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چکیده
در بسیاري از ابواب فقھي، اسالم به عنوان شرط صحت یا جواز عمل قرار داده شده است. یکي از 

ین مقاله، ابتدا ادله مشھور فقھـا بـر   در ا. مھمترین این موارد که بر آن ادعاي اجماع شده، وصایت است
و در د گیـر علیه مسلمان باشد، مورد بررسي قرار ميعدم صحت وصیت به کافر، در صورتي که موصي

گردد. نھایت به روشي اجتھادي امکان صحت چنین وصیتي در برخي موارد اثبات مي

واقعي)  (یوصي، اسالم، شرط طریقي، شرط موضوع: ھاکلیدواژه

.١٧/٠٣/١٣٩١؛ تاریخ تصویب نھایی: ٠٤/٠٨/١٣٩٠خ وصول:ی*. تار
. نویسنده مسئول.1
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مهمقد

چـه حـق اهللا و چـه حـق     ن (براي اداي دیـو مراد از وصي فردي است که از طرف موصي 
ودک و مجنون) و یا بـراي  ن (کالناس) و خرج کردن ثلث مال و یا به عنوان سرپرست محجورا

شود. در وصـي امـوري شـرط اسـت کـه      انجام تمام موارد فوق، پس از مرگ موصي تعیین مي
دیگر اختالفي است. مشھور فقھا، اسالم را ھماننـد بلـوغ، عقـل    برخي از آنھا اجماعي و برخي

کنند و قائل اند در صورتي که وصـیت بـر مسـلمان    و... به عنوان یکي از شروط وصي ذکر مي
انـد کـه عـالوه بـر اسـالم در      باشد، وصي نیز حتما باید مسلمان باشد. حتي برخي احتمال داده

)  ٤/١٥٣نیز شرط است. (بحر العلوم، یعني شیعه دوازده امامي) ن (وصي، ایما
گونه که مشھور قائلند، وصي قرار دادن کافر در مطلـق مـوارد   حال سوال این است که آیا آن

ممنوع است و یا آن که در برخي موارد امکان قبول وصایت وي وجود دارد؟ براي اثبات امکان 
) کـه در  ١٤١نساء/(یسبیل) و١١٣صحت وصایت کافر، باید ثابت شود که مراد از رکون (ھود/

قرآن مورد نھي قرار گرفته، وصایت نیست. ثانیاً باید ثابـت شـود کـه وصـایت در ھمـه مـوارد       
متضمن والیت نیست. زیرا در مواردي که مشتمل بر والیت است، ادله بر واقعـي بـودن شـرط    

در برخـي مـوارد،   اسالم و جایز نبودن وصایت کافر داللت دارد. ثالثاً باید ثابت شود که حداقل 
اسالم صرفاً شرط عرضي و طریقي براي وصایت است، نه شرط واقعي، زیـرا در صـورتي کـه    
ادله بر واقعي بودن شرط اسالم در ھمه موارد داللت کند، وصایت کـافر بـه ھـیچ وجـه جـایز      
نیست. اگر اسالم در برخي موارد شرط عرضي و طریقي باشد، بایـد بررسـي شـود کـه طریـق      

؟ در صورتي که طریق براي عدالت باشد، باید تحقیق شود که عدالت اصـطالحي  براي چیست
در وصایت شرط واقعي است یا طریقي براي وثوق به امانتداري. در صورتي که شـرط واقعـي   
باشد، براي صحت وصایت کافر باید امکان تحقق عدالت اصطالحي در او وجود داشته باشـد؛  

اگر عدالت طریقي براي حصول وثوق به امانتداري باشد، یـا  گرنه وصایت او جایز نیست، اما و
اسالم طریقي یراي اطمینان به امانتداري باشد، جواز وصایت کافر منوط بـه اھلیـت وي بـراي    

امانتداري است.

اقوال در مسأله
باره شرط اسالم در وصي مسلمان، اقوال فراواني وجود دارد که به مھمتـرین آنھـا اشـاره    در

شود:مي
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. مشھور فقھا مسلمان بودن وصي را در مطلق موارد، شرط دانسته و وصایت کافر را منـع  ١
؛ ١١/٢٧٣؛ محقق ثاني، ٢/٦٢٦؛ فخر المحققین، ٢/٢٠٢؛ محقق حلي، ٣٠٦اند. (ابن زھره، کرده

)٣٢٠/ ١٠طباطبائي قمي، 
ماننـد  د (اطالق عبارت مشھور ھم شامل وصایت بر اطفال و کساني که در حکم آنھا ھسـتن 

شود و ھم وصایت بـه اداي دیـون و   مجانین) و ھم شامل وصایت بر اداي واجب، مثل حج مي
گیرد.غیر آن را در برمي

)٤١٨/ ٣، الجزیري،٢/٢٢٠ویي،د. (خان. برخي در شرط بودن اسالم در وصي تردید کرده٢
باشد، . برخي وصایت کافر را تنھا در صورتي که وصایت متضمن والیت وي بر مسلمان٣

اند، اما در موردي که وصایت کافر براي انجام امور مالي محض بـوده و متضـمن   ممنوع دانسته
)٢/٣٠٦اند. (طباطبائي حکیم،والیت وي بر مسلمان و اموال او نباشد؛ آن را جایز دانسته

اند. به عبارتي وصایت کافر بـر مسـلمان را   . برخي در وصي، اسالم را شرط جواز دانسته٤
)٢٠/٤٠٦وحاني(ردانند. ، اما حرام ميصحیح
)  ٢/٤٣٢اند. (سیستاني، . برخي نیز صرفاً از باب احتیاط اسالم را در وصي شرط دانسته٥
اند اگر غیر مسلمان وصي قرار داده شود، وصـایت صـحیح اسـت، ولـي بـر      . حنفیه گفته٦

ایـن کـه قاضـي کـافر را     قاضي الزم است که مسلماني را به جاي او قرار دھد، اما اگر قبـل از  
ماند، چنان که در صورت برکنار کتد، تصرفي انجام دھد و یا مسلمان شود، بر وصایت باقي مي

)٢٩/١٣٩بن عابدین،(اوصي قرار دادن کودک نیز حکم ھمین است. 

ادله قول مشھور
اند:مشھور فقھا بر شرط بودن اسالم در وصي به ادله زیر استدالل کرده

رآن به آیات زیر استدالل شده است:. کتاب: از ق١
)٧١وبه/(ت» لْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُھُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍا«ه الف. آیه شریف
ال یَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْکافِرِینَ أَوْلِیاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلِكَ فَلَـیْسَ  «ب. آیه شریفه 

)٢٨ل عمران/(آ» ءفِي شَيْمِنَ اللَّهِ
کند؛ در حالي کـه در  نحوه استدالل: با وصي قرار دادن کافر، وي بر مسلمان والیت پیدا مي

این آیات والیت کافر بر مسلمان نفي شده است. 
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استدالل به این آیات بر عدم جواز وصایت کافر، منوط به این است که مراد از ولي در ایـن  

اختیار باشد، نه ولي به معناي دوست. البته بنا به تفسیر مفسران منظور آیات، صاحب سلطنت و 
)١٥٥ومن قمي، (ماز ولي، صاحب سلطنت و اختیار است. 

