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 في الرحمة بالحيوان هدي المصطفى 

 

 )*(شيخه بنت عبد هللا الشيباني

لقد خلق هللا ـ سبحانه وتعالى ـ اإلنسان في هذه األرض واستخلفه فيها، وخلق معه مخلوقات أخرى : الملخص

العالقة بين اإلنسان والحيوان -سبحانه وتعالى -كالحيوانات لتعاونه في عمارة األرض واستمرار الحياة، كما نظم 

وهو الرحمة المهداة لجميع من على األرض،  مة به، لهذا نجد في سيرة النبي محمد بحيث تقوم على الرفق والرح

بهذه الحيوانات، وتمتاز  [ صور من رحمته 107( ]األنبياء: َوَما أَْرَسْلنَاَك إَِّلا َرْحَمةً ِلْلعَالَِمينَ كما قال هللا عز وجل )

وبين الرحمة والرفق، وفي هذا البحث ركزت الدراسة على  هذه الرحمة بالجمع بين منفعة الناس الغذائية والمعيشية،

للحيوانات والطيور، سواء في حياتها بالرفق بها واإلحسان إليها فيما تسخر له من  جوانب الرحمة في سيرة النبي 

حسب أعمال أو في إطعامها ومشربها، أو عند ذبحها بالرأفة بها واإلحسان إليها، ثم سوف تعقد مقارنة بين الذبح 

التوجيهات النبوية وبين التدويخ والصعق الكهربائي وهي من وسائل الذبح الحديثة التي نتجت عن مناداة جمعيات 

الرفق بالحيوان بها زعماً منهم أنها ارحم بالحيوان من عملية الذبح اإلسالمي، وهو ما سوف تبين هذه الدراسة أنها 

 مزاعم باطلة.

 ، الذبح الحالل ، حقوق الحيوان .  الكلمات المفتاحية : الرحمة بالحيوان ، سيرة النبي 

 
Prophet Mohammad’s Guidance About Prevention Of Cruelty To Animals 
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Abstract: The almighty God created the human and appointed him as a successor on the 

earth, and created with him others creatures such as the animal to collaborate with him in 

build the earth and keep the life continue. God almighty also organized the relationship 

between humans and animals to go by kindness and compassion, and for this we find in 

the biography of the prophet Mohammad (PBUH), a soothing mercy for all on the world, 

as God said (and we have sent thee but as a mercy to the world) [ the prophet:107], a form 

of his mercy to these animal, this kind of mercy distinguishes with a combination between 

the benefit for people’s food and living conditions, and between the mercy and 

compassion. This study will concentrate on the mercy’s aspects at the biography of the 

prophet (PBUH) with animals and birds, even in their life (by forbearance with them) or 

in their food, drink, or when slaughtered them kindly. Then, the study will make 

comparison between the slaughtering according to the directive of the prophet and 

between the slaughtering by electrocution or dizziness which consider means of modern 

slaughter which resulted from the societies’ calling for the prevention of cruelty to 

animals by their pretense that these ways more merciful to animals than the Islamic 

slaughter, which this study will show that these claims are false. 
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 المقدمة

قات أخرى واستخلفه فيها، وخلق معه مخلولقد خلق هللا ـ   سبحانه وتعالى ـ   اإلنسان في هذه األرض 

ة بين العالق-س      بحانه وتعالى -كالحيوانات لتعاونه في عمارة األرض واس      تمرار الحياة، كما نظم 

يث تقوم على الرفق والرحمة به، لهذا نجد في س      يرة النبي محمد  و وهاإلنس       ان والحيوان بح

ْلَناَك إَِّلا وجل ) الرحمة المهداة لجميع من على األرض، كما قال هللا عز (  َرْحَمةً ِلْلَعالَِمينَ َوَما أَْرسَََََََ

ة الناس بهذه الحيوانات، وتمتاز هذه الرحمة بالجمع بين منفع[ ص      ور من رحمته 107]األنبياء: 

وة معه، يأمر برحمة الحيوان وعدم القس     الغذائية والمعيش    ية، وبين الرحمة والرفق، حيث نجده 

يها عند ذبحها فال يس   مح بالعبث بالحيوانات أو إيذائها أو تكليفها ما يش   ق عليها، ويأمر باإلحس   ان إل

 فدم الحيوان مصان إال ما أحل هللا ذبحه ألكله، أو قتله ألذيته.

مية عبر العص    ور إلى لهذا امتاز دين اإلس    الم بتعاليمه الس    محة بتش    كيل نظرة الح     ارة اإلس    ال

 -بال ض   جيع إعالمي ص   اخب –الحيوان، وإلى رعاية ش   هونه وحقوقه وهي نظرة فريدة، تمرجمت 

 . (1)إلى سلوكيات تلقائية ونظم اجتماعية تقرب بها المسلمون إلى ربهم، ودخلت في نسيع عباداتهم 

ور، للحيوانات والطي وفي هذا البحث س  وف تركز الدراس  ة على جوانب الرحمة في س  يرة النبي 

بها، أو في حياتها بالرفق بها واإلحس   ان إليها فيما تس   خر له من أعمال أوفي إطعامها ومش   ر س   واء

النبوية  عند ذبحها بالرأفة بها واإلحس    ان إليها، ثم س    وف تعقد مقارنة بين الذبح حس    ب التوجيهات

يات تي نتجت عن مناداة جمعوبين التدويخ والص      عق الكهربائي وهي من وس      ائل الذبح الحديثة ال

س    وف تبين  الرفق بالحيوان بها زعماً منهم أنها ارحم بالحيوان من عملية الذبح اإلس    المي، وهو ما

 هذه الدراسة أنها مزاعم باطلة.

