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Abstract
Wiping (masḥ) the foot or washing it in wuḍū is one of the most
contentious issues in Shīʿah and Sunnī fiqh. The sixth verse of Sūrah
al-Māʾidah is one of the main sources of this contention. Because
the word ‘arjulukum’ in the aforementioned verse has been recited
with the three diacritical marks of rafʿ, naṣb (a diagonal line over a
letter(, and jarr (a diagonal line under a letter). There is a discrep1 . Tabatabaee - M; (2022); “ Jurisprudential-Syntactic reconsideration of “Your Feet” and deduced
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ancy among the fuqahā (jurists) in explaining these recitations and
in the inferred ruling of them, that each of whom has tried to justify
the verse according to his own opinion. By using library sources,
this study has been analyzed the three recitations and the inferred
ruling of them from a literary point of view. The difference of this
study is that the contents of the verse have been studied and analyzed according to all three recitations, far from prejudice, without jurisprudential prejudice, without considering the narrations which interpreted it, and only in accordance with literary and syntactic rules.
According to this study, the rafʻ recitation and one of the types of the
naṣb and jarr recitations are not useful for any of the opinions. It is
permissible to use the ruling of wiping the foot from the other types
of the naṣb and jarr recitations without any problem, while the use
of the rule of ghusl (ritual bathing) is not permissible and is flawed.
Keywords: verse of wuḍū, arjulukum, masḥ (wiping the foot),
ghusl, jarr bi al-mujāwirah, ʿaṭf bi al-muḥal.
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چکيده

یکی از مســائل اختالفی در فقه شــیعه و عامه ،مسح پا یا شستن آن در وضو است .آیۀ
ششم سورۀ مائده از منشأهای اصلی این اختالف است ،زیرا کلمۀ «أرجل» در آیۀ مذکور
به سه اعراب رفع و نصب و جر قرائت شدهاست .در تببین و توضیح این قرائتها و حکم
فقهی مستفاد از آنها در بین فقیهان اختالف است که هرکدام سعی در توجیه آیه طبق نظر
خود نمودهاند .در این پژوهش قرائتهای سهگانه و حکم مستفاد از آنها از دیدگاه ادبی با
اســتفاده از منابع کتابخانهای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهاست .تفاوت این پژوهش این
است که مفاد آیه طبق هر سه قرائت ،بهدور از تعصب و بدون پیش داوری فقهی و بدون نظر
به روایات مفسرۀ آن ،تنها مطابق با قواعد ادبی و نحوی مورد بررسی قرار گرفت ه و تقریبها
و اشکاالت هر وجه تنظیم و دستهبندی شدهاست .طبق این پژوهش ،قرائت رفع و یکی از
وجوه قرائتهای نصب و جر ،مفید هیچکدام از اقوال نیســتند و ازمیان دیگر وجوه قرائت
ْ َ ُ
«أر ُجلك ْم» و حکم مستفاد از آیۀ وضو .فصلنامه
 . 1طباطبایی ،سیدمصطفی .)1400( .بازاندیشی فقهی ــ ادبی قرائتهای
علمی  -پژوهشی جستارهای فقهی و اصولی ،)25( 7 ،صص.195-218 :
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نصب و جر ،اســتفادۀ حکم مسح بدون اشکال است ،در حالی که استفادۀ حکم غسل با
ایراد مواجه است.
کليد واژهها :آیۀ وضو ،أرجلکم ،مسح ،غسل ،جر بالمجاورة ،عطف به محل.
مقدمه

