
                                                                                                       

Journal of Fiqh and Usul 
 

Validation of the purity of "a Muslim's absence ", "a Muslim's present  

appearance" and "a Muslim's description" 
Tahereh Ghodsi, PhD Student, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Faculty of 

Law, Theology and Political Science, Research Sciences Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran    

Dr. Taher Alimohammadi, Associate Professor and Faculty Member, Department of Jurisprudence and 

Fundamentals of Islamic Law, Ilam University, Ilam, Iran (corresponding author) 

Email: t.alimohamadi@ilam.ac.ir 

 Dr. Seyed Mohammad Sadegh Mousavi, Associate Professor, Department of Private Jurisprudence and 

Law, Shahid Motahari University, Tehran, Iran 

Abstract 

One of the topics that is considered as Motahharat (purifying factors) in Imami jurisprudence and 

has attracted various views about the conditions of Motahharat (purifying factors) and their limits 

and limitations, is the Muslims' absence; This means that if a Muslim disappears for a while, if his 

body and other belongings such as clothes, carpets, dishes, etc. are motenajjess (contaminated), 

their purity will be ruled. Many jurists, while believing in the ruling on the purity of a Muslim on 

the basis of his absence and under certain circumstances, or on the basis of the purity of the 

appearance of a Muslim, have serious doubts about their being subjectivity and even method for 

ruling on purification. While many jurists believe in the ruling of Muslim purity based on his 

absence and under special circumstances, or on the apparent purity of the present Muslim, there are 

very serious doubts about their being subject and even method for ruling on purification. In this 

research by descriptive analytical method, after examining the sayings and reasons of jurists about 

the purity of a Muslim's absence and its conditions and also about the purity of a Muslim's 

appearance, it has been concluded that these two have no independent role in the purity of his body 

and belongings, but purity is the consequence of describing a person as a Muslim which covers 

more than the two mentioned titles. 
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 «وصف مسلمانی»و « ظاهر حال مسلمان» ،«غیبت مسلمان»اعتبارسنجی مطهریت 

 طاهره قدسی 
گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی واحد علوم تحقیقات،  مقطع دکتریدانشجوی 

 دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران
 )نویسنده مسئول( محمدیدکتر طاهر علی 

 ایالم،  ایراندانشیار و عضو هیأت علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی، دانشگاه ایالم، 
Email: t.alimohamadi@ilam.ac.ir 
 دکتر سیدمحمدصادق موسوی

 رانیتهران، ا ،یمطهر دیدانشگاه شه یگروه فقه و حقوق خصوص اریدانش
 چکیده

های متنوعی را دربارۀ شرایط مطهریت  و حتدود و یکی از موضوعاتی که در فقه امامیه ازجملۀ مطهرات محسوب شده و دیدگاه
که بتدن و معنا که اگر شخص مسلمان برای مدتی غایب شود، درصورتیثغور آن متوجه خود یافته، غیب  مسلمان اس ؛ بدین 

شود. بسیاری از فقها در حالی به حکِم ها حکم می.. متنجس باشد، به طهارت آنسایر متعّلقاِت او مثل لباس، فرش، ظرف و.
اند که در موضوعی  طهارت مسلمان بر اساس غیب  او و ذیل شرایطی خاص یا بر پایۀ مطهریِ  ظاهر حال مسلمان باور آورده

تحلیلی، پتس از روش توصتیییتحقیت  بتهو حتی طریقی  این دو عنوان برای حکم به تطهیر، تردید جدی وجود دارد. در ایتن 
بررسی اقوال و ادلۀ فقها در خصوص مطهری  غیب  مسلمان و شروط آن و نیز دربارۀ مطهری  ظاهر حال مسلمان این نتیجته 

یند اتصتاف شتخص بته آعلقات او ندارند، بلکه مطهری  بربه دس  آمده که این دو عنوان نقشی مستقل در مطهری  بدن و مت
 نی اس  که شمولش از دو عنوان مذکور بیشتر اس .وصف مسلما
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 مقدمه:

(. مقصتود 511تا  020مشکینی، ؛ 001 تا 0/010، یکی از مطهرات در فقه امامیه، غیب  مسلمان اس  )طباطبایی
از مطهریِ  غیب  مسلمان آن اس  که اگر بدن یا لباس یا وسایل دیگر مستلمان نجتس شتود و آن مستلمان متدتی 

ها شرط اس ، مسلماناِن مرتبط با او غایب شود، بعد از حضور و استیاده او از آن وسایل در اموری که طهارت در آن
 اند، مجازند به طهارت وی و اشتیای متعلت  بته اوباس و سایر متعّلقات او مطلع بودهبودن بدن، لکه قباًل از متنجس

بر عدم خالف یا اجماعی بتودنش، موضتوعی کتاماًل حکم کنند. در این مسئله که باوجود اعتقاد برخی از فقها مبنی
 های مختلیی در حدود و ثغور و شرایط مطهری  آن مطرح شده اس . چالشی اس ، دیدگاه

شده و کییی  مطهری  آن، تردیدی جتدی نکتۀ مهم این اس  که با اندکی تأمل در اقوال مطروحه و دالیل اقامه
تحلیلی در پتی آن روش توصتیییآید. پژوهش حاضتر بتهدر موضوعی  و حتی طریقیِ  غیب  مسلمان به وجود می

چته عتاملی ستبب حکتم بته مطهریت  بتدن و اس  که روشن سازد چه چیزی در این خصوص موضوعی  دارد و 
اند، غیب  مستلمان مطهریت  دارد یتا شود؟ آیا همان گونه که فقها مطرح و تلقی به قبول کردهمتعلقات مسلمان می

 عنوان و موضوع دیگری مؤثر در این مسئله اس ؟ 
 

 . طهارت در لغت و اصطالح1

فتارس، معنای پتاکیزگی )ابتن( و بته0/510منظور، ابن؛ 0/002طهارت در لغ ، نقیض نجاس  )مرتضی زبیدی، 
 7معنای استتعمال طهتور( است ، امتا در اصتطالح فقهتا بته9/090عباد، بنشدن از چرک )صاحب( و پاک9/091

(؛ این نوع طهارت، طهتارت حدثّیته است ، امتا طهتارت 0/902، الروضة البهیةمشروط به نی  اس  )شهیدثانی، 
(. واژۀ مطهر که اسم 950گیرد )نک: مشکینی، ه نسب  به خبث؛ یعنی نجاس  صورت میدیگری نیز وجود دارد ک

رود و هتم در امتوری کته باعتث فاعل از همین ریشه اس ، هم در آب و خاک یعنی در طهارت حدثیه به کتار متی
ارت (. مقصود از طهارت در ایتن مقالته، طهت020شود )نک: همو، طهارت اشیای خارجی از خبث و نجاس  می

خبثیه؛ یعنی رفع نجاس  از بدن، لباس و سایر متعلقات مربوط به مکلف است  و طبیعتتًا متراد از مطهتر نیتز رافتع 
 نجاس  خواهد بود.

 . مطهریت غیبت مسلمان2

انتد، غیبت  مستلمان است  ازجمله مطهراتی که برخی از فقها باوجود اختالف در شترایِط آن مطهتریتش را پذیرفته
(. مراد از مطهری  غیب  مسلمان آن است  کته 0/099، تحریرالوسیله؛ خمینی، 0/000؛ طباطبایی، 0/900)نراقی، 

تطهیتر در آن زمتان ه میزانی کته امکتان شدنش بشدن بدن، لباس و سایر متعلقات مسلمان، غایبدر صورت نجس

                                                 
 (.421تا  7/424ق، 7470باشد، آب و خاک اس  )جبعی عاملی، کننده میمعنای پاک و پاککه صیغۀ مبالغه طاهر و به. مقصود از طهور 7
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(. این زمانی اس  که ببیند نجاس  از او 9/990باشد، سبب حکم به طهارت او و متعلقاتش شود )حسینی عاملی، 
(؛ بنابراین با علتم بته بقتای نجاست ، 052، المقاصدالعلیةشده یا برای آن نجاس ، جرمی نباشد )شهیدثانی،  زائل

تتوان غیبت  (. در اینکته آیتا واقعتًا می229، الشرریعةتفصیلنخواهد بود )فاضل لنکرانتی،  وجه مطهرهیچغیب  به
مسلمان را مطهر تلقی کرد یا اینکه عنوان دیگری در مطهری  نقش دارد و در فقه امامیه مغیول مانده اس ، نیتاز بته 

 ها اس . طرح و بررسی اقوال فقها دربارۀ غیب  مسلمان و ادلۀ آن
یت غیبت مسلمان. اقو 1. 2  ال در مطهر

شود یا خیر و در فرض مطهری  چه شرایطی دارد، دربارۀ اینکه آیا غیب  مسلمان ازجمله مطهرات محسوب می
 اقوالی وجود دارد: 

کند و باید علتم بته رفتع طور مطل ؛ به این معنا که صرف غیب  مسلمان کیای  نمیالف. عدم مطهری  آن به
(. به نظر 095تا  0/090ین، صاحب حدائ  این قول را ظاهرًا مشهور دانسته اس  )بحرانی، نجاس  پیدا شود. بنابرا

شده بته کردن طهارت شیء متنجساند اصل منوطرسد این انتساب به مشهور صحیح نیس ؛ زیرا آنچه فقها گیتهمی
ما اندک فقهایی هستند که قائل علم به زوال اس  بدون اینکه موضوع را از زاویۀ غیب  مسلمان بررسی کرده باشند، ا

اند. مالمحسن فیض کاشانی که از این گروه اس ، غیب  مسلمان را کافی در حکم به ازالۀ نجاست  به این قول شده
اللته شتبیری نیتز بعتد از اینکته (. آی 0/00ندانسته و شرط کرده که علم یا ظن معتبِر شرعی بر ازاله حاصتل شتود )

کنند، در رد آن چنین گیته اس : شدِن مسلمان را از مطهرات محسوب میشرط، غایب گوید فقهای عظام با ششمی
شدن طهارت نیس ، مگر موجب اطمینتان شخصتی یتا های ثاب شدن مسلمان از راهبنا بر احتیاط واجب، غایب»

شود. ت می(. طب  این دیدگاه، علم یا حصول اطمینان یا ظن شرعی به طهارت سبب حکم به طهار59« )نوعی شود
بنابراین، مطهریِ  غیب  مسلمان نه موضوعی  دارد و نه طریقی ؛ به این معنا که نه حصول غیبت  مستلمان ستبب 

