
 
 
 
 
 

 

 

 دانشگاه قم يت علميئعضو ه/ 

 يحقوق اسالم يو مبان/ کارشناس ارشد فقه 

 

 دهيچک

ذبح و اينکه اما  ؛ز استيجاخاص  یطيوانات و با شرايحبرخی شکار  ذبح ودر اسالم، 

اسالم را  است برخیباعث شده  ،بردین ميوانات را ازبياهر حقوق حظبهوان يشکار ح

 ،ستيوانات نيناقض حقوق حنه تنها که اسالم یدر حال ؛وانات بداننديناقض حقوق ح

ش يوانات را بيحقوق ح ،داردنه ين زميعه در ايکه فقه ش یهايها و دستورهيبلکه توص

 د.کنیش اثبات مياز ب

جواز ذبح و  ،که خواهد آمد یاتيات و روايو آ یقطع ةه ادلن مقاله با توجه بيدر ا

که  ياگونهوان بهيد حيص ذبح و یروش و چگونگ ،و در کنار آن ؛شودیشکار اثبات م

 ان خواهد شد.يب ،وانات استيد حقوق حيؤم

 .د و شکاريذبح، صوان، يات حيحق حعه، يفقه شوانات، يحقوق ح :هادواژهيکل

 

A Quarterly for Shi‘ite Studies 

Vol. 12 / No.3 

Autumn 2014 



 

 

 مقدمه
ش به يخو يازهايرفع نحفظ بقا و  يبرا ،ز خوديبر غرا ش، بنايدايپ يدااز ابتانسان 
 به تالش پرداخت. ،یقيهر طر

نام به يپس از شناخت موجوداو  .بود یرفع گرسنگ يغذا برا ةيازها، تهيناين از  یکي
بلکه از پوست و پشم  ،ر کردن خوديس يتنها از گوشت آن براد که نهيفهم ،وانيح

وانات ين بود که کشتن حيچن .کند يبرداربهرهتواند میش يشش خوپو يز برايآن ن
 .شدآغاز 

جاد يها و اانسان یاجتماع یل زندگيکه پس از گذشت زمان و تشک گونههمان
ها افتاد و رامون حقوق انسانيو پوگن آنها، بشر به فکر بحث و گفتيروابط متقابل ب

کم حقوق د، کمين نقض حقوق بشر نامانسا دربارة ها را یعدالتیها و بانواع ظلم
 .کردن باب وضع يدر ا ینيو قوان دادقرار  خودتوجه  کانونز ينرا وانات يح

ان ين بيگر را به ايانسان از مخلوقات د ةز خداوند اصل استفاديم نيدر قرآن کر
 :شمردیم مجاز

 لَّقَوْمٍ لَآيَاتٍ ذَلِكَ فِي إِنَّ مِّنْهُ اجَمِيعً الْأَرْضِ فِي وَمَا السَّمَاوَاتِ فِي مَّا لَكُم وَسَخَّرَ

 (31 ،هي)جاث يَتَفَكَّرُونَ

 شما مسخر خود سوي از را همه ،است زمين در آنچه و هاآسمان در آنچه او و»
 .«فکرند اهل که کسانی براي است مهمی هاي نشانه اين در است. ساخته

اند. واناتيح ندادهات انسان خلق شيآرامش و ح يکه برا یاز جمله مخلوقات
 د:يفرمایخداوند م

 (97)غافر،  تَأْكُلُونَ وَمِنْهَا مِنْهَا لِتَرْكَبُوا الْأَنْعَامَ لَكُمُ جَعَلَ الَّذِي اللَّهُ

 از و شويد، سوار را برخی تا آفريد شما براي را چهارپايان که است کسی خداوند»
 .«کنيد تغذيه برخی

تصور  است برخیباعث شده  یبه منابع اسالماما نگرش غلط و گاه مغرضانه 
و هرگونه است ل نشده يوانات قايح يرا برا یگونه حقوق چياسالم هکه کنند 
و  گيرندمیراد يز اين یبه ذبح شرع یحت ايشاندهد. یاز آنان را اجازه م يبردار بهره
 ند.يبین نوع کشتار زجر ميوان در ايح :نديگویم



  

 

وانات يرا از ح يبردارنکه هرگونه بهرهيبر ا افزون ،عهيفقه ش است که یدرحالاين 
ف کرده يوانات تعريح يبراحقوقی را  يگريگذار دش از هر قانونيداند، بیز نميجا

ها هيتوص ،کندیرا نقض م اتوانيات حيظاهر حق حز که بهيو در ذبح و شکار ناست 
 دارد. آنهادر حفظ حقوق  هايیو دستور

 
 ف حقيتعر

 در لغت
 سخن، کردن درست ،جمله زا :ذکر شده استبراي حق  يمتعدد یمعان ،ر لغتد

 ینام و ،ثابت موجود حق، به کردن غلبه شدن، ثابت دن،کر نيقي وعده، کردن درست
 حق( واژه لي، ذ7319 ص ،6 ج )دهخدا، .خداوند هاينام از

 ان کرده است؛ين بيحق را چن یز معانين المنجد
 .سزاوار جزم، ،یمقض امر ثابت، موجود ب،ينص و حظ ک،مل و مال عدل، باطل، ضد

  ل واژه حق(ي، ذ3ج، 3191، معلوف)
 يعنى وصفى معناى به معموالً و دارد ثبوت و وجوب معناى واست  مصدر حق،
 لک حق» و ؛شد  ثابت و واجب امر آن يعنى ،«االمر حق» .رود مى کاربه ثابت و واجب

، ي)وجد .گرديد واجب تو بر فعل آن انجام يعنى ،« تفعله ان عليک حق و لک يحق و

  (164، ص1جم، 3793

 :گويد مى طبرسى 
ء بضرورة او حجة فهو  ء في موضعه الذي هو له، فاذا اعتقد شي الحق وقوع الشي»

 یعني، (495، ص1ج، 3111، ی)طبرس .«نه وقع موقعه الذي هو له وعكسه الباطلأل؛ حق
 اعتقاد برهان، يا هدايت سبببه هرگاه .خودش يگاهجا در ء شی وقوع از است عبارت حق
 .است باطل ضدآن، و .شده واقع خود جايگاه در کهچرا ؛است حق شود، پيدا چيزى به
 

 در اصطالح
 یو گاه ،در مقابل حکم یگاه :ن حقوق، به دو معنا آمده استاملفقها و عا دنز ،حق

 اعم از آن.



 

 

           قابل اسقاط و نقل و انتقال است.شده و هم لحاظ هم سلطه  ،اول يدر معنا
 بر فيضع ةسلط از است عبارت حق: »سدينومى حق فيتعر در نىينائ رزاىيم
 (356ص، 3114، ینيي)نا .«منفعت اي مال
 تعلّق نيع به گاه که است زىيچ بر سلطنت نوعى ،حق: »است شده گفته و
 نيع ريغ به گاهى و ؛تيم ةترک در غرما حق و رهن حق ر،يتحج حق: مانند ؛رديگ مى
 ؛است شخص بر متعلّق ،سلطنت گاهى .عقد به متعلّق اريخ حق مانند ؛رديگمى تعلّق
 (41ص، 3116، يی)طباطبا .قصاص حق و حضانت حق مانند

 قانون با مطابق انسانى فرد کي قدرت از است عبارت حق: »است آمده نيهمچن
 و مادى مذکور مال که نيا از اعم ؛ود هر بر اي و مال کي بر اي گر،يد انسان بر

 (34ص، 3193، يلنگرودجعفري ) .«طلب مانند ،نباشد اي خانه مانند ،باشد محسوس

 در که توانايی و سلطه از اي نحوه از است عبارت ،حق: »فرمايد می انصاري شيخ
، 3179، ي)انصار .«آورد دستهب خود براي را مصلحتی تواند می حق صاحب ،آن پرتو

 (95، ص1ج

 از که است ويژه اي اضافه و خاص اعتباري ،حق: »گويد می یخراسان آخوند 
 برداري بهره و تصرف حق نظير ؛شود می انتزاع ،ديگر أمنش و تکليفی يا وضعی حکمی

 خوردن ةاباح از که( رهگذر حق) هالمارّ  حق و شود؛ می انتزاع ملکيت از که ،ملک از
، 3135، ی)آخوند خراسان .«گردد می مستفاد ،کنند می عبور آن کنار از که باغی هاي ميوه

 (991ص

 سلطنت و قدرت از است عبارت ملکيت که ن اعتقاد بودنديبر ا یيخو اهلل آيت
 (16، ص9ج، 3191، يی)خو .خاص است سلطنتی ،حق ولی ؛عام

 هر حقوق که است نفعی و امتياز ،حق: »است معتقدنيز  کاتوزيان ناصر دکتر
 موضوع در تصرف نوعی او به و کند می حمايت آن از ،عدالت اجراي مقام در کشور
 (191ص  ،3175ان، ي)کاتوز .«دهد می را آن به تجاوز از ديگران منع و حق

 به اشخاص منافع حفظ منظوربه کشور هر حقوق که است اختياري و سلطه» يا
 (363ص، 3175ان، ي)کاتوز. «دهد می آنها



  

 

 اتوانيو ح هاتفاوت حق در انسان
ا ي يتفاوت ماهوآن دو ا يست هامانند حقوق در انسان ،واناتيا حقوق در حيآ

قابل  ،ان کردين دو بيا یعنوان تفاوت اصلتوان بهیدارند؟ آنچه مباهم  یمصداق
تواند حق خود یعنوان صاحب حق مانسان به .اسقاط بودن از جانب صاحب حق است

