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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 مقدمه 
كه در ذيل  ،بحث اراضي است ،گيردمورد اشاره قرار  ،مهم استخراج و زكوات  ،از مطالبي كه در ذيل بحث شراع

و همچنين در شود.  به اراضي غير انفال هم اشاره مي ،است كه در كتاب انفال طور اينمعموالً  و شود انفال ذكر مي

گيرد.  محل بحث قرار مي ،ها از نگاه فقهي . يعني در دو جا مبحث زمينشود هم به اين مبحث اشاره مي هادكتاب الج

تر  مناسبدر تبليغات فقهي  و شايد كتاب مستقل درآيد صورت به ،ست كها و اهميت اراضي هم در آن اندازه و ارزش

 ذيل آن قرار بگيرد. شود و بحث انفال و فتوحات و امثال آن،عنوان يك كتاب  مستقالً، ،اين باشد كه احكام اراضي

 تقسيم اراضي از نظر فقه 
  آنافتد و غير  به دست لشكر اسالم مي ،به اراضي كه در فتوحات شود عمومي تقسيم مي اراضي از يك ديدگاه

 .اراضي

 .كنند تقسيم ميبه سه نوع افتد  به دست سپاه اسالم مي ،اراضي كه با فتوحات ،در ادامه 

هايي كه با جنگ و  يعني آن سرزمين .بود  ةًونع راضِ المفتُوحةِاأل همان  ،قرار گرفت موردبحث نوع اول كه -الف

 ،افتد اتفاق ميبه شكل عنوة  منطقه، آنو فتح  ،دكن جهاد ميو شود  شود. سپاه اسالم وارد جنگ مي فتح مي ،جهاد

  .يعني با قهر و خشونت است

 ها آن، كند يعني بعد از اينكه سپاه اسالم به جايي حمله مي .دنشو فتح مي اي به شكل مصالحه ،اراضي دوم نوع -ب 

 كه بر اساس صلح سرزمين يك كشوري ،كنيمو صلح  معاهده ببنديم ،گويند دليلي مي هر به يا در اثر رعب و وحشت

 شود. اي فتح مي يا منطقه
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. پذيرند اسالم را مي -طوعاً و رغبةً  -سي وارد جنگ شده باشد بدون اينكه ك ،كه سرزميني نطقه وم ،نوع سوم -ج 

هاي اسالمي گسترش پيدا كرده  قلمرو سرزمينه به اين معنا كو جنگ نيست، ست يعني فتوحات به معناي كلي ا

 آمدند. به سمت اسالم خودشان  ها آن ،بدون هيچ اعالن جنگي و اعالن جنگي نكرده است ،ولي سپاه اسالم ،است

 اراضيانواع احكام 

 عنوة مفتوحة اراضيحكم 

پيدا  است. كه حالتي شبيه وقف، المسلمينلعمومِ  لكمشود  سرزميني كه با جنگ فتح مي ،شود گفته مي در قسم اول

اول مالكيت  نوع وجود دارد.مالكيت  سه نوع چراكه -آيد  ميبيرون يعني از ملكيت خاصه و اشخاص  .كند مي

مالكيت  كه همان مالكيت عموم جامعه است سوم، نوع و مالكيت دولت و حكومت است دوم، نوعاشخاص است. 

  .از نوع سوم است ،مالكيت آنكه در اراضي مفتوحة عنوة،  –كنند  مي ،نتعبير به ملي كردعمومي است كه 

اعم  شود. مي عموم مسلمين و ملك آيد ميبيرون از ملكيت اشخاص  ،كه اراضي مفتوحة عنوة فرمايند غالب فقها مي

 اگر چراكه. نيستمالكيت امام تحت  ،و مثل انفال .آيند ميدر آينده كه  ها آنهستند و موجود از مسلميني كه االن 

و  شبيه موقوفات عامه و عموم است زمين، ملك اين . وليبفروشد آن را تواند ميحتي امام  ،باشد لكيت امامماتحت 

مالكيت دولت  تحت نهو مالكيت اشخاص است  تحت نهو  .در ملكيت عموم جامعه است باشد، كه مي يك نوع وقف

  .كند ر اينجا صدق ميبلكه نوع سوم مالكيت د گيرد. قرار مي امام و

به معناي ملكيت عامه مسلمين  المال بيتاين اموالي كه جزء  :فرمايند و بعد مي فقها اين حكم را بيان كرده مشهور

