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وایات ُوکالی معصومین  اعتبار یا عدم اعتبار ر

کالنتری کبر   1علی ا
 چکیده
کهه از سهوی معصهومین ارهپ جههت انجهام  ای از روایات، توس  اشخاصهی نقهل شهده 

انهههد. ایهههن وکالهههت، مهههالزم بههها ت ییهههد وثا هههت ایشهههان توسههه   برخهههی امهههور وکالهههت داشهههته
کههه  معصههومان و در نتیجههه، معتبههر دانسههتن روایههات آنههان نیسههت. همچنههین امههوری 

ز بها برخهی اشهکاالت مواجههه توانهد دلیهل بهر عهدم اعتبههار ایهن روایهات محسهوب شهود نیهه می
یهان و بهها عنایههت بههه  اسهت، ولههی بهها درنه  در تعبیههرات مختلهه  ائمهه در بههاره ایههن راو

گروهی از آنان، معتبر و روایهات دسهته جایگاه و مو عیت ایشان، ثابت می ای  شود روایات 
 دیگر از آنان، نامعتبر است.

 . روایات ، عدالت وکال، اعتبارائمهوکالی  ها: کلید واه 

 درآمد
گرامهی اسهالم  دههد  نشهان می و امامهان اههل بیهت نگهاهی بهه سهخن و سهیره پیهامبر 

گروههههی بهههه  گرفته ای از امهههور خهههود، وکیهههل می کهههه ایشهههان بهههرای انجهههام پهههاره کهههه   انهههد تههها آن جههها 
 انههد. بههر اسههاس نقههل برخههی از منههابع شههیعه و سههنی، جههابر  اشههتهار یافته عنههوان ُوکههالی ائمههه

 د: گوی بن عبداهلل می
  روزی تصهههمیم داشههههتم بههههه خیبههههر بههههروم،از ایهههن رو، بههههه حضههههور رسههههول خههههدا

کهاری اسهت بفرماییهد  گهر آن جها  کهردم  صهد رفهتن بهه خیبهر دارم )ا رسیده، عر  
گههاه وکههیلم پههیش تههو آمههد، از او پههانزده بههار شههتر  انجههام دهههم(. حضههرت فرمههود: هههر 

کهن! و چنانچهه از تهو نشهانه خواسهت، دسهت یافت  بهر بهاالی  )محصول یراعی( در
                                                   

 .(aak1341@gmail.com) دانشیار دانشگاه شیراز 1.
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 2سینه او بگذار.
 اند:  نیز نوشته

گوسفندی برای  ربانی روز عید  ربان  حضرت، به عروة بن جعد بار ی وکالت داد 
 3خریداری نماید.

که آن حضرت به عمرو بن امیهة ضهمری جههت  بهول نکهاح ام حبیبهه و  همچنین نوشته اند 
اهلل بهن عبهاس و بهه حکهیم بهن به ابهو رافهع جههت  بهول نکهاح میمونهه دختهر حهار  و خالهۀ عبهد

گوسفند وکالت داد.  4حزام برای خریداری 
خوانیم آن حضرت به برادر خود عقیل و بهه بهرادرزادۀ خهویش عبهداهلل  نیز می در باره علی

 بن جعفر جهت انجام برخی امور وکالت داد.
 و بهر اسههاس نقههل منههابع شههیعی، معلههی بههن ُخنهیس، ایههوب بههن نههوح، نصههر بههن  ههابوس، حههاجز 
یههاد بههن مههروان  نههدی، عتمههان بههن عیسههی رواسههی، عبههداهلل   بههن یزیههد، علههی بههن حمههزة بطههائنی، ی

کهه از ائمهه جههت امهور مهالی یها غیههر آن  بهن جنهدب و مفضهل بهن عمهر، اشخاصهی هسهتند 
 5اند. وکالت داشته

که آیا وکالت دادن معصومان گونه اشهخاص، دلیهل بهر ت ییهد  پرسش، این است  به این 
کهه بتهوان روایهات منقهول توسه  آنهان را معتبهر و  ابهل وثا ت آنان توس   ایشان است؛ به طهوری 

که این امر، مالزم با ت یید وثا ت و دلیل بر اعتبار روایات آنان نیسهت و  اعتماد دانست  یا این 
 های دیگری جست و جو نمود  باید این مهم را از راه

که وثا ت آنان، به صراحت مورد ت گرفته، از محهل   یید ائمهبدیهی است، ُوکالیی   رار 
کهه آن را احمهد بهن ادریهس، بها سهند خهود از ابهو  کهه بهر اسهاس روایتهی  بحث بیرون اسهت؛ چنهان 

 گوید:  کند، شخص اخیر می محمد رازی نقل می
که پیکی از سوی امام پیش  من و احمد بن ابی عبداهلل در منطقۀ سامّرا بودیم 

احمد بن اسحاق االشعری و ابراهیم بن محمد » ما آمده )و از  ول او( ابراز داشت:
                                                   

 .43، ص14، جمستدر  الوسائل؛ 359، ص2، جالمبسوط فی فقه االمامیه؛ 172، ص2. سنن ابوداود، ج2

 .44، ص14، جسائلمستدر  الو؛ 465، ص6، جفت  الباری بشرح البخاری؛ 376، ص4، جمسند احمد. 3

، فقهه القهرآن؛ 44، ص14، جمستدر  الوسائل؛ 359، ص2، جالمبسوط فی فقه االمامیه؛ 256، ص3، جعوالی اللئالی. 4
 .389، ص1ج

 ، 47، جبحههههههار األنههههههوار؛ 171، ص1، ججههههههامع الههههههرواه؛ 380، ص1، جنقههههههد الرجههههههال ؛64، صرجههههههال ابههههههن داود. ر. : 5
؛ 586، صرجههههال الکشههههی؛ 361، ص2، جاالرشههههاد؛ 521، ص1ج ،الکههههافی؛ 352و  345، 65، صالغیبهههه؛ 343ص

 .105، صخالصة اال وال
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 6«.الهمدانی و احمد بن حمزه بن الیسع ثقات
به هر حال، عالمان علم الحدیث و دانشمدان رجال، بحتی در خور توجه از این موضون به 

ق( تنهها بهه 460در ایهن میهان، شهیخ طوسهی )م 7انهد. میان نیهاورده و جوانهب آن را بررسهی نکرده
کههه از نظههر وی، دسههته از وکههال می معرفههی شههماری ای دیگههر  ای از آنههان، صههال  و دسههته پههردازد 

 8اند. ناصال  بوده
ق(، آیههة اهلل سههبحانی و سههید 1413تههوان از آیههة اهلل خههویی )م در میههان عالمههان معاصههر نیههز می

کهه در بهاره مالزمهه و عهدم مالزمهه میهان  علی حسین مّکی عاملی و آیة اهلل مسلم داوری نام برد 
کرده گونه وکالت و اثبات وثا ت بحث  که صهفحاتی چنهد  _البته به جز محق  اخیر  9اند. این 

کتاب رجالی خود را بین این موضون اختصاص داده و به برخی جوانب آن پرداخته است   _از 
گذرا بحث نموده  اند. سایر نامبردگان در این مورد، بسیار مختصر و 

کهه در حهوزۀ بنا بر این، بررسهی تفصهیلی ایهن موضه کهاوی جوانهب آن، از امهوری اسهت  ون و وا
کهه در مهورد شه ن و جایگهاه  علوم حدیث، ضروری به نظر می رسد؛ به خصوص با توجه بهه ایهن 

کههارگزاران ائمههه کههه از مضههامینی بههه ظههاهر ناهماهنهه  و  بههه احههادیتی برمی وکههال و  خههوریم 
 متضاد برخوردارند.

