
 فصل دھم
  ھا (خوردنيھا) خوردني

    أطعمه

کن�د مانن�د   خ�ورد و ب�ا آن تغذي�ه م�ی  جمع طعام و آن عبارت است از آنچ�ه ک�ه انس�ان م�ی
  قوت و غيره.

  فرمايد :  : خداوند متعال میاصل در طعام ح�ل بودن است

ا فِی ا)َْرِض َح�َ$َ َطيِّباً  (   )168(بقره :  )يَا أَيَُّھا النَّاُس ُکلُوا ِممَّ

  ».ای مردم از آنچه در زمين، ح5ل و پاکيزه است بخوريد«

  فرمايد :  و می

ِ الَِّتی ( َم ِزينَةَ هللاَّ َوُکلُوا َواْشَربُوا َو$َتُْسِرفُوا إِنَّهُ $َيُِحبُّ اْلُمْسِرفِيَن. قُْل َمْن َحرَّ
ْزقِ    )32 -  33(اعراف :  )أَْخَرَج لَِعبَاِدِه َوالطَّيِّبَاِت ِمْن الرِّ

روی مکنيد که خداوند مسرفان و   بخوريد و بياشاميد ولی اسراف و زياده و«
روی کنندگان را دوست ندارد، بگو (ای پيامبر) چه کسی زينتھای الھی   زياده

ھای پاک را حرام  را که برای بندگانش آفريده است و ھمچنين مواھب و روزی
  ».کرده است

بش يا بر زبان پيامبر حرام کرده اس�ت. ھيچ طعامی حرام نيست مگر آنچه خداوند در کتا
  و حرام گرداندن آنچه خداوند حرام نکرده، دروغ بر خداوند است : 

  فرمايد :  خداوند متعال می

ُ أُِذَن لَُکمْ  ( َّJقُْل أ ً$َ�ُ َلُکْم ِمْن ِرْزٍق فََجَعْلتُْم ِمْنهُ َحَراماً َو َح  قُْل أََرأَْيتُْم َما أَْنَزَل هللاَّ
ِ اْلَکِذَب يَْوَم اْلقِيَاَمةِ أَْم  ِ تَْفتَُروَن. َوَما َظنُّ الَِّذيَن يَْفتَُروَن َعلَی هللاَّ (يونس  )َعلَی هللاَّ
 :59 - 60(  

بگو به من بگوييد آيا چيزھايی را که خدا برای شما آفريده و رزوی شما کرده «
آيا خدا به ايد،  است و بخشی از آنھا را حرام و بخشی از آنھا را ح5ل نموده



بنديد، آيا گمان کسنای که بر خدا  شما اجازه داده است يا اينکه بر خدا دروغ می
  ».دھد چيست؟ بندند درباره (چيزھايی که) در روز قيامت رخ می دروغ می

  فرمايد : و می

ِ َو$َتَقُولُوا لَِما تَِصُف أْلِسنَتُُکْم اْلَکَ◌ِذَب َھَذا َح�ٌَل َو َھَذا َحَراٌم لِتَفْ  ( تَُروا َعلَی هللاَّ
ِ اْلَکِذَب $َيُْفلُِحوَن. َمتَاٌع قَلِيٌل َو لَُھْم َعَذاٌب أَِليٌم   )اْلَکِذَب إِنَّ الَِّذيَن يَْفتَُروَن َعلَی هللاَّ

  )117 -  116(نحل : 

رود  و به خاطر چيزھايی که تنھا (از مغز شما تراوش کرده و) بر زبانتان می«
است و آن حرام، و در نتيجه بر خدا دروغ ببنديد،  به دروغ مگوييد اين ح5ل

مندی  گردند (سودجويی و بھره بندند رستگار نمی کسانی که بر خدا دروغ می
ايشان از جھان ناچيز است و تمام دنيا با توجه به آخرت کاQی کمی است و 

  ».عذاب دردناکی دارند

  فھرست

  خوردنيھا:

  فرمايد :  خداوند متعال می

َم َعلَْيُکْم إِ$َّ َما  ( َل لَُکْم َما َحرَّ ِ َعلَْيِه َو قَْد فَصَّ ا ُذِکَر اْسُم هللاَّ َوَمالَُکْم أَ$َّ تَأُْکلُوا ِممَّ
  )119(أنعام :  )اْضطُِرْرتُْم إِلَْيِه 

شما چرا بايد از گوشت حيوانی نخوريد که به ھنگام ذبح نام خدا بر آن رفته «
است، و حال آنکه خداوند گوشت حيواناتی را که بر شما حرام است بيان کرده 

ای که  توانيد به اندازه است مگر ناچار و درمانده شويد (که در اينصورت می
  ».درفع ضرورت و دفع ھ5ک کند از گوشت حرام آن بخوري

و خداوند متعال آنچه را ک�ه ب�ر م�ا ح�رام اس�ت بط�ور مفص�ل و واض�ح بي�ان نم�وده اس�ت 
  فرمايد:  می

ِ بِِه  ( ُم َو لَْحُم اْلِخنِزيِر َو َما أَِھلَّ لَِغْيِر هللاَّ َمْت َعلَْيُکْم اْلَمْيتَةُ َوالدَّ َواْلُمْنَخنَقِةُ ُحرِّ
ْيتُْم َو َما ُذبَِح َعَلی  بُُع إِ$َّ َما َذکَّ يَةُ َوالنَِّطيَحةُ َوَما أََکَل السَّ َواْلُمْؤقَوَذةُ َواْلُمتََردِّ

  )النُُّصِب َو أَْن تَْستَْقِسُموا بِا)ْز$َِم َذلُِکْم فِْسٌق 

  )3(مائده : 

ردار، خون، گوشت ای مؤمنان بر شما حرام شده است (خوردن گوشت) م«
خوک، حيواناتی که به ھنگام ذبح نام غير خدا بر آنھا برده شود و به نام 



اند، حيواناتی که با شکنجه و  ديگران سربريده شوند، حيواناتی که خفه شده
اند آنھايی که بر اثر  اند، آنھايی که از بلندی پرت شده و مرده کتک کشته شده

حيواناتی که درندگان از بدن آنھا چيزی  اند، شاخ زدن حيوانات ديگر مرده
اند، مگر اينکه (قبل از مرگ) آنھا را سربريده باشيد،  خورده و بدان سبب مرده

