2تا: (، اسحاق فیاض )فیاض، بی61
 حربی و ذمی. تفصیل بین 3

 نویسد: وصیت به کفار می درباره شیخ طوسی
نیز  (. طبرسی597: 1400)طوسی، « باشداگر به اقربای غیر مسلمان وصیت کند این وصیت جایز میطور همان»

 داند: در کافر حربی جایز نمی جایز، ولیرا  ذمیوصیت به کافر 
له از اقربای موصی اگر موصی هستند کهبدون خالف درست است و در بین اصحاب ما کسانی  ذمیوصیت برای کافر »

اند و اما وصیت برای]کافر[ حربی دیگر این شرط را نیاورده ی[ و حال آنکه فقهااندبه غیر مسلمان جایز دانستهباشد ]وصیت 
/ 2: 1410)طبرسی، « باشد؛ زیرا دلیلی بر جواز آن وجود ندارد و به جهت احتیاط این مسئله درست نیستدرست نمی

 فرماید: درباره وصیت به غیر مسلمان می ادریس حلی(. ابن66
بخشش مقدار مال بعد از مرگ  تارحام باشد یا غیر آن؛ زیرا وصیکند از باشد، فرق نمیوصیت برای کافر صحیح می»

/ 3: 1410)ابن ادریس، « شوداست و نیت ]قصد[ قربت نه از شرط صحت وصیت است و نه از مصححات آن شمرده می
هرچند اجنبی باشد، به خالف کافر حربی و مرتد که هرچند  ،صحیح است ذمیوصیت برای »نویسد: می . شهید اول(186

درست  ذمیوصیت برای »نیز فرموده:  (. محقق196: 1410)شهید اول، « االرحام باشد، وصیت درست نیستذوی زا
ل اول اشبه ]به اند و قواالرحام اختصاص دادهاز فقها وصیت به غیر مسلمان را به ذویبعضی ...  است هرچند اجنبی باشد

تر آن منع اند، روشنقواعد و ادله از اطالقات و عمومات وارد شده در باب[ است و در وصیت کافر حربی ]فقها[ مردد شده
معاصر که قائل به این تفصیل هستند:  یدیگر فقها از(. 113: 1415انصاری،  ؛199/ 2: 1408)محقق، « وصیت است

 .(218/ 2: 1416 است )صافی، گلپایگانی صافیهللا الطف
 آن تفصیل بین ارحام و غیر .4

وصیت به کافر »نویسد: می ،وصیت به غیر مسلمان را بین اقارب و غیر اقارب تفصیل داده است مبسوطدر  شیخ طوسی
« باشد، در این مسئله خالف استاز خویشاوندانش باشد، و برای اهل حرب درست نمی که وقتی درست است ذمی

 .(63/ 4: 1387)طوسی، 



 
 

8 
 

 ادله جواز و عدم جواز وصیت بر غیر مسلمان

 ادلة عدم جوزا مطلقا. 1

است. از  ذکر شده وسائلاست و ممکن است مستند فتوایش روایاتی باشد که در  قائل به این قول تنها قاضی ابن براج
 نیست.به ذکر ادله این قول توان جواز را به اثبات رسانید دیگر نیازی اینکه می

 و حربی مطلقا ذمیجواز وصیت به غیر مسلمان  ادله. 2
ُلوَنُه ِإنَّ »داند: این آیه میرا شیخ مفید: دلیل جواز  ِذیَن یَبدِّ َلُه َبْعَد ٰما َسِمَعُه َفِإنَّٰما ِإْثُمُه َعَلی الَّ  «َسِمیٌع َعِلیٌم هللا َفَمْن َبدَّ

دهند گناه آن، تنها بر کسانی است که آن )وصیت( را تغییر میپس کسانی که بعد از شنیدنش آن را تغییر دهند ؛ (181)بقره: 
 خداوند، شنوا و داناست.