که می یدر این مقاله، نخست به بررسی اموری م توان از آنها به عنوان دلیل نهامعتبر  پرداییم 
کهرد و سه س بهه چگهونگی بهره گیهری از دیهدگاه فقهها در ایهن  بودن روایات این دسته از وکال یهاد 

کهه ممکهن اسهت بهه  کاوی امهوری خهواهیم پرداخهت  زمینه اشاره خواهیم نمود و در ادامه، به وا
گونه روایات  گیهرد و سهرانجام بحهث را بها بیهان عنوان دالیل معتبر بودن این  مهورد اسهتفاده  هرار 

که  ابل دفان به نظر می نظریه  رسد، پایان خواهیم داد. ای 

 دالیل عدم اعتبار 
تواند دلیل و شاهد بهر نهامطمئن بهودن ایهن وکهال و در نتیجهه نهامعتبر بهودن روایهات  آن چه می

 آنان محسوب شود، دو امر ذیل است:
، مرتکههب لغههزش هههایی بههزرد شههده و در نتیجههه بهها مزمههت و نکههوهش . شههماری از ایههن وکههال1

                                                   
 .6، صخالصة اال وال؛ 557، صرجال الکشی. 6

 .27، صخالصة اال وال. 7

 .77 – 66، صالغیبه. 8
؛ 167 – 165، صبحهو  فهی فقهه الرجهال؛ 399، صکلیات فی علهم الرجهال؛ 71، ص1، جمعجم رجال الحدیث. ر. : 9

 .487 – 483، صالرجال بین النظریة و التطبی اصول علم 
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گردیده صری  ائمه انهد؛ بهرای نمونهه، شهیخ طوسهی در بهاره علهی بهن حمهزة بطهائنی،  مواجهه 
 نویسد: ییاد بن مروان  ندی و عتمان بن عیسی می
کاظم بودند و اموال فراوانی )از وجوه شهرعی ( نهزد آنهان  همه اینان، وکالی امام 

کهاظم اری مینگهد ، بهر شد، ولی طمع مالی موجب شد پهس از شههادت امهام 
کرده، امامت امام رضا 10را انکار نمایند. امامت آن حضرت تو   

 

گفت:  نیز وی با سند خود از راوی مورد وثوق، یونس بن عبد الرحمن نقل می که   کند 
کاظم که امام  گاه  کارگزاران آن آن  کرد، هیچ یک از ُ ّوام و  حضرت نبود، مگر این  وفات 

گردیهد آنهان، بهه طمهع مهال، وا فهی  که مال فراوانی پیش او نگهداری می شد و همین امر سهبب 
کنند. نزد ییاد بن مروان، هفتاد ههزار دینهار و نهزد علهی بهن حمهزه  گذشت امام را انکار  شده، در 

 افزاید:  شد. یونس می سه هزار دینار یافت می
گهاهی داشهتم، مهردم را بهه  ز امامهت امهام رضهاچون ح  بهر مهن آشهکار شهد و ا آ

یاد بن مهروان و علهی بهن  کردم. همین امر سبب شد ی روی آوردن به ایشان دعوت 
کههار  گفتنههد: دسهت از ایهن  کننههد. آنهان بهه مهن  حمهزه مهرا فهرا خوانههده، بهاز خواسهت 

کرده، ضهمانت مهی گر به دنبال مال هستی، نیازت را برآورده  کنیم ده ههزار  بردار. ا
یم؛ ولی من پیشنهادشان را ن ذیرفته، ابراز داشتم: ما از ائمه خود  دینار به تو بوردای

که فرموده شنیده گهاه بهدعت»اند:  ایم  ها نمهودار شهد، بهر شهخص عهالم واجهب  ههر 
اسهههت علمهههش را آشهههکار نمایهههد، و در غیهههر ایهههن صهههورت، نهههور ایمهههان از او سهههلب 

گاهی یافتن از موضع من،«. شود می دشمنم شده، عهداوتم را در سهینه  آن دو، با آ
  11پنهان داشتند.

گفته است:   یکی از محققان معاصر در پاسخ استدالل فوق 
گرفته که برخهی از وکهال نکهوهش شهده و مهورد مهذمت  هرار  انهد، موجهب نقهض  این 

گهذاری وکالهت، عههادل  )ومهانع موثه  دانسهتن آنهان ( نیسهت؛ ییههرا آنهان، در زمهان وا
کرده، دچار انحراف شدهاند؛ هر چند پس ا بوده  12اند. ز آن، وضعیتشان تغییر 

گهذاری  کهه عهدالت ایشهان در زمهان وا گهاه  ابهل  بهول اسهت  گفهت ایهن سهخن، آن  ولی بایهد 
که همین امر، موضع بحث و محل اختالف است.  وکالت، محرز و مسّلم باشد و حال آن 

                                                   
 .352، صلغیبها. 10
 .64. همان، ص11

 .486، صاصول علم الرجال بین النظریة و التطبی  12.
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کهههه تنهههها می  لیهههل برعهههدم اعتبهههار توانهههد د بلهههه اسهههتدالل فهههوق بههها ایهههن اشهههکال روبهههه رو اسهههت 
که وضعیت منفی داشته و مورد نکوهش ائمهه گرفته روایات وکالیی باشد  انهد و بنها بهر   هرار 

شود و به اصطالح، ایهن دلیهل اخهص  این، دلیل بر عدم اعتبار روایات دیگر وکال محسوب نمی
 از مدعا است.

