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تفاوت امارات و اصول عملیه

ین ال تتنق  الیقت»شک در اصول عملیه موضوع استت 

شتتک، موضتتوع استتت، امتتا در امتتارات شتتک « بالشتتک

مورد است، در مورد شک مي آید، شک را پاک مي کنتد 

وعاً فکم فرق بین کون الشک موضت»و از بین مي برد، 

ً  امتتارات در زمینتته شتتک  « و بتتین کونتته متتورداً   مستتلما

، است، چون اگر شک نباشد که سترا  امتاره نمتي رویم

ولي در اصول شک محفوظ است، اما در امتارات شتک 
.ودمحفوظ نیست، بلکه به وسیله امارات از بین مي ر



ى آن ، و به معناقواعد اصولیقواعد فقهى، مقابل 
ون است که در ابواب گونااگاحکام کلیدسته از 

زئایاحکاام جاساتناا جريان داشته و منشأ فقه
کاه رار جاا « ال ضارر» قاعاد  : مى شود، مانناد

ضررى متوجه شخص شود، مطار  مى گارددو و 
،  اجاار، بيعدر بسيارى از ابواب فقه، رم چون 

.و غير  به کار مى رودطالق

قواعد فقهی 

https://fa.wikifeqh.ir/قواعد_اصولی
https://fa.wikifeqh.ir/احکام_کلی
https://fa.wikifeqh.ir/فقه
https://fa.wikifeqh.ir/استنباط
https://fa.wikifeqh.ir/احکام_جزئی
https://fa.wikifeqh.ir/قاعده_لاضرر
https://fa.wikifeqh.ir/بیع
https://fa.wikifeqh.ir/اجاره
https://fa.wikifeqh.ir/طلاق


عتقدناد براى قواعد فقهى و اصولى فرق راى زيادى بيان شد  استو بعضاى م
کام حمى باشد، در حالى کاه بيشاتر قواعاد اصاولى، بار احکامقواعد فقهى، 

.تاساستناا  حکم شرعیمشتمل نيست، بلکه فقط طريق شرعی
کااراى بعضى ديگر بر اين باورند که قاعد  اصولى و فقهى در اين که رر دو

:قرار مى گيرند، مشترك اند، اما تفاوتشان در اين است کهاستناا 

خاال  مسئله اصولى فقط براى استنتاج حکام کلاى صاالحيت داردو باه. ۱
قاعد  فقهى که صالحيت استنتاج حکم جزئى را داردو

ه مفيد باود  و مقلاد از آن بهار  اى ناداردو بامجتهدمسئله اصولى به حال . ۲
.خال  قاعد  فقهى که نتيجه آن به حال رر دو مفيد است

بازار  قاعد  فقهی، استقاللی است در حالی که قاعد  اصولی آلی بود  و ا.3
.برا  استناا  احکام است

https://fa.wikifeqh.ir/احکام
https://fa.wikifeqh.ir/حکم_شرعی
https://fa.wikifeqh.ir/استنباط_حکم_شرعی
https://fa.wikifeqh.ir/استنباط
https://fa.wikifeqh.ir/مجتهد


د، کلیه قواعد فقهی،  مثل قول ذی الی 

لهم، ید المسلم، سوق المسلمین و امث  

.  جزء ام رات و کش ف عن الواقع ان د

ول لذا اگر بی مب الت ب شند، مسلم ً ق 

آدم بی مب الت برای م  حجت نخواهد

.بود قطع ً
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التعامتتتل متتتع مكونتتتات الطبیعتتتة ومتتتا 
:أوجده هللا عز وجل فیها هي

.أن األصل في االشیاء اإلباحة و الحل
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لهتا أما المیتة فانه ال یدنو منها أحتد وال یكك: ثم قال

إال ُضتتتتعف بدنتتتته ونحتتتتل جستتتتمه، ووهنتتتتت قوتتتتته، 

أمتا و. وانقطع نسله، وال یموت آكل المیتتة إال فجتكة

لرأفة الدم فانه یورث الكلب، والقسوة للقلب، وقلة ا

والرحمتتتة، ال یتتت من أن یقتتتتل ولتتتده ووالدیتتته، وال 

وأمتا . ی من على حمیم، وال ی من على متن صتحبه

تى لحتتم الخنزیتتر فتتسن هللا مستتف قومتتاً فتتي صتتور شتت

شبه الخنزیر والقرد والدب وما كتان متن االمستا ،

ستخف ثم نهى عن أكله مثله لكي ال ینتفع بها وال ی

.بعقوبته 44
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قْبَلْ لَهُ مَنْ أَکَلَ لُقْمَةَ حَرَامٍ لَمْ تُ: رسول خدا صلی اهلل علیه و آله
احاً  وَ کُلل  صَلَاةٌ أَرْبَعِینَ لَیْلَةً؛ وَ لَمْ تُسْتَجَبْ لَهُ دَعْوَةٌ أَرْبَعِینَ صَبَ

. لَحْمٍ یُنْبِتُهُ الْحَرَامُ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ
ی فَمِنْكَ الد عَاءُ وَ عَلَیَّ الْإِجَابَةُ فَلَا تَحْجُلبْ عَن ل: حدیث قدسی

.دَعْوَةً إِلَّا دَعْوَةَ آکِلِ الْحَرَامِ
فیاب شخصی به محضر رسول خدا صلی اهلل علیه و آلله شلر

بله آ  حضلرع علرر کلرد کله دوسلت دارم دعلایم . شد
آله بله او مستجاب شود؛ چه کنم؟ پیامبر خدا صلی اهلل علیه و

اک طَه رْ مَأْکَلَكَ وَ لَا تُدْخِلْ بَطْنَكَ الْحَرَامَ؛ لقمه اع را پل: فرمود
وع و مراقب باش هلی   ل[ تا مبادا به حرامی آلوده باشد]کن 

.حرامی را مصرف  کنی
46



عَبْلدِ إِذَا وَقَعَتِ الل قْمَةُ مِنْ حَرَامٍ فِلی جَلوْفِ الْ: رسول خدا صلی اهلل علیه و آله فرمود د
.لَعَنَهُ کُل  مَلَكٍ فِی السَّمَاوَاعِ وَ فِی الْأَرْرِ

.الرَّمْلِالْعِبَادَةُ مَعَ أَکْلِ الْحَرَامِ کَالْبِنَاءِ عَلَى: رسول خدا صلی اهلل علیه و آله فرمود د

دٌ ذُلذ :رسول خدا صلی اهلل علیه و آله فرمود د یَ إِ َّ اللَّهَ حَرَّمَ الْجَنَّةَ أَ ْ یَلدْخُلَهَا جَسلَ
ه بِحَرَامٍ؛ هما ا خداو د ورود بد ی را که از حرام تغذیه کرده به بهشلت ممنلوع کلرد

.است

وَ لَلا یَلرِدُ : دامیرالمومنین علیه السالم در وصیت خود به امام حسن علیه السالم فرمو
ند بله مَنْ أَکَلَ مَالًا حَرَاماً، لَا وَ اللَّهِ لَا وَ اللَّهِ لَا وَ اللَّهِ؛ به خدا سلو ( ص)عَلَى رَسُولِ اللَّهِ 

خلدا خدا سو ند به خدا سو ند کسی که ذره ای مال حرام بخورد در قیامت از رسول
فَاعَتَهُ؛ و از حلور صلی اهلل علیه و له دور می افتد وَ لَا یَشْرَبُ مِنْ حَوْضِهِ وَ لَا یَنَالُ شلَ

47.کوثر  می  وشد و مشمول شفاعت آ  حضرع  می  ردد



فی النجاسات و المطهرات: الفصل االول



:موضوع شناسی فقهی 
تعریف طهارت و نجاست و تفاوت آنها با نظافت و کثافت

نجاسات

اهل کتاب

المیته و الحیوان المذبوح بطریقة غیر شرعیة

مطهرات

و المشکوک بینهما( آب معتصم و منفِعل)آب کر، قلیل 

آب مطلق و مضاف و المشکوک بینهما

مقدار آب کر به وجب و لیتر

الغساله

عین نجس و متنجس

خون مسفوح و مستخلف و المشکوک بینهما

متنجس سوم

الکل صنعتی، سفید و طبی

مترPHدما سنج و 

استامپ

آب چیلر

رطوبت ساریه

اجزاء ما ال تحله الحیات من المیته و الکافر من حیث الطهارة و النجاسة



:النجاسةتعریف
.قذارةیقذرقذر :بمعني،نجاسة،ینُجس،نَُجس :یقال :لغةالنجاسة
كنجاسةأومعنویة،االنسانعذرةفيكماحسیةالقذارةكانتسواء

.عقیدتهلسوءالكافر

ً النجاسة ً مستقذركل :اصطالحا لموانالشرعاستقذرهماأي،شرعا

.الناسیستقذره



وعرضیةأصلیة :قسمانالخبثیةوالنجاسة

روالخنزیتوالمنتيكالتدم،أصتلهابطبیعتهتاومنالنجستةاالعیتانهتي :االصلیةالنجاسة-1

ي البّرِ
.

ضتتعرولكتن،وبطبیعتهاأصلهافيطاهرةفانّها؛االصلیةبعكس :العرضیةالنجاسة-2

ینحتالمستلمكنجاستة،وطبیعتهتاذاتهتاعتنخارجءشيبسببعلیهاوطرأتالنجاسةلها

.تغسیلهوقبلموته

:النجاسةتقسیم

:إلىتتنوعنجاسةالمقدسالشارعاعتبرهاالتيالقذارة
.ومعنویةمادیة

.المادیةوهي،خبثیةنجاسة-1
.المعنویةوهي،حدثیةنجاسة-2



:هاالعیان النجس 
بول وغائط

منی

(چه خود بخود مرده و چه غیر مذکی)مردار

(مگر متخلف در الشه اگر چه خوردنش حرام است)خون 

سگ و خوک

(اهل کتابی و غیر اهل کتابی)کافر 

رام الکل سفید وطبی پاک اند اگر چه خوردن آنها ح)شراب و فقاع 
(است

عرق جنب از حرام

عرق شتر نجاستخوار



راه نجس شدن چیزهای پاک

✓

✓



ازاله النجاسه شرعا: الطهاره

ر شرعاالنجاسةمزیل :المطّهِ

:أنواعها
:نوعینالمطّهرات

رات .أ :مادیَّةمطّهِ
.الشمس،الحجر،االر ،التراب،الماء
رات .ب :مادیَّةغیرمطّهِ

.، االستهالکاالسالم،االنقالب،االستحالة



:المطهرات
.الماء . 1

.االرض . 2

.الشمس . 3

.االستحالة و االنقالب. 4

االستهالک. 5

.ذهاب الثلثین . 6

.االنتقال . 7

.االسالم . 8

.التبعیة . 9

.زوال عین النجاسة . 10

.غیاب المؤمن . 11

.استبراء الحیوان الجالل . 12



:اقسام المیاه

المضاف -1
:المطلق و یقسم الی-2
ماء المطر-2-1
الماء الجاری-2-2
:الماء الراکد و یقسم الی-2-3
الکرّ-2-3-1
القلیل-2-3-2



:شرایط تطهیر با آب
ازاله عین النجاسه

التعدد
بقاء الماء علی اطالقه

صب الماء القلیل
تحرک ماء الغساله و انتقاله



کیفیه التطهیر بالماء

تطهیر الثوب✓

تطهیر االوانی✓

تتطهیر سایر المتنجسا✓



مسائل طهارت و نجاست



متر و دماسنج به گوشت سرایت میکندPHمهرزنی، ( جوهر)آیا نجاست از طریق استامپ

شرایط نجس شدن کدامند ؟ 

آب لوله حکم کدام آب را دارد ؟ 

اگر بعد از مالقات دو شئی پاک و نجس، در رطوبت هردو یا یکی شک کنیم 

حکم گوشت وشحم و پوست اخذ شده از دست مسلمان یا بازار مسلمین 

(مکارم و سبحانی)حکم گوشت و شحم و پوست اخذ شده از دست کفار یا  بالد غیر اسالمی 

نحوه تطهیر آب فاضالب کشتارگاه حاوی خون مسفوح 

کیفیت تطهیر الشه میته شده   

آب مضاف –آب قلیل –کیفیت نجاست آب کر 

کیفیت تطهیر آب کر، آب قلیل و آب مضاف  ؟ 

حکم آب چیلر قرمز شده از خون در کشتارگاه طیور



طرق اثبات نجاست ؟ 

طرق ثبوت طهارت کدامند 

حکم اجزاء ما ال تحله الحیات من المیته و الکافر

مالک تشخیص شبه محصوره و غیر محصوره و حکم آنها

حکم مالقی بعضی از اطراف شبه محصوره

حکم خون مردگی زیر پوست یا داخل گوشت، بعد از ذبح ؟

حکم آبسه چرکی حاوی خون در گوشت بعد از ذبح

لزوم رعایت طهارت در چه مواردی است ؟

ضد عفونی کردن اشیاء نجس

اثر تذکیه حیوان غیرماکول اللحم چیست؟ 

.آیا نجاست ظاهر الشه، باطن آنرا نجس میکند

(مکارم و سبحانی)نجاست و طهارت گوشت غیر شرعی ذبح شده

کیفیت تطهیر الشه آلوده به خون ذبح با آب قلیل و کثیر

کیفت تطهیر حیوانی که زخمی شده و خونریزی کرده  





طرق اثب ت نج ست ؟

امام1

یک نفر عادل بگوید هم باید بنابر احتیاط واجب اجتناب کند.دو نفر عادل بگویند. ذوالید بگوید

رهبری 2
مکارم3

اراکی4

نوری5

سبحانی6

خویی7
وثقی که عادل هم یک نفر عادل بلکه م. یک نفر عادل بگوید هم باید بنابر احتیاط واجب اجتناب کند.دو نفر عادل بگویند. ذوالید بگوید

نباشد بگوید احتیاط الزم است

8
وحید

دو نفر عادل بگویند یا یک نفر عادل یا ثقه و ظن بر خالف نباشد-ذوالید غیرمتهم-یقین خود انسان یا اطمینان

اطمینان-یک نفر عادل بگوید هم باید بنابر احتیاط واجب اجتناب کند.دو نفر عادل بگویند. ذوالید بگویدصافی9

10
بهجت

آور خود انسانیقین یا ظن اطمینان-یک نفر عادل بگوید هم باید بنابر احتیاط واجب اجتناب کند.دو نفر عادل بگویند. ذوالید بگوید

مینانیقین خود انسان یا اط-یک نفر عادل بگوید هم باید بنابر احتیاط واجب اجتناب کند.دو نفر عادل بگویند. ذوالید بگویدتبریزی 11

ی آن را علم اطمینانی که مردم عاد-یک نفر عادل بگوید هم باید بنابر احتیاط واجب اجتناب کند.دو نفر عادل بگویند. ذوالید بگویدفاضل12

بدانند

یا نوع مردمیقین یا اطمینان خود-یک نفر عادل بگوید هم باید بنابر احتیاط واجب اجتناب کند.دو نفر عادل بگویند. ذوالید بگویدزنجانی13

سیستانی14

یقین خود انسان-یک نفر عادل بگوید هم باید بنابر احتیاط واجب اجتناب کند.دو نفر عادل بگویند. ذوالید بگوید
مظاهری 15



راه نجس شدن

 ا یکی از اگر انسان شک کند که هر دو چیز ی:نکته
.نجس نمی شودآنها تر بوده یا نه ، چیز پاک 

راه نجس شدن چیزهای پاک

اگر چیز پاک به چیز نجسی 
برسد ، هر دو یا یکی از 
آنها به طوری تر باشد 

که به دیگری سرایت کند

چیز پاک به چیز نجس 
برسد و تری آن کم یا 

خشک باشد

چیز پاک نجس نمی شودچیز پاک ، نجس می شود



شرایط نجس شدن کدامند ؟

امام1

هر دو ش یء نجس و پاک یا یکی از آنها مرطوب باشد و رطوبت منتقل شود

خویی2
رهبری 3
وحید4
مکارم5
سیستانی6
صافی7
بهجت8
تبریزی 9
اراکی10
فاضل11
نوری12
زنجانی13
مظاهری 14
سبحانی15



اگر بعد از مالق ت در رطوبت هر دو ی  یکی شک کنیم؟

امام1

حکم به طهارع می کنیم

خویی2
رهبری3
وحید4
مکارم5
سیستا ی6

صافی7
بهجت8
تبریزی9

اراکی10

فاضل11

 وری12

ز جا ی13

مظاهری14

سبحا ی15



اهل کت ب چه کس نی هستند؟
امام1

یهود و  صاری

خویی2
مکارم3
صافی4
بهجت5
اراکی6
 وری7
مظاهری8
سبحا ی9

تبریزی10

یهود و  صاری و مجوس سیستا ی11

یهود و  صاری و زرتشتز جا ی12

یهود و  صاری و زرتشت و صابئینفاضل13

ما  یهود و  صاری و زرتشت و صابئین و کسی که به یکی از ادیا  الهی ایرهبری14
داشته باشد و خود را پیرو یکی از آ ا  بدا د

یهود و  صاری و احتیاط مستحب در اجتناب از آ هاستوحید15



اهل کت بذاتیطه رت و نج ست

امام1

بهجت2 جس هستند
اراکی3
فاضل4

پاک هستند
 وری5
یسیستا 6
مظاهری7
صافی8

بنابر احتیاط واجب  جس هستند ز جا ی9
مکارم10

وایف پاک بنابر مشهور  جس می باشند و این قول موافق احتیاط است، ولکن بنابر اظهر این طتبریزی11
هستند