)  ١٤١ساء/(ن» اوَ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلً«ج. آیه شریفه نفي سبیل 
ھر چه موجب سبیل (تسلط) کافر بر مسـلمان شـود،   نحوه استدالل: این آیه داللت دارد که

مردود است. وصي قرار دادن کافر بر مسلمان نیز یک نحوه از سبیل براي کافر بر مسلمان است 
که شرعا بر اساس آیه نفي شده است.

هِ مِـنْ   ال تَرْکَنُوا إِلَی الَّذینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النَّارُ وَ ما لَکُمْوَ«د. آیه شریفه رکون:  مِنْ دُونِ اللـَّ
)  ١١٣(ھود/»نأَوْلِیاءَ ثُمَّ ال تُنْصَرُو

کون به سـتمکاران، یـك نـوع اعتمـاد از روي میـل و رغبـت       ر«نویسد: عالمه طباطبایي مي
است، چه این رکون در اصل دین باشد و چه در حیات دیني، مثل اینکه بـه سـتمکاران اجـازه    

است، در اداره امور جامعه دیني دخالت کنند و والیـت امـور   دھد تا به نوعی که دلخواه ایشان 
عمومي را به دست گیرند، و چه اینکه ایشان را دوست بدارد و دوستیش منجـر بـه آمیـزش بـا     

-١١/٥٠»( آنان شود و در نتیجه در شؤون زندگي جمعي و یا فردي از افراد اثر سـوء بگـذارد.  
٥١(

نظرات محتلفي توسط مفسران ارائه شده است. برخي مـراد از  »الَّذِینَ ظَلَمُوا«باره مراد از در
) و برخي دیگـر  ٦/٧٨اند (طوسي، المبسوط،آن را کساني که به خودشان و به دیگران ظلم کرده

)١٢/٧٥اند. (طبري، مراد از آن را کافران دانسته
انـد، و از  ا کـافران دانسـته  ر» الَّذِینَ ظَلَمُوا«اند، مراد از حال کساني که به این آیه استناد کرده

آنجا که وصي قرار دادن کافر، به دلیل این که وصي باید مال را در وجوه شرعي صرف و امـور  
اطفال را سرپرستي کند، متضمن رکون بر او است، و حال آن که ھر نوع رکون در این آیه مورد 

)٥/٦٨ھید ثاني، وصي قرار دادن کافر مطلقاً جایز نیست. (ش؛ لذا نھي قرار گرفته است
. سنت: از سنت به روایاتي که بر عدم صالحیت کافر بـراي والیـت بـر مسـلمان داللـت      ٢

بدون )٢٦/١٤(حر عاملي،» لْإِسْلَامُ یَعْلُو وَ لَا یُعْلَی عَلَیْها«دارد، استدالل شده است، مانند روایت: 
، علـو و برتـري دادن کـافر    شک وصي قرار دادن کافر بر اموال مسلمان و به ویژه بر فرزندان او

بر آنھا است و چه عُلوّي باالتر از ایـن کـه کـافر بـر فرزنـدان مسـلمان والیـت داشـته باشـد.          
)٦/٣٣٤(بجنوردي، 
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علیـه مسـلمان باشـد،    . اجماع: ابن زھره بر لزوم مسلمان بودن وصي، در جایي که موصي٣

)٣٠٦ادعاي اجماع کرده است. (ابن زھره، 

بررسي ادله مشھور
. آیات و روایات نفي کننده والیت کافر بر مسلمان یعنی آیات اول و دوم و روایـت ذکـر   ١

کند، زیرا اوالً وصایت صرفاً یک نوع اذن در تصـرف و نایـب   شده مدعاي مشھور را ثابت نمي
کنـد. در  گرفتن براي کارھا است که گاه مسلمان آن را به غالم و خادم امین خود نیز واگذار مي

نیز موصي کافر را امین و خادم فرزندان و حافظ اموال آنھا و صرفاً مدیر امـور آنھـا قـرار    اینجا 
ثانیاً بر فرض که قیاس مزبور پذیرفته نشود و )٢١٠-٢٠٩/ ٢٢دھد. (سبزواري، عبداالعلي، مي

حداقل وصایت در برخي موارد جنبه والیت داشته باشد، حـداقل در مـواردي کـه مشـتمل بـر      
ممکن است وصایت کافر پذیرفته شود. ثالثاً نھي تکلیفي در ھمه موارد مقتضـي  والیت نیست،

)٩/٣٩٧فساد وضعي نیست. (طباطبایی قمّي، 
هُ  ن (. آیه نفي سبیل: این آیه نیز مثبت مدعاي مشھور نیست، زیرا اوالً به قرینه ماقبل آ٢ فَاللـَّ

آخرت ظھور دارد. ثانیاً مراد از سبیل در اینجا حجت یحَْکُمُ بَیْنَکُمْ یَوْمَ الْقِیَامَة) در نفي سبیل در
مناسبت بین حکـم و موضـوع نیـز    )است. (یعني کافران در برابر مؤمنین دلیلي در دست ندارند

ثالثـاً بـر فـرض کـه کلمـه سـبیل در       . کند که مراد از سبیل حجت در امر دیني باشداقتضاء مي
حت وصایت به کافر به دلیل نفي سبیل ایـن  سلطنت و والیت ظھور داشته باشد، الزمه عدم ص

است که اگر کافر، مسلماني را براي کاري اجیر کند، به ھمین دلیل اجاره باطل باشد و حـال آن  
)٩/٣٩٧؛ طباطبایی قمّي، ٤٠٦/ ٢٠گونه نیست. (رک، روحاني، که این
ر مورد نھي قـرار  . آیه رکون: استدالل به این آیه نیز مخدوش است، زیرا اوالً رکون به کاف٣

نگرفته است، چون این آیه در نھي از رکون به کسي که به دیگران ظلم کند، ظھور دارد، نـه در  
ثانیاً بر فرض که کافر را . کسي که به خود ظلم نماید، در حالي که کافر به خود ظلم کرده است

دیانـت و امـور   کند، اعتمـاد دینـي و رکـون از جھـت    شامل شود، آنچه از آیه به ذھن تبادر مي
) نه از جھت امور دنیوي. ثالثاً بر فرض که رکـون در  ٢١٠-٢٠٩/ ٢٢معنوی است، (سبزواري، 

مورد وصایت صدق کند، وصایت از معامالت است و این استدالل منوط به این است کـه نھـي   
بـه  اند که چون معامالت نیـاز ھا قائلدر معامالت دال بر فساد باشد و حال آنکه مشھور اصولي

)  ١١٥قصد قربت ندارد، نھي در آنھا دال بر فساد نیست. (حیدري، 
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اي تعلـق  اند که ھرگاه نھي در معامالت به معنـي اسـم مصـدري معاملـه    اشکال: برخي قائل

کند و در اینجا نیز این چنین است، زیرا آنچه در اینجـا شـارع بـه آن    بگیرد، بر فساد داللت مي
ست، والیت کافر بر اموال و جـان مسـلمان اسـت، نـه خـود      رضایت ندارد و برایش مبغوض ا

)١/٤٢٠بر بطالن وصایت داللت دارد. (بجنوردي، ؛ لذا وصایت کردن
بـر  ؛ لـذا  پاسخ: مدعا عام و دلیل خاص است، زیرا ھمیشه وصایت مشتمل بر والیت نیست