ْ
نماز عمود دین و اولین مســئلهای اســت که در روز قیامت مورد محاســبه قرار
میگیرد و قبولی دیگر اعمال انسان در گرو قبولی آن است (صدوق .)639 ،1376 ،یکی
از مقدمات نماز که همۀ فرقههای اسالمی بر آن اتفاق نظر دارند ،لزوم کسب طهارت
باطنی اســت که با وضو یا غسل و در برخی شــرایط با تیمم حاصل میشود .با این
وجود ،شیعه و عامه در طریقۀ انجام دادن وضو اختالفاتی دارند ،ازجمله اینکه همۀ
شیعیان قائل به وجوب مسح پا 1و اکثر عامه قائل به وجوب شستن آن 2هستند (طوسی،
1407ق ب90/1 ،؛ شریف مرتضی1415 ،ق ،؛5؛ عالمه حلی1414 ،ق169/1 ،؛ 1412ق61/2 ،؛ شهید اول،
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1419ق143/2 ،؛ شیخ بهایی1414 ،ق122 ،؛ آمدی1420 ،ق.)75 ،
از لحاظ تاریخی ،بدون شــک چنین اختالفاتی در بین مســلمانان معاصر پیامبر
اکرم؟ص؟ نبودهاســت ،چراکه اگر در وضو که از مســائل عام البلوی و کثیر االبتالء
ً
مسلمانان است کوچکترین اختالفی بود ،قطعا در تاریخ نقل میشد و به ما میرسید
اما چنین نیســت .در دوران حکومت ابوبکر نیز شاهدی بر وجود اختالف کیفیت
وضو بین مسلمانان نیست .در دوران خالفت عمر نیز اگرچه اختالفاتی در وضو مانند
جهت شستن دستها ،مسح تمام یا بعض سر و لزوم مسح گردن گزارش شدهاست،
اما در مورد پا بحثی نیســت مگر مســئلۀ جواز یا عدم جواز کشیدن مسح پا از روی
خفین 3.مطابق آنچه در منابع تاریخی و روایی شیعه و سنی وجود دارد ،اختالف مورد
بحث این پژوهش در زمان عثمان ایجاد شدهاست .او روزی برای وضو آب میطلبد
 .1البته در کتاب فقه الرضا کالمی مبنی بر تخییر بین مسح و شستن نیز آمدهاست (المنسوب الی االمام الرضا؟ع؟ 1406 .ق،
 ،)79اما از آنجا که این کتاب روایی است قول محسوب نمیشود ،عالوهبر اینکه در مؤلف آن ،اصالت آن کتاب ،اعتبار
نسخۀ موجود و نیز دلیل مطرحشده برای آن ،مناقشات متعددی مطرح است.
 .2غیر از وجوب شستن پا چهار قول دیگر نیز در عامه وجود دارد.
 .3نوعی کفش.
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و پایش را تا کعبین میشــوید و ســپس میگوید رسولالله؟ص؟ را دیدم که اینگونه
وضو میگرفت (شهرستانی1416 ،ق165-30 ،؛ طبسی1429 ،ق246-245 ،؛ بخاری جعفی1414 ،ق،
55/1؛ قشیری النیسابوری1374 ،ق207 ،204/1 ،؛ متقی هندی1405 ،ق.)443/9 ،
اما ازلحاظ فقهی یکی از اصلیترین منشأهای این اختالف ،آیۀ شش سورۀ مائده
َ
َ َّ
َ ُ
َّ َ َ ْ ُ ُ ُ َ ُ
وهك ْم َو
مشــهور به آیۀ وضو استَ  :يا أ ُّي َها ال ِذ َين َآم ُنوا ِإذا ق ْم ُت ْم ِإلى الصال ِة فاغ ِسلوا وج
َْ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ ُ ُ ُ َ َ ُ َ ْ َ
وسك ْم َو أ ْر ُجلك ْم ِإلى الك ْع َب ْين؛ ای كسانی كه ايمان
أي ِديكم ِإلى المر ِاف ِق و امســحوا ِبرء ِ
آوردهايد ،هنگامی كه برای نماز بهپا خاستيد صورت و دستها را تا آرنج بشویید و
سر و پاها را تا مفصل ]يا برآمدگی پشت پا[ مسح كنيد» (المائدة .)6/کلمۀ «أرجلکم»
در ایــن آیه به ســه اعراب رفع و نصب و جــر قرائت شدهاســت .ابنکثیر ،حمزة،
ابوعمرو ،شعبه از عاصم و ...آن را به جر و كسائی ،نافع ،ابنعامر ،حفص از عاصم
و ...آن را به نصب قرائت نمودهاند .همچنین قرائت شاذ رفع نیز از حسن و اعمش
نقل شدهاســت (جصاص1405 ،ق349/3 ،؛ رازی1420 ،ق305/1 ،؛ زمخشــری1407 ،ق611/1 ،؛
قرطبی92/6 ،1364 ،؛ طبرسی1372 ،ق.)252/3 ،
ً
قطعا قرائت قرآن و اعراب کلمات آن نقش اساســی در اســتنباط حکم شــرعی
دارد .در مباحــث علوم قرآنی ضوابــط و مقیاسهای متعددی برای اعتبار و حجیت
قرائتهای قرآن کریم ذکر شدهاست (معرفت1410 ،ق .)170-119/2 ،برخی معتقدند که
تنها یک قرائت صحیح اســت و حکم خدا تنها از آن اســتفاده میشود ،ولی برخی
دیگر بر این نظر هستند که قرائتهای مختلف مانند آیات مختلف قرآن هستند و باید
بین آنها جمع صورت گیرد .بنابراین الزم است آیه بهگونهای تبیین شود که تعارضی
بین قرائتها ایجاد نشود (شریف مرتضی1405 ،ق.)164/3 ،
حال سؤال اساسی این است که فارغ از روایات مفسرۀ این آیه و بدون پیش داوری
لحاظ ادبی
فقهی و تعصب دینی ،حکم مستفاد از این آیه طبق قرائتهای مختلفش از ِ
و قواعد عربی چیست؟
گرچه این بحث دارای پیشــینۀ غنی اســت و بیشــتر علما و فقهای شیعه و عامه
پیرامون آن بحث نمودهاند ،حتی پژوهشی مختص این موضوع نیز انجام شدهاست
ً
(حیدری ،)609 ،1395 ،ولی اکثرا تنها به بررســی قرائت مختار خود میپردازند و گاهی
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با پیشداوری و تعصب ســعی در تطبیق آیه با نظر فقهی خویش مینمایند و برخی
دیگر شــیوهای منظم در بیان و بررســی تمام وجوه و تقریبهای سه قرائت در پیش
نگرفتهاند.
برای مثال برخی فقیهان و ادیبان عامه ضمن اذعان به اینکه استنباط مسح پا از تمام
قرائتها صحیح است ،ولی درنهایت دست به توجیهاتی متعصبانه زدهاند و حکم به
وجوب شستن پا دادهاند .ازجمله جصاص گفتهاست :در هریک از قرائتها استفادۀ
مسح و غسل صحیح است ،بنابراین در حکم مستفاد از آیه سه احتمال میرود.1 :هر
دو مراد باشــد؛  .2یکی بهصورت تخییری؛  .3یکی بهصورت معین .احتمال اول و
دوم باطل اســت ،زیرا اولی خالف اجماع مســلمانان و دومی نیز بدون دلیل است،
بنابراین احتمال ســوم باقی میماند .اما از آنجا که آیه مجمل است الزم است برای
اســتنباط حکم به ســنت یا ادلۀ دیگری مراجعه شود و قول و فعل رسولالله؟ص؟ هم
بر شستن است (جصاص1405 ،ق .)350/3 ،زمخشری چنین توجیه کردهاست که حکم
پا شستن آن است ،اما از آنجا که برای شستن پا باید آب ریخته شود ،خداوند تعبیر
به مســح نمودهاست تا توجه دهد که در مصرف آب اسراف نشود (زمخشری1407 ،ق،
 .)611/1برخی دیگر توجیه نمودهاند که منظور از مسح ،غسل خفیف است (حمیری،
1420ق6303/9 ،؛ ابنانباری1428 ،ق499/2 ،؛ ســیوطی1428 ،ق )8/4 ،و حتی عدۀ دیگری که
هیچ توجیه مناسبی نیافتهاند گفتهاند حکم قرآن مسح است ،اما این حکم طبق سنت
پیامبر؟ص؟ که شستن پا است نسخ شدهاست (طبری1412 ،ق.)83/6 ،
در این پژوهش به بررسی و تنظیم و ارائۀ حکم مستفاد از قرائتهای مختلف این
آیــه تنها با توجه به قواعد نحوی و بدون پیــشداوری با روش تحلیل دادهها از منابع
کتابخانهای میپردازیم.
َ ْ ُ
ُ َ َ ُ ُ ُ َ ْ َْ
قرائت رفع آیۀ و ام َسحوا ِب ُر ُء
وسك ْم و أ ْرجلك ْم ِإلى الكع َب ْين
ِ
ِ

طبق این قرائت «أرجل» مبتدا اســت و خبر آن محذوف است (زمخشری1407 ،ق،

611/1؛ ناظر الجیش1428 ،ق3323/7 ،؛ آلوسی1415 ،ق.)251/3 ،
چنیــن توجیهی گرچــه ازلحاظ نحوی صحیــح و متداول اســت ،اما نمیتواند
www.Jostar-fiqh.maalem.ir

هیچیک از اقوال (مسح/غسل) را ثابت کند ،زیرا خبر محذوف را میتوان «مغسولة»
یا «ممسوحة» دانست و هیچکدام از این دو احتمال بر دیگری اولویت ندارد.
نتیجه اینکه قرائت رفع «أرجل» مفید هیچکدام از اقوال نیست و حکم صریحی
ِ
از آن استنباط نمیشود.
َ ْ َ ُ
ُ َ َ ُ َ ُ َ ْ َْ
ُ ُ
وسك ْم و أ ْرجلك ْم ِإلى الكع َب ْين
قرائت نصب آیۀ و امسحوا ِبرء ِ
ِ

