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 باب الذكاة -4

 هي ذةح أا نحب الحيوان الببي الةباح أكله، أا عقب الةةتنع منه الذكاة :

 ةالطبيق الةشباع.

  :حكمة مشروعية الذكاة 

ً ةإخباج الدم الفاسد الذي يضب  الذكاة تطيب الذةيح  اتطهبها حسيا

مت الحتقان البعطوةات االفضالت  اإلنسان إذا أكله؛ ألن الةيت  إنةا ُحب ِّ

م الخبيث، االذكاة تطهب الحيوان من ذلك كله، ايتةيز حالل اللحم االد

من حبامه ةذكاته اذكب اسم هللا عليه، اهذا تطهيب ممنوي يطبد 

 الشيطان.

االحيوان إذا سال دمه عطهب لحةه اعطاب؛ ألنه يجف ايتخلص من 

البعطوةات، االذكاة تفصل الدم عن اللحم اتطهبه من الدم الةسفوح الذي 

 سان؛ ألنه مباءة الجباثيم الضارة. يضب اإلن

  :حكم الذكاة 

كل حيوان مأكول ال يحل أكله إال ةالذكاة الشبعي  أا ما في ممناها ما 

 عدا السةك االجباد، فيؤكل ةال تذكي .

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ )قال هللا تمالى:  -1

 .[3الةائدة: ]  (ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

يجٍ  َعن   -2 يَ َرافِّعِّ ة نِّ َخدِّ ِّ ال، إِّنَّا القُو ٬: قُل ُت: يَا َرُسوَل االَ قَ  ن ـهُ هللاُ عَ  َرضِّ مَدُا 

، َما أ»َست  َممَنَا ُمدًى، فَقَاَل: لَـي  ، اَ اً َغد ن  ، أا  أرِّ َجل  ُم ن ـهَ اع  َب اس  َب الدََّم َاذُكِّ

،  ٬ا ثَُك: أمَّ لَـي  فَُكل  نَّ َاالظُّفَُب، َاَسأَحد ِّ ا الظُّفُُب َس الس ِّ ٌم، َاأمَّ نُّ فَمَظ  ا الس ِّ
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يٌب فََبَماهُ َرُجٌل ن ـهَ َب إِّةٍِّل َاَغنٍَم، فَنَدَّ مِّ نَـه  . َاأَصب نَا «َحبََش ِّ الفَُةدَى  ا ةَمِّ

ـمٍ ةِّسَ  هِّ اإلةِّلِّ أَااةِّدَ َكأَااةِّدِّ لِّـهَ إِّنَّ »ملسو هيلع هللا ىلص:  ٬فََحبََسهُ، فَقَاَل َرُسوُل ا ه  ، الذِّ شِّ َوح 

ٌء فَاف مَلُوا ن ـهَ مِّ  فَإِّذَا َغلَبَُكم   هِّ ا َري   .(1)متفق عليه .«َهَكذَا ةِـّ

  :أقسام الذكاة 

 الذكاة قسمان:

 ذكاة اختياري .. اذكاة اضطباري .

 فالذكاة االختيارية نوعان:

: الذةح: ايكون ةذةح ما يجوز أكله من الحيوانات االطيور االغنم األول

 االبقب، االدجاج االحةام انحوها.

حب: ايكون في اإلةل اما أربهها، ةأن يطمن في اللب  من أسفل : النالثاني

 المنق ةآل  حادة كالبمح أا السكين أا نحوهةا. 

فتكون ةمقب الحيوان إذا امتنع الم يقدر عليه  :أما الذكاة االضطرارية

 لهيجانه، أا رباده، أا اقوعه في حفبة أا ماء انحو ذلك.

ً يؤدي إوالعقر لى خباج راحه كأن يبميه : هو جبح الحيوان جبحا

ةسهم أا رصاص  أا آل  حادة في رأسه أا ظهبه أا ةطنه أا غيب ذلك 

 مةا أنهب الدم.  

