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چکیده
امروز به جهت ازدیاد جمعیت و رشد تکنولوژی تولید مواد غذایی از حالت سنتی خارج 
و به صورت گسترده و صنعتی انجام می گیرد. شرکت های بزرگ مواد غذایی در کنار تولید 
محصول نهایی به تولید افزودنی های خوراکی به عنوان رنگ ها، چربی ها، نگه دارنده ها و... 
تحـــت عنوان )e-number( اقدام می کنند. برخی از ایـــن افزودنی ها از حیوانات حرامی 
چون خوک یا اجزای حیوان غیر تذکیه شده و ... تهیه می شود که امکان استفاده آن طبق 
فقه اســـامی مجاز نیست. در فقه گزاره هایی وجود دارد که قابلیت آن را دارد به سان یک 
قاعده در جهت حل بخشی از مشکات در این زمینه استفاده گردد؛ از جمله این گزاره ها 
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مسئله ای است با نام استهاک. اســـتهاک به معنای انعدام عرفی یک افزودنی در شیء 
ممزوج است به گونه ای که دیگر اسم آن افزودنی بر آن فرآورده صادق نباشد. این مقاله برآن 
اســـت تا با نشان دادن موارد متعدد استفاده از گزاره استهاک در فقه آن را در زمره قواعد 

نوپای فقهی قرار دهد و با استناد فقهی به روایات متعدد آن را استحکام بخشد. 
کلیـــد واژه ها: قاعده فقهی، اســـتهاک، غذای حرام، غذای حال، افزودنی های 

حرام.

مقدمه
حال و حرام از کلیدواژه های دینی اســـت که بســـیاری از شئون زندگی انسان 
مســـلمان را در بر می گیرد. یکی از زمینه های حال و حرام در حیطه خوردنی ها و 
آشامیدنی هاست. شریعت مقدس برای هدایت انسان توجه به غذا را به عنوان یکی از 
ابعاد مهم تربیتی در نظر گرفته اســـت. مکلف از نظر دینی در جهت تربیت صحیح 
باید در حیطه خوردنی ها و آشـــامیدنی ها صرفًا از غذای حال استفاده کند. غذای 
حال و ویژگی های آن به طور مفصل در کتب فقهی مطرح شـــده است. با توجه به 
اقتضائات جهان امروز کارخانجات بزرگ مواد غذایی در کنار تولید محصول نهایی 
به تولید افزودنی های غذایی اقدام می کنند. افزودنی های غذایی به مواد شـــیمیایی و 
طبیعی گفته می شود که به مقدار کم و به منظور باال بردن کیفیت، رنگ و طعم مزه 
و افزایش ماندگاری غذا به انواع غذا در حین تولید، فرآوری، بســـته بندی، انبارداری 
افزوده می شود. این افزودنی ها در صنایع غذایی با عنوان »e-number« یاد می شود 
)رضایی، 1384، 25(. امروزه کمتر ماده غذایی اســـت که از این افزودنی ها در تولید آن 
استفاده نشده باشد. با توجه به عدم التزام تولیدکنندگان این مواد به موازین دین اسام 
که اکثرًا در کشـــورهای غیر اســـامی نیز حضور دارد، حدود فقهی در تولید آن ها 
رعایـــت نمی گردد و از حیواناتی چون خوک یـــا موجوداتی که از نظر فقهی مجاز 
نیست، استحصال شده و در مواد غذایی استفاده می شود. به رغم نظارت سازمان هایی 
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 می شود، 
مشکاتی را برای جامعه مسلمان در دنیا ایجاد کرده است؛ چرا که تحریم همه مواد 
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غذایی دارای چنین افزودنی هایی به کاهش شدید سبد غذایی انساِن مسلمان منجر 
خواهد شد. از سوی دیگر، با مراجعه و بازخوانی مسائل و گزاره های فقهی می توان به 
نکاتی در جهت حّل این مشکل دست یافت. از جمله این گزاره ها مسئله استهاک 
است. استهاک اگرچه به نظر می رســـد صرفًا در باب اطعمه و اشربه مطرح شده 
باشد، در پژوهش انجام گرفته بیان می شود 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 به عنوان قاعده فقهی نیامده است. 
قاعده فقهی عبارت است از کبرایی که از ادله شرعی استفاده می شود و بر مصادیقش 
همچون انطباق کلی طبیعی انطباق می یابد؛ مانند قاعده طهارت )مصطفوی، 1421، 9؛ 
نیز ر.ک: خویی، 1422، 8/1؛ مکارم شیرازی، 1411، 23/1؛ ایروانی، 1426، 13/1(. این مقاله بر آن 
است با جستجو در روایات و کتب فقهی به موارد استفاده متعدد آن در کتب فقهی 

