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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 : المقدمة
كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهلل، أحل  لنلا البيتلاح وحلرم ا ينلا ا تا ل    احلمد هلل الذي هدانا لإلسالم وما

واألغللال ، وهللدانا ح لل  حنيةيلل  الةلل  وال للال  والسللالم ا لل  نتينللا  اآلصللار، ورفللع انللا وجع نللا مللن أملل   مللد 
 : مد وا   آله وصةته أمجعني    أما بعد

ر  ألن منلله بنتللس اوسللم وبنتللذ ا يلله لللذا اهللتم فلل ن مبعللم اننسللان مللن األمللور احهملل  للله   الللدنيا واآل لل
بتيللان األحمللام احتع قلل  باألاعملل  واألدللرب  واقللدوا قللا بابللاه مسللتقاله  للمن كتللتهم ومللا  –رمحهللم اهلل  –فقهاؤنللا 

ذاك إال ألمهيتها وكثر  أحمامها وكثلر  احسلتاداح فيهلا وعنلوك أحمامهلا وملا ميلام قملع الةقله انسلالم  اللدو  
الللذكا  بعللد التللدوب  : " النللدو  الع ميلل  بالتعللاون مللع جامعلل  انمللام  مللد بللن سللعو  انسللالمي  بعنللوان بعقللد هللذ 

إال نلللابع ملللن أمهيللل  اعلللام اننسلللان واالاتنلللات ببيتللله " إالللا   النيفلللر    لللوت احسلللتاداح . بال لللدم  المهربا يللل 
بضاح أحمام اللذكا  حسلا اولاور وح يته درااه، ومد ممذ ب ادا  حب  ان احو وك آنف الذكر مسامه    إ

 :احذكور ، ومد رالذ لذلك احتاح  اآلعي 

 :ععربف الذكا  لغ  ودرااه  :المبحث األول

 .حمم الذكا  :المبحث الثاني

 .احلمم  من مشرواي  الذكا  :المبحث الثالث

 .الضوابط الشراي  ل ذكا  بعد ال دم  المهربا ي  :المبحث الرابع

 .غمس البيور   احات احغ   احعد لنتف الربش بعد ذحبها مت  موهتا حمم :المبحث الخامس

 .حمم عثتيذ أرج  احليوان مت  الذبح :المبحث السادس

ومد عناولذ هذ  احتاح  من  ال  كالم الةقهات   كتتهم وما عيسر اناالك ا يله ملن التةلومل احعلد  
ا الشراي  ورجةذ ملا ههلر   رجةانله  مل ماله أن   هذا الشأن وحرصذ ا   إبضاح األحمام مدام  بأ لته

 .أكون وفقذ فيما م دح وأ رياه ا تتمذ التة  خبامت  عضمنذ أهم النتا ج والتوصياح

 .سا اله اهلل ل قا مني ا   هذ  الندو  الع مي  التوفيق والسدا ، وأن بنةع هبا اوميع

 

 حسني بن اتد اهلل العتيدي.  .أ/ التاح 
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 المبحث األول
 تعريف الذكاة

 :الذكاة لغة
ذكيذ النار إذا أمتمذ إدعاقا وذكيذ الذبية  إذا أمتمذ : أص  الذكا    ال غ  إمتام الش ت، بقا 

عامه، والتذكي  الةهم سربع : رج  ذك  أي: ذحبها، والذكات   الةهم أن بمون عام العق ، سربع القتو  بقا 
ذحبتها، واالسم الذكا ، واحذبوح ذك ، وال  الذبح ذكا  ألنه ذكيذ الشا  عذكي  إذا : الذبح والنةر بقا 

 ....ُحرَِّمْذ َاَ ْيُمُم اْلَمْيَتُ  َواْلدَُّم } : ذكر مج   من اورماح بقوله ، ومن ذلك أن اهلل ج  واال(1)إمتام الزهوق
ْيُتْم   .(2)اآلب {....َوَما َأَكَ  السَُّتُع ِإالَّ َما ذَكَّ

وععلا  أنلله حلرم ا ينلا التهيمل  الللا أك هلا السلتع كاألسلد والللذ ا وممومهلا   اسلتث   للا اهلل سلتةانه  فلذكر
 .(3)حرمه ما أ ركتم ذكاعه مت  أن ميوح فأمتمتو  بالذبح فهو حال  لمم

، ملللا  ابلللن (4)مسلللك ذكللل  ورا ةللل  ذكيللل  أي ايتللل : كملللا أن ملللن معلللاا اللللذكا  البهلللار  والتبييلللا بقلللا 
اهارهتللا مللن النااسلل ، جعلل  بتسللها مللن بربللد  "...ذكللا  األري بتسللها:" بللن ا لل  و  حللدب   مللد: " منيفللور

والدلللك أن " (5)النااسللل  الراتللل    التبهلللري ينزلللل  عذكيللل  الشلللا    انحلللال  ألن اللللذبح ببهرهلللا و  للل  أك هلللا
فللاحليوان إذا : "  –رمحلله اهلل  –الللذكا  الشللراي  عبيللا حلللم احللذك  وعزبلل  انلله األاللال واألوب لل ، مللا  القللرا  

 .(6)التاةيفأسي   مه فقد ايا ألنه بتسارك إليه 

وكللال احعنيللني موجللو    الللذكا  فلل ن فيهللا إمتامللاه وإسللراااه إ  احللوح واهللوق الللنةس، وعبهللري احليللوان اللن 
 .(7)الدمات احسةوح  والراوباح السا   

                                                 

القامول ؛  (4/702)، اح تاح احنري (6/7416)، ال ةاح ما   ذكا (41/782)لسان العرب ما   ذكا : بنيفر( 1)
 (.7/452)معام مقابيس ال غ  ؛  (4/441)، احعام الوسيط (1/440)اليات ف   الذا  اويط باب الواو و 

 .من سور  احا د ( 4)اآلب  رمم جزت من ( 2)
، فتح (7/454)، اورر الوجيز البن ابي  (7/40)، عةسري ابن كثري (6/50)بنيفر اوامع ألحمام القرآن ل قرا  ( 3)

 (.7/2)القدبر 
 . (1/440)، القامول اويط ( 41/782)لسان العرب ( 4)
 (.7/461)، وبنيفر النهاب    غربا احلدب  واألثر، (41/788)لسان العرب، ( 5)
 (.42/52)، وبنيفر احلاوي المتري، (6/57)اوامع ألحمام القرآن، ( 6)
 (.5/786)عتيني احلقا ق، ( 8/420)التةر الرا ق، : بنيفر( 7)
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  ملللا قلللا مبعللله فيهلللا وبلللالنيفر فقلللد ا ت ةلللذ ععربةلللاح الةقهلللات قلللا بنلللاته ا للل أماااا تعرياااف الاااذكاة  ااار ا  
ذبللح أو ممللر احليللوان : ل مللذك  واحللذك ، وسللأ تار ععربةللاه واحللداه منهللا وهللو مللا ذكللر  فقهللات احلناب لل  بقللوقم هلل 

 .(1)أو اقر  تنعومرب ه  ح ومه احأكو  الربي احقدور ا يه بقبع 

 : رح التعريف
ح كلالتقر والغلنم أو مملر ملا بنةلر منهلا كانبلل  فاللذكا  عشلم  ملا بلذبح ملن احليوانلا" ذبلح أو مملر: " مولله

 .فمالمها بسم  ذكا 

فالتذكي  الشراي   اص  باحليوان احأكو  اللذي ال بعليش إال   اللرب  الفلاه " احليوان احأكو  الربي: "موله
 .وما كان  رم األك  منها عةيد فيه التذكي أاحات فال بذك ، بعيش إالَّ   حا ال 

 لا بقلدر ا ل  ذحبله وبانمملان مسلمه وذحبله خبلالد ملاال بقلدر ا يله منهللا أو : أي" ر ا يلهاحقلدو : "مولله
 .من غريها

اللللنةس، واحلللريت قلللر  البعلللام والشلللراب فيقبعهملللا احلللرا  بلللاحل قوم قلللر  " بقبلللع ح قومللله ومرب للله: "مولللله
 .لتتةقق الذكا  الشراي 

