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 الرحيم اهلل الرمحنبسم 

 

رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد خامت االنبياء واملرسلني وعلى آله وصحبه  احلمد هلل
 ؛أمجعني وبعد

املرسلني سيدنا حممد صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه  خامتاهلل علينا أن جعلنا من أتباع  فإن من نعم
؛ فنعمة االسالم من أجل النعم علينا وأكثرها بركة وفضال ؛ ملا حيويه هذا الدين العظيم من شرائع  أمجعني

لقواعد قواعد وأصول التذكية ؛ ومن هذه النظم واونظم وقواعد فيها تتحقق مصاحل العباد يف الدنيا واالخرة  
اليت يعدها الفقهاء مما يلحق بالعبادات ألمهيتها وتعلقها بقواعد احلالل واحلرام واحلظر واالباحة حبيث للذبائح 

ُم َوحلَُْم اْْلِْنزِيِر   : حيرم أكل الذبيحة اليت مل حتقق شروط التذكية الشرعية قال تعاىل ُحرَِّمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتُة َواْلدَّ
ُتْم َوَما ُذِبَح َعَلى  ِِالَّ َما ذَكَّيْ َوَما أُِهلَّ ِلَغْْيِ الّلِه بِِه َواْلُمْنَخِنَقُة َواْلَمْوُقوَذُة َواْلُمتَ َردِّيَُة َوالنَِّطيَحُة َوَما َأَكَل السَُّبعُ 

ْوُهْم َواْخَشْوِن اْليَ ْوَم النُُّصِب َوَأن َتْستَ ْقِسُموْا بِاأَلْزاَلِم َذِلُكْم ِفْسٌق اْليَ ْوَم يَِئَس الَِّذيَن َكَفُروْا ِمن ِديِنُكْم َفاَل ََتْشَ 
َر ُمَتَجاِنٍف  َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأَْْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَميِت َوَرِضيُت َلُكمُ  اإِلْساَلَم ِديًنا َفَمِن اْضطُرَّ يف ََمَْمَصٍة َغي ْ

ْثٍْ فَِإنَّ الّلَه َغُفوٌر رَِّحيمٌ   . (1) إلِِّ

:   ميتدح نبيه الكرمي بقوله سبحانهفالشريعة الحتل اال مافيه مصلحة والحترم اال مافيه ضرر واهلل سبحانه 
  َِيِل يَْأُمرُُهم بِاْلَمْعُروِف الَِّذيَن يَ تَِّبُعوَن الرَُّسوَل النَِّبَّ األُمِّيَّ الَِّذي ي ُدونَُه َمْكُتوبًا ِعنَدُهْم يف الت َّْورَاِة َواإِلْنِْ

َهاُهْم َعِن اْلُمنَكِر َوحيُِلُّ ََلُُم الطَّيَِّباِت َوحُيَرُِّم َعَلْيِهمُ   . (2)  َويَ ن ْ

ما تستطيبه األذواق من األطعمة ، وتستفيد منه التغذية النافعة ، ومن  "فالطيب على ما جاء يف املنار 
وتستقذره ذوقا كامليتة األموال ما أخذ حبق وتراض يف املعاملة ، واْلبيث من األطعمة ما ْتجه الطباع السليمة 

والدم املسفوح ، أو تصد عنه العقول الراجحة لضرره يف البدن كاْلنزير الذي تتولد من أكله الدودة الوحيدة ، 
ال ما يذبح : أي  -على سبيل العبادة  -تعاىل  -أو لضرره يف الدين كالذي يذبح للتقرب به ِىل غْي اهلل 

والذي حيرم ذحبه أو أكله لتشريع باطل مل يأذن به اهلل  -مْي أو سلطان لتكرمي الضيفان ؛ من صغْي وكبْي أو أ
كالبحْية والسائبة والوصيلة واحلامي ، واْلبيث من األموال ما يؤخذ بغْي احلق كالربا والرشوة والغلو والسرقة   -

وبة َلم كما حرم على بين ِسرائيل  بعض الطيبات عق -تعاىل  -وقد كان اهلل . واْليانة والغصب والسحت 
وحرموا هم على .  وتقدم تفسْيها.  (3) فَِبظُْلٍم مَِّن الَِّذيَن َهاُدوْا َحرَّْمَنا َعَلْيِهْم طَيَِّباٍت أُِحلَّْت ََلُمْ  : قال 
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رائيليني      أموال غْي اإلس عليهم ، وأحلوا ألنفسهم أكل -تعاىل  -أنفسهم طيبات أخرى مل حيرمها اهلل 
َذِلَك  عنهم بعد ذكر استحالل بعضهم أكل ما يأْتنهم عليه العرب  -تعاىل  -، كما حكى اهلل  بالباطل
َنا يف األُمِّيِّنَي َسِبيٌل َويَ ُقوُلوَن َعَلى الّلِه اْلَكِذَب َوُهْم يَ ْعَلُمونَ بِأَن َُّهْم   . (1) بِأَن َُّهْم قَاُلواْ لَْيَس َعَلي ْ

وأمامنا اليوم نازلة الذبائح املعاصرة اليت كانت اىل عهد قريب يتحدث عنها على اساس أن املشكلة 
ستوردة من البالد االجنبية اي من الدول غْي االسالمية او اليت التنظر والتعنيها طرق تكمن يف الذبائح امل

ذلك ان طرق ؛ ن املسالة اليوم قد انتقلت اىل الدول االسالمية والدول العربية نفسها أالتذكية الشرعية ، غْي 
قد اصبحت ، اليوم حوم الطلب على اللاسس الذبح اليت تعتمد السرعة لتحقيق اكرب قدر من االنتاج حسب 