اند، و بر شما حرام است که  و حيواناتی که برای نزديکی به بتھا سربريده شده
ھای تير به پيشگويی بپردازيد و از غيب سخن گوييد ھمه اينھا برای  با چوبه

  ».گناه بزرگ و خروج از فرمان رحمان است شما

  فرمايد :  و می

ا لَم يُذَکِر اسُم هللاِ َعلَيِه َو إنَّهُ لَِفسٌق  (   )121(أنعام :  )َو$َتَأُکلُوا ِممَّ

و از گوشت حيوانی نخوريد که نام خدا بر آن برده نشده است؛ چرا که «
  .»خوردن از چنين گوشتی خروج از فرمانبرداری خدا است

  فرمايد :  و می

ماً َعلَی طَاِعٍم َيطَعُمهُ إ$َّ أن يَُکوَن َميتةً أو َدماً  ( قُل $َأِجُد فِيَما أوِحَی إلَیَّ ُمَحرَّ
  )145(أنعام :  )ُمسفُوحاً أو لَحَم ِخنِزيٍر فَإنَّهُ ِرجٌس أو فِسقاً أَِھلَّ ِلَغيِرهللاِ بِِه 

ای حرام  ست، چيزی را برخورندهای پيامبر) بگو در آنچه به من وحی شده ا«(
يابم، مگر مردار و خون و گوشت خوک که ھمه اينھا ناپاک ھستند و  نمی

  ».گوشت حيوانی که به نام (بتی يا معبودی) جز خدا ربريده شده باشد

  فرمايد :  و می

َم َعلَيُکم َصيُد الَبرِّ َما ُدمتُم ُحُرماً  (   )96(مائده :  )َو ُحرِّ

  ».حال احرام ھستيد نخجير خشکزی برای شما حرام استو مادام که در «

  فھرست

  آنچه در حکم مردار است:

واق�د ای قطع شود، در حکم مردار اس�ت : ب�ه دلي�ل ح�ديث اب�و  عضوی که از حيوان زنده
عض�وی ک�ه « [1287](ماقطع من البھيمة و ھوی حية فھو ميتiة)که فرمود :  rليثی از پيامبر

  ».آيد شود، مردار به حساب می از حيوانی زنده جدا می



  ستثنی استخون و مرداری که از اين حکم م

(أحiiiل لنiiا ميتتiiiان و دمiiiان، أمiiiا الميتتiiiان فiiiالحوت از اب��ن عم���ر(رض) رواي���ت اس���ت : 
ند ا دو مردار و دو خون برای ما ح�5ل ش�ده« [1288]والجراد، و أما الدمان فالکبد و الطحال)

  ».دو مردار ماھی و ملخ مرده، و دو خون کبد و طحال ھستند

  خوردن گوشت خر اھلی حرام است:

جiiاءه جiiاء فقiiال : أکلiiت الحمiiر، ثiiم  r(أن رسiiول هللارواي��ت اس��ت :  tاز ان��س اب��ن مال��ک
الحمiر، فiأمر مناديiا فنiادی فiی جاءه جاء فقال : أکلiت الحمiر، ثiم جiاءه جiاء فقiال : أفنيiت 

الناس، إن هللا و رسوله ينھی انکم عن لحوم الحمر ا)ھلية فإنھا رجس، )کفئiت القiدور، و 
و گف�ت : گوش�ت خ�ر اھل�ی خ�ورده ش�د، آمد  rشخصی نزد پيامبر. «[1289]إنھا لتفور باللحم)

سپس شخص ديگری آمد و گفت : گوشت خر خورده شد، بدنبال آن، ش�خص س�ومی ن�زد او 
ای دس�تور داد ت�ا در مي�ان م�ردم  به ن�دا دھن�ده rآمد و گفت : خرھا از بين رفتند، سپس پيامبر

د، چ�ون ان� اع5م کند خدا و رس�ول او ش�ما را از (خ�وردن) گوش�ت خرھ�ای اھل�ی نھ�ی کرده
  ».جوشيد نجس است، پس ديگھا ريخته شدند در حالی که گوشت (خر) در آنھا می

  ای که چنگال داشته باشد حرام است دار و ھر پرنده گوشت درندگان نيش

عن کل ذی ناب من السiباع و عiن کiل ذی  r(نھی رسول هللاز ابن عباس روايت است : 
ای ک�ه چنگ�ال  ای که نيش، و ھ�ر پرن�ده از گوشت ھر درنده rپيامبر« [1290]مخلب من الطير)

  ».داشته باشد، نھی کرده است

  ھرستف

  تحريم جّ�له:

  اش از نجاست است. ج5ّله : حيوانی است که بيشتر تغذيه

  خوردن (گوشت)، نوشيدن شير، و سوار شدن آن، حرام است.

 rپي�امبر« [1291]عن لحوم الجّ�لة و ألبانھiا) r(نھی رسول هللاز ابن عمر روايت است : 
  ».از خوردن گوشت ج5ّله و شير آن نھی کرده است

عiن الج�لiة فiی اvبiل، أن يرکiب  r(نھiی رسiول هللاھمچنين از ابن عم�ر رواي�ت اس�ت : 
از سوار شدن بر شتر ج5له و خوردن ش�ير آن  rپيامبر« [1292]عليھا، أو يشرب من ألبانھا)

  ».نھی کرده است

  چه وقت ج�له ح�ل می شود؟



، س�ربريدن داری) و خوراک پاک به آن داده شود اگر ج5له بمدت سه روز قرنطينه (نگه
  و خوردن گوشت آن جايز است : 

او م�رغ ج5ل�ه « [1293](أنه کان يحبس الدجاجة الج�لة ث�ثiا)از ابن عمر روايت است : 
  ».کرد را سه روز قرنطينه (نگھداری) می

  گردد ی حرام در ھنگام اضطرار مباح میخوردنيھا

  فرمايد :  خداوند متعال می

  )فََمِن اضطُرَّ َغيَر بَاٍغ َو$َ َعاٍد فَ�َ إثَم َعلَيِه إنَّ هللاَ َغفُوٌر َرِحيٌم  (

  )173(بقره : 

