
  حيوانات و ذبح شكار

با  ه اسلحه  اگر به وسيلرا  بزآوهى و آبك و امثال آن ، گورخر ، حيوان حالل گوشت وحشى مانند آهو     ـ  1مسأله  

شكار آنند  با اسلحه   شكار آنند حالل است، ولى حيوان حالل گوشت اهلى را اگر              شرایطی که بيان خواهد شد       

  .حالل است و فقط در صورتی که ذبح شود شود حالل نمى

شود آه توانايى بر فرار داشته باشد،         حيوان حالل گوشت وحشى در صورتى با شكار آردن حالل مى            ـ  2مسأله  

توانایی پرواز  ندارد و نمی تواند        که  و امثال آن که نمی تواند فرار کند و همچنين جوجه پرندگان                بنابراين بّچه آهو    

  .شود ن حالل نمىبا شكار آرد نباید شکار شود  و  فرار کند ،

  شرایط شكار با اسلحه

  :شود  هرگاه حيوان حالل گوشت وحشى را با اسلحه شكار آنند با پنج شرط حالل مىـ 3مسأله 

وسيله دام يا چوب و سنگ و    شمشير و مانند آن باشد، ولى اگر به گلوله ،اى مانند   آن آه با اسلحه برنده     ـ1

  .دذبح کننآن را مطابق آداب شرع اینکه قبل از مردن حيوان ،  ت، مگر ا شكار آنند حرام اسمانند آن حيوانى ر

  .فهمد  شكار آننده، مسلمان باشد يا بّچه مسلمانى آه خوب و بد را مىـ2

گيرى آند و اّتفاقًا تير به حيوانى           شكار آردن به آار برد، اّما اگر مثًال جايى را نشانه                با قصد      اسلحه را  ـ3

  .حيوان حرام استاصابت آند، گوشت آن 

  . هنگام به آار بردن اسلحه نام خدا را ببرد، ولى اگر فراموش آند اشكالى نداردـ4

به اندازه  وقتی به حيوان می رسد هنوز زنده است و             وقتى به حيوان برسد آه جان داده باشد، ولى اگر               ـ5

  . وقت داشته باشد و در ذبح حيوان آوتاهى آند تا بميرد حرام استذبح آن 

  شرایط شكار با سگهاى شكارى

  :شود شرط حالل مى با پنج  هرگاه با سگ شكارى، حيوان وحشى حالل گوشتى را شكار آند،ـ 4مسأله 

  .باشند  سگ را براى شكار تربيت آردهـ1

  .فهمد باشد بايد مسلمان يا بّچه مسلمانى آه خوب و بد را مى فرستد   آسى آه سگ را مىـ2
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نام خدا را ببرد، ولى اگر از روى فراموشى آن را ترك             فرستنده آن   آت آردن سگ بايد      هنگام فرستادن يا حر    ـ3

آند اشكال ندارد و الزم نيست پيش از فرستادن سگ نام خدا را ببرد، بلكه اگر پيش از آن آه سگ به شكار برسد                         

  .است کافینام خدا را ببرد 

، بنابراين اگر سگ، شكار خود را خفه آند يا از              شكار به واسطه زخمى آه از دندان سگ پيدا آرده بميرد              ـ4

  .زيادى دويدن يا ترس بميرد حالل نيست

 وقت  ذبح آن    آسى آه سگ را فرستاده وقتى برسد آه شكار جان داده باشد، يا اگر زنده است به اندازه                      ـ5

وان را مطابق دستور شرع     ، بايد حي  و وقت کافی برای ذبح آن دارد       هنوز زنده است    نباشد، اّما اگر زمانى برسد آه        

  . وگرنه حرام استذبح کند، 

  صيد ماهى

د، آوچك باشد يا درشت،      ماهى حالل آن است آه فلس داشته باشد، خواه فلس آن آم باشد يا زيا                  ـ  5مسأله  

  .ريزد حالل است مىتور ماهيگيری   آه فلس آنها سست است و در  هاییحّتى ماهي

 ؛ و الزم نيست در  هنگام صيد          بگيرند و بيرون آب جان دهد، پاك و حالل است            اگر ماهى را زنده از آب      ـ  6مسأله  