اسقاط،  قدرت ن عدميهم ،جهينت در .دنندار قدرت رااين وانات ياما ح ؛را اسقاط کند
و فقط با  ؛شتر خواهد کرديآن را ب يیقدرت اجرا ،ل به حکم کردهين حق را تبديا
 آن خارج شد. ةتوان از عهدیان و انجامش ميات

و او بر حق خود را اسقاط کرده  یوانيتواند ادعا کند که حینم یچ انسانيپس ه
قابل اسقاط  ،واناتيچراکه حقوق ح ؛ن کرده استيچن وانين اساس با آن حيهم
 ست.ين

 
 واناتيحدر حقوق  يمبان

 واناتيشعور بودن ح يذ .1
 داللت دارند؛ یبر شعور و فهم موجودات و جهان هست ،ياريات بسيات و روايآ

چراکه بر اثر  ؛ميستيل مختلف قادر به درک کامل آن نيبه دال ها ناهرچند ما انس
آنچه  دهدنمیو اجازه است را پوشانده  غفلت چشمان ما ةپرد ،گريد عواملها و گناه
 ، ببينيم.افتدیاتفاق م یدر جهان هسترا 

 داللت دارند؛ ن مطلبيبر هم گويند،سخن میموجودات  ةهمح يتسب ازکه  یاتيآ
 :دال بر درک و شعور اوست ،ءیح شيچراکه تسب

 وَلَكِن بِحَمْدَهِ يُسَبِّحُ إِالَّ شَيْءٍ مِّن وَإِن فِيهِنَّ وَمَن رْضُوَاألَ السَّبْعُ السَّمَاوَاتُ لَهُ تُسَبِّحُ

 (11)اسراء،  غَفُورًا حَلِيمًا كَانَ إِنَّهُ تَسْبِيحَهُمْ تَفْقَهُونَلّا

 او تسبيح همه ،هستند آنها در که کسانی و زمين و گانههفت هايآسمان»
 .فهميد نمی را آنها تسبيح شما ولی ؛ويدگ می او حمد و تسبيح موجودي هر و ؛گويند می
 .«است آمرزنده و حليم او

 صَلَاتَهُ عَلِمَ قَدْ كُلٌّ صَافَّاتٍ وَالطَّيْرُ وَالْأَرْضِ السَّمَاوَاتِ فِي مَن لَهُ يُسَبِّحُ اللَّهَ أَنَّ تَرَ أَلَمْ

 (13)نور،  يَفْعَلُونَ بِمَا عَلِيمٌ وَاللَّهُ وَتَسْبِيحَهُ



 

 

 و ندازمين و هاآسمان در که آنان تمام ،کنند می تسبيح خدا براي که يديند آيا»
 و نماز آنها از هريک ؟اند گسترده بال آسمان فراز بر که هنگامی ،پرندگان همچنين
 .«است عالم ،دهند می انجام آنچه به خداوند و ؛داند می را خود تسبيح

 وَالنُّجُومُ وَالْقَمَرُ وَالشَّمْسُ الْأَرْضِ فِي وَمَن السَّمَاوَاتِ يفِ مَن لَهُ يَسْجُدُ اللَّهَ أَنَّ تَرَ أَلَمْ
 مِن لَهُ فَمَا اللَّهُ يُهِنِ وَمَن الْعَذَابُ عَلَيْهِ حَقَّ وَكَثِيرٌ النَّاسِ مِّنَ وَكَثِيرٌ وَالدَّوَابُّ وَالشَّجَرُ وَالْجِبَالُ

 (81)حج،  .يَشَاءُ مَا يَفْعَلُ اللَّهَ إِنَّ مُّكْرِمٍ

 و است زمين در هرکس و هاآسمان در هرکس که خداست ندانستى آيا»
 مردم از بسيارى و جنبندگان و درختان و هاکوه و ستارگان[ تمام] و ماه و خورشيد

 را هرکه و است شده واجب آنان بر عذاب که اند بسيارى و ؟کنند مى سجده او براى
 .«دهد مى انجام ،بخواهد هرچه خدا چراکه ؛نيست اى دارنده گرامى را او ،کند خوار خدا
 اندشيح پروردگار خويدر حال تسبو  مستثنا نيستندت ين عموميز از ايوانات نيح

 .دارنددرک و شعور  ،جهيو در نت
 .خواهد آمد دارند،وانات اشاره يبه درک و شعور حکه متعددي ات يروا در ادامه

 :ديفرمایم عبداهللیأب
ها أربعة خصال: معرفة أن لها خالقًا يبهم عليء فاليالبهائم من ش يمهما أبهم عل»

، 33ج  ،3111، ی)عامل ؛«الموت مخافةو يومعرفة طلب الرزق ومعرفة الذکر من االنث

  (34134ح

 چهار یول نکرد؛ عطا آنها به را یانسان شعور ،(ديآفر را واناتيح خداوند که هنگامی)
 به یآگاه ؛است یخالق آنها يبرا نکهيا به ناختش: فرمود تيعنا آنها به را خصلت

 .مرگ از ترس و ؛ماده از نر شناخت ؛برود يروز و رزق دنبال نکهيا
است  يناظر به همان درک و شناخت و شعور ،ت آمدهين معرفت که در روايا

 از حمزهیاب از رئاببنیعل تيروا در ،مضمون نيهم به بيقر .ستکه مطلوب ما

در ادامه باتوجه به اين  .است شده نقل (419، ص6ج، 3111، یني)کل سجاد امام
 م:يپردازیوانات مياز درک ح یقيبه شرح و ذکر مصاد روايت،

 



  

 

 معرفت به خداوند .1
ت ي، رواکرد یمعرفت معرف نخستينمعرفت به خالق را  ،ت قبليگونه که رواهمان

 دارد:یان ميش را بيوان به پروردگار خويمعرفت حابتدا ز ين امام سجاد
 (911، ص9ج، ق3131)صدوق،  ؛«یمعرفتها بالرب تبارک وتعال»

 د:يفرمایز مين صادق ماما

 خداوند از یصبحگاه هر در واناتيح ةهم: فرمودیم که دميشن امبريپ از
 :خواهند یم

 (917، صهمان) ؛«قيما الأط یکلفنيوال ینيسقيو یشبعنيک صدق يمل یأللهم ارزقن»

 شيب و دينما رابيس و ريس مرا که فرما عطا یدرست و خوب مالک نم به !بارالها
 .نکشد کار من از توان از

 يدهند و از او طلب رزق و روزیش را خطاب قرار ميخو يخدا اينکه حيوانات
 ش دارد.يمعرفت آنها به خداوند و رب خو زنشان ا خواهند،یم

وانات يشاهد بر معرفت ح ،ح موجودات ذکر شديتسب رةباز که در ابتدا درين یاتيآ
 یل نهيح خدا دلين تسبيهم ،ات که بعد خواهد آمدياز روا ی. در برخندبه خداوند

 حيتسب به را واناتيح حيتسب ن،امفسر از یبرخ البته. استوان يدن حزاز  امبريپ
 سيتقد و هيتنز از يا نشانه آنها خلقت که معنا نيا به اند؛ کرده ريتفس آنها ینيتکو
، 3111، ی)طوس .ندارد نقص خود، مخلوقات مانند و بوده کمال تيغا در که ستا یاله
 (439ص ،7ج

 
 ييو مسائل ماورا يو بد يکيرفت به نمع . 2-1

نشان  واکنشفهمد و به آنها یرا م يرماديو غ يیگونه که انسان مسائل ماوراهمان
را  یا هر انسانيو  شانرفتار صاحب ،واناتيح ،دارند ین فهميز چنيوانات نيح ،دهدیم
نشان  واکنش ،آن رفتار يا بدي یمتناسب با خوب و کنندمیدرک  شانخود با
از خداوند  (917، ص9ج، ق3131وق، )صدياد شده ت يدر روا از همين روي، .دهند یم

 .رفتار باشدکه با آنها خوش طلبدیمرا  یصاحب
ز يرا ن يیو ماورا يمادريمسائل غ ،فهمندیات را ميکه اخالق گونههمان ،واناتيح

 کنند.یدرک م



 

 

آگاهی  کند، یم حيوانات داللت يرماديغ مسائل درک بر که يموارد جمله از

 است: آمده سجاد امام تيروا در کهچنان ؛است آنها بر مرگ
 )همان( ؛«معرفتها بالموت»

ش امام يهرچند با توجه به فرما مرگی هست؛دانند که معاد و آخرت و یها مآن

 :ستيها به مرگ نها بمانند معرفت انسانآن یآگاه قصاد
 )همان( ؛«ناً قطيلو عرفت البهائم من الموت ما تعرفون ما أکلتم منها سم»

 آنها از کيچيه ،بود یم هاانسان شما یآگاه همانند ،مرگ از وانيح یآگاه اگر
 .شدند ینم فربه و چاق هرگز
را  اول تيروا و تيروا نيا انيم يظاهر تعارض ت،يروا نيا ليذ در صدوق خيش
 .ستين شما یآگاه اندازة به آنها یآگاه که است نيا مراد :ديگو یم و کندمیرفع 
 آنها دنيد يیتوانا هاانسان که ننديب یم را یمسائل مرگ، از اطالع بر افزون ،واناتيح

 علت عنوانبه ،اتيروا یبرخ در ،امر نيهم  (9، ح115، ص33ج، 3111، ی)عامل. را ندارند
  .است شده ذکر آنها از حرکت زدن باز سر و واناتيح نرفتن راه
 
