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 چكيده

حاضر به دليل روند رو به رشد جمعيت و نبودن منابع غذايى كافى در خشكى، دانشمندان متوجه در عصر 

اند؛ اين رويكرد، پرسشى را در مقابل مسلمانان قرار داده است بدين صورت كه، مالك منابع غذايى درياها شده

دار بودن را عه فلسرسد غالب فقهاى شيحليت و حرمت گوشت ماهى از ديدگاه فريقين چيست؟ به نظر مى

اند. با اين حال از دانند و تشخيص اين مالك را برعهده مكلفان گذاشتهشرط و مالك حليت گوشت ماهى مى

آنجا كه تشخيص اين امر براى مكلفان مشكل و در برخى موارد ناممكن است، لذا مرجع شناسايى آن عرف 

اند و تسنن، گوشت تمام ماهيان را حالل دانستهخاص معرفى شده است. در مقابل نظريه مذكور، فقهاى اهل 

 اند. آنها معتقدند، براى حرمت نياز به دليل داريم.مالك خاصى را براى حلّيت ارائه نكرده

دار به دفاع از انديشه فلسهدف مقاله حاضر اين است كه با تبين ادله و بيان اقوال ونظرات فقهاى شيعه و سنى

 به صورت تحليلى و توصيفى است.بودن بپردازد. روش تحقيق 

دار بودن ماهى، مالك شايسته و موافق با ادله و اسناد شرعى و نزديك يافته پژوهش حاضر اين است كه فلس

 به صواب است.

 دار بودن، عرف خاص.فريقين، ادله حليت، ادله حرمت، فلس كليد واژه :

                                                           

در دانشگاه آزاد اسالمى  1394بوده كه در مرداد «احكام صيد ماهى از ديدگاه فريقين»ـ اين مقاله برگرفته از پايان نامه كارشناسى ارشد با نام  15
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 مقدمه

قدرت و خلقت و انوار وحى خود تمام و كمال معنا  حمد و سپاس خدا را كه همه نيازهاى بشر را به يُمن

ها قرار داده بخشيده؛ نعمتش را براى مردمان به اتمام رسانده، و دين مبين اسالم را روشنگر راه و مسير انسان

 است تا در لواى عمل به دستورات آن، هيچگاه در عمل متحير و متعجب نماند.

مندى راى اهل بصيرت و منبعى سرشار از مواد غذايى براى بهرههاى خداوند و آيتى بيكى از نعمت« دريا»

 مادى بشريت است.

او كسى است كه دريا را مسخر شما ساخت تا از آن »در قرآن كريم به نعمت دريا، چنين اشاره شده است: 

  19«گوشت تازه بخوريد.

 

ه درست از آنها بر مبنا و دستورات با توجه به وجوب شكر نعمات خداوند بر بندگان، يكى از ابعاد شكر، استفاد

 مند گردند.اى كه از حرام آن دورى كرده و از حاللش آگاهانه و عاقالنه بهرهشريعت است. به گونه

اين مقاله فرصتى فراهم آورده تا با بررسى ادله شرعى و اقوال فقهاى اسالمى )اماميه واهل تسنن( مالك حليت 

 ين رهگذر قول نيكو را انتخاب نماييم.و حرمت گوشت ماهى را تبيين و از ا

  
 بيان مساله

امروزه به دليل افزايش جمعيت انسانها بر روى كره زمين، توجه به تأمين نيازهاى اساسى آنها به يكى از 

هاى اصلى جوامع بشرى تبديل شده است. در همين راستا درياها به عنوان يكى از منابع غنى و بسيار مهم دغدغه

اند. با لحاظ تحقيقات علمى كه بيانگر ها مورد توجه فراوان قرار گرفتهسالم و با طراوت براى انسانتأمين غذاى 

ها را به خود جلب ارزش غذايى باال در گوشت انواع ماهى است، اين ماده غذايى بيش از گذشته، توجه انسان

 است.

يى در منابع فقهى و روايى است. همين نكته حائز اهميت در اين ميان، محدوديت استفاده از محصوالت دريا

امر سؤاالتى را در اين زمينه ايجاد كرده كه دستيابى به پاسخ آنها ضرورى است. مقاله حاضر بر آن است تا ضمن 

هاى فقهاى اسالمى )اماميه و اهل تسنن( پيرامون مالك حليت و حرمت گوشت بيان اقوال و نظرات و ديدگاه

 ترى با ادله و اسناد شرعى دارد را ارائه نمايد.ماهى، قولى كه موافقت بيش

 سؤال اصلى :

 مالك حليت وحرمت گوشت انواع ماهى چيست؟

                                                           

 .14ـ سوره نحل، آيه  19
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 سؤاالت فرعى :

 . داللت آيات وروايات در خصوص مالك بودن فلس وانحصار آن در حليت و حرمت چيست؟1

 . منوط بودن حليت ماهى به جان دادن آن در خشكى چگونه است؟2

 دار بودن ماهى كيست؛ عرف عام يا عرف خاص )كارشناس(؟ يى فلس. مرجع شناسا3

  
 بخش اول: بررسى اسناد و ادله شرعى ديدگاه اماميه

يابيم كه تمام فقها در كتب فقهى خود، موضوع استفاده از گوشت با نگاهى اجمالى به كتب فقهى در مى

 اند.شدهحيوانات دريايى را به صورت گسترده و يا به صورت مجمل متعرض 

 حال سؤال اين است: مالك حليت و حرمت آبزيان، بخصوص ماهى چيست.

قبل از پرداختن به جواب اين سؤال، بيان اين نكته ضرورى است كه به دست آوردن مالك و معيار حليت و 

 حرمت در منابع اسالمى بر دو گونه است :

آن ياد كرده و فرموده كه فالن چيز حالل است ـ گاه آيه يا روايت از شىء حالل يا حرام، با عنوان خاص  1

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ فرمايد : )و فالن چيز، حرام؛ مانند اين آيه شريفه كه مى

 (3( )مائده،اللّهِ...

 «.بر شما مردار و خون و گوشت خوك و... حرام شده است»

كند و از در چنين مواردى، وظيفه مكلّف در مقابل اين عناوين كامالً مشخص است؛ از حالل، استفاده مى

 ورزد.حرام، اجتناب مى

ها، تحت يك عنوان كلى و بر اساس يك يا چند معيار شرعى به حليت ها و حرامـ درباره برخى از حالل 2

آيد. در چنين ى، بيانى از آنها با عنوان خاصشان به ميان نمىشود و در هيج آيه يا روايتيا حرمت آنها حكم مى

 مواردى، تطبيق عنوان كلى بر مصاديق حالل يا حرام به عهده خود مكلف است.

با بيان اين دو مقدمه، بايد اذعان داشت كه در رابطه با حكم حليت يا حرمت گوشت انواع ماهيان نيز مسأله 

اند و شناخت فقط قاعده و مالك كلى حلّيت يا حرمت آنها را بيان كردهاز قبيل نوع دوم است؛ يعنى فقها 

 اند.مصاديقشان را به مكلّفان وانهاده

اى از فقهاى شيعه قايل به حليت گوشت اكثر فقهاى عامه قايل به حلّيت گوشت تمام آبزيان هستند. اما عده

اند، با اين همه، از محدّث هيان مطرح كردهتمام ماهيان بوده و گروهى ديگر شرايطى را براى حليت گوشت ما

همگى، آن دسته از ماهيانى را كه داراى پولك باشند، قابل خوردن  ؛تا امام خمينى ؛بزرگ، مرحوم شيخ صدوق

 شمارند.دانسته و حالل مى
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از صيد دريا فقط آن دسته از ماهيانى كه داراى پولك باشند، قابل خوردن »جناب شيخ صدوق آورده است: 

 (15، ص21، المقنع، ج1415)شيخ صدوق، «. هستند و ماهيان بدون پولك را نبايد خورد

 بنابراين حالل بودن گوشت ماهيان و جانداران دريايى، تابع دو شرط اساسى است :

 الف( از جهت شكل و اندام فيزيكى از خانواده ماهيان باشد. 

 ب( بر روى بدن آنها، فلس )پولك( وجود داشته باشد.

ون ترديد يكى از مستندات فقهى اثبات حليت وحرمت گوشت ماهى، آيات قرآن كريم است، البته در آيات بد

قرآن به صراحت در باره اين مالك بحث نشده است، بلكه به صورت كلى و به اطالق و عموم، حكم به حليت 

است. در قرآن مجيد ضمن آيات شود، و در واقع روايات شرط حليت آبزيان را مورد بررسى قرار داده آبزيان مى

متعددى از درياها و اهميت حياتى آنها سخن به ميان آمده است كه در اين جا به ذكر چند نمونه و نحوه استدالل 

 شود :به آنها اشاره مى

  

 الف: سوره بقره :

 (173( )بقره، هِ لِغَيْرِ اللَّهِ...اِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزيرِ وَما أُهِلَّ بِ)

خداوند، تنها )گوشت( مردار، خون، گوشت خوك و آنچه را نام غيرِ خدا به هنگام ذبح بر آن گفته »ترجمه: 

 «شود، حرام كرده است...

