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كاة - سننها ومكروهاتها كاة - سننها ومكروهاتهاشروط الذَّ شروط الذَّ
األطعمة المستوردةاألطعمة المستوردة

يشترط للذكاة أربعة شروط، إذا اختل شرط منها َحُرَم أكل احليوان وصار َمْيَتًة: 
ا )يهودًيا أو نصرانًيا(. ي عاقاًل، مسلًما أو كتابّيً الشرط األول: أن يكون الـُمذكِّ

 فال تصح ذبيحة:
1. غير العاقل مثل: ...................

2. غير املسلم أو غير الكتابي مثل: الوثني)1(، واملرتد.
وإن ذبح أحد هوالء فتكون ذبيحته ...............

وتصح ذبيحة:
2 - و ...............  1  - الطفل املميز.  

حادٍّ  وحجر  سكني  من  الــدم،  ينهر  حد  لها  أي:  دة،  محدَّ بآلة  كاة  الذَّ تكون  أن  الثاني:  الشرط 
و............................ و ...........................

والدليل: عن رافع بن خديج  قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ما أنهر الدم وُذكر اسم اهلل عليه فكل،
 ليس السن أو الظفر، وسأحدثكم عن ذلك: أما السن فعظم وأما الظفر فمدى احلبشة«)2(.

من سماحة الدين اإلسالمي أن شرع أحكاًما تفصيلية في جميع شؤون حياتنا، ومن ذلك ما يتعلق 
به  إلى احليوان والرأفة  الذكاة عبادة يتحقق فيها اإلحسان  بذكاة احليوان حيث سنَّ أحكاًما جتعل 

ويطيب بها حلمه، وهذا ما ستعرفه في هذا الدرس.

)1( الوثني: هو املشرك من غير اليهود والنصارى.
)2( رواه البخاري برقم )٣075(، ومسلم برقم )1968(.

تمهيدتمهيد

كاة كاة�شروط الذَّ �شروط الذَّ

الدر�س اخلام�س
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كاة بـ : فال يصح الذَّ
٣ - أو الظفر. 2 - أو السن)*(.   1 - الصعق الكهربائي. 

، في احليوان املقدور عليه، وإذا لم ُيقدر عليه  الشرط الثالث: َقْطُع احللقوِم واملريء، وَأَحِد الَوْدَجنْيِ
فُيشترط َجْرُحُه في أيِّ موضٍع من جسِمِه. 

فال يصح: 
٣ - أو أحد الَوْدَجْيِ فقط.  2 - أو ...................فقط.   1 - قطع احللقوم فقط.   

بل ال بد ِمْن َقْطِع ثالثِة أشياَء وهي: ......................  و ......................  و ........................

كاة وال يجزئ غيرها.  كي: »بسم اهلل« عند الذَّ الشرط الرابع: قول املذَّ
 .)1( والدليل على اشتراط التسمية: قول اهلل تعالى:

)2(.  وإن تركها سهًوا أبيحت لقوله تعالى:

كاة بالسن وسائر العظام.  )✱( يحرم الذَّ
)1( سورة األنعام، اآلية: 118.
)2( سورة البقرة، اآلية: 286.

      مركز حالل:
ت إنشاء "مركز حالل" وهو مركز تابع للهيئة العامة للغذاء والدواء، يهدف إلى منح شهادات حالل 

الشعار  في احلصول على  الراغبة  واجلهات  للمنتجات  ومنح شعار حالل  واملنتجات،  للمنشآت 

)املطاعم ، الفنادق(، وتدريب املنشآت الراغبة في التحول إلى اإلنتاج احلالل، وذلك حسب تعاليم 

الشريعة اإلسالمية لتحقيق الريادة إقليميًا وعامليًا في هذا املجال، وإلبراز مكانة اململكة الدينية.
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بالتعاون مع معلمك صنِّف العبارات التي أمامك في اجلدول اآلتي:
كُي /  ى املالُك ولم يسمِّ املذَّ ى على شاة وذّكى أخرى / سمَّ ترك التسمية سهًوا / سمَّ

ترك التسمية عمًدا / قال عند التذكية: احلمد هلل ولم يسمِّ / قال: بسم اهلل.  

كاة  كاة تصح الذَّ ل تصح الذَّ

١١
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كاة ما ُيكره في الذَّ
كاة سنن الذَّ

كُي السكين والذبيحة  1. أن يحدَّ المذَّ
تنظر إليه.

عنقه  يكسر  أو  الحيوان  يسلخ  أن   .2
في ذلك  أن تخرج روحه، ألن  قبل 

تعذيًبا له.
تنظر  واألخــرى  البهيمة  يذكي  أن   .٣

إليها، ألن في ذلك تعذيًبا لها.

كاة ما يحُرم في الذَّ
هدًفا  وجعله  الحيوان  حبس   .1

للرماية.
2. ذكاة الحيوان المباح األكِل لغير 

أكله أو لغير َغَرٍض شرعي.

كاة  كاة؛ ألن الذَّ 1. َسنُّ السكين قبل الذَّ
بغير المسنون فيه تعذيب للحيوان.

2. التكبير بعد التسمية.
٣. الرفق بالذبيحة عند ذبحها.