 بالحيوانات والطيور. صور من رحمته  المبحث األول:

 بالحيوانات.المطلب: رحمته 

 رحمته باإلبل-1

على حقوق الحيوان، بحيث جعل النفقة على الحيوان واجبة على صاحبه، يحرص كان رسول هللا 

مشاهدته لبعير جائع، فقد روى  ونهى عن إجاعته وتعري ه للهزال وال عف، ولقد آلم مشاعره 

سول هللا  ببعير قد لحق ظهره ببطنه فقال: اتقوا هللا في هذه البهائم  سهل بن الحنظلية قال: " مر ر

س   لوكاً س   يتاً لفتى من األنص   ار كان  . كما قّوم (1)ا ص   الحة وكلوها ص   الحة " المعجمه فأركبوه

لم ينهى فقط عن عدم أطعام الحيوان بل أي ا نهى عن  يجيع بعيره ويحمله فوق طاقته، فالرسول 

خلفه ذات يوم، تحميله ما ال يطيق من عمل، فقد روى عبد هللا بن جعفر قال: " اردفني رسول هللا 

سر إل سول هللا فأ ستتر به ر ً  ي حديثاً ال أحدث به أحداً من الناس، وكان أحب ما ا أو (2)لحاجته هدفا

حن وذرفت  فإذا فيه جمل، فلما رأى النبي  ، قال: فدخل حائطاً لرجل من األنص   ار(3)حائش نخل 

، فسكن فقال: من رب (4)سراته إلى سنامه وذفراه–وصوابه –فمسح سرته  فأتاه النبي  عيناه. قال:

                                                 
 .islamstory.comمقال منشور بموقع قصة اإلسالم ، اإلسالم وحقوق الحيوان، د. راغب السرجاني (1)
، بيروت، دار الفكر، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، س   نن أبي داود، هـ         (275الس   جس   تاني )تس   ليمان بن األش   عث ، أبو داود (1)

، 2ط ،الرياض، مكتبة المعارف، ص     حيح س     نن أبي داود، محمد ناص     ر الدين، . قال األلباني عن هذا الحديث: "ص     حيح "3/23، )د.ت(

  2/110، م2000
)هدف(  )د.ت(. مادة، بيروت، دار صادر، 1ط، لسان العرب، هـ   (630محمد بن مكرم )ت، الهدف: كل بناء مرتفع مشرف. ابن منظور (2)

9/346. 
 .6/912، مادة)حاش(، لسان العرب، حائش النخل هو النخل الملتف المجتمع كأنه اللتفافه يحوش بع ه إلى بعض. ابن منظور (3)
 .4/307مادة )ذفر( ، لسان العرب، ذفرى البعير أصل أذنه. ابن منظور (4)
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رسول هللا. قال: أفال تتقي هللا في  هو لي يا هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من األنصار فقال:

 .(5)إلي أنك تجيعه وتدئبه "  هذه البهيمة التي ملكك هللا إياها فإنه شكا

لى نبوته المتمثل وهنا يبرز باإلض  افة إلى عمق رحمة وش  فقة نبي الهدى والرحمة بالحيوان، دليل ع

، فإنه إذا كان اإلعجاز خارقا للعادة لم يمتنع فيه ظهور ما خالفها، في كالم البهائم الخرس معه 

وإذا كانت البهائم مسلوبة اإلفهام مفقودة الكالم فليس بمستنكر إذا أراد هللا تعالى بها إظهار معجز أن 

 .(1)لمها ثم سلبها ذلك فتعود إلى طبعها يعطيها من المعرفة أن تنطق بما ألهمها وتخبر بما أع

الرفق باإلبل في حال السفر، فإذا كانت األرض في طريق السفر خصبة كثيرة  وقد شملت رحمته 

: " إذا العش    ب، فلتعطى اإلبل حظها من الطعام والش    راب، وتقليل الس    ير بها لترعى، حيث قال 

 . (2)سافرتم في الخصب فأعطوا اإلبل حظها من األرض "

عن الجلوس طويالً على ظهر البعير وهو واقف، ألن  ه اعت  داء على بهيم  ة تحس وال  كم  ا نهى

: " أنه مر قوم وهم حيث روي عنه  الدابة المركوبة عند هللا خير من راكبها. تنطق، فربما كانت

وقوف على دواب لهم ورواحل، فقال لهم: اركبوها س     المة ودعوها س     المة، وال تتخذوها كراس     ي 

حاديثكم في الطرق واألس    واق، فرب مركوبة خير من راكبها وأكثر ذكرا ا تبارع وتعالى منه " أل
(3). 

ته  ها ومن رحم تاز ب مة ام هذه ميزة عظي ثل في اللعن، و يذاء المعنوي للحيوان، المتم نه حرم اإل أ

متاع القوم إذ دين اإلس     الم. فقد روى أبو برزة األس     لمي قال: " بينما جارية على ناقة عليها بعض 

ال تص  احبنا ناقة  ، وت   ايق بهم الجبل فقالت: حل اللهم العنها. قال: فقال النبي بص  رت بالنبي 

 .(4)عليها لعنة "

قال النووي: وقوله: )حل( بفتح الحاء المهملة، وإس      كان الالم: وهي كلمة لزجر اإلبل، والمراد من 

يه نهي عن بيعها وذبحها وركوبها في غير  ناقة، وليس ف يث: النهي أن تص       احبهم تلك ال هذا الحد

ي ، بل كل ذلك وما س  واه من التص  رفات جائز ال منع منه، إال من مص  احبة النبص  حبة الرس  ول 

  (1)بها . 