تستخدم الكهرباء والتدويخ والربط وغْي تبعا ملا هو متبع عامليا املساخل  و ،متبعة يف كثْي من الدول االسالمية
حىت تلحق بالركب مبراعاة للقواعد الشرعية لدى بعض اجلهات أو دون مراعاة ألي منها لدى ذلك من وسائل 

   . لنظر يف القرارات والفتاوى السابقةجهات أخرى مما استدعى اعادة البحث وا
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 التمهيد
 هذه الطرق المستحدثة للذبح الفتاوى الصادرة في حكم

 :قد تناولت اجملامع الفقهية ومؤسسات الفتوى اصدار احلكم يف هذه الطرق املستحدثة للذبح ومن ذلكل

والذي  الذبائح شأن ب[7(]3/71) 55:  رقمالذي اصدر قراره  مجمع الفقه االسالمي الدولي  -7
 : جاء فيه

ِن جملس جممع الفقه اإلسالمي الدويل املنعقد يف دورة مؤْتره العاشر جبدة باململكة العربية السعودية  
 م،7551( يوليو)ْتوز  3 –( يونيو)حزيران  32ه  املوافق 7172صفر  32 – 33خالل الفرتة من 

، واستماعه للمناقشات اليت دارت حول املوضوع بعد اطالعه على البحوث املقدمة يف موضوع الذبائح 
مبشاركة الفقهاء واألطباء وخرباء األغذية، واستحضاره أن التذكية من األمور اليت َتضع ألحكام شرعية ثبتت 
بالكتاب والسنة، ويف مراعاة أحكامها التزام بشعائر اإلسالم وعالماته اليت ْتيز املسلم من غْيه، حيث قال 

من صلى صالتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا، فذلك املسلم الذي له ذمة اهلل : " عليه وسلمالنِب صلى اهلل
 ".ورسوله

 :قرر ما يلي  

 :التذكية الشرعية تتم بإحدى الطرق التالية   :أوالا 
ية الغنم وهي الطريقة املفضلة شرعًا يف تذك. الذبح، ويتحقق بقطع احللقوم واملريء والودجني (7)

 .والبقر والطيور وحنوها، وجتوز يف غْيها

اليت يف أسفل العنق، وهي الطريقة ( احلفرة)النحر، ويتحقق بالطعن يف اللبة، وهي الوهدة  (3)
 .املفضلة شرعاً يف تذكية اإلبل وأمثاَلا، وجتوز يف البقر

جزء من بدنه، سواء الوحشي املباح صيده، العقر، ويتحقق جبرح احليوان غْي املقدور عليه يف أي  (3)
 .فإن أدركه الصائد حياً وجب عليه ذحبه أو حنره. واملتوحش من احليوانات املستأنسة

 :يشترط لصحة التذكية ما يلي: ثانياا  
الوثنيني،  ، فال تؤكل ذبائح(يهوديًا أو نصرانياً )أن يكون املذكي بالغًا أو مميزاً، مسلمًا أو كتابيًا  (7)

 .والالدينيني، وامللحدين، واجملوس، واملرتدين، وسائر الكفار من غْي الكتابيني

أن يكون الذبح بآلة حادة تقطع وتفري حبدها، سواء كانت من احلديد أم من غْيه مما ينهر  (3)
 .الدم، ما عدا السن والظفر
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وهي اليت أزهقت روحها بضرهبا مبثل : فال حتل املنخنقة بفعلها أو بفعل غْيها، وال املوقوذة
وهي اليت ْتوت بسقوطها من مكان عال، أو بوقوعها يف : ، وال املرتدية(حجر أو هراوة أو حنومها)

وهو ما افرتسه شيء من السباع : وهي اليت ْتوت بالنطح، وال ما أكل السبع: حفرة، وال النطيحة
 .يدأو الطيور اجلارحة غْي املعلمة املرسلة على الص

 .على أنه ِذا أدرك شيء مما سبق حياً حياة مستقرة فذكى جاز أكله

وال يكتفي باستعمال آلة تسجيل لذكر التسمية، . أن يذكر املذكي اسم اهلل تعاىل عند التذكية (3)
 .ِال أن من ترك التسمية ناسيا فذبيحته حالل

اإلسالمية للرفق والرحمة بالحيوان قبل ذبحه، وفي أثناء للتذكية آداب نبهت إليها الشـريعة : ثالثا  
 :ذبحه، وبعد ذبحه

فال حتد آلة الذبح أمام احليوان املراد ذحبه، وال يذبح حيوان مبشهد حيوان آخر، وال يذكى بآلة غْي 
الريش  حادة، وال تعذب الذبيحة، وال يقطع أي جزء من أجزائها وال تسلخ وال تغطس يف املاء احلار وال ينتف

 .ِال بعد التأكد من زهوق الروح

ينبغي أن يكون احليوان املراد تذكيته خاليا من األمراض املعدية، ومما يغْي اللحم تغيْيا يضر بآكله، :  رابعا  
 .ويتأكد هذا املطلب فيما يطرح يف األسواق، أو يستورد

خ للحيوان، ألن طريقة الذبح اإلسالمية بشروطها األصل يف التذكية الشرعية أن تكون بدون تدوي: خامسا  
حسانا لذحبته وتقليال من معاناته، ويُطلب من اجلهات القائمة  وآداهبا هي األمثل، رمحة باحليوان ِو
بالذبح أن تطور وسائل ذحبها بالنسبة للحيوانات الكبْية احلجم، حبيث حتقق هذا األصل يف الذبح 

