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Following the example of the great men of Islam, the founders and activists of the 

field of unity and rapprochement of Islamic religions, an effort was made to prevent 

division and hypocrisy among Muslims and for religious coexistence and collective 

identity in the new world system and the necessity of unity in Islamic society. To be 

one of the topics discussed and considered in jurisprudence, entitled "Jurisprudential 

principles of the rules of divisiveness among the Islamic Ummah" and to examine the 

rules and rules of jurisprudence on this issue; By referring to religious sociology and 

according to historical evidence, divisions and differences cause the disintegration of 

societies and nations. 

 In the knowledge of jurisprudence, the important issue of preventing division and 

leading to the rapprochement and unity of different religions has been considered to 

the extent that the great jurists have made every effort to ensure that the ruling of 

sanctity is inferred from the principles of jurisprudence. To create divisions, 

differences and obligatory rulings for unity and rapprochement between religions, 

and with this, to take a big step towards creating unity and preventing divisions and 

dualities, and as a result, have a tremendous impact on the convergence and cohesion 

of Muslims in Islamic society. This article is organized by library method, 

descriptive, theoretical analysis and content matching. 
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 سالمیامت ا انیدر م یاحکام تفرقه افکن یفقه یمبان

     1محمد علی راغبی

  2محمد نوذری فردوسیه

                  3داوود کریمی مرید

  : دهیچک

به منظور  وحدت و تقریب مذاهب اسالال،م  حوزه نو فعاال انانگذاریبن با الگوپذیری از بزرگان دین مبین اسالال،  

 هازیسالالالد  دین  و هویم جاع  در نظا  نوین جیان   به خاطر مسالالاللاانان و نیاز تفرقه و نفاق ب یریجلوگ

رح و مورد توجه فقه  از مباحث مط  کیصورت گرفم تا   ت،ش   اس،م جامعهضرورت و لزو  وحدت در و 

س،م انیدر م  افکناحکا  تفرقه   فقی  مبان" عنوان با ضوع " امم ا   احکا  و قواعد فقی و ردیقرار گ مقاله مو

تفرقه و اخد،ف   طبق شواهد تاریخ  با مراجعه به جامعه شناس  دین  و؛  بدهد رقرا  را مورد بررس مبحث نیا

 هم پاشیدن جوامع و ملم ها م  شود.باعث از 

و وحدت مذاهب مخدلف  بیتقر یکردن به سالالو دایاز تفرقه و سالالوق پ یریمیمِ جلوگ یمسالالهله  در دانش فقه 

  فقی  مبانمیم نیادند که با  نیخود را بر ا  سالالالع  عظا  تاا یکه طبق آن فقیا ی مورد توجه قرار گرفده تا جا

 نیب بیو تقر گرای وحدت یتفرقه و اخد،ف و حکم وجوب را برا جادیا یاسالالالدنباد شالالالده  حکم حرمم را برا

بردارند و در   از تفرقه و دوگانگ یریوحدت و جلوگ خَلقدر جیم   میم گا  بزرگ نیمذاهب صادر کنند و با ا

با روش این مقاله  تاثیر بسالالیار فوق العاده ای بگذارند. در جامعه اسالال،م  نیو انسالالجا  مسالاللا ی بر هاگرا جهیند

 .محدوا سامان گرفده اسم قیو تطب ینظر لیتحل   فیتوص  یاکدابخانه

 .بیوحدت  تقر   اس،م جامعه   فقه  احکا   تفرقه افکن   : مبانیدیکلواژگان 
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 و طرح مسهله مقدمه

 کیکه   باشالالد ؛ زمان  در احکا  مخدلف م  فقی  مبان انیاز مباحث مطرح و مورد توجه فقه  ب  کی

اسالالدوار   مخدلف  بر مبان ایمبنا  کیرا بر  برداشالالمِ خود نیکند  ا را اسالالدنباد  حکا خواهد م هیفق

ساس ارز سدرده و دق  ابیخواهد کرد که برا سم پ  م  در آن مبان قیگ کند.  دایتواند به درکِ حکم د

صل منبع عنوان به میکر قرآن س،م  ِنزد تاام ن ید شناخم  ا سم  مذاهبِ ا  مِ یو مقبول مورد قبول ا

معدبر و مورد وثوق در  ثیو احاد اتیهاانند روا زین یگرید  خداوند اسالالم. مبان رشیبر پذ  مبدن آن

 به دسم  مبان نیبراساس ا هیوجود دارد که فق  اجااع فقیا و مباحث عق،ن   مذاهب مخدلف اس،م

 .زند و صدور حکم م اسدنباد

و فقیا بر  سالالمین  امر مسالالد ن نیاز ا "تفرقه و اخد،ف "با عنوان  قیتحق نیا مورد بحث در موضالالوع

سالالالوره مبارکه آل عاران  که 1۰۳ فهیشالالالر هیهاانند آ میقرآن کر اتیمخدلف از جاله آ  اسالالالاس مبان

 زیپره و  الی ساانیمؤمنان را به چنگ زدن به ر  تفرقه اسم  تاام میدر مورد مانوع هیآ نیترحیصر

ااوا بِحَبْلِ اللِهِ جَاِ»از تفرقه فرا خوانده و فرموده اسالالم :   سالالاانیبه ر  و هاگ« وَلَا تَفَرِقاوا عًایوَاعْدَصالالِ

  م میوحدان نیکه شالالاا را به ا نیوحدت آفر لهیاسالال،  و هرگونه وسالال م یخداوند مدعال )قرآن کر

 .دیو پراکنده نشو دیرساند( چنگ زن

سم بزند   هیتواند با تک  م هیکه فق  فقی  مبان گرید از صدور حکم و اجدیاد در آن حکم د بر آنیا به 

اس،  در  یایدن  اساس یازهایاز ن  کیباشد.   الس،   اجااع فقیا و عقل م یمیعل نیمعصوم اتیروا

 هایاسالالم که  از نقشالاله  و مذهب ایاز دامن زدن به تفرقه و اخد،فات فرقه یریاعصالالار  جلوگ  تاام

سدکبار جیان ضع یبرا  ا سم. در دانش فقه ن فیت س،  ا سهله  زیو میار قدرت ا از  یریمیمِ جلوگ یم

که طبق آن  ی مذاهب مخدلف مورد توجه قرار گرفده تا جا بیتقر یکردن به سالالو دایتفرقه و سالالوق پ

 یشالالده  حکم حرمم را برا رذک  فقی  میم نیادند که با  مبان نیخود را بر ا  عظا  تاا  سالالع یفقیا

 نیمذاهب صالالادر کنند که ا نیب بیوحدت و تقر جادیا یتفرقه و اخد،ف و حکم وجوب را برا جادیا

شامل ز س یشاخه ها ریحرمم خود  اخد،ف   جادیحرمم ا ن یاز جاله : حرمم اخد،ف در د یاریب

ساان ردحرمم اخد،ف  ن یزوج نیاخد،ف ب جادیحرمم ا ز یحرمم عال تفرقه انگ حرمم    کدب آ

وجوب  ن یاز هم  وجوب و لزو  حل اخد،ف زوج نیمؤمن ی حرمم جدا ل ییاسالالالرا  اخد،ف در بن