 رحمته بالخيل -2

جعل من اإلحسان إليها اختيار طعامها وشرابها وفي كل ذلك أجر، حيث روي أن روح  أن النبي 

فقال له روح: أما كان  فوجده ينقي ش  عيراً لفرس  ه، قال: وحوله أهله. (6)زار تميم الداري (5)بن زنباع

                                                 
، ب: الحيضكتا، )د.ت(، بيروت، دار إحياء التراث، تحقيق: محمد فهاد عبد الباقي، الصحيح، هـ       (261)ت، مسلم بن الحجاج القشيري(5)

األحاديث  ،هـ         (643)ت، أبو عبد هللا محمد بن عبد الواحد، ؛ ورواه المقدس  ي1/268)رواه مختص  را( ، مايس  تتر به لق   اء الحاجة باب:

 . 9/158، هـ1410، مكة المكرمة، مكتبة النه ة الحديثة، 1ط، قيق: عبد الملك بن عبد هللا بن دهيشتح، المختارة
، بيروت، العربي دار الكتاب، 1ط، تحقيق: محمد المعتصم باا البغدادي، هـ   ( أعالم النبوة429ابو الحسن علي بن محمد )ت، الماوردي (1)

 .1/185م. 1987
 . 3/1525، باب: مراعاة مصلحة الدواب في السير والنهي عن التعريس في الطريق، مارةكتاب: اإل، الصحيح، مسلم (2)
، لبنان، ار الدوليةبيت األفك، وناصر الدين األلباني، علق على أحاديثه: شعيب األرناؤوط، المسند، هـ    (241)ت، أحمد بن حنبل الشيباني (3)

 آخره ". صححه ابن خزيمة وقال شعيب: " حسن دون، 3/439، م2004
 . 4/2005باب: النهي عن لعن الدواب وغيرها. ، كتاب: البر والصلة واآلداب، الصحيح، مسلم (4)
، بيروت، دار ابن كثير، 1ط، تحقيق: ماهر ياسين الفحل، هـ      ( رياض الصالحين676محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي)ت (1)

 . 202ص، م2007
حمد بن حبان م، وروى عنه أهل الش   ام. ابن حبان، أهل فلس   طين وكان عابداً غازياً من س   ادات أهل الش   اممن ، روح بن زنباع الجذامي (5)

 م.1975، 1ط، تحقيق: السيد شرف الدين أحمد، هـ( الثقات354البستي )ت
هـ( 748)ت د بن عثمانمحمد بن أحم، هـ. الذهبي40سكن الشام ومات بها سنة ، صاحب رسول هللا ، تميم بن أوس بن خارجة الداري (6)

 .448-2/442، هـ1413، بيروت، مهسسة الرسالة، 9ط، محمد نعيم العرقسوسي، تحقيق: شعيب األرناؤوط
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يقول: " ما من امرئ مس  لم ينقي  ول هللا في ههالء من يكفيك؟ قال تميم: بلى، ولكني س  معت رس  

 .(6)لفرسه شعيرا، ثم يعلقه عليه إال كتب له بكل حبة حسنة "

عن قطع نس  ل الحيوانات وحرمانها من حقها الفطري في التناس  ل والتكاثر والبقاء، فعن  كما نهى

ضي هللا عنهما–ابن عمر  سول هللا  -ر صاء الخيل والبهائم "، وقا أن ر ل ابن عمر: " نهى عن خ

 .(1)فيه نماء الخلق "

 رحمته بالبقر-3

ته  قد روى أبو  من رحم ها، ف يذاء ل ما في ذلك من اإل قت له ل مل في غير ما خل ها أن ال تس      تع ب

ص الة الص بح ثم أقبل على الناس فقال: " بينا رجل يس وق بقرة، قال: ص لى رس ول هللا هريرة 

 . (2)ذا إنما خلقنا للحرث..." إذ ركبها ف ربها، فقالت: إنا لم نخلق له

قال ابن حجر: " اس  تدل به على أن الدواب ال تس  تعمل إال فيما جرت العادة باس  تعمالها فيه، ويحتمل 

أن يكون قولها: إنما خلقنا للحرث. لإلش    ارة إلى معظم ما خلقت له، ولم ترد الحص    ر في ذلك، ألنه 

 .(3)بح وتهكل باتفاق "غير مراد اتفاقاً ألن من أجل ما خلقت له أنها تذ

 رحمته بالحمار-4

مر عليه حمار قد وس    م  : "أن النبي أنه نهى عن اإليذاء الجس    دي، روى جابر  من رحمته 

 .(4)في وجهه فقال: " لعن هللا الذي وسمه "

، وهذا ليس (5)فوس م الوجه فيه تعذيب وتش ويه للحيوان، كما أن هذا الوس م ربما أذى بعض الحواس 

 وعنايته بحقوق الحيوان.فما أعظم رفقه  الرحمة واإلحسان للحيوان.من 

 رحمته بالكلب-5

يث قال  جعل النبي  نة، ح  الرحمة بالحيوان باباً من أبواب األجر ومغفرة الذنوب ودخول الج

لص     حابته رض     وان هللا عليهم وهو يحثهم على الرحمة بالحيوان: " بينا رجل يمش     ي فاش     تد عليه 

ل بترا فش  رب منها، ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث، يأكل الثرى من ش  دة العطش فقال: لقد العطش فنز

بلغ هذا الكلب مثل الذي بلغ بي، فمأل خفه، ثم أمسكه بفيه، ثم رقي، فسقى الكلب، فشكر هللا له، فغفر 

 .(1)رسول هللا وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال " " في كل كبد رطبة أجر "  له ". قالوا: يا

أن  ه ق  ال: " بينم  ا كل  ب يطيف بركي  ة ك  اد يقتل  ه العطش، إذ رأت  ه بغي من بغ  اي  ا بني وروي عن  ه

 . (2)إسرائيل فنزعت موقها فسقته فغفر لها به " 

خلق الرحمة في نفوس أص      حابة، بحيث ال يحقرون من المعروف ش      يتاً وأن ال  هكذا غرس  

 تقتصر الرحمة على اإلنسان بل تشمل أي اً الحيوان.