شود.  فرض قبول مدعا ھمه موارد وصایت را شامل نمي
را قبول نداریم، زیرا برخي در شرط بودن اسالم در وصـي اشـکال   . اجماع: اوالً وجود آن٤
ثانیاً بر فرض وجود آن، چنین اجماعي معتبـر نیسـت، زیـرا مـدرکي     )٢/٢٢٠اند. (خوئي، کرده

است. به عبارتي این اجماع از اجتھاد در سایر ادله حاصل شده، نه این که دلیـل تعبـدي باشـد.    
)٩/٣٩٧ک: طباطبایی قمّی، (ر

اند که کافر فاسق است و اھل امانـت  گونه بر اعتبار اسالم در وصي استدالل کردهاینبرخي
وصـي  ؛ لـذا  نیست و حال آن که وصایت امانت است و در وصي أمانتـدار بـودن شـرط اسـت    

)  ٤/٥١دادن کافر براي مسلمان جائز نیست. (شیخ طوسي، المبسوط، قرار
ممکن است اسـالم در وصـایت شـرط واقعـي     امااین استدالل نیز مخدوش است، زیرا اوال

نباشد، بلکه صرفاً طریقي براي حصول اطمینان به امانتداري وصي باشـد. پـس اگـر امانتـداري     
توان پذیرفت که کـافر بـراي   کند. ثانیاً نميوصي از طریقي غیر از اسالم احراز شود، کفایت مي

با فسـق از جھـت خیانـت در امانـت     امانتداري، اھلیت نداشته باشد، زیرا فسق از جھت ایمان 
کنـیم.  ا گاه وجداناً به کفار وثوق حاصل ميم«جواھر گفته است: مالزمه ندارد، چنان که صاحب

بلکه گاه به بعضي از کافران عادل، وثوق بیشتري نسبت به مسلمانان عادل، بویژه نسبت به اھـل  
دا و به عنوان شرط واقعي بلکه اگر اسالم، نه تعب؛ لذا )٢٨/٤٠٤(نجفي، » شود.سنت حاصل مي

دادن مطلق کافر را مردود دانست.  توان وصي قراربه دلیل اعتبار امانت، شرط باشد، نمي
گونه نیز استدالل شـود کـه در وصـایت عـدالت     ممکن است بر اعتبار عدالت در وصي این

ھـیچ فسـقي   شود، زیرا چنان که گفته شدهکه در کافر عدالت محقق نميشرط است و حال آن
) بنابراین وصایت کافر صحیح نیست.  ٦/١١٦باالتر از کفر نیست. (اصفھاني، 

بودن اسالم در وصي باشد، زیرا اوالً عدم تحقق تواند دلیلي بر شرطاما این استدالل نیز نمي
عدالت در کافر مورد اختالف فقھا است و مسلم نیست. چنانکـه برخـي ماننـد شـھید ثـاني در      

انـد. ثانیـاً بـر فـرض کـه      ) تحقق عدالت اصطالحي در کافر را ممکن دانسـته ١٤/١٦٠مسالک (
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عدالت در کافر محقق نشود، چنان که مستدال بیان خواھیم کرد، عدالت به معناي اصطالحي در 
وصایت شرط نیست و بر فرض که عدالت اصطالحي شـرط باشـد و در کـافر چنـین عـدالتي      

نیست، بلکه شرط عرضـي و صـرفاً طریقـي بـراي     محقق نشود، عدالت در وصي شرط واقعي
بـودن  حصول اطمینان به امانتداري و انجام عمل بر طبق نظر موصي است، لذا در صورت امـین 

رساند، زیرا چنان که گفته شد، کافر امین وجود دارد.نبودن وي ضرر نميوصي، مسلمان

بررسي امکان قبول وصایت غیر مسلمان
وصایت کافر، باید موارد زیر بررسي شود:  براي اثبات امکان قبول

آ. رابطه والیت با وصایت
شود کـه وصـایت در مطلـق مـوارد، مثبـت      از ظاھر استدالل مشھور فقھا چنین برداشت مي

تمام کساني که بر عـدم صـحت   )١٥٥؛ مومن قمي،٢/٦٢٦والیت است. (رک: فخر المحققین، 
انـد  کافر بر مسلمان را نفي کـرده، اسـتدالل کـرده   اي که والیت وصایت کافر بر مسلمان به ادله

دانند. )، مطلق وصایت را مشتمل بر والیت مي١١/٢٧٣(مانند محقق ثاني، 
تواند افر ميک: «نویسددادن کافر بر کافر ميعالمه حلي در مقام استدالل بر امکان وصي قرار

(عالمـه  » کند.والیت پیدا ميبه وسیله نسب بر کافر والیت پیدا کند، پس به وسیله وصایت ھم
شود.  این سخن داللت دارد که با وصایت والیت محقق مي)٥١٠حلي، تذکره الفقھا، 

دادن کـافر بـراي   طور کـه وکیـل قـرار   اند؛ لذا ھماناما برخي وصایت را عین وکالت دانسته
)٤/٧٥دادن او نیز جایز است. (خوانساري، مسلمان جایز است، وصي قرار

آید که وصایت در مطلـق مـوارد نـوعي وکالـت     ر سخن صاحب ریاض چنین بر مياز ظاھ
)١٠/٣١٣است. (

بریم که فقھا دھیم، پي مياما وقتي متعلق وصایت در موارد مختلف را مورد بررسي قرار مي
در مورد انتقال یا عدم انتقال والیت در آن مورد، اختالف نظر دارند، مانند وصایت به نکاح کـه  

دادن شـود، حتـي اگـر موصـي بـر نکـاح      اند با وصایت به نکاح، والیت منتقل نمـي ائلبرخي ق
تصریح کند، دلیل آنھا یکي اصل عدم انتقال والیت به وصي است و دیگر این کـه اگـر صـغیر    
بعد از بلوغ، عقد نکاح را رد کند، ازدواج، صحیح نیست و این مستلزم والیت نداشـتن وصـي   

) چنان که در صـحیحة  ٢/٤٨٤؛ نراقي، مستند الشیعه، ١٤٢النکاح، تاب، کاست. (شیخ انصاري
انِ لَھُمَـا یَعْنِـي    -أَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع) عَنْ غُلَامٍ وَ جَارِیَةٍسَ«أبو عبیده حذاء آمده است:  زَوَّجَھُمَا وَلِیـَّ
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وَ إِنْ مَاتَـا قَبْـلَ   -یُّھُمَا أَدْرَكَ کَانَ عَلَی الْخِیَارِفَقَالَ النِّکَاحُ جَائِزٌ وَ أَ-غَیْرَ الْأَبِ وَ ھُمَا غَیْرُ مُدْرِکَیْنِ

و صـغیر را بـه   ) دیمثـل وصـ  (یھرگاه غیر از پـدر، کسـ  ». أَنْ یُدْرِکَا فَلَا مِیرَاثَ بَیْنَھُمَا وَ لَا مَھْرَ
ازدواج درآورد، نکاح صحیح است، اما ھر کدام که بالغ شود، اختیار فسخ نکـاح را دارد و اگـر   

بـر اسـاس ایـن روایـت     )٢١/٣٢٧ل از بلوغ بمیرند ارث و مھري وجود ندارد. (حر عـاملي،  قب
دادن او بـه ازدواج  شدن کسي که باقي مانـده و نیـز اجـازه   بردن صغیران از یکدیگر، بر بالغارث

شد، نیـازي بـه اجـازه صـغیر بعـد از      متوقف است. به ھر حال اگر با وصایت، والیت منتقل مي
بلوغ نبود. 