 آخرت در آنها تکامل و واناتيح حشر. 2-1-1
 زين را آن لوازم ديبا ،شوندیم محشور هاانسان مانند زين واناتيح که ميشو ليقا اگر
. است رش و ريخ صيتشخ و ،شعور و ادراک داشتن حشر، يهاالزمه از یکي. ميريبپذ

 کند:یم انيب را واناتيح حشر ،هيآ دو در قرآن

 (4 ر،يتکو) حُشِرَتْ الْوُحُوشُ وَإِذَا

 .«شوند جمع وحوش که هنگام آن در و»

 مِن الكِتَابِ فِي فَرَّطْنَا مَّا أَمْثَالُكُم أُمَمٌ إِالَّ بِجَنَاحَيْهِ يَطِيرُ طَائِرٍ وَالَ األَرْضِ فِي دَآبَّةٍ مِن وَمَا

 (11 أنعام،) يُحْشَرُونَ رَبِّهِمْ إِلَى ثُمَّ شَيْءٍ

 مگر ؛نيست ،کندمی پرواز خود بال دو با که اي پرنده هيچ و زمين در اي جنبنده هيچ»
 .نکرديم فروگذار کتاب اين در را چيزهيچ ما .هستند شما همانند یيهاامت اينکه
 .«شوند می محشور پروردگارشان سويبه همگی سپس

 :سدينو یم یيطباطبا عالمه ممرحو



  

 

 آنها با خود یاتيح ونئش از ياريبس در ما که یوانيح یزندگ اطوار در قيعم تفکر»
 در واناتيح نيا انواع از هرنوع که یمختلف حاالت گرفتن درنظر و ،ميدار سروکار

 مانند هم واناتيح که سازد یم واقف نکته نيا به را ما رند،يگ یم خودبه یزندگ ريمس
 در آنها که یسکنات و حرکات. هستند یاجتماع و يفرد يآرا و ديعقا يدارا ،انسان
 در. است ديعقا آن يمبنا بر همه ،دهندیم نشان شدن نابود از يريجلوگ و بقا راه

 نيد» رفتنيپذ استعداد و ماده فطرتا ً ،يبشر اجتماعات مانند هم یوانيح اجتماعات
 يبرا را يوو  است یاله نيد ةسرچشم بشر در که یفطرت همان .دارد وجود «یاله

 .«هست زين واناتيح در سازد، یم مستعد و قابل خدا يسوبه بازگشت و حشر
 ( 351ص ،9 ج، 3116 ،يیطباطبا)

 دهيد واناتيح زيرستاخ ةنيزم در يمتعدد ثياحاد زين یاسالم اتيروا در
 :شود یم

 امبريپ کهاست  شده نقل سنت اهل قيطر از یتيروا المنار ريتفس در جمله از 
 :فرمودند بحث مورد ةيآ ريتفس در

قتص ي يقتص من بعضها لبعض، حتيامة ويوم القيحشر هذه االمم يان اهلل » 

 انعام( 11 ةيل آيذق، 3166د رضا، ي)رش ؛«للجماء من القرناء

 از را یبعض قصاص و زانديانگ یبرم امتيق روز در را جنبندگان نيا تمام خداوند
 شاخ او به جهت یب يگريد و نداشته شاخ که را یوانيح قصاص یحت. رديگ یم یبعض
 .گرفت خواهد یاول از است، زده

 :است آمده يگريد تيروا در نيهمچن
ه وآله إذ انتطحت عنزان، ينا أنا عند رسول اهلل صلى اهلل عليذر قال: بيعن أب يرو»

، قال: ولکن يتطحتا؟ فقالوا: ال ندرما انيه وآله: أتدرون فيفقال رسول اهلل صلى اهلل عل

  (45ص ،1ج، 3111 ،یطبرس) ؛«نهمايب يقضيوس يدرياهلل 

 ما، يرو شيپ در که ميبود امبريپ خدمت ما: گفت کهاست  شده نقل ابوذر از

 شاخ گريکدي به نهايا چرا ديدانیم: فرمودامبريپ. زدند شاخ گريکدي به بز دو

 در يزودبه و داند یم خدا اما: فرمود  امبريپ. نه: کردند عرض حاضران زدند؟
 .کرد خواهد يداور آنها انيم



 

 

که  يکنند و به رفتاریز درک ميوع خود ننهم  بارفتار خوب و بد را  ،واناتيح
وان يذبح ح برخینکه يد علت ايو شا ؛دهندینشان م واکنششود یمديگر وانات يبا ح

)فاضل  حرام یبعض یو حت (319، ص16ج، 3116، ی)نجف گر را مکروهيوان ديدر مقابل ح

 ل آن خواهد آمد.يکه البته تفص ،ن امر باشدياند، همدانسته (914، ص1ج، 3119، يهند
 

 تيص جنسيتشخ .3-1

به جنس درک نسبت يوانات را اعطايگر خداوند به حيت ديعنا امام سجاد
 :داندیمخالف م

 ؛«الذکرمن  یمعرفتها باألنث»
 .دهد یم صيتشخ نر از را ماده وان،يح
 

 يو گذراندن زندگ عرفت به ارتزاقم. 4-1
به بايد  ،یزندگ ةادام يکنند که برایدانند و درک میها مز مانند انسانيوانات نيح

 :ن آمده استيت چنيروا ةدر ادام امرار معاش کنند. یقولو به برونددنبال غذا 
 (911، ص9ج، ق3131)صدوق، ؛ «طلب الرزق یمعرفتها ف»

 .ابديب را خود يروز چگونه که داند یم وانيح

 :است آمده سجاد امام از رئاببنیعل ثيحد در
 )همان( .«الخصب عن یبالمرع معرفتها»

 چرا به ديبا کجا داند یم و دهدمی صيتشخ زارسبزه انيم در را چراگاه وانيح
 .کند ريس را خود و برود
 

 واناتيمحترم بودن ح .2
 داند.یرا الزم م یاو حقوق ي، براپيرو آنشمارد و یا محترم موان ريح ،عهيفقه ش

آب موجود است و در  یکه اندک یصورت مم دريدر باب جواز ت جواهرصاحب 
 د:يگویوان تشنه است، ميححال ن يع



  

 

 يذائها بمثل ذلک، بل هيقال إنها نفوس محترمة وذوات أکباد حارة مع حرمة إيقد »
 يان للدابة عل ر واحد من األخبار المعتبرةيغ ي، بل فيها السقمن يه التيواجبة النفقة عل

، ی)نجف ؛ةيفتحترم لذلک ال من جهة المال بدء بعلفها إذا نزليصاحبها حقوقًا منها ان 

 (334، ص 4ج ،3116

 اندتشنه يجگرها صاحب و دارند يا محترمه نفس واناتيح شود یم گفته بساچه
 حرام آنها داشتن نگه تشنه ةليوسبه کردنشان تيذا نيهمچن. کرد رابشانيس ديبا که

 در. است کردنشان رابيس یکي که ،است واجب مالک بر وانيح ةنفق بلکه ؛است
 ةجمل از که دارد یحقوق صاحبش بر وانيح :است آمده زين يمعتبر و متعدد ثياحاد
 ،ادلة ياد شده سبببه. است خودش از قبل وانيح يغذا و آب به یدگيرس ،آنها
 .باشد مال حفظ جهت از ،مميت جواز به حکم نکهيا نه ؛است احترام يدارا وانيح

که  حيثن يبلکه از ا ،که مال است حيثن ياز انه وان را يشان احترام حيا
 داند.یروح و محترم است، ميذ يموجود

 :گويدیان مين بيچن وانيح ةنفق وجوب بر ليتعل مقام درز ين یطوس خيش
 (19، ص6ج، 3111، ی)طوس ؛«ألن لها حرمة»

 :سدينویم اجاره کتاب در( ره)یحل مهعال نيهمچن
 (159، ص9ج، ق3135، ی)حل ؛نفسه يوان حرمة فيالن للح»

 
 واناتيدر خلقت ح و تفکر دستور به تدبر .3

ژه يوبه ،یدر خلقت جهان هستدهد میبه انسان دستور  ياريات بسيات و روايآ
 ؛تدبر و تفکر کندوانات يح

 فَمِنْهَا لَهُمْ مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهَا فَهُمْ أَنْعَامًا أَيْدِينَا عَمِلَتْ مِمَّا لَهُمْ خَلَقْنَا أَنَّا يَرَوْا لَمْأَوَ

 (91-93س، ي) يَشْكُرُونَ أَفَلَا وَمَشَارِبُ مَنَافِعُ فِيهَا وَلَهُمْ يَأْكُلُونَ وَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ

 آنها يبرا یانيپا چهار ،ميا آورده عملبه خود قدرت با آنچه از هک دنديند آنها ايآ»
 آن از آنان مرکب هم ؛ ميساخت شانيا رام را آنها هستند؟ آن مالک آنان که ميديآفر
 و ؛است واناتيح آن در يگريد منافع آنان يبرا و ؛کنند یم هيتغذ آن از هم و است
 کنند؟ ینم يرشکرگزا حال نيا با ايآ .يیگوارا يها یدنينوش



 

 

 تَأْكُلُونَ وَمِنْهَا كَثِيرَةٌ مَنَافِعُ فِيهَا وَلَكُمْ بُطُونِهَا فِي مِّمَّا نُّسقِيكُم لَعِبْرَةً الْأَنْعَامِ فِي لَكُمْ وَإِنَّ
 (93منون، ؤ)م