 

  

                                                 
 .4/103، المسند، أحمد بن حنبل (6)
 .2/24، المسند، أحمد بن حنبل (1)
كتاب: ، م. الصحيح1987، بيروت، كثيردار ابن ، 3ط، تحقيق: مصطفى ديب البغا، هـ   ( الصحيح256محمد بن إسماعيل )ت، البخاري (2)

 . 3/1280، باب: حديث الغار، األنبياء
 . 6/518، )د.ت(، بيروت، دار المعرفة، تحقيق: محب الدين الخطيب، هـ( فتح الباري852أبو الف ل أحمد بن علي العسقالني )ت (3)
 .3/1673وجهه ووسمه فيه. باب: النهي عن ضرب الحيوان في ، كتاب: اللباس والزينة، الصحيح، مسلم (4)
 .14/97هـ. 1392، بيروت، دار إحياء التراث، 2ط، شرح النووي على صحيح مسلم، هـ(676أبو زكريا يحيى بن شرف )ت، النووي (5)
 .2/833، باب: ف ل سقي الماء، كتاب: المساقاة الشرب، الصحيح، البخاري (1)
 .3/1279، لغارباب: حديث ا، كتاب: األنبياء، الصحيح، البخاري (2)
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 رحمته بالقطط.-6

على الرفق بها، وأن تعذيبها بحرمانها من األكل والش    رب س    ببا في دخول النار، فقد روى  حث 

ضي هللا عنهما أن النبي ستها حتى ماتت جوعا، عبد هللا بن عمر ر قال: " عذبت امرأة في هرة حب

أرس   لتها  س   قيتها حين حبس   تها، وال أنتال أنت أطعمتها وال  فدخلت فيها النار، قال: فقال وهللا اعلم:

 .(3)فأكلت من خشاش األرض "

م  حاجون، و ما حع ال ما زكى المزكون، و حدون، و حد المو ما و لدين، فو هللا  هذا ا قام ما أعظم  ا 

جل أن نة، ومن أ بالج جل أن يفوزوا  عدون، إال من أ عد عن الحرام المبت قائمون، وال ابت ينجيهم هللا  ال

با؛ فيدخلها هذه الق ية العظيمة بهذه البساطة والسهولة في الرحمة، بغي ترحم كل من النار، فتختزل

اب حتى هللا الجنة ويغفر لها الذنب، وامرأة تقس      و على قطة وتعذبها، وتحرمها من الطعام والش      ر

 ماتت، فتدخل النار.

 

 بالطيور.المطلب الثاني: رحمته 

اء المعنوي لها، روى عبد الرحمن بن عبد هللا عن عن ترويع الطيور وهو نوع من اإليذ فقد نهى 

في س      فر، فانطلق لحاجته، فرأينا حمرة معها فرخان، فأخذنا  كنا مع رس      ول هللا  قال: أبيه

جاء النبي  لت تفرش، ف جاءت الحمرة فجع ها ف ها  فرخي لد ها؟ ردوا و لد هذه بو قال: " من فجع  ف

بما أحس  ت به تلك الحمرة من حرقة ولوعة لفقدها ولدها وهذا  .لقد أحس رس  ول هللا (4)إليها، ..." 

 . من رحمته ورفقه 

ضي هللا عنهما، عن النبي  كما نهى  صفور بال حاجة، روى عبد هللا عمرو ر قال:  عن ذبح الع

" ما من إنس  ان يقتل عص  فوراً فما فوقها بغير حقها إال س  أله هللا عز وجل عنها يوم القيامة " قيل: يا 

 . (5)سول هللا وما حقها؟ قال: " حقها أن يذبحها فيأكلها وال يقطع رأسها فيرمي به " ر

يارب، إن فالنا  : " من قتل عص      فورا عبثا، عع إلى هللا عز وجل يوم القيامة منه، يقول:وقال 

 .(1)قتلني عبثا، ولم يقتلني لمنفعة "

 قال:حيث جاء في حديث أنس بن مالك تربية الطيور للتس     لي بها ومالعبتها،  وقد أجاز النبي 

 .(3)"(2)ليخالطنا حتى يقول ألخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير إن النبي 

أنه رخص للص   بي إمس   اع الطير ليلتهي به، وأما تمكينه  قال بعض العلماء تعليقاً على هذا الحديث:

 .(4)من تعذيبه وال سيما حتى يموت فلم يبح قط 

ما حث على الر بهك عذي عدم ت ها و قد روي فق ب عل هدف للرمي، ف بأن تج نأنس  ا ناً أو أ ما رأى غل

 .(6)البهائم " (5)أن تصبر فتياناً نصبوا دجاجة يرمونها فقال أنس: نهى النبي 

سول هللا  شدنا إليها ر سالم وأر ن يعلم العالم ، وال بد أهذه هي حقوق الحيوان التي أمر بها دين اإل

ل وأس    س ق     ية الرفق بالحيوان، حيث وجه األمة اإلس    المي كله أن محمدا  ة هو أول من أص    أ

 لسماحة الدين اإلسالمي سواء مع اإلنسان أو الحيوان.