 .على الوجه األكمل

من هذه الفقرة، فإن احليوانات اليت تذكى بعد التدويخ ذكاة شرعية ( أ)مع مراعاة ما هو مبني يف البند (  أ )  
حيل أكلها ِذا توافرت الشروط الفنية اليت يتأكد هبا عدم موت الذبيحة قبل تذكيتها، وقد حددها 

 :اْلرباء يف الوقت احلايل مبا يلي

 (.القفوي)القذايل  -قطبني الكهربائيني على الص  دغني أو يف االجتاه اجلبهيأن يتم تطبيق ال  .7

 (.فولت 111 – 711)أن يرتاوح الفولطاج ما بني  . 3

 3.5ِىل  3)بالنسبة للغنم، وما بني ( أمبْي 7.1ِىل  1.15)أن ترتاوح شدة التيار ما بني  . 3
 .بالنسبة للبقر( أمبْي

 (.ثوان 6ِىل  3)أن يري تطبيق التيار الكهربائي يف مدة ترتاوح ما بني .    1
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ال يوز تدويخ احليوان املراد تذكيته باستعمال املسدس ذي اإلبرة الواقذة أو بالبلطة أو باملطرقة، وال  (ب  ) 
 .بالنفخ على الطريقة اإلْنليزية

خ الدواجن بالصدمة الكهربائية، ملا ثبت بالتجربة من ِفضاء ذلك ِىل موت نسبة غْي ال يوز تدوي( ج  )  
 .قليلة منها قبل التذكية

ال حيرم ما ذكي من احليوانات بعد تدوخيه باستعمال مزيح ثاين أكسيد الكربون مع اَلواء أو ( د  )  
 .ىل موته قبل تذكيتهاألكسجني أو باستعمال املسدس ذي الرأس الكروي بصورة ال تؤدي ِ

على املسلمني املقيميني يف البالد غْي اإلسالمية أن يسعوا بالطرق القانونية للحصول على اإلذن َلم : سادساً 
 .بالذبح على الطريقة اإلسالمية بدون تدويخ

الكتاب ما هو  يوز للمسلمني الزائرين لبالد غْي ِسالمية أو املقيمني فيها، أن يأكلوا من ذبائح أهل:   سابعاً 
مباح شرعاً، بعد التأكد من خلوها مما خيالطها من احملرمات، ِال ِذا ثبت لديهم أهنا مل تذك تذكية 

 .شرعية

األصل أن تتم التذكية يف الدواجن وغْيها بيد املذكي، وال بأس باستخدام اآلالت امليكانيكية يف تذكية :  ثامناً 
قد توافرت، وجتزيء التسمية على  ( ثانياً )املذكورة يف الفقرة  الدواجن ما دامت شروط التذكية الشرعية

 ...." .كل جمموعة يتواصل ذحبها، فإن انقطعت أعيدت التسمية

 :الذي أصدر قراره رقم   والذي جاء فيه : المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم االسالمي  -3

يف دورته العاشرة املنعقدة مبكة املكرمة يف فإن جملس اجملمع الفقهي اإلسالمي برابطة العامل اإلسالمي  "
ه  7112صفر  32م ِىل يوم األربعاء 7521أكتوبر  71ه  املوافق 7112صفر  31الفرتة من يوم السبت 

وبعد ( ذبح احليوان املأكول بواسطة الصعق الكهربائي)م قد نظر يف موضوع 7521أكتوبر  37املوافق 
 :اجملمع ما يلي مناقشة املوضوع وتداول الرأي فيه قرر

ِذا صعق احليوان املأكول بالتيار الكهربائي، ْث بعد ذلك مت ذحبه أو حنره وفيه حياة فقد ذكي ذكاة  : أوال
ُم َوحلَُْم اْْلِْنزِيِر َوَما أُِهلَّ ِلَغْْيِ اللَّ  ِه بِِه شرعية وحل أكله لعموم قوله تعاىل ﴿ ُحرَِّمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتُة َوالدَّ

ْيُتْم ﴾ َواْلمُ   [.3: املائدة]ْنَخِنَقُة َواْلَمْوُقوَذُة َواْلُمتَ َردِّيَُة َوالنَِّطيَحُة َوَما َأَكَل السَُّبُع ِِالَّ َما ذَكَّ

ِذا زهقت روح احليوان املصاب بالصعق الكهربائي قبل ذحبه أو حنره فإنه ميتة حيرم أكله لعموم قوله  : ثانيا
 .َمْيَتُة ﴾ تعاىل ﴿ ُحرَِّمْت َعَلْيُكُم الْ 

هو تعذيب للحيوان قبل ذحبه أو حنره واإلسالم  -عايل الضغط  -صعق احليوان بالتيار الكهربائي  : ثالثا
ِن اهلل  "انه قال  -صلى اهلل عليه وسلم  -ينهى عن هذا ويأمر بالرمحة والرأفة به، فقد صح عن النِب 
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ذ ا ذحبتم فأحسنوا الذحبة وليحد أحدكم كتب اإلحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ِو
 (.رواه مسلم" )شفرته ولْيح ذبيحته

وخفيف املس حبيث ال يعذب احليوان وكان يف ذلك  -منخفض الضغط  -ِذا كان التيار الكهربائي : رابعا
مصلحة كتخفيف أمل الذبح عنه وهتدئة عنفه ومقاومته فال بأس بذلك شرعا مراعاة للمصلحة واهلل 

