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 چکيده 
هاوانسانارببینجتعاملوتبادلت،زیستیهم،است دردورانحاضرکهعصرارتباطاتنامگرفته

گوناگونوازجملههایدینرادرعرصهیجانبهحضورهمهنماید.اسالممیضروریجوامعبشری

 در دیگر میافرادروابطمسلمانانبا روابطشماردرا غیرمسلمانان. قرآنیزوایایگوناگونازبا در

بهیگویپاسخدررودانتظارمیبههمینترتیبازفقهنیزبامعیارهایمشخصمطرحاست.کریم

گردد،زیستیباپیرواندیگرادیانطرحمییروابطانسانیوتعاملوهمدرحوزههاییکهپرسش

باشد. فعالداشته عنواننمودهتردیدبیحضور اینارتباطمطالبیرا بافقهایپیشیندر اما اند،

نیازمندبررسیمجدداینپاسخدورانحاضر،مقتضیاتتوجهبه ها ازاینمنظرفتوایعدماست.

اطهارتاهل گرفتهاست. قرار توجه اینمقالهمورد بهگفتهکتابدر یوحیدبهبهانیاینگرچه

بااینفتویمی امامحققینوفتوی،شعارشیعهشدهوبهقولصاحبمدارک،شیعهرا شناسند؛

مباحثاختالفیشیعهوعامهنیزیاینفتویکهازفقهایمعاصرتردیدهاییجدینسبتبهادله

داشتهمی ابراز مقالهباشد، در ادلهاند. است، تالششده بررسییچهارگانهیحاضر یاینمسأله

کتابتشریحوتقویتشود.دریطهارتاهلگرددوپسازاثباتناتمامیاینادلهدرمقابل،ادله

است.کتابارائهشدهپایانمؤیداتیفقهیبرطهارتاهل
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 مقدمه

تنهایکبرنامه ،نماز،محراب،درمسجدراآنداندوشخصیوفردینمییاسالمدینرا

کند،بلکهحضورفعالوهایعبادیواخالقیخالصهنمیتهجدودیگردستورالعمل،روزه

حکومتیوهایهایزندگیفردیواجتماعی،دستگاهعرصهیدینرادرهمهیجانبههمه

روابطمسلمانانبادیگروهایحاکمبرروابطداخلیوخارجی،روابطدولتوملتسیاست

تواندریافتکهاینکتاببانگاهیگذرابهقرآنمی.داندجهانضروریوالزممیهایملت

هادستورهایاستواریقوانینمربوطبهزندگیمردموروابطاجتماعیآنیدربارهآسمانی،

هایروشنیعرضهنمودهاست.ارائهدادهودیدگاه

 با مسلمانان سیاسی،غیرمسلمانانروابط اقتصادی، اجتماعی، گوناگون زوایای در

فرهنگی،حقوقیدرقرآنکریمبهصورتآشکاروبامعیارهایمشخصمطرحاست.روابط

گونهروابطبینجامعهاسالمیودیگرجوامعبشریضروریوتداومزندگیبشرنیازمنداین

اینمیانمسا.است غیریهدلفقهیپیراموننوعروابطومحدویدر -روابطمسلمانانبا

هاییپرسشیبهگویپاسخفقهنیزدررودکهطلبدوانتظارمیمسلمانجایگاهخاصیرامی

در مختلفهمیبارهکه غیرابعاد با میزیستی مطرح داشتهمسلمان فعال حضوری شود،

امابهنظراند،بدونشکفقهایزمانپیشیندراینارتباطمطالبیراعنواننمودهباشد.

پرسشمی نوع به توجه با اینپاسخههایبرسدکه زمانحاضر در آمده نیازمندوجود ها

باوربهکرامتذاتیانسان،اقتضایاعتقادبهطهارتاوراکهعالوهبراین.بررسیمجدداست

نیزدرپیداردویکیازوجوهطهارتانسان،طهارتبدناست.

        

 کتابی قائلين به نجاست اهلـ ادله1

نجاستمشرکانقاطبه به قائل شیعه فقهای اهلی اثباتنجسبودن اما کتابهستند،

رغمکهبسیاریازعلمایاسالمی،علیآورآناستطلبد،اماشگفتتریمییبیشمؤونه

«نَجَسٌالْمُشْرِکُونَإِنَّمَا»یآیه اندواینشگفتیطهارتمشرکاندادهحکمبه(28)توبه،

میزمانیبیش نشدهتر استناد اینآیه هیچروایتیبه کتباربعهدر کهدریابیمدر شود

ابن قول به است. شگفت»حزم: دنیا در کسینسبتبههیچچیز ایننیستکه از آورتر

 قرآنآمده ادعایطهارتکندمشرکانکهحکمصریحنجاستآناندر حزم،)ابن«است،

(.091،ص0تا،جبی
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بیشموضوعطهارتاهل است. عامه و مباحثاختالفیشیعه فقهایعامهکتاباز تر

نجسمیکتابقائلبهطهارتاهل آنانمشرکینرا اندکیاز فقهایاندوشمار اما دانند.

قدراینمسألهآنشمرند.ترآناناهلکتابرانیزنجسمیشیعهمشرکانرانجسوبیش

گفته به که بهشهرتیافته و شده شیعه اینفتویشعار بهبهانی صاحبیوحید قول

(.چهاردلیلبرنجاست210،ص0تا،جبیشناسند)نراقی،مدارک،شیعهرابااینفتویمی

اع.،اجمیانعام،روایاتسوره026ییتوبه،آیهسوره28یاهلکتاباقامهشدهاست:آیه



 (82)توبه، «  نجََسٌ الْمُشْرِکُونَ إِنَّمَا ءَامَنُواْ الَّذِینَ یَأَیُّهَا»ی ـ آیه1ـ 1

اهل کتابهمگیمشرکهستندواینآیهبهحکمباتوجهبهشهادتآیاتمتعددقرآن،

باشند.میکتابمحکومبهنجاستنجاستمشرکانتصریحنمودهاست،بنابراینعموماهل

اندوازمفسرانوفقهابرایاثباتنجاستمشرکانبهدالیلدیگریتمسکجستهبسیاری

یفوقوجوددارد،ازاستداللبهاینآیهدورییداللتآیهبهموجباشکاالتیکهدرنحوه

اند)نراقی،کتاباذعانداشتهاند.حتیبرخیصریحاًبهعدمداللتآیهبرنجاستاهلجسته

جبی ص0تا، بی210، آملی، ج؛ 989،ص0تا، عاملی، موسوی جه0101؛ ص2.ق، ؛231،

جقه.0101خویی، خویی،19،ص2، جقه.0100؛ 18،ص9، خوانساری، جقه.0116؛ ،0،

-برنجاستاهلکتابتردید(.درداللتاینآیه19،ص00،جقه.0103اهلل،؛فضل210ص

شودیافقطبهمشرکانکتابهممیشاملاهل«مشرکون»یآیاواژههاییواردشدهاست:

درزماننزولآیهبهمعنایمصطلحدرفقهامروز«نجس»یقریشاختصاصدارد؟آیاواژه

 بودهاست؟

برسهپایهاستواراستکهاگرحتیکتابدرستیاستداللبهاینآیهبراینجاستاهل

آن باطلخواهدیکیاز استداللنیز باشد، ناتمام اهلها عموم کتابمشرکهستند؛بود:

 از معنایعامآناستکهشاملهمه«مشرک»مراد آیه، شودویاهلکتابنیزمیدر

«نجس»معنایکلمه گرچهسهمطلبفوقممکنا،هماننجاستاصطالحیفقهیاست.

-هگانگانهاستوارکانسهاستمشهورباشد،اماواقعیتفرهنگقرآنبرخالفادعاهایسه

،باتکیهبریفوقهرچیزبهبررسیسهگزارهییادشده،قابلاثباتنیستند.پسقبلاز

آراونظراتمفسرانوفقهاخواهیمپرداخت.
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 کتابی مشرک بودن عموم اهلـ ادله1ـ1ـ1

 برشرکاهلکتاببهآیاتیاستنادشدهاست:

«اللَّهِابْنُالْمَسِیحُرَىاالنَّصَقَالَتِوَاللَّهِابْنُعُزَیْرٌالْیَهُودُقَالَتِ»ی بنوت:ـ آیه1ـ1ـ1ـ1

کتاباقامه(برشرکاهل90)توبه،«یُشْرِکُونعَمَّانَهُاسُبْحَهُوَإِلَّاإِلَهَلَّا»ی(وآیه91)توبه،

درآیه ابتدا یآیهشودوسپسدرکتاببیانمیآمیزاهلیبنوتعقایدشرکشدهاست.

عنوانمی شرکبعد اینعقاید از منزه خداوند که شود است)نجفی، آنان جبیآلود 5تا،

(.امابهدالیلیایناستداللناتماماست:056،ص6تا،ج؛بحرانی،بی12ص

مختصبرخیفرقهاول ـ      تنها بهبنوتعزیر، هاییهودبودهاستکهدرصدراعتقاد

اکنمنقرضشدهاندوزیستهاسالممی )طباطبایی،ایندارندونیهودیانچنینعقیدهاندو

جشه.0911 ص3، ،211 بنا؛ جبیعاشور، ص01تا، فضل53، ؛ جبیاهلل، ص00تا، ،31 -؛

(.238،ص9،جشه.0981خمینی،

گرچهعقیدهدوم ـ      زیرااعتقادبهفرزندداشتنخدا، اماشرکنیست؛ ایباطلاست،

خدادریکیازمقاماتخاصخداییامامجردالقولبانشرکیعنیقراردادنشریکبرای

(.238،ص9،جشه.0981عزیراًابناهللالیوجبالشرکوانلزممنهالکفر)خمینی،

سوم ـ       عالمهمی«پسرخدا»تعبیر باشد. -طباطباییمیتواندمعانیگوناگونیداشته

بدونشکادعا»نویسد: نداشتند. را بهیفرزندیواقعیخدا بلکهعنوانفرزندخداییرا

تا،بی؛رازی،18،ص5،جشه.0911)طباطبایی،«برندکارمیجهتتشریفوتکریممجازاًبه

(.15،ص05ج

ابْنَالْمَسِیحَوَاللَّهِدُونِمِّنأَرْبَابًانَهُمْارُهْبَوَأَحْبَارَهُمْاتخََّذُواْ»ی ربوبيت: ـ آیه1ـ1ـ1ـ8

-بیکتاباست)نجفی،یشرکاهلکننده(نیزبیان90)توبه،«یُشْرِکُونعَمَّانَهُاسُبْحَ...مَرْیَمَ

ج ص5تا، بی12، بحرانی، ج؛ ص6تا، ،055 انصاری، صتابی؛ ،926 عاملی، جتابی؛ ،1،

نیزمحلتردیداست:(ایناستدالل211،ص5،جتابیخمینی،؛نجفی981ص

مثابهیز به خویشرا احبار یهودیانگرچه ارباب»یرا هیچ« اما انتخابکردند، خود

بهعنوانمدبراننظامهستیبرگزیدهباشند،بلکهیهودیانهاراشاهدیوجودنداردکهآن

 ااندوهمهدانسته«مطاعمطلق»آنانرا بدونچونوچرا -طاعتمییدستوراتآنانرا

)ابن کردند جبیعاشور، ص01تا، عروسی،10، جبی ؛ ص2تا، ،213 طبرسی، جتابی؛ ،6،

شرکدر»(.تسلیممطلق،مختصخداییکتاستوتمکیندربرابرغیرخدانوعی91ص
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-است،امااینشرکدراطاعتباشرکعبادییاذاتیمتفاوتاست.درغیراین«اطاعت

