
 

 

چراییتفاوتنمازشیعهواهلسنت

*فردوس کائدی
 

 اشاره
ها در اصول دین مانند توییهد،  دو ر ق  مهم در اس م، شیعیان و اهل تسنن هساند. آن

، نعهاز دبها انهدکی نبوا و معاد با یکدیگ  م ا ک هساند. قه آن و سهنت پیهامب 
آیهد،  ا کاا میان این دو مذهب اس می ب  یسهاب میااا فز، روز) و یج، از م 

اند که  ناشهی از  اما در ام ا ک دن ب ای از ایکام، با یکدیگ  دچار ااا رهاتی شهد)
و بدم تبعیت و پی وی از دسهاوراا  رسول اداهای الفای پس از  گی ی تصعیم
ان ایهن دو است. در این مقال  ب  ب ای از موارد ااا ری در ام ای ایکام می ائع 

 پ دازیم.  ر ق  مهم اس می می

 تسنن با شیعیان چرایی تفاوت محتوای اذان اهل. 1
مع ا ااان در میان شیع  و سنی، تا یدودی مافاوا است؛ ب ای مثهال در مهذهب 

سنت ایهن بنهد ومهود  ومود دارد، اما در ااان اهل« یی بلی ای  الععل»شیع  معل  
شود. شهیعیان امعها   گفا  می« الص ) ای  من النوم»سنت  ندارد و در ااان صبح اهل

 1آورد) شهد) اسهت؛ دارند ک  این شعار توییدی توسط مب ئیل ب ای پیامب  اکه م
سنت معاقدند ااان از ط یق رؤیا گ را  شد) است. بعضهی  این در یالی است ک  اهل

ابهی بهن »  و بعضهی به« بع  بن اطاب»و بعضی ب  « ببدالله بن زید»این رؤیا را ب  
 بیهت اند ک  هعگی م دود است؛ زی ا روایاتی نقهل شهد) از اهل نسبت داد)« کعب

                                                           

 .الاله ا آمواا  سطح س  مامعة *  دانش

 .126،   1؛ ج الدرالعنثور بک  سیوطی؛ . ببدال یعان بن ابی1

  مبلغانویژه فصلنامه علمی ـ تخصصی 

 ـ شماره پنجم 1400مناطق مشترک بهار  
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 در یدیث صحیح زرار) و رضیل بن یسار از امهام محعهد بهاق  1ا ف آن است.
ب  مع اج ررت و ب  بیهت  وقای پیامب  اک م»نقل شد) است ک  آن یض ا ر مود: 
پس از بیان چگهونگی  امام«. و اقام  گفتالعععور رسید، مب ئیل هنگام نعاز ااان 

گو باشهد.  دساور داد ک  ب ل ااان پس از آن پیامب  اک م»ااان و اقام  ر مود) است: 
 2«.گفت ااان می او نیال تا هنگام وراا پیامب  اک م

 کنند ک  شهادا ب  والیت امهام بلهی رقهای شیع  در کاب رقهی اود، تص یح می
نیست و هیچ کس یق ندارد آن را ب  بنوان مالء آن دو به  زبهان  مالء ااان و یا اقام 

شه ط ایعهان و والیهت  ولی از آنجا ک  شهادا ب  والیت امام بلهی 3ماری کند؛
 4است، گفان آن در ااان بدون قصد مالئیت ب مانع است.

، ب  دساور الیف  دوم مالئی از ااان را یهذف سنت پس از ریلت پیامب  اک م اهل
مالء دیگ ی را مایگالین آن نعودند؛ چنانکه  تهاریخ و روایهاا صهحیح از ک دند و 

 5مالء ااان بود) اسهت،« یی بلی ای  الععل»دهند ک   ط یق شیع  و سنی گواهی می
در یالی ک  الیف  دوم در دوران ا راش ب  تصور اینک  م دم بها شهنیدن آن گعهان 

رونهد، آن را از ااان  اد نعیهاست و دیگ  به  سه ا  مهه ب ند ک  نعاز بها ین بعل می
مهالء ااان نبهود و  رسول ادانیال در زمان « الصلوة خير م  النوم»معل   6یذف ک د.