ه إذا ععللذر ذحبلله بقبللع ح قوملله ومرب لله بللأن كللان أن احليللوان احقللدور ا لل  ذحبلل: أي" أو اقللر  تنللع: " موللله
يلللا قرحللله   أي  اقلللر مستأنسلللاه فاسلللتوحش و  بقلللدر ا للل  ذحبللله، أوكلللان مستوحشلللاه أصلللاله فيمةللل    عذكيتللله 

 .يموح بذلكفمو ع من بدنه بسهم أو ممو  

 .(2)وهناك ععربةاح أ ر  ل ذكا  وه  متقارب    احع 

                                                 

 (.6/478)مبالا أو  النه  ( 5/4406)كشاد القناك : ، وبنيفر(2/114)م الروي احربع حبادي  ابن ماس( 1)
، القامول (722صل)، أنيس الةقهات ( 1/765)، مغس اوتاج ( 4/7)، درح ا رد  (5/786)عتيني احلقا ق : بنيفر( 2)

 .60، أحمام الذبا ح وال ةوم احستور     الشربع  انسالمي ، صل475الةقه  صل
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 المبحث الثاني

 حكم الذكاة
يللوان احللأكو  إمللا أن بمللون حبربللاه ال بعلليش إالم   احللات كالسللمك وممللو ، وإمللا أن بمللون بربللاه وسنق للر احل

احلدب  هنا ان حمم ذكا  احليوان الربي احأكو  الذي له  م سا   كتهيم  األنعلام ومموهلا، فهلذا ال لنف ملن 
 – للالد فيلله بللني أهلل  الع للم، مللا  ابللن مداملل  احليللوان ال بتللاح أك لله إالَّ بتذكيتلله الللذكا  الشللراي ، وهللذا  للا ال 

فأملا احقلدور ا يله منهملا فلال بتلاح إالك باللذكا  بلال  لالد بلني : " احلأكو  احقلدور ا يله ان احليوان –رمحه اهلل 
بلري وحبلري، فأملا اللربي :  لر بلني فأملا احليلوان فهلو ا ل :   -رمحله اهلل  - هتري وما  الوابر ابن  (1)"أه  الع م

 .(2)"إال بالذكا  أمجعوا ا   أن ما أبيح أك ه منه ال بستتاح ف هنم

 .(3)"أما احقدور ا يه فال بتاح إال بالذبح أو النةر إمجاااه : "  –رمحه اهلل  –وما  ابن حار 

حيللوان ال  لل  إال : واحليللوان   ادللااذ الللذكا    أك لله ا لل  مسللمني: "   –رمحلله اهلل  –ومللا  ابللن ردللد 
واعةقلوا ا ل  أن احليلوان اللذي بعمل  فيله اللذبح هلو احليلوان اللربي ذو اللدم ......    بغري ذكلا  بذكا  وحيوان 

 ."(4) .....الذي ليس يةرم 

ومد    ا   ادااذ الذكا  نباح  أك  احليوان الربي احأكو  المتاب والسن  وانمجاك فمن المتلاب ملا 
 : بأيت

ُحرَِّمللْذ َا َللْيُمُم اْلَمْيتَللُ  َوالْللدَُّم َوحَلْللُم }: األاعملل  بقولللهرمللاح مللن أن اهلل جلل  واللال ذكللر او :الاادل ا األول
ْيلللُتْم اْ ِْنزِبللِر َوَملللا أُِهللل َّ لِغَلللرْيِ ال ملللِه بِللِه َواْلُمْنَوِنَقلللُ  َواْلَمْومُلللوَذُ  َواْلُمتَلَر ِّبَلللُ  َوالنَِّبيَةلللُ  َوَمللا أَ  لللُتُع ِإالَّ َملللا ذَكَّ  {....َكلللَ  السَّ

أن اهلل جلل  ذكللر  ذكللر اورمللاح مللن احيتلل  ومللا بعللدها   اسللتث   للا حرملله مللن : وجلله الدالللل  مللن اآلبلل اآلبلل  و (5)
ْيلُتْم } : احنونة  وما بعدها ملا ذكل  بقولله فع لق احلل  بالتذكيل ، واالسلتثنات ملن التةلرة إباحل ، { ....ِإالَّ َملا ذَكَّ

 .(6)ه فيتق  ا   التةرةو   ذلك ا   حترة أك  ما   بذك منها و  عدرك ذكاع

                                                 

 (.2/744)، احتدك (42/44)، احلاوي المتري (5/10)بدا ع ال نا ع : ، وبنيفر(44/404)احغس ( 1)
 (.7/408)انف اح ( 2)
 (.2/672)فتح التاري ( 3)
 (.4/142)بداب  اجملتهد ( 4)
 .من سور  احا د ( 4)جزت من اآلب  رمم ( 5)
، فتح (5/10)، بدا ع ال نا ع (7/405)ص أحمام القرآن ل ا ا( 40، 7/2)، فتح القدبر (6/50)عةسري القرا  ( 6)

 (.1/7252)، الةقه انسالم  وأ لته (8/57)القدبر ل مما  ابن اقمام 
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َا َلللْيُمُم اْلَمْيتَلللَ  ُحرَِّملللْذ  } : اهلل جللل  والللال احيتللل  بقوللللهأن غلللري احلللذك  ميتللل ، وملللد حلللرم  :الااادل ا الثااااني
َللا َحلللرََّم َا َلللْيُمُم اْلَمْيتَللَ  َواللللدَّمَ }: اآلبللل  وملللا  (1) {....َوالللدَّمَ   اآلبللل  واحيتلل  ملللا ملللاح بغللري ذكلللا  دلللراي  (2){....ِإَّنَّ

اتهتللا   نةسللها، وحللا فيهللا مللن احضللر  الالحقلل  ل تللدن والللدبن،  احيتلل   تيثلل  مضللر  لر  ذفيةللرم أك هللا لتقللات  مهللا إ
 .(4)ا   أن احيت  حرام، و  هذا  الل  ا   ادااذ الذكا  حل  احذك  احأكو  (3)لذا أمجع أه  الع م

 :أما من السن  فقد استدلوا بدلي ني

مللا أهنللر الللدم وذكللر اسللم اهلل ا يلله : " مللا  وفيلله أن رسللو  اهلل ، رافللع بللن  للدبج حللدب   :الاادل ا األول
 .(5)"احلدب ........ فم  ليس السن واليفةر 

اللللدم أي  إهنلللارادلللاذ حلللل  أكللل  الذبيةللل  دلللراني أحلللدمها  ووجللله االسلللتدال  ملللن احللللدب  أن النللل  
حلل  احلذك  ملن ملأكو  ال ةلم إذ التقلدبر ملا أهنلر وهذا  لي  ا   ادااذ اللذكا     دبأي إسالته وصته بمثر  

اللدم فهللو حللال  فم للوا، فلل ن   حت لل  اللذكا  بأهنللار الللدم فللال قللوا أكلل  احلذبوح ألنلله ميتلل ، وهلل   رملل  األكلل  
 .(6)إمجاااه كما ستق بيانه

ال ليد  (7)إا أرم  بلاحعراي: " بقوله حا سأ  رسو  اهلل : حدب  ادي بن حامت  :الدل ا الثاني
: " و  لةل  أنله ملا " فم ه، وإن أصابه بعر ه فال عأك له (8)إذا رميذ باحعراي فوزق: " ال يد فأصيا فقا 

حلل  ال لليد  فاعلل  النلل   (10)"فللال عأكلل  (9)يللذملل ، وإذا أصللاب بعر لله فقتلل  ف نلله ومإذا أصللاب حبللد  ف" 
                                                 

 .من سور  احا د ( 4)جزت من اآلب  رمم ( 1)
 .من سور  التقر ( 424)جزت من اآلب  رمم ( 2)
 (.44/440)احغس ( 3)
، عةسري آباح ( 6/478)، مبالا أو  النه  (5/4406)قناك كشاد ال( 8/114)الروي احربع حبادي  ابن ماسم ( 4)

 (.7/551) ل سابساألحمام 
، (5504)أ رجه التواري   صةيةه، كتاب الذبا ح وال يد، باب ما أهنر الدم من الق ا واحرو  واحلدبد برمم ( 5)

 (.4268)ومس م   كتاب ان اح ، باب جواا الذبح بم  ما أهنر الدم، برمم 
 (.2/42)، ني  األواار (5/62)، حتة  األحوذي (2/448)، درح النووي ل ةيح مس م (2/678)ح التاري فت( 6)
سهم بال ربش وال ن  ، وما  النووي، إنه  شت  ثقي   أو ا ا   ارفها حدبد ،  :، بمسر احيم وبالعني احهم  احعراي( 7)

