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(تاریخ دریافت مقاله 49/50/22 :ـ تاریخ پذیرش مقاله )40/54/29 :

چکیده
از نظر اسالم معابد اهل کتاب مهم و جهاد برای حفـ ننهـا مف ـد اسـ
معابد بهدل ل ذکر و یاد خدا از شعائر هستند و تعرض به ننها حرام اسـ
اسالم نماز خواندن در ننها را جایز میداند و برای تغلـ سـودند از ننهـا
بهره درفته و در صورت از ب ن رفتن اهالی ننها ،استفاده از وسـایل را در
مسجد مجاز میشمارد و در صورت تبدیل ننهـا بـه مسـجد حـدا لهـای
تغ ر ضروری را مثل ایجاد محراب مجاز میداند و خالصه اینكه پارهای از
احكام مساجد را بر ننها بار کردهاس سخ د ری برخـی از فههـا دربـارۀ
معابد ،ب شتر به دالیل لزوم دوری از اعانه بر معصـ و للـم و دمراهـی
اس  ،ودرنه برخی از فهها و ف بر اهل کتاب را به دالیل انسـاندوسـتی و
امكان تولد مسلمان از ایشان مجاز دانستهاند
کلیدواژهها :بازسازی ،ب ع ،تعرض ،تعم ر ،تغ ر ،کنائس و معابد
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 2دانشجوی دکتری فهه و مبانی حهوق اسالمی دانشگاه تهران.
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مقدمه
متون اسالمی اعم از رنن و روایات و فهه ن ز دربارۀ معابد اهل کتـاب سـخن دفتـهانـد،
کتب تفاس ر و فههی بهصورت پراکنده مطالبی را دربارۀ نن معابد ب ان داشتهانـد ،از ایـن
رو تحه ق حاضر به پرس هایی مانند«نیا تعرض به معابد اهل کتاب مجاز اس ؟»« ،نیـا
تنج س معابد اهـل کتـاب جـایز اسـ ؟» « ،نیـا بـر معابـد مـ کور احكـام مسـاجد بـار
میشود؟»« ،نماز خواندن در معابد جایز اس ؟»« ،و ف و وص برای معابد چه حكمـی
دارد؟» و جز ننها پاسخ دفتهاس
عبادتگاههای اهل کتاب در قرآن
رنن به عبادتگاههای اهل کتاب اشاره نموده ،خداوند فرمودهاس «:لَوْ ال دَفْعُ اللَّهِ النَّـاََ
بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَ ْ صَوامِعُ وَ بِ َعٌ وَ صَلَواتٌ وَ مَساجِدُ یُ ْکَرُ فِ هَا اسْـمُ اللَّـهِ کَثِ ـرا :ادـر
خداوند بعضى از مردم را بهوس لة بعضى دیگر دفع نكند ،دیرها و صومعهها ،و معابد یهود
و نصارا ،و مساجدى که نام خدا در نن بس ار برده مىشود ،ویران مىدردد » (حج.)04 ،
این نیه به ادیان چهاردانة توح دی و حتی مجوَ اشاره دارد ،زیرا ادیـان مـ کور در
اصل توح دی بودهاند [ ،00ص ]00بر اساَ این نیه ادر خداوند بهوس لة بعضی جلـوی
تهاجم بعضی دیگر را نمیدرف  ،همة صومعهها و دیگر مراکـز عبـادت ،همنـون معابـد
یهود و نصاری و صوف ان و ن ز مساجد مسلمانان خراب میشدند ،به عبـارتی تهـاجم بـه
عبادتداهها و دیگر سرزم نها ،موجب میشود که هـ کـس نتوانـد بـا نزادی خـدا را
عبادت کند [ ،7ج ،21ص]261
با توجه به نننه د ش برخی از دانشمندان اسالمی دفتهاند«:نیة مزبـور دال بـر نن
اس که انهدام معابد م کور در نیه  -که مربـو بـه کفـار ذمـی ،یعنـی کفـاری کـه بـا
مسلمانان عهد و پ مان دارند ،میباشند – جایز ن سـ »[ ،55ص 1و ص ،]79همننـ ن
از نیة م کور استفاده میشود که خداوند با فساد و تخریب عبادتگاهها دشمن اس  ،زیـرا
باید نشانههای دین خدا و نثار نن بر رار بوده و نس ب نب نند
برخی از عالمان لغـ  ،واةۀ «ب ـع» را کـه مفـرد نن ب عـه اسـ  ،بـه معنـای معابـد
مس ـ ح ان دانســتهانــد [ ،19ج ،2ص271؛  ،9ج ،7ص20؛  ،07ج ،2ص ]567برخــی از
ایشان ،ب ع را اعم از معابد مس ح ان و یهودیان معنا کردهاند [ ،9ج ،2ص ]279طبرسی
دفتهاس « :ب ع معابد نصارى در شهرها و صوامع معبد ننها در کوهها و صـحراها اسـ »
[ ،07ج ،6ص ]593
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همان اختالفی که در معنای «ب عه» به نن اشاره رفـ  ،در خصـوص «کن سـه» کـه
جمع نن کنائس میباشد ن ز ب ان شدهاس  ،زیرا برخی از عالمـان لغـ نن را عبادتگـاه
یهود دانسته [ ،7ص ،]957برخی از ایشان ن ز دفتهاند که عبادتداه مس ح ان میباشـد
[ ،52ج ،9ص ]362و برخی ن ز نن را عبادتداه مطلق کفار ،اعم از یهود ،نصاری و دیگر
کفار دانستهاند [ ،17ج ،2ص]971
به نظر میرسد که واةۀ «کن سه» که معرب «کنش » اس [ ،1ص  ،54ص ،]93تنها
دربارۀ معابد یهود و نصاری به کار رفته و شاید دیـدداهی کـه نن را معبـد مطلـق کفـار
می داند ،درس نباشد ،زیرا در فهه ش عه احكـام معابـد یهـود و نصـاری بـا هـم تفـاوتی
ندارند
طبق تفس ر ابنعباَ و ابنجنی کلمة «صلوات» در نیة مورد اشاره بـه معابـد یهـود
اشــاره دارد [ ،74ج ،53ص747؛  ،13ج ،2ص ،]907زیــرا از کلمــة «صــلوتا» عبــری بــه
معنای مكان صاله درفته شده ،اما عرب مجازاً بهخاطر اطالق اسم محـل بـر حـال ،نن را
در معنای دعا استعمال کردهاس [ ،50ص ]99توج ه دیگر در وجه تسم ة معابد یهـود
به «صلوات» ،نن که کلمة «صلوه» از «صل ُ العود بالنار»؛ یعنـی عـود را بـا نتـ نـرم
کردم ،در نماز ن ز خصوص نرم کردن وجود دارد ،زیرا موجب نرمی نمازدزار بـهخـاطر
خشوع میشود [ ،13ج ،2ص]907
در تأی د کاربرد کلمة «صلوات» در معنای «معابد یهود» ف ومی دفتـهاسـ «:الصـاله
همنن ن خانهای اس که یهود در نن نماز میخواننـد و نن کن سـة ایشـان اسـ  ،کـه
«صلوات» جمع نن میباشد» [همان ،ج ،2ص]907
جملة «یُ ْکَرُ فِ هَا اسْمُ اللَّهِ کَثِ راً» توص فى در خصوص مساجد اسـ  ،زیـرا مسـاجد
مسلم ن با توجه به نمازهاى پنجدانه که در تمام ایام سال بردزار میدردد ،پررونقتـرین
مراکز عبادت در جهان اس  ،بر خالف بس ارى از معابد دیگر که تنها یـ روز در هفتـه
