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 اصطلاحات
اند حاتی که در بحث ذبح و نحر در کتب فقهی و خصوصاً کتبی که به زبان عربی تددوین شددهبرخی از کلمات و اصطلا

 :0باشندآمده است از این قرار می

 آلات تذكیه: 

در ذبح، نحر و شکار در غیدر مداهى و (. شونداستفاده می -اعم از ذبح ، نحر ، صید و ...-)ابزار و وسایلی که برای تذکیه حیوان

شود که در مورد جنس آلات ذبح و نحر بین فقها اختلاف است و برخی معتقدند که ذبدح و آلات خاصّى محقّق مى ملخ، تذکیه با
دانند و اختلافات دیگری نیز در این نحر در صورت امکان فقط با آهن صحیح است و برخی ذبح و نحر را با هر فلزی صحیح می

 عه کنید.زمینه وجود دارد که جهت اطلاع به متن نوشته مراج

 اهل كتاب )كتابی(
فرد غیر مسلمانى که به یکى از ادیان الهى معتقد باشد و خود را تابع یکى از پیامبران صاحب کتاب بداند؛ مشهور فقها یهودیان 

دانند ولی در کتابی بودن یا نبودن گروه هدایی ملدل مجوس)زرتشدتیان(، صدابوین و سدامریه و مسیحیان را جزو اهل کتاب می
هاى فقهى مانند طهارت، صلات، جهداد، نکداح و صدید و ذباحده، از در بسیارى از باب« اهل کتاب»ف نظر است. اصطلاح اختلا

جهات مختلف بحث شده و در بحث ما در مبحث شرایط ذبح کننده که ازجمله آنها اسدلام اسدت از ذبیحده اهدل کتداب بحدث 
 شود.می

 استبراء

 -0باشد و در اصطلاح فقهی در چهار مورد بده کدار رفتده اسدت: لودگى و نجاست میدر لغت به معنای سعى در پاك شدن از آ
اسدتبراء حیدوان نجاسدتخوار، یعندى بازداشدتن  -0استبراء از حیض و نفاس و استحاضه.  -3استبراء از منى.  -2استبراء از بول. 

ه به خوراك طبیعى خدود عدادت کندد. )در حیوانی که به خوردن نجاست انسان عادت کرده از خوردن نجاست انسان تا وقتى ک
 بحث ما مورد چهارم مد نظر است(

 استقرار
هاى بسیارى مانند طهارت، صدلات، زکدات، خمدس، تجدارت، باشد.واژۀ استقرار در بابدر لغت به معنای ثبات و قرار داشتن می

شود، متفاوت است به لحاظ آنچه بدان اضافه مى دین، اجاره، نکاح، صید و ذباحه، ارث، قصاص و دیات به کار رفته و مراد از آن،
در مورد بحث ما که ذبح و نحر است مراد از آن استقرار حیات یا ثبات حیات حیوان است. استقرار حیات در حیوان به امکان زنده 

شدود، اختلداف ىماندن آن به مدّت یک، یا دو یا نصف روز است. در اشتراط استقرار حیات نسبت به حیوانى که ذبح یدا نحدر م
 است. بنا بر قول به شرط بودن آن، ذبح یا نحر حیوان مشرف بر هلاکت، صحیح نیست. 

 استقبال:
هداى طهدارت، باشد، اما در اصطلاح فقهی از ایدن عندوان در بابدر لغت به معنای پیش رو قرار دادن چیزى و پیشواز رفتن می

راد از آن در بحث ما)ذبح و نحر(روبه قبله کردن حیوان در هنگام ذبح و صلات، حج، نکاح و صید و ذباحه سخن رفته است. و م
 یا نحر است.

 اوداج اربعه

                                      
؛ محمد  71، ص: 3؛ صاحب بن عباد، المحیط فی اللغة، ج213، ص: 3، کتابخانه، اصطلاحات فقهی؛ خلیل بن احمد، کتاب العین، جhttp://www.leader.ir. سید علی خامنه ای،سایت،  0

 .ژوهشگران زیر نظر شاهرودى، سید محمود هاشمى؛ فرهنگ فقه،جمعى از پ، مصطلحات الفقه؛ مشکینى، میرزا على520فاضل لنکرانی، رساله توضیح المسائل، ص

http://www.leader.ir/
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باشد که عبارتند از مرى )مجراى طعام(، حلقوم )مجراى نفس که هاى چهارگانة حیوانات میاوداج جمع ودج، و به معنی شاهرگ
ر باب صید و ذباحه سخن رفته است)همانطور که گفته شد از این دو طرف حلقوم، و از آن د روى مرى قرار دارد( و دو شاهرگ

 باشند ولی با این وجود به رگ های چهارگانه مشهور شده اند(.چهار مورد دو مورد رگ هستند و دو مورد دیگر حلقوم و مری می

 شود(:گنگ،لال)در بحث شرایط ذبح که ازجمله آنها بردن نام خدا است مطرح میاخرس

 ان چهار پا.حیوبهیمه: 

 تبعیت:
یکی از اقسام تذکیه شرعی، تذکیه حیوانی به تبعیت از تذکیه حیوان دیگر است، به این صورت که اگر حیوانی مللا ذبح شدود و 

 شود. پس از ذبح جنینی از شکم آن خارج شود با شرایطی آن جنین به واسطه ذبح مادرش حلال می

 رع ذبح و یا صید شده باشد.حیوانى که با رعایت موازین شتذكیه شده: 

 نام خدا را بردن؛ جارى کردن اسم خدا بر زبان.تَسمیه: 

 گلو : حلقوم

گویندد مددفوع در اصطلاح فقهی یعنی حیوان حلال گوشتی که به خوردن مدفوع انسان عادت کرده به گونه ای که میجلّال : 

 انسان غذای اوست.

 السلام قیام مسلحانه نمایند ملل خوارج نهروان.کسانى که علیه امام معصوم علیهم خوارج : 

 حیوان دارای خون جهنده: 
 کند.یعنى حیوانى که وقتى رگ آن را ببرند خون از آن جستن مى 

برآمدگی گلو است که در انتهای نای)حلقوم( قرار دارد و نای و مری را به هم متصل میکند و عمل ذبح باید از زیر جوزه جوزه: 

 انجام گیرد.

 بْح ، ذِبح ، ذَبیحه ، ذابح ، مَذبَح، مِذبَحذَ
در لغت به معنای بریدن رگهای گردن، سر بریدن و قربانی کردن است و در فقه به روش تذکیه چهارپایان حلال گوشت )  "ذَبْح

« ذَبیحه»و « حذِبْ»شود بجز شتر( و پرندگان گفته میشود که دارای شرایط خاصی است و به حیوانی که برای سربرین آماده می
 نامند.شود و وسیله ذبح را مِذْبَح میشود و به مکان ذبح، مَذبَح گفته میگفته مى« ذابح»شود و به ذبح کننده گفته می

 کشتن حیوانات حلال گوشت با رعایت ضوابط شرعى.ذبح شرعى: 

نحر به جهت تذکیه حیوانات وحشی یا رَم رود، این عمل در بحث ذبح و : در لغت به معنای بریدن و زخمی کردن بکار میعَقْر

  گیرد .کرده و یا حیواناتی که به دلایل دیگری ذبح معمولی آنها ممکن نیست با زدن کارد ومانند آن به بدن حیوان، صورت می
 اند.غُلات: کسانى که نسبت به ائمه )ع( غلو)زیاده روی( کرده و آنان را گاهى تا حد خدایى بالا برده

 وانى که خود به خود مرده و یا بدون شرایط لازم کشته شده باشد.حیمردار: 

کنند، داس )از این وسیله برخی فقهدا در بحدث ابدزار ذبدح یداد ای آهنی که با آن محصولات زراعی را درو می: وسیلهالمِنْجَل

 اند(کرده

به صورت شکافتن گدودی گدردن او صدورت : تذکیه شتر نحر نام داردکه معنای آن در لغت صدر و سینه میباشد.نحر شتر نَحر

 میگیرد.

 لگدمال کردن؛ کنایه از عمل جنسى است.وطى : 

 شتر به زانو خوابیدهباركه: 

 : گودی بین گردن و سینه حیوان است و نحر شتر باید از آنجا صورت پذیرد.«لبه»
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 تأثیر ذبح شرعی در تذكیه و حلیت حیوانات

 شدن لاشه حیوانات مختلف دارد؟ذبح شرعی چه تأثیری در حلیت و پاک 

 توان تقسیم کرد:حیوانات مختلف را از این نظر به چند گروه می

با رعایت شرایط شرعی آن  به جهت عارضی ملل نجاستخواری و... حرام نشده باشداگر حیوان حلال گوشتى را که  الف(

 0 وحشى)مراجع عظام تقلید( سر بِبُرند خوردن گوشت آن حلال و بدن آن پاك است، خواه اهلى باشد یا

و اگر بدا نجاسدتخوار  با ذبح شرعی حلال نمی شود دحرام شده باشموطوئه شدن به جهت حیوان حلال گوشت اگر  ب(

 .شدن)جلال( یا با خوردن شیر خوك حرام شده باشد تنها بعد از استبراء حلال می شود

حیوان حرام گوشتى ملل رخی از حیوانات حرام گوشت هیچ حیوان حرام گوشتی با ذبح شرعی حلال نمی شود ولی ب ج(

خوار است، مانند گرگ و پلنگ، اگر به دستورى که گفته شده سر ببرند، یا با تیر و مانند آن شکار کنند پداك درنده و گوشت که
و نسبت  اكبا ذبح شرعی نه حلال می شوند و نه پ ولی حیوانات نجس العین)سگ و خوك( شوداست ولى گوشت آن حلال نمى

 به پاك شدن لاشه سایر حرام گوشت ها بین فقها اختلاف است.

  جهت تفصیل این بحث به رهیافت ذبح و نحر که در حرم مطهر چاپ شده فصل اول رجوع شود.نکته: 

 ذكیه جنین حیوانت

 آید به چه نحو است؟تذكیه جنینی كه از شکم حیوان بیرون می

 2شود الف: جنین از شکم مادرش مرده خارج

 اگر حیوانی تذکیه شود و بعد از آن جنین مرده از شکمش بیرون بیاید یا مرده بیرون آورده شود: -0

تدامّ الخلقده باشدد و پشدم و مدو  اول:باشد: اش به تذکیة مادرش مىبا وجود چند شرط خوردنش حلال است و تذکیه -

دوم:  بیشتر از مقدار متعارف در شکافتن شکم مادرش درآورده باشد چه روح در آن دمیده شده باشد و چه ندمیده باشد, 
نماند، و خارج ساختن آن بعد از ذبح تأخیر نیندازند، پس اگر سستی شود و به این دلیل جنین بمیرد بنابر احتیاط واجب 

 حرام است.)حضرت امام(

الخلقده باشدد و پشدم و مدو تامّ  اول:باشد: اش به تذکیة مادرش مىبا وجود چند شرط خوردنش حلال است و تذکیه  -

بیشدتر از مقددار  دوم:درآورده باشد)سیستانی، گلپایگانی، صافی: چه روح در آن دمیده شده باشد و چه ندمیده باشدد(.

متعارف در شکافتن شکم مادرش، و خارج ساختن آن بعد از ذبح تأخیر نیندازند، پس اگر سستی شود و بده ایدن دلیدل 

 (سیستانیاز مرگ مادرش نباشد.) آیت الله گ جنین قبل مر سوم:جنین بمیرد حرام است.

                                      
 ؛ سسیتم مدیریت سایت مقام معظم رهبری، استفتائات نمایندگی 2583، م2. سید محمد حسن بنی هاشمی، توضیح المسائل مراجع، ج 0

؛ سدید 20، م، القول فی الذباحةکتاب الصید و الذباحة 267، ص: 3ترجمه، ج-لة؛ سید روح الله خمینی، تحریر الوسی2618و2591 ، م2سید محمد حسن بنی هاشمی، توضیح المسائل مراجع، ج.  2

؛ ناصر مکدارم شدیرازی، سدایت، 0227.سؤال 006، ص: 2؛ ناصر مکارم شیرازی، استفتاءات جدید، ج860م 283، ص: 3علی خامنه ای، سابت، استفتائات جدید؛ سید علی سیستانی، منهاج الصالحین، ج

 وردنی ها و آشامیدنی ها، چهارپایان، گوساله ای که از شکم گاو ذبح شده خارج شده؛ استفتائات، خ
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خِلقتش کامل باشد و مو یا پشم بر بدنش روییده باشد، در ایدن صدورت بدا ذبدح مدادرش آن هدم حلدال و پداك  اگر -
 (.)آیت الله مکارماست

شود.)حضرت امام، آیدت نمی اگر مادرش زنده باشد یا بدون تذکیه مرده باشد وجنین مرده از شکمش خارج شود جنین حلال -2
 (آیت الله مکارمسیستانی، الله 

 1ب: جنین از شکم مادرش زنده خارج شود

 (آیت الله مکارمسیستانی،  آیت اللهشود.)حضرت امام، در این صورت فقط با تذکیه شدن)ذبح یا نحر و...(حلال می -

گوشت فرقی نیست البته در صورتی کده  در حکم تذکیه جنین با تذکیه مادرش بین حیوانات حلال گوشت و حرام نکته:

آن حیوان قابلیت تذکیه را داشته باشد]البته جنین حیوان حرام گوشت در این صورت فقط پاك می شود ولدی خدوردنش حدرام 
 2()آیت الله سیستانیاست.

 حیوان سربریدنشرایط 

 احکام مربوط به ذبح كننده)ذابح(

 اموری را باید رعایت كند؟ذبح كننده باید دارای چه شرایطی باشد و چه 

 شرایط ذبح کننده و اموری را که باید رعایت کند عبارتند از:

 3اسلام -1

.)حضدرت امدام، مانند کسى که متولد از مسلمان استبرد باید مسلمان یا در حکم آن باشد کسى که سر حیوان را مى -
 (آیت الله سیستانی

ها یعنى کسانى که با اهل بیت پیامبر صدلى اللده علیده و آلده ، ناصبىکننده بنابر احتیاط واجب باید مسلمان باشدذبح -
 دشمنى دارند در حکم کفّارند.)آیه الله  مکارم(

 4كندمسلمانی كه در انجام تکالیف شرعی كوتاهی می

 اشکال ندارد.)آیت الله سیستانی(  نمایداگر شرایط ذبح را مراعات  -

)صلى الله علیه و آله( اعتقاد دارد، ذبیحه او با رعایت شرایط شرعیّه دیگر حلال  اسلاماگر به یگانگى خدا و نبوّت پیامبر  -
 است، هرچند در انجام عبادات و وظایف اسلامى مقصّر باشد.)آیه الله  مکارم(

                                      
؛ ناصر مکارم شدیرازی، 860م 283، ص: 3؛ سید علی سیستانی، منهاج الصالحین، ج20، م، القول فی الذباحةکتاب الصید و الذباحة 267، ص: 3ترجمه، ج-. سید روح الله خمینی، تحریر الوسیلة 0

 ؛  2618، م2؛ ناصر مکارم شیرازی، سایت، استفتائات، بره نارس که از شکم گوسفند بیرون بیاید؛ سید محمد حسن بنی هاشمی، توضیح المسائل مراجع، ج0227.سؤال 006، ص: 2تاءات جدید، جاستف

 ؛ 860م 283، ص: 3. سید علی سیستانی، منهاج الصالحین، ج 2

ناصر مکدارم شدیرازی، ؛ 838م  276، ص: 3؛ سید علی سیستانی، منهاج الصالحین، ج0م ، القول فی الذباحةکتاب الصید و الذباحة 257، ص: 3ترجمه، ج-لوسیلة. سید روح الله خمینی، تحریر ا 3

 ؛  2223م 030رساله توضیح المسائل، ص: 

  ؛ 0085سوال018، ص: 2. ناصر مکارم شیرازی، استفتاءات جدید، ج 0
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 ذبح حیوان توسط اهل كتاب

 1ذبح حیوان توسط اهل كتاب چه حکمی دارد؟

 ه ای(ذبیحه اهل کتاب حرام است.)حضرت امام، امام خامن -

شود.) آیه هم بگوید، د بنابر احتیاط واجب د آن حیوان حلال نمى« بسم الله»کافر کتابى اگر سر حیوان را ببرد هر چند  -
 الله  سیستانی(

 ذبیحه اهل کتاب حلال نیست؛ هرچند پاك است.)آیه الله  مکارم( -

 2شیعه بودن)حکم ذبح سایر فرقه های اسلامی( -2

بودن شرط است؟ ملاک و معیار حلیت و یا حرمت حیوان ذبح شده توسطط فرقطه هطای آیا در ذبح كننده شیعه 

 مختلف شیعه و فرق اهل سنت مثل: حنفی، مالکی و... چیست ؟

هاى اسدلام حلدال اسدت غیدر از ناصدبى اگدر چده اظهدار اسدلام ایمان در ذابح شرط نیست؛ پس ذبیحدة همدة فرقده -
 (امام خامنه اینماید.)حضرت امام و 

کند شرط نیست که شیعه باشد بلکه حیوان ذبح شده توسط تمام فرقده هدای مسدلمین ی که حیوان را ذبح میدر کس -
آیت الله سیستانی، باشند )آیت الله می 3نامند ولی محکوم به کفرحلال می باشد بجز فرقه هایی که خود را مسلمان می

 (مکارم

با غیر آن متفاوت است کده بدرای ایدن « ت قربانی حج در منیذبح کننده و یا نحر کننده جه»نظر فقها در بحث نکته:

 نکته به مناسک حج رجوع کنید. 