 ".ى اهلل على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثْيا واحلمد هلل رب العاملنيوصل. أعلم

 في دائرة االفتاء العام في المملكة االردنية الهاشمية لجنة اإلفتاء  -3

 التفصيل الشرعي يف أثر صعق احليوان قبل ذحبه: الموضوع 

 3155:  رقم الفتوى

 3173/11/32:  التاريخ

 م صعق احليوانات بالكهرباء قبل ذحبها؟ما حك : السؤال

 : الجواب
 احلمد هلل، والصالة والسالم على سيدنا رسول اهلل

َصْعُق احليوانات بالكهرباء قبل ذحبها ِن كان ُمزهًقا للروح أو يوصل احليوان ِىل حالة ُتشبه حالة املذبوح 
واألوداج يف احليوان بعد ذلك ال ُيسمى ذكاة  وَقْطُع املريء واحللقوم. ال حُيلُّها، بل يعلها يف حكم امليتة

 .شرعية؛ ألن الذكاة هي اليت حيل هبا أكل احليوان، واحليوان امليت ال تلحقه الذكاة

وأما ِن كان الصعق الكهربائي يُفقد احليواَن الوعَي فقط مع بقاء حياته، حبيث مُيكن أن يصحو بعد فرتة؛ 
شرعية، ويفعل اجلزارون ذلك رمحة باحليوان عند ذحبه، ولتسهيل هذه  فذحبه وهو يف هذه احلالة يُ َعدُّ ذكاة

 .فإذا كان الصعق ال مُييت احليوان جاز أكُل ما ُذبح هبذه الطريقة. العملية

ليسيطروا عليها دون ِيالم بقدر ، وننصح اجلزارين بأن يتقوا اهلل تعاىل، وأن يتلطفوا باملواشي قبل ذحبها
سكني حادًّا ليقطع املريء، والقصبة اَلوائية، والعروق احمليطة بالعنق بالسرعة املمكنة؛ االستطاعة، وأن يكون ال

ذا ذحبتم : )فقد قال عليه الصالة والسالم ِن اهلَل كتَب اإلحساَن على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا الِقتلة، ِو
 . رواه مسلم( فأحسنوا الذحبة، ولُيحدَّ أحدكم شفرته، ولُْيح ذبيحته

نوصي القائمني على الذبح بالتسمية عند كل ذبيحة، فهي ِحدى السنن الثابتة عن النِب صلى اهلل  كما
املعتمد يف مذهب الشافعية أهنا سنة مستحبة، ينبغي عليه وسلم، بل قال بعض العلماء بوجوهبا، ولكن 

يرد يف الكتاب والسنة دليل  احلرص عليها، وترُكها ال حيرِّم الذبيحة، فاسم اهلل تعاىل يف قلب كل مسلم، ومل
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ْيُتمْ : )يف قوله تعاىل-على حترمي أكل مرتوك التسمية، بل قال أئمتنا  أباح املذكَّى "ِنه : -3/املائدة( ِِالَّ َما ذَكَّ
 ". ومل يذكر التسمية

قد فسَّر كثٌْي من املفسرين اآلية ؛ ف737/األنعام( َواَل تَْأُكُلوا ممَّا ملَْ يُْذَكِر اْسُم اللَِّه َعَلْيهِ : )وأما قوله تعاىل
 .واهلل أعلم(. 23/ 73)تفسْي الطربي : ينظر" ما ُذبح لغْي اهلل تعاىل: "بأن املقصود هبا

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 



8 

 

 المطلب األول
 للذكاة بعد الصدمةالضوابط الشرعية 

 :تمهيد 
شاة كان أو بعْيا أوبقرة أو )الكهربائية للحيوان املراد ذحبه( الصدمة)اذا مت توجيه اجلهاز املنتج للصعقة 

وذلك لتتم عملية التذكية بعد ذلك فإن التساؤل ( دجاجة أو ما شابه ذلك من احليوانات اليت حتتاج اىل تذكية
مة تؤثر على احليوان وجتعلة ضعيف احلركة وقد الذي يطرح من قبل دارسي املوضوع واملعنيني به أن هذه الصد

أو املؤسسات اليت تتوىل الذبح بأهنا تستخدم كمية قاتلة من التيار ( اجملازر )بعضهم يتهم ،يصاب باالغماء 
الكهربائي يف بعض احلاالت ، وبالنظر يف املصادر الفقهية اليت ناقشت موضوع التذكية ْند بعض النصوص 

قال الة عليها من مثل تعرض الشاة لنهش السبع او احليوان املفرتس ْث تلحقه التذكية ؛ اليت ميكن َتريج احل
ومجلته أنه ِذا افرتس سبع أو ذئب شاة أو بعْيا ْث أقلع ويف الشاة حياة، فذحبت مل َتل  :"1 االمام املاوردي

 :حياهتا من ثالثة أحوال

اليت فيها يوز أن تبقى، فذحبها على هذه احلال، أن يكون جرح االفرتاس يوز أن يربأ، واحلياة : أحدها
 .  2 ُتم  َوَما َأَكَل السَُّبُع ِإالَّ َما ذَكَّي    : فإن ذكاته تبيح أكلها، وهو متفق عليه لقول اهلل تعاىل

أن يكون اجلرح ال يوز أن تبقى كقطع رأسها، أو ِخراج حشوهتا، ومل يبق فيها؛ ِال حركة : واحلال الثانية
 .ر ذحبها، وال حيل أكلها؛ ْلروج أكثر الروح جبرح السبع دون الذبح، وهذا متفق عليهاملذبوح فال يؤث