هايى كه ما اهل لغير اهلل، ذبح»در برخى از كتب آيات االحكام نيز به اين مطلب اشاره شده است كه عبارت 

، 1413؛ شهيد ثانى، 301، ص2كنزالعرفان، ج، 1425)حلّى، « گيرد.اند را، نيز در بر مىون نام خداوند، كشته شدهبد

 (.141، ص4مسالك األفهام، ج

هايى هاى حالل بايد از گوشتامروزه در اكثر كشورها، گوشت حالل موجود است، و در صورت نبود گوشت

 ها.مانند انواع ماهىاستفاده كرد كه نياز به ذبح ندارند؛ 

 ب: سوره اعراف :

 (157( )اعراف، ... وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ وَ...)

 « كند...شمرد، و ناپاكيها را تحريم مىپاكيزه را براى آنها حالل مى»... ترجمه: 

ى است كه ممنوعيت نداشته باشد، و طيب به در اين آيه دو قيد )حالل( و )طيب( آمده است. حالل چيز

شود كه موافق طبع سالم انسانى است، نقطه مقابل خبيث كه طبع آدمى از آن تنفر دارد. چيزهاى پاكيزه گفته مى

 )مكارم شيرازى، تفسير نمونه، ذيل آيه(

شت است، زيرا ماهى آيات سوره بقره و آيه سوره اعراف، به اطالق داللت دارند كه ماهى پولك دار، حالل گو
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 157دار مصداق براى ميته و خون و ساير مواردى كه در آيه اول حرام شده و نيز مصداق خبائث كه در آيه پولك

سوره اعراف كه حرام شده، نيست. بلكه مصداق طيبات است و طيبات نيز بر طبق آيات بسيار از قرآن كريم، 

 فرمايد :اركه بقره كه مىسوره مب 168حالل شمرده شده است. از جمله آيه 

 (. مُبينٌيا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِى االََْرْضِ حاَلالً طَيِّباً وَال تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ)

 «چه در زمين است؛ حالل و پاكيزه بخوريد... اى مردم! از آن»
 پ: سوره مائده :

 (96( )مائده، صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَ لِلسَّيَّارَةِ وَ...أُحِلَّ لَكُمْ )

 ...«صيد دريا و طعام آن براى شما و كاروانيان حالل است؛ تا از آن برخوردار شويد »ترجمه: 

 در اين آيه مقصود از حليت طعام دريا، حليت خوردن آن است.

تواند در صيد بحر، يعنى حيوانى كه جز در آب نمى»االحكام چنين آمده است: در ذيل اين آيه شريفه در آيات 

آنچه را در آب زندگى « هو الطهور ماوه و الحل ميته»زندگى كند، اختالف است؛ شافعى و مالك به استناد آيه و حديث 

بوحنيفه فقط ماهى را كند، حالل دانسته، برخى ديگر ماهى و آنچه را در خشكى نظيرى دارد؛ حالل دانسته، امى

، ادوار فقه 1417)خراسانى، « باشد، حالل است...« فلس»حالل دانسته و در مذهب شيعه، فقط ماهى كه داراى 

 (62، ص2)شهابى( ج

از اين آيه و هم از آيه اول استفتائات ديگر هم از لحاظ احكام فقهى راجع به صيد شده است.براى نمونه در 

دار را زنده از آب بگيرند و بيرون آب جان اگر ماهى فلس»خوانيم : مى 2615در مسأله  ؛استفتائات از امام خمينى

فلس را اگرچه زنده از آب بگيرند و بيرون آب جان دهد، حرام دهد، پاك و خوردن آن حالل است... و ماهى بى

أُحِلَّ لَكُمْ خوانيم: )ىم 96( در حالى كه در سوره مائده آيه 21، ص1، استفتائات، ج1422)امام خمينى، « است

 (صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ
 ت: سوره نحل :

 (14( )نحل، وَهُوَ الَّذى سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِيًّا وَ...)

 ...«او كسى است كه دريا را مسخر )شما( ساخت تا از آن گوشت تازه بخوريد؛ »ترجمه: 

شود. بنابراين، آيه مقصود از خوردن گوشت تازه از دريا، خوردن گوشت ماهى است كه از دريا صيد مى در اين

 آيه بر حليت خوردن ماهى داللت دارد.
 د: سوره فاطر :

 (12( )فاطر، ... تَأْكُلُونَ لَحْماً طَرِيّاً و ...)

 «خوريد...از هر دو گوشت تازه مى»...ترجمه: 
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لحماً »يان موجود در درياهاى آب شيرين و شور اشاره و از اين نعمت الهى با عنوان اين آيه به حليت ماه

 ياد كرده است. « طرياً

شود، استفاده شده ها كه از دريا صيد مىاز اين دو آيه، مباح بودن مطلق ماهى»اند: برخى فقها در اين باره گفته

 (65، ص2، ادوار فقه )شهابى، ج1417)خراسانى، « است.

 خوانيم :چنين در كتاب تفسير شاهى چنين مىهم

(. يعنى 14)النحل، وَهُوَ الَّذِى سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِيّاً و مويد اين معنى است، قول خداى تعالى »... 

ن گوشت تازه. خداى تعالى آنچنان خدايى است كه مسخر و منتفع به شما گردانيده است دريا را تا بخوريد از آ

« كند بر حليت گوشت ماهى، ليكن به شرايط معتبر.و مخفى نماند كه اين دو آيت و نظاير ايشان داللت مى

 (541، ص2، تفسير شاهى، ج1404)جرجانى، 
 ر: سوره جاثيه :

 (12( )جاثيه، نْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَاللَّهُ الَّذى سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فيهِ بِأَمْرِهِ وَ لِتَبْتَغُوا مِ)

ها به فرمانش در آن حركت كنند و از فضل خداوند كسى است كه دريا را مسخر شما كرد تا كشتى»ترجمه: 

 ...«.گيريد، او بهره

كرد تا شما  اين است كه خداى تعالى درياها را اين چنين رام« ولتبتغوا من فضله»رسد، معناى جمله به نظر مى

يكى از مصاديق آن است، به دست « لحماً طرياً»عطيه او را طلب كنيد يعنى با سفرهاى دريايى، رزق خود را كه 

 آوريد.
 ز: سوره اسراء :

 (70( )اسراء، ... وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ...)

 «يم...و از چيزهاى پاكيزه به ايشان روزى داد»... ترجمه: 

اين داللتى است بر جواز ركوب دريا براى تجارت و غير آن، از »در كتب آيات االحكام چنين آمده است: 

انتفاعات از پرندگان و ماهيان، پس چنانكه به حكم عقل مباح است به حكم شرع هم تا حرمت آن ثابت نشود، 

 (204، ص2)ادوار فقه )شهابى( ج« مباح است.

حليت آن مطرح نشده است دار بودن ماهى براىات قرآن مجيد به صراحت شرط پولكنكته مهم اينكه در آي

وآيات االحكام قرآن مجيد در اين مورد، كلى و اجمالى است و تفصيل و تفسير آن به پيامبر و ائمه اطهار 

حرام بودن  توان كيفيت حالل وعليهم واگذار گرديده است. يعنى با استفاده از روايات ايشان مىاهللصلوات

 حيوانات دريايى را معلوم كرد.
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 بررسى روايات :

كه مالك حالل بودن ماهى از ديدگاه به تشريح دو شرط اساسى 7 در اين قسمت ضمن بررسى احاديث ائمه

 پردازيم :فقهاى اماميه است، مى
 الف: ماهى بودن :

كند كه از حضرت در خصوص استفاده از گوشت ربيثا )نوعى ماهى نقل مى 7 ـ عمّار ساباطى از امام صادق 1

دانيم. )حر كوچك( سوال شد و حضرت در پاسخ فرمود: اى عمار، ماهى ربيثا را نخوريد؛ زيرا ما آن را ماهى نمى

 (4، ح408، ص16، وسائل الشيعه، ج1409عاملى، 

ل كردم. جانم فدايت راجع به خوردن گوشت سوا 7 گويد: از حضرت كاظمـ يونس بن عبدالرحمن مى 2

 (5فرماييد؟ حضرت فرمود: اشكالى ندارد، ميگو از خانواده ماهيان است. )همان، حميگو چه مى

در خصوص خوردن ميگو سؤال شد، حضرت فرمود: ميگو را بخوريد؛ زيرا از جنس  7 ـ از امام صادق 3

 (10كند. )همان، حنى كه وى در داخل پوستش حركت مىبيماهيان است. آنگاه حضرت اضافه فرمود: آيا نمى

شود كه يكى از شرايط اساسى در حالل بنابراين، از روايات ذكر شده و برخى ديگر از روايات استفاده مى

 بودن گوشت ماهى، همان ماهى بودن آن است.
 ب: وجود پولك در ماهى :

 شود :در بدن ماهى( استفاده مى از برخى روايات، دومين شرط حالل بودن ماهى )وجود پولك

اند كه پولك ندارد، براى ما يك نوع ماهى آورده 9 سوال كرد، اى پسر پيامبر 7 ـ محمّد بن مسلم از امام باقر 1

آن دسته از ماهيانى كه پولك دارند، بخوريد )حالل است( و آن كه پولك »حضرت فرمود:  حكمش چگونه است؟

 (1، ح397، ص16)همانجا، ج« ندارد، نخوريد.

اى كه از ماهى»فرمود:  7ها كدام را بخوريم. امام صادقپرسيد: از ماهى 7 ـ حماد بن عثمان از امام صادق 2

 (330)همانجا، ص« پولك دارد، بخوريد.

