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نقد ادله مشهور بر تنجس آب قلیل مالقی با نجس


احمد مرادخانی ،مجتبی رحیمی

(تاریخ دریافت5931/70/70 :؛ تاریخ پذیرش)5931/78/57 :

چکیده
همانگونه که روشن است ،یکی از عوامل مهمی که باعث تفسیر ناقص از روایات می شود عدم توجه به قرائن مخصوصا ارتکازات مربوو
به موضوع محل بحث می باشد .باید گفت که در مورد تنجس آب قلیل به صرف مالقات نیز همین اتفوا افاوادا اسوت .ارتکواز و بنوا
عقال در مورد آلودگی آب(کم باشد یا زیاد) این است که تا وقای که ماغیر نشدا می توان از آن اسافادا کرد و اگر شارع مخالف این تلقوی
شدید بود الزم بود صریح و مکرر بیان کند .و همچنین اگر آب قلیل در این فرض نجس می شد برا مردم عصر رسول اهلل و اهل بیت،
عسر و حرج شدید ایجاد می کرد که این خالف حکمت و نیز رویه شارع در تشریع احکام است .عالوا بر این دو ،روایات صریحی (51
روایت) در مجامع روایی شیعه وارد شدا است مبنی بر عدم تنجس آب قلیل .حال در این مقاله در صدد این هسایم کوه ادلوه فقهوا را بور
تنجس آب قلیل بررسی نمائیم ،یعنی اجماع و روایات اهل بیت .در ادامه خواهید دید که تنها راا منطقی جمع بوین ادلوه ،ایون اسوت کوه
بگوییم آب قلیل به صرف مالقات نجس نمی شود اما بر اساس روایات اسافادا از آن کراهت دارد.

کلیدواژگان
آب قلیل ،آب کر ،ارتکاز ،تنجس ،عسر و حرج.

 استادیار گروه فقه و حقوق ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
 نویسنده مسئول :طلبه درس خارج ،مطالعات فقهی فلسفی ،قم ،ایران
رایانامهmojtaba6415@gmail.com :
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ادله تنجس آب قلیل و پاسخ به آن
در مجموع برای تنجس آب قلیل ،از طرف مشهور علما دو دلیل بیان شده است .روایات و اجماع.
از آن جایی که صاحب جواهر به صورت کاملی این ادله را جمع آوری کرده است ماا نیاا ادلاه را
بر اساس آنچه ایشان گفته اند می آوریم( .نجفی 1241،ه ق ،ج 1ص 59تا )101
اما روایات :ایشان برای تنجس آب قلیل  25روایت ذکر می کند .اما از آن جهت که برخای از
آن ها با برخی دیگر دارای معنای مشترکی هستند و نیا به خاطر این که بحث ،نظم و انسجام قابل
قبولی داشته باشد روایات را دسته بندی کرده و مجموعا در ذیل ده عنوان ذکر کرده ایم.
اما اجماع :از آن جایی که از بین قدما ابن ابی عقیل و از میان متأخرین فیض کاشاانی مااال
با تنجس آب قلیل مالقی هستند ،ما تعبیر شهرت عظیمه را به کار می بریم .بعد از این که روایاات
را به صورت کامل تبیین کردیم شهرت عظیمه را نیا آورده و بررسی خواهیم کرد.
البته همانطور که در ادامه خواهید دید به نظر ما روایاتی که مشهور فقها برای تنجس آب قلیال
مالقی به آن ها تمسک می کنند بر بیشتر از کراهت استفاده از آن داللت ندارند .اما برای این حمل،
الزم است نکاتی را بیان کنیم:
ال ) یکی از مسائلی که همه ما در زندگی خویش آن را تجربه کرده ایم این است که انسان ها
در برخورد با آلودگی ها به این گونه عمل می کنند که تا وقتی آلودگی به ظهور نرسیده باشد آن را
آسیب زا نمی دانند و در عمل نیا ،خود را ملام به اجتناب از آن نمی بینند .حتما بارها برای شاما
نیا پیش آمده که مقداری خاک در آب مصرفیتان ریاته اما به آن تاوجهی نکارده و از آن اساتفاده
کرده اید .انسان ها تا وقتی که عالئم فاسد شدن را در غذای خود نبینند از آن استفاده می کنند اماا
وقتی عالئم روشنی از فساد غذا برایشان کش

شد دیگر از آن نمی خورند و  ....به صورت کلای

می توان گفت عقال زمانی اجتناب را الزم می دانند کاه آلاودگی و آراار آن ظهاور روشانی داشاته
باشند .آب که خود یکی از پاکترین مایعات بوده و نقشی حیاتی در زندگی ماا دارد از ایان قاعاده
مستثنی نیست .عقال این مایع را بنابر طبیعت اولیه اش پاک و طاهر و پاک کننده مای دانناد و تنهاا
زمانی استفاده از آن را ممنوع می شمرند که از طبیعت اولیه خود خارج و آرار آلودگی در آن ظهور
پیدا کرده باشد .بعضی از روایات وارد شده نیا دقیقا همین روند عقالئی را تأیید می کنند:
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ِ
اْلس ِن ب ِن سعِ ٍ
ال :قَ َ
يد الْ ُم َح ِق ُق ِِف الْ ُم ْعتَ ََِب قَ َ
ال ع َخلَ َق َ
اّللُ الْ َماءَ طَ ُهوراً ََل يُنَج ُسهُ َش ْيءٌ إََِل َما َغيَ َر لَ ْوَ هُ
َج ْع َف ُر بْ ُن َْ َ ْ َ
أ َْو طَ ْع َمهُ أ َْو ِرحيَهُ (.شیخ حر عاملى 1205ق ،ج1؛ ص)119
ب) به عقیده ما تنجس آب قلیل به صرف مالقات با نجس موجب عسار و حارج در زنادگی
مردم می شود خصوصا در صدر اسالم .به گفته مورخین و آنچه از روایات اساتفاده مای شاود آب
جاری و چاه در عربستان بسیار کم بوده ،آن هم در خاارج از شاهر و ماردم بارای تهیاه آب بایاد
ساتی های زیادی را تحمل می کردند .عالوه بر این مردم زمان رسول اهلل و اهل بیت جنگ هاای
زیادی را تجربه کرده اند و بالطبع با خون و آلودگی آن مواجهه زیادی داشته اند .با این شرایط اگر
آب قلیل به صرف مالقات ،نجس می شد مردم را گرفتار عسر و حرج شدیدی می کرد.
ج) در بین روایاتی که در مورد آب قلیل در کتب روایی ما وارد شده اند ،روایات زیادی هست
که به صراحت داللت بر عدم تنجس آب قلیل به صرف مالقات با نجس مای کنناد .روایااتی کاه
موافق ارتکاز و بنای عقال بوده و دارای بیانی بسیار شفاف و غیر قابل توجیه هستند .به صورتی که
خواننده ،آن ها را کامال منطبق بر وجدانیت خود می یابد .در برخی از آن ها بیانااتی مای بیناد کاه
باور به نجاست آب قلیل ،به صرف برخورد با نجاست و بدون تغیر ،برایش بسیار بعید می نمایاد.
نکته مهمی که در مورد این روایات باید بدان توجه کرد این است که  12روایت در ایان معناا کاه
«آب قلیل به صرف مالقات با نجاست نجس نمی شود» مشترکند ،ولاو ایان کاه در امن وقاایع
ماتل

باشند .یعنی همه آن ها داللت بر عدم تنجس آب قلیل می کنند .از این جهت این معناا در

من  12روایت به استفا ه رسیده است .برای نمونه تنها به ذکر یک روایت بسنده می کنیم:
ِ
ِ
ِ
ُ َعلَ أ أَِ َعْب ِد
َْ َوِل قَ َ
الَ :د َخ ْل ُ
س بْ ِن َعْبد الَر ْْحَ ِن َع ْن َر ُج ٍل م ْن أ َْْ ِل الْ َم ْر ِرع َع ِن العن ا [الْ َعْي َا ِر] َع ِن ْاأ ْ
َع ْن يُوَُ َ
ِ
ِ
َِ
ِ
ِ
ِ
ََُ َعلَ َي الْ َم َسائ ُل فَ َق َ
اّلل ع فَ َق َ
ال ِِل َس ْل َما بَ َدا لَ َ
ُ فَ ْارَت ْ
ُ ُجع ْل ُ
ك فَ ُق ْل ُ
ال َس ْل َع َما شْئ َ
ُ ف َدا َ الَر ُج ُل يَ ْس تَ ْنجي فَيَ َق ُ
ِ َِ
ال أَ و َلَ ْد ِرت ِ ار ََل َْك بِ ِه قُ ْل ُ ََل و َِ ِ
ال ََل َْ ِ
ِ ِِ
ِ
ُ
اّلل ُجع ْل ُ
ك بِ ه فَ َس َ َ
ُ َ
ُ فَ َق َ َ
َ ََ َ َ
ثَ ْوبُهُ ِف الْ َم اء ال ست يَ ْس تَ ْنجي ب ه فَ َق َ َ َ
ال ِأَ َن الْ َماءَ أَ ْكثَ ُر ِم َن الْ َق َس ِر (.ابن بابویه1139ش ،ج1؛ ص)432
فِ َدا َ فَ َق َ
تفصیل این سه نکته را می توانید در مقاله دیگر نگارنده به نام "تأملی در تانجس آب قلیال باه

صرف مالقات با نجس" پیگری نمایید(.رحیمی  ،1151ص 29تا )101
بعد از بیان این نکات می گوییم اگر کسی باواهد روایاتی که داللت بدوی بر تنجس آن قلیال
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مالقی د ارند را بررسی و تفسیر کند الزم است به این سه نکته نیا توجه کرده و هماه آن هاا را باا
هم تبیین کند .به نظر ما تنها راه منطقی جمع بین ادله این است که روایاتی را که داللت بادوی بار
تنجس دارند حمل بر تنایه نمائیم ،به این معنا که آب قلیل باه صارف مالقاات باا نجاس ،نجاس
نمیشود ( بر اساس ارتکاز و بنای عقال و لاوم عسر و حرج و نیا روایاتی کاه ناد در ایان معناا
بودند) اما استفاده از آن مکروه می باشد (بر اساس روایاتی که در این مقاله ذکر می شود).
یکم :روایات تنجس آب قلیل

اما روایاتی که مشهور فقها به آن ها استناد کرده اند از این قرار است:
 .9مفهوم روایاتي که درباره آب کر و جاری و  ...وارد شده اند

