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  سمه تعالیاب

  1  ....................................................................................................................................................................................  :چهارم تیروا

  2 ........................................................................األبواب من بها یتصل ما و الحیطان و کاألبنیه ینقل ال ما کل من غیرها و األرض تطهر هی و

  3  ....................................................................................................................................................................  زراره حهیصح: اول وجه

  3  ....................................................................................................................................................  :یحضرم بکر یاب تیروا: دوم وجه

  4  ..........................................................................................................................................................................................  :سوم وجه

  5  ............................................................................................................................................................  :يجعفر فقه و يجواهر فقه

  )بررسی ادله ي شمس /غیر منقوالت به وسیله تطهیر شمس/مطهریت ( طهارت موضوع:

اند ولی براي نشان حذف شده )PDFي منتشر شده () از پرونده[]ها (در مطالعه، تمامی کروشهجهت سهولت  نکته:

  ایم.ي اصلی نگاه داشتهدادن تفاوت متن اصلی با متن ویرایش شده، آنها را در پرونده

   روایت چهارم:

است. مس ش مطهریتعدم  روایات دیگر معارضه می کند و دال بربا ه شده گفتاست که  صحیحه محمد بن اسماعیل بزیع

  متن روایت:

مَا أَشْبَهَهُ هَلْ تُطَهِّرُهُ الشَّمْسُ وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَرْضِ وَ السَّطْحِ یُصِیبُهُ الْبَوْلُ وَ «

  1»غَیْرِ مَاءٍ. یَطَّهَّرُ مِنْ  غَیْرِ مَاءٍ قَالَ کَیْفَ  مِنْ

محتاج به آب  ،یعنی براي تطهیر مکان -؟چطور بدون آب پاك شود- »کیف یطهر من غیر ماء« امام علیه السالم فرمودند:

  هستیم. 

راوي مطهریت  ،در این روایت زیرا معارض نمی باشد ،این روایت شویم کهاگر با دقت به این روایت نگاه کنیم متوجه می

 ،بدون ماء ،آیا خورشید :یعنی »؟هل تطهره الشمس من غیر ماء« است: گفته اینطورو  و مفروض گرفتهفرض کرده خورشید را 

ریت شمس را ، یعنی مطه»هل تطهره الشمس من غیر ماء« :بلکه گفته است »,هل تطهره الشمس« :نگفته است ؟طاهر می کند

 هماگر رطوبت هم نداشت باز  ،باید رطوبت داشته باشد یا خیر ،آیا متنجس :فقط می خواهد بداند که وعنه گرفته است  مفروغ
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لذا این روایت نمی خواهد بگوید که شمس مطهر نمی باشد بلکه اشعار  .تطهیر است يسوال از نحوه پسشمس مطهر است؟ 

  .دارد بر مطهریت شمس

 این مطهریت :فرمودندعلیه السالم امام  وعنه گرفته  طهریت شمس را مفروغم -از اجالء استکه -ابن بزیع  الصه آن که:خ

  ه می تواند دلیل باشد بر مطهریت شمس. لذا معارض نمی باشد و بکلّ ؛باید با ماء همراه باشد

  عبارت سید را بخوانیم:

  األبواب من بها یتصل ما و الحیطان و کاألبنیهینقل  و هی تطهر األرض و غیرها من کل ما ال

 است ل باالصالۀغیر منقو یکی :فقط غیر منقوالت را تطهیر می کند که این هم  دو قسم است ،مرحوم سید قائلند که شمس

وار می کوبیم یا شیئی را در اما غیر منقولهایی داریم که اینها بالعرض است مثل اینکه ما یک میخ را به دی ؛مثل کوه و تپه و ارض

آن را تطهیر  ،ه شمسکهمین که غیر منقول باشد کفایت می کند  ؛سید می فرمایند که فرقی نمی کند ،روي زمین جاسازي می کنیم

  کند. 

  ي عبارت:ادامه

و األشجار و ما علیها من األوراق و الثمار و الخضراوات و النباتات ما لم تقطع و إن بلغ أوان قطعها بل و و األخشاب و األوتاد 

أو الحائط و کذا ما على الحائط و األبنیۀ مما  2إن صارت یابسۀ ما دامت متصلۀ باألرض أو األشجار و کذا الظروف المثبتۀ فی األرض

   4علیها من جص و قیر و نحوهما 3طلی

  و خمره و چوب.  خواه غیر منقول باالصالۀ مثل اشجار باشد یا بالعرض مثل میخ ؛مه اینها مثال است براي غیر منقوله

  دلیل مطهریت شمس براي اینها چه می باشد: 

                                                           
 مثل خمره. ٢

 شود.مالیده م�  ٣

 مثل سیمان و پودر سنگ و کاه گل.  ٤
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  اول: صحیحه زرارهوجه 

أَوْ فِی الْمَکَانِ  یَکُونُ عَلَى السَّطْحِ  الْبَوْلِ  أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ «

  5»الَّذِي یُصَلَّى فِیهِ فَقَالَ إِذَا جَفَّفَتْهُ الشَّمْسُ فَصَلِّ عَلَیْهِ فَهُوَ طَاهِرٌ.

