چگونگي شستن صورت در وضو نسد فريقين
علي قمي
مقدمو

اًّلين ًظيفت ًاصب دز ًلٌ کو دز آيت  6ظٌزة مائده نيزص آمزده ؼعزخن ـزٌزث
اظج:
ِ
ِ
ِ
ووْؽ ُْم َو َأ ْيوم َيؽ ُْم إِ َ
الالو ف غَاِْ ُو ُؾوا ُو َُ َ
ذين َآمـُووا إِاا ُُ ْؿوم ُْم إِ َ َّ
(يا َأ ه َُّيا ا َّل َ
ا َْْلراغِ ِق َو ْام َُ ُحوا بِ ُرؤُ ِسؽ ُْم َو َأ ْر َُ َؾؽ ُْم إِ َ ا ْل َؽ ْع َب ْي) (مائده )6 :
«اي کعززاني کززو ايمززاآ آًزديزد ىسگززاه ازادة نمززاش کسديزد [ًلٌظززاهخوپ ززط
ـٌزثىا ً دظجىاي هٌيػ زا با مسفك بؽٌييد ً ظس ً اىايخاآ زا حا بسآمزدگي
معظ کنيد».
دز مٌزد اـز ًظيفزو کزو ؼعزخن ـزٌزث دز ًلزٌ اظزج ميزاآ ؼزيؼو ً ظزني
اهخالف نظس ًصٌد ندازد ً ىمت فِسق اظالمي بس اين مٌلٌع احفاق نظس دازنزد امّزا
آنچو بين فمياي فسق اظالمي اهزخالف اظزج دزبزازة کيفيزج ً مغزدًدة ؼعزخن
ـٌزث دز ًلٌ اظج کو دز اين بزازه اش ديزدگاه فزسيمين مٌلزٌػاحي زا مىزسط
هٌاىيم کسد.
محدودة شستن صورت در وضو ،از نگاه اماميو

فمياي اماميو مغدًدة ًاصب ؼعخن ـٌزث زا اش ناعيت وٌل اش مغ زًيػ مٌي ظزس حزا
ايين چانو دانعخو ً اش ناعيو ػسْق مغدًدهاي زا ًاصزب مزيؼزمازندکو بزين انگؽزج ابيزاو ً

1

ؼعج لساز ميگيسد:
«هحذّدج ّاجة دس ّظْ پيشاهْى ؽغري صْسخ اص سّيؾگاٍ هْي عش اعتد ذتا
پاييي چاًَ ،اص ًاحيح ؼْل ّ آًچَ تيي اًگؾد ؽغتد ّ هيتاًي لتشاس هتي گيتشد ،اص
ًاحيح عشض».

1

فمياي اماميو نيص بس اين فخٌا ً نظسيزو انزد ً مازالفي دز ايزن بزاو ًصزٌد نزدازد .امزاو
هميني 1مي فسمايند:
«ّاجة دس ّظْ ؽغري صْسخ اعد ّ ...همصْد اص صْسخ آى اعد کَ اص جِد
ؼْل تيي سّيؾگاٍ هْي عش ّ پاييي چاًَ لشاس هيگيشد ّ اص جِد عشض آًچَ تيي
اًگؾد هياًي ّ اًگؾد ؽصد لشاس هيگيشد کَ ايي ّجْب تشاي کغي کَ اععاي
هرٌاعة داسد (يعٌي دعد ّ صْسخ اّ هرعادل ّ اص ًظش آفشيٌؼ ؼثيعي ّ تضسگرش
ّ يا کْچکذش ًثاؽذ) ثاتد اعد ّ کغي کَ اييگًَْ ًيغد ّظيفح هکلتف هغترْي
األععا سا اًجام هيدُذ.

امّا آنچو اش اين مغدًده هازس اظج غع ً ؼعخن آآ ًاصب نيعج.
بلو اش باو ممدمت ػلمي (يمين بو ظاله ؼدآ حکليف اش گزسدآ مکلفزف ً عفزٌل بسائزج
ذمّو) ًاصب اظج ممدازي اش آنچو هازس اش اين مغدًده اظج نيص ؼعخو ؼٌد حا يمزين بزو ؼعزخن
حماو عدّ ًاصب عاـ گسدد.

2

اش البالي آنچو گرؼج ميحٌاآ نظساث فميي ػلماي اماميو زا دزيافزج کزو بزو وزٌزکلي
يسامٌآ اين مغدًده احفاق نظس دازند.

« .1حم الوَه الذي جيب ُِؾه :غحمه عـمكا من ُالاص شعر الرأس إ حمادر شوعر الوذُن صووًٓ ،وموا دلول بوي آ وا
والوسطى عرض ًا»( .زاًندي لىب الدين فمو المسآآ لم 1445ق/ .س 1ؾ.)34

« .2و اْلراد بالوَه ،ما بي ُالاص الشعر و صرف الذُن صوًٓ و موا دار عؾقوه اا وا و الوسوطى مون ممـاسوب ا ع وا
عرض ًا ،و ِريه يرَع إلقه ،غام لرج عن الك ٓ جيب ُِؾه ،كعوم جيوب ُِول ي مموا لورج عون ا ومّ اْلوذقور مؼممو ًة
لمحالقل القؼي بغُل متا ما اشمؿل عؾقه ا مّ » اماو هميني زًط اهلل «حغسيس الٌظيلو» س 1ؾ21

2

استدالل اماميه بر محدودۀ واجب
دً دلي اماميو دز مغدًدة ًاصبِ ـٌزث دز ًلٌ:
 .1سيرة اهل بيت:

ظيسه ً زًغ اى بيزج :دز زًايزاث بيانيزو مغزدًدة ًاصزبِ ـزٌزث زا ىمزاآ عزدّ ً
انداشهاي دانعخواند کو يؽخس اؼازه ؼد:
ِ
زُر َار ُف ْب ُن َأ ْع َ َ ِ َ
َ
ِب ِِن َع ْن َحمِّ ا ْل َو َْ ِه ا َّل ِذي َيـْ َب ِغي َأ ْن ُي َو َّض َول
« َُ َال َ
ي ِِب ََ ْع َػ ٍر ا ْل َباُ ِر 7أ ْل ِ ْ
ا َّل ِذي َُ َال اهللُ و َعزَّ َو ََ َّل و َغ َؼ َال :ا ْل َو َْ ُه ا َّل ِذي َُ َال اهللُ َو َأ َم َر اهللُ و َعوزَّ َو ََ َّ
ول و بِغ َُْوؾِ ِه
ا َّل ِذي َٓ َيـْ َب ِغي ِ َ َح ٍم َأ ْن َي ِزيمَ َع َؾ ْق ِه َو َٓ َيـْ ُؼ َص ِمـْ ُه إِ ْن زَ ا َد َع َؾ ْق ِه ََل ْ ُي ْم ََ ْر َو إِ ْن َك َؼ َص ِمـْو ُه
َأثِ َم َما َد َار ْ َع َؾ ْق ِه ا ْل ُو ْس َطى َو ْ ِ
الر ْأ ِ
اا ْ َ ا ُ ِم ْن ُُ َال ِ
س إِ َ َّ
الوذ َُ ِن َو َموا ََ َور ْ
اص َش ْع ِر َّ
وك َغ َؾوقس ِمون ا ْلوَ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اا ْص َب َع ِ
َع َؾ ْق ِه ْ ِ
وه َغ َؼ َ
وال َلو ُه
َ َ ْ
ان ُم ُْمَمير ًا َغ ُف َو م َن ا ْل َو َْه َو َما س َوى َال َ ْ َ
الالمْ ُغ ِم َن ا ْل َو َْ ِه َغ َؼ َال َٓ( .»...ؼيخ ـدًق بيحا س 1ؾ 44ط)88
ه

