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 چکیده
احکام طهارات ثالث به دلیل ابتالء عمومی مکلفین و نقش آن در 

حکم وضعی عباداتی همچون نماز، روزه و حج اهمیت ویژه ای دارد. 

در این میان احکام باب غسل حساسیت بیشتری دارد زیرا به دلیل 

وجود حدث اکبر، خلل در غسل مانع از صحت وضو )رافع حدث 

کیفیت انجام غسل ترتیبی از لحاظ ترتیب اصغر( نیز می باشد. 

شستن اعضاء بدن براساس ادله فقهی معتبر چگونه است؟ آیا نظریه 

مشهور در این باب با مفاد ادله سازگارتر است یا نظریه غیرمشهور؟ 

روش پژوهش، تحلیلی انتقادی است. پس از طرح فتوای مشهور و 

غسل، به بررسی  غیرمشهور درباره شرط ترتیب شستن اعضاء بدن در

ادله فقهی و مفاد آنها پرداخته می شود. طبق فتوای مشهور فقها 

الزم است غسل ترتیبی در سه مرحله انجام شود. بایستی ابتدا تمام 

سر، سپس سمت راست بدن بطور کامل و سپس سمت چپ بدن 

بطور کامل شسته شود و خلل به این ترتیب مخلّ صحت غسل می 

ماع منقول، شهرت فتوایی، برخی روایات و اصل باشد. ادله ایشان اج

احتیاط می باشد. بر اساس مباحث ارائه شده این ادله از جهات 

مختلف قابل نقد می باشد. براساس اطالق برخی روایت و خدشه در 

استناد به روایات اجماع و شهرت و اصل برائت در مقام شرطیت امر 

دن پس از سر و عدم زائد، نظریه غیر مشهور یعنی کفایت شستن ب

 لزوم ترتیب بین سمت راست و سمت چپ بدن قوی تر است.

 

غسل ترتیبی، طهارت، اصاله اطالق، اصل  :هاکلیدواژه

 برائت، فقه عبادات.

 

 
 

Abstract 

The rules of ghusl are more sensitive because due 

to the existence of the major impurity, the 
interruption in the ghusl also prevents the 

correctness of ablution (removes the lesser 

impurity). What is the quality of performing 
sequential ghusl in terms of arranging the 

washing of body parts based on valid 

jurisprudential evidences? How is the quality of 
performing tartibi ghusl in terms of the order of 

washing body parts in terms of body washing 

based on valid jurisprudential reasons? Is the 
popular theory more consistent with the content 

of the evidence or the unpopular theory? The 

research method is critical analysis. Is the 
popular theory of jurists more consistent with the 

content of the sources or the unpopular theory? 

The research method is critical analysis. After 
explaining the popular and less popular fatwa on 

the condition of the order of washing the body in 

ghusl, Jurisprudential sources and their meanings 
are examined. According to the famous fatwa of 

the jurists, it is necessary to perform tartibi ghusl 

in three stages. The whole head should be 
washed first, then the right side of the body 

thoroughly and then the left side of the body 

thoroughly and disruption in this way is 
detrimental to the correctness of ghusl. Their 

reason is consensus is narrated fatwa reputation, 

some hadiths, and the principle is precaution. 
These reasons can be criticized from different 

angles based on the contents presented in this 

article. Based on the application of some hadiths 
and also with the impairment of citing narrations, 

consensus and fame and the principle of 

innocence as a condition of redundancy, the 
popular theory is that it is sufficient to wash the 

body after the head and the necessity of 

arranging between the right and left sides of the 
body is stronger. 
 

Keywords: tartibi ghusl  Purity  the principle of 

application  the principle of innocence  the 
jurisprudence of worship. 
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 مقدمه 

لدوو  اداب بد د  »ترتیبی، مباحث و شروط مختلفی مطرح شده است مانندد درباره کیفیت غسل 

لدوو  راایدت »و ... . یکی از شرایط مهم در این م ض ع « مباح ب د  آب»، «مطلق ب د  آب»، «آب

است. بدین معنا که اجماالً شستن برخی ااضاء بد  بر بعضی دیگر تقدد  « ترتیب در شستن ااضاء بد 

ایت ترتیب مخلّ صحت غسل می باشد. م ض ع این ادووش،، بررسدی تفلدیلی زمانی دارد و اد  را

 شرط ترتیب شستن بین سمت راست و چپ بد  است.

 شرط ترتیب از منظر مشهور فقها

در غسل ترتیبی بایستی ابتدا سر، سپس سمت راست بد  »فت ای مشه ر فقهای امامیه آ  است که 

شسته ش د و خلل به این ترتیب مخلّ صحت غسل می بط ر کامل و سپس سمت چپ بد  بط ر کامل 

 در این بخ، به بررسی نظرات فقهای قائل به این فت ا و خالصه ادله ایشا  ارداخته می ش د.«. باشد

 دیدگاه فقهای متقدم امامیه )از ابتدای غیبت تا عالمه حلی(

آب به شمه قسمت آنچه در غسل واجب است، یک چیو است و آ  رساند  »شیخ مفید می ن یسد: 

شای بد  است ولی کیفیت آ  اینگ نه است که ابتدا سر را شسته سپس سمت راست و سپس سمت چپ 

 ( 21-25(، صص bشد ) 4141؛ شم ، بغدادی، 41(، ص aشد ) 4141)بغدادی، « بد  شسته می ش د.

صات شیعه سید مرتضی ق ل به لوو  راایت ترتیب و مرحله داشتن شستن بد  در غسل را از اختلا

می داند. در حالیکه مشه ر اامه صرف شستن بد  را کافی دانسته و تفلیلی برای آ  قائل نشده اند. 

دلیل این ق ل: الف( اجماع فقهای شیعه ب(استلحاب بقای حدث و جنابت در غیر حالت تفلیل پ( »

شمه فقها ترتیب را اد  ق ل به تفلیل بین لوو  ترتیب مراحل در وض  و در غسل است. بدین بیا  که 

در وض  )طهارت صغری( شرط دانسته اند و کسی قائل به تفلیل کیفیت طهارت بین غسل و وض  

)شریف مرتضى، « نشده و این نظر که کیفیت غسل با کیفیت وض  متفاوت باشد، خالف اجماع است.

 ( 454-451، صص 4142
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شد  4131؛ ط سى، 55-54شد، صص  4111؛ ط سى، 11(، ص aشد ) 4131شیخ ط سی )ط سى، 

(bج ،)11، ص 4شد، ج 4111( ابن براج )طرابلسى، 415، ص 4شد،  ج 4111؛ ط سى، 52، ص 4 ،)

(، 21-22شد، صص  4113(، ابن حموه )ط سى ابن حموه، 11، ص 4شد، ج 4141طبرسی )طبرسى، 

؛ 514-511، صص 4شد، ج 4145؛ حلی محقق، 42، ص 4شد، ج 4113محقق حلّی )حلّى محقق، 

( و سبوواری 12شد، ص  4112( ابن سعید حلّی )حلّى ابن سعید، 3، ص 4شد، ج 4143حلی محقق، 

( با استناد به اجماع، اصل احتیاط و قااده لوو  فراغ یقینی در 11شد، ص  4154)سبووارى قمّى، 

 اشتغال یقینی قائل به لوو  شستن سر، سپس سمت راست و سپس سمت چپ در غسل ترتیبی شده اند. 