اال يجوز عقب الحيوان إال عند المجز عن ذةحه أا نحبه كالشارد 

 انحوه.

 اإذا ذةح اإلنسان ما يُنحب، أا نحب ما يُذةح صح اجاز أكله.

                                                 

 . (1968امسلم ةبقم )االلفظ له، (, 5509أخبجه البخاري ةبقم ) ،متفق عليه( 1)
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  :كيفية الذكاة الشرعية 

ب اإلةل قائة  ممقول  يدها اليسبى، ةأن يطمنها ةةحدَّد من رمح السن  نح

أا سكين في لُبَّتها، اهي الَوه دة التي ةين أسفل المنق االصدر، امثلها 

 الزراف  انحوها.

اتذةح البقب االغنم اأمثالها ةسكين من أعلى البقب  مع الحلق من جه  

 البأس، مضجم  على جانبها األيسب.

 كاة أمه، فإن خبج حياً لم يحل أكله إال ةذةحه.اذكاة الجنين ذ

 اذكاة الطيور ةذةحها ةقطع أعلى البقب  من جه  البأس.

اذكاة الصيد االحيوان الةتوحش، االحيوان الشارد ةبميه اجبحه في 

 أي موضع من جسةه.

ل الحيوـاالذكاة الشبعي  تُ    ان الذي أةيح أكله كالغنم انحوها.حِّ

يباح أكله كالسباع، اكل ذي مخلب من الطيب، أما الحيوان الذي ال 

االخنزيب انحو ذلك من الةحبم أكله فهذه ال تمةل فيها الذكاة؛ ألنها 

ل إال ما أحل الشبع أكله من حيوان ـمحبم  في األصل، االذكاة ال تُ  حِّ

 أا عطيب. 

 :أقسام الحيوان بالنسبة للذكاة 

 :ثالثة أقسام لىتنقسم الحيوانات بالنسبة للذكاة إ

 حيوان ةبي.. احيوان مائي.. احيوان ةبي مائي.

 : اهو ما ال يميش إال في البب.الحيوان البري -1
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 وهو ثالثة أنواع:

 : ما له دم سائل: اهو إما مستأنس.. أا متوحش.األول

فالةستأنس كبهية  األنمام، اهي اإلةل االبقب االغنم، االةستأنس من 

ام انحوهةا، فهذه اأمثالها إذا الطيب الذي ال مخلب له كالدجاج االحة

 ذكيت فهي حالل يجوز أكلها.

اأما الةتوحش من الحيوان كالغزال االزراف  احةار الوحش االةها 

اأمثالها، االةتوحش من الطيب كالمصفور االقةاري انحوهةا، فهذه 

 اأمثالها يجوز أكلها ةمد صيدها ةةا أنهب الدم.

ل الذكاة محبم األكل كالحةيـاال تُ  ب االبغال، ايحبم الو ذكي كل ذي حِّ

ناب من السباع كاألسد، االذئب، االكلب، االفهد، االثملب، االفيل، 

 االفبد، االنةب، االقط اأمثالها.

ل الذكاة أكل كل ذي مخلب من الطيب كالصقب، االشاهين، ـاال تُ  حِّ

دَأة، االبوم ، االغباب األةقع، االنسب، االمقاب، االخطاف،  االحِّ

 انحوها.االخفاش 

فهذه كلها يحبم أكلها الو ذكيت؛ ألنها محبم  في األصل، فال تحلها 

 الذكاة. 

 : ما ليس له دم سائل أصالً.الثاني

فهذا كله ال يجوز أكله الو ذكي كالنحل، االنةل، االداد، االزنبور، 

االذةاب، االمنكبوت، االخنافس، االصباصيب، االمقارب انحوها من 

 ذاات السةوم.
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 يحل أكلها؛ ألنها من الخبائث غيب الةستطاة ، التي تنفب منها فهذه ال

 الطبائع السلية .

 ايستثنى من ذلك الجباد فيحل أكله ةال ذكاة كةا سبق.