اشاره کرده، ادله اثبات کننده آن را نیز مطرح کند. 
به نظر می رسد اثبات قاعده استهاک به عنوان قاعده ای کلی و فراگیر می تواند 
بخشی از مشکات در زمینه استفاده مسلمانان از افزودنی های حرام غذایی را مرتفع 
ســـازد. افزودنی های 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 
حراِم حیواناِت حال گوشـــت مثل غدد و دنبان است و گاهی هم گرفته شده از 
اجزای حیوانی است که تذکیه نشـــده و نجس است چه اینکه نجاست آن بالذات 
باشد مثل خون، سگ و خوک یا بالعرض مثل ماقی با نجس یا گرفته شده از مایع و 
جامد حرام همچون شراب، مایع مسکر و خاک. بررسی حکم افزودنی که به جهت 
عنوان ثانوی چون ضرر حکـــم حرمت پیدا می کند 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، انقاب و اســـتهاک در تبّدل موضوع« از جناب 
آقای علیرضا فرحناک که در شماره 4 مجله »کاوشی نو در فقه اسالمی« در زمستان 
1391 منتشر شده است. این مقاله صرفًا به تعریف استهاک 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 
»امکان سنجی فقهی تولید فرآورده حال از اجزای حرام، بررسی موردی خون« است 
از جناب آقایان ســـید مصطفی اختراعی طوسی و حسین ناصری مقدم که در شماره 
32-33 دوفصلنامه علمی پژوهشی فقه پزشکی در پاییز و زمستان 1396 منتشر شده 
اســـت. این مقاله در صدد اثبات این مطلب برآمده که استهاک همچون استحاله 
می تواند به عنوان مجوزی قطعی برای دستیابی به یک فرآورده حال از جزء مخلوطی 
از حرام مثل خون محسوب شود و به موضوع استهاک و ادله روایی آن در پی اثبات 

مدعای خود پرداخته است.

مفهوم شناسی
استهالک در لغت

اســـتهاک از ماده »هلک« به معنای أهلک یعنی نابود کردن اســـت. به تعبیر 
کتاب مصباح المنیر »استهلکته« مثل »أهلکته« است )فیومی، 1414، 639/2(. صاحب 
التحقیق في کلمات القرآن الکریم می نویسد: »هاک« در مقابل حیات و زندگی 
اســـت و حیات هر شیء به حسب خود آن است. هاک عبارت از زوال و انقضای 
حیات به سبب وجود اختال در نظم اجزای یک شیء است )مصطفوی، 1402، 270/11(. 
اســـتهاک مال یعنی مال را به مصرف رساندن و خرج کردن است )ابن منظور، 1414، 

503/10( مستهلک به کسر الم به معنای مصرف کننده است.

استهالک در روایات
در روایات در موارد اندکی واژه استهاک در معنای لغوی آن به کار رفته است؛ 
َجَر َمْمُلوکًا 

ْ
از جمله در روایتی از امام صادق چنین آمده اســـت: ِفي َرُجٍل اْســـَتأ

َفَیْسَتْهِلُك  َمااًل َکِثیرًا َفَقاَل َلْیَس َعَلی َمْواَلُه َشيْ ٌء1؛ )حر عاملی، 1409، 114/19(. همچنین 
َماَنَة َیْعِني َیْسَتْهِلُکَها ِإَذا 

َ
ُر اْل ا َمْن ُیَحقِّ در حدیثی از رسول خداآمده است: َلْیَس ِمنَّ

1. مردی مملوکی را اجاره کرد و آن مملوک مال زیادی را از بین برد حضرت فرمود: بر موالی او چیزی نیست.
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اْسَتْوَدَعَها1 )شیخ مفید، 1413، اختصاص، 248(.
در هر دو روایت استهاک به معنای نابود کردن و از بین بردن آمده است. 

ْهِن ِإَذا َضاَع  ِمن   ُه َقاَل ِفي الرَّ نَّ
َ
در روایت دیگر از امام صادق چنین آمده است: »أ

َخَذُه؛ َفِإِن  اْسَتْهَلَکُه، 
َ
اِهِن، َفأ ِه َعَلی الرَّ ْن َیْسَتْهِلَکهُ : َرَجَع ِفي َحقِّ

َ
ِعْنَد اْلُمْرَتِهِن ِمْن َغْیِر أ

َتَرادَّ اْلَفْضُل  َبْیَنُهَما؛ درباره رهنی که در نزد مرتهن ضایع شود بدون آنکه او نقشی در 
هاک و ضایع شدن آن مال داشته باشد: برای حّقش به راهن مراجعه می کند و اگر 
مرتهن سبب هاک شدن رهن شده باشد، تفاوت قیمت بر عهده مرتهن است )حر 
عاملی، 1409، 387/18(. در این روایت، استهاک، در معنای نابود کردن عمدی توسط 

مرتهن در مقابل ضایع شدن که امری غیر ارادی است، به کار رفته است.

