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 چکیده

شیخ انصاری یکی از بزرگتـری  فقیهـان الـولی و محقـا یمامیـه در      
در ایـ  میـان تحقیقـات وی پیرامـون      .آیـد قرون متأخر به شـمار مـ   

جـای میـراع علمـی وی از ابعـاد     انجبار ضعف سند حدیث در جـا  
تـاریخ حـدیث    فقـه، نقـد سـند و    رجال، الول گوناگونی چون علم

تحلیلـی و رویکـرد   ـ   ای  نوشتار با روش تولیفیقابل بررسی است. 
و بررسـی   شیوه مواجهه شیخ انصاری با ضـعف سـند بـه دنبـال تبیـی      

باشـد.  ی آن از منظـر شـیخ انصـاری مـ     هاانجبار ضعف سند و گونه

دهد که انجبار با شهرت عملی، انجبـار بـا شـهرت    م  نشان هابررسی
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منقـول و محصلـل، انجبـار بـا قواعـد فقهـی،       فتوایی، انجبار به اجمـاع  
ــت  ــه روای ــار ضــعف راوی ب ــری  الــحا   انجب اجمــاع از وی مهمت

سند در آثار اوسـت. نقـل روایـت بـا سـندی      ی انجبار ضعف هاگونه
روایت از منظر علماء امامیه به عنوان دو شیوه دیگر لحیح و لحت 

در دفاع از اعتبار حدیث و نیز واکاوی پیشینه انجبار و جایگاه آن در 
 رود.الولیان از دیگر مباحث ای  نوشتار به شمار م مکتب 

 

عملی  سند، شهرت انصاری، انجبار ضعفیخشهای کلیدی: واژه

 .  منقول و محصللو فتوایی، اجماع 
 

 مقدمه

مقوله ضعف سند در میراع روایی امامیه یکی از مباحثی اسـت کـه از دیربـاز تـاکنون     

ذه  فقیهان را به ویژه در حوزه استنباط و فقه استداللی به خود جلب نموده است و هریـ   

مبانی و الـول حـدیث شناسـی خـویی رویکـرد خالـی در مواجهـه بـا ایـ  پدیـده           برپایه 

ق( در نـزد  6226اند، در ای  میان با توجه به جایگاه فقهـی و الـولی شـیخ انصـاری)د     داشته

و رویکرد وی در دفاع از اعتبار و حجیـت برخـی از روایـات محکـوم بـه ضـعف        متأخران،

یابد؛ لذا مسئله اساسـی ایـ  نوشـتار آن    رت م سند، اهمیت بازخوانی شیوه و سب  او ضرو

ر انجبـار ضـعف   هـایی بـه منظـو   است که شیخ انصاری در مواجهه با ضعف سند از چه شیوه

لیک  پیی از پرداخت  به ای  امر، پیشینه انجبار و جایگاه آن در مکتـب  سند بهره برده است. 

 شود:حدیث با تحلیلی نوی  بیان م الولیان در سیر تاریخ

 

 حدیثی فقیهان امامی   در مکتب« انجبار»پیشینه و جایگاه  .1

ربـاعی  حدیث و ارائه تقسـیمات  واکاوی پیامدهای تغییر و تحول در مالکهای پذیرش

حدیث که شاید بتوان نقطه عطف آن را در مکتـب   حدیث و فروعات آن در مباحث تاریخ

یـی کـه توسـخ اخباریـان و     هـا گیـری طاوس، عالمه حلی و دیگران دانست و نیـز موضـ   اب 

حـدیث از  ند و نیز تدوی  الول و قواعد جدید در پذیرشاا داشتهافرادی که گرایی به آنه
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کنـد کـه   سند از ناحیه الـولیان ایـ  احتمـال را تقویـت مـ      جمله طرق متعدد انجبار ضعف

سندی به نوعی در مقابلـه بـا انتقادهـای جـدی اخباریـان بـه الـولیان مبنـی بـر          انجبار ضعف

بندی جدید دامنه لحت روایـات  اشد که ای  تقسیمرباعی حدیث و فروعات آن بتقسیمات

اربعـه  حداکثری و بلکه از لحت و قطعیت لدور تمام روایات کتـب  اربعه را از میزانکتب

 کاست.  که اخباریان به آن باور داشتند، به میزان قابل توجهی م 

کل نبـود زیـرا   از سوی دیگر ای  امر در مقام استنباط احکام برای الولیان خالی از مش

روایات بسیاری از محدوده لحت حدیث خارج شده بود لذا گـاه میـزان روایـات لـحیح     

رسید و گاه روایـت لـحیحی بـه الـطال      شرعی به ی  یا دو مورد م ناظر به ی  حکم 

متأخران برای ی  حکم وجود نداشت لذا در مواجهه با ای  کاستی و خأل جـدی بـازنگری   

نمود که در بازنگری مجدد پـ  از  ضرورت را برای الولیان ایجا  م در امر مذکور ای  

 جدید لحاظ نمایند. رباعی ی  نوع ماده متمم برای ای  قانونتقسیم

ی هـا یی که از ناحیه الولیان در تأسی  قواعـد الـولی و مـال    هاتوان تالشلذا م 

جبران ای  کاستی و خأل جـدی  حدیث سامان یافت را به نوعی در راستای متعدد در پذیرش

ی از روایات بـود کـه از   ادر استنباط احکام دانست و به نوعی در مسیر اعتبار بخشی به دسته

ی هـا سـند بـه معیارهـا و مـال     محدوده لحت و اعتبار خارج شده بود. لذا انجبـار ضـعف  

 توانست ای  کاستی و خأل جدی را برطرف نماید.گوناگون به خوبی م 

حلـی)د  به محقـا « انجبار»گفتنی است که بکارگیری لفظ « انجبار»صوص پیشینه در خ

در مباحث ولیت به روایتی اسـتناد  « المختصر الناف »نمونه وی در  رسد به عنوانق( م 111

(. 611، ص6، ج6462حلی، کرده و در ادامه شهرت را منجبر ضعف آن دانسته است)محقا

محکـوم بـه   « حمـز  علی ب  أب » بودن در ذیل روایتی که به دلیل واقف نیز « المعتبر»وی در 

کـردن آن منجبـر دانسـته    ضعف است، ضعف آن را با عمل الحا  به ای  روایـت و قبـول  

 (. 12، ص6، ج6401است)همو، 

سندی استفاده کرده)نـ :  به منظور انجبار ضعف« اعتضاد»عالمه حلی نیز از الطال  

( پــ  از ایشــان بکــارگیری لفــظ 110، ص2و ج 41، ص9و ج 220، ص2، ج6462حلــی، 

، 6، ج6463شـود)ن : شـهید اول،   در میـراع علمـی فقیهـان بعـدی نیـز دیـده مـ        « انجبار»
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ــیور ،  231، 202ص ــداد ســ ــ   644، ص9، ج6404؛ مقــ ــو، بــ ــا، جو همــ ؛ 12، ص6تــ

 (. 649تا، ص؛ شهید ثانی، ب 636، ص6، ج6464کرکی، محقا

نمونـه  شود، بـه عنـوان   چهارم و پنجم دیده م ی انجبار در قرون هاالبته برخی از گونه

انصـاری نـوعی انجبـار بـه     شـیخ جـواهر و  حلی، لـاحب که به تصریح محقا« تلقی به قبول»

ــی، رود)محقــاشــمار مــ  ــ 12، ص6، ج6401حل ــا، ج؛ نجفــی، ب ؛ أنصــاری، 49، ص40ت

چهــارم و پــنجم و پــ  از آن دیــده (. در میــراع علمــی قــرن462، ص4الطهــار ، جکتــا 

؛ همو، 16االعتقاد، ص؛ مفید، تصحیح12و  14-19، ص6، ج6931بابویه، شود)ر : اب م 

؛ طوسی، 612، ص2، ج6460؛ کراجکی، 623؛ همو، اإلفصا ، ص31المختار ، صالفصول

ــو، 21، 11، ص6، ج6461 ــ  240، 41ص، 2، ج6922؛ همــ ــی، بــ ــا، ص؛ طبرســ ؛ 611تــ

 (. 241، 24، ص9و ج 63، ص2و ج 144، ص6، ج6460ادری ، اب 

رفـت تـا اینکـه در میـراع     توسخ فقیهان بعدی نیز به کار م « انجبار»بکارگیری قاعده 

بـر  « وحید بهبهـانی »میزان بهره گیری از ای  قاعده به اوج خود رسید. « وحید بهبهانی»علمی 

باور است که همۀ فقهای متقدلم و اکثر متأخّرانی که قائل به حجلیت خبر واحـد هسـتند،   ای  

تـا،  خبر به واسطۀ شهرت و امثـال آن اتّفـاق نظـر دارند)وحیـد بهبهـانی، بـ       بر جبران ضعف

کننـد)همان،  تعارض، خبر ضعیف منجبر را بر خبر لحیح مقـدلم مـی  ( و در لورت421ص

انـد، چنـدی  برابـر اخبـار لـحیح      عیفی که فقهاء بدان اسـتناد کـرده  (، بلکه اخبار ض436ص

فقه به کلّی بسته خواهد شد؛ زیرا شکّی نیست کـه  است، زیرا در غیر ای  لورت با  اثبات

فقه نیز حدیث لحیح وارد نشده، و آن مقدار که حدیث لحیح رسیده، از « ی  لدم»در 

 (. 422-421ست)همان، صعدیده مبتلی به اختالالت بسیاری اجهات

ای سـامان داده کـه حجیـت خبـر     نیز مبنای قبول خبر را بـه گونـه  « الفوائد الرجالیه»در 

به جانشی  حجیت خبر ثقه شده، یعنی، از افراط و تفریخ پیشینیان)اخباری و الـولی(  موثوقٌ

بـر   (. بر پایه دیدگاه وی مبنـی 241، ص6930در قبول روایات دوری کرده است)طباطبایی، 

منجبر و ترجیح آن بر خبـر لـحیح در   به از یکسو و حجیت خبر ضعیفحجیت خبر موثوق

بـه  د انجبار ضعف سند به خوبی پیداسـت،  ی متعدهاتعارض، در میراع علمی وی گونهمقام

اجـازه،  الثقات، مشـایخ اجماع، مشایخای که با بکارگیری قواعدی چون قاعده الحا گونه
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کالت معصومان)ع(، و افرادی که احمد ب  محمد بـ  عیسـی از ایشـان روایـت کـرده، بـه       و

