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چکیده
گردد و دلیل آن عالوه بر سیاق و امتنـانی بـودن   سوره مائده حلیت ذبیحه کتابی استفاده می٥از آیه 

حکم حلیت، این است که کلمه طعام در آیه مذکور به شھادت عرف و لغت به معنای ذبیحه و یا اعم از 
اند یا از بـاب  ب تفسیر کردهذبیحه است و روایات حلیت موید آن است و روایاتی که طعام را به حبوبا

ذکر مصداق است و یا معارض با این روایات است و بعد از تعارض، به ظـاھر آیـه و اصـالت حلیـت     
شود. و در جمع روایات متعارض، اقوالی است که قول شھید ثانی در حمل نھی بـر کراھـت   رجوع می

اولی است.

ذبیحه، کتابی، حلیت، طعام، میته.: ھاواژهکلید

.٢٩/١٠/١٣٩٢؛ تاریخ تصویب نھایی: ٣٠/٠٢/٢١٣٩خ وصول:ی*. تار
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دمهمق

آمدی احکام دینی و فھم نـو از قـرآن بـر اسـاس     از منابع مھم فقه اسالمی، قرآن است. روز
ھای زندگی معاصر در جھان امروز است که وظیفه فقیھـان و مفسـران   قواعد صحیح، از بایسته

کند. مذاھب اسالمی را در این زمینه، دو چندان می
سوره مائده که از آن، حلیت ذبیحـه  ٥تفسیری در آیه –جستار پیش رو، کاوشی است فقھی

گردد.کتابی، استفاده می
ھای حرام، در آیـات نـازل شـده پـیش از آیـه مـورد       در آغاز، اشاره کوتاه به پیشینه گوشت

) حرمت میته و حرمت ٣) و (مائده: ١٧٣) و(بقره : ١١٥باشد. در آیات (نحل: بحث، بایسته می
حیوانی که برای غیرخدا ذبح شده                       

کند که نام خدا بـر آن بـرده   ای می)، نھی از ذبیحه١٢١جا در آیه (انعام: آمده است و در یک
نشده است :            فرماید این کـار گنـاه   ر دنباله میو د

است    .
در توضیح معنای میته و جمله         و فقـره       

         : الزم است بیان شود
) و ٩٢-٢/٩١خـود بمیـرد (ابـن منظـور،     بـه شود که خـود گفته ميمیته در لغت به حیوانی 

ائ کشته شده و یا بر وجـه غیـر   دراصطالح قرآن و فقه افزون بر این بر حیوانی که بر اثر حادثه
)١/١٢٤؛ جصاص، ٧٨١؛ راغب، ١/٦٠شرعی ذبح شده، میته گویند. (رک: یزدی، 

ذکیه شده (مذکی) قرار دارد؛ به کـار رفتـه   در فقه بیشتر به معنای اخیر؛ که در برابر حیوان ت
) و بـه ھمـین معنـا    ١٠است (رک: تقریرات درس خارج مرحوم تبریزی، بحث نجاسات درس 

) و اھالل در جمله ٣/٤٨٩نیز در روایاتی آمده است (رک: حرعاملی،        به
، بلند نمودن صـداى او  به احرام در آیدخواھد معنی بلند کردن صدا است و اھالل کسی که می

به ذکر لبیک (تلبیه) است و اھالل طفل به ھنگام والدت، بلند کردن صدا به گریه اسـت (رک :  
اند اھالل، ابتدای شروع در کاری است چـه  ) البته بعضی گفته١/١٥٥، جصاص١/٤٦٦طبرسی، 

ع البیان در معناى اھالل ذبیحـه دو  ) و در مجم٨/٥ھمراه با ذکر نامی باشد و یا نباشد (صادقی، 
قول است:  

.گویند: در موقع ذبح نام غیر خدا بر آن ذکر کندبیشتر مفسران مي-أ
جمعی گویند : حیوانی براى غیر خدا (بت و امثال آن) کشته شود. طبرسـی در مجمـع   -ب
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را ) و جصـاص (ھمـان) قـول نخسـت     ٢/٢٩٩) و طیب (١/١٤٨و بالغی ()٤٦٧البیان (ھمان، 

) معنـای دوم را  ١/٦٤٥اند ولی جمعی دیگری از مفسران مانند طباطبـائی در المیـزان (  برگزیده
نویسد: اھالل براى غیر خدا، معنایش این است که حیوانی را براى غیـر  اند. وی میترجیح داده

دا گوید گاھی اھالل ذبیحه برای غیـر خـ  ھا قربانی کنند. آقای صادقی نیز میخدا مثال براى بت
یعنی ذبیحه برای غیر خدا ذبح گردد؛ چه نام غیر خدا مانند بت ذکر شود و چه ذکـر نشـود؛ و   

ھمین معنا مورد تأیید روایت عبدالعظیم حسنی از امام جواد(ع) اسـت قـال:   «گوید: در ادامه می
» میتـة سألته عما أھل لغیر اللّه به؟ قال: ما ذبح لصنم أو وثن أو شجر حرم اللّه ذلك کما حـرم ال 

چه برای غیـر خـدا   گوید (ما أُھِلَّ) یعنی آن). سپس طی شرحی از روایت می٥٨٥/ ١(حویزی، 
که نام غیر خدا را ذکر کند یا نکند. گویا به نظر ایشان، ذکر نام غیرخـدا در  ذبح شود اعم از این

ر نام اوست؛ سپس معنای (ما أُھِلَّ) از باب غلبه بوده چراکه غالبا ذبح برای غیر خدا ھمراه با ذک
نویسد: و منظور از غیر خدا فقط شامل بت نیست بلکه شامل اسماء انبیا و اولیا نیـز  در ادامه می

گردد در باب نذر ذبیحه بر انبیا و اولیـا، از بـاب داعـی بـر     شود (صادقی، ھمان) یاد آور میمی
ه ثـواب آن را، بـه آنـان    داعی است و این منافاتی با ذبح برای خدا ندارد و در حقیقت نذر کنند

نویسـد از  شود، وی مـی نماید. با دقت در این سخن جواب شبھه آقای شھابی داده میھدیه می
جمله و       رسد که کشتارھاى به عنوان جلـو پـاى   با دقتی چنان به نظر می

اشد و لو ذکر نام خدا ھم در موقع ھا اھالل براى غیر خدا بمسافر یا عروس و داماد و امثال این
)٢٠٥/ ٢ذبح ذکر شود. (ادوار فقه، 

رسد در ترجیح قول نخست؛ از دو قولی که شیخ طبرسی در معنـای اھـالل ذکـر    به نظر می
باشد بلکه بایـد ھمـراه   توان گفت نیت و قصد غیر خدا، جدای از ذکر نام، کافی نمیکردند؛ می

اند که بلند کردن صدا دخالت دارد بنابراین ق معنای اھالل گفتهذکر نام باشد زیرا اغلب در تحق
معنای جمله           این است که ذبح به قصد غیر خدا ھمراه با ذکـر نـام غیـر

کـه جملـه   خدا باشد. نکتـه دیگـر ایـن           مائـده و جملـه   ٤در آیـه 
            انعام، ھر دو مصداق فسـق شـمرده شـده    ١٢١در آیه

است. فسق در لغت و شرع به معنای خروج از طاعت و انجام معصیت اسـت و معنـای اصـلی    
آن خروج چیزی از چیزی به صورت نادرست است و گاه مراد مطلق خروج اسـت. عـرب در   

)٢/٤٧٣گوید خرما فاسق شد. (فیومی، شود میوستش جدا میوقتی که خرما از پ
باشـد.  بنابراین فسق در مورد ذبیحه به معنای خروج از حلیت است که مالزم با حرمت مـی 
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و جمله     ای کـه بـر آن   بیان علت حکم تحریم آن است یعنی خوردن ذبیحه

طاعت خدا است، حرام است.نام خدا برده نشده چون مصداق خروج از
نویسد: جمله عالمه طباطبائی می      نیز نھی مزبور را تعلیل نموده و تثبیـت

کند و تقدیر جملهمی         در حقیقت چنین اسـت: خـوردن از گوشـت میتـه و
ت، و ھر فسـقی اجتنـابش واجـب    گوشتی که در ھنگام ذبح اسم خدا بر آن برده نشده فسق اس

)٤٥٩است پس اجتناب ازخوردن چنین گوشتی نیز واجب است. (ھمان، 
و شاھد دیگر در مالزمت فسق با حرمت این که در سیاق بیان محرمات آمـده اسـت. البتـه    

انـد و  که اکثر مفسران گفتـه انه) اکل باشد چناناین در صورتی است که مرجع ضمیر در کلمه (
مرجع ضمیر، عدم ذکر نام خدا باشد یعنی عدم ذکر خدا بر ذبیحه مصـداق فسـق   محتمل است
)٤٧/ ١؛ سمرقندی، ٢/١٦٤است. (رک: 

گردد کـه اگـر بـر ذبیحـه از     کلوا..) به فسق روشن میأھل.. ) و (التأاز تعلیل دو جمله (ما
سـت امـا اگـر از    روی علم و آگاھی، نام خدا برده نشد و یا ذبیحه برای خدا، ذبح نشد حـرام ا 