شود و نه طری  و راهی اس  برای رسیدن به حکم به طهارت؛ آنچه که موضوعی  دارد، حصول حکم به طهارت می
 نجاس  اس .علم یا اطمینان یا اقامۀ ظن معتبر شرعِی دال بر ازالۀ 

آور و به دالیلی که بیان خواهتد شتد چنتین قتولی بتدون دلیتل، ختالف ستیرۀ ائمته و مستلمانان، حتر باتوجه
 کنندۀ نظام اس  که صحیح نیس . مختل

غیبت ، مطهتر انستان، »گویتد: بتاره میطور مطل  و بدون هیچ شرطی؛ امام خمینتی دراینب. مطهری  آن به
شود، مگر آنکه علتم بته بقتای نجاست  ها از توابع او اس  و با او معاملۀ طهارت میلباس، فرش، ظروف و غیر آن

شود، خواه عالم به نجاس  باشد یا نباشد، باشد و بعید نیس  که چیزی در آن شرط نباشد؛ بنابراین حکم جاری می
)خمینتی، « و رسیده یتا معتقتد نباشتد، در دیتنش متستامح باشتد یتا خیترمعتقد به نجاس  آن چیزی باشد که به ا

ختی اصطالح موضتوعی  دارد. برهر این سخن آن اس  که خود غیب ، مطهر اس  و به(. ظا7/752، تحریرالوسیلة
دانند، بلکه طریقی برای کشف طهتارت در فترض شتک فقها باوجود قبول این قول آن را از شمار سایر مطهرات نمی
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 بعضتیاز ظاهر کالم (. بر این اساس، غیب  طریقی  دارد. 444تا  442، الشریعةتفصیلدانند )فاضل لنکرانی، می
شدن بدن یا متعلقاتش آید که مواف  با این قول هستند؛ زیرا به شرایطی چون علم مسلمان به نجسفقهای دیگر بر می
اند: انسان احتمال بدهد شرط اس ، اشاره نکرده و فقط گیتهکارگیری آن در امری که طهارت در آن و نیز به اشتراط به

سبب آنکه مثاًل آن چیتز در آب جتاری افتتاده، پتاک شتده است  ( یا به05که آن چیز را آب کشیده )مکارم شیرازی، 
 (. 009؛ سبحانی، 01تا  00)بهج ، 

نیس ؛ اما دلیلتی هتم بتر همان گونه که خواهد آمد هرچند حکم به طهارت مسلمان محدود به شرایط خاصی 
عنوان مطهر و چه کاشف و طری  طهتارت نیست  و افتزون بتر منحصرکردن حکم طهارت به غیب  مسلمان؛ چه به

دالیلی که خواهد آمد، تعمیم حکم و تقیدنداشتن آن به شروطی خاص مؤیدی برای مطهری  عنوان دیگری بته نتام 
 وصِف مسلمانی اس . 

فهد حلتی ه بدن و مشروط آن نسب  به متعلقات مسلمان؛ قائل به این قول ابن . مطهری  مطل  غیب  نسب  ب
( که در حکم به طهارت غیر بدن )لباس و سایر متعلقات او(، علم او را به نجاستش شرط کرده و در حکم 20اس  )

 (. 090به طهارت آن، مشاهدۀ استیاده از آن را توسط مسلمان کافی دانسته اس  )صیمری، 
ز نبودن دلیلی بر اختصاص حکم به مورد غیب  مسلمان، نقدی که بتر ایتن نظریته وارد است  تیصتیل گذشته ا

 بدون پشتوانۀ علمی و دلیلی اس  که داده شده اس . 
داند، هرگاه مدتی که امکتان د. مطهری  مشروط؛ شهیدثانی ظاهر مذهب امامیه را مطهری  غیب  مسلمان می

(. قتائالن بته ایتن قتول، مطهریت  غیبت  را 911، تمهیدالقواعدب  گذشته باشد )رود از زمان غیطهارت در آن می
 بتودن(، مکلف5/999، الطهراة مشروط به شرایطی چون علم مسلمان به نجاس  ختود یتا متعلقتاتش )انصتاری، 

حکتم بته جواهر (. صاحب052، المقاصدالعلیةاند )شهیدثانی، کرده 7( یا اهلی  ازاله را داشتن،0/099)شهیداول، 
کارگیری آن در عملتی کته طهتارت در آن بودن مسلمان، علم او به نجاس  و بهمطهری  غیب  را مشروط به مکلف

(. 2/910شرط اس ، دانسته و این قول را بدون خالفی درخور توجه، تلقی و ادعای اجماع منقول بر آن کرده اس  )
. علم مسلمان به مالقات بدن و متعلقاتش با 0اند از: عبارتداند. آن شرایط شرط غیب  را مطهر میسید یزدی با پنج

کارگیری آن شتیء در چیتزی کته . بته9بودن آن شیء از روی اجتهاد یا تقلیتد؛ . علم به نجس یا متنجس9نجاس ؛ 
دانستتن تطهیتر آن شتیء . محتمل5شتده؛ کارگرفته. علم به اشتراط طهارت در شیء به0طهارت در آن شرط اس ؛ 

(. فقیهی دیگر با چهار شترط، غیبت  مستلمان را موجتب طهتارت بتدن و متعلقتات او 001تا  0/000بایی، )طباط
گاه و متوجه باشد؛ دوم. بداند که طهارت بدن و لباس در نماز شرط اس  و خوردن »داند: می اول. آنکه به نجاس  آ

                                                 
 وجوب یا استحباب ازالۀ نجاس  باشد. . یعنی ممیز معتقد به7
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اعتنا باشد؛ چهارم. آنکه وستایل را بی و آشامیدِن نجس جایز نیس ؛ سوم. از کسانی نباشد که به طهارت و نجاس 
 (. 9/000)نک: اشتهاردی، « در کارهایی که باید با چیز پاک انجام داد، استعمال کند

هتا مطهتر حقیقتی شود کته غیبت  نتزد آناز سخنان برخی صاحبان این قول فهمیده می الکرامه مفتاح عقیدۀبه
کند )حستینی عتاملی، شود، نه اینکه تطهیر میبه طهارت می اند: حکمنیس ، بلکه در حکم مطهر اس ؛ زیرا گیته

( و محقت  ختویی 0/001(، ستید یتزدی )طباطبتایی، 5/995، الطهراة (؛ همان گونه کته شتیخ انصتاری )9/991
جواهر بته مطهریت  آن دانند؛ این در حالی اس  که صتاحب( مطهردانستنش را نوعی تسامح می9/921، التنقیح)

 (.  2/910تصریح کرده اس  )
ه. تردید در مطهری ؛ محق  اردبیلی بعد از اینکه حکم به طهارِت عضو انسان مسلمانی را که عدم تقیتدش بته 

شدنش و احتمال تطهیر مشکل دانسته است  و احتمتال داده کته ممکتن است  در صرف غایبشرع آشکار نشده، به
وجه احتیاط ؛ هرچند نباید به هیچکه طهارت شرط اس ، قائل به طهارت شد کارگیری عضو نجس در جاییفرض به

دانستن مطهری  غیبت  مستلمان، قتول (. صاحب مدارک نیز با مشکل921تا  0/920را ترک کرد )مقدس اردبیلی، 
هتا در متواردی کته دانتد، مگتر اینکته از آنسبب غیب  او میندادن به طهارت مسلمان و متعلقاتش بهاصح را حکم

 (. 0/090ند؛ ضمن آنکه در این فرض هم دچار تردید شده اس  )موسوی عاملی، اند، استیاده کمشروط به طهارت
شود، جای هیچ شکی برای حکتم بته که میصاًل و مستداًل بیان میتردید در این حکم موردی ندارد، بلکه چنان

 طهارت مسلمان بر اساس دارابودن وصف مسلمانی نیس . 
یت غیبت مسلمان2. 2  . دالیل مطهر

 الیل مطهربودن غیب  به شرح ذیل اس : ترین دمهم
ای ثاب  نشده که بتوان بر آن اعتماد کرد )حکیم، گونه(؛ البته اجماع به2/910جواهر، . اجماع منقول )صاحب0

ادعای شهرت بر نجاس  شده اس  تا زمانی که علم به ازاله پیدا نشده باشد  الشیعه مستند(، حتی در کتاب 9/091
 المدرکیة اس . خصوص اینکه محتملرسد اجماع دلیل بر مطهری  نیس ، بهه نظر می(. ب0/909)نراقی، 

(؛ ایتن ستیره هتم 9/091( بر ترتیب آثتار طهتارت )حکتیم، 5/990، الطهاة . سیرۀ قطعی مستمره )انصاری، 9
، )2/910جواهر، صتاحب؛ 31، بحرالعلرو )نسب  به طهارت بدن مسلمان و هم نسب  به غیر بدن او جاری اس  
اجمتاع قطعتی و »گویتد: (. نراقتی می2/910هرچند مشغول به عملی نباشد که در آن طهارت شرط است  )همتو، 

هتا علمی، بلکه ضرورت دینی واقع شده بر جواز اقتدا، مباشرت و مصافحه بتا متردم و خریتدن آنچته کته دست  آن
« سبب بول و غتائط در هتر روز وجتود داردبهها کند، با اینکه علم به نجاس  آنصورت مرطوب با آن برخورد میبه
شدن نجاسات بتر افتراد شود با اینکه قطع به عارضرو، معمواًل سؤالی از ازالۀ نجاس  مسلمان نمی(. ازاین0/990)

دالیل مطروحه،  (. عمدۀ2/910جواهر، شود )صاحبهس ، بلکه گاهی سؤال از ازالۀ نجاس ، منکر محسوب می
ستبب غیبت  دلیل در حکم به طهارت به»گوید: باره میخویی نیز دراین (. محق 0/091م، همین سیره اس  )حکی



 111                         «یوصف مسلمان»و « ظاهر حال مسلمان»، «مسلمان بتیغ» تیمطهر یو همکاران، اعتبارسنجقدسی 

ها و ظروفشان و غیتر آن است  از آن متصل به زمان معصومان)ع( بر معامله با مسلمان، لباس قطعیۀ مسلمان، سیرۀ
گیرنتد بتا اینکته د معامله قترار میهنگام شک در طهارتشان مثل اشیای پاک مورهایی که به آنان تعل  دارد که بهچیز

