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SCHÄCHTEN UNTER BETÄUBUNG 

1 FRAGE 
 

 

As-salāmu ʾalaikum wa-raḥmatu ʾllāhi wa-barakātuh, 

ich möchte wissen, ob es erlaubt ist Schafe/Lämmer vor dem Schlachten zu betäuben. Ich habe 

persönlich Betäubungen miterlebt: z.B. habe ich erlebt wie ein Lamm durch einen Elektroschock 

betäubt wurde. Man musste sofort schlachten, ansonsten steht das Tier wieder nach ca. 1-2 Minuten 

auf. Beim Schlachten des betäubten Lamms ist das Blut auch komplett ausgeflossen - so als hätte man 

es vorher nicht betäubt. Der deutsche Schäfer teilte mir auch mit, dass die Elektrozange, die an den 

Kopf bzw. an die Ohren des Lamms angesetzt wird, dem Tier gar nicht weh tun würde und bei einem 

Menschen der Strom nicht fließt und nichts passieren würde. Wenn man nach der Betäubung das 

Lamm nicht schlachten würde, würde es unversehrt einfach wieder weiterleben. Da bald das 

Opferschlachtfest ist, wäre es angebracht ein Fatwa vorher zu bekommen. Ich denke diese Problematik 

ist nicht neu. Was sagen unsere Gelehrten dazu? 
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2 ANTWORT 
 

 وبركاته  هللا ورحمة  السالم  وعليكم

 ومسلما  ومصليا حامدا

 

Es sollte klar sein, dass das Betäuben eines Tieres wegen mehreren Problematiken1 islamisch 

eingeschränkt ist. Deswegen ist es notwendig sich davon abzuhalten. Somit sollten Muslime in 

Ländern, in welchen dies vorgeschrieben ist, versuchen Rechtsmittel einzulegen, um sich von dieser 

Vorschrift ausschließen zu lassen. 

Hingegen ist die detaillierte Regelung bezüglich dem Tier, dass falls man überzeugt ist oder der 

dominanten Annahme/Vermutung ist, dass das Tier beim Betäuben schon vor der Schlachtung 

stirbt/gestorben ist, als Tod (Maitah) eingestuft wird, welches für den Verzehr Harām (Verboten) ist. 

Falls die Überzeugung vorhanden ist, dass das Tier beim Betäuben nicht gestorben ist/starb, sondern 

am Leben geblieben ist/blieb bis es geschlachtet worden ist/wurde, wie es vom Fragesteller erklärt 

worden ist und auch alle weiteren Voraussetzungen des Schlachtens erfüllt sind  z.B., dass derjenige, 

der das Schlachten ausführt, Muslim oder wirklich Ahl al-Kitab (Jude oder Christ) ist und dass im Namen 

Allahs geschlachtet wird, dann ist es erlaubt das Fleisch eines solchen Tieres zu essen.  

Wenn sich aber jemand aufgrund Zweifel trotzdem zurückhält das Fleisch eines auf dieser Art 

geschlachteten Tieres zu essen, so ist dies lobenswert, da das Fernhalten von Zweifel auch Teil der 

Religion ist und dies in den Ahādīth befürwortet worden ist. 

Wallāhu a’lam 

 

1 1. Die Zweifel, ob das Tier noch wirklich am Leben ist. Insbesondere bei schwächeren Tieren. 

2. Die Wahrscheinlichkeit, dass das fließende Blut welches als unrein angesehen wird nicht komplett 

ausfließt.  

3. Das Abweichen von der Methodik, die der Islam vorgegeben hat und das bevorzugen einer 

Methodik, die der Menschenverstand entwickelt.  

4. Das grundlose Verschlimmern und Verlängern des Schmerzes bei Tieren. Diese Meinung haben auch 

einige Wissenschaftler. 
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3 QUELLENANGABE 
 

 ( 121آية رقم : )سورة االنعام،  :في كالمه المجيد

ِ َعلَْيِه َوإِنَّهُ لَِفْسٌق َوإِنَّ الشَّيَاِطيَن لَيُوُحوَن إِلَى أَْولِ  ا لَْم يُذَْكِر اْسُم َّللاَّ  وكُْم َوإِْن أََطْعتُُموهُْم إِنَّكُْم لَُمْشِركُوَن. يَائِِهْم ِليَُجاِدلُ َوََل تَأْكُلُوا ِممَّ

 

 ( 3رقم : آية   المائدة،)سورة  :وفيه أيضا

ِ بِِه اآلية.  َمْت َعلَْيكُُم اْلَمْيتَةُ َوالدَُّم َولَْحُم اْلِخْنِزيِر َوَما أُِهلَّ ِلغَْيِر َّللاَّ  ُحر ِ

 

