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چکیده
. ١در ادبیات فقهی فقیهان امامیه در زمینه مالک ناصبی، پنج قول مطرح شـده اسـت. ایـن اقـوال عبارتسـت از 

هـار . اظ٤. مطلـق دشـمنی بـا اهـل بیـت (ع) ٣. دشمنی ورزیدن با شیعیان علی (ع) ٢تقدیم غیر علی بر علی (ع) 
. تدین به دشمنی با اهل بیت (ع). با امعان نظـر در ادلـه مـورد اسـتناد در ایـن نوشـتار در ٥دشمنی با اهل بیت (ع) 

یابیم که مالک ناصب انگاری هر انسان، اظهار دشمنی با اهـل بیـت (ع) و تـدین بـه آن اسـت. اگرچـه از منظـر می
گردد اما با وجود احتمال اراده کفر آنـان ت و... مترتب میمشهور فقیهان، بر نواصب احکام فراوانی چون کفر، نجاس

مقابـل اسـالم) تلقـی کـرد و همچنـین مـراد از توان آنان را کافر اصطالحی (کفر دردر مقابل ایمان در روایات، نمی
نجاست ناصبی، خباثت باطنی است.

ه دشمنی بـا اهـل بیـت (ع)، کفـر، فقه امامیه، ناصبی، اظهار دشمنی با اهل بیت (ع)، تدین ب:هاواژهکلید
نجاست.
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مقدمه

ها به اعتبار باور به خداوند و رسالت نبی اکـرم (ص) بـه دو دسـته های کالمی و فقهی، انساندر آموزه
اند. بر این تقسیم بندی، آثار و احکـام فراوانـی مترتـب اسـت. فقیهـان در ذیـل کافر و مسلمان تقسیم شده

اند. در فقه امامیه های مسلمان به کفار بحث کرده، از الحاق برخی از فرقهمبحث مالک کفر و احکام کفار
های جدی صورت پذیرفته است.در زمینه الحاق فرقه نواصب به کفار، بحث

برخی افراد مغرض و معاند، با مطرح کردن عنوان ناصبی بر اهل سنت در وسایل ارتباط جمعی سـعی 
های اهل سّنت مانند تحفـه اثنـی عشـر ه دارند حتی در برخی از کتابدر نزاع و تفرقه بین اهل سنت و شیع

ولـی ).٥/ ١دهلوی،(داندباشند ناصبی میوانمود شده است که شیعه تمام کسانی را که با آنان مخالف می
افراد نـادان هـر مخـالفی را ناصـبی «نویسد: این نسبت، تهمتی نارواست. صاحب جواهر در این زمینه می

از ایـن رو بحـث از مـالک ناصـب ).٤٦٨/ ٢، صـاحب جـواهر» (، در صورتی که چنین نیسـتدانندمی
آید.انگاری، تنها یک بحث علمی نیست بلکه دارای اثر عملی در مناسبات مسلمین به شمار می

نصبمعنا شناسی 
آن را یعنـی» نصبت الشی«واژه نصب در لغت به معنای برپاداشتن و برپا کردن چیزی مثل نیزه است، 

نوعی آواز که صدا در آن و) ٨٣٣/ ٦فیومی، ). همچنین به معنای رنج و سختی (٢٥٨/ ٣، رازیبر پاکردم (
). گاهی نصب با قرینه کلمه بعد از آن به معنای ابراز بدی، ٤٣٤/ ٥شود نیز آمده است (ابن فارس، بلند می

؛ ١٣٦/ ٢؛ فراهیــدی، ٤٩٤؛ راغــب اصــفهانی، ٢٢٥/ ٢جــوهری، دشــمنی و جنــگ علیــه کســی اســت (
در قرآن واژه نصب به معنای تعب، خستگی و ).۲۵۳/ ۲؛ فیروزآبادی، ٥٦/ ١معلوف، ؛ ١/٧٥٨منظور، ابن

ا َجاَوَزا َقاَل ِلَفَتاُه آِتَنا َغَداَءَنا َلَقْد َلقِ «فرماید: ناتوانی به کار رفته است چنانکه آیه شریفه می َنا ِمـن َسـَفِرَنا یَفَلَمّ
پس چون از آن مکان بگذشتند موسی به شاگردش گفت: چاشت ما را بیاور که ما در ایـن سـفر ». ًباَهَذا َنَص 

). همچنین به معنای عالمت و اظهار کردن چیزی نیـز اسـتعمال شـده اسـت ٦٢رنج بسیار دیدیم (کهف: 
ـُبُع ِإَالّ «فرماید: های حرام میچنانکه در آیه شریفه در زمینه گوشت َکَل الَسّ ُتْم َوَمـا ُذِبـَح َعَلـی یـَمـا َذکَّ َوَما َأ

ُصِب  خورده درندگان جزء آن را که قبًال تذکیه کرده باشید حرام است و (همچنین) آن که برای بتـان نیم». الُنّ
). اما واژه ناصبی در اصطالح شامل کسانی است که با علی (ع) دشمنی ٣(مائده: ١کشند (حرام است).می

و جسـارت نسـبت بـه حضـرت )٤٦٤/ ١٠بروسوی، توزی (حقی رخی کینهب).٦٣٥/ ١کنند (زمخشری، 
ناصبی کسـی «نویسد: طریحی در تعریف ناصبی می).٣٧٠/ ٧اند (ذهبی، علی (ع) را معیار نصب دانسته

.ندبودآشکاردر حالی که دکردنیمو عبادت نصبعرب جاهلیت آن را کهاستهاییبتبه معناي انصاب. 1
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/ ٤» (کنـدورزد و دشمنی خود را اظهار میاست که با اهل بیت یا شیعیان ایشان به خاطر تشیع دشمنی می

ناصبی کسی است که دشمنی علی (ع) را دین خود قـرار «اند: ر در تعریف ناصبی نوشته). بعضی دیگ٣١٦
دشمنی با پیامبر (ص) را نیز در معنـی اصـطالحی نصـب برخی دیگر، .)١٣٣/ ١(فیروزآبادی، » داده باشد

ده در احادیث منقول از نبی اکرم (ص) نیز واژه ناصـبی، بکـار گرفتـه شـ).٦٥٣اند (سقاف، ملحوظ داشته
ابن بابویه، کمال » (من ناصب علیًا حارب الله...«است چنانکه از آن حضرت نقل شده است که فرمودند: 

)٩٣ابن مغـازلی، » (من ناصب علیًا الخالفه بعدی فهو کافر، و قد حارب الله و رسوله...«و )٧٧١الدین، 
ابـن » (و غال فی الدین مارق منـهصنفان من امتی ال نصیب لهما فی االسالم، الناصب الهل بیتی حربا «و 

