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چکیده

امروز بهجهت ازدیاد جمعیت و رشد تکنولوژی تولید مواد غذایی از حالت سنتی خارج
و بهصورت گسترده و صنعتی انجام میگیرد .شرکتهای بزرگ مواد غذایی در کنار تولید
محصول نهایی به تولید افزودنیهای خوراکی بهعنوان رنگها ،چربیها ،نگهدارندهها و...
تحـــت عنوان ( )e-numberاقدام میکنند .برخی از ایـــن افزودنیها از حیوانات حرامی
چون خوک یا اجزای حیوان غیر تذکیه شده و  ...تهیه میشود که امکان استفاده آن طبق
فقه اســـامی مجاز نیست .در فقه گزارههایی وجود دارد که قابلیت آن را دارد بهسان یک
قاعده در جهت حل بخشی از مشکالت در این زمینه استفاده گردد؛ از جمله این گزارهها
 . 1تاریخ دریافت1397/06/01 :؛ تاریخ پذیرش1398/02/12 :
 . 2استادیار گروه معارف اسالمی دانشگاه فردوسی مشهد( ،نویسنده مسئول)؛ رایانامهtabanet@um.ac.ir :
 . 3استادیار گروه معارف اسالمی دانشگاه فردوسی مشهد ،رایانامهakrami-a@um.ac.ir :
 . 4استادیار گروه معارف اسالمی دانشگاه فردوسی مشهد ،رایانامهenayati-m@um.ac.ir :
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مسئلهای است با نام استهالک .اســـتهالک بهمعنای انعدام عرفی یک افزودنی در شیء
ممزوج است به گونهای که دیگر اسم آن افزودنی بر آن فرآورده صادق نباشد .این مقاله برآن
اســـت تا با نشان دادن موارد متعدد استفاده از گزاره استهالک در فقه آن را در زمره قواعد
نوپای فقهی قرار دهد و با استناد فقهی به روایات متعدد آن را استحکام بخشد.
کلیـــد واژهها :قاعده فقهی ،اســـتهالک ،غذای حرام ،غذای حالل ،افزودنیهای
حرام.
مقدمه
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حالل و حرام از کلیدواژههای دینی اســـت که بســـیاری از شئون زندگی انسان
مســـلمان را در بر میگیرد .یکی از زمینههای حالل و حرام در حیطه خوردنیها و
آشامیدنیهاست .شریعت مقدس برای هدایت انسان توجه به غذا را بهعنوان یکی از
ابعاد مهم تربیتی در نظر گرفته اســـت .مکلف از نظر دینی در جهت تربیت صحیح
ً
باید در حیطه خوردنیها و آشـــامیدنیها صرفا از غذای حالل استفاده کند .غذای
حالل و ویژگیهای آن بهطور مفصل در کتب فقهی مطرح شـــده است .با توجه به
اقتضائات جهان امروز کارخانجات بزرگ مواد غذایی در کنار تولید محصول نهایی
به تولید افزودنیهای غذایی اقدام میکنند .افزودنیهای غذایی به مواد شـــیمیایی و
طبیعیگفته میشود که به مقدار کم و بهمنظور باال بردن کیفیت ،رنگ و طعم مزه
و افزایش ماندگاری غذا به انواع غذا در حین تولید ،فرآوری ،بســـتهبندی ،انبارداری
افزوده میشود .این افزودنیها در صنایع غذایی با عنوان « »e-numberیاد میشود
(رضایی .)25 ،1384 ،امروزه کمتر ماده غذایی اســـت که از این افزودنیها در تولید آن
استفاده نشده باشد .با توجه به عدم التزام تولیدکنندگان این مواد به موازین دین اسالم
ً
که اکثرا در کشـــورهای غیر اســـامی نیز حضور دارد ،حدود فقهی در تولید آنها
رعایـــت نمیگردد و از حیواناتی چون خوک یـــا موجوداتی که از نظر فقهی مجاز
نیست ،استحصال شده و در مواد غذایی استفاده میشود .بهرغم نظارت سازمانهایی
چون سازمان غذا و دارو در کشور بر واردات این مواد همچنان شبهه و ابهام در این
باره وجود دارد .با توجه به آنکه این مواد در بسیاری از مواد غذایی استفاده میشود،
مشکالتی را برای جامعه مسلمان در دنیا ایجاد کرده است؛ چرا که تحریم همه مواد

انسان مسلمان منجر
غذایی دارای چنین افزودنیهایی به کاهش شدید سبد غذایی ِ
خواهد شد .از سوی دیگر ،با مراجعه و بازخوانی مسائل و گزارههای فقهی میتوان به
ّ
نکاتی در جهت حل این مشکل دست یافت .از جمله این گزارهها مسئله استهالک
ً
است .استهالک اگرچه بهنظر میرســـد صرفا در باب اطعمه و اشربه مطرح شده
باشد ،در پژوهش انجامگرفته بیان میشود که این گزاره در شماری از ابواب فقهی
مطرح اســـت و قابلیت آن را دارد که در زمره قواعد فقهی مطرح شود؛ هرچند تا به
امروز در میان کتب قواعد فقهی ،نامی از این گزاره بهعنوان قاعده فقهی نیامده است.
قاعده فقهی عبارت است از کبرایی که از ادله شرعی استفاده میشود و بر مصادیقش
همچون انطباق کلی طبیعی انطباق مییابد؛ مانند قاعده طهارت (مصطفوی9 ،1421 ،؛
نیز ر.ک :خویی8/1 ،1422 ،؛ مکارم شیرازی23/1 ،1411 ،؛ ایروانی .)13/1 ،1426 ،این مقاله بر آن
است با جستجو در روایات و کتب فقهی به موارد استفاده متعدد آن در کتب فقهی
اشاره کرده ،ادله اثباتکننده آن را نیز مطرح کند.
بهنظر میرسد اثبات قاعده استهالک بهعنوان قاعدهای کلی و فراگیر میتواند
بخشی از مشکالت در زمینه استفاده مسلمانان از افزودنیهای حرام غذایی را مرتفع
ســـازد .افزودنیهای حرام در مواد غذایی دارای اقسامی است؛ گاهی گرفته شده از
اجزای حیوان حرام گوشت مثل ببر و خرگوش است و گاهی گرفته شده از اجزای
انات حالل گوشـــت مثل غدد و دنبالن است و گاهی هم گرفته شده از
حرام حیو ِ
ِ
اجزای حیوانی است که تذکیه نشـــده و نجس است چه اینکه نجاست آن بالذات
باشد مثل خون ،سگ و خوک یا بالعرض مثل مالقی با نجس یا گرفته شده از مایع و
جامد حرام همچون شراب ،مایع مسکر و خاک .بررسی حکم افزودنی که بهجهت
عنوان ثانوی چون ضرر حکـــم حرمت پیدا میکند از حیطه بحث این مقاله خارج
است.
در بررسی به عمل آمده پیرامون این موضوع تاکنون دو مقاله منتشر شده است.
ّ
مقاله اول با عنوان «نقش انتقال ،انقالب و اســـتهالک در تبدل موضوع» از جناب
آقای علیرضا فرحناک که در شماره  4مجله «کاوشی نو در فقه اسالمی» در زمستان
ً
 1391منتشر شده است .این مقاله صرفا به تعریف استهالک و موارد کاربرد آن در
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فقه پرداخته اســـت و در زمینه ادله آن مطلبی ذکر نکرده است .مقاله دوم با عنوان
«امکانسنجی فقهی تولید فرآورده حالل از اجزای حرام ،بررسی موردی خون» است
از جناب آقایان ســـید مصطفی اختراعیطوسی و حسین ناصریمقدم که در شماره
 33-32دوفصلنامه علمیپژوهشی فقه پزشکی در پاییز و زمستان  1396منتشر شده
اســـت .این مقاله در صدد اثبات این مطلب برآمده که استهالک همچون استحاله
میتواند بهعنوان مجوزی قطعی برای دستیابی به یک فرآورده حالل از جزء مخلوطی
از حرام مثل خون محسوب شود و به موضوع استهالک و ادله روایی آن در پی اثبات
مدعای خود پرداخته است.
مفهومشناسی