 .باشد  و ... م انیاد روانیپ نیحل اخد،ف ب

 نیا یریو کارگشالالا اسالالدنباد شالالده اسالالم که با به کارگ قیدق اریبسالال  میم  قواعد فقی نیدر ا نیهاچن

بردارند ؛ از   از تفرقه و دوگانگ یریوحدت و جلوگ جادیدر جیم ا  قواعد توانسالالالده اند گا  بزرگ

ش نیشیادت میجاله قواعد : کفا َسلِاات فقه  س،  که از ما شد و با   م عهیدر اثبات ا  نیبه ا توجهبا

  ایشالالود و   حرمم جان و مال مسالاللاان اسالالدنباد م از احکا  هاانند طیارت و گرید یکسالالریقاعده  

و عد  لزو   هیعال مقرون به تق یإجزا  یباشد و آن قاعده   م هیامام یفقیا نیکه مشیور ب یقاعده ا

مسلاان   حهیذب میحل مسلم مسلاان  جواز نکاح با  میاحکا  مدرتب بر م ایآن اسم و  یقضا ایاعاده 

  ... جواز ارث مسلاان از مسلاان و
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سائل فقی نیشک ا بدون ش یمیو توجه ائاه اطیار عل میاز عنا میحکا  م س،  و فقه  به حفظ  عهیال

بر  جهیاسالالالم و در ند رگذاریتهث نیمسالالاللا نیب یریدارد و بر عد  نزاع و درگ نیخون و اموال مسالالاللا

 .شود م  مذاهب اس،م نیمؤثر بوده و مانع از تفرقه و تشدم ب نیو انسجا  مسلا ی هاگرا

 سوال اصل 

 ؟ سمیچ  امم اس،م نیدر ب ژهیبه و  احکا  تفرقه افکن  فقی  مبان

 نیدر د آن حرممو  تبیین تفرقه افکن  در قرآن

  اصالالط،ح :تَفْرِقهپراکندن و جدای  انداخدن.   (1/51 :1۳9۰دهخدا  (تفرقه به معنای جدای   پراکندگ   اخد،ف

 قهفِر  پراکنده شالالالدن  جداجدا شالالالدن یو تَفَرُّق به معنا   مدضالالالاد وحدت و اتحاد اجدااع یلیایدر بح یا و تحل

 بزرگدر( اسم. میجاع کیاز  افدهیکوچک   انشعاب   گروهللجااعة الادفرّدة من النّاس  اَلْفِرْقَةا)

. به دالیل و مدارک  که حرمم (7/659: 1۳81انوری شالالودمبنا به معنای شالالالوده و پایه یک چیز گفده م 

 . مبنای فقی  تفرقه افکن  م  گویند اسم  برآنیا مبدن  و اسدوار شده تفرقه افکن

سیره سیاری از آیات و روایات و  سند بودن و حرا  بودن اخد،ف در زمینه در ب س،  به ناپ صومین علییم ال ی مع

لدِّینَ وَ ال از جاله آن آیات  دلف در بین مومنین اشالالالاره شالالالده اسالالالم.های مخ  تَدَفَرِقاواقوله تعالى أَنْ أَقِیااوا اَ

هذا مدضان لألمر باإلقامة  و للنی  عن الدفرق  و هذا بیان ما شرع  و ما وصى به األنبیاء  و الاراد  (1۳شورى: )فِیهِ

و الاراد بالدفرق ال یضالاللل بعضالالیم بعضالالا  بل  و... بإقامة الدین ما یکون به الارء مسالاللاا من توحید اللّه و طاعده

صالح األمم  فإنیا مخدلفة قال تعالى: لِکالٍّ جَعَلْن شرائع الد  من م  ایجداعون على النظر ف  الدلیل  و لم یرد تعالى ال

رْعَةً مِنْکامْ ،ی   ب  تا: ث)و ثارة اآلیة: وجوب النظر و الانع من الدقلید ف  أصالالالول الدین (48مائدة: )اجاًمِنْی وَ شالالالِ

این آیه در بردارنده  "دیمکن نیو هرگز تفرقه و اخد،ف در د دیخدا را بر پا دار نید "قول خداوند مدعال( 5/171

سفارش  شرع گفده و آن چیزی که انبیاءبه آن  سم که  سم و این بیان آن چیزی ا ی امر به اقامه و نی  از تفرقه ا

سم شود مانند توحید خداو  کردندو منظور از اقامه ی دین آن چیزی ا سلاان م   سطه ی آن م شخص به وا که 

ض  را  ض  از آنیا بع سم که بع اطاعدش و ایاان به پیامبرانش و کداب هایش و روز جزا و منظور از تفرقه این ا

 گاراه نکنند )ردنکنند(  بلکه بریک نظر در یک دلیل جاع شوند.

 لیبر دال  که اصول مسلم و مبدن ات اعدقادسخ و تغییردراینکه ننکده اشاره شود  به این  اسمبیدر پایاندر

سم و تغ  عقل شده منطق رییا سیره سمین رینبوده و امکان پذ  و تحول در آنیا راه ندا سنم الی  و سدار و  ی م

سم صول . چنین ا سم ازاین ا سیلة پیروى  اقامة دین )یعنى حفظ امر بهعبارت  و عال به احکا  آن( و حفظآن بو

اخد،ف در دین. پس مجاوع شرایعى که خدا بر انبیاء نازل کرده یک دین مطلق اسم که شامل نی  از و وحدت

شرایعش عال کنند و در آن زمانیا مى جوامع و هاه مرد  در هاة شود و مرد  باید آن را برپادارند و به احکا  و 

  .(8/4۰2: 1۳68قا  مشیدی  ؛ 1۳:1۳71/۳87؛ مکار  شیرازی  14/۳86: 1۳71)طباطبای   .ایجاد تفرقه نناایند

 س،م  ی دین و تشکیل حکومم اوجوب اقامه
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 بِهِ وََصّیْنَا وَمَا إِلَیْکَ أَوْحَیْنَا وَالَّذِی ناوحًا بِهَِشرَعَ لَکامْ مِنَ الدِّینِ مَا وََصّى سوره شوری م  فرماید:  1۳آیه درخداوند 

َسى إِبْرَاهِیمَ َسى  وَ وَماو شاا : ... تَدَفَرَّقاوا وَلَا الدِّینَ أَقِیااوا أَنْعِی سفارش کرد  براى  از )احکا ( دین آنچه را به نوح 

سفارش ناودیم آن  سى را بدان  سى و عی سوى تو وحى کردیم و آنچه ابراهیم و مو شم و آنچه به  )نیز( مقرّر دا

 ... بود که دین را به پا دارید و در آن دچار تفرقه نشوید  

الدعاء إلیه و ال تدفرقوا أی و ال تخدلفوا فیه و  إقامة الدین الداسالالالک به و العال باوجبه و الدوا  علیه و

اقامه ی دین تاسالالالک به دین و عال به ( 22/1۰9  1۳85)طبرسالالال    "اائدلفوا فیه و اتفقوا و کونوا عباد اهلل إخوان

دسالالدورات آن اسالالم و مداومم داشالالدن بر عال به دسالالدورات واینکه در آن تفرقه نکنندواخد،ف نکنندو مدفق 

اهداا  شالالارع مقدس   در درجه اول پس ندیجه م  گیریم که "ی مرد  باهم برادر باشالالند.هاه وهااهنگ باشالالندو