نصب «أرجل» را به پنج صورت میتوان توجیه نمود.
«برؤوسکم»
وجه اول :عطف بر محل
ِ

َ
«برؤوسکم» که مفعول «وامسحوا» است باشد و
اگر «رجلکم» عطف بر محل
ِ
ٌ
معطوفعلیه اشــتراک دارد ،بنابراین حکم مستفاد از
از آنجا که معطوف در حکم
آیه مسح پا خواهد بود.
عطف بر محل در کالم عرب بسیار وارد شده و جایز و رایج است ،مانند «لیس
ً
ً
َ ّ
ٌ
عمــرو» ،و مانند آیۀ أ َّن الل َه َب ِري ٌء ِم َن
زیــد بقائم و ال قاعدا»« ،ان زیدا فی الدار و
ً
ُُ
ْال ُم ْشرك َ
ٌ
«عمرو»
«قائم»،
محل
بر
عطف
»
«قاعدا
ها
ن
آ
در
که
ين َو َر ُسوله( التوبة)3/
ِِ
ٍ
ُ
«زید» و «رسوله» عطف بر محل «لفظ جالله» است.
عطف بر محل ٍ
پیش از بررســی دقیقتر این وجه ،اشــاره به این نکته الزم اســت که بسیاری از
ً
فقهای شیعه در بیان جواز و رواج عطف به محل ،جملۀ «مررت بزید و عمرا» را مثال
زدهاند ،اما باید توجه داشت که این مثال صحیح نیست ،زیرا چنانچه ابنهشام و دیگر
علمای نحو گفتهاند یکی از شــرایط عطف بر محل ،امکان عمل عامل در معطوف
ً
و ظهور آن در کالم فصیح است ،مانند «لیس زید بقائم و ال قاعدا» که «لیس زید
ً
ً
قاعدا» صحیح اســت ،امــا عطف به محل در مثال «مررت بزیــد و عمرا» صحیح
ً
نیست ،زیرا «مررت عمرا» در نزد همه غیر از ابنجنی صحیح نیست (ابنهشام1410 ،ق،
473/2؛ ســیوطی1431 ،ق .)148/3 ،روشن اســت که این شرط در آیه محقق است ،زیرا
َ
فعل َ
«م َس َح» متعدیبنفسه است ،ازاینرو «امسحوا أرجلکم» صحیح است و «بای»
زائده یا اصلیه به معنای الصاق یا تبعیض یا دیگر معانی است.
این تقریب ازلحاظ نحوی مورد پذیرش همگان است و تنها یک اشکال نسبتبه
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آن مطرح اســت :عطــف به لفظ بهتر از عطــف به محل اســت .ابوالبقاء عکبری
ُ
گفتهاست« :بهتر است أرجلکم را عطف به ایدیکم بدانیم ،زیرا حمل به لفظ اقوی
ْ
اســت» (ابوالبقاء عکبری1419 ،ق .)123 ،ســیوطی نیز گفتهاست« :اصل عطف به لفظ
است» (سیوطی1432 ،ق.)268 ،
نحویون دربارۀ این اصل و اولویت آن توضیح نداده و آن را بررسی ننمودهاند .اما
در پاسخ به این اشکال نه اینکه مانند محقق حلی بگوییم اولویت ثابت نیست (عالمه
حلــی1412 ،ق ،)64/2 ،بلکه میگوییم این اولویت اطالق ندارد که در هر حالتی باقی
َ
َ
«وجوهکم» که در ادامه
عطف «أرجلکم» بر لفظ
باشد ،بلکه با توجه به مشکالت
ِ
و بهعنوان وجه چهارم بررسی خواهد شد ،این اولویت ازبین میرود.
البتــه تفتازانی اعتراض دیگری نیز به این وجــه دارد و میگوید عطف به محل
باعث اشــتباه در حکم شستن پا میشــود ،بنابراین جایز نیست (الشمنی ،بیتا.)278/2 ،
اما فساد این اعتراض روشن است ،چراکه ایشان و دیگران هرگونه توجیهی که منافی
حکم شســتن باشــد را غیرصحیح شــمردهاند ،در حالی که باید حکم را از قرائت
استنباط نمود.
وجه دوم :منصوب به نزع خافض

برؤوسكم
«أرجلکم» منصوب به نزع خافض و تقدیر آن چنین است« :امسحوا
ِ
بأرجلكم» که حرف جر «ب» حذف شدهاســت و بــه این دلیل أرجل منصوب
و ِ
گشتهاست .حکم فقهی مستفاد از این تقریب نیز لزوم مسح پا است.
شهید ثالث ،قاضی نورالله شوشتری این تقریب را از برخی متبحران در علم نحو
ذکر میکند و در ادامه میگوید که این تقریب بهتر از تقریب عطف به محل است
(شوشتری ،شهید ثالث ،بیتا.)382 ،
ً
اما حق این اســت که این تقریب با اشکال اساسی نحوی مواجه است ،زیرا اوال
ً
قاعده نصب به نزع خافض در نزد بیشتر نحویان کامال سماعی و در نزد برخی دیگر
ً
ّ
پس از حروف مصدریۀ «أن و أن» قیاســی است و در بقیۀ موارد سماعی است؛ ثانیا
این قاعده مربوط به فعلی الزم یا یکمفعولی در ظاهر بهصورت متعدی یا دومفعولی
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َ

اســتفاده شده باشد .اما در محل بحث ،فعل َ
«مس َح» متعدیبنفسه است (شیخ بهایی،
27 ،1387؛ حسن1367 ،ق.)153/2 ،
ٌ
وجهسوم:مفعولمعه

احتمال دیگری نیز در این آیه داده شدهاست و آن را مفید مسح دانستهاند .برخی
ٌ
گفتهاند که «و» در آیه به معنای «مع» است ،یعنی «أرجلکم» مفعولمعه و حکم آن
نیز مسح است (ابنانباری1420 ،ق194 ،؛ ابنعربی ،بیتا.)343 ،
ٌ
به این تقریب دو اشــکال وارد است :اول اینکه طبق نظر مشهور مفعولمعه تنها
در جایی است که «و» نص در معیت باشد .بنابراین اگر احتمال عطف وجود دارد
و احتمالی صحیح باشد ،عطف رجحان و گاهی تعین دارد .دوم اینکه «و» معیت
تنها بر مصاحبت و همراهی اســم دوم با اســم اول در زمــان حصول حدث داللت
دارد و نســبتبه اینکه مشــارکت در حدث هم دارند یا خیر ساکت است ،بنابراین
بهخودیخود حکمی را نســبتبه آن اثبات نمیکند (اســترآبادی515/1 ،1384 ،؛ حســن،
1367ق.)283/2 ،
َ
وجه چهارم :عطف بر «وجوهکم»

َ
َ
«وجوهکم» است و درنتیجه حکم آن لزوم شستن است.
«أرجلکم» عطف بر
این تقریب اگرچه اولویت مطرحشده در وجه اول یعنی عطف بر لفظ را داراست،
اما با دو اشکال مواجه است.
اشــکال اول :بین بصریان و کوفیان اختالف اســت که هرگاه دو عامل بتوانند
در یک معمول عمل نمایند کدام مقدم اســت؟ کوفیان میگویند :اولویت با عامل
اول است هرچند أبعد است و بصریان میگویند اولویت با عامل دوم و اقرب است.
ســیبویه در الکتاب تصریح دارد «اعمال عامل ْ
قریب اولی است» (سیبویه1410 ،ق،
ِ
 .)50/1ابنانباری نیز پس از بررسی ادلۀ هر دو قول ،نظر بصریون را قبول کرد ه و قول
کوفیون را فاســد میشمارد .فخر رازی نیز در مقدمه تفســیر خود و در بیان مسائل
نحــوی این اختالف را مطرح مینماید ،گرچه اتخاذ رأی میکند اما در تفســیر آیۀ
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محل بحث تصریح دارد که ِاعمال عامل اقرب ،اولی و بهتر اســت (ابنانباری1428 ،ق،

ِ
80-71/1؛ رازی1420 ،ق 65/1 ،و  .)306/11بنابراین بهتر آن است که عامل در «أرجلکم»
فعل «امسحوا» باشد که در این صورت حکم آن مسح خواهد بود.
ٌ
معطوفعلیه فاصلهای نباشد
اشــکال دوم :اصل این اســت که بین معطوف و
حتی مفرد ،چه رسد به جملۀ اجنبی «و امسحوا برؤوسکم» و این قبیح است.
ِ
ٌ
معطوفعلیه،
ابنعصفــور میگویــد« :زشــتترین فاصله بیــن معطــوف و
فاصله شــدن جمله است مانند آیه ...که جملۀ “وامسحوا برؤوسکم” بین معطوف
ٌ
یعنی “أرجلکم” و معطوفعلیه یعنی “وجوهکم” فاصله انداختهاست» (ابنعصفور،
1419ق.)224/1 ،
ابنمالــک و برخی دیگر در پاســخ به این اشــکال میگویند جملۀ «وامســحوا
برؤوســکم» اجنبی محض نیســت ،زیرا باالخره از اعمال وضو است و وضو عمل
ِ ً
واحدی است ،خصوصا اگر علت این تقدیم را نشان دادن ترتیب اعمال وضو بدانیم
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(ابنمالک1420 ،ق514/1 ،؛ ناظر الجیش1428 ،ق3328/7 ،؛ سیوطی1431 ،ق85/3 ،؛ ازهری1421 ،ق،