ماعه  »سنت آمد) است ک  الیف  دوم از  بعدها ب  ااان اضار  شد) است. در منابع اهل
ها را تحه یم نعهود و ابه م  نهی ک د، آن« یی بلی ای  الععل»و « ماع  یج»، «زنان
 7کند. ها را مجازاا می دهند) آن د ک  انجامک 

ویهی شهد)  بناب این هع  امالای ااان ب  هعان صورا اولی که  به  پیهامب  اکه م
گویند نسبت ب  ااانی ک  در زمهان  سنت می است، باقی ماند) است؛ ولی ااانی ک  اهل

  و اضهار  که دن« یی بلی ای  الععهل»ت  یع شد، با توم  ب  یذف  پیامب  اک م
                                                           

 .181و  181،   1؛ ج روضة العاقین. محعدتقی مجلسی؛ 1

 .684و  142،   6؛ ج وسائل ال یع . محعد بن یسن ی  باملی؛ 2

 .14،   2؛ ج مواه  الک م. محعدیسن نجفی؛ 3

 .16،   4؛ ج مسادرک سفین  البحار . بلی نعازی؛4

 .161،   1؛ ج کنال الععال. بلی بن یسام ماقی هندی؛ 5

 . 88 ؛ رسائل سید بدر الدین . سید بدرالدین الحوثی؛6

 .684؛  العسا شد . محعد بن م ی  طب ی؛7
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 هم ناقص است و هم اضار  دارد.« الصلو) ای  من النوم»

 سنت در پنج نوبت  گانه توسط شیعیان در سه نوبت و اهل چرایی خواندن نمازهای پنج. 2
ک د، اما در اینک  این کار به ای  گاهی میان دو نعاز را معع می پیامب  گ امی اس م

و یالهت و شه ایط ااصهی ه  زمان و مکانی مایال اسهت و یها به  زمهان و مکهان 
اااصا  دارد، دو نی  ومود دارد. شیعیان معاقدند در نخسهاین اوقهاا نعهاز ظهه  

سنت ب  این باورنهد که   توان پس از پایان نعاز ظه ، نعاز بص  را ب  ما آورد. اهل می
 ها و ش ایط ااصی مایال است. ها، زمان معع بین دو نعاز ب ای مکان
ا، ااا ف در ط یق گ ران و دریارهت ایکهام اسهت؛ سبب ااا ف در اوقاا نعازه

َأِقیِم »رسید) است و نیال طبهق اطه ق آیه   بیت زی ا مطابق روایاتی ک  از ائع  اهل
ْمِس ِإلي الَة ِلُدُلوِک الشَّ ْنِل   الصَّ ، وقت نعاز ظه  و بصه  از اول ظهه  شه بی تها «َغَسِق اللَّ

عاز ظه  و بص  پ ت س  ههم یها غ وب آرااب است و در تعام این وقت، اواندن ن
با راصل  مایال است.اگ  چ  ب ای ه  یک از ظه  و بص ، وقت رضیلت ااصی است 
ک  اواندن نعاز در اوقاا رضهیلت مسهاحب اسهت. شهیخ ایعهد شهاک  از بالعهان 

یکم ب  معع، کعکهی »گوید:  سی ین ب  مواز معع می سنت، بعد از نقل ک م ابن اهل
؛ البا  نباید این یکم مومب شود ک  معع، بهادا مه دم است ب  طابت م دم بادی

 1«.سی ین ب  آن اشار) ک د) است گون  ک  ابن شود؛ هعان
نعهاز ظهه  و  رسهول اهدا»نقل ک د) است:  کلینی ب  سند اود از امام صادق