استهالک در اصطالح
در کتب فقهی تعبیر صریحی در تبیین مقصود از استهاک دیده نمی شود. فقط 
در رسائل شـــهید ثانی در قالب پرسش و پاسخی با این عنوان به تعریف استهاک 
پرداخته شده است که به جهت آنکه بهترین و روشن ترین و دقیق ترین تعبیر در باب 

استهاک است، عین عبارت ایشان آورده می شود: 
مسئله: چه چیزی از مستهلک در نزد ارباب شرع اراده و قصد شده است؟ و چه 

زمان استهاک تحقق می یابد؟
جـــواب: مستهلک آن اســـت که اجزای آن انعدام عرفی یابد به گونه ای که در 
نزد عرف برای آن اعتباری قائل نباشـــند که در این صورت، عدم اعتبار شرعی نیز 
مترتب می شـــود؛ هر چند اجزای آن باقی و بعض آن اجزا مجتمع باشـــند. توضیح 
آنکه آب مطلق اگر با مقدار کمی از گاب مخلوط شـــود، به گونه ای که از مطلق 
بودن خارج نشـــود، وضو با آن جایز است؛ هرچند در حقیقت این گاب به آن آب 
اضافه شده اســـت و اجزای گاب 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، 

1. از 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 گاب در این آب به معنایی 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 به گونه ای که در آن مستهلک شود، تیمم با آن 

خاک جایز است و امثال این امور زیاد است )شهید ثانی، 1421، 1250/2(.
از یک جهت می توان اســـتهاک را دو قسم دانست؛ گاهی استهاک خشک 
در خشک است )مثل استهاک خاک در گندم( و گاهی استهاک تر در تر است 
)مثل استهاک خون در آب(. در قسم دوم اگر ماده مایع دارای نجاست ذاتی مثل 
خون باشـــد به جهت آن که استهاک در طول نجاست مایع محقق می شود، قول به 

حلیت آن مایع حتی در فرض استهاک با اشکال روبرو خواهد بود.

فرق استهالک با استحاله و انقالب
استحاله در فقه به عنوان یکی از مطهرات مطرح است )یزدی، 1409، 132/1(. حقیقت 
استحاله دگرگون شدن ماهیت چیزی و تبدیل آن به ماهیتی دیگر است. برخی اطاق 
عنوان مطّهر بر استحاله را نوعی مسامحه دانسته اند؛ زیرا حقیقت تطهیر، پاک کردن 
چیز نجس با حفظ ماهیت آن است، در حالی که بر اثر استحاله، ماهیت عین نجس 
یا متنّجس از نظر عرفی دگرگون گشته و با تبدیل موضوع، حکم نیز عوض می شود 

)خویی، 1418، موسوعه، 148/4(.
برای استحاله مصادیق مختلفی در فقه ذکر 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، 1426، 394/1(.
اصطاح دیگر انقاب اســـت که به عنوان یک از مطهرات در فقه مطرح شده 
است )یزدی، 1409، 133/1(، ولی اختاف ماهوی با استحاله ندارد؛ چون در انقاب نیز 
همچون استحاله تغییر و تبدیل ماهیتی به ماهیت دیگر است، لکن مورد انقاب در 
فقه، خصوص دگرگونی شراب به سرکه است، در حالی که مورد استحاله اعم است؛ 
لذا برخی فقیهان در بحث مطّهرات عنوان مستقلی برای انقاب ذکر نکرده و آن را 
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از مصادیق استحاله قرار داده اند )نراقی، 1415، 1/ 332(. 

پیشینه اصطالح استهالک
در کتب فقهی قدیم و جدید از اســـتهاک به عنوان 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 می شود. 
نمونه اول: کتاب طهارت باب نجاسات

پنجمین مورد از افراد نجس از اقسام نجاسات، خوِن هر موجودی است که نفس 
سائله دارد. در کتاب عروه در مسئله سیزدهم از این فرع چنین می خوانیم: اگر خونی 
که از بین دندان ها خارج می شـــود 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 )طباطبایی یزدی، 

.)66/1 ،1409
وجه تفاوت فتوا نســـبت به خون داخل دهان و خونی کـــه از بیرون دهان وارد 
می شود، آن است که باطن بدن انسان پاک است به تبع خون درون بدن نیز مادامی که 

درون بدن است، پاک است؛ اگرچه خوردن آن حرام است. 
وجه احتیاط سید یزدی در خوردن خونی که از خارج وارد دهان می شود، به رغم 
استهاکش در آب دهان آن است که استهاک در طول نجاست دهان اتفاق افتاده 
است. توضیح آنکه مفروض آن است که خون خارج دهان نجس است و به محض 
ماقات آن خون با دهان، موجب نجاســـت دهان می شـــود. البته در طول نجاست 
دهان، خون در دهان مســـتهلک می شود، 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 اختاف است که آیا اجزای داخلی بدن با ماقات با 
نجاسات خارجی نجس می شود یا نه؟ آیت الله خویی در این فرع برخاف سیدیزدی 
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معتقد به عدم نجاست اجزای داخلی بدن در صورت ماقات با نجاست خارجی و 
داخلی اســـت؛ لذا تفاوت فتوا را در این مسئله از سوی سیدیزدی نمی پذیرد و فتوا به 
عدم لزوم اجتناب از آب دهان در این مسئله به طور مطلق می دهد )خویی، 1418، موسوعه، 

.)27/3

نمونه دوم: کتاب طهارت باب مطهرات
در ذیِل قسِم چهارم و پنجم از مطهرات یعنی استحاله و انقاب، مرحوم سیدیزدی 

در عروه در مسئله هفتم آن می فرماید:  
پراکنده شدن اجزا به سبب استهاک غیر از استحاله است؛ لذا اگر مقداری خون 
در کر واقع شود و در آن مستهلک شود به پاکی آن حکم می شود، لکن اگر همان 
خون با ابزار مناســـب آن دوباره استخراج گردد، نجاست آن خون بازخواهد گشت 
برخاف استحاله که وقتی بول بخار می شود، سپس دوباره تبدیل به مایع می شود به 
نجاست آن حکم نمی گردد، چون حقیقت دیگری شده است. بلی، اگر بعد از آنکه 

به مایع تبدیل شد ممیزات بول را داشته باشد، نجس خواهد بود )یزدی، 1409، 136/1(.

