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چکیده
خوراك انســان موضوع بسياری از مسائل فقهی است. ذبح حيوانات، يكی از مهم ترين مسائل در اين زمينه 
است كه شــرايط و مقررات خاصی بر اين مسئله حكم فرما است. مسئله  حليت يا حرمت ذبيحه اهل كتاب، 
از ديرباز محل بحث فقيهان بوده است. در اين باره، محل اختالف اين است كه آيا حليت ذبيحه، مشروط به 
مسلمان بودن ذبح كننده است، يا در صورتی هم كه ذبح توسط اهل كتاب صورت گيرد، گوشت حيوان ذبح 
شــده حالل است؟ فقيهان اماميه و اهل سنت در مواجهه با اين مســئله، به دو دسته تقسيم شده اند: اندكی از 
فقيهان اماميه و غالب فقيهان اهل ســنت به حليت گوشت حيوان ذبح شده توسط اهل كتاب معتقدند و غالب 
فقيهان اماميه، ذبيحه اهل كتاب را حرام می دانند. قائالن به حرمت ذبيحه اهل كتاب، از ميان ادله نقلی به آياتی 
اشاره كرده اند كه مسلمانان را منع می كند از خوردن آنچه نام خداوند بر آن برده نشده است و نيز به رواياتی 
استناد می كنند كه ذبيحه اهل كتاب را حرام می دانند. آنها رواياتی را كه بر حليت داللت دارند، بر تقيه حمل، 
و بر حكم حرمت ادعای اجماع كرده اند. موافقان حليت نيز به آيه پنجم سوره مائده استناد كرده اند، همچنين 
آنها به رواياتی تمسك كرده اند كه به طور صريح يا ضمنی به حليت ذبيحه اهل كتاب اشاره دارند. آنها ادعای 
اجمــاع را باطل اعالم كرده و رواياتی را كه از تناول ذبيحه اهل كتاب منع كرده اند، بر كراهت حمل می كنند. 

در اين مقاله با بررسی ادله مذاهب خمسه پيرامون ذبيحه اهل كتاب، حكم اين مسئله بررسی شده است.

ـ ترویجی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی )فروغ وحدت( دوفصلنامه علمی 
سال چهاردهم/ دوره جدید/ شماره 50/ پاییز و زمستان 1397

صص 63-51

کلیدواژه ها: حلیت، حرمت، ذبیحه، اهل کتاب، مذاهب فقهی اسالمی.
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مقدمه
دين اسالم به عنوان نظامی جامع، هماهنگ و كامل در 
صدد مديريت تمام زوايای زندگی انسان است، يكی 
از وجوه اين مديريت، بيان احــكام درباره خوراك 
مســلمانان اســت. به همين دليل، مباحث مربوط با 
اطعمه، اشــربه، صيد و ذباحــه در كتابهای روايی و 

فقهی، همواره ابوابی را به خود اختصاص داده اند.
تحوالت عصر حاضر، ســبب مســافرت و مهاجرت 
مسلمانان به كشــورهای غيرمسلمان و غيرمسلمانان 
به كشــورهای اسالمی می شود. حليت يا حرمت ذبح 
توسط اهل كتاب، يكی از مسائل مهم و اختالفی است 
كه بازپژوهی آن، با توجــه به تحوالت زمان حاضر 
ضروری اســت. دو نظريه درباره اين مســئله وجود 
دارد: برخی از علمای شيعه و غالب علمای اهل سنت 
بر حليت گوشت ذبيح توسط اهل كتاب نظر دارند، در 
مقابل برخی از علمــای اماميه به حرمت حيوان ذبح 

شده توسط اهل كتاب قائل هستند.
هدف از تحرير مقاله  حاضر اين اســت كه با تبيين و 
تفسير صحيح آيه  5 سوره  مائده و با رفع تعارض بين 
روايــات وارده )در احاديث اماميه(، حكم واقعی اين 
مسئله از ديدگاه فقيهان اماميه يافت شود و با نگاهی 
تطبيقی به فقه اهل سنت به اين پرسش پاسخ داده شود 
كه آيا تغذيه از ذبحی كه توســط اهل كتاب صورت 

گرفته، حالل است يا خير؟

مفهوم شناسی
1( ذبیحه

»ذ.ب.ح« اصل واحدی اســت كه بر شكافتن داللت 
می كند و ذبح، مصدر »ذبحت الشاة ذبحًا« می باشد.1 
ذبح يا ذكاة يا تذكيه در لغت به معنی بريدن، شــكاف 
دادن يا هالك كردن حيوان است.2 ذبيحه نيز به معنی 
گوسفند ذبح شده است و منظور از ذبح، بريدن گلو از 

1. معجم مقاييس اللغة، ج2، ص369.
2. الفقه السالمی و ادلته، ج4، ص2758.

قســمتی است كه ميان گردن و سر پيوند برقرار كرده 
است.3

در اصطــالح فقهی، بريدن رگهــای چهارگانه گردن 
را ذبــح گويند و به حيوان ذبح شــده »ذبيحه« گفته 
می شود؛ در واقع، ذبح، يكی از راههای تذكيه حيوانات 
خشكِی تذكيه پذير، جز شتر و ملخ است.4 ذبح، تذكيه 
هر حيوان مأكول اللحمی است كه بتوان حلقومش را 
قطع كرد.5 ذبح به حسب قطع كردن قسمتی كه واجب 
اســت، در مذاهب مختلف متفاوت است: نزد حنفيه 
و مالكيه، قطع اعضــای چهارگانه حلقوم، مری و دو 
رگ گردن واجب می باشد6 كه موضع آن پايين گردن 
است، البته گاهی در آرای فقيهان مالكی ديده  می شود 
كه ذبح را شــامل دو رگ گردن و حلقوم دانسته اند.7 
نزد شافعيه و حنابله، قطع حلقوم و مری واجب است 
كه موضع آن باالی گردن و حلق می باشد،8 به طوری 

كه حيات حيوان باقی نمانده باشد.9
2( اهل کتاب

تابعان يك ملت را اهل گويند،10 همچنين به خانواده 
و خويشاوندان نيز اهل گفته می شود.11 می توان گفت: 
كلمه اهل در لغت، معانــی مختلفی دارد كه از جمله 
آنها می توان به خويشــاوندان، اعضا، فاميل، پيروان، 
وابســتگان و نيز تعلق داشتن به چيزی اشاره كرد.12 
واژه »اهل كتاب« به معنای وابستگان به كتاب می باشد 
كه در اينجا منظور از كتاب، كتاب آسمانِی اديان الهی 
اســت. لغت شناســان اهل كتاب را يهود و نصاری 

3. العين، ج3، ص202؛ لسان العرب، ج2، ص436.
4. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت)ع(، ج3، ص701.

5. مغني المحتاج، ج6، ص103.
6. مختصر القدوری، ص206.

7. التفريع فی فقه المام مالك بن انس، ج1، ص314.
8. التنبيه فی الفقه الشــافعی، ص82؛ الفقه الســالمی و ادلته، ج4، 

ص2758.
9. عمدة الفقه، ص116.

10. شمس العلوم، ج1، ص345.
11. لسان العرب، ج11، ص28.

12. فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی، ص20.
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دانســته اند،13 البته برخی از لغت شناسان كسانی را كه 
به دين آســمانی اعتقاد دارند، نيز اهل كتاب دانسته اند 
كــه برای آنها كتاب نازل شــده اســت، مانند صحف 
حضرت ابراهيم)ع(.14 اصطالح اهل كتاب در نُه سوره 
قرآن، 31 بار به كار رفته اســت، طبق آيه 16 سوره 
حج، مصداق »اهل كتاب« يهــود، نصاری، صابئين و 
مجوسيان هستند. البته از ديرباز محل اختالف است كه 
آيا اهل كتاب فقط به يهود و نصاری اطالق می شود، يا 
به تمام گروههای نام برده در آيه مذكور گفته می شود.

اهل كتاب ملل دينی هســتند كه بــرای آنها پيامبری، 
قبل از پيامبر اسالم مبعوث شد و برای آنها كتاب نازل 
شــد و به همين جهت اهل كتاب ناميده شــدند و قدر 
متيقن از آنها يهود و نصاری )مســيحيان( هســتند.15 
ليكن برخی كسانی مانند مجوسيان را نيز كه در كتاب 
داشتنشان شبهه است، در حكم اهل كتاب می دانند.16 
ابوحنيفه، اهل كتاب را شــامل كسانی می داند كه حتی 
بعد از اسالم و برای احتجاج با اسالم، وارد آيين يهود 
و مســيحيت شــوند، به علت اينكه در آيه 51 سوره 
مائده، چنين حكم شــده است كه اين افراد مانند يهود 
و نصاری هستند و اطالق لفظ اهل كتاب، اقتضای اين 
را دارد كه دو فرقه يهود و نصاری داخل در اهل كتاب 
باشند و تصرف در ظاهر لفظ به اينكه ديگران را داخل 

اهل كتاب بدانيم، جايز نيست.17
ابن جزی از مفســران مالكی مذهب، ذيل آيه 5 سوره 
مائده، اهل كتاب را يهود و نصاری می داند، ولی درباره 
نصاری عرب از بنی تغلب و كســی كه مسلمان بوده، 
ســپس به دين يهود يا نصاری مرتد گشته است، حكم 
اهل كتاب بودن را اختالفــی می داند و همچنين اهل 
كتاب بودن مجوس و صابئيــن را اختالفی می داند.18 

13. تاج العروس، ج28، ص45؛ معجم لغة الفقهاء، ص377.
14. التعريفات الفقهية، ص39.

15. ماوراء الفقه، ج8، صص492و493.
16. المبســوط في فقه المامية ، ج2، ص9؛ الدروس الشــرعية، ج2، 

ص31. 
17. شرح مختصر الطحاوی، ج4، ص334.

18. المدونة، ج2، ص219؛ التسهيل لعلوم التنزيل، ج1، ص222.

اهل كتاب از نظر شافعی، بنی اسرائيل از يهود و نصاری 
هستند و نه كســانی كه بعد از اسالم وارد دين يهود و 
نصاری می شوند.19 از ابن عباس نقل شده است كه اهل 
كتاب شــامل صابئين نيز می شود20 و در جايی ديگر 
چنين آمده اســت: اهل كتاب، يهود و نصاری هستند، 

به اين دليل كه آنها به تورات و انجيل ايمان دارند.21
احمد بن حنبل نيز در كتاب خود، به مقتضای هر بحث 
كه ذكر اهل كتاب و مجوس و صابئين برای بيان حكم 
يكســان، الزم بوده اســت، مجوس و صابئين را كنار 
لفــظ اهل كتاب و با واو عطف آورده اســت22 كه اين 
مطلب نشــان می دهد مجوس را داخل در اهل كتاب 
نمی داند و صرفًا بعضی جاها، حكم مجوس و صابئين 
را با اهل كتــاب برابر می داند. همچنين صاحب كتاب 
زاد المســير كه از حنابله بوده اســت، در كتاب خود 
می نويسد: »همانا اهل كتاب يهود و نصاری هستند«.23

برخی نظر داده اند كه افضل اين است كه ذابح مسلمان 
باشــد، پس اگر ذابــح مرتد، ثنــوی )دو خدايی(، يا 
مجوس باشــد، ذبيحه حالل نيســت و اگر يهودی يا 
نصرانی باشــد، به علت نص آيه 5 سوره مائده حالل 
است.24 اين نظر نشان می دهد كه از نظر علمای شافعی 
مذهب، اهل كتاب، يهود و نصاری هســتند. حنبليان 
نيز چنين نظــر دارند كه ذبيحه يهودی و نصرانی برای 
مسلمانان اشــكالی ندارد.25 حنفيان ذبيحه مسلمان و 
كتابی را حالل می دانند و ذبيحه مجوسی، مرتد و ثنوی 

را حالل نمی دانند.26

حکم ذبیحه اهل کتاب
همان طور كه بيان شــد، فقيهان در خصوص مســئله 

19. األم، ج4، صص182و183.
20. تفسير الراغب االصفهانی، ج4، صص276و277.

21. الدر المنثور، ج3، ص25.
22. مسائل المام احمد بن حنبل، ج2، صص228و241.

23. زاد المسير فی علم التفسير، ج1، ص517.
24. المهذب، ج1، ص457.

25. الجامع لعلوم المام احمد ـ الفقه، ج8، ص344.
26. مختصر القدوری، ص206.
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حليت ذبيحه اهل كتاب به دو دسته تقسيم شده اند. در 
ميان فقيهان اماميه، مخالفان حليت ذبيحه اهل كتاب 
به داليــل مختلفی از جمله آيــات، روايات، اجماع 
و تقيه اســتناد كرده اند.27 موافقان حليت ذبيحه اهل 
كتاب، نيز به ادله ای از كتاب و ســنت استناد كرده و 
در صدد پاسخ به ادله  اســتنادی مخالفان برآمده اند. 
همچنين فقيهان اهل ســنت، با تفسير موافق حليت از 
آيه 5 ســوره مائده و روايات پيشوايان خود، حليت 

ذبيحه اهل كتاب را پذيرفته اند.
تعداد اندكی از فقيهان شيعه، مانند ابن جنيد اسكافی، 
ابن ابی عقيل عمانی و شــيخ صدوق، ذبيحه اهل كتاب 
را حالل می دانند.28 علمای اهل ســنت نيز به حليت 
ذبيحه اهل كتاب نظر داده اند.29 از ميان فقيهان اماميه، 
ابن ابی عقيل عمانی كه عصــر غيبت صغری را درك 
كرده است، در كمال روشنی به حالل بودن حيوان ذبح 
شــده توسط اهل كتاب فتوا داده است: در خوردن از 
گوشت چهارپايانی كه به دست يهود و نصاری كشته 
می شوند، اشــكالی وجود ندارد.30 ابن جنيد اسكافی 
در اين باره چنين نظر داده اســت: گوشت حيوانهای 
ســربريده شده به دست اهل كتاب، حالل ولی مكروه 
است.31 شيخ صدوق نيز خوردن از گوشت چهارپايانی 
را كه غيرمسلمانان )يهود، نصاری و مجوس( سربريده  
باشــند، در صورت ذكر نام خداوند توسط ذابح اهل 

كتاب، حالل دانسته است.32
در ميان مذاهب فقهی اهل سنت، حنفيان شرط حالل 
بــودن حيوانی را كه به دســت كتابیـ  چه يهودی و 
چه نصرانی ـ سربريده شــده باشد، اين دانسته اند كه 
به نام غير خدا كشــته نشود و حليت ذبيحه مسلمان 
و كتابــی را به اين دليل می داننــد كه آنها نام خدا را 

27. نظر معتنابهی از فقيهان اهل سنت، راجع به حرمت ذبيحه نيافتيم.
28. جواهر الكالم، ج36، ص80.

