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ِّيبااًطَأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَالالً يا 

،از آنچه در زمين است! مردماى 

حالل و پاكيزه  
!بخوريد

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

أَحَدُكُمْیُحِدَّلْوَالذِّبْحَةَفَأَحْسِنُواذَبَحْتُمْإِذَاوَالْقِتْلَةَفَأَحْسِنُوا

.ذَبِیحَتَهُلْیُرِحْوَشَفْرَتَهُ

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

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

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

(مسلمان)اسالم 
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دَانَمَنْذَبِِّيحَةُ:السالمعلِّيهالْمُؤْمِنِِّينَأَمِِّيرُقَالَ
مْلَكُصَلَّىوَصَامَوَالْإِسْلَامِبِكَلِمَةِ
.هِعَلَِّيْتَعَالَىاللَّهِاسْمَذَكَرَإِذَاحَلَالٌ

71: ، ص9جاألحكام، تهذیب-67: ، ص24، جالشِّيعةوسائل

7

کالم معصومین



:  ذبحشرايط

( سربُر)ذابحـ شرط اول

بايدذابح-

يا در حکم مسلمانمسلمان 

(مراجع). باشد

(مكارمآیت اهلل . )ذبح کننده بنابر احتياط واجب باید مسلمان باشد-
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مراجع-. شرط نيست( شیعه بودن)ایمان -(شیعه)ایمان

مراجع-. حرام استذبیحه ناصبی -ناصبی

مراجع–. حرام استذبیحه غالت -غالت

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

علی اللهی 
(  اهل حق)

خدالسالماعلیهعلیحضرتکهباشندداشتهاعتقاداگر-
وحیدتوچنانچهگرنهوباشدمینجسوکافراست
ارانکرااسالمدینضروریاتازیکهیچونبوت
.شودنمیآنهانجاستوکفربهحکمنکنند

(با اندکی تفاوت)–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 نيست در ذبح مرد بودن -

مراجع-. زن صحیح است

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

بلوغ
اگربلکه،نيستشرطكنندهذبحبودنبالغ-

عملهبآشناوبفهمدرابدوخوبیعنیباشد،ممیزاگرمسلمانبچه

مراجع–.ببردراحیوانسرتوانندمیباشدحیوانتذکیهوذبح

(.ارنددمعافراکودکانوزنانباشدمردبهدسترسیتااستبهترولی:مکارماهللآیت)

عقل
،شرايطسايروجودباباشدمميزديوانهاگر-

(ايخامنهامام).استحاللاشذبيحه

(سیستانیاهللآیت).نیستشرطعقلذابحدر--

(مکارماهللآیت).دارداشکالدیوانهذبح-

هذبیحلذا،نيستشرطاختيارذابحدر-اختیار
–ناحقبهچندهر-اندکردهمجبوررااوکهکسی

(مراجع).استحالل

طهارت، سالم 
...بودن و

رطشكنندهذبحدر...وبودنپاکوبودنسالم-

ختنهوحائضوجنبونابینافردتوسطکهحیوانیلذا،نيست

(مراجع).استحاللشودذبح...وفاسقوولدالزناونشده



:نکته

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

است؟حالل(...و
(ایخامنهماما).استنجاستوحرمتبهمحکوم•

:کتاباهلتعریف

oباشدتقدمعالهیادیانازیکیبهکهمسلمانیغیرفرد:(کتابی)کتاباهل
وودیانیهفقهاءمشهوربداند؛کتابصاحبپیامبرانازیکیتابعراخودو

روهگنبودنیابودنکتابیدرولیدانندمیکتاباهلجزورامسیحیان
ششحداقلهکاستصابئینمورددرشدیداختالف)صابئین،(زرتشتیان)مجوسمثلهایی

.استنظراختالفسامریهو(...ونصاریازایشاخهپرست،ستاره:آمدهقول
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حکم طهارت 
اهل کتاب

(ايخامنهامام).هستندذاتیطهارتبهمحکوم-

(وحیدنوری،سیستانی،عظامآیات).هستندپاک-

(مکارماهللآیت).هستندنجساحتیاطبنابر-

(بهجت،اهللآیتره،امام)هستندنجس-

مجوس  
(زرتشت)

(تانیسیساهللآیت،ايخامنهامام).هستندكتاباهل-

(مکارماهللآیت).استکتاباهلاحکامبهمحکوم-

(حیدواهللآیت).هستندکتاباهلحکمدراحکامازبعضیدر-

ذبیحه 

اهل کتاب

آیات،ايخامنهامام).استحرامكتاباهلذبيحه-

(نوریصافی،بهجت،وحيد،عظام

(مکارماهللآیت).استپاکچندهرنیست،حاللکتاباهلذبیحه-

گوید،بهمرا«اهللبسم»چندهرببردراحیوانسراگرکتابیکافر-
(ستانیسیاهللآیتره،امام).شودنمیحاللحیوانآنواجباحتیاطبنابر

بلهقبهروخدا،نامباراذبحقابلحالل گوشتحیوانکتاباهلاگر-
(آملیجوادیاهللآیت).استپاکوحاللکنند،ذبح

(تانیسیساهللآیت).استگرویدهآنبهکهاستایطائفهبهملحقمرتد-مرتد



ـ شرط دوم

ابزار و 
ذبحوسیله 
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ابزار و وسیله
ذبح

(رحالت اختيا)در غير اضطرار 

(اگر آهن پيدا نشود)در حال اضطرار



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

ازبایدشود،میانجامآنباذبحکهابزاری
مادهبامخلوطفوالدکه)استیلوباشد،آهن
(ايخامنهامام).استآهنحکمدر(استزنگضد

حاللحیوانشودذبحآهنغیربهاگرپسباشد،آهنازکهببرندچیزیباامکانصورتدرراحیوانسر
ستانی،سیعظامآیاتره،امام).اینهاغیرونقرهوطالومسوبرنزمانندباشدمعادنازچهاگرباشدنمی

(صافیوحید،

فلزیاآهن،زاکهتیزیجسمباراحیوانسربایدبلکهشودانجامآهنوسیلهبهحتماًذبحکهنیستالزم
(نوریمکارم،عظامآیات).ببرندباشددیگر

لحقمباشدآهنمثلذبحآخرتااطرادوتیزیواستحکاموحدّتدرولیباشدآهنغیرذبحآلتاگر
(بهجتاهللآیت).باشدمیآهنبه
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(اگر آهن پيدا نشود؟)در حال اضطرار : ب
است؟صحیحاشیاءسايرباذبحآياآهننبودنصورتدر

گراکهباشدطوریونشودپیداآهنچنانچه
کهیتیزچیزبامیردمینبرندراحیوانسر

سنگوشیشهمانندکندجداراآنرگچهار
(ياخامنهامام).بُریدراآنسرشودمیتیز

ذبحعضایاکهچیزیهربهکند،پیداآنبهاضطراریاباشدآنذبحتأخیربهذبیحهمردنترسونباشدآهناگر
آیاتره،امام).اشدباینهاغیریاشیشهیاتیزسنگیاگچقطعهیانیاینکهولواستجایزآنذبحکند،میجدارا

(صافیوحید،مکارم،عظام

شودمینیز...وسنگوشیشهمانندکندجداراحیوانمجرایچهارکهتیزیچیزهربانشودپیداآهنچنانچه
اهللآیت).دنباشسربریدنشمقتضی(...وآنذبحانداختنتأخیربهیاذبیحهمردنترسمثل)ضرورتیچندهر

(سیستانی
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:نکته

:ذبحابزاربودنآهنیمورددرتردیدوشک

ذبحابزاربودنآهنیمورددراگر-
دنبوآهنیکهزمانیتادارد،تردید

آنباکردنذبحنشده،محرزآن
(ايخامنهامام).کندنمیکفایت
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ـ شرط سوم 

بودنقبله روبه 
(استقبال قبله)
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استقبال قبله 
نسبت به حیوان

.(...گوسفند و بز و)دام سبک 

....(گاو و)دام سنگين 

شتــــر

مرغ و پرندگان

...(شترمرغ و)ساير موارد 



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

هکجایی)حیوانذبحمحلباید
هایقسمتو(شودبریدهباید

.یدنماقبلهبهرورابدنشجلوی
(خوئیتبریزی،بهجت،گلپایگانی،صافی،،وحیدعظامآیات،رهامام)

چپیاراستطرفبرحیواناگرواستنمازدرانسانبودنقبلهبهروهمانندآنبودنقبلهبهروباشدایستادهیانشستهاگر
اهللآیت).باشدقبلهبهروآنصورتودستهاوپاهانیستالزموباشدقبلهبهروحیوانشکموبریدنمحلبایدباشدخوابیده
(سیستانی

سینهوسرکهبطورىمى خوابانندراآنهامعموالطیوروگوسفندمثلدرباشد،قبلهبهروحیوانبدنجلوبایدبریدنسرموقعدر
(مکارماهللآیت).باشدقبلهبهرودستهاوسربایدکنندنحریاذبحایستادهکهصورتىدروباشد،قبلهبهروآنپاهاىو

(فاضلاهللآیت).باشدقبلهبهروشکموپادوودستدووصورتیعنیحیوانبدنجلوهایقسمتبایدبریدنسرموقعدر
(شبیریاهللآیت).باشدقبلهبهروحیوانبدنجلوىباید،سربریدنموقعدر
(نوریاهللآیت).باشدقبلهبهروحیوانشکموپاودستوگلوبریدن،سرموقعدر
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:   نحوه استقبال حيوان
(استقبال حيوان به پهلوي راست يا چپ)

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

واستقبالشرایطرعایتصورتدر
صحیحطرفدوهربهشرایطسایر
،تبریزیسیستانی،صافی،وحید،مکارم،عظامآیات،رهامام).است

(خوئی
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:  نحوه استقبال حيوان
(ذبح حيوان در حالت ايستاده)

مراد از حالت ايستاده چيست؟
چیست؟ايستادهصورتبهحیوانذبحازمراد
کهنحویبهایستادهحالتدرحیوانذبح

قبلهبهروحیوانبدنجلووذبحمحل
قبلهسمتبهسراگرولیندارداشکالباشد،
هب(بدنجلوی)بدنمقادیملیکنوباشد
(ایهخامنامام).نیستصحیحباشدزمینسمت

(سیستانیاهللتآی).استنمازدرانسانبودنقبلهبهروهمانندآنبودنقبلهبهروباشدایستادهیانشستهاگر
(مکارماهللآیت).باشدقبلهبهرودستهاوسربایدکنندنحریاذبحایستادهکهصورتىدر
(زنجانیاهللآیت).باشدقبلهبهروصورتشکهبایستدایبگونهحیوان
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(...وبزوگوسفند)سبکدامـالف

بايداهاپوودستسینه،شکم)برمقاديمعالوهکه:شوددقت*
.اشدبقبلهروبهبايدنیزسرگوسفند(ذبحمحل)گردن
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گردنوچانهزیربین(زاویه) فاصله،ذبحهنگامکهشوددقت*
.رگرددبقبلهازگوسفندسركهشودزيادطورينبايدگوسفند
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حرامغير شرعی 



کهایونهگبهمی شوندذبحسرهمپشتگوسفندچندکههنگامی*
اولگوسفند(پشت)گردهروی(بعدی)دومگوسفندپهلوی

وسفندگشکموپاودستکهشوددقتبایدمی گیرد،قرار(قبلی)
.نشودمتمایل(سقف)باالسمتبهقبلهاز(دوم)بعدی
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حرامغير شرعی 



(گاو)سنگيندامـب
:ذبحازقبلگاو
به)قیبرياایضربهشوکمانند:ميبيندشوکیا

دوبهآنذبحکه...و(می شودحسبیبرقجريانوسیله
:استصورت

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

(خوابيدهحالت).(می گیردقرارزمین
نميبيندشوکیاو:
(خوابيدهحالت).می شودخواباندهزمینروی(ج
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:بحذهنگامدرگاوقبلهاستقبالحکم
:جوبوالفحالتسههردر

، مباید شکبریدن گلو هنگام 
سینه، گردن، سر و صورت  

ه قبلحیوان، همه با هم رو به 
.باشند

(  مخصوصا در گاو آویزان دقت شود)
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«حالتآویز»: رو به قبله گاو در هنگام ذبح

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

29

قبله



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

اگرصورتينادرنیست،ممکنقبلهطرفبهوزنسنگینیوجثّهبزرگیعلتبهشودمی
است؟کافیشودذبحقبلهبهروايستادهصورتبه

محلکهنحویبهایستادهحالتدرحیوانذبح
الاشکباشد،قبلهبهروحیوانبدنجلووذبح

نولیکباشدقبلهسمتبهسراگرولیندارد
.ستنیصحیحباشدزمینسمتبهبدنمقادیم

(ایخامنهامام)
(مکارماهللآیت).ندارداشکالی
(نوریاهللآیت).باشدقبلهبهروحیوانشکموپاودستوگلوبریدن،سرموقعدر
(خوئیی،تبریزصافی،بهجت،عظامآیات).باشندقبلهبهروآنذبحمحلوحیوانبدنمقادیمباید
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شتـــرـج

تهبهصورتایستادهیانشسشتر
بهشترهنگامنحرباید.نحرميشود

گونهايباشدکه
ه،گردنومحلنحراوروبهقبلسر

وبدناونيزعمودبرقبلهبوده
.باشد
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:نحرمهنگادرشترقبلهاستقبالنحوه
–تهنشسزانوبهوایستاده،–شترنحر

تاسجایزباشد،قبلهبهروکهحالیدر
دباشافتادهطرفشیکرویاگربلکه

(جلو)مقادیمونحرجایکهصورتیدر
ستاجایزنحرباشد،قبلهبهروبدنش

.اشدبایستادهکهاستآنافضلچهاگر
(بیریسیستانی، مکارم، فاضل، بهجت، صافی، وحید، نوری، شآیات عظام امام ره، )
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:شوددقت
سرایدنب(نشستهیاایستاده)استقبلهروبهشتروقتی

.شودمتمایلچپیاراستسمتبهوگردنش

قبله
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:انواع نحر شتر

ايستاده                         
نشسته
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:استقبال قبله در مرغ

35

قبله



(توسط دستگاه... كشتار مرغ و)
تش مرغ مى تواند توسط ماشین ذبح شود و آيا گوشآيا : ســوال

حالل مى شود؟ حیوانات ديگر چطور؟

رووجوببرعالوهدیگرحیوانهرومرغذبحدر
تآلبودنآهنو«اهللبسم»ذکروبودنقبلهبه

حوىنبهذبحعملبایدذابحبودنمسلمانوذبح
مرغندچآنکهمثلگرددذابحبهمستندکهباشد

راآنهاگردنتابکشدراماشینتیغهوبخواباندرا
(ایخامنهامام).ببرد

اهللآیت).دباشنمىالزمذبحمحلّدرحضوروببردراخدانامکندمىروشنرادستگاهکهشخصىهمانبایددستگاهباذبحدر
(مکارم
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(ادهايستذبح شترمرغ به صورت )
ستادهايصورتبهمرغشترذبحآيا:ســوال

؟اخیرياستصحیحقبلهطرفبهزدهزانوويا

سایرحکممرغشتر
(ايخامنهامام).داردراپرندگان

(مكارماهللآیت).نیستجایز
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(يواندر وقت ذبح حقبله بودن ذبح كننده به روو استقبال)

