دوفصلنامه تخصصی «مطالعات فقه معاصر»  /سال اول ،شمارة دوم ،پاییز و زمستان  ،1395پیاپی /2صفحات 105-124
Semiannual Journal of Studies of Contemporary Jurisprudence/ Vol.1, No.2, Autumn and Winter 2016

پژوهشی فقهی در حلیت ذبائح اهل کتاب
با تأکید بر آیات قرآن
*

سیدرضی قادری

چکیده
تردیدی نیست که یکی از مسائل مهم و مورد ابتالی جامعۀ امروزی ماا مساأله ذباائ
اهل کتاب است که دارای ثمرات علمی و عملی فراوانی است .البته مراد ذبائحی است که
اهل کتاب ،مطابق با شرایط اسالم ذب کارد باشا.د .از جن اا کاه اماروز  ،ارتبا اات و
مسافرتها و معامالت ،وسعت و کثرت بیشتری پیدا کرد  ،اهمیت این بحث ،مضاعف جلو
میک.د .نگارند با استقصاء کامل در اقوال فقهاء؛ اعم از قدماء ،متأخرین و معاصارین باه
این نتی ه رسید که اجماع و تسلمی در حرمت ذبائ اهل کتاب وجود ندارد .دلیل عمد ،
برخی از جیات الهی است که مهمترین جن جیۀ  121سورة انعام و جیۀ  5سورة مائاد اسات
که جیه اولی داللت بر وجوب تسمیه میک.د و هیچ داللتی بر شر یت اسالم در ذاب ندارد
و جیه دوم هم داللت بر حلیت عام اهل کتاب از جمله ذبائ جنها میک.اد .در ک.اار ایان
جیات ،روایات متعددی نیز وارد شد که در این بحث ،ماورد توجاه قارار ترفتاه اسات.
همچ.ین شواهد و قرائن متعددی نیز بر این حلیت اقامه شد است که این قول را از متانت
و حقانیت برخوردار میک.د .الزم به ذکر است قدر متیقن از اهل کتاب در این بحث ،یهود
و نصاری است؛ هر چ.د برخی از فقهاء م وس را نیز شامل این حکم دانستهاند.
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مقدمه

فقه ،تئوری ادارۀ انسان و جامعه است و برنامه زندگی انسان را از گهواره تا گوور تظ ویم
میکظد .بدون تردید حضوری چظین جدی و فراگیر برای کمتر دانشی از دانشهای اسالمی
و انسانی میتوان سراغ گرفوت .بور اسوا

هموین نکتوه اسوت کوه اهمیوت مباحو

فقهوی و

ژرفنگری حول مسائل آن بسیار ضروری مینماید.
از سوی دیگر ،باید توجه داشت که فقوه شویعه در طوول تواریخ ،همیشوه از حاکمیوت و
ادارۀ جامعه دور نگهداشته شده است .اعجاب و اعجاز قضیه در این است کوه فقهوای ع ویم
الشأن بهدنبال این انزوا و دوری ناخواسته مباح

فقهی را بسویار ژرف و عمیوق و آن هوم بوا

گستردگی در تمامی ابواب فقهی با تکیه بر مظابع اصیل اسالمی بررسوی کورده و بوه تودوین
کتب ارزشمظدی دست یازیدهاند .لکن در جامعه امروزی کوه ارتباطواد در رفوت و آمودها
وسعت و کثرد بیشتری پیدا کرده الزم مینماید هر یک از مباح

فقهی با تتبعوی کامول و

واسع مورد مدّاقه قرار گرفته تا جامعه و جهان امروزی نیز از این تحقیقواد فقهوی بهورهمظود
شوند .یکی از مسوائل موورد ابوتالء کوه در ایون سوررهای خوارجی و نیوز در وارداد ذبوائ
کشورهای بیگانه بسیار مهم جلوه میکظد حلیت یا حرمت ذبائ اهل کتاب اسوت .نگارنوده
با استقصاء در اقوال قدماء ،متأخرین و معاصرین از فقهاء بهویوژه در اقووال قودماء کوه بورای
تحصیل شهرد یا اجماع به آنها مراجعه میشود و با بررسی کامل در ادلوۀ فقهوی مسوأله بوه
ویژه در آیاد الهی و نیز روایاد معصومین

به این نتیجه رسیده که قول به حلیت ذبوائ

اهل کتاب از قود و متانت بیشتری برخوردار است و با آیاد الهی سوازگار اسوت؛ البتوه بوا
مطالعات فقه معاصر

سال هجدهم  /شمارة چهارم /پ9

سال اول  /شمارة دوم /پیاپی2

106

این قید که مطابق شریعت اسالمی ذب شود .مراد از حلیت ذبائ اهل کتواب آن اسوت کوه
مسلمانبودن در ذب  ،شرط نیست و ایظکه اهل کتاببودن ،مانع از حلیت نیست.
بررسی نظرات در مسأله

قبل از آنکه به بررسی مسأله «شرطیت اسالم در ذاب » بپردازیم ضروری است ایون نکتوه
را متذکر شویم که در مباح

فقهی الزم است هر محققی توجه کامول و دقیوق بوه کلمواد

فقهاء داشته باشد؛ زیرا توجه به کلماد و عباراد آنان از چظد جهت ،قابل توجه است:
اوالً :با مراجعه به کلماد فقهاء خصوصاً قدماء ،تسوالمهوا ،اجماعواد و شوهرتهای قووی

مشخص میشود که ممکن است موجب علم یا اطمیظان به حکم شرعی شوود ششوبیری زنجوانی،
 ،1382ج ،14ص.)86
ثانیاً :با تتبع در کلماد فقهاء ممکن است حجت یا سظدی ،نری یا اثباد گردد .بر ایون اسوا
که اعراض فقهاء یا عمل آنها نسبت به روایت و یا فتوایی مشخص میشود شهاشومی شواهرودی،
 ،1392ص.)26
ثالثاً :با مراجعه به کلماد فقهاء ممکن است است هار فقیه از آیه یا روایتوی تقویوت و یوا حتوی
ایجاد شود؛ زیرا فقهاء فهم خود را از ادله تشری میکظظد که بسیار قابل استراده است شهمان).
دیدگاههای قدماء

اولین فقیه شیعی که متذکر این مسأله شده «ابن ابی عقیل عمانی» است که صریحاً فتووی
به حلیت ذبای اهل کتاب داده و میفرماید« :ال بوا

بصوید الیهوود و الظصواری و ذبوائحم»؛

شکار و ذب یهودیان و مسیحیان هیچ اشکالی بر آن نیست شحلی1418 ،ق ،ج ،8ص.)296
ابن جظید اسکافی ،هم حکم به حلیت ذبائ اهل کتاب دارد ،ولی مویفرمایود« :کراهوت
دارد» شهمان).
المج سی اال ا ا سلمتهه یلذکنون اهلل علیهلا فلا ا کلن اسل اهلل فل لأس أکلهلا» شصودوق،
1401ق ،ص)410؛ کشتار یهودیان و مسیحیان و مجوسیان را نخور ،مگور ایظکوه بشوظوید اسوم
خدا بر ذبائحشان برده باشظد .پس اگر اسم خدا را بردهاند اشکال در ذب و أکل آن نیست.
از عبارد شیخ صدوق استراده میشود که اسوالم را شورط در حلیوت ذبو نمویدانود ،بلکوه
مالک ،بردن اسم خداوند هظگام ذب اسوت کوه اگور ایون شورط را اهول کتواب مراعواد کظظود،
حلیت بر ذب آنها جاری است .به تعبیر دیگر اهل کتاببودن را مانع برای حلیت ذبائ نمیداند.
شیخ صدوق در کتاب فقهی دیگر خود «الهدایة» نیز هموین عبوارد را متوذکر مویشوود
شصدوق1405 ،ق ،ص.)291
شیخ مرید نیز میفرماید« :از آنجا که یهودیان و مسیحیان و صابئین ،تسمیه هظگام ذب را
نه واجب میدانظد و نه مستحب ،پس نام خدا را نمیبرند .لذا ذبائ آنها حرام است» شمریود،
1410ق ،ص.)579
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بظابراین ،شیخ مرید هم اهل کتاببودن را مانع برای ذاب بودن نمویدانود ،بلکوه آنهوه را
شرط در ذب میداند «تسمیه» است.
سید مرتضی علم الهدی نیز میگوید« :و مما ا فن ت ل االمامیلة ان لاح اللذ کهلا
محنم لیلنا االجماع و ق ل تتلالی :و ال تأکلوا مما لم یمذکر اسم ا للیمه و انمه
لفسق » شعلم الهدی1417 ،ق ،ص)188؛ از مسوائلی کوه تظهوا امامیوه بوه آن فتووی دادهانود
حرمت ذبائ اهل کتاب است .دلیل ما اجماع و آیه قرآن است.
سپس سید مرتضی ،استدالل بر حرمت میکظد به ایظکه چون اهل کتواب هظگوام ذبو  ،تووجهی
به اسم خداوند نداشته و معرفتی به خداوند در این باب ندارند ،پس ذبائ آنها حرام است شهمان).
شیخ طوسی ،اولین فقیه شیعی در بین قدماست که صریحاً در کتاب «الظهوایلة» فتووی بوه
حرمت ذبائ اهل کتاب داده و میفرماید:
«الیجوز ان یتوالها غیر المسلمین فمتی توالها اجناس الکفار یهودیاً کاان او
نصرانیاً او مجوسیاً سمّی او لم یسم فالیجوز أکل ذبیحه» (طوسای بایتاا
ج 3ص)90؛ جایز نیست غیر مسلمان عهده دار ذبح شود .هرگاه فردی از
اجناس کافران عهدهدار ذبح شود؛ خواه یهودی یا نصرانی یا مجوسی باشاد
اسم خداوند را هنگام ذبح ببرد یا نبرد خوردن آن ذبیحه جایز نیست.