 

                                                 
 . 2/833، باب: ف ل سقي الماء، كتاب: المساقاة الشرب، الصحيح، البخاري (3)
 .4/367، السنن، أبو داود (4)
لكتب ادار ، 1ط، تحقيق: مص   طفى عبد القادر عطا، هـ         ( المس   تدرع على الص   حيحين405محمد بن عبد هللا النيس   ابوري )ت، الحاكم (5)

 .4/261، الحاكم: " هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه "وقال ، م1990، بيروت، العلمية
 .4/389، المسند، أحمد بن حنبل (1)
 .5/223، مادة )نغر(، لسان العرب، النغير: طائر يشبه العصفور. ابن منظور(2)
 .5/2270، باب: االنبساط إلى الناس، كتاب: األدب، الصحيح، البخاري (3)
 .10/586، فتح الباري، ابن حجر (4)
صبر الحبس (5) صل ال شيء حتى يقتل. ابن منظور، أ صبر حيا ثم يرمى ب سك الطائر أو غيره من ذوات الروح ي سان، وهو أن يم ، العرب ل

 .4/437، مادة )صبر(
 .5/2100، باب: ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة، كتاب: الذبائح والصيد، الصحيح، البخاري (6)
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 المبحث الثاني: الرحمة في إزهاق الذبيحة في الذبح مقارنة بالتدويخ والصعق.

 بآلية الذبح. توجيهاته المطلب األول:

لرحمة ايوان مقتص      رة عليه وهو على قيد الحياة، بل امتدت هذه بالح لم تكن رحمة ورفق النبي 

م تقتصر على لالنبوية لتشمله عند ذبحه، وات ح ذلك في التوجيهات النبوية بآلية ذبح الحيوان، التي 

سان، وتحقيق الرفق والرحمة بالحيوان صحة اإلن ين حيث ب؛ شروط الذبح فقط، بل ت منت مراعاة 

 ا يلي:في الذابح، وفي أداة الذبح، والشروط في المذبوح، نجملها فيمالشروط الواجب توفرها 

أن يكون عاقال مميزا، وأن يكون ذا دين س  ماوي مس  لماً أو من أهل الكتاب، أن  شََروا الذابح هي:

أن يقول الذابح: " باسم هللا، لقوله تعالى  (1)ينوي المسلم ويسمي، وقد اشترط العلماء في صحة الذكاة

مُ َوَّلَ تَأْ ) ا لَْم يُْذَكِر ٱسََََْ ِ َعلَْيهِ  ُكلُواْ ِمما [، وقال ابن القيم رحمه هللا: ال ريب أن ذكر 121..( ]األنعام:ٱَّللا

اس     م هللا على الذبيحة يمطيبها، ويطرد الش     يطان عن الذابح والمذبوح، فإذا أخل به البس الش     يطان 

إذا ذبح س  مى، فدلت اآلية على أن الذبيحة ال  الذابح والمذبوح، فأثر خبثاً في الحيوان، فكان النبي 

. وللعلماء تفص  يل في هذه المس  ألة، وفي (2)تحل إذا لم يذكر اس  م هللا عليها، وإن كان الذابح مس  لما "

 .(3)التفريق بين الناسي والمتعمد

ً  فهي: أما شَََروا  لة الذبح : " أو ظفراً لقوله  أن تكون محددة أي ذات حد، وأال تكون األداة س   نا

سن والظفر"  شيء ، وقال أي اً (4)كل ما أنهر الدم إال ال سان على كل  "إن هللا عز وجل كتب اإلح

شفرته، ثم ليرح ذبيحته " سنوا الذبح، وليحد أحدكم  سنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأح ، ومن (2)فإذا قتلتم فأح

ترى السكين حتى التخاف،  السنن التي تت منها عملية الذبح، هو عدم ذبح بهيمة أمام األخرى، وأال

حين رأى رجال يحد ش  فرته وهو ي   ع رجله على ص  فحة الش  اة  وهذا ما جاء في حديث الرس  ول 

 .(3)التي ينوي ذبحها فقال: " أتريد أن تميتها موتات؟ هال حددت شفرتك قبل أن ت جعها "

وإبل، أو من الطيور  أن يكون مما يحل أكله، كبهيمة األنعام من غنم وبقر أما شروا المذبوح فهي:

كالدجاج والبط والوز، أن يقطع منه ما يجب قطعه في الذكاة بذبح في الحلقوم أو طعن في اللبة، وال 

، (4)والودجين تجوز الذكاة في غيرهما باإلجماع، وقال الش  افعي كمال الذكاة بأربع الحلقوم والمريء

.ويكره التمادي في الذبح حتى يقطع النخاع، وهو (5)وأقل ما يكفي من الذكاة اثنان الحلقوم والمريء

 (6)عن النخع مذهب الجمهور ألن فيه زيادة إيالم للحيوان بدون فائدة، وقد نهى عمر بن الخطاب 

وأن تعجل األنفس أن تزهق، ويمستحب أن يستقبل الذابح القبلة عند الذبح والذبيحة كذلك، وهي ليست 

 .(7)من الشروط الواجبة بل المستحبة 

 

 المطلب الثاني: مقارنة بين الذبح حسب الشريعة اإلسالمية وبين التدويخ والصعق.

