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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
 » سعيد افـغــانی– سعـيـدی «امــيــن الـديــنداکترالحاج 
 ٢٠١٤ جوالی ٠٧

  

 حکم خوارک نباتی در اسالم
  !خوانندۀ محترم 

 .مند باشد  درست بخوريد تا ھميشه سالم وصحت: گويند میمثل مشھور ومعروفی است که 

وموجب  طول  امل برای سالمتی، شادابیوه  در خوردن و آشاميدن، يکی از مھم ترين عمراعات کردن حفظ الصح

 . عمر انسان است

ن ونوشيدن چگونه بخورد وعقل وفھم خويش را در مورد خورد اگر شخص بداند که چه بايد بخورد، چه اندازه بخورد و

مند وسالم  ھميشه صحت هللا،ء کار ببندد ، بدون شک، انسان بر بسياری از امراض غلبه حاصل خواھد کرد و انشاه ب

  .خواھد بود

له ورعايت أھمين است که رعايت حالل بودن مس) درأکل وُشرب(ی ئفھم کلی دين مقدس اسالم در مورد مينوی غذا

 .ايت ودر نظر گرفته شود صحی  خوردنی ھا ونوشيدنی ھا بايد رع

  :ی خاصی ميفرمايدئبا زيبا) ١۶٧ تبقره آي (ۀن در سورأقرآن عظيم الش

ا فِ يا أَ ي بِ يبًا َواَل تَتَّبُِعوا ُخطَُواِت الشَّ يِض َحاَلاًل طَ   اأْلَرْ یھَا النَّاُس ُكلُوا ِممَّ   ﴾١۶٨-﴿سوره بقره نٌ يطَاِن ۚ إِنَّهُ لَُكْم َعُدوٌّ مُّ

كه  براى شما  حالل   یئز ھايد ، چيد واستفاده كنيان  است  بخوريزه  وبى زين  پاكيچه  كه بر روى  زماى مردم از آن(

   . )طان  دشمن آشكارا شما است يد چون شيروى  نكنيطان پيد  كه از نقشه ھاى  شيگاه باشآد  يباشد ولى  با یم

ه وسلم عن السمن والجبن  والفراء  ي صلى هللا علسئل رسول هللا« ت شده  است يروا) رض(در حديثی از سلمان فارسى  

   »الحالل  ما أحل  هللا فى كتابه ، والحرام  ما حرم هللا  فى كتابه و ما سكت  عنه  فھو مما عفا لكم:  فقال 

 ).ابن ماجه وترمذى ( 

را   آنست  كه حالل كرده  آنحالل : گوره  خر، پس  فرمود   ر  ويامبر صلی هللا عليه وسلم از روغن  وپنيده شده پيپرس

از  آنچه  سكوت  كرده   را خداوند  در كتاب خود  و خداوند متعال   در كتاب خود  وحرام آنست  كه حرام  كرده  آن

  .باشد براى شما  یست  كه عفو ميئز ھاي  چۀپس  آن از جمل

  .ی، وسيله ای برای خوردن باشدزندگ که ، وسيله ای برای زندگی ومعيشت  است، نه آن»خوردن«در نظام ِخلقت 

  .».  بخواهزندگی را برای خوردن مه خواه، بلکه خوردن را برای زندگی« : گويد  مثل مشھور است که می

ھيچ وقت در اين . که  زندگی خويش را فدای شکم خود ساخته اند که  ھستند تعدادی  ازاشخاصی ولی باتأسف بايد گفت

دانند تا به  نوشيدن ، اعتدل را از دست داده ونمی خصوص در خوردن وه وشند؟ وبفکر نيستند که چه بخورند وچه بن
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اندازه که ميل دارند و به ھر شکلی که  کنند به ھر   دھن  ھستند ، کوشش میۀچه اندازه بخورند؟  ھميشه در فکر مز

 .نوشندبخورند وبپيش بيايد، 

سالمتی جسمی  انسان منحصر نبوده بلکه دين مقدس ۀ حــتعليمات دين مقدس اسالم در خوردن ونوشيدن  تنھا در سا

 .گيرد  در نظر میاً اسالم در خوردن ونوشيدن روح انسان را که سالم بماند نيز جد

نمايد واين بدين  که در فوق گفتيم دين مقدس اسالم بر حالل بودن غذا ونوشيدن تأکيد دايمی ومکرر می  طوریاءً بن