یا روزهایى در سال مورد بهرهبردارى رار مىد رند [ ،65ج ،50ص]556
در نیة «َ وَ مَنْ یُعَظِّمْ شَعائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهـا مِـنْ تَهْـوَى الْهُلُـوب»(حـج )92 ،بـه تعظـ م و
بزرگداش شعائر الهی توص ه شدهاس ؛ از سویی برخی با اسـتناد بـه نیـة «مَـنْ ََلْلَـمُ
مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللَّهِ ََنْ یُ ْکَرَ فِ هَا اسْمُهُ وَ سَعى فِـی خَرابِهـا »(البهـره ،)551 ،شـعائر
الهی را به شعائر اسالمی محدود ندانسته و اشاره نمودهانـد کـه ابطـال دعـوت پ ـامبران
بالضروره از نظر عهل حرام اس  ،همنن ن تخریب معابد همة ادیان به دل ل نن که محل
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ذکر خدا هستند ،نادرس میباشد؛ زیرا منظور از مساجد در این نیه ،مساجد اصـطالحی
ن س  ،بلكه مساجد به معنای معابد اس که معابد دیگر ادیـان را ن ـز شـامل مـیشـود
[ ،62ص]244
م انجی دفتهاس « :نیه عام بوده و هر معبد ،مسجد ،زیارتگاه ،ب  ،کن سه ،صـومعه
و کل سایی که در شب و روز در نن خداوند یـاد مـیشـود را شـامل شـده و بـه مسـجد
مصطلح نزد فهها اختصاصی ندارد ،ایـن مبـارزه بـا موحـدین و ابطـال دعـوت پ ـامبران،
بهدل ل عهل حرام اس  ،نه بهدل ل امر تعبدی ،ل ا کسانی که در ابطـال شـعائر و مظـاهر
توح د خدا طع نظر از این که مربو به چه مل و دینی باشند ،میکوشند؛ یا ننان که
در ابطال شعائر و مظاهر توح د خـدا از دیـن اسـالم و تشـ ع مـیکوشـند و مـردم را از
عبادت خدا بازمیدارند ،از لالمترین مردم هستند» [همان]
احترام معابد اهل کتاب
چنان که خواه م دید از دیدداه فهه امام ه ،ادرچـه معابـدی چـون بتكـدههـا احترامـی
ندارند ،ب ع ،کنائس و صلوات مورد احترام هستند و محتـرم بـودن معابـد اهـل کتـاب از
دیدداه فهه امام ه را میتوان از موارد چندی نت جه درف که بررسی شده ،به نن اشـاره
میرود
 .1جریان احکام مسجد و عدم آن بر معابد اهل کتاب
برخی از فهها با طرح این پرس که نیا معابد مورد بحث ،حه هتـی مشـترب بـا مسـجد
دارند یا خ ر؟ اشاره نمودهاند که ادر در حه ه نن معابـد بـا مسـاجد مشـترب باشـند،
احكام مسجد بر ننها ن ز بار میشود [ ،27ص ]217با وجود نادرس بودن دیدداهی کـه
مسجد بودن معابد م کور را نفی میکند ،رار دادن محلی برای عبادت در تحهق مسـجد
شدن نن کافی ن س ؛ چنان که مسلمانان ن ز ادـر ـ بـدون جـاری کـردن صـ غه بـرای
مسجد شدن ـ مكانهایی را برای عبادت رار دهند ،مسـجد محسـوب نمـیشـوند [،62
ص]216
در ع ن حال فههایی که معابد اهل کتـاب را در حه هـ مسـجد نمـیداننـد ،ب ـع و
کنائس را ن ز مكانهای معمولی تلهـی نمـیکننـد ،بلكـه احكـام خاصـی را بـر ننهـا بـار
میدانند که از نن م ان میتوان به برخی اشاره کرد ،مثالً برخی از ایشان با وجود تصریح
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به مسجد نبودن چن ن معابدی ،تعرض به معابد م کور را جایز ندانسته و دفتـهانـد کـه
معابد یادشده ،مثل مساجد مورد احترام هستند و تنها در فرضهایی که تخریب مسـجد
جایز اس  ،تخریب نن معابد جایز شمرده میشود [ ،7ج ،2ص]33
از لهور اسالم ،معابد اهل کتاب در حه هـ مسـجد بـودهانـد؛ زیـرا منـا در
پ
مسجد بودن ،مسمی اس و نه اسم ،از این رو پس از لهور اسالم ن ز اطالق مسـجد بـر
ننها صح ح اس شاهد این مدعا هـم نن کـه در نیـة « ـال الـ ین بلبـوا علـی َمـرهم
لنتخ ن عل هم مسجداً»(کهف )25/در مورد اصحاب کهف ،منظور از مسـجد ،کل ساسـ
[ ،92ج ،5ص]065
با وجود نننه د ش  ،همة احكام مسـاجد مسـلمانان بـر معابـد اهـل کتـاب جـاری
نمیشود [ ،2ج ،9ص ،]15زیرا در این دیـدداه مسـجد در مـورد عبـادتدـاههـای ویـ ۀ
مسلمانان و به معنای اصطالحی نزد ننها به کار نرفتهاس  ،از سویی منطهی هـم ن سـ
که با وجود مصطلح بودن نن عبادتگاهها بهعنوان مسجد ،احكام مسجد بر ننها بار نشود
 .2تنجیس و تطهیر معابد اهل کتاب
فههای متهدم و برخی از فههای متأخر دربارۀ تنج س معابد اهل کتاب سخن نگفتـهانـد،
اما برخی از فههای متأخر بر این باورنـد کـه لـزوم ازالـة نجاسـ از معابـد اهـل کتـاب،
مستلزم حرج اس [همان ،ج ،9ص]12-15؛ ل ا نجس نمودن معابـد اهـل کتـاب حـرام
ن س [ ،15ص]557
برخی از فههای متأخر ،از جمله م رزای شـ رازی و محمـدکالم طباطبـایی بـر ایـن
باورند که درچه معابد اهل کتاب حكم مسجد را ندارند ،اما احو  ،لـزوم تـرب تنجـ س
ننها میباشد [ ،67ص]75؛ به عبارتی بر اساَ این نگرش بنا بر احت ـا واجـب ،نجـس
نمودن معابد کفار ،همنون نصاری و یهود جایز ن س [ ،04ص 62و ص]707
دیدداه مجاز نبودن تنج س معابد اهل کتاب منطهیتر مینماید ،زیرا درچـه تطه ـر
معابد م کور را بهدل ل نفی حرج واجب نمیدان م ،این امر دل ل بـر جـواز تنجـ س ایـن
معابد نخواهد بود [ ،2ج ،9ص ،]12-15چه نن که نجس کردن معابـد مـ کور بـا لـزوم
تعظ م و بزرگداش شعائر خداوند (حج )92 ،که برخـی از فههـا [ ،62ص ]244معابـد
اهل کتاب را ن ز مشمول نن دانستهاند ،سازداری ندارد
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 .2شرافت معابد اهل کتاب
درچه بس اری از فهها معابد اهل کتاب را مسـجد ندانسـته و از همـ ن روی بـه حرمـ
تنج س ننها حكم نكردهاند ،اما نن معابد را با بتكده کـه فا ـد احتـرام و شـراف اسـ ،
متفاوت دانستهاند؛ مثالً شه د ثانی دفتهاس « :نیا مجوَ در نتشكده لعـان مـیشـوند؟
دو وجه اس  :زیرا از ی سو بر خالف کل سا و کن سه فا د حرم و شراف هستند و از