عمده دلیل فقها بر تنجس آب قلیل مالقی ،مفهوم روایاتی است که می گویند اگر آب به اندازه کار
برسد نجس نمی شود .از میان این روایاتی که متعددند دو مورد را به عنوان شاهد ذکر می کنیم:
ال ََِسعُ أََب عب ِد َِ
ول إِذَا َكا َن الْ َماءُ قَ ْد َر ُك ٍر َْ يُنَ ِج ْسهُ َش ْيءٌ( .کلینى 1202 ،ق ،ج1؛ ص)4
اّلل ع يَ ُق ُ
قَ َ ْ ُ َ َْ
ِ
ِ
ِ ِِ
ِِ ِ
ال :سأَلْتُه ع ِن الْم ِاء َلَب ُ ِ ِ
ال إِذَا َك ا َن
ُ قَ َ
َع ْن ُُمَ َمد بْ ِن ُم ْسل ٍم قَ َ َ ُ َ َ ُ
ول في ه ال د َ
َوا ُ َو َلَلَ ُُ في ه الْ َُ ُ َو يَ َْتَس ُل في ه ا ْْلُنُ ُ
الْ َماءُ قَ ْد َر ُك ٍر َْ يُنَ ِج ْسهُ َش ْيءٌ( .طوسى 1202 ،ق ،ج1؛ ص)441
استدالل به این روایات برای تنجس آب قلیل به صرف مالقات روشن است .اماام مای فرمایاد
اگر آب به اندازه کر رسید چیای آن را نجس نمی کناد .در هماان نگااه اول مفهاوم روشان ایان
روایات این است که اگر به اندازه کر نرسد و قلیل باشد با مالقات شیء نجس ،نجس می شود.
اما باید گفت مشکل اصلی این برداشت این است که مطلب مذکور به وسیله مفهوم باه دسات
آمده است و تکیه کردن به مفاهیم برای استنباط فقهی دست آویا محکمی نیسات و ماوارد نقاض
بسیاری دارد .به عنوان مثال ،علمای اصول ،بر این باورند که حصر یکی از بهترین ادله ایسات کاه
دارای مفهوم می باشد .اما در فضای شرع این امر شواهد نقض فراوانی دارد .مثال هاای زیار را باه
عنوان نمونه ذکر می کنیم:
مثال اول

مثال اول شامل روایات زیر است:
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 در برخی روایات ،فقط از بول و غائط به عنوان مبطل و وء یاد شده است:ِ
ك ِم َن
ْ الْ ُو ُ وءَ إََِل َم ا أََْ َع َم َ
ك ِم ْن طََرفَ ْي َ
اّللُ بِ ِه َعلَْي َ
َع ْن َس اٍ أَِ الْ ُف َ
س يَ ْن ُق ُ
ل ْيل :ق ال (اب و عب ده) :لَ ْي َ
الََْائِ ِط َو الْبَ ْوِل( .عده اى از علماء1241 ،ق ،ص)191
 اما همزمان با روایات دیگری مواجهیم که خواب را نیا به این موارد افاودهاند:ك أَ ِو النَ ْوُ( .طوسااى 1150 ،ق،
َْ ِد ِ َا(ع) قَ َ
ْ الْ ُو ُ وءَ إََِل َم ا َخ َر َ ِم ْن طََرفَ ْي َ
الََ :ل يَ ْن ُق ُ
َع ْن َُُر َارَ َع ْن أ َ
ج ،1ص ،25ح)4
 در روایت دیگری ،جنابت را هم مبطل شمردهاند:ٍ
الِ ْ :س ِه َشرائِ ال ِدي ِن لِم ن أَراد أَ ْن ي تَم َس َ ِ
ْ الْ ُو ُ وءَ إََِل الْبَ ْو ُل َو
ك اَاَ ...و ََل يَ ْن ُق ُ
َع ْن َج ْع َف ِر بْ ِن ُُمَ َمد(ع) قَ َ َ َ ُ
َ ْ ََ َ َ
ِ
اْلَنَابَةُ( .ابن بابویه1114 ،ش ،ج ،4ص ،101ح)5
ط َو ْ
يح َو الن َْوُ َو الََْائِ ُ
الر ُ
 روایت چهارم ،مبطل دیگری را نام می برد که در روایات پیشین از آن نامی به میاان نیامادهاست .بیهوشی:

ِ
ٍ
ِ
ك
ُ إََِل ِم ْن َْ َد ٍ َو أَ َن الْ َم ْرءَ إِذَا َلَ َو َ أَ َ لَي بِ ُو ُ وئِِه ذَل َ
َو ُرِوينَا َع ْن َج ْع َف ِر بْ ِن ُُمَ َمد(ص) أَ َن الْ ُو ُوءَ ََل ََي ُ
ات ما َ ُحي ِد ْ أَو ي نم أَو َُي ِام أَو ي َْم علَي ِه أَو ي ُ ن ِمْن ه م ا ََِي ُ لَه إِع ادَُ الْو ِ
ما َشاء ِمن ال َ ِ
وء( .ابان
ْ ََ ْ ْ َ ْ ْ ُ َ َ ْ ْ َ ْ ُ َ ُ ُ َ َ ُ ُ
صلَ َو َ ْ ْ
َ َ َ
حیون1139 ،ق ،ج ،1ص)101

بگذریم از اینکه حیض و نفاس و استحا ه و مستی نیا از مبطالت و وء است و در روایات
پیشگفته غایب می باشد.
همانگونه که روشن است اگر در این روایات اخذ به مفهوم کنیم ،بین این روایات تناقض روی
داده و مفهوم هر روایت ،منطوق روایات دیگر را مادوش می کند .و به همین دلیل مای بینایم کاه
علما نیا در بیان نواقض و وء ،هر آنچه را که از روایات مرتبط یافتهاند ،در کنار هم قرار داده و از
مجموع آنها به این نتیجه رسیدهاند که فقط ده چیا مبطل و وء است؛ زیرا اگر بایش از ایان باود
شارع قطعا آن را ابالغ میکرد .مثال شیخ مفید(ره) در آغاز کتاب شری

مقنعه مینویسد:

َب اأْ دا اووجب ة للاه ارَ و ي م ا يوج ُ الاه ارَ م ن اأْ دا عر رَ أش ياء الن و الَال ُ عل ي العق ل و
او را او اَ م ن ال سكر ك اورَ ال ل ينَم ر ا ا العق ل و ارغم اء و الب ول و ال ريح و الَ ائط و اْلناب ة و اْل يْ للنس اء و
اَلستحا ة م نهن و النف اك و م س اأم وات م ن الن اك بع د ب رد أجس امهم َبو وت و ارَلف اع اْلي اَ منه ا قب ل َلاه ْم
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َبلَسل و ليس يوجُ الاهارَ شيء من اأْدا سوت ما ذكرانه علي ْال من اأْ وال( .بغادادى 1211،ه ق،
ص.)13
مثال دوم

مستثنیات وجوب نماز جمعه اغلب با ادبیات حصر بیان شده اسات ،ولای در تعاداد ماوارد اساتثنا
اختالف است:

ِ
ِ
يْ( .شاایخ
ال النَ ِ ي(ص) ْ
 قَ َُ َعلَ ي ُك ِل ُم ْس ل ٍم إََِل أ َْربَ َع ةً َعْب ٌد لَْلُ و ٌ أَ ِو ْام َرأٌََ أ َْو َ ِ َ أ َْو َم ِر ٌ
اْلُ ُم َع ةُ َْ َق َواج ٌ
حر عاملى 1205 ،ق ،،ج ،2ص)101
 عن أَِ عب ِد َِاّلل(ع) قَ َ
ال :إِ َن َ
ا ِِف ُك ِل َس ْب َع ِة أ ََاٍ َخَْس اً َو ثََُثِ َ َ َُ ًَ ِمْن َه ا َ ٌََُ َو ِاجبَ ةٌ
اّللَ َعَ َو َج َل فَ َر َ
َ ْ َْ
ِ
ِ
ِ
ص ِ َ( .کلینى 1202 ،ق،
يْ َو الْ َم ْملُو َ َو الْ ُم َسافَر َو الْ َم ْرأََ َو ال َ
َعلَي ُك ِل ُم ْسل ٍم أَ ْن يَ ْر َه َد َْا إََل َخَْ َسةً الْ َم ِر َ
ج ،1ص ،213ح)1
َُ ًَ ِمْن ه ا ٌََُ و ِ
ِ
اْلمع ِة إِ َِل ْ ِ
اّلل علَي الن ِ ِ
 َع ْن أَِ َج ْع َف ٍر(ع) قَ َاْ َدٌَ
ا َُ َ
ال :فَ َر َ
اْلُ ُم َعة َخَْساً َو ثََُث َ َ
َاك م َن ُْ ُ َ
َ َ َ
ِ ٍ
ص َِ ِ و الْ َ بِ ِ و الْمجنُ ِ
ون َو الْ ُم َس افِ ِر َو الْ َعْب ِد
اع ٍة َو ِْ َي ْ
فَ َر َ َها َ
اّللُ ِِف ََ َ
َ َْ
اْلُ ُم َع ةُ َو َو َ َع َها َع ْن َل ْس َعة َع ِن ال َ َ
َع َمي َو َم ْن َكا َن َعلَي َرأ ِ
َو الْ َم ْرأ ََِ َو الْ َم ِر ِ
ْك فَ ْر َس َخ ْ ِ ( .کلینى 1202 ،ق ،ج ،1ص ،215ح)1
يْ َو ْاأ ْ
در روایت اول از مسافر نام برده نشده است با اینکه مهم است و از موارد مذکور نمایتاوان آن

