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  المقدمة
ســـیدنا أن  الحمـــد هللا رب العـــالمین وأشـــهد أن ال إلـــه إال اهللا ولـــى المتقـــین وأشـــهد

محمــــدًا وســــول اهللا إلــــى النــــاس أجمعــــین خــــتم اهللا بــــه الرســــاالت وجعلــــه رحمــــة 

وصـــلى اهللا علیـــه وعلـــى آلـــه الطیبـــین وصـــحبة الهـــداة المهـــدیین وســـلم للعـــالمین 

  .تسلیمُا كثیراً 

  دــأما بع

فـــاهللا ســـبحانه وتعـــالى جعـــل اإلنســـان أشـــرف مخلوقاتـــه وســـخر لصـــالحه جمیـــع 

ْمَنـا َبِنـي آَدَم َوَحَمْلَنـاُهْم ِفـيَوَلقَـ ﴿ قـال تعـالى:مـاخلق  اْلَبـرِّ َواْلَبْحـِر َوَرَزْقَنـاُهم  ْد َكرَّ

ـْلَناُهْم َعَلـى ـَن الطَّیَِّبـاِت َوَفضَّ ـْن َخَلْقَنـا َتْفِضـیًال◌ِ  مِّ  ﴿وقـال أیضـًا  )١( ﴾ َكِثیـٍر مِّمَّ

ــــَق َلُكــــْم َمــــا ِفــــي اَألْرِض َجِمیًعــــا تعــــالى أحــــل فــــاهللا ســــبحانه و )٢( ﴾ ُهــــَو الَّــــِذي َخَل

للمسلمین أن یـأكلوا مـن لحـوم الحیوانـات الطیبـة وینتفعـوا بأجزائهـا ؛ ولكـن جعـل 

والســنة فــالحیوان فــى أصــله مثــل هــذا الحــل خاضــعًا ألحكــام شــرعها فــى الكتــاب 

اإلنسان به حس وٕادراك وأن كان األصل أن ال یباح لإلنسان ذبحـه وأكـل لحمـه 

ه سـبحانه وتعــالى وجعـل ذلـك خاضــعًا واالنتفـاع بـه ؛ ولكــن أبـیح ذلـك فضــًال منـ

لــبعض األحكــام التعبدیــة الواجــب االمتثــال لهــا وااللتــزام بــالطرق الشــرعیة للــذكاة 

وزهق روح الحیوان بعیدًا عن القوة واآلالم والتعـذیب وذلـك امتثـاًال لمـا روى عـن 

إن اهللا كتب اإلحسـان علـى كـل شـیئ فـإذا {قال :  شداد بن أوس عن النبى 

ـــتم فأح یحـــد أحـــدكم شـــفرته ولیـــرح تلـــة وٕاذا ذبحـــتم فأحســـنوا الذبحـــة ولســـنوا الققتل

فـى تحدیـد ومن هنا امتازت الشریعة اإلسالمیة عن الشـرائع األخـرى )٣(}ذبیحته 

                                 
  .)٧٠سورة اإلسراء آیة رقم (  –) ١(

  .)٢٩سورة البقرة جزء من آیة رقم (  –) ٢(

 ،١٦/ ٤أخرجه الترمذى فى سننه كتاب الدیات باب ما جاء فى النهى عن المثلة جـ   –) ٣(

/  ٤كتاب الضحایا باب األمر باحداد الشفرة جـ  طبعة دار الكتب العلمیة والنسائى

وابن ماجه فى سننه كتاب الذبائح باب إذا ذبحتم فأحسنوا  ،طبعة دار الحدیث ،١٨٠

  .طبعة المكتبة العلمیة ،١٠٥٨/  ٢الذبح جـ
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ــذبح ووضــع مبادئهــا وحــد حــدود تــتالءم مــع الفطــرة وتتــوائم مــع دواعــى  طــرق ال

أن أبحــث فــى ومــن هنــا أردت  ،تــدفق بهــا مشــاعر اإلنســان الســلیمالرحمــة التــى ت

  .}الذبائح بالطرق الحدیثة واللحوم المستوردة {موضوع 

  أسباب اختیارى للموضوع :

فأحكام الذكاة بها رفق بالحیوان وسمو باإلنسـان عـن  ،بیان سماحة اإلسالم -١

  .كل مستقذر

 االكــالم فــى الــذبائح وطــرق الــذبح الحدیثــة ممــا یهــم كــل مســلم التعــرف علیهــ -٢

  .ل ما أحله لنا وأن نحرم ما حرمه علینافاهللا أمرنا أن نستح

فیهـا أفهـام  تكثیر من األحكام المتعلقة بالـذكاة وطـرق الـذبح الحدیثـة اختلفـ -٣

  .أهل العلم
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  خطة البحث :
  على مقدمة وفصلین : البحث یشتمل

  الفصل األول : التعریف بالذبائح وشروطها 

  وفیه مبحثان :

  وكیفیتها  المبحث األول : التعریف بالذبائح

  :ثالثة مطالب  وفیه

ـــــب األول :  ـــــذبح لغـــــة وشـــــرعًا وحكمـــــه وحكمـــــة المطل ـــــف ال تعری

  .مشروعیته

  .أنواع الذكاة وكیفیة الذبح الشرعیة المطلب الثانى :

  .المطلب الثالث : الذبح من القفا ـ الذبح بقطع النخاع

  المبحث الثانى : الشروط الشرعیة للذبح

  الب :ـوفیه ثالثة مط

  .بحااألول : شروط الذ المطلب

  .: شروط آلة الذبح الثانيالمطلب 

  .المطلب الثالث : شروط المذبوح

  : طرق الذبح الحدیثة واللحوم المستوردة الثاني الفصل

  ان :ـثـه مبحـوفی

  .المبحث األول : طرق الذبح الحدیثة

  .المبحث الثاني : حكم أكل اللحوم المستوردة

  .ئج والتوصیاتالخاتمة وتشتمل على أهم النتا

  .فهرس للمراجع

 .فهرس للموضوعات
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  الفصل األول :

  التعریف بالذبائح وشروطها

  ثان :ــوفیه مبح

  المبحث األول : التعریف بالذبائح وكیفیتها

  بان :ــوفیه مطل

المطلب األول : تعریف الذبح لغة وشرعًا وحكمه وحكمة 

  .مشروعیته

  .لذبح الشرعیةالمطلب الثانى : أنواع الذكاة وكیفیة ا

  المبحث الثانى : الشروط الشرعیة للذبح

  الب :ــوفیه ثالثة مط

  .بحاالمطلب األول : شروط الذ

  .المطلب الثاني : شروط آلة الذبح

  .المطلب الثالث : شروط المذبوح
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  المطلب األول

  تعریف الذبائح

ــذبائح لغــة لــذبح : جمــع ذبیحــة والذبیحــة اســم لمــا یــذبح مــن الحیــوان وأصــل ا ال

ــــذبح مصــــدر ذبحــــت الشــــاة یقــــال ذبحــــه ویذبحــــه ذبحــــًا فهــــو  الشــــق والقطــــع وال

  .)١(مذبوح

  واصطالحًا : 

بأنه : إتالف الحیوان بازهاق روحه فى الحال لإلنتفاع بلحمه بعد  یةفعرفه الحن

  .)٢(ذلك 

  .)٣(وعرفه المالكیة بأنه : السبب الموصل إلى إباحة الحیوان البرى إختیارًا 

أو لبــه إن قــدر فعیة بأنــه : ذكــاة الحیــوان المــأكول بذبحــه فــى حلــق وعرفــه الشــا

  .)٤(علیه وأال فبعقر مزهق حیث كان 

                                 
طبعة دار صادر الطبعة  ،١٧/  ٦لسان العرب / لجمال الدین بن منظور اإلفریقى  جـ –) ١(

المصباح المنیر فى غریب الشرح الكبیر / ألحمد بن محمد بن على  ،م٢٠٠٥الرابعة 

مختار الصحاح ألحمد بن أبى بكر بن  ،طبعة دار الفكر ١٢٦المقرى الفیومى صـ 

المفردات  ،م٢٠٠٤هـ ـ ١٤٢٥القاهرة  طبعة دار الحدیث ١٢٨عبد القادر الرازى صـ 

  .لود للتراثطبعة دار الخ ١٧٧فى غریب القرآن /للراغب األصفهانى صـ 

طبعة دار  ،١٩٠/  ٨البحرالرائق  شرح كنز الدقائق  / لزین الدین بن نجیم الحنفى جـ –) ٢(

العنایة شرح الهدایة / لإلمام أكمل الدین محمد  ،المعرفة للطباعة والنشر الطبعة الثانیة

طبعة دار الكتب العلمیة الطبعة  ،٦٤/  ٦بن محمد بن محمود البابرتى الحنفى جـ 

  .م ٢٠٠٧هـ ـ  ١٤٢٨ولى األ

الفواكه الدوانى على رسالة بن أبى زید القیراونى / ألحمد بن غنیم بن سالم بن مهنا   –) ٣(

حاشیة الخرشى على مختصر خلیل /  ،طبعة دار الكتب العلمیة ،٥٩٠/  ١النفراوى جـ 

  .، طبعة دار صادر٢/  ٣ألبو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا بن على المالكى جـ 

مغنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج / لشمس الدین محمد بن الخطیب الشربینى  –) ٤(



 
    
 

  
} ٥٥٤     {

باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد   
الذبائح بالطرق الحدیثة 

 دراسة فقھیة –ستوردة واللحوم الم

وعرفه الحنابلة بأنه : هو ذبح أو نحر حیوان مقدور علیه مباح أكله یعیش فـى 

  .)١(البر ال جراد أو نحوه بقطع حلقوم ومرئ أو عقر ممتنع

  : والراجح 

عقـــر لحیـــوان مبـــاح أكلـــه وٕان اختلفـــت تعـــاریف  أن الـــذكاة هـــى ذبـــح أو نحـــر أو

  .مذهب الحیوان فى كلالفقهاء بناء على اختالفهم فى الواجب قطعه من 

  حكم الذبح :

   .)٢(الذبح شرط لحل األكل فى الحیوان البرى فال یحل أكله بغیر ذكاة شرعیة

  دلیله من الكتاب والسنة والمعقول :

  أوًال من الكتاب :

                                                                            
حاشیة الجمل على شرح منهج الطالب  / للشیخ  ،طبعة دار الفكر ٣٣٣/  ٤جـ

طبعة دار إحیاء  ٢٣٣/  ٥سلیمان بن عمربن منصور الجمل العجیلى المصرى جـ

  .التراث

 ،٢٠٣/  ٦لمنصور بن یونس بن إدریس البهوتى  جـ كشاف القناع عن متن اإلقناع / –) ١(

معونة أولى النهى شرح المنتهى / لإلمام أحمد  ،م١٩٨٣هـ ـ  ١٤٠٢طبعة عالم الكتب 

طبعة  الطبعة  ،٢٣/ ١١بن عبد العزیز الفتوحى الحنبلى الشهیر بابن النجار جـ 

  .الخامسة

بدائع  ،طبعة دار الفكر ،٢٨٦/  ٥الفتاوى الهندیة / للشیخ نظام وجماعة من الهند جـ –) ٢(

 ،طبعة دار الفكر ،٦٠/  ٥الصنائع فى ترتیب الشرائع / لعالء الدین الكاسانى جـ 

مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل / البى عبد اهللا بن محمد بن عبد الرحمن المغربى 

الصغیر على أقرب الشرح  ،طبعة دار الكتب العلمیة ،٣١٢/  ٤المعروف بالحطاب جـ 

بن أحمد الدردیرى جـ   لمسالك إلى مذهب االمام مالك / ألبى البركات أحمد بن محمدا

نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج / لشهاب الدین  ،طبعة دار المعارف ،١٥٣/  ٢

البیان فى فقه الشافعى / لإلمام  ،طبعة مصطفى البابى الحلبى ،١١١/ ٨الرملى جـ 

/  ٦كشاف القناع جـ  ،٥٠١/  ٤مرانى جـ یحیى بن محمد بن موسى بن عمران الع

، طبعة ١٩/  ٦الشرح الكبیر / لشمس الدین أبى الفرج بن قدامة المقدسى جـ  ،٢٠٣

  دار الفكر.
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َمْت َعَلْیُكْم اْلَمْیَتُة َوالدَُّم َوَلْحُم اْلِخنِزیِر َوَما ُأِهلَّ حُ  ﴿ قوله تعالى :  ِلَغْیِر اللَِّه ِبِه  رِّ

  )١( ﴾َوالنَِّطیَحُة َوَما َأَكَل السَُّبُع ِإالَّ َما َذكَّْیُتمْ  َواْلُمْنَخِنَقُة َواْلَمْوُقوَذُة َواْلُمَتَردَِّیةُ 

أن الذبح شرط لحـل أكـل الحیـوان البـرى تدل اآلیة على  وجه الداللة من اآلیة :

أى ما ذبحتم فهو عائد على ما یمكن عودتة علیـه  ﴾ْ ِإالَّ َما َذكَّْیُتم ﴿فقوله تعالى

مما إنعقد سبب موته فأمكن تداركه بذكاة وفیه حیاة مستقرة بأن وجـدت لـه عینـًا 

   )٢( .تطرف أو ذنبًا یتحرك فیحل أكله لما فیه من المضرة

  نة :الس من ثانیاً 

قلت یارسول اهللا إنا نلقى العدو غدا ولـیس  {قال : )٣(ماروى عن رافع بن خدیج

: مــا أنهــر الــدم وذكــر اســم اهللا علیــه فكلــوا مــا لــم   فقــال النبــى  )٤(معنــا مــدى

ى الحبشـة دوسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمـیكن سنا أو ظفر 
)١(.} )٥(   

                                 
  .)٣سورة المائدة جزء من آیة (  –) ١(

طبعة دار التراث  ١١/  ٢تفسیر ابن كثیر / ألبى الفداء إسماعیل بن كثیر القرشى جـ   –) ٢(

یر الكبیر ومفاتیح الغیب / لفخر الدین الرازى الشهیر بخطیب الرى جـ التفس ،العربى

  .طبعة دار الفكر ١٣٦/  ١١

رافع بن خدیج بن رافع بن عدى األنصارى الخزرجى األنصارى (رافع بن خدیج : هو  –) ٣(

استصغر یوم بدر وشهد أحد والمشاهد بعدها  ،صاحب النبى صلى اهللا علیه وسلم

 ٨٦هـ وله  ٧٤وقیل  ٧٣توفى سنة  ،ى بالمدینة فى زمن معاویةوكان رافع ممن یفت

/  ٣سیر أعالم النبالء / لشمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى جـ  ).سنة

شذرات  ،م ١٩٩٠هـ ـ  ١٤١٠طبعة مؤسسة الرسالة الطبعة السابعة  ١٨٢:  ١٨١

 ٨٢/  ١بلى جـ الذهب فى أخبار من ذهب / ألبى الفالح عبد الحى بن العماد الحن

  .م ١٩٧٩هـ ـ  ١٣٩٩طبعة دار الفكر الطبعة األولى 

طبعة دار  ٤١/  ١٤لسان العرب جـ  .المدیة : جمع مدى وهى السكین والشفرة الكبیرة  –) ٤(

  .الطبعة الثانیة ٨٩٣/  ٢المعجم الوسیط مجمع اللغة العربیة جـ  ،صادر

نیل  .یقوى فیكون فى معنى الخنقفمدى الحبشة : طیب من بالد الحبشة و هو ال –) ٥(

األوطار شرح منتقى األخبار من أحادیث سید األخیار محمد بن على بن محمد 
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اكــل  للحــدیث دلیــل علــى أنــه یشــترط الــذبح لحــفــى اوجــه الداللــة مــن الحــدیث : 

  .)٢(الحیوان والذبح یكون بما یقطع ویجرى الدم إال السن والظفر

  ثالثًا من المعقول :

وتطییـــب  ،أن الـــذبح فیـــه تطییـــب معنـــوى بـــذكر اســـم اهللا الـــذى یطـــرد الشـــیطان 

 احســـى بفصـــل الـــدم عـــن اللحـــم وتطهیـــره ألن تنـــاول الـــدم حـــرام ویســـبب اضـــرار 

  .)٣(تنبیه على تحریم المیتة لبقاء دمها للجسم و 

  حكمة مشروعیة الذبح :

  -للذبح مبادئ عامة وحكم تشریعیة جاءت بها الشریعة اإلسالمیة :