ابن ادریس حلّی ضمن اذیرش این نظریه به لوو  اااده شستن بد  درص رت اخالل به ترتیب قائل شده 

( در میا  فقهای ای، از وی کمتر به حکم 442-443، صص 4شد ، ج 4141است. )حلّى ابن ادریس، 

راست  این م رد ارداخته شده است. البته ابن زشره در غنیه تفکیک اینکه آ  نقطه از بد ، در سمت

( ممکن است این اد  تفکیک را غیرامدی و 14شد ص  4141باشد یا چپ نپرداخته است. )حلبى، 

ناشی از اجمال در ابارت دانست. لیکن بعید نیست این فت ا مبتنی بر روایاتی باشد که تفکیک مذک ر را 

 مطرح نساخته اند.

بین شستن سر، سمت راست و  جمع بندی آنکه فت ای مشه ر فقهای متقد  بر لوو  راایت تربیت

سپس سمت چپ است. ادله ایشا  ابارت است از: اجماع، اصل احتیاط، استحلاب بقای حدث و 

 روایت زراره.

 دیدگاه فقهای متأخر )از عالمه حلی تا عصر حاضر(

االمه حلی در کتب مختلف بر لوو  راایت ترتیب سه گانه بین سر، سمت راسدت و سدمت چدپ 

( 512، ص 4شدد ، ج 4141؛ حلی االمه، 552، ص 4شد ، ج 4141)حلّى االمه،  تلریح نم ده است.

. 1. روایدت زراره 5. اتفاق نظر فقهای امامیه و مخالفت ایدن حکدم بدا اامده 4ادله ایشا  چنین است: 

نقل کدرده  5و ا  سلمه 4، میم نه4روایاتی از اشل سنت بدین مضم   که شمسرا  ایامبر ص یعنی اایشه

                                                           

روتده » شمچندین «. بشرته، أفاض الیه الماء ثالث مرّات، ثمَّ غسل سائر جسددهکا  رس ل اللّه صلّى اللّه الیه و آله یخلّل شعره، فإذا ظنّ أنّه أروى ». 1

روت: أنّه الیه السّال  کا  یحبّ التّیمّن فی »( و نیو 11: 4)صحیح البخاری « اائشة قالت: کا  الیه السّال  إذا اغتسل من الجنابة بدأ بشقّه األیمن ثمَّ األیسر

 .(21حدیث  551: 4)صحیح مسلم «. طه ره
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رت ص در غسل، بین شستن سر و شستن بد ، ترتیب را راایت می فرم د بنح ی کده اگدر اند که حض

در شسته شد  کامل سر و ص رت شک می نم د، آ  قسمت از سر یا ص رت را شسته و سپس مجددد 

بد  را می شست. مفاد این روایات بیشتر در ردّ اطالق فت ای اامه است کده بدین شسدتن سدر و بدد  

 ند و از آنجا که فتاوای م ج د منقسم بین اد  تفلیل )فت ای اامه( و تفلیل سده تفلیل قائل نمی ش

گانه )نظر مشه ر امامیه( می باشد و ق ل ثالثی وج د ندارد که به تفلیل دوگانه )تفلیل بین سر و بد ( 

، 5شد، ج 4145قائل شده باشد، این روایات را اثبات کننده فت ای مشه ر امامیه می دانند. )حلی االمه، 

 (. 514، ص 4شد، ج 4141؛ حلی االمه، 422ص 

مسأله دیگر استثناء ترتیب سه گانه است. در برخی روایات از حکم غسل جنابت زیر بارا  و آب 

س ال کدرد  »جاری از ناودا  سؤال شده است. مانند روایت الی بن جعفر از اما  کاظم ع که می گ ید 

ارا  می ایستد و تما  بدن، خیس می ش د، آیا ایدن در در خل ص شخص جنب که برای غسل زیر ب

حالت اختیار کفایت می کند؟ فرم د: اگر بارا  او را بش ید شمچنا  که آب بط ر معم ل او را می ش ید، 

این روایات، شرط ترتیب بین قسمت شای مختلف بد  را مطرح نساخته اسدت. در « کفایت می نماید. 

ب ده و اطالق این روایات، حجیت دارد. در ت ضیح ایدن حکدم میدا   حالی که حضرت ع در مقا  بیا 

فقها اختالف شست. مشه ر فقهای متقد  ترتیب را در این م رد سداقط دانسدته اندد ولدی برخدی فقهدا 

، راایت ترتیب شستن را ضدروری دانسدته «ترتیب حکمی»شمچ   سالر و ابن ادریس با طرح نظریه 

 (413، ص 4شد، ج 4142؛ حلی االمه، 111، ص 4شد، ج 4141اند. )حلی االمه، 

. اصل برائت 4االمه حلی ضمن ق ل به سق ط شرط ترتیب در این م رد چنین استدالل می نماید: 

بر اد  لوو  ترتیب داللت دارد. این اصل در م رد متفق الیه )غسل ترتیبی در غیر بارا ( تخلیص می 

ام   روایاتی که در غسل ارتماسدی، یکبداره در آب  .5خ رد و در سایر م ارد جریا  خ اشد داشت. 

فرو رفتن را شرط نساخته است بلکه فراگرفتن بد  را الز  دانسته است، شامل شسته شد  با آب بارا  

                                                                                                                                               
 .....«.أفاض الماء الى رأسه، ثمَّ غسل جسده . »4
ضین الیک المداء، قلت: یا رس ل اللّه، إنّی امرأة أشدّ ضفیرتی أ فأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: ال، إنّما یکفیک أ  تحثی الى رأسک ثالث حثیات، ثمَّ تفی. »5

 «فتطهرین.
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)بارا  نسبتاً شدید( نیو می ش د. در واقع این ن ع از غسل، ملدداق غسدل ارتماسدی اسدت نده غسدل 

(  االمه حلدی در ایدن بحدث تدالش نمد ده اسدت 113-111شد، صص  4142ترتیبی. )حلی االمه، 

تعارض بین ق ل به لوو  ترتیب سه گانه در غسل ترتیبی با روایات غسدل زیدر بدارا  و نداودا  را بده 

استناد خروج تخللی حل نماید و برخی شارحا  کتب االمه به نظر ایشا  تمایل یافته اند )زین الدین 

ی برخی فقهای اس از وی شمچنا  ارتماسی بد د  غسدل زیدر (. ول422، ص 4شد، ج 4155العاملی، 

بارا  را نپذیرفته و ق ل به لوو  راایت ترتیب را ترجیح دانسته اند مانند شهید اول )ااملى شدهید اول، 

، ص 4شدد، ج 4141؛ ااملی شهید اول، 21، ص 4شد، ج 4141؛ ااملی شهید اول، 22شد، ص  4145

121.) 