با این حال هر چظد در کتاب الظهایه با صراحت حکم به حرمت ذبیحه اهول کتواب داده،
لکن در کتاب «الخالف» میفرماید« :محققین از فقهای شویعه حکوم بوه حرموت ذبوائ اهول
کتاب دادهاند ،ولوی عودهای قائول بوه حلیوت آن شودهانود» .سوپس در اسوتدالل بوه حرموت
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میفرماید« :چون اهل کتاب در حین ذب  ،اسم خدا را نمیبرند؛ چرا که عارف بوا هظگوام
ذب نیستظد ،لذا ذبائ آنها حرام است» شطوسی1416 ،ق ،ج ،3ص.)249
ابن حمزه نیز میفرماید« :والذاب یحب ان یکوون مومظواً او فوی حکموه»؛ ذابو واجوب
است شیعه یا کسی باشد که در حکم شیعه است» شابن حمزه1408 ،ق ،ص.)179
قاضی ابن براج که شاگرد شیخ طوسی است صریحاً مینویسد« :الیجوز ان یتولی الوذب
اال من کان مسلماً من اهل الحق» شابن براج1406 ،ق ،ج ،2ص.)439
همهظین ابن زهره میفرماید« :ذبائ اهل کتاب ،حوالل نیسوت؛ چوون ایظهوا نوام خودا را
هظگام ذب نمیبرند» شابن زهره1417 ،ق ،ص.)397
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ابن ادریس هم در «سرائر» همین عبارد را دارد شحلی1428 ،ق ،ج ،3ص.)105
محقق حلی که آخر القدماء است ،در کتاب «شرائع» آورده است« :اما الذاب فیشرط فیه
االسالم او حکمه و فوی الکتوابی روایتوان اشوهرهما المظوع» شحلوی1373 ،ش ،ج ،3ص.)204
وی همین مطلب را در «مختصر الظافع» دارد شحلی ،بیتوا ،ص .)59محقوق بوا آنکوه در ابتودا
اسالم را شرط در ذب میداند ،لکن در مورد ذب اهول کتواب مویفرمایود« :قوول اشوهر بور
حرمت و مظع آن است»؛ همانطور که برخی از فقهاء فرمودهاند« :مراد از اشوهر؛ هوم شوهرد
روایی است و هم شهرد فتوایی» شطباطبایی1410 ،ق ،ج ،12ص.)84
با بررسی اقوال فقهای متقدم ،مشخص میشود که حرمت ذبائ اهل کتاب ،نوه تظهوا در
نزد قدماء از تسلّم یا اجماع برخوردار نیست ،بلکه حتی از شهرد قوی نیز برخوردار نیسوت
و بلکه این حرمت همانطور که مرحوم محقق گرته است ،مورد اخوتالف بووده؛ بوه گونوهای
که روایت اشهر با حرمت است .البته برخی از فقهایی که قائل به حرمت ذبوائ اهول کتواب
شدهاند صریحاً استدالل کردهاند :این حرمت مستظد است به ایظکه اهول کتواب ،نوام خودا را
هظگام ذب نمیبرند ،نه ایظکه اهل کتاببودن مانع حلیت در شرایط ذب باشد.

عالمووه حلوی کووه در رأ

متوأخرین اسووت در کتوواب «مختلووا الشویعه» فرموووده اسووت:

«المشهور عظد علمائظا تحریم الذبائ الکرار مطلقاً سواء کان اهل ملة کوالیهود و الظصواری و
المجو

او ال» شحلی1418 ،ق ،ج ،8ص.)295

وی سپس قول مشهور را مورد تقویت قرار میدهد .عالمه در کتوب فقهوی دیگور خوود
مثل «قواعد االحکوام» شحلوی1419 ،ق ،ج ،3ص )318و «ارشواد االذهوان» شحلوی1410 ،ق،
ج ،2ص )106همین عباراد را دارد ،ولی در کتاب «تحریور االحکوام» سوه قوول بورای ایون
مسأله مطرح کرده و قول اص را مظع و حرمت ذبائ اهل کتاب مویدانود شحلوی1421 ،ق،
ج ،4ص.)622
شووهید اول صووریحاً موویگویوود« :و یشوورط ف وی الووذاب االسووالم او حکمووه» ششووهید اول،
1410ق ،ص.)99
فاضل مقداد؛ شاگرد شهید اول در کتاب «کظز العرفان» کوه بررسوی آیواد فقهوی قورآن
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است بعد از آنکه به تبیین آیاد ذب میپردازد دلیلوی موتقن بور حرموت ذبوائ اهول کتواب
نمییابد ،لکن بر قول مشهور فقهای شیعه بر حرمت ذبائ اهل کتاب استدالل میکظود ،لوذا
در انتها از متوقرین در مسأله میشود و از خداوند میطلبد که ایون گوره فقهوی بورای او بواز
شود شفاضل مقداد1343 ،ق ،ج ،2ص.)312
شهید ثانی نیز ابتدا مویفرمایود« :اخهلل

االحلحا فلی حکل

یحلة الکهلا ین و منشلا

االخه ف ،اخه ف النوایات فی لک و للی کثیلنة ملن الرلنفین» ششوهید ثوانی1421 ،ق،
ج ،11ص)452؛ فقهای شیعه در حکم ذبیحوه اهول کتواب ،اخوتالف کوردهانود و مظشوأ ایون
اختالف ،اختالف در روایاد است که این روایاد از هر دو طرف زیاد هستظد .سوپس ،بعود
از بررسی روایاد صریحاً میگوید« :این روایاد ،نه تظها داللتی بر حرمت ندارنود ،بلکوه بور
حاللبودن داللت دارند ،لکن ما قول به حرمت را میپذیریم؛ چون مطوابق بوا فتووای مع وم
اصحاب است به حدی که نزدیک است جزء ضروریاد مذهب شیعه شومرده شوود مضوافاً
که مطابق با احتیاط هم هست» شهمان).
محقق اردبیلی در «مجمع الرائدة و البرهان» ،بعد از بررسی ایون مسوأله بوه حلیوت ذبوائ
اهل کتاب تمایل پیدا کرده ،میگوید« :دالئل حرمت ذبائ اهل کتاب ،عام و مطلق هستظد،
لذا مقید می شوند به ایظکه اگر اهل کتاب ،تسمیه بگویظد ذبائ آنها حالل اسوت» شاردبیلوی،
1421ق ،ج ،11ص.)78
شیخ بهایی در رسالۀ مستقلی به نام «ذبائ اهل الکتاب» بعد از آنکه اقوال و ادلوه فقهوای
شیعه و سظی را بررسی کرده در انتها قول به حلیت را میپذیرد شبهائی1428 ،ق ،ص.)89
مطالعات فقه معاصر
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«کاشا اللثام» هم معتقد است« :الیحل یحة اهل الکتاب وفاقواً للمشوهور» شاصورهانی،
1422ق ،ج ،9ص.)212
صاحب جواهر که در این مسأله بسیار مستوفا بح