اند،کهباارتکابگناه،اطاعتشیطانکردهسلمانانرابهدلیلاینصورتبایدبسیاریازم

قرآندرتوصیفمؤمنیننیزمی وَإِالَّبِاللَّهِأَکْثَرُهُمْیُؤْمِنُماوَ»فرماید:مشرکشمرد؛زیرا

کتابدراطاعتـنه(.احادیثوارده،آیهراناظربهشرکاهل015)یوسف،« مُشْرِکُونَهُمْ

 دانستهدر ـ عبادت اند جشه.0912)طبرسی، ص6، ،29 بیبنا؛ جعاشور، ص0تا، ؛10،

 جشه.0911قرشی، ص1، پذیرفته229، را تفسیر این نیز مفسرین و فقها و اند(

)طباطبایی جقه.0111حکیم، ص0، ،953 خمینی، جشه.0981؛ ص9، فضل235، اهلل،؛

جقه.0103 ص00، طباطبایی،30، جشه.0911؛ ابن216ص،3، بی؛ جعاشور، ،01تا،

قرشی،030،صقه.0103تهرانی،؛صادقی10ص ثفقی229،ص1،جشه.0911؛ تهرانی،؛

(.99،ص1،جقه.0121؛مغنیه،91،ص05،جقه.0121؛رازی،1،ص6،جقه.0938



 کتابی مشرک نبودن عموم اهلـ ادله1ـ1ـ8

توحیدیبودن»قرارگرفتهاست.اگراصلکتاب،موردخدشهدالیلمعتقدانبهشرکاهل

شمارهاموحدبهیآنوموحدبودنپیروانآنادیانجاریگشتهاستوهمه«ادیانالهی

هابهشرکاثباتشود.آیاتزیادی،هایخاصیکهآلودگیآنآیند،مگراشخاصیافرقهمی

و18،009عمران،؛آل89،ةدهند)مائدکتاببهخداراتذکرمیخداشناسیوگرایشاهل

(.011؛اعراف،001

نشان که دارد عباراتبسیاریوجود کتابمقدسنیز یهمیناصلموحددهندهدر

کتاب،بایدگفتفقراتموهمشرک،کتاباست.درموردعباراتموهمشرکاهلبودناهل

هاقضاوتکرد.عالمهآنتوانبراساسهستندکهنمیاغلبچندبعدیوداراینوعیابهام

جادعوتصریحبهسویخودعیسی)ع(رادرانجیلاصوالًحتییک»نویسد:طباطباییمی

درانجیلهست.«منوپدرمیکیهستیم»توانیافت،درعینحالکهتعبیراتیچوننمی

اطاعت»هارابراینمعناحملکنیمکهبراین،برفرضصحتاینتعبیرات،الزماستآنبنا

««منیطعالرسولفقداطاعاهلل»فرماید:کهقرآنمیچنان«من،همچوناطاعتخداست.

 جشه.0911)طباطبایی، ص2، ،230 رشیدرضا، جتابی؛ ص5، ،913 مراغی، جتابی؛ ،5،

الْکِتَابِیَأَهْلَقُلْ»کند:یتوراتوانجیلتشویقمیکتابرابهاقامه(.قرآننیزاهل82ص

-یاهلتوانهمه(.بنابرایننمی58،ة)مائد«الْانجِیلَوَیةالتَّوْرَتُقِیمُواْحَتىَءٍشىَعَلىَسْتُمْلَ
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نامید،ممکناستگروهیاافرادیازاهلکتابمبتالبه«مشرکین»یکتابرامشمولواژه

صورتنامید،ولیدراین«مشرک»هاراآمیزشدهباشندکهبتوانآنعقایدیااعمالشرک

درآیه،هرفردیاستکهبهنحویمشرکنامیدهشودیامقصود«مشرکین»آیامقصوداز

اندکهتعمیمحکمآنانبهدیگرمشرکین،نیازمنددلیلخاصباشد.مشرکانآنزمانبوده



 ی المشرکون ی عدم شمول واژهـ ادله1ـ1ـ8ـ1

شود:یمشرکاننمیوبهشاملهمهیتسوره28یدرآیه«المشرکون»

آیا«المشرکون»در « ال»اول ـ       «الفوالمجنس»،«المشرکون»یدرواژه«ال»:

عهداستکهتنهاشاملمشرکانصدر«الفوالم»یمشرکانرادربرگیردیااستکههمه

داللتداشتهتوبه،برنجاستفقهیمشرکان28یاسالمشود؟برخیمعتقدندحتیاگرآیه

شاملهمه و اختصاصدارد اسالم مشرکانصدر فقطبه نمیباشد چهیمشرکان شود،

فرقه به برسد کتاب. بیهایمشرکاهل ص)انصاری، 926تا، خمینی، جشه.0981؛ ،9،

238ص خوانساری، جقه.0116؛ ص0، ،210 خویی، جقه.0101؛ ص2، صدر،11، ؛

جقه.0118 ص9، ،250 ةمغنی؛ جقه.0121، ص1، بی28، جناتی، ص؛ دالئل(96تا، اما .

ایشان:

:اندنيز ناميده« تبادر عرفی»و گاهی « ظهور ثانوی»دوم ـ انصراف که آن را      

کسی هر مشرکبه میگرچه اطالق شود، شریکقائل برایخدا واژهکه ولی یگردد؛

درخصوصبت ایکهاگرمورخیکاررفتهاست،بهگونهپرستانبهمشرکدرقرآن،غالباً

 آزارمی»بگوید: پیامبر)ص(را گردد.یمشرکانقریشمیهامتوجه،ذهن«دادندمشرکان،

استفاده ایناختصاصمنشأییجز ندارد قرآنبرایاینگروه طباطباییحکیم،)یبسیار

جقه.0111 ص2، ،953 صدر، جقه.0118؛ ص9، ،250 مغنیة، جقه.0121، ص1، ؛28،

بی صانصاری، اهل(926تا، از تفکیکمشرک از. مراد مدعاستکه این بر شاهد کتاب

(.21،ص1،جقه.0121،مغنیةباشد)مشرکین،معناییاستکهشاملاهلکتابنمی

آیاتها: کتاب و تفاوت احکام آنسوم ـ تفکيک مشرکين از اهل      بقره،016در

تفکیکصورتگرفتهمشرکانوکتاباهلبین ةمائد82حجو01،نةبی5و0عمران،آل085

بنا کهقرآنشود.عالوهبراینکتابنمیشاملاهلمشرکان،برایحکمىثبوتبرایناست.
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مخاصدیگریرابرایمشرکانتعیینکردهاست.ایرابرایاهلکتابواحکااحکامویژه

(،9و0،بةتوفرمانممنوعیتورودآنانبهمسجدالحرام)احکامیمانند:برائتازمشرکینو

)تو مشرکان با نبرد ةبوجوب اجازه06و6،01، اهل(، به سکونت اسالمیی بالد در کتاب

یازدواجکتابذکرشدهاست؛مانند:اجازهیاهل(واحکامدیگریکهدرفقه،ویژه23،بةتو)

اهل مالیمسلمانبا امنیتجانیو آنذمه، کهمشرکاناز عباداتو... آزادیانجام آنان،

 هستند.محروم

کنندهنباشدوهیچدلیلیبراختصاصلفظ:اگردالیلپیشینقانعچهارم ـ اجمال آیه 

واستنادبه«مجمل»بهمشرکانصدراسالمدردستنباشد،آیهازاینمنظر«مشرکون»

 )خمینی، بود خواهد علمی غیر جشه.0981آن ص9، ،238 صدر، جقه.0118؛ ،9،

(.259ص

 

 ـ مفهوم نجاست1ـ1ـ8ـ8

واژه که فرضاین بر مشرکون»ی اهل« نیست.شامل اتفاقی نجاست مفهوم کتابشود،

کند.کتابداللتنمیدرآیه،بهمعناینجاستنیست.لذاآیهبرنجاستبدناهل«نجس»

استکهبرایآنمتصوراست.ازنظرلغویوناثباتایننظرنیازمندبررسیمعانیگوناگونی

 «نجس»معنای است پلیدی ضدطهارت، کثیفی، ناپاکی، بی، ج)طریحی، ص1تا، ؛00،

بی جفیروزآبادی، ص2تا، بی206، زبیدی، ج؛ ص1تا، صفی266، بی؛ صپور، .(0228تا،

است:نوعیکهنجاست،قذارتوکثیفیاستکهبردونوع»بهترینتعریفازراغباست:

یبصیرت.خدامشرکانرابهنوعدومتوصیفباحواسقابلدرکاستونوعیکهبادیده

 المشرکوننجس"کرده: «"انما قه.0102)راغب، بی13ص، نوعینجاستراشکآیه(.

می اثبات مشرکان نجاستبرای بودن، کثیف است: معانی این از کدام مقصود اما کند،

اهریوغیرذاتی،نجاستحدثی،پلیدیروحی.هریکازایناحتماالتشرعی،نجاستظ

یمعانیراداردوهمقابلیتهمهدرآیه«نجس»ممکناست؛زیراهمیثبوت،درمرحله

آمدهایهریکازمعانیتوانددرمشرکانوجودداشتهباشد.لذابایدپیتماماینمعانیمی

تریدارد.عناانطباقبیشبررسیشودتاببینیمباکدامم
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 ـ نجاست شرعی1ـ1ـ8ـ8ـ1

دلیلبرنجاستاهل بههمینمعناگرفته«نجس»اند،کتابدانستهعلماییکهآیهرا ورا

 اند:دالیلیبرآناقامهنموده

انما»معنایروشنیداردکههماننجاستفقهیاستوظاهر«نجس»اول ـ ظهور:      

نیزحجتاستوطبققاعده،«ظهور»نجاستبدنمشرکاناست.،گواه«المشرکوننجس

مادامی حجتبدانیمموظفیم را آیه معنای نداریم، غیرظاهر معنای بر خاصی دلیل که

 جشه.0956)طوسی، ص6، ،291 طبرسی، جشه.0912؛ ص6، ،21 رازی، ،قه.0121؛

ص05ج ،21 مروارید، از نقل به رواندی جقه.0101؛ ص0، ام(963، نصوصو. ظهور ا

تواندکاشفازمرادخداباشد؛زیرامحتملاستکهخدامعنایدیگریراکلماتنزدمانمی

اگرظهورواژه باشد. درارادهکرده منطبقباظهورشدرهمانمعنا ایدرمعناییخاص،

زولایرادرعصرنصدراسالمباشد،آنظهورحجتاست،امااگرنتوانیممعنایظاهرکلمه

کشفکنیمویاآنکلمهدرآندوراندرمعنایدیگریظاهرباشد،ظهورکلمهدرمعنایی

(.1،صشه.0951؛جعفری،99،ص0،جتابینزدما،اعتباریندارد)نراقی،

اندکهشارعدربرخیباتوجهبهحقیقتشرعیاستداللکردهدوم ـ حقيقت شرعی:      