، ابتدا داللدت ادلده مطدرح «ایضاح الف ائد»  فخرالمحققین حلی در صاحب حدائق در ت ضیح کال

شده ت سط فقها بر لوو  راایت ترتیب را ضعیف و غیرصریح دانسته و تل یحاً اجماع منق ل را به دلیدل 

نظر برخی قدما شمچ   شیخ صدوق و ابن جنید قابل تردید می داند. لیکن در نهایدت اسدتدالل االمده 

کند. اینکه در روایات آمده غسل میت، ملداق خاصی از غسل جنابدت اسدت و در حلی را تق یت می 

چندین روایات بر لوو  ترتیب بین سر، سمت راست و چپ بد  در غسدل میدت تلدریح شدده اسدت، 

بنابراین در غسل جنابت نیو ترتیب سه گانه اثبات می ش د و از آنجا که فرقی بین کیفیت غسل جنابت 

شا نیست، بنابراین با این روایات، لوو  ترتیب سه گانه در کلیه غسل شای ترتیبدی با کیفیت سایر غسل 

واجب و مستحب ثابت می گردد. صاحب حدائق در ت ضیح ارتباط این روایات با برخی روایات بداب 

غسل جنابت که ظاشر آ  کفایت شستن یکجای کل بد  است، چنین می گ ید که احکا  غسل و کیفیت 

رد  زما  صدور روایات مشخص ب ده است لذا معل   ع در روایات دسته دو ، بر ایدن آ  بین ام   م

 (.11-11، صص 1شد، ج 4112اطالع ام می ااتماد نم ده است. )بحرانى، 

اجماع مرکب فقها بر لدوو  »، «اجماع منق ل»صاحب ج اشر حکم به ترتیب سه گانه را مستدل به 

ر وض  و اد  فرق بین کیفیت وض  )طهارت اصدغر( و ترتیب بین ص رت، دست راست و دست چپ د

قاادده »، «استلحاب بقاء حدث در ص رت اد  راایت ترتیب»، «غسل )طهارت اکبر( در فتاوای فقها

ادله لوو  ترتیب در غسل میت و اینکه غسل میدت، ملدداقی از »، «اشتغال یقینی مستدای فراغ یقینی
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اایت ترتیب سه گانه در غسل بنح ی که بعید است این رواج سیره متشراه بر ر»، «غسل جنابت است

برخی روایات اشل سنت که بیا  می کند ایامبر اکدر  »و  4«روایت زراره»، «سیره، غیرمستند ب ده باشد

استدالل نم ده است. )نجفى،  5«ص در شستن بد ، ابتدا سمت راست و سپس سمت چپ را می شستند

 (.24-21، صص 1شد، ج  4111

(. 512-511، صدص 4شد، ج 4143ض قائل به وج ب ترتیب سه گانه شده )حائرى، صاحب ریا

حتی برای کسی که زیر بارا  یا آب ناودا  ایستاده و نیت غسل می کندد، نیدو راایدت ترتیدب سدمت 

 (.11، ص 4شد، ج 4112راست و چپ را ضروری دانسته است. )حائرى، 

 4155به لوو  ترتیب سه گانه شده اندد. )نجفدى، برخی فقهای دیگر نیو با شمین استدالل شا قائل 

؛ سبووارى، بدی تدا، 42شد، ص  4111؛ خمینى، 521، ص 4شد، ج 4112؛ یودى، 511-514شد، ص 

 (.451 -441شد، صص  4142؛ لنکرانى، 14، ص 4شد، ج 4141؛ گلپایگانى، 51-51صص 

را « ب تعییندی بدر تخییدریقااده تقد  واج»یکی از فقهای معاصر اس از نقد ادله مختلف، صرفاً 

. ت ضیح آنکه در کیفیت غسل ترتیبی دو احتمال وجد د دارد: الدف( وجد ب 1قابل استناد دانسته است

تعیینی تقد  شستن سمت راست بر سمت چپ ب( وج ب تخییری شستن ااضای بد  بین تقد  سدمت 

اسدت. برخدی « خییریدورا  امر بین وج ب تعیینی و وج ب ت»چپ و یا تقد  سمت راست. بنابراین 

اص لی  ، م ض ع را از ملادیق شک در تکلیف مازاد در اقل و اکثر دانسته و اصل برائت از شرط زائد 

را مطرح ساخته اند. لیکن بعضی اص لی  ، وج ب تعیینی را تقد  داده اند و در واقع احتیاط را تدرجیح 

 4111اثبات مدی گدردد. )آملدى، داده اند. براین اساس وج ب تقد  شستن سمت راست بر سمت چپ 

 (.413، ص 2شد، ج

                                                           
 در اطف ترتیبی است.« و»دانسته که ظاشراً به سبب خدشه در داللت کلمه  . البته صاحب ج اشر داللت حدیث زراره را در حدّ اشعار4

مطرح نم ده است که به خاطر ضعف سندی آ  )ارسال سند و شدیعه نبد د  روات( « یمکن االستدالل الیه». ایشا  قابلیت استناد این روایات را در حدّ 5

 د آ  بین اصحاب قابل انجبار باشد.است. گرچه بعید نمی داند ضعف سند این روایات، با شهرت مفا
 . تنها دلیل جدیدی که در کال  فقهای معاصر اضافه بر ادله قبلی مطرح شده است.1
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در جمع بندی کلی مشخص می گردد امده دلیل قائلین به لوو  راایت ترتیدب سده گانده ابارتندد از: 

 اجماع منق ل، اصل اشتغال، مشابهت غسل میت با غسل جنابت، روایت زراره و شهرت فت ایی.

 شرط ترتیب در فتوای غیرمشهور

ه در کیفیت غسل ترتیبی برخالف نظریه مشه ر، قائل به وج ب ترتیب دو گانده برخی فقهای امامی

شده اند. اینکه قدر متیقن از ادله، لوو  راایت ترتیب بین شستن سر و شستن بد  است که اگر راایدت 

نش د، مخلّ صحت غسل است. لیکن بین شستن سمت راست و سمت چپ، راایدت ترتیدب را واجدب 

ستحباب یا احتیاط شده اند. در ادامه به ت ضیح نظدرات قدائلین و کیفیدت اسدتدالل ندانسته و قائل به ا

 ایشا  ارداخته می ش د.

از فقهای متقد ، ظاشر فت ای ابن باب یه، شیخ صدوق و شیخ کلینی آ  است که ترتیب بدین سدر و 

ذا در تحلیدل بد  را واجب دانسته و بر لوو  ترتیب بین شستن سمت راست و چپ تلریح نکرده اند. ل

فت ای ایشا  بین فقهای بعدی اختالف شست. بهرحال صراحتی که در فت ای معاصرین ایشدا  شمچد   

شیخ مفید و شیخ ط سی بر وج ب ترتیب بین شستن سمت راست و چپ شست، در کال  شیخ صدوق، 

؛ قمدی 13شدد، ص  4142؛ قمّى صددوق،  52ادرش و شیخ کلینی نیست. )قمّى ابن باب یه، بی تا، ص 

( به ابن جنید نیو شمین ق ل نسبت داده شده است. )ااملی شهید اول، 21-21شد، صص  4143صدوق، 

( استدالل اصلی ایشا  اطالق روایات است کده دال بدر ادد  تفلدیل اسدت. 551، ص 5شد، ج 4142

ه ترتیدب (. تا ابتدای قر  یازدشم، شمه فقها )بجو سه فقیه مذک ر( نظرید11، ص 1شد، ج 4111)کلینى، 

برخی فقها ق ل به وج ب ترتیب دوگانه و صحت غسدل  4سه گانه را اذیرفته اند. لیکن از قر  یازدشم

 در ص رت تقد  شستن سمت چپ یا شستن شموما  شر دو سمت بد  را مطرح نم ده اند.