روی جھل یا فراموشی و سھو بر ذبیحه، نام خدا ذکر نشد و یا نام غیر خدا بـر آن بـرده نشـد؛    
باشد از این رو جمعـی از مفسـران و فقیھـان    باشد و از شمول نھی خارج میمصداق فسق نمی

گویند ذبیحه مسلمان در صورت فراموشی ذکر نام خدا به ھنگام ذبـح، حـالل اسـت چـون     می
)٢/٧٥١باشد (ابن عربی، کار، فاسق نمیباشد و فراموشصداق فسق نمیم

ھـا را ذکـر   نویسد: ابن عباس و علی(ع) و مجاھد و گروه دیگری که نام آنجصاص نیز می
کرده، معتقدند در صورتی که ذکر نام خدا بر ذبیحه توسط مسلمان فراموش شود ذبیحه حـالل  

) و در صحیحه حلبی از امـام صـادق(ع) در بـاره    ۵۶۰/ ۲، و نیز ر.ک: الجرجاني۱۷۱/ ۴است. (
فرمایـد خـوردن آن   ای که ذکر تسمیه بر آن فراموش شده سوال شد حضرت در پاسخ میذبیحه

داده اشکال ندارد به شرطی که ذابح متھم (به کفر) نباشد و قبال عمل ذبح را خـوب انجـام مـی   
م آمده ھر وقت یادش آمد نام خدا را ببرد و در روایت محمد بن مسل)۳۳۳/ ۳است. (صدوق، 

نویسد اگر ذکر نـام خـدا را فرامـوش    ) و وی مطابق این روایت فتوا داده است. می۳۳۲(ھمان، 
)۳۱۱کرد ھنگام خوردن، نام خدا را ببرد. (الھدایة في األصول و الفروع، 

از جمله     تـوان نمـود کـه نتیجـه آن     تفسیر دیگری برخالف تفسیر باال می
عدم وجوب تسمیه است به این بیان که درنقش اعرابـی (واو) در جملـه         بـه

گفته اھل ادب، سه احتمال داده شده است. حالیه و عاطفه و مستانفه و بنابر انتخـاب ھـر یـک،    
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) اگر جمله ۳۳۲/ ۱کند (دعاس، تفسیر مختلفی پیدا می       عطف باشد بـه منزلـه

علت نھی     ای که طور که آوردیم داللت آیه، بر حرام بودن ذبیحهاست ھمان
رود و آن نام خدا بر آن برده نشده، تمام است؛ اگرچه در عاطفه دانستن واو، احتمال دیگری می

این که جمله     اشد یعنی عدم ذکر نام خدا به ضمیمه فسق، جزء علت حرمت ب
یابد. علت حرمت باشد و اگر یکی به تنھائی باشد حرمت تحقق نمی

ھای اعراب القران بـه  اما طبق احتمال قوی دیگری که جمع زیادی از مفسران و بیشتر کتاب
که جمله اند اینآن توجه داده    شـود:  ت معنی این مـی حالّیهّ باشد، در این صور

از آنچه نام خدا بر آن برده نشده است در حالی که آن چیز فسق ھـم باشـد، نخوریـد. الزم بـه     
یادآوری است که کلمه فسق در سه آیه در قرآن آمده، یکی دراین آیه و دو تا در دو آیـه دیگـر   

ھــا فســق در کــه در آن      ســوره انعــام ١٤٥رآیــه اســتعمال شــده اســت. د
فرمایـد: می                     

                  
کـه  یـابم جـز ایـن   وحی شده، چیزی که خوردن آن حرام باشـد نمـی  چه بر منبگو در آن«

مردار، یا خون ریخته، یا گوشت خوک که پلید است یا حیوانی که درکشتن آن نافرمانی کنند و 
».جز با گفتن نام خدا ذبحش کنند

گاه فسـق را بـه   کند سپس حرام بودن فسق را بیان کرده و آندر این آیه محرماتی را یاد می
و عطف بیان توضیح داده است: فسق آن چیزی است که به نام غیر خدا ذبح شـود و نیـز در   نح

ــه ــی ٣آی ــده م ــد: مائ فرمای                        ...
    فھمـیم و ھمـین معنـی را    ھا را میدرخوردنیدر نتیجه از این آیات معنای فسق

قرینه تفسیر جمله     دھیم، که منظور از آن نام غیرخدا درآیه مورد بحث قرار می
ھایی که ھنگام ذبـح، نـام غیرخـدا بـرآن     شود: از آن گوشتبردن بر ذبیحه است. نتیجه این می

شود گفتن اسم غیر خدا بر ذبیحـه اسـت و   دن میچه سبب حرام بوبرده شده نخورید، یعنی آن
مائده به عدم ذکر نـام غیـر خـدا، مقیـد     ٥در احکام القران، اطالق حلیت طعام کتابی را در آیه 

)١/١٥٥نموده است (جصاص، 
کـه جملـه   موید دیگر این احتمال (حالیه بودن) ؛ به گفته شھید ثانی، ایـن     

خبری و جمله        انشایی است و عطف خبر بر انشا نزد علمای بیـان، ممنـوع
)١١/٤٥٥است (
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که ذکـر  نویسد : این آیه داللت دارد بر اینطبرسی در ذیل آیه (فکلوا مما ذکر اسم اللّه) می

ھـای کفـار   که خوردن ذبیحـه چنین داللت دارد بر ایننام خدا در ھنگام ذبح واجب است و ھم
توان گفت : آیه تنھا داللت بر حـالل  ) در نقد کالم اخیر ایشان می۴/۵۵۲یز نیست (طبرسی، جا

ای که نام خدا بر آن ذکر شده، دارد اما داللتش بر اسالم ذابح، تامـل اسـت زیـرا از    بودن ذبیحه
ه گردد که ذبح کننده چـ چنین مجھول آوردن (لم یُذْکَر) روشن میمجھول آوردن فعل (ذُکِرَ) ھم

که اثبات شود میـان اعتقـاد   شخصی باشد، مھم نیست بلکه مھم برده شدن نام خداست مگر این
نام برنده به خدا و ذکر نام خدا از نظر عرف و زبان محاوره تالزم اسـت و اثبـات ایـن تـالزم     

نویسد: شرط اسالم ذابح، در قرآن نیامده اسـت (جعفـرى،   محل تردید است. عالمه جعفری می
۴۰(

گـوئیم: ن پیرامون آیه مورد بحث سـخن مـی  اکنو            
             :٥(مائده(
چنین] غذای اھل کتاب برای شما حـالل  امروز چیزھای پاکیزه برای شما حالل شد و [ھم«

»شما برای آنان حالل استو غذای 

نکاتی در تفسیر آیه
به روایت امام باقر (ع) سوره مائده به خصوص آیات نخستین آن، در دو سـه مـاه آخـر    -أ

) آیات اولیه این سوره در حادثـه  ٢/٢١٣زمان حیات پیامبر اکرم(ص) نازل شده است (بحرانی، 
بوط بـه روز عیـد غـدیر سـال دھـم در      آن مر٤و٣غدیر نازل گشته زیرا مقصود از الیوم در آیه 

)  ٢٤٤؛ قنوجی، ٣/٣٢١باشد (جصاص، حجه الوداع می
مائـده) در  ٥انعام وجوب تسمیه بر ذبیحـه، اسـتفاده گـردد ایـن آیـه (     ١٢١اگر از آیه-ب

تـوان  صورتی که طعام در آن به معنای ذبائح یا اعم از ذبائح تفسیر گردد، ناسخ آن است و نمی
ای مائده در اواخر عمر پیامبر(ص) نازل شده است؛ و آیـه ٥جمع نمود زیرا آیه بین این دو آیه 

انـد کـه ایـن آیـه،     تواند ناسخ آیه قبل باشد و بعضی مفسران تصریح کردهکه بعد نازل شده می
فرماید: ناسخ قول دیگرخداوند است که می            . کثیـر  ابـن

هِ عَلَیْـهِ   «نویسد: این را از قول مکحول آورده است و می أنزل اللّه وَال تَأْکُلُوا مِمَّا لَمْ یُذْکَرِ اسْمُ اللـَّ
] ثم نسخه الرب عز وجل، ورحم المسلمین فقال الْیَوْمَ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّبـاتُ وَطَعـامُ   ١٢١[األنعام: 

انعـام کـه   ١٢١) بلی اگر بین این آیه و آیه ٣٦/ ٣(ابن کثیر، » بذلك.الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ فنسخھا
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داللت بر وجوب تسمیه دارد به صورت مطلق و مقید جمع کنیم به این بیان درصورتی، ذبیحـه  

باشـد و یـا   کتابی حالل است که وی نام خدا را ھنگام ذبح ببرد. در این صورت آیه، ناسخ نمی
انعام را ناظر بـر لـزوم تذکیـه بـدانیم     ١٢١حلیت طعام اھل کتاب و آیهکه این آیه را ناظر به این

مائـده واطـالق کلمـه طعـام درآن سـازگار      ٥ولی این احتمال با سیاق و نیز امتنانی بـودن آیـه   
باشد.نمی

خواھـد چیـزی را   مائده که به صورت امتنان است می٥به مالحظه کلمه (الیوم) درآیه -ج
) و شاید حکمت آن ایـن بـوده   ١٧٧/ ٥حالل نبوده است. (طباطبائی، حالل کند که پیش از این

