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Jurisprudential citations of the rules of worship in the hadiths of the Imams 

 

Abstract 

The Prophetic tradition is considered the second source of ijtihad and inference of 

the branches of religion and religious rules after the Qur'an. In this collection ،he 

deals with the hadiths of jurisprudence in which the prophetic tradition is cited and 

typifies their arguments and then presents them in the jurisprudential books of 

Shiite jurists to show how they interact with such arguments of the Imams. Pure 

(pbuh) examines and evaluates their behavior with the behavior of the pure Imams 

according to the prophetic tradition and answers the question of whether the jurists 

behaved like the pure Imams (pbuh) in their jurisprudential citations or behaved 

differently Have they? Is it possible to obtain a rule or a general rule or even a 

general one derived from these arguments and citations and use them in the course 

of ijtihad or not? Have the jurists done this? The main purpose of this study is to 

analyze the arguments of the Imams (as) in extracting jurisprudential rulings and 

citing and applying the Prophetic tradition ،as well as how they are used and the 

quality of their use in Shiite jurisprudential books  ،including Jawahar al-Kalam. Is 

twelve. The method of data collection in this study  ،due to the technicality of the 

discussion ،relies entirely on the use of library and filing methods ،so referring to 

Shiite jurisprudential sources and examining their jurisprudential views is one of 

the strategies for writing this study accurately and correctly. One of the results of 

this research is the reason for citing the Prophetic tradition by the pure Imams 

(PBUH)  

.  

Keywords: rules ،jurisprudential documents  ،hadiths of imams ،rules of worship  ،

documents of hadiths. 
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 کاربست مفهوم مخالف سنت نبوی در احادیث فقهی)بخش عبادات( 

 1مصطفی محمدی 

 2حسین صابری 

 3گلوردیمحمدرضا کاظمی

 چکیده  

.    دارد  حقوقی  و شوعیی  احکام  اسونباا  در  مهمی  جایگاه  که  اسو   اصوولی  های  گزاره از یکی مخالف مفهوم

  کماکان  و اس   گعفنه در  آن  ایناار  یدم  و  ایناار خصوص  در سبی و  شیعه های اصولی  میان زیادی های بحث 

  روایی  فقه در ناوی  سوب   مخالف مفهوم به  اسونباد از هایی نمونه ارائه صودد در مقاله این  .اسو   اخنالف محل

 آن در که الشویعه  وسوائل  کناب  یاادات  بخش  روایات رو  این از بعسود،  حداقل به  اخنالفات این تا  اسو    امامان

  اسو  رسویده    روای 4به  که  گعفنه قعار بعرسوی  مورد اسو   شوده  اسونباد ناوی  سوب   مخالف مفهوم به  اطهار ائمه

  به گعفنه و در کنب فقهی شوویعه مورد بعرسووی قعار    همچبین میزان تمسووک،کاربعد و کیفی  بکارگیعی آن

  بعخی  داشنن  ایناار اثاات پژوهش این ننایج جمله از.  اس   پعداخنه فقهای شیعه فقهی انظار  در ها  آن بازتاب

  می  کمک مخالف مفهوم  ایناار  مابای  به  تحقیق  این با.   باشود می  اطهار ائمه  اسونباد  توسو  مخالف مفهوم  اقسوام

  یکدیگع  با  لفظی  نظع  از اسو   شوده  بیان مخالف مفهوم  ایناار  بعای که هایی  توجیه  و ماانی یمده  که چعا  شوود

 .باشد  یکی سخن هسنه چبد هع دارد اخنالف

 مفهوم مخالف،سب  ناوی،احادیث فقهی، اسنباد فقهیکلید واژه ها :
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 مقدمه  

 در که دارد بع معبا دالل   شوود می بیان لفظ در آنچه گاهی اسو   صوورت دو به معانی بع الفاظ دالل  

 از بلکه آید نمی دسو   به از لفظ مسونقی  صوورت به معبا گاهی و شوود می نامیده مبالوقی دالل   ، اصوالال 

 مفهوم موافق به خود که نامبد مفهومی دالل   را دوم باشود .حال   شوده بیان ایبکه بدون میشوود فهمیده لفظ

مفهوم موافق، مفهومی اسووو  کوه در نفی و اثاوات، مالوابق بوا حک    .شوووود می تقسوووی  مخوالف مفهوم و

بعخالف مفهوم   .مخالف که در نفی و اثاات، یکس حک  اصولی اسو  اصولیممبالو(  اسو   بعخالف مفهوم 

موافق که همیشوه با مبالو( سوازگاری دارد، مفهوم مخالف در بعخی موارد سوازگاری داشونه و معناع شومعده  

شووود و در بعخی موارد معناع ناوده و منکل  ملنزم به آن نشووده و قابل اسوونباد نخواهد بود و به اصووالال   می

جا که در کالم یقال ممکن اسو  قیدها  منفاوت  بعا  یک موووود در نظع گعفنه شوده و  از آن.حجی  ندارد

با توجه به این قیود، حکمی صوادر شوود، مفهوم مخالف ه  با توجه به این قیدهای پیعامونی به انوای  تقسوی  

بوده و شوووبونوده در حجیو  مفهوم، بوه معبوا  ایناوار مفهوم ق وووایوا مدر مقوابول مبالو( آن  بعا  گوی  .شوووودم 

اصوولیون درباره حجی    147،1379  اصوفهانی، مملکی  .محاورات یعف  و یقالی  و صوح  اسونباد به آن اسو  

مفاهی  اخنالف دارند. این اخنالف در واقع یک اخنالف صورعو  اسو  نه کاعو ، چون اخنالف آنها به این  

اثاات مفهوم بعا  ق وایا، در کاع  که حجی    بعم  گعدد که آیا ق وایا دارا  مفهوم هسونبد یا نه، ول  پس از

. این جسوونار در صوودد آن اسوو  که به مابای ایناار مفهوم    مفهوم باشوود، اخنالف  بین اصووولیون وجود ندارد

مخالف کمک کبد و با اثاات این ماللب که ائمه اطهار به مفهوم مخالف سوب  ناوی اسونباد داشونه اند و از آن 

فاده کعده اند بع ایناار مسولله مفهوم گیعی خاصوه مفهوم مخالف افزوده شوود و  جه  اسونباا  حک  شوعیی اسون

دهد که آیا ائمه اطهار مفهوم مخالف را دارای ایناار دانسونه اند  آیا می شوود از اسونباد    می پاسو   سووا  این به

مخالف اسوونباد کعده   ائمه اطهار به مفهوم مخالف سووب  ناوی ایناار آن را اثاات کعد  آیا ائمه اطهار به مفهوم

اند و از آن اسونباا  حک  شوعیی را داشونه اند  ائمه اطهار چه دسوناورد هایی را بعای فقیهان از این اسونبااطات  

به یادگار گذاشونه اند   رو  تحقیق این پژوهش به این صوورت اسو  که ابندا با تور( کناب وسوائل الشویعه 

وی اسونباد داشونه اند اسونخعار گعدیده و از بین آنها اسونباداتی که  احادیثی که در آن ها  ائمه اطهار به سوب  نا

به مفهوم مخالف اسونباد شوده اسو  اسونخعار گعدیده و به کنب فقهی شویعه یعووه شوده ،بازتاب این اسونبادات  

 و بعداش  ها و انظار فقهی آن ها مورد بعرسی و ننیجه گیعی قعار گعفنه اس  .