از این رو باید اذعان شود که مبدأ استعمال واژه ناصـبی در تعریـف ).٤٠٨/ ٣بابویه، من ال یحضره الفقیه، 
اصطالحی در کتب و آثار فقیهان، بیانات رسول اکرم (ص) است که دشمنی یا جنگ نسبت به علـی (ع) و 

است.اهل بیت (ع) به صراحت و با لفظ نصب آمده 

هاي پیدایش دشمنی با اهل بیت (ع)زمینه
ای قائـل هسـتند و پیشوایان و عالمان مذاهب چهارگانه اهل سنت، برای اهل بیت (ع) جایگاه برجسته

). از این رو محبت به اهـل ٣٢٦/ ١٣؛ بغدادی، ٣٧٠ها محبت و ارادت خاصی دارند (ابوّریه، نسبت به آن
اسالمی است پس باید دشمنی با ایشان را جریـان انحرافـی بـه شـمار بیت (ع) میراث مشترک بین مذاهب

ترس قدرتمندان از تزلـزل . ١شود. ها اشاره میآورد که عوامل متعددی در پیدایش آن مؤثر بوده که به اهم آن
های دوره پیامبر و . کینه کشته شدگان به دست علی (ع) در جنگ٢) ٣٥٤ابن بابویه، کمال الدین، (قدرت

. دنیا طلبی و عدالت گریزی از جمله عوامـل دشـمنی بـا اهـل ٣). ١٧٠(طوسی، الغیبه، فت علی (ع)خال
، به شماری از آنـان اشـاره »فیمن فارق علیًا علیه السالم«ثقفی در کتاب الغارات با عنوان بیت (ع) بوده که

).٥٢١/ ٢کرده است (

اقوال فقیهان امامیه در زمینه مالك نصب 
تـوان آن اقـوال را شویم که میر متون روایی و فقهی درباره مالک نصب، به پنج قول مواجه میبا تتبع د

به شرح ذیل ارائه کرد.
قول اول: تقدیم غیر علی بر علی (ع)

براساس این قول، ناصبی کسی است که دیگران را بر علی (ع) ترجیح دهد.
اند و قـائلین بـه ایـن ) این قول را پذیرفته۲/٣٠٦) و سید نعمت الله جزایری (۵/١٧٥محدث بحرانی (
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١دانند.قول تمامی اهل سنت را ناصبی می

ترین مستندات صاحبان این قول، مکاتبه محمد بن علی بن عیسی است. در این روایت محمـد از مهم
اکند: به امام هادی (ع) نوشتم و از حضرت در مورد ناصبی سئوال کـردم کـه آیـبن علی بن عیسی نقل می

بـهعقیـدهوداشـتهمقدمراطاغوتواو جبتکهاستالزماز اینبیشاوامتحانوناصبیشناختبرای
٢».استناصبیباشدداشتهایعقیدهچنینهرکس«آمد:پاسخدرپسباشد؟داشتهآنانامامت

یدن با شیعیان قول دوم: دشمنی ورز
کند.ل بیت (ع) دشمنی میبر اساس این قول، ناصبی کسی است که با شیعیان اه

محدث بحرانی بر صحت این قول اصرار داشته و طبق نقل ایشان، سید نعمت اللـه جزایـری نیـز آن را 
مستند قائلین این قول، روایت عبدالله بن سنان است کـه از امـام صـادق ).٥/١٧٨بحرانی، برگزیده است (

ت که با ما اهل بیت دشـمنی کنـد زیـرا تـو ناصبی کسی نیس«(ع) نقل کرده است که آن حضرت فرمودند: 
یابی که بگوید من دشمن محمد و آل محمد هستم بلکه ناصبی کسی است کـه در حـالی کـه کسی را نمی

محدث بحرانی نشانه نصب در ٣».کندداند شما به ما محبت دارید و شیعه ما هستید با شما دشمنی میمی
).١٨٦/ ۵داند (میبیت (ع)این روایت را دشمنی با شیعیان اهل

قول سوم: مطلق دشمنی با اهل بیت (ع)
اسـت و اظهـار در آن کـافینصبمفهومصدقدراهل بیت (ع)بادشمنیمطلقبر اساس این قول،

کنـد. ایـن قـول بـا تعریـف اهل بیت (ع) دشـمنیباکهاستکسیناصبیاساس،اینبرباشد.شرط نمی
) آن را ١٥٢) و سـبزواری (١/١٦٤ی از فقهاء مانند محقق کرکـی () مطابق است و جمع٦٣٥/ ١زمخشری (

شود.) استفاده می٣٦/ ٦، صاحب جواهراند. قول مذکور از ظاهر عبارت صاحب کتاب جواهر (پذیرفته
قول چهارم: اظهار دشمنی با اهل بیت (ع)

یـن قـول مطـابق داشـته باشـد و ااهل بیـت (ع)بادشمنیطبق این قول، ناصبی کسی است که اظهار
). از ٥/١٧٥) و محدث بحرانی آن را به اصحاب متـأخر نسـبت داده اسـت (٤/٣١٦تعریف طریحی است (

ناصبی کسی است که تظاهر به دشمنی با «نویسد: جمله فقهای صاحب این قول، عالمه حلی است که می
).١/۶۸» (یکی از ائمه (ع) کند

).2/147،يریجزا(»التسننأهلهمهبالناصبالمرادأنفیجدالالو«.1
بنعلیبنمحمّدبنموسیوزیادبناحمدبنمحمّدعنالرجالمسائلکتابمننقالالسرائرآخرفیادریسبنمحمّد. «2

الجبتتقدیمهمناکثرالیامتحانهفیاحتاجهلالناصبعناسأله) السالمعلیهما(محمدبنعلییعنیالیهکتبت:قالعیسی
).6/346(حر عاملی، » ناصبفهوهذاعلیکانمن«: الجوابفرجعامامتهما؟اعتقادوالطاغوتو
ولکـمنصبمنالناصبلکنّومحمدآلومحمداأبغضأنایقولأحداالتجدالنّکاهل البیتلنانصبمنالناصب. لیس3

.)69/131،یمجلس؛207، من ال یحضره الفقیه،هیبابوابن(شیعتنا منانکموتتولّوناانکمیعلمهو
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ه با اهل بیت (ع) یا یکی از آنان دشـمنی کنـد و ایـن ناصبی کسی است ک«نویسد: شهید ثانی نیز می

).١/٤٢٠» (دشمنی را صریحًا یا لزومًا آشکار گرداند
٥) تبریـزی (۱/٤٠٨) محمـد تقـی آملـی (۴/۵۲۵) وحیـد بهبهـانی (٣/٦٩التنقـیح، محقق خویی (

