
 نوشيدنی هاها و  خوردنى

  حيوانات حالل گوشت و حرام گوشت

، و گوشت اسب و قاطر و االغ است   از حيوانات اهلى، گوشت شتر و گاو و گوسفند حالل ـ1مسأله 

و از حيوانات وحشى، گوشت آهو و گوزن و گاو وحشى و قوچ و بز آوهى و  گوره خر حالل . مکروه است

  . باید اجتناب شود؛ و از گوشت حيوانات دیگراست

می زنند و بال زدن آنها بيشتر    از پرندگان ، گوشت پرندگانى آه موقع پرواز به صورت متوالی بال ـ2مسأله 

 و ، حالل است،   کبک و کبوترمرغ خانگی و خروس و از صاف نگهداشتن بالهایشان می باشد، مانند 

چنگال هستند و  موقع پرواز،  بالهاى خود را اما گوشت  پرندگانی که داراى .  گوشت هدهد مكروه است

  .  بيشتر است، حرام استبالشاندارند و  بال زدن آنها آمتر و صاف نگه داشتن  صاف نگه مى

 ساير حيوانات آبى از قبيل       و ؛    از حيوانات دريائى، فقط ماهى فلس دار و ميگو  حالل است                 ـ 3 مسأله  

  .باشند رام مىنهنگ و خرچنگ و قورباغه و امثال اينها ح

  اجزاء حرام حيوانات حالل گوشت

) بنابر احتياط واجب در بعضى از آنها       (که در زیر بيان می شود        حيوانات حالل گوشت    اجزاء بدن     ـ  4مسأله  

 آه آن را    بيضه ها   ـ6.  گويند  آه آن را دشول مى     ه ها  غد ـ5دان    بّچه ـ4 فرج   ـ3 نرى   ـ2 خون   ـ1:  است حرام

 مغز حرام آه در ميان      ـ8.  باشد دانه آوچكى آه در مغز سر است و به شكل نخود مى             ـ7.  گويند دنبالن مى 

11       دان  زهرهـ10. ادامه می یابد پى آه در دو طرف گردن قرار دارد و تا تيره پشت      ـ9.  تيره پشت است  

   .ات است چيزى آه در ميان سّم حيوانـ14 )سياهى چشم(حدقه  ـ13) بول دان(مثانه ـ  12) طحال( سپرز ـ

  هاى حرام ها و آشاميدنى خوردنى

  . هرچند پاك باشد، خوردن اشياء خبيث و پليد آه طبع انسان از آن تنّفر دارد  حرام استـ 5مسأله 

  . خوردن خاك و ِگل حرام استـ 6مسأله 

 مواد  عمالاستهمچنين   خوردن يا نوشيدن چيزى آه براى انسان ضرر مهّمى دارد حرام است،                ـ  7مسأله  

هرگونه عملی    . و يا به هر طريق ديگرى       باشد حرام است خواه به صورت تزريق يا دود آردن يا خوردن           ر  مخّد

  .حرام استکه به اعتياد دیگران به مواد مخّدر کمک کند نيز 
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آه گوشت آن حرام است، آشاميدن شير     نزديكى آنند، عالوه بر اين     حيوان حالل گوشتی   اگر با    ـ  8مسأله  

است و بايد آن حيوان را ذبح آنند و الشه آن را بسوزانند و آسى آه با آن نزديكى آرده بايد پول آن نيز حرام    

  .آن را به صاحبش بدهد

  .حرام و از گناهان آبيره استو آبجو و هرگونه مایع مست کننده ای  آشاميدن شراب ـ 9مسأله 

  . هرچند غذا حالل باشد؛م استخورند حرا اى آه بر سر آن شراب مى سفرهنشستن بر سر  ـ 10مسأله 
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