کرده برخی از متون روایی به نقل سخن ذیل از ائمه. 2  »اند:  مبادرت 
َُ خل  اهَّلل؛ امنا شرا امنا و ُقج  13ُخد 

 

کارگزاران ما، بدترین آفریدگان خدا هستند.  خدمتکاران و 

ممکههن اسههت جهههت اثبههات غیههر  ایههل اعتمههاد بههودن وکههالی مههورد بحههث و نههامعتبر شههمردن 
گههر چههه تعبیههر  کههه  بههه « ُخههّدام»روایههات آنههان، بههه عمههوم ایههن حههدیث اسههتناد شههود؛ بهها ایههن بیههان 

کهه  انصراف دارد و در تلقی عرف، شامل وکال نمیاشخاص معینی  شهود، ولهی بها توجهه بهه ایهن 
 14دانسههت.« کههارگزاران»و « سرپرسههتان امهور»)جمههع  هیم( را بههه معنهای « ُ هّوام»تهوان اصههطالح  می

کلمۀ  که در برخی از منابع غیهر روایهی  _« امرأه أفل   وم  یمهمما »در حدیث «  یم»همچنین، 
 15عنا است.به همین م _نقل شده 

که پیدا است،  بر این اساس، باید بگوییم وکال نیز در تحت این عموم داخل اند، ولی چنان 
که روایت مزبور، فا د سند  این استدالل از چند جهت مخدوش به نظر می رسد: نخست، این 

است و در هیچ یک از منابع حدیث، راوی و مروی عنه آن به طور مشخص ذکهر نشهده اسهت. 
کهه از وکهالی  _ین زمینهه شهیخ طوسهی، بها سهند خهود، از محمهد بهن صهال  همهدانی بلهه در همه

گفت: نقل می _است  16شمرده شده ائمه که وی   کند 
ون عذن كتبت ایل صاح  اغزمان عذجِن باحلذدیث اغذذن ُر : إن  أهذل بَذح وذؤذونًن و یق  

م قاغجا:  آبائب امنا شرار خل  اهَّلل»اّن  امنا و قج  م أمذا تقذر ن مذا و یكذ»، فكتذ : «خد 
حنذن و اهَّلل  17؟وِعلنذا بَذ م و بذسخ اغقذرن اغذح باركنذا فَذا قذرن  ذاهر قال اهَّلل تعایل: 

 18؛ «اغقرن اغح بارک فَا و انمت اغقرن اغَاهر 
                                                   

، 27، جوسهههائل الشهههیعه؛ 136، صمنتخهههب االنهههوار المضهههیئه؛ 345، صالغیبهههه؛ 483، ص2، جکمهههال الهههدین. ر. : 13
 .151ص

 .359، ص11، جلسان العرب. ر. : 14
 .19، ص8، جاثناعشر رساله؛ 135، ص4، جالنهایة فی غریب الحدیث: . ر. 15
 .194، ص17، جمعجم رجال الحدیث؛ 174، صرجال ابن داود؛ 243، صخالصة اال وال. ر. : 16

 .8سوره سبا، آیه  17.

 .453، صاعالم الوری؛ 483، ص2، جکمال الدین؛ نیز ر. : 345، صالغیبه. 18
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ام بها تکیهه بهر حهدیث خهّدامنا و  ّوامنها شهرار  نوشهتم:خانواده به صهاحب الزمهان
کهرده، می مهرا _که از پدران شهما نقهل شهده  _خل  اهلل  کوبند.حضهرت در  سهرزنش 

کههه  پاسههخ مههن نوشههت: وای بههر شههما! آیهها نخوانده ایههد ایههن سههخن خههدای تعههالی را 
کههه در آنههها برکههت نهادیم،آبادی و بههین آنههان و بههین آبادی»فرمایههد:  می هههای  هههایی 

کهه خهدا در آنهها برکهت  به خدا سوگند! ما آبادی«. آشکار  رار دادیم هایی هسهتیم 
 «.های آشکار هستید ادینهاد و شما آب

کهه در بهاره ایهن شهخص تهوثیقی نرسهیده، روایهت شهیخ طوسهی از او دچههار  ولهی افهزون بهر ایهن 
کههه از او بههدون  367ارسههال اسههت؛ ییههرا وی، از مشههایخ حههدیتی ابههن  ولویههه  مههی )م ق( اسههت 

ق( بهها یههک واسههطه و نجاشههی 381کنههد و از همههین شههخص، شههیخ صههدوق )م واسههطه نقههل می
واسهههطه شهههیخ طوسهههی  بنههها بهههر ایهههن، نقهههل بی 19کنهههد. دو واسهههطه نقهههل حهههدیث میق( بههها 450)م
 ق( از او امکان پذیر نیست.460)م

کههارگزاران  گفههت، شههمار درخههور تههوجهی از وکههال و  کههه خههواهیم  کههه چنههان  اشههکال دیگههر، ایههن 
 تهوان حهدیث فهوق  انهد و بنها بهر ایهن، نمی های برجسهته و مهورد  بهول بوده از شخصهیت ائمه

کههه از ضههع  سههندی آن چشمرا، بههر فههر کنههیم، نههاظر بههه همههۀ ایههن اشههخاص دانسههت      پوشههی 
کهه دچهار فسهاد و انحهراف  و چاره که آن را مهرتب  بها  هّوام و متولیهانی بهدانیم  ای نیست، جز این 

کههه شههیخ طوسههی پههس از نقههل حههدیث مزبههور، بههه ایههن وا عیههت اشههاره  آشههکار شههده  اند؛ چنههان 
 نویسد: کند و می می

ل و خان؛ و هذا غیس عیل   20عمجمه و إمنا قاغجا ألن  فَم من غیر و بد 
که ائمه انهد، بهدان  چنهین فرموده این حدیث، شمول آن مقصود نیست و این 

گروه، اشخاصی یافت شده که در میان این  که )وظای  محوله(  جهت است  اند 
 را تغییر داده، عو  و بدل نمودند و خیانت ورییدند.

فقهها، عهدم اشهتراط عهدالت در وکیهل اسهت. بنها بهر ایهن، تبیهین  گفتنی است دیدگاه  اطبهه
کمک می  کند. دیدگاه آنان در این باب و بررسی دالیل آن، به روشن شدن بحث 

 بهره گیری از دیدگاه فقها در این باب
کرده کهه  برخی از فقها به عدم اشتراط عدالت در وکیل تصری   اند؛ مانند ابهن ادریهس حّلهی 

                                                   
 .248، ص17، جمعجم رجال الحدیث؛ 355، صرجال النجاشی؛ 332و  11و 38و  24و 12، صکامل الزیارات. ر. : 19
 .345، صالغیبه. 20
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کی از   گوید: مورد اتفاق بودن این حکم در میان ایشان است. وی میسخن او حا
ا   نعیبر اغعداغة یف اغجكیل بییر خ َ؛   21ان 

کسهههی بهها ایههن حکهههم  مهها )فقهههای شههیعه( عهههدالت را در وکیههل شههرط نمههی دانیم و 
 مخال  نیست.