را فهمید ،و در روایتهای اول و دوم کبیر و مجنون و اعمی و من کان علی راس فرساین نیاماده
است .حتی اگر بتوان حکم مجنون و اعمی را از عنوان کلی مریض فهمید ولی عناوین کبیر و راس
فرساین را نمیتوان استفاده کرد.
همین و عیت را در شرط و عدد و ...نیا داریم؛ ولی از آنجا که حصر از همه روشنتار اسات
به آن اکتفا میکنیم.
وقتی فضای شرع این چنین است مفهوم گیری از تک جمله ها کاری عالمانه و منطقی نیسات.
در این فضا جور دیگری باید عمل کرد .باید ببینیم شارع در کل شریعت در مورد آن مو اوع چاه
بیاناتی دارد و از همه آن ها مفهوم گیری کنیم .دلیل ما به چنین مفهوم گیری ای این چنین است:
خدای متعال در صدد ابالغ کامل دین خود به بندگانش برآمده و قرآن را نازل کرده و از پیاامبر
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اسالم(ص) و ائمة هدی(ع) خواسته است که تمام معارف دین را در همة عرصاههاای ماورد نیااز
انسانها بیان کنند .در نتیجه شارع در مقام بیان کامل دین بوده است .پس اگر چیای را نگفته باشد،
نه از سر غفلت ،که از سر علم به حال بندگان و بینیازی آنان بوده .بر این اساس ما از امتیااز دور
خود ،یعنی دوره تدوین آرار حدیثی استفاده کرده ،در هر مسئلهای که برای ما پیش میآید ،به هماة
آیات و روایات مرتبط رجوع می کنیم و همة قیود را به دست میآوریم .مثال میفهمیم کاه در کال
بیانات شارع دربار فالن مسئله ،بیش از دو قید وارد نشده است .در این صورت می توانیم بگوییم:
شارع در مقام بیان شریعت بوده و اگر قید سومی وجود داشت آن را بیان مایکارد .از نگفاتن قیاد
سوم و چهارم ،نبودن آن را نتیجه میگیریم .عمد تفاوت این روش اطالقگیری و مفهوم گیری باا
روشی که در مقام گفتوگو رایج است ،در نگاه کالن به دین و اطالق و مفهوم گیری از کال ادلاه
به جای تالش برای اطالق و مفهوم گیری از تکتک ادله است .و به عبارت بهتر مفهوم گیاری یاا
اطالق گیری از مقام بیان شریعت .بنابراین ،به جای مفهوم گیری از هر یاک از روایاات مابطالت
و وء یا مستثنیات نماز جمعه ،به مجموع روایات نگاه می کنیم؛ کاری که فقهای شیعه ،عمالً به آن
ملتام بودهاند.
در بحث محل بحث نیا همین کار را می کنیم .دربااره تانجس آب قلیال اگار ماا تنهاا هماین
روایات (اذا بلغ الماء قدر کر )...را داشتیم می توانستیم قائل به این مفهوم شده و بگوییم آب قلیال
به صرف مالقات با نجس ،نجس می شود .اما سان بر این است که ماا در ماورد آب قلیال فقاط
همین روایات را نداریم بلکه همان گونه که گذشت هم ارتکاز شدید و بنای عقال بار خاالف ایان
است و هم اگر این آب نجس باشد عسر و حرج در زندگی مردم به وجود می آورد و هم این کاه
روایاتی که در اول بحث ذکر کردیم ( روایات باب استنجاء و  )...خیلای صارید داللات بار عادم
تنجس آب قلیل مالقی با نجس ،می کنند .پس این روایات اشاره به یک امار تنایهای دارناد .و باه
همین جهت وجود این مفاهیم بحثی بیهوده نیست بلکه مفهوم دارد و کراهت استفاده از آب قلیال
مالقی را نشان می دهند و امام هم در مقام بیان همین قاعده بوده است .عالوه بر مطالبی که گفتیم،
امری که می تواند شاهد تنایهی بودن این اوامر باشد این است که وقتی آب به اندازه کر می رساد
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امام حتی به صورت تنایهی نیا دستور به اجتناب از آن نمی دهد ولو این کاه آلاودگی هاای قابال
توجهی بر آن داخل شده باشد .مانند روایت زیر:
ِ
ِ
ال :سأَلْتُه ع ِن الْم ِاء َلَب ُ ِ ِ
ال إِ َذا َك ا َن
َوا ُ َو َلَلَ ُُ فِي ِه الْ ِ َُ ُ َو يَ َْتَ ِس ُل فِي ِه ْ
ُ قَ َ
َع ْن ُُمَ َمد بْ ِن ُم ْسل ٍم قَ َ َ ُ َ َ ُ
ول في ه ال د َ
اْلُنُ ُ
الْ َماءُ قَ ْد َر ُك ٍر َْ يُنَ ِج ْسهُ َش ْيءٌ( .طوسى 1202،ق ،ج1؛ ص)441
 .2مقدار کمي از نبیذ ،حبي از آب را نجس مي کند

در روایتی زنی از امام صادق درباره تداوی با مسکر سؤال می کند ،اما امام به او اجازه ایان کاار را
نداده و در نهایت می فرماید نبیذ موجب نجاست حبی از آب می شود:
اّلل ع ما ي بل الْ ِم ِ
ِ ِ
س ُْباً ِم ْن َم ٍاء يَ ُقوُُلَا ثََُثً( .کلینى 1202 ،ق ،ج 1ص)211
ُ ...ثَُ قَ َ
ال أَبُو َعْبد َ َ َُ ُ َ
يل يُنَج ُ
حب در روایات هم به ظرف آب قلیل اطالق شده است (عریضی  1205 ،ق ،ص  )152هم به
عنوان ظرفی که به میاان کر گنجایش دارد (کلینى 1202 ،ق ،ج1ص  .)4:در صورتی که در این جا
به معنای قلیل باشد داللت بر ادعای مشهور می کند اما باید گفت حمل آن در اینجا باه میااان کار
رجحان دارد؛ چرا که لسان این روایت مبالغه در میاان آب است مثل اینکه گفته می شود اگر قطره
ای از سیانور در حو ی از آب بریاد نمی توان از آن نوشاید و ایان شاکل بیاان داللات دارد کاه
حوض دارای مقدار زیادی از آب است ،در غیر این صورت خطرناک بودن سایانور مانعکس نمای
شد .اما اینکه چرا شارع این گونه صحبت کرده است ریشه در ادبیات انگیاشی و تربیتای او دارد و
می توان این چنین گفت که شارع به خاطر نفرتی کاه از شارب خمار دارد در مقاام مبالغاه چناین
می گوید که اگر قطره ای از آن در آب زیاد مثل حبی از آب بیافتد باز هم نمای تاوان از آن خاورد
اگرچه از لحاظ فقهی روشن است که تا وقتی یکی از اوصاف آب را متغیار نکناد مای تاوان از آن
نوشید .این سنخ از ادبیات مبالغه ای نسبت به شراب در حدیث زیر نیا آماده اسات .امیرالماؤمنین
در ذیل آیه "امن ا امم ر و اويس ر( "...مائده )50/می فرماید اگر قطره ای از آن در چاهی ریاته شاود و
روی آن چاه مناره ای زده شود باالی آن اذان نمی گویم و اگار در نهاری ریاتاه شاود و آن نهار
خشک شود و در آن گیاهانی بروید گوسفندانم را برای چرا به آن جا نمی برم:

ع ن عل ي ع ل و وقع ُ قا رَ ِف بئ ر فبني ُ م ا ا من ارَ أ ذن عليه ا و ل و وقع ُ ِف ر ُث جف ُ و َب ُ في ه

ال أل أرعه( .ابن طاووس ،الند؛ ص)143
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ماصوصا این که اصل نجاست خمر مشکوک است؛ چرا که روایات آن اختالفی می باشاد .در
روایتی که بیان تعلیلی دارد راوی می گوید هم از امام باقر و هم امام صادق علیهما السالم پرسایده
شد :ما لباسی می خریم که خمر و روغن خنایر به آن اصابت کرده است .آیا می تاوان قبال از آن
که آن را شستشو دهیم در آن نماز باوانیم؟ امام می فرماید آری ،اشکالی ندارد .خداوند فقط اکال
و شرب آن را حرام کرده ولی مس و نماز در آن را حرام نکرده است:
ال :سئِل أَبو جع َف ٍر و أَب و عب ِد َِ
اّلل ع فَ ِقي ل َُلم ا إِ َان َ ْر ِثت ثِي اَبً ي ِ
ص يبُ َها ْ
ُُمَ َم ُد بْ ُن َعلِ ِي بْ ِن ْ
امَ ْم ُر َو َوَد ُ
اْلُ َس ْ ِ قَ َ ُ َ ُ َ ْ َ ُ َْ
َ َ ُ
َ َُ
امِْن ِي ِر ِعْن َد ْا َكتِها أَ َُ ِ ِ
ِ
اّللُ أَ ْكلَهُ َو ُش ْربَهُ َو َْ ُحيَ ِرْ لُْب َس هُ َو َم َس هُ َو
ْ
ك إَِمنَا ََْرَ َ
َ َ َ
صلي ف َيها قَ ْب َل أَ ْن َ َْسلَ َها فَ َقاَل َ َع ْم ََل ََْ َ
ص َُ َ فِ ِيه( .شیخ حر عاملى 1205 ،ق ،ج1؛ ص)224
ال َ
در این صورت مبالغه بودن روایت محل بحث نمایان تر می شود.
حتی اگر کسی این تفسیر را از این رویات نپذیرد باز هم داللت بر تنجس نمی کناد؛ چارا کاه
همان گونه که در ذیل روایات پیشین بیان کردیم این روایت در داللت بادویش مااال
بنای عقال و نیا ماال

ارتکااز و

با روایات صریحی است که دال بر عدم تنجسند می باشد .عاالوه بار ایان

که ملتام شدن به این حکم موجب عسر و حرج در زندگی مردم می شده است .لاذا حمال آن بار
تنایه جمعی است بین ادله.
 .3مکرر از آبي که موش در آن مرده بود وضو گرفتم

از جمله روایاتی که می تواند نجس شدن آب قلیل را اربات کند ،روایت زیر است:
ِ
أََب عب ِد َِ
ك ِْ
ار َان ِء ِم َراراً َو ا ْغتَ َس َل ِمْن هُ أ َْو َغ َس َل ثِيَابَهُ َو قَ ْد
اّلل ع َع ِن الَر ُج ِل ََِي ُد ِِف إِ َانئِ ِه فَ أْ َرًَ َو قَ ْد َلَ َو َ أَ ِم ْن ذَل َ
َ َْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
َ
آْ ا
ر
ا
م
د
ع
ب
ك
ل
ذ
ل
ع
ف
ُث
ه
اب
ي
ث
ل
س
َ
ي
َو
أ
أ
و
ت
ي
َو
أ
ل
س
ت
َ
ي
ن
َ
أ
ل
ب
ق
ء
ان
ار
ِف
ا
آْ
ر
ن
ا
ك
ن
إ
ال
ق
ف
ة
خ
ل
س
ن
م
َ
ر
أ
َكاَُ الْ َف َ ُ ُ ْ َ َ ً َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َْ َ ْ ََ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ َُ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ
ِِف ِْ ِ
ِ
آْ ا بَ ْع َد َم ا
ك الْ َماءُ َو يُعِي َد الْ ُو ُ وءَ َو ال َ
ار َانء فَ َعلَْي ِه أَ ْن يَ َْ ِس َل ثِيَابَهُ َو يَ َْ ِس َل ُك َل َما أَ َ ابَهُ َذل َ
ص ََُ َو إِ ْن َك ا َن إَِمنَا َر َ
ِ
ِ
فَ ر َ ِ ِ
ِ
ك و فِعلِ ِه فَ َُ مََ َ ِ
ال لَ َعلَ هُ أَ ْن يَ ُ و َن
ُ فِي ِه ُثَُ قَ َ
س َعلَْي ه َش ْيءٌ أََهُ ََل يَ ْعلَ ُم َم َس َس َقاَ ْ
غ م ْن ذَل َ َ ْ
َ
س م َن الْ َم اء َش ْيئاً َو لَ ْي َ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
آْا( .ابن بابویه 1211 ،ق ،ج1؛ ص)40
ُ فيه َل ْل َ
إَِمنَا َس َقاَ ْ
ك ال َس َ
اعةَ الل َر َ
وجه استدالل به این روایت بسیار وا د است .می پرساد ماردی در ظارف خاود موشای کاه
منسلخ شده پیدا می کند در حالی که از آن ظرف بارها و و گرفته و غسل کرده بود و یاا لباساش
را در آن شسته بود ،حال باید چکار کند؟ امام می فرماید اگر قبل از استفاده از آن ،ماوش را در آن
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دیده بود باید و و و غسل خود را اعاده نماید و لباسش را نیا دوباره بشوید و همچنین هر جاایی
را که آن آب بدان اصابت کرده را تطهیر کند.
اما در این روایت ابهامی وجود دارد که استناد به آن را کمی مشکل می کند؛ چرا کاه در اداماه،
امام می فرماید اگر قبل از استفاده از آن آب ،موش را ندیده بلکه بعد از استفاده آن را دیده چیاای
بر گردن او نیست و این مطلب را معلل می کند به این بیان که" :زیرا تو که نمی دانای ایان ماوش
کی افتاده؟ شاید همان موقعی که آن را دیدی در آن افتااده ".و ایان تعلیال باا صادر روایات کاه
میگوید آن موش از هم پاشیده شده ،نمی سازد .چگونه می شود همان لحظه افتاده باشاد و هماان
لحظه منسلخ شده باشد؟!
عالوه بر ابهام مذکور از آن جهت که این روایت نیا ماال