 اسم.  حکومم الی یاجرا و  الی نیاقامه د یبرا

مورد توجّه  - نیارکان د یاجزا و هاه یهاه - نید یهاه  عنیاسم؛  نید یاقامه فرموده:مدعال  یخدا

 اجزائه  عیبداامه  بجا نید یاقامه  عنی - کردیرو نیحرکم و ا نیهم در مقابل ا  اسالالالم  و معارص اصالالالل

 نیدر ب الز  اسالالم   اسالال،م یحکومم در جامعه لیتشالالک  عنی "نیالد اوایاق" (22/1۰9  1۳85)طبرسالال   .بکلّه

و   تاا  مذاهب مخدلف اس،م سمین  در اصل مساله ضرورت حکومم اخد،ف زین  و فرق اس،م شاندانیاند

 شالالاندانیهاه اند (۳8: 1۳7۳)هاد   .دانند م یضالالرور یوجود حکومم را امر   اسالال،م شالالاندانیاند هیکل زین

 ایو آله و  هیاهلل عل  صالالله اتفاق دارند که احکا  الیى  منحصالالر به زمان خاصالالى؛ مانند زمان رسالالول اللِ  اسالال،م

 ( ۳/74: 1۳96)محسن   .سمین علییم الس،  میحضور ائاه اهل ب

 اصول  ناظر بر نی  از تفرقه افکن  قواعدفقی  و

وحدت بین مذاهب اس،م  تواند الفبای حرکم جیان  قواعدفقی  وجود دارد که م در علم فقه تعدادی 

تا جای  که امکان هسم به تعدادی از میادرین آنیا که  به مقدار مخدصری و سع  شده در این مقاله باشد کهم 

نه تدرروابط بین فردی موثر بوده وم  باشالالالد را  های گوناگونوان در اخد،فات فرق مخدلف درزمی راهگشالالالا 

 .  ناایدم ذکر

  مسلم احدرا  یقاعده

سلم در  شیادتان وحرمةالا صل  را تحم عنوان ال شان ف شرف الدین ای صول الایاه از ع،مه  کداب الف

سدفاده از این دارد و ون  مال و عرص مسلم داللمدارندکه روایدیای  از پیامبر م  آورد که بر حرمم خ ایشان با ا

حضالالرت اما  نیز آن را تحم عنوان قاعدة فقیى قاعده ضالالرورت وحدت بین شالالیعه وسالالن  را بیان م  نااید و

سى کرده سلم»قاعدة  اندبرر سم«احدرا  مال م سمقواعد ف ةاز جال ا سوی  قیى که در باب معام،ت مطرح ا .)مو

1۳77 :۳1) 

ی انسانیا محدر  اسم و این موضوع ربط  به دین جان ومال و ناموس هاه وجامعه اس،م  دردین اس، 

اسالالدفاده از »م ، شالالیید ثان  در لاعه م  گوید: اسالالم.  ی افراد هاینان ندارد و اصالالل اولیه درباره هاهو آیین آن

تصالالرّف در اموال  رایکه هسالالدند؛ ز یاهر فرقه روانیپ ای  ناصالالب  حد ایاگر چه کافر  سالالمین زیجا گرانیاموال د

لقاعدة احدرا  مال الاسلم او" مفاد قاعده آن اسم که (288: 2: 1412شیید ثان   )«آنان خوردن مال به باطل اسم

سم. (1/۳2۳)موسوی الخاین   ب  تا: "وأن احدرامه کاحدرا  دمه سلاان مانند جانش محدر  ا الزمة این امر  مال م
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سم؛ که اوال آن سلاان(را تلف کند  ثانیا  ات،ف مال غیر حرا  ا سم. اگر کسى مال دیگرى)م احدرا  مال  ضامن ا

به منزله احدرا  خون قرار داده شالالالده و چون مفاد این جاله عا  اسالالالم  کلیه احکا  خون مرد ؛ بر مال آنان نیز 

احدرا   د یترد نثابم اسم و بدو یزمدرتب اسم؛ یعنى هر آنچه از باب احدرا  براى خون ثابم اسم  براى مال ن

ثانیاً: در فرص ارتکاب  خون او نباید  کس مجاز به ریخدن خون دیگرى نیسالالالم خون به آن اسالالالم که اواله: هی 

که در مال نیز چنین اسم  بدین معنا که تصرّف غیر مهذون  مانوع و حرا  اسم و تصرّف و هدر برود. ندیجه آن

 و جبران باشد. تدارکتعدّى غیر مجاز نباید بدون 

 ده تجنب از فسادقاع

: اخد،ف میان شالالالیعه وسالالالن  از  م  فرماید مرحو  شالالالرف الدین در برخ  از بخش های کداب خویش

سم آنجا که م  فرماید:  ساد روی زمین ا صادیق ف سلاین على االجدااع والدندید بیم على هذا م الغرص بعث الا

بل فسالالالاد ف  األرص وأه،ک للحرث  النزاع والدنبیه لیم على أن هذا الددابر بینیم عبث محض وسالالالفه صالالالرف

هدف برانگیخدن مسالاللاانان بر وحدت واجدااع اسالالم ودوری از نزاع ودرگیری   ( ۳5: 1۳77)موسالالوی  والنسالالل

سلاانان از  یرو نازای سم بلکه در زم  یودگیب گر یکدیبرتافدن م صرف ا سفاهم  ساد م نیمحض و  و  آورد ف

مه اول برای  قاعده تجنب از فساد م  باشد: تفرقه فساد در زمین که این خود مقد .کند حرث و نسل را ه،ک م

 مقدمه دو  :فساد در زمین حرا  اسم . ندیجه :تفرقه حرا  اسم   اسم .

صل ن یدر د طیافراد و تفر ساد جادیا  دو عامل ا سم نیب ف سلاانان ا ضر  م س،  در حال حا بحث دین ا

مربود به یک منطقه خاص یا سرزمین خاص ندارد و در کل کره زمین این دین نشر داده شده اسم وقد  ع،مه 

سائل تفرقه انگیزی که از  سلاانان بر روی م شد م سم که اگر قرار با ساد م  داند بدین دلیل ا اخد،ف را باعث ف

دسالالم از افراد ویا تفریط  که در بعضالال  از مسالالائل میم دین   وشالالاری کنندهاان ابددا تاکنون دارند اصالالرار وپاف

بین رفدن تادن  در پایان از اخ،ل در جامعه اسالالال،م  وفسالالالاد ودر طوالن  مدت باعث انجا  داده اند بر ندارند 

 شود.اس،م  

 قاعده فقی  تقیه

قاعده   درسالالالطح جامعه از دیگر قواعد ناظر بر نی  از تفرقه و از قواعد کاربردی در جلوگیری ازتفرقه  

در اصالالط،ح شالالرع  صالالیانم خویش از صالالدمه دیگری با ابزار هم سالالوی  با او در گفدار یا رفدار  .تقیه م  باشالالد

اهل سنم در کدب خود   (585: 2: 141۳)شاهرودی  مخالف حق و به منظور تحفظ از زیان دین  و دنیای  اسم.