که می  نویسد:  و مانند محق  سبزواری 
  22  یعیبر فیه اغعداغة؛

 شرط نیست.)در عقد وکالت( عدالت 
کهه در  گونهه اسهت؛ ماننهد محقه  حّلهی  سخن برخی دیگر از ایشان نیز در ایهن بهاب، صهری  

 نویسد: باره شرای  وکیل می
كافرًا أو مرتدًا  كان فاسقًا أو  كمال اغعقل و غج   23یعیبر فیه اغبلوغ و 

مهه بر طب  این عبارت، نه تنها عدالت وکیل، بلکهه مسهلمان بهودن او نیهز شهرط نیسهت. عاّل 
 حّلی نیز در مبحث وکالت آورده است: 

 24و یصح أن یكون اغجكیل فاسقًا 

کرکی نیز به همین تعبیر برمی در عبارت  25خوریم. های محق  
که در مقام بیان شرای  وکیل بوده گاه  اند، به لزوم برخهورداری  همچنین شماری از فقها، آن 

کرده   26انهههد. از عههدالت بهههه میههان نیاورده انههد و سهههخنی او از امههوری ماننههد عقهههل و بلههوغ بسهههنده 
گونههه عبارت بنهها بههر ایههن، می  ههها را اشههاره تلههویحی بههه عههدم لههزوم عههادل بههودن وکیههل از  تههوان ایههن 

 نگاه ایشان دانست.
انهد.  البته هیچ یک از ایشان، به دلیل و مبنهای ایهن دیهدگاه ن رداختهه و بهدان تصهری  نکرده

که کههه در اثبهات مشههروعیت  دلیلمسههتند آنهان، اطههالق  هممکهن اسهت تصههور شهود  ههایی اسهت 
گرفتهه و بهدان ها اسهتناد شهده اسهت، ولهی اشهکال مههم در ایهن  عقد وکالهت مهورد اسهتفاده  هرار 

                                                   
 .87، ص2، جالسرائر. 21
کفایة االحکام، ص22  .130. 

 .43، ص2، جشرائع االسالم. 23

 .352، ص2، ج واعد االحکام. 24
 .197، ص8، ججامع المقاصد. ر. : 25
، 2، جکشهه  الرمههوز؛ 366، ص2، ج؛ ایضههاح الفوائههد416، ص1، جان؛ ارشههاد االذههه155، صالمختصههر النههافع. ر. : 26

 .168، صالدر المنضود؛ 352، ص2، جاالحکام ؛  واعد39ص
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که دلیل که دلیل مورد استناد ایشان یکی آیهه  زمینه آن است  های مزبور فا د اطالق است؛چرا 
 ذیل است:

حق منه   فابعثج أحدكم بورقكم هذا ایل ا دینة فلینَر أ  27؛ ا أزكف طعامًا فلیأتكم بر
کهدام غههذا  یکهی از خودتهان را بهها ایهن پولتههان بهه شهههر بفرسهتید. پههس او بایهد ببینههد 

کیزه  28تر است و از آن برای شما غذایی بیاورد. پا
 و دیگری آیۀ ذیل:

 ؛ إذهبجا بقمییص هذا فأغقجا عیل وِه أِب یأت بصیراً 
 29صورت پدرم بیافکنید تا بینا شود.این پیراهن مرا ببرید و آن را بر 

که همه آنان بندگان صال  و برگزیهده الههی  چرا که  است  که مورد آیه نخست، اصحاب 
توان آنان را متشکل از عادل و فاس  دانست. بنها بهر ایهن، آیهه از ایهن جههت فا هد  اند و نمی بوده

کهه بهه علهت اطالق است. مورد آیه دوم نیز بهرادران حضهرت یوسه  ارتکهاب اعمهال  اسهت 
شهدند و فهر  اطهالق و شهمول در  ناپسند و عدم توفیه  توبهه تها آن زمهان، ناعهادل محسهوب می

گویههای وکیههل شههدن آنههان توسهه  یکههی از  کههه آیههه  مههورد آنههان صههحی  نیسههت. بلههه از ایههن جهههت 
تهوان آن را دلیهل بهر عهدم اشهتراط عهدالت در وکیهل دانسهت، و ایهن بهه  پیامبران الهی اسهت، می

کردن به فعل معصوم است و نه عمل به اطالق آیه.معنای   استناد 
کردن به ا وال و افعال پیامبران پیشین، با ایهن اشهکال مواجهه  البته ممکن است در استناد 
گذشهته و احکهام آنهها بهه وسهیله شهریعت اسهالم نسهخ شهده اسهت، بنها بهر ایهن،  که ادیهان  شویم 

ه اسههت؛ ولههی ایههن اشههکال وارد در ایههن زمینههه بههدون وجهه تمسههک بههه عمههل حضههرت یوسهه 
کههه هههیچ سههخن، عمههل و  کههه نسههخ ادیههان و شههرایع پیشههیین بههدین معنهها نیسههت  نیسههت؛ چههرا 

کهه  سیره گذشته  ابل اسهتناد و شایسهته پیهروی نباشهد، بلکهه بهدان معنها اسهت  ای از پیامبران 
کهه کلیت شریعت  های پیشین با آمدن شریعت اسالم، منتفی و غیر  ابل عمل است؛ نهه ایهن 

کلههی و فرعههی و همههه آموزه هههای آنههها منسههو  و غیههر  ابههل اعتنهها باشههد. بههر همههین  تمههامی احکههام 
کریم و منابع معتبر روایی، بیان گر  رآن  گر  ول و یا فعلی از پیامبران پیشهیین باشهند و  اساس، ا

گههواهی دهههد، پیههروی نمههودن از آنههها و   ههراین و شههواهد اطمینههان بخش نیههز بههه منسههو  نشههدن آن 
                                                   

که ، آیه 27  . 19. سوره 

، الحههدائ  النههاظره ؛128، صکفایههة االحکههام؛ 461، ص؛ یبههدة البیههان488، ص9، جمجمههع الفائههدة و البرهههان. ر. : 28
 .235، ص9، جریا  المسائل؛ 3، ص22ج
 .235، ص9، جریا  المسائل؛ 488، ص9، جمجمع الفائدة و البرهان؛ 3، ص22، جالحدائ  الناظره. ر. : 29
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گونه اشکال است. از این رو،  رآن خطاب به مسلمانان می اد بداناستن  فرماید:  ها خالی از هر 
كانت غكم أسج  حسنة یف ابراهمی و اغذون معه   30؛قد 

کهههردن از ( ابهههراهیم و همراههههان او سهههر مشهههقی  بی  تردیهههد بهههرای شهههما در )متابعهههت 
 نیکو است. 

کههه بههرای تههوان در بههاره عهدم اشههتراط عههدالت در وکیههل نیهز می ، بهه سههیره عقههال اسهتدالل نمههود 
گون وکیههل می گونهها های جسههمی و عقلههی  گیرنههد و بههه برخههورداری او از صههالحیت انجههام امههور 

گذشهت  با توجه بهه نمونهه _نمایند و شارن مقدس نیز  بسنده می کهه در آغهاز بحهث  ایهن  _هایی 
کارههای سیره را مورد ت یید  هرار داده و بهر شهرای  مزبهور نیفهزوده اسهت. ال کهالن و  بتهه بایهد مهوارد 

کسانی می گونه امور را به  کهه افهزون بهر  خطیر را از این امر مستثنا دانست؛ ییرا عقال این  سه ارند 
 های یاد شده،  ابل وثوق و مورد اطمینان نیز باشند. برخورداری از صالحیت

ههای  از عبارت اند، ولی شاید بتوان برخی گفتنی است فقها به این استدالل تصری  نکرده 
 گوید: که می حدائ آنان را اشاره به آن دانست؛ از جمله صاحب 