 المذكورة( )تحت اآلية حكام القرآن للجصاص: أوفي 

كاة في إباحته  ذكية مما شرط علينا الذالميتة ما فارقته الروح بغير ت  آليةاقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير  

أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إَل أن يكون ميتة أو    ما فيلقوله تعالى قل َل أجد    وأما الدم فالمحرم منه هو المسفوح

دما مسفوحا وقد بينا ذلك في سورة البقرة والدليل أيضا على أن المحرم منه هو المسفوح اتفاق المسلمين على إباحة الكبد  

 والطحال الخ 

 

 (5رقم  ،ة)تحت آية المائد وفيه ايضاً:

عن ابن عباس وأبي الدرداء والحسن ومجاهد وإبراهيم وقتادة والسدي   ي{ روملكوطعام الذين أوتوا الكتاب حل  وقوله تعالى }

أنه ذبائحهم وظاهره يقتضي ذلك ألن ذبائحهم من طعامهم ولو استعملنا اللفظ على عمومه َلنتظم جميع طعامهم من الذبائح  

 وغيرها واألظهر أن يكون المراد الذبائح خاصة. 

 

 د، باب إذا وجد مع الصيد كلبا آخر( كتاب الذبائح والصي) :وفي صحيح البخاري

عن عدي بن حاتم، قال: قلت: يا رسول هللا، إني أرسل كلبي وأسمي، فقال النبي صلى هللا عليه وسلم: »إذا أرسلت كلبك  

وسميت، فأخذ فقتل فأكل فال تأكل، فإنما أمسك على نفسه« قلت: إني أرسل كلبي، أجد معه كلبا آخر، َل أدري أيهما أخذه؟ 

 ( 5486)حديث رقم : الحيدث ل: »َل تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره«فقا

 

 الصيد والذبائح، باب األمر بإحسان الذبح والقتل، وتحديد الشفرة(  كتاب) :وفي الصحيح لسلم

هللا كتب اإلحسان على كل  »إن   ، قال: ثنتان حفظتهما عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، قال:رضي هللا عنهعن شداد بن أوس  

 ( 1955) حيدث رقم: «وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته، فليرح ذبيحته ،فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة شيء،

 باب أخذ الحالل وترك الشبهات(  المساقاة،)كتاب  :وفيه ايضا

وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه   -عليه وسلم، يقول:  عن النعمان بن بشير، قال: سمعته يقول: سمعت رسول هللا صلى هللا  

لدينه،»  - استبرأ  الشبهات  اتقى  فمن  الناس،  من  كثير  يعلمهن  ال  مشتبهات  وبينهما  بين،  الحرام  وإن  بين،  الحالل   إن 

حمى، وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى، يوشك أن يرتع فيه، أَل وإن لكل ملك  

أَل وإن حمى هللا محارمه، أَل وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت، صلح الجسد كله، وإذا فسدت، فسد الجسد كله، أَل وهي  

 ( 1599)حديث رقم :  .القلب«

 

 )أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم( وفي سنن الترمذي:

للحسن بن علي: ما حفظت من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟ قال: حفظت من رسول عن أبي الحوراء السعدي، قال: قلت  

 (2518)حديث رقم  «.، فإن الصدق طمأنينة، وإن الكذب ريبةدع ما يريبك إلى ما ال يريبكهللا صلى هللا عليه وسلم: » 
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 ( 40ص، 5جالمأكول،  فصل في بيان شرط حل األكل في الحيوان  كتاب الذبائح والصيود)وفي البدائع:

[ وَل يطيب إَل بخروج الدم المسفوح 157وقال سبحانه وتعالى }ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث{ ]األعراف: 

حرمت الميتة؛ ألن المحرم وهو الدم المسفوح فيها قائم ولذا َل يطيب مع قيامه ولهذا يفسد في  اوالنحر ولهذوذلك بالذبح 

والذبح هو فري األوداج ومحله  أدنى مدة ما يفسد في مثلها المذبوح، وكذا المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة لما قلنا.

»الذكاة ما بين اللبة واللحية«......... األصل في الذكاة إنما هو   -الم عليه الصالة والس -ما بين اللبة واللحيين؛ لقول النبي 
قال: »إن هللا تعالى  -عليه الصالة والسالم  -األسهل على الحيوان وما فيه نوع راحة له فيه فهو أفضل لما روي عن النبي 

 ة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته« . كتب اإلحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح
 

 ( 308ص ،6ج  كتاب الذبائح،) :وفي الدر مع الشامية

{)ذبح شاة( مريضة )فتحركت أو خرج الدم( )حلت وإَل َل إن لم تدر حياته( عند الذبح، وإن علم حياته )حلت( مطلقا لدر}ا

وله فتحركت( أي بغير نحو مد رجل وفتح عين مما َل يدل على الحياة كما يأتي  } الشامية {)وإن لم تتحرك ولم يخرج الدم(