؟داردمیحکچهذبحهنگامدرکنندهذبحبودنقبلهروبه:ســوال

ت؛نیسشرطذابحبودنقبلهبهرو
آن(مستحب:بهجت،شبیریمکارم،)مستحباحتياطولى

سرراحیوانکهکسىکهاست
ظامعآیات،رهامام).دباشقبلهبهروبردمى

(یریشب,نوریگلپایگانی،خوئی،تبریزی،،صافی،فاضل،بهجت،وحیدمکارم،،سیستانی

دباشقبلهبهرونیزاوبردمىسرکسىاگراستاینواجباحتیاط.
(سبحانیاهللآیت)
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انواع شوک های 
مورد استفاده در

تذکیه گاو

تله گاوي گردان بدون شوک

شوک برقی

شوک ضربه اي

شوک مته اي

...(طپانچه و)ساير 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 كردن و ضربه زدن به حيوان قبل از ذبح)

لهوسیبهکردنذبحازقبلراگاوتوانمیآيا:ســوال
وکردحسبیسرشبهزدنباچکشياسنگياچوب
کرد؟ذبحراآنسپس

داشتهجانکردنذبحموقعدراگرحیوان
لیوشود،میحاللکردنذبحباگرچهباشد،
جایزآنکردنحسّبیبرایحیوانزدن

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

هامرغازبعضینکندتقالذبحبرایوشودبیحالمرغتادهندمیمرغبه
اشکالعاًشرمرغخوردنموضوعاينبهعلمباآيامیرندمیشوکاينبوسیله

خیر؟يادارد

رعایتشرعیذبحشرایطبقیهاگر
کهایدنکردهپیدایقینتاشود،می

استفادهاست،مردهشوکاثردرحیوان
(ایخامنهامام).نداردمانعیآناز

44



45

:نبودنقبلهبهروحکم:نتیجه

وانحیانگاریسهلیاعمدرویازوباتوجهاگر:اولصورت

.نکنندقبلهبهروصحیحصورتبهرا

می شودحرامومیتهحیوان.
صورتبهراحیوان،مسألهندانستنخاطربهاگر:دومصورت
.نکنندقبلهروبهصحیح

ندارداشکالی.
بهارحیوانآنومانندفراموشیخاطربهاگر:سومصورت
.نکنندقبلهروبهصحیحصورت

ندارداشکالی.
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:نکته

وتغييرحرکت
جهتازقبلهبعد

ذبحیانحراز
.ندارداشکالي



ـ چهارم شرط 

تسمیه
(نبسم اهلل گفت)
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تُمْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَِّيْهِ إِنْ كُنْفَكُلُوا 
مُؤْمِنِّينَبِآياتِهِ 

118: األنعام 

لَِّيْهِ ال تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَوَ 
لَفِسْقٌوَ إِنَّهُ 
121: األنعام 

48

کالم وحی



(گفتناهللبسم)تسمیهـچهارمشرط

:آنبهمتصلزماندرآنازپیشيابريدنسرهنگامبايدکنندهنحرياوکنندهذبح

نسربریدبایدبهنيت

.درابگوین(اهللبسم)نامخدا
(مراجع)
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(و زمان آن( بردن نام خدا)تسميهشرط بودن )

:ســوال
الزمزمانیچهدرعملايناست،شرطحیواناتذبحدرخدانامبردنآيا

؟می شود

ربریدنسهنگامبایدکنندهنحریاوکنندهذبح
یاوآنبهمتصلزماندرآنازپیشیا

-تاسذبحبهمتصلکه-آنازقبلمختصرى
اهللیتآ،رهامام).ببردراخدانام،سربریدننیّتبه

(صافی
...(باالمسالهادامه)کافیوانحیبستنوقتمثلذبحمقدماتانجامزماندرتسمیهگفتنو

(خوئیتبریزی،وحید،سیستانی،عظامآیات).نیست
[تسمیه]امعظآیات).استکافىعرفیّهمقارنتواستالزمحیوانرگهاىقطعهنگام

(بهجت،مکارم
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(تاخير در گفتن نام خدا در هنگام ذبح)

:ســوال

باشند،ردهکآغازرارگهاقطعخدا،نامگفتنبهشروعازپیشثانیهچنداگر
؟استحاللذبیحهآيا

باشدفراموشیرويازاگر،
(ایخامنهامام).نیستحرامذبیحه

(ارممکاهللآیت).استکافىعرفیّهمقارنهندارد،اشکال
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(در ذبح« اهللبسممقدار ذكر »تسميهمراد از )

:ســوال
؟از تسمیه در ذبح حیوانات چیستمراد 

ضمندراینکهومخصوصىکیفیتخدانامذکردر
؛ى باشدنممعتبرباشد«الرَّحِيمِالرَّحْمناهللبِسْمِ»

پساستآنبرخدانامیادصدقمعیاربلکه
اللّه»ای«اللّهبسم»بگویداینکهمى کندکفایت

ندمانو«اللّهاالالهال»یا«للّهالحمد»یا«اكبر
(سیستانی،اهللآیت،رهامام).اینها

زبانبهواستکافى«اهللإالإلهال»بگویدیا«اهللسُبْحان»یا«اهللبسم»بگویدکهقدرهمین
(،مکارماهللآیت).استجایزنیزدیگرزبانهریافارسى
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(به تنهايی« اهلل»گفتن )
:ســوال

؟می کندتکفايحیوانذبحدرتسمیهعنوانبهتنهايیبه«اهلل»گفتنآيا

اللّه»لفظبهاکتفاواجباحتیاطبنابر»
کهنمایدمقرونآنباراچیزىآنکهبدون
یاثنایاکمالصفتبرکهتامى شودکالم

.نیستصحیحنماید،داللتاوتمجید
(،رهامامحضرت)

(مکارم،یسیستانعظامآیات).می کندکفایتتنهاییبه«اهلل»گفتن
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(عربیبردن نام خدا به زبان غير )
:  ســوال

اشد؟تسمیه در ذبح حتما بايد به زبان عربی بآيا 

بیعربهمستحباحتیاطبه
(بهجت،رهامامحضرت).بگویید

آیات).استجایزدیگریزبانهریافارسىزبانبهذبحدرخدانامبردن
(نوریشبیری،مکارم،سیستانی،عظام

[جوازدر]لهجاللفظردیفهممعنىدردیگر،لغتدرکهلفظىبهتعدّى
الاشکلغتآنغیردرآنغیروفارسىلغتدر«یزدان»لفظماننداست
(گلپایگانیصافی،عظامآیات).است
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(تسميهدانستن معناي )
:ســوال

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

امنبدانداجمالًاکهاندازههمین
.تاسکافىمى بردراخدا

(شبیری،مکارمعظامآیاتای،خامنهامام)
(نوریاهللآیت).دباشداشتهتوجهآنمعناىبهباید
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(ذبحبر زبان جاري شدن نام خدا براي )
:ســوال

دلوبقلدراللّهبسمکهآنياشود،جارىزبانبربايدذبحدرخدانامآيا
است؟کافىهم

ودشمی«بگویدراخدانام»گویندمیهمهقبلمسئلهدراینکهاز:نکته
برخیحتصریلیکندانندمیالزمرازبانبهگفتنمراجعهمهکهکردبرداشت

:شودمیبیانهمفقهااز

ودشجاریزبانبربایدحیوانذبحبرایخدانام.

( ،شبیری،نوری، مکارم، سیستانیآیات عظام ،امام خامنه ای)

:نکته

ثال آنو امکشتارگاهبر دیوار « بسم اللّه»نوشتن 
.مى کندندر ذبح کفایت 
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(خدامباشرت ذبح كننده در بردن نام )

:ســوال

همديگرکسیتسمیهياوببردراخدانامبايدکنندهذبحخودآيا
؟استکافی

اسمذابحخودبايدذبحهنگامدر
.تنيسكافیآنغيروببردراخدا

(ایخامنهامام)
گریدیفردتوسطخدانامبردنوببردراخدانامکنندهذبحخودباید

(بهجتمکارم،،سیستانیعظامآیات).نمی کندکفایت
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(حيواندر ذبح چندين تسميهيک )

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

بهاستالزمشوند،ذبحجداگانهصورتبهحیواناتاگر
واناتحيازدستهآنبراىوشودذكرتسميهجداگانهصورت

بسمکیگفتنمى شوندذبحهمبااهللبسمگفتنازبعدکه
هکبعدىدستهبراىوندارداشکالومى کندکفایتاهلل

امام).شودرارتکاهللبسمبايدمى باشداهللبسمگفتنفرصت
(ایخامنه

کهکردن،ذبحبراىبخواباندیکجارامرغچندآنکهمگربگوید،«اللّهبسم»بایدجداگانه[حیوان]مرغهربراى
(امامحضرت).آنبرخدانامشدنواقعصدقشرطبهاستکافىمرغچندآنبراىاللّهبسمیک

آیت).استکافی«اهللبسم»باریککندذبحهمزمانراآنهاعددچنداگروشودگفتهاهللبسمبایدیکهربرای
(سیستانیاهلل

بسمیکاههمرچندهرکنند،تکرارراخداناممرتّباًکهاستآناحتیاطمى کندکارمرتّباً[طیورذبح]ماشیناگر
(مکارماهللآیت).شودذبححیوانچندیناهلل
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(حيواندر ذبح چندين تسميهيک )

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

بسم»بايدجداگانهحيوانهربراى
راحيوانچندآنکهمگر،بگوييد«اللّه

بههککردن،ذبحبراىبخوابانيديکجا
،آنبرخدانامشدنواقعصدقشرط

ىکافحیوانچندآنبراىاللّهبسمیک
(ایخامنهامام).است
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(صوتتسميه با ضبط )
:ســوال

صوتطضبمانند...والکتريکیوسايلتوسطتسمیهآيا
؟می کندکفايت

ایهخامنامام).نمی کندکفایت،

(وحید،سیستانیعظامآیات
(مکارماهللآیت).بگویدذابحکهاستآنواجباحتیاط
(نوریاهللآیت).ندارداشکالاقترانرعایتبا

:نکته
خداامنکندمىروشنرادستگاهکهشخصىهمانبایددستگاهباذبحدر
(مکارماهللآیت).باشدینمالزمذبحمحلّدرحضوروببردرا
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(تسميهذكر صلوات بجاي )
:ســوال

ايتکفتسمیهعنوانبهصلواتذکرحیوانذبحدرآيا
؟می کند

دکننمیکفایتواجباحتیاطبه.
(ایخامنهامام)

(مکارماهللآیت).نمی کندکفایت
(یستانیساهللآیت).نشوداکتفاآنبهاستبهترولىاستکافی
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(از نام اهللغير -خدا بردن اسماء و صفات مختلف )
:ســوال

(اهللزاغیر)خداوندمختلفصفاتواسماءبیانتسمیهآيا
می کند؟کفايت

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

اهللازغیرخداوندحسنیاسماىسایربهاکتفای
(گلپایگانیصافی،عظامآیات).نیستجایزواجباحتیاطبه
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(خداقصد ذبح در هنگام بردن نام )

:ســوال

ت؟اسالزمخدانامبردنهنگامدرذبحقصدآيا

بهراخدانامذکرکهاستشرطذبحدر
اگرلذادکنبیانباشدذبیحهبرکهاینقصد
وانحیببرد،راخدانامسربریدنقصدبدون
.نمی شودحالل

(راکی، مکارم، وحید، شبیری، نوری، فاضل، بهجت، صافی، تبریزی، خوئی، اسیستانیآیات عظام ، رهامامحضرت )
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(ديگرقصد ذبح حيوانی و ذبح حيوانی )
:ســوال

پسسوآوردزبانبهحیوانیذبحقصدبهراتسمیهاگر
خیر؟يااستصحیحکندذبحراديگریحیوان

دکنمیکفایتونداردمانعی.
(ایخامنهامام)
(ارممکاهللآیت).(شودمیحرامحیوانواجباحتیاطبه).دارداشکال

باشددکنذبحآنراخواهدمىکهحیوانىآنقصدبهبایدتسمیه.
(نوریاهللآیت)

(شبیریاهللآیت).نیستکافیکاراین
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(اللدر ذبح انسان تسميه)

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

[راتسمیهاللانسان]ویدبگمی تواندنحوهربه
(ایخامنهامام).می کندکفایت

خودایهلبوزبانکهاستنحواینبهاللفردتسمیهواستجایزاللانسانتوسطحیوانذبح
[«آسمان»خداسمتبه]آنبههمانگشتباودهدحرکتمی کندتلفظراتسمیهکهکسیهمانندرا

ولیستابودهاللابتداازکهاستکسیمورددرتسمیهنحواین:سیستانیاهللآیت)کنداشاره
راسمیهتازهرمقداربایداستملتفتآنلفظبهکهحالیدرشدهاللایعارضیجهتبهکهکسی

وزبانهدمی دخطورقلبشبهراتسمیهکهحالیدرناتوانیصورتدروبیاوردزبانبهمی تواندکه
حوینبهکاراینوکنداشاره[«آسمان»خداسمتبه]آنبهانگشتشباودهدحرکتراهایشلب

اینکهنحورهبهکاراینازناتوانیصورتدروباشد،تسمیهبیانازتمکنحالتبهشبیهکهباشد
(خوئیتبریزی،وحید،،سیستانیعظامآیات).(می کندکفایتدهدانجامراکار

افرادهبدسترسىکهصورتىدرندارند،سخندرستاداىبرقدرتکهاللاشخاصگفتنتسمیه
(مکارماهللآیت).استکافىنباشد،سالم
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:«اهللبسم»نگفتنحکم
انگاريسهلياعمدرويازوتوجهبااگر:اولصورت

.نگويد
ميشودميتهوحرامحيوان.

سمب»مسألهبهجهلوندانستنخاطربهاگر:دومصورت
.نگويدرا«اهلل
ميشودميتهوحرامحيوان.