که ترس از سلطه سیاسی یا اقتصادی کافران پس از یأس آنان و اکمال دین که در آیه قبل بیـان  
.ماندنموده، معنی ندارد از این روی، وجھی برای حرام بودن طعام اھل کتاب باقی نمی

معنای طعام-د
به معنای غذا و چیزھای خـوردنی آمـده اسـت. طبـق گفتـه جمعـی از       واژه طعام در لغت 

آورند مرادشان گندم است و یـا  لغویان، اھل حجاز وقتی که کلمه طعام را بدون قید و شرط می
کنند.غالبا در گندم استعمال می

ای از اقوال لغویاننمونه
؛ طعام عبـارت  رّعام البُنویسد: الطعام ما یؤکل و ربما خص بالطجوھری در صحاح اللغه می

) احمـدبن فـارس   ۱۹۷۴/ ۵از غذا و چیز خوردنی و گاه در خصوص گندم به کار رفته است. (
نویسد: طعام ھمان چیز خوردنی اسـت ولـی بعضـی از اھـل لغـت      در معجم مقاییس اللغه می

و ) فراھیدی نیز ھمین مضمون را آورده۴۱۰/ ۳رود. (گفتند طعام در خصوص گندم به کار می
کند، بر ایـن اسـاس در   نویسد : طعام را طعام گویند چون سد جوع میدر وجه تسمیه طعام می

)۲۶-۲/۲۵قرآن بر صید دریا اطالق طعام نموده است. (العین، 
شـود معنـا نمـوده    ھـا گرفتـه مـی   ابن اثیر طعام را در آنچه از گندم و جو و خرما و غیر این

)۱۲۶/ ۳است. (النھایة، 
ای اسـت کـه بـرای پرنـده ریختـه      نویسد: طعم به ضم ط، دانهنقل از تھذیب میفیومی به

شود و اھل حجاز وقتی لفظ طعام گویند مرادشان گندم است و در عرف، طعام اسـم اسـت   می
)۳۷۳/ ۲ھا (المصباح المنیر، برای تمام خوردنی

اھـل  …شـود مـی طعام ھر آن چیزی است که خورده«نویسد: ابن منظور در لسان العرب می
آورند، مرادشان گندم است. در حـدیث ابـی   حجاز وقتی که کلمه طعام را بدون قید و شرط می
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ای از طعـام یـا   سعید چنین آمده: ما در زمان رسول خدا (ص) صدقه و زکات فطر را از پیمانـه 

تـه  چنـین گف شود که مراد از طعـام گنـدم اسـت و ھـم    کردیم. گفته میای از جو جدا میپیمانه
رسـد، زیـرا گنـدم در بـین آنـان، بـه       شود که مراد از آن خرماست و این صحیح به نظر مـی می

/ ۳و نیـز النھایـة،   ۳۶۳/ ۱۲ای کم بوده که به اندازه دادن زکات فطره از آن نبوده اسـت. ( اندازه
۱۲۷(

شـود  نویسد: طعم خوردن غـذا و آنچـه خـورده مـی    راغب اصفھانی در ذیل کلمه طعام می
رود به دلیل روایتی ازپیامبر(ص) کـه در  ت. گاھی طعم و طعام در خصوص گندم به کار میاس

) ٥١٩آن به زکات فطره از طعام (گندم) و جو امر کرد. (مفردات ألفاظ القرآن، 
ھا است و بـر اسـاس قـرائن حـالی و مقـالی در      رسد معنای طعام، مطلق خوردنیبه نظرمی

که گفتـه شـده اھـل حجـاز     رود و اینکار میوباب و گندم بهخوردنی خاصی مانند ذبیحه و حب
کنند، صحیح نیست زیرا در تعداد زیادی از آیـات کـه   ھرگاه طعام گویند فقط گندم را اراده می

در منطقه حجاز نازل شده و روایات زیادی که از سوی معصومان (ع) که اھل حجـاز و عـارف   
ھا اعـم از  طعام بدون ذکر قرینه، درمطلق خوردنیبه لغت حجاز بودند، شرف صدور یافته واژه 

نویسد: واژه طعـام وقتـی بـه    ذبایح بکار رفته است. بر این اساس دیدگاه عالمه طباطبائی که می
ھـا را افـاده   گونه جامد، مطلق، بدون قرینه و قید مطلب در قرآن آمـده، مفھـوم گنـدم، یـا دانـه     

ل کنیم که اھل حجاز ھرگاه طعام گویند فقط گنـدم  رسد و اگر ھم قبوکند، تمام به نظر نمیمی
کنند این از باب غلبه بوده نه انحصار معنای طعام در گندم. در قاموس قـرآن آمـده :   را اراده می

) و ۲۱۵/ ۴شـود (قرشـی،   لفظ طعام در گندم غلبه دارد گرچه ھر خـوردنی را نیـز شـامل مـی    
بـه طعـام در گنـدم) آورده اسـت. و سـپس از      زبیدی به نقل از زمخشری نیز ھمین نکته را (غل

شرح شفا نقل کرده که طعام یعنی خوردنی و آنچه قوام بدن به آن است و اطالق طعام بر غیـر  
)۴۳۷/ ۱۷تاج العروس، این مجاز است. (

ھا طعام به عنوان دلیل و یا موید نظر مختار در معنای طعام، نمونه آیات و روایاتی که در آن
کنـیم :  باشد ذکر مـی لق خوردنی میبه معنای مط       ...
)۹۳(آل عمران: 

؛ کھـف:  ۸؛ دھـر:  ۷۵ھا آمده است. مائده: و نیز در آیات زیر طعام به معنای مطلق خوردنی
.۵۳؛ احزاب: ۷؛ فرقان: ۲۵۹؛ بقره: ۶۱؛ بقره: ۲۴؛ عبس: ۱۹

زیادی واژه طعام در معنای عام استعمال شده است به عنوان نمونـه : امـام   و نیز در روایات
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الوضوء قبل الطعام و بعده یُنفی الفقـر و یزیـد فـی الرّزق.(مکـارم االخـالق،      :صادق(ع) فرمود

١/٢٦٥(
مائده٥تفسیر واژه طعام در آیه 

سه تفسیر از سوی مفسران و فقیھان در باب معنای طعام گفته شده است :
ھـا اعـم از ذبیحـه و حبوبـات و سـبزیجات،      تفسیر طعام به ذبیحه، تفسیر طعام به خوردنی

تفسیر طعام به حبوبات و سبزیجات.
تفسیر طعام به ذبیحه و دالئل آن-أ

انـد  تعدادی از مفسران شیعه و جمع زیادی از مفسران اھل سـنت ایـن تفسـیر را برگزیـده    
) این را به معظم اھـل تفسـیر و در   ٤/١٨٢(ابوحیان، ) در تفسیر بحر المحیط ٦/٢١٤(طبرسی، 

) به اھل تفسیر و در تفسیر ٢٤٥) و در نیل المرام (قنوجی، ١/٤٤٥تفسیر القرآن الکریم (ثمالی، 
) ادعـای اجمـاع و اتفـاق    ٢/١١) و در البحر المدید (ابن عجیبه، ٣/٣٥القرآن العظیم (ابن کثیر، 

، قتـاده، سـدی،   نـد. و ھمـین تفسـیر مختـار ابـن عبـاس      اعلمای اھل سنت بر این تفسیر نموده
) مغنیه در تفسیر الکاشـف  ٦/٢١٤؛ طبرسی، ٣/٣٢١دردا، مجاھد و ابراھیم است (جصاص، ابی

نویسـد: امـا تفسـیر الطعـام     از طرفداران این تفسیر است و در نقد تفسیر طعام به حبوبات، مـی 
). اما دالئلی که ١٨/ ٣بالغته. (ر.ک: مغنیه، بالحبوب خاصة فبعید کل البعد عن فصاحة القرآن و 

بر این تفسیر اقامه شده:
ـ حلیت حبوبات اھل کتاب قبل از نزول آیه١

ھای اھل کتـاب غیـر از گوشـت از قبیـل حبوبـات و گنـدم و جـو و        بدون تردید خوراکی
سـوره  ٨ھا و احـادیثی کـه ذیـل آیـه     جات پیش از نزول این آیه، حالل بودند و شأن نزولمیوه

) بھترین گواه این مطلـب ھسـتند و   ٥٤٧-٥/٥٤٦انسان و یطعمون الطعام...وارد شده (بحرانی، 
بسیار روشن است که سوره ھل اتی، پیش از مائده نازل شـده اسـت، پـس آیـه :        

                        حتمـاً چیـز جدیــدی
ھاسـت و یـا اعـم از    کند و آن یا منحصر در ذبـایح آن را، که پیش از این حالل نبوده، حالل می

ذبایح آنان است. (جصاص، ھمان)  
ـ سیاق آیه٢

بـه  ٥گوید لذا تفسـیر طعـام درآیـه    مائده، از صید و ذبائح سخن می٥در آیات قبل از آیه 
١١) کـاظمی از مفسـران شـیعه قـرن     ٤/١٨٢ه اقتضای سیاق اولویـت دارد. (ابوحیـان،   ذبیحه ب
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و یؤیّده (تفسیر طعام به ذبیحه) أنّ ما قبل اآلیة في بیان الصـید و الـذبائح، و ألن مـا    :نویسدمی

سوى الصید و الذبائح محللة قبل ان کانـت ألھـل الکتـاب و بعـد أن صـارت لھـم، فـال یبقـی         
)١٤٩/ ٤الکتاب فایدة. (کاظمی، لتخصیصھا بأھل 

ـ در مقام امتنان بودن آیه  ٣
خواھـد چیـزی را حـالل    در پیش آوردیم کلمه (الیوم) در آیه مفید حکم امتنانی است و می

)١٧٧/ ٥کند که پیش از این حالل نبوده است. (طباطبائی، 
ت ذبـائح بـرای   و آنچه متناسب با مقام امتنان است، حمـل طعـام بـر ذبیحـه اسـت زیـرا حرمـ       

)٢/١٠مسلمانان مشقت دارد (ابن عجیبه، 
ـ استعمال طعام در بعضی آیات در لحوم ٤

کار رفتـه اسـت ماننـد:    بدون تردید کلمه طعام در بعضی آیات فقط در خصوص گوشت به
(مائده: » گیری از آن برای شما و مسافران حالل شده است.شکار دریا و طعام آن به جھت بھره«

) بنابراین حمـل کلمـه طعـام بـر     ٢٨الی که در دریا جای حبوبات نیست و نیز (حج: ) در ح٩٦
یکی از افرادش (گوشت) با ظواھر قرآن سازگار است.