تصرف عموم مسلمين، در عمل امكان ندارد. و امام در  چراكه .تصرفات انجام بدهد اموال، تواند در آن امام مي ،است

نظر مشهور فقها اين  ودارد. نمايندگي عموم مسلمين را  ،نماينده عموم مسلمين است. حكومت و دولت اين اموال،
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نقدي يا غير  -يا خراج ببندد و قرارداد اجاره  ،تواند بفروشد بلكه مي اين اموال را تواند نمياست كه حكومت، 

بر اموال  ،تواند ايي كه دولت و حكومت ميانواع قرارداده ، باداند به هر شكلي كه صالح مي و يا بگيرد -نقدي

 . تصرف كند ها آندر  منعقد بكند ، يعني اراضي مفتوحة عنوة،عمومي

 نكته 

در اين بحث اختالف است كه، وقتي اراضي، عنوة و با جهاد فتح شد، فقط امالك شخصي مردم آن منطقه، جزء اموال 

وارد در ملكيت عمومي  ،ومت بوده از ملكيت شخصيشود؟ و يا كل آنچه در قلمرو آن شهر يا حك عمومي مي

 شود؟ مي

هاي شخصي   امالك از ملكيت آن آيند، به دست مي فتح جهادي و باد نشو فتح مي اراضي كه عنوةتر،  به بيان ساده

 جزء امالك شخصي هرچقدر -و آن مناطق وسيع و بزرگ  ،كل شهريعني ند. نك حالت وقف پيدا ميآمده و بيرون 

. اما آن چيزهايي شود ميملكيت عامه  و هدآم اشخاص  بيرون آن از ملكيت   -باشد فتح شده  ،ها آنملك  كساني كه

، ولي معموالً دنهم از اين قبيل باشموارد، داده شده كه آن  احتمال .اموال عمومي است وكه در تصرف كسي نيست 

 .دندار را حكم انفال اموال عمومي، گويند آن مي

  كه با مصالحه فتح شدند اراضيحكم  

و وارد جنگ شده است و مقداري كرده  جنگ اعالنسپاه اسالم يعني د. نشو قسم دوم اراضي است كه با صلح فتح مي

 و شوند سرزمين مقابل تسليم ميافراد و  ، سپاهكندپيشروي هم داشته است، اما قبل از اينكه به شكل قهري غلبه پيدا 

 كنند. تقاضاي صلح مي
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وقتي قرارداد صلح يعني شود.  است كه انجام مي اي مصالحهتابع نوع  ،اين اراضي در حكم اين اراضي، فرمودند:

را تحت نصف اراضي  ،كنيم. ممكن است حكومت كه چگونه ما صلح مي كنند، در آن قرارداد معين مي .كنند منعقد مي

فقها  .بدهيد فالن مقدار خراج را بايدولي باشد، شما اراضي مال  : همهممكن است بگويد مالكيت خود قرار دهد و يا

اگر در قرارداد چيزي تعيين   - شودهستند كه در جاي خود بايد بررسي استداللي داراي مباحث   البته اين -فرمودند

 د.نمان باقي مي صاحبان آن  معني است كه در ملكيت اينبه نشود 

 مالي كه سابق در انواع ملحق به آن دو احت نيست اين نوع خراج، ، بر خراج باشد. بعيدمصالحهاگر  مورددر اين 

ممكن است ملحق از طرفي شود كه در روايات بود و باشد. ممكن است ملحق به همان خراجي  ،گفتيم ماليات مي

 وجوهي كه سابق گفتيم. به همان .شود نمي

 كه طوعاً ملحق به بالد اسالم شدند حكم اراضي

آنجا به عليه و آله و سلم  اهللا صليوقتي نمايندگان پيغمبر كه  مثل مدينه فتح شده است. وعاًطنوع سوم اراضي، كه  

. ، تمكين كردندنسبت به پيام جديدي كه اسالم آورده بود ،دنبدون اينكه دولتي داشته باشو آرام و نرم  ،تشريف بردند

 جاري ماند و احكام قبلي در اينجا باقي مي تاس بوده ملك صاحبكه  هركسي  در مالكيت امالكدر اين نوع اراضي، 

 .ندارد دست به اين امالك بزند اجازهنيست و حكومت 

 عنوة مفتوحة اراضيشرايط  
فيه  ر كتاب انفال و جهاد و در مانحند - داراي شرايطي است ،شود كه ملك عامه مسلمين مي اراضي مفتوحة عنوة،