.دنگويآنماننديافراموشیخاطربهاگر:سومصورت
ندارداشکال.
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(در هنگام ذبح« بسم اهلل»حکم نگفتن تسميه )

حرامنماید،تسمیهبهاخاللعمداًاگر-
شودمى
حرامننمایدذکرفراموشىروىازاگرو-

.نمى باشد
امحراظهربنابرداشتهحکمبهجهلاگرو-

(ایخامنهامام).شودمى
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ـ پنجم شرط 

رگهاقطع 
چهار رگ در غیر شتر

(هفری اوداج اربع)
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:تعریفاوداجاربعه
یعنیاربعهاوداج:

دمی باشحیواناتچهارگانۀشاهرگ هاىمعنیبهوودج،جمعاوداج
:ازعبارتندکه

،(طعاممجراى)مرى-

،(داردقرارمرىروىکهنفسمجراى)حلقوم-

حلقوم،طرفدوشاهرگ دو-
شدهگفتکهطورهمان)استرفتهسخنذباحهوصیدبابدرآنازو
مریوحلقومدیگرمورددووهستندرگمورددوموردچهارایناز

.(اندشدهمشهورچهارگانههایرگبهوجوداینباولیمی باشند
69
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71

: آناتومی گاو

رگ ها

ناي 

مري
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چهار رگ 
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جوزه



75



76

(شاهرگ)رگ خونی 



(حيوانصحيح سربريدن نحوه )
؟می باشدصورتچهبهحیواناتشرعیذبحنحوه
حلقوم)گردنبزرگرگچهاراگر

و«غذامجراى»مرىو«نفسمجراى»
حلقومطرفدودركهراشاهرگدو

طورهبگلوزيربرآمدگیپاييناز(است
روهجملاز)ذبحشرایطسایروشدهبريدهكامل

مسلمانووسیلهبودنتیزبودنآهنتسمیهبودنقبلهبه
حاللگوشتواستکافی شده،رعایت(ذابحبودن
(ایخامنهامام).است
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(حيوانصحيح سربريدن نحوه )
؟می باشدصورتچهبهحیواناتشرعیذبحنحوه
:مراجعمشهورقول
ارآنمجراىچهارکهاستآنحیوانسربریدندستور

کهوریط]ببرندكاملبطورگلوزيربرآمدگىپاييناز
وانحیسرطرفدرذبحازبعدحیوانگلویبرجستگی

رچهاآنونیستکافیبشکافندراآنهااگرو[باشد
ـ2.(حلقوم)نفسمجراىـ1:ازعبارتندمجری

کهبزرگیرگدوـ4و3.(مرى)خوردنمجراى
.باشدمىحلقومومرىطرفدودر
راکی، خوئی، سبحانی، ا، فاضل، بهجت، صافی، تبریزی، ، نوریآیات عظام سيستانی، وحيد، شبيریامام ره، )

(گلپایگانی
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(حيوانصحيح سربريدن نحوه )
؟می باشدصورتچهبهحیواناتشرعیذبحنحوه

:اختالفیاقوال
بزرگرگدووحلقوم)رگ،سهقطعحیوانبریدنسربراى

بزرگرگچهارکهاستآنمستحباحتیاطولىاست؛کافى،(گردن
گلوىبرآمدگپایینازمرىوحلقوماضافۀبهگردنبزرگرگدویعنى

(مکارماهللآیت).شودبریده
بهگلوزیربرآمدگىپایینازرگچهارحیوانبریدنسربرای

آیت).دکنمىکفایتبزرگرگِدوبریدنگرچهببرند،کاملطور
(مظاهریاهلل

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

(جامتربتاحمدیهعليمهحوزهداراالفتاء(قاضیحاجی)االحمدیجامیالدینشرفحاججنابجامتربتسنت
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صورتهای 
مختلف ذبح

ذبح حيوان از جلو گردن

-قفا-ذبح حيوان از پشت سر 

نهاشکافتن رگها بجاي بريدن آ

ن فرو كردن چاقو در گلو و بريد

رگها از پشت



(جلو گردناز حيوان ذبح )

شد؟باسرجلوازحیوانبحذبايدآيا:ســوال

باشدجلوازبایدحیوانذبح.
(گلپایگانی،صافیعظامآیات،ایخامنهامام،رهامامحضرت)

رزیوگردنجلو)ذبحمحلازحیوانذبحکهاستاینمستحباحتیاط
(سيستانیاهللآیت).شودانجام(گلوبرآمدگی

گهارسپسوشودگذاشتهذبحمحل برچاقوکهاستاینواجباحتیاط
(تبریزی،خوییعظامآیات).شوندقطع
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(-قفا-سر از پشت حيوان ذبح )
دارد؟حکمیچه(قفا)سرپشتازحیوانذبح:ســوال

بیرونازقبلولوشودذبحقفاازاگر
قطعشانکهراهارگسریعاًروح،آمدن
ماما).استحرامنماید،قطعاست،معتبر

(ایخامنه
معظاآیات،امامحضرت).استحرامشود،ذبحسرپشتازاگرپس؛باشدجلوازبایدحیوانذبح

(گلپایگانی،صافی
اهللآیت).دارداشکالآنگوشتخوردنونیستجایزسرپشتازچهارگانهرگهاىکردنقطع

(،مكارم
اگرشودانجام(گلوبرآمدگیزیروگردنجلو)ذبحمحلازحیوانذبحکهاستاینمستحباحتیاط

(سيستانیاهللآیت).استحاللهمسرپشتازذبحکهچه
(شبيریاهللآیت).نداردمانعیسرپشتازذبح
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(پشتچاقو در گلو و بريدن رگها از فرو كردن )
؟داردیحکمچهنمايندقطعراآنهابیرونطرفبهونمايدداخلرگهازيردرراچاقوذبحدراگر:ســوال

طرفبهونمایدداخلرگهازیرراچاقواگر
،ودنمى شحرامذبیحهنمایدقطعراآنهاباال
احتیاطواستآوردهبجامکروهىکارولی

.دنمایترکراطرزاینکهاستآنمستحب
(نوری،مكارمعظامآیات،امامحضرت،ایخامنهامام)

بهحیوانحذبکهچهاگرپذیردصورتذبحآنجاازوشودگذاشتهذبحمحلبرچاقوکهاستاینمستحباحتیاط
(سيستانی).می باشدصحیحنیز(شوندبریدهباالسمتبهسپسوشودداخلآنهایرگزیردرچاقو)کهنحواین

(وحيداهللآیت).کردقطعراآنهاجلوطرفبهونمودفرورگهازیرراکاردکهنیستجایزواجباحتیاطبه
کهندکنمیکفایتلذاشوندقطعرگهاسپسوشودگذاشتهذبحمحل برچاقوکهاستاینواجباحتیاط

(تبریزی،خوییعظامآیات).شوندبریدهجلوبهرگهاسپسوشودفرورگهازیرچاقو
(گلپایگانی،صافیعظامآیات).نمی شودحیوانحرمتموجبولیاستحرامکاراین
(شبيریاهللآیت).نداردمانعیمذکورصورتبهذبح
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(آنهاشکافتن رگها بجاي بريدن )
ن در ذبح شرعی حیوان شکافتن رگ های آآيا:  ســوال

؟ کفايت می کند

طعقآنکهبدونآنهاکافتنش
.ندنمى ككفايتشوند،جداو

ریزی،تبصافی،بهجت،فاضل،نوری،شبيری،،وحيدعظامآیات،ایخامنهامام،رهامام)
(اراکیگلپایگانی،خوئی،

(سيستانیاهللآیت).نمى کندکفایتواجباحتیاطبهآنهاکافتنش
برندبکاملبطورراگردنبزرگرگدووحلقوماگرحیوانبریدنسراىبر

(مكارماهللآیت).استکافى
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(اهرگدر بريدن ( پشت سرهم بودن)تتابعرعايت )
هارگنبريدبودنسرهمپشتوتتابعبايدذبحدرآيا:ســوال
شود؟رعايت

:دو نکته مطرح استتتابعدر بحث 

يوانحتاكنندصبروببرندرامَجرىچهاراينازبعضىاگر:الف
.ببرندرابقيهبعدبميرد
سيستانی،عظامآیاتای،خامنهامامامام،حضرت).استحرامحیوانفرضایندر

(وحيدگلپایگانی،صافی،مكارم،شبيری،فاضل،بهجت،

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

(نوریگلپایگانی،صافی،وحيد،مكارم،فاضل،عظامآیات

(خوییتبریزی،شبيری،سيستانی،عظامآیات).استحاللحیوانفرضایندر
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(ذبح افراد متعددنحوه -كنندهوحدت يا تعدد ذبح )

؟ذيردپصورتنفريکتوسطبايدحیوانذبحآيا:ســوال

تنیسالزمکنندهذبحبودنیکی.
(ایخامنهامام)

جایزترکمشطوربهونفردوتوسطذبحانجاملذانمی باشدشرطکنندهذبحبودنیکیحیوانشرعیذبحدر
ازرخیبآنهاازیکیکهیاکنندذبحراحیوانباهموبگیرنددستدرراچاقوآنهاهردویکهصورتاینبهاست
یکیمیهتسوشودانجامفردهردوتوسطتسمیهباید[اشتراکیذبحدر]ورادیگرهایرگدیگروببردرارگها

(خوئیتبریزی،وحيد،،سيستانیعظامآیات).نمی کندکفایتدیگریاز
[تعددصورتدروباشدنفریککهنیستشرطذابحدر]و:مکارم)تاسحاللذبیحهبگویند،اللّهبسمدوهراگر

(بهجت،مكارمعظامآیات).نیستحاللنگویددیگرىوبگویدیکىیاوبگوید،راآنازنیمىکدامهراگر
(شبيریاهللآیت).بگوینداهللبسمدوهربایدذابح،تعددفرضدرالبتهنیستالزم،خیر
کنندذبحراحیوانواحدآندرنفردودارددستهدوکهکاردیکبااگروباشدنفریککهنیستشرطذابحدر

بگویدگردیشخصرادیگرنصفونفریکراتسمیهنصفاگرواستکافىآنهاازیکىتسمیهواستحالل
(نوریاهللآیت).استکافىکندصدقتسمیهکهدرصورتی

86



(وانقصد سربريدن در وقت بريده شدن گلوي حي)

هایرگشدنبريدههنگامدرذبحقصدآيا:ســوال
است؟شرطحیوان

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

یاد،باشممیزغیردیوانهیاکودکیابیهوشیامستیاخواب
بریدهقاًاتفاوبکشدحیوانگلوىبرراچاقودیگرىمقصودبراى
(تبهجوحيد،خوئی،تبریزی،سيستانی،عظامآیات).شودنمىحاللشود،
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(نآاز باالي برجستگی گلو و تصحيح اشتباهی حيوان ذبح )

:داردفرضچندمسالهاين

حیوان. و]باشدزندههنوزغلطذبحازپس1
.[استنشدهجدانیزحیوانسر

حیوان. باشدزندههنوزغلطذبحازپس2
.[استشدهجداکامالحیوانسر]ولی

حیوان. .بمیردغلط،ذبحازپس3
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(نآحيوان از باالي برجستگی گلو و تصحيح اشتباهی ذبح )

باشدزندههنوزغلطذبحازپسحیوان:اولفرض
[نشدهاستوسرحيواننيزجدا]

قابلشرعیذبحباشدباقیجانشاگر
آنمحلقوزیرازسریعاًاینکهبهاستتدارک

دشوحاللتاببردرارگهاهمهوکندذبحرا
قطعوذبحازبعداینکهحیوانحیاتبقاءکشفدراستکافىو:رهامام)

افی،صعظامآیات،ایخامنهامامامام،حضرت).(باشدداشتهمختصرىلووحرکترگها
(صافیگلپایگانی،فاضل،مكارم،خوئی،بهجت،وحيد،سيستانی،شبيری،

خارجخونحیوانآنمثلمتعارفِمقداربه-بریدهرارگچهارکه-دوممرتبۀبریدنازبعدچنانچه
مذکّىحیوانآنباشد،داشتهحرکتىحلقومقطعازبعداینکهبهباشدشدهاحرازحیاتشوشود
(تبریزیاهللآیت).است

وسفندگکنند،قطعگردنبرآمدگىزیرازرارگچهاربالفاصلهونشودجدابدنازگوسفندسراگر
(نوریاهللآیت).شودمىحالل(بدنوسر)تماماً

89



(نآحيوان از باالي برجستگی گلو و تصحيح اشتباهی ذبح )

باشدزندههنوزغلطذبحازپسحیوان:دومفرض
[شدهاستوسرحيواننيزجدا]

چهارگانههایرگاستزندهحیوانتااگر
ولىشودمىحالل[آنالشه]،شودبریده

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

ذبحاب]واجباحتیاطبنابرباشدشدهجدابدنازحیوانسرکهفرضیدر
باجتناآنازکهاستالزمو:گلپایگانیاهللآیت).نمی شودحالل[مجدد

(گلپایگانی،سيستانیعظامآیات).(کنند
وحرامحیوانتمامشدهجداکامالًغلطذبحبهبدنازحیوانسراگر

(وحيداهللآیت).استنجس
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(نآحيوان از باالي برجستگی گلو و تصحيح اشتباهی ذبح )

[بميردغلطذبحازپسحيوان]:سومفرض
شودمتوجهیوانحمردنازبعدوکندذبحبرجستگیباالیازاشتباهاًکنندهذبحاگر:سوال

؟داردوجودحیوانکردنحاللبرایراهیآيا

اجماع فقها این حالت به در 
.شودمیحیوان حرام 

:استآمدهاندکردهمسئلهبهتصریحکهفقهایینظرذیلدرو

چهارگانههاىرگونمایدذبحگلوبرجستگیباالىازوکنداشتباهذابحاگر
،ایهخامنامامامام،حضرت).استحرامنباشدباقىجانشچنانچهننمایدقطعرا

(.نيستاشتباهوعمدبينفرقىجهتایندرو:فاضل)گلپایگانیصافی،عظامآیات
ودشمیحرامذبیحهشودبریدهسرذبحمحلغیرازاشتباهاًوسهواًاگر.

(نوریاهللآیت)
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(آنبا دست بجاي ذبح گنجشکسر كندن)
اللحگنجشککاراينباآيادارد؟حکمىچهدستباگنجشکسرکندن:ســوال

مى شود؟

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

:آوریممیاینجادررافقهاازتنچندتصریحماو

باارشکباياسربريدنباتنهاگوشتحاللپرندگان
ودشمیحاللگوشتشانخوردنوتذكيهالزمشرائط

خوردنوشود،نمیمحققذبح،بکنندراآنسراگرلذا
(مكارم,صافیعظامآیات,ایخامنهامام).استحرامآنگوشت

بعداگریول.باشدمیحرامونجسگوشتشاینبنابراستنشدهشرعیذبحباشدرگچهاربریدنازقبلاگر
اکپحیوانگوشتولیاستشدهمکروهعملمرتکبکندقطعراسرآن،دادنجانازقبلورگچهاربریدناز
(شبيریاهللآیت).استحاللو
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(بدنشسر حيوان پيش از بيرون آمدن روح از جداكردن )

نظرازبدنشازروحآمدنبیرونازپیشحیوانسرجداکردن:ســوال
؟داردحکمیچهوضعیوتکليفی

حیوانگوشتحرمتموجبکاراین
(ایخامنهامام).نمی شود

دراین:امام).استحاللونمى شودحرامحیوانکاراینباولىاستحرامکاراین
وتحرماشکالبدونباشدکاردگرفتنسبقتیاغفلتبااگراماو.استعمدصورت
(نوریاهللآیت،رهامام).(نمى باشدآننمودنجدادرنهوخوردندرنهکراهتى

هرـدکننجدابدنشازروحآمدنبیرونازپیشراحیوانسرنبایدواجباحتیاطبنابر
هاآنغیروپرندگانبینحکمایندروشودنمىحیوانشدنحرامموجبکاراینچند

آیت).داردناشکالشود،جداسرچاقوتیزىبجهتیاغفلت،روىازاگرولىنیستتفاوتی
(سيستانیاهلل

(مكارماهللآیت).استمکروهبلکهنیستحرامروحخروجازقبلکاملبطورحیوانسرقطع
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(حيوانذبح از ابتدا يا انتهاي گردن )
وانحیگردنباالیوابتداازبايدهارگکردنقطعذبحدرآيا:ســوال

باشد؟

كرذكهنحويبهراهارگشدنبريدهذبحبحثدرعظامفقهاي
هارگایناینکهفقهاازیکهيچوليدانندمیالزمكرديم

اند،هنگرفتاشکاليراباشندگردنانتهايیاابتدااز
.کنیممیبیانرافقهاازبرخیتصریحاینجادرما

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

: ببرد که
(.  ستزخمی یا پاره کردن آنها کافی نی)قطع شود کامال ( الف
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بهباشد(جوزه)گلوبرآمدگیزیرازبایدهارگبریدن(ب
.بیفتدسردربرآمدگیکهایگونه
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(شک در بريدن رگها)
بههارگهمهکهکنیمشکاگرگوشتحاللحیواناتذبحدر:ســوال

اينحکمبمیردحالدرهمانهمحیوانونهيااندشدهبريدهصحیحصورت
است؟چطورذبیحه

شکیعنیباشدذابحخودتوسطشکایناگر
اصلخیر؟یااستکردهتذکیهراحیوانکهکند

نسایریراشکاگراما.استتذکیهعدمبر
وتاسمسلمانعملصحتاصلباشند،داشته
(ایخامنهامام).میشودمحسوبشدهتذکیهحیوان
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:شتـــرتذكيه
؟باشدمینحوچهبهشترتذکیه:ســوال

دربينچهارپایان
ردنشترتنهابانحرک

.شودميتذکيه
(مراجع عظام تقليد)
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:السالمعلِّيهالصَّادِقُقَالَ 