«صساسٍ هيگْيذ :اص اهام تتالش 7دس هتْسد هحتذّدج صتْسخ کتَ دذاًّتذ هرعتال
ؽغري آى سا دس ّظْ ّاجة کشدٍ ،پشعيذم .حعشخ فشهْدًذ :دذاًّذ آى سا تياى
فشهْدٍ ّ دعرْس تَ ؽغرٌؼ دادٍ اعتد ّ ؽايغترَ ججتايض] ًيغتد کغتي تتش آى
تيفضايذ يا اص آى تکاُذ؛ چشا کَ اگش تش آى تيافضايذ پاداؽي ًخْاُذ داؽتد ّ اگتش اص
آى تکاُذ گٌَکاس اعد.
آًچَ هياى اًگؾد هياًي ّ اتِام لشاس گشفرَ ّ اص سّيؾگاٍ هْ ذا پاييي چاًتَ اداهتَ
داسد ّ آًچَ آى دّ اًگؾد دس حال دايشٍاي ،آى سا دس تشهتيگيتشد (ّجتَ اعتد) ّ
ؽغري آى ّاجة ّ عْاي آى ،جضّ ّجَ ّ صْسخ حغاب ًويؽْد.
صساسٍ اص اهام 7هيپشعذ :آيا صُتذ ( دّ س پتاييي تٌتا گتْػ) جتضّ صتْسخ

اعد؟ حعشخ هيفشهايٌذ :ديش( »...بعخاني /زلا ميياز 1375غ .ؾ)84

 .2اجماع فقها
دلي ديگس اماميو دز مغزدًدة ًاصزبِ ـزٌزث اصمزاع فميزا اظزج کزو ؼزيخ وٌظزي چنزين
اصماػي زا نم کسده ميگٌيد :فميا دزبازة اين مٌلٌع ىيچ اهخالف نظسي نداؼخو ً ىمزو بزس ايزن
مىلب حٌافك دازند (وٌظي اًّل لم 1447ق /.س 1ؾ.)76

3

ػالًه بساين با حٌصو بو مؼناي ًصو ً ـٌزث ميحٌاآ گفج کزو عزد رابزج ؼزده ىمزاآ
مغدًدهاي اظج گفخو ؼد ً اگس بنا باؼد افصًآ بس ايزن مغزدًده زا لائز ؼزٌيم نياشمنزد دليز
ديگسي ىعخيم کو آآ زا ارباث کند.
چگونگيِ شستن صورت نسد اماميو

اماميو بس اين ػميدهاند کو ؼعخن ـٌزث بايد اش باال بزو زايين باؼزد ً غيزس اش ايزن مضزصي
نبٌده ً صايص نيعج:
مسأله« :اهاهيَ تشايي عميذٍاًذ کَ ّاجة اعد صْسخ سا اص تاال ؽغرَ ّ عکظ ايتي
هْظْع جايض ًيغد».

1

ىس چند بسهي اش فميا دز اين بازه فخٌاي ـسيظ نداده ً گفخواندکو ًظيفو دز آآ نيزص ػمز
بس وبك اعخيان ًاصب اظج اما فخٌايي کو نٌع ؼعخن زا ىسگٌنو کو باؼد مضاش بداند؛ عخزي اش
ايين بو باال ! ًصٌد ندازد .ايؽاآ ىمچنين فسمٌدهاند:
مسأله« :تٌاتش احرياغ ّاجة تايذ ؽغري صْسخ اص تاال صْسخ گيشد ّ تٌاتش احرياغ
جايض ًيغد کَ تشعکظ ايي فعل اًجام ؽْد».

2

ظاىساً معخند اماميو بس اين ًصٌو ىماآ ًلٌ بو ؼيٌة اى بيج :مزيباؼزد (ؼزيخ ـزدًق
دًّو بيحا س 1ؾ 44ط.)84
کيفيت شستن صورت نسد امامّيو

ط اش فساغج اش بغذ دز مٌزد «مغدًدة ًاصب دز ؼعخن ـٌزث» ً ىمچنين زًغ اين
ؼعخن اين سظػ مىسط اظج کو اين ؼعخن چگٌنو بايد باؼد؟ ً دز اػماي مٌصٌد دز ًصزو

 ً« .1ذىب االماميت إلي ًصٌو االبخداء في غع الٌصو من األػلي ً ػزدو صزٌاش الزنکط» مغنيزو مغمّزد صزٌاد «الفمزو ػلزي
المراىب الخمست» س 1ؾ36
« .2يضب ػلي األعٌن أآ يکٌآ الغع من أػلي الٌصو ً ال يضٌش ػلي األعزٌن أآ يکزٌآ الغعز منکٌظزاً» امزاو همينزي زًط اهلل
«حغسيس الٌظيلو» س 1ؾ21

4

چو ممداز اش آآىا بايد ؼعخو ؼٌد؟ ً يا مکلففي کو بو ػنٌاآ مزال دازاي مغاظزن اظزج ًلزٌي
اً بو چو ؼک مضصي اظج ً ػم ًاصبػ چيعج؟
مياآ فسيمين دز اظخ بو اين سظػىا اهخالف نظس ًصٌد دازد کو دز اين مضال نظس اماميو
زا دز مٌزد اين فسًعِ فميي بياآ ميکنيم:
الف) ؼعخن باون ً يا بو حؼبيس ديگس داه اػمايي کو دز ـٌزث ًصزٌد دازد؛ ىمچزٌآ
چؽماآ دماؽ ًً ...اصب نيعج؛ «ؽغري چيضي اص تاؼي اععتايي هلتل چؾتن ّ دهتا
آًچَ اص لثاى ٌُگام تغرَ تْدى ظاُش اعد ّاجة ًيغد».

1

ىسچند حٌصو بو اين معألو لسًزي اظج کو ىمانند بغذىاي گرؼخو اش باو ممدمّت ػلمي
بايد ممدازي دز ؼعخن اين اػما دلج ؼٌد.
ب) زظاندآ آو بو آنچو مغاظن (زيزػ مزٌي ـزٌزث) آآ زا ٌؼزانده ًاصزب نيعزج؛
«سعاًذى آب تَ آًچَ هْي صْسخ آى سا پْؽتاًذٍ ّاجتة ًثتْدٍ ّ سيخرتَ ؽتذى ّ
جاسي ؽذى آب تش سّي هْي صْسخ هجضي ّ هکفيغد».