  .أن إجراءات التذكیة نوع من الشعائر الدینیة التى یجب مراعاتها -١

                                                                            
  .م١٩٩٧هـ ـ  ١٤١٧ث الطبعة الرابعة ، طبعة دار الحدی١٦٢/  ٨الشوكانى جـ 

رواه البخارى فى صحیحه كتاب الذبائح والصید باب التسمیة على الذبیحة ومن ترك  –) ١(

 ،م ٢٠٠٤هـ ـ  ١٤٢٥طبعة مكتبة الثقافة الدینیة الطبعة األولى  ،٦٦٣/  ٣ـ متعمدًا ج

ومسلم فى صحیحه كتاب األضاحى باب جواز الذبح بكل ما انهر الدم إال السن 

والترمذى فى  م، ٢٠٠١هـ ـ ١٤٢٢، طبعة المكتبة الثقافیة الدینیة والظفر وسائر العظام

 ،٦٩: ٦٨/  ٤ء فى الذكاة بالقصب وغیره جـ سننه كتاب األحكام والفوائد باتب ما جا

والنسائى  ،١٠٢/  ٣وأبو داوود فى سننه كتاب األضاحى باب فى الذبیحة بالمروة جـ 

، طبعة دار الحدیث الطبعة ١٨٠/  ٤فى سننه كتاب الضحایا باب الذبح بالسن جـ 

/  ٢جـ  وابن ماجة فى سننه كتاب الذبائح باب ما یذكى م،  ١٩٩٩هـ ـ  ١٤٢٠األولى،

  .  ، طبعة المكتبة العلمیة١٠٦١

، طبعة دار ١٣٤٦/  ٤سبل السالم شرح بلوغ المرام / لمحمد بن إسماعیل الصنعانى جـ –) ٢(

صحیح مسلم بشرح النووى / لمحى الدین أبو  ،١٦١/  ٨نیل األوطار جـ دار الفكر،

  طبعة دار الفكر.  ،١٠٣/  ٧زكریا بن شرف النووى جـ 

/  ٥ئق شرح كنز الدقائق / لفخر الدین عثمان بن على الزیلعى الحنفى جـ تبیین الحقا  –) ٣(

البحر الرائق شرح كنز الدقائق / لزین الدین  ،طبعة دار المعرفة للطباعة والنشر ،٢٨٦

   .طبعة دار المعرفة للطباعة والنشر ،١٩١/  ٨بن نجیم الحنفى جـ 
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أن الــذبح فیــه تطییــب معنـــوى بــذكر اســم اهللا الـــذى یطــرد الشــیطان ویحـــذر  -٢

  .إلى وسیلة لعبادة غیر اهللا تعالىمن تحول  بحاالذ

فــى الــذبح مراعــاة لصــحة اإلنســان ودفــع الضــرر عــن جســمه فالتذكیــة هــى  -٣

وذلــك بفصــل الــدم عــن الكیفیــة التــى انعقــد اإلجمــاع علــى إجزائهــا فــى الــذبح 

وتنبیـه علـى تحـریم المیتـة لبقـاء دمهـا  ،اللحم وتطهیره فتناول الدم حرام شـرعاً 

 اوبــات والفضــالت والــدم الخبیــث والــذكاة تزیــل ذلــك فكانــت ســببوٕاحتقــان الرط

   .للحل وٕاال فالموت ال یقتضى التحریم ؛ ألنه حاصل بغیرها

أن ما مات حتف أنفه یغلـب علیـه أن یكـون قـد مـات لمـرض أو أكـل نبـات  -٤

ســام وبــذلك یكــون لحمــه ضــار وكــذا إذا مــات مــن شــدة الضــعف أو انحــالل 

  .الطبیعة

غیــر مــذكى  االبشــریة والطبــاع الســلیمة تســتقذر أن تأكــل حیوانــ أن الطبیعــة -٥

  .وتعد ذلك مهانة تنافى عزة النفس وكرامتها

  .)١(أن الرفق بالحیوان هدف شرعى وٕاراحة الحیوان بالتذكیة هدف مقصود -٦

                                 
 ،١٩٧:  ١٩٦/  ٦/ لمحمد رشید رضا جـ تفسیر القرآن الحكیم الشهیر بتفسیر المنار   –) ١(

البحر  ،١٠٣/  ٧صحیح مسلم بشرح النووى جـ  ،طبعة دار المعرفة للطباعة والنشر

   .٣٣٥/  ٤مغنى المحتاج جـ  ،١٩١/  ٨الرائق جـ 
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  المطلب الثانى

  .أنواع الذكاة وكیفیة الذبح الشرعیة

  الذكاة نوعان :اتفق الفقهاء على أن 

الحیوانـــت  أمـــا االختیاریـــة فركنهـــا الـــذبح فیمـــا یـــذبح مـــن ،ریـــة واضـــطراریةاختیا 

  .اإلبلت كامن الحیوانوالنحر فیما ینحر  ،الشاة والبقرك

محلــه والنحــر  ،محلــه مــا بــین اللبــة واللحیــینالــذبح والفــرق بــین الــذبح والنحــر : 

  .آخر الحلق

 ،كــانه بــأى محــل للحیــوان الممتنــع غیــر المقــدور علیــاالضــطراریة فركنهــا العقر و 

: قلــت یارســول اهللا أمــا  )١(ویــدل علــى ذلــك مــا روى عــن أبــى العشــراء عــن أبیــه 

  .)٢( )عنك أتكون الذكاة إال فى الحلق واللبة ؟ قال : لو طعنت فى فخذها ألجز 

  وجه الداللة :

ـــذبح فـــى أى  ـــات ی ـــه مـــن الحیوان ـــر المقـــدور علی ـــل علـــى أن غی فـــى الحـــدیث دلی

  .)٣(یجرح یحصل به الذبح سوى السن والظفروأن كل محدد  ،موضع كان

إلى االضطراریة إال عند العجز عن األول فـاألول أولـى ؛ ألنـه أبلـغ وال  یصار 

إإل عنــد العجــز عنــه ویكتفــى بالثانیــة عنــد فــى إخــراج الــدم مــن الثــانى فــال یتــرك 

                                 
وقیل  ،وقیل یسار بن برز ،أسامه بن مالك بن قهطم الدارمى(أبى العشراء هو :   –) ١(

وقال أبو عیسى : ال یعرف ألبى العشراء عن أبیه غیر  ،اوكان أعرابی ،عطاء بن برز

لكمال فى أسماء الرجال / لجمال الدین تهذیب ا).هذا الحدیث وروى عن حماد بن سلمة

هـ ـ ١٤٢٢طبعة مؤسسة الرسالة الطبعة األولى  ،٨٥/  ٣٤بن الحجاج المزى جـ 

   .م٢٠٠٢

ة باب ما جاء فى الذكاة فى الحلق كتاب األطعم ٦٢/  ٤أخرجه الترمذى فى سننه جـ   –) ٢(

كتاب الصید والذبائح باب ما جاء فى ذكاة ما  ٢٤٦/  ٩والبیهقى فى سننه جـ  ،واللبة

  .الیقدر على ذبحه

طبعة المكتبة  ،٤٣٨/  ٦شرح السنة / لإلمام أبى محمد حسین بن مسعود البغوى جـ   –) ٣(

  .١٣٣٩/  ٤الم جـ سبل الس ،م ١٩٩٤هـ ـ  ١٤١٤التجاریة الطبعة األولى 
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  .)١(لضرورة ؛ ألن التكیف بحسب الوسعا

  كیفیة الذبح الشرعي :

 )٤(والودجــان )٣(والحلقــوم  )٢(أن الــذبح الــذى یقطــع فیــه المــرئاتفــق الفقهــاء علــى 

ـــبعض ففیهـــا  مبـــیح لألكـــل حیـــث أتـــى بالـــذكاة بكمالهـــا وٕان فـــرى بعضـــها دون ال

  خالف :

 -أّي ثالثـٍة كانـت  -إذا قطـع أكثـر األوداج، وهـو ثالثـة منهـا   : قال أبـو حنیفـة

قــال : " افــر  بــى لمــاروى أن الن وتــرك واحــدًا حــّل، ألّن لألكثــر حكــم الجمیــع

ولكن  ،االوداج اسم جمع وأقله ثالثةقال صاحب الهدایة :  ،االوداج بما شئت "

  .قال صاحب العنایة : االوداج ال تشمل الحلقوم أصًال وهو الصواب

قلــت : یــا رســول اهللا إنــا نصــید (عــن عــدي بــن حــاتم الطــائي قــال : : ومــا روى 

ر نهـ: أالعصـا ؟ فقـال رسـول اهللا  و شـقة )٥(الصید فال نجد سـكینا إال الظـرار

                                 
ائع / لعالء الدین بدائع الصنائع فى ترتیب الشر  ،٢٨٥/  ٥الفتاوى الهندیة جـ   –) ١(

الشرح  ،٣١٢/ ٤، مواهب الجلیل جـ ٢٨٦/ ٥، تبیین الحقائق جـ ٦٠/ ٥الكاسانى جـ 

روضة الطالبین وعمدة المفتین / لمحى  ،طبعة دار المعارف ١٥٤/  ٢الصغیر جـ 

شرح  ،٢٣٤:  ٢٣٣/  ٥حاشیة الجمل جـ  ،طبعة دار الفكر ٥٠٠/  ٢ـ الدین النووى ج

   .٢٠٣/ ٦، طبعة دار الفكر، كشاف القناع جـ ٤٠٤/  ٣منتهى االرادات جـ 

عرق أحمر تحت الحلقوم متصل بالفم ورأس المعدة یجرى فیه الطعام (المرئ : هو  –) ٢(

   .٥٩٠/  ١ الفواكه الدوانى جـ ،١٥٥/  ٢الشرح الصغیر جـ  ).إلیها

  .٥٩٠/  ١الفواكه الدوانى جـ  ).القصبى التى یجرى فیها النفس(الحلقوم : هو   –) ٣(

عمیرة ن بالحلقوم). حا شیتا قلیوبى و عرقان فى صفحتي العنق یحیطا(الودجان : هما   –) ٤(

/ لإلمامین شهاب الدین القلیوبى والشیخ عمیرة شهاب الدین أحمد البرلسى الملقب 

  .٢٠٦/  ٦كشاف القناع جـ  ، طبعة المكتبة التوفیقیة،٣٧٦/  ٤ـ بعمیرة ج

الظرار : الحجر عامة وقیل الحجر المدور وقیل قطعه حجر له حد كحد السكین   –) ٥(

 ،٥٩٦/  ٢المعجم الوسیط جـ  ،١٨٥/  ٩لسان العرب جـ  .والجمع ظرار والمفرد ظرر
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  .)١( الدم بما شئت و اذكر اسم اهللا)

  

  وجه الداللة :

بقطــــع الــــودجین أو أحــــدهما مــــع المــــرئ المقصــــود مــــن الــــذبح هــــو إنهــــار الــــدم  

   .)٢(فیكتفى باالكثر وال حاجة إلى اشتراط قطع المعین والحلقوم 

ألّن كـّل  ،ودجینيء وأحد الوالمر   ال یحّل حّتى یقطع الحلقوم  : وقال أبو یوسف

مــا یقصــد بــه اآلخــر، إذ الحلقــوم مجــرى غیــر یقصــد بقطعــه  ودجینواحــٍد مــن الــ

الـــّنفس، والمـــريء مجـــرى الّطعـــام، والودجـــان مجریـــان للـــّدم، فـــإذا قطـــع أحـــدهما 

حصل بقطعه المقصود منهما، وٕاذا ترك الحلقوم أو المريء لم یحصل بقطع ما 

  )٣( . سواه المقصود من قطعه

ال یحّل حّتى یقطع من كـّل واحـٍد مـن األربعـة أكثـره، ألّنـه إذا قطـع   : وقال محّمد

األكثر من كّل واحٍد من األربعة، فقد حصـل المقصـود بالـّذبح وهـو خـروج الـّدم، 

   .)٤( ألّنه یخرج به ما یخرج بقطع الجمیع

  المشهور عندهم :  هوالرأى الثانى للمالكیة 

جمیــــع الحلقــــوم و ال یكتفــــى بقطــــع بعضــــه وال  أنــــه ال یحــــل الــــذبح حتــــى یقطــــع

                                                                            
، من أخرجه وقال عنه غریب ولم یذكر ٤٧١/  ٤أورده الزیلعى فى نصب الرایة جـ 

   م. ٢٠٠٢هـ ـ  ١٤٢٢طبعة دار الكتب العلمیة الطبعة الثانیة 

اخرجه ابوداوود فى سننه كتاب االضاحى باب فى الذبیحة بالمروة طبعة دار إحیاء   –) ١(

وابن  ،١٧٩/  ٤والنسائى فى سننه كتاب الضحایا باب إباحة الذبح بالعود جـ  ،السنة

  .١٠٦/  ٢ب الذبائح باب ما یذكى جـ ماجه فى سننه كتا

   .٢٩١/  ٥تبیین الحقائق جـ   –) ٢(

   .٢٩١:  ٢٩١/  ٥تبیین الحقائق جـ  ،٦١/  ٥بدائع الصنائع جـ   –) ٣(

   .المراجع السابقة  –) ٤(
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ویقطع جمیع الودجان وال یشـترط قطـع المـرئ واسـتدلوا علـى ذلـك   .)١(المغلصمة
  بالسنة : )٢(

ذكـر مـا أنهـر الـدم و (قـال :    أن رسـول اهللا خـدیج بـن رافـع مـا روى عـن ــ١

   .)٣( )سنا أو ظفرا  اسم اهللا علیه فكلوا ما لم یكن

  وجه الداللة : 

ـــوه وذلـــك بقطـــع  فـــى الحـــدیث دلیـــل علـــى أن كـــل مـــا أنهـــر الـــدم فهـــو حـــالل فكل

    .)٤(الودجین وال یمكن قطع الودجین بدون الحلقوم الحاطتهما به

ـــذبح قطـــع كـــل مـــن الح ـــة : یشـــترط لحـــل ال لقـــوم الـــرأى الثالـــث للشـــافعیة والحنابل

االحســـان فـــى الـــذبح وخروجـــًا مـــن رئ ویســـتحب قطـــع الـــودجین ؛ ألنـــه مـــن والمـــ

الخـــــالف وهنــــــاك روایـــــة عــــــن أحمـــــد أنــــــه یشـــــترط قطــــــع الـــــودجین واألول هــــــو 

  .)٥(المذهب

  .واستدلوا على ذلك بالسنة واالثر والمعقول

  أوًال السنة :

-    نهـى رسـول اهللا   - - عنـه أن النبـى ما روى عـن أبـى هریـرة رضـى اهللا 

 -   ١("  )٦(عن شریطة الشیطان(.  

                                 
القوانین  .المغلصمة : هى الجوزة الى الرأس ؛ ألن الحلقوم تحتها فیما بینها وبین اللبة  –) ١(

    .طبعة دار الكتاب العربى ١٨٢/ البن جزى الكلبى / الفقهیة 

   ..٥٩٠/  ١الفواكه الدوانى جـ  ،١٥٥:  ١٥٤/  ٢الشرح الصغیر جـ   –) ٢(

   .سبق تخریجه  –) ٣(

   .١٦١/  ٨نیل االوطار جـ   –) ٤(

/  ٦كشاف القناع جـ  ،٥٠٦/  ٤البیان للعمرانى جـ  ،٣٤٠/  ٤مغنى المحتاج جـ   –) ٥(

  .٤٠/  ١١ونة أولى النهى جـ مع ،٢٠٦

ثم تترك حتى    األوداج    تفرى    شریطة الشیطان : وهي التي تذبح فیقطع الجلد وال   –) ٦(

  .٥٧٥/  ٨المغنى جـ  .تموت
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   ثانیًا من األثر :

  )٢(ما روى عن ابن عباس رضى اهللا عنهما قال : " الذكاة فى الحلق واللبة " 

  وجه الداللة منهما :

أن الذكاة اختصت بهذا المحل ؛ ألنـه مجمـع العـروق وبهـا یسـیل الـدم و یسـرع  

  )٣( .حیوانزهوق النفس فیكون أطیب للحم وأخف على ال

  ثالثا المعقول :

ل من المرئ والحلقوم وقد تبقى بعد قطع الودجین إذ همـا كأن الحیاة تفقد بفقد  

ـــودجین أســـهل لخـــروج الـــروح فهـــو مـــن  عرقـــان كســـائر العـــروق ؛ ولكـــن قطـــع ال

 اِإلْحَســانَ  َكتَـبَ  اللَّـهَ  ِإنَّ  "قــال : "  لمـا روى أن النبـى  )٤(االحسـان فـى الــذبح 

 َوْلُیِحـــدَّ  ،الــذَّْبحَ  َفَأْحِســُنوا َذَبْحــُتمْ  َوإَِذا ،اْلِقْتلَــةَ  َفَأْحِســُنوا َقَتْلــُتمْ  فَــِإَذا ،َشــْيءٍ  ُكــلِّ  َعلَــى

  .)٥("  َذِبیَحَتهُ  َوْلُیِرحْ  ،َشْفَرَتهُ  َأَحُدُكمْ 

  الراجح :

                                                                            
طبعة  ١٠٣/  ٣اخرجه ابوداود فى سننه كتاب االضاحى باب فى الذبیحة بالمروة جـ   –) ١(

كبرى كتاب الضحایا باب الذكاة فى المقدور علیه والبیهقى فى سننه ال ،دار إحیاء السنة

  .٢٧٨/  ٩ما بین اللبة والحلق جـ 

اخرجه البخارى معلقا علیه فى صحیحه كتاب الصید والذبائح باب النحر والذبحج جـ   –) ٢(