بص  را بدون بذر، از هنگام زوال اورشید با م دم ب  معابت ب  مهای آورد و ایهن 
 2«.یش کار ب  امت اود انجام دادمعع را ب ای گ ا
ب  سند اود از اسحاق بن بعار نقهل  االسابصارو  االیکام تهذیبشیخ طوسی نیال در 

توانم بهین مغه ب و ب ها را بهدون ههیچ  آیا می»پ سید:  کند ک  از امام صادق می
سهنت  مهذاهب چهارگانه  اهل 3«.اشکالی نهدارد»یض ا ر مود: «. بذری معع کنم؟

دانند، مگ  در دو مورد اها  که  در ب ره  و مالدلفه   زها را مایال نعیمعع بین نعا

                                                           

 . 162و  161،   8؛ ج سنن ت مذی. محعد بن بیسی ت مذی؛ 1

 .114،   1؛ ج الکاری . محعد بن یعقوب کلینی؛2

، 8؛ ج االسابصهار؛ محعد بن یسن طوسی؛ 141،   1؛ ج االیکام تهذیب . محعد بن یسن طوسی؛3

  121. 
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ها، ارهالون به  دو مهورد یهاد  ها ب  ا ف ینفی ها و شارعی ها، مالکی باشد. ینبلی می
ها بها ههم  دانند. ب ای از این گ و) شد)، معع بین نعازها را در یال سف  نیال مایال می

دیهدگا) قه آن و روایهاا،  1داننهد. ال میاواندن دو نعاز را در موارد اضهط اری مهای
گان  است. اگه  چنهد قه آن که یم در  بها ین یجیت ش بی مواز نعاز در اوقاا س 

از اصل وموب نعاز سخن گفا  و ب  مالئیاا نپ داااه  اسهت، ولهی  2موارد ماعددی
نعهاز را از زوال اورشهید دهنگهام ظهه ز تها نهایهت »ر مایهد:  دربار) اوقاا نعاز می

ز ب پا دار؛ و هعچنین ق آن رج  دنعاز صبحز را؛ چ ا ک  قه آن  شب شب د نیع تاریکی 
بناب این در ق آن ک یم سه  وقهت به ای  3«.رج ، م هود در شاگان شب و روزز است

 4نعاز اک  شد) است، ن  پنج وقت.
بین نعاز ظه  و بص  و نیال بین نعاز مغ ب و  در روایای آمد) است ک  پیامب  اک م

گون  بعل ک دم  این»معع ک د. از آن یض ا در این مورد پ سیدند، ر مود: ب اء را 
بهین ظهه  و  هعچنین نقل شد) است ک  پیهامب  5«.تا ی ج و م قت ب  امام نباشد

 6بص  و مغ ب و ب اء را معع ک د؛ در یالی ک  ن  اوف و ن  سف ی در کهار بهود.
زوال رسید، وقت نعاز ظه   هنگامی ک  اورشید ب  ید»ر مود) است:   امام صادق

رسد؛ تو آزادی ک  آن دو را در ه  وقای اواسای، بخوانی تا زمانی که   و بص  ر ا می
 7«.اورشید غ وب کند
معع بهین نعازهها را در مسهار ا اهود در غهالو)  کند ک  پیامب  مسلم روایت می

                                                           

 .602،   8؛ ج لفق  بلی العذهب االربع ا . ر.ک: ببدال یعن مالی ی؛1
، 822، 861، 816، 880، 11، 66، 61، 1کند؛ مانند آیهاا  آی  از مس ل  نعاز یاد می 11. ق آن ک یم در 2

 های دیگ  ق آن. سور) بق ) و سور) 122، 111
َّیِْل َو قُْرَءاَن ا: »21. اس اء: 3  «.لْفَْجرِ إِنَّ قُْرَءاَن الْفَْجرِ كاَن َمشُهْدا  َأقِِم الصلََْة لُِدلُْکِ الشْمِس إِلی غَسِق ال
؛ صحیح 126،   1و ج  826و  821، 820،   8؛ ج بدایة العجاهد رشد؛ . ر.ک: محعد بن ایعد ابن4