و آنکس که مجبور شد در صورتی که ع5قمند و متجاوز نباشد گناھی بر او «
  ».خداوند بخشنده و مھربان استنيست، 

  فرمايد :  و می

  )فََمِن اضَطرَّ فِی َمخَمَصٍة َغيَر ُمتََجانٍِف vِثٍم فَإنَّ هللاَ َغفُوٌر َرِحيٌم  (

  )3(مائده : 

اما کسی که در حال گرسنگی ناچار شود (از محرمات سابق چيزی بخورد تا «
نشود) و متمايل به گناه نباشد (مانعی ندارد)؛ چراکه خداوند بخشنده ھ5ک 

  ».مھربان است

  گويد :  ) می14/2ابن کثير(ره) در تفسيرش (

يعنی : اگر کس�ی ني�از ش�ديد پي�دا ک�رد و ناچ�ار ش�د ب�ه خ�اطر ض�رورت از محرم�اتی ک�ه 
ھرب�ان اس�ت. چ�ون خداوند ذکر کرده، بخورد ايرادی ندارد، خداوند نسبت به او بخش�نده و م

ی خ�ود آگ�اه اس�ت، و در نتيج�ه از او گذش�ت ک�رده و  خداوند متعال از نياز و اض�طرار بن�ده
بخشد، در مسند (امام احمد) و صحيح اب�ن حب�ان از اب�ن عم�ر رواي�ت اس�ت ک�ه  گناه اورا می

خداون�د « [1294](إن هللا يحب أن تؤتی رخصه کمiا يکiره أن تiؤتی معصiيته)فرمود :  rپيامبر
اش  دان��د ک��ه نافرم��انی ھايش اس��تفاده ش��ود ھمچنانک��ه ناپس��ند می دوس��ت دارد ک��ه از رخص��ت

  ».شود

ش�ود و آن وقت�ی  ان�د : گ�اھی اوق�ات خ�وردن م�ردار واج�ب می و به ھمين دلي�ل فقھ�اء گفته
که شخص ترس ھ5ک شدن نفس خود را داش�ته، و چي�زی ديگ�ر غي�ر از آن رانياب�د و است 

  بر حسب احوال گاھی مندوب است و گاھی مباح.



در اينکه آيا شخص بايد به اندازه رفع گرس�نگی از م�ردار بخ�ورد ي�ا خ�ود را از آن س�ير 
نظ�ر وج�ود دارد.  کند، يا ع5وه بر سير کردن خود مقداری را ھم بردارد ميان فقھ�ا اخ�ت5ف

  ».ھمچنانکه در کتابھای فقھی بيان شده است

  گويد :  در ادامه می

پندارن�د، خ�وردن گوش�ت م�ردار مش�روط ب�ه  برخ5ف آنچه بسياری از عوام و غيره می«
اين نيست که شخص سه روز غذائی برای خ�وردن نياب�د، بلک�ه ھرگ�اه مض�طر ب�ه اي�ن ک�ار 

  . اھ» تواند از آن بخورد شود می

  فھرست

  ذکات (ذبح) شرعی
  تعريف ذکات:

يعن��ی ب��وی  (رائحiiة ذکيiiة)گوين��د :  ذک�ات در اص��ل بمعن��ای خوش��بو ک��ردن اس��ت، م��ث5ً می
  کند. شود اينست که اباحه شرعی، آن را پاک می خوش، و دليل اينکه ذبح ذکات ناميده می

 –منظور از ذکات در اينج�ا ذب�ح حي�وان اس�ت، چ�ون خ�وردن گوش�ت ھ�يچ حي�وان ح�5ل 
  بجز ماھی و ملخ بدون ذبح جايز نيست. –گوشتی 

  خوردن ذبيحه چه کسی ح�ل نيست؟

  ل است، مرد باشد يا زن : ذبح مسلمان و اھل کتاب ح5

  فرمايد :  خداوند متعال می

  )5(مائده:  )َوَطَعاُم الَِّذيَن أُوتُوا الِکتَاَب َحلٌّ لَُکم  (

  ».و خوراک اھل کتاب برای شما ح5ل است«

[1295]».ابن عباس گويد : طعام آنھا يعنی : ذبح شده آنھا«گويد :  بخاری می
  

عiن ذلiک،  r(أن امرأة ذبحiت شiاة بحجiر، فسiئل النبiیاز کعب بن مالک روايت است : 
در اين ب�اره س�ؤال ش�د،  rزنی گوسفندی را با سنگ ذبح کرد، از پيامبر« [1296]فأمر بأکلھا)

  ».پيامبر به خوردن آن دستور داد

  وسيله ذبح:

  ای جايز است، بجز دندان و ناخن : ذبح با ھر وسيله برنده



از عبايه بن رفاعه از جدش روايت است که گفت : ای رسول خدا! (گ�اھی اوق�ات) ک�ارد 
(ما أنھر الدم و ذکر اسم هللا فکiل، لiيس الظفiر و السiن، أمiا الظفiر فرمود :  rنداريم، پيامبر

اگر با) آنچه خون را بري�د، ذب�ح و اس�م خ�دا ب�رده «( [1297]فمدی الحبشة، و أما السن فعظم)
  ».شد، بخور، غير از ناخن و دندان چون ناخن چاقوی اھل حبشه، و دندان استخوان است

(إن فرم�ود :  rحف�ظ ک�ردم پي�امبر rاز شداد ابن اوس روايت اس�ت : دو چي�ز را از پي�امبر
هللا کتiiب اvحسiiان علiiی کiiل شiiی، فiiإذا قتلiiتم فأحسiiنوا القتلiiة، و إذا ذبحiiتم فأحسiiنوا الiiذبح، 

خداوند نيکی کردن، بر ھ�ر چي�ز را واج�ب ک�ره « [1298]وليحد أحدکم شفرته فليرح ذبيحته)
کنيد به بھترين شيوه ذب�ح  کشيد به بھترين شيوه بکشيد، و ھرگاه ذبح می ت؛ پس ھرگاه میاس

  ».اش را راحت نمايد کنيد، و ھر کدام از شما چاقويش را تيزو ذبيحه

  چگونگی ذبح:

  ای ديگر غيرمقدور. ای از آنھا ذبحشان مقدور است و دسته اند: دسته حيوانات دودسته

  شود. است از حلق و گودی زير گلو ذبح می حيواناتی که ذبحش مقدور

و حيوانی که سر بريدنش مقدور نيس�ت ذب�ح آن عب�ارت اس�ت از ريخ�تن خ�ون آن ب�ه ھ�ر 
  طريقی که ممکن باشد : 

  از ابن عباس روايت است : محل ذبح، حلق و گودی زير گلو است.