انسان آنچه را که مصرف می کند، بايد از راه مشروع وحالل : ين مقدس اسالم اينستمعنی است، که ھدايت ھميشکی د

از راه نامشروع و تجاوز به حقوق ديگران تھيه گردد، ھر چند در ظاھر امر ممکن است   کهئیغذا. تھيه شده باشد

   .ستسالمتی جسم، ضرر نداشته باشد اما بدون شک برای سالمت روان، بی نھايت زيانبار ا برای

آنچه پاک ( غذای انسان بايد ازطيباتم برای پيروان خويش ھمين است کهرھنمود وھدايت  ھميشکی دين مقدس اسال

يا ھم شريعت  اسالمی از   را مخالف طبع انسان وطبعيت انسان از آن نفرت دارد وئی  غذاھااءً بن. تھيه شده باشد) است

 :مانند  ،عمل اورده منع فرموده است ه خوردن آن ممانعت ب

  .ولو که  تجاوز به حقوق ديگران نباشد) گوشت گوشت مردار يا گوشت حيوانات حرام( 

ھا  يا اي« : به اين شرح  بيان فرموده است )   بقرهۀ سور١٧٣ و١٧٢آيات  (ن در أتفصيل اين موضوع را قرآن عظيم الش

ر يتة  والدم  ولحم الخنزيكم الميإنما حرم عل.  اه تعبدون يبات ما رزقناكم  واشكر و  هللا  إن كنتم اين آمنو ا كلوا من طيالذ

   »ميه إن هللا غفو رحير باغ وال عاد فال إثم  علير هللا فمن اضطر غيوما اھل  به  لغ

طعام شما   زه وبى ضررى  كه آنھا را  روزى ويد  از نعمتھاى پاكيمان داريا) ن اسالميبه خداوند ود(اى كسانى  كه (

ن كرم  وبخششى كه در حق  شما يدر مقابل  ا(د يمان  داري به خدا  ااً اگر  واقع. د ئيد  واستفاده  نمايم  بخورياقرار داده 

 . )ديش كنياور ا سپاس وستا)  انجام  داده است

شت ھاى وگ  و- ٤ گوشت خوك  ، - ٣ ،  خون - ٢ مردار ،-١: ( مباركه بدان اشاره شده  عبارتند از تي كه در آیمحرمات

 ) . كه براى بتھا  قربانى شده  باشدیواناتيح

بايد برای روح انسان يا جامعه  مندی انسان مضر باشد ، غذا ن کيد اسالم ھمين است که غذا نبايد برای سالمتی وصحتأت

 . باشدزيان آور

نگی ممکن است که غذا ومشروب حالل باشد وبرای جسم انسان مضر ھم نباشد مگر  چگو: توضيح اين امر اينست 

ی ، ويا ھم خوردن ئی و نقره ئ خوردن غذا  در ظروف طال جامعه مفسده داشته باشد؛ مانند مصرف آن، برای روح يا

  ... .  که در آن مشروبات  الکلی چيده شده باشد وغيره یغذا در دسترخوان

  

 :حکم غذای نباتی يا گياه خوری در اسالم 

 .نا به معنای پرھيز از خوردن گوشت استمفھوم اصطالحی غذای نباتی  يا گياه خوری ھما

 .باشد گردد که   شامل  شير وساير  لبنيات نيز می  بخشی از غذا میاً اين پرھيز شامل کل غذا واحيان

ورزند حتی از پوشيدن لباس ھای  ھمچنان ھستند در جھان گياه خورانی که نه تنھا از خوردن گوشت ولبنيات اباء می

 .ار حيوانات وپرندگان نيز اباء  می ورزند چرمی  حيوانی وحتی از شک

  

  اصطالح گياه خواری چيست؟

  است که در  مقابل اصطالح رژيم ھمه چيزخواری يا ی  اصطالحVEGETARIAN DIETيا گياه خواری 

OMNIVOROUS DIET،نباتی يا  گياھی می باشد ، قرار دارد   كه شامل تمام منابع حيوانی. 
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 به غذاھای نباتی  و پرھيز از مصرف ئی يعنی محدود كردن رژيم غذاVEGETARIAN DIETی  ئدر رژيم غذا