 را شما( شير) آنهاست درون در آنچه از ؛است عبرتی چهارپايان در شما براي و»
  .«خوريد می آنها گوشت از و ؛است فراوانی منافع آنها در شما براي و کنيم می سيراب

 (39ه، ي)غاش خُلِقَتْ كَيْفَ الْإِبِلِ إِلَى يَنظُرُونَ أَفَلَا

 .«است شده دهيآفر چگونه که نگرندینم شتر به ايآ»

 كُلِي يَعْرِشُونَ ثُمَّ وَمِمَّا جَرِالشَّ وَمِنَ بُيُوتًا الْجِبَالِ مِنَ اتَّخِذِي أَنِ النَّحْلِ إِلَى رَبُّكَ وَأَوْحَى
 شِفَاء فِيهِ أَلْوَانُهُ مُّخْتَلِفٌ شَرَابٌ بُطُونِهَا مِن يَخْرُجُ ذُلُلًا رَبِّكِ سُبُلَ فَاسْلُكِي الثَّمَرَاتِ كُلِّ مِن

 (61-69)نحل،  يَتَفَكَّرُونَ لِّقَوْمٍ آليَةً ذَلِكَ فِي إِنَّ لِلنَّاسِ

 يیها داربست و درختان و هاکوه از که فرستاد یوح عسل نبورز به تو پروردگار»
را  يیهاراه و کن تناول ثمرات تمام از سپس ؛نيبرگز يیهاخانه ،سازند یم مردم که
 یدنينوش آنها شکم درون از. مايبپ یراحتبهاست،  کرده نييتع تو يبرا پروردگارت که

 امر نيا در .هست مردم يشفا آن در که مختلف، يهارنگ به ،شود یم خارج یخاص
 !«فکرند اهل که آنها يبرا است یروشن ةنشان
 باب در جواهر صاحب آنچه ويژهبه ،شد ذکر کنون تا ابتدا از که مطالبی به توجه با

اما ذکر  ؛حق بودن حيوانات مشخص شداصل ذي فرمودند، حيوانات بودن محترم
اين مقاله خارج است.  ةاز حوصل طلبد وفرصتی ديگر می ،کامل و تفصيلی اين حقوق

پردازيم میدر ادامه به دو بحث ذبح و شکار  ،پس از پذيرفتن اصل حق براي حيوان
 شود.می دارحقوق حيوان بيش از جاهاي ديگر خدشه زمينهکه در اين 

 
 واناتيذبح، شکار و نقض حقوق ح

در  برد.مین يبرا از  ات اويحو  انجامدیوان ميت به مرگ حيدر نها ،ذبح و شکار
وان يح يبرا ین حقيا چنيآ اينکه شود. یوان بررسيحات يد حق حيابتدا با ،جهينت

ن حق ياز موارد جواز اسقاط ا ،وانيا ذبح و شکار حيآ ،و در صورت ثبوت ؟ثابت است
 ر؟يا خياست 



  

 

 اتيحق ح
اما  ؛انسان ثابت شده است يل مختلف از کتاب و سنت و عقل برايبه دال ،اتيحق ح
ت يفعلو به يو بهره بردن از نعمات خداوند یزندگ ةحق ادام ايمعنات بهيحق ح

 ،موجودات زنده ةهم يبرا ،یت زندگيدن به کمال و غايدن استعدادها و رسيرس
وانات يکه خواهد آمد، ح يابر ادله افزونکه چرا ؛قابل اثبات است ،واناتيح ويژه به
 لقت را دارند.ت خيغا يسوز استعداد رشد و حرکت بهين

فقها  است برخیوانات سبب شده يروح بودن حيات داشتن و ذين حق حيهم
به آب ل و ين به آب انداختن وسايب دايرامر  ، وقتیدر حال غرق ینجات کشت يبرا

 اجازة غرق حيوانات را ندهند.وانات است، يح انداختن
 فرمايد:می مسالکدر  ید ثانيشه

يجوز إلقاء بعض أمتعتها في البحر، وقد يجب رجاء  السفينة إذا أشرفت على الغرق
نجاة الراكبين إذا خفت. ويجب إلقاء ما ال روح فيه لتخليص ذي الروح. وال يجوز إلقاء 
الحيوان إذا حصل الغرض بغيره وإذا مست الحاجة إلى إلقاء الحيوان قدمت الدواب 

 (838، ص11ج ، 1831، يد ثاني)شه؛ البقاء االدميين

 وسايل از بعضی انداختن آب به باشد، شدن غرق شرف در کشتی هک هنگامی
 واجب ،ندارد روح آنچه انداختن آببه ،روحذي کردن پيدا نجات براي و ؛است جايز
 انداختن آببه ،شود می حاصل ديگر وسايل انداختن آببه با غرض اگر و. است
 .اندمقدم رپايانچها ،شد پيدا نياز حيوان يالقا به اگر و ؛نيست جايز حيوان
 

 روايي حق حيات ةادل
دو  ،ندنکیآنها اثبات م يات را برايو حق ح کرده، یوانات نهيکه از کشتن ح یاتيروا

و  ؛را دارند ین نهيا ،یوان خاصيبدون ذکر نام ح یعني ،طور عمومبه برخی اند:دسته
 کنند.یخاص منع م یوانياز قتل ح ،نام ذکربا گر يد برخی

 

 ند.اوانيع قتل حطور عموم دال بر منکه به ياتيروا: الف
 ت اوليروا

، 34ج ق، 3157، يهند ی)متق ؛«يذؤيروح إال أن  يعن قتل کل ذ ينهانه  يعن النب»
 (17713، ح17ص



 

 

 يموذ که آنکه مگر ؛فرمودند ینه( وانيح) روح يدار موجود هر کشتن از شانيا

 .باشد

و جواز آن را  کندیدار منع مروح از قتل موجود رسول اکرم ،تين روايدر ا

 داند.یم رت و آزايفقط در صورت اذ

 ت دوم:يروا

 .ُيقَتُل بَغيِر الحقِّ إّلا سُتخاِصُمُه َيوَم الِقياَمِة ـطائٍر وال َغيِرِه  ـ: ما ِمن دابٍَّة عنه»
 (137، ص1ج ق،3131 ،ی)حرعامل

 روز ،شود کشته ناحقبه که ،آن ريغ اي پرنده وان،يح هر: فرمودند اکرم امبريپ

 .کند مخاصمه شيخو قاتل با امتيق

 ت سوميروا

، 61جق، 3151، ی)مجلس .«غرضًااهلل من اتخذ شيئًا فيه الّروح  لعن»: قال رسول اهلل

 (919ص

 يدارجان موجود که را کسی است کرده لعنت خداوند فرمودند: رسول اکرم

 .دهدیرا مورد هدف قرار م

 ت چهارميروا

المرأة، ومنع االجير  أقذر الذنوب ثالثة: قتل البهيمة، وحبس مهر»: الصادققال 

 (961ص ،61جق، 3151، ی)مجلس ؛«ةاجر

 از خودداري 3،دارجان کشتن: است چيز سه انگناه ترينکثيف: فرمود صادق امام

 .کارگر مزد نپرداختن و زن، ةمهري پرداختن

ات يالبته روا .وان وجود داشتيل حيلدبیاز قتل  ی، نهيادشدهات يدر مجموع روا

ن يان هميب ،دن به مطلوبيرس ينه وجود دارد که براين زميز در اين يگريار ديبس

 ست. یمقدار کاف

                                                           

 .(يمهل کلمه بهيذ ،)المنجد ز آمده است.يهارپا ن، چ«هميبه» يدر معنا .1



  

 

 دنکنيم ينه يوان خاصيکه از قتل ح ياتيروا ب(
 ت اوليروا

، يهند یمتق) ؛«امةيوم القير حق سأله اهلل عنه يمن قتل عصفورًا بغ» :قال رسول اهلل
 (17767، ح19ص  ،34ج ق، 3157
 .کند یم الؤس آن از امتيق روز در خداوند بکشد، ليدل بدون را یگنجشک که هر
 ت دوم:يروا

 ت امرأة تعذب، فسألتيالنار فرأ يعل يب يلة اسرياطلعت ل» أنه قال: یعن النب
ل: انها ربطت هرة ولم تطعمها ولم تسقها ولم تدعها تأکل من حشائش يعنها، فق

 (19، ص6ج، 3111، ی)طوس ؛«ماتت فعذبها بذلک يرض حتاأل

 آتش بر معراج شب در که یزمان: نديفرما یم نقل معراج ثيحد در رسول اکرم
 پاسخ در .کردم الؤس آن علت از. شدیم عذاب که دميد را یزن ،کردم یم گذر جهنم
 آب و ذاغ او به و بود کرده محبوس و بسته را يا گربه که بود یزن او: شد گفته
 و مرد نکهيا تا ؛بخورد يزيچ نيزم علف و آب از تا کرد ینم هم شيرها و داد ینم

 .است سبب نيبد او عذاب پس .باخت جان
 ت سوميروا

من قتل عصفورًا عبثًا جاء يوم القيامة يعّج الي اهلل تعالي يقول: يا ربِّ »: عن النّبی

، 61جق، 3151، ی)مجلس؛ «ارة االرضهذا قتلني عبثًا ينتفع بي ولم يدعني فاكل من حش
 (1ص

 قيامت روز در حيوان آن ،بکشد بيهوده را گنجشکیکه  کسی: فرمود اکرم پيامبر
 در ؛کشت بيهوده را من شخص اين خدايا: ديگویو م کندمی شکايتبه حضور خدا 