 حدیث اول: حدیث عمار-1

 ترجمه و بیان مختصری از مفهوم فقهی روایت 

فعمود : رسوو  خدا روزی به یمار یاسوع در سوفعی فعمود : ای یمار به    )یلیه السوالم(و زراره گوید : امام باقع  

در خاک غلالیدم ، راوی گوید   من خاع رسویده که تو جبب شوده ای چه کعده ای   یمار گف  ای رسوو  خدا

االغ ایبگونه میرلند   چعا چبین نکعدی    سوسس آن ح وعت دسونان خود را به   : آنح وعت به یمار فعمود :
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پایین آورد و بع زمین نهاد بعد دو طعف پیشوانی خود را با انگشونانش مسور فعمود و بعد دو کف دسو  خود  

من ال یح وعه  ( هع یک را بع پشو  دسو  دیگع مالید و دیگع دسو  بع خاک نزد و به یک معتاه اکنفا نمود .

 )104، ص: 1لفقیه  را

 استناد اول: انجام عمل بدون علم به اصل مسئله1-1

اسونباد او  که مبجع به اسونباا  حک  شوعیی شوده اسو ، اسونباد بعای حک  فقهی کسوی اسو  که بدون یل  

 تیم  انجام  صوحیر نحوه به  یل  که این  با  یمار که این  به اصول مسولله اقدام به انجام یمل می کبد . تووویر

کبداز این قعار اسو :    می خالور ذهن به یمار  یمل این  با  جا این هایی در  سووا . کعد تیم  به اقدام نداشو  

  آیا  باشووود  واقع با  مالابق  یمل  آن و دهی   انجام  یملی یل  بدون  خیع اگع  یا اسووو   مکفی بدون،یل   یمل آیا

  با   یا  اسو   مالابق  واقع  با یا  یمل  واین  دهد می انجام یل  بدون را یملی  که شوخصوی  خیع  یا  اسو   مکفی

  گعفنه  قعار  اسونباد مورد شوخصوی چبین  تکلیف  شودن مشوخ  خصووص در  حدیث  این ، نیسو    مالابق  واقع

با بهعه گیعی از مفهوم مخالف سووب  ناوی در این حدیث   فقها را  حکمی  چبین  اسوونباا   نحوه الانه.   اسوو  

 . اند  کعده بیان  گونه شعیف این

فقها با اسونباد به مفهوم مخالف این حدیث و سوب  ناوی ،حکمی را اسونخعار نموده اند که بعآیبد مفهوم 

مخالف می باشود. حک  انجام یمل بدون یل  حکمی اسو  که از مفهوم مخالف سوب  ناوی اسونخعار گعدیده  

جه به ظبیات خود   اسو  تووویر ایبکه فعدی که میداند یمل و تکلیفی منوجه او اسو  و آن یمل را با تو 

انجام میدهد و یلمی پشو  آن نیسو  .آن چه در بعداشو  و اسونباا  این حک  یعبی حک  انجام یمل بدون 

یل  مورد توجه می باشود چگونگی بعداشو  و اسونباا  این حک  می باشود فقها در خصووص این بعداشو  و  

حک  چبین فعدی را مشوخ  می کببد و   اسونباا  در این جا با اسونباد و اسونفاده از مفهوم مخالف سوب  ناوی

 نفس  منوجه ایبکه  لو   و.اسووو   همان ه  امع  نفس در که دهد  انجام را  یملی کس هع»این چبین می فعمایبد : 

 باشود،پس  کعده  یمل خود  گمان به  و باشود نگعفنه کسوی از  یا باشود  گعفنه را این اهلش  غیع از یا نااشود االمع

  نعسویده   آن به دلیل  با ایبکه  لو  و باشود می  صوورت همین به  ه   اینقادات در و.باشود  می صوحیر یملش  و فعل

  این  بع دا   ادله  جمله از.   باشود می صوحیر  باشود رسویده  ماللوب به  اگع اینقاد  این  باشود تقلیدی یا و  باشود

  الل   صولیمپیاماع قو  مانبد  اسو    نموده بدان  گوناگون  مقامات و ها  مکان  در  شوارد که  اسو    اشواراتی ماللب 

  ح ووعت  جمله  این کذا  صووبع   افال:م  فعمود داد  انجام تیم   اشوونااه به که  هبگامی یمار  به سوول   و  آله و  یلیه

  ولو و  بود  صوووحیر او تیم  بود  داده  انجام را تیم  داد  انجام  پیواماع که صوووورتی  به اگع  که دارد این بع دالل  

  55 ،1403اردبیل ،م .« داد می انجام را آن یل  بدون و  داش   نمی یل   یمل این به  یمار

  کسوو    هعگاه  که  شووودم   اسوونفاده  مذکوره أخاار از  ایبکه به نظع:»فعماید می االبعار  تحفة  کناب  صوواحب 

  بوده،   واقع  با  مالابق یمل آن که  شووود  مشووخ  و بکبد  یمل  خود پیش و باشوود  بوده حا   حقیق   به  جاهل

 .«  باشد  ناوده یال  حا  حقیق   به العمل  حین چه  اگع یمل،  صح   در کبدم   کفای   قدر همین

  صوبع  فال أ»اندفعموده که  اسو    آن  اسونفاده  وجه:»فعماید  می یمار قصوه  حدیث  به  تمسوک از پس  ایشوان

  که  اسو   مشوخ  بود،  ییب ب  و صوحیر تو   یمل  بود   کعده چبین  اگع  که اسو    آن کالم این از مسونفاد «کذا 
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  پس .بود  صوووحیر  بود   کعده  چبین  اگع  کوه  انودفعموده  ذلوک  مع  و  کعد،  بوایودم   چبین  کوه  دانسووو  نم   یموار

  مالابق   شوود  مشوخ   و کبد  یمل  خود پیش  هعگاه  مسولله به  جاهل  که اسو   آن شوعیف کالم این مقن وا 

  82 ،1409مگیالن ، .«الماللوب هو   و کبدم   کفای   او،  یمل صح   در قدر همین  اس ،  بوده  واقع

 ،   اند  کعده تمسوک  آن  به که  وجوهی  فسواد شوود می  واوور گفنی   ما که  آنچه از:»نویسود می کیف   ایوان

 معدم  اغلب   سوویعه  می دهد  قعار تاکید  مورد را ماللب  این و  باشوود  واقع با  مالابق که  جاهلی  یمل فسوواد  بعای

