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سخن ناشر

رشتهیحقوقباتمامشاخههاوگرایشهایش،بهمنزلهییکیازپرطرفدارترینرشتههای

دانشگاهیکشور،تعدادفراوانیازدانشجویانعلومانسانیرابهخودجلبکردهاست؛دانشجویانی

کهپسازتحصیل،واردعرصهیخدمتشدهودرمناصبوجایگاههایگوناگونبهایفایوظیفه

مشغولمیشوند.

منابعیکهدردانشکدههایحقوق،مبنایکارقرارگرفتهوتحصیلدانشجویانبرمدارآنها

قراردارد،درواقع،مجموعهیکتبوجزواتیهستندکهطیسالیانمتمادیچنانکهبایدتغییر

نیافتهوخودراباتحوالتونیازهایزمانههماهنگنکردهاند.

این،درحالیاستکهنیازمبرمدانشپژوهانبهمجموعههایپرباروسودمند،امریانکارناپذیر

نیازهایعلمیدانشجویان برایرفع ارزشمند و تدوینکتبغنی بهاینترتیب،ضرورت است.

رشتهیحقوقونیزرشتههایمتأثرازآن،بایدبیشازگذشتهموردتوجهقرارگیرد؛کتابهایی

کهروزآمدیمحتوایآنهاازیکسووتناسبآنهابانیازدانشپژوهانازسویدیگر،موردتوجه

ولحاظناشرونویسنده،قرارگرفتهباشد.

کتب نشر امر در پیشگام مؤسسهای مقام در آزاد چتردانش، عالی  آموزش  مؤسسه ی 

آموزشیروزآمدوغنی،توانستهاستگامهایمؤثریدرهمراهیبادانشجویانرشتهیحقوق

بردارد.اینمؤسسهافتخارداردکهبابهرهمندیازتجربیاتفراوانخودوبارصددقیقنیازهای

علمیدانشجویان،بهتولیدآثاریهمتگماردکهمهمتریندستاوردآنها،تسهیلآموزشو

تسریعیادگیریپژوهندگانباشد.انتشاراتچتردانشامیدواراستباارائهیخدماتدرخشان،

شایستگیهایخودرادراینحوزهیعلمیبیشازپیشبهمنّصهیظهوربرساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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بسم اهلل الرحمن الرحیم

کتابحاضرترجمهایازکتابتبصرهالمتعلمیننوشتهیمرحومعالمهحلیاستکهدربردارندهی
یکدورهازفقهبهصورتبیانیبسیارسادهورواناست.

اینکتاببرایآشناییمقدماتیبامبانیفقه،مفیداستودرتوصیفآنهمینبسکهمؤلفآن،
بهلقبعالمه اولینفردیاستکه و اعتالیمعارفحقهیجعفریگذراندهاست راجهت عمرخود

شناختهشدهاست.
درادامهپسازارائهیتوضیحاِتمختصریبرایآشناییبیشترخوانندگانارجمندباعلمفقهوابواب
آن،بهمعرفیعالمهیحلیخواهیمپرداختودرپایاننیزنکاتیرادرخصوِصروِشترجمهیکتاِب

حاضر،متذکرخواهیمشد.

گفتار اول: معرفی علم فقه
مفهوم علم فقه

فقهدرلغت،بهمعنایدانستنوفهمیدناست؛۱ودراصطالح،عبارتاستازعلمیکهبهوسیلهیآن
احکامشرعیراازادلهیتفصیلیبهدستمیآوریم.»دالیلتفصیلی«ازنظربیشترعلمایشیعهعبارتند

از:قرآن،سّنت،اجماعوعقل.۲

احکام فقهی
درفقهبههرعملاختیاریکهانسانمیتواندانجامدهد،یکحکمفقهیرانسبتمیدهند.۳تقسیم

احکامفقهیازاینقراراست:
جائز:کارهاییکهیکمسلماناجازهداردانجامدهدکهخودسهدستهاند:

مباح:انجامدادنوانجامندادنآنکارازنظردینمانعیندارد.
مکروه:ترککردنآنکارمناسباستولیانجامدادنآننیزاجازهدادهشده.

مستحب:انجامدادنآنکارمناسباستاماترکآننیزاجازهدادهشده.
واجب:بایدآنکارانجامشود.

