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 !قت؟یحق ایتهمت  عه،یش یعلما نیدر ب ریتکف

 *یجابر  یمحمد عل

 **یاحمد عابد

 چکیده
های نخستی  عمر اسالم، جریان تکفیر متولد شد. خوارج اولی  جریان  در همان دهه

بودند که مخالفان خود را تکفیر کردند. با وجود عمر طوالنی ای  پدیده،  یافته سازمان
مذهبی تکفیری معرفی شده است؛ ولـی در سـده اخیـر بسـیاری  ،کمتر زمانی شیعه

 شـافعی درالجملـه آقـای عبـدالملک  اند؛ از برای تکفیری جلوه دادن شیعه کوشـیده
سیاری از عالمان شیعه را تکفیـری ب الفکر التکفیرى عند الشیعه حقیقة أم إفتراءکتاب 

 معرفی کرده است. 
سازی ای  اتهام علیه شیعه و نقش تخریبی آن در وحدت امت  ای  پژوهش برای خنثی

تحلیلـی نشـان داده  _ اسالم صورت گرفته است. در ای  پژوهش بـا روش توصـیفی
نها ناصبیان دانند. عالمان شیعه ت سنت را مسلمان می  اهل ،عالمان شیعه تمامشده که 

و اگر بـر غیـر از ایـ  دو گـروه اطـالق کفـر   اسالم بیرون دانسته هو معاندان را از دایر
 اند، مرادشان کفر در مقابل ایمان بوده است. کرده

 سنت.  اهل ،یناصب ر،یتکف مان،یاسالم، ا :ها دواژهیکل

                                              
 دانشگاه قم. یکالم اسالم یردکت یدانشجو* 

 استاد حوزه علمیه قم و عاو هیأت علمی گروه فلسفه دانشگاه قم.  **
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 مقدمه
زننـد.  آویزی چنگ می شیعه به تکفیر، برای اثبات مدعای خود به هر دست زنندگاناتهام

گاهی با استناد بـه روایـاتی انـد  و ضـعیف و گـاهی بـا چنـد نقـل قـول مخـدوش از 
سـنت   پندارند. برخی از مؤلفـان اهـل شده می  اندیشمندان شیعه، مدعای خود را اثبات

شافعی و... در عصر ما بـرای الموسی جارالله، عبدالرحم  الدمشقیه، عبدالملک  مانند
آقـای عبـدالملک  ،اند. در ایـ  میـان کفیری بـودن شـیعه فـراوان کوشـیدهاثبات اتهام ت

تر ای  بحق  نحو گستردهبه الفکر التکفیرى عند الشیعة حقیقة أم افتراءالشافعی در کتاب 
 است.  را مطرح کرده

ایشان در کتـاب خـود پـس از نقـل برخـی روایـات، بـا تمسـک بـه برخـی از آرای 
 ،هبی تکفیری معرفی کرده است. ایشان در استنادات خوداندیشمندان شیعه، تشیع را مذ

شود و معموالا به بحق عام و خاص و یا اجمال و تفصیل موجود در  گاه دچار تقطیع می
البته تالش ایشان خالی از شیطنت نیسـت؛  ؛کند روایات و کالم عالمان شیعه توجه نمی

جـای نظـر ایشـان  انـد را بـه بودهالله خویی در مقام نقد آن  کالمی را که آیت ،برای مثال
  1کنند.طرح میم

علـی حسـ  در کتـاب   ، محمـداجوبة موسی ج االلدهالدی  در کتاب  مرحوم شرف
و دیگر اندیشمندان  صواعق السم ء علی کت ب الفکرالتکفیرى عند الشیعه حقیقة أم إفتراء

رفع اتهام مند بهروش صورت مستقل و اند؛ ولی هنوز به هایی به ای  اتهام ارائه کرده پاسخ
فکـر و اندیشـه  هقـراوالن عرصـ که علما، پیش از علمای شیعه اقدام نشده است. از آنجا

نوعی نماد اعتقاد جامعه است، در صورت پذیرش و پاسـخ  هستند و اعتقاد و نظر آنان به
 موجود، شیعه مذهبی تکفیری معرفی خواهد شد.  هندادن به شبه

ثیر منفی خواهـد گذاشـت و همچنـی  زنـدگی شـهروندان ای  امر بر مکتب تشیع تأ
سازد. از دیگر تأثیرات سـوء نپـرداخت  بـه سنت را مشکل می  شیعی ساک  در میان اهل

در نهایت  ،وحدت بی  مذاهب اسالمی است که ای  امر های  مسئله، آسیب دیدن مسئل
 کام استکبار خواهد بود.به

                                              
 .75، صالفکر التکفیرى. شافعی، عبدالملک، 1
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علمـای  ،کند: اول اینکـه را به تکفیر متهم میآقای شافعی از دو جنبه، عالمان شیعه 
  دوم .ای تکفیر است طبیعی چنی  عقیده هدانند و نتیج اصول دی  می ءشیعه امامت را جز

تصریحات علمای شیعه دال بر تکفیری بودنشان اسـت. در ایـ  مقالـه ابتـدا بـه  ،اینکه
از عالمان شاخص  بررسی ادعای اول پرداخته و سپس به تحلیل و بررسی آرای چند نفر

تا نشان دهیم که برخالف تصـور آقـای شـافعی، عالمـان بـزرگ  ،پردازیم مورد اتهام می
 کنند. سنت را تکفیر نکرده و نمی گاه اهلشیعه هیي

 !؟اصول دین یا اصول مذهب ءامامت جز 
در  (،پیش از داللت روایات یا تقریـرات علمـا)راز تکفیری بودن شیعه  ،به گمان شافعی

 ءجز ،ایشان، شیعه امامت را در کنار توحید، نبوت و معاد هعقیدول آن نهفته است. بهاص
 موضـوع، از نبوت نیز برایش بیشتر اهمیت قائل است و همـی  و حتی اصول دی  دانسته

همی  مطلب برای پی بـردن بـه  ،نظر ایشان تکفیر سایر فرق کشانده است. از  شیعه را به
ست؛ حتی اگر هیي دلیلی از روایات یا تصریح علمـا وجـود تکفیری بودن شیعه کافی ا

 1نداشته باشد.
الدی ،  ، عالمه شرفیامام خمین مانندایشان در ادامه با استناد به کالم برخی بزرگان 

اصل بودن امامت نـزد شـیعه را اثبـات کنـد و  ،کوشد الله مکارم می آیت و مرحوم مظفر
ند. غافل از اینکه بزرگانی هست ت از منظر شیعه کافرمخالفان امام ،نتیجه بگیرد که منطقاا 

  الله سبحانی و... تنها در مقام تفهیم ای  مطلـب الله مکارم، آیت مانند امام خمینی، آیت
نـه اینکـه در عـرض توحیـد و نبـوت و  ؛ای از فروع دی  نیست اند که امامت مسئله بوده
 نویسد: مکارم می الله آیت برای مثالاصلی از اصول دی  باشد.  ،معاد

حال ای  سخ  به آن معنی نیسـت کـه امامیـه مخالفـان خـود را در  ولی با ای 
 ماننـدشمرند و  ها تمام فرق مسلمی  را مسلمان مین امامت کافر بدانند؛ بلکه آ