 7 اميرالمومنين على بن ابى طالب»نقل شده است كه حضرت فرمود :  7 ـ از عبداهلل بن سنان، از امام صادق 3

گذشت، فروشان مىشد و زمانى كه از بازار ماهىمى 9 در كوفه )زمان خالف ظاهرى خود( سوار بر استر پيامبر

 (4)همانجا، ح« فرمود: آن نوع از ماهيانى را كه داراى پولك نيستند، نخوريد و نفروشيد.مى

ن جرى )نوعى مار ماهى( سؤال كرد: م 7 كند كه عالء بن كامل، از امام صادقـ حنان بن سدير نقل مى 4

آمده است كه هر نوع از اين ماهى حرام است و  7 ام، حكم آن چيست. در حالى كه در كتاب حضرت علىآورده

 (5)همانجا، ح« اين ماهى پولك ندارد، از آن اجتناب كنيد.»از آن اجتناب كنيد. امام فرمودند: 

از آن بخوريد. نيز فرمودند: »فرمودند :  7م، امام صادقگويد: در باره ميگو از امام پرسيدـ عمر بن حنظه مى 5

 (1، ح12، ب337)همانجا، ص« آن داراى فلس است.
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بودم كه شخصى به نام فيض بن مختار مقدارى  7 كند كه در محضر امام صادقـ حنان بن سدير نقل مى 6

اين ميگو »وى فرمود:  ميگو خدمت حضرتش آورد و در رابطه با حالل بودن آن سوال كرد. حضرت در پاسخ

، و آن حضرت خود آن را تناول فرمود و ما همه ناظر بر تناول كردن حضرت بوديم. )همانجا، «داراى پولك است

 (.2، ح12، ب337ص

درباره واژه فلس كه مالك و معيار حليت ماهيان است، بايد گفت كه، در هيچ يك از روايات صحيحه، واژه 

باشد، با اين حال چند روايت ضعيف ر روايات مشهود است، كاربرد واژه )قشر( مى)فلس( به كار نرفته و آنچه د

اند، اما در مقابل، كاربرد واژه )قشر( سه برابر واژه )فلس( است؛ البته كاربرد واژه )فلس( واژه )فلس( را به كار برده

گونه روشن واژه )قشر( را به )فلس(  هاى فقهى بهاى از نوشتهدر واقع به معناى همان )قشر( است، چنانكه در پاره

( درباره 62، ص15، مستند الشيعه، ج1415؛ نراقى، 98، ص3، السرائر، ج1411اند. )حلى، تفسير و معنى كرده

شود، جز اين كه در صحيحه زرارة، )حرعاملى، تعريف و معناى واژه )قشر( در متون روايى، چيزى ديده نمى

( واژه )قشر( به: )مثل الورق( تفسير شده است. و در روايت 19، ح9، ب335و334، ص16، وسائل الشيعه، ج1409

( نيز در ضمن عبارت: )ومع القشر فلوس(، )قشر( غير از )فلس( 9، ح2، ب315ابى سعيد خدرى )همانجا، ص

دانسته شده است كه ضعف سندى روايت اخير و وجود احتمال ذكر شده درباره روايت نخست، از اعتماد به آن 

 كاهد.سيرها مىتف

بنابراين شناخت درست اين بخش از روايات، خود به شناخت و دريافت معناى واژه )قشر( بستگى دارد و در 

شود. )ابن زبان تازى، به هر ملبوس، جزء خارجى و سطحى شىء و همچنين به پوست ستبر )قشر( گفته مى

اخير است كه امروزه در زبان تازى، سخت ( به جهت همين معناى 94و 93، ص5العرب، ج، لسان1405منظور، 

 (630، المنجد، ص1982خوانند. )معلوف، پوستان را )القشريات( مى

توان )فلس( را يكى از مصاديق )قشر( به شمار آورد، ليك اختصاص تفسير و معناى با اين حال اگر چه مى

، 1409محمد بن جمهور )حرعاملى، توان مرسله واژه )قشر( به )فلس( سخنى است، نادرست. براى اين سخن مى

( را نيز مويد آورد؛ چه اين كه )با توجه به پولك نداشتن ميگوها( در 10، ح12، ب339، ص16وسائل الشيعه، ج

اين روايت در ادامه پاسخ معصوم به پرسش درباره ميگو )اربيان( آمده است: )اما تراها تقلقل فى قشرها( و )تقلقل( 

اى از ( البته در پاره756، ص2ى و بلندى خارجى پوست است. )المعجم الوسيط، جدر لغت به معناى برآمدگ

آيد، تفسير متون، در شرح ذيل اين روايت، واژه )تقلقل( به صدايى كه هنگام حركت و تكان خوردن پديد مى

 ( كه درست نيست.5، ح211، ص6، بحار االنوار، ج1410شده است. )مجلسى، 

ه كه همگى از روايات صحيح و مورد استناد تمام فقها هستند، چند مطلب حائز با دقت در روايات ذكر شد

 يابيم :اهميت را در مى
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 اند.ـ از بين آبزيان، صرفاً ماهى با وجود شرايط، حالل گوشت است و بقيه آبزيان به طور كلى حرام 1

 اين معنا تأكيد دارد.ـ مالك در حليت گوشت ماهى، وجود پولك بر روى پوست آن است و روايات بر  2

ـ در هيچ يك از روايات به خصوصيت پولك از جهت شكل، حجم و نوع در بدن ماهى اشاره نشده و فقط  3

 به وجود پولك به عنوان مالك حليت اكتفا شده است.

توان اين حكم را ـ در هيچ يك از روايات درباره كميت پولك سخنى به ميان نيامده است، از همين رو مى 4

توان به چنين اطمينان به دست آورد كه اگر چند پولك در كل بدن ماهى وجود داشته باشد، كافى است، و مى با

 دار اطالق كرد.اى، پولكماهى

ـ در روايات، بيان نشده است كه ماهى درزمان صيد بايد پولك داشته باشد. بنابراين و همچنين بنا بر نظر  5

 اهيانى كه داراى چنين خصوصيتى باشند، مسلم است.توان گفت كه وجود مكارشناسان مى

آيد، اين است كه، پولك در بدن ماهى به طور يقين قطعى وجود داشته باشد، ولو آنچه از روايات به دست مى

ها از بين رفته باشند. براى اثبات اين مطلب به روايتى از امام اين كه مدت كوتاهى باشدو بعد به هر علتى پولك

 كنيم :تناد مىاس 7 صادق

آن ماهى كه داراى پولك »راجع به حالل بودن ماهى سوال كردم، حضرت فرمود : "گويد: حماد بن عثمان مى

خوردن اين »بعد از حضرت در خصوص ماهى كنعت پرسيدم، حضرت در پاسخ فرمود: « است، حالل است.

فرمايد: بلى )اكنون ندارد. حضرت مى گويد كه اين ماهى پولكآنگاه حماد مى« ماهى) كنعت( اشكالى ندارد.

ريزد( و اگر بر پشت گوش هايش مىزند )پولكپولك ندارد(. ليكن چون عصبانى است و خود رابه هر چيزى مى

 دار بودن آن ماهى است.يعنى وجود چند قطعه پولك دليل بر پولك« او با دقت نگاهى كنى، پولك را خواهى ديد.

دانند، در واقع همه ماهيان داراى پولك دار بودن آنها مىيه، روايى ماهيان را در پولكبنابراين مشهور فقهاى امام

شمارند، مگر دليلى خاص براى استفاده نكردن از آنها وجود داشته باشد؛ مانند: ماهيان سمّى )فلس( را حالل مى

 كنند.و ماهيان فاقد پولك كه آنها را حرام محسوب مى

اند از: آيات قرآن كريم، روايات واجماع كه اجماع ارائه شده كنند؛ عبارته آن استناد مىادله فقهاى اماميه كه ب

، 2المسائل، ج، رياض1418دار )حائرى، از سوى اينان، گاه به صورت اجماع مسلمانان بر روايى ماهيان پولك

اروايى ماهيان بدون پولك ( و گاه به صورت اجماع و اتفاق بر ن96، ص15، مستندالشيعه، ج1415؛ نراقى، 279ص

 (250، ص36، جواهرالكالم، ج1404؛ نجفى، 280، ص2المسائل، ج، رياض1418بيان شده است. )حائرى، 

اند كه ماهيانِ داراى پولك، حالل هستند، ترديدى نيست. تنها سخن در اين كه همه، فقيهان بر اين اصل متفق

در اين است: آيا حالل بودن ماهيان به جهت پولك آنها است يا چنين معيارى در روايى ماهيان در نظر گرفته 

م بودن ماهيان بدون پولك، بيان شده است. نشده است. بنابراين، سخن درباره اجماعى خواهد بود كه براى حرا
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گويا چنين اجماعى كه از قرن دهم به متون فقهى راه يافته، ثابت نشده است. اين اجماع، مخالفانى همچون: قاضى 

هاى اى از كتاب( شيخ طوسى، در پاره439و  438، ص2، المهذب االحكام، ج1396عبدالعزيز بن براج )سبزوارى، 

، نهايه، ج؟؟؟، 1400؛ طوسى، 59، ص4، استبصار، ج1390؛ طوسى، 5، ص9، تهذيب، ج1407خود، )طوسى، 

( 217، ص3، شرايع االسالم، ج1408؛ حلى، 251، ص2، مختصر النافع، ج1407( و محقق حلّى )حلى، 576ص

اند. اهت دادهرود، حرام ندانسته و حكم به كردار نبودن آنها مىدارد. اينان، برخى از ماهيانى را كه سخن از پولك

از طرفى در دانش اصول ثابت شده است كه اجماع منقول و مدركى اعتبار ندارد و حجت نيست. البته شمارى از 

دانند؛ حال آنكه اين سخنى فقيهان، گام را فراتر نهاده و حرام بودن اين ماهيان را از مسائل روشن مذهب اماميه مى

ا در آن مسأله به طور كامل اتفاق نظر داشته باشند؛ و حال آن كه نادرست است، چراكه در اين صورت بايد فقه

ترين فقيهان، از جمله: قاضى ابن براج، محقق حلى، در اين مسأله با وجود اختالف و دو دلِى شمارى از بزرگ

قايل به اى از فقهاى اماميه توان چنين ادعايى را ارائه كرد؟ لذا عدهشهيد ثانى، مقدس اردبيلى و... چگونه مى

 حليت گوشت تمام ماهيان هستند.

