 ‐ 246660ﺣﻢ ﺷﯿﺮ ﺣﺎوی ﻣﺎدهی ﻟﯿﺴﯿﺘﯿﻦ
ﺳﻮال
ﻣﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺪاﻧﻢ آﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﺮ ﺧﺸ ﻧﯿﺪو ﺣﻼل اﺳﺖ؟ ﭼﻮن ﯾ از ﻣﻮاد ﺗﺸﯿﻞ دﻫﻨﺪهی اﯾﻦ ﺷﯿﺮﻫﺎ ﻟﯿﺴﯿﺘﯿﻦ ﺳﻮﯾﺎ
ﻫﺴﺖ و ﻣﻦ درﺑﺎرهی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻟﯿﺴﺘﯿﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺮدم و داﻧﺴﺘﻢ ﻟﯿﺴﯿﺘﯿﻦ ﻣﺎدهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺟﺪا ﺷﺪن ﭼﺮﺑ از آب
در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺷﻮد و از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣآﯾﺪ ﮐﻪ ﯾ از آﻧﻬﺎ داﻧﻪی ﺳﻮﯾﺎ اﺳﺖ .ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ
ﻣﻨﺒﻊ ﻫﺮ ﯾ از ﻣﻮاد ﺗﺸﯿﻞ دﻫﻨﺪهی ﯾ ﻣﺤﺼﻮل را ذﮐﺮ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﯾﻌﻨ اﮔﺮ ﺑﺮ روی ﯾ ﻣﺤﺼﻮل ﻓﻘﻂ ﮐﻠﻤﻪی ﻟﯿﺴﯿﺘﯿﻦ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻨﺒﻊ آن ذﮐﺮ ﻧﺸﻮد ،اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺸﻮک اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺮ روی آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﻟﯿﺴﯿﺘﯿﻦ ﺳﻮﯾﺎ ﺣﻼل
اﺳﺖ.
ﺧﻼﺻﻪی ﭘﺎﺳﺦ

ﺧﻼﺻﻪ آﻧﻪ :اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﺮ ﻣﻮرد ﺳﻮال اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد و ﻧﯿﺎزی
ﺑﻪ وﺳﻮاس در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺷﯿﺮ ﯾﺎ دﯾﺮ اﻧﻮاع ﺷﯿﺮ ﺷﺒﯿﻪ آن ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻫﯿﭻ اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد و ﺗﺎ وﻗﺘ ﻧﻤداﻧﯿﻢ در آن از ﭼﻪ ﻣﻮادی
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺳﻮال و ﭘﮔﯿﺮی درﺑﺎرهی آن واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ.
اﮔﺮ ﻫﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﮐﻪ در آن ﭼﯿﺰی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ درﺑﺎرهاش اﻃﻼع ﻧﺪارﯾﻢ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺣﻤ در ﺣﻖ ﻣﺎ ﻧﺪارد،
زﯾﺮا ﻣﺠﻬﻮل در ﺣﻢ ﻣﻌﺪوم اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺳﻮال و ﺑﺮرﺳ ﻏﺬا ﻻزم ﺑﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺮﻃ درﺑﺎرهی ﻏﺬای ﮐﻔﺎر
ﻗﺮار ﻣداد ،و از آﻧﺠﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬای ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دﯾﺮان ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮی وارد ﻧﺸﺪه ،داﻧﺴﺘﻪ
ﻣﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر )ﯾﻌﻨ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮرﺳ ﻏﺬا( ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻠﻪ ﻣﺸﺮوع ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ.
از ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن داﺋﻢ ﻓﺘﻮا در اﯾﻦ ﺑﺎره ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ:
در ﺗﻬﯿﻪی ﭘﻨﯿﺮ از ﻣﺎﯾﻪی ﭘﻨﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺷﻮد .آﯾﺎ اﯾﻦ ﭘﻨﯿﺮﻫﺎ ﺣﻼل اﺳﺖ؟ زﯾﺮا اﯾﻦ ﻣﺎﯾﻪﻫﺎ را از ﮔﺎو ﯾﺎ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪﻫﺎﯾ ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ
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ذﺑﺢ ﺷﺮﻋ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ.