آنچه در زمان  . لذاامام باشد به اذن ،اين است كه جهاد آن شرايط ازجمله -به بعضي از آن شرايط اشاره شده است 

فتح با مصالحه يا پذيرش  يا فتح با خشونت و قهر  -گذشت است كه  غمبر اكرم فتح شده است، حكمش همانپي

 ميرالمؤمنينااما در زمان  - در آن زمان متصور است ،اين سه حالت كه بدون ورود در جنگ و وعاً و رغبتاًط ،اسالم
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كه در  ،خيلي كم و اندك يا مواردظاهراً فتوحاتي وجود ندارد.  ،در آن دوره و كه دوره كوتاهي بود عليه اهللا سالم

مقطعي و كوچك انجام شده  هاي درگيريممكن است  ،كردند و مرزباني مي ، سربازان اسالم نگهبانيقلمروهاي مرزي

در زمان  ،اما فتوحات به آن معنا ،باشد مواردي الجمله فيبه اين نحو و شايد  .جاهايي را فتح كرده باشند و باشد

 نداريم.  اميرالمؤمنين

 فتوحات خلفاحكم 

 ها آنو امثال  عباس بنيو  اميه بنيزمان خلفاي و  اميرالمؤمنينخلفاي قبل از  -هستند در زمان خلفا  عمده فتوحات،

با اذن معصوم بوده است. يعني معصوم راضي  ،اين فتوحات اند هبرخي گفت . وجود دارد در اين فتوحات، اختالف -

امام گفته شده است كه حتي  - حضور داشتند فتوحات  در ايناز اصحاب مورد تأييد ائمه هم بوده است و گاهي 

است شده  ادعااين  -حضور داشتند خليفه دوم بود در فتوحاتي كه در زمان عمر، عليهماالسالمحسن و امام حسين 

 هم دشوار است. يمقدار ادعا، نياز به بررسي دارد كهاثبات اين و 

براي مجاهدين  دعاي در صحيفه سجاديه ازجملهد. رد كه ائمه راضي به آن مسئله بودنهايي وجود دا نشانهاز طرفي 

حتي مثل كه  شدند ها وارد مي يا اينكه بعضي از اصحاب نزديك ائمه طاهرين در اين جنگ هم وو مرابطين و امثال

حكومت حق  ،اينكه حكومت رغم عليگويند  لذا بعضي ميفتوحات بودند.  در مواردي از آنگفته شده كه  ،سلمان

قلمرو اسالم ها و جهادهايي كه  جنگ اينورود در  ازجمله .اما بعضي اقداماتشان مورد تأييد بوده است ،نبوده است

 .هم ضعيف نيست ه البته آن شواهدكشواهدي دارد قول داده است. اين  توسعه ميرا 

چون در اين مسئله به  البته بنده -ندباش كننده قانعدر حدي نيست كه  ،اين شواهد ادعا شودممكن  اين قولمقابل  در

ل البته احتمال اول كه حداق  -كنم  فقط طرح مسئله مي نبودم و در مقام تتبع و فحص كاملروشني نرسيدم  دليل
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 خير،يا  ندهست كننده قانع شواهد، اما آيا اين ند.شواهد كمي نيستاست، اي از فتوحات مورد رضايت ائمه بوده  پاره

 جاي تأمل بيشتري دارد.

 تحقيق تاريخي درباره فتوحات خلفا اهميت

كه االن طلبد اين است كه بعضي قلمروهايي  شود و كار تاريخي مياينجا به لحاظ مصداقي بايد توجه مطلب ديگر كه 

، يك تكليف دشواري ها و كشورهايي از اين قبيل وة است و تكليف در آن شهرعن ، جزء اراضي مفتوحةوجود دارد

معنايش اين است  صحيح باشد،اگر  كه .است گفته شده جزء اراضي مفتوحة عنوة اراضي عراق يا شام  است. مثالً 

ي زيادي است ها . و سرزمينشود ملكيتي حاصل نمي ها آنبراي  هست، ي ساكنان در آنجاها كه خانه هايي زمين كه

در آن شهرها و  كه .اسالم شدوعاً وارد ، از بهترين جاهايي است كه طمدينه امااست. ة عنوة مفتوح گفت توان كه مي