سویی هدف از تغل  ،نن اس که لعان بزرگ شـمرده شـده و دروبگـو از ـ ف دسـ
بكشد و سودند خوردن در جایی که سمخورنده نن را بزرگ میدانـد ،تغلـ ب شـتری
دارد اما بتكده به ه وجه برای لعان ب پرستان مورد استفاده رار نمید رد ،زیرا نـزد
خدا فا د احترام اس » [ ،02ج ،54ص]296
ن َتهْـوَى
م شَـعا ِئ َر اللَّـ ِه َف ِإنَّهـا مِـ ْ
ن ُی َعظِّـ ْ
چنان که د ش میتوان با نیة « ذلِـ َو مَـ ْ
الْهُلُوب » (حج ،)92 ،شراف معابد اهل کتاب را بـه اعتبـار نن کـه در ننهـا خداونـد یـاد
میشود ،نت جه درف [ ،77ج ،7ص]275؛ از سویی ،برخی فههای معاصر چن ن معابـدی
را مانند مسجد ،محترم دانستهاند [ ،7ج ،2ص]33
از جمله دالیل شراف و احترام این معابد نن کـه شـه د ثـانی ،ضـمن تصـریح بـه
حرم تعرض به ننها ،استفاده از وسایل نن معابد را در دارالحـرب یـا در منطهـهای کـه
اهل نن نابود شدهاند ،تنها برای مساجد جایز دانسته و اشاره نموده که ادر بخواهند ایـن
معابد را به مسجد تبدیل کنند ،باید در ننها تنها به تصرفاتی اکتفا نماینـد کـه نادزیرنـد
[ ،05ص]297
بهربم احترامی که معابد اهل کتاب در فهه دارند ،انجام کارهایی که موجب تعظـ م و
تكریم خود ننها شود ،با اهداف اسالم همخـوانی نـدارد ،از همـ ن روی برخـی از فههـای
متهدم ،مثل ش خ طوسی ،وص چراغ برای کل سا و کن سه را ادر برای تعظ م و تكـریم
ننها باشد ،صح ح ندانستهاند [ ،03ج ،0ص]72
 .9کارهایی که میتوان در معابد انجام داد
اهل کتاب انجام برخی کارها را در معابد خود شر دانستهاند؛ مـثالً بـر اسـاَ دیـدداه
مس ح  ،ازدواج و طالق باید در کل سا انجام شود ،با توجه به این شر برخی از فههای
معاصر ازدواج مو مرد مسلمان با زن مس حی ـ که در داددـاه طـالق داده شـده ،نـه
کل سا ـ را جایز ندانستهاند [ ،7ج ،0ص]297
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برخی از فههای معاصر استفاده از معابد اهل کتاب را برای تغل سودند اهـل کتـاب
مطلوب دانسته [ ،97ج ،2ص ]103و اشاره نمودهاند که لعـان اهـل کتـاب ن ـز بایـد در
مكانهایی مانند کل سا ،کن سه و نتشكده صورت د رد که به عظم ننهـا اعتهـاد دارنـد
[همان ،ج ،1ص]537
 .0نماز مسلمانان در معابد اهل کتاب.
بر اساَ پارهای از روایات نماز خوانـدن در ب ـع و کن سـههـا صـح ح اسـ ؛ مـثالً امـام
صادق(ع) در پاسخ به پرسشی ،نماز خواندن در این معابـد را حتـی در زمـانی کـه اهـل
کتاب در ننها مشغول نماز هستند،ا جایز دانسته و فرمودهاند« :مگر نیـة ـل کـلع یعمـل
علی شاکلته (االسراء )70/را نخواندهای؟ رو به بله نماز بگزار و کاری به ننهـا نداشـته
باش» [ ،06ج ،5ص200؛  ،72ج ،9ص ]977حر عـاملی دفتـه در ایـن بـاره بـ ن نمـاز
واجــب و تطوعی(مســتحب) ن س ـ ؛ درچــه نمــاز در مســجد افضــل اس ـ [ ،59ج، 1
ص]593
برخی از متهدمان فههای ش عه ،نماز خواندن مسلمان در معابد اهل کتـاب را مكـروه
دانستهاند [ ،79ج ،5ص937؛  ،64ص]515؛ ش خ مف د از فههای متهدم ،جـواز خوانـدن
نماز در این معابد را به رو به بله بودن نمازدزار منو نمودهاس [ ،73ص ]515عالمه
حلی ن ز اشاره نموده نماز خواندن در معابد یهود و نصاری تنها در فرضـی مكـروه اسـ
که در نن ها تصویر باشد ،از این رو معبد اهل کتاب بودن دل ـل بـر کراهـ نمـاز ن سـ
[ ،24ج ،0ص]927
برخی از فههای متهدم با استناد به منف نبودن معابد اهل کتـاب از نجاسـ  ،نمـاز
خواندن در ننها را مكروه دانستهاند ،اما عالمه حلی این دل ل را رد نمودهاسـ [ ،29ج،2
ص ]543با توجه به طهارت اهل کتاب که برخـی از فههـا بـه نن بـاور دارنـد [ ،66ج،0
ص ،]75دیدداه عالمه حلی درس مینماید ،از ایـن رو نمـاز خوانـدن در معابـد مـ کور
مكروه ن س
بر اساَ تصریح برخی از فهها ،مشهور علمای ش عه نمـاز خوانـدن در ایـن معابـد را
مكروه ندانستهاند [همان ،ج ، 7ص]961
برخی از فههای معاصر ،جواز خوانـدن نمـاز در معابـد یهـود و نصـاری را منـو بـه
رضای ننها دانستهاند [ ،00ج ،0ص]95
برخی از فهها بر این باورند که با وجود طاهر بودن اهل کتاب ،پاش دن نب در معابـد
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ایشان ،در صورت ش در نجاس ننها مستحب اس [ ،75ج ،5ص ]69در فـرض نبـود
ش در نجاس معابـد مـ کور ،پاشـ دن نب در ننهـا مسـتحب ن سـ [ ،15ص]047
مستند این نظر ،روایاتی اس که در این باره وارد شدهاند
لزوم پاش دن نب ممكن اس با یكـی از دالیـل زیـر باشـد 5 :ـ ارت معنـوی ایـن
مكانها؛ در این صورت استحباب حتی با طع به طهارت حسی با ی میماند؛  2نجاس
کن سه بما هو کن سه (ذاتی)؛  9ش در نجاسـ عرضـی ایـن مكـانهـا شـاید ننچـه
مشهور از این روایات فهم ده باشند ،احتمال اخ ر باشد [ ،06ج  ،0صص]76-77
نی اهلل مكارم ش رازی ن ز در پاسخ این پرس که «نماز در معابـد اهـل کتـاب چـه
حكمی دارد؟» ،دفتهاند« :اشكال ندارد» [ ،64ج ،9ص ]21نی اهلل ف اض ن ز دفتـهانـد:
«نماز خواندن در ب ع و کن سهها بدون پاش دن نب و حتی بدون اجازه درفتن اهالی ننها
همانند نماز خواندن در مساجد مسلمانان ،جایز اس » [ ،11ج ،9ص]591
معابد اهل کتاب در مباحث مربوط به قرارداد ذمه
فهها در ب ان شرایط ذمه از شر نساختن ب عه و کن سه جدید سخن دفتهاند [ ،21ج،5
ص97؛  ،96ص]294؛ برخی از ننها دفته انـد کـه اهـل ذمـه از سـه چ ـز بایـد اجتنـاب
کنند 5::ننچه مخالف امان اس ؛  2ننچه موجـب ضـرر مسـلم ن اسـ ؛ و  9ننچـه
موجب الهار منكرات در سرزم ن مسلمانان بوده اما موجب ضرر ایشـان ن سـ ایشـان