شتک ها؛ زیترا بیها و شلوارها، گوش ویژه در پوس ها هس ، بهشدن آنناچار علم عادی )اطمینان( به متنجسبه
ستبب استصتحاب بنتا را بتر شتدن آن وجتود دارد و بتا ایتن وجتود متردم بههنگام ذبح یا در زمانی، علم به متنجس

 (. 9/921، نقیحالتگذارند )نجاستشان نمی
باره دراین (. فقیهی0/091آید )حکیم، . اگر به طهارت مسلمان در صورت غیب  او حکم نشود، حر  الزم می9

شرط کسب علم به طهارت کسی که علم به نجاس  او یا چیزی از متعلقتاتش از قبیتل لبتاس و مثتل آن »گوید: می
هتایی کته مشتروط بته هتا از چیزز پشت  ستر او یتا مثتل آنوآمد با او یا خوانتدن نمتاحاصل شده، برای جواز رف 

زیترا لتزوم حتر ، (. بر این دلیل اشکال شده که کامل نیس ؛ 2/574)همدانی، « شوداند، موجب حر  میطهارت
ِِ تکلییتی است ، نته  کلی  ندارد. افزون بر آن اگر کلی  آن پذیرفتنی باشتد، مقتضتای آن جتواز ارتکتاب بته لحتا

طور مطل ، مگر اینکته مقصتود حکم وضعِی آن؛ یعنی طهارت و بارشدن تمامی آثار طهارت بر آن بهبناگذاشتن بر 
ومر  قطعًا دلیل بتر شود. در این صورت انتیای هر ومر  میحرجی باشد که در عصر معصومان)ع( منجر به هر 

« وصتف مستلمانی»هریت  (. این اشکال با توضیحاتی که در استتدالل بتر مط9/091طهارت خواهد بود )حکیم، 
 شود. خواهد آمد، پاسخ داده می

(؛ مسلمانی کته 052، المقاصدالعلیةماند )شهیدثانی، کند که بر نجاس  باقی نمی. ظاهر مسلمان اقتضا می0
تتا  0/920سازد )مقتدس اردبیلتی، ها نمیعدم تقیدش به شرع ظاهر نشده اس ، عضو نجس خود را بدون تطهیر ر

سبب پایبندی به مقررات اسالمی مرتکب عملی که برخالف احکام شترعی باشتد، معنا که مسلمان به(؛ بدین 921
شود با همتان کند و همین که مشاهده میشود. بنابراین اگر بدن یا لباسش نجس شود، برای طهارت آن اقدام مینمی

شود آن را تطهیتر کترده س ، معلوم میکند که در آن طهارت شرط اشده اقدام به انجام کاری میعضو یا شیء نجس
 اس . 

(؛ ثانیتًا زوال علتم بته 9/091اند: اواًلّ دلیلی بر حجی  ظهور حال مسلمان نیس  )حکیم، در رد این دلیل گیته
بتود کته علتم یتا  نجاس ، نیازمند علم به طهارت اس  و استناد به ظهور حال مسلمان درصورتی صتحیح خواهتد

کنتد )مقتدس هتا میافتد که شخص، تطهیِر عضو خود را تا هنگام نیتاز ربسیار اتیاق میثالثًا چه آور باشد؛اطمینان
 شود. (؛ بنابراین هیچ علم یا اطمینانی نسب  به تطهیر او حاصل نمی0/921اردبیلی، 

که ازنظر عقال ظاهر سخن دیگران حجیت  دارد و اصتولیان رسد این اشکاالت وارد نیس ؛ زیرا چنانبه نظر می
دانند، ظاهر رفتتار دیگتران و ازجملته مستلمانان نیتز حجت  است . بر مبنای آن، ظواهر قرآن و سن  را حج  می

ادامه، مطهریِ  وصف مستلمانی کته هتم بنابراین، دلیل بر حجی  ظاهر حال مسلمان بنای عقال اس ؛ هرچند در 
شود، اثبات خواهد شد و نیازی به اثبات مطهری  ظاهر حتال شامل ظاهر تنزه مسلمان از نجاس  و هم غیر آن می
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به دالیلی که تیصیاًل خواهد آمد، زوال علم به نجاس  نیازمند حصول علم به مسلمان نیس . از طرفی دیگر باتوجه
نکردن مسلمان به تطهیر خود تا زمان نیاز سبب حکتم بته ان دالیل نیز صرف احتمال اقدامطهارت نیس . بنا بر هم

شود؛ زیرا چنین احتمالی در غالب اوقات وجود دارد و غیر از مخالی  با سیرۀ قطعتی مستتمر نجاس  مسلمان نمی
زم به ذکر این اس  که برخی از ال دنبال خواهد داش . نکتۀآوربودن را بهومر  و حر مسلمانان، اختالل نظام، هر 

اند، در طهارت کودک غیرممیز دچار تردید شده و فقهایی که ظاهر حال مسلمان را سبب حکم به طهارت تلقی کرده
(، 990، الطهراة اند که جزء توابع انسان مثل فترش و ظتروفش محستوب شتود )انصتاری، درنهای ، بعید ندانسته

ممیز مشمول حکم طهارت نخواهد شد؛ زیرا بنا بر ایتن لمان باشد، کودک غیرکه اگر مالک، ظاهر حال مسدرحالی
تبع توان کودک را مثل اشیای ساکن، محسوب کرد و تسلط و نظارت مسلمان را بر او تام دانس ، بلکته بتهفرض نمی

 وصف مسلمانِی خانواده و از باب تعبد اس . 
 . روایات5

نکردن جایز اس  حائض متهم به رعای  7خی روایات خوردن سؤرمطاب  برالف. روایات سؤر حائض و جنب: 
که وضوساختن با سؤر جنتب غیترمتهم جتایز (؛ چنان991تا  0/992ساختن با آن کراهتی ندارد )حرعاملی، و وضو

اْشَرْب ِمْن »(؛ از جمله اینکه از امام صادق)ع( نقل شده که فرموده اس : 992تا  0/990بدون کراه  اس  )همو، 
ماندۀ حتائض بنتوش و از آن وضتو نستاز. در روایتتی دیگتر (؛ از پس0/992)همو، « ْؤِر اْلَحاِئِض َو اَل َتَتَوضَّ ِمْنه  س  

ْأ ِمْنته  »گوید از امام صادق)ع( دربارۀ سؤر حائض سوال کردم، فرمود: قاسم میبنعیص تْؤِر  -اَل َتَوضَّ تْأ ِمتْن س  َو َتَوضَّ
ِب ِإَذا َکاَنْ  َمأْ  ن  وَنةً اْلج  (؛ از آن وضو نساز و از سؤر جنب وضو بگیر هرگتاه متورد اطمینتان باشتد. 0/990)همو، « م 

ظاهر حال مسلمان این اس  که با نجاس  آبی که در خانه »گوید: استناد این احادیث میشیخ انصاری با اشاره و به
ز آب متذکور در حکتم خبتردادن او بته تطهیتر برای نوشیدن و تطهیر مهیا شده، مباشرت ندارد. بنابراین، استیادۀ او ا

 (. 5/999، الطهاة « )دستش اس 
 ب. روای  در باب عصیر

ای که شخصی از غیرشیعیان بته متن هدیته پخته گوید به امام صادق)ع( عرض کردم: حکم مییزید میعمربن
ْن اَل َیْستَتِحلُّ َفاْشتَرْبه  »دهد چیس ؟ فرمود: می ْسِکَر َفاَل َتْشَرْبه  َو ِإْن َکاَن ِممَّ ْن َیْسَتِحلُّ اْلم  )حرعتاملی، « ِإْن َکاَن ِممَّ
دانتد، شمرد، از آن ننوش و اگر از کسانی اس  که حتالل نمیاس  که مسکر را حالل می (؛ اگر از کسانی95/929

کند، به احتمال نجاس  او ترتیب اثتر داده بنوش. طب  این حدیث اگر فرد از کسانی اس  که از نجاس  اجتناب می
 شود. نمی

                                                 
شود کته عضتوی از بتدن حیتوان )یتا ادریس حلی گیته شامل هر مایعی میابنکه . مقصود از سؤر، فقط باقیماندۀ مایعی که انسان یا حیوان از آن نوشیده، نیس ؛ بلکه چنان7

 (.7/23ادریس، انسان( با آن تماس پیدا کرده باشد)ابن
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؛ خمینتی، 2/910واهر، جانتد )صتاحبتا اینجا روشن شد بعضی از فقهتا بتر مطهریت  غیبت  تصتریح کرده
( و برختی بتاوجود پتذیرش ایتن 00تتا  95؛ بهجت ، 91تتا  90، المسراللةسالۀ توضیح؛ فاضل لنکرانی، 0/099

گذارِی غیب  مسلمان را بته دیگر، نام عبارت(. به9/991دانند )حسینی عاملی، موضوع، غیب  را مطهِر حقیقی نمی
( و آن را 9/921، التنقریح؛ ختویی، 0/001؛ طباطبتایی، 5/995،  الطهراةمطهر، مجاز و تسامح شمرده )انصاری، 

اند؛ همان گونه که ِاخبار ذوالید و خبر واحد بته طهتارت صرفًا طری  برای اثبات طهارت و کاشف از طهارت دانسته
 ،الشرریعةتفصیل؛ فاضتل لنکرانتی، 9/921های اثباِت طهارت مسلمان هستتند )همتو، دیگری و متعلقاتش، از راه

توان برداش  کرد که غیب  مسلمان مثِب  طهارت او نیس ، ای از فقها نیز می(. از طرفی دیگر، از سخنان عده229
بودن مسلمان از نجاس  سبب حکم به طهارت شخص مسلمانی اس  که انستان از نجاست  او یتا بلکه ظاهر منزه

ورد بتا مستلمان، البسته، ظتروف و وستایلی کته اند در برخمتعلقاتش قبل از غیبتش خبر دارد؛ یعنی مکلیان موظف
شود، ها مشروط به طهارت اس ، حکم به طهارت او و متعلقاتش دهند. چیزی که سبب این حکم میاستیاده از آن

