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 شماره پرسش6 :

تاريخ پرسش1396/10/20 :

در کشور غیر اسالمی هستیم .بچه دو ساله در مهد کودک داریم .به دلیل اینکه بچههای
دیگر گوشت با غذا میخورند این کودک معترض شده که چرا به من گوشت نمیدهند .آیا
میتوان اجازه داد که به کودک گوشت بدهند با توجه به اینکه میدانیم گوشت ذبح شرعی
نیست؟
 پاسخ به پرسش شماره6 :

تاريخ پاسخ به پرسش1396/11/2 :

خوردن گوشت خوک ،مردار و حیوانی که برای غیر خداوند ذبح شده ،حرام است و با این
ين �آ َم ُنوا
وصف ،خوراندن آن به خانواده نیز جایز نیست؛ چراکه خداوند فرموده استَ  :يا �أ ُّي َها الَّ ِذ َ
قُوا �أنْف َُس ُك ْم َو�أ ْه ِلي ُك ْم نَا ًرا( تحریم)6 /؛ «ای کسانی که ایمان آوردید! خودتان و خانواد هیتان
توسط یهودیان
را از آتش باز دارید» ،ولی خوردن و خوراندن گوشت حیوان حاللگوشتی که ّ
توسط مشرکان یا خداناباوران -ذبح شده ،جایز است ،هر چند مکروه شمرده
یا مسیحیان -و نه ّ
میشود (برای آگاهی بیشتر در این باره ،بنگرید به :پرسش و پاسخ  348فقرات  4 ،3و  .)5با این
وصف ،توصیه میکنیم که غذای کودک خود را از خانهی خود یا رستورانی اسالمی تهیه کنید
توجه به اینکه تغذیه از گوشت حرام،
و به او برسانید تا از گوشت حالل تغذیه کند؛ خصوص ًا با ّ
روحیهی کودک دارد و میتواند توفیقات و برکات
آثار وضعی پنهان و آشکاری بر
شخصیت و ّ
ّ
فراوانی را از او سلب کند ،بل توصیه میکنیم که کودک خود را در مهدهای غیر مسلمانان قرار
ندهید ،مبادا فرهنگ خود را به او منتقل کنند و به او چیزهایی بیاموزند که بر خالف آموزههای
اسالم است.
به طور کلّی ،سکونت در کشورهای غیر اسالمی پیآمدهای زیانباری برای خود و خانواده
دارد و از این رو ،جز در صورت ضرورت یا برای تبلیغ اسالم شایسته نیست ،بلکه در صورت
عدم امکان رعایت احکام خداوند در آنها حرام است؛ چنانکه خداوند فرموده است� :إِ َّن

ض ۚ َقالُوا
ين ِفي ا ْل� أ ْر ِ
الَّ ِذ َين َت َوفَّا ُه ُم الْ َملَائِ َك ُة َظالِ ِمي �أنْف ُِس ِه ْم َقالُوا ِفي َم كُ ْن ُت ْم ۖ َقالُوا كُ َّنا ُم ْس َتضْ َع ِف َ
ض اللَّ ِه َو ِاس َع ًة َف ُت َه ِ
اج ُروا ِف َيها ۚ َف�أولَ ٰ ِئكَ َم�أ ْ َوا ُه ْم َج َه َّن ُم ۖ َو َس َاء ْت َم ِص ًيرا( نساء)97 /؛
�ألَ ْم َت ُك ْن �أ ْر ُ
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«هرآینه کسانی که فرشتگان آنان را در حالی که به خودشان ظالم هستند میمیرانند (به
آنان) میگویند :در چه حال بودید؟ میگویند :در زمین (از عمل به احکام خداوند) ناتوان داشته
میشدیم( ،فرشتگان) میگویند :آیا زمین خداوند پهناور نبود تا در آن مهاجرت کنید؟! پس
آنان جایگاهشان جه ّنم است و بد بازگشتگاهی است» و در روایتی از رسول خدا صلّی اهلل
ِکین»
ِيء ِم ْن ُک ِّل ُم ْس ِل ٍم ُی ِقی ُم َب ْی َن �أ ْظ ُه ِر الْ ُمشْ ر َ
علیه و آله و سلّم وارد شده است که فرمود�« :أنَا َبر ٌ
(مص ّنف ابن أبی شیبه ،ج ،8ص462؛ مسند الشافعی ،ص202؛ سنن سعید بن منصور ،ج،2
ص249؛ سنن أبی داود ،ج ،1ص595؛ سنن الترمذی ،ج ،3ص80؛ سنن النسائی ،ج ،8ص36؛
سنن البیهقی ،ج ،8ص)131؛ «من از هر مسلمانی که میان مشرکان اقامت دارد بیزارم».

*

لطفا ً بر روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید.
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