29. تفسير المام الشافعی، ج2، ص69؛ الكشاف، ج1، ص607.
30. مجموعة فتاوی ابن ابی عقيل، ص146.

31. مجموعة فتاوی ابن جنيد، ص314.
32. المقنع، ص417.

با خلوص می برند.33 مالكيان گوشــت حيوانهايی را 
كه به دســت اهل كتاب ســربريده شده باشند، با سه 
شرط حالل می دانند: اول؛ به نام غير خدا كشته نشود. 
دوم؛ كتابی، حيوانی را بكشد كه خود، مالك آن است، 
نه حيوان شخص مســلمان را، هرچند كه بنابر قول 
برتر آن هم حالل اما مكروه اســت. سوم؛ حيوان ذبح 
شده از حيوانهايی نباشــد كه خوردن آن در شريعت 
خودشان )كتابی( حرام است.34 همچنين آنها به حليت 
ذبائح زنــان و نوجوانان اهل كتــاب همچون مردان 
حكم كرده اند.35 حنبليــان به طور مطلق ذبيحه كتابی 
را مباح می دانند، تا جايی كه بين عادل و فاســق از 
مسلمانان و اهل كتاب و حتی بين كتابی ذمی و حربی 
تفاوتی قائل نيستند و عقيده دارند كه مسلمان و كتابی 
در صيد و ذبح، شرايطی برابر دارند و با يكديگر فرقی 
ندارند.36 شافعيان نيز فتوا داده اند كه طعام اهل كتاب 
حالل است و طعام آنها همان ذبائح آنان است كه اهل 
تفسير اين موضوع را ذكر كرده اند. پس اگر بر ذبائح 
خودشــان نام خدا را ببرند، حالل است، ولی اگر به 
اسم مســيح يا غير خدا ذبح كنند، ذبيحه آنان حالل 
نيســت.37 همچنين ابوحامد غزالی ذبيحه هر مسلمان 
يــا كتابی عاقل و بالغ را كه اهليت برای ذبح كردن با 

دست خودش دارد، حالل می داند.38
1( حلیت ذبیحه اهل کتاب

ادله  استنادی و نظرات اين گروه به قرار زير است:
الف( آيات

آياتی در قــرآن وجود دارند كه اصــل را بر حليت 
ا ِفي  اشــياء مي دانند، مانند: »َيا َأُيَّها الَنّــاُس ُكُلوا ِمَمّ
اْلَْرِض َحاَلاًل َطِيًّبا ...«؛39 »اي مردم بخوريد از آنچه 

33. المبسوط، ج12، ص5.
34. بداية المجتهد، ج2، ص212.

35. همان، ج2، ص214.
36. المغنی، ج9، ص390.

37. المجموع شرح المهذب، ج8، ص409؛ الوسيط فی المذهب، ج7، 
ص101.

38. الوسيط فی المذهب، ج7، ص101.
39. بقره، 168.
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در زمين است، كه براي شما حالل و پاكيزه است ...«، 
ًبا ...«؛40 »هر آنچه  ــا َرَزَقُكُم الُ َحاَلاًل َطيِّ »َوُكُلوا ِممَّ
خداوند روزي شما كرده اســت بخوريد كه حالل و 
طيب اســت ...« و غيره. همچنين موافقان حليت، به 
اين آيه اســتناد كرده اند كه خداوند می فرمايد: »الَْيْوَم 
ِيَّباُت َوَطَعاُم الَِّذيــَن ُأوُتوا الِْكَتاَب ِحٌلّ  ُأِحــَلّ لَُكُم الَطّ
لَُكْم َوَطَعاُمُكْم ِحٌلّ لَُهْم ...«؛41 »امروز چيزهای پاكيزه 
برای شما حالل شــده و )همچنين( طعام اهل كتاب، 
برای شما حالل است و طعام شما برای آنها حالل«.

عده ای از مفسران شيعه، در تفسير اين آيه گفته اند كه 
منظور از طعام، مذبوحات است و اين آيه به رخصت 
ذبائح اهل كتاب اشــاره دارد كه منظور از آنها يهود و 
نصاری هســتند؛42 يعنی ذبائح آنها برای شما و ذبائح 

شما برای آنها حالل است.43
مفســران اهل سنت، در صدد پاسخ به مخالفان حليت 
برآمــده و پيرامون مفهوم واژه »طعام« در آيه  مذكور 
چنين نظر داده اند كه طعام بر ذبائح اهل كتاب داللت 
دارد، طبق اين آيه خــوردن ذبيحه اهل كتاب حالل 
است و به آن رخصت داده شده است.44 در اين حكم 
نصاری عرب با ديگران نيز مســاوی هســتند؛ زيرا 
از ابن عباس درباره ذبائح اهل كتاب ســؤال شــد كه 

ابن عباس گفت: اشكالی ندارد.45
مالكيان می گويند: طعام اســم چيزی است كه خورده 
می شــود و در اينجا به طور خاص و بــه نظر تعداد 
كثيری از علما، منظور از آن، ذبائح می باشد.46 شافعی 
نيز در تفسير اين آيه می گويد كه احتمال دارد منظور 
از طعام، ذبائح و آن چيزهايی باشد كه مطمئن نيستيم 
آن طعام  بر ما حرام است.47 سيوطی درباره واژه طعام 

40. مائده، 88.
41. مائده، 5.

42. عيون التفاسير، ج1، ص262.
43. انوار العرفان فی تفسير القرآن، ج2، ص129.

44. بحر العلوم، ج1، ص395.
45. الكشاف، ج1، ص607.

46. الجامع ألحكام القرآن، ج6، ص76.
47. تفسير المام الشافعی، ج2، ص692.

در اين آيه، از ابن عباس نقل می كند كه منظور از طعام 
اهل كتاب، ذبائح آنها می باشــد.48 يكی از مفســران 
حنبلی مذهب در تفســير اين آيه می گويد كه منظور 
از اهل كتاب، يهود و نصاری هستند و منظور از طعام 
آنها، ذبائح آنها می باشد، وی اين نظر را به ابن عباس و 
بسياری از علمای ديگر نيز نسبت می  دهد.49 ابن قدامه 
نيز در مسلمان يا كتابی، عاقل بودن را به عنوان شرط 
اهليت ذابح ذكر كرده و عموم آيه را ذبائح اهل كتاب 

دانسته است.50
پس از بررســی الفاظ به كار رفته در آيه 5 ســوره 
مائده، بايد گفت: لفــظ طعام، عام بوده و از مصاديق 
عام اســتغراقی است كه شــامل ذبائح و غيرذبائح از 
قبيل حبوبات و خشكبار می شود و دليلی نداريم تا در 
ظاهر لفظ تصــرف كنيم و بگوييم طعام غير از ذبيحه 
است. همچنين در خصوص واژه اهل كتاب كه در آيه 
استعمال شــده و محل ترديد است، در بخش مفهوم 
شناســی اهل كتاب گفته شد كه منظور از آنها در آيه 