و البیهقى فى سننه الكبرى كتاب الضحایا باب  ،طبعة دار البیان العربى ،١٣٠/  ٣

وابن أبى شیبة فى مصنفه  ،٢٧٨/  ٩ما بین اللبة والحلق جـ  الذكاة فى المقدور علیه

 ٤كتاب الصید باب من قال إذا أنهر الدم فكل ما خال سنًا أو عظمًا جـ  ٦٢٩/  ٤جـ 

  .م ١٩٩٤هـ ـ  ١٤١٤طبعة دار الفكر  ٦٢٩/ 

  .طبعة مكتبة الكلیات االزهریة ،٥٧٥/  ٨المغنى / ألبى محمد عبد اهللا بن قدامة جـ  –) ٣(

 ،طبعة دار الفكر ٨٠/  ٩المجموع شرح المهذب جـ  ،٣٤٠/  ٤مغنى المحتاج جـ   –) ٤(

   .٥٧٥/  ٨المغنى جـ  ،٤٠/  ١١معونة أولى النهى جـ 

   .سبق تخریجه  –) ٥(
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أنه یشترط فى الذبح قطع الحلقوم والمرئ والودجین جمیعًا ؛ ألن ذلك أبلغ فـى  

وح من شـدة المعانـاة وأكثـر تطییبـًا للحـم وٕانهـارًا للـدم فقطـع االعضـاء اراحة المذب

یـه واألصـل التحـریم فـال یعـدل عنـه وقطع البعض مختلـف فاالربعة مجمع علیه 

  .بیقین الإ
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  المطلب الثالث

  حكم الذبح من القفا

ذبــــح  ذهـــب جمهـــور الفقهـــاء مــــن الحنفیـــة والشـــافعیة والحنابلـــة : إلــــى أنـــه یكـــره

الحیوان من القفا أو مـن صـفحة العنـق فلـو فعـل ذلـك فقـد عصـى ؛ لمـا فیـه مـن 

ولكـن إذا حـدث القطـع علـى وجـه السـرعة  ،وزیادة األلم من عیـر حاجـةالتعذیب 

وأتت السكین على موضع الذبح ویكون بـالحیوان حیـاة مسـتقرة فـال بـد مـن قطـع 

بـد مـن قطـع الحلقـوم والمـرئ  وعند الشافعیة والحنابلـة : ال ،العروق عند الحنفیة

  .وحینئذ یحل أكله وٕاال فال

ویعلــم وجـــود الحیـــاة المســـتقرة بوجـــود الحركــة أو انفجـــار الـــدم بعـــد قطـــع موضـــع 

الذبح لمصادفة الـذكاة لـه وهـو حـى أمـا إذا لـم یعلـم بـه حیـاة مسـتقرة أو شـك فـى 

كانـت  ذلك فان كان الغالـب بقـاء ذلـك لحـدة اآللـة وسـرعة القطـع أبـیح أكلبـه وٕان

؛ ألنـه مشـكوك اآللة ال تقطع أو أبطأ قطعه وطال تعذیبه للحیـوان لـم یـبح أكلـه 

  .)١(فى وجود ما یحل وصار میتة فال یفید الذبح بعد ئذ

إذا وذهــب المالكیــة : إلــى أنــه ال یؤكــل مــا ذبــح مــن القفــا وال فــى صــفحة العنــق 

القفــا ال الــذكاة ؛ ألن قطــع العــروق مــن  وصــل مــن ذلــك إلــى قطــع مــا یجــب فیــه

یصل بالقطع إال بعد قطع النخاع الشوكى وهو قتل مـن المقاتـل فیحصـل الـذبح 

   .)٢(قد أصیب مقتلهو لحیوان 

                                 
طبعة دار  ،٧٥/  ٦العنایة شرح الهدایة / ألكمل الدین محمد بن محمود البابرتى  جـ   –) ١(

نهایة  ،٣٤٠/  ٤مغنى المحتاج جـ  ،٢٩٢/  ٥ائق جـ تبیین الحق ،الكتب العلمیة

/  ٦كشاف القناع جـ  ،١٨/  ٨المحتاج إلى شرح المنهاج / لشهاب الدین الرملى جـ 

  .٤٠٦/  ٣شرح منتهى اإلرادات جـ  ،٢٠٧

طبعة دار الغرب  ١٣٨/  ٤الذخیرة / لشهاب الدین أحمد بن ادریس القرافى جـ   –) ٢(

  .١٨٢فقهیة / البن جزى / القوانین ال ،االسالمى
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  )١(لذبح بقطع النخاعحكم ا

ذهب جمهور الفقهاء مـن الحنفیـة والمالكیـة والشـافعیة : إلـى أنـه یكـره للـذابح أن 

  .األثر والمعقولواستدلوا على ذلك ب )٢(یتمادى فى الذبح حتى یقطع النخاع

  أوًال األثر :

  )٣(" نهى عن نخع الشاة إذا ذبحت " ماروى أن النبى  -١

ــَدُع َحتـَّـى  عــن -٢ ــَر َنَهــى َعــْن النَّْخــِع َیقُــوُل َیْقَطــُع َمــا ُدوَن اْلَعْظــِم ثُــمَّ َی ــَن ُعَم اْب

  )٤(َتُموَت"

  وجه الداللة : 

ل أن تســــكن مــــن فــــى األحادیــــث دلیــــل علــــى أنــــه یكــــره كســــر رقبــــة الذبیحــــة قبــــ

  .)٥(االضطراب أو أن یمد رأسها حتى یظهر مذبحها وفى قطع رأسها 

  ثانیًا المعقول : 

أن بلــوغ الســكین إلــى النخــاع فیــه زیــادة تعــذیب بــال ضــرورة للحیــوان ؛ ولكــن لــو 

حصل ذلك ال یحرم أكله ؛ ألن قطع النخـاع حصـل بعـد الـذكاة ؛ وألن الكراهیـة 

                                 
النخاع عرق أبیض في فقار الظهر إلى القلب یقال له: خیط الرقبة،و قیل هو العرق   –) ١(

و قیل هو عرق یمتد من الدماغ ویستبطن الفقار ،األبیض الذي یكون في عظم الرقبة

المجموع  ،٢٣/  ٣حاشیة الخرشى جـ  ،٢٩٢/  ٥تبیین الحقائق جـ  .إلى عجب الذنب

  .٨٠/  ٩المهذب جـ  شرح

القوانین الفقهیة /  ،٧٥/  ٦العنایة شرح الهدایة جـ  ،٢٩٢/  ٥تبیین الحقائق جـ   –) ٢(

  .٥٠٧/  ٤البیان جـ  ،٨٧/  ٩المجموع شرح المهذب جـ  ،١٣٨/  ٤الذخیرة جـ  ،١٨٢

  .وقال عنه غریب  ،٤٧٥/  ٤أورده الزیلعى فى نصب الرایة جـ   –) ٣(

 ،كتاب الصید والذبائح باب النحر والذبح ١١٣٠/  ٣ارى معلقًا علیه جـ أخرجه البخ  –) ٤(

  .طبعة دار البیان العربى

  .٢٩٢/  ٥تبیین الحقائق جـ   –) ٥(
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  .)١(فال یوجب الحرمة  زائد وهو زیادة األلملمعنى 

ال احـــب تعمــد ذلـــك فـــإن قطعـــت تؤكــل مـــع الكراهـــة فـــى النســـیان  وقـــال مالـــك :

: تؤكـــل وٕان تعمـــد والجهــل وال تؤكـــل فـــى العمـــد عنـــد اللخمــى وعنـــد ابـــن القاســـم 

القطـــع لحصـــول الـــذكاة المشـــروعة وزیـــادة األلـــم منهـــى عنـــه ون ولكـــن ال یمنـــع 

  .)٢(ال یقصد الذكاةأن یقصد ذلك أوًال أو  المذهب إالاالجزاء وهذا هو الراجح فى 

: إلـــى أنـــه إذا أبـــان رأس الحیـــوان المـــأكول بالـــذبح أو بالســـیف  وذهـــب الحنابلـــة

  ، واستدلوا على ذلك باألثر والمعقول :)٣(یباح مطلقًا 

  : أوًال األثر

   .ما روى أن علیًا قال : " فیمن ضرب رأس ثور بالسیف تلك ذكاة موجبة " -١

  .عمر وعمران بن الحصین وال مخالف لهم وقد أفتى بذلك

  ثانیًا المعقول :

  .)٤(الذبح فتحل مطلقاً  فىأنه اجتمع قطع ماال یعیش معه 

  

  

  المبحث الثانى :

  الشروط الشرعیة للذبح

                                 
/  ٩المجموع شرح المهذب جـ  ،١٣٨/  ٤الذخیرة جـ  ،٢٨٨/  ٥الفتاوى الهندیة جـ   –) ١(

  .١٨٨/  ٨نهایة المحتاج جـ  ،٨٧

  .٥٩١/  ١الفواكه الدوانى جـ  ،١٨٢ة / القوانین الفقهی  –) ٢(

طبعة  ،٢١٥/  ٩المبدع شرح المقنع / ألبى اسحاق برهان الدین بن مفلح الحنبلى جـ   –) ٣(

السلسبیل فى معرفة الدلیل حاشیة زاد المستنقع / للشیخ صالح  ،المكتب االسالمى

  .هـ ١٣٨٦الطبعة الثانیة  ،١٥٦/  ٣إبراهیم البلیهى جـ 

الشرح الكبیر / لشمس الدین أبى الفرج عبد الرحمن بن  ،٢٠٧/  ٦القناع جـ  كشاف –) ٤(

  .٢٦/  ٦أبى بكر بن قدامة المقدسى جـ
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  .المطلب األول : شروط الذابح

  

  .بأن یكون ممیزًا عاقالً  ،أهلیة المذكي -١

  .أو كتابیاً  أن یكون الذابح مسلما -٢

وأن ال یهلــــل لغیــــر اهللا  ،لتســــمیة عنــــد الــــذبح عنــــد التــــذكر أو القــــدرة علیــــها -٣

  .تعالى

  .ن یكون حالًال إذا ذبح صید البرأ – ٤ 

  .ول : أن یكون الذابح عاقالً الشرط األ 

أن یكون عاقًال سواء كان رجًال أو امرأًة بالغًا أو غیر بالٍغ إذا كان ممّیزًا وهـذا  

ّن ذلـــك ألو   .  " المالكّیـــة والحنابلـــة، وهـــو قـــول للّشـــافعّیة الحنفّیـــة و   " عنـــد الجمهـــور 

صّحة القصد إلى الّتسمیة عند الّذبح ال بّد منها، وذلك بأن یكون الّذابح متمّكنـًا 

ل، فــال تؤكــل ذبیحــة قــمــن قصــد الّتســمیة، وال تتحّقــق صــّحة الّتســمیة مّمــن ال یع

وال المجنــون لعــدم  المعتــوه و الالّســكران ال  المجنــون والّصــبّي الّــذي ال یعقــل، و

  .)١(النیة منهم

واألظهر عند الّشافعّیة حّل ذبیحة الّصبّي غیر الممّیز، والمجنـون والّسـكران مـع 

 وٕارادة  ألّن لهم قصًدا؛ ولكن قلنا بالجواز  الّذبحفى  ألّنهم قد یخطئون؛  الكراهة

       .)٢(ذبیحته ولذلك ال تحل . ه قصدمنیتصّور  فال بخالف النائم  في الجملة،

  والراجح : 

ما ذهب إلیه الجمهـور مـن اشـتراط العقـل فـى الـذكاة ؛ ألنهـا نـوع تعبـد هللا تعـالى 

فتحتاج إلى نیة وال نیة للمجنون أو السكران أو الصـبى غیـر الممیـز ؛ لمـا روى 

                                 
، ٣/  ٣حاشیة الخرشى جـ  ،٢٨٥/  ٥الفتاوى الهندیة جـ  ،٦٦/  ٥بدائع الصنائع جـ  –) ١(

 ،٥٨١/  ٨المغنى جـ  ،٢٠٤/  ٦كشاف القناع جـ  ،٣٣٤/  ٤مغنى المحتاج جـ 

   .٢١٥/  ٩لمبدع جـ ا

    .٥٠١/  ٤روضة الطالبین جـ  ،٣٣٥/  ٤مغنى المحتاج جـ  –) ٢(



 
    
 

  
} ٥٦٨     {

باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد   
الذبائح بالطرق الحدیثة 

 دراسة فقھیة –ستوردة واللحوم الم

، وعـن قـال : " رفـع القلـم عـن ثـالث عـن النـائم حتـى یسـتیقظ  - -أن النبى 

  .)١(" وعن المجنون حتى یعقل الصبى حتى یحتلم 

  .مسلمًا أو كتابّیاً الذابح  أن یكون  الّشرط الثّاني:

 )٣(مـن نصـارى بنـى تغلـب )٢(ما أو كتابیـًا ولـو حربیـاً یشترط أن یكون الذابح مسل

  .)٤( ﴾لَُّهمْ  َوَطَعاُم الَِّذیَن ُأوُتوْا اْلِكتَاَب ِحلٌّ لَُّكْم َوَطَعاُمُكْم ِحلُّ  ﴿ لقوله تعالى :، 

  وجه الداللة من اآلیة :

تـــدل اآلیـــة علـــى حـــل أكـــل طعـــام أهـــل الكتـــاب مـــن الیهـــود والنصـــارى والمـــراد  

هــو اســم لمــا ف حص بالــذبائبالطعــام هنــا الــذبائح ولــو فــرض أن الطعــام غیــر مخــت

  .)٥(یتطعم والذبائح منها 

أمــا الكــافر الــذى ال یــدین بــدین ســماوى كــالوثنى والمجوســى والمرتــد فــال تحــل  

                                 
كتاب الطالق باب من ال یقع طالقه من  ١٥٦/  ٦أخرجه النسائى فى سننه جـ   –) ١(

الحاكم   ،طبعة دار الفكر ،١٠١:  ١٠٠/  ٦وأحمد بن حنبل فى مسنده جـ  ،األزواج

  .ار الكتاب العربىطبعة د ،٥٩/  ٢فى المستدرك جـ 

/  ٢حاشیة الدسوقى جـ  ،٢٨٥/  ٥الفتاوى الهندیة جـ  ،٦٧/  ٥بدائع الصنائع جـ   –) ٢(

روضة الطالبین جـ  ،٣٣٤/  ٤مغنى المحتاج جـ  ،١٥٤/  ٢الشرح الصغیر جـ  ،١١٠

  .٤٠٥/  ٣شرح منتهى االرادات جـ  ،٥٨١/  ٨المغنى جـ  ،٥٠٠/  ٤

والنسبة إلیهم  ،م بنو تغلب بن وائل بن ربیعة من العدنانیةنصارى بنى تغلب :  ه  –) ٣(

وقیل قوم من مشركى العرب طالبهم عمر بالجزیة فأبوا فصولحوا على أن یعطوا  ،تغلبى

نهایة األرب فى معرفة أنساب العرب / ألبى العباس أحمد  .الصدقة مضاعفة فرفضوا

أحكام  ،١٩٨٥هـ ـ  ١٣٧٨د طبعة مطبعة النجاح بغدا ،١٧٦:  ١٧٥بن القلقشندى صـ 

طبعة  ،٢٠٦/  ١جـ  ،أهل الذمة /  ألبى عبد اهللا محمد بن أبى بكر أیوب الزرعى

  .م ١٩٩٧هـ ـ  ١٤١٨الطبعة األولى  ،رمادى للنشر دار الدمام بیروت

  .)٥سورة المائدة جزء من آیة (  –) ٤(

/  ٦م القرآن للقرطبى جـ ، الجامع ألحكا.١٤٩/  ١١التفسیر الكبیر للفخر الرازى جـ   –) ٥(

  .٢٠٣/  ٦تفسیر المنار جـ  ،طبعة دار إحیاء التراث العربى ٧٦
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حته ؛ ألن غیر المسلم أو الكتابى ال یذكر اسم اهللا تعـالى وال یهلـل لغیـر اهللا ذبی

َمـــْت َعَلـــْیُكْم   ﴿ تعـــالى ویـــذبح علـــى النصـــب ویـــدل علـــى ذلـــك قولـــه تعـــالى : ُحرِّ

َیـةُ ِلَغْیِر اللَّـِه ِبـِه َواْلُمْنَخِنَقـُة َواْلَمْوقُـوذَ  اْلَمْیَتُة َوالدَُّم َوَلْحُم اْلِخنِزیِر َوَما ُأِهلَّ   ُة َواْلُمَتَردِّ

  .)١( ﴾النُُّصبِ  َوالنَِّطیَحُة َوَما َأَكَل السَُّبُع ِإالَّ َما َذكَّْیُتْم َوَما ُذِبَح َعَلى

  وجه الداللة من اآلیة :

أن ما ذكر علیه اسم غیر اهللا تعـالى عنـد ذبحـه ال یحـل أكلـه ؛ ألن اهللا تعـالى  

ى عــدل بهــا وذكــر غیــره مــن أوجــب أن تــذبح مخلوقاتــه علــى اســمه العظــیم فمتــ