 تغذيه زمين حشرات از تا نکرد رهايم و نداشت من کشتن از سودي هيچ که حالی
 .کنم
 ت چهارميارو

قال: ال تأكلوا القنبرة وال تسبوها وال تعطوها  عن أبيه، عن جده الحسن الرضاأبي
الصبيان يلعبون بها فإنها كثيرة التسبيح هلل تعالى وتسبيحها لعن اهلل مبغضي آل 

 (3، باب القنبره، ح6جق، 3111، ینيکل) ؛محمد



 

 

را  د، و اوييام و ناسزا نگود و به او دشنيفرمود: مرغ چکاوک را نخور امام رضا
ح خدا ياد تسبيرا آن پرنده زيز ؛کنند يد تا با او بازيار کودکان قرار ندهيدر اخت

 فرستد.یلعنت م حش بر دشمنان آل محمديکند و در تسب یم
حق  یق اوليطرپس به .ز منع شده استيوان نياز سب ح یحت ،تين روايدر ا

 شود. یاو اثبات م يات برايح
 پنجم تيروا

علي قوم نصبوا دجاجة و هم يرمونها بالّنبل، فقال: من هؤالء لعنهم  اهلل مّر رسول»
 (969، ص96جق، 3151، ی)مجلس .«اهلل

 و بودند داده قرار هدف را ايزنده مرغ که کرد گذر گروهی بر خدا رسول
 .کند لعنتشان خدا ؟اينان کيستند: فرمود . پسکردندمی تيراندازي آن به

 ت ششميروا

 (969، ص63ج ،همو) ؛«و نهي عن قتل الّنحل ...اّنه » :عن رسول اهلل

 فرمود. نهی عسل زنبور کشتن از اکرم رسول
 ت هفتميروا

لة و النملة والّنحوام والهدهد والصرد صنهي عن قتل خمسة: ال اّن رسول اهلل
 (961، صهمان) ؛«والضفدع

 مورچه عسل، زنبور ،هدهد 3،جغد :نمود یوان نهياز کشتن پنج ح اکرم پيامبر
 .قورباغه و

 یتوان کرد و حقوقیمهاي بسياري استفاده ياد شدهت اياز روا ،الزم به ذکر است
 آنها يو حق نفقه را برا اتوانيت حيعدم آزار و اذ ،حيصح يبردارمانند حق بهره

به  ،ات استيشکار و حق ح نجا که موضوع بحث، فقط ذبح وآاما از  ؛دست آورد هب
 آنها پرداخته نشده است.

تمام  يات برايشود که حق حیمشخص م ،اول و دوم ةات دستين روايبا جمع ب
ت ايل موجه است. البته در رواياز به دلين ،ن بردن آنيازب يوانات ثابت است و برايح
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اما با توجه به  ؛سته یطور قطع حکمتبه ،ز آمده استيوانات نيدوم که نام ح ةدست
ات يدر روا ین عموم نهيو همچن ،واناتياز ح ياريبس نامذکر ث و ياحاد نيکثرت ا

 شود.یثابت م ،وان استيمطلوب ما که حق ح ،اول ةدست
وان مقدم يوان، حق حيات حيچنان مستقر است که در تزاحم وضو و ح ،ن حقيا
وان از يح ،وضو انجامکه در صورت  ايگونه، بهباشد کموضو  ي. اگر آب براشودمی

از موارد  یکي ،ن مسئلهيو ا ؛ت دارديوان اولويات حيتلف خواهد شد، حق ح یتشنگ
 مم است.يجواز ت

 د:يفرمایم ید ثانيشه ،لين دليبه هم
أو الخوف من استعماله لمرض حاصل يخاف زيادته أو بطؤه أو عسر عالجه، أو »

ال يحصل متوقع، أو برد شديد يشق تحمله، أو خوف عطش حاصل، أو متوقع في زمان 
، 3ج، 3113، ید ثاني)شه؛ «فيه الماء عادة، أو بقرائن األحوال لنفس محترمة ولو حيوانًا

 (66ص

 گرچه ـ ايمحترمه نفس براي که است عطشی از ترس تيمم، جواز شرايط از
 و قراين اساس بر يا معمول طوربه رودمی انتظار يا آيد وجودبه ـ باشد حيوان

 .نشود يافت آبی آنجا در و آيد وجودبه شواهدي،

 : فرمايندمی تيمم، مجوزات ةزمين درنيز  ینيخم امام حضرت

 بر هالکت خوف آنکه بين نيست فرقی است، هالکت موجب که عطش در»... 
 يا باشد مملوک  ،حيوان يا باشد انسان ديگري آن ،ديگري يا باشد خودش

 (691 مسئلة، 3113، یني)خم. ...«است واجب هالکت از آن حفظ که آنچه از ،غيرمملوک

 
 وانيات حيذبح و نقض حق ح

ات يحفظ ح يکند و برایخود تالش م يبقا يانسان برا شد،که در مقدمه ذکر چنان
اهان استفاده يوانات و گيژن و حيمانند آب و اکس ،گر مخلوقات خداونديد از ،شيخو
تزاق موجودات از ار ةن چرخيعت وجود دارد و ايطب ن تزاحم در همةيو ا ؛کندیم
 فرماست.شه حکميهم ،گريکدي

و هرچند برخی  دارد نيازبه گوشت  ،خود ةيتغذ يکه انسان برا شدان يبهمچنين 
ی موجود در گوشت و البته اما فوايد غذاي اند،خواران منکر نياز بدن به گوشتگياه



 

 

 ياريات بسيآ زيم نيدر قرآن کرکند. هاي حيوانی، اين نياز را اثبات میوردهديگر فرا
از آنها  برخیکه به  داللت دارند گوشتوانات حالليگوشت ح اصل جواز مصرفبر 

 م:يکنیاشاره م

 (97)غافر،  تَأْكُلُونَ وَمِنْهَا مِنْهَا لِتَرْكَبُوا الْأَنْعَامَ لَكُمُ جَعَلَ الَّذِي اللَّهُ

 از و شويد سوار را برخی تا آفريد شما براي را پايان چهار که است کسی خداوند
 .کنيد تغذيه برخی

 (331)انعام،  مُؤْمِنِينَ بِآيَاتِهِ كُنتُمْ إِن عَلَيْهِ اللّهِ اسْمُ ذُكِرَ مِمَّا فَكُلُواْ

 که حيواناتی گوشت از اما) بخوريداست،  شده گفته آن بر خدا نام آنچه از و
 .داريد ايمان او ياتآ به اگر ؛(نخوريد ،برندنمی آن بر خدا نام ،بريدن سر هنگام

 (4)نحل،  تَأْكُلُونَ وَمِنْهَا وَمَنَافِعُ دِفْءٌ فِيهَا لَكُمْ خَلَقَهَا وَاألَنْعَامَ

 ديگر منافع و پوشش ةوسيل آنها در شما براي که حالی در ؛آفريد را پايان چهار و
 .خوريدمی آنها گوشت از و ؛است
آن را  ةت که اسالم هرگونوان اسيکشتار ح ةقينوع و طر ،آنچه مهم است 
 گوشت از اما .شمردیوان ميت گوشت حيرا موجب حل یرد و فقط ذبح شرعيپذ ینم

 :نخوريد برندنمی آن بر خدا نام ،بريدن سر هنگام که حيواناتی

 وَالْمَوْقُوذَةُ الْمُنْخَنِقَةُوَ بِهِ اللّهِ لِغَيْرِ أُهِلَّ وَمَا الْخِنْزِيرِ وَلَحْمُ وَالْدَّمُ الْمَيْتَةُ عَلَيْكُمُ حُرِّمَتْ

 (1)مائده،   !ذَكَّيْتُمْ... مَا إِالَّ السَّبُعُ أَكَلَ وَمَا وَالنَّطِيحَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ

 خدا غير نامبه آنچه و خوک  گوشت و خون و مردار است شده حرام شما بر
 و افتاده بلندى زا و مرده چوببه و شدهخفه[ گوشتحالل حيوان] و باشد شده کشته

 دريافته زنده که] را آنچه مگر ؛باشد خورده آن از درنده آنچه و مرده شاخ ضرببه
 ببريد... سر[ خود و

وان را يح يات ظاهريم حيطور مستقبه ،وانيذبح حن است که يا یبحث اصل 
و مجامع  یغرب ياز کشورها یکه برخاست ن امر باعث شده يبرد و همین ميازب
 روي،ن يهم از .وانات بداننديو آن را نقض حقوق ح با ذبح مخالفت کنند یراسالميغ

ان يو در ادامه ب کنيممیرا رفع  ين تناقض ظاهري، ایاز ذبح شرع يديبا ذکر فواما 



  

 

نه ناقض  ،وانات استيد حقوق حيؤم ،ذبح زمينةاسالم در  هايم که دستوريداریم
 آن.
 کي با که شودیم انجام گردن يرو بر هيثان کي عرض در یشکاف ،یاسالم ذبح در

 و سرعتبه يزيرخون ،عمل نيا با و شده قطع گردن يها رگ ةهم ،زيت يچاقو
 دچار مغز و رفته ازدست خون فشار سرعتبه ،حالت نيا در. افتد یم اتفاق یناگهان
 است مستحب ،اسالم در. کندینم احساس را يدرد گونهچيهحيوان  و شده خون فقر
 اگر. بماند یباق بدن از روح شدن خارج تا ،ذبح هنگام و ،نشده جدا بدن زا سر که

