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 چکیده
بر اساس نظر مشهور فقهای امامیه، برای تطهیر ظروفی که از طریق 

تماس مستقیم با دهان سگ نجس شده باشد  الزم است آن را )تعفیر( 

نمود؛ تنها مدرک برای اثبات این مطلب روایات است و در آیات قرآن 

توان دلیل معتبری برای آن کریم یا  ادله عقلی و حتی  اجماع، نمی

در روایات مربوط به حکم تعفیر از سه عنوان ) ولوغ الکلب،  یافت؛

صراحت نام برده شده است؛ در کنار این شرب الکلب، فضل الکلب( به

عناوین منصوصه عنوان غیر منصوص )لطع الکلب( نیز مورد نظر فقها 

چهار هر یک از عناوین مشخص خواهد شد  در مقاله حاضربوده است؛ 

و حکم تعفیر برای همه آن  ایی خاصی داردمذکور گستره معنگانه 

باشد؛ همچنین نظر مشهور امامیه در مورد موارد قابل تطبیق نمی

موضوعیت داشتن عنوان )ولوغ( برای حکم تعفیر ، مورد نقد و بررسی 

عنوان )ولوغ های انجام شده، با توجه به بررسی؛ قرار خواهد گرفت

ن لکمورد اشاره قرار گرفته که در برخی روایات علی رغم اینالکلب( 

با   این پژوهشدر  باشد؛از اعتبار الزم برای استناد برخوردار نمی

مشخص خواهد شد تنها موضوع  چهار عنواناین  ادلهمقایسه و بررسی 

)فضل الکلب( از پشتوانه علمی قابل قبولی برخوردار است و عنوان 

ر باشد تنها د)لطع( نیز که از موضوعات منصوص در حکم تعفیر نمی

صورتی ملحق به حکم تعفیر خواهد بود که منجر به تحقق مصداق 

 )فضل الکلب( باشد. 
 

تطهیر ظروف، تعفیر، فضل الکلب، شرب واژگان کلیدی: 

 .الکلب، ولوغ الکلب، طهارت

 

  
Abstract 

According to the renowned view of the Imāmī 

jurists, in order to purify the dishes that have 

become impure through direct contact with a 
dog’s mouth, it is necessary to rub them with soil 

(ta‘fīr); the only evidence to prove this matter is 

hadiths, and no valid evidence can be found for it 
in the verses of the Holy Qur’an or rational 

arguments or even consensus. In hadiths related 

concerning the ruling of ta‘fīr, three phrases 
wulūgh al-kalb (dog’s lapping up water), shurb al-

kalb (dog’s drinking water), faḍl al-kalb (dog’s 

remainder) are clearly mentioned. Besides these 
indisputable phrases, the disputable phrase lat‘ al-

kalb (dog’s licking) has also been considered by 

jurists. In the present article, it will be clarified 
that each of the above-mentioned four phrases has 

a specific meaning and the ruling of ta‘fīr is not 

applicable to all those cases. Also, the renowned 
view of the Imāmī jurists regarding the relevance 

of the term wulūgh for the ruling of ta‘fīr will be 

critically reviewed. According to the performed 
investigations, the phrase wulūgh al-kalb, despite 

being mentioned in some narrations, does not have 

the required credibility to be relied on. In this 
research, by comparing and examining the 

evidence of these four phrases, it will be clarified 

that only the phrase faḍl al-kalb enjoys an 
acceptable scholarly support, and the term lat‘, 

which is not one of the subjects included in the 

ruling of ta‘fīr, will be included in the ruling ta‘fīr 
only if it leads to the realization of clear instance 

of faḍl al-kalb. 

Keywords: purify (taṭhīr) of dishes, ta‘fīr, faḍl 
al-kalb, shurb al-kalb, wulūgh al-kalb, 

purification (ṭahārat). 
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 مقدمه

مثر تماس با سگ نجس شده باشد  د تطوهر ظرقی که  با توجه به  نظر مشهوو  قهوا  ممامهه  برم 

س   کاص تطوهر ظرف نجهمهشهه زم  نهتهش شتوشو  با کا) عتیرهرص رو ب برهردب به ه  شهوه

عولوغ مل هبص مسش عراحب  عرومنشهده توسهس سهگ مم مطر قرطن برابر نظر مشهوو  قهوا مربههر به

بر مساس مسوهها  کاقی نظرمب قهوا بهان کومهد شد گونه که د  مدممه و ب آنص6/656ق  4141جومهر  

مند. گتوره مدله قهوی برم  مسوخرمج قرطب به متراق قهوا  چردطر دهه مکهر همهر نظر مشهوو   م  دمشوه

مطر ح م د  سههه مو د موم آطاب قرآن کرطم  عه   و  ومطاب قاب  بر سههی مسههشب مجما  قهوا نه  د  

بر  م  که دزلشگونه آطهمجما  مد کی نبوده باشدب د  قرآن کرطم ههچرو تی قاب  قبول کومهد بود که 

نجاسهش سگ طا شهوه تطوهر ظروف آلوده به سگ کرد وجود ندم دب مر  ح م نجاسش ممر  تیبد  و 

دب باشههکا ج مم قوم بشههر مسههشب برابرمطر ثبوب طا  قی چرهر ح می مم  مه مدله عههی مم ان  نطر نمی

قهوا د  مطر مو د تروا مو ی به  ومطاتی مسش که د  مطر باب وجود دم د و د  کواب  برابرمطر نظر مشوو 

وسهاط  ملشهیه مجموعه آنوا ککر شده و د  مهاله حارر به قو  کام  و دقهن مو د بر سی قرم  کومهد 

ی  کگرقشب با توجه به وجود  ومطاب منکو  مدعا  مجما  د  مطر مو د نه  قاب  قبول نبوده و مجما  مد

سامد مطر مسش که  ومطاب میوبر  گرددب آنچه مهمهش بر سی مطر مورو   م ررو   میمبتهوب می

برم  ح م تیرهر طاد شده مسش و زم  عقضه  مل هب و شهرب مل هبص وجود دم د که د  آنوا مم عراوطر 

م من ح مسههش بر سههی شههود که چرم مطر  ومطاب عهی  بم معوبا  سههرد و دزلش برم  تیههر نواطی عرو

تیرهر کا سههام نبوده مسههشب ملبوه د  مدممه بهان کومهد شههد که عرومن مشههوو  عولوغ مل هبص د  برکی 

 ومطاب ریهف وجود دم د و جبرمن ریف سرد  ومطش با عم  مشوو  مطهبی نهتش که مو د متراق قهوا 

 بکا ج مسش مهاله طرآن مم مورو  م هانمو د  د و نهد قرم  گرقوه مسش که بد  جا  کود به ه باشهد 

کرد یمعرمض مشوو  نه جبرمن ریف سرد م طامیوهدند عم  مشوو   مامم عه یکه برک هتشن طد مما ترد

طههًا م ههد  مسورباط مح ا  شرع طا ریهف مرسهه طاب وم طشانلنم مم نظر م بکاهدیو نه مم معوبا  سهرد م

هاطی که بر مسههاس صب  هش قرض2/461ق  4141عکوطی  مهههباا ملرهاه    نخومهرد دمشههش  معوبا 
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مطالب ککر شههده د   هوهش حارههر وجود دم د زم  مسههش مو د توجه ومقی شههودب به عبا ب دطرر 

مورهو  مرههی مهاله قا غ مم مثباب مره  نجاسهش سگ مسش و گتوره مدله مو د بر سی نه  بالبا بر 

هاله  اسخ به مطر سومل مسش که مبو طش  ومطاب کومهد بود. بر مساس آنچه بهان شد متئهه مرهی مطر م

گونه که د  مهان نظرمب مشهوو  قهوا  ممامهه بهان شده مسش عولوغ مل هبص آطا مورهو  ح م تیرهر آن

مسهشب شهوه بر سی مطر متئهه به رو ب سبر و تهتهم منجا  گرقوه مسش برابرمطر تمامی محومازتی که 

سهده تر به نظر  ومالی که مم نظر نوطترده مرطهیمم  ومطاب مربوط به ببث وجود دمشهوه بهان شده و مح

تهوطش گردطده مسشب مطر شهوه قبیا تما  نظرمب محومالی د  مطر متئهه  م  وشش کومهد دمد و کومنرده 

ب تومند نظر رائنهام کومهد شهدب مطرم با مهاطته محومازب موجود مینه  مم مرمجیه به مرابی مخوهف بی

مسش که ظرف    هوهش موم د طرزم  به ککر مسش مب  ببث د  منماطد. م به تشهخه  کود منوخاب 

مانرد آب دهان سگ مم مب  ببث   موم د طربا دهان سگ نجس شده باشد برابرم  همبه رهو ب متوه

و مرمجیه به مسراد    ممهاله مم  وش کوابخانه طرمقالعاب م مئه شهده د  م  کا ج مسهشب د  گرد آو 

و  یقهو ابطمدله و نظر یو معوبا  سرج طتهمها طنمم قر ه مسودزل ن شهوهمسش و مسوراده شده   نوشوا 

 .باشدیم یو مرول یبر مساس قومعد قهو

 عناوین سه گانه منصوص .1

د   ومطاب مربوط به ح م تیرهر مم سهههه عرومن ع ولوغ مل هب  شهههرب مل هب  قضههه  مل هبص به 