  
 بخش دوم: بررسى اسناد و ادله شرعى ديدگاه اهل تسنن

همه فقيهان اهل سنت در اين مسأله اتفاق نظر دارند كه خوردن هر نوع ماهى حالل است و شرط اساسى 

در ماهى، به هيچ وجه، مالك  حالل بودن آبزيان اين است كه صرفاً از خانواده ماهيان باشند. بنابراين، وجود پولك

، 1426اند. )الجزيرى، و شرط حالل بودن نيست و هيچ يك از رهبران مذاهب اربعه متعرض شرطيت پولك نشده

 .(5، ص2الفقه على المذاهب االربعه، ج

دانند ؛ حتى برخى از علماى اهل سنت، خوردن تمام حيوانات دريايى را به جز چند نوع آن، جايز و مباح مى

 دانند.)همانجا(ر چند كه برخى از پيشوايانشان، خوردن تعدادى از حيوانات آبزى را جايز نمىه
  نظرات سران مذاهب چهارگانه اهل سنت :

خوردن آبزيانى كه به شكل ماهى نيستند، حالل نيست. بنابراين، خوردن خنزير و اسب دريايى و  ـ حنيفه : 1

مانند آن حالل نيست، مگر جريث و مارماهى كه حالل است و نيز تمام انواع ماهى حالل است؛ مگر ماهى طافى 

پشت آن به طرف آب و اى كه در آب خفه شده و روى آب قرار گرفته، در حالى كه كه عبارت است از ماهى

 شكمش به طرف آسمان است.

 خوردن تمام حيوانات آبزى حالل است و چيزى از آنها حرام نشده است.  ـ مالكيه : 2

كنند، گر چه به شكل ماهى نباشند، حالل است. هر چند خوردن آبزيانى كه در دريا زندگى مى ـ شافعيه : 3

ردن جريث كه ماهى است و به شكل روباه است حالل است و نيز گونه كه خوبه شكل خنزير و آدم باشند. همان
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 اند.ها به جز تمساح حالل گوشتديگر انواع ماهى

 دانند. )همانجا(آنها همان نظر شافعى را دارند، با اين تفاوت كه مارماهى را حرام گوشت مى ها :ـ حنبلى 4

ت با آراى فقيهان اماميه تفاوت زيادى دارد، ميان فرماييد، افزون بر اين كه نظرات فقيهان اهل سنمالحظه مى

 مذاهب چهارگانه آنان نيز اختالف است، ولى نقطه مشترك همه آنها، حليت تمام ماهيان غير از مارماهى است.

  
 مرجع شناسايى پولك در ماهيان

اى نشده اشارهشناسايى پولك است، هاى فقهى به اين سخن كه چه مرجع و منبعى عهدهدر هيچ يك از نوشته

است. اگر سخن مشهور درباره معيار قرار دادن پولك )فلس( براى حالل بودن ماهيان مورد پذيرش باشد، طبيعى 

دار و دار شناسايى پولك در ماهيان و شناساندن ماهيان پولكخواهد بود، پرسيده شود: چه منبع و مرجعى عهده

 ماهيان بدون پولك است.
 است، يا خاص )كارشناسى(؟مرجع شناسايى، عرف عام 

نظر فقيهان و مجتهدان درباره موضوعاتى كه شناخت آنها به عهده عرف )خاص و عام( است؛ اگر خود 

شود، غير در خور اعتماد، ناپذيرفتنى و متهم است. كارشناس مقوله مورد نظر نباشد، گرچه از عرف شمرده مى

 (62، ص2، الروضه البهيه، ج1410اند. )شهيد ثانى، ا بيان كردهاين سخنى است كه از ديرباز فقيهان به روشنى آن ر

گمان مورد پذيرش است، اما نظر عرف عام در شناسايى و تأييد ماهيان پولك دار، نه ماهيان بدون پولك، بى

سخن، بيشتر درباره مواردى است كه عرف از بازشناسى ناتوان بوده و يا نظر آن به خاطر نبود دانش درست و 

ى و يا به دليل تسامح عرفى، با نظر كارشناسان، بويژه در تعيين ماهيان بدون پولك، اختالف دارد، آيا در چنين كاف

 مواردى، بايد به عرف عام رجوع شود و نظر آن همچنان معيار قرار گيرد.

ست هاى تخصصى اپولك از گزارهروشن است كه شناخت درست پولك و ماهيان داراى پولك، بويژه ماهيان

هاى ماهى شناسى، به روشنى توان به آن دست يافت. نگاهى گرچه گذرا بر نوشتهكه بدون دانش الزم، هرگز نمى

همواره درباره بخشى از ماهيان خاص از ايشان  : بر اين سخن گواه است. شايد چون در زمان حضور امامان

 شده، نام آنها در متون روايى راه يافته است.پرسش مى

دهد؛ ن روايى، بر اين سخن كه معيار، نظر كارشناسى )عرف خاص( است و نه عرف عام، گواهى مىبررسى متو

هاى گوناگون چه اينكه در بسيارى از روايات، واژه )قشر( به گونه مطلق به كار رفته است و اين اطالق گونه

تن پولك در پوست و بدن ماهى پولك، مقدار زمانِ دارا بودن پولك، از يك لحظه تا همه عمر، چگونگى قرار گرف

گيرد. حال اين كه عرف عام به جهت ها از يك عدد تا پوشيده شدن همه بدن را دربر مىو نيز شمار اين پولك

كند كه داراى شمار در خور توجهى پولك بوده و يا چگونگى دار بودن ماهيانى حكم مىتسامح عرفى، تنها به پولك
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بر با موارد مورد پذيرش و ذوق آن باشد. در غير اين صورت، ماهى را بدون قرار گرفتن و نيز جنس پولك برا

دار باشد. روشن است كه اين تسامح، ناسازگار با داند، هرچند اگر در واقع اين ماهى از ماهيان پولكپولك مى

 اطالق موجود در روايات است. 

، 10، ب336، ص16وسائل الشيعه، ج، 1409گواه ديگر بر اين سخن، صحيحه حماد بن عثمان )حر عاملى، 

( است؛ چه اين كه وجود پولك )قشر( تنها و تنها در كنارِ 2( و روايت صالح بن سندى )همان مدرك، ح1ح

هاى ريزنده، گرچه در زمان بسيار كوتاه در )روايت گوش ماهى در )صحيحه حماد بن عثمان( و دارا بودن پولك

 كافى دانسته شده است.صالح بن سندى( براى حالل بودن ماهى، 

در اين دو روايت، براى حالل بودن ماهى، نظر كارشناسى )عرف خاص( را مورد  7 به ديگر سخن، معصوم

دار نبودن و گمان عرف در چنين مواردى به پولكتوجه قرار داده است، نه نظر توده مردم )عرف عام( را، زيرا بى

 سش در هر دو روايت به اين نظر عرف اشاره دارد.كند، چنانكه لحن پرجايز نبودن خوردن حكم مى
 كارشناسى پولك و ماهيان داراى پولك 

واضح است كه شناخت درست موضوع در به دست آوردن حكم اهميتى شايان دارد. اين مهم، ما را بر آن 

 داشته تا در اين بخش، به موضوع شناسى اين مسأله بپردازيم :

دارانى هستند كه ترين مهرهو يك هزار گونه آن شناخته شدهاند، قديمىماهيان، كه تاكنون بيش از بيست 

 اند.تر تكامل يافتهحدود پانصد ميليون سال پيش از جانوران ساده

  
 شوند :بندى مىماهيان به سه گروه زير دسته

 ماهيان غضروفى :

ترين ماهيان و گردماهيان از ابتدايىدهند. دهان اين ماهيان، راسته )دهان گردماهى شكالن( را سامان مى

روند كه داراى اسكلت غضروفى و دهانِ گرد و قيفى ماننداند و ترين مهره دارانِ شناخته شده، به شمار مىپست

، به نقل از فرهنگ جهاد( دهان 100به همين جهت، به دهان گردماهيان مشهوراند. )ماهيان آب شيرين، ص

 بخش پذيرند : گردماهى شكالن به دو گونه زير

 كه بدنى كوچك، كرمى شكل، نرم، لزج و زندگى انگلى دارند.  هاگ فيشها )عجوزه ماهيان(

كه بدنى مارى شكل، نرم و لزج دارند و هنگام شنا، به صورت موج حركت  ها(المپريها )دهان گرد مارماهى

