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 درسنامه فقهی

 هاها و آشامیدنیاحکام خوردنی

 
 

 یمیزنگنه ابراه یلسما  ل اال ة: حجگردآورنده

 انتید دلباسیمحتوا: حجةااللسما  لس یابیارز

 
 

 (0011ماه السفندآخرین ویرایش: ) 

 

حق چاپ و انتشار محفوظ الست

 معاونت تبلیغات اسالمی

 دینی  اداره پاسخگویی به سواالت
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 9 ................................................................................................................................................................ مقدمه

 01 .............................................................................................................................................. واناتیح: اول فصل
 01 .................................................................................................................................................. انیچهارپا -0

 01 ................................................................................................................................. یاه  انیچهارپا: الف
 01 ................................................................................................................................ یوحش انیچهارپا: ب

 00 .......................................................................................................................... (لسِبَاع)درندگان( 0-ب
 00 ......................................................... ...( ،یوحش گاو آهو،گوزن،)یوحش گوشت حمال واناتیح( 2-ب
 02 .................................................................................................. یوحش واناتیح از یبرخ حکم( 3-ب

 02 ............................................................................................................................................. خوک
 02 ....................................................................................................................................(خِنْزِیر)رازگ

 02 ........................................................................................................................................ خرگوش
 02 ............................................................................................................................ کرگدن  و بوفالو
 03 ................................................................................................................... (کنغر)کانگورو و زرافه

 00 ............................................................................................................................... یهند خوکچه
 00 ............................................................................... گوشت حمال واناتیح مخت ف اجزاء خوردن حکم: ج

 00 ........................................................................................................ گوشت حمال واناتیح حرا  اجزاء
 01 ................................................................. (نیلسرگ( )الفَرْث( ) الرَّجِیع(  ) الرَّوْث: ) ای «فض ه» -0

 01 ............................................................................................. گوشت حمال واناتیح ادرار حکم
 01 ...........................................................................................(خبائث) نفرت مورد یزهایچ حکم

 01 ................................................................................................................. (طحال) ای «لسپرز» -2
 01 ........................................................................................................................ (بیقض)«نرى»-3
 01 ...................................................................................................................................... «فَرْج»-0
 01 .................................................................................. (أُنْثَیانِ) ،(تخم(, )دنبمان: )ای «ها ضهیب»-1
 01 ................................................................................................................ (مثانه) ای «دان بول»-1
 01 .........................................................................................(صفرا سهیک مَراره،:)ای  «دان زهره»-1
 01 .................................................................................................................................... «نخاع»-8
 01 ............................................................................................................ (دُشْوِل،غدة) ای«  غُدَد»-9

 01 ......................................................................................... .«دان بچه»ای«غِرْس»ای«مَهیمَشِ»-01
 08 .............................................................................................................................. .جُفْت حکم

 08 ................................................................................................. (ل باوان) ای «گردن پى دو» -00
 08 ............................ (الست نخود اندازه به و مغز ولسط در اىحبّه)«دماغ ةخرز»مغز داخل نخود-02
 08 .......................................................................... (چشم یاهیلس)(, چشم مردمک: )ای «حدقه»-03
 08 ................................. .دیگو مى «األَشَاجع ذاتُ»  را آن لرب و الست لسُم انیم در که زىیچ-00
 09 ................................................................................................................................. «خون» -01

 09 .................................................................... ماندمى باقى ذبیحه در ذبح، از بعد که خونى: الف
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 09 .......................................................... شود مسته ک یگرید زیچ ای  غذا در که یپاک خون:ب
 09 .................................................................................. (دوشیدن هنگا )شیر در موجود خون: ج

 21 ...................................................................................................... زنده وانیح از شده جدا قطعه حکم
 21 ................................................................................... (مس ریش خواک، خوئک،) ،گوشت خوش حکم
 20 ......................................................................................................................................... نیژالت حکم
 20 ..................................................... (ها رگ-3 ق ب، دوگوش -2 ها، هیک -0)انیچهارپا مکروه یاجزا
 22 ..................................................... ...(و پولست الستخوان، کبد، دل،)مالح انیچهارپا یاجزا ریلسا حکم

 22 ................................................................................................................................. (حشره ریغ)گان پرند -2
 23 ................................................................. اند داده نظر خاص طور به آنها باره در فقها که یپرندگان: الف

 23 ........................................................................................................................................ (حَمَا ) کبوتر
 23 ............................................................................................................................... (لُصفُور) گنجشک

 23 ........................................................................................................................... (الدَّجَاجَةُ) یخانگ مرغ
 20 ................................................................................................................................. (النَّعَامَةِ) مرغ شتر

 20 ........................................................................................................................................ (الْبَطَّة) اُردک
 20 .................................................................................................................................................... هدهد
 20 ..................................................................................................................................... (خَطّاف) پرلستو
 20 .................................................................................................................................................. یطوط

 21 ................................................................................................................................................ طاووس
 21 ..................................................................................................................................................... غکما

 21 .................................................................................................................................. (پَرِه شب) خفاش
 21 ..................................................................................................................................... (لق ق) لک لک
 21 ...................................................................................... یه ند وسلر ،یقنار نا،یم مرغ و لشق مرغ

 21 ......................................................................................................................................... قو -دارکوب
 21 ............................................................................................................ شقِرَّاق -صُوّا  -(ورکاک) صُرَد

 21 .............................................. (ندارند خاص نص که یپرندگان)پرندگان ریلسا حرمت و تیح  در اریمع: ب
 21 ................................................................................................................داشتن چنگال و پنجه( 0-ب
 21 ................................................ (پا پشت خار ای دان لسنگ ای دان نهیچ)داشتن و زدن بال نحوه( 2-ب
 29 ..................................................................................................................................  داشتن پَر( 3-ب
 29 ........................................................................................ییایدر پرندگان حرمت و تیح  اریمع( 0-ب
 29 ................................................................................... (م خ از ریغ) گوشت حمال پرندگان از حرا  یاجزا
 31 ................................................................................................................................ مرغ تخم داخل خون

 31 ........................................................................................ .نجالست و یپاک نظر از خون نیا حکم: الف
 31 .................................................... شدن مسته ک بدون[ مرغ تخم نه]خون نیا خود خوردن حکم: ب
 31 ...................................... آن شدن مسته ک بدون و خون کردن جدا بدون مرغ تخم خوردن حکم: ج
 31 .......................................................................... خون نیا کردن جدا از بعد مرغ تخم خوردن حکم: د
 31 ..................................... خون یلسهو ای یلمد الستهماک و زدن هم از بعد مرغ تخم خوردن حکم: و
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 30 ....................................................................................................................................پرندگان تخم حکم
 30 ..................................................................... ...و موش مثل ینیزم کوچک موجودات خزندگان، حشرات، -3

 30 ................................................................................................................................................... م خ: الف
 30 ......................................................................................................... گوشت حمال م خ از حرا  یاجزا

 32 ........................................................................................................................... (م خ از ریغ) حشرات: ب
 32 ............................................................................................... (چوله-کوریلس-خوریلس بزنغره،= ای)یتَش

 33 ..................................................................................................................... مورچه روغن و مار روغن
 33 ....................................................................................................................................................... انیآبز -0

 33 ............................................................................................................................................ ها یماه: الف
 33 ....................................................................................................................... آن انواع و ف س قتیحق

 31 ............................................................................................. یکرولسکپیم و ینیب ذره یها ف س حکم
 31 ...................................................................................................... یماه بودن دار ف س در شک حکم
 31 .................................................................................... (گوشت حمال) دار ف س یها یماه از یشمار
 31 ................................................................................................................... (انیروب-انیارب) گویم حکم
 31 ............................................................................................................ (یکول یماه)یماه ولسهک حکم

 31 .................................................................................. (گویم و دار ف س یهایماه از ریغ) انیآبز ریلسا: ب
 31 ............................................................................................................... گوشت حمال یماه حرا  یاجزا
 38 ........................................................................................................................................یماه تخم حکم

 38 ................................................................................ .الست حمال یماه از تخم که الست مشخص:الف
 38 ........................................................................................................................... .باشد مشتبه تخم: ب

 38 ..................................................................................... ...(و پنگوئن و وزغ قورباغه، خرچنگ،) ستانیدوز -1
 39 ...................................................................................... حمال واناتیح در حرمت یلارض موارد یبررلس: فرع
 39 ........................................................................................... (موطوئه)شده یکینزد آن با که یوانیح( الف)

 39 ....................................................................................................... موطوئه گوشت حمال وانیح حکم
 01 ........................................................................................... شده مشتبه که موطوئه وانیح نییتع نحوه

 01 .................................................................................................................... (جمال)نجالستخوار وانیح( ب
 00 ................................................................................................................. نجالستخوار وانیح از مقصود

 00 ................................................................................. شوند یم یتخوارنجالس حکم شامل که یواناتیح
 00 ........................................................... نجالستخوار وانیح یها فراورده و اجزا هیبق و تخم و ریش حکم

 00 ........................................................... (جَمال الستبراء)نجالستخوار وانیح حرمت رفتن نیب از یچگونگ
 00 ............................................................. یماه و اردک و مرغ و شتر و گولسفند و گاو الستبراء: الف
 02 ............................. (یماه و اردک و مرغ و شتر و گولسفند و گاو)از ریغ واناتیح ریلسا الستبراء: ب
 02 ............................................................................................................. الستبراء لمل انجا  تیفیک

 02 ............................................................................... بخورد خوک شیر از که یاگولساله یا بزغاله یا بره( ج
 03 ................................................................................ ... و کافر زن و لسگ ریش از وانیح خوردن( 0-ج

 03 ............................................................................................ شود ذبح لسپس و بخورد شراب که یوانیح(د
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 03 .............................................................................................. دشو ذبح لسپس و بخورد ادرار که یوانیح(و
 00 .................................................. بخورد را( قبل موارد از ریغ)یمتنجس ای نجس ای حرا  زیچ که یوانیح(ه
 00 .......................................................................................... مخت ف واناتیح( تهیم) مردار خوردن حکم(ی

 00 ............................................................................................ [گوشت حمال( ]تهیم) مردار حمال یاجزا
 01 ................................................................................................................................... خاک و اهانیگ: دو  فصل

 01 ............................................................................................. ها وهیم و جاتیلسبز اهان،یگ انواع خوردن حکم
 01 ............................................................................................................................................... الماره حق حکم

 01 ...................................................................................................... اصطماح؟ و لغت در الماره حق فیتعر
 01 ........................................................................................................ آن با نیمخالف و الماره حق به نیقائ 

 01 ................................................................................... الماره حق از الستفاده در شده مطرح طیشرا یبررلس
 01 ......................................................................................... خوردن قصد به رفتن ای و یاتفاق مرور: الف
 01 ......................................................................... محصول نبردن و باغ و محصول به نزدن خسارت: ب
 01 .................................................................................................... باغ( نداشتن وارید)نبودن محصور: ج
 08 ...................................................... باشد آمده رونیب داروهیم درختان شاخه یول باشد محصور یباغ: د
 08 .................................................................................. الماره حق از الستفاده در مالک تیرضا ای اذن: و
 08 .................................................................................................... باغ صاحب نبودن نابالغ ای ونمجن: ه
 09 .................................................................................................................... خوردن در مجاز مقدار: ی
 09 ................................................................................... ...(و زرالت درختان، وهیم) الماره حق موارد: ک
 09 ................................................................. نیزم یرو یهاوهیم ای درخت یرو یهاوهیم از الستفاده: ل
 11 ................................................................................................... روهاادهیپ و هاابانیخ درختان وهیم:  

 11 .......................................................................................................... انفال و یجنگ  درختان وهیم
 11 .....................................................................شده یگرید خانه وارد که هیهمسا درخت شاخه وهیم: ن

 11 ............................................................................. الماره حق خوردن جهت یگرید م ک به ورود
 10 ...............................................................................مالک یتینارضا کشف و الماره حق از الستفاده

 10 .................................................................................................................... ...(و -لسنگ-خاک) نیزم یاجزا
 10 ................................................................................... (السما  هیل  نیحس اما  تربت از ریغ) لگِ و خاک
 12 ................................................................................................... السما  هیل  نیحس اما  مطهر قبر خاک

 12 ............................................................................................................. داغستان گل و یارمن گل خوردن
 12 .......................................................................................................................... غذاها در خاک از الستفاده

 13 ....................................................................................................................... اتیدخان ها، یدنیآشام: لسو  فصل
 13 ............................................................................................................................ کننده مست یها یدنیآشام

 13 ..................................................................................................................... مسکرات ریلسا و شراب: الف
 13 ............................................................. الست کننده مست ادشیز فقط که یزیچ از کم مقدار خوردن
 13 .......................................................................... یخاص مزاج ای گروه ای فرد یبرا یزیچ نبودن مسکر
 10 .................................................................. قیتزر مثل دنینوش ریغ قیطر از مسکرات الستعمال حکم
 10 ......................................................................................... لسرکه به نشد لیتبد با شراب خوردن جواز
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 10 ............................................................................... ...(و آدامس)خوراکی مواد و غذاها در موجود الکل
 11 ................................................................................................................. دارویی مواد در موجود الکل
 11 .................................................................................................................................... شده قیرق الکل
 11 .............................................................................................................................................. ریکف دوغ

 11 ................................................................................... غذایی مواد از برخی در الکل از الستفاده احتمال
 11 ......................................................................................................................... ریالشع ماء آبجو؛ فُقَّاع؛: ب

 11 .......................................................................................................................... «لوردوبیر»آبجو مخمر
 11 ........................................................................................................................... آمده جوش انگور آب: ج

 11 ............................................................................................... آمده جوش انگور آب شدن حمال نحوه
 11 ................................................................................ دیایب جوش خود به خود که یانگور آب: الف
 11 .............................................. آورند در جوش به را آن یگرید زیچ ای آتش با که یانگور آب: ب
 18 ................................................................................... جوش حال در انگور آب به یزیچ کردن اضافه

 18 ............................................................................................................. مربا هیته یبرا انگور جوشاندن
 18 ................................................................................................... آمده جوش زیمو و خرما کشمش، آب: د
 19 ................................................................................................................................. ها یدنیآشام ریلسا: و
 19 ..................................................................................................... ...و گردان وانر مواد, اتیدخان, مخدر مواد

 19 ......................................................................................................................................... مخدر مواد: الف
 11 ............................................................................................................................................... اتیدخان: ب
 11 .................................................................................................................................. گردان روان مواد: ج

 10 ....................................................................................................... حرا  و مضرّ متنجس، و نجس: چهار  فصل
 10 ..................................................................................................... متنجس و نجس یزهایچ خوردن حکم. 0

 10 ................................................................................گرانید به متنجس ای نجس یزهایچ خوراندن حکم
 10 .................................................. ..(و وانهید افراد, اطفال)مک ف ریغ افراد به نجس نیل خوراندن: الف
 10 .......................................................... ..(و وانهید افراد, اطفال)مک ف ریغ افراد به سمتنج خوراندن:ب
 12 ................................................ ...(و وانهید افراد, اطفال)مک ف ریغ افراد به پاک زحرا ِیچ خوراندن: ج
 12 ........................................................................................ مک ف افراد به متنجس ای سنج خوراندن: د
 12 ........................................... ...(و کافر)داند می حمال را آن که کسی به متنجس یا نجس خوراندن: ه

 13 ............................................................................ (فالاط ریغ یبرا) نجس زیچ خوردن در شدن لسبب
 13 ........................................................................................................................ مضر یزهایچ خوردن حکم. 2

 13 ...................................................................................................................................... :فقها نظر خماصه
 13 ......................................................................... (ضررها قیمصاد از یبرخ نییتب جهت) فقها نظر لیتفص
 13 .................................................................... لکس حالت ای و آن کم نه الست مضر آن ادیز که یزیچ
 10 ................................................................................... آن لکس ای الست مضر جداگانه فقط که یزیچ
 10 ..................................................................................... دارد ضرر آن به ادیالت و تکرار فقط که یزیچ

 10 ...................................................................................................... ضرر بودن یاحتمال ای بودن مظنون
 10 ..................................................................................................... ضرر بودن یفور ریغ ای بودن یفور
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 11 ........................................................................... ...و نوشابه, کالباس, سیلسولس: مثل ییغذاها خوردن
 11 ......................................................................................... دارد ضرر احتمال ای نیقی که یزیچ با مداوا
 11 .......................................................................(اریاخت لسوء ریغ به) اضطرار حال در حرا  ای نجس خوردن

 11 ................................................................................................................................. :فقها نظر خماصه
 11 ..................................................................................... :قیمصاد شدن روشن جهت فقها نظر لیتفص

 11 .................................................. (گرید مسکرات و شراب از ریغ) محرمات با یماریب کردن مداوا
 11 ............................................................................... مسکرات ریلسا و شراب با یماریب کردن مداوا

 11 ...................................................................................................... ریغ از ها یدنیآشام و ها یخوردن حکم. 3
 11 ................................................ ...(و یاهیگ یهافرآورده ،ینبات یها روغن) یگوشت ریغ محصوالت: الف
 18 ......................................................................... ...(و یوانیح روغن و هیپ و گوشت)یگوشت محصوالت:ب

 18 ................................................... (یالسمام ریاغی یالسمام کشور در)شود گرفته مس مان دلست از(0-ب
 18 .......................................... (یالسمام ریغ ای یالسمام کشور در.)شود گرفته مس مان ریغ دلست از(2-ب
 19 ................................................................................................................. مسئ ه در یستانیلس اهلل هیآ نظر

 10 .......................................................................................................................................... ریغ مال دنخور. 0
 10 .......................................................................................................................... اضطرار حال ریغ در( الف
 10 .......................................................................................... مضطر فرد به غذا دادن و اضطرار حال در( ب

 13 ..................................................... ستین...  و خمس اهل ای و دارد حرا  درآمد که یکس اموال از خوردن. 1
 13 ............................................................... میدار را آنها خانه از خوردن حق( تیرضا احراز بدون)که یکسان. 1

 10 ............................................................... آنها کراهت به ل م ای گمان ای شک با افراد نیا خانه از خوردن
 10 ............................................................................................... خورد ها خانه نیا از توان یم که ییغذاها

 11 ........................................................................... ...(و باغ-مغازه:مانند) افراد نیا یها نهخا ریغ از خوردن
 11 ................................................................................... شود یداریخر افراد نیا اموال با که یزیچ خوردن
 11 ................................................................................... الکم یتینارضا کشف و  افراد نیا خانه از خوردن

 11 ........................................................................................................................................... متفرقات: پنجم فصل
 11 ........................................................................ غذا در گوشت حمال واناتیح حرا ِ یاجزا شدن مسته ک. 0
 11 ............................................................................................................ حشرات از شده هیته یخوراک رنگ. 2
 11 ......................................................................................................... ها وهیم دهیچک و رهیش( ها وهیم رُب. )3
 11 .............................................................................................. زنده صورت به گوشت حمال وانیح خوردن. 0

 11 ...................................................................................... زنده صورت به گوشت حمال یماه خوردن: الف
 11 .............................................................. زنده صورت به( یماه از ریغ)گوشت حمال واناتیح خوردن: ب

 11 ............................................................................................................ یحیتفر شکار دیص گوشت خوردن. 1
 18 ............................................................................................... آن گوشت حکم و حیوانات شکار ممنولیّت. 1
 18 ............................................................................... شده یاریآب یقانون ریغ آب از که یدرخت وهیم خوردن. 1
 18 .................................................................................. شده کاشته یغصب نیزم در که یمحصول از خوردن. 8
 19 .......................................................................... شده الستفاده طما مانند یف زات پودر از آن در که ییغذاها. 9

 19 ........................................................................................ واناتیح ریلسا و انسان( لسُؤر)خورده مین خوردن. 01
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 19 .................................................................. متهم افراد ریلسا و متهمه حائضِ زنِ و مُؤمن خورده مین: الف
 19 ......................................................................................... یکتاب ریغ کافر و خوک و لسگ خورده مین: ب
 19 .......................................................................................................................... یکتاب کافر خورده مین: ج
 81 .............................................................. (کافر و خوک و لسگ از ریغ)گوشت حرا  واناتیح خورده مین: د
 81 ............................................................................. مکروه واناتیح و گوشت حمال واناتیح خورده مین: و
 81 ................................................................................................... نقره و طما ظرف در دنیآشام و خوردن. 00

 81 .............................................................................................. ییطما ظروف الستعماالت ریلسا و ینگهدار
 81 ................................................................................................. آب خوردن یبرا شراب یبطر از الستفاده. 02
 80 ...................................................................................................................... وانیح و انسان ریش خوردن. 03

 80 ....................................................................................................... شوهرش تولسط زن ریش خوردن: الف
 80 .......................................... شوهرش از ریغ یمک ف فرد تولسط مس مان زن شده دهیدوش ریش خوردن: ب
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 میبسم اهلل الرحمن الرح

 مقدمه

 نی  کن د. د  یم   یرا همراه   یروزمره اولست که از تولد تا مرگ و یازهاین نیتر یاتیو ح نیاز مهم تر یکیانسان به غذا،  ازین

و ح مال   زهیپ اک  یقائل شده و به مؤمنان دلستور داده الس ت ک ه فق ط از غ ذاها     یاریبس تیمؤمنان اهم هیالسما  نسبت به تغذ

اید، یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُ ُوا مِنْ طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ ؛ اى کسانى که ایمان آورده:» دیرماف یم میالستفاده کنند، خداوند در قرآن کر

 یو آل ه و لس  م م     هیاهلل ل  یص  امبریخطاب به پ یقدلس ثیدر ح ایو  0«ایم، بخوریداى که روزى شما کردهاز نعمتهاى پاکیزه

 ینَفِ ی. ا الْعِبادَةَ لَشْرَةُ أجْزاء.تِسْعَةٌ مِنْها طَ َبُ الْحَمالِ فَإنْ طَیَّبْتَ مَطْعَمَکَ وَمَشْرَبَکَ فَأَنْتَ فِ ی حِفْظِ ی وَکَ   یا أحْمَدُ! إنَّ:» دیفرما

احمد، لبادت ده جزء الست، نُه جزء آن در ط ب حمال الست. پس اگر آب و غذایت پاک شد، ت و در حف و و پن اه م ن خ واهى      

  2«بود.

مخت ف، بر الس اس   یها یدنیها و آشام یخوردن ،یحکم شرل نهیرا در زم دیلظا  تق  یاز فقها یشمار ینوشته ما فتاوا نیا در

 نی  احک ا  در ا  یبن د  میذکر الست که نحوه تقس انی. شامیکرده ا انیمتعدد آن ب قیو مصاد ارهایو به همراه مع یمنطق یریلس

 انی  الستثناء ها و...به صورت مج زا ب  ق،یمصاد ارها،یوده الست، لذا در هر بحث معب نهیزم نیجامع در ا ینوشته با هدف ارائه متن

 شده اند. 

 .میبرداشته باش ینشر احکا  اله ریکوچک در مس یکار گام نیالست که با ا دیام

 رلسانند. یاریاثر  نیا یفیو ک یما را در ارتقاء کم میخوانندگان محتر  تقاضا دار از

 

 

 

 

 

 

                                      
 (012)بقره/.  0

 «099صفحه  0ارشادالق وب،ج د».  2
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 حیوانات: فصل اول

برخی از حیوانات تنها یک دلیل بر حمال یا حرا  بودنشان هست مثما فقط بنابر تصریح روایات حرا  هستند ولی برخی 

دو یا چند دلیل بر حرمت یا حمال بودنشان هست مثما خوک هم نجس الست و هم از حیوانات مسخ شده الست و ه م روای ات   

شتر الست و هم چینه دان دارد و هم پَر دارد و...لذا ح مال  زدنش بیّصریحی در حرمت آن وارد شده الست و یا گنجشک هم بال 

 الست.

 حکم شرلی حیوانات مخت ف از جهت حمال گوشت بودن و یا حرا  گوشت بودن به شرح ذیل بیان میشود:

 چهارپایان -1

 حکم چهارپایان مختلف را از نظر حالل گوشت و یا حرام گوشت بودن بیان کنید؟

 به اه ی و وحشی تقسیم می شوند که حکم هر یک در ادامه بیان می شود:  چهارپایان از جهتی

 اهلیچهارپایان الف: 

 1می باشند؟حرام گوشت کدامیک حالل گوشت و اهلی چهارپایان کدامیک از 

خشکى اه ی ها از حیوانات و غیر این اصناف گولسفند و گاو و شتر حمال الست و السب و قاطر و االغ مکروه الست تما  -

 (حضرت اما .)باشدحرا  مىها نند لسگ و گربه و غیر اینما

تما  اصناف گولسفند و گاو و شتر حمال الست و السب و قاطر و االغ مکروه الست و لسگ و گرب ه و مانن د اینه ا ح را       -

 هستند.)آیه اهلل لسیستانی(

 گولسفند و گاو و شتر حمال هستند و السب و قاطر و االغ مکروه الست.)آیت اهلل مکار ( -

مثل نجالستخوار ش دن و...ح را   ش وند ک ه در ادام ه       یممکن الست این حیوانات حمال گوشت بخاطر جهتی لارض ته:نک

 مطرح می شود.

 وحشیچهارپایان ب: 

 کدامیک از چهارپایان وحشی حالل گوشت و کدامیک حرام گوشت می باشند؟

 حکم چهارپایان وحشی تحت چند لنوان بیان می شود:

                                      
 182؛ 880,  292، ص3 ی لسیستانی, منه اج الص الحین، ج  ؛  لسید ل1, حیوان,  , کتاب خوردنیها و آشامیدنیها211، ص: 3ترجمه، ج -. لسید روح اهلل خمینی, تحریر الولسی ة  0

 .2132و  2130و2132ذیل مساله  2لسید محمد حسن بنی هاشمی, رلساله مراجع, ج؛ 2211  039؛ ناصر مکار  شیرازی, رلساله توضیح المسائل، ص
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  ع()سِبَادرندگان (1-ب

 1خوردن گوشت چهارپایان درنده چه حکمی دارد؟

 چنگال- ناخن]ظفردارای و می کنند  شکاردرندگان حرا  گوشت هستند و آنها حیواناتی هستند که  ،از حیوانات وحشی -

باه می باشند، چه قوی و نیرومند باشند مانند شیر و پ نگ و یوزپ نگ و گرگ یا ضعیف باشند مانند رو [نیش]دندان نابو  [

  ()حضرت اما و کفتار و شغال.

چنگال [ -از حیوانات وحشی درندگان حرا  گوشت هستند و آنها حیواناتی هستند که شکار می کنند و دارای ظفر]ناخن -

یا ناب]دندان نیش[ می باشند، چه قوی و نیرومند باشند مانند شیر و پ نگ و یوزپ نگ و گرگ یا ضعیف باشند مانند روباه 

 غال.) آیه اهلل  لسیستانی(و کفتار و ش

 حیوانات درنده لموما حرا  هستند.) آیه اهلل  مکار ( -

 (...حیوانات حالل گوشت وحشی)آهو،گوزن، گاو وحشی،  (2-ب

 2کدامیک از حیوانات وحشی حالل گوشت هستند؟

گوش ت   ح مال   0یَحْمُ ور ( و گ ورخر  )ی ا االغ وحش ى  ، گ او وحش ی، ق وو ک وهی،     3از بین چهارپایان وحش ی: آه و   -

 لسیستانی(آیت اهلل اما , حضرت هستند.)

 حمال الست.)آیه اهلل  مکار (و گوزن وحشى و آهو   ز و خرِگاو و گولسفند و بُ -

                                      
, 292، ص: 3؛  لس ید ل  ی لسیس تانی, منه اج الص الحین، ج     1لقول فی الحیوان,  , کتاب االطعمة و األشربة, ا211، ص: 3ترجمه، ج -لسید روح اهلل خمینی, تحریر الولسی ة  . 0

 ؛  2211  039؛ ناصر مکار  شیرازی, رلساله توضیح المسائل، ص: 880 

؛ 880,  292، ص: 3الحین، ج؛  لس ید ل  ی لسیس تانی, منه اج الص      1, حیوان,  , کتاب خوردنیها و آشامیدنیها211، ص: 3ترجمه، ج -لسید روح اهلل خمینی, تحریر الولسی ة  . 2
 و گوشت زرافه و گوزن؛  -ناصر مکار  شیرازی, لسایت، الستفتاءات، خوردنی ها و آشامیدنی ها، اقسا  حیوانات، چهارپایان، چهار پایان حمال گوشت

ند, که طبق بررلسی ما ای ن دو در لغ ت و در برداش ت فقه ا     حضرت اما  و آیت اهلل لسیستانی, در بیان چهارپایان وحشی حمال گوشت از لبارت)ظبی و غزالن( یاد کرده ا . 3
چنین معنایی ه ی  وجه ی در مح ل    یک معنا دارند و به معنای آهو می باشند البته در شماری از فرهنگ لغت ها غزالن به معنای بچه آهویی که از مادرش مستقل شده آمده ولی 

گوید: الغزال الشادن ح ین یتح رک    هم می 111)ح(: آهو به هنگا  حرکت و راه رفتن.؛ در المنجد ص غِزْلَة و غِزْلَان ج -:  الغَزَال101فرهنگ ابجدی لربی فارلسی,ص  بحث ندارد؛
 ...(اند¬قوی و الستغنی لن امّه.؛بعضی از فقها هم این دو را یکی گرفته ای الظبی شدن: شادن توضیح در 319 ی¬و یمشی )در صفحه

ره اینکه معنای دقیق یحمور چیست ل ی رغم تحقیق زیادی که انجا  داد  به نتیجه مشخصی نرلسید  لذا نا  خود این ک مه دربین حیوانات در با« جمع یحمور -یحامیر. » 0
معانی متع ددی ب رای   غت ها هم حمال گوشت وحشی بدون ترجمه ذکر شد,الز  به ذکر الست که در روایات و کما  فقها تعریف دقیقی از این ک مه ارائه نشده الست و در فرهنگ ل

گوزن نر و... برخی از فقها نیز  مثل مرحو  نراقی در مستند الشیعه مت ذکر ای ن تع دد مع انی ش ده      -0نولی پرنده  -3االغ وحشی -2جانوری شبیه به بُز -0آن آمده الست, از جم ه:
مس تند الش یعة ف ی أحک ا  الش ریعة،      ؛  و «حم ر »فارلسی، ماده-فرهنگ أبجدی لربی  و ؛ «حمر»ماده 201، ص: 0, لسان العرب، جاند.)رجوع کنید به: ابن منظور، محمد بن مکر 

ظور از یحمور االغ وحش ی  ()آیه اهلل مکار  شیرازی در جواب الستفتائ ما گفتند که: به نظر می رلسد از میان حیوانات فوق آنچه بیشتر مورد قبول و تاکید ل مالست من011، ص: 01ج
 9112101131الستفتاء شخصی از لسایت, کد رهگیری:  الست, ناصر مکار  شیرازی,
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 حکم برخی از حیوانات وحشی (3-ب

 خوک

 0خوردن گوشت خوک چه حکمی دارد؟

 .)مراجع لظا  تق ید(نجس و حرا  الست دکنخوکى که در خشکى زندگى مى -

 .خوردن گوشت خوک حرا  و از گناهان کبیره الست کار  می فرمایند:آیه اهلل م نکته:

 گراز)خِنْزِیر(

 2خوردن گراز چه حکمی دارد؟

 ام ا  خامن ه ای، آی ت اهلل   )العین می باشد و خوردن گوش ت آن ح را  الس ت.    نجسگراز همان خوک وحشی الست و  -

 مکار (

 خرگوش

 0 -3خوردن گوشت خرگوش چه حکمی دارد؟

 (مکار  آیت اهلل، لسیستانیآیت اهلل  اما  خامنه ای، ،حضرت اما .)ش حرا  الستخرگوهمه انواع  -

 و  کرگدن   بوفالو

 1آیا بوفالو حالل گوشت است؟ 

 بوفالو)گاو وحشی( حمال گوشت الست.)اما  خامنه ای(  -

  )آیه اهلل  مکار (.الست زیرا ظاهرا درنده الست آناحتیاط در ترک خوردن گوشت  -

                                      
؛ ناصر مکار  شیرازی, لسایت، الستفتاءات، خوردنی ها و آشامیدنی ه ا، اقس ا  حیوان ات، چهارپای ان،     011و000,  0. لسید محمد حسن بنی هاشمی, توضیح المسائل مراجع,ج 0

 گوشت خوک 

ش ماره   ؛ لس ید ل  ی خامن ه ای, الس تفتاءات نماین دگی ه ا,      آشامیدنی ها، اقسا  حیوان ات، چهارپای ان، گوش ت گ راز    . ناصر مکار  شیرازی, لسایت، الستفتاءات، خوردنی ها و  2
   198011192, کد پیگیری:198الستفتاء:

الس تفتاءات نماین دگی ه ا, ش ماره     ؛ لس ید ل  ی خامن ه ای,    1,  , کتاب االطعمة و األشربة, القول فی الحیوان211، ص: 3ترجمه، ج -لسید روح اهلل خمینی, تحریر الولسی ة  . 3
 ؛  2211؛ ناصر مکار  شیرازی, رلساله توضیح المسائل،   880,  292، ص: 3؛  لسید ل ی لسیستانی, منهاج الصالحین، ج 129013الستفتاء: 

د، و این مسأله از چنگال او نمایان الس ت، و ل ذا گوش ت    . نکته: آیه اهلل مکار  شیرازی می فرمایند: در بعضى از روایات آمده الست که خرگوش شباهتى با حیوانات درنده دار 0
 813لسوال312، ص: 3آن تحریم شده الست.)الستفتاءات جدید، ج

ش ماره   ؛ لس ید ل  ی خامن ه ای, الس تفتاءات نماین دگی ه ا,      . ناصر مکار  شیرازی, لسایت، الستفتاءات، خوردنی ها و آشامیدنی ها، اقسا  حیوانات، چهارپایان، گوش ت بوف الو   1
 198011192, کد پیگیری:198تفتاء:الس
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 0 آیا کرگدن حالل گوشت است؟

 کرگدن حرا  گوشت الست.)اما  خامنه ای(  -

اهد بود ولو اینکه گیاه خوار باشد و با توجه به تحقیقات انج ا  ش ده   گوشت خو حرا اگر جزء حیوانات درنده قرار گیرد  -

 )آیه اهلل  مکار (.این حیوان، درنده الست

  

 و کانگورو)کنغر(    زرافه

 2ی دارد؟خوردن گوشت زرافه چه حکم

 دلی ی بر حرمت گوشت زرافه وجود ندارد.)اما  خامنه ای( -

 بر فرض اینکه زرافه از درندگان نباشد دلی ی بر حرمت آن نیافتیم.)آیه اهلل  لسیستانی( -

 (مکار  آیت اهللندارد.) اشکالی خوردن گوشت زرافه -

 3 آیا گوشت کانگورو حالل است؟

                                      
ش ماره   ؛ لس ید ل  ی خامن ه ای, الس تفتاءات نماین دگی ه ا,      . ناصر مکار  شیرازی, لسایت، الستفتاءات، خوردنی ها و آشامیدنی ها، اقسا  حیوانات، چهارپایان، گوشت کرگ دن  0
 ؛  198011192, کد پیگیری:198الستفتاء:

 

؛ لس ید  0902خوردنی ها و آشامیدنی ها، اقسا  حیوانات، چهارپایان، گوشت زرافه و گوزن؛ لسید ل ی لسیستانی, الستفتاءات نجف س  . ناصر مکار  شیرازی, لسایت، الستفتاءات، 2
 ؛  198011ل ی خامنه ای, الستفتاءات نمایندگی ها, شماره الستفتاء: 

؛ لس ید ل  ی   0921هارپایان، گوشت کانگورو؛ لسید ل ی لسیستانی, الستفتاءات نجف, س. ناصر مکار  شیرازی, لسایت، الستفتاءات، خوردنی ها و آشامیدنی ها، اقسا  حیوانات، چ 3
 198011192, کد پیگیری:198شماره الستفتاء: خامنه ای, الستفتاءات نمایندگی ها,
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 حرا  گوشت الست.)اما  خامنه ای( کانگورو -

 بنابر احتیاط واجب جایز نیست.)آیت اهلل لسیستانی( کانگوروخوردن گوشت   -

 (مکار )آیت اهلل .حمال الستکانگورو  -

 1خوکچه هندی

 2حکم خوک را دارد؟  ی چه حکمی دارد؟آیا این حیواندخوردن خوکچه هن

 مکار ( ، آیت اهللاما  خامنه ای).نیست اما حرا  گوشت الستالعین خوکچه هندی نجس   -

 

 حالل گوشت اجزاء مختلف حیوانات حکم خوردن :ج

 اجزاء حرام حیوانات حالل گوشت

 3کدامیک از اجزای چهارپایان حالل گوشت حرام می باشد؟

                                      
ل ت رفت ار آرا  و مطی ع ، ب ه ی ک      متر درازا دارد و بهلسانتی 21تا  21خوکچه هِندی جانوری الست که بومی آمریکای جنوبی الست، وزنش حدود یک کی وگر  الست و  0

هندولس تان   ها ربطی دارد نه ب ه نامند و در ایران به خوکچه هندی مشهور الست، اما این حیوان نه به خوکها آن را خوکِ گینه میحیوان خانگی معروف تبدیل شده الست، انگ یسی
رود و ظاهرا ل ت نامیده شدنش به خوکچه این الست که از برخی جهات ظ اهری  شمار میخرگوش به  گر  الست که از خویشاوندانای خوننه حتی به گینه؛ ب که این حیوان جونده

 و زیاد غذا خوردن و صدا, مقداری شبیه خوک الست، لذا بر فرض حرمت مس ما حکم خوک را از نظر نجس العین بودن ندارد.