( محقق سدبوواری )سدبووارى، محقدق، 511، ص 4شد، ج 4111مالمحمد تقی مجلسی )اصفهانى، 

( بدا اسدتناد بده 15-14شد، صدص  4121( و شیخ بهایی )ااملى بهاء الدین، 42، ص 4، جق ش 4151

اطالق روایات و خدشه در داللت حدیث زراره حکم به وج ب تقدیم سمت راست و خلدل بدر غسدل 

                                                           
ر مکتدب . شدف از طرح بازه زمانی، اشاره به این نکته است که ظاشراً تغییر روش شناسی مکاتب فقهی و غلبه یافتن مکتب فقهی اصفها  کده بده سداختا4

 ب د، در این طرح فت ای متفاوت اثر داشته است.فقهی ری نودیک 
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درص رت اد  مرااات این حکم را م رد تردید قرار داده اند. البته تقدیم سمت راست را برای م افقدت 

  ایی شمس  با احتیاط دانسته اند.با شهرت فت

فیض کاشانی به تفلیل از ق ل به اد  وج ب ترتیب بین سمت راست و چپ دفاع مدی کندد. وی 

ایدن ......«. داللت دارد بر اد  وج ب راایت ترتیب بین سمت راست و چدپ بدد ، »بیا  می کند که 

تعبیر حاکی از فت ا به اد  وج ب است که در کال  فقهای ایشین مشاشده نمی ش د. خالصده ادلده وی 

س ره مائده(، اطالق روایات و فقدا  دلیل کافی بدر  1ل برائت )اد  شرطیت( ب( اطالق آیه غسل )اص

( وی در برخدی آثدارش قد ل بده ادد  141، ص 4شد، ج  4152وج ب ترتیب دانسته اند. )کاشانى، 

ی، وج ب ترتیب را ق ل اصحّ می داند لیکن ق ل به وج ب ترتیب را نودیک به احتیاط می داند. )کاشان

 (. 22شد، ص  4143؛ کاشانی، 21، ص 4بی تا، ج 

شدد،  4141(، آقا رضا شمدانی)شمدانى، 153-151، صص 5شد، ج 4142مال مهدی نراقی )نراقى، 

( و برخی دیگر از 112 -111، صص 1شد، ج  4143( و آیه اهلل خ یی )خ یى، 111-122، صص 1ج

؛ 415 -412، صدص 1شدد، ج  4142ندى، ؛ بحرا24-21، صص 4شد، ج 4154فقهای معاصر  )مغنیه، 

( نیو اطالق روایات را اق ی و داللت روایدات و ادلده 111-111، صص 4شد، ج 4145قمّى روحانى، 

م رد استناد مشه ر را نارسا دانسته و حکم به وج ب ترتیب دوگانده )شسدتن سدر و شسدتن بدد ( را 

ل مشده ر را مطدرح مدی کندد. )خد یى، صحیح تر دانسته اند گرچه در رساله املیه از باب احتیاط ق 

 (21، ص 4شد، ج 4141

 بحث و تحقیق

ادله اساسی لوو  یا اد  لوو  ترتیب بین سمت راست و چپ در انج دسته قابل تقسیم شستند که به 

 ارزیابی آنها ارداخته می ش د.
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 شیاع فتوا .1

لی احتیداط اکثدر فقهدای اصلی ترین دلیل فقهای متقد  بر لوو  ترتیب سه گانه و شمچنین دلیل اصد

معاصر، شیاع فت ای راایت ترتیب سه گانه در قالب اجماع منق ل، اجماع مرکدب یدا شدهرت فتد ایی 

 است. 

 الف( اجماع منقول

 با سه ایراد م اجه است:« اجماع منق ل»استناد به 

الف( اد  حجیت اجماع منق ل: بحث حجیت یا اد  حجیت اجماع از مجال اووش، حاضر خارج 

است لیکن ای، فرض نگارنده بر اد  حجیت اجماع منق ل است زیرا دلیل قانع کننده و قابل قب لی بر 

حجیت اجماع به جو استحسا  ظنی مانند استبعاد خطای قاطبه فقها یا احتمال وج د دلیل نامعل   ارائه 

 نشده است.

ابراز تردیدد جددّی در ادلده، ب( فت ای تعدادی از متقدمین ابها  دارد و برخی فقهای متأخر اس از 

صرفاً از باب احتیاط و به دلیل اجتناب از مخالفت با اجماع یا شهرت، از ابراز فت ای صدریح اجتنداب 

نم ده اند. بنابراین اداای اجماع، خالف ش اشد و قرائن بنظر می رسد و اصدطالحاً بدا ایدراد صدغروی 

 م اجه است.

ه سید مرتضی و شیخ ط سی بده اند ا  احدد فقهدای پ( اجماع در این بحث، مدرکی است. چنانچ

متقد  به روایت زراره و اصل اشتغال است. بنابراین نفس اجماع، کاشفیت ندارد و با ایراد کبروی م اجه 

 است.

استناد کرده اند. یک « اجماع مرکب»برخی فقها برای لوو  راایت ترتیب سه گانه به منع مخالفت با 

از این شا استفاده می ش د و مخالفت با آ  « وج ب ترتیب در طهارت»ا  حکم کلی مجمع الیه با ان 

بدا دو ایدراد جددّی « اجمداع مرکدب»مجاز نخ اشد ب د چ   مخالفت با اجماع مرکب است. استناد به 

 م اجه است:
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الف( مبنای حجیت اجماع مرکب بط ر جدّی محل تردید است. بلکده کثیدری از اصد لی   حجیدت 

طرح نکرده اند. چه دلیلی بر منع مخالفت با اجماع مرکب شست؟ نهایت مفاد اجمداع اجماع مرکب را م

 مرکب، ظن است که اصل بر اد  حجیت آ  است.

ب( اجماع مرکب، دلیل لبّی است و در مغایرت دلیل لفظی با لبّی، دلیل لفظی مقدد  اسدت. ت ضدیح 

، اد  لوو  ترتیب اسدت. لدذا نمدی آنکه ظاشر بلکه صراحت برخی روایات و اصاله االطالق آیه غسل

ت ا  مفاد اجماع مرکب را بر ظه ر ادله نقلی تقد  داد. چنانچه االمه حلّی در بحث غسل جنابدت زیدر 

بارا  و آب ناودا ، اصل را بر اد  وج ب ترتیب قرار می دشد و ق ل به وج ب ترتیب در غسل اادی 

 را تخلیلی بر این اصل می داند.

 ب( شهرت فتوایی

 با دو ایراد اساسی م اجه است: « شهرت فت ایی»تناد به اس

حجیدت ( »4الف( اد  حجیت شهرت فت ایی: در خل ص شهرت فت ایی سه دیدگاه مطرح اسدت: 

براین اساس اگر فقیهی از «. اد  حجیت شهرت فت ایی به نح  مطلق( »5، «شهرت فت ایی به نح  مطلق

ستنباط نم د گرچه خالف مشده ر باشدد، بدازشم دارای ادله فقهی حکمی را با اجتهاد شخلی خ ی، ا

اصد ل »که صرفاً شهرت یک فت ا میا  فقهای متقد  را با اند ا  « ق ل به تفلیل( »1ااتبار می باشد. 

واجد ااتبار و حجیت می دانند. ولی شهرت یک فتد ا در میدا  فقهدای ادوار بعددی را دارای « متلقات

 (531-532، صص 4131)حسینی جاللی، ااتبار و قابل استناد نمی دانند 

در شر ص رت در بحث حاضر، نظر نخست یعنی حجیت بنح  مطلق با اشکال مبنایی )ایراد کبروی( 

م اجه است زیرا دلیلی بر حجیت شهرت فت ایی بنح  مطلق وج د ندارد. اگر ق ل بده تفلدیل اذیرفتده 

بخشی از متقدمین محدل اشدکال اسدت زیدرا ش د، ایراد صغروی وج د دارد. زیرا شهرت این فت ا بین 

گرچه شهرت بین فقهای مکتب بغداد مسلّم است. لیکن ق ل فقهای مکتب ری دچدار ابهدا  اسدت. لدذا 

 شهرت فت ایی، منعقد نیست.
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ب( اد  حجیت شهرت فت ایی مدرکی: اختالف دیدگاه شا ناظر به شهرت فت ایی غیرمدرکی اسدت. 