اند، خواه موصي بر والیت او در نکاح تصریح اما عده اي در نکاح براي وصي والیت قائل
؛ ابن سعید ١٢/٩٨کند و خواه مطلق بگذارد، به نحوي که نکاح را ھم شامل شود. (محقق ثاني،

اند: این گروه براي مدعاي خود به ادله زیر استدالل کرده)٤٣٨حلي، 
مَنْ بَدَّلَهُ بَعْـدَ مـا سَـمِعَهُ    فَ«ایت را حرام کرده است؛ یعني آیه: اي که تبدیل وص. عموم آیه١

را بعد ت]) پس ھر کس آن [وصای١٨١بقره/» (مفَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَی الَّذینَ یُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمیعٌ عَلی
ند. آرى، خـدا  دھکساني است که آن را تغییر مین]از شنیدنش تغییر دھد، گناھش تنھا بر [گرد

شنواى دانا است.
نحوه استدالل: آیه فوق تبدیل وصایت را منع کـرده و حکـم آن عـام اسـت، یعنـي شـامل       

شود. حرمت تغییر وصایت به نکاح، مستلزم ثبـوت والیـت بـا وصـي     وصایت به نکاح ھم مي
دادن وصایت است.  دادن موصي است، زیرا عزل وصي از والیت، تغییرقرار

کـردن  به وصایت»هدَّلَبَ«عموم آیه تبدیل را رد کرده و گفته است: ضمیر در صاحب ریاض 
قبالً در آیه از آنھا یاد شده است، نـه مطلـق تبـدیل تـا     ه گردد کبه والدین و خویشاوندان برمي

)٢/٨١وصایت در نکاح را ھم شامل شود. (
وایـات مستفیضـي   شیخ انصاري این بیان صاحب ریاض را ضعیف دانسته به این دلیل که ر

ھا استدالل کرده است. وجود دارد که در آنھا معصوم، به عموم آیه در احکام فراواني از وصایت
کـردن  را یـا بـه مطلـق وصـایت    » دَّلَهُبَ«بنابراین باید ضمیر در )٣٤١-١٩/٣٣٧(رک:حر عاملي، 

حکم گنـاه بـه   کردن به پدر و مادر و خویشاوندان، اما اینکهبرگرداند و یا به خصوص وصایت
رساند مورد اصل تبدیل وصایت منوط است نه خصوص وصایت به والدین و خویشاوندان؛ می

خاص و مالک عام است. بنابراین آیه در عموم ظھور دارد، ولو با کمک روایاتي که در آنھـا بـه   
)١٤٤این آیه استدالل شده است. (انصاري، ھمان، 
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شود، اما بـا آیـاتي کـه    چند با برخي روایات تأیید ميیه تبدیل ھرآ: «نویسدولي در پایان مي

والیت غیر از پدر و جد را نفي کرده، تعارض دارد و چون ترجیح مشکل است، به اصل عـدم  
)  ١٤٨شود. (ھمان، ثبوت والیت مراجعه مي

قَـالَ ھُـوَ   -کَاحِأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّسَ«بصیر از امام صادق(ع) که گفت: . روایت أبو٢
فَـأَيُّ -وَ الَّذِي یَجُوزُ أَمْرُهُ فِي مَالِ الْمَرْأَةِ فَیَبْتَاعُ لَھَا وَ یَشْـتَرِي -الْأَبُ وَ الْأَخُ وَ الرَّجُلُ یُوصَی إِلَیْهِ

ـ «ه در آیـه شـریف  » مَـن «این روایت براي تفسیر )٢٠/٢٨٣(حر عاملي، ». ھَؤُلَاءِ عَفَا فَقَدْ جَازَ ن مَ
اختیـار ازدواج اسـت را پـدر، بـرادر و وصـي      وارد شده و کسي که صـاحب »حدِهِ عُقْدَةُ النِّکَابِیَ

دانسته است.  
گوید: حق این است که داللت روایت بر این که والیت وصي بـر صـغیر،   شیخ انصاري مي

شود و ھم ولي اختیاري، مانند والیت پدر باشد، ضعیف است، چون ھم شامل ولي اجباري مي
داللت دارد که والیـت اجبـاري و اختیـاري بـر     ؛ لذا شود و ھم کبیره رام صغیره را شامل ميھ

شود، نـه ایـن  پدر، برادر، وصي و متولي امور مالي) محقق ميد (صغیر و کبیر، غالباً در این افرا
) ١٤٤-١٤٧که بخواھد والیت بر صغیره را در این افراد منحصر کنـد. (رک: انصـاري، ھمـان،    

راین بر والیت ھمیشگي وصي داللت ندارد. بناب
هُ لَـا    «ن در کتاب وسائل الشیعه نیز این حدیث و روایات مشابه در بابي تحت عنوا بـابُ أَنـَّ
لَ أَخَاھَـا الْـأَکْبَرَ        هُ یُسْـتَحَبُّ لِلْمَـرْأَةِ أَنْ تُوَکـِّ غِیرَةِ وَ أَنـَّ ، (حـر عـاملي  »وِلَایَةَ لِلْوَصِيِّ فِي عَقْدِ الصـَّ

) ذکر شده و حاکی از این که ھمیشه با وصایت به نکـاح، والیـت بـر ازدواج محقـق     ٢٠/٢٨٢
ـ  نمي وکیـل  (یشود. در سایر موارد، غیر ازنکاح، بویژه امور مالي نیز انجام عمل توسط غیـر ول

وجه است.  محض) قطعاً صحیح است، لذا رابطه والیت با وصایت عموم و خصوص من
غیر مسلمانب. امکان تحقق عدالت در

اي که براي شناخت عدالت بـه  براي اثبات امکان تحقق عدالت در غیر مسلمان بایستي ادله
شود، مورد بررسي قرار گیرد.  آنھا تمسک مي

کنند، بر سه دسته است:اي که فقھا براي شناخت عدالت ذکر ميادله
اي که در مقام بیان حقیقت عدالت برآمده است..ادله١

کنند، صحیحه ابن ابـي  یلي که فقھا در مقام بیان حقیقت عدالت به آن استناد ميترین دلمھم
یعفور است که اوالً بر فرض این روایت در مقام بیان حقیقت عدالت باشد، به قرائن متعـدد در  
مقام بیان نحوه تحقق عدالت در مسلمانان است، اما در مورد این که آیا عدالت در کافر محقـق  
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گویـد:  شود، ساکت است. نراقـي مـي  و در صورت تحقق، به چه چیز محقق ميشود یا خیرمي

ظھـور در  » و یعرف باجتناب الکبائر التي أوعد اللّه تعالی، علیھا النار و کـفّ الجـوارح  «عبارت 
» و بتعاھد الصلوات الخمس و حفظ مواقیتھا«ت خودداري از محرّمات دین اسالم داشته و عبار

إذا سئل عنـه فـي قبیلتـه و    و«شود و عبارت دارد، زیرا شامل کافر نميظھور در اشتراط إسالم
ھم بر اعتبار اسالم داللت دارد، زیرا معلوم است که کفـر خیـر   » محلّته قالوا ما رأینا منه إلّا خیرا

لت در ھر انساني ثانیاً بر فرض که عام باشد و تحقق عدا)١٩٨نیست. (نراقي، مشارق االحکام، 
را شامل شود، از آنجا که در صحیحه براي تحقق عدالت، اجتناب از گناھان کبیره شرط دانسـته  
شده و بلکه داللت دارد که اجتناب از گناھان کبیره عین عدالت اسـت، و از آنجـا کـه کفـر بـر      

ر ) بـ ٤/١٥٠ک: شیخ طوسي، تھذیب االحکـام،  ه (راساس سایر ادله از گناھان کبیره شمرده شد
عدم تحقق عدالت در کافر داللت دارد. 