بتودن غیبت  ظاهر تنزه مسلمان و اجتناب او از نجاسات اس  نه چیز دیگری؛ ازجمله اینکه شهید اول با نیی مطهر
دلیل ظتاهر تنتزه ف، عاِلم به نجاس  باشد، سپس زمانی بگذرد که ازاله در آن ممکن باشد، بهاگر مکل»گیته اس : 

ر را همراه با غیبتی که در آن امکتان تطهیتر 0/099شود )مسلمان از نجاس ، حکم به طهارت می (. پس ایشان، مطهِّ
(. صیمری که خود 0/090)صیمری،  وجود دارد، ظاهر تنزه مسلمان از نجاس  با علم او به نجاستش قرار داده اس 

(، 0/092کردن غیبت  ازجملته مطهترات را مجتاز شتمرده )همتو، کنندگان مطهری  غیب  اس  و محسوباز نیی
داند؛ زیرا بنا بر فرض غیب  و گذشتن زمانی که در آن فهد حلی نیز غیب  را از مطهرات نمیمدعی شده اس  که ابن

تتا  090شتود )همتو، که غیب  مطهر اس ، بلکه گیته اس  حکتم بته طهتارت میامکان تطهیر وجود دارد، نگیته 
(. 20« )تتنّجس إذا غتاب زمانتًا یمکتن طهتره مطلقتاً  7و یحکم بطهارة حیتوان»فهد چنین اس : (. عبارت ابن095

ستان است  دلیل غیبت ، یکسبب ظاهر تنزه مسلمان نه بتهفهد در حکم به طهارت بهبنابراین، فتوای شهید اول و ابن
 (. 095)صیمری، 

 
 «وصف مسلمانی». مطهریت 3

تر، ناماز این سخنان به دس  آمد که نام تتوان غیبت  و نمی گتذاری حقیقتی نیست گذاری غیب  مستلمان بته مطهِّ
مسلمان را جزء مطهرات محسوب کرد. باالتر از آن، ظاهر تنزه مستلمان از نجاست  نیتز ستبب حکتم بته طهتارت 

بودن به دین اسالم است  رسد مطهری  دارد، داشتن وصف مسلمانی و متدینچه که به نظر مینخواهد شد، بلکه آن
ر، گستردگی و شمولش بیشتر از ظاهر تنزه مسلمان از نجاست  است ؛ زیترا اگتر ظتاهر تنتزه  نه چیز دیگر. این مطهِّ

                                                 
 (.455. مقصود از حیوان، آدم و غیر او اس  )صیمری، 7
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به نجاس  خود باشد تا انگیزۀ مسلمان از نجاس  مطهر باشد، در جایی مطهر خواهد بود که؛ اواًل آن مسلمان عالم 
طهارت در او ایجاد شود؛ ثانیًا در عبادتی که طهارت در آن شرط اس ، از آن متنجس استیاده کند وااّل نیازی فتوری 

آیتد؛ ثالثتًاّ از ای جدی در آن مسلمان برای رفتع نجاست  بته وجتود نمیو ضرورتی در رفع نجاس  نیس  و انگیزه
مباالت نباشد وگرنه ظاهر چنین مسلمانی هرگز مقتضتی تنتزه نیست . امتا اگتر وصتف کممباالت و یا مسلمانان بی

کدام از این شرایط نخواهد بود؛ یعنی همین که شخص، مسلمان باشتد، بایتد مسلمانی مطهر باشد، محدود به هیچ
مبتاالت یتا اه بیحکم به تنزه او از نجاس  کرد؛ خواه شخصی مقید به طهارت و معتقد به ازالۀ نجاس  باشتد، ختو

مباالت محسوب شود؛ عالم به نجاس  باشد یا نباشد؛ آن شیء متنجس را در عبادت مشروط به طهارت به کتار کم
گونه که در ایتن  برد یا چنین نکند؛ ازالۀ نجاس  او رؤی  شود یا نشود و فقط مدتی غیب  کند. بر این اساس، همان

باره صرفًا در نیس ، غیب  نیز چنین خواهد بود. نقش غیب  دراین فرض مشاهده ازالۀ نجاس  توسط مسلمان مطهر
دیگر در حکم به طهارت مسلمان و متعلقاتش کافی اس  کته علتم بته  عبارتعدم تحق  قطع به نجاس  اس . به

شتود؛ همتان گونته کته در صتورت ستاز ایتن موضتوع مینجاس  مسلمان و متعلقاتش حاصل نشود و غیب  زمینه
نجاس  و حصول شک در شستن صحیح و تحصیل طهارت، ضرری متوجه حکتم بته رفتع نجاست   مشاهدۀ رفع

 نخواهد شد. 
یت 1. 3  «وصف مسلمانی». دالیل مطهر

 اند از: بودن وصف مسلمانی دالیلی دارد که عبارتمطهر
آیتد ایتن است  کته در برختورد بتا الف. سیرۀ معصومان)ع(؛ آنچه از روش و ستیرۀ پیتامبر)ص( و ائمته بتر می

کردند؛ زیرا هرگز از گیتار یا رفتار آنان موردی نقتل نشتده کته در ارتبتاط بتا مستلمان مسلمانان حکم به طهارت می
کرده باشند. معاشرت پیامبر)ص( و امامان)ع( بتا گونه احتیاط و اجتناب کرده یا مسلمانان را منع از برخورد طهارت

ها گویای آن اس  که باوجود علم اجمالی به نجاست  وآمدطورکلی در رف مسلمانان در مساجد، منازل، بازار و به
شتدن مقتداری از بتدن شدن قطعی آنان بته نجاست  )بتول و غتائط(، نجسدلیل آلودهبدن یا متعلقات مسلمانان به

گتاه ها و گاه در شرایط عادی و... هیچشدن مسلمانان در جنگده، چاقو و ابزار موردنیاز ذبح، زخمیشحیوانات ذبح
اند. اگر غیر از این بود، قطعًا روایات یتا روایتتی دال بتر گونه داشتهپرسشی از تطهیرشان نشده و با همه رفتار طهارت

رستید، بتاوجود اینکته هتا بته دست  متا میحتص آنآمیز معصومان)ع(، سؤال و جواب و تحقی  و تیرفتار احتیاط
اند. شاهد بر مطلب، ورود احادیث زیادی است  کته ای در بیان اقوال و سیرۀ معصومان داشتهمسلمانان اهتمام ویژه

هتا طهتارت بتدن و در خصوص طهارت و نجاس  بدن انسان، لباس و لوازم او، حیوانات، تعیین عباداتی کته در آن
ای بته اجتنتاب هتا هتیچ حتدیثی کته اشتارهکته در میتان آناست ، درحالی است  و... آمتده لباس مستلمان شترط

دهد کته هرکستی شود. این نشان میمعصومان)ع( از بدن یا لباس و سایر متعلقات مسلمانان داشته باشد، دیده نمی
ال آن شتیء متتنجس در سبب غیب  آن مسلمان و استتعمشده اس  نه اینکه بهمسلمان بوده، حکم به طهارت او می
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امری که طهارت در آن شرط اس ، چنین حکمی داده شده باشد. محدودکردن طهتارت مستلمان بته ایتن موضتوع 
نیازمند دلیل اس  و دلیلی بر این مسئله وجود ندارد. ظاهر تنزه مسلمان از نجاس  هم سبب حکم به طهارت نبوده 

مبتاالت و بتر اینکته میتان مستلماناِن مقیتد، بیمان)ع( نیس  مبنیقولی از گیتار یا رفتار معصواس ؛ زیرا هیچ نقل
گتذاری بتین ها اجتناب کرده باشند و مدرکی نیز دال بر تیاوتمباالتها و بیمباالتمباالت فرق گذاشته و از کمکم

ای غیرشتیعی اند، مستلمانانکه برخی فقها نیز گیتهمذهب و سایر فرق اسالمی وجود ندارد و چنانمسلمانان شیعی
اند یا حالشان از مسلمانان غیرشیعِی امروز، بدتر یا مثل هم بوده و بستیاری از کردهکه در عصر امامان)ع( زندگی می

حتال از نشینان محکتوم بته طهتارت بتوده است ، باایننجاساِت قطعی نزد امامیه، پیش آنان و نیز روستاییان و بادیه
ها ختودداری ها یا دستانشان در برخی زمانبودن ظروف، لباسد علم به متنجسغذایی با آنان باوجووآمد و همرف 
(. این مطلب نشانگر این اس  که جریان سیرۀ ائمه)ع( مشروط به شترایطی 9/901، التنقیحشده اس  )خوئی، نمی

دلیل ًا بتهذکرشدنی این اس  که حکم به طهارت در این فرض قطعچند و محدود به موردی خاص نبوده اس . نکتۀ 
تمسک به اصل برائ  نبوده؛ زیرا فرض ما جایی اس  که علم اجمالی به نجاس  وجود دارد نه شک بتدوی و علتم 
اجمالی مانع از اجرای اصل برائ  خواهد بود؛ زیرا بر فرض اجترای اصتل برائت  در همتۀ اطتراف علتم اجمتالی، 

شود. بنابراین، ن در برخی موارد، ترجیح بالمرجح میآید و بر فرض اجرای آمخالی  قطعیه با علم اجمالی پیش می
گونه با مسلمانان، نه اجرای اصل برائ  بوده نه غیب  مسلمان )چون فترض متا اعتم است  از عل  برخورد طهارت

دلیل اینکه بتاوجود علتم اجمتالی، ظهتوری در طهتارت موارد غیب  و حضور مسلمان( و نه ظاهر تنزه مسلمان )به
شتود کته مباالت نیز میمباالت و بیضمن آنکه فرض ما شامل طهارت کودکان غیرممیز و افراد کم آید؛حاصل نمی

 بسا عکس آن باشد(. ها تنزه از نجاس  نیس ، بلکه چهوجه ظاهر آنهیچبه
های مؤید جریان سیرۀ معصومان)ع( در مطهری  وصف مسلمانی، مطابق  کامل آن با ضرورت حیت  پیونتد

های فیزیکی و... اس  و بحتث نجاست  بتر فترض انان اس  که مستلزم تقوی  ارتباطات و تماساجتماعی مسلم
اجتناب شیعیان از یکدیگر و نیز از سایر فرق اسالمی که معتقد به نجاس  برخی اشیای نجس نیستند، چالشی مهم 

 شود. برای آن محسوب می
)ع( از دیوانگتان و کودکتان ممیتز و غیرممیتز ممانع  الزامتی معصتومانشاهد دیگر بر وجود این ستیره، عتدم