  انواع گوشت ھا و محصوالت حيوانی  شامل است 

در اين ھيچ جای شک نيست که عادت  گياه خواری ويا تناول غذای نباتی  با تاريخ پيدايش بشريت  در روی زمين 

 .پيوند ناگسستنی دارد 

بدوی در جنگل ھای گرمسيری زندگی می کردند و خوراك آنان  را   انسان ھای اوليه وکه نويسند زمانی قين میمحق

 سيالب ھا ، آتش فشان ھا ، طوفان ،عی از جمله زلزله ھايولی  بعد ھا  به اثر حوادثی طب.داد   درختان تشکيل میۀميو

 به مھاجرت  بزند و به ساير  گردد که  دست  انسان مجبور می،یعي طبحوادثھای مدھش ، خشک سالی وغيره وغيره 

 و كمياب شدن ميوه ھا وحبوبات  به علت گرسنگی ئیرات آب و ھوايي و به تناسب تغ  ارضی ھجرت نمايد ۀنواحی کر

ورند واز آن خويش استفاده نمايند وبه فعاليت  شکار حيوانات روی  از گوشت حيوانات  غرض زنده ماندمجبور شدند

 .گوشت آن  استفاده کنند

عمل آورده اند گياه خوران را به کتکوری ھای مختلف تقسيم  نموده اند ه  که علماء در مورد  گياه خوران بی تحقيقاتدر

 :که از جمله مشھور ترين آن عبارتند از 

  

  :انواع رژيم گياه خواری

١-) LACTO - VEGETARIAN ( ات عالوه بر غذاھای نباتی وگياھی ، از محصوالت شيری ولبني  اين گروه

 .نمايند حيوانی  نيز استفاده می

٢-) OVO- VEGETARIAN (ه عالوه ازتناول غذاھای نباتی  ، در وقت غذا از تخم مرغ نيز استفاده ب اين گروه

 .ورند آعمل می

٣-) LACTO-OVO- VEGETARIAN(  عالوه بر تناول غذاھای نباتی ، ازشيرو از  از گياه خوران دستهاين  

 .ورند  آعمل می هتخم مرغ  استفاده ب

۴-) SEMI- VEGETARIAN ( اين تعداد اشخاص  . نيمه گياه خواران شھرت دارند نام ه اين تعداد به اصطالح ب

صرف از خوردن گوشت سرخ حيوانی،  اِبا  می ورزند ولی ساير محصوالت لبنی، ازجمله  گوشت مرغ، گوشت 

 .نمايند ماھی، گوشت پرندگان، تخم مرغ، را تناول می

۵-) VEGAN ( ھيچ نوع گوشت و محصوالت حيوانی را نمی خورند، اين تعداد افراد گياه خوران اصلی اند که 

 .دھد  ی اين تعداد افراد را  سبزيجات، حبوبات، و ميوه ھا تشکيل میئ غذایمينو

دست آمده از ه   گياه خور  حتی از محصوالت چرمی، پشمی، ابريشمی يا ھرگونه محصول بیاين کتکلوری از انسانھا

  .ورزند که در فوق يادآور شديم حتی از ِشکار حيوانات نيز اِباء می عمل نمی آورند وطوریه حيوانات نيز استفاده ب

۶- ) PESCO- VEGETARIAN ( نمايند ، تخم  ماھی را تناول می  تخم مرغ و، لبنيات ،اً اين تعداد از افراد اکثر 

 . وامتناع  می ورزند صورت مطلق از خوردن گوشت اِباءه اما ب

٧- ) FRUITARIAN ( ی خويش صرف از ميوه ئ غذای اند که در مينوکسانیاين تعداد از افراد رژيم گياه خور

اين گروه از . ورند آعمل میه ی خام وميوه ھای خشک، حبوبات، ازجمله  زيتون، وروغن زيتون و عسل  استفاده بھا

  .ه کمتر استفاده نمايند کنند که از غذای طبخ شد انسانھا کوشش می

  

 :حکم اسالم در مورد گياه خوری
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عمل نياورده وپروردگار با عظمت ما ه قبل از ھمه بايد گفت که دين مقدس اسالم از خورد ن گياه غير مضره ممانعت ب