گناه است.  به صریح قرآن بوده وبنابراین اگر به کافر حربی وصیت شد و طبق وصیت عمل نشد، این تبدیل به وصیت 
 فرماید: می . عالمه بجنوردیدانندمی( 8فقها دلیل عدم جواز وصیت برای کافر حربی را به آیه نهم سوره ممتحنه )ممتحنه: 

 شود، نه همه آنها را؛ به قول خدای تعالیست؛ زیرا ِقسم خاص از کفار حربی را شامل میاولی انصافًا این آیه اخص از مدع
ا پدران ییابی که با دشمنان خدا و رسولش دوستی کنند، هرچند هیچ قومی را که ایمان به خدا و روز رستاخیز دارند، نمی»

پس وصیت برای آنها  .عنه استبدون شک وصیت برای آنها از مودت منهی .«فرزندان یا برادران یا خویشاوندانشان باشند
طوری که در کند همانی اسم مصدری باشد، داللت بر فساد میاشود و نهی در معامالت که به معنعنه محسوب میمنهی

  .(326/ 6: 1419اصول به اثبات رسیده است )بجنوردی، 
 نویسد: در جای دیگر میوی 

خدا دشمنی ندارد، با اینکه نهی در اینجا ـ بر فرض  ولی این آیه اخّص از مدعی است؛ زیرا هر کافر حربی با خدا و رسول
گونه نهی اینکه باشد و معلوم نیست تسلیم ـ به نفس معامله نخورده است، بلکه به عنوان الزم معامله یا ملزوم معامله می

  .(327 :داللت بر بطالن معامله داشته باشد )همان
 نویسد: می سید عمیدالدین

شود، و مال حربی در حقیقت برای اما وصیت برای کافر حربی و مرتد فطری ممنوع است؛ زیرا حربی چیزی را مالک نمی
کردن ]مال[ که وصیت به آنها شده،  شود. پس دفعو آنچه در دست آنهاست چون استیال دارند مالک می استمسلمانان 

 هب باشد و این ]عدم دفع موصی به[ به معنای باطل بودن وصیت است؛ زیرا اگر وصیت درست باشد باید دفع آنواجب نمی
شود؛ زیرا اموالی را که ست که او نیز مالک نمیا له واجب باشد. و همچنین ]عدم جواز وصیت به[مرتد فطری اینموصی

 (.206/ 2: 1416گردد )عمیدی، ن وی منتقل میاشود به وارثالک بود، ملکیتش از آن زایل میمرتد فطری م
بین ذمی  گوید:جواب می دردانید در حربی نه؟! در کافر ذمی جایز می چرا شما ضمن بیان این سؤال که عالمه حلی

 و حربی فرق وجود دارد: 
ملکّیت حربی، غیر الزم است و مال او قطعًا از خودش . و حربی[ که فرق است]بین ذمی هستیمبه علت اینکه ما قائل 

ی که ]مالش محترم است[. ه باشد بباشد بلکه استیالء بر مال وی جایز مینیست و لذا دفع مال به او، واجب نمی خالف ذمِّ
ه و این به جهت آنچ]میت[ واجب باشد که موصی به را به او بدهد  اگر وصیت برای حربی جایز باشد، باید یا بر وصی

گذشت محال است ]؛ زیرا دفع مال واجب نیست[ یا اینکه دفع موصی به واجب نباشد که مطلوب همین است؛ زیرا مقصود 
 .(345/ 6: 1413]موصی به[ به کافر حربی است )عالمه،  از بطالن وصیت عدم وجوب التسلیم
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ت برای کافر حربی  عمل به این وصیت شرعًا اصاًل امکان ندارد؛  :اندل کردهچنین استدالبرخی فقها بر عدم صحت وصیَّ
یم این وصیت اصاًل اثر ندارد و قابل اعتنا یزیرا خود این وصیت داللت بر فساد در ابواب معامالت دارد، مگر اینکه بگو

 نیست. او واجب  بهبه" حربی خود و مالش احترام ندارد، و اعطای "موصی ونیست؛ زیرا امکان عمل در آن نیست 
به" به حکم دفع"موصی ، بایداگر وصیت برای کافر حربی درست باشد: »است از این هم گذشته، ادعای اجماع کرده

ُلوَنهُ »قول خدای تعالی  ِذیَن یَبدِّ َلُه َبْعَد ٰما َسِمَعُه َفِإنَّٰما ِإْثُمُه َعَلی الَّ  ی کهولکن به جهت ،( واجب باشد181)بقره:  «َفَمْن َبدَّ
 .(345/ 6: 1413)عالمه، « اشتیم واجب نیست؛ زیرا اجماع بر جواز استیال بر اموال حربی داریمبیان د

