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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
  الحاج داکتر امين الدين سعيدی

 ٢٠١٢ جون ٢۶

  

  آيا سگ نجس است؟
 

سؤالی را در »  مؤمند « نام محترم جاويد ه چندی قبل يکی از جوانان مؤمن رشيد و با استعداد در کشور ھالند ب

د سگ را داخل خانه نگاھدری نمايد؟  ودر نوان که مسلمانان  ميت که آيا سگ نجس است ويا خير ؟ واين مورد اين

 سگ سؤالی را مطرح نموده بودند که بعد از مراجعه به کتاب  هللا وسنت پيامبر صلی هللا عليه دۀمورد پس خور

 وساير خوھران وبرادران تقديم می» مؤمند« رادرم محترم جاويد جان ذيل را حضور بمختصر وسلم يادداشت 

 .دارم

  !برادر محترم  

 قانون یکين مقدس اسالم دو نوع قانون وجود دارد ، يعرض رسانيد که در ده قبل از ھمه بايد خدمت خوانندگان ب

   .ی قانون وضعیگري ودیسماو

 

  :قانون سماوی 

 یت که توسط قرآن و سنت پيامبر صلی هللا عليه وسلم ثابت شده باشد ، و علما اسی عبارت از  قانونیقانون سماو

  . شودیعت اسالم شناخته مينام شره را از قرآن و سنت استنباط نموده باشند ، که ب اسالم آن

 

  :در دين مقدس اسالم ) شريعت(مصادر قانون 

ن ين نموده است ، مصادر قوانييرا تع شان آنم الي دارد که قرآن عظیش مصادرين خوي قوانین مقدس اسالم برايد

  :م نموديل تقسي ذی توان به بخش ھایرا م) یعت اسالميشر (یاسالم

  ميقرآن کر -١

  ه وسلمي هللا علی سنت رسول هللا صل-٢

   یاجماع امت اسالم-٣

  اس واجتھاديق  -۴
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که آيا سگ   در مورد اين   نألشقرآن عظيم ا شويم که  در رافی متذکر میگبا توجه به تفصيل بس مختصر و تل 

عمل آمده ه ن سه بار ياد آوری بأدر قرآن عظيم الش) کلب(وجود ندارد، ولی از کلمه سگ تی نجس است يا خير آي

  .است 

  . باشد  می مائدهۀ  سور۴  تو بارسوم درآيـ  ١٧۶ تاعراف ، آيـۀ دوم در سورباريکبار در داستان اصحاب کھف ، 

  .حالل بودن شکار، سگ تعليمی حکم صادر گرديده است  بر  مائده ۀدر سور

ا أَْمَسْكَن يبَاُت َوَما َعلَّْمتُْم ِمَن اْلَجَواِرِح ُمَكلِّبِ يْسأَلُونََك َماَذا أُِحلَّ لَھُْم قُْل أُِحلَّ لَُكُم الطَّ ي«  ُ فَُكلُوا ِممَّ ا َعلََّمُكُم هللاَّ َن تَُعلُِّمونَھُنَّ ِممَّ

ِ َعلَ ُكْم َواْذُكرُ يَعلَ  چيزھای پاکيزه برای : به آنھا بگو! از تو می پرسند چه چيزی برای آنھا حالل شده (» هِ يوا اْسَم هللاَّ

سگھائی که آنچه ) ۀوسيله ب(شکار می کنيد، ...) سگ، پرنده،(وسيله جانوران شکاری ه شما حالل شده، و آنچه ب

ين آنچه برای شما می گيرند و می آورند بخوريد و نام خدا بنابر ا. خدا به شما آموزش داده به آنھا آموزش می دھيد

  .) ...نيز بر آن ببريد، 

  .احاديث نبوی ، روايت متعددی در مورد برخورد مسلمانان با سگ آمده است  در اما

ال تدخل « :فرمايد که  صريحترين وواضح ترين ھدايت پيامبر صلی هللا عليه در مورد سگ حديثی است که می

موجود باشد داخل ) جاندار(ای که در آن سگ و عکس مالئکه به خانه) .( یالبخار(»  بيتاً فيه کلب وال تصاويرالمالئکة

  .)نميگردد

چشم نمی خورد، ه که در فوق تذکر رفت از سگ در مورد  امور امنيتی  وشکار در شرع اسالمی ممانعتی ب ولی طوری

که شرع . ری سگ در داخل خانه است ا، ولی صرف سؤال در مورد نگاھدرند آعمل ه توانند ازآن استفاده ب ومسلمانان می

  .اسالمی ديد خاصی خود دارد 

  

  : سگدۀحاديثی نبوی در مورد پس خورا

ُ َعلَْيِه  « -١ ِ َصلَّى هللاَّ اتٍ َعْن أَبِی ھَُرْيَرةَ أَنَّ َرُسوَل هللاَّ از ( »َوَسلََّم قَاَل إَِذا َشِرَب اْلَکْلُب فِی إِنَاِء أََحِدُکْم فَْليَْغِسْلهُ َسْبَع َمرَّ

ھر گاه سگ ازظرف يکی از : ابوھريره رضی هللا عنه روايت است که رسول هللا صلی هللا عليه و آله وسلم فرمودند