 وھم طوری خلق نموده است که ھم برای جويدن  انسان راۀ دندان  ھا ومعد در ترکيب وجودی وجسمی انسان از جمله 

 . باشد  مساعد می)  مواد نبا تی وگوشتی(برای ھضم کردن گوشت وگياه 

 شان برای خوردن گوشت  خلق گرديده ۀن ھا ومعداخورند ودند  برخی حيوانات ھستند که صرف گوشت میعکسلاب

 اً مخصوص) هدندان ھا ومعد(به اصطالح در خلقت ترکيب  جسمی اش   تواند  و وھضم گياه ونباتات را تحمل کرده نمی

ش صرف برای گياه ونبات خلق گرديده وخوردن  که ترکيب وجودیھستند حيوانات و برای ھمين مواد خلق گرديده است

 .تواند  وھضم کردن گوشت را تحمل کرده نمی

  طبيعیۀخصوص تغذيه مديم بآکه گفته   تأکيد زيادی بر نوع تغذيه وطوریی مقدس اسالم مانند ساير اديان ابراھيمدين

 .عمل آورده است ه و سالم ب

  

 :آيات قرانی در مورد گياھان وميوجات

َوھَُو الَِّذی أَنَزَل ِمَن السََّماء َماء فَأَْخَرْجنَا بِِه نَبَاَت ُكلِّ َشیٍء « : فرمايد می)  االنعام ۀ  سور٩٩ تآي(ن  در أقرآن عظيم الش

اَن ُمْشتَبِھًا فَأَْخَرْجنَا ِمْنهُ َخِضًرا نُّْخِرُج ِمْنهُ َحبًّا مُّ  مَّ يتُوَن َوالرُّ ْن أَْعنَاٍب َوالزَّ تََراِكبًا َوِمَن النَّْخِل ِمن َطْلِعھَا قِْنَواٌن َدانِيةٌ َوَجنَّاٍت مِّ

و اوست كه از آسمان آبى فرستاد ، و به (  » َوَغيَر ُمتََشابٍِه انظُُروْا إِلِى ثََمِرِه إَِذا أَْثَمَر َويْنِعِه إِنَّ فِی َذلُِكْم آلياٍت لِّقَْوٍم يْؤِمنُونَ 

رويانديم  و از آن ساقه ھا و شاخه ھاى سبز درآورديم ، و از آن دانه ھاى )  از زمين( آن گياھان گوناگون را ۀوسيل

ى از ئ، و باغ ھا)   آوريم  به وجود می( درخت خرما خوشه ھاى سر فروھشته ۀ كنيم  و از شكوف متراكم را خارج می

به ميوه اش چون ميوه دھد و به رسيدن و )  آوريم  بيرون می(ور و زيتون و انار شبيه به ھم و بى شباھت به ھم انگ

بر توحيد ، ربوبيت ( ى ئ آورند ، نشانه ھا ی كه ايمان میبراى قوم) امور ( كامل شدنش با تأمل بنگريد ، مسلماً در اين 

 .)  ست(و قدرت خدا 

 :آمده است )  االنعام ۀ سور١۴١ (تھمچنان در آي

اَن ُمتََشابِھًا َوَغيَر ُمتََشابٍِه «  مَّ يتُوَن َوالرُّ ْرَع ُمْختَلِفًا أُُكلُهُ َوالزَّ ْعُروَشاٍت َوَغيَر َمْعُروَشاٍت َوالنَّْخَل َوالزَّ َوھَُو الَِّذی أَنَشأَ َجنَّاٍت مَّ

  »َحَصاِدِه َوالَ تُْسِرفُوْا إِنَّهُ الَ يِحبُّ اْلُمْسِرفِينَ ُكلُوْا ِمن ثََمِرِه إَِذا أَْثَمَر َوآتُوْا َحقَّهُ يْوَم 

، )  است (  بدون داربست )  كه درختانش ( ى ئبر داربست و باغ ھا)  برافراشته كه درختانش( ى ئو اوست كه باغ ھا(

از . م را پديد آورد و درخت خرما ، و كشتزار با محصوالت گوناگون ، و زيتون ، و انار شبيه به ھم و بى شباھت به ھ

كه به تھيدستان اختصاص داده (آن را روز دروكردنش )  الھىِ (ميوه ھاى آنھا ھنگامی كه ميوه داد بخوريد ، و حقِّ 