استهالک در لغت
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اســـتهالک از ماده «هلک» بهمعنای أهلک یعنی نابود کردن اســـت .به تعبیر
کتاب مصباح المنیر «استهلکته» مثل «أهلکته» است (فیومی .)639/2 ،1414 ،صاحب
التحقیق في کلمات القرآن الکریم مینویسد« :هالک» در مقابل حیات و زندگی
اســـت و حیات هر شیء به حسب خود آن است .هالک عبارت از زوال و انقضای
حیات به سبب وجود اختالل در نظم اجزای یک شیء است (مصطفوی.)270/11 ،1402 ،
اســـتهالک مال یعنی مال را به مصرف رساندن و خرج کردن است (ابنمنظور،1414 ،
 )503/10مستهلک به کسر الم بهمعنای مصرفکننده است.
استهالک در روایات

در روایات در موارد اندکی واژه استهالک در معنای لغوی آن بهکار رفته است؛
َ ُ ْ َْ
ُ ً
ـــتأ َج َر َم ْملوكا
از جمله در روایتی از امام صادق چنین آمده اســـتِ :في رجل اس
ٍ
ََ ْ َ ْ ُ ً َ ً ََ َ َ
َ
َ َ
ك َمال ك ِثيرا فقال ل ْي َس َعلى َم ْول ُه شيْ ٌء1؛ (حر عاملی .)114/19 ،1409 ،همچنین
فيسته ِل 
َ ْ َ َّ َ ْ ُ َ ِّ ُ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ َ َ
در حدیثی از رسول خداآمده است :ليس ِمنا من يحقر المانة يع ِني يسته ِلكها ِإذا
 .1مردی مملوکی را اجاره کرد و آن مملوک مال زیادی را از بین برد حضرت فرمود :بر موالی او چیزی نیست.

ْاس َت ْو َد َع َها( 1شیخ مفید ،1413 ،اختصاص.)248 ،
در هر دو روایت استهالک بهمعنای نابود کردن و از بین بردن آمده است.
َ َ َ
َ َ
ن
اع ِم 
در روایت دیگر از امام صادق چنین آمده است« :أ َّن ُه قال ِفي َّالر ْهن ِإذا ض َ
ِ
ع ْن َد ْال ُم ْر َتهن م ْن َغ ْير َأ ْن َي ْس َت ْهل َك ُهَ :ر َج َع في َح ِّقه َع َلى َّالراهنَ ،ف َأ َخ َذ ُه؛ َفإ ن ْاس َت ْه َل َكهُ،
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِِ
ِ
ِ ِ
ْ
ُ
َ
ْ
َ
ُ
َّ
َ
َ
ل ب ْينهما؛ درباره رهنی که در نزد مرتهن ضایع شود بدون آنکه او نقشی در
َت َراد الفض 
ّ
هالک و ضایع شدن آن مال داشته باشد :برای حقش به راهن مراجعه میکند و اگر
مرتهن سبب هالک شدن رهن شده باشد ،تفاوت قیمت بر عهده مرتهن است (حر
عاملی .)387/18 ،1409 ،در این روایت ،استهالک ،در معنای نابود کردن عمدی توسط
مرتهن در مقابل ضایع شدن که امری غیر ارادی است ،بهکار رفته است.
استهالک در اصطالح