تواند زمین یکان م. این مطاهر می شود ،اگر خورشید تابید :فرمودند امام علیه السالمسطح و  مکان است که  ،مورد سوال

ایم مثال طحی که روي زمین ساختهباشد یا س خود زمین ،زمین است اگرتواند مکانی باشد که تواند پشت بام باشد میباشد می

مکانی  پشت بام و زمین و ،مواردي است که روایت شامل آن می شود. لذا روایت ،این ،کف زمین را سنگ یا آجر یا چوب کردیم

  اینها را شامل می شود. ي همه ،که روي زمین آماده کردیم

فرض کنید چوب  ثالً ماز این موارد در روایت الغاء خصوصیت می شود  اما عرفیاً ؛این به مقتضاي داللت مطابقی خود روایت

 ،آنها غیر عرفی است یعنی اشیائی که شستن ،باشد، عرف می گوید فرقی بین اینها نمیمتصل شود يروي دیوار وبرود  یدر مکان

این را الغاء  ؛دمیخ و چوب و دیوار که مکان نمی باش لیو »مکان«چرا که در روایت آمده  ،شوداینها با خورشید طاهر می

شامل  که حکم گویدو میالغاء خصوصیت می کند  ،در روایت ذکر شدهعرف از موارد  در آن،خصوصیت عرفی می گویند که 

  ضابطه مند کرد.  آن رانمی توان الغاء خصوصیت عرفی است و  ،اینها هم می شود. این

  وجه دوم: روایت ابی بکر حضرمی: 

  : این روایت یا مطلق بود یا عام

الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ  6الْمَلِکِ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ «

   فَقَدْ طَهُرَ. الشَّمْسُ  عَلَیْهِ  قَالَ: یَا أَبَا بَکْرٍ مَا أَشْرَقَتْ  عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع

  7»وَ طَاهِرٌ.وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کُلُّ مَا أَشْرَقَتْ عَلَیْهِ الشَّمْسُ فَهُ 
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از  ،سل استاما ما به روایاتی که می گویند تطهیر به غَ ،»فهو طاهر شمسما اشرقت علیه ال کل« می گوید: این روایت

  رفع ید کردیم. منقوالت 

المحاله این ارتکاز موجب  ؛نه خورشید آب است ،قذرات را از بین می بردمطهر است و  چهآن :امر مرکوزي است که این

علیه السالم امام  ،باشدمرکوز  این امرِوقتی ؛ مثل می شود -یستنمتعارف سلش آنچه غَیعنی –انصراف این روایت به غیر منقول 

مثل دیوار،  که در تطهیر آنها مشقت است اشیاییمنصرف است به در اینجا  ،»فهو طاهر شمسلکل ما اشرقت علیه ا« :می فرمایند

  . زمین و مثل آن

ش بود سند مشکلش همان طور که توضیح دادیماما  ،داللتش خوب است ولو این روایتلکن اشکال اصلی در این است که 

  ناتمام است.که 

  وجه سوم:

  : دارد احتیاج به تتبع باز لیو خوب استوجه سومی است که اگر تمام شود  آخرین دلیل بر این قول،

اگر فقهاي عصر در نظر گرفته اند. مثال اند فتاواي فقهاي عصر غیبت صغري یا متصل به غیبت صغري را فقهاي متأخر آمده

 ،که شمسبر این فتوا دهند غیبت صغري مثل کسانی که زمان شیخ مفید یا قبل از ایشان مثل مرحوم صدوق و امثالهم بودند، اگر 

نوشته می شده در اوایل که که فقه ما  بر مطهریت بوده چران عصر، در آی دهد که ارتکاز متشرعه نشان م ،است مطهر غیر منقول

ند مثل اینکه آیه یا روایتی را بیاور دلیل می رفته اندسراغ به  فتوياز ارتکاز به فتوا می رفتند و بعد از  :به این صورت بوده که

و علیه اجماع  گفتندیکردند و مچون بخث در آیات و روایات هم خیلی نشده بود، بهترین راهش این بود که به اجماع تمسک می

 ،دهد که در عصر ائمهمی. نشان شودعوض می دیر یخیل دانید که ارتکاز، میاگر این ارتکاز متشرعه باشدحاال خوب  الطائفه.