کرده ،قائول بوه حرموت ذبوائ اهول

کتاب شده است شنجری1365 ،ش ،ج ،36ص.)29
بظابراین ،با بررسی ن راد متأخرین مشخص میشود کوه در بوین آنوان نیوز مسوأله موورد
اختالف بوده و برخی از این فقهاء ششهید ثانی1421 ،ق ،ج ،11ص )465با آنکه در بررسوی
ادله برای حرمت ،دلیل متقظی پیدا نکردهاند ،لکن با استدالل به شهرد فتوایی فقهاء قائل بوه
حرموت شودهانوود و برخوی دیگوور مثول محقووق اردبیلوی شاردبیلوی1421 ،ق ،ج ،11ص )78و

صاحب ریاضشطباطبوایی1415 ،ق ،ج ،12ص )89بعود از آنکوه روایواد مسوأله را بررسوی
میکظد ،در صورد تسمیه ،قائل به حلیت شده و علت حرمت را عدم تسومیه دانسوته و اهول
کتاببودن را مانع برای حلیت ندانستهاند.
نظرات معاصرین

از معاصرین ،آیةا خویی شخویی1410 ،ق ،ج ،2ص ،)291امام خمیظی شاموام خمیظوی،
1403ق ،ج ،2ص ،)199آیلللةا گلپایگوووانی شگلپایگوووانی ،بووویتوووا ،ج ،2ص )292و سووید
عبداالعلی سوبزواری در «مهوذب االحکوام» شسوبزواری1417 ،ق ،ج ،22ص ،)185صوریحاً
قائل به حرمت ذبائ اهل کتاب شدهاند.
به عظوان نمونه امام خمیظی در «تحریرالوسیله» بعود از آنکوه شورطیت اسوالم در ذابو را
مطرح میکظد ،میفرماید« :ف تحذ یحة الکافن مشنکا کان ام غیلنه ،حهلی الکهلا ی عللی
االق ی» شهمان).
بررسی ادله مسأله

از فقهاء قائل به حرمت ذبائ اهل کتاب و برخوی دیگور قائول بوه حلیوت و برخوی قائول بوه
توقا در مسأله و برخی همهون شیخ طوسی در کتابی صریحاً قائل به حرموت و در کتواب
دیگر حرمت را به خاطر عدم تسمیه به هظگام ذب میداند .لکن هر چظود کوه شوهید ثوانی و
صاحب جواهر ،مظشأ اختالف را اختالف در ادله و روایاد دانستهاند ،اما دلیل عمده در این
مسأله آیاد قرآن است .اگر چه روایاد را هم باید بررسی کرد ،و لو برخوی از روایواد در
ذیل آیاد و در ترسیر همان آیاد مطرح شده است .بظابراین ،ابتدا آیواد را بررسوی کورده،
سپس به تحلیل روایاد میپردازیم.
 .1ادلۀ قرآنی

با توجه به آیاتی که در مسأله ذب در قورآن مطورح شوده و بوا ن ور بوه اسوتدالل فقهوای
ع یمالشأن شیعه در این مسأله مشخص میشود که سه آیه مورد استظاد واقع شده است.
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با بررسی اقوال فقهاء مشخص شد که مسأله بسیار اختالفی است؛ به گونوهای کوه برخوی
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 .1-1آیۀ  114و  115سورة نحل
فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُ ُ اللّهُ حَالالً طَیِّبًا وَاشْكُرُواْ نِعْمَمََ اللّمهِ نك کُنمُُ ْ نیَّما ُ
تَعْبُدُوكَ ( )114ننَّمَا حَرَّمَ لَلَیْكُ ُ الْمَیَُْةَ وَالْدَّمَ وَلَحْ َ الْخَنزیر وَمَآ أُهِلَّ لِغَیْر
اللّهِ بهِ فَمَن اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَالَ لَادٍ فَإكَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِی ٌ( )115؛ پا

از

آنچه خدا شما را روزى کرده است حالل [و] پاکیزه بخورید و نعمت خادا
را اگر تنها او را مىپرستید شکر گزارید ( )11۴جز این نیسات کاه [خادا]
مردار و خون و گوشت خوك و آنچه را که نام غیر خدا بر آن بارده شاده
حرام گردانیده است [با این همه] هر ک

که [به خوردن آنها] ناگزیر شاود

و سرکش و زیادهخواه نباشد قطعاً خدا آمرزنده مهربان است (.)115

آنهه در بح های فقهی در مورد این دو آیه ،مورد استدالل قورار گرفتوه عمودتاً نواهر بوه
آیه دوم است که با اداد حصر «انما» مطرح شده است شراوندی1405 ،ق ،ج ،2ص .)96شوبیه
همین آیه در سوره بقره ،آیاد  172و  173نیز مطرح شده است .تظها نکتهای که در تموایز بوین
این آیاد قابل ذکر است مکیبودن آیاد سوره نحل و مدنیبودن آیاد سوره بقره است کوه
در ابتدای هجرد پیامبر

به مدیظه نازل شده است شطباطبایی1374 ،ش ،ج ،3ص.)14

البته تکرار این آیاد نیز داللت بر توجه و عظایت باری تعوالی مویکظود کوه نبایود موورد
غرلت قرار گیرد .ایظکه خداوند متعال بیان حرمت خویش را با «انما» بیوان مویکظود نشوان از
حصر حقیقی در ایون مووارد چهارگانوه مویکظود ،نوه حصور اضوافی؛ در غیور ایون صوورد،
تخصیص و حصر ،بیوجه میشود شبهایی1428 ،ق ،ص.)59
«میهة» در لغت ،حیوانی است که خود بهخود بمیرد شابن مظ وور1432 ،ق ،ص ،)91ولوی
مطالعات فقه معاصر
سال اول  /شمارة دوم /پیاپی2

سال هجدهم  /شمارة چهارم /پ9

در اصطالح فقهی و قرآنی ،اعم است و حتی حیوانی که بر وجه غیر شرعی ،ذب شده باشد
را نیز شامل میشود شراغب اصرهانی1421 ،ق ،ص.)313
یکی از موارد چهارگانهای که در این آیه ،حرام شمرده شده «ما اهل لغیر ا » اسوت؛ حیووانی
که هظگام ذب آن نام غیر خدا برده شود .با ایظکه «ما اهول لغیور ا » از مصوادیق میتوه اسوت ،لکون
شارع متعال آن را قسیم میته قرار داده است؛ چون ایون نووع ذبو در بوین مشورکان مرسووم بووده
است شطیب1378 ،ش ،ج ،8ص .)202از آنجا که بسیاری از مردم نمیدانستظد اگر حیوانی بورای
غیر خدا ذب شود مصداق میته است بر حرمت آن تصری شده است شهمان).
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البته مرحوم طبرسی در «مجمع البیان» در ترسیر «ما اهل لغیر ا » میگوید« :احتمال دارد

مراد ،حیوانی باشد که برای غیر خدا ذب شود و حتی احتمال دارد موراد حیووانی باشود کوه
برای غیر خدا ذب نشوود ،لکون هظگوام ذبو  ،اسوم غیور خودا بور آن بورده شوود» شطبرسوی،
1372ش ،ج ،1ص .)297عمومیت حرموت الهوی هور دو احتموال را در بور مویگیورد .البتوه
مرحوم عالمه طباطبایی در ترسیر خود احتمال دوم را ترجی میدهد و میفرمایود« :احتموال
اول ،بدیهی است و نیاز به بیان خاص الهی نیست» شطباطبایی1374 ،ش ،ج ،3ص ،)14لکن
همانطور که مرحوم شیخ حر عاملی در «وسائل الشیعه» گرته است احتمال اول ،قابل تقویوت
است شحر عاملی1373 ،ش ،ج ،3ص.)489
چون در برخی از روایاد آمده که راوی از امام جواد

ترسویر « موا اهول لغیور ا » را

می پرسد ،حضرد فرموود« :ما ذبح لصن او وثن او شجر حمرم ا ذلم

کمما حمرم

المیُة» شحویزی1415 ،ق ،ج ،1ص.)585
آنهه در تحلیل فقهی این آیه میتوان استظباط کرد این است کوه ایون آیوه بوه صوراحت
داللت میکظد بر حرمت حیوانی که برای غیر خدا ذب شود یا نام غیر خدا بر آن برده شوود
و هیچ داللتی بر شرطیت اسالم در ذب یا حرمت ذبائ اهل کتاب ندارد.