امامـت  هآنها را در مسـئل ههرچند عقید ؛کنند برادر اسالمی به آنها نگاه می کی
سـه  و گانه دی  را به دو بخش تقسیم کرده اصول پنجگاهی  بنابرای  ؛پذیرند نمی

، و معـاد را، اصـول اصل نخستی ، یعنی اعتقاد به خدا، و پیامبر اسـالم
    2دانند. عدل الهی را اصول مذهب می هدی ، و اعتقاد به امامت امامان و مسئل

                                              
 .43همان، ص .1

 .  851، صیکصد و هشت د پرسش و پ سخ، ناصر، شیرازی . مکارم2
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گوینـد:  سـنت چنـی  می  امام خمینی نیز پس از نقـل روایـاتی دال بـر اسـالم اهـل
 1؛اصول مذهب است نـه اصـول دیـ  ء؛ امامت جز«َاإمامَ من أصول المرهب ا الدين»

اصـول جزء اتفاق عالمان شیعه امامت را   به  قریب  بلکه اکثریت  تنها امام خمینی، نهالبته 
شـهید  2شـود: عالمـه حلـی، دانند که از باب نمونه به تعدادی از آنان اشاره می دی  نمی

 7اللـه بهبهـانی،آیـت 6میرزای قمـی، 5صالح مازندرانی، مال 4رآبادی،مرحوم است 3ثانی،
 11الله خـویی، آیت 11الله میرزا هاشم آملی،آیت 9عالمه امینی، 1الله کاشف الغطاء،آیت
 و... 13ای، امام خامنه 12الله میرزا جواد تبریزی، آیت

 ءامامت را جزو...  14، مرحوم بحرانی سید مرتای مانندالبته اندکی از عالمان شیعی 
کـافر  ،اصول دی  دانسـته و هـر کـس را کـه از روی علـم و عنـاد بـا آن مخالفـت کنـد

کفـار خـارج  ههمی  قائالن به اصل بودن امامـت، مستاـعفان را از دایـر اما ؛اند دانسته
 اند.  دانسته

 سنت  جایگاه امامت نزد اهل
توان به خصم پاسخ داد.  یفارغ از پاسخ حلی که به مسئله ارائه شد، از باب نقای هم م

سـنت نیـز   اند، در اهـل اصول و ارکان دی  دانسته ءاگر برخی عالمان شیعه امامت را جز
                                              

 .787، ص7، جکت ب الطه اةالله،  . خمینی، روح1

 .735، ص75، جمنتهی المطللب  یوسف،  . حلی، حس 2

 .741، صحق ئق اریم نالدی ،  ، زی (شهید ثانیعاملی ). 3

 .47، ص7، جالبراهین الق اعهجعفر،  . استرآبادی، محمد4

 .821، ص77، جشرح الک فیصالح،  . مازندرانی، محمد5

 .35، صارم مه. شفتی، اسدالله، 6

 .72، ص7ج، مق مع الفضلعلی،  . بهبهانی، محمد7

 .5، ص7، جسفینة النج ه. کاشف الغطا، احمد، 1

 .877، ص7، جالغدیر . امینی، عبدالحسی ،9
 .75، ص8، جالمع ل  المأاواه. آملی، هاشم، 11

 .24، ص7، ج التنقیح في شرح العروة الواقی. خویی، ابوالقاسم، 11

 .78، ص1، جصراط النج ه. تبریزی، جواد، 12

 .74، صارستفت ئ  اجوبة علی،  ای، . خامنه13

انـد: المفهـوم مـ  االخبـار  و چنـی  فرموده  صورت صریح مستاعفی  را از دایره کفـار خـارج کـرده مرحوم بحرانی به». 14
 ؛«شـود... المستفیاة هو کفر المخالف الغیر المستاعف...: از اخبار مستفیاه کفر مخالف غیـر مستاـعف فهمیـده می

 .(733، ص5ج، الحدائق الن ضرة)بحرانی، یوسف، 
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سنت نیز   اند. بسیاری از علمای اهل امامت و خالفت داشته هبرخی همی  تعبیر را دربار
والحسـ  الدی  نـویری و اب البر، شـهاب عبـداند. اب  اصول و ارکان دانسته ءامامت را جز

خالفـت رکنـی از  کـه اند خزاعی پس از مطرح کردن بحق خالفت ابوبکر تصریح کرده
  1.ارکان دی  است

اول به اصل  گامدر  ،دهد قاضی بیااوی نیز در استداللی که علیه شیعیان سامان می
 ،کوشـد همـی  مطلـب میر با تکیه بـ ،امامت اعتراف کرده و در مرحله دوم هبودن مسئل

 امامت به چالش بکشد: شیعه ادعا کرده، نـص بـر امامـت علـی همسئلشیعه را در 
گونـه کـه نصـوص در مسـئله اقامـه و تسـمیه و  همان ؛ک  متواتر نیستیول ؛داللت دارد

گوییم: اقامه و تسمیه برخالف امامت  متواتر نیست. در پاسخ می لمعجزات رسو
 2آید! نمیوجود از فروع است و کفر و بدعتی در مخالفت با آنها به

الدی   شــمس 5الــدی  جــابردی، فخر 4بدخشــی، 3ســبکی، ماننــد علمــای دیگــری
 پیشـی ،و... نیز با تأیید نظر عالمـان  7دکتر محمد عبدالنور از اساتید االزهر 6اصفهانی،

اند که مخالفـت بـا آن موجـب بـدعت و گمراهـی   امامت را اصلی از اصول دی  دانسته
 (،از معاصری  سید مرتای و شـیخ طوسـی)ادر بغدادی تر اینکه عبدالق شود. جالب می

نظر  اتفـاق ،سـنت و جماعـت  کند که جمهور اهـل پانزده اصل را برشمرده و تصریح می
بر هر بالغ عـاقلی واجـب  ،دارند که ای  اصول از ارکان دی  هستند و معرفت هر رک  آن

داند و پـس  ی میاست. ایشان یازدهمی  رک  را شناخت امامت و خالفت و شروط رهبر
سـنت بـر رکـ    ها اصولی هستند که اهل گوید: پس ای  گانه می از شمارش اصول پانزده

کس که در ای  موارد با آنان مخالفت کند حکـم  نظر دارند و به گمراهی هر اتفاق شبودن

                                              
؛ 85، ص71، جنه یدة اراب؛ نویری، احمد ب  عبـدالوهاب، 171، ص7، جارستیع بعبدالبر، یوسف ب  عبدالله،  . اب 1

 .47، صتخریج الدرر  السمعیةخزاعی، علی ب  محمد، 
 .37-33، صمنه ج الوصول. بیااوی، عبدالله ب  عمر، 2

 .817، ص8، جاربه جالدی ،  تقی ،. سبکی3

 .887، ص8، جمن هج العقولخشی، محمد، . بد4

 .375، ص8، ج، السراج الوه ج. جابردی، احمد5

 .575، ص8، جشرح المنه ج. اصفهانی، محمود، 6

 .753، ص7، ج، اصول الفقهمحمد النور، زهیر . ابو7
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اصـل را بـرای  همقصود برخی از عالمان شیعه که کلم ،توان گفت می بنابرای  1؛کنند می
 سنت است.   اند، نظیر همی  بزرگان اهل کار بردهامامت به