بنابر مشهور  جس هستند و این قول موافق احتیاط استخویی12

محکوم به طهارع ذاتی هستندرهبری13

اقوی طهارع آ ها و احوط اجتناب از آ هاستوحید14

در رساله ذکر  شده استسبحا ی15



اعض ء بدون حی ت ک فر غیر کت بی

امام1

 جس است

خویی2
رهبری3
وحید4
مکارم5
سیستا ی6

صافی7
بهجت8
تبریزی9

اراکی10

فاضل11

 وری12

ز جا ی13

مظاهری14

سبحا ی15





. ( غیر التذکیة على الوجه الشرعی)المراد من المیتة ما استند موته إلى أمر آخر، 

رعی نشدد  این مبنای کسانی است  که قائل به نجاست گوشت غیرمذکی هستند لذا هر آنچه تذکیه ش: نکته

. را میته و نجس می دانند

مردار حیوانی که خون جهند  دارد، نجس اسدت، هده خدود  : همه مراجع بجز مکارم و سبحانی و مظاهری

ق مدی در تمام این موارد میته صدد)مرد  باشد یا به غیر دستوری که در شرع معیّن شد ، آن را کشته باشند 

. و ماهی هون خون جهند  ندارد، اگرهه در آب بمیرد، پاک است( کند

مردار حیوانی که خون جهند  دارد، نجس است در صورتی که خود  :مکارم و سبحانی و مظاهری

رد  ؛ امّا اگر به غیر دستور شرعی آن را ذبح کد( فقط در این صورت میته صدق می کند)مرد  باشد

تی کده از بنابر این گوشت و پوست حیوانا. باشند پاک است، هرهند احتیاط مستحبّ، پرهیز است 

قدین کشورهای غیر اسالمی می آورند پاک است، ولی خوردن این گوشتها حرام است، مگر اینکه ی

.به ذبح شرعی آنها پیدا شود یا آورند  آن خبر دهد که ذبح شرعی شد  است

(: غیر ذبح شرعی شده)نجاست و طهارت گوشت غیر مذکی 



مردار

حیوانی که خودش
مرده

حیوانی که به 
روش غیر شرعی

کشته شده

اجزاء روح داری
که از بدن حیوان 

*زنده جدا شده 

اگر خون جهنده 
دارد

نجس است

*:مکارم:امام

پاک استنجس است

چیزهایی از مردارمثل پشم و مو و کرک 
و ناخن که روح ندارد پاک است

بنابراین *
گوشت و پوست
حیواناتی که از 

ممالک 
غیراسالمی می 
آورند پاک است 
ولی خوردن این 
گوشتها حرام 
است مگر اینکه
یقین به ذبح 
شرعی آن پیدا 

.شود



اجزاء روح داری*
که از بدن حیوان 

زنده جدا شده

اما پوستهای مختصر نجس است
لب و جاهای دیگر

اگر موقع افتادنش نرسیده 
و با فشار جدا شود 

احتیاط واجب اجتناب است

اگر موقع افتادنش رسیده
بکنند پاک است



(اجزاء م  ال تحله الحی ت)اجزای پ ک و حالل از مردار

استخوان-1

مایه پنیر-2

شیر-3

تخم پرندگان-4

پر، ناخن، شاخ، منقارٍمو،-5
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ف كالصو؛ لعصبيس االحساالیھ اال یمتد ان، ولحیوامن ة لحیااماال تحلھ 

و لظلف و الریش و المخلب و الظفر ن و القرو العظم والوبر   والشعر  وا

ر لمنقاا اكذ، وهرهاع طلضراللبن في وا. لبیض ب و الناو السن و الحافر ا

. النفحةواشبھ اما و

ا هتكسوان لمیتة الدجاجة ف افي جودة لموجوالبیضة رة اھاطفي ط یشتر

. بیضة كاملة  ف لعراا هبحیث یعتبرة، لقشرا

ام حراو للحم ل احالان لحیون ایكوان بین اء الجزه اذرة هھاطفي ق ال فر

تةاستثنائات المی



حلهتا أجزاء الميتة غير النجسة ذاتاً إذا كانت  ممتا ت ت

و تتتتص الوتتتتر  والبتتتت ر والتتتتر ر . الحيتتتتاه ةتتتتا ره

ن لتت  والتتر و والضي تتة إذا اكتستت  العبتتر ا  لتت  وإ

ناب  نته وأّما ال ظ   أصنافه فا حرة اتجت.  تولب

لتااللص  نّه مما تحله الحياه، كالظفر والسن والعترن ا

ياه أو أن  كرن مما ن ل  أنّه ت تحله الحإت . والمخلب

ص نبك فتص ذلتك، كتالعرن الختاوجص والظلتا الختاوج

 ل   نتا والفرق  ين العسمين  ر الب رو  تا. والمنعاو



ب فت استخوان
.از نظر فهم عرفی بافت زند  محسوب میشود-1
.از نظر علمی بافت زند  محسوب میشود-2
.لیتبر طهارت و ح( بدلیل ما ال تحله الحییات بودن)مشهور بین فقهاء -3
ر صاحب جواهر و آیات عظام سیستانی و مکارم بدلیل زند  بودن  ب-4

.  نجاست و حرمت بنا بر احتیاط  وجوبی نظر دادند
.روایات مستفیضه باب بر ما ال تحله الحیات بودن آن دارد-5
.در روایت صحیح عظام الفیل آمد ، که مراد همان عاج فیل است-6
.در روایات زیادی استفاد  از عاج فیل مجاز شمرد  شد  است-7
.آمد  است« قال من یحیی العظام و هی رمیم»در قرآن -8
اهل سنت باستثناء احناف همگی بر نجاست و حرمت عظم میته -9

.هستند
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ن ، يمكاان  ن تكااوالجاابنمااادم مساااعدم لصااناع  :االنفحتتة

  الرضااي ال جااولساااةل   و جافاا ، تسااتخرع ماان م اادم 

رتخثياااالااايي ي مااال علااا  الااارنين نااازيموتحتاااوي علااا  

.الجبنلصنع الحليب

ل لل جاااو{ الحقيقيااا }تؤخاااي االن حااا  مااان الم ااادم الراب ااا  

ب اد يبا  . الرضي   التي ت تمد علا  الحلياب فاي تتاييت ا

ال جااول يااتم  خااي الم اادم الراب اا  مااع جااز  ماان الم اادم 

كل وغساال ا وتنفي  ااا ب ااد يلاات تج ااف وت ماال علاا  شاا

ود مسااحو ، وهااي تساااعد علاا  تخثاار الحليااب نتيجاا  وجاا

.انزيم الرنين في المن ح 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AC%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%86%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AE%D8%AB%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%86
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(فقط مظروف)االنفحه



خلة ما الحكم الشرعي في منفحة العجل واالنفحة المكروبیة الدا: الس ال

في صناعة االجبان العربیة واالجنبیة؟ 

اذا لم تعلم او تطمئن بانها مكخوذة من العجل غیر المذكى فال : الجواب

.مانع

د غیر واي جبن یحتوي على انفحة العجل ونحوه ویكون مصنوعاً في بل

عملیة اسالمي یحكم علیه بالحرمة والنجاسة اذا ثبت ان الذي یستعمل في

.التجبین كخمیرة الغشاء الداخلي لكرش الحیوان

ل هل نفحة العجل الموجودة في االجبان والتي تستورد من الدو: الس ال

غیر االسالمیة حالل أكله؟ 

الغشاء ال یجوز اكل الجبن اذا كان المستعمل فیه كخمیرة للتجبین: الجواب

الداخلي لمعدة الحیوان كما علیه الشركات المصنعة وكذا یحرم اكل 

ظام الجالتین او المواد المشتملة علیه بل حتى اذا كان مستخلصاً من ع

 ً .  الحیوان غیر المذكى على االحوط وجوبا
83



:الس ال 

ة هل االجبان حالل لو صنعت من أنزیمات أخذت من لحوم محرمة لم تذبح على الطریق

الشرعیة مثل االنزیمات التي ما زالت حیة داخل الحیوان ؟

:الجواب

اذا أُخذت اإلنفحة من حیوان مذكى ذكاة شرعیة فهي طاهرة مككولة عند الحنفیة 

.والمالكیة والشافعیة والحنابلة

أما أكل اإلنفحة إن أخذت من میتة أو من حیوان لم یذكَّ ذكاة شرعیة فقد ذهب 

لة الجمهور من المالكیة والشافعیة والحنابلة في ظاهر الروایة أنها نجسة غیر مككو

:واستدلوا 

كن إزالة وألن اإلنفحة تنجست بالموت فالیم.  {حرمت علیكم المیتة } بقوله تعالى -أ 

.النجاسة عنها أشبهت ما لو أصابت المیتة بعد انفصالها 

أجمعت األمة على جواز أكل الجبن ما لم ( : 9/68)قال اإلمام النووي في المجموع 

ن یخالطه نجاسة بكن یوضع فیه انفحة ذبحها من ال تحل ذكاته فهذا الذي ذكرناه م

.هـ.ا.داللة اإلجماع هو المعتمد في إباحته

حة أما القول الثاني وهو قول أبي حنیفة وهو إحدى الروایتین عن أحمد بطهارة اإلنف

من المیتة أو مذكى ذكاة غیر شرعیة
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نج ست و طه رت گوشت غیر مذکی

امام1

 جس است و پاک  می شود

خویی2
رهبری3
وحید4
سیستا ی5
صافی6
بهجت7
تبریزی8
اراکی9

فاضل10
 وری11
ز جا ی12
مظاهری13
14

مکارم

ا در صورتی که خودش مرده باشد  جس وا ر به ذیردستورشرعی آ  ر
ذبح کرده باشند پاک است، ولی احتیاط مستحبّ، پرهیز است

15

سبحا ی

ه درصورتی که خودش مرده باشد جس است،و ا ر به ذیر دستوری ک
ستدرشرع معین شده کشته شودپاک است ولی خورد   وشت آ  حرام ا



اثر تذکیه حیوان غیرم کول اللحم چیست ؟
امام1

ر فیل و تذکیه حیوا  ذیر مأکول اللحم باعث طهارع می شود البته در ذی
ی و حیوا اتی که درو  زمین ز د ی م( مسخ شد ا )خرس و بوزینه 

وسمارکنند و خو  جهنده دار د با تذکیه پاک  می شو د مگر راسو و س

رهبری2
صافی3
وحید4
اراکی5
 وری6
مکارم7

تذکیه حیوا  ذیر مأکول اللحم باعث طهارع می شود خویی8
تبریزی9

مظاهری10
در رساله موجود  یست

سبحا ی11
بنابر اظهر پاک است ولی  وشت آ  حالل  می شودبهجت12
13

یسیستا 
خرس باعث طهارع می شود حتی فیل واللحممأکولحیوا  ذیر تذکیه

کار با سك ششو د  میو بوزینه مگر سگ و خوک و حشراع که پاک 
کند محل اشکال هستند

14
فاضل

د مگر ظاهر این است که حیوا اع به جز سگ و خوک قابل تذکیه هستن
حشراع که قابلیت آ ها برای تذکیه محل اشکال است





ت به دلیل اطالق ادله نجاست خون، مطلقا نجس اس-1

پس کلیه خونهای مشدکوک نجدس. االما خرج بالدلیل

(خویی.)اند

انکار اطالق ادله نجاسدت خدون و جریدان اصدالت -2

(مشهور)الطهار  در کلیه خون های مشکوک



خون انسان و هر حیوانی که خون جهند  دارد، یعندی : حکم خون مسفوح-

ع حیوانی که اگر رگ آن را ببرند خون از آن جستن می کند، به اتفاق همه مراجد

. نجس است

در اگر حیوان حالل گوشت را به دستوری کده: حکم خون متخلف در الشه-

شرع معیّن شد  بکشند و خون آن به مقدار معمول بیدرون آیدد، خدونی کده در 

. بدنش می ماند، به اتفاق همه مراجع پاک است

بلندی اگر به علت نفس کشیدن یا به واسطه این که سر حیوان در جای: نکته-

.بود  خون به بدن حیوان برگردد، آن خون نجس است

اگر سر حیوان را در جای بلند قرار دهندد و خدون بده بددن حیدوان :مکارم )-

تنداب برگردد، و اگر به علّت نفس کشیدن خون بازگردد نیز احتیاط واجب اج

(.  است



ا نه، اگر با این که مسأله را می داند، هیزی را شک کند پاک است ی.... 

یدا مثالً شک کند آن هیز خون است یا نه، یا نداند که خون پشه است

له یا مثالً شک کند که آن هیز فضله مو  است یدا فضد)خون انسان، 

. یسدتو تحقیدق الزم ن:... گلپایگانی، صافی . )پاک می باشد(  سوسک

و وارسدی کدردن یدا :....خوئی، سیستانی، تبریزی، زنجانی، مظداهری 

. پرسیدن الزم نیست

(. و پرسیدن الزم نیست:......وحید 

و کذا اذا شک انه من المسفوح او المستخلف، یحکم بالطهارة



التتتدم المتخلتتتف فتتتی الذبیحتتته إذا شتتتک فتتتی أنّتتته متتتن القستتتم الطتتتاهر أو 

النجس، فالظاهر الحکم بنجاسته

:ما یصح أن یستند إلیه للنجاسه أمور

وع أنّه ال یصح التمسک به فی الموض: و فیه. عموم ما دل علی نجاسه دم الحیوان: األول

: و فیه .إال أن یقال إّن دم ذی النفس من الحیوان نجس اال ما أحرز أنّه من المتخلف .المردد

من إّن دم ذی النفس من الحیوان طاهر اال ما أحرز أنّه: أنّه یمکن دعوی العکس بكن یقال

.غیر المتخلّف

حه أنّه علی فر  الص: و فیه. أّن المتیقن مما دل علی طهاره المتخلف غیر ذلک: الثانی

.یرد علیه، ما تقدم فی األمر األول، فیکون المرجع أصاله الطهاره ال محاله

ارج و ال أنّه مبنّی علی نجاسه الدم ما لم یخرج إلی الخ: و فیه. استصحاب النجاسه: الثالث

ائط و و کذا بالنسبه إلی سائر النجاسات من البول و الغ. دلیل علیه، بل الدلیل علی عدمه

تخلف، مع أنّه إن أرید به إثبات کونه من غیر الم. المنی فلنا أن نستصحب الطهاره حینئذ

.یکون مثبتا



خون متخلف در الشه

امام1

ه باشدپاک است به شرط خروج متعارف خو  و با تنفس به درو  بر گشت

رهبری2
مکارم3
یسیستا 4

بهجت5
تبریزی6
اراکی7
فاضل8
 وری9

مظاهری10

سبحا ی11

دم متخلف در ذبیحه بعد از خروج متعارف خو  طاهر استخویی12

پاک استوحید13

.  ه باشدپاک است به شرط خروج متعارف خو  و با تنفس به درو  بر گشتصافی14
بنابر احتیاط مستحب از خو ی که در اجزاء حرام از حیوا  حالل  وشت

ما ده، اجتناب کنند
ز جا ی15



خون متخلف در الشه



خون متخلف در چیلر 



حکم خون مردگی زیر پوست ی  داخل گوشت، بعد از ذبح ؟

امام1

دن چنانچه حیوان به روش شرعی ذبح شده باشد آنچه در جوف حیوان باقی می ماند بعد از خارج ش
ی در حیوان حرام گوشت چنین حکم. خون متعارف پاک است و این مختص حیوان حالل گوشت است

جاری نیست بلکه بنابر احتیاط مستحب در اجزاء حرام حیوان حالل گوشت نیز جاری نیست

رهبری 2
وحید3
مکارم4
سیستانی5

صافی6
بهجت7
تبریزی 8
اراکی9
فاضل10

نوری11

زنجانی12

مظاهری 13

سبحانی14

15

خویی

دن چنانچه حیوان به روش شرعی ذبح شده باشد آنچه در جوف حیوان باقی می ماند بعد از خارج ش
ی در حیوان حرام گوشت چنین حکم. خون متعارف پاک است و این مختص حیوان حالل گوشت است

در اجزاء حرام حیوان حالل گوشت نیز جاری نیستاحتیاط واجبجاری نیست بلکه بنابر 



طه رت و نج ست غس له آب قلیل و کثیر

امام1

ذساله آب متصل به کر، ا لر بلو و ملزه و
است ر گ  جاست  گرفته باشد و عین  ج

.هم در آ   باشد پاک است

. جس است: ذساله قلیل

خویی2

رهبری3

وحید4

مکارم5

سیستا ی6

صافی7

بهجت8

تبریزی9

اراکی10

فاضل11

 وری12

ز جا ی13

مظاهری14

سبحا ی15



حکم فضله پرندگ ن حرام گوشت ؟

امام1
 جس است

رهبری  جس  یست
رهبری2
تبریزی3
سبحا ی4
خویی5

احتیاط مستحب در اجتناب است. پاک است

وحید6
مکارم7
سیستا ی8

صافی9
 وری10

فاضل11
پاک است

مظاهری12

فضله خفاش بنابراحتیاط  جس است.  جس استبهجت13

بنابر اقوی  جس  یست ولی احتیاط مستحب بر اجتناب استاراکی14

بنابر احتیاط باید اجتناب کردز جا ی15



متنجس سوم چیست، آی  بعد از خود را نجس میکند؟

ل کند و سپس یعنی اول بوسیله رطوبت یک چیز نجس می شود و متنجس اول با رطوبت نجاست خود را به چیز دیگر منتق

.متنجس دوم با رطوبت نجاست خود را به ش یء سوم که همان متنجس سوم است منتقل کند
خودش نجس است و در واسطه های دیگر باید احتیاط کردامام1

نجس نمی کندخویی2

متنجس سوم هیچ چیزی را با مالقات نجس نمی کندرهبری 3

اک استمتنجس سوم بنابراحتیاط واجب نجس می نماید و مالقی نجس در واسطه چهارم به بعد پوحید4