مذكور چه كسانی هستند. 
ب( روايات

رواياتی موجود اســت كه به جــواز تناول از ذبيحه 
اهل كتاب اشــاره دارند: در روايتی از امام رضا)ع( 
درباره حيوانهايی كه يهود و نصاری كشتار می كنند و 
غذاهای آنان پرسيده شد و امام فرمود: ايرادی نيست. 
در روايت ديگری يونــس بن بهمن می گويد: به امام 
رضا)ع( گفتم: فاميل نصرانی من كباب مرغ و جوجه 
به من هديه می دهد و برای من فالوده درست می كند، 
من هم از آنها می خورم، امام فرمود: ايرادی نيست.51 
محمد حلبــی نيز نقل می كند كــه از امام صادق)ع( 
درباره حيوانهای حالل گوشــتی كه اهل كتاب كشتار 
می كنند و ازدواج با زنان آنان پرســيدم، امام فرمود: 
ايرادی نيست. همچنين عبدالملك بن عمرو می گويد: 

48. الدر المنثور، ج3، ص25.
49. زاد المسير فی علم التفسير، ج1، ص517.
50. الكافی فی فقه المام احمد، ج1، ص548.

51. الستبصار، ج4، ص89.
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نظر امــام صادق)ع( را درباره چهارپايانی كه نصاری 
كشتار می كنند، پرسيدم، فرمود: اشكالی ندارد، گفتم: 
آنان اســم مســيح را هنگام كشــتن حيوان به زبان 
می آورند، فرمود: آنان از واژه مســيح، خدا را اراده 

می كنند.52
رواياتی هستند كه به حليت مشروط چنين ذبيحه ای 
اشــاره دارند: حمران می گويد: از امام باقر)ع( شنيدم 
كه درباره حيوانهای حالل گوشت كشته شده به دست 
ناصبيان، يهود و نصاری فرمود: از گوشت حيوانهايی 
كه آنان كشــته اند، نخوريد، مگر اينكــه از آنان نام 
خدا را بشنويد. گفتم: مجوســی هم؟ فرمود: بله اگر 
نام خدا را ببرد، آيا نشــنيده ای قول خداوند متعال را 
كه می فرمايد: نخوريــد از آنچه بدان نام خدا جاری 
نشده است.53 حريز از امام صادق)ع( و زراره از امام 
باقر)ع( روايت می كنند كه ايشان فرمودند: از گوشت 
حيوانهايی كه اهل كتاب سِر آن را بريده اند، زمانی كه 
شــاهد ذكر نام خدا بوديد، بخوريد و اگر شاهد قضيه 
نبوديد، نخوريد و اگر مســلمانی شما را از بردن نام 

خدا آگاه ساخت، آن وقت هم بخوريد.54
رواياتی مبنی بر حليت ذبيحه اهل كتاب از پيشوايان 
اهل سنت نيز وارد شــده است: بخاری از زهری نقل 
می كند: در ذبيحه نصاری عرب اشــكالی نيست؛ اگر 
شــنيدی نام غير خدا را می بــرد، آن را نخور و اگر 
نشنيدی نام خدا را می برد، آن را برای تو حالل كرده 
است.55 بخاری از عايشه روايت كرده است كه گروهی 
نزد پيامبر)ص( آمدند و گفتند: يا رسول اهلل قوم ما تازه 
مسلمان شده اند، گوشتهايی می آورند كه نمی دانيم نام 
خدا را بر آنها ذكر كرده اند يا خير، آيا از آنها بخوريم، 
حضرت فرمود: نام خدا را برده و بخوريد.56 ابن عباس 

52. وسائل الشيعة، ج16، ص289.
53. الستبصار، ج4، ص89.

54. همان، ج4، ص86.
55. صحيح البخاری، ص1403.

56. صحيــح البخــاری، ص496. برای اطالع بيشــتر ر.ك: جامع 
المدارك، ج4، ص272.

می گويد كه دو آيه 118 و 121 سوره انعام نسخ شده 
و ذبائح اهل كتاب از اين دو آيه توســط آيه 5 سوره 
مائده اســتثنا گرديده اند.57 همچنين از ابن عباس نقل 
شده است كه مشركان مخاصمه می كردند و می گفتند 
از آنچه خدا ذبح كرده )برای خدا ذبح شــده( نخوريد 
و از آنچه خودتان ذبح می كنيد، بخوريد كه آيه 121 
سوره انعام نازل شد و خداوند در آن فرمود: از آنچه 

نام خدا بر آن برده نشده است، نخوريد.58
ج( حمل روايات بر كراهت

حمل بر كراهت نيز دليلی ديگر است كه موافقان حليت 
ذبيحه اهل كتــاب ذكر كرده اند، آنها چنين گفته اند كه 
اخبار حرمت در اين باره، مشــتمل بر نهی می باشند، 
مانند خبر محمد بن سنان كه امام فرمود: »ذبائح آنها 
را نخــور« كه اين گونه نهی، در حرمت ظهور دارد. از 
سوی ديگر اخبار حليت نص هستند و به جواز داللت 
دارند، مانند خبر يونس بن بهمن كه امام در خصوص 

چنين ذبائحی فرمود: »اشكالی ندارد«.
اگرچــه يونس بن بهمن را علمای علم رجال غالی و 
مذموم می دانند،59 اما وجود رواياتی از زراره كه جز 
از امام نقل نمی كند و محمد بن سنان كه امامی مذهب 
و ممدوح است،60 باعث اطمينان به اين دسته از اخبار 

می شود.
طبق يك نظــر، به دليل وجود اخبــار معارض و با 
استناد به قاعده »الجمع مهما امكن اولی من الطرح«، 
اخبار دال بر حرمت، بايد بــر تنزيه و كراهت حمل 
شوند؛ زيرا حكم به حرمت ذبائح اهل كتاب، مبتنی بر 
ظهور است و حكم به حليت ذبائح آنها بر نص مبتنی 
است و اخبار دال بر حرمت، به مقتضای حمل نص بر 

ظاهر بايد بر كراهت حمل شوند.61

57. سنن ابی داود، ج4، ص438.

58. سنن النسائی، ج7، ص237.
59. الرجال، ص101.

60. رجال الكشي، صص502و508.