 بررسی آرای علما 
 اصل بودن امامت و جایگاه امامـت نـزد اهـل هپس از تبیی  نظر اندیشمندان شیعه دربار

 ؛پـردازیمسنت مـی  اسالم اهل هسنت، در ای  قسمت به بررسی نظر عالمان شیعه دربار 
 کنیم. از علمای شاخص اکتفا می نفر چهار به بررسی دیدگاه ،خاطر محدودیت البته به

 شیخ مفید. 1

وانمود کرده که ایشان  ،شافعی در چندی  جای کتاب خود با استناد به کلمات شیخ مفید
شـمارد. در اینجـا پـس از نقـل قـول  تمامی فرق غیر شیعه را از اسالم خارج و کـافر می

 پردازیم.  شافعی از شیخ مفید، به تحلیل نظر شیخ می
است: بـرای احـدی از مؤمنـان جـایز نیسـت کـه   ید در مقنعه چنی  گفتهمف

شیخ طوسـی در  را غسل دهند و بر او نماز گزارند. (در والیت)مخالف حق 
بعد از نقل عبارت المقنعه گفته است: علت ای  حکم کـافر بـودن ، تهذیل

حکم کفار  ، مانندپس واجب است که حکم او هم ؛مخالف  اهل  حق است
 مگر اینکه با دلیل از حکم کفار خارج گردد.  باشد؛

اگر از روی ضرورت و  :در جای دیگر هم ادامه همی  کالم شیخ مفید را نقل کرده که
  2تقیه ناچار به نماز بر او شدی، باید در نماز برای او دعا نکرده و لعنتش کنی.

 شیخ مفید هنقد کالم مؤلف دربار 

گویا شیخ مفید امت اسالمی را به دو گروه اهل حـق و ای وانمود کرده که  گونه شافعی به
مخالف تقسیم کرده و غسل دادن و نماز خواندن بر مخالفان را جایز ندانسته است؛ مگر 

 باید او را لع  کند. ،ای مجبور به نماز بر مخالف شد از روی تقیه و اگر شیعه
برداشـت نیسـت.  از آثـار شـیخ مفیـد قابـل اشاره شده البته تقسیم موهوم و مجعول

کند. شـیخ صـدوق  مخالفان را به دو دسته تقسیم می ،تبع استادش شیخ صدوق ایشان به
بجنگـد   کند که هر مخالفی ناصبی نیسـت: هـر کـس بـا آل محمـد صراحت بیان می به

                                              
 .775، صالفرق بین الفرق. اسفرایینی، عبدالقاهر، 1

 .775. همان، 2
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قیـام علیـه ، که لعـ  امیرالمـؤمنی   ازدواج با کسی ای ،ای از اسالم ندارد؛ بنابر بهره
داند، حرام شده است؛ زیرا مساوی با افکندن خـویش در  نان را روا میمسلمانان و قتل آ

کـه  حالی در ؛اند که هر مخالفی ناصبی اسـت ورطه هالکت است. جاهالن توهم کرده
  1چنی  نیست.

های مختلـف کفـار اعـم از  ح صـنفئابتـدا ابـا ،شیخ مفید در باب ابائح و اطعمه
 ،سپس با الگـوگیری از شـیخ صـدوق ؛نستهو صابئی  را حرام دا یمشرکی ، یهود، نصار

کند و فتـوا بـه حلیـت  مخالفان را به دو گروه تقسیم و تنها یک قسم را ملحق به کفار می
 هولـی ابیحـ ؛داند کافر را حالل نمی هدهد. ایشان ابیح گروه دیگر از مخالفان می هابیح

مگـر بـه خـاطر  دانـد و ایـ  نیسـت بیت را دارند حـالل می  مخالفانی را که مودت اهل
  است. در حق آل محمد را به دو قسم تقسیم کرده 2مسلمان دانست  آنان. ایشان ناصبیان  

معتقدان به مودت  هابیح ؛ شان حالل و گروه دیگر حرام است گروهی ابیحه
و فرزندان نیک آن حاـرت حـالل اسـت؛ اگرچـه اینـان  امیرالمؤمنی 

خوارج و کسـانی  هاما ابیح ؛ندا جاهل  بیت  نسبت به بسیاری از حقوق اهل
نـد حـرام اهو عترت او شبیه آنان عمل کرد که در عدوات با امیرالمؤمنی 

به کفاری که ما در مقام تحریم ابیحه نام  ،خاطر ای  دشمنیاست؛ چراکه به
 ؛هنگام ابح هسـتندوجوب تسمیه به اگرچه معتقد به ؛شوند بردیم ملحق می

 ،های الهی ان با اولیای الهی و حالل شمردن حرامخاطر عنادشچراکه آنان به
 3باشند. در حکم مرتدی  از اسالم می

مخالفان را به دو گروه تقسیم کرده و با استناد به عناد با اولیای الهـی و حـالل  ،شیخ
های الهی از سوی یک گروه، آنان را به کفار ملحق کـرد. شـیخ مفیـد تنهـا  شمردن حرام

معتقـدان بـه خالفـت خلفـا را ا به کافر ملحـق دانسـته و سـایر معنای خاص رناصبی به
میان ناصبی و  وضوح ایشان در باب نکاح به اینکهشاهد بر ای  مدعا  .اند مسلمان دانسته

ازدواج بـا  انـد:و گفتـه اند و حکم به اسالم غیر ناصبی کردهمستاعف تفاوت قائل شده
حـرام اسـت... و ازدواج بـا زن  کنـددشـمنی مـیزن ناصبی کـه آشـکارا بـا آل رسـول 

                                              
 .452، ص7، جیحضره الفقیهمن ر . صدوق، محمد ب  علی، 1

معنای مخالف در کالم دیگر عالمان شیعه است؛ به دلیـل اینکـه ایشـان ناصـبیان را بـه دو گـروه . ناصبی در کالم ایشان به2
 کند.  معنای اخص تقسیم میو ناصبیان به  بیت  موالیان اهل

 .531، صالمقنعة. مفید، محمد ب  محمد، 3
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چراکـه تنهـا عنـاد اسـت کـه  ؛جایز است (،هرچند حق را نشناسد)مستاعف مسلمان 
 1برد.شخص را از اسالم بیرون می

خوبی از سوی  به ،در بحق نماز بر مخالف هم ،ای  تفاوت بی  ناصبی و مستاعف
 شیخ تبیی  شده است. 