ها موقع تخّلی و برخی متوارد دیگتر مسلمان در ورود به مساجد اس ، باوجود اینکه علم به نجاس  بدن و لباس آن
نداشتن کودکان به تطهیر خود و متعلقاتشان برای عبتاداِت مشتروط بته طهتارت، دلیل تکلیفاند و همچنین بهداشته
خصوص غیرممیزان( و دیوانگان و نیز نداشتن آگاهی کافی آنان وضوع و اهمی  آن توسط کودکان )بهدرک این معدم

شده یتا غالبتًا گاه علم به ازالۀ نجاس  از بدن و لوازم آنان حاصل نمیبه چگونگی تطهیر بدن و متعلقات خود، هیچ
هتا در فرش و دیوار مسجد از بدن و لباس آن شدنرغم خبرداشتن از متأثروجود و علیچنین علمی نبوده اس ؛ بااین

( 20و 2/29جواهر، شرایط مختلف جوی و لزوم حی  طهارت مسجد و رفع فوری نجاست  از آن )نتک: صتاحب
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کردن از ورود کودکان و مجانین بته مستاجد ای وجوبی از سوی حضرات معصومان)ع( دربارۀ جلوگیریهیچ توصیه
دهد ( که این نشان می950و  9/902ورود آنان دو روای  نقل شده اس  )طوسی، وارد نشده و صرفًا دربارۀ کراه  

به 7پوشی از ایراداتی که متوجه سند این دو حدیث شده، اند. با چشمها را محکوم به طهارت دانستهمعصومان)ع( آن
یتن روایتات و حتداکثر حکمتی کته از ا (9/21اجماع فقها دخول کودکان در مسجد جایز اس  )حستینی عتاملی، 

عقیدۀ تعدادی از فقها کودکان غیرممیتز بته مستجد است  )نتک: دادن کودکان، آن هم بهشود، کراهِ  راهفهمیده می
ندادن کودکان بته مستاجد، مستتحب تعبیر برخی از فقها راه( و به00/009جواهر، ؛ صاحب9/059مقدس اردبیلی، 

کودکان ممیزی کته متورد اطمینتان هستتند و از نجاستات (، اما 0/010؛ موسوی عاملی، 9/090اس  )شهید اول، 
ها بر انجام نماز در مستجد مستتحب دادن آنتنها مکروه نیس ، بلکه تمریندادنشان به مسجد نهکنند، راهدوری می

ها بودن آن(. بسیاری از فقها دلیل دورکردن کودکان و دیوانگان از مساجد را ظن به نجس9/002اس  )محق  کرکی، 
 (. 9/291، الجنانةوض؛ شهید ثانی، 0/952، النهایةکنند )عالمه حلی، اند؛ زیرا از نجاس  دوری نمینستهدا

دادن کودکان ممیز اگر مستحب نباشد، حداقل کراه  نتدارد و حکتم کراهت  آید که راهاز این فتاوا به دس  می
بردن کودکان و دیوانگان بته مستجد حترام نیست ، همراهبهشود. بنابراین، تنها متوجه کودکان غیرممیز و دیوانگان می

بایست  توان حکم بته نجاست  آنتان داد واال میشود نمیرود. از اینجا معلوم میبودنشان میهرچند احتمال نجس
شدن بتدن و لباسشتان در شد. این عدم حکم به نجاس  آنان باوجود علم به متنجسدادنشان به مساجد حرام میراه

داده و منعتی از تبع خانوادۀ مسلماِن آنان و تعبدی اس . این مسئله قطعًا در زمان ائمه)ع( هم رخ روز، بهبانهطول ش
سوی آن حضرات صورت نگرفته و حکم به نجاس  آنان نشده اس ، در غیر این صورت باید در روایات و سیرۀ آنان 

ائمه)ع( دربارۀ برخورد با افراد نابالغ منحصر بته آن  به شرایط مطهری  غیب  مسلمان، سیرۀشد. باتوجهمنعکس می
صدق بر کودکان نیس ؛ زیرا نه تکلییی دارند و نه درک و فهم  که ظاهر تنزه مسلمان از نجاس  نیز قابلنیس ، چنان

و بودن اولیتا تواند سبب حکم به طهارت افراد نابالغ شتود، مستلمانکاملی از نجاس  و طهارت. تنها چیزی که می
تبعی  از مسلمان محکتوم بته طهتارت خانوادۀ آنان اس . در واقع همان گونه که بدن مسلمان، لباس و ظروف او به

 سبب همین تبعی  و از باب تعبد، محکوم به طهارت خواهند بود. اس ، فرزندان نابالغ آنان نیز به
ستاختن آثتار عمده دلیل بتر مترتتب که گیته شدب. سیرۀ قطعی مستمرۀ مسلمانان و تقریر معصومان)ع(؛ چنان

ای اس  که مستلمانان از زمتان معصتومان)ع( داشتته و تتاکنون طهارت بر بدن مسلمان و متعلقات او سیرۀ مستمره
هتا از صتدر ادامه پیدا کرده اس . مطاب  این سیره، اقتدا، مباشرت و مصافحه با مردم و خریدن اطعمه و اشربه از آن

هتا در برختی ه و هس  و هیچ منعی از آن نشده اس ، با اینکته علتم عتادی بته نجاست  آناسالم تاکنون جایز بود
ها وجود دارد. این عدم منع و سکوت در برابر حکم مسلمانان به طهارت همدیگر، نشان از تأییتد و پتذیرش آن زمان

                                                 
؛ خوئی، 257ها که تضعیف شده اس  )نک: نجاشی، ( و وجود عبیدالله دهقان در یکی دیگر از آن772تا  74/777جواهر، بودن یکی از روایات )نک: صاحبدلیل مرسله. به7

 (. 77/477، الحدیثمعجم ةجال
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ر ستؤالی دربتارۀ قدر روشن است  کته حتتی مستلمانان معمتواًل از همتدیگاز سوی معصومان)ع( اس . مسئله این
کنند. اگر کمی تأمل شود، معلوم خواهتد شتد کته طهارت و ازالۀ نجاس  بدن، لباس، ظروف و سایر متعلقات نمی

سبب حکم بر اساس ظتاهر تنتزه این سیرۀ مسلمانان و تقریر معصومان)ع( محدود به غیب  مسلمان و باالتر از آن به
بودن اشخاص به صی  مسلمانی اس . طب  این ستیره و تقریتر سبب متصفمسلمان از نجاس  نیس ؛ بلکه آن به

گاه مسلمانان در ارتباطاتشان با هم لزومی در رعای  جانب احتیاط ندیده یتا تیتاوتی میتان مستلمانان مقیتد و هیچ
و طورقطع مسلمانان از حیث تقید به طهارت و نجاس  مثل هم نبتوده و نیستتند اند؛ هرچند بهمباالت قائل نبودهبی

رو برختی فقهتا رود. ازایتنرفتته و متیهتا میمباالتها و یا بیمباالتازالۀ نجاس  از سوی کمهمواره احتمال عدم
سیره در میان مسلمانان جاری بوده اس ، بدون اینکه تیاوتی گذاشته باشند بتین مستلمانانی اند که این تصریح کرده

کننتده از باشد و نیز بتدون اینکته فرقتی میتان مستلمانان اجتنابها حاصل شده یا نشده که علم قبلی به نجاس  آن
اند، قائل شده باشند )همدانی، الحال یا معتقد به طهارت اشیایی که نجسمباالت یا مجهولنجاس  با مسلمانان بی

ملته و رفتتار شود؛ یعنی در معا(. نکتۀ دیگر اینکه این سیره شامل نابالغان؛ خواه ممیز و خواه غیرممیز هم می1/901
مسلمانان با هم تیاوتی میان بالغ و نابالغ گذاشته نشده؛ زیرا هیچ دلیلی بر اجتناب از نابالغان به دست  متا نرستیده 

( 1/991؛ همتدانی، 9/909، التنقیحاس . حکم برخی از فقها بر طهارت کودکان ممیز با استیاده از سیره )خوئی، 
( شاهدی بر شمول سیره و تقریر معصومان)ع( اس . البتته 9/919هر، جوایا احتمال طهارت همۀ کودکان )صاحب

هتا بته دو دستتۀ مستتقل و تتابع اولیتا، در طهتارت برخی از این فقها، کودکان غیرممیز را استثنا کرده و با تقستیم آن
انتد )ختوئی، ها طهارت کودکاِن تابع را مثل سایر متعلقات مستلمانان پذیرفتتهمستقالن تشکیک کرده و برخی از آن

ها ها بدون دلیل اس  و شمول سیره و تقریر نسب  به آنکه استثنای آن(؛ درحالی1/991؛ همدانی، 9/909، التنقیح
غذایی و ارتباط زیاد آنتان بتا هتم انکارنشدنی اس . شاهد آن نیز مراودۀ مستمر مسلمانان همراه با کودکانشان و هم

هتا، ها اجتناب کند یا مجبتور بته تطهیتر لباسسؤال یا از بدن و لباس آناس ، بدون اینکه کسی از طهارت کودکان 
بتر رعایت  احتیتاط صتادر فرمتوده ها و ظروف شوند و بدون اینکه معصومان)ع( منعی کرده یا دستتوری مبنیفرش

جاس ، بودن این مسئله اس  که باوجود علم اجمالی به نباشند. روشن اس  که تقریر معصومان)ع( دلیل بر تعبدی
 اند. گونۀ مسلمانان با یکدیگر را تأیید کردهبرخورد طهارت

عجیب این اس  که برخی از فقها که بر مبنای غیب  مسلمان، حکم به طهارت او و متعلقاتش داده و این حکم 
محتدود  ها و در غیر آن عصر به موردی ختاص نیتزاند، سیرۀ ائمه)ع( و تابعانشان را در عصر آنرا تعبدی تلقی کرده

کته بنتا بتر فترض (، درحالی9/922، التنقریحاند )خوئی، نکرده و شامل همۀ موارد شک هرچند فاقد شرایط دانسته
شمول سیره، دلیلی بر اختصاص حکم به موارد غیب  مسلمان نیس  و سیره، مثِب  مطهری  وصف مسلمانی اس  