 نویسد: می محقق بجنوردی
اظهر منع »ه در شرایع آورده است: کچنان ؛وصیت بر کافر حربی جایز نیستاین است که خالصه: اظهر و احوط »
 الخالف ،(345/ 6: 1387)فخرالمحققین،  ایضاح .(345/ 6: 1413)عالمه،  قواعد(. در 199/ 2: 1408)محقق، « است

 . است ( نیز همین مطلب آمده50/ 9: 1414)محقق ثانی،  المقاصد جامع( و 153/ 4: 1407)طوسی، 
 مؤلفةالقلوب .ج

از زکات  یوجود دارد، اختصاص بخش سهم و ائمه معصومین که در قرآن کریم، سیره رسول خدا یکی از چیزهایی
 شود. دیدگاه فقها با استفاده از آیات و روایاتنجات غیرمسلمان شمرده می این خود یک نوع امداد و .برای غیر مسلمان است

بعد از پیامبر نیز ادامه  ندبود و برخی قائل در دوران پیامبرفقط برخی برآن هستند که  مختلف است:مؤلفةالقلوب  به مصادیق
شود و بعد در موارد نیاز غیر مسلمان مصرف شود. این مطلب بحثی  برآوردهن امؤمناحتیاج ضروری د اول بای ادارد، منته

 .طلبدمیدارد و مجال دیگری طوالنی 

 قلمرو امداد و نجات غیر مسلمان

 ریشه حیاتی و سالمتی
حیات انسان سالمتی یا ست که جایی ایکی از موارد اضطرار آید به وجود میها اضطرار در اغلب موارد در زندگی انسان

 غیر مسلمان را مانند مسلمان دانست؟!  تواندر این راستا آیا میباشد. تزریق خون، پیوند اعضاء، اطعام و...  نیازمند
پیوند عضو میت مسلمان به بدن کافر، در صورت رعایت شرایط پیشین جایز است؛ زیرا وقتی اهدای »اند: ای گفتهعده

عضو مسلمان با رضایت به مسلمان نیازمند، جایز شد دادن عضو به کافر نیازمند نیز به مقتضای قواعد، جایز خواهد بود و 
هللا ْجَعَل َو َلْن ی» تا مصداق آیه:ر بر مسلمان باشد، جای این توهم نیست که دادن عضو مسلمان به کافر مقتضی تسلط کاف

یَن َعَلی اْلُمْؤِمِنیَن َسِبیلً  )جمعی « هیچ عنوان دیگری که موجب تحریم باشد وجود نداردباشد. ( 141)نساء:  «ِلْلٰكاِفِر
، ولی اگر ر ملک کافر باشدکه د دانندی مین آیه شریفه را دربارۀ عبد و اماء مسلمانافقها و مفسر .(25تا: ازمؤلفان، بی

ر داشته باشد، آیا باز هم تسلط کافر بحیات یک غیر مسلمان، به آن بستگی  جزء بدن غیر مسلمان شود و اعضای مسلمان
 طلبد.بحثی است که زمان دیگری می مسلمان هست یا نه،

 نجات عملی
گاهی حوادث  .غیر مسلمان به هم گره خورده استها، مسلمان و امروزه دنیا به دهکده واحدی تبدیل شده و زندگی انسان

ها به کمک همدیگر بشتابند، و برای نجات جان همدیگر باید انسان که آیدو وقایع طبیعی، تصادم و تصادف و... پیش می
 تالش نمایند.
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 نجات غير مسلمانان در زمان فتح مکه

ن در فتح مکه امکه، در جریان پیروزی مسلمانان بر مشرکبه غیر مسلمانان  نمونه بسیار شکوفا از بخشش پیامبر اسالم
ای هو مسلمانان دریغ نکرده بودند، و عد ن از هرگونه آزار و اذیتی، در حق پیامبر عظیم الشأن اسالمابا اینکه مشرک .بود

م، انتظار انتقام سختی سپاه اسال و ها به شهادت رسانیده بودند، کفار متجاوز بعد از ورود پیامبراز مسلمانان را در جنگ
داشتند که تن به بردگی دهند یا همه کشته شوند؛ زیرا طبق قانون اسالم  تردیدآنها  .و ارتش اسالم داشتند را از پیامبر خدا