ھا طعام و ذبیحه اھل کتـاب را حـالل دانسـته    آوریم که در آنـ روایاتی که پس از این می٥
شده است.  شده و یا در روایاتی، طعام در آیه مذکور، به ذبائح تفسیر 

تفسیر طعام به اعم از ذبائح و دالئل آن-ب
اند مقصود از طعام اعم جمعی ازمفسران و فقیھان شیعی و سنی مانند بیضاوی و مغنیه گفته

؛ خطیــب، ١٣٦؛ مغنیــه، ٢/١١٦باشــد (بیضــاوی، ھــا مــیاز ذبیحــه و غیــر ذبیحــه از خــوراکی
). اما دالئلی که بر این تفسیر  اقامه شده:٣/١٠٣٩

قول لغویان -١
تعدادی از لغویان طعام را در اعم از ذبایح معنا کردند که در پیش ذکر کردیم.

فھم عرف -٢
ھـا  فھمند و استعمالش در یکی از خوردنیھا را میعموم مردم از کلمه طعام مطلق خوردنی

دھد کـه تخصـیص طعـام در حبـوب    در جائی که قرینه باشد. شھید ثانی در مسالک جواب می
)٤٦٢/ ١١صحیح نیست چون خالف لغت و عرف است. (شھید ثانی، 

ـ اطالق و عموم آیه ٢
کند. لذا کلمه الطعام در آیه؛ کـه  عالمان علم اصول معتقدند که مفرد مضاف، افاده عموم می
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)٦کند.(جناتی، مفرد مضاف است افاده عموم می

ه دو قول است کـه یکـی مطلـق    نویسد : در مقصود از طعام در آیصاحب احکام القرآن می
کنـد.  خوردنی است. سپس در تأئید این قول به اطالق لفظ و ظھور مشتقات از آن استدالل مـی 

).٢/٦٥٣(ابن عربی، 
اند ھرگاه اسمی یا صفتی با اسم یا صـفتی ھمـراه نباشـد، آن    بعضی در جواب اطالق، گفته

ام) به (الذین) که اسم موصول اسـت  مطلق است و واژه طعام در این آیه، مطلق نیست زیرا (طع
تـوان  ) ولـی در جـواب مـی   ٧اضافه شده و آن را از مطلق بودن انداخته است (جناتی، ھمـان،  

کند فی المثل اگر گفته شود (اکرم الذی لـه  گفت : این نکته اطالق را در دائره موصول نفی نمی
باشد.فھمیم که جاھل مشمول حکم نمیعلم) از موصول می

دلیل روایات و دلیل امتنان که در تفسیرگذشته ذکر شد نیز بـر ایـن تفسـیر جـاری     -٣و٤
است.
تفسیر طعام به حبوبات و سبزیجات و دالئل آن-ج

؛ فـیض،  ١٣؛ سبزوارى نجفـی،  ٣/٤٤٤به گفته شیخ طوسی اکثر اصحاب ما (ر.ک: طوسی، 
طعـام را بـه حبوبـات    ) و تعدادی از مفسران و فقھای اھل سنت که بیشتر حنفی ھسـتند  ٢/١٣

ھا تنھـا  اند و بعضی از حنفیھا) و سبزیجات تفسیر نموده(یعنی جو و گندم و ماش و مانند این
اند. در تفسیر البحرالمحیط آمده بعض اصحاب حنفی گمان کردند منظور از به گندم تفسیرکرده

طعام بـه معنـای   تواند به معنای گندم باشد بلکهدھد که نمیطعام، گندم است سپس جواب می
). اما دالئلی که بر این تفسیر اقامه شده:٣/٢٦٣ھا است. (ابوحیان، خوردنی

قول تعدادی از لغویان در تفسیر طعام به حبوبات که پیش از این ذکر کردیم-١
و در پاسخ آن، تحلیلی از قول لغویان ذکر شد که بر اساس آن حمل طعام بر حبوبـات نیـاز   

.به قرینه دارد
اند. و اطالق طعام بـر گنـدم،   ته شد غالب لغویان طعام را به معنای اعم حبوب دانستهو گف

ترین مصداق طعـام  ھا بدین جھت بوده که گندم شایعدر آن عصر از بعضی اھل لغت و غیر آن
که در آیات و تعداد زیـادی  که موضوعیت داشته باشد. به عالوه اینرفته است نه آنبه شمار می
معصومان (ع) (که ھمگی حجازی بودند) کلمه طعام در اعم از ذبیحه و غیـر ذبیحـه   از روایات 

به کار رفته است.  
فھم عرف-٢
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اند فھم عرف از کلمه طعام، حبوبات است. شھید ثانی در مسالک این عـرف را  بعضی گفته

)  ١١/٤٦٢کند. (شھید ثانی، نفی می
انصراف کلمه طعام به حبوبات  -٣

اند در صورت تمام بودن یان؛ از جمله آخوند در کفایه؛ در بحث اطالق گفتهجمعی از اصول
گردد و یکی از مقدمات، آن است کـه قـدر متـیقن در مقـام     مقدمات حکمت، اطالق محقق می

تخاطب نباشد. بر این اساس گفته شده در مورد واژه طعام قدر متیقن در مقام تخاطـب وجـود   
توان به اطالق طعام استناد نمـود. در تفسـیر اطیـب البیـان در     دارد و آن حبوباب است لذا نمی

که ظاھر لفظ طعام ھم بیش از این داللت نـدارد  مراد حبوبات است کما این«تفسیر طعام آمده: 
شود که حبوبات است و مقدمات حکمت در اخذ و بر فرض اطالق، منصرف به قدر متیقن می
ه خارجي در موارد مختلف که داللت بر نجاست به اطالق جارى نیست خصوصا (با وجود) ادل

)٤/٣٠٣اھل کتاب دارد.(طیب، 
نقد
جمعی از اصولیان قدر متیقن در مقام تخاطب را مقیـد و مـانع از تمسـک بـه اطـالق      -اوالً

)۵۳۶-۶/۵۴۰دانند (فاضل، نمی
در صورت پذیرش کالم آخوند، در مورد بحث، قدر متیقن خـارجی اسـت نـه قـدر     -ثانیاً

باشد زیرا قن در مقام تخاطب و قدر متیقن خارج از مقام تخاطب مانع تمسک به اطالق نمیمتی
اثبات وجود قدر متیقن (حبوبات) در ھنگام استفاده شارع از کلمه طعام در مقام خطاب، بسـیار  

دشواراست، به دلیل استعمال طعام به صورت مطلق در آیات و روایاتی که در پیش آوردیم.
مورد بحث، انصرافی ھم وجود ندارد زیرا بر حسب شھادت لغت و عرف عـام و  در–ثالثاً 

ھا اعم ازحبوبات به کار رفته است.  آیات و روایات کلمه طعام، در کل خوراکی
بر فرض وجود انصراف، انصراف بدوی است نه استمراری. زیرا این انصراف ناشـی  -رابعاً

و انصراف بدوی اعتباری ندارد. و در صورت شک در انصراف، اصل عدم از ظھور لفظ نیست. 
) بلی اگر انصراف، ناشی از غلبه استعمال باشـد و بـر   ۲۴۳-۱/۲۴۲انصراف است. (ر.ک: مظفر، 

شود اساس آن وضع تعینی لفظ در معنای منصرف الیه تحقق یافته باشد، انصراف استمراری می
اطالق باشد. تواند بر مبنای آخوند، مقیدو می

اگر اطالق را قبول نکنیم باید قدر متیقن طعام را فقط گندم دانست نه ھمه حبوبات -خامساً
که در قبل ذکر کردیم؛ جمعی از لغویان تصریح کردند اھل حجـاز طعـام را فقـط در    زیرا چنان
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.اند. در حالی که کسی طعام را در آیه منحصر در گندم ندانسته استگندم به کار برده

عام نبودن کلمه طعام -٥
برخی بر این باورند که لفظ طعام در آیه افاده عموم ندارد. 