با روایات پیش گفتاه و همچناین

ارتکاز و بنای عقالیی است در مقام جمع حمل بر استحباب می شود .تنها می ماند استفاده از لفا
اعاده برای و و و نماز که معموال در بطالن عمل استفاده می شود و بر الاام داللات دارد اماا ایان
لف نیا اگر قرینه ای بر اراده استحبابی باشد حمل بر استحباب می شود .ایان امار شاواهد زیاادی
دارد .مثال در روایت زیر از لف اعاده برای یک امار اساتحبابی اساتفاده شاده اسات .اماام صاادق
میفرماید اگر کسی در نماز جمعه سوره جمعه و منافقون را ناواند نمازش را اعاده کند:
ِِ
ال أَب و عب ِد َِ
اْلمع ةَ بََِ ِ ْ ِ
ص ََُ ِِف َس َف ٍر أ َْو
َع ْن عُ َم َر بْ ِن يَ ِي َد قَ َ
َع َاد ال َ
اْلُ ُم َع ة َو الْ ُمنَ افق َ أ َ
اّلل ع َم ْن َ لَأ ُْ ُ َ ْ
ال قَ َ ُ َْ
ل ٍر( .کلینى 1202 ،ق ،ج 1ص )241
َْ َ
در حالی که هیچیک از فقها قائل به وجوب سوره جمعه و منافقون در نماز جمعاه نیساتند .باا
توجه به این امر و با توجه به ادله ای که ذکرشان گذشت ،روایت محل بحث حمال بار اساتحباب
میشود.
 .1آبي که از غساله بول بر روی شخصي مي چکد

يد ِِف ِ
ِ
ال :سأَلْتُه عن رج ٍل أَ ابه قَاْ رٌَ ِم ن طَ ْر ٍ
الس ْكَرى َو َغ ِِْه َع ِن الْعِ ِ
ال
ُ فِي ِه َو ُ وءٌ فَ َق َ
َو َرَوى ال َر ِه ُ
يص بْ ِن الْ َقاس ِم قَ َ َ ُ َ ْ َ ُ َ َ ُ َ ْ
إِ ْن َكا َن ِم ْن بَ ْوٍل أ َْو قَ َس ٍر فَيَ َْ ِس ُل َما أَ َ ابَهُ( .شیخ حر عاملى 1205 ،ق ،ج1؛ ص)419
تمام مطالبی که در ذیل روایت قبلی گذشت در این جا نیا میآید؛ لذا از تکرار آن ها خودداری
مینماییم.
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 .5وضو با آبي که با آن ،لباس نجس ،شسته شده

در روایتی که در تهذیب آمده امام صادق می فرماید با آبی که لباس نجاس در آن شساته شاده یاا
مردی با آن غسل جنابت کرده ،و و گرفتن جائا نیست:
ع ن أَِ عب ِد َِ
ال الْ َم اءُ الَ ِست يُ َْ َس ُل بِ ِه الثَ ْو ُ أ َْو يَ َْتَ ِس ُل بِ ِه
ك أَ ْن يُتَ َو َ أَ َِبلْ َم ِاء الْ ُم ْس تَ ْع َم ِل َو قَ َ
اّلل ع قَ َ
َ ْ َْ
الََ :ل ََْ َ
اْ ِه و أََما الْماء الَ ِست ي ت و َ أُ الَرجل بِ ِه فَي َْ ِس ل بِ ِه وجه ه و ي ده ِِف ش يءٍ
ِ
ِ
ِ
الَر ُج ُل ِم َن ْ
اْلَنَابَة ََل ََيُ ُ
وُ أَ ْن يُتَ َو َ أَ مْنهُ َو أَ ْشبَ َ
َُ
ََ َ
ُ ُ َ ُ َ ْ َ ُ َ ََُ َ ْ
ِ ٍ
ك أَ ْن ََيْ ُخ َسهُ َغْي ُرهُ َو يَتَ َو َ أَ بِِه( .طوسى 1202 ،ق ،ج1؛ ص)441
َظيف فَ َُ ََْ َ
در این روایت امام از تعبیر "الیجوز" استفاده کارده کاه اوال داللات بار حرمات و در نهایات
نجاست دارد اما با توجه به مطالب مذکور(ارتکااز و بناای عقالیای و روایاات صارید) حمال بار
استحباب مؤکد می شود .همچنان که چنین ادبیاتی را در دیگر مستحبات مثل اذان و اقامه شاهدیم:
ال :س ئِل ع ِن ْاأَذَ ِان ْ ل ََي وُ أَ ْن ي ُ و َن ِم ن َغ ِ ع ا ِر ٍ
عن ع َما ٍر ال َساَب ِط ِي ع ن أَِ عب ِد َِ
ال ََل يَ ْس تَ ِق ُيم
ق قَ َ
ْ ْ َ
اّلل ع قَ َ ُ َ َ
َْ َ
َ َ ْ َْ
َْ ُُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
وُ أَ ْن يُ َؤذ َن به إَل َر ُج ٌل ُم ْسل ٌم َعار ٌ
ْاأَذَا ُن َو ََل ََيُ ُ
ق فَإ ْن َعل َم ْاأَذَا َن فَأَذَ َن به َو إ ْن َْ يَ ُ ْن َعارفاً َْ َُْي أَذَاَُهُ َو ََل إقَ َامتُهُ
ول لَه َُ ِ
ِ
و ََل ي ْقت َدى بِِه و سئِل ع ِن الَرج ِل ي ؤِذ ُن و ي ِقيم لِي ِ
وُ أَ ْن
َ َُ
اع ةً فَ َه ْل ََيُ ُ
ص لي َ َ َ
صل َي َو ْْ َدهُ فَيَجيءُ َر ُج ٌل َ
آخ ُر فَيَ ُق ُ ُ َ
َ ُ َ َ ُ َُ َ ُ ُ ُ َ
ي ِ ِ
ك ْاأَذَ ِان و ِْ
ال ََل َو لَ ِ ْن يُ َؤِذ ُن َو يُِق ُيم( .کلینى 1202 ،ق ،ج، 1ص)102
ارقَ َام ِة قَ َ
صليَا بِ َسل َ
َُ
َ
 .1آبي که مقداری خون یا بول در آن ریخته

علی بن جعفر می گوید از برادرم امام باقر پرسیدم در ظرفی که هاار رطل آب دارد (قلیال اسات)
مقداری بول می ریاد .آیا آن آب صالحیت این را دارد که برای خوردن یاا و او گارفتن اساتفاده
شود؟ امام در پاسخ فرمود :خیر ،صالحیت ندارد:
ِِ ِ
ٍِِ
علِي بن جع َف ٍر ِِف كِتَابِِه عن أ ِ
ص لُ ُح ُش ْربُهُ أَ ِو
َخ ِيه قَ َ
الَ :س أَلْتُهُ َع ْن َج َرَِ َم اء في ه أَلْ ُ
ف ِرطْ ٍل َوقَ َ في ه أُوقيَ ةُ بَ ْوٍل َْ ْل يَ ْ
َ ي ُْ َْ
َْ
صلُ ُح( .شیخ حر عاملى 1205 ،ق ،ج1؛ ص)191
الْ ُو ُوءُ ِمْنهُ قَ َ
ال ََل يَ ْ
ال :س أَلْته ع ن رج ٍل رع ف فَ امتخ َط فَص ار ب ع ِ
ع ن علِ ِي ب ِن جع َف ٍر ع ن أ ِ
َخي ِه أَِ ْ
ك ال َدِ قِاَع اً
ْ َذل َ
اْلَ َس ِن ع قَ َ َ ُ ُ َ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ُ
َ ْ َ ْ َْ َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك َو إ ْن َكا َن َش ْيئاً بَين اً فَ َُ
صلُ ُح لَهُ الْ ُو ُوءُ مْنهُ فَ َق َ
ََاراً فَأَ َ ا َ إِ َانءَهُ َْ ْل يَ ْ
ال إ ْن َْ يَ ُ ْن َش ْيءٌ يَ ْستَب ُ ِف الْ َماء فَ َُ ََْ َ
ِِ
ال َل( .کلیناى،
ص لُ ُح الْ ُو ُ وءُ ِمْن هُ قَ َ
يَتَ َو َ أْ ِمْنهُ قَ َ
ال َو َسأَلْتُهُ َع ْن َر ُج ٍل َر َع َ
ف َو ُْ َو يَتَ َو َ أُ فَيَ ْقاُ ُر قَاْ َرٌَ ِِف إِ َانئ ه َْ ْل يَ ْ
 1202ق ،ج1؛ ص)22
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در این دو روایت از تعبیر "الیصلد" استفاده کرده که اوال داللت بر الاام مای کناد .و ایان باه
معنای این است که آن آب نجس شده است.
در جواب از استدالل به این روایات نیا تمام مطالبی که در ذیل روایاات پیشاین گفتایم تکارار
میشود .عالوه بر مطالبی که گفته شد همانگونه که در ذیل روایت  10می آیاد هماین تعبیار را در
مورد ناح آب از چاه داریم که با این که قطعا الاامی نیست از این لف استفاده شده است .پاس در
مقام جمع اگر این روایات را حمل بر امور تنایهای کنایم محاذوری پایش نمای آیاد .پاس های
استبعادی ندارد ما به خاطر ارتکاز و روایات صریحی که در این بااره وجاود دارد ایان روایاات را
حمل بر استحباب نماییم.
 .1آبي که از بدن خنزیر روی زمین مي ریزد