2

دز زًايخي کو شزازه اش اماو بالس 7نم ميکند بو اين «ػزدو ًصٌو» حفسيظ ؼده اظج؛
الش ْع ُر؟ َغ َؼ َال :ق هُل َما َأ َح َ
ت َما َأ َح َ
الش ْع ِر َغ َؾو ْق َس َع َ
اط بِ ِه ِم َن َّ
اط بِ ِه َّ
وى
ت َل ُه َأ َر َأ ْي َ
«ْ ُُ ...ؾ ُ
ِ
ِ ِ
جي َرى َع َؾ ْق ِه ا َْْلا ُ ».
ا ْلع َباد َأ ْن َي ْط ُؾ ُبو ُه َو َٓ َي ْب َح ُثوا َعـْ ُه َو َلؽ ْن ُ ْ
«اص اهام 7دستاسج لغودُايي اص صْسخ کَ هْ آىُا سا پْؽاًذٍ اعد ،عؤال ؽذ
کَ حعشخ فشهْدًذُ :تش آًچتَ هتْ آى سا پْؽتاًذٍ اعتد ًيتاصي تتَ دسدْاعتد

سعيذى آب تَ آى ّجْد ًذاسد ّ آب تش آى (هْ) جتاسي هتيؽتْد( .ؼزيخ ـزدًق
دًّو بيحا س 1ؾ.)44
ج) آآ ممداز اش مٌي مغاظن کو دز صيج وٌل ً ػسق ـٌزث زىا ؼده نيزاشي بزو
ؼعخن دز مغدًدة ًاصب ـٌزث ندازد؛ چسا کو آنچزو ًاصزب اظزج هزٌد ـزٌزث
اظج نو مغاظن ً زيؽي کو زىا ؼده؛ چسا کو ناو ًصو (= ـٌزث) نيص بزس آآ اوزالق

« .1ال يضب غع ؼئ من البٌاون کالؼين ً األنف ً ما ال يظيزس مزن الؽزفخين بؼزد اانىبزاق» امزاو همينزي زًط اهلل «حغسيزس
الٌظيلو» س 1ؾ22
« .2إيفال الماء إلي ما يعخس ؼؼس اللحّيت ً حاليليا غيس ًاصب فيضصي في الٌلٌ امساز المزاء ػلزي الؽزؼس» وٌظزي مغمّزد بزن
ععن «الاالف» س 1ؾ75

5

نمي ؼٌد ػالًه بس اين ؼعخن آآ نياش بو دلي ديگسي داؼزخو ً بسائزج ذمّزت مکلفزف
آآ زا نمي ولبد( .وٌظي اًّل لم 1447ق/.س 1ؾ)77

بساين اظاض آنچو صصً ًصو لساز گيسد ؼعخنػ ًاصب اظج :اماو هميني 1مي فسمايند:
«آًچَ اص هحاعي سُا ؽذٍّ ،اجة ًيغد ؽغرَ ؽْد اهّا آًچتَ اص آى ،دس هحتذّدج
صْسخ لشاس داسد ّاجة اعد ؽغرَ ؽْد ّ آًچَ ّاجة اعد ُواى ؽغري ظاُش
اعد ّ ذفاّذي دس کوي ّ يا صيتادي هحاعتي ّجتْد ًتذاسد ،دس جتايي کتَ دس تشگيتشي
هحاعي تش پْعد صذق کٌذ ُش چٌذ دس جايي کَ هحاعي کن تاؽذ ذخليتل ( سعتاًذى
آب تَ پْعد) هْافك تا احرياغ اعد».

1

د) زظاندآ آو ًلٌ دز ـٌزث بو زيؽت مٌىزاي ـزٌزث ًاصزب نيعزج؛ مزز مٌىزاي
ابسًاآ مژگاآ ظبي ً حازىاي مٌيي کو مياآ لب ايين ً چانو اظج نيزاشي بزو زظزاندآ آو بزو
زيؽو ىاي آآ ىا نيعج ً ـسف زىا ؼدآ ً زظيدآ آو بو آآىا کفايزج مزي کنزد( .وٌظزي
اًّل لم 1447ق/.س 1ؾ)78

آنچو بياآ ؼد حماو گفخاز يسامٌآ ديدگاه اماميو دزبازة مغزدًده زًغ ً کيفيزج ؼعزخن
ـٌزث دز ًلٌ بٌد .عال بو ديدگاه ػامّو دز اين بازه هٌاىيم سداهج.
محدودة شستن صورت در وضو ،از نگاه اىل سنت

اى ظنج دزبازة مغدًدة ـٌزث دز ًلٌ نظسيت ًاعدي ندازنزد ً ىزس يزا اش مزراىب
چيازگانو نظسيت صداگانواي دادهاند:
حنفيها
مغدًدة ًاصب ـٌزث زا اش زًيؽگاه مٌي ظس حا زايين چانزو مزيداننزد ًگٌؼزيا زا ىزم
صصً مغدًدة ـٌزث ميؼمازند ً دز اظخدالل بس اين گفخاز گفخوانزدً :صزو زا اش آآ صيزج بزو
اين ناو هٌاندهاند کو ىسگاه کعي بو انعاآ مينگسد با آآ مٌاصو ً مماب مزيؼزٌد( .ظسهعزي
1414ق /.س 1ؾ.)14
 ٓ« .1جيب ُِل ما اسرتسل من الؾحقة ،أما ما دلل مـفا يف حم الوَه غقجب ُِؾه ،و الواَب ُِل الظواْر مـوه مون ِوري
غرق بي الؽثقف و اخلػقف مع صمق إحاصة الشعر بالبرشف و إن قوان المخؾقول يف الثواِن أحووط» .امزاو همينزي زًط اهلل
«حغسيس الٌظيلو» س 1ؾ21
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مالکيها
مغدًدة ًاصب زا ىمانند فسَق ديگس دانعخو بزا ايزن حفزاًث کزو ػزراز ظزفيدي کزو بزين
گٌغىا ً مغاظن ًصٌد دازد زا صصً مغزدًدة ًاصزب نمزيداننزد ً آآ زا هزازس اش مغزدًدة
ًاصب ؼمسدهاند( .ابن زؼد هالد ػىاز  1415اًّل /س 1ؾ.)12

حنبليها
مغدًدة ًاصب زا ىمانند بميو فسق دانعخو ً بزو هزالف مالکيزت ػزراز زا کزو حؼسيزف آآ
گرؼج داه دز مغدًدة ًاصب ميدانند (ابن لدامو حغميزك :صماػزت مزن الؼلمزاء بزيحزا س1
ؾ.)244

شافعيها
مغدًدة ًاصب اش ديدگاه ؼافؼيىا ىمانند بميو فسلوىاي ػامّو مي باؼد( .ؼزافؼي بزيحزا
بيصا س 1ؾ)25
روش شستن صورت نسد عامّو