61. مسالك األفهام، ج11، ص464.
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2( حرمت ذبیحه اهل کتاب
ادلــه مخالفان حليت ذبيحه اهل كتــاب به قرار زير 

است:
الف( آيات

مخالفان حليت ذبيحه اهل كتاب در پاســخ اســتناد 
موافقــان به آياتی از قرآن كه بر اصل حليت اشــاره 
دارنــد، چنين بيان می دارند: اگرچــه حليت يكی از 
قواعد فقهی اســت، ليكن آياتي در قرآن وجود دارند 
كه برخي موارد را از شــمول اين اصل خارج ساخته 
و بعضی از انواع طعام را حرام دانســته اند. به عنوان 
َم  نمونه، خداوند در قرآن كريــم می فرمايد: »انََّما َحَرّ
َم َولَْحــَم الِْخْنِزيِر َو َما ُأِهَلّ بِِه لَِغْيِر  َعَلْيُكُم الَْمْيَتَة َوالَدّ
اِل ...«؛62 »به تحقيق خداوند بر شما مردار و خون و 
گوشت خوك را و هرچه را كه به اسم غير خدا كشته 
باشند، حرام گردانيد ...«. همچنين آيات ديگری مانند 
آيه 3 سوره مائده و آيه 145 سوره انعام نيز با همين 

مضمون، مواردی را از حليت طعام خارج می كنند.
همچنين مخالفان حليــت می گويند: آياتی در قرآن، 
در خصوص مســئله ذبيحه اهل كتــاب وجود دارند 
كه به طور غيرمســتقيم و ضمنی، بــه حرمت ذبيحه  
اهل كتاب اشــاره دارند، اين آيات ذكر نام خداوند را 
ا لَْم  هنگام ذبح الزم شمرده اند، مانند: »َواَل َتْأُكُلوا ِمَمّ
ُيْذَكِر اْسُم اَل َعَلْيِه َوِإنَُّه لَِفْسٌق«؛63 »چيزي را نخوريد 
كه نام خداوند بر آن برده نشــده اســت كه آن فسق 
ا ُذِكَر اْسُم ال َعَلْيِه ِإْن ُكْنُتْم بِآَياِتِه  است« و »َفُكُلوا ِمَمّ
ُمْؤِمِنيَن«؛64 »پس شما مؤمنان چنان كه به آيات خدا 
ايمان داريد، از چيزی بخوريد كه نام خدا بر آن برده 

شده است«.
برخی از مفســران شيعه درباره واژه طعام در اين آيه 
گفته اند: منظور از طعام در اينجا »حبوبات« اســت؛ 
زيــرا اهل كتاب هنــگام ذبح نام خــدا را نمی برند 
و تســميه )بردن نام خداوند( از شــرايط حليت ذبح 

62. بقره، 173.
63. انعام، 121.
64. انعام، 118.

اســت.65 برخی از مفسران دليل خود مبنی بر داللت 
واژه طعــام بر حبوبات و ميوه هــا را روايتی از امام 
صادق)ع( دانســته اند كه امام فرمود: »منظور از طعام 
اهل كتاب حبوبات و ميوه ها است، نه ذبيحه های آنها؛ 

زيرا آنها هنگام ذبح كردن نام خدا را نمی برند«.66
برخی ديگر از مفســران در مورد اين آيه معتقدند كه 
منظور از واژه طعام در آيه، تمام اطعمه می باشد، به جز 
طعامی كه بر تحريم آن دليل اقامه شده باشد و منظور 
از آن، ذبائح اهل كتاب نيســت.67 مال محسن فيض 
كاشانی در تفســير خود می نويسد: در اغلب روايات 
منظور از طعام، حبوبات اســت و نبايد از ذبائح اهل 
كتاب خورد، مگــر اينكه ذابح يا شــخص ديگری 
شهادت دهد كه ذابح اهل ايمان است و تسميه را بجا 
آورده اســت كه در اين صورت خوردن از طعام اهل 

كتاب و خريد و فروش با آنها اشكالی ندارد.68 
وجود تفســيرهای مختلف از آيه 5 ســوره مائده و 
روايات بــا مضامين مختلف و متعــارض، حاكی از 
دشواری يافتن حكم مسئله است. بنابراين، نمی توان 
به طور مطلق و به صراحت به حرمت ذبيحه  اهل كتاب 
حكم كرد. برای حمل يك حكم بر موضوع آن، بايد 
موضوع، محمول و تأثير شــرايط زمانی و مكانی بر 
حكم را در نظر گرفت. آنچه در يافتن حكم مســئله 
ذبيحه اهل كتاب، كمتر به آن توجه شده است، بررسی 
مسئله در ظرف زمان و مكان است كه كجا و در چه 

زمانی اين حكم تشريع شده است.
در پاســخ كســانی كه به آيه  121 سوره  انعام استناد 
كرده انــد كه در آن از خوردن آنچه نام خداوند بر آن 
برده نشــده است، منع می كند، بايد گفت: اين آيه، در 
خصوص مســئله  ذبيحه  اهل كتاب اجمال دارد و به 

65. التبيان، ج3، ص444؛ كتاب التفسير، ج1، ص296.
66. برگزيده تفسير نمونه، ج1، ص494. برای مشاهده روايت، ر.ك: 

وسائل الشيعة، ج24، ص66.
67. مجمع البيان، ج3، صص279و280؛ تفســير جوامع الجامع، ج1، 

ص314.
68. تفسير الصافي ، ج2، ص12.
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نحو عام، برای مطلِق خوردن ذكر شــده است. ظاهر 
آيه اين مطلب را می رساند كه هنگام خوردن بايد نام 
خداوند برده شود، تا آن طعام خارج گردد از ذبائحي 
كه با نام بتها قرباني می شوند. بنابراين، اين آيه بيشتر 

به مسئله حليت ذبيحه مربوط است.
پيرامون نظــری كه طعام را ســاير خوراكيها غير از 
ذبيحه دانسته اســت، بايد گفت: اين دسته از مفسران 
حرمت ذبيحه اهل كتاب را مســّلم انگاشته و بر اين 
اساس، در صدد تفسير واژه »طعام« برآمده اند، حال 
آنكه بــا توجه به اصل اطــالق، واژه طعام بر مطلق 
خوردنيها داللت می كنــد. بنابراين حكم ذبيحه اهل 
كتاب محل تأمل اســت و نمی توان ذبيحه اهل كتاب 
را جزء مقيدات دانســت و از حكم آيه 5 سوره مائده 

خارج كرد.
همچنين در خصوص روايت صادره از امام صادق)ع( 
كه ايشان، طعام را مختص حبوبات و ميوه ها می داند، 
بايد توجه كرد كه اين روايت مرفوعه است و يك يا 
چند راوی از سلسله حديث افتاده اند و به همين دليل، 
ايــن روايت در زمره روايات ضعيف جای می گيرد و 

قابل استناد برای مخالفان نمی باشد.
ب( روايات

اين روايات به دو دسته تقسيم می شوند: روايات دسته 
اول كه صراحتًا به حرمت ذبيحه اشــاره می كنند: امام 
صادق)ع( در روايتی در اين باره فرمود: از گوشــت 
حيوانهايی كــه اهل كتاب می كشــند، نخوريد و در 
ظرفهای آنــان غذا نخوريــد.69 همچنين در روايت 
ديگری، ســماعه از امام كاظم)ع( درباره گوشــت 
حيوانهای حالل گوشتی می پرسد كه به دست يهود و 
نصاری كشتار می شوند، امام می فرمايد: به آن نزديك 
نشــويد.70 نص ديگر در اين زمينه، روايت ابوبصير 
است كه از امام درباره حيوانهايی كه اهل كتاب كشتار 
می كنند، پرسيدند، امام فرمود: به حتم آنچه را خدای 
تعالی در قرآن مجيد فرموده اســت، شنيده ايد، گفتند: 

69. الستبصار، ج4، ص81.
70. همان.

