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 گوساله و گاو مورد در حدیث و قرآن آیات بررسی

 پور حسن کمال 2 مقدم، اصغری مرتضی1

 دامی علوم دکتری دانشجو. 2زابل، دانشگاه علمی هیات عضو. 1
m.asghari.moghadam@gmail.com 

 

 چکیده

 ستا فرموده(  ص) خدا پیامبر حدیثی در است شده بیان است آمده وسالهگ و گاو مورد در که حدیث و آیه چند تحقیق این در

 است درد ، گاو گوشت.  ریزدمى فرو او تن از بیمارى ، اندازه همان به ، بخورد حیوانى روغن به شدهچرب لقمه یک کس هر که

 هفرمود نیز(  ع) علی امام همچنین و.  است درنیامده بدن به ، گاو روغن همانند ، چیز هیچ.  درمان نیز شیرش و شفا ، آن روغن و

 بردىم برون بدن از را درد ، خود اندازه به هم پیه.  است درمان روغنش و شفاست ، آن شیر و است بیمارى ، گاو گوشت که است

 هر یهودیان، بر که است آمده146آیه االنعام، سوره  در قرآن در نیز و.  اندنجسته درمان ، گاو روغن از برتر ، چیز هیچ به مردم و

 دو آن شتپ بر که هایىپیه استثناى به کردیم، حرام آنان بر را دو آن پیه گوسفند، و گاو از و کردیم، حرام را دارىچنگال[ حیوان]

 . راستگوییم بتّهال ما و دادیم، کیفر آنان به کردنشان،ستم سزاى به را[ تحریم] این. است درآمیخته استخوان با آنچه یا هاستروده بر یا

 گوشت آیات، حدیث، گوساله، گاو،: کلیدی واژگان

 

 مقدمه

 روایا و احادیث

 : سلّم و آله و علیه اهلل صلى اللّه رسول 

 مِثلُ الجَوفَ دَخَلَ وما ، ءٌدَوا ولَبَنُها ، شِفاءٌ وسَمنُها ، داءٌ البَقَرِ ولَحمُ ، جَسَدِهِ مِن الدّاءِ مِنَ مِثلُها نَزَلَ سَمینَۀً لُقمَۀً أکَلَ مَن 

 .  السَّمنِ

 : سلّم و آله و علیه اهلل صلى خدا پیامبر 

 ، گاو گوشت.  ریزدمى فرو او تن از بیمارى ، اندازه همان به ، بخورد حیوانى روغن به شدهچرب لقمه یک کس هر 

 (.4) است درنیامده بدن به ، اوگ روغن همانند ، چیز هیچ.  درمان نیز شیرش و شفا ، آن روغن و است درد

 : السالمعلیه علیّ اإلمام 
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.  السَّمنِ مِنَ أفضَلَ بِشِفاءٍ النّاسُ یَستَشفِ ولَم ، الدّاءِ مِنَ مِثلَهُ یُخرِجُ وَالشَّحمُ ، دَواءٌ وسَمنُها ، شِفاءٌ ولَبَنُها ، داءٌ البَقَرِ لَحمُ 

(2) 

 : السالمعلیه على امام 

 برون بدن از را درد ، خود اندازه به هم پیه.  است درمان روغنش و شفاست ، آن شیر و است ارىبیم ، گاو گوشت 

 . اندنجسته درمان ، گاو روغن از برتر ، چیز هیچ به مردم و بردمى

 : سلّم و آله و علیه اهلل صلى اللّه رسول 

 .  داءٍ کُلِّ مِن شِفاءٌ البَقَرِ ألبانِ فیو ، شِفاءً لَهُ أنزَلَ وقَد إالّ داءٍ مِن اللّه أنزَلَ ما 

 : سلّم و آله و علیه اهلل صلى خدا پیامبر 

 هست درد هر درمان ، گاو شیر در.  است فرستاده هم درمانى ، آن براى که این مگر ، نفرستاده فرو دردى هیچ ، خداوند 

(1.) 