  ».داردھرگاه سر قطع شود (خوردن) اشکالی ن«ابن عمر، ابن عباس و انس گويند : 

از رافع بن خديج روايت است : گفتم ای رسول خدا! فردا ب�ا دش�من روب�رو خ�واھيم ش�د، 
 rگي��ريم) و ک��ارد ب��ه ھم��راه ن��داريم (چک��ار کن��يم؟) پي��امبر (و از آن��ان حي��وان ب��ه غنيم��ت می

مiiا أنھiiر الiiدم و ذکiiر اسiiم الiiل فکiiل، لiiيس السiiن و الظفiiر، و  –أو أرن  –(أعجiiل فرم��ود : 
ای ک�ه  عجل�ه ک�ن ي�ا ب�ا ھ�ر وس�يله« فعظم، و أمiا الظفiر فمiدی الحبشiة) سأحدثک، أما السن

خون را جاری کند، (آن را) ذبح کند، و (اگر) اسم خدا بر آن برده شد، بخور، به جز دن�دان 
، »و ن��اخن، و ب��ه ش��ما خ��واھم گف��ت : دن��دان، اس��تخوان اس��ت، و ن��اخن چ��اقوی اھ��ل حبش��ه

نيم�ت گ�رفتيم، ش�تری از آنھ�ا ف�رار ک�رد م�ردی صحابی گويد : شتران و گوسفندانی را به غ
(إن لھiذه اvبiل أوابiد کأوبiد الiوحش، فiإذا غلiبکم فرم�ود :  rآن را با تير زد و گرفت پيامبر

ھا ترس�ی ھمانن�د ت�رس حيوان�ات وح�ی دارن�د ک�ه اين شتر« [1299]منھا شی فافعلوا به ھکذا)
کنن��د پ��س ھرگ��اه ش��تری از دس��ت ش��ما ف��رار ک��رد ب��ا آن اينط��ور (عم��ل)  از انس��ان ف��رار می

  ».کنيد

  فھرست



  ذبح جنين:

ھرگ�اه جن�ين بص�ورت زن�ده از ش�کم م�ادر خ�ارج گ�ردد، باي�د ذب�ح ش�ود، ول�ی اگ�ر م�رده 
  شود :  خارج شود، ذبح مادرش، ذبح آن محسوب می

(کلiوه إن شiئتم درباره جن�ين س�ؤال ک�رديم فرم�ود :  rاز ابوسعيد روايت است : از پيامبر
اگر خواستيد آن�را بخوري�د چ�ون ذب�ح م�ادرش، ذب�ح آن محس�وب « [1300]فإن ذکاته ذکاة أمه)

  ».شود می

  بسم هللا گفتن ھنگام ذبح:

شرط ح5ل بودن حيوان، گفتن بسم هللا ھنگام ذبح آن است؛ لذا ھر کس به طور عمد آن�را 
  اش ح5ل نيست :  ترک کرد؛ ذبيحه

  فرمايد :  داوند متعال میخ

ا ُذِکَر اسُم هللاِ َعلَيِه إن ُکنتُم بِآيَاتِِه ُمؤِمنِيَن  (   )118(أنعام :  )فَُکلُوا ِممَّ

اند،  پس از گوشت چھارپايانی بخوريد که به ھنگام ذبح نام خدا را بر آن برده«
  ».اگر به آيات خدا ايمان داريد

  فرمايد :  و می

يَاِطيَن لَيُوُحوَن إلَی  ( ا لَم يُذَکِر اسُم هللاِ َعلَيِه َو إِنَّهُ لَفِسٌق َو إنَّ الشَّ َو$ََتأُکلُوا ِممَّ
  )أولِيَائِِھم لِيَُجاِدلُوُکم َو إن أَطُعتُموُھم إنَُّکم لَُمشِرُکوَن 

  )121(أنعام : 

از گوشت حيوانی نخوريد که (به ھنگام ذبح عمداً) نام خدا بر آن برده نشده «
است؛ چراکه خوردن از چنين گوشتی نافرمانی (از دستور خدا) است بيگمان 

کنند  انگيزی را به طور مخفيانه به دوستان خود القا می شياطين مطالب وسوسه
گمان شما  ان اطاعت کنيد، بیتا اينکه با شما منازعه و مجادله کنند و اگر از آن

  ».(مثل ايشان) مشرک خواھيد بود

(مiا أنھiر الiدم و ذکiر اسiم هللا ب�ه او فرم�ود :  rاز رافع بن خديج رواي�ت اس�ت ک�ه پي�امبر
ای که خون را جاری کند ذبح شد، و اس�م خ�دا ب�ر آن ب�رده ش�د،  اگر با) وسيله«( [1301]فکل)
  ».بخور

  رو کردن (حيوان) به قبله:



مستحب است که ھنگام ذبح، حي�وان را رو ب�ه قبل�ه ق�رار دھ�د و دع�ای م�ذکور در ح�ديث 
  زير را بخواند : 

أملحiين مiوجئين يوم الذبح کبشين أقiرنين  r(ذبح النبیاز جابر بن عبدهللا روايت است : 
فلما وجھھما قال : إنی وجھت وجھی للذی فطر السموات و ا)رض علی ملة إبراھيم حنيفا 
و ما أنا من المشرکين، إن ص�تی و نسکی و محيای و مماتی J رب العالمين $شريک لiه 
و بذلک أمرت و أنا من المسلمين، اللھم منک ولک عن محمiد و أمتiه، بسiم هللا و هللا أکبiر 

در روز عي�د قرب�ان دو ق�وچ ش�اخدار و س�ياه مائ�ل ب�ه س�فيدی واخت�ه  rپيامبر« [1302]م ذبح)ث
(إنiiی وجھiiت وجھiiی للiiذی فطiiر ش��ده را ذب��ح ک��رد، وقت��ی انھ��ا را رو ب��ه قبل��ه ک��رد، گف��ت : 