  زمان  اهل به  اخنصواص این و گیعند می  غیعمعناع طع( از را  یاادی  مسوائل درایبکه  تکلیف ابندای در  خصووصوا

  ماللب این ادله از.  کبید  ایاده  ایبکه به را  یمل  نکعدند رد و  اسوو    بوده نیز  معصووومین زمان در بلکه ندارد ما

 ندام   «کذا   صووبع   فال أ:»فعمود  پیاماع که  اسوو   این  روای    این  دالل    وجه باشوود می  یمار قصووه  روای  

  صوحیر   کیفی    آن  به  تیم   اگع ایبکه  بع اسو    واوور  داللنی  ایبجا  در  و  ح وعت  کیفی    به  ندادن  انجام  بع کعدن

  433، 1404  کیف ، مایوان .«شد نمی ح عت ندام    بایث  ،  بود

 که  پعدازد می ماللب   این به ایبکه از بعد االصوو   معال   بع  اسو    تعلیقی  که  تقلید و  االجنهاد  کناب  صواحب 

  اشاره  یمار قصه به خود  نظع این  اثاات بعای ،  اس   باطل اال و صحیر  بود واقع  با مالابق  گعفنه  انجام  فعل اگع

  قاال  یموار  چعا ایبکوه به  بعمیگعدد ح وووعت نکوهش این  که  فعمایبود می یموا از  بعخی: »  فعماید  می و کبود می

 .«  کبد  اسوونفاده یل   آن از  کعد پیدا  احنیار  آن به  که زمانی تا نکعده پیدا یل   و  اسوو   نسعسوویده را  مسوواله این

  404  ،1427مقزویب ،

 یل ،  بدون تکلیفی امور  انجاممفقهی حک  که نمود  اسونباا  ناوی  سوب    فعاز این از   شوود  می ایبکه ننیجه

با اسونباد به سوب  ناوی اسونباا    را  کبد می  تکلیف از  کفای   و  اسو   مجزی  باشود  صوحیر درواقع  که زمانی

 ح وووعت  کالم  در  کوه  مخوالفی  مفهوم  از  را بوا اسووونفوادهنموده انود. اموا نحوه و چگونگی اسووونباوا  این حک   

.در این حدیث پیاماع بعد از ایبکه تیم  صووحیر را به یمار   آورد   اسوو  می توان بدسوو   هکذا  مافالصووبع  

آموز  می دهبد می فعمایبد مآیا به این صووورت انجام ندادی  فقها از این کالم ،مفهوم شووع  را اسوونخعار  

اسو  که اگع به این صوورت انجام دادی یمل تو صوحیر می باشود .این مفهوم شوع    نموده اند و آن مفهوم این

سوب  ناوی به کعات در کالم فقها ذکع گعدیده اسو  و از آن حک  فقهی انجام تکلیف بدون یل  را اسونخعار  

قها این ناوده  نموده اند و به آن فنوا داده اند هع چبد هیچ کدام به نود مفهوم اشوواره ندارند.مالانه غالاا رو  ف

 اس  که نود مفهوم را در این اسنبااطات بیان نمایبد و تبها به کاربس  آن بسعدازند  

 استناد دوم : مشروعیت اجتهاد 2-1

 .  اس    اجنهاد به  معبو   مسائل نمود  اسنباد  شود می شعیف  حدیث  این به سب  ناوی در که  دیگعی ماللب 

 در  شوده  اسونباد حدیث   این به که او   موووود  نمود بیان  شوود می قسو   سوه  در را  اجنهاد به  معبو   مسوائل

 .  اس    اجنهاد  اصل خصوص

 :   اس   شوده  بیان کبد می تععیف النقلید و  در االجنهاد که  گونه این  اصوولی و  فقهی  مااحث  اصوالال  در  اجنهاد

  حلّ ، م«.اسووو    آن ادله طعیق از  -ظاهعی یا  واقعی-شوووعیی  فعیی احکام آوری  دسووو  به  در تال   نهای  » 

 آله و  یلیه الل  صولیمپیاماع یصوع در  آن  گسونعده  و  اصوالالحی  معبای به  اجنهاد  آیا کهاین  اما 179 ، 1403محقق،

  به   ه  اخنالف  یل  .اسو    نظع اخنالف  اسوالمی منفکعان بین نه در یا  داشونه  وجود السوالم  یلیه مائمه  و وسول 
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  و   پیاماع  آن  آیات نزو  شوو ن نزدیکی و قعآنم شووعیع    مباع به آسووان  دسوونعسووی  اییده که گعددمی  بع این

  گفنه  طورکههمان  اند زیعاکعده مععفی  اجنهاد به نیاز  یدم  بعای  خوبی دلیل را  آنان از پعسوووش  امکان  و امامان

  از   پعسووش  با  بنوان که  گاهآن پس اسوو ،  مجهو  شووعیی حک  آوردن  دسوو  به بعای تالشووی  شوود،اجنهاد

 اس    اجنهاد به  نیازی چه رسید، یل  به ، السالم  یلیه مامامان و وسل  آله و  یلیه  الل  صلیمپیاماع

  پیاماع  یصوع در احکام در معناع اصوو  و  حجج  کاربعدن معبای به  اجنهاد:»گوید  می فقها  و  فقه  تاری   کناب در

  مورد  ک   بسویار حدود در ابنال مورد  مسوائل  قل   و  سوادگی و  بزرگوار  آن به  دسونعسوی  یل   به  اسوالم  گعامی

  مورد   مسوائل  و شود می  کمنع الالایه مفنعض  پیشووای به  دسونعسوی چبد هع  که  بعد  یصوعهای بعخالف ،  داشونه

  58 ،1421مگعجی،   .«گعدد می تع  گسنعده و  وسیعنع  ،اجنهاد  گذاش   می  پیچیدگی و فزونی  به رو ابنال

 در مانعی  گونه هیچ بدانی ، شوعیی  مبابع از حک   اسونباا   راه  در  توان  همه  کارگیعی به  معبای به را  اجنهاد  اگع

  ایشوان   وفات از  بعد  و وسول   وآلهیلیهاللصولیم خدا رسوو   حیات دوران در  ،  صوحابه  جانب  از  آن  کارگیعی به

  ما  بحث   مورد  اسو ،درحدیث   شوده نقل  صوحابه از  اجنهادهایی  یمار  حدیث  مانبد مواردی در و  نداشو    وجود

 آمده  وجود به  اخنالف  یاسوع یمار  و یمع بین  سوب ، اهل  روای   بع  باشود،ببا  می  غسول از  بد  تیم   درباره که

 آب به  جُبب   دسووونعسوووی  یدم  فعض در که  بود اینقاد این  بع  یمع.گعف   کار به  را خود  اجنهاد یک هع و  بود

