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بی ھوش کردن حیوانات قبل از ذبح

در روزگار ما گروھھای طرفدار محیط زیست در کشورھای غربی فعالند، بسیاری از آنھا درباره حقوق حیوانات حساسیت فراوان دارند و در
این باره مقالھ ھا و کتابھای متعددی نوشتھ اند.  از نکتھ ھایی کھ این گروھھا بر آن پای می فشارند ـ کھ البتھ جریان ذبح را نیز آسان می سازد

ـ بی ھوش کردن حیوانات قبل از ذبح است؛ زیرا این عمل سبب می شود حیوان درد کمتری احساس کند و رنج و سختی کشتھ شدنش کاھش
یابد.  بھ ھر روی در زمان ما بی ھوش کردن حیوانات قبل از ذبح در اغلب کشورھای جھان رایج شده است، از این رو بیان حکم شرعی آن

الزم بھ نظر می رسد.

ِ حیوان را پیش از ِ این عمل در کتاب «پژوھشی تطبیقی در احکام فقھی ذبح» بھ شرح اثبات شده و فقھای معاصر بی ھوش کردن جایز بودن
ذبح جایز دانستھ اند، مگر آن کھ بھ مرگ قبل از ذبح منجر شود.(1)

ِ حیوان جایز است بلکھ بھ این مقالھ در پی توضیح مکرر آن مسألھ نیست.  بلکھ بھ دنبال آن است کھ روشن سازد نھ تنھا بی ھوش کردن
احتمال زیاد مستحب است.  در واقع این مقالھ اثبات استحباب این حکم را پی می گیرد.  مھم ترین دلیل استحباب بی ھوش کردن حیوانات پیش
از ذبح آن است کھ بی شک بی ھوشی مصداق مھربانی بھ حیوان است و مھربانی بھ حیوان مستحب و روایات متعددی استحباب مھربانی بھ

حیوان را اثبات می کند.

در گروھی از این روایات مھربانی بھ حیوانات در ھنگام ذبح توصیھ شده است:

1ـ استحباب تیز کردن آلت ذبح تا ذبح بھ سرعت انجام گیرد و فرجام پذیرد و حیوان کم تر اذیت شود.  در روایتی در این باره چنین آمده
است:  «احد الشفرة»؛ «آلت ذبح را تیز کن.»(2)

2ـ با قدرت کشیدن چاقو و با قوت ذبح کردن تا ذبح با شتاب انجام شود و حیوان احساس درد کم تری کند.  در روایتی در این باره چنین آمده
ّ السکین بقوة»؛ «چاقو را با قوت بر گلوی ذبیحھ بکشد.»(3) است:  «و یمر

3ـ تسریع در ذبح تا حیوان زودتر از درد خالص شود.  شھید ثانی در این باره در مسالک می نویسد:

«مستحب است تسریع در ذبح تا آسان تر انجام شود.»(4)

شاید مستند این حکم شرعی روایاتی باشد کھ بر نیکی کردن بھ ذبیحھ داللت دارد.  روایتی است مشھور کھ از پیامبر خدا ـ صلی هللا علیھ وآلھ
وسلم ـ نقل کرده اند:

«خداوند نیکی کردن و احسان بر ھر چیزی را بر شما واجب کرده است ...  از این رو ھرگاه خواستید حیوانی را ذبح کنید ذبح را بھ نیکویی
انجام دھید.»(5)

ِ ذبح حیوانی در برابر حیوانی دیگر.  ذبح حیوان در برابر حیوانی دیگر کھ او را می بیند مکروه است.  در شرایع در این باره ـ4 مکروه بودن
می نویسد:  «و یکره ان یذبح حیوان و آخر ینظر الیھ.»؛(6) «ذبح حیوانی در حالی کھ حیوان دیگری بھ آن نگاه می کند، مکروه است.»