شههودب مکیرطش مخوهری د  مطر مو د طاقش می ب د  موون قهوی نه  نظرمبرههرمحش نا  برده شههده مسههش

ها  مکهر ل و  شتور ظرف آلوده به دهان سگ با قرطب به متراق قهوا  مم جمهه  قهوا  میروف د  دهه

مند که کو دن چه ها   ومن مم ظرف طا لهتهههدن کا)  م د  رههو تی برم  تبهن تطوهر زم  دمنتههوه

  کمهرىب4/441ق  4144کوطی   ب66ش 4612  بروجردظرف توسههس سههگ منجا  شههده باشههد ع

ب 21ش 4615ی   وحههانههب 21ق 4162رههههاقههی ب62ق 4121وحهههههد  ب 4/444ق  4121

ب 4/421  4126ب تبرط   مرواج  441  4126ب قهاض 4/416  4145بح هم  466ق 4166سهههببانی 
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ب و...ص د  موون قهوی ککر شهههده و ممیهال آنوا  کو دن چه ها   ومن عشهههربب 14ش 4611  م ها  

 عرومن ن وه مسهاسی د  تشخه  مورو  ح م تیرهر  دمنتوه شده مسش. لهتهدن ظرف نه  نوشههدنص  به

د  ح م نوشهههدن مطرا شههده محهاناً با قهد محوهاط ومجب بهان شههده مسههشب د  موون قهوی عربی و  که

 ب کمهری 4/61ق  4126نه  تهههرطش شههده مسههش عبوجشب « وُلوغ»عرومن محهانا د  موون قا سههی به

گونه که د  مدممه مطالب بهان کومهد شد مم نظر برکی مه  لغش ومژه وُلوغ مک  صب آن4/441ق  4141

کو د ولی د  مطهن مم مطهن شههرب عنوشهههدنص مسههشب د  وُلوغ  سههگ آب  م با مقرمف مبان کود می

مسش:  هنوشههدن مم ر مسش مم مبان نه  کم  نرهرد  د  برکی موون قهوی نه  به مطر تراوب مشا ه شد

 بم توجه وطهه قهوا بر تبهن عرومن صب عهی4/424ق  4144 طی کو...« عأو شرب بال ولوغ لهطی لتانه»

ولوغ د  ح م مطر متهئهه  د  مدممه مطالب میهو  کومهد شد د  ههچ  ومطش میوبر  عرومن ولوغ برم  

ح م تیرهر  ککر نشده مسش! به ه عرومن کهی عشربص نه  د  تیا ض با عرومن  کهی عقض ص  کرا  کومهد 

عرومن عقضه  ص باشهدب ملبوه عرومن عقضه ص نه  به ند ب توسس  قش مرر د  موم د  که مرجر به تبهن 

ل ر  ص4/452ق  4141 هتههوانی سههب 6/116  ق4126 طی عقباقبابرکی قهوا مو د تاکهد قرم  گرقوه 

ا مرتبس بد  مدممه  نهوص باشد. گونه که بهان شد مشوو  د  بهان قهوا عرومن عولوغص و عشربص میهمان

 گردد.مطر عراوطر بهان می

  «ولوغ».عنوان 1. 1

م   م  ومطش مرسههملف: متود ) ملوسائ  د  بهان ح م ظرف ولوبی به نه  مم ملمهری شهخ ردوق 

رَمِب َو قَإِنْ عوَلَغَ کَهْبٌ قِی إِنَاءٍ أَوْ شَرِبَ مِرْهُ صأُهَرِطنَ ملْمَاءُ وَ بُتِ َ ملْإِنَاءُ ثَهَاثَ مَرَّمبٍ مَرَّةً بِالوُّ»آو ده مسهش:

 ص 2/642ق   4141عنو    « تَهْرِ بِالْمَاءِ ثُمَّ طُجَرَّفُ.مَرَّ

إِکَم وَلَغَ ملْ َهْبُ قِی ملْإِنَاِء »ص نه  شده به مطر عبا ب:  ب: د  وسهاط  ملشههیه حدطیی مم مما  رادق ع

بَّهُ مها  ص د   عرومن عولوغص مشها ه شده  مما  عصب د  مطر حدطث  که به4/226ق   4141ععامهی  « قَههُ

مسش به ه تروا نجس بودن مبوو  ظرف ولوبی  م بهان نموده و    تطوهر ظرف ولوبی نبودهبهان نبوه

 .ب مما د  مو د تیرهر مطهبی ککر نشده مسش م برط قرموده آن
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لدَّوَمبُّ وَ تَهَغُ سَأَلْشُ أَبَا عَبْدِ ملهَّهِ   عَرِ ملْمَاءِ ملَّنِ  تَبُولُ قِههِ م»: ع صج: د  کواب کاقی مم مما  رهادق 

ص. د  6/2ق   4141عکههری  « ءٌقِههِ ملْ ِهَابُ وَ طَغْوَتِ ُ قِههِ ملْجُرُبُ قَالَ إِکَم کَانَ ملْمَاءُ قَدْ َ کُرٍّ لَمْ طُرَجِّتْهُ شَیْ

ولوبی    تطوهر ظرفمطر  ومطش نه  تروا به ولوغ سگ مشا ه شده ملبوه مطر  ومطش نه  د  مها  بهان نبوه

 و نامی مم تیرهر طا شتور با کا) هتش به ه عد  نجاسش آب کر د  مثر ولوغ سگ  م بهان نموده مسشن

 به مهان نهامده مسش.

 )در روایت ابوالعباس البقباق( «فضل».عنوان 2. 1

اةِ وَ ملْبَهَرَةِ» أَلْشُ أَبَا عَبْدِ ملهَّهِ   عَرْ قَضههْ ِ ملْوِرَّةِ وَ ملشههَّ وَ ملْبِغَالِ وَ  -ملْبِمَا ِ وَ ملْخَهْ ِوَ ملْإِبِ ِ وَ  -سههَ

بَا ِ َهاَل ِ ْجٌس قَ  -قَهَمْ أَتْرُ)ْ شَهْئاً إِلَّا سَأَلْوُهُ عَرْهُ قَهَالَ لَا بَأْسَ بِِه َحوَّى مْنَوَوْهُش ِإَلى مْلَ ْهبِ  -ملْوَحْشِ وَ ملتهِّ

بُبْ کَلِ َ ملْمَاءَ هِهِ وَ مرههْ أْ بِرَضههْ هْهُ بِالوُّرَمبِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ثُمَّ بِالْمَاءوَ  -نِجْسٌ لَا تَوَوَرههَّ ق   4141عامهی  «عمبْتههِ

ص مطر  ومطش که  مو  آن مبوملیباس ملبهباق مسههش مم  ومطاتی مسههش که برم  تطوهر مناء ولوبی 4/226

 4146د  کوب مخوهف مانرد وساط  ملشهیه و مخوهف ملشهیه ععالمه حهی   گهرد ومو د مسودزل قرم  می

... مو د مشهها ه و مسههوراد قرم  گرقوه  ص و4/11ق   4142ععالمه حهی   ص و مرووی ملمطهب4/221ق  

 ص کهب نجس شده مسشب د  مطر حدطث ماندهمسش. مورو  ح م د  مطرجا منائی مسش که به قض ع باقی

  سد کهسخر مم چه   بوده که سگ مم آن کو ده و میهو  نهتش آن چه  ل ومًا ماطی بوده باشد تا چه 

ص تروا د  مو د  آب بوده باشهدب ملبوه با توجه به عبا ب عومربب کل  ملماءص مم ر مسش جومب مما  ع

چه وجود مطر قرطره  نطرقوه شود  د  موم د  که سگ چه  دطرر  بهر مم آب آب  ردمشهوه شودب چران

  متومن قرطرهص   م نمیمم ظرف نوشهده باشد مطر ح م ثابش نخومهد بودب مما عبا ب عومربب کل  ملماء

چرم که سومل سائ  د  مو د عقض  مل هبص بوده که معم مم آب  ببر منبهها  ح م د  مو د آب دمنتهش

عرومن نمونه  ورو  م مو د مشا ه قرم  دمده و قرموده مسش عزتوورأص ص د  مها  جومب به مسش و مما  ع

ص ح می مم نجاسش مو د سومل  م بهان نموده  ما  علنم د  مدممه قرموده عمرهبب کل  ملماءصب برابرمطر  م

که عمو  سهومل سائ   م با بهان ط  مو د کاص که با آب مسش بهان  م بروماندب نه مطرتا نجس بودن آن
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نموده باشهدب برابرمطر قرطره بودن عمربب کل  ملماءص بر منبها  ح م د  مو د آب قاب  قبول نهتش. با 

شود که مطر نبوه مم سهاق  د  بهاناب مه  بهش  مطج مه مقوا  نه  مشخ  میدقش د  کهماب و بهاناب مئ

شود که برم  بهان نجاسش چه    ح می مم موم د مربوط به مح ا  نجاسش  م بوده و به کرمب دطده می

 ه...که جوش م شاد ب مند: زتوورهأ و ز تشرب و مربب کل  ملماء وکه قرمودهمندب می  مطرنمودهبهان می

مند. د  مطرجا نه  جوش م شههاد به نجاسههش قرموده نجس بودن ط  چه  به مطر رههو ب  آنرم بهان نموده