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 آن ها گرفته 
شود و در آن مستهلک شود، آن آب غوره ها نجس نمی شود و به واسطه جوشاندن نیز 
حرام نمی شود، 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، 1409، 138/1(. 
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 
قبل از استهاک باشد و اال اگر بعد از استهاک باشد، مانند قسمت اوِل مسئله، نه 

حرمتی خواهد بود و نه نجاستی )سبزواری، 1418، 98/2(.
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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 گِل 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، 1409، 489/1(.

نمونه پنجم: کتاب صالة باب شروط لباس مصلی
سومین شرط از شرایط لباس مصلی آن است که از حیوان مأکول اللحم و مّذکی 
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، مادامی که 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، 1409، 361/4(.
در کتاب هـــای 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، 1429، 310(.

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 حّد آن از استهاک 
و عدم اســـتهاک در صورت مخلوط شدن با اجزای دیگر بحث شده است )فاضل 

لنکرانی، 1429، 331(.

نمونه هفتم: کتاب صوم باب مفطرات صوم
اول و دوم از مفطرات صوم خوردن و آشامیدن است. مرحوم سیدیزدی در عروه 
در تبیین آن ها می نویسد: در خوردن و آشـــامیدن فرقی بین کم و زیاد نیست، چه 
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یک دهم 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، روزه اش باطل می شـــود، مگر آنکه آن 
رطوبت در آب دهان مستهلک شـــود به گونه ای که به آن رطوبت خارجی اطاق 
نشود. همچنین اگر روزه دار مسواک کند و مسواک مرطوب را از دهان خارج کند 
و دوباره آن را وارد دهان کند و آن رطوبت را ببلعد روزه اش باطل می شود، مگر آنکه 

رطوبت مانند مورد گذشته در آب دهان مستهلک شود )یزدی، 1409، 176/2(.

نمونه هشتم: کتاب حج باب محرمات احرام
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 
به گونه ای که آن عطر در آن مستهلک شود؛ یعنی هیچ گونه بو، طعم و رنگی از آن 

باقی نماند، خوردن آن غذا اشکالی ندارد )عاملی، بی تا، 385/3(.

نمونه نهم: کتاب حدود باب حّد مسکر
امام خمینی در کتاب حدود در مســـئله چهارم از مسائل حد مسکر می فرمایند: 
اشکالی نیســـت در خوردن کم یا زیاد مسکر که موجب حد است و لو آنکه یک 
قطره از آن آشـــامیده شود و بالفعل مسکر نباشـــد؛ لذا آنچه زیاِد آن مسکر است، 
خوردن کم آن نیز سبب حد است. چنان که 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 می شود. اما اگر مایع مسکر با غذا 
یا دوایی مخلوط شـــود به گونه ای 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 به جهت نجاست آن مخلوط حرام است؛ 
بنابراین، اگر قطره ای مسکر در مایعی مستهلک شود شبهه ای در نجاست آن مخلوط 
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نیست، لکن ثبوت حد مسکر بر خورنده آن محّل تأمل و اشکال است )خمینی، بی تا، 
.)478/2

وجه فتوای حضرت امام به حرمت خوردن غذای مخلوط با مسکری که در غذا 
مستهلک شده است نه به جهت خوردن مسکر است، چه آنکه به جهت استهاک، 
دیگر به آن مخلوط مسکر اطاق نمی شود؛ بلکه به جهت نجاستی است که قبل از 

استهاک در ماقات با آن، برای غذا ایجاد شده است.

ادله قاعده
فقها در ابواب گوناگونی به گزاره استهاک استناد جسته اند که این امر می تواند 
استهاک 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 کتاب های 
فقهی می توان به دو بخش کلی از ادله اشـــاره کرد: یکی دلیل عام بر این قاعده که 
استهاک به عنوان یکی از مصادیق آن می تواند اثبات پذیر باشد و دیگری ادله خاصی 

است که از روایات استفاده می شود که این مقاله تاش دارد آن ها را استقصا کند.

یک: دلیل عام 
اولین دلیل بر قاعده بودن اســـتهاک، دلیل عام و کلی است که استهاک 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 مسّمیات آن ها وضع شده 
است؛ مثًا وقتی شارع به نجاست سگ یا عذره حکم می کند، این حکم مادامی که 
این اسم ثابت است، باقی است و وقتی که به طهارت نمک و حلیت آن و یا طهارت 
خاک حکم می کند، 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 )مراغی، 1417، 177/1؛ بحرانی، 1405، 472/5(.
در قاعده اســـتهاک فرض مسئله همچنان که در تعریف آن گذشت، آن است 
که اجزای مخلوط در شـــیء انعدام عرفی پیدا می کند؛ به طور مثال، خاک اضافه 
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شـــده به آب آن قدر اندک است که عرف آن را به شـــمار نمی آورد به گونه ای که 
نمی گویند آب و خاک خورده است. این تقریر به عنوان یکی از ادله قاعده استحاله 
نیز مطرح است؛ به این بیان که در استحاله در حقیقت، موضوع حکم از نظر شرعی 
استحاله یافته اســـت؛ به عبارت 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، 1415، 326/1(.

