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آموزش ذبح شرعی
دفتر نمایندگی ولی فقیه  
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ِّيبااًيا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَالالً طَ

از آنچه در زمين است،! اى مردم

حالل و پاكيزه  
!بخوريد

168سوره بقره آیه 
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«ذبح کردننيکوسفارش »
قَتَلْتُمْذَافَإِءٍشَيْكُلِّفِيالْإِحْسَانَعَلَیْكُمُكَتَبَاللَّهَإِنَّ: قَالَ(   آلهصلي اهلل علیه و )النَّبِيَّأَنَّ

أَحَدُكُمْیُحِدَّلْوَالذِّبْحَةَفَأَحْسِنُواذَبَحْتُمْإِذَاوَالْقِتْلَةَفَأَحْسِنُوا

.ذَبِیحَتَهُلْیُرِحْوَشَفْرَتَهُ

:دمی فرماينآلهصلی اهلل عليه و پيامبر گرامی اسالم 
ا بر  رچيزيكردن نسبت به هر نيکیخداوند 

يد  بنابر اين هرگاه خواست... شما واجب كرد
.  ذبح كنيد آن را نيکو انجام دهيد

315: ، ص62، ج(بيروت-ط )األنواربحار 
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:  ذبحشرايط
ـ شرط اول

(مسلمان)اسالم 
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دَانَمَنْذَبِِّيحَةُ:السالمعلِّيهالْمُؤْمِنِِّينَأَمِِّيرُقَالَ
مْلَكُصَلَّىوَصَامَوَالْإِسْلَامِبِكَلِمَةِ
.هِعَلَِّيْتَعَالَىاللَّهِاسْمَذَكَرَإِذَاحَلَالٌ

71: ، ص9األحكام، جتهذیب-67: ، ص24، جالشِّيعةوسائل
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ینکالم معصوم 



:  ذبحشرايط

( سربُر)ذابحـ   ط اولشر

بايدذابح-

يا در حکم مسلمانمسلمان 

(مراجع). باشد

(مكارم. )ذبح کننده بنابر احتياط واجب باید مسلمان باشد-
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مراجع-. شرط نیست( شیعه بودن)ایمان -(شیعه)ایمان

مراجع-. ذبیحه ناصبی حرام است-ناصبی

مراجع-. ذبیحه غالت حرام است-غالت

علی اللهی 
(  اهل حق)

خدالسالماعلیهعلیحضرتکهباشندداشتهاعتقاداگر-
وحیدتچنانچهگرنهوباشدمینجسوکافراست

کارانرااسالمدینضروریاتازیکهیچونبوتو
.شودنمیآنهانجاستوکفربهحکمنکنند

(با اندکی تفاوت)–و مراجع ( امام خامنه ای)

مراجع-. ذبیحه خوارج حرام است-خوارج



جنسیت
وسط پس ذبح تدر ذبح مرد بودن شرط نیست -

مراجع-. زن صحیح است

.(دارندولی بهتر است تا دسترسی به مرد باشد زنان و کودکان را معاف: مکارم)

بلوغ
،یستنشرطکنندهذبحبودنبالغ-

بهآشناودبفهمرابدوخوبیعنیباشد،ممیزاگرمسلمانبچهاگربلکه

راجعم–.ببردراحیوانسرتوانندمیباشدحیوانتذکیهوذبحعمل

(.دارندمعافراکودکانوزنانباشدمردبهدسترسیتااستبهترولی:مکارم)

عقل
(سیستانی).نیستشرطعقلذابحدر-

(مکارم).دارداشکالدیوانهذبح-

(رینو).استالزمتشخیصودرکقدرت(کنندهذبحدر)-

حهذبیلذانیست،شرطاختیارذابحدر-اختیار

–ناحقبهچندهر-اندکردهمجبوررااوکهکسی

(مراجع).استحالل

طهارت، سالم 
...بودن و

طشرکنندهذبحدر...وبودنپاکوبودنسالم-

ختنهوحائضوجنبونابینافردتوسطکهحیوانیلذانیست،

(مراجع).استحاللشودذبح...وفاسقوولدالزناونشده



:نکته

!حکم شرعی ذبيحه غير مسلمان
یحیمسيهودی،)کتاباهلوکافرمانند؛مسلمانغیرذبیحهآيا

است؟حالل(...و

:کتاباهلتعریف

الهیانادیازیکیبهکهمسلمانیغیرفرد:(کتابی)کتاباهل
مشهورند؛بداکتابصاحبپیامبرانازیکیتابعراخودوباشدمعتقد
ابیکتدرولیدانندمیکتاباهلجزورامسیحیانویهودیانفقهاء
درشدیداختالف)صابئین،(زرتشتیان)مجوسمثلهاییگروهنبودنیابودن

تالفاخسامریهو(...ونصاریازایشاخهپرست،ستاره:آمدهقولششحداقلکهاستصابئینمورد
.استنظر
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حکم طهارت 
اهل کتاب

(ایخامنهامام)هستندذاتیطهارتبهمحکوم-

(وحیدنوری،سیستانی،).هستندپاک-

(مکارم).هستندنجساحتیاطبنابر-

(بهجت،ره،امام)هستندنجس-

مجوس  
(زرتشت)

(سیستانیرهبری،).هستندکتاباهل-

(مکارم).استکتاباهلاحکامبهمحکوم-

(وحید).هستندکتاباهلحکمدراحکامازبعضیدر-

ذبیحه 

اهل کتاب

(نوریصافی،بهجت،وحيد،رهبری،).استحرامکتاباهلذبیحه-

(مکارم).استپاکچندهرنیست،حاللکتاباهلذبیحه-

همرا«اهللبسم»چندهرببردراحیوانسراگرکتابیکافر-
ره،امام).شودنمیحاللحیوانآنواجباحتیاطبنابربگوید،

(سیستانی

رودا،خنامباراذبحقابلحالل گوشتحیوانکتاباهلاگر-
(آملیجوادی).استپاکوحاللکنند،ذبحقبلهبه

(انیسیست).استگرویدهآنبهکهاستایطائفهبهملحقمرتد-مرتد



:نکته

(: در شرايط ذابح)نتیجه 
ممیز،ايباشدبالغزن،ياباشدمردذابح؛کهکندنمیفرقی
.باشدداشتهاحتیاجتیمّمياغسلبهياباشدپاک

:الزم است
شتهدايقینواطمینانبايدديگری،بهذبحواگذاریجهت
شرعیذبحاحکاموشرايطتمامرعايتبهمقیداوکهباشیم

.باشدمی
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ـ شرط دوم

ابزار و 
وسیله ذبح
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ـ شرط دوم
سربُريوسیله

؟ابزار و وسيله ذبح بايد از چه جنسی باشد

:  دقّت شود
 شد؟ باآهنیچاقویفقط بايد سربریوسیلهآيا
 استفاده کرد؟استیلچاقویآيا می توان از
آيا مخلوط با فلز ديگر اشکال ندارد؟
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ابزار و وسیله
ذبح

(رحالت اختيا)در غير اضطرار 

(اگر آهن پيدا نشود)در حال اضطرار



(حالت اختيار)در غير حال اضطرار : الف
اشد؟بآهنجنسازبايدحتماًاضطرارحالتغیردرذبحابزارآيا

که)استیلوباشد،آهنازبایدشود،میانجامآنباذبحکهابزاری
(ایخامنهامام).استآهنحکمدر(استزنگضدمادهبامخلوطفوالد

پسباشد،آهنازکهببرندچیزیباامکانصورتدرراحیوانسر
معادنازچهاگرباشدنمیحاللحیوانشودذبحآهنغیربهاگر

(صافیید،وحسیستانی،ره،امام).اینهاغیرونقرهوطالومسوبرنزمانندباشد

سردبایبلکهشودانجامآهنوسیلهبهحتماًذبحکهنیستالزم
(نوریکارم،م).ببرندباشددیگرفلزیاآهن،ازکهتیزیجسمباراحیوان

راداطوتیزیواستحکاموحدّتدرولیباشدآهنغیرذبحآلتاگر
(بهجت).باشدمیآهنبهملحقباشدآهنمثلذبحآخرتا
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(اگر آهن پيدا نشود؟)در حال اضطرار : ب
است؟صحیحاشیاءسايرباذبحآياآهننبودنصورتدر

مینبرندراحیوانسراگرکهباشدطوریونشودپیداآهنچنانچه
تیزگسنوشیشهمانندکندجداراآنرگچهارکهتیزیچیزبامیرد
(ایخامنهامام).بُریدراآنسرشودمی

ضطرارایاباشدآنذبحتأخیربهذبیحهمردنترسونباشدآهناگر
آنذبحکند،میجداراذبحاعضایکهچیزیهربهکند،پیداآنبه

اینهاغیرایشیشهیاتیزسنگیاگچقطعهیانیاینکهولواستجایز
(صافیوحید،مکارم،ره،امام).باشد

داجراحیوانمجرایچهارکهتیزیچیزهربانشودپیداآهنچنانچه
ترسلمث)ضرورتیچندهرشودمینیز...وسنگوشیشهمانندکند

دنشسربریمقتضی(...وآنذبحانداختنتأخیربهیاذبیحهمردن
(سیستانی).نباشد
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حکم ذبح با

آالت

لاستی

(امام).باشدآهنبابایدذبح-

(نوریشبيری،مكارم،رهبری،).ندارداشكالیاستيلچاقویباذبح-

(انیسيست).نيستکافیواجباحتياطبنابراستيلچاقوی-

فوالد
(امام).باشدآهنبابایدذبح-

(يریشبمكارم،سيستانی،).ندارداشكالفوالدیهایچاقویباذبح-

تیغ هاي
الماسی

(افیصسيستانی،رهبری،).استميتهحكمدروحرامالماسباذبيحه-

(مكارم).ندارداشكالی-

(نوری).استکافیگيردمیانجامفلزباذبحچون-

(ممكار).دارداشكال...وپالستيكیهایچاقویمثلدیگرتيزاشيای-غیر فلز

(رهبری).کندنمیکفایت-

وسیله 
دندنه دار

(رهبری).نداردمانعباشدآهنجنسازاگر-

(مكارم).ندارداشكالیبگویندچاقوآنبهونكندارهصدقکهصورتیدر-



:وسلیه نحر شتر
:دقت شودشتردر نحر 

که الزم نیست حتما از چاقوی معمولی استفاده کرد بل-
.تباشد کافی اسهر وسیله آهنی که نوک تیز استفاده از 

زچاقوی اما پیشنهاد می شود برای راحتی کار و خونگیری بهتر، ا-
.دولبه استفاده نمود
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:نکته

:شترنحرشرايط

تاسشرطذبحبهتذکیهدرکهچیزیهر-
هکآنچهپسباشد؛میشرطهمنحردر
رنحدراستشرطذبحوسیلهوذابحدر

.دباشمیشرطهمنحروسیلهوکننده

(امام ره، مکارم، فاضل، بهجت، صافی، سیستانی، وحید، نوری،)
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:نکته

:ذبحابزاربودنآهنیمورددرتردیدوشک

تردیدذبحابزاربودنآهنیمورددراگر-
محرزآنبودنآهنیکهزمانیتادارد،

.کندنمیکفایتآنباکردنذبحنشده،
(امام خامنه ای)
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ـ شرط سوم 