 که مو د  ومطش قهسورهو نرهر و به مراسهبش نمونه ککر شده با آب قرموده عمربب کل  ملماءصب نه مطر

ی معم مم بنمطمربوط به آب بوده باشهد به ه مم ر مسهش  ومطش معم مم ماطی نه  باشد چون قض  کهب 

  نطرقوه مسش.مسش که با کو دن آن بنم  سرمطش نجاسش رو ب می

 )در صحیحه محمد بن مسلم( «شرب». عنوان 3. 1

 عَرْ أَبِی عَبْدِ ملهَّهِ   قَالَ: سَأَلْوُهُ عَرِ ملْ َهْبِ»عرومن شرب  د  ربهبه مبمد بر متهم ککر شده مسش: 

رَبُ مِرَ ملْهإِنَاءِ صب مب  ببث د  مطر  ومطش عرومن 4/226ق   4141عامهی  «عتهههِ ِ ملْإِنَاءَقَالَ مبْ -طَشهههْ

  مکوهاص آن به آب نه  وجود ندم دب مطرم عبا ب عومربب کل  ملماءص د  آن عشربص مسش و دبدبه

 باشد.وم د نشده مسش به ه مطهن عشربص مسش که معم مم آب می

 . مقایسه  و بررسی عناوین سه گانه منصوص2

گونه که مالحظه گردطد د   ومطاب مربوط به ببث  برم  بهان منوهال نجاسش مم دهان سگ به همان

ظرف  د  مجمو  سه عرومن عولوغ  قض  و شربص بهان شده مسشب د  مدممه به بر سی و مهاطته مطر سه 

 شود.عرومن  ردمکوه می

 

 

 

 

 . بررسی مفهومی)ولوغ(: 1. 2
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رب دمنتوه مسش:   ولوغ  م 4قهومی د  مههباا ملمرهر ولَغَ: ملْ َهْبُ عطَهَغُص عوَلْغاًص مِرْ بَابِ »به میرا  شهُ

هُوطُ ملْوَموِ کَمَا قِى طَهَیُ و عوَلِغَص عطَهِغُص مِرْ بَابَىْ وَعَدَ وَ وَ ِثَ لُغَ ٌ و عطَ رِبَ و سههُ وْلَغُص مِیْ ُ نَرَیَ وَ عوُلُوباًص شههَ

هَهْوَهُ.وَجِ َ طَوْجَ ُ لُغَ ٌ أَطْضهاً وَ طُیَدَّ ص ب برابرمطر 2/612ق  4141عقهومی  « ى بِالْوَمْ َةِ قَهُهَالُ عأَوْلَغْوُهُص إِکَم سهَ

قهومی قهد کارهی برم  شهرب بهان ن رده مسشب با  نطرش مطر میرا   ومطاتی که د  آن مم ماده عُولوغص 

 .حد  م مو د نظر دم دمسوراده شده با  ومطش ربهبه متهم که عرومن عشربص  م ککر نموده ط  میرا  وم

 غَوَلَ» دمند ملبوه قهود و مرههاقاتی برم  آن ککر نموده مسههش: قاموس نه  میرا  عولغص  م عشههربص می

رمبِ  و مره  و به  طَهَغُ مُّ  و   و ولِغَ  کَهَوَبُ  و طالَغُمل َهْبُ قی مإلِناءِ  و قی ملشهَّ   کَوَ ِثَ و وَجِ َ  وَلْغاً  و طُضههَ

رِبَ ما قهه بأقْرمفِ لِتهانِهِ  أو أدکَ َ لِتاَنُه قهه قبرََّکُه  کاصب بالِتباِ   و مر  وُلُوباً و وَلَغَاناً  مُبرَّک ً: شهَ

وَلُوباً  بالروش: لم طَطْیَمْ شهههئاً و ملمِههَغُ و ملمِههَغَ ُ  ب تههرِهِما: مإلِناءُ طَهَغُ قهه مل َهْبُ  و ما وَلَغَ. ملطَّهْرِ بالنُّبابِ

 بکه سهگ مم آن آب نهاشامهدهبا توجه به مطر بهان  ولو مطر .ص6/451ق  4145عقهروم آباد   « دَّ ِقی مل

کرد. برابرمطر میرا  قاموس مم ولغ مما مبانش  م وم د آن آب کرده و حرکش دمده باشد نه  ولغ ردق می

س ر  که راحب قاموبرکالف مهباا ملمرهر  ط  میرا  مههد به قهد عباقرمف لتانهص مسشب میرا  دطر

 م حرکش بدهد. با د  مطر عبا ب برم  ولغ بهان نموده دمک  کردن مبان د  ظرف مسش با مطر قهد که آن

 ود برابرمطر د  مو د آشامهدن بهر سبا  توجه به بهان قاموس  مطر ومژه د  کههوص سهبا  به کا  می

دم د. که با عضههو 2لوغ مکوهههاص به کباب ودب مم موجودمب  رنده نه  مسههویمال وکا  نمیومژه ولغَ به

 نهههوشهههههد.کهههرقهههو  مهههانهههرهههد کهههود  وم د آب مهههی کهههرهههد و مم آن مهههی

 ملتبُیُ و مل هبُ و ک ُّ کَطْمٍ  و وَلِغَ : شُرْبُ ملتِّبا  بأَلْتِرووا. ولَغَملوَلْغُ»د  لتهان ملیرب چرهر آمده مسش:  

مل هب قی مإلِناءِ طَهَغُ وَلُوباً أَ  شرب قهه بأَقرمف لتانه. و ح ى  ... ولَغَ قهوما وَلْغاً: شَرِبَ ماءً أَو دما طَهَغُ

رمبِرا و قی شههرمبرا و مر شههرمبرا...و قی ملبدطث م مل هبُ قی إِناء أَحدک : إکم وَلَغَأَبو مطد: وَلَغَ مل هبُ بِشههَ

                                                           
 اشد.بکه نشان دهرده معوبا  و مهمهش مطر کواب می کواب مسوراد نموده مسش هرتروا به هم  لغو یمیان یبرک هانب  م اسب برمکواب د    منها  هخش. 4 

 2 . با توجه به معانی ذکر شده برای ذباب در کتب مختلف لغوی در مجموع، این لغت برای هر سه معنای )پشه، مگس و زنبور(  

 کاربرد دارد.



 011/  0410 بهار و تابستان -شماره اول -مپنجسال  -مذاهب فقه و اصول تطبیقی مطالعات دوفصلنامه

 

رِبَ مره بهتانه  و أَکیر ما ط ون بْی مرَّمب أَ  شهَ هْه سهَ ق  4141عمبر مرظو   « قی ملتِّبا   ملوُلُوغُ قَهْهَغْتهِ

 .ص1/164

ومن عر م به« شُرب»  لتان ملیرب مهان کهماب لغوطهر جمی نموده مسش لنم د  کواب کود نوطترده

 م با قهد باقرمف لتهههانه ککر نموده مسهههش. د  با  بدون قهد آو ده و با  دطرر آن  ط «ولوغ»میرها  

 َوَلَغ مل هب»عرومن میرا  ولغ ککر نموده مسشب لتانهص به  رهباا جوهر  نه  شهرب  م با قهد عباقرمف

میجم »کواب  .ص1/4621 ق 4144عجوهر   « قى مإلناء طَهَغُ وُلُوباً  أى شههرب ما قهه بأقرمف لتههانه

که د  ممان میارههر تدوطر و جمی آو   شههده مسههش عالوه بر بر سههی میانی جدطد لغاب  «  ملوسهههس

ه  مو د بر سی قرم  دمده مسشب د  مو د میرا  ولغ د  کواب منکو  چرهر بتهها   مم لغاب کمهاب  م ن

ولغ مل هب و بهره مر ملتهبا  قی مزناء و مره و به ...شرب ما قهه باقرمف لتانه مو مدک  »آمده مسهش: 

ی که میجم ملوسهس د  بهان میانص ب با توجه به مطر4451ق  4125عمجمی ملهغ  ملیربه   « قهه لتانه قبرّکه

لغاب  عرف و لغش میارههر  م نه  مو د نظر دم د مطر ن وه حائ  مهمهش مسههش که ولوغ د  عرف ممروم 

باشهد و با میانی دطرطر آن چردمن قرقی ندم د. نوطترده عمجمی عرب  نه   به همان میانی ککر شهده می

 قِههِ ملْ ِهَابُص هو مر عسُئِ َ عَرْ ملْإِنَاءِ طَهِغُ قِی ملْبَدِطثِ»د  بهان میرا  ولغ چرهر آو ده مسهش:  4ملببرطرص

شههرب  ملوَلُوغُ وَلُوباً: إکم شههرب قهه بأقرمف لتههانه. و طهال مل هب قی مإلناء کوهب و و ث و وج  وَلَغَ

ص. مرههاقه 5/41ق  4146عقرطبی  «  ون قی ملتههبا مل هب مر مإلناء بهتههانه أو لطیه له  و أکیر ما ط

نمودن میرا  لهتههدن عأو لطیه قههص با توجه به میانی که تا کرون ککر شهد  مم مخوهاب مجمی ملببرطر 

تان دو  م ط مند تروا مم نظر ح م قهوی آنمسش و حوی قهواطی که محهاناً لطی  م د  کرا  ولوغ ککر نموده