باشد و تمام مصادیق پاسخ این را در قبل ذکر کردیم که طعام اسم جنس و دارای شمول می
آن را شامل است.

روایاتی که طعام را به حبوبات معنا نموده است-٦
است برخی بر این اعتقادند که طعام در آیـه بـه معنـای    ترین دلیل تفسیر سوم، روایات مھم

ھا تفسـیر کـرده و بـه سـندھای     حبوبات و سبزیجات است، به دلیل اخباری که طعام را به این
کنیم :گوناگون نقل شده است که چند نمونه ذکر می

و روایت محمد بن سنان از ابی الجارود : از ابو جعفر علیه السالم از تفسـیر قـول خداونـد   
طعام الذین اوتو العلم الکتاب حل لکم و طعامکم حل لھم پرسیدم، حضـرت فرمـود (مـراد از    

). و روایت عثمـان از سـماعه: از امـام    ۲۰۴/ ۲۴طعام)، حبوبات و سبزیجات است. (حرعاملی، 
ھای اھل کتاب و آنچه که از آن حـالل اسـت پرسـیدم،    صادق علیه السالم از غذاھا و خوراکی

). روایـت محمـدبن خالـد از ابـن     ۲۰۳: (مراد از طعام) حبوبات است. (ھمـان،  حضرت فرمود
باره معنـای طعـام در آیـه طعـام     بن سالم از امام صادق علیه السالم: ازحضرت درعمیر از ھشام

(ھمان، .ھا استالذین اوتو الکتاب حل لکم پرسیدم، حضرت فرمود: عدس و نخود و غیر این
۲۰۵(

راھیم از امام صادق نقل شد کـه دربـاره آیـه فرمـود: مقصـود از طعـام       در تفسیر علی بن اب
برنـد. (ھمـان،   ھا زیرا آنان ھنگام ذبح کردن نام خدا را نمیھا است نه ذبایح آنحبوبات و میوه

باشـد. (رک: مسـالک،   ) به گفته شھید ثانی این چند روایت، از اعتبار سـندی برخـودار نمـی   ۶۶
۱۱/۴۵۹(

گوید: از امام از آیـه (و طعـام...)   از قتیبه اعشی از امام صادق (ع) او میصحیح ابن مسکان 
ھـا اسـت   چـه شـبیه آن  گفت: طعام عبـارت از حبوبـات و آن  پرسیدم حضرت فرمود: پدرم می

)٢٠٥(ھمان، .باشدمی
صحیح ھشام بن سالم از امام صادق علیه السالم در معنای طعـام در آیـه فرمـود: عـدس و     

)۲۰۶مان، نخود است.(ھ
و روایاتی که از خوردن ذبایح اھل کتاب منع کرده است موید این تفسیراست مانند: سماعه 
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کند که از امام راجع به ذبیحه یھودى و نصرانی سـوال کـردم،   از ابو ابراھیم علیه السالم نقل می

)٥٥حضرت فرمود: نزدیک آن نشوید. (ھمان، 
یه السالم از ذبیحه سوال شد، حضرت فرمود: از آن کند که امام صادق علزید شحام نقل می

)٥٤جا، نخور خواه نام خدا را ببرد یا نبرد. (ھمان
کند که امام صادق علیه السالم فرمود: از ذبایح یھود انصارى و از اسماعیل بن جابر نقل می

)٥٥جا، ھا نخور. (ھمانظروف آن
کند که مردى به حضـرت گفـت: مـا    نقل میمرسله ابن ابی عمیر از امام صادق علیه السالم 

آورد تـا یھـود از او   اى داریم که قصاب است و شخص یھودى بـرای ذبـح ذبیحـه مـی    ھمسایه
).٥٢جا، خرید کنند، حضرت فرمود از ذبیحه آن نخور و خرید ھم نکن. (ھمان

روایات معارض
داللت بر حلیـت ذبـایح   اما در برابر این روایات؛ روایات معارضی است که مطابق ظاھر آیه 

ھا به گونه مطلق، ذبیحـه  ناند بعضی از آھا از حیث مضمون گوناگوناھل کتاب دارد، گرچه آن
اند و بعضی دیگر به گونه مشروط. از گروه اول روایات زیر است.آن را حالل دانسته

شـان  صحیحه حلبی: از امام جعفر صادق(ع) درباره خوردن ذبیحه اھل کتاب و تـزویج زنان 
)۶۲(ھمان، .پرسیدم فرمود: باکی در آن نیست
گوید از امام صادق(ع) پرسیدم: در بـاره ذبـایح نصـاری چـه     خبر عبد الملک بن عمرو می

عرض شد: نصاری بر ذبایح خویش نام مسـیح  .فرمایید؟ در پاسخ فرمود: باکی در آن نیستمی
) ۴۳۳/ ۷ول در روضـة المتقـین (  مرادشان از آن خداست (ھمان) مجلسـی ا :آورند فرمودرا می

این خبر را قوی مانند حسنه دانسته است و به ھمین مضمون نیز ابـو بصـیر از امـام صـادق(ع)     
) ومجلسی پدر روایت را قوی دانسته است (ھمان).۶۳نقل کرده است (ھمان، 

روایت یونس بن بھمن: از موسی بن جعفر پرسیدم: یکی از اقربایم که نصرانی است، برای
ای (فالوده نوعی از حلواسـت  ھا را بریان نموده و فالودهھایی ھدیه کرده و آنمن مرغ و جوجه

توانم از آن بخـورم؟  شود) برایم درست کرده است، آیا میکه از گندم و روغن و عسل تھیه می
)٦٤(ھمان، .فرمود: باکی نیست

دن ذبـایح یھـود و نصـاری    خبر اسماعیل بن عیسی: از امام رضا علیه السالم از جواز خـور 
)٦٤پرسیدم، فرمود: بلی یعنی مانعی ندارد. (ھمان، 
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در خبر نقل شده که زن یھودیه گوشت مسمومی را آورد، یکی از صحابه از آن خورد و بـر  

ای از آن در دھـان خـود گذاشـت و خـورد و چـون      اثر آن مسموم شد و مرد. پیامبر(ص) لقمه
ت کشـید و سـپس در اثـر تـاثیر زھـر رحلـت نمـود.        دانست که مسموم است از خـوردن دسـ  

ھـا حـرام   ) این خبر گویای آن است که ذبایح آن٣٥/ ٣و نیز ابن کثیر، ٤٥٩(شھیدثانی، ھمان، 
کرد.نبود، زیرا اگر حرام بود پیامبر از پذیرش اجتناب می

لـی  روایت زکریا بن ابراھیم: به امام صادق عرض کردم من مسیحی بودم و مسلمان شدم و
کـنم و از غـذای آنـان    ام بر نصرانیت باقی مانده و من با آنان در یک خانه زنـدگی مـی  خانواده

خورنـد گفـتم خیـر ولـی شـراب      خورم حکم چیست ؟ سوال فرمودند آیا گوشت خوک میمی
پرسد آیا آنـان از گوشـت خـوک    نوشند. حضرت فرمود با آنان بخور و بنوش. امام از او میمی

)٢١١/ ٢٤(حرعاملی، .ھا بخورد پاسخ داد خیر حضرت فرمود: از غذای آنکنناستفاده می
پرسد از وظیفه مردی که با زن یھودی و صحیح معاویة بن وھب: وی از امام صادق (ع) می

یا نصرانی ازدواج کند، فرمود: اگر با او ازدواج کند، وی را از شراب و خوردن گوشت خنزیـر  
ھای دیگر الزم نیست منع کند.فھوم این جمله این است که گوشت) م٢٠/٥٣٦منع کند. (ھمو، 

از گروه دوم روایات زیادی است که داللت دارد در صورتی که نام خدا بر ذبیحه برده شود 
ای جمع بین دو گروه اول و دوم نیـز  حالل و در غیر این صورت حرام است. این گروه به گونه

.خواھد بود
حمران : از ابو جعفر (ع) شـنیدم کـه دربـاره ذبیحـه ناصـبی و      به عنوان نمونه در صحیحه

اند. گفـتم  یھودی و نصرانی فرمود از ذبیحه آنان مخور مگر بشنوی که نام خدا را بر ذبیحه برده
اند حالل است. ذبیحه مجوسی ھم ھمین گونه است؟ فرمود بلی اگر شنیدی که نام خدا را برده

)۶۲/ ۲۴(ھمان، 
مام صادق(ع) فرمود ذبیحه یھودی و نصرانی و ھر کسی که مخـالف دیـن   صحیحه حلبی: ا

) و نیز در صـحیحه  ۶۴را از آنان بشنوی (ھمان، که ھنگام ذبح، نام خدااست را مخور مگر این
محمد بن مسلم از امام باقر(ع) نقل کرده که فرمود ذبیحه مشرک را بخور در صـورتی کـه نـام    

) در صحیحه حریز آمده که از امـام صـادق علیـه السـالم     ۶۲ن، خدا بر آن ذکر شده باشد. (ھما
درباره حکم ذبایح یھود و نصارى و مجوس سوال شد حضرت فرمود: اگر شنیدى که نام خـدا  

اند، بخور و اگـر نشـنیدى   اند نام خدا رابردهبرند و شھادت دادند براى تو کسانی که دیدهرا می
)۶۴جا، ھا را نخور. (ھمانذبیحه آناند شھادت ندادند،یا کسانی که دیده
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و روشن است که سماع یا شھادت، موضوعیت ندارد بلکه طریقی است برای کشف شرائط 