مدرب قطعی یا ظنی آ  مشخص نباشد. لیکن در م اردی که به قطدع یعنی فت ای مشه ری که مستند و 

یا ظن قابل ااتناء، مستند فت ای مشه ر تشخیص داده ش د و بدا  دسترسی باشدد، اسدتناد بده شدهرت 

 فت ایی قابل قب ل نمی باشد. 

 قرآن کریم .2

الً بیدا  روش اصلی قرآ  کریم در باب احکا ، اشاره به احکا  کلی و اصدل تشدریع اسدت و معمد 

س ره مائدده  1س ره نساء و  11جوئیات به سایر ادله واگذار گردیده است. احکا  طهارت در آیه شای 

درخل ص حکم وض ، غسل و تیمم مطرح شده است. این آیدات دربداره وضد  تفلدیل بدین شسدتن 

ص رت، دست راست و چپ، مسح سر و اا را مطرح کرده است. درباره تدیمم نیدو تفلدیل بدین مسدح 

« غسدل»ص رت و دست شا مطرح شده است. لیکن درباره کیفیت غسل، صرف شستن بد  بده اند ا  

مطرح شده است بدو  اینکه به ترتیبی بین ااضاء بد  اشاره ش د. گرچه نفس این سک ت را نمی ت ا  

دال بر اد  وج ب ترتیب دانست زیرا در آیات االحکا  چنین روشی وج د دارد. لیکن بدا انایدت بده 

ین تفاوت بیا  احکا  بین وض ، تیمم و غسل و در ص رت شک اگر داللت روایات بر وج ب ترتیدب ا

بین سمت راست و چپ کفایت نکند، می ت ا  به اطالق این آیات استناد و آ  را مؤید اصل برائت قرار 

 داد.

 روایات .3

 روایات، دلیل اصلی این م ض ع است که در سه دسته بررسی می ش د.

 اتی که مستند فت ای مشه ر می باشد. الف( روای

یْ»مضمره حریو از زراره:  .4 هَا قُلْتُ: کَیْفَ یَغْتَسِلُ الْجُنُبُ؟ فَقَالَ: إِ ْ لَمْ یَکُنْ أَصَابَ کَفَّهُ شدَ ءٌ غَمَسدَ

أَکُفٍّ، ثُمَّ صَبَّ اَلَدى مَنْکِبِدهِ فِی الْمَاءِ ثُمَّ بَدَأَ بِفَرْجِهِ فَأَنْقَاهُ بِثَلَاثِ غُرَفٍ، ثُمَّ صَبَّ اَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ 

شد،  4112)ااملى، «. الْأَیْمَنِ مَرَّتَیْنِ وَ اَلَى مَنْکِبِهِ الْأَیْسَرِ مَرَّتَیْنِ، فَمَا جَرَى اَلَیْهِ الْمَاءُ فَقَدْ أَجْوَأَهُ

 (5، حدیث 511، ص 5ج
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أَبَا جَعْفَرٍ ع اَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ قَدالَ  قَالَ: سَأَلْتُ»روایت ابداهلل بن بکیر از زراره از اما  باقر ع:  .5

)اداملى، « أَفِضْ اَلَى رَأْسِکَ ثَلَاثَ أَکُفٍّ وَ اَنْ یَمِینِکَ وَ اَنْ یَسَارِبَ إِنَّمَا یَکْفِیکَ مِثْدلُ الددَّشْنِ

 (.1، حدیث 514، ص 5شد، ج 4112

مَرْأَةِ تَغْتَسِلُ وَ قَدِ امْتَشَطَتْ بِقَرَامِلَ وَ لَمْ تَدنْقُضْ سَأَلَ أَبَا اَبْدِ اللَّهِ ع اَنِ الْ»روایت امار ساباطی:  .1

هَا وَ  شَعْرَشَا کَمْ یُجْوِیهَا مِنَ الْمَاءِ؟ قَالَ مِثْلُ الَّذِی یَشْرَبُ شَعْرُشَا وَ شُ َ ثَلَداثُ حَفَنَداتٍ اَلَدى رَأْسدِ

شدد،  4112)ااملى، «. ثُمَّ تُمِرُّ یَدَشَا اَلَى جَسَدِشَا کُلِّهِ.حَفْنَتَا ِ اَلَى الْیَمِینِ وَ حَفْنَتَا ِ اَلَى الْیَسَارِ 

 ( 1، حدیث 521، ص 5ج

کیفیت استدالل مشه ر آ  است که اما  ع در ااسخ به ارس، درباره کیفیت غسل، ریختن آب را در 

)سدمت « یسار»سه مرحله مطرح می کند: سر، سمت راست و سمت چپ. از این تفکیک و اینکه واژه 

)سمت راست( شده است، لوو  تفکیک مرحله شستن سمت « یمین»اطف بر واژه « واو»پ( با حرف چ

راست از مرحله سمت چپ استفاده می ش د و گرنه این تفکیک ابارت شا و حدرف اطدف، لغد  بد د. 

، ص 1شد، ج 4111؛ نجفی، 421، ص 5شد، ج 4145؛ حلی االمه، 415، ص 4شد، ج 4111)ط سی، 

 (411شد، ص  4142؛ لنکرانى، 21

ب( روایاتی که به داللت آشکار یا به اطالق، بر اد  لوو  ترتیب بین سمت راسدت و چدپ داللدت 

 4111( و صحیحه حکم بن حکیم )ط سی، 415، ص 4شد، ج 4111دارد. مانند م ثقه سمااه )ط سی، 

کیفیت غسل بد ده (. این روایات در مقا  بیا  حکم و یا ااسخ به سؤال راوی درباره 412، ص 4شد، ج

اند، لیکن اشاره ای به تفکیک بین شستن سمت راست و چپ نکرده بلکه صرفاً دال بر لوو  شستن بد  

شستند. در واقع مستفاد از این روایات آ  است که قدر واجب و معیار در غسل، جریدا  یدافتن آب یدا 

تَلُبُّ اَلَى سَائِرِ جَسَدِبَ مَرَّتَیْنِ فَمَدا جَدرَى  تَلُبُّ اَلَى رَأْسِکَ ثَلَاثاً ثُمَّ»... خیس شد  بد  است مانند 

أَفِضْ اَلَى رَأْسِکَ وَ جَسَدِبَ وَ لَا (. »4، حدیث 552، ص 5شد، ج 4112)ااملی، « اَلَیْهِ الْمَاءُ فَقَدْ طَهُرَ 

ه (. شمچنین در برخی روایات آمدده اسدت کد1، حدیث 511، ص5شد،  ج 4112)ااملی، « وُضُ ءَ فِیهِ
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(.  بدر 1، حددیث 511، ص 5شدد،  ج 4112)ااملی، « بعد از آب ریختن بر سر و بد ، بد  را بش ی»

 این اساس فت ای مشه ر خالف معیار مستفاد از روایات است.