عند  القبلة  إلــى  الذبيحة  توجيه   .4
ذبحها. 

كاة بقوة  5. أن يمر اآللة على محل الذَّ
خروج  في  أسرع  ليكون  وسرعة؛ 

الروح فال يتعذب الحيوان.

كاة وما يكره فيها وما يحرم  كاة وما يكره فيها وما يحرم �شنن الذَّ �شنن الذَّ

عن عبداهلل بن عمرو  أن رسول اهلل  قال: »من قتل عصفوًرا فما فوقها بغير 
حقها، سأله اهلل عز وجل عنها يوم القيامة« قيل: يا رسول اهلل فما حقها؟ قال: 

»حقها أن تذبحها فتأكلها، وال تقطع رأسها فيرمى بها«.)1(
دلَّ احلديث السابق على خطأ يقع فيه بعض الناس، فما هو؟ وعلى ماذا يدل الوعيد 

الوارد لفاعله؟
....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

٢٢

)1( رواه النسائي رقم )4445(.
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      الطعام الم�شتورد من غير الم�شلمين      الطعام الم�شتورد من غير الم�شلمين

الطعام املستورد من غير املسلمني على نوعني: 
األول: ما ل يحتاج إلى ذكاة.

        مثاله: اخَلْضراوات والسمك، .............................
مات؛ كالكحول، وشحم اخلنزير، وغير ذلك.        حكمه: حالل ما لم يخالطه شيء من احملرَّ

الثاني: ما يحتاج إلى ذكاة.
       مثاله: الدجاج والغنم،  .............................

      حكمه: يجوز أكله إذا ذكي ذكاة شرعية بالشروط املعروفة للذكاة.
ون احليوانات بل يقتلونها بالصعق الكهربائي أو بالضرب على الرأس مثاًل، أو كان  فإن علمنا أنهم ل ُيذكُّ

كاة الشرعية. كي لها غير كتابي حرم أكلها، لنتفاء شروط الذَّ املذَّ

      الصيد اجلائر: هو الصيد غير النظامي والذي تعاقب عليه القواني الدولية، 
سواء كان الصيد اجلائر للحيوانات البرية أو البحرية وذلك ألنه ُيِخلُّ في التوازن 
البيئي، وقد يؤدي إلى هجرة احليوانات من موطنها األساسي إلى مكان آخر، ورمبا 

يتسبب في انقراض بعض احليوانات ويعتبر الصيد جائًرا في احلاالت اآلتية:
1- صيد احليوانات في موسم التكاثر والتزاوج.

2- عدم امتالك رخصة تؤهل صاحبها ملمارسة الصيد.
٣- الصيد خارج األوقات والساعات احملددة للصيد.

4- استخدام أسلحة غير مشروعة للصيد.
5- صيد حيوانات موجودة في مناطق محظورة مثل احملميات.

6- صيد حيوانات تعود ملكيتها ألشخاص آخرين.
7- صيد حيوانات مهددة باالنقراض.

8- صيد حيوانات تقع ضمن البحوث العلمية.
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مع  الخطأ،  العبارة  أمام   )O( وعالمة  الصحيحة،  العبارة  أمام   )P( عالمة  ضع  سس11 

تصحيح الخطأ إن وجد:

.)       ( كاة من الصبي غير املميز           أ- ال تصح الذَّ

.)       (         ب- من أمسك عصفوًرا بيده، ثم قطع رقبته بأظفاره لم تصح ذكاته 

.)       (         ج- جتوز ذبيحة الكتابي إذا ذكاها بالطريقة الشرعية  

فيه: سمك،  متنوع،  طعام  لك  وقدم  وثنيون،  أهله  بلد  إلى  أبيك  مع  لو سافرت  سس22 

ولحم ضأن، وفواكه متنوعة، ولبن بقر.
         فما الذي يحل لك تناوله؟ وما الذي يحرم؟ وملاذا؟ 

إذا كنت مع أهلك في مزرعة، وانطلق عيار ناري فأصاب إحدى الغنم، فماتت، فما  سس33 

حكم أكلها؟ ولماذا؟
كاة من األمور اآلتية:  ز ما هو شرط، وما هو سنة، وما هو مكروه، وما هو محرم، في الذَّ سس44  َميِّ

احلكماملسألة

ذكاة احليوان املباح لغير أكله.

إحداد الشفرة والذبيحة تنظر إليها.

كاة.  زيادة التكبير بعد التسمية عند الذَّ

قطع احللقوم واملريء وأحد الودجي.

توجيه الذبيحة للقبلة.

سلخ الذبيحة أو كسر عنقها قبل أن تخرج روحها.

صح
صح
صح

 الذي يحل: السمك والفوا كه و اللبن فالسمك
 ميتة ل يحتاج تذكية أما اللبن والفاكهة من

المباح أما لحم الضأن فال يحل ألن ذابحه وثني

 اليحل أكلها، ألنها لم تذك ذكاة شرعية، إنما يحل أكلها إذا
لم يقدر عليها فتذكى ذكاة اضطرارية بهذه الطريقة

محرم
مكروه

سنة

شرط
سنة

مكروه
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