برایمعنایفقهی،اختصاصاینکلمهرابهاینمعنا«نجس»لفظآغازظهوراسالمباوضع

 هرجا لذا کرد. نجس»اعالم شیخ« کرد. حمل شرعی معنای بر باید بیاید، قرینه بدون

می انصاری »نویسد: لفظ در شرعیه حقیقت معنای نجس»وجود ندارد« شک «جای

(.926،صتابی)انصاری،

است:دراینموردچندنکتهقابلتأمل

،ادعاییبیشنیستونیازمنددلیلاست.«نجس»الفـسخنازحقیقتشرعیلفظ

تا،بیاند)نراقی،مرحومنراقیصرفادعایتبادرمعناییرادرصدراسالمقابلقبولندانسته

(.99،ص0ج

هبـادعایحقیقتشرعیوتخصیصلفظبهمعناییشرعیدرالفاظیمعقولاستک

کاربردفراوانیدرنصوصدارد،نهلفظیکهیکباردرقرآنبهکاررفتهودراحادیثنبویِ

ازسوییدرمجموعکتبصحاحکهده است. همنیامده هزارکتباربعهحتییکبار ها

نقلشده، پیامبر)ص( حضرتلفظحدیثاز نجس»مواردیکه به« بهرا باشد برده کار

حتیدرکتبرواییاهلسنت»نویسد:رسد.شهیدصدرمیهمنمیتعدادانگشتاندست
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در«نجس»لفظامنجاساتدارند،جزدردوروایتکهششصدحدیثازپیامبر)ص(دراحک

(.263،ص9،جقه.0118)صدر،«کالمحضرتوجودندارد

جـادعایحقیقتشرعیواختصاصیکلفظبهمعنا،درصورتیپذیرفتنیاستکه

حداقلدرروایاتائمه)ع(کاربردزیادیداشتهباشد،هرچنددرقرآنواحادیثنبوی)ص(

امادرکتبرواییشیعه، رایجنباشد. با اصطالحاتدیگریائمه)ع(اغلبنجاستفقهیرا

نبعنه،اذااصابهیدکمع:التشربمنه،التتوضأمنه،التصلّفیه،یجتاند؛مانندبیانکرده

دردهباباولنجاساتةالشیعوسائلفطهره،صبّعلیهالماءو.....ازسوییدرکتاببةالرطو

لفظ حتییکبار است، ائمه)ع( حدیثاز حاویصدها نجس»که است.« نرفته کار به

اتاینکتابکهبالغبرچهارهزارحدیثاستبهدهدرفصلنجاس«نجس»کاربردلفظ

رسدکهآنمواردهممختصِدونوعازنجاسات،یعنیسگوخوکاستوحتیموردنمی

رابراییکیازنجاسات،بهجزآندوبهکار«نجس»یکحدیثوجودنداردکهائمه)ع(،

(.ابوابنجاسات،2،جقه.0113)حرعاملی،بردهباشند

بلکه«نجس»یدـواژه درروایاتفقطدرموردنجاستفقهیاستعمالنشدهاست.

رفتهاست؛بنابراینمختصگاهیبهاینمعناوگاهیبهمعنایقذارتوآلودگیبهکارمی

(.288،ص0،جقه.0113؛حرعاملی،31،صتابینیشابوری،نجاستفقهینبودهاست)

تاقرن«نجس»یهــواژه بنابراینبعیدظاهراً پنجمدربینفقهارواجنداشتهاست.

آندوره آندورانکتاباستدر فقهاییکهدر اکثر باشد. یافته معنایفقهیظهور در

ندادهنوشته عنواننجاساتقرار فصلمستقلیبا ایناند، با بخشیرا برخیهمکه و اند

آورده مقصودشانمعنایدعنوان قیقفقهیامرواند، ذیلآنعنوان زیرا است. نبوده بهز

بهبیانبرخینجاستشمارشنجاساتچندگانهنپرداخته بلکه کردهاند؛ اکتفا مثل:ها اند؛

یخوردهبئروتطهیردستمرطوبیکهباکافرمصافحهکردهوحرمتأکلنیمحوجوبنز

.آیتاهللخوییمی در»گوید:سگو... زماننزولآیه،حکمفقهینجاستوجوداحتماالً

تواننداشتهوبهموجبتشریعتدریجیاحکام،تاآنزمانتشریعنشدهبودهاست.لذانمی

بهزبانآورد)خویی، ،2،جقه.0101سخنازحقیقتشرعیووضعلفظبرایآنمعنارا

 (.19ص

تورودمشرکینبهتفریعممنوعیسوم ـ تفریع ممنوعيت دخول به مسجدالحرام:      

آن برنجاست ارادهمسجدالحرام بر شاهدی خود معیارها، زیرا است. فقهی معنای ی
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،تابی،5ممنوعیتورودبهمسجدالحرامـبلکههرمسجدیـنجاستفقهیاست)نجفی،ج

مشهدی،12ص جقه.0100؛ ص1، بر052، شیعه علمای اجماع ادعای انصاری شیخ .)

ک را معیار این صحت )انصاری، است صبیرده به926تا، ورود ممنوعیت مالک .)

مسجدالحرامهرگزنجاستفقهینیستواینموردنیزبهدالیلزیرقابلخدشهاست:

ترفقها،ورودانساننجسیاواردکردننجسبهمسجدالحراموالفـ.طبقفتوایبیش

بهتعدینجاستبهمسجدشود،لذاکهدخولشمنجرهرمسجددیگریجایزاست؛مگرآن

می مقدمی حرمت تنجیس، حرمت باب از ورودش یزدی، )طباطبایی جتابییابد ،0،

،0،جقه.0111،خمینی،286)همان،ص(،مگرانسانمحدثبهحدثاکبراست638ص

 (.981ص
موکولبـاگرنجاستفقهیمدنظربودهاست،چراآیهممنوعیتورودرابهسالبعد

،00ج،قه.0103اهلل،کهبرطرفنمودننجاستامریفوریاست)فضلکردهاست،درحالی

جایشگفتیاستکهشیخانصاریاجماععلمایشیعه(.باتوجهبهاینسهاشکال10ص

رابرآنمالک،ادعاکردهاست.

 

ـ نجاست عارضی و حدثی 1ـ1ـ8ـ8ـ8

برخیگفته یا نجاستمشرکان آناند: سببتماسبانجاستظاهریبدن به هاستکه

آل خبثو استیا ... سگو خون، پیحدثاکبرشراب، نندماودگیروحیاستکهدر

گاهبرایشودوچونآنانهیچمانندبولوخوابپیدامیجنابت،حیضو..یاحدثاصغر

می غسل نه و گرفته وضو نه تطهیر و ناپاک همیشه محدث»کنند، میبا« مانندقی

( جقه.0111زمخشری، ص2، ،250 طبرسی، جشه.0912؛ ص6، مصطفوی،021، ؛

(.090،ص1،جشه.0911؛مدرسی،32،ص01،جشه.0981

رواست:اوالًصحتاینمعنابرپذیرشحقیقتاحتمالنجاستعارضیبادواشکالروبه

انازنجاساتشرعی،مانندخون،شرعیمتوقفاست.زیرااگراینآیهبهتأثیرپذیریمشرک

هنگامنزولاینآیهدرمفهومنجاستفقهی«نجس»یبولوسگاشارهدارد،بایدکلمه

االچگون و باشد داشته اینظهور پیشاز آنداللتدارد؟ بر حقیقت»یبطالننظریهه

برخالفظاهرصدورحکمنجاستیعارضیبودننجاستادعایارادهثانیاً.گذشت«شرعی

مشرکانبودهونیازمنددلیلاست.
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 محدث»بر لفظ« استعمال اوالً است: وارد اشکال دو نیز مشرکان نجس»بودن در«

حمل«محدث»معنای برآنمعنا بتواناینلفظرا تا نصوصرواجداشتهباشد، بایددر

ممنوعیتورودبهمسجدالحرامرافرعنجاستیآیهکهاینچنیننیست.ثانیاًکرد؛درحالی

پساینتفسیرباآنتفریعسازگاریندارد..دانستهاست؛اماحدثاصغرمانعورودنیست

ثالثاًاگراینمعنامدنظراست،چراممنوعیتورودبهسالبعدموکولشدهاست،درصورتی

فور و سرعت به باید نجاست نوع این نمودن برطرف )فضلکه پذیرد صورت اهلل،یت

(.10،ص00،جقه.0103

 

 ـ پليدی روحی و فساد عقيدتی1ـ1ـ8ـ8ـ3

هاراآلودهکردهوآمیزآنهاست.عقایدشرکمقصودازنجاستمشرکان،پلیدیروحیآن

آنانسلبشدهاستلیاقتورودبه مسجدالحراماز جقه.0911)طباطبایی، ؛298،ص3،

 جشه.0911قرشی، 06ص،1، جعفری، صشه.0951؛ ،1 خوانساری، جقه.0116؛ ،0،

؛210ص جشه.0911مدرسی، ص1، ،090 مکارم، جقه.0911؛ ص1، مصطفوی،918، ؛

جشه.0981 ص01، ؛فضل32، جقه.0103اهلل، ص00، صادقی11، ؛ ،قه.0103تهرانی،

(.030ص

دهدکهمرادازنجسدرآیهپلیدیروحیمشرکاناست:دالیلینشانمی

ندارند.الف ـ تنها معنای مناسب:       تناسب آیه با مذکور، دالیل به بنا دیگر معانی

معانیدیگرمناسبنیست.«پلیدیعقیدتیوروحی»بنابراینجزمعنای

دکهاگرنجاستراقبالًتوضیحدادهشب ـ تفریع ممنوعيت ورود به مسجدالحرام:      

ایم،حالبهمعنایفقهیبدانیم،ناگزیرآنرامالکممنوعیتورودبهمسجدالحرامدانسته

کهایننظریهازدیدگاهاکثرعلمایشیعهمردوداست.اماپلیدیروحیباچنیناشکالیآن

 مواجهنیست.

عنایفقهیمشکلیبرم«نجس»برفرضکهحمللفظج ـ قدر متيقن از مفاد آیه:     

دیگرینجاست یکیپلیدیروحیو است: مردد مفهوم بیندو مدلولآیه باشد، نداشته

چهمسلماست،وجودخصوصیتیمنفیدربدنی؛اماترجیحبامعناینخستاست.زیراآن

کهمشرکاناستکهموجبسلبصالحیتبرایورودبهمسجدالحرامشدهاست.امادراین

)نجاستاینخصوصیت اشیایمرطوبشود یعنیسرایتنجاستبه دیگری، موجباثر
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برآن یاضمناً چونآیهصراحتاً نشود)معنایپلیدیروحی(محلتردیداست. یا فقهی(