 سائل.ة: ما له دم لكنه ليس ثالالث

كالحي  االوزغ، اهوام األرض كالفأرة، االقباد، االقنفذ، االقةل 

 اأمثالها.

باثها، أا ألنها من ذاات السةوم، أا ألن النبي فهذه يحبم أكلها إما الستخ

لَّها الذكاة.ـأمب ةقتلها، فال تُ  ملسو هيلع هللا ىلص  حِّ

 : اهو ما ال يميش إال في الةاء فقط.الحيوان المائي -2

فجةيع حيوان الةاء كله حالل يجوز أكله ةال ذكاة، سواء مات ةنفسه، أا 

أكله  ةصيد، أا انحسب عنه الةاء، لكن إذا مات اانتفخ اتمفن فيحبم

 لخبثه اضبره.

 .[96الةائدة: ] ( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ)قال هللا تمالى:  -1

ي أَ  َاَعن   -2 يَ ةَ ي ـبَ ُهبَ ةِـّ فَقَاَل: يَا  ملسو هيلع هللا ىلص ٬: َسأََل َرُجٌل َرُسوَل اقالَ  ن ـهُ هللاُ عَ  َرضِّ

َكُب  ٬َرُسوَل ا َب َانَ الإِّنَّا نَب  ـةِّ بَح  ـيقَ الُل َممَنَا ح  َن لِّ أ نَا ةهِّ  َةاءِّ فَإِّن  الَل مِّ تََوضَّ

نَا ش  ن  َماءِّ  ،َعطِّ أُ مِّ بِّ الأَفَنَتََوضَّ ُهَو الطَُّهوُر َماُؤهُ »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬فَقَاَل: َرُسوُل ا ؟بَح 

لُّ َمي تَ ال  .(1)أخبجه أةو دااد االتبمذي .«تُـهُ حِّ

 : اهو ما يميش في البب االةاء مماً. مائيبرالحيوان ال -3

، االحي ، االتةساح، اكلب الةاء فهذه ال يحل أكلها كالضفادع، االسلحفاة

                                                 

 .، اهذا لفظه(69ةبقم )اأخبجه التبمذي (, 83ةبقم )أةو دااد أخبجه  صحيح/( 1)
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 انحوها؛ ألنها من الخبائث، اذاات السةوم.

  :شروط صحة الذكاة 

 يشترط لصحة الذكاة ما يلي:

: أن يكون الةذكي عاقالً، فال تباح ذكاة مجنون أا سكبان أا صبي غيب األول

 مةيز.

 أة.: أن يكون ذا دين سةااي، مسلةاً كان أا كتاةياً، رجالً أا امبالثاني

: أن يكون الذةح ةآل  حادة تجبح اتسيل الدم كسكين ازجاج، إال السن الثالث

 االظفب.

: إنهار الدم ةقطع الحلقوم: مجبى النفس، اقطع الةبئ: مجبى الرابع

 الطمام، اقطع الودجين: مجبى الدم كالهةا أا أحدهةا. 

 : أن يكون الةذةوح مةا يحل أكله.الخامس

 د الذةح، فال تحل ذةيح  ةدان تسةي .: أن يسةي هللا عنالسادس

 .[5الةائدة: ]  (ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى)قال هللا تمالى:  -1

 .[118األنمام: ]  (جئ جئ جئ جئ جئىئ ىئ ی ی ي ي )اقال هللا تمالى:  -2

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ )اقال هللا تمالى:  -3

 .[121األنمام: ]  (  ڳ

يجٍ عَ اَ  -4 يَ ن  َرافِّعِّ ة نِّ َخدِّ لنَّ الَ قَ  ن ـهُ هللاُ عَ  َرضِّ ِّ : قُل ُت لِّ ي  مَدُاَّ الإِّنَّنَا نَل قَى ملسو هيلع هللا ىلص:  بِـّ