اي که در مقام بیان امارات عدالت برآمده و اسـالم را یکـي از نشـانه ھـاي عـدالت      . ادله٢
ذَا کَـانُوا أَرْبَعَـةً مِـنَ الْمُسْـلِمِینَ لَـیْسَ      إِ«دانسته است، مانند صحیحه حریز که در آن آمده است: 

رِ أُجِیزَتْ شَھَادَتُھُمْ جَمِیعاً وَ أُقِیمَ الْحَدُّ عَلَی الَّذِي شَھِدُوا عَلَیْهِ إِنَّمَا عَلَیْھِمْ أَنْ یُعْرَفُونَ بِشَھَادَةِ الزُّو
ا أَنْ یَکُونُـوا مَعْـرُوفِینَ بِالْ    ؛ »فِسْـق یَشْھَدُوا بِمَا أَبْصَرُوا وَ عَلِمُوا وَ عَلَی الْوَالِي أَنْ یُجِیزَ شَھَادَتَھُمْ إِلـَّ

(ع) در مورد چھار شاھد که بر علیـه مـرد محصـني بـه زنـا      از امام صادق)٢٧/٣٩٧(حرعاملي،
اند، سؤال شد، امام شھادت داده و دو نفر از آنھا تعدیل شده و دو نفر دیگر از آنھا تعدیل نشده

فرمودند: ھر گاه چھار نفر مسلمان که به شھادت زور معروف نباشند، شھادت دھنـد، شـھادت   
گردد؛ مگر ایـن کـه بـه    اند حد اقامه ميست و بر کسي که علیه او شھادت دادهھمة آنھا مجاز ا

فسق معروف باشند.
این روایات نیز بر تحقق عدالت در کافر داللت ندارند، زیرا اوالً بـه دلیـل تغـایر اسـالم بـا      

م، پذیریم. ثانیاً بر فرض کـه ایـن را بپـذیری   بودن صرف اسالم براي عدالت را نميعدالت، اماره
حداکثر این روایات داللت دارند که اسالم یکـي از طـرق اثبـات عـدالت اسـت و در صـورت       

بودن شاھد، تفحص از حال وي الزم نیست، ولي بنفسه بر عدم تحقق عدالت در کـافر  مسلمان
کند. داللت ندارند، زیرا اثبات شيء، نفي ماعدا نمي

رت اسالم نباشد، داللـت دارد، ماننـد   اي که بر عدم پذیرش شھادت کساني که بر فط. ادله٣
روایت علقمه. 

توان بر عدم تحقق عدالت در کافر استدالل کرد، زیـرا ممکـن اسـت    از این روایات نیز نمي
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عدم قبول شھادت کافر به خاطر عدم تحقق عدالت در وی نباشد، بلکه خود کفر مـانع مسـتقل   

شده است.  براي عدم قبول شھادت او باشد، زیرا دلیل آن بیان ن
آري با وجود این که به طور صریح در ادله، کفر به عنوان مانع عدالت ذکـر نشـده، امـا بـا     

بـودن کفـر، بـه دلیـل ایـن کـه       نظر از گناه کبیرهبریم که صرفبررسي ادله باب عدالت، پي مي
یعنـي عبـادات) در کـافر    ت (باشد، امکان انجام مھمترین واجبااسالم، شرط صحت عبادات مي

ود ندارد. پس در مقام عمل، اسالم، شرط و کفر، مانع عدالت است.  وج
االمتنـاع  «ه گـوئیم طبـق قاعـد   اگر گفته شود عدم قبـول عبـادات در اختیـار او نیسـت، مـي     

این نوع عدم قدرت و اختیـار بـراي او سـودي نـدارد و عمـل او را      » باالختیار الینافي االختیار
توانسـت شـھادتین را   این محظور شـده اسـت، چـون مـي    کند، زیرا کافر خود باعث موجه نمي

بگوید و مانع قبول عبادت را بردارد و چون ابتدا مانع را خود ایجاد کرده، مسئولیت ممنوعیـت  
لکه بازدارنده از افراط و تفـریط)  (میبعدي متوجه خود اوست. بنابراین حتي اگر عدالت اخالق

محقق شود، عدالت اصـطالحي فقھـي در کـافر    قابل جور) در کافر، ھمانند مسلمان(میو لغو
شود.  محقق نمي

بودن عدالت در وصيج. اقوال در مورد شرط
فقھا در مورد اعتبار عدالت اصطالحي در مطلـق وصـي (چـه متعلـق وصـایت والیـت بـر        

ه)کردن ثلـث مـال در امـور خیـر و غیـر     کردن حق واجب و چه مصرفقاصرین باشد و چه ادا
: اختالف نظر دارند

؛ شـیخ  ٤/٥١انند شـیخ طوسـي در المبسـوط،    د. (مان. مشھور فقھا عدالت را شرط دانسته١
)٢/٣٢٢؛ شھید اول، ١٠١مفید، 
انـد، امـا در   در وصایتي که به حق خود فرد تعلق گرفته، عدالت را شرط ندانسـته . برخي ٢

)٤/١٥٤دانند. (بحر العلوم، وصایتي که به حق دیگري تعلق گرفته، آن را شرط مي
بودن وصي در مطلق موارد، مسـتحب اسـت و در ھـبچ مـوردي     اند که عادلاي قائل. عده٣

)٦/٣٩٥؛ عالمه، مختلف الشیعه، ١/١٦٤حقق، ت. (مشرط نیس
در مطلق مـوارد، وثـوق بـه وصـي در اجـراي مـورد وصـایت را الزم        برخي از این گروه، 

) خـواه وصـایت بـر    ٦/٥٦٨ي بحرانـي،  بصـر ؛٢/١٠٢؛ خمیني، ٥/٣٣١ک: آملي، د. (راندانسته
الناس و خواه بر والیـت بـر قاصـرین. برخـي دیگـر وثـوق و       اهللا باشد و خواه بر حقوقحقوق

اطمینان به وصي در اداي حقوق واجب بر موصي و در تصرف در مال ایتام و ماننـد آن را الزم  
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ر خیـر وثـوق را ھـم الزم    بـه، در امـو  کردن ثلث موصـي دانند، اما در امور دیگر، مانند خرجمي

دانند. گروھي صرفاً در والیت بر اطفال وثوق به رعایت مصـلحت از طـرف وصـي را الزم    نمي
بـودن  اند. ظاھر سخن برخي از این گروه این است که حتي فاسق نیز در صورت مـأمون دانسته

یـري،  ؛ جز٢/٢٢٥، طباطبـایي حکـیم،   ٢/٤٣٣تواند وصي قرار داده شـود. (رک: سیسـتانی،   مي
٣/٤١٩(