معلی بن خنیس می گوید از امام صادق پرسیدم اگر خوکی از آب خارج شود و در راهای بارود و
آب از بدن او جاری شده و به زمین برسد ،در این صورت من پایم را روی آن زماین بگاذارم آیاا
پایم نجس می شود؟ امام در پاسخ می فرماید اگر پایت را عالوه بر جایی که آب ریاتاه ،بار روی
زمینی که خشک است بگذاری پایت پاک می شود:
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
اّلل ع ع ِن ِْ
َع ِن الْ ُم َعلَأ بْ ِن ُخنَ ْي ٍ
س قَ َ
ُ أ َََب َعْب د َ َ
الَ :سأَلْ ُ
امْن ِي ِر رَْ ُر ُ م َن الْ َم اء فَيَ ُم ير َعلَ أ الاَ ِري ق فَيَس ي ُل مْن هُ الْ َم اءُ
س َوَراءَهُ َش ْيءٌ َج َ
ل َها بَ ْعل اً( .کلینااى،
ُ بَلَ أ .قَ َ
أ َُم ير َعلَْي ِه َْافِي اً فَ َق َ
ا َلُاَ ِه ُر بَ ْع ُ
اق قُ ْل ُ
ك إِ َن ْاأ َْر َ
ال فَ َُ ََْ َ
ال أَ لَ ْي َ
 1202ق ،ج1؛ ص)15
در این روایت امام می فرماید اگر پایت را روی زمین خشک گذاشتی اشکالی نادارد چارا کاه
زمین تطهیر کننده است .و با این بیان گویا تنجس پایش را مفروغ عنه دانسته و روش تطهیارش را
بیان می کند.
اما باید گفت تطهیر امری تشکیکی است که در مورد تطهیر استحبابی هم به کار میرود .به این
معنا که تعبیر تطهر نباید راهان شود و تصور کنیم حتما نجس شده است که شارع از ادبیات تطهیر
استفاده میکند ،خیر این چنین نیست بلکه پاک کردن و تطهیر امری نسبی و تشکیکی اسات و هام
نسبت به خبارتهای واجب االجتناب به کار میرود و هم نسبت به مواردی کاه اجتنااب از آنهاا
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مستحب است .در روایتی از امام کاظم میپرسند اگر در چاهی کبوتر یا موش یا سگ یا گربه بیفتد
باید چکار کرد؟ امام میفرماید چند دلو از آن آب بکش ،این امر باعث تطهیر آب چاه میشود:
و روى س ع ُد ب ن عب ِد َِ
اْلَ َس ِن
َخعِ ِي َع ْن ُُمَ َم ِد بْ ِن أَِ ْحَْ ََ َع ْن َعلِ ِي بْ ِن يَ ْق ِا ٍ َع ْن أَِ ْ
اّلل َع ْن أَيو َ بْ ِن َُو ٍ الن َ
َ َ َ َ ْ ْ ُ َْ
ِ
ِ
ك أَ ْن
الَ :س أَلْتُهُ َع ِن الْبِْئ ِر َلَ َق ُ ف َيه ا ْ
ُ أَ ِو ا ُْل َرَُ فَ َق َ
وس أ بْ ِن َج ْع َف ٍر ع قَ َ
ال َُْي ِي َ
َج َ
اْلَ َم َام ةُ أَ ِو الد َ
ُم َ
اج ةُ أَ ِو الْ َف أْ َرَُ أَ ِو الْ َ ْل ُ
ِ
ِ
ال( .طوسى 1202 ،ق ،ج 1ص )411 :
ك يُاَ ِه ُرَْا إِ ْن َشاءَ َ
اّللُ َلَ َع َ
َلَ ْن َ َ ِمْن َها دََلءً فَِإ َن ذَل َ
این در حالی است که فقها آب چاه را مادامی که متغیر نشده پاک می دانند .باز با این حال اماام
می فرماید برای تطهیرش مقداری آب از آن بردار و روشن است که نااح ایان مقادار آب از چااه
مذکور مستحب است و امام در جایی که آب اصال نجس نشده لف تطهیر را اساتفاده مای کناد .و
این که گفتیم آب چاه متغیر نشده به این دلیل است که در صورت تغیر امام باید می فرمود آن قدر
از آن چاه آب بردارید که تغیرش از بین برود نه این که بگوید چند دلوی از آن بردارید.
 .8ظرفي را که سگ از آن آب خورده ،بشویید

عالوه بر روایاتی که تا حال ذکر کردیم ،روایات متعددی در مورد ولوغ سگ وارد شاده اسات کاه
می توان از آن ها بر تنجس آب قلیل استفاده کرد .امام ر ا در روایت زیر می فرماید اگر سگی در
ظرف آبی افتاد یا از آن خورد باید آن آب را دور ریات و سه مرتبه ظرفش را شست ،یک باار باا
خاک و دو مرتبه با آب:

ار َانء ثَ َُ َ م َر ٍ
ِ
ِ
ِ ِ
ات َم َرًَ َِبلتي َرا ِ َو َم َرَلَ ْ ِ َِبلْ َم ِاء ُثَُ َُيَ َف ف.
َ
َو إ ْن َوقَ َ َك ْل ٌ
ُ أ َْو َش ِر َ مْن هُ أ ُْْ ِري َق الْ َم اءُ َو غُس َل ْ ُ
(منسوب به على بن موسى 1201 ،ق ،ص)51
به خاطر پرهیا از اطاله کالم از ذکر دیگر روایات این زمینه خودداری می کنیم( .طوسى1202 ،
ق ،ج 1ص  412 :و اباان يباای جمهااور 1209 ،ق ،ج 1ص 3و ج 1ص 130و عریضااى 1205 ،ق،
ص)111
در این روایات امام میفرماید در ظرفی که سگ از آن آب خاورده ،آب را بایاد دور ریاات و
ظرف آن را خاکمال کرده و سپس شست و این بدان معناست که آب و ظرفش با ولوغ سگ نجس
شده است.
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در مورد این که اصل در اوامر و نواهی شارع چیست مشهور علما را عقیده بار ایان اسات کاه
اصل وجوب است اال ما خرج بالدلیل اما به عقیده ما اصل در اوامر و ناواهی شاارع ماصوصاا در
بحث عبادات و مقدمات آن استحباب است مگر دلیلی بر وجوب اقامه شود .بر اساس هار دو مبناا
پاسخ استدالل فقها را به این روایات بیان می کنیم:
یکم :اگر کسی نظر مشهور علما را در مورد اوامر و نواهی شاارع بپاذیرد و اصال در آن هاا را
الاام قرار دهد با توجه به ارتکاز و بنای عقالیی که بیان شد و نیا با توجه به عسار و حرجای کاه
نجاست آب قلیل در پی دارد و همچنین با توجه به روایاتی که ند در عدم تانجس بودناد ،بایاد
این روایات را حمل بر استحباب کند .یعنی همه آن ادله ای که بیان شد دلیل خروج ایان دساته از
روایات از اصل مذکور می شود .ماصوصا این که در روایتی امام اجازه و و و غسل باا آبای کاه
سگ آن را لیسیده می دهد:
ال :سأَلْته ع ِن الْو ِ
ِ
عن أَِ عب ِد َِ
وء ِلَا ولَ َُ الْ َ ْلُ فِ ِيه و ِ
ك أَ
السن َْوُر أ َْو َش ِر َ ِمْن هُ ََ ٌل أ َْو َدابَةٌ أ َْو َغْي ُر َذل َ
اّلل ع قَ َ َ ُ ُ َ ُ ُ
َ ْ َْ
ُ َ
َ
ِ
ِ
ال َ َع ْم إََل أَ ْن ََت َد َغْي َرهُ فَتَ نَ َ ْه َعْنه( .طوسى ،چهارم 1202 ،ق ،ج ،1ص)442 :
يُتَ َو َ أُ ِمْنهُ أ َْو يُ َْتَ َس ُل قَ َ
ممکن است کسی بگوید با توجه به آخر روایت که امام می فرماید می توانی از آن آب استفاده
کنی مگر این که آب دیگری داشته باشی ،این روایت مربوط به مقام ا طرار است .اما بایاد توجاه
داشت ک ه در شریعت اسالم در مواقع رورت به جای و و و غسل ،تیمم تشاریع شاده اسات و
اگر واقعا مقام رورت بود امام باید می فرمود آن آب را دور بریا و تیمم کان اماا ایان کاه اماام
اجازه می دهد معنایش این است که اگر آب دیگری بود بهتر است با آن و و یا غسل کنی.
دوم :اما به نظر ما اصل در اوامر و نواهی شارع ماصوصا در بحث عباادات و مقادمات آن هاا
استحباب است .هم به خاطر مبانی کالمی مربوط و هم به خاطر این که در واقعیات شارع اوامار و
نواهی استحبابی بسیار زیادتر از اوامر و نواهی الاامی است و اگر کسی اصال را بار وجاوب قارار
دهد و همه این موارد را بر اساس دلیل از تحت آن اصل خارج کند تاصید اکثار الزم مای آیاد.
( البته بحث در این مورد جای دیگری را می طلبد و در اینجا تنها و تنها اشااره ای شاد) .حاال باا
توجه به این اصل ،این روایات حتی بدون توجه به ادله پیش گفتاه (ارتکااز و  )...نیاا داللات بار
تنجس آب قلیل مالقی نمی کنند و تنها کراهت استفاده از آن را بیان می کنند.
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 .1روایاتي که امر به دور ریختن آب مالقي کرده اند ،یا از استفاده از آن نهي کرده اند

در مجامع روایی شیعه ،روایات زیادی وجود دارد که در همه آن ها امار شاده اسات تاا آب قلیال
مالقی با نجس را دور بریاند و یا این که از استفاده از آن نهی کرده اند .به خاطر تعدد آن هاا تنهاا
به برخی از آن ها اشاره می کنیم:
عن ع َم ا ِر ب ِن موس أ ع ن أَِ عب ِد َِ
ال ُك يل َم ا أُكِ َل َْلْ ُم هُ فَتَ َو َ أْ ِم ْن
الُ :س ئِ َل َع َم ا َلَ ْر َر ُ ِمْن هُ ْ
اْلَ َم َام ةُ فَ َق َ
اّلل ع قَ َ
َ ْ َ ْ ُ َ َ ْ َْ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ال ُك يل َش ْيء م َن الاَِْ يُتَ َو َ أُ لَا يَ ْر َر ُ مْن هُ إََِل أَ ْن َلَ َرى
ُس ْؤِرِه َو ا ْشَر ْ َو َع ْن َم ٍاء َش ِر َ ِمْنهُ ََب ٌُ أ َْو َ ْقٌر أ َْو عُ َقا ٌ فَ َق َ
ِ
ُ ِِف ِمْن َقا ِرِه َدماً فَ َُ َلَ َو َ أْ ِمْنهُ َو ََل َلَ ْرَر ْ ( .شیخ حر عاملى 1205 ،ق ،ج 1ص)410
ِِف مْن َقا ِرِه َدماً فَِإ ْن َرأَيْ َ
ال ي ِ
اْلس ِن ع ع ِن الَرج ِل ي ْد ِخل ي َده ِِف ِْ ِ ِ ِ
ْف ي ِْ
ار َانءَ( .طوساى،
ص ٍر قَ َ
الَ :سأَلْ ُ
بْ ِن أَِ َ ْ
َ ُ ُ َُ ُ
ار َانء َو ْ َي قَس َرٌَ قَ َ ُ
ُ أ َََب َْ َ
 1202ق ،ج1؛ ص)15
برای آگاهی بیشتر از روایات مذکور به مجامع روایی مربوطه مراجعه شود( .طوساى 1202 ،ق،
ج 1ص  425 :و ص 213و  215و  12و  13و  203و  21و کلینى 1202 ،ق ،ج1؛ ص10و )11
اما باید توجه داشت با توجه به اصل اولیه در اوامر و نواهی شاارع (کاه در ذیال روایات قبال
اشاره ای بدان رفت) و نیا با توجه به ارتکاز و عسار و حارج و روایااتی کاه صاراحت در عادم
تنجس آب قلیل داشتند ،این دسته از روایات حمل بر کراهت می شوند هر چند زیاد باشند.
ممکن است کسی بگوید چگونه می توان همه این روایات را حمال بار اساتحباب کارد .مگار
می شود در مورد یک امر استحبابی این همه روایت وارد شده باشد؟ اما باید توجه داشت کاه ایان
امر در روایات ما عادیست .ده ها روایت در مورد ناح آب از چاه و مقدار آن وارد شده اسات اماا
فقها همه آن ها را حمل بر استحباب می کنند( .روایاتش در ادامه خواهد آمد)
 .91روایاتي که فقط در هنگام ضرورت اجازه استفاده از آب قلیل مالقي با نجس را مي دهند