چه نظر قهومی د  میرا  ولوغ  م مم میانی ولوغ دمنتهوه باشرد. د  مجمو   چرانکه آنمند نه مطردمنتهوه

مال) قرم  برهرد نتبش میرا  ولوغ د   ومطش مبمد بر متهم و ساطر  ومطاب تتاو  مسش طیری میری 

ولوغ د  همری ط  چه  مسهش عشهربص.  مگر عبا مب ساطر کوب نه  مال) قرم  دمده شود  نتبش مهان 

                                                           
 دو مربی مشا ه نموده مسش. طرص به مطرکواب و سرش  ردمکوه که با عرومن عببر  لغاب مجموعه یبه بر س طرقرهرگ لغاب مجمی ملببر. 4 
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شود و نهطه مشورم) د  جاطی مسش که شرب به مقرمف لتان باشد د    وکهوص مر وجه میمدله عمو

مطر حالش هم عولوغص رهادق مسهش  هم عقضه ص و هم عشربصب مب  مقورمق آنوا نه  د  جاطی مسش که 

مربوط  عرومن قض  و  ومطشب د  مطرجا  ومطش مربوط به«شرب بشروهه»نوشهدن با دو لب باشد نه با مبان

عرومن شهرب ع ومطش مبمد بر متههمص رهادق مسهش. ولی برا بر ترتهر بهر مم مهباا  ولوغ رادق هب

نهتههش. همچرهر د  جاطی که تروا مدکال لتههان و تبرط  آن مسههش  برا بر عبا مب قاموس و میجم 

رماطی به   بهباق معم مم ماطی ود  ربهبه« قض »ملوسهس ولوغ مسش مما شرب نهتشب مم قرقی عرومن 

مطرم مک  ع کو دن ص  نه شرب مسش نه مدکال ملهتان  بکردشودب و د  مو د بهر ماطی ولوغ ردق نمیمی

و نه لهتههدن د  نوهجه ههچ ط  مم میانی ولوغ د  مطرجا رهادق نهتهش حوی میرا  بهر مشوو  آن د  

که   مطرنهتش میکردب برابرمطر گاهی ولوغ مسش و قض  مجمی ملببرطر که علطیص بود د  مطرجا ردق نمی

بید مم کو دن طا نوشهدن سگ مم ظرف  چه   مم مومد کو دنی طا نوشهدنی د  ظرف باقی نمانده باشد 

برابرمطر د  مجمو  نتبش مهان عراوطر عمو  وکهوص مر وجه  و گاهی قضه  مسهش و ولوغ نهتهشب

 شود.می

 .حل و فصل تعارضات مفهومی2. 2

  و قهه  تیا رهاب مروومی ککر شده مهدم   هموم تر کومهد با کرا   قور عرومن عولوغص   مه ح 

رش تومن گو می شود همری به لباظ سرد  ریهف هتوردشدب مطرم  ومطاب ولوغ که مربوط به ببث می

ق  4126 طی قباقبان  میوبر  که د  مو د ح م تیرهر عرومن ولوغ  م آو ده باشد د  دسورس نهتش ع

عرومن ولوغ د  آن نه  شده و به محومال مطاد مم مور  ومطش مکن شده  عبا ب ملمهری نه  مگرچه ص6/116

و به نبو ص61ق  4145عمبر بابوطه  ولی عبا ب نه  شههده مم مطر کواب مردد مهان عولغص و عوقیص مسههش 

کرد که عولوغص مورو  ح م مسش. مم قرقی مجماعاب ککر شده د  مطر مو د نه  مبوم  قطیی ثابش نمی

ط ی عرومن عقضهه ص مسههش که د   ومطش  ماندمعوبا   ندم دب آنچه مم عراوطر باقی میملمد ) مسههش و 

برابرآنچه ککر شد رهبهبه بهباق بود و دطرر  عرومن عشهربص که د  رهبهبه مبمد بر متههم مسش. 
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عرومن مورو  مرهی  م بهتومن آنمما نمی بعرومن عولوغص مگر چه د  لتهان قهوا بتهها   مطج بوده مسهش

...عمر أکبره عر مبى »گوطد بهر مم مرسههه حرط  بمهدس م دبههی د  کواب کود مییرهر دمنتهشح م ت

ص چه    هدم ن رد  که د  آن 4/226ق  4141ععامهی  «عبهد ملهّه قال: إکم ولغ مل هب قی مإلناء قههههبّه

مربوط به مب  که مطر  ومطش نه  با مبماض مم مرسههه بودن آن  مسههاسا ولوغ آمده باشهد عالوه بر مطر

مطرم د  آن مطهها د  مو د شتور ظرف ولوبی چه    بببث که کهرهش تطوهر مناء ولوبی بود نمی شهود

بهان نشهده تا چه  سد به شتور با کا) لنم بوور بود قهوا تیبهر به قض  مل هب مه ردند نه ولوغ مل هب 

  منوهال نجاسههش مم دهان  د نبوهص. برابرمطر تروا  ومطاب میوبر  که د  مو4/661ق  4146عم دبههی  

مبمد   دو  ومطش مسش  ط ی  ومطش مبوملیباس ملبهباق و دطرر  ربهبه  ماندسهگ به ظرف باقی می

بر متهمب به ناچا  باطد مورو   م مم مطر دو  ومطش مسوخرمج نمودب مگر چه مسوخرمج مورو  مم مطر دو 

  ومطش نه  با مش ازتی مومجه مسش.

 و مقایسه روایت بقباق و روایت محمد بن مسلم. بررسی 3. 2

وسههه دهان سگ  م مو د مشا ه قرم  دمده مسش نوهجه مطر با بر سی  ومطاتی که نجس شدن ظرف به

اق گهر  مسشب ط ی  ومطش بهبشد که عراوطر قاب  معورا د  مطر مببث تروا مم قرطن دو  ومطش قاب   ی

ر با بر سی مطر دو  ومطش ت ههف عراوطر میوبر د  مطر بخش و دطرر   ومطش مبمد بر متههمب برابرمط

 تا حد مطاد   وشر کومهد شد.

 ی محمد بن مسلمدیدگاه اول: تخصیص صحیحه

ص مم سؤمل کررده مسورهال نررموده که سگ چه چه   شرب    مبمد بر متهم  مما  عد  ربهبه 

رب مسهش چه آب باشد طا بهر آبب مم کردهب آب بوده طا بهرآبب لنم مورهو  د  مطر  ومطش مطهن شه

که  ومطش مکوهاص به آب دمشوه باشدب   بهباق نه  دو محومال وجود دم د ط ی مطرقرقی د   ربهبه

ص د  مدممه  ومطش قرموده:  مطرم مگر چه قضهه  مل هب که د   ومطش آمده کالی مم قهد مسههش ل ر مما  ع

ل  که قرمود: عومربب کآب بوده مسشب همچرهر مم مطر عزتوورأ برضههصب لنم میهو  مسش که مههود تروا

ملماءص میهو  می شود مرال مورو  مو د سومل آب بوده مسشب د  رو ب  نطرقور مطر مسودزل   ومطش 
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  مبمد بر متهم مربوط به بهباق مک  مطهن مم  ومطش مبمد بر متههم کومهد بودب چرمکه رهبهبه

د  مو د کههوص آب مسش. د  مطر رو ب مساسًا متئهه   بهباق مطهن ماطیاب مسهش ولی رهبهبه

ل و  تیرهر د  مناء ولوبی تروا د  مو د  مسهش که سهگ مم ظرقی آب نوشهده باشد نه چه  دطررب مطرم 

  بهباق بود که با  نطرش مسودزل مکهر مخو  نوشهدن آب تروا مد ) میوبر برم  ل و  تیرهر ربهبه

د تهههد رههبهبه متهههم با رههبهبه بهباق بهان نموده مند عکوطی  شههود و آنچه برکی قهوا د  مو می

ص قاب   نطرش نخومهد بود. به ه باطد گرش  ومطش بهباق د  مو د کاری مسش که باعث 5/11ق  4141

تخههه   ومطش مبمد بر متههم می شهود طیری مگر سگ مم ظرف آب نوشهده باشد باطد تیرهر کرد و 

مم آب بود تیرهر زم  نهتش و شتوشو کاقی مسش. برابرمطر مورو  سپس با آب شتوشو دمد و مگر بهر 

متهأله تیرهر  همان عشهرب ملماءص کومهد بود و د  مو د  که سگ چه   بهر مم آب مم ظرف نوشهده 

تر و با لباظ هر دو  ومطش  باطد گرش مورو  متأله  رو ب دقهنباشهد. به ه بهباشهد تیرهر زم  نمی

که با دهان کود بدون ولوغ باشد که نوشهدن با مقرمف مبان مسش و طا مطر به نبوعقض  ملماءص مسش چه 

 کم  مم مبان و میال با دو لب کود آب  م م هده باشد.