مَنْحُورٍ مَذْبُوحٍ حَرَامٌ وَ كُلُّ 
.  كُلُّ مَذْبُوحٍ مَنْحُورٍ حَرَامٌ

329: ، ص3ال یحضره الفقيه، جمن 
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(نَحر)كشتن شتردستور 
نجاماصورتیچهبهبايدشرعینظرازشترحرن:ســوال

شود؟

انجازبعدکهبکشندراشتربخواهنداگر
هکشرایطىبابایدباشد،حاللوپاکدادن
یادکارشد،گفتهحیواناتبریدنسربراى
ینبگودىدرراآنماننددیگرىبرندۀچیز

نحرعملاینبه،کنندفروسینه اشوگردن
(تقلیدعظاممراجع).می گویند
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(شترشرايط نحر ) 
ود؟نحر کردن شتر چه شرايطی بايد رعايت شدر :  ســوال

دراستشرطذبحبهتذکیۀدرکهچیزىهر
حذابدر کهآنچهپسمى باشد؛شرطهمنحر

ونحرکنندهدراستشرطذبحوسیلهو
(لیدتقعظاممراجع).مى باشدشرطهمنحروسیلۀ

:نکته
رسایذبحشرایطازکهچهارگانههایرگبریدن

.ستنیالزمشترمورددربودشترازغیرحیوانات
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:(نحر)شترکشتنتفاوت

وگاويرنظحيواناتیوشتربينذكرشدتاكنونكهشرايطیهمه

براييعنی، (پنجمشرط)هارگقطعبجزاستمشترکگوسفند

ذابح)اولشرطچهاربايستیشترنشدنميتهوبودنحالل

بسمتنگف)-بودنقبلهروبه-نحروسيلهبودنآهنی-مسلمان

.شونداجراشدگفتهكهايگونهبه(اهلل

،هاگرقطعوگلوبريدنجايبهدرشتركهاستاينتفاوتتنها

.گيردصورت(نحر)عملبايد
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روشصحيحنحر



105

روشغيرشرعينحر
وحرام
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روشغيرشرعينحر
وحرام
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:دقت شود
کنندذبحنحرجايبهراشتراگر

،یردبمحالهماندروببرندرانحرمحليعنی
.استمیته و حرام شتر 

راآنمی تواناستزندهحیوانتااما
(مراجعتمام).شودحاللتاکردنحر



(حيواناتتأثير ذبح شرعی در تذكيه و حليت )
دارد؟مختلفحیواناتالشهشدنپاکوحلیتدرتأثیریچهشرعیذبح:ســوال

:کردتقسیممی توانگروهچندبهنظراینازرامختلفحیوانات-

وخوارینجاستمثلعارضیجهتبهکهراگوشتىحاللحیواناگر...
آنتگوشخوردنبِبُرندسرآنشرعیشرایطرعایتباباشدنشدهحرام
(دتقليعظاممراجع).وحشىیاباشداهلىخواه،استپاکآنبدنوحالل

حذبباباشدشدهحرامشدنموطوئهجهتبهگوشتحاللحیواناگر
یرشخوردنبایا(جالل)شدنخوارنجاستبااگرونمی شودحاللشرعی
.می شودحاللاستبراءازبعدتنهاباشدشدهحرامخوک

زابرخیولینمی شودحاللشرعیذبحباگوشتیحرامحیوانهیچ
رگوشت خواودرندهکهگوشتىحرامحیوانمثلگوشتحرامحیوانات

تیربایا،ندببرسرشدهگفتهکهدستورىبهاگر،پلنگوگرگماننداست،
ولینمى شودحاللآنگوشتولىاستپاککنندشکارآنمانندو

نهودشونمیحاللنهشرعیذبحبا(خوکوسگ)العیننجسحیوانات
تالفاخفقهابینهاگوشتحرامسایرالشهشدنپاکبهنسبتوپاک

.است 108



ـ ششم شرط 

خروج خون متعارف 
یا حرکت مختصر

...(حرکت دم یا پلک زدن و)
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(ذبححركت حيوان بعد از -خون متعارفخروج )
:استمتصورحالتدودرمسالهاين

:الف
ح  به زنده بودن حیوان در وقت ذبیقین 

باشد 
:ب

ت شک نسبت به زنده بودن حیوان در وق
ذبح باشد
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(ذبححركت حيوان بعد از -خون متعارفخروج )

.باشدذبحوقتدرحيوانبودنزندهبهیقين:الف

حیوانلیتحبرایباشدذبحوقتدرحیوانبودنزندهبهيقینکهصورتیدرآيا:ســوال
؟باشدمیذبحازبعدحیوانحرکتياومتعارفخونخروجبهنیازی

ستاکافینشانهدوازیکیوجودمسلمافرضایندر.
(گلپایگانینوری،صافی،عظامآیاتره،امام)

خروج-1).نیستالزمشرطدوازیکهیچفرضایندر
مكارم،عظامآیات،ایخامنهامام)(ذبحازپسحیوانحرکت-2متعارف،خون

(فاضلشبيری،

خوناگرواستالزممتعارفخونخروجتنهافرضایندر
وحيد،سيستانی،عظامآیات).شودنمیحاللحیواننشودخارجمتعارف

(خوئیتبریزی،
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(ذبححركت حيوان بعد از -خون متعارفخروج )

بحذوقتدرحيوانبودنزندهبهنسبتشک:ب
باشیم،هداشتشکذبحوقتدرحیوانبودنزندهبهنسبتکهصورتیدرآيا:ســوال

؟باشدیمذبحازبعدحیوانحرکتياومتعارفخونخروجبهنیازیحیوانحلیتبرای

خروج)نشانهدوازیکیوجودفرضایندر
.ندکمیکفایت(حیوانحرکت-متعارفخون

(فاضلنوری،،گلپایگانیصافی،عظامآیات،ایخامنهامامره، امامحضرت)

استالزمنشانهدوهروجودفرضایندر.
(خوئیتبریزی،وحيد،مكارم،،سيستانیعظامآیات)
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113

(زنده بودن حيوان در موقع ذبح)
هزندحیوانذبحوقتدراستالزمآيا:ســوال

باشد؟
قهايفاجماعموردذبحوقتدرحيوانبودنزندهلزوم
.استعظام

دباشزندهبایدحیوانذبحوقتدر.
(خوئیسیستانی، مکارم، صافی،  وحید، گلپایگانی، تبریزی،آیات عظام حضرت امام ره، )



(ذبحمنتسب بودن خروج روح حيوان به )
باشد؟منتسبذبحبهحیوانمردنکهاستشرطذبحصحتدرآيا:ســوال

:داردفرضدومطلباين

:الف

ب سبذبح شدن حیوان در ظاهر، به پس از 
دیگری بمیرد

:ب
چند به مردن حیوان به طور هم زمان 

باشدمنتسبامر
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(منتسب بودن خروج روح حيوان به ذبح)

يردبمدیگريسبببهظاهردرحيوانشدنذبحازپس:الف

باشد؟منتسبذبحبهحیوانمردنکهاستشرطذبحصحتدرآيا:ســوال
نآبرزندهطوربهآنکهازبعدذبیحهبودنحاللدر

اینسبببهآنجانکهنیستشرطشودواقعذبح
واقعحهذبیبرشرعىذبحاگرپسبیایدبیرونذبح
قوطسکوهازیابیفتدآبیاآتشدرسپسشود
.استلحال،بمیردوسیلهاینبهو،اینهامانندوکند

(گلپایگانیخوئی،تبریزی،صافی،وحید،مکارم،،سیستانیعظامآیاتره،امام)
وآبدرافتادنآتش،همچوندیگرىسبببهحیوان،حیوانبریدنسرازپساگر...

(بهجتاهللآیت).شودنمیحاللواجببنابراحتیاطبمیرد،
(نوریاهللآیت).باشدذبحبهمستندبایدذبیحهبدنازروحخروج
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(منتسب بودن خروج روح حيوان به ذبح)

باشدامرمنتسبچندبهزمانهمطوربهحيوانمردن:ب
ح،ذبباهمراهکهدهدرخحیوانبرایایحادثهذبح،بازمانهماگر:ســوال

شود؟میحاللحیوانآياباشد،مؤثرمردندردوهر
وافدبشکراحیوانشکمدیگریکسحالهماندروکندحیوانذبحبهشروعذابحاگر

همچنینمی شودحاللحیوانگوشتآورددرذبحباهمزمانراحیوانشکمداخلاجزاء
محکهمینشودانجامذبحباهمزماناگرمی شودحیوانازروحخروجموجبکهعملیهر
عظامتآیا).نشودانجامکارهاییچنیناستشایستهمستحب،بنابراحتیاطولیداردرا

(خوئیتبریزی،،سیستانی
(مکارماهللآیت).استحاللشودشرعیذبححیواندادن،جانازقبلاگر

(وحیداهللآیت).دارداشکالواجببنابراحتیاطکاراین

داخلدرآنچهدرآوردنبهمشغولزمانهماندردیگرىوشدذبحبهمشغولیکىاگر
انجگرفتندرهمباواستقاللنحوبهدوهرکهنحوىبهباشدمشغولاست،ذبیحه
(بهجتاهللآیت).نیستمذکّىباشند،داشتهنقشحیوان

(نوریاهللآیت).دارداشکالشوددریدهنیزحیوانشکمهارگقطعباهمزماناگر

(زنجانیاهللآیت).شودنمیحلیّتموجبذبحیچنین
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(استقرار حيات حيوان در حال ذبح)

:حيوانحياتاستقرارتعریف

درحيوانكهمعناستاينبه
اشدنبمرگبرمشرفذبحهنگام

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

آياومعناستچهبهذبححالدرحیوانحیاتاستقرار:ســوال
است؟شرطحیوانذبحدرامراين

بودنحاللدرحیوانحیاتاستقرار
استآنمعتبربلکهنیستشرطذبیحه

.دباشزندهبایدحیوانذبحوقتدرکه
.باشدمردنشُرفدراینکهولو

(خوئیتبریزی،گلپایگانی،فاضل،نوری،وحيد،صافی،مكارم،سيستانی،عظامآیاتره،امام)



(تذكيهشک در )
شدهنمحرزآنشرعیتذکیهکهگوشتحاللحیوانالشهآيا:ســوال

حرام؟يااستحاللآنخوردنآيا.باشدمیمشکوکواست

بهوممحکاست،نشدهثابتآنتذکیهتا
(ایخامنهامام).استحرمت

(نوریاهللآیت).استنجاستوحرمتبهمحکومنشود،محرزآنتذکیهاگر
2.باشدداشتهشرعیذبحبهاطمینانیاعلم-1:استحاللآنخوردنحالتدودر-

اوکههدداحتمالوبخردمسلمانفروشندهازاینکههمانندباشدشرعیذبحبراینشانه
(تانیسيساهللآیت).نیستجایزندهداحتمالیچنیناگرامانمودهاحرازراآنشرعیذبح

:شرعیذبحدرشکموارددر:نتيجه
.استیتهمبهمحکومشدهذبحدامنشود،پیدايقینشرعیذبحبهنسبتاگر:جواب

تذكيهاصل عدم =تذکيهشکدر
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تذکیه شرعی 

جنین
حیوان حالل گوشت 

(تبعیت)
120



:نکته

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

:تبعيتتعریف

ذکیهتاقسامازیکی:(جنینشرعیتذکیه)تبعیت
دیگرحیوانتذکیهازتبعیتبهحیوانیتذکیه،شرعی
پسوشودذبحمثالحیوانیاگرکهصورتاینبهاست،

نینجآنشرایطیباشودخارجآنشکمازجنینیذبحاز
.می شودحاللمادرشذبحواسطهبه
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صورتهای 
مختلف جنین

مردهجنين از شکم مادرش 
خارج شود

زندهجنين از شکم مادرش 
خارج شود



(تذكيه شرعی جنين)
:اولصورت

خارج شودمردهاز شکم مادرش جنین 
:استمتصورحالتدودرمسالهاين

نجنیآنازبعدوشودتذکیهحیوانیاگر:الف
هآوردبیرونمردهیابیایدبیرونشکمشازمرده

شود؟
همردتذکیهبدونیاباشدزندهمادرشاگر:ب

شود؟خارجشکمشازمردهجنینوباشد
123



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

یۀتذکبهتذکیه اشواستحاللخوردنششرطچندوجودبا
:مى باشدمادرش
ردروحچهباشددرآوردهمووپشموباشدالخلقهتامّ:اول

.باشدندمیدهچهوباشدشدهدمیدهآن
مادرششکمشکافتندرمتعارفمقدارازبیشتر:دوم

سستیراگپسنیندازند،تأخیرذبحازبعدآنساختنخارجو،نماند
.تاسحرامواجباحتیاطبنابربمیردجنیندلیلاینبهوشود

(، امام رهامام خامنه ای)
(صافی،گلپایگانیخوئی،تبریزی،وحيد،،سيستانیعظامآیات).نباشدمادرشمرگازقبلجنینمرگ:سوم(.استحرام) 124



(تذكيه شرعی جنين)
شودخارجمردهمادرششکمازجنین:اولصورت

تذکیهبدونیاباشدزندهمادرشاگر:بحالت
شود؟خارجشکمشازمردهجنینوباشدمرده

هتذكيبدونیاباشدزندهمادرشاگر
شکمشازمردهجنينوباشدمرده
ماماحضرت).نمی شودحاللجنينشودخارج

(اراکیگلپایگانی،مكارم،صافی،خوئی،تبریزی،وحيد،سيستانی،عظامآیات،ره
عظامآیات).استحرامآنگوشتخوردنآوردبیرونایمردهبچهزندهحیوانشکمازاگر

(بهجتنوری،فاضل،زنجانی،
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(تذكيه شرعی جنين)
:دومصورت

زندهمادرششکمازجنیناگر:ســوال
شود؟خارج

یهتذکبافقطصورتایندر
حالل(...ونحریاذبح)شدن

فی،صاخوئی،تبریزی،وحيد،سيستانی،عظامآیاتره،امامحضرت).می شود

(فاضلگلپایگانی،مكارم،
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(حيوان حرام گوشتتذكيه جنين )

:نکته

بینمادرشتذکیهباجنینتذکیهحکمدر
فرقیگوشتحراموگوشتحاللحیوانات

تذکیهتقابلیحیوانآنکهصورتیدرالبتهنیست
درتگوشحرامحیوانجنینالبته]باشدداشتهرا

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

(ـــرعَقْ)
128



(عَقر–اضطراريذبح )
وظیفهنبود ممکنعادیحالتبهشرعىذبحاگر:ســوال
چیست؟

رعشدرکهدستورىبهآن رانتوانندوشودسرکشحیوانىاگر
درکهدهندباحتمالوبیفتدچاهدرمثلًایابکشنداستشدهمعین

:نباشدممکنشرعدستوربهآنکشتنوبمیردجاآن
دنبآنتیزىواسطۀبهکهشمشیرمثلچیزىباچنانچه-1

،بدهدجانزخماثردروبزنندزخمحیوانبدنبه،مى شودزخم
.نیستالزمآنبودنقبلهبهروومى شودحالل

اتحیوانبریدنسربراىکهرادیگرىهاىشرطبایدالبته-2
.شودرعایتشد،گفته

(مراجع)
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(عَقر–اضطراريذبح )

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

:كه

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

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

(عقر)آنراذبحاضطرارينميتوان
.نمود

ت تا حيوان به حالبلکه بايد صبر كرد 
.عادي باز گردد
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«  برخی از آداب ذبح»