عًريَن قعاُبوا َو »گو: و اگر میت مستاعف باشد در تکبیر چهارم ب اْ ًفْر ًللَّ ََ اللهم 
َبُ وا َ ًبيَلَك َو ًقًهْم َعراَب اْلَدًحيًم  پس کسانی را که توبه کرده و راه تـو را  2 ؛«اقَّ

دار... و اگر میت ناصبی  کنند بیامرز، و آنان را از عذاب دوزخ نگاه پیروی می
چهارم بگـو: عبـد تـو  و بعد از تکبیر بخوانبود، پس از روی تقیه بر او نماز 

فرزنــد عبــد تــو، مــا از او جــز شــر ســراغ نــداریم، او را در میــان بنــدگان و 
هایت خوار ک  و او را با شـدیدتری  آتشـت عـذاب نمـا. خـدایا او  سرزمی 

پـس  ؛بیت نبی تو بغض داشت  والیت دشمنان تو را پذیرفته و نسبت به اهل
اسـت و چـپش آتـش بـر او قبرش را پر از آتش ک ! از روبرویش، از سمت ر

 3ها را بر او مسلط نما! بفرست و مارها و عقرب
و از نمـازگزار آورد در مورد نماز بر مستاعف، شیخ هیي سخنی از تقیه به میان نمی

خواهد برای برادر یا خواهر سنی خود طلب مغفرت و نجـات از جهـنم کنـد.   شیعی می
خاطر تقیه کسـی داند و اگر هم به یز نمینسبت به ناصبی است که ایشان نماز را بر او جا

نظر ایشـان  باید بر او لع  و نفری  کند. ناصبی هم از ،مجبور شد بر ناصبی نماز بخواند
کسی است که دشمنی با اولیای خدا داشته باشد و حالل الهی را حرام بشـمارد و گمـان 

کـه خداونـد  د؛ آنهـایینسنت بر چنـی  کسـی نفـری  نفرسـت  رود که احدی از اهل نمی
دهنـد، خداونـد آنـان را از  را آزار مـی شان فرمود: آنها که خـدا و پیـامبرش درباره

ای آمـاده کـرده  رحمت خود در دنیا و آخرت دور ساخته، و برای آنها عـذاب خوارکننـده
 4است.

 عالمه مجلسی .2

رده اهل سـنت کـ هشافعی با چند استناد ناقص، عالمه مجلسی را نیز متهم به تکفیر هم
                                              

 .555-557. همان، 1

 .7هفر، آیغا ه. سور2
 .۲۲۲، صالمقنعهمحمد،   بن . مفید، محمد3
 . ۷7هاحزاب، آی ه. سور4
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 است. برای نمونه: 
واْلخباه الواهد  َْ ذلك أكثعر معن أ  يمٍعن  و قال خاقمَ محدثيهم المدلسى:
واْلحاديث الدالَ على خلودهم متواقر  أو قريبَ  جم ه َْ باب أو كتاب، و قال: 

است: روایات وارده در ای  مـورد   مجلسی گفته ،؛ و خاتم محدثان آنانمنها
و اآن در یک باب یا کتاب امکـان داشـته باشـد.  بیشتر از آنی است که جمع

1است: و احادیق دال بر خلود آنان متواتر یا نزدیک به متواتر است.  گفته
 

األخبار الواردة فـي »را در عبارت « الک»شافعی در ای  نقل مجمل، حتی مشارالیه 
  از فـرق مسـلمی سایراست. از آنجا که ایشان برای اثبات تکفیر   مشخص نکرده« الك

تکفیـر »قول بایـد  اند، مشارالیه الک در ایـ  نقـل سوی شیعه به ای  عبارت استناد کرده
بـه جنـگ  به جهنمی بودن کسانی که با علـی سالکسکه  حالی در ؛باشد« مسلمانان
یا از روی علم امامت ایشان را انکار کردند، اشاره دارد. مرحوم مجلسی چنـد  ،پرداختند

 ءسنت را به دو دسته تقسیم کرده و مستاعفی  را جز  اهل ،مطلبصفحه قبل از بیان ای  
ه» ْمًر اللَّ  دانستند: « ُمْرَجْوَ  ًْلَ

مقتاای جمع بی  آیات و روایات ای  است کـه کـافری کـه منکـر یکـی از 
مخّلد در آتـش اسـت و در عـذاب او تخفیـف  ،ضروریات دی  اسالم باشد

یا اینکه حجـت  ؛داشته باشدشود؛ مگر مستاعف که عقل کامل ن داده نمی
شرط اینکه در بحق و بررسی کوتاهی نکرده باشد.  بر او تمام نشده باشد؛ به

ه»در مورد چنی  شخصی احتمال دارد که از  ْمًر اللَّ باشد و تحقیق « ُمْرَجْوَ  ًْلَ
 ای  مطلب در کتاب ایمان و کفر خواهد آمد.

ای شیعه که امری از ضروریات ه فرقه سایرامامیه و  هاما مخالفان از غیر شیع
متعصبان و معاندان   اند: یک دسته، دی  اسالم را انکار نکرده باشند، دو دسته

و اینان در جهنم جاودانه خواهنـد (، با اینکه حجت بر آنها تمام شده است)
 ؛اند از کسانی که عقل کاملی ندارند ماند. گروه دیگر مستاعفان که عبارت

ها و کسانی که حجـت بـر  اندیش و امثال ای  فراد سادههای ناتوان، ا مثل زن
یـا اینکـه در  ؛میـرد که در زمـان فتـرت می است؛ مثل کسـی  آنها تمام نشده

موقـوف   ای دیگـر کارشـان رسـد: و عـّده مکانی است که حجت بـه او نمی
پـس  2؛پـذیرد آنها را می هکند و یا توب یا آنان را عذاب می :فرمان خداست به

                                              
 .81، صالفکر التکفیرى. شافعی، عبدالملک، 1

 .757هتوبه، آی ه. سور2
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 1اینان از جهنم وجود دارد. امید نجات
عالمه مجلسی را متهم به تکفیر تمامی مسلمانان غیـر شـیعه  است،شافعی درصدد 

 .دهد می ما دستنتایج جالبی به ،که تأمل در همی  عبارت عالمه حالی سازد؛ در
 .جواز ورود به بهشت استایشان حتی در مورد مستاعفان کافر هم قائل به. 7

که اگر ایشان قائل بـه کفـر  حالی در ؛سنت با کفار را یکی نکرد  ایشان بحق اهل. 8
دیگر دلیلی نبود در دو مقام جداگانه از خلود یا عدم خلود آنان در جهنم بحق  ،آنان بود

 .کند

 .ایشان بی  مستاعف و معاند تفکیک کرده و تنها به خلود معاند فتوا داده است. 7

کند که از نیروی تعقـل کـافی  نی اشاره میکسابه ،در شمارش اقسام مستاعفان. 74
ولی به هر دلیلی حجت بر آنان تمام نشده است؛ پس نیازی نیست که  ؛برخوردار هستند

 .اندیش بگیریم معنای افراد سادهحتماا مستاعف را به

بعد از اینکه سه احتمال خلود، خروج از جهنم و  ،عالمه مجلسی در جای دیگر. 75
در مـورد  ،ج از جهنم و عدم ورود بـه بهشـت را از عالمـه حلـیو خرو ،رفت  به بهشت

دو احتمـال آخـر در حـق  ،: بلـهگویـد مـی ند،مطرح کرد  یدافعی  نص والیت عل
2مستاعفان موجه است.

