
متن سخنرانی حجت االسالم سید اباصالح راجی پیرامون حکم خوردن حیوانات دریازی )انواع ماهی، 

 (...میگو و...( - حکم خوردن ماهیان شبه پولک )کوسه،کولی، استیک، فیله، اوزون برون، قباد و

حیوانات دریازی تمام حیوانات حرام گوشت هستن، هر  زمراجع تقلید می فرمایین ا

حیوانی که در دریا زندگی کند حرام گوشت است مگر یک مورد و اون هم ماهی 

مثال صدف دریایی حرام گوشت هست یا دو زیستان مثل وزغ یا .پولک دار

هیج اختالفی هم نیست، و  می باشن خرچنگ، الکپشت حرام گوشت، ه غقوربا

می باشنحیوانهات دو زیست هم حرام گوشت   

 بین ماهی ها

ماهی های که پولک ندارن مراجع می فرماین خوردنشون حرام است، مراجع محترم 

ن خوردنش یفرمای اما مراجع معظم تقلید شیعه می دن اشکال نداریایرماهل سنت می ف

 حرام است.

 در مورد ماهی ها حقیر جزوی برای دانشگاه فردوسی می نوشتم استدلیلشم روشن 

دلیل آوردم 01جزو شد وقتی به پولک رسیدم  01که   

:دالیل  

.دن ماهی نمی شودپولک مانند جداره هست و میکروب وارد ب -0  

، اما میته ماهی ها رو نمی خورن ،دار کثافات دریا رو نمی خورن ماهی های پولک -2

رو می خورن و لذا امراض مختلفی  شغال و میته ایآماهی های بدون پولک هر 

وارد بدنشون می شود و با اکل از اون ماهی ها وارد بدن ما سرایت می کند لذا 

.اده کنیدن ماهی پولکدار استفیرمایمی ف  

قسم تقسیم می شودماهی های پولک دار در یک دسته بندی به دو   



ح می گوین الماهی های که پولکهاش با چشم معمولی قابل مشاهده هست و به اصط 0

معظم تقلید  مراجع ،ال، کپور، سفیدآماکروسکوپی، مانند ماهی قزل ماهی های 

ها حالل هستن به اتفاق می گوین این ماهی شیعه   

دها(: این ماهی ها پولک دارن و انقدر ریز هست که با چشم یشبهه پولک )پالکوی -2

شد باید با میکروسکوپ دیده شود معمولی قابل مشاهده نمی با  

هد فراوان موجود استاین ماهی ها خوردنش حالل است؟ که در بازار مشآیا   

 شبیریشیرازی ، مکارم  ،سیستانیات اعظام یآ شیعه از جمله: معظم معروف مراجع

و معروف مراجع دیگه می فرماین خوردن این ماهی ها  گلپایگانی صافی ،زنجانی 

 حرام است

فاضل لنکرانی: ماهی های که پولکهاش م رهبری و ایت اهلل ظامام راحل ، مقام مع

 کارشناسانو بسیار ریز است اگر به تشخیص اهل خبر و  می باشدمیکروسکوپی 

حقیقتا پولک باشه و جداره نباشد ولو پولک ریز،ولو با چشم دیده  اهل خبره،

ماهی ها اشکال ندارد بله  ست متوجه می شود خوردن ایننمی شود و با لمس د

 بهتر ترک ان است.

دارد که از این قسم ماهی ها است؟وجود  یسوال: در مشهد چه ماهیها  

هستن، کوسه پولک  مورد اول کوسه ها فراوان است و چندتا مثال خدمتتون عرض کنم

دارد اکثر کوسه ها پولک دارن و به معروف مراجع خوردنش حرام است و ماهی 

نگ بازی در میارن و اسمش رو نمی نویسن و اسم مستعار می نویسن رفروشان ز

( استیک )قطعات تک تک شده بدون استخوان مانند فیله)قطعات تک تک شده(



وش سلفون می کشن و متاسفانه پرفروش ترین که در ظرف یک بار مصرف و ر

 ماهی است،یا کولی یا فیله کولی که نوعی از کوسه است

ماهی ازون برون که به فتوای معروف مراجع خوردنش حرام است -2  

حلوای صارم پولکهاش با چشم معمولی قابل مشاهده نیست -1  

شم معمولی قابل ماهی قباد زیاد دیده شده که مصرف می شود و پولکهاش با چ -4

 مشاهده نیست و با فتوای معروف مراجع استفاده ازش حرام است

دوستان توجه بفرمایین ماهی که می خوان بخرن پولکهای درشت باشد و با چشم 

 معمولی قابل مشاهده باشد وگرنه استفاده نمی شو.د

به ماهی است یار مطلق ریار خوردنش چطور است؟ جواب: خاوسوال یکی از حضار: خاو

باشد خوردن خاوریارش هم حالل است اگر ماهیش حالل گوشت  

.ند ملحق هست میگو به ماهی پولکدار و خوردنش حالل استعزیزان دقت کن  

محمدصلواتی بر محمد و آل   

 سایت رسمی احکام جامع
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