دوســت داريم از آن باخبر شويم، پس فرمود: از آن 
نخوريد.71 در روايت ديگری آمده اســت كه مردی 
بــه امام صادق)ع( گفت: خدا تــو را خير دهد، ما را 
همسايه قصابی است كه مردی يهودی را برای كشتار 
می آورد، تا يهوديان از او گوشت بخرند. امام فرمود: 
از گوشت حيوانهايی كه آنان كشتار می كنند، نخوريد 

و از گوشت او هم نخريد.72
روايات دسته دوم كه به طور ضمنی از خوردن ذبيحه 
اهل كتاب نهی می كنند: قتيبه بن اعشــی می گويد: از 
امام صادق)ع( درباره گوشــت حيوانهايی كه يهود و 
نصاری كشتار می كنند، پرســيدم، فرمود: سر بريدن 
حيوان با ذكر نام خدا همراه است و كسی جز مسلمان 
مؤمن و مورد اعتماد نيســت كه نــام خدا را هنگام 
ذبح ذكــر كند.73 همچنين طبــق روايت ديگری، در 
مسافرتی معلی بن خنيس و ابن ابی يعفور همراه بودند، 
يكی از آنها از گوشــت حيوانی كه اهل كتاب آن را 
كشته بود، خورده و ديگری پرهيز كرده بود. خدمت 
امام صادق)ع( رســيدند و ايشان را از موضوع آگاه 
كردند. امام فرمود: كدام يــك نخورديد؟ يكی گفت: 
من. فرمود: تو كار خوبــی كرده ای.74 در اين روايت 
خودداری كننده از خوردن چنين گوشــتی، توســط 

معصوم مورد تشويق قرار گرفته است.
ج( حمل روايات بر تقيه و ضرورت

حمل روايات بر تقيه و ضرورت، دليل ديگری است كه 
مخالفان حليت ذبيحه اهل كتاب ذكر كرده اند؛ چنان كه 
روايتی از امام صادق)ع( وجود دارد كه راوی در آن 
می گويد: از امام صادق)ع( درباره  ذبائح يهود، نصاری 
و ناصبيان پرســيدم، حضرت چهره خود را برگرداند، 
چانه خود را كج كرد و رخ درهم كشــيد و فرمود: از 
آن تا مدتی نامعلــوم بخور.75 يكی از محدثان متقدم 
دربــاره اين روايت می گويد: اين روايات از باب تقيه 

71. همان، ج4، ص83.
72. همان.

73. وسائل الشيعة، ج16، ص284.
74. الستبصار، ج4، ص82.

75. وسائل الشيعة، ج24، ص68.
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وارد شده است؛ زيرا تمامی مخالفان ما به مباح بودن 
گوشت حيوانهای سربريده شده به دست اهل كتاب، 
باور دارند.76 فقيه ديگری صدور روايات ناسازگار با 
حكم حليت را بر تقيه حمل كرده اســت.77 برخی نيز 
ضرورت را عالوه بر تقيه، دليل جواز مصرف از ذبيحه 

اهل كتاب دانسته اند.78
بيش از 70 خبر واحد و متواتر در منابع معتبر شــيعه 
جمع آوری و ثبت  شــده اســت كه حكم متفاوتی را 
درباره ذبيحه اهــل كتاب بيان می كننــد. از ديدگاه 
حديث شناســان، اقســام حديث در بين آنها ديده 
می شود. با توجه به قاعده »الجمع مهما امكن اولی من 
الطرح« تا حدی كه ممكن اســت، بايد ميان روايات 
به ظاهــر معارض جمع كرد، پس بايد ميان اخبار نهی 
كه ظهور در حرمت دارند و اخبار مبنی بر حليت كه 
نص هستند، جمع كرد و چون از ظاهر معنای ديگری 
احتمال می رود و نص تنها يك معنا را بيان می كند و 
احتمال معنای ديگری در آن متصور نيســت، نص را 
بر ظاهر حمل كرد؛ در واقع، اخبار دال بر نهی را بايد 
نهی تنزيهی بدانيم كــه بر نقصان ثواب )در عبادات( 
يا مبغوضيت غير شــديِد متعلــق حكم نزد موال )در 
معامالت( داللت دارد كه اين گونه نهی تنزيهی موجب 

فساد نمی شود.79
با توجه به شــأن نزول آيه 5 ســوره مائده و وجود 
روايات معارض و عدم امكان استناد به اجماع، تقيه 
يا ضرورت، اگر برابر روايات، احكام سوره مائده را 
كه جزء آخرين آياتی اســت كه بر پيامبر)ص( نازل 
شده است، ناسخ ديگر احكام قرآنی و فصل الخطاب 
قرار دهيم، تنها به حرام بودن حيوانهايی قائل خواهيم 
بود كه در هر مســلك و مرامی به نام غير خدا؛ يعنی 
بتها سربريده شده باشــند. همچنين با توجه به اينكه 
اخبار حرمت در اين مسئله، مشتمل بر نهی می باشند 

76. الستبصار، ج4، ص89.
77. جواهر الكالم، ج31، ص86.

78. الروضة البهية، ج4، ص78.
79. ر.ك: نهاية األفكار، ج1، ص452.

كه اين گونه نهی ها، در حرمت ظهور دارند و از سوی 
ديگــر، اخبار حليت نص هســتند و به جواز داللت 
دارند، اخبار دال بــر حرمت، بايد بر تنزيه و كراهت 

حمل شوند.
برخی به استناد به تقيه و ضرورت اشكال وارد كرده اند 
و احتمال تقيه را در بيان روايات نپذيرفته اند. با توجه 
به اينكه، با در نظر گرفتــن موضوعيت ذكر نام خدا 
هنگام ذبح، امكان جمع بين روايات ناسازگار ممكن 
اســت، از اين رو نيازی به حمل آنها بر تقيه نيست.80 
همچنيــن، حمل روايات بر ضرورت و مقايســه اين 
مسئله با مسئله جواز اطعام از گوشت ميت در موارد 
اضطراری، بســيار بعيد اســت؛ زيرا روايات زيادی 
موجود اســت كه به حليت ذبيحه اهل كتاب اشــاره 
دارند.81 بنابراين، احتمال تقيه در بيان روايات پذيرفته 

نيست.
د( اجماع

اجماع دليل ديگری است كه برخی فقيهان اماميه برای 
حرمت ذبيحه  اهل كتاب به آن استناد كرده اند، آنها بر 
اين نظرند كه درباره حرمــت ذبيحه اهل كتاب ميان 
فقيهان اماميه اجماع وجود دارد.82 براساس ادله ای كه 
بيان شد، بسياری از فقيهان متقدم و متأخر به حرمت 
ذبيحه  اهل كتاب نظر داده اند، شــيخ طوسی به استناد 
اجماع علمای اماميــه و اخبار آنان به حرمت ذبيحه 
اهل كتاب حكم كرده است83 و برخی ديگر از فقيهان 
نيز اســالم و در حكم مسلمان بودن را در ذبح كننده 

شرط دانسته اند.84
موافقان حليت ذبيحه در پاســخ بــه اجماع گفته اند: 
گمان نمی رود در اين مســئله اجمــاع قابل توجهی 
وجود داشته باشــد؛ زيرا اواًل؛ فقيهانی مانند صدوق، 
عمانی و اســكافی مخالف حرمت مطلق ذبيحه اهل 

80. حرمة ذبائح اهل الكتاب، ص74.
81. مجمع الفائدة و البرهان، ج11، ص80.

82. الخالف، ج3، ص249؛ جواهر الكالم، ج31، ص86.
83. الخالف، ج3، ص256.