 معنقد یمار ولی نخواند  نماز  شوود، مانال  مسوولله این به  خود  که زمانی رو، این از و  نیسوو    واجب   او بع ،نماز

 شود  نمی  ساق  مکلف از حالی  هیچ در نماز زیعا  اس ،  ثاب    جبب   بعای مذکور  فعض در نماز به تکلیف  بود

  پیواماع .  آورد  جوا  بوه  تیم   نود  این  بوا  را  نمواز  و  غلنیود  آن  در  و  انوداخو    خواک   بع  را  خود  رو،  این  از

  به  غسول از بد   تیم   جایگزیبی و نماز سوقو  یدم اصول در را یاسوع  یمار  اجنهاد   وسول   وآلهیلیهاللصولیم

 .دانس    خالاکار را او تیم ،  کیفی   در چبد هع پذیعف ،  غسل  جای

 . اند نموده مالع  را مالالای خصوص این در  فقها

  مسولله  دارد  وجود  اسوالم در  که مسوائلی از  یکی:»فعماید می خصووص این در  الفقه یل   ادوار  کناب  صواحب 

  از   بعد  اجنهاد  مسولله خصووص در ادامه در  ایشوان.«  داد انجام  پیاماع زمان در را  آن  یمار که باشود  می  اجنهاد

  اشووواره   حوادثی  و روایات  به امع این  اثاات  بعای  پعدازد می  پیاماع و  ائمه زمان  در  اجنهاد و فقه  وجود به  ایبکه

  یمار   اجنهاد ، دوره این در فقه و  اجنهاد  ثاوت  ادله از همچبین: »  فعماید می که  یمار قصووه  جمله از کبد، می

  21 ، 1399الرالاء، کاشف منجف ، .«  غلنید  خاک  در  که اس   تیم  در

  ادوار  در که  کببد می بیان  یمار را،قصووه ح ووعت  وجود با  پیاماع زمان در فقه و  اجنهاد  وجود  ادله از  یکی  لذا

  باید   جا این را در نکنه  این.باشوود می  اجنهاد  بحث  در  مالع   مااحث  جمله از  و  اسوو    شووده  اشوواره آن به فقه

  بوده   مالع  او  اجنهاد مسولله السوالم  یلیه ماطهار ائمه  توسو   حدیث  این به  اسونباد در آیا  که نمود نشوان  خاطع

 بدون  ناوی  سوب   این و  روای   این نقل که  اسو   این شوود می  بعداشو    فقها  بیانات از چه آن     خیع  یا اسو  

  ائمه  مسونقی   اشواره مورد  چبد  هع  باشود می ذهن از دور  یمار،  توسو  پذیعفنه صوورت  اجنهاد  گعفنن  نظع در

  اجنهاد   مشعویی   یعبی حک  این  بعداش    چگونگی نحوه درخصوص. باشد نگعفنه قعار  السالم  یلیه ماطهار

  و  بعانگیز  بحث   مااحث  از  که خاص  صوورت  به  اسوالم  گعامی  پیاماع  وجود  با  اجنهاد  مشوعویی   و  یام بصوورت

 وآله  یلیه الل  صوولیمپیاماع  سوووی از تقعیعی  ماجعا این در  که کعد  بیان چبین  این توان می باشوود می  اخنالفی
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  بعداش  را این شود می بودند  کعده  اشاره  اجنهاد این به  که  فقهایی های گفنه  البالی در که دارد  وجود   وسل 

  از   اجنهاد  فقها  تمام  اذیان به  ایبجا در  اسوو   داده انجام فعد  که فعلی ردد  یدم یعبی تقعیع  ایبکه  توووویر کعد

  توانسو  می ح وعت که  حالی  در نسذیعف    صوورت پیاماع  سووی از ردیی هیچ  و پذیعف   صوورت  یمار  جانب 

نحوه بعداشوو  این مسوولله یعبی جواز   ،  نیسوو   قاو   مورد تو   یمل این بفعماید و کبد رد را  او  اجنهادی  یمل

اجنهاد با وجود پیاماع با اسووونباد به مفهوم مخالف کالم پیاماع مقدور می باشووود که در البالی کالم فقها بدان 

  گونه  این  آیا فعماید: می  و داده آموز  را تیم   صوحیر نحوه  بجای رد یمل یمار اشواره شوده اسو  .ح وعت

  ولیکن  نداشونه یل  حک  این  به  نسوا   یمار  که  اسو    درسو   که،  اسو   این  این جمله پیاماع مفهوم ، نکعدی

  را  او  اجنهاد  که اسوو    معبا  بدان  این و بود  درسوو   او  یمل داد می  انجام  یملی  چبین این  خود   اجنهاد  اگعمبا

  نکعده  قاو  را  او  اجنهادی حک  هسو    که  چیزی  نهای   و  اسو   گذاشونه  صوحه آن بع و  اسو    کعده قاو   پیاماع

اسوونباا  وجود اجنهاد و مشووعویی  آن با ح ووور پیاماع با اسوونباد به مفهوم مخالف اسوو  .ننیجه ایبکه بعای 

 جمله ح عت می شود این مسلله را اسنباا  نمود.

 

 حدیث دوم :حدیث لیث مرادی-2

 

 تعجمه و بیان مخنصعی از مفهوم فقهی روای  

،یا  ایشان درباره اسنبجا فعد به اسنخوانلیث معادی از امام صاد( م یلیه السالم  نقل می فعماید: سوا  کعدم از 

  با  را آن پشووکل شوونع، یا چوب، ح ووعت فعمودند که اما اسوونخوان و سووعگین پس آن طعام جبیان اسوو  و

کببد. شوی     اسونبجا  آن به  که  ندارد  صوالحی   پس اندکعده  شوع   آله  و یلیه اللّه  صولوات  المعسولین  سوید ح وعت

نقل می فعماید:»جایز نیسو  اسونبجا به روو و یظ  بخاطع این که  صودو( این سوب  ناوی را به این صوورت 

گعوهی از جبیان که آمدند خدم  پیاماع صولی الل یلیه وآله وسول  به پیاماع گفنبد ای رسوو  خدا بعای ما بهعه  

ای مقعر فعما پس آن ح وعت سوعگین و اسونخوان را به آنها یالا فعمود بدان سواب اسونبجا به آن دو شوایسونه و  

  30: ص ،1ر الفقیه، یح عه ال منم«  اوار نیس .سز

 خاص شی در استنجاء آالت انحصار عدم:استناد اول 2-1

  را   انحصوار  این بعخی.   اسو   شوده  پعداخنه  آن به  فقهی  کنب  در  اسو    مسوائلی از  یکی  اسونبجا  آالت در انحصوار

  می  را  انحصوار این  آیا که  اسو   این  سووا  و. دانبد جاری می بعد می بین از را  نجاسو    یین که  جامدی هع بع

خیع در واقع به این سوب  ناوی اسونباد شوود بعای یدم انحصوار  یا نمود  نقض  ناوی  سوب   این  وسویله به  شوود

 میوض شدن صورت مسلله  در آالت اسنبجا.