راویان و استفاده به منظور انجبار ضعف سند، تالش بسـیاری  عنوان دلیل و یا أماره بر وثاقت

 42، ص4و ج 992، ص9، ج6424در دفاع از اعتبار حدیث انجام داد)ن : وحیـد بهبهـانی،   

 (. 420، 214، ص60و ج 642، ص3و ج 912-916، ص2و ج 201-204، ص1و ج

تـأثیر از فضـای احتجاجـات و    گویا شکوفایی انجبار در میراع علمی وحید بهبهانی ب 

مناظرات او با یوسـف بحرانـی و دیگـر اخباریـان نباشـد چـه اینکـه بـا شـکوفایی و گسـتره           

و از اعتبـار روایـات دفـاع    به عنوان ی  مسـل  کارآمـد حـدیثی از یکسـ    « انجبار»محدوده 

حـدیث بـا تقسـیمات    الولی قرون هفتم به بعد با تحول مال  لـحت  شد]که در مکتبم 

ی جدی اخباریان هارباعی، دامنه احادیث لحیح بسیار محدود شده بود، ای  امر با مخالفت

نباط فقهـی  فقهـی قابـل اسـتناد در عرلـه اسـت     مواجه بود[، از سـوی دیگـر گسـتره روایـات     

 یافت.گسترش م 

امامی که یکـی  شکاف میان الولیان و اخباریان « انجبار»به هر روی با مسل  حدیثی 

رسـد  شد و به نظر مـ  رباعی حدیث بود، تا حدودی رف  م ی بروز آن تقسیمات هااز زمینه

سـت. خاللـه   بها دادن به انجبار و شکوفایی آن در شمار ابتکارات حدیثی وحیـد بهبهـانی ا  

« انجبـار »شود لـیک   چهارم و پنجم دیده م ی انجبار در قرونهااینکه اگرچه برخی از گونه

در آثار وحید بهبهانی به اوج شکوفایی خود رسید و ای  رونـد در الـولیان بعـدی هم ـون     

، 4، ج11، ص9و ج 911، 911، 622، 93، 20، ص2تــا، ججواهر)نــ : نجفــی، بــ لــاحب

 انصاری به همی  لورت ادامه یافت. شیخو ( 611، 642ص

کـه عبـارت    شـود ی انجبار دیده مـ  هادر میراع علمی فقیهان الولیان برخی از گونه

 است از:

حـائری،  ؛ طباطبـای  12، ص6تـا، ج کریم)مقدادسیوری، ب انجبار با موافقت با قرآن -

 (212، ص1، ج6462

ــا   - ــد بهبه ــهرت)ن : وحی ــا ش ــار ب ــو، 642، ص1، ج6424نی، انجب ، 2، ج6463؛ هم

 (914ص
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، 6، ج6401حلـی،  کردن الحا  بـه روایـت و تلقـی بـه قبول)محقـا     انجبار به عمل -

 (12ص

( و انجبـار بـه   220-212الصـوم، ص ، کتـا  6469منقول)انصـاری،  انجبار به اجمـاع  -

 (.904، ص2، جالصال ، کتا 6461محصلل)انصاری، اجماع

ــل)بحرالعلوم،    - ــا ال ــار ب ــای 962، ص2، ج6421انجب ــائری، ؛ طباطب ، 9، ج6462ح

 (. 293ص

الطهـار ،  ؛ انصاری، کتـا  412، ص4، ج6424انجبار با قواعد فقهی)وحید بهبهانی،  -

 (.16، ص1ج

، 6424اجماع از ی  راوی)وحید بهبهـانی،  الثقات و یا الحا انجبار با نقل مشایخ  -

ــای 211، ص2، ج6463؛ همــو، 420، ص60و ج 263، ص1ج ، 3، ج6462حــائری، ؛ طباطب

 .(610ص

واکـاوی  »بـا عنـوان    ایدر خصوص پیشینه ای  تحقیا نیز الزم به ذکر است کـه مقالـه  

پـیی از  تـدوی  مقالـه پـیی رو از همــی      « ی شـیخ انصـاری در نقـد ســند حـدیث    هـا شـیوه 

منـد شـیخ   شناسـی اندیشـه نظـام   کـه در آن نوشـتار روش   6اسـت، نویسندگان به طب  رسـیده  

ی نقد سند حدیث بررسی شـده اسـت کـه توجـه بـه ویژگـی شخصـیتی        هاانصاری در شیوه

اجماع، مشایخ الثقات، مروی عنه احمد ب  محمـد بـ  عیسـی، بنـی     راویان)هم ون الحا 

بـودن راوی، توجـه بـه     فضال(، توجه به اضمار حدیث، بررسی اتصال سند، اشاره به مجهول

 د.ی شیخ انصاری در نقد سند حدیث بوهااشترا  راویان از مهمتری  شیوه

ی شیخ انصـاری در نقـد سـند    هاگفتنی است انجبار ضعف سند نیز یکی دیگر از شیوه

حدیث است که در مقاله پیشی  در دو نمونه بـه اختصـار بـدان اشـاره شـد، لـیک  مطالعـات        

شــیخ انصـاری حکایــت از ایــ  داشــت کـه مقولــه انجبــار یکــی از    بیشـتر در میــراع علمــی 

ی رجالی و نقد سندی شیخ انصـاری اسـت کـه نـه تنهـا در حـد یـ         هاپرکاربردتری  شیوه

                                                 
ی شـیخ انصـاری در نقـد سـند     هاواکاوی شیوه»(، 6931ابستان )تدیمه کار، محس  و محمدمهدی باقری،  .6

 . 21-11ص ل ،601شماره ، سال چهل و هشتم، ، مجله مطالعات اسالمی دانشگاه فردوسی مشهد«حدیث
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مقاله که در قالب پایان نامه نیز قابل بررسـی اسـت افـزون بـر اینکـه تـاکنون هـیی پژوهشـی         

 انصاری سامان نیافته است.می شیخ ی آن در میراع علهاپیرامون انجبار و گونه

لذا نظر به جدید بودن ای  پژوهی و جذا  بودن آن در حوزه مباحث رجـالی و فقـه   

استداللی و نیز تالش روشمند آن در تبیی  و تحلیل نوع اجتهاد شیخ انصاری در مواجهـه بـا   

برخی از اسناد روایی محکوم به ضعف در مکتـب الـولیان امـامی، ایـ  پـژوهی پژوهشـی       

رود لـذا بررسـی علمـی ایـ      و کاربردی در عرله اجتهاد و فقه استداللی به شمار م  نظری

موضوع در میراع علمـی شـیخ انصـاری امـری ضـروری اسـت کـه در ایـ  نوشـتار بـه آن           

 پردازیم:م 

 

 انصاری در انجبار ضعف سندشیخروش  .2

انجبـار بـا شـهرت و یـا هـر      انصاری ای  است که برای بحث شیخی هایکی از نوآوری

ــا    ــه نب ــه منطــوق آی ــر ب ــر معتب ــاره غی َ  ِ ُ َ ُااَ  ...»ام ِن بُِإ ُااَت سُاُنُ  أإْااُت ُيْن ْ  اا ْ ُت جُاْتَاا  «  ِإْن جااَكُْمْ  سَِقاا
را تحصـیل عمـومی ظـ  در نظـر     « تبـیل  »( استدالل نموده است به شـرط آنکـه   1)حجرات: 

ذ  آن در امان باشـیم، حجـت و پذیرفتـه    بگیریم، در ای  لورت خبر فاسقی که از عدم ک

 .خواهد شد

توان پذیرفت بلکه حتی اخبـار ضـعیف را   بنابرای  اخبار و روایات موثا و حس  را م 

تـوان  به شرط محفوف به قرینه لدق مـثال بـا وجـود شـهرت منجبـر گردیـده باشـند را مـ         

 .(621-621، ص6ق، ج6461پذیرفت)انصاری، 

ایشـان در نگـاه الـولی خـویی چنـی  رویـه اعتـدالی را        دهد کـه  ای  مطلب نشان م 

زیرا محل بحث ای  آیه در میان الولیان برای استدالل به حجیت خبر واحد اسـت   برگزیده

 است.  و ایشان عالوه بر ای  مطلب بحث انجبار و ضوابخ خاص آن را هم از آیه فهم نموده

کنـد بـه منظـور    ضعیف ارزیابی مـ  انصاری در برخی از موارد که سند روایت را شیخ

 شود:  نماید که در ذیل به آنها اشاره م سند به قرائنی استناد م  جبران ضعف
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 انجبار با شهرت  .2-1

ی هـا انصاری است کـه در بخـی   شیخانجبار با شهرت گونه دیگری از انجبار در آثار 

 زیر قابل بررسی است:  

 

 عملی انجبار با شهرت  .2-1-1

شهرت عمل  عبارت است از اینکه بیشتر فقها طبا حدیث  عمل نموده و طبا آن فتـوا  

-باشند یا خیر)ر : نـائینی  داده باشند اعم از اینکه مشهور محدثی  ای  حدیث را نقل کرده

 (. 613، ص9، ج6490؛ مظفر، 600-33، ص2ش، ج6912خویی، 

کند و کاشف از محفوف بـه قرینـه   روایت را منجبر م در اینکه شهرت عملی ضعف 

( البتـه  600، ص2ش، ج6912خـویی،   -بودن روایت است، هیی اشکالی وجود ندارد)نائینی

سند را جبـران نمایـد، همانگونـه    تواند ضعف عمل  نم  گروهی از فقها معتقدند که شهرت

 ز درجۀ اعتبار سـاقخ نمایـد. ایـ    تواند حدیث لحیح یا موثوق را اکه اعراض الحا  نم 

اند. به هـر روی شـیخ انصـاری    عقیده را برخ  از فقها  شیعه مانند لاحب مدار  پذیرفته

سـندی اسـتفاده   عملـی بـه منظـور انجبـار ضـعف     در گروه اول قرار دارد چه اینکه از شهرت

