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 سخن مؤسسه

مرجع و مسئول تشخیص احکام الهی و  تعالی فرجه الشریف( اهلل)عجّل در عصر غیبت حضرت ولی عصر
اند و تشخیص  مقام اجتهاد در منابع فقهی)قرآن، سنت، اجماع و عقل( فقهای اسالم و مجتهدان عالی

در برخی موارد به عهده فقیه و در برخی موارد به عهده مکلف  موضوعات احکام، مسئولیتی است که
 نهاده شده و در مواردی، این وظیفه بر عهده عرف عام یا عرف خاص است.

آنچه در این میان، بدون مسئول مانده، تشخیص، تدوین و تثبیت دیدگاه عرف عام و خاص درباره 
گذاری، قضایی،  ه مراجع فتوایی، قانونرسانی آن ب موضوعات احکام و مصادیق موضوعات و اطالع

 شود. اجرایی و عموم جامعه است که امری بس مهم و خطیر محسوب می
در این میان، تغییر مدام موضووووعات و ابزارهای تشوووخیص آن، تبدیل معیارها و موازین قدیم به 

صادیق جدید احکام، تغییر فیزیکی پیوسته و دائمی مکان معادل شناخت م شرع های امروزی و  یِ های 
، مذبح، منا و پدید آمدنِ واحدهای متفاوت ند مسجد الحرام، مسجد النبی، حرمدارای حکم خاص، مان

با  با ابزارهای جدید و  بح  ند سوووفر  مان در کشوووورهای جهان و تغییر در ابزارهای زندگی امروز 
و عموم امت اسالمی  کند که نهادی مطمئن و امین نزد فقهای عظام های پیشرفته و.. ایجاب می دستگاه

یافته و محدود شده یا  به رصد موضوعات احکام و نظارت بر موضوعات نو پیدا و موضوعات توسعه
 شده بپردازند.  احیاناً از دستور خارج

بر آن اسووت، با توکل به خداوند و همکاری حوزویان،  فقهیشووناسووی احکام  مؤسووسووه موضوووع
و « ثبت»، «تشوووخیص» در عی، در حد توان، گامیای اجتماه اصوووناف و گروه تدانشوووگاهیان و هم

موضوووعات و مصووادیق فقهی امروز بردارد و تعریفی روشوون از موازین، معیارها و « رسووانی اطالع»
 ها در تاریخ اسالم و جهان ارائه کند.های تشخیص موضوعات و مصادیق فقهی آن روش

سلمانان از جمله  سیاری از م ست و چون این ایرانیان، ماهی تیکی از موارد مصرف غذایی ب یالپیا ا
سالمی یعنی چین  شوری غیر ا سؤاالت و دغدغهمی واردماهی از ک شت آنشود  به  های حلیّت گو

در  هن مردم ایجاد کرده اسووت. به همین منظور مؤسووسووه  خاطر نحوه صووید و فرآوری شووبهاتی
و نحوه پرورش، صید و فرآوری شناسی این ماهی شناسی احکام فقهی بر آن شد که به موضوعموضوع

 آن بپردازد.
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ضوع سه مو س سلمین مؤ سالم و الم سی احکام فقهی از همکاری ناظر علمی طرح حجت اال شنا
سبزواریحجتو پژوهشگران محترم آقایان  )دام ظله(محمد زراعتی صانعی  دکتر و  )زیدعزه(االسالم مهدی 
متحمل شوودند خالصووانه تقدیر و تشووکر  مقالهن به خاطر زحماتی که در تدوین ای )زیدعزه(یزدان مرادی

 نماید.می
ست توفیق الهی، دست همه ما را بگیرد و علوم وحیانی و علوم تجربی را در خدمت نجات،  امید ا

 . هللشاءا فالح و رفاه امت بزرگ اسالمی قرار دهد؛ ان
  

1196ماه خردادشناسی احکام فقهی،  مؤسسه موضوع ،قم
 1418 رمضان المبارک        
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 چکیده
الپیا باشد ماهی تیمی نیکی از ماهیانی که مورد مصرف غذایی بسیاری از مسلمانان مخصوصاً ایرانیا