 دیدگاه دوم: تقیید روایت محمد بن مسلم

که  بم آنچه د  دطدگاه مول ککر شد  ترتهر دطرر  نه  مم  ومطش بهباق می تومن نمود و آن مطرعهی

چه د   ومطش منکو  عبا مب عزتوورهأ برضههه   ومربب کل  ملماءص آمده مسش  ل ر مطر عبا مب مگر 

باشهدب مطرم سهائ  سهومل کود  م مم مطهن قض  مل هب  رسهده مسشب به ه مم قرطره بر تهههد  ومطش نمی

قض   ه م تهههد بکه آنقضه  حهومناب مخوهف سهومل کرده تا  به قضه  مل هب  سههده مسهش  بدون مطر

کارههی مم کهب نموده باشههدب لنم نه تروا قضهه  آب و سههاطر ماطیاب  به ه قضهه  ماکوزب  م نه  د  بر 

ص د  محادطث مرهول مم مطشان  مسوراده مم میال و بهان ح می    مئمه عگهردب با توجه به دأب و شهوهمی

ص د  مها  بهان مطر ه مطر  ع مم مح ا   جوش بهان سرمطش نجاسش  مطج بوده مسشب د  مطر حدطث نه  مما 

مالقاب باعث ترجس شهده مسهش ورو  م مم باب میال  مطج و مبوال به مطرا نموده و ح م عد  جومم 
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عرومن نمونه مبرمم نموده مندب لنم د  ممیال مطر موم د که قهد بهان نجاسش چه    ورهو با چرهر آبی  م به

رهأ و ز تشرب و ز تأک ... مسوراده شده باشد  که هاطی مانرد: زتووبوده مسهش مم ر مسهش مم عبا ب

باشهد و جوش م شاد به ترجس و نجاسش شیء د  بهان مئمه وم د ها مح امی مم مح ا  نجاسهش میمطر

شهده مسهش. د  مب  مو د ببث نه  مگرچه  برم  بهان نجاسش کهب مم عبا ب ع جس نجسص مسوراده 

ه  مسوراده عرومن نموننوشهده مم عبا ب زتوورأ برضهه  به شده ولی برم  بهان ترجس ظرقی که مم آن آب

  بهباق مم عرومن عقض ص مسوراده شده که معم مم شده مسش. حار  مطهب مطر کومهد بود که د  ربهبه

شد  گونه که بهانشودب ملبوه همانآب طا ساطر ماطیاب مسشب به ه بهر ماطیاب  مانرد بنم  م نه  شام  می

باشههدب د  کل  ملماءص د   ومطش منکو  مم باب میال بوده و موجب مجمال  ومطش نمیعبا ب عومرههبب 

  متههم نهتهش و عرومن قاب  مسههوراد عقض  گونه تواقوی مهان  ومطش بهباق و رهبهبهمطر قرض ههچ

مل هبص مسش چه آب باشد طا بهر آب که باطد ظرف  م د  هر دو رو ب تیرهر نمودب ملبوه چون قهوا د  

لنم مخالرش با مشهوو  کومهد بود به ه حوی به قول راحب  بمندبهر نوشههدنی قووم به تیرهر ندمده مو د

جومهر مطهن قضهه  مل هب باعث می شههود تیرهر زم  باشههد ولو مطر ه دهان سههگ با مناء ههچ مالقاتی 

آن  قش ع  با  تومن مطر محوی نمین ردب تروا مش   مطر قووم مخالرش با قول مشوو  قهواسش مسش که به

ص. د  رو ب قبول مطر تیمهم   ومطش بهباق نتبش به  ومطش مبمد بر 6/651ق  4141راحب جومهر  

مانده کو دنی باشد شود چه آن قض   باقی  عقض صها  م شام  میمطرم همه بشودمتهم  عا  مطهن می

بر متهههم تروا مربوط به  که  ومطش مبمدطا نوشهههدنی و چه د  مثر لهتهههدن باشههد طا کو دنب د  حالی

شهرب مسشب د  مطر رو ب مطابن  ومطش مبمد بر متهم مگر سگ مم ظرف نوشهده باشد شتور کاقی 

شود. برابرمطر تیرهر د  موم د  که کومهد ومطر مو د مم عمو   ومطش بهباق کا ج میمسهش و تیرهر نمی

مطرم  بر بردمشش نه  مش ازتی دم دباشد. ملبوه  نطرقور مطسهگ مم ظرف چه   نوشههده باشد زم  نمی

ها  منکو  رو ب  نطرد و به مگر چه به لباظ قهوی ومرهولی مم ر مسهش چرهر بردمشهوی مم  ومطش

مرههطالا ثبوتا قاب  م مئه باشههد ولی مثباتا و با مالحظه قواوم  قطیی قهوا  کتههی قائ  به چرهر قووم و 

  زممه  نطرقور چرهر بردمشوی کا ج شدن قد  موههر عالوههم  مم دو  ومطش منکو  نشده مسشب بنوهجه
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ص د   ومطش بهباق قرموده عومربب کل  ملماءص برابرمطر  مطرم مما  ع بباشدربهبه بهباق مم تبش آن می

 م کرا  گنمششب به تومن آنشود و نمیقطیا قضههی  م که د  مثر نوشههدن سگ مم ظرف باشد  شام  می

رب سههگ مم ظرف  نتههبش به  ومطش مبمد بر متهههم ظوو  عبا ب دطرر   ومطش بهباق  د  مو د شههُ

بهشههور  دم دب تهد  مک  مطهن بر معم مطهن نه  قرههی قوب ظوو  مک  مطهن نتههبش به معم مطهن 

مسهش و د  مو د  که مب  ببث مسش  ومطش مک  نتبش به  ومطش معم  چرهر قوب ظوو   ندم د و 

مسهش. برابرمطر تهههد  ومطش مبمد بر متهم با  ومطش بهباق مولی تهدطم آن بر  ومطش معم کالی مم وجه 

مم تخهههه   ومطش بهباق با  ومطش مبمد بر متهههم کومهد بود. با توجه به آنچه بهان شههد مال) د  

شود که د   ومطش مورهو ِ تیرهر عقضه ص کومهد بودب ط ی مم مههادطن قضه  د  مثر شرب حار  می

یرهر با توجه  ومطش بهباق به ح م منکو  د   ومطش مبمد بر متهم مبمد بر متههم ککر شهده و قهد ت

 شود.مراقه می

 دیدگاه سوم: توافق مصادیق خارجی 

مم ر مسش گروه شود مدلول  ومطاب مو د ببث ط  چه  مسش و به عبا ب دطرر شرب و قض  و 

مطرم عولوغص  شهرب به مقرمف لتهان مسهش و عشرب  بولوغ  د  کا ج تغاطر و تواقوی با ط دطرر ندم ند

د که مانرد گوسررمل هبص نه  د  عرف به همهر رهو ب مسهش که سگ با مقرمف لتان آب بروشد نه مطر

م  مسههش که د  ظرقی که سگ مم آن تراول مانده م با لبوا بروشهدب عقضه  مل هبص نه  به میرا  باقیآن

ر لنم قضهه  مل هب د  مط بر ه قد  موههر مم رههبهبه بهباق آب مسههشماند و با توجه به مطکرده باقی می

ها شود و بهر آب مم ساطر نوشهدنی ومطش قطیا باقهمانده آبی که سهگ مم آن نوشهده مسش  م شام  می

شودب برابرمطر مورو  تما   ومطاب مو د ببث د  کا ج  ط  چه  مسش نه  ملغا  کهورهش عرقهه می

لنم قهوا میموز مورو  تیرهر  م با عرومن عولوغص بنوشهدنی که سگ مم آن نوشهده مسش  ماندهطیری باقی

دهرد. برابرمطر مورهو  د  مطر موم د  قضه  مل هب به رهو ب مطهن نهتش به ه مو د مشها ه قرم  می

چه  دطدگاه سهو  تیبهش شود  دطدگاه دو   م مههد کومهد نمود. منههرمف به شهرب ولوبی دم د و چران
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قو  که قبال بهان شهد ماده ولوغ برم  مو د ببث  د   ومطاب میوبر بهان نشههده مسش مگر چه بوه همانمل

تومن با بهانی دطرر و به شرط حهول مقمهران ح  و قه  نمودب با مطر تورهش که مطر مشه    م نه  می

اب موجود د  م  دم د که مم ر مسهههش معوبا  تما   ومطد  مهدمه کواب ملمهری  مرحو  رهههدوق جمهه

منى رررش کوابى هنم و سمهوه کواب ملمهری  »...گوطد: ملمهری مم آن قومهده شهودب و  د  مهدمه ملمهری می

لهرو  مر طهرأه بما قهه و حنقش مزسهانهد مره لئال طیه  حمهه وزطهیب حرظه وزطم  قا ئه مکم کان ما 

ب با توجه به ص6ق  4145عمبر بابوطه   «طخ ملیهماءأبهره قهه قى مل وب مزرهوله  موجودمً مبهراً عهى ملمشا

  مطر بهان  مطشهان د  تالهف مطر کواب مسهانهد  م حنف نمودهب مطرم تما  مطالب کواب د  مرول میوبره

حدطث موجود بوده و لنم محوهاجی به ککر سهرد ندمشوه مسش. د  رو ب  نطرش مطر سخر  ومطاتی که 

و د  کواب ملمهری ککر شده میوبر کومهد شد. ملبوه د  رو ب عد   نطرش کا   قوه ماده عولوغص د  آن به

مطرم مبرا  مطر دطدگاه مهدمق طابی قوم عرف  بمطر سخر مکواللی د  دطدگاه سو  به وجود نخومهد آمد

 د  کا ج بود نه  ومطاتی که ماده ولوغ د  آن به کا   قوه مسش. 