  گاه  هم از "اکراه"گاه  از کلاه کردند  ت از آن اسدفاده م ضرور در هنگا را گاه  ذکر کرده اند وبحث تقیه 

سد: "مدارا با مرد " صحیح بخاری م  نوی شرح  سدفاده م  کنند. م ، ابن بطال در  ان من   اجاع العلااء عل» ا

سه القدل انه ال اثم عل  عل  خش  الکفر حد  اکره عل منه زوجده  وال  نیوال تب اان یان کفر وقلبه مطائن باال هینف

اگر کسالال  وادار به کفر شالالود به  اجااع علاا بر این اسالالم که( 8:142۳/291)ابن بطال  بحکم الکفر؛ هیعل حکمی

حدی که از جان خود بدرسالالد گناه  بر اونیسالالم اگر کافر شالالود )در ظاهر(در حالیکه قلب او به ایاانش مطائن 

زمخشالالری هم تقیه را  اسالالم. یعن  فقط در ظاهر نشالالان دهد که کافر شالالده ول  در قلبش ایاانش را حفظ کند.
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إذا خافوهم  والاراد بدلک الاواالة مخالفة ومعاشالالالرة ظاهرة والقلب  رخص لیم ف  مواالتیم اینگونه بیان م  کند:

یجوز أن یضالالان )تَدِقاوا( معنى تحذروا وتخافوا  فیعدى بان ویندصالالب )تاقاةً( أو تقیة  ...مطائن بالعداوة والبغضالالاء

داده م  شالالالود بر مرد  در  اجازه( 1/۳51: 14۰7)زمخشالالالری  .تِقاوا اللِهَ حَقِ تاقاتِهِ(على الاصالالالدر  کقوله تعالى: )ا

شان زمان  شرت با آنیا در کارهای سد  و معا شه کند و این نوع دو سد  پی سیدند  با مخالفان خود دو که از کفار تر

شد و در قلب دشان  خود را دا سم تظاهر با شود ا مانع برد ومندظر ا و تعداد زیادی دیگر از علاای اهل رطرف 

و در موارد ضروری توصیه به آن م  کند هاانند سیوط   شوکان   ابن ک یر  سنم که مورد تقیه را ذکر م  کنند 

سایرین . شوکان  یان   ابن حجرو  شافع   ؛ 1/۳8۰: 1414) سق،ن   شواهد تاریخ  مبن  بر  (12/۳1۳: 1۳79ع

س  کدب مخدلف آنیا م  شود که با برر سنم به وفور یافم م   سم رد زیادی توانیم به مواتقیه در میان اهل  د

 پیدا کنیم.

 قاعده فقی  الزا  

 یو ارزش ها یاعدقاد یکه فرهنگ ها نظا  ها  جیان نیدر نظا  نو  جاع میو هو  نید  سالالالدیهاز 

به وجد و نشاد آورده و هم آنان را به خاطر ترس از  رشاا  ب  انسان هایجلوه خاطر به هم را ن بشرگوناگون آ

شد یوردهابرخ سناک کرده واژه ریناپذ  آ سل به هاز افدهی یادیز میاها د سهزیهرا سم تو هم دعوت    سدیا

اصالالل  نایو رندیرا بپذ  انسالالانزیانگرتیکه تنوع ح   شالالیروندان جامعه جیانی به جد هیتوصالال میاسالالم هم تکر

و   قوم  نید یها  را بدون توجه به وابسالالدگ گرانید  کرامم انسالالان دیکه با کند را به ما گوشالالزد م  اخ،ق

 .(64-65: 1۳86ساشا دینا   )میخود پاس بدار  آنان هاچون کرامم انسان  فرهنگ

سد  اجدااع  سم م 21۳ هیآدر دین  در نگرش قرآن به هازی سه نکده به د وحدت . 1 دیآ سوره بقره 

حد  یخدا میمرد  تحم حاکا در رفع اخد،فات نقش وح   . ۳یدیتوح انیاز اد کیخاص بودن هر . 2وا

 انیم  و عال یو احداال بروز تعارضات اعدقاد مخدلف انیاد صیسو قرآن منکر تخص کیاز   .نید یهاجامعه 

و ناود  یفرد نید انیکند ارتباد م م دییرا تا  نید  سالالالدیقرآن هاز نکهیعاده در اثبات ا ل. دلیسالالالمیآنیا ن

 میحاکا  عن)یموضع عد  دخالم  یفرد نیده بنسبم ضع قران وم  اسم. به صورت نظا  اس،م نید  اجدااع

بر اصالالل   مبدن  نظر قرآن درباره ناود اجدااع  ول ( فرد احدرا  بگذارد  به اعدقادات درون دیدر هر صالالورت با

سم سدیهاز شد  عنی   ا سا یجامع قالب برا اقیا که بدوانند امور  یجوامع خودگردان به نحو شناخدن میبه ر

سلاخود را اداره کنند و  داخل شند  سدیانان هازبا م شده با س،  با برنامه خاص خود برا .دا نظا    سامانده یا

  از مسالالاللاانان مکرده و فیتعر  اجدااع  اسالالالیسالالالو  نینظا  جامع د کیاهداف خود در چارچوب   اجدااع

شا دآن دفاع کنند  کرده واز نظا  اجدااع یفداکار  نیسعادت امم د نیتام یخواهد که برا سا -65: 1۳86 نا ی)

64.) 

افدد که مکلف با ضالالرورت تعامل و در معام،ت  به معناى اعم  و بلکه حدى در عبادات  بسالالیار اتفاق مى

شالالود. این حالم  ناشالالى از حضالالور بیش از یک مذهب فقیى در جامعه و زندگى هازیسالالدى فقیى رو به رو مى

ف رابطه  و گاه طرف سالالومى که بیرون از آید که دو طراجدااعى اسالالم. زیرا در چنین جوامعى بسالالیار پیش مى

اند اما در معام،ت واحد م ل مند اسالالم  پیرو دو یا چند مذهب فقیىرابطه بوده اما از بقاء و یا ثارات رابطه بیره

مسالالدند به  ی الزا ان قاعدهاسالالم تحم عنو ه قاعده ایدر فقه امامیّ. باشالالندنکاح و یا اجاره  مشالالدرک الانافع مى



 

175۳ 
 یمبان

قه
ف

 ی
کن

ه اف
فرق

م ت
کا

اح
 ی

ر م
د

ی
 ان

ت ا
ام

می
سال

 

 

دارید. د الزا  یعنى کفّار را به هاان مقرراتى که خودشالالان ملدز  هسالالدن« الزموهم باا الزموا على انفسالالیم»حدیث 

و  گردندکفار در محاکم اسالالال،مى به مقرراتى که در مذهب خودشالالالان وجود دارد ملز  مى ن قاعدهباوجب ای

) محقق داماد  شونداند ملز  مىیّد شدههاچنین پس از اس،  آوردن به انجا  تعیداتى که در حال کفر به آنیا مدع

ساس این قاعده  .(155: 1۳84 سالام در بین افراد با مذاهببنا وا سطح  بر برادری و ایجاد م و ادیان مخدلف در 

 جامعه اسم.