 ؛ لس ید ل  ی خامن ه ای, الس تفتاءات نماین دگی ه ا,      ، اقسا  حیوانات، چهارپایان، گوشت خوکچه هندی؛ . ناصر مکار  شیرازی, لسایت، الستفتاءات، خوردنی ها و آشامیدنی ها 2
 198011192, کد پیگیری:198شماره الستفتاء:

ش ربة, الق ول ف ی    کت اب االطعم ة و األ  ، 283، ص: 3ترجم ه، ج  -لسید روح اهلل خمینی, تحری ر الولس ی ة    ؛2121. لسید محمد حسن بنی هاشمی, توضیح المسائل مراجع,   3
 ؛  911   291، ص: 3؛ لسید ل ی لسیستانی, منهاج الصالحین، ج2211و 2219 , مکار  رلساله توضیح المسائل، 21  الحیوان
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 )سرگین( 3) الفَرْث( 2الرَّجِیع( ) 1 یا: ) الرَّوْث(« فضله» -1

 (لسیستانی، آیت اهلل گوشت حرا  الست.)حضرت اما  حمالخوردن فض ه چهارپایان  -

خوردن اشیاء خبیث و پ ید که طبع انسان از آن تنفّر دارد )مانند فض ه حیوانات و آب بین ى و امث ال آن( ح را  الس ت      -

 هرچند پاک باشد.)آیه اهلل  مکار (

 ات حالل گوشتادرار حیوان حکم

 0خوردن بول حیوانات حالل گوشت چه حکمی دارد؟

شود، مانند گولسفند و گاو]حتی[ در صورت نبودن ضرورت حمال الست، کما اینک ه  بول حیوانى که گوشتش خورده مى -

 در حمال بودن بول شتر جهت معالجه اشکالى نیست.)حضرت اما (

                                      
اب ن   رَجِی عُ ذی الح افر.)   وْثُال رَّ (   001؛ فرهنگ ابجدی لربی فارلسی، متن، ص: [: پشگل السب یا لسرگین هر لستور لسم دارى.) بستانى، فؤاد افرا ج أَرْوَاث ]روث -. الرَّوْث 0

    011ص 2, لسان العرب  جمنظور، محمد بن مکر 

 01ى کهنه.    فرهنگ ابجدی لربی فارلسی، متن، ص: ج رُجُع: آنچه که بازگردانیده شود، آنچه که شتر با آن نشخوار کند، لسرگین، جامه -. الرَّجِیع 2

 (  118)لسرگین که در شکنبه حیوان باشد. فرهنگ ابجدی لربی فارلسی متن  011ص 2لسان العرب ج ,ابن منظور، محمد بن مکر  ش.: السِّرْجینُ، ما دا  فی الکَرِالفَرْثُ. 3

 298، ص: 3ین، ج؛ ؛ لسید ل ی لسیس تانی, منه اج الص الح   32,  , القول فی الحیوان, کتاب االطعمة و األشربة281، ص: 3ترجمه، ج -لسید روح اهلل خمینی, تحریر الولسی ة  . 0
 9112111112ناصر مکار  شیرازی, الستفتاء شخصی از لسایت, کد رهگیری: ؛ 913 
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ن بول حیوانات حمال گوشت   حتى شتر بنابر احتیاط الز       آشامیدن بول حیوانات حرا  گوشت،حرا  الست و همچنی -

ولى خوردن بول شتر و گاو و گولسفند اگر براى معالجه باشد اشکال ندارد هر چند درمان منحصر در اینه ا نباش د.)آیه اهلل    

 لسیستانی(

ب بین ی و امث ال آن( ح را     خوردن اشیاء خبیث و پ ید که طبع انسان از آن تنفر دارد )مانند فض ه و بول حیوانات و آ -

 الست هر چند پاک باشد.)آیه اهلل  مکار (

 چیزهای مورد نفرت )خبائث( حکم

 0خوردن اشیاء خبیث و پلید چهارپایان که طبع انسان از آن تنفّر دارد چه حکمی دارد؟

ر نج س الع ین   چرک و کثیفی ها و آب بینی و اخماط هر حیوانى بدون اشکال حرا  الست اما آب دهان و لرق از غی   -

 شود، باشند.)حضرت اما (حمال هستند خصوصا اگر از انسان یا حیوانى که گوشتش خورده مى

از آن تنفّر دارد )مکار : مانند فض ة حیوانات و آب بین ى و امث ال آن( ح را      انسانخوردن اشیاء خبیث و پ ید که طبع  -

 مکار ( ت اهلل الست هرچند پاک باشد.)آی

 (یا )طحال« سپرز» -2

 لسپرز حرا  الست.)مراجع لظا  تق ید(  -

 2نکته: آیه اهلل مکار  در جواب الستفتائی گفته اند که: خوردن مایه طحال گولسفند جایز نیست.

 قضیب(«)نرى»-3

 نری حرا  الست.) مراجع لظا  تق ید( -

 «فَرْج»-4 

 (لسیستانی آیت اهلل، الست.)حضرت اما  حرا ظاهر و باطن فرج  -

 مکار ( آیت اهلل.)الستفرج حرا   -

 (یا: )دنبالن(, )تخم(، )أُنْثَیانِ« بیضه ها»-5

                                      
؛ ناص ر مک ار  ش یرازی, رلس اله توض یح المس ائل، ص:       31,  , القول فی الحی وان ، کتاب االطعمة و األشربة 281، ص: 3ترجمه، ج -. لسید روح اهلل خمینی, تحریر الولسی ة  0
001 2211 

 مکار  شیرازی, لسایت، الستفتاءات، خوردنی ها و آشامیدنی ها،اجزای حرا  حیوانات حمال گوشت، محتویات طحال. ناصر  2
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 دنبمان حرا  الست.) مراجع لظا  تق ید( -

 یا )مثانه(« بول دان»-6

 الست.) مراجع لظا  تق ید( حرا  بول دان -

 (1یا:)مَراره، کیسه صفرا«  زهره دان»-7

 زهره دان حرا  الست.) مراجع لظا  تق ید( -

 «2نخاع»-8

 اجع لظا  تق ید(نخاع حرا  الست.) مر -

 یا )دُشْوِل،غدة(«  3غُدَد»-9

 غُدد حرا  الست.) مراجع لظا  تق ید( -

 .  5«بچه دان»یا«غِرْس»یا4«مَهیمَشِ»-11

                                      
محیط، ج انظر: القاموس ال«. کیسه صفرا»بفتح المیم: وهی التی تجمع المرّة الصفراء، وهی الزقة بالکبد کالکیس لکلّ ذی روح إلّا النعا  واإلبل، و هی بالفارلسیّة: « المرارة. » 0

 119، ص 0

، ص: 3منهاج الص الحین؛ ج   . نخاع یا)مغزِ داخل مهره کمر( رشته لسفیدى الست که در ولسط لستون فقرات قرار دارد و از گردن تا دُ  کشیده شده الست. )لسید ل ی لسیستانی, 2
291  911 ) 

 ارد.اى الست در بدن که گرد الست و غالبا به گ وله شباهت د. غُدَد لبارت از هر گره 3

ون و جفت و بن دناف داخ ل   . نکته: جنین در داخل رحم شکل می گیرد و در آنجا در درون کیسه ای نازک اما محکم الست که دور جنین را احاطه کرده و جنین و مایع آمنی 0
به جنین رلسانده و مواد دفعی را می گیرد، لذا بین رحم و پ رده دور  آن قرار دارند؛ و جفت لضوی لروقی و السفنجی مانند الست که در هنگا  بارداری، از طریق بند ناف مواد الز  را 

 بچه)کیسه آب( و جفت ، تفاوت وجود دارد. )ذیل هر یک از این لسه لنوان مطالب بیشتری در توضیح آنها آورده ایم(.

روب رو هس تیم ک ه تعی ین مص داق      «( کیسه آب جنین»زک دور جنین. در مورد معادل فارلسی ک مه مشیمه و حقیقت خارجی آن با موارد مخت فی)مثل:جفت، رحم و پرده نا 1
همان پرده نازک کیسه آب الس ت  دقیق آن را مشکل می کند ولی با کنارهم گذاشتن قراین مخت ف می توان به این نتیجه رلسید که منظور فقها و کتب لغت اصیل لربی از مشیمه 

 آن هستند. که در داخل رحم قرار دارد و جفت  و بند ناف نیز داخل
, ف ی ال بَطن و   فذلک معنى خَ ْقاً مِنْ بَعْدِ خَ ْقٍ فِی ظُ ُماتٍ ثَ ماثٍ --212، ص: 1.ابن منظور, لسان العرب، جیقال لما یکون فیه الولد: المَشِیمَة و الکِیس -0اما قراین مورد نظر: 

 -0--211، ص: 3اء أَصفر ثخین یخرج مع الولد، و قیل: هو ماء یخرج مع المشیمة. ابن منظور لسان الع رب، ج السُّخْدُ م --81، ص: 01الرَّحِم و المَشِیمة. ابن منظور لسان العرب، ج
ا مُخَ ِّصَ ال َّبَنِ مِنْ بَیْنِ فَرْثٍ وَ دَ ٍ، ...، قَالَ: ... مُولسَى بْنَ جَعْفَرٍ )لَ َیْهِمَا السَّ َا ُ( ... یَ---391، ص: 2المشیمة تخرج بعد الولد، و ال یکون الولد فیها حین یخرج. ابن اثیر,  النهایة، ج -

 .پرده ای که جنین را در داخل رَحِم احاطه کرده الس ت -مشیمه---« 2» -2 -01213حدیث001، ص: 8وَ یَا مُخَ ِّصَ الْوَلَدِ مِنْ بَیْنِ مَشِیمَةٍ وَ رَحِمٍ،)شیخ حر لام ی, ولسائل الشیعة، ج
 فرهنگ فارلسی لمید
چیزی ک ه هم راه آن آب خ ارج     قل ها: اوال: مشیمه غیر از رحم الست. ثانیا:مشیمه به معنای جفت نیست زیرا بچه در داخل کیسه آب الست نه داخل جفت.ثالثا:بر الساس این ن

 می شود مشیمه الست و این با کیسه آب همخوانی دارد نه با جفت.
وَهِیَ  مَوْضِعُ الْوَلَدِ( که این مط ب با تعریف ما)کیس ه   -قها در توضیح مشیمه آمده الست که) وَالْمَشِیمَةُدر حدیثی که در آن تصریح به حرمت مشیمه شده و همچنین در کما  ف

 آب جنین(لسازگار الست.
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 (حضرت اما ، آیت اهلل مکار ، آیت اهلل لسیستانیبچه دان حرا  الست.) -

 .  1جُفْتحکم 

 2یاط شود.)حضرت اما (آید، احتواجب الست از چیزى که با بچه دان الست و با آن بیرون مى -

 3یا )علباوان(« دو پى گردن» -11

 حرا  هستند.) مراجع لظا  تق ید( انددن تا د ، روى کمر کشیده شدهدو لصب پهن و زردى که از گر -

 حرا  الست. )آیت اهلل لسیستانی(« پى گردندو » -

 اى در وسط مغز و به اندازه نخود است(  حبّه«)خرزة دماغ»نخود داخل مغز-12

 حرا  الست.) مراجع لظا  تق ید( د مغزنخو -
اى در ولسط مغز و به اندازه نخود الست  که تا حدودى به رنگ خاکسترى متمایل الست و رنگ ش ب ا   نکته:نخود مغز حبّه

 رنگ مخ که در جمجمه الست، مخالف الست.)حضرت اما (

 4(یا: )مردمک چشم(, )سیاهی چشم« حدقه»-31 

 حرا  الست.) مراجع لظا  تق ید( جسم چشم( ةگیرد، نه همآن صورت مى )لدلسى چشم که دیدن به ولسی ه حدقه -

 .گوید مى« ذاتُ األَشَاجع» چیزى که در میان سُم است و عرب آن را -14

 مکار ( آیت اهلل.)الستذاتُ األَشَاجع حرا   -

                                                                                                                           
، ص: 02دار الحدیث(، ج -الکافی )ط  ...« -وَهِیَ  مَوْضِعُ الْوَلَدِ -مَشِیمَةُلَا یُؤْکَلُ مِمَّا  یَکُونُ فِی  الْإِبِلِ ...وَغَیْرِذلِکَ مِمَّا  لَحْمُهُ حَ َالٌ: ... وَالْ». ..:لَنْهُمْ ل یهم السما ، قَالَ: 

 -مشیمه )غشاى ولد --(911   291، ص: 3؛ لسید ل ی لسیستانی, منهاج الصالحین، ج21 -لسید روح اهلل خمینی, تحریر الولسی ة  مشیمه)وهی موضع الولد() ---0/ 00092ح-201
 دان( بچه -شودخارج مى آنچه محل ولد الست و با او

ین المعجمة. الروضة البهیة همچنین در شرح لمعه از مشیمه تعبیر به )غِرس(شده که همان کیسه آب جنین الست.))المشیمة بفتح المیم بیت الولد، و تسمى الغرس بکسر الغ
المَشِیمَة.ابن  ، و هی ج دة رقیقة تخرج مع الولد إِذا خرج من بطن أُمه. ابن األَلرابی: الغِرْسواحد األَغراس الغِرْس -- 319، ص: 1کمانتر(، ج -فی شرح ال معة الدمشقیة )المحشى 

 .010، ص: 1منظور,  لسان العرب، ج

ن اتص ال دارد و  زیست شنالسی( لضو لروقی و السفنجی که در دوران آبستنی داخل رحم پستانداران تشکیل می شود و تولسط بند ناف به جنی(-جفت-. فرهنگ فارلسی لمید 0

 .ج می شوداکسیژن و مواد غذایی به جنین می رلساند و مواد دفعی جنین را دفع می کند. در زایمان های لادی در حدود یک لسالت بعد از تولد نوزاد خار

 .می گیرد لضوی لروقی که در هنگا  بارداری، از طریق بند ناف مواد الز  را به جنین رلسانده و مواد دفعی را .جفت-فرهنگ معین

متن باال ه م  -(212، ص: 0فتوا به وجوب احتیاط الست، نه احتیاط در فتوا )فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ل یهم السما ؛ ج« یجب االحتیاط فى کذا»...منظور از تعبیر  2
 فتوا به وجوب احتیاط الست

 21  طعمة و األشربة, القول فی الحیوانکتاب اال، 283، ص: 3ترجمه، ج -. لسید روح اهلل خمینی, تحریر الولسی ة  3

 ود..جهت مشاهده منبع هر یک از این موارد به آدرس منابعی که در ابتدای بحث)بررلسی اجزای حرا  از چهارپایان حمال گوشت( بیان شد مراجعه ش 0
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 «خون» -15

 ماندالف: خونى که بعد از ذبح، در ذبیحه باقى مى

 0 ماند چه حکمی دارد؟ در ذبیحه باقى مىخوردن خونى که بعد از ذبح،    

ماند حمال الست البته خون جمع شده در دل و کبد ذبیحه ب ه احتی اط واج ب    خونى که بعد از ذبح، در ذبیحه باقى مى -
 حرا  الست.)حضرت اما (

 ماند حرا  الست.)آیت اهلل لسیستانی(خونى که بعد از ذبح، در ذبیحه باقى مى -
یحی به حکم این خون نکرده اند و به طور مط ق فرموده اند خوردن خون حرا  الس ت.)آیت  : شماری از فقها تصر0نکته

 (مکار اهلل 

: این مسئ ه در باره خوردن این خون الست وگرنه از لحاظ طهارت و نجالست فقها حکم به پ اکی ای ن خ ون م ی     2نکته

 (91,  0کنند.)رجوع کنید به توضیح المسائل مراجع, ج

 ذا  یا چیز دیگری مستهلک شودب:خون پاکی که در غ

خونی که هنگا  پختن غذای گوشتی از آن خارج می شود اگر جدا کردن آن از گوشت بسیار مشکل الست، یا به هنگا   -
شود، خوردن آن مانعى ندارد  و همچنین چنانچه جزء حرا  حیوان وارد مقدار زیادی غذا ش ود و  پخته شدن مسته ک می 
آن غذا اشکالی ندارد ولی مراقب باشید چنین کاری نشود، همچنین اگر مقدار کمی خاک در غذا مخ وط گردد، الستفاده از 

 الستفاده شود و به نحوی باشد که در آن مسته ک شود خوردنش مانعی ندارد.)آیه اهلل  مکار (

آن   ماند در غذا و ... مستهلک شود خوردناگر خون پاکی مثل خونى که بعد از ذبح، در ذبیحه باقى مى

 2غذا چه حکمی دارد؟

ماند حرا  الست البته اگر این خ ون در آبگوش ت و مانن د آن مس ته ک ش ود      خونى که بعد از ذبح، در ذبیحه باقى مى -
 خوردنش اشکالی ندارد.)آیت اهلل لسیستانی(

 ج: خون موجود در شیر)هنگام دوشیدن(

 0د؟شود چه حکمی دارخونى که گاهى موقع دوشیدن شیر در آن دیده مى

                                      
ص:  ، کتاب االطعمة و األشربة, الق ول ف ی الحی وان   3ترجمه، ج -لسی ة ؛ لسید روح اهلل خمینی, تحریر الو2121 2. لسید محمد حسن بنی هاشمی, توضیح المسائل مراجع, ج 0
 ؛ 911,   299، ص: 3؛ لسید ل ی لسیستانی, منهاج الصالحین، ج30  281

حیوانات حمال گوشت، خ ون   ؛ ناصر مکار  شیرازی, لسایت، الستفتاءات، خوردنی ها و آشامیدنی ها،اجزای حرا 911,   299، ص: 3. لسید ل ی لسیستانی, منهاج الصالحین، ج 2
لک ن پ س از ذب ح، آن را در آب     هایی که موقع پختن غذاهای گوشتی خارج می شود)الستفتائی از آیه اهلل مکار : پرلسش : حکم ذبیحه اى که کامما طبق موازین شرلیّه ذبح ش ده 

ف بیرون نیامده الست از لحاظ گوشت و رگهاى خون دار داخل آن چیست؟پالسخ : گوش ت  خی ى داغ فرو مى برند به طورى که رگهایش بسته یا نیم بند شده و در نتیجه خون متعار
لسایت, الستفتاءات, خوردنی ها و آشامیدنی ها, مواد غذایی وارداتی, حیوان ذبح شده ای ک ه خ ونش ب ه    » آن حمال الست ولى احتیاط آن الست که از خونهاى داخل آن اجتناب شود.

 «طور کامل بیرون نیامده
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حضرت اما ، آیت  کند] لذا خوردن آن شیر و خون موجود در آن حرا  الست[.)این خون نجس الست و شیر را نجس مى -
 لسیستانى(اهلل 

هر چند محکو   ;بهتر الست از رگه هاى خونى که در درون شیر دیده مى شود و لسپس مسته ک مى گردد پرهیز شود -
 به حرمت و نجالست نیست.)آیه اهلل  مکار (

 زندهقطعه جدا شده از حیوان  حکم

 2قطعه جدا شده از حیوان زنده چه حکمی دارد؟

که خون جهنده دارد]حتی حیوان حمال گوشت[ نجس الس ت و خ وردنش ح را  الس ت.      زندهقطعه جدا شده از حیوان  -
 ( لظا  تق ید .)مراجع

 شیر مس( ،خواک ،)خوئک ،3گوشتخوش  حکم

 حالل می باشد؟ خوئکآیا 

ی اطراف برخی الضای داخ ی حیوان که ذاتا حرا  نیست ولی با توجه به اینکه لسازمان دامپزشکی آن خوئک یعنی چرب -
 )آیه اهلل  مکار (را نهی کرده احتمال ضرر می رود و ترک شود.

 ییدو با هم تفاوت دارند. خوش گوشت بخش ابتدا نیا کهیدانند در حال یم یکیاز مرد  خوش گوشت و خوئک را  ی یخ

گولسفند کمتر از  ایو لوزالمعده گولساله  موسیت یبه غده ها شنگیآو ایدارد اما خوئک  ذیلذ اریبس یلسفند الست که طعمروده گو

گولس فند و   یاف راد روده ه ا   یقند خون را به لهده دارد. البته برخ   مین و تنظیکه کار ترشح انسول ی. غده اندیگویلسال م کی

الس ت؛   یرقانونیکشور، لرضه خوئک غ یفته شده که طبق الما  لسازمان دامپزشکگ ، 0فروشند یگولساله را هم به نا  خوئک م

(چنانچه ج زو  رمسیش   ایخواک  ایخوئک  ای تتوان گفت که)خوش گوش یدر مورد آن م یرلسد که از نظر شرل یلذا به نظر م

صورت چنانچه مض ر باش د    نیا ریباشد از جهت حرا  بودن غدد حرا  الست در غ وانیشکل(بدن ح یگرد گ وله ا یغدد)گرهها

 باشد. یحرا  الست وگرنه حمال م

                                                                                                                           
 000و   99    ،0د محمد حسن بنی هاشمی, توضیح المسائل مراجع، ج. لسی 0

 ؛  2218  039ناصر مکار  شیرازی, رلساله توضیح المسائل، ص:  000و   91,  0.  لسید محمد حسن بنی هاشمی, توضیح المسائل مراجع, ج 2

زالمعده حیوان گفته می شود برخی نیز ب ین ای ن دو ف رق قائ ل ش ده وخ وش       گوشت و خوئک را برخی یک چیز می دانند و آن بافتی شبیه چربی الست و به لوخوش 3
قرار دارد و طعمی همانند جگر لس یاه  گوشت را قسمت ابتدایی برخی از روده های حیوان می دانند و خوئک را هم چیزی می دانند که حالتی شبیه به جگر لسفید داره و در کنار جگر 

ری غدد چربی با حالت ارتجایی اطراف کبد)جگر( هست و گفته شده که طبق الما  لسازمان دامپزشکی کشور، لرضه خوئک غیرق انونی  دارد؛ همچنین گفته شده که خوئک یک لس
وان  وله ای ش کل(بدن حی   الست؛ لذا به نظر می رلسد که از نظر شرلی در مورد آن می توان گفت که)خوش گوشت یا خوئک یا خواک یا شیرمس(چنانچه جزو غدد)گرههای گرد گ

 باشد از جهت حرا  بودن غدد حرا  الست در غیر این صورت چنانچه مضر باشد حرا  الست وگرنه حمال می باشد.
0  .https://namnak.com/%D8%AE%D9%88%D8%A1%DA%A9DB%-%8C%D8%A1D%-8%AE%D9%88%D8%B0-

%DA%AF%D9%88%D8%B0%D8%AA.p02110 
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 1ژالتینحکم 

 2خوردن موادی که در آنها از ژالتین حیوانی یا گیاهی استفاده شده چه حکمی دارد؟

ح یت و حرمت ژالتین دایرمدار موادی الست که از آنها تهیه می شود؛ ژالتین گیاهی حمال الست و ژالتین تهیه ش ده   -
های حمال گوشت که ذبح شرلی نشده اند حمال الست و اما ژالتین تهیه شده از پولست حیوان ح مال   از الستخوان حیوان

گوشت که ذبح شرلی نشده، نجس و حرا  الست و ژالتین تهیه شده از اجزای حیوانات ح را  گوش ت حرامن د؛ و در ه ر     
بخورید از کدا  قسم می باشد، محکو  به صورت اگر ژالتین دارای قسم حمال و حرا  باشد و شما ندانید آنچه می خواهید 

 (اما  خامنه ایح یت الست.)
شده ف راهم ش ده الس ت،     هیتذک وانیاز ح میاگر نجالست اصل آن ، محرز نباشد مثل آنکه احتمال بده یوانیح نیژالت -

مسته ک ش ود و  کم باشد که در آن  یها زد مگر به اندازه ا یبه خوراک توانیالست اما آن را نم یمحکو  به طهارت و پاک
که  کندیفرق نم نجایالستحاله آن محرز باشد و در ا ایشده گرفته شده و  هیحمال گوشت و تذک وانیمع و  باشد که از ح ای

مثل الس تخوان   اتیفاقد ح یاز الضا ایمثل غضروف و  کندیدر انها ح ول م اتیگرفته شده باشد که ح ییاز الضا نیژالت
و  نینجس الع وانیم از حیبدان نکهیمحرز و مع و  باشد کما ا نیر(، و اگر نجالست اصل ژالتواجب در مورد آخ اطی)بنابر احت

 نیصورت ها ژالت نیقبل از شستشو، به دلست آمده الست در ا وان،یاز الستخوان آن ح اینشده و  هیتذک وانیاز غضروف ح ای
منوط به احراز الستحاله الست.  هایدر خوراک فراهم شده به لسبب مماقات با نجس مرطوب، نجس الست و جواز الستفاده از آن

 (  یستانیاهلل لس تی)آ

آن  ریاز غ یشده، گرفته اند، اشکال ندارد ول یحمال گوشت ذبح شرل وانیکه مطمئن الست از ح ییها نیمصرف ژالت -
 اهلل مکار ( هی.)آهیاجتناب کند مگر در موارد ضرورت قطع

 رگ ها(-3 ،قلبگوش دو -2 ،ها کلیه-1)اجزای مکروه چهارپایان

 3؟چه اجزایی از چهارپایان حالل گوشت مکروه هستند

 (مکار ، آیت اهلل لسیستانیآیت اهلل  ،حضرت اما .)الستمکروه و رگها ک یه ها و دو گوش ق ب خوردن  -

                                      
لن وان لام ل   اده معموالً بهآید, این مدلست میدرون پولست و الستخوان جانوران به مواد برخیمزه الست که از رنگ، ترد و کمابیش بینیمه شفاف، بی جامدای ژالتین ماده.  0

ای در دهندگی، به ط ور گس ترده  های ایجاد ژل و قوا ژگیرود, ژالتین به دلیل دار بودن ویکار میو بهداشتی به لواز  آرایشیو  لکالسی، دارولسازی، غذاییژله ای کننده در صنایع 

 .گیردصنایع غذایی مورد الستفاده قرار می

لسید ل  ی لسیس تانی، لس ایت، پرلس ش و     19011192801الستفتائات جدید)بهمن ماه( الستفاده از پودر ژالتین؛ -http://www.leader.irلسایت  -. لسید ل ی خامنه ای 2
 نیحرا ، خوردن ژالت یها یها، خوردن یدنیها و آشام یالستفتاءات، خوردن ت،یلسا ،یرازیناصر مکار  ش؛32پالسخ، خوردن و آشامیدن، س

 298، ص: 3لس ید ل  ی لسیس تانی, منه اج الص الحین، ج     ؛ 31، ، القول فی الحی وان ، کتاب االطعمة و األشربة281، ص: 3ترجمه، ج -. لسید روح اهلل خمینی, تحریر الولسی ة  3
 ؛9112111112کار  شیرازی, الستفتاء شخصی از لسایت, کد رهگیری: ناصر م؛ 912 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D8%A7%DA%98%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D8%A7%DA%98%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B0%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B0%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85_%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85_%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C


22 

 

                 

 پوست و...( ،استخوان ،کبد ،حکم سایر اجزای چهارپایان حالل)دل

 0از موارد بیان شده در عناوین قبل چه حکمی دارد؟ خوردن اجزای حیوان حالل گوشت غیر

تمامی اجزای حیوان ذبح شده غیر از آنچه که )در دو لنوان قبل(گذشت، ح مال الس ت، پ س دل و کب د و ش کمبه و       -
البته احتی اط مس تحب نخ وردن پولس ت و     , شوندها و پولست و الستخوان و غیر اینها خورده مىها و غضروف و لض هروده

هاى کوچک مانند گنجشک که خوردن هاى دیگر، و الستخوان پرندهلست به جز  پولست لسر و پولست مرغ و پرندهالستخوان ا
 (لسیستانیآیت اهلل  ،حضرت اما اینها اشکالی ندارد.)

 )آیه اهلل  مکار (.نداردخوردن غضروف اشکال  -
ط از مواردی که در لناوین قبل بیان شد نکته: با توجه به اینکه فقها در مقا  بیان اجزای حرا  حیوانات حمال گوشت فق

 یاد کرده اند می توان گفت که از نظر لسایر فقها نیز بقیه اجزای این حیوانات حمال هستند.

 )غیر حشره(پرند گان -2

فقها به طور خاص تصریح به ح یت یا حرم ت و ی ا کراه ت     ،نکته: در مورد برخی از پرندگان بر الساس مستندات فقهی

را که از ادله شرلی گرفته شده الست بیان کرده اند و تطبیق ش رایط   یر مورد حکم لسایر پرندگان معیارها و قوالدکرده اند و د

ما در ادامه این دو بخش را  ،ار کرده اندذهر پرنده با این معیارها جهت تعیین حکم ح یت و یا حرمت آن پرنده را به مک فین واگ

 جداگانه بیان می کنیم.

                                      
   298، ص: 3؛ لسید ل ی لسیس تانی, منه اج الص الحین، ج   31،  ، القول فی الحیوانکتاب االطعمة و األشربة، 281، ص: 3ترجمه، ج -. لسید روح اهلل خمینی, تحریر الولسی ة  0
 وردنی ها و آشامیدنی ها، مستحبات و مکروهات خوردن و آشامیدن، حکم غضروف؛ ناصر مکار  شیرازی, لسایت، الستفتاءات، خ910
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 که فقها در باره آنها به طور خاص نظر داده اندی پرندگانالف: 

 )حَمَام( کبوتر

 0 (مکار آیت اهلل لسیستانی، آیت اهلل )حضرت اما ،  .هستندتما  اقسا  کبوتر حمال  -

 نکته: برخی از اقسام کبوتر که فقها تصریح به نام و حلیت آنها کرده اند:

)قَبَج( و مرغ لسنگخوار )قَطَا( و تیهو )طیه وج( و مرغ ابی )ب ط( و    کبک و  قُمْری :مانند تما  اقسا  کبوتر حمال هستند -
که یک نوع کبوتر لسفید ) وَرَشَانو  دُبالسی)نولی کبوتر با رنگی بین لسیاه و لسرخ(هوبره یا آهوبره )حُبَارى( و دُرنا )کُرکِی( و 

  .(لسیستانییت اهلل آ ،حضرت اما ). 3وانرَکَ و 2 درّاجو  (الست
 0)آیه اهلل  مکار (و یاکریم حمال هستند.و مرغابی جم ه قمری و کبک  انواع کبوترها از -

 )عُصفُور( گنجشک

 1مکار (آیت اهلل لسیستانی،  آیت اهللحضرت اما ،  .)هستند حمالهمه اقسا  گنجشک  -

 نکته: تصریح فقها به نام و حلیت برخی از گنجشک ها

ت اهلل ه(. )حضرت اما ، آی  و لسار )زُرْزُور( و چکاوک )قُبَّرَهمه اقسا  گنجشک حمال هستند که از جم ه آنها الست ب بل  -
 لسیستانی(

 ب بل حمال الست.)آیه اهلل  مکار ( -

 )الدَّجَاجَةُ( مرغ خانگی

 1(مکار  آیت اهلل، لسیستانیآیت اهلل  ،حضرت اما ) حمال هستند. خانگىهمة اقسا  مرغ  -

                                      
، ص: 3لس ید ل  ی لسیس تانی, منه اج الص الحین، ج     ؛ 1  , , الق ول ف ی الحی وان   کت اب االطعم ة و األش ربة   ,  211، ص: 3ترجمه، ج -لسید روح اهلل خمینی, تحریر الولسی ة  0
؛ ناصر مکار  شیرازی, لسایت، الستفتاءات، خوردنی ها و آشامیدنی ها، اقسا  حیوان ات، پرن دگان، گوش ت    2211  039ح المسائل، ص: ؛ ناصر مکار  شیرازی, رلساله توضی883 293

 مرغابی؛  

 وک آن کوتاه الست .د و ندراج : قرقاول , مرغ بهشتی؛ دُرَاج : ج دَرَارِیج ) ح (: پرنده ایست شبیه به کبک و از آن بزرگتر ، پرهایش داراى خالهاى لسیاه و لسفی 2

 .کروان پرنده ای الست ب ندپا و خاکی رنگ مانند حمامة و صوتی خوش دارد 3

 .و لسایت، الستفتاءات، خوردنی ها و آشامیدنی ها، اقسا  حیوانات، پرندگان، شکار کردن و خوردن یاکریم 2211. ناصر مکار  شیرازی, رلساله توضیح المسائل    0

، ص: 3لس ید ل  ی لسیس تانی, منه اج الص الحین، ج     ؛ 1  , , الق ول ف ی الحی وان   کت اب االطعم ة و األش ربة   ,  211، ص: 3ترجمه، ج -ر الولسی ة لسید روح اهلل خمینی, تحری 1
 ؛ ناصر مکار  شیرازی, لسایت، الستفتاءات، خوردنی ها و آشامیدنی ها، اقسا  حیوانات، پرندگان،گوشت ب بل و گوشت گنجشک؛  883 293

، ص: 3لس ید ل  ی لسیس تانی, منه اج الص الحین، ج     ؛ 1  , , الق ول ف ی الحی وان   کت اب االطعم ة و األش ربة   ,  211، ص: 3ترجمه، ج -خمینی, تحریر الولسی ة لسید روح اهلل  1
 9113011012؛ ناصر مکار  شیرازی, الستفتاء شخصی از لسایت, کد رهگیری: 883 293
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 )النَّعَامَةِ( شتر مرغ

 0لسیستانی(  آیت اهللمکار ،  آیت اهللآن حمال الست.)حضرت اما ،  تخمو  ها الست و گوشتشتر مرغ از پرنده -

 2)الْبَطَّة( اُردک

 خوردن گوشت اردک چه حکمی دارد؟

 مکار ( آیت اهلل لسیستانی، آیت اهلل.)حضرت اما , الستاردک حمال گوشت  -

 هدهد

 3(مکار  ت اهللآی ،حضرت اما ) هدهد مکروه الست.خوردن گوشت  -
 )آیه اهلل  لسیستانی(مکروه الست. آنکشتن ولی هدهد حمال الست  -

 (طّافخَ) پرستو

 0(اما  حضرت). مکروه الستپرلستو  -
 آن مکروه الست.)آیه اهلل  لسیستانی( کشتنپرلستو حمال الست ولی  -

 پرلستو بنابر احتیاط واجب حرا  الست.)آیت اهلل مکار ( -

 5طوطی

 (اما  خامنه ای.)حرا  گوشت الست طوطی -

 یه اهلل  مکار (الست.)آ حمالگوشت طوطی  -

                                      
، ص: 3؛ لس ید ل  ی لسیس تانی, منه اج الص الحین، ج     03،    , القول ف ی الحی وان  کتاب االطعمة و األشربة،  219، ص: 3ترجمه، ج -. لسید روح اهلل خمینی, تحریر الولسی ة  0
 ؛  گوشت شتر مرغ ؛ ناصر مکار  شیرازی, لسایت، الستفتاءات، خوردنی ها و آشامیدنی ها، اقسا  حیوانات، پرندگان،883 293

ناصر مکار  شیرازی, لسایت، الستفتاءات، خ وردنی ه ا و    ؛ 09و01 ، القول فی الحیوان کتاب األطعمة و األشربة،219، ص: 3ج ترجمه،-لسید روح اهلل خمینی، تحریر الولسی ة . 2
 ؛  893  291، ص: 3لسید ل ی لسیستانی، منهاج الصالحین، ج گوشت اردک؛ آشامیدنی ها، اقسا  حیوانات، پرندگان،

, لسید محمد حسن بنی هاش می, توض یح المس ائل مراج ع    ؛ 1  , , القول فی الحیوانکتاب االطعمة و األشربة,  211، ص: 3ج ترجمه، -لسید روح اهلل خمینی, تحریر الولسی ة  3
 ؛  883 293، ص: 3لسید ل ی لسیستانی, منهاج الصالحین، ج؛ 2120  2ج

, لسید محمد حسن بنی هاشمی, توضیح المس ائل مراج ع   ؛1  , القول فی الحیوان ,کتاب االطعمة و األشربة,  211، ص: 3ترجمه، ج -. لسید روح اهلل خمینی, تحریر الولسی ة  0
 9113011012؛ ناصر مکار  شیرازی, الستفتاء شخصی از لسایت, کد رهگیری: 883 293، ص: 3لسید ل ی لسیستانی, منهاج الصالحین، ج؛ 2120  2ج

اقس ا  حیوان ات، پرندگان،گوش ت ط وطی، م رغ لش ق و مین ا؛ لس ید ل  ی خامن ه ای, لس ایت             . ناصر مکار  شیرازی, لسایت، الس تفتاءات، خ وردنی ه ا و آش امیدنی ه ا،      1

http://www.leader.ir ,آیت اهلل مکار :, آرشیو الستفتائات جدید 

2118122&mid=01308&catid=1&lid=20=https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=40348&mid=265852
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=40348&mid=265852
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 1طاووس

 (مکار  آیت اهلل ،حضرت اما ) الست.گوشت طاووس حرا   -

 )آیه اهلل  لسیستانی(طاووس حمال الست. -

 2کالغ

که از زاغ « غداف»و آن کماغ زرالت الست، کماغ  -زاغ و از آن جم ه الست: :حضرت اما )حرا  الست همة اقسا  کماغ -
شود که داراى رنگ لسیاه و لسفید الست و به آن لقعق گفته مى« ابقع»ماغ ک، باشدکوچکتر و خاکى رنگ مانند خاکستر مى

 (حضرت اما .)(خوردکماغ لسیاه بزرگ که در کوهها لسکونت دارد و مردار مى ،خوردو مردار مى
 همه انواع کماغ، حتى زاغ   بنابر احتیاط واجب   حرا  گوشت می باشد.)آیه اهلل  لسیستانی( -

 زاغ و غداف( به احتیاط واجب حرا  الست)آیت اهلل مکار ( همة اقسا  کماغ)از جم ه -

 )شب پَرِه( خفاش

 3(مکار آیت اهلل لسیستانی،  آیت اهللخفاش حرا  الست. )حضرت اما ،  -

 4)لقلق( لک لک

حکم لک لک با توجه به معیار های ح یت و حرم ت پرن دگان مش خص م ی ش ود.)ما ای ن معیاره ا را در ادام ه ب ا           -
 (لسیستانی آیت اهلل مکار ، آیت اهلل ،حضرت اما ) .ت و حرمت لسایر پرندگان(آورده ایملنوان)معیار در ح ی

نکته: بسیاری از فقها تصریح کرده اند که مشهور الست که بال نزدن لک لک بیشتر از بال زدنش الست و اگر چنین باشد 

 حرا  الست.