َب اس  ن ـهَ َما أ»، فَقَاَل: ىً اً َالَـي َس َممَنَا ُمدَغد  لَـم  ، َما افَُكلُو ٬ُم اَب الدََّم َاذُكِّ

ثُُكم  َعن  ذَلِّكَ  نٌّ َاال ُظفٌُب، َاَسأَحد ِّ ا الظُّف ُب يَُكن  سِّ ٌم، َاأمَّ نُّ فَمَظ  ا الس ِّ : أمَّ
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 .(1)متفق عليه .«َحبََش ِّ الفَُةدَى 

ي هللاُ عَ  َاَعن   -5 م ان ـهَ َعائَِّش َ َرضِّ ً أنَّ قَو  ِّ قَالُوا لِّلنَّ  ا ي  مملسو هيلع هللا ىلص:  بِـّ ً إِّنَّ قَو  يَأ تُونَا  ا

ـمِّ ةِّال ح  ُم الَـّ َب اس  ي: أذُكِّ وا عَ »أم  ال؟ فَقَاَل:  لَـي ـهِّ عَ  ٬، ال نَد رِّ  تُـم  أن   لَـي ـهِّ َسةُّ

يثِّي عَ «َاُكلُوهُ  ـدٍ . قالت: َاَكانُوا َحدِّ  .(2)أخبجه البخاري .ُكف بِّ الةِّ  ه 

  :سنن الذكاة 

 يسن لمن أراد أن يذبح الحيوان ما يلي:

إحسان الذةح ايكون ةسن السكين قبل الذةح، االذةح ةسبع ؛ ليكون أسبع  -1

اد ذةحه، اقطع الحلقوم االةبئ في خباج الباح، االبفق ةالحيوان الةب

 مع الودجين؛ ليكون أسبع لخباج الدم االباح.

 توجيه الذةيح  إلى القبل  عند ذةحها. -2

اضع الذةيح  على جنبها األيسب مبفوع  البأس؛ ألنه أسهل على الذاةح  -3

 في أخذ السكين ةاليةين، اإمساك رأسها ةاليسار.

 ؛ ألن التذكي  عبادة.توجه الذاةح االذةيح  نحو القبل  -4

 اضع رجله اليةنى على عنق الذةيح  ليتةكن منها. -5

 تبك الذةيح  تبفس ةمد الذةح إلراحتها. -6

 إضاف  التكبيب ةمد التسةي  فيقول عند الذةح: )ةاسم هللا اهللا أكبب(.  -7

ذةح ةهية  األنمام مضجم  على األرض، انحب اإلةل قائة  ممقول  يدها  -8

 اليسبى.

                                                 

 . (1968امسلم ةبقم )االلفظ له، (, 5543) أخبجه البخاري ةبقم ،متفق عليه( 1)

 . (5507ةبقم )أخرجه البخاري ( 2)
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البفق ةالبهية ، فال يضبب ةها على األرض، اال يجبها ةبجلها إلى  -9

 الةذةح؛ لةا فيه من األذى.

ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه ه ه ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ )قال هللا تمالى:  -1

 .[36الحج: ]  (ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې

يَادِّ ة نِّ جُ اَ  -2 ي هللاُ الَ قَ  بَـي ـبٍ َعن  زِّ  لَـىعَ  تَـىأ َعن ـُهـَةا : َرأي ُت اة َن ُعَةَب َرضِّ

ً : اة مَث َها قِّيَامالَ يَن َحُبَها، قَ  تَـهُ َرُجٍل قَد  أنَاَخ ةَدَنَ  متفق  ملسو هيلع هللا ىلص.ٍد ُمـَحـةَّ ُمقَيَّدَةً، ُسنَّ َ  ا

 .(1)عليه

يَ أنٍَس  َاَعن   -3 ى النَّ قالَ  ن ـهُ هللاُ عَ  َرضِّ يُّ : َضحَّ ، نَـي  ي نِّ أق بَ لَـحَ ةَِّكب َشي نِّ أم   ملسو هيلع هللا ىلص بِـّ نِّ