كجنه وكیً  امنا هج عیل أهلیة اغیصذرَ و أن  هذذا هذج اغضذابغ یف  إن  ا دار یف اغجكیل و ص ة 
 31ص ة اغجكاغة 

که در باب وکالت و صهحت آن محوریهت دارد و ضهابطه  بر اساس این عبارت، تنها چیزی 
کهه وکیهل صهالحیت تصهرف داشهته باشهد و منعهی از ایهن حیههث  محسهوب مهی شهود، آن اسهت 

 متوجه او نباشد.
که در مقام استدالل بر باطهل نشهدن وکالهت  مشابه همین سخن، عبارت شهید ثانی است 

 نویسد: به خاطر خواب طوالنی وکیل می
 32غبقاء أهلیة اغیصرَ 

گفهت: شهرط  افزون بر نکته فهوق، مهی تهوان در ایهن بهاب، بهر اصهل عهدم کهرد و  اشهتراط تکیهه 
عدالت در عقد وکالت، مانند هر شرط محتمل دیگر در این عقد و سایر عقود، از اموری است 
کافی است به دلیلی  ابل اتکا در اثبات آن برنخوریم و به دیگر بیهان، نیهازی  که جهت نفی آن 

کردن دلیل بر نفی اشتراط نیست.  به پیدا 
                                                   

  .4. سوره ممتحنه، آیه 30
 .63، ص22، جالحدائ  الناظره. 31
 .247، ص5، جمسالک االفهام. 32
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تههههرین دلیههههل بههههر نههههامطمئن شههههمردن روایههههات وکههههالی  مهم رسههههد بههههه هههههر حههههال، بههههه نظههههر می
یابی به دلیلی متقن بر اشتراط عدالت در وکیل است؛ ییرا در ایهن  ، عدم دستمعصومان

با عدالت آنان و در نتیجه،  صورت، ادعای مالزم بودن وکالت این اشخاص از معصومان
 بود. بخش بودن نقلشان، خالی از وجه خواهد اثبات وثا ت و اطمینان

 دالیل اعتبار
گذشت، ممکن است امور ذیل به عنوان دالیلی بر عدالت این دسته از وکهال و  در برابر آنچه 

گیرد:  در نتیجه، معتبر شمردن روایاتشان مورد توجه  رار 
 . آیۀ رکون1

 فرماید: سورۀ هود، خطاب به مسلمانان می 113خداوند در آیۀ 
 ؛و   تركنجا ایل اغذون  لمجا

کردند، تمایل نشان ندهید.به  که ستم   آنان 
کهه فسه  و خهروج از عهدالت، از مصهادی  ظلهم و سهتمکاری و وکالهت دادن بهه  با ایهن بیهان 
گرفتهه و  که به موجهب ایهن آیهه، مهورد نههی  هرار  فاس  از مصادی  رکون و ابراز تمایل به او است 

کههه وکههالی ائمهه انههد. و  مههه عههادل بودهه تحهریم شههده اسههت و بهر ایههن اسههاس، بایههد پهذیرفت 
که عاّلمه اشاره می کند، همین برداشت عام از آیه سبب شده است برخی آن را دلیل بر  چنان 

که:  کافر بدانند؛ به این استدالل   33.«الکافر ظالم و الوکالة رکون»عدم جواز وکالت دادن به 
کهههههه آیهههههه را    «ولهمال تطمئّنهههههوا صلهههههیهم و تسهههههکنوا الهههههی  ههههه»سهههههخن برخهههههی از واژه شناسهههههان 

کرده  نیههز نزدیهههک بههه همهههین برداشههت اسهههت. شههاید بتهههوان برخههی از روایهههات را نیهههز  34انهههد، معنهها 
که آن را شیخ صدوق از امام حسهین کنندۀ این استدالل دانست؛ مانند روایت ذیل   ت یید 

 کند:  نقل می
كذان أوِص بذذه أن قذال:  أوِص عذیل بذذن اِب طاغذ  ان رسذول اهَّلل   تذذركن ایل »فیمذذا 

وباً  امل  كان ایمًا قر   35؛«و ان 
که رسول خدا سهفارش نمهود، ایهن  به علی بن ابی طالهب از جمله اموری 

 «به هیچ ستمکاری متمایل نشو، هر چند خویشاوند نزدیک باشد»بود: 
                                                   

 .25، ص6، جمختل  الشیعه. 33
 .541، صتفسیر غریب القرآن. ر. : 34
 .154، ص2، جبحار األنوار؛ 346، صاعالم الدیننیز ر. :  ؛543، ص2، جالخصال. 35
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کامهل آیهه  ولی با این وجود، استدالل فوق، ضعی  به نظر می رسد؛ ییرا با مالحظهه صهورت 
الی الذین ظلموا فتمسکم النار و ما لکم من دون اهلل من اولیهاء ثهم ال  و ال ترکنوافرماید:  که می

کهافران و  ، معلوم میتنصرون شود آنچه در این عبهارت  رآنهی مهورد نههی اسهت، روی آوردن بهه 
کهه مرحهوم  مشرکان و همکاری با ستمکاران و راضی بودن بهه ظلهم و سهتم ایشهان اسهت؛چنان 

 نویسد:  طبرسی در تفسیر آیه می
  36ان و   متیلجا ایل ا شركسخ یف شئ من دینكم؛

 یعنی در هیچ یک از امور دینی خود،به مشرکان، میل پیدا نکنید.

 نویسد:  نیز به نقل از برخی مفسران می
ان اغركون ایل اغَا سخ ا  ف عنه هج اغذدخول معهذم یف  لمهذم و ا هذار اغرضذا بفعلهذم أو 

 37ا هار مجا هتم؛
گرفتهه، عبهارت اسههت از ورود در رکهون بهه سهتمکارا کهه در ایهن آیههه مهورد نههی  هرا  ن 

کار آنان و ابراز دوستی نسبت به ایشان.  ستمکاری آنان و اظهار رضایت به 
که می  نویسد:  و همین تفسیر مورد  بول شیخ طوسی است 
   32اغركون ایل اغیشئ هج اغسكون اغیه با  بة اغیه 

که می کاشانی   گوید:  و نیز فیض 
   38اغركون ا جد  و اغنصی ة و اغطاعة ان 

کههه در ایههن بههاب وارد شههده  برداشههت ایههن مفسههران مبتنههی بههر مضههمون صههری  روایههاتی اسههت 
کلینی از امام صادق که آن را شیخ   کند:  نقل می است؛ از جمله روایت ذیل 

فی ذ   ، قذال: هذج اغرِذل یذأس اغسذلطان و   تركنجا ایل اغذون  لمجا _عز و ِل _قول اهَّلل 
كیسه فیعطیه؛  39بقاءا إیل أن یدخل یدا 

کههه بههه سههلطان _عههز و جههل  _مههورد ایههن سههخن خههدای  )جههور( رجههون  مههردی اسههت 
کهرده،  کند و به بقای او عال ه می کیسهه خهود  کهه دسهت در  مند است؛ بدان امید 