) از جمله قائلین به این قول هستند.١/١٠٧) و امام خمینی (٥٠٠شیخ مفید ()٢٧٠/
پنجم: تدین به دشمنی با اهل بیت (ع)قول

بر اساس این قول، ناصبی کسی است که دشمنی اهل بیت (ع) را دین خود قرار داده باشد. چنانکـه در 
) به این مفهوم از نصب اشاره شده اسـت.١/٧٥٨؛ ابن منظور، ١/١٣٣برخی از معاجم لغت (فیروزآبادی، 

). صـاحب ۲/٤٥رامه، در تعاریف خود ذکـر کـرده اسـت (این معنی از نصب را عاملی صاحب مفتاح الک
آورد و در ابتدا این قـول را جواهر، سخن محقق حلی و عالمه حلی را به عنوان تأیید این مفهوم از نصب می

نیکو شمرده و با استناد به دلیل سیره، معتقد است همگی مخالفان، ناصبی نیستند بلکه ناصبی کسی اسـت 
را باور دینی خود گرداند. هر چند صاحب جواهر از ایـن مطلـب اسـتدراک کـرده و که دشمنی با علی (ع) 

یابد گرچـه از روی گاهی اوقات تعمیم نصب به دشمنی اهل بیت (ع) نیز در درون تقویت می«نویسد: می
صاحب جواهر در ». شود و اخبار نیز بر آن ظهور داردتدین نباشد چون ماهیت نصب شامل هر دشمنی می

). برخی قائلین به قول پـنجم ٦٦/ ٦، صاحب جواهر» (این نظریه خالی از تأّمل نیست«نویسد: مینهایت
به دو روایت ذیل استدالل کردند.

بر حذر باش که از غساله حمام غسل کنـی، «الف) از امام صادق (ع) نقل شده که حضرت فرمودند: 
از همـه آنـان بـدتر اسـت، در آن جـا جمـع زیرا غساله یهودی، نصرانی، مجوسی و دشمن ما اهل بیت که

تـر تر از سگ خلق نکرده، ولی دشمن ما اهـل بیـت، از سـگ هـم نجسای نجسشود و خداوند آفریدهمی
١».است

، ناصبی در کنار یهود و نصاری قرار داده شده است پس مـراد از «و الناصب لنا اهل البیت«در عبارت 
ناصبی کسی است که مذهبش ناصبی باشد.

دو گروه از امت من، نصیبی از اسالم ندارند. کسانی که برای اهـل «فرمایند: ب) رسول خدا (ص) می
٢».بیت من علم جنگ برافرازند و دشمنی کنند و گروهی که در دین از حد تجاوز کنند و بیرون روند

هغسـالتجتمـعففیهـاالحمّـامه غسالمنتغتسلأنایاكو«: قالحدیثفی)ع(اللّهعبدابیعنیعفورابیبناللّهعبدعن.1
والکلبمنانجسخلقاًیخلقلمتعالیوتباركاللّهفانشرّهمفهوتیالباهللناالناصبوالمجوسیوالنصرانیوالیهودي

).1/56(حر عاملی، » منهألنجسالبیتاهللناالناصبان
(حر عـاملی، » منهمارقالدینفیغالوحرباًبیتیالهلالناصباالسالمفیلهمنصیبالامّتیمنصنفان«: )ص(النبیقال.2
1/78.(
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از ناصبی کسی ای است که مراد باشد این واژه قرینهمی» و الغالت«روایت فوق چون متضمن عبارت 

است که دشمنی با اهل بیت (ع) را مذهب خود قرار داده است.
مراد از ناصبی (که حکم به نجاست او شده) کسی اسـت کـه «نویسد: فاضل لنکرانی در این زمینه می

ای از فرائضش قرار دهد و به وسیله آن به خداوند عزوجـل دشمنی با اهل بیت (ع) را جزئی از دین و فریضه
تدین به بغض علـی (ع) یـا اهـل بیـت (ع) جـزء «نویسد: ). مکارم شیرازی نیز می۲۵۳/ ١» (جویدتقرب 

.)١٥٥/ ٤» (معنی ناصبی است

نقد و بررسی اقوال
هـا را مـورد بررسـی قـرار اقوال اول و دوم قابل پذیرش نیستند. که ابتدا آنبررسی دو قول اول و دوم: 

دهیم.می
قول اول

اند ضعیف و غیر قابل اعتماد است. روایتی که قائالن قول اول بر آن استدالل کرده:بررسی سند روایت
زیرا در مکاتبه محمد بن علی بن عیسی دو نفر در عرض هم قرار گرفتند. موسی بـن محمـد بـن علـی بـن 
عیسی (فرزند صاحب مکاتبه) که مهمل است و نامی از او در کتب رجال نیامده است و محمد بـن احمـد 

زیاد که به طور کلی مجهول است. بنابراین سند این روایت قابـل اعتمـاد نیسـت (طوسـی، الفهرسـت، بن
١٩٢.(

داننـد، سـخن اول اینکه قائالن به این قول که تمامی اهل سـنت را ناصـبی میبررسی داللت روایت:
ت (ع) مباهـات ناصوابی است. اهل سنت نه تنها با اهل بیت (ع) دشمنی ندارند بلکه بـه محبـت اهـل بیـ

شیخ صدوق در من ال یحضره الفقیه، عالوه بر رد این قول، آن را بـه دوم اینکه ). ٨/٢٢٠کنند (مجلسی، می
چرا که بـا غیـر شـیعه رابطـه خالف سیره مستمره ائمه (ع) استچرا که ).٣/٢٢٠اند (جاهالن نسبت داده

دهند بـه جهـت ائّمه را بر ائّمه (ع) برتری میها که غیرهمچنین بسیاری از آنشدند.داشتند و هم سفره می
گویند کسی کـه جبـت و طـاغوت را سوم اینکه قائالنی که میای است که برای آنان پدید آمده است.شبهه

مقدم بدارد ناصبی است، احتمال دارد مرادشان این باشد که آنان از حیث آثار اخروی نـازل منزلـه ناصـبی 
شـوند و ری و مغفرت به جهت عدم پذیرش والیت و امامت آنان محروم میهستند یعنی از شفاعت در رهب

بنابراین اصوًال ناظر به آثار و احکام آنان در دنیا نیست.
قول دوم

اند به دلیل مجهول بودن ابراهیم در روایتی که قائالن به این قول به آن استناد کردهبررسی سند روایت: 
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).٩ف و قابل اعتماد نیست (طوسی، الفهرست، بن اسحاق (االحمر)، سند روایت ضعی