  را   اسوندال   چگونگی  ایشوان    اسو    داده ارائه خصووص این در را مفصولی  بحث   الظالم  مصوابیر  کناب  صواحب 

  کبد  می  اسونباد  شوعیف حدیث   این به االسونبجا آل    خصووص  در  بحث  ذیل در  وی.  می دهبد  تووویر  خوبی به

  که  زیادی  بحث  و  اسونبجا  آالت خصووص در  یلما اقوا   ذکع از  بعد  وی.  دهد می  قعار بعرسوی مورد را آن و
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 آل    که بودند این به  قائل  بعخی  که  اند  کعده ،اسووونودال   منبویی  احادیث   به و  اسووو    گعفنوه  جعیان  یلموا بین

  بعای   کناب  صواحب   جمله از بعخی  اسو  و  باشود می زمین به منصول  آنچه هع  و  سوب  در مبحصوع  اسونبجا

  اما  اسو    نموده  اسونباد حدیث   این به شوعیا،  نیسو   خاص  اشویا در  مبحصوع اسونبجا آل    که ماللب  این  اسونباا 

  مفهوم  از و  اسو    نموده  اسوندال   و  اسونباد  حدیث  این مفهوم به  ایشوان  که  اسو   این  اسو   اهمی    حایز  که  آنچه

 چعا   باشد زمین از که چیزی آن هع و سب  در ندارد انحصار  اسنبجاء آل   که  کبد می  اسنباا  مخالف

  و  ناود  جایز بریع  اسونبجا  اگع  شوعیا،چون اسونبجا آل    انحصوار یدم بع اسو   ظاهعی  حجنی  روای   این  چونم

  و   العظ   که باشود داشونه را کالم این  السوالم  یلیه  معصووم  که نداشو    وجهی...  و  سوب  به  انحصوارمبود  قالعی

  اسونبجا  نیسو    جایز  اسو   مبحصوع  آن  به  اسونبجاء  اند  گفنه که  آنچه  غیع  اشویاء همه که  چعا  نیسو    جایز العوو

  الل  صوولیم   خدا رسووو  از که  بود  یاثی کار  و ناود روا  و نداشوو    وجهی ماللب  این آوردن دیگع  لذا آنها، به

  اگع   که چعا.  پذیعد نمی  صوورت و  دهد نمی رخ  یاث   کار السوالم  یلیه ممعصوومین ائمه  و سول   و  آله و  یلیه

  دیگع  مانع  نااید...  و  سوب  بریع  اسونبجا آل   ناودن  جایزمسوب  غیع  به  اسونبجا  جواز  یدم  بعای  بوده  قال از مانع

 .  کعد می ذکع  جواز یدم بعای ح عت را  دیگعی  یل   و

  این  اصول و  وجود به ایشوان  که  اسو   این  نشود  مشواهده دیگع  جای در و دارد ایشوان  که دیگعی  زیاای  اسونباا 

  هبگامی   السوالم  یلیه  معصووم که  اسو   این دیگع دلیل و:   که دارد  این چبین ایشوان  اسو   کعده  اسوندال   حدیث 

  می  که  اسو    سووالی چه این  که نشود ماللب  این منععض ، روو و یظ  به  اسونبجا از پعسوید  کببده  سووا  که

  در مکعدی می مالع  را سووا  این  تو  اصوال نااید و  اسو    خاص شوی به مبحصوع  شوعیا  اسونبجاء که  چعا پعسوی

  کببد   اسنبجا  نیسنبد  جایز  معدم  اشیاء  باقی  در یعبی بود... و سب  در  مبحصع اگع که کبد می  تدایی را  این  واقع

  به   الزم و نداشوو    سوووا  این دیگع  جایگاهی  و محل و  باشووبد داشوونه  غذایی  اسوونفاده  آن از  مینوانبد  جبیان و

  این  از. کببد نمی  اسونبجا  انها به نیز معدم نااشود  جایز  که  وقنی که  چعا ناود ح وعت مح وع در  ح ووریافنن

  آنها  بعای  و  دادند می  انجام  اشویا  باقی  با را  اسونبجا یمل  این  معدم  حنما  که اسو    کعده را  این  اسونباا  سووا 

  ناودن   جایز به حک  نیز  ایشوان آنها،  کار  در  باشود راهگشوایی  تا  رسوبد  می  ح وعت  خدم    لذا  اسو ،  بوده  جایز

 نمودند  خواسو   در  جبیان که  یملی و حک   این یمال نشوود  اسونباا   آن از حک   این اگع یعبی اال و دهبد می

 .الغیع و  بود حک   گعفنن بعای  ایبها آمدن اصل و  شود می  بیهوده

 در انحصوار که  اسو   این  بع  دالل   پعسویدن  سووا  و  آمدن ای یده  که حدیث   این  وجود اصول یعبی  ماللب  این

 آن ظاهع:»فعماید  می-الموثوره  المعال   صواحب   که همچبان.  189 ،3ر ،  1424بهاهان ،م  اسو    ناوده  آالت این

  دارای  حدیث  از بعد و دو این اسونعما   اسو    نداشونه  حعم   ح وعت شوع  و  حدیث  این از  قال که  اسو  

  116 ،4ر ،1406 مآمل ، .« گعدید  حعم  

 آن هع و  سوب   در ندارد  انحصوار اسونبجاء آل    که کبد می  اسونباا  مخالف مفهوم ازننیجه ایبکه بعای حک  

 باشد . زمین از که  چیزی
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 نمازگزارم: استناد به سنت نبوی در حدیث زراره در خصوص لباس حدیث سو -3

لأاةِ یأنِ  السوالم  یلیه اللَّهِ یأاْدِ أأبأا زُرأارأةُ  سوأ أ أ بْجأابِ وأ الْفأبأکِ  وأ الثَّعأالِِب فِی  الصوَّ  فأ أخْعأرأ   الْوأبأعِ مِنأ  غأیْعِهِ وأ السون

و ِ  إِمْلأاءُ  أأنَّهُ زأیأ أ  کِنأاباً لأاةأ  أأنَّ  وسوول   وآله  یلیه الل  صوولی اللَّهِ  رأسووُ یْ  کُلن وأبأعِ  فِی الصووَّ   مکلیب ،  … حأعأامٍ  ءٍشووأ

  397 ،3ر،1407

 

  وآله  علیه الل  صتلی)پیامبر امم از فقهی  حکم برداشتت  چگونگی و الستمم علیه  صتاد  امام  استتناد  3-1

 (وسلم

 . در را کالم این  کن حفظ :فعماید می  زراره به کبد می  بیان  پیاماعرا  امال  ایبکه از  بعد  السوالم  یلیه صواد( امام

 وآله  یلیه الل  صولیمپیاماع از  که  کلمات این یعبی آن ظاهعی معبای او   ،گعف   نظع  در  شوود می معبا دو  ایبجا