دو: دلیل خاص
در این بخش به ذکر ادله ای می پردازیم که به طور خاص می تواند اســـتهاک را 
به عنوان یک اصل و قاعده ثابت کند. در قســـمت اول از این ادله روایاتی را در باب 
فضله موش، خون و شـــراب بیان می داریم که جزو محرمات و نجاسات اند، اما با 
افزوده شدن مقدار کمی از آن ها به ماده غذایی با حجم زیادی حکم به استهاک 

آن ها در روایات شده است.
در ادامه به روایاتی اشاره شـــده است که در باب اقسامی از آب آمده است که 
به رغـــم وجود اجزای نجس در آن، صرفًا به جهت 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

ِخیِه ُموَسی ْبِن َجْعَفٍر َقاَل: 
َ
روایتی از قرب اإلسناد اســـت: َعِليِّ ْبِن َجْعَفٍر َعْن أ

ِقیِق َقاَل ِإَذا َلْم  ْکُلُه ِإَذا ُعِجَن َمَع الدَّ
َ
ِر َهْل َیْصُلُح أ

ْ
ِقیِق َیَقُع ِفیِه ُخْرُء اْلَفأ ْلُتُه َعِن الدَّ

َ
َســـأ

َس َو ِإْن َعَرْفَتُه َفْلَتْطَرْحُه؛ علی بن جعفر از برادرش موسی بن جعفر سؤال 
ْ
َتْعِرْفُه َفَا َبأ

می کند از آردی که در آن فضله موش افتاده است که آیا اگر از آن خمیر درست شود 
صاحیت خوردن دارد؟ حضرت می فرماید: اگر آن فضله را تشـــخیص نمی دهی 

اشکال ندارد و اگر آن را تشخیص می دهی دور بریز )حر عاملی، 1409، 236/24(.
در این روایت حضرت بین معرفت و عدم معرفت تفصیل داده اند 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 
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گاهی به خصوصیات آن است.  است. معرفت تمیز و تشخیص شیء از غیر آن و آ
پس هر معرفتی علم اســـت، اما هر علمی معرفت نیست )عسکری، 1400، 17؛ مصطفوی، 
1402، 96/8(. در این روایت حضرت می فرماید: اگر فضله در خمیر قابل تشـــخیص 
نیست، خوردن آن اشکالی ندارد؛ یعنی وجود دارد و قابل تمییز و تشخیص نیست. 
لذا عامه مجلسی ذیل این روایت می نویسد: »ظاهره الحل مع اإلستهاک و عدم 
تمییز العین«1 )عامه مجلســـی، 1410، 108/77(. این روایت دلیل بر اســـتهاک خشک 
در خشک اســـت؛ یعنی فضله موش که خشک است در آردی که خشک است، 
مستهلک شده است. اما حکم استهاک 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 اســـتهاک 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 می شود: خونی که هم پاک و هم خوردن آن حال 
اســـت؛ مانند خون ماهی که ادعای اجماع بر پاکی و حلیت خوردن آن شده است 
)عامه حلی، 1407، 421/1(. خونی که پاک اســـت، اما خوردن آن حال نیست؛ مانند 
خونـــی که پس از خروج متعارف خون از بدن حیوان بعـــد از ذبح در بدن او باقی 
می ماند )آملی، 1406، 178/2( و خونی که نه پاک اســـت و نه خوردن آن حال است؛ 

مانند خون حیوانات حرام گوشتی که خون جهنده دارند )یزدی، 1409، 63/1(.
در زمینه ممزوج شدن خون در مواد غذایی چندین روایت در کتب روایی مطرح 

شده است که به دو روایت اشاره می شود: 
روایت اول:

ٍة  وِقیَّ
ُ
ِه َعْن ِقْدٍر ِفیَها َجُزوٌر َوَقَع ِفیَها َقْدُر أ َبا َعْبِداللَّ

َ
ْلُت أ

َ
ْعَرِج َقاَل: َسأ

َ
ـ عْن َسِعیٍد اْل

َم؛ »از امام صادق از دیگی ســـؤال کردم  ُکُل الدَّ
ْ
اَر َتأ  ُیْؤَکُل َقاَل َنَعْم َفِإنَّ النَّ

َ
ِمْن َدٍم أ

1 . ظاهر روایت آن است که در صورت استهاک و عدم تشخیص عین، حال است.