204/4؛ قرطبی.)92/6 ،1364 ،
اما این پاسخ در محل بحث تام نیست ،زیرا چنین تقدیمی باعث ایجاد اشتباه در
حکم پا و اغراء به جهل مخاطب میشود .بنابراین اگر منظور بیان ترتیب بودهاست،
میتوانست بهگونۀ دیگری مانند تکرار فعل «اغسلوا» این کار را انجام دهد تا چنین
اشــتباهی پیش نیاید .همچنین علت گفتهشده (بیان ترتیب) نیز صحیح نیست ،زیرا
ٌ
واو عطــف به هیچ عنوان ،ترتیب بین معطــوف و معطوفعلیه را بیان نمیکند (امام
خمینی1422 ،ق494 ،؛ سبحانی1413 ،ق.)44/1 ،
وجه پنجم :منصوب به عامل محذوف

َ
ممکن اســت گفته شــود «أرجلکم» منصوب به عامل مقدر اســت و تقدیر آن
ً
َ
ُ
«علفتها تبنا و
اینگونه اســت« :وامسحوا برؤوسکم و اغسلوا أرجلکم» ،مانند جملۀ
ً ً
ُ
«سقیتها» در تقدیر است .توضیح و بیان اشکاالت این تقریب در
ماء باردا» که فعل
وجه سوم قرائت جر خواهد آمد.
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َ ْ ُ
ُ َ َ ُ ُ َ ْ َْ
قرائت جر آیۀ و ام َسحوا ِب ُر ُء
وسك ْم و أ ْرج ِلك ْم ِإلى الكع َب ْين
ِ
ِ

میتوان به سه صورت توجیه نمود.
این قرائت را نیز

«رؤوسکم»
وجه اول :عطف بر
ِ

طبق این توجیه ،داللت آیۀ شــریفه بر لزوم مسح پا بســیار روشن و واضح است
و هرکس که با آیه مواجه شــود ،اذعان مینمایــد که آیه متضمن دو بخش و حکم
اول آیه ،حکم «وجوه» که «غسل» است بیان شدهاست سپس
اســت .در قســمت ِ
«أیدی» توسط حرف عطف «واو» به آن عطف شده که فایدهاش اتحاد معطوف و
ٌ
معطوفعلیه در حکم است ،بنابراین حکم «أیدی» نیز «غسل» است .سپس جملۀ
دیگری شــروع شده و حکم «رؤوس» که «مسح» است بیان گردیدهاست و پس از
آن «أرجل» توســط حرف عطف «واو» به آن عطف شدهاست که درنتیجه ،حکم
«أرجلکم» نیز مسح خواهد بود.
َ
وجه دوم :عطف بر «وجوهکم»

َ
«وجوهکم» باشد و
«رؤوســکم» نباشــد ،بلکه عطف بر
«أرجلکم» عطف بر
ِ
ِ
درنتیجه حکم آن نیز شستن خواهد بود .اما این تقریب چند ایراد دارد.
ایراد اول و دوم :اصل این اســت که بین متعاطفین چیزی حتی مفردی فاصله
نشود ،چه رسد به اینکه طبق این تقریب ،جملۀ اجنبیۀ «وامسحوا برؤوسکم» فاصله
شدهاست .همچنین حمل بر مجاور نسبتبه حمل بر غیر مجاور اولویت دارد ،بنابراین
ٌ
معطوفعلیه باشد نه «وجوه» (ابنهشام.)349 ،1384 ،
بهتر آن است که «رؤوس»
«أرجلکم» که مجرور است تبعیت
ایراد ســوم :طبق این تقریب ،معطوف یعنی
ِ
ٌ
َ
«وجوهکم» که منصوب است ندارد.
معطوفعلیه یعنی
از اعراب
ّ
جر «أرجل» به قاعدهای در زبان
مدعیان این تقریب در پاسخ به این ایراد و توجیه ِ
عربی به نام قاعدۀ «المجاورة» تمسک نمودهاند (سرخسی1414 ،ق8/1 ،؛ ابنقدامة1388 ،ق،
99/1؛ جصاص1405 ،ق350/3 ،؛ طبری کیاهراسی1405 ،ق40/3 ،؛ ابنکثیر1419 ،ق.)47/3 ،
توضیح اینکه در زبان عربی مواردی اســتعمال شدهاســت که در آن اسمی که
باید مرفوع یا منصوب باشــد ،مجرور خوانده شدهاســت و هیــچ علتی برای جر آن
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ْ
نمیتوان یافت ،مگر مجاورت و همجواری با اســمی مجرور (یعقوب294 ،1367 ،؛ َدقر،
ْ
1395ق339 ،؛ بابتــی1413 ،ق403/1 ،؛ 959 ،954-953 ،2؛ َدقر1404 ،ق422 ،؛ خطیب2007 ،م)415 ،
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َ َ
از مثالهــای معروف این قاعده جملۀ «هذا ُج ْح ُر ض ٍّب خ ِر ٍب» اســت که در آن با
وجود آنکه «خرب» صفت «جحر» است و باید مرفوع باشد ،اما بهخاطر همجواری
َ
«ك ُ
بير
با «ضب» ،مجرور شدهاســت .مثال دیگر مصراعی از شعر امرؤالقیس است:
ُأنــاس فــي بجاد َم َز ّمل» کــه در این مورد نیز ّ
«مزمل» صفت «کبیر» اســت و باید
ِ ٍ
ٍ
ٍ
مرفوع باشد ،اما بهخاطر مجاورت با «بجاد» مجرور شدهاست .و نیز مانند مصراعی
ّ
ِّ
ّ
از شــعر ابوالغریب البصری «یا صاح بلغ ذوی الزوجات کلهم» که در آن «کلهم»
ِ
ّ
تأکید «ذوی» اســت ،زیــرا اگر تأکید زوجات بود بایــد میگفت «کلهن» و باید
منصوب باشــد ،اما بهخاطر مجاورت با «الزوجات» مجرور شدهاســت (ناظر الجیش،
1428ق3320-3318/7 ،؛ سیوطی1428 ،ق.)156/1 ،
به هر حال ،به این قاعده و تطبیق آن بر محل بحث چند اشکال وارد است.
اشــکال اول :علمای نحو دربارۀ اصل و وقوع ایــن قاعده اختالفنظر دارند.
ابنهشام میگوید« :سیرافی و ابنجنی منکر خفض علی المجاوره هستند» (ابنهشام،
1410ق .)683/2 ،آنان تمام موارد و مثالهای بیانشده را بهگونۀ دیگری توجیه مینمایند.
برای مثال ،ابنجنی در توجیه مثال اول میگوید اصل این کالم اینگونه بودهاست:
«هذا جحر ضب خرب ُ
جحره» ســپس جحر دوم حذف شدهاست و ضمیر «هاء»
ٍ
ٍ
مضاف محذوف مرفوع بوده این ضمیر نیز مرفوع شدهاست
جانشین آن شده و چون
ِ
و پس از آنکه مرفوع شــد ،در «خرب» مســتتر گردیدهاســت و اینگونه است که
در ظاهر« ،خرب» صفت «ضب» ،اما در واقع صفت «جحر» اســت .همچنین از
اســتادش ابوعلی ســیرافی نقل میکند که مثال دوم را چنین توجیه میکرده که در
اصل ّ
«مزمل فیه» بودهاســت و حرف جر حذف گردیدهاست و آنگاه ضمیر مرفوع
شده و سپس در اسم مفعول مستتر شدهاست (ابنجنی1429 ،ق.)218-217/1 ،
دمامینی میگوید :ابننشــار برایم نقل کرد که روزی قسمتی از تفسیر ثعلبی که
در آن نوشــته شده بود جر «أرجلکم» بهخاطر مجاورت است را بههمراه داشتم .نزد
عاص مصر بود آمدم و مطلب را به او نشان دادم
ابنهشــام که در مســجد عمروبن ِ
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و درخواســت نمودم که نظرش را بگوید .او به آن جزوه نگاهی نمود و سپس آن را
بهسوی من پرتاب کرد و با عصبانیت گفت :تیشهای (شیء تیزی) بردار و این کالم
را بتراش (به قصد محو نمودن) و آن را بهصورت گویندهاش پرت کن (مدنی1431 ،ق،
.)386
عباس حسن میگوید :غیر از سه عامل جر یعنی حروف جر ،مضاف و تبعیت از
ِ
اســم مجرور ،دو سبب دیگر نیز وجود دارد .او ادامه میدهد« :اول «الجر بالتوهم»
که بهتر اســت مورد اعتنا قــرار نگیرد و دوم «الجر علی المجاورة» که الزم اســت
بهصــورت جدی مورد غفلت قرار گرفته و به هیچ عنوان اســتفاده نگردد» (حســن،
1367ق.)8/3 ،402 ،-401/2 ،
او میگوید دلیل کسانی که جر به مجاورت را مطرح ساختهاند ،مثالهای اندکی
اســت که برخی از آنها غلط بوده و در صحت نقل برخی دیگر از عرب شــک و
تردید است و علمای نحو برخی را توجیه نمودهاند و برخی دیگر را اشتباه دانستهاند.
اشــکال دوم :بر فرض که این قاعده جاری باشد ،اما سماعی است نه قیاسی.
بنابراین نمیتوان آن را در غیر از موارد مشــخص مذکــور تطبیق نمود (بابتی1413 ،ق،
404/1؛ حسن1367 ،ق.)8/3 ،402-401/2 ،
اشــکال ســوم :این قاعده خالف اصل اســت و تنها در نعت شنیده شدهاست
ً
و طبق نظر برخی در تأکید نیز جاری میشــود ،اما در بدل قطعا اجرا نشدهاســت و
در محل بحث ما که عطف نســق اســت ،بیشــتر نحویان جاری نمیدانند ،زیرا در
نعت مجاورت بیشتر است ،اما در عطف نسق ،حرف عطف فاصله ایجاد کردهاست
(ابوحیان اندلســی1420 ،ق192/4 ،؛ ســیوطی1432 ،ق201 ،؛ 1431ق .)360/2 ،ابنهشام در شرح
َ
شــذور الذهب میگوید« :آیۀ َ و ْام َس ُحوا ب ُر ُءوس ُك ْم َو أ ْر ُجل ُك ْ
ازباب جر بالمجاورة

