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  سمه تعالیاب

  1  ........................................................................................................................  طهارتها على یبنى االرض طهاره فی شک إذا: 4مسألۀ

  2 ............................................................................................................................  المتنجس أو النجاسه عین وجود علم إذا: 5 مسأله

 )4مساله /  ارضمطهریت ( طهارت موضوع:

 

  رض یبنى على طهارتهاإذا شک فی طهاره اال: 4مسألۀ

. زمین وقتی مطهر است که خودش پاك باشد. االن ما بر این زمین یکی از شرائط مطهریت ارض طهارت خود ارض بود

مقتضاي اصل استصحاب  گذاریم، به ، بنا را بر طهارت میدر این صورت خواهیم راه برویم و نمی دانیم پاك است یا نجس.می 

توانیم شرایط را احراز وجدانی کنیم یا تعبدي یا به  . چون ما می-شوند که هر دو جاري می–ي طهارت  بقاء طهارت یا قاعده

  اصل. در اینجا احراز به اصل داریم، اصل طهارت زمین. 

  فتکون مطهره

تماس حاصل شده، مشی حاصل شده، شک داریم آن ممسوح، زمین طاهر بوده یا نه، استصحاب یا قاعده طهارت می 

شک می کنیم  [هم] از آن طرف که چند قدم ره رفتیم ،طبیعتا وقتی که شک داریم زمین طاهر است یا نجسگوید پاك است. 

اي ما طاهر است و اگر نجس بوده است کف پا طاهر نشده پا. اگر زمین طاهر بوده است کف پ در طهارت کف کفش و کف

  است. 

استصحاب نجاست جاري می شود اما اگر اصل طهارت را در ارض جاري کردیم دیگر این  ،در شک در طهارت کف پا

  استصحاب نجاست در کف پا جاري نمی شود چرا که محکوم اصل طهارت جاري در ناحیه سبب می باشد. 

  نجاستها  إال إذا کانت الحاله السابقه

نمی توان به قاعده طهارت  ،رتوص. در این دایی است که در خود زمین استصحاب نجاست جاري نمی شوجاین مال 

  در زمین تمسک کرد چرا که در اصول گفته شده است که قاعده طهارت محکوم استصحاب نجاست است. 

 ، و [این روایت]»قذر هکل شیء نظیف حتی تعلم ان« :موثقه سماعه است ،دلیل قاعده طهارت :به عبارت روشن تر

  که در آنجا استصحاب نجاست جاري است.  ار مواردي[نسبت به] اطالقی ندارد 

حتی تعلم انه « :ده استآمهم روایت آن و در  ، این را عالم در نظر گرفته،، لسان حکومتی دارد»ال تنقض الشک«لسان 

  . کند] [پس تعلم انه قذر در مورد من صدق می که من علم تعبدي به نجاست دارم[و حال]  »قذر
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   إال مع سبق الجفاف فیستصحب مطهرهو إذا شک فی جفافها ال تکون 

[و] کف پاي من [هم] نجس  خشک است یا خیراین زمین، نمی بینم که  و شب است، می خواهم روي این زمین راه بروممن 

قبال گفتیم زمین وقتی مطهر است که خشک باشد. من االن نمی دانم این زمین خشک است یا تر. حال اگر چند قدم راه . است

ستصحاب جفاف اگر ا . بلیاب می گوید نجس استین زمین، شک می کنم کف پایم پاك می شود یا نه؟ استصحرفتم روي ا

چون اصل سببی و مسببی است. [به  ؛و بر آن مقدم می شود کف پا تحاکم است بر استصحاب نجاس در مورد زمین  داشتم،

ر اثر باران آمدن االن خیس باشد. اینجا می توانم ، احتمال می دادم داین توضیح که:] بلی، این زمین اول شب خشک بود

جفاف زمین را استصحاب کنم و بگویم این زمین اول شب خشک بود االن هم خشک است و اگر راه رفتم [کف پایم به 