واسطه سوم باعث نجاست نمی شودمکارم5

سیستانی6

خودش نجس است ولی اگر با رطوبت به چیز دیگری برخورد کند آن را نجس نمی کند

صافی7
بهجت8
تبریزی 9

اراکی10

فاضل11

نوری12

زنجانی13

مظاهری 14

سبحانی15



موضوع شناسی الکل ها

نعت از پاالیش نفت در ص: الکل صنعتی-1
.پتروشیمی بدست می آید

افه از تخمیر مواد قندی باض: الکل طبی-2
.مواد سمی و رنگی بدست می آید

از تخمیر مواد قندی پس: الکل سفید-3
.از تبخیر و تقطیر بدست می آید



صنندلى كه براى رنگ كردن درب و میز و:الکل صنعتى
زى كه مست برند، اگر انسان نداند از چیو مانند اينها بکارمى

.باشدپاک مىاند، كننده و روان است درست كرده

کلیه اقسام الکل پاک هستند: خویی، سیستانی

الکلهای غیر قابل شرب با درجه خلوص باال پاک هستند: مکارم

ط هر هیز مست کنند  و در اصل مایع به احتیا: مشهور
.واجب نجس است

حکم انواع الکلها



بخ ر متص عد از الشه غیر مذکی

امام1

پاک است

خویی2
رهبری3
وحید4
مکارم5
سیستا ی6

صافی7
بهجت8
تبریزی9

اراکی10

فاضل11

 وری12

ز جا ی13

مظاهری14

سبحا ی15



امام1

 جس  می شود

خویی2
رهبری3
وحید4
مکارم5
سیستا ی6

صافی7
بهجت8
تبریزی9

اراکی10

فاضل11

 وری12

ز جا ی13

مظاهری14

سبحا ی15



آی  نج ست ظ هر الشه، ب طن آنرا نجس میکند؟

امام1

 جس  می کند

خویی2
رهبری3
وحید4
مکارم5
سیستا ی6

صافی7
بهجت8
تبریزی9

اراکی10

فاضل11

 وری12

ز جا ی13

مظاهری14

سبحا ی15



نج ست آب کر
امام1

کرازتربیشکهآبیبهخو ما ند جاستعینا ر

راآ ازقسمتیر گومزهوبووبرسداست

کرازترکم کردهتغییرقسمتچنا چهدهدتغییر

رکا دازهبها روشودمی جسآبتمامباشد

 جسردهکتغییرکهمقداریفقطباشدبیشتریا

.است

خویی2
رهبری3
وحید4
مکارم5
سیستا ی6

صافی7
بهجت8
تبریزی9

اراکی10

فاضل11

 وری12

ز جا ی13

مظاهری14

سبحا ی15



مقدار آب کر به وجب و لیتر

کیلو رم419/377درازا و پهنا و  ودی سه وجب و  یم و امام1
کیلو384: رهبری 

رهبری2
اراکی3
وحید4

کیلو رم است377به درازا و پهنا و  ودی هر یك سه وجب و 
صافی5
بهجت6
تبریزی7
خویی8
مکارم9

383کیلو :  مکارم
لیتر است384طول و عرر و عمق سه وجب و  یم و 

مظاهری10

سبحا ی11

لیتر 384سه وجب و  یم در سه وجب و  یم در سه وجب و  یم و سیستا ی12
کیلو383*وجب 36مساحت.است

درازا و پهنا و  ودی سه وجب و  یم و وز  آ  از صد و بیست و هشتفاضل13
.من تبریز، بیست مثقال کمتر است

کیلو رم419/377درازا و پهنا و  ودی سه وجب و  یم و احتیاط در  وری14
کیلو رم42/377درازا و پهنا و  ودی سه وجب و  یم و تقریبا ز جا ی15



تشخیص آب مطلق و مض ف ؟

امام1

ا آن را از چیااااایی بگیرناااااد مانناااااد آب هندواناااااه یااااا: آب مضااااااف
عرفااا گااالب یااا آب را بااا چیاایی مدلااوط کننااد کااه دیگاار بااه آن

آب نگویند مانند مدلوط کردن آب با خاک

د آب مضااااااف نباشاااااد داشااااای  یاااااد نداشاااااته باشااااا: آب مطلااااا 

.عرفا

خویی2
رهبری 3

وحید4
مکارم5

سیستانی6

صافی7

بهجت8

تبریزی 9

اراکی10

فاضل11

نوری12

زنجانی13

مظاهری 14

سبحانی15



احک م آب مض ف و مطلق

امام1

ردمجبهباشدبیشترکرازا رحتیمضافآب

ودشمی جسمختصرچندهر جاستبامالقاع

باشدجارییاباشدبیشترکرازا رمطلقآبولی

از.ودش می جس کندتغییرآ ر گومزهوبوو

ازولیکرداسنفادهطهارعبرایتوا میمطلقآب

کرداستفادهطهارعبرایتوا  میمضافآب

خویی2
رهبری3
وحید4
مکارم5
سیستا ی6

صافی7
بهجت8
تبریزی9

اراکی10

فاضل11

 وری12

ز جا ی13

مظاهری14

سبحا ی15



شک در آب مض ف و مطلق

امام1

ا لر . باید حالت سابقه را در  ظر بگیلریم

قبال مضاف بوده در حال شلك حکلم بله 

م بله مضاف می کنیم و ا ر مطلق بوده حک

مطلق می کنیم

خویی2
رهبری3
وحید4
مکارم5
سیستا ی6

صافی7
بهجت8
تبریزی9

اراکی10

فاضل11

 وری12

ز جا ی13

مظاهری14

سبحا ی15



آب مض ف–آب قلیل –کیفیت نج ست آب کر 

امام1

با تغییر بو یا مزه یا رنگ آن نجس می شود: آب کر

به محض مال ات با نجاست نجس می شود: آب  لیل

به محض مال ات با نجاست نجس می شود : آب مضاف

خویی2
رهبری 3
وحید4
مکارم5
سیستانی6

صافی7
بهجت8
تبریزی 9
اراکی10

فاضل11

نوری12

زنجانی13

مظاهری 14

سبحانی15



اجزاء میته که پ ک هستند؟
امام1

چییهایی که روح ندارند از غیر حیوان نجس الاین پاک است

اراکی2

فاضل3

نوری4

مظاهری 5

سبحانی6

خویی7

می چییهایی که روح ندارند مانند پشم و مو و کرک و استدوان و دندان پاک
باشند
انفحه به شرط آب کشیدن هم پاک است: خوئی

.به احتیاط واجب استدوان ما تحله الحیات است: سیستانی

سیستانی8

صافی9

بهجت10

تبریزی 11

زنجانی12

چییهایی که روح ندارندرهبری 13
د پشم چییهایی که روح ندارند از مرداری که زنده آن نجس الاین نیست ماننوحید14

و مو و کرک پاک است
در رااناستدو و دندانو شاخاگر ولیباشندمیپاکندارندروحکهچییهاییمکارم15

استاشکالمحلبشودناراحتبزنیمراحیاتحال



حکم میته م  ال نفس س ئله له 
امام1

اکل حرام ولی طاهر است

خویی2

رهبری 3

وحید4

مکارم5

سیستانی6

صافی7

بهجت8

تبریزی 9

اراکی10

فاضل11

نوری12

زنجانی13

مظاهری 14

سبحانی15



حکم گوشت وشحم و پوست اخذ شده از ید مسلم ی  سوقهم

امام1

ته  باشدپاک است به شرطی مسبوق به ید کافر که  دا یم از مسلما   رف

خویی2
رهبری3
وحید4
مکارم5
یسیستا 6

صافی7
بهجت8
تبریزی9

اراکی10

فاضل11

 وری12

ز جا ی13

مظاهری14

سبحا ی15



حکم گوشت و شحم و پوست از بالد غیر اسالمی ی  ایدی الک فرین اخذ شود

امام1

 جس است
یتتر گوشتتت و پوستتت حیوانتتاای کتته از مما تتک  : مکللارم

هاگوشتتتت استتتالمی متتتتی آورنتتتتد پتتتتاک استتتت ولتتتتی ختتتتوردن ایتتتتن 
دا حتتتترام استتتتت مگتتتتتر اینکتتتته یقتتتتتین بتتتته ذبتتتتتح شتتتترعی ان پیتتتتت

شود 

رهبری2

وحید3

مکارم4

صافی5

بهجت6

تبریزی7

اراکی8

فاضل9

 وری10

ز جا ی11

مظاهری12

سبحا ی13

خویی14

سلتور  وشت و چربی که از دست کافر  رفته شود و از حیوا ی باشد کله بله د
شارع کشته  شده باشد خورد ش حرام و  ماز در چرم آ  جایز  یست سیستا ی15



از م یع ت و ج مدات ؟... ( عسل و -روغن-ن ن) حکم م  یو خذ من ایدی الک فرین غیر گوشت 

امام1

ت چیزهای روا  ما ند عطر و روذن و واکس و صابو  که از خارج می آور د ا ر ا سا  یقین به  جاس
آ ها  دارد پاک است

خویی2
رهبری3
 یسیستا4

5
مکارم

تمام مواد ذذایی و ذیر ذذایی که از کشورهای ذیر اسالمی می آور د ما ند کره و روذن و دارو و 
صابو  و واکس ا ر ا سا  یقین به  جاست آ ها  داشته باشد پاک است

وحید6

پاک است

صافی7
بهجت8
تبریزی9
1
0

اراکی

1
1

فاضل

1
2

 وری

1
3

ز جا ی

1
4

مظاهری

1
5

سبحا ی



حکم آبسه چرکی در گوشت بعد از ذبح

امام1

اگر خون نداشته باشد پاک است ولی خوردن آن حرام است

خویی2
رهبری 3
وحید4
مکارم5
سیستانی6
صافی7
بهجت8
تبریزی 9
اراکی10
فاضل11
نوری12
زنجانی13
مظاهری 14
سبحانی15



حکم طه رت و نج ست شبهه محصوره ؟

امام1

کل اطراف شبهه محصوره در حکم نجس است

خویی2
رهبری 3
وحید4
مکارم5
سیستانی6

صافی7
بهجت8
تبریزی 9
اراکی10

فاضل11

نوری12

زنجانی13

مظاهری 14

سبحانی15



عبتتاره عتتن تفتترق األجتتزاء بحیتتث ال یبقتتی وجتتود للمستتتهلک، و إنّمتتا الوجتتود  :االستتتهالک

قتته للمستتتهلک فیتته بحستتب األنظتتار العرفیتته، و إن کتتان للمستتتهلک وجتتود أیضتتا بحستتب الد

ک بعتد العقلیه، و لکنّته لتیس منتاط األحکتام الشترعیه، فتال یجتری استصتحاب وجتود المستتهل

تحال االستهالک، النعدام وجوده عرفا، کما ال یجری فتی متورد االستتحاله، لتبتدل حقیقته المست

.إلیه

التنجس فسذا استهلک المضتاف. و حیث إّن الوجود للمستهلک فیه عرفا، فیشمله حکمه قهرا

لیته فی الکر أو الجاری ال یصدق وجود المضاف عرفا، بل یصدق الکر و الجتاری، فیجتری ع

دم و مثل الت-حکمهما، و ال اختصاص لذلک باستهالک المضاف، بل لو استهلک عین النجس

فتتی الکتتر و الجتتاری یصتتیر طتتاهرا، متتا دام مستتتهلکا، کمتتا ال اختصتتاص لالستتتهالک -البتتول

كس بتطهیر النجس، بل لو استهلک التراب و نحتوه ممتا یحترم أکلته فتی الطحتین و نحتوه ال بت

.بكکله بعد االستهالک



استهالک چیست ؟

 مانند اینکه خون در دهان مامام1
ً
س هلک ذوبان ماده فی أخری بحیث ال یبقی  ها وجود عرفا

.شود

 عر ء بش يهو امتیاج ش ياالستهالك عند الفقهاء
ً
، وال ء آخر، بحيث ياّد منادما

ً
فا

.  يمكن تميییه

أو التدم ء یحّل أكله أو شتربهلو استهلكت الخبائث أو ما یحرم أكله في شي

أو التدم فتي ة الذبیحفي البیضة بناًء على عدم نجاسته أو الدم المتخلّف في 

فتي الحنطتة أو الشتعیر التترابباطن الفم المستهلك فتي الریتق، أو استتهلك 

 .بعد الطحن وصار خبزاً جاز تناول الجمیع وزالت حرمتها

.المستهلكة في الماء الکرالدماو قطرة 

خویی2
رهبری 3
وحید4
مکارم5
سیستانی6

صافی7
بهجت8
تبریزی 9
اراکی10

فاضل11

نوری12

زنجانی13

مظاهری 14

سبحانی15



استح له چیست ؟

امام1

ا ر جنس  جس طوری شود که بله
صورع چیز پاکی درآیلد پلاک ملی 

د و شود ما ند چوب  جس ا ر بسوز
خاکستر شود یلا سلگ در  مکلزار 

تبدیل به  مك شود

خویی2
رهبری3
وحید4
مکارم5
یسیستا 6
صافی7
بهجت8
تبریزی9

اراکی10
فاضل11
 وری12
ز جا ی13
مظاهری14
سبحا ی15





اصل طه رت

امام1

ر کل شیء طاه. اصل در اشیاء طهارع است مگر خالف آ  ثابت شود
حتی تعلم أ ه  جس بعینه

خویی2
رهبری3
وحید4
مکارم5
یسیستا 6
صافی7
بهجت8
تبریزی9

اراکی10
فاضل11
 وری12
ز جا ی13
مظاهری14
سبحا ی15



طرق ثبوت طه رت کدامند؟

گرچه مسلمان چیز نجس را آب بکشد ا. ذوا ید بگوید پاک است. دو نفر عادل پاک شدن آن را خبر دهند. خود انسان یقین کندامام1

معلوم نباشد درست آب کشیده یا نه
دو نفر عادل پاک شدن آن را خبر دهند و یک نفر عادل یا موثق بعید نیست کفایت کند. خود انسان یقین کندخویی2

رهبری 3

یک نفر عادل بگوید هم باید بنابر احتیاط واجب اجتناب کند.دو نفر عادل بگویند. ذوا ید بگوید
مکارم4
اراکی5
نوری6
سبحانی7
اطمینان-یک نفر عادل بگوید هم باید بنابر احتیاط واجب اجتناب کند.دو نفر عادل بگویند. ذوا ید بگویدصافی8

مینان آور خود یقین یا ظن اط-یک نفر عادل بگوید هم باید بنابر احتیاط واجب اجتناب کند.دو نفر عادل بگویند. ذوا ید بگویدبهجت9

انسان
یا اطمینانیقین خود انسان-یک نفر عادل بگوید هم باید بنابر احتیاط واجب اجتناب کند.دو نفر عادل بگویند. ذوا ید بگویدتبریزی 10

دو نفر عادل بگویند یا یک نفر عادل یا ثقه و ظن بر خالف نباشد-ذوا ید  یرم هم-یقین خود انسان یا اطمینانوحید11

12
فاضل

ردم عادی آن را اطمینانی که م-یک نفر عادل بگوید هم باید بنابر احتیاط واجب اجتناب کند.دو نفر عادل بگویند. ذوا ید بگوید

علم بدانند
13

سیستانی
ز نجس را با مسلمان چی(. مورد اتهام نباشد)ذوا ید بگوید پاک است . دو نفر عادل پاک شدن آن را خبر دهند. خود انسان یقین کند

نیت پاک شدن آب بکشد
ان خود یا نوع مردمیقین یا اطمین-یک نفر عادل بگوید هم باید بنابر احتیاط واجب اجتناب کند.دو نفر عادل بگویند. ذوا ید بگویدزنجانی14

یقین خود انسان-یک نفر عادل بگوید هم باید بنابر احتیاط واجب اجتناب کند.دو نفر عادل بگویند. ذوا ید بگویدمظاهری 15



شیوه تطهیر با آب
برای پاک شدن هیزهایی که نجس شدد  اندد، ابتددا
یر باید نجاست را برطرف کنیم، سپس آن را زیدر شد

ه آب بگیریم یا در آب جاری فرو ببریم، به طوری کد.
.آب به تمام جاهای نجس شد  برسد

شیو  تطهیر اشیاء 
نجس

ظرف

با آب کر یک 
مرتبه آب 
کشید  شود

با آب قلیل دو 
مرتبه آب کشید  

شود

غیر ظرف

با ادرار نجس شد  
است

با آب کر یک 
مرتبه آب 
کشید  شود

و با آب قلیل د
مرتبه آب 
کشید  شود

به غیر ادرار، نجس شد  
است مثل خون

با اب کر 
یک مرتبه 
اب کشید  

شود

با آب قلیل 
یک مرتبه آب
کشید  شود



کیفیت تطهیر آب مض ف ؟

امام1

اف اگر آب مضاف نجس در آب کر یا جاری مستهلک شود به طوری که دیگر به آن مض

نگویند پاک می شود

خویی2
رهبری 3
وحید4
مکارم5
یسیستان6

صافی7
بهجت8
تبریزی 9
اراکی10

فاضل11

نوری12

زنجانی13

مظاهری 14

سبحانی15



کیفیت تطهیر آب قلیل ؟

امام1

رنگ مال ات کند به شکلی که اگر بو یا مزه یا( چاه-باران-کر-جاری )باید با آب عاصم 
داشته باشد از بین برود

خویی2
رهبری 3
وحید4
مکارم5
یسیستان6

صافی7
بهجت8
تبریزی 9
اراکی10

فاضل11

نوری12

زنجانی13

مظاهری 14

سبحانی15



کیفیت تطهیر آب کر  ؟

امام1

د مال اات کنا( چااه-بااران-کار-جااری )باید با آب عاصام 
ته باشاد به شکلی که بو یا مزه یا رنگی که از نجاس داشا