)قوله أو خرج الدم( أي كما يخرج من الحي. قال في البزازية: وفي شرح الطحاوي: خروج الدم َل يدل على الحياة إَل إذا  

مة الحياة )قوله حياته( األولى حياتها  كان يخرج كما يخرج من الحي عند اإلمام، وهو ظاهر الرواية )قوله حلت( لوجود عال

كما عبر في المنح لكن ذكر الضمير باعتبار المذبوح )قوله حلت مطلقا( يفسره ما بعده. قال في المنح: ألن األصل بقاء ما  

)قوله    كان على ما كان فال يحكم بزوال الحياة بالشك )قوله وهذا يتأتى في منخنقة إلخ( أي ومريضة كما يأتي في كتاب الصيد

والتي فقر الذئب بطنها( الفقر: الحفر، وثقب الخرز للنظم: وفي بعض النسخ بقر بالباء الموحدة: أي شق )قوله وإن كانت  

حياتها خفيفة( في بعض النسخ خفية واألولى أولى، وذلك بأن يبقى فيها من الحياة بقدر ما يبقى في المذبوح بعد الذبح كما في  

الذئب أوداجها وهي حية َل تذكى لفوات محل الذبح، ولو انتزع رأسها وهي حية تحل بالذبح بين    البزازية وفيها: شاة قطع

 اللبة واللحيين)قوله وعليه الفتوى( خالفا لهما.  

 
 (296ص ،6)ج :وفيهما ايضاً 

تفسير بالالزم كما }الدر{)و( كره كل تعذيب بال فائدة مثل )قطع الرأس والسلخ قبل أن تبرد( أي تسكن عن اَلضطراب وهو  

الشامية{ )قوله وكره إلخ( هذا هو }مسلما(  )وشرط كون الذابح    َل يخفى )و( كره )ترك التوجه إلى القبلة( لمخالفته السنة.

األصل الجامع في إفادة معنى الكراهة عناية )قوله أي تسكن عن اَلضطراب( كذا فسره في الهداية )قوله وهو تفسير بالالزم( 

 تقاني.إها بال عكس )قوله لمخالفته السنة( أي المؤكدة ألنه توارثه الناس فيكره تركه بال عذر نبرودتها سكو ألنه يلزم من
 

 وفي أحكام الذبائح للشيخ المفتي محمد تقي العثماني حفظه هللا 

  من حديث   ذلك ما مر  علىبما جاءت الشريعة بحله والدليل   تحل اَل  وَل الحرمة،  والواقع أن األصل في الحيوانات    (26)ص

وقع الشك في   ىكلبي الحديث ... فهذا الحديث يدل علي انه مت  أرسل  إني  هللا! قلت: يا رسول    عدي بن حاتم رضي هللا عنه،

فانه لو كان    الحرمة؛أن اَلصل في الحيوان    ىعل  لوهو دليكل الحيوان،  أحرم    اَلحتماَلن،   ىالشرعية واستو  كاةذحصول ال

 األولى:والحكم الشرعي لهذا التدويخ يحتاج الي البحث من ناحيتين:    {52}اَلصل اَلباحة لما حرم الحيوان في حالة الشك ....

ريق المشروع بعد ذبحها مسلم أو كتابي بالط  حالَل إنهل تكون الذبيحة    والثانية:هل استخدام هذا الطريق جائز شرعا ً أم َل؟  

الحيوان أم    ىأن هذا الطريق يخفف من ألم الذبح عل  علىالتدويخ؟ أما كون هذه الطرق جائزة شرعا ً، فيتوقف الحكم فيه  

روحه   قَلزهاوكان من المسلم أن الطريق الذي شرعه اَلسالم من قطع عروق حلق الحيوان أحسن الطريق    {53}.َل؟

فال شك في كون هذا   جبهته،   علىأما التدويخ ففي بعض الحاَلت يضر بالحيوان كالضرب بالمطرقة   الحيوان.  علىوأسهلها  

خبراء علم الحيوان يدعون أن ذلك يخفف من ألمه، فاذا تحقق ذلك قطعا وأنه َل    ن.... ولكالطريق غير جائز في الشريعة

ء المسلمين في ألمانيا أن جميع طرق التدويخ تسبب ألما  وقد اكتشف بعض الخبرا فال.واَل  استعمالها،يموت به الحيوان جاز 

 الخ  أكثر للحيوان بالنسبة الي طرق الذبح المباشر بقطع العروق.

 
 والرسالة المذكورة )أحكام الذبائح(  608-605, ص3للمزيد انظر: إمداد الفتاوى، كتاب الذبائح، ج 
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Die Dār al-Iftāʾ Deutschland hat die Übersetzung dieser Fatwā dem Großmuftī vorgelegt, der diese 

kontrolliert und bestätigt hat. 
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