شود؛ معنایمشکوکرها و اخذ مسلم، مفاد باید اصولی قواعد پسطبق داللتندارد،

یمشکوک)نجاستفقهی(کنارگذاشتهمدلولقطعیآیه)پلیدیروحی(پذیرفتهومعنا

شود.می

)پلیدیروحیونجاستترین معنا به معنای عرفی: د ـ نزدیک      معنا گرچههردو

رادر«نجس»باشندوطبققواعدبایدمی«نجس»فقهی(ازمصادیقمعنایعرفیولغوی

قرینه معنایاول)پصورتعدم اما معنایعرفیحملکرد، بهیخاصبر لیدیروحی(

تر،بلکهدقیقاًعینمعنایعرفیاستومعنایدوم)نجاستفقهی(معنایعامعرفینزدیک

نسبتبهمعنایاولازمعنایعرفیآندورتراست.زیراشارعهمدرمصادیقعرفیآنو

همدرخصوصیتخودآنمعناواحکاممترتببرآنتغییرایجادکردهاست.پسحملبر

آیتمعنای داشت. معنایلغویواولرجحانخواهد پلیدیروحیرا اهللخوییمفهوم

دانند.لذادانستهاستومفهومنجاستفقهیرامعنایغیرمعهودآنمی«نجس»عرفیلفظ

(.11،ص9،جقه.0100معنایاولرابردومترجیحدادهاست)خویی،

پسازنهی»أننزولآیهآوردهاست:طبرسیدرش :هـ ـ تناسب با شأن نزول آیه     

،والیتآنانراهماز«یاایهاالذینامنواالتتخذواآبائکمواخوانکماولیاء»والیتمشرکانبا

نزولآیه بهمسجدالحرامممنوعساختمسجدالحرامبا «یجدیدقطعکردوورودشانرا

کندکهمقصودازمیمناسبتحکموموضوع،ایجاب(.»21،ص6،جشه.0912)طبرسی،

گیریشدهاست،هماناینناپاکیکهباقانونممنوعیتورودبهمسجدالحرامازآنپیشی

آمیزوپلیدیباطنیوعداوتباتوحیدباشد؛زیراجعلوتشریعنجاستبدنیعقایدشرک

ازکهغرضکند،مگرآنمشرکانارتباطآشکاریباوالیتوحاکمیتسوءآنانبرطرفنمی

یبامشرکانتشریعنجاستهمانتحریمسیاسیوپرهیزدادنمؤمنانازتماسومراوده

این در که بودباشد خواهند فقهی نجاست نه و سیاسی نجاست دارای مشرکان صورت

 (.18،ص9،جقه.0100)خویی،

،«شَاءَإِنفَضْلِهِمِناللَّهُیُغْنِیکُمُفَسَوْفَعَیْلَةًخِفْتُمْإِنْوَ»ای در خود آیه:و ـ قرینه     

اندوگرنهچهارتباطیباترسازفقرمعنایحرمرافهمیده«مسجدالحرام»مسلمانانازلفظ

توانستنددرخارجمسجددارد؟چوناگرتنهاورودبهمسجدالحرامممنوعبود،مشرکانمی

همان پسگونهکهرسمبراینبودهابهتجارتخودادامهدهند، بهمعنای«نجس»ست.
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یحرممعمولبودهفقهیآننیست،زیراساختمکانیبهمنظورقضایحاجتدرمحدوده

آن در که منا و قربانیاست خون میجا ریخته زمین به دارد.ها قرار حرم داخل شود،

و061،030؛بقره،0یحرمدرقرآنکاربرددارد،مانند:اسراء،استعمالمسجدالحرامواراده

035. 

شودکهمشرکنجساست،یگفتهمیوقت :ی ـ تعليق حکم بر وصف مشعر عليت     

درواقعبرگشتبهاینداردکهشرکمشرکنجس؛«ذاتثبتلهالشرک»مشرکیعنی

خواهد.گرچهاگرشرکمشرکنجسباشد،سریاننجاستازصفتبهذات،دلیلمی.است

ودرمصداقیکیهستند،اماسریاناحکامیکیبهدیگریذاتِشخصوصفتاودرخارج

ایندلیلمی افزونبر نجاست،کهنسبتدادننجاستبهشرکهممیخواهد. رساندکه

(.218،ص1،جقه.0116نجاستاصطالحینیست)جصاص،

:اشکالدیگربهداللتآیهبرحکمبهنجاستکفار،م ـ عدم تمسک ائمه)ع( به آیه     

تمسکنکردها اینآیه به اصحابآنان و ائمه)ع( اینیناستکه با بحثنجاستاند که

اگرچنیندلیلروشنیوجودداشته مشرکانازمباحثاختالفیشیعهوعامهبودهاست.

آنغافلشده از دلیلائمه)ع( بهچه ایناست، با کهمیاند ءبشیحدثتکمإذا»فرمودند:

اگرکسیبگویدکهداللتآیه(.89،ص0،جقه.0106عروسی،)«اهللکتابعنفأسئلونى

هم حرمتخمر اما است. آنتمسکنشده به لذا است، نجاستمشرکانروشنبوده بر

بهقرآنتمسکشدهاست.ازسوییدیگر،اگرحکمرازاینبود،ولیبازدرروایاتتروشن

پاکمی اهلسنتآنانرا دانندونخستینفقیهازشیعهکهبهآیهروشنبودهاست،چرا

ن و ظاهر را آیه است، کرده تمسک است دانسته مشرکان نجاست در نص )طوسی،ه

 ؟(252و229،صص0،جقه.0956

 

 در روایات« نجس»ی مصادیق واژه

سودباسیاهشدنرنگش،ازانتقالنجاستمشرکانبهحجراألمصداقاینواژهعبارتاست

از روزهپاکشدنروح نجسیبا نجاستهر نجاستشرک، از پاکیصلبائمه)ع( داری،

اوثان،نجاستگناهانو...کهغالباًبهمعناینجاستمعنویاست.مواردیهمکهبهمعنای

بعدازصادقین)ع(وهمراهباقرا ینبودهاست؛یعنیایناصطالحیبهکاررفتهاست،غالباً

اصطالحیرخدادهاست)عابدینی،بهنجسازلغویناییدورانزمانیاستکهانتقالمع
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  (.31ـ001،صصشه.0981
 

 (181)انعام، «  یُؤْمِنُون لَا الَّذِینَ عَلىَ الرِّجْسَ اللَّهُ یجَْعَلُ کَذلِکَ»ی ـ آیه1ـ8

قائلبهداللتآیهبرنجاستاهل بیاند)عالمهکتابشدهبرخیفقها ؛51،ص0تا،،جحلی،

ابن21،ص0،جشه.0952،)فخرالمحققین(حلیمرتضیبهنقلازسید ادریسبهنقلاز؛

بیمقدس جاردبیلی، ص0تا، ،921 بی؛ )محقق(، جحلی ص0تا، بر35، آن داللت اما .)

ومی«رجس»اختالفدرمعنایآننجاستفقهیمحلتردیداستکهمنشأ فقها باشد.

ظاهردر«رجس»یمفسرانکلمه لعنت،خذالنوبدبختیمعنایعذاب،قساوترا قلب،

،قه.0121؛رازی،951،ص9،جشه.0912؛طبرسی،231،ص1تا،جاند)طوسی،بیدانسته

ص09ج ،081 زمخشری، جقه.0111؛ ص2، ،51 بیضاوی، جقه.0108؛ ص0، ؛921،

هبرفرضرجسبازسویدیگر(.081،صقه.0102؛راغب،29،ص8،جقه.0106آلوسی،

«لَایُؤْمِنُونالَّذِینَعَلىَالرِّجْسَاللَّهُیجَْعَلُ»هیباشد،معناینجسفق نجاست026)انعام، )

سپسکندویآنان،تشخصووجودیفرضمیرساند؛زیراآیهبراذاتیغیرمؤمنانرانمی

.زیراقرآنگونهتعابیرناظربهذاتآناننیستاینوکندفوقآنوجود،نجاستیرااثباتمی

 است: تفاوتقائلشده دَماًأَوْمَیْتَةًیَکُونَأَنْ»بینجعلرجسورجسبودنبرخیامور

«اللَّهِلِغَیْرِأُهِلَّفِسْقاًأَوْرِجْسٌفَإِنَّهُخِنزیرٍلَحْمَأَوْمَسْفُوحاً عَنْهُمْفَأَعْرِضُوا»(و016)انعام،

یشدهاست،ولیدرآیهیاولذاتخوک،رجسدانستهآیه(.در36)توبه،«رِجْسٌإِنَّهُمْ

یمنافقاناست،یدومنیزکهدربارهرجسبرغیرمؤمناننهادهشدهاست.آیهموردبحث

حالفقهافتویت،یعنیذاتشانرجساست.بااینرجسرابهخودمنافقاننسبتدادهاس

نجاستمنافقاننمی زمانپیامبربه در و معاملهدهند آنان با هم شدهینجسنمی)ص(

ازنظرفقهینجسنیست،بهطریقاولینجاستپسوقتیمنافقکهذاتاًرجساستاست.

اند،کتابشدهکهقائلبهداللتآیهبرنجاستاهلتواناستفادهکرد.کسانیغیرمؤمنرانمی

شود.هابررسیمیآناندکهدرادامهدرستیهرکدامازدالیلزیررامطرحنموده

 

 «رجس»ـ معنای حقيقی لفظ 1ـ8ـ1

مفهومنجاستمصطلحفقهیاست.«رجس»معنایحقیقیلفظ:»آوردهاستحلیمحقق

مؤمنینثابتمی برایغیر را اینحکم )کندآیه بی« جحلی)محقق(، ص0تا، این35، .)
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استداللبهسهصورتقابلتصوراست:

ازابتدابرایاینمعناوضعشدهاست،باید«رجس»اولـاگرمقصودآناستکهلفظ

گفتاینلفظقبلازتشریعحکمنجاستفقهیـبلکهقبلازشریعتاسالمـوجودداشته

است.

،باردیگرازسویدومـاگرمقصودآناستکهاینلفظعالوهبرمعنایحقیقیولغوی

درحالی«نجاستشرعی»یشارعبرا ادعایینیازمنددلیلاست. کهاینوضعشدهاست،

برایلفظ نجس»ادعا میثابت« چگونه لفظنشد، این برای معناتوان این به کمتر که

استعمالشدهاست،اثباتنمود؟

سومـاگرمقصودایناستکهمعنایحقیقیولغوی،مفهومعاماستکهمعنایفقهی

زمصادیقآناست؛ایندلیلنیازبهبررسیدارد.ا



 ـ اقتضای اطالق1ـ8ـ8

استحلیمحقق  »معتقد : لغوی حقیقیو «رجس»مفهوم یکرهما»، لفظبه« این است.

بهواگربهطورمطلقاستعمالشودشودصورتمتواطیبرهریکازمصادیقشاطالقمی

سوناپسندندبههمهنوعمنان،رجلذاغیرمؤگیرد.یمعانیرادربرمیاقتضایاطالق،همه

(.درپاسخبایدگفتکهمفهوملفظهمان«)هانجاستفقهیاستکهیکیازآنناپسندی

مثلمفهوملفظ انواعمختلفجنساست، معنایعامیاستکهقابلاطالقبر متواطی،

است.اگرچهاطالقاینحیوانکهمشترکبینحیوانجاهل،حیوانناهقوحیوانناطق

درصورتاطالقمی متواطیاستو اینانواع، هریکاز ارادهیآنتواندهمهلفظبر ها

اینانواعبرایدیگری فصلممیزهریکاز اماصحیحنیستکهبهاستناداطالق، شود؛

انسانمساو و االغ اسب، چوناطالقحیوانبر شود گفته عنوانمثال: به یاثباتشود.

 بگوییم وقتی پس است»است، حیوان همه«انسان که است آن اطالقش اقتضای ی،

کهحیوانبرآناطالقمی اینشودمفاهیمیرا مقتضایاطالقدر برانسانحملگردد.