 چیزی به او بدهد.
                                                   

 .344، ص5، جمجمع البیان. 36

 .344، ص5، جالتبیان فی تفسیر القرآن؛ 196، ص2، ججوامع الجامع. همان و نیز ر. : 37

 .475، ص2، جالصافی. 38
 .108، ص5، جالکافی. 39
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که پیدا است، این مضمون از وکالهت دادن بهه افهراد غیهر عهادل، انصهر اف دارد. بنها بهر چنان 
 توان آیه را دلیل بر اشتراط عدالت در وکیل دانست. این، نمی

وایت حسن بن عبدالحمید2  . ر
کلینههی و شههیخ مفیههد بهها سههند  کننهههد  های خهههود از حسههن بههن عبههد الحمیههد نقههل می شههیخ 

گفت:   که وی 
غیس فینذا شذب و   »شككت یف امر حاِز فجمعت شیئًا مث صرت ایل اغعسكر فَرج ایل: 

یدف  40؛«یمن یقجم مقامنا بأمرنا رد  ما معب ایل حاِز بن وز
کهردم، در آن جها  در مورد حاجز  کهه آیها بهه راسهتی وکیهل امهام اسهت یها خیهر  شهک 

کهه در آن آمهده بهود:  نوشته کهه »ای  از امام  به دستم رسید  کسهانی  در مها و نیهز در 
را بها تهو اسهت، شوند، جای شک نیست. آنچه  جهت انجام امور،  ائم مقام ما می

 «.به حاجز بن یزید برگردان!
کههه بههر حسهب ظههاهر ایههن  _گهر چههه تردیههد راوی فهوق در خصههوص حههاجز بهن یزیههد بههوده اسهت 

کهه _از وکالی ناحیۀ مقدسه بوده است  41روایت و نیز به تصری  علمای رجال،  ، ولی پاسهخی 
گیرندۀ همۀ وکالی ائمه که عالمۀ حّلی نیهز یهاد است؛ ولی چنان  به او رسیده، عام و در بر 

ایهن روایهت، بهه علهت مجههول بههودن وضهعیت رجهالی حسهن بهن عبهد الحمیههد،  42شهود، آور می
کهه  ضعی  است و نمی در  ،«مهن یقهوم مقامنها ب مرنها»تعبیهر توان بر آن اعتماد نمود؛ افزون بر آن 

کهههار نمههی گونهههه وکالههت بههه  های  رود، بلکههه بههه حسهههب ظههاهر، بههه شخصهههیت مههورد وکیههل و هههر 
که  ائم مقامان امام محسوب می برجسته  شدند. ای همچون نائبان اربعه اختصاص دارد 

گفته کههه برخههی  انههد ایههن تعبیههر، مطلهه  بههوده و شههامل همههه نائبههان و وکههیالن اسههت و در  ایههن 
کوچک و بزرد می شود و اختصاص بهه وکهالی خهاص ماننهد  برگیرنده نیابت در هر چیز اعم از 

کهه از سههوی  ی  بههه نظهر نمیصهح 43نائبهان اربعهه نهدارد، کسهی  رسهد؛ ییهرا در تلقهی عههرف، بهه ههر 
کاری می شخصی، عهده گونه  شود، بلکه همهان طهور  گفته نمی  ائم مقام او شود، دار انجام هر 

گردید، این تعبیر در افراد و شخصیت  هایی خاص ظهور دارد. که اشاره 
گفته   اند: برخی در مقام استدالل براشتراط عدالت در وکیل 

                                                   
 .361، ص2، جاالرشاد؛ 521، ص1. همان، ج40
 .171، ص1، ججامع الرواه؛ 380، ص1ج ،نقد الرجال. ر. : 41
 .28، صخالصة اال وال. 42

 .484، صاصول علم الرجال بین النظریة و التطبی . ر.  : 43
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كذان مجثجقذًا بذه و  نسذان  وجكذل یف امذورا ا   مذن  ان اغعاد  و اغسیر  اغعرفیة ِرت عذیل أن  ا 
  44مطمئنًا اغیه؛

کسی جز افراد  کارهای خود به  که انسان در  عادت و سیره عرفی بر آن جریان یافته 
 دهد.  مورد وثوق و  ابل اطمینان وکالت نمی

گفت این استدالل نیز مورد اشکال  رسهد؛ ییهرا مقصهود  بوده و غیر  ابل دفهان بهه نظهر می باید 
گفتههیم، عقههال  کههه   از عهادت و سههیره عرفههی در ایهن بیههان، چیههزی جههز سهیره عقههال نیسههت و چنهان 

کوچهههک، بهههه برخهههورداری او از صهههالحیت گهههرفتن وکیهههل بهههرای امهههور جزئهههی و   های جسهههمی و  در 
یههت دارد و مههورد  هههای عقههال کننههد و بههه دیگههر سههخن، آنچههه در وکالت عقلههی بسههنده می محور

که وکیل، صالحیت تصرف داشته باشهد و بتوانهد از عههده مسهئولیتی  اهتمام است، آن است 
کهالن و عههده که بر دوش می کسهانی  گیرد برآید. بلهه بهرای انجهام امهور  کارههای خطیهر، بهه  داری 

گفهت، الزمهه ت روی می کهه خهواهیم  که اهل وثوق و مهورد اطمینهان باشهند و چنهان  کیهه بهر آورند 
کههههه در مسهههه له مههههورد بحههههث،  ایههههل بههههه  چنههههین عههههادت و سههههیره  ای در میههههان عقههههال آن اسههههت 

 نوعی تفصیل شویم.

 نظریۀ قابل دفاع
یهاد بهن مهروان  نهدی و عتمهان بهن عیسهی رواسهی نهام  در مباحهث پیشهین، از وکالیهی چهون ی

که مورد نکوهش برخی از ائمه  اند. وا ع شده بردیم 
کهه از تمجیهد و تحسهین ائمهۀ برخهودار شهده و نهزد ایشهان  میدر مقابل، به وکالیهی بهر  خهوریم 

کههه بههر اسههاس نقههل شههیخ  ای بوده دارای منزلههت ویههژه انههد؛ ماننههد ایههوب بههن نههوح بههن دّراج نخعههی 
گفته است:   طوسی، عمرو بن سعید مدائنی در باره او 

کههه ایههوب بههن نههوح بههه حضههور ایشههان رسههید. و او  مههن نههزد امههام عسههکری  بههودم 
گههاه حضههرت  پههس از یافههت نمههود از آنجهها رفههت. آن  کههه دسههتوراتی از امههام در  ایههن 

 یهها عمههرو! صن أحببههت أن تنظههر الههی رجههل مههن اهههل الجّنههة »رو بههه مههن نمههوده فرمههود: 
گر دوسهت داری بهه مهردی از اههل بهشهت بنگهری، بهه  45فانظر الی هذا؛ ای عمرو! ا
 «.این مرد بنگر!

