فصل دھم
خوردنيھا )خوردنيھا(
أطعمه
جمع طعام و آن عبارت است از آنچه که انسان می خورد و با آن تغذيه می کند مانند
قوت و غيره.
اصل در طعام حالل بودن است :خداوند متعال میفرمايد :
ض َحالَالَ َ
طيﱢبا ً ( )بقره (168 :
) يَا أَ ﱡي َھا النﱠ ُ
اس ُکلُوا ِم ﱠما فِی األَ ْر ِ
»ای مردم از آنچه در زمين ،حالل و پاکيزه است بخوريد«.
و میفرمايد :
س ِرفِينَ  .قُ ْل َمنْ َح ﱠر َم ِزينَةَ ﱠ
ﷲِ الﱠ ِتی
) َو ُکلُوا َوا ْ
س ِرفُوا إِنﱠهُ الَيُ ِح ﱡب ا ْل ُم ْ
ش َربُوا َوالَتُ ْ
ق( )اعراف (32 - 33 :
أَ ْخ َر َج لِ َعبَا ِد ِه َوالطﱠيﱢبَا ِ
ت ِمنْ ال ﱢر ْز ِ
»و بخوريد و بياشاميد ولی اسراف و زياده روی مکنيد که خداوند مسرفان و
زياده روی کنندگان را دوست ندارد ،بگو )ای پيامبر( چه کسی زينتھای الھی
را که برای بندگانش آفريده است و ھمچنين مواھب و روزیھای پاک را حرام
کرده است«.
ھيچ طعامی حرام نيست مگر آنچه خداوند در کتابش يا بر زبان پيامبر حرام کرده است.
و حرام گرداندن آنچه خداوند حرام نکرده ،دروغ بر خداوند است :
خداوند متعال میفرمايد :
ق فَ َج َع ْلتُ ْم ِم ْنهُ َح َراما ً َو َحالَالً قُ ْل ﱠ
) قُ ْل أَ َرأَ ْيتُ ْم َما أَ ْن َز َل ﱠ
أ ُJأ ُ ِذنَ لَ ُ
ﷲُ َل ُ
ک ْم
ک ْم ِمنْ ِر ْز ٍ
ﷲ تَ ْفتَ ُرونَ َ .و َما َ
ﷲ ا ْل َک ِذ َب يَ ْو َم ا ْلقِيَا َم ِة( )يونس
ظنﱡ الﱠ ِذينَ َي ْفتَ ُرونَ َعلَی ﱠ ِ
أَ ْم َعلَی ﱠ ِ
(60 - 59 :
»بگو به من بگوييد آيا چيزھايی را که خدا برای شما آفريده و رزوی شما کرده
است و بخشی از آنھا را حرام و بخشی از آنھا را حالل نمودهايد ،آيا خدا به

شما اجازه داده است يا اينکه بر خدا دروغ میبنديد ،آيا گمان کسنای که بر خدا
دروغ میبندند درباره )چيزھايی که( در روز قيامت رخ میدھد چيست؟«.
و میفرمايد :
ک◌َ ِذ َب َھ َذا َحالَ ٌل َو َھ َذا َح َرا ٌم لِتَ ْفتَ ُروا َعلَی ﱠ
سنَتُ ُ
ک ْم ا ْل َ
ﷲِ
صفُ أ ْل ِ
) َوالَتَقُولُوا ِل َما تَ ِ
اب أَ ِلي ٌم (
ﷲ ا ْل َک ِذ َب الَيُ ْفلِ ُحونَ َ .متَا ٌع قَلِي ٌل َو لَ ُھ ْم َع َذ ٌ
ا ْل َک ِذ َب إِنﱠ الﱠ ِذينَ يَ ْفتَ ُرونَ َعلَی ﱠ ِ
)نحل (117 - 116 :
»و به خاطر چيزھايی که تنھا )از مغز شما تراوش کرده و( بر زبانتان میرود
به دروغ مگوييد اين حالل است و آن حرام ،و در نتيجه بر خدا دروغ ببنديد،
کسانی که بر خدا دروغ میبندند رستگار نمیگردند )سودجويی و بھرهمندی
ايشان از جھان ناچيز است و تمام دنيا با توجه به آخرت کاالی کمی است و
عذاب دردناکی دارند«.
فھرست
خوردنيھا:
خداوند متعال میفرمايد :
ص َل لَ ُ
) َو َمالَ ُ
ک ْم َما َح ﱠر َم َعلَ ْي ُک ْم إِالﱠ َما
ک ْم أَالﱠ تَأْ ُکلُوا ِم ﱠما ُذ ِک َر ا ْ
ﷲ َعلَ ْي ِه َو قَ ْد فَ ﱠ
س ُم ﱠ ِ
اضطُ ِر ْرتُ ْم إِلَ ْي ِه ( )أنعام (119 :
ْ
»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
است مگر ناچار و درمانده شويد )که در اينصورت میتوانيد به اندازهای که
رفع ضرورت و دفع ھالک کند از گوشت حرام آن بخوريد«.
خداوند متعال آنچه را که بر ما حرام است بطور مفصل و واضح بيان نموده است و
میفرمايد:
ﷲِ بِ ِه َوا ْل ُم ْن َخنَقِةُ
) ُح ﱢر َمتْ َعلَ ْي ُک ْم ا ْل َم ْي َتةُ َوال ﱠد ُم َو لَ ْح ُم ا ْل ِخن ِزي ِر َو َما أَ ِھ ﱠل لِ َغ ْي ِر ﱠ
سبُ ُع إِالﱠ َما َذ ﱠک ْيتُ ْم َو َما ُذبِ َح َع َلی
يحةُ َو َما أَ َک َل ال ﱠ
َوا ْل ُم ْؤقَو َذةُ َوا ْل ُمتَ َر ﱢديَةُ َوالنﱠ ِط َ
األزالَ ِم َذلِ ُ
س ُموا بِ ْ
ق(
س ٌ
ک ْم فِ ْ
ب َو أَنْ تَ ْ
ال ﱡن ُ
ستَ ْق ِ
ص ِ
)مائده (3 :
»ای مؤمنان بر شما حرام شده است )خوردن گوشت( مردار ،خون ،گوشت
خوک ،حيواناتی که به ھنگام ذبح نام غير خدا بر آنھا برده شود و به نام