) و همچنـین تصـریح ١١٠/ ٤طور کـه در تعریـف طریحـی (اول اینکه همـانبررسی داللت روایت:
گـردد کـه ) آمده است دشمنی با شیعه در صورتی موجب صـدق عنـوان ناصـبی می٢٣١/ ٢(محقق کرکی

ای با شیعه دشمنی کننـد ای بر اثر شبههاگر عدهدشمنی با آنان به جهت محبتشان به اهل بیت (ع) باشد اما
شوند به دانند یا برای خود دلیل دیگری داشته باشند ناصبی نامیده نمیمثًال به این دلیل که شیعه را گمراه می

کنـد کـه نصب را مقیـد می» و هو یعلم انکم تتوّلونا و انکم من شیعتنا«دلیل این که در همین روایت جمله 
کند. پس این قید در داند شما به ما محبت دارید و شیعه ما هستید با شما دشمنی میالی که میناصبی در ح

مقام حال قرار گرفته است و فقط عداوتی مصداق عنوان ناصبی است که در این حال باشد و حمل روایت با 
به دلیل این که دوم اینکه مضمون روایت قابل خدشه است.وجود چنین قیدی بر معنای مطلق وجهی ندارد

مخالف با واقع است چـون مـبغض اهـل » النک ال تجد احدا یقول ان ابغض محمدًا و آل محمد«عبارت 
بیت (ع) و مستحلین دماء و قتال با آنان وجود داشته و دارند. نتیجه این که روایتی که قائالن به این قول به آن 

انضمام این که آنچه از کالم فقهاء (عالمـه حلـی، استناد کردند از حیث سند و داللت قابل خدشه است به 
شـود و ) اسـتفاده می٦٤/ ٦، صـاحب جـواهر؛ ١٤٦/ ٥؛ انصـاری، ١/٣٩٦؛ حکـیم، ١/٦٨الفقهاء، تذکرة

) مقصود از ناصبی، نصـب نسـبت بـه ١/٧٥٨؛ ابن منظور، ۲/۲۵۳تصریح برخی از لغویون (فیروزآبادی، 
اهل بیت (ع) است نه نصب نسبت به شیعیان.

در معنی دشمنی ورزیدن را در » اظهار«با عنایت به این که بسیاری از لغویون، بررسی سه قول دیگر: 
) و مشهور فقهاء کسی را که اظهار عداوت ٥٦/ ١؛ معلوف، ٩٨/ ١دانند (ابن منظور، معنای نصب دخیل می

های مشابه آن با صب و واژهنامند و همچنین در متون فقهی واژه نانسبت به اهل بیت (ع) نماید، ناصبی می
(کلینـی، » قد عرف نصبه و عداوته المعروف بـذلک«)، ٣٧٤/ ٧(کلینی، » معروفا بالنصب«عباراتی مانند 

) و ٥٢(طوسی، النهایـه، » معلنا بعداوه آل محمد«)، ٥٠٠(مفید، » المظاهره بعداوه آل الرسول) «٣٤٨/ ٥
کید بر اظهار علنی دشمنی با اهل بیت (ع) دارند به انضمام این مانند آن بارها به کار رفته است که همگی تأ

جهت تبیین مفهوم نصب، » اظهار«که اظهار نصب برای شناخت و ترتب احکام، مؤثر است بنابراین شرط 
شود که به اظهار دشمنی با اهل بیت (ع) بپردازد و از طرفـی ترجیح دارد و طبق آن ناصبی به کسی گفته می

باشـد. ناد قائلین به قول پنجم (تدین به دشمنی با اهل بیت) از لحاظ سند قابل اعتمـاد میروایات مورد است
توان به قول سوم (مطلق دشمنی با اهل بیت) ملتزم شد اما هر کدام از اقوال چهارم (اظهار نتیجه این که نمی

اضافه دارد و دشمنی با دشمنی با اهل بیت) و پنجم (تدین به دشمنی با اهل بیت) قیدی نسبت به قول سوم 
توان گفت که قدر متـیقن در تحقـق مـالک است بنابراین می» تدین«یا » اظهار«اهل بیت (ع) مقید به قید 
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است.» اظهار دشمنی«و » دشمنی از روی تدین«ناصب انگاری، ذکر هر دو قید 

احکام و آثار مترتب بر نصب
در عبارات فقهای امامیه، احکامی بر نواصب مترتب در روایات نقل شده از ائمه اطهار (ع) و همچنین

)٦٦٨ابـن بابویـه، کمـال الـدین، (مشرک شـمردن)١٨٣/ ٣طوسی، االستبصار، (گردیده که کافر دانستن
طوسـی، (حرمت ازدواج با ایشان)٣٧٤/ ٧کلینی، () مهدور الدم بودن ناصبی٢٩٢/ ١همو، (نجس بودن

بـدتر از ولـد زنـا )٧٢٦ابن بابویه، کمال الـدین، (بودن اعمال ناصبیتأثیربی)٣٠٣/ ٧تهذیب االحکام، 
عدم جواز )٦٨/ ٩طوسی، تهذیب االحکام، (عدم حلیت ذبیحه و صید ایشان)٣/١٥کلینی، (بودن ناصبی

عـدم جـواز )١٢٩/ ١ابن براج طرابلسی، (ترک نماز میت بر جنازه او)١٣٠اشعری، (نماز پشت سر ناصبی
عدم جـواز ) ٧٦٦/ ٢؛ عالمه حلی، المعتبر، ٤٢٥/ ٢ابن بابویه، من ال یحضر الفقیه، (ز ایشاننیابت حج ا

تـرین ) از مهم٥٧٠طوسـی، تهـذیب االحکـام، (و فطره بـه ناصـبی) ٢٥٥/ ١شهید اول، (پرداخت صدقه
در این نوشـتار، دو حکـم کفـر و نجاسـت ناصـبی کـه از اهمیـت بیشـتری احکام مترتب بر نصب است.

خوردارند مورد بررسی قرار خواهند گرفت.بر
. کفر نواصب١

ترین حکم مترتب بر نواصب، کفر آنان است که در مباحث پیش رو مـورد بحـث و بررسـی قـرار مهم
گیرد.می

به کفر اصطالحی نواصبادله قائالن
اند بـه شـرح دهکه به کفر اصطالحی نواصب (کفر در مقابل اسالم) اذعان کر١ادله مورد استناد فقهایی

ذیل است.
: یکی از ادله قائالن به کفر اصطالحی نواصب، اجماع است برخی از فقهاء ماننـد سـید علـی اجماع

/ ١) شـهید ثـانی در روض الجنـان (٥٠/ ١٨) محقق نراقی (٢٣٩/ ١٥طباطبایی مشهور به صاحب ریاض (
) ادعـای ١٧٨/ ٥ت جزائـری () سید نعم٢٠٧/ ٤) سید محمد بحرالعلوم (٢٨٥/ ٧) محقق همدانی (٤٣٧

اند. اما به این دلیل خدشه وارد است زیرا اجماع مورد ادعا مدرکی بوده و فاقد اعتبار مسـتقل از اجماع کرده
مدارک و مستندات روایی است.