روبه قبله بودن
(استقبال قبله)
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(رو به قبله کردن ذبیحه)استقبال ـ  شرط سوم

له کنند در تذکیه و حالل شدن ذبیحه شرط است که حیوان را رو به قب-

:باید در حال ذبح: يعنی

گلو و سینه و شکم  

(مراجع).دباشقبلهحیوان رو به 
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:نحوه استقبال حيوان
د؟رو به قبله بودن حیوان در هنگام ذبح بايد به چه نحو باش

لویجهایقسمتو(شودبریدهبایدکهجایی)حیوانذبحمحلباید
(صافیوحید،ره،امام).نمایدقبلهبهرورابدنش

قبلههبروهمانندآنبودنقبلهبهروباشدایستادهیانشستهاگر
یدهخوابچپیاراستطرفبرحیواناگرواستنمازدرانسانبودن
(انیسیست).باشدقبلهبهروحیوانشکموبریدنمحلبایدباشد

ثلمدرباشد،قبلهبهروحیوانبدنجلوبایدبریدنسرموقعدر
ونهسیوسرکهبطوریخوابانندمیراآنهامعموالطیوروگوسفند

کنندرنحیاذبحایستادهکهصورتیدروباشدقبلهبهروآنپاهای
(مکارم).باشدقبلهبهرودستهاوسرباید
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:   نحوه استقبال حيوان
(استقبال حيوان به پهلوي راست يا چپ)

هلوی  آيا می توان حیوان را برای ذبح به پ: ســوال
راست يا چپ خواباند؟

ایطشرسایرواستقبالشرایطرعایتصورتدر
.استصحیحطرفدوهربه

(امام ره، وحید، صافی، سیستانی، خوئی)
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:  نحوه استقبال حيوان
(ذبح حيوان در حالت ايستاده)

است؟صحیحايستادهصورتبهحیوانذبحآيا
[حیوانبودنقبلهبهروجملهازشرعیذبحشرایطرعایتبا]شکالیا

(تبریزیوحید،سیستانی،ای،خامنهامام).ندارد

تاکهاستآناحتیاطگوسفندوگاومورددرولیاستجایزشترنحر
رونهاآگردنوسینهکهطوریبهبخوابانندراآننباشدکاردرعذری

(مکارم).باشدقبلهبه

ولیتنیسصحیحمذکورصورتبهگوسفندوگاوذبحسوالفرضدر
(نوری).ندارداشکالشترنحر

:عظاممراجعفتواینتیجه
.تممنوع اسکشتار گاو و گوسفند در حالت ایستاده  
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استقبال قبله 
نسبت به حیوان

.(...گوسفند و بز و)دام سبک 

....(گاو و)دام سنگين 

شتــــر

مرغ و پرندگان

...(شترمرغ و)ساير موارد 



...(  گوسفند و بز و)الف ـ دام سبک 

:دقت شود* 

ز در هنگام ذبح گوسفند و ب
بايد مقاديم بدن... و

(شکم، گلو و دست وپاهای حیوان)

.باشدرو به قبله کامال 
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وتودسسینهشکم،)برمقاديمعالوهکه:شوددقت*
روبهايدبنیزسرگوسفند(ذبحمحل)گردنبايدپاها
.باشدقبله
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ردنوگچانهزيربین(زاويه) فاصلهذبح،هنگامکهشوددقت*
.رگرددبقبلهازگوسفندسرکهشودزيادطورینبايدگوسفند

30

حرامغير شرعی 



ایونهگبهمی شوندذبحسرهمپشتگوسفندچندکههنگامی*
اولفندگوس(پشت)گردهروی(بعدی)دومگوسفندپهلویکه

مشکوپاودستکهشوددقتبايدمی گیرد،قرار(قبلی)
.نشودلمتماي(سقف)باالسمتبهقبلهاز(دوم)بعدیگوسفند

31

حرامغير شرعی 



(گاو)سنگيندامـب
:ذبحازقبلگاو
به)رقیبياایضربهشوکمانند:مي بیندشوکیا

دوبهآنذبحکه...و(می شودحسبیبرقجريانوسیله
:استصورت

(آويزحالت).می شودآويزانجرثقیلبهپااز(الف
رویراستياچپپهلوی)می شودخواباندهزمینروی(ب

(خوابيدهحالت).(می گیردقرارزمین
نمي بیندشوکیاو:
(خوابيدهحالت).می شودخواباندهزمینروی(ج
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:بحذهنگامدرگاوقبلهاستقبالحکم
:جوبوالفحالتسههردر

م، هنگام بریدن گلو باید شک
سینه، گردن، سر و صورت  
ه حیوان، همه با هم رو به قبل

.باشند
(  مخصوصا در گاو آویزان دقت شود)
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«حالت آویز»: رو به قبله گاو در هنگام ذبح

ه  قبل
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«دهحالت خوابی»: رو به قبله گاو در هنگام ذبح

35

قبله



(در صورت عدم توانايی رو به قبله كردن گاو)
:ســوال
شتارگاههاکدرآنهاذبحکههايیگوسالهوگاوازبعضیخوابانیدن

قبلهطرفبهوزنسنگینیوجثّهبزرگیعلتبهشودمیانجام
ذبحبلهقبهروايستادهصورتبهاگرصورتايندرنیست،ممکن

است؟کافیشود

(مکارم).ندارداشکالی

اشدبقبلهبهروحیوانشکموپاودستوگلوبریدن،سرموقعدر.
(نوری)

صافی،،بهجت).باشندقبلهبهروآنذبحمحلوحیوانبدنمقادیمباید
(خوئیتبریزی،
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انواع شوک هاي 
مورد استفاده در

تذکیه گاو

تله گاوي گردان بدون شوک

شوک برقی

شوک ضربه اي

شوک مته اي

...(طپانچه و)ساير موارد 



«شوک ضربه ای»:     شوک قبل از ذبح گاو
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«شوک برقي»:     شوک قبل از ذبح گاو
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«رداندستگاه تله گاوی گ»: ذبح گاو به غیر شوک 
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(شوک وارد كردن و ضربه زدن به حيوان قبل از ذبح)

هبکردنذبحازقبلراگاوتوانمیآيا:ســوال
یبسرشبهزدنباچکشياسنگياچوبوسیله
کرد؟ذبحراآنسپسوکردحس

داشتهجانکردنذبحموقعدراگرحیوان
شود،میحاللکردنذبحباگرچهباشد،
آنکردنحسّبیبرايحیوانزدنولی

(فاضلره،امام).نیستجایز
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(شوک وارد كردن و ضربه زدن به حيوان قبل از ذبح)

قبلهکطوریبهدهندبرقیشوکذبحازقبلراحیواناتاگر:ســوال
هردرکهاينفرضبابکند،کمیحرکتيانکندحرکتیهیچذبحازبعديا

وخريدومیتهوحرامياحاللنداينهاآيابیايد،يانیايدآنهاازخونیصورت
دارد؟حکمیچهآنهابهایوفروش

ودبششرعیذبحوباشدزندهشوک،ازبعدحیوانکهصورتیدر
خونهایازولیاستجایزآنفروشوخریدوخوردنواستحالل
(مکارم).کنیدپرهیزآنداخل

وتاسجایزنشودطبیعیحیاترفتنبینازموجبکهصورتیدر
(نوری).داردراذبیحهخونحکممانده،باقیخون

سردبعوشودحسبیکمیتا)دهندشوکذبحازقبلراحیواناگر
(بهجت).ندارداشکال(ببرنددستگاهیادستواسطهبهرااو
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شتـــرـج

ته شتر به صورت ایستاده یا نشس
به شتر هنگام نحر باید. نحر مي شود

گونه ای باشد که 
ه سر، گردن و محل نحر او رو به قبل
بوده و بدن او نیز عمود بر قبله  

.باشد
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:نحرمهنگادرشترقبلهاستقبالنحوه
–تهنشسزانوبهوایستاده،–شترنحر

تاسجایزباشد،قبلهبهروکهحالیدر
دباشافتادهطرفشیکرویاگربلکه

(جلو)مقادیمونحرجایکهصورتیدر
ستاجایزنحرباشد،قبلهبهروبدنش

.اشدبایستادهکهاستآنافضلچهاگر
(امام ره، سیستانی، مکارم، فاضل، بهجت، صافی، وحید، نوری، شبیری)
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:شوددقت
سمتبهوگردنشرسنبايد(نشستهياايستاده)استقبلهروبهشتروقتی

.شودمتمايلچپياراست

قبله
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:انواع نحر شتر

ايستاده                         
نشسته
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(شوک وارد كردن به مرغ قبل از ذبح)
يکقبربوسیلهابتدامرغذبحبرایجديدهایروشدر:ســوال

کندنتقالذبحبرایوشودبیحالمرغتادهندمیمرغبهشوک
ينابهعلمباآيامیرندمیشوکاينبوسیلههامرغازبعضی

خیر؟يادارداشکالشرعاًمرغخوردنموضوع

یمرعایتشرعیذبحشرایطبقیهاگر
دروانحیکهایدنکردهپیدایقینتاشود،

آنازاستفادهاست،مردهشوکاثر
(ایخامنهامام).نداردمانعی
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:استقبال قبله در مرغ

48

قبله



(توسط دستگاه... كشتار مرغ و)
د و  آيا مرغ مى تواند توسط ماشین ذبح شو: ســوال

ر؟آيا گوشتش حالل مى شود؟ حیوانات ديگر چطو
رووجوببرعالوهدیگرحیوانهرومرغذبحدر

تآلبودنآهنو«اهللبسم»ذکروبودنقبلهبه
حوىنبهذبحعملبایدذابحبودنمسلمانوذبح

رامرغدچنآنکهمثلگرددذابحبهمستندکهباشد
راهاآنگردنتابکشدراماشینتیغهوبخواباند

(ایخامنهامام).ببرد
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(ادهذبح شترمرغ به صورت ايست)
ستادهايصورتبهمرغشترذبحآيا:ســوال

؟اخیرياستصحیحقبلهطرفبهزدهزانوويا

ارددراپرندگانسایرحکممرغشتر.
(امام خامنه ای)

(مكارم).نیستجایز

(صافی).العالمواهللندارداشکال
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(يواندر وقت ذبح حبه قبله بودن ذبح كننده روو استقبال)

هچذبحهنگامدرکنندهذبحبودنقبلهروبه:ســوال
دارد؟حکمی

یاطاحتولىنیست؛شرطذابحبودنقبلهبهرو
هکاستآن(مستحب:بهجت،شبیریمکارم،)مستحب

.دباشقبلهبهروبردمىسرراحیوانکهکسى
(شبیری, ری، تبریزی، خوئی، گلپایگانی، نو، فاضل، صافیبهجت، حضرت امام، سیستانی، مکارم، وحید)

وابردمىسرکسىاگراستاینواجباحتیاط
(سبحانی).باشدقبلهبهرونیز
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:نبودنقبلهبهروحکم:نتیجه

وانحیانگاریسهلیاعمدرویازوباتوجهاگر:اولصورت

.نکنندقبلهبهروصحیحصورتبهرا

می شودحرامومیتهحیوان.
صورتبهراحیوان،مسألهندانستنخاطربهاگر:دومصورت
.نکنندقبلهروبهصحیح

ندارداشکالی.
بهارحیوانآنومانندفراموشیخاطربهاگر:سومصورت
.نکنندقبلهروبهصحیحصورت

ندارداشکالی.