در کتب فقهی تعبیر صریحی در تبیین مقصود از استهالک دیده نمیشود .فقط
در رسائل شـــهید ثانی در قالب پرسش و پاسخی با این عنوان به تعریف استهالک
پرداخته شده است که به جهت آنکه بهترین و روشنترین و دقیقترین تعبیر در باب
استهالک است ،عین عبارت ایشان آورده میشود:
مسئله :چه چیزی از مستهلک در نزد ارباب شرع اراده و قصد شده است؟ و چه
زمان استهالک تحقق مییابد؟
جـــواب :مستهلک آن اســـت که اجزای آن انعدام عرفی یابد بهگونهای که در
نزد عرف برای آن اعتباری قائل نباشـــند که در این صورت ،عدم اعتبار شرعی نیز
مترتب میشـــود؛ هر چند اجزای آن باقی و بعض آن اجزا مجتمع باشـــند .توضیح
آنکه آب مطلق اگر با مقدار کمی از گالب مخلوط شـــود ،بهگونهای که از مطلق
بودن خارج نشـــود ،وضو با آن جایز است؛ هرچند در حقیقت این گالب به آن آب
اضافه شده اســـت و اجزای گالب در آب ،انعدام حقیقی پیدا نکرده است ،بر این
اســـاس وزن و حجم آن آب اضافه شده است و شاید حتی بو و طعم آن باقی باشد،
 .1از ما نیست کسی که امانت را کوچک شمارد یعنی وقتی او را به امانت داشته نابودش کند.
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در این صورت ،وضو با آن آب جایز اســـت؛ زیرا آن گالب در این آب بهمعنایی که
گفته شد ،مستهلک شده است .بر این اساس ،اگر حریر مخلوط با پارچه در لباس
نمازگزار مستهلک نباشد ،نماز در آن لباس جایز نیست یا اگر شیء (که تیمم با آن
صحیح نیست) با خاک مخلوط شود بهگونهای که در آن مستهلک شود ،تیمم با آن
خاک جایز است و امثال این امور زیاد است (شهید ثانی.)1250/2 ،1421 ،
از یک جهت میتوان اســـتهالک را دو قسم دانست؛ گاهی استهالک خشک
در خشک است (مثل استهالک خاک در گندم) و گاهی استهالک تر در تر است
(مثل استهالک خون در آب) .در قسم دوم اگر ماده مایع دارای نجاست ذاتی مثل
خون باشـــد به جهت آنکه استهالک در طول نجاست مایع محقق میشود ،قول به
حلیت آن مایع حتی در فرض استهالک با اشکال روبرو خواهد بود.
فرق استهالک با استحاله و انقالب
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استحاله در فقه بهعنوان یکی از مطهرات مطرح است (یزدی .)132/1 ،1409 ،حقيقت
استحاله دگرگون شدن ماهيت چيزى و تبديل آن به ماهيتى ديگر است .برخى اطالق
عنوان ّ
مطهر بر استحاله را نوعى مسامحه دانستهاند؛ زيرا حقيقت تطهير ،پاک كردن
چيز نجس با حفظ ماهيت آن است ،در حالىكه بر اثر استحاله ،ماهيت عين نجس
يا ّ
متنجس از نظر عرفى دگرگون گشته و با تبديل موضوع ،حكم نيز عوض مىشود
(خویی ،1418 ،موسوعه.)148/4 ،
براى استحاله مصاديق مختلفى در فقه ذكر شده است ،از جمله :استحاله به آتش،
اســـتحاله نطفه و غذای نجس ،استحاله نجس به کرم یا خاک ،استحاله گل نجس
به آجر یا سفال ،استحاله سگ و خوک به نمک (جمعی از پژوهشگران.)394/1 ،1426 ،
اصطالح دیگر انقالب اســـت که بهعنوان یک از مطهرات در فقه مطرح شده
است (یزدی ،)133/1 ،1409 ،ولی اختالف ماهوی با استحاله ندارد؛ چون در انقالب نیز
همچون استحاله تغيير و تبديل ماهيتى به ماهيت ديگر است ،لكن مورد انقالب در
فقه ،خصوص دگرگونى شراب به سركه است ،در حالىكه مورد استحاله اعم است؛
لذا برخى فقيهان در بحث ّ
مطهرات عنوان مستقلى براى انقالب ذكر نكرده و آن را

از مصاديق استحاله قرار دادهاند (نراقی.)332 /1 ،1415 ،
پیشینهاصطالحاستهالک

در کتب فقهی قدیم و جدید از اســـتهالک بهعنوان یک قاعده نام برده نشده،
اما در ابواب متعدد فقهی ذکر شده و مورد استناد قرار گرفته است که به برخی از آن
موارد اشاره میشود.
نمونه اول :کتاب طهارت باب نجاسات

خون هر موجودی است که نفس
پنجمین مورد از افراد نجس از اقسام نجاساتِ ،
سائله دارد .در کتاب عروه در مسئله سیزدهم از این فرع چنین میخوانیم :اگر خونی
که از بین دندانها خارج میشـــود در آب دهان مستهلک شود ،ظاهر آن است که
پاک است ،بلکه خوردن آن نیز جایز است .بلی ،اگر از خارج دهان خونی وارد دهان
شود و مستهلک شـــود ،احتیاط آن است که از خوردن آن اجتناب گردد و بهتر آن
است که در این صورت دهان با مضمضه و مانند آن شستشو داده شود (طباطبایییزدی،
.)66/1 ،1409
وجه تفاوت فتوا نســـبت به خون داخل دهان و خونی کـــه از بیرون دهان وارد
میشود ،آن است که باطن بدن انسان پاک است به تبع خون درون بدن نیز مادامیکه
درون بدن است ،پاک است؛ اگرچه خوردن آن حرام است.
وجه احتیاط سید یزدی در خوردن خونی که از خارج وارد دهان میشود ،بهرغم
استهالکش در آب دهان آن است که استهالک در طول نجاست دهان اتفاق افتاده
است .توضیح آنکه مفروض آن است که خون خارج دهان نجس است و بهمحض
مالقات آن خون با دهان ،موجب نجاســـت دهان میشـــود .البته در طول نجاست
دهان ،خون در دهان مســـتهلک میشود ،لذا وجه احتیاط در خوردن آب دهان در
این فرض نه حرمت خوردن خون که حرمت خوردن نجس است .اما وجه آنکه سید
در چنین فرضی به حرمت اجتناب از چنین آب دهانی فتوا نداده اســـت و احتیاط
کرده ،آن است که در بین فقها اختالف است که آیا اجزای داخلی بدن با مالقات با
نجاسات خارجی نجس می شود یا نه؟ آیتالله خویی در این فرع برخالف سیدیزدی
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معتقد به عدم نجاست اجزای داخلی بدن در صورت مالقات با نجاست خارجی و
داخلی اســـت؛ لذا تفاوت فتوا را در این مسئله از سوی سیدیزدی نمیپذیرد و فتوا به
عدم لزوم اجتناب از آب دهان در این مسئله بهطور مطلق میدهد (خویی ،1418 ،موسوعه،
.)27/3
نمونه دوم :کتاب طهارت باب مطهرات
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قسم چهارم و پنجم از مطهرات یعنی استحاله و انقالب ،مرحوم سیدیزدی
در
ذیل ِ
ِ
در عروه در مسئله هفتم آن میفرماید:
پراکنده شدن اجزا بهسبب استهالک غیر از استحاله است؛ لذا اگر مقداری خون
در کر واقع شود و در آن مستهلک شود به پاکی آن حکم میشود ،لکن اگر همان
خون با ابزار مناســـب آن دوباره استخراج گردد ،نجاست آن خون بازخواهد گشت
برخالف استحاله که وقتی بول بخار میشود ،سپس دوباره تبدیل به مایع میشود به
نجاست آن حکم نمیگردد ،چون حقیقت دیگری شده است .بلی ،اگر بعد از آنکه
به مایع تبدیل شد ممیزات بول را داشته باشد ،نجس خواهد بود (یزدی.)136/1 ،1409 ،
نمونه سوم :کتاب طهارت باب مطهرات

در ذیل قسم ششم از مطهرات (تبخیر دو سوم عصیر عنبی) در مسئله دوم آن آمده
اســـت :هرگاه در میان مقداری غوره یک یا دو دانه انگور باشد و آب آنها گرفته
شود و در آن مستهلک شود ،آن آب غورهها نجس نمیشود و بهواسطه جوشاندن نیز
حرام نمیشود ،اما اگر آن دانه انگور در دیگی از خورشت یا غیر آن قرار گیرد و آن
آب بجوش آید ،خوردن آن حرام و بنابر قول به نجاست خمر ،آن آب نجس خواهد
بود (یزدی.)138/1 ،1409 ،
محقق سبزواری در تعلیقه بر قسمت دوم فتوای سید یزدی (قرار گرفتن دانه انگور
در دیگ خورشـــت) آورده است :حرمت در این فرض در صورتی است که غلیان
اول مسئله ،نه
قبل از استهالک باشد و اال اگر بعد از استهالک باشد ،مانند قسمت ِ
حرمتی خواهد بود و نه نجاستی (سبزواری.)98/2 ،1418 ،