فَكُلُواْ مِمَّا ذُکِرَ اسْ ُ اللّهِ لَلَیْهِ نك کُنُُ ْ بآیَاتِهِ مُؤْمِنِینَ ( )118وَمَا لَكُ ْ أَالَّ
تَأْکُلُواْ مِمَّا ذُکِرَ اسْ ُ اللّهِ لَلَیْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّما حَمرَّمَ لَلَمیْكُ ْ نالَّ مَما
اضْطُررْتُ ْ نلَیْهِ وَنكَّ کَثِیرًا لَّیُضِلُّوكَ بأَهْوَائِه بغَیْر لِلْ ٍ نكَّ رَبَّم َ هُموَ أَلْلَم ُ
بالْمُعَُْدِینَ ( )119وَذَرُواْ ظَاهِرَ اإلثْ وَبَاطِنَمهُ نكَّ الَّمذِینَ یَكْسِمبُوكَ اإلثْم َ
سَیُجْزَوْكَ بمَا کَانُواْ یَقَُْرفُوكَ ( )120وَالَ تَأْکُلُواْ مِمَّا لَ ْ یُذْکَر اسْ ُ اللّهِ لَلَیْهِ
وَننَّ مهُ لَفِسْ مقإ وَنكَّ الاَّ میَاطِینَ لَیُوحُمموكَ نلَممآ أَوْلِیَممآئِه ْ لِیُجَممادِلُوکُ ْ وَنكْ
أَطَعُُْمُوهُ ْ ننَّكُ ْ لَمُاْرکُوكَ ( )121؛ پ

اگر به آیاا

او ایماان داریاد از

آنچه نام خدا بر آن برده شده اسات بخوریاد ( )118و شاما را چاه شاده
است که از آنچه نام خدا بر آن برده شده است نمىخورید با اینکاه [خادا]
آنچه را بر شما حرام کرده جز آنچه بدان ناچاار شادهایاد باراى شاما باه
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 .1-2آیات  121-118سوره انعام

تفصیل بیان نموده است و به راستى بسیارى [از ماردم دیگاران را] از روى
نادانى باا هوساهاى خاود گماراه ماىکنناد .آرى! پروردگاار تاو باه [حاال]

113

تجاوزکاران داناتر است ( )119و گناه آشکار و پنهان را رها کنید؛ زیرا کسانى
که مرتکب گناه مىشوند به زودى در برابر آنچه به دست ماىآوردناد کیفار
خواهند یافت ( )120و از آنچه نام خدا بر آن برده نشده است مخورید؛ چارا
که آن قطعاً نافرمانى است و در خفا شیطانها به دوستان خود وسوسه مىکنناد
تا با شما ستیزه نمایند و اگر اطاعتشان کنید قطعاً شما هم مشرکید (.)121

آیاد  118تا  121سوره انعام از مهمترین آیاتی است که بسیاری از فقهای شویعه ،متوذکر آن
شده و استداللهای فقهی خویش را از آن مطرح کردهاند؛ همانطور که مرحووم عالموه طباطبوایی
فرموده است تمامی عظایت شارع متعال در این آیواد بوه «کلووا» و « التوأکلوا» اسوت و جموالد
دیگر به تتبع آن ذکر شده است شطباطبایی1374 ،ش ،ج ،5ص)401؛ چون محوور بحو در ایون
آیاد بر این نکته استوار است که میفرماید« :ذبیحهای که نام خدا بور آن بورده شوده حوالل و در
صورد عدم ذکر ،حرام است» .لذا باید با دقت بیشتری به تحلیل این آیاد بپردازیم.
اولین نکته آن است که این آیاد ،مکی اسوت و حکوم وجووب تسومیه در سلسوله آیواد
مکی تشریع شده است .همانطور که خداوند متعال ،حرام کرده بود خوردن گوشت حیوانواتی
را که برای غیر خدا ذب شدهاند یا اسم غیر خدا بر آن برده شده است شآیه  114و  115سووره
نحل) ،علی ال اهر مطابق این آیاد ،خداوند متعال حکم وجوب تسمیه را هظگوام ذبو تشوریع
فرموده است .برخی از مرسران قائل شدهاند جمله « انه لرسق» در واقع ،بیان علوت ایون تحوریم
است .مرحوم عالمه طباطبایی میفرماید :جمله «وانوه لرسوق» نیوز حرموت موذکوره را تعلیول و
تثبیت میکظد و تقدیر جمله در حقیقت چظین میشود :خوردن از گوشت میتوه و گوشوتی کوه
مطالعات فقه معاصر
سال اول  /شمارة دوم /پیاپی2

سال هجدهم  /شمارة چهارم /پ9

هظگام ذب  ،اسم خدا بر آن برده نشده ،فسق اسوت و هور فسوقی اجتظوابش واجوب اسوت .پوس
اجتظاب از خوردن چظین گوشتی نیز واجب است .لکون حوق در مسوأله آن اسوت کوه «واو» در
«وانه لرسق» را واو حالیه بگیریم؛ چون اگر واو را عاطره بگیریم در ایون صوورد «وانوه لرسوق»
عطا بر «ال تأکلوا مما لم یذکر اسم ا علیه» میشود و عطا جملۀ خبریوه بور جملوۀ انشوائیه
ممظوع است ششهید ثانی1421 ،ق ،ج ،11ص455؛ شیخ بهایی1428 ،ق ،ص.)76
مرحوم طبرسی در مجمع البیان ،صریحاً در ذیل آیه فَکُلُواْ مِمَّا ذُکِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَیْاهِ
میفرماید« :این آیه داللت دارد بر ایظکه نام خدا هظگام ذب واجب است و همهظین داللوت
دارد به ایظکه خوردن ذبوائ کروار جوایز نیسوت؛ چوون کروار بور ذبیحوه خوود اسوم خودا را
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نمیبرند و اگر هم یاد خدا کظظد اعتقادی به وجوب تسمیه ندارند یا اصالً اعتقادی به خودای
حقیقی ندارند پس ذبیحۀ آنها حرام است» شطبرسی1372 ،ش ،ج ،4ص.)357
قبل از طبرسی ،شیخ مرید اولین فقیه شیعی است که در استدالل بوه حرموت ذبوائ اهول
کتاب به این آیه استدالل کرده است شمرید1410 ،ق ،ص.)579
سید مرتضی از قدماء شعلم الهدی1417 ،ق ،ص )188و عالمه حلی از متوأخرین شحلوی،
1418ق ،ج ،8ص )296در بیان حرمت ذبائ اهل کتاب ،همین استدالل شیخ مرید را مطرح
کرده ،سپس استدالل دیگری مطرح نمودهاند به ایظکه اهل کتاب ،معرفت حقیقی به خودای
متعال ندارند.
بسیاری از فقهای شیعه از قدماء تا متأخرین و معاصرین که قائول بوه حرموت ذبوائ اهول
کتاب شدهاند همین استدالل را مطرح کردهاند و تحلیلوی کوه طبرسوی ذکور فرمووده اسوت
شطبرسی1372 ،ش ،ج ،4ص  )355در واقع برگرفته از همین استداللهاست؛ البته طبرسوی از
قدماء نیز محسوب میشود ،لکن باید بگوییم این دو آیه شآیۀ  118و  121سوره انعوام) هور
چظد صراحت بر وجوب تسمیه دارند ،ولی هیچ داللتی بر شورطیت اسوالم در ذابو ندارنود؛
همانطور که برخی از فقهاء متذکر شدهاند از مجهوول آوردن «ذُکور و لوم یوذکر» مشوخص
نکته دیگر آنکه سید مرتضی علم الهدی ،اولین فقیه شیعی است که صوریحاً فتووی مویدهود
اگر اهل کتاب ،تسمیه هم بگویظد باز صحی نیست؛ چون معرفت حقیقی به بواری تعوالی ندارنود.
در جواب ایشان باید گرت آنهه در مباح فقهی قابل استظباط است مقام اثبواد اسوت ،نوه مقوام
ثبود .چه بسا در مقام ثبود همین اشکال به برخی از فرقههوای مسولمین در ایون بواب یوا ابوواب
دیگر شود که پذیرش آن لوازمی را به دنبال دارد که شاید خود ایشان راضی به آن نباشد.
شهید ثانی در «مسالک االفهام» ششوهید ثوانی1421 ،ق ،ج ،1ص )454و برخوی دیگور از
فقهای شیعه ششیخ بهائی1428 ،ق ،ص )61قائل شدهاند که این دو آیه ،داللتوی بور حرموت
ذبائ اهل کتاب ندارند.
پس از این آیاد ،شرطیت اسالم در ذب فهمیده نمیشود؛ بلکه آنهه اسوتراده مویشوود
حرمت ذبائحی است که ذکر خدا هظگام ذب ترک شود یا نام غیور خودا بور آن بورده شوود
ششهید ثانی1421 ،ق ،ج ،11ص457؛ طباطبوایی1415 ،ق ،ج ،12ص)86؛ زیورا در ایظجوا