اند به این دلیل که دالئـل قـائلین بـه اعتبـار     بودن فسق قائل شدهبرخي دیگر به صرف مانع
)  ٢٢/٥٦٠عدالت در وصي، تمام نیست. (محدث بحراني، 

مشھوربررسي ادله قول 
بر اعتبار عدالت در وصي به ادله زیر استدالل شده است:

)٣٠٦اند. (ابن زھره، ماع کرده. برخي بر اعتبار عدالت در وصي ادعاي اج١
اشکال : اوالًً وجود اجماع را قبول نداریم. ثانیاً چنین اجمـاعي بـر فـرض وجـود، مـدرکي      

است.
. وصي باید امین باشد، زیرا وصایت، مستلزم تسلط وصي بر طفل و مال بدون سرپرسـت  ٢

أمـین  حال آن که فاسق تواند بر چنین مال و طفلي تسلّط یابد که أمین باشد و است و کسي مي
)١٢٩نیست، زیرا تحقیق از خبر او واجب شده است. (شیخ انصارى، رساله في الوصایا، 

پذیریم، زیرا فسق از جھت عدم رعایت حدود الھي بـا عـدم   اشکال: کبراي استدالل را نمي
ـ  امانت مالزمه ندارد، چنان که بسیاري از افرادي که حـدود شـرعي را مراعـات نمـي     ه کننـد، ب

امانتداري آنھا اطمینان وجود دارد.
کند و غیـر عـادل   . وصایت، والیت است، زیرا وصي بر طفل و أداي حقي والیت پیدا مي٣

)٥/٦٨رک: شھید ثاني، الروضه البھیه، د. (صالحیت براي والیت را ندار
اشکال: ھمیشه وصایت مشتمل بر والیت نیست، بلکه گاھي یك نوع وکالت یا اسـتنابت در  

بنابراین به انتخاب موصي بستگي دارد. اگر ھم بپذیریم که ھمیشـه مشـتمل   ت.مور خاصي اسا
پذیریم که در ھر موالیي عدالت شرط باشـد، زیـرا اگـر ایـن چنـین بـود،       بر والیت است، نمي

بایستي در پدر و جد نیز که بر فرزندان صغیر و اموال آنھا والیت دارند، عدالت شـرط باشـد و   
)٤/٧٦رک: خوانساري، ت. (ر آن دو به اتفاق، عدالت شرط نیسحال آن که د

نتیجه این که از میان ادله فوق بجز اجماع که آن ھم مخدوش است، ھیچ یك از ادله دیگـر  
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رسد؛ بر اعتبار عدالت در وصي صراحت ندارد، بنابراین اعتبار عدالت در وصي بعید به نظر مي

؛ محقـق  ٢/٣٨٥انـد. (رك: فاضـل مقـداد،    دانسـته دادن فاسـق را جـائز   حتي برخي وصـي قـرار  
)  ١٥٨-٤/١٥٤بحرالعلوم،؛٢/٦٥سبزواري، 

ج. مقتضاي ادله در مورد نوع عدالت در وصي
بر فرض که در وصي عدالت اصطالحي شـرط باشـد، بـر اسـاس ادلـه و شـواھد زیـر آن        

او به انجام عدالت، طریق شرعي براي وثوق و اطمینان به رعایت مصلحت صغیر و قبول إخبار
عمل است، نه شرط واقعي و تعبدي براي صحت عمل :

. در ھیچ یك از آیات و روایات، نامي از عدالت وصي به عنوان یکي از شروط جـواز یـا   ١
صحت وصایت ذکر نشده است.  

. ھمه اموري که توسط فقھا به عنوان دلیل بر اعتبار عدالت ذکر شده، یا مشتمل بر امانـت  ٢
شود که شرط اصلي ھمان وثاقـت  گردد، پس معلوم ميو یا به نوعي به آن بر ميو وثاقت است 

است.
. وصایت یکي از احکام امضایي است که در میان عقال از ھمه اقوام و ملتھا وجود دارد و ٣

شود، اما بـه  در میان آنھا معموال ًبه کسي که نسبت به او اعتماد و وثوق وجود دارد، وصایت مي
شـود.  کنند، در میان متشرّعین از ایـن وثـوق بـه عـدالت تعبیـر مـي      ق وصایت نميفرد غیر موث

بنابراین بر فرض که شرعاً عدالت شرط باشد، موضوعیت ندارد، بلکه وثوق معتبر در نزد عقـال  
نکـردن بـه   است که موضوعیت دارد و عدالت صرفا ًبه منزله طریق شرعي آن است و وصـایت 

نداشتن به اوست. بنابراین اگر از طریق دیگر نسبت بـه فاسـق   ینانفاسق ھم صرفاً به خاطر اطم
اما )٤٣٠اطمینان حاصل شود، امکان جواز وصایت به او نیز وجود دارد. (رك: طباطبائي یزدى، 

تـوان سرپرسـتي یتیمـان و اداي    اگر از ھیچ طریقي به فاسق اطمینان حاصل نشـود، قطعـاً نمـي   
اما جواز سپردن سائر امور به او مورد تردید است.حقوق واجب را به او محوّل کرد، 

به ھر حال بر فرض که در وصي عدالت شرط باشد، شرط واقعي و در حـد سـائر شـروط    
نیست، تا صحت عمل بر آن متوقف باشد؛ بلکه طریق شرعي براي وثوق و اطمینان به رعایـت  

کـه در واقـع فاسـق و در    اگر به کسي؛ لذا مصلحت صغیر و قبول إخبار او به انجام عمل است
الذمـه  ظاھر عادل است، وصایت شود و او مورد وصایت را انجام دھد، فعلش نافذ بوده و بريء

موثق) فاسق، وصایت شود و او مقتضاي آن را انجام د (شود؛ حتي ممکن است که اگر به فرمي
) ١٢٤دھد، صحیح باشد. (شیخ انصاري، ھمان، 
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نتیجه گیري

بریم که ھر چند در وصایت اسالم بـه  فوق و بررسي ادله مشھور پي ميبا توجه به مباحث 
طور مطلق شرط شده است، اما در ھمه موارد شرط واقعـي صـحت و جـواز آن نیسـت، بلکـه      

بودن شرط اسالم در وصایت و نیز شرط صحت یـا  موضوعي) یا طریقي(یبسته به موارد، واقع
بودن آن متفاوت است، زیرا: جواز
دھد. وصي فردي را براي انجام واجبي، مثل حج و مانند آن وصي قرار مي. گاه م١
دھد که مانند او اختیار علیھم قرار مي. گاه ولي فردي را به نحوي جانشین خود بر موصي٢

کامل دارد، چه در امور مالي و چه در امور غیر مالي و به عبـارتي والیـت را بـه وصـي منتقـل      
کند. مي

علـیھم بعـد از مـرگ، فـردي را تعیـین      ي انجام امور مالي خود یـا مـولي  . گاه موصي برا٣
کند، مثل پرداخت دین خود یا خرج کردن براي فرزندان. مي

حال اگر متعلق وصایت، امور عبادي باشد، چون الزم است که وصي از طرف موصي نیـت  
؛ لـذا  قربـت کنـد  تواند قصـد دادن کافر جایز و صحیح نیست، چون کافر نمينماید، وصي قرار

اسالم دراین موارد شرط واقعي صحت و جواز است و موضوعیت دارد. 
اما در مواردي که وصایت بر امور غیر عبادي بوده و مشـتمل بـر والیـت، سـبیل و رکـون      
نباشد، بلکه صرفاً جنبه وکالت داشته باشد، اسالم نه شرط صحت است و نه شرط جواز؛ بلکـه  

یله اي براي حصول اطمینان به انجـام مـورد وصـایت توسـط وصـي      فقط به عنوان طریق و وس
شرط شده است.  