53

:نکته

حرکت و تغییر 
جهت از قبله بعد  

از ذبح یا نحر  
.اشکالي ندارد



ـ شرط چهارم 

تسمیه
(نبسم اهلل گفت)
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تُمْ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَِّيْهِ إِنْ كُنْ
بِآياتِهِ مُؤْمِنِّينَ

118: األنعام 

لَِّيْهِ وَ ال تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَ
وَ إِنَّهُ لَفِسْقٌ

121: األنعام 
55

کالم وحی



(گفتناهللبسم)تسمیهـچهارمشرط

:آنبهمتصلزماندرآنازپیشيابريدنسرهنگامبايدکنندهنحرياوکنندهذبح

نسربریدباید به نیت 

.درا بگوین( اهللبسم)نام خدا 
(مراجع)
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(و زمان آن( بردن نام خدا)تسميهشرط بودن )

:ســوال
الزمزمانیچهدرعملايناست،شرطحیواناتذبحدرخدانامبردنآيا

؟می شود
زماندرنآازپیشیاسربریدنهنگامبایدکنندهنحریاوکنندهذبح

به(-استذبحبهمتصلکه-آنازقبلمختصرىیاوآنبهمتصل
(صافیره،امامحضرت).ببردراخدانامسربریدن،نیّت

...(باالمسالهادامه)ستنبوقتمثلذبحمقدماتانجامزماندرتسمیهگفتنو
(خوئیتبریزی،وحید،سیستانی،).نیستکافیحیوان

[تسمیه]افىکعرفیّهمقارنتواستالزمحیوانرگهاىقطعهنگام
(بهجتمکارم،).است

نیّتهببگذارد،گلویشبهکاردیاببرد،راحیوانسرمى خواهدوقتى
(نوریاراکی،فاضل،شبیری،).ببردراخدانامبریدنسر
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(تاخير در گفتن نام خدا در هنگام ذبح)

:ســوال

باشند،ردهکآغازرارگهاقطعخدا،نامگفتنبهشروعازپیشثانیهچنداگر
؟استحاللذبیحهآيا

(ایامنهخامام).نیستحرامذبیحهباشد،فراموشیرویازاگر

(مکارم).استکافىعرفیّهمقارنهندارد،اشکال

(نوری).دارداشکال

(وحید).نیستحاللذبیحهکندچنینعمدیاگر

وشیفرامرویازتاخیرایناینکهمگرنیستحاللیر،خ
(شبیری).باشد
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(در ذبح« اهللبسممقدار ذكر »تسميهمراد از )

:ســوال
مراد از تسمیه در ذبح حیوانات چیست؟

الرَّحْمناهللبِسْمِ»ضمندراینکهومخصوصىکیفیتخدانامذکردر
:خوئیتبریزی،)اخدنامیادصدقمعیاربلکه؛نمى باشدمعتبرباشد«الرَّحِیمِ

یا«اللّهمبس»بگویداینکهمى کندکفایتپساستآنبر(تعظیمباهمراه
امام،حضرت).اینهامانندو«اللّهاالالهال»یا«للّهالحمد»یا«اکبراللّه»

(گلپایگانیخوئی،تبریزی،صافی،وحید،سیستانی،

إالإلهال»بگویدیا«اهللسُبْحان»یا«اهللبسم»بگویدکهقدرهمین
.تاسجایزنیزدیگرزبانهریافارسىزبانبهواستکافى«اهلل

(شبیری،مکارم)

(نوری).استکافیاَکْبَرُاَهللُیااَلْحَمْدُلِلهِیااهللِبِسْمِبگویدکهقدرهمین

(اراکیبهجت،فاضل،).استکافىاهللبسمبگویدکهقدرهمین
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(به تنهايی« اهلل»گفتن )
:ســوال

می کند؟تکفايحیوانذبحدرتسمیهعنوانبهتنهايیبه«اهلل»گفتنآيا
آنباراىچیزآنکهبدون«اللّه»لفظبهاکتفاواجباحتیاطبنابر

تمجیدیاثنایاکمالصفتبرکهتامى شودکالمکهنمایدمقرون
(صافی،رهامامحضرت).نیستصحیحنماید،داللتاو

(خوئی,شبیری).نمی کندکفایتاحتیاطبهتنهاییبه«اهلل»گفتن

(تبریزید،وحیمکارم،سیستانی،).می کندکفایتتنهاییبه«اهلل»گفتن

رفتنگتقدیربا]نداءحرفتقدیرباتنهایىبه«اهلل»گفتن
احتیاطولیاستصحیح،«المحمود»مثلخبریا[«یا»نداء

(بهجت).استآنبهنکردناکتفاءمستحب

تعابیریناأمثالواکبراهللیاهللالحمدیااهللبسمبگویدباید.
(نوری)
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(بردن نام خدا به زبان غير عربی)
:  ســوال

اشد؟آيا تسمیه در ذبح حتما بايد به زبان عربی ب

(بهجتمام،احضرت).بگوییدعربیبهمستحباحتیاطبه

زبانهریافارسىزبانبهذبحدرخدانامبردن
(نوریشبیری،مکارم،سیستانی،).استجایزدیگری

[جوازدر]دردیگر،لغتدرکهلفظىبهتعدّى
لفظماننداستجاللهلفظردیفهممعنى

لغتآنغیردرآنغیروفارسىلغتدر«یزدان»
(گلپایگانیصافی،).استاشکال
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(تسميه حرام)

ن يکى اگر جنب يا زن حائض بسم اللّه را به قصد خواند: ســوال
ديگر، از سوره هاى سجده بگويد، براى ذبح کافى است؟ به عبارت

اشد؟آيا در ذبح تسمیه حرام کافى است؟ هرچند به نیّت ذبح ب

وجنببراىمافتواىبهولى؛نیستکافىحرامتسمیه
رامحسورهبقیّهواستحرامسجدهآیهتنهاحائضزن

(ارممک).استآنترکدرمستحباحتیاطهرچندنیست؛

سورهصدقبه«اهللبسم»گفتن]عزیمتقصدبهتسمیه
بهضررحائض،وجنباز،[دارندواجبسجدهکههایی

(نوریبهجت،).استمعصیتچهاگرنداردتذکیه

62



(دانستن معناي تسميه)
:ســوال

ح آن را آيا دانستن معناى تسمیه برای کسی که در ذب
به زبان می آورد الزم است؟  

راخدانامبدانداجمالًاکهاندازههمین
(ریشبیمکارم،ای،خامنهامام).تاسکافىمى برد

(نوری).دباشداشتهتوجهآنمعناىبهباید
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(بر زبان جاري شدن نام خدا براي ذبح)
:ســوال

دلوبقلدراللّهبسمکهآنياشود،جارىزبانبربايدذبحدرخدانامآيا
است؟کافىهم

ودشمی«بگویدراخدانام»گویندمیهمهقبلمسئلهدراینکهاز:نکته
برخیحتصریلیکندانندمیالزمرازبانبهگفتنمراجعهمهکهکردبرداشت

:شودمیبیانهمفقهااز

ودشجاریزبانبربایدحیوانذبحبرایخدانام.
(  سیستانی، شبیری، مکارم، نوری،امام خامنه ای)

:نکته

ثال آنو امبر دیوار کشتارگاه« بسم اللّه»نوشتن 
.مى کندندر ذبح کفایت 
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(مباشرت ذبح كننده در بردن نام خدا)

:ســوال

همديگرکسیتسمیهياوببردراخدانامبايدکنندهذبحخودآيا
است؟کافی

وببردراخدانامکنندهذبحخودباید
. کندنمیکفایتدیگریفردتوسطخدانامبردن

(بهجتمکارم،سیستانی،)
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(در ذبح چندين حيوانتسميهيک )

است يا آيا برای ذبح تعدادی از حیوانات يک بار تسمیه کافی: ســوال
بايد برای ذبح هر يک از آنها يک بسمله گفته شود؟

رامرغدچنآنکهمگر،بگوید«اللّهبسم»بایدجداگانه[حیوان]مرغهربراى
افىکمرغچندآنبراىاللّهبسمیککه،کردنذبحبراىبخواباندیکجا
(امامحضرت).آنبرخدانامشدنواقعصدقشرطبهاست

همبااهدستگتوسط،«اهللبسم»گفتنازبعدکهمرغ هاازدستهآنبراى
کهبعدىدستهبراىومى کندکفایت«اهللبسم»یکگفتنمى شوندذبح

(ایخامنهامام).شودتکرار«اهللبسم»بایدمى باشد«اهللبسم»گفتنفرصت

بحذهمزمانراآنهاعددچنداگروشودگفتهاهللبسمبایدیکهربرای
(سیستانی).استکافی«اهللبسم»باریککند

خداناماًمرتّبکهاستآناحتیاطمى کندکارمرتّباً[طیورذبح]ماشیناگر
(کارمم).شودذبححیوانچندیناهللبسمیکهمراهچندهرکنند،تکراررا

مراجع در اسالید بعدیفتوایادامه 
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(در ذبح چندين حيوانتسميهيک )

است يا آيا برای ذبح تعدادی از حیوانات يک بار تسمیه کافی: ســوال
بايد برای ذبح هر يک از آنها يک بسمله گفته شود؟

انجامعتادفاگروشودگفتهاللّهبسمیکهربراىاستالزمشود،بریدهسرتدریجاکهصورتىدر
(فاضل).استکافىمرتبهیکگیرد،

وستاالزمجداگانهیتسمیهیک،یکهربرایِ(همسرِپشتِیعنی)میشوندذبحهمطولدراگر
(وحید).استکافیتسمیهیکشودذبح،شرائطسایرِرعایتِباواحدآنِدرهمعرضِدراگر

(بهجت).استکافىاهللبسمیکهمانببرد،سرشرایطرعایتبالحظهیکدرراهمهدستگاهاگر

فعهدیککنند،مىذبحهمعَرْضدریعنىکنندمىذبحهمبارامرغهاازتعداداینکهصورتىدر
ذبحنکهایازپسیعنىشوندمىذبحهمطولدراگرولىاستکافىآنهاهمهبراىگفتناللَّهبسم
فتهگقبلىبراىکهاللَّهبسمصورتایندرهمچنین،وشودمىشروعدوّمىذبحشدتماماوّلى
(نوری).نیستکافىبعدىبراىشودمى

همبامرغچنددفعتااگروشودگفتهاللّهبسممرغىهربراىمى گیردانجامتدریجىبطورذبحاگر
(صافی).بگویداللّهبسمدفعههربراىمى شودذبح

(شبیری).ندکمیکفایتتسمیهیکشودمیرعایتتسمیهوذبحبینعرفیمواالتکهمیزانیهب

قصدابوبکشدآنهاحلقومبهکاردمرتبهیکبتواندکهدهدقرارهمپهلوىطورىرادستههراگر
.دنداراشکالیباشدصادقذبحباتسمیۀعرفبنظرکهمقدارىتابگویداهللبسمیکدستههربراى

(گلپایگانی)