؛ نیل االوطار؛ محعد بن بلی ال وکانی؛ 61– 12؛ 12ه  61،   6؛ ج صحیح مسلم بن مسلم نی ابوری؛
 .181،   1ج 
بین الیه   معع النبی: »126،   8؛ ج ش ح زرقانی ب  موطأ مالک قی زرقانی؛. محعد بن ببدالبا5

 «.و العص  و بین العغ ب و الع اء رقیل ل  ری الک رقال صنعت هذا ل   تح ج أمای
 .181ه  181،   6؛ ج ش ح النووی بلی صحیح مسلم. یحیی بن ش ف النووی؛ 6
ْهورِ َو : »814   ،6؛ ج وسایل ال یع . محعد بن یسن ی  باملی؛ 7 ْر وَل َوقْوُت ال ََ وْمُس َد إَِذا َزالَِت الشَّ

ْمس  تَغِیبَ   مِنُْهَما َجمِیعا  َحتَّی  َوقْت    فِي  َأنَْت   الَْعْصرِ َجمِیعا  إَِّلَّ َأنَّ َهذِهِ قَبَْل َهذِهِ ثُمَ   «. الشَّ



 

ت
سن

ل 
 اه

ه و
شیع

از 
 نم

ت
فاو

ی ت
رای

چ
 

61 

 سیدم؟ گفت: بباس سبب آن را پ از ابن»گوید:  تبوک انجام داد. سعید بن مبی  نیال می
الباه  روایهاا ر اوانهی از  1«.اواست ک  امت اود را در سخای نیندازد می پیامب 

سنت در مواز معع بین دو نعهاز یاهی در غیه  سهف  و  و بلعای اهل پیامب  اک م
   2اط  وارد شد) است.

 سنت در نماز  چرایی تکتف )دست بستن( اهل. 3
و ها در نعهاز، اتفهاق نیه  دارنهد.  تهع  مذاهب اس می ب  وامب نبودن بسان دسه

ینفی ، شارعی  و ینابل   .ها در نعاز میان اهل سنلت شه ا دارداساحباب بسان دست
ها را در نعهاز  دانند. مالکی  بسان دست ها در هنگام نعاز را مالء سنت می بسان دست

ها را مسهاحب  داننهد، امها در نعازههای وامهب بهاز بهودن دسهت مساحبی مایال می
سهنت ماننهد ببهدالله زبیه ، یسهن  شعارند. ب ای دیگ  از تهابعین و بلعهای اهل می

محعهد بهن مسهلم  3اند. اواند) سی ین و لیث بن سعد با دست باز نعاز می بص ی، ابن
اوانهد و دسهت  در مورد ر دی ک  با دسهت بسها  نعهاز می گوید: از امام باق  می

این بعهل »دم، یض ا ر مود: گذارد، سؤال ک  راست اود را ب  روی دست چپ می
 4«.را انجام ند)

ایجهاد شهد؛ یعنهی در  ها، بدبای است ک  بعد از ریلت پیامب  روش بسان دست
زمهان  دوم شه و  شهد. از آن   ومود نداشت و در دوران الیف  دوران پیامب  اک م

دوم بعهل   سنت ب  روش الیفه  و اکنون  نیال بی ا  اهل 5ب  بعد، این یالت باب شد
 اند ک  ب  روش و سنت پیهامب  ب  شیعیان ر مود) ولی امامان معصوم 6کنند، می

                                                           