 كنند. بخشى از اين ماهيان نيز، زندگى انگلى دارند.مى

اى هماننديها، اين ماهيان را ه درباره اين نوع ماهيان اين است كه نبايد به جهت وجود پارهنكته در خور توج

 خوانند! با مار ماهيان درهم آميخت و يكى دانست، هر چند كه گاه به نادرست آنان را مارماهى مى

 ، به نقل از فرهنگ جهاد(107)ماهيان آب شيرين، ص ماهيان غضروفى استخوانى )كرجنى( :
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اين ماهيان از زير راسته ماهيان استخوانى و دربر گيرنده ماهيان خاويارى )تاس ماهيان و فيل ماهيان(، سفره 

 ماهيان، ارّه ماهيان، كوسه ماهيان، ماهى شيمرا و... هستند. 
 ماهيان استخوانى :

يش ترين گروه ماهيان آب شود، باين نوع ماهيان كه گاه از آنها به عنوان ماهيان استخوانى حقيقى نام برده مى

شيرين و آب گرم، همچون آزاد ماهيان، شگ ماهيان، كپور ماهيان، گربه ماهيان، مارماهيان، كفال ماهيان، سوف 

 گيرند. ويژگى ماهيان استخوانى :ماهيان، گاو ماهيان، سوزن ماهيان، سفيد ماهيان، اردك ماهيان و... را در بر مى

 ـ پوست و رنگ بدن 1

 يان بيشتر ظريف، نازك و از دو اليه تشكيل يافته است.پوست ماه

 اليه رويين يا روى پوست با محيط خارج در تماس است.

 ـ اليه زيرين يا زيرپوست 2

ها و دان دانهاى پوستى است. )همان مدرك، پوست ماهيان، برهنه و نرم و يا شامل قطعات استخوانى، پولك

هاى مختلف: ها رنگ دانههاى )رنگى ركروماتو فور( است. اين سلول( رنگ بدن ماهيان، مربوط به سلول13ص

هاى ياد شده به شوند از تركيب رنگهاى ديگر كه در بدن ماهيان ديده مىسياه، زرد، نارنجى و قرمز دارند. رنگ

 (17آيند. )همان مدرك، صوجود مى

  

 ـ پولك 3

ها از ماده شاخى يا استخوانى هستند. برخى از لكبدن بيشتر ماهيان، از پولك )فلس( پوشيده شده است. پو

گيرند. نيمه روى هم قرار مىها نازك و بيشتر نيماند. پولكآنها با يك اليه نازك بسيار سخت به نام مينا تشكيل شده

ها در مارماهى جدا و بسيار كوچك، و در برخى ماهيانِ پهن كوچك و تكمه مانند و در خارپشت ماهيان يا پولك

گيرند، پهناى آنها پنج هايى كه در تارپون روى هم قرار مىاهيان خاردار، به شكل خارهاى باريك است. پولكم

 ، به نقل از فرهنگ جهاد(70، ص4داران، جمتر است. )جانورشناسى عمومى مهرهسانتى

بدن در كنار  ها در برخى از ماهيان، در تمام سر و بدن و ياسر برخى از ماهيان بدون پولك است، پولك

اند. و در برخى ديگر، به صورت پراكنده و در گروهى نيز نيمه بر روى هم قرار گرفتهيكديگر و به صورت نيم

شوند. سر و بدن برخى از ماهيان، اعم از زنده و تنها در بخشى از بدن و يا به صورت خطى كشيده ديده مى

هاى استخوانى، هاى زره مانند، همچون كيل و مهرهههاى ستبر بزرگ به صورت تكسنگواره )فسيل(، از پولك

 ها.پوشيده است. مانند تنه ماهى
 دارماهيان پولك
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 ماهيان غضروفى

 پولك، برهنه پوست و از ماده لزج فراوان پوشيده شده است. بدن و دهان گردماهيان بى

 ماهيان غضروفى ـ استخوانى

هاى برجسته يا )تاس ماهى، فيل ماهى( از پنج رديف زايدهـ ماهيان خاويارى: درازاى بدون تاس ماهيان  1

هاى هاى سخت استخوانى پوشيده شده و در قسمت بااليى، باله دمى داراى شمارى پولك از گونه پولكمهره

، 107هاى مثلثى شكل قرار دارد. )ماهيان آب شيرين، صهاى متغير پولكلوزوى و در كناره باالى اين باله رديف

 ز فرهنگ جهاد(به نقل ا

آيد، وجود اند به دست مىهاى برجاى مانده از اين گونه ماهيان، كه امروزه از بين رفتهاى سنگوارهآنچه از پاره

ها دهد. در برخى نيز پولكهاى سيكلوييدى گانوييدى را بر روى تمام بدن گواهى مىهاى لوزوى و يا پولكپولك

بدن پراكنده است و يا به صورت نوار بر روى نيمه بااليى باله دمى ديده  رشد نكرده و تنها در بخشى از قسمتهاى

رسد كه اين ماهيان بدون پولك و به كلى برهنه پوست اى كه در نگاه نخست، چنين به نظر مىشود، به گونهمى

 ، به نقل از فرهنگ جهاد(186و 185، ص1شناسى و شيالت، جهستند. )ماهى

بدن اجداد تاس ماهيان )ماهيان خاويارى( از آن پوشيده شده بود، در بدن تاس  پولك لوزوى )گانوييدى( كه

ماهيان كنونى به كلى از بين رفته است و تنها در هالل بااليى باله دم، نوار پولك لوزوى شكل به جاى مانده است. 

ين رفته اين ماهيان، بر هايى است كه در دوران گذشته، اجداد از بهاى اصلى و اساسى از بقاياى پولكاين پولك

اند. اين پولك، همچنين در ابتداى باله مخرجى و پشتى تاس ماهيان )ماهيان خاويارى( روى پوست خود داشته

 (189و  188عصر حاضر مانده است. )همان مدرك، ص

تمام كم، اى كه دستاند، به گونهترين ماهيان شيالتىماهيان خاويارى )تاس ماهى، فيل ماهى( از پرارزش

عنوان مثال از گوشت آنها به صورت )تازه، منجمد، شور، دودى گيرد، به اجزاى بدن آنها مورد استفاده قرار مى

ها و از كيسه شنا براى درست آفتاب سوز( براى غذا، از تخم براى خاويار، از كُرد يا دمارماهى در تهيه شيرينى

 (225شود. )همان مدرك، صكردن چسب استفاده مى

خانواده كوسه ماهيان: پوست بدن انواع كوسه ماهيان )در جنوب ايران به كوسه ماهيان بيشتر بمبك و ـ  2

شود( و ماهى شود(، ارّه ماهيان، سفره ماهيان )در جنوب ايران به سفره ماهيان بيشتر لقمه گفته مىكولى گفته مى

، 39، ص4داران، جشناسى عمومى مهرهاى پوشيده شده است. )جانورهاى كوچك صفحهشيمرا، سخت و از پولك

 به نقل از فرهنگ(

هاى از بين رفته اين ماهيان، پولك ها به دست آمده، گوياى اين امر است كه اجداد و گونهآنچه از سنگواره

يابد و تمام بدن هاى ريز مستطيلى تشكيل مى( اسكلت خارجى كه از صفحه39، ص4اند. )همان مدرك، جداشته
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اى هستند كه گاه خار نداشته و اى يا پالكوييدى تغيير شكل يافتههاى صفحهپوشاند، از گونه پولكا مىها رو باله

ها را مرحله تغيير از پولك )پالكوييدى اند. شايد بتوان اين پولكهاى كندى داشتهگاه نيز به جاى خار برجستگى

 ، به نقل از فرهنگ جهاد(118، ص1جشناسى و شيالت، تى پيكر( به پولك )گانوييدى( دانست. )ماهى

كوسه ماهيان ارزش اقتصادى فراوان دارند. به عنوان نمونه، از پوست آنها چرم ساغرى براى كفش، كيف، 

هاى آنها براى مصارف پزشكى و غذايى همچون سوپ باله، از گوشت آنها، به صورت جعبه جواهر و... از باله

راك انسان و به صورت پودر براى غذاى دام و طيور، از روغن جگر تازه، شور و دودى آفتاب سوز، براى خو

آنها براى مصارف پزشكى و درمان بيمارى، سيفه براى لنجها، مصارف صنعتى همچون: سرمه سازى و... استفاده 

 ، به نقل از فرهنگ جهاد(78شود. )آبزيان خليج فارس، صمى

ى از ماهيان غضروفى استخوانى وجود دارند كه از بقاياى هاى ديگرگذشته از ماهيان نام برده شده، خانواده

توان به پوليپ تروس هاى لوزى شكل درخشانى دارند، مىاند. از اين ماهيان كه بدنى باريك و پولكماهيان ديرينه

كه در نواحى گرم آفريقا وجود دارد، و نيز ماهى )گاالموايكتيس(، كه شبيه مارماهى است و در نيجريه و گنگو 

 ، به نقل از فرهنگ جهاد(89، ص4وجود دارد، اشاره داشت. )جانور شناسى، ج

شود كه برخالف آنچه در نزد بسيارى از مردم و از مطالبى كه تاكنون بيان گرديد، اين حقيقت آشكار مى

 شود، نوع ماهيان غضروفى ـ استخوانى پولك دارند.شمارى از فقيهان پنداشته مى

 ماهيان استخوانى

هاى لوزى ها از پولكاى و گاه در برخى از گونهاى يا شانههاى دايرهيشتر ماهيان استخوانى از پولكبدن ب