 حکم ذبح فرقه های مختلف اسلامی 

نکته: در دو عنوان قبل مشخص شد که در ذابح مسلمان بودن کفایت می کند لذا هر یک از فرقده هدای اسدلامی کده 
ه های ذکر شده موارد ذکر شده در کلالم فقها می باشند کده معیدار در همده محکوم به کفر نباشند ذبیحه آنها حلال است و فرق

 آنها همین نکته است.

 1 ودراویشعلی اللهی]اهل حق[

                                      
سدید علدی خامنده ای، ؛ 838م276، ص: 3؛ سید علی سیستانی، منهداج الصدالحین، ج0م، القول فی الذباحةکتاب الصید و الذباحة 257، ص: 3ترجمه، ج-لله خمینی، تحریر الوسیلة. سید روح ا 0

 ؛ 0090سوال001، ص: 2؛ ناصر مکارم شیرازی، استفتاءات جدید، ج 620895استفتاءات نمایندگی ها، شماره استفتاء: 

 

, شدماره 526213923؛ سید علی خامنه ای، استفتاءات نماینددگی هدا, کدد پیگیدری: 0م، القول فی الذباحة، کتاب الصید و الذباحة257، ص: 3ترجمه، ج-. سید روح الله خمینی، تحریر الوسیلة 2

 ؛ 0093سوال001ص: 2؛ ناصر مکارم شیرازی، استفتاءات جدید، ج838م  الذباحة و النحر الفصل اللانی فی276، ص: 3؛ سید علی سیستانی، منهاج الصالحین، ج 737561استفتاء: 

، و هدو مدن لدم در شمار اعیان نجسه آمده اسدت: التاسدع: الکدافر 039، ص: 0)در کتاب طهارت از منهاج الصالحین آیه الله سیستانی، ج276، ص: 3. سید علی سیستانی، منهاج الصالحین، ج 3

الجملة بأن یرجع إلى تکذیب النبی صلى الله علیه و آله فدی  یناً، أو انتحل دیناً غیر الإسلام أو انتحل الإسلام و جحد ما یعلم أنه من الدین الإسلامی بحیث رجع جحده إلى إنکار الرسالة و لو فیینتحل د

 و أما إذا لم یرجع جحده إلى ذلک بأن کان بسبب بعده عن محیط المسلمین و جهله بأحکام هذا الدین فلا یحکم بکفره(.بعض ما بلغه عن الله تعالى فی العقائد کالمعاد أو فی غیرها کالأحکام الفرعیة، 
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تعدالی »طالب)ع( خدا است پیروان فرقه اهل حق و علی اللهی ها اگر اعتقاد داشته باشند که امیرالمؤمنین علی بن ابی -
باشند  است که اهل کتاب نباشند یعنی کافر و نجس می هاییمسلمانمانند غیر  هاحکم آن« الله عن ذلک علواً کبیراً

یک از ضروریات دین اسلام را انکار نکنند و معتقد بده نقصدی در رسدالت رسدول و گرنه چنانچه توحید و نبوت و هیچ
 (امام خامنه ایشود.)ها نمیوآله( نباشند حکم به کفر و نجاست آنعلیهاللهاکرم)صلّی

اگر معتقد به الوهیت آن حضرت باشند یا منکر ضروری دین باشند بنحوی که مسدتلزم تکدذیب رسدالت باشدد کدافر  -
 ونجس اند و ذبح آنها حرام است.)آیه الله  سیستانی(

  در صورتى که به یگانگى خدا و نبوّت پیامبر اسلام )صلى الله علیه و آله( معتقد باشند، ذبیحه آنها حلال است.)آیه اللده -
 مکارم(

 2جنسیت)مرد یا زن بودن ذبح كننده( -3

 آیا ذبح كننده باید مرد باشد؟

 سیسدتانی، صحیح است.)حضرت امام، آیدت اللده در ذبح مرد بودن شرط نیست بلکه ذبح کردن حیوان توسط زن هم -
 ولى بهتر است تا دسترسى به مرد باشد زنان و کودکان را معاف دارند(م: آیت الله مکار

 3بلوغ -4

 آیا ذبح حیوان توسط فرد نابالغ از لحاظ شرعی صحیح است؟

در ذبح بالغ بودن ذبح کننده شرط نیست بلکه بچه مسلمان اگر ممیّز باشد )یعنى: خوب و بد را بفهمد و آشنا به عمدل  -
 سیستانی(  )حضرت امام، آیت اللهتواند سر حیوان را ببرد.ذبح و تذکیه حیوان باشد( مى

داند می تواند حیوان را ذبح کند،ولى بهتر است تا دسترسى بده مدرد باشدد زندان و دستورات ذبح را مى کهبچة نابالغى -
 کودکان را معاف دارند.)آیه الله  مکارم(

 4عقل -5

 آیا در ذابح، عقل شرط است؟

 در ذابح عقل شرط نیست .)آیه الله  سیستانی( -

 ذبح دیوانه اشکال دارد.)آیه الله  مکارم(  -

                                                                                                                           
ی، استفتاءات جدیدد، ؛ ناصر مکارم شیراز0030و 025؛ سیستانی، استفتاء شخصی حجه الاسلام امیری ش307و اجوبه س 051251. سید علی خامنه ای، استفتائات نمایندگی ها، شماره استفتاء:  0

 ؛ 0086، ص: 2ج

؛ ناصر مکارم شدیرازی، 839م  276، ص: 3؛ سید علی سیستانی، منهاج الصالحین، ج2 م، القول فی الذباحة، کتاب الصید و الذباحة257، ص: 3ترجمه، ج-. سید روح الله خمینی، تحریر الوسیلة 2

 ؛2590م ،2بنی هاشمی، توضیح المسائل مراجع، ج؛ سید محمد حسن 2220م 030رساله توضیح المسائل، ص: 

؛ ناصدر مکدارم شدیرازی، 839م276، ص: 3؛ سید علی سیستانی، منهاج الصدالحین، ج2م، القول فی الذباحة، کتاب الصید و الذباحة257، ص: 3ترجمه، ج-. سید روح الله خمینی، تحریر الوسیلة3

 ؛2590م،2د حسن بنی هاشمی، توضیح المسائل مراجع، جسید محم؛ 2220م 030رساله توضیح المسائل، ص: 

 ؛ 33بریدن حیوان( سذبح)سر« ؛ سید علی سیستانی، سایت، پرسش و پاسخ 0090سوال019، ص: 2. ناصر مکارم شیرازی، استفتاءات جدید، ج 0
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 1، سالم بودن وسایر شروط در ذبح كننده طهارت -6

 آیا غیر از شروط قبلی اموری مثل طهارت، ولد زنا نبودن، فاسق نبودن و...در ذابح شرط است؟

سالم بودن و پاك بودن و...در ذبح کننده شرط نیست لذا حیوانی که توسط فرد نابینا و جنب و حائض و ختنه نشدده و  -
 سیستانی(حلال است.)حضرت امام، آیت الله ود شولد الزنا و فاسق و...ذبح می

 2اختیار -7

 آیا در ذابح اختیار شرط است؟

حلال است.)آیت الله سیستانی،  -د به ناحقهر چن -انددر ذابح اختیار شرط نیست لذا ذبیحه کسی که او را مجبور کرده -
 (آیت الله مکارم

 3قصد سربریدن در وقت بریده شدن گلوی حیوان -8

 ذبح در هنگام بریده شدن رگ های حیوان شرط است؟آیا قصد 

باید بریده شدن گلو به قصد ذبح باشد، پس اگر چاقو از دست کسى بیفتد و گلوى حیدوان را ناخواسدته ببرد)تبریدزی:  -
اگرچه در این حال تسمیه را هم بگوید(، یا ذابح خواب یا مست یا بیهوش یا کودك یا دیوانه غیر ممیز باشد، یا بدراى 

 ()آیت الله سیستانیشود.قصود دیگرى چاقو را بر گلوى حیوان بکشد و اتفاقاً بریده شود، حلال نمىم

  
 

 4استقبال)روبه قبله بودن ذبح كننده در وقت ذبح حیوان(-9

از همین نوشته به « احکام مربوط به حیوان»در ادامه در بخش « ذبیحه»]نکته: روبه قبله بودن حیوانی که ذبح می شود
 صیل آمده است.[تف

 روبه قبله بودن ذبح كننده در هنگام ذبح چه حکمی دارد؟

بدرد رو بده قبلده رو به قبله بودن ذابح شرط نیست؛ ولى احتیاط مستحب آن است که کسدى کده حیدوان را سدر مدى -
 مکارم(آیت الله سیستانی،  )حضرت امام، آیت اللهباشد.

 5شرط بودن تسمیه)بردن نام خدا( و زمان آن -11

 شود؟آیا بردن نام خدا در ذبح حیوانات شرط است، این عمل در چه زمانی لازم می

                                      
؛ ناصدر مکدارم شدیرازی، 839م 276، ص: 3؛ سید علی سیستانی، منهاج الصالحین، ج2مل فی الذباحة، القو، کتاب الصید و الذباحة257، ص: 3ترجمه، ج-. سید روح الله خمینی، تحریر الوسیلة 0

 ؛ 0083سوال018، ص: 2استفتاءات جدید، ج

 ؛ 0083سوال018، ص: 2؛ ناصر مکارم شیرازی، استفتاءات جدید، ج839م 276، ص: 3. سید علی سیستانی، منهاج الصالحین، ج 2

 ؛ 801م 277، ص: 3، منهاج الصالحین، ج. سید علی سیستانی 3

؛ ناصر مکارم  802م  277، ص: 3شرط اول؛ سید علی سیستانی، منهاج الصالحین، ج00م، القول فی الذباحة، کتاب الصید و الذباحة260، ص: 3ترجمه، ج-. سید روح الله خمینی، تحریر الوسیلة 0

 ؛  ؛0211سؤال000، ص: 2شیرازی، استفتاءات جدید، ج

 ؛ 838، م278، ص: ،3شرط دوم؛ سید علی سیستانی، منهاج الصالحین، ج 00م، القول فی الذباحة، کتاب الصید و الذباحة260، ص: 3ترجمه، ج-. سید روح الله خمینی، تحریر الوسیلة 5
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که  -یا مختصرى قبل از آن ذبح کننده و یا نحر کننده باید هنگام سربریدن یا پیش از آن در زمان متصل به آن )امام: -
در زمان انجدام مقددمات ذبدح ملدل :و گفتن تسمیه ( به نیّت سربریدن، نام خدا را ببرد )سیستانی-متصل به ذبح است
 (افی نیست(.)حضرت امام، آیت الله سیستانیوقت بستن حیوان ک

 0()آیت الله مکارم]تسمیه[ هنگام قطع رگهاى حیوان لازم است و مقارنت عرفیّه کافى است. -
 

 حلال است؟ سؤال : اگر چند ثانیه پیش از شروع به گفتن نام خدا، قطع رگها را آغاز كرده باشند، آیا ذبیحه

 2جواب: اشکال ندارد، مقارنه عرفیّه کافى است.)آیه الله  مکارم( -

 3مراد از تسمیه در ذبح 

 مراد از تسمیه در ذبح حیوانات چیست؟

؛ بلکه معیار صدق باشدباشد معتبر نمى«بِسْمِ الله الرَّحْمن الرَّحِیمِ» در ذکر نام خدا کیفیت مخصوصى و اینکه در ضمن -
و « لا اله الا اللّده»یا « الحمد للّه»یا « اللّه اکبر»یا « بسم اللّه»کند اینکه بگویدبر آن است پس کفایت مىیاد نام خدا 
 ()حضرت امام، آیت الله سیستانیمانند اینها.

ن کافى است و به زبان فارسى یا هدر زبدا« لا إلاه إلا الله»یا بگوید « سُبْحان الله»یا « بسم الله»همین قدر که بگوید  -
 دیگر نیز جایز است.)آیه الله  مکارم(

 4بر زبان جاری شدن نام خدا برای ذبح

 آیا نام خدا در ذبح باید بر زبان جارى شود، یا آن كه بسم اللّه در قلب و دل هم كافى است؟

 (، آیت الله سیستانی، آیت الله مکارمامام خامنه اینام خدا برای ذبح حیوان باید بر زبان جاری شود.) -

می شود برداشت کرد که همه مراجع گفتن به زبان را « نام خدا را بگوید»از اینکه در مسوله قبل همه می گویند   ته:نک

 لازم می دانند لیکن تصریح برخی از فقها هم بیان می شود:

 5)مباشرت ذبح كننده در بردن نام خدا ؛ تسمیه با ضبط صوت( 

 یا تسمیه كسی دیگر هم كافی است؟ آیا خود ذبح كننده باید نام خدا را ببرد و

آیدت اللده سیسدتانی،  کند.)آیت اللهباید خود ذبح کننده نام خدا را ببرد و بردن نام خدا توسط فرد دیگری کفایت نمی -
 (مکارم

                                      
 0210سؤال002، ص: 2. ناصر مکارم شیرازی، استفتاءات جدید، ج 0

 0201سؤال  003، ص: 2اءات جدید، جناصر مکارم شیرازی، استفت . 2

؛ ناصر مکدارم 806م 279، ص: 3شرط دوم؛ سید علی سیستانی، منهاج الصالحین، ج03م، القول فی الذباحة، کتاب الصید و الذباحة262، ص: 3ترجمه، ج-. سید روح الله خمینی، تحریر الوسیلة 3

 ؛ 2223م 030شیرازی، رساله توضیح المسائل، ص: 

؛ سید علی سیستانی، اسدتفتاء شخصدی حجده الاسدلام 0202سوال003، ص: 2، ناصر مکارم شیرازی، استفتاءات جدید، ج00951علی خامنه ای، استفتاء شخصی حجه الاسلام امیری، ش  .سید 0

 ؛ 2715امیری،ش

، 0؛ ناصر مکدارم شدیرازی، اسدتفتاءات جدیدد، ج966سوال277، ص: 0استفتاءات جدید، ج الخامس؛ ناصر مکارم شیرازی،803بعد ازمساله278، ص: 3. سید علی سیستانی، منهاج الصالحین، ج 5

 ؛ 976سوال279ص: 
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سؤال: آیا نام خداى متعال را باید همان شخص روشن كننده دستگاه و لو این كه نزدیک و مقابل ذبیحه نباشد 

 ا الله یا الله بگوید یا آن كه اگر دیگرى هم بگوید كافى است؟و فقط مثلا ی

در ذبح با دستگاه باید همان شخصى که دستگاه را روشن مى کند)سیستانی: همان کسی که کلید دستگاه را زده است(  -
 0مکارم( آیت الله سیستانی، )آیت اللهنام خدا را ببرد حضور در محلّ ذبح لازم نمى باشد.