 .128،   1؛ ج الص اط العساقیم . بلی بن یونس نباطی بیاضی؛1

 . 126ه  111،     8  سبحانی؛ االنصاف ری مسائل دام ریها الخ ف؛ ج . ر.ک: معف2

 .188،   1؛ ج العجعو  ری ش ح العهذب الدین بن ش ف النووی؛ . محیی3

 .144،   2؛ ج وسائل ال یع  . محعد بن یسن ی  باملی؛4

ن ان كوان النوای یوْمرو»کند:  . شاهد این مطلب یدیث سهل بن سعد است ک  بخاری روایت می5
راح الباری یج  بسق نی؛  ایعد بن بلی ابن«. یضع الرجل الید الیمنی علی ذراعه الیسری فی الصالة

ب  قبض ام  ک د) بود، معنها نداشهت که   . یال اگ  پیامب 116،  1؛ ج ری ش ح صحیح البخاری

 ".كان النبی یامرشد: " گفا  شود: کان الناس یوم ون؛ بلک  باید گفا  می

دانند.  ها را مساحب می شارعی  و ینابل  قبض را سنت و مساحب، ولی مالکی  باز بودن دست . ینفی ،6

 .802ه  888،   8؛ ج الفق  بلی العذاهب الخعسة محعدمواد مغنی ؛
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نقهل  چنانک  شیخ صهدوق از امهام بلهی 1بعل کنند و نعاز با دساان باز بخوانند؛
يه  »ک د) است ک  یض ا ر مود:  ِ  اللَّ ٌم َبْيَ  َييَد ه  َو ُهَو َقا   ي َصاَلت  ُم َيَدْيه  ف  َعيَُّّ َو ََل َيْبَمع  اْلُمْنل 

ي اْلَمُبوس ن  ُْ ْهل  اْلُفْفر َي
َ
أ ْه ب  مسلعان نبایهد در نعهاز و در یهالی که  در مقابهل  2؛ َجلَّ َيَتَشرَّ

کف   اداوند بالومل ایسااد) است، دساانش را معع کنهد. ایهن بعهل ت هب  به  اههل
 «.دیعنی مجوسیانز است

 در نعاز پیامب  ها را گون  بعلی مثل بسان دست یعید سابدی در یدیثی، هیچ ابی
ها را پهایین  بعهد از تکبیه  دسهت اک  نک د) است؛ بلک  اک  ک د) است ک  پیامب 

روایت ک د) است که   زرار) نیال از امام باق  3آورد) و سپس ب  دو پهلو چسباندند.
ُل »امام ر مود:  َُ َما َيْف نَّ ْر َف   َ    َو ََل ُتَففِّ ز نبنهد؛ چهون ایهن هایت را در نعا دست 4؛ اْلَمُبيوس  َذل 

 «.بعل از ابعال مجوس است
ق ار دادن دسهت »بعل تکاف نالد س  مذهب ینفی، ینبلی و شارعی مساحب است: 

راست ب  روی دست چپ زیه  نهاف یها بهاالی آن، نهالد سه  تهن از ائعه  مهذاهب 
در بعضهی از  6باشهد. این بعل نالد مذهب مالکی ، مک و) می 5«.چهارگان ، سنت است

ها و اضاراا به  دیهن  و مورد قبول وهابیت، تکفی  یا تکاف از بدبت سنت ماون اهل
دست بسا  بودن رقط در نعهاز مسهاحب، مهایال »اند:  دانسا  شد) است؛ چنانک  گفا 

 7«.است
سنت ب ای مواز تکاف در نعاز، این است که  در کاهاب صهحیح  از دیگ  دالیل اهل

وقای ک  اواست نعهاز بخوانهد،  پیامب »مسلم ب  نقل از وائل بن هج  آمد) است: 
این یدیث از نی  سهند، مخهدوش و  8«.دست راست را ب  روی دست چپ ق ار داد

                                                           

 .142و  144،  2 ؛ ج وسائل ال یعة. محعد بن یسن ی  باملی؛ 1
االنصهاف  ا  ر.ک: معف  سهبحانی؛. ب ای مطالع  بی 411،   1 ج  الخصال . محعد بن بلی صدوق؛2