 کنیم:  کرده که به برخی از ای  موارد اشاره م 

به روایتـی از سـکونی اشـاره کـرده و     « وجو  تعیی  اإلمام»ون در مسائل پیرام -الف

سند ای  روایت به سکونی بر فرض ثبوت ضعف، به عمل الـحا   تصریح کرده که ضعف

؛ 406، ص2، جالصـال  ، کتـا  6461یابد)انصـاری،  یمامی همانگونه که نقل شده انجبار مـ  

 (. 333، ص2، ج6402شهید ثانی، 

فیت نماز احتیاط در ارتباط با مسأله ش  بی  دو و سه و چهار، بـه  وی درباره کی -ب

لـادق)ع( اسـتناد کرده)کلینـی،    از یکی از الـحا  از امـام  « عمیرأب اب »روایت مرسلی از 

بـودن  نویسـد: مرسـل  (. وی در ادامـه مـ   621، ص2، ج6911؛ طوسی، 919، ص9، ج6911

یابد)انصـاری،  باشد، با شهرت انجبار مـ  م « عمیرأب اب »سند عالوه بر اینکه ای  روایت از 

 (. 610، أحکام الخلل فی الصال ، ص6469
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الثقـات اسـت کـه    اجماع و مشـایخ  ای  مطلب ناظر به مبنای وی در خصوص الحا  

طوســی در شــیخکننــد. توضــیح اینکــه الثقــات بــه جــز از ثقــات نقــل حــدیث نمــ  مشــایخ 

کند: اگر یکی مسندا روایت را نقل نموده باشد و دیگری روایت تصریح م تعارض دو با 

شود)قاعده بر تقدم مسند بر مرسل اسـت(، امـا اگـر مرسِـل از     مرسال، به حال مرسِل نگاه م 

کسانی باشد که جز از ثقه نقل روایت نکند، بنابری  هیی ترجیحی برای خبر دیگری بر خبـر  

یمـامی بـی  روایـات     اعتبار مسند خواهد بود( لذا دانشـمندان او نیست)روایت او نیز درحکم 

کننـد، و بـی    عمیر، لفوان ب  یحی ، بزنطی و دیگر ثقات که جز از ثقه روایت نمـ  أب اب 

 (.614، ص6، ج6461)طوسی، نداروایات مسند دیگران قائل به تساوی شده

رجـال گردیـده   ی در علـم اقاعده لذا به لراحت سه ت  از ایشان را ثقه دانسته که منشأ

در حکـم  « بزنطـی »و « لـفوان بـ  یحیـ    »، «عمیرأب اب »است. بر اساس ای  قاعده، مراسیل

 (. 614، ص6461مسانید است)طوسی، 

انصاری از ای  قاعده به مثابه ی  مبنای رجالی در نقد سند استفاده نمـوده اسـت.   شیخ

؛ 20، ص1، ج6911کلینــی، «)بزنطــی»ثالثـه از   از مشــایخبـه عنــوان نمونــه در ذیـل روایتــی   

« بزنطـی »(. دربـاره  229-222، ص3، ج6911؛ طوسی، 264-269، ص4، ج6469بابویه، اب 

 (.13-12، ص6461)انصاری،  «الیروی یلّا ع  ثقۀ»نویسد: م 

، 6، ج6930؛ همو، 21، ص2، ج6911طوسی، «)بزنطی»وی در ذیل روایت دیگری از 

ــاره   216ص ــارت درب ــ  عب ــه ای ــز ب ــده،   « بزنطــی»(. نی ــ  قاع ــاس ای ــر اس ــرده و ب ــتناد ک اس

« ضـحا  بـ  زیـد   »را مؤیـد و بلکـه دلیلـی بـر وثاقـت     « ضحا  ب  زید»از « بزنطی»روایت

از « بزنطـی »را باتوجـه بـه اینکـه    « ضـحا  بـ  زیـد   »بـر  « بزنطی»دانسته عالوه بر اینکه تقدم

« ضـحا  بـ  زیـد   »نیازی از تشخیص وضعیت رجالی موجب ب  باشد رااجماع م الحا 

 (. 41، ص6، جالصال ، کتا 6461دانسته است)انصاری، 

مضمضه نمودن آ  در هنگام روزه بـرای خنکـی فضـای    »وی در مباحث روزه،  -ج

شدن عطی اگر در حی  انجام ای  عمل آ  از دهان پـایی  رود کـه سـهوا و یـا     دهان و کم

، بنابر مشهور]بلکه بنابر اجماع[ را موجـب قضـاء روزه دانسـته و در ادامـه     «تیار باشدبدون اخ

( و 666، ص2، ج6469بابویه، ؛ اب 929-922، ص4، ج6911سماعۀ)طوسی، داللت روایت 
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( را ناظر بـه ایـ  حکـم    201، ص4ش، ج6911؛ طوسی، 601، ص4، ج6911یون )کلینی، 

ــت را بــ     ــته و ضــعف ایــ  دو روای ــته است)انصــاری،    دانس ــهرت منجبــر دانس ، 6469ا ش

 (.610-643الصوم، صکتا 

؛ 900، ص6401نجاشی، «)عثمان ب  عیسی»بودناول به دلیل واقف گویا ضعف روایت

کـه  « سـماعه بـ  مهـران   »(. و به دلیل 910و  940، ص6461؛ طوسی، 941تا، صطوسی، ب 

؛ حلـی،  991، ص6461شده باشد)طوسـی،  رجال واقفی ذکر عالوه بر توثیا در برخی کتب

انصاری ای  روایـت  شیخبه ای  دلیل باشد که « سماعه»(. و چه بسا در روایت222، ص6466

نقل کرده و یا اگر به مسند بودن آن در تهذیب « م  الیحضره الفقیه»را به لورت مرسل از 

رسـیده لکـ  وی   « یسیعثمان ب  ع»دقت داشته سند روایت در تهذیب به لورت لحیح به 

 اجماع است.ظاهرا غیر امامی و بنا بر قولی از الحا 

اجمـاع اسـت را کشـی    ی را کـه از الـحا   اای  نکته« عثمان ب  عیسی»البته در مورد 

لدوق به سماعه را کـه در   شیخبودن وی طریا بیان نموده، عالمه نیز ضم  اذعان به واقف  

بـودن وی  دانسـته و در مـورد واقفـ    ب  عیسی وجود دارد را حس   میان سلسله روات عثمان

ــ         ــدعا را کمرن ــ  م ــه ای ــود دارد ک ــوم وج ــید بحرالعل ــانی و س ــد بهبه ــه از وحی ــز ادل نی

 (. 960ص 2، ج6401؛ بحرالعلوم، 240نماید)وحید بهبهانی، تعلیقه علی منهج المقال، صم 

در سـند اسـت کـه در برخـی     « ادسـهل بـ  زیـ   »دوم بـه دلیـل وجـود    اما ضعف روایت

طوسی نیـز  شیخ(. 621، ص6401؛ نجاشی، 13غضائری، رجال ضعیف شمرده شده)اب کتب

؛ حلـی،  921، ص6461؛ همـو،  222تـا، ص گاه او را تضعیف و گاه توثیا کرده)طوسی، ب 

اینجا  گویا وی دررا سهل تلقی نموده که « سهل ب  زیاد»انصاری امر شیخ(. 222، ص6466

یجازه بوده، ضعف وی را مضـر بـه   متأثر از دیدگاه مجلسی است که به دلیل اینکه از مشایخ

(. و نیز متـأثر  616، ص63، مرآ  العقول، ج6404؛ همو، 36، ص6420سند ندانسته)مجلسی، 

اول که او نیز با اشاره به ایـ  مطلـب بـه تفصـیل ضـعف وی را غیـر ثابـت دانسـته         از مجلس 

 (.164، ص4، ج6401جلسی، است)م

باشـد. از سـوی دیگـر    « یون  بـ  عبـد الـرحم    »بودن روایت به و نیز به دلیل موقوف

اجمـاع در نگـاه افـرادی کـه ایـ  قاعـده را       شرط استفاده از قاعده لحت حـدیث الـحا   
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اجماع برسـد لکـ    ند، ای  بود که سند حدیث به لورت لحیح به یکی از الحا اپذیرفته

وجود دارد و ای  روایت موقوف به یون  اسـت و بـه   « سهل ب  زیاد»یون ، در سند روایت

انصاری مشـمول قاعـده مـذکور    شیخاجماع در نگاه رسد روایت موقوف از الحا نظر م 

 نشود. 

منجبـر دانسـته   « عـدم خـالف در مسـأله   »سند ی  روایت را با صاری گاه ضعفانشیخ

یمـامی در خصـوص آن مسـأله بـا یکـدیگر اخـتالف نظـر        که بیانگر ایـ  اسـت کـه فقیهـان    

ــته ــاری،  انداش ــد)ر : انص ــا 6461ن ــال ، کت ــاری، 121-121، ص2، جالص ، 6469؛ انص

(. انجبـار  46-40، القضاء و الشهادات، ص6461 ؛ انصاری،692الخلل فی الصال ، صأحکام

گنجــد. عملــی مــ  خــالف در مســأله نیــز از مــواردی اســت کــه در شــمار شــهرتبــه عــدم

درخصوص بکارگیری مستقل ای  الطال  در کنار الطال  شهرت و اجمـاع، گویـا تعبیـر    

بـه اجمـاع برخـوردار    در مواردی است که از شهرت بسیارِ قریـب  « خالف در مسألهعدم»به 

 باشد. 

بـودن مسـأله نیـز اشـاره کـرده اسـت       اختالفـ  انصاری گاه در کنار شهرت به عدمشیخ

خـالف اوال از اعتبـار   (. عـدم 242، ص6، جالصال ؛ کتا 124، ص2الطهار ، جر : کتا 

بـدی  دلیـل کـه اوال    کمتری برخوردار است، ثانیا در طول شهرت قرار دارد نه در کنـار آن  

خالف باشد و ثانیا به قدری در میان فقها مـورد پـذیرش بـوده باشـد کـه بـه        باید مساله عدم

توان اجمـاع را  درجه شهرت رسیده باشد در آن لورت اعتبار بهتری خواهد داشت، لذا م 

ن به لحاظ طولی باالتر از شهرت دانست زیرا محصول اجمـاع عـالوه بـر آن ـه کـه در درو     

 شهرت است گویی حکایت از ی  بیانیه مشتر  دارد که به تأیید مجمعی  رسیده است. 