غیرجائز:کهحرامنامیدهمیشود؛یعنینبایدآنکارانجامشود.۴

۱.صحاحاللّغه،ج۶،ص۲۲۴۳؛قاموسالمحیط،ج۴،ص۲۸۹؛معجممقاییساللغه،ابنفارس،واژهفقه.
۲.شبخیز،محمدرضا،اصولفقهدانشگاهی،نشرلقاء،قم-ایران،اول،۱۳۹۲هش.

۳.مظفر،محمدرضا.اصولالفقه.بوستانکتابقم.۱۳۸۸.ص۲۱
۴.سعدیابوجیب،القاموسالفقهیلغهواصطالحات،دریکجلد،دارالفکر،دمشق-سوریه،دوم،۱۴0۸هقمدخلاحکامپنجگانه.



ابواب و تقسیمات علم فقه
ساختارکتابهایفقهیبطورمعمولبهدوقسمتاصلیتقسیمشدهاست:۱

۱-عبادات
۲-معامالت)عام(

نامیده کتاب یا باب معمول، طور به )که بخش چندین به اصلی قسمت دو این از هریک سپس
میشوند(تقسیممیگردد.مثاًلبابالقضاءزیرمجموعهایازمعامالت)عام(استکهدرآنبهاحکام

قضاوتپرداختهمیشود.
بابهایاصلیکتبفقهازاینقراراند:

کتابالتقلید:احکامدسترسیبهحکمشرعی.
کتابالطهارة:احکامپاکنمودن.

کتابالصالة:احکامنماز.

کتابالصوم:احکامروزه.
کتابالزکاة:احکامزکات)نوعیمالیاتکهبایدصرفهزینههایجامعهیاسالمیشود(.

کتابالخمس:احکامخمس)نوعیمالیاتکهصرفگسترشاسالممیشود.اینمسئلهمخصوص
شیعیاناست(

کتابالحج:احکامحج.
کتابالمتاجر:احکامدادوستد.

کتاباالجاره:احکاماجاره.
کتابالمضاربه:احکاممضاربه)نوعیسرمایهگذاری(.

کتابالمزارعه:احکامسرمایهگذاریدرکشاورزی.
کتابالمساقاه:احکامسرمایهگذاریدرآبیاری)باغداری(.
کتابالضمان:احکامآنچهانسان،ضامِنانجامآنمیشود.

کتابالحواله.
کتابالنکاح:احکامازدواج،محرمشدن.

کتابالوصیة:احکاموصیتکردن.
کتابالقضاء:احکامداوریوقضاوتبینمردمکهاکنونبهآندانشحقوقمیگویند.

کتابالنذر:احکامنذرکردن.
کتابالجهاد:احکامدفاعمظلومانوسرزمینهایمسلماننشین.

کتاباالمربالعروفوالنهیعنالمنکر:احکامدعوتبهاعمالنیکودوریازبدیها=امربهمعروف
ونهیازمنکر.۲

۱.محققحلی)متوفی۶۷۶(شرایعاالسالم؛شهیدصدر،الفتاویالواضحه.دارالبشیر.الطبعهاالولی،ص۱۴۳-۱۴۴.
۲.شهیدثانیالروضهالبهیهفیشرحاللمعهالدمشقیه؛طباطبایییزدی،سیدمحمدکاظم.العروهالوثقی.



قواعد فقه )قواعد فقهیه(
»قواعدفقهآندستهازقواعدکلیهستندکهبهوسیلهیآنهامیتوانقوانینمحدودتررادرککرد
وصرفاًبهیکموردخاصتعلقندارند؛بلکهاساسفهمودرکبسیاریازقوانینقرارمیگیرند.اینقواعد
ازیکجهت،جزییازمسائلفقهوازجهتیدیگرجزییازمسائلدانشاصولبهشمارمیروند.قواعد
فقهنهتنهاواسطهبرایکشفاحکامهستندبلکهخودنیزازاحکامبهشمارمیروند؛)برخالفمسائل
علماصولکهصرفاًواسطهایبرایکشفاحکامهستند(.مثاًلقاعدهیالضرروالضرار،یکحکمشرعی
محسوبمیشود.همچنینقواعدفقهاموریعاموشاملهستندبرخالفمسائلفقه،کهخاصوموردی