علی بن جعفر می گوید از برادرم امام کاظم پرسیدم شاصی جنب شده و مقداری منی به دساتش
اصابت کرده است و او با پارچه ای آن را خشک کرده .بعد از آن دستش را در ظرف آبی فرو برده
است .آیا می تواند با آن آب غسل کند؟ امام در جوابش می فرمایاد اگار آبای غیار از آن نداشات
میتواند با آن غسل کند ،در غیر این صورت آن غسل کفایت نمی کند:
ِِ ِ
ْدَثَنَا عب ُد َِ
ال :س أَلْ ِ
وس أ بْ َن َج ْع َف ٍر َعلَْي ِه ال َس َُ َع ْن
اّلل بْ ُن ْ
اْلَ َس ِن الْ َعلَ ِو ي
تَ ،ع ْن َجده َعل ِي بْ ِن َج ْع َف ٍر قَ َ َ ُ
َ َْ
ُ أَخ ي ُم َ
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ِ
ِ
ُجنُ ٍ
ك
ُ يَ ُدهُ ِم ْن َجنَابَتِ ِه ،فَ َم َس َحهُ ِِِب ْرقَ ٍةُ ،ثَُ أ َْد َخ َل يَ َدهُ ِِف غُ ْسل ِه قَ ْب َل أَ ْن يَ َْ ِس لَ َهاْ َْ ،ل َُْي ُِهُ أَ ْن يَ َْتَ ِس َل ِم ْن ذَل َ
ُ أَ َ ابَ ْ
ِ ِ
َج َأَه( .حمیاارى 1211،ق،؛ الااند؛
الْ َم ِاء قَ َ
ال« :إِ ْن َو َج َد َم اءً َغْي َرهُ فَ َُ َُْي ُِهُ أَ ْن يَ َْتَس َل بِهَ ،و إِ ْن َْ ََِي ْد َغْي َرهُ أ ْ
ص)130
در روایت دیگری امام ر ا می فرماید اگر نجاستی در ظرفی بیفتد و آب دیگری وجود داشت،
استفاده از آن ظرف که نجاست در آن افتاده کافی نیست هر چند رنگ و طعم و بویش تغییر نکرده
باشد ،اما اگر آب دیگری نداشت می تواند از آن استفاده کند:
و قَ َ ِ
ار َان ِء َ ََي ِ اس تِعمالُه و إِ ْن َ ي ت ََيَ ر لَوَ ه أَو طَعم ه أَو رائِحت ه م وج ِ
ود
اس ةُ ِِف ِْ ْ ُ ْ ْ َ ُ َ ْ ََ ْ ْ ُ ْ ْ ُ ُ ْ َ َ ُ ُ َ َ ُ ُ
ال الْ َع ا ُ ع َو إِ َذا َس َق َط الن َ
َج َ
َ
ِ
ِ
ِ
استُ ْعمل( .منسوب به على بن موسى 1201 ،ق ،ص)54
وج ْد َغْي ُرهُ ْ
َغ ِْه فَإ ْن َْ يُ َ
البته صاحب جواهر به این دو روایت استناد نکرده است .و علت این که در این جاا آورده ایام
امکان استفاده از این دسته از روایات می باشد.
به هر حال این دو روایت بیشتر از این که داللت بر تنجس آب قلیل داشاته باشاد ،داللات بار
عدم تنجس آن دارد .چرا که و و و غسل در شریعت از اموری است که دارای بدل می باشند .اگر
این آب واقعا نجس شده بود چرا امام اجازه داد که از آن استفاده نماید؟ چرا نفرمودند تیمم کان؟
از مسائلی که این نکته را تقویت می کند این است که در همین مورد روایت داریام و اماام اجاازه
استفاده از آن را نمی دهد و می فرماید تیمم کن:
ِ ِ
ال :س أَلُْ أََب عب ِد َِ
ال أَلْ ِق َه ا َو َلَ َو َ أْ ِمْن هُ َو إِ ْن َك ا َن
ُ قَ َ
اّلل ع َع ْن َج َرٍَ ُوج َد ف َيه ا ُخْن َف َس اءُ قَ ْد َماَلَ ْ
َع ْن ََسَ َ
اع ةَ قَ َ َ ُ َ َْ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َْ د َا قَ َس ٌر َو ََل يَ ْد ِرت أَيي ُه َم ا ُْ َو
َع ْق َرَبً فَ أَ ِرع الْ َم اءَ َو َلَ َو َ أْ م ْن َم اء َغ ِْه َو َع ْن َر ُج ٍل َم َع هُ إِ َانءَان في ِه َم ا َم اءٌ َوقَ َ ِِف أ َ
ال يُ َه ِري ُق ُه َما َِ يعاً َو يَتَ يَ َم ُم( .کلینى 1202 ،ق ،ج1؛ ص)10
س يَ ْق ِد ُر َعلَأ َم ٍاء َغ ِِْه قَ َ
لَْي َ
در این روایت تیمم مقدم بر طهارت با آب قلیل مالقی شده است .البتاه قباول داریام کاه ایان
مسأله تعبدی است و ممکن است شارع بفرماید در حالت مذکور ،طهارت و و با چنین آبی مقادم
بر تیمم است و ا طراری که مجوز تیمم است بعد از این مرحله می باشد .ولای ایان در صاورتی
است که ما فقط همین روایت را داشته باشیم در حالی که بر اساس آنچه گذشت ،ما روایاتی داریم
که در وقتی هم که ا طراری نبوده اجازه استفاده از چنین آبی را داده اند مانند:
ص ََُُ فَن دلْ واً لِْلو ِ
الُ :كْن ُ م أَِ عب ِد َِ
اّلل ع ِِف ْ ائِ ٍط لَ ه فَح ِ
قَ َ
وء ِم ْن َركِ ٍي لَ هُ فَ َخ َر َ َعلَْي ِه قِاْ َع ةُ
ل َرت ال َ َ َ َ َ ُ ُ
ُ َ َ
ُ َ َ َْ
َ
ِ
ٍ
ِ ِ
ْسهُ َو َلَ َو َ أَ َِبلْبَاقي( .شیخ حر عاملى 1205 ،ق ،ج1؛ ص)192
َعس َرٍَ َاب َسة فَأَ ْك َفأَ َرأ َ
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بحث از روایات تمام شد .اما همانگونه که در خالل بحث گذشت ممکن اسات کسای بگویاد
چگونه ممکن است این همه روایت که در نجاست آب قلیل مالقی آمده که در حدود  25روایات
میباشد ،حمل بر آداب کرد؟! اما اگر کسی به دیگر ابواب فقه نگاه کند استبعادش از باین مایرود.
مثال در بحث چاه روایات صریحی داریم که آب چاه تا متغیر نشود پاک است همانگوناه کاه اکثار
قاطع فقها نیا همین نظر را دارند .اما در روایات زیادی که در حدود  90روایت میشود امام با ایان
که آب آن متغیر نشده میفرماید از آن چاه ،مقداری آب ناح کنید که این مقادیر نیاا بسایار متناوع
است ،ماصوصا در بعضی از آن روایات ،تعابیری بهکار برده شده که معموال برای امور الاامای باه
کار میروند:

ِ
ك أَ ْن َلَ ْن َ َ ِمْن َه ا
ص «وُغ ب ر » َو َج ْد َانهُ ِِف الْبِْئ ِر قَ ْد َلَ َف َس َف فَ َق َ
ال إَِمنَا َعلَْي َ
َو َسأَلَهُ يَ ْع ُقو ُ بْ ُن عُثَ ْي ٍم َع ْن َس ا أَبْ َر َ
ال ََل( .ابن بابویه 1211 ،ق ،ج 1ص )9 :
ص َُ َ قَ َ
َسْب َعةَ ِدََل ٍء فَ َق َ
يد ال َ
ال لَهُ فَثِيَابُنَا قَ ْد َ لَْي نَا فِ َيها َ َْ ِسلُ َها َو َُعِ ُ
واژه «علیک» اوال داللت بر وجوب دارد .اما با توجه به این که عادم تانجس آب چااه روشان
است امام از این واژه برای بیان یک عمل استحبابی استفاده کرده است .از دیگر الفاظی که در اصل
داللت بر وجوب می کند ولی در ناح استحبابی به کار رفته واژه "الیصلد" می باشاد .باه روایات

زیر توجه کنید:

ال اَْ َ ْ ِم ْن َمائِ َه ا َس ْب َ ِدََل ٍء ُثَُ َلَ َو َ أْ َو ََل
ص لُ ُح الْ ُو ُ وءُ ِم ْن َمائِ َه ا قَ َ
ُ ِِف بِْئ ٍر فَ َماَلَ ْ
َو َسأَلْتُهُ َع ْن فَأْ َرٍَ َوقَ َع ْ
ُ َْ ْل يَ ْ
ك( .عریضى 1205 ،ق ،ص )153
ََْ َ
روایات دیگری نیا در این مورد در این باب هست که می توانید به آن ها رجوع کرده و سان

ما را تصدیق نمایید( .کلینى 1202،ق ،ج 1ص  9 :و طوسى 1202 ،ق ،ج 1ص  411 :و عریضاى،
 1205ق) 153،
دوم :مخالفت با شهرت عظیمه