67



(تسميه با ضبط صوت)
:ســوال

صوتطضبمانند...والکتريکیوسايلتوسطتسمیهآيا
می کند؟کفايت
(وحید،سیستانیای،خامنهامام).نمی کندکفایت

(مکارم).بگویدذابحکهاستآنواجباحتیاط

(نوری).ندارداشکالاقترانرعایتبا

:نکته
شنرورادستگاهکهشخصىهمانبایددستگاهباذبحدر

نمىالزمذبحمحلّدرحضوروببردراخدانامکندمى
(مکارم).باشد
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(ذكر صلوات بجاي تسميه)
:ســوال

ايتکفتسمیهعنوانبهصلواتذکرحیوانذبحدرآيا
؟می کند

(یاخامنهامام).کندنمیکفایتواجباحتیاطبه

(مکارم،شبیری).کندنمیکفایت

(وحید).استکافى

شودناکتفاآنبهاستبهترولىاستکافی.
(سیستانی)
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(غير از نام اهلل-بردن اسماء و صفات مختلف خدا )
:ســوال

(اهللزاغیر)خداوندمختلفصفاتواسماءبیانتسمیهآيا
می کند؟کفايت

اهللزاغیرخداوندحسنیاسماىسایربهاکتفای
(شبیریبهجت،نوری،سیستانی،امام،حضرت).استجایز

اهللازغیرخداوندحسنیاسماىسایربهاکتفای
(گلپایگانیصافی،).نیستجایزواجباحتیاطبه
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(قصد ذبح در هنگام بردن نام خدا)

:ســوال

ت؟اسالزمخدانامبردنهنگامدرذبحقصدآيا

بهراخدانامذکرکهاستشرطذبحدر
اگرلذادکنبیانباشدذبیحهبرکهاینقصد
وانحیببرد،راخدانامسربریدنقصدبدون
.نمی شودحالل
(، سیستانی، مکارم، وحید، شبیری، نوری، فاضل، بهجت، صافی، تبریزی، خوئی، اراکیرهحضرت امام)

71



(قصد ذبح حيوانی و ذبح حيوانی ديگر)
:ســوال

پسسوآوردزبانبهحیوانیذبحقصدبهراتسمیهاگر
خیر؟يااستصحیحکندذبحراديگریحیوان

(شودمیحرامحیوانواجباحتیاطبه).دارداشکال.
(مکارم)

آنراخواهدمىکهحیوانىآنقصدبهبایدتسمیه
(نوری).باشدکندذبح

(شبیری).نیستکافیکاراین
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(در ذبح انسان اللتسميه)

صحیح  (تکه قادر به تسمسه نیس)آيا ذبح حیوان توسط انسان الل: ســوال
است، در صورت صحت، ادای تسمیه به چه صورت بايد انجام پذيرد؟

[راتسمیهاللانسان](ایخامنهامام).می کندکفایتبگویدمی تواندنحوهربه

استحوناینبهاللفردتسمیهواستجایزاللانسانتوسطحیوانذبح
رکتحمی کندتلفظراتسمیهکهکسیهمانندراخودهایلبوزبانکه

این:یسیستان)کنداشاره[«آسمان»خداسمتبه]آنبههمانگشتباودهد
ارضیعجهتبهکهکسیولیاستبودهاللابتداازکهاستکسیمورددرتسمیهنحو
بهواندمی تکهراتسمیهازهرمقداربایداستملتفتآنلفظبهکهحالیدرشدهاللای

لبوزبانمی دهدخطورقلبشبهراتسمیهکهحالیدرناتوانیصورتدروبیاوردزبان
بهرکااینوکنداشاره[«آسمان»خداسمتبه]آنبهانگشتشباودهدحرکتراهایش
بهکاراینازناتوانیصورتدروباشد،تسمیهبیانازتمکنحالتبهشبیهکهباشدنحوی

(خوئیتبریزی،وحید،سیستانی،).(می کندکفایتدهدانجامراکاراینکهنحوهر

درندارند،سخندرستاداىبرقدرتکهاللاشخاصگفتنتسمیه
(مکارم).استکافىنباشد،سالمافرادبهدسترسىکهصورتى

مراجع در اسالید بعدیفتوایادامه 
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(در ذبح انسان اللتسميه)

صحیح  (تکه قادر به تسمسه نیس)آيا ذبح حیوان توسط انسان الل: ســوال
است، در صورت صحت، ادای تسمیه به چه صورت بايد انجام پذيرد؟

بهتوجهبازبانتحریکبهچهاگراستکافىاخرسدرمفهمهاشارۀ
(بهجت).[باشد]استذبیحهبرتسمیهکهمقصود

(نوری).استکافىخودقدرتباندازهشخصىچنیناز

اءاداشارهباراتسمیهذبحهنگاموداردتوجهمتعالخداوندبهاگرالل
(صافی).است،کافیبنماید

اشدبزباندادنحرکتواشارهبهچهاگربگویدراتسمیهذبححالدراگر
(لپایگانیگ).نباشداللذبحمتصدىکهآنستاولىواحوطواستحاللاوذبح

(شبیری).باشدنمیصحیحنیستتسمیهادایبهقادرکهاللانسانذبح
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:«اهللبسم»نگفتنحکم
انگاريسهلياعمدرويازوتوجهبااگر:اولصورت

.نگويد
مي شودمیتهوحرامحیوان.

سمب»مسألهبهجهلوندانستنخاطربهاگر:دومصورت
.نگويدرا«اهلل
مي شودمیتهوحرامحیوان.

.نگويدآنماننديافراموشیخاطربهاگر:سومصورت
ندارداشکال.
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:  «بسم اهلل»نتیجه شرط چهارم ـ گفتن 
بگويد«هللابسم»گلوبريدنهنگامدروبريدنسرنیتبهذابحخود.
بلکهتنیسالزمکاملصورتبه«الرحیمالرحمناهللبسم»گفتن

به«اهلل»فتنگاما.می کندکفايتحیوانهربرای«اهللبسم»يکگفتن
.نمی کندکفايتتنهايی

«لبهاکهشودهگفتایگونهبهيعنیشودآوردهزبانبهبايد«اهللبسم
مانند)شودتلفظآهستهيابلندصورتبهوکلمهخوردهتکان

.(نمازدروسورهحمدخواندن
گفتنهنگامبايدبنابراينباشدصحیحصورتيهبايد«اهللبسم»گفتن

دنشخونیدهان،پربودنلب،دوبینسیگاروجوداز،«اهللبسم»
تلفظدرسترا«اهللبسم»بتوانتانمودجلوگیری...ولبهاوصورت

.کرد
اشد،کفايتبزيادگلوبريدنو«اهللبسم»گفتنبینفاصلهاگر

.گفت«اهللبسم»مجدداذبحهنگامبايدونمی کند
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ـ شرط پنجم 

قطع رگها
چهار رگ در غیر شتر

(فری اوداج اربعه)
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:تعریف اوداج اربعه
یعنیاربعهاوداج:

دمی باشحیواناتچهارگانۀشاهرگ هاىمعنیبهوودج،جمعاوداج
:ازعبارتندکه

،(طعاممجراى)مرى-

،(داردقرارمرىروىکهنفسمجراى)حلقوم-

حلقوم،طرفدوشاهرگ دو-
شدهگفتکههمانطور)استرفتهسخنذباحهوصیدبابدرآنازو
مریوحلقومدیگرمورددووهستندرگمورددوموردچهارایناز

.(اندشدهمشهورچهارگانههایرگبهوجوداینباولیمی باشند
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(نحوه صحيح سربريدن حيوان)
می باشد؟صورتچهبهحیواناتشرعیذبحنحوه
:مراجعمشهورقول
ارآنمجراىچهارکهاستآنحیوانسربریدندستور

کهوریط]ببرندكاملبطورگلوزيربرآمدگىپاييناز
وانحیسرطرفدرذبحازبعدحیوانگلویبرجستگی

رچهاآنونیستکافیبشکافندراآنهااگرو[باشد
ـ2.(حلقوم)نفسمجراىـ1:ازعبارتندمجری

کهبزرگیرگدوـ4و3.(مرى)خوردنمجراى
.باشدمىحلقومومرىطرفدودر
(پایگانیامام ره، سيستانی، وحيد، شبيری، نوری، فاضل، بهجت، صافی، تبریزی، خوئی، سبحانی، اراکی، گل)
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(نحوه صحيح سربريدن حيوان)
می باشد؟صورتچهبهحیواناتشرعیذبحنحوه

:اختالفیاقوال
بزرگرگدووحلقوم)رگ،سهقطعحیوانبریدنسربراى

بزرگرگچهارکهاستآنمستحباحتیاطولىاست؛کافى،(گردن
گلوىبرآمدگپایینازمرىوحلقوماضافۀبهگردنبزرگرگدویعنى

(مكارم).شودبریده

بهگلوزیربرآمدگىپایینازرگچهارحیوانبریدنسربرای
.دکنمىکفایتبزرگرگِدوبریدنگرچهببرند،کاملطور

(مظاهری)

(سنتاهلفقه):گرالذااست،شرطرگهااکثرقطعحیوانذبحدر
اهلجمعهامام).استحاللآنگوشت،گرددقطعرگچهارازرگسه

(جامتربتاحمدیهعليمهحوزهداراالفتاء(قاضیحاجی)االحمدیجامیالدینشرفحاججنابجامتربتسنت
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صورتهاي 
مختلف ذبح

ذبح حيوان از جلو گردن

-قفا-ذبح حيوان از پشت سر 

نهاشکافتن رگها بجاي بريدن آ

ن فرو كردن چاقو در گلو و بريد

رگها از پشت



(ذبح حيوان از جلو گردن)

شد؟باسرجلوازحیوانبحذبايدآيا:ســوال

ماما،رهامامحضرت).باشدجلوازبایدحیوانذبح

(گلپایگانیصافی،ای،خامنه
حلمازحیوانذبحکهاستاینمستحباحتیاط

.دشوانجام(گلوبرآمدگیزیروگردنجلو)ذبح
(سيستانی)

ذبحمحل برچاقوکهاستاینواجباحتیاط
(بریزیت،خویی).شوندقطعرگهاسپسوشودگذاشته
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(-قفا-ذبح حيوان از پشت سر )
دارد؟حکمیچه(قفا)سرپشتازحیوانذبح:ســوال

محراشود،ذبحسرپشتازاگرپس؛باشدجلوازبایدحیوانذبح
(گلپایگانیصافی،ای،خامنهامامامام،حضرت).است

مکارم).نیستجایزسرپشتازچهارگانهرگهاىکردنقطع:

(واجباحتیاطبنابر:فاضل)(خوئینوری،مكارم،).(دارداشکالآنگوشتخوردنو

(وحيد).نمی کندکفایتسرپشتازذبحواجباحتیاطبه

درکمحاینالبتهنیستجایزسرپشتازچهارگانهرگهاىکردنقطع
(تبریزی).استپرندگانومرغغیر

زیروگردنجلو)ذبحمحلازحیوانذبحکهاستاینمستحباحتیاط
.استحاللهمسرپشتازذبحکهچهاگرشودانجام(گلوبرآمدگی

(سيستانی)