یه ولی فقدر حال حاضر این ماهی از کشور چین زیر نظر ناظران اعزامی از سوی دفتر نمایندگی است. 
 آن آوریو فر صیدفرآیند  از این جهت الزم استشود، در وزارت جهاد کشاورزی وارد و عرضه می

در این  یا خیر؟ گیردصورت می شرعی صورتخص گردد مراحل انجام شده بهتا مش شودبررسی 
 راین، بنابد و فلسش هم با چشم غیر مسلح قابل رؤیت استاین ماهی فلس دار تحقیق مشخص شده
ناظر موثق اعزامی باشد ماهی فوق از مصادیق آبزیان حالل  و فرآوری مورد تأیید چنانچه مراحل صید
  گوشت خواهد بود.

 ، صیدتیالپیا آبزیان، :واژگان کلیدی
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 مقدمه

شود ماهی و با چشم عادی دیده می اییکی از ماهیانی که دارای فلس است و فلس آن از نوع دایره
له؛ از جم این ماهیشناسی این نوع ماهی الزم است با مشخصات کامل موضوعبرای . باشدمی تیالپیا

 نحوه تکثیر و پرورش آن آشنا شویم.  شناسی، تغذیه، تولید مثل وبندی، ریخترده
 ایدر فصل جداگانهو شرط حلیّت آن  وارداتی ماهی صید و فرآوری این مراحلروشن شدن برای 

 .گرددتمام این مراحل با ضمیمه عکس توضیح و تشریح می
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 ریفاتع
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 فیتعار

عمرشان را در شود که تمام یا بخشی از گفته می مهرهبیو چه  دارمهرهچه  به جاندارانی 1آبزیان:
 3.کنندآب زندگی می

ماهیان است و از راسته سوف سیکلیداست. جنس تیالپیا از اعضای خانواده  ماهینوعی  1تیالپیا:
خار و شعاع دارند.  ۲۳تا  ۳۲های ریز هستند. باله پشتی بلندی با ی بدنی مستطیلی شکل با فلساکه دار
جنس تیالپیا دارای دو زیر جنس است که تفاوت  .رف استها دارای یک سوراخ در هر دو طبینی آن

 4.ها در روش تولید مثلشان استاساسی آن

شکار  فقهاصید در لغت و به تبع در کلمات  5صید: شیبه معنای  و نیز خود حیوان  حیوان وح
 6.افکندن و کشتن است داموحشی آمده است. مراد از شکار اعم از گرفتن، به 

                                           
1 . Aquatic animal 
2. https://fa.wikipedia.org/wiki/ 
3. Tilapia 
4. https://fa.wikipedia.org/wiki/ 
5   . Hunting 

 ، ماده صید 362، ص1ج، لسان العرب، محمد بن مکرمابن منظور، .  6

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C_%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF
http://www.wikifeqh.ir/%D9%81%D9%82%D9%87%D8%A7
http://www.wikifeqh.ir/%D9%81%D9%82%D9%87%D8%A7
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%AD%D8%B4%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%AD%D8%B4%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%85
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 بندی عمومیبخش اول: رده
باشند. این ماهیان بر حسب رفتار می 1آب شیرین و از خانواده سیچالیده های، گونهتیالپیا ماهیان

 :اندشرح زیر دسته بندی شدهه جنس ب 1ریزی و عادت غذایی در تخم
 Oreochromis جنس .1

شدن بریزی، تخمتخمها بعد از در این جنس ماده ماهی کوچک در دهان ه بچهها را تا زمان تبدیل 
 3.دارندنگه می

 Sarotherodon جنس .2

ها را در دهان بر عهده تخم ریزی، وظیفه نگهداری از تخم جنس نرها و یا هردو والد بعد از در این
 باشد.می 4همسریصورت چند به Oreochromisتولید مثل در اعضای این جنس و جنس  1.گیرندمی

 Tilapia جنس .3

ریزی در یک قلمرو مشخص ولی با تخم، کندهای خود در دهان محافظت نمیز تخماین جنس ا
 1.شودی گفته میریزان قلمروها تخمه آنگیرد و بها را بر عهده میحفاظت از آنوظیفه نگهداری و 

 کنند.ها مراقبت میوالد از تخمو هر دو باشد می 6صورت تک همسریتولید مثل در این جنس به