از بین برود

خویی2
رهبری 3
وحید4
مکارم5
سیستانی6

صافی7
بهجت8
تبریزی 9
اراکی10

فاضل11

نوری12

زنجانی13

مظاهری 14

سبحانی15



نحوه تطهیر دامی که مجروح شده و خونریزی کرده

امام1

موجب تطهیر می شود( خو )برطرف کرد  عین  جاست

خویی2
رهبری3
وحید4
مکارم5
یسیستا 6
صافی7
بهجت8
تبریزی9

اراکی10
فاضل11
 وری12
ز جا ی13
مظاهری14
سبحا ی15



لزوم رع یت طه رت در چه مواردی است ؟

امام1

لباس  ماز زار

خللورد  و آشللامید  و خورا للد  بلله 
دیگرا 

رسا د  بد  به  وشته قرآ 

طهارع فوری مسجد که  جس شده

خویی2
رهبری3
وحید4
مکارم5
سیستا ی6

صافی7
بهجت8
تبریزی9

اراکی10

فاضل11

 وری12

ز جا ی13

مظاهری14

سبحا ی15



ضد عفونی کردن اشی ء نجس ؟

امام1

تاثیری در طهارع  دارد

خویی2
رهبری3
وحید4
مکارم5
سیستا ی6

صافی7
بهجت8
تبریزی9

اراکی10

فاضل11

 وری12

ز جا ی13

مظاهری14

سبحا ی15





کیفیت تطهیر الشه آلوده به خون

ازاله عین نجاست-1✓

: آب کشیدن -2✓

(تعدد الزم نیست)استمرار آب کافی است :با آب کر-2-1✓

استبعد از ازاله یک بار آب کشیدن کافی:با آب قلیل-2-2✓



(ازاله خون ذبح و یک بارآبکشی)تطهیر الشه











ونتطهیر فاضالت کشتارگاه متنجس به خ

وهامیکرب،معدنیموادسازیجدامجردبا

عملاینکهمگرشود؛نمیپاکواستحالهخون،

آبهببخاردوبار تبدیلوآبتبخیرباتصفیه

تادشومخلوطکرآبباآنقدراینکهیاشود؛انجام

.برودبینازآنرنگتغییر



کان الزم است .رعایت نظر همه مراجع عظام رد صورت ام

.ردغیر این صورت نظر رهبری مالک عمل خواهد بود



:الفصل الث نی

فی الذب حه



:موضوع شناسی فقهی 

( طرق التذکیة، اماراع التذکیه، اثر التذکیة)تذکیه ✓
ذبح، صید،  حر، عقر✓
شوک و ا واع آ ✓
اوداج اربعه✓
جوزه ✓
 فس سائله✓
فری و قطع اوداج اربعه✓
خو  متعارف، متقاطر، متثاقل✓
مقادیم بد ✓
آهن و استیل✓



اهل سنت

اهل کتاب

من بحکم المسلم

من بحکم الکافر

خوارج، نواصب و غالت

استقرار حیات

تقلص العضالت



محل ذبح

قصد ذبح

نحوه ذبح

(امام)تتابع در ذبح

اتحاد ذابح



(خویی)اگر ذابح چاقو را پشت اوداج اربعه فرو ببرد

(سیستانی)ذبح از قفا

(خویی)تخنیع دام و طیور

(خویی)قطع سر دام و طیور

استناد موت ذبیحه به ذبح

ذبح در حال اضطرار

الذبح بالمکائن الحدیثه



:التذكیةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
م طریقة شرعیة لهةا شةروطها، یحةلع معهةا أكةل لحة

، كةةّل حیةةوان مةةلكول اللحةةم إذا كةةان ممةةا یقبةةل الذكیةةة

ویطهر معها لحم وجلد كل حیوان غیر ملكول اللحم

:إذا كان مما یقبل التذكیة، وهة  علةى أنةواع، منهةا

اإلخراج من الماء حیاً، أو اصطیاده حیةاً، وإن مةات

:فةة  الشةةبأة، أو الحظیةةرة كمةةا فةة  السةةم ، ومنهةةا

غةنم بواسطة الذبح وقطع األوداج األربعة، كما ف  ال

. والبقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر والةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدجاج وغیرهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا



:طرق التذکیه

دام و طیور اهلی:الذبح-1
شتر:النحر-2
دام و طیور وحشی:الصید-3
الحيوان المست صی اوالواقع فی البةر:ال قر-4

جنين:التب يه-5



✓

✓

✓

✓



اثر الذکیه

هحلی:سائلهنفسذاکاناذااالکلالمحللالحیوانفی-1
الجلدطهارهوطهارتهولحمه

فسنذاکاناذا(العیننجسغیر)االکلالمحرمالحیوانفی-2
جلدهولحمهطهاره:سائله



مسائل

ذبح شرعی



شرایط ذبح شرعی-1

.دید  باشدآموز ذابح بایستی مسلمان و .1

.باشدتیزجنس هاقوی ذبح از آهن و کامال .2

.رو به قبله بودن مذبح و مقادیم بدن ذبیحه.3

.گویدب( بسم اهلل)ذکر برای هر ذبیحه به قصد سر بریدن ، .4

براساس طریقیتخروج خون معتدل ، –حرکت )زند  بودن دام.5

.(یا موضوعیت



شرایط ذابح-1
اسالم ذابح

ذابح حضرت امام در قربانی حج( شیعه)ایمان

ذبیحه اهل سنت

ذبیحه خوارج، نواصب و غالت

(جوادی و شاهرودی)ذبیحه اهل کتاب

ذبیحه زنان

ذبیحه ممیز 

ذبیحه مسلمان فاجر و تارک الصاله

ذبیحه جنب و حائ  



ویژگی ذابح

مشخصات فردی

هویت مذهبی

آشنایی با ضوابط شرعی ذبح

سابقه کار  

گواهینامه و کارت ذبح شرعی

دور  های آموز   



مراجع-. شرط نیست( شیعه بود )ایما  -(شیعه)ایمان

مراجع-. حرام استذبیحه  اصبی -ناصبی

مراجع–. حرام استذبیحه ذالع -غالت

اهلل سیستانیآیت–اگر منکر ضروری دین باشند بنحوی که مستلزم تکذیب رسالت باشد -

علی اللهی 
(  اهل حق)

خدالسالماعلیهعلیحضرعکهباشندداشتهاعتقادا ر-
وحیدتوچنا چه ر هوباشدمی جسوکافراست
ارا کرااسالمدینضروریاعازیكهی و بوع
.شود میآ ها جاستوکفربهحکم کنند

(با ا دکی تفاوع)–و مراجع ( ایامام خامنه)

مراجع–. حرام استذبیحه خوارج -خوارج

(آیت اهلل سیستانی–اگر دشمنی با اهل بیت را ابراز کنند )



جنسیت
وسط پس ذبح تشرط نیست در ذبح مرد بودن -

مراجع-. ز  صحیح است

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

بلوغ
ا ربلکه،نیستشرطکنندهذبحبودنبالغ-

عملهبآشناوبفهمدرابدوخوبیعنیباشد،ممیزا رمسلما بچه

مراجع–.ببردراحیوا سرتوا ندمیباشدحیوا تذکیهوذبح

(.ارنددمعافراکودکانوزنانباشدمردبهدسترسیتااستبهترولی:مکارماهللآیت)

عقل
،شرایطسایروجودباباشدممیزدیوانهاگر-

(ایخامنهامام).استحاللاشذبیحه

(سیستا یاهللآیت). یستشرطعقلذابحدر--

(مکارماهللآیت).دارداشکالدیوا هذبح-

هذبیحلذا،نیستشرطاختیارذابحدر-اختیار
– احقبهچندهر-ا دکردهمجبوررااوکهکسی

(مراجع).استحالل

طهارت، سالم 
...بودن و

رطشکنندهذبحدر...وبودنپاکوبودنسالم-

ختنهوحائضوجنبو ابینافردتوسطکهحیوا یلذا،نیست

(مراجع).استحاللشودذبح...وفاسقوولدالز او شده



:نکته

!حکم شرعی ذبیحه غیر مسلمان
یحیمسیهودی،)کتاباهلوکافرمانند؛مسلمانغیرذبیحهآیا

است؟حالل(...و
(ایخامنهامام).استنج ستوحرمتبهمحکوم•

:کتاباهلتعریف

oباشدتقدمعالهیادیا ازیکیبهکهمسلما یذیرفرد:(کت بی)کت باهل
وودیا یهفقهاءمشهوربدا د؛کتابصاحبپیامبرا ازیکیتابعراخودو

روه  بود یابود کتابیدرولیدا ندمیکتاباهلجزورامسیحیا 
ششحداقلهکاستصابئینمورددرشدیداختالف)صابئین،(زرتشتیا )مجوسمثلهایی

.است ظراختالفسامریهو(...و صاریازایشاخهپرست،ستاره:آمدهقول
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حکم طهارت 
اهل کتاب

(ایخامنهامام).هستندذاتیطهارتبهمحکوم-

(وحید وری،سیستا ی،عظامآیاع).هستندپاک-

(مکارماهللآیت).هستند جساحتیاطبنابر-

(بهجت،اهللآیتره،امام)هستند جس-

مجوس 
(زرتشت)

(تا یسیساهللآیت،ایخامنهامام).هستندکتاباهل-

(مکارماهللآیت).استکتاباهلاحکامبهمحکوم-

(حیدواهللآیت).هستندکتاباهلحکمدراحکامازبعضیدر-

ذبیحه 

اهل کتاب

آیات،ایخامنهامام).استحرامکتاباهلذبیحه-

(نوریصافی،بهجت،وحید،عظام

(مکارماهللآیت).استپاکچندهر یست،حاللکتاباهلذبیحه-

گوید،بهمرا«اهللبسم»چندهرببردراحیوا سرا رکتابیکافر-
(ستا یسیاهللآیتره،امام).شود میحاللحیوا آ واجباحتیاطبنابر

بلهقبهروخدا، امباراذبحقابلحالل  وشتحیوا کتاباهلا ر-
(آملیجوادیاهللآیت).استپاکوحاللکنند،ذبح

(تا یسیساهللآیت).است رویدهآ بهکهاستایطائفهبهملحقمرتد-مرتد



شرایط آلت ذبح-2

(حضرت امام و خویی)آهن بودن✓

(سیستانی)هاقوی استیل مطال و مخلوط ✓

(مکارم و بهجت و زنجانی)ذبح با فلزات دیگر✓

ذبح با غیر فلزات✓

ذبح در حالت اختیار و اضطرار✓

تیز بودن هاقو✓



ابزار و وسیله
ذبح

(رحالت اختیا)در غیر اضطرار 

(اگر آهن پیدا نشود)در حال اضطرار



(حالت اختیار)در غیر حال اضطرار : الف
اشد؟بآهنجنسازبایدحتماًاضطرارحالتغیردرذبحابزارآیا

ازب یدشود،میا جامآ باذبحکهابزاری✓
مادهبامخلوطفوالدکه)استیلوب شد،آهن

(ایخامنهامام).استآهنحکمدر(استز گضد

حاللحیوا شودذبحآهنذیربها رپسباشد،آهنازکهببر دچیزیباامکا صورعدرراحیوا سر✓
ستا ی،سیعظامآیاتره،امام).اینهاذیرو قرهوطالومسوبر زما ندباشدمعاد ازچها رباشد می

(صافیوحید،

فلزی آهن،زاکهتیزیجسمب راحیوا سربایدبلکهشودا جامآهنوسیلهبهحتماًذبحکه یستالزم✓
( وریمکارم،عظامآیات).ببر دب شددیگر

لحقمب شدآهنمثلذبحآخرت اطرادوتیزیواستحک موحدّتدرولیباشدآهنغیرذبحآلتا ر✓
(بهجتاهللآیت).باشدمیآهنبه
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(اگر آهن پیدا نشود؟)در حال اضطرار : ب
است؟صحیحاشیاءسایرباذبحآیاآهننبودنصورتدر

 راکهباشدطوریو شودپیداآهنچنا چه✓
کهیتیزچیزبامیردمی بر دراحیوا سر

سنگوشیشهم نندکندجداراآ رگچهار
(یاخامنهامام).بُریدراآ سرشودمیتیز

ذبحعضایاکهچیزیهربهکند،پیداآ بهاضطراریاباشدآ ذبحتأخیربهذبیحهمرد ترسو باشدآهنا ر✓
آیاتره،امام). شدباینه غیری شیشهی تیزسنگی گچقطعهی نیاینکهولواستجایزآ ذبحکند،میجدارا

(صافیوحید،مکارم،عظام

شودمینیز...وسنگوشیشهم نندکندجداراحیوا مجرایچهارکهتیزیچیزهربا شودپیداآهنچنا چه✓
اهللآیت).د باشسربرید شمقتضی(...وآ ذبحا داختنتأخیربهیاذبیحهمرد ترسمثل)ضرورتیچندهر

(سیستا ی
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:نکته

:ذبحابزاربودنآهنیمورددرتردیدوشک

ذبحابزاربود آهنیمورددرا ر-
د بوآهنیکهزما یتادارد،تردید

آنب کردنذبحنشده،محرزآ 
(ایخامنهامام).کندنمیکف یت
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استقب ل-3
معنای استقبال

(نوری)نحو  رو به قبله بودن ذبیحه 

ترک از روی عمد

ترک از روی نسیان

ترک از روی جهل به حکم

ترک از روی اضطرار

مقدار معفو انحراف از قبله

ذبح در حالیکه ذبیحه ایستاد 

(سبحانی و نوری)اسقبال ذابح

نظر فقهای اهل سنت



استقبال قبله 
نسبت به حیوان

.(...گوسفند و بز و)دام سبک 

....(گاو و)دام سنگین 

شتــــر

مرغ و پرندگان

...(شترمرغ و)سایر موارد 



:نحوه استقبال حیوان
د؟رو به قبله بودن حیوان در هنگام ذبح باید به چه نحو باش

هکجایی)حیوانذبحمحلب ید✓
هایقسمتو(شودبریدهباید

.ید ماقبلهبهرورابد شجلوی
(خوئیتبریزی،بهجت، لپایگا ی،صافی،وحید،عظامآیات،رهامام)

چپیاراستطرفبرحیوا ا رواست مازدرا سا بود قبلهبهروهما ندآ بود قبلهبهروباشدایستادهیا شستها ر✓
اهللآیت).باشدقبلهبهروآ صورتودسته وپ ه نیستالزموب شدقبلهبهروحیوانشکموبریدنمحلب یدباشدخوابیده
(سیستا ی

سینهوسرکهبطورىمى خواب نندراآ هامعموالطیورو وسفندمثلدرباشد،قبلهبهروحیوا بد جلوبایدبرید سرموقعدر✓
(مکارماهللآیت).باشدقبلهبهرودسته وسرب یدکنند حریاذبحایست دهکهصورتىدروباشد،قبلهبهروآ پ ه ىو

(فاضلاهللآیت).باشدقبلهبهروشکموپادوودستدووصورعیعنیحیوا بد جلوهایقسمتبایدبرید سرموقعدر✓
(شبیریاهللآیت).باشدقبلهبهروحیوا بد جلوىباید،سربرید موقعدر✓
( وریاهللآیت).باشدقبلهبهروحیوانشکموپ ودستوگلوبرید ،سرموقعدر✓
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:   نحوه استقبال حیوان
(استقبال حیوان به پهلوی راست یا چپ)

هلوی آیا می توان حیوان را برای ذبح به پ: ســوال
راست یا چپ خواباند؟

واستقبالشرایطرعایتصورعدر✓
صحیحطرفدوهربهشرایطسایر
،تبریزیسیستا ی،صافی،وحید،مکارم،عظامآیات،رهامام).است

(خوئی
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:  نحوه استقبال حیوان
(ذبح حیوان در حالت ایستاده)

مراد از حالت ایستاده چیست؟⚫
چیست؟ایستادهصورتبهحیوانذبحازمراد
که حویبهایستادهحالتدرحیوا ذبح✓

قبلهبهروحیوانبدنجلووذبحمحل
قبلهسمتبهسرا رولی دارداشکالباشد،
هب(بدنجلوی)بدنمق دیملیکنوباشد
(ایهخامنامام).نیستصحیحب شدزمینسمت

(سیستا یاهللتآی).استنم زدرانس نبودنقبلهبهروهم نندآ بود قبلهبهروباشدایستادهیا شستها ر✓
(مکارماهللآیت).باشدقبلهبهرودسته وسرب یدکنند حریاذبحایستادهکهصورتىدر✓
(ز جا یاهللآیت).باشدقبلهبهروصورتشکهبایستدایبگو هحیوا ✓
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(...وبزوگوسفند)سبکدامـالف

بایداهاپوودستسینهشکم،)برمقادیمعالوهکه:شوددقت*
.اشدبقبلهروبهبایدنیزسرگوسفند(ذبحمحل)گردن
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 رد وچا هزیربین(زاویه) فاصلهذبح،هنگامکهشوددقت*
.رگرددبقبلهازگوسفندسرکهشودزیادطورینباید وسفند

167

حرامغیر شرعی 



کهایو ه بهمی شو دذبحسرهمپشت وسفندچندکههنگامی*
اول وسفند(پشت) ردهروی(بعدی)دوم وسفندپهلوی

وسفند شکموپاودستکهشوددقتبایدمی  یرد،قرار(قبلی)
. شودمتمایل(سقف)باالسمتبهقبلهاز(دوم)بعدی

168

حرامغیر شرعی 



(گاو)سنگیندامـب
:ذبحازقبلگاو
به)قیبریاایضربهشوکمانند:ميبيندشوکیا✓

دوبهآنذبحکه...و(می شودحسبیبرقجریانوسیله
:استصورت

(آویزحالت).می شودآویزانجرثقیلبهپااز(الف
رویراستیاچپپهلوی)می شودخواباندهزمینروی(ب

(خوابیدهحالت).(می گیردقرارزمین
:نميبيندشوکیاو✓
(خوابیدهحالت).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  او آویزا  دقت شود)
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«حالتآویز»: رو به قبله گاو در هنگام ذبح

قبله
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«دهحالتخوابي»: رو به قبله گاو در هنگام ذبح

172

قبله



(در صورت عدم توانایی رو به قبله کردن گاو)
انجامهاکشتارگاهدرآنهاذبحکههاییگوسالهوگاوازبعضیخوابانیدن:ســوال

