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أحكام الذبائح فى اإلسالم وتعدد وسائل الذبح في هذا العصر
جممع الفقه اإلسالمي
إن جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره العاشر جبدة يف اململكة العربية السعودية خالل الفرتة من
 32-32صفر 4142هـ ،املوافق  - 32حزيران (يونيو)  2 -متوز (يوليو) 4991م ،بعد اطالعه على البحوث
املقدمة يف موضوع اجملمع خبصوص موضوع الذبائح ،واستماعه للمناقشات اليت دارت حول املوضوع مبشاركة
الفقهاء واألطباء وخرباء األغذية ،واستحضاره أن التذكية من األمور اليت ختضع ألحكام شرعية ثبتت بالكتاب
والسنة ،ويف مراعاة أحكامها التزام بشعائر اإلسالم وعالماته اليت متيز املسلم من غريه ،حيث قال النيب صلى اهلل
عليه وسلم" :من صلى صالتنا ،واستقبل قبلتنا ،وأكل ذبيحتنا ،فذلك املسلم الذي له ذمة اهلل ورسوله " ،قرر ما
يلي:
أولا :التذكية الشرعية تتم بإحدى الطرق التالية:
 - 4الذبح ،ويتحقق بقطع احللقوم واملريء والودجني .وهي الطريقة املفضلة شرعاً يف تذكية الغنم والبقر والطيور
وحنوها ،وجتوز يف غريها.

 - 3النحر ،ويتحقق بالطعن يف اللبة ،وهي الوهدة (احلفرة) اليت يف أسفل العنق .وهي الطريقة املفضلة شرعاً يف
تذكية اإلبل وأمثاهلا ،وجتوز يف البقر.
 - 2العقر ،ويتحقق جبرح احليوان غري املقدور عليه يف أي جزء من بدنه ،سواء الوحشي املباح صيده ،واملتوحش
من احليوانات املستأنسة .فإن أدركه الصائد حياً وجب عليه ذحبه أو حنره.
ثاني ا :يشرتط لصحة التذكية ما يلي:
 - 4أن يكون املذكي بالغاً أو مميزاً ،مسلماً أو كتابياً (يهودياً) أو (نصرانياً) ،فال تؤكل ذبائح الوثنيني ،والالدينيني،
وامللحدين ،واجملوس ،واملرتدين ،وسائر الكفار من غري الكتابيني.
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 - 3أن يكون الذبح بآلة حادة تقطع وتفري حبدها ،سواء كانت من احلديد أم من غريه مما ينهر الدم ،ما عدا
السن والظفر * .فال حتل املنخنقة بفعلها أو بفعل غريها * .وال املوقوذة :وهي اليت أُزهقت روحها بضرهبا مبثقل
(حجر أو هراوة أو حنومها) * .وال املرتدية :وهي اليت متوت بسقوطها من مكان عال ،أو بوقوعها يف حفرة * .وال
النطيحة :وهي اليت متوت بالنطح * .وال مأكل السبع :وهو ما افرتسه شىء من السباع أو الطيور اجلارحة غري
ُّ
كي جاز أكله.
املعلمة املرسلة على الصيد ** .على أنه إذا أدرك شيء مما سبق حياً حياة مستقرة فذ َ
 - 2أن يذكر املذكي اسم اهلل تعاىل عند التذكية ،وال يكتفي باستعمال آلة تسجيل لذكر التسمية ،إال أن من
ترك التسمية ناسياً فذبيحته حالل.
ثالثا :للتذكية آداب نبهت إليها الشريعة اإلسالمية للرفق والرمحة باحليوان قبل ذحبه ،ويف أثناء ذحبه ،وبعد ذحبه:
فال ُحتـد آلة الذبح أمام احليوان املراد ذحبه ،وال يذبح حيوان مبشهد حيوان آخر ،وال يُ َّذكي بآلة غري حادة ،وال
تعذب الذبيحة ،وال يقطع أي جزء من أجزائها وال تسلخ وال تغطس يف املاء احلار ،وال ينتف الريش إال بعد
التأكد من زهوق الروح.

رابعا :ينبغي أن يكون احليوان املراد تذكيتة خالياً من األمراض املعدية ،ومما يغري اللحم تغرياً يضر بآكله ،ويتأكد
هذا املطلب الصحي فيما يطرح يف األسواق ،أو يستورد.