    قاعده فقی  جب

 یشالالدن آثار کارها لیدرباره زا شالالود قاعده جب م  باشالالدباعث ایجاد دوسالالد  و وحدت  م  ای کهقاعده       

ظاهرا این قاعده جیم دلگر  کردن فردتازه  که تازه مسلاان در دوران کفر انجا  داده اسم. انیعقوبم و ز یدارا

بعد ذلک أسلم فإذا أسلم یسقط جایع ذلک عنه بسبب جب  مسلاان و تشویق او به انجا  دادن فرامین دین اسم.

س،  ما قبله فظیر أنه بناء على ما ذکر سقط  ...نا ف  معنى الحدیث أن ما هو من حقوق اهلل تعالى مطلقا اإل فکلیا ت

س،  ما قبله س،  لجب اال ضاء لو کان الفوت ف  حال اال ضاء فیاا فیه الق شئ  وال ق س،   وال یکون علیه  ) باإل

سوی بجنوردی   صط،ح فقیا به قاعده (.1/5۳: 1۳77مو شو یآن برا هیکه بر پا شود گفده م یادر ا کفار به  قیت

داشده اسم که در اس،   یاعدقاد ایگفده   سخن ایانجا  داده  یاز مسلاان شدن کار شیاس،  آوردن  اگر کافر پ

به جبران کردن داشالالده  ازینکه آن  ب شالالود گرفده م دهیآثار ناد نیعقوبم دارد  با اسالال،  آوردن  ا ای انباریآثار ز

شد. شدر ابواب فقی  ای با : 1417)ابن زهره  قاعده کاربرد دارداز جاله: نااز  روزه  زکات  حج  جزیه و...ن در بی

1/2۰2) 

فاا هو الظاهر الادفاهم العرف  من هذه الجالة هو أن ما صدر عن الکافر ف  حال کفره من قول أو فعل  ...

بل ما کان له من اعدقاد یدرتب على ذلک الفعل أو القول أو االعدقاد ضرر أن عقوبة علیه  بحیث یکون ذلک الضرر 

س،  یقطع بق س،  ال ف  حال الکفر  فاإل اء ذلک الفعل أو القول أو االعدقاد  ویجعله کالعد  من آثار ما ذکر ف  اإل

حکم  نکهیا  عنیاسم که حکم مورد نظر  از احکا  مخدص اس،  باشد  نیا« قاعده جبّ » شرد میم» ...وب، أثر

سم و کس ینااز خواندن برا س،  ا شد یبوده ناازها نید ب ایپرسم که بم  م ال  حکم ا  نیاو  طبق ا ةفوت 

شده م سلاان بوده   قبل نیدر آئ  اگر حکا  شود .ول  قاعده بردا قاعده  نیبوده طبق ا  احکا  عقل از ای تازه م

شده نا شر  قاعده مخدص احکام نیچرا که طبق نظر فقیا ا .شود  بردا س،  ت سم که در ا سم و  عیا شده ا

سم را بردارد انیاحکا  اد تواند نا شده ا سلاان دا سین   ) «.سابق را که تازه م ؛ دردیر  ب  تا: 2/498: 1417ح

شاول مرتد نا نیا نکهیا گرید نکده( 4/۳1۰ ضا بنااید شود قاعده م و فقط مخدص  یعن  باید م ، عباداتش راق

الشالالافع   و قال أبو قال   (1۳/6: 1۳62)صالالاحب جواهر  که سالالابقه اسالال،  ندارد. یکافر  عنیاسالالم   کافر اصالالل

ضى  و عن أحاد روایدان  لقوله  س،  یجبّ ما قبله»حنیفة  و مالک: ال تق ف،  و ألنیا عبادة ترکیا ف  حال کفره اإل

شالالافع  و حنف  و مالک  معدقدند که مرتد   (411-2/142: 14۰7) محقق حل   یجب قضالالااها کالکافر األصالالل .

باید عباداتش را قضا بنااید اما حنفیان معدقدند که قاعده جب در اینجا جاری میشود و مانند کافر اصل  نیازی به 

سم.  ضا نی س،م ایباره که آ نیدر ا عهیش یاز فقیا  برخق شامل اَتباع مذاهب ا ش  قاعده جبّ   عهیکه به مذهب 

 .اندنه  بحث کرده ایشود   ( م انی)مانند خوارج و غال گروند م
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ش  فیاند که تنیا تکالبرآن  برخ ش عهیکه بر وفق مذهب  شد  با  شده با ساقط م عهیانجا   ) شود  شدن 

سواء کان کافرا م ل الخوارج ( 1/۳15: 1417شیید اول   سبین إلى اإلس،     سا  فرق الاند صر من أق سدب وان من ا

والغ،ة أ  ال الالالال لم یجب علیه قضاء ما ص،ة صحیحا عندهم على الظاهر   دون الفاسدة   وما فاتدیم  والنواصب 

 فیمعدقدند که تنیا تکالگرید  اما برخ  القدضالاء النصالوص کونه قد صاللى..على ما هو الاشالیور بین األصالحاب.

 تاام  این قواعد (.۳/211  ب  تا: ) اردبیل باشد ساقط اسم عهیسازگار با مذهب سابق اوهرچند مخالف با نظر ش

کند که اگر احیانا در مواردی اخد،ف پیش آمد ناظر بر وحدت میان مسالاللاانان اسالالم ودرواقع زمینه سالالازی م 

 بدوان با این قواعد راهگشای  کرد و این اخد،فات منجر به تفرقه و جدای  میان مسلاانان نشود.

 

 وشکل گیری تقریب مذاهب آثار و دیدگاهیای فقیا 

شانان ده مروزا س،  برا نید س،م انیشعله ورکردن آتش تفرقه م یا  خیکنند. در تار ت،ش م  مذاهب ا

از  ی گروه ها  جیل و ناآگاه ناًیقیدچار تفرقه و تشدم شده اسم.   اندازه امم اس،م نیبه ا  اس،  کادر زمان

سلاانان ن شدن ا یبرا  زمیه زیم سفانه ب نیشعله ورتر  سم. مدا از   کی  خیو تار نید قیاز حقا  اط،ع  آتش ا

صل لیدال سم. ا گریکدی هیمذاهب مخدلف  عل روانیپ  برخ  نامیربان  ا سم که هر چه بر م  در حال نیا  زانیا

مذاهب  یشود. چرا که علاا  م شدریب یبه اتحاد و برادر لیشود  تاا  افزوده م نینسبم به د ادعلم و دانش افر

مذاهب با  لیآگاهند به اشالالدراکات فراوان و اصالال نیمخدلف  هاانطور که از اندک اخد،فات مذاهب در فروعات د

 میوهاب بدهال (1/۳74) بن باز  ب  تا: ندارند. ینظر نیچن میسرکردگان وهاب انیم نیآگاهند. تنیا در ا زین گریکدی

س  اسم و حد رونیب  از شاار مذاهب اس،م و به   ساخدگ یرا فرقه ا میوهاب زیاهل سنم ن یاز  علاا یاریب

س،  م قمیدور از حق هاواره   وهاب وخیش ( 86ب  تا: ) ابن هجر هی ا   .و در رد آنیا کداب نوشده اند دانند  ا

 را به درد تفرقه و تشدم مبد، کرده اند.   اند و امم اس،م دهیبر طبل تفرقه کوب

وحدت  یبرا ی هااو ت،ش   مذاهب اس،م بیو مدافع تقر عهیش   مجدیدعبدالحسین شرف الدینع،مه 