154

جستارهای 
فقهی و اصولی
سال پنجم، شماره پیاپی 17
زمستان  1398

که گوشت شتری در آن قرار دارد و به اندازه اوقیه ای )حدود صد گرم( خون در آن 
می افتد آیا آن غذا خورده می شود؟ حضرت می فرماید: بلی، چرا که آتش، خون 

را می خورد« )حر عاملی، 1409، 197/24(.
در این روایت چند نکته قابل بررسی است: 

نکته اول: 
ا ْبِن  نظیر این روایت حدیثی است که از زکریا بن آدم نقل شده است: َعْن َزَکِریَّ
ه ؛ »به حضرت  اُر ِإْن َشـــاَء اللَّ ُکُلُه النَّ

ْ
ُم َتأ ُم َفَقاَل الدَّ آَدَم َقاَل: ... ُقْلُت َفِإْن َقَطَر ِفیَها الدَّ

اباالحسن علی بن موسی الرضا گفتم: اگر در این دیگ )دیگی که در آن گوشت 
و آب زیادی است( قطره ای خون بیفتد چطور؟ حضرت فرمودند: آتش خون را 

می خورد ان شاء الله« )کلینی، 1429، 750/12(.
نکته دوم: 

این روایت را فقها ذیل فتوای شـــیخ طوسی در نهایه ذکر می کنند ایشان معتقد 
اســـت: اگر دیگ غذا بر روی آتش به جوش آید و مقدار کمی خون در آن بیافتد، 
خوردن آن غذا جایز اســـت؛ چون آتش خون را از بین می برد، اما اگر آن خون زیاد 
باشـــد، خوردن آن غذا جایز نیست )شیخ طوسی، 1400، 588(. شیخ مفید نیز می گوید: 
اگر مقداری خون در دیگی که بر روی آتش می جوشد بیافتد خوردن آن غذا بعد از 
بین رفتن عین خون و تفّرق 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 مقیاس های وزن و برابر با چهل درهم شرعی است و هر درهم شرعی 
معادل حدود دو و نیم گرم است. )جمعی از پژوهشگران، 1426، 721/1(؛ 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 این دو روایت بر مدعا مطرح شده، که حسب احکام فقهی 
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خون نجس و منجس است و در صورت ماقات با هر شیئی آن را نجس می کند و 
استهاک نیز از نظر زمانی در طول ماقات تحقق پیدا کرده است؛ لذا غذا به دلیل 
نجاست قابل خوردن نیســـت؛ در حالی که حسب ظاهر این روایت افتادن خون در 
دیگ مانعی برای خوردن نیست. برخی، ایرادات سندی گرفته اند و برخی دیگر این 

روایات را حمل بر تقیه نموده اند )صدر، 1408، 215/3(. 
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 می نویسد: این عبارت که »آتش خون را می خورد« 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 
بود، امام باید به صراحت از مطهرّیت آتش می فرمودند. بنابراین، خون مورد سؤال 
در این روایات بر خون طاهری حمل می شـــود که خوردن آن حرام است و حسب 
روایت مانعی برای خوردن آن گوشت و خورشت نیست وقتی که خوِن موجود در آن 

به سبب آتش معدوم و مستهلک شود )خویی، 1418، موسوعه، 24/3(.

روایت دوم: 
این روایت در کتاب قرب االسناد از حضرت موسی بن جعفرنقل شده است: 
ْلُف  ِرْطِل  َماٍء، َفُطِبَخ 

َ
ْلُتُه َعْن ِقْدٍر ِفیَها أ

َ
ِخیِه َقاَل: َســـأ

َ
»َعِليُّ ْبُن َجْعَفٍر ِفي ِکَتاِبِه َعْن أ

َس؛ علی بن 
ْ
ْکُلُه َفَقاَل: ِإَذا ُطِبَخ َفُکْل َفَا َبأ

َ
ُة َدٍم، َهْل َیْصُلُح أ وِقیَّ

ُ
ِفیَهـــا َلْحٌم َوَقَع ِفیَها أ

جعفر در کتابش از برادرش امام موسی بن جعفر نقل می کند که از او سؤال کردم 
پیرامون دیگی که در آن هزار رطل آب است و در آن گوشتی طبخ می شود و در آن 
به انـــدازه اوقیه ای خون می افتد، آیا می توان آن غذا را خورد؟ حضرت فرمودند: 

وقتی پخته شد بخور که اشکال ندارد )حر عاملی، 1409، 197/24(.
بســـیاری از فقها در اطاق این روایت اشکال کرده اند و فقط صدوق و مفید به 
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اطاق آن ملتزم شده، قائل به حلیت مطلق خون مطبوخ  شده اند؛ چه خون طاهر باشد 
و چه خون نجس. اما اکثر فقها قائل اند که سائل در مقام سؤال کردن از خون حرامی 
است که نجس نمی باشد؛ مثل خونی که از مویرگ های گوشت خارج می شود که 
در این صورت، استهاک موجب حلیت اکل آن خون است )اشتهاردی، 1417، 492/2(.
نتیجه در این قسمت حســـب کام اکثر فقها آن است که این دو روایت ناظر به 
استهاک 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 به جهت استهاک 
مانعی در خوردن خون نیست، به جهت آنکه به محض ماقات خون نجس با غذا، 

غذا نجس شده است به جهت حرمت خوردن نجس، خوردن آن غذا حرام است.