ها)حیوانیت(برایانسانخواهدبود.مواردفقطاثباتمفهوممشترکبینآن

رجس»لفظ » معنایعام به مکروهناپسند»همکه و مصادیقیمانندکثیفی،« بر است،

سنگ خدا، دوریاز لعنتو قساوتقلب، لغو، امر عذاباخروی، هایشوربختیدنیایی،

عذابآسمانیونجاستفقهیاطالقشدهاست.هرچنداطالقواستعمالآندرهریکاز
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اماصحیحنیستبهاستناد استعمالاطالقاینمعانیمتواطیاست، آندریکمورد،از

یمفهومتابتوانادعایارادهمکلی)ناپسند(هستند،ارادهشودالشعاعمفهوانواعیکهتحت

ارادهبرمی«رجس»چهازاطالقلفظخاصنجاستفقهینیزازآنکرد.آن یمفهومآید،

-نانچواعتحتالشعاعآن.مطلقآن)مکروهوناپسند(است،بدونمقیدشدنبهیکیازان

دارایمفهومعامیهستند؛به«رجس»و«نجس»هایلفظ»همدانیگفتهاست:کهفقیه

«حملشدهاست«میسروانصابوازالم»عنوانمثال:لفظرجسباهمینمفهومعامبر

(.668،صتابی)فقیههمدانی،



 ـ اتفاق آرا1ـ8ـ3

 «کهمعنایرجس،نجساستیعلمااتفاقنظردارندهمه»شیخدرتهذیبآوردهاست:

اتفاقنظرعلمابرنجاستکفار».(218،ص0،جشه.0956)طوسی، شایدمنشااینادعا،

البیانمجمعاندورابهمعناینجستفسیرنکرده«رجس»یاست.زیرامفسرانهرگزکلمه

نهخوداحتمالاینتفسیررادادهاستونهآنراازاحدیکهبنایآنبرنقلاقوالاست

همذیلآیه،«تبیان»شیخدر.(238،ص9،جشه.0981)خمینی،«نقلکردهنمودهاست

صورتاحتمالتفسیروحتیبه«نامواسامیزشتعقاب،بیزاری،لعنت،دش»را«رجس»

است)طوسیهم نیاورده میان به فقهی نجاست از بیسخنی ج، ص1تا، ،231« هیچ(.

کتابوجودندارد.اگررجسونجسمربوطبهنجاستبرنجاستاهلشاهدیبرداللتآیه

می معنایپلیدیدانستاصطالحینباشد، به توانرجسرا » جشه.0981)خمینی، ،9،

انکلیبهغیرمؤمناناستکهخدامُهرگمراهیرابرقلبشیکقانوناعالم،مراد(.»238ص

جشه.0911)طباطبایی،«زندمی غضبوعذابمقصودازرجس»و(919،ص1، آیه، در

(.236،ص2،جقه.0101)موسویعاملی،«مؤمنیناستالهیبرغیر

کتابیابهاینیفوق،حتیمعتقدانبهنجاستاهلگانهباعنایتبهنادرستیدالیلسه

اند.کتابردکردهینجاستاهلرابرااستداللبهآناندیاسرانجامآیهاستداللنکرده



 ـ اجماع 1ـ3

کتاب،پسازقرآن،اجماعفقهایشیعهبرنجاستآناناهلتریندلیلقائالنبهنجاستمهم

دیده ناتمام کهداللتآیاترا حتیبرخیفقها دراست. برایتضعیفاحادیثمعتبر اند،
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-بیاند)نجفی،تریندلیلدانستهراقویتمسککردهوآنکتاب،فقطبهاجماعطهارتاهل

جتا (.جمعیاز69،ص2،جقه.0101؛خویی،291،ص9،جقه.0981؛خمینی،12،ص5،

 ادعای محصل»فقها اجماع اهل« نجاست نمودهبر کتاب )طوسی، جقه.0956اند ،0،

229ص ؛ صتابیانصاری، نجفی،926، تا،؛ ص5جبی ،12 خمینی، جقه.0111؛ ،0،

بی058ص فتاوای به منقول اجماعات آن انضمام از حال می(. فقها اطمینانشمار توان

حاصلکردکهفقهایشیعهاینحکمراازپیشینیانوآناننیزازاصحابائمه)ع(وایشان

این»اند،هرچندآناسنادوگفتارامامانبهدستمانرسیدهاست.نیزازائمه)ع(آموخته

-بینیمفقهایشیعهروایاتفراوانیدالبرطهارتاهلگیردکهمیمینانوقتیقوتمیاط

کتابراکهازنظرتعداد،سندوداللتازروایاتدالبرنجاستباالتراستدرکتبحدیث

اند،ایناعراضهااعراضنمودهوبهفتوایقبلیخویشپایبندبودهاند،اماازآنضبطکرده

پایبند نشانهو قویی دلیلی وجود آنی نزد استتر ها ،قه.0981)خمینی،«

(.911و235صص



 ـ نقد دليل اجماع1ـ3ـ1

هایمختلفاجماع)لطفی،تشرفی،دخولی،فقهایمعاصرپسازابطال،ثبوتوتحققگونه 

دیگریبرایحجیتاجماعمطرحکردهعلی راه و..(، اجماعالقاعده اندکهعبارتاستاز:

(.مبنایایناجماعایناستکهفقهایشیعهپیوسته699،صقه.0106حدسی)منتظری،

اندکهبدوندلیلفتویندهندوقیاسواستحسانرادرفتواهایخوددخالتمواظببوده

اندازواژگانروایاتهمبیروننروند،بهطوسیسعیکردهندهند؛حتیعلماتازمانشیخ

اندکهشمااهلاجتهادنیستیدوپیوستهاززدهبهشیعیانطعنمیایکهاهلسنتگونه

تقلیدمی کتابپیشینیانخود اثباتقدرتاستنباطشیعه، و شیخبرایرفعاتهام کنید.

یفتویچنین(.حالاگرعلماییکهدرارائه2،ص0،جقه.0981مبسوطرانوشت)طوسی،

وبرآناتفاقبرآنفتویدادهنوجودروایتیاآیهایبدواند،اگردرمسألهمواظبتداشته

استکهبهمانرسیدهاست،ولیآنانبهآنیابیمکهدلیلیوجودداشتهنظردارند،درمی

-اندوماازقولعلماکهاهلقیاس،استحسانواجتهادهایعلمایجدیدنبودهوقوفداشته

،قه.0106اند)منتظری،اجماعحدسینامیدهزنیم،واینرااند،قولمعصومراحدسمی

(.39،ص0،جقه.0100منتظری،؛699ص
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ایتمامپیشینیانیامشهورآنانبرآنفتویدادهباشندومستندیدراگردرمسأله

میکتاب در نشود یافت آن برای روایی معصومینهای از را مسأله آن آنان که یابیم

آنفراگرفته از و بودهجااند. تغییر بیانعینالفاظروایاتبدون بر مقید اطمینانکه اند،

همانلفظنقلشدهدرکتباست.شودکهلفظصادرهازامام)ع(میحاصل

ایناماهمان لاندکاستواجماعنیزبهتنهاییحجتگونهمسایگونهکهاشارهشد،

بلکهشأناجماع،شأنحکایتونه شرطاجماعحدسیمستقلنیست، لذا حجیتاست.

استکهاجماعدربینفقهایپیشین،بهعنوانمثالپیشازشیخطوسیباشدودراین

هامعلومکنندگانموجودنباشد.اگردلیلآن،روایتومستندیبرایاجماعآنمسألهآیه

هاداختواگردلیلآنهاپرباشد،بایدبهجایتبعیتازاتفاقآرایآنانبهبررسیدلیلآن

تمامبودبهمفادآنفتویدادودرغیراینصورتآندلیلوفتاویاعتبارنخواهدداشت.

فقها«اجماعمدرکی»اجماعهم ایناگر بر عالوه استکهبطالنآنامریروشناست.

تمالداد،برحکمیاتفاقنظرداشتهباشندودلیلیانصینیزوجودداشتهباشدکهبتواناح

اعتباروبی«محتملالمدرک»مستندفتوایشانهمیندلیلاست،دراینصورتنیزاجماع

خواهدبود؛زیراکاشفیتقطعیازوجوددلیلِمعتبرندارد.درعینحالبایدبهجایتبعیت

از نجاستبدناهلکتابنیز بر فقها اجماع بررسیآندلیلپرداخت. به آناجماع، از

است؛زیرادرعباراتاکثرفقهایی«المدرکمحتمل»یاحداقل«مدرکی»هایاجماعهمین

و«انماالمشرکوننجس»ایچوناند،بهادلهکهبهبیانفتواینجاستوذکردلیلپرداخته

الیومنون» الذین علی الرجس اهلل یجعل کذلک حدیثی« جوامع در موجود احادیث و

اگرچهاکثرفقهایشیعهبرآناندکهدرایناستداللکرده صورتاجماعیدرکارنیست؛

حکماتفاقنظرداشتهباشند.لذااستداللبهاجماع،اعتباراصولیوفقهیندارد.



 مذکور ـ تردید در اجماع1ـ3ـ 8

کرده تردید یادشده اجماع در فقها برخی )اما بیاند جنراقی، ص0تا، فاضل99، هندی،؛

938،صقه.0105 بهنقلازمرواریدابن؛ جقه.0101زهره براین918،ص2، عالوه که(.

ده دسترساکنون در تاکنون اولیه قرون از آنان فتاوای و شیعه بزرگان فقهی کتاب ها

بهویژهآن دیگرادعایاجماعمعتبرنیست. -کهپسازمراجعهبهآنکتبدرمیماست،

اندیاحداقلدالیلاقامهشدهبرکتابفتویدادهلیابیم،فقهایزیادیصراحتاًبهطهارتاه
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دانسته مردود را آنان ابی)اندنجاست بیابن نجفی، نقل به عمانی جعقیل ص5تا، ؛12،

موسوی ه.0101عاملی، جق ص2، فیض235، ؛ جقه.0100کاشانی، ص5، ؛200،

-؛فضل011صتا،؛خراسانی،بی652تا،ص؛فقیههمدانی،بی00،صشه.0980سبزواری،

 جقه.0103اهلل، ص00، خویی،10، جقه.0100؛ ص9، ،35 صدر، جقه.0118؛ ،9،

البتهانصافآناستکه289ص (.پسدلیلاجماعبهانتفایموضوعشباطلخواهدشد.

نجاستاهلکتابفتویداده حالبه تا گذشته از فقهایشیعه فتوایمشهوراکثر اندو

شدهاست.امااینشهرتهرگزبهمعنای«شعارشیعه»بهانییوحیدبهشیعهوبهفرموده

اجماعنیست.

 
 کتابـ عدم فتوای صریح قدما به نجاست ذاتی اهل1ـ3ـ3

تریداردکهقبلازشیخطوسیودربینانواعاجماعوشهرت،اجماعوشهرتیاعتباربیش

امااجماعوشهرتیدراینمسأله تحققیافتهباشد. بلکهبینقدما وجودندارد، بینقدما

نجاستذاتیاهل شیخطوسیبر کتبفقهیوجودهیچفتوایصریحیقبلاز کتابدر

عدمجواز»،«نجاستسؤرکافر»نداردوفقطفتاواینزدیکبهاینمسألهموجوداست؛مثل

کهو..«جایزنبودناستفادهازظرفمشترکآببایهودیونصرانی»،«وضوباسؤرکافر

همههیچیکبرنجاستذاتیاهل یایناحکامبهموجبکتابصراحتنداردوچهبسا

نیزکهازنظرتبویبمشهوراست،هیچبابیبهاین«کافی»کتابباشد.آلودگیعارضیاهل

اندکهدرفتاوایشاندانستهجاکهقدماخودراملزممیموضوعاختصاصندادهاستوازآن

ادیثاستفادهوبهبیاناحکاممصرحدراحادیثاکتفاکنندواحکاماجتهادیازعباراتاح

خویشراننویسنددراحادیثِنجاستکفار،احکامجانبیبیانشدهاستوقدمانیزنجاست

بهطورصریحمطرحنکرده اند.موضوعنجاستذاتیپسازشیخطوسیذاتیبدنکفاررا

کردندفتاوایاستنباطیخویشرانیزبهروایات،ضمیمهمیمطرحشد،بهایننحوکهفقها

بعضیادعایاجماعبرآنمیوبهآنفتویمی روشناستکهادعایدادندو اما کردند.