 نقد و بررسی دیدگاه سوم:

  بتوری به مطر دم د که ولوغ چرونه میرا شود. آطا کال  قهومی مال) قرم  دمده  نطرش دطدگاه سو 

شهود که مطهن شهرب  م ولوغ دمنتهوه طا کال  کتانی که ولوغ  م شرب با مقرمف لتان دمنتوه مندب وطا 

مندب ومرش مسش که مطر قول مکهر نه کال  کتانی که تبرط  لتان سگ د  ظرف آب  م نه  ولوغ دمنتوه

 بتومن  نطرقش که مطر میرا  سو   نطرقوه نشودب مسهش و نه قض ب دطدگاه سو   م د  رو تی میشهر

شود همان مسش که سگ مطرم قد  موههر عرقی مم مههدمق ولوغ که برم  قههه حجش شرعی حتاب می

 د  که رههرقا مبان کود  م د  آب و ممیال آن  ت ان دهدب برابرمطربا مقرمف مبان چه   بروشههد نه مطر

مند  ش  و تردطد وجود دم د و قول ماممد مطر مهدم  و ساطر مهادطهی که برکی مم عهما  مه  لغش گروه

گرددب مکیر عهما  لغش چرهر مطرم مقمهران به رهبش آن  حار  نمی بلغو  د  مطر موم د حجهش ندم د

 سههد که رههرف ت ان دمدن ینظر ممند و مم ظاهر مطر عد  بهان چرهر بهمیراطی  م برم  ولوغ ککر ن رده

کردندب حدمق  مثر  که د  مطر عد  بهان وجود  م نه  ککر میمند و مز آنمبان د  ماطی  م ولوغ ندمنتهههوه
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چه قههوی مقمهران به مطر گرددب مما چراندم د مطر مسش که مقمهران به میرا  مکهر برم  ولوغ حار  نمی

نهد دطرر  که د   نطرش دطدگاه سو  وجود  .مسوراده نماطد تومند مم دطدگاه سو میرا دمشهوه باشهد نمی

  بهباق حم  بر موم د مویا ف ن د عرف می شودب مطرم قرض دم د مطر مسهش که  نطرقوه شود ربهبه

چه مطر مبرا  طیری منهرمف مطههاب مم قروض سهومل کررده د  قروض عاد  مسهش نه موم د ناد ب چران

قاب  قبول مسش و مز دطدگاه سو  قاب  قبول نخومهد بودب برابرمطر مگر چه  ناد   نطرقوه شود دطدگاه سو 

مههدمق مویا ف مم عقضه  مل هبص همان عولوغص  طیری شرب با مقرمف مبان باشد  ولی شمول آن برم  

ه بنم  ماندعرومن میال شام  باقیسهاطر مههادطن بهر مویا ف مم قض  مل هب نه  قاب  قبول مسش و به

کومهد بودب د  مطر رو ب حوی با  نطرش مطر مطهب که عقض  مل هبص د  عرف تروا د  مو د کهب نه  

ده مانتومن مدعی شد که  ومطش بهباق مم قروض بهر مویا ف مانرد باقیها رهادق مسهش  نمینوشههدنی

 بنم  کهب منهرمف دم د.

 . نتیجه بررسی عناوین سه گانه )ولوغ، فضل، شرب(4. 2

دطدگاه ککر شهده د  مو د مورهو  ح م تیرهر دطدگاه سهو  و دطدگاه مول به دله  با توجه به سهه 

شود برابرمطر با د  نظر گرقور مور  ومطاب میوبر  دطدگاه دو  مش ازب مومی که دمشورد کرا  گنمشوه می

  بهان اباشدب ملبوه د  مهقاب  قبول کومهد بودب لنم مال) قاب  قبول د  مورو ِ تیرهر  عقض  مل هبص می

کا  گرقوه شهود که گاهی مم باب تتامش د  بهان و تبهه  مطالب مم ر مسهش عبا ب عولوغ مل هبص به

 باشد.می

 «  لطع»عنوان غیر منصوص ی ادله . بررسی 3

ا باشدب بگونه که بهان شهد مال) مرههی ومرههوص د  مورو ِ ح م تیرهر  عقض  مل هبص میهمان

دن سگ مهدمق شرب و ولوغ نهتش مما آطا مم ر مسش د  مثر لهتهدن توجه به مطر مطهب مگر چه لهته

ظرف نه  قضه  مل هب رهادق باشدب و بر قرض عد  ردق قض  مل هب  آطا مم ر مسش دزطهی برم  

ملباق ح م عقض  مل هبص به علطی مل هبص که همان لهتهدن سگ مم ظرف مسش  وجود دمشوه باشدب د  



 110/  0410 بهار و تابستان -شماره اول -مپنجسال  -مذاهب فقه و اصول تطبیقی مطالعات دوفصلنامه

 

د دم دب نظر مول ملباق لطی به شههرب مسههش. د  برکی مرابی قهوی مطر ملباق لطی به ولوغ سههه نظر وجو

راحب عروة می  صب2/661ق  4141  راحب میالمعرومن قول مشهوو  قهوا مطرا شهده مسش عقول به

ب برکی نه  مانرد راحب ص4/222ق  4141عرهاحب عروة   «و طُهَوّ  ملباق لطیه مزناء بشهربه»گوطد: 

ب به ص6/651ق  4141عرههاحب جومهر  « طربغی ملهطی به»ب  مقمهران مسههش: جومهر میوهدند مطر نظر قا

عبا ب دطرر مم نظر مطشان مگرچه لطی مم مهادطن شرب نهتش ل ر  ملباق لطی به شرب و ولوغ مم نظر 

ح م شرعی تیرهر  ومرش مسش. برکی نه  د  مطر مو د نظر به محوهاط دمده مند و د  ملباق قطیی ح م 

  مطر نظر مهدم   مبوا  ب ملبوه د  ثمرهص4/222ق  4141عرههاحب عروة   منددطد نمودهلطی به شههرب تر

مطرم نوهجه بخش بودن چرهر بهانی که عمحوط د  ملباق باشهههدص برم  تبهن محوهاط  مب   بوجود دم د

رهم کتام  مسهشب با مطر تورهش که مگر ندمنهم لطی مهبن به ولوغ مسش و با آن مانرد تطوهر ولوبی  قوا  

مما مم جانب دطرر که مهبن به ولوغ نباشههد  بمگر چه مم نظر تطوهر ولوبی  عاطش محوهاط شههده باشههد

که  عاطش محوهاط نشده مسشب مطرم د  قرری که مهبن به ولوغ نباشد  سه با  شتور زم  مسش حال آن

د   برابرمطر محوهاط  د  تطوهر ولوبی دوبا  شهتهور منجا  می شود عبالورمب مول مرة ثم بالماء مرتهرص.

مطر کومهد بود که ظرف  مطابن موثهه عما  سه با  شتوه شود ل ر قب  مم آن محوهاقا تیرهر هم رو ب 

و ممیال آن به ترواطی چرهر مبوامی  م د برکومهد « هو أحوط» هنطرد. برهابرمطر آو دن عبها متی مانرد 

مم  مند که برم  تبهن محوهاط بهرهرطش نمودهمند وتدمشهش. ملبوه برکی عهما به مطر متهئهه توجه دمشوه

تیرهر باطد سه با  شتوشو منجا  شودب مانرد مرحو  سهد مبوملبتر مرروانی که د  حاشهه مطر مطهب د  

  ز طُور) مزحوهاط قهه بالویرهر ثّم ملغت»کواب عروة ملوثهی مم قول مطشهان چرهر نراشهوه شهده مسش: 

. برکی عهما مانرد مرحو  کوطی عمههاب تیرهر  م ص4/222ق  4141 عراحب عروة «بالماء ثالث مرّمب

 هردگم  دمنتوه بودند که د  رمر آن سه با  آب  طخور نه  عالوه بر کاکمال کردن منجا  میسه مرحهه

ب د  رو ب  نطرقور چرهر نظر  با مهبن کردن لطی به تیرهر  سه با  شتور ص5/446ق  4141عکوطی  

ال محوط بودن ملباق لطی به تیرهر مرتری کومهد شد. نظر دو  عد  ملباق مسش که شود و مش مبهن می

. نظر سو  مطر مسش ص4/661ق  4146عم دبههی   برکی مم عهما  مانرد مهدس م دبههی قائ  به آن هتورد
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 که د  موم د لطی باطد ترههه  دمد مهان موم د  که قض  مل هب رادق مسش و موم د  که رادق نهتش

شود میال مهدم   مطرم موم د  هتش که  د  مثر لطی  قض   نه  حار  می 4.ص5/441ق  4141  عکوطی

مند که د  مطر رههو ب ها  ظرف بوده و سههگ مهدم   مم آنوا  م لهس میبنم طا نوشهههدنی د  جدم ه

 چه سگ ظرقی  م که قهس بو مهدمق قض  نه  کومهد بود و مهبن به  تطوهر تیرهر  مسشب ولی چران

ه ط  باشد. برم   سهدن بباشد و مهبن به تطوهر تیرهر  نمیدهد لهس ب ند قضههی د  کا  نمیبنم می

نظرطه ربهش د  مطر مو د به ناچا  زم  مسش مدله مطرا شده د  ملباق لطی به ح م تیرهر مو د بر سی 

 قرم  گهرد که د  مدممه مطالب به مطر ممر  ردمکوه کومهد شد.