)١٢٢(رک: آیتی، .حلیت ذبیحه، لذا اگر به گفته کتابی وثوق حاصل شد قولش معتبر است
ل کـردم  گوید از امام صـادق علیـه السـالم از ذبـایح اھـل کتـاب سـوا       معاویة بن وھب می

)٥٥حضرت فرمود: اگر نام خدا را ببرند اشکالی ندارد. (ھمان، 
کند که از ذبیحه یھود و نصـارى از  علی بن جعفر از موسی بن جعفر علیھما السالم نقل می

شـود را  چه نـام خـدا بـر آن بـرده مـی     نحضرت سوال کردم آیا حالل است؟ حضرت فرمود: آ
)٥٦جا، بخور. (ھمان

گروه، روایات متعددی است که داللت دارد حکم بر حلیـت ذبیحـه تنھـا در    و نیز از ھمین
فرماید بـه  صورتی است که مطمئن باشیم که نام خدا بر ذبیحه برده شده است ولی امام (ع) می

باشد.توان اعتماد کرد و حمل بر صحت در این زمینه جاری نمیقول کافر در ذکر نام خدا، نمی
آمده است که از حضرت سئوال شد: سخن و نظر شـما در مـورد   در موثقه حسین بن منذر

ذبائح یھود و نصارى چیست؟ امام فرمود یا حسین (حلیت) ذبیحه به ذکر نام خدا بـردن اسـت   
) در صـحیحه  ۴۹و کسی غیر از اھل توحید در مورد ذکر نام خدا، مورد اعتماد نیست (ھمـان،  

بایح یھود و نصارى پرسیدم؟ ذبـح ھمـان اسـم    گوید: از حضرت صادق(ع) راجع به ذقتیبه می
است و غیر از مسلمان کسی بر آن امین نیست(ھمان)

گوید به امام صادق علیه السالم گفتم حسین بن منذر از شما روایـت کـرده   موثقه حنان می
اید ذبیحه به ذکر است و جز اھـل توحیـد کسـی بـر آن امـین (مـومن) نیسـت.        که شما فرموده

پسندم. (ھمان)گویند که من آن را نمیھا چیزى مینحضرت فرمود: آ
گـوییم بـه   گوئید او جواب داد: میگوید از یک نصرانی پرسیدم ھنگام ذبح چه میحنان می

(ھمان).نام مسیح
ھـا حـالل   مفھوم این روایات داللت دارد که در صورت حصول اطمینان به تسمیه، ذبائح آن

در .که اطمینانی در حمل قول آنان بر صحت وجـود نـدارد  ھا داللت دارداست. ولی منطوق آن
ھا، عدم اطمینان به قول آنان است.ھا بر صحت و اعتناء به قول آنواقع مانع حمل اعمال آن

که امـام  گروه دیگرى از اخبار ھستند که در رد ذبایح نصارى عرب وارد شده از جمله این
) و ۵۶کتاب نیستند و ذبایحشان حـالل نیسـت. (ھمـان،    ھا اھل فرماید: آنھا میدر رد ذبایح آن

عنه بوده است.گویا مفھوم روایت این است که حلیت ذبایح اھل کتاب مفروغ
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وجوه جمع بین اخبار حلیت و حرمت 

در جمع میان اخبار حرمت و اخبار حلیت ذبایح اھل کتاب وجوھی ذکر شده است :
وجه اول حمل براضطرار:

ایات حلیت، باید حمل بر مورد اضطرار و عسر و حرج شوند این حمـل  اند روبعضی گفته
را حر عاملی در کتاب وسائل الشیعه از شیخ نقل کرده است و بر نظریه خود به خبر زکریا بـن  

گوید: امام ابوالحسن (ع)فرمود من تو را از خوردن ذبیحه ھر کسی که آدم تمسک جسته که می
)٥١کنم مگر در وقت ضرورت. (ھمان، انت است نھی میبر خالف عقیده و مذھب تو و یار

نقد
.رسد این وجه ناتمام باشدبه نظر می

ھا نیاز به دلیل معتبر دارد و چنـین دلیلـی در بـین    زیرا اوال : حمل اخبار بر خالف ظاھر آن
نیست. و خبر مذکور از یک سو، واحد است و از سوی دیگر داللت آن؛ نھی از خوردن ذبیحـه  

؛ مخالف فتوای مشھور است چون فرمود از خوردن ذبیحه ھر کسی که بر خالف عقیده و عامه
کنم، از این رو شھید ثانی در شـرح لمعـه نھـی را حمـل بـر      مذھب تو و یارانت است نھی می
)۷/۲۱۱کراھت نموده است. (شھید ثانی، 

حلیـت ذبیحـه   لذا این خبر تاب مقاومت در برابر اخبار معارض و صحیح داللت کننده بـر 
کتابی را ندارد.

ھا حالل نباشد پس مـردار خواھـد بـود و خـوردن از آن جـائز      ثانیا: بر فرض که ذبیحه آن
باشد مگر در مواردی که خوردن از گوشت مرده حالل باشد و آن مختص است بـه جـایی   نمی

تـوان در  تر از این است. بلـی مـی  اش وسیعکه ضرورت، دامنهکه خوف ھالکت باشد و حال آن
ای که تسمیه توسط ذابح غیـر مسـلمان بـر آن شـده و     نقد این کالم گفت فرق است بین ذبیحه

.مرداری که چنین صفتی ندارد و در دوران امر اولی، مقدم است
وجه دوم :

.دومین وجه جمع، حمل روایات حلیت، بر تقیه و از باب موافقت با عامه است
/ ۱۹) و فیض در وافـی ( ۸۵/ ۳۶شیخ و صاحب جواھر(و این را جمعی از بزرگان از جمله 

اند.اند و بر اثبات نظریه خود به خبر بشر بن ابی غیالن تمسک جسته) برگزیده۲۶۰
گوید: از امام صادق علیه السالم از ذبایح یھود و نصاری و ناصـبیان پرسـیدم،   این خبر می

م کشید و فرمود: از آن تا مـدتی  حضرت چھره خود را گرداند چانه خود را کج کرد و رخ درھ
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)۶۸/ ۲۴(وسائل الشیعة، .نامعلوم بخور

نویسد تا روز رفع تقیه یا تا ظھور دولـت  مرحوم فیض در معنای مدتی نامعلوم (یَوْمٍ مَا) می
حق (فیض، ھمان)

نقد : اوّالً بِشر مجھول است. اسم وى روشن نیست: بشر، بسر، بشار و یـا بشـیر؟ رجالیـان    
اند. را توثیق نکردهھم، وى

اى بودن حکم ذبایح اھل کتاب ندارد، چون رخ ثانیاً این خبر داللت روشن و قطعی بر تقیه
در ھم کشیدن امام (ع) گرچه به احتمال قوی حاکی از نارضـایتی امـام (ع) نسـبت بـه ذبیحـه      

محتـاج بـه   ھـا را  کتابی است ولی محتمل است بر اثر ناراحتی از ضعف مسلمانان باشد کـه آن 
ھاى اھل کتاب به پیامبر اکرم (ص) باشد بلکه اگر بـه  ذبایح اھل کتاب کرده و یا یادآوری اذیت

ای باشد نباید امام (ع) رخ در ھم کشند تـا کسـی   خاطر حضور مخالفان در محضر امام(ع) تقیه
اى است. (رھبری، ھمان)نفھمد که این فتوا، تقیه

امه ذبیحه کتابی را بدون قیـد وشـرط، حـالل بداننـد بلکـه      گونه نیست که تمامی عثالثاً این
داننـد در فقـه علـی المـذاھب     بعضی حلیت را، مشروط به شرائطی؛ از جمله ذکر تسـمیه؛ مـی  

اند در حلیت ذبیحه کتابی شـرط اسـت   حنفیه {و نیز مالکیه} گفته«) آمده است: ٢/٢١االربعه (
م مسیح یا صلیب یا عزیز یا ماننـد آن بـرده شـود.    که ناکه براى غیر خدا قربانی نشود مانند این

که نام اند ذبیحه اھل کتاب حالل است خواه نام خدا برده شود یا نه؛ مشروط به اینشافعیه گفته
اند در حلیت دانند حنابله گفتهھا اصل نام بردن خدا را مستحب مؤکد میغیر خدا نبرند؛ شافعی

به مانند مسلمانان ببرند پس اگر به عمد نام نبرند یـا نـام   ذبایح کتابی شرط است که نام خدا را 
ھـا  شود. و اگر ندانیم نام خدا ذکرشـده یـا نـه، ذبیحـه آن    ھا خورده نمیغیر خدا برند ذبیحه آن

حالل است.
رابعاً حمل روایتی بر تقیه در جائی است که با فقـه مـذھب حـاکم از عامـه در زمـان امـام       

لق عامه (تقریرات نویسنده از درس خـارج فقـه آیـه اهللا نجفـی     صادق (ع) مخالف باشد نه مط
) و فقه حاکم در زمان امام صادق (ع) فقه مالك و ابوحنیفه بوده اسـت کـه   ٦٨مرعشی در سال 