 
 2كند؟وسط وسایل الکتریکی و...مانند ضبط صوت كفایت میآیا تسمیه ت

 کند.)آیه الله  سیستانی(کفایت نمی -

 احتیاط واجب آن است که ذابح بگوید.)آیه الله  مکارم( -

 3به تنهایی«الله»گفتن 

 كند؟به تنهایی به عنوان تسمیه در ذبح حیوان كفایت می« الله»آیا گفتن 

شود که بر صفت کمال یا بدون آنکه چیزى را با آن مقرون نماید که کلام تامى« اللّه»ظ بنابر احتیاط واجب اکتفا به لف -
 ()حضرت امامثنا یا تمجید او دلالت نماید، صحیح نیست.

 (آیت الله مکارمسیستانی،  کند.)آیت اللهتنهایی کفایت می به« الله»گفتن  -

 4ذكر صلوات بجای تسمیه

 كند؟وان تسمیه كفایت میآیا در ذبح حیوان ذكر صلوات به عن

 ( امام خامنه ایبه احتیاط واجب کفایت نمی کند.) -

 کافى است ولى بهتر است به آن اکتفا نشود.)آیه الله  سیستانی(  -

  کفایت نمی کند.)آیه الله  مکارم( -

 5ردن نام خدا به زبان غیر عربیب

 آیا تسمیه در ذبح حتما باید به زبان عربی باشد؟

 به عربی بگویید.)حضرت امام(به احتیاط مستحب  -
 (آیت الله مکارمسیستانی، است.)آیت الله بردن نام خدا در ذبح به زبان فارسى یا هر زبان دیگری جایز  -

                                      
 ؛ مکارم، سایت، استفتاءات، کشتن حیوانات، ذبح، بردن نام خدا، گفتن بسم الله توسط روشن کننده دستگاه.2بریدن حیوان(،سذبح)سر« . سید علی سیستانی، سایت، پرسش و پاسخ  0

؛ مکارم، سایت، استفتاءات، کشتن حیوان، ذبح، نحوه ذبح، پخش آیات قرآن هنگام ذبدح ؛ حسدین ندوری همددانی، 23بریدن حیوان(، سذبح)سر« سید علی سیستانی، سایت، پرسش و پاسخ  . 2

 821س0سایت، کتابخانه، هزار و یک مسوله فقهی،ج

؛ ناصر مکارم شیرازی،  806م 279، ص: 3؛ سید علی سیستانی، منهاج الصالحین، ج03م، القول فی الذباحة، کتاب الصید و الذباحة 263، ص: 3ترجمه، ج-. سید روح الله خمینی، تحریر الوسیلة 3

 ؛ 0203سوال003، ص: 2استفتاءات جدید، ج

(؛ ناصدر مکدارم شدیرازی، سدایت، اسدتفتائات، کشدتن 320790صوصی حرم)کد استفتاء: ؛ سید علی سیستانی، استفتاء خ537391. سید علی خامنه ای، استفتاءات نمایندگی ها، شماره استفتاء:  0

 «بسم الله»حیوانات، ذبح، بردن نام خدا، گفتن صلوات به جای 

؛ ناصر مکارم شدیرازی، 806م 279، ص: 3الصالحین، ج؛ سید علی سیستانی، منهاج 03م ، القول فی الذباحة، کتاب الصید و الذباحة263، ص: 3ترجمه، ج-. سید روح الله خمینی، تحریر الوسیلة 5

 ؛ 2223م 030رساله توضیح المسائل، ص: 
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 1ردن اسماء و صفات مختلف خدا)غیر از نام الله(ب

 كند؟آیا در تسمیه بیان اسماء و صفات مختلف خداوند)غیر از الله( كفایت می

به سایر اسماى حسنى مانند رحمن و بارئ و خالق و دیگر اسمهاى خاص جایز می باشدد؛ لدیکن « هاللّ»تعدّى از لفظ  -
 احتیاط مستحب اکتفاء نکردن است.)حضرت امام( 

ملل الرحمن و الرحیم و الخالق و غیراینها در ذبح صحیح است.)آیه «( الله»اکتفای به سائر أسماء حسنی خداوند)غیر از  -
 الله  سیستانی(

 2ذبح در هنگام بردن نام خدا قصد 

 آیا قصد ذبح در هنگام بردن نام خدا لازم است؟

در ذبح شرط است که ذکر نام خدا را به قصد این که بر ذبیحه باشد بیان کند لذا اگر بدون قصد سربریدن نام خددا را  -
 مکارم(آیت الله سیستانی، شود.)حضرت امام، آیت الله ن حلال نمیببرد، حیوا

 می شود(.)آیه الله العظمی مکارم( حرامارد.)به احتیاط واجب حیوان اشکال د -

 3نبردن نام خدا از روی علم و عمد

 نبردن نام خدا از روی علم و عمد در ذبح حیوان چه حکمی دارد؟

 سیستانی( .)حضرت امام، آیت اللهشوداگر عمدا نام خدا را نبرد حیوان حرام مى -

 4له)جهل به حکم(نبردن نام خدا بخاطر جهل به مسأ

 اگر در ذبح حیوان به علت جهل به وجوب تسمیه این عمل ترک شود آن ذبیحه چه حکمی دارد؟

 (آیت الله مکارمسیستانی،  .)حضرت امام، آیت اللهشوداگر از روى جهل به مسأله نام خدا را نبرد، حیوان حلال نمى -

 5نبردن نام خدا از روی جهل به موضوع

ینجا یعنی مللا می دانسته که تسمیه واجب است ولی چیزی را که صدق تسمیه نمی کرده را فکدر )جهل به موضوع در ا
 می کرده به عنوان تسمیه کفایت می کرده(.

اگر نمی دانسته که کفایت نمی کند اشکالی ندارد اما گفتن چیزی که صدق تسمیه نمی کند از روی عمد برای حلدال  -
 ارم(شدن گوشت کافی نیست.)آیه الله  مک

                                      
 ؛ 806م 279، ص: 3؛ سید علی سیستانی، منهاج الصالحین، ج03م، القول فی الذباحة، کتاب الصید و الذباحة263، ص: 3ترجمه، ج-. سید روح الله خمینی، تحریر الوسیلة 0

؛ ناصر مکارم 800م  278، ص: 3شرط دوم؛ سید علی سیستانی، منهاج الصالحین، ج00م، القول فی الذباحة، کتاب الصید و الذباحة260، ص: 3ترجمه، ج-ه خمینی، تحریر الوسیلةسید روح الل . 2

 ؛  0217سؤال 002، ص: 2ناصر مکارم شیرازی، استفتاءات جدید، ج؛ 2223م 030شیرازی، رساله توضیح المسائل، ص: 

 803بعدد از مسدوله 278، ص: 3شرط دوم؛ سید علی سیستانی، منهاج الصدالحین، ج00م، القول فی الذباحة، کتاب الصید و الذباحة260، ص: 3ترجمه، ج-. سید روح الله خمینی، تحریر الوسیلة 3

 الخامس؛ 

 803بعدد از مسدوله 278، ص: 3شرط دوم؛ سید علی سیستانی، منهاج الصدالحین، ج00م، القول فی الذباحةلذباحة، کتاب الصید و ا260، ص: 3ترجمه، ج-. سید روح الله خمینی، تحریر الوسیلة 0

 ؛ 9501251169صر مکارم شیرازی, سایت, استفتاء شخصی, کد رهگیری: الخامس، نا

 ؛  7سوال 0صفحه  6و پیک احکام شماره 9500001137. ناصر مکارم شیرازی، استفتاء شخصی از سایت,  کد رهگیری:  5
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در « الهدم»صلوات می فرستاده[ اگر نمی دانسته اشکالی نددارد چدون عبدارت «بسم الله»]کسی که هنگام ذبح بجای 
 صلوات نوعی ذکر الله است ولی بنابر احتیاط عامدا اینکار را نکند.)آیه الله  مکارم(

ا می دانسته که تسمیه واجدب اسدت اشتباه در بیان تسمیه در ذبح حیوان از روی جهل به موضوع چه حکمی دارد؟) ملل
ولی چیزی را که صدق تسمیه نمی کرده را فکر می کرده به عنوان تسمیه کفایت می کرده و آن را مدی گفتده(. پاسدخ: مدورد 

 سوال اشتباه در حکم است در هر صورت حیوان تذکیه نشده است.

 1نبردن نام خدا از روی فراموشی

 بح حیوان چه حکمی دارد؟نبردن نام خدا از روی فراموشی در ذ

 (آیت الله مکارمسیستانی،  )حضرت امام، آیت اللهاگر از روى فراموشى نام خدا را نبرد اشکال ندارد. -
.)آیدت اللده احتیاط مستحب این است که هر وقت متوجه شد که نام خدا را فراموش کرده همان وقت نام خددا را ببرد -

 (سیستانی

 2ذبح انسان لال

وسط انسان لال)كه قادر به تسمسه نیست(صحیح است، در صورت صحت، ادای تسطمیه بطه آیا ذبح حیوان ت

 چه صورت باید انجام پذیرد؟

 (امام خامنه ایکند.)تواند بگوید کفایت می]انسان لال تسمیه را[ به هر نحو می -

خود را همانند کسی که ذبح حیوان توسط انسان لال جایز است و تسمیه فرد لال به این نحو است که زبان و لب های  -
اشداره کند)سیسدتانی: ایدن نحدو «[ آسدمان»کند حرکت دهد و با انگشت هم به آن ]به سمت خدا تسمیه را تلفظ می

تسمیه در مورد کسی است که از ابتدا لال بوده است ولی کسی که به جهت عارضی ای لال شده در حالی که به لفدظ 
تواند به زبان بیاورد و در صورت نداتوانی در حدالی کده تسدمیه را بده که می آن ملتفت است باید هرمقدار از تسمیه را

اشاره کندد و ایدن «[آسمان»دهد زبان و لب هایش را حرکت دهد و با انگشتش به آن ]به سمت خدا قلبش خطور می
هر نحو که این کار  کار به نحوی باشد که شبیه به حالت تمکن از بیان تسمیه باشد، و در صورت ناتوانی از این کار به

 (کند(. )آیت الله سیستانیم دهد کفایت میرا انجا
تسمیه گفتن اشخاص لال که قدرت بر اداى درست سخن ندارند، در صورتى که دسترسى به افراد سالم نباشد، کدافى  -

 است.)آیه الله  مکارم(

                                      
 803بعدد از مسدوله  278، ص: 3شرط دوم؛سید علی سیستانی، منهاج الصالحین، ج00م ، القول فی الذباحة، کتاب الصید و الذباحة260، ص: 3ترجمه، ج-. سید روح الله خمینی، تحریر الوسیلة 0

 ؛ 2223م 030سائل، ص: الخامس؛ ناصر مکارم شیرازی، رساله توضیح الم 803الخامس؛ بعد از مسوله 

، ص: 2، ناصدر مکدارم شدیرازی، اسدتفتاءات جدیدد، ج 1؛805م278، ص: 3؛ سید علی سیسدتانی، منهداج الصدالحین، ج537391. سید علی خامنه ای، استفتاءات نمایندگی ها، شماره استفتاء:  2

 ؛ 0210سؤال 002
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 1یک تسمیه در ذبح چندین حیوان

میه كافی است یا باید برای ذبح هر یک از آنها یک بسطمله گفتطه آیا برای ذبح تعدادی از حیوانات یک بار تس

 شود؟

بگوید. مگر آنکه چند مرغ را یکجا بخواباند براى ذبح کردن، کده یدک « بسم اللّه»براى هر مرغ]حیوان[ جداگانه باید  -
 بسم اللّه براى آن چند مرغ کافى است به شرط صدق واقع شدن نام خدا بر آن.)حضرت امام(

کفایت « بسم الله»شوند گفتن یک ، توسط دستگاه با هم ذبح مى«بسم الله»ها که بعد از گفتن آن دسته از مرغبراى   -
 (امام خامنه ایتکرار شود.)« بسم الله»باشد باید مى« بسم الله» گفتنکند و براى دسته بعدى که فرصت مى

کافی است.)آیه الله  «بسم الله » مزمان ذبح کند یک باربرای هر یک باید بسم الله گفته شود و اگر چند عدد آنها را ه  -
 سیستانی(

کند احتیاط آن است که مرتّباً نام خدا را تکرار کنند، هر چند همراه یک بسدم اللده اگر ماشین]ذبح طیور[ مرتّباً کار مى -
 چندین حیوان ذبح شود.)آیه الله  مکارم(

 2وحدت یا تعدد ذبح كننده -11

 د توسط یک نفر صورت پذیرد؟آیا ذبح حیوان بای

 (امام خامنه ایلازم نیست.) -

باشد لذا انجام ذبح توسط دو نفر و به طور مشترك جایز است به در ذبح شرعی حیوان یکی بودن ذبح کننده شرط نمی -
را ببرد این صورت که هردوی آنها چاقو را در دست بگیرند و باهم حیوان را ذبح کنند یا که یکی از آنها برخی از رگها 

و دیگر رگ های دیگر را و ]در ذبح اشتراکی[ باید تسمیه توسط هردو فرد انجام شود و تسمیه یکی از دیگری کفایت 
 (سیستانیآیت الله  کند.)نمی

و اگر هر کدام بسم اللّه بگویند، ذبیحه حلال است ]در ذابح شرط نیست که یک نفر باشد و در صورت تعدد[ اگر هر دو  -
 ()آیت الله مکارمرا بگوید، و یا یکى بگوید و دیگرى نگوید حلال نیست.نیمى از آن 

 3ذبح با دستگاه های امروزی -12

 ذبح با دستگاههای صنعتی امروزی چه حکمی دارد ؟

، تا چه رسد به اینکده شود اگر چه تمام شرایط ذبح در آن جمع باشد حرام استحیوانی که با ماشینهاى جدید ذبح مى -
سر یا بدون استقبال به قبله باشد. پس ذبح به وسیلة ماشینها حرام و نجس و مردار است که خوردن آنها  ذبح از پشت

                                      
هنگام ذبح مرغ « بسم الله»(، پرسش های متداول، احکام ذبح و صید، تکرار http://www.leader.ir/faخامنه ای، سایت)؛ سید علی 096، ص: 2. سید روح الله خمینی، استفتاءات، ج 0

 ؛ 973سؤال279، ص: 0؛ ناصر مکارم شیرازی، استفتاءات جدید، ج 2بریدن حیوان(سذبح)سر« سایت، پرسش و پاسخ  ؛ سید علی سیستانی، 397با دستگاه

 

، ص: 2؛ ناصدر مکدارم شدیرازی، اسدتفتاءات جدیدد، ج856م280، ص: 3؛ سدید علدی سیسدتانی، منهداج الصدالحین، ج 537392ه ای، استفتاءات نمایندگی ها، شماره استفتاء: . سید علی خامن 2

 ؛ 0080سوال018

سید محمد حسن بنی هاشمی، توضیح ، چند فرع ، فرع دوم؛ آنها تشریح و ترقیع است، و از جملة بحلى پیرامون مسائل مستحدثه 077، ص: 0ترجمه، ج-. سید روح الله خمینی، تحریر الوسیلة 3

هاى جدید ؛  سید علی سیسدتانی، سدایت، ، ذبح حیوانات با دستگاه 396پرسش های متداول، /http://www.leader.ir/fa/book؛ سید علی خامنه ای، سایت2887، م 2، ج المسائل مراجع

 ؛ 969سوال278، ص: 0؛ ناصر مکارم شیرازی، استفتاءات جدید، ج25ریدن حیوان( س بذبح)سر« پرسش و پاسخ 
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شدود و در و همچنین خرید و فروش آنها، جایز نیست. و فروشنده مبلغی را که در مقابل آن گرفتده اسدت مالدک نمى
شدود کده بده طدور رود و احتمال داده مىمىمقابل مشترى ضامن است، ولى گوشتهایى که در بازار مسلمانان فروش 
 شرعى ذبح شده باشد، حلال و خرید و فروش آن جایز است.)حضرت امام(

، شرط است ذبح به ذابح مستند باشد به هاى جدید[ علاوه بر لزوم مراعات شرایط ذبح اسلامىدر ذبح حیوانات]با دستگاه -
گونه باشد که و کارد ماشینى را به گلوى حیوان بکشد، اما اگر به این گونه که او حیوان را آماده کند براى سر بریدناین

 (امام خامنه ایکند.)گذراند، کفایت نمىحیوان را به تدریج از مقابل کارد ماشینى مى
اگر کارد آن آهن باشد و کسی که آن را روشن می کند مسلمان باشد و ذبیحه رو به قبله باشد و همراه با ذبح تسدمیه  -

 ید هرچند با یک تسمیه چندین حیوان ذبح شود ولی او مرتب تسمیه بگوید اشکال ندارد .)آیه الله  سیستانی(بگو

 (.)آیت الله مکارماگر تمام شرایط معتبر در ذبح شرعى مراعات شود پاك و حلال است -

 احکام مربوط به حیوان

 1زنده بودن حیوان در موقع ذبح

 ده باشد؟آیا لازم است در وقت ذبح حیوان زن

لزوم زنده بودن حیوان در وقت ذبح مورد اجماع فقها است و از مسائل متعدد بحث ذبح قابل برداشت است و تنها تصریح 
 چند تن از فقها را ذکر می کنیم.