يؽخس گفخو ؼدکو فمو ؼيؼو ؼعخن ـٌزث اش باال بو ايين زا ًاصزب ً يزا اعخيزان ًاصزب
ؼمسده اظج امّا دز بين فسق ػامّو اينگٌنو نبٌده ً ؼعخن بو ىس ـٌزث کزو انضزاو ؼزٌد ـزغيظ
اظج ىس چند گفخو ؼده ؼسًع اش باال اًلٌيّج دازد( .مغنيو دىم 1421ق /.س 1ؾ)35
چگونگي شستن صورت نسد عامو

مغدًدة ًاصب غَعْ ًصو ً ىمچنين زًغ اين غَعْ اش ديدگاه ػامّزو زا دانعزخيم اکنزٌآ
مىالبي زا کو دز کيفيج اين ؼعخؽٌ سظػىا ً فسًع مىسط اظج ً دز اين معألو مياآ ػامّزو
اهخالف نظسىايي ًصٌد دازد دز لالب فسًع فميي ميآًزيم:
الف) ؼعخن باون ً داه اػماي ـٌزث ًاصب نيعج؛ بو ػنٌاآ نمٌنو ػميدة عنفزيىزا
چنين اظزج« :دس ؽغري صْسخ ،دادل کشدى آى دس چؾواى ؽشغ ًيغد؛ چتشا
کَ چؾن پي ّ چشتيغد ّ آب سا ًوتي پتزيشد ّ ُوچٌتيي دس ايتي کتاس احتشا
تشاي هرّْظي ّجْد داسد( ».ظسهعي 1414ق /.س 1ؾ»)35
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ب) دز زظاندآ آو بو آنچو مغاظن (زيػ ً مٌي ـزٌزث) آآ زا ٌؼزانده ميزاآ ػامّزو
اهخالف نظزس ًصزٌد دازد؛ ػزدهاي اش ايؽزاآ ىماننزد اماميزو صزازي ؼزدآ آو زا بزسزًي
مغاظن کافي ميدانند( .ابن زؼد هالد ػىاز  1415اًّل /س 1ؾ)14
عنفيىا دً لٌل زا نم کسده اند .1 :الشو اظج مکلفف آو زا بزس مغززاظن صزازي کنزد.
 .2الشو اظج بزس يزا چيزازو اش مغاظزن آو زا صزازي کنزد( .ظسهعزي 1414ق /.س1
ؾ)84
ج) آآ ممداز اش مٌي مغاظن کو دز صيج وٌل ً ػسق زىا ؼدهاظج نيزاشي بزو ؼعزخن
ندازد .ؼافؼيىا دز يکي اش دً لٌل هٌد اين عکم زا بياآ کزسده ً بزا اماميزو دز ايزن نظزس
مٌافك اظج( .هىيب ؼسبيني 1377ق/.س.)52 1
ً عنفيىا نيص دز اين لٌل با ؼافؼيىا ً اماميىزا ىمساىزي مزيکننزد( .ظسهعزي 1414ق.
/س 1ؾ.)6
د) زظاندآ آو ًلٌ بو زيؽت مٌىاي مٌصٌد دز ـزٌزث ًاصزب نيعزج؛ ىماننزد مٌىزاي
ابسًاآ مژگاآ ظبي ً...
امّا ؼافؼيىا اين ػم زا ًاصب ميدانند( .کاؼاني اًّل1327.ق/.س 1ؾ.)3
نگاىي تو آداب وضو نسد فريقين

اش آنضا کو ًلٌ يکي اش با فميلجحسين اػمال ً ممدمو بساي بسهزي اػمزال ػبزادي اظزج
کو هداًند مخؼال بدًآ آآ اذآ ًزًد بو آآ اػمال ػبزادي زا نزداده اظزج .بزو يمزين ػزالًه بزس
ًاصباث دازاي معخغباث ً آدابي هٌاىزد بزٌد کزو مکلزف دز ـزٌزث احيزاآ آآىزا اش اصزس ً
اداؼي مماػف بيسه هٌاىد بسد ً افصًآ بس آآ ىنگاميکو مکلفف ًلٌ ميظاشد اگس عمزٌز
للب بيؽخسي داؼخو باؼد ً معخغباث زا زػايج کند ميحٌاند دز ػم ًاصب بؼد اش ًلزٌ؛ اػزم
اش نماش وٌاف ً ...کو نياش بو حغفي اين ممدمت ًاصب دازد بزو حٌصزو بيؽزخس ً عمزٌز للزب
باالحسي دظج يابد؛ چو آنکو يکي اش زاهىاي دظخيابي بزو حٌصزو ً عمزٌز للزبِ بيؽزخس دز نمزاش
الخفاث ً آگاىي ىنگاو انضاو ًلٌ اظج.
با حٌصو بو حأکيد ً ظفازغ دز مٌزد معزخغباث ً آداو ًلزٌ نزصد فزسيمين دز اظزخغباو
بسهي افؼال احفاق نظس ً دز بسهزي ديگزس دز ؼزدث ً لزؼف ً ًصزٌو ً يزا اظزخغباو آآىزا
اهخالف ديدگاه ًصٌد دازد کو دز شيس بو اين مٌلٌع هٌاىيم سداهج.
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تعريف فريقين از :مستحة ،مندوب ،سنت و...

لب اش ًزًد بو اـ مٌلٌع حٌصو بو اين نکخزو لزسًزي اظزج کزو آيزا ميزاآ حؼسيزف ً
مؼناي معخغب مندًو معنٌآ ً ...حفاًحي ًصٌد دازد يا هيس؟
اظخ اين اظج کو مياآ ديدگاهىاي مراىب ماخلف ػامّو ً اماميزو دز ايزن بزازه اهزخالف
نظس ًصٌد دازد؛ بسهي بس اين باًزند کو ىمت اين ػبازاث بو يا مؼني اظزج ً حزسادف کلمزاث
مٌصب حفاًث مؼنا ً مفاديك ناٌاىزد بزٌد ً ممفزٌد اش ىمزت آآ ىزا (منزدًو معزخغب ً)...
ػملي اظج کو فاػ ِ آآ مزاو ً حازکِ آآ غيس مؼالب اظج ً امّا گسًه ديگس حفاًحيايي دز مؼنا
لائ ؼدهاند:
شافعيه
يسًاآ اين مرىب گفخواند :ظنفج مندًو معخغّب ً ...الفاي مخسادفانزد کزو ىمزو يزا
مؼنا زا مي زظانند بدين ممفٌد کو آآ چيصي اظج کو اش مکلفف هٌاظخو ؼده اگس بو آآ ػم
مباؼسث ًزشيز د زاداغ هٌاىزد داؼزج ً اگزس حزسک کزسد ػمزاو نمزي ؼزٌد( .صصيزسي اًّل
1419ق /.س 1ؾ.)143