  .ماهی، نام خدا را ببرند

  . اگر شرط فوق رعایت شود، کفایت می کند صيد آننده ماهى الزم نيست مسلمان باشد و ـ 7مسأله 

  دستور ذبح حيوانات

 خوردن  ذبح کنند، شود    را با شرايطى آه بعدًا گفته مى          باشد، اگر آن    حالل گوشت که    ی حيوان هر  ـ  8مسأله  

  .گوشت آن حالل است، خواه اهلى باشد يا وحشى

  . بريده شودی آنگلوزیر از   و مری حيوان، حلقوم و دو رگ بزرگ گردنباید حيوان ذبح براى ـ 9مسأله 

  :عبارتند از حيوان  شرایط ذبح ـ 10مسأله 

 دشمن)  صلى اهللا عليه وآله   (پيامبربيت   ها يعنى آسانى آه با اهل       ناصبى  ذبح آننده بايد مسلمان باشد،     ـ1

  . در حكم آّفارندهستند،

  .ذبح کنند بايد حيوان را با جسم تيزى آه از آهن، يا فلز ديگر باشد ـ2

را  بايد جلو بدن حيوان رو به قبله باشد، ولى اگر از روى فراموشى يا ندانستن مسأله، حيوان                    ذبح، در موقع    ـ3

  .حالل است ذبح کند،به سمتى غير از قبله 
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ال « يا بگويد    »ُسْبحاَن الّلهِ « يا   »بسم الّله «همين قدر آه بگويد     و   بايد نام خدا را ببرد        ذبح حيوان،  هنگام   ـ4

  .صورتى آه از روى فراموشى نام خدا را نبرد اشكال ندارددر  ولى  ؛ آافى است»ِالَه ِاالَّ الّلُه

 اگر چه مثًال چشم يا دم خود را حرآت دهد يا            صادر شود،  حرآتى   آن ، بعد از   به هنگام ذبح یا     ن  حيوااز   بايد   ـ5

  .استپاى خود را به زمين زند آه معلوم شود زنده بوده 

داند،  آه دستورات ذبح را مى    ای  تواند مرد باشد يا زن يا بچه          آند مى   آسى آه حيوان را ذبح مى       ـ  11مسأله  

  . زنان و آودآان را معاف دارند، ترسى به مرد باشدولى بهتر است تا دس

 در صورتى آه شرايط شرعى آن مطابق آنچه در بحث              دستگاه های ماشينی ذبح،     حيوانات با     ذبح  ـ  12مسأله  

  .ذبح حيوانات گفته شد انجام شود جايز است

ى است، همچنين هرگاه با      يك بسم الّله براى همه آنها آاف        ذبح کنند،    هرگاه چند حيوان را باهم         ـ  13مسأله  

  .آند  يك بسم الّله آفايت مى،ندذبح کن) ديگرشروط با وجود (ماشين، تعداد زيادى حيوان را در زمان واحد 

  دستور آشتن شتر

آارد يا چيز ديگرى را      باید    حيوانات گفته شد،     ذبح پنج شرطى آه براى       ، عالوه بر      براى آشتن شتر   ـ  14مسأله  

  .گويند  مى»نحر« فرو آنند و اين عمل را  و سينه اش گردنبين باشد در گودى آه از آهن و برنده 

 شتر را به جاى نحر آردن سر ببرند، يا گوسفند و گاو را به جاى سر بريدن نحر آنند، گوشت آنها                        اگر  ـ  15مسأله  

  .حالل نيست

 به حيوان   يهوش می کنند و یا     ، آن را به نحوی ب       گاه براى آسان شدن ذبح حيوانات         حاضر،  در زمان  ـ  16مسأله  

 بيهوش  ، اين آار در صورتى آه حيوان بعد از           بعد آن را ذبح می کنند        حس شود و      دهند، تا آمى بى     مى  شوك

  و در هنگام ذبح یا بعد از آن حرکتی کند، مثال چشم یا دم یا پاهای آن حرکت کند،                              شوك زنده باشد    شدن و   

 .اشكال ندارد
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