 .ومد عمون بغري حدبد ، وصةح هذا التةسري، ومي  غري ذلك
 (.2/600)، فتح التاري ( 2/88)، درح النووي ل ةيح مس م (4/745)النهاب    غربا احلدب ، : بنيفر
 (.2/600)، فتح التاري (2/88)درح النووي ل ةيح مس م . نةذ: ومعنا : با ات والزات( 8)
، فتح التاري (2/88) نوويالصةيح مس م بشرح . متقو  بغري  د ، واحوموذ  احقتول  بالع ا ومموها: أي: الوميذ( 9)

(2/600.) 
والذبا ح  ، ومس م   كتاب ال يد( 5125)أ رجه التواري   كتاب الذبا ح وال يد باب التسمي  ا   ال يد برمم ( 10)

 (.4272)باب ال يد بالمالب احع م  برمم 
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إذا متل  ال لليد ذللك أن احعلراي  هنلار اللدم   احللذبوح، وعضلمنإبلاحعري كونله نافلذاه   بلدن ال لليد وهلو معل  
حبد  وثق ه و  قرحه ليورج  مه أنه ال ب ك  ألنه ميت ، فهذا  لي  ا   ادااذ الذكا  حلل  ال ليد، ومثل  ذللك 

 .(1)حبه أو ممر    مو عهذاحليوان احقدور ا يه ب

حلذك ، وأن احليلوان فقد أمجع الع ملات ا ل  أن اللذكا  ب سلال   م احلذبوح دلرذ حلل  ا وأما دل ا اإلجماع
احقدور ا يه ال    إالَّ بالذبح   احل ق وال ت ، فل ن ملاح ملن غلري ذكلا  فلال  ل  ألنله وميلذ، وملد حلرم اهلل جل  

 .ا ا حىت متوح من غري عذكي  فيةرم أك هارب حبار أو ضواال احوموذ  من احليوان وه  الا ع

 

                                                 

 (.7/2)دبر ل شوكاا ، فتح الق(2/600)، فتح التاري (2/88)، درح النووي ل ةيح مس م (44/787)احغس ( 1)
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 المبحث الثالث

 الحكمة من مشرو  ة الذكاة
م  بللن الللاوي  للتم اهلل ععللا  بلله األ بللان وجع لله صللاحلاه لملل  امللان وممللان، ومللد أكم لله اهلل ععللا  انسللال

اح لللاي وبلللدفع   ت بسلللر   أواملللر  ونواهيللله، وبرااللل ل نلللال  بنلللاه للللذا جلللات هلللذا اللللدبن كلللاماله   كللل  دللل هور لللي
بيتلاح وحلرم ا ينلا ا تا ل ، وجلات احةاسد، وهو  بلن الةبلر  والنزاهل  والسلماح ، للذا أحل  اهلل جل  والال لنلا ال

َوالَ عَلْقتُل ُلواْ أَنُةَسلُمْم ِإنَّ } : كل  ملا بضلر هبلا كملا ملا  اهلل جل  والال  النهذا الدبن مرااياه ل ة  اننسان ناهياه 
عذكيلل   ومللن هنللا فقللد حللرم انسللالم كلل  مللا فيلله مضللر  باننسللان، ومللن ذلللك عشللربع (1) {ال مللَه َكللاَن ِبُمللْم َرِحيمللاه 

 واحتقلانن احأكو  ليورج الدم اوتقن   جود التهيم  احذكا  ف م حترم احيت  إالَّ لتقات  مها ا تي  فيهلا احليوا
الراوبللاح والةضللالح فمللن هنللا عيفهللر احلمملل  مللن مشللرواي  الللذكا  السللتوراجها ع للك الةضللالح الةاسللد    

: حل له اللذكا  كلاورا  ومملو ، ملا  الماسلاااوسم ف و   بمن   احليوان  م وفضلالح عزب هلا اللذكا    عشلاذ 
رمل    احليلوان احلأكو  حملان اللدم احسلةوح وأنله ال بلزو  إالَّ بدون الذبح والنةر ألن احل –احليوان  –ال    " 

ْ  ْم مُللَبْسللأَُلوَنَك َمللاَذا أُِحلل َّ َقُلل} : بالللذبح والنةللر، وألن الشللرك إَّنللا ور  بلل حال  البيتللاح مللا  اهلل عتللارك وععللا 
للل ه َقُلللُم البَّيِّتَلللاِح َوُ َلللرُِّم َا َلللْيِهُم اْ ََت  ِللل َ }  : سلللتةانه وععلللا  وملللا (2){......أُِحللل َّ َلُملللُم البَّيِّتَلللاحُ  وال  (3){َو ُِ

الدم احسلةوح فيهلا ملا م  وهوببيا إالَّ خبروج الدم احسةوح وذلك بالذبح والنةر، وقذا حرمذ احيت  ألن اورم 
وقلللذا بةسلللد   أ ي ملللد  بةسلللد   مث هلللا احلللذبوح وكلللذا احنونقللل  واحوملللوذ   ببيلللا ال ةلللم ملللع ميامللله، وللللذا ال

وملن هنللا فاللذكا  عبهلر وعبيلا ال ةلم وعتعللد انله اآلفلاح احضلر ، وملد سللتق أن ، (4)"م نلاواحا بل  والنبيةل  حلا 
 ملا فقلدح:  رب أنه حرم احيت ، واحرا  باحيت فأ"  : –رمحه اهلل  –، وما  ابن سعدي (5)من معاا الذكا  البهار 

 .(6)"حياعه بغري ذكا  دراي  ف هنا حترم لضررها، وهو احتقان الدم   جوفها وحلمها احضر ب ك ها

ف ن احيت  إَّنا حرمذ الحتقان الراوباح والةضالح واللدم ا تيل  فيهلا، :  –رمحه اهلل  –وما  ابن القيم 
 .(7)"لك الدم والةضالح كانذ ستا احل والذكا  حا كانذ عزب  ذ

                                                 

 .من سور  النسات( 72)جزت من اآلب  رمم ( 1)
 .احا د من سور  ( 451)جزت من اآلب  رمم ( 2)
 .األارادمن سور  ( 452)جزت من اآلب  رمم (3)
 (.5/10/14)بدا ع ال نا ع (4)
 .من التة  (4)صل: بنيفر( 5)
 (.4/705) ،(7/742)عيسري المرة الرمحن   عةسري كالم احنان ( 6)
 (.4/424)اا  احعا   (7)
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واحلمم  من الذبح مراالا  صلة  اننسلان العامل ، و فلع الضلرر الن اوسلم بة ل  : " وما  وهت  الزحي  
اوللراثيم الللدم اللن ال ةللم وعبهللري  مللن الللدم، ألن عنللاو  الللدم احسللةوح حللرام بسللتا إ للرار  باننسللان ألنلله متللات  

لةيفللل  اللللذكا  عنتللل  الللن : " الشلللي  ابلللن بسلللام نقلللاله الللن االسلللتاذ صلللاي العلللو  وملللا . (1)........ "واحمروبلللاح 
إ  أن الللذبح  للدمل صللدم  نزبةيلل  فياتللذب كلل  الللدم السللا   إ  البهللار  فقللد ذهللا ا مللات وهللا ف األاضللات 

احقبواللل ، أملللا البلللرق انفرايللل  احلدبثللل  ناهلللاق روح احليلللوان كال لللعق  قر  اللللدم وبنسلللاب ملللن  لللال  العلللرو و  
ت  أانامها وما إ  ذلك ملن البلرق فهل  إ  فالمهربات والتدوب  و رب اح  باحسدل وعغبيس البيور باحات و ب

حرمتهللا الشللراي  اللرق اقيملل  مضللر  بال للة ، فلل ن احليللوان بالتللدوب  وال للعق ب للاب متلل  اهللوق روحلله بالشلل   
بضلر ب لة  اننسلان، كملا    ال ةلمحي  ال قد منةلذاه، واحتقلان اللدم وبستا احتقان الدم بال ةم والعروق 