  .)صحيح. ) (را ھفت بار بشويد) ظرف(شما نوشيد پس بايد که آن 

اتٍ -٢ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم إَِذا َولََغ اْلَکْلُب فِی إِنَاِء أََحِدُکْم فَْليَْغِسْلهُ َسْبَع َمرَّ ِ َصلَّى هللاَّ   َعْن أَبی ھَُرْيَرةَ قال قَاَل َرُسوُل هللاَّ

ظرف يکی ھر گاه سگ در: از ابوھريره رضی هللا عنه روايت است که رسول هللا صلی هللا عليه و آله وسلم فرمودند

  . را ھفت بار بشويد) ظرف(از شما زبان زد پس بايد که آن 

نَاِء إَِذا َولََغ فِيِه اْلَکْلُب، که سگ در آن زبان زده  دستور به ريختن آنچه در ظرف است زمانی اأْلَْمُر بِإَِراقَِة َما فِی اإْلِ

  .باشد

ِ َصلَّى -٣ اتٍ َعْن أَبِی ھَُرْيَرةَ قَاَل قَاَل َرُسوُل هللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم إَِذا َولََغ اْلَکْلُب فِی إِنَاِء أََحِدُکْم فَْليُِرْقهُ ثُمَّ لِيَْغِسْلهُ َسْبَع َمرَّ   هللاَّ

ھر گاه سگ درظرف يکی : از ابوھريره رضی هللا عنه روايت است که رسول هللا صلی هللا عليه و آله وسلم فرمودند

  . را ھفت بار بشويد) ظرف( آن ظرف است بيرون بريزد و سپس بايد که آن از شما زبان زد پس بايد که آنچه در

ْيِد َواْلَغنَِم َوقَاَل إَِذا -۴ َص فِی َکْلِب الصَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أََمَر بِقَْتِل اْلِکاَلِب َوَرخَّ ِ َصلَّى هللاَّ ِ ْبِن اْلُمَغفَِّل أَنَّ َرُسوَل هللاَّ َعْن َعْبِد هللاَّ

اٍت َوَعفُِّروهُ الثَّاِمنَةَ بِالتَُّرابِ َولََغ الْ  نَاِء فَاْغِسلُوهُ َسْبَع َمرَّ   َکْلُب فِی اإْلِ
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از عبد هللا بن مغفل رضی هللا عنه روايت است که رسول هللا صلی هللا عليه و آله وسلم دستور کشتن سگھا را صادر 

ھر گاه سگ درظرفی زبان زد : وفرمودندنمودند ولی اجازه نگه داری سگ شکار و سگ گله را نيزصادر نمودند 

  . را باخاک ماليد بشوئيد) ظرف(و ھشتمين بار آن  را ھفت بار بشويد) ظرف(پس آن 

ةِ    .ُسْؤُر اْلِھرَّ

  

  :  پشکدۀاحاديثی نبوی در مورد پس خور

ةٌ فََشِربَْت َعْن َکْبَشةَ بِْنِت َکْعِب ْبِن َمالٍِک أَنَّ أَبَا قَتَاَدةَ َدَخَل َعلَْيھَا ثُمَّ ذَ -١ َکَرْت َکلَِمةً َمْعنَاھَا فََسَکْبُت لَهُ َوُضوًءا فََجاَءْت ِھرَّ

 ِ نَاَء َحتَّى َشِربَْت قَالَْت َکْبَشةُ فََرآنِی أَْنظُُر إِلَْيِه فَقَاَل أَتَْعَجبِيَن يَا اْبنَةَ أَِخی فَقُْلُت نََعْم قَاَل إِنَّ َرُسوَل هللاَّ  ِمْنهُ فَأَْصَغى لَھَا اإْلِ

افَاتِ  افِيَن َعلَْيُکْم َوالطَّوَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل إِنَّھَا لَْيَسْت بِنََجٍس إِنََّما ِھَی ِمْن الطَّوَّ   َصلَّى هللاَّ

نزد ايشان ه ابوقتاده رضی هللا عنه ب: از کبشه دختر کعب بن مالک رضی هللا عنھا روايت است که ايشان فرمودند

آب وضو تھيه نمودم ، )در ظرفی(من برايش ) س جمله ای را ذکر نمود که معنايش استوی می گويد سپار(آمدند 

چون ديد من به : آب نمود و او ظرف را برايش کج نمود کبشه می گويد در ھمين اثنا پشک آمد وشروع به نوشيدن 

ھمانا رسول هللا : او گفتبله : ای دختر برادرم آيا از اين کارم تعجب می کنی من گفتم : سوی او نگاه می کنم گفت

پشک نجس نيست زيرا پشک از حيوانات نر و ماده ای ) پس خور(ھمانا : صلی هللا عليه و آله وسلم فرموده است

  . است که به نزد شما انسانھا رفت و آمد دارند

  

 :ارش گتتبع ون

 » سعيد افـغــانی– سعـيـدی «امــيــن الـديــنداکتر الحاج

 و عات سـتراتيژيک افـغان مـديـــر مرکزمطـال

  جــرمـنی-مسؤل مرکز کلتوری دحـــــق الره

 

 