ديگران سربريده شوند ،حيواناتی که خفه شدهاند ،حيواناتی که با شکنجه و
کتک کشته شدهاند ،آنھايی که از بلندی پرت شده و مردهاند آنھايی که بر اثر
شاخ زدن حيوانات ديگر مردهاند ،حيواناتی که درندگان از بدن آنھا چيزی
خورده و بدان سبب مردهاند ،مگر اينکه )قبل از مرگ( آنھا را سربريده باشيد،
و حيواناتی که برای نزديکی به بتھا سربريده شدهاند ،و بر شما حرام است که
با چوبهھای تير به پيشگويی بپردازيد و از غيب سخن گوييد ھمه اينھا برای
شما گناه بزرگ و خروج از فرمان رحمان است«.
و میفرمايد :
ق ( )أنعام (121 :
) َوالَتَأ ُکلُوا ِم ﱠما لَم يُذ َک ِر اس ُم ﷲِ َعلَي ِه َو إنﱠهُ لَ ِفس ٌ
»و از گوشت حيوانی نخوريد که نام خدا بر آن برده نشده است؛ چرا که
خوردن از چنين گوشتی خروج از فرمانبرداری خدا است«.
و میفرمايد :
) قُل الَأ ِج ُد فِي َما أو ِح َی إلَ ﱠی ُم َح ﱠرما ً َعلَی َ
کونَ َميتةً أو دَما ً
طا ِع ٍم َيط َع ُمهُ إالﱠ أن يَ ُ
جس أو فِسقا ً أَ ِھ ﱠل ِل َغي ِرﷲِ بِ ِه ( )أنعام (145 :
ُمسفُوحا ً أو لَح َم ِخن ِزي ٍر َفإنﱠهُ ِر ٌ
»)ای پيامبر( بگو در آنچه به من وحی شده است ،چيزی را برخورندهای حرام
نمیيابم ،مگر مردار و خون و گوشت خوک که ھمه اينھا ناپاک ھستند و
گوشت حيوانی که به نام )بتی يا معبودی( جز خدا ربريده شده باشد«.
و میفرمايد :
) َو ُح ﱢر َم َعلَي ُ
صي ُد ال َب ﱢر َما دُمتُم ُح ُرما ً ( )مائده (96 :
کم َ
»و مادام که در حال احرام ھستيد نخجير خشکزی برای شما حرام است«.
فھرست
آنچه در حکم مردار است:
عضوی که از حيوان زندهای قطع شود ،در حکم مردار است  :به دليل حديث ابو واقد
ليثی از پيامبر rکه فرمود ) :ماقطع من البھيمة و ھوی حية فھو ميتiة(]» [1287عضوی که
از حيوانی زنده جدا میشود ،مردار به حساب میآيد«.

خون و مرداری که از اين حکم مستثنی است
از ابن عمر)رض( روايت است ) :أحiiiل لنiiا ميتتiiiان و دمiiiان ،أمiiiا الميتتiiiان فiiiالحوت
والجراد ،و أما الدمان فالکبد و الطحال(]» [1288دو مردار و دو خون برای ما حالل شدهاند
دو مردار ماھی و ملخ مرده ،و دو خون کبد و طحال ھستند«.
خوردن گوشت خر اھلی حرام است:
از انس ابن مالک tروايت است ) :أن رسiiول ﷲ rجiiاءه جiiاء فقiiال  :أکلiiت الحمiiر ،ثiiم
جاءه جاء فقال  :أکلiت الحمiر ،ثiم جiاءه جiاء فقiال  :أفنيiت الحمiر ،فiأمر مناديiا فنiادی فiی
الناس ،إن ﷲ و رسوله ينھی انکم عن لحوم الحمر األھلية فإنھا رجس ،ألکفئiت القiدور ،و
إنھا لتفور باللحم(]» .[1289شخصی نزد پيامبر rآمد و گفت  :گوشت خر اھلی خورده شد،
سپس شخص ديگری آمد و گفت  :گوشت خر خورده شد ،بدنبال آن ،شخص سومی نزد او
آمد و گفت  :خرھا از بين رفتند ،سپس پيامبر rبه ندا دھندهای دستور داد تا در ميان مردم
اعالم کند خدا و رسول او شما را از )خوردن( گوشت خرھای اھلی نھی کردهاند ،چون
نجس است ،پس ديگھا ريخته شدند در حالی که گوشت )خر( در آنھا میجوشيد«.
گوشت درندگان نيشدار و ھر پرندهای که چنگال داشته باشد حرام است
از ابن عباس روايت است ) :نھی رسول ﷲ rعن کل ذی ناب من السiباع و عiن کiل ذی
مخلب من الطير(]» [1290پيامبر rاز گوشت ھر درندهای که نيش ،و ھر پرندهای که چنگال
داشته باشد ،نھی کرده است«.
فھرست
تحريم ّ
جالله:
ّ
جالله  :حيوانی است که بيشتر تغذيهاش از نجاست است.
خوردن )گوشت( ،نوشيدن شير ،و سوار شدن آن ،حرام است.
از ابن عمر روايت است ) :نھی رسول ﷲ rعن لحوم ّ
الجاللة و ألبانھiا(]» [1291پيامبرr
از خوردن گوشت ّ
جالله و شير آن نھی کرده است«.
ھمچنين از ابن عمر روايت است ) :نھiی رسiول ﷲ rعiن الجاللiة فiی اإلبiل ،أن يرکiب
عليھا ،أو يشرب من ألبانھا(]» [1292پيامبر rاز سوار شدن بر شتر جالله و خوردن شير آن
نھی کرده است«.
چه وقت جالله حالل می شود؟