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

نه؟يااستجايزکردنذبح

(وحيداهللآیتای،خامنهامام).ندارداشکالی

(گلپایگانیاهللآیت).استانصافخالف

(نوریاهللآیت).داردکراهتولینداردمانعی
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(مستحبات ذبح)
است؟مستحبحیواناتنحروذبحدراموریچه:ســوال

پاىوببندندراآنپاىیکودستدو،گوسفندسربریدنموقع-1
تدسبارامویشوپشمو:صافیاهللآیتره،امام)کنندرهارادیگرش

(شودسردتابگیرند
رهاراآندموببندندراپایشودستچهار،گاوسربریدنموقعو-

کنند
زانو،تانپائیازراآندستدوباشدنشستهاگرشترکشتنموقعو-

عظاماتآی)بگذارندبازراپاهایشوببندندیکدیگربهبغلزیریا
.(دببندنراچپشپاىباشدایستادهاگرو:تبریزی،سيستانی

.بزندبالوپرتاکنندرهاسربریدنازبعدرامرغاستمستحبو-
خوئی،ریزی،تبشبيری،،صافیفاضل،نوری،وحيد،مكارم،،سيستانیعظامآیاتامام،حضرت)

(اراکیگلپایگانی،
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(مستحبات ذبح)
نوری،يد،وحمكارم،،سيستانیعظامآیات،امامحضرت).بگذارندآنجلوىآبحیوان،کشتنازپیش-2

(اراکیخویی،گلپایگانی،تبریزی،شبيری،،صافیفاضل،

سرعجلهابوکنندتیزخوبراکاردمثالًشود،اذیتکمترحیوانکهکنندکارى-3
(اراکیایگانی،گلپخوئی،تبریزی،شبيری،،صافیفاضل،نوری،وحيد،مكارم،سيستانی،عظامآیاتامام،حضرت).ببرندراحیوان

وحيد،عظاماتآیامام،حضرت).باشندقبلهبهرو(می کندنحرراشترکهکسی)ناحروذابح-4
(اراکیگلپایگانی،شبيری،،صافیفاضل،مكارم،

عظامآیات).شدباقبلهبهروبردمىسرراحیوانکهکسىکهاستآنمستحباحتیاط
(خوئیتبریزی،وحيد،،سيستانی

ریزی،تب،صافیعظامآیاتامام،حضرت).ندهندنشانحیوانبهرا[کردنذبحوسیلهو]چاقو-5
(سيستانیوحيد،خوئی،

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

صافی،،وحيدسيستانی،عظامآیاتامام،حضرت).شودبردهکردنذبحبرایمداراورفقباحیوان-7
(اراکیخوئی،تبریزی،
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(مکروهات ذبح)
(شبيری،یصافبهجت،سيستانی،عظامآیات).بکنندراحیوانپوستروح،آمدنبیرونازپیشـ1

نوری،عظامآیاتامام،حضرت).نکَنَندراحیوانپوستروحآمدنبیرونازپیشکهاستآنواجباحتیاط-
(وحيدصافی،فاضل،گلپایگانی،

يستانی،سعظامآیاتامام،حضرت).ببیندراآندیگریحیوانکهبکشندراحیوانجایىدرـ2
(اراکیگلپایگانی،شبيری،،صافیوحيد،فاضل،نوری،مكارم،

ورتضرواحتیاجصورتدرولىجمعه،روزظهرازپیشیاکنندذبحشبدرـ3
(اراکیگانی،گلپایخوئی،تبریزی،شبيری،،صافیفاضل،نوری،وحيد،مكارم،سيستانی،عظامآیاتامام،حضرت).نداردکراهت

مكارم،ی،سيستانعظامآیاتامام،حضرت).بکشداستدادهپرورشکهراچهارپایىانسانخودـ4
(گلپایگانیشبيری،،صافیفاضل،اراکی،نوری،وحيد،

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

بدنشدنازسردقبلوذبحازپسراحیواناعضایازبرخیکردنقطع-6
(بهجتاهللآیت).حیوان

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

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

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

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

بنادتقليعظاممراجعوایخامنهامامره،امام).مى گوینداالشاجعذاتآنبه
(مواردازبعضیدرواجباحتياطوفتوابه

رادمواینجزءرافضلهکهاندبردهنامموردچهاردهعظاممراجعازبرخی:نکته
.اندنشمرده 137



(اجزاي حرام حيوانات حالل گوشت)

:نکته

:عظاممراجعهمهفتوایطبق

دنبالن  خوردن 
، نیستهیچ حیوانى حالل 
.و حر ام است
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احکام شرعی

(قربانی)
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لِرَبِِّكَ وَانْحَرْفَصَلِِّ 
.براي پروردگارت نماز بخوان و شتر قربانی كن[ به شکرانه آن]پس 

2: کوثر 

مْ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَِّهِ لَكُوَالْاُدْنَ 
خَِّيْرٌفِِّيهَا 

آنها  شما از شعائر الهی قرار داديم؛ دربراي را ( قربانی)فربه و شترهاي چاق و 
براي شما خير و بركت است؛

36: حج 
141

کالم وحی



«اهميت قربانی»
الصِّرَاطضَحَایَاكُمْ فَإِنَّهَا مَطَایَاكُمْ عَلَىاسْتَفْرِهُوا : قَالَ(   صلي اهلل علیه و آله)أَنَّ النَّبِيَّ 

:دمی فرماينصلی اهلل عليه و آلهپيامبر گرامی اسالم 

آنها  بدانيد، خود را ارزشمند قربانی هاي 
.اسبابی هستند براي عبور شما از صراط

(213،ص2من ال یحضره الفقيه،ج)
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(حکم فقهی قربانی)

نمايید؟بیانراقربانیفقهیحکم:ســوال

امام).استمستحبکردنقربانی

(ایخامنه

ارد،دتمکّنکهکسیبرایکردنقربانی
(سيستانیاهللآیت).استمؤکدمستحب



نوع حیوان  

قربانی

حج واجب

عيد قربان

غير از ايام خاص

...نذر و كفارات و
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(نوع حيوان قربانی در حج)

؟می شودذبححیوانیچه،تمتعحجقربانیدر:ســوال

اعمالازعملدومینوحجواجباتازواجبپنجمین
بایدد،می آوربه جاتمتعحجکهکسی.استقربانیمِنی،
گوسفندایگاویاشتریعنیسه گانه،چهارپایانازیکی

یاباشدرنقربانیکهنداردتفاوتی،کندقربانیرابزیا
یانچهارپاازغیراماباشد،شترکهاستآنبهتروماده

. کندنمیکفایتحیواناتسایرکردنقربانیمذکور،
(ایخامنهامام)
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(نوع حيوان قربانی در عيد قربان)

وانمیتقربانعیدروزدرحجازخارجدرقربانیدرآيا:ســوال
؟کردذبحخروسومرغ

انیقرباقلاستحباب،بهعملدر
(ایخامنهامام).استگوسفند

وشتگوحاللپرندگانذبحوکندنمیصدقگوسفندازکمترقربانی
بهککموصدقهکهجهتاینازتنهانیازمندانوفقرابهآنگوشتدادن

(مكارماهللآیت).استمستحبومطلوباستنیازمندان
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(در غير از عيد قرباننوع حيوان قربانی مستحبی )

؟کردانیقربخروسگوسفندکردنقربانیجایبهمیشودآيا:ســوال
نذراگر.۳؟کندمیصدققربانیلفظخروسبرآياچطورمستحبیقربانی.۲

کند؟میتکلیفرفعخروسآياکندقربانیکهنمايدمطلق

ىمانعنذر،غیروحجدرقربانىغیردر(1ج
نذرهنگاماگر(3ج.نداردمانعى(2ج.ندارد
قربانىنباشد،نظرموردخاصىحیوان
(ایخامنهامام).مى کندکفایتنیزخروسکردن
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(خصوصيات ظاهري حيوان قربانی)

میفادهاستقربانیبرایکهحیوانیخصوصیات:ســوال
نمايید؟بیانراشود،
ملهجاز)خاصیشرائطمستحبیقربانیدر

معتبرحیواندر(واجبقربانیشرائط
(ایخامنهامام).نیست

طشرمستحبقربانیبرایدارد،وجودواجبقربانیدرثالثهانعامبرایکهاوصافی
کهوانیحییاشدهبریدهآنگوشکهحیوانییالنگیاکورحیوانمی توانلذا.نمی باشد

رچنده.نمودقربانیرااستالغرکهحیوانییاوخصیحیوانیاشدهشکستهآنشاخ
اشدبحیوانیداردکراهتوباشدچاقواالعضاءتامّحیوانکهاستآنمستحباحتیاط

(صافیسيستانی،عظامآیات).استدادهپرورشراآنفردخودِکه
ووسفندگازکمترالبتهنیست؛الزمخاصیجنسوسنونقصعدممستحب،قربانیدر

(مكارماهللآیت).دندارراقربانیحکمبز
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(خصوصيات سِنّ حيوان قربانی)

میفادهاستقربانیبرایکهحیوانیخصوصیات:ســوال
نمايید؟بیانراشود،
ملهجاز)خاصیشرائطمستحبیقربانیدر

معتبرحیواندر(واجبقربانیشرائط
شروطکهاستمستحبچندهر....نیست

ومستحبقربانیدرمنیدرواجبقربانی
(ایخامنهامام).باشدجمعنیزعقیقه

ووسفندگازکمترالبتهنیست؛الزمخاصیجنسوسنونقصعدممستحب،قربانیدر
(مكارماهللآیت).دندارراقربانیحکمبز



150

(قربانینکردن پيدا )

(...وبالعدفوانفاقبرایياقربانعیدمثال)مستحبیقربانیدر:ســوال
مبلغبهاندتومیآيانمی کند،پیداکردنقربانیبرایراحیوانیکسیاگر

؟دهدصدقهپولقربانی،همان

زینجایگامااستمستحبصدقهچندهرفقیربهپول
(خامنه ایامام).شودنمیمستحبقربانی

واحکامامااستمستحباتازدادنصدقهکلیبطور
(خامنه ایامام).نداردراقربانیثمرات

آنقیمتاندازهبهاستمستحبدارد،راآنپولپرداختتواناییاگر
(صافیسيستانی،عظامآیات).بدهدصدقه

کافیقیمتترینپایینپرداختباشد،داشتهاختالفقیمتهاکهصورتیدرو
(سيستانیاهللآیت).است
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(اشتراكیمستحب  بصورت قربانی )

قربانیدگوسفنيکمی توانندهمبانفرچندآيا:ســوال
کنند؟

مستحب،قربانیدرکلیطوربه
(اینهخامامام).ندارداشکالنفرچندشراکت

انجامنهمچنی.نمایدقربانیگوسفندیکخانواده اشوخودطرفازمی تواندانسان،بلی
صوصاًمخاستکافی(دهندانجامقربانییکهمبانفرچند)اشتراکیبصورتقربانی

(صافیسيستانی،عظامآیات).باشدزیادآنقیمتوکمقربانیکهزمانی
(ارممكاهللآیت).دادانجامنفرچندنیّتبهراقربانىیکتوانمىمستحبقربانىدر
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(قربانی مستحبمحدوديت افراد در اشتراک )

استمشهور؟داردوجودسهممحدوديتآيا:ســوال
داشتههمستوانندنمینفرهفتازبیشترگاودرکه

باشند؟

نداردوجودمحدودیتی.
(ایخامنهامام)
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(عيد قربان–مستحبی قربانیزمان انجام )

؟ شودمیانجامزمانیچهدرقربانعیدمستحبیقربانی:ســوال
همبازياآبکنیم،قربانیشدوازرهميايازدهمروزوبخريمالحجهذیدهمروزدررایقربانحیواناگهمثالً
نه؟ياشودمیحسابمستحبقربانیاين

مانهبهمربوطقربانیاستحباب
(الحجهذیدهم)قربانعیدروز

(ایخامنهامام).است
طلوعازقربانی،انجامزمانبهترینو.شودانجامقربان،عیدروزدرمنیسرزمینغیردر

(صافیسيستانی،عظامآیات).می باشدعیدنمازوقتاندازهبهعیدروزخورشید
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(تقسيم قربانی)

؟نمايیمتقسیمچگونهراقربانی:ســوال

مستحبّیقربانیتقسیمدر
امام).نیستمعتبرخاصّیشرائط

(خامنه ای
تواندمیوبرداردخانواد ه اشوخودبرایراآنسومیکمی تواندمی کند،قربانیکهکسی 

لمانمسفقراءبهنیزراآنسومیککهاستآنافضلاحتیاطوبدهدهدیهراآنسومیک
(صافیسيستانی،عظامآیات).بدهدصدقه

ّراوّمسیکوبردارد،خودبراىراآنسوّمیک:کندقسمتسهراقربانىاستمستحب
تّهالب.نمایدهدیهمؤمنانودوستانبهراسوّمیکودهد،صدقهنیازمندانبهخداراهدر

فقیرهبآنازبخشىدادنولىباشد،مساوىطوربهقسمتسهبهتقسیمنیستالزم
اهللآیت).استاحتیاطموافقچندهرنیست؛واجبآنازچیزىخوردنامّااست،واجب
(مكارم
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(قصابپرداخت اجرت )

کهیکساجرتبعنوانراقربانیپوستمی توانآيا:ســوال
؟دادقرارمی کند،ذبحراحیوان

(خامنه ایامام).نداردمانعی
ارآنداردکراهتودادصدقهراقربانیپوستاستمستحب

.دادرقرامی کند،ذبحراحیوانکهکسیوقصاباجرتعنوانبه
(صافیسيستانی،عظامآیات)

دقهصفقیرىبهراآنپوستقیمتمعادلکهاستآناحتیاط
(مكارماهللآیت).دهید
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(هرسالقربانی كردن گوسفند براي حاجی )

اجبوهرسالحاجیبرایگوسفندکردنقربانیآيا:ســوال
؟است

بلکه،نیستواجبسالههر
(خامنه ایامام).استمستحب

جحمناسکانجامحالدرکهحاجیانیبرایتنهاکردنقربانی
استواجبدارندقربانینذرکهکسانیبرایهمچنینوهستند

(مكارماهللآیت).استمستحبگرچهنیست؛واجبدیگرانبرو
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(براي اموات در عيد قربانقربانی )

يانیقربابعنوانامواتبرایقربانسعیدعیددرآيا:ســوال
است؟شدهسفارشیصدقه

آنابوکنندقربانیاگرصورتهردر
اینثوابونماینداطعامرامؤمنین

امرکنند،هدیهمیتبهراکار
(خامنه ایامام).باشدمیایپسندیده
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(عقيقهكفايت قربانی از )

؟کندمیايتکفعقیقهازقربانعیدمستحبیقربانیآيا:ســوال

مگرکندنمیعقیقهازکفایتسؤالفرضدر
ابآدباقربانعیدروزدرراگوسفنداینکه
ازیتکفاصورتایندرکهکنندذبحعقیقه
(خامنه ایامام).کندمیعقیقه

قهعقیازکفایتکندقربانىقربان،عیدروزکسىچنانچه
(نوریوحيد،سسيستانی،فاضل،تبریزی،خوئی،عظامآیات).مى کند

(صافیاهللآیت).نمی کندکفایت
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(قربانیدفن كردن استخوان )

عیدروزقربانیاستخوانکهشودمیگفتهعرفدر:ســوال
ايندریشرعگردد،حکمدفنبايدعقیقهقربانیهمچنینوقربان

چیست؟خصوص

نیستالزمآنکردندفن.
(خامنه ایامام)



احکام مرتبط  

خـــون

از حيث طهارت و نجاست

از حيث خوردن 

اقسام خون ها

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



(حکم طهارت خون هنگام ذبح)
:ســوال

است؟نجسگوشتحاللحیواناتازخونیچه
جهندهخونکهحیوانىهروانسانخون

رندببراآنرگاگرکهحیوانىیعنى،دارد
؛استنجسمى کند،جستنآنازخون
پشهوماهىمانندکهحیوانىخونپس
عظاممراجع).مى باشدپاکندارد،جهندهخون

(تقليد
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:نتيجه
خون خارج شده هنگام ذبح:نجساستوباید

.تماميقسمتهايآلودهشدهبهآنتطهيرگردد
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(همتخلف ذبيح–خون باقی مانده داخل بدن )
شدهمعیّنشرعدرکهدستورىبهراگوشتحاللحیواناگر

ردکهخونىآید،بیرونمعمولمقداربهآنخونوبکشند
:اینکهمگراست،پاک،مى ماندبدنش

ددبرگرخونکشیدننفسعلتبه.
جاىدرحیوانسرکهاینواسطۀبهیا

برگردد،حیوانبدنبهخونبودهبلندى

(  مشهور).خون نجس استآن 

(استاجتنابواجباحتیاطنیزو–صافىگلپایگانى،مكارم،عظامآیات.)
اهللآیت).کننداجتنابمانده،گوشتحاللحیوانازمحرمهاجزاءدرکهخونىازمستحباحتیاطبنابرو

(زنجانى
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(خوردن خون داخل بدن ذبيحه )

:نکته

:عظاممراجعفتوایطبق

خوردن خون بدن ذبیحه 
حرام است

اگر چه پاک باشد،
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«خونقرباني»: از... خونمالی کردن خودرو و



(خون قربانی-برخی از انحرافات و خرافات  )
37حج -مِنْكُمْ التََّقْوَى یَنَالُهُ وَلَكِنْ لَنْ یَنَالَ اللََّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا 

.تآنچه به او مي رسد، تقوا و پرهِّيزگاری شماس. هرگز به خدا نمی رسدآنها، خونهايگوشتها و نه نه 

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

.(استحرامکاری
کونیمسمنازلجلویوخیابانکفدرقربانیخونگذاشتنباقی

.می شودمردمعبورمسیرکردننجسبهمنجرکه
ذبحازبلقعقیقهجهتقربانیگوسفندپشتبرفرزندکردنسوار.