اگرصورتینادرنیست،ممکنقبلهطرفبهوزنسنگینیوجثّهبزرگیعلتبهشودمی
است؟کافیشودذبحقبلهبهروایستادهصورتبه

محلکه حویبهایستادهحالتدرحیوا ذبح✓
الاشکباشد،قبلهبهروحیوا بد جلووذبح

نولیکباشدقبلهسمتبهسرا رولی دارد
.ستنیصحیحب شدزمینسمتبهبدنمق دیم

(ایخامنهامام)
(مکارماهللآیت). دارداشکالی✓
( وریاهللآیت).باشدقبلهبهروحیوا شکموپاودستو لوبرید ،سرموقعدر✓
(خوئیی،تبریزصافی،بهجت،عظامآیات).باشندقبلهبهروآ ذبحمحلوحیوا بد مقادیمباید✓
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شتـــرـج

تهشتربهصورتایستادهیانشس
بهشترهنگامنحرباید.نحرميشود

گونهايباشدکه
هسر،گردنومحلنحراوروبهقبل
بودهوبدناونيزعمودبرقبله

.باشد
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:نحرمهنگادرشترقبلهاستقبالنحوه
–ته شسزا وبهوایستاده،–شتر حر

تاسجایزباشد،قبلهبهروکهحالیدر
دباشافتادهطرفشیكرویا ربلکه

(جلو)مقادیمو حرجایکهصورتیدر
ستاجایز حرباشد،قبلهبهروبد ش

.اشدبایستادهکهاستآ افضلچها ر
(بیریسیستا ی، مکارم، فاضل، بهجت، صافی، وحید،  وری، شآیات عظام امام ره، )
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:شوددقت
سراید ب( شستهیاایستاده)استقبلهروبهشتروقتی

.شودمتمایلچپیاراستسمتبهو رد ش

قبله
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:انواع نحر شتر

ايستاده                        
نشسته

177



:استقبال قبله در مرغ

178

قبله



(ادهذبح شترمرغ به صورت ایست)
ستادهایصورتبهمرغشترذبحآیا:ســوال

؟اخیریاستصحیحقبلهطرفبهزدهزانوویا

س یرحکممرغشتر✓
(ایخامنهامام).داردراپرندگ ن

(مکارماهللآیت). یستجایز✓
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(یواندر وقت ذبح حبه قبله بودن ذبح کننده روو استقبال)

دارد؟میحکچهذبحهنگامدرکنندهذبحبودنقبلهروبه:ســوال

ت؛ یسشرطذابحبود قبلهبهرو✓
آ (مستحب:بهجت،شبیریمکارم،)مستحباحتیاطولى

سرراحیوا کهکسىکهاست
ظامعآیات،رهامام).دباشقبلهبهروبردمى

(یریشب, وری لپایگا ی،خوئی،تبریزی،،صافیفاضل،،بهجت،وحیدمکارم،سیستا ی،

.دب شقبلهبهرونیزاوبردمىسرکسىا راستاینواجباحتی ط✓
(سبحا یاهللآیت)
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:نبودنقبلهبهروحکم:نتیجه

وانحیانگ ریسهلی عمدرویازوباتوجهاگر:اولصورت

.نکنندقبلهبهروصحیحصورتبهرا

می شودحرامومیتهحیوان.
صورتبهراحیوان،مسألهندانستنخ طربهاگر:دومصورت
.نکنندقبلهروبهصحیح

ندارداشکالی.
بهارحیوانآنوم نندفراموشیخ طربهاگر:سومصورت
.نکنندقبلهروبهصحیحصورت

ندارداشکالی.



182

:نکته

حرکت و تغییر جهت
ا از قبله بعد از ذبح ید
.نحر اشکالی ندارد



تسمیه-4
معنای تسمیه

(سیستانی و مکارم)صیغه تسمیه

(  فاضل)عربی بودن

زمان تسمیه

قصد ذبح

ترک تسمیه از روی عمد، نسیان،جهل

آراء فقهای اهل سنت



(و زمان آن( بردن نام خدا)تسمیهشرط بودن )

:ســوال
الزمزمانیچهدرعملایناست،شرطحیواناتذبحدرخدانامبردنآیا

؟می شود

ربریدنسهنگ مب یدکننده حریاوکنندهذبح✓
ی وآنبهمتصلزم ندرآنازپیشی 

-تاسذبحبهمتصلکه-آنازقبلمختصرى
اهللیتآ،رهامام).ببردراخدا ام،سربریدننیّتبه

(صافی
ک فیوا حیبستنوقتمثلذبحمقدم تانج مزم ندرتسمیه فتنو(باالمسالهادامه)...✓

(خوئیتبریزی،وحید،سیستا ی،عظامآیات).نیست
امعظآیات).استکافىعرفیّهمق رنتواستالزمحیوا ر هاىقطعهنگام[تسمیه]✓

(بهجتمکارم،
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(: و الذبحالتوکیل فی التسمیة عند االصطی د أ)وکیل گرفتن برای تسمیه 

بر عهد  تصویر مساله این گونه است که شخصی غیر از ذابح تسمیه را حین الذبح

. ویدبگیرد یعنی یک نفر ذبح کند و شخص دیگری حین الذبح تسمیه بگ

عندد ال یجزی التوکیدل فدی التسدمی :  در تحریر الوسیله می نویسند( ر )امام 

.  االصطیاد أو الذبح 

هرا که متفاهم از ادله مباشرت صائد و ذابح برای ذبدح و تسدمیه اسدت و بددون

یه را بده مباشرت ذابح اصاله عدم تذکیه جاری است و لو اینکه وکالت گفتن تسم

اشد کده کسی دیگر داد  باشد، یعنی ولو اینکه شخصی غیر از ذابح متعهد شد  ب

. د بودطبق دستورات شرع تسمیه را بر زبان جاری کند باز هم ذبیحه حالل نخواه



(تاخیر در گفتن نام خدا در هنگام ذبح)

:ســوال

باشند،ردهکآغازرارگهاقطعخدا،نامگفتنبهشروعازپیشثانیهچنداگر
؟استحاللذبیحهآیا

،باشدفراموشیرویازا ر✓
(ایخامنهامام). یستحرامذبیحه

(ارممکاهللآیت).استکافىعرفیّهمقار ه دارد،اشکال✓
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(در ذبح« اهللبسممقدار ذکر »تسمیهمراد از )

:ســوال
مراد از تسمیه در ذبح حیوانات چیست؟

ضمندراینکهومخصوصىکیفیتخدا امذکردر✓
ى باشد ؛ ممعتبرباشد«الرَّحِیمِالرَّحْمناهللبِسْمِ»

پساستآ برخدا امیادصدقمعیاربلکه
اللّه»ای«اللّهبسم»بگویداینکهمى کندکفایت

ندما و«اللّهاالالهال»یا«للّهالحمد»یا«اکبر
(سیستا ی،اهللآیت،رهامام).اینها

زبا بهواستکافى«اهللإالإلهال»بگویدیا«اهللسُبْحا »یا«اهللبسم»بگویدکهقدرهمین✓
(،مکارماهللآیت).استجایز یزدیگرزبا هریافارسى
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(به تنهایی« اهلل»گفتن )
:ســوال

می کند؟تکفایحیوانذبحدرتسمیهعنوانبهتنهاییبه«اهلل»گفتنآیا

«اللّه»لفظبهاکتفاواجباحتیاطبنابر✓
که مایدمقرو آ باراچیزىآ کهبدو 
یاثنایاکمالصفتبرکهتامى شودکالم

.نیستصحیح ماید،داللتاوتمجید
(،رهامامحضرع)

(مکارمی،سیستا عظامآیات).می کندکفایتتنهاییبه«اهلل» فتن✓

188



تسمیه به غیر عربی

ال ینبغی ترک االحتیاط مبراعاة العربیة: امام

عربیت شرط است: صافی، سبحا ی 

ه استکفایت می کند ولی مستحب عربی بود  تسمی: رهبری، وحید

.جائز است: مکارم،  وری، سیستا ی

حیل بغری العربیة: احلنفیة و احلنابلة



(بردن نام خدا به زبان غیر عربی)
:  ســوال

اشد؟آیا تسمیه در ذبح حتما باید به زبان عربی ب

بیعربهمستحباحتی طبه✓
(وحید،رهبری،بهجت،رهامامحضرع).بگویید

آیات).استج یزدیگریزب نهریاف رسىزب نبهذبحدرخدا امبرد ✓
( وریشبیری،مکارم،سیستا ی،عظام

لهجاللفظردیفهممعنىدردیگر،لغتدرکهلفظىبهتعّدى[جوازدر]✓
الاشکلغتآ ذیردرآ ذیروفارسىلغتدر«یزدان»لفظما نداست
(سبحا ی،صافی،  لپایگا یعظامآیات).است
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(دانستن معنای تسمیه)
:ســوال

ح آن آیا دانستن معناى تسمیه برای کسی کـه د  ببـ
 ا به زبان می آو د الزم است؟ 

اجمالًا بداند ندامهمین انداز  که ✓
،امام خامنه ای).تمى برد کافى اسرا خدا 

(مکارم، شبیریآیات عظام 
(ورینآیت اهلل ). دآن توجه داشته باشباید به معناى ✓
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(بر زبان جاری شدن نام خدا برای ذبح)
:ســوال

دلوبقلدرالّلهبسمکهآنیاشود،جارىزبانبربایدذبحدرخدانامآیا
است؟کافىهم

ودشمی«بگویدراخدا ام» ویندمیهمهقبلمسئلهدراینکهاز:نکته
برخیحتصریلیکندا ندمیالزمرازبا به فتنمراجعهمهکهکردبرداشت

:شودمیبیا همفقهااز

.ودشج ریزب نبرب یدحیوا ذبحبرایخدا ام✓

( شبیری،،سیستا ی، مکارم،  وریآیات عظام ،امام خامنه ای)

:نکته

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

:ســوال

همدیگرکسیتسمیهیاوببردراخدانامبایدکنندهذبحخودآیا
است؟کافی

اسمذابحخودبایدذبحهنگامدر✓
.تنیسکافیآنغیروببردراخدا

(ایخامنهامام)
گریدیفردتوسطخدا امبرد وببردراخدانامکنندهذبحخودباید✓

(بهجتمکارم،سیستا ی،عظامآیات). می کندکفایت
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(در ذبح چندین حیوانتسمیهیک )

است یا آیا برای ذبح تعدادی از حیوانات یک بار تسمیه کافی: ســوال
باید برای ذبح هر یک از آنها یک بسمله گفته شود؟

بهاستالزمشو د،ذبحجدا ا هصورعبهحیوا اعا ر✓
واناتحیازدستهآنبراىوشودذکرتسمیهجداگانهصورت

بسمكی فتنمى شو دذبحهمبااهللبسم فتنازبعدکه
هکبعدىدستهبراىو دارداشکالومى کندکفایتاهلل

امام).شودرارتکاهللبسمبایدمى باشداهللبسم فتنفرصت
(ایخامنه

کهکرد ،ذبحبراىبخوابا دیکجارامرغچندآ کهمگربگوید،«الّلهبسم»بایدجدا ا ه[حیوا ]مرغهربراى✓
(امامحضرع).آ برخدا امشد واقعصدقشرطبهاستکافىمرغچندآ براىاللّهبسمیك

آیت).استکافی«اهللبسم»باریكکندذبحهمزما راآ هاعددچندا روشود فتهاهللبسمبایدیكهربرای✓
(سیستا یاهلل

بسمیكاههمرچندهرکنند،تکرارراخدا اممرتّباًکهاستآ احتیاطمى کندکارمرتّباً[طیورذبح]ماشینا ر✓
(مکارماهللآیت).شودذبححیوا چندیناهلل
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(در ذبح چندین حیوانتسمیهیک )

ود، کافی اگر با یک تسمیه به صورت تدریجی چند حیوان ذبح ش: ســوال
؟است

بسم»بایدجداگانهحیوانهربراى✓
راحیوانچندآ کهمگر،بگویید«اللّه

بههککرد ،ذبحبراىبخوابانیدیکجا
،آنبرخدانامشدنواقعصدقشرط

ىکافحیوا چندآ براىاللّهبسمیك
(ایخامنهامام).است

195



(تسمیه با ضبط صوت)
:ســوال

صوتطضبمانند...والکتریکیوسایلتوسطتسمیهآیا
می کند؟کفایت

،ایهخامنامام).نمی کندکف یت✓

(وحید،سیستا یعظامآیات
(مکارماهللآیت).بگویدذابحکهاستآ واجباحتی ط✓
( وریاهللآیت). دارداشکالاقترا رعایتبا✓

:نکته
خداام کندمىروشنرادستگاهکهشخصىهما بایددستگاهباذبحدر
(مکارماهللآیت).باشدی مالزمذبحمحلّدرحضوروببردرا
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(ذکر صلوات بجای تسمیه)
:ســوال

ایتکفتسمیهعنوانبهصلواتذکرحیوانذبحدرآیا
؟می کند

.دنمی کنکف یتواجباحتی طبه✓
(ایخامنهامام)

(مکارماهللآیت).نمی کندکف یت✓
(یستا یساهللآیت). شوداکتفاآ بهاستبهترولىاستک فی✓
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(غیر از نام اهلل-بردن اسماء و صفات مختلف خدا )
:ســوال

(اهللزاغیر)خداوندمختلفصفاتواسماءبیانتسمیهآیا
می کند؟کفایت

اهللزاذیرخداو دحسنیاسماىسایربهاکتفای✓
(شبیریبهجت، وری،سیستا ی،عظامآیاتامام،حضرع).استج یز

اهللازذیرخداو دحسنیاسماىسایربهاکتفای✓
( لپایگا یصافی،عظامآیات).نیستج یزواجباحتیاطبه
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(قصد ذبح در هنگام بردن نام خدا)

:ســوال

ت؟اسالزمخدانامبردنهنگامدرذبحقصدآیا

بهراخدان مذکرکهاستشرطذبحدر✓
ا رلذادکنبیا ب شدذبیحهبرکهاینقصد
وا حیببرد،راخدا امسربرید قصدبدو 
. می شودحالل

(راکیسیستا ی، مکارم، وحید، شبیری،  وری، فاضل، بهجت، صافی، تبریزی، خوئی، اآیات عظام ، رهحضرع امام)
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(قصد ذبح حیوانی و ذبح حیوانی دیگر)
:ســوال

پسسوآوردزبانبهحیوانیذبحقصدبهراتسمیهاگر
خیر؟یااستصحیحکندذبحرادیگریحیوان

.دکنمیکفایتونداردم نعی✓
(ایخامنهامام)
(ارممکاهللآیت).(شودمیحرامحیوا واجباحتیاطبه).دارداشک ل✓

.باشددکنذبحآ راخواهدمىکهحیوا ىآ قصدبهب یدتسمیه✓
( وریاهللآیت)

(شبیریاهللآیت).نیستک فیکاراین✓
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(در ذبح انسان اللتسمیه)

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

ویدبگمی توا د حوهربه[راتسمیهاللا سا ]✓
(ایخامنهامام).می کندکف یت

خودایهلبوزبا کهاست حواینبهاللفردتسمیهواستجایزاللا سا توسطحیوا ذبح✓
[«آسما »خداسمتبه]آ بههما گشتباودهدحرکتمی کندتلفظراتسمیهکهکسیهما ندرا

ولیستابودهاللابتداازکهاستکسیمورددرتسمیه حواین:سیستا یاهللآیت)کنداشاره
راسمیهتازهرمقداربایداستملتفتآ لفظبهکهحالیدرشدهاللایعارضیجهتبهکهکسی

وزبا هدمی دخطورقلبشبهراتسمیهکهحالیدر اتوا یصورعدروبیاوردزبا بهمی توا دکه
حوی بهکاراینوکنداشاره[«آسما »خداسمتبه]آ بها گشتشباودهدحرکتراهایشلب

اینکه حورهبهکارایناز اتوا یصورعدروباشد،تسمیهبیا ازتمکنحالتبهشبیهکهباشد
(خوئیتبریزی،وحید،سیستا ی،عظامآیات).(می کندکفایتدهدا جامراکار

افرادهبدسترسىکهصورتىدر دار د،سخندرستاداىبرقدرعکهاللاشخاص فتنتسمیه✓
(مکارماهللآیت).استکافى باشد،سالم
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:«اهللبسم»نگفتنحکم
انگاریسهلیاعمدرویازوتوجهبااگر:اولصورت

.نگوید
ميشودميتهوحرامحيوان.

سمب»مسألهبهجهلوندانستنخاطربهاگر:دومصورت
.نگویدرا«اهلل
ميشودميتهوحرامحيوان.