وعغلري لونله، وملد أ رك هلذا منتالو ال ةلوم الدَّناركيل  فرفعلوا دلمو  إ  حملومتهم مبلالتني بستا ععةلن ال ةلم 
فتتلللني هبلللذا أن اللللذبح بالبربقللل  الشلللراي  أكمللل  ألن اللللدم  لللرج " (2)اسلللتعماقا وحيفلللرالتلللدوب  بالمهربلللات بوملللف 

كامللل  وايللله، وهلللذا بسلللااد   إ لللراج اللللدم بواسلللب  حتلللرك العضلللالح وملللوا م بقلللدر كتلللري ألن احليلللوان بملللون    
 .احليوان

كو  اآل مل  أم والشلةم ملن حرامهملا، ومتييلز مل  مشرواي  الذبح متييز حال  ال ةلكما أن من احلمم  
 .(3)ان مأكو  الستاك

ه  بلن الةبلر  وال لة  و ا عقدم عيفهر لنا احلمم  من مشرواي  الذكا  وهبذا عيفهر ايفم  هذا اللدبن، وأنل
والنيفافلل  والرمحلل ، وأنلله عشللربع مللن حملليم  تللري سللتةانه وععللا  فةللري بأه لله بللأن بةوللروا بلله وب تزمللو  وبعم للوا 

انسللالم   بشلرا عه وأحمامله وأن بنق وهلا إ  غلريهم لينعملوا بلا ري العمليم   اللدنيا واآل لر ، وبيفهلر قلم سلتق 
ُنرِبِهْم آبَاعِنَلللا ِ  اآْلفَلللاِق َوِ  أَنُةِسلللِهْم َحلللىتَّ َسللل} : هلل العيفللليم إذ بقلللو اوافيفللل  ا للل  ال لللة  والسلللالم  وصلللدق ا

َ َقُْم أَنَُّه احلَْقه   .(4)اآلب {....بَلَتتَلنيَّ

                                                 

 (.1/7252)الةقه انسالم  وأ لته ( 1)
 (.6/54)عو يح األحمام من ب وغ احرام ( 2)
 (.74/422)، احوسوا  الةقهي  الموبتي  (1/7252)الةقه انسالم  وأ لته، ( 3)
 .من سور  ف  ذ( 54)جزت من اآلب  رمم ( 4)
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 المبحث الرابع

 الضوابط الشر  ة للذكاة بعد الصدمة الكهربائ ة
اولتقن   احليلوان اللذي إ لراج اللدم  عتني لنا فيما ستق أن الذكا  الشراي  درذ حل  احلذبوح حلا فيهلا ملن

هو ستا لألملراي واجتملاك األوب ل ، للذا حلرم اهلل جل  والال احيتل  حلا فيهلا ملن الضلرر الالحلق بالتلدن، كملا أن 
اللا بلذك  هبلا أن عملون  لد   عقبلع أو هلرق حبلدها ال بثق هلا سلوات كانلذ ملن  اآللل الةقهات ذكروا من دروذ 
ن الللذكا  ع للح بملل  مللا بنهللر الللدم أوأمجعللوا ا لل  "  –رمحلله اهلل  - هتللري مللا  ابللن (1)حدبللد أو حاللر أو غريمهللا 

والزجللاج واحلاللر والق للا الللذي للله حللد  و  لل  بلله القبللع جرحللاه باوللد  مللن السلليف والسللمني والللرمح واحلربلل 
ا أهنللر الللدم أمجللع الع مللات ا لل  أن كلل  ملل: " –رمحلله اهلل  –ومللا  ابللن ردللد  (2)"السللالح اوللد ب للنع ب للنع كمللا 

ومسللتند ذلللك حللدب  رافللع بللن  (3)"أو مضلليا أن التذكيلل  بلله جللا ز   وفللر  األو اج مللن حدبللد أو صللور أو اللو 
وح ل   (4)"..... ن واليفةلرم وذكر اسم اهلل ا يه فم  ليس السلما أهنر الد: "  حني ما  الن    دبج 

: نلله بوجللد   رمتلل  الذبيةلل  أربعلل  اللروق للالد بللني الةقهللات فيمللا قللا مبعلله   الللذكا  مللن الذبيةلل ، وذلللك أ
للليس و احل قللوم وهللو قللر  الللنةس، واحللرا وهللو قللر  البعللام والشللراب، والو جللان ومهللا ارمللان  يبللان بللاحل قوم 

وال  لالد   أن : " رمحله اهلل  –هلذ  األربعل  كملا ملا  ابلن مدامل   هذا    اري ا الد لمن األكم  مبلع
احلريت واللو جني ألنله أسلرك  لروج روح احليلوان فيولف ا يله و لرج ملن ا لالد األكم  مبع األربعل  احل قلوم و 

 .(5)"فيمون أو 

كما ذكر الةقهات أن األص    الذكا  الشراي  أن عمون  ون عدوب  وصعق بال لدم  المهربا يل  وممومهلا 
لللا بللني العنللق وال للدر، الوهللد  ا  مللن وسللا   التذكيلل  احلدبثلل ، وأن عمللون    لل  الللذبح وهللو احل للق وال تلل  وهلل

باللذبح فيله اللدمات السليال   فتنةسلحوإَّنا نر  أن الذكا  ا ت ذ هبذا او  ألنه قمع العلروق : " ما  ابن مدام 
نيفلراه لتوجله احسلاذ للذبح كميلاح كتلري   لملن (6)"وبسرك اهوق النةس فيمون أايا ل ةم وأ لف ا ل  احليلوان

هللا   ومللذ م للرير السلليما إذا كانللذ احليوانللاح كتللري  كانبلل  واألبقللار مللن احليوانللاح ل ت للدبر واحلاجلل  إ  ذحب
وممومها فمن هنلا اسلتةدثذ الرق معاصلر    ذكلا  احليلوان وملن ع لك البلرق التلدوب  متل  اللذبح، وملن وسلا   

و للع جهللاا ذي مبتللني مت لل  بالمهربللات   رأل احليللوان : التللدوب  ، التللدوب  بال للدم  المهربا يلل  وبق للد هبللا

                                                 

 (.44/404)، احغس (1/724)، مغس اوتاج ( 4/46) رد  ا، درح ( 5/17)بدا ع ال نا ع ( 1)
 (.7/402)انف اح ( 2)
 (.4/112)بداب  اجملتهد ( 3)
 .6صلستق ذكر  وهرقه ( 4)
 (.44/401)احغس ( 5)
 (.44/404)احةا ( 6)
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إ   400"الةولللذ مللن أمتللري وبللااوح " 7.5"إ  " 0.25"عيللار المهربللات مللا بللني وح  رجلل  ابربقلل  معينلل  وعللا ب
حسللا نللوك احليللوان احللذبوح لةللا  م للري  مللن مثللس إ  سللذ ثللوان   بعللد أن بللدو  بللذبح متادللر  وإالَّ " 100

 .(1)"ف نه بستعيد وايه مر  أ ر 

أن الللذبح بالبربقلل  انسللالمي  احعهللو   أكملل   أن الةقهللات ذكللروا نتللنيومتلل  بيللان احلمللم   هللذ  الوسللي   
وه  األصل    عذكيل  احليلوان ألن اللدم  لرج بقلدر كتلري لملون احليلوان   كامل  وايله، وهلذا بسلااد   إ لراج 
م الللدم بواسللب  حتللرك العضللالح ومللوا م احليللوان، ومللد سللتق معنللا أن ا لل  حتللرة احيتلل  احتتللال  ما هللا فيهللا، والللد

الةقلله قمللع ، وجللات   مللرار  للرم  للار، لللذا أوجللا اهلل سللتةانه وععللا  الللذكا  وجع هللا دللرااه حللل  احللذك  اللس
انسللالم  الللدو  أن األصلل    التذكيلل  الشللراي  أن عمللون بللدون عللدوب  ل ةيللوان ألن اربقلل  الللذبح انسللالمي  

 للياله ملللن معاناعلله وبب لللا مللن اوهلللاح القا مللل  بشللرواها وآ اهبلللا هلل  احث للل  رمحلل  بلللاحليوان وإحسللاناه لذحبتللله وعق
باللللذبح أن عبلللور وسلللا   ذحبهلللا بالنسلللت  ل ةيوانلللاح المتلللري  احلالللم لتةقلللق هلللذا األصللل    اللللذبح ا للل  الوجللله 