 (90، ص4درخشان پوشيده شده است. )همان مدرك، ج

از ميان ماهيان استخوانى راسته گربه ماهيان )اسبله، گرزك، گلو(، اسبك ماهيان شمشيرى، بچه اژدها ماهيان 

اند: بيشتر مارماهيان به استثناى مارماهيان رنگين نوارى و مارماهى حقيقى كه هيان نيز دو گونهپولك ندارند. مارما

، به نقل از فرهنگ جهاد( برهنه پوست 122هاى ريز آنها در زير پوست قرار دارند، )ماهيان آب شيرين، صفلس

ماهيان در قسمت تنه، هفت  هستند. سه خاره ماهيان برهنه پوست و يك رديف صفحه استخوانى دارند. سوزن

رديف و در ساقه دمى چهار رديف قطعه استخوانى دارند. تمام بدن ماهيان ميگويى، در يك جعبه زرهىِ محكمِ 

هاى لحيم شده استخوانى جاى دارد. بدن تيره ماهيان سنگى، بدون پولك، ولى بر شفافِ تشكيل شده از صفحه

 شود.بر روى آن ديده مىدار هاى كوچك يا زوايد پوستى ريشجستگى

هاى خارى شكل ريز هاى استخوانى سخت يا پولكماهيان به وسيله پولكماهيان و سوهانبدن تيره ماشه

 پوشيده شده است.

تيغى ماهيان، بدن از ماهيان، بدن به وسيله خارهاى كوچك يا سوزنى شكل و در تيره جوجهدر تيره فوكل
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 پوشيده شده است.خارهاى بزرگ متحرك يا كوتاه قوى 

دار كه بيشتر در ماهيان وزغى شكل نيز پوستى صاف و بدون پولك دارند. )برخى از ماهيان استخوانى پولك

آال، سفيدماهيان، ماهيان، راسته آزادماهيان: )ماهى آزاد و قزلاند از: راسته شگهاى ايران وجود دارند، عبارتآب

هاى يوگسالوى وجود دارد(، كپور به جز كپور چرمى كه تنها در آب ماهيان( راسته كپور ماهيان: )ماهىاردك

ماهى( راسته چرب ماهيان، راسته كپور كولى، )سياهكولى، سياهسفيد، شاهماهى، فيتوفاك، ماهىماهى سيم، ماش

ماهى، گرگ ماهى،آذين ماهى( راسته سوف ماهيان: )سوفدار، راسته كفال ماهيان : )كفال ماهى و گلماهيان دندان

خورشيدماهى( راسته عقرب ماهيان، راسته پهن ماهيان، اژدرماهيان، گاوماهيان، هشينه ماهيان، سوزن ماهيان، 

ماهيان نيمه منقاردار، ماهيان پرنده، ماه ماهيان، سرخوماهيان، سنگسر ماهيان، بزماهيان، شهرى ماهيان لب كلفت، 

ان، چاركوگ ماهيان، شقايق ماهيان، تن ماهيان، اشلمبو ماهيان، حلوا پروانه ماهيان، يا حاماد ماهيان، زروك ماهي

 ماهيان، كوت ماهيان، راشگو ماهيان، ماهيان زنگوله دار، كفشك(

  
 گيرىبندى و نتيجهجمع

 يابيم كه در بين آنها دو گرايش در باره ماهيان وجود دارد :با بررسى نظرات فقهاى شيعه وعامه در مى
 نظرات فقهاء :

 ـ روايى ماهيان پولك دار )مشهور فقهاى اماميه( 1

 ـ حالل بودن تمام ماهيان )فقهاى عامه و گروهى از فقهاى اماميه( 2

دار بودن بنا بر نظر فقهاى شيعه با توجه به ادله قرآنى، به ويژه ادله روايى، مالك حليت گوشت ماهى، فلس

شده است، اما از آنجا كه تشخيص اين مالك مشكل و گاه آن است كه تشخيص اين مالك بر عهده مكلّفان نهاده 

دار بودن شود. البته عالوه بر فلسغير ممكن است، لذا عرف خاص به عنوان مرجع شناسايى اين مالك معرفى مى

 ماهى، تذكيه )زنده از آب گرفتن( در صيد هم قابل توجه و تأكيد فقها است.

در حالل شدن ماهى، بردن نام خدا، هنگام بيرون آوردنش »ويسند: ندرباره شرايط صيد ماهى مى ؛امام خمينى

از آب و يا هنگام گرفتن آن بعد از بيرون افتادنش شرط نيست، همچنان كه در حليت آن، مسلمان بودن صياد 

 معتبر نيست، پس اگر كافر حيوان را از آب بيرون آورد و يا حيوان بيرون افتاده را زنده بگيرد، حالل است. چه

جان را در دست كافر ببيند، خوردن آن حالل نيست، اينكه كافر اهل كتاب باشد و يا غير آن. بله، اگر ماهى بى

مگر آن كه بداند كافر آن را قبل از مردنش از آب گرفته و يا از بيرون آب برداشته و اين معنا به صرف بودن ماهى 

ه خالف اينكه ماهى در دست مسلمان ديده شود كه بايد شود. بدر دست كافر و نيز به صرف گفتن او احراز نمى

 (25، كتاب صيد و ذباحه، مسأله 3)امام خمينى، تحرير الوسيله، ج« حكم به حليت آن كرد تا خالفش ثابت شود
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از ماهيان هيچ نوعش به جز آنهايى كه داراى فلس )پولك( است »نويسند: و نيز در باب حالل بودن ماهى مى

اند، هرچند به خاطر عوارضى پولك آنها ريخته باشد، اما ماهيانى كه در اصل خلقت داراى فلسحالل نيست، و 

اى كه عرب آن را كنعت گويد. به طورى كه در روايات آمده، حيوانى بدخلق است و بدن اند، مانند ماهىحالل

بينى به همين جهت است كه مىريزد. خاراند و در نتيجه پولكش مىخود را به هرچيزى كه به آن برخورد كند مى

دار نيست، همه آنها حالل است، چه ها محفوظ مانده، و فرقى ميان ماهيان پولكدر زير پرده گوشش پولك

بزرگش و چه كوچكش، چه ماهى بز و بنى و شبوط و قطان و طيرامى و ابالمى و چه غير اينها، و اما از ماهيان 

« ها خوردنى نيست.ظير جرى و زمار و زهو و مارماهى و غير اينآنچه كه در اصل خلقت فاقد پولك است، ن

 (2)همانجا، م

شود، از جنس ماهى اربيان كه در زبان مردم امروز روبيان خوانده مى»نويسند: ايشان درباره روبيان )ميگو( مى

 (3)همان، م« د ماهيان داراى پولك است و خوردنش جايز است.

مندان، اين نكته ثابت شده است كه صيد ماهى به روش اسالمى و خروج آن با توجه به تحقيقات علمى دانش

اگر ماهى در خارج آب بميرد، خون مرده آن، براى انسان ضرر ندارد. چون »ها بسيار قابل توجه است: براى انسان

ن اكسيد كربن موجود است كه آن را در مقاومت داخل آب يارى كرده و از گرفتدر جوف ماهى مقدارى دى

اكسيد كربن در كند. بنابراين اگر در آب بميرد، دىسازد و به همان اكسيژن در آب اكتفا مىنياز مىاكسيژن هوا بى

اكسيدكربن خود بدن او باقى مانده و براى انسان مضر است و ممكن است انسان را مسموم نمايد، چنانكه دى

 انسان نيز براى او سمّ است. 

هاى ماهى قابل مرگ ماهى در آب به علت بيمارى باشد و چون تعدادى از بيمارىعالوه بر اين، ممكن است 

 سرايت به انسان است، لذا بايد از ماهى مرده در آب پرهيز كرد.

اكسيد كربن كه در بدن آن بوده به واسطه تپيدن در خاك از ولى هرگاه ماهى در خارج از آب بميرد، تمام دى

د. زيرا آبى وجود ندارد كه ماهى بتواند آن را در جوف خود نگه دارد. همين شوهاى آن خارج مىالبالى فلس

كند، اكسيد كربن را به اكسيژنى كه ماهى را هالك مىشود كه ماهى در خارج از آب به خود بتپد و دىامر سبب مى

كسيژن گوشت تبديل كند و به جهت مخالفتى كه اكسيژن با طبيعت ماهى دارد باعث مرگ آن شود. لكن همين ا

)اميرخانى، مجله فرهنگ جهاد، سال اول، « كند.آن را لطيف كرده و هرگونه ضرر محتملى را از ماهى دفع مى

 ، مقاله ماهى وحكم فقهى آن(1شماره

دهد كه فلس در ماهى، بدن ماهى را به صورت سپر حفاظت كرده و از ورود عوامل تحقيقات علمى نشان مى

توانند وارد ها در جاهايى كه فلس نباشد، بهتر مىها و انگلها و ويروسد. ميكروبكنزا جلوگيرى مىبيمارى

 تواند در آب خم و راست شود.دار به راحتى مىاند و ماهى پولكها قابل انعطافشوند. در عين حال فلس
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ود فاسد در قرآن مجيد، توصيه شده كه گوشت تازه مصرف شود و ماهى از جمله موجوداتى است كه خيلى ز