هستند«.۱برخیازمهمترینقواعدفقهیبهاینشرحاند:
قاعدهیید

قاعدهیضمانید
قاعدهیاستیمان

قاعدهیاتالف
قاعدهیتسبیب
قاعدهیالضرر
قاعدهیغرر

قاعدهیتلفمبیعقبلازقبض
قاعدهیصحت

قاعدهیاحتراممالمردم
قاعدهیاقدام

قاعدهیسلطنتبراموال
قاعدهیمالزمهیاذندرشیءبااذندرلوازمشی

قاعدهیاحیایموات
قاعدهیحیازت
قاعدهیسبق

گفتار دوم: گزیده ای از حیات عالمه حلی
ابومنصورجمالالدین،حسنبنیوسفبنمطّهرحلّیمعروفبهعالمهحلّی،ازعلمایشیعهدرقرن

هشتمقمریبود.

۱.سیدمصطفیمحققداماد،قواعدفقهبخشمدنی)مالکیتومسئولیت(،مرکزنشرعلوماسالمی،ص۳-۲.۱۳۹۴شمسی



ویدرشبجمعه۲۹رمضان۶۴۸قمری،درشهرحله۱بهدنیاآمد.نیاکاناوازطرفپدربهاهِل
مطهرکهخاندانیاهلتقواودانشبودهاندمیرسد؛همچنینازطرفمادربامحققحلیکهداییاوبوده
پیونددارد.مادرشبانویینیکوکاروعفیف،دخترحسنبنیحییبنحسنحلیوخواهرمحققحلی

استوپدرششیخیوسفسدیدالدینازدانشمندانوفقهایعصرخویشدرشهرفقاهتحلهاست.
ویچندسالبیشترنداشتهکهباراهنماییپدرشبراییادگیریقرآنبهمکتبمیرودوخواندن
ونوشتنرادرمکتبمیآموزدولیبهاینمقدارراضینشدهونزداستادیبهناممحرمرفتهوکتابت
خطرابهخوبینزداوفرامیگیرد.سپسمقدماتوادبیاتعربوعلومفقه،اصولفقه،حدیثوکالم
رانزدپدرششیخیوسفسدیدالدینوداییاشمیآموزد،اودرادامه،علوممنطقوهیئتوکالمرانزد
اساتیددیگرشبویژهخواجهنصیرالدینطوسیمیآموزدوقبلازرسیدنبهسنبلوغبهدرجهیاجتهاد
نایلمیشودوبهسببکسبفضیلتهایبسیاردرسنکمدرنزدخانوادهودانشمندانبهجمالالدین

مشهورمیشود.
پسازرحلتمحققحلیدرسال۶۷۶قمریکهمرجعیتشیعیانرابرعهدهداشت،شاگردانویو
دانشمندانحلهپسازجستجویفردیکهشایستگیزعامتومرجعیتشیعیانراداشتهباشدعالمه
حلیرابرایاینامرمهممناسبیافتندواودر۲۸سالگیزعامتومرجعیتشیعیانرابرعهدهگرفت.
تاریخدقیقوروداوبهایرانمشخصنیستامااحتمالمیرودکهسالهایبعداز۷05قمریبودهاست
کهاوبهدعوتالجایتوازپادشاهانسلسلهیایلخانیانکهحاکمبرایرانبودندبهایراندعوتمیشود؛
علتدعوتازعالمهاینبودهاستکه:دریکیازروزهاسلطاندرپیناراحتیشدیدازرویخشمیکی
اززنانشرادریکمجلسسهطالقهکرد!پسازمدتیپشیمانشدوازدانشمندانسنیمذهبدرباری

ازحکمچنینطالقیسئوالکرد.آنهادرپاسخگفتند:آنزن،دیگرهمسرشمانیست.
یکیازوزراگفت:درشهرحلهفقیهیاستکهفتوابهباطلبودناینطالقمیدهد.فقیهیراکه
آنوزیرپیشنهادداد،عالمهحلیبود.ازاینروسلطانازعالمهدعوتکردوقاصدانبهشهرحلهرفتند
وآیةاهللحلیراهمراهخودبهمرکزحکومتآوردند.هرچندزمانمسافرتعالمهبهایرانبهطوردقیق