شرایطی را براى حالل بودن ذبایح اھل کتاب قایل بودند که ذکر شد و در روایـات شـیعه ھـم    
مخالف نظر آنان وجود دارد.روایات ھماھنگ با نظر آنان و ھم روایاتی

و اما حمل اخبار بر تقیه [به دلیـل مبـاح   :نویسدشھید ثانی در نقد حمل روایات بر تقیه می
کنند، در نظر مذاھب چھارگانه اھل سنت] در ھایی که اھل کتاب کشتار میبودن گوشت حیوان
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داند و از کتابی شرط نمیکند زیرا یکی از مذاھب عامه، شنیدن نام خدا را ھا صدق نمیھمه آن

و .ھا بر تقیه ممکن نیسـت ای داللت بر حالل بودن آن دارد. بنابراین حمل آننیز اخبار صحیحه
که جمع بین روایات متعارض، با در نظر گـرفتن موضـوع   نویسد: با توجه به اینشیخ بھائی می

ھـا بـر تقیّـه    به حمـل آن گردد از این رو نیازی ذکر نام خدا در ھنگام کشتن حیوان، حاصل می
)۷۴(حرمة ذبائح أھل الکتاب، .نیست

وجه سوم :
) نھی در اخبار حرمت را حمل بر تنزیه و کراھت نموده اسـت.  ۴۶۴/ ۱۱شھید در مسالک (

)۳۵۵/ ۴و این را مغنیه صاحب فقه االمام الصادق(ع) از معاصران برگزیده است. (
باشند، مانند خبـر محمـد بـن    شتمل بر نھی میدلیل شھید ثانی این است که اخبار حرمت م

گونـه نھـی، ظھـور در حرمـت دارد. از     سنان و غیر آن که امام فرمود: (ال تأکل ذبائحھم) و این
سوی دیگر اخبار حلیت نص در جواز است، مانند خبر یونس بن بھمن که امـام در آن فرمـود:   

بنابراین حکم بـه حرمـت ذبـایح اھـل     .»نعم«...(ال باس) و در خبر اسماعیلیة بن عیسی فرمود: 
ھا مبتنی بـر نـص و بـه مقتضـای حمـل      کتاب مبتنی بر ظھور است و حکم به حلیت ذبایح آن
شود. (شھید ثانی، ھمـان) محقـق اردبیلـی    ظاھر بر نص باید، اخبار حرمت حمل بر کراھت می

سته و روایات تحریم نیز در مجمع الفائدة، نظر صدوق را موافق قوانین و قوی از جھت علم دان
را حمل بر کراھت کرده، اما به دلیل نادر بودن قائالن این نظر، عمـل بـه آن را مشـکل دانسـته     

)٧٩/ ١١است (

وجه چھارم :
وجه چھارم جمع حکمی است یعنی حمل کردن اخبار حلیت بر مـواردى کـه نـام خـدا را     

م کـه نـام خـدا بـر ذبیحـه بـرده       برند و از طرف دیگر اخبار حرمت را بر مواردى حمل کنیمی
؛ ٥٨٠شود. و گواه این جمع روایاتی است که در پـیش آوردیـم. و شـیخ صـدوق (المقنـع،     نمی

) بین دو گروه را به این روش جمع کـرده اسـت و نیـز مرحـوم طباطبـایی نیـز در       ٣١١ھدایه، 
به این جمع متمایل شده است.)٢٧/ ٢ریاض المسائل (

زیده)(نظر برگروایاتبین جمع 
از میان وجوه ذکر شده در جمع میان اخبار حرمت و اخبار حلیت ذبایح اھل کتاب به نظـر  
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ھا جمع شھید در مسالک کـه نھـی در اخبـار حرمـت را حمـل بـر تنزیـه و        رسد از میان آنمی

٥کراھت نموده است رجحان دارد زیرا عالوه بر استدالل شھید ثانی این حمـل بـا ظـاھر آیـه     
باشـد و پـس از ایـن جمـع، راه جمـع      لت بر حلیت ذبیحه کتاب دارد سازگار مـی مائده که دال

مویـد  » الجمع مھما امکن«چھارم به دلیل وجود روایات قوی که ذکر شد اولویت دارد و قاعده 
آن است.

دیدگاه فقھای امامیه
. در گذشته ای به دیدگاه فقیھان درباره ذبیحه کتابی داشته باشیمدر پایان مناسب است اشاره

کنـیم از سـوی   به فتاوی مذاھب اھل سنت اشاره کردیم و اکنون به فتاوی فقھا امامیه اشاره مـی 
دیدگاه ابراز شده است :٥فقیھان، 

حلیت  -أ
ابن ابی عقیل عمانی و ابن جنید اسکافی فتوا به حلیت دادند بـا ایـن فـرق کـه ابـن جنیـد       

ز معاصران آقای جناتی نیز معتقد به حلیت ذبیحـه  ) و ا٦٩مکروه دانسته است (اردبیلی، ھمان، 
کتابی است.

حلیت در صورتی که کافر کتابی، نام خدا را بر ذبیحه ببرد.-ب
) و محمـد تقـی جعفـری    ٢٧/ ٢) و صاحب ریاض(٣١١؛ ھدایه، ٥٨٠شیخ صدوق (المقنع،

) ١/٤٣اند. (ر.ک: رسائل فقھی، محمد تقی جعفرى، این نظر را برگزیده
بنابر احتیاط واجب.حرمت-ج

گویـد از بـاب احتیـاط اسـت.     نویسد: حرمت ذبیحه کافری که تسمیه میمرحوم حکیم می
)  ٢/٣٥٦(منھاج الصالحین، محسن حکیم، 

حرمت.-د
) ٣/٢٤٩اند مانند شیخ طوسـی (الخـالف،   بیشتر فقھا فتوی به حرمت ذبیحه کافر کتابی داده

، ٣١/٨٦) و صاحب جـواھر (جـواھر الکـالم،    ٣/٢٠٤و سید مرتضی و محقق شرایع االسالم (
٣٦/٨٠(

توقف.-ه
ھـا، چـون بـه حرمـت ذبیحـه کتـابی       ای از انتقادھـا و اشـکال  فاضل مقداد پس از بیان پاره

کند که خداونـد  تابد اظھار امیدواری میرسد و از طرف دیگر مخالفت با مشھور را بر نمینمی
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)٢/٣١٢ان، این مشکل علمی او را حل کند. (کنزالعرف

گیری نتیجه
در آیات ذکر شده حیوانی که برای غیر خدا ذبح شده و یا نـام خـدا بـر آن ذکـر نشـده      -١

حرام شمرده شده است گر چه بر اساس حالیـه بـودن جملـه          ١٢١در آیـه
حب باشد.انعام، محتمل است فقط حیوانی که برای غیر خدا ذبح شده حرام و ذکر تسمیه مست

سوره مائده، به معنـای ذبـائح و یـا اعـم از آن باشـد      ٥درصورتی که کلمه طعام در آیه -٢
که تسمیه کافر را واجب شماریم.انعام ) است مگر این١٢١ناسخ آیه وجوب تسمیه (

ھا اسـت و اسـتعمال آن در گنـدم،    معنای طعام به شھادت عرف و لغت، مطلق خوردنی-٣
ر اساس قرینه لفظی و یا حالی است.جو و حبوبات دیگر ب

روایات تفسیر طعام به حبوبات یا از باب ذکر مصداق است، در این صورت با روایـات  -٤
حلیت ذبیحه کتابی، قابل جمع است و یا از باب ذکر معنا است که بـا روایـات حلیـت ذبیحـه     

شـود و  ظاھر آیه میگردد و رجوع به تعارض دارد. در این صورت یا ھر دو از اعتبار ساقط می
کند.یا روایات حلیت به خاطر مطابقت با آیه رجحان پیدا می

وجه جمع شھید ثانی در حمل نھی بر کراھت در روایات ناھیه، اقـوی از وجـوه جمـع    -٥
دیگر است.

منابع
ایـران، مؤسسـه مطبوعـاتی    –، قـم  النھایة فـي غریـب الحـدیث و األثـرابن اثیر، مبارک بن محمد، 

تا.یان، چاپ اول، بیاسماعیل
تا.، بیاحکام القرآنابن العربی، محیی الدین محمد، 
١٤٢٢، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چـاپ اول،  تفسیر ابن العربی__________________ ، 

ق.
، ایران، دفتر انتشارات اسالمی حوزه علمیه قـم، چـاپ   من ال یحضره الفقیهابن بابویه، محمّد بن علی، 

ق.۱۴۱۳دوم،
تا.، بیالتحریر و التنویرابن عاشور، محمد بن طاھر، 
، دکتر حسن عبـاس زکـی، قـاھره،    البحر المدید فی تفسیر القرآن المجیدابن عجیبه، احمد بن محمد، 

ق.١٤١٩
، بیـروت، دار الکتـب العلمیـة، منشـورات     تفسیر القـرآن العظـیمابن کثیر دمشقی، اسماعیل بن عمرو، 
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ق.١٤١٩، چاپ اول، محمدعلی بیضون

لبنـان، دار الفکـر للطباعـة و النشـر و التوزیـع، دار      -، بیـروت لسان العربابن منظور، محمد بن مکرم، 
ق.۱۴۱۴صادر، چاپ سوم، 