در مواردي که وصایت کافر بر امور غیر عبادي و مشتمل بر والیـت وي بـر مسـلمان و یـا     
عنه باشد، اسالم صرفا شرط جواز است، نه شرط واقعي صحت، زیرا بر اسـاس  سایر امور منھي

اند، والیت کافر بر مسلمان حرام است، اما بطالن وصایت کردهآیاتي که مشھور به آنھا استدالل
به کافر، عالوه بر حرمت آن، منوط به داللـت نھـي در معـامالت بـر فسـاد اسـت کـه مشـھور         

دانند، چون بین حرمت و بطـالن مالزمـه وجـود    اصولیین نھي در معامالت را دال بر فساد نمي
ندارد.

ل بر والیت است و نه مشتمل بـر رکـون و سـبیل بـر     اما در مواردي که وصایت، نه مشتم
توان آنھا مسلمان و صرفا جنبه وکالت دارد، از آنجا که برخي از کافران اھل امانت ھستند و مي

دادن کـافر موثـق   را اجیر نیز قرار داد، لذا اسالم در این موارد شرط طریقي است و وصي قـرار 
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مورد وثوقي براي وصایت پیدا نشود. جایز و صحیح است؛ بویژه اگر فردِ مسلمانِ

بودن شرط اسالم در این موارد وجود دارد:شواھدي نیز بر طریقي
اند و بـه  الف. عده اي غرض از وصایت را حفظ مال یتیمان و رعایت مصلحت آنان دانسته

ھمین دلیل وصایت کافر موثق یا کافري که در دین خود عـادل اسـت را بـراي کـافر بـه دلیـل       
؛ شــھید ثــاني، مســالک٢٨/٤٠٦جــواھر، انــد. (صــاحبایــن غــرض صــحیح دانســتهحصــول 

علیه کافر باشـد اختصـاص دارد، امـا دلیـل     ھرچند صحت به موردي که موصي)٦/٢٤٨االفھام،
شود.  عام است و شامل مورد بحث نیز مي

ه مـردود اسـت)،  ع (کـ اي که در مورد وصایت وارد شده، بجز اجماب. در ھیچ یک از ادله
چیزي مازاد بر شرائط عامه تکلیف، مانند اسالم، در وصي شرط نشده؛ بلکه مطلق است، با این 

نبودن اسالم است، مگر ایـن  مقتضاي اصالة االطالق، شرط؛ لذا که امکان تقیید آن وجود داشت
ثل والیت کافر بر مسلمان و...) وجود داشته باشد.(مکه مانعي 

اي که بـر ایـن امـر اقامـه     شود و یکي از ادلهذیرفته ميج. در وصایت، شھادت اھل کتاب پ
نْ شَـھَادَةِ أَھْـلِ   ع) عَسَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ( «شده، صحیحة ضریس کناسي است که در آن آمده است: 

لْكَ الْحَالِ غَیْرُھُمْ فَـإِنْ  الْمِلَلِ ھَلْ تَجُوزُ عَلَی رَجُلٍ مِنْ غَیْرِ أَھْلِ مِلَّتِھِمْ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ لَا یُوجَدَ فِي تِ
بْطُـلُ  لَمْ یُوجَدْ غَیْرُھُمْ جَازَتْ شَھَادَتُھُمْ فِي الْوَصِیَّةِ لِأَنَّهُ لَا یَصْلُحُ ذَھَابُ حَقِّ امْـرِئٍ مُسْـلِمٍ وَ لَـا تَ   

دلیل ذکر شده در روایت شامل وصایت به کافر و امکان مسـامحه در  )٧/٣٩٩(کلیني، » وصایته
شود.یت کافر به دلیل حفظ حقوق مسلمان نیز ميپذیرش وصا

د. قبال گفته شد، اگر موردي که در آن امري شرط شده، از امور تعبّدي باشد، ھنگام شـك  
بودن است و اگر از امور عرفـي  در طریقي و موضوعي بودن آن شرط، مقتضاي اصل موضوعي

در اینجا نیـز وصـایت از امـور    بودن آن است، و عقالیي امضا شده باشد، مقتضاي اصل طریقي
بـودن اسـت،   باشد، لذا مقتضاي اصل، عدم اعتبار واقعي اسـالم و طریقـي  عقالئي امضا شده می

مگر این که متعلق وصایت، امر عبادي باشد.

منابع 
قرآن کریم

، چاپخانـه مؤلـف  تھـران، ، چـاپ اول،  مصباح الھدي في شرح العروة الوثقي، یآملي، میرزا محمد تق
ق.١٣٨٠

ق. ١٤١٥دار الفکر، بیروت، ، حاشیة رد المختارعلی الدر المختار، ابن عابدین، محمد امین
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، قـم،  ، چـاپ اول غنیة النزوع إلی علمي االصول و الفروع، ابن زھرة الحلبي، حمزة بن علي الحسـیني 

ق.١٤١٧، مؤسسه امام صادق علیه السالم
ق.١٣٩٠مطبعة االداب، النجف االشرف، ، چاپ دوم، تحریر الوسیلة،وح اللَّهامام خمیني، ر

کنگره جھاني بزرگداشـت شـیخ اعظـم    قم،، چاپ اول، کتاب النکاح، أنصاري، مرتضی بن محمد أمین
ق.  ١٤١٥انصاري، 

ق.١٤١٥، ھمانجا، رسالة في الوصایا____________ 
ق.١٤١٩نشر ھادي، قم،، چاپ اول، القواعد الفقھیة، بجنوردي، حسن 

بي تا.کتابفروشي بصیرتي، قم،، چاپ اول، منتھي االصول___________ 
دفتـر  قـم،  ، چاپ اول، الحدائق الناضرة في أحکام العترة الطاھرة، بن احمدبن ابراھیمبحراني، یوسف

ق. ١٤٠٥حوزه علمیه، انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین
ق.١٤٠٣منشورات مکتبة الصادق، تھران، ، چاپ چھارم، بلغة الفقیه، بحر العلوم، محمد بن محمد تقي
ق.١٤١٣مؤسسة النشر اإلسالمي ، قم،، چاپ اول، تقریرات ثالث، بروجردى، آغا حسین طباطبائي 

ق.١٤١٣سید جواد وداعي، ،قم، چاپ سوم، کلمة التقوي، ینبصري بحراني، زین الدین شیخ محمد أم
، چـاپ اول،  الفقه علی المذاھب االربعة و مذھب أھل البیـت علـیھم السـالمجزیرى، عبد الرحمن، 

ق. ١٤١٩دار الثقلین، بیروت،
ق. ١٤٠٩لسالم، موءسسه آل البیت علیھم اقم، ، چاپ اول، وسائل الشیعة، حرّ عاملي، محمد بن حسن