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

نقلصدوقاالخبارمعانیاز198یصفحهدوم،جلدالشيعه،وسائلاز:مطهریشهید
نهیجنحذبايازپیغمبرالْجِنِّذَبائِحِعَنْنَهیآلهوعلیهاهللصلیاکرمپیغمبرکه:کندمی

وَ:مودفربعد.استبودهالجنذبیحۀقدیمدراینهااسمشودمیمعلوم.كرد
سیكیعنیذلِکَاَشْبَهَماوَالْعَیْنَیَسْتَخْرِجَأَوْالدّارَالرَّجُلُیَشْتَرِیَأنْهُوَ

هااينمثلكاريياكندمیجاريواستخراجراايچشمهياخردمیايخانه
جلواينکهبرايكشندمیراگوسفنديبعدلِلطِّیَرَۀِذَبیحَۀٌلَهُفَیُذْبَحُكندمی

اينراگالْجِنِّمِنَءٌشَیْیُصیبَهُأَنْیَفْعَلْلَمْإنْمَخافَۀَبگيرندرامردمچشم
علومم،زخمچشمگوییممیما).رسانندمیآسيباوبههاجننکنندراكار
ذلِکَلَفَاَبْطَ(.کندمیراکاراینآیدمیجنگفتندمیجاهلیتهایعربشودمی

این.كردباطلراجاهليترايجسنتايناكرمپيغمبرعَنْهُنَهیوَالنَّبِیُّ
.کردمعرضکهمدرکشهماینما،حدیثمعتبرکتبازوسائلکتاب

409:ص،25ج.مطهریشهيدآثارمجموعه
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(عقيقهآغشته نمودن سر فرزند با خون )

رسبهعقيقهگوسفندخونازمقداریمالیدنآيا:ســوال
دارد؟مشروعیّت،فرزند

شدهنهیاسالمدرعملایناز،خیر
روایاتدرونداردمشروعیتواست
درواستشرکعملاینکهآمده

.استمی شدهانجامجاهلیت
(مامقانیعالمه)
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(تاثير داشتن يا نداشتن خون قربانی)
:بهاسراردممرازبعضیقربانی،خونداشتناثربهاعتقادبا(...ومرغگوسفند،)هاقربانیدر:ســوال

بدنورسبینازعبوروقربانیخونرویازشدنردو...وساختمانوخودروپالکبهقربانیخونمالیدن
درآيا-1:اينستسوالحال.دارند...ومسافرياخانمعروسبرای(کشیدنقرمزخط)ذبحازپسقربانی
انفاقاتدونبباشد؛میحسنهوثوابداریقربانیخونريختنصرفبهيعنیدارد؛وجوداثرقربانیخون

پالکبرایقربانیخونازکردنخونمالیآيا-۲؟...واطعاموقربانیگوشتپختياتوزيعبدونومستحبی
حسنهسنتيکواثردارای...ومسافروخانمعروسبرایکشیدنقرمزخطياوجديدساختمانوخودرو

باشد؟می

انهخوماشینبرایقربانیخونمالیدن
قربانیولی،نداردوجوداسالمدر...و

وسالمتیبرایآندادنصدقهوکردن
(ایخامنهامام).استمطلوببالرفع

ymmyw5p:شماره استفتاء
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(تاثير داشتن يا نداشتن خون قربانی)
:بهاسراردممرازبعضیقربانی،خونداشتناثربهاعتقادبا(...ومرغگوسفند،)هاقربانیدر:ســوال

بدنورسبینازعبوروقربانیخونرویازشدنردو...وساختمانوخودروپالکبهقربانیخونمالیدن
درآيا-1:اينستسوالحال.دارند...ومسافرياخانمعروسبرای(کشیدنقرمزخط)ذبحازپسقربانی
انفاقاتدونبباشد؛میحسنهوثوابداریقربانیخونريختنصرفبهيعنیدارد؛وجوداثرقربانیخون

پالکبرایقربانیخونازکردنخونمالیآيا-۲؟...واطعاموقربانیگوشتپختياتوزيعبدونومستحبی
حسنهسنتيکواثردارای...ومسافروخانمعروسبرایکشیدنقرمزخطياوجديدساختمانوخودرو

؟باشدمی

درراقربانیاستالزمونداردمثبتیاثرکاراین
تالمبومحیطآلودگیموجبکهکنندذبحمحلی
ونخریختنصرفونشودنجاستبهمردمشدن
(مكارماهللآیت).نداردرجحانیانفاقبدون



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

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

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

ربانیقبهتمایلکسیاگرلذا.می افتندزحمتبهبارندگی،
ونیمسکغیرمناسبمحیطیکدرراآنمی تواندداردکردن
.برساندمستحقافرادبه دستودادهانجام
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(قربانیدعاي وقت )
:ندبخوامستحب است هنگام قربانی این دعای را 

وَالسَّماواتِفَطَرَلِلَّذيوَجْهِىَوَجَّهْتُ»
نَ،الْمُشْرِكِیمِنَاَنَاماوَمُسْلِماًحَنِیفاًاالْرْضَ

هِلِلَّمَماتِيوَمَحْیاىَوَنُسُكِيوَصَالتِياِنَّ
وَاُمِرْتُ،بِذلِکَوَلَهُ،الشَرِیکَالْعالَمِینَ،رَبِّ

بِسْمِلَکَ،وَمِنْکَاَللَّهُمَّ.الْمُسْلِمیِنَمِنَاَنَا
.«يمِنِّتَقَبَّلْاَللَّهُمَّاَكْبَرُ،اللَّهُوَبِاللَّهِوَاللَّهِ
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احکام شرعی

(عقیقه)
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«سفارش به سنت حسنه عقيقه»
:قَالَعَلَیْهِ اَلسَّالَمُأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ

.قَةِبِالْعَقِیمَوْلُودٍ مُرْتَهَنٌ كُلُّ 
:می فرمايندعليه السالم حضرت امام صادق 

(  فرزندي)نوزادي هر سالمتی 
.اوستدر گرو عقيقه 

24صفحه , 6جلد, الكافی
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ـفصل اول 

مباحث مقدماتی

عقیقه

175



176

(منظور از عقيقه)

چیست؟عقیقهازمنظور:ســوال

فظحبرایکهمی شودگفتهحیوانیبه
.می شودذبحفرزندسالمتیوصحت

(ایخامنهامام)
باشدمىفرزندبراىآنمانندوگوسفندکردنقربانىعقیقه،ازمنظور.

(مکارماهللآیت)
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(حکم فقهی عقيقه)

نمايید؟بیانراعقیقهفقهیحکم:ســوال

دمؤکمستحبنوزاد،براىکردنعقیقه
(نوریصافی،فاضل،گلپایگانی،عظامآیاتورهامامحضرت).است

استمستحبنوزادبراىکردنعقیقه.
(مكارموحيد،سيستانی،بهجت،تبریزی،خوئی،عظامآیات)



(فوائد عقيقه)
نمائید؟بیانراعقیقهفوائد:ســوال

از) گاهجایداراىـتولّدازقبلحتّىوـطفولیّتزمانازکودکاسالم،دیدگاه1
آن،بهتوجّهومراعاتبااست،سزاواروالدینبرواستخاصّىحقوقوویژه

وصالحفرزندتربیتدیگر،طرفیاز.سازندهمواررافرزندسعادتراه
واذاناز:شودمىآغازتولّدبَدوازمطلوب،کمالوسعادتبهاورساندن

اىبرتالشونمودنعقیقهنهادن،اوبرنیکناماو،گوشدرگفتناقامه
هاىآموزشوصحیحفراگیرىساختنفراهمتاکودک،ازمراقبتورسیدگى

شکیهمچنیناو،درانسانىپاکهاىخصلتشکوفایىورشدومفیدوالزم
واستحبابحرمت،وجوب،وبودهمالکاتدارایالهیاحکامکهنیست

مااستممکندیگرطرفیاز.استمفاسدیومصالحاساسبرآنهاکراهت
تامّهعلّتوهفلسفبهولیباشیمداشتهدسترسیحکمیکفوائدوحکمتبه

کمتهاییحازبرخیبهنگاه،اینباحال.باشیمنداشتهدسترسیحکمصدور
ریم،می بپیآنبهروایاتبهتوجّهباتأمّلاندکباوداردوجودعقیقهدرکه

:می کنیماشاره
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(فوائد عقيقه)
نمائید؟بیانراعقیقهفوائد:ســوال

1-استمالسالعلیهممعصومینائمهووسلمآلهوعلیهاهللصلیپیامبرسنّتبهعمل.
2-و.ارددوجودعقیقهدعایمتندرکهطفلبرایکردندعامثلمی گرددبرطفلبهکهآنچه

حفظوارناگوحوادثوبالیامقابلدرویبیمهموجبواستطفلبرایقربانیعقیقهاینکه
.گرددمیاوسالمتی

3-یزیچهماناینوآنان،بهانفاقوفقرابهتصدّقواطعامازمی گرددبرفقرابهکهآنچه
.استروایاتوآیاتتأییدموردودینمطلوبکهستا
4-بهارشسفاسالمو.می باشدمؤمنینازدعوتآنوبرمی گردداجتماعیمسائلبهکهآنچه

اتهامالقایندرواستنمودههمباآمیزمحبترابطهوهمدیگرکردنزیارتومؤمنیندعوت
.می یابندتحقّقنظرمورداهدافکهاست

5-مردموهستندتوجّهمورداینکهازطفلخانوادهکهبرمی گردد،عاطفیمسائلبهکهآنچه
.می کنندپیدادلگرمیوآرامشاند،کردهشرکتآنانخوشحالیدر

6-شدنفرزندصاحبنعمتبرایمتعالحقحضرتازشکر گزارینوعیکعقیقهعمل،
نداردهمتادنیاهاینعمتمیاندرگوییکهنعمتی.است
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(تفاوت دختر و پسر در عقيقه)

پسروتردخبینفرقیعقیقهاستحبابدرآيا:ســوال
دارد؟وجود

وردختبینفرقىعقیقه،استحبابدر
گانیگلپایعظامآیاتورهامامحضرت،ایخامنهامام).نيستپسر

(صافیوحيد،سيستانی،فاضل،تبریزی،خوئی،
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(تفاوت نوزاد اول با نوزاد دوم و بيشتر در عقيقه)

پسروتردخبینفرقیعقیقهاستحبابدرآيا:ســوال
دارد؟وجود

اولادنوزبینفرقىعقیقه،استحبابدر
.نداردوجودبیشترودومنوزادبا

(صافیوحيد،سيستانی،فاضل،عظامآیات،ایخامنهامام)
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(شک در انجام عقيقه)

رااوپدرشکهباشدداشتهشککسیاگر:ســوال
؟نمايدعقیقهراخودتواندمیاست،کردهعقیقه

راخودکهشدهواردمعتبرحدیثدر
(نوریمكارم،عظامآیات).نمایدعقیقه

کشفرضدراستبهتروندارداشکالی
(زنجانیاهللآیت).کندعقیقهخودش



ـفصل دوم 

زمان انجام

عقیقه
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(عقيقهزمان ابتدايی )

؟استزمانیچهفرزندان،نمودنعقیقهزمان:ســوال

هفتمروزاستمستحب
.دکننعقیقهرااونوزادتولّدِ

هجت،بفاضل،تبریزی،خوئی،گلپایگانی،عظامآیاتوامامحضرت،ایخامنهامام)
(زنجانینوری،صافی،مكارم،وحيد،سيستانی،

مهفتروزدارندمالىقدرتکهکسانىاستمستحب
(انیسيستفاضل،:عظامآیات).کنندعقیقهرااونوزادتولّدِ
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(عقيقه قبل از هفت روزگی نوزاد)

تمهفروزازقبلرانوزادعقیقهتوانمیآيا:ســوال
؟خیريادادانجامنوزاد

والدتهفتمروزازقبلعقیقه
ظامعآیاتوای،خامنهامام).ندارداشکالینوزاد

(وحيدزنجانی،  نوری،مكارم،
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(هفتمعقيقه از روز تأخير )

آياتاد،افتأخیرهفتمروزازعقیقهانجاماگر:ســوال
مى شود؟ساقطآناستحباب

تحباباس،افتادتأخیرهفتمروزازعقیقهاگر
آنامکانزمانهربلکه،نمى شودساقطآن

.ددهنانجامراعقیقهتوانندمى شدفراهم
(نوریافی،صمكارم،وحيد،سيستانی،بهجت،فاضل،گلپایگانی،عظامآیاتوامامحضرتای،خامنهامام)
(عذرغيریاعذربخاطر:صافیسيستانی،گلپایگانی،امام،)
آیت).استسنتهفتمروزدرکردنعقیقهکههرچندباشدهفتمروزعقیقهنیستالزم

(زنجانیاهلل
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(بعد از بلوغعقيقه)

آياد،نکردنعقیقهراخودفرزندوالديناگر:ســوال
کند؟عقیقهراخودمی تواندفرزند

تحبمسنکردند،عقیقهنوزادبراىوالدیناگر
قهعقیخودشبراىشدهبالغکهفردیاست
وحيد،انی،سيستبهجت،فاضل،تبریزی،خوئی،گلپایگانی،عظامآیاتورهامامحضرت).کند

(کردپيداقدرتکهزمانىهر:سيستانیفاضل،)(نوریصافی،مكارم،



188

(شدن توسط ديگرانعقيقه)
نوهگبزرپدرمثالًنمايد؟عقیقهراديگرانمی تواندانسانآيا:ســوال

.کنندعقیقهرايکديگرشوهروزناينکهياکندعقیقهراخود

انجامکسىهرتوسطعقیقه
(ایخامنهامام).ندارداشکالىگیرد

(زنجانیوصافیعظامآیات).نداردمانعی
(هجتباهللآیت).استمحتملاجنبى،توسّطدیناداىمثلاجنبى،عقیقهبودنمجزى
(مکارماهللآیت).استنشدهوارددیگرانمورددرکردنعقیقه