 

 امام خمینی. 3

اسـتناد  (البته بدون انصاف و امانـت در نقـل)، زیاد به کالم ایشان شافعیاز فقیهانی که 
کفر مخالفـان یافتـه  هت. ایشان هرجا کالمی از عالمان شیعه دربارکرده، امام خمینی اس

ن آ هبـ (،بدون توجه به اینکه آیا آن عالم در مقام نقد کفر مخالفـان اسـت یـا اثبـات آن)
 کند:  از امام خمینی نقل می ، اوبرای نمونه ؛استناد کرده است

وایـات ر ،جملـه  از آن ؛برای نجاست مخالفان به اموری تمسک شده اسـت
فایل بـ  یسـار... و  همؤثق مانند ؛کند مستفیای که داللت بر کفر آنان می

 3مانند ای  دو روایت، احادیق فراوانی موجود است.
سنت را قبـول   کند که گویا امام خمینی نیز نجاست اهل ای وانمود می گونه شافعی به

                                              
 .777، ص2، جبح اارنوااباقر،  . مجلسی، محمد1

 .775. همان، ص2

 .77، صالفکر التکفیرى. شافعی، عبدالملک، 3



 

 

کف
ت

 ری
ر ب

د
 نی

ام
عل

یش ی
ه،

ع
 

ت 
هم

ت
 ای

یحق
ت؟

ق
! 

11 

بـل از بیـان مطلـب فـوق امام ق 1ند.هست  که امام در مقام نقد ای  مطلب حالی در ؛دارند
دخالت اعتقاد به والیت را در تحقق معنای اسالم نفی کرده و  ،تر تمام  چه صراحت هر به

در ادامـه نیـز بـه مرحـوم بحرانـی  2؛دانند ای  مطلب را از واضحات در مذهب حقه می
کسـی کـه   لکـ  آن فرماید: سنت تاخته و می  خاطر حکم کردن به کفر و نجاست اهل به

فریب ظواهر برخی روایات و کلمات اصحاب را خورده  ،ختل و معیوب استروشش م
 3حکم به نجاست و کفر آنان کرده است. ،و بدون غور در حقیقت آنها

خـاطر حکـم بـه کفـر و نجاسـت بدون تردید وقتی امام خمینی مرحوم بحرانی را به
را مسـلمان  کند، داللت بر ای  مطلـب دارد کـه خـود ایشـان آنـان مخالفان شماتت می

 داند. می
 دالیل و شواهد متعددی بـر اسـالم مخالفـان ارائـه شـده کـه ،کلمات امام هدر ادام

 اند از:عبارت
غـذا شـدن، آمیـزش،  استمرار سیره از صدر اسالم تاکنون مبنی بر معاشـرت، هم. 7

اند و  دسـت مخالفـان ابـح شـدهخوردن ابائح و نمازخواندن در پوست حیواناتی که بـه
 .ای در میان باشد ب آثار سوق مسلمی  بر بازارهای مخالفان؛ بدون اینکه تقیهترتی

ای که در ابواب صـید  ازجمله نصوص متفرقه ؛شان داللت داردبر طهارت ایادله. 8
 .، سوق مسلم و... وجود داردئحو ابا

توهم ای  مطلب که مراد از مسلمان در روایات و فتاوای در ای  بـاب، خصـوص . 7
 .تری  توهمات است از فاحش ،امامی است  دوازدهشیعه 

سـنت   مراد از اجماع مسلمی  در کتب اصحاب ما، اعم از دو طایفه شیعه و اهل. 4
 .است

 .اندرنسل بر اسالم آنان بوده است ارتکاز متشرعه، نسل. 5

                                              
 ؛ایرادی بر ایشان نیسـت ،اند که نویسنده درصدد اثبات قائل بودن امام خمینی به استفاضه آن اخبار بودهجهت   ای  . البته از1

 چیزی جز ای  متصور نیست که ایشان نیز قائل بـه نجاسـت اهـل ،ولی برای کسی که ادامه سخ  امام خمینی را ندیده باشد
 باشند و ای  چیزی نیست جز خیانت در نقل! سنت می 

 ؛«ا االعتقاد بالوالیة فال شبهه في عدم اعتباره فیه، و ینبغي أن یعـّد الـك مـ  الواضـحات لـدی کاّفـه الطائفـه الحّقـهامّ ». 2
 .(777، ص7، جکت ب الطه اةالله،  روح خمینی،)

 . همان.3
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غیـر از سـنخ  ،انصاف ای  است که سنخ ای  روایـات کـه در معـارف وارد شـده. 7
را  (مرحوم بحرانـی)او  ،که در فقه وارد شده است و خلط بی  ای  دو مقامروایاتی است 

صـاحب وسـائل ایـ  روایـات را در ابـواب  ،به ای  اشتباه انداختـه اسـت. بـرای همـی 
زیرا آنهـا بیگانـه از افـاده حکـم  ؛وارد نکرده است ه(،در کتاب وسائل الشیع)نجاسات 

 .فقهی هستند

ظـاهر  (،نحو حکومـتبه)ت دیگری است که از آنها قریب به ای  روایات، روایا. 3
واسـطه  به اقـعو ؛ درو اسالم عبارت است از شهادتی  ،«ان الناس مسلمون»شود که  می

 .شود یابد و احکام جاری می ها حرمت می شهادتی  است که خون

در ماهیت اسالم چیزی جز شهادت به وحدانیت، رسالت و اعتقاد به معاد اخـذ . 2
چه اعتقـاد بـه والیـت و  ؛چیزی در ماهیت اسالم معتبر نیست ،ر از ای  مواردنشده و غی

 .نه اصول دی  ،پس امامت از اصول مذهب است ؛چه غیر والیت

جمیع مذاهب مسـلمان هسـتند و انکـار ایـ   به شهادت   ،عامه مردم از مسلمی . 1
 مطلب، انکار امری واضح نزد تمام طبقات مردم است.

ر مورد کفر مخالفان وارد شده، بدون شک نه مراد از آن کفر حقیقی روایاتی که د .75
عـالوه بـر  چراکـه ؛منزله کافر قـرار داده اسـت نازل   ،و نه آنان را در احکام ظاهری ،بوده

روایاتی که داللت ) مخالفت آن با اخبار مستفیض، بلکه متواتری که برخی از آن گذشت
        1است. ، واضح البطالن(بر اسالم مخالفان داشت

تنهایی دلیل بر ای  مدعا است که امام خمینی حکـم  به ،گانه بسیاری از ای  نکات ده
شاهد کارایی دارند؛ ولی لحا   اندازه کند و برخی از نکات نیز در سنت نمی  به کفر اهل

گذارد که برخالف القـای نویسـنده کتـاب  هم، جای هیي شکی باقی نمی هر ده نکته با
داند. چگونه امام خمینی را قائل  سنت را مسلمان می  ، امام خمینی، اهلفیرىالفکر التک

، تحریدر الوسدیله خود یعنی که ایشان در کتاب فتوایی حالی سنت بدانیم در  به کفر اهل
اند: بنابر اصح نماز میت بر هر مسلمانی، هرچنـد مخـالف حـق باشـد واجـب  فرموده