پس از این تهس مبندی ،بِ َع و کنائس را از نـوع سـوم دانسـته ،اشـاره نمـودهاسـ کـه
مواردی که جزء دسته سوم هستند ،مهتضای رارداد ذمه بوده و رعای ننهـا چـه شـر
شده باشند و چه نشده باشد ،الزم اس  ،با این حال تخلف از ننها موجـب نهـض ـرارداد
ذمه ن س [ ،03ج ،2صص]00-09
مجاز نبودن ساخ معابد جدید به دس اهل جزیه منو به نن اس کـه در ضـمن
رارداد جزیه شر شده باشد ،زیرا در فرض م کور ساخ معابد جدید موجب اعانـه بـر
اثم اس [ ،66ج ،25ص]274
ادر سرزم ن اهل کتاب با این شر با صلح فتح شده باشـد کـه زمـ ن از ننِ ایشـان
باشد و ننها خراج بپردازند ،ساختن معبـدهایی ماننـد کل سـا ،دیـر ،صـومعه ،نتشـكده و
مكان های عبادت بدون ه اختالفی جایز اس  ،زیرا با توجه به نبود اشترا نن در عهد
صلح ،دل لی بر منع نن نداریم [ ،99ج ،59ص]61
نظام جزیه ،محـدود بـه ا ل ـ هـاى دینـى اجـرا مـیشـود کـه در حـوزۀ حكومـ
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اسالمی زنددی میکنند و در روابط ب ن المللـى و تنظـ م مناسـبات خـارجى کـاربردی
ندارد
ساختن معابد جدیـد در صـورت شـر شـدن در ـرارداد ذمـه مجـاز بـوده و بایـد
محلهای ساختن ننها مشخص دردد؛ در این صورت ،تعـرض از ننچـه مشـخص شـده،
جایز نخواهد بود [ ،97ج ،9ص]525
وصیت برای معابد اهل کتاب
 .1وصیت مسلمان
و ف مسلمان برای اهل ذمه بهتنهایی مستلزم تحهق معص ن س  ،زیرا و ف بر ایشـان
بهخاطر نن که ن ازمند بوده و از بنددان خدا و از بنی ندم هستند و ن ز بـهخـاطر امكـان
تولد مسلمان از ایشان ،معص نبوده و جایز اس [ ،02ج ،1ص ]990از این رو وص
مسلمان به و ف باید مجاز باشد
برخی از فههای معاصر دفتهاند وص مسلمان برای معابد یهود و نصـاری در فرضـی
که موصیُبه ،مستلزم کار باطل یا اعانة لـالم در للمـ  ،یـا اعانـة فاسـق در فسـق وی
دردد ،نوعی وص برای معص بوده و جایز ن س [ ،6ج ،9ص]096
با توجه به تعارض ول به صح و ف بر معابد اهل کتاب و ول صح نداشـتن نن
بر معابد م کور ،برای جمع ب ن نن دو میتوان دف که صح این و ـف بـه معنـای نن
اس که در صورت اختالف در این باره ،ادر به محـاکم اسـالمی مراجعـه کننـد ،احكـام
ایشان از جمله و ف جاری خواهد شد [ ،02ج ،7ص]590
معموالً فههایی که وص برای معابد را جـایز ندانسـتهانـد ،معصـ بـودن وصـ
فا ـد شـر صـح اسـ  ،نن را
م کور را فرض درفته ،با استناد به نن که این وصـ
باطل و ب ر ناف دانستهاند؛ مثالً محهق حلی دفتـهاسـ « :وصـ در معصـ صـح ح
ن س  ،از این رو ادر مسلمانی مالی را برای کنائس یا معابد یهود وص کنـد ،وصـ
مزبور باطل اس » [ ،57ج ،2ص ]534عالمة حلی ن ز دفتهاس « :ادر مسلمان مـالی را
برای کنائس و ب ع و کتب تورات و انج ل و یاری نمودن لالم وص کند ،وص مزبـور
ناف نبوده و عمل به نن جایز ن س » [ ،57ج ،9ص]991
وص مسلمان برای معابد اهل کتاب بهمنظور تأل ف لـوب ایشـان جـایز اسـ [،6
ج ،9ص 096؛  ،67ص]271
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میتوان دف که هر کاری که انجام در زمان ح ات جایز باشد ،وص بـه نن ن ـز
جایز اس و هر چه انجام در زمان ح ات جایز نباشد ،وص به نن ن ز جایز نخواهـد
بود ،خواه وص کننده مسلمان باشد ،خواه کافر [ ،02ج ،7ص]590
 .2وصیت غیر مسلمان
صح وص ب ر مسلمان برای معابد اهل کتاب ،مورد اختالف اسـ  ،برخـی از فههـای
متهدم وص کافر را ناف دانستهاند ،مگر در مورد شراب ،خوب و بنـای کن سـه؛ لـ ا از
دیدداه ایشان وص به حرام ،خواه وص کننده مسلمان باشد ،یا ذمی ،صح ح ن سـ ؛
همنن ن از دیدداه ایشان وص برای ساخ و تعم ر کن سه و هزینـه بـرای نن و ن ـز
وص به چراغ برای ب عه و کنائس ،درچه به صد تعظـ م ننهـا نباشـد ،صـح ح ن سـ
[ ،57ج  ،9صص]997-996
برخی از فههای معاصر مجاز نبودن وص برای معابد اهل کتـاب را مشـرو بـه نن
دانستهاند که مسلمان اجرای نن را بر عهده د رد ،اما در مورد وصـ ذمـی بـه سـاخ
معابد مثل کل سا و کن سه ،باید به خود اهل کتاب رجوع شود [ ،95ج ،2ص ]146ایـن
تعب ر نشانگر نن اس که وص ب ر مسلمان برای معابد خودشان جایز اس
با توجه به نننه د ش وص کافر بـرای عمـارت کن سـه صـح ح بـوده [ ،23ج،5
ص ]177و در صورت رجوع ایشان به حكام مسلمان ،به صح وص ننهـا بـرای معابـد
خودشان حكم میشود [ ،6ج ،9ص]096
بحث از صح وص اهل کتاب برای ساخ معابد خودشـان ،از چنـد حـال خـارج
ن س ؛ زیرا ادر منظور نن باشد که چن ن وص تی از دیـدداه خـود اهـل کتـاب صـح ح
اس  ،با توجه به نن که سخن از حكم اسالم درباره چن ن وص تی اسـ  ،فـرض مـ کور
موجه ن س  ،از سویی از ننجا که و ف اهـل کتـاب بـرای معابـد خودشـان جـایز اسـ ،
وص و و ف تفاوتی ندشته و از این رو وص ننها ن ز جایز اس و ادر منظور از صح
وص برای معابد ،صح نن از دیدداه مسلمانان باشد ،صح چن ن وص تی از دیـدداه
مسلمانان منو به نن اس که مسلمان نن را اجرا نموده ،وارث و وصی و موصـیُلهـم را
در فرض امتناع به پ یرش نن وادار کند ،بدیهی اس که چن ن کاری حرام و منكر بـوده
و از این رو تنف نن از سوی حاکم اسالمی بیمعنی خواهد بود [ ،75ج ،3ص]07
در هر صورت با توجه به صح و ف اهل کتاب برای معابد خودشان ،وصـ ایشـان
برای معابدشان ن ز صح ح اس
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وقف برای معابد اهل کتاب
 .1وقف مسلمان
برخی از فهها ،و ف مسلمان برای ب ع و کنائس را بهدل ل نن که و ف بر معص و حرام