پژوهشی فقهی در حلیت ذبائح اهل کتاب با تأکید بر آیات قرآن  /سیدرضی قادری

میشود که معیار بردن نام خداست ،نه مسلمانبودن شفاضل مقداد1343 ،ش ،ج ،2ص.)312
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«انه لرسق» حالیه است و فسق آن چیزی است که با نام غیر خدا ذب شوود؛ بوه خواطر ایظکوه
خداوند متعال در آیاد دیگری در همین سوره [انعام] و سورههای دیگر صریحاً فسوق را بوه
«ما اهل لغیر ا به» معظا کرده است.
 .1-3آیات  5-3سوره مائده
حُرِّمََْ لَلَیْكُ ُ الْمَیَُْةُ وَالْدَّمُ وَلَحْ ُ الْخِنْزیر وَمَا أُهِلَّ لِغَیْر اللّهِ بمهِ وَالْمُنْخَنِقَمةُ
وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمَُُرَدِّیَةُ وَالنَّطِیحَةُ وَمَا أَکَلَ السَّبُعُ نالَّ مَا ذَکَّیْمُُ ْ وَمَما ذُبمحَ لَلَمآ
النُّصُب وَأَك تَسَُْقْسِمُواْ باألَزْالَم ذَلِكُ ْ فِسْقإ الْیَوْمَ یَئِسَ الَّذِینَ کَفَرُواْ مِن دِینِكُ ْ
فَالَ تَخْاَوْهُ ْ وَاخْاَوْك الْیَوْمَ أَکْمَلَُْ لَكُ ْ دِیمنَكُ ْ وَأَتْمَمْمَُ لَلَمیْكُ ْ نِعْمَُِم
وَرَضِیَُ لَكُ ُ اإلسْالَمَ دِینًا فَمَن اضْطُرَّ فِ مَخْمَصَةٍ غَیْرَ مَُُجَمانٍٍِ لِّمإثْ ٍ فَمإكَّ
اللّهَ غَفُورٌ رَّحِی ٌ ( )3یَسْأَلُونَ َ مَاذَا أُحِلَّ لَهُ ْ قُلْ أُحِملَّ لَكُم ُ الطَّیِّبَماوُ وَمَما
لَلَّمُُْ مِّنَ الْجَوَارح مُكَلِّبینَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا لَلَّمَكُ ُ اللّهُ فَكُلُمواْ مِمَّما أَمْسَمكْنَ
لَلَیْكُ ْ وَاذْکُرُواْ اسْ َ اللّهِ لَلَیْهِ وَاتَّقُواْ اللّهَ نكَّ اللّهَ سَمریعُ الْحِسَما

( )4الْیَموْمَ

أُحِلَّ لَكُ ُ الطَّیِّبَاوُ وَطَعَامُ الَّذِینَ أُوتُواْ الْكَُِا َ حِلٌّ لَّكُ ْ وَطَعَامُكُ ْ حِملُّ لَّهُم ْ
وَالْمُحْصَنَاوُ مِنَ الْمُؤْمِنَاوِ وَالْمُحْصَنَاوُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُواْ الْكَُِا َ مِمن قَمبْلِكُ ْ
نذَا آتَیُُْمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسَافِحِینَ وَالَ مَُُّخِذِي أَخْدَاكٍ وَمَن یَكْفُرْ
باإلیمَاك فَقَدْ حَبطَ لَمَلُهُ وَهُوَ فِ اآلخِرَة مِنَ الْخَاسِرینَ ( )5؛ بار شاما حارام
شده است مردار و خون و گوشت خوك و آنچه به نام غیار خادا کشاته شاده
باشد و [حیوان حالل گوشت] خفه شده و به چوب مرده و از بلنادى افتااده و
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به ضرب شاخ مرده و آنچه درنده از آن خورده باشد مگار آنچاه را [کاه زناده
دریافته و خود] سر ببرید و [همچنین] آنچه براى بتاان ساربریده شاده و [نیاز]
قسمتکردن شما [چیزى را] به وسیله تیرهاى قرعه این [کارها هماه] نافرماانى
[خدا]ست  ...و هر ک

دچار گرسنگى شود بىآنکه به گناه متمایل باشاد [اگار

از آنچه منع شده است بخورد] بىتردید خدا آمرزنده مهرباان اسات ( )3از تاو
مىپرسند چه چیزى براى آنان حالل شده است بگو چیزهاى پاکیزه باراى شاما
حالل گردیده و [نیز صید] حیوانا شکارگر که شما بهعنوان مربیان سگهااى
شکارى از آنچه خدایتان آموخته به آنها تعلیم دادهاید [باراى شاما حاالل شاده
است] .پ

از آنچه آنها براى شما گرفته و نگاه داشتهاند بخورید و ناام خادا را

بر آن ببرید و پرواى خدا بدارید که خدا زودشامار اسات ( )۴اماروز چیزهااى
پاکیزه براى شما حالل شده و طعام کسانى کاه اهال کتابناد باراى شاما حاالل و
طعام شما براى آنان حالل است و [بر شما حالل است ازدواج با] زناان پاکادامن
از مسلمان و زنان پاکدامن از کسانى که پیش از شما کتاب [آسمانى] باه آناان داده
شده به شرط آنکه مهرهایشان را به ایشاان بدهیاد در حاالى کاه خاود پاکادامن
باشید نه زناکار و نه آنکه زنان را در پنهانى دوست خاود بگیریاد و هار کا

در

ایمان خود شك کند قطعاً عملش تباه شده و در آخر از زیانکاران است (.)5

شیعه و سظی ،اتراق دارند که سوره مائده بوه ویوژه ایون آیواد نخسوتین ،در اواخور عمور
مبووارک پی وامبر اسووالم

نووازل شووده اسووت شمعرفووت1410 ،ق ،ج ،2ص191؛ جصوواص،

1405ق ،ج ،3ص ،)319لذا میتواند ناسخ آیاد قبلی باشد .پس بایود بوا دقوت بیشوتری بوه
تحلیل آن پرداخت.
«ذلکم فسق» در آیه به همه موارد مطرح شوده در آیوه بور مویگوردد و خداونود متعوال،
تمامی موارد ذکر شده را فسق و گظاه بر شمرده است شطبرسی1372 ،ش ،ج ،5ص ،)29لوذا
این احتمال که بگوییم به خصوص «استقسام» به «ازالم» بر میگردد با سویاق آیوه سوازگاری
ندارد شطباطبایی1374 ،ش ،ج ،10ص29؛ جصاص1405 ،ق ،ج ،3ص.)320
این باب که خداوند ،امید کافران را ملحق به یأ

کرده و به نحوۀ خاص دلگرمی به جامعوه

اسالمی و پیروزی و سیطرۀ آنها میدهد شهمان) .بر همین مبظاست که دیون جهوانی اسوالم و
جامعۀ ع یم مسلمانان را در ارتباط با دیگر ملتها به این امتظوان توجوه داده کوه طعوام اهول
کتاب برای مسلمانان ،حالل است.
واژۀ طعام که در آیه مطرح شده ،مورد بح