م
ِ ِ
ِ
ِ
نیســت و محققان علم نحو با اجرای آن در عطف نسق مخالف هستند ،زیرا حرف
عطف بین دو اسم فاصله ایجاد کرده و مجاورت را باطل نمودهاست» (ابنهشام،1384 ،
.)348-347
ً
برخی در پاسخ به این اشکال گفتهاند که اوال در مطلق تبعیت تفاوتی بین عطف
نسق و نعت نیست ،پس اگر این قاعده در نعت جاری میشود ،در عطف نسق هم
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ً
جاری میگردد ،زیرا در کالم عرب وارد شدهاست .ثانیا حتی اگر در حروف عطف
حور ٌ
نباشد ،اما با توجه به ظاهر این آیۀ شریفه و آیات دیگر مانند «و ٌ
عین» (الواقعة)22/
ُْ َ ُ
ــو ٌاظ م ْن َنار َو ُن َح ٌ
ــل َع َل ْي ُك َما ُش َ
اس( الرحمن )35/که در آنها عین و نحاس به
و يرس
ِ
ٍ
جر قرائت شــدهاند .ابنمالک میگوید :جر بالمجاورة تنها نسبتبه حرف عطف
واو جاری است (جصاص1405 ،ق35/3 ،؛ ناظر الجیش1428 ،ق3325-3324/7 ،؛ شمنی ،بیتا،
.)277/2
اما این دو پاســخ محل تأمل اســت ،زیرا مواردی که در کالم عرب وارد شده و
مورد اتفاق علمای نحو اســت ،عطف نســق نیستند و تمســک به آیات برای اثبات
ً
مدعی مصادره به مطلوب اســت ،بهعالوه علت جر آیههای مذکور لزوما مجاورت
نیست ،بلکه توجیههای دیگری هم ذکر شدهاست (ابنهشام1410 ،ق683/2 ،؛ طوسی الف،
1407ق68/1 ،؛ سبحانی1417 ،ق )31 ،بنابراین ،مجبور به قبول این توجیه نیستیم.
اشــکال چهارم :برفرض که جر بالمجاورة در عطف نسق هم جاری شود ،اما
این قاعده شاذ و نادر است و حمل قرآن که کالم خداوند متعال و عربی فصیح است
بر آن صحیح نیست (ابنهشام349 ،1384 ،؛ رازی1420 ،ق .)305/11 ،ازهری در تهذیب اللغة
از ابواســحاق نحوی نقل میکند که «خفض علی الجــوار در کتاب خداوند جایز
نیست» (ازهری1421 ،ق.)204/4 ،
اشــکال پنجم :اجرای این قاعده در جایی صحیح اســت که اشتباه پیش نیاید،
مانند مثالهای مذکور ،زیرا برای هیچکس شبههای پیش نمیآید که «خرب» صفت
«جحر» اســت نه «ضب» ،همچنین ّ
«مزمل» از صفات «کبیر» است نه «بجاد» و
«کلهم» صفت «ذوی» اســت نه «الزوجات» .اما در آیۀ شریفه اینگونه نیست و با
این کار شــبهه پیش میآید که عطف بر «رؤوس» بوده و درنتیجه حکمش مســح
میشود (شریف مرتضی1415 ،ق107 ،؛ رازی1420 ،ق.)305/1 ،
ناظر الجیش در پاسخ به این شــبهه میگوید چنین اشتباهی پیش نمیآید ،زیرا
طبق قرائت نصب شســتن پا واجب است و به این هدف که بین قرائتهای مختلف
آیه تزاحمی پیش نیاید ،طبق این قرائت نیز باید شســتن واجب باشــد .او در ادامه با
بیان جملهای تأملبرانگیز و غیرمنصفانه در پاســخ به این اشکال که همین توجیه را
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میتوان نسبتبه قرائت جر نیز اجرا کرد و گفت که طبق قرائت جر ،مسح پا واجب
است پس باید قرائت نصب را حمل بر مسح کنیم تا تنازع پیش نیاد ،میگوید« :این
اشکال وارد نیست زیرا هیچکس قائل به مسح پا نیست مگر کسانی که مورد اعتنا و
التفات نیستند» (ناظر الجیش1428 ،ق.)3326/7 ،
وجه سوم :مجرور به عامل محذوف