 بخش دوم: انواع 
ترین گونه پرورشی و اقتصادی تیالپیا دو نوع ماهی به نام تیالپیای نیل و تیالپیای قرمز است مهم

 Oreochromis niloticusبا نام علمی  3باشند. تیالپیای نیلمی Oreochromisکه از جنس 
  .شودشناخته می

 
 
 
 

                                           
1 .Cichlidae 
2.Maternal mouthbrooders 
3.Maternal/paternal mouthbrooders 
4.Polygamous 
5.Substrate spawners 
6.Monogamous 
7.Nile tilapia 
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ای از وجود دارد که یک واریته 1تجاری تیالپیای قرمز یگری به نام عمومی وهمچنین تیالپیای د
این  .تبازار پسندی بیشتر ایجاد شده اس تیالپیا است. این واریته توسط انسان برای اهداف تجاری و

 (O. niloticus × Tilapia mosambicus)ماهی هیبرید تیالپیای نیل با تیالپیای موزامبیکوس 
 .باشدمی

 
 
 
 
 

 بخش سوم: ریخت شناسی
تیالپیای نیل و تیالپیای قرمز مانند سوووایر اعضوووای خانواده سووویچالیده، دارای خط جانبی منقطع 

سوراخ بینی در هر دو طرف دارند ستند و یک  شده از فلسه شیده  ست های بزرگ. بدن پو ا ه. فلسا
ط ها در امتداد ختعداد فلس. شوندکه با چشم عادی دیده می باشندمی 3ای یا سیکلوئیدیاز نوع دایره

 باشد.عدد می 12تا  32جانبی 
 

 
 

شتی و مخربی دا شعاعباله پ سخت و  شتی های نرم میرای خارهای  شد. باله پ شعاع  13تا  16با
رم دارد. انتهای شعاع ن 11تا  12شعاع سخت و  1شعاع نرم دارد. باله مخرجی نیز  11تا  11سخت و 

صاف می شد. بالهباله دمی  سینهبا شکمی و  ست ای بزرگ و متمایل به جلوهای  ای . رنگ بدن تیالپیا

                                           
1.Red tilapia 
2. Cycloide 



 

 

 11              یالپیات یمشخصات ماه 

صل تخم ریزی در بالهنیل تیر ست و در ف سینهه ا شتی و دمی متمایل به قرمز میاهای  د و در شوی، پ
 .باشدیای قرمز رنگ بدن قرمز و سفید میتیالپ

 بخش چهارم: تغذیه
ه، طول سوواعات روشوونایی روز، عمق آب و موقعیت غذایی تغذیه تیالپیاها بر حسووب جنس، انداز

های جنس  یا فاوت اسوووت. تیالپ ند و از فیتوپالنکتون  1ریزه خوار Oreochromisمت ها و هسوووت
کنند. تیالپیای نیل و قرمز هم جزء دون قابلیت انتخاب کردن تغذیه میب 1هاو پری فیتون 3هادتریتوس

یتوپالنکتون خوار هستند و قابلیت انتخاب و جداسازی ف Sarotherodonهمین دسته هستند. جنس 
ند. همچنین جنس  یه می Tilapiaغذای خود را دار غذ هان بزرگ ت یا نداز گ یل از  و ک به همین دل

تون، النکها از فیتوپشوووود. همچنین آننترل گیاهان آفت آبزی اسوووتفاده میاین جنس برای ک هایگونه
 .کنندمیهم تغذیه  هاباکتری ها، حشرات وماهی داران، تخمزئوپالنکتون، الرو مهره

 بخش پنجم: ارزش اقتصادی
، علت نرخ رشد باالی آنشود که این عنوان بهعنوان مرغ آبزی پروری شناخته میتیالپیا معموالً به

عیف باال حتی در شرایط تغذیه ضسازگاری با محدوده وسیع شرایط محیطی و توانایی رشد و تولید مثل 
گردد، اما اطالعات بسیار کمی از آن دوران در سال قبل برمی 4222ه پرورش آن به باشد. سابقمی

باشد و از آن زمان به بعد پرورش و در کنیا می 1932ربی آن در دهه دسترس است. اولین پرورش تج
ر کشو 122بیش از  آن در بسیاری مناطق حتی خارج از محدوده طبیعی آن، گسترش یافت. هم اکنون