بآلية الذبح في اإلس     الم، نس     تعرض بعض الدراس     ات العلمية  بعد اس     تعراض توجيهات النبي 

الحديثة التي أثبتت أن الذبح اإلس  المي )الذكاة الش  رعية( هي األف   ل ص  حياً، فيما لو ذبح الحيوان 

ها،  قة غير ماغ، بخالف بطري لد لب وا مذبوح من الق لدم من الحيوان ال قة تهيئ خروج ا هذه الطري ف

                                                 
طع الحلقوم والمريء اة أن يجتمع قطع الحلقوم والمريء الشيء دون ذلك وتمامها الودجين ولو قطع الودجان ولم يقيقول الشافعي: " الذك (1)

 .2/124، م1393، 2ط، بيروت، دار المعرفة، األم، هـ(204لم تكن ذكاة ". محمد بن إدريس )ت
 .2/118م.1991، 1ط، الكتب العلميةدار ، هـ(أعالم الموقعين عن رب العالمين571محمد بن أبي بكر الزرعي )ت (2)
بد الرحمن الش        ايع2/239، األم، الش        افعي (3) لد بن ع خا يد ، ؛ و حث منش       ور بموقع ص        ية( ب ها الص       ح ثار ية وآ كاة الش       رع لذ )ا

 fatwa.islamweb.netوموقع، www.saaid.comالفوائد
 .5/2097ظفر. باب: ال يذكى بالسن والعظم وال، كتاب: الذبائح والصيد، الصحيح، البخاري (4)
 .4/123، المسند، أحمد بن حنبل (2)
 .4/257وقال: " هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه "؟، المستدرع على الصحيحين، الحاكم (3)
 إلنس   ان ثمالودجان: وهما عرقان قد يس   يالن من ا، المريء: وهو مجرى الطعام والش   راب، الحلقوم: وهو مجرى النفس دخوال وخروجا(4)

 .2/237األم ، يحيا. الشافعي
 .2/236، األم، الشافعي (5)
 .2/239األم ، النخع: أن يذبح الشاة ثم يكسر قفاها من موضع الذبح لنخعه ولمكان الكسر فيه. الشافعي (6)
؛ وموقع 240-2/239األم ، ؛ الش          افعي5/2098ب    اب: النحر وال    ذبح...، كت    اب: ال    ذب    ائح والص       ي    د، الص       حيح، البخ    اري (7)

fatwa.islamweb.net. 
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دي إلى صدمة للحيوان فيتجمد الدم ويدخل في أع اء الحيوان، وما عمليات القتل األخرى، حيث ته

يس  ببه هذا من ض  رر فيما لو أكلت بهذه الطريقة وهذه ش  هادة حديثة بعظمة تعاليم اإلس  الم الص  حية، 

 وما توفره من أجواء آمنة وصحية.

ذا أن ه بعض المغرض  ين يش  ن و هجوماً ش  رس  اً على طريقة الذبح اإلس  المي، ويرون نجدومع هذا 

سوة عليه، لذا فهم  سكين حادٍّّ يهدي إلى تعذيب الحيوان والق رون أن يحلأ يالذبح بقطع عنق الحيوان ب

 محل هذه الطريقة الطرق الحديثة المتمثلة في إحدى الطرق التالية:

تدويخ الكهربائي لت منخفض خالل مخ : أوَّلً. ال بائي، بفو يار كهر قة بتمرير ت هذه الطري وتتلخص 

، وشاع استعمالها في ذبح الخنازير واألبقار 1958الحيوان، ووردت في القانون البريطـ    ـ    اني عام 

 والعجول واألغنام وإذا لم تتم عملية التدويخ الكهربائي بالدقة المطلوبة فإنها تنقلب من إنس     ـ           انيةٍّ 

ذبيحة مع وجود الوعي مدأعاة إلى وحشـ  ـ  ية متناهية، إذ تسـ  ـ  ـ  ـ  بب الصدمة الكهربائية شلالً كامالً لل

على حالته. وتعرف علميا بالص      دمة ال       ائعة أو التائهة، وتكمن ديناميكية هذه الطريقة في تنبيه 

خاليا المخ بص      ورة غير طبيعية، وال متفقة، مما ينجم عنه تش      وه في خاليا المخ، وحالة من عدم 

ية بائ مة الكهر قان الص       د عدم إت ناتع من  غامق  التمييز، ويالحظ أن اللحم ال عا و ما يكون مبق عادة 

 .(1)اللون، كما أنه تختلف استجابة الحيوانات بأنواعها للصدمة الكهربائية 

%(  70-65يس  تخدم هنا خليط من غاز ثاني أكس  يد الكربون ): ثانيا. التخدير بثاني أكسََيد الكربون

ثانية ال أكثر  30ثانية لعملية خنق الحيوان وتتطلب ض      رورة بدء النزف خالل  45والهواء ولمدة 

وبالتالي فهناع ص  عوبة في الوص  ول إلى ذلك عمليا. وطبقت بداية على األغنام والطيور والخنازير 

نات الكبيرة أو  ها للحيوا عدم مالئمت فت ل قد توق هذه ف تل  قة الق جة عن طري نات ونظرا لرداءة اللحوم ال

ستخدام في عملية قتل الخنازير. ومهما كانت ال ستقر اال ستخدم عليها الطيور وا سيلة أو الحيوان الم و

فحكمها حكم الميتة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، ناهيك عن رداءة نوعية اللحوم لبقاء 

 . (1)الدم في الجسم وهي أي ا طريقة غير إنسانية للحيوان 

موض   ع محدد  توجه هذه اآللة إلى جبهة الحيوان في: ثالثاً. المسَََدل الواذذ او الطلقة المسَََترجعة

يختلف تبعا لنوع الحيوان. وعند ال     غط على الزناد تنطلق خرطوش    ة فارغة من المس    دس لتوجه 

ويظل  مسماراً غليظاً إلى داخل الجمجمة ونسيع المخ، وبهذا ال يدوخ الحيوان فقط، بل يموت أي اً.