(شبيری).نداردمانعیسرپشتازذبح
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(فرو كردن چاقو در گلو و بريدن رگها از پشت)
دارد؟یحکمچهنمايندقطعراآنهابیرونطرفبهونمايدداخلرگهازيردرراچاقوذبحدراگر:ســوال

حرامذبیحهنمایدقطعراآنهاباالطرفبهونمایدداخلرگهازیرراچاقواگر
طرزنایکهاستآنمستحباحتیاطواستآوردهبجامکروهىکارولینمى شود،

(نوریمكارم،امام،حضرت).نمایدترکرا

صورتذبحآنجاازوشودگذاشتهذبحمحلبرچاقوکهاستاینمستحباحتیاط
ودشوداخلآنهایرگزیردرچاقو)کهنحواینبهحیوانذبحکهچهاگرپذیرد
(سيستانی).می باشدصحیحنیز(شوندبریدهباالسمتبهسپس

نهاآجلوطرفبهونمودفرورگهازیرراکاردکهنیستجایزواجباحتیاطبه
(وحيد).کردقطعرا

طعقرگهاسپسوشودگذاشتهذبحمحل برچاقوکهاستاینواجباحتیاط
بریدهوجلبهرگهاسپسوشودفرورگهازیرچاقوکهکندنمیکفایتلذاشوند
(تبریزی،خویی).شوند

(گلپایگانیصافی،).نمی شودحیوانحرمتموجبولیاستحرامکاراین

(شبيری).نداردمانعیمذکورصورتبهذبح
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(شکافتن رگها بجاي بريدن آنها)
ن در ذبح شرعی حیوان شکافتن رگ های آآيا:  ســوال

کفايت می کند؟ 

ایتکفشوند،جداوقطعآنکهبدونآنهاکافتنش
،صافیبهجت،فاضل،نوری،شبيری،وحيد،،ایخامنهامام،رهامام).نمى کند

(اراکیگلپایگانی،خوئی،تبریزی،

ندنمى ککفایتواجباحتیاطبهآنهاکافتنش.
(سيستانی)

گبزررگدووحلقوماگرحیوانبریدنسراىبر
(مكارم).استکافىببرندکاملبطورراگردن
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(جوزه-ذبح حيوان از باالي برجستگی حلقوم )
درودباشآنگلویبرجستگیپايینازحتماًحیوانذبحکهاستالزمآيا:ســوال
می شود؟حاصلحلیتآيانپذيردصورتبرجستگیزيرازذبحکهصورتی

تگیبرجس]گرهآنبهچهارگانهاعضاىیاحلقومکهمى شودادعا
مامتاگرکهطورىبهدارداتصالداردنامجوزهکه[حیوانگلوی

رگهاتمامنگیردقرارآنزیردرذبحونرودسرطرفگرهآن
.مى داندراآنخبرهاهلکهاستامرىاینو.نمى شوندبریده
اصلحآنبدونآنهاتمامبریدنبهعلمیاباشدچنیناگرپس

کهاستالزماینکهکماشود،مراعاتکهاستالزمنشود،
معلومتاقرارگیرد سرطرفچهارگانهرگهاىتمامیازچیزى

.شده اندجداوبریدهداردقرارسرازبعدآنچهازآنهاکهشود
(گلپایگانیصافی،،ایخامنهامام،رهامام)

ادامه نظرات مراجع دیگر در اسالید بعدی 
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(جوزه-ذبح حيوان از باالي برجستگی حلقوم )
درودباشآنگلویبرجستگیپايینازحتماًحیوانذبحکهاستالزمآيا:ســوال
می شود؟حاصلحلیتآيانپذيردصورتبرجستگیزيرازذبحکهصورتی

زیرازاینکهمگرشودنمىواقعچیزچهاراینبریدنکهاستاینظاهر
بهلوگبرجستگیوببرندشوند،مىجداآنهاازمرىوحلقومکهاىمهره

جداگرچهارتمامباشدالشهبهبرجستگیازمقداریاگرلذاباشدسر
خویی،سيستانی،).اندکردهبیانرامطلباینخبرهاهلکههمانطورنشده

(تبریزیوحيد،

(نوری).باشدگلوبرآمدگیپایینازبایدهارگبریدن

وزهجاگرلذااست،کافىشودبریدهگردنبزرگرگدووحلقوماگر
ولىاستحاللآنگوشتشودبریدهدیگررگسهوباشدباال

ردنگبزرگرگدویعنىبزرگرگچهارکهاستآنمستحباحتیاط
(ارممك).شودبریدهگلوبرآمدگىپایینازمرىوحلقوماضافۀبه
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(ادر بريدن رگه( پشت سرهم بودن)رعايت تتابع)
هارگنبريدبودنسرهمپشتوتتابعبايدذبحدرآيا:ســوال
شود؟رعايت

:دو نکته مطرح استتتابعدر بحث 

يوانحتاكنندصبروببرندرامَجرىچهاراينازبعضىاگر:الف
.ببرندرابقيهبعدبميرد
ل،فاض،بهجتسيستانی،ای،خامنهامامامام،حضرت).استحرامحیوانفرضایندر

(وحيد،گلپایگانیصافی،مكارم،،شبيری

هبآنهابريدنولىببرندحيواندادنجانازپيشرارگچهاراگر:ب
.شودحسابواحدعملنباشدكهبطورىونباشدهمسرپشتمعمولطور
ای،خامنهامامامام،حضرت).استحرامحیوانواجباحتیاطبنابرفرضایندر

(نوری،گلپایگانیصافی،وحيد،مكارم،فاضل،

(خوییتبریزی،،شبيریسيستانی،).استحاللحیوانفرضایندر
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(نحوه ذبح افراد متعدد-وحدت يا تعدد ذبح كننده)
پذيرد؟صورتنفريکتوسطبايدحیوانذبحآيا:ســوال
(ایخامنهامام).نیستالزمکنندهذبحبودنیکی

ذبحانجاملذانمی باشدشرطکنندهذبحبودنیکیحیوانشرعیذبحدر
تدسدرراچاقوآنهاهردویکهصورتاینبهاستجایزمشترکطوربهونفردوتوسط
هایرگدیگروببردرارگهاازبرخیآنهاازیکیکهیاکنندذبحراحیوانباهموبگیرند

ازکییتسمیهوشودانجامفردهردوتوسطتسمیهباید[اشتراکیذبحدر]ورادیگر
(خوئیتبریزی،وحيد،سيستانی،).نمی کندکفایتدیگری

[تعددصورتدروباشدنفریککهنیستشرطذابحدر]لّهالبسمدوهراگر
وگویدبیکىیاوبگوید،راآنازنیمىکدامهراگرو:مکارم)استحاللذبیحهبگویند،
(بهجتمكارم،).نیستحاللنگویددیگرى

،(يریشب).بگوینداهللبسمدوهربایدذابح،تعددفرضدرالبتهنیستالزمخیر

درنفروددارددستهدوکهکاردیکبااگروباشدنفریککهنیستشرطذابحدر
تسمیهنصفاگرواستکافىآنهاازیکىتسمیهواستحاللکنندذبحراحیوانواحدآن
.استافىککندصدقتسمیهکهدرصورتیبگویددیگرشخصرادیگرنصفونفریکرا

(نوری)
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:نتیجه

یعنی،باشدهمسرپشتصورتبهبریدن-

زمانگذشتازپسرارگهاازتعدادینمی توان

معمولبصورتکهشوندبریدهطوریبایدبلکهبرید،

.اندبریدههمسرپشترارگهاهمهگفتبتوان

وچاقکشیدنباریکبارگهاهمهکهنیستالزم-

می توانهممتعددبرشهایبابلکهشوندبریده

.سربرید
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(وانقصد سربريدن در وقت بريده شدن گلوي حي)

هایرگشدنبريدههنگامدرذبحقصدآيا:ســوال
است؟شرطحیوان

اشد،بذبحقصدبهگلوشدنبریدهباید
ستهناخواراحیوانگلوىوبیفتدکسىدستازچاقواگرپس
حذابیا،(بگویدهمراتسمیهحالایندراگرچه:تبریزی)ببرد

یاد،باشممیزغیردیوانهیاکودکیابیهوشیامستیاخواب
بریدهقاًاتفاوبکشدحیوانگلوىبرراچاقودیگرىمقصودبراى
(بهجتوحيد،خوئی،تبریزی،سيستانی،).شودنمىحاللشود،

91



(ناز باالي برجستگی گلو و تصحيح آذبح اشتباهی حيوان )

:داردفرضچندمسالهاين

حیوان. و]باشدزندههنوزغلطذبحازپس1
.[استنشدهجدانیزحیوانسر

حیوان. باشدزندههنوزغلطذبحازپس2
.[استشدهجداکامالحیوانسر]ولی

حیوان. .بمیردغلط،ذبحازپس3
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(نذبح اشتباهی حيوان از باالي برجستگی گلو و تصحيح آ)
باشدزندههنوزغلطذبحازپسحیوان:اولفرض

[و سر حیوان نیز جدا نشده است]
بهتاستدارکقابلشرعیذبحباشدباقیجانشاگر

تادببررارگهاهمهوکندذبحراآنحلقومزیرازسریعاًاینکه
ازعدباینکهحیوانحیاتبقاءکشفدراستکافىو:امام)شودحالل

ی،اخامنهامامامام،حضرت).(باشدداشتهمختصرىلووحرکترگهاقطعوذبح
(صافی،گلپایگانیفاضل،،مكارم،خوئی،بهجتوحيد،سيستانی،،شبيریصافی،

ارفِمتعمقداربه-بریدهرارگچهارکه-دوممرتبۀبریدنازبعدچنانچه
ازدبعاینکهبهباشدشدهاحرازحیاتشوشودخارجخونحیوانآنمثل

(تبریزی).استمذکّىحیوانآنباشد،داشتهحرکتىحلقومقطع

گىبرآمدزیرازرارگچهاربالفاصلهونشودجدابدنازگوسفندسراگر
(نوری).شودمىحالل(بدنوسر)تماماًگوسفند،کنندقطعگردن
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(نذبح اشتباهی حيوان از باالي برجستگی گلو و تصحيح آ)
باشدزندههنوزغلطذبحازپسحیوان:دومفرض

[و سر حیوان نیز جدا شده است]
شودبریدهچهارگانههایرگاستزندهحیوانتااگر،

حذبازقبلکهحیوانسرولىشودمىحالل[آنالشه]
(فاضل،شبيریی،اخامنهامامره،امام).استحرامشدهجداشرعى

ربنابباشدشدهجدابدنازحیوانسرکهفرضیدر
و:یگلپایگان).نمی شودحالل[مجددذبحبا]واجباحتیاط

(گلپایگانیسيستانی،).(کننداجتنابآنازکهاستالزم

امتمشدهجداکامالًغلطذبحبهبدنازحیوانسراگر
(وحيد).استنجسوحرامحیوان
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(نذبح اشتباهی حيوان از باالي برجستگی گلو و تصحيح آ)

[بمیردغلطذبحازپسحیوان]:سومفرض
شودمتوجهیوانحمردنازبعدوکندذبحبرجستگیباالیازاشتباهاًکنندهذبحاگر:سوال

دارد؟وجودحیوانکردنحاللبرایراهیآيا

اجماع فقها در این حالت به 
.حیوان حرام می شود

:استآمدهاندکردهمسئلهبهتصریحکهفقهایینظرذیلدرو

چهارگانهرگهاىونمایدذبحگلوبرجستگیباالىازوکنداشتباهذابحاگر
ی،اخامنهامامامام،حضرت).استحرامنباشدباقىجانشچنانچهننمایدقطعرا

(.نیستاشتباهوعمدبینفرقىجهتایندرو:فاضل)گلپایگانیصافی،
ودمیشحرامذبیحهشودبریدهسرذبحمحلغیرازاشتباهاًوسهواًاگر.