هزار تن بوده است که  139 م،1992پردازند. میزان صید و پرورش تیالپیا در سال به پرورش آن می
 %48عمده ترین کشور پرورش دهنده تیالپیا چین با فته است. اهزارتن افزایش ی 4161سال به  11 طی
ی، ر، اندونزهای بعدی کشورهای مصباشد و بعد از آن در رتبههم تولید از کل پرورش تیالپیا میس

لیدات آن تو %84گونه تیالپیای پرورشی در دنیا،  122فیلیپین، تایلند و تایوان قرار دارند. از حدود 
ییرات، توان به رشد سریع، تحمل تغاز دالیل حجم باالی پرورش آن می باشد.می مربوط به تیالپیای نیلی

د ت به استرس و بیماری، توانایی تولیرنج وسیع زیست محیط نظیر دما، شوری، اکسیژن محلول، مقاوم

                                           
1.Microphagus 
2.Detritus 
3.Periphyton 
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 ای و قبول کردن غذای، غذا خوردن از سطوح پایین تغذیهمثل در اسارت، زمان کوتاه تولید نسل جدید
 .مصنوعی بالفاصله بعد از جذب کیسه زرده اشاره کرد

ردن تیالپیای ک ایران سابقه ندارد تنها اقدام انجام شده مربوط به وارد تولید و پرورش تیالپیا در کشور
به  گونه جدید یهدف معرف توسط مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور با 1183نیل و قرمز در سال 

 یید این ماهلتکثیر، پرورش، تغذیه و سایر عوامل مربوط به تو یباشد که تحقیقات رویمی پرور یآبز
اسب این ماهی از رنگ منوفقیت انجام شده است. گوشت م بافق استان یزد با یدر ایستگاه تحقیقات

-وانگوشت آن فاقد استخ باشد وبرخوردار است. ماهی تیالپیا تنها دارای یک ستون فقرات در بدن می

د. شان دهنهای ریز است. این موضوع باعث شده است تا مصرف کنندگان تمایل زیادی به خوردن آن ن
 کشور توسعه پیدا کند.مصرف این ماهی باعث شده است تا واردات آن در تمایل مردم به

 بخش ششم: تولید مثل و بلوغ
شرایط پرور سن تیالپیای نیل و قرمز در  سند در حالیماهگی به بلوغ می 6تا  1ش در  که فقط  ر

عدد  1222تا  122اوری آن حدود گرم وزن دارند. هم 312تا  112متر طول و سانتی 12تا  32حدود 
 باشد.متر میمیلی 9/3تا 3هم بین ها تخم و قطر باشدمی

ها را داخل دهان خود کرده سپس جنس کند و بالفاصله آنها را در آب رها میجنس ماده تخم ابتدا
 .گیردها را بر عهده میفه محافظت از آنکند و وظیها را داخل دهان ماده بارور میآننر 

 



 

 

 

 فصل سوم:

و وجه  پرورش ماهی تیالپیا

 هایتمایز آن نسبت به گونه

 دیگر
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 بخش اول: پرورش ماهی تیالپیا
اشد بماهی تیالپیا می های مناسب و سریع الرشد،در قسمت تکثیر و پرورش ماهیان، یکی از گونه

ضر تکثیر و پرورش آن بهکه  شدن در دنیا میدر حال حا شد. از نظر تاریخیسرعت در حال فراگیر   با
ها بودند. اولین نوشووتار در زمینه ها و مصووریهایی که به پرورش ماهی دسووت زدند چینیاولین ملت

ها نیز از ش شده است و مصریسال قبل در چین نگار 3122پرورش ماهی، کتابی است که در حدود 
 دادند.سال قبل از میالد مسیح ماهی تیالپیا را در استخرهای خانگی پرورش می 3122حدود 

ستم پرورش تیالپیامعمول سی ستخرهای خاکی پرورش ،ترین  شد که میمی در ا ورت صتواند بهبا
ای تیالپیا به همراه د گونهنجام شووود. همچنین پرورش چنا 1و متراکم 3, نیمه متراکم1پرورش گسووترده