اس [ ،03ج ،9ص ،]231موجب تهوی مـ اهب باطـل مـیدـردد [ ،20ج ،2ص،]952
اعانه بر اثم و کفر میباشد و صد ربـ در نن ممكـن ن سـ [ ،61ج ،0ص ،]92جـایز
ندانستهاند ،ش خ طوسی تصریح نموده که بهربم صح نداشتن و ف مسلمان بـر معابـد
اهل کتاب ،ادر مسلمان برای خود معابد اهل کتاب ،چون کن سـه و کل سـا و ـف نكنـد،
بلكه برای رهگ ران مسلمان و ذمی که در این معابد تو ف میکننـد ،و ـف کنـد ،و ـف
م کور جایز اس [ ،03ج ،9ص]231
محهق کرکی اشاره کرده که و ف بر معابد اهل کتاب درچه و ف بر اهل کتاب تلهـی
می شود ،حتی در فرض صح ح دانستن و ف بر اهل کتاب ،جایز ن س  ،زیرا و ـف بـرای
مساجد ،و ف بر مسلمانان اس ؛ امـا و ـف بـر عبادتگـاههـای اهـل کتـاب بـرای تحهـق
معص هایی ،چون عبادات حرام ،کفر و جز نن اس [ ،75ج ،3ص]06
ادر مسلمان بر خادم کل سا یا صومعه ،بهخاطر خادم بودن و ف کند ،و ف وی باطـل
اس ؛ اما ادر و ف بر وی بهخاطر نن که خادمی کل سا یا صـومعه نباشـد ،صـح ح اسـ
[ ،04ج ،2ص261؛ ،15ج ،25ص]750
و ف مسلمان بر اهل ذمه به خودی خود مستلزم تحهق معص ن س  ،زیرا و ف بـر
ایشان بهخاطر نن که ن ازمند بوده و از بنددان خدا و از بنی ندم هستند و بهدل ل امكان
تولد مسلمان از ایشان ،معص نبوده و جایز اس [ ،02ج ،1ص]990
 .2وقف غیر مسلمان
برخی از فهها ،با استناد جواز بها و اصالح معابد اهل ذمه [ ،23ص ]254بـهدل ـل اینكـه
ننان برای دینی که پ یرفتهاند به عبادتگاه ن از دارنـد؛ و ـف ایشـان بـرای معابدشـان را
صح ح دانستهاند [ ،20ج ،2ص]952
و ف زم ن بهوس لة کافر برای عبادت خداوند به چنـد سـم متصـور اسـ  5 :و ـف
مكان برای خدا ،نه بهدونهای که و ف بر عبادت یا متعبدان باشد؛ این نوع و ـف صـح ح
اس و و ف بر مسجد از مصادیق نن اس ؛  2و ف مكان بـرای عبـادت صـح ح بـا ایـن
تصور که عبادات خودشان صح ح هستند ،چن ن و فـی ن ـز صـح ح اسـ ؛ زیـرا بایـ
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حالل و عهالیی دارد؛  9و ف بر عبادات خودشـان ،بـا ایـن تصـور کـه عبـادت صـح ح،
عبادت ننان اس ؛ این نوع و ف بهخاطر بطالن بایت  ،باطل اس [ ،54ج ،7ص]139
بیع و اجاره برای معابد اهل کتاب
عالمه حلی اشاره نموده که فروش خانه برای تبدیل نن به کن سـه و کل سـا و نتشـكده،
حرام اس ؛ زیرا موجب تشـویق بـه معاصـی اسـ [ ،25ج ،2ص ،]077همننـ ن ب ـان
داشته که اجارۀ خانه برای ساخ چن ن معابدی ن ز جایز نبوده و عهد اجاره باطل اسـ
[ ،57ج ،9ص]67
اج ر شدن مسلمان برای تعم ر معابد اهل کتاب ،در مواردی کـه بهـای نن معابـد در
سرزم نهای اسالمی جایز باشد ،مكروه اس [ ،74ج ،0ص]975
بقا ،ساخت ،تعمیر ،بازسازی ،تخریب و تعرض به معابد اهل کتاب
 .1باقی گذاشتن
برخی از فهها ،با ی د اشتن معابد اهل کتـاب در سـرزم نهـایی کـه مسـلمانان از ننهـا
درفتهان ،در فرضی که در رارداد ذمه شـر شـده باشـد ،جـایز دانسـتهانـد [ ،74ج ،0
صص ،]972-975خواه اراضی با زور از اهل کتاب درفته شده باشد ،خواه بـا صـلح [،53
ج ،5ص ]150ادر ندان م که معابد به د شته مربو هستند یا تازه احداث شدهاند ،با ی
میمانند [همان] عمر معابدی را که پس از هجرت ساخته شـده بودنـد ،ویـران کـرده و
معابد د شته را رها نمود [ ،69ج ،9ص]097
در نگاه برخی از فههای متهدم مثل ش خ طوسـی ،بـا وجـود امكـان ابهـای معابـد در
سرزم نهایی که در مورد ننها صلح شده که برای مسلم ن یا اهل ذمه باشد ،مصالحه بـر
بهای معابد اهل کتاب در زم نهای مفتوح عنـوه ،صـح ح ن سـ [ ،03ج  ،2صـص-01
]07
در تاریخ نمده که پ امبر(ص) معابد نجران را در اخت ار اسهفها و و در پنـاه خـدا و
فرستادۀ او ،رار دادند [ ،69ج ،1ص]237
 .2تأسیس
فهها در بحث از شرایط ذمه ،نساختن ب عه و کن سه را از جمله شرایط ذمـه برشـمرده و
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اشاره نموده اند که اهل ذمه در احكام عبادی نزاد هستند ،امـا مجـاز بـه بنـای کل سـا و
کنش ن ستند ،زیرا اساَ تشك ل حكوم اسالمى برای هدای مردم بـهسـوى توح ـد
اس  ،نه دعوت بهسوى کانونهاى شرب و ثنویـ و ضـد اسـالم [ ،51ج ،9صـص-200
]207
در نگاه برخی از فهها ،همنون محهق حلی ،ساخ معابد اهل کتاب در بـالد اسـالم،
خواه مسلمانان شهر را پدید نورده باشند ،یا نن که مفتوح عنـوه باشـد ،یـا اینكـه صـلح
شده باشد که برای مسلمانان باشد ،مجاز ن س [ ،57ج ،5ص]942
عالمه حلی در مورد زم نهایی که بر ننها صلح شده ،دفتـهاسـ « :ادـر صـلح شـده
باشد که سرزم ن برای مسلم ن باشد و اهل کتاب اجازۀ سكون داشته باشـند ،جـواز و
عدم جواز ساخ معبد ،وابسته به شرطی اس که میشود اما ادر رارداد در ایـن مـورد
اطالق داشته باشد ،جواز و عدم جواز ساخ هر دو محتمل اس ؛ زیرا از ی سو ننان بـه
محل اجتماعی برای عبادت ن از دارند؛ و از سوی دیگر ،مهتضای تعلق زم ن به مسـلم ن
نن اس که همة زم ن برای ننان باشد ادر صلح شده باشد که زم ن برای ننـان باشـد و
خراج بپردازند ،اجازه ساخ معبد دارند» [،25ج ،5ص]150
جواز ساخ معبد اهل کتاب ،در زم نی که صلح شدهاس که برای مسلم ن باشـد و
ننان بتوانند معبد بسازند ،منطهی اس  ،زیرا استثنای همة زم ن جایز اسـ و اسـتثنای
سمتی از نن ن ز به طریق اولی جایز خواهد بود [ ،75ج ،9ص]072
برخی از فهها ب ن شهرهایی که مسلمانان ایجاد کردهاند ،با شهرهایی که ننها را فـتح
نمودهاند ،تفص ل ائل شدهاند از سخن ابنعباَ برمینید که ساختن کل سـا و کن سـه
در شهرهایی که مسلمانان ننها را پدید نوردهاند ،ممنوع اس ؛ اما در مورد شهرهایی کـه