ایاجتهادیکهپسازقدماطرحشدهاست،موردقبولنخواهدبود.اجماعبرمسأله
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 قدم از رأی معصومـ عدم کاشفيت قطعی فتوی و اجماع فقهای مت1ـ3ـ4

تربههاودسترسیبیشگرچهفتاوایقدمابهدلیلقربزمانیبهائمه)ع(وکمیواسطها

بیش کاشفیت متأخراناسناد، فتاوای از سبب همین به و دارد معصوم)ع( رأی از تری

ارزشمندتراست،اماازسویدیگردقتمتأخراندراستخراجواستنباطاحکامبیشازدقت

مابودهاست؛بهطورمثالدربحثنجاسات،اکثرقدمابهنجاستحیواناتوچیزهاییکهقد

فتویداده حیواناتمسخشده،نجسنیستند، عقرب، وزغ، موش، روباه، مانندشغال، اند؛

اینقبیلفتوای اکنونکهفقهایمتأخربهاتفاقآرا اما . زنمستحاضهو... انسانجنب،

شمارند،چگونهبپذیریمکهفتوایآنانوحاصلاستنباطناصوابایشانمیمتقدمانراباطل

هامنتقلشده)ع(بهآنکتاب،حاصلاحادیثصحیحیبودهکهازائمهبهنجاستذاتیاهل

اند؟استوبهمانرسیدهاستوحتیسخنیازآنبهمیاننیاورده


 اصحاب ائمه)ع(کتاب در اذهان ـ ارتکاز طهارت ذاتی اهل1ـ3ـ1

کتابواردشدهاستدرپاسخکسانیاستبسیاریازاحادیثیکهدرطهارتونجاستاهل

اهل نهذاتیـ نجاستعرضیـ از گوییطهارتکتابسؤالمیکه اینروایات، در کنند؛

نجاستعارضیذاتیاهل فقطدر تردیددارندآنکتابدرذهناصحابمسلماستو ها

(.11،فصل2،جقه.0113)حرعاملی،



 ـ روایات 1ـ4

برخیبرایاثباتحکممزبوربهروایاتواردهدراینباباستداللکرده تا،بیاند)نجفی،

ص5ج ،19 بحرانی، جتابی؛ ص6، ،055 حکیم، جقه.0111؛ ص0، سند911، اگرچه .)

-ضعیفدرمیانآنروایاتمزبوراشکالینداردـاکثرروایاتصحیحیاحسناستوروایت

(ـامااستنباطحکمازاینروایاتبادومشکل250،صشه.0918هااندکاست)زمانی،

مواجهاست:

کتاب:درمتناکثراینروایاتتصریحبهداللتایناحادیثبرنجاستذاتیاهلاول ـ

تایناحادیثبرشود؛بنابراینداللهااستخراجمیحکمنشدهاستوحکمازمیانمالزمه

حکممذکورمورداشکالاست.

نظرسندودوم ـ  از روایاتمتعددیکه اینروایاتبا دیگرروایات: تقابلروایاتبا
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ترهستند،تقابلدارند.دراینصورتیابایدراهجمععرفیبینایندودستهراداللتقوی

 نحویمورد روایاتبه دسته دو هر جمععرفیپیشگرفتتا راه اگر و گیرد قبولقرار

آندسته ندارد، دستهوجود و انتخابشود مرجحاتیدارند، گذاشتهایکه کنار یدیگر

شوند.

کتاب،بهدالیلزیرداللتیبرحکممزبورندارند:احادیثدالبرنجاستذاتیاهل

صحیح،نهگاالفـبرخیازنظرسندضعیفوشاملهیچیکازاحادیثسه یمعتبرِ

(.216،صشه.0918حسنیاموثقنیستند)زمانی،

بردارنده احادیثدر آبیهستندکهبـ یا غذا ظرف، لباس، سؤر، ینهیتکلیفیاز

وشویدست،لباسوظرفشدهاست.اماآیانهیدستِکتابیبهآنخوردهوامربهشست

یتنزیهیوامراستحبابیـبهعلتپرهیزازپلیدیوامرناظربهنجاستایناشیاستیانه

چنان است؛ او اشیایمتعلقبه و است؟روحیاو استـ برداشتشده هم اینمعنا که

ها(.بافرضنجاستایناشیا،آیانجاستذاتیکافر،آن290،ص9،جشه.0981)خمینی،

رانجسکردهاستیانجاساتعارضیسبباینامرشدهاست؟

،شه.0981اایناحتماالت،احادیثداللتقاطعیبریکیازاینشقوقندارند)عابدینی،ب

(.080ص

جـبرخیاحادیث،شاهدیبرتنزیهیبودننهیواستحبابِاجتنابازاشیایمتعلقبه

(.001،صشه.0989اهلکتاباست)هاشمیان،

(.215،صشه.0918دـبرخیازایناحادیثمعارضیکدیگرند)زمانی،

کنندکهآمیزشباهــروایاتدالبرنجاست،اینهدفسیاسیـشرعیرادنبالمی

کتابنبایدطوریباشدکهباعثگمراهیوتردیدنفوسضعیفمسلمانانیاموجبسواهل

(.25،ص.شه0951هایدیگرشود)جعفری،استفاده

وـمجموعهاحادیثمزبورـبرفرضمبریبودنازاشکاالتفوقـبااحادیثفراوانی

کنند،تعارضدارد.حتیبهاعترافبسیاریازقائالنبهکتابداللتمیکهبرطهارتاهل

استترازروایاتدالبرنجکتاب،ایندستهازروایاتازنظرسندوداللتقوینجاستاهل

(.215،صشه.0918کتاباست)زمانی،اهل
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 نتيجه

است.لذابایددالیلقائلینبهطهارتکتابناتمامیقائلینبهنجاستاهلیچهارگانهادله

رابررسیکرد.



 ی طهارت اهل کتابـ ادله8

 (1، ة)مائد«  له ُمْ حِلٌّ طَعَامُکُمْ وَ   لَّکمُ حِلٌّ الْکِتَابَ أُوتُوا الَّذِینَ طَعَامُ»ی ـ آیه8ـ1

بهشهادتکتب«طعام»کتابرابرایمؤمنانحاللاعالمکردهاستولفظآیه،طعاماهل

تا،جوهری،بیشود)لغتوفهمعرفبهمعنایهرگونهخوردنیوغذاهایپختهاطالقمی

ص6ج بی0311، طریحی، ص؛ ابن113تا، بی؛ جفارس، ص9تا، ،101 راغب، ،قه.0102؛

-کتاببرایمؤمنانداللتمی(،لذاآیهبرحلیتغذاهایپختهشدهبهدستاهل911ص

)فضل کند جقه.0113اهلل، ص8، به66، حتینانـ طبخغذا، چونشستنظرفو و ) 

اگربدناهل است، مباشرتدستبوده با معموالً نجسخصوصدرآنزمانـ کتابذاتاً

باشد.اگربدنوهایآناننیزنجسمیاهایپختهشدهوظرفغذیباشد،بهطورحتمهمه

هایآنانذاتاًنجسباشدکهبهطبعظروفغذاوتمامغذاهایپختهشدهبهدستدست

یکتاب،بدونهیچفایدهشودودیگرتشریعحلیتطعاموغذاهایاهلآناننیزنجسمی

مندیآیدکهغرضازاینتشریع،امکانبهرهچنینبرمیمهمیخواهدبود.زیراازظاهرآیه

کتابوتسهیلامربرمسلمانانونیزممتازدانستنپیروانادیانمسلمانانازغذاهایاهل

( است مشرکان مقابل در آسمانی حکیم، جه.0111طباطبایی ص0.ق، صدر،915، ؛

جه0118 ص9.ق، حبوبدانسته281، را طعام از برخیمقصود )بح(. بیاند جرانی، ،6تا،

نجفی،010ص جه0101؛ بی11،ص5.ق، مقدساردبیلی، ج؛ اینواژه922،ص0تا، اما .)

-؛آل263و61،50،089،081باردرقرآنبهکاررفتهاست.بررسیسایرمورد)بقره،22

؛69؛احزاب،91و21؛فرقان،8و1؛انبباء،91؛یوسف،35و16،36،ة؛مائد39عمران،

 حا11دخان، ةق؛ ماعون،91، غا9؛ ةشی؛ ،5 فجر، 08؛ کهف، 03؛ مزمل، 09؛ عبس، (21؛

آن وخوردنیاستوخصوصگندمیاحاکیاز غذا مفهومعام ازطعام، استکهمقصود

ایاینواژهبدونهیچشود.بنابرایناگردرآیهاندشاملنمیحبوبراکهبرخیاحتمالداده

یمعناییخاصاستعمالشدهباشد،طبققاعدهبایدبههمینمعنایرایجایبرارادهقرینه
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از صاحبحدائقکهخود وخوردنیاست. کههمانمفهومعامغذا قرآنحملشود در

طهارتاهلداراننجاستاهلپرچم بر آیه، خود از دیگر مؤید سه کتابذکرکتاباست،

(:010،ص6،جتابیحرانی،گذرد)بهامیکندولیبدونپاسخازآنمی

ـاگرمقصودازطعامفقطحبوبباشد،حکمحلیتدراینآیهلغوخواهدشد.زیرا2ـ0ـ0

است)الیومهاتشریعشدهاستکهدرصدرآیه،حلیتآن«طیبات»حبوبداخلدرمفهوم

هالغوخواهدبود.احللکمالطیبات(.بنابراینحاللشمردنمجددآن

ایننیستکهفقطحبوبمسلمانانبرایاهلکتاب«وطعامکمحللهم»فادـم2ـ0ـ2

حاللاستوغذایطبخشدهودیگراموالمسلمانانبرایآنانحرامباشد؛بلکهمقصوداز

وطعامالذیناوتواالکتابحل»طعام،مفهومعامآناست.وحدتسیاقهردوقسمتآیه

یطعامدرهردوفراز،دریکمفهومبهکارکند،واژهیاقتضام«وطعامکمحللهم«»لهم

بردهشود.

ـاگرمقصودازطعامفقطحبوبباشد،چوننجسناشدنیاست،چنینحکمینباید2ـ0ـ9

اهل دیگربه و گندم زیرا شود. بایدشاملمشرکاننیز بلکه باشد؛ کتاباختصاصداشته

یشوندوبرایاستفادهمشرکاننیزنجسنمیشوند،باتماسباحبوبکهاغلبنجسنمی

مسلمانانبالمانعخواهدبود.