«  عقیقه»

(شخصی که فوت شده)

189
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(استروز هفتم والدت فوت كرده فرزندي كه قبل از عقيقه )

آياند،کفوتهفتمروزازقبلفرزنداگر:ســوال
می شود؟ساقطعقیقهاستحباب

استحبابفرزندفوتصورتدر
آیتوایخامنهامام).مى شودساقطعقیقه

(صافیاهلل
روزآنزوالازبعداگرواستساقطعقیقهاستحبابکرد،وفاتزوالازقبلهفتمروزمولود،اگر

(نوریبهجت،عظامآیات).نیستساقطکرد،وفات
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(استفرزندي كه سقط شده ه قعقي)

لّدمتومردهکهفرزندیبرایعقیقهآيا:ســوال
؟استمستحباست،شدهسقطاينکهياشده

ودمى آیدنیابهمردهکهفرزندى
.نداردعقیقهمى شود،سقطیا

(ایخامنهامام)

(صافیاهللآیت).ندارداستحبابی
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(ميتنمودن ه قعقي)

فوتازبعدافرادنمودنعقیقهحکم:ســوال
چیست؟
عقیقهحیاتشزماندرانساناگر

تشفوازبعدکهاستمستحبنشود،
حضرت،ایخامنهامام).شودعقیقهاوطرفاز

(صافیگلپایگانی،عظامآیاتوامام
یقهعقاوطرفازفوتشازبعدکهندارداشکالنشود،عقیقهحیاتشزماندرانساناگر

(سیستانیاهللآیت).کنند
(مکارماهللآیت).شودانجامرجاءقصدبهبایدمیّتمورددرعقیقه



ـفصل سوم 

حیوانخصوصیات 

عقیقه
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(عقيقهنوع حيوان )

می شود؟ذبححیوانیچهعقیقهدر:ســوال

یاگاوایبزیاگوسفندبایدعقیقه
،ایامنهخامام).باشد(ثالثهانعام)شتر

(صافیسيستانی،فاضل،گلپایگانی،عظامآیاتوامامحضرت
نیزمادهترشیاومادهگاویاگوسفندهرچندشودذبح(کَبش)قوچعقیقه،برایاستبهتر

(وحیدتبریزی،خوئی،عظامآیات).می کندکفایت
مکارم،اهللآیت).باشدبُزیاوشتریاگوسفندبایدعقیقهکهاستآنعلمامیانمشهور

(نوری
(زنجانیاهللآیت).مى کندکفایتهمبزبلکهباشد،میشعقیقهگوسفندنیستالزم
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(مرغ و خروس؟–نوع حيوان عقيقه )

وسخروومرغمثلحیواناتیکشتنآيا:ســوال
مى کند؟کفايتعقیقهدرآنمانند

گوسفندازکمترعقیقهدر
،ایخامنهامام).کردقربانىتواننمى

(مكارماهللآیت

روسخومرغمثلدیگرحیوانکشتنعقیقهبرای
سیستانی،ل،فاضگلپایگانی،عظامآیات).نمى کندکفایتآنمانندو

(صافی



(عقيقهظاهري حيوان خصوصيات )
راشودمیاستفادهعقیقهبرایکهحیوانیخصوصیات:ســوال

نمايید؟بیان
ازودنبسالممثلقربانىشروطکهاستمستحب:شدهگفته

.تنیساشکالازخالىحکماینوباشدجمعآندرعیبها
(رهامامحضرت)

داشتهراعیبهاازبودنسالممثلقربانىشروطکهاستمستحب:شدهگفتهوباشدفربهوچاقعقیقهاستمستحب
شاۀهی:شدهنقلچنینعقیقهگوسفندبهنسبتاحادیثبعضدرواستنشدهثابتاستحباباینهرچندباشد؛

ونیستحجقربانیهمنزلبهواستگوشتیگوسفندعقیقهگوسفندشیء،کلّفیهایجزیاالضحیهبمنزلۀلیستلحم
(سیستانیاهللآیت).استکافیگوسفندیهرآندر

شاخوباشندنکشیدهرااشبیضه»:باشدداشتهراذیلصفاتاستبهترچندهراستخوبباشدکهگوسفندىهر
.«باشددشواراواىبررفتنراهکهنباشدلنگاىگونهبهونباشدکوروالغربسیارونباشدبریدهگوششوشکستهاو
(نوریمکارم،عظامآیات)

(وحیدتبریزی،خوئی،عظامآیات).باشدفربهوچاقوسالمعقیقهاستمستحب
(زنجانیوفاضلعظامآیات).باشدفربهوچاقوباشدداشتهراقربانىشرایطعقیقهاستمستحب
(صافیاهللآیت).باشدداشتهراقربانىشرایطوبودهسالمعقیقهاستمستحب
عظامآیات).تاسکافینیزباشد،نداشتهراقربانیشرایطاگروباشدداشتهراقربانىشرایطعقیقهاستمستحب

(بهجت،گلپایگانی 196



(عقيقهحيوان سنّ)
اصیخسنّمی شود،ذبحعقیقهدرکهحیوانیبرایآيا:ســوال

است؟شدهوارد
دوازترکمگاودروکاملسالپنجازکمترشترسن:شدهگفته

ازترکمگوسفنددروکاملسالیکازکمتربزدروسال
ازخالىسن ها،تعییناینازبعضىونباشدماههفت

(امامحضرت).استسهلامرالبتهونیستاشکال

ماههفتازترکمگوسفنددروکاملسالیکازکمتربزدروسالدوازکمترگاودروکاملسالپنجازکمترشترسن
(صافیگلپایگانی،عظامآیات).نباشد

استگوسفندگراو.باشدباالترسالیکازاستبزاگروباشدداشتهبیشتریاسالپنجبایداست،شترعقیقهاگر
(مکارماهللآیت).استبهترباشد،بیشتراگرونباشد،ماهششازکمتراوسنّ

(زنجانیاهللآیت).باشدداشتهراقربانىشرایطعقیقهاستمستحب
هرچندنباشدماههفتازکمترگوسفنددروسالدوازکمتربزوگاودروکاملسالپنجازکمترشترسن:شدهگفته

بمنزلۀتلیسلحمشاۀهی:شدهنقلچنینعقیقهگوسفندبهنسبتاحادیثبعضدرو.استنشدهثابتاینها
هرآندرونیستحجقربانیمنزلهبهواستگوشتیگوسفندعقیقهگوسفندشیء،کلّفیهایجزیاالضحیه

(سیستانیاهللآیت).استکافیگوسفندی 197
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(عقيقهحيوان نر يا ماده بودن )

ه؟مادياشودذبحنرحیوانعقیقهبرای:ســوال

نرحیوان،مردبراىکهاستمستحب
.شودعقیقهمادهحیوان،زنبراىو

بهجت،فاضل،تبریزی،خوئی،گلپایگانی،عظامآیاتوامامحضرت)
(استافضل:بهجت)(صافیوحید،سیستانی،

اشدبنراگرواستکافىدوهرمادهونرگوسفند
(نوریمکارم،اهللآیت).استبهتر
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(عقيقهموجود نبودن حيوان براى )

،نباشدموجودعقیقهبراىحیواناگر:ســوال
؟چیستتکلیف

 د،  موجود نباشعقیقهبراىحیوان اگر
-( ، نوریآیات عظام مکارم).گرددتا فراهم صبر کنند 
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(عقيقهبجاي ( صدقه)پول پرداخت )

جاىبهفقرا،بهعقیقهپولپرداختآيا:ســوال
؟مى کندکفايتعقیقه

بهرافقبهعقیقهپولپرداختن
.دنمى کنکفایتعقیقهجاى

اضل،فتبریزی،،خوئی،گلپایگانیعظام،آیاتوامامحضرتوایخامنهامام)
(نوریصافی،وحيد،سيستانی،،بهجت



ـفصل چهارم 

احکام حیوان

شدهعقیقه
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(عقيقهكيفيت مصرف گوشت )

مصرفصورتىچهبهراعقیقهگوشت:ســوال
؟نمايیم

وشتگکهاینبینمی باشیدمخیّرعقیقهدر
(اینهخامامام).کنیدتقسیمراآنپختهیاخام

بایاکندتقسیمپختهیاخامصورتبهراآنگوشتمی تواندفردعقیقهدر
آیاتوامامحضرت).شونددعوتآنبهمؤمنینازجمعىوپختهغذاییآن

(نوریفی،صامكارم،وحيد،سيستانی،بهجت،فاضل،تبریزی،خوئی،گلپایگانی،عظام
براىوبخورندآنازتاکننددعوترامؤمنینازنفردهحدّاقلوبپزندعقیقهاستبهتر

(زنجانیاهللآیت).کنندتقسیمپختهیاخامبصورتراآنگوشتمى توانندوکننددعانوزاد
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(فقيرغنی و افراد براي عقيقه گوشت )

استزمالمیهمانان،يا،عقیقهتقسیمبرایآيا:ســوال
شود؟تقسیممستحقینبینعقیقهگوشت

غنىوفقیربینمى توانراعقیقهگوشت
بههکاستآنبهترالبته،کردتقسیم

(ایخامنهامام).شوددادههممستحقین

کردندعوتولى،باشندفقیرانمهماننیستالزم
مکارم،امعظآیات).استبهترصالحان،وآبرومندفقیراناز

(نوری
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(فقيرغنی و افراد براي عقيقه گوشت )

اهلغیربهمی توانعقیقهگوشتازآيا:ســوال
داد؟همواليت

توالیاهلبهعقیقهکهاستآنافضل
زاوالیتاهلغیروکندپیدااختصاص

(مامقانیعالمه).نشونداطعامآن
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(عقيقهتعداد مهمان براي مراسم )

دعوتمهمانعقیقهبرایبخواهیماگر:ســوال
شوند؟دعوتنفرچندحداقلنمايیم،

گراو.کننددعوترامؤمنینازنفردهحدّاقل
ضرتح).استافضلباشد،نفردهازبیشتر

(صافیگلپایگانی،عظامآیاتوامام
آیات).رندبخوعقیقهازتاباشدبیشتریانفردهآنانعددکهاستآنبهتر

(وحيدسيستانی،بهجت،تبریزی،خوئی،عظام
ّوفاضلعظامآیات).کننددعوتعقیقهبرایرامؤمنینازنفردهاقلحد

(زنجانی
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(نوع غذايی عقيقه)

ذايیغچهنمايیم،طبخراعقیقهگوشتبخواهیماگر:ســوال
شود؟پخته
کالىاشاست،متعارفکهآنچهاساسبرعقیقهپختن

آبابکهاستآنافضل»:مى شودگفتهکهاینو.ندارد
(رهامامحضرت).استمعلومغیر«شودپختهنمکو

درچندهرودنمتقسیممردمبینودرآوردکوبیدهکبابصورتبهراعقیقهگوشتمی توان
(مکارماهللآیت).استشدهبردهنامآبگوشتازروایاتبرخی

(وحیدتبریزی،خوئی،عظامآیات).بپزندنمکوآبباراعقیقهاستبهتر
(فاضلاهللآیت).بپزندنمکوآبباسادهبطورراعقیقهاستبهتر
بهآنمثلونخودماننددیگرحبوباتنداردمانعیوبپزندنمکوآبباراعقیقهاستبهتر

(بهجتگلپایگانی،عظامآیات).شوداضافهغذا
بهآنمثلونخودماننددیگرحبوباتنداردمانعیوبپزندنمکوآبباراعقیقهشدهروایت

(صافیاهللآیت).شوداضافهغذا
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(دمی شونوظيفه افرادي كه براي خوردن عقيقه دعوت )

برایکهافرادیبهنسبتاسالمیادب:ســوال
چیست؟می شوند،دعوتعقیقهخوردن

عادنوزادبراىو نماینداستفادهعقیقهاز
تانی،سيسفاضل،گلپایگانی،عظامآیاتورهامامحضرت).کنند

(زنجانیصافی،
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(عقيقهقابله از سهم )

؟می شوددادهقابلهبهعقیقهازمقدارچه:ســوال
وودشدادهاختصاصقابلهبهرانوپاکهاستمستحب

اپیداختصاصاوبهآنچهارمیککهاستآنافضل
قرارآندررانوپاکهعقیقهچهارمیکاگرو.کند

هشدعملمستحبدوهربهشود،دادهقابلهبهدارند،
انی،گلپایگ)(بهجتگلپایگانی،عظام،آیاتورهامامحضرت).است
(آنازکمتریاوسومیك:بهجت

کندپیدااختصاصقابلهبهباشد،عقیقهرانوپاشاملهرچندعقیقهچهارمیککهاستمستحب.
(سیستانیاهللآیت)

(صافیاهللآیت).شوددادهاختصاصقابلهبهرانوپاکهاستمستحب
هب(استشدهواردسومیکروایاتازبعضیدر)گوسفندچهارمیکیارانوپاکهاستروایت

(نوریاهللآیت).شوددادهاختصاصقابله
(وحیدیزی،تبرخوئی،عظامآیات).کندپیدااختصاصقابلهبهعقیقه،چهارمیککهاستمستحب
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(قابلهعدم دسترسی به )

شايستهد،باشنداشتهوجودطفلقابلهبهدسترسیاگر:ســوال
؟چیستاسالمیادبودهیمانجامکاریچهاست

بهاوسهمنباشد،قابلهاگراستمستحب
.بدهدصدقهراآنکهمى شوددادهمادر

(صافیگلپایگانی،عظام،آیاتورهامامحضرت)
هربهراآنکهمى شوددادهمادربهاوسهمنباشد،قابلهاگراستمستحب

(نوریاهللآیت).نمایداهداخواستکه
صدقهراآنکهمى شوددادهمادربهاوسهمنباشد،قابلهاگراستمستحب

رادرقآنثَمَنبود،یهودیهقابله،اگرونمایداهداخواستکههربهیابدهد
(بهجتاهللآیت).مى دهنداوبه



کراهت خوردن 

گوشت عقیقه
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:الف
مادر  پدر و 
شوندهعقيقه 

:د
برادر و خواهر
عقيقه شونده

:ب
شخص 

عقيقه شونده

:ج
جد و جده 

عقيقه شونده
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(كراهت خوردن گوشت عقيقه)
:شوندهعقيقهمادروپدر:لفا

نکنند؟استفادهعقیقهازاستبهترافرادیچه:ســوال

قهعقیگوشتازبقیهومادروپدروردنخ
راهتکبهنسبتواستجایزنفسهفی
.نشدیافتتصریحیلهمعظمازآن،

هکاستآمدهروایاتازبعضیدرالبته)
.نخورندآنازمادرمخصوصاوپدر

(ایخامنهامام)
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(كراهت خوردن گوشت عقيقه)
:شوندهعقيقهمادروپدر:لفا

نکنند؟استفادهعقیقهازاستبهترافرادیچه:ســوال

ودشمیمحسوبپدرنانخورکهکسآنهروپدربرعقیقهگوشتخوردن
.خوردنگوشتآنازاستمستحباحتیاطکهمادر،برخصوصااستمکروه

(سيستانیاهللآیت)
کهکسی-1:داردکراهتنفرچندبرایاحتیاطبنابرعقیقهگوشتخوردن

آیت).هاآنخورهاینان-3استاوبرایعقیقهکهکسی-2کندمیعقیقه
(مكارماهلل
قهعقیاز(نوزادپدرعائله)نوزادخواهروبرادرومادروپدرکهاستمکروه