مسلمانان ننها را فتح نمودهاند ،مسلمانان و اهل کتاب بایـد بـه تعهـدات خـود پـایبنـد
باشند [ ،69ج ،6ص]203
ادر در عهد ذمّه شر شود که اهل ذمه معبد بسازند ،باید محلهای ساختمان معبـد
مشخص دردد ،در این فرض تعرض از ننچـه مشـخص شـده ،جـایز ن سـ [ ،97ج،9
ص]525
 .2تخریب
بنا بر نیة «وَ لَوْ ال دَفْعُ اللَّهِ النَّاََ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَ ْ صَوامِعُ وَ بِ َعٌ وَ صَلَواتٌ وَ مَسـاجِدُ
یُ ْکَرُ فِ هَا اسْمُ اللَّهِ کَثِ را» (حج )04/و دو نیـة پـس از نن ،اسـالم راضـی ن سـ کـه در
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زم ن فساد شود و مساجد و معابد در عصر ب بـ امـام زمـان(ع) تخریـب دردنـد [،62
ص]74
عالمه مجلسی به جواز تخریب کل سایی که اهل نن از ب ن رفتهانـد و تبـدیل نن بـه
مسجد حكم نمودهاس [ ،71ص]22
از دیدداه فههای متهدم همنون محهق حلی (در صورت شر نشدن سـاختن معبـد
جدید) ادر معبد جدیدی در بالد اسالم ساخته شود ،باید تخریب دردد اما معابـدی کـه
پ از فتح ساخته شدهاند و معابد ساختهشده در سرزم نهایی که با اهـل ذمـه صـلح
شده که متعلق به ایشان باشند ،تخریب نمیشوند [ ،57ج ،5ص]942
ادر تخریب معبد الزم باشد ،ولیّ امر عهدهدار نن خواهد بود ،در ع ن حال در صورت
مصلح میتواند معبد را با ی د ارده ،نن را تخریب نكنـد علـ لـزوم تخریـب چنـ ن
مكانهایی نن اس که این مكانها از مظاهر دمراهی هستند؛ از این د شته در این بـاره
اجماع داریم ،همنن ن علی(ع) فرمودهاند« :ان رسولا (ص) نهی عـن احـداث الكنـائس
فی االسالم [ ،77ج ،5ص ،90[ »]975ج ،51ص]577
ولی امر در صورت مصلح میتواند به بهای نن معابد اذن دهد [همان]
با وجود نننه از دیدداه فههای متهدم دربـارۀ جـواز تخریـب معابـد د شـ  ،برخـی
از فههــای معاصــر تخریــب معابــد اهــل ذمــه را ـ کــه در اخت ــار خودشــان اس ـ ـ
جایز ندانستهاند ،مگر با وجود شرایطی که برای تخریب مسـجد ب ـان شـدهانـد [ ،7ج،2
ص]33
این دیدداه بهوی ه در هنگامی که ساخ معبـد در ضـمن عهـد شـر شـده باشـد،
منطهی اس ؛ مثالً صاحب جواهر دفتهاس « :در هر صورت برخی دفتهانـد کـه بایـد در
ضمن عهد ،جای ساخ ب ع و کنائس مشخص شود ،این دیدداه ایرادی ندارد ،هـر چنـد
که لاهراً تع ن مزبور واجب ن س  ،اما ادر بر اهل ذمه شر شود که عبادتگاه جدیـدی
نسازند و عبادتگاههای موجود را خراب کنند ،باید به شر مزبور پـایبنـد باشـند» [،66
ج ،25ص]270
 .9تعمیر و بازسازی
تعم ر به اصالح نس بدیددیهای جزئی اطالق میشود؛ منظور از بازسازی ،سـاختن بنـا
به جای ساختمانی میباشد که از م ان رفتهاس
در جواز و مجاز نبودن بازسازی معابد ویرانشدهای که بهای ننها جایز بوده ،اخـتالف
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نظر اس  ،برخی از فههای متهدم ،همنون عالمه حلی و فرزنـدش ،تجدیـد بنـا را جـایز
دانستهاند [ ،25ص77؛  ،95ج ،5ص]934
صاحب جواهر تصریح نموده که دربارۀ جواز تعم ر معابدی که بهای ننها مجاز اسـ ،
اجماع داریم [ ،66ج ،25ص]279
 .0دالیل جواز بازسازی معابد
 5اصال جواز؛
 2نبود دل ل بر منع [ ،90ج ،51ص]577؛
 9معابد ،مل مسلمانان ن س و از حهوق اهل ذمه میباشند [ ،12ج ،5ص]974؛
 0معابد جزء ضروریات ادیان اس ؛ ل ا ایشان میتوانند معبد داشته باشند ،از ساخ
ابتدایی معبد منع شده ،اما جواز بازسازی نن با ی میماند [ ،02ج ،9ص]63؛
 1چن ن کاری را احداث نمیدویند ،زیـرا ایـن کـار بازسـازی ادامـة وجـود پ شـ ن
میباشد که جایز بودهاس [ ،66ج ،25ص]274
برخی از فههای متهدم ،فخر المحهه ن حلـی [ ،29ج ،5ص ]934و برخـی از فههـای
متأخر ،همنون صاحب جواهر [ ،66ج ،25ص ]270بر این باورند که اهل کتاب مجاز به
بازسازی معابد ویرانشدۀ خود ن ستند ،شه د ثانی ن ز پس از ب ان ادلـة جـواز بازسـازی
معابد ،ننها را خالی از اشكال ندانستهاس [ ،02ج ،9ص]63
 .9دالیل عدم جواز بازسازی معابد
 5روای «ال کن سة فی اإلسالم» [ ،10ج ،5ص]957؛
 .2با ی ماندن بازسازی معابد در حكم حرم تصرف در زم ن مسـلم ن [ ،66ج،25
ص ]270بر اساَ این دل ل چون زم نها مال مسلمانان هستند ،ساختن معبد در ننهـا
نوعی تصرف حرام در اموال ایشان اس ؛
 9حق اهل ذمه نن اس که معبد پ ش ن خود را نگه دارند؛ اما این حـق بـا از بـ ن
رفتن معبد از ب ن رفتهاس [ ،12ج ،5ص]974؛
 0نبودن دل لی بر جواز ساخ ؛
 1منع شدن از ساخ ؛
 7شب ه بودن بازسازی به ساختن ابتدایی [ ،29ج ،5ص]934
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این اختالف نظر در موردی اس که معبد در سرزم ن مسلمانان باشـد؛ در ب ـر ایـن
صورت بازسازی بیاشكال اس [ ،66ج ،25ص270؛  ،57ج ،5ص]942
در جمع ب ن دیدداه موافهان بازسازی معابد و دیدداه مخالفان نن ،میتـوان جـواز را
بر اشترا بازسازی در ضمن عهد یا وجود مصلح حمـل نمـود و دیـدداه «عـدم جـواز
بازسازی» را به فرض اشترا بازسازی نگردن یا نبود مصلح حمل کرد
در صورت جواز بازسازی ،این کار نباید به افزای محـدودۀ معبـد بـل منجـر شـود
[ ،94ج ،2ص]140
 .1تعرض به معابد اهل کتاب
فههای امام ه تعرض به معابد اهل کتاب ذمی را منع نموده ،دفتهاند« :تعـرض بـه معابـد
اهل ذمه(کنائس و ب ع) حرام اس  ،اما ادر نن معابد در دارالحرب رار داشـته یـا اهـالی
ننهـا از بـ ن رفتـه باشــند ،اســتفاده از وسـایل ننهــا در مسـاجد جــایز اسـ »[ ،97ج،5
ص]214
تغییر ماهیت