 يمقدار بستند،قرارداد صلح  و صلح شده مواردي كهاما  .دارند تري واضحهاي  ملكيت ،ستبه اين نحو اكه  ،مناطقي

استصحاب حال ، شكلي قرارداد بستندچه به  ،در مصالحه كه هم تا ثابت نشود در آنجا ولي .دشواري بيشتري دارد

 شود. االن هم تعامل ملكي مي است و  ها وجود داشته ملكيتكه  شود سابق مي

 بلكه اگر بخواهند .بسته است ،شونددست افراد از اينكه مالك  ،شودثابت  ،وة بودن آنعن ةمفتوح ،كه اراضياما  

ملك آن اراضي، چون  . از طرفيفقيه و حاكم اذن بگيرند. و احياناً خراجي بدهند از تصرفشان درست باشد بايد

  .كند مقداري كار را مشكل مي خراجي بگيرد. كهبايد يك حاكم،  ،عموم مسلمين است

اريخي در اين زمينه اهميت يك بحث ت جهت ازاينو  ، استدارد اً حالت عنوةكه مسلم هايي آن سرزميندر  حكماين 

 هايي ممكن است در كربال و نجف و مكان -بوده است  ، كه كجاها حالت عنوةشودو از نظر تاريخي بايد بحث  دارد

، در جاهايي از اين قبيلكه اين است در  و قطعاً احتياط، - باشد هم مشمول همين اراضي مفتوحة عنوةاز اين قبيل 

شود و پرداختي   ، مصالحهفقيه وليبا حاكميت ديني و  ،شهري است دار سابقه و كه نقاط اصلي هايي مكانمخصوصاً 
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كه مفتوحة  گفتندرا در مورد ايران هم حداقل مناطقي از آن  -كندتصرف  ها آن، تا شخص بتواند در دانجام بگير

 طور اينمناطقش باقي ولي  -مثل نهاوند  - با قهر ورود پيدا كردو آمد  سپاه اسالمهايي  است. يك قسمت عنوة

شده است و مرحوم صاحب جواهر و ديگران در  آنكوتاه به  اي اين بحثي است كه در كلمات شيخ اشاره – نيست

 شود.كار مفصل تاريخي بايد  كه پرداختند. آنكتاب جهاد به 

 اول نكته 

 كنيم. ة عنوة بودن را ميهاي اصلي و عدم مفتوح استصحاب مالكيت ،شك داريم كه هر جا ادعا شود،ممكن است 

كه  -مثل عراق  - داردوجود علم اجمالي قوي مواردي كه  جريان ندارد. جا همهدرست است اما  حرف، اين

 و يا استصحاب عدم مالكيت عامه هاي سابق  يا استصحاب ملكيتو اصل عملي برائت  علم اجمالي، شايد باوجودآن

 .نشود جاري

 نكته دوم

 تحت تصرفيا مزروعي بوده و  ، مسكونيآن نقاطي كه وقت فتح و حمله است كه توجه قابلالبته اين نكته را توجه 

هايي كه در آينده، در اراضي انفالي و  توسعهاما  .شوند مشمول اين حكم مي -نظر مشهور  بنا بر -افراد بوده است 

 ،اين نظر بنا بر . يعنيكند را تسهيل مي كه اين نظر حكمد. نشو مينحكم مشمول اين  اند، عمومي ، شهرها پيدا كرده

شهرها كوچك بوده  آن زمان چراكه .دنشو نميحكم مشمول اين  ،ي كه االن وجود دارديها بخش زيادي از توسعه

 است.

آن  . كهاستبوده يليون صد م حدودپزشكي جديد و  علمجمعيت كره زمين تا قبل از اين  گفته شده، طبق آنچه و

 طبق قول مشهور، كه حكم اراضي مفتوحة عنوة كند.  لذا ها و نقاط كوچكي را اقتضا ميبعاً شهر، طمقدار جمعيت

 ههايي كه امروز در مقايسه با توسعه محدودي،نقاط  ،نقاط آباد ،محدود به جاهايي است كه آباد بوده است
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روشن  هايي هستند كه مكان دهد كه تاريخ نشان ميولي  - ، هستندا داردهاي شهرها و روستاها و مناطق دني سرزمين

د نو نقاط مشخصي دار اند آباد بوده كهشهرهاي شام و دمشق امثال  اصلي شهري بوده است. ، نقاطمناطق آن ،است