سن عهیش  یبرا "االجدیاد "و"و النص لاراجعاتا"ها انجا  داد. دو کداب اخد،ف آن یهاشهیو حل کردن ر  و 

دو کداب به  نی. ارود آثار او به شالالالاار م نیاز برتر نیو به دور از توه  علا  اتیبا ادب عهیشالالال میاثبات حقان

) را به خود جلب کرده اسالالم.  و سالالن عهیاز مسالاللاانان شالال یاریمخدلف ترجاه شالالده و توجه بسالال یهازبان

شان (27: 1428خسالروشالاه    با بزرگانى چون: شالیخ ساللیم بشالرى جلسالاتى برگزار کرد. در این جلسالات   ای

شد شده  سنى به بحث گذا شیعه و  سائل اعدقادى مورد اخد،ف  س،میه ف   میادرین م و دار الدقریب الاذاهب اال

القاهره را شالالالیخ محاود شالالاللدوت از علاای اهل سالالالنم و سالالالید شالالالرف الدین از علاای شالالالیعه تاسالالالیس 

 .(27: 1428 )خسروشاه  کردند

در باب پرهیز از تفرقه و جدای  امم اسالال،م  و ایجاد ایشالالان از الفصالالول الایاه فى تهلیف االمهکداب 

شدن این کداب  شد  در واقع هدف ع،مه از نو سلاانان از فرق و مذاهب مخدلف م  با وحدت و هادل  دربین م

 هاان مدحد ساخدن امم اس،م  بوده اسم.
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وفقه مذاهب اسالال،م  برای ایشالالان میم بوده وهاواره در راه  فقه بسالالیار فعال بودهدر از دیگر افرادی که 

برای  ایشانین  رهبر کبیر انق،ب اس،م  اسم. وحدت کوشیده و فدوا حرمم تفرقه صادر ناوده اسم اما  خا

: تجویز پرداخم زکات به مبارزان لاانان ت،ش بسالالالیاری کرد  از جالهایجاد وحدت و تحکیم آن در میان مسالالال

شاس   تاکید برتشکیل جلسات دارالدقریب و اعزا  نااینده به آن  اع،  روز 1۳47در سال  "غیر شیعه"فلسطین 

سطینجیان  قدس و جلب  سئله فل س،  به م شیعه در جاعه و جااعتوجه جیان ا شرکم حجاج  م   توصیه به 

به هم زمان  وقوفین وعید قربان باآنان  تاکید به برگزاری جشنیای هفده   توصیه برادران اهل سنم در مکه ومدینه

و منع  آفرین ماه ربیع االول   توصیه به عوامل وحدت 17تا 12وحدت به مناسبم والدت رسول گرام  اس،  از 

 (.7۰: 1۳89)وطن دوسم  ا.از دامن زدن به اخد،فی

صحیفه سخنان پربرکمی نور اکداب  شار از  سر شان  شیعه  ی شان در جیم رفع اخد،فات  و ت،شیای ای

س،م   سن  و ایجاد وحدت و برقراری حکومم جیان  ا سم. و ضرت اما  در فداوای فقی  خود نیز به این ا ح

جااعم  یو شرکم در ناازهاموارد اشاره ناوده شیعیان را به مراعات شرود وحدت اس،م  و اخوت اس،م  

سنم و پره س ی ارهااز رفد زیبرادران اهل  س،م بیکه موجب آ ص  م  به وحدت و اخوت ا فرموده  هیشود تو

اسم  نیکشورها از اعاال جاه،نه  که موجب تفرق صفوف مسلا ریسا انیعیو ش رانىیالز  اسم برادران ا»: اند

شک شوند و از انعقاد و ت ضر  سنم حا سم در جااعات اهل  نااز جااعات در منازل و  لیاحدراز کنند و الز  ا

شدن بلندگوهاى شرع  ىیو کارها رهو از افدادن روى قبور مطی ندیاجدناب ناا هیّرو مخالف گذا که گاهى مخالف 

 (.62: 1۳89)وطن دوسم   «.اسم جداً اجدناب کنند

شان  س یمقا  معظم رهبردر کنار اما  خاین  و بعد از ای  شهیبردن اخد،فات و ر نیفعال در امر از ب اریب

 اناتیو ب یایریکام، هوشاندانه در مواقع مخدلف با موضعگ شانیا دیناا  آنیا عال م نیب  کردن تفرقه افکن کن

 رینگاز عوامل تفرقه ا یاریبسالالال یانق،ب تاکنون جلو یروزیخود در مناسالالالبم ها و اتفاقات مخدلف از زمان پ

واهل تسالالنن تاا  زحاات  عهیشالال نیتفرقه ب جادیدشالالانان با ااند و نگذاشالالند که مبادا  سالالدادهیا  و داخل  خارج

 .ببرند نیرا از ب  مذاهب اس،م بیساله فقیا در تقر نیچند

شان گا  سدرش ایدههای زیادی در جیم خاموش کردن فدنهای س،  و گ ی وحدت و ی تفرقه در جیان ا

س،م  شده تقریب در بین مذاهب ا سن  بردا شیعه و  اند که منظور از وحدت این صریحاً بیان فرمودهو انداعم از 

ی مسلاانان احساس کنند نیسم که شیعه را سن  یا سن  را شیعه کنیم؛ بلکه منظور از وحدت این اسم که هاه

ها ی آنق هاهها  وظایف و حقوباید احساس کنند اعدقادات  اصول فقی   مسئولیم  جزء یک امم واحد هسدند

 یهاگا  نیاز اول  کی .های امم اس،م  قیا  کنندعنوان امد  واحد علیه چالشمشدرک اسم. بنابراین هاه باید به

واقعاً موفق  4۰ یقاهره در دهه بیمجاع دارالدقر ن یاز ا شیپ .بود «مذاهب بیتقر  مجاع جیان» سیتهس شان یا

مسالاللاانان بوده اسالالم. در واقع  رهبر معظم  نیب بیبر نوشالالدن سالالند وحدت و تقر دیتهک شالالان یا یگا  بعد بود.

سند یاواخر دهه باًیاند. تقرسند بوده نیطراح ا نیانق،ب اول شد که در دفدر مقا  معظم رهبر یشصم    یآماده 

س بزرگ قرار گرفم و در اج،  و علاا مورد بررسالالال  فرهنگ یهاارگان یدر قم  از طرف راسالالالا زین  و مدت

 .اندسند را امضا کرده نیا ریز  و سن  عیعالم ش 25۰۰شد. تاکنون  بیسند  تصو  در تیران  بعد از بررس  جیان
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سنّمفدواى معظّم سر الحبیب  طلبه جوان  له در مورد حرمم اهانم به ناادهاى اهل  وقدى فردى به نا  یا

سخنان توهین سبم به عقاید برادران اهل کویدى  ساخم آمیزى را ن سخ به رهبر سنم مطرح  معظّم انق،ب در پا

شان در  سعودى در اع،  نظر مبارک ای سدان  ساء عرب شیعه منطقه اح سم جاعى از علاا و فرهیخدگان  درخوا

الاومنین حضالالرت عایشالاله چنین زمینه: اهانم و اسالالدفاده از کلاات تحقیرآمیز و توهین به هاسالالر پیامبر اسالال،  ا ّ