حتی مرتـد و هـر کـس از منتسـبی  بـه  ؛ز نیستو نماز بر تمامی اقسام کافر جای ،است

                                              
 .772-771، ص7، جکت ب الطه اةالله،  . خمینی، روح1
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  1مثل نواصب و خوارج. ،اسالم که حکم به کفرش شده باشد
نحـو اجمـال کفـر مخالفـان را باالخره امام خمینـی بـه ،البته ممک  است گفته شود

معنای کفر در مقابل ایمان گرفتند و نفس اطالق کلمه کـافر را به آن در نهایت، و هپذیرفت
حتـی )و برای برخی سنگی  است. در پاسخ باید گفـت در روایـات شـیعه  ،نبر مخالفا

بر افراد بسیاری اطالق کافر شده که هیي فقیهی کفر در آن روایات  (،سنت  روایات اهل
معنای فقهی نگرفته است. امام خمینی نیز مخاطب خود را بـه ایـ  حقیقـت توجـه را به
 دهند: می

ای از کفـر و شـر  وجـود  مرتبـه  م و ایمـان،هر مرتبه از مراتب اسال یبه ازا
مثل باب وجوه کفر و بـاب  ؛دارد. به ابواب اصول کافی و غیر آن مراجعه ک 

خواهی دید که کفر و شـر  بـر  ؛وجوه شر  و باب کمتری  حد کفر و شر 
  اوامر الهی، تـار  الصـالة، تـر  هکنند  نعمت، تر  هغیر امامی، کفران کنند

عملی که به آن اقـرار کـرده، کسـی کـه  هکنند  جحد، تر  نماز از روی هکنند
الخمر، کسی که بدعتی را تأسـیس را نافرمانی کند، زناکار، شارب یعل

ای  کرده و بر اساس آن دوست بدارد و بغض داشته باشد، کسی که به گوینده
ریزه و بـه گوید، کسی که به هسته بگوید سنگ گوش سپارد که از شیطان می

بگوید هسته و سـپس بـه آن متـدی  گـردد، اطـالق شـده اسـت. ریزه سنگ
معارفی، و غیر از سنخ روایات فقهی  ،انصاف ای  است که سنخ ای  روایات

 2.است
نکته دیگر در باب نوع نگاه امام خمینی به غیر شیعیان اینکه، ایشان اکثریـت آنـان را 

 مقصر بوده وجاهالن قاصر  ،(اال اندکی)اکثر کفار  ،نظر ایشان داند. از قاصر می جاهل  
عـوام  ، ماننـدآنـان دهند که عـوام   ای  مطلب را چنی  توضیح می ،ایشان سپس 3نیستند.

دهنـد و قـاطع در  مسلمان اصالا احتمال حق بودن مذهبی غیر از مذهب خویش را نمی
 ها تلقی  ،کار نیست. در مورد غیر عوام آنان نیزپیروی از قطع خویش معذور است و گناه

 ؛باطل خویش جـازم تربیـت کـرده اسـت هآنان را در عقید ،و رشد کردن در محیط کفر
هـای آمیختـه بـا خـالف حـق رد  شان را بـا عقل ای که هر مطلبی برخالف عقیده گونه به

زیرا  ؛دانند کنند. ایشان حتی بسیاری از دانشمندان یهودی و مسیحی را نیز معذور می می
                                              

 .31، ص7، جتحریر الوسیلهالله،  خمینی، روح. 1

 .785، ص7، جکت ب الطه اةالله،  روح مینی،. خ2

 .855، ص7، ج، المک سل المحرمةالله روح . خمینی،3
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داننـد؛ زیـرا صـحت  حجت و برهـان  غیـر را صـحیح نمی ،عالم مسلمان مانند آنان نیز
 شان نزد آنان ضروری است.مذهب

 سنت  دیدگاه علمای دیگر درباره اسالم اهل .4

و احکام اسـالم را    اسالم بیرون ندانسته هسنت را از دایر  اهل هگاه قاطب علمای شیعه هیي
ها )معموالا در کنار  تنها ناصبیاند.  جاری کرده ،بیت دشمنی ندارند  بر کسانی که با اهل

 ،سـخ  بـه میـان آمـده( نیـز کافر بودن غالت که از منسوبی  به شیعه هسـتند ،نواصب
و اگر هم اختالفی بی  علما   شده  هستند که از سوی علمای شیعه خارج از اسالم شمرده

خـاطر مشـی برای مثال مرحوم بحرانـی بـه ؛ناصبی است هدر تعیی  محدود ،وجود دارد
معنای ناصبی را توسعه داده و البته علمای زیادی با ایشان مخالفت و  ،گری خود اخباری

 اند. کالمشان را نقد کرده
انسان بـا گفـت  شـهادتی  وارد دایـره  :اتفاق علمای شیعه معتقدند  به  قریب اکثریت 

شـیخ  توان به ای  علما می یجمله از ؛گردد اسالم شده و احکام مسلمان بر او جاری می
 6فخـرالمحققی ، 5عالمه حلـی، 4محقق حلی، 3شیخ طوسی، 2سید مرتای، 1صدوق،

ــانی، ــدرانی، 7شــهید ث ــه مجلســی، 1مالصــالح مازن ــی، 9عالم  11شــیخ یوســف بحران
میـرزا  15امام خمینـی، 14شیخ انصاری، 13صاحب جواهر، 12میرزای قمی، 11استرآبادی،

                                              
 .54، صالهدایةعلی،   . صدوق، محمد ب  1
 .  571، صالذ یرة فی عل  الکالم علی، ،مرتای شریف.  2

 .732، ص2، ج، المبسوط. طوسی، محمد ب  حس  3

 .57، ص7، جشرائع اإلسالم. حلی، جعفر ب  حس ، 4

 .12، ص8، جااش د ارذه ن. حلی، حس  ب  یوسف، 5

 .555، ص4، جایض ح الفوائد. حلی، محمد ب  حس ، 6

 .473، ص7، جح شیة اراش دالدی ،  ، زی (شهید ثانیعاملی ). 7

 .37، ص2، جشرح الک فیصالح،  . مازندرانی، محمد1

 .782، ص3، جبح اارنواا باقر، . مجلسی، محمد9

 .755، صاألنواا الحیریةیوسف،  . بحرانی،11

 .453، ص7، جمق مع الفضلعلی،  . بهبهانی، محمد11

 .57، ص4، جج مع الشت  . قمی، ابوالقاسم، 12

 .  424، ص7، ججواهر الکالمحس ،  . نجفی، محمد13

 .785، ص5، جکت ب الطه اة. انصاری، مرتای، 14

 .775، ص7، جکت ب الطه اةالله،  . خمینی، روح15
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 اشاره کرد.و...  3الله مکارم ، آیت2الله خویی، آیت 1هاشم آملی،
سـنت   برخی علمای بزرگ دیگر نیـز فتـوا بـه اسـالم اهـل ،عالوه بر علمای مذکور

صـاحب مفتـاح  6محقق کرکـی، 5سالر، 4شیخ مفید، مانندبرای مثال عالمانی  ؛اند داده
 11اللـه فاضـل لنکرانـی آیت 9تقی شوشتری، محمد 1محمد کاظم یزدی،  سید 7الکرامه،