فلل ذا احتلليج إ  ال للدم  المهربا يلل  متلل  ذكللا  احليللوان احللأكو  لمللون ذلللك   م لل ة   وبنللاته ا يلله (2)"األكملل 
ذبح وإمللال  إحساسلله بللأ  الللذبح، فهللذا مرغللوب فيلله دللرااه ألنلله مللن إحسللان الذحبلل  فللال احليللوان نرحاعلله انللد اللل

مللانع حين للذ  مللن اسللتودام هللذ  الوسللي   لمللن قللا التأكللد مللن اللدم مللوح الذبيةلل  متلل  عللذكيتها وبقاؤهللا حيلل  
 يللوان احللذك حيللا  مسللتقر  لتعملل  فيهللا الللذكا ؛ وإذا جللاا اسللتودام ال للعق المهربللا   متلل  التذكيلل  ومت صللعق احل

 : حل  الذكا  مع استودام ال دم  المهربا ي  وه  وابط  –رمحهم اهلل ععا   –فقد ذكر الةقهات 

 :الضابط األو 

 :أن بتم التأكد من ادم موح الذبية  مت  عذكيتها، وبشاذ لذلك ما بأيت

 . القةويالقذا  –أن بتم عبتيق القبتني المهربا يني ا   ال دغني أو   االجتا  اوته   -أ 

 .فولذ( 100 – 400)اج بني بأن بااوح الةول -ب 

أمتلللري بالنسلللت  ( 7.5إ   7)أمتلللري بالنسلللت  ل غلللنم، وبلللني ( 4.0)إ  ( 0.25)أن علللااوح دلللد  التيلللار بلللني  -ج 
 .ل تقر

 .(3) (ثوان 6إ   4)أن قري عبتيق التيار المهربا     مد  عااوح بني  -  

                                                 

 .784، أحمام التذكي  احعاصر  صل445نواا  احليوان  راس  فقهي  صل( 1)
 (.4/54)د  العادر، الع اجملمعق   ( 2)
 .782، أحمام التذكي  احعاصر  صل445نواا  احليوان  راس  فقهي  صل( 3)



11 

 

هنلار اللدم إحيلا  مسلتقر  حبيل  ميملن ذحبله و  همتل  موعله، وفيل حليلوانف ذا حتققذ هلذ  الشلروذ وأمملن إ راك ا
ِإالَّ }: " .... منه ف نه    وقوا أك ه لعموم مو  اهلل ج  والال بعلد أن ذكلر اورملاح ملن احنوقل  وملا بعلدها ملا 

ْيُتْم  لملن ح ل   .(2)اح فيتلاحعه فذكيتمو  ف نه حال  لمم، فاستث  ما ذكل  ملن اورملاأ ركتم حي :أي (1) {َما ذَكَّ
  : الد بني الةقهات   ادااذ كون احليا  مستقر  درااه حل  احذك ، وإليك اري كالمهم

إذا ح   عدوب  احليوان بال دم  المهربا ي  مت  عذكيته فهل  ملن دلرذ ح له وإباحتله بالتذكيل  أن بملون 
 ه؟أو بمة  أن بمون به أ ي حيا  مت   روج روح (3)حياه حيا  مستقر 

 :هتري ح    الد بني الةقهات   هذ  احسأل  كما ما  ابن 

فللل ن كلللان احليلللوان ملللد أصلللابه ملللا بللل بس معللله ملللن بقا للله مثللل  أن بملللون موملللوذاه أو منونقلللاه أو ما بلللاه أو " 
 :و الد الةقهات منة ر   مولني (4)"منبوحاه، أو مأكواله لستع ف هنم ا ت ةوا   استتاحته بالذكا 

بشاذ نباحته أن بمون حياه حيا  مستقر  بأن بمون فيه حيا  ابلا   ا ل  حركل  احلذبوح،  :القول األول
فل ذا وصلل  احليلوان مللن جلرات ال للدم  المهربا يل  إ  مثلل  حركل  احللذبوح ف نله ال  لل  ووجلو  هللذ  احليلا  كعللدمها 

و  أليب حنيةللل  وا تيلللار أيب فيمللون   حملللم احيتلل  فلللال  لل  هبلللذ  الللذكا ، وال ععمللل  الللذكا  فيللله دللي اه، وهلللذا ملل
مللا   (8)واحللذها انللد احلناب لل  (7)والشللافعي  (6)، واحشللهور انللد احالميلل (5)بوسللف و مللد بللن احلسللن مللن احلنةيلل 

 .(9)"وابتنير وهو أههر ال: هتري ابن 
                                                 

 .من سور  احا د ( 4)جزت من اآلب  رمم ( 1)
 .1/7800، الةقه انسالم  وأ لته 77/152فتاو  ال ان  الدا م   ( 2)
أكثر من حرك  احذبوح، ومنهم من الذبية  عتةرك أن : من ما  وا  الةقهات    تط احليا  احستقر  فمنهمععد ح أم (3)

تةرك عأن بمون فيها حيا  ميمن أن عزبد ا   حرك  احذبوح بشرذ أن : ما  أن عتةرك بيد أو ارد اني وممو ، ومي 
إذا  : ذنا وممو ، ومي  ما ميمن أن عتق  معيفم اليوم ال  ونه، ومي  م عاند الذبح ولو بيد أو رج  أو ارد اني أو 

وال ةيح أهنا إذا كانذ (: 44/445)بع م أهنا متوح من الستا فال حت  بالذكا ، وما  ابن مدام    احغس  كان
واندي أن احليا  (: " 40/422)وما  ابن مة ح   الةروك . ععيش امناه بمون احوح بالذبح أسرك منه ح ذ بالذبح
، انن اد والشرح (44/445)احغس : بنيفر" سو  أمد الذبحاحستقر  ما هن بقاؤها ابا   ا   أمد حرك  احذبوح حث ه 

 (.1/724)، مغس اوتاج (4/74)، درح ا رد  ( 5/722)، عتيني احلقا ق (72/442)المتري 
 (.7/440)انف اح، ( 4)
  (.7/406)، أحمام القرآن ل ا اص (8/426)، التةر الرا ق (5/722)، عتيني احلقا ق (5/50)بدا ع ال نا ع  (5)
 (.4/474)، ب غ  السالك (4/720)، الت قني (7/444)، حادي  الدسوم  (4/74)درح ا رد  ( 6)
 (.1/710)، حتة  اوتاج (4/42) ل ميا اقراس ، أحمام القرآن (8/448)، هناب  اوتاج (1/724)مغس اوتاج ( 7)
 (.5/4440)، كشاد القناك  (2/774)، احتدك (6/442) منته  انرا اح، درح (72/441)انن اد ( 8)
 (.7/440)انف اح، ( 9)
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هلا  ل  احليلوان إذا ذكل  متل  موعله، وال بشلاذ غلري حتقلق وجلو  احليلا  متل  اللذكا  فل ذا ذكا :القول الثاني
ا تارهللا دللي  انسللالم ابللن  (2)وروابلل  انللد احلناب لل  (1)وفيهللا حيللا  ح للذ وهللذا القللو  هللاهر الروابلل  انللد احلنةيلل 

، وهلللو ملللذها (5)، وملللا  بللله ابلللن وهلللا وابلللن حتيلللا ملللن احالميللل  –رمحهملللا اهلل  – (4)سلللعدي وابلللن (3)عيميللل 
 .(6)اليفاهرب 

 األدلة

فهلو   بأن احليوان إذا   بمن فيه حيا  مسلتقر   المستقرة استدل القائلون با تراط وجود الح اة: أول  
حمم احيت  واحيتل   رمل  األكل  بانمجلاك، فلال عةيلد فيله التذكيل  دلي اه، وعملون ع لك احليلا  غلري احسلتقر  وجو هلا  

 .(7)اكعدمه

، أمللا مللا  (8)ونللومش هللذا االسللتدال  بعللدم التسلل يم ألن احيتلل  هلل  مللا فارمتلله الللروح مللن غللري ذكللا   للا بللذبح
وحين لذ  فلل ن اللذكا  عتيةلله، وهلذا هللاهر اآلبل  المرميلل  حيل  إن اهلل جلل   كانلذ اللروح فيلله باميل  فللال بسلم  ميتلل 