ابوالبقــاء عکبری میگوید :جر «أرجــل» در اثر جار محذوف اســت ،به این
ً
بأرجلکم غســا» در تقدیر
صــورت که فعلی متعــدی به حرف جر ،مانند «وافعلوا ِ
بودهاست که سپس فعل و آن حرف جر حذف شدهاست ،اما اعراب جر باقی مانده
و این امر یعنی حذف جار و ابقای جر در زبان عربی جایز است و در برخی اشعار که
ضرورت نیز نبوده جاری شدهاست (ابوالبقاء عکبری1419 ،ق.)123 ،
برخــی در توضیح گفتهاند که اگر دو فعل کــه معانی نزدیک به هم دارند کنار
هم بیایند و هرکدام معمولی مجزا داشته باشند ،حذف یکی از آن دو عامل و عطف
معمول فعل مذکور جایز اســت ،مانند مصراعی از شــعر
معمــول فعل محذوف به
ِ
ّ
ً ً
ّ
ذوالرمــة که میگوید« :علفتها تبنا و ماء باردا» کــه در آن «ماء» معمول «علفت»
نیست ،بلکه معمول فعلی مانند «سقیت» است (ابنالعربی1408 ،ق578/2 ،؛ آمدی1420 ،ق،
.)57
ضعف این تقریب روشن است و خود علمای عامه نیز به آن ایراد گرفتهاند .ناظر
الجیش میگوید« :ضعف این بیان مخفی نیست و چنین تقدیری از فصاحت کالم
عرب بسیار دور است ،چه رسد به فصاحت قرآن» (ناظر الجیش1428 ،ق.)3326/7 ،
ابوحیان اندلســی نیز این تقریب را در غایت ضعف دانستهاســت (ابوحیان اندلسی،
1420ق.)192/4 ،
در ضمن ،تقدیر گرفتن «اغســلوا» ترجیح بالمرجح اســت ،زیــرا همانطور که
میتوان فعل «اغســلوا» را در تقدیر گرفت ،میتوان فعل «امســحوا» را نیز در تقدیر
گرفت و تقدیر اولی رجحانی ندارد.
همچنین استشهاد به شعر مذکور صحیح نیست ،زیرا در این شعر هم عطف و هم
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ً
ٌ
ّ
مفعولمعه ممتنع اســت ،چراکه اوال برای آب دادن فعل «علف» استفاده نمیشود،
ً
بلکه فعل «سقی» استفاده میگردد ،بنابراین عطف صحیح نیست و ثانیا آب و کاه
ٌ
را با هم به حیوان نمیدهند ،بنابراین مفعولمعه صحیح نیست .اما در آیۀ مورد بحث
«أرجل» میتواند عطف و معمول «امسحوا» باشد .درضمن ،توجیهات دیگری نیز
ّ
دربارۀ این شعر بیان شدهاست ،مانند اینکه فعل «علفت» متضمن معنای عامی مانند
«انلتها» یا «اعطیتها» باشد که در این صورت عطف صحیح است و یا اینکه برخی
ٌ
احتمــال مفعولمعه را بهگونهای توجیه کرده و صحیح شــمردهاند (ابنهشــام1410 ،ق،
632/2؛ ابنعقیل ،بیتا.)596/1 ،
نتیجهگیری
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مختلف این آیه روشــن شد که قرائت رفع،
با بررســی نحوی و ادبی قرائتهای
ِ
مثبت هیچکدام از اقوال مسح یا غسل نیست.
مفید و ِ
طبق قرائت نصب ،وجوه اول و دوم و ســوم ،مفید مســح بود؛ وجه چهارم مفید
غســل و وجه پنجم هیچکدام از اقوال را ثابت نمیکند .وجوه دوم و ســوم اشکال
نحوی اساســی دارند و غیرقابل پذیرشاند .وجه چهارم را نیز اگر باطل ندانیم ،اما با
دو ایراد ِ(اعمال عامل بعید و فاصلۀ اجنبی) مواجه اســت ،اما وجه اول بدون اشکال
است .درنتیجه ،طبق این قرائت استفادۀ حکم مسح از آیه بر غسل رجحان دارد.
ً
اما طبق قرائت جر ،طبق وجه اول صریحا و بدون اشــکال حکم مســح استنباط
میشــود .طبق وجه دوم حکم غسل استنباط میشود ،اما با چند ایراد اساسی مواجه
اســت و وجه سوم نیز هیچکدام از مسح یا غســل را نمیتواند ثابت کند ،عالوه بر
اینکه توجیهی ضعیف و بعید دارد.
بنابراین ،مشاهده میشود که بدون پیشداوری فقهی و نظر به روایات مفسرۀ این
آیه و به دور از تعصب دینی اســتفادۀ حکم مســح پا از این آیه بیاشکال است و بر
حکم غسل رجحان دارد.
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 .36ســیوطی ،عبدالرحمنبن ابیبکر1431( .ق) .همع الهوامــع .بیروت :دار احیاء التراث
العربی.
 .37ســیوطی ،عبدالرحمنبن ابیبکر1432( .ق) .جمع الجوامع فــی النحو .قاهرة :مکتبة
اآلداب.
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 .38شــریف مرتضی ،سید علیبن الحسین1415( .ق) .االنتصار فی انفرادات االمامیة .قم:
مؤسسة النشر االسالمی ،التابعة لجماعة المدرسین بقم المقدسة.
.39شمنی،احمدبنمحمد(.بیتا).المنصفمنالکالمعلیمغنیابنهشام.قم:نشرأدبالحوزة.
 .40شهرســتانی ،ســید علی1416( .ق) .وضوء النبی؟ص؟ .چاپ دوم .مشهد :موسسة جواد
االئمة للطباعة و النشر.
 .41شــهید اول ،محمدبن مکی1419( .ق) .ذکری الشــیعة فی احکام الشریعة .قم :مؤسسة
آل البیت؟مهع؟ إلحیاء التراث.
 .42شوشــتری ،شــهید ثالث ،ســید نورالله( .بیتا) .نهایة االقدام فی وجوب المســح علی
االقدام .بیجا :بینا.
 .43شیخ بهایی1414( .ق) .مشرق الشمسین و اکسیر السعادتین .چاپ دوم .مشهد :مجمع
البحوث االسالمیة.
 .44شیخ بهایی ،محمدبن حسین .)1387( .الفوائد الصمدیة .چاپ نهم .قم :نهاوندی.
 .45صدوق ،محمدبن علیبن بابویه .)1376( .األمالی .چاپ ششم ،تهران :کتابچی.
 .46طبرسی ،فضلبن حسن1372( .ق) .مجمع البیان فی تفسیر القرآن .چاپ سوم ،تهران:
انتشارات ناصر خسرو.
 .47طبری الکیاهراســی ،علیبن محمد1405( .ق) .احکام القرآن .چاپ دوم .بیروت :دار
الکتب العلمیة.
 .48طبری ،محمدبن جریر1412( .ق) .جامع البیان فی تفســیر القرآن .چاپ دوم .بیروت:
دار المعرفة.

 .49طبســی ،نجم الدین1429( .ق) .دراســات فقهیة فی مسائل خالفیة .قم :انتشارات دفتر
تبلیغات اسالمیحوزۀ علمیه قم.
 .50طوســی ،محمدبن الحســن1407( .ق) .الخالف .قم :مؤسسة النشــر االسالمی ،التابعة
لجماعة المدرسین بقم المقدسة.
 .51طوسی ،محمدبن الحسن1407( .ق) .تهذیب االحکام .چاپ چهارم ،تهران :دار الکتب
االسالمیة.
 .52عالمه حلی ،حسنبن یوسف1412( .ق) .منتهی المطلب فی تحقیق المذهب .مشهد:
مجمع البحوث االسالمیة.
 .53عالمه حلی ،حســنبن یوســف1414( .ق) .تذکرة الفقهاء .قم :مؤسسة آل البیت؟مهع؟
إلحیاء التراث.
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 .54قرطبی ،محمدبن احمد .)1364( .الجامع الحکام القرآن .تهران :انتشارات ناصر خسرو.
 .55قشیری النیســابوری ،مسلمبن الحجاج1374( .ق) .صحیح المســلم .بیجا :دار احیاء
الکتب العربیة.
 .56متقی هندی ،علیبن حســام الدین1405( .ق) .کنز العمال فی سنن االقوال و االفعال.
چاپ پنجم .بیروت :موسسة الرسالة.
 .57مدنی ،ســید علیخان1431( .ق) .الحدائق الندیة فی شرح الفوائد الصمدیة .قم :ذوی
القربی.
 .58معرفــت ،محمدهــادی1410( .ق) .التمهید فــی علوم القرآن .چاپ ســوم .قم :مرکز
مدیریت حوزۀ علمیه قم.
 .59منسوب الی االمام الرضا؟ع؟ 1406( .ق) .الفقه (فقه الرضا علیه السالم) .مشهد :مؤسسة
آل البیت؟مهع؟ إلحیاء التراث.
 .60ناظر الجیش ،محمدبن یوسف1428( .ق) .شرح التسهیل .قاهرة :دار السالم.
 .61یعقوب ،امیل .)1367( .موسوعة النحو و الصرف و االعراب .بیروت :دار العلم للمالیین.
جستارهای
فقهی و اصولی