ر توان به پرورش دمی دیگر پرورشووی هایشووود. از سوویسووتممی میگو و کپور ماهیان و کفال نیز انجام
پرورش تیالپیا به اشوواره کرد.  1های شوویرین و شووور و پرورش در اسووتخرهای سوویمانیدر آب 4قفس

 .شودمی در مناطق سردسیر نیز انجام ایصورت گلخانه
  

 
                                           

1.Extensive culture 
2.Semi intensive culture 
3.Intensive culture 
4.Cage culture 
5.Race way 
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کمبود غذا  دلیلهها بباشد. ژاپنیویژه کنیا و مدیترانه میهزیستگاه اصلی این ماهی در شرق آفریقا ب
 تیالپیا را از مالزی به کشور خود بردند و به عنوان گونه پرورشی معرفی کردند.

 یهای پرورشتیالپیا با انواع دیگر گونه وجه تمایز :بخش دوم
 9باشد. ضریب تبدیل غذایی این ماهی تر میزل آال و کپور کوتاهبت به قدوره پرورش این ماهی نس

 باشد.درصد می 122بازماندگی آن نزدیک  درصد بوده و
 82تا  31حدود  گذاری اندکی دارد.باشوود و نیاز به سوورمایهپذیری این ماهی پایین میزان خطرمی

 گیرد.پرورشی در آسیا صورت می یدرصد تولید تیالپیا
اما با توجه به توانایی زیست در  ؛باشدجزء ماهیان آب شیرین و گرمابی میماهی تیالپیا در اصل 

شود و در حال حاضر های شور نیز پرورش داده میدر آب صورت گستردهه های شور، اکنون بآب
اهی درجه رشد این م 32یر دمای زدر باشد. های شور میزینه آبزی پروری در آبتیالپیا نخستین گ

 یابد.کاهش می
 دالیل انتخاب تیالپیا برای پرورش:

 های دارای کیفیت پایین ها و در آبمقاومت باال در برابر بیماری .1
 سازگاری با شرایط متنوع زیست محیطی .3
 دامی و آلی به پروتئین با کیفیت باال ،قابلیت تبدیل ضایعات کشاورزی .1
 میزان رشد باال .4
 ع در پرورش متراکمرشد آسان و سری .1

 مراحل تکثیر و پرورش :بخش سوم
 انتخاب مولدین بالغ .1
 گذاری جهت تخمها سازی نرها و جذب مادهالنه .3
 ها و لقاح طبیعی در آشیانهگذاری مادهتخم .1
 روز. 1مدت ه ها بدر دهان ماده هچری ها وبه دهان بردن تخم .4
 و پرورش الروها.ها ها از دهان مادهخارج کردن تخم .1
 گرم. 122یا  12یا  12ماهی نورس تا . پرورش بچه6
 ماهی نورس به استخر اصلی انتقال بچه .3



 

 

 شناسی ماهی تیالپیاموضوع                             32

 ماه( 1تا  4) پسندپرورش ماهی تا وزن بازار .8
 .ایوسیله تور محاصرههگرمی ب 122ا ت 122صید ماهیان  .9

  حاوی آب و اکسیژن به مرکز فرآوری.های صورت زنده توسط کامیونه. انتقال ماهیان صید شده ب12
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 :چهارمفصل 

بر صید و  مراحل نظارت

 فرآوری
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 نظارت بر صید ماهی بخش اول:
صورت زنده صید های از کف تا سطح استخر بها توسط تور محاصرهماهیدر استخر پرورش 

ت صورهشوند و پس از توزین در سبدهای مخصوص به کامیون حاوی آب و اکسیژن منتقل تا بمی
  زنده به کارخانه فرآوری منتقل شوند.

 

 بر فرآوری ماهی در کارخانهنظارت  بخش دوم:
صورت ههای حاوی آب و اکسیژن بز حمل توسط کامیونها پس اماهی سورتینگ و توزین:. 1

 وند.شتوزین می زنده توسط سبدهای مخصوص از طریق تسمه نقاله سورتینگ دستی شده و مجدداً
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 شود.ری توسط مسئول بهداشت برداشته میی هم برای کنترل کیفیت و بیماهاینمونه
ها توسط چاقو دو طرف تیز توسط آبششهای زنده از ناحیه لیه ماهیک گیری:مرحله خون. 3