 و دهيد بيآس است ممکن ،رودیم قلب به که یعصب بريف ،شود قطع ینخاع طناب
 از. افتدیم اتفاق عروق داخل خون يیستايا ،نيبنابرا. گردد قلب تيفعال توقف سبب
 برش نيا اميپ ،شودیم جاديا گردن قسمت در برش که یهنگام ،یعلم ةجنب
 از را یعصب يهااميپ ،فشارخون کاهش ليدلهب مغز و شده مخابره مغز به سرعت به

 فشار با قلب ،حالت نيا در .فرستدیم قلب به( نخاع به سر اتصال) ینخاع کانال
 نيا به. کند جبران را رفتهازدست فشار تا داده ادامه خود يا تلمبه عمل به يشتريب

 با یگوشت ،شتريب خون خروج ليدلهب و شده خارج الشه از يشتريب خون ،سبب
 3.شود یم حاصل یبهداشت و یطوالن يماندگار
 رعايت براي فقط و باشد نداشته ربطی حيوان حال به شايد مسئله اين البته
 توانمی دقت کمی با اما ؛باشد انسان يعنی ،گوشت ةکنندمصرف منافع و سالمت
 عقل که مقداري تا البته  ـ علمی و عقلی ةپشتوان اين با را حذب که شارعی دريافت
 ،داشته را انسان حال رعايت که گونههمان قطعاً ،است کرده حکم  ـ يافته بشر ناقص
 است. کرده رعايت نيز را حيوان حال
 خاص رموز زين کردن بسمل اي ذبح از قبل واجب رِيتکب قالب در خدا نام بردن کاربه

 استاد که عقوبي مخلص سعد نامبه يدانشمند شيپ سال چند. دارد را خود
 کارهب که شد یمدع يامروز روشبه یقيتحق یط است، اردن و هيسور يها دانشگاه
 کشت يهاطيمح با او. شودیم دام بهتر يريگخون باعث ذبح، از قبل خدا نام بردن
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 در را ياسهيمقا گذاشت، شينما به یونيزيتلو ةشبک چند در يمستند در که خود
 گوشت نيب یالتهاب يهاگلبول زانيم و( فلور) دام در موجود يهاکروبيم رشد زانيم
 زانيم. داد انجام خدا نام ذکر بدون شدهذبح يگريد و خدا نام با شدهذبح وانيح

 کشت يهاطيمح در یالتهاب ديسف يهاگلبول تراکم زانيم نيهمچن و هاکروبيم رشد
 گريد يهانمونه از کمتر يدارامعن شکل به ،خدا نام با شدهذبح انويح يهانمونه و

 3.بود
چه انسان  ؛ديمرگ را خواهند چش ،یفان ياين دنيتمام موجودات ا ،گريد سوياز 

 يا طبيعی مرگ به توانستمی که حيوانی براي قطعاً اما اه؛يوان و چه گيباشد و چه ح
 بقاي براي شرعی ذبح برود، ازبين دهدرن يک توسط شدن دريده يا بيماري اثر بر

کمال در مرگ  یان شد، نوعين نوع ذبح بيا يکه برا ید پزشکيفوا ةهم با ،انسان
وان يقبله بودن حآنها روبه ةکه از جمل ،ط ذبحيتمام شرا یو با بررس آيدمی شمار به

باب ذبح که در ادامه در  هايیدستور براين،افزونبرد.  ین کمال پيتوان به ایم ،است
 وانات است.يحقوق ح دربارةت اسالم ياهم ةدهندنشان ،آمده

 

 واناتيد حقوق حيؤم ،اسالم در ذبح هايدستور
در باب ذبح وجود دارد که شارع مقدس با  یها و احکامهيو توص هادر اسالم دستور

 :ت کرده استيد و تثبييوانات را تأيان آنها حقوق حيب
 

 ذبح در شب منع .1
 د: يفرمایم مين کرخداوند در قرآ

 (76)انعام،  وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا
 .آرامش قرار داد ةيو شب را ما

 .ن بروديد ازبين آرامش نبايموجودات است و ا ةآرامش و سکون هم ةيشب ما
در  ین ظرافت سعيشرع مقدس با ا .شده است یوان در شب نهيذبح ح رو،ازاين

 وانات دارد.يحفظ حقوق ح
 د:يفرمایمنه ين زميدر ار صاحب جواه
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في  عن ذلك، ولقول الصادق وتكره الذباحة ليال إال مع الضرورة لنهى النبي»

يقول  يأمر غلمانه أن ال يذبحوا حتى يطلع الفجر و بن الحسين خبر أبان كان علي
 (181، ص81ج، 1831، ي)نجف؛ «إن اهلل جعل الليل سكنًا

قول امام  ليدلاز آن، و به  امبريپ ينه ليدلبه  ،ذبح در شب مکروه است

 شانيها غالمبه  نيالحسبنيعل :کهاست که از أبان نقل شده  يدر خبر صادق
آرامش قرار داده  ةيکردند تا طلوع فجر ذبح نکنند و فرمودند: خدا شب را ما ميامر 

 .است
 

 گريوان ديدر برابر ح يوانيعدم ذبح ح .2

را يز ؛شدت منع کرده استگر بهيوان دين حوان در برابر چشماياسالم از ذبح ح
ن يو شارع از هجمه به ا رندشعور و احساس دا گر فهم ويکديبه ز نسبتيوانات نيح

 مانع شده است. ،وانياحساسات ح

 آمده است: تيروادر 

قال: التذبح الشاة عند الشاة وال الجزور  اّن اميرالمؤمنين: اهلل عبد يعن اب

 )1ح، 7باب ، ابواب الذبايح، 11جق، 1111، ي)حر عامل؛ اليهعند الجزور وهو ينظر 

 برابر در گوسفند: فرمودند كه كنديم نقل اميرالمؤمنين از صادق امام
 .شودينم ذبح گريد شتر ديدگان برابر در شتر و، گريد گوسفند ديدگاه
 ،ت فوقيبا استناد به روا ،گرانيد و يحل عالمه د،يسعبنييحي مانند فقها از يبرخ

، ي؛ نجف833، ص1831، ي؛ حل871ص ق،1141، ي)حل. اند فرموده حيتصر آن کراهت بر

 ند.اداده حرمت به حکم ،يطوس خيش همانند ز ين يبرخ (187، ص81ج، 1831
 شيئًا يذبح أن وهو صبرًا الحيوان من شىء َذبح اليجوز» :نويسديم نهايه در شيخ

 (131ص، 1811، ي)طوس ؛«اخر حيوان اليه وينظر
 :است آمده نيز شرايع در
 (341، ص8ج، 1141، ي)حل؛ اليه ينظر وآخر حيوان يذبح أن ويكره»

 .مکروه است ،كنديم نگاه او به ديگر حيوان كه يحال در ،حيوان بريدن سر
ن يهر صورت ا ل به کراهت، دريم و چه قايل به حرمت شويقاچه  ،به هر حال

 ذبح است.وان در يت حق حيمصداق بارز رعا ينه



 

 

 از ذبح پسوان بالفاصله يکندن پوست حمنع از  .3
هنوز روح در بدن  يوقت يعني ،ن فاصلهيرد و در ايمياز ذبح نم پسوان بالفاصله يح
فقها  شتريب. ستيز نيوان جاياز بدن ح يا قطع عضويکندن پوست آن  ،وان هستيح
، 8جق، 1114، يس حليادر؛ ابن131ص ،81ج، 1831، ي)نجف اند.ن کار شدهيل به کراهت ايقا

، ي)حلب زهرهابن ،(131ص، 1811، ي)طوس يطوس خيش انندم ،هانيفق يبعض يحت (114ص

 .اند داده حرمت به حکم (131، ص3ج، ق1113، يعامل ي)مک ديشه و (817صق، 1113
 :سدينويم نهيزم نيا در يهند فاضل

 يوان بال فائدة وقد نهيالم للحيألنه إ...د من حرمة الفعليما اختاره الشه ياألقو»
 (381، ص1ج، 1833، ي)فاضل هند ؛وانيب الحيعن تعذ
 ار کرده و آن حرمت است....يد اختيست که شها يزيچ آن ياقو

ت و ين کار موجب اذيچون ا :ديفرماين حکم ميل ايدر تعل يمرحوم فاضل هند
 شده است. يوان نهيوان است و از عذاب دادن حيآزار ح

ل يست. دليحالل ن شگوشت ،ودش يرد، سالخيبم کاماًلز اينکه ش ايپوان ياگر ح

 کند؛یصراحت داللت بر حرمت مکه به است از امام رضا یتيروا ،ن حکميا
)حر  ؛اذا ذبحت الشاة وسلخت او سلخ شىٌء فيها قبل ان تموت لم يحّل أكلها»

 (3ح ،1 باب ،131ص ،36جق، 3131، یعامل

 پوست حيوان[ کامل] مرگ از قبل آن از بخشى اي همه و شود ذبح حيوانى هرگاه
 .نيست حالل آن گوشت خوردنِ شود، کنده

ت يوان و رعايت حيد شارع بر عدم آزار و اذيتأک ،ث فوقيو احاد هاگفتهاز تمام 
 د.يآیدست مهبحق آن 
 

 وان در ذبحيز از رنج دادن حيپره .4

طور ده است که بهذبح وارد ش يبرا (411ص، 3164، ی)طوس ياريبس يهاهيتوص
 بيانگر ن دستورهايمجموع ا .شودیمدر ادامه نيز ذکر اشاره شد و  برخیپراکنده به 

 کنند.یمنع م آنهات يو از رنج دادن و آزار و اذ انداتوانيق حوحق
، ی)عامل، است الزم ذبح هنگام آنها تيرعا که یفيوظا ذکر از پس یثان ديشه