 بردگی، فدیه، جزیه، تبعید و قتل در انتظار آنها بود. 
؛ یعنی امروز روز «َالیوُم یوُم الَمرَحَمِة »ند: بعد از فتح مکه دستور داد تا مسلمانان شعار ده اّما نبی مکرم اسالم

 .(257: 1404الحدید، ؛ ابن ابی1992/ 2: 1412ابن عبدالبر،  ؛387/ 8: 1420/1999گذشت و بخشش است )مقریزی، 
یک  امر همه کارهای گذشته آنان را نادیده گرفت و آنان را بخشید. این و همه مشرکان در کمال ناباوری دیدند پیامبر خدا

َة » :همه را بخشید را نابود کندآنها  توانستالشأن اسالم با اینکه میرهبری عظیم .دوستانه بودنوع کمک انسان ْهُل َمكَّ
َ
َو أ

ْعَتَقُهْم َرُسوُل 
َ
ْسَرى َفأ

َ
َلَقاءُ هللا َکاُنوا أ ْنُتُم الطُّ

َ
کرد آنها را آزاد  ؛ اهل مکه ]به قانون اسالم[ اسیر بودند، رسول خدا«َقاَل: أ

 .(384: 1413و فرمود: همه شما آزاد هستید )حمیری، 

 نجات غير مسلمان توسط یک مالزیایی و تحسين عقال

یک مؤذن مالزیایی با باز کردن درهای مسجد، به روی سیل زدگان غیرمسلمان چینی و هندی ـ که موفق نشدند خودشان را به 
 دهد.نفر را نجات می هفتادمعبد برسانند ـ، جان بیش از 

شنود ناخود مثاًل وقتی نخست وزیر مالزی آقای نجیب تون، این خبر را می است؛تقدیر قابل دوستانه این عمل انسان
گاه عمل ناجی را قابل تحسین قرار داده می  گوید: آ

رساند. نیز صرف نظر از نژاد و مذهب، در زمان نیاز به مردم یاری می آموزد و پیامبر اسالماسالم به ما عشق ورز]یـ[دن می
سانی دریغ نکنید. رفرماید: اگر کسی از دین دیگری به کمک و حمایت شما نیاز داشت، از کمک می حضرت محمد

 (.30: 22، 17/8/1396 باشیم )حوزه: هللاما نیز باید پیرو رسول 
مًا از طرف همه عقال مورد مالمت گشود، مسلّ د و درب مسجد را به روی آنها نمیدااگر مؤذن آنها را در مسجد راه نمی

 است. گونه تلقی شدهطوری که مورد ستایش قرار گرفت و عمل او نکو و یک حرکت اسالمگرفت. همانو سرزنش قرار می
 طبقه گرنفل  24سوزی ساختمان ن آتشاداران شهر لندن، به مصدومامداد روزه

طبقه گرنفل در غرب لندن، طعمه حریق شد که در  24به گزارش روزنامه جمهوری اسالمی ایران، روز چهارشنبه ساختمان 
داران مسلمانان این شهر به حادثه ها کمک روزهترین صحنهو یکی از زیبا ندنفر صدمه دید 74نفر کشته و  هفدهپی آن 

 .های قربانیان بوددیدگان و همدردی با خانواده
سوزی به قدری گسترده و پیچیده بود که عملیات نفر ساکن بودند، و حجم آتش ششصددر ساختمان گرنفل لندن بیش از 

های پیشرفتۀ إطفای حریق و با حضور بیش هنشانی، دستگادستگاه خودروی آتش چهلگیری از  امداد و نجات؛ حتی با بهره
 نشان نیز به سادگی ممکن نشد.آتش دویستاز 

 ،سوزی، زمانی بود که بنا به گفته شاهدان عینی، ساکنان ساختمان به امید نجاتهای این آتشترین صحنهاز تلخ یکی
 کردند.خود را از طبقات مختلف به پایین پرت می

