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مستحبّات و مكروھات ذبح
مسألھ 230ـ2 چند چیز در ذبح حیوانات طبق بعضى از روایات مستحبّ است:

1ـ ھنگام سربریدن گوسفند دستوپایش را باز بگذارند و موقع سربریدن گاو چھاردستوپایش را ببندند و ھنگام كشتن شتر دودست آن را از
پایین یا زیربغل بھ یكدیگر ببندندوپاھایش رابازگذارند و مرغ را بعد از سر بریدن رھا كنندتا پروبال بزند.

2ـ كسى كھ حیوان را مى كشد رو بھ قبلھ باشد.

3ـ پیش از كشتن حیوان آب جلو آن بگذارند.

ً با سرعت سر او را ببرند. ـ4 كارى كنند كھ حیوان كمتر اذیّت شود، مثال

مسألھ 2231ـ احتیاط مستحب آن است كھ پیش از بیرون آمدن روح سر حیوان را از بدنش جدا نكنند، بنابراین اگر دستگاه ھایى براى ذبح
ّى قطع مى كند حیوان حرام نمى شود ھر چند بھتر است طورى باشد كھ تمام سر را قطع نكند، ولى در حیوانات تھیّھ شود كھ سر حیوان را بكل

ھر حال باید تمام شرایط با دستگاه ھاى ماشینى رعایت شود و نیز احتیاط مستحب آن است كھ مغز حرام حیوان را كھ در وسط تیره پشت
است قبل از جان دادن نبرند و پوست حیوان را جدا ننمایند.

مسألھ 2232ـ مطابق بعضى از روایات چند چیز در كشتن حیوانات مكروه است:

1ـ كارد را پشت حلقوم حیوان فرو كنند و بھ طرف جلو بیاورند كھ حلقوم از پشت بریده شود.

2ـ در جایى حیوان را بكشند كھ حیوان دیگر آن را مى بیند.

3ـ در موقع شب یا پیش از ظھر جمعھ سر حیوان را ببرند، ولى در صورت احتیاج عیبى ندارد.

4ـ حیوانى را كھ انسان خودش پرورش داده با دست خود بكشد.

مسألھ 2233ـ در زمان ما گاه براى آسان شدن ذبح حیوانات بھ حیوان شوك

[434]

مى دھند، تا كمى بى حس شود و بھ راحتى یا بھ و سیلھ دستگاھھا سر آن را ببرند، این كار در صورتى كھ حیوان بعد از شوك زنده باشد
اشكالى ندارد.

http://www.balagh.net/persian/feqh/resaleh/03/16.htm:منبع

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

آداب ذبح حیوان
گنج ھای معنوی - آداب معنوى 2000 عمل مستحب و مكروه

١ -  مستحب است کھ موقع سر بریدن گوسفند، دو دست و یک پایش را ببندند و پاى دیگرش را باز بگذارند.
٢ -  مستحب است کھ موقع سر بریدن گاو، چھار دست و پایش را ببندند و دم آن را باز بگذارند.

٣ -  مستحب است کھ موقع کشتن شتر، دو دستش را از پایین تا زانو یا تا زیر بغل بھ یکدیگر ببندند و پاھایش را باز بگذارند.
۴ -  مستحب است کھ مرغ را پس از سر بریدن رھا کنند تا پر و بال بزند.

۵ -  مستحب است کسى کھ حیوان را مى کشد رو بھ قبلھ باشد.
۶ -  مستحب است کھ پیش از کشتن حیوان جلویش آب بگذارند.

٧ -  مستحب است کھ کارى کنند تا حیوان کم تر اذیت شود؛ مثال کارد را خوب تیز کنند و با عجلھ سر حیوان را ببرند(٧۴۶).
٨ -  مستحب است کھ بعد از کشیدن کارد و ذبح گوسفند، پشم گوسفند و موى بز را با دست خود بگیرد تا بدن حیوان سرد بشود(٧۴٧).

صنایع غذاییموضوع کلی:
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٩ -  مستحب است کھ شتر را ایستاده بکشند(٧۴٨).
١٠ -  مستحب است کھ کارد را وقتى تیز کردند تا وقت ذبح ، آن را بھ حیوان نشان ندھند و آن را از حیوان پنھان کنند(٧۴٩).

١١ -  مکروه است کھ کارد را پشت حلقوم فرو کنند و بھ طرف جلو بیاورند کھ حلقوم از پشت بریده شود.
١٢ -  مکروه است در جایى کھ حیوان را مى کشند، حیوانى دیگر آن را ببیند.

١٣ -  ذبح کردن حیوان در شب یا پیش از ظھر روز جمعھ کراھت دارد، ولى در صورت احتیاج عیبى ندارد.
١۴ -  کشتن چھار پایى کھ خود انسان آن را پرورش داده است ، مکروه است .
١۵ -  مکروه است کھ قبل از سرد شدن بدن حیوان ، پوستش را بکنند(٧۵٠).

١۶ -  مکروه است کھ کارد را پشت و رو در دست گرفتھ و آن را بھ زیر حلقوم حیوان فرو کرده و از داخل ، چھار رگ حیوان را قطع
کنند(٧۵١).

Http://www.yamojir.com/fa/
----------------------------------------------

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:

«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
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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
َجیی ءُ الوقت و قد سمن فیذبحھ؟ فقال:  ولکن اذا کان ذلک الوقت فلیدخل سوق المسلمین ولیشتر فیھا و َی 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.
http://www.hawzah.net
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