 ای سفید و روشن داشته باشند.شوند تا فیلهصورت دستی خونگیری میهکارگران ب
 

 

 
 
 



 

 

 31              یو فرآور یدمراحل نظارت بر ص 

شوی خون .1 ست ش شیبیماه ،پس از خونگیری :مرحله   هشوند تا بداری میها وارد کانال فلزی 
ست که  شرعی این ا سیار مهم  شوند. نکته ب شو  ست ش سیله آب جاری  ستی در داخل آب و ماهی نبای

گیری بمیرد، لذا دستور به اصالح و تغییر روش کار قبلی داده شد، بدین صورت که ماهی پس از خون
 وسوویله سووبد از کانال فلزیه سوورعت توسووط کارگران دیگر به و قرار گرفتن در آب جاری بایسووتی ب

 برداشته شوند تا در داخل سبد و خارج از آب جان دهند.
 

 
 

سوم قبلی، ماهیبه  الزم ست در روش مر شو و در ها بعد از خون کر ا ست ش گیری در داخل آب 
 مردند.فلزی تجمع کرده و در داخل آب می انتهای کانال
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 مرحله جدا سازی فیله .4
 

 
 

 . مرحله پوست کنی 1
  مرحله گرفتن زواید .6
 مرحله شستشوی اولیه .3

 

 
 



 

 

 33              یفرآورو  یدمراحل نظارت بر ص 

 هافیلهحله گاز مونواکسید کربن دهی مر .8
 

 
  مرحله شستشوی ثانویه .9

 . مرحله انجماد12
 

 
 کیلویی  6 های. مرحله توزین بسته11
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 .کیلویی در هر کارتن( 6کیلویی )دو بسته  13مرحله کارتن گیری  .13

 
 زنیمرحله لیبل .11

 
 زنیمرحله مهر .14

 
 مرحله انتقال به سردخانه نگهداری  .11
 مرحله بارگیری در کانتینرها .16
تکمیل و امضاء اسناد مربوطه .13



 

 

 فصل پنجم:

و  روایات باب صید ماهی 

 شرائط آن
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زیادی در شرائط صید ماهی و حلیّت آن بیان شده است که مرحوم در کتب حدیثی شیعه روایات 

شیعه آن حر عاملی بندی کرده و روایات مربوط ها را در چند باب تقسیمدر کتاب شریف وسائل ال
 پردازیم:ها میبه آن موضوع را در  یل آن آورده است که به برخی از آن

ردن نام خدا در زمان صوووید هم حالل تذکیه ماهی به خارج کردن آن از آب اسوووت و بدون ب .1
  باشد.می

روایت اول: 

صادقحلبی می شود گوید: از امام  سؤال کردم اگر ماهی را بدون اینکه نام خدا بر زبان جاری 
 اشکالی ندارد.صید شود چه حکمی دارد؟ فرمودند: 

روایت دوم: 

شحّام می صادقزید  صید ماهی نام خدا  گوید: از امام  سؤال کردم درباره اینکه اگر در زمان 
 آورده نشود این صید چه حکمی دارد؟ فرمودند: اگر زنده از آب گرفته شود اشکالی ندارد.

 باشدتوسط مجوس و سائر کفار مباح است و خوردن آن برای مسلمانان حالل می صید ماهی .3
 زمانی که فرد مسلمان مشاهده کند ماهی از آب خارج شده زنده است. 

روایت اول: 

صادقحلبی می صید کنی در حالی که نام خدا را بر  گوید: از امام  سؤال کردم که اگر ماهی را 
ه حکمی دارد؟ فرمودند: اشکالی ندارد. از صید ماهی توسط مجوسی سؤال کردم؟ زبان جاری نکنی چ

 .خورم تا مشاهده کنم )که زنده از آب صید شده است(را نمیمن هرگز آنفرمودند: 

                                           
 1ح ،…بَابُ أَنَّ  َکَاةَ السَّمَكِ إِخْرَاجُهُ مِنَ  11 ، باب12238، ح31، ص34، جوسائل الشیعة، محمد بن حسن، عاملی حرّ. 1
 1، حهمان.  3
 1، ح...بَابُ إِبَاحَةِ صَیْدِ الْمَجُوسِ وَ سَائِرِ الْکُفَّارِ لِلسَّمَكِ وَ  13، باب12216، ح31، صهمان. 1