(نوری)
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(با دست بجاي ذبح آنگنجشکسر كندن)
اللحگنجشککاراينباآيادارد؟حکمىچهدستباگنجشکسرکندن:ســوال

مى شود؟

دن حالل نشرعایت نشدن شروط ذبح،با توجه به 
.به این شکل مورد اجماع فقها استپرنده 

:آوریممیاینجادررافقهاازتنچندتصریحماو

خوردنویهتذکالزمشرائطباشکاربایاسربریدنباتنهاگوشتحاللپرندگان
خوردنوشود،نمیمحققذبحبکنند،راآنسراگرلذاشودمیحاللگوشتشان

(مكارم,صافی,ایخامنهامام).استحرامآنگوشت

نجسشگوشتاینبنابراستنشدهشرعیذبحباشدرگچهاربریدنازقبلاگر
راسرآن،دادنجانازقبلورگچهاربریدنازبعداگرولی.باشدمیحرامو

.استحاللوپاکحیوانگوشتولیاستشدهمکروهعملمرتکبکندقطع
(شبيری)
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(جداكردن سر حيوان پيش از بيرون آمدن روح از بدنش)
نظرازبدنشازروحآمدنبیرونازپیشحیوانسرجداکردن:ســوال
دارد؟حکمیچهوضعیوتکلیفی

نای:امام).استحاللونمى شودحرامحیوانکاراینباولىاستحرامکاراین
شکالابدونباشدکاردگرفتنسبقتیاغفلتبااگراماو.استعمدصورتدر

(نوری،رهامام).(نمى باشدآننمودنجدادرنهوخوردندرنهکراهتىوحرمت

(ایخامنهامام).شودنمیحیوانگوشتحرمتموجبکاراین

کنندجدابدنشازروحآمدنبیرونازپیشراحیوانسرنبایدواجباحتیاطبنابر
وانپرندگبینحکمایندروشودنمىحیوانشدنحرامموجبکاراینچندهرـ

شود،داجسرچاقوتیزىبجهتیاغفلت،روىازاگرولىنیستتفاوتیآنهاغیر
(سيستانی).ندارداشکال

جدابدنشازراحیوانسرروحآمدنبیرونازپیشکهاستآنمستحباحتیاط
(مكارم).نکنند
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(جداكردن سر حيوان پيش از بيرون آمدن روح از بدنش)
نظرازبدنشازروحآمدنبیرونازپیشحیوانسرجداکردن:ســوال
دارد؟حکمیچهوضعیوتکلیفی

کنندجدابدنشازروحآمدنبیرونازپیشراحیوانسرنبایدواجباحتیاطبنابر
روىازاگرولى:صافی)شودنمىحیوانشدنحرامموجبکاراینچندهرـ

(گلپایگانیصافی،).(ندارداشکالشود،جداسرچاقوتیزىبجهتیاغفلت،

کنندجدابدنشازروحآمدنبیرونازپیشراحیوانسرنبایدواجباحتیاطبنابر
نابربوندارد؛اشکالیشود،جداسرچاقوتیزىبجهتیاغفلت،روىازاگرولى

سرشعمداًپرندهذبحِموقعدراضطرارحالغیردرکهاستحرامواجباحتیاط
.استحاللآنگوشتخوردنوشودنمیحرامپرندهکاراینباولیشودجدا

(خوئیوحيد،تبریزی،)

(فاضلشبيری،بهجت،).استمکروهروحخروجازقبلکاملبطورحیوانسرقطع

کنندجدابدنشازروحآمدنبیرونازپیشراحیوانسرنبایدواجباحتیاطبنابر
خوردنازبایدواجباحتیاطبنابربکنندراکارایناگروکنندقطعراآننخاعویا
کالاششود،جداسرچاقوتیزىبجهتیاغفلت،روىازاگرولىکننداجتنابآن

(اراکی).ندارد
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(قطع كردن نخاع حيوان پيش از بيرون آمدن روح از بدنش)
(هاى كمر از گردن تا دم حيوان ادامه داردنخاع همان مغز حرام است كه مانند ريسمانى سفيد رنگ در ميان مهره)

چهبدنشازروحآمدنبیرونازپیشحیواننخاعکردنقطع:ســوال
دارد؟حکمی

کهمعنىاینبهنماید،ترکراذبیحه«نخاع»بریدنکهاستآنواجباحتیاط
(اراکیخوئی،وحيد،تبریزی،،رهامام).نرساندآننخاعبهراکارد

روحآمدنبیرونازپیشنخاعشقطعوحیوانگردنشکستنواجباحتیاطبنابر
(سيستانی).نیستجایزبدنشاز

(مكارم).نبرنددادنجانازقبلرانخاعکهاستآنمستحباحتیاط

شتگوچهاگرنبرندرانخاعروح،آمدنبیرونازپیشکهاستآنواجباحتیاط
(فاضل).نمى شودحرامآنبواسطۀذبیحه

تپشتیرۀدرکهراحراممغزروحآمدنبیرونازپیشکهاستآنواجباحتیاط
(نوری).نَبُرَنْداست

ندببررانخاععمداًرودبیرونحیوانبدنازروحکهآنازپیشکهاستمکروه.
(صافیشبيری،)
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(ذبح از ابتدا يا انتهاي گردن حيوان)
وانحیگردنباالیوابتداازبايدهارگکردنقطعذبحدرآيا:ســوال

باشد؟

كرذكهنحويبهراهارگشدنبريدهذبحبحثدرعظامفقهای
هارگایناینکهفقهاازیکهیچوليدانندمیالزمكرديم

اند،هنگرفتاشکاليراباشندگردنانتهاییاابتدااز
.کنیممیبیانرافقهاازبرخیتصریحاینجادرما

آنگردنباالیقسمتدرحیوانذبحکهنیستالزم
ازیاوگردنوسطقسمتازحیوانذبحبلکهشودانجام
آنرگچهارکهصورتیدر]استجایزگردنپایین
(خوئیتبریزی،وحید،سیستانی،).[شودبریده
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(:دقت شود)نکته
ي رابه گونه ا( هوا، غذا و دو رگ خونی)ـ ذابح بايد چهار رگ 1

: ببرد که
(.  زخمی يا پاره کردن آنها کافی نیست)کامال قطع شود ( الف
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(زهجو)گلوبرآمدگیزيرازبايدرگهابريدن(ب
.بیفتددرسربرآمدگیکهایگونهبهباشد
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:  توجه
ونهيااندهشدبريدهصحیحصورتبهرگهاهمهکهکنیمشکاگر

.استحرمتوبودنمرداربهمحکومبمیردحالدرهمانهمحیوان
ویفتدبدربدنبرآمدگیيانشوند(قطع)بريدهکاملرگهااگر

فرقیومی شودحرامومرداربمیرد،حالتهمینباحیوان
ياوباشدانگاریسهلخاطربهوعمدیصورتبهکهنمی کند

هردرباشد،مسألهندانستنياپرتیحواسفراموشی،ازروی
.استحرامومردارحیوانصورت

ونايازمقداريبايدحتمابلکهبريدبیخازنبايدراجوزه
رگهاودشمطمئنوببیندشخصتاباشدمتصلجوزهبهمري

.اندشدهبريدهدرست
.
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:شتـــرتذكيه
د؟باشمینحوچهبهشترتذکیه:ســوال

در بین چهارپایان 
ردن شتر تنها با نحر ک
. تذکیه مي شود

(مراجع عظام تقليد)
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:قَالَ الصَّادِقُ علِّيه السالم

كُلُّ مَنْحُورٍ مَذْبُوحٍ حَرَامٌ وَ 
.  كُلُّ مَذْبُوحٍ مَنْحُورٍ حَرَامٌ

329: ، ص3من ال یحضره الفقيه، ج
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(نَحر)دستور كشتن شتر
نجاماصورتیچهبهبايدشرعینظرازشترحرن:ســوال

شود؟

انجازبعدکهبکشندراشتربخواهنداگر
هکشرایطىبابایدباشد،حاللوپاکدادن
یادکارشد،گفتهحیواناتبریدنسربراى
نبیگودىدرراآنماننددیگرىبرندۀچیز

حرنعملاینبهکنند،فروسینه اشوگردن
(تقلیدعظاممراجع).می گویند
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(شرايط نحر شتر) 
ود؟در نحر کردن شتر چه شرايطی بايد رعايت ش:  ســوال

دراستشرطذبحبهتذکیۀدرکهچیزىهر
حذابدر کهآنچهپسمى باشد؛شرطهمنحر

ونحرکنندهدراستشرطذبحوسیلهو
(لیدتقعظاممراجع).مى باشدشرطهمنحروسیلۀ

:نکته
رسایذبحشرایطازکهچهارگانههایرگبریدن

.ستنیالزمشترمورددربودشترازغیرحیوانات
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:(نحر)شترکشتنتفاوت

گاويرنظحيواناتیوشتربينذكرشدتاكنونكهشرايطیهمه

براييعنی، (پنجمشرط)رگهابجزقطعاستمشترکوگوسفند

ذابح)اولشرطچهاربايستیشترنشدنوميتهبودنحالل

بسمتنگف)-بودنقبلهروبه-نحروسيلهبودنآهنی-مسلمان

.شونداجراشدگفتهكهايگونهبه(اهلل

بايدگها،رقطعوگلوبريدنجايبهدرشتركهاستاينتفاوتتنها

.گيردصورت(نحر)عمل
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روش صحیح نحر
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:دقت شود
کنندذبحنحرجایبهراشتراگر

یرد،بمحالهماندروببرندرانحرمحليعنی
.شتر میته و حرام است

راآنمی تواناستزندهحیوانتااما
(مراجعتمام).شودحاللتاکردنحر



ـ شرط ششم 

خروج خون متعارف 
یا حرکت مختصر

...(حرکت دم یا پلک زدن و)
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(حركت حيوان بعد از ذبح-خروج خون متعارف)
:استمتصورحالتدودرمسالهاين

:الف
ح  یقین به زنده بودن حیوان در وقت ذب

باشد 
:ب

ت شک نسبت به زنده بودن حیوان در وق
ذبح باشد
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(حركت حيوان بعد از ذبح-خروج خون متعارف)

.باشدذبحوقتدرحیوانبودنزندهبهیقین:الف

حیوانلیتحبرایباشدذبحوقتدرحیوانبودنزندهبهيقینکهصورتیدرآيا:ســوال
باشد؟میذبحازبعدحیوانحرکتياومتعارفخونخروجبهنیازی

ستاکافینشانهدوازیکیوجودمسلمافرضایندر.
(گلپایگانینوری،صافی،امام،)

