بسم اهلل الرحمن الرحیم
جلسه بیست و سوم درس خارج فقه استاد مختاری (طهارت)
[فصل في المطهّرات]
[و هي أُمور]
(أحدها :الماء)« :و هو عمدتها؛ ألنّ سائر المطهّرات مخصوصة بأشیاء خاصّة بخالفه ،فإنّه مطهّر
لكلّ متنجّس حتّى الماء المضاف باالستهالك بل يطهّر بعض األعیان النجسة كمیّت اإلنسان ،فإنّه
يطهر بتمام غسله .و يشترط في التطهیر به أُمور :بعضها شرط في كلّ من القلیل و الكثیر ،و بعضها
مختصّ بالتطهیر بالقلیل».
سه فرع در اين مسئله است:
فرع اول :آب مُطهِّر است برای كل متنجس ،آب به جمیع اقسامش طاهر است في نفسه و مطهر
است برای غیر خودش از حدث و خبث.
دلیل اين مطلب كتاب و سنت است و بحثي در اصل مطهِّريت آب في الجمله بین فقهاء نیست،
اما در اطالق و عموم آن بین فقهاء بحث است ،يعني آيا مطهِّريت ماء برای كل نجس است بدون
استثناء يا اينگونه نیست و استثناء دارد؟ آيا مطهريت ماء عمومیت دارد و مطلق است يا اينگونه
نیست؟ در اينجا دو وجه است و قول حق آن قول اول است كه مطهريت آب عمومیت دارد،
مگر آنهايي كه غیر قابل طهارت باشند يا قابلیت طهارت در آنها مشكوك است كه در جايش از
آن بحث خواهیم كرد .اما غیر از اين مستثنیات بطور كلي مطهريت ماء عام است و اطالق دارد.
دلیل اين مطلب كه مطهريت آب عمومیت دارد كتاب ،سنت و اجماع است.

دلیل اول كتاب :سوره مباركه فرقان آيه ( :48وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُورا) ،طهور در اينجا به
معنای ما يَتَطهَّر به است ،يعني چیزی كه با او طهارت حاصل مي شود ،يعني مطهريت ماء برای

غیر مي باشد ،اين مطهريت برای غیر به اين معنا است كه هم خودش طاهر است و هم طاهريتش
ذاتي مي باشد ،چون فاقد شيء معطي شيء نمي تواند باشد ،پس چیزی كه مطهر است اول بايد
طاهر باشد تا بتواند موجب طهارت غیر شود .كلمه طهور در اين آيه شريفه مطلق ذكر شده و
ديگر متعلَّق آن ذكر نشده؛ لذا از آن عمومیة مطهرية ماء استفاده مي شود ،چنانچه اگر گفته شود
شیئي نجس است ،اين نجاست اطالق و عمومیت دارد .پس مطهريت نیز همینگونه است.
دلیل دوم :روايات است.
روايت اول در وسائل الشیعه جلد  1كتاب الطهاره من ابواب ماء المطلق باب  1روايت « :6مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَیْنِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمَاءُ يُطَهِّرُ وَ لَا يُطَهَّرُ».
در اين روايت متعلق كلمه يطهر ذكر نشده است لذا از آن عمومیت فهمیده مي شود چنانچه
وقتي گفته مي شود البول ينجس اين دال بر عموم است پس همانگونه كه از بول اين را مي
فهمیم از ،الماء يطهر نیز همین فهمیده مي شود پس عمومیت آن از اين روايت شريف فهمیده
مي شود.
روايت دوم در وسائل الشیعه جلد  1كتاب الطهرا من ابواب ماء المطلق باب  4روايت « :1مُحَمَّدُ
بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يَجِدُ
فِي إِنَائِهِ فَأْرَةً وَ قَدْ تَوَضَّأَ مِنْ ذَلِكَ الْإِنَاءِ مِرَاراً أَوِ اغْتَسَلَ مِنْهُ أَوْ غَسَلَ ثِیَابَهُ وَ قَدْ كَانَتِ الْفَأْرَةُ
مُتَسَلِّخَةً فَقَالَ إِنْ كَانَ رَآهَا فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ أَوْ يَتَوَضَّأَ أَوْ يَغْسِلَ ثِیَابَهُ ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا
رَآهَا فِي الْإِنَاءِ فَعَلَیْهِ أَنْ يَغْسِلَ ثِیَابَهُ وَ يَغْسِلَ كُلَّ مَا أَصَابَهُ ذَلِكَ الْمَاءُ وَ يُعِیدَ الْوُضُوءَ وَ الصَّلَاةَ وَ
إِنْ كَانَ إِنَّمَا رَآهَا بَعْدَ مَا فَرَغَ مِنْ ذَلِكَ وَ فَعَلَهُ فَلَا يَمَسَّ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ شَیْئاً وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَيْءٌ لِأَنَّهُ
لَا يَعْلَمُ مَتَى سَقَطَتْ فِیهِ ثُمَّ قَالَ لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا سَقَطَتْ فِیهِ تِلْكَ السَّاعَةَ الَّتِي رَآهَا».
شخص در ظرفش موشي ديده و وضوء گرفته يا غسل كرده و بعد اجزاء آن بهم ريخته ،حضرت
فرمودند :اگر قبال ديده كه موش داخل آب بوده اما مستهلك شده ،و لباسش را با آن آب شسته
است و وضوء هم گرفته ،بايد لباسش و هر چیزی كه اين آب به آن اصابت كرده را بشويد .اين

كلمه «كل» در روايت (وَ يَغْسِلَ كُلَّ مَا أَصَابَهُ ذَلِكَ الْمَاءُ) ،از الفاظ عموم است و قطعا دال بر
عمومیت مي كند .ممكن است گفته شود اينجا در خصوص «فأره» است و شما مي خواهید آن
را به همه جا عمومیت دهید .بايد عرض كنیم اينجا القاء خصوصیت مي كنیم و عمومیت دارد
و كلمه «كل» نشان از اين دارد ،پس بايد عرض كنیم اين «كل» نشان عمومیت است و هر آنچه
اين آب نجس به آن رسیده بايد آب كشیده شود.
پس اگر به عرف هم رجوع كنیم عرف هم از اينكه آب مطهريت دارد عموم را مي فهمد و مي
تواند باعث تطهیر غیر شود ،البته يك استثنائاتي دارد .ولي ما با آنها كاری نداريم و برای آن دلیل
جداگانه داريم.
و صلي اهلل علي محمد و آل محمد.