نمونه چهارم :کتاب طهارت باب تیمم

در مســـئله هفتم از مسائل تیمم آمده اســـت :تیمم با خاک مخلوط با هیزم یا
خاکســـتر یا مانند آن جایز نیست؛ همچنین با گل مخلوط با هیزم؛ بنابراین ،در تیمم
ِ
شرط است که خاک تیمم با آنچه تیمم با آن جایز نیست ،مخلوط نباشد مگر آنکه
آن غیر در خاک مستهلک شده باشد (یزدی.)489/1 ،1409 ،
نمونه پنجم :کتاب صالة باب شروط لباس مصلی

ّ
سومین شرط از شرایط لباس مصلی آن است که از حیوان مأکول اللحم و مذکی
تهیه شـــده باشد .این فتوا بر گرفته از احادیثی است که قید مازادی نیز دارد و آن قید
«خالص» اســـت .در روایتی از امام صادق آمده است :نماز خواندن در لباسی
که از خز خالص اســـت ،اشکالی ندارد ،مادامیکه آن لباس با اجزای حیوانات غیر
ماکول اللحم دیگری چون خرگوش و روباه آمیخته نباشد که در این صورت نباید در
آن نماز خوانده شود (حر عاملی.)361/4 ،1409 ،
در کتابهـــای فقهی در تبیین قید «خالص» چنین آمده اســـت که اگر مقدار
مخلوط به حدی باشـــد که در لباس مستهلک شده باشد ،نماز خواندن با آن لباس
اشکالی ندارد (فاضل لنکرانی.)310 ،1429 ،
نمونه ششم :کتاب صالة باب شروط لباس مصلی

شرط پنجم از شـــرایط لباس نمازگزار که اختصاص به آقایان دارد ،آن است که
ّ
لباس از ابریشم محض نباشد که در تبیین وصف «محض» و حد آن از استهالک
و عدم اســـتهالک در صورت مخلوط شدن با اجزای دیگر بحث شده است (فاضل
لنکرانی.)331 ،1429 ،
نمونه هفتم :کتاب صوم باب مفطرات صوم

اول و دوم از مفطرات صوم خوردن و آشامیدن است .مرحوم سیدیزدی در عروه
در تبیین آنها مینویسد :در خوردن و آشـــامیدن فرقی بین کم و زیاد نیست ،چه
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یکدهم از یک دانه گندم خورده شـــود یا یک قطـــره آب و مانند آن از مایعات
آشامیده شود .حتی اگر خیاط نخ خود را با آب دهان یا غیر آن مرطوب نماید و آن
نخ را وارد دهان کند و رطوبت آن را ببلعد ،روزهاش باطل میشـــود ،مگر آنکه آن
رطوبت در آب دهان مستهلک شـــود بهگونهای که به آن رطوبت خارجی اطالق
نشود .همچنین اگر روزهدار مسواک کند و مسواک مرطوب را از دهان خارج کند
و دوباره آن را وارد دهان کند و آن رطوبت را ببلعد روزهاش باطل میشود ،مگر آنکه
رطوبت مانند مورد گذشته در آب دهان مستهلک شود (یزدی.)176/2 ،1409 ،
نمونه هشتم :کتاب حج باب محرمات احرام
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از جمله محرمات احرام بوییدن و خوردن عطر و گیاهان معطر اســـت .از جمله
فروعات مطرح ذیل این فرع آن است که اگر عطر یا گیاه معطر در غذایی قرار گیرد
بهگونهای که آن عطر در آن مستهلک شود؛ یعنی هیچگونه بو ،طعم و رنگی از آن
باقی نماند ،خوردن آن غذا اشکالی ندارد (عاملی ،بیتا.)385/3 ،
ّ
نمونه نهم :کتاب حدود باب حد مسکر

امام خمینی در کتاب حدود در مســـئله چهارم از مسائل حد مسکر میفرمایند:
اشکالی نیســـت در خوردن کم یا زیاد مسکر که موجب حد است و لو آنکه یک
زیاد آن مسکر است،
قطره از آن آشـــامیده شود و بالفعل مسکر نباشـــد؛ لذا آنچه ِ
خوردن کم آن نیز سبب حد است .چنانکه اشکالی نیست که اگر مایع مسکر با غیر
مسکر مخلوط شود و فردی آن را بیاشامد حال یا صدق مسکر کند و غیر مسکر در
آن مستهلک شود یا مخلوط دیگر ،خود مسکر باشد و با این مخلوط شدن از مسکر
بودن خارج نشـــود؛ در هر دو صورت ،حد الزم میشود .اما اگر مایع مسکر با غذا
یا دوایی مخلوط شـــود بهگونهای که مایع مسکر در آن غذا و یا دوا مستهلک شود و
دیگر اسم آن مسکر بر آن دو صادق نباشد و آن مخلوط نیز مسکر نباشد ،در ثبوت
حد اسکار محل اشکال اســـت؛ هرچند بهجهت نجاست آن مخلوط حرام است؛
بنابراین ،اگر قطرهای مسکر در مایعی مستهلک شود شبههای در نجاست آن مخلوط

ّ

نیست ،لکن ثبوت حد مسکر بر خورنده آن محل تأمل و اشکال است (خمینی ،بیتا،

.)478/2
وجه فتوای حضرت امام به حرمت خوردن غذای مخلوط با مسکری که در غذا
مستهلک شده است نه بهجهت خوردن مسکر است ،چه آنکه بهجهت استهالک،
دیگر به آن مخلوط مسکر اطالق نمیشود؛ بلکه به جهت نجاستی است که قبل از
استهالک در مالقات با آن ،برای غذا ایجاد شده است.
ادله قاعده

فقها در ابواب گوناگونی به گزاره استهالک استناد جستهاند که این امر میتواند
استهالک را به مثابه یک قاعده فقهی پرکاربرد ،مطرح کند ،اما سخن در این بخش از
مقاله آن است که دلیل بر این قاعده چیست؟ در بررسی صورت گرفته در کتابهای
فقهی میتوان به دو بخش کلی از ادله اشـــاره کرد :یکی دلیل عام بر این قاعده که
استهالک بهعنوان یکی از مصادیق آن میتواند اثباتپذیر باشد و دیگری ادله خاصی
است که از روایات استفاده میشود که این مقاله تالش دارد آنها را استقصا کند.
یک :دلیل عام