  مسبب از عدم جفاف ارض می باشد.  ،چرا که نجاست کف پاي این راه رفتن] پاك است  واسطه

ش محرز بالوجدان تماس است؛[بودن آن]  خشک] -2[و تماس با زمین ] - 1ت: [مرکب اس، پا ]کف[موضوع طهارت 

  است.هم بالتعبد  شجفاف است،

پس زمینی که شک دارم خشک است یا تر، سه حالت دارد: یک دفعه حالت سابقه اش جفاف است، یک دفعه رطوبت است و 

یک دفعه معلوم نیست. اینکه می گوییم معلوم نیست در جایی است که توارد حالتین بوده [به این شرح که:] در یک زمانی، 

دانم کدام اول بود، کدام دوم بود. اگر قبال خشک باشد، استصحاب  نمیقطعا خشک بود و یک زمانی هم قطعا خیس بود منتها 

کنیم بقاء جفاف را و پا پاك است. اما در صورت دوم و سوم، دیگر استصحاب جفاف نداریم و نوبت به اصل جاري در  می

  گذارد قاعده طهارت در پا جاري شود. رسد که استصحاب نجاست در پا باشد که نمی خود پا می

  أو المتنجس  : إذا علم وجود عین النجاسه5ه مسأل

  ال بد من العلم بزوالها

  ست زائل شد یا خیر. اکف پاي ما نجس بود و عین نجس در آن بود بعد از راه رفتن شک می کنیم که عین نج

ست دو قسم که در کف پاعین نجس نجاست، [این] این  ،»کف کفش نجس است«در ما نحن فیه می گوییم [اینکه] 

  است: 
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 [یک قسم آن که شیء][به زمین]شک می کنم که کف کفش [سپس] بین کف کفش و ارض حائل می شود ،حائل ، 

ال محاله شک در تماس کف پا و کفش با زمین دارم که استصحاب می گوید تماس  ؛ [که در این صورت،]چسبیده است یا خیر

  حاصل نشد. 

در [و] مثل اینکه کف کفش ما خیس به بول یا ماء متنجس است  نمی باشد؛حائل  ،آن عین نجس :قسم دوم این است که

زمانی طاهر می شود  ،االن که کف کفش ما بولی بود ؛حائل نمی شود ،بول [لی]کف کفش با زمین تماس دارد و ،حال راه رفتن

[کف تماس [در عین حال،] اما  ؛آن بول خشک شود و از بین رود. خوب شک می کنم در جفاف و از بین رفتن[ابتدا آن] که 

 [به این توضیح که:] شرط شرعی است [که یک] محرز بالوجدان است. در اینجا می گوییم باید بول زائل شودکفش با زمین] 

این دو استصحاب می گوید که بول باقی است و استصحاب نجاست هم در اینجا داریم. و لو  ،زائل نشد[بول] شک می کنم که 

 [فرض] باال در .هم اصل سببی و هم اصل مسببی جاري می شود ،دنو مسببی می باشند اما چون متوافقه می باش سبباصل، 

  این استصحاب نجاست را هم داریم.  ،که عین نجس هم حائل بود

مثال دستم نجس است و با آب مشکوکی آن را می شویم، در این صورت، تارة اصل در آن آب، نجاست است. این آب 

شود. دو استصحاب دارم یکی استصحاب نجاست  ا نجس بود االن هم نجس است، استصحاب نجاست در آب جاري میسابق

یکی استصحاب نجاست در دست که متوافقین هستند. اما تارة مخالف هستند. مثال نمی دانم این آب پاك است یا نجس  در آب

د و حاکم می شود و مقدم می شود بر استصحاب نجاست در است، اما قبال پاك بوده، استصحاب طهارت در آب جاري می شو

گیرد و  موضوع در سبب و مخالف بودن اصل، اطالقی ندارد و آنجا را نمیدست. یعنی ادله استصحاب در مسبب با وجود 

  دیگر، استصحاب نجاست در دست جاري نمی شود با وجود استصحاب طهارت یا قاعده طهارت در آب.