 :کند یم اشاره اکرم امبريپ از یثيحد به (137، ص33ج، 3111



  

 

ء يکل ش يکم اإلحسان فيقال: ان اهلل کتب عل يس ان النبيشداد بن او يرو»
 (391، ص1جق، 3131، یباني)ش ؛«فإذا قتلتم فاحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة

 داشته الزم شما بر را امور ةهم در احسان خداوند: ديفرما یم اکرمامبريپ
 د.يده انجام را ذبح یخوببه ،ديکن یم ذبح را یوانيح که یزمان پس ؛تاس

، 9ج، 3119، ي)فاضل هند :آورد یم ت را در کتاب خودين روايا زين يهند فاضل
 (996ص

 .إذا أردت أن تذبح ذبيحة فال تعذب البهيمة»أنه قال:  بن محمد وعن جعفر
 (391ص ،9ج، 3114، یمغربتميمی )

، 3116، ی)نجف .کرده است ديتأک نکات نيهم بر شصاحب جواهر در کتاب نيهمچن
 (311ص، 16ج

 

 ذبح از شيپ وانيح کردن فلج .5
کردند تا تحرک یفلج م یقيطروان را بهيذبح، ح در یع و راحتيتسر يبرا در گذشته

ن ياما چن ؛انداختندیحرکت او را ازکار م ،وانيا با قطع نخاع حيداشته باشد  يکمتر
 یدر اسالم نه ،وانات استيار ظالمانه و مخالف حقوق حيجهت که بس از آن ،یروش

 شده است.

 ؛«تموت فإذا ماتت فانخعها يحة حتيال تنخع الذب» ند:يفرمایم امام صادق
 از پس و ؛دينکن فلج و نخاع قطع مرگ از پيش ،ديکن یم ذبح که را یوانيح

 د.يده انجام را کار نيا مرگش
 :ديگویباره منيدرا اول ديشه
 «حهيالذب تنخع أن رهکي»

 :سدينو یماول  ديشه عبارت شرح در یثان ديشه
، قال: قال يحة الحلبيحرم؛ لصحيل: يقطع نخاعها قبل موتها... و قيهو أن »

 يالنه يتموت فإذا ماتت فانخعها[ واألصل ف يحة حتي]ال تنخع الذب: أبوعبداهلل

 (915، ص9ج، 3113، ید ثاني)شه؛ «الدروس يواختاره ف يم وهو األقويالتحر

 امام از یحلب حيصح ،هاآن ليدل و اند شده عمل نيا حرمت به قايل يا عده

 نخاع قطع گمر از پيش ،ديکن یم ذبح که را یوانيح»: نديفرما یم که است صادق



 

 

مذکور در  ینه در اصل و ؛«ديده انجام را کار نيا مرگش از پس و دينکن فلج و
 .باشد یم حرمتت، يروا

 در اول ديشهخود  :ديفرمایم وداند یم ياقورا  (حرمت) نظر نيا یثان ديشه
 . است کرده ارياخت را حرمت به قول ،دروس کتاب
، 9ج، 3119، ي)فاضل هند يو فاضل هند  (411ص، 3164، ی)طوس یطوس خيش

 اند.ت شدهيبه ممنوع قايلز ين (947ص
ار يوان بسيه حق حکه ب شودبرداشت میوضوح به يادشدهث ياز کالم فقها و حد

ست که از حقوق ا يیهاهيز از جمله توصين دستور اسالم نيت داده شده است و اياهم
 .کندیت ميوانات حمايح

 

  ذبح آلت ز بودنيدستور به ت .6

ز باشد که يت يااندازهد بهيست که آلت ذبح باان ياز اوامر شرع در باب ذبح ا یکي
 ند.يت نبيوان زجر نکشد و آزار و اذيح

 :است آمده چنين بارهدراين روايتى رد

تميمی )؛ «ةاحد الشفر، ةميفال تعذب البه ةحياذا اراد أن تذبح الذب»: قال الصادق

 (9ح ذبح، ابواب از سوم باب ،36جق، 3131، ی؛ حر عامل694ح ،391ص ،9ج، 3114، یمغرب

 .کن تيز را ذبح آلت و نده عذاب را وانيح ،یکن ذبح را چهارپا یخواست که یهنگام

 :است شده نقل رسول اکرم از يگريد ثيحد در نيهمچن

 ؛«جهزيفل أحدکم ذبح إذا: وقال البهائم عن يتوار وأن الشفار تحد أن أمر انه
 (915، ص7جق، 3131، یهقي)ب

 چشمان يجلو از و ؛ديکن زيت را چاقو ذبح، يبرا که فرمود دستور رسول اکرم
 و ؛(دينکن ذبح را گريد وانيح ،یوانيح مچش يجلو و) ديشو دور واناتيح گريد

 مورد ليوسا به را خود ،دهد یم انجام را یوانيح ذبح شما از یکي که یزمان: فرمودند
 .کند زيتجه ازين

)فاضل  .آورد یم یاتيروا به استناد با را مطالب نيهم به بيقر زين يهند فاضل

 (996ص ،7ج، 3119، يهند



  

 

 چاقو کشيدن قدرت با .7

عالوه  گفته شده است: ،وان آمدهيحقوق ح زمينةکه در  هايیمان دستوره يدر راستا
ده يتمام کش يرويع در ذبح، الزم است آلت ذبح با قوت و نيو تسر چاقوز بودن يبر ت

 جان دهد. یراحتتر و بهعيوان سريشود تا ح
 د:يفرمایم مسالکد در يشه

 (991ص ،9ج، 3113، ید ثاني)شه ؛«ةويمّر السكين بقو»

 .بکشد ذبيحه گلوى بر قوت با را قوچا
 

 ذبح در تسريع .8

 است:ت ين روايق ايو از مصاد شودمیوان باعث عدم زجر آن يع در ذبح حيتسر
 ؛«ء... فاذا ذبحتم فأحسنوا الذبحةيكل ش يكتب عليكم االحسان ف ياّن الّله تعال»

 (915، ص7جق، 3131، یهقي)ب

 اين از... است کرده واجب شما بر را چيزى هر بر احسان و کردن نيکى خداوند
 .دهيد انجام نيکويىبه را ذبح ،کنيد ذبح را حيوانى خواستيد هرگاه ،رو

ع در ذبح شده يبه استحباب تسر قايل ،تين روايبنا بر هم ،مسالکد در يشه
 ، همان(ید ثاني)شه است.

 

 حيوان حلقوم در چاقو چرخاندنن .9

وان يچرخانند که موجب آزار حیوان ميچاقو را در حلقوم ح ،در هنگام ذبح یبعض
، ی)حل .انددانسته حرام را آن زين یبعض وشده  به کراهت قايلفقها  بيشتراست و 

 (915ص ،1، جق3157

 کرده نقل صادق امام از اعينابىابنحمران که است روايتى فتوا اين مستند
 :است
 (9ح ،1باب ،931ص ،36ج ق،3131 ،یعامل )حر ؛«الحلقوم تحت لتدخلها السّكين تقلب وال»

 .نچرخان حلقوم، در کردن داخل جهت را چاقو
 



 

 

 است آن را پرورش داده ش، خودکه ذابح يوانيکشتن حن .11
و  دهدمیت ياهم ،رديگیوان و صاحبش شکل مين حيکه ب یاسالم به انس و الفت

 است، نکشد.را که خود پرورش داده  یوانيذابح، ح :ديفرما یم

قال: قلت له: الرجل يعلف الشاة والشاتين  عبداهلل يبأعن  يارالصح يعن أب»
الجمل او الشاة فيتساقط علفه  يبها، قال: ال أحّب ذلك. قلت: فالرجل يشتر يليضح

فقال: ولكن اذا كان ذلك الوقت  .من هيهنا وهيهنا َفَيجيىُء الوقت وقد سمن فيذبحه
 (9ح ،95باب ،191ص ،36ج ق،3131 ،یامل)حرع ؛«ويذبحه فيها وليشتر المسلمين سوق فليدخل

 علف گوسفندو دو  يک به شخصى: کندعرض می صادق امام به صحارىابى
: فرمود حضرت. کند استفاده آنها از قربانى براى تا (دهدیم پرورش را آنها) دهد یم

 براى و دخریم را گوسفندى يا شتر شخصى: کرد عرض. دارمینم دوست را کار اين
 سر را آنها و رسدیم فرا آن ذبح زمان اينکه تا کندیم فراهم علوفه آنجا و نجااي از او
 داخل ،رسيد کارى چنين انجام وقت هرگاه و[ نکند چنين: ]فرمود حضرت برد.یم

 .کند ذبح را آن و بخرد حيوانى و شود مسلمانان بازار
 سويهود ،گيردمی شکل او سوزدل صاحب و حيوان ميان که احساسی و عاطفه

 ممکن که گونهنهما زيرا ؛شود گرفته ناديده عاطفه اين ندارد دوست شارع و است
 نگاه از راوي ذيل، يتارو در. بکشد رنج نيز حيوان شود، متألم حيوان صاحب است

 کند:می صحبت امام براي ،ذبح هنگام حيوانش خاص
 :است کرده نقل چنين فضيلمحمدبن

 إلّى نظر فأضجعته أخذته فلما به ألضحى سمنته كبش عندى كان: له قلت»
 تربين ال ؛تفعل أن لك أحّب كنت ما: فقال: قال ذبحته، يإّن ثّم له ورفقت فرحمته