اولین دلیل بر قاعده بودن اســـتهالک ،دلیل عام و کلی است که استهالک نیز
یکی از افرادش است و آن اصل تبعیت احکام شرعی از اسامی است .توضیح آنکه
احکام شـــرعی در فقه دایر مدار اسمایی اســـت که برای ّ
مسمیات آنها وضع شده
ً
است؛ مثال وقتی شارع به نجاست سگ یا عذره حکم میکند ،این حکم مادامی که
این اسم ثابت است ،باقی است و وقتی که به طهارت نمک و حلیت آن و یا طهارت
خاک حکم میکند ،این حکم تا زمانی که این اسم ثابت است ،باقی خواهد بود.
اگر بر شیء خارجی نمک و یا خاک صدق نکند ،حکم حلیت و حرمت نیز منتفی
خواهد شد (مراغی177/1 ،1417 ،؛ بحرانی.)472/5 ،1405 ،
در قاعده اســـتهالک فرض مسئله همچنانکه در تعریف آن گذشت ،آن است
که اجزای مخلوط در شـــیء انعدام عرفی پیدا میکند؛ بهطور مثال ،خاک اضافه
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شـــده به آب آن قدر اندک است که عرف آن را بهشـــمار نمیآورد به گونهای که
نمیگویند آب و خاک خورده است .این تقریر بهعنوان یکی از ادله قاعده استحاله
نیز مطرح است؛ به این بیان که در استحاله در حقیقت ،موضوع حکم از نظر شرعی
استحاله یافته اســـت؛ بهعبارت دیگر ،آنچه شارع مناط حکم و موضوع حکم قرار
داده ،اســـتحاله و تغییر یافته است؛ چرا که مناط در تبدیل حقیقت یک شیء تبدیل
اسم آن از نظر عرفی است (نراقی.)326/1 ،1415 ،
دو :دلیل خاص
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در این بخش به ذکر ادلهای میپردازیم که بهطور خاص میتواند اســـتهالک را
بهعنوان یک اصل و قاعده ثابت کند .در قســـمت اول از این ادله روایاتی را در باب
فضله موش ،خون و شـــراب بیان میداریم که جزو محرمات و نجاساتاند ،اما با
افزوده شدن مقدار کمی از آنها به ماده غذایی با حجم زیادی حکم به استهالک
آنها در روایات شده است.
در ادامه به روایاتی اشاره شـــده است که در باب اقسامی از آب آمده است که
ً
بهرغـــم وجود اجزای نجس در آن ،صرفا بهجهت کثـــرت آن (یعنی کر بودن) و یا
دارای ماده بودن (مانند آب چاه) به طهارت و حلیت آن حکم شده است.
دلیل اول :روایات استهالک فضله موش در مواد غذایی

َ َ
َ
روایتی از قرباإلسناد اســـتَ :عليِّ ْبن َج ْع َفر َع ْن َأخيه ُم َ
وسى ْبن َج ْعف ٍر قال:
ِ
ِ ِ
َ َ َ َْ
َْ
َ
ُ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ِ ْ ُ ُ ٍَ ْ ُ ُ َ ُ َ َ َ ِ َّ
َّ
َســـأل ُت ُه َعن الد ِق ِيق َيق ُع ِف ِيه خرء الفأ ِر هل يصلح أ كله ِإذا ع ِجن مع الد ِق ِيق قال ِإذا لم
َ ْ ْ ُ َ َ َ ْ َِ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ ْ
ْ
ُ
َ
تع ِرفه فل بأس و ِإن عرفته فلتطرحه؛ علی بن جعفر از برادرش موسی بن جعفر سؤال
میکند از آردی که در آن فضله موش افتاده است که آیا اگر از آن خمیر درست شود
صالحیت خوردن دارد؟ حضرت میفرماید :اگر آن فضله را تشـــخیص نمیدهی
اشکال ندارد و اگر آن را تشخیص میدهی دور بریز (حر عاملی.)236/24 ،1409 ،
در این روایت حضرت بین معرفت و عدم معرفت تفصیل دادهاند نه علم و عدم
علم؛ یعنی اگر فضله قابل تشخیص نیســـت ،خوردن آن اشکالی ندارد و اگر قابل
تشـــخیص است ،دور ریخته شود .حســـب تحقیقات لغوی معرفت اخص از علم

است .معرفت تمیز و تشخیص شیء از غیر آن و آ گاهی به خصوصیات آن است.
پس هر معرفتی علم اســـت ،اما هر علمی معرفت نیست (عسکری17 ،1400 ،؛ مصطفوی،
 .)96/8 ،1402در این روایت حضرت میفرماید :اگر فضله در خمیر قابل تشـــخیص
نیست ،خوردن آن اشکالی ندارد؛ یعنی وجود دارد و قابل تمییز و تشخیص نیست.
لذا عالمه مجلسی ذیل این روایت مینویسد« :ظاهره الحل مع اإلستهالک و عدم
تمییز العین»( 1عالمه مجلســـی .)108/77 ،1410 ،این روایت دلیل بر اســـتهالک خشک
در خشک اســـت؛ یعنی فضله موش که خشک است در آردی که خشک است،
مستهلک شده است .اما حکم استهالک تر در خشک به جهت عدم ذکر موضوع
آن ،از این حدیث قابل استفاده نیست.
دلیل دوم :روایات استهالک خون در مواد غذایی

دومین دلیل بر قاعده اســـتهالک روایاتی است که در باب ممزوج شدن خون با
ســـایر مواد غذایی مطرح شده است .توضیح این نکته الزم است که حسب احکام
فقهی خون به سه دسته تقسیم میشود :خونی که هم پاک و هم خوردن آن حالل
اســـت؛ مانند خون ماهی که ادعای اجماع بر پاکی و حلیت خوردن آن شده است
(عالمه حلی .)421/1 ،1407 ،خونی که پاک اســـت ،اما خوردن آن حالل نیست؛ مانند
خونـــی که پس از خروج متعارف خون از بدن حیوان بعـــد از ذبح در بدن او باقی
میماند (آملی )178/2 ،1406 ،و خونی که نه پاک اســـت و نه خوردن آن حالل است؛
مانند خون حیوانات حرام گوشتی که خون جهنده دارند (یزدی.)63/1 ،1409 ،
در زمینه ممزوج شدن خون در مواد غذایی چندین روایت در کتب روایی مطرح
شده است که به دو روایت اشاره میشود:
روایت اول:

ْ َ
َْ ُ
َ َ َْ ُ َ
َّ
َ
ْ
ـ ْ َ
يد ال ْع َرج قالَ :سألت أ َبا َع ْب ِدالل ِهَ ع ْن ِقد ٍر ِف َيها َج ُز ٌور َوق َع ِف َيها قد ُر أ ِوق َّي ٍة
عن س ِع ٍ
ِ
ْ
َ َُ َ َ
َ َّ
ُ ُ َّ
ِم ْن َدٍم أ ُي ْؤكل قال َن َع ْم ف ِإن َّالن َار َتأ كل الد َم؛ «از امام صادق از دیگی ســـؤال کردم
 . 1ظاهر روایت آن است که در صورت استهالک و عدم تشخیص عین ،حالل است.
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که گوشت شتری در آن قرار دارد و به اندازه اوقیهای (حدود صد گرم) خون در آن
میافتد آیا آن غذا خورده میشود؟ حضرت میفرماید :بلی ،چرا که آتش ،خون
را میخورد» (حر عاملی.)197/24 ،1409 ،
در این روایت چند نکته قابل بررسی است:
نکته اول:
َ ْ ََ
ْ
َّ
نظیر این روایت حدیثی است که از زکریا بن آدم نقل شده است :عن زك ِر يا بن
ِ
َ َ
ُ ْ ُ َ ْ َ َ َ َ َّ ُ َ َ َ َّ ُ َ ْ ُ ُ ُ َّ ُ ْ َ َ َّ
ـــاء الله؛ «به حضرت
َآد َم قال ... :قلت ف ِإن قطر ِفيها الدم فقال الدم تأ كله النار ِإن ش
اباالحسن علی بن موسی الرضا گفتم :اگر در این دیگ (دیگی که در آن گوشت
و آب زیادی است) قطرهای خون بیفتد چطور؟ حضرت فرمودند :آتش خون را
میخورد انشاء الله» (کلینی.)750/12 ،1429 ،
نکته دوم:
این روایت را فقها ذیل فتوای شـــیخ طوسی در نهایه ذکر میکنند ایشان معتقد
اســـت :اگر دیگ غذا بر روی آتش بهجوش آید و مقدار کمی خون در آن بیافتد،
خوردن آن غذا جایز اســـت؛ چون آتش خون را از بین میبرد ،اما اگر آن خون زیاد
باشـــد ،خوردن آن غذا جایز نیست (شیخ طوسی .)588 ،1400 ،شیخ مفید نیز میگوید:
اگر مقداری خون در دیگی که بر روی آتش میجوشد بیافتد خوردن آن غذا بعد از
بین رفتن عین خون و ّ
تفرق اجزای آن با آتش جایز اســـت ،اما اگر عین خون از بین
نرود ،خوردن آن حرام است (شیخ مفید ،1413 ،المقنعه.)582 ،
نکته سوم:
اوقیه یکی از مقیاسهای وزن و برابر با چهل درهم شرعی است و هر درهم شرعی
معادل حدود دو و نیم گرم است( .جمعی از پژوهشگران)721/1 ،1426 ،؛ در نتیجه «اوقیه»
معادل حدود صد گرم اســـت .همچنین حسب ظاهر روایت ظرف غذایی که خون
در آن ریخته شده ،بسیار بزرگ بوده است؛ چون گوشت یک شتر در آن قرار گرفته
است.
نکته چهارم:
اشـــکالی در تطبیق ایندو روایت بر مدعا مطرح شده ،که حسب احکام فقهی

خون نجس و منجس است و در صورت مالقات با هر شیئی آن را نجس میکند و
استهالک نیز از نظر زمانی در طول مالقات تحقق پیدا کرده است؛ لذا غذا بهدلیل
نجاست قابل خوردن نیســـت؛ در حالیکه حسب ظاهر این روایت افتادن خون در
دیگ مانعی برای خوردن نیست .برخی ،ایرادات سندی گرفتهاند و برخی دیگر این
روایات را حمل بر تقیه نمودهاند (صدر.)215/3 ،1408 ،
نکته پنجم:
در رد اشکال و اثبات انطباق این دو روایت بر مدعا باید گفت چنانکه برخی فقها
گفته اند مراد از خون مورد سؤال در روایت خون پاک و طاهر است .محقق خویی
ذیل این روایت مینویسد :این عبارت که «آتش خون را میخورد» مناسب سؤال از
حلیت خوردن خونی است که در خورشت افتاده است (نه نجاست و طهارت آن)؛
لذا امام حکم خون را بیان کرده اســـت و از طهارت و نجاست خورشت سخن
نگفته است؛ چون اگر سؤال راوی از سببیت آتش و عدم آن نسبت به طهارت خون
ّ
مطهریت آتش میفرمودند .بنابراین ،خون مورد سؤال
بود ،امام باید بهصراحت از
در این روایات بر خون طاهری حمل میشـــود که خوردن آن حرام است و حسب
خون موجود در آن
روایت مانعی برای خوردن آن گوشت و خورشت نیست وقتی که ِ
بهسبب آتش معدوم و مستهلک شود (خویی ،1418 ،موسوعه.)24/3 ،
روایت دوم:

این روایت در کتاب قرباالسناد از حضرت موسی بن جعفرنقل شده است:
َ َ ْ َ َ َ َ َْ ُ ُ َ ْ ْ َ َْ ُ ْ
َ
َُ َ
َ
ف ِرط 
«ع ِليُّ ْب ُن َج ْعف ٍر ِفي ِكت ِاب ِه عن أ ِخ ِيه قال :ســـألته عن ِقد ٍر ِفيها أل 
ل َم ٍاء ،فط ِبخ
ُ َ ْ ُ َ َ َ َ ُ َ َ ُ ْ َ َ ِْ
َ
ْ
َ
ُ ُ
ِف َيهـــا ل ْح ٌم َوق َع ِف َيها أ ِوق َّية َدٍمَ ،هل َي ْصل ُح أ كل ُه فقالِ :إذا ط ِبخ فكل فل َبأ َس؛ علی بن
جعفر در کتابش از برادرش امام موسی بن جعفر نقل میکند که از او سؤال کردم
پیرامون دیگی که در آن هزار رطل آب است و در آن گوشتی طبخ میشود و در آن
به انـــدازه اوقیهای خون میافتد ،آیا میتوان آن غذا را خورد؟ حضرت فرمودند:
وقتی پخته شد بخور که اشکال ندارد (حر عاملی.)197/24 ،1409 ،
بســـیاری از فقها در اطالق این روایت اشکال کردهاند و فقط صدوق و مفید به
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خ شدهاند؛ چه خون طاهر باشد
اطالق آن ملتزم شده ،قائل به حلیت مطلق خون مطبو 
و چه خون نجس .اما اکثر فقها قائلاند که سائل در مقام سؤال کردن از خون حرامی
است که نجس نمیباشد؛ مثل خونی که از مویرگهای گوشت خارج میشود که
در این صورت ،استهالک موجب حلیت اکل آن خون است (اشتهاردی.)492/2 ،1417 ،
نتیجه در این قسمت حســـب کالم اکثر فقها آن است که ایندو روایت ناظر به
استهالک قسم دوم از اقسام خون است (خون غیر نجس) .طبق این دو روایت ،اگر
چنین خونی در غذا مستهلک شود ،خوردن آن حرام نیست ،اما اگر خون جزو قسم
سوم از اقسام خون باشد (خون نجس) و مستهلک گردد ،اگر چه بهجهت استهالک
مانعی در خوردن خون نیست ،بهجهت آنکه بهمحض مالقات خون نجس با غذا،
غذا نجس شده است بهجهت حرمت خوردن نجس ،خوردن آن غذا حرام است.
دلیل سوم :روایت استهالک شراب در مواد غذایی
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َْ ُ َ
َ
َ َ
َّ
َْ
َّ
َع ْن أ ِبي َب ِص ٍير قالَ :ســـألت أ َبا َع ْب ِد الل ِهَ عن الخ ْم ِر ُي ْص َن ُع ِف َيها الشـــيْ ُء َح َّتى
ََ ْ
َ َ َ ْ َ َ َّ
ِ َ
َْ
يه فل َبأ َس؛ ابوبصیر
َت ْح ُمض؛ قالِ :إن كان ال ِذي ُص ِن َع ِف َيها ُه َو الغ ِال َب َعلى َما ُص ِن َ ع ِف ِ
میگوید از امام صادق از شـــرابی سؤال کردم که در آن چیزی ساخته میشود تا
آنکه ترش میشود .حضرت فرمودند :اگر آنچه در آن ساخته میشود غالب بر خمر
باشد ،اشکالی ندارد (حر عاملی.)525/3 ،1409 ،
این روایت را فقها در ذیل ّ
مطهر بودن انقالب با عالج (انقالب شـــراب به سرکه
بهواسطه مواد افزودنی) مطرح کردهاند .محقق خویی این روایت را معارض روایاتی
ّ
میداند که دال بر حلیت مطلق انقالب است و معتقد است ظاهر این روایت آن است
ّ
که انقالب به عالج همیشـــه موجب حلیت نیست و در مقام حل تعارض میگوید
چون روایات حلیت مطلق صریح و این روایت ظاهر است از ظاهر این روایت رفع ید
میشود و حمل بر کراهت میشود (خویی ،1418 ،موسوعة االمام الخوئی.)162/4 ،
شـــاید بتوان گفت که این روایت ناظر به انقالب شراب به سرکه نیست؛ چرا که
اگر بحث انقالب مطرح باشد ،فرقی بین غالب بودن شراب و غالب نبودن آن نیست
و در این صورت تعارضی هم بـــا روایات مطهر بودن انقالب ندارد .روایت ناظر به

استهالک شراب در مایع ممزوج است .توضیح آنکه امروزه هم در طب رایج است
که تولید و آمادهسازی برخی داروها باید آن را در الکل فرآوری کنند تا امکان تحلیل
آن در آب ممکن شود بهگونهای که آنچه ساخته شده غالب و خمر مغلوب شود و
مستهلک در آن گردد (اختراعیطوســـی و دیگران ،)81 ،1396 ،در این صورت خوردن آن
دارو اشکال نخواهد داشت.
تنها مشـــکلی که با این تقریب ممکن است مطرح شود ،کالمی است که شیخ
در تهذیباألحکام ذیل این روایت مطرح کرده اســـت .ایشان بعد از بیان شاذ بودن
این روایت میگوید :عمل به این روایت جایز نیست؛ چون گفته شد که خمر نجس
است و هر شیء دیگری را که با آن مالقات کند ،نجس میکند و بهواسطه چیزی
که با آن مخلوط شود و بر آن غالب باشد ،پاک نمیشود؛ لذا این خبر متروک است
(شیخ طوسی.)119/9 ،1407 ،
در پاســـخ به این اشکال میتوان گفت اگرچه نجس بودن خون امری قطعی نزد
فقهاست اما نجس بودن شراب امری قطعی و ضروری در بین فقها نیست .فقهایی
چون صدوق و پدرش ،جعفی ،عمانی ،مقدس اردبیلی ،فاضل خراسانی در عین فتوا
به حرمت ،قائل به طهارت شراب بودهاند (روحانی ،بیتا.)362 ،
ً
ثانیا :این روایت نســـبت به اطالقات نجاست خمر اخص است و عدم نجاست
خمر را در صورت استهالک بیان میکند؛ در نتیجه آن مطلقات مقید میشود.
اگر اشکال شود که گر چه روایت اخص است ،حسب ارتکاز عرفی در نجاست
خمر ،فرقی بین مقدار کم و زیاد آن نیست؛ در پاسخ باید گفت :در برخی موارد در
آب نجس
فقه بین کم و زیاد نجاســـت تفاوت قائل شدهاند؛ مثل آنکه اگر آردی با ِ
خمیر شود ،بعد از پخته شـــدن خوردن آن اشکال ندارد (شیخ طوسی )8 ،1400 ،یا سایر
موارد استهالک که در ابتدای مقاله نمونههای آن ذکر شد.
آیتاللهسیستانی در پاسخ به استفتایی در زمینه استفاده از داروهایی که در آنها
الکل بهکار رفته مینویسند« :خوردنش جایز نیست ،ولی میتوانید آن را با آب رقیق
ً
ّ
کنید بهحدی که نسبت الکل آن ناچیز شود؛ مثال به دو درصد برسد که در این صورت
خوردنش مانعی ندارد» (سیستانی.)https://www.sistani.org/persian/qa/0799 ،1398 ،
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دلیل چهارم :روایات اعتصام آب کر