 

 

 11              و شرائط آن یماه یدباب ص یاتروا 

روایت دوم: 

هابوعبداز  پرسیدم: آیا صید مجوسیان و یهودیان حالل است که با تور ماهی صید  صادقامام  ال ل
هابوعبد برند؟خدا را نمی کنند و ناممی  گفت: مانعی ندارد. صید ماهی، از آب گرفتن است. ال ل

جان  در آب گردد وسوووپس به آب برمیو شوووود می گرفتهزنده از آب  ای کهماهی خوردن .1
 حالل نیست و همچنین زمانی که در آب بمیرد. دهدمی

روایت اول: 

مردى ماهی را صوووید کرد و آن را به پرسوووید:  از امام صوووادقیم بن عثمان( ابو أیّوب )ابراه
 توان خورد؟ فرمود: نه.ریسمانی بست و در دریا رها کرد و ماهی در دریا مرد از آن می

روایت دوم: 

پرسید: اگر ماهی از دریا صید کنند و آن را در سبدى نهند به از آن حضرتعبد الرّحمن بن سیا
زنده بود  کهآن چیزیتوان خورد؟ فرمود: نه، زیرا در میرود اندازند و ماهی بمیرد از آن  و در دریا یا

 در همان مرده است )یعنی آب(.
روایت سووووم:

روی آب قرار گرفته و یا در ای که سؤال کردم در رابطه با ماهی حلبی می گوید: از امام صادق
 توان خورد؟ فرمود: نه.دریا جان داده است از آن می

یا آب از روی ماهی برود و ای که از آب بیرون بجهد و در ساحل خشکی بیفتد خوردن ماهی .4
خارج از آب جان دهد حالل نیسووت مگر اینکه انسووان آن را در حالی که حرکت و جان دارد 

  بگیرد.

 

                                           
 1، ح13، باب12242، ح36، ص34، جوسائل الشیعةحرّ عاملی، محمد بن حسن، . 1
 1، ح 11، باب12243، ح39، ص34، جهمان.  3
 3، حهمان. 1
 1، ح82، صهمان. 4
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 روایت اول:

ای که از ماهیسوووؤال کردم در رابطه با  علی بن جعفر می گوید: از برادرم موسوووی بن جعفر
ز یآن جادهد، آیا خوردن افتد تا اینکه جان میجهد و روی خشوووکی کنار رود مین میرودخانه بیرو

شووما جان داد خوردن آن  نزدرفتی و در که جان دهد آن را گ؟ حضوورت فرمودند: اگر قبل از آناسووت
 ز نیست. یجان دهد خوردن آن جا ،آن را بگیریکه ز است و اگر قبل از اینیجا

روایت دوم: 

شکی افتاد و  ساحل نهر در خ ست و در  ضرت عرض کردم ماهیی از آب ج زراره گوید: به آن ح
 توانم بخورم؟ فرمود: آرى.یتا مرد، از آن م بیدروى خاك شروع به جستن کرد و خود را به زمین کو

 

                                           
 1، ح 14، باب12211، ح81، ص34، جوسائل الشیعة، محمد بن حسن، عاملی حرّ. 1
 4. همان، ح3



 

 

 فصل ششم:

دیدگاه مراجع معظم تقلید 

در رابطه با صید ماهی و 

 شرائط آن
 



 

 

یاد صدیدگاه فقهای شیعه بر آن است که صید ماهی توسط غیر مسلمان جائز است و مسلم بودن 
های فقها در این باشد. در اینجا به دیدگاهشرط نیست و همچنین بردن نام خدا در زمان صید الزم نمی

 کنیم.مورد اشاره می
هی الزم نیست شخصی که صید مادر صید : )دامت برکاته(ایو امام خامنه حضرات آیات امام خمینی

شد، بلکه اگ ،می کند سلمان با شد، ولی ماهی فلسم سلمان با صید کند و خارج از آب دار ر غیر م را 
 1.حالل است ،جان دهد

: در )دامت برکاتهما(، سبحانی و مکارم شیرازیحضرات آیات اراکی، تبریزی، فاضل لنکرانی، بهجت
صائد و هم سلمان بودن  ست ولی علم به حلیّت ماهی، م شرط نی صید  چنین بردن نام خدا در زمان 