ق.١٤٠٥مؤسسة سید الشھداء العلمیة، قم،، چاپ اول، الجامع للشرائع، حلّی، یحیی بن سعید
ق.١٤١٢،شوراي مدیریت حوزه علمیهقم، ، چاپ اول، اصول االستنباط،حیدري، سید علي نقي
موسسـه اسـماعیلیان،   قـم،  ، چاپ دوم، النافعجامع المدارك في شرح مختصر، خوانساري، سید أحمد

ق.  ١٤٠٥
نشـر مدینـة العلـم،    قـم،  (للخوئي)، چـاپ بیسـت و ھشـتم،    منھاج الصالحین، خویي، سید أبوالقاسم

ق.١٤١٠
مدرسه امـام  -دار الکتاب قم،، چاپ اول، فقه الصادق علیه السالمروحانی قمّي، سید صادق حسیني ، 

ق.١٤١٢صادق(ع)، 
موسسه المنار قم، ، چاپ چھارم، مھّذب االحکام في بیان الحالل و الحرام، سبزواري، سید عبد األعلي

ق.١٤١٣کتابخانه آیة اللّه سبزواري، -
، چـاپ اول،  کفایة االحکام( کفایة المقتصد و کفایة المعتقـد)، سبزواري، محمد باقر بن محمد مؤمن

ق.١٤٢٣ات اسالمي، دفتر انتشارقم،
دفتـر حضـرت آیـة اهللا    قـم، (للسیستاني)، چـاپ پـنجم،   منھاج الصالحینسیستاني، سید علی حسینی، 
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ق.  ١٤١٧سیستانی، 

مؤسسـه النشـر   قـم،  ، چـاپ دوم،  الـدروس الشـرعیة، شھید اول، شمس الدین محمد بن مکي عـاملی 
ق.١٤١٧االسالمي، 

( با تعلیقـات  الروضة البھیة في شرح اللمعة الدمشقیة، لي بن أحمد عامليشھید ثاني، زین الدین بن ع
ق.١٤٠٣دار احیاء التراث العربی، بیروت،سید محمد کالنتر)، چاپ اول، 

مؤسسـة المعـارف   قـم، ، چاپ اول، ١٣، مسالك االفھام الي تنقیح شرایع االسالم___________ ، 
ق.١٤١٣االسالمیه، 

ق.١٣٨٦مکتبة الداوري، قم، ، علل الشرائع، ابویه، شیخ ابی جعفر محمدصدوق، ابن ب
ق.١٣٧٨نشر جھان، تھران،، چاپ اول، عیون أخبار الرضا(ع)___________ ، 
ق.١٤١٣مؤسسة النشر اإلسالمي، قم،، من ال یحضره الفقیه___________ 

دفتر انتشارات اسالمی جامعهقم،، چاپ پنجم، سیر القرآنالمیزان فی تفطباطبایی، سید محمد حسین، 
ق.١٤١٧مدرسین حوزه علمیه قم، 

مؤسسـة آل  قـم،  ،چـاپ اول،  ریاض المسـائل فـي تحقیـق االحکـام بالـدالئل، طباطبائي، سید علي 
ق.١٤٠٤البیت(ع)إلحیاء الثراث، 

ق. ١٤١٥دار الصفوة، بیروت،اول، ، چاپمنھاج الصالحینطباطبایي حکیم، سید محمد سعید، 
ق.١٤٢٦منشورات قلم الشرق، قم، ، چاپ اول، مباني منھاج الصالحینطباطبایی قمّی، سید تقی، 

( تنظیم دکتـر مصـطفی محقـق دامـاد)، چـاپ اول،      سؤال و جواب، طباطبائی یزدي، سید محمد کاظم
ق.١٤١٥مرکز نشر علوم إسالمي، تھران،

١٤١٢دار المعرفه، بیروت،، چاپ اول، جامع البیان فی تفسیر القرآنابو جعفر محمد بن جریر، طبرى، 
ق.١٤٠٧مؤسسة النشراالسالمي، قم، ، چاپ اول، الخالف، طوسي، محمد بن حسن 

المکتبـة المرتضـویة إلحیـاء اآلثـار     تھران، ، چاپ سوم، المبسوط في فقه االمامیة____________ ،
ق.١٣٨٧الجعفریة،

ق.١٤٠٧دار الکتب اإلسالمیة، ،تھران، چاپ چھارم، تھذیب االحکام____________ ، 
بي تا. دار احیاء التراث العربی، بیروت،، التبیان فی تفسیر القرآن____________، 

آل البیـت (ع)  مؤسسـة  قـم،  الحدیثـه)، چـاپ اول،   –(ط تذکرة الفقھاء، عالمه حلي، حسن بن یوسف
ق.١٤١٤إلحیاء التراث،  

ق.١٣٨٨مؤسسه آل البیت (ع)، قم،القدیمة)، چاپ اول، -(ط تذکرة الفقھاء___________ ، 
مؤسسة النشـر اإلسـالمي التابعـة    قم،، چاپ دوم، مختلف الشیعة في أحکام الشریعة__________، 

ق.١٤١٣لجماعة المدرسین، 
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مکتبـة آیـة اهللا   قـم، ، چـاپ اول،  التنقیح الرائع لمختصر الشـرائع، بوعبداهللافاضل مقداد، جمال الدین ا

ق.١٤٠٤، المرعشي النجفي
مؤسسـه  قـم، ، چاپ اول، إیضاح الفوائد في شرح مشکالت القواعد،فخر المحققین، محمد بن حسن

ق.١٣٨٧اسماعیلیان، 
ق.١٤٠٧دار الکتب اإلسالمیة، تھران،، چاپ چھارم، فيالکا، کلیني، محمد بن یعقوب 
، چـاپ اول، موسسـه تنظـیم ونشـر آثـار امـام خمینـي،        مباني تحریر الوسیلةمؤمن قمي، شیخ محمد، 

ق.١٤١٩
مؤسسـه آل  قـم،  ، چـاپ دوم،  جامع المقاصد في شرح القواعـد،محقق کرکی، علی بن حسین عاملی

ق.١٤١٤البیت علیھم السالم، 
قـم،  وم، ، چاپ دشرائع االسالم في مسائل الحالل و الحرام،حلّي، ابو القاسم نجم الدین جعفرمحقق 

ق.١٤٠٨مؤسسه إسماعیلیان،  
مؤسسـة المطبوعـات الدینیـة،    قـم، ، چـاپ ششـم،   المختصر النافع في فقه االمامیـة__________، 

ق.١٤١٨
ق.١٤١٣کنگره جھاني ھزاره شیخ مفید،  قم،،چاپ اول، مقنعةال، مفید، بن محمد بن نعمان 

، چاپ ھفتم، جواھرالکالم في شرح شرائع االسالم، نجفي (صاحب جواھر)، شیخ محمدحسن بن باقر 
ق.١٤٠٤انتشارات دار احیاء التراث العربي، بیروت، 

مؤسسـة آل البیـت   قـم، ، چـاپ اول،  ام الشریعةمستند الشیعة في أحک، نراقي، أحمد بن محمد مھدي 
ق.١٤١٥علیھم السالم إلحیاء التراث، 

ق.١٤٢٢، مؤتمرالمولی مھدي و أحمد النراقیین،چاپ دوم، مشارق االحکام، نراقي، محمد بن أحمد


