آیا نجاست ظاهر الشه ،باطن آنرا نجس میکند؟
به فتوای تمام مراجع ،مالک نفوذ نجاست به باطن اشیاء ،عرف است و از دیدگاه عرف ،نجاست
ظاهر الشه به باطن آن نفوذ نمی کند.
اما بحثی مرتبط به این سوال( :اگر باطن گوشت نجس شد چگونه پاک می شود؟)
در مسأله  175رساله محشی امام آمده که گوشت و دنبهاى که نجس شده مثل چیزهاى دیگر
آب کشیده مىشود .و هم چنین است اگر بدن یا لباس ،چربى کمى داشته باشد که از رسیدن
آب به آنها جلوگیرى نکند.
و در مسأله  164آمده اگر ظاهر گندم و برنج و صابون و مانند اینها (مثل گوشت) نجس شود به
فرو بردن در کر و جارى ،پاک مىگردد .و اگر باطن آنها نجس شود پاک نمىگردد.
 مکارم :باید آن قدر صبر کرد تا یقین حاصل شود آب داخل آن نفوذ کرده و خارج شدهکه در این صورت پاک می شود.
 اراکى :اگر آب کر یا جارى در باطن آنها به مقدارى که نجس است ،نفوذ کند ،پاکمىشود.
 خوئى ،تبریزى :اگر باطن آنها نجس شود ،تطهیر آنها مثل تطهیر کوزۀ نجس است که درمسأله [ ]154گذشت((( .توضیح :مسأله  154کوزهاى که از گِل نجس ساخته شده و یا آب
نجس در آن فرو رفته اگر در آب کر یا جارى بگذارند به هر جاى آن ،که آب برسد پاک
مىشود .و اگر بخواهند باطن آن هم پاک شود ( )2باید به قدرى در آب کر یا جارى
بماند که آب به تمام آن فرو رود و فرو رفتن رطوبت کافى نیست.
خوئى ،سیستانى ،تبریزى :و اگر ظرف رطوبتى داشته باشد که از رسیدن آب به باطن آن مانع
باشد ،باید خشکش نمایند و بعداً در آب کر یا جارى بگذارند))).

 زنجانى :چنانچه آب به باطن آنها برسد و در هنگام رسیدن به باطن آنها ندانیم آب ازمطلق بودن خارج شده است ،پاک مىشود.
 گلپایگانى ،صافى :مسأله اگر ظاهر گندم و برنج و صابون و مانند اینها نجس شود ،چنانچهآنها را در ظرفى ریخته و در آب کر یا جارى بگذارند و به قدرى بماند که رطوبت آب
پاک به باطن آنها ،تا آنجایى که رطوبت نجس سرایت کرده برسد بعید نیست که گفته
شود همین اندازه در تطهیر آنها (صافى :در تطهیر باطن آنها) کافى است به شرط آن
که رطوبت نجس باطن آنها قبل از تطهیر خشك شده باشد.
 سیستانى :مسأله اگر ظاهر گندم و برنج و مانند اینها نجس شود ،با فرو بردن در آب کُرو جارى پاک مىگردد .و با آب قلیل نیز مىشود تطهیر کرد و اگر باطن آنها نجس شود،
چنانچه آب کر یا جارى به باطن آنها برسد پاک مىشوند اگر ظاهر صابون نجس شود،
مىشود آن را تطهیر کرد ولى اگر باطن آن نجس شود ،قابل تطهیر نیست.
 بهجت :مسأله اگر ظاهر گندم ،برنج ،صابون و مانند اینها نجس شود به وسیلۀ آب قلیل یافرو بردن در آب کُر و جارى پاک مىشود و اگر باطن آنها نجس شود با آب قلیل ظاهر
آنها پاک مىشود ،ولى باطن آنها پاک نمىشود ،مگر این که در کر یا جارى به قدرى
بماند که آب به باطن آنها نفوذ کند ،یعنى آب به هر جایى از باطن که یقین دارد نجاست
به آنجا رسیده بود ،برسد و بنا بر أحوط باید آب مطلق به باطن آنها برود نه آب مضاف
و قبلًا آنها را براى تطهیر باطن خشك کنند.