 فهوم ولوغ )دلیل اول(. اعم بودن م1. 3

دله  مول برم  ملباق ح م تیرهر د مو د لطی مطر مسههش که ولوغ ومقیاً معم مم لطی دمنتههوه شههودب   

ملمشهوو  بهر مصرباب قهر ملب م عهى »گوطد:مطرم لطی همان میرا  ولوغ  م دم دب رهاحب میالم می

. تروا سههرد  که برم  مطر شمول ص2/661ق  4141عرهاحب میالم   «ملولوغ و ما قی میراه و هو ملهطی

لوغ وطهال ملو»تومن م مئه دمد عبا تی مسههش که قب  مم مطر به نه  مم کواب مجمی ملببرطر بهان شههد: می

مگر مطر عبا ب  تروا دله  قول به  ص.5/41ق  4146عقرطبی  « شرب مل هب مر مزناء بهتانه مو لطیُه له

 شود.د بود که د  مدممه بهان میملباق باشد  دو مش ال برم  آن مطرا کومه

 نقد و بررسی دلیل اول 

 . اشکال معنایی1

مطرم میموز عهما  لغش چرهر میراطی برم  ولوغ  د  کوب کود  بمطر ترتهر مم ولوغ  ربهش نهتش 

 دمق م مهکه  آنمندب به ه قهوا نه  تروا سخر مم ملباق ح م آن به ولوغ به مهان آو ده مند نه مطرنهاو ده

نه  لطی  م مهدمق ولوغ  ولوغ بدمنردب حوی قههه مشهوو   مانرد راحب جومهر که کود عرب مبان بوده

  عراحب جومهر ندمنتوه  به ه مم باب قهاس مولوطش و ممیال آن ح م ولوغ  م به لطی سرمطش دمده مسش

                                                           
  او قی کواب منکو  مو د مشا ه قرم  دمده مسش.د   یقول  م مرحو  کهخال طرم .4 
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د رههاحب عروة . برابرمطر ملباق ح م منکو  تروا د  آثا  قهوا  قا سههی مبان مانرص6/656ق  4141

چه راحب جومهر نه  گاهی مم مطر نهطه نبوده تا مووم به عد  آشراطی با مبان طا کوق عربی باشردب چران

مم قرف دطرر  ص66/51ق  4141عرههاحب جومهر   طاد نموده مسههش! «قهه مزعاجم»رههیف با عبا ب 

 ا و رباا و ممیال مطرترطر کوب لغش که مرجی سهاطر کوب لغش مسش مانرد ملیهر و جمورة و مهباموم

مند نه لطی  م که مطر مطهب د  مباحث قب  به کوب مرجی  د  بهان میرا  ولوغ تروا شههرب  م بهان نموده

ترههه  بهان شدب با توجه به مطر مقومل مگر نوومن با مقمهران کاقر ترتهر ولوغ طا شرب به لطی  م مردود 

د و همهر مهدم  نه  برم  عد  مم ان مسوراد به آطدمنتهش  حدمق  د  ربش مطر ترتهرش  به وجود می

 آن کاقی مسش.

 . اشکال سندی:2

تومند د  مطر متئهه مو د مسوراد قرم  برهردب مطرم بر قرض قبول مشومال ولوغ بر لطی  مدله ولوغ نمی 

هری مکه مهدمه کواب ملقو  که قب  مم مطر نه  بهان شهد مم نظر سرد  رهیف مسشب مرر مطرآن مدله همان

که د  مباحث قبهی مو د مشها ه قرم  گرقش برم  تهبهش  ومطاب ولوغ قانی کررده باشد که ملبوه میموز 

 د  مهان قهوا مو د قبول ومقی نمی شود. برابرمطر مطر مسودزل ناتما  مسش.

 . مفهوم اولویت )دلیل دوم(2. 3

عرههاحب جومهر   مولوطش مسههش مند مکن به مروو دله  دومی که برکی عهما به آن مسههودزل کرده

به مطر بهان که د  عم  شههرب عنوشهههدنص  مثر لتههان و قم با ومسههطه به مناء مروه   ص6/656ق  4141

شود برابرمطر ح م تیرهر د  مو د آن مولوطش شهودب ولی د  لطی نجاسش بالومسطه به ظرف مروه  میمی

 مطرم مالقاب با کود نجاسش مولی به ح م تیرهر مسش تا مالقاب با مورجس. بدم د

 

 

 نقد و بررسی دلیل دوم
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 سد  مما چرانچه ح م به تیرهر ط  ح م نظر میمگرچه مطر مسهودزل به نظر میهول و قاب  قبول به

 ا  عههی برم هگونه  مهی به آن ندم د  د  مطر رو ب مسودزلتیبد  مبض دمنتوه شود که عه  ههچ

شهههودب لنم ح م قهس و قهس با کم  مور حدطث توسهههیه ح م تیرهر طا مبدود کردن آن ناکا  آمد می

قرما کومهد بودب د  مطر رهو ب توسیه ح م تیرهر به مو د  که آطد و جمود بر مور ح مدسهش میبه

ها  مح ا  مال) سهههگ ظرف  م لهس مده بها وجود میهول بودن ولی مهبول نخومهد بودب مطرم میموز

شوه م  دمتیبد  ناشراکوه مسش و چه بتا ترکهب آب دهان سگ با چه   که د  ظرف مسش مثر  وطهه

باشهد که نهام به تیرهر باشهد و مطر مثر د  تماس متهوههم دهان سهگ با ظرف نباشد! و با وجود چرهر 

م دبههی د  مطر مو د محومهازتی  مسهههودزل عههی به قهاس مولوطش باق  کومهد شهههد. مرحو  مهدس 

ملظاهر عد  ملوید  عر ملر  حوى لو لطی مإلناء بهتههانه ز ط ون له کل  ملب م لید  ملدله  »گوطد: می

عو دعوىص مروو  ملمومقه  عممروع ص لید  ملیهم بالیهّ  و وجودها قی بهر مورهی ملر   و لجومم من ط ون 

ثر لتههانه قی متههاماب مإلناء و ز طبههه  کل  می ملماء ملن  قی مإلناء دک  قی کل  بتههبب إدکال م

تومن د بهر برابرمطر عهش ح م نامیهو  مسش و نمی ص.4/661ق  4146عم دبههی   «بمجرد لطی ملهتان...

مم مو د  که د  ن  بهان شهده آن عهش  م متهوهر دمنتهشب چه بتا وجود آب طا ساطر ماطیاتی که با 

 ح م موثر باشد و وجود چرهر محومالی مانی مم مهاطته مسش.کرد نه  د  دهان طا ب مق سگ برکو د می

 . فهم عرفی )دلیل سوم(3. 3

عرومن قوم عرقی مطرا شده مسش که برم  گتورش دله  سهو  برم  ملباق ح م تیرهر برم  لطی به

 قال طربغی ملوأم  قی أن ملروم ملیرقی طتاعد»...آطد:   ح م شرعی مم شرب به لطی به کم  میمبدوده

عهى...کما أنه إکم کان شهربه ملماء موجباً لغته  مإلناء بالورمب أول مرة ثّم بالماء ط ون لطیه أ  مباشرة 

. برابرمطر بهان  عرف لطی و ص6/245ق  4126عتبرط    ترههش   «أقرمف لتانه لررس دمک  مإلناء کنل 

 رد. کشرب  م مانرد هم مبتوب می کرد و ح م شرعی شرب به لطی نه  سرمطش می
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 نقد و بررسی دلیل سوم

مسههورباط وجود چرهر قوم عرقی د  مهان عهما کههش ندم دب مم نظر برکی دطرر مم عهما ح م تیرهر 

مکوهاص به ولوغ دم د و مدعا  وحدب مال) د  ولوغ و لطی طا به کا  بردن قهاس مولوطش و ممیال آن 

لنم حوی مگر وجود چرهر قوم عرقی محومال مطاد   صب5/441ق  4141عکوطی   باشهههدقهاب  دقا  نمی

دمشوه باشد به دله  تیبد  بودن ح م شرب کهب مم منا  تید  مم مو د ن  قاب  قبول نخومهد بودب به ه 

  ترههش  عتبرط   که گروه شده جا  تام  و تش ه  نهتش بم مطرمر  وجود چرهر قوم عرقی نه  عهی

ام  و تشهه ه  مسههش و د  مهان عهما نه  مو د نهض و مبرم  قرم  مما بتههها  جا  تصب6/245ق  4126

 گرقوه مسش.