الفقیـهالیحضـره) شیخ صدوق در مـن1/335) شیخ طوسی در تهذیب االحکام (579ه شیخ مفید در کتاب المقنعه (از جمل.1
ثـانی در روض الجنـان ) شـهید1/125در الـدروس (اول) شـهید4/39) سید مرتضی در رسائل الشریف المرتضـی (3/408(
) محقـق2/224االسـالم (شرائع) محقق حلی در 1/24م () و در تحریر االحکا4/322) عالمه حلی در مختلف الشیعه (1/420(

).18/50(الشیعه) محقق نراقی در مستند1/96الکرکی (در رسائلکرکی
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کند که آنان به اسالم و طهارت مخالفان محدث بحرانی به رأی مشهور فقهای متأخر اشاره میشهرت:

). بنابراین حکم به کفر اصطالحی نواصـب در ٥/١٧٨اند (به کفر اصطالحی ناصبی کردهقائل شده و حکم 
بین فقهای متأخر مشهور است. هرچند ممکن است به این دلیل خدشه وارد شود بـا ایـن توضـیح کـه اگـر 

تواند بـه عنـوان یکـی از ادلـه کفـر شهرت قدمائی باشد ارزشمند است به انضمام این که دلیل شهرت نمی
صطالحی ناصبی باشد چون اگر مراد، شهرت روایی باشد پذیرفتـه نیسـت زیـرا داللـت روایـات بـر کفـر ا

اصطالحی محل تأمل است و اگر فتوائی باشد احتمال دارد ناشی از روایات باشد که باید مورد مداقـه قـرار 
گیرد.

عده، حکم به نجاست برخی از فقهاء دلیل آوردند که چون طبق قامالزمه بین کفر و نجاست ناصبی:
ها است. بنابراین در صورت ثابـت شـدن مسلمان صحیح نیست پس الزمه نجاست نواصب، کافر بودن آن

). ایـن ٣/٣٠٨تواند دلیـل بـر کفـر اصـطالحی نواصـب باشـد. (صـدر، نجاست نواصب، همین دلیل می
هر باشد تا اگر دلیلـی بـر استدالل پذیرفته نیست چون دلیل اجتهادی لفظی وجود ندارد که هر مسلمانی طا

عدم طهارت شخصی بود به عموم آن دلیل تمسک و شخصی را کافر بدانیم پس وقتی چنـین عـامی وجـود 
ندارد صحیح نیست در موارد مشکوک به آن مراجعه کنیم.
اعتقادات نواصب با تصدیق اجمـالی نسـبت بـه تنافی اعتقادات نواصب با تصدیق اجمالی پیامبر:

ها و حرمت اهانت به ایشان منافات دارد. ر (ص) مثل مودت به ذوی القربی و وجوب احترام آنبیانات پیامب
کنند که کردند که حضرت علی (ع) و حسنین (علیهما السالم) کارهایی میها به نظر خود تصور میزیرا آن

نـات پیـامبر (ص) ها را مستحق خفت و قتل دانستند و بیاموجب ارتداد و فسق است، با عقل قاصر خود آن
ها وارد شده بود را تصدیق نکردند و اتهام جهـل و غفلـت بـه پیـامبر (ص) که نسبت به عظمت و احترام آن

ها دانستند و یا محامـل دیگـری کـه بازگشـت دادند یا بیانات ایشان را حمل بر افراط در محبت نسبت به آن
هاسـت . آنچه گذشت اعتقاد علمای مستبد آنها به تخطئه پیامبر (ص) است که این اعتقادات کفر استآن

ها مثل علمایشان است شبیه عوام یهود مگر اینکه عوام اعتقادش این باشد که اگـر آن عـالم و اعتقاد عوام آن
کالمش با فرمایشات پیامبر (ص) مخالف است، حرف عالم را قبول نکند در حالی که این چنین نیسـت و 

).٢٨٣/ ٧دارند (همدانی، عوام حرف علماء را مطلقًا قبول
استدالل مذکور از جهت صغری و کبری مخدوش است زیـرا اوًال عمومیـت مـدعی پذیرفتـه نیسـت 
بنحوی که این نوع اعتقاد نسبت به همه طبقات نواصب حتی مستضعفان و جهال، صادق باشـد. ثانیـًا ایـن 

اند کـه نفـی سـهو از ابن ولید قائلشود مخصوصًا در میان اصحاب، برخی مثل نوع اعتقاد موجب کفر نمی
پیامبر غلّو است و در حالی که برخی آیات و روایات ظهور در سهوالنبی دارند اگـر ایـن اسـتدالل صـحیح 
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باشد باید ایشان هم از اسالم خارج تلقی گردند و حال آنکه اینگونه نیست.

ن روایـات را حمـل بـر کفـر یکی از ادله اثبات کفر نواصب، روایات است. مشهور، مـدلول ایـاخبار: 
شوند.اند. این اخبار به سه دسته تقسیم میاصطالحی نواصب کرده

یح کننده بر کفر نواصب دسته اول: روایات تصر
انـد کـه بـه یـک شویم که بر کفر نواصب تصریح نمودهبا مراجعه به کتب روایی به اخباری مواجه می

دهیم.د بررسی قرار مینمونه از این روایات اشاره کرده و آن را مور
کنـد کـه از حضـرت، دربـاره ازدواج ناصـبی بـا زن فضیل بن یسار در روایتی از امام باقر (ع) نقل می

جـایز نیسـت «عارفه (زنی که نسبت به دین یا مذهب حق، شناخت دارد) سئوال کردم، حضرت فرمودنـد: 
١».زیرا ناصبی کافر است

اج با مرد ناصبی، کافر بودن وی است.در این روایت، علت ممنوع بودن ازدو
) او را تضـعیف کـرده ٨٩٤در سند روایت مذکور، محمد بن علی (ابن ابراهیم ابـا سـمینه) نجاشـی (

) وی را تضـعیف کـرده ٢٥٨است. و ابی جمیله (مفضل بن صالح)، که عالمه حلـی در کتـاب رجـالش (
). نتیجه این که روایت مذکور بخاطر وجود ٣٣٢است. بقیه افراد ذکر شده در روایت توثیق دارند (نجاشی،