 ). بپرھيزيد ، كه قطعاً خدا اِسراف كنندگان را دوست ندارد)  در خوردن وخرج كردن( بپردازيد ، و از اسراف )  شده

 :خوانيم  می) نحل سورۀ  ال١١ ( تھکذا درآي

يتُوَن َوالنَِّخيَل َواألَْعنَاَب َوِمن ُكلِّ الثََّمَراِت إِنَّ فِی َذلَِك آليةً لِّقَْوٍم يتَفَكَُّرونَ «  ْرَع َوالزَّ  ۀبراى شما به وسيل. ( »ينبُِت لَُكم بِِه الزَّ

واقعيات شگفت انگيز (در اين يقيناً ;  روياند  آن آب ، زراعت و زيتون و خرما و انگور و از ھمه محصوالت می

 .  انديشند براى گروھى كه می) بر توحيد ، و ربوبيت وقدرت خدا ( نشانه اى است ) طبيعى

 :فرمايد  که می ن حتی  خوردن ميوه رابرگوشت مقدم شمرده طوریأپروردگار با عظمت ما در قرآن عظيم الش

ا « وه كه ازھرنوع خواھندانتخاب کنند، يوم ) (٢١-٢٠:سورةالواقعة( » ْشتَھُونَ يا ٍر ِممَّ يُروَن َولَْحِم طَ يتَخَ يَوفَاِكھٍَة ِممَّ

 ). وازگوشت مرغان که مايلند

ا « : فرمايد  وباز می وبربھشتيان ازھرنوع ميوه وگوشت که مايل ) ( ٢٢:الطور( » ْشتَھُونَ يَوأَْمَدْدنَاھُْم بِفَاِكھٍَة َولَْحٍم ِممَّ

  ). مئيباشند بيفزا
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 :روايات اسالمی در مورد گياھان وميوجاتاحاديث و

ی گياھی ئ غذایگرديد که ايشان در غذای خويش از مينو طور واضح معلوم میه از سيرت پيامبر صلی هللا عليه وسلم ب

 .ی شان صرف گوشت باشد ئوردند ، واينطور نبود که در مينوی غذا آعمل میه ونباتی نيز استفاده ب

 : بن سعيد روايت گرديده است آمده است ئیدر حديثی که از مالک از يح

. کند  حضرت عمر بن خطاب از خوردن گوشت پرھيز  نموده که سرشت خمر را دارد وصاحبش را معتاد می

  ) ٣۶ – ١٧٨٩الموطا ( »   ضراوة کضراوة الخمر اللحم فان له و اياکم«

آن عمر بن الخطاب آدرک جابر بن : سعيد وحدثنی عن مالک ، عن يحی بن «  :ھمچنان در حديثی ديگری آمده است 

آما يريد : فقال عمر. يا امير المومنين قرمنا الی اللحم فاشتريت بدرھم لحمآ: ماھذا ؟ فقال : عبد هللا ومعه حمال لحم ، فقال 

ْنيا َواْستَْمتَْعتُْم بِھَا أَْذھَْبتُْم طَيبَاتُِكْم فِی حَ  « آحدکم آن يطوی بطنه  عن جاره آو ابن عمه ، آين تذھب عنکم ھذه آالية  ياتُِكُم الدُّ

عمر بن خطاب جابر بن عبد هللا را ديد که شخصی با وی :  بن سعيد روايت کرد ئیمالک از يح )(٢٠: االحقاف ( » 

اشتھای گوشت کرديم ولذا يک درھم ! منين ؤيا امير الم: اين چيست ؟ عرض کرد : گوشت حمل می کرد  وپرسيد 

 خويش کمک کند وديگران را از غذا ۀآيا ھيچ کدام از شما نمی خواھيد که به ھمساي: مر فرمود گوشت خريدم ، ع

نعمت ھای پاکيزه خود «  شريف را فراموش کرده ايد که می فرمايد تبرخوداری دھد وچی شده است که معنای اين آي

  ) ١٧٩٠  الموطا( . )تان خود خواھانه صرف کرديد واز آنھا برخوردار شديد يرا در زندگی دنيا

پشت  حضرت عمر در زمان خالفت خويش دو روز  نويسند که  منين عمرمیؤسيرت نويسان در مورد زندگی امير الم