سه مرتبه آب ریختن بر »پ( روایاتی که جوئیاتی دیگر را نیو در کیفیت غسل مطرح کرده اند مانند 

سه مرتبه آب ریختن بر سدر و »(، 514و ص  511 - 552، صص 5، جشد 4112)ااملی، « سر و بد 

« ریختن آب بدر سدینه و کتدف بعدد از شسدتن سدر»(، 521)شما ، ص « دو مرتبه آب ریختن بر بد 

شد،  4112)ااملی، « مضمضه و استنشاق کرد  قبل از شستن سر»(، 415، ص 4شد، ج 4111)ط سی، 

این روایات بر جوئیاتی در کیفیت غسل ترتیبی، ظاشر تر  (. آشکار است که داللت ارفی552، ص 5ج

و ق ی تر از داللت حرف اطف بر وج ب ترتیب بین شستن سمت راست و سدمت چدپ بدد  اسدت. 

الیرغم استدالل مشه ر فقها مبنی بر اینکه قی د مطرح شده در روایات، لغ  نیست و باید به آ  اسدتناد 

 ه و فت ا نداده اند.ش د، لیکن به این جوئیات استناد نشد

جمع بندی آنکه؛ روایات متعددی در ااسخ به س ال راوی وارد شده اند که قطعاً در مقا  بیا  حکدم 

دست ر داده اند و حتی تلریح کرده اندد بعدد از  4«جاری ساختن آب بر سر و بد »ب ده اند و صرفاً به 

ه آب بر آ  جاری ش د، ااب است. بنظر انجا  غسل با این کیفیت،  نیازی به وض  نیست و شر قسمتی ک

می رسد داللت این ادله، تما  است. بکار رفتن حرف اطف تاب مقاومت مقابل ایدن داللدت واضدح را 

اطدالق در مقدا  »ندارد. اگر امل یا شرط دیگری الز  ب د، سک ت حضرت ع جایو نب د و اصدطالحاً 

 حجت است.« بیا 

، 514و ص  5، حددیث 511، ص 5شدد، ج 4112)اداملی، در خل ص دو روایت منق ل از زراره 

( که دلیل اصلی فت ای مشه ر است و ظاشراً یک حدیث ولی با دو سند متفاوت شسدتند؛ بایدد 1حدیث 

 اشاره کرد:

الف( در کیفیت استناد مشه ر فقها به این روایت ناسازگاری وج د دارد. ایشا  بده مفهد   یکدی از 

استناد کرده و آ  را دال بر « بین کلمه یمین و یسار« واو»حرف اطف » قی د مطرح شده در این روایت

سه کف دسدت آب بدر »وج ب دانسته اند. لیکن به منط ق قید دیگری که به در متن روایت آمده یعنی 

                                                           

 أَفِضْ اَلَى رَأْسِکَ وَ جَسَدِبَ.. 1
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استناد نکرده و به آ  فت ا نداده اندد و « سر و دو کف دست آب بر سمت راست و سمت چپ بدنت بریو

 وت ارائه نشده است.دلیلی بر این تفا

ب( مفاد این روایت ایناً و با تفاوت اندکی در متن از دو راوی معاصدر و شدم رتبده یعندی زراره و 

محمد بن مسلم نقل شده است. در روایت زراره به تفکیک بین سمت راست و چپ اشاره شده است. در 

ادس از »رمد ده اسدت روایت محمد بن مسلم به تفکیک بین سمت راست و چپ اشداره نگردیدده و ف

)شمدا ، «. شستن سر، بر بقیه بدنت دو مرتبه آب بریو. بر شر قسمتی که آب جاری ش د، ااب می ش د

(. اگر تفکیک بین سمت راست و چپ واجب باشد، چه ت جیهی برای اد  بیا  آ  در روایدت 4حدیث 

 محمد بن مسلم وج د دارد؟

دو یا سه »، «تفلیل بین سمت راست و چپ»بیل بنظر می رسد وجه جمع روایاتی که جوئیاتی از ق

را مطرح کرده اند با روایات متعدددی « آب ریختن بر سینه و کتف»یا « مرتبه آب ریختن بر سر و بد 

که در مقا  بیا  کیفیت غسل ترتیبی صرفاً به شستن بد  )جسد( بعد از شستن سر دسدت ر داده و آ  را 

جوئیات از باب بیا  یکی از راه شای شستن بد  و ارشادی )ذکدر  کافی دانسته اند، آ  است که ذکر این

مثال( است و داللت بر وج ب یا استحباب ندارد. در واقع اما  ع در مقا  آ  بد ده کده بدرای راوی راه 

شایی اشاره نماید که از شسته شد  تما  بدن، اطمینا  یافته و وس اس بده خدرج ندشدد )بدا حدداقل 

ای مؤکد در غسل است(. این ت ضیح با تعبیری که در روایدت ابدداهلل بدن ملرف آب که جوء سنت ش

)اداملی، « إِنَّمَا یَکْفِیدکَ مِثْدلُ الددَّشْنِ»... بکیر از زراره بیا  شده است نیو سازگار است که می فرماید 

( یعنی معیار در غسل، جریا  یافتن آب بر قسمت شدای مختلدف 1، حدیث 514، ص 5شد، ج  4112

 ل جریا  یافتن روغن بر بد  است که آرا  سرتاسر بد  را فرا می گیرد.بد  مث

 اصل برائت در شبهه حکمیه .4

شبهه حکمیه ناشی از شک در شرطیت »در ص رت تردید در داللت روایات، نهایت امر آ  است که 

در جریا  می یابدد. مشده ر اصد لی   نیدو « اصل برائت»مطرح است و نسبت به شرط زائد « امر زائد
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 4141؛ مکار  شدیرازی، 521، ص 5ش، ج 4113چنین حالتی قائل به اجرای برائت شستند. )خ ئی، 

 (435، ص 1شد، ج

 اخذ به احتیاط .5

برخی فقها اس از ابراز تردید در ادله مختلف، از باب احتیاط در اد  مخالفت با مشه ر ترتیب بین 

شد،  4111؛ اصفهانی، 111-122صص  ،1شد، ج 4141سمت راست و چپ را اذیرفته اند. )شمدانى، 

( لیکن احتیاط در ص رتی اسندیده است که خالف ظاشر ق ی ادله نقلی نب ده و م جب 511، ص 4ج

اسر و حرج نش د. لیکن ظاشر بلکه صراحت برخی روایات دال بر اد  وج ب ترتیب است و با وج د 

در استنباط حکم وضعی یعنی اد  اماره ن بت به اص ل املیه نمی رسد. شمچنین نظر مشه ر فقها 

صحت غسل در ص رت خلل سه ی در راایت ترتیب می ت اند م جب اسر و حرج شخلی ش د. 

 )البته بروز اسر و حرج ن ای محل تأمل است(. 

از س ی دیگر این احتیاط، خالف قااده شریعت سهله و سمحه و روش معل   و مذاق شریعت در 

ل است. بعید نیست فت ای ابن حموه و ابن زشره مبنی بر اینکه مخالفت با سختگیری در احکا  غس

راایت ترتیب سه گانه واجب است ولی در ص رتی که اس از اتما  غسل مت جه خشک ماند  قسمتی 

از بد  شد، مسح شما  قسمت کافی است بدو  اینکه تفلیلی بین سمت راست و چپ مطرح کنند، 

( از شمین باب باشد. به 14شد، ص  4141حلبی،  ؛ 21-22شد، صص  4113)ط سی ابن حموه، 

ابارت دیگر اگر وج ب تکلیفی ترتیب، سبب اسر و حرج نباشد لیکن وج ب وضعی می ت اند 

 ملداق اسر و حرج و خالف ظاشر روایات باشد.