بسویاری از مرسورین و فقهواء قورار گرفتوه

است الزم مینماید مورد توجه دقیق قرار بگیرد.
جوهری در «صحاح اللغة» مینویسد« :طعام ،عبارد است از غوذا و هور چیوز خووردنی،
گاهی در مورد گظدم نیز بوه کوار مویرود» شجووهری1427 ،ق ،ج ،5ص .)1974در «لسوان
العرب» آمده است« :طعام هر آن چیزی است که خورده میشود ،ولی در لسان اهول حجواز

پژوهشی فقهی در حلیت ذبائح اهل کتاب با تأکید بر آیات قرآن  /سیدرضی قادری

مضافاً که این آیه با کلمه «الیوم» در مقام بیان یک نوع امتظان بور اموت اسوالمی اسوت از

اگر طعام بدون قید و شرط آورده شود غالباً به معظوای گظودم اسوت» شابون مظ وور1432 ،ق،
ج ،12ص.)363
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ابن فار

در «معجم مقائیس اللغة» مینویسد« :طعام چیز خووردنی اسوت» شابون فوار ،

1404ق ،ج ،3ص.)413
مرسران نیز در ترسیر طعام ،دچار اختالف شدهاند .برخوی مانظود شویخ طوسوی شطوسوی،
1411ق ،ج ،2ص )202و فیض کاشانی شفیض کاشانی1415 ،ق ،ج ،2ص )13قائل شدهانود
مراد از طعام در ایظجا حبوباد مثل گظدم ،جو ،عد

و مانظود آن اسوت کوه مرحووم عالموه

طباطبایی نیز این قول را مورد پذیرش قرار میدهد شطباطبایی1374 ،ش ،ج ،10ص.)29
لکوون برخووی از مرسووران مانظوود طبرسووی شطبرسووی1372 ،ش ،ج ،5ص )215و بحرانووی
شبحرانی1405 ،ق ،ج ،2ص )118قائل شدهاند طعام در این آیه ،عام است و شوامل هور نووع
خوردنی میشود.
نگارنووده بووا تحقی وق در واژۀ طعووام در آی واد متعووددی از قوورآن کووریم شمائوودهش75 :)5؛
دهرش8 :)76؛ کهاش19 :)18؛ بقرهش 61 :)2و259؛ فرقوانش7 :)25؛ احوزابش )53 :)33بوه ایون
نتیجه رسیده که قول دوم ،قول حقی است .اگر طعام به طوور مطلوق و بودون قیود و شورط،
ذکر شود مراد مطلق خوردنیهاست و حمل آن بر حبوباد مانظد گظدم ،جو ،عد

و امثال

آن نیازمظد قرائن و شواهدی است.
لذا از آنجا که این آیاد ،جزء آخرین آیاتی است که بر پیامبر

نوازل شوده و لسوان

آیه ،نشان از نوعی امتظان بر امت اسالمی دارد و خداوند متعال میخواهد امتظان خویش را با
اکمال دین و اتمام نعمت ،متذکر جامعۀ ع یم مسلمانان کظد ،وعدۀ حلیت طعام اهل کتواب
را به تمام مسلمین مطرح میفرماید .بر همین اسا
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است که «محمدجواد مغظیه» در ذیل این

آیه میگوید« :اما ترسیر الطعام بالحبوب الخاحلة فبعیود کول البعود عون فصواحلة القورآن و
بالغه» شمغظیه1425 ،ق ،ج ،3ص .)19بظابراین ،ایظکه حلیت طعام اهول کتواب را مظحصور بوه
حبوباد کظیم کامالً بعید است و از فصواحت و بالغوت قورآن دور مویباشود .ممکون اسوت
کسی بگوید روایاد ترسیری در ذیل این آیاد ،وارد شده که طعوام را ترسویر بوه حبووب و
امثال آن کرده است .در جواب باید گرت در مجموع ،سه روایت ترسیری در ایظجوا وجوود
دارد که فقط یک موورد آن از ن ور سوظد معتبور اسوت شحور عواملی1373 ،ش ،ج 16ابوواب
الذبائ  ،باب ،26ح )1که از امام صادق
امام

میفرماید« :الحبو

و اشباهها».

سؤال میشود مراد از طعام در این آیه چیست؟

لکن همانطور که برخی از فقهاء فرمودهاند :مراد امام

ذکر مصادیق بووده اسوت ،نوه بیوان

تخصیصی؛ زیرا این تخصیص هیچ وجهی نسبت به دیگر کرار از غیور اهول کتواب نودارد؛ چوون
حبوب و اشباه آن از غیر اهول کتواب نیوز از حلیوت برخووردار اسوت شبهوائی1428 ،ق ،ص.)61
مضافاً که از سیاق آیه و فصاحت و بالغت قرآن به دور میباشد شمغظیه1425 ،ق ،ج ،3ص.)19
مرحوم عالمه طباطبایی میفرماید:
«مسلمانان پ

از آن همه سختگیریهای کاملی که در مورد معاشر با اهال

کتاب از شرع مشاهده کردهاند دربارۀ حلیت غذای آنهاا باه تردیاد و اضاطراب
افتادهاند .خداوند متعال برای رفع این اضطراب حاللباودن طیباا را ضامیمه
کرد تا آن تردیدها را کامالً رفع کند» (طباطبایی 137۴ش ج 10ص.)31

لکن همانطور که برخی گرتهاند این حلیت الْیَوْمَ أُحِلَّ لَكُ ُ الطَّیِّبَاوُ وَطَعَمامُ الَّمذِینَ
أُوتُواْ الْكَُِا َ حِلٌّ لَّكُ ْ باید چیز جدیدی را که پیش از این حالل نبوود ،حوالل کظود کوه
آن یا مظحصر در ذبائ اهل کتاب است یا این حلیت ،عام است و شامل ذبائ هم مویشوود
شهمان؛ شیخ بهایی1428 ،ق ،ص .)61مضافاً که حبوبواد و بسویاری از خووراکیهوای اهول
کتاب در نزد مسلمین از حرمت برخوردار نبوده و آیه در صدد بیان حلیت طعامی است کوه
آیه ،امتظانی بر حبوباد خالف فهم و عورف اسوت» ششوهید ثوانی1421 ،ق ،ج ،11ص.)454
نکتۀ دیگری که برخی از فقهاء به آن استدالل کردهاند این اسوت کوه مرورد مضواف ،افوادۀ
عموم میکظد و طعام در این آیه که مررد مضاف است افوادۀ عمووم مویکظود و شوامل هموه
خوردنیها ،حتی ذبائ آنها نیز میشود شجظاتی1375 ،ش ،ص.)16
 .2روایات

غالب فقهایی که قائل به حرمت ذبائ اهل کتاب شدهاند مثل مرحوم شویخ مریود ،سوید
مرتضی ،شیخ طوسی ،عالمه حلی و فقهوای دیگور استظادشوان بوه آیواتی اسوت کوه وجووب
تسمیه را مطرح میکظظد و این آیاد ،هیچ داللتی بر شورطیت اسوالم در ذابو نداشوتظد و بوه
عبارد دیگر ،اهل کتاببودن را مانع نمیدانظد ،بلکه از آیۀ  5سوره مائده اسوتراده مویشوود

پژوهشی فقهی در حلیت ذبائح اهل کتاب با تأکید بر آیات قرآن  /سیدرضی قادری

مربوط به اهل کتاب است .لذا مرحوم شهید ثانی صریحاً میفرماید« :تخصیص طعام در ایون

ذبائ اهل کتاب ،حالل است .آیا از روایاد میتوان بر حرمت استدالل استراده کرد و آیوۀ
119