ی هـا عملـی اسـت ماننـد نمونـه    شدن از منظر یمامیـه نیـز در ذیـل شـهرت     تلقی به قبول

، 6421؛ همـو،  230تـا، ص ؛ همو، ب 462، ص4الطهار ، ج، کتا 6469زیر)ر : انصاری، 

(. به عنوان نمونـه وی در تأییـد   600النکا ، ص، کتا 6469مو، ؛ ه29-22الحج، صکتا 

روایـات  »دیدگاه تسامح در ادله سن  به ادله گوناگونی استدالل کرده کـه یکـی از آن ادلـه    

ی متعددی از آن روایـات کـه برخـی از آنهـا لـحیح      هااست وی پ  از نقل نمونه« م  بلغ

حت برخـی از آن روایـات، بـه دلیـل تعاضـد      نویسد: ای  روایات بـا وجـود لـ   باشد، م م 
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ــندی         ــی س ــاز از بررس ــی نی ــه ب ــان امامی ــان بزرگ ــدن در می ــول ش ــه قب ــی ب ــدیگر و تلّق یک

 (.691فقهیۀ، صاست)رسائل

شد، ی که بعدها توسخ آیۀاهلل بروجردی به لورت الطالحی بیاناگویا ایشان اندیشه

خمینـی)ره( نیـز نمایـان    نظـرات امـام   ی کـه در ادر فقه خویی بـه کارگرفتـه اسـت، اندیشـه    

 (.212، ص6، ج6461خمینی، ماما؛ 144، ص6461؛ همو، 63ص، 6461است)بروجردی، 

به عبارت بهتر مجموعه اماراتی که دست به دست هم داده است تا فقهای متاخر را بـه  

منـدی از آن  بهـره  ائمه و شـیوع اول رواتای  نتیجه برساند که با توجه به وجود الول دست

به نحوی که احتمال پدیده جعل را تا حد زیادی پـایی  آورده کـه از مویـدات تقویـت ایـ       

آوری و تدوی  کتب مبو  و تدوی  شده اسـت)ر :  ائمه در جم احتمال اهتمام الحا  

ــ  ــاری، بــ ــا، جانصــ ــکل 612-611، 6تــ ــث شــ ــه باعــ ــول  ( کــ ــوم الــ ــری مفهــ گیــ

آورد، البتـه  هستیم که از البـالی آثـار فقهـی ایشـان آن را بدسـت      متقدمان( متلقاتی)شهرت

 گذاری نمود.جعل ای  الطال  به لورت تعینی را آیۀاهلل بروجردی پایه

  

 فتوایی  انجبار با شهرت .2-1-2

شهرت فتوای  آن است که بیشتر فقها  عظام طبا حکم  از احکـام فتـوا داده باشـند    

بدون اینکه مدر  فتوا برا  ما روش  باشد، بلکه مجرد شهرت فتواییـه اسـت حـال اعـم از     

اینکه طبا فتوا  مشهور الال حدیث  نباشد و یا باشـد، ولـ  مـا یقـی  داشـته باشـیم کـه آن        

یا ما ش  داشته باشیم و نـدانیم کـه مـدر  ایـ  فتـوا آن       حدیث مدر  ای  فتوا نیست و

، 9، ج6490؛ مظفـر،  600-33، ص2ش، ج6912خـویی،  -حدیث است یا خیر)ر : نـائینی 

 (. 613ص

گروه  از علما از قبیل شـهید اول و فقهـاء دیگـر شـهرت فتـوایی را حجـت از جملـه        

ر مقابل بسیار  از فقیهـان و  ( د634، ص2ق، ج6423اند)ر : آشتیانی، ظنون معتبره دانسته

دانند، به عنوان نمونه آخوند خراسانی ادله اقامـه شـده   الولیان شهرت فتوای  را حجت نم 

که در آیه نبـاء ذکـر شـده، و    « علّت »، «تنقیح مناط»، «فحوا  ادله حجیلت خبر واحد»همانند 
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ــه ابــ  حنظلــه»یــا روایــات  هماننــد  ش دانســته بــر حجــت شــهرت فتــوایی را مخــدو « مقبول

 (.232ق، ص6403خوند خراسانی، است)آ

حرمـۀ  »نماید که شهرت فتـوایی از شـمار ظنـون  اسـت کـه در تحـت الـل        چنی  م 

باق  مانده و دلیل قاطع  بـر حجیـت آن نیسـت و دالیلـ  هـم کـه طرفـداران        « العمل بالظ 

؛ مظفــر، 632-634، ص2ق، ج6423انــد ضــعیف اســت)ر : آشــتیانی، حجیــت آن آورده

 (. 613، ص9ق، ج6490

خـاص  فتـوایی را بـه عنـوان ظنـون    انصاری در ایـ  گـروه قـرار دارد وی شـهرت    شیخ 

کند اعتقاد بـه حجیـت آن )شـهرت( از حیـث آنکـه مفیـد ظنـ         پذیرد، البته تصریح م نم 

باشد و از با  انسداد با  علم معتبـر و حجـت شـده اسـت بعیـد نیسـت)ر : انصـاری،        م 

)یعنی دستمان از به عبارت دیگر اگر قائل به دلیل انسداد با  علم شویم (.601صق، 6461

ی کـه دلیلـی بـر    اتـوان بـه ادلـه ظنیـه    ادله خاص که اعتبار آن ثابت شده است کوتاه شد م 

کنـد قائـل شـد( بگـوییم کـه بـرای مـا        اعتبار آن نداریم و لرفا ی  نوع رجحان ایجاد مـ  

 حجت است. 

فتـوایی را بـه   ی مثـل همـی  شـهرت    اوی در فقه چنی  است که ادله با ای  وجود شیوه

فقهـی  انصاری در کتـب  شیخ عنوان موید ذکر کنند نه دلیل مستقل، در واق  الفاظ بیان شده 

خویی دقیا است زیرا در برخی از لفظ یدل و در برخی از موارد هم یویـد اسـتفاده نمـوده    

 است)و یوید بفتوی االلحا (.  

 انصاری است:شیخسند در آثار  ی زیر بیانگر ای  شیوه انجبار ضعفهانمونه

« سـلیمان بـ  حفـص   »روزه به روایتـی مضـمر از   در ارتباط با برخی از مبطالت  -الف

اشاره کرده و در ادامه ای  روایت را با فتوای گروهی از دانشمندان بـزر  متقـدم و متـأخر    

ــته ا  ــر دانسـ ــامی منجبـ ــی، امـ ــو، 264، ص4، ج6911ست)طوسـ ؛ 34، ص2، ج6930؛ همـ

 (. 41الصوم، صکتا 

بابویـه،  میلـت بـه روایـت مرسـلی اشـاره کـرده)اب       وی در مباحث پیرامون غسـل   -ب

سند را به دلیـل موافقـت بـا قـرآن و فتـوای فقیهـان        (. و در ادامه ضعف646، ص6، ج6469

 (. 202، ص4الطهار ، ج، کتا 6469یمامی منجبر دانسته است)انصاری، 
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کلینـی،  «)سـکونی »در ارتباط با مسائل اختیـار حـا فسـخ نکـا  بـه دو روایـت از        -ج

ــه، ؛ ابـــ 462، ص1، ج6911 ــی، 116، ص9، ج6469بابویـ (. و 490، ص1، ج6911؛ طوسـ

(. و ضعف ای  دو روایت 469-490، ص1، ج6911استناد کرده)طوسی، « یسحاق ب  عملار»

، 6469منجبـر دانسـته است)انصـاری،    « الغنیـۀ »ای بیشتر فقهاء و حکایـت اجمـاع در   را با فتو

 (. 449-442النکا ، صکتا 

، 6929داود حلــی، ابــ اســت)« ســکونی»بــودن « عــامی»اول بــه دلیــل ضــعف روایــت

که نجاشی او « یسحاق ب  عمار»دوم نیز به دلیل (. ضعف روایت633، 6466؛ حلی، 421ص

طوسـی عـالوه بـر توثیـا، او را فطحـی      شـیخ (. لکـ   16، ص6401کرده)نجاشـی،  را توثیا 

الفوائـد  »(. لک  سـید بحرالعلـوم در   93تا، ص؛ همو، ب 996، ص6461دانسته است)طوسی، 

پرداختـه و پـ  از بیـان ادلـه     « سـکونی »به تفصیل به بازشناسـی شخصـیت رجـالی    « الرجالیۀ

(. لــذا در 624-626، ص2، ج6401حرالعلوم، گونــاگون قائــل بــه وثاقــت وی شــده اســت)ب

 نیازی به قاعده انجبار نیست.  « سکونی»لورت اثبات وثاقت 

ی است کـه اگـر روایتـی لـحیح     اانصاری به اندازهشیخروایت در نگاه ارزش شهرت

دانـد بلکـه بایـد    باشد، وی لحت آن را به تنهایی به منظور پذیرش آن روایت، کـافی نمـ   

ــدگاه عامــه نباشــد)به  خــالف ــا دی ــا ب ــوانمشــهور و مواف ــه نــ : انصــاری،  عن ، 6469نمون

 (. 39-32الصوم، صکتا 

ی است کـه اگـر روایتـی لـحیح     اانصاری به اندازهشیخفتوایی در نگاه  ارزش شهرت

دانـد بلکـه بایـد    باشد، وی لحت آن را به تنهایی به منظور پذیرش آن روایت، کـافی نمـ   

ــدگاه عامــه نباشــد)به خــالف  ــا دی ــا ب ــوانمشــهور و مواف ــه نــ : انصــاری،  عن ، 6469نمون

 (. 39-32الصوم، صکتا 

 

 انجبار به دلیل اجماع  .2-2

سندی است کـه در دو بخـی زیـر    انجبار به دلیل اجماع گونه دیگری از انجبار ضعف

 قابل بررسی است: 
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 انجبار به اجماع منقول   .2-2-1

مـراد از  شود: اجماع محصلل و اجماع منقول. الطال  به دو دسته تقسیم م اجماع در 

اجماع محصلل اجماع  است که فقیه خودش بـا جسـتجو در اقـوال اهـل فتـوا آن را بدسـت       

(. و مقصود از اجماع منقـول آن اجمـاع  اسـت کـه     620، ص9ق، ج6490آورد)مظفر، م 

کنـد،  ه آن را بدست آورده برایی نقل م فقیه خودش آن را بدست نیاورده، بلکه فقیه  ک

محصل  (. طبعا اجماع620، ص9خواه ای  نقل با ی  واسطه باشد یا با چند واسطه)همان، ج

منقـول برخـوردار اسـت، البتـه هـر دو اجمـاع مـادامی کـه          از اعتبار بیشتری نسبت به اجماع

 کاشف از رأی معصوم)ع( نشود فاقد حجیت است.  