 5، قناری، عروس هلندیمرغ عشق و مرغ مینا

 0)اما  خامنه ای(حمال گوشت اند. نایو مرغ م یقنار یلشق حرا  گوشت هستند ول و مرغ یو لروس ه ند یطوط -

                                      
، ص: 3لس ید ل  ی لسیس تانی, منه اج الص الحین، ج     ؛ 1  , , الق ول ف ی الحی وان   کتاب االطعمة و األش ربة ,  211، ص: 3ترجمه، ج -.  لسید روح اهلل خمینی, تحریر الولسی ة 0
 999س281، ص: 0ناصر مکار  شیرازی, الستفتاءات جدید، ج؛ 883 293

، ص: 3لس ید ل  ی لسیس تانی, منه اج الص الحین، ج     ؛ 1  , , الق ول ف ی الحی وان   کتاب االطعمة و األش ربة ,  211، ص: 3ترجمه، ج -ح اهلل خمینی, تحریر الولسی ة . لسید رو 2
 گوشت کماغ و زاغ؛   ؛ ناصر مکار  شیرازی, لسایت، الستفتاءات، خوردنی ها و آشامیدنی ها، اقسا  حیوانات، پرندگان،883 293

، ص: 3لس ید ل  ی لسیس تانی, منه اج الص الحین، ج     ؛ 1  , , الق ول ف ی الحی وان   کتاب االطعمة و األش ربة ,  211، ص: 3ترجمه، ج -لسید روح اهلل خمینی, تحریر الولسی ة  . 3
 9113011012؛ ناصر مکار  شیرازی, الستفتاء شخصی از لسایت, کد رهگیری: 883 293

، ص: 3لس ید ل  ی لسیس تانی, منه اج الص الحین، ج     ؛ 00،   , الق ول ف ی الحی وان   کتاب االطعمة و األشربة،  219، ص: 3ترجمه، ج -ة . لسید روح اهلل خمینی, تحریر الولسی  0
 9113011012؛ ناصر مکار  شیرازی, الستفتاء شخصی از لسایت, کد رهگیری: 881 290

 گوشت طوطی، مرغ لشق و مینا؛ و گوشت قو؛ و  گوشت دارکوب ا  حیوانات، پرندگان،. ناصر مکار  شیرازی, لسایت، الستفتاءات، خوردنی ها و آشامیدنی ها، اقس 1
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 2)آیه اهلل  مکار (.بنابر احتیاط واجب حرا  هست مرغ میناو  مرغ لشق حمال گوشت الست   -

 4قو -3دارکوب

 دارکوب بنابر احتیاط واجب حرا  هست.)آیه اهلل  مکار ( لیوقو حمال گوشت هست ولی  -

 شقِرَّاق -صُوّام -(ورکاک) صُرَد

 1 (حضرت اما ) .هستندمکروه و صُوّا  و شقراق د رَصُ -
 )آیه اهلل  لسیستانی(مکروه الست. هاولی کشتن آنهستند حمال صُرَد و صُوّا  و شقراق  -

کند و رنگش نقطه نقطه الست نصف که داراى لسر و نوک ک فت الست و گنجشکها را شکار مىالست اى صُرد پرنده نکته:

اى الست که رنگ خاکى دارد و داراى گردن دراز الست و اکثرا در درخت خرما پرنده صُوّا و نصف دیگرش لسفید الست؛  آن لسیاه

باشد و به اندازه کبوتر الست و لسبز بودن آن خوب و پر الس ت و در  پرندة لسبزى الست و نمکى مى ]لسبزقبا[شقراق؛ کندبیتوته مى

 (حضرت اما .)یاه خطکشى شده الستلسرخ و لسبز و لس بالهایش لسیاهى الست و به رنگ

 )پرندگانی که نص خاص ندارند(معیار در حلیت و حرمت سایر پرندگانب: 

حکم پرندگانی که به طور خاص در مورد حلیت و یا حرمت آنها مطلبی از فقها بیان نشدده اسدت را از   

 چه طریقی می توان بدست آورد؟

 :1ندگان لبارت الست ازپالسخ: مماک ها و معیارها در ح یت و حرمت این پر

                                                                                                                           
 03/11/0398، 0121113شماره لسوال:  ،یرهبر نیادم تیلسا.  0

2  .https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=20&lid=1&catid=01308&mid=211911 

3  .https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=20&lid=1&catid=01308&mid=210031 

0 .https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo= 20&lid=1&catid=01308&mid=210012 

 ؛  883 293، ص: 3لسید ل ی لسیستانی, منهاج الصالحین، ج؛ 1  , حیوان, آشامیدنیها, کتاب خوردنیها و  211، ص: 3ترجمه، ج -لسید روح اهلل خمینی, تحریر الولسی ة  1

لس ید روح   ر پرن دگان الس ت.)  . نکته: در مورد پرندگانی که در قسمت قبل السم آنها بیان شد باید طبق همان حکمی که بیان شد لمل کنیم و این معیارها فقط در مورد لسای 1
 ؛ 8,  , القول فی الحیوانکتاب األطعمة و األشربة، 3رجمه، جت -اهلل خمینی, تحریر الولسی ة 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=40348&mid=251437
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 12داشتنو چنگال پنجه  (1-ب

چه قوى باشد که با آن پرندگان را صید کرده و بدرّد مانند باز و قوش و لقاب و شاهین و ای که چنگال دارد هر پرنده -
آیت  ،ما حضرت اباشند. )قرقى یا ضعیف باشد که بر آن قدرت نداشته باشد مانند الشخور و کرکس اینها از پرندة حرا  مى

 (لسیستانیاهلل 
 (مکار  )آیت اهلل.حرا  الست، دارد اى که مانند شاهین و لقاب و باز چنگالهر پرنده -

، نکته: پنجه و چنگال داشتن نشانه حرمت الست ولی شکار ماهی تولسط پرندگان نشانه حرا  گوشت ب ودن آنه ا نیس ت   

 در ادامه می آید. )معیار ح یت و حرمت پرندگان دریایی(

 (3نحوه بال زدن و داشتن)چینه دان یا سنگ دان یا خار پشت پا (2-ب

پنجه و چنگدال  چگونه می توان حکم حلیت و یا حرمت پرندگانی که نص خاصی در مورد آنها نیامده و 

 هم ندارند را به دست آورد؟

داو و ی ا خ ار پش ت پ ا(     پالسخ: حکم این پرندگان با توجه به نحوه بال زدن آنها و داشتن یکی از)چینه دان و یا لس نگ  

 مشخص می شود که تفصیل آن در ادامه می آید:

 ( و هدم از صاف نگهداشدتن بالشدان باشدد    بیشترهنگام پرواز بال زدنشان هم ) الف: پرندگانی که

 0 دارند.را )چینه دان یا سنگ دان یا خار پشت پا( حداقل یکی از 

  (نیلسیستا آیت اهلل ،حضرت اما این پرندگان حمال هستند.) -
پرندگانى که موقع پرواز بالهاى خود را غالباً صاف نگه مى دارند، یا اگر بال مى زنند بال زدن آنها کمتر و ص اف نگ ه    -

امّا پرندگانى که بال مى زنند یا بال زدن آنها از صاف نگه داشتن بیشتر الست حرا  گوشت هستند، داشتن آنها بیشتر الست، 
)آی ه اهلل   .تنی که چینه دان یا شاخک پشت پا دارند گوش ت آنه ا نی ز ح مال الس      همچنین پرندگا ،گوشتشان حمال الست

 مکار (

                                      
, لسید محمد حسن بنی هاش می, توض یح المس ائل مراج ع    ؛ 1  , القول فی الحیوان, , کتاب االطعمة و األشربة 211، ص: 3ترجمه، ج -لسید روح اهلل خمینی, تحریر الولسی ة  0

 حرمت صاحب مخماب و کماغ؛ فصل لسوّ  پرندگان, 883 293، ص: 3ج لسید ل ی لسیستانی, منهاج الصالحین،؛ 2120  2ج

ی ن الس تفتاء دق ت    .نکته : دقت شود که پنجه و چنگال داشتن از نشانه های پرندگان حرا  گوشت الست نه صرف شکارچی ب ودن و گوش تخوار ب ودن در ای ن زمین ه ب ه ا       2
چشکان، آنان را گرفته و میخورد، آیا تخم آن خوردنش حمال الست بجهت کوشت خوار بودن؟ پالسخ:صرف آن موج ب  کنید:)لسؤال: اگر نولی از مرغ خانگی، در حین آب خوردن گن

 311889شماره الستفتاء:  حرا  شدن گوشت و تخم آن مرغ نمی شود. لسید ل ی خامنه ای, الستفتاءات نمایندگی ها,

 شود.غیر آن از خوردنى، در آن جمع مىدان( چیزى الست نزدیک گ و، که دانه و یا )چینه «حَوْصَلَة ».  3

 شود.خورد در آن جمع مىیا )لسنگ دان(  قطعه محکمى الست که لسنگهاى ریزى را که پرنده مى «قَانِصَة »  

لس ید روح اهلل خمین ی, تحری ر     )رج وع کنی د ب ه   یا)یا شاخک پشت پا( ]انگشت زائدی در لساق پای پرنده الست یا همان[ تیغى که در پشت پاى پرنده قرار دارد. «صِیصِیَة »  

 8,  القول فی الحیوان, کتاب االطعمة و األشربةالولسی ة, 

 293، ص: 3لسید ل  ی لسیس تانی, منه اج الص الحین، ج    ؛ 9و8,  القول فی الحیوان, , کتاب االطعمة و األشربة211، ص: 3ترجمه، ج -. لسید روح اهلل خمینی, تحریر الولسی ة  0
   2211  039ر  شیرازی, رلساله توضیح المسائل، ص: ؛ ناصر مکا881و880 
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هدی  یدک از   هنگام پرواز بال زدنشان کمتر از صاف نگهداشتن بالشان باشد( و ) ب: پرندگانی که

 دارند.هم نرا )چینه دان یا سنگ دان یا خار پشت پا( 

 0 (لسیستانی آیت اهلل ،حضرت اما این پرندگان حرا  هستند. ) -
پرندگانى که موقع پرواز بالهاى خود را غالباً صاف نگه مى دارند، یا اگر بال مى زنند بال زدن آنها کمتر و ص اف نگ ه    -

داشتن آنها بیشتر الست، حرا  گوشت هستند، امّا پرندگانى که بال مى زنند یا بال زدن آنها از صاف نگه داشتن بیشتر الست 
پرندگانی که چینه دان یا شاخک پشت پا دارن د گوش ت آنه ا نی ز ح مال الس ت.)آیه اهلل         گوشتشان حمال الست، همچنین

 مکار (

هدی  یدک   هنگام پرواز بال زدنشان بیشتر از صاف نگهداشتن بالشان باشد( ولی ) ج: پرندگانی که

 ندارند.را )چینه دان یا سنگ دان یا خار پشت پا( از

 2 (لسیستانیاهلل  آیت،حضرت اما این پرندگان حمال هستند. ) -
پرندگانى که موقع پرواز بالهاى خود را غالباً صاف نگه مى دارند، یا اگر بال مى زنند بال زدن آنها کمتر و ص اف نگ ه    -

داشتن آنها بیشتر الست، حرا  گوشت هستند، امّا پرندگانى که بال مى زنند یا بال زدن آنها از صاف نگه داشتن بیشتر الست 
مچنین پرندگانی که چینه دان یا شاخک پشت پا دارن د گوش ت آنه ا نی ز ح مال الس ت.)آیه اهلل        گوشتشان حمال الست، ه

 مکار (

 

حداقل یکدی   هنگام پرواز بال زدنشان کمتر از صاف نگهداشتن بالشان باشد( ولی) د: پرندگانی که

 دارند.را )چینه دان یا سنگ دان یا خار پشت پا( از

 3 (لسیستانی آیت اهلل،ا حضرت امپرندگان حرا  هستند.)این  -
پرندگانى که موقع پرواز بالهاى خود را غالباً صاف نگه مى دارند، یا اگر بال مى زنند بال زدن آنها کمتر و ص اف نگ ه    -

داشتن آنها بیشتر الست، حرا  گوشت هستند، امّا پرندگانى که بال مى زنند یا بال زدن آنها از صاف نگه داشتن بیشتر الست 
الست، همچنین پرندگانی که چینه دان یا شاخک پشت پا دارن د گوش ت آنه ا نی ز ح مال الس ت.)آیه اهلل        گوشتشان حمال 

 مکار (

هنگام پدرواز بدال   و یا) )مثل پرنده ذبح  شده(امکان تعیین کیفیت پروازشان نیست و: پرندگانی که

ا سنگ دان یا خار زدنشان مساوی با صاف نگهداشتن بالشان باشد( ولی امکان بررسی وجود)چینه دان ی

 0 پشت پا( هست.

                                      
 293، ص: 3لسید ل  ی لسیس تانی, منه اج الص الحین، ج    ؛ 9و8,  القول فی الحیوان, , کتاب االطعمة و األشربة211، ص: 3ترجمه، ج -. لسید روح اهلل خمینی, تحریر الولسی ة  0

 ؛  2211  039؛ ناصر مکار  شیرازی, رلساله توضیح المسائل، ص: 881و880 

 293، ص: 3لسید ل  ی لسیس تانی, منه اج الص الحین، ج    ؛ 9و8,  القول فی الحیوان, , کتاب االطعمة و األشربة211، ص: 3ترجمه، ج -. لسید روح اهلل خمینی, تحریر الولسی ة  2
 ؛  2211  039؛ ناصر مکار  شیرازی, رلساله توضیح المسائل، ص: 881و880 

 293، ص: 3لسید ل  ی لسیس تانی, منه اج الص الحین، ج    ؛ 9و8,  القول فی الحیوان, , کتاب االطعمة و األشربة211، ص: 3ترجمه، ج -تحریر الولسی ة . لسید روح اهلل خمینی,  3
   2211  039؛ ناصر مکار  شیرازی, رلساله توضیح المسائل، ص: 881و880 

 293، ص: 3لسید ل ی لسیستانی, منهاج الص الحین، ج ؛ 00و01,  القول فی الحیوان, تاب االطعمة و األشربة, ک211، ص: 3ترجمه، ج -. لسید روح اهلل خمینی, تحریر الولسی ة  0
 ؛ 881 
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)رجوع به این لمامات در حالت تساوی نحوه پرواز بنابر هستندحمال  دارنداگر )چینه دان یا لسنگ دان یا خار پشت پا(  -
  (لسیستانیآیت اهلل  ،حضرت اما احتیاط واجب الست(. )

)چینده دان یدا   ود وجد  پروازشان هست و نه امکان بررسدی تعیین کیفیت امکان ه: پرندگانی که نه 

 0 سنگ دان یا خار پشت پا(.

  (حضرت اما این پرندگان حمال هستند.) -

 2 پَر داشتن (3-ب

)آی ه   .و پرندگانی که پر ندارند مانند خفاش حرا  هستند هر پرنده ای که پَر دارد غیر از درندگان حمال گوشت هستند -
 لسیستانی( اهلل

 3معیار حلیت و حرمت پرندگان دریایی (4-ب

)و خوردن ماهی ربطی  ب ه ح ی ت ی ا     باشندرندگان دریازی )آبزی( در احکا  ذکر شده همانند پرندگان خشکزی میپ -
 (مکار  آیت اهلل ،لسیستانیآیت اهلل  ،حضرت اما .)حرمت آنها ندارد(

 )غیر از ملخ( اجزای حرام از پرندگان حالل گوشت

 0کدامیک از اجزای پرندگان حالل گوشت حرام هستند؟

و در لنوان ]حرا  الست  چهارپایان حمال گوشتن و فض ه پرندگان حمال گوشت حرا  الست و لسایر مواردی که در خو -
هریک از آنها که در پرندگان پیدا شوند بن ابر احتی اط واج ب    [بیان شد« بررلسی اجزای حرا  از چهارپایان حمال گوشت» 

 (لسیستانی آیت اهلل ،حضرت اما حرا  هستند .)
بررلس ی  » ]که در لن وان  چهارپایان ح مال گوش ت   اجزای حرا کوچکى مانند گنجشک چنانچه بعضى از در حیوانات  -

)آیت اهلل قابل تشخیص، یا جدا کردن نیست خوردن آن اشکالى ن دارد.  بیان شد[« اجزای حرا  از چهارپایان حمال گوشت
 (مکار 

مانعی ندارد مگر ب ه ص ورت جن ین درآم ده      نکته: تخمدان مرغ حمال الست، همچنین خوردن نطفه ی داخل تخم مرغ

 1باشد.)آیه اهلل  مکار (

                                      
 ؛ 01,  القول فی الحیوان, , کتاب االطعمة و األشربة211، ص: 3ترجمه، ج -. لسید روح اهلل خمینی, تحریر الولسی ة  0

   883 293: ، ص3. لسید ل ی لسیستانی, منهاج الصالحین، ج 2

، ص: 3؛ لس ید ل  ی لسیس تانی, منه اج الص الحین، ج     8,  الق ول ف ی الحی وان   , , کت اب االطعم ة و األش ربة   211، ص: 3ترجمه، ج -. لسید روح اهلل خمینی, تحریر الولسی ة  3
 ؛  9113011192؛ ناصر مکار  شیرازی, الستفتاء شخصی از لسایت, کد رهگیری: 888 290

, 291، ص: 3؛ لسید ل  ی لسیس تانی, منه اج الص الحین، ج    29،  القول فی الحیوان, ، کتاب االطعمة و األشربة283، ص: 3ترجمه، ج -, تحریر الولسی ة . لسید روح اهلل خمینی 0
 ؛  2219  039؛ ناصر مکار  شیرازی, رلساله توضیح المسائل، ص: 911 

ا، اقسا  حیوانات، پرندگان،خوردن تخمدان مرغ؛ ناصر مکار  شیرازی, لسایت، الس تفتاءات، خ وردنی ه ا و    . ناصر مکار  شیرازی, لسایت، الستفتاءات، خوردنی ها و آشامیدنی ه 1
 آشامیدنی ها،اجزای حرا  حیوانات حمال گوشت، خوردن نطفه داخل تخم مرغ
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 خون داخل تخم مرغ

 0خوردن تخم مرغی که ذره ای خون در آن است چه حکمی دارد؟

 می شود: بررلسیقسمت  پنجدر  مسالهپالسخ: این 

 نجاست. کی والف: حکم این خون از نظر پا

 (مکار لسیستانی، آیت اهلل  یت اهللآ, اما  خامنه ایاما , حضرت پاک الست.)این خون  -

  بدون مستهلک شدن ]نه تخم مرغ[خون خود اینحکم خوردن ب: 

 .)حضرت اما (شوداجتناب  این خونبه احتیاط واجب باید از خوردن  -

 (, آیت اهلل لسیستانیاما  خامنه ایخوردن این خون حرا  الست.) -

 شدن آن ج: حکم خوردن تخم مرغ بدون جدا کردن خون و بدون مستهلک

 باشد، پرهیز شود.)آیه اهلل  لسیستانی(خون در آن می تخم مرغی که ذرّه زردهاحتیاط مستحب آن الست که از خوردن  -

 : حکم خوردن تخم مرغ بعد از جدا کردن این خوند

 ، آی ت اهلل نیلسیستاآیت اهلل ,2اما  خامنه ای.)حضرت اما , اگر ذرّه خون را بردارند، خوردن بقیه تخم مرغ مانعی ندارد -
 مکار (

 : حکم خوردن تخم مرغ بعد از هم زدن و استهالک عمدی یا سهوی خونو

 اگر خون را با زردة تخم مرغ به هم بزنند که از بین برود، خوردن زرده هم مانعى ندارد.)حضرت اما ( -

خ وردن خ ون ص دق نکن د،      اى کهگونههم بزنند که از بین برود و مسته ک شود به اگر خون را با زرده تخم مرغ به -

  3)اما  خامنه ای(.اشکال ندارد

 )آیه اهلل  مکار (.تا مسته ک شود خوردن آن اشکال دارد بزنندخون موجود در تخم مرغ را اگر لمداً به هم  -

                                      
 القول ف ی الحی وان  , کتاب االطعمة و األشربة 281، ص: 3جترجمه،  -؛ لسید روح اهلل خمینی, تحریر الولسی ة 010  لسید محمد حسن بنی هاشمی, توضیح المسائل مراجع,.  0

 010؛ ناصر مکار  شیرازی، رلساله،   219؛ لسید ل ی خامنه ای، اجوبة االلستفتائات، لسؤال 30  

خون در تخم مرغ می ش ود آن را خ ورد   .نکته: حضرت اما  و مقا  معظم رهبری تصریحی به حالتی که خون را جدا کنیم ندارند ولی از آنجا که قائ ند در صورت الستهماک  2
 در این حالت به طریق اولی حکم به جواز دارند.

 (003110حر  مطهر اما  رضا ل یه السما , )شماره الستفتاء:  0393. لسید ل ی خامنه ای, الستفتاءات لسال  3
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 حکم تخم پرندگان

خوردن تخم پرندگان حالل گوشت و پرندگان حرام گوشت و پرندگانی که حلیت و حرمت آنها مشتبه 

 0حکمی دارد؟ است چه

، ح مال و )تخ م( پرن ده ح را ، ح را       حمال، پس تخم پرنده ها الستها در ح یّت و حرمت، تابع خود پرندهتخم پرنده -
باشد و تخمى که مشتبه باشد که از کدا  یک از آنها الست آنکه دو طرفش مخت ف الست و لسر آن با ت ه آن تش خیص   مى

حض رت  ).ش ود متفق و مساوى باشد خورده نم ى صورتى که هر دو طرفش  شود و درداده شود مانند تخم مرغ خورده مى
 (لسیستانیآیت اهلل  ،اما 

، ح مال و )تخ م( پرن ده ح را ، ح را       حمال، پس تخم پرنده ها الستها در ح یّت و حرمت، تابع خود پرندهتخم پرنده -
 باشد.)ایه اهلل  مکار (مى

 و... مثل موش زمینی، خزندگان، موجودات کوچک حشرات -3

  ملخالف: 

 2خوردن ملخ چه حکمی دارد؟

اگر م خ را با دلست یا به ولسی ة دیگرى زنده بگیرند، بعد از جان دادن، خوردن آن حمال الست  و الز  نیست کسى که  -
ند، تواند پرواز کگیرد مس مان باشد و در موقع گرفتن، نا  خدا را ببرد ولی خوردن م خى که بال در نیاورده و نمىآن را مى

 لسیستانى(آیت اهلل  ،حضرت اما )حرا  الست.
از بین حشرات، تنها خوردن م خ جایز الست. البته اگر آن را زنده بگیرد یا در دلست او بمیرد اما اگر به م رده آن برلس د    -

 )آیه اهلل  مکار (احتیاط در ترک خوردن آن الست.

 اجزای حرام از ملخ حالل گوشت

 3رام می باشد؟کدامیک از اجزای ملخ حالل گوشت ح

آنچ ه ک ه از فض والت در    البته  ،از م خ فقط فض ه آن بنابر احتیاط واجب حرا  الست و چیز دیگری از م خ حرا  نیست -
 )آیه اهلل  لسیستانی(باشد در صورتى که با آن خورده شود حمال الست.درون م خ مى

                                      
، ص: 3؛ لس ید ل  ی لسیس تانی, منه اج الص الحین، ج      02,   , القول ف ی الحی وان  ، کتاب االطعمة و األشربة 219، ص: 3ترجمه، ج -. لسید روح اهلل خمینی, تحریر الولسی ة  0
 9113011012؛ ناصر مکار  شیرازی, الستفتاء شخصی از لسایت, کد رهگیری: 881 290

شامیدنی ها، اقس ا  حیوانات،حش رات,   ؛ ناصر مکار  شیرازی, لسایت، الستفتاءات، خوردنی ها و آ2123و  2122  2. لسید محمد حسن بنی هاشمی, توضیح المسائل مراجع, ج 2
 خوردن م خ

, 291، ص: 3؛ لس ید ل  ی لسیس تانی, منه اج الص الحین، ج     28  ، کتاب االطعمة و األشربة, القول فی الحیوان283، ص: 3ترجمه، ج -. لسید روح اهلل خمینی, تحریر الولسی ة  3
 911   910 
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 )غیر از ملخ( حشراتب: 

 و ...( یغیجوجه ت)موش,  ینیاز جم ه: خزندگان، موجودات کوچک زم

جوجده  حکم خوردن حشرات)غیر از ملخ(، از جمله: خزندگان، موجودات کوچک زمیندی مثدل مدوش و    

 0؟...چیستکرم ها وتیغی, 

 تیغ ى و جوجه )الْیَرْبُوعِ( صحراییموش ( و الضَّبِّ) لسولسمارمانند مار و موش و  حرا  هستند، ]غیر از م خ[ همة حشرات -
و غیر اینها از آنچه که قابل  )القمل( و شپش )بَرَاغِیث( ها و ککل( )الجُعَ لسرگین گردانو  لصراصر()ا لسولسک هاو  )قُنْفُذٍ(

ه ا و  ه ا و خرب زه  ها که به درون می وه  هاى کر فض هالبته و کر  ها نیز از خبائث هستند و حرا  هستند,  شمارش نیست
 (حضرت اما باشد. )مانند آنها، چسبیده، حرا  نمى

 شت جوجه تیغی حرا  الست.)اما  خامنه ای(خوردن گو -

لسولس مار و   حشرات حرا  هستند و منظور از آن جانوران کوچکی هستند که در داخل زمین زن دگی م ی کنن د مانن د      -
و کر  ابریش م)دودة  همانطور که شپش و کک و لسرگین گردان  موش و موش صحرایی و جوجه تیغی و مار و مانند اینها

ها حرا  هستند البته در حرمت خصوص کر  های کوچک موجود در میوه جات و مانند آن از ثمرات القز( ب که مط ق کر  
اشکال الست و حمال بودن آن در صورتی که به همراه میوه خورده شود بعید نیست مگر آنکه برطرف کردن آن آلسان باشد 

ه ا و  هاى کرمها که به درون میوهفض ههمچنین  ،که در این صورت احتیاط واجب آن الست که از خوردن آن اجتناب شود
 )آیه اهلل  لسیستانی(باشد. ها و مانند آنها، چسبیده، حرا  نمىخربزه

 )آیه اهلل  مکار (.ندستهحرا  و اقسا  کِر  ها و جوجه تیغی و الک پشت  مار ،حشرات حرا  هستند -

 (چوله-سیکور-، سیخوربزنغره یا=شی)تَ

 اید ا سدت یچ باشدد یبزرگتر م اریبس یاست ول یغیجوجه ت هیشب یزیحکم خوردن گوشت بزنغره که چ

 حالل گوشت است؟ 

 2)اما  خامنه ای(مذکور حرا  الست. وانیگوشت ح خوردن -

                                      
ناصر مکار  شیرازی, رلساله توض یح المس ائل، ص:   ؛ 33و   1,  , کتاب االطعمة و األشربة, القول فی الحیوان211، ص: 3ترجمه، ج -لسید روح اهلل خمینی, تحریر الولسی ة  . 0
ه ا و  تاءات، خ وردنی  ؛ ناصر مکار  شیرازی, لسایت، الستفتاءات، خوردنی ها و آشامیدنی ها، اقسا  حیوانات،خزندگان, گوشت مار؛ ناص ر مک ار  ش یرازی, لس ایت، الس تف     2211  039

وانات،آبزی ان, گوش ت الک پش ت،    آشامیدنی ها، اقسا  حیوانات، چهارپایان، گوشت جوجه تیغی ؛ ناصر مکار  شیرازی, لسایت، الستفتاءات، خوردنی ه ا و آش امیدنی ه ا، اقس ا  حی    
؛ لس ید ل  ی   910و   882  293، ص: 3ه اج الص الحین، ج  ؛ لسید ل ی لسیس تانی, من 9113011012خرچنگ و میگو ؛ ناصر مکار  شیرازی, الستفتاء شخصی از لسایت, کد رهگیری: 

 391913خامنه ای, الستفتاءات نمایندگی ها, شماره الستفتاء: 
 0113133شماره لسوال: ، 0399/10/11هایدنیها و آشام یلسواالت لسامانه جامع  خوردن . 2
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 مورچهمار و روغن روغن 

 0مجاز می باشد؟و روغن مار ه از روغن مورچه آیا استفاد

 روغن مار پاک الست ولی خوردن آن جایز نیست.)اما  خامنه ای( -

 )آیه اهلل  مکار (خوردن آن جایز نیست ولی الستفاده های دیگر مانعی ندارد. -
 شد.نکته: از آنجا که حشرات و مار حرا  گوشت هستند فراورده های آنها نیز از نظر فقها حرا  می با

  آبزیان -4

 هاالف: ماهی 

 2کدامیک از ماهی های مختلف حالل گوشت هستند؟

، اگر چه باقى نمانده و به لسبب لارض ى از ب ین   ماهی در صورتی حمال گوشت الست که ذاتا داراى فَ ْس)پولک( باشد -
از م اهى   -بزرگ آنهاکوچک و  -صاحب پولسته فرقى نیست؛ پس همه آنها ؛ و بین اقسا  ماهى«کنعت»رفته باشد مانند 

شود مانند ماهى باشد از آن خورده نمىو آنکه ذاتا داراى ف س نمى باشدمىریز قنات و ریش دار و کپور و غیر اینها حمال 
 نهر که طویل الست و ماهى خاردار و مار ماهى و غیر اینها.)حضرت اما ، آیت اهلل لسیستانی، آیت اهلل مکار (

 فلس و انواع آنحقیقت 

 یک ه ب ر رو   شودیاز جنس الستخوان گفته م یلسفت یها( به پولکFish scale: یسی)انگ  یپولک ماه ای یس ماهفَ ْ

 .ندیرویم انیآبز گریو د هایپولست ماه

                                      
احکا  طهارت / نجالس ات، رغ ن م ار؛ ناص ر مک ار  ش یرازی, لس ایت، الس تفتاءات،         آرشیو الستفتائات جدید، /  ،http://www.leader.ir . لسید ل ی خامنه ای، لسایت، 0

 اتی, حکم روغن مارخوردنی ها و آشامیدنی ها، اقسا  حیوانات،حشرات,الستفاده از روغن مورچه؛ لسایت, الستفتاءات, خوردنی ها و آشامیدنی ها, مواد غذایی وارد

کت اب االطعم ة و األش ربة,     213، ص: 3ترجم ه، ج  -؛ لسید روح اهلل خمینی, تحریر الولسی ة 2101  191، ص: 2ع، ج. لسید محمد حسن بنی هاشمی، توضیح المسائل مراج 2
ی, ؛ ناصر مکار  ش یراز 2201  031ناصر مکار  شیرازی, رلساله توضیح المسائل، ص: 818و  811,  290، ص: 3لسید ل ی لسیستانی, منهاج الصالحین، ج؛ 2و0،   القول فی الحیوان
 981س280، ص: 0الستفتاءات جدید، ج
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 یها الست. ف س و پولک در ماهپوشش مراقب بدن آن نیالست و ارا پوشانده هایماه شتریاز بدن ب یادیقسمت ز ف س

 نیهم کنندیم دایپ ییباال یریپذقرار گرفته که قدرت انعطاف یبه گونه ا یده واز جهت شکل هندلسچون شفاف و چسبناک بو

داش ته باش د.    زین یتر شنا کند و الستتار بهتردر آب راحت یتا ماه کنندیها کمک م. ف سگرددیآنها م شتریامر لسبب تحرک ب

 پولک مشخص ندارند. هایماهمانند کولسه هایماه یبعض

و م انع از ج ذب م واد     کن د یم   یریب ه ب دن او ج  وگ    یو از ورود مواد لسم کندیرا به صورت لسپر حفو م یماه بدن

 .کندیبهتر نفوذ م ستندیپولک )ف س( ن یکه دارا یانیها در ماهو انگل هاروسیو ها،کروبی. مشودیم یبه بدن ماه ویواکتیراد

 :ازنوع فلس در ماهی ها وجود دارد که عبارتند چهار 

 ف س پماکوئیدی-0

 ف س لوزی شکل-2

 ف س گرد-3

 ف س شانه ای-0

 کولسه ولسفره ماهی می شوند ..مثل ف س اول یعنی ف س پماکوئیدی در ماهیان غضروفی دیده

ف س پماکوئیدی:ف س های ریزی هستن که از یک ص فحه کوچ ک تش کیل ش ده ان د ک ه ب رروی آن ص فحه ی ک          

  س هم پوشانی نداردبرجستگی نوک تیز وجود دارد..واین ف

 
 :ف س دو  ف س لوزی شکل

ف س درشت و ضخیم وتاحدود زیادی الستخوانی هستن ودر حال حاضر در ماهیان الستخوانی از تکامل کمت ری برخ ورد   

 ونددارند دیده می ش
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 :ف س لسو  ف س دایره ای

 .ف س نازک ونسبتا شفاف ودر بسیاری از ماهیان الستخوانی دیده می شوند

 
 

 :ف س چهار  ف س شانه ای

 ش باهت زی ادی ب  ه ف  س گ رد دارن  د ب ا ای ن تف  اوت ک ه لب ه خ  ارجی ای ن ف  س دارای ی  ک بخ ش ش انه مانن  د            

 ونوک تیز الست. این ف س در لسوف ماهی دیده می شوند

 
 

 فلس های ذره بینی و میکروسکپیحکم 

قابدل مشداهده اسدت     کروسدک  یبا م یشوند ول ینم دهید یکه پولک آن ها با چشم عاد ییها یماه

 حرام؟ ایحالل است 

متخص ص ام ین و    اگ ر  نیباشد، حمال الس ت و همچن    _شود  دهیددلستگاه هر چند با  _ یپولک بر پولست ماه اگر -