مستند این فتوا روایتی است کھ غیاث بن ابراھیم از امام صادق ـ علیھ السالم ـ و ایشان از جدشان امیرمؤمنان نقل کرده است:

«ال تذبح الشاة عند الشاة و ال الجزور عند الجزور و ھو ینظر الیھ.»(7)

عبارت «ال تذبح الشاة» را چھ بھ صورت نھی و چھ بھ صورت نفی بخوانیم از ذبح حیوان در حالی کھ حیوانی دیگر او را تماشا می کند نھی
ِ این گونھ ذبح داللت دارد.  شاید بھ ھمین دلیل شیخ طوسی در «نھایھ» این عمل را حرام دانستھ کرده است و ظاھر نھی بر حرام بودن

است.(8)

فقھای معاصر شیعھ و مراجع تقلید طبق این حدیث فتوا داده اند.  بھ عنوان نمونھ در رسالھ یکی از مراجع تقلید معاصر در این باره چنین آمده
است:
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«چند چیز در کشتن حیوانات مکروه است:  اول در جایی حیوان را بکشد کھ حیوان دیگر آن را ببیند.»(9)

ِ چرخاندن چاقو در حلقوم حیوان.  چرخاندن چاقو در حلقوم حیوان در ھنگام ذبح سبب اذیت و درد بیشتر او خواھد شد و این ـ5 مکروه بودن
عمل از مکروھات ذبح است و برخی از فقیھان آن را حرام دانستھ اند.(10) مستند این فتوا روایتی است کھ حمران ابن ابی اعین از امام

صادق ـ علیھ السالم ـ آن را نقل کرده است:

«...  و ال تقلب السکّین لتدخلھا تحت الحلقوم ... .»(11)

«چاقو را جھت داخل کردن در حلقوم، نچرخان.»

6ـ مکروه بودن کندن پوست حیوان پیش از مرگ کامل.  نباید پیش از آن کھ بدن حیوان سرد شود و روح آن بھ طور کامل از بدن خارج گردد
حیوان را پوست کنند.  شیخ در «نھایھ» نوشتھ است کھ اگر پیش از آن، حیوان را پوست کنند خوردن گوشت آن حالل نیست.  مستند این حکم

نیز روایتی است کھ از حضرت رضا ـ علیھ السالم ـ نقل شده است:

«اذا ذبحت الشاة و سلخت او سلخ شی ءٌ فیھا قبل ان تموت لم یحلّ أکلھا.»(12)

ِ گوشت آن حالل نیست.» «ھرگاه حیوانی ذبح شود و ھمھ یا بخشی از آن قبل از مرگ [کامل] حیوان پوست کنده شود، خوردن

ِ کندن پوست حیوان پیش از خروج کامل روح آن، داللت دارد، اما فقھا از آن رو کھ این روایت ظاھر این روایت بھ روشنی بر حرام بودن
ضعیف است حکم کراھت را از آن استنباط کرده اند.

ِ حیوانی کھ انسان خود آن را تربیت کرده و سالھا با او انس داشتھ است ِ کشتن حیوانی کھ ذابح آن را پرورش داده است.  کشتن ـ7 مکروه بودن
بھ نوعی بی رحمی و نامھربانی بھ شمار می آید و در روایات از آن نھی شده و گروھی از فقھا آن را مکروه دانستھ اند.(13)

«عن ابی عبدهللا ـ علیھ السالم ـ قال:  قلت لھ:  الرجل یعلف الشاة و الشاتین لیضحی بھا، قال:  ال أحبّ ذلک.  قلت:  فالرجل یشتری الجمل او الشاة
َیَجیی ءُ الوقت و قد سمن فیذبحھ؟ فقال:  ولکن اذا کان ذلک الوقت فلیدخل سوق المسلمین ولیشتر فیھا و فیتساقط علفھ من ھیھنا و ھیھنا ف

یذبحھ.»(14)

«ابی صحاری می گوید بھ امام صادق ـ علیھ السالم ـ عرض کردم:  شخصی بھ یک یا دو گوسفند علف می دھد [آن ھا را پرورش می دھد] تا
برای قربانی از آنھا استفاده کند.  حضرت فرمود:  این کار را دوست نمی دارم.  عرض کرد:  شخصی شتر یا گوسفندی را می خرد و برای او

از این جا و آن جا علوفھ فراھم می کند تا این کھ زمان ذبح آن فرا می رسد و آن ھا را سر می برد؟ حضرت فرمود:  [چنین نکند] و ھرگاه
وقت انجام چنین کاری رسید داخل بازار مسلمانان شود و حیوانی بخرد و آن را ذبح کند.»