 .واال حرم احيت  وما معها   استث  ما ذك ، واحستث   الف   احلمم ما ستقه

 :يستدل القائلون با تراط تحقق الح اة فقط دون غ ره بما يأتي: ثان ا  
احنونقلل  واحومللوذ  واحا بلل  والنبيةلل  وأكي لل  السللتع مللا  بعللد  بعللد ذكللرمللو  اهلل جلل  واللال  :لاادل ا األولا
ْيُتْم }: ذلك فاستث  ما أ ركلذ ذكاعله ملن هلذ  اورملاح في لتح حلالاله ألن هلاهر اآلبل  المرميل   (9) {ِإالَّ َما ذَكَّ

 .(10)ذ وفيها حيا  ح ذ   ا   وجو  احليا  فقط  ون وصف آ ر معها، ف ذا ذكي

                                                 

 (.7/406)، أحمام القرآن ل ا اص (5/722)، عتيني احلقا ق (5/50)بدا ع ال نا ع ( 1)
 (.2777)، احتدك (72/442)، انن اد مع الشرح المتري (40/422)الةروك ( 2)
 .474اال تياراح الةقهي ، صل( 3)
 (.7/714)، عةسري ابن سعدي ( 8/440)  م لةاح ابن سعدي احوتاراح او ي   من قموا( 4)
 (.4/74)، درح ا رد  ( 6/50)اوامع ألحمام القرآن ل قرا  ( 5)
 (.2/158) او   (6)
 (.2/777)، احتدك (1/724)مغس اوتاج ( 7)
 (.7/742)، اوامع ألحمام القرآن ( 5/784)، معام مقابيس ال غ  (7/27)لسان العرب ( 8)
 .من سور  احا د ( 4)جزت من اآلب  رمم ( 9)
 (.7/714)عيسري المرة الرمحن   عةسري كالم احنان ( 10)
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فأصليتذ دلا  منهلا فأ ركتهلا  (1)عرا  غنماه بسل عما ور  أن جارب  لمعا بن مالك كانذ  :الدل ا الثاني
وهلذا  ليل  ا ل  أن اللذكا  عتليح احلذك  إذا ذكل  .  (2)"ك وهلا : " فقا  فأ ركتها فذحبتها حبار فس   الن  

 .(3)روحه وفيه حيا  مت   روج

مللا    ذ للا اللدا ا لل  دللا  فعقرهللا فومللع  -ر لل  اهلل انهمللا  –أن ابللن اتللال مللا ور   :الاادل ا الثالااث
، وال بعلرد للله فللالف  (4)"ب قلل  مللا أصلاب األري وبأكلل  سللا رها: ملا م لتها بللاألري فأ ركهلا فللذحبها حباللر 

 .(5)وهو  لي  ا   ح  احذك  إذا أ ركذ حياعه مت   روج روحه –ر   اهلل انهم  –من ال ةاب  

 الترج ح
د النيفللر   القللولني وأ لتهمللا بيفهللر واهلل ععللا  أا للم رجةللان القللو  الثللاا وهللو أن احليللوان احللذك  إذا بعلل

أ ركذ حياعه   ذك  مت  موعه خبروج روحله ف نله حلال  عتيةله اللذكا  وذللك ليفهلور هلذا القلو  وو لوح أ لتله، 
واألههللر أنلله ال بشللاذ دلل ت مللن : " مللا  دللي  انسللالم اللن هللذا القللو  بعللد أن ذكللر ا للالد   احسللأل  مللا 

ولرج منله اللدم األمحلر اللذي  لرج ملن احلذك  احلذبوح   العلا   لليس هلو  م احيتل  ف نله  ل  فذلك ب  مىت ذبلح 
ك  حل  أك له، وال وال لةيح أنله إذا كلان حيلاه فلذ : " وما  أبضلاه " (6)أك ه، وإن   بتةرك   أههر مو  الع مات

. (7)"ن حركللاح احللذبوح ال عنضللتط بلل  فيهللا مللا ببللو  امانلله وععيفللم حركتللهوال بعتللرب   ذلللك حركلل  مللذبوح، فلل 
 : وما  ابن سعدي ان هذا القو 

وفيهللا حيللا  ح للذ ولللو كانللذ متانلل  احلشللو ، وهللو  وبعضللهم   بعتللرب فيهللا إال وجللو  احليللا  فلل ذا ذكاهللا"
 .(8)"هاهر اآلب  المرمي 

بات مت  عذكيته فأ رك متل  موعله و لروج روحله فلذك  وبناته ا   ذلك ف ن احليوان احذك  إذا صعق بالمهر 
 .والع م اند اهلل ج  واال. وجاا أك هح  باألك  وصةذ ع ك التذكي  

                                                 

 (.2/644)بةتح السني احهم   وسمون الالم جت  معرود باحدبن ، فتح التاري ( 1)
 (.5505)أ رجه التواري   صةيةه كتاب الذبا ح وال يد باب ذبية  احرأ  واألم  برمم ( 2)
 (.44/441)، احغس ( 2/158)او   ( 3)
، واتد الرااق   م نةه   كتاب احناسك، باب ما بقبع من الذبية  ( 2/158)أ رجه ابن حزم   او   ( 4)

(1/121.) 
 (.44/441)، احغس ( 2/152)او   ( 5)
 .474اال تياراح الةقهي  ، صل (6)
 (.45/742)فتاو  دي  انسالم ابن عيمي  ( 7)
 (.7/714)عيسري المرة الرمحن   عةسري كالم احنان ( 8)
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عذكيتللله ف نللله  لللرم أك للله ب مجلللاك أهللل  الع لللم ألنللله متللل  احليلللوان بسلللتا ال لللدم  المهربا يللل  أملللا إذا ملللاح 
 (2)متوح من غري عذكي ، والومذ دلد  الضلرب، أو عضرب حبار أو ا ا حىت عرم ، واحوموذ  ه  الا (1)موموذ

وهاعللان احلالتللان  ،حللىت لللو مبللع رمتتلله أو ممللر  بعللد ذلللك فلل ن الللذكا  واحلاللل  هللذ  ال أثللر قللا   ح لله (2)الضللرب،
 فما احلمم؟  وجو  احليا   كوا ةتان، لمن أحياناه     الش

ا يلل  أو   ميللذ فهنللا  للرم إذا ح لل  الشللك   إ راك الللذكا  فللال بع للم أمللاح احليللوان مللن ال للدم  المهرب
وإن وجللدح :  ".......    حلدب  اللدي بلن حللامت  و ليل  ذلللك ملو  النلل   (3)أك له ب مجللاك أهل  الع للم

رمحله اهلل  –ملا  النلووي  (4)احللدب ......" مع ك تك ك تاه غري  وملد متل  فلال عأكل  ف نلك ال علدري أبهملا مت له 
نللله إذا ح للل  الشلللك   اللللذكا  احتيةللل  ل ةيلللوان    للل  ألن فيللله بيلللان ماالللد  مهمللل  وهللل  أ: " اللن احللللدب  –

غربقلاه    وإن وجدعله: "... ملا  لله و  لةل  حللدب  الدي أن النل   (5)"األص  حترميه، وهذا ال  لالد فيله
ملا   (6)"إال أن جتد  مد ومع   مات ف نك ال عدري احات مت له أو سلهمك "" ...و  لة  آ ر " احات فال عأك  

فهللذ  األلةللاا   احلللدب  عللد  ا لل  أنلله إذا ح لل   (7)"هللذا متةللق ا لل  حترميلله: " وي اللن هللذا ال لليدمللا  النللو 
إذا دللك   السللتا : "  –رمحلله اهلل  –الشللك   ح للو  الللذكا  الشللراي  فللاحنع هللو األصلل ، ومللا  ابللن القلليم 
 . (8)"الذي ماح به احليوان ه  هو ستا متيح له أو غري متيح      احليوان

 .(9)هذا احليوان ح   مت ه يتيح وحاهر فغ ا جانا احليفر ألن األص  التةرة واحتياااه وألن 

هلللذا التلللدوب  وال لللعق المهربلللا   ععلللذبا ل ةيلللوان كملللا للللو كلللان التيلللار    أالَّ بملللون :الضاااابط الثااااني
 اه ل ةملله المهربللا   اللا  الضللغط أو كللان بلل  ي ذلللك إ  موعلله متلل  عذكيتلله فيمللون إ للاا  للله، أو بمللون إفسللا

 اللن إبللذات احليللوان وععذبتلله وأمللر بللالرفق هنلل  النلل     حلملله فيمللون  للاراه بال للة ، ومللد بتمللاثر احيمروبللاح
إن : " ملا  ثنتان حةيفتهملا الن رسلو  اهلل : ما وانحسان مب قاه و  الذبح  اص  فعن ددا  بن أول 