ممکن است این سؤال پیش آید که به هر حال روایات آب قلیل اختالفی هستند ،و مشهور فقهاای
شیعه از قدما تا متأخرین قائل به نجاست آب قلیل شده اند .در میاان قادما هماان گوناه کاه ساید
مرتضی ادعای اجماع کرده ،شهرت عظیمه ای مبنی بر نجاست آب قلیل تشکیل شده باوده اسات.
ایشان در این باره می فرماید:
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...إذا وقعُ النجاسة ِف ماء يس جنسَ ،لَ اا أو يتَ  ...و اْلجة ِف حة مسْبنا :إ اع الر يعة ارمامي ة،
و ِف إ اعهم عندان اْلجة( .شری

مرتضى 1212 ،ه ق ،ص)12 :

وقتی سید مرتضی که خود ،از قدماست در این باره ادعاای اجمااع مای کناد و از طرفای هام
می دانیم ابن ابی عقیل ماال

این قول است ،حديقل به اطمینان می رسیم کاه ایان قاول در میاان

قدما مشهور بوده .شهرتی نادیک به اجماع .به همین علت نیا ایشان ادعای اجماع کرده اسات .در
میان متأخرین نیا وا د است که مشهور علما قائل به نجاست آن شده اند.
با این بیان ،گذشتن از این شهرت عظیمه ،بسیار مشکل است .از همین جهت است که آخوناد
خراسانی در همین بحث با این که عدم تنجس آب قلیل برای او قوی تر بوده ولی نتوانسته خالف
مشهور فتوا بدهد:
و َبْلملة لو َل خمافة خمالفة ار اع ك ان التوفي ق ب م ا دل عل أ اَلَفع ال خصو ا أو عموم ا مناوق ا أو مفهوم ا
و ب م ا دل عل أ ع د اَلَفع ال ك سلك م ل اأول عل أ اَلَفع ال ه ا يوج ُ اَلجتن ا عن ه َلن يه ا و اس تحباَب أو
اختي ارا و ْح ل الث اى عل أ ع د اَفعال ه ه ا َل َي وُ اس تعماله مع ه ِف رف اْل د أو امب

مالق ا و ِف مث ل الر ر

اختي ارا ه ان م ن ارم ان ل وَ ه م ن قبي ل ْح ل الظ اْر عل أ ال نص أو اأ ه ر( .خراساااانى 1211،ه ق ،ج،1
ص)14
از همین رهگذر ،آیا فتوای به عدم تنجس آب قلیل ،فتوای درستی است؟ آیا می توان آن را باه
شارع نسبت داد؟...
در جواب از این اشکال چنین می گوییم :یکی از دغدغه های مقادس در عرصاه فقاهات ایان
است که فقیه تسرع در فتوا نداشته باشد و به دقت همه جوانب مسأله مورد بحث را واکاوی کارده
و در نهایت نظر خود را ابراز دارد .در همین راستاست که توجه به قول مشاهور بسایار اروری
است .وقتی که مشهور فقهای شیعه ،در مقام تفسیر یا ترجید روایاتی ،قائل به نظری شدند عبور از
آن کار ساتی خواهد بود و این مطلب نیا کامال مطابق با ارتکازات عقال در زندگی خود اسات .از
این رو ما برای نظرات تک تک علمای شیعه اهمیت بسیار زیادی قائلیم تا چه برساد باه ایان کاه
نظری در میان فقها ،مشهور باشد .اما این نکته بسیار مهم را نباید نادیده گرفت که غیر از اهل بیات
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کسی معصوم از خطاهای علمی نیست .آنچه که ما باید به دنباال آن باشایم برهاان وا اد اسات.
همان سان شیرینی که از روزهای اول طلبگی از اساتید خود شنیده ایم" :حن ن ابن اء ال دليل ،مني ل ْي
ميل".
در مسأله مورد بحث ،ما فقط دو دسته روایت به ظاهر متعارض نداریم که مشهور یک طرف را
ترجید داده باشند .که اگر این گونه بود نمی شاد باه راحتای از نظار مشاهور عادول کارد .بلکاه
همانطور که گذشت بحث آب قلیل یک بحث تعبدی نیست و بنای عقالیای روشانی در ماورد آن
وجود دارد و عالوه بر آن روایات دال بر عدم تنجس هم زیاد بودند و هم وا د .و باه عقیاده ماا
ورود اشتباه علما در این بحث باعث شده ایشان به آن نتیجه برسند .وقتی نگاه فقیه باه آب قلیلای
که مردم با آن زندگی می کنند ،تعبدی بود این گونه نتایجی را هم به دنبال دارد .اگر در امثاال ایان
مطالب نیا نتوانیم نظری خالف مشهور بدهیم باید فقاهت را کنار بگذاریم؛ چارا کاه در هار حاال
نتیجه کارهای فقهی ما یا موافق با مشهور است یا ماال

آن .اگر بنا باشد فقط آن جا که موافق باا

مشهور بود نظر داده و در صورت دوم سکوت کنیم ،فایده کار فقهی ما چیست؟! در ایان صاورت
آیا بهتر نیست به خود زحمت کارهای علمی را ندهیم؟
مؤیدات عدم نجاست آب قلیل

استفاده مستقل از ادله زیر برای عدم نجاست آب قلیل قدری دشوار است ،اما توجه به آنها بعاد از
ادله ارائه شده در اربات مطلب کمک بسیاری خواهد کرد:
 .9اختالف در مقادیر کر

یکی از مهم ترین مؤیدات عدم تنجس آب قلیل ،اختالف بسیار شدیدی است کاه در روایاات ،در
مورد مقادیر کر وجود دارد .در حالی که مهم ترین دلیل مشهور بر تنجس آب قلیل ،مفهوم روایاتی
است که درباره کر وارد شده اند .روایاتی که داللت بر نجاست آب کمتر از کر دارند .اگر کسی باه
این روایات نگاه اجمالی داشته باشد ناسازگاری عجیبی بین آن ها خواهاد یافات کاه اظهاار نظار
درباره مقدار آب کر برایش بسیار مشکل شده و حتی می توان درباره آن گفت :کاری اسات شابیه
محال .مقادیری که بین  115لیتر تا  1000لیتر متغیرند! واقعا اگر امام می خواست یک حکم الاامی
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را برای مااطبین خود بگوید ،آن هم با همه مشکالتی که این حکم برایشان ایجاد مای کارد چارا
چنین گفت؟ چرا یک مالک منضبط به آن ها ارائه نداد تا راحت بدان عمل کنند؟ در ایان روایاات
یازده مالک برای آب کر بیان شده است:
رسیدن امواج به اطراف برکه (منسوب به على بن موسى 1201 ،ق ،ص ،)51سه وجاب و نایم
در سه وجب و نیم که تقریبا  415لیتر به استوانه و  121لیتر در مکعب می شود (کلیناى 1202 ،ق،
ج1؛ ص ، )1سه وجب و نیم در سه وجب و نایم در ساه وجاب و نایم (طوساى 1150 ،ق ،ج1؛
ص ،)11سه وجب در سه وجب یعنی  115لیتر به استوانه و  411لیتر در مکعب (شیخ حر عااملى،
 1205ق ،ج1؛ ص ،)119دو ذراع در یک ذراع و یک وجب یعنای  441لیتار (شایخ حار عااملى،
 1205ق ،ج1؛ ص ، )112دو ذراع و یک وجب در دو ذراع و یک وجب یعنی  1000لیتار (شایخ
حر عاملى 1205 ،ق ،ج1؛ ص ، )119به اندازه دو قُلّه(شیخ حار عااملى 1205 ،ق ،ج1؛ ص،)111
هاار و دویست رطل(همان ،ص  ،)112ششصد رطل(همان ،ص ،)113رسیدن آب تا زاناو (فایض
کاشانى 1201 ،ق ،ج1؛ ص ،)11شصت دلو یا هفت دلو (منسوب به علاى بان موساى 1201 ،ق،
ص ،)52سبویی که مقدارش برای ما مشاد نیست (شیخ حر عاملى 1205 ،ق ،ج1؛ ص.)111
علما هنگام بحث از مقدار کر متوجه این اشکال بوده اند .از این جهت در جماع آن هاا همات
می گمارند .مثال می گویند روایتی که هاار و دویست رطل را بیان کرده برای سائلی است که اهال
عراق بوده ولی روایتی که ششصد رطل را بیان می کند ناظر به رطل مکی است؛ چرا که هر رطال
مکی دوبرابر رطل عراقی است .البته در همین مطلب نیا اشکاالتی هسات کاه خاود بادان اذعاان
دارند( .نجفى 1241ه ق ،ج ،1ص)123 :
عالوه بر نقض و ابرام هایی که در جمع ها وجود دارد کساانی کاه اقادام باه جماع باین ایان
روایات کرده اند برخی مانند صاحب جواهر همه مالکات را مورد بحث قرار نداده اند و برخی نیا
مانند صاحب حدائق که سعی کرده اکثر این روایات را مورد بحث و گفتگاو قارار دهاد در جماع
آنها ناکام مانده و به وجوهی مانند این که ممکن است این روایات تقیاه ای باشاند و  ...رو آورده
است( .بحرانى 1209 ،ه ق ،ج ،1ص )490 :چرا که همان طور که گفتیم جمع باین آن هاا ممکان
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نیست ،اما از آن جایی که رقل استدالل ما بر روی این نکته نبوده و آن را به عنوان مؤید می آوریام
از پرداختن به نقض و ابرام در مورد آنچه علما گفته اند خودداری می کنیم.
پس تشکیکی که در روایات در مورد اندازه کر وجود دارد نشانه این است که این بحث الاامی
نبوده و به صورت استحبابی می باشد؛ چرا که این همه تشکیک در واجباات معناا نادارد .آن هام
حکمی که اگر الاامی بود مشکالت زیادی برای مردم ایجاد می کرد .اما ممکن است کسای بگویاد
به صرف این که شاهد چنین تشکیکی در مقادیر کر هستیم نمی تاوانیم بگاوییم بحاث اساتحبابی
است؛ چرا که تشکیک در واجبات هم وجود دارد .اگر کسی به روایاتی که درباره تشهد یاا ساالم
نماز وارد شده اند مراجعه کند این سان را خواهد پذیرفت .تشهد و سالم هر دو از واجبات نمااز
هستند اما اندازه های ماتلفی برای آن ها در روایات آمده است .به عنوان نمونه به دو روایت زیار
که در مورد سالم نماز است توجه کنید:
عب ِد ْ ِ ِ
اا ع ن أَِ عب ِد َِ
ال :إِ ْن ُكْن ُ َلَ ؤي قَ وم اً أَج أَ َ َلَس لِيمةٌ و ِ
ُ
اّلل ع قَ َ
اْ َدٌَ َع ْن َمِينِ َ
ك َو إِ ْن ُكْن َ
اْلَمي د بْ ِن َع َو ٍ َ ْ َْ
َْ
َ ُ ْ َْ ْ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ َو ْْ َد َ فَ َواْ َد ًَ ُم ْستَ ْقبِ َل الْقْب لَة( .شیخ حر عاملى 1205 ،ق ،ج1؛ ص)240
َم َ إِ َماٍ فَتَ ْسل َيمتَ ْ ِ َو إِ ْن ُكْن َ
عن اب ِن أَِ عم ٍ عن عمر ب ِن أُ َذي نَةَ ع ن ُرارَ و ُُم َم ِد ب ِن مس لِ ٍم و معم ِر ب ِن َحي ِ و إِ َْس ِ
اعي َل ُكلِ ِه ْم َع ْن أَِ َج ْع َف ٍر
ُ َ ْ َ ْ ُ َ َ ْ ْ َ ْ َُ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ْ َ َ َ
ْ
ِ
ِ
ال :يُ َسلِ ُم َلَ ْسل َيمةً َواْ َد ًَ إِ َماماً َكا َن أ َْو َغْي َرهُ(.همان)
قَ َ
پس چه اشکالی دارد بحث آب کر نیا چنین باشد؟ یعنی مقدار کر تشکیکی بوده و دارای ک
و سقفی باشد .در این صورت اجتناب از آبی که کمتر از پایین ترین حد کر است الاامی بوده و در
دیگر مقادیر استحبابی می باشد.
به نظر ما این سان درست است .یعنی تشکیک اختصاص به مستحبات ندارد بلکه در واجبات
نیا تشکیک وجود دارد اما اوال مشهور علما در بحث آب قلیل ،قائل باه چناین تشاکیکی نیساتند.
یعنی این بحث به عنوان یک اشکال بر فتوای مشهور وارد است .رانیا کسای کاه اناس باا روایاات
داشته باشد تصدیق خواهد کرد که تشکیک در مستحبات فراوان بوده و در واجبات بسیار کمتار از
مستحبات است .ما هم از بیاناتی که در این جا داشتیم فقط دنبال مؤید بودیم نه دلیل و این بیان در
حد مؤید صحید است.
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 .2مخالفت عامه