 (مکارمآیت الله سیستانی،  الله آیت)حضرت امام، .در وقت ذبح حیوان باید زنده باشد -

 2استقرار حیات حیوان در حال ذبح

 ستقرار حیات حیوان در حال ذبح به چه معناست و آیا این امر در ذبح حیوان شرط است؟ا

استقرار حیات حیوان) به این معنا که مشرف بر مرگ نباشد به طورى که ملل آن نتواند، یک روز یدا نصدف روز زندده  -
ه باشد و لدو اینکده در شدرف بماند( در حلال بودن ذبیحه شرط نیست بلکه معتبر آن است که در وقت ذبح حیوان زند

 مکارم( آیت الله سیستانی،)حضرت امام، آیت الله .3مردن باشد
پرسش: در اینجاب اول گلوله ای به سر حیوان شلیک می كنند و بعد آن را ذبح می نمایند. اگطر قبطل از جطان 

 دادن حیوان، فرد مسلمانی حیوان حلال گوشت را ذبح كند گوشت آن حلال است؟

 0ل است.)آیه الله  سیستانی(پاسخ: حلا -

 0هوشى منافات با استقرار حیات ندارد.)آیه الله  مکارم(بى -

                                      
؛ ناصدر مکدارم 853م  280، ص: 3؛ سید علدی سیسدتانی، منهداج الصدالحین، ج7و00م، القول فی الذباحة، کتاب الصید و الذباحة 263، ص: 3ترجمه، ج-. سید روح الله خمینی، تحریر الوسیلة 0

 ؛  0098سوال000، ص: 2؛ ناصر مکارم شیرازی، استفتاءات جدید، ج2220م 031؛ ناصر مکارم شیرازی، رساله توضیح المسائل، ص:  0200سؤال 0005، ص: 2ستفتاءات جدید، جشیرازی، ا

؛ ناصر مکارم شیرازی، 853م  280، ص: 3؛ سید علی سیستانی، منهاج الصالحین، ج00م، القول فی الذباحة، کتاب الصید و الذباحة 263، ص: 3ترجمه، ج-. سید روح الله خمینی، تحریر الوسیلة 2

 ؛ 0200سؤال 0005، ص: 2استفتاءات جدید، ج

مانند اینها در صورتی کده قبدل از مدردن هایش خارج شود و آنک ه از قفا ذبح شود که رگهایش باقى باشند و آنکه از بلندى افتاده باشد و . امام، سیستانی،: لذا اگر که شکمش پاره شود و روده 3

و لو اینکه مختصر باشد()صافی، گلپایگدانی: و یدا خدروج ذبح شود با بودن سایر شرایط اشکالی ندارد()امام،: پس اگر زنده بودن آن معلوم باشد که همان است وگرنه کاشف آن حرکت بعد از ذبح است 

 خون به اندازه معمول(

 8بریدن حیوان( سذبح)سر« ت، پرسش و پاسخ . سید علی سیستانی، سای 0
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 2شُک وارد كردن و ضربه زدن به حیوان قبل از ذبح

دهند تا مرغ بیحال شود و براى هاى جدید براى ذبح مرغ ابتدا بوسیله برق یک شوک به مرغ مىس: در روش

میرند آیا با علم به این موضوع خوردن مرغ شرعاً اشکال دارد یله این شوک مىها بوسذبح تقلا نکند بعضى از مرغ

 یا خیر؟

اید که حیوان در اثر شوك مدرده اسدت، اسدتفاده از آن شود، تا یقین پیدا نکردهرعایت مى شرعىاگر بقیه شرایط ذبح  -
 (امام خامنه ای مانعى ندارد.)

حس كطرد و سیله چوب یا سنگ یا چکش با زدن به سطرش بطىتوان گاو را قبل از ذبح كردن به وآیا مى -س

 سپس آن را ذبح كرد؟

 حسّشدود، ولدى زدن حیدوان بدراى بدىجان داشته باشد، گرچه با ذبح کردن حلال مى کردنحیوان اگر در موقع ذبح  -
 (کردن آن، جایز نیست.)حضرت امام

یا بعد از ذبح هیچ حركتى نکند یطا حركطت اگر حیوانات را قبل از ذبح شوک برقى دهند به طورى كه قبل  -س

و خریطد و  ;كمى بکند،با فرض این كه در هر صورت خونى از آنها نیاید یا بیاید، آیا اینها حلالند یطا حطرام و میتطه

 فروش و بهاى آنها چه حکمى دارد؟

 است جایز آن روشف و خرید و خوردن و است حلال بشود شرعى ذبح و باشد زنده شوك، از بعد حیوان که صورتى در -
 (مکارم  الله آیه.)کنید پرهیز آن داخل خونهاى از ولى

 روبه قبله بودن حیوان در هنگام ذبح

 3نحوه استقبال)روبه قبله كردن(حیوان

 روبه قبله بودن حیوان در هنگام ذبح باید به چه نحوه باشد؟

 (ضرت امامرا رو به قبله نماید. )ح باید محل ذبح حیوان )جایی که باید بریده شود( و قسمت های جلوی بدنش -

اگر نشسته یا ایستاده باشد رو به قبله بودن آن همانند رو به قبله بودن انسان در نماز است و اگر حیوان بر طرف راست  -
لازم نیست پاها و دستها و صورت آن رو به قبله  رو به قبله باشد و حیوانیا چپ خوابیده باشد باید محل بریدن و شکم 

 .)آیه الله ا سیستانی(باشد
خوابانند بطورى که در موقع سر بریدن باید جلو بدن حیوان رو به قبله باشد، در ملل گوسفند و طیور معمولًا آنها را مى -

که ایستاده ذبح یا نحر کنند باید سر و دستها رو به قبله باشد.)آیه  صورتىسر و سینه و پاهاى آن رو به قبله باشد، و در 
 (الله مکارم

                                                                                                                           
 0205سوال000، ص: 2. ناصر مکارم شیرازی، استفتاءات جدید، ج 0

ید، حلیت و حرمت حیواندات ؛ .ناصدر مکدارم شدیرازی، , استفتائات جد /http://farsi.khamenei.ir؛ سید علی خامنه ای، سایت، 7س096، ص: 2. سید روح الله خمینی، استفتاءات، ج 2

 سایت، استفتائات، کشتن حیوانات، ذبح، احکام ذبح، شوك برقی قبل از ذبح؛ 

؛ ناصر مکدارم 803م 277، ص: 3، جشرط اول؛ سید علی سیستانی، منهاج الصالحین00م ، القول فی الذباحة، کتاب الصید و الذباحة260، ص: 3ترجمه، ج-. سید روح الله خمینی، تحریر الوسیلة3

 ؛  2223م 030شیرازی، رساله توضیح المسائل، ص: 

http://farsi.khamenei.ir/
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 1استقبال حیوان به پهلوی راست یا چپ 

 توان حیوان را برای ذبح به پهلوی راست یا چپ خواباند؟آیا می

آیت اللده مکارم, آیت الله در صورت رعایت شرایط استقبال و سایر شرایط به هر دو طرف صحیح است.)حضرت امام،  -
 (سیستانی

 2ایستاده حالت در حیوان ذبح

 یستاده صحیح است؟یا ذبح حیوان به صورت اآ

اگر سدر بده  یرو به قبله باشد، اشکال ندارد ول وانیکه محل ذبح و جلو بدن ح یبه نحو ستادهیدر حالت ا وانیذبح ح -
 .)امام خامنه ای(ستین حیباشد صح نیبدن به سمت زم میمقاد کنیسمت قبله باشد ول

نشسته یا ایستاده حیوان در وقت ذبح اگر ،  ندارد قبله بودن حیوان[ اشکالی روبه]با رعایت شرایت ذبح شرعی از جمله  -
 باشد رو به قبله بودن آن همانند رو به قبله بودن انسان در نماز است.)آیه الله  سیستانی(

ذبح ایستاده کافی نیست، اما اگر راهی ندارند ذبح بصورت ایستاده مانعی ندارد ولی نحر شتر بصورت ایستاده اشدکالی  -
الى که زانوها را به زمین زده یا به پهلو خوابیده و جلو بددنش رو بده قبلده اسدت کدارد در گدودى ندارد ولى اگر در ح

در صورتى که ایستاده ذبح یا نحر کنند باید سر و دستها رو به قبله باشدد.)آیه ، گردنش فرو کنند آن هم اشکالى ندارد
 الله  مکارم(

 3ذبح شترمرغ به صورت ایستاده

 ورت ایستاده ویا زانو زده به طرف قبله صحیح است یاخیر؟آیا ذبح شتر مرغ به ص

 (امام خامنه ایشتر مرغ حکم سایر پرندگان را دارد.) -

 جایز نیست.)آیه الله  مکارم( -

 ( همانطور که در عنوان ذبح حیوان در حالت ایستاده آمد این کاررا اجازه می دهند.، آیت الله سیستانیامام خامنه ای) نکته:

 4یقین به قبله ندارد در ذبح حیوانحکم كسى كه 

 كسی كه یقین به قبله ندارد اگر بخواهد حیوانی را ذبح كند چگونه باید عمل كند؟

کسى که نتواند یقین)سیستانی: یا آنچه در حکم یقین است( به قبله پیدا کند، اگر بخواهد غیر از نماز کدارى کندد کده  -
حیوانى را ببرد، باید به گمان عمل نماید و اگر گمان ممکن نیسدت بده هدر  باید رو به قبله انجام داد، مللًا بخواهد سر

 سیستانی( صحیح است.)حضرت امام، آیت الله طرف که انجام دهد

                                      
؛ ناصر مکارم شدیرازی, 803م 277، ص: 3؛ سید علی سیستانی، منهاج الصالحین، ج02م، القول فی الذباحة، کتاب الصید و الذباحة260، ص: 3ترجمه، ج-سید روح الله خمینی، تحریر الوسیلة.  0

 9500071067شخصی از سایت, کد رهگیری:  استفتاء

، 3؛ ؛ سید علی سیسدتانی، منهداج الصدالحین، ج90899؛ ناصر مکارم شیرازی، استفتاء شخصی حجه الاسلام امیری، ش 537391سید علی خامنه ای، استفتاءات نمایندگی ها، شماره استفتاء:  . 2

 ؛9001021105کد رهگیری:  و9501251169کد رهگیری:  ؛ ناصر مکارم شیرازی, سایت, استفتاء شخصی,803م 277ص: 

 030958؛ استفتاء شخصی حجه الاسلام امیری از آیت الله: ناصر مکارم شیرازی،ش537391سید علی خامنه ای، استفتاءات نمایندگی ها، شماره استفتاء:  . 3

 927م 0؛ ؛ سید علی سیستانی، توضیح المسائل جامع ج725شیرازی، رساله توضیح المسائل، م ؛ ناصر مکارم787، م0، ج سید محمد حسن بنی هاشمی، توضیح المسائل مراجع.  0
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سر بریدن حیوانات نیز باید رو به قبله باشد و هر گاه قبله را پیدا نکند، باید به گمان خود عمل نمایدد و اگدر تحصدیل  -
به هر طرف که انجام دهد صحیح است و در مورد دفدن مسدلمان  داردسر بریدن حیوان  گمان ممکن نیست و نیاز به

 که باید رو به قبله باشد نیز به همین ترتیب باید عمل کرد.)آیه الله  مکارم(

 1ذبح حیوان به غیر جهت قبله با علم و عمد و توانایی

 رد؟ذبح حیوان به غیر جهت قبله با علم و عمد و توانایی چه حکمی دا

شود.)حضدرت داند باید حیوان را رو به قبله سر ببرد اگر عمداً حیوان را رو به قبله نکند، حیوان حرام مدىکسى که مى -
 مکارم(آیت الله سیستانی،  ، آیت اللهامام خامنه ایامام، 

 2ذبح حیوان به غیر جهت قبله به علت جهل به حکم

 چه حکمی دارد؟ذبح حیوان به غیر جهت قبله به علت جهل به حکم 

 مکارم(آیت الله سیستانی،  الله،آیت امام خامنه ایاشکالی ندارد.)حضرت امام،  -
]توجه به این نکته لازم است که بر خلاف استقبال در مورد تسمیه ذکر نکردن آن را از روی جهل به حکم از نظر مشهور 

 فقها موجب حرمت ذبیحه می شود[
دهند و محلّ كارد و دست بریدن، پیشانى گوسفند را رو به قبله قرار مىبرادران اهل تسنّن در هنگام سر  -س

برند و همۀ علمایشان حلال دهند، خوردنش براى ما اشکال دارد یا نه؟ خودشان سر مىو پا را رو به قبله قرار نمى

 دانم فتوایشان همین است یا طور دیگرى است؟دانند نمىمى

امدام خامنده باشد لذا خوردنش اشکال ندارد.)حضرت امام، حلال مى ذبیحهست که مورد سؤال از موارد جهل به حکم ا -
 3(ای

از آنجا که سایر فقها هم که در بالا ذکر شد ترك تسمیه را از روی جهل به حکم اشکال نمدی گرفتندد بده نظدر  نکته:

 ایشان هم ذبیحه اهل سنت حلال است.