                                                 

 (.7/401)، أحمام القرآن ل ا اص ( 152-77)فتاو  ال ان  الدا م  لالفتات ( 1)
 (.7/2)، فتح القدبر ل شوكاا ( 6/18)عةسري القرا  ( 2)
 (.7/406)، انف اح ( 44/720)احغس ( 3)
ومس م   كتاب ( 5181)ال يد، باب ال يد إذا غاب انه بومني أو ثالث  برمم أ رجه التواري   كتاب الذبا ح و ( 4)

 (.4272)ال يد والذبا ح، باب ال يد بالمالب احع م  برمم 
 (.2/82)درح النووي ل ةيح مس م ( 5)
 (.4272)مس م   صةيةه، كتاب ال يد والذبا ح باب ال يد بالمالب احع م  برمم  اأ رجه( 6)
 (.2/644)، وبنيفر فتح التاري ( 2/20)وي ل ةيح مس م درح النو ( 7)
 (.4/424)اا  احعا  ( 8)
( 1/724)، مغس اوتاج (5/4444)، كشاد القناك (2/118)، الروي احربع حبادي  ابن ماسم ( 44/722)احغس ( 9)

 (.4/47)، درح ا رد  
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وإذا ذحبلتم فأحسلنوا اللذبح وليةلد أحلدكم دلةرعه اهلل كتا انحسان ا   ك  د ت ف ذا مت تم فأحسنوا القت  ، 
 .(1)"ف ريح ذبيةته

كانلذ ال لدم   ةيةل  ال ععلذب   بلأناحليلوان متل  ذحبله  أما إذا كان ال عق المهربا   ال بل  ي إ  ملوح
احليوان، أو كان احليوان ال بتسري ذحبه أو ممر  إال بعد صلعقه صلعقاه ال بقضل  ا يله فهلذا أملر جلا ز وال بلأل بله 

ح  ن   ذلللك م لل ة  ل ةيللوان بتوةيللف أ  الللذبح انلله وهتد لل  انةلله ومقاومتلله السلليما إذا كللان مللن احليوانللاأل
          .(2)الذبح احأمور به  كتري  احلام فيمون ذلك من إحسان

       

                                                 

 (.4255)سان الذبح والقت  وحتدبد الشةر  برمم أ رجه مس م   صةيةه، كتاب ال يد والذبا ح، باب األمر ب ح( 1)
، درح امد  الةقه ( 7804 – 1/7800)ه انسالم  وأ لته الةق، ( 158 – 77/152)فتاو  ال ان  الدا م  ( 2)

 (.4/44)، احة     أحمام احرأ  ( 6/52)، عو يح األحمام من ب وغ احرام ( 4/4525)
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 المبحث الخامس

 في الماء المغلي المعد لنتف الريش بعد ذبحها قبا موتها رحكم غمس الط و 
الم   بللن الرمحلل  وانحسللان والشللةق  وهللو  بللن كاملل    عشللربعاعه وأحماملله، مللا  اهلل جللل  الللدبن انسلل

فهو  بن صلاي لمل  (1) {اْليَلْوَم َأْكَمْ ُذ َلُمْم ِ بَنُمْم َوأمَْتَْمُذ َاَ ْيُمْم نِْعَمِا َوَرِ يُذ َلُمُم اِنْساَلَم ِ بناه }: واال
ميلني إ  غلريهم ملن الةةشلات واحنملر ، حلىت ععلد  ذللك اآل  امان وممان بلأمر بالعلد  وانحسلان وبنهل  الن

إن اهلل كتللللا : " ملللا  اثنتلللان حةيفتهمللللا الللن رسللللو  اهلل : " ملللا  ، فعللللن دلللدا  بللللن أول  احليلللوان وغلللري 
انحسللان ا لل  كلل  دلل ت فلل ذا مت للتم فأحسللنوا القت لل ، وإذا ذحبللتم فأحسللنوا الللذبح وليةللد أحللدكم دللةرعه ف للريح 

عقللان العملل  ويعلل  إوانحسللان بللأيت يعلل  " إن اهلل كتللا انحسللان ا لل  كلل  دلل ت: " موللله فتأملل  (2)"ذبيةتلله 
الام   كل  : ملا " فأحسلنوا القت ل  : "  عع يقاه ا   ملو  النل   –رمحه اهلل  –التةض  واننعام، وما  النووي 

األحا بل  اوامعل  لقواالد  وهلذا احللدب  ملن: "   ملا " متي  من الذبا ح والقت  م اصاه، و  حد وممو ذلك 
فةللل  هلللذا  ليللل  ا للل  أن : " انلللدما ذكلللر هلللذا احللللدب  ملللا  –رمحللله اهلل  –وملللا  دلللي  انسلللالم  (3)"انسلللالم

انحسان واجا ا   ك  حا  حىت   إاهاق النةس نااقها وهبيمها فع ل  اننسلان أن  سلن القت ل  لني ميلني 
 م إذا ذحبلذ فقلد ذكلر الةقهلات أن ملن انحسلان   اللذبح إالَّ ومن ذلك انحسان إ  التهلا (4)"والذحب  ل تها م

بمسر انق احلذبوح أو بسل وه أو بقبلع منله اضلواه أو بنتلف منله ربشلاه حلىت عزهلق نةسله وهلرج اللروح ملن مجيلع 
وذك حلا فيله ملن  (5)"كر  ذلك أه  الع م وال نع لم قلم فالةلاه : "أجزا ه ب  ن وا ا   كراه  ذلك ما  ابن مدام 

  حقله، وجلات ملن  إبلالمبا   ععذبا احليوان وهو  الد انحسان احأمور به   احلدب  السابق، وفيله ابلا   ا 
: بلدب  بلن ورملات ا زاال  ا ل  مجل  أورق ب ليح   فالاج مل  بعل  رسلو  اهلل : ملا  حدب  أيب هربر  

والشلاهد . (6)"م  أبام أك  ودلرب وبعلا   أال إن الذكا    احل ق وال ت ، أال وال ععا وا األنةس أن عزهق وأبام
ال عسللللراوا   دلللل ت مللللن األامللللا  احتع قلللل  بالذبيةلللل  متلللل  أن : واحعلللل " وال ععا للللوا األنةللللس أن عزهللللق: " موللللله

                                                 

 .ا د من سور  اح( 4)جزت من اآلب  رمم ( 1)
 .42صلاحلدب  ستق ذكر  وهرقه، ( 2)
 (.2/442)درح النووي ل ةيح مس م، ( 3)
 .471اال تياراح الةقهي  ل تع  ، صل ( 4)
وما : "   ما " وما  القا   وغري   رم فع  ذلك: " ، وهناك من ما  حبرم  ذلك كما نق ه احر اوي(44/440)احغس  (5)

 (.72/444)لمتري انن اد مع الشرح ا" هو بتعيد
، وهو (1/784)، سنن الدارمبس ( 15)أ رجه الدار مبس   سننه، باب ال يد والذبا ح واألاعم  وغري ذلك برمم ( 6)

حدب   عيف ألنه من اربق سعيد بن سالم العبار ومد وصف بالمذب وو ع احلدب ، وأدار إليه التيهق    سننه 
.  وليس بش ت ، وذكر  التيهق    سننه موموفاه ا   امر بن ا باب  مد روي هذا من وجه  عيف مرفوااه : وما 
 (.8/426)، وإروات الغ ي  ( 2/728)، سنن التيهق  ( 1/784)التع يق احغس ا   سنن الدارمبس : بنيفر
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وملن ذللك غملس البيلور   احلات احغ ل  احعلد لنتلف اللربش بعلد ذحبهلا متل  موهتلا، وملد سل  ذ ال انل  . (1)متوح
 :الدجاج بالربش فأجابذ الدا م  لإلفتات ان صمذ

إذا كلللان احلللرا  ب لللمذ اللللدجاج بلللالربش إاالللل  اللللربش باحلللات احللللار بعلللد عذكيتللله اللللذكا  الشلللراي  فلللال بلللأل 
و  سلل ا  اللن و للع الللدجاج   احللات  (2)"بللذلك، وإن كللان متلل  الللذكا  فللال قللوا حللا   ذلللك مللن أذبلل  احليللوان