در روایت دیگری محمد بن فضیل از امام رضا ـ علیھ السالم ـ چنین نقل کرده است:

ّی ذبحتھ، قال:  فقال:  ما کنت أحبّ لک أن ّ إن «قلت لھ:  کان عندی کبش سمنتھ ألضحی بھ فلما أخذتھ فأضجعتھ نظر إلیّ فرحمتھ و رفقت لھ ثم
ً من ھذا ثم تذبحھ.»(15) تفعل؛ ال تربین شیئا

«بھ حضرت رضا ـ علیھ السالم ـ عرض کردم من برای قربانی روز عید اضحی قوچی را پرورش دادم چون او را گرفتم و بھ زمین زدم تا
ذبح کنم.  نگاھی بھ من کرد پس با او مھربانی و مدارا کردم حضرت فرمود:  دوست نداشتم چنین می کردی؛ نباید حیوانی را تربیت کنی آن

گاه سرش را ببری.»(16)

ِ بریدن نخاع ذبیحھ.  سر حیوان باید بھ ھنگام ذبح از ناحیھ گلو بریده شود، نھ از پشت سر، و در ھنگام بریدن سر ذبیحھ نباید ـ8 مکروه بودن
این عمل بھ گونھ ای انجام شود کھ نخاع حیوان صدمھ بخورد و یا بریده شود.  فلسفھ این حکم بھ احتمال قوی آن است کھ ذبیحھ اذیت می شود.

از این رو باید صبر کند تا حیوان بمیرد و بدنش سرد شود، آن گاه سر او را از تن جدا کند.

محقق در شرایع در این باره چنین می نویسد:

«و یکره ...  ان تنخع الذبیحة، قیل:  فیھا یحرم.»

ی] و برخی از فقیھان گفتھ اند این عمل حرام است.»(17) ِ بدن او ببرّ «و مکروه است کھ نخاع ذبیحھ را [پیش از سرد شدن

مستند این فتوا روایتی است کھ کلینی بھ نقل از جناب محمد بن مسلم از امام باقر ـ علیھ السالم ـ نقل کرده است:

Data processing afair- Alast انتشار بھ معنی تایید محتوی نیستصفحھ 2 از 4



sexta-feira, 20 de agosto de 2010بانک مقاالت علمی و فرھنگی  و اقتصادی

16:51
صنایع غذاییموضوع کلی:بی ھوش کردن حیوانات قبل از ذبحعنوان:

«استقبل بذبیحتک و ال تنخعھا حتی تموت ... .»(18)

«ذبیحھ ات را رو بھ قبلھ ذبح کن [و پیش از آن کھ بمیرد] نخاع آن را قطع مکن.»

نیز در کافی در این باره چنین نقل شده است:

«و کان یحسن أن یذبح و ال ینخع و ال یقطع الرقبة بعد ما یذبح.»(19)

«و شایستھ است کھ حیوان ذبح شود و نخاع او بریده نشود و [بالفاصلھ پس از ذبح قبل از مردن حیوان] سر از تن او جدا نگردد.»

در روایت دیگری حلبی از امام صادق ـ علیھ السالم ـ چنین روایت کرده است:

«ال تنخع الذبیحة حتی تموت و اذا ماتت فانخعھا.»(20)

«نباید پیش از آن کھ حیوان بمیرد نخاع او را ببری و سر از تنش جدا کنی.  پس ھر گاه حیوان مرد سر از تنش جدا کن و نخاع آن را ببر.»