 شود. که شامل موارد غیب  مسلمان می
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هایشتان بتا یکتدیگر، وآمدآمدن حر ؛ اگتر مستلمانان در معتامالت میتان ختود، رف وجود . جلوگیری از به
آیتد. اینکته حضورشان در مجالس مختلف و... مبنا را بر طهارت همدیگر و متعلقات خود نگذارند، حتر  الزم می

(، 2/752)حکتیم،  اندلحاِ تکلییی دانستهالزمۀ این حر  را صرفًا رفع حکم تکلییی و جواز ارتکاب بهبرخی فقها 
تتوان متثاًل از لبتاس، ظتروف و غتذای ستایر لحاِ تکلییتی میمعنای روشنی ندارد؛ زیرا اگر منظور این باشد که به

لحاِ حکِم وضعی باید بنا را بر نجاس  گذاش  و خود را باید استیاده کرد و حرمتی تکلییی ندارد؛ اما به مسلمانان
ای در رفع حر  نتدارد؛ زیترا مستلمانی کته بتا پتذیرش ب تکلییی هیچ فایدهتطهیر کرد، در این صورت جواز ارتکا

اش متتنجس دعوت مسلمانی دیگر به خانه او برود و با علم به اینکه قباًل آن مسلمان یا ظروف، البسه و فترش خانته
ر استیاده از اطعمته و مباالت باشد، اگمباالت یا بیخصوص اینکه مسلمانی کمداند ازاله کرده یا خیر؛ بهبوده و نمی

لحاِ وضعی، او و متعلقاتش پاک نباشد، در آن صورت باید لحاِ تکلییی جایز باشد اما بهاشربه و سایر لوازم آن به
دنبال نخواهد داش . اگر قضیه برعکس شود، قطعًا حر  بیشتر خواهد شتد؛ بته تطهیر کند که چیزی جز حر  را به

مباالت به خانه او بیایتد و از آب و غتذا و فترش و امکانتات آن خانته س شده یا بیاین معنا که اگر آن مسلمان متنج
لحاِ وضعی پاک نباشد، آیا میزبان در شستتن خانته و لتوازم آن در هتر بتار ورود آن مستلمان و استیاده کند، اگر به

مستئولیتی نتدارد؛ بته ایتن لحاِ تکلییی اش دچار حر  نخواهد شد؟ اگر هم مراد این باشد که بهمسلمانان به خانه
معنا که هم مجاز به استیاده اس  و هم مجاز به تطهیرنکردن، آیا این چیزی غیر از حکم ظاهری به تطهیتر مستلمان 

لحاِ تکلییی باید مطاب  شیء پاک با لحاِ وضعی نجس باشد اما بهاس ؟ اینکه مسلمان و متعلقاتش در واقع و به
اینکه در ظاهر، حکم به طهارت وضعی او شود؟ چنین دیدگاهی در عمل هیچ فرقی با  او رفتار کرد، چه فرقی دارد با

رود که قول به طهارت مسلمان و متعلقاتش ندارد؛ زیرا بنا بر قول به طهارت نیز احتمال نجاس  واقعی مسلمانی می
ود و حکم بته طهتارت او داده شقباًل علم عادی به نجاس  او و یا متعلقاتش بوده اس ، اما در عمل به آن توجه نمی

کند تا مسلمانان دچتار حتر  و مشتق  در خواهد شد. بنابراین، وصف مسلمانی در حکم به طهارت او کیای  می
 ارتباطات نشوند. 

د. جلوگیری از اختالل نظام؛ حی  نظام از واجبات مؤکد و اختالل در امور مستلمانان از امتور مبغتوض است  
اند عنوان اصتلی مستلم دانستته( و فقها در کتب فقهی به لزوم حی  آن اشاره کرده و آن را بته9/202، البیع)خمینی، 

جواهر، ؛ صتاحب990و  09/05؛ 1/901؛ حستینی عتاملی، 919و  001تتا  9/090، المکاسر )نک: انصتاری، 
ارتباطات میان ختود  (. اگر مسلمانان در برخورد و9/521؛ 9/225، البیع؛ خمینی، 90/090؛ 99/002؛ 90/010

گویتد، که امام خمینی میآید و چنانومر  پیش میخورد و هر بر مبنای طهارت رفتار نکنند، نظم جامعه به هم می
به پذیرش کبترای (. بنابراین، باتوجه9/202، البیعومر  و اختالل نظام راضی شود )معقول نیس  که خداوند به هر 

گونه با ام و جلوگیری از اختالل نظام( و صغروی  و مصداقی  برخورد طهارتقضیه از سوی فقها )وجوب حی  نظ
 دلیل وصف مسلمانی نخواهد داش . ای جز حکم به طهارت مسلمانان بهمسلمانان برای آن، نتیجه
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وجودآمدن وحدت، همدلی، آید که بهه. مطابق  با اهداف و مقاصد دین؛ از بسیاری احکام شرعی به دس  می
و صمیمی  میان مسلمانان از اهمی  فراوانی برخوردار اس . روایات زیادی کته در توصتیه بته صتلۀ رحتم  برادری

و  2/000؛ 1/059هتا )همتو، (، صتلۀ اختوان و مالقتات بتا آن922و  910، 900، 50، 2/95؛ 0/10)حرعاملی، 
و  992، 09/092عتاملی، ؛ حر910تا  9/911(، استحباب اطعام مسلمان و تکریم مهمان )کلینی، 01/009؛ 000
دادن بته (، استتحباب افطتاری000تتا  09/009؛ 5/50(، مصافحۀ معصومان)ع( بتا مستلمانان )حرعتاملی، 921

تتا  00/005؛ 01/005(، استحباب مصافحه با یکتدیگر )همتو، 000و  009تا  01/092؛ 1/059مسلمانان )همو، 
بابویته، ؛ ابن905تتا  2/900وت به طعام )کلینی، ( و استحباب پذیرش دع995تا  901و  09/009؛ 09/09؛ 000

تقویت  ارتباطتات  دهندۀ هتدف استالم، ( و مواردی از این قبیل وارد شده است  کته نشتان021؛ حمیری، 0/920
هایی، ایجتاد برقتراری ارتبتاط بیشتتر بتا گوناگون میان مسلمانان اس . روشن اس  که الزمۀ عمل به چنین سیارش

ها بدون پرسش از نجاس  و طهارت و تجسس در این خصتوص است . اگتر بنتا روابط با آن مسلمانان و استحکام
ها، مراسم عقتد و عروستی، تشتییع جنتازه، استتقبال از باشد انسان در برخورد با اقوام و دوستان مسلمان در مهمانی

رعای  کند و بترای حکتم بته غذاشدن با آنان و موارد دیگر جانب احتیاط را حجا  و مسافران، مصافحه با آنان، هم
طهارت مسلمان و متعلقات او به هنگام علم به نجاس ، نیاز به حصول علتم بته ازالته باشتد، تمتامی ایتن احکتام 

کید اسالم اس ، زیر سؤال میاستحبابی که مورد   پذیرد. گاه تحق  نمیرود و هیچتأ
؛ 929تتا  9/920اس  )نک: کلینی،  او وارد شدهاتهام به  و. روایاتی داریم که بر وجوب تصدی  مسلمان و عدم

(. این روایات برای حکم به طهارت بر اساس غیبت  مستلمان استتناد شتده 29و  10، 15، 10، 02/11حرعاملی، 
رسد اختصاص به غیب  مستلمان نتدارد و اگتر (؛ اما به نظر می1/901؛ همدانی، 5/990، الطهاة اس  )انصاری، 

شتدن دایترۀ داللتشتان بته بر مطهری  وصف مسلمانی دالل  خواهند داش . بترای روشنداللتشان پذیرفته شود، 
یَمان  ِمْن َقْلِبتِه َکَمتا َیْنَمتاث  »فرماید: مام صادق)ع( میشود. اها اشاره میبرخی از آن ْؤِمن  َأَخاه  اْنَماَث اْْلِ َهَم اْلم  ِإَذا اتَّ

شود، همچنتان کته ه مؤمن به برادرش تهم  بزند، ایمان در قلب او آب می(؛ هرگا9/920)کلینی، « اْلِمْلح  ِفی اْلَماءِ 
شود. این حدیث اطالق دارد و شامل هر نوع تهمتی ازجمله تهمت  نجاست  خواهتد شتد کته نمک در آب حل می

نشانۀ بدگمانی انسان به برادر دینی خودش اس . آنچه در این حدیث موضوع حرمت  اتهتام قترار گرفتته، مستلمان 
. بر این اساس اگر کسی در برخورد با مسلمانی، او را متنجس فرض و در ارتباط با او احتیاط کند، در واقع او را اس 

مباالتی او در رعای  طهارت و نجاس  کرده اس ؛ ختواه قتباًل علتم بته نجاست  او داشتته و متهم به نجاس  و بی
داشته باشد؛ چه آن مسلمان در حضتور او اقتدام بته سپس مدتی غایب شده، خواه اصاًل یقین به نجاس  پیشین او ن

ازالۀ نجاس  کرده و وی شک در صح  تطهیر او کرده باشد، چه شک نکرده باشد؛ خواه مسلمانی مقید بته احکتام 
شرعی باشد یا نباشد. اگر کسی ایراد بگیرد که ظاهر این حدیث، اتهام قتولی است  نته عملتی، تأمتل درست  در آن 
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تیاوتی میان اتهام در گیتار بتا اتهتام در اعتقتاد و اخبتار بته آن یتا ظتاهر حتال مستلمان نیست  دهد که شهادت می
 (. 5/990، الطهاة )انصاری، 

در حدیث دیگری آمده اس  که از امام صادق)ع( دربارۀ شخصی که چیزی نزد او به امان  گذاشته شده، سؤال 
شتود؟ امتام نداشتتن او در اتالفتش( پذیرفتته میو دخال  شد که هرگاه موث  نباشد آیا ادعایش )در تلف آن امانت 

بتر اینکته (؛ بله و یمینی بتر عهتدۀ او نیست . اشتکال قبلتی مبنی02/11)حرعاملی، « َنَعْم َو اَل َیِمیَن َعَلْیهِ »فرمود: 
ِن مقصود این حدیث و احادیث مشابه، تکذیب قولی اس  نه تکذیب اعتقاد یا ظاهر حتال مستلمان، بته همتان بیتا

 پیشین نیز وارد نیس . 
ازنظر شیخ انصاری احادیث دال بر جواز شرب سؤر حائض و جنِب متهم و عدم کراه  سؤر غیرمتهم نیز مؤید 