  از   و  کن  حفظ را  آن حک   و  را آن  مفهوم  کوه  معبوا  این  بوا،  بواطبی  معبوای دوم.  کن  حفظ  را  بواشووود می   وسووول 

  اسونباد  دو  با ح وعت  دارد  می بیان  ناوی سوب    این به را  خود اسونباد  کیفی   ح وعت ادامه در و.  نکن  تخالی

  بحسوب بلکه:»  فعماید می  الفقیه مصواا  در همدانی. کبد می  اسونخعار  ناوی  سوب   این از را حک  دو  منفاوت

  بعای   اسو    بیانی و  تفعیع وسول   وآله  یلیه  الل  صولیمپیاماع کالم بع   اخع  تا  کان فانم   ح وعت قو  ظاهع

 همدان ،م .«باشود منحد دو آن  موووود  اسو    واجب   آن،لذا در  شوده واقع  که وصوفی از  شوود می  فهمیده  آنچه

   96 ،8ر ،1415

 مخالف در این حدیث اسنباا  حک  فقهی از مفهوم 3-2

  که  ای  شوی هع در خواندن نماز  اسو    جایز  باشود شوده  ذبر و  باشود  گوشو    حال   حیوان از  اگع: او  حک 

  بو ،حیوان  طهارت مالک  در  روای   این از  مسونفاد:» نویسود می  الصوالحین  مبهار ماانی در  .باشود  آن به  منعلق

  گوشو  حال   حیوان از  چیزی هع در نماز نداشونن اشوکا  به امام  ایبکه تقعیب   با  اسو    آن  بودن  گوشو   حال 

 در ،  نیسوو    جایز آن در نماز باشوود نجس  حیوان بو   اگع که  شووود می  اسوونفاده  حدیث  ظاهع از و  کعد حک 

 پس  باشوود  گوشوو   حال  که  حیوانی  بو  و روو در نماز  جواز به  اسوو   شووده تصووعیر  روای   در که  حالی

  131 ،3ر ،1426قمّ ،م  «.اس    موجود طهارت بعای مقن ی

  چه  باشود شوده ذبر  چه باشود  گوشو   حعام و آن خوردن از باشود شوده  نهی  یعبی  باشود این غیع  اگع:دوم حک  

  گوشو  حعام  پوسو   در نماز  نیسو    جایز.  باشود می  فاسود  باشود  آن به  منعلق که  چیزی هع در نماز  باشود نشوده

 . باشد شده  دباغی و  تذکیه ولو 

 ،  کان  فان از امام  کالم  گذشوو    همدانی  بیان  در  چه  چبان. نمود  اسوونباا   ح ووعت  چگونه را حک  دو این  اما

  اسونفاده   پیاماع امال از که اطالقی و مفهوم  به اسونباد  با  که وسول  وآله یلیه  الل  صولیمپیاماع کالم بع  اسو    تفعیعی

  کعده   پیاماعاسونفاده  کالم مفهوم از او  حک   اسونباا   بعای  السوالم یلیه صواد( امام.  کبد می تایین را آن کبد می
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  با  و  کبد می بیان را آن و  کعده  اسوونباا  را او  حک   اسوو   مخالف مفهوم ببظع که  مفهوم این به  اسوونباد  با و

 . دارد  می بیان را آن و  نموده اسنخعار را دوم حک  پیاماع کالم اطال( به  اسنباد

  اسونباد  مورد می تواند  فقهی های اسوندال  که گونه ای از سوب  قو  ناوی اسو  در  پیاماع  امال  که این ننیجه

  این  به که کعدند امع  نیز زراره به و کعدند  اسونباد پیاماع امال به السوالم  یلیه صواد( امام  که همچبان  گیعد قعار

  دو  شوعیف  حدیث  این در  السوالم  یلیه صواد( امام.نماید  اسونباا   آن از  را فقهی حک  و کبد  اسونباد  پیاماع امال

  آموزشوی   خود این  که  دارند می  بیان را  آن و  کببد می اسونخعار  پیاماع امال  اطال(  و مفهوم به  اسونباد  با را حک 

  توان  می  چگونه ناوی  سووب   از را  گیعی  اطال( و  گیعی مفهوم  نحوه که زراره  ایشووان  شوواگعد  بعای  اسوو  

  اسوونخعار  را  احکامی  گیعی  اطال(  و  گیعی مفهوم این به  توجه با نیز  فقها  که  گعف    کار به و نمود  اسوونخعار

 .که ذکع آن گذش  اند کعده  بیان و  نموده

 سنان بن عبدالل  م : استناد به سنت نبوی در صحیحهحدیث چهار-4

 

بأانٍ بْنِ اللَّهِ یأاْدِ دأقأةً أأمْوالِهِ ْ مِنْ خُذْ الزَّکأاةِ آیأةُ إِلأیْهِ  أُنْزِلأْ  یلیه السووالم اللَّهِ یأاْدِ أأبُو  قأا أ  قأا أ  سووِ   وأ   تُالأهنعُهُ ْ  صووأ

  یح عه ال منم…  البَّاسِ فِی  فأبأادأ   مُبأادِیأهُ  یلیه وآله وسول صولی الل  اللَّهِ  رأسُوو ُ فأ أمأعأ رأمأ وأانأ  شوأهْعِ فِی  بِها  تُزأکنیهِ ْ

  14 ،2ر، 1413 الفقیه،

  سال استتناد اول :گذشت4-1

یْ یأنأعأعَّضْ  لأ ْ ثُ َّ قأا أ:  اسوو    آمده  چبین این  حدیث  منن در    قأابِلٍ  مِنْ  الْحأْو ُ  یألأیْهِ ُ حأا أ  حأنَّ  أأمْوأالِهِ ْ مِنْ ءٍلِشووأ

امُوا اگع خواسونه  .گذشو   سوا  یک  آنها بع ایبکه  تا  نشود آنها اموا  از  چیز  هیچ  منععض ح وعت   أأفْالأعُوا وأ  فأصوأ

 .باشی  این کالم را خالصه کبی  می رسی  به این یاارت که فعمود: اذا حا  یلیه الحو 

  سوا    گذشو    اسو ،حک که بعای اسونباا  آن به سوب  ناوی در این صوحیحه اسونباد شوده   هایی حک  از یکی

  و  سوا  یک مدت بعای  گذاشونن رها،  ناوی  سوب   این ، گیعد  می تعلق آنها به  زکات که معلوم اقالم بع  اسو  

  و   اسو    گعفنه قعار     السوالم  یلیه م معصوومین ائمه  اسونباد مورد  که  اسو ،  شودن  زکات  منعلق سوا   یک از  بعد

:  اسوو   شووده وارد  چبین این که  ذیل  روای   در جمله از اند نموده  اسوونفاده ، خود  فقهی  اسووندالالت در  آن از