قرآن را با روایاد تخصیص زد یا خیر؟
با بررسی روایاتی کوه در ایون مسوأله وارد شوده ،بویش از چهول و چهوار روایوت یافوت
میشود که مرحوم صواحب جوواهر شنجروی1365 ،ش ،ج ،36ص )81-86و مرحووم شوهید
ثانی ششهید ثوانی1421 ،ق ،ج ،11ص )453از کثورد ایون هموه روایوت و اختالفوی کوه در
داللت آنها وجود دارد دچار تعجب شدهاند .بیان یک یک این روایاد فرصت جداگانهای
میطلبد ،لکن باید در یک جمعبظدی به نتیجه آن اکتراء نمود.
صاحب جواهر ،تمامی این روایاد را در دوازده طائره تقسیمبظدی کرده و مورد بررسی
قرار میدهد شنجری1365 ،ش ،ج ،36ص ،)81-86لکن میتوان روایاد را در چهوار طائروه
مورد تحلیل قرار داد.
طائره اول :روایاتی است که به طور مطلق از خوردن ذبائ اهل کتواب ،مظوع مویکظود
شحر عاملی1373 ،ش ،ج ،16ص ،341ابواب الذبائ  ،باب.)27
طائره دوم :روایاتی که به طور مطلق ،حلیت ذبائ اهل کتاب را مطرح میکظد شهمان ،باب.)26
طائره سوم :روایاتی که حلیت ذبائ اهل کتاب را مشروط میکظد به ایظکه آنها نام خودا
را هظگام ذب بگویظد شهمان ،باب26و.)27
طائره چهارم :روایاتی که مظع میکظد از خوردن ذبوائ برخوی از طوایوا اهول کتواب؛
مثالً میفرماید« :ال تأکل ذبیحة نصاري تغلب» شهمان ،باب27و.)28
در بررسی تمامی این روایاد باید بگوییم:
اوالً :همانطور که برخی از فقهاء فرمودهاند میتوانیم روایاد دال بر حلیوت ذبوائ اهول
مطالعات فقه معاصر
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کتاب را ترجی دهیم که مرجحاد آن را متذکر میشویم .لذا روایاتی که حرمت را مطرح
میکظد مقید میکظیم به جایی که اهل کتاب ،نوام خودا را هظگوام ذبو نگویظود شطباطبوایی،
1415ق ،ج ،12ص85؛ شهید ثانی1421 ،ق ،ج ،11ص )454و شاهد بر این جموع ،روایواد
متعددی است که صریحاً میفرماید ذبائ آنها را نخوریود؛ چوون اسوم خودا را نمویبرنود و
طائره چهارم که مظع از ذبائ طوائا خاصی از اهل کتواب مویکظود .ایون روایواد از قبیول
قضایای خارجیه است و نمیتوان حکم کلی بر حرمت را از آنها استراده کرد.
ثانیاً :روایاتی که حلیت ذبائ اهول کتواب را مطورح مویکظود؛ هوم از کثورد و شوهرد
بیشتری برخوردار بوده و هم احادی

صحاح متعددی در آن آمده است.

ثالثاً :روایاد حلیت با آیاد الهی ،سازگاری دارند که قبالً گرتویم آیواد الهوی بوه ویوژه
آیه  5سوره مائده ،داللت بر حلیت ذبائ اهل کتاب دارد.
رابعاً :روایاد حلیت با عمل پیامبر

موافق است .شویعه و سوظی در تواریخ شابون اثیور،

1385ش ،ج ،2ص221؛ طبوووری1357 ،ش ،ج ،2ص )302و در مظوووابع روایوووی شکلیظوووی،
1374ش ،ج ،2ص108؛ صحی مسلم1398 ،ق ،ج ،4ص )179نقل کردهاند کوه پیوامبر
از گوشت ذب شدۀ یهودیان میل فرمود و مسموم گردید که نقل این روایت آن هم با چظود
سظد صحی مطرح شده است.
استثناء

هر چظد حلیت یا حرمت ذبائ اهل کتاب ،مورد بح

است ،لکون در ذبو حوه کوه از

آن تعبیر به «هدی» یا «اضحیه» میشود بین فقهای شیعه ،اجماع و تسولم وجوود دارد شحلوی،
بیتا ،ج ،3ص )418بر ایظکه ذاب در آن باید مسلمان باشد و آیاد شحهش36 ،34 :)22و)37
و روایاد شحر عاملی1374 ،ش ،ج ،9ابواب الهدی ،ص )212متعددی هم داریم که با سوظد
صحی و به صراحت داللت دارند بر ایظکه ذاب در قربانی حه باید مسلمان باشد.

مسائلی در ابواب متعددی از فقه مطرح شده و موورد قبوول قریوب بوه اترواق فقهوای شویعه
است که از آن مسائل میتوان نیز در این بح استمداد جست؛ مثالً فقهای شیعه فتوی دادهانود
در ضمن عقد جزیه میتوان اهل ذمه را ملزم ساخت تا چظد روز مسلمانانی را که از آن مظواطق
عبور میکظظد میهمان کظظد و به آنان غذا بدهظد شمظت ری1411 ،ق ،ج ، 3ص.)422
یا مثالً اگور زوجوین اهول کتواب بودنود و یکوی از دو مسولمان شود مویتوانظود زنودگی
زناشویی خود را تا آخر عمر ادامه دهظد شنجری1365 ،ش ،ج ،30ص.)50
یا مثالً مسلمان میتواند زن یهودی یوا نصورانی را بورای پورورش و شویردادن بهوۀ خوود
انتخاب کظد شطباطبایی یزدی1410 ،ق ،ج ،2ص.)341
و موارد متعدد دیگر نشان میدهد که معاشرد با اهول کتواب و خووردن از غوذای آنهوا
حالل است.

پژوهشی فقهی در حلیت ذبائح اهل کتاب با تأکید بر آیات قرآن  /سیدرضی قادری
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نتیجهگیری

با بررسی اقوال فقهاء از قودماء ،متوأخرین و معاصورین مشوخص مویشوود ادعوای اجمواع بور
حرمت ذبائ اهل کتاب ،صحی نیست و حتی ادعای شهرد در آن از قوود برخووردار نیسوت؛
بلکه بسیاری از قدماء که قائل به حرمت شدهاند این حرمت را مشوروط کوردهانود بوه ایظکوه اهول
کتاب ،هظگام ذب حیواناد نام خدا را نمیبرند .در بررسی ادله سعی شده تأمل و تحلیول بیشوتری
در آیاد قرآن کریم در این باب شود؛ چون دلیول بسویاری از فقهواء بور حرموت ،مسوتظد بوه ایون
آیاد میباشد .با بررسی آیاد شریره مشخص میشود دو آیه ،سهم عمدهای در اسوتدالل فقهواء
دارد .با تأمل و تحقیق در آیه  121سوره انعام مشخص میشود این آیه نهایتواً داللوت بور وجووب
تسمیه دارد و هیچ داللتی بر شرطیت اسالم در ذاب نودارد و اگور بپوذیریم در موورد ذبوائ اهول
کتاب به داللت مرهومی ،حرمت آن را و در صورد ترک تسمیه و مویرسواند ،اموا بوا توجوه بوه
آیۀ 5سورۀ مائده الْیَوْمَ أُحِلَّ لَكُ ُ الطَّیِّبَاوُ وَطَعَامُ الَّذِینَ أُوتُواْ الْكَُِا َ حِملٌّ لَّكُم ْ ...کوه از
آخرین آیاد نازل شده بر پیامبر اکرم

میباشد این مطلب استراده مویشوود کوه ایون آیوه بوه

نوعی امتظان بر امت اسالمی را مد ن ر قرار داده و میخواهد حلیتوی جدیود را مشوروعیت بخشود
که قبالً نبوده است و مراد از طعام در این آیه به قول کثیوری از مرسوران ،عوام اسوت و شوامل هور
نوع خوردنی میشود که ذبائ اهل کتاب را نیز در بر مویگیورد و قرائظوی هوم بور ایون اسوتدالل
مطرح شده و در بررسی ادلۀ روایی هم مشخص گردید که روایاد حلیت ذبوائ اهول کتواب از
کثرد ،شهرد و صحت بیشتری برخوردار هستظد .مضافاً که با هاهر آیاد ،تطوابق بیشوتری دارد.
شایان ذکر است حلیت ذبائ اهل کتاب در صورتی است کوه حیووان ،مطوابق بوا شورایط اسوالم
مطالعات فقه معاصر
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ذب شده باشد و در آخر باید گرت قربانی در باب حوه بوه اجمواع و روایواد متعوددی ،اسوتثظاء
شده که حتماً باید ذاب مسلمان باشد و از غیر مسلمان پذیرفته نیست.
منابع
 .1قرجن کریم.
 .2ابن اثیر عزالدین علی ( )1385الکامل فی التاریخ بیرو  :دار صادر.
 .3ابن براج قاضی عبدالعزیز (1۴06ق) المهذب ،قم :مؤسسه نشر اسالمی.
 .۴ابن فارس ابوالحسین احمد (1۴0۴ق) مع ام مقاائیس اللغمة تهاران :مکتاب االعاالم
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االسالمی.