(. اگتر داللت  ایتن 5/990، الطهاة سبب غیب ( اس  )انصاری، بلکه دال بر مطلوب )حکم به طهارت مسلمان به
هتا را مقیتد بته غیبت  تتوان اطتالق آندر سایر احادیتث گذشت ، نمینوع احادیث پذیرفته شود، به همان بیانی که 

بایست  مسلمان کرد؛ زیرا عامل جواز شرب سؤر حائض و شخص جنب، مسلمانی او اس  نه غیبت  او وگرنته می
سؤر حائض و جنب نامسلمان هم جایزالشرب بود. بنابراین، شرط اصلی در حکتم بته طهتارت، وصتف مستلمانی 

 ن صرفًا در تبدیل یقین به شک در تطهیر تأثیر دارد. اس  و غیب  مسلما
یت وصف مسلمانی2. 3  . ثمرۀ قول به مطهر

که تا حدودی از مباحث گذشته معلوم شد، بنا بر اینکته وصتف مستلمانی مطهتر باشتد، کودکتان نابتالغ چنان
اند؛ خواه ممیز باشد یا غیرممیز. در واقع همان گونه که مسلمان و متعلقاتش از قبیتل مسلمان هم محکوم به طهارت

هتا محکتوم بته طهتارت هستتند، کودکتان آناش در زمان شک در طهارت لباس، ظروف و سایر لوازم مورد استیاده
بودن مسلمان تأثیری در این حکم ندارد. بنابراین، مباالتکه بیتبع مسلمان همین حکم را دارند؛ چنانمسلمان نیز به

( یا به احتیاط واجتب، 0/099بودن مسلمان )شهید ثانی، حکم بعضی از فقها بر طهارت مسلمان مشروط به مکلف
( یتا ممیزبتودن او 91، المسراللتوضیحةسرالۀ او به رعای  طهارت و نجاست  )فاضتل لنکرانتی،  بالغ و مقیدبودن

که برخی از فقهای قائتل ( پذیرفتنی نیس ؛ زیرا چنان9/000؛ حکیم، 1/902؛ همدانی، 5/999، الطهاة )انصاری، 
؛ 2/919جواهر، است  )صتاحب عنوان بلوغ لحاِ نشتدهاند، در سیرۀ مسلمانان چیزی بهبه شرط تمییز نیز معترف

ها جاری بتوده و ( و این سیره دربارۀ همۀ مسلمانان چه بالغ و نابالغ از آن1/902؛ همدانی، 9/909، التنقیحخوئی، 
اجتناب از کودکان مسلمان معهود نیس . افزون بر جریتان عتام ستیره، استتثناکردن کودکتان یتا کودکتان غیرممیتز، 

ند. این در حالی اس  که طب  نظریۀ فقهتایی کته غیبت  مستلمان را باعتث حکتم بته اکنندۀ نظامآور و مختلحر 
دانند و علم به نجاس ، احتمال ازالۀ نجاس  و استیاده از آن شیء در جتایی کته از شترایطش طهتارت طهارت می

تکلیف و الزامتی بودن مسلمان شرط خواهد بود؛ زیرا علم مسلمان نابالغی که اند، مکلف و بالغاس  را الزم شمرده
ای کافی بترای رفتع نجاست  در زمتان غیبتتش کارگیری شیء متنجس در محل نیازمند به طهارت، انگیزهندارد و به
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نخواهد بود. از سوی دیگر، الزمۀ مطهری  ظاهر حال مسلمان و اشتراط علم به نجاس  و شهادت حال مسلمان به 
گتاه ظتاهر مستلمان نابتالغ حتتی (؛ زیرا هیچ5/999، الطهاة ازالۀ نجاس  نیز بلوغ مسلمان اس  )نک: انصاری، 

بودن کامل نیس  تتا از دلیل داشتن اراده و متحرکدهد و تبعی  او از مسلمان هم بهممیز، بر طهارت او شهادت نمی
 این راه حکم به طهارت او داد. 

 . علت عدم اعمال اصل استصحاب و ثمرۀ آن4

که انسان علم عادی به عروض نجاس  مسلمان و متعلقاتش دارد، قاعدتًا هنگتام شتک در طهتارت و ازآنجایی
بایس  مطاب  اصل استصحاب، نجاس  متیقنه را برقترار دانست . بتا ایتن وجتود، فقهتای قائتل بته نجاس  او می

اند. ستؤالی ت را جاری ستاختهمطهری  غیب  مسلمان یا ظاهر حال مسلمان به این اصل عمل نکرده و حکم طهار
کند این اس  که آیا حکم به طهارت از باب تقدیم ظاهر بر اصل اس ؛ زیرا حال مسلمان که در اینجا خودنمایی می

کند یا اینکه این ظهور در این دارد که از نوشیدن نجس، نمازخواندن با آن و بیع آن بدون اعالم نجاس  خودداری می
مانند قاعدۀ طهارت اس  که ارتباطی با حال مسلمان و ظهور آن ندارد؟ در فرض اول، از حکم حکمی صرفًا تعبدی 
، التنقیحوسیلۀ اماره و در فرض دوم از باب تخصیص ادلۀ اصل استصحاب اس  )خوئی، باب نقض حال  سابقه به

5/242 .) 
ر باشتد، در آن بایتد بتر متوارد شود که اگر حکم به طهارت از باب تقدیم ظتاهثمرۀ این دعوا در آنجا آشکار می

ثبوت ظهور حال مسلمان اکتیا شود. در این صورت، در جایی که مسلمان جاهل به نجاس  اس ، حتال او ظهتور 
شدن از آن ندارد؛ همان گونه که در فرض عدم اعتقاد به نجاس  چیزی که بته او سترای  در دوری از نجاس  و منزه

این صورت احتراز از نجاستی که معتقد به آن نیس ، معنا ندارد )فاضل لنکرانی، کرده نیز ثاب  نخواهد شد؛ زیرا در 
تتوجهی مباالتی او نسب  به نجاس  علم نباشد؛ زیرا با قطع به بی(. در این صورت باید به بی445، الشریعةتفصیل

اما اگر حکم به (. 5/249، التنقیحشود )خوئی، بودنش، از ظهور حال مسلمان طهارت کشف نمیشخص به نجس
طهارت مستند به ظهور و تقدم ظاهر بر اصل نباشد، بلکه مثل قاعدۀ طهارت حکمی تعبدی باشد، بایتد دلیتل ایتن 

صورت مطل ، مقتضی ثبوت حکم طهارت دربارۀ شک اس ؛ خواه شرایطی که حکم تعبدی را مالحظه کرد که آیا به
مقتضی ثبوت حکتم طهتارت در صتورت وجتود آن شترایط یتا  در برخی سخنان آمده موجود باشد یا نباشد یا اینکه

رسد فقهایی که حکم به طهارت (. به نظر می445، الشریعةتفصیلبعضی از آن شروط خواهد بود )فاضل لنکرانی، 
(، آن را از باب تقتدیم 734، المقاصدالعلیة؛ شهید ثانی، 7/752دانند )شهید اول، را ناشی از ظاهر حال مسلمان می

؛ 502، تمهیدالقواعدای از شرایط اس  )نک: همو، اش اعتبار پارهاند که در این صورت، الزمهبر اصل دانستهظاهر 
شود )فاضل لنکرانی، (؛ زیرا بدون آن شرایط، ظهور محق  نمی2/571؛ همدانی، 552تا  3/557، الطهاة انصاری، 

(؛ همان گونته 5/242، التنقیحداند )به این قول می(. محق  خوئی، شیخ انصاری را از قائالن 444، الشریعةتفصیل
(. برختی دیگتر از فقهتا معتقدنتد کته حکتم بته 4/502جواهر نیز از جمله معتقدان به این قول است  )که صاحب
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صورت مطل ، مقتضی طهارت، حکمی تعبدی و غیرمستند به تقدیم ظاهر بر اصل اس  و دلیل حکم به طهارت به
که گیته شد، عمده در این مسئله، سیرۀ متصل به زمان ائمه)ع( اس  و این سیره ظهتور دارد طهارت اس ؛ زیرا چنان

شیعیان با سایر مسلمانان موجود در زمانشان باوجود وضوح  در اینکه اختصاص به فرض وجود آن شرایط ندارد؛ زیرا
نجاس  پوس  میته بتاوجود میه؛ مثل ها به نجاس  تعدادی از نجاسات ثاب  نزد اماها یا بعضی از آنعدم التزام آن

نداشتتن آنتان بته نجاستات و ها بتاوجود توجهآمد داشتند و نیز با همۀ مسلمانان حتی فاسقان آنودباغی و منی رف 
(. محق  خوئی این احتمتال را بعیتد ندانستته 444، الشریعةتفصیلکردند )فاضل لنکرانی، متنجسات معاشرت می

 (. 9/922، التنقیحاس  )
کدام مطهریت  که نتیجۀ نقد و بررسی دو دیدگاه مطهری  غیب  و ظاهر حال مسلمان این شد که هیچازآنجایی

شود که در ذیل عنوان وصف مسلمانی ندارند و مطهری  محدود به این دو مورد نیس  و شامل موارد دیگری هم می
شده بر مطهریت  بدی اس  و دالیل اقامهرسد حکم به طهارت وصف مسلمانی حکمی تعگیرند، به نظر میقرار می

گونته بتا آن اطالق دارند و محدود به شرایط و افراد خاصتی نیستتند؛ زیترا ستیرۀ معصتومان)ع( در برختورد طهارت
مباالت نسب  مباالت یا بیلزوم ازالۀ نجاس  باشد و چه کممسلمانان مقید به هیچ قیدی نیس ؛ چه شیعه معتقد به

ها هستند چه سایر فرق اسالمی که قائل به طهارت برخی نجاسات و عدم لزوم اجتناب از آنبه طهارت و نجاس ؛ 
رسید. سیرۀ مسلمانان در تمامی ادوار تاریخ نیتز همتین وگرنه از طری  خبر متواتر یا الاقل خبر واحد به دس  ما می

ختالل نظام یا ایراد اتهام به مسلمان فقط در گونه نیس  که عسروحر  یا ااطالق را دارد. سایر ادله نیز فراگیرند و این
مبتاالت یتا تنها در موارد اجتنتاب از مستلمانان کمفرض اجتناب از شیعیاِن معتقد به لزوم تطهیر پیش بیاید؛ بلکه نه