توانند به بدن تر مىها روى پوست و آبشش راحتشود. به گفته متخصصان، در ماهيان فاقد پولك، باكترىمى

كنند و بعد از مرگ كنند. اين باكتريها آنزيم ترشح مىماهى نفوذ كنند و لذا بعد از مرگ، فساد آن را تسهيل مى

ميليون باكترى  4ساعت  16د باكترى روى بدن ماهى بعد از توانند روى نسج آن اثر بگذارند. از يك عدماهى مى

 شود.تكثير مى

ماهيان بدون فلس اكثراً يا مُضراند يا ارزش غذايى باال ندارند. حتى بعضى از آنها مانند ماهى فوگول داراى 

 حرام(سموم مهلك هستند. )همانجا، سخنرانى دكتر بابا مخير در سومين كارگاه آموزشى آبزيان حالل و 

هاى رديف جلو، مقدارى از سطح اى است كه فلسها بر بدن ماهيان، گاه به گونهنحوه قرار گرفتن فلس

ها، پوشاند؛ درست شبيه صفحات سفالى پشت بام منازل نواحى جنگلى. بدين ترتيب، فلسهاى خلفى را مىفلس

آورند و در عين حال مانع تحرك آزاد ها در مقابل آسيب به وجود مىپوششى مقاوم براى حفاظت از بدن ماهى

 گردند.و راحت آنها نمى

اند كه شفاف و چسبناك بوده و مانع نفوذ مواد سمى به داخل بدن ماهى ها، از مايعى لزج پوشانيده شدهفلس

 گردند. براساس اظهار نظر كارشناسان، در ماهيانى كه فاقد فلس بوده و يا از فلس كمترى برخوردارند، چنينمى

 شود. ماده مخاطى مخصوصى ترشح نمى

دار جذب كرده و در نتيجه بنابراين ماهيان بدون فلس، مواد راديواكتيويته بيشترى را نسبت به ماهيان فلس

 توانند از سطح پوست آنها عبور كنند.ها بيشترى مىها و باكترىانگل

توان براى حليت گوشت ماهى ارائه ت كه مىدار بودن ماهى، يكى از مهمترين و بهترين معيارهايى اسلذا فلس

 كرد و اسناد شرعى و همچنين نظر كارشناسان نيز مؤيد همين ديدگاه است.
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 . 117، ص 23جلد، ج27)محقق حلى(. نجف: مطبعه االداب،  بيان الحالل والحراممهذب االحكام في ق.  1396ـ سيد عبداالعلى. 

 . 62، ص1. قم: چاپ فارس حسون كريم، جلدزبدة االصول. 1381ـ شيخ بهايى. محمد بن حسين. 

 . 376، ص 1. مطبعة النجف، جدليل العروة الوثقىق. 1379ـ شيخ حسين. 

 .2. قم: دفتر نشر آيت اهلل حاج على صافى گلپايگاني، جاالحكام جامعق. 1298ـ صافى گلپايگانى. لطف اهلل. 

 . 13، ص 1. قم:، جدروس في علم االصولق. 1408ـ صدر. محمدباقر. 

 جلد.  4. تهران: دار الكتب اإلسالمية، االستبصار فيما اختلف من األخبارق. 1390ـ طوسى. ابو جعفر. محمد بن حسن. 

 جلد.  6. قم:، دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه، الخالفق. 1407. ـ طوسى. ابو جعفر. محمد بن حسن

 . 5، ص9جلد، ج10، تهران: دار الكتب اإلسالمية، تهذيب األحكامق. 1407ـ طوسى. ابو جعفر محمد بن حسن. 

 . 6قر بهبودى، جلد. تهران: چاپ محمد باالمبسوط في فقه االماميهـ طوسى. ابو جعفر. محمد بن حسن. 

 . 57، ص6. تهران:انتشارات دار الكتاب العربى، جالنهاية في مجرد الفقه والفتاويق. 1400ـ طوسى. ابوجعفرمحمد بن حسن. 

 12جلد، ص15. قم : موسسة المعارف اإلسالمية، مسالك األفهام إلى تنقيح شرائع اإلسالمق. 1413ـ عاملى. شهيد ثانى. زين الدين بن على. 

 . 13و

و  241، ص7جلد، ج10. قم:كتابفروشى داورى، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقيةق. 1410ـ عاملى. شهيد ثانى. زين الدين بن على. 

 .. 115، ص2ج

 . 213، ص24جلد، ج30. قم: موسسه آل البيت :، وسائل الشيعةق. 1409ـ عاملى. حر. محمد بن حسن. 

 . 29-32، ص1. رياض، جلدقواعد االصول ومعاقد الفصولق.  1428لمومن. ـ عبدالحق قطيعى. صفى الدين عبدا

 . 9، ص1. جموسوعه في الفقه االسالميـ عبدالناصر. جمال. 

 . 7و 6. قم: صفقهاى نامدار شيعه. 1372ـ عقيقى بخشايشى. عبدالرحيم. 

 . 213، ص6جلد، ج18ت اسالمى جامعه مدرسين حوزه علميه، . قم: انتشاراالميزان في تفسير القرآنق.  1417ـ عالمه طباطبايى. محمد حسين. 

 . 243- 245، ص 2. تهران: چاپ احمد حسينى، جمجمع البحرين. 1362ـ فخر الدين بن محمد. 

 . 282، ص3جلد، ج 8. قم:نشر هجرت، كتاب العينق.  1410ـ فراهيدى. خليل بن احمد. 

 . 118، ص1. بيروت: دار التراث، جرآنفقه القق.  1410ـ قطب راوندى. سعيد بن هبه اهلل. 

 . 416، ص1، ج7)للشيخ صدوق(. قم: موسسه امام هادى  المقنعق.  1415ـ قمى. صدوق،. محمد بن على بن بابويه. 

 . 141، ص4. قم:مرتضوى، جمسالك األفهام إلى آيات األحكامق. 1389ـ كاظمى. جواد. 

 . 348، ص4ق. فوائد االصول. قم:تقريرات درس آيت اهلل نائينى، ج 1421ـ كاظمى خراسانى. محمد على. 

 . 63. تهران: صالمنجد في اللغه واالعالم. 1362ـ لويس معلوف. 

 ، مقاله ماهى و حكم فقهى آن. 1، سال اول، شمارهمجله فرهنگ جهادـ 



 1394 پاییز و زمستانفقه و حقوق معاصر، شماره یکم،  /113

 . 217، ص3. قم: موسسه اسماعيليان، جشرايع االسالم في مسائل الحالل والحرامق.  1408ـ محقق. ابوالقاسم نجم الدين. جعفر بن حسن. 

 . 289-310. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمى، ص دانش مسلمينـ محمدرضا. 

قات، ص . تهران: وزارت جهاد سازندگى نمايندگى ولى فقيه. مركز مطالعاتى وتحقيپژوهش تطبيقى در احكام فقهى ذبح. 1378ـ محمد. 

140-139 . 

 ، ذيل واژه. 4. بيروت: دار االحياء التراث العربى، جتهذيب اللغهم. 2010ـ محمدبن عوض مرعب. 

 . 122، ص2. بيروت : چاپ افست، جلدحاشيه شرح التلويح علي التوضيح لمتن التنقيح في اصول الفقهم. 1975ـ مسعودبن عمر. 

 . 164، ص1. قم، جومعظم ابحاثهااصطالحات االصول . 1379ـ مشكينى. على. 

 . 427، ص2. تهران: انتشارات صدرا، جخدمات متقابل اسالم وايران. 1362ـ مطهرى. مرتضى. 

 . 171، ص2،. قم: چاپ افست، جاصول الفقهق. 1420ـ مظفر. محمد رضا. 

 . 256، ص2. تهران: امير كبير، جفرهنگ فارسى. 138ـ معين. محمد، 

 . جلد اوّل. ابوالقاسم عليان نژادى. استفتائات جديد. ـ مكارم شيرازى. ناصر

 ـ مكارم شيرازى. ناصر. تفسير نمونه. 

 . 33، ص1. نجف: چاپ عبدالهادى حكيم، قسم القواعد والفوائد. 1399ـ مكى. محمد. 

 . 207، ص5. قم:چاپ افست، جالقواعد الفقهيهق.  1420ـ موسوى بجنوردى. حسن.

 . 140، ص 5، ج251، ص 2. تهران: انتشارات مكتبه الصدوق،دارك في شرح المختصر النافعجامع المـ موسوى. احمد. 

-250، ص36. بيروت : دار إحياء التراث العربى، ججواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالمق.  1404ـ نجفى. صاحب الجواهر. محمد حسن،. 

243 . 

 . 275، ص15جلد، ج19البيت :، . قم: موسسه آلفي أحكام الشريعة مستند الشيعةق. 1415ـ نراقى. مولى احمد بن محمد مهدى. 

 ، مركز تحقيقات كامپيوترى علوم اسالمى. 2ـ نرم افزار جامع فقه اهل بيت : 

 . 552 - 573، ص2. قم: توضيح المسائل مراجع، ج1378ـ هاشمى خمينى. محمد بن حسن. 

 .9، ص1ج . دمشق:،الفقه السالمي وادلتهق.  1409ـ وهبه مطفى. 

  

 ب( منابع اهل تسنن

، 2و ج 400، ص1. بيروت : المكتبة العصرية، جالفقه علي المذاهب االربعةق. 1426ـ الجزيرى. عبدالرحمان و ياسر مازح. السيد محمد. 