 4ذبح حیوان به غیر جهت قبله از روی فراموشی

 ح حیوان به غیر جهت قبله از روی فراموشی چه حکمی دارد؟ذب

 مکارم(آیت الله سیستانی، اشکالی ندارد.)حضرت امام، آیت الله  -

                                      
شرط اول؛ سید علی خامنه ای،سایت، استفتائات جدید، روبه قبله بدودن؛ سدید علدی  00م، القول فی الذباحة، کتاب الصید و الذباحة260، ص: 3ترجمه، ج-سید روح الله خمینی، تحریر الوسیلة . 0

 ؛ 2223م 030؛ ناصر مکارم شیرازی، رساله توضیح المسائل، ص: 801م 277، ص: 3سیستانی، منهاج الصالحین، ج
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 1ذبح حیوان به غیر جهت قبله به علت اشتباه در تشخیص طرف قبله

 ذبح حیوان به غیر جهت قبله به علت اشتباه در تشخیص جهت قبله چه حکمی دارد؟

 مکارم(آیت الله سیستانی،)حضرت امام،آیت الله الی ندارد.اشک -

 2ذبح حیوان به غیر جهت قبله به علت ناتوانی از رو به قبله كردن حیوان

 ذبح حیوان به غیر جهت قبله به علت ناتوانی از رو به قبله كردن حیوان چه حکمی دارد؟

 مام(شود.)حضرت ااگر نتواند حیوان را رو به قبله نماید، این شرط ساقط مى -

اى افتاده باشد و ناچار باشد آن را ذبح کند، به هر طرف ذبح کند در صورتى که حیوان چموش باشد، یا در چاه، یا چاله -
  ()آیت الله سیستانیاشکال ندارد.

 3نحو ذبح حیوان سركشی كه امکان ذبح آن نیست 

 حیوان سركشی كه امکان ذبح آن به نحو معمولی نیست چگونه باید ذبح شود؟

حیوان سرکشى که نمى توان آن را مطابق دستور شرع ذبح کرد و همچنین حیوانى که در چاه افتاده و امکان ذبح آن  -
مطابق دستور شرع نیست و احتمال دارد در آنجا بمیرد، چنانچه با چیز برنده اى مانند کارد جایى از بدنش را زخم کنند 

آن لازم نیست، ولى باید شرایط دیگرى که براى سر بریددن  بودن و در اثر آن زخم جان دهد حلال است و رو به قبله
 مکارم(آیت الله سیستانی،  )حضرت امام، آیت اللهحیوانات گفته شد دارا باشد.

 4ذبح حیوان به غیر جهت قبله به علت ترس از مرگ حیوان در اثر معطلی

توان حیوان را به غیر جهت قبلطه ش میآیا در صورت ترس از مرگ حیوان در اثر معطلی برای رو به قبله كردن

 ذبح كرد؟

 (امام خامنه ایرو به قبله کردن نباشد اشکال ندارد.) امکاندر صورتی که اصلا  -

 (قبله اشکالی ندارد.)آیت الله سیستانی هتجدر این صورت ذبح به غیر  -

 5ذبح مسلمانى كه معتقد نیست باید حیوان رو به قبله ذبح شود

 قد نیست باید حیوان رو به قبله ذبح شود چه حکمی دارد؟ذبح مسلمانى كه معت

 ()آیت الله سیستانیباید رو به قبله ذبح شود، صحیح است. نیستذبح مسلمانى که معتقد  -
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ذبح حیدوان بده »این مطلب را داخل در جهل به حکم دانستند)رجوع شود به عنوان امام خامنه ایحضرت امام و  نکته:

 «(به حکم غیر جهت قبله به علت جهل

 1رو به قبله بودن حیوان پس از ذبح

 آیا لازم است حیوان پس از اتمام ذبح شرعی تا زمان جان دادن روبه قبله باشد؟

، امدام خامنده ایرو به قبله بودن در حال قطع رگهاى چهارگانه کافى است، )و پس از آن لازم نیست(.)حضرت امدام،  -
 مکارم( آیت اللهسیستانی، آیت الله 

 2اف از قبلهانحر

 اشکال است؟انحراف ذبیحه از قبله تا چه مقدار بى

 (آیت الله مکارمسیستانی،  آیت الله، امام خامنه ایبه مقدارى که عرفاً آن را رو به قبله بگویند کافى است.) -

 حركت حیوان بعد از ذبح -خروج خون متعارف

 خلاصه نظر فقها در مورد این دو شرط

 3در وقت ذبح باشد حیوان الف: یقین به زنده بودن

آیا در صورتی كه یقین به زنده بودن حیوان در وقت ذبح باشد برای حلیت حیوان نیازی به خروج خون متعارف 

 و یا حركت حیوان بعد از ذبح می باشد؟

و قبل از خروج روح بوده، حلال است]و در این صورت نیازی بده هدیچ یدک از د چهارگانهاگر یقین دارید قطع اعضای  -
 نشانه نیست[.)امام خامنه ای(

 (( لازم نیست.) آیت الله مکارمحیوان پس از ذبح حرکت-2خروج خون متعارف، -0در این فرض هیچ یک از دو شرط) -
آیت اللده در این فرض تنها خروج خون متعارف لازم است و اگر خون متعارف خدارج نشدود حیدوان حلدال نمدی شدود.)

 (سیستانی
 ر این فرض مسلما وجود یکی از دو نشانه کافی است.[د]طبق نظر حضرت امام، 

 4ب: شک نسبت به زنده بودن حیوان در وقت ذبح

                                      
 ؛ 0021س 506. مناسک حج )محشى(، ص:  0

؛ ؛ سید علی سیستانی، استفتاء خصوصی حدرم )کدد 0096سؤال 0003، ص: 2؛ ناصر مکارم شیرازی، استفتاءات جدید، ج008815. سید علی خامنه ای، استفتاء شخصی حجه الاسلام امیری،ش 2
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آیا در صورتی كه نسبت به زنده بودن حیوان در وقت ذبح شک داشته باشیم، برای حلیطت حیطوان نیطازی بطه 

 خروج خون متعارف و یا حركت حیوان بعد از ذبح می باشد؟

 (امام خامنه ای حرکت حیوان( کفایت می کند.)حضرت امام،-نشانه)خروج خون متعارف دو در این فرض وجود یکی از -
 (آیت الله مکارمسیستانی،  هردو نشانه لازم است.)آیت الله در این فرض وجود -

 حركت بعد از ذبح(-ط )خروج خون متعارفوتفصیلات مربوط به شر

 1عارضی جهاتخروج كم خون به 

ثل خونریزی كردن، زخم شدن و...از حیوان بعد از ذبح به نحو معمولی خون خطارج اگر در اثر جهتی عارضی م

 شود؟نشود آیا حیوان حرام می

اگر یقین به زنده بودن حیوان در وقت ذبح باشد و یا زنده بودن مشکوك باشد ولی حیوان حداقل حرکتی بکند با  نکته:

 ری از فقها حیوان حلال می شود.که بیان شد طبق نظر بسیا 6و  5توجه به جمع بندی شرط 

اگر کم بودن خون از این جهت باشد که حیوان پدیش از سدربریدن خدونریزى کدرده اسدت اشدکال ندارد.)آیده اللده    -
 سیستانی(

اى كه كاملا طبق موازین شرعیّه ذبح شده لکن پس از ذبطح، آن را در آب خیلطى داغ فطرو سؤال : حکم ذبیحه

بند شده و در نتیجه خون متعارف بیرون نیامده اسطت حکطم گوشطت و بسته یا نیم برند به طورى كه رگهایشمى

 2رگهاى خون دار داخل آن چیست؟

 سیستانی(  باشد حلال نمی شود.) آیه الله  کمدرفرض سوال اگر خون بیرون آمده ،  -

 (م)آیت الله مکارآن است که از خونهاى داخل آن اجتناب شود. احتیاطگوشت آن حلال است ولى  -

 3شوک دادن به هنگام سر بریدن حیوانات

سؤال : اگر حیوانات را قبل از ذبح شوک برقى دهند به طورى كه قبل یا بعد از ذبح هیچ حركتى نکند یا حركت 

كمى بکند، با فرض این كه در هر صورت خونى از آنهطا نیایطد یطا بیایطد، آیطا اینهطا حلالنطد یطا حطرام و میتطه؛ و 

 نها چه حکمى دارد؟خریدوفروش و بهاى آ

جواب: در صورتى که حیوان بعد از شوك، زنده باشد و ذبح شرعى بشود حلال است و خوردن و خریدوفروش آن جایز  -
 است ولى از خونهاى داخل آن پرهیز کنید.)آیه الله  مکارم(

 4میزان حركت
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 حركت حیوان بعد از ذبح به چه نحوی باید باشد؟

کند، اگر چه مللاً چشم، یا دم خود را حرکت دهد، یا پاى خود را به زمین زندد و مانندد حیوان بعد از سربریدن حرکتى ب -
 (آیت الله مکارمسیستانی،  )حضرت امام، آیت الله.اینها

راجع به لزوم و عدم لزوم حرکت در حالت یقین و شک در زنده بودن حیوان در حال ذبح در مباحث قبدل بحدث  نکته:

 شد.

 1ان)زدن رگ ها و ماهیچه ها و...(حركت اعضای داخلی حیو

در حركت حیوان بعد از ذبح آیا حركت اعضای داخلی حیوان مثل تکان خوردن رگهای حیطوان )زدن رگ( و یطا 

تکان خوردن عضلات حیوان كه بعد از سر بریدن یا كندن پوست آشکار می شوند كفایت می كند یطا حتمطا بایطد 

 . حركت بکند؟اعضای بیرونی مثل دست و پا و پلک و ..

 (امام خامنه ایتکان خوردن غیر ارادی اعضای داخلی که کشفی از زنده بودن موقع ذبح ندارد کافی نیست.) -

اگر زنده بودن حیوان در وقت ذبح مشکوك باشد لازم است حرکتی از او دیده شود وآنچه در سؤال آمده کافى نیسدت.  -
 )آیه الله  سیستانی(

حرکتى کند اگر چه مللًا چشم یا دم خود را حرکت دهد یا پاى خود را به زمدین زندد کده  باید حیوان بعد از سر بریدن -
معلوم شود زنده بوده و احتیاط واجب آن است که خون به مقدار کافى از آن بیرون بریزد. البته اگر یقین به زنده بودن 

 دارند این شرایط نیز لازم نمی باشد. )آیه الله  مکارم(

 2از ذبح بر اثر ضربه زدن به نخاع آنحركت حیوان بعد 

زنده بودن حیوانی در وقت ذبح مشکوک است, پس از ذبح خون متعارف خارج می شود ولطی حیطوان حركتطی 

نمی كند, در این موقع چنانچه با چاقو و یا چیز دیگری ضربه ای به نخاع حیوان وارد شطود برخطی از اعضطا مثطل 

این حركت برای حلال شدن حیوان كافی است؟)سوال از كفایت این نطوع دست یا پای حیوان حركتی می كند آیا 

 حركت است(

بر زنده بودن کند اما کاری که در او ایجاد حرکت کند دلالت بر زندده  دلالتحرکت باید استناد به حیوان داشته باشد تا  -
 (ام خامنه ایامبودن حیوان ندارد یا لااقل مشکوك است با شک در تمامیت ذبح اکل آن حرام است.)

اگر مللًا چشم یا دم خود را حرکت دهد یا پای خود را به زمین زند که معلوم شود زنده بوده است کفایت می کند.)آیده  -
 الله  مکارم(

 3اكتفای به یکی از دوامر)حركت یا خروج متعارف خون(

 تنهایی كفایت می كند ؟ آیا حركت ذبیحه و خروج خون، با هم شرط حلیت ذبیحه است یا هر یکی از این ها به

                                      
(؛ ناصدر مکدارم شدیرازی)کد : 305008از آیدات عظدام؛ سدید علدی سیسدتانی)کد اسدتفتاء: ؛ اسدتفتاء خصوصدی حدرم 533573. سید علی خامنه ای، استفتاءات نمایندگی ها، شماره اسدتفتاء:  0

 (؛9010211195

 ؛ 9500071067؛ ناصر مکارم شیرازی, استفتاء شخصی از سایت, کد رهگیری: 930060525کد پیگیری:525 . سید علی خامنه ای, استفتاء نمایندگی ها, شماره استفتاء: 2

؛ 607886شرط سوم؛ سید علی خامنه ای، استفتاء شخصی از سایت، شماره استفتاء: 00م ، القول فی الذباحة، کتاب الصید و الذباحة260، ص: 3ترجمه، ج-، تحریر الوسیلة. سید روح الله خمینی 3

 ؛ 68062یری،ش؛ ناصر مکارم شیرازی، استفتاء شخصی حجه الاسلام ام(9010211188؛ ناصر مکارم شیرازی، استفتاء خصوصی حرم، کد : 
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کندد]در دو امر: حرکت یا بیرون آمدن خدون معتددل کفایدت می ازدر صورتى که زنده بودن حیوان معلوم نباشد یکى  -
 (امام خامنه ایصورت یقین به زنده بودن حیوان به طریق اولی یکی از دو نشانه کفایت می کند[.)حضرت امام، 

ر دو با هم شرط است)ولی در حالت یقین بده زندده بدودن هدیچ یدک شدرط )در حالت شک در زنده بودن حیوان( ه  -
 نیست(.)آیه الله  مکارم(

 در شدک وقدت در ذبدح از بعدد حرکت و است لازم صورت هر در متعارف خون خروج  سیستانی الله آیت نظر از :نکته

 (6 و 5 شرط تلخیص به شود رجوع.)است لازم حیوان حلیت

 احکام مربوط به ابزار و وسیله ذبح

 جنس وسیله ذبح 

 : حکم ذبح با استیل در مسأله بعد آمده است.نکته

 ابزار و وسیله ذبح باید از چه جنسی باشد؟

کند که حیوان سدریع به زمانی که ابزار آهنی در دسترس نیست و یا ضرورتی اقتضا می نسبتجواب: حکم این مسوله  -
 ی عادی متفاوت است:هاتر ذبح شود با حالت

 1الف: در غیر حال اضطرار

 آیا ابزار ذبح در غیر حالت اضطرار حتماً باید از جنس آهن باشد؟

در صورتى که دسترسى به آهدن  -سر حیوان را در صورت امکان با چیزى ببرند که از آهن باشد پس اگر به غیر آهن -
 عادن باشد مانند برنز و مدس و طلدا و نقدره و غیدر اینهدا.اگر چه آن شیء از م باشدنمىذبح شود حیوان حلال  -باشد

 ()حضرت امام، آیت الله سیستانی

شود، باید از آهن باشد، و استیل )که فولاد مخلوط با ماده ضد زنگ است( در حکم آهن ابزاری که ذبح با آن انجام می -
نی بودن آن محرز نشده، ذبح کردن با آن کفایت دارد، تا زمانی که آه تردیداست، اما اگر در مورد آهنی بودن ابزار ذبح 

 (امام خامنه ایکند و ذبح با فلزات دیگر غیر از آهن و استیل کفایت نمی کند.)نمی

لازم نیست که ذبح حتماً به وسیله آهن انجام شود بلکه باید سر حیوان را ]در صورت امکان[ با جسم تیزى که از آهن،  -
 (.)آیت الله مکارمیاى تیز دیگر ]ملل چاقوهای پلاستیکی و..[ اشکال داردولى اش یا فلز دیگر باشد ببرند

 2ب: در حال اضطرار)اگر آهن پیدا نشود( 

 در صورت نبودن آهن آیا ذبح با سایر اشیاء صحیح است؟

                                      
سدید علدی خامنده ای،  ؛839م276، ص: 3؛ سید علی سیستانی، منهاج الصالحین، ج3م ، القول فی الذباحة، کتاب الصید و الذباحة257، ص: 3ترجمه، ج-. سید روح الله خمینی، تحریر الوسیلة 0

؛ ناصدر مکدارم شدیرازی، رسداله توضدیح المسدائل، ص:  537392شدماره اسدتفتاء:  ت نماینددگی هدا،؛ سید علدی خامنده ای، اسدتفتاءا001، مناسک حج مسأله http://www.leader.irسایت

 ؛ 0095مسأله000، ص: 2؛ ناصر مکارم شیرازی، استفتاءات جدید، ج965سوال277، ص: 0؛ ناصر مکارم شیرازی، استفتاءات جدید، ج2223مسأله030