  المشی و إن لم یعلم بزوالها على فرض الوجود. وجودها فالظاهر کفایها إذا شک فی و أم

  مهمی است. خیلی فرع  ،این

هست ولی نمی دانیم زائل شد یا نه؛ ولی یک دفعه ما اصال نمی دانیم وقتی عین نجاست [در] کف کفشمان تارة می دانیم 

  که پایمان را گذاشتیم روي نجاست، االن عین نجاست در کف پا هست یا نیست. 

اما این را می دانیم که تارة نمی دانیم که کف پایمان عین نجس بهش چسبیده یا نچسبیده [تارة]  ،وجودالعلی تقدیر اما 

کف  کهنمی دانیم  اما یک دفعه زائل شد، [در این صورت] ال اشکال که [کف پا] پاك استبا این راه رفتن  ،ده بوداگر چسبی

. سید این فرع را دارد و دن نمی دانیم با این مشی زائل شد با نشدعلی تقدیر بو یا نیست امااست  هعین نجاستی بود مانکفش

  است.  پاكد می گوی
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است که: نمی دانم کف کفشم از اول [عین] نجسی بود یا نبود. اما این را می دانم که اگر بود االن که ندارد این  دومیفرع 

  . ، این نجاست از بین نمی رودهم هست و با این راه رفتن

و می گوید پاك است، فرع سومی را سید نگفته. اگر فرع اولی (از دو فرع  فرع اولی پاك است، فرع دومی را سید دارد

  شود. آخر) را بگوییم، دومی هم معلوم می

کف کفش من عین  آیا [در]دانم  نمی ،پایم را روي عین نجس گذاشته ام :این است که اي که سید مطرح کرده مسئلهپس 

زائل می شود یا خیر؟  ، آن عین نجسمشیمقدار از با این  ن،دیر بودعلی تقکه و این را هم نمی دانم  ؛هست یا نیستنجس 

  ؟ االن پاك است یا نجس استآیا کف کفش من 

  در مسئله سه قول است: 

   »الظاهر کفایۀ المشی« سید است که فرموده است طاهر است: قول اول قول

علی تقدیر [که] باید مطمئن شوم [و] قول دوم: جماعتی از معلقین و محشی گفته اند که کف پا و کفش نجس است. 

  لذا باید به قدري راه روم که این اطمینان حاصل شود.  ،زائل شده است ،وجود

[آن صورتی که] قول سوم: تفصیل است بین آن صورتی که عین نجس حائل است و آن صورتی که حائل نمی باشد. 

حائل  ،عین نجس[آن] مثل بول. گفته اند که اگر احتمال بدهم  ،حائل نمی باشد[آن صورتی که] مثل عذره و [می باشد،] حائل 

  کف کفش نجس است و اال طاهر است.  ،است

به این صورت را ترتیب اقوال  ،بحث فنّیۀ(از قول دوم که قول مشهور است شروع کنیم و بعد قول سوم و بعد قول اول. 

   ).کند اقتضاء می

که این می شود اصل مثبت.  ،است - که مطهر- قول دوم: استصحاب عدم وجود عین براي اثبات تماس کف پا با ارض 

   1اصل مثبت نمی شود. ،استصحاب نجاست را داریم و دیگر محکوم آن لذا

  وجه قول سوم است.  ،اشکال این قول

در پا استصحاب نجاست  چون ،است تسانجبه محکوم [کف پا]  ،حائل باشداگر عین نجاست آن قول سوم: می گفت که 

  اصل مثبت است.  ،]نجس [استصحاب عدم وجود عین چونجاري نیست هم نجس استصحاب عدم وجود عین جاري است و 

تماس با نممی دانیم در حین تماس، آن عین نجس بود یا نبود، استصحاب می  ،باشداگر آن عین نجاست، حائل ناما 