ای از ضعفاء مورد اعتماد نیست.عده
دسته دوم: روایات تعیین معیار ایمان و کفر

ها این است که حب اهـل بیـت (ع) ایمـان و بغـض روایاتی در کتب روایی وجود دارد که مضمون آن
اصبی را استظهار کـرد کـه روایـت محمـد بـن توان از مالک مندرج در روایات، کفر نایشان کفر است. می

فضیل صیرفی از آن جمله است.
گوید: از امام محمد باقر (ع) درباره برترین چیزی که بندگان را به طاعت خدا و رسول و اولی راوی می

دوست داشتن ما اهل بیت ایمان و بغض نسبت به «کند سئوال کردم؟ حضرت فرمودند: االمرش نزدیک می
٢».کفر استاهل بیت 

در سند روایت مذکور، درباره محمد بن عیسی بن عبید هم ضعف و هـم مـدح وارد شـده (نجاشـی، 
) که محقق خـویی در معجـم رجـال الحـدیث، وی را توثیـق کـرده اسـت ٦١٢؛ طوسی، الفهرست، ٨٩٦

. محمد بن حسن باسناده عن علی بن الحسن بن فضال عن محمد بن علی عن ابی جمیله عن سندي عن الفضـیل بـن یسـار1
تهذیبطوسی،؛ 14/340(حرّعاملی،». ال لِاَنَّ الناصب کافر«ازوجها الناصب قال: ابا جعفر (ع) عن المراة العارفه هلقال: سالت
).7/303االحکام، 

قال: سالته عن افضل ما یتقـرب بـه العبـاد محمد بن یعقوب عن علی عن محمد بن عیسی عن یونس عن محمد بن الفضیل.2
حبنا ایمان و «و طاعۀ رسوله و طاعۀ اولی االمر. قال ابو جعفر (ع): الی اهللا عزوجل، قال: افضل ما یتقرب به العباد الی طاعۀ اهللا

).1/188(کلینی،» بغضنا کفر
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) ٢٥٠؛ حّلی، رجال العالمه الحلی، ٣٤٣). محمد بن الفضیل هم تضعیف (طوسی، الفهرست، ١٧/١١٠(

) که محقق خویی در معجم رجال الحدیث، توثیق شیخ مفید را معـارض ١٤یق شده است (مفید، و هم توث
). بقیـه افـراد ذکـر شـده در ١٧/١٥٠دانـد (داند و در نهایت وثاقت ایشان را ثابـت نمیبا تضعیف شیخ می

ست.). با توجه به توضیحات فوق روایت مذکور از جهت سند ضعیف ا٦٨٠روایت توثیق دارند (نجاشی،
دسته سوم: روایات داللت کننده بر کافر شمردن منکر علی (ع)

دانند که روایت مفضل بـن عمـر از آن اخباری در کتب روایی وجود دارند و منکر علی (ع) را کافر می
همانـا خدوانـد بـین خـود و «کند کـه: جمله است. در این روایت امام صادق (ع) از امام باقر (ع) نقل می

ای (ع) را به عنوان نشانه قرار داده است و غیر از علی (ع) بین خدا و بنـدگانش هـیچ نشـانهبندگانش، علی
نیست، پس هر کس او را تبعیت کند مؤمن و هر کس ایشان را انکار کند کافر و هر کـس نسـبت بـه ایشـان 

١».تردید کند مشرک است

(موسی بن سـعدان الحنـاط) دعلی بن عبدالله، مجهول است. موسی بن سعیدر سند روایت مذکور،
) ٥٩٣) و عبدالله بن القاسم بن الحارث الحضرمی البطـل (نجاشـی، ٢٥٧(حّلی، رجال العالمه الحلی، 

) توثیق و تضـعیف دارد ١٨/٣٠٣تضعیف دارند. المفضل بن عمر الجعفی (خویی، معجم رجال الحدیث، 
در معجـم رجـال خـوییمحقـق ). امـا١١١٢که نزد نجاشی مضطرب الروایـه و فاسـد المـذهب اسـت (

). بـه انضـمام ایـن کـه شـیخ ٣٠٤/ ١٨کند (پذیرد و او را توثیق میالحدیث، روایات مادحه از کشی را می
) که از وثاقت ایشان حکایت دارد. بقیه افراد ٩٨داند (مفید، ایشان را از اصحاب خاص امام صادق (ع) می

ای از ضعفاء مـورد اعتمـاد روایت مذکور بخاطر وجود عده). نتیجه این که،١٨٢نیز توثیق دارند (نجاشی، 
نیست.

یابیم که روایات از حیث سند ضعیف و مـورد اعتمـاد نیسـتند و با امعان نظر در روایات مذکور در می
شود اما از نظر داللت ممکن است مـراد اگر گفته شود که ضعف روایات مذکور با عمل اصحاب جبران می

ایات، کفر در مقابل ایمان باشد نه کفر در مقابل اسالم. بدیهی است بـا احتمـال مـذکور از کفر در لسان رو
اسـتناد » اذا جاء االحتمال بطل االسـتدالل«توان از روایات، اثبات کفر در مقابل اسالم را بدلیل قاعده نمی
کرد.

. نجاست نواصب٢
هاسـت کـه در شـده نجاسـت آنیکی دیگر از احکامی که در کتب فقهی و روایی بر نواصـب مترتـب

. محمد بن علی بن الحسین عن ابیه (فی عقاب االعمال) عن سعد عن احمد بن ابی عبداهللا عن علی بن عبداهللا عن موسی بن 1
ان اهللا جعل علیاً علماً بینه و بـین «هللا (ع) قال: قال ابو جعفر (ع): عن ابی عبداسعید عن عبداهللا بن القاسم عن المفضل بن عمر 

).28/343(حرّعاملی،»خلقه لیس بینه و بینهم علمٌ غیره فمن تبعه کان مومناً و من جحده کان کافراً و من شک فیه کان مشرکا
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گیرد.مباحث پیش رو مورد بحث و بررسی قرار می

ادله قائالن به نجاست ظاهری نواصب
به شرح ذیل است.٢اندکه به نجاست ظاهری نواصب تصریح نموده١مستند قول فقیهانی

) مقـدس اردبیلـی ١/٣٨٧) سـید محسـن حکـیم (٦/٦٥، صـاحب جـواهرصاحب جواهر (اجماع: 
) محقـق کرکـی ٢/٤٣اند و سید جواد عاملی (برای نجاست ظاهری نواصب ادعای اجماع نموده)١/٣٢٢(
) در ایـن مسـئله ادعـای نفـی خـالف ٤/٥٢٧) و وحیـد بهبهـانی (٣٨٧عبد االعلی سـبزواری ()١/١٦٤(