مالکيه
يسًاآ اين مرىب ميگٌيند :ظنفج آآ اظج کو ؼازع آآ زا دزهٌاظج کسده ً نعبج بزو
آآ اىخماو ًزشيده اظج امّا ًصٌبي بسآآ مخسحب نؽده ً امّا مندًو آآ اظزج کزو ؼزازع آآ زا
دزهٌاظج کسده ليکن حأکيدي بس آآ نداؼخو اظج.
حنفيه
يسًاآ مرىب عنفيو ميگٌيند :ظنفج بو دً دظخو حمعيم مي ؼٌد :ظنفج مٌکدة کو دز نزصد
ايؽاآ ىماآ مؼناي ًاصب زا ميدىد؛ چسا کو ايؽاآ دز مؼناي ًاصب ً فزسق نيزص حفزاًث لائز
ؼده ً ًاصب زا يا مسعلو ايينحس اش فسق ميدانند؛ چسا کو ًصزٌبػ بزا دليلزي مزخمن نبزٌده
بلکو با ؼبيت ًصٌو ـٌزث گسفخو اظج.
ً ظنفج غيس مٌکدة ىماآ مندًو ً معخغب ميباؼد.
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حنابله
اين گسًه مؼخمدند حمامي الفاي؛ مانند مندًو معخغب ً ظنفج الفاظي ىعخند مخسادف کو
عام مؼناي ًاعدند با اين حفاًث کو ظنفج بو مٌکده ً غيس مٌکده حمعيم ميؼٌد ً کعي کزو
ظنفج مؤکد زا حسک کند مکسًه انضاو داده اظج.
اماميه
يسًاآ مرىب اى بيج :مي گٌيند :حفاًحي مياآ اين اـىالعاث ًصٌد نداؼزخو ً ىمزو
بو مؼناي ًاعد ً آآ ىم حغفزي رزٌاو دز ـزٌزث انضزاو مزيباؼزد بلکزو دز نزصد اماميزو نيزص
معخغب بو مؤکد ً غيس مؤکد حمعيم ميؼٌد( .صصيسي اًّل 1419ق /.س 1ؾ.)144

با حٌصو بو آآچو گرؼج ً زًؼن ؼدآ مؼناي اـىالعاث زايزش دز ايزن بزاو بزو ؼزسط
ديدگاه فسيمين دز اين بازه مي سداشيم:
آداب وضو از ديدگاه اماميو

بنابس آنچو بياآ ؼد اماميو حفاًحي مياآ معخغب ً مندًو ً ظزنن لائز نؽزده ً ىمزو زا دز
يا صسياآ ميدانند امّا بساي آداو ًلٌ دز کخب فميا مٌلٌػاحي با ػنٌاآ آداو ًلزٌ
بياآ ؼده اظج.

آداب وضو
 .1لشاسدادى ظشف ّظْ دس جاًة ساعد
 .2تشداؽري آب تا دعد ساعد

 .3سيخري آب سّي دعد چپ (وٌظي [بينا بيحاپ لم ؾ.)39

مستحبات وضو
معخغباث ًلٌ زا ميحٌاآ بو دً دظخو حمعيم کسد:
الف) مستحباتي که قبل از آغاز وضو انجام ميشود و آنها عبارتاند از:
 .1هغْاک صدى کَ ذأکيذ تغياسي تش آى ؽذٍ اعد،

 .2سّ تَ لثلَ تْدى هرّْظي دس حال ّظْ( ،مغنيو 1421ق /.س 1ؾ)44
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 .3ذغويَ؛ تذيي هعٌا کَ ًام دذاًّذ سا تش صتاى جاسي کٌذ،
 .4ؽغري دعراى ذا هچ؛ يک هشذثَ اگش اص دْاب تيذاس ؽذٍ ّ يا اعترٌجاي اص تتْل
داؽرَ اعد ّ دّ هشذثَ اگش اعرٌجاي غايػ تْدٍ اعد.

ممممو؛ بدين مؼنا کو آو زا داه دىاآ بچسهاند ً هازس کند کو معزخغب اظزج ايزن
ػم ظو مسحبو انضاو گيسد.
 . 5اعرٌؾاق؛ تذيي هعٌا کَ آب سا دادل تيٌي کشدٍ ّ داس کٌذ کتَ هغترحة اعتد
عَ هشذثَ اًجام گيشد.
 . 6ؽغرؾُْاي هغرحة سا ُواًٌذ ؽغرؾْ ُاي ّاجة تتا ُوتاى سّػ ّ کيفيتد
اًجام دُذ.
 .7دْاًذى دعاُاي هأثْس ٌُگام ذغويَ ،هعوعَ ،اعرٌؾاق ّ افعال ّاجة ّظتْ

(وٌظي الضم ً الؼمٌد في الؼباداث بينا بيحا ؾ.)44
ب) مستحباتي که مقارن اتيان واجبات وضو انجام مي شود که عبارتاند از:
 .1ؽغري صْسخ ّ دعرِا دّ هشذثَ.
 .2هغح لغود جلْي عش ،تَ اًذاصج عش اًگؾد تغرَ.
 .3هغح پاُا تا کف دعراى اص عش اًگؾراى ذا تشآهذگي سّي پاُا.
 .4هشدُا ٌُگام ؽغري دعرِا آب سا اص پؾد آسًجُتا سيخرتَ ّ دتاًنُتا آب سا اص

جلْي آسًجُا تشيضًذ( .وٌظي الضم ً الؼمٌد في الؼباداث بينا بيحا ؾ.)41
 . 5آب همذاس ّظْ يک هذ تاؽذ ًَ تيؾرش؛ چشاکتَ صايتذ تتش ايتي اعتشاف ّ ًؾتاًح

ّعْاط دْاُذ تْد ّ همصْد اص هذّ ًضديک تَ عَ چِاسم کيلْ هتيتاؽتذ( .نضفزي
صٌاىس الکالو في ؼسط ؼسائغ االظالو ىفخم بيحا س 2ؾ)341
آداب وضو از ديدگاه عامو

با حٌصّو بو آنچو دز حؼسيف ً حؼيين مفداق معخغب مندًو ظزنفج ً ...دز فمزو مزراىب
ازبؼت ػامّت گرؼج ً اش آنضا کو بؼماً بين اين الفاي ً مؼاني آآىا اؼخساک نظزس داؼزخو ً بسهزي
ديگس مؼاني آآىا زا مخفاًث ميدانعزخند ًظيفزت مکلفزف زا نعزبج بزو بسهزي اش آآىزا مخفزاًث
الصسو بايد بو ديدگاه ىس چياز مرىب يسامٌآ اين معخغباث ً ظنن اؼازه ؼٌد:
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حنفيها
ايؽاآ مياآ ظنن ً معخغباث حفاًث لائ ؼده ً ظنن زا بو دً دظخت مؤکده ً غيس مؤکزده
حمعيم کسدند کو ظنن مؤکده دز نصد ايؽاآ ًاصب ً يا مسعلو ايينحس اش فزسق لزساز داؼزخد
ظنن مؤکده (ًاصب ً الشو) بو ؼسط شيس مي باؼد:
 .1ذغويَ؛ جاسي عادري ًام تاسي ذعالي کَ لثل اص آغاص ّظْ الصم اعد.
 .2ؽغري دعدُا ذا هچ دعد.
 .3هعوعَ ّ اعرٌؾاق کَ دس ًضد حٌفيَ عٌد هؤکذ اعد ّ ذشک کشدى آى گٌاٍ.
 .4ذخليل؛ تذيي هعٌا کَ ٌُگام ّظْ تععي اص اًگؾراى سا دادل تعط ديگش کتشدٍ
ّ اص سعيذى آب اؼويٌاى حاصل ًوايذ.
 . 5ؽغري عَ تاسج اععاي ّظْ.
 . 6هغح ذوام عش.
ً .7يد؛ تذيي هعٌا کَ غايد ّظْ سا هعتيي ًوايتذُ ،شچٌتذ تشدتي اص حٌفيتَ آى سا
جضّ هغرحثاخ داًغرَاًذ.
 . 8ذشذية؛ يعٌي افعال ّظْ سا ؼثك ذشذية آيح ؽشيفح ّظْ اًجام دُذ.
 .9فْسيد دس اًجام افعال ّظْ ،کَ ُواى هْاالخ هصؽلح اعد.