 - ده استفتح ش كه روستاهاي آنجا به شكل عنوة

،  براي عامه گيرد كه ميرا مبالغي  . ولي بايدتمليك كنداين اراضي را تواند  حاكم ميگويد،  نظر ديگري است كه مي

  .تواند با حاكم معامله كند ميمكلف حداقل  شود. تر مي ، حكم اين اراضي سادهاين نظر كه طبقكند. مسلمين مصرف 

 اهميت بحث براي مسلمين 

 و هم هست در فقه عامه مفتوحة عنوة،اراضي از مسائل مهم اجتماعي براي مسلمانان است.  اين امر درهرصورت

اين فتوحات  كند كه آيا ولي شيعه بحث ميفتوحات را قبول دارند. همه  ها آن چراكه، تر است مشكل ها آنبراي 

مخصوصاً  - آن فتوحاتي كه در زمان خلفا و براي عامه اين بحث نيست است؟ ولي جهادهاي مأذون بوده يا نبوده

از  وة،اراضي مفتوح عن لذا  و .هستندصحيح  ،از نگاه فقه عامه فتوحاتي -انجام شد  اميه بنييا در زمان  خليفه دوم

 تري دارد. دامنه وسيع عامهديد 

 خالصه بحث
اين مبني را بپذيرد  ترين حالت اين است كه كسي اين است كه سخت ،سخن در اين دو بحثي كه مطرح شد حاصل 

 كه:

 حريم شهرها است؛ وك اشخاص اعم از مل عنوة، ةاراضي مفتوح   -1

 ؛مأذون بوده است همو امثال اميه بنيعهد خلفا و  فتوحات -2

 و بايد خراج گرفته شود. عامه مسلمين است  و ملكنيست  فروش قابل اين اراضي -3
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عملي گذارد اصل  نمي و علم اجمالي وجود دارد بيان شد كه چراكه شود. دشوار مي مسئلهدر اين صورت حكم 

 يمقدار، نظر غير مشهوري را انتخاب كند ،ها آنگذشت كسي در هر يك از فروعي كه  ولي اگر در. شودجاري 

 شود. مي تر ساده حكم

 ها مالكيت دولت
ها  مبحث مالكيت دولت كه .دهيم طرح كرده ولي تكميل آن را به عهده خواننده قرار ميمدر ادامه يك مبحث را 

 وجود دارد. مسئلهاست. و دو 

 اسالم درباره مالكيت شخصيت حقوقي نظر  -الف

 مطرح است يا خير؟مالكيت حقوقي هم  ،در اسالم و فقه شيعهآيا 

 خالصه بحث اينكه سه نظر وجود دارد:

مخاطب احكام تكليفي قرار بگيرد  ،ندنتوا نمي همه عناوين حقوقي ودولت  ،حقوقي يعني موسسه يتشخص -1

به مشهور نسبت  توان مي اين ديدگاه را باشند. كهاحكام وضعي  -مالكيت  – مخاطبد نتوان ميهمچنين، ن و

 داد؛

بين احكام تكليفي  گويد مي - الفقاههانوار ازجمله - هستندآن به كساني قائل  ،بين معاصرين كه ديدگاه دوم -2

 است. تفصيل و وضعي

گويند سربازهايي كه تحت  مثالً مي - دادقرار  مورد خطاب تكليف توان نميرا اشخاص حقوقي  در احكام تكليفي،

خطاب به يعني  - فطريه حكم وضعي است چراكه ،بدهد بايد دولت گفت توان را نمي ها آنفطريه  هستند،امر دولت 

را حضرت امام اين فتوا  - اين امر كرد ب طاخم ،شود نمي را شخص حقوقي اماصحيح است، اشخاص حقيقي 
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نيست  و نياز، فقير هستند چراكه. فطريه ندارند ،ها هستند بازخانهو در سر هستند سربازهايي كه فقير كهدهند  مي

اشخاص حقيقي است نه اشخاص  ،زكات فطرهخودشان فطريه بدهند و از طرفي، دولت هم نبايد بدهد، زيرا مخاطب 

 - حقوقي است يتشخص ،حقوقي و دولت

شخص حقيقي نيست  ،شود و لذا دولت كه مالك مي دانستمالك را اشخاص حقوقي  توان ، ميدر احكام وضعي اما

تا نيست  شود. و دولت مالك حقيقي با تغيير دولت، چيزي عوض نميشود و لذا  مالك ميدولت،  اين عنوانبلكه 