اگر جالله بمدت سه روز قرنطينه )نگهداری( و خوراک پاک به آن داده شود ،سربريدن
و خوردن گوشت آن جايز است :
از ابن عمر روايت است ) :أنه کان يحبس الدجاجة الجاللة ثالثiا(]» [1293او مرغ جالله
را سه روز قرنطينه )نگھداری( میکرد«.
خوردنيھای حرام در ھنگام اضطرار مباح میگردد
خداوند متعال میفرمايد :
اغ َوالَ عَا ٍد فَالَ إث َم َعلَي ِه إنﱠ ﷲَ َغفُو ٌر َر ِحي ٌم (
) فَ َم ِن اضطُ ﱠر َغي َر َب ٍ
)بقره (173 :
»و آنکس که مجبور شد در صورتی که عالقمند و متجاوز نباشد گناھی بر او
نيست ،خداوند بخشنده و مھربان است«.
و میفرمايد :
) فَ َم ِن اض َ
ثم فَإنﱠ ﷲَ َغفُو ٌر َر ِحي ٌم (
ص ٍة َغي َر ُمت ََجانِ ٍ
ط ﱠر فِی َمخ َم َ
ف ِإل ٍ
)مائده (3 :
»اما کسی که در حال گرسنگی ناچار شود )از محرمات سابق چيزی بخورد تا
ھالک نشود( و متمايل به گناه نباشد )مانعی ندارد(؛ چراکه خداوند بخشنده
مھربان است«.
ابن کثير)ره( در تفسيرش ) (2/14میگويد :
يعنی  :اگر کسی نياز شديد پيدا کرد و ناچار شد به خاطر ضرورت از محرماتی که
خداوند ذکر کرده ،بخورد ايرادی ندارد ،خداوند نسبت به او بخشنده و مھربان است .چون
خداوند متعال از نياز و اضطرار بندهی خود آگاه است ،و در نتيجه از او گذشت کرده و
گناه اورا میبخشد ،در مسند )امام احمد( و صحيح ابن حبان از ابن عمر روايت است که
پيامبر rفرمود ) :إن ﷲ يحب أن تؤتی رخصه کمiا يکiره أن تiؤتی معصiيته(]» [1294خداوند
دوست دارد که از رخصتھايش استفاده شود ھمچنانکه ناپسند میداند که نافرمانیاش
شود«.
و به ھمين دليل فقھاء گفتهاند  :گاھی اوقات خوردن مردار واجب میشود و آن وقتی
است که شخص ترس ھالک شدن نفس خود را داشته ،و چيزی ديگر غير از آن رانيابد و
بر حسب احوال گاھی مندوب است و گاھی مباح.

در اينکه آيا شخص بايد به اندازه رفع گرسنگی از مردار بخورد يا خود را از آن سير
کند ،يا عالوه بر سير کردن خود مقداری را ھم بردارد ميان فقھا اختالفنظر وجود دارد.
ھمچنانکه در کتابھای فقھی بيان شده است«.
در ادامه میگويد :
»برخالف آنچه بسياری از عوام و غيره میپندارند ،خوردن گوشت مردار مشروط به
اين نيست که شخص سه روز غذائی برای خوردن نيابد ،بلکه ھرگاه مضطر به اين کار
شود میتواند از آن بخورد« اھ.
فھرست
تعريف ذکات:

ذکات )ذبح( شرعی

ذکات در اصل بمعنای خوشبو کردن است ،مثالً میگويند ) :رائحiiة ذکيiiة( يعنی بوی
خوش ،و دليل اينکه ذبح ذکات ناميده میشود اينست که اباحه شرعی ،آن را پاک میکند.
منظور از ذکات در اينجا ذبح حيوان است ،چون خوردن گوشت ھيچ حيوان حالل –
گوشتی – بجز ماھی و ملخ بدون ذبح جايز نيست.
خوردن ذبيحه چه کسی حالل نيست؟
ذبح مسلمان و اھل کتاب حالل است ،مرد باشد يا زن :
خداوند متعال میفرمايد :
) َو َ
َاب َح ﱞل لَ ُ
کم ( )مائده(5 :
کت َ
ط َعا ُم الﱠ ِذينَ أُوتُوا ال ِ
»و خوراک اھل کتاب برای شما حالل است«.
][1295

بخاری میگويد » :ابن عباس گويد  :طعام آنھا يعنی  :ذبح شده آنھا«.

از کعب بن مالک روايت است ) :أن امرأة ذبحiت شiاة بحجiر ،فسiئل النبiی rعiن ذلiک،
فأمر بأکلھا(]» [1296زنی گوسفندی را با سنگ ذبح کرد ،از پيامبر rدر اين باره سؤال شد،
پيامبر به خوردن آن دستور داد«.
وسيله ذبح:
ذبح با ھر وسيله برندهای جايز است ،بجز دندان و ناخن :