  داشنبد  ح ور  نیز   السالم  یلیهمصاد(  امام و  بودم نشسنه   السالم  یلیهمباقع امام  مح ع در:   کبد  می  نقل زراره

 آمد  بوجود  بحثی اباذر و  یثمان بین   وسوول   آله  و یلیه  الل  صوولیمپیاماع زمان در زراره ای  :فعمود ح ووعت

 آن بع سوا  یک  که زمانی اسو    زکات  منعلق شوود انجام  تجارت آن با  که نقعه یا طال از مالی هع گف    یثمان

  زکات   همانا نیس    زکات  آن  به گیعد  قعار کار  مورد و کببد تجارت آن با  اگع:  کف    او  جواب در ابوذر بگذرد

  پیاماع  به را  بحث  این پس  دارند  زکات  گذشوو   سووا  آنها بع  اگع پس باشووبد  گبج  ها این که  اسوو    جایی در

 من  اخنلف  فیما االسوناصوارم. اسو    صوحیر ابوذر  قو :  فعمود  وسول   آله  و یلیه  الل  صولیمپیاماع داشونبد یعووه

  10 ،2، ر 1390األخاار ، 
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  بن  یادالل صوحیحه منن در ناوی  سوب   به  که اسو    الحو   یلیه حا   اذام یاارت شود منذکع  باید  آنچه ولیکن

  اما .اسو   نموده  اشواره بدان  خود فقهی  اسونباد و اسوندال  این در  ح وعت  تلویحا  و  دارد  اشواره  بود،  آمده  سوبان

  سوب  این از  السوالم  یلیه ممعصوومین ائمه که  اسو   این نمود  بعداشو    شوود می  روایات  بعرسوی با  که ای نکنه

 اسندالالت  در و نموده اسنخعار کلی حک  یک  دارد  وجود مشابه  روایات  دیگع و مذکور صحیحه  در که ناوی

  یلیه   زکاة  فال  ربه یبد  الحو   یلیه یحل ل  ما  کل:م   اسوو   این حک   آن  اند  نموده اسوونفاده آن از  خود فقهی

که این حک  از مفهوم مخالف جمله ح وعت که فعمود    نیسو    او بع  زکات باشود نگذشونه  سوا   آن  بع  آنچه هع 

 .بدس  آمده اس    الحو  یلیه  حا  اذام

  دیگع  نمونه دو و  گذشو    ذکع  که  زراره از  مذکوره  روای   ، سوبان بن  یادالل صوحیحه  روایات  آن  جمله از

 . دارند  اشاره کلی حک  این به آید می  ذیل در که

  بع   زکات همانا: .......   فعمودند که کببد  می نقل   السوالم  یلیهمام  صواد( و  باقع امام از  مسول  بن محمد و »زراره

  او  بع  سوا  ایبکه تا  نیسو   او بع  زکات  باشود نگذشونه  سوا  او  بع که  چیزی هع و  باشود  سوائمه  که  اسو    حیوانی

  111 ،ص7ر ،مکلیبی،    «.شود می  واجب  ان  بع زکات  صورت این در و بگذرد

  نگذشونه  سوا   آن  بع که  چیزی هع:   فعمود ح وعت که  کبد می نقل   السوالم  یلیهمصواد( امام از  یقالین  بن »یلی

  518 ،ص3 همان،رم  -«  .نیس   زکات آن  بع باشد

  یلیه   زکاة  فال  ربه یبد  الحو   یلیه یحل ل  ما  کلم  کلی حک  این به  احادیث  این در اسو    مشوهود  که همچبان

  اسونفاده  حک  این از  شواگعدان آموز   بعای همچبین و  فقهی  اسونبادات  در ومعصوومین  اسو   شوده  اسونباد  

  سب   از مسنخعر  یموم دیگع یاارت به  و  کلی  حک  این  به نیز فقها بالناع و  اند  داده قعار  اسنباد  مورد و نموده

  بعده  نام اسو   شوده مسونخعر  روایات از که  کلی حک   یبوان به آن از حنی و اند  نموده  اسوندال   و اسونباد  ناوی

  این  که دارد  اشوواره ماللب  این  به خود اسووندال   در  المسووائل ریاض  کناب   در267 ،1،ر1418حائع ،م  . .اند

  که  دارد  اشوواره  ماللب  این به نیز  اإلمامیة فقه فی  محاوووعات  درکناب.   اسوو    یموم و  کلی حک  یک  جمله،

  فعماید   می ایشان کبد  می اسنفاده حک   این  از خود  اسندالالت  در و  هسنبد  حک  این  من من  باب این روایات

 ،  حکوم   باب  از زکات  وجوب  تعلق بعای دوازده  ماه  دخو  بعای  کبی   اسووندال   که  اسوو   این  اف وول:» 

  فإذا   فیه، یلیه  ءشوی فال ربه یبد  الحو   یلیه  یحل  ل  ما  کلم حک  من ومن  دارند حو  شوع   که روایاتی  چون

  139، 1،ر1395،  ممیالن   .«اس    حکوم   لسان شک بدون آن  لسان که  هسنبد یلیه  وجب  الحو   یلیه حا 

حک  کلی   ،ننیجه این که ائمه اطهار به مفهوم مخالف سووب  ناوی اسوونباد داشوونه و حنی از آن مفهوم مخالف

اسنخعار نموده اند که این می تواند فنر بابی باشد بعای فقهای ما که در این مسلله یعبی مسلله مفهوم مخالف 

 بحث های زیادی را و اخنالفات زیادی را داشنه اند . 
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 : گیرینتیجه جمع بندی و 

 با بعرسی های صورت گعفنه ننایج ذیل حاصل می شود:

 .مععفی شده اس  ناوی از سوی امامان به یبوان یکی از ادله اسنباا  حک  شعیی  اسنباد به سب   -1

. در بیان  1مانبد یک مجنهد اسوونفاده نکعده اند بلکه  ائمه اطهار نقش مجنهد را نداشوونه و از این اسوونبادات  -2

سب  القا کعده اند که بیانات   این ماللب را به همه مخصوصا اهل.2شیوه اجنهاد و نقش آموزشی را داشنه اند. 

 .و... بعگعفنه شده از سب  ناوی بوده و در واقع همان بیان اس  اما از لسان ایشان احکام ماما ،

دفع شواهه های فقهی با تمسوک و اسونباد به سوب  ناوی یکی از مسوائلی اسو  که در اسونبادات فقهی امام   -3

می تواند به یبوان یک الگو بعای فقیهان مالع  شوود.فقیهان  صواد( میلیه السوالم به سوب  ناوی اسونفاده شوده و 

 نیز با الگوبعداری از این ره آورد به شاهات فقهی پاس  داده و از آن بعای تاین حک  فقهی اسنفاده نموده اند.