 جمع بندی و نتیجه گیری

ها قائل بده اس از بررسی نظر فقهای متقد  و متاخر در کیفیت غسل ترتیبی مشخص شد مشه ر فق

لوو  راایت ترتیب بین شستن سر سپس سمت راست و سپس سمت چپ بد  شده اند )حکم تکلیفدی( 

بنح ی که خلل امدی یا سه ی به این ترتیب حتی به اندازه یک انگشت را م جدب خلدل در صدحت 

قدد  و غسل دانسته و اااده غسل از آ  م ضع را الز  دانسته اند )حکم وضعی(. البته برخی فقهدای مت

متاخر در مباحث استداللی با خدشه در مستندات فت ای مشه ر نسبت به حکم تکلیفی یا وضعی ابدراز 

تردید نم ده اند )نظریه غیرمشه ر( گرچه اغلب ایشا  از مخالفت آشکار با مشه ر در فت ای نهایی خ د 
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اخذ بده »و « امار ساباطیروایات زراره و »، «شیاع فت ا»اجتناب نم ده اند. امده دلیل فت ای مشه ر 

 است. « احتیاط

در نقد ادله مشه ر شایا  ذکر است: استناد به شیاع فت ا )اجماع منق ل و شهرت فت ایی( بده دلیدل 

اد  حجیت، مدرکی ب د  و ابها  در فت ای برخی فقهای متقد  قابل خدشه است. در خل ص روایدات 

برخی به صراحت  و برخی با اطالق شا  بر کفایدت  م رد استناد مشه ر با ت جه به روایات متعددی که

شستن بد  داللت دارند و شمچنین روایاتی که جوئیات دیگری در کیفیت غسل مطرح نم ده اند ولی به 

آنها فت ا داده نشده است، داللت روایات م رد استناد مشه ر قابل خدشه است. گرچه نظریه مشه ر بده 

تیاط وجهی ندارد زیرا الدف( روش شدارع در بداب طهدارت، بدر احتیاط نودیک است لیکن اخذ به اح

تساشل و برائت است. ب( با وج د داللت روایاتی که شستن بد  را مالب قرار داده اندد، جدایی بدرای 

 استناد به اصل املیه نیست. پ( این احتیاط می ت اند م جب اسر و حرج ش د.

مدی تد ا  چندین « ترتیب خاص بین ااضاء بدد کفایت شستن بد  و اد  لوو  »در اثبات نظریه 

استدالل کرد: الف(روایاتی که در مقا  بیا  کیفیت غسل و در ااسخ به سؤال راوی که از چگ نگی غسل 

س ال کرده است، بدو  تفکیک بین ااضاء بد  یا سمت راست یا چپ به شستن بد  اس از شستن سر 

ند که وقتی اینگ نه غسل انجا  ش د، طهارت حاصل شده اشاره کرده اند و حتی برخی آنها تأکید کرده ا

است. داللت و ظه ر این روایات بر اد  وج ب ترتیب، ق ی تر و بدیّن تدر از روایدات مد رد اسدتناد 

مشه ر است. ب( اگر خلل به ترتیب بین سمت راست و چپ بد ، مخدل بده صدحت غسدل بد د، مدی 

ره می شد تا بیا  برای مخاطب تما  باشد. دقدت در بایست حداقل در یکی از روایات به این حکم اشا

اوصاف مخاطبا  و جامعه آ  زما  آشکار می نماید که صرف داللت حرف اطف، برای فهماند  اینکه 

اگر ترتیب حتی به مقدار بسیار کم راایت نشد باید آ  قسمت از غسل را اااده کرد، کفایت نمی کند و 

مقا  شک در لوو  راایت ترتیب بین سمت راست و چدپ، شدبهه  نیاز به بیا  حکم وضعی ب د. پ( در

اجرا می ش د. اسدتناد بده ایدن اصدل « اصل برائت»حکمیه نسبت به شرط زائد است، که در این م رد 

 تأیید می ش د.« طهارت»براساس اطالق آیات 
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 ق ش 4141اسالمى وابسته به جامعه مدرسین ح زه المیه قم، قم، دو ، 

جلد، دفتر انتشارات  5حلّى، االمه، حسن بن ی سف بن مطهر اسدى، إرشاد األذشا  إلى أحکا  اإلیما ، 

 ق ش 4141اول، ایرا ،  -اسالمى وابسته به جامعه مدرسین ح زه المیه قم، قم 
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جلد، مؤسسه آل البیت  41الحدیثة(،  -حلّى، االمه، حسن بن ی سف بن مطهر اسدى، تذکرة الفقهاء )ط 

 ق ش 4141ایرا ، اول،  -الیهم السال ، قم 

جلد، دفتر  1حلّى، االمه، حسن بن ی سف بن مطهر اسدى، ق ااد األحکا  فی معرفة الحالل و الحرا ، 

 ق ش 4141ایرا ، اول،  -بسته به جامعه مدرسین ح زه المیه قم، قم انتشارات اسالمى وا

جلد، دفتر انتشارات  2حلّى، االمه، حسن بن ی سف بن مطهر اسدى، مختلف الشیعة فی أحکا  الشریعة، 

 ق ش 4141ایرا ، دو ،  -اسالمى وابسته به جامعه مدرسین ح زه المیه قم، قم 

جلد، مجمع  42هر اسدى، منتهى المطلب فی تحقیق المذشب، حلّى، االمه، حسن بن ی سف بن مط

 ق ش 4145ایرا ، اول،  -البح ث اإلسالمیة، مشهد 

جلد، مؤسسه آل  5حلّى، االمه، حسن بن ی سف بن مطهر اسدى، نهایة اإلحکا  فی معرفة األحکا ، 

 ق، ش 4142ایرا ، اول،  -البیت الیهم السال ، قم 

جلد، مؤسسة المطب اات  5جعفر بن حسن، المختلر النافع فی فقه اإلمامیة،  حلّى، محقق، نجم الدین،

 ق ش 4143الدینیة، قم، ششم، 

جلد، مؤسسه  1حلّى، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، شرائع اإلسال  فی مسائل الحالل و الحرا ، 

 ق ش 4113اسماایلیا ، قم، دو ، 

جلد، دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه  1النهایة،  حلّى، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، نکت

 ق ش 4145مدرسین ح زه المیه قم، قم، اول، 

 ق ش 4112حلّى، یحیى بن سعید، الجامع للشرائع، در یک جلد، مؤسسة سید الشهداء العلمیة، قم، اول، 

ایرا ، اول،  -اسالمى، تهرا  خمینى، سید روح اللّه م س ى، زبدة األحکا ، در یک جلد، سازما  تبلیغات 

 ق ش 4111

 ق ش 4141، 53ایرا ،  -جلد، نشر مدینة العلم، قم  5خ یى، سید اب  القاسم م س ى، منهاج اللالحین، 

جلد، مؤسسة إحیاء آثار اإلما  الخ ئی ره، قم  11خ یى، سید اب  القاسم م س ى، م س اة اإلما  الخ ئی، 

 ق ش 4143ایرا ، اول،  -

 ش، چاپ دو  4113، السید أب القاسم؛ أج د التقریرات؛ قم، کتابفروشی ملطف ی، خ ئی
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زین الدین بن الی العاملی الشهید الثانی، روض الجنا  فی شرح إرشاد األذشا ، قم، مکتب اإلاال  