 : سلّم و آله و علیه اهلل صلى اهلل رسول 

 .  داءٍ کُلِّ مِن شِفاءٌ وهُوَ ، شَجَرٍ کُلِّ مِن تَرُمُّ فَِإِنَّها ؛ البَقَرِ أَلبانِبِ عَلَیکُم 

 : سلّم و آله و علیه اهلل صلى خدا پیامبر 

 (.2) است درد هر براى درمانى ، آن شیر و خوردمى درختى هر از گاو که چرا ؛ گاو شیر باد شما بر 

 .است بیمارى آن شیر و دوا گوسفند گوشت و است دوا آن شیر و یمارىب گاو، گوشت: »فرمود( ص)خدا رسول 

 که نندکمی تصوّر: گفت «چرا؟: »پرسید حضرتآن. خورندنمی گوسفند گوشت من خانواده: گفت( ع)رضا امام به سعد بن سعد

 زّع خدای بود، ترگرامی گوسفند از دامى اگر: »فرمود( ع)امام. شودمی مفاصل دردهاى و درد سر سبب و کندمی تحریک را سودا

 (5.)«کردمی ذبح اسماعیل فداى را دام آن جلّ و

 .«بَرَدمی میان از را پیسى گاو، گوشت آب: »فرمایدمی( ع)صادق امام 

 (7) ؛«بِالْبَیَاضِ یَذْهَبُ الْبَقَرِ لَحْمِ مَرَقُ» 

 سالمالعلیه على امام از نقل به الرضا اخبار عیون در گوشت مصرف مفید خواص و فواید باره در السالم علیه رضا امام 

 مَکانَها تَتأنبَ إالّ المَعِدَۀِ فِی تَقَعُ بَضعَۀٌ مِنهُما لَیسَ:  فَقالَ ، وَالشَّحمُ اللَّحمُ سلّم و آله و علیه اهلل صلى النَّبِیِّ عِندَ ذُکِرَ: فرمایند می

 دو ینا از اىپاره هیچ:  فرمودند. شد یاد پیهْ و گوشت از سلّم و آله و علیه اهلل صلى امبرپی نزد ؛ داءً مَکانِها مِن وأخرَجَت ، شِفاءً

 (6.)رودمى جا آن از اىبیمارى و رویدمى شفا ، آن جاى در که این مگر ، گیردنمى جاى معده در
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 آیات

 وَمَا حُوهَافَذَبَ ٰ  بِالْحَقِّ جِئْتَ الْآنَ قَالُوا ٰ  فِیهَا شِیَۀَ لَّا مُسَلَّمَۀٌ الْحَرْثَ تَسْقِی وَلَا الْأَرْضَ تُثِیرُ ذَلُولٌ لَّا بَقَرَۀٌ إِنَّهَا یَقُولُ إِنَّهُ قَالَ 

 ﴾71آیه بقره، سوره﴿ یَفْعَلُونَ کَادُوا

 ند؛ک آبیارى را کشتزار نه و زند؛ شخم را زمین تا است رام نه که است گاوى ماده آن حقیقت، در: فرمایدمى وى: »گفت 

 که دبو نمانده چیزى و بریدند، سر را آن پس.« آوردى درست سخن اینک: »گفتند.« نیست آن در اىلکه هیچ و است؛ نقصبى

 . نکنند

 مَا أَوْ الْحَوَایَا أَوِ ظُهُورُهُمَا لَتْحَمَ مَا إِلَّا شُحُومَهُمَا عَلَیْهِمْ حَرَّمْنَا وَالْغَنَمِ الْبَقَرِ وَمِنَ ٰ  ظُفُرٍ ذِی کُلَّ حَرَّمْنَا هَادُوا الَّذِینَ وَعَلَى 

 ﴾146آیه االنعام، سوره﴿ لَصَادِقُونَ وَإِنَّا ٰ  بِبَغْیِهِمْ جَزَیْنَاهُم لِکَٰ ذَ ٰ  بِعَظْمٍ اخْتَلَطَ

 ثناىستا به کردیم، حرام آنان بر را دو آن پیه گوسفند، و گاو از و کردیم، حرام را دارىچنگال[ حیوان] هر یهودیان، بر و 

 آنان به ،کردنشانستم سزاى به را[ تحریم] این. است درآمیخته استخوان با آنچه یا هاستروده بر یا دو آن پشت بر که هایىپیه

 . راستگوییم البتّه ما و دادیم، کیفر

هَ إِنَّ لِقَوْمِهِ ٰ  مُوسَى قَالَ وَإِذْ  هِ أَعُوذُ قَالَ ٰ  هُزُوًا أَتَتَّخِذُنَا قَالُوا ٰ   بَقَرَۀً تَذْبَحُوا أَن یَأْمُرُکُمْ اللَـّ  الْجَاهِلِینَ مِنَ أَکُونَ أَنْ بِاللَـّ