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن داﺋﻢ ﻓﺘﻮا ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ داده اﺳﺖ:
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد از اﯾﻦ ﭘﻨﯿﺮﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ درﺑﺎرهی ]ﻣﻨﺒﻊ و ﻧﻮع[ اﯾﻦ ﻣﺎﯾﻪﻫﺎ ﺳﻮال ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از دوران ﺻﺤﺎﺑﻪ از ﭘﻨﯿﺮﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻔﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﮐﺮدﻧﺪ و درﺑﺎرهی ﻧﻮع ﻣﺎﯾﻪی آن ﺳﻮال ﻧﻤﮐﺮدﻧﺪ
)ﻓﺘﺎوى اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ۲۶۳ /۲۲ :ـ .(۲۶۴
ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»اﺻﻞ در ﻫﻤﻪی ﭼﯿﺰﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﺎ آﻓﺮﯾﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪاش ﺣﻼل اﺳﺖ ،زﯾﺮا اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل
ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻫﻮ اﻟﱠﺬِي ﺧَﻠَﻖ ﻟَﻢ ﻣﺎ ﻓ اﻻرضِ ﺟﻤﻴﻌﺎ ]ﺑﻘﺮه[۲۹ :
)اوﺳﺖ آن ﮐﺴ ﮐﻪ ﻫﺮآﻧﭽﻪ در زﻣﯿﻦ اﺳﺖ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ آﻓﺮﯾﺪ(.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮﮐﺴ ادﻋﺎ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺠﺎﺳﺖ ﯾﺎ ﺳﺒﺐ دﯾﺮی ﺣﺮام اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ دﻟﯿﻞ ﺑﯿﺎورد .اﻣﺎ اﯾﻨﻪ ﻫﺮ ﺗﻮﻫﻢ ﯾﺎ ﻫﺮ
ﺳﺨﻨ را ﺑﺎور ﮐﻨﯿﻢ ،ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﻫﯿﭻ اﺻﻞ و اﺳﺎﺳ ﻧﺪارد« )ﻟﻘﺎء اﻟﺒﺎب اﻟﻤﻔﺘﻮح.(۳۱ /۲۰ :
ﺛﺎﻧﯿﺎ:
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﺎﯾﻌﻪای ﮐﻪ درﺑﺎرهی ﺷﯿﺮﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار و ﻣﻮاد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در آن ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ اﺻﻞ
ﻣﺎدهاش ﺣﺮام ﯾﺎ ﻣﺸﻮک و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ،زﯾﺮا اﮔﺮ ﻣﻨﺒﻊ آن ﮔﯿﺎﻫ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ اﺷﺎﻟ در ﺣﻼل ﺑﻮد اﯾﻦ ﺷﯿﺮ
ﻧﯿﺴﺖ.
و اﮔﺮ ﻣﻨﺒﻊ آن ﺣﯿﻮاﻧ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ اﯾﻦ ﺣﯿﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺮﻋ ذﺑﺢ ﺷﺪه ﯾﺎ ﻣﺮدار اﺳﺖ.
اﮔﺮ از ﺣﯿﻮانِ ﺣﻼل ﺑﺎﺷﺪ و از ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ذﺑﺤﺸﺎن ﺣﻼل اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﻼل اﺳﺖ و اﺷﺎﻟ در آن ﻧﯿﺴﺖ.
و اﮔﺮ از ﺣﯿﻮاﻧ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻮردﻧﺶ ﺣﺮام اﺳﺖ ،ﯾﺎ از ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ذﺑﺤﺸﺎن ﺣﻼل ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺎز ﻫﻢ اﯾﻦ ﺷﯿﺮ ﺣﻼل اﺳﺖ،
زﯾﺮا از دو ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎرج ﻧﯿﺴﺖ:
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ـ ﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﻓﺰودﻧﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾ از ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺧﻮد اﺳﺘﺤﺎﻟﻪ ﺷﺪه و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺎدهای ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ـ ﯾﺎ آﻧﻪ در آن ﺣﻞ و ﮔﻢ ﺷﺪه و دﯾﺮ اﺛﺮی از آن در اﯾﻦ ﺷﯿﺮ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎﻗ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺎ در ﭘﺎﺳﺨ دﯾﺮ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻟﯿﺴﯿﺘﯿﻦ و ﮐﻠﺴﺘﺮول و دﯾﺮﻣﻮادی ﮐﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺠﺲ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪهاﻧﺪ ،در
ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار آن ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ و در دﯾﺮ ﻣﻮادِ ﭘﺎک و ﺣﻼل ﺣﻞ ﺷﺪه و ﮔﻢ ﺷﻮد ،اﺳﺘﻔﺎده از آن در دارو و ﻏﺬا ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺳﻮال ) (102749و ) (22013ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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