 .11هغْاک صدى لثتل اص ّظتْ( .صصيزسي اًّل 1419ق /.س 1ؾ147؛ ابزن زؼزد
هالد ػىاز  1415اًّل /س 1ؾ)9
ً امّا بسهي اش ظنفج غيس مؤکده دز نصد عنفيو کو ىماآ معخغباث منزدًباث آداو ًلزٌ
ً ...ميباؼد بدين ؼسط اظج:
ً .1ؾغري دس هکاى تلٌذ تَ ٌُگام ّظْ ،تتذيي جِتد کتَ ذشؽتحاخ آب اعترفادٍ
ؽذٍ تَ هرّْظي اصاتد ًکٌذ.
 .2ذکشاس ؽِادذيي ٌُگام ؽغري يا هغح ُش ععْ ّظْ.
 .3تا آتي کَ تا ًْس دْسؽيذ گشم ؽذٍ اعد ّظْ ًغاصد.
 .4آب هعوعوَ ّ اعرٌؾاق سا دس ظشفي کَ آب ّظْ دس آى اعد ًشيضد.
 . 5جاتَجا کشدى اًگؾرشي کَ دس اًگؾد اعد ّ آب تَ صيش آى هيسعذ ّ اگتش آب
تَ صيش آى ًويسعذ جاتَجا کشدى آى ّاجة اعد.

 . 6تتتا دعتتد ساعتتد تتتشاي هعوعتتَ ّ اعرٌؾتتاق آب تتتشداسد ّ( ...صصيززسي اًّل
1419ق /.س 1ؾ.)154
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مالکيها
با حٌصو بو حؼسيفيکو ايؽاآ اش ظنفج ازائو کسده ً ظنفج زا بو دً لعمج مؤکده؛ بو اين مؼنا
کو بس آآ حأکيد ً ظفازغ بعياز ؼده ً ؼازع آآ زا اش مکلفف دزهٌاظج کسده ىسچند مکلفزف
دز ـٌزث ػدو احياآ مؼالب ناٌاىد بٌد ً چنانچزو احيزاآ کزسد اصزس ً زاداغ هٌاىزد داؼزج
بسهي اش اين گسًه ػبازثاند اش:
 .1ؽغري دعدُا ذا هچ لثل اص ّظْ
 .2هعوعوَ
 .3اعرٌؾاق
 .4اعرٌلاس؛ تذيي هعٌا کَ تا ًَفظ ّ اًگؾراى دعد آب ّ هخاغُاي تيٌي سا داس کٌذ.
 . 5هغح گْػُا ،دادل ّ داسجؾاى.
 . 6اعرفادٍ اص آب جذيذ تشاي گْػُا.
 .7ذشذية تيي اععاي ّظْ.
 . 8هغح عش ،اگش اص هغح اّّل دس دعراًؼ سؼْتري تالي هاًذٍ اعد.
 .9جاتَجا کشدى اًگؾرشي کَ دس دعد داسد ،اگش يمتيي داسد آب تتَ آى هتيسعتذ.

(صصيسي اًّل 1419ق /.س 1ؾ.)148

ً امّا بسهي اش ظنني کو مالکيىا آآ زا مؤکد ندانعخو ً حغج ػنزاًيني ىمچزٌآ فمزاي ً
آداو بياآ کسدهاند:
ّ .1ظْ گشفري دس هکاى پاک ّ ؼاُش.
 .2ذمذين جاًة ايوي (ساعد) تش ايغش (چپ).
 .3لشاسدادى ظشفي دس تاص ،دس عود ساعد کَ ترْاًذ تَ ساحري اص آى آب تشداسد.
 .4ؽشّع اص اترذاي عشفي اععا ،هلل تاالي صْسخ ّ جلْي عش ّ...

 . 5معٌاک شدآ لب اش ًلٌ ً( ...صصيسي اًّل 1419ق /.س 1ؾ.)148

حنبليها
با حٌصّو بو حؼسيفي کو اين گسًه اش معخغب ظنفج مندًو ً ...ازائو کسده ً فسلزي ميزاآ آآىزا
لائ نؽدهاند بسهي اش معخغباث ًلٌ دز نظس ايؽاآ ػبازثاند اش:
 .1اعرمثال لثلَ.
 .2هغْاک ٌُگام هعوعَ.
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 .3ؽغري دعدُا ،عَ هشذثَ لثل اص ّظْ.
 .4ذمذين هعوعَ ّ اعرٌؾاق تش صْسخ.
 . 5اًجام دادى هعوعَ ّ اعرٌؾاق تا ؽذّخ تغياس ،هگش دس هْسد سّصٍ داس.
 . 6اعرفادج تغياس اص آب تشاي صْسخ؛ چشا کَ هْ دس آى ّجْد داسد.
 .7سعاًذى آب تَ پْعد تشاي کغي کَ سيؼ تغياس داسد.

 . 8دّتاس ؽغري اععاي ّظْ ّ( ...ابن عصو حغميك :لضنت اعياء الخساد الؼسبي بزي-
حا س 2ؾ)54

شافعيها
ايؽاآ نيص حفاًحي مياآ مؼناي ظنفج معزخغب منزدًو فمزيلج ً ...ندانعزخو ً معزخغباث
ًلٌ دز نصد ايؽاآ شياد اظج کو بو بسهي اش آآ ىا اؼازه ميؼٌد:
الش ْق َط ِ
اعرعارٍ ،گفريَ « :أ ُعو ُا بِاهللِ ِم َن َّ
الر َِق ِم».
ان َّ
الر ِحق ِم».
الر ْْح ِن َّ
 .1ذغويَ؛ گفري« :بِ ُْ ِم اهللِ َّ
ً .2يد اًجام هغرحثاخ ّظْ دس للة ٌُگام ذغويَ.
 .3ؽغري دعدُا.
 .4هعوحٌَ ّ اعرٌؾاق.