اند. اما اجماع مذکور مدرکی بوده و فاقد اعتبار مستقل از مدارک و مستندات آن است.کرده
برخی از این روایـات از ترین دلیل برای حکم به نجاست ظاهری نواصب است لذاروایات مهم: اخبار

گیرد.جهت سند و داللت مورد بررسی قرار می
روایت علی بن حکم

یکی از اخباری که در کتب روایی برای اثبات نجاست ظاهری ناصبی ذکر شده، روایت علی بن حکم 
از غساله آب حمام، غسل نکـن، چـون در آن شـخص «فرماید: روایت میاست، که امام کاظم (ع) در این 

٣».کنندزناکار، ولد الزنا و دشمن اهل بیت که بدتر از آنان است، غسل می

). امـا در ایـن روایـت بـه ٢٠٣اشخاص ذکر شده در سند روایت مذکور همگی ثقه هستند (نجاشـی، 
وایت به جهت ارسال قابل اعتماد نیست.آمده مرسل است و سند ر...» عن رجل «دلیل این که 

روایت محمد بن علی بن جعفر
روایت دیگری که برای اثبات نجاست ظاهری نواصب ذکر شده، روایت محمد بن علی بن جعفـر بـه 

کسی که غسل کند با آبی که با آن غسل شده اسـت و بـه «نقل از امام رضا (ع) است که حضرت فرمودند: 
به حضرت عرض کردم مردم مدینه می گویند: ». نباید غیر از خود را سرزنش کندمرض جذام گرفتار شود، 

گویند، جنـب از دروغ می«اند) شفای چشم است. حضرت فرمودند: در آن آب (آبی که افراد خود را شسته

) سید محسن حکیم 6/387، حب جواهرصا) صاحب جواهر در جواهرالکالم (1/155شیخ طوسی در کتاب النهایه (از جمله .1
) شـهید1/278در نهایه االحکـام () عالمه حلّی2/43) سید جواد عاملی در مفتاح الکرامه (1/387الوثقی (عروةمستمسک الدر

) بحرانی در الحدائق 1/119) امام خمینی در تحریر الوسیله (1/164(جامع المقاصددرکرکی) محقق1/124اول در الدروس (
).1/204هندي در کشف اللثام () فاضل4/527) وحید بهبهانی در مصابیح الظالم (5/175(
.هاستآن) سؤر نواصب را نجس دانسته که مشعر به نجاست 1/9شیخ صدوق در من الیحضرالفقیه (. 2
ال «قـال: عن ابی الحسـن (ع) انـه محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن علی بن الحکم عن رجل .3

(حرّعـاملی،» تغتسل من غسالۀ ماء الحمام فانه یغتسل فیه من الزنا و یغتسل فیه ولد الزنا و الناصب لنا اهل بیت و هـو شـرهم
1/219.(
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کند، آن وقـت شـفا حرام، زناکار و دشمن اهل بیت که بدتر از آن و بدترین آفریده خداست، در آن غسل می

١».رای چشم است؟ب

در سند روایت مذکور، علی بن محمد بن سعد االشعری و موسی بن عبدالله بن موسـی و محمـد بـن 
علی بن جعفر العریضی مجهول هستند و محمد بن سالم بن ابی سلمه وثاقتش ثابت نشده و مورد تضعیف 

یه اشخاص مذکور در سند این ). بق١/٩٦غضائری، ؛ ابن٢٥٦رجال العالمه الحلی، قرارگرفته است (حّلی،
). در نتیجـه روایـت مـذکور از حیـث سـند ٦٧؛ طوسی، الفهرسـت، ٤٣٧اند (نجاشی،روایت توثیق شده

ضعیف است و قابل اعتماد نیست.
روایت خالد قالنسی

روایت دیگری که برای اثبات نجاست ظاهری نواصب آمده است، روایت خالـد قالنسـی اسـت، کـه 
کنـد. حضـرت کنم او بـا مـن مصـافحه میادق (ع) پرسیدم که بـا ذمـی مالقـات مـیگوید: از امام صمی

٢».دستت را بشوی«گفتم: ناصب چطور؟ فرمودند: ». دست خود را به خاک و به دیوار بکش«فرمودند: 

در سند روایت مذکور علی بن معمر مجهـول اسـت و توثیـق خـاص نـدارد (خـویی، معجـم رجـال 
؛ کشـی، ٨٩شخاص مذکور در سند این روایت توثیق خـاص دارنـد (نجاشـی، ). بقیه ا١٢/١٨٣الحدیث، 

). در نتیجه، روایت مذکور بخاطر وجود علی بن معمر که مجهول است از حیث سـند مـورد اعتمـاد ٤٣٥
نیست.

روایت عبدالله بن ابی یعفور
یعفور اسـت، روایت دیگری که برای اثبات نجاست ظاهری نواصب ذکر شده، روایت عبدالله بن ابی 

بر حذر باش که از غساله حمام غسل کنـی، زیـرا «کند که حضرت فرمودند: که از امام صادق (ع) نقل می
شود و غساله یهودی، نصرانی، مجوسی و دشمن ما اهل بیت که از همه آنان بدتر است، در آن جا جمع می

٣».تر استاز سگ هم نجستر از سگ خلق نکرده، ولی دشمن ما اهل بیت، ای نجسخداوند آفریده

محمد بن یعقوب عن الحسین بن محمد و محمد بن یحیی عن علی بن محمد بن سعد عن محمد بن سالم عن موسـی بـن .1
ن علی بن جعفر عن ابی الحسن الرضا (ع) فی حدیث، قال: من اغتسل من الماء الذي قد اغتسل عبداهللا بن موسی عن محمد ب

کذبوا یغتسـل «فیه فاصابه الجذام فال یلومن اِالّ نفسه فقلت البی الحسن (ع) ان اهل المدینه یقولون ان فیه شفاء من العین فقال: 
).1/219حرّعاملی،(»و کل من خلق اهللا ثم یکون فیه شفاء من العینفیه الجنب من الحرام و الزانی و الناصب الذي هم شرهما 

. محمد بن یعقوب عن ابی علی اشعري عن الحسن بن علی الکوفی عن عباس بن عامر عن علی بن معمر عن خالد القالنسی 2
(حرّعـاملی،»اصـب قـال اغسـلهاامسحها بالتراب و بالحائط قلـت: فالن«قال: قلت البی عبداهللا (ع): القی الذمی فیصافحنی قال: 

3/420.(
محمد بن علی بن الحسین بن بابویه فی العلل عن محمد بن الحسن عن سعد بن عبداهللا عن احمد بن الحسن بن علـی بـن . 3

و ایـاك ان تغتسـل مـن «قال (ع): فضال عن الحسن بن علی عن عبداهللا بن بکیر عن عبداهللا بن ابی یعفور عن ابی عبداهللا (ع)
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؛ نجاشـی، ٦٢٧٣همگی اشخاص مذکور در سند این روایت توثیق خاص دارند (طوسی، الفهرست، 

ای غیر امـامی ). در نتیجه، روایت مذکور مورد اعتماد است هر چند بخاطر وجود عده٥٥٦؛ کشی، ١٠٤٢
ثقه، موثقه است.