روشننیستولیممکناستپسازسالهای۷05قمریباشد.
عالمهپسازورودبهایران،دراولینجلسهایکهسلطانتشکیلدادشرکتکردوبدونتوجهبه
مجلسشاهانه،بابرخوردعلمیوپاسخهایدقیقومحکمیکهبهسواالتمیگفتدانشمندانوپیروان
مذاهبچهارگانهیاهلسنترابهپذیرشنظرخویشملزمکردودرخصوصطالقهمسرشاهفرمود:
طالقباطلاستچونشرططالق،باطلاستزیراشرططالق،کهحضوردوشاهدعادلباشدفراهم

نبودهاست.

۱.حلهشهریشیعهنشینواقعدرکشورعراقبیننجفوکربالودر۹۳کیلومتریجنوببغدادقرارداردکهرودخانهیفراتازمیان
آنمیگذردوویرانههایشهرباستانیبابلدرشمالآنبهچشممیخورد.حلهدرلغتبهمعنیمحلاجتماعمردمیامنزلگاهاستو

آننامیاستکهشیعیانبراینشهرنهادهاندوپیشازآن»جامعین«خواندهمیشدهاست.



شاهباخوشحالیازاینفتوا،ازقدرتعالمهیحلیدربحثومناظره،صراحتلهجه،حضورذهن
قوی،دانشواطالعاتیکهداشتوباشهامتودلیلهایروشنصحتنظراتخویشراثابتمیکرد

خوششآمد،عالقهیوافریبهفقیهشیعیپیداکرد.
حضورعالمهحلیدرایرانومرکزحکومتمغوالنخیروبرکتبودوبازمینههاییکهحاکممغول
برایویبهوجودآوردهبودکمالبهرهرابردوبهدفاعازامامتووالیتائمهمعصومینبرخاست.از
اینروبزرگترینجلسهیمناظرهباحضوراندیشمندانشیعیوعلمایمذاهبمختلفبرگزارشد.ازطرف
علمایاهلسنتخواجهنظامالدینعبدالملکمراغهایکهازعلمایشافعیوداناترینآنهابودبرگزیده
شد.عالمهحلیباویدربحثامامتمناظرهکردوخالفتبالفصلموالعلیAبعدازرسالتپیامبر
اسالمراثابتنمودوبادلیلهایبسیارمحکمبرتریمذهبشیعهیامامیهراچنانروشنساختکه

جایهیچگونهتردیدوشبههایبرایحاضرانباقینماند.
پسازجلساتبحثومناظرهواثباتحقانیتمذهباهلبیتعصمتوطهارت،اولجایتومذهب
شیعهراانتخابکردوبهلقب»سلطانمحمدخدابنده«معروفگشت.۱پسازاعالنتشیعوی،درسراسر
ایرانمذهباهلبیتمنتشرشدوسلطانبهنامدوازدهامامخطبهخواندودستورداددرتمامشهرها

بهناممقدسائمهمعصومینسکهزنندوسردرمساجدواماکنمشرفهبهنامائمهمزینگردد.
تازمانمرگسلطانمحمدخدابندهعالمهدرایرانمیماندوبهنشرمعارفوفرهنگتشیعمیپردازد.
ازخیمهوچادرساخته پیشنهادسلطانمدرسهسیاری به و تمامیمسافرتهامالزمویمیشود در
میشودکهدرتماممسافرتهاحملشدهودرهرجاکهکارواناقامتمیکردهعالمهبهتدریسومباحثه

مشغولمیشدهاست.۲

۱.میرزامحمدعلیمدرسدرکتابریحانةاالدببهنقلازعالمهمجلسیدرشرحمنالیحضرهالفقیهمینویسد:روزیسلطانالجایتو
محمدمغولیمجلسیتشکیلدادوعلمایمذاهباربعهاهلسنتراجمعکردوعالمهحلیرانیزفراخواند.عالمهدرهنگامورود
کفششرازیربغلگرفتوبهسلطانسالمکردودرکناراونشست.بهاوگفتندچرابهسلطانسجدهوادبنکردی.گفت:حضرت
رسولاهللسلطانالسالطینبودومردمبهاوسالممیکردندودرآیهشریفههمآمدهاست»َفِإَذا َدَخْلُتم ُبُیوًتا َفَسلِّموا َعَلی َأنُفِسُکْم َتِحیَّة 

مِّْن ِعنِد اللَّه ُمَباَرَکًة َطیِّبًة«.عالوهبراینکهدرمیانماوشمااختالفینیستکهسجدهمخصوصخداست.