�تی و نسiiکی السiiموات iiرکين، إن صiiن المشiiا مiiا أنiiا و مiiراھيم حنيفiiة إبiiی ملiiو ا)رض عل
ومحيای و مماتی J رب العiالمين $ شiريک لiه و بiذلک أمiرت و أنiا مiن المسiلمين، اللھiم 

بيگم��ان م��ن روي��م را ب��ه س��وی ذات��ی  منiiک و لiiک عiiن محمiiد و أمتiiه، بسiiم هللا و هللا أکبiiر)
ده است، و من بر دي�ن اب�راھيم حني�ف ب�وده و از مش�رکين کنم که آسمانھا و زمين را آفري می

نيستم، نمازم، قربانی، زن�دگی و م�رگم ب�رای هللا پروردگ�ار عالمي�ان اس�ت ک�ه ھ�يچ ش�ريکی 
ای اس�ت) از ت�و و  ام و من از مسلمانان ھستم، خداون�دا! (اي�ن قرب�انی ندارد و به اين امر شده

  ».هللا اکبر، سپس (حيوان را) ذبح کردبرای تو، از (طرف) محمد و امتش بسم هللا و 

  فھرست

  صيد (شکار)

  فرمايد :  خداوند متعال می

  )2(مائده :  )َو إَذا َحلَلتُم فَاصطَاُدوا  (

ھر وقت که از احرام به در آمديد و از سرزمين حرم خارج شديد، شکار و «
  ».کنيد

  فرمايد :  و می

يَْسأَلُونََک َماَذا أَِحلَّ لَُھْم قُْل أَِحلَّ لَُکْم الطَّيِّبَاُت َو َما َعلَّْمتُْم ِمْن اْلَجَواِرِح ُمَکلِّبِيَن  (
ُ فَکُ  ا َعلََّمُکْم هللاَّ ِ َعلَْيِه تَُعلُِّمونَُھنَّ ِممَّ ا أَْمَسْکَن َعلَْيُکْم َو اْذُکُروا اْسَم هللاَّ  )لُوا ِممَّ

  )4(مائده : 

کنند که چه چيز بر آنان ح5ل شده است؟ بگو بر شما چيزھای  از تو سؤال می«
کنند و شما  پاک ح5ل شده است، و (نيز شکاری که) حيوانات شکاری صيد می

ا آموخته است؛ پس از صيدی که چنين ايد از آنچه خدا به شم بدانھا آموخته
  ».دارند، بخوريد و نام خدا را بر آن ببريد حيواناتی برای شما نگه می



صيد دريا در ھر حالتی جايز است و ص�يد خش�کی ھ�م ھمينط�ور، مگ�ر در حال�ت اح�رام 
  فرمايد :  که جايز نيست : خداوند متعال می

َم َعلَيُکم َصيُد البَرِّ َما أَِحلَّ َلُکم َصيُد البَحِر َو َطَعاُمهُ مَ  ( يَّاَرِة َو ُحرِّ تَاعاً لَُکم َو لِلسَّ
  )96(مائده :  )ُدمتُم ُحُرماً 

خوريد) و  صيد دريا و خوردن آن برای شما (مقيمان که آنرا تازه به تازه می«
برای (شما) مسافران (مؤمن که آنرا خشکيده يا يخ زده و يا بصورت کنسرو 

ولی مادام که در حال احرام ھستيد، صيد خشکزی  خوريد) ح5ل است، می
  ».برای شما حرام است

  صيد چه کسانی ح�ل است:

  اش ح5ل است، صيدش نيز ح5ل است. ھر کس ذبيحه

  ابزار صيد:

گيرد و گ�اھی ب�ا حيوان�ات  صيد گاھی با اسلحه برنده مانند شمشير و چاقو و تير انجام می
  فرمايد :  شکاری : خداوند متعال می

يِد تَنَالُهُ أيِديُکم َوِرَماُحُکم  (  )يَا أيَُّھا الَِّذيَن آَمنُوا َليَبلَُونَُّکُم هللاُ بَِشٍی ِمَن الصَّ
  )4(مائده : 

ای مؤمنان مسلماً خداوند شما را با (تحريم) برخی از صيد که دستھا و «
  ».کند رسند آزمايش می ھای شما بدانھا می نيزه

  فرمايد :  و می

ا أمَسکَن  َو َما ( ا َعلََّمُکُم هللاُ فَُکلُوا ِممَّ َعلَّمتُم ِمَن الَجواِرِح ُمَکلِّبِيَن تَُعلُِّمونَُھنَّ ِممَّ
  )94(مائده :  )َعلَيُکم 

ايد از  و (نيز شکاری که) حيوانات شکاری صيد ميکنند و شما بدانھا آموخته«
آموخته است؛ پس از صيدی که چنين حيواناتی برای شما آنچه که خدا به شما 

  ». دارند بخوريد نگه می

ھرگاه صيد به وسيله اسلحه انجام گيرد، Qزم است گلوله يا ني�زه ب�دن آن را پ�اره ک�رده و 
  در آن فرو رود.

و ھرگاه صيد با حيوانات شکاری، انجام گيرد Qزم است که حيوان تعليم داده ش�ده باش�د، 
  جير نخورد وبا حيوان شکاری حيوان ديگری يافت نشود.و از نخ



و ب�رای ح��5ل ب�ودن ص��يد، گف�تن بس��م هللا ھنگ�ام پرت��اب تي�ر ي��ا فرس�تادن حي��وان ش��کاری 
  شرط است : 

س�ؤال ک�ردم  (*)[1303]درباره صيد با مع�راض rروايت است : از پيامبر tاز عدب بن حاتم

� تأکiiل)فرم��ود : iiذ، فiiه و قيiiل فإنiiه فقتiiاب بعرضiiإذا أصiiل، فiiده فکiiبت بحiiھرگ��اه « (إذا أص

حيوان را با نوک تيزش زدی، بخور، ول�ی اگ�ر ع�رض آن ب�ه حي�وان برخ�ورد ک�رد وآن را 

(إذا فرس��تم، فرم��ود :  می اس��ت پ��س نخ��ور، گف��تم : س��گم را )(**)(موقiiوذةکش��ت، آن حي��وان 