 ، مطرح شود.ارث بحث

اشخاص  -خطاب حكم تكليفي باشد و يا حكم وضعي باشد  -مطلقاً  احتمال ضعيفي است كه سوم نظر -3

 .قرار بگيرندحكم  انند، مخاطبتو حقوقي مي

. يعني حقوقي امام است يتشخص يتلكام ، منظور،ملك امام است ،كه گفته شده امواليبعيد نيست مثل انفال و و 

 .مصداق دارد اين ملكيت، در خود شرع هم درنتيجه، باشدقول صحيح اگر اين ملك امامت امام است. كه 

 هاي امروزي حكم دولت -ب

 ؟ خيرمالك هستند يا  ، آياهايي كه االن وجود دارند دولتكه مطرح است  اين بحث مهم

مرتبط با  هاي بحث وسلطان جوائز مثل اعانه ظالم،  -محرمه وجود دارد، چند مورد  در مكاسب كه يهاي در بحث

كه  ي داردهاي بيشتر ولي اين قسمت نياز به بحث .بيان شده است  احكامي -، يا غير مشروع هاي جائر بحث دولت

 .دهيم به همان مقدار اكتفا كرده و بيشتر بحث را ادامه ندهيم ترجيح مي
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 خاتمه مكاسب محرمه  
 فقه تربيتي يا فقه اخالق يا فقه هنر يا فقه روابط اجتماعي هاي مختلف، به سمت مباحث  در مكاسب محرمه با بهانه

قالب فقه، همه به دليل اينكه و . غير اصيل دارد چندجانبهمكاسب محرمه هويت  سوق داده شديم و مكرر عرض شد،

مباحثي از فقه  و يافقه اخالق  يامباحثي از فقه هنر  ،راداً از قديماست، استط گرفته برنميدر ما را  موردنياز ابعاد

در اينجا  امثالهمو  و بازي تفريح ثي از فقه سياسي و مباحثي از فقهو مباح -مثل خيانت و دروغ  -روابط اجتماعي 

فقهي بود كه در تقريرات جديد هايي براي رويش چند باب  جوانه ،در دل اين كتاب يعني .گنجانده شده است

 بريم. بحث را به پايان مي اين ترتيب اين بهو  .شود اهللا به آن توجه مي ءشا ان

 هاي استاد ادامه بحث

 مورد،اجتهاد و تقليد در دو  شود كه و از باب مقدمه بيان مي شود پرداخته مي ها به بحث اجتهاد و تقليد در ادامه بحث

و  -اجتهاد و تقليد آمده است ،در خاتمه علم اصول ،در كفايه -در آخر علم اصول آمده است  اول .مطرح شده است

بحث اجتهاد و  ده است. تا آنجا كه تتبع اوليه انجام شده، از زمان مرحوم سيد يزدي در ابتداي فقه هم آممورد دوم، 

 قرار بگيرد،قبل از طهارات  ، وابتداي فقه دراين بحث كه اينو يك مبحث فقهي كمتر مطرح بوده است  عنوان بهتقليد 

اولين  كه گفت شايد بتوان ،تعليقه دارد، چهارصد حدود عروه كه - .رواج پيدا كرده است از دوره مرحوم سيد يزدي

 هاي همه بحث اًظاهر ،فقهال جامعة افزار نرم درو  - قرار داده است ر آغاز فقهكه اجتهاد و تقليد را د ،كتابي است

  .قرار داده است آغازرا از اصول در  ،هاي مربوط به اجتهاد و تقليد كتاب

 -آيد  مي ب فقيهمنص عنوان بهكه بحث قضاوت  جايي -ء قضاالدر كتاب  نحويبخشي از مباحث اجتهاد و تقليد به و 

 .آمده است ،در بيع - واليت -هايي هم در مناصب فقيه  آمده و بخشدر كتاب جهاد هم هايي  و بخش

  :شود در اين بحث معرفي مي منابع كلي كه 
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  .است ، رحمهم اهللامام و آقاي خويي ، آقاي كمپاني، آقا ضيا ،تقريرات نائيني در اصول: كفايه، 

مهذب  ،فقه الصادق ، مستمسك آقاي حكيم، تنقيح آقاي خويي خويي وآقاي  ، تقريراتاجتهاد و تقليد عروه :فقه در

 است.هاي عروه  و تعليقهآقاي سبزواري 
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