 (843)همان، ص؛ «تذبحه ثم هذا من شيئًا

 او چون .دادم پرورش را قوچى ،قربانى براى من :کردم عرض رضا حضرت به
 مدارا و مهربانى او با پس .کرد من به ىنگاه ،کنم ذبح تا زدم زمين به و گرفتم را

 ؛کنى تربيت را حيوانى نبايد ؛کردىیم چنين نداشتم دوست: فرمود حضرت .کردم
 .ببرى را سرش گاهآن

ن باب شده يبه کراهت در ا قايلات، يبه علت قصور سند روا ،صاحب جواهر
 (311، ص16ج، 3116، ی)نجف .است



  

 

 وانيات حيو نقض حق حشکار 
و به ظاهر موجب از  دوریوان را نشانه ميات حيم حيطور مستقکه به يردن مويدوم
 وانات است.يد حيشود، شکار و صین حق مين رفتن ايب

از  یکيگفته شد گوشت گذشت و وانات حاللياصل جواز مصرف گوشت ح
 د است.ين گوشت، شکار و صيبه ا یدسترس يها راه

 ،فروختن آن غذا باشد یعني ،ر معاشا امرايه يتغذ ين شکار برايگر اتر، اپيش
 حرام خواهد بود. ،باشد يح و لهويتفر ياما اگر برا ؛ز استيجا

ارب! يقول: يامة منه. يوم القيعج من اهلل  عبثًا من قتل عصفورًا»: قال رسول اهلل
 (17793ح ،34جق، 3157، يهند ی)متق ؛«ةلمنفع يقتلنيولم  عبثًا يقتلن النًافان 

امت آن يهوده بکشد، روز قيرا ب یس گنجشککودند: هرفرم رسول خدا
مرا  یپروردگار من! فالن يد: ايگویکند و میت ميش خداوند شکايگنجشک از او پ

 قتل نرساند.بهمرا  یمنفعت برايهوده کشت و يب
 رساند.یرا م يیو جواز شکار عقال یحيو تفر يحرمت شکار لهو ،تين روايا

 تيمعصسفر  سفر آن باشد، سفر ،واناتيح یحيتفر شکار و ديص ةالزم اگر اما
 رمضان ماه در اگر و است؛بلکه کامل  ؛ستياد شکسته نيا صي یشکارچ نماز و  است
 .است واجب او بر روزه ،باشد

 :ديگو یمو  استن حکم يبه هم قايل یحل عالمه
، 3114، ی)حل ؛«ةالتجارد للقوت أو يد لهوًا دون المتصيالمتص يعدم قصر الصالة ف»

 (45ص ،3ج

 زين روزه و است؛ کامل و نيست شکسته ل،يدلیب و يلهو ديص يبرا سفر در نماز
 و معاش امرار يبرا اي خود يغذا  يبرا که یکس ،یگروه نظر بر بنا اما ؛است واجب

 .ندارد یحکم نيچن ،کند یم ديص تجارت،
 ذکر ن حکم رايز همين جواهرو صاحب   (73ص، ق3154، ی)حل ید حليسعابن
 (949، ص31ج، 3116، ی)نجف .اندفرموده

که در  ـشکار  بارةشرع در يهاهيو توص هاو دستور ،یحيد تفريحرمت شکار و ص
ت اسالم از حقوق يکند و حمایمداللت وانات يبر عدم نقض حقوق ح ـد يآیادامه م

 دهد.یوانات را نشان ميح



 

 

 واناتيد حقوق حيؤ، مديشکار و صاسالم در  هايدستور
د و شکار وجود يدر باب ص یها و احکامهيو توص ها،دستور ،ذبح هماننددر اسالم، 

 :ت کرده استيد و تثبييوانات را تأيحقوق ح آنهاان يدارد که شارع مقدس با ب
 

 د در شبيمنع ص  .1
منع ذبح در  يان کرده بود و برايه آرامش بيانعام که شب را ما ةسور 76 ةيهمان آ

 ؛کندداللت تواند بر منع شکار در شب ینجا هم ميرار گرفت، در اشب مورد استناد ق
وان هم مانند انسان حق استفاده از سکون و آرامش شب را دارد و يکه ح بيانن يبه ا

  ز است.يجا ،که ذکر شد يیهاضرورت يهم براآن ،شکار آن در روز
 د:يفرماید ميخ مفيش
 (499صق، 3135د، ي)مف «.ليالل يد الوحش والطائر فيکره صيو»
 

 د و شکاريابزار ص  .2
دن آن يبا قوت کش ،ز بودن آلتيمانند ت ،که در باب ذبح گذشت همان دستورهايی

د يد هم باياکه در شکار و صرچ ؛نجا هم قابل استناد استيادر ع در آن، يو تسر
د هم يدر ص ،در ذبح شده وارد يهاهي، توصپيرو آنو  ؛ه وجود داشته باشديتذک
 د.يآ یم
 وانيحرمت شکار جوجه و نوزاد ح  .3
 :ديگو یم بارهنيدرا صدوق خيش

)صدوق،  ؛«تنهض يجبل أو بئر أو أجمة حت يجوز أخذ الفراخ من أوکارها فيال »
 (97ص، ق3131

 به قادر که یزمان تا ،زارين اي چاه اي کوه در شانيهاالنه از واناتيح نوزاد شکار
 .نيست زيجا نباشند، پرواز
 د: يفرمایمنيز  ديمف خيش
 (499صق، 3135د، ي)مف ؛«أوکارها من الفراخ أخذ جوزي وال»

 ست.يز نيشان جايهاانهيها از آشگرفتن جوجه
شت آن را وکه قدرت بر فرار ندارد، گ ياد جوجهيدر صورت صنيز از فقها  یبرخ
 (911ص ،1ج، ق3157، ی)حل .دانندیحرام م
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 (74)مائده،  الصَّيْدَ تَقْتُلُواْ الَ آمَنُواْ الَّذِينَ أَيُّهَا ايَ

 .نرسانيد قتلبه احرام حال در را شکار !ايد آورده ايمان که کسانی اي

ق، 3131، ی)حر عامل ؛امحر وَأنت الّصيد من ئًاشي تستحّلّن ال قال ،عبداللَّه يأب عن
 (3ح، احرام تروک ابواب ،7ج

خود  يرا برا يديچ صيه ،ديحرم هستکه مُيد: در حاليفرمایم امام صادق
 د.يحالل نشمار

 يادعا ،یبرخ یکنند و حتیبر حرمت شکار در حال احرام داللت م ياريث بسياحاد
 3(916ص ،31ج، 3116، ی)نجف اند.ن حرمت کردهياجماع در ا

ان يب بااما  ؛بيشتر براي رعايت حال احرام است ،آيد که اين حرمتنظر میبه
وانات نزد شارع يت حقوق حيبه اهم ید در حال احرام، پيم صيتحر ةاز فلسف یاندک

 م.يبریمقدس م
 د:يگویه مين زمنيدر ا يرازياهلل مکارم شتيآ
 به انسان ،عمره و حج مراسم در که است آمده احرام حال در ديص ميتحر ةفلسف در
 حال در ديص ميتحر که رسد یم نظربه و زند یم دست یاله مشروع اضتير نوع کي

 زوار يبرا کردن ديص اگر ،نيا به توجه با ،گذشته نيا از. است منظور نيمهبه ،احرام
 يهانيسرزم نيا به سال هر که يوآمدرفت همه نيا ،بود یمشروع کار خدا ةخان

 کم و یخشک حکمبه که - منطقه آن در واناتيح از ياريبس نسل شود، یم مقدس
 ضمانت و حفاظت ینوع ،دستور نيا و شد یم دهيبرچ - است کم زين شواناتيح ،یآب
 حال ريغ در نکهيا به توجه با مخصوصاً. است منطقه آن واناتيح نسل يبقا يبرا

 روشن ،است ممنوع آنجا اهانيگ و درختان کندن نيهمچن و حرام ديص زين احرام
 اهانيگ ينگهدار و ستيزطيمح حفظ لهئمس با یکينزد ارتباط ،دستور نيا که شود یم
 که شده حيتشر قيدق يقدربه ،حکم نيا. دارد فنا و ينابود از منطقه آن واناتيح و
)مکارم   .است دهيگرد ميتحر زين اديص به ديص ةارائ و دادن نشان و کردن کمک یحت
  (11، ص4، جيرازيش

                                                           

 .«ننا بل االجماعيء من ذلک بيش يبال خالف اجده ف»قال صاحب الجواهر:  .1



 

 

 جهينت
 يان شد که برايب ات،يات و روايوانات با استناد به آيح يات برايپس از اثبات حق ح

تنها و نهوجود دارد  یمجوز شرع - بردین ميوان را ازبيات حيکه ح -ذبح و شکار 
 سازگارين يست که در عا یبلکه قانون ،ستيوانات نينقض حقوق ح ین مجوز شرعيا

 هايیتوأم با دستور ،وانيح يبراشمرده شدن کمال  ینوع ،يبشر يازهايعت و نيبا طب
 کند.یت ميوانات حماياز حقوق ح ،ن نحويبه بهترشرع و  استاز طرف شارع 

 سريط خاص ذبح و شکار ميت شرايفقط در صورت رعا ،وانياصل استفاده از حالبته 
السند متواتر حيات متعدد و صحيوابه ر هان که مستنديان کالم فقيو پس از ب ؛است

همگی که  شدت د اثبايدر باب ذبح و شکار و ص يمتعدد هايها و دستورهيبود، توص
 .اندواناتيد حقوق حيؤم
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