این عین نجس، بعد، در کف پا موجود شد یا نشد، گوید نبود چون یک زمانی در کف پا این عین نجس نبود، نمی دانیم 

به نجاست است. اگر  که اگر عین نجس حائل باشد، محکومنتیجه قول سوم این می شود استصحاب می گوید موجود نشد پس 

                                                           
1

  .]رسد نمی است مثبت اصل که محکوم استصحاب به نوبت: که باشد این استاد مراد رسد می نظر به[. 
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 ،-که نبود عین نجس است- نمی دانیم شرط آن حائل نباشد، محکوم به طهارت است چون اصل تماس با زمین حاصل است و 

  . کنیم] [پس به تعبد، شرط را احراز می االن هم نمی باشد ،نبود[نجس] عین  :که استصحاب می گوید ت،محرز اس

وجود عین ه اند کالم شما درست است اما فرع سید ناظر به حالت اول است که مشهور در فرع دوم گفت لقائلین به قو

مال می گویند اما  با قول سوم موافقندومی ها هم آشتی داده شد بین قول دوم و سوم یعنی قول د بنابرایننجس حائل است 

شک داریم در وجود حائل و  همین فرعی است که ما گفتیم که عین نجس حائل است پس می آییم همینجا بحث می کنیم که

  . علی تقدیرش نمی دانیم زائل شد یا نشد. ظاهر کالم سید هم ناظر به همین فرع است که جایی است که عین نجس حائل باشد

  : در مسئله دو قول شدلذا 

  قول مشهور: که نجس است. 

  قول سید: طاهر است. 

  . کف کفش و کف پاقائلین به نجاست، دلیلشان یک کلمه است: استصحاب نجاست 

اطالق یک  ،دلیل سید ، باز قائل به طهارت شده اند؟ن اصل مثبتاعدم جری[وجود] اما دلیل سید چه می باشد که با 

نوعاً در این موارد علم برایمان پیدا و  »طاهر می شود مسح کند، مشی کند،« :فرمودند اماممقامی در همه این روایات است که 

راه برود یا نمی شود که وقتی روي این نجاست راه رفتیم، آن عین نجس کف پا چسبیده یا نچسبیده. امام فرمودند همین که 

 ،»شعین به زوالباید مطمئن شود  باشداگر احتمال می دهد که عین نجس « :که ندنفرمود مسح بکشد پاك می شود. و دیگر

کنیم که در همین موارد هم همین که علم به وجود نجاست نداریم کافی است. این را می  سکوت امام استفاده میاز این [و] 

  گوییم اقتضاي اطالق مقامی ادله مطهریت ارض. این را ما قبول کردیم. 

مقامی با لفظی در اگر اطالق حرف مشهور درست است، استصحاب نجاست را داریم منتها محکوم به اطالق مقامی است. 

رسد. ما اطالق مقامی را قبول کردیم، تبعیت از سید کردیم که اگر پایمان را گذاشتیم روي  جایی داشتیم نوبت به اصل لفظی نمی

خود سید اگر از شاید نجس و علم هم نداریم که کف کفشمان نجس است یا نه، همین که راه رفتیم، کف کفش پاك می شود. 

ست که قائل به این مطلب شده اند. و ارتکاز خوبی اما ارتکازي براي سید بوده اتوانست دلیل را بیان کند  شد، نمی پرسیده می

هم بوده که: مقتضاي اطالق مقامی ادله مطهریت، این است که وقتی علم ندارد کف کفشش عین نجس هست یا نه، [با راه رفتن 

نجس، آیا چسبید به کف کفش ما یا نه؛ خیلی وقتها ان را گذاشتیم روي بر زمین پاك می شود] و اال علم غیب نداریم که پایم

  شود.  چسبد، لذا امام علیه السالم فرمودند ان االرض یطهر بعضها بعضا، همین که راه برود پاك می چسبد و خیلی وقتها نمی می

  لذا فرمایش سید را ما پذیرفتیم و گفتیم محکوم به طهارت است.