 .842ه  821،   8؛ ج ری مسائل دام ریها الخ ف
سنن  داود؛ ؛ سلیعان بن اشعث ابی801، 808، 21، 21،   1؛ ج سنن بیهقی. ایعد بن یسین بیهقی؛ 3
 .826،   8؛ ج داود ابی
 .280،   6؛ ج وسائل ال یع . محعد بن یسن ی  باملی؛ 4
 .168،   8؛ ج الفق  بلی العذاهب االربعة. ببدال یعن الجالی ی؛ 5
 .26،   8؛ ج العدونة الکب ی. مالک بن انس االصبحی؛ 6
 .22،   8؛ ج بدایة العجاهد و نهایة العقاصدرشد؛  . محعد بن ایعد ابن7
 . 886،   6؛ ج صحیح مسلم. صحیح بن مسلم نی ابوری؛ 8
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 توان ب  این یدیث تعسک ک د. م سل  است؛ بناب این نعی
تسنن نیال مورد ااها ف اسهت. ثانیها   در نایج  بلت تکاف در نعاز، اوال  در میان اهل

در اصل کیفیت نعاز در اس م چنهین چیهالی ری   تاریخی این بعل، بدبت است و 
 1نبود) است.

چرایییی شکسییته خوانییدن نمییاز در سییفر توسییط شیییعیان و کامییل خوانییدن آن در سییفر . 4
 سنت توسط برخی از اهل

. مسهارت، 8ش ایط شکسا  اواندن نعاز نالد م هور بلعای امامی  شش مورد اسهت: 
. شغلش سف  نباشهد، 6 اص، . اارج شدن از ید ت1. قصد مسارت و اساع ار آن، 1
. سف  مباح بود) و ی ام نباشد. اگ  چه  4. قصد اقامت بیش از د) روز نداشا  باشد، 6

ههایی ومهود دارد، امها در نهایهت،  در بیان ش ایط قص  میهان بلعهای امامیه  تفاوا
 ب گ ت ب  هعین شش ش ط دارد.

طوری که  از   سنت در شه ایط قصه ، ااها ف ومهود دارد؛ به در میان مذاهب اهل
از بلعهای شهارعی،  2یداقل دو ش ط تها یهداکث  ه هت شه ط نقهل شهد) اسهت.

 4ولی موسی الحجاوی پنج ش ط بیان که د) 3سع قندی ه ت ش ط بیان ک د) است،
اآلبی از بلعای مالکی ،  پنج شه ط   5الدین نووی چهار ش ط اک  ک د) است. و محیی
بنهاب این ره یقین در  7اکه  که د) اسهت. قدام  از ینبلی ، س  شه ط و ابن 6اک  ک د)

نی  دارنهد. لهذا  نی  و امعا  دارند؛ ه  چند در مقدار و ید آن ااا ف مسارت، اتفاق
ههای مسهلعانان بها وی  های بثعان ک  سبب ابا اض و آغهاز مخالفت یکی از بدبت

هجه ی و سهال ش هم ا رهاش بهود)  12شد، کامل اواندن نعاز در منی در سهال 
   8است.

                                                           

 .82،   8. ر.ک: معف  الهادی؛ رق  مقارن؛ ج 1
 .862،   8؛ ج تحفة الفقهاء ءالدین محعد سع قندی؛. ب 2
 .816،   8؛ ج راح الوهاب . زک یا بن محعد انصاری؛3
 .86،   8؛ ج االقنا  لطالب االنافا  . موسی بن ایعد الحجاوی؛4
 621،   8؛ ج روضة الطالبینالدین بن ش ف النووی؛  . محیی5
 . 111؛   انی درق  العذهب العالکیزالثع  الد. صالح بن ببدالسعیع االبی االزه ی؛ 6
 .24و  21، 28،   1؛ جال  ح الکبی  قدام  مقدسی؛ . ببدال یعن بن محعد ابن7
اضهواء بلهی ؛ محعدصهادق نجعهی؛ 644،   1؛ ج وسهائل ال هیعة . محعد بن یسهن یه  بهاملی؛8