.دنگویآنمانندیافراموشیخاطربهاگر:سومصورت
ندارداشکال.
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(در هنگام ذبح« بسم اهلل»حکم نگفتن تسمیه )

حرام ماید،تسمیهبهاخاللعمداًا ر-
شودمى
حرام نمایدذکرفراموشىروىازا رو-

.نمى ب شد
امحراظهربن برداشتهحکمبهجهلا رو-

(ایخامنهامام).شودمى
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زنده بودن حیوان-5

شوک دادن در صورتیکه منجر به مرگ ذبیحه قبل از ذبح نشود

(حرکت و خروج خون)احراز زنده بودن ذبیحه

تقلص العضالت بعد الذبح و حرکت عضالت در اثر شک دوم بعد ذبح

اسقرار حیات



حرکت و خروج خون

امام1

(هر دو با هم الزم  یست.)هنگام ذبح، یا خروج خو  متعارف یا حرکت
صافی2
فاضل3
 وری4
خویی5

است حرکت در صورتی که ز ده بود  حیوا  مشکوک باشد الزم است و اال لزومی  دارد و  یز واجب
که به ا دازه متعارف از حیوا  خو  خارج شود

وحید6
تبریزی7
ند و خروج ا ر بعد از تمامیت ذبح ذبیحه حرکت کند  رچه به مقدار کم در حالل بود  آ  کفایت می کرهبری8

خو  الزم  یست
احتیاط آ  است که خو  به مقدار متعارف از آ  خارج شودمکارم9
1
0

خروج خو  به مقدارمتعارف شرط است مگر اینکه قبال خو ریزی کرده باشد یسیستا

1
1

الزم  یست خو  از بد ش خارج شودبهجت

1
2

خروج خو  بنا بر احتیاط واجب، واجب استاراکی

1
3

خو  تازه بسیار از بد  حیوا  خارج شودز جا ی

1
4

خروج خو  کفایت  می کند و باید حرکتی ا جام دهدمظاهری

1
5

باید حرکت کندسبحا ی



کیفیت ذبح کردن-2

(اوداج اربعه ) بریدن کامل رگهای چهارگانه 

همراه سر ( جوزه)بطوریکه مهره زیر گلو ( محل عبور هوا)نای 
.بماند

(محل عبور غذا)مری 

دو سیاهرگهای خونی اطراف گردن



:تعریفاوداجاربعه
:یعنیاربعهاوداج⚫

دمی باشحیوا اعچهار ا ةشاهرگ هاىمعنیبهوودج،جمعاوداج
:ازعبارتندکه

،(طعاممجراى)مرى-

،(داردقرارمرىروىکهنفسمجراى)حلقوم-

حلقوم،طرفدوشاهرگ دو-
شده فتکهطورهما )استرفتهسخنذباحهوصیدبابدرآ ازو
مریوحلقومدیگرمورددووهستندرگمورددوموردچهارایناز

.(ا دشدهمشهورچهار ا ههایرگبهوجوداینباولیمی باشند
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(نحوه صحیح سربریدن حیوان)
می باشد؟صورتچهبهحیواناتشرعیذبحنحوه
حلقوم) رد بزرگرگچهارا ر✓

و«غذامجراى»مرىو«نفسمجراى»
حلقومطرفدودرکهراشاهرگدو

طورهبگلوزیربرآمدگیپاییناز(است
روهجملاز)ذبحشرایطسایروشدهبریدهکامل

مسلما ووسیلهبود تیزبود آهنتسمیهبود قبلهبه
حالل وشتواستکافی شده،رعایت(ذابحبود 
(ایخامنهامام).است
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(نحوه صحیح سربریدن حیوان)
می باشد؟صورتچهبهحیواناتشرعیذبحنحوه
:مراجعمشهورقول
ارآنمجراىچهارکهاستآ حیوا سربرید دستور✓

کهوریط]ببرندکاملبطورگلوزیربرآمدگىپاییناز
وا حیسرطرفدرذبحازبعدحیوا  لویبرجستگی

رچهاآ و یستکافیبشکافندراآ هاا رو[باشد
ل2.(حلقوم) فسمجراىل1:ازعبارتندمجری

کهبزر یرگدول4و3.(مرى)خورد مجراى
.باشدمىحلقومومرىطرفدودر
راکی، امام ره، آیات عظام سیستانی، وحید، شبیری، نوری، فاضل، بهجت، صافی، تبریزی، خوئی، سبحانی، ا)

(گلپایگانی
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(نحوه صحیح سربریدن حیوان)
می باشد؟صورتچهبهحیواناتشرعیذبحنحوه

:اختالفیاقوال
بزرگرگدووحلقوم)رگ،سهقطعحیوا برید سربراى✓

بزرگرگچهارکهاستآ مستحباحتیاطولىاست؛کافى،( رد 
 لوىبرآمد پایینازمرىوحلقوماضافةبه رد بزرگرگدویعنى

(مکارماهللآیت).شودبریده
به لوزیربرآمد ىپایینازرگچهارحیوا برید سربرای✓

آیت).دکنمىکف یتبزرگرگِدوبریدن رچهببر د،کاملطور
(مظاهریاهلل

گرالذااست،شرطر هااکثرقطعحیوا ذبحدر:(سنتاهلفقه)✓
اهلجمعهامام).استحاللآ  وشت،گرددقطعرگچه رازرگسه

(جامتربتاحمدیهعلیمهحوزهداراالفتاء(قاضیحاجی)االحمدیجامیالدینشرفحاججنابجامتربتسنت
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صورتهای 
مختلف ذبح

ذبح حیوان از جلو گردن

-قفا-ذبح حیوان از پشت سر 

نهاشکافتن رگها بجای بریدن آ

ن فرو کردن چاقو در گلو و برید

رگها از پشت



(ذبح حیوان از جلو گردن)

شد؟باسرجلوازحیوانبحذبایدآیا:ســوال

.باشدجلوازبایدحیوا ذبح✓
(گلپایگانیصافی،عظامآیات،ایخامنهامام،رهامامحضرت)

رزیو رد جلو)ذبحمحلازحیوا ذبحکهاستاینمستحباحتیاط✓
(سیستانیاهللآیت).شودا جام( لوبرآمد ی

 هارسپسوشود ذاشتهذبحمحل برچاقوکهاستاینواجباحتیاط✓
(تبریزی،خوییعظامآیات).شو دقطع
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(-قفا-ذبح حیوان از پشت سر )
دارد؟حکمیچه(قفا)سرپشتازحیوانذبح:ســوال

بیرو ازقبلولوشودذبحقف ازا ر✓
قطعشا کهراهارگسریعاًروح،آمد 
ماما).استحرام ماید،قطعاست،معتبر

(ایخامنه
معظاآیاتامام،حضرت).استحرامشود،ذبحسرپشتازا رپسباشد ؛جلوازبایدحیوا ذبح✓

(گلپایگانیصافی،
اهللآیت).دارداشکالآ  وشتخورد ونیستجایزسرپشتازچهار ا هر هاىکرد قطع✓

(مکارم،
ا رشودا جام( لوبرآمد یزیرو رد جلو)ذبحمحلازحیوا ذبحکهاستاینمستحباحتی ط✓

(سیستانیاهللآیت).استحاللهمسرپشتازذبحکهچه
(شبیریاهللآیت). داردما عیسرپشتازذبح✓
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(فرو کردن چاقو در گلو و بریدن رگها از پشت)
دارد؟یحکمچهنمایندقطعراآنهابیرونطرفبهونمایدداخلرگهازیردرراچاقوذبحدراگر:ســوال

طرفبهو مایدداخلر هازیرراچاقوا ر✓
ود، مى شحرامذبیحه مایدقطعراآ هاباال
احتیاطواستآوردهبجامکروهىکارولی

.د مایترکراطرزاینکهاستآ مستحب
(نوریمکارم،عظامآیاتامام،حضرت،ایخامنهامام)

بهحیوا حذبکهچها رپذیردصورعذبحآ جاازوشود ذاشتهذبحمحلبرچاقوکهاستاینمستحباحتیاط✓
(سیستانی).می باشدصحیح یز(شو دبریدهباالسمتبهسپسوشودداخلآ هایرگزیردرچاقو)که حواین

(وحیداهللآیت).کردقطعراآ هاجلوطرفبهو مودفرور هازیرراکاردکهنیستجایزواجباحتیاطبه✓
کهندکنمیکفایتلذاشو دقطعر هاسپسوشود ذاشتهذبحمحل برچاقوکهاستاینواجباحتیاط✓

(تبریزی،خوییعظامآیات).شو دبریدهجلوبهر هاسپسوشودفرور هازیرچاقو
(گلپایگانیصافی،عظامآیات). می شودحیوا حرمتموجبولیاستحرامکاراین✓
(شبیریاهللآیت). داردما عیمذکورصورعبهذبح✓
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(شکافتن رگها بجای بریدن آنها)
ن در ذبح شرعی حیوان شکافتن رگ های آآیا:  ســوال

کفایت می کند؟ 

طعقآ کهبدو آ هاکافتنش✓
.ندنمى ککفایتشو د،جداو

ریزی،تبصافی،بهجت،فاضل،نوری،شبیری،وحید،عظامآیات،ایخامنهامام،رهامام)
(اراکیگلپایگانی،خوئی،

(سیستانیاهللآیت). مى کندکفایتواجباحتیاطبهآ هاکافتنش✓
بر دبکاملبطوررا رد بزرگرگدووحلقوما رحیوا برید سراىبر✓

(مکارماهللآیت).استکافى
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(اهدر بریدن رگ( پشت سرهم بودن)رعایت تتابع)
هارگنبریدبودنسرهمپشتوتتابعبایدذبحدرآیا:ســوال
شود؟رعایت

:دو نکته مطرح استتتابعدر بحث 

يوانحتاكنندصبروببرندرامَجرىچهاراينازبعضىاگر:الف
.ببرندرابقيهبعدبميرد
سیستانی،عظامآیاتای،خامنهامامامام،حضرت).استحرامحیوا فررایندر✓

(وحیدگلپایگانی،صافی،مکارم،شبیری،فاضل،بهجت،

هبآنهابريدنولىببرندحيواندادنجانازپيشرارگچهاراگر:ب
.شودحسابواحدعملنباشدكهبطورىونباشدهمسرپشتمعمولطور
ای،خامنهامامامام،حضرت).استحرامحیوانواجباحتیاطبنابرفررایندر✓

(نوریگلپایگانی،صافی،وحید،مکارم،فاضل،عظامآیات

(خوییتبریزی،شبیری،سیستانی،عظامآیات).استحاللحیوانفررایندر✓
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(نحوه ذبح افراد متعدد-ابح وحدت یا تعدد ذ)

ذیرد؟پصورتنفریکتوسطبایدحیوانذبحآیا:ســوال

.تنیسالزمکنندهذبحبودنیکی✓
(ایخامنهامام)

جایزترکمشطوربهو فردوتوسطذبحا جاملذا می باشدشرطکنندهذبحبود یکیحیوا شرعیذبحدر✓
ازرخیبآ هاازیکیکهیاکنندذبحراحیوا باهموبگیر ددستدرراچاقوآ هاهردویکهصورعاینبهاست
یکیمیهتسوشودا جامفردهردوتوسطتسمیهباید[اشتراکیذبحدر]ورادیگرهایرگدیگروببردرار ها

(خوئیتبریزی،وحید،سیستانی،عظامآیات). می کندکفایتدیگریاز
و:مکارم)تاسحاللذبیحهبگویند،الّلهبسمدوهرا ر[تعددصورعدروباشد فریكکه یستشرطذابحدر]✓

(بهجتمکارم،عظامآیات). یستحالل گویددیگرىوبگویدیکىیاوبگوید،راآ از یمىکدامهرا ر
(شبیریاهللآیت).بگوینداهللبسمدوهربایدذابح،تعددفرردرالبته یستالزمخیر،✓
کنندذبحراحیوا واحدآ در فردودارددستهدوکهکاردیكباا روباشد فریكکه یستشرطذابحدر✓

بگویدگردیشخصرادیگر صفو فریكراتسمیه صفا رواستکافىآ هاازیکىتسمیهواستحالل
(نوریاهللآیت).استکافىکندصدقتسمیهکهدرصورتی
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(وانقصد سربریدن در وقت بریده شدن گلوی حی)

هایرگشدنبریدههنگامدرذبحقصدآیا:ســوال
است؟شرطحیوان

اشد،بذبحقصدبهگلوشدنبریدهباید✓
سته اخواراحیوا  لوىوبیفتدکسىدستازچاقوا رپس
حذابیا،(بگویدهمراتسمیهحالایندرا رچه:تبریزی)ببرد

یاد،باشممیزذیردیوا هیاکودکیابیهوشیامستیاخواب
بریدهقاًاتفاوبکشدحیوا  لوىبرراچاقودیگرىمقصودبراى
(تبهجوحید،خوئی،تبریزی،سیستانی،عظامآیات).شود مىحاللشود،
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(ناز باالی برجستگی گلو و تصحیح آذبح اشتباهی حیوان )

:داردفرضچندمسالهاین

و]ب شدزندههنوزغلطذبحازپسحیوان.1
.[استنشدهجدانیزحیوانسر

ب شدزندههنوزغلطذبحازپسحیوان.2
.[استشدهجداک مالحیوانسر]ولی

.بمیردغلط،ذبحازپسحیوان.3
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(نذبح اشتباهی حیوان از باالی برجستگی گلو و تصحیح آ)

باشدزندههنوزغلطذبحازپسحیوان:اولفرض
[وسرحيواننيزجدانشدهاست]

ق بلشرعیذبحب شدب قیج نشاگر✓
آ محلقوزیرازسریعاًاینکهبهاستتدارک

دشوحاللتاببردرار هاهمهوکندذبحرا
قطعوذبحازبعداینکهحیوا حیاعبقاءکشفدراستکافىو:رهامام)

افی،صعظامآیات،ایخ منهام مامام،حضرت).(باشدداشتهمختصرىلووحرکتر ها
(صافیگلپایگانی،فاضل،مکارم،خوئی،بهجت،وحید،سیستانی،شبیری،

خارجخو حیوا آ مثلمتعارفِمقداربه-بریدهرارگچهارکه-دوممرتبةبرید ازبعدچنا چه✓
مذّکىحیوا آ باشد،داشتهحرکتىحلقومقطعازبعداینکهبهباشدشدهاحرازحیاتشوشود
(تبریزیاهللآیت).است

وسفند کنند،قطع رد برآمد ىزیرازرارگچهاربالفاصلهو شودجدابد از وسفندسرا ر✓
(نوریاهللآیت).شودمىحالل(بد وسر)تماماً
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(نذبح اشتباهی حیوان از باالی برجستگی گلو و تصحیح آ)

باشدزندههنوزغلطذبحازپسحیوان:دومفرض
[وسرحيواننيزجداشدهاست]

چهار ا ههایرگاستزندهحیوانت ا ر✓
ولىشودمىحالل[آ الشه]شود،بریده

شدهجداشرعىذبحازقبلکهحیوانسر
(فاضلشبیری،عظامآیات،ایخامنهامامره،امام).استحرام

ذبحاب]واجباحتی طبن برباشدشدهجدابد ازحیوا سرکهفرضیدر✓
باجتناآ ازکهاستالزمو:گلپایگانیاهللآیت).نمی شودحالل[مجدد

(گلپایگانیسیستانی،عظامآیات).(کنند
وحرامحیوانتم مشدهجداکامالًذلطذبحبهبد ازحیوا سرا ر✓

(وحیداهللآیت).استنجس
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(نذبح اشتباهی حیوان از باالی برجستگی گلو و تصحیح آ)

[بميردغلطذبحازپسحيوان]:سومفرض
شودمتوجهیوانحمردنازبعدوکندذبحبرجستگیباالیازاشتباهاًکنندهذبحاگر:سوال

دارد؟وجودحیوانکردنحاللبرایراهیآیا

اجماع فقها در این حالت به 
.شودحیوان حرام می

:استآمدها دکردهمسئلهبهتصریحکهفقهایی ظرذیلدرو

چهار ا ههاىرگو مایدذبح لوبرجستگیباالىازوکنداشتباهذابحا ر✓
،ایهخامنامامامام،حضرت).است حرامنب شدب قىج نشچنا چه نمایدقطعرا

(.نیستاشتباهوعمدبینفرقىجهتایندرو:فاضل)گلپایگانیصافی،عظامآیات
.ودشمیحرامذبیحهشودبریدهسرذبحمحلذیرازاشتباهاًوسهواً ا ر✓

(نوریاهللآیت)
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(با دست بجای ذبح آنگنجشکسر کندن)
اللحگنجشککاراینباآیادارد؟حکمىچهدستباگنجشکسرکندن:ســوال

مى شود؟

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

:آوریممیاینجادررافقهاازتنچندتصریحماو

باارشکبایاسربریدنباتنها وشتحاللپر د ا ✓
ودشمیحالل وشتشا خورد وتذکیهالزمشرائط

خورد وشود، میمحققذبح،بکنندراآنسراگرلذا
(مکارم,صافیعظامآیات,ایخامنهامام).استحرامآنگوشت

بعدا ریول.باشدمیحرامو جس وشتشاینبنابراست شدهشرعیذبحباشدرگچهاربرید ازقبلا ر✓
اکپحیوا  وشتولیاستشدهمکروهعملمرتکبکندقطعراسرآ ،داد جا ازقبلورگچهاربرید از
(شبیریاهللآیت).استحاللو
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(جداکردن سر حیوان پیش از بیرون آمدن روح از بدنش)

نظرازبدنشازروحآمدنبیرونازپیشحیوانسرجداکردن:ســوال
دارد؟حکمیچهوضعیوتکلیفی

حیوانگوشتحرمتموجبکاراین✓
(ایخامنهامام).نمی شود

دراین:امام).استحاللونمى شودحرامحیوانک راینباولىاستحرامک راین✓
وتحرماشکالبدو باشدکارد رفتنسبقتیاذفلتباا راماو.استعمدصورع
(نوریاهللآیت،رهامام).( مى باشدآ  مود جدادر هوخورد در هکراهتى

هرلدکننجدابد شازروحآمد بیرو ازپیشراحیوا سر بایدواجباحتیاطبنابر✓
هاآ ذیروپر د ا بینحکمایندروشود مىحیوا شد حرامموجبکاراینچند

آیت).دارد اشکالشود،جداسرچاقوتیزىبجهتیاذفلت،روىازا رولى یستتفاوتی
(سیستانیاهلل

(مکارماهللآیت).استمکروهبلکه یستحرامروحخروجازقبلکاملبطورحیوا سرقطع✓

226



قطع نخ ع قبل از مرگ حیوان و طیور

امام1
احتیاط در ترک  طع نداع است مکارم2

رهبری 3
وحید4

کراهت دارد

صافی5
تبریزی 6
اراکی7
نوری8
زنجانی9
مظاهری 10

سبحانی11

تکلیفی داردو در فقط طیور حرمتآن احوط وجوبی عدم  طع نداع در حیوان و ندوردنخویی12

 طع نداع بنابر احتیاط واجب  بل از خروج روح جائز نیستسیستانی13

اشکال ندارد و در صورت عمد خوردن ذبیحه کراهت داردبهجت14

احتیاط واجب عدم  طع است ولی حرمت خالی از  وت نیستفاضل15
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(ذبح از ابتدا یا انتهای گردن حیوان)
وانحیگردنباالیوابتداازبایدهارگکردنقطعذبحدرآیا:ســوال