 0)اما  خامنه ای(دار نباشد.کند ولو به نظر لرف ف سدان بگوید که ف س دارد، کفایت مىمسأله

 0آیا وجود فلس های ذره بینی و میکروسکپی در ماهی برای حلیت آن کفایت می کند؟

                                      
 0110111شماره لسوال: ، 0399/10/12هایدنیها و آشام یلسواالت لسامانه جامع  خوردن.  0
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ل مش اهده نیس ت ح را     بینى الست و با چشم معمولى و غیر مس  ّح قاب   میکرولسکپى و ذرّه هایشانپولکماهیانى که  -
 گوشت هستند و خوردن آنها حرا  الست.)آیت اهلل لسیستانی، آیت اهلل مکار (

 شک در فلس دار بودن ماهیحکم 

 2آیا اگر در فلس دار بودن ماهی شک داشته باشیم خوردن آن جایز است؟

الست ب ه ش رط آنک ه     در صورت شک در این که از قسم ماهی حمال گوشت الست یا از قسم حرا ، محکو  به ح یّت -
افتاده و بعد مرده الست و اگر در این باره ش ک داش ته باش ید،     توراحراز کند که آن را زنده از آب بیرون آوردند یا زنده در 

محکو  به حرمت الست؛ ب ه اگر وارد کننده آن مس مان باشد و احتمال داده ش ود ک ه وارد کنن ده مس  مان تذکی ه )ذب ح       
  شود.)اما  خامنه ای(و آن را در دلسترس مس مین قرار داده ، حکم به حمال بودن آن مى شرلى( آن را احراز کرده

]در مورد حکم ماهی مشتبه به فص ل  باشیم بنا را بر حرا  بودنش می گذاریم داشتهاگر در ف س دار بودن ماهی شک  -
 .)آیت اهلل لسیستانی(نجم مراجه شود[

 )حالل گوشت( شماری از ماهی های فلس دار

 ته: در متن موجود از الستاد قاضی این ماهی ها به لنوان ماهی ف س دار ذکر شده اند:نک

م اهی ح  وا   -0 زبی دی( -ماهی ح وا لسفید)زبیده-3 نوع آن وجود دارد( 1ماهی غزل آال)در ایران -2 ماه لسفید شمال-0

-02 اردک م اهی -00 کفال ماهی -01 ماهی شوریده-9 ماهی شیر-8 ماهی کپور-1 ماهی لسرخو -1 ماهی لسنگسر-1 لسیاه

 )مشروط بر اینکه با صید از آب و بیرون از آب بمیرد( 3ماهی تیما پیما -03 ماهی قباد

  روبیان(-)اربیان میگوحکم 

 4خوردن میگو چه حکمی دارد؟

 میگو)اربیان یا روبیان( از جنس ماهی ف س دار الست و حمال می باشد.)حضرت اما ( -

بودن[ نیست ولى باید مانند اربیان معمولى ف س داش ته باش د.)آیه اهلل     حمالگو از جهت فرقى میان انواع اربیان]یا می -
 مکار (

                                                                                                                           
 2201  031؛  ناصر مکار  شیرازی, رلساله توضیح المسائل، ص: 391، الصید و الذباحه, س0لسید ل ی لسیستانی، .الستفتاءات,ج  0

, الستفتاءات جدید اردیبهشت ماه, خرید ماهی از بازار مس  مین  http://www.leader.ir؛ و لسایت, 188901ت ایپرلسش, شماره الستفتاء: . لسید ل ی خامنه ای, الستفتائا 2
 818و  818,  290، ص: 3و غیر مس مین؛ لسید ل ی لسیستانی, منهاج الصالحین، ج

3 . http://mozooshenasi.ir/pajoohesh/wp-content/uploads/10/2108/%D%81%9D%8A%1D%81%9DB8%C-

%D%8AA%DB8%C%D%80%9D%8A%1D%9BE%DB8%C%D%8A1.pdf 
 

,   290، ص: 3لسید ل ی لسیس تانی, منه اج الص الحین، ج   ؛ 3,  , کتاب االطعمة و األشربة, القول فی الحیوان213، ص: 3ترجمه، ج -. لسید روح اهلل خمینی, تحریر الولسی ة  0
 ؛  981س280، ص: 0؛ ناصر مکار  شیرازی, الستفتاءات جدید، ج818

http://www.leader.ir/
http://mozooshenasi.ir/pajoohesh/wp-content/uploads/2018/01/%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%A7.pdf
http://mozooshenasi.ir/pajoohesh/wp-content/uploads/2018/01/%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%A7.pdf
http://mozooshenasi.ir/pajoohesh/wp-content/uploads/2018/01/%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%A7.pdf
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 میگو حمال الست.)آیت اهلل لسیستانی(

 

 )ماهی کولی(کوسه ماهیحکم 

 0ها حالل گوشت مى باشند؟ آیا کوسه ماهی

اگر پولک دار باشد حمال الست، وگرنه ح را    یماه کولسه دارد؟ ی( چه حکمیماه کولسه)  یکول یخوردن گوشت ماه -
 ری  کند و در غ یم تیحاصل شود، کفا نانیدان بگوید که ف س دارد، و از گفته او اطمالست و اگر متخصص امین و مسأله

 2ه ای()اما  خامن.ستین زیصورت جا نیا

 در آن موجب ح یتش نمی شود.)آیه اهلل  لسیستانی( ف سدر مورد کولسه نصّ بر حرمت آن داریم لذا وجود  -

 و االّ حرا  مى باشند.)آیه اهلل  مکار ( حمالنداگر به تصدیق اهل اطّماع داراى ف س باشند  -

 3فلس دار و میگو( های)غیر از ماهی : سایر آبزیانب

 ماهی فلس دار و میگو( جایز است؟ )غیر ازآبا خوردن آیزیان

، لسیس تانی  آی ت اهلل  ،حضرت ام ا  حرا  هستند.)از حیوانات دریایی تنها ماهیان ف س دار حمال هستند و لسایر آبزیان  -
 (مکار آیت اهلل 

 اجزای حرام ماهی حالل گوشت

 0کدامیک از اجزای ماهی های حالل گوشت حرام می باشند؟

                                      
 ؛ ناصر مکار  شیرازی, لسایت، الستفتاءات، خوردنی ها و آشامیدنی ها، اقسا  حیوانات،آبزیان, گوشت کولسه0890. لسید ل ی لسیستانی, الستفتاءات نجف, س 0
   --0019811شماره لسوال: ، 0399/01/10هایدنیها و آشام یلسواالت لسامانه جامع  خوردن.  2

 0013112شماره لسوال:  0399/11/01

, 290، ص: 3لس ید ل  ی لسیس تانی, منه اج الص الحین، ج     ؛ 0کتاب االطعمة و األشربة, القول فی الحیوان،    213، ص: 3جترجمه،  -. لسید روح اهلل خمینی, تحریر الولسی ة  3
 انواع غذاهای دریایی ؛ ناصر مکار  شیرازی, لسایت، الستفتاءات، خوردنی ها و آشامیدنی ها، اقسا  حیوانات،آبزیان,818و  811 

، ص: 3؛ لسید ل  ی لسیس تانی, منه اج الص الحین، ج    33و  28  ، کتاب االطعمة و األشربة, القول فی الحیوان283، ص: 3ترجمه، ج -لسی ة . لسید روح اهلل خمینی, تحریر الو 0
 ؛ ناصر مکار  شیرازی, لسایت، الستفتاءات، خوردنی ها و آشامیدنی ها،اجزای حرا  حیوانات حمال گوشت، رگ تیره پشت ماهی911و   910و   911,  291
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و خون بنابر احتیاط واجب حرا  الست، البته اگر خون یا فضوالت ب ه هم راه م اهی    از ماهی حمال گوشت فقط فض ه  -
.)حض رت ام ا ، آی ت اهلل    می باشند  شوند به احتیاط واجب حرا خوردهخورده شوند حمال هستند امّا اگر  به طور جداگانه 

 لسیستانی(

 ت؟ نکته: پرسش : حکم رگی که در پشت ماهی است و همچنین سیاهی چشم ماهی چیس

 پالسخ : احتیاط ترک آن الست.)آیه اهلل  مکار ( -

 حکم تخم ماهی

 0خوردن تخم ماهی های مختلف چه حکمی دارد؟

 الف:مشخص است که تخم از ماهی حالل است.

 .)حضرت اما ، آیت اهلل لسیستانی(2تخم ماهی حمال، حمال الست و تخم ماهی حرا  حرا  الست -

 ب: تخم مشتبه باشد.

الست یا از ماهی حرا ، در صورتى که تخم نر  باشد، بنابر احتی اط واج ب    حمالخم از ماهی اگر مشخص نباشد که ت -
  خوردنش حرا  الست ولى اگر خشن باشد یا این هم مشتبه باشد، خوردن آن حمال الست.)حضرت اما (

 ستانی(و یا از حرا ، باید از آن اجتناب شود.)آیت اهلل لسی الستاگر مشتبه باشد در اینکه از ماهی حمال  -

 )خرچنگ، قورباغه، وزغ و پنگوئن و...( دوزیستان -5

 3؟دوزیستان مختلف چه حکمی داردخوردن 

 خوردن گوشت پنگوئن حرا  الست.)اما  خامنه ای( -

حیوانات دوزیست که هم در آب زندگی می کنند و هم در خشکی، مثل اقس ا  مخت  ف خرچن گ، ش اه میگ و، الک       -
 )آیه اهلل  لسیستانی(و خوردن گوشت آنها حرا  می باشد.پشت، قورباغه، حرا  گوشت هستند 

 )آیه اهلل  مکار (وزغ و پنگوئن حرا  گوشت هستند. ،قورباغه ،خرچنگ -

                                      
 292، ص: 3؛ لس ید ل  ی لسیس تانی, منه اج الص الحین، ج     0،  , القول فی الحیوانکتاب االطعمة و األشربة ، 213، ص: 3ترجمه، ج -لسید روح اهلل خمینی, تحریر الولسی ة .  0

 ؛ 881 

 . )حضرت اما  و آیت اهلل لسیستانی: و این حکم ربطی به نرمی یا درشتی تخم ها ندارد(. 2

؛ ناصر مکار  شیرازی, لسایت، الستفتاءات، خوردنی ه ا و آش امیدنی ه ا، اقس ا  حیوانات،آبزی ان, گوش ت الک       811,  290، ص: 3انی, منهاج الصالحین، جلسید ل ی لسیست.  3
   111001: الستفتاء شماره, ها نمایندگی الستفتاءات, ای خامنه ل ی لسید ؛2003  قورباغه؛ گوشت و-پنگوئن گوشت و–پشت، خرچنگ و میگو 
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 در حیوانات حالل موارد عارضی حرمتبررسی فرع: 

   )الف( حیوانی که با آن نزدیکی شده)موطوئه(

 0و... چه حکمی دارد؟خوردن حیوان حالل گوشت موطوئه و فراورده های آن مانند شیر 

ی ا  « ج  و »ش ود ای ن الس ت ک ه انس ان در      از چیزهایى که موجب حرمت حیوانی که در اصل حمال گوشت الست مى -
کننده کوچک باشد یا بزرگ، بداند یا ندان د، ب ا اختی ار    اگر چه منی خارج نشود. چه انسان وطىآن نزدیکی نماید « لقب»

شده نر باشد یا ماده؛ پس به لسبب این وطى، گوشت آن حیوان و گوشت نس ل او   باشد یا اکراه بر آن شود، و حیوان وطى
آید، بنابر اقوى در نسل حیوان ماده و بنابر احتیاط در نسل حیوان نر و همچنین شیر و پشم و که بعد از وطى به وجود مى

ت نه در خود آنها و ن ه در نس ل آنه ا    باشد و این حکم اختصاص به چهار پا دارد و در وطى بقیّة حیواناموى آنها حرا  مى
 (حضرت اما شود.)جارى نمى

اگر نعوذ باهلل با چهار پایی که گوشت آن معموالً مورد الستفاده الست، مانند گاو یا گولسفند از ج و یا لقب نزدیکى کن د   -
باشد یا اکراه بر آن شود، و  کننده کوچک باشد یا بزرگ، بداند یا نداند، با اختیارهر چند منی خارج نشود، و چه انسان وطى

شود و خوردن گوشت آن حرا  الست و همچنین   بنابر حیوان وطى شده نر باشد یا ماده؛ادرار و مدفوع آن حیوان نجس مى
 باشد.)آیه اهلل  لسیستانی(احتیاط واجب   آشامیدن شیر آن و نسل بعد از وطى آن حرا  می

گوشت آن و حتّى گوشت نسل آن حرا  الست و ب ا ذب ح ک ردن ح مال      حیوانى که انسانى با آن وطى و نزدیکى کرده -
 شود.) آیه اهلل  مکار (نمی

 ندارد.در ح یت آن نکته: برای حمال شدن حیوان موطوئه هی  راهی وجود ندارد و ذبح شرلی آن تأثیری 

 حکم حیوان حالل گوشت موطوئه

 2ه باید کرد؟اگر با حیوان حالل گوشتی وطی و نزدیکی شود با آن حیوان چ

حیوان وطی شده اگر حیوانی باشد که گوشت آن معموالً مورد الستفاده الست، مانند گاو یا گولسفند یا شتر باید آن حیوان  -
را بکشند و بسوزانند و کسى که با آن وطى کرده، اگر صاحبش نباشد پول آن را به صاحبش بپردازد ولی اگر حیوانی باشد 

شود مانند السب و قاطر و االغ، باید آنها را از ش هر بی رون ببرن د و در ج اى     ن الستفاده میکه به لنوان مرکب لسواری از آ
ام ا   ، حض رت ام ا   دیگر بفروشند و بر وطی کننده اگر صاحبش نباشد الز  الست قیمتش را به صاحبش بدهد.)حض رت  

 (خامنه ای

فند و یا هم گوشتش و هم به لنوان مرکب حیوان وطی شده اگر حیوانی باشد که معموالً گوشت آن مانند گاو یا گولس -
شود مانند شتر، باید آن حیوان را بکشند و بسوزانند و کسى که با آن وطى کرده، اگ ر ص احبش   لسواری از آن الستفاده می

                                      
؛ لس ید ل  ی خامن ه ای، الس تفتاءات نماین دگی ه ا، ش ماره الس تفتاء:         22, القول فی الحیوان ،   ، کتاب االطعمة و األشربة3ترجمه، ج-. لسید روح اهلل خمینی، تحریر الولسی ة 0

ذب ح و ش کار   029ار  شیرازی، رلساله توض یح المس ائل، ص:   و مط ب قبل از این مسئ ه؛ ناصر مک 891، خوردن و آشامیدن،   3؛ لسید ل ی لسیستانی، منهاج الصالحین، ج 019291
 2132  ،2؛ لسید محمد حسن بنی هاشمی، توضیح المسائل مراجع، ج 2202   حیوانات
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شود مانند السب و نباشد پول آن را به صاحبش بپردازد ولی اگر حیوانی باشد که به لنوان مرکب لسواری از آن الستفاده می
ر و االغ، باید آنها را از شهر بیرون ببرند و در جاى دیگر بفروشند و بر وطی کنن ده اگ ر ص احبش نباش د الز  الس ت      قاط

 قیمتش را به صاحبش بدهد.)آیه اهلل  لسیستانی(
اگر با گاو و گولسفند و شتر نزدیکى کنند، باید آن حیوان را ذبح کنند و الشة آن را بسوزانند و کسى که با آن نزدیکى  -

 کرده باید پول آن را به صاحبش بدهد.)آیه اهلل  مکار (
کشتن حیوان موطوئه می گویند: احتیاط واجب آن الست که کشتنش با ذبح کردن  نکته: آیه اهلل لسیستانی در مورد نحوه

 0بعد از ذبح واجب الست که لسوخته شود به هر نحوی که شد.باشد ولی شرایط شرلی]ذبح[ در آن الز  نیست و 

 تعیین حیوان موطوئه که مشتبه شدهنحوه 

گیرد مشتبه شود، چگونه باید ه در بین حیواناتی که گوشت آنها مورد استفاده قرار میئاگر حیوان موطو

 2مشخص شود؟

 (آیت اهلل لسیستانی )باید با قرله مشخص شود. -
را با قرله جدا کند و باز  آنچه در روایت وارد شده الست آن الست که گولسفندان را به دو قسمت تقسیم کند یک قسمت -

آن را به دو قسمت تقسیم کند و به همین ترتیب لمل کند تا یک گولسفند باقى بماند همچنین جایز الست از یک تا ص د  
روى گولسفندان شماره بچسباند و بعداً شماره هاى یک تا صد را داخل پمالستیکى بریزد و یکى از شماره ها را بردارد و ب ا  

 روى گولسفند چسبانده مطابقت کند و آن گولسفند را ذبح کند و گوشت آن را بسوزاند.)آیه اهلل  مکار (آن شماره هایى که 
 

 ب( حیوان نجاستخوار)جالل(

 3خوردن حیوان حالل گوشت نجاستخوار چه حکمی دارد؟

دلس تورى   خوردن گوشت حیوانى که نجالستخوار)به غائط انسان( شده حرا  الست اگرچه ذبح شرلی شود، مگر اینکه با -
آی ت اهلل  لسیستانی،  ، آیت اهللاما  خامنه ای، حضرت اما غذاى پاک بدهند و پاک کنند.)که در شرع معیّن گردیده، آن را 

  مکار (

                                      
 0882. لسید ل ی لسیستانی, الستفتاءات نجف, س 0

 ر مکار  شیرازی، لسایت، الستفتاءات، خ وردنی ه ا و آش امیدنی ه ا،    ؛ ناص891،  ، الفصل األول فی الحیوان. لسید ل ی لسیستانی، منهاج الصالحین ، کتاب األطعمة و األشربة 2
 نزدیکی با حیوان و لد  تشخیص حیوان وطی شده، طریقه قرله زدن در حیوان موطوئه نامع و  

خامنه ای، الستفتاء شخصی از لس ایت،  ش ماره   ؛ لسید ل ی 09و01 ، القول فی الحیوان کتاب األطعمة و األشربة،219، ص: 3ترجمه، ج-. لسید روح اهلل خمینی، تحریر الولسی ة 3
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 مقصود از حیوان نجاستخوار

 0از نظر فقهی حیوان با خوردن کدامیک از نجاسات حکم )جالل( یا نجاستخوار را پیدا می کند؟

نکه حیوان لذرة )مدفوع( انسان را بخورد به طورى که لرفا صدق کند که لذره غذاى او الست )ج ل(لبارت الست از ای -
کند و صدق لرفى، به اینکه منحصر باشد غذاى شود. و تحقّق پیدا مىو لذرة غیر انسان و بقیّة نجالسات به آن م حق نمى

اش به شود مگر اینکه تغذیهند پس حرا  نمىکخورد، صدق لرفى تحقق پیدا نمىحیوان به آن؛ پس اگر غیر لذره هم مى
غیر لذره جدا ندرت داشته باشد به طورى که در نظر لرف در حکم نخوردن باشد و اینکه مدت مورد توجهى از آن تغذیه 

لسیستانی: ب که باید دو یا بیش تر از دو  آیت اهلل ()حضرت اما )نماید، و ظاهر آن الست که تغذیة یک شب و روز کافى نباشد
 (لسیستانی آیت اهلل ،حضرت اما ).روز از آن تغذیه کند(

 حیواناتی که شامل حکم نجاستخواری می شوند

 2حکم جلل یا نجاستخواری شامل چه حیواناتی می شود؟

 (لسیستانیآیت اهلل  ،حضرت اما شود حتى پرنده و ماهى. )شامل هر حیوان حمالى مى یا نجالستخواری حکم ج ل -

 اجزا و فراورده های حیوان نجاستخوار حکم شیر و تخم و بقیه

 3خوردن شیر و تخم و سایر فراورده های حیوان حالل گوشت نجاستخوار چه حکمی دارد؟

شوند و خماصه این حیوانى که حمال مىبا الستبراء حیوان ، و شوندشیر و تخم حیوان به ج ل مانند گوشت آن حرا  مى -
از آنکه الستبراء شود و حکمش برطرف گردد، مانند حیوانى الست ک ه اص التا   حرمت به آن لارض شده در تما  احکا  قبل 

 (لسیستانی آیت اهلل ،حضرت اما ) بنابر احتیاط الست. مواردحرا  الست البته این حکم در بعضى 

 )استبراء جَالل(چگونگی از بین رفتن حرمت حیوان نجاستخوار

 0ت حیوان نجاستخوار چگونه برطرف می شود؟محر

 براء گاو و گوسفند و شتر و مرغ و اردک و ماهیالف: است

                                      
 291، ص: 3؛ لس ید ل  ی لسیس تانی, منه اج الص الحین، ج     01   , القول فی الحیواناالطعمة و األشربة کتاب، 219، ص: 3ترجمه، ج -. لسید روح اهلل خمینی, تحریر الولسی ة  0
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باید تا مدتی که بعد از آن مدت دیگر نجالستخوار به آن نگویند نگذارند نجالس ت بخ ورد وغ ذای    حیوان نجالستخوار را  -
ر دگ او را بیس ت روز و   در شتر نجالستخوار را چهل روز و  باید این مدت در (بنا بر احتیاط واجب:)اما پاک به آن بدهند و 
 ام ا ، آی ت اهلل  )باشد.:و در ماهی یک شبانه روز()اما  مرغ خانگی را لسه روز،در مرغابی پنج روز و در گولسفند را ده روز و 

 (مکار 

و  باید تا مدّتى نگذارند نجالست بخورد و غذاى پاک به آن بدهند که بعد از آن مدت دیگر نجالس تخوار ب ه آن نگوین د    -
شتر چهل روز و در گاو  لسى روز و در گولسفند ده روز و در مرغابى پ نج روز و در م رغ   این مدت بنابر احتیاط مستحب در 

 لسیستانی(آیت اهلل لسه روز و در ماهى یک روز و شب الست.)

 )گاو و گوسفند و شتر و مرغ و اردک و ماهی( استبراء سایر حیوانات غیر از ب:

از آنها الست  نجالستخوارماهی( معیار برطرف شدن السم  و:حضرت اما )در غیر از)گاو و گولسفند و شتر و مرغ و مرغابی -
لذا باید تا مدّتى نگذارن د نجالس ت بخ ورد وغ ذاى پ اک ب ه آن بدهن د ک ه بع د از آن م دت دیگ ر نجالس تخوار ب ه آن              

 (مکار .)حضرت اما ، آیت اهلل لسیستانی، آیت اهلل نگویند

 انجام عمل استبراءکیفیت 

 0ه باید انجام شود؟عمل استبراء حیوان نجاستخوار چگون

و در ای ن   کیفیت الستبراء این الست که حیوان به بستن یا حبس شدن در مدت مقرر از تغذیه به لذره ج  وگیرى ش ود   -
مدت احتیاطا ل ف پاک خورانده شود اگر چه اکتفا به غیر آنچه که موجب ج ل الست، مط قا اگر چه متنجس یا نجس باشد 

  (لسیستانی آیت اهلل ،حضرت اما .)خصوصا در متنجس خالى از قوت نیست

 ای که از شیر خوک بخوردج( بره یا بزغاله یا گوساله

 2ای که از شیر خوک بخورد چه حکمی دارد؟خوردن بره یا بزغاله یا گوساله

و گوشتش بروید و الستخوانش محکم گردد، پس گوشت ای که از شیر خوک بمکد تا قوى شود بره یا بزغاله یا گولساله -
 (حضرت اما  )شود.گوشت نسل او و شیر هر دو حرا  مى او و
شود و شیر آنها بزغاله اگر از خوک به مقدارى که گوشت و الستخوانش قوّت بگیرد، شیر بخورد، خود و نس ش حرا  مى -

و پس از آن شود و در صورتى که مقدار شیر خوردن، کمتر از آن باشد   بنابر احتیاط واجب   باید الستبراء شود نیز حرا  مى
گردد و الستبراء آن این الست که هفت روز شیر پاک بخورد و اگر حاجت به شیر نداشته باشد، هفت روز ل ف ی ا  حمال مى

ه اى دیگ ر حیوان ات    شود و   بنابر احتیاط واجب   بره شیر خوار و گولس اله و بچ ه  جو و مانند آن بخورد لسپس حمال می
   لسیستانی(حمال گوشت در حکم بزغاله الست.)آیه اهلل

                                      
 291، ص: 3؛ لسید ل  ی لسیس تانی, منه اج الص الحین، ج    21،   ، القول فی الحیوان، کتاب األطعمة و األشربة280، ص: 3مه، جترج -. لسید روح اهلل خمینی, تحریر الولسی ة  0
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 کافر و ... زنسگ و ( خوردن حیوان از شیر 1-ج

 0؟خوردن حیوان حالل گوشتی که از شیر سگ یا زن کافری تغذیه کرده است چه حکمی دارد

اگر بزغاله ی ا  و نیست و موجب حرمت حیوان نمی شود لسگ و زن کافر در حکم خوردن از شیر خوک خوردن از شیر  -
 آی ت اهلل  ،حضرت ام ا  مکروه الست.) ولی باشداز شیر گرفته و بزرگ شود، گوشتش حرا  نمى گولساله از شیر زنى بمکد تا

 (لسیستانی

 خورد، آیا گوشت آن حرام است؟مدّتى است که بچه گوسفندى از سگ گله، شیر مىسوال: 

 )آیه اهلل  مکار (جواب: حرا  نیست؛ هرچند پرهیز از آن بهتر الست. -

 پس ذبح شودو س د(حیوانی که شراب بخورد

 2خوردن حیوانی که شراب بخورد و سپس ذبح شود چه حکمی دارد؟

البته احتیاطا بعد از شستن  -شوداگر حیوان شراب بخورد تا مست شود و در همین حالت ذبح شود گوشتش خورده مى -
د اگر چ ه شس ته ش ود.    شوها و شکمبه و دل و کبد و غیر اینها خورده نمىولى آنچه در درون او هست از قبیل روده -آن
 (حضرت اما )

اگر حیوان شراب بخورد تا مست شود و در همین حالت ذبح شود،خوردن گوشت آن حیوان جایز الس ت البت ه قس مت     -
هایی که با شراب مماقات کرده و لین شراب بر آن موجود الست باید شسته شود ولى خوردن آنچ ه در درون او هس ت از   

کبد )جگر لسیاه( و غیر اینها حرا  الست هر چند بنا بر احتیاط واج ب شس ته ش ود.)آیه اهلل      ها و شکمبه و ق ب وقبیل روده
 لسیستانی(

 مکار ( ها نیست، اشکالی ندارد.)آیه اهللخوردن گوشت حیوان و قسمتهایی که لین نجالست مذکور در آن -

 و سپس ذبح شود و(حیوانی که ادرار بخورد

 3بح شود چه حکمی دارد؟خوردن حیوانی که ادرار بخورد و سپس ذ

اگر حیوان بول بیاشامدلسپس بعد از آشامیدن یا خوردن آن، ذبح شود، گوشتش و آنچ ه را ک ه در درون دارد     -
 (حضرت اما حرا  نمی شود البته قسمت هایی که با بول مماقات کرده باید شسته شود.) 

                                      
، ص: 3؛  لسید ل  ی لسیس تانی, منه اج الص الحین، ج    20و21،   , القول فی الحیوانکتاب االطعمة و األشربة، 283، ص: 3ترجمه، ج -. لسید روح اهلل خمینی, تحریر الولسی ة  0
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یا خوردن آن، ذبح شود، گوشتش و آنچه را که در  اگر حیوان بول یا غیر آن از نجالسات را بخورد لسپس بعد از آشامیدن -
درون دارد حرا  نمی شود البته قسمت هایی که با نجالست مماقات کرده و لین نجالست بر آن موجود الست، بای د شس ته   

 لسیستانی(.)آیت اهلل شود

 ( را بخورد1نجس یا متنجسی)غیر از موارد قبل حرام یا حیوانی که چیزه(

حرام یا نجس یا متنجسی)غیر از موارد قبل ( را بخورد و سپس ذبح شود چده  خوردن حیوانی که چیز 

 2حکمی دارد؟

نکته: ظاهرا فقها اجماع دارند که غیر از لناوین قب ی)مدفوع انسان، شیر خوک، شراب و ادرار(چیز دیگری اگ ر خ وراک   

نمی کند و ما در اینجا چند تصریح از فقها حیوان قرار گیرد مشک ی در ح یت و حرمت گوشت حیوان یا نجالست الضای آن پیدا 

 را متذکر می شویم.

الستفاده از گوشت خوک و الشه و یا مردار حیوانات و طیور و ماهیهاى حمال گوش ت و ی ا ح را  گوش ت ب ه لن وان        -
 (حضرت اما مصرف خوراک دا  و طیور مانع ندارد.)

 )آیه اهلل  مکار (وان حمال الست.براى تغذیه حیوانات اشکال ندارد و آن حیدنبمان  الستفاده از -

 )میته( حیوانات مختلف حکم خوردن مرداری(

 3خوردن مردار حیوانات مختلف چه حکمی دارد؟

 )مردار یعن ی حی وانی ک ه   ]بجز قسمت هایی از مردار که در قسمت بعد می آی د[  خوردن مردار هر حیوانی حرا  الست -
 (.)مراجع تق ید(ن شده، آن را کشته باشندشرع معیّخودش مرده باشد یا به غیر دلستورى که در 

  ]حالل گوشت[ (میته) مرداراجزای حالل 

 4حالل گوشت، حالل می باشد؟حیوان کدامیک از اجزای مردار 

در صورتى که پولست پرندگان  و تخم( آنها 0)اإلنفحةپنیرمایهو  حیوانات شیر حتىچیزى که از میته داراى روح نیست  -
 (حضرت اما باشند.)و اینها همان طورى که پاک هستند حمال هم مى ، پاک الست ه باشددحکم شآن مباالی 

                                      
 . منظور از موارد قبل)مدفوع انسان, شیر خوک, شراب و ادرار(الست که در لناوین قبل حکمش گذشت. 0

؛ ناصر مکار  شیرازی, لسایت، الستفتاءات، خوردنی ها و آشامیدنی ها،اجزای حرا  حیوانات حمال گوشت، الس تفاده  1و  3س  110، ص: 2هلل خمینی, الستفتاءات، ج. لسید روح ا 2
 از اجزاء حرا  حیوانات حمال گوشت برای خوراک دا ؛ 

 88  0. لسید محمد حسن بنی هاشمی, توضیح المسائل مراجع, ج  3

؛ لسید ل  ی خامن ه ای, الس تفتاءات نماین دگی ه ا, ش ماره       31, القول فی الحیوان  , کتاب االطعمة و األشربة281، ص: 3ترجمه، ج -روح اهلل خمینی, تحریر الولسی ة . لسید  0
ی ها و آشامیدنی ها، خوردنی های حرا ، تخ م م رغ   ؛ ناصر مکار  شیرازی, لسایت، الستفتاءات، خوردن911  299، ص: 3؛ لسید ل ی لسیستانی, منهاج الصالحین، ج 100001الستفتاء: 

ن ب ره و بزغال ه م رده ؛ ناص ر مک ار       موجود در شکم مرغ مرده؛ ناصر مکار  شیرازی, لسایت، الستفتاءات، خوردنی ها و آشامیدنی ها، خوردنی های حرا ، پنیر مایه موجود در شیردا
 میدنی های حرا ، الستفاده از شیر گاو مرده ؛ شیرازی, لسایت، الستفتاءات، خوردنی ها و آشامیدنی ها، آشا
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اگر مرغ و یا پرنده ای حمال گوشت بمیرد وتخم در شکم داشته باشد, اگر پولس ت روی آن لس فت ش ده خ وردن آن      -
 حمال الست اما ظاهرش را باید آب کشید.)اما  خامنه ای(

فقط شیر حیوانات و تخم)البیضة( پرندگان در صورتى که پولست ب االی آن   از چیز هایی  که از میته داراى روح نیست -
)اإلنفحة(، حمال هستند و لسایر آنها مانند الس تخوان و ن اخن و ش اخ    پنیرمایهرا فراگرفته باشد)اگر چه صفت نشده باشد( و 

 و...بنابر احتیاط واجب حرا  الست.)آیه اهلل  لسیستانی(

رون مى آید پاک الست، به شرط این که پولست آن لسفت ش ده باش د، ول ى بای د     تخم مرغى که از شکم مرغ مرده بی -
ظاهر آن را آب بکشند و همچنین اگر برّه و بزغاله پیش از آن که ل فخوار ش ود بمی رد، پنی ر مای ه اى ک ه در ش یردان       

د ول ی الس تفاده از ش یر    آنهالست پاک الست و خوردن آن اشکالی ندارد، ولى بیرون آن را بنابر احتیاط واجب باید آب بکشن
 گاوی که مرده الست اشکال دارد.)آیه اهلل  مکار (

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                           
رلس اله مراج ع    93اى که ل ف خور نشده به صورت بسته ق رار دارد.)نکت ه: در مس ئ ه    شود و در شکم بره و بزغالهچیز زرد رنگى الست که با آن پنیر درلست مى« پنیرمایه».  0

 (باشد پاک الست، ولى ظاهر آن را باید آب کشید.اى که در شیردان آنها مىرند، پنیرمایهآمده الست که: اگر برّه و بزغاله پیش از آن که ل فخوار شوند بمی
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 خاکو گیاهان  :فصل دوم

 سبزیجات و میوه ها ،گیاهانحکم خوردن انواع 

 1خوردن گیاهان و سبزیجات و میوه های مختلف چه حکمی دارد؟

 (اما  خامنه ایندارد.)خوردن گیاهان و لسبزیجات و میوه های مخت ف فی نفسه اشکال  -

 (لسیستانی آیت اهللحمال می باشد.) (در صورت نداشتن ضرر مهمی)خوردن درختان -

 )آیه اهلل  مکار (.هستندگیاهان دریایی حمال  -
ظاهرا تمامی گیاهان و میوه ها و لسبزیجات ح مال هس تند مگ ر     ،نکته: مط بی از فقها در مورد حرمت گیاهان پیدا نشد

 دیگری حرا  شوند مثما مضر باشند یا غصبی باشند و...مواردی که از جهت 

 حق المارهحکم 

 تعریف حق الماره در لغت و اصطالح؟

 2حق الماره در لغت و اصطالح به چه معنایی است؟

)حق( در لغت یعنی اختیاری که طبیعت، قانون، شرع، یا لرف به کسی داده الست، و )مارّه(در لغ ت یعن ی رهگ ذر، در     -
حق الماره( لبارت الست از حقی که رهگذر در الستفاده از میوه باغ و یا محصول زرالت دارد، )البته حق المارّة اصطماح فقه )

( این ح ق در نظ ر اکث ر    3انددر حقیقت اباحة در تصرّف به إذن خدا الست و حق نیست و از روى مسامحه به آن حق گفته
 فقها در صورت  وجود شروطی جایز الست.