که از همان لحظات  بودزیباترین حرکت مردمی که در غرب لندن و در محل حادثه به وجود آمد، متعلق به مسلمانانی 
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بدیلی در نجات سوزی، )سحرگاه روز چهارشنبه( به دلیل بیدار بودن، به کمک حادثه دیدگان شتافتند و نقش بیآغازین آتش
کردند؛ مسلمانانی که در ادامه و در لحظات نزدیک به افطار نیز با فراهم کردن  ایفاتعداد زیادی از ساکنان این ساختمان 
ن در محل را مهمان اهای قربانیان، نیروهای امداد و نجات و سایر حاضرخانواده ،مواد غذایی و پهن کردن سفره افطاری

 سفره افطار خود کردند.
های صحری صحرخیزان مسلمان برای برنامه سوزی ساختمان گرنفل، سحرگاه روز چهارشنبه آغاز شد وحادثه آتش

به کمک  اننجات و دیگر و رند و قبل از هر گروه امدادسوزی قرار بگیسبب شد، تا آنها اولین کسانی باشند که در جریان آتش
های مشرف به محل آنها هنگام غروب چهارشنبه نیز با پهن کردن سفره افطاری در یکی از خیابان دیدگان بروند.آسیب

 های قربانیان حادثه و سایر حاضران در محل بپردازند. طعام خانوادهاحادثه، تالش کردند تا ضمن افطار کردن روزه خود، به 
دوستی و صلحهای زیبایی که مسلمانان شهر لندن، در تلخی حادثه گرنفل خلق کردند، نمایش زیبایی از انسانصحنه

مذهبی مرکز  های قومیجای جهان بود؛ مسلمانانی که بر خالف بسیاری از گروهطلب بودن مسلمانان حقیقی در جای
ای قربانیان هتفاوت ندیدند و نهایت تالش خود را برای همدردی با خانوادهسیاسی انگلستان، خود را نسبت به این حادثه بی

 (.27/03/1396، به کار بستند )روز نامه جمهوری اسالمی

 نتیجه 
به  (کافر)رسی قرار گرفت. غیرمسلمان ، مورد بحث و بربیتامداد و نجات غیر مسلمان از منظر فقه اهل در این نوشتار

 قبول نداشته یا انکار کند. اولینـ به ادله عقلی و نقلی ثابت شده  ـ ضروریات اسالم یا یکی از آنها که شودکسی گفته می
ی ق( بود. قرآن حتی به غیر مسلمانان1323)م کسی که بحث امداد و نجات کافر را مطرح نمود، شیخ عباس کاشف الغطا

پیامبر و مسلمین را از خانه و دیارشان بیرون کرده بودند؛ دستور به برخورد عادالنه و منصفانه داده است. امداد غیر  که
  .مسلمان را با اموال مانند: وقف به غیر مسلمان، وصیت به آنها، مؤلفةالقلوب و... است

. وقف به 3 (؛دانندقصد قربت شرط می)دین . وقف تنها برای وال2 ؛. وقف به خویشاوندان1 :در وقف پنج نظریه بود
. وقف 4 ؛د، وقف جایز نیستنوالدین کافر حربی باشاگر حتی  ،شرط اینکه کافر حربی نباشده غیر نزدیکان جایز است، ب

. به طور مطلق وقف بر غیر مسلمان 4؛ به مرتد فطری و کافر حربی و عنوان دوستی و کمک به کفر کافر باشد، جایز نیست
 نیست. جایز

انعین دلیل م .جایز استموارد حربی و مرتد فطری، جایز نیست و در بقیه  (کافر)نظر برگزیده: وقف بر غیر مسلمان 
جواز، عدم جواز، تفصیل بین ذمی و  :چهار قول در آن وجود داشتکه  ناتمام است. مورد دیگر وصیت به غیر مسلمان بود

افر حربی مرتد فطری و ک ای. دیدگاه برجسته این است که وصیت برغیر آن وکه خویشاوند باشد  ذمیحربی و تفصیل بین 
دانستند جواب یا خویشاوندان مسلمان و والدین مسلمان که کافر باشند جایز نمی ذمیکسانی که بر کافر به جایز نیست و 

 داده شده.
کمک به )که از کفار حربی غیر مستأمن، مرتد فطری آنامداد و نجات غیر مسلمان جایز است، به شرط بنابراین 

 .نرساندبه حکومت اسالمی و مسلمین  نباشد و ضرری (شان نشودکفرّیت
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 کتابنامه
یم  .قرآن کر

، مرکز اطالع رسانی آموزه نجات از دیدگاه علمه طباطبایی با نگاهی به دیدگاه رایج مسیحیت،آزادیان، مصطفی، 
 غدیر.