أن يكون جرح السبع ال يوز أن يربأ واحلياة معه قليلة البقاء، مثل أن يقطع منها ماال حييا : واحلال الثالثة
لى هذه احلال ذكاة حيل هبا معه، كاملعا، لكن الروح فيها باقية، تعيش هبا ساعة أو بعض يوم، فيكون ذحبها ع

وقد روى سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت ....أكلها كاحلالة األوىل، وهذا مما مل خيتلف فيه قول الشافعي
عن شاة أخذها الذئب فأدركت، وهبا حياة، فأمر رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم   -سئل رسول اهلل : قال
 .بأكلها -صلى اهلل عليه وسلم   -

نرى أن الحيوان الذي سلطت عليه الصدمة يحتاج الى التذكية ليحل أكله اذا توافرت  ولهذا
 :والتي وردت في قرارات المجامع السابق ذكرهاالضوابط التالية بعد توافر الضوابط العامة في الذكاة 

 :الضابط األول
موت الذبيحة نتيجة  فيها حياة مستقرة، مبعىن أن ال تظهر عالمات بيحةالذأن يتم التأكد من أن 

حياة احليوان عند  قكية لفقدان شرط حتقذ الصدمة؛ وذلك ألن عملية الذبح ال تؤدي حينئذ ِىل حصول الت
                                                 

 . 52\75احلاوي الكبْي (  1
 . 3: املائدة(  2
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ُم ال ِخن زِيِر  :مباشرة عملية الذبح ، وامليتة ال تعمل فيها الذكاة؛ يقول تعاىل ُم َوَلح  ُحرَِّمت  َعَلي ُكُم ال َمي َتُة َوال دَّ
ُقوَذُة َوال ُمتَـَردِّيَُة َوالنَِّطيَحُة َوَما َأَكَل السَُّبُع ِإالَّ َما ذَكَّ  َوَما ُأِهلَّ  ي ُتم  َوَما ُذِبَح َعَلى ِلغَي ِر اهلل ِبِه َوال ُمن َخِنَقُة َوال َمو 
 .  1النُُّصبِ 

 :لضابط الثانيا
يفاً او ص غْي احلج م ت ؤدي الص عقة أن يكون احليوان مما يتحمل عملية الصعق الكهربائي بأن ال يكون ضع

 .ِىل موته

 :الضابط الثالث
تنه  ر ال   دم  أن ي  تم ِزه  اق روح احلي  وان باس  تخدام آل   ة ال  ذبح ال  يت ن  أ عليه  ا الفقه   اء ب  أن تك  ون قاطع  ة 

ولقول   ه ص   لى اهلل علي   ه  (2) "ول   ْيح ذبيحت   هش   فرته وليح   د أح   دكم " وداج لقول   ه ص   لى اهلل علي   ه وس   لموتف   ري األ
دى فُم  ف رَ ، وس أحدثك أم ا الس ن فعظ ٌم، وأم ا الظُّ رُ ُف والظُّ  نُّ ، ل يس السِّ هنر الدم وذكر اسم اهلل فك لْ ما أ" وسلم
 (3) .احلبشة

 :الضابط الرابع
م  ا ن  أ علي ه الفقه  اء م  ع مراع  اة اْل الف ب  ني الفقه  اء فيم  ا قط  ع األوداج واحللق  وم وامل ريء حبس  ب  مأن ي ت

 .يتم به احلد األدىن احملقق للتذكية

راعى نوع احليوان والتذكية املخصص ة ل ه ك النحر ل،ب ل، وال ذبح للم اعز، والض أن وم ا يف معناه ا، والعق ر وي
 (5)"واللبة الرقبةالذكاة يف " قال ابن عباس. (4)يةر رو ضال للصيد وللتذكية

 :الضابط الخامس
قص  ود الش  رعي م  ن ال  دم وتدفق  ه مب  ا ي  دل عل  ى حتق  ق امل هن  ارِأن يظه  ر أث  ر التذكي  ة يف احلي  وان م  ن حي  ث 

خ   روج ال   دم م   ن احلي   وان حبي   ث وقط   ع احللق   وم وامل   ريء ومل ت   تم حرك   ة  األوداجالتذكي   ة، ف   إذا ق   ام ال   ذابح بف   ري 
قص ود م ن احنباس ه كم ا يف احلي وان املي ت ف ال تع د التذكي ة مقبول ة جمزئ ة لك ون امليف حركة خروج ال دم أو  تساوى

م ن أم ارات بق اء احلي اة "على أن  كالنووي رمحه اهلل   ض الفقهاء ، وقد نأ بعاحلالة الذكاة غْي متحقق يف هذه

                                                 
 . 3:املائدة ( 1
 رواه مسلم (  2)

 كتاب الذبائح والصيد 31 :أخرجه البخاري يف (  3)

 .الذبح والنحر باب كيفية . مستدرك الرسالئل  (4)
 . 77/11: املغين  (5)
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ك ل : وم نهم م ن ق ال: 1احلركة الشديدة بع د قط ع احللق وم وامل ريء، وانفج ار ال دم وتدفق ه؛ ق ال اإلم ام: املستقرة
أن ك   ال منهم   ا ال يكف   ي؛ ألن   ه م   ا ق   د : واألص   ح: ق   ال. واح   د منهم   ا يكف   ي دل   يال عل   ى بق   اء احلي   اة املس   تقرة