 . 5ص

قه شافعى(. رياض: الطبعه )مذهب ف مغني المحتاج الى معرفة معاني الفاظ المنهاجم. 1557ق و  977ـ الشريينى. شمس الدين محمد بن احمد. 

 . 297، ص4المتعده، دارالكتب العلميه، ج

 . 113، ص2شباب االزهر، ج -. قاهره: چاپ مكتبه الدعوه علم اصول الفقهم. 1984ـ خالف. عبدالوهاب. 

 . 331، ص1زهر، ج)تفاسير اهل سنت(، قاهره: شباب اال الدر المنثور في تفسير المأثورـ سيوطى. عبدالرحمن بن ابو بكر. قرن نهم. 

 .3/61ـ نرم افزار المكتبة الشامله 
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ABSTRACTS 

    (1)Muhammad Ali Heydari 

    (2)Mitra Shariatzadeh 

  

 Abstract 

  jurisprudence, toTerms of contract have an important in the Iranian law and Shiah’s 

 jurists be live thatjurisprudence. The special important of this view in Shiah’s  

 is considereda great extent, is arising from this fact that most of Islamic  

 law.Although mosta condition out of the contract isn’t binding,in this study  

 terms. According tocolluded term in shia’s jurisprudence  view and Iran’s civil  

 if the collusionof these jurists have accepted this opinion that expressed  

 mores accept that thereligious resources and regulations, it is inferred that  

 will be enforceable, andcondition is accepted by mores; in other words, if  

 true and binding.contract is based on the principles of this condition, it  

it will be no different from other conditions which are  

  

  term.Key words: Term )condition(, term of contract, Condition out of a contract, 

Express term, implied  
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Legal/Judicial Study of the Responsibilities and 

Authorities of the Guardians of Public Endowments 

    (3)Hussein Andalib 

    (4)Abedin Siyahat Esfandiari 

  

 Abstract 

  The Over the years, based on a popular and appropriate tradition, the endowers 

 Some of theappointed one or several individuals as the guardians while signing  

 would be stated in theendowment contracts to take care of such properties.  

 which has prevailed so far.responsibilities and authorities of the guardians  

 the guardians of such publicendowment contract by the endowers, a tradition  

 which must be dealt with andHowever, other responsibilities and authorities of  

 areas. Therefore, a question is raisedendowments are of overriding importance  

 authorities of the guardians from a judicialdetermined in judicial and legal  

 the conducted research, a guardian is toregarding the responsibilities and  

 properties and to rent such properties fairlyand legal viewpoint. Based on  

 dilapidated and so on. However, according to thepreserve and maintain endowed  

 appointing the prayers leader in mosques is not in theand make repairs if they get  

 addition, he cannot resign and can only   relinquishmajority of the jurists,  

 individual through a power of attorney on condition thathand of a guardian. In  

 asked for his direct cooperation. A descriptive-analyticalsuch right to another  

 times critical, has been applied in this study. One of thethe endower has not  

 study suggests that the Department of Public Endowments andmethodology, at  

 no legal right to interfere with managing endowments with afindings of this  

 guardian and cannot even ask for auditing or check their bills. Only inCharity has  

 where the guardian’s corruption and dishonesty has been proved, theprivate  

  guardianship.court assigns another individual to watch over their actions but it cannotcases  

deprive him of his  

  law.Keywords: guardianship, public endowment, responsibilities and authorities, 

jurisprudence,  
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jurisprudence viewpoint, IranianLiability of lost profits caused by the termination of 

legal system and international lawcontracts from the 

    (5)By: Mohammad Ali Elahi 

  

  

 Abstract  

  buyerOne of the possible events in any business transaction is its termination. 

 highNaturally, when it happens, the seller asks for his goods back and the  

 highlydemands that his money be returned to him. Nowadays, considering the  

 seller tonumber of transactions and the advancement in various businesses and  

 issue which isprofessional marketing agents who constantly tempt the buyer or  

 terminations. Thisterminate the previous contract, there exists another important  

 be compensated by theto ask for compensating loss of profits caused by such  

 terminator of the contract.raises a question as to whether such losses need to  

  isWith the research conducted on judicial and legal texts, it seems that  if loss 

 compensateof profit is certain, it can be claimed and   the terminator of the contract  

 transactions wherelegally responsible to pay for such losses. Proving this theory can  

 price in the market orthe losses of the other party especially in huge business  

 theory, if proven, canone party may face serious loss of profits and a lower  

 transactions will enjoy aeven bankruptcy and loss of capital. As a result, this  

 descriptive-analytical, and at times,prevent serious damage and it might be said that  

 was applied in the present study.relative stability.  To prove this theory, a  

critical methodology  

  suggestsThis study aims at stressing on the fact that the law of " loss prevention" 

 on whichshould be utilized more often .To clarify and unify laws,  It also  

 Act 515 of thechanging Article 9 of Procedure Code in criminal cases, based  

 granted undercompensations right can be granted if a contract is terminated.  

 "future andCivil Procedure Code, article 2 states: "no compensation can be  

 granted".the name of "lost benefitsأ". Therefore, it could be modified as:  

inaccessible compensation resulting from lost profits cannot be  

  Goods.Keywords: liability, lost profits, the law of compensation, Civil Procedure 

Code, criminal law, the International Convention on Sale of  
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Civil Liability of the Athletes form Jurisprudence 

and Law Viewpoint 

    (6)By: Ali Akbar Muhammadzade 

  

 Abstract 

  usuallyIn addition to all the advantages and benefits, sports can cause some side 

 injureseffects and damages. Anyone willing to follow a specific type of sport  

 raiseddoes so based on some rules and technical laws. Is he held liable if he  

 lookedsomeone else while working out? This is a question which is frequently  

 quitethese days. To answer it, legal and judicial laws and regulation must be  

 present,into. By referring to such laws in Islamic Republic of Iran, it becomes  

 sportsclear that, to cause civil liability, the factor of "negligence" must be  

 on themeaning that if a person injures another individual while performing  

 cannot beactivities out of negligence, he is responsible for it. However, based  

 thisfirst article of the Civil Liability Act and consensus of the jurists, he  

 study.held responsible. A descriptive-analytical methodology was applied in  

 Keywords: civil liability, liability, athletes, jurisprudence and law. 
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The Evolution of Governmental Jurisprudence 

during Mashrotiyat (Consititution) Age 

(7)By: Alireza Ostadian Khani 

(8)Nasrollah Aghajani 

  

  

 Abstract 

  governance.Governmental jurisprudence is one of evolutionary stages of Islamic 

 jurisprudence   dealjurisprudence which intends to determine issues on Islamic  

 Islamic jurisprudence notInvestigating the questions "how did the governmental  

 potentials to understand andwith the current issues of the day? And why did  

 extensive topic to discuss whichhave the necessary impact despite all the its  

 explained based on sociology ofinterpret the social and political issues?" is an  

 science and cognition.should be looked at from different angles and  

  duringThis explanatory and descriptive paper aims at investigating the current data 

 point.collected as a library on the evolution of Governmental Jurisprudence  

Mashrotiyat age from a sociological view  

  judicialThe findings of these research show that Governmental Jurisprudence was not 

 encounter withimmune to social and political conditions although it was founded on  

 the tendency of thestructures. Effective factors such as "Muslim intelligent  

 from issue-orientedmodernism", "expansion of social views of the jurists","  

 jurisprudence through social charters "and"jurists with philosophical knowledge to move  

 colonialism "that has fueled the growth ofjurisprudence to society-oriented   

 governmental jurisprudence.strategic need to deal with  

 Keywords: sociology, science, law, government, people, evolution, constitution. 
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A comparative study on the criteria of lawfulness 

and unlawfulness of fish meat from the viewpoint 

of Shia and Sunni sects. 

    (9)By:zohreh andalib 

    (01)Dr. alireza asgariy 

    (11)Dr. Mohammad Mahdi ahmadi 

  

 Abstract 

  Circumstances. TheOne Of The Basic Human Needs Of Food Supply Is Safe. The Remarkable 

 The Perspective Of Two SectsThing Is Foodز According To The Commands Of Islam  

 Criteria Of The Circumstances And TheComplex As The Provisions Of The Fish From  

 That Has Been Developed In Three Seasons. MethodsWill Attempt To Achieve The  

 Methods And a Library With Books And Resourcesز Visit TheSanctity Of Fish Meat  

 Islamic Jurisprudence And Sunni And Shia Jurists Comments AreOf Scientific  

  him(Comparatively Studied. Legal Documentation Circumstances To Respect ForSoftware  

 Shia And SunniFishز The Verses And Narratives Infallible Imams )peace be upon  

 Their Views On The Subject.Acquire And Comments Sayings And Interpretations Of  

Scholars Achieve  

  Scales. TheIn This Regardز According To a Popular Majority Shiite Jurisprudents 

 Specific Practices AsOriginal Condition and the Circumstances Of Meatز Fishز Fish  

 Criteria. But The Majority Of TheRecognition Is Based On The Required loan. The  

 Circumstances Of Meat And Fish All LookingReference and Emphasize The Significant  

 For Reasons For The Prohibition Of Meat And FishPublic Jurists Agree On The  

  convention.Keywords: reasons for unlawfulness, reasons for unlawfulness, Shia and Sunni 

sects, having scale, special  
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