يَ ا ُهـةَ حَ ذَةَ  ج  ةِـّ ى َاَكبََّب، َاَاَضَع رِّ هِّ، َاَسةَّ فَاحِّ  لَـىعَ  لَـهُ دِّ ـةَ صِّ  .(2)متفق عليه .اهِّ

  :مكروهات الذكاة 

 يكره عند الذكاة ما يلي:

أن يحد الذاةح السكين االبهية  تنظب إليه.. أا يذةح البهية  ااألخبى 

تنظب إليها.. أا يذةح الحيوان ةآل  كال  .. أا يكسب عنق الحيوان أا يسلخه 

قبل أن تخبج راحه.. قطع البأس.. أا ةلوغ النخاع.. التوجه ةالذةيح  

 لغيب القبل .

  :محرمات الذكاة 

 يحرم في الذكاة ما يلي:

 ذةح الحيوان مباح األكل لغيب أكله؛ لةا فيه من المبث اإضاع  الةال. -1

                                                 

 . (1320امسلم ةبقم )االلفظ له، (, 1713أخبجه البخاري ةبقم ) ،متفق عليه( 1)

 . (1966امسلم ةبقم )االلفظ له، (, 5565أخبجه البخاري ةبقم ) ،متفق عليه( 2)
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 الذةح ةالسن أا المظم أا الظفب. -2

 حبس الحيوان أا رةطه اجمله هدفاً للبماي  فيبميه حتى يةوت. -3

 ذةح الحيوان مع قفاه لغيب ضبارة، اتمذيبه قبل ذةحه. -4

 ذكب اسم غيب هللا عند الذةح.  -5

 .[3الةائدة: ] (پ پ ڀ ڀٱ ٻ ٻ ٻٻپ پ)تمالى: قال هللا  -1

هُ ا أن ـُهـةَ َي هللاُ عَ اة نِّ ُعَةَب َرضِّ َاَعنِّ  -2 يٍد، َاُغالٌم  يَـىيَـح   لَـىدََخَل عَ  نَـّ ة نِّ َسمِّ

ن  ةَ  يمِّ يَها، فََةَشى إِّ يَـب  َراةٌِّط دََجاَج ً  يَـىيَـح   نِـّ ىا اة ُن ُعَةَب حَ لَـي ـهَ مِّ  تَـّ

هَ حَ  هَ أق بََل ا، ثُمَّ لَـّ بَِّب الا َاةِّ ةِـّ ُجُباا ُغالَمُكم  َعن  أن  يَص  غاُلمِّ َممَهُ فَقَاَل: از 

، فَإِّ  ي ـبَ َهذَا الطَّ  ل قَت لِّ يلِّ م ُت النَّ  ن ِـّ يَّ َسةِّ بََب نَـهَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـّ يَة ٌ أا  ةَـهِّ ى أن  تُص 

ل قَت لِّ ي ـبُ غَ   .(1)متفق عليه .َها لِّ

  :ذكاة الجنين 

ً اجب أن  ذكاة الجنين ذكاة أمه، اإن يت أمه اخبج من ةطنها حيا ذُك ِّ

يذكَّى؛ ألنه انفصل عنها اةه حياة، اإن ذكيت أمه اخبج ميتاً فهو حالل 

يؤكل ةال تذكي ؛ ألن الجنين جزء من أجزاء األم، االذكاة قد أتت على 

 جةيع أعضائها، فيحل أكلها كلها.

يٍد  يَ َعن  أَةي َسمِّ ِّ  ن ـهُ هللاُ عَ  َرضِّ يجَ الذَكاةُ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعنِّ النَّبي  نِّ ذَكاةُ نِـّ

هِّ   .(2) أخبجه أةو دااد االتبمذي .«أُم ِّ

  :ذكاة المعجوز عنه 

                                                 

 . (1958امسلم ةبقم )االلفظ له، (, 5514أخبجه البخاري ةبقم ) ،متفق عليه( 1)

 .، اهذا لفظه(1476ةبقم )اأخبجه التبمذي (, 2827ةبقم )أةو دااد أخبجه  صحيح/( 2)
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 ذكاة الةقدار عليه تكون ةالذةح أا النحب كةا سبق.