گفتندچراکنارسلطاننشستی؟گفت:چونغیرازآنجاجایخالیندیدموحدیثنبویاستکهدرحینورودبهمجلس،هرجایخالی
یافتیبنشین.گفتند:نعلینچهارزشیداشتکهآنرابهمجلسسلطانآوردی؟گفت:ترسیدمحنفیمذهبآنرابدزددچنانکه
رئیسشانکفشپیامبرdرادزدید.حنفیهامعترضشدندکهابوحنیفهدرزمانآنحضرتوجودنداشتهاست.عالمهگفتفراموشم

شد!گویادزدکفش،شافعیبودهاست.
همینگفتوگوواعتراضدربارهیشافعیان،مالکیانوحنبلیانتکرارشد.عالمهروبهسلطانکردوگفت:حاالمکشوفشدکه
هیچیکازرؤسایمذاهباربعهدرزمانپیامبرdنبودهاستوآرایآنان،رأیونظراختراعیخودشاناست؛امامذهبشیعهتابع
امیرالمؤمنیناستکهوصیوبرادرآنحضرتبودهوبهمنزلهینفسوجانویاست.عالمهدرادامهیمناظره،خطبهیبلیغیخواند

وسلطاندرانتهایمناظرهشیعهشد.مدرس،ریحانةاالدب،ج۳و۴،ص۱۶۹.
۲.خواندمیر،تاریخحبیبالسیر،ج۳،ص۱۹۷؛شوشتری،مجالسالمؤمنین،ج۲،ص۳۶0.



استادان
بهاختصاربهنامچندتنازاساتیدبزرگوارایشاناشارهمیکنیم:

شیخیوسفسدیدالدین)پدرش(
محققحلی)دائیعالمهحلی۶0۲-۶۷۶ق(

سیدرضیالدینعلیبنطاووس)5۹۷-۶۶۴ق(
سیداحمدبنطاووس)متوفایبهسال۶۷۳ق(

خواجهنصیرالدینطوسی)5۹۷-۶۷۲ق(
یحییبنسعیدحلی)متوفایبهسال۶۹0ق(

مفیدالدینمحمدبنجهمحلی
کمالالدینمیثمبنعلیبنمیثمبحرانی)۶۲۶-۶۷۹ق(

جمالالدینحسینبنایازنحوی)متوفای۶۸۱ق(
محمدبنمحمدبناحمدکشی)۶۱5-۶۹5ق(

نجمالدینعلیبنعمرکاتبی)متوفابهسال۶۷5ق(
برهانالدیننسفی

شیخفاروقیواسطی
شیختقیالدینعبداهللبنجعفرکوفی

شاگردان
ازجملهشاگرداناوعبارتنداز:

فخرالمحققین:محمدبنحسنبنیوسفحلی)فرزندش(
)خواهرزادهگانعالمه اعرجیحلی عبداهللحسینی وسیدضیاالدین عبدالمطلب عمیدالدین سـید

)eحلی
تاجالدینسیدمحمدبنقاسمحسنیمشهوربهابنمعیه

رضیالدینابوالحسنعلیبناحمدحلی
قطبالدینرازی

سیدنجمالدینمهنابنسنانمدنی
تاجالدینمحمودبنموال

تقیالدینابراهیمبنحسینآملی
محمدبنعلیجرجانی



کتب و تألیفات
عالمهحلیدررشتههایگوناگونعلومکتابهایفراوانیدارد.۱برخیازآثارویعبارتنداز:

آثارفقهی:
تلخیصالمرامفیمعرفةاالحکام،غایةاالحکامفیتصحیحتلخیصالمرام،تبصرةالمتعلمینفیاحکام

الدین،تنقیحقواعدالدین،رسالهفیواجباتالحجوارکانه.
آثاراصولی:

غایةالوصولوایضاحالسبل،تهذیبالوصولالیعلماالصول،نهایةالوصولالیعلماالصول

آثارکالمیواعتقادی:
منهاجالیقین،کشفالمراد،انوارالملکوتفیشرحالیاقوت،نهجالحقوکشفالصدق،بابحادیعشر،

االلفین،رسالهواجباالعتقاد،منهاجالکرامه.
آثارحدیثی:

Aمصابیحاالنوار،جامعاالخبار،شرحالکلماتالخمسالمیرالمؤمنین
آثاررجالی:

خالصةاالقوالفیمعرفةالرجال،ایضاحاالشتباه

آثارتفسیری:
نهجاالیمانفیتفسیرالقرآن،القولالوجیزفیتفسیرالکتابالعزیز

آثاردعاومناجات:
االدعیهالفاخرهالمنقولهعناالئمهالطاهره،منهاجالصالحفیاختصارالمصباح

آثارادبی:
کشفالمکنونمنکتابالقانون،المقاصدالوافیهبفوائدالقانونوالکافیه

وفات
عالمهحلیپسازمرگسلطانمحمدخدابندهدرسال۷۱۶قمریبهشهرحلهبازگشتوتاآخر
عمردرآنجااقامتکردوسرانجامدر۲۱محرم۷۲۶قمریدر۷۸سالگیدرگذشتودرحرمعلیبن

ابیطالبAبهخاکسپردهشد.

۱.دربارهیتعدادکتابهایعالمه،سخنهایمختلفیموجوداست:بعضی۷0وبعضی۹5وبعضیافزونبر۱۲0کتابرابهاونسبت
میدهند.مرحوممدرسصاحبکتابریحانةاالدبدرشرححالاوبیشاز۱۲0جلدکتابراباناموعنوانتحقیقیآنهاناممیبرد.
ریحانةاالدب،ج۴،ص۱۷۹.سیدمحسنامیندر»اعیانالشیعه«مینویسد:»تالیفاتعالمهبیشاز۱00کتاباستومن۹5کتاب

اورادیدهامکهبسیاریازآنهاچندینمجلدند«.



گفتار سوم: توضیحی در باب ترجمه ی حاضر
ترجمهیتبصرهایکهاکنوندراختیارشماست،دارایامتیازاتیاستکهذکراینامتیازاتمیتواند

برایخوانندگانارجمند،سودمندباشد:
در فارسی ترجمهی متِن و راست سمِت صفحاِت در عربی اصلی متن اثر، این درصفحهبندی ۱.

صفحاِتسمِتچپ،بهصورتقرینهومطابقبایکدیگر،قرارگرفتهاست.
۲.تالششدهکهترجمهایروانهمراهباتوضیحاتتکمیلیومثالهاییدرداخلقالبها][ارائه

گرددتامرادمرحومعالمهحلیبهبهترینشکلممکن،واضحگردد.
۳.دربرخیموارد،ازمطابقِتکاملوتحتاللفظِیترجمهیفارسیبامتِناصلِیعربیاجتنابشدهبه
ترتیبیکهترجمهفارسیباتقدیموتأخیرازعبارتعربیآوردهشده،تامرادعالمهحلی،بهترواضحشود.
۴.دراکثرمواردیکهمسالهایموردبحثقرارگرفته،برایارائهیحکِمفقهیآنمساله،ازنشانهی

دونقطه:استفادهشدهاست.
ازتمامیدانشپژوهانگرامیاستدعامینماییمکهپسازمطالعهیاینکتاب،نظراتعالمانهیخود
رابهنگارندهانتقالدهندتادرصورتلزومدرچاپهایبعدیاشکاالتوایراداتاحتمالیمرتفعگشتهو

قابلیتبهرهمندیازاینمجموعهبیشازگذشتهبرایمخاطبانفراهمشود.
a2sahid@yahoo.comایمیلنگارنده:

والسالمعلیمناتبعالهدی
حمیدنیکفکر



نشر چتر دانش/ متن کامل تبصرئ المتعّلمین فی احکام الدین با ترجمه روان ۱۴

كتاب الطهارة

و فيه أبواب:

الباب�األول�)في�المياه(

1  الماء ضربان: مطلق و مضاف، فالمطلق ما يستحق إطالق اسم الماء عليه و ال يمكن سلبه عنه، و 

المضاف بخالفه. فالمطلق طاهر مطهر.