 اره و مخالفین با آنقائلین به حق الم

 0 چه کسانی قائل به حق الماره هستند؟

 آیت اهلل مکار ( لسیستانی،ت اهلل ، آیاما  خامنه ایجایز می باشد.) حضرت اما ،  شرایطشحق الماره با تحقق  -

                                      
؛ ناصر مکار  شیرازی, لسایت، الستفتاءات، 909   312، ص: 3؛ لسید ل ی لسیستانی, منهاج الصالحین، ج190291.  لسید ل ی خامنه ای، لسواالت نمایندگی ها، شماره الستفتاء:  0

 ها، اقسا  حیوانات،آبزیان,انواع غذاهای دریایی الستفتاءات، خوردنی ها و آشامیدنی

 فرهنگ لغت لمید, ذیل واژه حق, فرهنگ لغت دهخدا.  2

 000، ص: 1. ناصر مکار  شیرازی، کتاب النکاح، ج 3

 110، ص: 3اصر مک ار  ش یرازی, الس تفتاءات جدی د، ج    ؛ ن291  90، ص: 2؛ لسید ل ی لسیستانی, منهاج الصالحین، ج08,   , القول فی بیع الثمار. تحریر الولسی ة, کتاب البیع 0

 الستفتائات جدید)بهمن ماه( موارد حق الماره http://www.leader.ir؛ لسید ل ی خامنه ای لسایت 0113لسؤال 
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 بررسی شرایط مطرح شده در استفاده از حق الماره

 الف: مرور اتفاقی و یا رفتن به قصد خوردن

تواندد از میدوه   ر مرور اتفاقی نباشد بلکه شخص به قصد خوردن میوه بدرود، آیدا مدی   در حق الماره اگ

 0درختان استفاده کند؟

اما  خامنه ها بخورد.)حضرت اما ، نباید به قصد خوردن برود و باید مرورش اتفاقی باشد وگرنه  جایز نیست از آن میوه  -
 مکار ( آیت اهلل، ای
نیست که مرور اتفاقی باش د. )آی ت   ها الستفاده کند و نیازی تواند از میوهور کند میلب آنجاحتی اگر به قصد خوردن از  -

 ( اهلل لسیستانی

 ب: خسارت نزدن به محصول و باغ و نبردن محصول

تواند مقداری میوه ببرد؟ آیا خسارت زدن به محصول باغ آیا در حق الماره شخص عالوه بر خوردن می 

 2جایز است؟

تواند بخ ورد ول ی نبای د بب رد.)     و شاخه و میوه و...را ندارد و  فقط می درختخسارت زدن به جهت خوردن میوه حق  -
 مکار ( آیت اهلل لسیستانی، ، آیت اهلل اما  خامنه ایحضرت اما ، 

 ج: محصور نبودن)دیوار نداشتن( باغ

یش به عنوان حق هاتوان از میوهآیا در صورتی که باغ یا بستان محصور باشد یا دیوار داشته باشد می

 3 الماره استفاده نمود؟

 0.)اما  خامنه ای(ستین زیمالک جا تیباغ بدون رضا مانندم ک  ورود به]در بحث حق الماره[  -

 بنابر احتیاط واجب جایز نیست. )آیه اهلل  لسیستانی( داردخوردن از میوه های باغی که حصار  -
 یت اهلل مکار (جایز نیست. )آ داردخوردن از میوه های باغی که حصار  -

                                      
 110، ص: 3ر مک ار  ش یرازی, الس تفتاءات جدی د، ج    ؛ ناص291  90، ص: 2؛ لسید ل ی لسیستانی, منهاج الصالحین، ج08,   , القول فی بیع الثمار. تحریر الولسی ة, کتاب البیع 0

 http://www.leader.irلس ایت   -الستفتائات جدید)بهمن ماه( موارد حق الماره؛ لسید ل ی خامنه ای http://www.leader.ir؛ لسید ل ی خامنه ای لسایت 0113لسؤال 
 المارّه؛  حقّ-هاها و آشامیدنیاحکا  خوردنی-پرلسش های متداول

 110، ص: 3؛ ناصر مک ار  ش یرازی, الس تفتاءات جدی د، ج    291  90، ص: 2؛ لسید ل ی لسیستانی, منهاج الصالحین، ج08,   , القول فی بیع الثمارلولسی ة, کتاب البیع. تحریر ا 2

 http://www.leader.irلس ایت   -ه ایالستفتائات جدید)بهمن ماه( موارد حق الماره؛ لسید ل ی خامن http://www.leader.ir؛ لسید ل ی خامنه ای لسایت 0113لسؤال 
 المارّه؛  حقّ-هاها و آشامیدنیاحکا  خوردنی-پرلسش های متداول

 0113لسؤال  110، ص: 3؛ ناصر مکار  شیرازی, الستفتاءات جدید، ج291  90، ص: 2.  لسید ل ی لسیستانی, منهاج الصالحین، ج 3
0  .https://www.leader.ir/fa/content/09303der.ir/www.lea 
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 دار بیرون آمده باشد د: باغی محصور باشد ولی شاخه درختان میوه

تدوان از آن بده   دار از دیوار باغ بیرون آمده باشدد مدی  اگر باغی محصور باشد ولی شاخه درختان میوه

 0 عنوان حق الماره استفاده نمود؟

 ، آیه اهلل  مکار (اما  خامنه ایزده بخورد.) با رلایت لسایر شروط می تواند از شاخه هایی که از حصار بیرون -

 

 و: اذن یا رضایت مالک در استفاده از حق الماره

 2 ماره اذن مالک و یا اطمینان از رضایتش الزم است؟آیا در استفاده از حق ال

داند ک ه  ها به مواردی که ل م به کراهت مالک ندارد اکتفا کند و چنانچه میبنابر احتیاط واجب باید در الستفاده از میوه -
 مالک کراهت دارد نباید الستفاده کند. )حضرت اما (

الستفاده کند که یقین به لد  رضایت مالک وجود نداشته  دمی توانماره البه شرطی می تواند از حق بنابر احتیاط واجب  -
 (اما  خامنه ای.) باشد

 اگر گمان به کراهت مالک دارد احتیاط واجب آن الست که از خوردن اجتناب شود.) آیه اهلل  لسیستانی(   -

 احتیاط آن الست که در صورت یقین به لد  رضایت مالک خوددارى کند.)آیه اهلل  مکار (  -
 ه: ظاهرا هی  یک از فقها در حق الماره اذن از مالک یا ل م به رضایتش را شرط نمی دانند.نکت

 ه: مجنون یا نابالغ نبودن صاحب باغ

توان به عنوان حق الماره از میوه درختان به انددازه  اگر صاحب باغ یا بستان بچه یا دیوانه باشد آیا می

 3 نیاز و سیری استفاده نمود؟

                                      
ه ا و  احکا  خوردنی-پرلسش های متداول http://www.leader.irلسایت  -؛ لسید ل ی خامنه ای0113لسؤال  110، ص: 3. ناصر مکار  شیرازی, الستفتاءات جدید، ج 0

 المارّهحقّ-هاآشامیدنی

مسئ ه کثیر 111؛ ناصر مکار  شیرازی, لسایت, احکا  ویژه)291  90، ص: 2لصالحین، ج؛ لسید ل ی لسیستانی, منهاج ا08,   , القول فی بیع الثمار. تحریر الولسی ة, کتاب البیع 2

 https://www.leader.ir/fa/content/09303/www.leader.irاالبتما(. حقّ الماره ؛ لسید ل ی خامنه ای, 

 291  90، ص: 2منهاج الصالحین، ج ؛ لسید ل ی لسیستانی, 110018902 کد پیگیری: . لسید ل ی خامنه ای,  الستفتاءات نمایندگی ها, 3
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 (اما  خامنه ایط حق الماره الستفاده ازآنها مانعی ندارد.) با رلایت شرای -

 توان از میوه بستانی که صاحب آن قاصر]بچه نابالغ یا دیوانه[ الست خورد.) آیه اهلل  لسیستانی( به احتیاط واجب نمی -

)آی ه اهلل   چنانچه یقین به لد  رضایت ولی طفل یا مجنون ندارند، می توانند مطابق حکم ح ق الم اره لم ل نماین د.      -
 مکار (

 ی: مقدار مجاز در خوردن

 0 ها بخورد؟تواند از میوهدر حق الماره شخص چه مقدار می

 می تواند به اندازه نیاز و لسیری بخورد.) حضرت اما ( -
 از میوه یا محصول آن می تواند بخورد هر چند خوردن آن ضروری نباشد. )آیه اهلل  لسیستانی( -

 اند بخورد.) آیه اهلل  مکار (به مقدار نیاز و حاجت می تو -

 ک: موارد حق الماره )میوه درختان، زراعت و...( 

آیا حق الماره فقط درختان میوه را شامل می شود یا شامل زراعت هایی مثل گوجه فرنگی، بادمجان، یا 

 2 میوه هایی مثل خربزه، هندوانه، خیار و ... هم می شود؟

 (اما  خامنه اییر درخت میوه نمی شود.)حق الماره بنا بر احتیاط واجب شامل غ -
 الم از درخت میوه و زرالت الست.) آیت اهلل لسیستانی(  -

 حق الماره شامل زرالت نمی شود و منحصر به باغ و درخت الست.) آیه اهلل  مکار (  -
ر قب ول ی ا من ع    دار مطرح کرده اند و نسبت به غیر آن تصریحی دنکته: لسایر فقها حق الماره را در رابطه با درخت میوه

 ندارند.

 های روی زمینهای روی درخت یا میوهل: استفاده از میوه

 3وجود دارد؟ های روی زمین افتادههای روی درخت با میوهآیا در استفاده از حق الماره تفاوتی بین میوه

ن ی درخت و آنچه بر زم ی های رودر صورتی که شرایط الستفاده از حق الماره موجود باشد تفاوتی بین الستفاده از میوه  -
 ( افتاده نیست.) حضرت اما ، آیت اهلل مکار 

 نکته:لسایر فقها تصریحی به این نکته نکرده اند ولی ظاهرا تفاوتی قائل نشوند)از باب اولویت(.

                                      
 110، ص: 3؛ ناصر مک ار  ش یرازی, الس تفتاءات جدی د، ج    291  90، ص: 2؛ لسید ل ی لسیستانی, منهاج الصالحین، ج08,   , القول فی بیع الثمار. تحریر الولسی ة, کتاب البیع 0
 0113لسؤال 

و لس ید ل  ی خامن ه ای لس ایت      193112 ؛ لس ید ل  ی خامن ه ای, الس تفتاءات نماین دگی ه ا, ش ماره الس تفتاء:        291  90، ص: 2. لسید ل ی لسیستانی, منهاج الص الحین، ج  2

http://www.leader.ir ؛  9113291000ناصر مکار   شیرازی, الستفتاء شخصی از لسایت, کد رهگیری: ؛ الستفتائات جدید)بهمن ماه( موارد حق الماره 

 9110211023؛ ناصر مکار   شیرازی, الستفتاء شخصی از لسایت, کد رهگیری: 08,   فی بیع الثمار, القول . تحریر الولسی ة, کتاب البیع 3
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 روهاها و پیادهم: میوه درختان خیابان

 0 روها چیست؟ها و پیادهحکم استفاده از میوه درختان خیابان

 (اما  خامنه اینین شهرداری الست.)تابع قوا -

هایى که در لرف و لادت محل براى همه مباح شده، مانند توت در بسیارى از مناطق، اشکالى ن دارد،  الستفاده از میوه -
المال باشد متع ّق به دولت الست و باید طبق قوانین لم ل ش ود.   ولى غیر آن متع ّق به صاحبان آن الست، و اگر م ک بیت

 کار ()آیه اهلل  م

 میوه درختان جنگلی و انفال

باشدد، آیدا   سوال: اگر چیزى که جزء انفال است، مثل میوة درخت جنگلى، و در حال خراب شددن مدى  

 شود از آن استفاده کرد یا خیر؟مى

 2با امکان تحصیل موافقت حاکم شرع، به نظر او مانع ندارد.)حضرت اما ( -

 گری شدهن: میوه شاخه درخت همسایه که وارد خانه دی

 3 استفاده از میوه شاخه درخت همسایه که وارد خانه دیگری شده چه حکمی دارد؟

 (؛ آیت اهلل مکار اما  خامنه ایشود مصرف نمود.) صاحب آن نمى بدون اجازه -
 

و  ختده یدرخت توت من در هدم آم  یوارد ملک من شده و با شاخه ها هیدرخت توت همسا یشاخه ها

توت  یجمع آور یبرا نکهیا حیود ندارد. و امکان مصالحه وجود ندارد. توضمحصول وج یامکان جدا ساز

 ست؟یچ فی.تکلزدیر یتور م یشود و به مرور توت از درخت رو یدرخت تور پهن م ریز

درخت  دیاو را مجبور کن دیتوانیم یول ستین زیجا تشیبدون رضا هیدرخت همسا وهیفرض لسوال، الستفاده شما از م در -

 0)اما  خامنه ای(دهد. تیبه مصالحه رضا ایشما کوتاه کرده  نیخود را از زم

 ورود به ملک دیگری جهت خوردن حق الماره

                                      
 مسئ ه کثیر االبتما(. حقّ الماره111؛ ناصر مکار  شیرازی, لسایت, احکا  ویژه) 190291شماره الستفتاء:  . لسید ل ی خامنه ای,  الستفتاءات نمایندگی ها, 0

 21س 100، ص: 2اءات، ج. لسید روح اهلل خمینی, الستفت 2

 ؛  9113291000؛ ناصر مکار   شیرازی, الستفتاء شخصی از لسایت, کد رهگیری:  190291شماره الستفتاء:  . لسید ل ی خامنه ای,  الستفتاءات نمایندگی ها, 3
 0003311شماره لسوال: 0399/13/21لسواالت لسامانه جامع  حقوق.  0
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در حق الماره با شرایطی که دارد، آیا فرد می تواند داخل باغ مردم شود یا فقط از داخل راه می تواندد  

 0میوه بخورد؟

که درخت در مسیر لبوری که مجوز لب ور از آن را   ورود به م ک دیگری بدون رضایت مالک جایز نیست)در صورتی -
 (اما  خامنه ایدارید باشد؛با تحقق لسایر شرایط مانعی ندارد(.)

 اگر باغ محصور باشد )حفاظ داشته باشد( وارد شدن و خوردن میوه آن بدون اجازه صاحبش حرا  الست.)آیه اهلل  مکار ( -

 استفاده از حق الماره و کشف نارضایتی مالک  

کسی با رعایت تمامی شرایط از میوه ای به عنوان حق الماره استفاده کند ولی بعدا مالک آن بگوید اگر 

من رضایت ندارم, آیا این فرد ضامن است؟ آیا بطور کلی در این قبیل موارد اذن کلی شارع سلب مالکیت 

 2 ؟از مالک کرده است

 (اما  خامنه ایت .)در فرض لسوال در صورتی که شرایط رلایت شده باشد ضامن نیس -

 و...( -سنگ-)خاک اجزای زمین

 حسین علیه السالم( امام تربت)غیر از  و گِل خاک
 3خوردن خاک و گِل چه حکمی دارد؟

حرا  الست، چه گِل خشک و چه گِل تَر ولی « گِل»ولی خوردن  خاک حرا  نیست مگر در صورتی که ضرر داشته باشد -
و جو مخت ط الست و آرد شود و در آن مسته ک گردد، اشکالى ندارد و همچنین الست آنچه که از خاک و ک وخ ریز با گند  

آل ود  و همچنین الست گ ى که با آب ممزوج گردد و آب را گ ل  نشیندها و مانند آنها مىى میوهآنچه که از غبار و خاک رو
آشامیدن آن، احساس اجزاى گ ى بکند، نموده باشد به طورى که آب بر مط ق بودنش باقى باشد البته اگر ذائقه او در وقت 

. ورت الستهماک آن خ وردنش ج ایز باش د   اگر چه اقرب آن الست که در صصاف شود  احتیاط آن الست که اجتناب نماید تا
 (حضرت اما )

حرا  الست، چه گِل خشک و چه گِل تَر و نیز خاک بنابر احتیاط واجب حرا  الست ولی آنچه که از خاک « گِل»خوردن  -
یز با گند  و جو مخت ط الست و آرد شود و در آن مسته ک گردد، اشکالى ندارد و همچنین الست آنچه که از غبار و ک وخ ر

آلود نم وده باش د ب ه    نشیند و همچنین الست گ ى که با آب ممزوج گردد و آب را گلها و مانند آنها مىو خاک روى میوه
او در وقت آشامیدن آن، احساس اجزاى گ  ى بکن د، احتی اط آن     طورى که آب بر مط ق بودنش باقى باشد البته اگر ذائقه

الست که اجتناب نماید تا صاف شود اگر چه اقرب آن الست که در صورت الستهماک آن خوردنش جایز باشداگر چ ه اق رب   
 آن الست که در صورت الستهماک آن خوردنش جایز باشد.)آیت اهلل لسیستانی(

                                      
 9110211023؛ ناصر مکار   شیرازی, الستفتاء شخصی از لسایت, کد رهگیری:  190288و شماره:  193112 ی ها, شماره الستفتاء:. لسید ل ی خامنه ای, الستفتاءات نمایندگ 0

 811111. لسید ل ی خامنه ای، لسواالت نمایندگی ها، شماره الستفتاء:  2

، ص: 3؛  لسید ل ی لسیستانی, منه اج الص الحین، ج  00و  1،  , القول فی غیرالحیوان، کتاب االطعمة و األشربة289، ص: 3ترجمه، ج -. لسید روح اهلل خمینی, تحریر الولسی ة  3
 2210 001؛ ناصر مکار  شیرازی, رلساله توضیح المسائل، ص: 908   310
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 ار (خوردن خاک و گِل حرا  الست)آیت اهلل مک -

 علیه السالم حسین امام مطهرقبر خاک 
 0خوردن خاک و گِل قبر امام حسین علیه السالم چه حکمی دارد؟

و خوردن آن براى  ل، گل قبر آقایمان أبى لبد ال ّه الحسین )ل یه السّما ( جهت الستشفاء الستثناء شده الستاز)حرمت(گِ -
جایز نیست و گل غیر قبر آن حضرت حتى قبر پیغمبر )ص ّى ال ّه غیر الستشفاء و خوردن بیشتر از مقدار یک نخود متولسط، 

البته اگر با آب یا شربتى ممزوج شود و در آن مسته ک گردد و با آن آب و  جایز نیستل یه و آله( و ائمه )ل یهم السّما (، 
ف و آنچه که لرفا به آن محل گرفتن تربت، به طور قدر متیقن همان قبر شری ،شربت تبرّک و الستشفاء شود اشکالى ندارد

اکتفا شود و در مازاد بر آن به آب یا شربت دیگ ری مم زوج    و احتیاط آن الست که به آن اکتفا شود باشدم حق الست، مى
و احتیاط بیشتر از آن ای ن الس ت ک ه     :حضرت اما )گِل بر آن صدق نکند و به امید شما الستفاده شود(شوند به طورى که 

باشد، در الستفادة از آنها به آب یا غیر آن ممزوج شوند به طورى که مسته ک گردد ب که این انها مىتربتهایى که در این زم
البته بنابر آنچه که ق بما گفت یم از اینک ه حرم ت      احتیاط ترک نشود در صورتى که آنچه که گرفته شده گل یا مدر باشد،

غیر آن تا لسر یک میل ب که بیشتر از آن تا ح دودى ک ه   باشد، اشکالى ندارد که از حائر شریف و خاک به طور مط ق نمى
باش د ل یکن ت رک احتی اط،     احادیث، مشتمل بر آن الست جهت الستشفاء به قصد رجاء گرفته شود و خوردن آن حرا  نم ى 

خوردن تربت مقدس جهت الستشفاء، یا به فرو بردن در ح ق و ب عیدن الست و یا به حلّ کردن آن در آب و  ،(لسزاوار نیست.
 (لسیستانیآیت اهلل  ،حضرت اما )یا با شربتى ممزوج شود و آن را به قصد شفاء بخورد. آشامیدن آن الست

را در نصف الستکان آب حل کنند و گاهی ب ه   حسین ل یه السما  حضرت اما تربت جایز الست به اندازه یک لدس از  -
 ()آیه اهلل  مکار قصد الستشفاء از آن تناول کنند نه هر روز.

 و گل داغستان گل ارمنیخوردن 
 2خوردن گل داغستان و گل ارمنى چه حکمی دارد؟

لیکن احتیاط آن الست که آن را نخورد، مگر اینکه معالجه منحصر به آن  ،جایز الستجهت مداوا، « گل ارمنى»خوردن  -
 (ا حضرت امباشد یا با آب و مانند آن ممزوج گردد به طورى که با امتزاج آن، خوردن گل، صدق نکند.)

خوردن گل داغستان و گل ارمنى و غیر آنها براى معالج ه در ص ورت ناچ ارى و انحص ار راِه درم ان ب ه آن اش کال         -
 (مکار آیت اهلل ، لسیستانیآیت اهلل ندارد)

 استفاده از خاک در غذاها
 در بعضی نقاط غذایی طبخ می شود که یکی از مواد اولیه آن نوعی خاک قرمز است؛ استفاده از آن غذا

 3چه حکمی دارد؟

 پالسخ : اگر مقدار کم باشد و مسته ک شود مانعی ندارد.)آیه اهلل  مکار ( -

                                      
؛ لس ید ل  ی لسیس تانی, منه اج     03و  02و 00و 01و  9،  , الق ول ف ی غیرالحی وان   ، کتاب االطعمة و األشربة289، ص: 3ترجمه، ج -. لسید روح اهلل خمینی, تحریر الولسی ة  0

؛ ناص ر مک ار  ش یرازی, لس ایت، الس تفتاءات، خ وردنی ه ا .        2210 001ناصر مکار  شیرازی, رلساله توض یح المس ائل، ص:    920و  922و  920و  921  312، ص: 3الصالحین، ج
 آشامیدنی ها، خوردنی های حرا ، مقدار مجاز خوردن تربت

 313، ص: 3؛ لسید ل ی لسیستانی, منه اج الص الحین، ج  00،  , القول فی غیرالحیوان، کتاب االطعمة و األشربة290، ص: 3ترجمه، ج -, تحریر الولسی ة . لسید روح اهلل خمینی 2
 2210 001؛ ناصر مکار  شیرازی, رلساله توضیح المسائل، ص: 921  

 ا، خوردنی های حرا ، الستفاده از خاک در بعضی از غذاهای مح ی. ناصر مکار  شیرازی, لسایت، الستفتاءات، خوردنی ها و آشامیدنی ه 3
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 دخانیات ،آشامیدنی ها :فصل سوم

 آشامیدنی های مست کننده

 و سایر مسکرات شرابالف: 

 0خوردن شراب و سایر مواد مست کننده چه حکمی دارد؟

آی ت  ، لسیستانی آیت اهلل ،حضرت اما مانند شراب حرا  الست.)ه -جامد باشد یا مایع -هر مسکرىو  شراب حرا  الست -
 مکار (اهلل 

نکته: معموال فقها برای بیان محرمات به گفتن اینکه آن چیز حرا  الست اکتفا می کنن د ول ی در م ورد حرم ت ش راب      

ب ذکر کرده اند ک ه  مشهور فقها حتی در کتب مختصر فقهی نکات نسبتا زیادی از آیات و روایات السمامی در شدت حرمت شرا

بیان دقیق آنها حجم این نوشته را بیش از این زیاد می کند لذا خوانندگان محتر  را به منابع فقهی که در پ اورقی ای ن مس ئ ه    

 ذکر شده الست رجوع می دهم.

 خوردن مقدار کم از چیزی که فقط زیادش مست کننده است

 2ت چه حکمی دارد؟خوردن مقدار کم از چیزی که فقط زیادش مست کننده اس

 (مکار آیت اهلل  ،لسیستانی آیت اهلل، حضرت اما باشد.)آورد کم و زیادش حرا  مىآنچه که زیادش مستى مى -

 چیزی برای فرد یا گروه یا مزاج خاصیمسکر نبودن 

اگر مسکری برای فرد یا گروه یا مزاج خاصی مست کننده نباشد باز هم برای آنهدا و دیگدران حدرام    

 3است؟

فرضا در بعضى از مزاجها یا در بعضى از مناطق یا به لسبب لادت به آن مستى نیاورد موجب حرا  نبودن  مسکری راگ  -
 (حضرت اما باشد.)آن نمى

در صورتی که مست کننده باشد خوردن آن هرچند به مقدار کم، حرا  الس ت هرچن د ب ه والس طه خ وردن آن مس ت        -
 نشود.)آیه اهلل  مکار (

                                      
، ص: 3؛ لسید ل ی لسیس تانی, منه اج الص الحین، ج   01و01،  , القول فی غیرالحیوان، کتاب االطعمة و األشربة290، ص: 3ترجمه، ج -. لسید روح اهلل خمینی, تحریر الولسی ة  0
 ؛  2211و 2210 001وضیح المسائل، ص: ؛ ناصر مکار  شیرازی, رلساله ت921و 921   313

 ؛  2211  001؛ ناصر مکار  شیرازی, رلساله توضیح المسائل، ص: 01  ، غیر حیوان،  293، ص: 3ترجمه، ج -. لسید روح اهلل خمینی, تحریر الولسی ة  2

؛ ناصر مکار   شیرازی, الستفتاء شخصی از لسایت, ک د  01،   قول فی غیرالحیوان, ال، کتاب االطعمة و األشربة293، ص: 3ترجمه، ج -لسید روح اهلل خمینی, تحریر الولسی ة .  3
 9113221019رهگیری: 
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 ت از طریق غیر نوشیدن مثل تزریقحکم استعمال مسکرا

آیا استعمال مسکرات از تمامی طرق مختلف مثل نوشیدن و خوردن و تزریق کردن و استشمام کدردن  

 0و...حرام است؟

خوردن و نوشیدن مسکرات مط قا حرا  الست، ولی الستشما  آن اگر مفسده نداشته باشد حرا  نیس ت و بن ابر احتی اط     -
صورت تزریقی، فقط در صورتی که درمان منحصر در آن باش د، ب ه مق دار ض رورت ج ایز       واجب الستفاده از مسکرات به

 (اما  خامنه ایالست.)

 در صورتی که مست کننده باشد الستعمال آن حرا  الست.)آیه اهلل  مکار ( -

 شراب با تبدیل شدن به سرکه جواز خوردن

 2آیا در صورتی که شراب تبدیل به سرکه شود خوردن آن جایز است؟

اند لس رکه ش ود، پ اک]و ح مال[     گر شراب به خودى خود یا به والسطة آن که چیزى مثل لسرکه و نمک در آن ریختها -
اینکه آن را از انگور نجس درلس ت کنن د ی ا در     در برخی موارد که پاک شدن و ح یتش اختمافی الست مثل مگر ،گرددمى

و یا چیزی که با آن مم زوج م ی    ،دن به آن برلسدجایی که ظرف آن نجس باشد و یا نجالست خارجی ای قبل از لسرکه ش
و ...از آنجا که این بحث به تفصیل در بحث مطهرات مطرح می شود ما از تفص یل آن در   کنند از حد متعارف بیشتر باشد

 انقماب( ،مطهرات ،اینجا خودداری می کنیم.)رجوع شود به رلساله مراجع

 .()آدامس و..و مواد خوراکی الکل موجود در غذاها

 3؟آیا خوردن آن دسته از  غذاها و مواد خوراکی  که دارای مقدار کمی الکل هستند جایز است

اگر مک ّف شخصاً یقین حاصل کند که آن ها با الکل مست کننده ای مخ وط اند که در اصل مایع الست حرا  و بنا بر  -
مست کنن ده باش ند، محک و  ب ه طه ارت      احتیاط نجس الست ولی الکل هایی که مع و  نیست در اصل از اقسا  مایعات 

هستند، و خرید و فروش و الستعمال مایعاتی که با آن ها مخ وط شده اند اش کال ن دارد و محک و  ب ه طه ارت و ح ی ت       
 الست.)اما  خامنه ای(

ممکن الست بطور طبیعی مقدار کمی الکل در برخی مواد غذایی باشد که اگر مست کننده نباشد خ وردن آن اش کالی    -
 )آیه اهلل  مکار (اما اگر الکل را از خارج وارد مواد غذایی کرده باشند الستفاده از آن اشکال دارد. ندارد

                                      
, آرشیو الستفتائات جدید, احکا  طهارات, نجالس ات، درم ان ب ا تزری ق الک ل؛ لس ید ل  ی خامن ه ای، لس واالت          http://www.leader.ir. لسید ل ی خامنه ای, لسایت  0

 9113221019؛ ناصر مکار   شیرازی, الستفتاء شخصی از لسایت, کد رهگیری: 190291 نمایندگی ها، شماره الستفتاء:

، کت اب االطعم ة و   293، ص: 3ترجم ه، ج  -؛ لسید روح اهلل خمینی, تحری ر الولس ی ة   020، ص: 0ج لسید محمد حسن بنی هاشمی, توضیح المسائل مراجع,. رجوع کنید به:  2
 928  310، ص: 3؛ لسید ل ی لسیستانی, منهاج الصالحین، ج01, القول فی غیرالحیوان ،   األشربة

, و 301و  318و  310تفتائات، ناصر مکار  شیرازی, لسایت، الستفتاءات، خوردنی ها و آشامیدنی ها، خوردنی های حرا ، الکل موجود در غذا؛ لسید ل ی خامنه ای، اجوبه االلس.  3
 111091و الستفتاءات نمایندگی ها, شماره الستفتاء: 
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 الکل موجود در مواد دارویی

 0آیا خوردن و آشامیدن مواد دارویی ای که دارای مقدار کمی الکل هستند جایز است؟

مخ وط اند که در اصل مایع الست حرا  و بنا بر  اگر مک ّف شخصاً یقین حاصل کند که آن ها با الکل مست کننده ای -
احتیاط نجس الست ولی الکل هایی که مع و  نیست در اصل از اقسا  مایعات مست کنن ده باش ند، محک و  ب ه طه ارت      

 (اما  خامنه ایهستند، و خرید و فروش و الستعمال مایعاتی که با آن ها مخ وط شده اند اشکال ندارد.)

ای مواد الک ی هستند به ل ت اینکه نسبت این مواد در آنها مسته که و بسیار اندک الست جایز خوردن داروهایی که دار -
 می باشد.)آیه اهلل  لسیستانی(

مصرف داروهایی که حاوى مقادیرى الکل هستند در صورتی که مسکر نیست و به مقدار ضرورت از الکل طبی در آن  -
 الستفاده شده الست مانعی ندارد.)آیه اهلل  مکار (

 الکل رقیق شده

 2خوردن الکل رقیق شده که به هی  عنوان مست کننده نباشد چه حکمی دارد؟

 (اما  خامنه ایالکل مست کننده و لو رقیق شده باشد حرا  الست .) -

تدریجا انجا  می شود نخست مست کننده الس ت لس پس غی ر مس کر، و در زم ان       رقیق کردن الکلبا توجه به اینکه  -
 )آیه اهلل  مکار (الست این نجالست می ماند و نجس الست و خوردن آن جایز نیست.مست کننده بودن نجس 

 3کفیر دوغ

 با توجه به این که یقین به بودن الکل در دوغ کفیر وجود ندارد آیا استفاده از آن جایز است؟ 

ندارد.)آیه اهلل   هرگاه این فرآورده لبنی موجب لسکر یا همان مستی )هر چند به صورت خفیف( نشود خوردن آن اشکالی -
 مکار (

                                      
ناصر مکار  شیرازی, لس ایت، الس تفتاءات،   ؛ 0903؛ لسید ل ی لسیستانی, الستفتائات نجف, االطعمة و االشربة, س301و  318و  310.  لسید ل ی خامنه ای، اجوبه االلستفتائات،  0

 مصرف داروهای حاوی الکل؛  خوردنی ها . آشامیدنی ها، خوردنی های حرا ،

؛  ناصر مکار  شیرازی, لسایت، الستفتاءات، خوردنی ها و آشامیدنی ها، آشامیدنی های حرا ، الکل رقی ق   190290ها، شماره الستفتاء:  .لسید ل ی خامنه ای، لسواالت نمایندگی 2
 شده

 . ناصر مکار  شیرازی, لسایت، الستفتاءات، خوردنی ها و آشامیدنی ها، آشامیدنی های حرا  ، دوغ کفیر 3



56 

 

 احتمال استفاده از الکل در برخی از مواد غذایی

نوشابه های موجود در بازار که بعضی از آن ها مانند کوکاکوال و پپسی کدوال و... در داخدل تولیدد مدی     

اده شوند و گفته می شود که مواد اصلی آن ها از خارج وارد می گردد و احتمال دارد از الکل در آن ها استف

 0؟شده باشد، چه حکمی دارد

پاک و حمال الست، مگر این که مک ّف شخصاً یقین حاصل کند که آن ها با الکل مست کننده ای مخ وط اند ک ه در   -
 (اما  خامنه ای)اصل مایع الست.

 چنانچه الستفاده از نوشابه ضرر مهمی برای بدن نداشته باشد، نوشیدن آن مانعی ندارد.)آیهاهلل  مکار ( -

 قَّاع؛ آبجو؛ ماء الشعیرب: فُ

 2خوردن فُقَّاع؛ آبجو؛ ماء الشعیر چه حکمی دارد؟

اگر چه مسکر نباشد و فقاع، شراب معروفى الست که  از محرمات الست -در صورتى که داراى جوشش باشد -«فُقَّاع » -
 د.)حضرت اما (باششد و آب جویى که بین اطبّاء معمول الست از فقاع نمىدر لسابقها غالبا از جو گرفته مى

 (اما  خامنه ایآبجو )فقاع(حرا  الست؛ ولی ماءالشَعیر طبی، پاک و خوردن آن حمال می باشد.) -

شود و موجب درجة خفیفى از مستى الست، حرا  الست و بنا بر احتیاط واجب نجس الست فقّاع که غالباً از جو گرفته مى -
 باشد.) آیه اهلل  لسیستانى(مىو امّا آب جوى که موجب هی  گونه مستى نیست، پاک و حمال 

گویند نجس الست و حرا  الست، ولى آبى که  به دلستور طبی ب از  شود  و به آن آبجو مىفقّاع که از غالبا جو گرفته مى -
 باشد.)آیت اهلل مکار (گویند پاک  وحمال مىمى« ماء الشّعیر»گیرند و به آن جو مى

 « لوردوبیر»مخمر آبجو

 3چه حکمی دارد؟«وردوبیرل»خوردن قرص مخمر آبجو

 (اما  خامنه ایمصرف قرص مخمر آبجو اگر مسکر نباشد، مانع ندارد.)  -

گویند و به صورت گردى الست که مصرف طبّى دارد ن ه مس کر الس ت و ن ه     نیز مى« لوردوبیر»مخمّر آبجو که به آن  -
 مایع، پاک و حمال الست.)آیه اهلل  مکار (

                                      
 ؛  9113211110 ؛ ناصر مکار   شیرازی, الستفتاء شخصی از لسایت, کد رهگیری:318ت س االلستفتائا. لسید ل ی خامنه ای، اجوبة 0

لس ید روح اهلل خمین ی,    ؛190291لسید ل ی خامنه ای، لسواالت نمایندگی ه ا، ش ماره الس تفتاء:     ؛039  82، ص: 0.لسید محمد حسن بنی هاشمی، توضیح المسائل مراجع، ج 2
 ؛  929   310، ص: 3لسید ل ی لسیستانی, منهاج الصالحین، ج؛08،   , القول فی غیرالحیوان، کتاب االطعمة و األشربة293، ص: 3ترجمه، ج -تحریر الولسی ة 

؛ ناص ر مک ار  ش یرازی,    013-های مخمّر آبجوقرص-هاها و آشامیدنیاحکا  خوردنی-، پرلسش های متداول http://www.leader.ir. لسید ل ی خامنه ای، لسایت  3
 029یح المسائل,   رلساله توض
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 آب انگور جوش آمدهج: 

 0؟گور یا آب انگوری که به خودى خود یا به واسطة پختن جوش بیاید جایز استآیا خوردن ان

اگر انگور و آب انگور به خودى خود یا به والسطة پختن جوش بیاید]قبل از رفتن دو لسو  آن ویا لسرکه شدن[، خوردن  -
 (حضرت اما آن حرا  الست.)

خ وردن آن آب   رفتن دو لسو  آن ویا لسرکه شدن[ ]قبل ازاگر آب انگور به خودی خود یا به والسطه پختن جوش بیاید، -
 )آیه اهلل  لسیستانی(باشد و همچنین خوردن انگور جوشیده، بنابر احتیاط واجب، حرا  الست.انگور حرا  می

]قبل از رف تن  جوش آمدنى که معموالً مقدّمه شراب شدن الست( به خودى خود جوش آید ) یاهرگاه آب انگور با آتش  -
 (مکار  )آیت اهللحرا  الست. خوردنشه شدن[ دو لسو  آن ویا لسرک

 نحوه حالل شدن آب انگور جوش آمده

 2؟خوردن انگور یا آب انگوری که جوش آمده در چه صورتی حالل می شود

 الف: آب انگوری که خود به خود جوش بیاید

حمال ش دنش نم ی    رفتن دو لسو  آن بالثتنها با لسرکه شدن پاک می شود و ، خود به خود بجوشدهرگاه آب انگور  -
 (حضرت اما )شود.