84. الروضة البهية، ج3، ص143؛ تحرير الوسيلة، ج3، ص256.
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كتاب هســتند، ثانيًا؛ مدارك درباره جواز و حرمت 
فراوان هستند، از اين رو جايی برای تمسك به اجماع 

باقی نمی ماند.85 
اســتناد به اجماع نيز به عنــوان دليل حرمت پذيرفته 
نيست؛ زيرا از فقيهان متقدم و متأخر اماميه، عالمانی 
همچون صدوق، محقق اردبيلی، سيد علی طباطبايی، 
شهيد صدر و محمدتقی جعفری، حيوانهای كشته شده 
به دست اهل كتاب را در صورت ذكر نام خدا هنگام 
ذبح آنها، پاك و حالل دانســته اند و فقيهان ديگری 
همچــون ابن ابی عقيــل عمانی، ابن جنيد اســكافی، 
طبرســی و بهايی، مطلق ذبيحــه اهل كتاب را حالل 
شمرده اند. حتی اگر قائل به اجماع شويم، بايد ملتزم 
شويم كه چنين اجماعی مدركی است و اجماع مدركی 

فاقد ارزش است.

نتیجه گیری
1. قربانــی كردن برای فرونشــاندن خشــم خدا يا 
خدايان، ميان اقوام سراسر جهان انواعی داشته است، 
از ريختن جرعه ای آب يا شــراب، تا اهدای گياهان 
و محصوالت، ذبح حيوانات و كودكان و بزرگساالن، 
همچنين به آتش افكندن كودكان را شامل می شد. در 
دورانهای بعد رسم قربانی كردن انسان از ميان رفت و 

قربانی به حيوانات منحصر شد.86
2. به نظر می رسد  قرباني كردن حيوانات به پای بتها، 
يكي از آداب مرسوم در زمان جاهليت بوده است كه 
مردم آن دوران، با ايــن كار  با خدايان بی جان خود 
رابطه برقــرار مي كردند و صدور حكم حرمت ذبيحه  
اهل كتاب، به دليــل مبارزه با قرباني كردن حيوانات 
به پای بتها بوده اســت؛ در واقع، اين حكم به صورت 

واكنشي تشريع شده است.
3. اگرچه نمی توان شأن نزول دقيقی برای آيه 5 سوره 
مائده پيدا كرد، ولی با رواج اســالم و مطرود شــدن 

85. رسائل فقهی، ص41.
86. آشنايی با اديان بزرگ، ص12.

بت پرســتی و با در نظر گرفتن اين مطلب كه ســوره 
مائده مدنی اســت، می توان گفت كــه خداوند حكم 
حرمت ذبيحه اهل كتاب را نســخ كرده است. آيه 5 
سوره مائده پس از الغای نسبی بت پرستی نازل گشته 
و به شــرط ذكر نام خدا حكم حليت را در خصوص 
ذبيحــه اهل كتاب جعل كرده اســت. تعداد اندكی از 
فقيهــان اماميه و جمهور فقيهان اهل ســنت به حليت 

ذبيحه اهل كتاب نظر دارند.
4. وجــود روايات معارض از امامــان معصوم)ع( با 
در نظــر گرفتن قاعده »الجمع مهمــا امكن اولی من 
الطرح« بر اين حقيقت رهنمون می شــوند كه اخبار 
دال بــر حرمت بايد بر تنزيه و كراهت حمل شــوند؛ 
زيرا حكم به حرمت ذبائح اهل كتاب مبتنی بر ظهور 
است و حكم به حليت ذبائح آنها بر نص مبتنی است 
و اخبار دال بر نهــی، به مقتضای حمل نص بر ظاهر 
بايد بر كراهت حمل شوند. بين روايات بايد اين گونه 
جمع شــود كه روايت دال بر حرمــت ذبيحه كتابی 
را مخصــوص جايی بدانيم كه كتابی شــرايط ذبح را 
رعايت نمی كند و روايات دال بر حليت را مخصوص 
جايی بدانيم كه كتابــی به جز آيين مورد قبولش بقيه 

شرايط ذبح را به درستی رعايت می كند.
5. در جايی كه دســتمان از ادله خاص هر باب كوتاه 
باشــد، از عمومات و اطالقات ادله استفاده می كنيم. 
بنابراين، می توان گفت كه عمومات و اطالقات الفاظی 
نظير طعام، كلوا و فكلــوا در آيات، بر حليت ذبيحه 

اهل كتاب داللت دارند.
6. اســتناد به اجماع، به دليل وجود مخالفانی چون 
ابن ابی عقيل، ابن جنيد، صدوق و بهايی پذيرفته نيست. 
اســتناد به تقيه نيز پذيرفته نيســت؛ زيرا با در نظر 
گرفتن موضوعيت ذكر نام خــدا هنگام ذبح، امكان 
جمع بين روايات ناســازگار ممكن می شود. همچنين 
حمل روايات بر ضرورت، به دليل تعدد رواياتی كه به 
حليت ذبيحه اهل كتاب اشاره دارند، بسيار بعيد است.
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- قرآن كريم.
- آشــنايی با اديان بزرگ، حســين توفيقی، تهران، 

سمت، 1385ش.
-الستبصار فيما اختلف من  الخبار، محمد بن حسن 

طوسی، تهران، دارالكتب السالميه، 1390ق.
- األم، محمد بن ادريس شــافعی، بيروت، دارالمعرفة، 

1410ق.
- انوار العرفان فی تفســير القرآن، ابوالفضل داورپناه، 

تهران، كتابخانه صدر، 1366ش.
- بحــر العلوم، نصــر بن محمد ســمرقندی، بيروت، 

دارالفكر، بی تا.
- بدايــة المجتهد و نهاية المقتصــد، محمد بن احمد 

ابن رشد، قاهره، دارالحديث، 1425ق.
- برگزيده تفسير نمونه، ناصر مكارم شيرازی، تهران، 

دارالكتب السالميه، 1382ش.
- تاج العــروس من جواهر القاموس، محمد بن محمد 

حسيني زبيدی، بی جا، دارالهداية، بی تا.
- التبيان في تفسير القرآن، محمد بن حسن طوسی، قم، 

مكتب األعالم السالمی، 1409ق.
- تحرير الوسيلة، ســيد روح اهلل خمينی، نجف، مطبعة 

الداب، 1390ق.
- التســهيل لعلوم التنزيل، محمد بن احمد ابن جزی، 

بيروت، شركة داراألرقم بن ابی  األرقم، 1416ق.
- التعريفــات الفقهية، محمد عميم احســان مجددي 

بركتي، بيروت، دارالكتب العلمية، 1424ق.
- التفريــع فی فقه المام مالك بــن انس، عبيداهلل بن 
حسين ابن الجالب، بيروت، دارالكتب العلمية، 1428ق.
- تفســير المام الشــافعی، محمد بن ادريس شافعی، 

عربستان، دارالتدمرية، 1427ق.
- تفســير الراغب االصفهانی، حسين بن محمد راغب 

اصفهانی، جامعة ام القري، 1422ق.
- تفســير الصافي ، محمدمحسن بن شاه مرتضی  فيض 

كاشانی، تهران، كتابخانه صدر، 1415ق.
- تفســير جوامع الجامع، فضل بن حسن طبرسی، قم، 

مركز مديريت حوزه علميه قم، 1412ق.
- التنبيه فی الفقه الشــافعی، ابراهيم بن علی شيرازی، 

بيروت، عالم الكتب، بی تا.
- جامع المدارك فی شرح المختصر النافع، سيد احمد 

خوانساری، تهران، مكتبة الصدوق، 1405ق.
- الجامع ألحــكام القرآن، محمد بــن احمد قرطبی، 

بيروت، داراحياء التراث العربی، 1405ق.
- الجامع لعلوم المام احمد ـ الفقه، خالد رباط و سيد 

عزت عيد، مصر، دارالفالح، 1430ق.
- جواهر الكالم فی شرح شرائع السالم، محمدحسن 

نجفی، تهران، دارالكتب السالميه، 1367ق.
- حرمة ذبائح اهل الكتاب، بهاءالدين محمد بن حسين 
عاملی، بيروت، مؤسسة األعلمی للمطبوعات، 1410ق.