  )٢( .صنم أو وثن أو غیر ذلك حرم باالجماع

  

  ثانیًا السنة: 

ســنوا بهــم ســنة (قــال :   - -مــاروى عــن عبــد الــرحمن بــن عــوف أن النبــى 

  )٣( ).أهل الكتاب غیر نا كحى نسائهم وال أكلى ذبائحهم

  وجه الداللة : 

ل الكتــاب فــال یجــوز فــى الحــدیث دلیــل علــى أن المجــوس قــوم یــراد بهــم غیــر أهــ

وال أكــل ذبــائحهم كعبــدة األوثــان لعــدم ذكــر اهللا علیهــا والتهلیــل لغیــر  ،منــاكحتهم

  )٤( .اهللا

                                 
  .)٣سورة المائدة جزء من آیة (  –) ١(

  .٨/  ٢تفسیر ابن كثیر جـ  ،١٩/  ٨تفسیر المنار جـ   –) ٢(

وذكر العسقالنى فى تلخیص الحبیر أنه  ،١٨٩/  ٩أخرجه البیهقى فى سننه جـ   –) ٣(

وابن ابى شیبة دون االستثناء عن طریق الحسن بن  ،فى مصنف عبد الرازققدروى 

تلخیص  ،محمد بن على وهو مرسل وقال البیهقى : إجماع المسلمین علیه یؤكده

هـ ـ  ١٤٢٦الطبعة الثانیة طبعة مؤسسة قرطبة  ،٣٥٩/  ٣الحبیر للعسقالنى جـ 

  .م ٢٠٠٦

طبعة دار الكتاب  ،١٧٣/  ٢لباجى جـ المنتقى شرح شرح موطأ / ألبى الولید ا  –) ٤(

  .٦٤/  ٨نیل األوطار جـ  ،العربى
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  الشرط الثالث :

  التسمیة عند التذكر والقدرة علیه

على الذبیحة مـن غیـر فصـل بـین التسمیة هى ذكر اسم من أسماء اهللا عزوجل 

رسـیة أو أى لسـان كـان ممـن ال فالتسمیة بالعربیـة أو بالاسم واسم وسواء كانت ا

یحســن العربیــة وأن یقصـــد بــذكر اهللا اهللا تعظیمــه دون أن یشـــوبه معنــى الـــدعاء 

اغفر لى " فال تعتبر تسمیة وأن یجرد اسم اهللا عزوجل عن اسم فلو قال " اللهم 

ــ﴿ واألصــل فــى اعتبارهــا قولــه تعــالى :  ،غیــره ــْأُكُلوْا ِممَّ ــِه َوَال َت ــْم ُیــْذَكِر اْســُم الّل ا َل

ــِه َوإِنَّــُه َلِفْســق﴾ َعَلْی
ــذبح أو قریبــًا منــه  ،)١( والتســمیة علــى الذبیحــة معتبــرة حــال ال

هــا ویطــرد الشــیطان ًا لبــیوالحكمــة مــن مشــروعیتها أن ذكــر اهللا علــى الذبیحــة تطی

  عن الذابح والذبیحة وقد اختلف الفقهاء فى وجوبها على ثالثة مذاهب : 

نــــدهم والمشــــهور عنــــد للحنفیــــة والمالكیــــة فــــى الصــــحیح ع األول المــــذهب

  :الحنابلة

وٕان تركـت  ،أن التسمیة على الذبیحة واجبة فى حالة الـذكر دون حالـة النسـیان 

  .)٢( سهوا فیحل أكلها وٕان تركت عمدًا فال یحل أكلها

  :المذهب الثانى : للشافعیة وروایة ألحمد 

  .)٣( دًا أو سهوًا حلت الذبیحة مع أن التسمیة سنة فلو تركها المذكى

ــــة أن  ــــة للحنابل ــــذكر  لتســــمیةاالمــــذهب الثالــــث روای ــــة ال فــــرض مطلقــــًا حال

                                 
  .)١٢١سورة األنعام آیة (  –) ١(

  ،٦/  ٣حاشیة الخرشى جـ  ،٢٨٥/  ٥الفتاوى الهندیة جـ  ،٦٨/  ٥بدائع الصنائع جـ  –) ٢(

السلسبیل فى معرفة  ،٢٠٩/  ٦كشاف القناع جـ  ،١٧١:  ١٧٠/  ٢الشرح الصغیر جـ 

   .٥٨١/  ٨المغنى جـ  ،١٥٧/  ٣یل جـ الدل

 ٦الشرح الكبیر جـ  ،٣٤٢/  ٤مغنى المحتاج جـ  ،٧٥/  ٩المجموع شرح المهذب جـ   –) ٣(

 /٢٨.  
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  .)١(والنسیان

  األدلة :

  دلیل المذهب األول : 

ــــل بــــأن التســــمیة واجبــــة حالــــة الــــذكر دون النســــیان  اســــتدل المــــذهب األول القائ

  .بالكتاب والسنة

   -:  من الكتابأوًال 

َوَال َتْأُكُلوْا ِممَّا َلْم ُیْذَكِر اْسُم الّلِه َعَلْیِه َوإِنَُّه َلِفْسق﴾:  ﴿  قوله تعالى -١
)٢(.  

  

  وجه الداللة :

فــى اآلیــة نهــى عــن أكــل مــا لــم یســم علیــه وذلــك فــى حالــة العمــد ؛ ألن الشــارع 

  .)٣( جعل الناسى ذاكرًا ورفع عنه الحرج 

  )٤( ه   ﴾فكلوا مما ذكر اسم اهللا علی  ﴿قوله تعالى :  -٢

  وجه الداللة :

ا ما ذكر اسم اهللا فى الآلیة إباحة منه سبحانه وتعالى لعباده المؤمنین أن یأكلو  

  .)٥( آلیة یدل على أنه ال یباح ما لم یذكر اسم اهللا علیه علیه ومفهوم ا

  ثانیًا السنة :

ذبیحـة المسـلم حـالل وٕان لـم (:  قـال أن النبـى عن راشد بن سعد مرفوعـا -١

                                 
  .٢٨/  ٦الشرح الكبیر جـ   –) ١(

  .)١٢١سورة األنعام آیة (  –) ٢(

  .١٧٧/  ٧التفسیر الكبیر جـ   –) ٣(

  .)١١٨(سورة االنعام جزء من آیة رقم   –) ٤(

   .١٧/  ٨تفسیر المنار جـ  ،١٦٨/  ٢تفسیر ابن كثیر جـ   –) ٥(
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  .)١()لم یتعمد یسم ما 

والمسـلم یكفیـه اسـمه فـإن نسـي أن (قـال:  - -عن ابن عباس أن النبـي  -٢

  .)٢()یسمى اهللا حین یذبح فلیسم ثم لیأكل 

 َأَحـَدَنا ِإنَّ  اللَّهِ  َرُسولَ  َیا ( : ُقْلتُ  : َقالَ  ،َعْنهُ  اللَّهُ  َرِضيَ  َحاِتمٍ  ْبنِ  َعِديِّ  َعنْ  -٣

 رِ نهــأَ  قَـاَل: ؟ اْلَعَصـا ُشـقَّةِ  َأوْ  ،ِبَمـْرَوةٍ  َأُیــَذكِّي َشـْفَرةٌ  َمَعـهُ  َوَلـْیَس  ،َصـْیًدا َأَصـابَ  ِإَذا

  .)٣() َوَجلَّ  َعزَّ  اللَّهِ  اْسمَ  َواْذُكرِ  ِشْئتَ  ِبَما الدَّمَ 

 معنـا ولیسـت غـدا العـدو نلقـى إنـا اهللا رسـول یـا قلـت قال خدیج بن رافع عن -٤

  .)٤( )فكلوه علیه اهللا اسم وذكر الدم أنهر ما( - - النبي فقال مدى

  وجه الداللة :

ق االذن بانهــار فــى األحادیــث دلیــل علــى اشــتراط التســمیة عنــد الــذبح ؛ ألنــه علــ

الدم والتسمیة فال بد من إجتماعهما وٕان نسى التسمیة جاز األكل ؛ لرفع الحـرج 

  .)٥( ىعن الناس

قــــال : " رفــــع عــــن أمتــــى الخطــــأ   - -ویــــدل علــــى ذلــــك مــــاروى أن النبــــى 

  .)٦(والنسیان وما استكرهوا علیه "

                                 
كتاب الصید والذبائح باب من ترك التسمیة  ٢٤٠/  ٩أخرجه البیهقى فى سننه جـ   –) ١(

كتاب الذبائح  ٢٦١/  ٦كنز العمال / لعالء الدین الهندى جـ  ،وهو ممن تحل الذبیحة

    .م ١٩٨٩ـ ـ ه ١٤٠٩طبعة مؤسسة الرسالة  )،١٥٥٩٧(رقم 

 ،كتاب الصید والذبائح باب من ترك التسمیة ٢٣٩/  ٩أخرجه البیهقى فى سننه جـ  –) ٢(

 ٤نصب الرایة جـ  ،١٩٨/  ٤والدارقطنى فى سننه كتاب الصید والذبائح واألطعمة جـ 

    .كتاب الذبائح ٤٦٧/ 

    .سبق تخریجه  –) ٣(

    .سبق تخریجه  –) ٤(

  .١٦١/  ٨نیل االوطار جـ   –) ٥(

 ،٦٥٩/  ١أخرجه ابن ماجه فى سننه كتاب الطالق باب طالق المكره والناسى جـ   –) ٦(

 ٢٥١/  ٦مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدین على بن أبى بكر الهیثمى جـ 

  ، طبعة دار الكتاب االسالمى.كتاب الطالق باب فى الناسى والمكره
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  أدلة المذهب الثانى :

  .قرآن والسنةالقائلین بأن التسمیة مستحبة استدلوا بال

  أوًال الكتاب :

  .)١(﴾قوله تعالى :  ﴿  َوَطَعاُم الَِّذیَن ُأوُتوا اْلِكتَاَب ِحلٌّ َلُكمْ  -١ 

  وجه الداللة :

اآلیة أباحت طعام الذین أوتـوا الكتـاب دون ذكـر التسـمیة دلیـل علـى أنهـا لیسـت 

  .)٢( .لنص علیها ابشرط فلو كانت شرط

َمـْت َعلَـقوله تعالى :  ﴿   -٣ ْیُكُم اْلَمْیتَـُة َواْلـدَُّم َوَلْحـُم اْلِخْنِزیـِر َوَمـا ُأِهـلَّ ِلَغْیـِر ُحرِّ

  .)٣(﴾اللَِّه ِبهِ 

  وجه الداللة : 

مطلقــًا ولــم یــذكر التســمیة فیــدل ذلــك علــى أنهــا لیســت  أن اآلیــة أباحــت المــذكى

  .)٤( جزءًا من مفهوم الذكاة 

  ثانیًا السنة :

 َنـْدِري ال بِـاللَّْحمِ  َیْأُتوَنَنـا َقْوًمـا ِإنَّ  اللَّـهِ  َرُسولَ  َیا : َقاُلوا َقْوًما َأنَّ  ، َعاِئَشةَ  َعنْ  -١

ـــُروا ـــهِ  اللَّـــهِ  اْســـمَ  َأَذَك ـــالَ  ،ال َأمْ  َعَلْی ـــيُّ  َفَق ـــهِ  هَ اللَّـــ َســـمُّوا " :- - النَِّب   " َوُكلُـــوا َعَلْی

  .)٥(  باالسالم عهد حدیثى وكانوا قالت

                                 
  .)٥(سورة المائدة آیة رقم   –) ١(

  .٣٤٢/  ٤مغنى المحتاج جـ   –) ٢(

  ).٣(سورة المائدة آیة رقم   –) ٣(

كفایة النبیه شرح التنبیه فى فقه االمام الشافعى / ألبى  ،٣٤٢/  ٤مغنى المحتاج جـ   –) ٤(

طبعة دار الكتب  ،١٥٥:  ١٥٤/  ٨العباس نجم الدین أحمد بن محمد بن الرفعة جـ 

  .العلمیة

 ٣فى صحیحه كتاب الذبائح والصید باب ذبیحة االعراب ونحوهم جـ أخرجه البخارى   –) ٥(

الذبائح = =كتاب  ١٠٦٠/  ٢وابن ماجة فى سننه جـ  ،طبعة مكتبة الثقافة ،٦٦٣/ 
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 اْلُمْســـِلمُ  " : َقـــالَ  ،- - النَِّبـــيِّ  َعـــنِ  ،َعْنُهَمـــا اللَّـــهُ  َرِضـــيَ  َعبَّـــاسٍ  اْبـــنِ  َعـــنِ  -٢

  .)١("  َوْلَیْأُكْلهُ  اللَّهِ  اْسمَ  َفْلَیْذُكرِ  َیْذَبحُ  ِحینَ  ُیَسمِّيَ  َأنْ  َنِسيَ  َفِإنْ  ،اْسُمهُ  یهِ َیْكفِ 

  

  وجه الداللة :

فى الحدیث دلیل على أن التسـمیة لیسـت فرضـًا فلمـا نابـت تسـمیتهم عنـد األكـل 

ـــــوب عـــــن  ـــــى أنهـــــا ســـــنة ؛ ألن الســـــنة ال تن ـــــذبح دل عل ـــــى ال عـــــن التســـــمیة عل

  .)٢(الفرض

المسـلم یــذبح  : أنـه قـال - -عــن النبـي  مـا روى عـن البـراء بـن عــازب -٣

  .)٣( اسم اهللا سمى أو لم یسم "  على

  وجه الداللة : 

فــى الحــدیث دلیــل علــى أن كــل مــا ذبحــه المســلم حــالل یؤكــل ویحمــل علــى أنــه 

  .)٤( سمى ؛ ألن المسلم ال یظن به إال الخیر حتى یتبین خالف ذلك 

  

  الثالث : دلیل المذهب

اســتدل المــذهب الثالـــث القائــل بـــأن التســمیة فـــرض مطلقــًا عنـــد الــذكر والنســـیان 

  بالكتاب والسنة.

                                                                            
كتاب االضاحى باب ما جاء فى أكل  ١٠٤/  ٣وأبو داوود فى سننه جـ  ،باب التسمیة

  .اللحم ال یدرى اذكر اسم علیه أم ال

  .٢٣٩/  ٩بیهقى فى سننه كتاب الصید باب من ترك التسمیة جـ أخرجه ال  –) ١(

  .١٥٥/  ٨كفایة النبیه جـ  ،١٥٩/  ٨نیل االوطار جـ   –) ٢(

طبعة  ،كتاب الصید والذبائح ١٢٦/  ٢أورده الحافظ بن حجر فى تلخیص الحبیر جـ   –) ٣(

  .دار المعرفة

  .١٥٩/  ٨نیل االوطار جـ   –) ٤(
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  أوًال من الكتاب 

َوَال َتْأُكُلوْا ِممَّا َلْم ُیْذَكِر اْسُم الّلِه َعَلْیِه َوإِنَُّه َلِفْسق﴾قوله تعالى :  ﴿ 
)١(.  

  : وجه الداللة

  .)٢(هو على السواء اآلیة وردت عامة فى العمد والس 

  ثانیًا السنة :

ِإَذا    َفقَـاَل     - -   َسـَأْلُت النَِّبـيَّ   قَـاَل   َعْنـهُ  اللَّـهُ  َرِضـيَ  َحـاِتمٍ  ْبنِ  َعِديِّ  َعنْ  -١

ُمَعلَّــَم َفَقَتــَل َفُكــْل َوإَِذا َأَكــَل َفــَال َتْأُكــْل َفِإنََّمــا َأْمَســَكُه َعَلــى َنْفِســِه َأْرَسـْلَت َكْلَبــَك الْ 

َتْأُكـْل َفِإنََّمـا َسـمَّْیَت َعلَـى َكْلبِـَك َعُه َكْلًبـا آَخـَر قَـاَل َفَال ُقْلُت ُأْرِسُل َكْلِبي َفَأِجُد مَ 

  .)٣("  َوَلْم ُتَسمِّ َعَلى َكْلٍب آَخَر 

 معنـا ولیسـت غـدا العـدو نلقـى إنـا اهللا رسـول یـا قلـت قال خدیج بن رافع عن -٢

 یكـن لـم مـا فكـل علیـه اهللا اسـم وذكـر الدم أنهر ما - - النبي فقال مدى

  .)٤("  ظفراً  أو سناً 

  

  : وجه الداللة

علـق حـل تنـاول  - -ط التسـمیة ؛ ألن الرسـولفى الحدیثان دلیـل علـى اشـترا

والمعلــق  ،الحیــوان علــى أمــرین ال یحصــل الحــل إال بهمــا معــًا االنهــار والتســمیة

على شیئ ال یكتفى بوجود أحـدهما بـل البـد مـن توافرهمـا معـًا والتسـمیة أحـدهما 

                                 
  .)١٢١آیة (سورة األنعام   –) ١(

  .٢٨/  ٦الشرح الكبیر جـ   –) ٢(

أخرجه البخارى فى صحیحه كتاب الصید والذبائح باب إذا وجد مع الصید كلبأ آخر   –) ٣(

 ،٥٦/  ٤والترمذى فى سننه كتاب الصید باب ما جاء فى الكلب جـ  ،٦٦٤جـ  / 

  .١٢٤/  ٤یره جـ والنسائى فى سننه كتاب الصید والذبائح باب إذا وجد مه كلبه كلبًا غ

  سبق تخریجه   –) ٤(
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)١(.  