کهههه نههامبرده ر  و امههام عسهههکری ا از وکهههالی امههام ههههادیعاّلمههه حّلهههی نیههز پهههس از ایههن 
                                                   

 .481. همان، ص44

 .349، صالغیبه. 45
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 نویسد:  شمرد، در باره او می می
كثیر اغعباد ؛   46كان عَمی ا نزغة عندمها مأمجنًا شدید اغوهع 

او نزد این دو امهام، منزلتهی بهزرد داشهت و مهورد اطمینهان و بهه شهدت پرهیزگهار و 
 بسیار عابد بود. 

کهه بهر اسهاس نوشهت کشهی، روزی وی از امهام رضهانیز مانند عبداهلل بن جندب   پرسهید:  ه 
 آیهههها از مههههن راضههههی نیسههههتی   و حضههههرت فرمههههود: آری بههههه خههههدا سههههوگند! پیههههامبر و خههههدا )نیههههز( 

 47اند. از تو راضی
 در باره او فرمود است:  نیز به نوشته وی، امام رضا

؛   48ان عبداهَّلل بن ِند   ن ا َبیسخ
 .عبداهلل بن جندب از خاشعان است

کههههاظمشههههیخ طوسههههی نیههههز پهههه کههههه او را وکیههههل امههههام   معرفههههی  و امههههام رضهههها س از ایههههن 
 نویسد:  کند می می

  49كان عابدًا رفیع ا نزغة غد ما؛
 او شخصی عابد و نزد آن دو امام، از جایگاهی واال برخوردار بود.

که شیخ طوسی با سهند خهود  همچنین می توان از ابو علی بن راشد نام برد. بر اساس روایتی 
گفته است:  عیسی نقل می از محمد بن  کند، وی 

که به شهیعیان بغهداد و مهدائن نوشهت، ابهو علهی بهن  طی نامه امام عسکری ای 
کرد و از دیگر وکهال خواسهت از  راشد را به جای علی بن حسین بن عبد ربه معرفی 
کننههد و ابههراز داشههت: اطاعههت از او، اطاعههت از مههن و مخالفههت بهها او،  او اطاعههت 

 50.مخالفت با من است
گفتههههه شههههیخ طوسهههههی،  کههههه بههههه   نیههههز از همههههین دسههههته اسههههت، نصههههر بههههن  هههههابوس لخمههههی 

کسههههههی از آن اطههههههالن  وی مههههههدت بیسههههههت سههههههال، وکیههههههل امههههههام صههههههادق  بههههههوده اسههههههت و 
                                                   

 .12، صخالصة اال وال. 46

 .585، صرجال الکشی. 47

 .105، صخالصة اال وال؛ نیز 586. ر. : همان، ص48
 .347، صالغیبه. 49

 .349، ص. همان50
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 51نداشته است.
گفته عالمه:   وبه 

كذذذذان ذا منزغذذذذة عَیمذذذذة  هون عذذذذن اِب عبذذذذداهَّلل و اِب ابذذذذراهمی و اِب احلسذذذذن اغرضذذذذا و 
  52عندهم 

کاظم و امام رضااو از امام صادق و ام کند و پیش این امامان، از  روایت می ام 
 جایگاهی بزرد برخوردار بود.

کهه در  بها وکهالی خهود، موجهب تقویهت ایهن دیهدگاه می این تفاوت در مواجهه ائمه شهود 
گماشهتگان ائمهه در امهور جزیهی  این موضون، روی به تفصیل آورده، بین وکالی معمولی و 

ته و صاحب منزلت ایشان فرق  ایل شهویم؛ ییهرا دلیلهی بهر عهدالت و و غیر مهم و وکالی برجس
گههروه نخسههت یافههت نمی کههه مو عیههت خههوب و   ابههل اعتمههاد بههودن  گههروه دوم  شههود؛ بههر خههالف 

و تحسههین و تمجیهههد آنههان توسهه  ایشهههان، سههبب حصهههول  منزلههت واالی آنههان پهههیش ائمههه
 گردد. ایات آنان میاطمینان به وثا ت آنان و در نتیجه  ابل اعتماد دانستن رو
ای جههز مطالعههه احههوال تههک تههک آنههان و  بههرای تشههخیص و تعیههین ایههن دو دسههته از وکههال چههاره

گون، از جملههه نههون تعبیهههرات  گونهها کیهه  وکالتشههان بههها تکیههه بههر شههواهد و  هههراین  کههّم و  بررسههی 
کهه نمی ائمه تهوان در  و نیز اظهار نظرهای عالمان رجال در باره آنان نیسهت. بهدیهی اسهت 

کسهانی  ین زمینه ضابطها کلمه وکیل به وکالی مههم و  که اطالق  کّلی ارائه داد و این سخن  ای 
کهه در امهور جزئهی و  که در امور دینی وکالت داشته کسهانی  اند، انصراف دارد، بنا بر این، شهامل 

رسههد؛ ییههرا منشهه  انصههراف، یهها   ابههل  بههول بههه نظههر نمی 53شههود، اند نمی شخصههی وکالههت داشههته
کثهرت در خصهوص وکهالی کثرت وجو کثرت استعمال، و هیچ یک از ایهن دو نهون  د است و یا 

که شمار این وکال و نیز نون وکالت بسیاری از آنان روشن نیسهت  مورد بحث معلوم نیست؛ چرا 
کثههرت  و بنهها بههر ایههن، نمی کثههرت وجههود و یهها  تههوان در بههاره هههیچ یههک از ایههن دو دسههته، ادعههای 

کرد.  استعمال 

 نتیجه
 توانههد دلیهل بههر اعتبههار یها عههدم اعتبههار روایهات وکههالی معصههومان ا همهه آنچههه میبیشهتر یهه

                                                   
 .347. همان، ص51
 .175، صخالصة اال وال. 52
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محسوب شود، مواجه با اشکال و نقد جدی است. نیز از سویی، وکالت داشتن این اشخاص 
گذاشهتن ایشهان بهر وثا هت آنهان و همچنهین معتبهر از ائمه ، مالزم با ت یید عهدالت و صهحه 

با این وکهال  درن  در نحوه رفتار و چگونگی مواجهه ائمهدانستن روایاتشان نیست، ولی با 
که دسته مواجهه شهده  ای از وکالی مزبور، با توبیخ و نکوهش ائمه و با توجه به این وا عیت 

و شماری دیگر از آنان، از تکهریم و تمجیهد ایشهان برخهوردار شهده و از مقهام منزلتهی واال برخهودار 
گههروه اخیههر را مههورد وثههوق و روایتشههان را معتبههر بههدانیم؛ بههر رسههیم  انههد، بههه ایههن نتیجههه می بوده کههه 

که مدح و ذمی در باره آنان نرسیده، به دلیلی متقن بر  گروه نخست و نیز درباره وکالیی  خالف 
 خوریم. وثا ت آنان و معتبر بودن روایاتشان برنمی

 کتابنامه 
 تا. بیجا، مکتبة السید الداماد،  ، محق  داماد، بیاثنا عشر رساله _
کنگره شیخ مفید، االرشاد _  ق.1413، شیخ مفید محمد بن نعمان،  م: 