، گف�تم : اگ�ر »ھرگاه سگت را فرستادی و بسم هللا گفتی، بخور« أرسلت کلبکو سميت فکل)

� تأکiل، فإنiه لiم يمسiک عليiک، و إنمiا أمسiک علiی سگ (از آن) خورد چی؟ فرم�ود : iف)

را گف�تم : س�گم » آنرا نخور؛ زيرا آنرا برای تو نگرفته بلکه برای خود گرفته اس�ت« نفسه)

($تأکiiل فإنمiiا ي��ابم (چ��ی)؟ فرم��ود :  فرس��تم و (در کن��ار ش��کار) س��گی ديگ��ر را ب��ا آن می می

نخ�ور؛ زي�را ت�و تنھ�ا ب�ر س�گ خ�ودت آن�را « [1304]سميت علی کلبک و لم تسم علی ا�خiر)

  ».ای نه بر ديگر بسم هللا گفته

  فھرست

  صيد بوسيله سگ غير معلَّم (آموزش داده نشده):

نخجيری که بوسيلة سگ غي�ر معل�م ش�کار ش�ود ح�5ل نيس�ت مگ�ر اينک�ه بص�ورت زن�ده 
  يافته شود و ذبح گردد : 

از ابوثعلبه خشنی روايت است : گفتم : ای پيامبر خدا! ما در سرزمين اھل کت�اب زن�دگی 
ت�وانيم در ظرفھايش��ان غ�ذا بخ��وريم؟ و در س�رزمينی ھس��تيم ک�ه ش��کار زي��اد  کنيم، آي��ا می م�ی

کنم، ک�داميک از آنھ�ا ب�رايم درس�ت  و با کمان و سگ غير معلَّم و معلَّم خود ص�يد م�ی است،
(أمiا مiا ذکiرت مiن أھiل الکتiاب فiإن وجiدت غيرھiا ف�تiأکلوا فيھiا، و إن لiم است؟ فرمود : 

تجiiدوا فاغسiiلوھا و کلiiوا فيھiiا، و مiiا صiiدت بقوسiiک فiiذکرت اسiiم هللا فکلiiف و مiiا صiiدت 
 [1305]فکل، و ما صدت بکلبک غير معلم فأدرکت ذکاته فکiل) بکلبک المعلم فذکرت اسم هللا

اما آنچه از اھل کت�اب گفت�ی، اگ�ر ظرف�ی غي�ر از آن ي�افتی، در ظ�رف آن نخوري�د، و اگ�ر «
وريد، و حيوانی را که با کمان ي�ا س�گ معل�م ص�يد ک�ردی و نيافتيد آن را بشوئيد و در آن بخ



نام خدا را بر آن بردی بخور، (اما) حيوانی را که با سگ غير معل�م ص�يد ک�ردی اگ�ر (قب�ل 
  ».از مردن) آنرا ذبح کردی، بخور

  ھرگاه نخجير در آب بيافتاد:

ب�ه  rوده پيام�بشود : به دليل فرم اگر نخجير در آب بيافتد (و بميرد) خوردن آن حرام می
(إذا رميت سھمک فاذکر اسم هللا، فإن وجدتiه قiد قتiل فکiل، إ$ أن تجiده قiد عدی بن حاتم : 

داختی ن�ام خ�دا ھرگ�اه تي�رت را ان�« [1306]وقع فی ماء فإنک $تدری، الماء قتله أو سھمک)
را بياور (بسم هللا بگو)، اگر آن را کش�ته ي�افتی بخ�ور، مگ�ر اينک�ه در آب افت�اده باش�د چ�ون 

  ».دانی آيا آب آنرا کشته يا تير تو در اينصورت نمی

  ھرگاه نخجير دو يا سه روز پس از زدن يافته شد:

اگر کسی تيرش را پرت�اب ک�رد و ب�ه نخجي�ر خ�ورد، و پ�س از دو ي�ا س�ه روز بع�د از آن 
  تواند آنرا بخورد :  پيدا شد اگر نگنديده بود می

(و إن رميiت الصiيد فوجدتiه بعiد به او فرمود :  rاز عدی بن حاتم روايت است که پيامبر
و اگ�ر ب�ه ط�رف نخجي�ر (تي�ر) پرت�اب « [1307]يوم أو يومين لiيس بiه إ$ أثiر سiھمک فکiل)

کردی و بعد از يک يا دو روز آنرا ي�افتی و بج�ز اث�ر تي�ر ت�و چي�ز ديگ�ری ب�ر آن نب�ود آن�را 
  ».بخور

فغiاب عنiک، فأدرکتiه،  (إذا رميiت بسiھمکفرم�ود :  rاز ابوثعلبه روايت است که پيامبر
ھرگاه تيرت را پرتاب کردی و (نخجير) ناپديد ش�د، س�پس آن�را پي�دا « [1308]فکله مالم ينتن)

  ».کردی، در صورتيکه بدبو نشده، آنرا بخور

  فھرست

  قربانی
  تعريف قربانی:

قرب��انی عب��ارت از ذب��ح ک��ردن چھ��ار پاي��انی در روز عي��د قرب��ان و اي��ام تش��ريق بمنظ��ور 
  نزديکی به خداوند متعال است.

  حکم قربانی:

(مiن کiان :  rقربانی بر کسی که توانايی داشته باشد واجب است؛ ب�ه دلي�ل فرم�وده پي�امبر
ھر کس توانايی (مال) دارد و قربانی نکن�د ب�ه « [1309]له سعة و لم يضح ف� يقربن مص�نا)

  ».ص5ی ما نزديک نشودم



توانمن�دی را ک�ه قرب�انی نکن�د، از  rوجه استدQل از اين حديث آن است ک�ه چ�ون پي�امبر«
نزديک شدن به مصلی نھی کرده، اين ام�ر دQل�ت ب�ر آن دارد ک�ه ش�خص، واجب�ی را ت�رک 

  کرده که اگر بوسيله نماز ھم به خدا تقرب بجويد، به خاطر ترک آن، نفعی برای او ندارد.