شود در صورتی که مست کننده نشده باشد اگر آن قدر بجوشد که دو لسو  آن کم شود و یک لسو  آن بماند، حمال می -

 مکار (آیت اهلل ، لسیستانی آیت اهلل).شود اگر مست کننده شود تنها با لسرکه شدن پاک و حمال مى ولی

 ری آن را به جوش در آورند: آب انگوری که با آتش یا چیز دیگب

هرگاه آب انگور با آتش بجوشد اگ ر آن ق در بجوش د ک ه دوقس مت آن بخ ار ش ود و ی ک قس مت بمان د، ح مال             -
 (مکار  آیت اهلل، حضرت اما .)شود مى
شود و اگر ثابت شود ک ه  در صورتی که مست کننده نشده باشد اگر آن قدر بجوشد که دو لسو  آن کم شود حمال می -

 (لسیستانیآیت اهلل شود.)ه الست تنها با لسرکه شدن حمال میمست کنند

ک ه   مانن د ش راب  بجوشد تنها با لسرکه شدن پاک می شود خود به خود هرگاه آب انگور : حضرت امامتفصیل نظر 

اى ندارد و اما حرم ت آنچ ه ک ه ب ه ولس ی ه آت ش و مانن د آن        شود و ذهاب دو ث ث در آن نتیجهحمال مىتنها با لسرکه شدن 

 -گردد و احتیاط آن الست که به ولسی ه آتش یا چیزى که او را به جوش درآورد، باشدجوشد، به ذهاب دو ث ث آن، برطرف مىمى

البته ذهاب دو ث ث آن الز  نیست که در حال جوشیدن آن باشد ب که ذه اب دو ث  ث در    -نه به هوا و طوالنى بودن مکث آن

                                      
 003 0. لسید محمد حسن بنی هاشمی, توضیح المسائل مراجع, ج 0

 212. لسید محمد حسن بنی هاشمی, توضیح المسائل مراجع, ج    2
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شود، باشد، پس میمه آنچه که بعد از جوشیدن و قبل از آنکه لسرد شود، از آن کم مىصورتى که منتسب به آتش باشد و لو به ض

برود لسپس دیگ را روى زمین قرار  -لسه ششم آن -اگر آب انگور در دیگى باشد که روى آتش الست و بجوشد تا آنکه نصف آن

 0(حضرت اما کند.)مال بودن آن کفایت مىدهد و قبل از آنکه لسرد شود یک ششم دیگر آن به ولسی ه باال رفتن بخار برود در ح

 اضافه کردن چیزی به آب انگور در حال جوش

 2آیا در صورتی که به آب انگور در حال جوش چیزی اضافه شود با رفتن دو سوم آن حالل می شود؟

گ ور ریخت ه   اشکالى ندارد که قبل از ذهاب دو ث ث، چیزى مانند کدوى ح وایى و گمابى و لسیب و غیر آنه ا، در آب ان  -
ص یر ح مال ش ود آنچ ه ک ه ت وى آن پخت ه نی ز ح مال          لو در آن بپزد تا آنکه دو ث ث آن از بین برود؛ پ س اگ ر    شود
کن د  ولى اگر آنچه که توى آن انداخته شده، از چیزهایى باشد که آب انگور را به خودش جذب م ى  :حضرت اما )شود،مى

 (حضرت اما . )(در درون آن هم هست، نیازمند الستدو ث ث آنچه که  حمال بودن آن حتما به ذهاب

اشکالى ندارد که قبل از ذهاب دو ث ث آب انگور چیزى مانند کدوى ح وایى و گمابى و لسیب و غیر آنها، در آب انگ ور   -
ریخته شود ولی اینها با رفتن دو لسو  آنچه که در ظرف الست حمال نمی شود ب که باید دو لسو  آب جذب شده آنه ا نی ز   

 )آیه اهلل  لسیستانی(ار شود و تا زمانی این مط ب محرز نشود حکم به ح یت آن نمی شود.بخ

 جوشاندن انگور برای تهیه مربا

  3آیا درست کردن مربای انگور اشکالی دارد؟

چنانچه در ابتدا آن قدر با آتش بجوشد که دو لسو  آن بخار شود و لسپس در صورت تمایل به آن م وادی بیفزاین د ت ا     -
 )آیه اهلل  مکار (شود اشکالی ندارد و در غیر این صورت خوردن آن محل اشکال الست. مربا

 جوش آمده خرما و مویز ،آب کشمشد: 

آیا خوردن آب کشمش و خرما در صورتى که به سبب آتش بجوشند یا خود به خدود بجوشدند جدایز    

 0است؟

مگ ر اینک ه مس کر    باشد حمال مى بجوشند ند یا خود به خودآب کشمش و خرما در صورتى که به لسبب آتش بجوش  -
 (لسیستانی آیت اهلل، حضرت اما .)(اگر چه احتیاط مستحب اجتناب از آنها می باشد: لسیستانی آیت اهلل)بودن آنها ثابت شود

                                      
؛ 209رازی, رلس اله توض یح المس ائ م   ؛ ناصر مکار  ش ی 22،  , القول فی غیرالحیوان، کتاب االطعمة و األشربة291، ص: 3ترجمه، ج -. لسید روح اهلل خمینی, تحریر الولسی ة  0

 933  311، ص: 3؛ لسید ل ی لسیستانی, منهاج الصالحین، ج22 

 311، ص: 3،  لسید ل ی لسیستانی, منهاج الص الحین، ج 21،  , القول فی غیرالحیوان، کتاب االطعمة و األشربة291، ص: 3ترجمه، ج -. لسید روح اهلل خمینی, تحریر الولسی ة  2
 ؛ 938  

 ناصر مکار  شیرازی, لسایت، الستفتاءات، خوردنی ها و آشامیدنی ها، خوردنی های حرا ، جوشاندن انگور برای تهیه مربا.  3

, الق ول ف ی   ، کت اب االطعم ة و األش ربة   293، ص: 3ترجم ه، ج  -لسید روح اهلل خمین ی, تحری ر الولس ی ة    ؛ 000  لسید محمد حسن بنی هاشمی, توضیح المسائل مراجع, .  0
 021و021؛ ناصر مکار  شیرازی, رلساله توضیح المسائل  931   310، ص: 3لسید ل ی لسیستانی, منهاج الصالحین، ج؛09،   رالحیوانغی
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حرا  الست ولی هرگاه مویز و کشمش را در غذا بریزند  آب خرما و مویز و کشمش، اگر بجوش آید  بنابر احتیاط واجب -
نیز بجوشد حرا  می شود امّا نجس نیست و می توان آنها  داخ شد، به طوری که آب به داخل آن نفوذ کند و آب و بجوش

و در مورد خرما نیز اگر آب  ردرا جدا کرد و غذا را خورد. ولی در حال لسرخ کردن و د  کردن در برنج و امثال آن مانعی ندا
ولی اگر مقدار آن بقدری باشد که بجوشد ولی مسته ک نشود  ندارد یآن در غذا وارد شود و بجوشد و مسته ک شود مانع

 )آیه اهلل  مکار (نمی توان آن را خورد.
 0)آیه اهلل  لسیستانی(آب کشمش و خرما در صورتى که مسکر شوند تنها با لسرکه شدن پاک می شوند.نکته: 

 و: سایر آشامیدنی ها

 در عناوین قبل( چه حکمی دارد؟خوردن سایر نوشیدنی ها)غیر از موارد مطرح شده 

لماوه ب ر آن ه ا حک م     ؛در لناوین قبل بیان شد مسکرات و فقاع و )آب انگور، کشمش و خرمای جوش آمده(حکم  -
، و ظاهرا لسایر آش امیدنی ه ا همگ ی ح مال     از لناوین بعدی مشخص می شودآشامیدنی های نجس و متنجس و مضر 

 هستند.

 گردان و...مواد مخدر, دخانیات, مواد روان 

 الف: مواد مخدر

 2؟استعمال مواد مخدر و استفاده از آن ها چه حکمی دارد

الستعمال مواد مخدر و الستفاده از آن ها با توجه به آثار لسوءشان از قبیل ضررهای شخصی و اجتمالی قاب ل مماحظ ه    -
ها از طریق کاش ت و پ رورش و    و به همین دلیل کسب درآمد با آن الستای که برالستعمال آن ها مترتّب می شود، حرا  

 )اما  خامنه ای(.آماده کردن و حمل و نقل و نگهداری و خرید و فروش و غیر آن هم حرا  الست

الستعمال تریاک و فراورده های آن و لسایر انواع مواد مخدر اگر موجب ضرر مهمی برای شخص بشوند حرا  الست، چه  -
نها ب که احتیاط واجب اجتناب از آنها الست به طور مط ق مگر در حال از جهت زیادی مقدار مصرف چه از جهت التیاد به آ

 ضرورت که می توان به مقدار ضرورت  الستفاده کرد.)آیه اهلل  لسیستانی(

مواد مخدّر مط قاً حرا  الست خواه به صورت تزری ق ی ا دود ک ردن ی ا      مخصوصاًکشیدن لسیگار و لسایر انواع دخانیّات  -
رى بوده باشد. و همچنین تولید، خریدوفروش و هرگونه کمک به انتشار آن حرا  الس ت.)آیه  خوردن و یا به هر طریق دیگ

 اهلل  مکار (

                                      
 933   311، ص: 3. لسید ل ی لسیستانی, منهاج الصالحین، ج 0

؛ ناصر مکار  شیرازی, رلس اله توض یح المس ائل، ص:    0019تا0010فتاءات, س؛ لسید ل ی خامنه ای, اجوبه االلست901  310، ص: 3. لسید ل ی لسیستانی, منهاج الصالحین، ج 2
001 2212 
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 ب: دخانیات

 0استعمال دخانیات چه حکمی دارد؟

لسیگار و تنباکو و انفیه و... اگر ضرر قابل مماحظه ای برای شخص داشته  مانندبه طور ک ی دخانیات)غیر از مواد مخدر( -
و خرید و فروش آنها جایز نیست حتی اگر شخص می داند که با شروع الستعمال آنها به ای ن مرح  ه م ی     باشد، الستعمال

 خرید و فروش والستعمال آنها فی نفسه اشکال ندارد.)اما  خامنه ای( در غیر این صورت، رلسد شروع آن نیز جایز نمی باشد
اً حرا  الست خواه به صورت تزری ق ی ا دود ک ردن ی ا     مواد مخدّر مط ق مخصوصاًکشیدن لسیگار و لسایر انواع دخانیّات  -

خوردن و یا به هر طریق دیگرى بوده باشد و همچنین تولید، خریدوفروش و هرگونه کمک ب ه انتش ار آن ح را  الس ت و     
همچنین مصرف مواد روان گردان نیز حرا  می باشد و بر افراد معتاد به لسیگار یا مواد مخدّر واجب الست شرلا برای ترک 

 لتیاد تماش کنند.)آیه اهلل  مکار (ا
 نکته: خوردن شاهدانه اشکالی ندارد و خوردن بنگ هرگاه لسبب تخدیر نشود اشکالی ندارد.)آیه اهلل  مکار (

 ج: مواد روان گردان

 2مصرف مواد روان گردان چه حکمی دارد؟

 مصرف مواد روان گردان حرا  می باشد.)آیه اهلل  مکار (

 

 

 

 

 

 

 

                                      
؛ و  لسایت, الستفتاءات, خوردنی ه ا و  2212 001؛ ناصر مکار  شیرازی, رلساله توضیح المسائل، ص: 0018و0011و0010و0011. لسید ل ی خامنه ای, اجوبه االلستفتاءات, س 0

تفاده ی قرص های روان گردان؛ و لسایت, الستفتاءات, خوردنی ها و آشامیدنی ها, متفرقه, تک یف ف رد معت اد ب ه م واد دخ انی؛ ناص ر مک ار         آشامیدنی ها, مواد غذایی وارداتی, الس
 شیرازی, لسایت، الستفتاءات، خوردنی ها و آشامیدنی ها، خوردنی های حرا ، خوردن بنگ و شاهدانه؛ 

 ی ها و آشامیدنی ها, مواد غذایی وارداتی, الستفاده ی قرص های روان گردان؛  . ناصر مکار  شیرازی, لسایت, الستفتاءات, خوردن 2
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 حرام و ، مضرّو متنجس نجس: فصل چهارم

 جس و متنجسن چیزهایخوردن حکم . 1

 0د؟خوردن عین نجس و خوردن چیزهایى که نجس شده)متنجس( چه حکمی دار

حرا  الس ت   (باقی باشندتا زمانی که بر نجالست شان )و خوردن چیزهایى که نجس شده)متنجس(  نجسخوردن لین  -
         (مکار آیت اهلل ، لسیستانی هللآیت ا ،حضرت اما جامد.)و چه مایع باشند چه 

 به دیگران متنجس یادن چیزهای نجس انخورحکم 

 2به افراد غیر مکلف)اطفال, افراد دیوانه و..(الف: خوراندن عین نجس 

 جایز است؟افراد غیر مکلف مثل )اطفال, افراد دیوانه و..(آیا خورانیدن عین نجس به 

باشد، ب که اگر ضرر هم نداشته باش د بن ا ب ر    که ضرر داشته باشد حرا  مى خورانیدن لین نجس به اطفال در صورتى -
 (حضرت اما احتیاط واجب باید از آن خوددارى کنند.)

 (مکار  )آیت اهلل.خورانیدن لین نجس، به اطفال حرا  مى باشد -

 به افراد غیر مکلف)اطفال, افراد دیوانه و..(ب:خوراندن متنجس 

چه  افراد غیر مکلف مثل:)اطفال, افراد دیوانه و...(ده است)متنجس( به خوراندن غذاهایى که نجس ش

 حکمی دارد؟

 (حضرت اما به طفل حرا  نیست.) الست)متنجس( خوراندن غذاهایى که نجس شده -

و اگر خود طفل یا دیوانه غذای نجس را بخورد یا با دلست نجس، غذا را  الستخوراندن متنجس به طفل یا دیوانه جایز  -
 و بخورد، الز  نیست از او ج وگیری شود.)آیه اهلل  لسیستانی(نجس کند 

به اطفال نیز خوددارى کرد، امّا آنچه بر اثر نجس  )متنجس(بنابر احتیاط واجب باید از خورانیدن غذایى که نجس شده -

 )آیه اهلل  مکار (.بودن دلست خود آنها نجس مى شود، اشکال ندارد

                                      
, الق ول ف ی   ، کت اب االطعم ة و األش ربة   281، ص: 3ترجم ه، ج  -؛  لسید روح اهلل خمین ی, تحری ر الولس ی ة    000. لسید محمد حسن بنی هاشمی, توضیح المسائل مراجع,   0

 010؛ ناصر مکار  شیرازی, رلساله توضیح المسائل   901  311، ص: 3اج الصالحین، ج؛ لسید ل ی لسیستانی, منه0،   غیرالحیوان

 ؛ 001,  0؛ لسید ل ی لسیستانی, توضیح المسائل جامع, ج000. لسید محمد حسن بنی هاشمی, توضیح المسائل مراجع,   2
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 غیر مکلف)اطفال, افراد دیوانه و...(ج: خوراندن چیزحرامِ پاک به افراد 

، بده افدراد غیدر    )مانند بیضه گوسفند و...( خوراندن چیزهایى که پاک است ولى خوردنش حرام است

 0مکلف)اطفال, افراد دیوانه و...( چه حکمی دارد؟

 ()آیت اهلل مکار .جایز نیستى حیوان( به اطفال، بنابر احتیاط واجب، خوراندن دنبمان )بیضه -

 مکلفخوراندن نجس یا متنجس به افراد د: 

 چه حکمی دارد؟ مکلفخورانیدن عین نجس و متنجس به افراد 

خورانیدن لین نجس، مانند مسکرات به افراد بالغ حرا  مى باشد و بنابر احتیاط واجب بای د از خورانی دن غ ذایى ک ه      -
 )آیه اهلل  مکار (.نجس شده)متنجس( به آنها خوددارى کرد

 آیه اهلل  لسیستانی( جس به فرد مک ف حرا  الست.)خوراندن متن -
شده ب ه مهم ان در ص ورت ل د  ل  م       دایمتنجس مانند برنج بخته شده که فض ه موش در آن پ یحکم خوراندن غذا

 در دو صورت احتمال رفتن آبرو و لد  آن . ستیمهمان چ

 2ه ای()اما  خامندر دو فرض لسؤال. یحت ستین زیجا گرانینجس به د یغذا خوراندن -

 3)کافر و...(کسی که آن را حالل می داند بهخوراندن نجس یا متنجس : ه

 رید غ یبدرا  یمسلمانان حرام است ول یکه خوردن آن برا ییزهایمسلمانان با همه چ ریمعامله با غ ایآ

 زیجدا  اید اسدت   زیپولک، خوک، مردار و امثدال آن جدا   یب یمسلمانان خوردن آن مشکل ندارد، مثل ماه

 ؟چه حکم دارد میمعامله به دست آورد نیکه از ا یولپ ست؟ین

 گ ر یدر اجتن اب الس ت و در م وارد د    اطیو در مورد خوک احت ستیمخت ف الست؛ در مورد مسکرات مط قا جائز ن موارد -
)اما  نفسه اشکال ندارد.   ی، ف-باشد  یکه الابال ینه شخص -داند  یکه طبق مذهبش آن را حمال م یفروش آن به کس

                                        ای( خامنه

.)آیه اهلل  تقدیم گوشت خوک برای خوردن به احتیاط واجب جایز نیست هر چند برای که کسی که آن را حمال می داند -
 لسیستانی(

 آیهنسبت به افرادی که حمال می دانند، اشکالی ندارد مگر در گوشت خوک و شراب که در غیر ضرورت جایز نیست. ) -
 اهلل  مکار (

                                      
 9113301110. ناصر مکار   شیرازی, الستفتاء شخصی از لسایت, کد رهگیری:  0
 0138809شماره لسوال:   0398/19/10هایدنیها و آشام یالت لسامانه جامع  خوردنلسوا.  2

 ؛ ناصر مکار  شیرازی, لسایت، الستفتاءات، خوردنی ها . آشامیدنی ها، خوردنی ه ای ح را ،   0093110شماره لسوال:  0399/00/02لسواالت لسامانه جامع  معاممات و شغ ها  . 3
؛ ناصر مکار   شیرازی, الستفتاء شخصی از 2خوردن و آشامیدن، س  ، پرلسش و پالسخی که آن را حمال میدانند؛ لسید ل ی لسیستانی، لسایت، حاضر کردن مشروبات الک ی برای کسان

 9113301110لسایت, کد رهگیری: 

http://www.sistani.org/persian/qa/
http://www.sistani.org/persian/qa/
http://www.sistani.org/persian/qa/0895/
http://www.sistani.org/persian/qa/0895/
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 1)برای غیر اطفال( سبب شدن در خوردن چیز نجس

 (حرا  الست.)حضرت اما ، آیت اهلل مکار  لسبب شدن برای اینکه دیگری چیز نجسی را بخورد یا بیاشامد -
نکته: ظاهرا لسبب شدن لنوان لامی باشد که شامل صاحب خانه, آشپزی که غذا را آماده کرده و هر کسی ک ه موج ب   

 ذا شده,  می شود که تمامی این افراد باید نجالست غذا را الما  کنند.نجس شدن غ

 خوردن چیزهای مضرحکم . 2

   خالصه نظر فقها:

 2؟ر چه حکمی داردضِخوردن چیزهای مُ

 ، آیت اهلللسیستانی آیت اهلل ،حضرت اما .)رلساند حرا  الستخوردن هر چیزى که به بدن ضرر مهم و قابل توجهی مى -
 مکار (

 از مصادیق ضررها( برخییین )جهت تب نظر فقهاتفصیل 

ه اى کش نده، و   چه موجب هماکت باشد مانند آشامیدن لس م ، رلساند حرا  الستخوردن هر چیزى که به بدن ضرر مى -
ه اى  اینکه زن حام ه چیزى را بخورد که موجب لسقط جنین شود، یا موجب انحراف مزاج یا از کار افتادن بعضى از ح سّ 

ى یا موجب فقدان بعضى از نیروها باشد مانند مردى که چیزى بیاشامد که قوه جنس ى و تنالس  ى را قط ع    ظاهرى یا باطن
خوردن غذاهایی مثل کالباس و لسولسیس اش کال ن دارد مگ ر     نماید یا زن چیزى بیاشامد که لقیم گردد تا بچه دار نشود

 (حضرت اما )مع و  باشد که ضرر فاحش دارد(.
ه اى  چه موجب هماک ت باش د مانن د آش امیدن لس م     ، رلساند حرا  الستدن ضرر مهمی مىخوردن هر چیزى که به ب -

کشنده، و یا اینکه زن حام ه چیزى را بخورد که موجب لسقط جنین شود، یا موجب از کار افتادن بعضى از الضا یا از ب ین  
از خ وردن   م رد  بن ابر احتی اط مس تحب   و شود مثما بالث ف ج شدن دلست یا کورشدن چشم شود  هاحسّرفتن بعضی از 

خودداری کند هرچند این  گرددشدنش لقیم  از خوردن چیزی که بالثچیزى که قوه جنسى و تنالس ى را قطع نماید یا زن 
 )آیه اهلل  لسیستانی(.کار به خودی خود حرا  نیست

 چیزی که زیاد آن مضر است نه کم آن و یا حالت عکس

 0ست نه کم آن و یا حالت عکس آن؛ چه حکمی دارد؟خوردن چیزی که زیاد آن مضر ا

                                      
 32, کتاب الطهاره, فصل فی احکا  النجالسه,  0. لسید محمد کاظم طباطبایی یزدی, لروه الوثقی مع التع یقات, ج 0

س  119، ص: 2لس ید روح اهلل خمین ی, الس تفتاءات، ج    ؛2, القول فی غیرالحیوان،   ، کتاب االطعمة و األشربة281، ص: 3ترجمه، ج -. لسید روح اهلل خمینی, تحریر الولسی ة  2
 902   311، ص: 3لسید ل ی لسیستانی, منهاج الصالحین، ج؛ 2212 001؛  ناصر مکار  شیرازی, رلساله توضیح المسائل، ص: 01
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و اگر لکس آن فرض  -نه ق یل غیر مضر -باشدضرر دارد، زیاد موجب ضرر، حرا  مى -آن کمنه  -آنچه که زیاد آن -
 (لسیستانی آیت اهلل ،حضرت اما باشد.)شود، بر لکس مى

 چیزی که فقط جداگانه مضر است یا عکس آن

یا عکس آن؛ چه حکمدی   -نه همراه با چیز دیگر -داگانه موجب ضرر استخوردن چیزى که به طور ج

 2دارد؟

 (لسیستانی آیت اهلل ،حضرت اما ) تنها در حالتی که مضر الست حرا  الست. خوردنش -

 چیزی که فقط تکرار و اعتیاد به آن ضرر دارد

کدرار زیداد آن ضدرر    اش ضرر ندارد ولى اعتیاد به آن و تخوردن چیزى که مثال یک مرتبه یا دو مرتبه

 3چه حکمی دارد؟ ،داشته باشد

 (لسیستانی آیت اهلل ،حضرت اما باشد. )فقط تکرار مضرّ آن حرا  مى -

 مظنون بودن یا احتمالی بودن ضرر

 0؟آیا خوردن چیزی که ظن و یا احتمال مضر بودنش را داریم جایز است

ت الست و بنابر احتیاط در غیر آن، بین اینک ه ض رر   در حرمت خوردن چیز مضرّ، بنابر اقوى در چیزى که موجب هماک -
در صورتى که احتمال مورد توجه  -، ب که اگر ضرر احتمالى هم داشته باشدفرقی نیست آن مع و  باشد و )یا( مظنون باشد

 (لسیستانی آیت اهلل ،حضرت اما .)کندفرق نمى -آنان موجب ترس گرددلقما باشد به طورى که نزد 

 داشتن آن به تایید کارشنالسان مربوطه رلسیده الست باید از آن پرهیز شود. )آیه اهلل  مکار ( در صورتی که ضرر -

 فوری بودن یا غیر فوری بودن ضرر

 0؟آیا در حرام بودن چیز مضر فوری بودن ضرر آن شرط است

                                                                                                                           
 310، ص: 3ن، ج؛ لسید ل ی لسیستانی, منه اج الص الحی  1،   , القول فی غیرالحیوان، کتاب االطعمة و األشربة289، ص: 3ترجمه، ج -. لسید روح اهلل خمینی, تحریر الولسی ة  0

  901 

 310، ص: 3؛ لسید ل ی لسیستانی, منه اج الص الحین، ج  1،   , القول فی غیرالحیوان، کتاب االطعمة و األشربة289، ص: 3ترجمه، ج -. لسید روح اهلل خمینی, تحریر الولسی ة  2
 9110011101 ، ناصر مکار   شیرازی, الستفتاء شخصی از لسایت, کد رهگیری:901  

 310، ص: 3؛ لسید ل ی لسیستانی, منه اج الص الحین، ج  1،   , القول فی غیرالحیوان، کتاب االطعمة و األشربة289، ص: 3ترجمه، ج -ید روح اهلل خمینی, تحریر الولسی ة . لس 3
  901 

 311، ص: 3؛ لسید ل ی لسیستانی, منه اج الص الحین، ج  3،   رالحیوان, القول فی غی، کتاب االطعمة و األشربة281، ص: 3ترجمه، ج -. لسید روح اهلل خمینی, تحریر الولسی ة  0
 9110011101 ، ناصر مکار   شیرازی, الستفتاء شخصی از لسایت, کد رهگیری:903  
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 آی ت اهلل  ،ام ا  حضرت کند.)فورى باشد یا بعد از مدتى باشد فرق نمىضرر آن بین اینکه  چیز مضردر حرمت خوردن  -
 (لسیستانی

 خوردن غذاهایی مثل: سوسیس, کالباس, نوشابه و...

که گفته می شدود مضدر   , کالباس, نوشابه, غذاهای صنعتی مختلف و...خوردن غذاهایی مثل: سوسیس

 2؟هستند چه حکمی دارد

 ت اما (خوردن غذاهایی مثل کالباس و لسولسیس اشکال ندارد مگر مع و  باشد که ضرر فاحش دارد.)حضر -
برای خود و دیگران اشکال ندارد  شیرینی و شکمات و مواد غذایی صنعتی و...که گفته می شود مضر هستندالستفاده از  -

 (اما  خامنه ای)مگر اطمینان به ضرر قابل توجه آن داشته باشید.
 نکته: نظر لسایر فقها نیز با توجه به لنوان)خوردن چیزهای مضر(همانند حضرت اما  الست.

 ا با چیزی که یقین یا احتمال ضرر داردمداو

 مداوا و معالجه با چیزی که یقین یا احتمال ضرر دارد چه  حکمی دارد؟

در صورتى ک ه نفع ى ک ه از آن    ، کشاند، جایز الستمداوا و معالجه به چیزى که احتماال خطر دارد و احیانا به خطر مى -
هارت و اهل خبره، به طور غالب باشد، ب که معالجه به چی زى  شود بر الساس تجربه و تشخیص و حکم صاحبان ملاید مى

که بالفعل و فورى ضرر قطعى داشته باشد، در صورتى که به ولسی ة آن ضرر بزرگتر و خطر شدیدترى دفع شود، جایز الست 
ای ن قبی ل   و از این قبیل الست قطع بعضى از الضاء تا به هماکت کشیده نشود و شکافتن زخم و داغ کردن به آتش، و از 

باشد به شرطى که اقدا  بر آن طبق روش لق ما باش د ب ه اینک ه     ها که در این زمانها معمول مى« لمل»الست بعضى از 
 آی ت اهلل  ،حض رت ام ا   کسى که مباشر لمل الست با مهارت و با احتیاط و با مماحظه باشد و لسهل انگار و متهوّر نباشد.)

 3(لسیستانی

 (اریسوء اخت ری)به غ راراضطحرام در حال خوردن نجس یا 

 0؟حرام در حال اضطرار چه حکمی داردنجس و خوردن و آشامیدن چیزهای 

                                                                                                                           
 311، ص: 3تانی, منه اج الص الحین، ج  ؛ لسید ل ی لسیس3،   , القول فی غیرالحیوان، کتاب االطعمة و األشربة281، ص: 3ترجمه، ج -. لسید روح اهلل خمینی, تحریر الولسی ة  0

 ؛ 903  

 101811لسید ل ی خامنه ای, الستفتاءات نمایندگی ها, شماره الستفتاء: ؛  01س  119، ص: 2. لسید روح اهلل خمینی, الستفتاءات، ج 2

  310، ص: 3؛ لسید ل ی لسیستانی, منهاج الص الحین، ج 0،   یرالحیوان, القول فی غ، کتاب االطعمة و األشربة281، ص: 3ترجمه، ج -. لسید روح اهلل خمینی, تحریر الولسی ة  3
900 

، ص: 3؛ لسید ل ی لسیستانی, منهاج الص الحین، ج 33و 31,  , القول فی غیر الحیوان, کتاب األطعمة و األشربة299، ص: 3ترجمه، ج -. لسید روح اهلل خمینی, تحریر الولسی ة  0
 زی, لسایت، الستفتاءات، خوردنی ها و آشامیدنی ها، خوردنی های حرا ، خوردن گوشت هایی که به صورت السمامی ذبح نشده اند؛ ناصر مکار  شیرا901و  903 311
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  خالصه نظر فقها:

و بیشتر از آن جایز  خوردن و آشامیدن چیزهای حرا  در حال اضطرار به حدی که موجب رفع ضرورت شوند جایز الست -
 مکار ( آیت اهلل، لسیستانی آیت اهلل ،حضرت اما )نیست.

 فصیل نظر فقها جهت روشن شدن مصادیق:ت

ش ب ر خ وردن آن   چون حفو جان و لسدّ رمق   مثل اینکهشود، مباح مى در حال اضطرار به آنهاتما  محرمات خوردن  -
ش ود ب ه ض عف    شود، یا ت رک آن منج ر م ى   شود که لادتا تحمّل نمىرک آن، بیمارى لسختى پیدا مىتوقف دارد، یا با ت

به جا ماندن از رفقا [ ]در مثل لسفرشود کشیده شود یا منتهى به ت ف او گردد یا لادتا تحمل نمىمفرطى که به مرضى که 
که لادت ا   ای گردد، و از آن جم ه الست: آنچه که ترک آن به گرلسنگى و تشنگىبا آشکار شدن نشانة هماکت او منجر مى

ترک آن، بر نفس محت ر  دیگ رى ت رس باش د     و از آن جم ه الست: در صورتى که به  منتهى گرددالست یر قابل تحمل غ
م ه الس ت: مرض ى ک ه لادت ا     ب که از آن ج زن شیردهى که براى طف ش ترس باشداى که براى جنین و مانند زن حام ه

و معیار در همة اینها، خوف الست که از ل م ی ا   شود طول بکشد یا معالجة آن به ترک خوردن آنها لسخت شودتحمل نمى
ن ام ور م ذکوره ب ک ه از احتم الى ک ه منش أ لقمای ى دارد ن ه آنک ه مج ّرد خی ال و احتم ال پی دا              گمان به مترتب شد

 (لسیستانی آیت اهلل ،حضرت اما ) )لسیستانی:اگر چه به لسبب اهمیت محتمل آن باشد(.شود

 )غیر از شراب و مسکرات دیگر( مداوا کردن بیماری با محرمات

 0درمان جایز است؟ آیا خوردن چیز نجس یا حرام برای معالجه و

 خوردن چیز نجس یا حرا  برای معالجه و درمان در صورتى که طبق تشخیص پزشک متدیّن تنها راه ل ماج باش د و   -
و در موارد جواز باید ب ه مق دار رف ع ض رورت اکتف ا       جانشینى نداشته باشد، جایزالست ولی در غیر این صورت جایز نیست

 مکار (آیت اهلل ، لسیستانی هللآیت ا ،اما  خامنه ای ،حضرت اما ).شود

 و سایر مسکرات کردن بیماری با شراب مداوا

 2؟آیا خوردن شراب و سایر مسکرات جهت درمان و معالجه جایز است

به شرطى که ل  م داش ته    :حضرت اما با شرایطی که ذکر شد جایز الست)مداوا نمودن به شراب ب که به هر مسکرى  -
که نزدیک به آن الست ا به چیزى د که ترک معالجه با آن به هماکت یل م داشته باشباشد که مرض قابل معالجه الست و 

البته شدت مسأله شراب مخفى نیست، پس به خوردن و معالجه به آن لج ه نکند مگر آنک ه در ص ورت    ،(شودمنتهى مى

                                      
، ص: 3ج؛ لس ید ل  ی لسیس تانی, منه اج الص الحین،      30,  , القول فی غیر الحی وان , کتاب األطعمة و األشربة299، ص: 3ترجمه، ج -. لسید روح اهلل خمینی, تحریر الولسی ة  0
؛ ناصر مکار  شیرازی, لسایت، الستفتاءات، خوردنی ها و آشامیدنی ها، اقسا  حیوانات، چهارپایان، خوردن گوشت حیوان حرا  گوش ت جه ت   0010؛ اجوبه االلستفتاءات س 908 319

 حرا  به لنوان دارو؛  درمان؛ ناصر مکار  شیرازی, لسایت، الستفتاءات، خوردنی ها و آشامیدنی ها، خوردنی های حرا ، خوردن مواد

، ص: 3؛ لس ید ل  ی لسیس تانی, منه اج الص الحین، ج     31,  , القول فی غیر الحی وان , کتاب األطعمة و األشربة310، ص: 3ترجمه، ج -. لسید روح اهلل خمینی, تحریر الولسی ة  2
 ت جدید, احکا  طهارات, نجالسات, درمان با تزریق الکل؛ آرشیو الستفتائا ؛0011جزوه احتماف فتاوی، ارلسالی دی ماه ؛ لسید ل ی خامنه ای, 908 319
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یند که هماکت یا مانن د آن،  اى از دکترهاى حاذق و صاحب دیانت و درایت ببترک مداوا به آن و لو به لسبب موافقت لده
 وقتى که ببیند او بر دینش محافظت دارد رلسد وگرنه باید بر مشقت صبر نماید که شاید حضرت بارى تعالىبه خودش مى

 (لسیستانی آیت اهلل ،حضرت اما او را لافیت دهد، یا به او جهت صبرش، ثواب جزیل لطا کند. )
الس ت.   زیکه درمان منحصر در ان باشد، به مقدار ضرورت ج ا  یصورتفقط در  ،یمعالجه با مسکرات به صورت خوراک -

 (اما  خامنه ای).گونه الست نیواجب هم اطیبنا بر احت زین یقیمعالجه به صورت تزر
 نکته: لسایر فقها نیز شراب و مسکرات را الستثناء نکرده اند و فقط شدت بیشتری برای آن قائ ند.

 غیر از حکم خوردنی ها و آشامیدنی ها. 3

 های گیاهی و...(های نباتی، فرآورده روغنمحصوالت غیر گوشتی)  الف:

 نکته: نظر آیه اهلل لسیستانی در این مبحث به ل ت تفصیل زیاد در ادامه به طور جداگانه آمده الست.