 برد: انصاری پ شیخ توان به وجود ای  نوع از انجبار در آثار زیر م در موارد 

اشاره کرده و دلیل آن را روایتـی  « نجی»محرمه به حرمت در مباحث مکاسب  -الف

ــده    ــت ش ــاجی و منجــوش لعن ــه در آن ن ــته ک ــوی دانس ــد)اب انب ــه، ن ؛ 224، ص6916بابوی

ــه 413، ص61، ج6403حرعــاملی،  و « المقالــدجــام »منقــول از اجمــاع (. و ضــعف آن ب

کرکـی،  ؛ محقـا 961، ص61، ج6462دانـد)حلی،  مبنی بر حرمت نجی منجر م « المنته »

 (. 93، ص4، ج6464

نجی افزودن بر قیمت کاالست، بـدون قصـد خریـد تـا دیگـران بشـنوند و بـه خـاطر         

ــ      ــدون هم ــا ب ــاهنگی و ی ــا هم ــه ب ــال چ ــد ح ــر آن بیفزاین ــزایی او ب ــنده  اف ــا فروش اهنگی ب

 (.12-16، ص2المکاسب، ج، کتا 6469باشد)انصاری، 

ابـراهیم بـ    »در ارتباط با مسأله جواز افطار بـرای پیرمـرد و پیـرزن بـه روایتـی از       -ب

(. اسـتناد  902 -901، ص9، ج6911؛ طوسی، 911-911، ص6، ج6469بابویه، اب «)زیاداب 

خـالف در ایـ  مسـأله منجبـر دانسته)انصـاری،      منقول و عـدم کرده و ضعف آن را به اجماع

رجـال توثیـا و تضـعیفی    در کتب« زیادابراهیم ب  اب (. »220-212ص الصوم،، کتا 6469

، 1، ج6401داند)مجلسـی،  درباره وی نقل نشده است، لذا مجلسی ای  روایت را مجهول م 

 (. 121ص

، 4الطهــار ، جی دیگــر از ایــ  دســت ر : انصــاری، کتــا هــابــرای مشــاهده نمونــه

ــا 631-631، ص1و ج 402-406و ص 601-601ص ــال ؛ کتـ ، 2و ج 221، ص6، جالصـ
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ــا 919-912و  946و  211ص ــوم، ص؛ کت ــا 691الص و  611و  11-11الزکــا ، ص؛ کت

 (. 214، ص6المکاسب، ج؛ کتا 231-231

انصاری اشاره کـرد کـه بـه شـرط     شیختوان به ای  مطلب از منقول م در مورد اجماع 

زم عادی میان اجماع نقل شده و موافقت با قول معصومی  و یا وجود شدن به وجود تالقائل 

توان آنرا پـذیرفت کـه بـرای    دلیل ظنی معتبر در نزد ما که با مضمون اجماع موافا باشد م 

 نماید. حصول آن طرق مختلفی وجود دارد و برخی از آنها را هم نقد م 

انصـاری بـا   شـیخ شـود کـه    ناقل اجماع حسا علم وجود قول امام برایی حالـل  اول:

 داند.طوسی و سید مرتضی محال م شیخقاطعیت عدم وجود چنی  طریقی را حتی میان 

منقـول  طوسی مطر  شده است برای پذیرش اجماعشیخقاعده لطف که توسخ  دوم:

که بعید است فقها برحکمی متفا شوند و اگر نادرست باشـد، امـام آنـرا بـه نحـوی متـذکر       

 شود.ت زیرا طریا علمی محسو  نم انصاری پذیرفته نیسشیخنسازد که ای  نیز نزد 

حدسی که حصـول آن بـه دو لـورت اسـت کـه یـا از مبـادی محسـوس         طریا سوم:

نمایـد و یـا حـدس حالـل از اخبـار      حالل شود یعنی به نوعی بازگشت به طریا ح  مـ  

ه عدم خطـا بـودن اجتماعشـان شـود، لکـ       جماعت متفقی باشد که برای حدس زننده علم ب

انصـاری بـه دلیـل عـدم     شـیخ الزاما اخبارشان عادتا مطابا قول معصوم نخواهد بود. درنتیجـه  

، 6تـا، ج ند)انصـاری، بـ   امنقول در مقام عمل حکم به توقـف داده وجود مستند برای اجماع

 (. 21-20ص

هی که خود تتب  در فتـاوا نمـوده اسـت    به بیان دیگر شیخ معتقد است که اگر برای فقی

شدن به اینکه قول معصوم را هم تتب  نموده باشـد بنـابرای  اشـکالی در حجیـت     احتمال قائل

چنی  اجماع منقولی نخواهد بود و از ای  لحاظ ملحا به خبر واحد است که احکـام خـاص   

 خود را برای پذیرش دارد. 

(. ولی از طرف دیگـر  31سته است)همان، صالبته شیخ وقوع چنی  حالتی را منتفی دان

بودن و لحاظ نمودن کتـب و آرای فقهـای   فتوا را بنا بر محتمل ادعای چنی  اجماعی از اهل

شـود خبـر را عـ  حـ  کـه      ند کـه باعـث مـ    امتقدم توسخ مدعی  را امری محتمل شمرده

. امـا آن ـه کـه    حجت است تلقی کنیم منتهی با وجود شروطی مثل امارات مویدی برای آن
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منقول در فروع فقهی است آن هـم  انصاری بارز است استفاده از اجماعشیخدر روش و دا  

شدن از ادله اللی و فقخ به عنوان موید در ی  مساله کارآیی دارد که لحت هنگام خال 

 توان در چارچو  نظریه انجبار مشاهده نمود.ای  ادعا را م 

 

 جماع محصّل  انجبار به ا .2-2-2

 انصاری است:  شیخمحصلل از منظر دو نمونه زیر گویای انجبار به اجماع 

نقلی که توسخ در ذیل شرط ذکوریت برای امام جماعت ابتدا دلیلی از اجماع  -الف

آورد و پ  از آن پا را فراتر نهـاده کـه   طوسی، عالمه و شهید اول مطر  شده است م شیخ

نـد و  اامامیـه یافتـه   ند و آنرا در اکثر کتباگویی خود ایشان با توجه به تتبعی که انجام نموده

نـد  اا توجه به اینکه اعالم فقهای شیعه در قرون متفاوت ناقل اجماع برحکمی یکسان بودهیا ب

محصـل یـاد    برایشان علم به وجود چنی  اجماعی شده اسـت کـه از ایـ  اجمـاع بـه اجمـاع      

، 2، جالصـال  ، کتـا  6461شود)انصـاری،  نـد کـه ضـعف روایـات بـدان منجبـر مـ        اکرده

  (.904ص

را از مفطـرات  « ثالثـا عقیـب انتبـاهتی     معاود  الجنب النـوم »مباحث روزه وی در  -ب

موجب قضاء و کفاره دانسته و پ  از اشاره به اجمـاع، احتمـال داده کـه دلیـل آن، روایـت      

(. و روایـت یبـراهیم بـ  عبدالحمیـد     262، ص4، ج6911سلیمان ب  جعفر مروزی)طوسـی،  

سند ای  دو روایـت خدشـه   نویسد: ضعف (. سپ  م 269-262، ص4، ج6911باشد)همو، 

محکیه[ بلکـه ظـاهرا بـه    محکیه]بلکه با شهرت سازد به دلیل انجبار آن با اجماعات وارد نم 

 (. 619الصوم، ص، کتا 6469محصلل()انصاری، اجماعات 
 

 انجبار با قواعد فقهی .2-3

شـوند و  نباط قوانی  محدودتر م ها  بسیار کل  هستند که منشأ استقواعد فقه، فرمول

ــرار         ــدد ق ــف و متع ــوانی  مختل ــا  ق ــه مبن ــد، بلک ــاص ندارن ــژه اختص ــورد وی ــ  م ــه ی ب

سـند  ی زیـر گویـای انجبـار ضـعف    هـا (. نمونـه 9-2، ص6، ج6401دامـاد،  گیرند)محقام 

 انصاری است: شیخ روایت با قواعد فقهی در آثار 
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در مباحث وجو  تبعیت مأموم از یمام به ای  مسأله پرداخته که آیا متابعت در  -الف

تعبدی اسـت و نمـاز جماعـت بـا اخـالل در      لحت جماعت شرط است یا نه متابعت واجب

جماعـت  شود. ایشـان قـول اول مبنـی بـر اینکـه متابعـت شـرط در لـحت        متابعت باطل نم 

دانسـته و ایـ     (922، ص6912بابویـه،  مبر)ص()اب یـا باشد را مبتنی بر ظهـور روایتـی از پ  م 

، الصـال  ، کتـا  6461داند)انصـاری،  بودن عبادت منجبر مـ  نبوی را با قاعده توقیف روایت

عامـه وجـود دارنـد.    لدوق برخی رجـال (. در سند ای  روایت در أمال 920و  911، ص2ج

؛ 621، ص6تـا، ج ده است)ر : بخاری، ب سنت نقل شبخشی از ای  روایت در مصادر اهل

 (. 902، ص6تا، جمسلم، ب 

انصاری در مسأله شیر حیوان مرده، ابتدا طهارت آن را قوی دانسته لکـ  در  شیخ  -ب

ادامه به تقویت قول به نجاست آن پرداخته است و در ادامـه مباحـث خـویی بـه روایتـی از      

ه که ایشان شیر گرفته شده از حیـوان مـرده   از حضرت علی)ع( استناد کرد« وهب ب  وهب»