  المناقشة :

  لتذكرة :األول القائلون بأن التسمیة واجبة عند ا مذهبمناقشة أصحاب ال

َوَال َتْأُكُلوْا ِممَّا َلْم ُیْذَكِر اْسُم الّلِه َعَلْیِه َوإِنَُّه َلِفْسق﴾قوله تعالى :  ﴿  -١
)٢(.  

أن اآلیـــة ال تصـــلح دلـــیًال علـــى فرضـــیة التســـمیة ؛ ألن النهـــى خـــاص بمـــا ذبـــح 

  .)٣(لألصنام وهذا محرم باالجماع بدلیل أن اكل متروك التسمیة لیس بفاسق

كمـا إذا ذبـح لألصـنام  بأن اآلیـة خصصـت بمـا أهـل بـه لغیـر اهللا:  یجاب علیه 

  .)٤(ولم ترد عامة  وأمثالها

  .)٥(أن األحادیث الواردة بالتسمیة األمر فیها على الندب ال على الوجوب -٢

  : مناقشة أصحاب المذهب الثانى القائلون بأن التسمیة سنة 

نقــــول أن المــــراد  ،البــــاً أن اهللا أبــــاح ذبــــائح أهــــل الكتــــاب وهــــم ال یســــمون غ -١

بــذبائحهم مــا ذبحوهــا بشــروطها كــذبائح المســلمین ومــن شــروطها وجــوب تســمیة 

  .)٦(اهللا على الذبیحة 

َمـْت َعَلـْیُكْم اْلَمْیتَـُة َوالـدَُّم َوَلْحـُم اْلِخنِزیـِر َوَمـا ُأِهـلَّ   ﴿ قولـه تعـالى : -٢ ِلَغْیـِر  ُحرِّ

َوالنَِّطیَحُة َوَما َأَكَل السَُّبُع ِإالَّ َمـا َذكَّْیـُتْم َوَمـا  وَذُة َواْلُمَتَردَِّیةُ اللَِّه ِبِه َواْلُمْنَخِنَقُة َواْلَمْوقُ 

  .)٧( ﴾النُُّصبِ  ُذِبَح َعَلى

                                 
  .١٦١/  ٨نیل االوطار جـ   –) ١(

  .)١٢١سورة األنعام آیة (  –) ٢(

/  ٨كفایة النبیه جـ  ،٣٤٢/  ٤مغنى المحتاج جـ  ،١٦٩/  ٢تفسیر ابن كثیر جـ  –) ٣(

١٥٦.    

   .٣٤٢/  ٤مغنى المحتاج جـ   –) ٤(

    .١٥٦/  ٨بیه جـ كفایة الن ،٣٤٢/  ٤مغنى المحتاج جـ   –) ٥(

  .٦٧/  ٥بدائع الصنائع جـ   –) ٦(

  .)٣ورة المائدة جزء من آیة (س  –) ٧(
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َوَال َتْأُكُلوْا ِممَّا أنه قد ثبت وجوب التسمیة فى آیات أخرى منها قوله تعالى :  ﴿ 

فاألكــل ممــا نســیت التســمیة علیــه لــیس  )١(ق﴾َلــْم ُیــْذَكِر اْســُم الّلــِه َعَلْیــِه َوإِنَّــُه َلِفْســ

بـدلیل قولـه  )٢(؛ لكن الفسق لمـن تـرك التسـمیة عمـدًا والناسـى ذاكـرًا بقلبـه  بفسق

- -" ٣(: " رفع عن أمتى الخطأ والنسیان وما استكرهوا علیه(.  

 َنْدِري ال ِباللَّْحمِ  َیْأُتوَنَنا َقْوًما ِإنَّ  اللَّهِ  َرُسولَ  َیا : َقاُلوا َقْوًما َأنَّ  ، َعاِئَشةَ حدیث -٣

  .)٤(  " َوُكُلوا َعَلْیهِ  اللَّهَ  َسمُّوا " :- - النَِّبيُّ  َفَقالَ  ،ال َأمْ  َعَلْیهِ  اللَّهِ  اْسمَ  َأَذَكُروا

  .)٥(هنا عند األكل ولیست عند الذبح  أن المراد بالتسمیة

  .مناقشة الرأى الثالث : القائلون بأنها فرض فى الذكر والنسیان

یجــاب علــیهم بــأن مــا اســتدلوا بــه مــن القــرآن أو الســنة المــراد بــه متــروك التســمیة 

یحــل وال یلحقــه ســمة الفســق والناســى لــم یتــرك أمــا متــروك التســمیة ســهوًا  ،عمــداً 

  )٦( .م اهللا والذكر قد یكون باللسان وقد یكون بالقلبالتسمیة بل ذكر اس

  الرأى الراجح :

بعد عرض أرآء الفقهاء ومناقشتها یتبین رجحان ما ذهب إلیه أصحاب المـذهب 

األول القائلون بأن التسـمیة واجبـة حالـة الـذكر دون النسـیان ؛ وذلـك لقـوة أدلـتهم 

لشــریعة اإلســالمیة وردهــم علــى مــن خــالفهم ؛ وألن رفــع الحــرج مــن خصــائص ا

  .والناسى لم یتعمد الترك

  .الشرط الرابع : أن یكون الذابح حالالً 

                                 
  .)١٢١سورة األنعام آیة (  –) ١(

  .٢٩/  ٦الشرح الكبیر جـ  ،٦٩/  ٥بدائع الصنائع جـ  ،٢١٥/  ٦تفسیر المنار جـ   –) ٢(

  .سبق تخریجه –) ٣(

   .سبق تخریجه –) ٤(

  .١٦١/  ٨ نیل االوطار جـ  –) ٥(

  .٦٩/  ٥بدائع الصنائع جـ   –) ٦(



 
    
 

  
} ٥٧٩     {
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إذا أراد ذبـــح صـــید البـــر ماعــــدا الســـمك والجـــراد فــــال یشـــترط فیهمـــا ذلــــك ؛ ألن 

عــرض لصــید البــر ســواء كــان التعــرض یمیتهمــا حــالل فــالمحرم یحــرم علیــه أن 

ـْیَد  َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنواْ  َیا﴿؛ لقوله تعالى : )١(باصطیاد أم ذبح أم قتل  َال َتْقُتُلوْا الصَّ

ُأِحــلَّ َلُكــْم َصــْیُد اْلَبْحــِر َوَطَعاُمــُه َمَتاًعــا َلُكـــْم  ﴿ قــال تعــالى : ،)٢( ﴾ َوَأنــُتْم ُحــُرمٌ 

َم َعَلْیُكْم َصْیُد اْلَبرِّ َما ُدْمُتْم ُحُرًما َوِللسَّیَّاَرةِ    .)٣( ﴾َوُحرِّ

  

  
  

                                 
 ،٣٣٤/  ١مغنى المحتاج جـ  ،٧٢/  ٢حاشیة الدسوقى جـ ،٧٤/  ٥بدائع الصنائع جـ   –) ١(

   .١٥٠:  ١٤٩/  ٣المبدع جـ  ،٥٠٢:  ٥٠١/  ٢كشاف القناع جـ 

  .)٩٥سورة المائدة جزء من آیة رقم (  –) ٢(

  .)٩٦سورة المائدة جزء من آیة رقم (  –) ٣(



 
    
 

  
} ٥٨٠     {

باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد   
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  المطلب الثاني

  روط آلة الذبحش

  من شروط صحة الذكاة استعمال اآللة حتى یحل المذبوح ولآللة شرطان :

  .أن تكون اآللة قاطعة -١

  .اأن تكون اآللة سنًا أو ظفر  -٢

 

-أوًال أن تكون اآللة قاطعة :   

والّزجــــاج،   . )٣( وشــــّقة العصــــا  )٢(والّلیطــــة )١(ســــواء أكانــــت حدیــــدًا أم ال، كــــالمروة 

ویدل   )٤(. قاطعةً  حادة و ع، وسواء أكانت حاّدًة أم كلیلًة ما دامتوالّصدف القاط

مـا أنهـر الـّدم، وذكـر اسـم اللّـه فكـل، لـیس الّسـّن :  - -قول النبـى  على ذلك

فلـــو كانـــت  »أّمـــا الّســـّن فعظـــم، وأّمـــا الّظفـــر فمـــدى الحبشـــة  : وســـأحّدثك  . والّظفـــر

رح وٕاسـالة الـدم كـذلك لـو ذبحـه الذكاة بمثقـل لـم یحـل المـذبوح ؛ بـل البـد مـن الجـ

بحدیــدة ال تقطـــع وتحامـــل علیهـــا الـــذابح حتـــى ازهـــق روح المـــذبوح ؛ ألن القطـــع 

  .حینئذ یكون بقوة الذابح ال باآللة التى یمررها فیسیل الدم

-:  اثانیًا أن تكون اآللة سنًا أو ظفر   

  اختلف الفقهاء فى الذبح بالسن والظفر والعظم

لفقهــــاء مــــن المالكیــــة فــــى المــــذهب عنــــدهم والشــــافعیة : لجمهــــور ا الــــرأى األول

                                 
  .١٩٣ال/  ٨البحر الرائق جـ  .المروة : هى الحجر الذى له حد –) ١(

    .٣٢٩مختار الصحاح /  .اللیطة : قشرة القصب والجمع لیط –) ٢(

    .١٦٠/  ٨نیل األوطار جـ  .شقة العصا : أى ما یشق منها ویكون محدد–) ٣(

 ،١٣١/  ٤الذخیرة جـ  ،٦٢/  ٥بدائع الصنائع جـ  ،٢٩١/  ٥تبیین الحقائق جـ   –) ٤(

/  ٢روضة الطالبین جـ  ،١٥٥/  ٢الشرح الصغیر جـ  ،٥٩٢/  ١الفواكه الدوانى جـ 

/  ٣شرح منتهى االرادات جـ  ،١٤٤:  ١٤٣/  ٨كفایة النبیه شرح التنبیه جـ   ،٥٠٤

  .٢٠٦/  ٦كشاف القناع جـ جـ  ،٤٠٥



 
    
 

  
} ٥٨١     {

باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد   
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مطلقــًا وال فــرق بــین والحنابلــة : إلــى أنــه ال یجــوز الــذبح بالســن والظفــر والعظــم 

أو منفصًال طـاهر أم نجـس وكـذلك السـن ر اآلدمى أو ظفر الحیوان متصال ً ظف

   .  )١(والعظم

لـــذبح بالســـن : للحنفیـــة وقـــول البـــن حبیـــب مـــن المالكیـــة :یجـــوز ا الـــرأى الثـــانى

  .والظفر إذا كانا منفصلین إما إن كانا متصلین فال یجوز الذبح بهما

  . )٢(وأجاز الحنفیة والمالكیة : الذبح بالعظم إذا أنهر الدم 

  األدلة :

اســتدل أصــحاب الــرأى األول القــائلین بأنــه ال یجــوز الــذبح بالســن أو الظفــر أو 

  بالسنة والمعقول : بالعظم 

   أوال السنة :

أو  ًا ّسـنّ مـا لـم یكـن ،وامـا أنهـر الـّدم، وذكـر اسـم اللّـه فكل:   - -ل النبـى قو  

   )٣( .اً ّظفر 

فــى الحــدیث دلیــل صــریح علــى جــواز الــذبح بكــل محــدد وجــه داللــة الحــدیث : 

  . )٤(بقطع إال الظفر والسن وسائر العظام 

  ثانیاًالمعقول : 

وقال النووى : ال  ،محددأن مالم تجز الذكاة به متصًال لم تجز منفصال كغیر ال

                                 
/  ٢حاشیة الدسوقى جـ  ،١٨١ القوانین الفقهیة صـ  ،٥٩٢/  ١الفواكه الدوانى جـ   –) ١(

المغنى  ،١٤٤/  ٨كفایة النبیه شرح التنبیه جـ  ،٥٠٤/  ٢روضة الطالبین جـ  ،١١٠

  .١٥٦/  ٣السلسبیل جـ  ،٥٧٤/  ٨جـ 

القوانین الفقهیة /  ،٢٨٧/  ٥الفتاوى الهندیة جـ  ،٦٣:  ٦٢/  ٥بدائع الصنائع جـ   –) ٢(

    .١١٠/  ٢حاشیة الدسوقى جـ  ،١٨١

  .سبق تخریجه  –) ٣(

/  ٤سبل السالم جـ  ،طبعة دار الفكر ١١٨/  ٧صحیح مسلم بشرح النووى جـ   –) ٤(

١٣٤٦.  



 
    
 

  
} ٥٨٢     {

باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد   
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تــذبحوا بالعظــام فانهــا تــنجس بالــدم وقــد نهیــتم عــن تنجیســها ؛ ألنهــا زاد إخــوانكم 

  . )١(من الجن

  أدلة الرأى الثانى : 

اســـتدل الـــرأى الثـــانى القائـــل بأنـــه یجـــوز الـــذبح بهمـــا إن كانـــا منفصـــلین بالســـنة 

  والمعقول :

  أوال السنة :  

  . )٢(ر الدم بما شئت واذكر اسم اهللانهأقال :   - -ماروى أن النبى  -١

  . )٣(قال : أفرى األوداج بما شئت  - -ماروى أن النبى  -٢

  :حادیثوجه داللة األ

على أن كل ما أنهر الدم یحصل به ذكاة لوجود معنى الحـد فى الحدیث دلیل  

  . )٤(فیه

  ثانیاًالمعقول :

لــو ذبــح بــالمروة ولیطــة  أنــه لمــا قطــع األوداج فقــد وجــد الــذبح بهمــا فیجــوز كمــا 

  . )٥(القصب 

  المناقشة : 

ناقش األحناف أدلة الجمهور : بأن حدیث رافع بن خـدیج فـى النهـى عـن الـذبح 

وذلــك ؛ ألن أهــل الحبشــة كانــت تفعــل ذلــك الظهــار بالســن المــراد بــه المتصــل 

                                 
الشرح الكبیر جـ  ،٣٤٤/  ٤مغنى المحتاج جـ  ،١٦٢/  ٨نیل االوطار للشوكانى جـ   –) ١(

٢٣/  ٦.  