  3اینکه ماهی در زمان صید زنده بوده و خارج از آب جان داده، شرط است.
شبیری زنجانی سانی و  ستانی، وحید خرا سی ضرات آیات  ص: )دامت برکاتهم(ح سی که ماهی را  د یک

و در موقع گرفتن آن نام خدا را ببرد، ولی مسلمان باید گرفتن آن را  کند الزم نیست مسلمان باشدمی
شته باشد که زنده از آب گرفته شده یا در  دیده باشد، یا از راه دیگر یقین پیدا کند یا حجّت شرعیه دا

 1تور در آب مرده باشد.
 
 
 
 

                                           
 http://portal.anhar.ir/node/41144gsc.tab2؛ 3483م  ،113، صتوضیح المسائل، خمینی، سید روح اّللّه موسوى.  1

 ؛1619، سؤال192، ص3ج ،استفتاءات جدید، بن علیتبریزى، جواد ؛ 3611مسألة، 114، ص3ج، المسائل الواضحة، اراکی، محمد علی.  3
 ؛ 3121، مسأله418ص، رساله توضیح المسائل، محمد تقی، بهجت؛ 3121مسأله، 436ص، رساله توضیح المسائللنکرانی، محمد،  فاضل

 .3312مسألۀ، 418ص، رساله توضیح المسائلشیرازى، ناصر، مکارم؛ 3361مسأله، 493ص، رساله توضیح المسائل، جعفر، سبحانی

 ؛3681مسأله ،141ص، توضیح المسائلوحید خراسانی، حسین، ؛ 3183، مسأله111ص، توضیح المسائلسیستانی، سیدعلی حسینی، . 1

 .3636مسأله ،133ص، رساله توضیح المسائلشبیرى زنجانی، سید موسی، 



 

 

 هیفقشناسی احکام وبات جلسه کمیته فقهی مؤسسه موضوعمص

با حضور حجج اسالم  21/21/1191شناسی احکام فقهی در مورخه کمیته فقهی مؤسسه موضوع
آقایان؛ دغاغله، فالح زاده، حسنی، وحیدپور، خدادادی، علوی، موسویان، رحمانی و نیازی تشکیل شد 

 و به مباحث مختلف از جمله موضوع ماهی تیالپیا پرداخته شد.
اغله نحوه صید و تهیه فیله ماهی تیالپیا در کشور چین را روی صفحه در ابتدای جلسه جناب آقای دغ

نمایش برای حاضران در جلسه توضیح دادند سپس مطالبی مطرح گردید و در پایان با مشخص شدن 
ها را پس از بریدن آبشش، در آب شود که؛ ماهینحوه صید و تهیه این نوع ماهی این سؤال مطرح می

 ها در آب قرار گیرند و جان دهند اشکال دارد؟لیه شود. حال آیا اگر ماهیکنند تا خون تخرها می

شد و مردن ماهی  مصوبات: در موضوع ماهی تیالپیا، با توجه به اینکه مرحله خونگیری باید در آب با
صورت بگیرد ولی در اینجا ماهی در آب می ست بعد در بیرون از آب  ست. بنابراین الزم ا میرد حرام ا

شو از  ست ش شش ماهی، آنها را از آب گرفته و در خارج از آب جان دهند و بعد از آن مراحل  بریدن آب
 باشد.صورت حرام نمیانجام گیرد که در این
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 گیریندی و نتیجهبعجم

یا  ایهای بزرگ از نوع دایرههای آب شیرین و با بدن پوشیده شده از فلسماهی تیالپیا از گونه
شوند. مهمترین گونه پرورشی و اقتصادی آن تیالپیای د که با چشم عادی دیده میباشمی سیکلوئیدی

 کنند.می خوار هستند و از گیاهان بزرگ تغذیهباشد. این نوع ماهی ریزهنیل و قرمز می
باشد. سهم تولید از کل پرورش تیالپیا می %48ترین کشور پرورش دهنده تیالپیا، چین با عمده

ناظر موثق اعزامی باشد ماهی فوق از مصادیق آبزیان حالل  و فرآوری مورد تأیید چنانچه مراحل صید
 گوشت خواهد بود.
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