(. و تصـریح  11-11، ص3، ج6911؛ طوسـی،  14-19تـا، ص )حمیری، ب اندرا حرام دانسته

(. 903، ص6942کرده که ای  روایت گرچه از دروغگوتری  مردم)وهب( نقل شده)کشی، 

، 6469...)انصـاری،  یابدباشد لک  ای  روایت با قاعده انجبـار مـ   عامه م و موافا با مذهب 

 (. 16-10، ص1الطهار ، جکتا 

عمـوم مـا دل   »و « عموم دلیل نجاسۀ أجزاء المیتۀ»شیخ انصاری از قواعد مذکور، مراد 

موافا بـا ایـ  دو قاعـده    « وهب ب  وهب»بوده که روایت « عل  انفعال المائ  بمالقا  النج 

الطهـار ،  کتـا   -لشـیعۀ اطهارت آن مخالف با ای  دو قاعده اسـت)ر : فقـه  بوده و روایات

، 6الطهـار ، ج ، کتـا  6469(. برای مشاهده نمونه دیگـر ر : انصـاری،   933-931، ص2ج

 (. 610، ص2و ج 11-14ص

 

 اجماع از ویکردن اصحابراوی به روایتانجبار ضعف .2-4

رجال است که مراد از آن هجـده نفـر از الـحا     الطالحی در علم« اجماعالحا »

ا و تصحیح روایات آنان از منظر امامیه ادعـای اجمـاع   معصومانند که کشی در مورد تصدی

 (. 292،911،111، ص6942کرده است)ر : کشی، 
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اجماع از وی منجبر کردن الحا  راوی حدیث را با روایتانصاری گاه ضعف شیخ 

« الطهـار  کتا  »در « بئرمنزوحات »انصاری در ادامه مسائلشیخدانسته است. به عنوان نمونه 

(. 469، ص6، ج6911طوســی، «)کردویــه»از « عمیــرأبــ ابــ »پــ  از اشــاره بــه روایتــی از 

از او منجبر دانسته و در کنار آن با شـهرت  « عمیرأب اب »کردن را به روایت« کردویه»ضعف

 (. 249، ص6الطهار ، ج، کتا 6469در ای  مسأله نیز استناد کرده است)انصاری، 

رجال ذکری از وی به میـان نیامـده لـذا    به دلیل آن است که در کتب « کردویه»فضع

، 6401؛ همــو، 644، ص6420؛ مجلســی، 262، ص6، ج6462الحــال اسـت)عاملی،  مجهـول 

یجماع ای  است کـه سـند بـه    از سوی دیگر شرط بکارگیری قاعده الحا  (. 629، ص9ج

(. در 90-23تـا، ص برسد)ر : وحید بهبهانی، ب  یجماعلورت لحیح به یکی از الحا 

ی بـه  اای  لورت ارسال سند پ  از ای  افراد و نیـز نقـل از راوی مجهـول و مهمـل خدشـه     

نیـازی از تشـخیص وضـعیت    انصـاری موجـب بـ    شـیخ سازد و به تعبیر اعتبار سند وارد نم 

(. کـه در  41، ص6، جلصـال  ا، کتـا  6461شود)ر : انصاری، عنه ایشان م رجالی مرو 

انصـاری بـا وحیـد    ای  مورد شرط مذکور محقا اسـت. نکتـه دیگـر اینکـه همگـامی شـیخ       

بهبهانی در بکارگیری ای  قاعده و حتی احتمـال تـأثر از وی در ایـ  مبنـا بـه خـوبی نمایـان        

 است.

 

 انصاری در اعتبار بخشی به روایت شیخی دیگر هاشیوه .3

 انصاری در اعتبار بخشی به روایت است:  شیخ ی هاتی نیز از دیگر شیوهدو شیوه آ

 

 نقل روایت با سندی صحیح   .3-1

سندی یـ  روایـت بـه نقـل همـان روایـت بـه        انصاری گاه در مواجهه با ضعف شیخ 

 ی زیـر بـه خـوبی   هـا روایی دیگر اشاره کرده که ایـ  امـر در نمونـه    سندی لحیح در کتب

 پدیدار است: 
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داند چند رکعت خوانـده اسـت، وجـو     وی در خصوص نمازگزاری که نم  -الف

یعاده نماز را به دلیل روایات مستفیضه بر دیدگاه جواز بناء بر اقلّ، ترجیح داده اسـت ماننـد   

 نویسد:( و در ذیل آن م 621، ص2ج، 6911روایتی از ابوالحس )ع()طوسی، 

وجـود  « عباد ب  سـلیمان »به طریقی نقل شده که در آن  اگرچه ای  روایت در تهذیب»

شـود[ لکـ  ایـ  روایـت در     دارد و او ظاهرا مجهول است]که موجب تضـعیف روایـت مـ    

به طریا محملد ب  خالد برقی نقل شده است، کـه لـحت آن بنـا بـر عـدم ضـعف       « الکافی»

؛ 912، ص9، ج6911)کلینی، « برقی)مبنای ایشان به استناد گزارش شیخ طوسی( بعید نیست

(. ناگفته پیداست نقل روایت بـا طریـا   10-13، ص6469الخلل فی الصال ، انصاری، أحکام

 ی وی در تقویت حدیث است.هاسند لحیح از جمله روش

طوسـی  شـیخ (. لک  991، ص6401را ضعیف)نجاشی، « محملد ب  خالد برقی»نجاشی 

طوسی اعتماد کرده شیخعالمه حلی نیز به دیدگاه (. 919، ص6461او را ثقه دانسته)طوسی، 

طوسی مبنـی  شیخانصاری نیز هم ون عالمه حلی دیدگاه شیخ(. 693، ص6466است)حلی، 

 بر توثیا وی را بر تضعیف نجاشی ترجیح داده است.   

؛ همـو،  913-912النکـا ، ص ، کتـا  6469برای مشاهده نمونه دیگر ر : انصـاری،  

؛ همـو،  942، ص1الطهـار ، ج ، کتـا  6469؛ همو، 933-931رسالۀ فی الرضاع، ص، 6466

 (.923النکا ، ص، کتا 6469

در موارد مذکور شیخ انصاری به لراحت نگفته است که ای  روایـت سـند دار سـبب    

انجبار آن روایت ضعیف است، چه اینکه ای  موارد انجبار آن روایت نیست. بلکـه طبعـاب بـه    

شود، لذا چه بسا انجبار در ایـ  مـوارد مطـر  نباشـد، چنانکـه      وایت لحیح عمل م همان ر

شیخ انصاری نیز در موارد مذکور به انجبار اشاره ای نکرده اسـت، لـیک  تـالش مـذکور از     

شیخ انصاری در یادکردی از نقل همان روایات مرسل و ضعیف، بـا سـند لـحیح در کتـب     

باربخشی بـه آن روایـت محکـوم بـه ضـعف و سـند آن       روایی دیگر به نوعی در راستای اعت

دیدگاه فقهی است لذا از ای  حیث عناوی  مذکور در ذیـل مباحـث انجبـار و تحـت عنـوان      

 شیخ انصاری در اعتبار بخشی به روایت بیان گردید. ی دیگر هاشیوه
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 صحت روایت از منظر برخی از علماء امامیه .3-2

سـند، لـحیح تلقـی شـدن روایـت از ناحیـه برخـی از         گونه دیگری از انجبـار ضـعف  

 انصاری است:  شیخ ی زیر بیانگر ای  مطلب در آثار هایمامی است. نمونهفقیهان 

انصاری در ارتباط با کیفیت کفـاره جمـاع در روزه مـاه رمضـان و افطـار      شیخ  -الف

رضا)ع( اشاره کـرده و تصـریح کـرده    کردن بر حرام در ای  ماه به روایتی از اباللت از امام

، 6469الصـوم،  ند)انصاری، کتـا  اکه عالمه حلی و شهید ثانی ای  روایت را لحیح دانسته

 (. 620، ص2، ج6460؛ شهید ثانی، 919، ص4، ج6420؛ حلی، 34ص

دانـد کـه اگـر بـر     را بیانگر ای  مـ  « سماعۀ ب  مهران»و « ابوبصیر»وی روایتی از  -ب

ماه روزه پی در پی واجب شـد و از انجـام ایـ  کـار عـاجز بـود هجـده روز روزه        کسی دو 

 (. 31، ص2، ج6930؛ همو، 962، 202-201، ص4ش، ج6911بگیرد)طوسی، 

دانـد مگـر اینکـه حکـم مـذکور شـهرت       در ادامه روایت را لحیح و قابل اعتماد نم 

ه توانـایی دارد، بهتـر   داشته باشد، در غیر ای  لورت، حکم به وجو  لـدقه بـه میزانـی کـ    

جنید نیز و نیز شیخ لدوق در مقنـ  بـه دلیـل روایتـی از     است چنانکه لاحب مدار  و اب 

( کـه برخـی   661، ص2، ج6469بابویه، ؛ اب 606، ص4ش، ج6911عبداهلل ب  سنان)کلینی، 

، 6469الصـوم،  )انصـاری، کتـا   انـد ، چنـی  حکـم کـرده   انـد از فقهاء آن را لـحیح دانسـته  

 (. 630-623ص

و نیـز شـاید بـه    « عبدالجبار بـ  مبـار   »بودن گویا ضعف روایت اول به دلیل مجهول 

( باشد. و چنانکه پیداست به منظور جبـران  991، ص6461طوسی، «)سماعه»بودندلیل واقف 

ــا شــهرت ــا    ضــعف آن ب ــه کــه در ب عملــی فقهــا در ایــ  حکــم اشــاره نمــوده و همانگون

ان شده است بایستی مبنای استناد به چنی  شهرتی وجود روایتی که از اعتبـار  بیعملی شهرت

)نه حد باالی اعتبار( برخوردار باشد که در مورد روایت عبداهلل ب  سنان ولف به قابل قبول

پذیرد و ای  روایـت اسـاس   ند را م ای از فقها بدان قائل شدهالحت ای  روایت را که عده