 تا.چا، بی، واژه نجات، بیـ فارسی فرهنگ معاصر عربیآذرتاش، آذرنوش، 
، مصحح: سید مهدی رجایی، قم، دار الکتاب اإلسالمی، چاپ غرر الحكم و درر الكلمآمدی، عبدالواحد بن محمد، 

 ق.1410دوم، 
یر الفتاوىابن ادریس، محمد بن منصور بن احمد،  ه جامعه وابسته ب، قم، دفتر انتشارات اسالمی السرائر الحاوى لتحر

 .ق1410مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، 
، چاپ اول، ، قم، مؤسسه امام صادقغنیة النزوع إلی علمی األصول و الفروعابن زهره، حمزة بن علی حسینی، 

 ق.1417
 ق.1414، بیروت، دار الصادر، چاپ سوم، لسان العربابن منظور، محمد بن مکرم، 

 ق.1406قم، دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول،  ،ذبالمهابن براج، عبدالعزیز، 
 ق.1414مرعشی، چاپ اول،  هللات، قم، مکتبه آیشرح نهج البلغة، هللالحدید، عبدالحمید بن هبةابی ابن

  .ق1412، بیروت، دار الجبل، چاپ اول، االستیعابابن عبدالبر، 
 ق.1404 ، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی قم، چاپ اول،معجم مقائیس اللغةابوالحسین، احمد بن فارس بن زکریا، 

، سال علمی ـ پژوهشی امداد و نجات هفصلنام، و دیگران، تحلیل فقهی ـ حقوقی امداد و نجات، هللامیدی فرد، عبد 
 .1393، 4 هششم، شمار

 ق.1415 ، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، چاپ اول،الوصایارسالة فی انصاری، مرتضی، 
 ق.1414قم، چاپ اول،  ،کتاب المكاسبانصاری، مرتضی، 

 ق.1419، قم، نشر الهادی، چاپ اول، القواعد الفقهیة ،بجنوردی، سید حسن
 .1360مطبعة الخیام، چاپ اول،  ، قم،منتخب األنوار المضیئة فی ذکر القائم الحجةبهاءالدین نیلی نجفی، علی، 

 تا.چا، بی، بیروت دار الفکر، بیالسنن الكبرىبیهقی احمد بن حسین، 
 تا.نا، چاپ اول، بی، قم، بیاستفتاءات جدیدتبریزی، جواد بن علی، 

 ق.1426، چاپ اول، ، قم، مجمع اإلمام المهدیمنهاج الصالحین، ــــــــــ
 ق.1427، قم، دار الفقه للطباعة و النشر، چاپ چهارم، الزبدة الفقیه فی شرح الروضة البهیةترحینی، سید محمد حسین، 

یب الحدیث و األثرجزری، ابن اثیر،   .1367، قم، اسماعلیان، چاپ چهارم، النهایة فی غر
وزیع، بیروت، ، الغدیر للطباعة و النشر و التمعجم فقه الجواهرجمعی از پژوهشگران زیر نظر سید محمود شاهرودی، 

 ق.1417چاپ اول، 
 تا.، چاپ اول، بی4 ، سال اول، شمارهکتاب نقد، هللاجوادی آملی، عبد

 ق.1409، چاپ اول، ، قم، مؤسسة آل البیتوسائل الشیعهحرعاملی، محمد بن حسن، 
ه ، قم، دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعمفتاح الكرامة فی شرح قواعد العلمةحسینی، عاملی، سید جواد بن محمد، 
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 .ق1419مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، 
 .1385، نجف، حیدریه، چاپ دوم، مشكاة األنوار فی غرر األخبارحفید شیخ طوسی، فضل بن حسن، 

 ق.1405سید الشهداء العلمیة، قم، چاپ اول،  ه، مؤسسالجامع للشرائعحّلی، یحیی بن سعید، 
 ق.1413، چاپ اول، آل البیت ه، مصحح: قم، مؤسسقرب اْلسناد، هللاعبدحمیری، 