خروج-1).نیستالزمشرطدوازیکهیچفرضایندر
شبيری،مكارم،ای،خامنهامام)(ذبحازپسحیوانحرکت-2متعارف،خون
(فاضل

خوناگرواستالزممتعارفخونخروجتنهافرضایندر
ریزی،تبوحيد،سيستانی،).شودنمیحاللحیواننشودخارجمتعارف

(خوئی
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(حركت حيوان بعد از ذبح-خروج خون متعارف)

بحذوقتدرحیوانبودنزندهبهنسبتشک:ب
باشیم،هداشتشکذبحوقتدرحیوانبودنزندهبهنسبتکهصورتیدرآيا:ســوال

باشد؟یمذبحازبعدحیوانحرکتياومتعارفخونخروجبهنیازیحیوانحلیتبرای

خروج)نشانهدوازیکیوجودفرضایندر
.ندکمیکفایت(حیوانحرکت-متعارفخون

(فاضلنوری،گلپایگانی،صافی،ای،خامنهامامامام، حضرت)

استالزمنشانهدوهروجودفرضایندر.
(خوئیتبریزی،وحيد،مكارم،سيستانی،)
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(زنده بودن حيوان در موقع ذبح)
هزندحیوانذبحوقتدراستالزمآيا:ســوال

باشد؟
قهایفاجماعموردوقتدرحيوانبودنزندهلزوم

.استعظام

دباشزندهبایدحیوانذبحوقتدر.
(زی، خوئیحضرت امام ره، سیستانی، مکارم، صافی،  وحید، گلپایگانی، تبری)
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(استقرار حيات حيوان در حال ذبح)

:حیوانحیاتاستقرارتعریف

درحيوانكهمعناستاينبه
اشدنبمرگبرمشرفذبحهنگام

کینتواند،آنمثلكهطوريبه
.بماندزندهروزنصفیاروز
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(استقرار حيات حيوان در حال ذبح)

آياومعناستچهبهذبححالدرحیوانحیاتاستقرار:ســوال
است؟شرطحیوانذبحدرامراين

بودنحاللدرحیوانحیاتاستقرار
استآنمعتبربلکهنیستشرطذبیحه

.دباشزندهبایدحیوانذبحوقتدرکه
.باشدمردنشُرفدراینکهولو

بریزی،تگلپایگانی،فاضل،نوری،وحید،صافی،مکارم،سیستانی،ره،امامحضرت)
(خوئی



(تذكيهشک در )
شدهنمحرزآنشرعیتذکیهکهگوشتحاللحیوانالشهآيا:ســوال

حرام؟يااستحاللآنخوردنآيا.باشدمیمشکوکواست
(ایخامنهامام).استحرمتبهمحکوماست،نشدهثابتآنتذکیهتا
(نوری).استنجاستوحرمتبهمحکومنشود،محرزآنتذکیهاگر

شرعیذبحبهاطمینانیاعلم-1:استحاللآنخوردنحالتدودر
ندهفروشازاینکههمانندباشدشرعیذبحبراینشانه-2.باشدداشته

اگرامانمودهاحرازراآنشرعیذبحاوکهدهداحتمالوبخردمسلمان
(سيستانی).نیستجایزندهداحتمالیچنین

:شرعیذبحدرشکموارددر:نتيجه
.استیتهمبهمحکومشدهذبحدامنشود،پیدايقینشرعیذبحبهنسبتاگر:جواب

تذكيهاصل عدم = تذکیهشک در 
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تذکیه شرعی 

جنین
حیوان حالل گوشت 

(تبعیت)
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:نکته

(:كيفيت تذكيه شرعی جنين)قاعده فقهی تبعيت 
(تبعیت)گوشتحاللحیوانجنینتذکیهوشرعیذبحکیفیت
باشد؟میچگونه

:تبعیتتعریف

ذکیهتاقسامازیکی:(جنینشرعیتذکیه)تبعیت
دیگرحیوانتذکیهازتبعیتبهحیوانیتذکیه،شرعی
پسوشودذبحمثالحیوانیاگرکهصورتاینبهاست،

نینجآنشرایطیباشودخارجآنشکمازجنینیذبحاز
.می شودحاللمادرشذبحواسطهبه
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صورتهاي 
مختلف جنین

مردهجنين از شکم مادرش 
خارج شود

زندهجنين از شکم مادرش 
خارج شود



(تذكيه شرعی جنين)
:اولصورت

خارج شودمردهجنین از شکم مادرش 
:استمتصورحالتدودرمسالهاين

نجنیآنازبعدوشودتذکیهحیوانیاگر:الف
هآوردبیرونمردهیابیایدبیرونشکمشازمرده

شود؟
همردتذکیهبدونیاباشدزندهمادرشاگر:ب

شود؟خارجشکمشازمردهجنینوباشد
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(تذكيه شرعی جنين)
شودخارجمردهمادرششکمازجنین:اولصورت
جنینآنازبعدوشودتذکیهحیوانیاگر:الفحالت
؟شودآوردهبیرونمردهیابیایدبیرونشکمشازمرده

یۀتذکبهتذکیه اشواستحاللخوردنششرطچندوجودبا
:مى باشدمادرش
درروحچهباشددرآوردهمووپشموباشدالخلقهتامّ:اول

.باشدندمیدهچهوباشدشدهدمیدهآن
نماند،مادرششکمشکافتندرمتعارفمقدارازبیشتر:دوم

وشودیسستاگرپسنیندازند،تأخیرذبحازبعدآنساختنخارجو
.استحرامواجباحتیاطبنابربمیردجنیندلیلاینبه

(حضرت امام ره)
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(تذكيه شرعی جنين)
شودخارجمردهمادرششکمازجنین:اولصورت
جنینآنازبعدوشودتذکیهحیوانیاگر:الفحالت
؟شودآوردهبیرونمردهیابیایدبیرونشکمشازمرده
ۀتذکیبهتذکیه اشواستحاللخوردنششرطچندوجودبا

:مى باشدمادرش
نی،سيستا)باشددرآوردهمووپشموباشدالخلقهتامّ:اول

.(باشدندمیدهچهوباشدشدهدمیدهآندرروحچه:صافیگلپایگانی،
ومادرش،شکمشکافتندرمتعارفمقدارازبیشتر:دوم

وشودسستیاگرپسنیندازند،تأخیرذبحازبعدآنساختنخارج
.استحرامبمیردجنیندلیلاینبه

.نباشدمادرشمرگازقبلجنینمرگ:سوم
(سيستانی، وحيد، تبریزی، خوئی، گلپایگانی، صافی)
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(تذكيه شرعی جنين)
شودخارجمردهمادرششکمازجنین:اولصورت
جنینآنازبعدوشودتذکیهحیوانیاگر:الفحالت
؟شودآوردهبیرونمردهیابیایدبیرونشکمشازمرده

ییدهروبدنشبرپشمیامووباشدکاملخِلقتشاگر
پاکوحاللهمآنمادرشذبحباصورتایندرباشد،
(بهجت,مكارم).است

ادرشممرگازقبلجنینمرگوباشدکاملخِلقتشاگر
,فاضل).استپاکوحاللهمآنمادرشذبحبانباشد
(شبيری
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(تذكيه شرعی جنين)
شودخارجمردهمادرششکمازجنین:اولصورت

تذکیهبدونیاباشدزندهمادرشاگر:بحالت
شود؟خارجشکمشازمردهجنینوباشدمرده

باشدمردهتذکیهبدونیاباشدزندهمادرشاگر
حاللجنینشودخارجشکمشازمردهوجنین

لپایگانی،گمكارم،صافی،خوئی،تبریزی،وحيد،سيستانی،امام،حضرت).نمی شود
(اراکی

آوردبیرونایمردهبچهزندهحیوانشکمازاگر
(بهجتنوری،فاضل،زنجانی،).استحرامآنگوشتخوردن
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(تذكيه شرعی جنين)
:دومصورت

زندهمادرششکمازجنیناگر:ســوال
شود؟خارج

یهتذکبافقطصورتایندر
حالل(...ونحریاذبح)شدن

افی،صخوئی،تبریزی،وحيد،سيستانی،امام،حضرت).می شود

(فاضلگلپایگانی،مكارم،
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(تذكيه جنين حيوان حرام گوشت)

:نکته

بینمادرشتذکیهباجنینتذکیهحکمدر
فرقیگوشتحراموگوشتحاللحیوانات

تذکیهتقابلیحیوانآنکهصورتیدرالبتهنیست
درتگوشحرامحیوانجنینالبته]باشدداشتهرا

امحرخوردنشولیشودمیپاکفقطصورتاین
(صافیخوئی،تبریزی،سيستانی،وحيد،).[است
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«  ذبح اضطراری و شرایط خاص»

(ـــرعَقْ)
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(عَقر–اضطراريذبح )
وظیفهنبود ممکنعادیحالتبهشرعىذبحاگر:ســوال
چیست؟

رعشدرکهدستورىبهآن رانتوانندوشودسرکشحیوانىاگر
درکهدهندباحتمالوبیفتدچاهدرمثلًایابکشنداستشدهمعین

:نباشدممکنشرعدستوربهآنکشتنوبمیردجاآن
دنبآنتیزىواسطۀبهکهشمشیرمثلچیزىباچنانچه-1

،بدهدجانزخماثردروبزنندزخمحیوانبدنبه،مى شودزخم
.نیستالزمآنبودنقبلهبهروومى شودحالل

اتحیوانبریدنسربراىکهرادیگرىشرطهاىبایدالبته-2
.شودرعایتشد،گفته

(مراجع)
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(عَقر–اضطراريذبح )

(:عقر)شرايط حيوان در ذبح اضطراري 
شودفراري،اهلیحيوان.
شودسركشوچموش،اهلیحيوان.
اينهگوبهكند،گيرجائیدريابيفتدچاهدر،اهلیحيوان

:كه

نباشد،ممکنآوردنشبیرون:اوالً
باشد،مردنشازترس:ثانياً
عادیشرعیذبحراآنحالهماندرنتوان:ثالثاً
(مشهور).نمود
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:شوددقت

اديعغيرحالتازحيوانذبح،انداختنعقببااگر
شود؛خارج(...وفرار،سركشی)

(عقر)آن را ذبح اضطراری نمي توان 
.نمود

ت بلکه بايد صبر كرد تا حيوان به حال
.عادي باز گردد

132



(عَقر–اضطراريذبح )

:(عقر)اضطراریذبحبهمربوطمسائل

:(عَقر)اضطراريکشتنچگونگی-1
بهآنرامی توانباشد،جایزاضطراریصورتبهحیوانیکشتناگر

.کشتونمودمجروحآنمانندوشمشیرچاقو،وسیلۀ

:کردنمجروحمحل-2
ارچهقطعوگلوبریدنیاشترنحرامکاناگراضطراردرحالت

بامی توانوشدهساقطمواردایننداشت،وجودشتر،غیردررگ
درکهکشتراآنحیوان،بدنازهرنقطهکردنزخمیومجروح

.استحاللصورتاین
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:(عقر)اضطراریذبحبهمربوطمسائل