 خوردن گوشت در روزھای ديگر را داد و خليفه حق انجام ۀاو به مردم اجاز .سر ھم از خوردن گوشت بر حذر داشت

  . ھر روز گوشت بخورندداد او به مردم اجازه نمی .اين کار را داشت

ی  ی شان راخوردنی ھائ غذای کثيری از پيروان طريقت و متصوفين و عرفا مينو برخ  وجود دارد کهیرواياتھمچنان 

 .داد وگوشت تناول نمی نمودند گياھی تشکيل می

 !خوانندۀ محترم 

نمايند وانسانھا    فتاوی را صادر میگاھی  از فھم وجوھر اسالمآنبايد فراموش کرد که ھستند از مسلمانانی که در عدم 

انسان نبايد  از خوردنی ھای  که : گويند  فرمايند وطی استداللی می يل مختلف از خوردن گياه خوری منع میداله را ب

را باالی خود حرام کند ، در برخی از اوقات اين تعداد  به اصطالح  هللا  برايشان حالل نموده  از آن خوداری نمايد وآن

نمايند ، که از  يان پا را از گلم خويش فراتر  نھاده  وحتی بر حرام  بودن  تناول غذای گياھی  نيز حکم صادر میمفت

 .خواھم    برای اين مفتی ھا ھدايت نيکی میدبع پروردگار با عظمت برايشان اول برای خود و

  

 :حکم اسالمی در مورد تناول غذای گياھی 

 :توانيم که در فوق تذکر يافت گفته میاز آيات قرانی واحاديثی نبوی 

گونه مخالفت   گياه ويا غذای تھيه شده از نباتات ، برای مسلمان جوازداشته ودين مقدس اسالم در مورد ھيچخوردن

  .ندارد 

 تواند  از مواد خوراکی نباتی وگياھی استفاده کنند،  ولی اين تعداد از افراد در دو مورد بايد دقت  الزمی مسلمان می

 :داشته باشند 

 :اول 
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باشند، زيرا هللا ) گوشت حالل وتوليدات خورک ھای گوشتی(اين تعداداشخاص  نبايد معتقد به حرام بودن خوردن  

َ  «: متعال می فرمايد  ُ لَُکْم َوال تَْعتَُدوا إِنَّ هللاَّ ُموا طَيِّبَاِت َما أََحلَّ هللاَّ مائده (»   ال يُِحبُّ اْلُمْعتَِدينَ يَا أَيُّھَا الَِّذيَن َءاَمنُوا ال تَُحرِّ

و از ! چيزھای پاکيزه را که خداوند برای شما حالل کرده است، حرام نکنيد! ايد ای کسانی که ايمان آورده«: يعنی ). ٨٧

 .»دارد زيرا خداوند متجاوزان را دوست نمی! دئيحّد، تجاوز ننما

  :فرمايد می) ۵٩ تيونس آي (ۀھمچنان پروردگار با عظمت در سور

ِ تَْفتَُرونَ  « ُ أَِذَن لَُکْم أَْم َعلَی هللاَّ َّ ُ لَُکْم ِمْن ِرْزٍق فََجَعْلتُْم ِمْنهُ َحَراًما َوَحالال قُْل آ آيا «: بگو «: يعنی » قُْل أََرأَْيتُْم َما أَْنَزَل هللاَّ

آيا : ايد؟ بگو و بعضی را حرام نمودهايد، که بعضی از آن را حالل،   را که خداوند بر شما نازل کرده ديدهئیروزيھا

 .»)کنيد؟ و از پيش خود، حالل و حرام می( می بنديد ءخداوند به شما اجازه داده، يا بر خدا افترا

 :دوم 

گياه (اين اعتقاد که عدم تناول غذای ھای  گوشتی بھتر است و انسان با اين کارش اجر و ثواب می برد و يا انسان نباتی 

زديکتر است و امثال اين اعتقادات، جايز نيست، و تقرب جستن به خداوند با داشتن اينگونه اعتقادات به خدا ن) خوار

که ھم گوشت می  جايز نمی باشد ، پيامبر صلی هللا عليه وسلم افضل بشر و نزديکترين انسانھا به هللا متعال بود حال آن