؛ سدید علدی  507398؛ سید علی خامنه ای، استفتائات نمایندگی ها، شماره اسدتفتاء: 3م ، القول فی الذباحة، کتاب الصید و الذباحة257، ص: 3ترجمه، ج-. سید روح الله خمینی، تحریر الوسیلة 2

اله توضدیح المسدائل، ص: ؛ ناصدر مکدارم شدیرازی، رسد001مناسدک حدج مسدأله  http://www.leader.irسدید علدی خامنده ای، سدایت، ؛839م276، ص: 3سیستانی، منهاج الصدالحین، ج

 ؛ 0095مسأله000، ص: 2؛ ناصر مکارم شیرازی، استفتاءات جدید، ج965سوال277، ص: 0؛ ناصر مکارم شیرازی، استفتاءات جدید، ج2223مسأله030
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بده هدر واجب( ترس مردن ذبیحه به تأخیر ذبح آن باشد یا اضطرار به آن پیدا کند،  احتیاطاگر آهن نباشد و)وحید: به  -
کند، ذبح آن جایز است و لو اینکه نى یا قطعه گچ یا سنگ تیز یا شیشه یا غیر اینهدا چیزى که اعضاى ذبح را جدا مى

 (مکارم.)حضرت امام، آیت الله باشد
میرد با چیز تیزی که چهار رگ آن را جدا کند مانند چنانچه آهن پیدا نشود و طوری باشد که اگر سر حیوان را نبرند می -

 (امام خامنه ایشود سر آن را برید.)شه و سنگ تیز میشی

شدود سدر چنانچه آهن پیدا نشود با هر چیز تیزى که چهار مجراى حیوان را جدا کند، مانند شیشه و سنگ و... نیز مى -
مردن ذبیحه با به تأخیر انداختن ذبح آن و...( مقتضدى سدربریدنش نباشدد  ترسحیوان را برید، هر چند ضرورتى)ملل 

البته با دندان و ناخن حتی در صورت عدم دسترسی به آهن، بنابر احتیاط واجب تذکیه واقع نمی شود و ذبح کردن بدا 
کند در حال اختیار]و عدم ضرورت[ هدم جدایز اسدت البتده داس و هر چیزی که رگ ها را اگر چه با دشواری قطع می

 (یورت مطابق احتیاط است.)آیت الله سیستاناکتفاء به حال ضر

 1ذبح با چاقوی استیل

 آیا ذبح حیوان با چاقوی استیل صحیح است؟

 ذبح باید با آهن باشد.)حضرت امام( -

 (ندارد.)امام خامنه ای، آیت الله مکارم اشکالیح با چاقوی استیل ذب -
ری گدد بنابر احتیاط واجب د کافى نیست و احتیاط در مورد آهنی کده بدا عنصدر دی استیلبریدن حیوان با چاقوى  سر -

 (روکش داده شده باشد بیشتر است. )آیت الله سیستانی

اندد از ایدن جهدت اسدت کده دانستند ولی ذبح با استیل را هم اجازه دادهمراجعی که فقط ذبح با آهن را جایز می نکته:

بده ایدن نکتده شرط ششدم  2706دانند لذا تناقضی بین این دو حکم نیست مللا آیه الله فاضل در مسأله استیل را هم آهن می
 تصریح دارند.

 2ذبح با فولاد

 آیا ذبح با چاقوی فولادی صحیح است؟

 .)حضرت امام(باشدذبح باید با آهن  -

 مکارم( .)آیت الله سیستانی، آیت اللهاشکال ندارد فولادیذبح با چاقوهای  -

 3ذبح با تیغ های الماسی

براده و نرمه الماس را بطا چسطب هطاى اگر براى سرعت و سهولت و كند نشدن تیغهاى چرخان دستگاه ذبح، 

مخصوص به لبه تیغ ها محکم بچسبانند بطورى كه ذبح به وسیله الماس انجام شود نه با آهن یا فولاد، اگطر چطه 

                                      
م  276، ص: 3؛ سید علی سیستانی، منهاج الصدالحین، ج001مناسک حج مسأله http://www.leader.ir؛ سید علی خامنه ای، سایت، 097، ص: 2سید روح الله خمینی، استفتاءات، ج. 0

 ؛ 967سوال277، ص: 0اللانی؛ ناصر مکارم شیرازی، استفتاءات جدید، ج 839

 ؛ 967سوال277، ص: 0؛ ؛ ناصر مکارم شیرازی، استفتاءات جدید، ج01(، سبریدن حیوانذبح)سرخ، پرسش و پاس؛ سید علی سیستانی، سایت، 097، ص: 2. سید روح الله خمینی، استفتاءات، ج2

 ؛ 0130؛ سید علی سیستانی، ش68062ش؛ ناصر مکارم شیرازی،02693. استفتاء شخصی حجه الاسلام امیری از آیات عظام: سید علی خامنه ای،ش 3

http://www.sistani.org/persian/qa/
http://www.sistani.org/persian/qa/
http://www.sistani.org/persian/qa/0909/
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آهن به فاصله تقریباً یک میلى متر عقب تر از الماس باشد، آیا ذبیحه از این جهت حلال اسطت البتّطه در صطورت 

 و اختیار؟ عدم اضطرار و داشتن فرصت 

 (، آیت الله سیستانیامام خامنه ایحرام و در حکم میته می باشد.) مذکورهدر فرض سوال ذبیحه  -
 (اشکالی ندارد.)آیه الله مکارم -

 حیوان)نحوه صحیح سربریدن حیوان( شرعیدستور ذبح 

 1باشد؟ذبح شرعی حیوانات به چه صورت می

را از پایین برآمدگى زیدر گلدو بطدور کامدل ببرندد ]طدوری کده دستور سربریدن حیوان آن است که چهار مجراى آن   -
د مجراى نفس )حلقدوم(. 0برجستگی گلوی حیوان بعد از ذبح در طرف سر حیوان باشد[ و آن چهار مجری عبارتند از: 

باشد.)حضدرت امدام، آیدت اللده د دو رگ بزرگی که در دو طرف مرى و حلقوم مدى 0و  3د مجراى خوردن )مرى(. 2
 ی(سیستان

براى سر بریدن حیوان قطع سه رگ،) حلقوم و دو رگ بزرگ گردن(، کافى است؛ ولى احتیاط مستحب آن است کده   -
 و مرى از پایین برآمدگى گلو بریده شود.)آیه الله  مکارم( حلقومچهار رگ بزرگ یعنى دو رگ بزرگ گردن به اضافة 

 استفتاء: عدم قطع كامل نای ومری مرغ 

به دلیل سرعت خط وكوچک بودن گردن مرغ گاها قسمتی از مری )به انطدازه یطک نط   دركشتارگاههای مرغ

سوزن ( قطع نمی شود با توجه به این كه سه طرف مری ) مجرای ورود غذا ( قطع می شود لاشه این گونه مرغها 

 2های چهارگانه صدق می كند یا خیر ؟چه حکمی دارد آیا باقطع نشدن این مقدار اندک قطع رگ

 سیستانی(آیت الله مرغ، جدا نشود مرغ حرام است. .)امام خامنه ای،  دادنی اگر قسمتی ازمری، قبل ازجان حت -

 کرده است وحلال هستند.)آیه الله  مکارم( صدقبافرض گفته شده قطع اوداج اربعه  -

 حکم ذبح حیوان از بالای برجستگی حلقوم)جوزه(

رجستگی گلوی آن باشد و در صورتی كه ذبطح از زیطر برجسطتگی آیا لازم است كه ذبح حیوان حتماً از پایین ب

 3شود؟صورت نپذیرد آیا حلیت حاصل می

شود که حلقوم یا اعضاى چهارگانه به آن گره]برجستگی گلوی حیوان[ اتصال دارد به طورى که اگر تمدام آن ادعا مى -
ند. و این امدرى اسدت کده اهدل خبدره آن را شوتمام رگها بریده نمى نگیردگره طرف سر نرود و ذبح در زیر آن قرار 

داند. پس اگر چنین باشد یا علم به بریدن تمام آنها بدون آن حاصل نشود، لازم است که مراعات شود، کمدا اینکده مى

                                      
 2590، م2توضیح المسائل مراجع، ج؛ سید محمد حسن بنی هاشمی، 2655م  537حسین وحید خراسانی، توضیح المسائل، ص: .  0

زی، استفتاء شخصدی حجده ؛ ناصر مکارم شیرا3076؛ سید علی سیستانی، استفتاءشخصی حجه الاسلام امیری،شماره 05537. سید علی خامنه ای، استفتاء شخصی حجه الاسلام امیری، شماره  2

 ؛ 006972الاسلام امیری، شماره 

؛ سدید علدی 509507؛ سید علی خامنه ای، استفتاءات نمایندگی ها، شماره اسدتفتاء: 5م  ، القول فی الذباحةکتاب الصید و الذباحة 257، ص: 3ترجمه، ج-سید روح الله خمینی، تحریر الوسیلة.  3

 807م 279ص: ، 3سیستانی، منهاج الصالحین، ج
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تا معلوم شود که آنها از آنچه بعد از سر قرار دارد بریده و جدا  لازم است که چیزى از رگهاى چهارگانه طرف سر بیافتد
 اند.)حضرت امام، امام خامنه ای(شده

شوند، اى که حلقوم و مرى از آنها جدا مىشود مگر اینکه از زیر مهرهظاهر این است که بریدن این چهار چیز واقع نمى -
مقداری از برجستگی به لاشه باشد تمام چهار رگ جدا نشدده همدانطور کده  اگرببرند و برجستگی گلو به سر باشد لذا 

 مطلب را بیان کرده اند.)آیت الله سیستانی( اهل خبره این

اگر حلقوم و دو رگ بزرگ گردن بریده شود کافى است، لذا اگر جوزه بالا باشد و سه رگ دیگر بریده شود گوشدت آن  -
حلال است ولى احتیاط مستحب آن است که چهار رگ بزرگ یعنى دو رگ بزرگ گردن به اضدافة حلقدوم و مدرى از 

 بریده شود.)آیه الله  مکارم(پایین برآمدگى گلو 

 سربریدن حیوان از وسط برجستگی گلو

 باشد؟آیا ذبح حیوان از وسط برجستگی گلو صحیح می

 پاسخ از عنوان قبل)حکم ذبح حیوان از بالای برجستگی حلقوم)جوزه( مشخص می شود لذا به مطلب قبل رجوع کنید. -

 ذبح اشتباهی حیوان از بالای برجستگی گلو

 چند فرض دارد: این مسأله

 الف: حیوان پس از ذبح غلط هنوز زنده باشد ]و سر حیوان نیز جدا نشده[

اگر ذبح كننده اشتباها حیوان را از بالای برجستگی گلو ذبح كند و هنوز حیوان زنده باشد و سر حیوان هم جطدا 

 1نشده باشد آیا راهی برای حلال كردن حیوان وجود دارد؟

شرعی قابل تدارك است به اینکه سریعاً از زیر حلقوم آن را ذبح کند و همه رگها را ببرد تدا  اگر جانش باقی باشد ذبح -
حلال شود)امام: و کافى است در کشف بقاء حیات حیوان اینکه بعد از ذبح و قطع رگها حرکت و لدو مختصدرى داشدته 

 باشد(.)حضرت امام، امام خامنه ای، آیت الله سیستانی، آیت الله مکارم( 

 حیوان زنده است ولی سرش كاملا جدا شده ب:

اگر ذبح كننده اشتباها حیوان را از بالای برجستگی گلو ذبح كند و هنوز حیوان زنده باشد ولی سر حیطوان جطدا 

 2شده باشد آیا راهی برای حلال كردن حیوان وجود دارد؟

شود ولى سر حیوان که قبل از ذبح شدرعى اگر تا حیوان زنده است رگ های چهارگانه بریده شود،]لاشه آن[ حلال مى  -
 جدا شده حرام است.)حضرت امام، امام خامنه ای(

 إذا ذبحت الذبیحۀ من فوق الجوزة وقطع رأسها ثم ذبحت من تحتها والحیوان حی فهل تحل الذبیحۀ ؟ 

 (آیه الله سیستانی) الجواب : لا تحل على الاحوط .  -

                                      
؛ سدید علدی   500569سید علی خامنه ای، استفتاءات نمایندگی ها، شماره اسدتفتاء:  ؛9،م، القول فی الذباحةکتاب الصید و الذباحة 259، ص: 3ترجمه، ج-سید روح الله خمینی، تحریر الوسیلة.  0

 0080سوال018، ص: 2ات جدید، ج؛ ناصر مکارم شیرازی، استفتاء809م279، ص: 3سیستانی، منهاج الصالحین، ج

    -0881ستفتاءات نجف س؛ 533569؛ سید علی خامنه ای، استفتاءات نمایندگی ها، شماره استفتاء: 5، صید و ذباحه، س095، ص: 2. سید روح الله خمینی، استفتاءات، ج 2
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 ج: حیوان پس از ذبح غلط بمیرد

كننده اشتباهاً از بالای برجستگی ذبح كند و بعد از مردن حیوان متوجه شود آیا راهی برای حلال كردن اگر ذبح 

 1حیوان وجود دارد؟

 در این حالت به اجماع فقها حیوان حرام می شود و در ذیل نظر فقهایی که تصریح به مسوله کرده اند آمده است.

ذبح نماید و رگهاى چهارگانه را قطع ننماید چنانچه جدانش بداقى نباشدد اگر ذابح اشتباه کند و از بالاى برجستگی گلو  -
 .)حضرت امام، امام خامنه ای(حرام است

 ذبح از ابتدا یا انتهای گردن حیوان

 2آیا در ذبح قطع كردن رگ ها باید از بالای گردن حیوان باشد؟

حیوان از قسمت وسط گردن و یدا از پدایین  لازم نیست که ذبح حیوان در قسمت بالای گردن آن انجام شود بلکه ذبح -
 گردن جایز است]در صورتی که چهار رگ آن بریده شود.)آیت الله سیستانی(

فقهای عظام در بحث ذبح بریده شدن رگ ها را به نحوی که ذکر کردیم لازم می دانند ولی هدیچ یدک از فقهدا   نکته:

 شکالی نگرفته اند.اینکه این رگ ها از ابتدا یا انتهای گردن باشند را ا

 بریده شدن رگهای حیوان به غیر روش شرعی آن

 ذبح حیوان از پشت سر)قفا( 

 3ذبح حیوان از پشت سر)قفا( چه حکمی دارد؟

؛ پس اگر از پشت سر ذبح شود، حرام است)امام: البته اگر گردن ذبیحه را از پشت ببدرد و ذبح حیوان باید از جلو باشد  -
نانچه هنوز حیوان زنده باشد و آن را به طریق شرعى ذبح و رگها را از جلو قطع نماید حلدال اعضاى ذبح باقى بماند چ

و کافى است در کشف بقاء حیات حیوان اینکه بعد از ذبح و قطع رگها حرکت و لو مختصرى داشدته باشدد. و شود مى
. پس اگر بدا آن، خدون بده طدور شوداگر ذبیحه مذکور حرکت و لو مختصرى قبل از ذبح شرعى داشته باشد، ذبح مى

معتدل بیرون بیاید حلال است وگرنه در صورتى که حتى به طور مختصر قبل از ذبح، حرکت ننماید حرام اسدت و اگدر 
شود(.)حضدرت امدام، امدام قبل از آن حرکت کند و بعد از ذبح خون معتدل خارج نشود بنابر احتیاط واجدب حلدال نمی

 خامنه ای(

است که ذبح حیوان از محل ذبح)جلو گردن و زیر برآمدگی گلو( انجام شدود اگرچده کده ذبدح از احتیاط مستحب این  -
 پشت سر هم حلال است.)آیه الله  سیستانی( 

 قطع کردن رگهاى چهارگانه از پشت سر جایز نیست)مکارم: و خوردن گوشت آن اشکال دارد(.)آیت الله مکارم( -