- الخالف، محمد بن حســن طوسی، قم، اسماعيليان، 
بی تا.

- الدر المنثور في التفســير بالمأثور، عبدالرحمن بن 
ابی بكر سيوطی، بيروت، دارالفكر، بي تا.

- الدروس الشــرعية فی فقه المامية، محمد بن مكی 
شهيد اول، قم، دفتر انتشارات اسالمی، 1417ق. 

- رجال الكشي، محمد بن عمر كشی، مشهد، دانشگاه 
مشهد ، 1348ش.

- الرجــال، احمــد بن حســين ابن غضائــری، قم، 
دارالحديث، 1422ق.

- رســائل فقهی، محمدتقی جعفــری، تهران، كرامت، 
1377ش.

- الروضة البهية فی شــرح اللمعة الدمشقية، زين الدين 
بن علی شهيد ثانی، قم، اسماعيليان، 1410ق.

- زاد المســير فی علم التفســير، عبدالرحمن بن علی 
ابن الجوزی، بيروت، دارالكتاب العربی، 1422ق.

- سنن ابی داود، ابوداود سليمان بن اشعث سجستانی، 

  کتابنامه
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دمشق، دارالرسالة العالمية، 1430ق.
- سنن النسائی، احمد بن شعيب نسائی، حلب، مكتب 

المطبوعات السالمية، 1406ق.
- شــرح مختصر الطحاوی، احمد بن علي جصاص، 

بی جا، دارالبشائرالسالمية؛ دارالسراج، 1431ق.
- شمس العلوم و دواء كالم العرب من الكلوم، نشوان 
بن سعيد حميری، بيروت، دارالفكر المعاصر؛ دمشق، 

دارالفكر، 1420ق.
- صحيح البخاری، محمد بن اسماعيل بخاري، دمشق 

ـ بيروت، دار ابن كثير، 1426ق.
- عمــدة الفقه، عبداهلل بن احمــد ابن قدامه، بيروت، 

المكتبة العصرية، 1425ق.
- العيــن، خليل بن احمد فراهيــدی، بيروت، دار و 

مكتبة الهالل، بی تا.
- عيون التفاسير، احمد بن محمود سيواسی، بيروت، 

دارصادر، 1427ق.
- فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت)ع(، سيد محمود 
هاشمی شاهرودی، قم، مؤسســه دائرة  المعارف فقه 

اسالمی بر مذهب اهل بيت)ع(، 1426ق.
- فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی، آذرتاش آذرنوش، 

تهران، نشر نی، 1379ش.
- الفقــه الســالمی و ادلته، وهبه زحيلی، دمشــق، 

دارالفكر، 1409ق.
- كتاب التفســير، محمد بن مســعود عياشی، تهران، 

المكتبة العلمية السالمية، 1380ق.
- الكافــی فی فقــه المام احمد، عبــداهلل بن احمد 

ابن قدامه، بيروت، دارالكتب العلمية، 1414ق.
- الكشــاف عن حقائق غوامض التنزيل، محمود بن 
عمرو زمخشری، بيروت، دارالكتاب العربی، 1407ق.
- لســان العرب، محمد بن مكرم ابن منظور، بيروت، 

دارصادر، 1414ق.
- ماوراء الفقه، سيد محمد صدر، بيروت، داراألضواء، 

1420ق.
- المبسوط في فقه المامية ، محمد بن حسن طوسی،  

الجعفرية ،  الثار  المرتضوية لحيــاء  المكتبة  تهران، 
1387ق.

- المبســوط، محمــد بن احمد سرخســی، بيروت، 
دارالمعرفة، 1414ق.

- مجمع البيان في تفســير القرآن، فضل بن حســن 
طبرسی، بيروت، دارالمعرفة، 1408ق.

- مجمع الفائدة و البرهان في شــرح ارشاد األذهان، 
احمد بن محمد  مقدس اردبيلی،  قم، دفتر انتشــارات 

اسالمی، 1403ق.
- المجموع شــرح المهذب، يحيی بن شــرف نووی، 

بيروت، دارالفكر، بی تا.
- مجموعة فتاوی ابن جنيد، محمد بن احمد ابن جنيد 

اسكافی، قم، دفتر انتشارات اسالمی، 1416ق.
- مجموعــة فتــاوی ابن ابی عقيل، حســن بن علی 

ابن ابی عقيل عماني، قم، اخالص، بی تا.
- مختصر القدوری فی الفقه الحنفی، احمد بن محمد 

قدوری، بيروت، دارالكتب العلمية، 1418ق.
- المدونة، مالك بن انس، بيروت، دارالكتب العلمية، 

1415ق.
- مسالك األفهام الی تنقيح شرائع السالم، زين الدين 
بن علی شــهيد ثانی، قم، مؤسسة المعارف السالمية، 

1413ق.
- مسائل المام احمد بن حنبل )رواية ابنه ابي الفضل 
صالــح(، احمد بن محمد ابن حنبل، هند، الدار العلمية، 

بی تا.
- معجم لغة الفقهاء، محمــد رواس قلعه جي و حامد 

صادق قنيبي، بيروت، دارالنفائس، 1408ق.
- معجم مقاييــس اللغة، احمد ابن فــارس، بيروت، 

دارالفكر، 1399ق.
- مغني المحتــاج الی معرفة معانــي الفاظ المنهاج، 
محمد بن احمد خطيب شــربيني، بيروت، دارالكتب 

العلمية، 1415ق.
- المغنی، عبداهلل بن احمــد ابن قدامه، قاهره، مكتبة 

القاهرة، 1388ق.
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- المقنع، محمد بن علی ابن بابويه ، قم، مؤسســه امام 
هادی)ع( ، 1415ق.

- المهذب فی فقه المام الشــافعی، ابراهيم بن علی 
شيرازی، بيروت، دارالكتب العلمية، بی تا.

- نهاية  الفكار )تقريرات درس شيخ آقا ضياءالدين 
عراقــی(، محمدتقی بروجردی، قم، دفتر انتشــارات 

اسالمی، بی تا.

- وســائل الشيعة، محمد بن حســن حرعاملی، قم، 
مؤسسه آل البيت)ع( لحياء التراث، 1409ق.

- الوسيط فی المذهب، محمد بن محمد غزالی، قاهره، 
دارالسالم، 1417ق.
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