از عبايه بن رفاعه از جدش روايت است که گفت  :ای رسول خدا! )گاھی اوقات( کارد
نداريم ،پيامبر rفرمود ) :ما أنھر الدم و ذکر اسم ﷲ فکiل ،لiيس الظفiر و السiن ،أمiا الظفiر
فمدی الحبشة ،و أما السن فعظم(])» [1297اگر با( آنچه خون را بريد ،ذبح و اسم خدا برده
شد ،بخور ،غير از ناخن و دندان چون ناخن چاقوی اھل حبشه ،و دندان استخوان است«.
از شداد ابن اوس روايت است  :دو چيز را از پيامبر rحفظ کردم پيامبر rفرمود ) :إن
ﷲ کتiiب اإلحسiiان علiiی کiiل شiiی ،فiiإذا قتلiiتم فأحسiiنوا القتلiiة ،و إذا ذبحiiتم فأحسiiنوا الiiذبح،
وليحد أحدکم شفرته فليرح ذبيحته(]» [1298خداوند نيکی کردن ،بر ھر چيز را واجب کره
است؛ پس ھرگاه میکشيد به بھترين شيوه بکشيد ،و ھرگاه ذبح میکنيد به بھترين شيوه ذبح
کنيد ،و ھر کدام از شما چاقويش را تيزو ذبيحهاش را راحت نمايد«.
چگونگی ذبح:
حيوانات دودستهاند :دستهای از آنھا ذبحشان مقدور است و دستهای ديگر غيرمقدور.
حيواناتی که ذبحش مقدور است از حلق و گودی زير گلو ذبح میشود.
و حيوانی که سر بريدنش مقدور نيست ذبح آن عبارت است از ريختن خون آن به ھر
طريقی که ممکن باشد :
از ابن عباس روايت است  :محل ذبح ،حلق و گودی زير گلو است.
ابن عمر ،ابن عباس و انس گويند » :ھرگاه سر قطع شود )خوردن( اشکالی ندارد«.
از رافع بن خديج روايت است  :گفتم ای رسول خدا! فردا با دشمن روبرو خواھيم شد،
)و از آنان حيوان به غنيمت میگيريم( و کارد به ھمراه نداريم )چکار کنيم؟( پيامبرr
فرمود ) :أعجiiل – أو أرن – مiiا أنھiiر الiiدم و ذکiiر اسiiم الiiل فکiiل ،لiiيس السiiن و الظفiiر ،و
سأحدثک ،أما السن فعظم ،و أمiا الظفiر فمiدی الحبشiة( »عجله کن يا با ھر وسيلهای که
خون را جاری کند) ،آن را( ذبح کند ،و )اگر( اسم خدا بر آن برده شد ،بخور ،به جز دندان
و ناخن ،و به شما خواھم گفت  :دندان ،استخوان است ،و ناخن چاقوی اھل حبشه«،
صحابی گويد  :شتران و گوسفندانی را به غنيمت گرفتيم ،شتری از آنھا فرار کرد مردی
آن را با تير زد و گرفت پيامبر rفرمود ) :إن لھiذه اإلبiل أوابiد کأوبiد الiوحش ،فiإذا غلiبکم
منھا شی فافعلوا به ھکذا(]» [1299اين شترھا ترسی ھمانند ترس حيوانات وحی دارند که
از انسان فرار میکنند پس ھرگاه شتری از دست شما فرار کرد با آن اينطور )عمل(
کنيد«.
فھرست

ذبح جنين:
ھرگاه جنين بصورت زنده از شکم مادر خارج گردد ،بايد ذبح شود ،ولی اگر مرده
خارج شود ،ذبح مادرش ،ذبح آن محسوب میشود :
از ابوسعيد روايت است  :از پيامبر rدرباره جنين سؤال کرديم فرمود ) :کلiوه إن شiئتم
فإن ذکاته ذکاة أمه(]» [1300اگر خواستيد آنرا بخوريد چون ذبح مادرش ،ذبح آن محسوب
میشود«.
بسم ﷲ گفتن ھنگام ذبح:
شرط حالل بودن حيوان ،گفتن بسم ﷲ ھنگام ذبح آن است؛ لذا ھر کس به طور عمد آنرا
ترک کرد؛ ذبيحهاش حالل نيست :
خداوند متعال میفرمايد :
) فَ ُ
کلُوا ِم ﱠما ُذ ِک َر اس ُم ﷲِ َعلَي ِه إن ُکنتُم بِآيَا ِت ِه ُمؤ ِمنِينَ ( )أنعام (118 :
»پس از گوشت چھارپايانی بخوريد که به ھنگام ذبح نام خدا را بر آن بردهاند،
اگر به آيات خدا ايمان داريد«.
و میفرمايد :
وحونَ إلَی
ق َو إنﱠ ال ﱠ
) َوالَتَأ ُکلُوا ِم ﱠما لَم يُذ َک ِر اس ُم ﷲِ َعلَي ِه َو إِنﱠهُ لَفِس ٌ
شيَا ِطينَ لَيُ ُ
أولِيَائِ ِھم لِيُ َجا ِدلُو ُکم َو إن أ َ
ط ُعتُموھُم إنﱠ ُ
کم لَ ُمش ِر ُکونَ (
)أنعام (121 :
»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
شياطين مطالب وسوسهانگيزی را به طور مخفيانه به دوستان خود القا میکنند
تا اينکه با شما منازعه و مجادله کنند و اگر از آنان اطاعت کنيد ،بیگمان شما
)مثل ايشان( مشرک خواھيد بود«.
از رافع بن خديج روايت است که پيامبر rبه او فرمود ) :مiا أنھiر الiدم و ذکiر اسiم ﷲ
فکل(])» [1301اگر با( وسيلهای که خون را جاری کند ذبح شد ،و اسم خدا بر آن برده شد،
بخور«.
رو کردن )حيوان( به قبله:

مستحب است که ھنگام ذبح ،حيوان را رو به قبله قرار دھد و دعای مذکور در حديث
زير را بخواند :
از جابر بن عبدﷲ روايت است ) :ذبح النبی rيوم الذبح کبشين أقiرنين أملحiين مiوجئين
فلما وجھھما قال  :إنی وجھت وجھی للذی فطر السموات و األرض علی ملة إبراھيم حنيفا
و ما أنا من المشرکين ،إن صالتی و نسکی و محيای و مماتی  Jرب العالمين الشريک لiه
و بذلک أمرت و أنا من المسلمين ،اللھم منک ولک عن محمiد و أمتiه ،بسiم ﷲ و ﷲ أکبiر
ثم ذبح(]» [1302پيامبر rدر روز عيد قربان دو قوچ شاخدار و سياه مائل به سفيدی واخته
شده را ذبح کرد ،وقتی انھا را رو به قبله کرد ،گفت ) :إنiiی وجھiiت وجھiiی للiiذی فطiiر
السiiموات و األرض علiiی ملiiة إبiiراھيم حنيفiiا و مiiا أنiiا مiiن المشiiرکين ،إن صiiالتی و نسiiکی
ومحيای و مماتی  Jرب العiالمين ال شiريک لiه و بiذلک أمiرت و أنiا مiن المسiلمين ،اللھiم
منiiک و لiiک عiiن محمiiد و أمتiiه ،بسiiم ﷲ و ﷲ أکبiiر( بيگمان من رويم را به سوی ذاتی
میکنم که آسمانھا و زمين را آفريده است ،و من بر دين ابراھيم حنيف بوده و از مشرکين
نيستم ،نمازم ،قربانی ،زندگی و مرگم برای ﷲ پروردگار عالميان است که ھيچ شريکی
ندارد و به اين امر شدهام و من از مسلمانان ھستم ،خداوندا! )اين قربانیای است( از تو و
برای تو ،از )طرف( محمد و امتش بسم ﷲ و ﷲ اکبر ،سپس )حيوان را( ذبح کرد«.
فھرست

صيد )شکار(
خداوند متعال میفرمايد :
) َو إ َذا َحلَلتُم فَاص َ
طادُوا ( )مائده (2 :
»و ھر وقت که از احرام به در آمديد و از سرزمين حرم خارج شديد ،شکار
کنيد«.
و میفرمايد :
ک َما َذا أَ ِح ﱠل لَ ُھ ْم قُ ْل أَ ِح ﱠل لَ ُ
ح ُم َکلﱢبِينَ
) يَ ْ
سأَلُونَ َ
ک ْم الطﱠيﱢبَاتُ َو َما َعلﱠ ْمتُ ْم ِمنْ ا ْل َج َوا ِر ِ
س َم ﱠ
ک ْم ﱠ
س ْکنَ َعلَ ْي ُ
ﷲ ُ فَ ُ
تُ َعلﱢ ُمونَ ُھنﱠ ِم ﱠما َعلﱠ َم ُ
ﷲِ َعلَ ْي ِه (
ک ْم َو ْاذ ُک ُروا ا ْ
کلُوا ِم ﱠما أَ ْم َ
)مائده (4 :
»از تو سؤال میکنند که چه چيز بر آنان حالل شده است؟ بگو بر شما چيزھای
پاک حالل شده است ،و )نيز شکاری که( حيوانات شکاری صيد میکنند و شما
بدانھا آموختهايد از آنچه خدا به شما آموخته است؛ پس از صيدی که چنين
حيواناتی برای شما نگه میدارند ،بخوريد و نام خدا را بر آن ببريد«.

صيد دريا در ھر حالتی جايز است و صيد خشکی ھم ھمينطور ،مگر در حالت احرام
که جايز نيست  :خداوند متعال میفرمايد :
صي ُد البَح ِر َو َ
سيﱠا َر ِة َو ُح ﱢر َم َعلَي ُ
ط َعا ُمهُ َمتَاعا ً لَ ُ
) أَ ِح ﱠل َل ُ
صي ُد البَ ﱢر َما
کم َو لِل ﱠ
کم َ
کم َ
دُمتُم ُح ُرما ً ( )مائده (96 :
»صيد دريا و خوردن آن برای شما )مقيمان که آنرا تازه به تازه میخوريد( و
برای )شما( مسافران )مؤمن که آنرا خشکيده يا يخ زده و يا بصورت کنسرو
میخوريد( حالل است ،ولی مادام که در حال احرام ھستيد ،صيد خشکزی
برای شما حرام است«.
صيد چه کسانی حالل است:
ھر کس ذبيحهاش حالل است ،صيدش نيز حالل است.
ابزار صيد:
صيد گاھی با اسلحه برنده مانند شمشير و چاقو و تير انجام میگيرد و گاھی با حيوانات
شکاری  :خداوند متعال میفرمايد :
اح ُ
صي ِد تَنَالُهُ أي ِدي ُ
) يَا أ ﱡي َھا الﱠ ِذينَ آ َمنُوا َليَبلُ َونﱠ ُ
کم (
ک ُم ﷲُ بِش ٍَی ِمنَ ال ﱠ
کم َو ِر َم ُ
)مائده (4 :
»ای مؤمنان مسلما ً خداوند شما را با )تحريم( برخی از صيد که دستھا و
نيزهھای شما بدانھا میرسند آزمايش میکند«.
و میفرمايد :
ک ُم ﷲُ فَ ُ
ح ُم َکلﱢبِينَ تُ َع ﱢل ُمونَ ُھنﱠ ِم ﱠما َعلﱠ َم ُ
سکنَ
کلُوا ِم ﱠما أم َ
) َو َما َعلﱠمتُم ِمنَ َ
الجوا ِر ِ
َعلَي ُ
کم ( )مائده (94 :
»و )نيز شکاری که( حيوانات شکاری صيد ميکنند و شما بدانھا آموختهايد از
آنچه که خدا به شما آموخته است؛ پس از صيدی که چنين حيواناتی برای شما
نگه میدارند بخوريد«.
ھرگاه صيد به وسيله اسلحه انجام گيرد ،الزم است گلوله يا نيزه بدن آن را پاره کرده و
در آن فرو رود.
و ھرگاه صيد با حيوانات شکاری ،انجام گيرد الزم است که حيوان تعليم داده شده باشد،
و از نخجير نخورد وبا حيوان شکاری حيوان ديگری يافت نشود.