در برخی از شرایط تبدیل معابد اهل کتاب به مسجد جایز اس ؛ مثالَ در صـورت ویـران
شدن معابد ،که ادر اهالی ننها حاضر بوده و بر شرایط ذمّه با ى باشند ،تبدیل کردن ننها
به مسجد جایز ن س ؛ اما در صورت متفرق شدن اهل نن معابد یـا خـارج شـدن ننهـا از
شرایط ذمه ،میتوان نن معابد را به مسجد تبدیل کرد [ ،63ص]996
 .1دالیل جواز تبدیل معابد به مساجد
 5روای امام صادق(ع) که در نن نمده« :سأل عن اباعبداهلل(ع) عـن الب ـع و الكنـائس
هل یصلح نهضها لبناء المساجد؟ ال :نعم » [ ،59ج ،1ص]503؛
 5اصاله االباحه؛
 2عموم ادلة جواز تصرف در این معابد [ ،96ج ،2ص]215
چنانکه د ش  ،در صورت تبدیل ایـن معابـد بـه مسـجد ،بایـد در ننهـا تنهـا بـه
تصرفاتی که برای مسجد به ننها ن از اس  ،مانند ایجاد محراب در ننها اکتفـا کننـد [،02
ص.]297
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برخی از فههای معاصر دفتهاند که استفاده از مكانی که ـبالً بـهعنـوان معابـد اهـل
کتاب از نن استفاده میشده و پـس از مهـاجرت اهلـ  ،بـهوسـ لة ادارۀ او ـاف وادـ ار
دردیده و به مراکز تجاری تبدیل شده ،جایز اس  ،از این رو فـردی کـه مغـازه یـا چ ـز
دیگری در نن مكان را در اخت ار دارد ،می تواند از ننها استفاده کند [ ،3ج ،2ص]064
نتیجهگیری
اسالم ،معابد اهل کتاب مهم و جهـاد بـرای حفـ ننهـا مف ـد اسـ  ،همننـ ن تعـرض
مسلمانان به ننها را حرام میداند از نظر اسالم نماز خواندن در ننها جـایز اسـ و بـرای
تغل سودند از ننها بهره درفته و در صورت از ب ن رفتن اهالی ننها ،استفاده از وسایل
را در مسجد مجاز میشمارد و در صورت تبدیل ننها به مسجد حدا لهای تغ ر ضروری
را مثل ایجاد محراب مجاز میداند و خالصه اینكه پارهای از احكام مساجد را بر ننهـا بـار
کردهاس
باطل دانستن نكاح مو مرد مسلمان با زن مس حی که طـالق ازدواج بلـیاش در
دادداه صورت درفته نه کل سا و الزام حاکم به اجرای وص ها و و فهای اهل کتاب بـر
معابد خوی  ،نشانگر روش مسالم نم ز اسالم و برخورد خوب نن با دیگر ادیان اس
سخ د ری برخی از فهها دربـارۀ معابـد ،ب شـتر بـه دالیـل لـزوم دوری از اعانـه بـر
معص و للم و دمراهی اس  ،و درنه برخی از فهها و ف بـر اهـل کتـاب را بـه دالیـل
انساندوستی و امكان تولد مسلمان از ایشان مجاز دانستهاند
منابع
[ ]5رنن کریم
[ ]2نملی ،م رزا هاشم (5047ق) المعالم المأثوره :م ،مؤلف الكتاب.
[ ]9ابن س ده ،علی بن اسماع ل(بیتا) المحكم و المح ط االعظم ،ب روت ،دارالكتب العلم ه
[ ]0ابن منظور ،محمد بن مكرم (5050ق) لسان العرب ،ب روت ،دارالفكـر و الطباعـه و النشـر و
التوزیع
[ ]1ازهری ،ابو منصور محمد بن احمد(بیتا) ته یب اللغة :ب روت ،دار اح اء التراث العربی
[ ]7بهج  ،محمدتهی (5027ق) استفتائات ،م ،دفتر محمدتهی بهج
[5027( __________ ]6ق) جامع المسائل ،م ،دفتر محمدتهی بهج
[ ]7ثعالبی ،عبدالمل بن محمد (بیتا) فهه اللغه ،ب روت ،دارالكتب العلم ه
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[ ]3تبریزی ،جواد (بی تا) استفتاءات جدید ،م ،بینا
[ ]54جزائری مروج ،س دمحمدجعفر (5057ق) هدی الطالب فی شرح المكاسب ،ـم ،مؤسسـه
دارالكتاب
[ ]55جصاص ،احمد (5041ق) احكام الهرنن ،ب روت ،دار اح اء التراث العربی
[ ]52جوهری ،اسماع ل بن محمـد(بیتـا) الصـحاح تـاج اللغـة و صـحاح العرب ـة :ب ـروت ،دار
المالی ن
[ ]59حر عاملی ،محمد بن حسن (5043ق) وسائل الش عه ،م ،مؤسسه نل الب (ع)
[ -]50حسنی ،هاشم معروف (5055ق) تاریخ الفهه الجعفری ،م ،دارالكتاب االسالمی
[ ]51حس نی تهرانی ،محمدحس ن (5025ق) والی فه ه در حكوم اسالم ،مشهد ،انتشارات
عالمه طباطبایی
[ ]57حلی محهق ،جعفر بن حسن (5047ق) شرائع االسالم فی مسائل الحـالل و الحـرام ،ـم،
مؤسسة اسماع ل ان
[ ]56حلی ،حسن بن یوسف (5055ق) تبصره المتعلم ن فـی احكـام الـدین ،تهـران ،مؤسسـة
چاپ و نشر
[5024( _______________ ]57ق) تحریر االحكام الشرع ه علی مـ هب االمام ـه ،ـم،
مؤسسة امام صادق عل هالسالم
[5059( ____________ ]53ق) واعد االحكام فـی معرفـه الحـالل و الحـرام ،ـم ،دفتـر
انتشارات اسالمی وابسته به جامعة مدرس ن حوزۀ علم ة م
[5052( ______________ ]24ق) منتهی المطلب فی تحه ق المـ هب ،مشـهد :مجمـع
البحوث االسالم ه
[5053( _____________ ]25ق) نهایه اإلحكام ،م ،مؤسسة نل الب (ع)
[5054( _____________ ]22ق) ،ارشاد االذهان ،م ،دفتر انتشارات اسـالمی وابسـته بـه
جامعة مدرس ن حوزۀ علم ة م
[ ]29حلی فخرالمحهه ن ،محمد بن حسن حلی (5976ق) ایضاح الفوائد فـی شـرح مشـكالت
الهواعد ،م ،مؤسسة اسماع ل ان
[ ]20حلی س وری ،مهداد (5040ق) التنه ح الرائع لمختصر الشـرائع ،ـم ،انتشـارات کتابخانـة
نی اهلل مرعشی نجفی
[5021( ___________ ]21ق) کنز العرفان فی فهه الهرنن ،م ،انشارات مرتضوی
[5049( __________ ]27ق) نضد الهواعد الفهه ه ،م ،کتابخانة نی اهلل مرعشی نجفی
[ ]26حلی ،حس ن (5051ق) بحوث فهه ه ،م ،مؤسسه المنار
[ ]27حلی ،شمسالدین محمد (5020ق) معالم الدین فی فهه نل یاسـ ن ،ـم ،مؤسسـة امـام
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صادق(ع)
[ ]23حلی ،جمالالدین احمد (5054ق) المهتصر من شرح المختصر ،مشـهد ،مجمـع البحـوث
االسالم ه
[ ]94خم نی ،روحاهلل (بی تا) تحریرالوس له ،م ،مؤسسة مطبوعات دارالعلم
[ ]95خویی ،ابوالهاسم (5057ق) فهه الش عه ـ کتاب الطهاره ،م ،مؤسسة نفاق