 الملل.سرویس: بین30: 22ـ  1396/8/17تاریخ مخابره:  430903، کد خبر: aboutislamحوزه، اخبار، به نقل از 
 تا. ، دوم از دوره جدید، واژه نجات، بیلغت نامهاکبر، دهخدا، علی

 ق. 1412، بیروت، دار القلم، چاپ اول، مفردات الفاظ قرآنراغب، حسین، 
 . 27/03/1396، تاریخ خبر: 11: 48، ساعت: 6034079( 82567529، کد خبر: )1313روزنامه جمهوری اسالمی 

 .1979، بیروت، دار صادر، چاپ اول، أساس البلغةزمخشری، محمود، 
 ق.1404ین، چاپ اول، ، قم، منشورات الحرمالمراسم العلویة واألحكام النبویةساّلر، حمزة، 

، تهران، منشورات إسالمیة، چاپ پنجم، (ترجمه و شرح)تبصرة المتعلمین فی أحكام الدین شعرانی، ابوالحسن، 
 ق.1419

 تا.، نجف اشرف، مطبعة حیدریه، چاپ اول، بیجامع األخبارشعیری، محمد، 
 ق.1410ار التراث ـ الدار اإلسالمیة، چاپ اول، ، بیروت، داللمعة الدمشقیة فی فقه اْلمامیةشهید اول، محمد بن مکی، 

 تا.قم، مکتبه مفید، چاپ اول، بی ،القواعد و الفوائدشهید اول، محمد، 
 ق. 1410داوری، چاپ اول، کتابفروشی قم، ،اللمعة الدمشقیة زید الدین، شهید ثانی،

 ق.1402، قم، چاپ اول، روض الجنان فی شرح ارشاد األذهان، ــــــــــ
 ق.1413، قم، مؤسسة المعارف اإلسالمیة، چاپ اول، مسالك األفهام إلی تنقیح شرائع اْلسلم، ــــــــــ

 ق.1416، قم، دار القرآن الکریم، چاپ اول، هدایة العباد، هللاصافی، لطف
 ق.1405چا، ، قم، دار المنتظر، بیدروس فی علم االصولصدر، سید محمد باقر، 

 ق.1404، قم، جامعه مدرسین، چاپ دوم، الفقیهمن الیحضره صدوق، محمد، 
 ق.1406، قم، دار الرضی، چاپ اول، ثواب األعمال و عقاب األعمال، ــــــــــ

 ق.1409، بیروت، مؤسسة األعلمی للمطبوعات، چاپ دوم، العروة الوثقیطباطبایی، سید محمدکاظم، 
 ق.1410مجمع البحوث اإلسالمیة، چاپ اول،  مشهد، ،المؤتلف من المختلف بین أئمة السلف، طبرسی، فضل

ینطریحی، فخرالدین،   .1375، تهران، مرتضوی، چاپ سوم، مجمع البحر
 ق.1387، تهران، المکتبة المرتضویه إلحیاء اآلثار الجعفریه، چاپ سوم، المبسوط فی فقه اْلمامیةطوسی، محمد، 

 ق. 1407چاپ اول،  علمیه قم، عه مدرسین حوزهبه جام ، قم، انتشارات اسالمی وابستهالخلف، ــــــــــ
 ق.1400، بیروت، دار الکتاب العربی، چاپ دوم، الفتاوى النهایة فی مجردالفقه و، ــــــــــ

مرعشی نجفی، چاپ اول، هللا ت، قم، انتشارات کتابخانه آیالوسیلة إلی نیل الفضیلةطوسی، محمد بن علی بن حمزه، 
 ق.1408

 .1418، قم، مؤسسة الفقه للطباعة و النشر، چاپ اول، معالم الدین و ملذ المجتهدین الدین،بن زین حسنعاملی، 
 ق.1406)گنگره(، چاپ اول،  ، مشهد، آستان قدسمسند اْلمام الرضا، هللاعطاردی، عزیز
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 ق.1414، چاپ اول، ، قم، مؤسسة آل البیتتذکرة الفقهاعالمه اسدی، حسن، 
اپ قم، چ  ، قم، دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیهاْلذهان إلی أحكام اْلیمانإرشاد ، ــــــــــ