ه می خواستند با نخوردن گوشت تعبد کنند، پيامبر خوردند و ھم شير می نوشيدند و ھم عسل، وقتی بعضی از صحاب

أَنَّ نَفًَرا ِمْن  «: از انس رضی هللا عنه آمده ) صحيح(که در روايت  صلی هللا عليه وسلم اشتباه آنھا را بيان نمود، چنان

ُج النِّسَ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل بَْعُضھُْم ال أَتََزوَّ اَء َوقَاَل بَْعُضھُْم ال آُکُل اللَّْحَم َوقَاَل بَْعُضھُْم ال أَنَاُم َعلَی فَِراٍش أَْصَحاِب النَّبِیِّ َصلَّی هللاَّ

َ َوأَْثنَی َعلَْيِه ثُمَّ قَاَل  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فََحِمَد هللاَّ ِ َصلَّی هللاَّ ْقَواٍم يَقُولُوَن َما بَاُل أَ : َوقَاَل بَْعُضھُْم أَُصوُم فاَل أُْفِطُر فَبَلََغ َذلَِک َرُسوَل هللاَّ

ُج النَِّساَء فََمْن َرِغَب َعْن ُسنَّتِی فَلَْيَس ِمنِّی   ).٣٢١٧(نسائی (» َکَذا َوَکَذا لَِکنِّی أَُصلِّی َوأَنَاُم َوأَُصوُم َوأُْفِطُر َوأَتََزوَّ

ازدواج نمی کنم، و با زنان : چند نفر از اصحاب پيامبر صلی هللا عليه وسلم بودند که يکی از آنھا می گفت «: يعنی 

روزه می گيرم ولی : بر تخت نمی خوابم، و يکی می گفت : گوشت نمی خورم، و ديگری می گفت : ديگری می گفت 

و بعد از حمد و ثنای ) برای مردم خطبه داد(اين سخنان به رسول هللا  صلی هللا عليه وسلم رسيد، ايشان . افطار نمی کنم

 : الھی فرمود 

ھم نماز می خوانم و ھم می خوابم و روزه می گيرم و ) پيامبر خدا( که چنين و چنان می گويند، من چه شده اين اشخاص

  .»افطار ھم می کنم، و با زنان ازدواج می کنم، ھرکس از سنت من روی بگرداند از من نيست

  . چون از آن نفرت دارد که به آن ميل ندارد نمی خورد، و يا خاطر آنه البته فرق است بين کسی که نوعی از غذا را ب

 از گوشت آن نمی خورد، و يا خود اءً  در کودکی حيوانی را ديده که ذبح کردند و از گوشت آن نفرت پيدا کرده بن مثالً 

 می ورزد ، و بين کسی که گوشت نمی خورد چون ءرا از آن معاف نموده و يا بنا به اسباب ديگری از خوردن آن ابا

ه خدا نزديکتر شده و پاداش می گيرد؛ مثل بعضی از راھبانان از اديان غير اسالمی که  چنين معتقد است با اين کارش ب

  .باوری دارند

که در فوق ياد آورشديم تناول غذای گياھی  ونباتی در شرع اسالمی  که اين دونقطه مراعات گردد ، طوری در زمانی

  .کدام ممانعت شرعی ندارد

را  که به صراحت نص امر تطبيق وحالل بودن آن اين را ھم تأکيد کنيم که چيزیبرای انکشاف بھتر قضيه الزم است 

 و اصح است تا مطابق به احکام ستی به کدام عقيده اند بھتر، اوالکه معتقد را برای ما شرع روشن ساخته برای کسانی

الل و حرام آنرا حرام را ح ی برای خويش منبع قرار دھند که حالل آنگرا درتمام عرصه ھای زند شرع دساتير آن

برای تفصيل بيشتری اين .   ( اوال و اصح است که  حالل دين برای مسلمان حالل است و حرام آن حرام. بدانند

  . وهللا اعلم .) موضوع مراجعه شود به فتاوی شيخ محمد صالح المنجد
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 :ارش گتتبع ون

 » سعيد افـغــانی– سعـيـدی «امــيــن الـديــنداکترالحاج 

  و ـديـــر مرکزمطـالعات سـتراتيژيک افـغان م

   جــرمـنی-مرکز کلتوری دحـــــق الره لومسؤ