 .610و  612؛   الصحیحین
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 1انهد. های امامی  و بام ، مسارت را معیار و م ک اصلی قص  نعاز مسار  اکه  ک د)رق
تعیین مسهارت توسهط مب ئیهل  2ش ط اصلی بنوان مسار ، طی مسارت اا  است.

   3، دلیل ب  این است ک  م ک و معیار قص ، مسارت است.رسول اداب ای 

 فهرست منابع
بیه وا:  اری ری ش ح صحیح البخاری؛راح البیج  بسق نی، ایعد بن بلی؛  ابن .8

 ق. 8616دار الکاب العلعیة، 

تیعیه ،  قاه ): مکابهة ابن بدایة العجاهد و نهایة العقاصد؛رشد، محعد بن ایعد؛    ابن .1
 ق.8686

بی وا: دار الکااب الع بي،  ال  ح الکبی ؛ قدام  مقدسی، ببدال یعن بن محعد؛ ابن .1
 تا:. ]بی

؛ بیه وا: دالسعیع؛ الثع  الدانیدرق  العذهب العهالکيزاالبی االزه ی، صالح بن بب .6
 ق.8116العکابة الثقاریة، 

 8610؛ قهاه ): دار الحهدیث، داود سنن ابهی داود سجساانی، سلیعان بن اشعث؛ ابی .6
 ق.

 تا:. ؛ بی وا: دار صادر، ]بیالعدونة الکب یاالصبحی، مالک بن انس؛  .4

؛ بیه وا: دارالکاهب الطه ب  مهنهج  ب  ح  ب الوها  راحانصاری، زک یا بن محعد؛  .2
 تا:. العلعیة، ]بی

؛ تحقیق ببدالقادر محعد؛ بیه وا: دار الکاهب سنن بیهقیبیهقی، ایعد بن یسین؛  .1
 ق.8616العلعیة، 

 ق.8611؛ بی وا: دارالفک ، الفق  بلی العذهب االربع  مالی ی، ببدال یعن؛ .2

تصهحیح و  ینبهل؛ االقنا  ری رق  االمهام ایعهد بهن الحجاوی، موسی بن ایعد؛ .80
 ق.8168محعد موسی السبکی؛ قاه ): مکابة الاجاری  الکب ی،  تعلیق ببداللطیف 

                                                           

؛ محعد بن مکی بهاملی؛  60،   8؛ ج میةالعخاص  النارع ری رق  اإلما. معف  بن یسن محقق یلی؛ 1

،   8؛ جتح ی  الوسیلةالله موسوی اعینی؛  ؛ سید روح181،  8؛ ج الدروس ال  بیة ری رق  اإلمامیة

662. 

 . هعان.2

 .648،   1؛ ج وسائل ال یعة . محعد بن یسن ی  باملی؛3



 

ت
سن

ل 
 اه

ه و
شیع

از 
 نم

ت
فاو

ی ت
رای

چ
 

65 

، ؛ چاپ اول، قم: مؤسس  آل البیتوسائل ال یع ی  باملی، محعد بن یسن؛  .88
 ق.8602
؛ قاه ): مکابهة ش ح الالرقانی بلی موطا االمام مالک زرقانی، محعد بن ببدالباقی؛ .81

 ق. 8166الاجاری  الکب ی، 

سبحانی، معف ؛ االنصاف ری مسائل دام ریها الخه ف؛ چهاپ اول، قهم: مؤسسهة  .81
 ش.8118، االمام الصادق

چاپ اول، بی وا: دار الکاب العلعیة، تحفة الفقهاء؛  سع قندی، ب ءالدین محعد؛ .86
 ق8606