سخ دادند شرفیا بل هذا األمر مادنع  :پا ض،ً عن اتیا  زوجة النب  باا یخل ب سنة ف یحر  النیل من رموز إخواننا ال

ساء األنبیاء وخصوصاً سیدهم الرسول األعظم؛ اهانم به ناادهاى برادران اهل سنم از جاله اتیا  زنى به  »على ن

 مپیامبران و به ویژه سیّد االنبیاء پیامبر اعظاین موضوع شامل زنان هاه . هاسر پیامبر اس،  ]عایشه[ حرا  اسم

اینجانب »د: حجاج بیم اهلل الحرا  نیز فرمودنمعظم له در پیامشان به  «مى شودصل  اهلل علیه وآله حضرت محاد

س،مى بار دیگر اع،  مى سوزان امم ا س،  و دل سیارى از علااى ا کنم که هر گفده و عالى که موجب هاچون ب

اخد،فات میان مسالاللاانان شالالود و نیز اهانم به مقدسالالات هریک از گروهیاى مسالاللاان یا تکفیر  برافروخدن آتش

س،مى  خدمم به ارد س، یکى از مذاهب ا سم وگاه کفر و شرک و خیانم به ا : 1۳9۳نوای   )«.و حرا  شرعى ا

۳22) . 

عوامل شامل  نیبوده اسم. ا  اس،م یداریب قیو عوامل تعا  اس،م یداریهاواره بر ابعاد ب شانیا دیتهک

 .شود م  شعائر اس،م میمسلاان و تقو یتوده نیدر ب یمقاومم و فداکار یایدادن به علاا و جوانان  اح  آگاه

توانسم ب اس،م  .گفداان انق،دانند شناخم دشان م زیرا ن یداریب نیا قیعوامل و تعا نیا میراه تقو شانیا

ها در کنار عوامل در این انق،ب بردارد. ن اسالال،م در قالب گفداا اسالال،م  ج بیداریگا  میاى در گسالالدرش مو

ساخدارهاى اس،م   هاهنجارها وارزشهاى غیرمادى وزمینهمعیشدى)ساخدارهاى مادى( عوامل وو اقدصادى مادى 

کشالالورهاى هاى مشالالدرک در اهداف و انگیزه ها و هنجارها اند و این ارزشنیز دخالم داشالالده فکرى و هنجارى(

 (.1۳2: 1۳9۳)کیاپ   .اندالیا  و الگو گرفده   اس،م عربى از انق،ب

که دارد دشان مشدرک مشدرکات دینى  هرکس که مسلاان اسم از هر مذهب وآیینى که هسم به لحاظ

باید صفوف خود را مقابل دشان مشدرک فشرده کرده ودر برابر او بایسدند وکارى نکنند که دشان  پس نیز دارد 

دشان که چشم طاع به منافع  .از وضعیم آنیا سوء اسدفاده کرده ودر رسیدن به اهداف شو  او کاک کار باشند

کار اساسى  چند حاضردر حال  (1۳9۰:1۳) رضوان   کشورهاى اس،مى دوخده ودشان سرسخم مسلاانان اسم

سدى و  سم و نژادپر سیونالی س،مى از راه تقویم نا سم یکى تجزیه و قطعه قطعه کردن فرهنگ و تادن ا کرده ا

سم و حال آنکه آنچه در طول قومیدیا  آنچنان که مى سخن از فرهنگ عرب و ایران و ترک و هند و غیره ا بینیم 

شدر ن شده یک فرهنگ بی سال وجود دا صد  سی سدخوان الى هزار و  سم. دیگر ا س،مى ا سم و آن فرهنگ ا ی

شده س،مى گذا سم که اغلب در مرز کشورهاى ا سدان و  العرب و جزیرةاند از قبیل شطزخایایى ا شدون تبم و پ

سوم شر کدب در ایجاد اخد،ف  م ل الخطوط   همغیره.  سدخدا  عامل براى تهلیف و ن سید  ا ضه و کداب  العری

ضاتى سمس،   هم بها رو سلاین ا سدار وحدت م در پایان ذکر این نکده  (1۳82:7/414)مطیری  .طور کلى خوا

ی تاام  مسلاان در امر تقریب شناسای  موانع تقریب م  باشد تا بدوانند با تاکدیک میادرین وظیفهالز  اسم که 

شده سر راه بردا شند های راهبردی این موانع را از  سر راه با شدن آن از  در  و به وحدت و با راهکاری جیم بردا

  .ی اس،م  دسم یابنداس،م  و تشکیل امم واحده جامعه
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 ندیجه گیری

مذاهب مخدلف  جامعه شالالناسالال  دین  درو بررسالال  های  که در بیان شالالد مقالهبا توجه به مباح   که در 

صورت گرفده و موضعگیرییای فقیا ومراجع محدر  در مذاهب مخدلف اس،م  وبا توجه به احکا  دقیق اس،م  

 و دقیق در مورد حرمم تفرقه و وجوب وحدت امم اسالالال،م  وهاچنین قواعد فقی  ای که بسالالالیار زیرکانه

شده  سدخراج  سم و هدف در هاها س،م  خالص و ناب محادی  سجمی منجامعهاد یک ی این موارد ایجا ا

اسم که مسلاانان با به کارگیری تاام  این احکا  وقواعد ورعایم دقیق موارد مبدل  به تاام  مسلاانان فارغ از 

هر مذهب  به اشالالالدراکات خود روی آورند و بدون تعصالالالب به منابع دین  یکدیگر رجوع کنند وباهم به بحث و 

با از بین بردن که تابه حال باعث اخد،ف بین آنیا شده اسم را ازبین برده و را دگو بپردازندتا خیل  از مواردی گف

دسالالم یابند و تفرقه و اخد،ف که تیشالاله به   ی وحدتاسالال،م  یعن  مسالالئله جامعهمیادرین مسالالئله  بهآن موانع 

را به علم روز تاام  جوانان وفعاالن حوزه تقریب باید خود  ریشالالاله وحدت امم اسالالال،م  میزند را ازبین ببرند.

ن ادیان مجیز کنند وبا تحقیق و پژوهش و تولید محدوا وحدت بین مذاهب مخدلف و در دید کل  تر وحدت بی

 مخدلف را به وجود آورند.
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 نامه:کداب

 قرآن .1

 تیران؛ الیدی؛  نسبم انق،ب اس،م  و بیداری اس،م  ( 1۳9۳ابراهیا  کیاپ   هادی) .2

. شالالرح صالالحیح البخارى البن بطال  ق(142۳)أبو الحسالالن عل  بن خلف بن عبد الالکابن بطال  .۳

 ؛مکدبة الرشد؛ الریاص   2چاپ   8ج

 ؛مطبعه العلایه؛مصر الفداوی الحدی ه   ) ب  تا(احادابن حجر هی ا    .4

صول والفروعق(  1417)السالیّد حازة بن عل ابن زهره   .5 چاپ  ؛  قم1ج  غنیة النزوع إلى علا  األ

 ؛ابراهیم بیادری

ب  جا؛   ۳ج. مجاع الفائدة والبرهان ف  شالالالرح إرشالالالاد األذهان ) ب  تا(؛أحاد بن محاّد  أردبیل  .6