 گردد.عملی واق  م  و مبنای شهرت

روایت، لزوما به معنی پذیرش آن روایت از منظر شیخ انصـاری   البته ولف به لحت

نیست بلکه چه بسا مخالفت آن با مشهور و موافقت آن با دیدگاه اهل سنت و احتمال حمـل  
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، 6، جالصـال  ، کتـا  6461آن بر تقیۀ موجب عدم پذیرش روایـت گـردد)ر : انصـاری،    

 (. 922-920ص

گفتنی است ثمره قاعده انجبار، جذ  حـداکثری و دفـ  حـداقلی روایـات در حـوزه      

روایی متقدم امامی اسـت. و شـاید بـه نـوعی تالشـی      استنباط فقهی و نیز دفاع از اعتبار کتب

اخبـاری. لـذا ایـ     الـولی و مکتـب   ب میانـه نقـد حـدیثی میـان مکتـب      است در ارائه مکتـ 

رود بـه ویـژه در برابـر    الولیان به شمار م موضعگیری ی  استراتژی هوشمندانه در مکتب 

 الولیان.  انتقادات اخباریان در با  تقسیم رباعی حدیث به روش

بیشـتر و از طـرق بیشـتری در    از سوی دیگر به هر اندازه که ی  فقیه الولی به میـزان  

سندی بهره ببرد ای  امر در راستای جذ  حـداکثری و دفـ  حـداقلی روایـات     انجبار ضعف

رسد پ  از وحید بهبهـانی  الولی به نظر م در حوزه استنباط فقهی است که در میان فقیهان

جـای  جـا  انصاری در زمره ای  گروه است زیرا وی همانگونـه کـه   شیخو لاحب جواهر، 

سـندی اسـتفاده   ی گوناگونی به منظـور انجبـار ضـعف   هاای  نوشتار به آن اشاره شد از شیوه

انصـاری را بـه لـورت فقیـه و     شـیخ کرده که ای  امر به خوبی در برابر اخباریان و الولیان، 

 دهد.الولی میانه رو نشان م 

 

 گیری  نتیجه

منقـول و محصلـل، انجبـار     ی، انجبار به اجمـاع . انجبار با شهرت عملی و شهرت فتوای6

کـردن  راوی بـه روایـت  شـدن از منظـر یمامیـه، انجبـار ضـعف      با قواعد فقهی، تلقی به قبـول 

روایت از منظر برخـی از علمـاء امامیـه    اجماع، نقل روایت با سندی لحیح، لحت الحا 

 انصاری است. شیخ ثار سند در آی انجبار ضعفهااز وی مهمتری  گونه

انصـاری بـه منظـور    شـیخ  سند در آثـار  ی متعدد انجبار ضعف هاگیری از گونه. بهره2

دفاع از اعتبار حدیث به خوبی حکایت از جذ  حداکثری روایات و یا رویکرد حـداکثری  

تالشـی نـوی    به اعتبار روایات و گسترش قلمرو روایات در استنباط فقهی است. که ای  امر 

از یکی از فقیهان الولی در عرله اعتبار بخشی به روایت در میان دو طیف مکتـب الـولی   

 اخباری است.و مکتب 
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ی دیگر به منطوق آیه نبا اسـتدالل  هاانصاری در بحث انجبار با شهرت و اماره. شیخ 9

در ایـ  لـورت   ، تحصیل عمومی ظ  در نظر گرفته شـود،  «تبی »نموده است به شرط آنکه 

خبر فاسقی که از عدم کذ  آن در امان باشیم، حجت و پذیرفته خواهد شد بنابرای  اخبـار  

توان پذیرفت بلکه حتی اخبار ضعیف را به شرط محفـوف بـه   و روایات موثا و حس  را م 

تـوان پـذیرفت. در حـالی کـه     قرینه لدق مثال با وجود شهرت منجبر گردیده باشـند را مـ   

  آیه در میان الولیان برای استدالل به حجیت خبر واحد اسـت و لکـ  شـیخ    محل بحث ای

اسـت   انصاری عالوه بر ای  مطلب بحث انجبار و ضوابخ خاص آن را هم از آیه فهم نمـوده 

 رود. ی شیخ انصاری در عرله علم الحدیث به شمار م هاکه ای  امر از نوآوری

انـد و  از جمله ظنـون معتبـره و حجـت دانسـته    . در میان فقیهانی که شهرت فتوایی را 4

فقیهان دیگر که به عدم حجیت آن بـاور دارنـد، شـیخ انصـاری شـهرت فتـوایی را بمـا هـی         

پـذیرد، امـا حجیـت آن را از حیـث     خـاص نمـ   حجت ندانسته است و آن را به عنوان ظنون

روی در فقه اماراتی آنکه مفید ظن  باشد، از با  انسداد با  علم، بعید ندانسته است، به هر 

 کند نه دلیل مستقل.  فتوایی را به عنوان موید ذکر م مانند شهرت 

 

 منابع
 .کریمقرآن -

 .موسسۀ آل البیت علیهم السالم :قم، کفایة األصول(، 6403آخوند خراسان ، محمد کاظم) -

موسسـۀ   بیروت:، بحر الفوائد فى شرح الفرائدق(، 6423آشتیان ، محمدحس  ب  جعفر) -

 التاریخ العربی.

دفتـر   قـم:  ،السرائر الحاوی لتحریر الفتااو  ، (6460ادری  حلّ ، محمد ب  منصور)اب  -

 اسالم .انتشارات

 انتشارات کتابخانه اسالمیه. قم: ، األمالی(، 6912بابویه قمی، محمد ب  علی)اب  -

 جامعه مدرسی .  انتشارات ، قم:معانی األخبار(، 6916)ــــــــــــــــــ ،  -

 ، قم: جامعه مدرسی . الخصال(، 6409)ــــــــــــــــــ ،  -

 .: اسالمیه، چاپ دوم، تهرانکمال الدین و تمام النعمة(، 6931)ــــــــــــــــــ ،  -

 انتشارات جامعه مدرسی .  قم: ،من الیحضره الفقیه (،6469)ــــــــــــــــــ ،  -
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قـم: مؤسسـه    ،طالب)ع(أبىمناقب آل(، 6913)علی، محمدب  ،شهرآشو  مازندرانیاب  -

 عالمه. نتشاراتا

 مؤسسه اسماعیلیان.  قم: ،رجال(، 6914عبداهلل)غضائر ، احمد ب  أب اب  -

تحقیـا مجتبـ     ،البارع فی شرح المختصر النافعالمهذب (،6401فهدحلّ ، احمـد) اب  -

 اسالم .دفتر انتشارات قم: عراق ،

 دار لادر.  بیروت: ،مسند احمدتا(، حنبل)ب احمد ب  -

 کتابفروش  مفید.  قم:، االجتهاد و التقلید(، 6404، مرتض )انصار  -

 موسسه النشر االسالمی، چاپ پنجم قم:، فرائد االُصول(، 6461)ــــــــــــــــــ ،  -

شـیخ  کنگره جهان  بزرگداشـت   قم: ،أحکام الخلل فی الصالة(، 6469)ــــــــــــــــــ ،  -

 انصار . 

 مجم  الفکر اإلسالمی. قم: ،الحجکتاب(، 6421)ــــــــــــــــــ ،  -

 انصار .شیخ کنگره جهان  بزرگداشت  قم:، الخمسکتاب (،6461) ــــــــــــــــــ ،  -

 انصار . شیخ کنگره جهان  بزرگداشت  قم: ،الزکاةکتاب(، 6461) ــــــــــــــــــ ،  -

 انصار .شیخ کنگره جهان  بزرگداشت  قم:، الصالةکتاب(، 6461) ــــــــــــــــــ ،  -

 انصار . شیخکنگره جهان  بزرگداشت  قم:، الصومکتاب(، 6469)ــــــــــــــــــ ،  -

 انصار .شیخ کنگره جهان  بزرگداشت  قم:، الطهارةکتاب(، 6469)ــــــــــــــــــ ،  -

کنگـره   قـم: ، المکاسب المحرمة و البیع و الخیاارات کتاب(، 6469)ـــــــــــــــــــ ،   -

 انصار .شیخ جهان  بزرگداشت 

 صار .انشیخ کنگره جهان  بزرگداشت  قم:، النکاحکتاب(، 6469)ــــــــــــــــــ ،  -

 انصار .شیخ کنگره جهان  بزرگداشت  قم:، فقهیةرسائل(، 6464)ــــــــــــــــــ ،  -

 .دارالذخائر قم:، رسالة فی التحریم من جهة المصاهرة(، 6466)ــــــــــــــــــ ،  -

 .دارالذخائر قم: ،رسالة فی الرضاع(، 6466)ــــــــــــــــــ ،  -

 انصار .شیخ کنگره جهان  بزرگداشت  قم:، رسالة فی الوصایا(، 6461)ــــــــــــــــــ ،  -

 شــیخکنگــره جهــان  بزرگداشــت  قــم:، القضاااء و الشااهادات(، 6461) ــــــــــــــــــــ ،  -

 انصار . 

و فخـر  ، به کوشی سید مهـد  طباطبـائ    مصابیح األحکام(، 6421بحرالعلوم، سید مهد ) -

 منشورات میثم التمار قم:الدی  لانع ، 
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، بـه کوشـی محمـد لـادق وحسـی       الفوائاد الرجالیاة  (، 6401بحرالعلوم، سـید مهـد )   -

 تهران، مکتبۀ الصادق. بحرالعلوم،

، بـه  الناضرة فی أحکاام العتارة الطااهرة   الحدائق(، 6401بحران ، یوسف ب  احمـد)  -

 اسالم .دفتر انتشارات قم: رزاق مقرم،سید عبد ال -کوشی محمدتق  ایروان 

 دار یحیاء التراع العربیل.  بیروت:، صحیح البخاریتا(، بخاری، محملد ب  یسماعیل)ب  -

 اإلسالمیۀ. دار الکتب قم:، المحاسن(، 6916برق ، احمد ب  محمد) -

، مقرر البدر الزاهر فی صالة الجمعة و المسافر، (6461بروجرد ، آقا حسی  طباطبای ) -

 دفتر حضرت آیۀ اهلل بروجردی.  قم:حسینعل  منتظر ، 

 منتظر ، تهران، نشر تفکر.، تقریرات حسینعل  نهایة األصول(، 6461)ــــــــــــــــــ ،  -

 البیت)ع( مؤسسه آل قم: ،الشیعةوسائل(، 6403حرعاملی، محمد ب  حس ) -

، تحقیـا  اإلمامیاة على مذهب تحریر األحکام الشرعیة (،6420حلّ ، حس  ب  یوسف) -

 لادق)ع(.مؤسسه امام قم:ابراهیم بهادر ، 

 دار الذخائر.  :قم ،الرجالخالصة األقوال فی معرفة أحوال(، 6466)ــــــــــــــــــ ،  -

 اسالم . دفتر انتشارات قم:، مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة(، 6469)ــــــــــــــــــ ،  -

، مشهد، مجم  البحـوع  المذهبمنتهى المطلب فی تحقیق (،6462) ـــــــــ ، ـــــــــ -

 اإلسالمیۀ. 