ض مرتبط طرفه األول متصالً بالمسدس يعود إليه آليا بواسطة ناب المسمار الغليظ المدبب من األمام

بالمس   دس، والثاني بالمس   مار، بحيث يس   مح هذا الوض   ع باس   تعماله دائما. وباس   تخدام هذه الطريقة 

 .(2)يستمر القلب في الخفقان لفترة يسيرة، وتتهتك أنسجة المخ

بالدواجن، إذ تعلق من أرجلها بش      ريط آلي متحرع يجعل  رابعا: المغطس المكهرب: وهو خاص 

ها تمر بحوض مائي مكهرب، فتص    عق، ثم يمر بها ذلك الش    ريط على س    كين آلية رؤوس    ها وأعناق

تذبحها وهي على هذه الحالة. ويتم في بعض المذابح ذبحها يدوياً بعد الص      عق المذكور، ثم يمر بها 

على حوض كبير مملوء بالماء المغلي لتس  هيل نتف الريش، ثم تخرج منه لمتابعة المراحل األخرى. 

هذه ال نه، وتهدي  لدم في الجس      م دون التخلص م لب فيبقى ا مل الق مل المخ وع قة إلى تثبيط ع طري

وتهدي إلى نزيف داخلي باألوردة والش      عيرات الدموية وقد تهدي إلى الموت قبل النزف كما أنها 

 .(1)مهلمة جدا فال هي رحيمة بالحيوان وال هي صحية لإلنسان 

 

  

                                                 
، عة الحالل وخدماتهبحث مقدم إلى مهتمر الخليع األول لص   نا، الذبح اإلس   المي ومزاياه والذبح الغربي وخفاياه، د. محمد فهاد البرازي (1)

 www.saaid.comمنشور بموقع: صيد الفوائد ، م11/2011/ 9-1بتاريخ ، الكويت
نش     ور بموقع مبحث ، القرآن الكريم ما بين الذبح اإلس     المي )الذبح الحالل( وص     حة اإلنس     ان" اإلعجاز العلمي في ، د. جواد الهدمي (1)

quran-m.com. 
 مرجع سابق.، د. محمد فهاد البرازي (2)
 مرجع سابق.، د.محمد فهاد البرازي، ومرجع سابق، د. جواد الهدمي (1)
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 والصعق الكهربائي:محاسن الذبح اإلسالمي، ومساوئ التدويخ 
ائي، تناول عدد من الباحثين بالدراس   ة محاس   ن الذبح اإلس   المي ومس   اوئ التدويخ والص   عق الكهرب

ارب دراس  تهم على نتائع دراس  ات علمية قام بها أكاديميون مس  لمون وغير مس  لمين، وتج واعتمدت

 وزيارات وبحوث ميدانية قاموا بها. 

 

 أوَّلً: محاسن الذبح اإلسالمي:
سر .1 شديد عن طريق القطع الحاد فاإل ي اع بموت الحيوان، وخروج روحه، وذلك بإحداث نزيف 

 مقدمة الرقبة. وقد أكدت الدراس    ات أن هذه الوس    يلة أف     ل الوس    ائل وأس    رعها لخروج روح

 الحيوان. ولن يتوفر هذان العنصران معاً بدون هذه الطريقة.

الص      حيحة تقطع الدم والهواء فوراً عن  إن الطريقة اإلس      المية في الذبح إذا أجريت بالطريقة .2

الدماغ فيصاب الحيوان بإغماء كامل ويفقد الحس تماماً واالختالجات التي تحدث هي عبارة عن 

ها من دم. ما ب ماً م ما حة ت لذبي ية كبيرة في تخليص ا ها أهم ية ل كاس       عال انع لذبح  أف لذا يعتبر ا

ة إزهاقة للروح، ولس  المته من المعاناة اإلس  المي أقل ألماً للحيوان من أي وس  يلة أخرى، لس  رع

 .(1)النفسية للذبيحة

أن الفكرة األساسية للذبح تعتمد على نزف أكبر كمية من الدم قد تصل إلى ثلثي دم الذبيحة، وهو  .3

ما يحسن من كفاءة اللحم ومذاقه، ويقلل النمو البكتيري ال ار به، ففي طريقة الذبح وآلته يتحقق 

وجود جرح قطعي بالحيوان، وتكتمل صورة الفصد بحركة الحيوان بعد الذبح كدليل معتمد على 

الحياة بها، وكوس  يلة النقباض  ات الع   الت، لمس  اعدة الدم على خروج من الش  عيرات الدموية 

الداخلية، وقد ثبت علمياً أن مقدرة الع       الت على االنقباض لها دور كبير من الناحية العلمية 

 (2).على جودة لحم الذبيحة، وزيادة القدرة على حفظه وتجميده

م المذبوحة بالطريقة اإلس  المية أف   ل مذاقاً، فإن تركيب األنس  جة أنه باإلض  افة إلى كون اللحو .4