صالن بعد االنتهاء ِىل حركة املذبوح، لكن قد ينضم ِىل أحدمها أو كليهما ق رائن أو أم ارات أخ ر تفي د الظ ن حي
االكتف  اء باحلرك  ة الش  ديدة، : اخت  ار امل  زين وطوائ  ف م  ن األص  حاب: أو اليق  ني، فيج  ب النظ  ر واالجته  اد، قل  ت

 2"وهو األصح 

 : الضابط السادس
 .مسلماً أو كتابياً توافر شروط الذابح من حيث كونه 

 :الضابط السابع
راحت ه والتقلي ل م ن آالم  ض عاف حركت ه ِو أن يكون املقصد من استخدام الصعق الكهربائي جمرد الت دويخ ِو

 .الذبح عليه، فإذا ثبت أن هذا الصعق يقتل أو يؤدي ِىل زيادة آالم احليوان وتعذيبه فال حيل اجراؤه

 : الضابط الثامن
ــا لَــم  يُــذ َكِر " ى الذبيح  ة عن  د ال  ذبح ال الص  دمة الكهربائي  ة لقول  ه تع  اىل أن ت  تم التس  مية عل   َوالَ تَــك ُكُلوا  ِممَّ

ــق   ــِه َوِإنَّــُه َلِفس  ــُم اهلل َعَلي  فالص  دمة ليس  ت تذكي  ة واليص  ح ال ينس  ب اليه  ا أي نس  بة م  ن  (737:األنع  ام)  "اس 
 .زهوق روح الذبيحة 

                                                 
 .رمحه اهلل  يقصد االمام اجلويين (  1
 (313\3) (311/ 3)روضة الطالبني وعمدة املفتني  (  2
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 المطلب الثاني
 "اء المغلي المعد لنتف الريش بعد ذبحها قبل موتهاحكم غمس الطيور في الم"

آل ة خاص ة جتع ل )وص ال دجاج أن ت ذبح أوالً ْث توض ع يف مك ان ص األصل املتبع يف ذبح الطيور وعل ى اْل
ليت  دفق مجي  ع ال  دم، وهت  دأ حركته  ا خ  الل دق  ائق، ْث تغم  س يف امل  اء الس  اخن، ْث توض  ع يف آل  ة ( رأس  ها لفس  فل
ا جمموع ة م ن ال دواليب املتحرك ة بس رعة وتعم ل عل ى نت ف ريش ها، ْث ت ذهب ه تتح رك في "النتاف ة"أخرى تس مى 

ال   ذي يعتم   د عل   ى الغم   س يف امل   اء الس   اخن ال   ذي  الي   دويللتقطي   ع وتفري   ا األحش   اء، ه   ذا ِذا مل ي   تم النت   ف 
 .يسهل عملية النتف

ويق ت تم ه ذه يور للمتاجر والتس ويف الطرق اآللية للذبح يف خطوط اإلنتاج يف املصانع اليت تذبح وجتهز الط
ونقله  ا آلي  اً مباش  رة للم  اء الس  اخن  فف  ي بع  ض احل  االت ي  تم ذب  ح الطي  ور .نف  اً بس  رعة كب  ْيةالعملي  ة ال  يت ذكرن  ا آ

األم ر ، حي اة  ال ت زال فيه ا" الدجاج ة" ن والغم س فق د تك و لتغمر وينتف ريشها؛ ونظراً لقصر الفرتة بني الذبح 
ي  ؤثر  وه  ذا تع  دد يف األس  باب املميت  ة" للتغري  ق بامل  اء" وأ" لل  ذبح"بة ِزه  اق ال  روح ؤالً ح  ول نس  اال  ذي يث  ْي تس  

 .الشك فيها يف حل الذبيحة لفكل 

 فللعلم  اء ق  والن يف حك  م س  لخ احلي  وان قب  ل أن ي  ربد األول املن  ع وه  و  ِذا قس  نا نت  ف ال  ريش عل  ى الس  لخ
 .والشافعية واحلنابلة املالكيةقول احلنفية والثاين الكراهة وهو  ،ميمةيقول عند احلنابلة اختاره ابن ت

 ."لهويكره سلخ احليوان قبل أن يربد ألّن فيه تعذيباً  :فصل": دامةبن قجاء يف املغين ال

  ألعض   اء قب   ل زه   وق ال   روح بع   د ال   ذبح ج   اء يف املغ   ين الب   ن قدام   ةاألم   ر ِذا قس   ناه عل   ى قط   ع اوك   ذلك 
 رهم عط  اء وعم رو ب  ن دين  ام ن ك ره ذل  ك أه ل العل  م  وال يقط  ع عض و مم  ا ذك ي ح  ىت تزه ق نفس  ه" :أيض ا

ف إن  ،تزه قوق د ق ال عم ر رض ي اهلل عن ه ال تعجل وا األنف س ح ىت . ومالك والش افعي وال نعل م َل م َمالف اً 
باحته، فإن أمحد سئل عن رجل ذب ح دجاج ة فأب ان ِفالظاهر  .قطع عضو قبل زهوق النفس وبعد الذبح

: عب  اس عم ر واب نق ال : نع م، ق  ال البخ اري: ي ب ان منه ا أيض اً ق الوال  ذ: ل ل هي ق. يأكله ا: رأس ها؟ ق ال
 والش عِب والزه ري والش افعي واس حق وأب و ث وروالنخع ي  نس وبه قال عط اء واحل ،فال بأس ِذا قطع الرأس
 .(1)بعد املوت ما لو قطعهوذلك ألن قطع ذلك العضو بعد حصول الذكاة، فأشبه .الرأيوأصحاب 