نقد و بررسی داللت روایات
بریم به این که مرحـوم وایی جهت بررسی سند و داللت روایات مذکور، پی می. با مراجعه به کتب ر١

کلینی، روایت خالد قالنسی و برخی روایات دیگری با همین مضامین را تنها در باب سالم کـردن بـر غیـر 
در حالی کـه ایشـان از.مسلمانان آورده و در باب دیگری، به عنوان پاکی و ناپاکی انسان یادآور نشده است

لحاظ باب بندی، بسیار دقیق عمل کرده است، و وی معاصر با شروع عصر غیبـت بـوده اسـت و بیشـتر از 
بنابراین بـه احتمـال قـوی، روایـت .دیگران در فضای حدیث قرار داشته و معانی دقیق آن را درک کرده است

ن و مصافحه به غیر خواهد چگونگی سالم کردخالد قالنسی در مقام بیان پاکی و نجاست نیست، بلکه می
مسلمانان را به ما بیاموزد.

شود کـه از روایت محمد بن علی بن جعفر و اخبار دیگری با همین مضامین، این مطلب روشن می.٢
هایی که پس از شستشوی افراد، در جـایی، ماننـد کردند آبهای خرافی، فکر میگروهی از نادانان و انسان

های دیگر، در اند و بعضی به خاطر شفای درد چشم یا بیماریبخششوند، شفاجمع می… چاه فاضالب و
و روایات مربوط به گندآب، چون بیشتر از امـام .شستندهای آلوده خود را میرفتند و با آن آبها میگنداب
:فرمایـدرود، در آن عصر بین مردم این تلقی شیوع داشته اسـت. حضـرت می(ع) است، احتمال میکاظم

هـا در آن خـود را تواند این آب شفا بخش باشد، در حالی که جنب، کافر، ناصـبی و ماننـد اینچطور می«
خواهد بگوید: شفا، کـه امـری معنـوی اسـت، بایـد از آبـی کـه دارای به عبارتی، حضرت می». شویندمی

ز ها. پس روایات این باب، درصـدد بیـان نجـس بـودن گروهـی امعنویت باشد، حاصل شود، نه از گنداب
.ها مانند نواصب نیستند، بلکه درصدد بیان این است که نواصب، هیچ گونه معنویتی ندارندانسان

کیـد روی ٣ . در روایات علی بن حکم و عبدالله بن ابی یعفور که از غساله حمام نهی شـده، بیشـتر تأ
طـرح نیسـت بـه جنب از حرام، ولد الزنا و دشمن اهل بیت است، بنابراین بحث طهارت و نجاست آنـان م

ای نبود، جز ایـن کرد، هیچ چارههای یاد شده میدلیل این که اوًال: اگر این روایات، داللت بر نجاست فرقه
ها هم باطل، ولی نه ائمه (ع) سخنی از باطل بودن غسل و واجب بودن ها نجس باشند و غسل آنکه آن آب

اند. ثانیًا: لفظ نجـس و َأْنَجـس کـه در ای را یادآور شدههاند و نه راویان و فقهاء چنین نکتاعاده آن بیان کرده

له الحمام ففیها تجتمع غسالۀ الیهودي و النصرانی و المجوسی و الناصب لنا اهل البیت و هم شرهم فان اهللا تبارك و تعـالی غسا
).1/220(حرّعاملی،» لم یخلق خلقا انجس من الکلب و ان الناصب لنا اهل البیت النجس منه
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مورد دشمن اهل بیت، به کار رفته است، به معنای نجس اصطالحی نیست، زیرا در برخـی از روایـات، بـه 

تـر از گـردد مقصـود از نجسبه کار رفته است پس معلوم می» شر من الکلب«، »انجس من الکلب«جای 
ت. حتی حر عاملی صاحب کتاب وسایل الشـیعه مجمـوع روایـات مـذکوره را سگ، همان پلیدتر بودن اس

ایـن «نویسد: آورده است و می»باب کراهة االغتسال بُغساله الَحمام مع عدم العلم بنجاستها«تحت عنوان 
» کننـدکنیم زیرا احادیث فراگیرتر داریـم کـه جانـب طهـارت را تقویـت میاحادیث را حمل بر کراهت می

)١/٢١٩.(
یابیم که این روایات بر نجاست اصطالحی نواصب داللت ندارند با امعان نظر در اخبار یاد شده در می

و مقصود از نجاست در روایات مذکور، خباثت باطنی است که قابل شـدت و ضـعف اسـت نـه نجاسـت 
هـا بدن آناصطالحی و موید آن، اشتمال برخی از این روایات بر ولد زنا و جنب است که مقصود نجاست 

نیست بلکه مراد، خباثت باطنی است.

گیرينتیجه
در باب مالک ناصب انگاری پنج قول مطرح شده است. روایات مورد استناد قول اول (تقدم غیر علـی 
بر علی (ع)) و دوم (بغض و عدوات با شیعیان) از جهت سند و داللت مورد خدشه قرار گرفـت، همچنـین 

ن به قول سوم (مطلق دشمنی با اهل بیت) ملتـزم شـد. امـا هـر کـدام از اقـوال تواشواهدی ذکر شد که نمی
چهارم (اظهار دشمنی با اهل بیت) و پنجم (تدین به دشمنی با اهل بیت) قیدی نسبت به قول سـوم اضـافه 

در توان گفت که قدر متیقن است بنابراین می» تدین«یا » اظهار«دارد و دشمنی با اهل بیت (ع) مقید به قید 
است.» اظهار دشمنی«و » دشمنی از روی تدین«تحقق مالک ناصب انگاری، ذکر هر دو قید 

هـا یعنـی ترین آنگردد که در پژوهش حاضر، مهمدر فقه، احکام فقهی بسیاری بر نواصب مترتب می
فـر در کفر و نجاست ناصبی مورد بحث قرار گرفت نتیجه این که با احتمال این که مـراد از کفـر ناصـبی، ک

توان به صراحت، آنان را به کفر در مقابل اسالم محکـوم دانسـت و مـراد از نجاسـت مقابل ایمان باشد نمی
آنان در روایات، خباثت باطنی است.
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