بـرای کسـی اسـت کـه رو بـه قبلـه نمـاز  :انـد ان فرمودهو... در مسئله وقف بر مسـلمان
 خواند. می

  نتیجه
مسلمانان  ،گاه علمای راستی  شیعه خوبی مشخص شد که هیي به ،در ای  مجال و مقال

طور  بـه ؛انـد دیگر را کافر ندانسته و حکم بـه جهنمـی بـودن اکثریـت مسـلمانان نکرده
 مـابقی ،، شـیعهالفکدر التکفیدرىب برخالف القای نویسنده کتـاباید گفت که  خالصه

چند . در اینجا باید بهحقوق مسلمانی آنان پایبند است  شمارد و به مسلمانان را کافر نمی
 نکته مهم اشاره کرد:

اکثریت عالمان شیعه بی  اصول دی  و اصول مذهب تفکیک کرده و امامـت را از . 7
 .اند اصول مذهب شمرده

شـخص را از ،  م اعتقاد به امامت امیرالمؤمنیعد ،از دید اندیشمندان شیعی. 8
در مقابل ایمان  اسالم خارج نکرده و اگر هم بر مخالفان کافر اطالق شده، مراد کفر   هدایر

 .است

مـتهم بـه  الفکدر التکفیدرىکتاب  هاندیشمندان شیعی زیادی که از سوی نویسند. 7
                                              

 .877، ص8، جالمع ل  المأاواةاشم، آملی، ه .1

 .877، ص7، جمصب ح الفق هه. خویی، ابوالقاسم، 2

 .453، صأنواا الفق هة، ناصر، شیرازی . مکارم3

 .754، صالمقنعه. مفید، محمد ب  محمد، 4

 .712، صالمراس  العلویه. سالر، حمزه ب  عبدالعزیز، 5

 .45، ص1، جج مع المق صد. کرکی، علی ب  حسی ، 6

 .558، ص87، جمفت ح الکرامة. عاملی، جواد، 7

 .873، ص7، ج تکملة العروة الواقیکاظم،  . یزدی، محمد1

 .443، ص7، ج النجعة في شرح اللمعةتقی،  . شوشتری، محمد9

 .55، صتفصیل الشریعة. لنکرانی، محمد، 11
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  .دندسنت نبو  کدام قائل به کفر اهل هیي که بودند  تکفیر شده

شیخ مفید، عالمه مجلسی، امام خمینی و... بـی  ناصـبی و مستاـعف تفـاوت . 4
  .دانند قائل شده و تنها ناصبی را از اسالم خارج می

ورود به اسـالم شـهادتی  اسـت و هـر کـس آن را  هدرواز معتقدند، علمای شیعه. 5
 .گردد از حقوق مسلمانی در ای  دنیا برخوردار می ،بگوید

و آنان را در   اکثریت مردم را مستاعف دانسته ،امام خمینی ماننداز علما بسیاری . 7
دهـد،  داند؛ چراکه شرایط محیطی و تلقینـات بـه آنـان اجـازه نمی جهل خود معذور می

 حقانیت غیر مذهب خویش بیندیشند. هدربار
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 منابع
: مجمـع همد، مدینالرحم  ب  مح ، تحقیق: عبدالفتاوی مجمو ، احمد ب  عبدالحلیمتیمیه،  اب  .1

 ق.7477الملك فهد لطباعة المصحف الشریف، 

، تحقیـق: الصواعق المحرقة علی أهل الرفض والضالل والزندقوةحجر، احمد ب  محمد،  اب  .۲
 ق.7473و کامل محمد الخراط، بیروت: موسسة الرساله،  یعبدالرحم  ب  عبدالله الترک

 تا. قاهره: مکتبة الخانجی، بی والنحل، الفصل في الملل واألهواءحزم، احمد ب  سعید،  اب  .3

 ق.7478، بیروت: دارالجیل، االستیعاب فی معرفة االصحابعبدالبر، یوسف ب  عبدالله،  اب  .4

 تا. : مکتبة االزهریة للتراث، بیه، قاهراصول الفقهابوالنور زهیر، محمد،  .۷

ید العقافود السواطعهاسترآبادی، محمدجعفر،  .6 ، تحقیـق: مرکـز البراهین القاطعة في شرح تجر
 ق.7728، قم: مکتب االعالم االسالمی،  مطالعات و تحقیقات اسالمی

، بیروت: داراالفاق الجدیـدة، چـاپ الفرف بین الفرف وبیان الفرقة الناجیهاسفرایینی، عبدالقاهر،  .7
 م.7133دوم، 

، تحقیـق: عبـدالکریم بـ  علـی، شرح المنهواج للبیضواویاصفهانی، محمود ب  عبدالرحم ،  .8
 ق.7485ض: مکتبة الرشد،ریا

 ق.7477، قم: مرکز الغدیر، الغدیرامینی، عبدالحسی ،  .۲

 ق.7475،  کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری ، قم:الطهارة کتابانصاری، مرتای،  .11

یةآلوسی، محمود،  .11  ق.7757، بغداد: مطبعة الحمیدیة، األجوبة العراقیة علی األسئلة الالهور

 ق.7457نا،  ، قم: بیلماثورةالمعالم اآملی، هاشم،  .1۲

یة األحمدیة، ب  احمدبحرانی، یوسف  .13 یة و األقمار البدر جهـانی آل  هشبک  :جا ، بیاألنوار الحیر
 تا. عصفور، بی

تقـی  تحقیـق: محمـد ، الحدافق الناضرة في أحکام العتورة الطواهرةب  احمد، بحرانی، یوسف  .14
 ق.1415اسالمی، چاپ اول،  ، قم: دفتر انتشارات ایروانی و سیدعبدالرزاق مقرم

، تحقیق: عبدالرحم  عمیرة، ریاض: دارالمعارف خلق افعال العباد، بخاری، محمد ب  اسماعیل .1۷
 تا.بیالسعودیة، 

 تا.علی صبیح و أوالده، بی : مطبعة محمده، قاهرمناهج العقولبدخشی، محمد ب  حس ،  .16

عالمـه  ه، قم: مؤسسـ حید بهبهانیعالمه و ه، تحقیق: مؤسس مقامع الفضلعلی،  بهبهانی، محمد .17
 ق.7487،  وحید بهبهانی

، تحقیق: مصطفی شـیخ مصـطفی، منهاج الوصول الی علم االصولبیااوی، عبدالله ب  عمر،  .18
 م.8557دمشق: موسسة الرسالة ناشرون، 
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 ق.7483،  ، قم: دارالصدیقة الشهیدة صراط النجاةتبریزی، جواد،  .1۲

، تحقیـق: اکـرم اوزیقـان، ریـاض: هاج فی شرح المنهاجالسراج الو ب  حسی ،  دجابردی، احم .۲1
 ق.7472دارالمعراج الدولیة، چاپ دوم، 

 تحقیق: عبدالحسی  محمد ، شرافع اإلسالم في مسافل الحالل و الحرامحلی، جعفر ب  حس ،  .۲1
 ق.7452چاپ دوم،   ،، قم: مؤسسه اسماعیلیان علی بقال