اذكاة الصيد االةمجوز عنه من الحيوانات االطيور تكون ةجبحه في 

 أي موضع من ةدنه ةسهم، أا رصاص انحوهةا مةا يسيل الدم.

يجٍ عَ  يَ ن  َرافِّعِّ ة نِّ َخدِّ ِّ ال، إِّنَّا القُو ٬: قُل ُت: يَا َرُسوَل االَ قَ  ن ـهُ هللاُ عَ  َرضِّ مَدُا 

، َما أ»َست  َممَنَا ُمدًى، فَقَاَل: لَـي  ، اَ اً َغد ن  ، أا  أرِّ َجل  ُم ن ـهَ اع  َب اس  َب الدََّم َاذُكِّ

،  ٬ا ثَُك: لَـي  فَُكل  نَّ َاالظُّفَُب، َاَسأَحد ِّ ا الظُّفُُب َس الس ِّ ٌم، َاأمَّ نُّ فَمَظ  ا الس ِّ أمَّ

يٌب فََبَماهُ َرُجٌل ن ـهَ َب إِّةٍِّل َاَغنٍَم، فَنَدَّ مِّ نَـه  . َاأَصب نَا «َحبََش ِّ الفَُةدَى  ا ةَمِّ

ـمٍ ةِّسَ  هِّ اإلةِّلِّ أَااةِّدَ َكأَااةِّدِّ لِّـهَ إِّنَّ »ملسو هيلع هللا ىلص:  ٬فََحبََسهُ، فَقَاَل َرُسوُل ا ه  ، الذِّ شِّ َوح 

ٌء فَاف مَلُوا ن ـهَ م  مِّ فَإِّذَا َغلَبَكُ  هِّ ا َري   .(1)متفق عليه .«َهَكذَا ةِـّ

  :صفة آلة الذبح 

يجوز الذةح ةكل ما أنهب الدم، افبي األاداج من حديد، أا زجاج، أا 

 حجب، أا خشب انحو ذلك.

 اال تجوز التذكي  ةالسن االظفب االمظم.

لى استمةال السكين في الذةح.. االبمح في النحب.. ا السهم في ااألَا 

 المقب للةمجوز عنه.

يجٍ  -1 يَ َعن  َرافِّعِّ ة نِّ َخدِّ يُّ قال: قال النَّ  ن ـهُ هللاُ عَ  َرضِّ ييَم  -ُكل  »ملسو هيلع هللا ىلص:  بِـّ َما  -نِـّ

نَّ َاالظُّفُبَ ن ـهَ أ  .(2)متفق عليه .«َب الدََّم، إِّال الس ِّ

يَ ُممَاذِّ ة نِّ َسم ٍد، أا  َسم دِّ ة نِّ ُممَاٍذ  َاَعن   -2 يَ ً لَِّكم بِّ ة نِّ  هُ ن ـهللاُ عَ  َرضِّ أنَّ َجارِّ

ً َعى َغنَةتَـب  َمالٍِّك َكانَت   يبَت  َراةٌ مِّ  ا عٍ، فَأصِّ
هَ ا، فَأد َركَ ن ـهَ ةَِّسل  هَ ا فَذَةَحَ تـ  ا تـ 

                                                 

 . (1968امسلم ةبقم )االلفظ له، (, 5509أخبجه البخاري ةبقم ) ،متفق عليه( 1)

  .(1968امسلم ةبقم )االلفظ له، (, 5506أخبجه البخاري ةبقم ) ،متفق عليه( 2)
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يُّ ةَِّحَجٍب، فَُسئَِّل النَّ   .(1)أخبجه البخاري .«ُكلُوَها»فَقَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  بِـّ

  :أقسام الذابح 

 الذي يمكن أن يقوم بالذبح صنفان:

: من تحل ذكاته: اهو الةسلم البالغ الماقل، االكتاةي يهودياً أا نصبانياً، لاألو

 سواء كان الذاةح ذكباً أا أنثى.