( أَْو َكْسُر ُعُنِقِه قَ ْبَل زُُه وِق نَ ْفِس هِ )َأْي احْلَيَ َواِن اْلَمْذبُوِح ( َسْلُخهُ )ُكرَِه ( وَ ):" 2نتهىوقال البهويت يف شرح امل
ِص  يُح يف بَ َع  َث َرُس  وُل اللَّ  ِه َص  لَّى اللَّ  ُه َعَلْي  ِه َوَس  لََّم بُ  َدْيُل بْ  َن َوْرقَ  اَء اْْلُزَاِع  يَّ َعلَ  ى مَجَ  ٍل أَْوَرَق يَ »حِلَ  ِديِث َأِ  ُهَريْ   رََة 

                                                 

 املغين البن قدامة (1)
 (133/ 3)املنتهى  دقائق أويل النهى لشرح= شرح منتهى اإلرادات (  2
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َه   ا لُ   وا اأْلَنْ ُف   َس أَْن تُ ْزَه   َق َوأَيَّ   اُم ِم   ىًن أَيَّ   اُم َأْك   ٍل َوُش   ْرٍب َوبَِع   الٍ : ِفَج   اِج ِم   ىًن ِبَكِلَم   اٍت ِمن ْ اَرُقْطيِنُّ « اَل تُ َعجِّ َرَواُه ال   دَّ
 . "َذِلَك يف ِحلَِّها لَِتَماِم الذََّكاِة بِالذَّْبحِ  وََكْسُر اْلُعُنِق ِْعَجاٌل ِلزُُهوِق الرُّوِح، َويف َمْعَناُه السَّْلُخ َواَل يُ َؤث ِّرُ 

 :وخالصة القول
أن غم  س الطي  ور يف امل  اء الس  اخن بع  د ال  ذبح االص  ل في  ه ان يك  ون بع  د انته  اء عملي  ة ال  ذبح وخ  روج   -7

أن ( ال يس لخها و)أن " باس تحباب  مصطلح برود الذبيحة عند ق وَلم الروح ، أو ما يطلق عليه الفقهاء
 . 1(عن االضطراب حىت تربد)بعد الذبح ( ال ميسكها)أن ( و)ِىل مكان ( نقلهاال ي)

اذا مت ال  ذبح حس  ب قواع  د الش  رع وأس  رع ال  ذابح بغم  س الط  ْي يف امل  اء لنت  ف ريش  ه وك  ان زه  وق ال  روح   -3
 .نتيجة الذبح وليس نتيجة الغمس يف املاء فان هذه التذكية جمزئة والحرج فيها 
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 المطلب الثالث
 "حكم تثبيت أرجل الحيوان قبل الذبح"

ِن عملي  ة ذب  ح احلي  وان املع  د لل  ذبح ق  د التك  ون س  هلة ميس  رة ع  ادة م  ن حي  ث انقي  اد احلي  وان لل  ذابح دون 
( العج ول والث ْيان واجل واميس وغْيه ا )خاصة يف بعض احليوانات الكبْية كاالب ل والبق ر ، مقاومة شديدة أحيانا 

ت ويف بع  ض مق  اطع التس  جيالت املص  ورة عملي  ات ال  ذبح ال  يت يعم  د فيه  ا م  ن وق  د نش  ر عل  ى ص  فحات االنرتن  
 1أراد ذب  ح العج  ل او البق  رة اىل ض  رهبا بال  ة ح  ادة عل  ى ال  رأس ويف بعض  ها ي  تم تع  ذيبها بالض  رب واالي  ذاء الظ  اهر

ات ال  يت ، وبع ض احليوان ن وذحب ه الك ي ت تم الس يطرة عليه ا ويف بعض ها ي تم التخ دير لتس  هل الس يطرة عل ى احلي و 
ت  ذبح تص   در حرك  ة عنيف   ة بع   د ال  ذبح وتنتق   ل م  ن مك   ان آلخ   ر م  ع تن   اثر ال  دم وق   د هت   رب اثن  اء ال   ذبح فت   ؤذي 
املوجودين يف طريقه وقد تتسبب يف تعذيب نفسها او ايذاء االخرين؛ لذا وجدنا الفقهاء قد نص وا عل ى جمموع ة 

احليوان وايذاء االخرين ومن ذلك ربط بع ض  من االداب اليت تعني على اجراء عملية الذبح بشكل مينع تعذيب
َوأَْن َيُك  وَن اْلَبعِ  ُْي قَائًِم  ا : "" )ق  وائم احلي  وان واالمس  اك ب  ه اثن  اء ال  ذبح ؛ ج  اء يف بع  ض كت  ب الش  افعية م  ا نص  ه 

َويف َش رِْح اْلُمَه ذَِّب  -ُه َعَلْي ِه َوَس لََّم َص لَّى اللَّ  -َرَوى الشَّْيَخاِن َع ْن ابْ ِن ُعَم َر أَنَّ ُه ُس نَُّة َأِ  اْلَقاِس ِم ( َمْعُقوٌل َرقَ َبُتهُ 
« فَ   ِإْن مَلْ يُ ْنَح   ْر قَائًِم   ا فَ َبارًِك   ا»ُيْس   َتَحبُّ أَْن َتُك   وَن اْلَمْعُقولَ   ُة اْلُيْس   َرى َوقَ   ْد ذُكِ   َرْت يف رَِوايَ   ِة َأِ  َداُود َع   ْن َج   اِبٍر 