(يiا أيھiا ايس�تاده ب�وديم، فرم�ود :  rز مخفف بن سليم روايت است : در عرف�ه ن�زد پي�امبرا
ای در  ای م�ردم ب�ر ھرخ�انواده« الناس إن علی کل أھل بيiت فiی کiل عiام أضiحية و عتيiرة)

دانيد عتيره چيس�ت؟ عتي�ره ھم�ان چي�زی اس�ت  آيا می» ھر سال قربانی و عتيره واجب است
[1310]ند.که مردم به آن رجبيه گوي

  

ف���رع و « [1311]($فiiiرع و $عتيiiره)ک��ه فرم��ود :  rول��ی عتي��ره ب���ه دلي��ل فرم��وده پي���امبر
  منسوخ شده است.» (*)ای نيست عتيره

  و بايد دانست نسخ عتيره مستلزم نسخ قربانی نيست.

(مiن را ديدم که فرمود :  rاز جندب بن سفيان بجلی روايت است : روز عيد قربان پيامبر
ھ�رکس قب�ل از نم�از « [1312]ذبح قبل أن يصلی فليعد مکانھا أخری، و من لiم يiذبح فليiذبح)

(عيد)، قربانی کند بايد (بعد از نماز) حيوان ديگ�ر را ب�ه ج�ای آن قرب�انی نماي�د، و ھ�ر ک�س 
  ».قربانی نکرده، قربانی کند

کن��د، ب��ويژه اينک��ه ب��ه اع��اده آن ام��ر ش��ده  دQل��ت می ظ��اھر اي��ن ح��ديث ب��ر وج��وب قرب��انی
[1313]».است

  

  فھرست

  حيواناتی قربانی شود؟ چه

  تنھا گاو، گوسفند و بز و شتر، برای قربانی جايز است، به دليل فرموده خداوند متعال: 

ة َجَعلنَا َمنَسکاً لِيَذُکُروا اسَم هللاِ َعَلی َما َرَزقَُھم ِمن بَِھيَمِة ا)نَعاِم  (  )َولُکلِّ أُمَّ
  )34(حج : 

ما برای ھر ملتی قربانی را مقدر کرديم تا به نام خدا چھارپايانی را ذبح کنند «
  ».که خدا بديشان عطا نموده است

  کند؟ شتر و گاو برای چند نفر کفايت می

فiی سiفر فحضiر ا)ضiحی، فاشiترکنا فiی  r(کنا مiع الرسiولاز ابن عباس روايت است : 
ب�وديم، عي�د قرب�ان ف�را  rدر س�فری ب�ا پي�امبر« [1314]الجزور عن عشرة والبقرة عiن سiبعة)

  ».رسيد، ھر ده نفرمان در يک شتر و ھر ھفت نفرمان در يک گاو شريک شديم

  فھرست



  اش يک گوسفند (يا بز) کافی است برای مرد و خانواده

(سألت أبا أيوب ا)نصiاری : کيiف کانiت الضiحايا فiيکم از عطاء بن يسار روايت است : 
بالشاة عنه وعiن أھiل بيتiه يضحی  r؟ قال : کان الرجل فی عھد النبیrعلی عھد رسول هللا

از ابواي��وب انص��اری س��ؤال « [1315]فيiiأکلونو يطعمiiون، ثiiم تبiiاھی النiiاس فصiiار کمiiا تiiری)
م�رد ي�ک  rن پي�امبرقربانی در ميان شما چگونه بود؟ گف�ت : در زم�ا rکردم در زمان پيامبر

خوردن�د و ب�ه م�ردم  ک�رد، ازآن می اش قرب�انی می گوسفند (يا بز) رااز طرف خود و خانواده
  ».بينی دادند، سپس مردم دچار مباھات شدند تا به اين روز رسيدند که می ھم می

  چه حيواناتی برای قربانی جايز نيست

 rھ�ايی را ک�ه پي�امبر قربانی از عبيد ب�ن في�روز رواي�ت اس�ت : ب�ه ب�راء ب�ن ع�ازب گف�تم :
ب�ا دس�تش اينط�وری اش�اره  rکرد برايمان بگو، گفت : پي�امبر دوست نداشت يا از آن نھی می

(أربiiiع $تجiiiزی فiiiی ک���رد، در حاليک���ه دس���ت م���ن کوت���اھتر از دس���ت او اس���ت، و فرم���ود : 
العiiوراء البiiين عورھiiا، و المريضiiة البiiين مرضiiھا، والعرجiiاء البiiين ظلعھiiا، ا)ضiiاحی : 

چھار نوع حيوان برای قربانی جايز نيست، حيوان کوری که ک�ور « والکسيرة التی $تنقی)
اش  اش آش�کار باش�د، حي�وان لنگ�ی ک�ه لنگ�ی بودنش واضح باشد، حيوان بيماری ک�ه بيم�اری

  ».يابد بھبود نمی ای که آشکار باشد و حيوان عضو شکسته

دار باش�د، و گف�ت : ھ�ر  دانم ک�ه گ�وش (حي�وان قرب�انی) عي�ب براء گفت : م�ن مک�روه م�ی
نقصی را در حيوانناپسندديدی آن را رھ�ا ک�ن (و از قرب�انی ک�ردن آن خ�ودداری ک�ن) ب�دون 

[1316].اينکه آنرا بر کس ديگری حرام کنی
  

ای که عمرش ي�ک س�ال ي�ا کمت�ر از آن اس�ت ب�رای قرب�انی ج�ايز نيس�ت، ب�ه دلي�ل  بزغاله
(ضحی خال لی يقال له أبوبردة قبل الص�ة فقiال لiه حديث براء بن عازب(رض) که گفت : 

نiا جذعiة مiن المعiز، قiال : شائک شاة لحم، فقال : يا رسول هللا، إن عنiدی داج rرسول هللا
�ة فإنمiا يiذبح لنفسiه، و مiن ذبiح بعiد iل الصiاذبحھا، و$تصلح لغيرک، ثم قال : من ذبح قب

برده قب�ل از نم�از (عي�د) ام اب�و داي�ی« [1317]الص�ة فقiد تiم نسiکه و أصiاب سiنة المسiلمين)
به او فرمود : گوسفندت برای خوردن گوش�ت اس�ت، (ج�ای قرب�انی را  rقربانی کرد، پيامبر