: من تحبم ذكاته: اهو الكافب من غيب  أهل الكتاب كالةشبك، الثاني

االوثني، االةلحد، االةبتد، االزنديق، االةجوسي، اكل من ال يدين 

 ن، ألنه ال قصد لهةا.ةدين سةااي، االةجنون االسكبا

 .[5الةائدة: ]   (ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى)قال هللا تمالى:  -1

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ )اقال هللا تمالى:  -2

 .[121األنمام: ]  (  ڳ

  :حكم ذبح الحيوان من أجل غيره 

ً مأكوالً من ةهية  األنمام أا غيبها، ا تصدق ةه عن من ذةح حيوانا

 رخص ميت فله اللةيت ثواب تلك الصدق .

ً لذلك الةيت، اتقبةاً له، فهذا ربك أكبب، اال يحل له  اإن ذةحه تمظيةا

 اال لغيبه أكله.

 .[3الةائدة: ] (ڀ ڀٱٻٻٻٻپ پپ پ)قال هللا تمالى: 

  :متى يجوز للمسلم أكل ذبيحة الكتابي 

 ذبائح أهل الكتاب لها ثالث حاالت: 

                                                 

 . (5505ةبقم )أخرجه البخاري ( 1)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 ةاب                                                                                  عطمة  ااألربة  كتاب األ

 ةالذكا
375 

م الةسلم أن الكتاةي ذكاها ذكاة ربعي ، اذكب اسم هللا عليها، فهذه إذا عل -1

 يجوز له أكلها.

 إذا علم أنه لم يذكب اسم هللا عليها فال يحل له أكلها. -2

 إن َجهل الحال جاز أكلها؛ ألن االصل حلها. -3

اإذا علم الةسلم أن ذةائح أهل الكتاب ذةحت ةغيب الوجه الشبعي كالخنق 

 كهبةائي فهي ميت  ال يجوز أكلها. أا الصمق ال

  :حكم أكل اللحوم المستوردة 

 اللحوم المستوردة لها ثالث حاالت:

 : أن نملم أنها من ذةائح الةسلةين أا أهل الكتاب، فهذه حالل أكلها.األولى

: أن نملم أن هذه اللحوم من ذةائح غيب أهل الكتاب كالةشبكين الثانية

 الكفار. االهنداس االةجوس اغيبهم من 

ل  ةها لغيب  فهذه حبام ال يجوز أكلها؛ ألنه لم يذكب اسم هللا عليها، أا أُهِّ

 هللا.

 : أن ال يملم هل هي من ذةائح أهل الكتاب أا غيبهم، فهذه مشتبه .الثالثة

ارتبه مباح ةةحبم َحُبَم أحدهةا ةاألصال ، احبم  أنه إذاوالقاعدة الشرعية: 

 اآلخب ةاالرتباه. 

 ع حاضب امبيح قُدم الحاضب؛ ألنه أحوعط اأةمد عن الشبه .اإذا اجتة

يٍب  يَ َعنِّ الن م َةانِّ اة نِّ ةَشِّ م ُت َرُسوَل هللا  ن ـهُ هللاُ عَ  َرضِّ يَقُوُل: ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل: َسةِّ

بَمَ  َحَباَم الٌن َاإن  ةَـي  َحالََل الإن  ( »نَـي ـهِّ أُذُ  لَـىَ إ ي ـهِّ )َاأَه َوى الن م َةاُن ةِّإِّص 