  .سبق تخریجه  –) ٢(

  .سبق تخریجه  –) ٣(

    .٦٢/  ٥بدائع الصنائع جـ   –) ٤(

    .٦٢/  ٥بدائع الصنائع جـ  ،١٩٣/  ٨البحر الرائق جـ –) ٥(



 
    
 

  
} ٥٨٣     {

باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد   
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 دراسة فقھیة –ستوردة واللحوم الم

  . )١(المنزوع ال بالجالدة والقوة وذاك بالقائم 

ر الـدم " عـام نهـن الحـدیث الـذى اسـتدلوا بـه أناقش الجمهور دلیل األحنـاف : بـأ

خصص بحدیث رافع وحدیث رافع لم یبین فرقًا بین المتصل والمنفصل وكما ال 

  . )٢(یجوز متصال ال یجوز منفصال 

  الرأى الراجح :

ـــذبح بالســـن والظفـــر متصـــال أو   هـــو مـــا ذهـــب إلیـــه الجمهـــور بأنـــه ال یجـــوز ال

وكـذلك ال یجــوز الــذبح بــالعظم صــیانة  ،منفصـال ؛ ألن الحــدیث لــم یفــرق بینهمــا

لـــه عــــن التــــنجس بالـــدم ؛ ألنــــه زاد إخواننــــا مـــن الجــــن ویؤكــــد ذلـــك عــــدم جــــواز 

  .االستنجاء به أیضاً 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                 
  .١٩٣/  ٨البحر الرائق جـ  ،٦٢/  ٥بدائع الصنائع جـ   –) ١(

كفایة النبیه على شرح التنبیه  ،طبعة دار الفكر ١٣٤٦/  ٤سبل السالم للصنعانى جـ    –) ٢(

  .٥٧٤/  ٨، المغنى جـ ١٤٤/  ٨جـ 



 
    
 

  
} ٥٨٤     {

باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد   
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  المطلب الثالث :

  .شروط المذبوح

  

    : ما وه انطالمذبوح حتى یقع الذبح صحیحاً شر فى  یشترط

    أن یكون حّیًا وقت الّذبح -١

   . حرمالصید من  یكونـ أال ٢

  الشرط األول : أن یكون حیًا وقت الذبح :

 ،أى أن تكـــون بـــه حیـــاة مســـتقرة والمـــراد بالحیـــاة المطلـــوب تحققهـــا عنـــد الحنفیـــة

  .فسرها أبو یوسف بأن یعلم أن المذبوح یعیش لو لم یذبح

وفســرها  ،نصــف یــوم أن یكــون لــه مــن الحیــاة مقــدار مــا یعــیش بــه أكثــر مــنأو 

أن یعلــم أن یبقــى مــن حیــاة مــا یــراد ذبحــه أكثــر مــا یبقــى مــن لحســن محمــد بــن ا

  . )١(حیاة المذبوح 

وفسـرها المالكیـة بوجـود أمـارة مـن أمــارات الحیـاة مـن حركـة رجـل أو طرفـة عــین 

  .)٢(أو جریان نفس سواء عاشت من مثله أوال تعیش

شـدیدة أو وفسرها الشافعیة والحنابلة : بأن یتحرك الحیوان بعد بعد الـذبح حركـة 

واشترط .ینفخر الدم منه سواء انتهت إلى حال یعلم أنها ال تعیش معه أو تعیش

استقرار الحیاة ؛ ألنه إذا لم تكن للمذبوح حیاة مستقرة كان فى معنـى المیتـة فـال 

                                 
  .٧٥/  ٥بدائع الصنائع جـ   –) ١(
  .٣٣٩/  ٤مواهب الجلیل جـ   –) ٢(



 
    
 

  
} ٥٨٥     {

باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد   
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 دراسة فقھیة –ستوردة واللحوم الم

  .)١(تلحقها ذكاة 

َمْت َعَلْیُكُم اْلَمْیَتُة َوالـدَُّم َوَلْحـُم اْلِخنِزیـِر َوَمـا ﴿ : قال تعالى ُأِهـلَّ ِلَغْیـِر اللَّـِه ِبـِه  ُحرِّ

  .)٢( ﴾ َواْلُمْنَخِنَقُة َواْلَمْوُقوَذُة َواْلُمَتَردَِّیُة َوالنَِّطیَحُة َوَما َأَكَل السَُّبُع ِإالَّ َما َذكَّْیُتْم 

  وجه الداللة :

فــى اآلیــة دلیــل علــى أن المیتــة یحــرم أكلهــا باالجمــاع ؛ ألن تحــر یمهــا موافــق 

ر لطیــف فــإذا مــات الحیــوان حتــف أنفــه احتــبس الــدم فــى للعقــول فــإن الــدم جــوه

  .)٣(عروقه وتعفن وفسد وحصل من أكله مضار عظیمة 

وقـــــال أبـــــو حنیفـــــة : اســـــتثنى ســـــبحانه وتعـــــالى المـــــذكى مـــــن الجملـــــة المحرمـــــة 

واالســتثناء مــن التحــریم أباحــة وهــذه مــذكاة لوجــود فــرى األوداج مــع قیــام الحیــاة 

  .)٤(فدخلت تحت النص

فى أثـر الـذكاة فـى المشـرف علـى المـوت بسـبب االعتـداء أو الفقهاء  وقد اختلف

  .المرض

إذا اعتــدى علــى الحیــوان علــى الحیــوان المــأكول بخنــق أو ضــرب أوجــرح ســبع 

  كذئب ثم أدركه صاحبه أو لم یدركه فمات فله أحوال أربعة : 

َمــتْ إن مــات قبــل الــذكاة لــم یؤكــل اجماعــًا ؛ لقولــه :  الحالــة األولــى : َعَلــْیُكُم  ُحرِّ

   . اْلَمْیَتُة َوالدَّمُ 

: إن أدرك حیًا أى غلـب علـى الظـن أنهـا تعـیش بـأن یصـاب لهـا  الحالة الثانیة

  .)٥( ﴾ ِإالَّ َما َذكَّْیُتْم  ﴿لقوله تعالى  ،مقتل فذبح أكل اجماعاً 

                                 
  .٥٠٨:  ٥٠٧/  ٣البیان جـ    –) ١(
  .)٣سورة المائدة جزء من آیة (  –) ٢(

  .١٣٥/  ١١التفسیر الكبیر جـ   –) ٣(
   .٧٥/  ٥بدائع الصنائع جـ   –) ٤(
  .)٣سورة المائدة جزء من آیة (  –) ٥(
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  وجه الداللة :

 أنــه ســبحانه وتعــالى قــد اســتثنى مــن المحرمــات الســابقة المــذكى واالســتثناء مــن

  .)١(التحریم إباحة 

  .أى المقطوع بموتها  )٢(إذا نفذت مقاتل البهیمة:  الحالة الثالثة

ألن الحیـاة أو خـروج  ؛إلى أنه تؤثر فیه الذكاة إن علمت حیاتها  ذهب الحنفیة 

الدم ال یكونـان إال مـن الحـى ؛ ألن المیـت ال یتحـرك وال یخـرج منـه الـدم فیكـون 

 ،ما عالمـة المـوت فـال یحـلالحیاة فیحل وعدمهوجودهما أو وجود أحدهما دلیل 

 )٣(منخنقة والمتردیة والنطیحة إن كان بهـا حیـاة ولـو خفیفـة وذكیـت حـل أكلهـافال

  .﴾ ِإالَّ َما َذكَّْیُتْم  ﴿؛ لقوله تعالى : 

وذهب المالكیة : إلى أن الذبیحة إن نفذت مقاتلها لـم تؤكـل باتفـاق فـى المـذهب 

  .)٤(رضى اهللا عنهماطالب وابن عباس  وقد أجاز أكلها على بن أبى

وذهــب الشــافعیة والحنابلــة : إلــى أن الــذكاة تعمــل فــى الذبیحــة المقطــوع بموتهــا 

متى كانت فیها حیـاة مسـتقرة ویعـرف ذلـك بالحركـة الفوریـة ؛ ألن الـذبح إذا أتـى 

  .)٥(على ما فیه حیاة مستقرة أحل أكله كأكلیة السبع والمتردیة والنطیحة 

  

                                 
    .٧٥/  ٥بدائع الصنائع جـ   –) ١(
ل البهیمة المتفق علیها خمسة : قطع االوداج وانتشار الدماغ وانتشار الحشوة مقات  –) ٢(

وخرق المصران أعاله فى مجرى الطعام والشراب ال أسفله حیث الرجیع وانقطاع النخاع 

  .وهو المخ الذى فى عظام الرقبة والصلب

   .١٢٨/  ٤الذخیرة جـ  ،١٨٠القوانین الفقهیة / 

  .٧٥/  ٥بدائع الصنائع جـ  ،١٩٦/  ٨البحر الرائق جـ   –) ٣(

  .١٢٨/  ٤الذخیرة جـ  ،١٨٠القوانین الفقهیة /   –) ٤(

المغنى البن قدامة  ،٣٤٠/  ٤مغنى المحتاج جـ  ،١٦٣:  ١٦٢/  ٨كفایة النبیه جـ   –) ٥(

  .٥٧٨/  ٨جـ 
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  .: المیؤس من حیاته ولم تنفذ مقاتله لرابعةالحالة ا

 ﴿ : واســتدل عــل ذلــك بقولــه تعــالى ،كلــهتــؤثر فیــه الــذكاة عنــد الحنفیــة ویحــل أ

ـــُة  ـــِه َواْلُمْنَخِنَق ـــِر اللَّـــِه ِب ـــلَّ ِلَغْی ـــا ُأِه ـــِر َوَم ـــدَُّم َوَلْحـــُم اْلِخنِزی ـــُة َوال ـــْت َعلَـــْیُكُم اْلَمْیَت َم ُحرِّ

  .)١(﴾ دَِّیُة َوالنَِّطیَحُة َوَما َأَكَل السَُّبُع ِإالَّ َما َذكَّْیُتْم َواْلَمْوُقوَذُة َواْلُمَترَ 

فقد استثنى سبحانه وتعالى المذكى مـن الجملـة المحرمـة واالسـتثناء مـن التحـریم 

  .)٢(إباحة 

وعنــد أبــى یوســف روایتــان فــى ظــاهر الروایــة عنــه إن كــان یعلــم أنهــا ال تعــیش  

ــم أنهــا تعــیش بــه أكثــر مــن نصــف یــوم مــع ذلــك فــذبحها ال تؤكــل وأن كــا ن یعل

وقــال محمــد : إن كــان لــم یبــق مــن حیــاة إال قــدر حیــاة  ،فــذبحها تؤكــل وٕاال فــال

   )٣( .المذبوح بعد الذبح أو أقل فذبحها ال تؤكل وٕان كان أكثر من ذلك تؤكل

  فیه ثالثة أقوال :وذهب المالكیة : إلى أن المیؤس من حیاته 

  .: تذكى وتؤكل البن القاسم القول األول

  .: ال تعمل الذكاة فیه القول الثانى

  )٤(: تعمل الذكاة فیه  القول الثالث

وذهب الشافعیة والحنابلة : إلـى أنـه یجـوز ذبـح المیـؤس مـن حیاتـه أن كانـت بـه 

فالحیــاة عنــد الشــافیة والحنابلــة  ،وال یجــوز ذبــح المشــكوك فــى أمــره ،حیــاة مســتقرة

  ثالثة أنواع

: هــى الطبیعیــة الباقیــة إلــى خروجهــا بــذبح أو نحــوه فالــذكاة  ةالحیــاة المســتمر  -

  .تؤثر فیها بالحل

                                 
  .)٣سورة المائدة جزء من آیة (  –) ١(

   .٧٥/  ٥بدائع الصنائع جـ   –) ٢(

  .٧٥/  ٥بدائع الصنائع جـ  ،١٩٦/  ٨ر الرائق جـ البح  –) ٣(

  .١٢٨/  ٤الذخیرة جـ  ،١٨٠القوانین الفقهیة /   –) ٤(
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ــاة  -٢ یغلــب علــى و یوجــد معهــا الحركــة االختیاریــة  هــى مــاال: المســتقرة الحی

انفجــار الــدم بعــد  أو ومــن أمــارة ذلــك بقاؤهــا أكثــر الیــوم ،الظــن بقــاء الحیــاة معهــا

شــك فـى وجودهـا فــال تحـل تغلیبــا وٕان  ،والمــرئ أو الحركـة الشـدیدةقطـع الحلقـوم 

  .للحرمة وللشك فى المبیح

: إن وجد له سبب یحال علیه الهالك كما لو مرض الحیوان  حیاة المذبوح -٣

فـى  بأن أكل نبات مضر حتى صار فى آخر رمق لم یحل أكلـه علـى الصـحیح

وٕان لم یوجد سـبب یحـال  ،وٕان جرى بعض المتأخرین على خالف ذلك المذهب

حتى صار فـى آخـر رمـق فذبحـه حـل ك كأن مرض الحیوان أو جاع علیه الهال

  .)١(أكله

  س من حیاته :ئو سبب الخالف فى المی

  )٢(﴾ ِإالَّ َما َذكَّْیُتْم  ﴿قوله تعالى : 

هل االستثناء الوارد فى اآلیـة متصـل أم منقطـع فمـن رآه متصـال قـال تعمـل فیـه 

: تعــالى ألن المـراد مــن قولـه ومـن رآه منقطعــا قـال ال تعمــل فیـه الــذكاة ؛ ،الـذكاة

فمـا مـات بـالخنق وغیـره فهـو حـرام كالمیتـة والـدم  ،مـن غیرهـا ﴾ ِإالَّ َما َذكَّْیُتْم  ﴿
)٣(.   

  

؛ ألن التعـرض لصـید الحـرم حرم الصید من الشرط الثانى : أال یكون المذبوح 

  .والسنة ویدل على ذلك الكتاب ،بالقتل والداللة واالشارة إلیه محرم شرعا

  : ًال من الكتاب أو 

                                 
المغنى البن قدامة  ،٣٤٠/  ٤مغنى المحتاج جـ  ،١٦٣:  ١٦٢/  ٨كفایة النبیه جـ   –) ١(

  .٤٥:  ٤٤/  ١١معونة أولى النهى جـ  ،٥٧٨/  ٨جـ 

  .)٣سورة المائدة جزء من آیة (  –) ٢(

  .١٨٠القوانین الفقهیة /   –) ٣(
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  .)١( ﴾َأَوَلْم َیَرْوا َأنَّا َجَعْلَنا َحَرًما آِمًنا َوُیَتَخطَُّف النَّاُس ِمْن َحْوِلِهمْ  ﴿ قوله تعالى :

مــن علــى أن اهللا جعــل مكــة حرمــا آمنــًا  وجــه الداللــة مــن اآلیــة : فــى اآلیــة دلیــل

  .)٢( بحرخلصهم فى البر كما خلصهم فى الالسبى والغارة والقتل وأن اهللا 

  ثانیًا من السنة : 

قال : " أن اهللا حرم   - -ماروى عن ابن عباس رضى اهللا عنهما أن النبى 

مكة فلم تحل ألحد قبلى وال تحل ألحد بعدى وٕانما أحلت لى ساعة من نهار ال 

یختلى خالها وال یعضد شـجرها وال ینفـر صـیدها وال تلـتقط لقطتهـا إال لمعـرف " 
)٣(.  

االعانة علیه كاعارة سالح لیقتله أو لیذبحه بـه سـواء كـان معـه  وكذلك ال یجوز 

"الصائد " ما یقتله بـه أوال سـواء كـان مولـده فـى الحـرم أم دخـل مـن الحـل إلیـه ؛ 

ألنــه یضــاف إلــى الحــرم فــى الحــالتین فیكــون صــید الحــرم فــاذا ذبــح صــید الحــرم 

رم شـرعًا ال یكـون كان میتة سواء أكان الـذابح محرمـًا أم حـالًال والفعـل فـى المحـ

  .  )٤(ذكاة 

  

  

                                 
  .٦٧سورة العنكبوت من آیة   –) ١(

  .٣٣٢/  ٧الجامع الحكام القرآن / للقرطبى جـ  –) ٢(

 ،٢٠٧/  ١أخرجه البخارى فى صحیحه كتاب جزاء الصید باب الینفر صید الحرم جـ   –) ٣(

  .طبعة مكتبة الثقافة الدینیة

بدایة المجتهد ونهایة المقتصد / ألبى الولید محمد بن  ،٧٧/  ٥بدائع الصنائع جـ     –) ٤(

 ٢٠٠٤هـ ـ  ١٤٢٥طبعة دار الحدیث  ،٩٥/  ١أحمد بن محمد بن رشد القرطبى جـ 

 ،طبعة المكتبة التوفیقیة ٣٢٣/  ٢مغنى المحتاج جـ  ،٧٢/  ٢حاشیة الدسوقى جـ  ،م

عربى الطبعة األولى طبعة دار الغد ال ٣٠٦/  ٢االم  / لمحمد بن إدریس الشافعى جـ 

  .١٤٩/  ٣المبدع جـ  ،٥٠١/  ٢كشاف القناع جـ  ،م ١٩٩٠
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  الفصل الثاني: 

  طرق الذبح الحدیثة واللحوم المستوردة

  وفیـه مبحـثـان :

  .المبحث األول : طرق الذبح الحدیثة

  .المبحث الثاني : حكم أكل اللحوم المستوردة
  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني

  طرق الذبح الحدیثة واللحوم المستوردة وفیه مبحثان :

  .طرق الذبح الحدیثة األول :المبحث 
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وهـــذه هـــى  واألصـــل فـــي الـــذبح عنـــد المســـلمین أن یكـــون بـــدون تـــدویخ للحیـــوان؛

الطریقــة األمثــل واألرحــم  بــالحیوان و قــد بینــا الشــروط الواجــب توافرهــا لتتحقــق 

التذكیـــة الشـــرعیة والعـــدول عنهـــا إلـــى أى طریـــق آخـــر فـــى إزهـــاق روح الحیـــوان 

وال یشـــك عاقـــل أن الخیـــر فـــى االتبـــاع ال فـــى  ،تجعلـــه میتـــة غیـــر حـــالل األكـــل

وقد انعقد االجماع على أن  ،االبتداع وال مساغ لإلجتهاد مع النص أو االجماع

غیر أن الشـیخ  .التذكیة من أمور العبادات التى ال یسوغ فیها العدول عما شرع

أن الـــذكاة لیســـت مـــن العبـــادات  )١(محمـــد رشـــید رضـــا ذكـــر فـــى تفســـیر المنـــار

لعـــدول عنهـــا إلـــى الوســـائل المســـتجدة فـــى ازهـــاق روح الحیـــوان ؛ ألنهـــا ویجـــوز ا

  أسهل 

 ولما كانت التذكیة المعتـادة فـي الغالـب لصـغار(وهذا نص كالمه عفا اهللا عنه 

فجعلـــه الفقهـــاء هـــو  ،كثـــر التعبیـــر بـــه -هـــي الـــذبح  ،الحیوانـــات المقـــدور علیهـــا

م مشــروعیة الــذبح فعلــل بعضــه ،األصــل وظنــوا أنــه مقصــود بالــذات لمعنــى فیــه

 لمـــا فیـــه مـــن الرطوبـــات ،بأنـــه یخـــرج الـــدم مـــن البـــدن الـــذي یضـــر بقـــاؤه فیـــه

 علـى خـالف والـودجین والمـريء قطـع الحلقـوم ولهـذا اشـترطوا فیـه ،والفضـالت

ولـو كـان  ،وٕان هـذا لـتحكم فـي الطـب والشـرع بغیـر بینـة .بینهم في تلك الشـروط

وصــید الســهم  ،ه الجــارح میتــاالــذي یــأتي بــ الصــید قــالوا لمــا أحــل األمــر كمــا