عل  کثرت چنین افرادی و کثترت شوند که بهمباالت، کودکان ممیز و غیرممیز و نیز سایر فرق اسالمی محق  میبی
 ها صدق بیشتری خواهد کرد. اطات با آنارتب

 
 گیرینتیجه

 از مباحث مطروحه نتایج ذیل به دس  آمد: 
دانند و معتقدند که غیب ، موضتوعی  الف. اکثر فقها، مطهری  غیب  مسلمان را امری مجازی و تسامحی می

 ندارد؛ بلکه یکی و طرق رسیدن به طهارت و کاشف از آن اس . 
 آید که ظاهر حال مسلمان که گویای تنزه او از نجاس  اس ، مطهری  دارد. قها بر میب. از سخنان برخی ف

بودن مسلمان به طهارت بدن و متعلقاتش دالل  دارنتد؛ ستیرۀ ائمته )ع(، ستیرۀ  . عمده دالیلی که بر محکوم
نوانی غیر از غیبت  مستمرۀ مسلمانان و تقریر معصومان)ع(، جلوگیری از حر  و اختالل نظام هستند که مطهری  ع

 کنند. مسلمان و ظاهر حال مسلمان را که عبارت اس  از برخورداری از وصف مسلمانی، ثاب  می



 121                         «یوصف مسلمان»و « ظاهر حال مسلمان»، «مسلمان بتیغ» تیمطهر یو همکاران، اعتبارسنجقدسی 

رو شامل هتر مستلمانی بتا هتر د. مطهریِ  وصف مسلمانی، تعبدی اس  نه از باب تقدم ظاهر بر اصل؛ ازاین
مباالت، مکلف و بالغ مباالت و بینجاس  یا کمعقیده و مذهبی، چه امامیه و چه غیر آن، مقید به رعای  طهارت و 

 شود و محدود به شرایطی خاص نیس . یا نابالغ، می
 
 

 منابع

 ق. 0001دوم، قم: دفتر انتشارات اسالمی، ، چاپالسرالر الحاوی لتحریر الفتاویاحمد، ، محمدبنادریسابن
 ق. 0009دوم، قم: دفتر انتشارات اسالمی، ، چاپمن الیحضره الفقیهکتاب علی، ، محمدبنبابویهابن
: انتشتارات دفتتر تبلیغتات اول، قتمتحقی  عبدالسالم محمتدهارون، چتاپ، بهمعجم مقالیس اللغةفارس، فارس، احمدبنابن

 ق. 0010اسالمی، 
اللته مرعشتی نجیتی، آی  : کتابخانتۀاول، قمتحقی  سیدمهدی رجائی، چاپ، بهالعشرالرساللمحمد، فهدحلی، احمدبنابن

 ق. 0012
 ق. 0000سوم، بیروت: دارالیکر، ، چاپتحقی  احمد فارس صاحب الجوائب، بهالعربلسانمکرم، منظور، محمدبنابن

 ق. 0000اول، تهران: داراألسوة، ، چاپمداةک العرو پناه، اشتهاردی، علی
اول، قم: ، چاپتحقی  گروه پژوهش در کنگره، بهکتاب المکاس  المحرمة و البیع و الخیاةات محمدامین،بنانصاری، مرتضی

 ق. 0005، کنگرۀ جهانی بزرگداش  شیخ اعظم انصاری
اول، قم: کنگرۀ جهانی بزرگداش  شیخ تحقی  گروه پژوهش در کنگره، چاپ، بهکتاب الطهاة __، _________________

 ق. 0005اعظم انصاری، 
 ق. 0012دوم، ، چاپ، چاپ دوم، بیروت: دارالزهراءالدة  البهیة-الدة  النجفیةمرتضی، بنبحرالعلوم، محمدمهدی

، جامعته مدرستیناول، قتم: تحقی  محمدتقی ایروانی و عبدالرزاق مقرم، چتاپ، بهالحدالق الناضر احمد، بنبحرانی، یوسف
 ق. 0015

 ق.0091نودودوم، قم: شی ، ، چاپةسالۀ توضیح المساللبهج ، محمدتقی، 
، البیت )ع(اول، قتم: آل، چاپالبی )ع(تحقی  گروه پژوهش مؤسسۀ آل، بهتفصیل وسالل الشیعةحسن، حرعاملی، محمدبن

 ق. 0012
اول، قتم: دفتتر انتشتارات استالمی، ، چتاپتحقی  محمدباقر خالصی، بهمفتاح الکرامةمحمد، حسینی عاملی، محمدجوادبن

 ق. 0002
 ق. 0002اول، قم: دارالتیسیر، ، چاپمستمسک العرو الوثقىحکیم، محسن، 
 ق.0009، البی )ع(اول، قم: آل، چاپالبی )ع(تحقی  مؤسسة آل، بهقرب االسنادجعیر، بنحمیری، عبدالله



  121                                                                  121 یاپیپ ۀ، شمار4، سال پنجاه و سوم، شماره فقه و اصول هینشر 

 تا. ، بیاول، قم: مؤسسۀ مطبوعات دارالعلم، چاپریرالوسیلةتحالله، خمینی، روح
 ق.0090اول، تهران: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ، چاپکتاب البیع___، ______________

 ق. 0001، اول، نجف: تح  اشراف لطییتقریر علی غروی، چاپ، بهالتنقیح فى شرح العرو  الوثقىخوئی، ابوالقاسم، 
 تا. نا، بیجا: بی، بیمعجم ةجال الحدیث و تفصیل طبقات الرجال، _________________

 ق. 0092، سوم، قم: مؤسسۀ امام صادق)ع(، چاپةسالۀ توضیح المساللسبحانی، جعیر، 
 ق. 0091اول، قم: سلسبیل، ، چاپةسالۀ توضیح المساللشبیری زنجانی، موسی، 

 ق. 0002البی ، البی )ع(، قم: آلاول، جمعی از پژوهشگران در مؤسسۀ آل، چاپالشیعهذکری مکی، شهید اول، محمدبن
 ق. 0001فروشی داوری، قم: کتاباول، چاپ کالنتر(،-الروضة البهیة )المحّشى علی،بنالدینزین شهید ثانی،

اول، قتم: ، چتاپهای اسالمیتحقی  گروه پژوهش مرکز تحقیقات و پژوهش، بهالمقاصد العلیة____، ______________
 ق. 0091، انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی

 ق. 0019، اول، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی، چاپةوض الجنان_______، ___________
اول، قتم: دفتتر ، چتاپتحقی  عبتاس تبریزیتان و دیگتران، بتهتمهید القواعد األصولیة و العربیة__________، _________

 ق. 0002تبلیغات اسالمی، 
اول، بیتروت: عتالم الکتتاب، یاستین، چتاپتحقی  محمدحستن آل، بتهالمحیط فى اللغرةعباد، بنعباد، اسماعیلبنصاحب

 ق. 0000
 ق. 0010یاء التراث العربی، هیتم، بیروت: دار إح، چاپجواهر الکال باقر، بنجواهر، محمدحسنصاحب

 ق. 0000اول، قم: مؤسسۀ صاحب األمر)ع(، ، چاپکشف االلتباسحسن، بنصیمری، میلح
 ق. 0012دوم، بیروت: مؤسسة األعلمی، ، چاپالعرو  الوثقى، محمدکاظم، طباطبایی

 ق. 0010چهارم، تهران: دارالکتب اْلسالمیه، ، چاپتهذی  األحکا حسن، طوسی، محمدبن
 ق. 0002، البی )ع(اول، قم: آل، چاپنهایة اإلحکا یوسف، بنعالمه حلی، حسن

 ق. 0092نا، صدوچهاردهم، قم: بی، چاپةسالۀ توضیح المساللفاضل لنکرانی، محمد، 
اول، تهتران: ، چتاپالمطهررات، التریمم، تفصیل الشریعه فى شرح تحریر الوسیلة: غسل الجنابرة_________________، 

 ق. 0002، مؤسسۀ عرو 
 ق. 0092اول، قم: انتشارات مجلسی، ، چاپةسالۀ توضیح المساللکابلی، محمداسحاق، فیاض
 تا.الله مرعشی نجیی، بیاول، قم: انتشارات کتابخانۀ آی ، چاپمفاتیح الشرالعکاشانی، محسن، فیض

 ق. 0010چهارم، تهران: دارالکتب االسالمیة، اکبر غیاری، چاپتصحیح علی، بهالکافىکلینی، محمدبن یعقوب، 



 121                         «یوصف مسلمان»و « ظاهر حال مسلمان»، «مسلمان بتیغ» تیمطهر یو همکاران، اعتبارسنجقدسی 

، البیت )ع(دوم، قتم: آلالبیت )ع(، چتاپتحقی  گتروه پتژوهش مؤسستۀ آل، بهجامع المقاصدحسین، بنمحق  کرکی، علی
 ق. 0000

 ق. 0000: دارالیکر، اول، بیروتتحقی  علی شیری، چاپ، بهتاج العروسمحمد، مرتضی زبیدی، محمدبن
 تا. نا، بیجا: بی، بیمصطلحات الفقهمشکینی، علی، 

اول، قم: دفتتر انتشتارات تحقی : آقامجتبی عراقی و دیگران، چاپ، بهمجمع الفالد  و البرهانمحمد، مقدس اردبیلی، احمدبن
 . ق0019اسالمی، 

 ق. 0090طالب)ع(، ابیبنرسۀ امام علیدوم، قم: مد، چاپالمساللةسالة توضیحمکارم شیرازی، ناصر، 
 ق. 0000البی )ع(، اول، بیروت: آل، چاپمداةک األحکا علی، عاملی، محمدبنموسوی

تحقی  موسی شبیری زنجانی، قتم: دفتتر انتشتارات ، بهةجال النجاشى: فهرست أسماء مصنفى الشیعهعلی، نجاشی، احمدبن
 ق. 0010اسالمی، 

 ق. 0005البی )ع(، اول، قم: آل، چاپمستند الشیعةی، محمدمهدنراقی، احمدبن
اول، قتم: مؤسستة النشتر اْلستالمی، ، چتاپتحقی  محمتد بتاقری و دیگتران، بتهالفقیهمصباحمحمدهادی، همدانی، رضابن

 ق. 0002