اِبِح يف َأْخ ِذِه السِّ كِّنَي ( ْيَسرِ َواْلبَ َقرَُة َوالشَّاُة ُمْضَجَعًة جِلَْنِبَها اأْلَ .) الَِّذي َعَلْيِه َعَمُل اْلُمْسِلِمنَي أِلَنَُّه َأْس َهُل َعلَ ى ال ذَّ
بَِتْحرِيِكَه ا بِ اَل َش دل لَِتْس رَتِيَح ( َوتُ ت ْ َرُك رِْجُلَه ا اْلُيْم ىَن . )يف َش رِْح ُمْس ِلمٍ  2بِاْلَيِمنِي، َوِِْمَساِكِه الرَّْأَس بِاْلَيَساِر َكَما قَاَلهُ 

اِبُح ( َوُتَشدُّ بَاِقي اْلَقَوائِمِ ) ْبِح فَ يَ زِلُّ ال ذَّ ِبَض مِّ اْليَ اِء َوفَ  ْتِح الشِّ نِي حِلَ ِديِث ( َوأَْن حيُِ دَّ َش ْفَرتَهُ )لَِئالَّ َتْضَطِرَب َحالَ َة ال ذَّ
لَ   ِة َذبِيَحتَ   هُ ) ، َوِه   َي السِّ   كِّنُي اْلَعِظيَم   ةُ « َوْلُيِح   دَّ َأَح   دُُكْم َش   ْفَرتَهُ »ُمْس   ِلٍم  بِ   َأْن يُ َوجِّ   َه َم   ْذحَبََها َوِقي   َل ( َويُ َوجِّ   ُه لِْلِقب ْ

يَعَها َويَ تَ َوجَُّه ُهَو ََلَا أَْيًضا ْبِح ( َوأَْن يَ ُقولَ . )مجَِ  -َص لَّى اللَّ ُه َعَلْي ِه َوَس لََّم  -بِاْسِم اللَِّه َوُيَصلِّي َعلَ ى النَّ ِبِّ )ِعْنَد الذَّ
ْض   َجاِع َوالت َّْوِجي   ِه َوالتَّْس   ِمَيِة ( ْس   ِم اللَّ   ِه َواْس   ِم حُمَمَّ   دٍ َواَل يَ ُق   ْل بِا يَهاِم   ِه التَّْش   رِيَك َوَدلِي   ُل اإْلِ ، َأْي اَل َيُ   وُز َذلِ   َك إِلِ

تْ بَ  اُع يف َأَحاِدي  ِث الشَّ  ْيَخنْيِ َوَغْْيمِِهَ  ا، يف اأْلُْض  ِحيَِّة بِالضَّ  ْأِن َوِِحْلَ  اِق َغ  ْْيِ َذلِ  َك بِ  هِ  بِيَح  ِة  اإْلِ َويُ ْفَه  ُم ِم  ْن تَ ْوِجي  ِه الذَّ
ْبِح َكَغْْيَِها، َنأَّ َعَلْيهِ  اِبِح ََلَا َوَسنُّ الصَّاَلِة َعَلى النَِّبِّ يف َحاَلِة الذَّ َلِة تَ َوجُُّه الذَّ  3""  َرمِحَُه اللَّهُ  -الشَّاِفِعيُّ  لِْلِقب ْ

وس  ن حن  ر ِب  ل قائم  ة  " 4يف ف  تح الوه  اب وعملي  ة ش  د ارج  ل الذبيح  ة تع  د م  ن الس  نة عن  د الش  افعية ج  اء
وأن يقط ع ال ودجني وحي د  مشدودا قوائمه غْي رج ل مي ىن، وذبح حنو بقر مضجعا جلنب أيسر معقولة ركبة يسري

 .صلى اهلل عليه وسلم" مديته ويوجه ذبيحته لقبلة ويسمى اهلل وحده ويصلي على النِب 

                                                 
 .وهي ممارسات حمرمة ترفضها الشريعة وَتالف االداب االسالمية يف التعامل مع احليوان حىت عند الذبح (  1
 .اي االمام النووي رمحه اهلل  (  2
 772/ 2)نهاج هناية احملتاج ِىل شرح املوكذلك  311\1حاشيتا قليو  وعمْية  (  3
 (336/ 3)فتح الوهاب بشرح منهج الطالب  (  4
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ن عن د ال ذبح للس يطرة علي ه ل يس ممنوع ا ش رعا عل ى فمن خالل هذه النصوص يتضح أن تثبيت ارجل احلي وا
لَِتْس   رَتِيَح ( َوتُ ت ْ   َرُك رِْجُلَه   ا اْلُيْم   ىَن )" ان ي   رتك منه   ا م   ا يس   هل حرك   ة ج   زء من   ه كم   ا يف ن   أ الش   افعية ال   ذي في   ه 

ْبِح فَ َيزِلَّ الذَّ ( َوُتَشدُّ بَاِقي اْلَقَوائِمِ )بَِتْحرِيِكَها  وعملية شد الق وائم الْتن ع حرك ة .  1("اِبحُ َكْي اَل َتْضَطِرَب َحاَلَة الذَّ
 .الذبيحة املعتادة من احليوان بعد التذكية 

وم  ن ه  ذا المين  ع ادخ  ال احلي  وان يف طري  ق ض  يق حم  دد  خ  اص لل  ذبح ولتس  هل الس  يطرة علي  ه ولك  ن ش  ريطة 
 .عدم ايذاء احليوان وتعذيبه يف كل احلاالت 

 والحمد هلل رب العالمين
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