آیا خوردن غذاها و نوشیدنی های غیر گوشتی که در کشورهای اسالمی و یا غیر اسدالمی از دیگدران   

 0؟د جایز استتهیه می شو

چ ه از دلس ت    ،)بجز اجزای حیوانی مثل گوشت و پیه و...و یا غذاهایی که ح اوی اینه ا باش ند(   تما  چیزهاى خوردنى -
محک و  ب ه    ،آن و لو با تماس با کافر با رطوب ت نش ود   نجالستتا احراز  مس مان گرفته شوند و چه از دلست غیر مس مان

 طهارت و ح ّیّت الست.)حضرت اما (
اکی که از حیوان تهیه نشود،و از مشروبات مست کننده نباشد و یقین به نجالست آن نداشته باشید محکو  به مواد خور -

 (اما  خامنه ای).پاکی الست و خوردن آن از این جهت بی اشکال الست

در مورد غذاهایى که از دلست کفّار گرفته مى شود نسبت به غذاهای غیر گوشتی اگر احتمال ب دهیم ای ن غ ذاها ب ه      -
ولسی ه کارخانه ها یا ابزار و آالت یا دلستکش تهیّه شده، هی  اشکالى ندارد، ولى هرگاه یقین داشته باشید با دلست یا ب دن  
آنها با رطوبت تماس پیدا کرده احتیاط آن الست که در غی ر م وارد ض رورت اجتن اب ش ود امّ ا در م وارد ض رورت مث ل          

)آی ه اهلل   پرهیز از این امور مشکل الس ت، م ى توانی د پرهی ز نکنید.     مسافرتهایى که به کشورهاى غیر السمامى مى شود و
 مکار (

                                      
؛ لسایت, الستفتاءات, خوردنی ها و آشامیدنی ها,احکا  خوردن و آشامیدن در ممالک غیر السمامی , الستفاده از غ ذاهای  00س111، ص: 2. لسید روح اهلل خمینی, الستفتاءات، ج 0

 092803191د پیگیری، تولیدی کفار؛ لسید ل ی خامنه، لسواالت نمایندگی ها، ک
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 ب:محصوالت گوشتی)گوشت و پیه و روغن حیوانی و...(

 )در کشور اسالمی یاغیر اسالمی((از دست مسلمان گرفته شود1-ب

گوشتی آیا خوردن محصوالت گوشتی و اجزای حیوانی مانند گوشت و پیه و...و یا غذا های حاوی مواد 

که یقین به تذکیه آنها نداریم ولی از دست مسلمان در بازار مسلمین و یا از دست مسدلمان در سدرزمین   

 0غیر اسالمی گرفته می شود جایز است؟

آنچه از بازار مس مین تهیه می شود در فرض شک هم خوردن آن حمال الست اما آنچه از دلست مس مان گرفته شود و  -
، محکو  به حرمت الست مگر آنکه تذکیه شرلى آن احراز شود ب ه اگر احتمال داده شود که لرضه میدانیم او از کافر گرفته

و بنابر احتیاط وارد کننده به  _کننده مس مان تذکیه )ذبح شرلى( آن را احراز کرده و آن را در دلسترس مس مین قرار داده 
ش ود]و در م ورد   ، حکم به حمال ب ودن آن م ى  _اشد لنوان ذوالید در آن تصرفى که مشروط به تذکیه الست انجا  داده ب

 ، محک و  ب ه ح ی ت   ش ود  تهیه )الم از شیعه و اهل لسنت(از بازار مس مینف س داشتن ماهی مشکوک باشد و اگر ماهی[ 
فتاده احراز کند که آن را زنده از آب بیرون آوردند یا زنده در تور او اگر از بازار غیر مس مین تهیه شده، در صورتی که  الست

و اگر در این باره شک داشته باشید، محکو  به حرمت الست؛ ب ه اگر وارد کننده آن مس  مان  حمال الست و بعد مرده الست 
باشد و احتمال داده شود که وارد کننده مس مان تذکیه )ذبح شرلى( آن را احراز کرده و آن را در دلس ترس مس  مین ق رار    

 (ا  خامنه ایامشود.)داده ، حکم به حمال بودن آن مى
گوشتهایى که از بازار مس مانان یا از دلست شخص مس مان گرفته شود، خرید و فروشش اشکال ندارد، ولى اگر بدان د   -

مس مانى که آن را از دلست کافر گرفته یا از بماد کفّار آورده تحقیق نکرده که حیوانش مطابق دلستور شرع ذبح شده یا نه، 
ده د تحقی ق   ؛ ولى اگر از مس مانى گرفته که ظاهراً پایبند شرع الست و احتمال م ى خرید و فروش آن باطل و حرا  الست

و الستفاده از کنسروهای ماهی تولید شده در کشورهای غیر مس مان اشکال دارد.)آی ه  اش صحیح الست  کرده باشد معام ه
 اهلل  مکار (

 .)در کشور اسالمی یا غیر اسالمی(مسلمان گرفته شود غیر(از دست 2-ب

یا خوردن محصوالت گوشتی و اجزای حیوانی مانند گوشت و پیه و...و یا غذا های حاوی مواد گوشتی آ

که یقین به تذکیه آنها نداریم ولی از دست غیر مسلمان در سرزمین غیر اسالمی گرفته می شدود و یدا از   

 2دست غیر مسلمان در سرزمین اسالمی گرفته می شود جایز است؟

                                      
, الس تفتاءات جدی د   http://www.leader.ir؛ و لس ایت,  188901,و  ایپرلسش, شماره الس تفتاء:  118111. لسید ل ی خامنه ای, الستفتائات نمایندگی ها شماره الستفتاء:  0

-90؛ ناصر مکار  شیرازی، رلساله توضیح المس ائل،    092803191پیگیری،  اردیبهشت ماه, خرید ماهی از بازار مس مین و غیر مس مین؛ لسید ل ی خامنه، لسواالت نمایندگی ها، کد
الستفاده از تن ماهی لساخت کش ور غی ر مس  مان؛و    و -و لسایت، الستفتاءات، خوردنی ها و آشامیدنی ها، مواد غذایی وارداتی، گوشت هایی که از کشورهای غیر مس مان وارد می شود

 ؛  9111011121الستفتاء شخصی از لسایت, کد رهگیری: 

 0390/13/23تاریخ الستفتاء:     108210شماره الستفتاء: -نمایندگی ها-؛ لسید ل ی خامنه ای00س111، ص: 2. الستفتاءات )حضرت اما  خمینى(، ج 2
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ه ى ثاب ت   به نجالس ت و حرم ت الس ت مگ ر ح یّ ت آن ب ه وج       محکو بماد کفر موجود هستند  اجزاء حیوانى، که در -
 (اما  خامنه ای شود.)حضرت اما ,

 1در مسئله نظر آیه اهلل سیستانی

اگر مع و  باشد گوشت و پیه مربوط به حیوانی الست که  تذکیه شده الست ولی شک شود که حیوان مذکور از ن وع   الف:

را  گوشت، حکم حیوان حمال گوشت را دارد البته در این مورد ماهی حکم خاصی دارد که در ادامه می حمال گوشت الست یا ح

 آید.

احتمال لقمایی داده شود از حیوانی الست که به دلستور شرع کش ته  تذکیه آن مع و  نیست ولی ای که گوشت و پیه ب:

خوردن آنها  باشد ولیآن گوشت و پیه پاک می (را نداشته باشد)که در ادامه می آیدشده الست ولی أمارات و نشانه های تذکیه را 

 .حرا  الست

احتمال لقمایی داده شود از حیوانی الست که به دلستور شرع کش ته   تذکیه آن مع و  نیست ولی ای کهوشت و پیهگ ج: 

باشد و خ وردن آن گوش ت و    میدارا باشد، پاک  )که در ادامه می آید(های تذکیه و ذبح السمامی را شده الست و أمارات و نشانه

 .پیه حمال الست

آنچه که در دلست کافر الست از گوشت و پیه و پولست اگر احتمال داده شود که از حیوان مذکی گرفته شده الست پاک  د:

الست و نماز در آن صحیح الست ولی خوردن آن تا زمانی که تذکیه آن محرز نشود جایز نیست اگر چه از جهت ل م پیدا ک ردن  

ود یکی از امارات تذکیه)که در موارد قبل بیان شد( ولی اخبار کافری که این گوشت در دلستش الست به تذکیه آن کفایت به وج

نمی کند همچنان که بودن آن در بماد مس مین کفایت نمی کند، و از این مط ب مشخص می ش ود ک ه روغ ن م اهی ک ه از      

ن در غیر حال ضرورت جایز نیست مگر اینکه محرز شود که از ماهی لسرزمین های کفر و از دلست کفار گرفته می شود خوردن آ

 2ف س داری گرفته شده که از آب زنده گرفته شده و یا در تور صیاد و یا حظیرته مرده الست.)آیه اهلل  لسیستانی(

 از قرار ذیل است: )در غیر ماهی(های تذکیه نشانهد: أمارت و  

شت و پیه را از مس مان تهیه کرده باشد مشروط بر اینکه آن مس مان یعنی آن گو )ید المسلم(. دست مسلماناول

در آن تصرّفی بکند که منالسب با تذکیه الست مانند اینکه گوشت را برای خوردن بفروشد یا میزبان آن را ب رای خ وردن ج  وی    

د مثل اینکه گوش ت را ب رای   کنمیهمان قرار دهد اما اگر در آن تصرّفی که منالسب با تذکیه و مختص گوشت حمال باشد، نمی

 ای ن  در کن د، م ی  لرضه حیوانات خوراک لنوان به یا انسان خوردن برای را آن نیست مع و  یا کند¬تغذیه حیوانات لرضه می

 شود.  و حمال بودن نمی تذکیه به حکم صورت

ن کسی که قائل به ح یت در مورد مس مانی که بودن غذا در دلستش نشانه تذکیه الست بین شیعه و غیر شیعه و بینکته: 

با دباغی و غیر آن الست و فرقی نیست بین کسی که شروط معتبر در تذکیه را الز  می داند و کسی که آنها را الز  نم ی   میته

                                      
 810و 918،   3. لسید ل ی لسیستانی, منهاج الصالحین، ج 0

 811، مسألة 288، ص: 3. منهاج الصالحین )ل سیستانی(، ج 2
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داند، در صورتی که احتمال داده شود آن را بر طبق شروط ما تذکیه کرده الست ب که اگر به جهت التقاد به لد  ل زو  الس تقبال   

 کار را ترک کند اشکالی ندارد. ذبیحه این

یعنی آن گوشت و پیه را از بازار مس مانان تهیه کرده باشد به شرط آنکه  :)سوق المسلمین(بازار مسلمانان دوم:

در بازار مس مانان برای تصرّفی که منالسب با تذکیه الست، لرضه شود و مع و  نباشد که فروشنده )کسی که گوشت، پیه و چ ر   

ه( غیر مس مان الست بنابراین اگر فرد گوشت و پیه را که در بازار مس مانان برای تصرّفی که منالسب با تذکیه الست، از او تهیه شد

ای که مجهول الحال الست یعنی مع و  نیست مس مان الست یا غیر مس مان خریداری کند، حکم ب ه  شود، از فروشندهلرضه می

 تذکیه آن می شود. 

می محسوب شود غ به لسکونت مس مان ها در آنجا الست به نحوی که لرفا منسوب به مماک اینکه جایی لسرزمین السما

آن باشد اگر چه تحت تس ط کفار باشد همانطور که مماک در لسرزمین های کفر هم همین الست و اگر نسبت آنها از جهت لد  

 غ به مساوی باشد حکم آن حکم لسرزمین های کفار الست.

ی آن گوشت و پیه از کشورهای السمامی وارد شده باشد با رلایت دو شرطی : یعنساخت کشورهای اسالمی سوم:

 گذشت.  نشانه دو که در 

و این لسه نشانه در جایی که مع و  الست آن مس مان یا بازار مس مانان یا متصدّی لس اخت در کش ورهای الس مامی ای ن     

آن برود که پیرامون تذکی ه و ذب ح الس مامی آن     گوشت و پیه را از کافر تهیه کرده، در صورتی جاری الست که احتمال لقمایی

 تحقیق کرده الست.

 حکم ماهی مشتبه

اى که مع و  الست در اصل خ قتش پولک دارد و پولک ها هم با چشم معمولی قابل مش اهده الس ت   ماهى مرده الف: 

کند که دلیل بر ح مال  تصرّفى مىاند یا مرده ،چنانچه در دلست مس مان باشد و در آن ولی مع و  نیست آن را زنده از آب گرفته

بودن آن الست مانند اینکه ماهی فروش ماهی مذکور یا کنسرو آن را برای خوردن لرض ه م ی کن د ی ا میزب ان آن را در ن زد       

میهمان برای خوردن قرار می دهد، حمال الست ولی اگر در آن تصرّف منالسب با تذکیه که دلیل بر حمال بودن آن الس ت نم ی   

آن را برای تغذیه حیوانات لرضه می کند یا مع و  نیست آن را برای خوردن انسان لرضه می کن د ی ا خ وردن     کند مثل اینکه

حیوانات، در این صورت حکم به حمال بودن آن ماهی نمی شود و اما اگر ماهی مذکور در دلست کافر باشد، هر چند بگوید آن را 

یقین یا اطمینان کند که آن را زنده از آب گرفته ی ا آنک ه در ت ور او در آب     باشد مگر آنکه انسانا ، حرا  مىزنده از آب گرفته

 مرده الست.

ماهی مرده ای که مع و  نیست در اصل خ قتش پولک داشته باشد یا اگر مع و  الست در اصل خ ق تش پول ک دارد    ب:

ب وده و ب ا چش م معم ولی قاب ل       ولی مع و  نیست که پولک ها با چشم معمولی قابل مشاهده الست یا پولک ها میکرولس کپی 

مشاهده نیست چنانچه در دلست مس مان باشد و در آن تصرّفی می کند که دلیل بر حمال بودن آن الست مثل آنک ه م اهی ی ا    

 کنسرو آن را برای خوردن لرضه می کند یا می فروشد، لسه صورت دارد: 
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حمال الست یا م اهی پول ک داری ک ه پول ک      اول: مس مان مذکور از جم ه کسانی الست که معتقدند ماهی بدون پولک

هایش با چشم معمولی دیده نمی شود حمال الست، در این صورت خوردن آن ماهی یا کنس روِ آن بن ابر احتی اط واج ب ج ایز      

 نیست.

دو : مس مان مذکور از جم ه کسانی الست که معتقدند ماهی بدون پولک یا ماهی پولک داری که پولک های آن با چشم 

 یده نمی شود حرا  الست، در این صورت خوردن آن ماهی یا کنسروِ آن جایز الست. معمولی د

لسو : مس مان مذکور مع و  نیست از جم ه گروه اول الست یا گروه دو  و مجهول الحال الست ولی احتمال لقمای ی داده  

های آن با چشم معمولی دی ده  می شود که از جم ه کسانی باشد که معتقدند ماهی بدون پولک یا ماهی پولک داری که پولک 

 نمی شود حرا  الست، در این صورت نیز خوردن آن ماهی یا کنسروِ آن جایز الست.

البته در صورت دو  و لسو  اگر احراز شود که مس مان مذکور ماهی را از مس مان دیگری خریده که او قائل ب ه ح ّی ت    

ق نکرده الست، خوردن آن ماهی یا کنسرو حک م ص ورت اول را   چنین ماهیانی الست و در زمینه پولک دار بودن ماهی هم تحقی

 دارد. 

و اما اگر لرضه کننده ماهی مذکور کافر باشد خوردن آن ماهی یا کنسرو آن جایز نیست هر چند بگوید ماهی پولک دار  

ولی قابل مشاهده الست الست مگر آنکه از گفته او یقین یا اطمینان حاصل شود که ماهی مذکور پولک هایی دارد که با چشم معم

و زنده از آب گرفته شده یا داخل تور در آب مرده الست همچنین الست حکم اگر لرضه کننده ماهی یا کنسرو م ذکور مس  مان   

باشد ولی آن مس مان ماهی یا کنسرو را از کافر خریده باشد و مع و  الست که در زمینه پول ک دار ب ودن و تذکی ه آن تحقی ق     

 نکرده الست.

 غیرمال  خوردن. 4

 در غیر حال اضطرارالف( 

 0؟بدون اجازه مالکش چه حکمی دارد مال دیگریخوردن 

؛ مگ ر اینک ه ب ه اذن و رض ایت او     خوردن مال دیگرى حرا  الست اگر چ ه ک افرى باش د ک ه م الش محت ر  الس ت        -
کسى که از طعامى بخورد » ، و در حدیث وارد الست که:(و باید به ل م و مانند آن، رضایت او احراز شود :حضرت اما )باشد

 (لسیستانی آیت اهلل ،حضرت اما «.)اى از آتش را خورده الستکه به آن خوانده نشده الست، در حقیقت پاره

 و دادن غذا به فرد مضطر در حال اضطرارب( 

 0؟در حالت های مختلف چه حکمی دارد خوردن مال دیگری )در حال اضطرار(

                                      
 ،900 311، ص: 3؛ لسید ل ی لسیستانی, منهاج الصالحین، ج28, غیر حیوان,  291، ص: 3ترجمه، ج -روح اهلل خمینی, تحریر الولسی ة  . لسید 0
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پس اگر مالک هم مضطر باشد بر  گرى اضطرار پیدا کند و مالک حاضر باشددی غذایاگر جهت لسدّ رمقش به خوردن  -
باشند؛ و آیا بذل او برایش جایز )هم( نیست؟ در آن تأمل الست و براى مضطر جایز نیس ت ک ه او را   او بذل آن واجب نمى

ى نماید براى مضطر جایز مجبور کند و اگر مالک مضطر نباشد واجب الست که براى مضطر بذل نماید و اگر از بذل خوددار
و بر مالک متعین نیست که به طور مجانى بذل نماید  مقات ه کند و به زور از او بگیردالست که او را مجبور نماید ب که با او 

ماید مگر اینکه در مقابل لوض باشد، و مضطر حق ندارد او را بدون لوض مجبور نماید پس اگر نپس حق دارد که بذل ن
اختیار نماید چنانچه مقدار آن را معین نکند بر او الست قیمت مثل آنچه را که خورده الست به او بده د در  بذل را به لوض 

و اگر مقدار آن را معین کند قیمت مثل یا کمتر از آن بر او  مثل آن را در صورتى که مث ى باشدصورتى که قیمى باشد و یا 
تعیین کند وگرن ه ح ق آن را ن دارد.     -رتى که به حرج کشانده نشوددر صو باشد ب که حق دارد که بیشتر از آنمتعین نمى

پس بعد از تعیین مقدار آن در صورتى که مضطر بر پرداخت آن توانا باشد در صورت مطالبة او، پرداخ ت آن ب ر او واج ب    
شد او حق دارد به باشد. این در صورت حضور مالک الست و اگر غائب بااش مىالست و اگر لاجز از پرداخت آن باشد در ذمه

اش قرار دهد و نباید از ثمن المثل کمتر باشد. و احتیاط آن اندازة لسدّ رمقش از آن بخورد و ثمن آن را تعیین کند و در ذمه
 (حضرت اما الست که به حاکم در صورت وجود، مراجعه نماید و در صورت نبود او، به مؤمنین لادل رجوع نماید. )

مثل ابتماء به بیماری ه ای ص عب الع ماج ی ا     ]از خطر مرگ یا آنچه در حکم آن الست اگر کسی به خاطر حفو جانش -
نیز حاضر باشد و به آن غذا برای حفو جان خودش مضطر  غذا، به خوردن غذای دیگری مضطر شود و مالک [نقص لضو

غذا واجب نیست آن را مجاناً  نباشد واجب الست آن را به فرد مضطر بذل نموده و آن را در اختیار او قرار دهد ولی بر مالک
در اختیار مضطر قرار دهد ب که می تواند لوض آن را از مضطر مطالبه نماید البته اگر فرد مضطر از پرداخت نقدی ل وض  

ه از بذل م الش امتن اع ورزی ده    لاجز الست او حق ندارد بذل لوض را به طور نقد شرط نماید و گرنه حکم کسی را دارد ک
-0اگر مالک در مقابل بذل غذایش به مضطر لوضی بخواهد چند صورت پیش می آید:حکمش می آید؛ که در ادامه  الست

در صورت مث ی ب ودن و ی ا قیم ت آن را در ص ورت      در این صورت مستحق مثل آن غذا ،مقدار لوض را مشخص نکند
باشد و امکان دلسترلس ی ب ه    با مالک نداشته قدرت بر تعیین بهای غذااگر مضطر مریض باشد و  -2قیمی بودن می شود.

در این حالت باید مالک غذایش را به او بذل کند ب که باید غذا را ب ه او بخوران د    ،ولی یا وکیل او هم برای این کار نباشد
امکان تعیین به ای غ ذا ب ا    اگر -3جز مثل و یا قیمت آن چیز دیگری را ط بکار نمی شود. بو  ،اگر قادر بر این کار نباشد

در اینجا چند حالت پیش می آید:اول:اینکه بر لوض ی موافق ت    ،دلسترلسی به وکیل یا ولی او باشدو یا امکان  مضطر باشد
دو :مال ک   چه مساوی یا کمتر یا بیشتر از ثمن المثل باشد. ،هر مقداری که باشد ،کنند که همان لوض متعیین می شود

جحاف شمرده نشود مطالبه کند که در این حالت باید مضطر لوضی معادل ثمن المثل یا یا بیشتر از آن ولی در حدی که ا
وتصرف مضطر در غ ذا  یا وکیل یا ولی او قبول کند ولی اگر قبول نکردند بر مالک واجب الست که غذا را به مضطر بدهد 

الک لسو :اینکه م ،مثل یا قیمت غذا چیزی ضامن نیست حرا  الست مادامی که قاصر نباشد و در این صورت مضطر غیر از
برای غذایش قیمتی را مطالبه کند که اجحاف بشمار آید که در این صورت اگر مضطر بتواند ولو باکمک گرفتن از ح اکم  

باید درهر صورت خوالسته مالک را قب ول   شرلی مالک را مجبور به غیر آن بکند این کار جایز الست و در غیر این صورت 
اش می ماند تا  پس از مطالبه این کار را بکند و در صورت ناتوانی بر ذمه کند پس اگر تمکن از پرداخت آن پیدا کرد باید

اگر مالک از بذل غذایش هر چند در ازای لوض خود داری کند شخص مضطر می توان د او را ب ه دادن   توانایی پیدا کند؛ 
م ی توان د او را اجب ار کن د ب ر      غذا اجبار نماید و آن را به زور از او بگیرد ولی لوض آن را ضامن الست و اگر به تنهایی ن

دیگری کمک به او واجب الست،اگر مالک غذا و غیر او مضطر به الستفاده از آن غذا باشند بر مالک واجب نیست که غذا را 

                                                                                                                           
، ص: 3لص الحین، ج ؛ لس ید ل  ی لسیس تانی, منه اج ا    31,  , القول فی غیر الحی وان , کتاب األطعمة و األشربة310، ص: 3ترجمه، ج -. لسید روح اهلل خمینی, تحریر الولسی ة  0
 2131   2؛ لسید محمد حسن بنی هاشمی, توضیح المسائل مراجع, ج011تا  010  031، ص: 3؛ لسید ل ی لسیستانی, منهاج الصالحین، ج909 301
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اگر اضطرار هی  یک ؛ جواز این کار هم مورد اشکال الست اگر چه که در برخی موارد  اشکالی ندارد حتی ،به دیگری بدهد
او در حد هماکت و یا آنچه در حکم آن الست نباشد بر غیر مالک جایز نیست که به اجبار غ ذای مال ک را   از مالک و غیر 

اگر اضطرار ان بر خودش در این حالت جایز الست؛ بگیرد همانطور که بذل غذا هم بر مالک واجب نیست ولی ترجیح دیگر
ر این حد مضطر نباشند مالک حق بخشیدن غذا به مالک در حد هماکت و یا آنچه در حکم آن الست باشد ولی غیر مالک د

اگر فردی نسبت به غذایی با لوض باشد همانطور که بیان شد؛ غیر را ندارد ولی در حالت لکس باید غذا را ببخشد اگر چه
 نمضطر شود و آن غذا نزد دو یا چند نفر باشد با وجود شرایط بذل غذا بر همه آنها واجب کفایی الست و اگر یک نف ر ای   

وجوب بذل غذا به مضطر برای نجات از هماکت یا آنچه در حکم آن الست اختصاص به کار را کرد از بقیه لساقط می شود؛ 
اگر ام ر دائ ر ش ود ب ین خ وردن م ردار و       جودی که حفو آن محتر  الست می شود؛ مضطر مومن نداردب که شامل هر مو

د بخشیدن غ ایش ب ه مض طر    واگر مالک حاضر باش الست خوردن غذای دیگری اگر مالک غایب باشد خوردن مردار جایز
اگر کسی به خاطر حفو جانش از مرگ یا آنچه در حکم آن  الست به خوردن غذای دیگری مض طر ش ود و   واجب نیست؛ 

مالک غذا غایب باشد و دلستیابی به او یا وکیل او یا ولیّ او ممکن نباشد فرد مضطر می تواند بعد از قیمت گذاری آن غ ذا  
ر ذمّه گرفتن قیمت آن اضطرارش را با خوردن غذای مذکور  بر طرف نماید و باید در این امر به مقدار ضرورت اکتف اء  و د

نماید و الز  الست قیمت گذاری به کمتر از ثمن المثل صورت نگیرد و در فرض امکان برای این ک ار از ح اکم ش رع ی ا     
تفاص یل م ذکور در    ؛ مکان از بعضی از لدول م ؤمنین اج ازه بگی رد   نماینده او اذن بگیرد و اگر مقدور نیست در صورت ا

اضطرار به خوردن غذای دیگری، در اضطرار به غیر غذا از اموال فرد دیگر مثل دارو یا لباس ی ا الس  حه و مانن د آن نی ز     
مالک واجب جاری الست و در هر موردی که فرد، مضطر به تصرّف در مال غیر برای حفو جانش یا لِرضش می شود، بر 

الست در صورت حضور به مضطر اجازه تصرّف به مقدار رفع اضطرار مجاناً یا در ازای دریافت ل وض بده د و در ص ورت    
غایب بودن مالک برای مضطر جایز الست به مقدار رفع ضرورت با ضمان لوض در مال تص رّف نمای د ب ه تفص ی ی ک ه      

 )آیه اهلل  لسیستانی(گذشت.

گرلسنگى یا تشنگى بمیرد، آب و غ ذا داده و او را از   س مان دیگرى را که نزدیک الست ازبر هر مس مان واجب الست م -
 () آیت اهلل مکار مرگ نجات دهد.

   نیستو ... اهل خمس یا درآمد حرام دارد و خوردن از اموال کسی که . 5

و زکدات و   آیا خوردن و آشامیدن از اموال کسانی که از راه حرام درآمد کسب می کنند و یا اهل خمس

 0؟اهل رعایت نجس و پاکی نیستند جایز است

نجس باشد یا متع ق حق وق  از مال حرا  هست یا گیرد اگر یقین ندارید که غذا و اموالى که مورد تصرف شما قرار مى -
 (حضرت اما )تصرف اشکال ندارد.یا با پول حرا  تهیه شده باشد شرلیه باشد 

 یموردن از خانه آنها را دار)بدون احراز رضایت( حق خکه کسانی. 6

 0؟انسان)بدون احراز رضایت( حق خوردن از خانه چه کسانی را دارد

                                      
 21و20و23س 102، ص: 2لسید روح اهلل خمینی, الستفتاءات، ج . 0
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-0ب رادران   - 3م ادران   -2پ دران   -0خانه این افراد بخ ورد:   از  -و لو اینکه ضرورتى نباشد -جایز الست که انسان -
 : فرزن دان ()آی ت اهلل  مک ار  آی ت اهلل  ا ، امحضرت )-201دولستان-9ها خاله-8ها دایى -1ها لمه-1لموها -1خواهرها 

کسى که بر خان ه ی ک نف ر    -02 (مکار : همسرانآیت اهلل )زن از خانه شوهرش -00 لسیستانی:پدر و مادر از خانه فرزند(
)مکار : وکیل الست و امور آن را و حفاظت آنچه را که در آن الست، به او لسپرده الست جایز الست که از خانة موک ش بخورد.

لسپارند، خواه رلسما وکیل بوده باش د ی ا   ى که ک ید خانه خود را به خاطر ارتباط نزدیک و التماد، به دلست دیگرى مىکسان
 (لسیستانی آیت اهلل ،حضرت اما ) نه(. 

 با شک یا گمان یا علم به کراهت آنها خوردن از خانه این افراد

 3؟ت آنها جایز استآیا خوردن از خانه این افراد با شک یا گمان یا علم به کراه

در صورتى که کراهت صاحب باشد ب که جواز خوردن از این خانه ها متوقف بر احراز رضایت و اذن از صاحب خانه نمى -
خوردن از ای ن  هم  آنها باز، پس با شک در آن  ب که با گمان به لد  رضایت می تواند از این خانه ها بخوردخانه را نداند 

. (لیکن لسزاوار نیست که احتیاط ترک شود مخصوصا اگ ر ظ ن غال ب داش ته باش د      :حضرت اما )باشد؛ جایز مى خانه ها
 (لسیستانی آیت اهلل ،حضرت اما )
شمرد ولى اگر وضع طرفین به صورتى همین اندازه که احتمال رضایت او باشد )و غالبا رضایت حاصل الست( کافى مى -

 فاده ندارد.)آیه اهلل  مکار (در آمده که یقین به لد  رضایت داشته باشند حق الست

 غذاهایی که می توان از این خانه ها خورد

آیا خوردن هر غذا و نوشیدنی ای حتی غذاهای نفیس از خانه این افراد بددون احدراز رضدایت جدایز     

 0؟است

ت از اختصاص داشته باشد به آنچه که خوردن آن معمول الس   جواز خوردن از این خانه هاآن الست که واجب احتیاط    -
قبیل نان و خرما و روغن و میوه و مانند اینها، نه غذاى نفیس که غالبا براى مواقع احتیاج و میهمانهاى شریف و با ل زت  

نی ز  از نوشیدنیهاى معمولى مانند آبدوغ و شیر و غیر اینه ا  الستفاده و ظاهر آن الست که به غیر خوردن،  شودنگهدارى مى
 (لسیستانی آیت اهلل ،حضرت اما ) جایز الست.

                                                                                                                           
، ص: 00؛ ناص ر مک ار  ش یرازی, تفس یر نمون ه، ج     29,  , القول فی غی ر الحی وان  , کتاب األطعمة و األشربة291، ص: 3ترجمه، ج -. لسید روح اهلل خمینی, تحریر الولسی ة  0
، 3؛ لسید ل ی لسیستانی, منهاج الص الحین، ج 9111111021)ایشان در الستفتائی در مورد جوانب این حکم رجوع داده اند به تفسیر نمونه: الستفتاء شخصی از لسایت: کد رهگیری: 111
 902 311ص: 

کن د  باط میان آنها ایجاب مى. بدون شک صداقت و دولستى معنى ولسیعى دارد و منظور از آن در اینجا مس ما دولستان خاص و نزدیکند که رفت و آمد با یکدیگر دارند، و ارت 2
 (  111، ص: 00که به منزل یکدیگر بروند و از غذاى هم بخورند.)ناصر مکار  شرازی,   تفسیر نمونه، ج

، ص: 3؛ لس ید ل  ی لسیس تانی, منه اج الص الحین، ج     29,  , القول فی غیر الحی وان , کتاب األطعمة و األشربة291، ص: 3ترجمه، ج -. لسید روح اهلل خمینی, تحریر الولسی ة  3
 110، ص: 00؛ ناصر مکار  شیرازی,                        تفسیر نمونه، ج902 311

، ص: 3؛ لس ید ل  ی لسیس تانی, منه اج الص الحین، ج     29,  , القول فی غیر الحی وان , کتاب األطعمة و األشربة291، ص: 3ترجمه، ج -حریر الولسی ة . لسید روح اهلل خمینی, ت 0
 111و ص 110، ص: 00؛ ناصر مکار  شیرازی, تفسیر نمونه، ج902 311
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طعامهاى نفیس الست و این تخصیص در محدوده معینى الست، یعنى غذا خوردن به مقدار نیاز، خالى از السراف و تبذیر  -
شامل نم ی ش ود.)آیه اهلل     خانه احیانا براى خود یا مهمان محترمى و یا مواقع خاصى ذخیره کرده الستو لالى که صاحب

 مکار (

 باغ و...(-)مانند:مغازه دخوردن از غیر خانه های این افرا

 0؟باغ و...( جایز است-آیا خوردن از غیر خانه های این افراد)مانند:مغازه

 (لسیستانی آیت اهلل ،حضرت اما ) جایز نیست.هاى اینها مانند دکانها و باغهاى ایشان، خانه غیر ازخوردن  -

 خوردن چیزی که با اموال این افراد خریداری شود

 2؟با اموال این افراد خریداری شود جایز استآیا خوردن چیزی که 

آنچه که از بیرون در مقابل قیمتى ک ه از   خوردن شود؛ پسهست اکتفاء این افراد بر آنچه که از خوردنى در خانه  باید -
 (لسیستانی آیت اهلل ،حضرت اما . )جایز نیستشود گرفته مىاین افراد خانه 

 تی مالک خوردن از خانه این افراد  و کشف نارضای

اگر کسی با رعایت تمامی شرایط از خوردنی های این افراد استفاده کند ولی بعدا مالک آن بگوید من 

رضایت ندارم, آیا این فرد ضامن است؟ آیا بطور کلی در این قبیل موارد اذن کلی شارع سلب مالکیدت از  

 3 مالک کرده است؟

 (اما  خامنه ایامن نیست .)در فرض لسوال در صورتی که شرایط رلایت شده باشد ض -

 
 

                                      
، ص: 3؛ لس ید ل  ی لسیس تانی, منه اج الص الحین، ج     29,  , القول فی غیر الحی وان ألطعمة و األشربة, کتاب ا291، ص: 3ترجمه، ج -. لسید روح اهلل خمینی, تحریر الولسی ة  0
311 902   

، ص: 3؛ لس ید ل  ی لسیس تانی, منه اج الص الحین، ج     29,  , القول فی غیر الحی وان , کتاب األطعمة و األشربة299، ص: 3ترجمه، ج -. لسید روح اهلل خمینی, تحریر الولسی ة  2
311 902 

 811111. لسید ل ی خامنه ای، لسواالت نمایندگی ها، شماره الستفتاء:  3
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 اتمتفرقفصل پنجم: 

 مستهلک شدن اجزای حرامِ حیوانات حالل گوشت در غذا. 1

 . اگر ذرات نخاع ویا دنبالن درآب گوشت مستهلک شود آیاخوردن آبگوشت جایز است؟ 1

ز . اگر با گوشت خرگوش آبگوشت درست کنند آیا درصورتی که یقین ویا شک به استهالک ذراتدی ا 2

 گوشت ویا روغن آن درآن غذا داشته باشند خوردن آن غذا چه حکمی دارد؟

 (اشکال ندارد.0ج

 0)اما  خامنه ای( (حرا  الست.2ج

پخدتن در آب مثدل    قید . الدف ( از طر  شوندیپخته و آماده مصرف م قیطر 3ها از گوشت یبه طور کل

 اید  دهید کباب شدن مثل کباب کوب قیطر. ج ( از  یماکارون هیسرخ کردن مثل ما قیآبگوشت . ب ( از طر

. لطفاً به طور مجدزا   رودینم نیها کامالً از بگوشت نی. در اکثر مواقع با شستن ، خون داخل ا یجگر کباب

 است ؟ زیگوشت چگونه حالل بوده و خوردن آن جا نوع پخت 3 نیکه هر کدام از ا دینمائ انیب

ب ه آن خ ون گفت ه     ک ه یبرود بطور نیخون در غذا مسته ک شود )از ب راگشد، در هر صورت  انیکه قبماً ب همانگونه -

 2)اما  خامنه ای(باشد. یموضوع بر لهده مک ف م صینشود(، خوردن غذا و گوشت اشکال ندارد و تشخ

 یغذا نجس مد  ایبا گوشت پخته شود آ ستورانیاگر در ر یدنبالن خوردن حرام است ول کمیعل سالم

 م؟یگوشت را بخور هیدنبالن بق از ریغ میتوان یم ایشود 

 زیخ وردن دن بمان گرچ ه ذرات آن ج ا     یندارد . ول یفرض مذکور خوردن گوشت پخته شده همراه دنبمان اشکال در -

 3ت.) اما  خامنه ای(سین

 رنگ خوراکی تهیه شده از حشرات. 2

ا خدون یدا ...   حکم خوردن مواد غذایی که در آن نوعی رنگ خوراکی بکار رفته که آن رنگ از پوسته ی

 بعضی حشرات بسیار ریز گرفته می شود چیست؟

در صورتی که رنگ از اجزاء حشرات تهیه شده و درغذای خوراکی مسته ک شده و ضرر ندارد، خ وردن غ ذا اش کالی     -
 0 (اما  خامنه ایندارد.)