 . 5هٌانززدآ دػاىززاي ًازده ىنگززاو افؼززال ًلززٌ ً( ...صصيززسي اًّل 1419ق /.س1
ؾ.)149

با حٌّصو بو آنچو گرؼج معخغباث ً آداو ًلٌ دز نصد فِسق ػامّو ًالظ گسديد.
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مناتع فارسي

 .1اليي لمؽواي ميدي حسصمو لسآآ کسيم چاپ دًّو اليادي -لم 1384غ.
 .2ويب ظيد ػبدالغعزين اويزب البيزاآ فزيحفعزيس المزسآآ چزاپ :دًو انخؽزازاث اظزالمي حيزساآ
ايساآ1378غ.
 .3مکازو ؼيساشي ناـس حفعيس نمٌنو چاپ انصدىم مدزست االماو اميس المٌمنين 7لم 1379غ.
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 .14ابن عصو ابٌ مغمّد ػلي بن اعمد بن ظؼيد المغلفزي حغميزك :لجنةت اعيزاء الخزساد الؼسبزي
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المکتبت الؽاملت الکبسي ااـداز الزاني.
 .13ابن ػابزدين ز ابزن ػابزدين عنفزي زدّ المغخزاز ػلزي الزدزّ الماخزاز اعيزاء الخزساد الؼسبزي
بيسًث لبناآ [بيحاپ.

 .14ابن ػبد البّس يٌظف بن ػبد اهلل بزن مغمّزد ابزن ػبزد البزسّ فزخظ المالزا بخبٌيزب الخمييزد
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 .15ابن ػبد البّس يٌظف بن ػبد اهلل مغمّد بن ػبد البّس الخمييد لمزا فزي المٌوزأ مزن المؼزاني ً
األظانيد مطبعت فمالو ز المغمديو [بيصا بيحاپ.
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1447ق.

 .18ابن کزيس ابي الفزداء اظزماػي بزن کزيزس سرية لننو يّةري حغميزك مفزىفي ػبزد الٌاعزدف
دازالمؼسفو للىباع ً النؽس ً الخٌشيغ بيسًث 1396
 .19ابن ماصزو مغمزد بزن يصيزد بزن ماصزو ظزنن ابزن ماصزو حغميزك :مغمزٌد فزؤاد ػبزدالبالي
دازالکخب الؼلميو بيسًث لبناآ [بيحاپ .
 .24ابن منظٌز ابيفم صمالالدين مغمدبن مکسو مفسي لعاآ الؼسو ادو الغٌشه لم 1445
 .21ابٌ عياآ اندلعي مغمد بن يٌظف البغس المغيه چاپ :دًّو داز االعيزاء الخزساد الؼسبزي

مؤسست الخازيخ الؼسبي بيسًث ز لبناآ 1411ق.
 .22ابٌ ىالل ػعکسي ععن بزن ػبزد اهلل الفزسًق اللغٌيزو حغميزك :مزؤسسةت النؽزس االظزالمي
انخؽازاث صامؼو مدزظين لم 1412

 .23ابٌ زّيو ؼيخ مغمٌد أضّلء عيل لنسن لملحمدة داز الکخب االظالمي [بيحاپ [بيصاپ.
 .24ابي داًًد ظضعخاني ظليماآ بن اؼؼذ ظزنن ابزي داًًد حغميزك :مغمّزد لغّزاو دازالفکزس
بيسًث1414/ق.
 .25اعمدبن عنب

معند اعمد بيسًث [بيحاپ.

 .26انفازي ذکسيا بن مغمّد فخظ الٌىاو حغميك ً نؽس دازالکخب الؼلميو بيسًث لبناآ 1418
 .27آلٌظي بغدادي ابي الفم ؼياو الدين مغمّد زًط المؼاني في حفعزيس المزسآآ البؼظزيم ً
العبغ المزاني انخؽازاث صياآ حيساآ [بيحاپ.
 .28بغساني ظيد ىاؼم البسىاآ في حفعيس المسآآ بنياد بؼزج چاپ اًّل حيساآ ايساآ 1416ق.
 .29باازي ابي ػبداهلل مغمّدبن اظماػي

ـغيظ باازي دازالفکس بيسًث1414

 .34بعخاني فؤاد افساو فسىنگ ابضدي مخسصم :زلا ميياز اظالمي حيساآ 1375
 .31بغٌي ععين بن معؼٌد مؼالم النصي في حفعيس المسآآ داز اعيزاء الخزساد الؼسبزي بيزسًث
لبناآ 1424ق.
 .32بييمي ابي بکس اعمد بن ععين بن ػلي بييمي العنن الفغيس چاپ اًّل1414 :ق[ .بيصاپ
 . 33بييمي ابي بکزس اعمزد بزن ععزين بزن ػلزي بييمزي العزنن الکبزسي داز المؼسفزو [بزيحزاپ
بيسًث لبناآ.
 .34صصيسي ػبد السعماآ الفمزو ػلزي المزراىب األزبؼزو ً مزرىب اىز البيزج :چزاپ :اًّل
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بيسًث لبناآ 1419ق.
 .35صففاؾ ابي بکس اعمد بن ػلي اعکاو المسآآ داز الکخب الؼسبي بيسًث لبنزاآ [بزيحزاپ ً
نسو افصاز المکتبت الؽاملت االـداز الزاني.
 .36صمؼي اش اظاحيد عٌشۀ ػلميۀ لم مغني األديزب مسکزص مزديسيج عزٌشه ػلميزو لزم چزاپ
ؼؽم 1378غ.

 .37صٌيني ػبد الملا بن ػبد اهلل بن يٌظف (اماو الغسمين صٌيني) البسىزاآ فزي اـزٌل الفمزو
حغميك ً حؼليك :ـزالط مغمّزد بزن ػٌيمزو چزاپ اًّل داز الکخزب الؼلفميزو بيزسًث لبنزاآ
1418ق.
 .38عسّ ػاملي مغمّدبن ععن ًظائ الؽيؼو مؤظعت آل البيج اعياء الخساد بيحا.

 .39ععيني ؼيسظخاني ظزيد ػلزي جم يلري کريةريه کصريلو تخصصصري المفزباط آةري الٌلزٌء ً
اؼکاليت الداللت بين المساءة ً النغٌ المأرٌز ( 2441و 1432ق ).لنعخو لحلسونو لملقدس .