سال ششم ،شماره پیاپی25
زمستان1400

214

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

References
The Holy Qurʼān

1. Abū al-Baqāʼ ʻUkbarī, ʻAbdullāh ibn Ḥusayn. 1998/1419. Al-Tibyān fī Aʻrāb alQurān. Oman: Bayt al-Afkār al-Duwalīyah..

2. Abū Ḥayyān Andilusī, Muḥammad ibn Yusūf. 1999/1420. Al-Baḥr al-Muḥīṭ fī alTafsīr. Beirut: Dār al-Fikr.

3. ʻAlam al-Hudā, ʻAlī Ibn al-Ḥusayn (al-Sarīf al-Murtaḍā). 1994/1415. Al-Intiṣār fī
Infirādāt al-Imāmīyah. Qom: Muʼassasat al-Nashr al-Islāmī li Jamāʻat al-Mudarrisīn.

4. Al-Āmadī, Muḥammad Ḥasan. 1999/1420. Al-Masḥ fī Wuḍūʼ al-Rasūl. Qom: Dār
al-Muṣṭafā li Iḥyāʻ al-Turāth.
5. al-ʻĀmilī, Bhāʻ al-Dīn Muḥammad (al-Shaykh al-Bahāʻī). 2008/1387. Al-Fawāʼid
al-Ṣamādīyah. 9th. Qom: Nahāwandī.

6. al-ʻĀmilī, Bhāʻ al-Dīn Muḥammad (al-Shaykh al-Bahāʻī).1993/1414 . Mashriq
al-Shamsayn wa Iksīr al-Saʻādatayn. 2nd. Mashhad: Majmaʻ al-Buḥūth al-Islāmīyah.

7. al-ʻĀmilī, Zayn al-Dīn Ibn ʻAlī (al-Shahīd al-Thānī). 1998/1419. Dhikrī al-Shīʻat fī
Aḥkām al-Sharīʻat. Muʼasassat Āl al-Bayt Li Iḥyāʼ al-Turāth.
Justārhā-ye
Fiqhī va Uṣūlī
Vol.7 , No.25
Winter 2022

215

8.Al-Bukhārī al-Juʻfī, Muḥammad ib Ismāʻīl. 1993/1414. Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. Dār al-Fikr.
9. Al-Ḥaḍramī, ʻAlī ibn Muʻmin ibn Muḥammad (ibn ʻUṣfūr). 1998/1419. Sharḥ
Jamal al-Zujājī. Beirut: Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah.

10. al-Ḥillī, Ḥasan Ibn Yūsuf (al-ʻAllāma al-Ḥillī). 1991/1412. Muntahā al-Maṭlab fī
Tahqīq al-Maḍhhab. Mashhad: Majmaʻ al-Buḥūth al-Islāmīya.

11. al-Ḥillī, Ḥasan Ibn Yūsuf (al-ʻAllāma al-Ḥillī). 1993/1414. Taḍhkirat al-Fuqahāʻ.
Qom: Muʼassasat Āl al-Bayt li Iḥyāʼ al-Turāth.
12. Al-Ḥumayrī, Nashwān ibn Saʻīd. 1999/1420. Shams al-ʻUlūm wa Dawāʼ al-Kalām
al-ʻArab min al-Kulūm. Demascus: Dār al-Fikr.

13. Al-Ḥusaynī al-Marʻashī al-Shūshtarī, Sayyid Nūrullāh (Shahīd al-Thālith). n.d.
Nihāyat al-Aqdām fī Wujūb al-Masḥ ʻalā al-Aqdām.

14. Al-Jaṣāā, Aḥmad ibn ʻAlī. 1984/1405. Aḥkām al-Qurān. Beirut: Dār Iḥyāʼ alTurāth al-ʻArabī.
15. Al-Madanī, Sayyid ʻAlī Khān. Al-Ḥadāʼiq al-Nadīyah fī Sharḥ al-Fawāʼid alṢamadīyah. Qom: Dhawī al-Qurbā.

16. al-Mūsawī al-Khumaynī, al-Ṣayyid Rūḥ Allāh (al-Imām al-Khumaynī).
2003/1422. Kitāb al-Ṭihārah. Tehran: Muʼassasat Tanẓīm wa Nashr Āthār al-Imām
al-Khumaynī.

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

17. Al-Naysābūrī, Muslim ibn Ḥajjāj. 1991/1412. Ṣaḥīḥ Muslim. Dār Iḥyā al-Kutub
al-ʻArabī.
18. Al-Qurṭubī, Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Bakr. 1985/1364. Tafsīr al- Qurṭubī,
al-Jāmiʻ lil Aḥkām al-Qurʼān.Tehran: Nāṣir Khusru..

19. al-Sarakhsī, Muḥammad Ibn Aḥmad. 1993/1414. al-Mabsūṭ. Beirut: Dār al-Maʻrifa.
20. Al-Shahristānī, Sayyid ʻAlī. 1995/1416. Wuḍūʼ al-Nabī (ṣ). 2nd. Mashhad:
Muʼasassat Jawād al-Aʼimat lil Ṭibāʻat wa al-Nashr.
21. al-Shamanī, Aḥmad ibn Muḥammad. n.d. al-Munṣif min al-Kalām ʻalā Muqnī ibn
Hishām. Qom: Nashr Adab al-Ḥawzah.

22. Al-Sīyūṭī, ʻAbd al-Raḥmān ibn Abī Bakr. 2007/1428. Al-Ishbāʼ wa Al-Naẓāʼr. Dār
al-Kutub al-ʻImīyah.
23. Al-Sīyūṭī, ʻAbd al-Raḥmān ibn Abī Bakr. 2010/1431. Hamʻ al-Hawāmiʻ Sharḥ
Jamʻ al-Jawāmiʻ fī al-Naḥw. Beirut: Dār Iḥyāʼ al-Turāth al-ʻArabī.

24. Al-Sīyūṭī, ʻAbd al-Raḥmān ibn Abī Bakr. 2011/1432. Jamʻ al-Jawāmiʻ fī al-Naḥw.
Cario: Maktabat al-Ādāb.
25. al-Subḥānī al-Tabrīzī, Jaʻfar. 1992/1413. Al-Inṣāf fī Masāʼil Dām fīhā al-Khilāf.
Qom: Muʼassasat al-Imām al-Ṣādiq.
26. al-Subḥānī al-Tabrīzī, Jaʻfar. 1996/1417. Al-Wuḍū ʻalā Ḍūʼ al-Kitāb wa al-Sunnah.
Qom.
27. Al-Ṭabarī al-Kīyāharāsī, ʻAlī ibn Muḥammad. 1984/1405. Aḥkām al-Qurān. 2nd.
Beirut: Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah.
28. al-Ṭabarī, Muḥammad Ibn arīr. 1991/1412. Jāmiʻ al-Bayān fī Tafsīr al-Qruān.
Beirut: Dār Iḥyāʼ al-Miʻrifa.
29. Al-Ṭabaristānī al-Rāzī, Ibn Khaṭīb Muḥammad ibn ʻUmar (Fakhr al-Rāzī).
1999/1420. Mafātīḥ al-Ghayb. 3rd. Beirut: Dār Iḥyāʼ al-Turāth al-ʻArabī.
30. Al-Ṭabarsī, Amīn al-Islām Faḍl ibn Ḥasan. 1993/1372. Majmaʻ al-Bayān fī Tafsīr
al-Qurʼān. Tehran: Intishārāt Nāsir Khusru.