 ،هذا الخزق ال یخرج الدم الكثیر كمـا یخرجـه الـذبح ألن ; إذا خزق )٢(والمعراض

فلـذلك  ; أسـهل أنـواع التذكیـة علـى أكثـر النـاس والصواب أن الذبح كـان وال یـزال

مـن  اختاروه وأقرهم الشرع علیه ؛ ألنه لیس فیه من تعذیب الحیوان ما فـي غیـره

وٕانـي  ،الجـوارح والسـهم والمعـراض ونحـو ذلـك كما أقرهم علـى صـید ،أنواع القتل

لو اطلع علـى طریقـة للتذكیـة أسـهل  -صلى اهللا علیه وسلم  -ألعتقد أن النبي 

                                 
  .١٢٠/  ٦تفسیر المنار جـ   –) ١(

  .١٤٨/  ٨نیل  االوطارجـ    .المعراض : سهم بال ریش وال نصل  –) ٢(
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كالتذكیـة بالكهربائیـة إن صـح هـذا الوصـف فیهـا  -الحیوان وال ضرر فیها  على

ال مـا فیـه شـریعته أنـه ال یحـرم علـى النـاس إ ألن قاعـدة ،لفضـلها علـى الـذبح -

وهذا  )،ونحوه ومنه تعذیب الحیوان بالوقذ ،ضرر ألنفسهم أو غیرهم من األحیاء

الــرأى مــن الشــیخ محمــد رشــید رضــا ال نقــول بــه بــل هــو زلــة مــن زالت العلمــاء 

؛ فالنصــوص الدالــة علــى التذكیــة ثابتــة بالكتــاب والســنة واالجمــاع معفــا اهللا عــنه

م قـال بهـذا الـرأى فالحمـد هللا فـان الحـق من معاصریه وال من بعده افلم نعلم احد

  :ـ )١(أبلج وسنعرض فیما یلى أشهر الطرق المتبعة فى تدویخ الحیوانات وذبحها

  .ـ التدویخ بالصدمة الكهربائیة١

  .ـ التدویخ بالمسدس ذى الواقذة اإلبریة٢

  .ـ التدویخ بضرب الحیوان على الرأس بالمطرقة أو البلطة ٣

  .كسید الكربونـ التدویخ بغاز ثانى أ٤

  .ـ الخنق بالطریقة االنكلیزیة ٥

 .ـ التخدیر قبل الذبح ٦

  

  أوًال التدویخ بالصدمة الكهربائیة:

تســـتخدم هـــذه الطریقـــة لتـــدویخ صـــغار العجـــول والشـــاء (الخـــراف والمـــاعز) 

ــــط متصــــلة بمأخــــذ  ــــة تشــــبه الملق ــــدواجن، ولهــــذه الغایــــة تســــتخدم آل ــــب وال واألران

ط علــى صــدغي الحیــوان، ویمــرر تیــار كهربــائي ذي كهربــائي، یثبــت طرفــا الملقــ

وتختلــف  ،ثــوان ٦:  ٣الغالــب فیهــا مــن  شــدة معینــة وفولطــاج محــدد ولمــدة ثابتــة

                                 
وما بعدها  ٤٠٩الذبائح والطرق الشرعیة فى انجاز الذكاة / للدكتور محمد الهوارى /   –) ١(

الفقه اإلسالمى  ،م ١٩٩٧هـ ـ  ١٤١٨طبعة  ،١الفقه االسالمى الدورة العاشرة جـ مجلة 

، طبعة دار الفكر الطبعة الرابعة ٢٨٠١:  ٢٨٠٠/ ٤وأدلته / لوهبه الزحیلى جـ 

  م. ٢٠٠٧هـ ـ  ١٤٢٨
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یحـــدث فقـــدان الـــوعي مباشـــرة نتیجـــة إلـــى الالتقاطـــب جمیعهـــا بـــاختالف الحیـــوان 

الكبیــر فــي العصــبونات الدماغیــة، وهــو یســبق عــادة حــدوث طــور مــن الــتقلص 

  لذي یالحظ قبل المرحلة النهائیة من االرتخاء.العضلي المزمن ا

ــــــــة ــــــــق المســــــــاري الكهربائی ــــــــرة أن تطب ــــــــات الكبی ــــــــي الحیوان ــــــــل ف   أ) هــــــــذا واألمث

ـــین الحجـــاج وقاعـــدة األذن، وذلـــك باســـتخدام  علـــى جـــانبي رأس الحیوانـــات ب

تجهیزات خاصة تسمح بتعدیل شدة التیار الكهربـائي وكمونـه الـذي قـد یصـل 

  ) فولط.١٠٠٠إلى (

فـــي حالـــة الخرفـــان ال یكـــون التـــدویخ كافیـــا إذا كـــان جلـــد الحیـــوان مغطـــى ب) و 

بالصوف في موضع التماس مع المسـاري الكهربائیـة، ولتجنـب ذلـك تسـتخدم 

  مساري كهربائیة ذات نهایة إبریة تسمح باختراق الصوف نحو الجلد مباشرة.

  .وبذلك تكون هذه الطریقة غیر مریحة للحیوان

یــا بالصــدمة الكهربائیــة، بحیــث یعلــق الــدجاج مــن رجلیــه ویــتم تــدویخ الــدجاج آل

علــى ســلكین معــدنیین ویغطــس الــرأس المــدلى فــي مجــرى مــائي یتصــل بمســرى 

  كهربائي.

یمر التیـار فـي جسـم الحیـوان مـن الـرأس إلـى القـدمین، ونظـرا لسـماكة الجلـد فـي 

التــي القــدمین المتقــرنین، یلجــأ إلــى إنقــاص المقاومــة الكهربائیــة بــرش الكاللیــب 

) ثـوان. وتـؤدي ٤تعلق بها األقدام بالماء. یطبق مرور التیار لمدة ال تقـل عـن (

 )% ١٠مـن الحـاالت و ( )% ٩٠شدة التیار المستعمل إلـى توقـف القلـب فـي (

  تموت أثناء هذه العملیة.

أمـــا الـــدواجن كبیـــرة الحجـــم كـــاألوز والـــبط والـــدیك الرومـــي ومـــا شـــابه ذلـــك، فیـــتم 

دون تـــدویخ، نظــرا لضـــآلة اإلنتـــاج بالمقارنــة مـــع الـــدجاج، ذبحهــا عـــادة یــدویا وبـــ

ولثقـــل وزنهـــا ولعـــدم تـــالؤم وزنهـــا وحجمهـــا مـــع التقنیـــة اآللیـــة المتبعـــة فـــي ذبـــح 

  الدجاج.
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وممــا ســبق یتبــین لنــا أن عــدم الدقــة فــى التــدویخ بالصــدمة الكهربائیــة یــؤدى إلــى 

مـع بقـاء  امـاً ت النتیجة سلبیة فعنـدما یـنخفض التیـار الكهربـائى یشـل الحیـوان شـل

وعیـــه وعنـــد اســـتعمال تیـــار كهربـــائى عـــالى الشـــدة یـــؤدى إلـــى زیـــادة كبیـــرة فـــى 

 ،وقد یصـاب الحیـوان بالسـكتة القلبیـة القاتلـة ،النزیف العضلى والكسور العظمیة

م بامرارهـــا فـــى حمـــام مـــائى مكهـــرب لیجتمـــع لهـــا  ١٩٧٠وقـــد عـــدل عنهـــا عـــام 

الطــائر إذا رمــى  بشــیئ فوقــع فــى  وقــد ذهــب الحنابلــة إلــى أن ،الغــرق والصــعق

فقـد  ،الـذبح فـإذا اجتمـع مـع ،فـال تأكلـه ؛ألن الغـرق سـبب یقتـل ،المـاء فغـرق فیـه

وألنــه ال یــؤمن أن یعــین علــى خــروج  ،فیغلــب الحظــر ،اجتمــع مــا یبــیح ویحــرم

  .)١(الروح

والتــدویخ الكهربــائى فــى جمیــع أحوالــه یــؤدى إلــى ســرعة الــتعفن فــى اللحــم وهــذا 

  .من اراحة الحیوان ونوعیة اللحم الناتج المصلحة العامةیتعارض مع 

  :التدویخ بالمسدس ذي الواقذة اإلبریة -٣

ــــة معدنیــــة تســــمح بوضــــع متفجــــر نــــاري یــــدفع ســــاقا   یتــــألف المســــدس مــــن كتل

تصادمیة مرتدة تنتهـي بـرأس إبریـة، وتـؤدي الطلقـة إلـى أن تقـوم السـاق بإحـداث 

ـــى دمـــاغ الحیـــوان، یـــؤدي إلـــى ف ـــدان الـــوعي بشـــكل فـــوري نتیجـــة ثقـــب نافـــذ إل ق

لتخریب جزء من البنیة الحیة من الدماغ وینتج عنها حالة باللحم تسـمى بـالتبقع 

ـــة أو بقـــع أو خطـــوط فـــى أجـــزاء مختلفـــة مـــن أعضـــاء  ـــدموى وهـــى نقـــط نزیفی ال

الذبیحة و إن لم یسرع فى الذبح وماتت تكون فى حكم الموقوذة وهى التى تقتل 

ویدل على ذلـك مـاروى أن .)٢(لة بالبندقة فهى حرامبعص أو حجر وكذلك المقتو 

                                 
  .٥٧٧/  ٨المغنى جـ   –) ١(

لزرقانى لمختصر حاشیة االمام الرهونى  على شرح ا ،٢٨٦/  ٥الفتاوى الهندیة جـ   –) ٢(

/  ٢روضة الطالبین جـ  ،م ١٩٧٨هـ ـ  ١٣٩٣طبعة دار الفكر ١٣/  ٣خلیل جـ 

  .٥٦٩/  ٨المغنى جـ  ،٥٠٥
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قــال " إذا رمیــت بســهمك فخرقــت فكــل    - -عــدى بــن حــاتم أن رســول اهللا 

وٕان لم تخرق فال تأكل وال تأكل من المعراض إال ما ذكیت وال تأكل من البندقـة 

  .)١(إال ما ذكیت " 

بالبندقـــة قبـــل وجـــه الداللـــة مـــن الحـــدیث : فـــى الحـــدیث دلیـــل علـــى أن المقتولـــة 

  .)٢(ذبحها ال تؤكل فهى فى حكم الموقوذة وهى محرمة شرعًا 

  :)٤(أو بالبلطـــــة )٣(التـــــدویخ بضـــــرب الحیـــــوان علـــــى الـــــرأس بالمطرقـــــة -٣

طریقـــة بدائیـــة قدیمـــة تتبـــع لتـــدویخ الحیوانـــات الكبیـــرة كالماشـــیة والخیـــول، وذلـــك 

لحیـــوان بضـــرب العظـــم الجبهـــي للحیـــوان بمطرقـــة ضـــخمة تحـــدث ألمـــا شـــدیدا ل

  .وتفقده الوعي وینهار الحیوان مباشرة، ثم یتم ذبحه بالید

  :واألصل أن هذه الطریقة محرمة بالكتاب والسنة والمعقول

  :أوًال من الكتاب 

َمْت َعَلْیُكْم اْلَمْیَتُة َوالدَُّم َوَلْحُم اْلِخنِزیِر َوَمـا ُأِهـلَّ  ﴿ قوله تعالى : ِلَغْیـِر اللَّـِه ِبـِه  ُحرِّ

  .)٥( ﴾َوالنَِّطیَحُة َوَما َأَكَل السَُّبُع ِإالَّ َما َذكَّْیُتمْ  َخِنَقُة َواْلَمْوُقوَذُة َواْلُمَتَردَِّیةُ َواْلُمنْ 

وهـــى التـــى  )٦(وجـــه الداللـــة مـــن اآلیـــة : فـــى اآلیـــة  دلیـــل علـــى تحـــریم الموقـــوذة

                                 
  .٣٣٧/  ٤رواه أحمد فى مسنده جـ   –) ١(

  .٤٢٧/  ٦شرح السنة جـ  ،١٥٦/  ٨نیل االوطار جـ   –) ٢(

  .٢٢/ المصباح المنیر  .المطرقة : بالكسر ما یطرق به الحدید  –) ٣(

المعجم  .البلطة : فأس یقطع بها الخشب ونحوه والبلط الحدید التى یخرط بها الخراط  –) ٤(

  .الطبعة الثانیة ٦٩/  ١الوسیط جـ 

  .)٣سورة المائدة جزء من آیة (  –) ٥(

وهي البهیمة التي تموت نتیجة الضرب أو بحدیدة أو رصاص أو حجر أو الموقوذة :   –) ٦(

قال قتادة : كان أهل الجاهلیة یفعلون ذلك ویأكلونه ومنه  ،بثقلهغیر ذلك مما یقتل 

التفسیر الكبیر للفخر الرازى  ،٤٨/  ٦أحكام القرآن للقرطبى جـ .المقتولة بقوس البندق

  .١٣٤/  ١١جـ 



 
    
 

  
} ٥٩٦     {
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ضــربت  بشــیئ ثقیــل غیــر محــدد فهــى فــى حكــم المیتــة ؛ ألنهــا ماتــت ولــم یســل 

  .)١(دمها 

  ثانیًا من السنة :

 ،إن اهللا كتـــب اإلحســـان علـــى كـــل شـــيء(قـــال : "   - -مـــا روى أن النبـــى  

 ،ولیحـــد أحـــدكم شـــفرته ،ةوٕاذا ذبحـــتم فأحســـنوا الذبحـــ ،فـــإذا قتلـــتم فأحســـنوا القتلـــة

  .)٢("   ولیرح ذبیحته

وجه الداللة : فى الحدیث دلیل على أنه یجب االحسان فى القتـل والـذبح ونهـى 

  . )٣(لحیوان عند الذبح عن تعذیب ا

  : ثالثًا المعقول

أن هــذه الطریقــة بهــا وحشــیة ال تقبــل مــن المســلم الــذى یــدین باالســالم وتتنــافى  

  .مع الرحمة بالحیوان والرفق به فیجب التخلى عن مثل هذه الطریقة

وقـــد تخلــــت المســــالخ والمجـــازر عــــن مثــــل هــــذه الطریقـــة واســــتبدلت بهــــا طریقــــة 

 ،ین أن بعض األفراد فى القرى والمزارع قد یسـتخدمونهاالتدویخ بالمسدس فى ح

فاألصل المنع سدًا للذرائع ومنعًا للفسـاد ؛ وألن التسـاهل فـى الـذبح بعـد الضـرب 

   .قد یؤدى إلى ذبح الموقوذات واطعامها للمسلمین وهى محرمة باالجماع

  .ـ التدویخ بغاز ثانى أكسید الكربون٤

تدویخ الخنازیر، وقـد یلجـأ إلیهـا أحیانـا لتـدویخ أكثر ما تستخدم هذه الطریقة في 

من غـاز  )% ٧٠یحبس الحیوان في بیئة هوائیة تحتوي على ( ،الشاء والماشیة

) ثانیة ثم یحدث ٢٠ثاني أكسید الكربون، ویبقى الحیوان محتفظا بوعیه خالل (

فقدان الوعي مباشرة، كمـا تـؤدى إلـى اختنـاق الحیـوان وموتـه ؛ لعـدم الـتحكم فـى 

                                 
  .١٣٤/  ١١تفسیر الفخر الرازى جـ  ،٨/  ٢تفسیر ابن كثیر جـ   –) ١(

  .سبق تخریجه  –) ٢(

  .١٣٤٧/  ٤سبل السالم للصنعانى جـ  ،٤٤٠/  ٦جـ شرح السنة    –) ٣(
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والشـك أن مثـل هـذه الطریقـة محرمـة  ،میة الغاز وتؤدى إلى سرعة فسـاد اللحـمك

  .شرعًا ویدل على ذلك الكتاب والمعقول

  

َمــْت َعَلـْیُكْم اْلَمْیتَــُة َوالــدَُّم َوَلْحــُم اْلِخنِزیــِر َوَمــا  ﴿ قولــه تعــالى : أوًال مــن الكتــاب ُحرِّ

َوالنَِّطیَحُة َوَمـا َأَكـَل السَّـُبُع ِإالَّ َمـا  اْلَمْوُقوَذُة َواْلُمَتَردَِّیةُ ِلَغْیِر اللَِّه ِبِه َواْلُمْنَخِنَقُة وَ  ُأِهلَّ 

  .)١( ﴾َذكَّْیُتمْ 

وهـــى التـــى  )٢(وجـــه الداللـــة مـــن اآلیـــة : فـــى اآلیـــة  دلیـــل علـــى تحـــریم المنخنقـــة

تمــوت بحــبس الــنفس فیهــا ســواء كــان بقصــد أو بغیــر قصــد بحبــل أو بغیــر حبــل 

  .)٣(ها فهى حرام باالجماعفهى كالمیتة ولم یسل دم

  ثانیًا المعقول : 