 ش8146؛ مد): دارالعع ر ، الدرالعنثور بک ؛ سیوطی، ببدال یعان بن ابی .86

 ق.8601؛ بی وا: دار الکاب العلعیة، نیل االوطاربن بلی؛ ال وکانی، محعد  .84

اکب  غفاری؛ چاپ اول، قهم: دراه   صدوق، محعد بن بلی؛ الخصال، تصحیح بلی .82
 ش.8141انا اراا اس می، 

 تا:. ؛ قم: مؤسسة الثقارة االس میة، ]بیالعسا شدطب ی، محعد بن م ی ؛  .81

العوسی ا سان؛ چاپ  ؛ تصحیح یسناالیکام تهذیب طوسی، محعد بن یسن؛ .82
 .ق 8602چهارم، ته ان: دار الکاب االس می ، 

؛ تصحیح یسن العوسی ا سهان؛ چهاپ اول، االسابصار؛ ههههههههههههههههههههه؛ .10
 ق.8120ته ان: دار الکاب االس می ، 

چاپ دوم، قم: مؤسسهة الدروس ال  بیة ری رق  اإلمامیة؛ باملی، محعد بن مکی؛  .18
 ق.8682الن   االس مي، قم، 

درا  نعایندگي مقام معیهم رهبه د در امهور اههل قم: ؛ رق  مقارنالهادی، معف ؛  .11
 ش.8122سنت، 

اکب  غفهاری و محعهد آاونهدی؛  ؛ تصحیح بلیالکاریکلینی، محعد بن یعقوب؛  .11
 ق. 8602چاپ چهارم، تهارن: دار الکاب االس می ، 

 تا:. لة، ]بی؛ بی وا: مؤسسة ال ساکنالالععال ماقی هندی، بلی بن یسام؛ .16

؛ تهه ان: انا هاراا بنیهاد ر هنه  اسه می، روض  العاقهینمجلسی، محعدتقی؛  .16
 تا:. ]بی

قهم: مطبوبهاا العخاص  النارع رهی رقه  اإلمامیهة؛ محقق یلی، معف  بن یسن؛  .14
 ش.8124دینی، 
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؛ چهاپ دههم، بیه وا: دار الایهار الفق  بلی العذاهب الخعسة مغنی ، محعدمواد؛ .12
 ق.8618الجدید، 

؛  وی اعینی، سید روحموس .11  تا:. قم: مؤسس  اسعابیلیان، ]بیتح ی  الوسیلة؛ الله

نباطی بیاضی، بلی بهن یهونس؛ الصه اط العسهاقیم؛ چهاپ اول، نجهف: مطبعهة  .12
 ق.8116الحیدریة، 

 ش.8142؛ ته ان: دارالکاب االس می ، مواه  الک م نجفی، محعد یسن؛ .10

سسه  الععهارف االسه میل ، قهم: مؤاضواء بلی الصحیحین؛ نجعی، محعدصادق؛  .18
 ق.8682

 ق.8682؛ قم: مامع  مدرسین، مسادرک سفین  البحارنعازی، بلی؛  .11

؛ بی وا: دار االییهاء الاه اث الع بهی، صحیح مسلم نی ابوری، صحیح بن مسلم؛ .11
 ق.8162

؛ تحقیهق: زهیه  روضهة الطهالبین وبعهدة العفاهینالدین بن ش ف؛  النووی، محیی .16
 ق.8686العکاب اإلس می، شاویش؛ چاپ سوم، بی وا: 

؛ بی وا: دار ش ح النووی بلی صحیح مسلمهه؛ ههههههههههههههههههههههههههه .16
 ق.8602القلم، 

؛ بیهه وا: العجعههو  رههی شهه ح العهههذبه؛ ههههههههههههههههههههههههههههه .14
 .ق8611 دارالهدایة،