2  و باعتبار وقوع النجاسة فيه ينقسم أقساما:

القسم )األول( الجاري، كمياه األنهار، و ال ينجس لما ]يقع[ فيه من النجاسة ما لم يتغير لونه أو طعمه 

أو ريحه بها، فان تغير نجس المتغير خاصة دون ما قبله و بعده.

و حكم ماء الغيث حال نزوله، و ماء الحمام إذا كانت له مادة حكمه.

ألف و مائتا رطل  ان كان مقداره كرا - وحده  األواني،  الحياض و  الواقف، كمياه  )الثاني(  القسم    3

بالعراقي، أو كان كل واحد من طوله و عرضه و عمقه ثالثة أشبار و نصفا بشبر مستوي الخلقة لم ينجس 

بوقوع النجاسة فيه ما لم تغير أحد أوصافه، فان غيرته نجس، و يطهر بإلقاء كر دفعة عليه حتى يزول 

تغيره.

و ان كان أقل من كر نجس بوقوع النجاسة فيه - و ان لم تغير أوصافه - و يطهر بإلقاء الكر دفعة عليه.

 فهو 
ّ

4  القسم )الثالث( ماء البئر، ان تغير بوقوع النجاسة فيه نجس، و طهر بزوال التغير بالنزح، و اال

على أصل الطهارة.



۱5 هاَرئ کتاُب الطَّ

كتاب طهارت
در این کتاب، چند باب وجود دارد:

باب اول: احکام آب ها

1  آب بر دو قسم است: 1- مطلق؛ 2- مضاف. تعریف آب مطلق: آبی است که استحقاِق اطالق شدن اسم آب را 
دارد و نمی توان این اطالق را از آن آب، نفی کرد.

آب مضاف: بر خالِف آب مطلق است. ]یعنی می توان اطالق کردِن اسم آب را از آن نفی کرد مانند آب سیب[.
آب مطلق ]دارای دو خصوصیت است:[ 1- پاک است؛ 2- غیر خودش را نیز پاک می کند.

2  آب مطلق به اعتبار مالقات با نجاست بر چند قسمت است:
1- آب جاری مانند نهرها؛ اگر با نجاستی مالقات کند نجس نمی شود؛ البته به شرطی که رنگ یا مزه یا بوی آب 
جاری به واسطه ی مالقات با آن نجاست، تغییر نکند. پس اگر تغییر حالت به وجود آمد، همان اندازه که تغییر حالت 
پیدا کرده است، نجس می گردد. ]دو مورد دیگر که حکم آب جاری را دارند:[ حکم آب بارانی که در حال باریدن 
است و آب حمامی که به منبع متصل است ]حوضچه هایی که مردان در آنجا غسل می نمایند و به منبِع حمام متصل 

باشد.[: همانند آب جاری است.
3 2- آب راکد ]ایستاده[ مانند آب حوض و آب ظرف ها: اگر مقدار این آب به اندازه ُکر باشد یعنی به اندازه ی هزار 
و دویست رطل عراقی یا به اندازه ی سه وجب و نیم وجب فرد معمولی در هریک از طول و عرض و عمق باشد؛ در 
صورت مالقات با نجاست، نجس نمی شود؛ البته به شرطی که یکی از اوصاف ]رنگ یا مزه یا بوِی[ آن، تغییر نکند 
پس اگر یکی اوصاف آن تغییر کرد، نجس می شود و برای تطهیر آن می بایست یک آب را به صورت دفعی بر آن 

افکند تا پاک شود.
اگر مقدار آن آب ]راکد[ کمتر از ُکر باشد؛ در صورت مالقات با نجاست، نجس می شود هرچند اوصاف آن تغییر نکند 

و برای تطهیر آن می بایست یک آب کر را به صورت دفعی بر آن افکند تا پاک شود.
4 3- آب چاه: اگر با نجس مالقات کند ]نجاست در چاه بیفتد[، نجس می گردد البته به شرطی که اوصاف ]رنگ 
یا مزه یا بوی[ آب چاه تغییر نماید؛ پاک شدن آب چاه به واسطه ی کشیدن آب از آن چاه خواهد بود به مقداری که 

تغییر، برطرف شود.