(زنجانیی،نوربهجت،فاضل،عظامآیات).استبیشترمادربهنسبتکراهت،وبخورند

قهعقیاز(نوزادپدرعائله)نوزادخواهروبرادرومادروپدرکهاستمکروه
(يدوحتبریزی،خوئی،عظامآیات).استکاراینترکمادربرایاحتیاطوبخورند



213

(كراهت خوردن گوشت عقيقه)
:شوندهعقيقهشخص:ب

ازاندمى تومى شودعقیقهاوبراىکهخردسالبچّهآيا:ســوال
نمايد؟تناولعقیقهگوشت

قهعقیگوشتازبقیهومادروپدروردنخ
(ایخامنهامام).استجایزنفسهفی

ندنکمصرفعقیقهازنیزاوخودکهاستآنمستحباحتیاط.
(سيستانیاهللآیت)

از(یاطبنابراحت)داردکراهتنفرچندبرایعقیقهگوشتخوردن
(مكارماهللآیت).استاوبرایعقیقهکهکسیجمله

(زنجانیاهللآیت).داردکراهتفردخودبرایعقیقهازخوردن
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(كراهت خوردن گوشت عقيقه)
:شوندهعقيقهنوزادجدّهوجدّ:ج

ايند؟نماستفادهعقیقهازمی توانندنوزادجدّهوجدّآيا:ســوال

اشکالآنهابرایعقیقهگوشتخوردن
(ایخامنهامام).ندارد

پدرنانخورکهکسآنهروپدربرعقیقهگوشتخوردن
(سيستانیاهللآیت).استمکروهشودمیمحسوب

داردکراهتنفرچندبرایاحتیاطبنابرعقیقهگوشتخوردن:-
(مكارماهللآیت).هاآنخورهاینان
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(كراهت خوردن گوشت عقيقه)
:شوندهعقيقهخواهروبرادر:د

رند؟بخوهمديگرعقیقهازمى توانندبرادروخواهرآيا:ســوال

اشکالآنهابرایعقیقهگوشتخوردن
(ایخامنهامام).ندارد

پدرنانخورکهکسآنهروپدربرعقیقهگوشتوردنخ
(سيستانیاهللآیت).استمکروهشودمیمحسوب

،(مكارماهللآیت).نداردمانعىبلی
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(كراهت خوردن گوشت عقيقه)
:شوندميعقيقهبزرگيسندرکهافرادي:هـ

عقیقهخودبرایوباشدشدهبزرگفردکهصورتیدر:ســوال
دارد؟وجودمذکورکراهتآياکند

اشکالآنهابرایعقیقهگوشتخوردن
(ایخامنهامام).ندارد

ذکورمکراهتکند،عقیقهخودبرایوباشدشدهبزرگفردکهصورتیدر
رفمصعقیقهازنیزاوخودکهاستآنمستحباحتیاطو.استمحفوظ

(سيستانیاهللآیت).نکند
داردکراهتنفرچندبرایعقیقهگوشتخوردنوکندنمیتفاوتی

استاوبرایعقیقهکهکسی-2کندمیعقیقهکهکسی-1:(بنابراحتیاط)
(مكارماهللآیت).هاآنخورهاینان-3
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(كراهت خوردن گوشت عقيقه)
:شوندميعقيقهبزرگيسندرکهافرادي:هـ

بهنسبتسالهمايندارد،وجودنوزادمادروپدرمثلافرادبعضیسویازعقیقهگوشتخوردنبرایکهکراهتیبهتوجهبا:ســوال
کهرارزندشفکهباشدپدريمثالنمايدمیعقیقهراآنهاديگریفردياوکنندمیعقیقهراخودبزرگیسندرکهافرادی

خوردنراهتکمواردايندرو؟استچگونهنمايد،عقیقهراهمسرشکهشوهرييانمايدعقیقهاستخانوادهصاحب
؟استکسانیچهبرایعقیقه

درولیاستجایزفی نفسهعقیقهگوشتازمادروپدرخوردن
آنازمادرمخصوصاًوپدرکهاستآمدهروایاتازبعضی

قیقهعولونخورندنفردوهمینتنهاروایاتاینطبقونخورند
(ایخامنهامام).باشدرمادوپدرازغیرکسیکننده

یاندباشخردسالنداردتفاوتداردکراهتآنهابرایعقیقهگوشتخوردنکهافرادی(الف
کهکسی-1:(بنابراحتیاط)داردکراهتنفرچندبرایعقیقهگوشتخوردن(ب.بزرگسال

(مكارماهللآیت).هاآنخورهاینان-3استاوبرایعقیقهکهکسی-2کندمیعقیقه
(نوریاهللآیت).باشدمیویمادروپدروشخصخودبهنسبتکراهت
(زنجانیاهللآیت).داردکراهتوالدینشوفردخودبرای
عقیقههکشخصیواندکردهعقیقهبرایشکهشخصیسنبینفرقیشدهذکراحکامدر

(وحيداهللآیت).نداردکندمی
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(اجزاء ديگر–كراهت خوردن گوشت عقيقه )

رایبعقیقهگوشتخوردنکهمی شودگفتهوقتی:ســوال
گوشتمخصوصکراهتاينآيادارد،کراهتافرادازبعضی

ودلاچه،پكلهمثلگوسفنداعضایتمامشامليااستگوسفند
می شود؟همجگر

می شودشدهذکراعضاهمهشامل.
(ایخامنهامام)



ـفصل پنجم 

مسائل متفرقه
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(عقيقهقربانی كردن بجاي )

؟کندمىعقیقهازکفايتقربان،عیدروزقربانیآيا:ســوال

اهللآیت،یاخامنهامام).کندنمیعقیقهازکفایت

(صافی

عقیقهازکفایتکندقربانىقربان،عیدروزکسىچنانچه
(وحيد،سيستانیفاضل،تبریزی،خوئی،عظامآیات).مى کند

عقیقهازکفایتکندقربانىقربان،عیدروزکسىچنانچه
ازایتکفکنند،قربانیاوناحیهازاگرهمچنینمى کند
(نوریاهللآیت).مى کندعقیقه
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(گوسفندعقيقه نمودن چند نفر با يک )

صحیحدفرزنچندبرایگوسفنديککردنعقیقهآيا:ســوال
؟می کندکفايتهمهبرایواست

ابتثنفرچندبرایعقیقهیککفایت
رهبرایاستحباببهعملدرو.نیست
.گیردصورتذبحمستقلبطوربایدکدام

(ایخامنهامام)
واناییتاگراماشودقربانیجداگانهکدامهربرایبایدتواناییصورتدر

(مكارماهللآیت).شودمیمحسوبمستحبقربانیولیندارداشکالیندارند
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(نفركشتن چند حيوان براي عقيقه يک )

بحذحیوانچندفرزند،يکعقیقهبرایمی توانآيا:ســوال
نمود؟

یکذبحباهرچند،ندارداشکالى
.ستاشدهعملاستحباببهگوسفند

(ایخامنهامام)
یستندورمولودیکعقیقهبراىذبایحتعدّداستحباب.

(بهجتاهللآیت)

(صافیاهللآیت).نداردمانعی
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(عقيقهفروختن پوست )

صورتدروفروختراعقیقهپوستمى توانآيا:ســوال
؟داردحکمىچهآنپولمصرففروش،

دهیدصدقهتوانیدمیندارد،منعی.
(ایخامنهامام)
صرفگوشتشمثلهمآنپولاستبهتر

(جتبهاهللآیت).شودمؤمنینبهاحسانیاصدقه
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.(..ياگوسفندفقط تحقق عقيقه با ذبح )

وسفندگذبحباآيا؟شودمیمحققچیزیچهبهعقیقه:ســوال
همصرفمبهراگوسفنددستورطبقبايديامی شودمحققعقیقه

؟برسانیم

(ایمنهخاامام).کندنمیکفایتتنهاذبح
استمستحبولىکندرهاراآنهرچندشودمىمحققذبحباعقیقه

(سيستانیاهللآیت).کندتقسیمراآنگوشت
وپختنبرایگاوگوشتبهکشتنازبعدعقیقهگوسفندگوشتتبدیل

(مكارماهللآیت).نیستکافیعقیقهبرایمردمبینکردنپخش
فرددخوبرایعقیقهازخوردنلکنشودمیمحققعقیقههمذبحصرفبه

اهللآیت).شودمصرفدستورطبقاستمستحبو.داردکراهتوالدینشو
(زنجانی
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(ديگرمبادله گوسفند عقيقه با گوسفند )

بجایودادهقصاببهراگوسفندالشهگوسفند،ذبحوعقیقهازبعدفردی:ســوال
گوشتآنازهمخانواده اشوخودبتواندتامی گیردقصابازديگریگوسفندالشهآن

؟می رساندرریضعقیقهبهعملیچنینآيا.نباشدآنخوردنبرایکراهتیونماينداستفاده

نشدهانجامعقیقهمرقومفرضدر
(ایخامنهامام).است

استنشدهلعمتقسیماستحباببهولىاستشدهعقیقهاستحباببهعمل.
(سيستانیاهللآیت)
یستنواجبعقیقهچونواستنکردهعقیقهبهعملواقعدرشخصاین

آیت).ندبخوردومگوسفندازمی تواننداومادروپدرونداردمهمیمسئولیت
(مكارماهلل
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(ديگرمبادله گوسفند عقيقه با گوسفند )

امابپزند،ابکبمیهمانیبرایتادادهآشپزخانهبهراعقیقهگوسفندفردی:ســوال
ابکبديگریگوشتباونمودهعوضراگوشتدادناطالعبدونآشپزخانهصاحب
؟می شودچهعقیقهتکلیف.استنمودهدرست

عقیقهاستحباببهمرقومفرضدرحالهربه
ونبودهجایزمذکورفردعملواستنشدهعمل

ازیاوبپردازدبایدداشتهارزشتفاوتچنانچه
(ایخامنهامام).بگیرداجازهگوسفندصاحب

(سيستانیاهللآیت).استشدهعملعقیقهاستحباببه
هللاآیت).استشدهمندبهرهآنثوابازونداردتکلیفیسوالفرضدر

(مكارم
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(عدم كفايت گوسفند نذري از عقيقه)

واندتمیآيانمايد،گوسفندینذرفرزندشبرایفردیاگر:ســوال
؟نمايداستفادهنیزعقیقهبرایرانذریگوسفندهمین

آنبهعملدرنخوانده اید،رانذرمخصوصصیغهاگر
رافندگوسعقیقهعنوانبهتوانیدمیونداریدایوظیفه

بهفندگوسیکذبحعقیقه،درصورتهردرونماییدذبح
گردینیتباهمراهاگرواستشدهذکرجداگانهصورت

-میهمبعداحالهربهکندنمیعقیقهازکفایتباشد
(ایخامنهامام).نمودعقیقهشود

جداچیزدوعقیقهونذر،تواندنمیسؤالفرضدر
(مكارماهللآیت).هستند
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(هاي عقيقهاستخوانشکستن )
؟چیستعقیقههایاستخوانشدنشکستهحکم:ســوال

(ایامنهخامام).نداردمانعیعقیقهاستخوانشکستن
نشودهشکستآنهاىاستخوانعقیقه،کردنقطعهقطعههنگامدراستشایسته

(سيستانیاهللآیت).ندارداشکالىهمشکستنچندهر
صورتبراآنگوشتبخواهندچنانچهواستمکروهعقیقهاستخوانهاىشکستن

کستهشآناستخوانهاىکهکنندقطعهقطعه طورىاستبهترکنندتقسیمخام
(فاضلاهللآیت).ندارداشکالىهمشکستنچندهرنشود

هشدگفتهوشودجداهامفصلوبندهاازعقیقهاستخوانهایاستمستحب
(وحيدتبریزی،خوئی،عظامآیات).استمکروهعقیقههاىاستخوانشکستن

راىبواست،مستحبخالفآنکهیااستمکروهعقیقههاىاستخوانشکستن
(بهجتاهللآیت).مى شودجداهمازاعضایشطبخ

(نوریاهللآیت).کنندجدابندهاازبلکهنشکنندراعقیقهاستخوان هایکهاستسنّت
(زنجانیاهللآیت).استمکروهعقیقهاستخوانهاىشکستن
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(هاي عقيقهن استخواندف)
؟شوددفنبايدعقیقههاىاستخوانآيا:ســوال

تثابعقیقههاىاستخوانکردندفناستحباب
(وحيدسيستانی،تبریزی،خوئی،عظامآیات،ایخامنهامام).استنشده

(مكارماهللآیت).دندارروشنیدلیلعقیقههایاستخواندفن
درکهکارهایىازبعضىوعقیقهاستخوانهاىکردندفناستحباب

.دندارمدرکىونشدهثابتاست،معروفومرسومجاهابعضى
(فاضلاهللآیت)
(نوریاهللآیت).نشدمواقفکند،داللتمطلباینبرکهنصّىبر

:نکته
اظتحفعقیقه،هایاستخواندفنشدنمعروفعلّتنیستبعید
(مامقانیعالمه).باشدشکستنازآنها
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(عقيقههنگام دعا )
واندنخکهاستشدهنقلعقیقهنحرياذبحهنگامبرایدعاهايیرواياتدر
:استزيرموارددعاها،آنجملهازو.استمناسبآن

(می شودتهگففرزندآننامفُلَانٍجایبه)فُلَانٍعَنْعَقِیقَةٌاللَّهُمَّبِاهللِوَاهللِبِسْمِ:اولدعاء
.لهآوعلیهاهللصلَّيمُحَمَّدٍآلِلِوِقَاءًاجْعَلْهُاللَّهُمَّبِعَظْمِهِعَظْمُهَاوَبِدَمِهِدَمُهَاوَبِلَحْمِهِلَحْمُهَا
وَالسَّمَاوَاتِفَطَرَلِلَّذِيوَجْهوَجَّهْتُإِنِّيتُشْرِكُونَ،مِمّابَرِي ءٌإِنِّيقَوْمِیا:دومدعاء

رَبِّلهلِمَماتِيوَمَحْیايوَنُسُكِيوَصَالتِيإِنَّالْمُشْرِكِینَ،مِنَأَنَامَاوَمُسْلِماًحَنِیفاًالْأَرْضَ
اهللُوَاهللِبِسْمِلَکَوَمِنْکَاللَّهُمَّالْمُسْلِمِیْنَ،مِنَأَنَاوَأُمِرْتُبِذلِکَوَلَهُشَرِیکَالالْعالَمِینَ،

فُلَانٍنِبْفُلَانِجایبهو)فُلَانٍبْنِفُلَانِمِنْتَقَبَّلْوَمُحَمَّدٍآلِوَمُحَمَّدٍعَلَىصَلِّاللَّهُمَّأَكْبَرُ،
.شودمیذبححیوانگاهآنو(شودمیذکرپدرشوفرزندنام

بِیِّکَنَسُنَّةِعَلَىمِنَّافَتَقَبَّلْهُاللَّهُمَّأَعْطَیْتَ،أَنْتَوَوَهَبْتَمَالَکَوَمِنْکَاللَّهُمَّ:سومدعاء
شیطانشرّازالرَّجِیمِالشَّیْطَانِمِنَبِاهللِأَعُوْذُشریفذکرباسپسآلهوعلیهاهللصلَّي
:ی گویدموکندمیذبحراحیوانوبردهراخداناموبردمیپناهمتعالخداوندبهرجیم
.یمَالرَّجِالشَّیْطَانَاخْسَأِاللَّهُمَّالْعَالَمِینَرَبِّلِلهِالْحَمْدُوَلَکَشَرِیکَلَاالدِّمَاءُسُفِكَتِلَکَ
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