                                      
؛ محمد فاضل  500569؛ سید علی خامنه ای، استفتاءات نمایندگی ها، شماره استفتاء: 9،م، القول فی الذباحةحةکتاب الصید و الذبا 259، ص: 3ترجمه، ج-سید روح الله خمینی، تحریر الوسیلة.  0

 ؛0305سؤال شرایط ذبحسر بریدن حیوان353، ص: 0لنکرانی، جامع المسائل )فارسى(، ج

 ؛ 807م 279، ص: 3. سید علی سیستانی، منهاج الصالحین، ج 2

؛ ناصدر مکدارم 852م  281، ص: 3؛ سید علدی سیسدتانی، منهداج الصدالحین، ج8و 6، م، القول فی الذباحةکتاب الصید و الذباحة 259، ص: 3ترجمه، ج-ینی، تحریر الوسیلة. سید روح الله خم 3

 ؛ ltN1Xm0AgyM؛ سید علی خامنه ای، استفتاء شخصی از سایت،  شماره استفتاء:  0082سوال018، ص: 2شیرازی، استفتاءات جدید، ج
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 تفروكردن چاقو در گلو و بریدن رگها از پش

 1اگر در ذبح چاقو را در زیر رگها داخل نماید و به طرف بالا آنها را قطع نمایند چه حکمی دارد؟

شود،ولی کدار مکروهدى بجدا آورده اگر چاقو را زیر رگها داخل نماید و به طرف بالا آنها را قطع نماید ذبیحه حرام نمى -
 امام، آیت الله مکارم( است و احتیاط مستحب آن است که این طرز را ترك نماید.)حضرت 

احتیاط مستحب این است که چاقو بر محل ذبح گذاشته شود و از آنجا ذبح صورت پذیرد اگر چه که ذبح حیوان به این  -
باشدد.)آیه اللده  نحو که) چاقو در زیر رگ های آن داخل شود و سپس بده سدمت بالدا بریدده شدوند( نیدز صدحیح می

 سیستانی(

 گكندن گلوی گوسفند توسط گر

 2حکم ذبح حیوانی كه گرگ گلوی آن را مجروح كرده چیست؟

شدود و همچندین اگر گرگ گلوى گوسفند را به طورى بکَند که از چهار مجراى آن چیزى نماند، آن گوسفند حرام مى  -
بددن  است اگر از حلقوم چیزى نماند ،بلکه اگر مقدارى از گردن را بکَند و این چهار مجرى آویزان به سر، یا متصل به

)امام: و همچنین است اگر بعضى از آنها را تمامدا خدورده شودباقى بمانند، آن گوسفند د بنابر احتیاط واجب د حرام مى
تمام بقیه بماند. پدس اگدر بقیده را بدا باشد و بعضى از آنها تماما باقى مانده باشد کما اینکه اگر تمام حلقوم را بخورد و

ذکیه نمی شود( ولى اگر جاى دیگر بدن را بکَند)امام: یا مقددارى از گدردن را بکندد و شرایط ببرد بنابر احتیاط واجب ت
چهداررگ بدداقى باشدد( در صددورتى کدده گوسدفند زنددده باشدد و بدده دسددتور شدرعی سددر آن را ببرندد، حلددال و پدداك 

 باشد(.)حضرت امام، آیه الله  سیستانی(مى

گردن که باید موقع ذبح بریده شود چیدزى بداقى نماندد آن  که از رگهاى بکندهرگاه گرگ، گلوى گوسفند را بطورى  -
شود. ولى اگر آن رگها سالم باشد در صورتى که گوسفند هنوز زنده است و آن را به دسدتورى شدرعی حیوان حرام مى

 باشد.)آیه الله  مکارم(سر ببرند حلال مى

 كندن گلوی حیوان توسط چیزی یا كسی غیر از ذبح كننده

 3باشد؟فقط در مورد گرگ و گوسفند می آیا مسأله قبل
 .)حضرت امام، آیت الله سیستانی(نداردحکم مسأله قبل اختصاص به گرگ و گوسفند  -

 سوراخ شدن رگ های حیوان توسط گرگ

اگر گرگ گلوی حیوان را بگیرد ولی رگی را قطع نکند و تنها برخی از رگ ها سوراخ شوند و حیوان زنده باشد، 

 0حکم ذبح آن چیست؟

                                      
؛ ؛ ناصر مکارم شیرازی، 852م  281، ص: 3؛ سید علی سیستانی، منهاج الصالحین، ج6، القول فی الذباحة مکتاب الصید و الذباحة 259، ص: 3ترجمه، ج-. سید روح الله خمینی، تحریر الوسیلة 0

 ؛ ltN1Xm0AgyMشخصی از سایت،  شماره استفتاء:  ؛ سید علی خامنه ای، استفتاء 9501291108 استفتاء شخصی از سایت، کد رهگیری:

(؛ سید علدی سیسدتانی، 2060م  500؛ سید روح الله خمینی، توضیح المسائل، ص: 01م  ، القول فی الذباحةکتاب الصید و الذباحة 259، ص: 3ترجمه، ج-. سید روح الله خمینی، تحریر الوسیلة 2

 2593م ،2سید محمد حسن بنی هاشمی، توضیح المسائل مراجع، ج؛ 2222م 031مکارم شیرازی، رساله توضیح المسائل، ص: ناصر  ؛851م 279، ص: 3منهاج الصالحین، ج

 ؛ 851م 279، ص: 3؛ سید علی سیستانی، منهاج الصالحین، ج01م  ، القول فی الذباحةکتاب الصید و الذباحة 259، ص: 3ترجمه، ج-. سید روح الله خمینی، تحریر الوسیلة 3
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 بلامانع است.) امام خامنه ای، آیت الله سیستانی، آیت الله مکارم(  شرایطدر فرض سوال ذبح حیوان با تحقق سائر  -

 كندن سر گنجشک با دست بجای ذبح آن

  2شود؟كندن سر گنجشک با دست چه حکمى دارد؟ آیا با این كار گنجشک حلال مى
ده به این شکل مورد اجماع فقها است و ما تصریح چند تن از فقها با توجه به رعایت نشدن شروط ذبح، حلال نشدن پرن

 را در اینجا می آوریم.
با شکار با شرائط لازم  تذکیه و خوردن گوشتشان حلال می شود لذا اگر سدر  یاپرندگان حلال گوشت تنها با سربریدن  -

 ی, آیت الله مکارم (شود، و خوردن گوشت آن حرام است.)امام خامنه اآن را بکنند، ذبح محقق نمی

 جداكردن سر حیوان پیش از بیرون آمدن روح از بدنش

 3جداكردن سر حیوان پیش از بیرون آمدن روح از بدنش از نظر تکلیفی و وضعی چه حکمی دارد؟

 شود و حلال است البته این در صورت عمد است. و اما اگر با غفلتاین کار حرام است ولى با این کار حیوان حرام نمى -
 باشد.حضرت امام(یا سبقت گرفتن کارد باشد بدون اشکال حرمت و کراهتى نه در خوردن و نه در جدا نمودن آن نمى

 خامنه ای( امامموجب حرمت گوشت آن نمی شود. ) -

از بیرون آمدن روح از بدنش جدا کنند د هر چند این کار موجب حرام شدن  پیشبنابر احتیاط واجب نباید سر حیوان را   -
شود و در این حکم بین پرندگان و غیر آنها تفاوتی نیست ولى اگر از روى غفلت، یا بجهت تیزى چاقو سر ان نمىحیو

 جدا شود، اشکال ندارد. ) آیه الله  سیستانی(

  آمدن روح سر حیوان را از بدنش جدا نکنند.)آیه الله  مکارم( بیروناحتیاط مستحب آن است که پیش از   -

 ان پیش از بیرون آمدن روح از بدنشقطع كردن نخاع حیو

 0قطع كردن نخاع حیوان پیش از بیرون آمدن روح از بدنش چه حکمی دارد؟
 هاى کمر از گردن تا دم حیوان ادامه دارد()نخاع همان مغز حرام است که مانند ریسمانى سفید رنگ در میان مهره

به این معنى که کارد را به نخداع آن نرساند.)حضدرت ذبیحه را ترك نماید، « نخاع»احتیاط واجب آن است که بریدن  -
 امام( 

بنابر احتیاط واجب شکستن گردن حیوان و قطع نخاعش پیش از بیرون آمدن روح از بددنش جدایز نیسدت .)آیده اللده   -
 سیستانی(

 احتیاط مستحب آن است که نخاع را قبل از جان دادن نبرند.)آیه الله  مکارم( -

                                                                                                                           
(؛ ناصدر مکدارم شدیرازی، کدد : 305008؛ استفتاء خصوصی حدرم از آیدات عظدام: سدید علدی سیسدتانی کدد اسدتفتاء: 533571. سید علی خامنه ای، استفتاءات نمایندگی ها، شماره استفتاء:  0

9010211195) 

؛ لطدف اللده صدافی, 665938؛ سید علی خامنه ای، استفتاءات نمایندگی ها، شماره اسدتفتاء: 291ال(؛ سید موسی شبیری زنجانی، سایت، سؤ968سوال277، ص: 0. مکارم، استفتاءات جدید، ج 2

 081سایت, احکام خوردنی ها, س

؛ سید علدی  078710ا، شماره استفتاء: سید علی خامنه ای، استفتاءات نمایندگی ه؛ 21م ، القول فی الذباحةکتاب الصید و الذباحة، 265، ص: 3ترجمه، ج-سید روح الله خمینی، تحریر الوسیلة . 3

  ؛2611م،2سید محمد حسن بنی هاشمی، توضیح المسائل مراجع، ج ؛2230؛ ناصر مکارم شیرازی، رساله توضیح المسائل، م850م 281، ص: 3سیستانی، منهاج الصالحین، ج

؛ ناصر مکارم شدیرازی، 850م281، ص: 3؛ سید علی سیستانی، منهاج الصالحین، ج21م ، القول فی الذباحةاحةکتاب الصید و الذب، 265، ص: 3ترجمه، ج-سید روح الله خمینی، تحریر الوسیلة . 0

 2230رساله توضیح المسائل، م
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 بیرون آمدن روحكندن پوست حیوان قبل از 

 0كندن پوست حیوان قبل از بیرون آمدن روح چه حکمی دارد؟

 (حضرت امام .)احتیاط واجب آن است که پیش از بیرون آمدن روح پوست حیوان را نکَنَند -

 روح مکروه است.)آیت الله سیستانی( آمدنکندن پوست حیوان قبل از بیرون  -
 .)آیه الله  مکارم(وح پوست حیوان را نکَنَنداحتیاط مستحب آن است که پیش از بیرون آمدن ر -

 جدا كردن اعضای حیوان بعد از ذبح و قبل از مردن

سؤال: گوسفندی بر وجه شرعی ذبح وچهار رگ گردن زده شده ولی هنوز روح از بدن آن خارج نشده آیا جایز 

 2مت گوشت آن است یاخیر ؟است سر یا پاهای گوسفند را جدا كرد یا جایز نیست واگر جایز نیست به معنای حر

 موجب حرمت گوشت آن نمی شود.)امام خامنه ای( -
این کار حرام نیست؛ ولى بهتر است بگذارید روح از بدن حیوان برود، بعد سر یدا سدایر اعضداء را جددا کنید.)آیده اللده   -

 مکارم(

 رعایت تتابع)پشت سرهم بودن( در بریدن رگها

 3دن بریدن رگ ها رعایت شود؟آیا در ذبح باید تتابع و پشت سرهم بو
 در بحث تتابع دو نکته مطرح است:

 اگر بعضى از این چهار مَجرى را ببرند و صبر كنند تا حیوان بمیرد بعد بقیه را ببرند. الف:
 امام، امام خامنه ای، آیت الله سیستانی، آیت الله مکارم( حضرتدر این فرض حیوان حرام است.) -

جان دادن حیوان ببرند ولى بریدن آنها به طور معمول پشت سطر هطم اگر چهار رگ را پیش از  ب:

 نباشد و بطورى نباشدكه عمل واحد حساب شود.
 است.)حضرت امام، امام خامنه ای, آیت الله مکارم( حرامدر این فرض بنابر احتیاط واجب حیوان  -

 سیستانی( اللهدر این فرض حیوان حلال است.) آیت  -

 4تذكیه شتر

 چه نحو می باشد؟ تذكیه شتر به

 (آیت الله مکارم سیستانی،  ه می شود. )حضرت امام، آیت اللهدر بین چهارپایان شتر تنها با نحر کردن تذکی -

                                      
؛ سدید علدی 21م  ، القول فی الذباحدةحةکتاب الصید و الذبا 265، ص: 3ترجمه، ج-؛ سید روح الله خمینی، تحریر الوسیلة2611،م 2. سید محمد حسن بنی هاشمی، توضیح المسائل مراجع، ج 0

 ؛ 2231م  مستحبّات و مکروهات ذبح033؛ ناصر مکارم شیرازی، رساله توضیح المسائل، ص: 867، م 280، ص: 3سیستانی، منهاج الصالحین، ج

 9500181120شخصی از سایت, کد رهگیری: ؛ ناصر مکارم شیرازی, استفتاء 078710.سید علی خامنه ای، استفتاءات نمایندگی ها، شماره استفتاء:  2

؛ سید علی  02692؛ سید علی خامنه ای، استفتاء شخصی حجه الاسلام امیری، شماره 7م ، القول فی الذباحةکتاب الصید و الذباحة 259، ص: 3ترجمه، ج-سید روح الله خمینی، تحریر الوسیلة.  3

 ؛ 0076سوال017، ص: 2؛ ناصر مکارم شیرازی، استفتاءات جدید، ج2220م031اصر مکارم شیرازی، رساله توضیح المسائل، ص: ؛ ن 808، م279، ص: 3سیستانی، منهاج الصالحین، ج

 ؛ 2597و2595م  ،2سید محمد حسن بنی هاشمی، توضیح المسائل مراجع، ج.  0
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 1ذبح شتر و نحر سایر چهارپایان و راه اصلاح آن

 شود؟آیا تذكیه شتر با ذبح آن و تذكیه سایر چهارپایان با نحر كردنشان محقق می

شود]گوشدتش حدرام و بددنش نجدس پس اگر شتر ذبح و غیر شتر نحر شدود، میتده مى ست[]خیر این کار صحیح نی -
شود[ ولی اگر جانش بعد از آن باقى باشد جبران آن ممکن است به اینکه، آنکه ذبحش واجب است بعد از آنکه نحر می

)حضدرت  شدود.قدع مىشده، ذبح شود یا آنکه نحرش واجب است بعد از آنکه ذبح شده، نحر شدود و تذکیده بدر آن وا
 (امام،آیت الله سیستانی

این کار صحیح نیست و گوشتش حرام می شود ولی اگر بعد از این کار هنوز حیوان زنده باشدد و فدورا او را بدر طبدق  -
 دستور شرع بکشند گوشتش حلال است.)آیه الله  مکارم(

 2دستور كشتن شتر)نَحر(

 شود؟نحر شتر از نظر شرعی باید به چه صورتی انجام 

اگر بخواهند شتر را بکشند که بعد از جان دادن پاك و حلال باشد، باید با شرایطى که براى سر بریدن حیواندات گفتده  -
 گویندد.اش فرو کنند، بده ایدن عمدل نحدر میشد، کارد یا چیز برندۀ دیگرى مانند آن را در گودى بین گردن و سینه

 (مکارمآیت الله سیستانی،  )حضرت امام،آیت الله

 3شرایط نحر شتر

 در نحر كردن شتر چه شرایطی باید رعایت شود؟

ذابح و وسیله ذبح شرط است در  باشد؛ پس آنچه که درهر چیزى که در تذکیة به ذبح شرط است در نحر هم شرط مى -
 )حضرت امام، آیت الله مکارم، آیت الله سیستانی( باشد.نحرکننده و وسیلة نحر هم شرط مى

 رگ های چهارگانه که از شرایط ذبح سایر حیوانات غیر از شتر بود در مورد شتر لازم نیست.بریدن  نکته: 

 4ى یک طرفش افتادهنحر شتر به صورت ایستاده، و به زانو و یا رو

 آیا نحر شتر به صورت ایستاده، و به زانو نشسته و یا روى یک طرفش افتاده صحیح است ؟

بلکه اگر روى یک طرفش افتاده باشد در  در حالى که رو به قبله باشد، جایز است -ایستاده، و به زانو نشسته -نحر شتر -
کده  رو به قبله باشد، نحر آن جایز است اگدر چده افضدل آن اسدت بدنشجاى نحر و( مقادیم)جلو( ) امام: صورتى که

 مکارم(آیت الله سیستانی، )حضرت امام،آیت الله  ایستاده باشد.