امام یا منشأش که داشته  ییمنشأ حتماپیدا شده باشد. شود اتفاقی نمی ارتکاز این است و همین بوده  مؤمنین و متشرعهارتکاز 

با علیهم السالم نظر علماء و فقها بوده است منتها ائمه منشاش راي و یا که این ارتکاز را با قول خودش ایجاد کرده بوده است 

علما  این ارتکاز، منشاش یا قول علما بوده یا قول ائمه علیهم السالم بوده و اگر قولیعنی اند. سکوت خودشان آن را امضاء کرده

  امضاء کرده.امام بوده، در مرآي و منظر چون بوده، 



  02/08/95 :تاریخ   مددي استاد فقه عبادات درس خارج   14: سهشماره جل

 الشمس ۀمطهری: موضوع خاص   مهدي بهرام بیگی  :مقرر   : مطهراتموضوع عام

   5صفحه   

 

بر فرض تمامیت  بنا–البته  مطهریت شمس در مواردي که در متن ذکر شد.ذکر کرد براي توان که میاست وجهی یک هم این 

 ؛ در اینذکر شده باشدبین علماي عصر غیبت صغري و نزدیک به آن عصر، شرطش این است که این مساله در  ،-این وجه

   توانیم اخذ کنیم.می یعنی به این فتواصورت، ما به این مساله 

  جواهري و فقه جعفري: فقه

  : خالی از فایده نباشدذکرش که را بگوییم نکته اي 

فقهی که بعدا در نجف شکل  یعنی– فقه نجف فقهی به نامدر مقابل  ،جواهري فقهصاحب جواهر یا  به نام فقهما فقهی داریم 

  . -گرفت  که از زمان میرزاي نائینی شروع شد

امکان دارد مجموعه اي قرائن و شواهد ذکر می کند که  ،یک حکم شرعی این است که ایشان برصاحب جواهر  فقه يممیزه

مشهور بین  یی که سید در متن فرموده،یکی اینکه این فتوا :سه شاهد ذکر کردیم ،نحن فیهمثال در ما .دلیل نباشد نفسهفیهر کدام 

و دیگر هم روایت  ؛-درش هستاحتماال یا اینکه -الغاء خصوصیت عرفی درش هست  ،صحیح زرارهاینکه و دیگر  ؛علماء است

یست شاید هر یک از اینها فی نفسه حجت ن ،این سه را اگر در مجموع نگاه کنیم .تمام بودنامی است که سندش ابوبکر حضر

. براي یک حکم شرعیکند استناد میشواهد مؤیدات و  قرائن واي از مجموعهبه داول این است که تمتعارف و م ،جواهردر  منتها

کنند، اي که برخورد میهر مسالهاصل لفظی یا عملی.  ،است »اصل«د و آن هم نمی باشبیشتر ن کلمهدنبال یک  ،در فقه نجف منتها

 ،یاطالق آیا مثالً .-لفظی دالاصل لفظی یعنی از مراد - صل لفظی در آن مساله داریم یا نهمی روند ببینند آیا در آیات و روایات، ا

ح شده است و ینقتکه در اصول  هم عملی. اصل روند سراغ اصل عملیگر اطالق و عمومی پیدا نکردند میا ی داریم یا نه؛عموم

ر نیست طواین  و حال یا اصل عملی منجز یا معذر ،هستاصل عملی در آنجا مگر اینکه شما هم هیچ مسئله فقهی پیدا نمی کنید 

ع، رففرع فقهی که مطرح شود، در آن ما اصل عملی نداشته باشیم. هر  ،کنیم که در آن فرع فقهی دروکه به فروعاتی از فقه برخ

 ،اختیار کرده اصولعلم در  مجتهدآن اصلی را که مجتهد و فقیه در علم اصول منقح کرده یعنی  آن را قبالاصل عملی هست که 

جماعتی از فقهاء به  ،هم با هم اختالف دارند؛ مثال در شبهات حکمیهنسبت به این مساله یا اصل منجز است یا معذر. فقهاء 

مسک به برائت ت نیزو جماعتی از فقهاء  -منجز است در شبهات حکمیهاستصحاب یک اصل که –کنند استصحاب تمسک می

گوي پاسخ در علم اصول،موجوده  اصولاین طور نیست که به فروعی برخورد کنیم که  . لذا-اصل معذر و مؤمّن استکه –کنند می

  د.نیا آن مساله نباش یعنی آن مجتهدآن فرد 
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مرحوم خوئی و  مسلکمسلک صاحب جواهر که تجمیع قرائن است و مسلک نجف که  :است در تفقهدو مسلک  ،این

  . رجوع می کنند به اصل کهشاگردانشان است 

؛ به این شرح که: فقه جواهري با فقه نجفیتفاوت نشان دادن براي مثال خوبی است در فقه  بحث مطهریت شمس نیزاین 

اصل عملی یا می گوید نجس است  ،ترتیب اثر ندهیم ،و اما اگر به قرائن ؛مطهر است شمسمی گوییم  ،ما ما باشیم و قرائن اگر

کنیم آن جسمی که خروشید یعنی فرض میاست برائت  گویدیا میو  -در صورت جریان استصحاب نجاست در شبهات حکمیه-

  . استصحاب در شبهات حکمیه جریان قول بهدر صورت عدم  منتها ،بر او تابیده طاهر است

  .کنیمرا به جلسه بعد موکول می توضیح و تفصیلشکه  انتخاب کردما معتقدیم که باید راه وسطی را  ،در این میان