 ﴾67آیه بقره، سوره﴿

 هب را ما آیا: »گفتند ،«ببرید سر را گاوى ماده: که دهدمى فرمان شما به خدا: »گفت خود قوم به موسى که هنگامى و 

 .« باشم جاهالن از[ مبادا] که خدا به برممى پناه: »گفت «گیرى؟مى ریشخند

 سوره﴿ تُؤْمَرُونَ مَا فَافْعَلُوا ٰ  لِکَٰ ذَ بَیْنَ عَوَانٌ بِکْرٌ وَلَا فَارِضٌ لَّا بَقَرَۀٌ إِنَّهَا یَقُولُ إِنَّهُ قَالَ ٰ   هِیَ مَا لَّنَا یُبَیِّن رَبَّکَ لَنَا ادْعُ قَالُوا 

 ﴾68آیه بقره،

 ماده آن: فرمایدمى وى: »گفت «است؟[ گاوى] چگونه آن که سازد روشن ما بر تا بخوان، ما براى را پروردگارت: »گفتند 

 .« آرید جاى به مأمورید[ بدان] را آنچه پس. دو این بین است میانسالى[ بلکه] خردسال، نه و پیر نه است گاوى

 ﴾69آیه بقره، سوره﴿ النَّاظِرِینَ تَسُرل لَّوْنُهَا فَاقِعٌ صَفْرَاءُ بَقَرَۀٌ إِنَّهَا لُیَقُو إِنَّهُ قَالَ ٰ  لَوْنُهَا مَا لَّنَا یُبَیِّن رَبَّکَ لَنَا ادْعُ قَالُوا 

 ستا گاوى ماده آن: فرمایدمى وى: »گفت «است؟ چگونه رنگش که کند روشن ما بر تا بخواه، پروردگارت از: »گفتند 

 .« کندمى شاد را بینندگان رنگش که خالص، و یکدست زرد

 ﴾51آیه بقره، سوره﴿ ظَالِمُونَ وَأَنتُمْ بَعْدِهِ مِن الْعِجْلَ اتَّخَذْتُمُ ثُمَّ لَیْلَۀً أَرْبَعِینَ ٰ مُوسَى اعَدْنَاوَ وَإِذْ 

 که ىحال در گرفتید،[ پرستش به] را گوساله شما وى، غیاب در آنگاه گذاشتیم؛ قرار شب چهل موسى با که آنگاه و 

 . بودید ستمکار
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 لَّکُمْ خَیْرٌ مْلِکُٰ ذَ أَنفُسَکُمْ فَاقْتُلُوا بَارِئِکُمْ ٰ إِلَى فَتُوبُوا الْعِجْلَ بِاتِّخَاذِکُمُ أَنفُسَکُم ظَلَمْتُمْ إِنَّکُمْ قَوْمِ یَا لِقَوْمِهِ ٰ وسَىمُ قَالَ وَإِذْ 

 ﴾54آیه بقره، سوره﴿ الرَّحِیمُ التَّوَّابُ هُوَ إِنَّهُ ٰ  عَلَیْکُمْ فَتَابَ بَارِئِکُمْ عِندَ

 درگاه هب پس کردید، ستم برخود گوساله، گرفتن[ پرستش به] با شما من، قوم اى: »گفت خود قوم به موسى چون و 

[ خدا] پس.« تاس بهتر شما براى آفریدگارتان نزد[ کار] این که برسانید، قتل به را خودتان[ خطاکاران] و کنید، توبه خود آفریننده

 . است مهربان پذیرتوبه او که پذیرفت، را شما توبه

 ﴾92آیه بقره، سوره﴿ ظَالِمُونَ وَأَنتُمْ بَعْدِهِ مِن الْعِجْلَ اتَّخَذْتُمُ ثُمَّ بِالْبَیِّنَاتِ ٰ مُّوسَى جَاءَکُم وَلَقَدْ 

 . دیدش ستمکار و گرفتید،[ خدایى به] وى غیاب در را گوساله آن سپس آورد، آشکارى معجزات شما براى موسى قطعاً و 