خامسا:
(أ) األصل يف التذكية الشرعية أن تكون بدون تدويخ للحيوان ،ألن طريقة الذبح اإلسالمية بشروطها وآداهبا هي
األمثل ،رمحة باحليوان وإحساناً لذحبته وتقليالً من معاناته ،ويُطلب من اجلهات القائمة بالذبح أن تطور وسائل
ذحبها بالنسبة للحيوانات الكبرية احلجم ،حبيث حتقق هذا األصل يف الذبح على الوجه األكمل.
(ب) مع مراعاة ما هو مبني يف البند (أ) من هذه الفقرة ،فإن احليوانات اليت تذكى بعد التدويخ ذكاة شرعية حيل
أكلها إذا توافرت الشروط الفنية اليت يتأكد هبا عدم موت الذبيحة قبل تذكيتها ،وقد حددها اخلرباء يف الوقت
احلايل مبا يلي:
 - 4أن يتم تطبيق القطبني الكهربائيني على الصدغني أو يف االجتاه اجلبهي  -القذايل (القفوي).
 - 3أن يرتاوح الفولطاج ما بني (111-411فولط).
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 - 2أن ترتاوح شدة التيار ما بني (17ر1إىل 1ر 4أمبري) بالنسبة للغنم ،وما بني ( 3إىل 7ر 3أمبري) بالنسبة
للبقر.
 - 1أن جيرى تطبيق التيار الكهربائي يف مدة ترتاوح ما بني ( 2إىل  6ثوان).
(ج) ال جيوز تدويخ احليوان املراد تذكيته باستعمال املسدس ذي اإلبرة الواقذة أو بالبلطة أو باملطرقة ،وال بالنفخ
على الطريقة اإلجنليزية.
(د) ال جيوز تدويخ الدواجن بالصدمة الكهربائية ،ملا ثبت بالتجربة من إفضاء ذلك إىل موت نسبة غري قليلة منها
قبل التذكية.
(هـ) ال حيرم ما ذكي من احليوانات بعد تدوخيه باستعمال مزيج ثاين أكسيد الكربون مع اهلواء أو األكسجني أو
باستعمال املسدس ذي الرأس الكروي بصورة ال تؤدي إىل موته قبل تذكيته.
سادسا :على املسلمني املقيمني يف البالد غري اإلسالمية أن يسعوا بالطرق القانونية للحصول على اإلذن هلم
بالذبح على الطريقة اإلسالمية بدون تدويخ.

سابعا :جيوز للمسلمني الزائرين لبالد غري إسالمية أو املقيمني فيها ،أن يأكلوا من ذبائح أهل الكتاب ما هو مباح
شرعاً ،بعد التأكد من خلوها مما خيالطها من احملرمات ،إال إذا ثبت لديهم أهنا مل تُ َّذك تذكية شرعية.
ثامنا :األصل أن تتم التذكية يف الدواجن وغريها بيد املذكي ،وال بأس باستخدام اآلالت امليكانيكية يف تذكية

الدواجن ما دامت شروط التذكية الشرعية املذكورة يف الفقرة (ثانياً) قد توافرت ،وجتزئ التسمية على كل جمموعة
يتواصل ذحبها ،فإن انقطعت أعيدت التسمية.

تاسعا:
(أ) إذا كان استرياد اللحوم من بالد غالبية سكاهنا من أهل الكتاب وتذبح حيواناهتا يف اجملازر احلديثة مبراعاة
َّ ِ
ِ
اب ِح ٌّل لَّ ُك ْم
ين أُوتُواْ الْكتَ َ
شروط التذكية الشرعية املبينة يف الفقرة (ثانياً) فهي حلوم حالل لقوله تعاىلَ { :وطَ َع ُام الذ َ
}[املائدة.]7 :
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(ب) اللحـوم املستوردة من بالد غالبية سكاهنا من غري أهل الكتاب حمرمة ،لغلبة الظن بأن إزهاق روحها وقع ممن
ال حتل تذكيته.
(ج) اللحوم املستوردة من البالد املشار إليها يف البند (ب) من هذه الفقرة إذا متت تذكيتها تذكية شرعية حتت
إشراف هيئة إسالمية معتمدة وكان املذكي مسلماً أو كتابياً فهي حالل.
ويوصي اجملمع مبا يلي :أوالً :السعي على مستوى احلكومات اإلسالمية لدى السلطات غري اإلسالمية اليت يعيش
يف بالدها مسلمون ،لكي توفر هلم فرص الذبح بالطريقة الشرعية بدون تدويخ .ثانياً :لتحقيق التخلص هنائياً من
املشكالت النامجة عن استرياد اللحوم من البالد غري اإلسالمية ينبغي مراعاة ما يلي:
(أ) العمل على تنمية الثروة احليوانية يف البالد اإلسالمية لتحقيق االكتفاء الذايت.
(ب) االقتصار ما أمكن على البالد اإلسالمية يف استرياد اللحوم.
(ج) استرياد املواشي حية وذحبها يف البالد اإلسالمية اإلسالمية للتأكد من مراعاة شروط التذكية الشرعية.
(د) الطلب إىل منظمة املؤمتر اإلسالمي اختيار جهة إسالمية موحدة تتوىل مهمة املراقبة للحوم املستوردة ،بإجياد
مؤسسة تتوىل العمل املباشر يف هذا اجملال ،مع التفرغ التام لشؤونه ،ووضع لوائح مفصلة عن كل من شروط
التذكية الشرعية ،وتنظيم املراقبة واإلشراف على هذه املهمة .وذلك باالستعانة خبرباء شرعيني وفنيني ،وأن توضع
على اللحوم املقبولة من اإلدارة عالمة جتارية مسجلة عاملية يف سجل العالمات التجارية احملمية قانونياً.
(هـ) العمل على حصر عملية املراقبة باجلهة املشار إليها يف البند (د) من هذه الفقرة والسعي إىل اعرتاف مجيع
الدول اإلسالمية حبصر املراقبة فيها.
(و) إىل أن تتحقق التوصية املبينة يف البند (د) من هذه الفقرة يُطلب من ُمصدِّري اللحوم ومستورديها ضمان

االلتزام بشروط التذكية الشرعية فيما يصدَّر إىل البالد اإلسالمية حىت ال يوقعوا املسلمني يف احلرام بالتساهل يف
استرياد اللحوم دون التثبت من شرعية تذكيتها ،واهلل املوفق.
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