  ؛مؤسسة النشر اإلس،م 

       ؛چاپ سخن ؛تیران  7ج فرهنگ بزرگ سخن ( 1۳81) مرتضانوری   .7

باز   .8 بد اهللبن  بد العزیز بن ع تا( ع بد  ) ب   داوى الع،مة ع اه اهللمجاوع ف باز رح ج   العزیز بن 

 ؛محاد بن سعد الشویعر ؛  ب  جا5و1و

سفی   یث، .9 ضحه القاطعه) ب  تا(  بن محاد و سیر ال ارات الیانعه و االحکا  الوا صعده   5ج  تف

 ؛مکدبه الدراث االس،م ؛ انی

  الدمشالالقیةالروضالالةالبییة ف  شالالرح اللاعة ) ب  تا(     زین الدین بن عل ثان دیشالالی  العامل  جبع .1۰

  ؛ دارالدعارف للاطبوعات؛   بیروت1مصحح: محاد ک،ندر ج

  ؛مشعر؛ تیران   وفقی  خیوتار  ک،م یپاسخ به پرسش ها ( 1۳9۳)سندگانیاز نو  جاع .11

مجاع جیان  تقریب ؛ تیران  عبداهلل بن سالالبه بین الواقع و الخیال(  1428)خسالالرو شالالاه   هادی .12

 ؛مذاهب اس،م 

شیاب الاسااةعنایة القاض  و کفایةالراض  عل  تفسیر ) ب  تا(  احاد بن محادخفاج    .1۳ شیةال حا

  ؛دارالکدب العلایة؛ روتیب  البیضاوی

  ؛احیاءالکدب العربیه؛   ب  جا4ج  الشرح الکبیر ) ب  تا( احاد بن محاد ر یدرد .14

 ؛دانشگاه تیران ؛نتیرا  1ج  لغم نامه(  1۳9۰)عل  اکبردهخدا   .15

ضوان .16 صغر  عل   ر سه مباحث وهاب(  1۳9۰)ا س میسل  ؛تیران  مذاهب بیو تقر میوهاب- شنا

 ؛مشعر

سم محاود بن عارو بن أحاد .17 شاف عن حقائق غوامض الدنزی ق(  14۰7)زمخشری  أبو القا   لالک

  ؛دار الکداب العرب  ؛بیروت  ۳چاپ   1ج

شا د .18 س،   اجدااع  سدیهاز  مبان ( 1۳86)نیعبدالحس زیعبدالعز  نایسا ضا   در ا مدرجم محادر

 ؛انینشر اد م؛ق   هاشا

 ؛ موسسه االما  الصادق علیه الس، ؛ قم اإلما  شرف الدین  (  1۳84ر)سبحان   جعف .19

 ؛ب  نا ؛جا  ب  الدره الاضیئه ف  الرد عل  ابن تیایه  ) ب  تا(تق  الدین سبک   .2۰
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موسسه     قم2ج  فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیم علییم الس،  ق(  141۳)شاهرودی  محاود .21

 ؛دائرة الاعارف االس،میة

موسسه ؛   ب  جا1چاپ  الفصول الایاة ف  تهلیف األمة  السید عبد الحسین  یشرف الدین موسو .22

 ؛البع ة

؛ دمشالالق  1چاپ  1ج فدح القدیر ق(  1414)محاد بن عل  بن محاد بن عبد اهلل  شالالوکان  الیان  .2۳

 ؛دار ابن ک یر

. جواهر الک،  ف  شرح شرائع اإلس،  ( 1۳62)بن عبدالرحیممحادحسن بن باقر صاحب جواهر   .24

 ؛دار إحیاء الدراث العرب  ؛  بیروت7  چاپ 1۳ج

سطباطبای    .25 س )ب  تا( نیمحاد ح سو  15و۳ج  زانیالا ریترجاه تف ؛ قم  یمدرجم: محاد باقر مو

 ؛هیحوزه علا نیجامعه مدرس

س .26 سن   طبر ضل بن ح س(  1۳75)ف شید1 چاپ۳و2و1  ججوامع الجامع ریترجاه تف سدان  ؛  م آ

 ؛ یقدس رضو

مدرجاان: عل  صالالالحم و   ترجاه تفسالالالیر مجاع البیان ( 1۳85)فضالالالل بن حسالالالن   طبرسالالال .27

   ؛ناشر فراهان ؛ تیران  22دیگران ج

 ؛نیضه مصر؛ مصر  1۳ج  الدفسیر الوسیط للقرآن الکریم ) ب  تا( محاد سید  یطنطاو .28

  الدروس الشرعیة ف  فقه اإلمامیةق(   1417)بن محاد  محاد بن مک ) شیید اول(  نیجز  عامل .29

  ؛مؤسسة النشر االس،م  الدابعة لجااعة الادرسین ؛  قم2  چاپ 1ج

الاکدبه االسالالال،م  دار ؛ جا  ب  5ج  تغلیق الدعلیق ق(  14۰5)حجر بن  احاد بن عل   عسالالالق،ن .۳۰

 ؛عاار

الاسند الصحیح الاخدصر بنقل العدل   ( 1986)مسلم بن الحجاج أبو الحسن  ابوریشقشیری النی .۳1

 ؛دار إحیاء الدراث العرب  ؛بیروت  4ج  عن العدل إلى رسول اهلل صلى اهلل علیه وسلم

وزارت ؛ تیران  8ج  تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب ( 1۳68)محاد بن محادرضا  یمشید  قا .۳2

 ؛فرهنگ و ارشاد اس،م 

  ؛دار االحیاء الدراث العرب  بیروت؛ االنوار بحار  )ب  تا(مجلس   محادباقر  .۳۳

  ؛مرکز نشر علو  اس،م ؛ تیران ه بررس  فقی  حقوق خانواد   (1۳84)محقق داماد  مصطف  .۳4

صر ق(  14۰7)الدین جعفر بن الحسننجممحقق حل    .۳5 شرح الاخد  ؛  قم1  چاپ 2ج  الاعدبر ف  

 ؛علیه الس،  الشیداءموسسه سید

 ؛نشر ادیان ؛  قمتقریب مذاهب از نظر تا عال  (1۳86)محاد آصفمحسن    .۳6

 ؛صدرا؛ تیران  یادداشدیای اسداد مطیری ( 1۳82)مطیری  مرتض  .۳7

 ؛ناشر سید عبداهلل اصغری ؛  قم1  چاپ2و1ج اصول الفقه. ( 1۳86)مظفر  محاد رضا  .۳8

  ؛دار الکدب االس،میه؛ تیران  1۳و۳ج  تفسیر ناونه ( 1۳71ر)ناص  یرازیمکار  ش .۳9

 ؛مؤسسه مطبوعات  اسااعیلیان ؛قم  1ج  کداب البیع ) ب  تا( روح اهلل   نیالخا یموسو .4۰
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 ؛نشر الیادی ؛  قم1  چاپ1ج القواعد الفقییه  ( 1۳77)سید حسن  یبجنورد یموسو .41

 ؛سازمان حج وزیارت؛ تیران  آرمیدگان درقبرسدان بقیع ) ب  تا( نوای   عل  اکبر .42

 ؛دانشگاه علو  اس،م ؛ مشید  وهاگرای  در اندیشه اس،م وحدت   (1۳89)وطن دوسم  رضا .4۳