 تهران، انتشارات کتابخانه نینو .  ،اإلسنادقربتا(، حمیر ، عبداهلل ب  جعفر)ب  -

، مطبعه العرفان :قم، تقریرات درس میرزای نائین ، أجود التقریرات، خوی ، سید ابوالقاسم -

 ش.6912

ـــ ،  - ــد   ، الطهااارةکتاااب -لشاایعةافقااه(، 6462)ـــــــــــــــــ ــید محمدمه ــر س تقری

 مؤسسه آفاق.  قم:خلخال ، موسو 

نا. جا، ب ، ب الرجالالحدیث و تفصیل طبقاتمعجم رجال(، 6469)ــــــــــــــــــ ،  -

 

 الخوئی. مؤسسۀ یحیاء آثار اإلمام قم:، الخوئیاإلمامموسوعة (، 6462) ــــــــــــــــــ ،  -

ی شـیخ انصـاری   هـا واکاوی شیوه» (،6931تابستان ) دیمه کار، محس  و محمدمهدی باقری، -

/ مجلـه فقـه و   مجله مطالعات اسالمی دانشگاه فردوسای مشاهد  ، «در نقد سند حدیث

 . 21-11ص ل ،601شماره ، الول، سال چهل و هشتم
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 لادق)ع(. مؤسسه امام قم:، الفقهاءموسوعة طبقات(، 6462جعفر) حانی،سب -

، الشاریعة الشیعة فی أحکامذکر (، 6463عـامل ) الدی  مک شهید اول، محمد ب  جمال -

 البیت إلحیاء التراع. مؤسسه آل

انتشـارات دفتـر    قـم: ، حاشیة المختصر النافعتـا(،  عامل )ب  الدی  ب  عل شهید ثان ، زی  -

 .اسالم  حوزه علمیه قمتبلیغات

، تحقیـا سـیدمحمد   الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة(، 6460)ـــــــــــــــــــ ،   -

 داور . کتابفروش  قم:، کالنتر

انتشـارات دفتـر    قـم:  ،روض الجنان فی شرح إرشاد األذهان(، 6402)ــــــــــــــــــ ،  -

 م .اسالتبلیغات

 دارالحدیث. قم:(، 2)تاریخ حدیث شیعه(، 6930طباطبایی، سید محمد کاظم) -

ریااض المساائل فای تحقیاق األحکاام      (، 6462حائر ، سید عل  ب  محمد)طباطبای  -

 قـم: مند، محس  قـدیر ، کـریم انصـار ، علـ  مرواریـد،      ، به کوشی محمد بهرهبالدالئل

 مؤسسه آل البیت)ع(.

 اإلسالمیۀ.، تهران: دارالکتبالور إعالمتا(، )ب حس طبرس ، فضل ب  -

 حیدریه، نجف. انتشارات ،اختیارمعرفه الرجال(، 6926طوس ، محمدب  حس ) -

اإلسـالمیه،  دار الکتـب  ،اإلستبصار فی ما اختلف من األخباار ، (6930)ــــــــــــــــــ ،  -

 تهران. 

 المحبی .: انتشارات، قمتحقیا حسی  بحرالعلوم ،یتلخیص الشاف(، 6922)ــــــــــــــــــ ،  -

 اإلسالمیه. تهران، دار الکتب ،األحکامتهذیب(، 6911)ــــــــــــــــــ ،  -

 اسالم  جامعه مدرسی . انتشارات قم:، الشیخ الطوسیرجال(، 6461)ــــــــــــــــــ ،  -

 قـم: قمی،  به کوشی محمدرضا انصار ،الفقهاصولالعدة فی (، 6461)ــــــــــــــــــ ،  -

 مطبعۀ ستاره.  

 اسالم . ، قم: مؤسسه معارفالغیبة(، 6466)ــــــــــــــــــ ،  -

 اشرف، المکتبۀ المرتضویۀ. نجف ،الفهرستتا(، )ب ــــــــــــــــــ ،  -

، تحقیا سـید منـذر   المجتهدینمعالم الدین و مالذ  (،6462الدی )عامل ، حس  ب  زی  -

 مؤسسۀ الفقه.  قم:، حکیم
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، مدارك األحکام فی شرح عبادات شارائع اإلساالم  (، 6466عامل ، محمد ب  عل ) -

 . البیت)ع(مؤسسه آل بیروت:

 قـم: ، التنقیح الرائاع لمختصار الشارائع   (، 6404)مقداد، مقداد ب  عبد اللّه سیور فاضل -

 .کمر نجف ، تحقیا سید عبد اللطیف حسین  کوهکتابخانه آیۀ اهلل مرعش 

المکتبۀ المرتضویۀ إلحیاءاآلثار  قم:، کنز العرفان فی فقه القرآنتا(، )ب ــــــــــــــــــ ،  -

 .الجعفریۀ

 مؤسسه دارالکتا .  قم: ،تفسیرمنسوب به علی بن ابراهیم (،6404قمی، علی ب  ابراهیم) -

 انتشارات دار الذخائر. قم:، کنز الفوائدق(، 6460کراجک ، ابوالفتح محمد ب  علی) -

 مشهد، انتشارات دانشگاه مشهد. ، الکشیرجال(، 6942کش ، محمد ب  عمر) -

 اإلسالمیۀ. تهران، دار الکتب، الکافی(، 6911کلینی، محمد ب  یعقو ) -

 مؤسسۀ الوفاء.  بیروت:، بحار األنوار(، 6404مجلس ، محمد باقر) -

تحقیا سید  الرسول)ص(،مرآة العقول فی شرح أخبار آل(، 6404)ــــــــــــــــــ ،  -

 اإلسالمیۀ. تهران، دارالکتب هاشم رسول ،

تحقیـا سـید مهـد      ،األخباار مالذ األخیار فی فهم تهاذیب  (،6401)ــــــــــــــــــ ،  -

 ف . نجکتابخانه آیۀ اهلل مرعش  قم: رجائ ،

سـتایی،  ، تحقیـا محمـد کـاظم رحمـان    الوجیزه فی الرجاال  (،6420)ــــــــــــــــــ ،  -

 تهران، وزارت فرهن  و ارشاد اسالمی.

پنـاه  کرمان  و عل تحقیا سید حسی  موسو ، روضة المتقین(، 6401مجلس ، محمد تق ) -

 کوشانبور. مؤسسه فرهنگ  اسالم   قم:، اهلل طباطبائ اشتهارد  و سید فضل

 قـم: ، المختصر النافع فای فقاه اإلمامیاة   (، 6462الدی  جعفر ب  حس )حلّ ، نجممحقا -

 الدینیۀ. مؤسسۀ المطبوعات

، تحقیـا محمـدعل  حیـدر  و    المعتبر فای شارح المختصار   ، (6401)ــــــــــــــــــ ،  -

 مؤسسه سید الشهداء)ع(.  قم:همکاران، 

تهـران، مرکـز نشـر علـوم     چـاپ دوازدهـم،    ،قواعد فقه(، 6401سید مصـطف )  داماد،محقا -

 اسالم . 

مؤسسـه   قـم: ، المقاصد فی شارح القواعاد  جامع(، 6464)کرک ، عل  ب  حسـی  محقا -

 البیت)ع(.آل
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 دار الفکر، چاپ: دهم قم:، شرح اصول فقه، ، شر  الول الفقه(6921محمد ، عل ) -

دار  بیـروت: ، تحقیا محملـدفؤاد عبـدالباقی،   صحیح مسلمتا(، مسلم ب  حجلاج نیشابوریل)ب  -

 یحیاء التراع العربیل. 

 .موسسه النشر االسالمی :قم، اصول الفقه (، ق6490) مظفر، محمد رضا، -

 قـم: ، اإلرشاد فی معرفة حجج اهلل على العباد(، 6469مفید، محمد ب  محمد ب  نعمان) -

 مفید. یخشکنگره 

 مفید.شیخکنگره  :قم، اإلفصاح فی اإلمامة(، 6469)ــــــــــــــــــ ،  -

 مفید.شیخکنگره  :قم ،تصحیح االعتقاد(، 6469)ــــــــــــــــــ ،  -

 مفید.شیخکنگره  :قم ،المختارةالفصول(، 6469)ــــــــــــــــــ ،  -

 قـم: ، انوار الهدایة فای التعلیقاة علاى الکفایاة     (،6461خمین ، سـید رو  اهلل)  موسو -

 موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(.

 جامعه مدرسی .  قم: ،رجال (،6401نجاش ، احمد ب  عل ) -

تحقیـا عبـاس    ،جواهر الکالم فای شارح شارائع اإلساالم    تا(، نجف ، محمدحس )ب  -

 دار یحیاء التراع العربی.  بیروت:، قوچان 

مؤسسۀ العالمـۀ   قم:، حاشیة مجمع الفائدة و البرهان(، 6461وحید بهبهان ، محمد باقر) -

 المجدد الوحید البهبهانی، 

البیت)ع( إلحیاء مؤسسۀ آل قم: ،الحاشیة على مدارك األحکامتا(، )ب ــــــــــــــــــ ،  -

 التراع. 

 تا.جا، ب نا، ب ب  ،الفوائدالرجالیةتا(،  )بــــــــــــــــــ ،  -

  مؤسسۀ العالمۀ المجدد الوحید البهبهانی. قم: ،مصابیح الظالم (،6424)ــــــــــــــــــ ،  -

 