:قبلهشرط-3
لهقببهرواالّونمودقبلهبهروراحیوانبایداستممکناگر

.نیستالزمحیوانکردن

:«اهللبسم»گفتن-4
واجبحیوانکردنمجروحبهاقدامموقعدر«اهللبسم»گفتن

.است

:(عاقر)کشتنعامل-5
ایدبمی کنداقدامحیوانکشتنوکردنمجروحبهکهکسیآن

(اسالمشرایط).باشدمسلماننحرکنندهیاذابحمانند
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(:عقر)مسائل مربوط به ذبح اضطراری 

:(عَقرآلت)کشتنوسیله-6
یااشدنبدسترسدرآهنیایوسیلهوآیدپیشاضطرارحالتاگر

د،شوحراموبمیرددامکهشودباعثآنتهیهبرایوقتصرف
اشدبتیزیابرندهکهوسیله ایهربااستجایزصورتایندر

.نمودکشتنبهاقدام

:شوددقت
آنازاستموجوداستیلاگرآهننبودندسترسدرصورتدر

یشهشماننددیگرشیءیافلزهرازنیستاگروشوداستفاده
.نموداستفادهمی توان
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:شوددقت
تیزیاندهبرحتماباید(فلزغیریافلز)کشتنوسیلهصورتهردر

راحیوانبدنبرندگییاتیزیخاطربهکهایگونهبهباشد
.کندپارهوشکافته

آنکهرطشبهندارداشکالاسلحهوسیلهبهحیوانیچنینکشتن
اگرامارودفروآندروشکافتهراحیوانبدنوباشدتیزگلوله
رایوانحورودفروحیوانبدندرفشاربابلکهنباشدتیزگلوله

اثردروبسوزاندراحیوانبدنحرارتشخاطربهیابکشد
بایدشرایطسایر)استحرامحیواناینبمیردحیوانسوزاندن،

.(شودرعایت
وسنگچوب،طناب،دام،وسیلهبهنمی توانراحیوانیچنین

.استحرامومیتهصورتایندروکشتاین هامانند
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«  برخی از آداب ذبح»

...(مستحبات و مکروهات و)
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(ذبح حيوان آبستن)
رانآبستگوشتحاللحیواندانستهآيا:ســوال

نه؟يااستجايزکردنذبح

(وحيدای،خامنهامام).ندارداشکالی
(گلپایگانی).استانصافخالف
(نوری).داردکراهتولینداردمانعی
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(مستحبات ذبح)
است؟مستحبحیواناتنحروذبحدراموریچه:ســوال

پاىوببندندراآنپاىیکودستدو،گوسفندسربریدنموقع-1
تارندبگیدستبارامویشوپشمو:صافیامام،)کنندرهارادیگرش

(شودسرد
رهاراآندموببندندراپایشودستچهار،گاوسربریدنموقعو-

کنند
زانو،تانپائیازراآندستدوباشدنشستهاگرشترکشتنموقعو-

،يستانیس)بگذارندبازراپاهایشوببندندیکدیگربهبغلزیریا
.(ببندندراچپشپاىباشدایستادهاگرو:تبریزی

.بزندبالوپرتاکنندرهاسربریدنازبعدرامرغاستمستحبو-
گلپایگانی،ی،خوئتبریزی،شبيری،،صافیفاضل،نوری،وحيد،مكارم،سيستانی،امام،حضرت)

(اراکی
139



(مستحبات ذبح)
،صافیفاضل،نوری،وحيد،مكارم،سيستانی،امام،حضرت).بگذارندآنجلوىآبحیوان،کشتنازپیش-2

(اراکیخویی،گلپایگانی،تبریزی،شبيری،

سرعجلهابوکنندتیزخوبراکاردمثالًشود،اذیتکمترحیوانکهکنندکارى-3
(راکیاگلپایگانی،خوئی،تبریزی،شبيری،،صافیفاضل،نوری،وحيد،مكارم،سيستانی،امام،حضرت).ببرندراحیوان

فاضل،مكارم،يد،وحامام،حضرت).باشندقبلهبهرو(می کندنحرراشترکهکسی)ناحروذابح-4
(اراکیگلپایگانی،شبيری،،صافی

سيستانی،).شدباقبلهبهروبردمىسرراحیوانکهکسىکهاستآنمستحباحتیاط
(خوئیتبریزی،وحيد،

وحيد،ی،خوئتبریزی،صافی،امام،حضرت).ندهندنشانحیوانبهرا[کردنذبحوسیلهو]چاقو-5
(سيستانی

کنندارههمانجادربلکهندهندانتقالدیگریمکانبه[ذبحازبعد]راحیوان-6
(وحيد،خوئیتبریزی،).بمیردتا

بریزی،تصافی،وحيد،سيستانی،امام،حضرت).شودبردهکردنذبحبرایمداراورفقباحیوان-7
(اراکیخوئی،
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(مکروهات ذبح)
(ریشبي،صافیبهجت،سيستانی،).بکنندراحیوانپوستروح،آمدنبیرونازپیشـ1

پایگانی،گلنوری،امام،حضرت).نکَنَندراحیوانپوستروحآمدنبیرونازپیشکهاستآنواجباحتیاط-
(وحيدصافی،فاضل،

نوری،مكارم،ی،سيستانامام،حضرت).ببیندراآندیگریحیوانکهبکشندراحیوانجایىدرـ2
(اراکیگلپایگانی،شبيری،،صافیوحيد،فاضل،

ورتضرواحتیاجصورتدرولىجمعه،روزظهرازپیشیاکنندذبحشبدرـ3
(یاراکگلپایگانی،خوئی،تبریزی،شبيری،،صافیفاضل،نوری،وحيد،مكارم،سيستانی،امام،حضرت).نداردکراهت

حيد،ومكارم،سيستانی،امام،حضرت).بکشداستدادهپرورشکهراچهارپایىانسانخودـ4
(گلپایگانیشبيری،،صافیفاضل،اراکی،نوری،

.بردبباالطرفبهراحلقومونمایدگردنداخلوکندمعکوسراکارداینکه-5
(اراکیشبيری،،صافینوری،مكارم،امام،حضرت)

بدنشدنازسردقبلوذبحازپسراحیواناعضایازبرخیکردنقطع-6
(بهجت).حیوان

.دهدقرارخودشغلراشترکردننحروحیواناتبریدنسراست(مکروه)-7
(فاضل,نوری,زنجانی,تبریزی,خویی,اراکی,بهجت,صافی,وحيد,امامحضرت)
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(اجزاي حرام حيوانات حالل گوشت)
(...وغمروشترگوسفند،گاو،)گوشت حاللحیواناتحراماجزاى:ســوال

خون-1:استحرامگوشت،حاللحیواناتازچیزپانزده.
آن راکهغدد-6.بچه دان-5.فرج-4.نرى-3.فضله-2

چیزى-8.مى گوینددنبالنآن راکهتخم-7.مى گوینددشول
کهحراممغز-9.مى باشدنخودشکلبهواستکلّهمغزدرکه
پشتتیرۀطرفدودرکهپى-10.استپشتتیرۀمیاندر

دانبول-13.(طحال)سپرز-12.زهره دان-11.است
واستسممیاندرکهچیزى-15.چشمحدقه-14.(مثانه)

وفتواهببناتقليدعظاممراجعورهامامحضرت).مى گوینداالشاجعذاتآنبه
(مواردازبعضیدرواجباحتياط

رادمواینجزءرافضلهکهاندبردهنامموردچهاردهعظاممراجعازبرخی:نکته
.اندنشمرده 142



(اجزاي حرام حيوانات حالل گوشت)

:نکته

:عظاممراجعهمهفتوایطبق

خوردن دنبالن  
،هیچ حیوانى حالل  نیست

.و حر ام است
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احکام مرتبط  

خـــون

از حيث طهارت و نجاست

از حيث خوردن 

اقسام خون ها

:نسبت به عبادات
...مثل لباس و بدن نمازگزار، احرام و



(خون هنگام ذبح)

:ســوال
است؟نجسگوشتحاللحیواناتازخونیچه
جهندهخونکهحیوانىهروانسانخون

ندببرراآنرگاگرکهحیوانىیعنىدارد،
است؛نجسمى کند،جستنآنازخون
پشهوماهىمانندکهحیوانىخونپس
(تقليدعظاممراجع).مى باشدپاکندارد،جهندهخون
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:نتيجه
خون خارج شده هنگام ذبح: نجس است و باید

.تمامي قسمت های آلوده شده به آن تطهیر گردد
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(همتخلف ذبيح–خون باقی مانده داخل بدن )
شدهمعیّنشرعدرکهدستورىبهراگوشتحاللحیواناگر

ردکهخونىآید،بیرونمعمولمقداربهآنخونوبکشند
:اینکهمگراست،پاک،مى ماندبدنش

ددبرگرخونکشیدننفسعلتبه.
جاىدرحیوانسرکهاینواسطۀبهیا

برگردد،حیوانبدنبهخونبودهبلندى

(  تمام مراجع).آن خون نجس است

(،استاجتنابواجباحتیاطنیزو–صافىگلپایگانى،مكارم.)
(زنجانى).کننداجتنابمانده،گوشتحاللحیوانازمحرمهاجزاءدرکهخونىازمستحباحتیاطبربناو
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ه حیواناتی کخون باقی مانده داخل بدن ذبيحه )
(می دهندقبل از ذبح شوک 

شودبشرعیذبحوباشدزندهشوک،ازبعدحیوانکهصورتیدر

ازولیاستجایزآنفروشوخریدوخوردنواستحالل
(مکارم).کنیدپرهیزآنداخلخونهای

استزجاینشودطبیعیحیاترفتنبینازموجبکهصورتیدر

راذبیحهخونحکممانده،باقیخونو
(نوری).دارد
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(خوردن خون داخل بدن ذبيحه )

:نکته

:عظاممراجعفتوایطبق

خوردن خون بدن ذبیحه 
حرام است

اگر چه پاک باشد،
150



(خون قربانی-برخی از انحرافات و خرافات  )

وساختمانوخودروبهقربانیخونمالیدن....
قربانیخونرویازشدنرد.
(کشیدنقرمزخط)ذبحازپسقربانیبدنوسربینازعبور.
و)می شودمساجدنجاستباعثکهمساجدجلویکردنقربانی

.(استحرامکاری
کونیمسمنازلجلویوخیابانکفدرقربانیخونگذاشتنباقی

.می شودمردمعبورمسیرکردننجسبهمنجرکه

ذبحازبلقعقیقهجهتقربانیگوسفندپشتبرفرزندکردنسوار.

و......
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(خون قربانی-برخی از انحرافات و خرافات  )
:تذکر

(نزلمدرمثال)خاصیمحلدرحتماًقربانیخوننیستالزم
ردفنیتبنابرشود،انجامهرجاییدربلکهشود،ریخته
قربانی،خونبودننجسبهتوجهباو.شدخواهدمحقق

نهاتنههیئت ها،یاوافرادپایجلویوخیاباندرآنریختن
کهدباشهممردماذیتمصداقمی تواندبلکهندارد،ترجیحی
زمانبه خصوصآمدورفتهنگامدرنجاست،اینبه خاطر

ربانیقبهتمایلکسیاگرلذا.می افتندزحمتبهبارندگی،
ونیمسکغیرمناسبمحیطیکدرراآنمی تواندداردکردن
.برساندمستحقافرادبه دستودادهانجام
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