، قـم: دفتـر  ، تحقیـق: فـارس حسـون اإلیمانإرشاد األذهان إلی أحکام حلی، حس  ب  یوسف،  .۲۲
 ق.7475انتشارات اسالمی، 

، مشـهد: مجمـع البحـوث  ، منتهوی المطلوب فوي تحقیوق المويهبحلی، حس  بـ  یوسـف .۲3
 ق.1412،  اإلسالمیة

، تحقیـق: سیدحسـی   إیضاح الفوافود فوي شورح مشوکالت القواعودحلی، محمد ب  حس ،  .۲4
 ق.7723،  ، قم: مؤسسه اسماعیلیان لرحیم بروجردیعبدا ،پناه اشتهاردی علی ،موسوی کرمانی

 ق.1424، قم: دفتر معظم له، اجوبة االستفتاءاتای، علی، خامنه .۲۷

تخریج الدالالت السمعیة علی ما کان في عهد رسول اللـه مـ  الحـرف  خزاعی، علی ب  محمد، .۲6
، چـاپ دوم، ، تحقیق: احسان عباس، بیروت: دارالغـرب االسـالمیوالصنائع والعماالت الشرعیة

 ق.7471

 ق.7475تنظیم و نشر آثار امام خمینی،  ه، قم: موسسالمکاسب المحرمةالله،  روح خمینی، .۲7

یر الوسیلةالله،  خمینی، روح .۲8  تا. مطبوعات دارالعلم، بی ه، قم: موسستحر

 ق.7737حکمت،  ه، قم: کتابخانکتاب الطهارةالله،  خمینی، روح .۲۲

 ق.7472نا،  ، قم: بی عروة الوثقیالتنقی  في شرح الابوالقاسم،  خویی، .31

 تا. نا، بی بی :جا بی علی توحیدی،  ، تحقیق: محمدمصباح الفقاهةخویی، ابوالقاسم،  .31

بیـروت: دارالکتـب العلمیـة،  االبهاج فی شورح المنهواج،الدی ،  سبکی، تاج ،الدی  سبکی، تقی .3۲
 ق.7477

، تحقیـق:  ویوة فوي الفقوه اإلمواميالمراسم العلویة و األحکام النبالعزیز،  سالر، حمزه ب  عبد .33
 ق.7454،  الحرمی محمود بستانی، قم: منشورات

، تحقیق: عبدالرحم  ب  یحیی، حیدرآباد: مجلس دائرة المعـارف االنسابسمعانی، عبدالکریم،  .34
 ق.7728العثمانیة، 

خـاری، ، قاهره: مکتبة االمـام البالفکر التکفیری عند الشیعة حقیقة أم افتراءشافعی عبدالملک،  .3۷
 ق.7483

النشـر احمد حسینی، قـم: موسسـة ، تحقیق: سیداليخیرة فی علم الکالم علی، شریف مرتای، .36
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 ق. 7477االسالمی، 

، یی، اصـفهان: مکتـب حجةاإلسـالم شـفتیمهـدی رجـا ، تحقیق: سـیداالمامةاسدالله،  شفتی، .37
 ق.7477

 ق. 7457،  ق، تهران: کتابفروشی صدو النجعة في شرح اللمعة،  تقی شوشتری، محمد .38

 ق.7472، ی، قم: موسسه امام هادالهدایة فی االصول و الفرو صدوق، محمد ب  علی،  .3۲

اکبـر غفـاری، قـم: دفتـر انتشـارات  ، تحقیـق: علیمن ال یحضره الفقیهصدوق، محمد ب  علی،  .41
 ق.7477،  اسالمی

المکتبـة  محمد کشفی، تهران: ، تحقیق: سیدالمبسوط فی فقه االمامیةطوسی، محمد ب  حس ،  .41
 ق.7723،  المرتاویة إلحیاء اْلثار الجعفریة

، قـم: انتشـارات  ، تحقیق: رضا مختـاری حاشیة اإلرشاد، ب  علیالدی   ، زی (شهید ثانیعاملی ) .4۲
 ق.7474دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم، 

، لوةحقوافق اإلیموان موع رسوالتي االقتصواد و العدا، ب  علـیالدی   ، زی (شهید ثانیعاملی ) .43
 ق.7451،  الله مرعشی نجفی آیت هی، قم: کتابخانیمهدی رجا تحقیق: سید

بـاقر خالصـی، قـم: دفتـر  ، تحقیق: محمدمفتاح الکرامة في شرح قواعد العاّلمةعاملی، جواد،  .44
 ق.7471انتشارات اسالمی، 

، نجـف  سفینة النجاة و مشوکاة الهودی و مصوباح السوعاداتکاشف الغطاء، احمد ب  علی،  .4۷
 ق.7487،  : مؤسسه کاشف الغطاءاشرف

 ق.7474، قم: موسسه آل البیت،  جامع المقاصد في شرح القواعدکرکی، علی ب  حسی ،  .46

یور الوسویلةلنکرانی، محمد،  .47 یعة فوي شورح تحر ، ر، قـم: مرکـز فقهـی ائمـه اطهـاتفصیل الشر
 ق.7481

مکتبـة االسـالمیة، ، تحقیق: ابوالحس  شعرانی، تهـران: الشرح الکافیصالح،  مازندرانی، محمد .48
 ق.7728

،  ، تحقیق: جمعی از محققان، بیروت: دار إحیاء التراث العربيبحار االنوارباقر،  مجلسی، محمد .4۲
 ق. 7457

هاشـم رسـولی،  ، تحقیـق: سـید مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسوولباقر،  مجلسی، محمد .۷1
 ق.7454تهران: دارالکتب االسالمیة، 

 ق.1413قم: کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، ، قنعةالمب  محمد،  مفید، محمد .۷1

 ق. ،7487طالب یب  أب یاإلمام عل ه، قم: مدرسأنوار الفقاهة ، مکارم شیرازی، ناصر .۷۲

، تهـران: دارالکتـب االسـالمیة، چـاپ یکصد و هشتاد پرسو  و پاسود،  مکارم شیرازی، ناصر .۷3
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 ش.7727چهارم، 
یود إلوی مقوام قوت القلوب في معاملة المکی، محمد ب  علی،  .۷4 یق المر محبوب ووصف طر

 ق.7487، تحقیق: عاصم ابراهیم الکیالی، بیروت: دارالکتب العلمیة، التوحید

، تهـران:  ، تحقیق: مرتاـی رضـوی جامع الشتات في أجوبة السؤاالت،  القاسم میرزای قمی، ابو .۷۷
 ق.7477،  مؤسسه کیهان

، تعارف فقه اسالمی بر مذهب اهل بیرة المیدا ه، قم: مؤسسجواهر الکالمحس ،  نجفی، محمد .۷6
 ق.7487

: دارالکتب و الوثـائق القومیـة، ه، قاهرنهایة االرب فی فنون االدبنویری، احمد ب  عبدالوهاب،  .۷7
 ق.7487

حسی  طباطبایی، قم: کتابفروشی   محمد ، تحقیق: سید تکملة العروة الوثقیکاظم،  محمد یزدی، .۷8
 ق.7474داوری، 