 . اطالق صحیحه بقباق )دلیل چهارم(4. 3

  قض»  مو  د  مو د  با توجه به مور آنمطرم  بدله  چوا   تمته  به مقالق ربهبه بهباق مسش

که د  مثر لهس مدن ه مطرص و با توجه ب4/226ق   4141ععامهی  مم مما  ع ص سهومل کرده مسش « مل هب

برابرمطر لطی مل هب دمک  د  مورو  مطر حدطث کومهد بودب لنم نه   شهودنه قضه  مل هب حاره  می

شههود ونه مدعا  ملباقِ ط  ممر کا ج مم مورههو   به مورههو   به ه قبن مطر دله  مدعا  مولوطش می

  4.ص5/441ق  4141عکوطی   باشدلهس مدن نه  ومقیا مم جمهه موروعاب متئهه می

 نقد وبررسی دلیل چهارم

علطی مل هبص به دو رهو ب موههو  مسشب ط  رو ب مطر مسش که د  ظرف چه   نبوده باشد و 

دمده به آن لهس مده مسش. د  مطر قرض مهدمقی برم  قض  سگ تروا به دله  بو  کاری که ظرف می

دم ماند حال آن ه د  مطر قرض مم مبونوشهدنی باقی می مطرم قض  طیری آنچه مم کو دنی طا بشود هدم نمی

کو دنی طا نوشههدنی د  ظرف نبوده مسش. و رو ب دطرر مطر مسش که د  جدم ه ها  ظرف چه   مم 

مشمول ربهبه بهباق نه   و مانده باشهد. د  مطر رهو ب قض  رادق مسش کو مکی طا نوشههدنی باقی

                                                           
 4 . مطر مسودزل نه  د  حاشهه مطر کواب مو د مشا ه قرم  گرقوه مسش.
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شد و قضهی د  کا  نباشد مشمول ربهبه بهباق نهتشب برابرمطر لنم د  موم د  که تروا لطی با بشهودمی

  تطوهر به همان رهههو ب عا  د  تطوهر ظروف کومهد بودب طیری د  تیرهر زم  نخومههد بود و قرطهه

که ل و  با  شتور کاقی کومهد بود عمرر مطررو تی که آب قهه  باشد سه مرتبه و مگر میوهم باشد ط 

وهم نه   نطرقوه شده باشد که د  مطر رو ب د  هر حال سه با  شتور زم  سهه با  شتور د  آب می

 کومهد بود حوی با آب میوهم ولی د  هر حال به بدون تبهن قض  تیرهر زم  نمی باشدص.

 نتیجه گیری

ا قرآن کرطم طمم قرطن برم  مشخ  شدن مورو  ح م تیرهر  ومطاب مسش و  قرطن مم ر. تروا 4

 تومن طههاقههش. مههی بهرم  مشهههخه  نهمهودن مطهر مهورهههو  نهمی مدلههه عهههههی و مجهمهها 

. مم بر سههی تمامی  ومطاب نه  شههده د  مو د مورههو  ح م تطوهر ظرف آلوده به دهان سههگ د  2

 .عقضهههه  مل هههب  شهههرب مل هههب  ولوغ مل هههبصمجمو  سههههه عرومن قههابهه  م مئههه مسههههش: 

ریهری وجود دم د عمبرا  جبرمن . عرومن عولوغ مل هبص عهی  بم شهورب آن د  مهان قهوا د   ومطش 6

 باشدص.سرد با شورب نه مش ازتی دم د و مو د متراق قهوا نمی

گانه باز تروا عقض  مل هبص و عشرب مل هبص مم معوبا  قهوی زم  بر کو دم  . مم مهان عراوطر سهه1

 ود.شن میمسش که تواقوی با ط دطرر ندم ندب مطرم د  مثر عشرب مل هبص   عقض  مل هبص نه  مبه

را مسشب قاب  ق ه به لطی ن هرح م تیر طشمم ان سرم یو مرطه یمیوبر قهو  هابا توجه به مال) .5

که لطی مرجر به تبهن مهدمق عقض    گرش تروا د مو د تومنیمو د م طرمدله مطرا شده د  م یبا بر س

  بود. نخومهد هربه تیر م هاظرف ن هررو ب د  تطو طرم هرزم  کومهد بود ود  ب هرمل هبص باشد تیر

 

 

 

 

 



 111/  0410 بهار و تابستان -شماره اول -مپنجسال  -مذاهب فقه و اصول تطبیقی مطالعات دوفصلنامه

 

 منابع

مؤسته مما  قص   ملمهری  چ مول. قم: 4145ع   ردوق  مبمّد بر عهى بر بابوطهصمّىمبر بابوطه عق .4

 ع ص.هادى 

مجمی ملهغ  ملیربه   قص 4125ع  حامد عبد ملهاد   مبمد ملرجا  ببمبرمههم مهطری  محمد مل طا .2

 ملشروق ملدوله .چ چوا  . قاهره: م وب    بالهاهرة 

چ مول. قم: دقور منوشا مب مسالمى   قص. مجمی ملرائدة و ملبرهان4146م دبههى  محمد بر مبمد ع .6

 ومبتوه به جامیه مد سهر حومه عهمهه. قم.

چ مول. قم:مؤسته ترظهم و نشر آثا  مما    ملمتائ  هششص. تور4612ع هرحت   بروجرد .1

 .  یکمهر

 مهلل بوجش. طشچ دو . قم: دقور آ  جامی ملمتائ   قص4126ع یبوجش  مبمد ته .5

 دم  ملهدطه  . چ مول. قم:کواب ملطوا ة -ترههش مبانی ملیروة  إلقص4126تبرط ى  جومد بر عهى ع .6

 .ملشوهدة سال  مهلل عههوا

 ههچ مول. قم: مجمی مإلما  ملمود  عه  مرواج ملهالبهر  قص4126ع یجومد بر عه ط   تبر .1

 ملتال 

 بهروب: دم  ملیهم لهمالطهر.  چ مول   ملهبااقص 4144ع ماعه  بر حمادجوهرى  مس .1

: مرواج هروبب  چ مول  مرواج ملهالبهر  قص4145ع سهد مبمد سیهد قباقباطى هم ح  .1

 .ملهالبهر

 .یقم: مؤست  ملرشر مزسالم  چ ششم طرملوسههه تبر  قص4141ع   وا مهلل موسو هدس هری کم .44

 قم: دقور منوشا مب مسالمى.  چ هشوم  صیملمتائ  عمبش هشتور  قص4121ع ههههههههههههه  .44

قم: مؤسته    چ سو    کواب ملطوا ة -قهه ملشهی    قص4141کوطى  سهد مبو ملهاسم موسوى ع .42

 آقاق. 

 .قم: نشر مدطر  ملیهم  و هشوم هتشچ ب   مرواج ملهالبهر  قص4144ع هههههههههههه  .46
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 طان.منوشا مب منها قم: جهد   1مهباا ملرهاه  قص  4141ههههههههههه  ع  .41

قم: نشر مما  عهر   چ   رجاه و ششم   ملمتائ  هشتور  شص4615مبمد رادق ع ی  وحان .45

 .ملتال  ههعه

 .ملتال  ههقم: مؤسته مما  رادق عه طامدهم  چ    ملمتائ  هشتور  قص4166جیرر ع ی سببان .46

 .هتوانیمهلل س طشقم: دقور آ  چ  رجم  هرمرواج ملهالب  قص4141ع  یعه هدس هتوانی س .41

 انی.طرگهپا یمهلل راق طشقم: دقور نشر آثا  آ  ملمتائ  هشتور  قص4162لطف مهلل ع ی راق .41

 قم: مرشو مب قهم ملشرق  چ مول هر  مرواج ملهالب یمبان  قص4126ع یته هدص  سیعقم طیقباقبا .41

 تورمن: کوابرروشى مرتضوى.   چ سو   مجمی ملببرطرقص  4146ع قرطبى  قخر ملدطر .24

میالم ملدطر و مالک ملمجوودطر عقتم   قص4141جمال ملدطر  حتر بر مطر ملدطر ع  عامهى .24

 .قم: مؤست  ملرهه لهطباع  و ملرشر  ملرههص  چ مول

قم: مؤسته آل ملبهش   چ مول  وسائ  ملشهی  قص  4141ع عامهیعشهخ حرّص  مبمد بر حتر .22

 عههوم ملتال . 

قم: دقور   چ دو  مخوهف ملشهی  قص  4146ع حتر بر طوسف بر مطور مسدى عالمه حهی  .26

 منوشا مب مسالمى ومبتوه به جامیه مد سهر حومه عهمهه قم.

 مشود: مجمی ملببوث مإلسالمه .  مرووى ملمطهبقص  4142ههههههههههه  ع .21

 ی.قم: منوشا مب مجهت  چ مول  ملمتائ  هشتور  قص4126مبمد مسباق ع هاض ق .25

 بهروب: دم  مل وب ملیهمه .   چ مول  ملهاموس ملمبهس   قص4145قهروم آبادى  مبمد بر طیهوبع .26

 قم: موست  دم  ملوجرة  قم.   چ دو   ملمهباا ملمرهر  قص4141قهومى  محمد بر مبمد مهرىع .21

 تورمن: دم  مل وب مإلسالمه .  چ چوا    مل اقی  قص 4141کههرىعمبو جیررص  مبمد بر طیهوبع .21

قم: مد سه مزما  عهى   چ  رجاه و دو   ملمتائ  هشتور  شص4611  نارر ع شهرمم  ا  م  .21

 ع ص.بر مبى قالب
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 بهروب: دم  محهاء ملورمث ملیربی.  چ هروم  جومهر مل ال    قص 4141مبمد حتر ع  نجری .64

بهروب: مؤسته آل   چ مول  متود ) ملوسائ  قص 4141ع نو ىعمبدث نو  ص  مهرمم حتهر .64

  ع ص.ملبهش 

 ع ص.قم: مد سه مما  باقر   چ نوم  ملمتائ  هشتور  قص4121ع هرص  حتیعکرمسان هدوح .62

دقور    چ مول  قم:ملیروة ملوثهى عملمبشّىص قص  4141  ع  سهد مبمد کاظم قباقباطىط د  .33

 منوشا مب مسالمى ومبتوه به جامیه مد سهر حومه عهمهه قم
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