ای دارم (ک�ه عم�رش ي�ک س�ال ي�ا کمت�ر از  گيرد) ابوبرده گفت : ای رسول خدا! بزغاله نمی
ار ب�رای فرمود : آنرا ذبح کن و اي�ن ک� rشود). پيامبر آن است و در خانه به او علف داده می

غير از تو جايز نيست. س�پس فرم�ود : کس�ی ک�ه قب�ل از نم�از (عي�د) ذب�ح کن�د ب�رای خ�ودش 
اش را به طور کامل انجام داده و از س�نت  ذبح کرده و کسی که بعد از نماز، ذبح کند قربانی

  ».و روش مسلمانان پيروی کرده است

  فھرست



  عقيقه
  تعريف عقيقه:

  شود. عقيقه با فتح عين حيوانی است که به مناسبت تولد نوزاد ذبح می

  حکم عقيقه:

  عقيقه بر پدر نوزاد واجب است : 

  شود :  برای پسر دو گوسفند ھمسن، و برای دختر يک گوسفند، ذبح می

�م عقيقiة، شنيدم که فرمود :  rاز سلمان بن عامر ضبی روايت است : از پيامبرiع الغiم)
ب�ا تول�د ن�وزاد پس�ر عقيق�ه داده ش�ود، ل�ذا ب�ه «[1318]فأھريقوا عنه دما، وأميطiوا عنiه ا)ذی)

مناسبت تولدش خونی را بريزي�د (حي�وانی را ذب�ح کني�د) و ناپ�اکی را از او دور کني�د (م�وی 
  ».سرش را بتراشيد)

�م شiiاتين و عiiن الجاريiiة  r(أمرنiiا رسiiول هللاز عائش��ه رواي��ت اس��ت : iiن الغiiق عiiأن نع
به ما دستور داد که برای تولد پسر دو گوسفند، و برای تولد دخت�ر ي�ک  rپيامبر« [1319]شاة)

  ».گوسفند را ذبح کنيم

(کل غ�م مرتھن بعقيقتiه، تiذبح عنiه فرمود :  rاز حسن بن سمره روايت است که پيامبر
اش در گ�رو اس�ت ک�ه  ھر نوزادی به خاطر عقيقه« [1320]يوم السابع و يحلق رأسه ويسمی)

  ».گذاری شود و نامبايد در روز ھفتم تولد عقيقه ذبح، و سر نوزاد تراشيده 

  وقت عقيقه:

س��نت اس��ت ک��ه در روز ھف��تم تول��د، حي��وان ذب��ح ش��ود، اگ��ر در روز ھف��تم نش��د، در روز 
  چھاردھم و اگر در روز چھاردھم نشد، در روز بيست و يکم ذبح شود :

(العقيقiiة تiiذبح لسiiبع، أو )ربiiع عشiiرة، أو فرم��ود :  rاز بري��ده رواي��ت اس��ت ک��ه پي��امبر
  ».عقيقه در روز ھفتم يا چھاردھم يا بيست و يکم ذبح شود« v[1321]حدی و عشرين)

  آنچه در حق نوزاد مستحب است:

  تحنيک (شيرين کردن کام نوزاد) : -1

�م فiiدتيت رواي��ت اس��ت :  tاز ابوموس��یiiی غiiد لiiی(ولiiه للنبiiبr  هiiراھيم، فحنکiiماه إبiiفس
خ�دا پس�ری ب�ه م�ن « [1322]بتمرة و دعا له بالبرکة و دفعه إلی و کان أکبiر ولiد أبiی موسiی)

و ب��ا خرم��ايی ک��امش را ش��يرين ک��رد و ب��ردم، او را اب��راھيم ن��ام نھ��اد  rداد او را ن��زد پي��امبر
  ».برايش دعايی برکت کرد، سپس اورا به من برگرداند، او بزرگترين فرزند ابوموسی بود



  تراشيدن موی سر نوزاد در روز ھفتم و به وز موی سرش نقره، صدقه دادن : -2

ه (کل غ�م مرتھن بعقيقتiه، تiذبح عنiفرمود :  rاز حسن بن سمره روايت است که پيامبر
اش در گ�رو اس�ت،  ھر ن�وزادی ب�ه خ�اطر عقيق�ه« [1323]يوم السابع و يحلق رأسه و يسمی)

  ».گذاری شود که بايد در روز ھفتم عقيقه ذبح، و سر نوزاد تراشيده و نام

(احلقiiی ب��ه فاطم��ه فرم��ود :  rاز ابوراف��ع رواي��ت اس��ت : وقت��ی حس��ن ب��ه دني��ا آم��د پي��امبر
س��رش را بت��راش و ب��ه وزن « [1324]رأسiiه، و تصiiدقی بiiوزن شiiعره فضiiة علiiی المسiiاکين)

  ».کين صدقه بدهمويش نقره به مسا

  ختنه کردن در روز ھفتم :  -3

از ج�ابر وراي�ت ک�رده ک�ه گف�ت :  [1325]به دليل حديثی ک�ه طبران�ی در (المعج�م الص�غير)
ب��رای حس��ن و  rپي��امبر ا لسiiبعة أيiiام)عiiق عiiن الحسiiن و الحسiiين و ختنھمr ii(أن رسiول هللا

  ».حسين عقيقه داد و در روز ھفتم آنھا را ختنه کرد

از اب�ن عب�اس رواي�ت ک�رده ک�ه گف�ت :  [1326]و به دليل حديثی ک�ه طبران�ی در (ا�واس�ط)
من السنة فی الصبی يوم السابع : يسمی، و يختن، و يماط عنه ا)ذی، وتثقب أذنiه،  (سبعة

 و يعق عنه، و يحلق رأسه، ويلطخ بدم عقيقته، و يتصدقة بوزن شعر رأسه ذھبا أو فضiة)
ھفت چيز در روز ھفتم تولد سنت است : نامگذاری، ختن�ه، برداش�تن اذي�ت از او، س�وراخ «

دادن عقيق��ه، تراش��يدن م��وی س��ر، آغش��ته ک��ردن او ب��ه خ��ون ک��ردن گ��وش (ب��رای دخت��ران)، 
 ».، و به وزن موی سرش ط5 يا نقره صدقه دادن(*)عقيقه