باشد؟

کرذکهنحویبهراهارگشدنبریدهذبحبحثدرعظامفقهاي
هارگایناینکهفقهاازیکهيچوليدانندمیالزمکردیم

اند،هنگرفتاشکاليراباشندگردنانتهايیاابتدااز
.کنیممیبیا رافقهاازبرخیتصریحاینجادرما

آ  رد باالیقسمتدرحیوا ذبحکه یستالزم✓
ازیاو رد وسطقسمتازحیوا ذبحبلکهشودا جام
آ رگچهارکهصورتیدر]استجایز رد پایین
(خوئیتبریزی،وحید،سیستانی،عظامآیات).[شودبریده
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(:دقت شود)نکته
ی رابه گونه ا( هوا، غذا و دو رگ خونی)ن ذابح بايد چهار رگ 1

: ببرد كه
(.  ستزخمی یا پاره کرد  آ ها کافی  ی) کامال قطع شود ( الف
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بهباشد(جوزه) لوبرآمد یزیرازبایدهارگبرید (ب
.بیفتدسردربرآمد یکهای و ه
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(شک در بریدن رگها)
بههارگهمهکهکنیمشکاگرگوشتحاللحیواناتذبحدر:ســوال

اینحکمبمیردحالدرهمانهمحیوانونهیااندشدهبریدهصحیحصورت
است؟چطورذبیحه

شكیعنیب شدذابحخودتوسطشکاینا ر✓
اصلخیر؟یااستکردهتذکیهراحیوا کهکند
نس یریراشکا راما.استتذکیهعدمبر

وتاسمسلم نعملصحتاصلباشند،داشته
(ایخامنهامام).میشودمحسوبشدهتذکیهحیوا 
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بکار گیری بیهوشی در حیوانات-3

مکانیسم احساس درد در انساا    حیااناای سکساا : از منظر علمی-1
ه باا تاهاه با).است با اسن تفا ی که حیاانای زبا  بیاا  درد را ناارناا

(رعاست رفاه حیاانای، الزام قانانی دارد

:از منظر فقهی-2
(.احتمال مرگ سا عام استقرار حیای)منع کاربرد: اهل سنت-2-1
یکه در صاارت: با تاهه به آسای قرآ    همع بنای ر اسای: شیعه-2-2

ری بکاار ییا  بشرط احراز تذکیاه شارعی،خاد باعث اسجاد درد نشاد
ه باه بیهاشی در حیاانای ایر  اهب نباشا حااقل مستحب اسات، ایر ا

.صراحت در فقه نیاماه است



Stunning methods:

•Captive bolt stunning

•Percussive stunning

•Electrical stunning

•Gas stunning



انواع شوک های 
مورد استفاده در

تذکیه گاو

تله گاوی گردان بدون شوک

شوک برقی

شوک ضربه ای

شوک مته ای

...(طپانچه و)سایر موارد 



«ايشوکضربه»:     شوک قبل از ذبح گاو
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«شوکبرقي»:     شوک قبل از ذبح گاو
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«رداندستگاهتلهگاويگ»: ذبح گاو به غیر شوک 
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(شوک وارد کردن و ضربه زدن به حیوان قبل از ذبح)

لهوسیبهکردنذبحازقبلراگاوتوانمیآیا:ســوال
وکردحسبیسرشبهزدنباچکشیاسنگیاچوب
کرد؟ذبحراآنسپس

داشتهجا کرد ذبحموقعدرا رحیوا ✓
لیوشود،میحاللکرد ذبحبا رچهباشد،
جایزآنکردنحسّبیبرایحیوانزدن

(فاضلاهللآیت،رهامام).نیست
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(شوک وارد کردن به مرغ قبل از ذبح)
وکشیکبرقبوسیلهابتدامرغذبحبرایجدیدهایروشدر:ســوال

هامرغازبعضینکندتقالذبحبرایوشودبیحالمرغتادهندمیمرغبه
اشکالعاً شرمرغخوردنموضوعاینبهعلمباآیامیرندمیشوکاینبوسیله

خیر؟یادارد

رعایتشرعیذبحشرایطبقیها ر✓
کهایدنکردهپیدایقینتاشود،می

استفادهاست،مردهشوکاثردرحیوان
(ایخامنهامام).نداردمانعیآناز

240



تنظیم شوکر
– 100)بينماالفولتيتراوحأن= 1 .فولت (400

وما،للغنمبالنسبة )أمبير 1إلى (0.75بينماالتيارشدةتتراوحأن-2
 .للبقربالنسبة )أمبير 2.5إلى2)بين

(   6إلى3)بينماتتراوحمدةفيالكهربائيالتيارتطبيقيجريأن-3
 .ثوان



ذبح میک نیکی-4



mechanical slaughter 
The first method of mechanical slaughter is where everything 

is done by the machine. First the birds are loaded on to the 

conveyor belt and then the conveyor and then they are hung 

to a chain, which then goes through electrified water 

whereby the birds are stunned. After that the birds are 

brought to a point where there is a rotary blade which 

continues to move by electricity and when the bird’s neck 

comes into contact with this rotary sharp blade it gets cut 

and the bird bleeds. In almost all of slaughterhouse, one man 

or more are appointed to stand after the rotary blade point to 

make sure those birds which have escaped the blade while 

uncut, they slit the throat by hand using a sharp knife. The 

studies have shown that almost 5% of all chickens are 

missed on regular basis by the rotary blade.

Therefore, it is necessary to appoint some people to slit the 

throat of those birds who have escaped the rotary blade 

uncut. 







يتة أكتذ ذ يحتته أفت    ض الفعهاء الم اصر ن  وحة الذ ح اآللص، وِحلِّ : 

يتت  إذا وو تص فيته اتترالذ التذ ح الم تضتره، أو المنوتتر   ليهتا، متن ح

 تال   لت  مسلًما، و ذكر اس  هللا ت-أو مبغّذ اآللة-كرن المتواي للذ ح 

ن حا تا، وتععت  ، و ستعضذ  ها العضلة، وأنَّ آلة الذ ح م-أو الذ الح-الذ يحة 

.ا وداج ا و  ة و الراج الحرام  راسعة ناظر ن   ا الذ ح

اتأنها ولكن  ناك من الفعهاء ّمن أثاو   ض اإلاكاتت التص متن

ق البتترالذ أن تتتر     تتام ِحلَّيتتة الذ يحتتة المتتذّكاه آليًتتا  ل تتام تحعتت

:البر ية الم تضره فيها مثذ

.انتواب الذ ح لآللة ت للذا ح-1

.  ام تحعق التسمية  لی جمي  الذ ا ح من الذا ح-2



(عَقر)ذبح اضطراری -5
ا به اينگونه کشتن، مخصوص حيونات حالل گوشتی است که ذبح يا نحر آنه❖

.صورت عاد  ممکن نااشد
:مثال
.حيوان ارلی، فرار  شود▪
.حيوان ارلی، چموش و سرکش شود▪
حيوان ارلی، در چا  بيفتد يا در جائی گير کند به گونه ا  که▪
بيرون آوردنش ممکن نااشد، : اوالً➢
ترس از مردنش باشد،:ثانياً ➢
.نتوان در رمان حال آن را ذبح شرعی عاد  نمود:ثالثاً➢

:دقت شود
ود،شخارج(...وفرارسرکشی،)غيرعاد ازحالتحيوانذبح،انداختنعقباگربا

حالتهبحيوانتاکردصاربايدبلکهنمود،(عقر)اضطرار ذبحراآننمی توان
.گرددبازعاد 



:مستحب ت ذبح-6

(اختال  نظر مراجع.)متصد  ذبح يا نحر در حال ذبح يا نحر رو به قاله باشد•
بستن دو دست و يک پا  گوسفند و ررا کردن پا  ديگر•
.گرفتن پشم و مو  دام را  ساک تا بميرد•
بستن چهار دست و پا  گاو و آزاد گذاشتن دم آن•
شتربستن دو دست شتر به يکديگر و باز گذاشتن پارا  آن وايستاد  نحر کردن•
ررا کردن پرندگان پس از ذبح•
.پيش از کشتن حيوان آب جلو  آن بگذارند•
کار  کنند که حيوان کمتر اذيت شود،•
د، چاقو را حيوان را به آرامی و ماليمت سو  کشتارگا  بارند، به ماليمت بخوابانن: مثالً•

چاقو خوب تيز کنند، با عجله سر حيوان را بارند، چاقو را نشان حيوان ندرند، با قدرت
.را برگلو  دام بکشند، قال از مردن کامل، آن را جابجا نکنند



:مکروه ت ذبح-7

به فرو کنند و( بين ستون مهره ها و چهار رگ)کارد را از پشت حلقوم ✓
(راجعاختالف نظر م.)طرف جلو بياورند تا رگها از پشت بريده شوند

ن در جائي حيوان را بكشند که حيوان ديگري از جنس همان حيوان، آ✓
.را نبيند

رت در شب يا پيش از ظهر روز جمعه سر حيوان را ببرند ولي در صو✓
.احتياج عيبي ندارد

.خود انسان چهارپائي را که پرورش داده است بكشد✓
حرام بعضي)پيش از مردن کامل، پوست را نكنند و مغز حرام را نبرند✓

(دانسته اند
:دقت شود

جداکردن عمدي سر حيوان از بدنش قبل از خروج کامل 
ولي باعث حرام و ميته شدن حيوان حرام است روح 

(اختالف نظر مراجع.)نمي شود



اجزاء حرام الشه دام حالل گوشت-8

 خاع-1
طحال-2
آلت تناسلی  ر -3
آلت تناسلی ماده-4

و جفت(  بچه دا )رحم -5
(  دشول)عقده های لنفاوی -6
(د بال )بیضه -7

( خودی مغز)ذده هیپوفیز -8
خو -9

(دو رباط پهن و زرد که از  رد  تا دم کشیده شده است)پی -10
(زهره دا )کیسه صفرا -11
مدفوع-12
(بول دا )کیسه مثا ه -13
(عدسی و مردمك )حدقه چشم -14
(.د  دارددر  او وجو)یا کیسه بین ا گشتی در  وسغند ذاع األشاجع 15



اجزاء حرام الشه گوسفند



ذات االشاجع 

كیسه پوستي)

میان دو سم 

(گوسفند









غده هیپوفیز









:  اجزاء حرام الشه طیور حالل گوشت -9

خللو ،  خللاع ، 
بیضللله هلللا، 
طحال، صلفراء، 
حدقه چشلم و 

فضله



کلیه ها

دریچه هاي قلب

رگها
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:برخی از احک م خوردنیه -12

خوردن خون مستخلف

خوردن و خوراندن گوشت نجس

خوردن لحم و شحم، از سوق مسلمین

خوردن لحم و شحم، وارداتی از بالد کفر

خوردن گوشت یا هربی جدا شد  از حیوان زند  

خوردن اشیاء مضر



خوردن و آشامیدن هیز نجس و متنجس -1

.حرام است

خوراندن هیز نجس و متنجس به غیر -2

.حرام است



شستن دستها قبل و بعد ار غذا

ذکر نام خدا در آغاز غذا خوردن و نيز آغاز غذاهاي متنوع

در حال اختيار با دست راست غذا خوردن
265

ميزبان قبل از ديگران شروع و بعد از همه از غذا دست کشيدن

شستن دست مهمانان را از سمت راست خود شروع کردن

ادنبعد از غذا بر پشت خوابيدن و پاي راست را روي پاي چپ قرار د



تکیه دادن هنگام غذا خوردن

پر کردن شکم از طعام

در حال سیری غذا خوردن

با دست هپ غذا خوردن

:مکروهات خوردن

266



زیاد  روی و افراط در خوردن

غذا خوردن از سفر  ای که

:محرمات خوردن

بر سر آن شراب مي 
نوشند

هجو مومن مي شود

تهمت به مومن مي زنند

267و يا هر فعل حرام ديگر



حضرت امام

رهبری

خوئی

سیستانی

مکارم

نوری

صافی

بهجت

تبریزی

فاضل

زنجانی

وحید

سبحانی



کان الزم است .رعایت نظر همه مراجع عظام رد صورت ام

.ردغیر این صورت نظر رهبری مالک عمل خواهد بود



بررسی سالمت حیوا اع قبل از عمل ذبح-1
حیواناتی که ذبح می شوند ، باید توسط دامپزشك مجاز و بر طبق روش بازرسی استاندارد 

.همچنین امکانات رفاه دام نیز تا حد امکان تامین گردد. کنترل شوند

تمیز کرد  و شستشوی حیوا اع -2
نات کثیف حیوا. بهتر است حیوانات فرستاده شده برای ذبح عاری از مدفوع ، ادرار و گل باشند 

ه ، باید در صورت امکان در داخل حصار یا در محوطه ای که برای این منظور در نظر گرفت
.ودشده است، تمیز و شسته شوند و از ذبح حیواناتی که هنوز تر هستند ،جداً خودداری ش

جلو یری  از مخلوط شد  حیوا اع مختلف -3
به منظور اجتناب از مخلوط شدن گروه های مختلف در حین انتقال آنها به داخل حصار ،

همچنین از .هنگام تمیز کردن و یا انتقال به محوطه ذبح ، باید مراقبت ویژه ای صورت پذیرد 
، استراحت ذبح حیواناتی که تازه به کشتارگاه رسیده اند ، خودداری شود تا دام ها قبل از ذبح

.کافی نمایند

فرآیند اجرایی ذبح دام



هدایت حیوا اع به محوطه ذبح -4
بهتر است حیواناتی که ذبح می شوند توسط پرسنل واجد شرایط ، از طریق  یك راهرو به روشی 

انسانی به محوطه ذبح برده شوند ؛ همچنین بهتر است تا در انتهای راهرویی که حیوانات را به 
ط سمت مکان ذبح هدایت می کند ، یك پرده یا سیستم جدا کننده نصب شود تا حیواناتی که در خ

منتظر هستند ، از دیدن حیوانات ذبح شده یا در حال ذبح، . منع گردند

ازرسی بهداشتی سالمت الشه -5
ی قضاوت در مورد الشه یا بخش. بازرسی بعد از کشتار باید توسط یك دامپزشك مجاز انجام پذیرد 

از آن باید بر اساس الزامات و شرایط گوشت تازه دام مناسب برای مصرف خوراکی انسان ، مطابق 
.استانداردها و مقررات باشد

شستشوی الشه -6
الشه باید شستشو شده و تا مدتی به صورت آویزان نگهداری شود ؛ به طوری که قسمتهایی که

شستشو ، خشك کردن،  .هنوز بر اثر درجه حرارت الشه و شستشو خیس هستند عاری از آب شوند 
.سرد کردن و منجمد کردن باید با ابزارهای مناسب و در مکان و دمای مناسب انجام گیرد



 شا   ذاری الشه -7
.ذیردنشانه گذاری باید با جوهر درجه غذایی که از مواد حالل تشکیل شده است ، انجام پ

روش مهر زدن باید برای استفاده در بخش غذای حالل مناسب باشدونباید: یادآوری
.ترکیبات حرام به الشه وارد نماید



فرآیند اجرایی ذبح طیور 

دریافت طیور در کشتار اه و ا تقال برای ذبح-1
.ماکیان رسیده به کشتارگاه ، باید در کوتاه ترین زمان ممکن ، برای ذبح انتقال داده شوند

بررسی سالمت حیوا اع قبل از عمل ذبح -2
ل ماکیانی که کشتار می شوند ، باید توسط دامپزشکی مجاز و بر طبق روش بازرسی استاندارد کنتر

همچنین باید اطمینان حاصل شود که ماکیانی که قبالً مرده اند و یا در حال مرگ هستند ، وارد . شوند 
. خط نشوند 

ذبح طیور -3
ذبح دستی 3-1

در ذبح دستی طیور عالوه بر رعایت کلیه آیین نامه ها و ضوابط مراجع ذیصالح و قانونی ، باید الزامات
. ذبح شرعی ، رعایت گردد



ذبح مکا یکی-3-2

ه برای هر عمل ذبح توسط تیغه مکانیکی ، باید با اختیار و اراده ذابح باشد ، به نحوی ک-3-2-1
.عمل ذبح ، یك تسمیه را بر زبان جاری کرده و آنگاه تیغه را با دست به حرکت در آورد

ك حیوان یك تسمیه برای هر بار حرکت تیغه مکانیکی کافی است ، خواه با این عمل ی–یادآوری 
.سر بریده شود یا چند حیوان 

.  شروع شود( سیب گلو)عمل ذبح باید با برش بر روی گردن ، از ناحیه زیر حنجره -3-2-2

وع آن مانند تیغه مکانیکی استفاده شده باید تیز و دارای یك لبه باشد و از جنس آهن یا ن-3-2-3
.استیل زنگ نزن ساخته شده باشد

ه توسط ازم است کشتار کننده ، هر حیوان را از نظر ذبح صحیح بررسی کند و هر حیوانی ک-3-2-4
.ذبح گرددچاقوی مکانیکی ذبح نشده باشد ، باید با رعایت کلیه الزامات شرعی، به صورت دستی



.  در هنگام ذبح باید خونگیری کامل، صورت پذیرد-4

(  کند  پر)پر کنی -5
ب داغ و استفاده از آ. الشه باید در معرض هوای داغ یا آب داغ قرار گیرد تا فرآیند پرکنی آسان شود 

ین همچن. هوای داغ به عنوان روش اسکالدینگ با رعایت ضوابط و مقررات مربوط ، پذیرفته است 
.  الشه ها قبل از ورود به مرحله اسکالدینگ ، باید به طور کامل جان داده باشند

بازرسی بعد از کشتار -6
.  دهر الشه باید بعد از کشتار ، بر طبق قوانین و مقررات مراجع ذیربط مورد بازرسی قرار گیر