.

 .5ابن زهره حمزةبنعلی (1۴17ق) غنیة ال.زوع قم :مؤسسه امام صادق

کتابخاناه آیةالل

 .6ابن حمزه محمدبنعلی (1۴08ق) الوسیلة الی نیل الفضیلة قام :انتشاارا
مرعشی نجفی.

 .7ابن منظور محمدبنمکرم (1۴32ق) لسان العرب بیرو  :مؤسسا االعلمی للمطبوعا .
 .8اردبیلی مال احمد (1۴21ق) م مع الفائدة و البرهان قم :دفتر انتشارا
 .9اصفهانی محمد (1۴22ق) کشف اللثام قم :دفتر انتشارا

اسالمی.

اسالمی.

 .10امام خمینی سیدروحاهلل (1۴03ق) تحریر الوسیله تهرلن :مکتبا االعتماد.
اسالمی.

 .11بحرانی سیدهاشم (1۴05ق) تفسیر برهان قم :دفتر انتشارا

 .12شیخ بهائی محمدبنحسین (1۴28ق) ذبائ اهل الکتاب قم :انتشارا

وفا.

 .13جصاص احمدبنعلی (1۴05ق) احکام القرجن بیرو  :داراحیاء التراث.
 .1۴جوهری اسماعیلبنحماد (1۴27ق) الصحاح بیرو  :مؤسسا االعلمی للمطبوعا .
کیهان.

 .15جناتی ابراهیم ( )1375حلّیت ذبائ اهل کتاب قم :انتشارا

 .16حر عاملی محمدبنالحسن ( )1373وسائل الشیعه تهران :انتشارا
 .17حلی محمدبنادری

(1۴28ق) السرائر قم :دفتر انتشارا

 .18حلی جعفربنالحسن ( )1373شرائع االسالم قم :انتشارا

اسالمیه.

اسالمی.
امید.

( -------------- .19بیتا) مختصر ال.افع فی فقه االمامیه مصر :دارالکتاب العربی.
 .20حلی حسنبنیوسفبنمطهر (1۴19ق) قواعد االحکام قم :دفتر انتشارا

اسالمی.

مکتبا المرتضویه.

( -------------------- .22بیتا) تذکرة الفقهاء تهران :انتشارا

1۴10( -------------------- .23ق) ارشاد االذهان قم :دفتر انتشارا

اسالمی.

1۴18( -------------------- .2۴ق) مختلف الشیعه قم :دفتر انتشارا

اسالمی.

 .25حلی یحییبنسعید (1۴05ق) ال امع للشرائع قم :مؤسسه علمیه.
 .26حویزی علیبنجمعه (1۴15ق) تفسیر نورالثقلین قم :انتشارا

اسماعیلیان.

 .27خویی سیدابوالقاسم (1۴10ق) م.هاج الصالحین بیرو  :دارالزهراء.
 .28راغب اصفهانی حسینبنمحمد (1۴12ق) المفردات فی الفاظ القرجن بیرو  :دارالعلم.
 .29راوندی قطبالدین سعید (1۴05ق) فقه القرجن فی شارح جیاات االحکاام قام :انتشاارا
مرعشی نجفی.
 .30سبزواری سیدعبداالعلی (1۴17ق) مهذب االحکام قم :انتشارا

الهادی.

 .31سالر دیلمی حمزةبنعبدالعزیز (1۴10ق) المراسم العلویه بیرو  :دارالتراث.
 .32شبیری زنجانی سیدموسی ( )1382تقریرات بحث ال.کاح مؤسسه رأی پرداز.

پژوهشی فقهی در حلیت ذبائح اهل کتاب با تأکید بر آیات قرآن  /سیدرضی قادری

1۴21( -------------------- .21ق) تحریر االحکام الشرلیة قم :مؤسسه امام صادق

.

 .33شهید اول محمدبنمکی (1۴10ق) اللمعة الدماقیة بیرو  :مؤسسا فقه الشیعه.
 .3۴شهید ثانی زینالدینعلی (1۴21ق) مسالک االفهام قم :مؤسسه معارف اسالمی.
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1۴08( ---------------- .35ق) الروضة البهیة ف شرح اللمعة الدماقیة قام :انتشاارا
کتابخانه آیالل مرعشی نجفی.
 .36صدوق محمدبنعلی (1۴01ق) المق.ع تهران :دارالکتب االسالمیا.
1۴05( -------------- .37ق) الهدایه تهران :انتشارا

مرتضوی.
اسالمی.

 .38طباطبایی سیدعلی (1۴15ق) ریاض المسائل قم :دفتر انتشارا

 .39طباطبایی یزدی سیدمحمدکاظم (1۴10ق) عروة الوثقی بیرو  :مؤسسا فؤاد.
 .۴0طباطبایی سیدمحمدحسین ( )137۴تفسیر المیزان قم :دفتر انتشارا
 .۴1طبرسی فضلبنحسن ( )1372م مع البیان تهران :انتشارا

اسالمی.

مرتضویه.

 .۴2طبری محمدبنجریر ( )1357تاریخ بری مصر :مطبعه االستقاما.
 .۴3طوسی محمدبنالحسن ( )1387المبسوط فی فقه االمامیة تهران :مکتبا المرتضوی.
( ---------------- .۴۴بیتا) ال.هایة فی م رد الفقه و الفتاوی قم :انتشارا قدس محمدی.
1۴11( ---------------- .۴5ق) تفسیر تبیان بیرو  :داراالحیاء التراث.
1۴16( ---------------- .۴6ق) الخالف قم :دفتر انتشارا

اسالمی.
اسالم.

 .۴7طیب عبدالحسین ( )1378ا یب البیان فی تفسیر القرجن تهران :انتشارا
 .۴8علم الهدی سیدمرتضی (1۴17ق) االنتصار قم :مؤسسه الهدی.
 .۴9فاضل مقداد علیبنمحمد (13۴3ق) ک.زالعرفان تهران :مکتب المرتضویه.
 .50فاضل لنکرانی محمد (1۴18ق) تفصیل الشریعه قم :دارالتعارف.
 .51فیض کاشانی مال محسن (1۴15ق) تفسیر صافی تهران :انتشارا

صدر.

 .52قشیری نیشابوری مسلمبنحجاج (1398ق) صحی مسلم بیرو  :دارالفکر.
 .53کلینی محمدبنیعقوب (1۴07ق) الکافی تهران :دارالکتب االسالمیه.
 .5۴گلپایگانی سیدمحمدرضا (بیتا) جامع المسائل قم :انتشارا

عباد.

 .55مراجع معظم تقلید ( )138۴توضی المسائل سیزد مرجع قم :دفتر انتشارا

مطالعات فقه معاصر
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اسالمی.

 .56معرفت محمدهادی (1۴10ق) التمهید فی علوم القرجن قم :مرکز مدیریت حوزه چ.3
 .57مغنیه محمدجواد (1۴25ق) تفسیر الکاشف تهران :دارالکتب االسالمیه.
 .58مفید محمدبننعمان (1۴10ق) المق.عه قم :دفتر انتشارا

اسالمی.

 .59منتظری حسینعلی (1۴11ق) دراسات فای والیمة الفقیهمه و فقمه الدولمة االسمالمیة قام:
انتشارا

مرکز جهانی علوم اسالمی.

 .60نجاشی ابوالعباس احمد (1۴27ق) رجال ال .اشی قم :دفتر نشر اسالمی.
 .61نجفی محمدحسن ( )1365جواهر الکالم تهران :دارالکتب االسالمیه.
 .62هاشمی شاهرودی سیدمحمود ( )1392جزو مدخل فقه قم :انتشارا

فقه اهل بیت

.