تَ نَـُهـةَ ـي  ةَ ٌن اَ ةَـي   هَ ا ُمش  ، فََةنِّ ات قَى الش  لَـةُ اٌت الَ يَم  بِـّ َن الن اسِّ اتِّ بُـهَ ُهن  َكثِّيٌب مِّ
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ي تَب َبأَ لِّدِّ هِّ اس  ، َاَمن  َاقََع  نِـّ هِّ ضِّ ب  يَاعِّ ياتِّ َاقََع بُـهَ الش   فِـّ ، ال فِـّ َحَبامِّ

ي  اعِّ َل يَـب  َكالب  ـةَ َعى َحو  ُك أَن  الحِّ يتََع يَـب  ى، يُورِّ   .(1)فق عليهمت .«هِّ فِـّ

  :حكم التسمية عند الذبح 

 يجوز أكل الحيوان المباح بشرطين: -1

أن يذكى الذكاة الشبعي .. اأن يذكب اسم هللا عليه عند الذةح، سواء كان 

ً أا كتاةياً، اال تسقط التسةي  سهواً أا نسياناً؛ ألن التسةي   الذاةح مسلةا

 ربعط اجودي فال تسقط ةالنسيان. 

الشبعطين أا كالهةا لم تحل الذةيح ، سواء كان الذاةح فإن اختل أحد 

 مسلةاً أا يهودياً أا نصبانياً.

 [. 118]األنمام: (   جئ جئ جئ جئ جئىئ ىئ ی ی ي ي )قال هللا تمالى:   -1

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ) اقال هللا تمالى: -2

 .[121]األنمام: (   ڳ

يَ يجٍ َرافِّعِّ ة نِّ َخدِّ  َاَعن   -3 ، إِّنَّا القُو ٬: قُل ُت: يَا َرُسوَل االَ قَ  ن ـهُ هللاُ عَ  َرضِّ

ِّ َغدال ، َما أ»، فَقَاَل: ىً َممَنَا ُمد َست  لَـي  ، اَ اً مَدُا  ن  ، أا  أرِّ َجل  َب الدََّم ن ـهَ اع 

ُم ا َب اس  ،  ٬َاذُكِّ نُّ فَمَ لَـي  فَُكل  ا الس ِّ ثَُك: أمَّ نَّ َاالظُّفَُب، َاَسأَحد ِّ ا َس الس ِّ ٌم، َاأمَّ ظ 

  .(2)متفق عليه .«َحبََش ِّ الالظُّفُُب فَُةدَى 

إذا تمةد الذاةح تبك التسةي  عند الذةح، أا تبكها سهواً أا نسياناً، أا ذكب  -2

اسم غيب هللا عليها، أا كانت ذكاتها غيب ربعي ، فهي ميت  ال يجوز 

 أكلها، سواء كان الذاةح مسلةاً أا كتاةياً أا غيبهةا.

                                                 

 .، االلفظ له(1599امسلم ةبقم ) (,52أخبجه البخاري ةبقم ) ،متفق عليه( 1)

 . (1968امسلم ةبقم )االلفظ له، (, 5509أخبجه البخاري ةبقم ) ،متفق عليه( 2)
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ) تمالى: قال هللا

 .[3الةائدة: ]  (  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

  :أنواع الميتة 

كل حيوان مباح األكل لم يُذكب اسم هللا عليه عند الذةح، أا لم يُذك الذكاة 

 الشبعي  فهو ميت  ال يجوز أكله اال االنتفاع ةه.

 والميتة أنواع:

سها.. أا ةالخنق.. أا ةضبب البأس.. أا ةالصمق سواء ماتت ةنف

 الكهبةائي.. أا ةالتغطيس ةالةاء الحار.. أا ةالغاز الخانق انحو ذلك.

اجةيع أنواع الةيت  ال يجوز أكلها؛ ألن هللا حبمها لةا فيها من الضبر 

على اإلنسان، األنها خبيث  اللحم، اتستقذرها النفوس، فإن الدم مأاى 

ن ةاللحم، فيضب اإلنسان أكله، الهذا حبمها هللا عز اجل الجباثيم، يحتق

 صيان  لإلنسان مةا يضبه.
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