 .44عففکي ػالء الدين الدز الماخاز ؼسط حنٌيس االبفاز دازالفکس بيسًث 1415
 .41علفي ابن ادزيط مغمد بن منفٌز بن اعمد العزسائس الغزاًي لخغسيزس الفخزاًي انخؽزازاث
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ظيد الؽيدا لم ايساآ 1447ق.
 .44هىيب ؼسبيني ؼزيخ مغمّزد مغنزي المغخزاس داز اعيزاء الخزساد الؼسبزي مزؤسسةت حزازيخ
الؼسبي 1377ق .بيسًث لبناآ.
 .45هميني ظيد زًط اهلل مٌظٌي حغسيس الٌظيلو چاپ :اًّل مؤظعو داز الؼلم [بيحاپ لم ايساآ.
 .46زاغب اـفياني المفسداث في غسيب المسآآ [بينا بيصا بيحاپ.
 .47زاًندي لىب الدين فمو المسآآ لم 1445ق .چاپ دًو .کخاباانو آيج اهلل نضفي مسػؽي.
 .48زؼيد زلا ظيد مغمّد المناز دازالمؼسفو بيسًث [بيحاپ.
 .49شماؽسي مغمٌد بن ػمس الکؽفاف ػن عمائك غزٌامك الخنصيز چزاپ :ظزٌّو .داز الکخزب
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 . 54ظيٌوي صالل الدين ػبد السعما آ بزن ابزي بکزس الزدز المنززٌز فزي حفعزيس المزأرٌز داز المؼسفزو/
[بيصاپ 65 13
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 . 51ظيٌوي صالل الدين ػبد السعمن بن ابي بکزس الافزائؿ الکبزسي دازالکخزب الغزديذ
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 . 62وبسي ابي صؼفس مغمّزد بزن صسيزس صزامغ البيزاآ حٌريزك :ـزدلي صميز ػىزاز دازالفکزس
بيسًث1415 /ق.
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االظالميو حيساآ ايساآ 1394ق.
 . 67وٌظي ابٌ صؼفس مغمّد بن ععن حيريب االعکاو چاپ :چيزازو داز الکخزب االظزالميو
حيساآ ايساآ 1447ق.
 . 68وٌظي مغمدبن ععن الخبياآ في حفعيس المسآآ دازاعياء الخساد الؼسبي بيسًث لبناآ [بيحاپ.
 . 69وٌظي ابٌ صؼفس مغمد بن ععزن الازالف چزاپ :اًّل انخؽزازاث صامؼزو مدزظزين لزم
ايساآ 1447ق.
 .74ػاملي بياء الدين مؽسق الؽمعين مکتبت بفيسحي لم ايساآ 1389
 .71ػعززمالني اعمززد بززن ػلززي بززن عضززس حيززريب الخيززريب چززاپ اًّل دازالکخززب الؼلميززو
بيسًث لبناآ 1415ق.
 .72ػکبسي ابٌ البماء ػبزد اهلل بزن الغعزين إمزالء مزا مزن بزو السعمزاآ مزن ًصزٌه االػزساو ً
المساءآث في صميغ المسآآ المطبعت الميمينو مفس [بيحاپ.
 .73ػالمت علفي ععن بن يٌظف بزن مىيزس اظزدي حزرکسة الفميزاء حغميزك گزسًه زژًىػ
مؤظعت آل البيج :چاپ :اًّل مؤظعت آل البيج لم ايساآ [بيحاپ.
 .74ػالمو مضلعي مغمد بالس بغاز االنٌاز مؤسست الٌفاء چاپ دًّو بيسًث لبناآ1443ق.
 .75فاس زاشي ابٌ ػبداهلل مغمّد بن ػمس بن الغعن بن الغعين مفزاحيظ الغيزب (حفعزيس کبيزس) چزاپ
ظززٌّو داز الکفززس بيززسًث لبنززاآ 1445ق ً .چززاپ ظززٌو داز اعيززاء الخززساد الؼسبززي بيززسًث
لبناآ 1424ق.
 .76فمززززو ػبززززاداث ؼززززافؼي نززززسو افززززصاز المکتبةةةةت الؽززززاملةةةةت االـززززداز الزززززاني ً
http://www.shamela.ws

 .77فمززززو ػبززززاداث مززززالکي نززززسو افززززصاز المکتبةةةةت الؽززززاملةةةةت االـززززداز الزززززاني ً
http://www.shamela.ws

 .78لاظمي مغمّد صمال الدين مغاظن الخأًي

حغميزك :ػيزٌآ العزٌد چزاپ :اًّل داز الکخزب

الؼلفميو بيسًث لبناآ 1418ق.
 .79لؽيسي ابي الغعين معلمبن عضاس ـغيظ معلم دازالفکس بيسًث [بيحاپ.
 . 84لمي ؼيخ ـدًق مغمّد بن ػلي بن بابٌيزو مزن ال يغمزسه الفميزو چزاپ دًّو انخؽزازاث
صامؼو مدزظين لم ايساآ.
 . 81کاحب ًالدي مغمد بن ظؼد الىبماث الکبزسي لجنةت نؽزس الزمافزو االمالميزو بزداز جمعيةت
الضياد االظالمي لاىسه مفس ً داز الکخب الؼلميو لبناآ بيسًث.
 . 82کاؼاني ابي بکس ػالء الدين بن معؼٌد بدائغ الفزنائغ فزي حسحيزب الؽزسائغ مکتبةت ببيبيةت
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اکعززخاآ [بززيحززاپ ً ؼززسکج المىبٌػززاث الؼلمي زو مفززس چززاپ اًّل1327.ق ً .نززسو افززصاز
المکتبت الؽاملت ااـداز الزاني.
 . 83کليني ابٌ صؼفس مغمد بن يؼمٌو اـزٌل کزافي حغميزك :ػففزازي داز الکخزب االظزالميةت
(آهٌندي) [بيصاپ 1388ق.
 . 84کليني ابٌ صؼفس مغمد بن يؼمٌو الکافي چاپ :چيزازو داز الکخزب االظزالميةت حيزساآ
ايساآ 1447ق.
 . 85مالا مالا بن انط اـبغي المٌوأ داز اعياء الخساد الؼسبي بيسًث لبناآ [بيحاپ.
 . 86مززاًزدي ػلززي بززن مغمّززد بززن عبيززب الغززاًي الکبيززس حغميززك :صمززاعةةت مززن المغممززين
دازالفکس بيسًث 1414ق.
 . 87مخمي ىندي ػالء الدين بن ععاو الدين کنص الؼمال حغميك ؼيخ بکسي عبزاني مزؤسسةت
السظالو بيسًث لبناآ [بيحاپ.
 . 88مغنيو مغمد صٌاد الفمزو ػلزي المزراىب الامعزو چزاپ :دىزم داز الخيزاز الضديزد داز الضزٌاد
بيسًث لبناآ1421ق.

 . 89نضفي مغمد ععن بن بزالس (ـزاعب صزٌاىس) صزٌاىس الکزالو فزي ؼزسط ؼزسائغ االظزالو
چاپ :ىفخم بيسًث لبناآ [بيحاپ.
 .94نًٌي مغيي الدين بن ؼسف المضمٌع في ؼسط الميرفو دازالفکس بيسًث [بيحزاپ ً نزسو
افصاز المکتبت الؽاملت ااـداز الزاني.
 .91نًٌي مغيي الدين يغيي بن ؼسف ؼسط معلم دازالکخب الؼسبي بيسًث 1447ق.
 .92ىيزمي نٌز الدين بن ابي بکس بغيت الباعذ ػزن شًائزد معزند الغزازد حغميزك :معزؼد ػبزد
الغميد مغمد العؼداني داز الىالئغ [بيصا بيحاپ.
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