دلیل سوم: روایت استهالک شراب در مواد غذایی
ی  ـــيْ ُء َحتَّ ِه َعِن اْلَخْمِر ُیْصَنُع ِفیَها الشَّ َبا َعْبِد اللَّ

َ
ْلُت أ

َ
ِبي َبِصیٍر َقاَل: َســـأ

َ
َعْن أ

َس؛ ابوبصیر 
ْ
ِذي ُصِنَع ِفیَها ُهَو اْلَغاِلَب َعَلی  َما ُصِنَع  ِفیهِ  َفَا َبأ َتْحُمَض؛ َقاَل: ِإْن َکاَن الَّ

می گوید از امام صادق از شـــرابی سؤال کردم که در آن چیزی ساخته می شود تا 
آنکه ترش می شود. حضرت فرمودند: اگر آنچه در آن ساخته می شود غالب بر خمر 

باشد، اشکالی ندارد )حر عاملی، 1409، 525/3(.
این روایت را فقها در ذیل مطّهر بودن انقاب با عاج )انقاب شـــراب به سرکه 
به واسطه مواد افزودنی( مطرح کرده اند. محقق خویی این روایت را معارض روایاتی 
می داند که داّل بر حلیت مطلق انقاب است و معتقد است ظاهر این روایت آن است 
که انقاب به عاج همیشـــه موجب حلیت نیست و در مقام حّل تعارض می گوید 
چون روایات حلیت مطلق صریح و این روایت ظاهر است از ظاهر این روایت رفع ید 

می شود و حمل بر کراهت می شود )خویی، 1418، موسوعة االمام الخوئی، 162/4(.
شـــاید بتوان گفت که این روایت ناظر به انقاب شراب به سرکه نیست؛ چرا که 
اگر بحث انقاب مطرح باشد، فرقی بین غالب بودن شراب و غالب نبودن آن نیست 
و در این صورت تعارضی هم بـــا روایات مطهر بودن انقاب ندارد. روایت ناظر به 
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استهاک شراب در مایع ممزوج است. توضیح آنکه امروزه هم در طب رایج است 
که تولید و آماده سازی برخی داروها باید آن را در الکل فرآوری کنند تا امکان تحلیل 
آن در آب ممکن شود به گونه ای که آنچه ساخته شده غالب و خمر مغلوب شود و 
مستهلک در آن گردد )اختراعی طوســـی و دیگران، 1396، 81(، در این صورت خوردن آن 

دارو اشکال نخواهد داشت.
تنها مشـــکلی که با این تقریب ممکن است مطرح شود، کامی است که شیخ 
در تهذیب األحکام ذیل این روایت مطرح کرده اســـت. ایشان بعد از بیان شاذ بودن 
این روایت می گوید: عمل به این روایت جایز نیست؛ چون گفته شد که خمر نجس 
است و هر شیء دیگری را که با آن ماقات کند، نجس می کند و به واسطه چیزی 
که با آن مخلوط شود و بر آن غالب باشد، پاک نمی شود؛ لذا این خبر متروک است 

)شیخ طوسی، 1407، 119/9(.
در پاســـخ به این اشکال می توان 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 بوده اند )روحانی، بی تا، 362(.
ثانیًا: این روایت نســـبت به اطاقات نجاست خمر اخص است و عدم نجاست 

خمر را در صورت استهاک بیان می کند؛ در نتیجه آن مطلقات مقید می شود. 
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 
فقه بین کم و زیاد نجاســـت تفاوت قائل شده اند؛ مثل آنکه اگر آردی با آِب نجس 
خمیر شود، بعد از پخته شـــدن خوردن آن اشکال ندارد )شیخ طوسی، 1400، 8( یا سایر 

موارد استهاک که در ابتدای مقاله نمونه های آن ذکر شد.
آیت الله سیستانی در پاسخ به استفتایی در زمینه استفاده از داروهایی که در آن ها 
الکل به کار رفته می نویسند: »خوردنش جایز نیست، ولی می توانید آن را با آب رقیق 
کنید به حّدی که نسبت الکل آن ناچیز شود؛ مثًا به دو درصد برسد که در این صورت 
.)https://www.sistani.org/persian/qa/0799 ،1398 ،خوردنش مانعی ندارد« )سیستانی
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دلیل چهارم: روایات اعتصام آب کر
در روایات متعدد و متواتر مضمونی آمده که از آن قاعده استهاک ولو فی الجمله 
استفاده می شـــود. مفاد اجمالی این روایات آن است که اگر نجاستی همچون بول 
انسان یا غیرنجســـی از محرمات مثل بول حیوانات حال گوشت، در آب کر واقع 
شود، موجب انفعال و نجاست آب نمی شود و شرب آن نیز جایز است. در این زمینه 

به سه روایت اشاره می شود: 
روایت اول

َوابُّ َو َتَلُغ ِفیِه  ِه َو ُسِئَل َعِن اْلَماِء َتُبوُل ِفیِه الدَّ ِبي َعْبِد اللَّ
َ
ِد ْبِن ُمْســـِلٍم َعْن أ ُمَحمَّ

ْسُه َشيْ ٌء؛ محمد بن  اْلِکَاُب َو َیْغَتِسُل ِفیِه اْلُجُنُب َقاَل- ِإَذا َکاَن اْلَماُء َقْدَر ُکرٍّ َلْم ُیَنجِّ
مسلم از امام صادق نقل می کند که از حضرت سؤال شد از آبی که حیوانات در آن 
ادرار می کنند و سگ ها از آن آّب می خورند و ُجُنب در آن در غسل می کند؟ حضرت 
فرمودند: اگر آب به اندازه کر باشد چیزی آن را نجس نمی کند )حر عاملی، 1409، 158/1(.