و برای حالل بودن صيد ،گفتن بسم ﷲ ھنگام پرتاب تير يا فرستادن حيوان شکاری
شرط است :
از عدب بن حاتم tروايت است  :از پيامبر rدرباره صيد با معراض] (*)[1303سؤال کردم
فرمود ) :إذا أصiiبت بحiiده فکiiل ،فiiإذا أصiiاب بعرضiiه فقتiiل فإنiiه و قيiiذ ،فiiال تأکiiل( »ھرگاه
حيوان را با نوک تيزش زدی ،بخور ،ولی اگر عرض آن به حيوان برخورد کرد وآن را
کشت ،آن حيوان )موقiiوذة)**(( است پس نخور ،گفتم  :سگم را میفرستم ،فرمود ) :إذا
أرسلت کلبکو سميت فکل( »ھرگاه سگت را فرستادی و بسم ﷲ گفتی ،بخور« ،گفتم  :اگر
سگ )از آن( خورد چی؟ فرمود ) :فiال تأکiل ،فإنiه لiم يمسiک عليiک ،و إنمiا أمسiک علiی
نفسه( »آنرا نخور؛ زيرا آنرا برای تو نگرفته بلکه برای خود گرفته است« گفتم  :سگم را
میفرستم و )در کنار شکار( سگی ديگر را با آن میيابم )چی(؟ فرمود ) :التأکiiل فإنمiiا
سميت علی کلبک و لم تسم علی اآلخiر(]» [1304آنرا نخور؛ زيرا تو تنھا بر سگ خودت
بسم ﷲ گفتهای نه بر ديگر«.
فھرست
صيد بوسيله سگ غير معلﱠم )آموزش داده نشده(:
نخجيری که بوسيلة سگ غير معلم شکار شود حالل نيست مگر اينکه بصورت زنده
يافته شود و ذبح گردد :
از ابوثعلبه خشنی روايت است  :گفتم  :ای پيامبر خدا! ما در سرزمين اھل کتاب زندگی
میکنيم ،آيا میتوانيم در ظرفھايشان غذا بخوريم؟ و در سرزمينی ھستيم که شکار زياد
است ،و با کمان و سگ غير معلﱠم و معلﱠم خود صيد میکنم ،کداميک از آنھا برايم درست
است؟ فرمود ) :أمiا مiا ذکiرت مiن أھiل الکتiاب فiإن وجiدت غيرھiا فالتiأکلوا فيھiا ،و إن لiم
تجiiدوا فاغسiiلوھا و کلiiوا فيھiiا ،و مiiا صiiدت بقوسiiک فiiذکرت اسiiم ﷲ فکلiiف و مiiا صiiدت
][1305
بکلبک المعلم فذکرت اسم ﷲ فکل ،و ما صدت بکلبک غير معلم فأدرکت ذکاته فکiل(
»اما آنچه از اھل کتاب گفتی ،اگر ظرفی غير از آن يافتی ،در ظرف آن نخوريد ،و اگر
نيافتيد آن را بشوئيد و در آن بخوريد ،و حيوانی را که با کمان يا سگ معلم صيد کردی و

نام خدا را بر آن بردی بخور) ،اما( حيوانی را که با سگ غير معلم صيد کردی اگر )قبل
از مردن( آنرا ذبح کردی ،بخور«.
ھرگاه نخجير در آب بيافتاد:
اگر نخجير در آب بيافتد )و بميرد( خوردن آن حرام میشود  :به دليل فرموده پيامب rبه
عدی بن حاتم ) :إذا رميت سھمک فاذکر اسم ﷲ ،فإن وجدتiه قiد قتiل فکiل ،إال أن تجiده قiد
وقع فی ماء فإنک التدری ،الماء قتله أو سھمک(]» [1306ھرگاه تيرت را انداختی نام خدا
را بياور )بسم ﷲ بگو( ،اگر آن را کشته يافتی بخور ،مگر اينکه در آب افتاده باشد چون
در اينصورت نمیدانی آيا آب آنرا کشته يا تير تو«.
ھرگاه نخجير دو يا سه روز پس از زدن يافته شد:
اگر کسی تيرش را پرتاب کرد و به نخجير خورد ،و پس از دو يا سه روز بعد از آن
پيدا شد اگر نگنديده بود میتواند آنرا بخورد :
از عدی بن حاتم روايت است که پيامبر rبه او فرمود ) :و إن رميiت الصiيد فوجدتiه بعiد
يوم أو يومين لiيس بiه إال أثiر سiھمک فکiل(]» [1307و اگر به طرف نخجير )تير( پرتاب
کردی و بعد از يک يا دو روز آنرا يافتی و بجز اثر تير تو چيز ديگری بر آن نبود آنرا
بخور«.
از ابوثعلبه روايت است که پيامبر rفرمود ) :إذا رميiت بسiھمک فغiاب عنiک ،فأدرکتiه،
فکله مالم ينتن(]» [1308ھرگاه تيرت را پرتاب کردی و )نخجير( ناپديد شد ،سپس آنرا پيدا
کردی ،در صورتيکه بدبو نشده ،آنرا بخور«.
فھرست
تعريف قربانی:

قربانی

قربانی عبارت از ذبح کردن چھار پايانی در روز عيد قربان و ايام تشريق بمنظور
نزديکی به خداوند متعال است.
حکم قربانی:
قربانی بر کسی که توانايی داشته باشد واجب است؛ به دليل فرموده پيامبر) : rمiن کiان
له سعة و لم يضح فال يقربن مصالنا(]» [1309ھر کس توانايی )مال( دارد و قربانی نکند به
مصالی ما نزديک نشود«.