                                      
   101119لسایت ادمین، شماره الستفتاء:  0

 0011108شماره لسوال: 0399/13/02هایدنیها و آشام یلسواالت لسامانه جامع  خوردن.  2

 0081213شماره لسوال: 0399/01/20هایدنیها و آشام یلسواالت لسامانه جامع  خوردن.  3

 123311. لسید ل ی خامنه ای, الستفتاءات نمایندگی ها, شماره الستفتاء:  0
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 شیره و چکیده میوه ها ب میوه ها()رُ .3

 0خوردن رب میوه های مختلف چه حکمی دارد؟

اگر چه  ،)یعنی آنچه که از غ یو کردن آب میوه ها به دلست می آید مثل رب انار و رب لسیب و...( حمال هستندرب ها -
 ( لسیستانی آیت اهللمسکرات از آنها به مشا  برلسد.) رائحه 

در مورد انگور و کشمش و مویز و خرمایی که ج وش بیای د   >نکته: ظاهرا ح یت رب میوه ها مورد اجماع فقها می باشد

 .<کاتی وجود داشت که در بخش آشامیدنی ها گذشتن

 خوردن حیوان حالل گوشت به صورت زنده. 4

 زندهحالل گوشت به صورت الف: خوردن ماهی 

 2؟به صورت زنده جایز استحالل گوشت آیا خوردن ماهی 

ردن آن زنده اشکال ن دارد)خوئى، تبری زى، زنج انى: ول ى بهت ر الس ت از خ و       حمال گوشت به صورت خوردن ماهى  -
 (آیت اهلل لسیستانی ،اما  خامنه ای خوددارى کنند(.)حضرت اما ،

 مکار ( آیت اهلل خوردن ماهى زنده، بنا بر احتیاط واجب جایز نیست.) -

 به صورت زنده (ماهی از غیرحیوانات حالل گوشت)ب: خوردن 

 3؟به صورت زنده چه حکمی دارد)غیر از ماهی(خوردن حیوان حالل گوشت 

 )آیه اهلل  مکار (.جایز نیست  -

 خوردن گوشت صید شکار تفریحی. 5

برای تفریح شکار می شدود  احکام صید و ذبح در آن رعایت می شود ولی خوردن گوشت شکاری که  

 0؟چه حکمی دارد

                                      
   901   311، ص: 3.لسید ل ی لسیستانی, منهاج الصالحین، ج 0

وردن حی وان ح مال   ؛ ناصر مکار  شیرازی، لسایت, الستفتاءات, خوردنی ها و آشامیدنی ه ا, متفرق ه, خ    2109،  2. لسید محمد حسن بنی هاشمی، توضیح المسائل مراجع، ج 2

 011/پرلسش های متداول، احکا  ذبح و صید، سhttp://www.leader.irگوشت به صورت زنده؛ لسید ل ی خامنه ای، لسابت

 . ناصر مکار  شیرازی، لسایت, الستفتاءات, خوردنی ها و آشامیدنی ها, متفرقه, خوردن حیوان حمال گوشت به صورت زنده 3

 تفتاءات, خوردنی ها و آشامیدنی ها, متفرقه, خوردن گوشت صید شکار تفریحی. ناصر مکار  شیرازی، لسایت, الس 0
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و  حیتفر ی   هر چند برا یماه دیص ای وانیهدف از شکار ح گرا .ستین زیجا یو خوشگذران حیشکار کردن به قصد تفر -
 یاما اگر ص رفا ب را   ست،ین یو شکار لهو دیو گوشت و اجزاء آن باشد، ص وانیو شکار بروند   الستفاده از ح دیبه صتفرّج 

 0)اما  خامنه ای(الست. یباشد، لهو یو خوشگذارن حیتفر

 )آیه اهلل  مکار (خوردن گوشت شکاری که احکا  شکار در آن رلایت شده اشکالی ندارد. -

 و حکم گوشت آن ممنوعیّت شکار حیوانات. 6

آیا اگر کسی با وجود ممنوعیّت شکار حیوانات از طرف سازمان محیط زیست، حیدوانی را شدکار کندد    

 2 خوردن گوشت آن جایز است؟

 ولى تخ ّف از قوانین حکومت السمامى جایز نمى باشد.)آیه اهلل  مکار ( ;گوشت آن شکار حرا  نیست -

 بیاری شدهخوردن میوه درختی که از آب غیر قانونی آ. 7

 یاریرا آب یدرخت یآب مصرف یبها نهیآب و بدون پرداخت هز یرقانونیبا انشعاب غ یاگر شخص سالم

دارد؟ در  یموضوع اطالع دارندد چده حکمد    نیکه از ا یگریاشخاص د یآن درخت برا وهیکند، خوردن م

با پرداخت کفاره  تواند یآن درخت اگر شخص بخواهد آن ها را حالل کند م یها وهیصورت حرام بودن م

 باشد؟ دیبا یو چه مقدار یکار را انجام دهد؟ اگر بله، پرداخت کفاره به چه شکل نیا

 یرقانونیکه انشعاب آب را به صورت غ یکس یندارد ول یمانع گرانید یو الستفاده آن برا وهیفرض لسؤال خوردن م در -
 یکن د و دادن کف اره مج ز    زی  ه لس ازمان آب وار ب   دی  باش د و مب  غ آن را با   یآب م یمصرف یالستفاده کرده ضامن بها

 3)اما  خامنه ای(.ستین

 0د؟چنانچه برای آبیاری درخت از آب غیر قانونی استفاده شود میوه های آن چه حکمی دار

 )آیه اهلل  مکار (خوردن میوه های درخت اشکالی ندارد ولی شخص مزبور در مقابل قیمت آب مسوول الست. -

 در زمین غصبی کاشته شدهخوردن از محصولی که . 8

احدداث کدرده اسدت و     یعیمنابع طب نیبا زم یباغ یعیاز منابع طب ننیبا غصب زم یفرد کمیسالم عل

 ؟ میاستفاده کن وهیاز آن م میتوان یم یآورد ، در چه صورت یما م یآن باغ برا وهیاز م یگاه

                                      
0  

 9111191123. ناصر مکار  شیرازی، الستفتاء شخصی از لسایت, کد رهگیری:  2
 0001031شماره لسوال:  0399/10/10هایدنیها و آشام یلسواالت لسامانه جامع  خوردن.  3

 خوردنی ها و آشامیدنی ها, متفرقه, خوردن میوه درختی که از آب غیر قانونی آبیاری شده . ناصر مکار  شیرازی، لسایت, الستفتاءات, 0
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 ف ه یوظ طیش را  ریلس ا  تیو درهر صورت با رلا ندارد یشما اشکال یبرا وهیدرخت م ک خودش باشد, الستفاده از م اگر -

 0)اما  خامنه ای(.دیاز منکر دار ینه

 غذاهایی که در آن از پودر فلزاتی مانند طال استفاده شده. 9

 2خوردن غذاهایی که در آن از پودر و روکش طال و نقره استفاده می شود چه حکمی دارد ؟

رر جسمانی هم نداشته باشد شرلاً جایز نیست زی را الس راف آش کار    الستفاده از اینگونه غذاهای تجم ی و زینتی اگر ض -
 )آیه اهلل  مکار (الست.

 3)سُؤر( انسان و سایر حیواناتنیم خوردهخوردن . 11

 خوردن نیم خورده انسان و حیوانات مختلف چه حکمی دارد؟

 و سایر افراد متهم  متهمه حائضِ ؤمن و زنِنیم خورده مُالف: 

ن یم خ ورده زن ح ائض متهم ه ب ک ه ن یم خ ورده مط  ق اف راد م تهم مک روه            روه نیست ولی ؤمن مکنیم خورده مُ -
 اما (حضرت .)الست
نیم خورده مؤمن مستحب الست البته برخی مواقع لنوان دیگری بر آن منطبق م ی ش ود ک ه اقتض ای خ ماف آن را       -

  لسیستانی(آیت اهلل دارد.)

 و کافر غیر کتابی نیم خورده سگ و خوکب: 

 مکار ( آیت اهلل ،حضرت اما  نجس و خوردن آن حرا  الست.) و کافر غیر کتابی ة لسگ و خوکنیم خورد -

 کتابی : نیم خورده کافرج

 (حضرت اما نیم خوردة کافر نجس و خوردن آن حرا  الست.) -

 لسیستانی( آیت اهلل .)ولی احتیاط مستحب اجتناب از آن الست نیم خوردة کافر کتابى، پاک الست -

                                      
 0011138شماره لسوال:  0399/11/21لسواالت لسامانه جامع  غصب.  0

 مانند طما الستفاده شده لسایت, الستفتاءات, خوردنی ها و آشامیدنی ها, مواد غذایی وارداتی, غذاهایی که در آن از پودر ف زاتی ناصر مکار  شیرازی، . 2

؛ لسید ل ی لسیس تانی،  11, فصل فی األلسئار ؛ لسید محمد حسن بنی هاشمی, توضیح المسائل مراجع,    ، کتاب الطهارة. لسید محمد کاظم یزدی, العروة الوثقى مع التع یقات 3
 ؛ 10مسألة  29، ص: 0منهاج الصالحین، ج
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 )غیر از سگ و خوک و کافر(انات حرام گوشت: نیم خورده حیود

حض رت  باشد.)مکروه م ى مگر در مورد گرب ه( : لسیستانیآیت اهلل )نیم خوردة حیوانات حرا  گوشت، پاک و خوردن آن  -
 (مکار  لسیستانی، آیت اهلل آیت اهلل ،اما 

 0و حیوانات مکروه : نیم خورده حیوانات حالل گوشتو

الست مانند السب و قاطر و االغ, مکروه الست]ولی نیم خورده لسایر حیوان ات   مکروهها نیم خورده حیواناتی که گوشت آن -
 اما ( حضرت)حمال گوشت کراهت ندارد[. 

 خوردن و آشامیدن در ظرف طال و نقره. 11

 2؟خوردن و آشامیدن از ظرف طال و نقره چه حکمی دارد

 حرا  الست.)مراجع تق ید( خوردن و آشامیدن از ظرف طما و نقره -

 گهداری و سایر استعماالت ظروف طالیین

 3آیا جایز است از ظروف طال یا نقره برای زینت و دکور استفاده کرد؟

و  س ت یات اق ح را  ن   ن ت یالستعمال آنه ا در ز  یاز ظرف طما و نقره و الستعمال آنها، حرا  الست ول دنیخوردن و آشام -
 ی()حضرت اما ، آیت اهلل لسیستان باشد. یحرا  نم زینگاهداشتن ن

در دهان ه آن   یورق ط ما و نق ره ا   ای  ندارد، مثما اگر در دارد، آن را جوش دهند  یچنانچه مصداق ظرف نباشند مانع -
 یب را  یحت   س ت ین زیآن جا ینقره هر چند دکور باشند نگهدار ایجوش دهند تا از ظرف بودن خارج شود والّا ظرف طما 

)آی ت   از طما و نقره آن الستفاده کند. دارینقره بفروشند و خر ای طماان توانند آن ظرف را به لنو یموزه ها و امثال آن و م
 اهلل مکار (

 استفاده از بطری شراب برای خوردن آب. 12

 0؟شراب چه حکمی داردمخصوص نوشیدن آب از بطری 

 )آیه اهلل  مکار (نمایید. اجتناباز ظروفی که مخصوص این امور الست  -

                                      
 کروهات خوردن و شامیدن، کراهت نیم خورده حیوانات حرا  گوشت. ناصر مکار  شیرازی, لسایت، مستحبات و م 0

الستفتائات جدید)بهمن ماه(  س. آیا می ش ود   http://www.leader.ir؛ لسید ل ی خامنه ای لسایت 221  0. لسید محمد حسن بنی هاشمی, توضیح المسائل مراجع,ج 2
 008از ظرف طما و نقره...و اجوبه االلستفتاءات، س 

 221  0مراجع، جمسائل . توضیح ال 3

 . ناصر مکار  شیرازی, لسایت، الستفتاءات، خوردنی ها و آشامیدنی ها، آشامیدنی های حرا ، الستفاده از بطری شراب برای خوردن آب 0
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 خوردن شیر انسان و حیوان. 13

 خوردن شیر زن توسط شوهرش: الف

 0؟خوردن شیر زن توسّط شوهرش چه حکمى دارد

 مکار ( ، آیت اهللاما  خامنه ایاشکال ندارد.) شتولسّط شوهر زنخوردن شیر  -

 خوردن شیر زن تولسط شوهر به احتیاط واجب جایز نیست.)آیه اهلل  لسیستانی( -

 از شوهرشخوردن شیر دوشیده شده زن مسلمان توسط فرد مکلفی غیر ب: 

 2؟خوردن شیر دوشیده شده زن مسلمان توسط فرد مکلفی غیر از شوهرش چه حکمی دارد

 (خامنه ای اما ).فی حد نفسه اشکالی ندارد -

( ج ایز نم ی باش د.)آیه اهلل     3خوردن شیر انسان بنابر احتیاط واجب)برای مک ّف هر چند شیر همسر ی ا م ادرش باش د    -
 لسیستانی(

 مکار (  اشکالی ندارد.)آیه اهلل -

 خوردن شیر مادر بعد از مرگشج: 

 0خوردن شیرمادری که هنگام زایمان فوت کرده چه حکمی دارد؟

 اشکالی ندارد.)آیه اهلل  مکار ( -

 خوردن شیر زن کافر که دوشیده شده توسط مسلمان مکلفد: 

 1؟خوردن شیر زن کافر کتابی و غیر کتابی که دوشیده شده توسط مسلمان مکلف چه حکمی دارد

 (اما  خامنه ای).و نسبت به غیر کتابی، جایز نیست نداردنسبت به زن کافر کتابی، فی نفسه اشکال  -

                                      
ید ل ی خامنه ای, الستفتاءات نماین دگی  ؛  لس0111لسؤال 318، ص: 2؛ ناصر مکار  شیرازی, الستفتاءات جدید، ج911   299، ص: 3. لسید ل ی لسیستانی, منهاج الصالحین، ج 0

 391910ها, شماره الستفتاء: 

؛ ناصر مکار  شیرازی, الس تفتاء شخص ی   911   299، ص: 3؛ لسید ل ی لسیستانی, منهاج الصالحین، ج028191831. لسید ل ی خامنه ای، لسواالت نمایندگی ها، کد پیگیری، 2
 9111091191از لسایت, کد رهگیری: 

 )چاپ نشده(0101  2انی, توضیح المسائل جامع, ج. لسید ل ی لسیست 3

 شیر زن مرده . ناصر مکار  شیرازی, لسایت، الستفتاءات، خوردنی ها و آشامیدنی ها، خوردنی های حرا ، 0

صر مکار  شیرازی, الستفتاء شخص ی  ؛ نا911   299، ص: 3؛  لسید ل ی لسیستانی, منهاج الصالحین، ج028191831. لسید ل ی خامنه ای، لسواالت نمایندگی ها، کد پیگیری، 1
 9111091191از لسایت, کد رهگیری: 
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( ج ایز نم ی باش د.)آیه اهلل     0خوردن شیر انسان بنابر احتیاط واجب)برای مک ّف هر چند شیر همسر ی ا م ادرش باش د    -
  لسیستانی(

 اشکالی ندارد.)آیه اهلل  مکار ( -

   و خوک و ...()سگ  حرام گوشت خوردن شیر حیوانات: ه

 2؟خوردن شیر حیوانات حرام گوشت نجس العین و غیر آن چه حکمی دارد

  (اما  خامنه ایحرا  الست.)خوردن شیر حیوانات حرا  گوشت  -

 بطور ک ی خوردن شیر حیوانات حرا  گوشت، حرا  الست.)آیه اهلل  مکار ( -

 ر و االغ()اسب و قاطمکروهحالل گوشت خوردن شیر حیوانات : و

 3؟چه حکمی دارد )اسب و قاطر و االغ(مکروهحالل گوشت خوردن شیر حیوانات 

 (اما  خامنه ایخوردن شیر حیوانی که خوردن گوشت آن کراهت دارد مکروه می باشد.)  -

 مکار ( اهللخوردن شیر االغ و قاطر و السب حرا  نیست ولی کراهت دارد.)آیه  -

وئه یا نجاست خوار یا مشدروب یدا ادرار   خوردن شیر حیوان حالل گوشت موط: ز

 خورده

حکم این مسئ ه در مباحث قبل در لنوان)بررلسی جهات لارضی که موجب حرمت حیوان حمال گوشت می شود.( بی ان  

 شد و از تکرار آن خودداری می کنیم.

 4خوردن خون مستهلک شده با آب دهان. 14

مذکور با آب دهان مخلوط شدود و از بدین    اگر دهان انسان به واسطه خون نجس شود ولی نجاسات 

 برود حکم فرو بردن آن چیست؟

خوردن توان فرو برد اما، اگر به والسطه مخ وط شدن با آب دهان از بین برود، آید را نمىها مىخونى که از الى دندان -
 (لسیستانی آیت اهلل ،مکار  آیت اهلل ،اما  خامنه ای ،حضرت اما ).)مکار : ولى لمداً این کار را نکند(مانعى نداردآن 

                                      
 )چاپ نشده(0101  2. لسید ل ی لسیستانی, توضیح المسائل جامع, ج 0

 9111191123؛ ناصر مکار  شیرازی, الستفتاء شخصی از لسایت, کد رهگیری: 028191831.  لسید ل ی خامنه ای، لسواالت نمایندگی ها، کد پیگیری، 2

 9111091191؛ ناصر مکار  شیرازی, الستفتاء شخصی از لسایت, کد رهگیری:  108091ل ی خامنه ای, الستفتاءات نمایندگی ها, شماره الستفتاء:  .  لسید 3

  طه ارات,  , آرشیو الستفتائات جدی د, احک ا  http://www.leader.ir؛ لسید ل ی خامنه ای, لسایت 011،  0. لسید محمد حسن بنی هاشمی، توضیح المسائل مراجع، ج 0
 نجالسات, مخ وط شدن خون دهان با بزاق
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 و غذای الی دندان سر و سینهاخالط و  آب بینیفرو دادن . 15

 0؟فرو دادن آب بینی و اخالط سر و سینه و غذای الی دندان چه حکمی دارد

 فرو دادن آب بینی و اخالط سر و سینهالف: 

 (لسیستانی آیت اهلل ، حضرت اما .)لسینه که در دهان آمده، حرا  نیستفرو بردن آب بینى و خ ط  -

 )آیه اهلل  مکار (فضای دهان نشده جایز الست. واردفرو بردن لمدی اخماط لسر و لسینه تا زمانی که  -
ش ود،  نکته: آب دهان و لرق از غیر نجس العین حمال هستند خصوصا اگر از انسان یا حیوانى که گوشتش خ ورده م ى  

 باشند.)حضرت اما (

اما  محسوب شود جایز نیست و تشخیص آن به لهده مک  ف الس ت.)   خبائثجزو  اشک چشم و یا لرق بدن اگر لرفا -
 2(خامنه ای

 غذای الی دندانب: 

: اگ ر طبیع ت انس ان از آن متنف ر     آید )حضرت ام ا  ان بیرون مىفرو بردن غذایى که موقع خمال کردن، از الى دند -
 (رد.)حضرت اما ، آیت اهلل لسیستانینباشد(، اشکال ندا

 سوخته ،شت خامخوردن گو. 16

 3؟آیا خوردن گوشت حالل به صورت خام و یا سوخته جایز است

 ( اما  خامنه ایخوردن گوشت خا  اگر ضرر قابل توجهی نداشته باشد، فی نفسه اشکال ندارد.) -
، در ص ورتى ک ه موج ب    گوشتى که خوردنش حمال الست، خوردن آن به طور خا  و پخته و ب که لسوخته، جایز الست -

: البته خوردن گوشت به طور تازه بدون آنکه با آفتاب و نه با آتش و نه به پاشیدن حضرت اما ( نباشد)مهمینی:ضرر)لسیستا
 ،حضرت اما نمک بر آن و نه به خشک کردن آن در لسایه و به صورت خشک نمودن آن، تغییر نکرده باشد مکروه الست(.)

 (لسیستانی آیت اهلل

                                      
  299، ص: 3؛ لسید ل ی لسیس تانی, منه اج الص الحین، ج   31,  , القول فی الحیوان، کتاب االطعمة و األشربة 281، ص: 3ترجمه، ج -. لسید روح اهلل خمینی, تحریر الولسی ة  0
امیدنی ها، خوردنی های حرا ، ف رو ب ردن لم دی اخ ماط؛ ناص ر مک ار  ش یرازی, رلس اله توض یح المس ائل، ص:           ؛ ناصر مکار  شیرازی, لسایت، الستفتاءات، خوردنی ها و آش919
001 2211 

   111198شماره الستفتاء:  . لسید ل ی خامنه ای, الستفتاءات نمایندگی ها, 2

؛ لس ید ل  ی لسیس تانی,     011208ای, الستفتاءات نمایندگی ها, شماره الستفتاء: ؛ لسید ل ی خامنه 30, حیوان,  281، ص: 3ترجمه، ج -. لسید روح اهلل خمینی, تحریر الولسی ة  3
؛ ناصر مکار  شیرازی, لسایت، الستفتاءات، خوردنی ها و آشامیدنی ها، مستحبات و مکروهات خوردن و آش امیدن، خ وردن م واد غ ذایی ک ه      912   298، ص: 3منهاج الصالحین، ج

 خوردن جگر خا -دارای گوشت خا  هستند
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اما احتیاط آن الست که در غیر ضرورت پرهیز  ،خاص درمان بیماری هایخوردن جگر خا  حرا  نیست؛ خصوصا جهت  -
)آیه اهلل  همچنین خوردن مواد لذایی که در آن گوشت خا  وجود دارد در صورتیکه به بدن ضرر برلساند اجتناب کنید. ،شود

 مکار (

 خوردن پنیر. 17

رود  یمد  نیکراهدت آن از بد   شب خورده شود ریشود پن یگفته م نکهیکراهت دارد و ا ریخوردن پن ایآ

 است؟ حیصح

 0)اما  خامنه ای(شود. ( و با مغز گردو کراهت رفع مىالستپنیر اشکال ندارد )هرچند مکروه  خوردن -

 مکروه است؟ ریخوردن پن ایپرسش :آ

 2)آیه اهلل مکار (رود. یم نیآمده چنانچه با گردو خورده شود کراهت آن از ب اتیروا ی:در بعض پالسخ -

 ن تخم مرغخورد. 18

 3؟آیا خوردن تخم پرنده گان حالل گوشت کراهت دارد

 کراهت خوردن تخم مرغ ثابت نیست.)اما  خامنه ای( -

 خوردن تخم مرغ خا  و پخته کراهتی ندارد.)آیت اهلل مکار ( -

 غذای شبهه ناک. 19

آیدا اردر   شو؟ آیا خوردن آن جایز است؟ در صورت حالل بودن، ناک به چه غذایى گفته مىغذاى شبهه

 0؟وضعى منفى دارد

شود که احتمال نامشروع بودن آن وجود داشته باش د. الس تفاده از چن ین غ ذایى     غذاى شبهه ناک به غذایى گفته مى  -
)آیه اهلل  دهیم آلوده ب ه ربالس ت.  قوى مى احتمالگذارد؛ مثل اموال کسى که شرلاً حرا  نیست، ولى آثار طبیعى خود را مى

 مکار (

                                      
 0011189شماره لسوال:  0399/19/23هایدنیها و آشام یلسواالت لسامانه جامع  خوردن.  0

2  .https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=20&lid=1&catid=912&mid=210989 

 103011. لسید ل ی خامنه ای, الستفتاءات نمایندگی ها, شماره الستفتاء:  3

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=20&lid=1&catid=912&mid=210919 

 . ناصر مکار  شیرازی, لسایت, الستفتاءات, خوردنی ها و آشامیدنی ها, متفرقه, غذای شبهه ناک 0
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 1ام بر جسم و روحتأریر مال حر

چنانچه ندانسته مال حرام خورده شود، آیا تاریر منفی بر روح خواهد گذاشت؟ چنانچه تاریر دارد برای 

 باید کرد؟ چه رفع آن

 )آیه اهلل  مکار (جبران می شود. دلاآری تاثیر می گذارد ولی با المال خیر و الستغفار و  -

 قهوه گرفته شده از مدفوع حیوان حرام گوشت. 21

اخیرا قهوه هایی در بازار توزیع شده و معروف اسدت بده قهدوه فیدل و راسدو و ... کده برابدر اعدالم         

فروشندگان و آنچه در منابع رسمی معتبر آمده، در کشورهای تولید کننده قهوه مثل برزیل و کوبا ، قهوه را 

نند. مستدعی است حکدم  به خورد این حیوانات می دهند و از مدفوع آنها قهوه با کیفیت استحصال می ک

 2؟شرعی خوردن این قهوه ها که از مدفوع حیوان حرام گوشت تهیه شده را بیان فرمایید

نمودن به نحو مشروع تطهیر شود الستفاده از آن مانعی ندارد، در غیر  جدااگر دانه های قهوه به طور لسالم دفع و بعد از  -
 (اما  خامنه ایاین صورت حرا  الست.)

 3شرابا خوردن بر سفره نشستن و غذ. 21

 نشستن و غذا خوردن بر سفره ای که برآن شراب یا سایر مسکرات باشد چه حکمی دارد؟

خورند، حرا  الست و اگر انسان یکى از آنان حس اب  مى لسایر مسکراتو یا  شراباى که در آن زی از لسفرهخوردن چی -
 (شود بنا بر احتیاط واجب نباید بر آن لسفره نشست.)حضرت اما 

می شود جایز نیست و در صورت اضطرار واجب الس ت ب ه مق دار ض رورت      خوردهحضور در مج سی که در آن شراب  -
 اکتفا شود.)اما  خامنه ای(

، حرا  الست، و همچن ین نشس تن ب ر لس ر چن ین      خورندمىاى که در آن شراب یا لسایر مسکرات چیز خوردن از لسفره -
 تانى(اى بنا بر احتیاط واجب.) آیه اهلل  لسیسلسفره

خورند، حرا  الست و اگر انسان یکى از آنان حساب شود نشستن ب ر آن  مى شراباى که در آن خوردن چیزی از لسفره -
 (حرا  الست.)آیت اهلل مکار لسفره هم 

                                      
 . ناصر مکار  شیرازی, لسایت, الستفتاءات, خوردنی ها و آشامیدنی ها, متفرقه, تأثیر مال حرا  بر جسم و روح 0

 121031ها, شماره الستفتاء:  . لسید ل ی خامنه ای,  الستفتاءات نمایندگی 2

, الق ول ف ی   , کتاب األطعمة و األشربة310، ص: 3ترجمه، ج -؛ لسید روح اهلل خمینی, تحریر الولسی ة 2130,   2. لسید محمد حسن بنی هاشمی, توضیح المسائل مراجع, ج  3
؛ لس ید ل  ی خامن ه ای, اجوب ه     911  301، ص: 3  ی لسیس تانی, منه اج الص الحین، ج    ؛ لس ید ل 2211 000؛ ناصر مکار  شیرازی, رلساله توضیح المس ائل، ص:  31,  غیر الحیوان

 0030االلستفتاءات, س 
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 1زدن لیوان ها به هم هنگام نوشیدن مایعات

 زدن لیوان آب به یکدیگر مانند شرابخواران چه حکمی دارد؟

  ید از شرابخواران الست و اشکال دارد اما خوردن آب داخل لیوان حرا  نیست.)آیه اهلل  مکار (تق معنایاین کار که به  -

 مستحبات و مکروهات خوردن و آشامیدن. 22

 مستحبات خوردنالف( 

 2؟مستحب استو قبل و بعد از آن چه اموری در وقت خوردن غذا  

 مستحبات وقت خوردن و قبل و بعد از آن عبارتند از:

آی ت اهلل  لسیس تانی،   ذا نخورد. )حضرت ام ا ، آی ت اهلل  روز و اول شب غذا بخورد و در بین روز و در بین شب غدر اول 

 (مکار 

 (مراجعهر دو دلست را پیش از غذا بشوید.)

 (مراجع) و با دلستمال خشک کند. بعد از غذا دلست خود را بشوید

رالست او نشسته و همین طور تا برلس د ب ه کس ى ک ه     پیش از غذا اوّل میزبان دلست خود را بشوید، بعد کسى که طرف 

طرف چپ او نشسته و بعد از غذا اوّل کسى که طرف چپ میزبان نشسته دلست خود را بشوید و همین طور تا به ط رف رالس ت   

 لسیستانی( آیت اهللمیزبان برلسد.)حضرت اما ، 

 (آیت اهلل مکار لسیستانی،  آب بشوید. )حضرت اما ، آیت اهللرا پیش از خوردن با ها میوه

 (مراجعبا دلست رالست غذا بخورد. )

 (مراجع) و بعد از همه دلست بکشد.کند میزبان پیش از همه شروع به غذا خوردن 

ولى اگر لسر یک لسفره چند جور غذا باشد، در وقت خوردن هر ک دا  آنه ا گف تن بس م ال ّ ه       در اول غذا بسم اهلل بگوید

 (مراجع) مستحب الست.

 (مراجعاند هر کسى از غذاى ج وى خودش بخورد. )یک لسفره نشستهاگر چند نفر لسر 

 (لسیستانی آیت اهلل با لسه انگشت یا بیشتر غذا بخورد و با دو انگشت نخورد. )حضرت اما ،

 (مکار آیت اهلل ، لسیستانی آیت اهلل ،حضرت اما ) لقمه را کوچک بردارد.

 (مراجعدر اول غذا و آخر آن نمک بخورد. )

 (مراجع) اد بنشیند و غذا خوردن را طول بدهد.لسر لسفره زی

                                      
 . ناصر مکار  شیرازی, لسایت، الستفتاءات، خوردنی ها و آشامیدنی ها، آشامیدنی های حرا ، زدن لیوان ها به هم هنگا  نوشیدن مایعات 0

 2131راجع,  . لسید محمد حسن بنی هاشمی, توضیح المسائل م 2
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 (مکار آیت اهلل ، لسیستانیآیت اهلل  ،حضرت اما ) غذا را خوب بجود.

ریزد براى پرندگان ریزد، جمع کند و بخورد، ولى اگر در بیابان غذا بخورد، مستحبّ الست آنچه مىآنچه بیرون لسفره مى

 (انی)حضرت اما ، آیت اهلل لسیستو حیوانات بگذارد.

ری زد ب راى پرن دگان و    از دور ریختن مواد غذائى خوددارى کند ولى اگر در بیابان غذا بخورد، مستحب الست آنچ ه م ى  

 مکار ( آیت اهللحیوانات بگذارد. )

 (آیت اهلل لسیستانی انگشتها را ب یسد. )حضرت اما ،

 (لسیستانی آیت اهلل ،حضرت اما ) بعد از غذا خداوند لالم را حمد کند.

و ده ان را بش وید و مس واک     :مک ار   )آی ت اهلل و باقیماندة غذا را از الى دن دانها بی رون آورده    د از غذا خمال نمایدبع

ت آی ،حضرت اما ).چوب ریحان و نى و برگ درخت خرما خمال نکند( ى با چوبِ انار و: وللسیستانی آیت اهلل ،حضرت اما )(کند

 (اهلل مکار ، آیت اهلل لسیستانی

 (لسیستانی آیت اهلل ،حضرت اما ) وردن غذا به پشت بخوابد و پاى رالست را روى پاى چپ بیندازد.بعد از خ

 مکار ( آیت اهلل تا بتواند بر لسر لسفره میهمان داشته باشد.)

 1مستحبات آشامیدنب( 

 (آیت اهلل مکار لسیستانی،  آب بیاشامد. )حضرت اما ، آیت اهلل از روى میل

 مکار (آیت اهلل لسیستانی،  . )حضرت اما ، آیت اهللآب بخورددر روز ایستاده 

 (آیت اهلل مکار لسیستانی،  ه بگوید. )حضرت اما ، آیت اهللپیش از آشامیدن آب بسم اهلل و بعد از آن الحمد ل ّ

 )حضرت اما ، آیت اهلل لسیستانی، آیت اهلل مکار ( آب را به طور مکیدن بیاشامد.

  ، آیت اهلل لسیستانی، آیت اهلل مکار ()حضرت اما به لسه نفس آب بیاشامد.

 بعد از آشامیدن آب حضرت ابا لبد اهلل ل یه السما  و اهل بیت ایشان را یاد کند و قاتمان آن حض رت را لعن ت نمای د.   

 )حضرت اما ، آیت اهلل لسیستانی، آیت اهلل مکار (

 2مکروهات خوردنج( 

 مکار ( ت اما ، آیت اهللحضربعد از گذاشتن نان در لسفره، منتظر چیز دیگر شدن. )

)حض رت ام ا ، آی ت اهلل لسیس تانی، آی ت اهلل      احترامى به آن(. مکار :و هرگونه بى گذاشتن نان زیر ظرف غذا )آیت اهلل

 مکار (

                                      
   2131. لسید محمد حسن بنی هاشمی, توضیح المسائل مراجع,   0

   2131. لسید محمد حسن بنی هاشمی, توضیح المسائل مراجع,   2
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 غذا خوردن. )حضرت اما ، آیت اهلل لسیستانی، آیت اهلل مکار ( وقتنگاه کردن به صورت دیگران در 

 آیت اهلل لسیستانی، آیت اهلل مکار ( )حضرت اما ،خوردن غذاى داغ. 

 )حضرت اما ، آیت اهلل لسیستانی، آیت اهلل مکار (آشامد. خورد یا مىفوت کردن چیزى که مى

 () آیت اهلل لسیستانی، آیت اهلل مکار پولست کندن میوه.

 )حضرت اما ، آیت اهلل لسیستانی، آیت اهلل مکار (در حال لسیرى غذا خوردن

)حضرت ام ا ، آی ت اهلل لسیس تانی،     آید.لست که خداوند لالم بیشتر از هر چیز از شکم پر بدش مىپر خوردن و در خبر ا

 آیت اهلل مکار (

)حضرت ام ا ،   .(0در صورتی که برای ج وگیری از السراف باشد کراهت ندارد مکار : ولیآیت اهلل )پاره کردن نان با کارد

 آیت اهلل لسیستانی، آیت اهلل مکار (

 (لسیستانی آیت اهلل ،حضرت اما ) تى که به الستخوان چسبیده بطورى که چیزى در آن نماند.پاک کردن گوش

 )حضرت اما ، آیت اهلل لسیستانی، آیت اهلل مکار ( دور انداختن میوه پیش از آن که کام ًا آن را بخورد.

 2)آیه اهلل  مکار (ست.غذا خوردن و انداختن لسفره در مسجد کراهت دارد و اگر مزاحم نمازگزاران باشد جایز نی

غذا خوردن در مساجد در مرالسمات ختم و غیر آن اگر مغایرتی با اقامه نماز ندارد و احترا  و شأن مسجد محافظت م ی  

 3(اما  خامنه ایشود، مانعی ندارد.)

 0در بعضی روایات آمده چنانچه پنیر با گردو خورده شود کراهت آن از بین می رود.)آیه اهلل  مکار (

 1مکار ( ضرت اما , آیت اهللح)برای جنب کراهت دارد ولى اگر وضو بگیرد مکروه نیست.دن دن و آشامیخور

خوردن و آشامیدن برای جنب کراهت دارد ولى اگر دلست و صورت را بشوید و مضمضه کند کراهت ن دارد و اگ ر تنه ا    

 دلستها را بشوید کراهت کمتر می شود.)آیه  لسیستانی(

 1)آیه اهلل  مکار (در السما  پسندیده نیست. افراط در گوشتخواری

 1)آیه اهلل  مکار (روز نیز نهی شده.  01ترک خوردن گوشت تا 

 مجاز الست؟ یامتناع از خوردن گوشت به طور ک  ایآ بالسما ،

 8)اما  خامنه ای(کار وجود دارد. نی( در مذمت ا یاتیروا ای) تیباشد اما روا یخوردن گوشت حرا  نم ترک

                                      
 . ناصر مکار  شیرازی, لسایت، الستفتاءات، خوردنی ها و آشامیدنی ها، مستحبات و مکروهات خوردن و آشامیدن،پاره کردن نان با قیچی و چاقو 0

 0230لسؤال 009، ص: 2ناصر مکار  شیرازی, الستفتاءات جدید، ج.  2

 111013. لسید ل ی خامنه ای, الستفتاءات نمایندگی ها, شماره الستفتاء:  3

 . مکار ، لسایت، الستفتاءات، خوردنی ها و آشامیدنی ها، مستحبات و مکروهات خوردن و آشامیدن،کراهت پنیر 0

 311  0المسائل مراجع, ج. لسید محمد حسن بنی هاشمی, توضیح  1

 وشت و گیاهخواری. ناصر مکار  شیرازی, لسایت، الستفتاءات، خوردنی ها و آشامیدنی ها، مستحبات و مکروهات خوردن و آشامیدن، دیدگاه السما  در مورد مصرف گ 1

 آشامیدن، دیدگاه السما  در مورد مصرف گوشت و گیاهخواری . ناصر مکار  شیرازی, لسایت، الستفتاءات، خوردنی ها و آشامیدنی ها، مستحبات و مکروهات خوردن و 1

 0020811شماره لسوال: 0399/10/28هایدنیها و آشام یلسواالت لسامانه جامع  خوردن . 8
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 1هات آشامیدنمکرود( 

 )حضرت اما ، آیت اهلل لسیستانی، آیت اهلل مکار (زیاد آشامیدن آب. 

 )حضرت اما ، آیت اهلل لسیستانی، آیت اهلل مکار (. بعد از غذاى چرب آبآشامیدن 

 )حضرت اما ، آیت اهلل لسیستانی، آیت اهلل مکار (. 2در شب به حال ایستادهآشامیدن آب  

 (راجعم). آشامیدن آب با دلست چپ 

 )حضرت اما ، آیت اهلل لسیستانی، آیت اهلل مکار (. از جاى شکستة ظرفآشامیدن آب  

 )حضرت اما ، آیت اهلل لسیستانی، آیت اهلل مکار (. الست ظرفجایى که دلستة آشامیدن آب از 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
 ؛  2131. لسید محمد حسن بنی هاشمی, توضیح المسائل مراجع,   0

د، بفرمایید که ایستاده آب خوردن در ب ین الط  ولین مس تحب الس ت ی ا مکروه؟پالس خ : ب ین        . پرلسش : با توجه به اینکه در شب آب خوردن به صورت ایستاده کراهت دار 2
و آشامیدن،ایس تاده نوش یدن آب در   ط ولین جزء روز الست و احکا  روز را دارد, ناصر مکار  شیرازی, لسایت، الستفتاءات، خوردنی ها و آشامیدنی ها، مستحبات و مکروهات خ وردن  

 بین الط ولین(.
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