حسب این روایت، در این آب قطعًا ذرات بول حیوان یا سایر اجزای نجس و حرام 
وجود دارد، اما به جهت آنکه حجم آب زیاد است، موجب نجاست آب نمی شود.

روایت دوم
ُجُل  َو ُهَو َنِقیٌع ِفیِه  ِه ع َیُقوُل  ِفي اْلَماِء َیُمرُّ ِبهِ  الرَّ َبا َعْبِد اللَّ

َ
ُه َسِمَع أ نَّ

َ
اِط أ بو َخاِلٍد اْلَقمَّ

َ
أ

ْو َطْعُمُه َفَا َتْشَرْب َو 
َ
َر ِریُحُه أ ِه ِإْن َکاَن اْلَماُء َقْد َتَغیَّ ُبو َعْبِد اللَّ

َ
اْلَمْیَتُة َو اْلِجیَفُة َفَقاَل أ

؛ ابو خالد قماط می گوید از 
ْ
أ ْر ِریُحُه َو َطْعُمُه َفاْشَرْب َو َتَوضَّ  ِمْنُه َو ِإْن َلْم َیَتَغیَّ

ْ
أ اَل َتَتَوضَّ

امام صادق شنیدم درباره آبی که حالت حوض دارد و مردی عبور می کند 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، 1409، 139/1(.

روایت سوم 
َس ِإَذا 

ْ
ِه َعِن  اْلِحَیاِض  ُیَباُل  ِفیَها َقاَل اَل َبأ َبا َعْبِد اللَّ

َ
ْلُت أ

َ
اْلَعَاِء ْبِن اْلُفَضْیِل َقاَل: َسأ
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َغَلَب َلْوُن اْلَماِء َلْوَن اْلَبْوِل؛ عاء بن فضیل می گوید از امام صادق از حوض های 
سؤال کردم که در آن ادرار می شود، حضرت فرمودند: اشکالی ندارد وقتی که رنگ 

آب بر رنگ ادرار غالب باشد )حر عاملی، 1409، 139/1(.
در این روایات مسئله عدم تغییر رنگ و بو یا غالب بودن رنگ آب بر رنگ بول 
به عنوان شاخص و عامت عدم انفعال آب مطرح شده است که کامًا هماهنگ با 
مسئله استهاک و تعریف آن است؛ در استهاک نیز چنان که در ابتدای مقاله بیان 
شد، افزودنی چنان در شیء دیگر مخلوط می شود 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 

نشانه ای بر عدم وجود عرفی اجزای نجس در آب کر است. 

دلیل پنجم: روایات اعتصام آب چاه
در انفعال آب چاه در صورت ماقات با نجس بین قدما و متأخران اختاف است. 
مشـــهور قدما رسیدن نجاست به آب چاه را موجب نجس شدن آنی آن دانسته اند و 
در روایات متعددی کشیدن آب از چاه به عنوان 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 کرده اند )نجفی، 1404، 19/1؛ خویی، 1418، موسوعة، 234/2(.

مجموعه روایاتی که در نزح بئر آمده اســـت، می تواند داّل بر پاک شدن آب و 
حلیت آن به جهت استهاک باشد. به بعضی از روایات این مجموعه اشاره می شود: 
ْو 

َ
هِ  َعِن اْلِبْئِر َیَقُع ِفیَها َزِبیُل  َعِذَرٍة َیاِبَسٍة أ ُبو َعْبِد اللَّ

َ
اٍر َقاَل: ُســـِئَل أ َصَدَقَة َعْن َعمَّ

 َس ِإَذا َکاَن ِفیَها َماٌء َکِثیٌر؛ صدقه بن عمار می گوید از امام صادق
ْ
َرْطَبٍة، َفَقاَل: اَل َبأ

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، 1409، 174/1(.

در روایت اعتصام آب چاه به واسع بودن آب چاه و داشتن ماده )لن له ماده( و 
کثیر بودن اشـــاره شده است و اینکه میزان در عدم نجاست آب چاهی که با نجس 
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ماقات کرده، عدم تغییر رنگ و بوی آب است )حر عاملی، 1409، 170/1-178(. 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.

نتیجه گیری
اســـتهاک یکی از ابزار تسهیل کننده در زمینه استفاده از مواد غذایی است. به 
جهت اقتضائات جهان امروز در زمینه تولید مواد غذایی یکی از مسائل و مشکات 
عمده در این موضوع افزودنی های حرام در مواد غذایی است. حسب پژوهش انجام 
گرفته در این مقاله، استهاک از گزاره های فقهی است که قابلیت آن را دارد حسب 
فقه شیعه به قاعده ای فراگیر در جهت حّل برخی از این معضات و مشکات تبدیل 
گردد. استهاک در ابواب متعددی از کتاب های فقهی چون طهارت، صاه، صوم، 
حج و حدود به کار رفته است. این مقاله با بررسی موارد کاربرد استهاک در ابواب 
فقهی، امکان تطبیق اســـتهاک به مثابه یک قاعده فقهی در افزودنی های 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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