تكون في هذا اللحم عند  (Ph) ي   اف إلى ذلك أن درجة التعادل، فيها يجعل اللحم أف   ل قواما

 (3).5,8إلى  5,5درجتها المثلى، وهي ما بين 

 

 ً  :مساوئ التدويخ والصعق الكهربائي -ثانيا
الية من الحيوانات قبل ذبحها، الس    يما األبقار المص    عوقة إن الص    عق يهدي إلى موت نس    بة ع .1

بالمس  دس الواقذ، إذ يهدي اس  تعماله إلى قتل الحيوان باعتراف مص  نعيه أنفس  هم، وكذلك الحال 

تص     عق بحوض مائي مكهرب، وتتفاوت نس     بة وفيات الدواجن بحس     ب قوة  في الدواجن التي

 .(1)الصعق الكهربائي وضعفه من ناحية، وبحسب ضعف الحيوان وقوته من ناحية أخرى 

سانية هي مجرد عرض آللية  .2 سمى اليوم بطرق قتل الحيوان اإلن ستخدام هذه الطرق والتي ت أن ا

شكال القتل ل مان نتائع ع شكل من أ صنيع مميكنة و الية األرقام في عدد الحيوانات المذبوحة لت

 .(2)اللحوم ولسرعة التعبتة والتغليف 

ينجم عن التدويخ أو اس     تعمال المس     دس احتقان جزء من الدم في الذبيحة ألن هذه الطريقة أقل  .3

كفاءة في اس    تنزاف دم الحيوان، وهذا ض    ار بص    حة اإلنس    ان، ألن الدم مس    رح للميكروبات 

عضم هذه الكائنات الدقيقة ال تموت بالغلي فت ر في صـ     حة متناولي هذه اللحوم. والجراثيم، وب

وكثيراً ما يحدث التبقع الدموي نتيجة لتدويخ الحيوان بأي وس      يلة من هذه الوس      ائل الحديثة، 
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وتظهر أوض      ح ما تكون في الحيوانات المقتولة بالمس       دس، وتتميز بخروج الدم من أوعيته 

 .(3)في أجزاء مختلفة من ع ـالت الذبيحة  نزفية، أو بقع، أو خطوط الدموية، وظهوره كنقط

التلف الذي يحدثه المس   دس في المخ، والش   لل في كثير من األحيان إثر التدويخ الكهربائي، وإذا  .4

لم يذبح الحيوان بعد تدويخه فقد يس      ترد وعيه على الرغم من بقائه مش      لوالً، أو تتعطل بعض 

 .(4)د بصره في بعض األحيان حواسه فتبيض عيناه، ويفق

ية  .5 جارب العلم تت الت قد أثب با. ف عذا ما و يده أل بل تز لذبح ال تريح الحيوان  هذه الطرق في ا إن 

 .(5)واألجهزة الخاصــــة أن فقد الوعي بهذه الطرق يجيء متأخراً بالمقارنة بالطريقة اإلسالمية 

يهدي تدويخ الحيوانات إلى سرعة تعفن هذه اللحوم لعدم اسـ   ـ   ـ   ـ   تنزاف دمائها بشكل كامل بعد  .6

ذبحها، وهذا بخالف الحيوان المستنزف فإن لحمه يبقى صـ   ـ   الحاً لفترة أطول، زد على ذلك أن 

 .(6)طعم هذه اللحوم ليس بمستوى اللحوم المستنزفة من الدماء

للحم الناتع عن اختالجات الص    دمة، والنزيف المتس    بب عن اس    تحالة التمييز بين النزيف في ا .7

وفي حالة عدم التمييز بينهما يهدي ذلك إلى تناول لحوم مري      ة يص     عب اكتش     اف المرض، 

مرضها إذا كان في بدايته، خاصة وأن الدم الخارج بسبب نزيف مرضي يعتبر خادعاً لصعوبة 

 .(7)تمييزه عن الدم الخارج بسبب اختالجات الصدمة 

 

 الخاتمة

ث بالحيوان س    واء حياً أو ميت، نلخص ابرز نتائع البح بعد اس    تعراض ص    ور من رحمة النبي 

 فيما يلي:

ن مالقائم على مبدأ الرحمة، بحيث بلغت األمة اإلس      المية مس      توى عالي  عظم خلق النبي  .1

 الرفق والرحمة بالحيوان.

كانت الرحمة بالحيوان من أس      س أن الدين اإلس      المي هو أول من وض      ع حقوق الحيوان لذا  .2

 الح ارة اإلسالمية.

بالحيوان من  .3 عة اإلنس       ان  بالحيوان في المنهع النبوي تجمع بين منف مة  ية اأن مفهوم الرح ناح ل

 يسمح بالقسوة أو العبث به. الغذائية والمعيشية وبين الرحمة والرأفة فهو ال

صائص  .4 سان، وذلك لما له من خ شعور ال تقل عما لللحيوان حق الرحمة كحق اإلن دى وطبائع و

 .اإلنسان، لذا كانت الرحمة به موجبة لمغفرة الذنوب، والقسوة عليه موجبة لعذاب هللا

حته وتقليال أن طريقة الذبح اإلسالمية بشروطها وآدابها هي األمثل، رحمة بالحيوان وإحسانا لذب .5

 من معاناته.

ذبح لمس      لمين وغير المس      لمين محاس      ن الأثبتت الدراس      ات العلمية التي قام بها باحثين من ا .6

 للحيوان ومساوئ التدويخ والصعق الذي يخلوا من الرحمة واإلحسان للحيوان. اإلسالمي

 

 هذا وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
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