 الْعِجْلَ هِمُقُلُوبِ فِی وَأُشْرِبُوا وَعَصَیْنَا سَمِعْنَا قَالُوا ٰ  وَاسْمَعُوا بِقُوَّۀٍ آتَیْنَاکُم مَا خُذُوا الطلورَ فَوْقَکُمُ وَرَفَعْنَا مِیثَاقَکُمْ أَخَذْنَا ذْوَإِ 

 ﴾93آیه بقره، سوره﴿ نَمُّؤْمِنِی کُنتُم إِن إِیمَانُکُمْ بِهِ یَأْمُرُکُم بِئْسَمَا قُلْ ٰ  بِکُفْرِهِمْ

 به ایمادهد شما به را آنچه:[ »گفتیم و] برافراشتیم، شما فراز بر را طور[ کوه] و گرفتیم، محکم پیمان شما از که آنگاه و 

 در گوساله[ مِهر] کفرشان، اثر بر و.« کردیم نافرمانى و شنیدیم: »گفتند.« دهید فرا گوش[ آن دستورهاى به] و بگیرید، جهد و جد

 .« داردوامى چیزى بد به را شما ایمانتان[ که بدانید] مؤمنید اگر: »بگو. شد سرشته دلشان

 ﴾26آیه الذاریات، سوره﴿ سَمِینٍ بِعِجْلٍ فَجَاءَ أَهْلِهِ ٰ إِلَى فَرَاغَ 

 . آورد[ بریان و] فربه اىگوساله و رفت زنش سوى به آهسته پس 

 پیکر آنان براى پس﴾88آیه طه، سوره﴿ فَنَسِیَ ٰ مُوسَى هُٰ وَإِلَـ هُکُمْٰ إِلَـ ذَاٰ هَـ فَقَالُوا خُوَارٌ لَّهُ جَسَدًا عِجْلًا لَهُمْ فَأَخْرَجَ 

 راموشف[ را خدا پیمان] و است، موسى خداى و شما خداى این: »گفتند[ پیروانش و او] و آورد، بیرون داشت صدایى که اىگوساله

 .« کرد

 ﴾69هود،آیه سوره﴿ حَنِیذٍ بِعِجْلٍ جَاءَ أَن لَبِثَ فَمَا ٰ  سَلَامٌ قَالَ ٰ  سَلَامًا قَالُوا ٰ بِالْبُشْرَى إِبْرَاهِیمَ ارُسُلُنَ جَاءَتْ وَلَقَدْ 

 بریان اىالهگوس که نپایید دیرى و. «سالم: »داد پاسخ گفتند، سالم آوردند، مژده ابراهیم براى ما فرستادگان راستى، به و 

 . آورد

 

 منابع

 ، 31 صفحه ، 10 جلد ، العمّال کنز ، عبداللّه عن 7423 حدیث ، 218 صفحه ، 4 جلد ، الصحیحین على تدرکالمس 

 460/  2:  پزشکی احادیث نامه دانش 2816 حدیث
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 صفحه ، الجعد ابن مسند ، مسعود بن عبداللّه عن 8224 حدیث ، 446 صفحه ، 4 جلد ، الصحیحین على المستدرک 

 عن نقالً 28212 حدیث ، 30 صفحه ، 10 جلد ، العمّال کنز ، «شفاء» بدل «دواء» وفیه شهاب بن طارق عن 2072 حدیث ، 307

 احادیث نامه دانش 1967 حدیث ، 294 صفحه ، 2 جلد ، المحاسن و 3 حدیث ، 337 صفحه ، 6 جلد ، الکافی:  وراجع عساکر ابن

 460/  2:  پزشکی

 .311 ص ،6 ج الکافی، 

 نامه دانش 7 حدیث ، 89وص 77 صفحه ، 66 جلد ، األنوار بحار ، 365 حدیث ، 111 صفحه ، 2 جلد ، ماإلسال دعائم 

 368/  2:  پزشکی احادیث

 130 حدیث ، 41 صفحه ، 2 جلد ، السالمعلیه الرضا أخبار عیون 

 کریم قرآن 

 احادیث نامه دانش الطبّ فی معا نعیم وأبی السنی ابن عن نقالً 28472 حدیث ، 86 صفحه ، 10 جلد ، العمّال کنز 

 368/  2:  پزشکی

 الکتب دار تهران، ،310 ص ،6 ج محمد، آخوندی، اکبر، علی غفاری،: مصحح و محقق الکافی، یعقوب، بن محمد کلینی، 

 ق1407 چهارم، چاپ اإلسالمیۀ،
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