»وجه استدالل از اين حديث آن است که چون پيامبر rتوانمندی را که قربانی نکند ،از
نزديک شدن به مصلی نھی کرده ،اين امر داللت بر آن دارد که شخص ،واجبی را ترک
کرده که اگر بوسيله نماز ھم به خدا تقرب بجويد ،به خاطر ترک آن ،نفعی برای او ندارد.
از مخفف بن سليم روايت است  :در عرفه نزد پيامبر rايستاده بوديم ،فرمود ) :يiا أيھiا
الناس إن علی کل أھل بيiت فiی کiل عiام أضiحية و عتيiرة( »ای مردم بر ھرخانوادهای در
ھر سال قربانی و عتيره واجب است« آيا میدانيد عتيره چيست؟ عتيره ھمان چيزی است
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که مردم به آن رجبيه گويند.
ولی عتيره به دليل فرموده پيامبر rکه فرمود ) :الفiiiرع و العتيiiره(]» [1311فرع و
عتيرهای نيست)*(« منسوخ شده است.
و بايد دانست نسخ عتيره مستلزم نسخ قربانی نيست.
از جندب بن سفيان بجلی روايت است  :روز عيد قربان پيامبر rرا ديدم که فرمود ) :مiن
ذبح قبل أن يصلی فليعد مکانھا أخری ،و من لiم يiذبح فليiذبح(]» [1312ھرکس قبل از نماز
)عيد( ،قربانی کند بايد )بعد از نماز( حيوان ديگر را به جای آن قربانی نمايد ،و ھر کس
قربانی نکرده ،قربانی کند«.
ظاھر اين حديث بر وجوب قربانی داللت میکند ،بويژه اينکه به اعاده آن امر شده
][1313
است«.
فھرست
چه حيواناتی قربانی شود؟
تنھا گاو ،گوسفند و بز و شتر ،برای قربانی جايز است ،به دليل فرموده خداوند متعال:
) َول ُ
سکا ً لِيَذ ُک ُروا اس َم ﷲِ َع َلی َما َر َزقَ ُھم ِمن بَ ِھي َم ِة األن َع ِام (
ک ﱢل أ ُ ﱠمة َج َعلنَا َمن َ
)حج (34 :
»ما برای ھر ملتی قربانی را مقدر کرديم تا به نام خدا چھارپايانی را ذبح کنند
که خدا بديشان عطا نموده است«.
شتر و گاو برای چند نفر کفايت میکند؟
از ابن عباس روايت است ) :کنا مiع الرسiول rفiی سiفر فحضiر األضiحی ،فاشiترکنا فiی
الجزور عن عشرة والبقرة عiن سiبعة(]» [1314در سفری با پيامبر rبوديم ،عيد قربان فرا
رسيد ،ھر ده نفرمان در يک شتر و ھر ھفت نفرمان در يک گاو شريک شديم«.
فھرست

برای مرد و خانوادهاش يک گوسفند )يا بز( کافی است
از عطاء بن يسار روايت است ) :سألت أبا أيوب األنصiاری  :کيiف کانiت الضiحايا فiيکم
علی عھد رسول ﷲr؟ قال  :کان الرجل فی عھد النبی rيضحی بالشاة عنه وعiن أھiل بيتiه
فيiiأکلونو يطعمiiون ،ثiiم تبiiاھی النiiاس فصiiار کمiiا تiiری(]» [1315از ابوايوب انصاری سؤال
کردم در زمان پيامبر rقربانی در ميان شما چگونه بود؟ گفت  :در زمان پيامبر rمرد يک
گوسفند )يا بز( رااز طرف خود و خانوادهاش قربانی میکرد ،ازآن میخوردند و به مردم
ھم میدادند ،سپس مردم دچار مباھات شدند تا به اين روز رسيدند که میبينی«.
چه حيواناتی برای قربانی جايز نيست
از عبيد بن فيروز روايت است  :به براء بن عازب گفتم  :قربانیھايی را که پيامبرr
دوست نداشت يا از آن نھی میکرد برايمان بگو ،گفت  :پيامبر rبا دستش اينطوری اشاره
کرد ،در حاليکه دست من کوتاھتر از دست او است ،و فرمود ) :أربiiiع التجiiiزی فiiiی
األضiiاحی  :العiiوراء البiiين عورھiiا ،و المريضiiة البiiين مرضiiھا ،والعرجiiاء البiiين ظلعھiiا،
والکسيرة التی التنقی( »چھار نوع حيوان برای قربانی جايز نيست ،حيوان کوری که کور
بودنش واضح باشد ،حيوان بيماری که بيماریاش آشکار باشد ،حيوان لنگی که لنگیاش
آشکار باشد و حيوان عضو شکستهای که بھبود نمیيابد«.
براء گفت  :من مکروه میدانم که گوش )حيوان قربانی( عيبدار باشد ،و گفت  :ھر
نقصی را در حيوانناپسندديدی آن را رھا کن )و از قربانی کردن آن خودداری کن( بدون
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اينکه آنرا بر کس ديگری حرام کنی.
بزغالهای که عمرش يک سال يا کمتر از آن است برای قربانی جايز نيست ،به دليل
حديث براء بن عازب)رض( که گفت ) :ضحی خال لی يقال له أبوبردة قبل الصالة فقiال لiه
رسول ﷲ rشائک شاة لحم ،فقال  :يا رسول ﷲ ،إن عنiدی داجنiا جذعiة مiن المعiز ،قiال :
اذبحھا ،والتصلح لغيرک ،ثم قال  :من ذبح قبiل الصiالة فإنمiا يiذبح لنفسiه ،و مiن ذبiح بعiد
الصالة فقiد تiم نسiکه و أصiاب سiنة المسiلمين(]» [1317دايیام ابوبرده قبل از نماز )عيد(
قربانی کرد ،پيامبر rبه او فرمود  :گوسفندت برای خوردن گوشت است) ،جای قربانی را
نمیگيرد( ابوبرده گفت  :ای رسول خدا! بزغالهای دارم )که عمرش يک سال يا کمتر از
آن است و در خانه به او علف داده میشود( .پيامبر rفرمود  :آنرا ذبح کن و اين کار برای
غير از تو جايز نيست .سپس فرمود  :کسی که قبل از نماز )عيد( ذبح کند برای خودش
ذبح کرده و کسی که بعد از نماز ،ذبح کند قربانیاش را به طور کامل انجام داده و از سنت
و روش مسلمانان پيروی کرده است«.
فھرست