در باب تعارض بین اخبار ،یکی از مرجحات ،ماالفت با اهل سنت می باشد .وجه مؤید بودن ایان
نکته برای قول به عدم تنجس آب قلیل این است که بسایاری از فقهاای عاماه و از جملاه فقهاای
اربعه ایشان (ابوحنیفه ،شافعی ،احمد حنبل و مالک در یکی از اقوالش) قائل به تنجس آب قلیل به
مجرد مالقات با نجس شده اند .علّامه حلّی میگوید:
مسألة  :9او اء القلي ل ي نجس هُق اَ النجاس ة ،ذْ ُ إلي ه أكث ر علمائن ا ،و ل ن ف رع ب القلي ل و ال ث  -و إن

اختلف وا ِف ْ د ال ث رَ -اب ن عم ر ،و س عيد ب ن جب  ،و عاْ د ،و الر افعي ،و أْح د ،و أب و ْنيف ة و أ حابه ،و
إس حاع ،و أب و ث ور ،و أب و عبي د ،و او ى ... ،و ق ال اب ن أ عقي ل من اَ :ل ف رع ب القلي ل و ال ث ِف أ م ا
َلينجسان إَل َبلتَ  ،و ْو مروت عن ابن عباك ،و ْسيفة ،و أ ْريرَ ،و اْلسن ،و سعيد ب ن اوس يُ ،و ع رم ة،
و اب ن أ ليل أ ،و ج ابر ب ن ُي د ،و ب ه ق ال مال ك ،و اأوُاع ي ،و الث ورت ،و داود ،و اب ن اون سر ( .حلّااى1212 ،ه
ق ،ج ،1ص)41 :
نیا در کتاب الفقه علی المذاهب الامسه آمده است:
أما إذا اختلاُ النجاسة َبواء ،و َلَ و فا من أو افه فق ال مال ك ِف إْ دى ال رواات عن ه ْ :و ط اْر قل يُ
ك ان أو كث ا .و ق ال أْ ل او ساُْ اأخ رى :ان ك ان قل يُ ف نجس ،و ان ك ان كث ا فا اْر( .مغنیااه 1241 ،ه ق،
ج1؛ ص)15
بنابراین با وجود اغلبیت قول به تنجس آب قلیل به مجرد مالقات با نجس در میان عامه و نیاا
شدت تقیه در اواخر عمر شری

امام صادق و تمام دوران امام کاظم و ائماه بعادی ،بعیاد نیسات

بگوییم دست کم باشی از روایات فراوانی که امر به اجتناب از آب قلیل مالقی با نجس میکنناد،
از باب تقیه بوده و نباید فراوانی این روایات ما را باه اشاتباه بینادازد و از افتااء باه عادم تانجس
بترساند.
نکتهای که توجه به آن الزم به نظر میرسد این است که لاوماً تاریر تقیه همیشه این طور نیست
که به صورت صفر و یک باشد .بلکه در مورد مساله آب قلیال مایتاوان گفات چاون در فقاه ماا
استفاده از آب قلیل مالقی نجس مکروه بوده و در فقه عامه حرام ،ائمه در مقام تقیه جانب اجتناب
را پر رنگتر کرده و کراهت را با تاکید بیشتری بیان کاردهاناد .و لاذا هام تعاداد روایاات دال بار
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اجتناب بیشتر شده و هم لحن آنها بعضاً تند گشته است و از تعابیری مانناد َل يص لح و َل َي وُ و...
در آنها به کار رفته است.
نتیجه
همان گونه که مکرر گفته ایم عقال در زندگی خود دارای چنین ارتکازی هستند که آب ،قلیل باشد
یا کثیر ،به صرف مالقات با آلودگی قابلیت استفاده را از دست نمی دهد بلکه باید مقادار آلاودگی
به قدری باشد که در آن تأریر گذاشته و اوصاف آن را تغییر دهد .از طرفی هم اگر کسی بگوید باه
صرف برخورد با نجاسات نمی توان از آب قلیل استفاده کرد ،به خاطر کثرت ابتالی ماردم باه آن،
موجب عسر و حرج در زندگی آن ها می شود .با توجه به این دو اگر شاارع باواهاد بگویاد آب
قلیل به صرف مالقات قابل استفاده نیست بایاد صارید و مکارر آن را بیاان کناد و راه هار گوناه
توجیهی را بر آن ها سد کند در حالی که روایات ما دو دسته اند ،دسته ای صاریحا نجاسات آن را
نفی می کنند و دسته دیگر نیا نوعا از مفاهیم می باشند که قابلیت حمل بر امر تنایهی را دارند .لذا
نمی توان گفت که شارع حکم به تنجس آن داده است .بلکاه از نظار شاارع اساتفاده از آب قلیال
مالقی ،تنها دارای کراهت است.
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منابع و مآخذ
قرآن
 .1ابن يبی جمهور ،محمد بن زین الدین 1209 ،ق ،عوالی اللئالی العایایة فای اححادیاث الدینیاة،
قم ،چاپ اول.
 .4ابن بابویه ،محمد بن على1114 ،ش ،الاصال ،قم ،چاپ ،اول.
 .1ابن بابویه ،محمد بن على1139 ،ش 1511 /م ،علل الشرائع  -قم ،چاپ :اول.
 .2ابن بابویه ،محمد بن على 1211 ،ق ،من ال یحضره الفقیه ،قم ،چاپ دوم.
 .9ابن حیون ،نعمان بن محمد مغربى1139 ،ق ،دعائم اإلسالم ،قم ،چاپ دوم.
 .1ابن طاووس ،على بن موسى ،سعد السعود للنفوس منضود ،ایران؛ قم ،چاپ اول ،بى تا.
 .2بحرانى ،آل عصفور ،یوس

بن احمد بن ابراهیم 1209،ه ق ،الحدائق النا ر فی يحکام العتار

الطاهر  49 ،جلد ،دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،چاپ اول.
 .3بغدادى ،مفید ،محمّد بن محمد بن نعمان عکبرى 1211 ،ه ق ،المقنعة (للشیخ المفید) ،در یاک
جلد ،کنگره جهانى هااره شیخ مفید ،قم ،چاپ اول.
 .5حلّى ،عالمه ،حسن بن یوس

بن مطهر اسدى 1212 ،ه ق ،تذکر الفقهااء (ط  -الحدیثاة)12 ،

جلد ،مؤسسه آل البیت علیهم السالم ،قم ،چاپ اول.
 .10حمیرى ،عبد اهلل بن جعفر 1211 ،ق ،قرب اإلسناد (ط  -الحدیثة) قم ،چاپ اول.
 .11خراسانى ،آخوند محمد کاظم بن حسین 1211 ،ه ق ،اللمعات النیر فی شرح تکملة التبصر 4 ،
جلد ،دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،چاپ اول.
 .14رحیمی ،مجتبی ،1151 ،تأملی بر تنجس آب قلیل به صرف مالقات با نجاس ،مطالعاات فقهای
فلسفی ،دوره  ،9شماره 15
 .11شری

مرتضى ،على بن حسین موسوى 1212 ،ه ق ،المسائل الناصریات ،در یک جلاد ،رابطاة

الثقافة و العالقات اإلسالمیة ،تهران ،چاپ اول.
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 .12شیخ حر عاملى ،محمد بن حسن 1205 ،ق ،وسائل الشیعة ،قم ،چاپ اول.
 .19طوسى ،محمد بن الحسن 1150 ،ق ،اإلستبصار فیما اختل

من احخبار ،تهران ،چاپ اول.

 .11طوسى ،محمد بن الحسن 1202 ،ق ،تهذیب اححکام (تحقیق خرسان) ،تهران ،چاپ چهارم.
 .12عده اى از علماء1241 ،ق 1131 /ش ،احصول الستة عشر (ط  -دار الحدیث) ،قم ،چاپ اول.
 .13عریضى ،على بن جعفر 1205 ،ق ،مسائل علیّ بن جعفر و مستدرکاتها ،قم ،چاپ اول.
 .15فیض کاشانى ،محمد محسن بن شاه مرتضى 1201 ،ق ،الوافی ،اصفهان ،چاپ اول.
 .40کلینى ،محمد بن یعقوب 1202 ،ق ،الکافی (ط  -اإلسالمیة) ،تهران ،چاپ چهارم.
 .41مغنیه ،محمد جواد 1241 ،ه ق ،الفقه على الماذاهب الامساة 4 ،جلاد ،دار التیاار الجدیاد ،دار
الجواد ،بیروت ،چاپ دهم.
 .44منسوب به على بن موسى ،امام هشتم علیه السالم 1201 ،ق ،الفقه المنسوب إلى اإلماام الر اا
علیه السالم ،مشهد ،چاپ اول.
 .41نجفى ،صاحب الجواهر ،محمد حسن 1241 ،ه ق ،جواهر الکاالم فای روباه الجدیاد 2 ،جلاد،
مؤسسه دائر المعارف فقه اسالمى بر مذهب اهل بیت علیهم السالم ،قم ،چاپ اول.