 
 کتابـ روایات طهارت اهل8ـ8

کنند،بهقدریزیادندکهبرخیادعایاستفاضهکتابداللتمیاحادیثیکهبرطهارتاهل 

کتابفتوا(.حتیبرخیازفقهاییکهبهنجاستاهل29،صشه.0951)جعفری،اندنموده

یاندکهاینروایات،هماحادیثیصحیحهستندوهمنسبتبهدستهاند،اعترافنمودهداده

حکیم،؛طباطبایی12،ص5،جقه.0101)نجفی،تریبرحکمدارندمقابلخود،ظهوربیش

جقه.0111 ص0، خمینی،911، جشه.0981؛ ص9، ؛291، جشه.0101خویی، ،2،

همان69ص ارزیابی(. نجاستگونهکهدر اینروایاتبر روایاتدالبرنجاستبیانشد،

-رسد؛اماعلییدومنمیهابادستهیآنکتابداللتندارند.لذانوبتبهمعارضهذاتیاهل

ترینگردد.مهمرغموجوداینمسأله،دراینبخش،تعارضهردودستهروایتبررسیمی

هایحلتعارضروایاتمتعارضاست.براهایکهبایدبهآنتوجهکرد،رعایتترتینکته

ممکناستبهترجیحبی اگراینترتیبمراعاتنگردد، ییکدستهازروایاتقاعدهزیرا

www.noormags.ir

http://www.noormags.ir


 0931زمستانوپاییزهشتم،شمارهچهارم،سالاسالمی،حقوقوفقهنامهپژوهش/18
 

 

  

هاییکهدرموضوعموردبحثحلمنجرشود؛لذامراحلحلتعارضروایاترابهترتیبراه

گردد.یمرجحاتـبیانمینیازاستـنههمه



 لی عرفیـ جمع دال8ـ8ـ1

اگرمفاددودستهازروایاتبهظاهر،تنافیداشتهباشددرصورتامکانباحملیکدسته

شودتابهاینوسیلهبههردوهاازسقوطروایاتیکدستهجلوگیریمیبرخالفظاهرآن

 )نجفی، فقها بهسخنانبرخیاز توجه با باشد. جقه.0101دستهعملشده ص5، ؛12،

جشه.0981خمینی، ص9، خویی،29، جقه.0101؛ ص2، ،69 حکیم،طباطبایی.؛

کتابویدومبرطهارتاهل(مبنیبرآشکارتربودنداللتدسته911،ص0،جقه.0111

دسته کمتر نجاستاهلظهور در اول ی بارز روایاتمصداق دسته ایندو جمع»کتاب،

برخالفظاهرآنهباشندوطبقموازیناصولفقهبایددستمی«داللیعرفی هایاولرا

حملکرد.



 ـ ترجيح مشهور بر شاذ8ـ8ـ8

ترینروایتدربیانمرجحاتبابتعارضاست،کهاساسی«ةحنظلعمربن»یطبقمقبوله

برتری بهاینترتیباعمالکرد: دوحدیثمتعارضبایدمرجحاترا اعتبار احراز پساز

و سنت با موافقت قرآن، با موافقت شیعیان، نزد حدیث بودن اجماعی و شهرت روای،

مخالفتباعامه.

اند.ازمرجحاولسخنیبهمیاننیاوردهفقهادرحلتعارضدودستهروایاتموردنظر

زیراآنمرجحدرهردودستهازراویانوجوددارد.

بردومترجیحامامرجحدومموردنظربسیاریازفقهابودهوبراساسآن،دسته یاولرا

ایاند.حتیاگرازنظرضعفداللت،بریدومراازاعتبارساقطکردهاندیاحداقلدستهداده

یاولروایاتارزشیقائلنشدهباشند.دسته

گردانیفقهاازروایاتطهارت،همینشهرتواجماعبرنجاستاستترینعاملرویعمده

یذیلخالصهکرد:هارادردونکتهتوانایناستداللکهمی

اولـاعراضمشهورفقها،موجبعدموثوقبهاینروایاتاست.

هطورقطعفقهایمتقدم،حکمنجاستراسینهبهسینهازطرقمعتبرتریغیردومـب
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اند.اماهیچکدامازایندودلیلبرایقابلازاینادله،ازپیشینیانوائمه)ع(دریافتکرده

دالیلاقامهشده دو نیز اینادعا بر پذیرفتنینیست. اینمسأله ترجیحبودنشهرتدر

:است

مقصودازشهرت،شهرترواییبینقدماستوهردودستهازروایاتبهطوریکسانالف ـ

درکتبرواییشیعه،بهویژهکتباربعه،نقلشدهاستواگرمقصودازآنشهرتفتوایی

کتاباجماعدارندوقدمایقبلازشیخطوسیاست،فقهایمتقدمنهبرنجاستذاتیاهل

225،211،261،صصشه.0918تویتعلقگرفتهاست)زمانی،نهنظرمشهورشانبهآنف

اندواینموضوعبهصورتکتابتصریحنکرده(.بلکهآنانبهحکمنجاستذاتیاهل268و

فقهای زیرا گرفت. قرار افتا بررسیو مورد شیخطوسیبینفقهایمتأخر از بعد صریح

ینجاستسؤرکتابیومنصوصات،فقطدربارهیمتقدمبهموجبالتزامبهافتادرمحدوده

یبینایندوحکم،بینعلمااختالفنظروجوددارد.اندکهدرمالزمهامثالآنفتویداده

خورد.بنابرایندرمیانقدما،هرگزچنینشهرتیبهچشمنمی

اعراضب ـ چگونه ثابتشد، رجال موازینعلم حدیثبا چند یکیا صحتسند اگر

راازاعتبارساقطواعتمادووثوقمارانسبتبهآناحادیثسلبتواندآنیمشهورمیقدما

ایدرسندیاداللتاینکند؟بهطورحتمپاسخآناناینخواهدبودکهبهیقینخدشه

اند!اماچهاراشکالعمدهبراینپاسخوارداست:احادیثدیده

برفرضفقهایپیشینفقطبه0 یضعفیدرسندیاداللتاحادیثسببمشاهدهـ

یاند،آیااینامرنوعینظراجتهایازآناننیست؟آیابربقیههاعملنکردهطهارتبهآن

استکهنظریاتاجتهادیآنانراازرویتقلیدبپذیرندیایاعصارتکلیفمجتهداندرهمه

هاراموردنقدوارزیابیقراردهند؟آن

همیسندصحیحدرکتبمعتبرروایی،مثلکتباربعه،آنـآیانقلروایاتباسلسله2

ایبهضعفبندیروایاتطهارتبهعنوانروایاتدالبرطهارتـبدوناندکاشارهبادسته

هاـخودشاهدیبرنفیایناحتمالنیست؟سندیاداللتآن

دمیناشکالیدرایناحادیثدیدهوبههماندلیلتوانثابتکردکهمتقـچگونهمی9

هاازایناحادیثبهآنسبببودهاستگردانیآناند؟آیاامکاننداردکهرویاعراضکرده

اندوبههمینرادلیلنجاستاهلکتابدانسته«انماالمشرکوننجس»ییشریفهکهآیه

اند؟آیااحتمالطردکرده«اهللکتابمخالفتبا»جهتاحادیثدالبرطهارترابهسبب
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بهسبب عامه»نداردکهایناحادیثرا دسته«موافقتبا تعارضبا کردهیدر اولطرد

کهقدمایقبلازشیخبهعلتعدمتدویناحادیث،مثلکتباربعهو...فقطباشند؟یااین

کرده پیدا روایاتطهارتدسترسی از اندکی تعداد لذابه دلیلاند، به روایاتنجاسترا

اند؟باایناحتماالتچهدلیلیوجودداردکهفقطاحتمالاولواقعیتکثرتشانترجیحداده

داشتهباشد؟

طوریقینیکشفکردکهفقهایمتقدمغیرازتوانبهطورمیبااحتماالتفوقچهـ1

-هایقبلازائمه)ع(اخذکردهنسلاینادله،حکمراازطریقمعتبرتریسینهبهسینهاز

 ماند؟اند؟آیاکمترینظنیدراینبارهباقیمی

مانندصاحباهلل:  ج ـ ترجيح موافقت با کتاب فقها برحدائقشماریاز روایاتدال

یاندودستهترجیحداده«انماالمشرکوننجس»یهاباآیهنجاسترابهدلیلموافقتآن

توانکتابداللتیندارد.لذانمیاند؛امامعلومشدکهآیهبرنجاستاهلمقابلراطردکرده

-برطهارتذاتیاهلة،مائد6یدراینمسألهبهچنینمرجحیاستنادکرد.درمقابلآیه

ترجیح«موافقتباکتاباهلل»یدومازروایاتبهسببکتابداللتیتامدارد؛بنابرایندسته

 شود.هااستنباطمیزآنیافته،حکمطهارتا

اهلد ـ ترجيح مخالفت عامه:  علمای قاطع اهلاکثر طهارت به قائل اند؛کتابسنت

اند)اگرایندودستهازیدوم،موافقعامهیاولازروایات،مخالفودستهبنابرایندسته

یکهدراحادیثبهحدتعارضبرسند،اعمالاینمرجحمناسبخواهدبود(.اماباتوضیح

آغازبحثدادهشد،روشنشدکهطبققواعداصولفقه،تاوقتیامکانجمعداللیعرفی

بایدبینآن هاجمععرفیکردونوبتبهبیندودستهروایاتمتنافیوجودداشتهباشد،

بابتعارضواعمالمرجحاتینظیرمخالفتعامهنخواهدرسید.

 

 ـ اصول عمليه8ـ3

 رتـ قاعده طها8ـ3ـ1

بایدبهقواعدعامفقهییااصولاگردرمسأله ایهیچدلیلیبرحکموجودنداشتهباشد،

شودعملیهرجوعشود.موضوعطهارتِاهلکتاببادودلیل)قرآنوروایات(پشتیبانیمی

آن وجود با قاعدهو نوبتبه فرضآنیطهارتنمیدو، با اما دالیلرسد. کههیچیکاز

نجاستاهلچهارگانه بر شده طهارتآنیذکر بر شده دلیلاقامه دو وکتابو تمام ها
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اینحکم مرجعدر ناچار چنان«یطهارتقاعده»صحیحنباشد، کهبرخیبهخواهدبود.

(.حتی060تا،صی،بیر؛سبزوا28تا،صاند)مکارم،بییفقهیاستنادکردههمینقاعده

یخاصبرنجاست،مورداینموردراباصرفنظرازادلهبرخیکهقائلبهنجاستهستند

 (.915،ص9،جشه.0981اند)خمینی،دانسته«اصلطهارت»جریان

 

 ـ اصالت برائت8ـ3ـ8

 به اصالتبرائت»برخینیز )موسویاستداللکرده« اند جقه.0101عاملی، ص2، ،231.)

از جاریمجرایاصلعملیفقداندلیللفظیاستو عدموجودآنزیرا کهمفروض، جا

هم جوازوطهارتدرموضوعاتیچون، اهلدلیلیبرحکمحرمتونجاستیا -غذاییبا

ازظروفآن استفاده مصافحهکتاب، آنها، ازآبنیمیبا استفاده تر، بادستِ یخوردهها

آن با استحمام بنابراینموضوعاتمطروحهآنان، است، حمامعمومیو... در بهها محکوم

برائتوطهارتخواهندبود.

       

 کتابـ مؤیدات فقهی طهارت اهل8ـ4

مؤیداتیرامی کتابتوانیافتکهبرطهارتاهلازمیاناحکامفقهیموردقبولهمگان،

زنند:مهرتأییدمی
 

-یاندواهلسنتآنانراپاکمزیستیداشتهـاهلکتابباتماممسلمانانهم2ـ1ـ0

کتاب،بلکهبااهلبایستشیعیاننهتنهابااهل،میکتابمسلمبوددانند.اگرنجاستاهل

سنتنیزبهسببنجاستعارضیارتباطینداشتهباشد.