تعريف عقيقه:

عقيقه

عقيقه با فتح عين حيوانی است که به مناسبت تولد نوزاد ذبح میشود.
حکم عقيقه:
عقيقه بر پدر نوزاد واجب است :
برای پسر دو گوسفند ھمسن ،و برای دختر يک گوسفند ،ذبح میشود :
از سلمان بن عامر ضبی روايت است  :از پيامبر rشنيدم که فرمود ) :مiع الغiالم عقيقiة،
فأھريقوا عنه دما ،وأميطiوا عنiه األذی(]»[1318با تولد نوزاد پسر عقيقه داده شود ،لذا به
مناسبت تولدش خونی را بريزيد )حيوانی را ذبح کنيد( و ناپاکی را از او دور کنيد )موی
سرش را بتراشيد(«.
از عائشه روايت است ) :أمرنiiا رسiiول ﷲ rأن نعiiق عiiن الغiiالم شiiاتين و عiiن الجاريiiة
شاة(]» [1319پيامبر rبه ما دستور داد که برای تولد پسر دو گوسفند ،و برای تولد دختر يک
گوسفند را ذبح کنيم«.
از حسن بن سمره روايت است که پيامبر rفرمود ) :کل غالم مرتھن بعقيقتiه ،تiذبح عنiه
يوم السابع و يحلق رأسه ويسمی(]» [1320ھر نوزادی به خاطر عقيقهاش در گرو است که
بايد در روز ھفتم تولد عقيقه ذبح ،و سر نوزاد تراشيده و نامگذاری شود«.
وقت عقيقه:
سنت است که در روز ھفتم تولد ،حيوان ذبح شود ،اگر در روز ھفتم نشد ،در روز
چھاردھم و اگر در روز چھاردھم نشد ،در روز بيست و يکم ذبح شود :
از بريده روايت است که پيامبر rفرمود ) :العقيقiiة تiiذبح لسiiبع ،أو ألربiiع عشiiرة ،أو
إلحدی و عشرين(]» [1321عقيقه در روز ھفتم يا چھاردھم يا بيست و يکم ذبح شود«.
آنچه در حق نوزاد مستحب است:
 -1تحنيک )شيرين کردن کام نوزاد( :
از ابوموسی tروايت است ) :ولiiد لiiی غiiالم فiiدتيت بiiه للنبiiی rفسiiماه إبiiراھيم ،فحنکiiه
بتمرة و دعا له بالبرکة و دفعه إلی و کان أکبiر ولiد أبiی موسiی(]» [1322خدا پسری به من
داد او را نزد پيامبر rبردم ،او را ابراھيم نام نھاد و با خرمايی کامش را شيرين کرد و
برايش دعايی برکت کرد ،سپس اورا به من برگرداند ،او بزرگترين فرزند ابوموسی بود«.

 -2تراشيدن موی سر نوزاد در روز ھفتم و به وز موی سرش نقره ،صدقه دادن :
از حسن بن سمره روايت است که پيامبر rفرمود ) :کل غالم مرتھن بعقيقتiه ،تiذبح عنiه
يوم السابع و يحلق رأسه و يسمی(]» [1323ھر نوزادی به خاطر عقيقهاش در گرو است،
که بايد در روز ھفتم عقيقه ذبح ،و سر نوزاد تراشيده و نامگذاری شود«.
از ابورافع روايت است  :وقتی حسن به دنيا آمد پيامبر rبه فاطمه فرمود ) :احلقiiی
رأسiiه ،و تصiiدقی بiiوزن شiiعره فضiiة علiiی المسiiاکين(]» [1324سرش را بتراش و به وزن
مويش نقره به مساکين صدقه بده«.
 -3ختنه کردن در روز ھفتم :
به دليل حديثی که طبرانی در )المعجم الصغير(] [1325از جابر ورايت کرده که گفت :
)أن رسiول ﷲ rعiiق عiiن الحسiiن و الحسiiين و ختنھمiا لسiiبعة أيiiام( پيامبر rبرای حسن و
حسين عقيقه داد و در روز ھفتم آنھا را ختنه کرد«.
و به دليل حديثی که طبرانی در )األواسط(] [1326از ابن عباس روايت کرده که گفت :
)سبعة من السنة فی الصبی يوم السابع  :يسمی ،و يختن ،و يماط عنه األذی ،وتثقب أذنiه،
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 ،ختنه ،برداشتن اذيت از او ،سوراخ
کردن گوش )برای دختران( ،دادن عقيقه ،تراشيدن موی سر ،آغشته کردن او به خون
عقيقه)*( ،و به وزن موی سرش طال يا نقره صدقه دادن«.