در روایات متعدد و متواتر مضمونی آمده که از آن قاعده استهالک ولو فیالجمله
استفاده میشـــود .مفاد اجمالی این روایات آن است که اگر نجاستی همچون بول
انسان یا غیرنجســـی از محرمات مثل بول حیوانات حاللگوشت ،در آب کر واقع
شود ،موجب انفعال و نجاست آب نمیشود و شرب آن نیز جایز است .در این زمینه
به سه روایت اشاره میشود:
روایت اول
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َ
ُ
ْ
َّ َ ُّ َ
َ
َّ
ُ َ َّ ْ ُ ْ
اب َو َتل ُغ ِف ِيه
ـــل ٍم َع ْن أ ِبي َع ْب ِد الل ِهَ و ُس ِئل َعن ال َم ِاء َت ُبول ِف ِيه الدو
محم ِد ب ِن مس ِ
ِ
ْ َ
َ َ َ َ َ ْ َْ ُ َ
ْ
ْ ُ
َ
ال ِكل ُب َو َيغ َت ِسل ِف ِيه ال ُج ُن ُب قالِ -إذا كان ال َم ُاء قد َر ك ٍّر ل ْم ُي َن ِّج ْس ُه شيْ ٌء؛ محمد بن
مسلم از امام صادق نقل میکند که از حضرت سؤال شد از آبی که حیوانات در آن
ادرار میکنند و سگها از آن آّب میخورند و ُج ُنب در آن در غسل میکند؟ حضرت
فرمودند :اگر آب به اندازه کر باشد چیزی آن را نجس نمیکند (حر عاملی.)158/1 ،1409 ،
ً
حسب این روایت ،در این آب قطعا ذرات بول حیوان یا سایر اجزای نجس و حرام
وجود دارد ،اما به جهت آنکه حجم آب زیاد است ،موجب نجاست آب نمیشود.
روایت دوم
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ال َم ْي َتة َو ال ِجيفة فقال أ ُبو َع ْب ِد الل ِهِ إن كان ال َم ُاء قد تغ َّي َر ِر ُيح ُه أ ْو ط ْع ُم ُه فل تش َر ْب َو
َّ ْ
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َ
َ ْ
َ
ْ َ َ
ل َت َت َوضأ ِم ْن ُه َو ِإن ل ْم َي َتغ َّي ْر ِر ُيح ُه َو ط ْع ُم ُه فاش َر ْب َو َت َوضأ؛ ابو خالد قماط میگوید از
امام صادق شنیدم درباره آبی که حالت حوض دارد و مردی عبور میکند که در
آن مرداری افتاده است امام صادق فرمودند :اگر بو و طعم آب تغییر کرده است
از آن نیاشـــام و وضو نگیر و اگر بو و طعم آن تغییر نکرده است از آن بیاشام و وضو
بگیر (حر عاملی.)139/1 ،1409 ،
روایت سوم
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غل َب ل ْون ال َم ِاء ل ْون ال َب ْو ِل؛ عالء بنفضیل میگوید از امام صادق از حوضهای
سؤال کردم که در آن ادرار میشود ،حضرت فرمودند :اشکالی ندارد وقتی که رنگ
آب بر رنگ ادرار غالب باشد (حر عاملی.)139/1 ،1409 ،
در این روایات مسئله عدم تغییر رنگ و بو یا غالب بودن رنگ آب بر رنگ بول
ً
به عنوان شاخص و عالمت عدم انفعال آب مطرح شده است که کامال هماهنگ با
مسئله استهالک و تعریف آن است؛ در استهالک نیز چنانکه در ابتدای مقاله بیان
شد ،افزودنی چنان در شیء دیگر مخلوط میشود که گویی معدوم شده و اثری از
آن نیست .عدم اثر مخلوط در مایع به آن است که رنگ یا بوی آن تغییر نکند .ذکر
شـــرط غلبه رنگ آب و عدم تغییر رنگ و بوی آب مخلوط با نجس ،مشعر به آن
است که اعتصام آب کر امری تعبدی نیست ،بلکه این غلبه و عدم تغییر رنگ و بو
نشانهای بر عدم وجود عرفی اجزای نجس در آب کر است.
دلیل پنجم :روایات اعتصام آب چاه

در انفعال آب چاه در صورت مالقات با نجس بین قدما و متأخران اختالف است.
مشـــهور قدما رسیدن نجاست به آب چاه را موجب نجس شدن آنی آن دانستهاند و
در روایات متعددی کشیدن آب از چاه بهعنوان راهی برای پاک شدن آن مطرح شده
است .لکن مشـــهور متأخران در این فرض قائل به طهارت آب چاه شده و روایات
نزح بئر را حمل بر استحباب کردهاند (نجفی19/1 ،1404 ،؛ خویی ،1418 ،موسوعة.)234/2 ،
ّ
مجموعه روایاتی که در نزح بئر آمده اســـت ،میتواند دال بر پاک شدن آب و
حلیت آن به جهت استهالک باشد .به بعضی از روایات این مجموعه اشاره میشود:
َ
َ َ َ َ َ ْ َ َّ َ َ ُ َ َ
ُ
َّ
ْ َ
يل َع ِذ َر ٍة َي ِاب َس ٍة أ ْو
ـــئل أ ُبو َع ْب ِد الل ِهَ عن ال ِب ْئ ِر َيق ُع ِف َيها َز ِب 
صدقة عن ع ْم ٍار قال :س ِ
ِ
َ
ْ ََ َ َ َ َ َ َ َ
َ
َرط َب ٍة ،فقال :ل بأس ِإذا كان ِفيها َم ٌاء ك ِث ٌير؛ صدقه بن عمار میگوید از امام صادق
از چاهی سوال شد که در آن زنبیل بزرگی از عذره خشک یا تر افتاده است حضرت
فرمود :اشکالی ندارد وقتی که در آن آب زیاد باشد (حر عاملی.)174/1 ،1409 ،
در روایت اعتصام آب چاه به واسع بودن آب چاه و داشتن ماده (ألن له ماده) و
کثیر بودن اشـــاره شده است و اینکه میزان در عدم نجاست آب چاهی که با نجس
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مالقات کرده ،عدم تغییر رنگ و بوی آب است (حر عاملی .)178-170/1 ،1409 ،تغییر
رنگ آب به عنوان یک شاخص در جهت کشف ذرات نجس در آب مطرح شده
است؛ لذا احتمال آنکه مسئله اعتصام آب چاه تعبدی باشد یا آنکه به جهت تسهیل
باشد ،با این تعلیل ذکر شده در روایت منتفی است.
نتیجهگیری
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اســـتهالک یکی از ابزار تسهیلکننده در زمینه استفاده از مواد غذایی است .به
جهت اقتضائات جهان امروز در زمینه تولید مواد غذایی یکی از مسائل و مشکالت
عمده در این موضوع افزودنیهای حرام در مواد غذایی است .حسب پژوهش انجام
گرفته در این مقاله ،استهالک از گزارههای فقهی است که قابلیت آن را دارد حسب
ّ
فقه شیعه به قاعدهای فراگیر در جهت حل برخی از این معضالت و مشکالت تبدیل
گردد .استهالک در ابواب متعددی از کتابهای فقهی چون طهارت ،صاله ،صوم،
حج و حدود بهکار رفته است .این مقاله با بررسی موارد کاربرد استهالک در ابواب
فقهی ،امکان تطبیق اســـتهالک به مثابه یک قاعده فقهی در افزودنیهای حرام در
مواد غذایی را اثبات کرده است .همچنین با بررسی ادله متعدد برگرفته از احادیث،
قاعده بودن آن را استحکام بخشیده است.
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