 شد ق 4155اإلسالمی، چاپ اول، 

 ایرا ، نهم، بی تا -المنار، قم سبووارى، سید ابد األالى، جامع األحکا  الشرایة، در یک جلد، مؤسسه 

سبووارى، الى مؤمن قمّى، جامع الخالف و ال فاق، در یک جلد، زمینه سازا  ظه ر اما  الر الیه 

 ق ش 4154السال ، قم، اول، 

جلد، دفتر انتشارات اسالمى وابسته به  5سبووارى، محقق، محمد باقر بن محمد مؤمن، کفایة األحکا ، 

 ق ش 4151ایرا ، اول،  -المیه قم، قم جامعه مدرسین ح زه 

شریف مرتضى، الى بن حسین م س ى، االنتلار فی انفرادات اإلمامیة، دفتر انتشارات اسالمى وابسته به 

 ق ش 4142جامعه مدرسین ح زه المیه قم، قم، اول، 

البح ث  جلد، مجمع 5طبرسى، امین اإلسال ، فضل بن حسن، المؤتلف من المختلف بین أئمة السلف، 

 ق ش 4141اإلسالمیة، مشهد، اول، 

جلد، دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین  5طرابلسى، ابن براج، قاضى، ابد العویو، المهذب، 

 ق ش 4111ح زه المیه قم، قم، اول، 

، ط سى، اب  جعفر، محمد بن حسن، الجمل و العق د فی العبادات، مؤسسه نشر دانشگاه فردوسى مشهد

 ق ش 4131مشهد، اول، 

جلد، دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین  1ط سى، اب  جعفر، محمد بن حسن، الخالف، 

 ق ش 4111ح زه المیه قم، قم، اول، 

جلد، المکتبة المرتض یة إلحیاء اآلثار  3ط سى، اب  جعفر، محمد بن حسن، المبس ط فی فقه اإلمامیة، 

 ق ش 4131  ، الجعفریة، تهرا ، س

ط سى، اب  جعفر، محمد بن حسن، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوى، در یک جلد، دار الکتاب العربی، 

 ق ش 4111لبنا ، دو ،  -بیروت 

ایرا ،  -جلد، دار الکتب اإلسالمیة، تهرا   41ط سى، اب  جعفر، محمد بن حسن، تهذیب األحکا ، 

 ق ش 4111چهار ، 

لى بن حموه، ال سیلة إلى نیل الفضیلة، در یک جلد، انتشارات کتابخانه آیة اهلل ط سى، محمد بن ا

 ق ش 4113مراشى نجفى، قم، اول، 
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ایرا ، اول،  -ااملى، بهاء الدین، محمد بن حسین، الحبل المتین فی أحکا  الدین، کتابفروشى بلیرتى، قم 

 ق ش 4121

ایرا ، اول،  -لد، مؤسسه آل البیت الیهم السال ، قم ج 11ااملى، حرّ، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، 

 ق ش 4112

 ق ش 4145ااملى، شهید اول، محمد بن مکى، البیا ، بنیاد فرشنگی اما  مهدی اج، قم، اول، 

جلد، دفتر انتشارات اسالمى  1ااملى، شهید اول، محمد بن مکى، الدروس الشرایة فی فقه اإلمامیة،  

 ق ش 4141ایرا ، دو ،  -ن ح زه المیه قم، قم وابسته به جامعه مدرسی

جلد، مؤسسه آل البیت الیهم  1ااملى، شهید اول، محمد بن مکى، ذکرى الشیعة فی أحکا  الشریعة، 

 ق ش 4142ایرا ، اول،  -السال ، قم 

 41(، ااملى، شهید ثانى، زین الدین بن الى، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة )المحشّى: کالنتر

 ق ش 4141ایرا ، اول،  -جلد، کتابفروشى داورى، قم 

مدرسه اما  صادق  -جلد، دار الکتاب  51قمّى، سید صادق حسینى روحانى، فقه اللادق الیه السال ، 

 ق ش 4145ایرا ، اول،  -الیه السال ، قم 

 ایرا ، اول، بی تا -قمّى، صدوق اوّل، الى بن باب یه، مجم اة فتاوى ابن باب یه، در یک جلد، قم 

ایرا ،  -قمّى، صدوق، محمّد بن الى بن باب یه، المقنع، در یک جلد، مؤسسه اما  شادى الیه السال ، قم 

 ق ش 4142اول، 

قمّى، صدوق، محمّد بن الى بن باب یه، الهدایة فی األص ل و الفروع، در یک جلد، مؤسسه اما  شادى 

 ق ش 4143ایرا ، اول،  -الیه السال ، قم 

کاشانى، فیض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، النخبة فی الحکمة العملیة و األحکا  الشرایة، در یک جلد، 

 ق ش 4143ایرا ، دو ،  -مرکو چاپ و نشر سازما  تبلیغات اسالمى، تهرا  

جلد، مدرسه االى  1کاشانى، فیض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، معتلم الشیعة فی أحکا  الشریعة، 

 ق ش 4152ایرا ، اول،  -ید مطهرى، تهرا  شه

جلد، انتشارات کتابخانه آیة اهلل مراشى  1کاشانى، فیض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، مفاتیح الشرائع، 

 ایرا ، اول، بی تا -ره، قم  -نجفى 



 110/  0011 ستانپاییز و زم -دوم شماره -مسال چهار -تخصصی مطالعات فقه و اصول دوفصلنامه

 

 ش 4111، ایرا ، چهار  -جلد، دار الکتب اإلسالمیة، تهرا   3کلینى، اب  جعفر، محمد بن یعق ب، الکافی، 

 ق

 ق ش 4141ایرا ، اول،  -جلد، دار القرآ  الکریم، قم  5گلپایگانى، سید محمد رضا م س ى، شدایة العباد، 

غسل الجنابة، التیمم، المطهرات،  -لنکرانى، محمد فاضل م حدى، تفلیل الشریعة فی شرح تحریر ال سیلة 

 ق ش 4142ایرا ، اول،  -در یک جلد، مؤسسه اروج، تهرا  

 ش 4154ایرا ، دو ،  -جلد، مؤسسه انلاریا ، قم  1مغنیه، محمد ج اد، فقه اإلما  اللادق الیه السال ، 

 ق

 شد ق، چاپ اول 4141مکار  شیرازی، ناصر،  ان ار األص ل، قم، مدرسة االما  امیرالمؤمنین، 

، دار إحیاء التراث جلد 11نجفى، صاحب الج اشر، محمد حسن، ج اشر الکال  فی شرح شرائع اإلسال ، 

 ق ش 4111لبنا ، شفتم،  -العربی، بیروت 

کتاب الطهارة، در یک جلد، مؤسسه کاشف  -نجفى، کاشف الغطاء، حسن بن جعفر بن خضر، أن ار الفقاشة 

 ق ش 4155اراق، اول،  -الغطاء، نجف اشرف 

جلد، مؤسسه آل البیت الیهم  42نراقى، م لى احمد بن محمد مهدى، مستند الشیعة فی أحکا  الشریعة، 

 ق ش 4142ایرا ، اول،  -السال ، قم 

جلد، مؤسسة الجعفریة إلحیاء التراث و مؤسسة  41شمدانى، آقا رضا بن محمد شادى، ملباح الفقیه، 

 ق ش 4141ایرا ، اول،  -النشر اإلسالمی، قم 

لبنا ،  -می للمطب اات، بیروت جلد، مؤسسة األال 5یودى، سید محمد کاظم طباطبایى، العروة ال ثقى، 

 ق. ش 4112دو ، 
 

 

 