با توجه به اسونباد امام صواد(میلیه السوالم در صوحیحه یادالل بن سوبان به این ننیجه می شوود رسوید که می   -4

توان بعهان خود را بع پایه فعل پیاماعمصولی الل یلیه و آله و سول  پایه ریزی کعد و اسوندال  فقهی را بع آن ببا  

و   و از نحوهنهواد و حک  فقهی را از آن اسووونخعار نمود. یلموا بوه خوبی از این ره آورد الگوبعداری نموده  

 .اسندال  امام صاد(میلیه السالم اسنفاده نموده اند  چگونگی

 . آموز  داده اندائمه اطهار با اسنباد به مفهوم مخالف کیفی  مفهوم گیعی را به فقیهان   -5

 دارای حج  اس  .در بعخی از اقسام آن دارای مفهوم بوده و .فهوم مخالف م-6

اسونخعار کعده و در اسوندال  فقهی   یموم را در بحث زکاتامامان معصووم از مفهوم مخالف قایده کلی یا  -7

خود به آن قایده کلی مبنعد از مفهوم مخالف اسنباد کعده اند و این یعبی حج  بودن مفهوم مخالف و قدرت 

 .داشنن آن در حد اسنخعار قایده یا یموم
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 منابع و مآخذ:

  -  ق  چاپ او ، األذهان، إرشتاد  شتر  فی البرهان و  الفائدة مجمع (  ه 1403محمد،م بن احمد  اردبیل ، .1

  ق   یلمیه  حوزه مدرسین جامعه به  وابسنه  اسالم  اننشارات  دفنع ایعان،

 الکناب  مؤلف:   ق  ، او  چاپ ، المأثورة  المعالم ( ه 1406م   هاش ، میعزا آمل ، .2

  -  ق  او  ، چاپ  ،(الغرویة الفصتول) التقلید  و االجتهاد(  ه 1404  حسوین،م  محمد  ورامیب ، کیف ،  ایوان .3

 اإلسالمیة العلوم  إحیاء ایعان،دار

 المجدد  العالمة  مؤسوسوة ایعان، - ق  او ،  ،الظمم مصتابی  (  ه  1424اکمل،م محمد بن  باقع  محمد  بهاهان ، .4

 الاهاهانی الوحید

ق :کبگعه جهوان  هزاره  چواپ او  ،،المقنعتة  .(   ه  1413یکاع ،مبروداد ، مفیود،محمّود بن محمود بن نعموان  .5

 شی  مفید 

  مؤسوسوه  تهعان، او ، ،الصتوم - الوستیلة تحریر مدارك (  ه  1422یل ،م  سویف بن معت و  ف ول،  بب  .6

 سعه قدس  خمیب  امام آثار نشع و تبظی 

ق :مؤسسه  چاپ او  ، ،الحدیثة( -المسائل )ط ریاض  .(   ه  1418حائع ، سید یل  بن محمد طااطاای ،م.7

 آ  الای  یلیه  السالم 

  -  ق  او ،  ،(األصتتول معارج) التقلید  و  االجتهاد (  ه  1403حسوون،م بن جعفع  الدین،  نج  محقق،  حلّ ، .8

  السالم  یلیه  الای   آ   مؤسسه ایعان،

  امام   مؤسوسوه ایعان، - ق  او ، ،الغراء اإلستممیة  الشتریعة فی الصتوم(  ه 1420م  سواحان ، جعفع تاعیز ،. 9 

 السالم  یلیه صاد(

 صدو(  کنابفعوش   ایعان، - تهعان او ،  ،چاپاللمعة شر  فی النجعة (  ه 1406م تق ، محمد  شوشنع ،.10

  الکنوب  دار:  تهعان  چهوارم،  چواپ  ،  األحکتام  تهتذیت    (  ه  1407محسووون،  بن  محمود  جعفع،  ابو   طوسووو ،.11

 اإلسالمیة

تهعان:  چاپ او  ،   ،االستتبصتار فیما اختلم من األخبار .(  ه 1390طوسو ، ابو جعفع، محمد بن حسون،م .13

 دار الکنب اإلسالمیة
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 ق  او ،  ،چاپ(األصتول  معالم  على التعلیقة) التقلید  و  االجتهاد(  ه 1427م  موسوو ،  یل  سوید  قزویب ، .14

 ق   یلمیه  حوزه مدرسین  جامعه به  وابسنه اسالم   اننشارات دفنع  ایعان، -

  قل    مبشووورات ایعان، - ق  ،چاپ او ،الصتتالحین  منهاج  مبانی (  ه 1426م  طااطاای ،  تق   سووید قمّ ، .15

 الشع(

 ،الصتوم  کتاب -  الوثقى  العروة على التعلیق فی  القصتو   الغایة (  ه  1417طااطاای ،م تق  سوید قمّ ، .16

  محالت   اننشارات ایعان، - ق  چاپ او ،

دفنع اننشووارات  :ق چاپ دوم ،   ،من ال یحضتره الفقیه .( ه  1413مقمّ ،صوودو(،محمّد بن یل  بن بابویه،.17

 اسالم  وابسنه به جامعه مدرسین حوزه یلمیه ق 

  مؤسوسوه : ق   او ،  چاپ ،(الصتدو  للشتی ) المقنع   ( ه  1415مبابویه، بن  یل  بن محمّد صودو(، قمّ ، .18

 السالم  یلیه هاد  امام

دار الکنب  :تهعان  چاپ چهارم ،  اإلستممیة(، -الکافی )ط  .( ه 1407مکلیب ،ابو جعفع،محمد بن یعقوب،.19

 اإلسالمیة

 سم    مؤسسه ایعان، - تهعان  چاپ سوم، فقها، و  فقه تاری  (  ه 1421م القاس ،  ابو   گعج ، .20

 او ،  چواپ  األطهوار، األئموة آثوار  من  الملنق  األبعار تحفوة  (  ه  1409مبواقع، محمود سووویود  شوووفن ، گیالن ،  .21

 سید مسجد  کنابخانه  اننشارات ایعان،  - اصفهان

چاپ او  ،   ،کتاب الزکاة -محاضتترات فی فقه اإلمامیة  (  ه  1395میالن ،سووید محمد هاد  حسوویب ،م.22

 مشهد:مؤسسه چاپ و نشع دانشگاه فعدوس 

  1379 او ،  چاپ یالمه، ق ، ،اصول  اصطمحات فرهنگ مجنای، اصفهانی،  ملکی .23

 او ،  ، چاپأطواره و  الفقه  علم أدوار (  ه 1399 هاد ،م بن  رووا  محمد  بن یل  الرالاء،  کاشوف  نجف ، .24

   النوزیع و  البشع و للالاایة  الزهعاء لابان،دار -  بیعوت

  إلحیاء   الجعفعیة  مؤسوسوة ، ق  ، او  چاپ  ،الفقیه مصتبا  ، ( ه 1416مهاد  محمد بن رووا  آقا  همدان ، .25

 اإلسالمی البشع  مؤسسة و النعاو

 