 ق.1410، عاّلمه حّلی،  م: انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه، اول،ارشاد االذهان _

 ق.1416جا، المطبعه نمونه،  ، بیاصول علم الرجال بین النظریة و التطبی  _

 ق.1408، سة آل البیت، حسن بن ابی الحسن دیلمی،  م: مؤساعالم الدین _

 تا. ، فضل بن حسن طبرسی، تهران دار الکتب االسالمیه، سوم، بیاعالم الوری _

کوشان ور، اول، ایضاح الفوائد _  ق.1387، فخرالمحققین،  م: نشر 

 ق.1440، محمد با ر مجلسی، بیروت: مؤسسة الوفاء، بحار االنوار _

 ق.1414ة العروه الوتقی، ، سید علی حسین مکی عاملی، مؤسسبحو  فی فقه الرجال _

، شیخ محمد بهن حسهن طوسهی،  هم: مکتبهه االعهالم االسهالمی، اول، التبیان فی تفسیر القرآن _
 ق.1409

کههاظم طریحههی،  ههم: انتشههارات تفسههیر غریههب القههرآن _ ، فخههر الههدین طریحههی، تحقیهه  محمههد 
 تا. زاهدی، بی

 تا. ی، بیچا،  م: مکتبه المحمد ، محمد علی اردبیلی غروی، بیجامع الرواه _

کرکی،  م: مؤسسة آل البیتجامع المقاصد _  ق.1410، اول، ، محق  

، حسن بن فضل طبرسهی،  هم: انتشهارات جامعهه مدرسهین حهوزه علمیهه، اول، جوامع الجامع _
 ق.1418

، یوسههه  بحرانهههی، تحقیههه : محمهههد تقهههی ایروانهههی،  هههم انتشهههارات جامعهههه الحهههدائ  الناضهههره _
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 ق.1405مدرسین حوزه علمیه، 

شههیخ صههدوق، محمههد بههن علههی بهن بابویههه،  ههم: انتشههارات جامعههه مدرسههین حههوزه  ،الخصهال _
 ق.1403علمیه، 

 ق.1381، عاّلمه حلی، نج : المطبعة الحیدریه، خالصة اال وال _

، علههی عههاملی فقعههانی، شههیراز: الههدر المنضههود فههی معرفههة صههیغ النیههات و االیقاعههات و العقههود _
 ق.1418، اول، مدرسه امام عصر

 ق.1383، ابن داود حّلی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ودرجال ابن دا _

کشی، مشهد: انتشارات دانشگاه مشهد، رجال الکشی _  ش 1348، محمد بن عمر 

، احمههد بههن علههی نجاشههی،  ههم: انتشههارات جامعههه مدرسههین حههوزه علمیههه، رجههال النجاشههی _
 ق.1407

یها  المسهائل _ ن حهوزه علمیههه، اول، ، سههید علهی طباطبهایی،  ههم: انتشهارات جامعهه مدرسههیر
 ق.1419

، احمهد اردبیلهی، تحقیه : محمهد بها ر بهبهودی، تههران: المکتبهة یبدة البیان فی احکام القهرآن _
 تا. المرتضویة الحیاء ا ثار الجعفریه، بی

 ق.1410، ابن ادریس حّلی،  م: انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه، دوم، السرائر _

 ق.1410ستانی، بیروت: دار الفکر، ، سلیمان بن اشعث سجسنن ابی داود _

 تا. ، احمد بن حسین بیهقی، بیروت: دار الفکر، بیالسنن الکبری _

 ق.1409، محق  حّلی، تهران: انتشارات استقالل، دوم، شرائع االسالم _

کاشانی، تهران: مکتبة الصدر، دوم، الصافی _  ق.1416، محسن فیض 

 ق.1405ارات سید الشهداء، ، ابن ابی جمهور احسایی،  م: انتشعوالی اللئالی _

 ق.1411، شیخ محمد بن حسن طوسی،  م: مؤسسه معارف اسالمی، الغیبه _

 ق.1413، عاّلمه حلی،  م: انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه، اول،  واعد االحکام _

 تا. ، ابن حجر عسقالنی، بیروت: دار المعرفة للطباعة و النشر، بیفت  الباری بشرح البخاری _

کتابخانه، آیة اهلل مرعشی نجفی، آنفقه القر _  ق.1405،  طب الدین راوندی،  م: 

کلینی، تهران: دار الکتب االسالمیه، الکافی _  ق.1365، محمد بن یعقوب 

 ق.1365، جعفر بن  ولویه  می، نج : انتشارات مرتضویه، کامل الزیارات _

 ق.1408، فاضل آبی،  م: انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه، کش  الرموز _

 تا. ، محمد با ر سبزواری، اصفهان: مدرسه صدر مهدوی، بیکفایة االحکام _
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 ق.1408، جعفر سبحانی،  م: مرکز مدیریت حوزه علمیه، کلیات فی علم الرجال _

 ق.1359، محمد بن علی بن بابویه صدوق،  م: دارالکتب االسالمیه، کمال الدین _

 ق.1416احیاء الترا  العربی،  ، محمد بن مکّرم بن منظور، بیروت: دارلسان العرب _

، شههیخ محمههد بههن حسههن طوسههی، تهههران: المکتبههة المرتضههویه، المبسههوط فههی فقههه االمامیههه _
 ق.1387

، حسههههن بهههن فضهههل طبرسهههی، بیهههروت: مؤسسهههة االعلمههههی مجمهههع البیهههان فهههی تفسهههیر القهههرآن _
 ق.1415للمطبوعات، اول، 

مدرسهین حهوزه علمیهه، اول،  ، احمد اردبیلهی،  هم: انتشهارات جامعههمجمع الفائدة و البرهان _
 ق.1412

 ق.1410، محق  حّلی، تهران: انتشارات بعتت، المختصر النافع فی فقه االمامیه _

 ق.1413،  م: انتشارات، جامعه مدرسین حوزه علمیه، 1، عاّلمه حّلی، چمختل  الشیعه _

 .ق1414، شهید ثانی یین الدین،  م: مؤسسة المعارف االسالمیه، اول، مسالک االفهام _

 ق.1408، دوم، ، حسین نوری،  م: مؤسسه آل البیتمستدر  الوسائل _

 تا.  ، احمد بن حنبل، بیروت: دار صادر، بیالمسند _

 ق.1413جا، پنجم،  ، سید ابو القاسم خویی، بیمعجم رجال الحدیث _

 ق.، 1410، علی بن عبد الکریم نیلی نجفی،  م: چاپخانه خیام، منتخب االنوار المضیئه _

 ق.1418، ، سید مصطفی تفرشی،  م: مؤسسة آل البیتلنقد الرجا _

 ش.1364، مبار  بن محمد بن اثیر،  م: مؤسسه اسماعیلیان، النهایة فی غریب الحدیث _

 ق. 1409، ، محمد بن حسن حّر عاملی،  م: مؤسسة آل البیتوسائل الشیعه _

 