 ق.1410اول، 
 ق.1419، چاپ اول، ، قم، مؤسسة آل البیتنهایة اْلحكام فی معرفة األحكام، ــــــــــ
یر األحكام الشرعیة علی مذهب اْلمامیة، ــــــــــ  .تابی، چاپ اول، صادق، قم، مؤسسه امام تحر
 ق.1413، قم، چاپ اول، قواعد األحكام فی معرفة الحلل و الحرام، ــــــــــ
یعة، ــــــــــ ، قم، دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، مختلف الشیعة فی أحكام الشر

 ق.1413چاپ دوم، 
، قم، دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین مشكلت القواعد کنز الفوائد فی حلعمیدی، سید عمیدالدین، 

 ق. 1416حوزه علمیه قم، چاپ اول، 
 ق.1387، قم، چاپ اول، إیضاح الفوائد فی شرح مشكلت القواعدفخرالمحققین، محمد، 
 تا.چا، بینا، بیجا، بی، بیمنهاج الصالحینفیاض، محمداسحاق، 

 ق.1415، بیروت، دار الکتب العلمیة، چاپ اول، قاموس المحیطفیروزآبادی، محمد، 
 ق.1406، چاپ اول، ، اصفهان، کتابخانه امیر المؤمنین علیالوافیفیض کاشانی، محمدمحسن، 

یب الشرح الكبیر للرافعیفیومی، احمد،   ق.1414، قم، هجرت، چاپ دوم، المصباح المنیر فی غر
، مشهد، هاى والیت فقیهفقیهان امامی و عرصهقاسمی، محمدعلی و پژوهشگران دانشگاه علوم اسالمی رضوی، 

 ق.1426انتشارات دانشگاه علوم اسالمی رضوی، چاپ اول، 
 .1367، تهران، دار الکتب االسالمیه، چاپ ششم، قاموس قرآناکبر،  قرشی، سید علی

 ق.1228کاشف الغطا، چاپ اول،  هجا، مؤسس، بیهارة قواعد األحكامشرح طکاشف الغطا جعفر بن خضر مالکی، 
 ق. 1422نجف اشرف، مؤسسه کاشف الغطا، اول،  ،أنوار الفقاهةکاشف الغطا، حسن بن جعفر بن خضر، 

 ق.1424کاشف الغطا، چاپ اول،  ه، نجف، مؤسسمنهل الغمام فی شرح شرائع االسلمکاشف الغطا، عباس، 
 ق.1414، چاپ دوم، البیتآل، قم، مؤسسة جامع المقاصدکرکی، محقق ثانی، علی بن حسین، 

 ق.1416، چاپ اول، مؤسسه امام صادق ، قم،إصباح الشیعة بمصباح الشریعةمحمد،  کیدری،
 ق.1418، قم، مؤسسة المطبوعات الدینیة، چاپ ششم، المختصر النافع فی فقه اْلمامیة، جعفر، حلی محقق

 ق.1408، قم، مؤسسة اسماعلیان، چاپ دوم، شرایع االسلم فی مسائل الحلل و الحرام، ــــــــــ
 .1379، قم، انتشارات صدرا، چاپ نهم، مجموعه آثار شهید مطهرىمطهری، مرتضی، 

 ق.1413، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، چاپ اول، المقنعةمفید، محّمد، 
 ق. 1420، بیروت، چاپ اول، امتاع األسماعمقریزی، 

 تا.چا، بی، قم، انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین قم، بیکتاب الخمسمنتظری، حسینعلی، 
یر الوسیله،، هللاموسوی، سید روح مترجم: اسالمی، علی، قم، دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه  تحر

 ق.1425علمیه قم، چاپ اول، 
 تا.بی جا، چاپ اول،، بیتوضیح المسائل، ــــــــــ
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 تا.تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، بی ه، تهران، مؤسسوسیلة النجاة مع التعالیق، ــــــــــ
 ق.1421، چاپ اول، سازان ظهورامام عصر، قم، زمینهجامع الخلف و الوفاقمؤمن قمی، علی، 

 ق.1413کیهان، چاپ اول،  ه، تهران، مؤسسالشتاتجامع میرزایی قمی، ابوالقاسم، 
 
 