31. Al-Ṭabasī, Najm al-Dīn. 2008/1429. Dirāsāt Fiqhīyah fī Masāʼil Khilāfīyah. Qom:
Būstān-i Kitāb-i Qom (Intishārāt-i Daftar-i Tablīghāt-i Islāmī-yi Ḥawzi-yī ʻIlmīyyi-yi
Qom).
32. al-Ṭūsī, Muḥammad Ibn Ḥasan (al-Shaykh al-Ṭūsī). 1986/1407. Al-Khilāf. Qom:
Muʼassasat al-Nashr al-Islāmī li Jamāʻat al-Mudarrisīn.
33. al-Ṭūsī, Muḥammad Ibn Ḥasan (al-Shaykh al-Ṭūsī). 1986/1407. Tahdhīb alAḥkām. 4th. Tehran: Dār al-Kutub al-Islāmīyya.

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

Justārhā-ye
Fiqhī va Uṣūlī
Vol.7 , No.25
Winter 2022

216

34. Ālūsī, Maḥmūd. 1995/1415. Rūḥ al-Maʻānī fī Tafsīr al-Qurʼān. Beirut: Dār alKutub al-ʻIlmīyah.
35. al-Zamakhsharī al-Khārazmī, Maḥmūd Ibn ʻUmar (Jār Allāh). 1984/1407. alKashshāf ʻan Ḥaqāʻiq al-Tanzīl wa ʻUyūn al-Aqāwīl fī Wujīh al-Tanzīl. 3rd. Beirut: Dār

al-Kitāb al-ʻArabī.
36. Attributed to Imām al-Riḍā. 1985/1406. Al-Fiqh (Fiqh al-Riḍā). Mashhad:
Muʼassast Āl al-Bayt li Iḥyāʻ al-Turāth
37. Azharī, Muḥammad ibn Aḥmad. 2000/1421. Tahdhīb al-Lughat. Beirut: Dār Iḥyāʼ
al-Turāth al-ʻArabī.
38. Bābatī, ʻAzīzah Fawwāl. 1992/1413. Al-Muʻjam al-Mufaṣṣal fī al-Naḥw al-ʻArabī.
Beirut: Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah.
39. Daqr, ʻAbd al-Ghanī. 1975/1395. Muʻjam al-Naḥw. Demascus: Maṭbaʻat
Muḥammad Hāshim al-Kutubī.
40. Daqr, ʻAbd al-Ghanī.. 1983/1404. Muʻjam al-Qawāʻid al-ʻArabīyah fī al-Naḥw wa
al-Taṣrīf. Qom: al-Ḥamīd.

41. Ḥasan, ʻAbbās. 1948/1367. Al-Naḥw al-Wāfī. 2nd. Tehran: Naṣir Khusru.
42. Ḥaydarī, Yāsir. 2016/1395. Adabī Maʻnā Shinākhtī Āyah Wuḍū wa Rahyāft bi
Justārhā-ye
Fiqhī va Uṣūlī
Vol.7 , No.25
Winter 2022

217

Ḥukm Sharʻī. Pazhūhish-hāyi Fiqhī, 12 (3), 609-630.

43. Ibn al-ʻArabī, Abī Bakr Muḥammad ibn ʻAbdullāh. 1987/1408. Aḥkām al-Qurʼān.
Beirut: Dār al-Jīl.
44. Ibn Anbārī, ʻAbd al-Raḥmān ibn Muḥammad. 1999/1420. Asrār al-ʻArabīyah.
Beirut: Dār al-Arqam.
45. Ibn Anbārī, ʻAbd al-Raḥmān ibn Muḥammad. 2007/1428. Al-Inṣāf fī Masāʼil alKhilāf Bayn al-Naḥw al-Baṣrīyīn wa al-Kūfīyīn. Beirut: al-Maktabat al-ʻAṣrīyah.

46. Ibn ʻAqīl, ʻAbdullāh ibn ʻAbd al-Raḥmān. n.d. Sharḥ ibn ʻAqīl. 2nd.
47. Ibn ʻArabī, Muḥammad ib ʻAlī. n.d. al-Futūḥāt al-Makīyah. Beirut: Dār Ṣādir.
48. Ibn Bābiwayh al-Qommī, Muḥammad Ibn ʻAlī (al-Shaykh al-Ṣadūq). 1997/1376.
Al-Amālī. 6th. Tehran: Kitābchī.

49. Ibn Hishām, ʻAbdullah ibn Yūsuf. 1989/1410.Mughnī al-Labīb ʻan Kutub alAʻārīb. 4th. Qom: Manshūrāt Maktabat Āyat Allāh al-ʻUẓmā al-Marʻashī al-Najafī.

50. Ibn Hishām, ʻAbullāh ibn Yūsuf. 2003/1384. Sharḥ Shudhūr al-Dhahab fī
Maʻrifat Kalām al-ʻArab. Tehran: Dār al-Kūkh.

51. Ibn Jinī, ʻUthmān ibn Jinī. 2008/1429. Al-Khaṣāʼiṣ. 3rd . Beirut: Dār al-Kutub
al-ʻIlmīyah.

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

52. Ibn Kathīr, Ismāʻīl ibn ʻUmar. 1998/1419. Tafsīr al-Qurān al-ʻAẓīm. Beirut: Dār
al-Kutub al-ʻIlmīyah.
53. Ibn Mālik, Muḥammad ibn ʻAbdullāh. 1999/1420. Sharḥ al-Kāfīyat al-Shāfīyah.
Beirut: Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah.
54. Ibn Qudāmah al-Maqdisī, Muwaffaq al-Dīn Abū Muḥammad ʿAbdullāh ibn
Aḥmad b. Muḥammad. 1968/1388. Al-Muqniʻ fī Fiqh Aḥmad ibn Ḥanbal. Cairo:
Maktabat al-Qāhirah.
55. Istar Ābadī, Raḍī al-Dīn Muḥammad ibn Ḥusayn. 2005/1384. Sharḥ al-Raḍī ʻAlā
al-Kāfīyah. Tehran: Muʼasassat al-Ṣādiq lil Ṭibāʻat wa al-Nashr.

56. Khaṭīb, Ẓāhir Yūsuf. 2007. Al-Muʻjam al-Mufaṣṣal fī al-Aʻrāb. 4th. Beirut: Dār
al-Kutub al-ʻIlmīyah.
57. Maʻrifat, Muḥammad Ḥādī. 1989/1410. Al-Tamhīd fī ʻUlūm al-Qurān. 3rd. Markaz
Mudīrīyat Ḥawzih ʻIlmīyah Qom.
58. Muttaqī Hindī, ʻAlāʼ al-Dīn ʻAlī ibn Ḥisām al-Dīn. 1980/1401. Kanz al-ʻUmmal fī
Sunnan al-Aqwāl wa al-Afʻāl. 5th. Beirut: Muʼasassat al-Risālah.

59. Nāẓir al-Jaysh, Muḥammad ibn Yūsuf. 2007/1428. Sharḥ al-Tashīl. Cario: Dār
al-Salām.
60. Sībawayh, ʻAmar ibn ʻUthmān. 1989/1410. Kitāb Sībawayh wa Yalīh-yi Taḥṣīl ʻAyn
al-Dhahab min Maʻdan Jawhar al-Adab fī ʻIlm Mujāzāt al-ʻArab. Beirut: Muʼasassat

al-Aʻlamī lil Maṭbūʻāt.
61. Yaʻqūb, Imīl. 1988/1367. Mawsūʻat al-Naḥw wa al-Ṣarf wa al-Iʻrāb. Beirut: Ḍār
al-ʻIlm lil Malāyīn.

www.Jostar-fiqh.maalem.ir

Justārhā-ye
Fiqhī va Uṣūlī
Vol.7 , No.25
Winter 2022

218