الزام ت فرآوری ، انب رش ، بسته بندی و عرضه

ی و عرضه در انطباق با موازین شرع مقدس اسالم ، شرایط ذیل جزو الزامات فرآوری ، انبارش بسته بند
ات مراجع مواد اولیه و فرآورده های غذایی حالل ، می باشد که باید عالوه بر رعایت کلیه ضوابط و مقرر

.  ذیصالح و قانونی ، مورد توجه قرار گیرند

ایی حالل کلیه ابزار ، دستگاه ها و ماشین آالت مورد استفاده در تولید مواد اولیه و فرآورده های غذ-1
.  ، باید عاری از نجاسات بوده وتطهیر شرعی ، شده باشند

ن خط تولید مواد اولیه و فرآورده های غذایی حالل و غیر حالل ، در صورت تماس ، نباید هم زما-2
، مطابق هم چنین در تغییرخطوط به خط تولید حالل ، باید کلیه جنبه های تطهیر شرعی. باشند 

.دستورات شرع مبین اسالم و با نظارت شرعی ناظران ، انجام پذیرد

.  اشدحمل و انبارش مواد اولیه و فرآورده های غذایی حالل ، باید با رعایت الزامات تطهیر شرعی ب-3



ته بسته بندی مواد اولیه و فرآورده های غذای حالل ، باید با الزامات و ویژگی های عمومی بس-4
تصاصی  هم چنین عالوه بر رعایت الزامات اخ. بندی ، مطابق بوده ومناسب با نوع فرآورده غذایی باشد 

بودن باید رعایت جنبه های شرعی و عاری از نجاست–منطبق با استاندارد خاص هر فرآورده غذایی -
.بسته بندی نیز ، لحاظ گردد

صل روش تولید مواد اولیه و فرآورده های غذایی حالل باید به گونه ای باشد که تغییری در ا-5
.حلیت آن ایجاد نگردد

و مقررات مواد بسته بندی باید با شرایط و ویژگیهای مرتبط با مواد غذایی ، بر اساس ضوابط-6
.  مراجع ذیصالح و قانونی ، منطبق باشند

.  مواد بسته بندی نباید از مواد اولیه ای که غیر حالل هستند ، تهیه شده باشند-7

.نده باشدمواد بسته بندی نباید محتوی هیچ گونه ماده اولیه برای سالمتی و ایمنی مصرف کن-8



ستند، آماده مواد بسته بندی نباید با استفاده از ابزاری که آلوده به عناصر غیر حالل و نجس ه-9
مواد باید سازی ، فرآوری و تولید گردند ؛ همچنین کلیه مراحل تولید ، حمل و نقل و انبارش این

.  به نحو کامالً مجزا از مواد غیر حالل صورت پذیرد

، تفکیك و جدا سازی مواد اولیه و فرآورده های غذایی حالل در هر مرحله فرآوری ، انبارش-10
جس و غیر بسته بندی و عرضه باید به گونه ای باشد که از آمیختن یا آلوده شدن آن ها با مواد ن

.حالل جلوگیری به عمل آید



الفصل الرابع 

فی کنترل النقاط الحرجه للحالل



هقبل

زنده بودن دام



نقاط بحرانی حالل در کشتارگاه دام

حالل گرا   ردن حيران

استراح  دادن  ه حيران

 يهرای

ذ ح ار ی

تعهير تاه

جاا سازی اجزاء حرام

قع ه  نای

 سته  نای

 رچسب گذاوی



منابع مطالعه
– جاساع و مطهلراع (: ره)تحریر الوسیله، حضرع امام-1

ذباحه
هراع  جاساع و مط(:ره)، آیت اهلل خوئیهاج الصالحینمن-2

ذباحه–
 جاسللاع و :ئل مراجللع، سللیزده مرجللعتوضللیح المسللا-3

ذباحه–مطهراع 
 جاسللاع و :ئاع، رهبللر معظللم ا قللالبرسللاله اسللتفتا-4

ذباحه–مطهراع 
کتابکل:پژوهشی تطبیقی در احکام فقهی ذبح، رحما ی-5





قانون نظارت بر صید و ذبح



:اهداف–1ماده 

ن شرعيانطباق ذبح و صيد حيوانات، پرندگان و آبزيان با موازي–الف 
.

ي و توسعه فرهنگ توليد غذاي پاک، تقويت اعتمااد امات اساالم–ب 
کسب جايگاه توليد گوشت حالل در جهان توسا  جمهاوري اساالمي

ايران
.

نهادينه کردن فرآينادهاي ديناي در ذباح و صايد دام، پرنادگان و–ج
تاي آبزيان حالل گوشت در سطح دستگاهها و نهادهااي دولتاي و غيردول

.ذي رب 

الت توسعه فعاليتهاي تجااري و اقتااادي ازطرياق تولياد م ااو-د
.حالل گوشااااات و بهداشاااااتي در کشاااااورهاي اساااااالمي

تقوياات نظااام پاسداشاات حقااوق حيوانااات حالل گوشاات در –هااا 
.جمهوري اسالمي ايران



و وزارت جهاد کشاورزی موظف است با استفاده از نیروها، امکانات-3ماده
مکاان ظرفیتهای موجود، بر اساس مأموریتهای محوله و حیطه جغرافیایی، ا

اعمااال نظااارت باار ذبااح شاارعی را توسااط حااوزه نمایناادگی ولی فقیااه در 
.سازمان دامپزشکی کشور فراهم نماید

کليه کشتارگارها و مراکز صاياد  و مراکاز عمال آور  و –4ماد  
ه موظا  با( مراکاز بازرو و کارخانجاات)فرآور  مواد پروتئينی 

.به کارگير  ناظر شرعی بر اساس مفاد اين قانون می باشند

دولت موظ  است اعتاارات مورد نيااز ايان قاانون را از –5ماد  
شور محل عوارض دريافتی از کشتار دام و طيور در کشتارگارها  ک
.دتأمين و در ردي  خاصی رمه ساله در بودجه ساالنه منظور نماي



ظام حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان دامپزشاکی باا اذن مقاام مع–7ماده 
:رهبری برای اجراء دقیق این قانون موظف به انجام اقدامات زیر است

و آموزش و تعیین صاالحیت و وظاایف و باه کارگیری نااظران شارعی–الف 
.ارزیابی عملکرد آنان در دوره های زمانی

با وظایف تعیین صالحیت ذابحین و صیادان و ارتقاء سطح آموزشی مرتبط-ب
.آنان

گوشت تعیین ضوابط مربوط به نحوة استفاده حالل از اجزاء حیوانات حرام–ج 
ی و منافع محلله اجزای حرام حیوانات حالل گوشت و آبزیاان حارام وفاق فتااو

در جاهاایی کاه طباق)مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید و فقه اهل سانت 
.و خارج از کشوربرای داخل( فقه اهل سنت رعایت شودقانون باید



فناد و موظناظران شرعی در حکم ضابطين قضائی محسوب گرديد  -8  ماد
از موارد خال  شرع موضوع اين قانون جلوگير  نمود  و مراتاب را جهات 

ياه در رسيدگی باه مراجاع صاالح قضاائی ازطرياق دفااتر نماينادگی ولی فق
.سازمان دامپزشاااکی باااا اذن مقاااام معظم ررار  اباااالا و اجااارا  نمايناااد

ام معظم وظيفه ناظران شرعی براساس ديدگارها و نظرات فقهی مق–تاصر  
.ررار  و مراجع عظام تقليد ابالا می شود

عدم رعايت مقررات مربو  به اصول ذبح و صايد شارعی از ساو –9ماد  
اشخاص حقيقی و يا حقوقی موضاوع ايان قاانون، جارم محساوب شاد  و 

ران خساارات مرتکب يا مرتکاين به تقصير با حکم مرجع قضاائی، ضامن جا
خساارت وارد  %( ۱0)تاا د  درصاد%( 5)وارد ، به جزا  نقد  پان  درصاد

ا و يا محکوم و درصورت تکرار برا  بار دوم، از ادامه اشتغال در کشتارگاره
.واحدرا  صنعتی مرتاط آنان جلوگير  به عمل می آيد



و کليه دستگارها و نهادرا  مرتاط باا اماور ذباح–۱0ماد  
ه صيد اعم از دولتی و بخش خصوصی و تعااونی موظا  با

.رعايت مفاد اين قانون می باشند

وزارت جهاد  کشاورز ، سازمان صدا و سايما  –۱۱ماد  
جمهور  اسالمی ايران و وزارت فررنا  و ارشااد اساالمی 
ت موظفند جهت فررن  ساز  فعاليتها  حوز  نظاارت حليا
ل، غذا و تايين آثار فررنگای تولياد و مصار  غاذايی حاال

.اقدامات بايسته به عمل آورند



کلياه کشاتارگارها : قاانون4مااد  : دو موضوع مهم در قاانون 
مراکاز بازرو و)مراکز عمل آور  و فرآور  ماواد پروتئينای 

ايان موظ  به بکارگير  ناظر شرعی براساس( کارخانه جات 
.قانون می باشند

نااظرين شارعی درحکام ضاابطين قضاايی محساوب : 8ماد  
مااواردخال  شاارع موضااوع قااانون موظفنااد ازگرديااد  و

جلوگير  نمود 



:استاندرقانونايناجرای

ووریآعملمراکز–طیورودامصنعتیکشتارگاههایکلیه-
پروتئینیمحصوالتواردات–فعالفرآوری



:قانونمشمولواحدهایدرقانونايناجراءمراحل

شرایطواجدافرادشناسایی-1
هادجفقیهولینمایندگیحوزهمحترممسئولباهماهنگی-2

استانکشاورزی

شهرستانمحترمجمعهامامباهماهنگی-3

مربوطهواحدهایکشتارگاهبامدیریتهماهنگی-4

قانونمشمولواحدمدیریتباقراردادانعقاد-5



:وظايف ناظرين شرعي کشتارگاهها 

داشتن روحيه مسئوليت پذير -۱

...آشنايی با قوانين وضوابط ودستورالعملهاو-۲
ح داناش آشنايی با ضوابط وقوانين قضايی ونيزارتقاا  ساط-3

وآگاری توام با برنامه
  ، عمال آشنايی باروشها  انواع توليد ، بسته بند  وفرآور-4

....صيد وشکار .آور  نگهدار  
رم جمعاه پاسخگويی به کليه مسئولين ذ  ربط وائمه محتا-5

در خصوص حليت گوشت ذبح شد 



نادگی تعيين ناظر ذخير  برا  ايام مرخصی با رمارنگی دفتار نماي-6
(با ارسال مدارك الزم)ولی فقيه 

ونياز .( ...شارکت–کشتارگا  ) رمارنگی کتای با مديريت محل کار-7
ی انجام دفتر نمايندگی ولی فقيه از طريق دورنگار در خصوص مرخص

شد  با حضور ناظر ذخير  در محل کار

بررسی وضعيت دامها قال از کشتار-8

حضور مستمر از شروع فعاليت تا پايان فعاليت آن روز-9

نهاا تعيين ذابحين آموزش ديد  مجرب وپيگير  اماورات کاار  آ-۱0
جهت تسهيل درعمل ذبح



(دامکشتارگاه)شوکسیستمکنترل-16

یشرعمقرراتبراساس(کشتار)ذبحبرعملمستمرمراقبت-17

درباارواشکازبعدیاقبلشنلگباگردنشستشوی)هاالشهتطهیر-18
عدمیگیریپودامدرکشتارگاه(شستشوگردنجهتکارگرگرفتننظر

طیوردرکشتارگاهشدهبندیبستهمرغهایدرقطعهخونابه

متهایقسوابزارهاوودستگاههامکانهادرکلیهتطهیرمراحلانجام-19
شهالنجاستبهمنجرکهنجاستبهمشکوکیاونجاستبهآلوده

.شودمیوطیوردامازکشتارگاهاستحصالیوگوشت



رناظهماهنگیباکاملتطهیربدونگوشتخروجازجلوگیری-20
بودنسونجآلودهبامردمزندگیصورتایندرغیرکشتارگاهبهداشتی
.گرددمینجستطهیربدونگوشت

نیزتاسچیلرالزمازقبلهایدوشبرنصبعالوهطیوردرکشتارگاه-21
گرددبنصالشهخروجیبهمکاننزدیکتریندرتطهیردوشچیلرازپس

(لرچیآبنجاستبربنا).گرددحاصلاطمینانالشهبودنپاکازتا

آنزاوگذرمرغشستشومراحلطیچیلرآبشدنمضافعدمبررسی-22
.باشدمیضروریشدهکارشناسینظربا

بهممهورروزانهصورتجلسهتنظیمباشدهمیتهطیوریاهاالشهضبط-23
شتارگاهک)کشتارگاهبهداشتیفنیمسئولوکشتارسالنمدیرامضای

.باشدمیالزامی(طیور



عملدستورالطبقحراماجزایبرتجمیعمراقبت-24
دامپزشکیسازمانفقیهولینمايندگیحوزه

درکیدامپزشسازمانفقیهولینمایندگیحوزهالعملدستور
:زمینهاین

ضاتقاموردحسببهحراماجزایکلیهروزانهآوریجمع–الف
رعیشناظرمستقیمنظارتباشدهپلمپمخصوصفظردر

نظیمتوکشتارگاههامدیرهماهمگیباکشتارگاهدرمستقر
ئولومسداخلیمدیر،شرعیناظرامضایبهممهورصورتجلسه

کشتارگاههابهداشتیوفنی



فرمدرقالبشرعیناظرسویازکتبیمجوزصدور-ب
مبداءنام-2ومتعهدمجازفردنام-1:ذکربامخصوص

محمولهنوع-5تولیدتاریخ-4مقصدنام-3(کشتارگاه)تولید
صادراتی/داخلیمصرفنوع-7ظرف/تعداد/وزنمقدار-6

وکدرعیشنظارتتحتعبارتوثبتانسانیغیرخوراک،باقید
دقیبادامپزشکیکددارایحملهایباماشینشرعیناظر

تارگاهکششرعیناظرامضایبادامپزشکیکدوماشینشماره



درمستقرشرعیناظرباحضورپلمپفکبندیبستهمحلدر-8
فقیهیولنمایندگیدفتربهماهیانهوگزارشکشتارگاهمحل

محلازحراماجزایخروجوونقلحملمجوزصدور-9
تورالعملدسبرابرشرعیناظرنظرزیرتجمیعازپسکشتارگاه

درومنجمدبصورتدامپزشکیسازمانبهداشتکلاداره
.گردداقدامبهداشتیکدودارایدارسردخانهماشینهای

فرممیلوتکحراماجزایمحمولهبربارگیریمستقیمنظارت-10
ولیینمایندگدفتربهآنازتصویریوارسالحراماجزایحمل

بارگیریازپساستاندامپزشکیفقیه



رفطاز(کارگر)نیرونفریکوکتبیرسمیمعرفی-11
رعیشناظربهکشتارگاهمدیریتیامتقاضیرسمینماینده

بهاشخاصازهریکتوسطحراماجزایازهرگونهخروج-12
تردفمسئولکتبیاجازهوهماهنگیواطالعبدونهردلیلی

درتارگاهکشدرشرعیناظریادامپزشکیفقیهولینمایندگی
دیگروصادراتبرایفرآوریفعالیتبهمجازهایواحد

الزمرخوردبمتخلفینباوبودهممنوعتبدیل،یاداروییمصارف
.شدخواهد



فرم گواهی حمل اجزاء حرام حیوانات حالل گوشت   



آوریجمعجهتمربوطهشرکتمعرفیعدمصورتدر-25
کلادارهفقیهولینمایندگیدفترسویازحراماجزای

تنظیمزاپسوکشتارگاهمدیرباهماهمگی،استاندامپزشکی
.ودشاقدامآنسازیمعدوموامحاءبهنسبتروزانهصورتجلسه

درشرعینظارت5مادهآمددرعوارضواریزپیگیری-26
اقدامیدامپزشکسازمانابالغیتعرفهبراساسکشتارگاههر

ودامریال12000راسهرسنگیندام)96سالبرای.گردد
(160125جاریحسابوریال60قطههروطیورریال1400سبک

باشدمی



واحدیاکشتارگاهازجامعاطالعاتبانکداشتن-27
(..ودرماهکشتار،تولیدمیزان)مربوطه

کنندگاندبازدیسنجینظرجهتبازدیددفترگرفتننظردر-28
باواحدوبهداشتیشرعینظارتوکیفیتکشتاروضعیتاز

مربوطهواحدمدیریتهماهنگی
همربوطمواردوسایرحقوقیمشکالتداشتندرصورت-29

لکادارهفقیهولیدفترنمایندگیمسئولطریقازصرفا
.گرددپیگیریدامپزشکی



اقدامدادقراراتمامازقبلکتبیبطورمالیحسابتسویه-30
ولیندگینمایدفتربهحسابتسویهنسخهازتصویریوگردد

.گرددارسالکلادارهفقیه
ظارتنامرمشکالترفعبرتالشومناسبسازیفرهنگ-31

استاندرشرعینظارتموضوعسازیبهینهونیزشرعی
فقیهولینمایندگیدفترمسئولبهتخلفمواردگزارش-32

.گردداعالممناسبزمانتریندرسریع



رعیشنظارتامردرمسئولغیرافراددخالتازجلوگیری-33
رعیشوناظرواحدمدیریتفیمابینکاملهماهنگیوکمکبا

وحمل(دامکشتارگاه)الشهحملفرمتکمیلوبینیباز-34
بهداشتیوفنیمسئولباگاهکشتارازاستحصالیمرغمحموله

کشتارگاهواحد

فتردبهماههرپایانکشتارگاهآمارکشتاردقیقارسال-34
دومتاثرحداک)فرماساسبراستانکلادارهفقیهولینمایندگی

(گرددبعدارسالماه



طیور/فرم عملکرد و گزراش كار روزانه ناظر شرعی در كشتارگاه دام



فرم گواهی نظارت شرعی 