ق.١٤٢٠، بیروت، دار المفید، چاپ اول، تفسیر القرآن الکریمابوحمزه ثمالی، ثابت بن دینار، 
ایران، انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم، چاپ -، قممعجم مقائیس اللغةاحمد بن فارس، 

ق.۱۴۰۴اول، 
تا.، تھران، کتابفروشی مرتضوى، چاپ اول، بیزبدة البیان فی أحکام القرآناردبیلی، احمد بن محمد، 
، قم، دفتر انتشارات اسالمی مجمع الفائدة و البرھان في شرح إرشاد األذھان_______________، 

ق.۱۴۰۳به جامعه مدرسین حوزه علمیه، وابسته
تا.، تھران، مکتبة المعراجي، بیآیات األحکاماسترآبادى، محمد بن علی، 
. ١٣٧٣، تھران، دفتر نشر داد،تفسیر شریف الھیجیاشکوری، محمد بن علی، 

ق.١٤٢٠، بیروت، دار الفکر، البحر المحیط فی التفسیراندلسی، ابو حیان محمد بن یوسف، 
ق.١٤١٥، بیروت، دار الکتب العلمیه، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیموسی، محمود، آل

، بھـار،  پـژوھش دینـی، »حلیت و حرمت ذبیح اھل کتاب و پیامـدھای حقـوقی آن  «آیتی، محمد رضا، 
.٩، شماره١٣٨٤

.ق١٤١٦، تھران، بنیاد بعثت، چاپ اول، البرھان فی تفسیر القرآنبحرانی، سید ھاشم، 
ق.١٤٢٠، قم، بنیاد بعثت، چاپ اول، آالء الرحمن فی تفسیر القرآنبالغی نجفی، محمد جواد، 

، بیروت، دار احیاء التـراث العربـی، چـاپ اول،    أنوار التنزیل و أسرار التأویلبیضاوى عبداهللا بن عمر، 
ق.١٤١٨

ق.١٤٠٥، بیروت، دار احیاء التراث العربی، احکام القرآنجصاص، احمد بن علی، 
ق.١٤٠٤، تھران، انتشارات نوید، آیات األحکامجرجانی، ابوالفتح بن مخدوم، 
ق.۱۴۱۹ایران، مؤسسة منشورات کرامت، –، تھران رسائل فقھیجعفرى تبریزى، محمد تقی، 

.٦٥، شماره ١٣٧٥، کیھان اندیشه، »نظریه حلیت ذبایح اھل کتاب«جناتی، ابراھیم، 
لبنـان، دار العلـم   –، بیـروت  تـاج اللغـة و صـحاح العربیـة-لصحاح اجوھرى، اسماعیل بن حماد، 

ق.۱۴۱۰للمالیین، چاپ اول، 
ق.١٤٠٤، تھران، کتابفروشی لطفی، انوار درخشانحسینی ھمدانی، محمد، 

ایران، مؤسسه آل البیـت علـیھم السـالم، چـاپ اول،     -، قم وسائل الشیعةحرّ عاملی، محمد بن حسن، 
ق.۱۴۰۹

.ق١٤١٥، قم، انتشارات اسماعیلیان، چاپ چھارم، تفسیر نور الثقلینعلی بن جمعه، حویزى، عبد
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تا.، بیالتفسیر القرآنی للقرآنخطیب، عبدالکریم، 

ق.١٤٢٥، دمشق، دارالمنیر و دارالفارابی، اعراب القرآن الکریمدعاس، احمد عبید و دیگران، 
ق.١٤١٢سوریه، الدار الشامیة، –، لبنان نمفردات ألفاظ القرآراغب اصفھانی، حسین بن محمد، 

، ١٣٨١، فقه کاوشی نو در فقه اسـالمی، »حکم کشتار چھار پایان به دست اھل کتاب«رھبری، حسن، 
.٦شماره

ق.١٤١٩، بیروت، دار التعارف للمطبوعات، ارشاد االذھان الی تفسیر القرآنسبزوارى نجفی، محمد، 
تا.بی،بحرالعلومسمرقندى، نصربن محمد، 

ق.۱۴۱۷، ایران، انتشارات تھران، چاپ پنجم، ادوار فقهشھابی، محمود، 
، مؤسسة المعارف اإلسـالمیة،  مسالك األفھام إلی تنقیح شرائع اإلسالمشھید ثانی، زین الدین بن علی، 

ق.۱۴۱۳ایران، چاپ اول، -قم 
ایـران،  -الحدیثـة)، قـم  -(ط الروضة البھیة في شرح اللمعة الدمشقیة__________________، 
ق.۱۴۱۰کتابفروشی داورى، چاپ اول، 
لبنان، مؤسسة األعلمـي للمطبوعـات،   -، بیروتحرمة ذبائح أھل الکتابشیخ بھائی، محمد بن حسین، 

ق.۱۴۱۰چاپ اول، 
ق.١٤١٩، قم، مؤلف، البالغ فی تفسیر القرآن بالقرآنصادقی تھرانی، محمد، 

، قم، انتشارات فرھنـگ اسـالمی، چـاپ دوم،    ی تفسیر القرآن بالقرآنالفرقان ف_____________ ، 
١٣٦٥.

بیروت، دار الرشید مؤسسة اإلیمان، چـاپ چھـارم،   ، دمشق،الجدول فی اعراب القرآنصافی، محمود، 
ق.١٤١٨

.تا، بینیل المرام من تفسیر آیات االحکامصدیق حسن خان، محمد صدیق، 
ى مدرسین حـوزه  دفتر انتشارات اسالمی جامعه، قم، ی تفسیر القرآنالمیزان فطباطبایی محمد حسین، 

تا.، بیعلمیه قم
تا.، برگردان سید ابراھیم میرباقرى فراھانی، تھران، بیمکارم االخالقطبرسی، فضل بن حسن، 
، تھران، انتشارات ناصـر خسـرو، چـاپ سـوم،     مجمع البیان فی تفسیر القرآن______________، 

١٣٧٢.
، تھران، انتشارات دانشگاه تھران و مدیریت حوزه علمیه تفسیر جوامع الجامع___________، ___

.١٣٧٧قم، چاپ اول. 
، ترجمه ابو القاسم پاینده، تھران، اسـاطیر، چـاپ پـنجم،    تاریخ االمم و الملوكطبري، محمد بن جریر، 

١٣٧٥.
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ق.١٤١٢المعرفه، ، بیروت، دار جامع البیان فی تفسیر القرآن______________، 

.١٣٧٥، تھران، کتابفروشی مرتضوى، چاپ سوم، مجمع البحرینطریحی فخر الدین، 
تا.، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بیالتبیان فی تفسیر القرآنطوسی محمد بن حسن، 

.١٣٧٨، تھران، انتشارات اسالم، چاپ دوم، اطیب البیان في تفسیر القرآنطیب، عبد الحسین، 
.۱۳۸۱، قم، چاپ اول، اصول فقه شیعهضل موحدى لنکرانی، محمد، فا

، تھران، کتابفروشـی مرتضـوى، چـاپ    مسالك األفھام الی آیات األحکامفاضل جواد، جواد بن سعید، 
.١٣٦٥دوم، 

ق. ۱۴۱۰ایران، نشر ھجرت، چاپ دوم، -، قم العینفراھیدى، خلیل بن احمد، 
ق.١٤١٥، تھران، انتشارات الصدر، چاپ دوم، فسیر الصافیتفیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی، 

ایران، کتابخانه امام امیر المـؤمنین علـي علیـه    -، اصفھانالوافي______________________ ، 
ق.۱۴۰۶السالم، 

، قم، منشورات دار الرضـي،  المصباح المنیر في غریب الشرح الکبیر للرافعيفیومی، احمد بن محمد، 
تا.بی

.١٣٦٤، تھران، انتشارات ناصر خسرو، الجامع ألحکام القرآنمحمد بن احمد، قرطبی،
ایران، دار الکتب اإلسالمیة، چـاپ چھـارم،   -اإلسالمیة)، تھران -(ط الکافيکلینی، محمد بن یعقوب، 

ق.۱۴۰۷
.ق١٤٠٥، بیروت، دارلکتب العلمیة، چاپ دوم، احکام القرآنکیاھراسی، علی بن محمد، 

تا.، بیروت، داراحیاء التراث العربی، بیتفسیر المراغیمد مصطفی، مراغی، اح
لبنان، دار الفکر للطباعة -، بیروت تاج العروس من جواھر القاموسمرتضی زبیدى، محمد بن محمد، 

ق.۱۴۱۴و النشر و التوزیع، چاپ اول، 
.۱۳۸۹، قم، چاپ اول، فرھنگ نامه اصول فقهمرکز اطالعات و مدارك اسالمی، 

.١٣٦٠، تھران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، التحقیق في کلمات القرآن الکریممصطفوى، حسن، 
ق.١٤٣٠، قم، انتشارات اسالمی، چاپ پنجم، أصول الفقهمظفر، محمد رضا، 
ق.١٤٢٤، تھران، دار الکتب اإلسالمیة، چاپ اول، تفسیر الکاشفمغنیه، محمد جواد، 
تا.قم، بنیاد بعثت، بی، التفسیر المبین___________، 

.١٣٧٤، تھران، دار الکتب اإلسالمیة، چاپ اول، تفسیر نمونهمکارم شیرازى، ناصر، 