[ ]92دینوری ،عبداهلل بن محمد (5020ق) الواضح فی تفس ر الهرنن الكریم ،ب روت ،دارالكتـب
العلم ه
[ ]99روحانی می ،صادق (5052ق) فهه الصادق ،م ،مدرسه االمام الصادق(ع)
[ ]90سبزواری ،عبداالعلی (5059ق) مه ب االحكام ،م ،دفتر نی اهلل سبزواری
[ ]91سبزواری می ،علی (5025ق) جامع الخالف و الوفاق ب ن اإلمام ه و ب ن ائمـه الحجـاز و
العراق ،م ،زم نهسازان لهور امام عصر(ع)
[ ]97سبزواری ،محمدبا ر (5206ق) ذخ ره المعاد فی شرح االرشاد ،م ،مؤسسة نل الب (ع)
[ ]96سبزواری ،عبداالعلی (بی تا) جامع االحكام الشرع ه ،م ،مؤسسه المنار
[ ]97شاهرودی ،محمود (5027ق) فرهنگ فهه مطابق م هب اهل ب (ع) ،م ،مؤسسة دائـره
المعارف فهه اسالمی بر م هب اهل ب (ع)
[5029( __________ ]93ق) موسوعه الفهه االسالمی طبهاً لمـ هب اهـل الب ـ (ع) ،ـم،
موسسة دائره المعارف فهه اسالمی بر م هب اهل ب (ع)
[ ]04شه د اول ،محمد بن مكـی (5056ق) الـدروَ الشـرع ه فـی فهـه االمام ـه ،ـم ،دفتـر
انتشارات اسالمی وابسته به جامعة مدرس ن حوزۀ علم ة م
[ ]05شه د ثانی عاملی ،زینالدین بن علی (بی تا) روض الجنان فی شرح ارشـاد االذهـان ،ـم،
مؤسسة نل الب (ع)
[ ]02شه د ثانی عاملی ،زینالدین بن علی (5059ق) مسال االفهام الی تنه ح شرائع االسالم،
م ،مؤسسة المعارف االسالم ه
[ ]09ش رازی ،محمد (5027ق) الفهه ،السلم و السالم ،ب روت ،دارالعلوم للتحه ـق و الطباعـه و
النشر و التوزیع
[ ]00ش رازی ،محمد (بیتا) َالسأله و االجوبه :بیجا
[ ]01صاحب ابن عباد ،اسماع ل (5050ق) المح ط فی اللغه ،ب روت ،عالم الكتاب
[ ]07صدر ،محمدبا ر (5047ق) بحوث فی شرح العروه الوثهی ،م ،مجمع الشه د نیهاهلل الصدر
العلمی
[ ]06صدوق می ،محمد بن علی (5059ق) من الیحضره الفه ه ،م ،دفتر انتشارات اسالمی
[ ]07طبرسی ،فضل بن حسن (5962ش) مجمع الب ان فی تفسـ ر الهـرنن ،تهـران ،انتشـارات
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ناصرخسرو
[ ]03طوسی ش خ ،محمد بن حسن (5976ش) المبسو فی فهـه االمام ـه ،تهـران ،المكتبـه
المرتضویه الح اء اآلثار الجعفریه
[ ]14عاملی حس نی ،جواد بن محمد (5053ق) مفتاح الكرامـه ،ـم ،دفتـر تبل غـات اسـالمی
وابسته به جامعة مدرس ن حوزۀ علم ة م
[ ]15عرا ی ،عبدالنبی (5974ق) المعالم الزلفی ،م ،المطبعه العلم ه
[ ]12عم دی ،عم دالدین (5057ق) کنز الفوائد فی حل مشكالت الهواعد ،م ،دفتـر انتشـارات
اسالمی وابسته به جامعة مدرس ن حوزۀ علم ة م
[ ]19فراه دی ،خل ل بن احمد (ق )5054کتاب الع ن ،م ،نشر هجرت
[ ]10ف ض کاشانی ،محمدمحسـن (5047ق) الـوافی ،اصـفهان ،کتابخانـة امـام ام رالمـومن ن
علی(ع)
[ ]11ف اض کابلی ،محمداسحاق (بی تا) تعل ق مبسـوطه علـی العـروه الـوثهی ،ـم ،انتشـارات
محالتی
[5027( __________________ ]17ق) توض ح المسائل ،م ،انتشارات مجلسی
[ ]16ف روزنبادی ،محمد بن یعهوب (بیتا) الهاموَ المح ط ،ب روت ،دارالكتب العلم ه
[ ]17ف ومی ،احمد بن محمد (بیتا) المصباح المن ر ،م ،مؤسسه الهجره
[ ]13رشی ،علیاکبر (5052ق) اموَ رنن ،تهران ،دارالكتب االسالم ه
[ ]74کاشف الغطاء ،جعفر نجفی (5022ق) کشف الغطاء عن مبهمات الشریعه الغراء ،م ،دفتـر
تبل غات اسالمی حوزۀ علم ة م
[ ]75کرکی ،علی بن حس ن (5050ق) جامع المهاصد ،م ،مؤسسه نل الب (ع)
[ ]72کل نی ،محمد بن یعهوب (5046ق) الكافی ،تهران ،دارالكتب االسالم ه
[ ]79د النی ،محمدبا ر (5043ق) تحفه االبرار الملـتهط مـن نثـار االئمـه ااالطهـار ،اصـفهان،
انتشارات کتابخانة مسجد س د
[ ]70المتهی الهندی ،عالءالدین علی (5043ق) کنز العمال ،ب روت ،مؤسسه الرساله
[ ]71مجلســی اول ،محمــدتهی (5044ق) ی ـ دوره فهــه کامــل فارســی ،تهــران ،مؤسســه و
انتشارات فراهانی
[ ]77مصطفوی ،حسن (5042ق) التحه ق فی کلمـات الهـرنن الكـریم ،تهـران ،مرکـز الكتـاب
للترجمه و النشر
[ ]76مطهری ،مرتضی (5979ش) مجموعه نثار شه د مطهری ،م -تهران ،انتشارات صدرا
[ ]77مغربی تم می ،ابوحن فه نعمان بـن محمـد (5971ق) ،دعـائم االسـالم ،ـم ،مؤسسـة نل
الب (ع)
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[ ]73مف د بغدادی ،محمد بن محمد (5059ق) المهنعه :م ،کنگره هزارۀ ش خ مف د
[ ]64مكــارم شــ رازی ،ناصــر (5026ق) ،اســتفتائات جدیــد ،ــم ،انتشــارات مدرســة امــام
ام رالمؤمن ن(ع)
[ ]65مكارم ش رازی ،ناصر (5962ش) تفس ر نمونه ،تهران ،دارالكتب االسالم ه
[ ]62ملكی م انجی ،محمدبا ر (5044ق) بدایع االحكام ،ب روت ،مؤسسه الوفاء
[ ]69منتظری ،حس نعلی (5043ق) مبانی فههی حكوم اسالمی ،م ،مؤسسة ک هان
[5056( _________ ]60ق) نظام الحكم فی االسالم ،م ،نشر سرابی
[ ]61م رزای می ،ابوالهاسم د النی (5059ق) جـامع الشـتات فـی اجوبـه السـؤاالت ،تهـران،
مؤسسة ک هان
[ ]67نای نی بروی ،محمدحس ن (5025ق) الرسائل الفهه ه للنجمنبادی ،م ،انتشارات مؤسسة
معارف اسالمی امام رضا(ع)
[ ]66نجفی ،محمدحسن (5040ق) جواهر الكالم فی شرح شرائع اإلسـالم ،ب ـروت ،دار اح ـاء
التراث العربی
[5051( __________ ]67ق) مجمع الرسائل(محشی) ،مشهد ،مؤسسة صاحبالزمان(ع)
[ ]63نرا ی ،محمدمهدی (5027ق) تحفة رضویه ،م ،انتشارات دفتر تبل غـات اسـالمی حـوزۀ
علم ة م
[ ]74واسطی زب دی ،محبالدین (5050ق) تاج العروَ من جواهر الهاموَ ،ب روت ،دارالفكـر
للطباعه و النشر و التوزیع
[ ]75یزدی ،محمدکالم طباطبایی (5043ق) العـروه الـوثهی ف مـا تعـم بـه البلـوی ،ب ـروت،
مؤسسه األعلمی للمطبوعات