زناهل2ـ1ـ2 ازدواجبا باـ آمیزشمالزم آیا است، موقتجائز کتابحداقلبهطور

 در آیا کتابینیست؟ زنِ مسلمانیکهزنِتماسدائمیبا استکهمرد شده تاریخدیده

رفتهاست؟هاباربرایشستشومیکتابیداشتهباشد،هرروزده

درصورتی2ـ1ـ9 زنمماثلومحرمکهفردمسلمانیبمیردوهمـ مردو از صنفاو

کتابمیتراغسلبدهند.وجودنداشتهباشد،فتوایفقهاایناستکهاهل

یبرایفرزندشاستخدامکند.توانداززنِکتابیدایهـمسلمانمی2ـ1ـ1
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 نتيجه

،انعام،026وةب،تو28کتاببررسیشدومشخصشدکهآیاتیقائلینبهنجاستاهلادله

یطهارت:کتابندارند.درمقابل،ادلهروایاتواجماعهیچکدامداللتتامیبرنجاستاهل

کتابروایاتواصولعملیهتواناییوظرفیتحجیتبرایاثباتطهارتاهل،ة،مائد6یآیه

کتاببهطهارتاهلیرادارند.بههمیندلیلاستکهبرخیازفقهایمعاصربهسمتافتا

اند.گرایشپیداکرده

 

 منابع

 .قه.0106،ةلعلمی،بیروت،دارالکتباروحالمعانیفیتفسیرالقرآنالعظیمد،محموآلوسی،سید .0

 تا.،تهران:انتشاراتفردوسی،بیالوثقیةالهدیفیشرحعرومصباح،آملی،محمدتقی .2

 تا.،بیةلعلمیابیروت،دارالکتبالمحلیباآلثار،،حزماندلسیابن .9

 تا.جا:بیبیالتحریروالتنویر،،طاهربنمحمد ابنعاشور، .1

 تا.مکتباإلعالماإلسالمی،بی،بیروت:مرکزالنشرةاللغ معجممقاییسفارس،ابن .6

 تا.البیتإلحیاءالتراث،بی.قم:مؤسسهآلةالطهار،انصاری،مرتضی .5

 .قه.0105.تهران:بنیادبعثت،البرهانفیتفسیرالقرآن،بحرانی،سیدهاشم .1

 تا.النشراالسالمی،بیةسس،قم:مؤةالطاهرةفیاحکامالعترةالحدائقالناضر،بحرانی،یوسف .8

 .قه.0108.بیروت:دارإحیاءالتراثالعربی،أنوارالتنزیلوأسرارالتأویل،یضاوی،عبداهللبنعمرب .3

 .قه.0938.تهران:انتشاراتبرهان،جاویدروانتفسیر،ثقفیتهرانی،محمد .01

 .شه.0951تهران:انتشاراتنور،.منابعفقه،جعفری،محمدتقی .00

 .قه.0116بیروت:داراحیاءالتراثالعربی،.أحکامالقرآن،بنعلیجصاص،احمد .02

 نا.،نجف:بیالکتابیفیفتویالسیدالحکیمةطهار،جناتی،محمدابراهیم .09

 تا..بیروت:دارالعلمللمالیین،بیةاللغ صحاحجوهری،اسماعیلبنحماد، .01

البیت،آلهسسقم:مؤ. ةیعالیتحصیلمسائلالشرةالشیع وسائل،حرعاملی،محمدبنالحسن .06

 .قه.0113

ابوالقاسمنجمالدینجعفربنحسن)محقق( .05 ،قم:،مؤسسهالمعتبرفیشرحالمختصر،حلی،

 تا.سیدالشهداء،بی
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منشوراتقواعداالحکامفیمسائلالحاللوالحرام،(0))عالمه(یوسفبنحلی،حسن .01 قم: .

 تا.رضی،بی

 تا.،بیةیالمرتضوةمکتب،قم:الفقهاءةرتذک،(2)__________________ .08

 تا.نا،بیبی،تبریز:منتهیالمطلب،(9)__________________ .03

.قم:ایضاحالفوائدفیشرحاشکاالتالقواعد،)فخرالمحققین(یوسفبنحسنبنحلی،محمد .21

 .شه.0952اسماعیلیان،

 .تاجا،بی،بیةقطراتکتابالطهار)آخوند(،کاظمخراسانی،محمد .20

 .قه.0111النشراالسالمی،ةسس،قم،مؤةسیلرالوتحری،خمینی،روحاهلل .22

 .شه.0981:مؤسسهتنظیمونشرآثارامامخمینی،تهران.ةکتابالطهار،_________ .29

احمد .21 سید المختصرالنافع،خوانساری، شرح فی المدارک اسماعیلیان،جامع مؤسسه قم: ،

 .قه.0116

تبریزی،قم:دارالهادی،تقریر:علیغرویالوثقیالتنقیحفیشرحالعروه،خویی،سیدابوالقاسم .26

 .قه.0101للمطبوعات،

الشیعه،_____________ .25 قم:دروسفیفقه محمدمهدیموسویخلخالی، گردآورنده: ،

 .قه.0100نوظهور،

 .قه.0121إحیاءالتراثالعربی،.بیروت:دارمفاتیحالغیب،رازیفخرالدین،ابوعبداهلل .21

28.  بن حسین اصفهانی، غریب،محمدراغب فی دارالقرآنالمفردات دمشق: بیروت العلم.

 .قه.0102المالئین،دار

 تا..بیروت:درارالمعرفه،بیالمنار،رشیدرضا،محمد .23

 تا..بیروت:دارالفکر،بیتاجالعروسمنجواهرالقاموس،زبیدیحنفی،محمدمرتضیالحسینی .91

محمدحسن .90 اهل،زمانی، نجاست و مشطهارت و فقهکتاب در دفتر،رکان انتشارات تهران:

 .شه.0918تبلیغاتاسالمی،

 .قه.0111.بیروت:دارالکتابالعربی،الکشافعنحقائقغوامضالتنزیل ،زمخشری،محمود .92

 .قه.0980.قم:دفترانتشاراتجامعهمدرسین،األحکامةیکفا،باقرسبزواری،سیدمحمد .99

آلالبیتإلحیاءالتراث،ةسسقم:مؤ.االرشادالمعادفیشرحةذخیر،_______________ .91

 تا.بی

 .قه.0103.قم:مؤلف،بالقرآنالبالغفیتفسیرالقرآن،صادقیتهرانی،محمد .96

 .قه.0118،قم:مجمعشهیدصدر،الوثقیةبحوثفیشرحالعرو،صدر،سیدمحمدباقر .95
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 تا.بینا،جا:بی،بیالعربةلغ منتهیاالربفی،صفیپور،عبدالرحیم .91

.ترجمهموسویهمدانی،قم:دفترانتشاراتالمیزانفیتفسیرالقرآن،حسینطباطبایی،محمد .98

 .شه.0911جامعهمدرسین،

سیدطباطبایی .93 العرو،محسنحکیم، الوثقیةمستمسک قم: نجفیةیآةمکتب. مرعشی ،اهلل

 .قه.0111

 تا.اسماعیلیان،بی.قم:مؤسسهالوثقیةالعرو،کاظمسیدمحمدی،یزدطبائیطبا .11

 .شه.0912.تهران:انتشاراتناصرخسرو،فیتفسیرالقرآنمجمعالبیانحسن،بنطبرسی،فضل .10

 تا.الوفاء،بیةسس.بیروت:مؤمجمعالبحرین،طریحی،فخرالدین .12

 .شه.0956،ةمیتهران:دارالکتباالسال. تهذیباالحکام،طوسی،محمدبنحسن .19

 تا..بیروت:داراحیاءالتراثالعربی،بییتفسیرالقرآنالتبیانف،______________ .11

 .قه.0981،ةیالمرتضوةمکتب.قم:المبسوط،______________ .16

 .شه.0981،قم:مؤسسهبوستانکتاب،طهارتذاتیانسان،عابدینی،احمد .15

 .شه.0951.تهران:انتشاراتصدوق،تفسیرعاملیعاملی،ابراهیم، .11

 .قه.0106.قم:انتشارتاسماعیلیان،تفسیرنورالثقلین،جمعهبنعبدعلى،حویزیعروسی .18

محمدبن .13 هندی، اصفهانیفاضل األحکام،حسن قواعد عن اللثام قکشف مؤم. النشرةسس:

 .قه.0105اإلسالمی،

محمدحسینفضل .61 سید القرآن،اهلل، وحی من للطباتفسیر المالک دار بیروت: النشر،ةع، و

 .قه.0103

 تا.نا،بیبیجا:،بیةالطهار،رضاهمدانی،فقیه .60

 تا..بیروت:داراحیاءالبراثالعربی،بیالقاموسالمحیط،فیروزآبادی،محمدبنیعقوب .62

 .قه.0100.قم:انتشاراتاسوه،الوافیکاشانی،مالمحسن،فیض .69

 .شه.0911.تهران:بنیادبعثت،الحدیثأحسنتفسیر،قرشی،سیدعلیاکبر .61

های،ترجمهگروهیازمترجمان،مشهد،بنیادپژوهشتفسیرهدایتمدرسی،سیدمحمدتقی، .66

 .شه.0911آستانقدسرضوی،

 تا..بیروت:دارإحیاءالتراثالعربی،بیتفسیرالمراغی،مراغی،احمدبنمصطفی .65

 .قه.0101،ةالشیعفقهةسس،بیروت:مؤةالفقهیسلسلهالینابیع،مروارید،علیاصغر .61

 .قه.0100النشراالسالمی،ةسس.قم:مؤکنزالدقائق،شهدی،میرزامحمدم .68
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 .شه.0981.تهران:مرکزنشرکتاب،تفسیرروشن،مصطفوی،حسن .63

 .قه.0121،ةمی.تهران:دارالکتباالسالالکاشفتفسیر،مغنیه،محمدجواد .51

احمد .50 الفائد،مقدساردبیلی، األذهانةمجمع ارشاد شرح فی البرهان و مؤ، النشرةسسقم:

 تا.االسالمی،بی

 .شه.0911،ةمی.تهران:دارالکتباالسالتفسیرنمونه،مکارمشیرازی،ناصر .52

 تا..قم:مدرسهامیرالمومنین)ع(،بیالوثقیةالتعلیفاتعلیالعرو،____________ .59

 .قه.0100.قم:دارالفکر،ةمدراساتفیالمکاسبالمحر،منتظری،حسینعلی .51

ةینها،___________ .56 تفکر، ةی)تقریراتدرسآاالصول نشر قم: اهللالعظمیبروجردی(،

 .قه.0106

سید .55 مؤسسهآلمدارکاالحکامفیشرحشرایعاالسالم،علیمحمدبنموسویعاملی، قم: ،-

 .قه.0101البیت،

محمدحسن .51 شرایع،نجفی، شرح فی العربی،االسالمجواهرالکالم التراث داراحیاء بیروت: ،

 .قه.0101

 .قه.0938،ةمی.تهران:انتشاراتاسالتفسیرآسان،نجفیخمینی،محمدجواد .58

 تا.نا،بیبیجا:،بیةیعالشرالشیعهفیاحکاممستند،نراقی،مالاحمد .53

 تا.بیروت:داراحیاءالتراثالعربی،بیصحیحمسلم.،نیشابوری،مسلمبنحجاج .11

 .شه.0989.تهران:آخرینپیام،الکتابکشفالنقابعنحکماهل،هاشمیان،حسین .10
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