                                      
 ؛ 2597م ،2سید محمد حسن بنی هاشمی، توضیح المسائل مراجع، ج.  0

؛ سید علی سیستانی، منهداج 032؛ناصر مکارم شیرازی، رساله توضیح المسائل، ص: 07م ، القول فی الذباحة، کتاب الصید و الذباحة263، ص: 3ترجمه، ج-ینی، تحریر الوسیلة. سید روح الله خم 2

 ؛ 858م  280، ص: 3الصالحین، ج

؛ سید علی سیستانی، منهاج 032؛ ناصر مکارم شیرازی، رساله توضیح المسائل، ص: 07م ، القول فی الذباحةالذباحة، کتاب الصید و 263، ص: 3ترجمه، ج-. سید روح الله خمینی، تحریر الوسیلة 3

 ؛ 858م 280، ص: 3الصالحین، ج

؛ سدید علدی 2227م  032سداله توضدیح المسدائل، ص: ؛ ناصدر مکدارم شدیرازی، ر08م، القول فی الذباحة، کتاب الصید و الذباحة265، ص: 3ترجمه، ج-. سید روح الله خمینی، تحریر الوسیلة 0

 ؛ 859م 282، ص: 3سیستانی، منهاج الصالحین، ج
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 1ر استشتری كه نحر كردنش متعذ

 باشد؟تذكیه شتری كه نحر كردنش متعذر است به چه نحو می

 است که در عنوان) نحو تذکیه حیوان سرکشی که امکان ذبح آن نیست( بررسی شد. چهارپایانحکم آن همانند سایر  -
 مکارم(آیت الله سیستانی,  )حضرت امام، آیت الله

 2مستحبات و مکروحات مربوط به ذبح و نحر

 هنگام ذبح و یا نحر حیوانات مستحب و یا مکروه است؟چه اموری در 

 مستحبات

 چه اموری در ذبح و نحر حیوانات مستحب است؟ 

موقع سربریدن گوسفند، دو دست و یک پاى آن را ببندند و پاى دیگرش را رها کنند)امام، صافی: و پشم و مویش را  -0
ست و پایش را ببندند و دم آن را رها کنند و موقع کشدتن شدتر اگدر با دست بگیرند تا سرد شود( و موقع سربریدن گاو، چهار د

: و اگر ایستاده ، تبریزینشسته باشد دو دست آن را از پائین تا زانو، یا زیر بغل به یکدیگر ببندند وپاهایش را باز بگذارند)سیستانی
سیسدتانی،  )حضرت امام، آیت الله ر و بال بزند.باشد پاى چپش را ببندند(. و مستحب است مرغ را بعد از سربریدن رها کنند تا پ

 مکارم(آیت الله 
 مکارم(آیت الله سیستانی، )حضرت امام، آیت الله پیش از کشتن حیوان، آب جلوى آن بگذارند. -2
)حضرت امام، آیدت کارى کنند که حیوان کمتر اذیت شود، مللاً کارد را خوب تیز کنند و با عجله سر حیوان را ببرند. -3

 (آیت الله مکارمسیستانی،  للها
  (مکارم)حضرت امام، آیت الله کند( رو به قبله باشند.ذابح و ناحر)کسی که شتر را نحر می -0
 (سیستانی ) آیت اللهبرد رو به قبله باشد.احتیاط مستحب آن است که کسى که حیوان را سر مى -
 (سیستانیآیت الله امام،  چاقو]و وسیله ذبح کردن[ را به حیوان نشان ندهند.) حضرت -5
 سیستانی(کردن برده شود.) حضرت امام، آیت الله حیوان با رفق و مدارا برای ذبح  -6
 ( آیت الله سیستانى .)3خواهد حیوان را ذبح و یا نحر کندغسل کردن کسی که می -8

 مکروهات 

 چه اموری در ذبح و نحر حیوانات مکروه می باشد؟

 () آیت الله سیستانیوح، پوست حیوان را بکنند.د پیش از بیرون آمدن ر 0

                                      
 ؛ 2598م،2سید محمد حسن بنی هاشمی، توضیح المسائل مراجع، ج . 0

، القدول فدی ، کتداب الصدید و الذباحدة265، ص: 3مده، جترج-؛ سید روح اللده خمیندی، تحریدر الوسدیلة06600، 2150، 2599م،2سید محمد حسن بنی هاشمی، توضیح المسائل مراجع، ج.  2

؛ ؛سدید علدی سیسدتانی، منهداج 0207سدوال000، ص: 2؛ ناصدر مکدارم شدیرازی، اسدتفتاءات جدیدد، ج2232-2230-2231مسأله033؛ ناصر مکارم شیرازی، رساله توضیح المسائل، ص: 21مالذباحة

 ؛ 867و  802م  277، ص: 3الصالحین، ج

 

سدید محمدد کداظم طباطبدایی »؛ مرحوم صاحب عروه و سایر مراجع چنین قیدی مشداهده نشدد 08مورد 063م 050، ص0ر مناسک حج( از توضیح المسائل جامع آیه الله سیستانی، ج. قید)د 3

 سال الفعلیّة, الخامس, فصل فی الأغ, فصل فی الأغسال المندوبة, فصل فی الأغسال، کتاب الطهارۀ0یزدی, العروۀ الوثقى مع التعلیقات، ج
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 (احتیاط واجب آن است که پیش از بیرون آمدن روح پوست حیوان را نکَنَند.) حضرت امام
د در جایى حیوان را بکشند که حیوان دیگری)امام، سیستانی: که از جنس اوست( آن را ببیند)امام: اما غیر آن حیدوان  2

 (مکارمآیت الله سیستانی، )حضرت امام، آیت اللهى از وجه نیست(.در آن تأمل است اگر چه خال
د در شب ذبح کنند یا پیش از ظهر روز جمعه، ولى در صورت احتیاج]برخی مراجع تعبیدر ضدرورت را دارندد[ کراهدت  3

 (مکارمآیت الله سیستانی، )حضرت امام، آیت الله ندارد.
 (مکارمآیت الله سیستانی،  )حضرت امام، آیت اللهبکشد. د خود انسان چهارپایى را که پرورش داده است 0
 آیت الله مکارم(اینکه کارد را معکوس کند و داخل گردن نماید و حلقوم را به طرف بالا ببرد.)حضرت امام، -5

 نکته: برای نظر سایر مراجع رجوع شود به عنوان))فروکردن چاقو در گلو و بریدن رگها از پشت((
 ()آیت الله مکارمطور کامل قبل از خروج روح مکروه است.قطع سر حیوان ب -6
جداکردن سدر حیدوان پدیش از بیدرون آمددن روح از  »جهت اطلاع از نظر بقیه فقها در این مورد رجوع کنید به عنوان 

 «بدنش
 مکروه است کسی کار و شغل خویش را ذبح حیوانات و نحر شتر قرار دهد.)مراجع تقلید( -7

 مسائل متفرقه

 1لاف نظر مرجع تقلید افراد و حلیت ذبیحهاخت

تواند از ذبیحطه شخصطی كطه داند آیا مقلد او میهای چهارگانه را شرط حلیت ذبیحه میمجتهدی كه قطع رگ

 داند استفاده كند؟ مرجع تقلید او تنها قطع حلقوم را شرط حلیت می

مقلد او حیوان را با غیر آهن ذبح کند و سپس مرجع اگر مرجع تقلید کسی فتوا به جواز ذبح حیوان با غیر آهن بدهد و  -
تقلید او فوت کند و از مرجعی تقلید کند که قائل به حرمت این حیوان است؛ در این صورت اگر حیدوان فروختده و یدا 
خورده شد باشد حکم به صحت بیع و حلیت خوردن می کنیم ولی اگر حیوان بداقی باشدد فدروش و خدوردنش جدایز 

 ام(نیست.)حضرت ام

 (، آیت الله سیستانیامام خامنه اینمی تواند از آن استفاده کند.) نگرفتهاگر به فتوای مرجع او ذبح شرعی صورت  -
 شک، حمل بر صحّت کند.)آیه الله  مکارم( صورتاگر یقین داشته باشد جایز نیست؛ ولى در  -

 2ذبح حیوان آبستن

 است یا نه.؟آیا دانسته حیوان حلال گوشت آبستن را ذبح كردن جایز 

 (امام خامنه ایاشکالی ندارد.) -

                                      
؛ ؛ ناصر مکارم شیرازی، 025؛ سید علی سیستانی، ش02109؛ ستفتاء شخصی حجه الاسلام امیری از آیات عظام: رهبری،ش53. سید محمد کاظم طباطبایی، العروۀ الوثقى مع تعلیقات, تقلید, م 0

 0226سؤال 006، ص: 2استفتاءات جدید، ج

 ؛  737561, شماره استفتاء: 526213923ات نمایندگی ها, کد پیگیری: . سید علی خامنه ای، استفتاء 2
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 1جویده شدن قرآن توسط حیوان حلال گوشت

 اگر حیوان حلال گوشتى صفحه اى از قرآن را ببلعد، وظیفه صاحب آن چیست؟ آیا ذبح آن واجب است؟

ال خدود بداقى کاملاً محو شده است وظیفه اى ندارد ولى اگر اوراق قرآن به ح قرآناگر طورى جویده باشد که صورت  -
 است، باید وقتى که از شکم او بیرون آمد آن را تمیز کنند، ولى ذبح آن حیوان واجب نیست.)آیه الله  مکارم(

 2حکم قربانی درمعابرعمومی

سنت حسنه قربانی كه اگر خارج ازكشتارگاهها انجام شود كه باعث تهدید بهداشت عمطومی مطی شطود چطه 

 حکمی دارد ؟

ال ندارد ولی باید از هرعملی که باعث اذیت دیگران می شود، پرهیزکدرد واگدر در ایدن زمینده این کار فی نفسه اشک -
 (امام خامنه ایمقرراتی باشد رعایت آن لازم است. )

 لازم است از آن صرف نظرکنند ودرجای مناسبی قربانی کنند.)آیه الله  مکارم(   -

 آن  ریشده با غ یكه ذبح شرع یوانیمخلوط شدن گوشت ح

: چند گوسفند ذبح شده است و پس از تمیز كردن و پاک كردن لاشه آنها متوجه شدیم كه یکى از آنهطا لسؤا

 3به طورصحیح ذبح نگردیده است باتوجه به اینکه گوشت آنها باهم مخلوط شده است تکلیف چیست ؟ 

 الله مکارم( تیآ ،یستانیالله س تیآ ،یشود.)امام خامنه ا اجتناباز همه آنها  دیفرض سوال با در -

 شده اند  یكه ذبح شرع ییلاشه ها نینشده در ب یكه ذبح شرع یوانیوجود لاشه ح

 4؟ باشدیبا قرعه قابل جدا كردن م ایآ میچند تا از آنهاداشته باش یبه عدم ذبح شرع نیقیهزار مرغ  نیب اگر

 (یخامنه ا امامکرد.) نییشود تع یقرعه نم با -

به خلداف  نانیباشد که عرفا اطم فیضع یلیبودن هر کدام خ تهیباشد که احتمال م دایچنانچه اطراف شبهه ز یول خیر -
 (یستانیالله س هی.)آستیآن حاصل شود اجتناب از همه آنها لازم ن

از همطه اجتنطاب  دیبا ایآ ک،یداند كدام یاز آنها حرام شده اما نم یکیداند  یكرده و م یگوسفند قربان 5 یكس

 كند؟

اللده  هیرا مصرف کند.)آ هیبفروشد و بق رمسلمانانیافتد را به غ یکه قرعه به نامش م یکید و آن تواند قرعه بکش یم -
 مکارم(

                                      
 . ناصر مکارم شیرازی، سایت، استفتائات، قرآن کریم، نگهداری قرآن، جویده شدن قرآن توسط حیوان حلال گوشت؛  0

 ؛ 90970و 017371؛ ناصر مکارم شیرازی ش00638. استفتاء شخصی حجه الاسلام امیری از آیات عظام: رهبری،ش 2

؛ ؛ مکارم، سایت، استفتاءات، خوردنی ها و آشامیدنی ها، خوردنی های حرام، مخلدوط شددن 0623،شیستانیس یعل دی؛ س03261،شیعظام: رهبر اتیآ یریحجه الاسلام ام یاستفتاء شخص.  3

 9501251169: یری, کد رهگی, استفتاء شخصتی, سایرازی؛ ناصر مکارم ش حهیذب ریبا غ حهیگوشت ذب

4  ..https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=20&lid=1&catid=556&mid=259239 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=20&lid=1&catid=556&mid=259201 

 .یبه سوالات شرع ییپاسخگو یمرکز مل یاستفتاء کتب
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مرغ و قاطی كردن آنها، متوجه می شویم یکی از مرغها درست ذبح نشده ، لطفا حکمش را بیطان  11بعد ذبح 

 د؟یكن

کنند و قرعه  یزنند و دوباره دو قسمت م یقرعه مکنند و  یمرغ را دو قسمت م 01که  بیترت نیقرعه بزنند به ا دیبا -
 الله مکارم( هی)آ بماند. نیآخر نکهیگذارند تا ا یبه هرکدام افتاد آن را کنار م

 1حکم ذبح حیوان با عجز از پرداخت نفقه آن

بر فروش یا مایداگر مالک از انفاق بر چارپا و لو به اینکه آن را براى چریدن که برایش کافى است رها کند، خوددارى ن -
 (امامشود.)حضرت مجبور مى -در صورتى که گوشتش به سبب ذبح مقصود باشد -انفاق بر آن یا کشتن آن

احتیاط واجب بر مالک این است که نفقه حیوان را تأمین کند) و فرق ندارد که حیوان حلال گوشت یدا حدرام گوشدت  -
ازی یا خشکزی باشد حتی مانند کرم ابریشم یا زنبدور عسدل یدا باشد، پرنده یا غیر آن باشد، اهلی یا وحشی باشد، دری

سگ شکاری مخصوص صید (و یا آن را به فرد دیگری که تمکّن از تأمین نفقات حیوان دارد به فروش یا بخشدش و 
یدن مانند آن نقل دهد و یا اگر از حیواناتی است که قابل تذکیه است آن را با ذبح یا غیر آن بکشد مشروط به اینکده ا

 کار تضییع مال به حساب نیاید.)آیه الله  سیستانی(

 2ضمانت ذابح در صورت ذبح غلط

اگر قصابی برای ذبح اجاره شود و یا تبرعا حیوانی را ذبح کند و این ذبح را به صورت غیر شرعی انجام دهد و حیدوان  -
 (سیستانیآیت الله مکارم، آیت الله حرام شود ضامن قیمت آن است.)حضرت امام، 

 3ضمانت مسأله گو در ذبح غلط

گو، مسأله را اشتباه گفت و گوسفند بر خلاف دستور شرع ذبح شد و بعد كشف خلاف شد آیا ضطامن اگر مساله

 است یا نه؟

 ()حضرت امامج اگر شخصاً مباشر در ذبح حیوان و یا اخذ و صرف مال نبوده ضامن نیست. -
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