ِ نخاع حیوان پیش از آن کھ جان دھد برای او دردآور است و ذبح باید بھ گونھ ای انجام شود کھ حیوان کمتر اذیت شود، بھ بدین سان بریدن
ویژه باید حرمت سر حیوان نگاه داشتھ شود و تا آن جا کھ ممکن است سر او کمتر آزار ببیند.

در روایتی امام صادق ـ علیھ السالم ـ چنین فرمود:

«...  الرأس موضع لذکاة ...  و أبعد من األذی»

«...  سر محل ذبح ...  و دورتر است از اذیت و آزار.»

از مجموع این روایات و روایات مشابھ و نیز روایات متعددی کھ درباره حقوق حیوان در مقالھ ھای مختلف در فرھنگ جھاد آورده شده است
استفاده می شود کھ مھربانی با حیوان در زمان حیات و بھ ھنگام ذبح دست کم مستحب است و برخی از مصادیق این مھربانی در وقت ذبح

حیوان در روایات و فتاوای فقھا آمده است کھ فشرده ای از آنھا نقل شد.

بی ھوش کردن حیوان پیش از ذبح از مصادیق جدید این مھربانی بھ حیوان است و بھ احتمال قوی مشمول حکم استحباب می باشد.

ھر کدام از این روایات گرچھ بھ تنھایی نمی تواند استحباب بی ھوش کردن حیوان قبل از ذبح را اثبات کند، اما از ھمھ آنھا روی ھم رفتھ می
توان مالکی بھ دست آورد کھ عبارت است از استحباب مھربانی بھ حیوان قبل از ذبح کھ بی ھوشی مصداق آن است.  مسایلی کھ درباره

استحباب مھربانی با حیوانات بھ ھنگام ذبح آورده شد از مسایلی است کھ فقھا بدانھا فتوا داده اند.

بھ عنوان نمونھ ترجمھ فتوای آیت هللا حکیم را در منھاج الصالحین می آوریم:

«و مستحب است حیوان را پس از ذبح رھا سازد [تا دست و پا زند] و آلت ذبح را تیز کند و با سرعت سر حیوان را ببرد و حیوان آلت ذبح
را نبیند و ذابح رو بھ قبلھ بایستد و در ھنگام ذبح حیوان را بھ این طرف و آن طرف نکشاند، بلکھ رھا کند تا در ھمان مکان بمیرد و حیوان

ت بر گلوی حیوان بکشد [تا زودتر جان دھد و راحت ّ را برای ذبح با مھربانی ببرد و پیش از ذبح آب را بھ او عرضھ کند و کارد را با قو
شود] و در سرعت ذبح بکوشد و جدیت کند تا برای حیوان آسانتر باشد.  از پیامبر خدا نقل شده است کھ فرمود: "خداوند متعال احسان و نیکی

ُشید در کشتن و ذبح کردن بھ آن نیکی کنید و باید کارد خود را تیز کرده را در ھمھ چیز بر شما واجب کرده است، پس ھرگاه حیوانی را می ک
و ذبیحھ را راحت کنید [کارد را تیز کنید و با کارد تیز سر حیوان را ببرید تا زودتر راحت شود و درد کمتری ببیند]".»(21)

--------------------------------------------------------------------------------

1- پژوھشی تطبیقی در احکام فقھی ذبح، محمد رحمانی، ص 350.

2- وسایل الشیعة، ج 16، باب سوم از ابواب ذبح، حدیث 2.
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3- مسالک االفھام، ج 2، ص 228.

4- مسالک االفھام، ج 2، ص 228.

ٍ ...  فاذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة.» ر.ک:  پژوھشی تطبیقی در احکام فقھی ذبح، ص 413؛ ّ تعالی کتب علیکم االحسان فی کل شی ء ّ هللا 5- «ان
شرایع االسالم، ص 740.

6- شرایع االسالم، ص .

7- وسایل الشیعة، ج 16، ص 258، باب 7، ح 1.

ً و ینظر الیھ حیوان آخر.»؛ «ذبح ً و ھو أن یذبح شیئا 8- شیخ در نھایھ در این باره چنین می نویسد:  «ال یجوز ذبح شیئی من الحیوان صبرا
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