ت اال ةللم حللال  األكلل  وال عللأثري لو للع احليللوان بعللد ذحبلله   احلل بعتللرب هللذا: " احلللار نااللل  ربشللها فاللات اوللواب
فتتلني هبلذا كراهل  غملس البيلور  (3)"احلار ا   ح  أك  حلمه لمن قا أن ب  ر و عه فيه حىت عنته  حركتله

اا لد بعلد ذحبهلا متل  موهتلا، وملع المراهل  إال أن ال ةلم ب كل  ألن المراهيل  حعل     احات احلار احعد لنتف الربش
السلليما ومللد حتققللذ الللذكا  الشللراي  بقبللع احل قللوم واحللرا . (4) ا لل  احليللوان فللال عوجللا احلرملل  وهللو ابللا   األ

 .والو جني

                                                 

 (.2/70)ني  األواار، ( 1)
 (.77/127)فتاو  ال ان  الدا م  ( 2)
 (.77/121)فتاو  ال ان  الدا م  ( 3)
، احلاوي المتري ( 4/442)، ب غ  السالك ( 4/768)، الت قني ( 5/727)، عتيني احلقا ق ( 5/60)بدا ع ال نا ع ( 4)

، احتدك ( 72/444)، انن اد مع الشرح المتري ( 8/448)، هناب  اوتاج ( 1/727)، مغس اوتاج ( 42/446)
 (.6/52)ب وغ احرام  ، عو يح األحمام من( 6/446)، مبالا أو  النه  ( 2/776)
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 المبحث السادس

 حكم تثب ت أرجا الح وان قبا الذبح
عقدم معنا   احتةل  السلابق أن انحسلان ملأمور بله   كل  دل ت وملن ذللك انحسلان إ  احليلوان انلد 

بمر  ك  ما فيه ععلذبا ل ةيلوان أو ابلا   إبالمله بل  ذكلر بعلا الةقهلات حرمل  ذللك كملا سلتق بيانله،  هوأن ذحبه
وملد ذكللر الةقهللات مللن مسللتةتاح اللذكا  إالَّ عوثللق مللوا م الذبيةلل  ك هللا بل  ععقلل  بعللا موا همللا وعرسلل  األ للر   

ونتهللا األبسللر وبللاك رج هللا اليملل  والتقللر  والشللا  مضللاع  : "منهللاج البللالتني  كلل  عسللابح بتةربمهللا، جللات 
وعللاك رج هللا اليملل  لتسللابح بتةربمهللا وعشللد بللام  القللوا م كلل  ال : مللا  الرم لل  دللارحاه " وعشللد بللام  القللوا م 

 .(1)عضبرب حال  الذبح فيز  الذابح، و ب  احذبح

ال بعقلل  مجيعهللا أن بعقلل  بعللا موا همللا، وبرسلل  بعضللها، و  : ومللا  احللاور ي متنيللاه مللا بسللتةا   الللذكا 
 وكللل  ذلللك  ا لل    انحسللان احلللأمور بلله   حللدب  دللدا  بلللن أول . (2)فتزهللق، وال برسلل  مجيعهللا فتنةللر

السلابق ذكللر  وهللذا بتللني لنلا إلللالت أن انسللالم  بللن الرمحل  والعبللف وانحسللان   كلل  دل ت كمللا بتللني لنللا سللتق 
 وب سسلون قلا مجعيلاح، وملا ا ملواأن انسلالم اللدبن انسالم كاف  التنيفيماح التشرب  الا بع نها غلري احسل مني

الرباا ستقهم وأرس  ع ك األسس فيةتاج من احسل مني احنتملني إليله أن بيفهلروا هلذ  المنلوا وهلذ  التشلربعاح 
 .الرباني  لنمون  اا  قذا الدبن الذي بال م الةبر  وبتسق معها

  بملون سلتتاه   ملو  حتركله وا لبرابه فيملون ذللك كما أن عرك بعا موا م احليوان غلري مشلدو   وال مثتتل
وسي   ن راج الدم من جسمه بقدر أكرب ومد ستق بيلان أن اللذكا  الشلراي   ون علدوب  أكمل  وأحسلن لملون 
احليللوان بللذبح وهللو   كامللل  وايلله فيلل  ي ذلللك إ   لللروج  ملله اوللتقن  ا  لله، وال ربلللا   كللون الللدم  لللتقن 

فلاح واألملراي وبملون سلتتاه   فسلا  ال ةلم للذا حلرم اهلل جل  والال احيتل  حلا فيهلا بسلتا اآل هأنلب ا   اوسم 
 .من هذا احع 

                                                 

، حاديتا الق يويب ( 1/714)، حتة  اوتاج ( 1/727)مغس اوتاج : ، وبنيفر(8/448)هناب  اوتاج إ  درح احنهاج ( 1)
 (.1/714)وامري  

 (.42/442)احلاوي المتري ، ( 2)
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 الخاتمة
 :  هناب  هذا التة  أ ع  امت  له عضمنذ أهم نتا ج التة  وعوصياعه

 :أهم النتا ج: أواله 

وو جيلله وذلللك أكملل  أن الللذكا  الشللراي  عمللون بنةللر احليللوان احقللدور ا لل  ذحبلله بقبللع ح قوملله ومرب لله  -4
 .وأفض 

 .ألنه ميت  وال قوا أك  احليوان غري احذك  أن الذكا  الشراي  واجت    احليوان الربي احأكو  -7
أن الللذكا  الشللراي  سللتا حللل  احللذك  وعبييتلله وإ للراج الللدم والةضللالح والراوبللاح الضللار  لللذا حللرم اهلل  -4

 .دن اننسان وحياعهج  واال ا ينا احيت   تثها ولضررها اوقق ا   ب
انسلللالم  بلللن الرمحللل  والشلللةق  وانحسلللان حلللىت ملللع غلللري اآل ميلللني للللذا حلللرم انسلللالم كللل  ملللا فيللله ععلللذبا  -1

 .ل ةيوان أو ابا   إبالمه، وأمر ب حسان الذبح وإراح  الذبية 
وأايللا، لمللن إذا  عاألصلل  هللو الللذكا  الشللراي  ل ةيللوان  ون عللدوب  بالمهربللات أو غريهللا فلل ن ذلللك أنةلل -5

اذ احلاج  إ  عدوب  احليوان مت  ذحبه لية   اسا ا ه وب من هياانه فلال بلأل بلذلك لملن بقت لر  
بللأ ي مللا بتةقللق معلله احب للوب، وقللا التأكللد مللع بقللات احليللوان حيللاه حيللا  مسللتقر  متلل  عذكيتلله فلل ن مللاح 

 .مت  عذكيته أو دك   بقات حياعه ف ن الذكا  ال ععم  فيه، وبمون ميت   رم أك ه
و للروج روحلله لتقللات احليللا  فيلله صللةذ التذكيلل  وحلل  أك لله ليفللاهر    متلل  موعللهإذا مت عللدوب  احليللوان وذكلل -6

ْيُتْم }: موله اهلل ج  واال  .{ِإالَّ َما ذَكَّ
 :أما أهم التوصياح فه 

أنلله بنتغلل  العنابلل  بأحمللام التذكيلل  ومعرفتهللا ا لل  وجلله وا للح ألهنللا سللتا نباحلل  اعللام اننسللان الللذي  -4
نله وبنتلذ حلمله منله فيالا أن عملون وسلي   التذكيل  دلراي  حلىت ببيلا احبعلم، وإابلات هلذا بتغذ  م

 .احو وك أمهي  ال ق  به
مسل م  أن عتأكلد ملن اربقل  اللذكا ، وأن غلري ا   الدو  انسالمي  الا عستور  ع لك ال ةلوم ملن بلال   -7

الشلربع  انسلالمي ، وأن بملون عرس  مندوبني لت ك الدو  ل تأكلد ملن اربقل  اللذبح ومتشلي  ملع أحملام 
 .احندوبون ا    راب  ومعرف  بأحمام الذكا  الشراي ، وأن بنسق   ذلك مع سةارهتم   ع ك الت دان

ا ل  احسل م العنابل  ببيلا مبعمله وأن بملون بعيلداه الن اورملاح أو احشلتتهاح احتياالاه ل لدبن وااتنللات  -4
 .ببيا غذا ه

 .اان نسأ  اهلل ل اميع التوفيق وان
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