أن الخنق فیه تعذیب للحیوان واالسالم دین رحمة بالحیوان ورفق باالنسان  -١ 

  .والحیوان

أن اللحم المـأخوذ مـن الحیـوان المخنـوق سـریعًا مـا یفسـد ؛ ألن المیكروبـات  -٢

مـن الـدم  التى فى الدم المختنق تسرع فى التكاثر بخالف مـا إذا أفـرغ الجسـد

  .فانه یطیب لحمه ویطهره

  .أن الدم یبقى فى جسد الحیوان والدم محرم على المسلمین ؛ لخبثه – ٣

  الخنق بالطریقة االنجلیزیة :  -٥

ومن  ،رابع والخامسوهي طریقة تعتمد على خرق جدار الصدر بین الضلعین ال

                                 
  .)٣سورة المائدة جزء من آیة (  –) ١(

المنخنقة : التى ماتت خنقًا بحبس النفس بالضغط على الحلق أو سّده سواء كان   –) ٢(

وذكر قتادة أن أهل الجاهلیة كان یخنقون الشاة وغیرها فإذا ماتت  ،بقصد أو بغیر قصد

أحكام القرآن / ألبى بكر محمد بن  ،٤٨/  ٦كام القرآن للقرطبى جـ الجامع ألح.أكلوها

  .م١٩٨٧هـ ـ  ١٤٠٧طبعة دار الجیل  ،٥٣٨/  ٢عبد اهللا بن العربى جـ 

  .١٣٤/  ١١التفسیر الكبیر / للرازى جـ  ،٤٨/  ٦أحكام القرآن للقرطبى جـ   –) ٣(
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خالل هذا الخرق ینفخ بمنفاخ فیختنق الحیوان نتیجة لضغط هواء المنفاخ علـى 

  .وهذا االختناق یحول دون نزیف الدم وٕانهاره ،رئتي الحیوان

  .وال یخفى أن هذا النوع داخل فى المنخنقة المحرمة بالنص القرآنى

  :التخدیر قبل الذبح  -٦

مـاّدة مخـدرة كـالبنج بشـكل حقـن حیـوان قبـل ذبحـه تكون هذه الطریقة باعطـاء ال 

مــًا فتجــرى افتخــدره حتــى یفقــد الــوعى تمأو حقــن  أو بتقــدیم طعــام فیــه مــاّدة البــنج

بــاألبم بالنســبة للحیــوان فتحصــل الطریقــة الشــرعیة  عملیــة الــذبح دون أى شــعور

وحتـــى نحكـــم علـــى هـــذه  ،للــذبح وتحصـــل االغـــراض التجاریـــة فـــى تقلیـــل التكلفـــة

  ة ال بد من معرفة أمرین:ـالطریق

  ؟  م بعد الذبح بسبب ضعف حركة القلبهل التخدیر سبب فى انخفاض الد -١

  هل التخدیر یضر باللحم أم ال ؟  -٢

  رأى فضیلة الشیخ جاد الحق على جاد الحق فى الذبائح بالطرق الحدیثة:  

  : )١(یقول الشیخ جاد الحق على جاد الحق  

مســــلمین أن یكــــون بــــدون تــــدویخ للحیــــوان، ألن األصــــل فــــي الــــذبح عنــــد ال -١

  .طریقة الذبح اإلسالمیة هي األمثل، رحمة بالحیوان المسلمین یرون أن

إراحـــة الذبیحـــة مـــن الشـــاء  اي تتحقـــق فیهـــتـــالتـــدویخ بالصـــدمة الكهربائیـــة ال -٢

  : إذا توافرت فیه الشروط التالیة جائز  والماشیة

 -علـى الصـدغین أو فـي االتجـاه الجبهـيالكهربـائیین  أن یتم تطبیـق القطبـین )أ

  .)القفوى(

  .فولت )٤٠٠ـ ١٠٠( ب) أن یتراوح الفولطاج ما بین

) أمبیــر بالنســبة للشــاه، ومــا ١.٥. إلــى ،٧٥شــدة التیــار مــا بــین (  ج) أن تتـراوح

                                 
/  ٢حق على جاد الحق جـ بحوث وفتاوى إسالمیة فى قضایا معاصرة للسیخ جاد ال  –) ١(

  .م ٢٠٠٤هـ ـ  ١٤٢٥طبعة دار الحدیث  ،٤٩٨:  ٤٩٧
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  .للماشیة  ) أمبیر بالنسبة٢.٥إلى ٢( بین

  .) ثوان٦إلى  ٣(د) أن یجرى تطبیق التیار الكهربائي في مدة تتراوح ما بین 

وقد شكلت لجنة من الفقهاء والخبراء لدراسة آثار التدویخ الكهربائى للتأكـد ممـا 

  :یلى 

  .أن التدویخ الكهربائى یریح الذبیحة وال یعذب الحیوان -١

 .أنه ال یفضى إلى موت الحیوان -٢

 .غیر مالئم للحیوان وال یضر بأكله اأنه ال یسبب أثر  -٣

 وتبین للجنة :

  .ح الذبیحة على األرجحأن التدویخ یری -١

 .ه ال یفضى إلى موت الحیوان وال یضر بأكلهنأ -٢

أنه یتعین وضـع المواصـفات المعیاریـة لألجهـزة التـى تصـنع لهـذا الغـرض  -٣

 .تجنبًا لموت الحیوان

ضــرورة تــوفیر التــدریب الــالزم علــى اآللــة بمــا یضــمن ســالمة العــاملین  -٤

الحیــوان للمــوت قبــل علیهــا كمــا یضــمن عــدم إســاءة اســتعمالها بحیــث یتعــرض 

 .الذبح أو تحدث تغیرات مكروهه فى اللحم

 طریقــة غیــر مقبولــة وخاصــة بالنســبة  التــدویخ بالمســدس ذي الواقــذة -٥

للشاه، ویمكن االستغناء عنها بالذبح على الطریقة اإلسالمیة بعد جعـل الحیـوان 

قفــص. علــى أنــه إذا اســتعملت هــذه الطریقــة وذبــح الحیــوان قبــل موتــه،  داخــل

 .جائز، باعتباره موقوذة مذكاة كل من الذبیحةفاأل

ثاني أكسید الكربون طریقة مرفوضة ألنها تجعـل الحیـوان  التدویخ باستعمال -٦

   .بحكم المنخنقة

و سائر الطیور ال تكون إال بالذبح الشرعي. وینبغـى اتخـاذ جمیـع تذكیة الدجاج 

وال یجــوز  التتقــاء تعــرض الــدجاج للمــوت بــأي شــكل مــن األشــكال اتاالحتیاطــ
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طریقة اخرى تضمن مرور التیار الكهربـائى التدویخ الكهربائي للدجاج مالم تتوافر 

  .خالل الرأس فقط ویجوز أكل الطیور التى تقطع رؤسها باآللة

رأى دار االفتاء المصریة فى الذبائح بالطرق الحدیثة واللحوم والدواجن والطیور 

  : )١(المستوردة 

طعــا أن اللحــوم والــدواجن والطیــور المســتوردة ال تــذبح لمــا كــان ذلــك فــإذا ثبــت ق

بهــذه الطریقــة التــى قررهــا اإلســالم، وٕانمــا تضــرب علــى رأســها بحدیــدة ثقیلــة، أو 

یفرغ فى رأسها محتوى مسدس ممیت أو تصعق بتیار الكهرباء ثم تلقى فى ماء 

ة دخلـت فـى نطـاق المنخنقـة والموقـوذ -إذا ثبـت هـذا  -مغلى تلفظ فیـه أنفاسـها 

امــا إذا كانـت كهربــة الحیــوان ال تـؤثر علــى حیاتــه المحرمـة بــنص اآلیـة الكریمــة 

بمعنــى أنــه یبقــى فیــه حیــاة مســتقرة ثــم یــذبح كــان لحمــه حــالًال فــى رأى جمهــور 

الفقهــاء أو كانــت فیــه أى حیــاة وٕان قلــت علــى مــذهب االمــام أبــو حنیفــة وعملیــة 

ن والوصـول إلـى التغلــب الكهربـاء إن كـان الغـرض منهـا اضـعاف مقاومـة الحیـوا

  .علیه وٕامكان ذبحه جائزة وال بأس بها

وٕان لم یكن الغرض منها هذا أصبحت نوعا من تعذیب الحیوان قبل ذبحـه وهـو 

مكـــروه دون تـــأثیر فـــى حلـــه إذا ذبـــح بالطریقـــة الشـــرعیة حـــال وجـــوده فـــى حیـــاة 

وٕاذ  ،مستقرة أما إذا مات صـعقًا بالكهربـاء فهـو میتـة غیـر مباحـة ومحرمـة قطعـاً 

كان ذلك كان الفیصل فى هذا األمر المثـار، هـو أن یثبـت علـى وجـه قـاطع أن 

اللحــوم والــواجن والطیــور المســتوردة المتداولــة فــى أســواقنا قــد ذبحــت بواحــد مــن 

الطــــرق التــــى تصــــیرها مــــن المحرمــــات المعــــدودات فــــى آیــــة المائــــدة، ال ســــیما، 

ك الـبالد التـى نقـل عـن الكتـب المقال لم یقطع بأن االستیراد لهذه اللحوم مـن تلـو 

والنشرات اتباعها هذه الطرق غیر المشروعة فـى اإلسـالم لتذكیـة الحیـوان، ومـن 

                                 
طبعة  ،٣٦٠٥: ٣٦٠٤الفتاوى االسالمیة من دار االفتاء المصریة المجلد العاشر صـ   –) ١(

  .م ١٩٩٧هـ  ١٤١٨المجلس األعلى للشؤن االسالمیة 



 
    
 

  
} ٦٠١     {

باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد   
الذبائح بالطرق الحدیثة 

 دراسة فقھیة –ستوردة واللحوم الم

ــــى الجهــــات المعنیــــة أن تتثبــــت فعــــال بمعرفــــة الطــــب الشــــرعى أو  ،ثــــم كــــان عل

البیطـــرى إذا كـــان هـــذا مجـــدیا فـــى اســـتظهار الطریقـــة التـــى یـــتم بهـــا إنهـــاء حیـــاة 

وهـــل یـــتم الـــذبح بالشـــروط اإلســـالمیة، أو بطریقـــة  الحیـــوان فـــى الـــبالد المـــوردة،

ممیتة تخالف أحكام اإلسالم أو التحقـق مـن هـذا بمعرفـة بعـوث موثـوق بهـا إلـى 

الجهــات التــى تســتورد منهــا اللحــوم والطیــور والــدجاج المعــروض فــى األســواق، 

ـــــــــــــــــــــــــــــه    .تتحـــــــــــــــــــــــــــــرى هـــــــــــــــــــــــــــــذه البعـــــــــــــــــــــــــــــوث األمـــــــــــــــــــــــــــــر وتســـــــــــــــــــــــــــــتوثق من

لـــبالد المـــوردة الستكشـــاف األمــــر أو بتكلیـــف البعثـــات التجاریـــة المصـــریة فـــى ا

والتحقق من واقع الذبح، إذ ال یكفى للفصل فى هذا بالتحریم مجرد الخبر، وٕالى 

والیقــین ال یــزول  ،)١(؛ ألن األصــل فــى األشــیاء االباحــة أن یثبــت األمــر قطعــا

  . )٢(بالشك 

ـــذابح حـــالًال إذا أراد ذبـــح الصـــید البـــر مـــا عـــدا  -١الشـــرط الرابـــع :  أن یكـــون ال

لسمك والجراد فـال یشـترط فیـه ذلـك ؛ ألن میتهمـا حـالل فـالمحرم یحـرم علیـه أن ا

ـــه )٣(یتعـــرض لصـــید البـــر ســـواء كـــان التعـــرض باصـــطیاد أم ذبـــح أم قتـــل  ؛ لقول

�ْیَد َوأَن�ُتْم ُح�ُرمٌ  َی�ا أَیَُّھ�ا الَّ�ِذیَن آَمُن�واْ   ﴿ تعـالى : ُأِحـلَّ  ﴿ قـال تعـالى :)٤( ﴾ الَ َتْقُتلُ�وْا الصَّ

ــیَّاَرةِ َلُكــْم َصــ َم َعَلــْیُكْم َصــْیُد اْلَبــرِّ َمــا ُدْمــُتْم  ْیُد اْلَبْحــِر َوَطَعاُمــُه َمَتاًعــا َلُكــْم َوِللسَّ َوُحــرِّ

   )٥(.﴾ُحُرًما

                                 
كتب العلمیة الطبعة األولى طبعة دار ال ،٥٦األشباه والنظائر / البن نجیم الحنفى /   –) ١(

  .م ١٩٩٩هـ ـ  ١٤١٩

طبعة دار الكتب العلمیة  ،١١٤/  ١األشباه والنظائر / لجالل الدین السیوطى جـ   –) ٢(

  .٤٧األشباه والنظائر / البن نجیم الحنفى /  ،م ٢٠٠٥هـ ـ  ١٤٢٦الطبعة الثالثة 

/  ١مغنى المحتاج جـ  ،٧٢/  ٢حاشیة الدسوقى جـ  ،٧٤/  ٥بدائع الصنائع جـ   –) ٣(

  .١٥٠:  ١٤٩/  ٣المبدع جـ  ،٥٠٢:  ٥٠١/  ٢كشاف القناع جـ  ،٣٣٤

  .)٩٥سورة المائدة جزء آیة رقم ( –) ٤(

  .)٩٦سورة المائدة جزء آیة رقم (  –) ٥(
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  المبحث الثاني :

  .حكم أكل اللحوم المستوردة

  

مــن غیــر بــالد المســلمین تشــغل بــال الفقهــاء  لــم تكــن مشــكلة اللحــوم المســتوردة 

ــذاتىالقــد أمــا فــى العصــر  ،امى بســبب مــا كــان علیــه المســلمون مــن اإلكتفــاء ال

الحاضــر فقــد ضــعف اإلنتــاج الحیــوانى بدرجــة كبیــرة فاضــطرت الحكومــات إلــى 

استیراد اللحوم من الخارج وربما أصبح العالم اإلسالمى فى معظم أقطاره یعتمد 

لــــبالد فــــى تــــأمین غذائــــه علــــى مــــا یســــتورد مــــن الخــــارج فكــــان علــــى حكومــــات ا

اإلســـالمیة أن تحـــرص علـــى االجتهـــاد بـــالرأى فـــى ضـــوء مـــا تقـــرر مـــن مبـــادئ 

وأحكام خاصة بذبح الحیوان وتقـدیم لحمـه للطعـام فقـد عـانى مـن ذلـك كثیـر مـن 

المسـلمین المسـافرین والطلبــة المغتـربین والمقیمــین فـى بـالد النصــارى وممـا یزیــد 

الــبالد األجنبیــة مــن إدخــال  المســألة تعقیــدًا محاولــة تجــار اللحــوم ومنتجاتهــا فــى

ـــر فـــى اللحـــوم المعلبـــة وٕادخـــال شـــحومها فـــى األطعمـــة كالبســـكویت  لحـــم الخنزی

والشیكوالته وغیر ذلك ؛ ألن لحم الخنزیر أرخص ثمنًا وأقل تكلفة من لحم البقر 

مـن   %٧الخنـازیر كثیـرة التوالـد ؛ وألن البقـر والغـنم والـدجاج تفقـد والغنم ؛ ألن 

بالطرق اإلسـالمیة بسـبب مـا تفقـده مـن الـدم المسـفوح باإلضـافة وزنها إذا ذبحت 

إلـــى أجـــرة الـــذباحین فیحـــرص تجـــار اللحـــوم المســـتوردة بالـــذبح بـــالطرق الحدیثـــة 

ویمكننـا أن نقسـم هــذه اللحـوم المســتوردة  ،رعألجـل المنافسـة التجاریــة بفـارق الســ

   -:)١(إلى ثالثة أقسام 

  .ما علم أنه ذكى على الطریقة الشرعیة -١

 .ما علم أنه ذكى على غیر الطریقة الشرعیة -٢

                                 
 ٢٢٧أحكام االطعمة والذبائح فى الفقه االسالمى / د. أبو سریع محمد عبد الهادى /   –) ١(

  .مكتبة التراث االسالمىطبعة  ،وما بعدها
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  .ما جها حاله فال یدرى أى صفة ذبح بها-٣

باالجمـاع سـواء القسم األول :   وهو ما ذكى على الطریقة الشرعیة فهـو حـالل 

كان الذبح من المسـلمین أو غیـر المسـلمین مـن أهـل الكتـاب إذا ذبحـت بـالطرق 

 ﴿ة ذبـــائح أهـــل الكتـــاب قولـــه تعـــالىالشـــرعیة متبعـــًا ضـــوابطها ویـــدل علـــى إباحـــ

  .)١( ﴾ َوَطَعاُم الَِّذیَن ُأوُتوْا اْلِكتَاَب ِحلٌّ لَُّكْم َوَطَعاُمُكْم ِحلُّ لَُّهمْ 

القسم الثانى : ما علم أنه ذكى بغیر الطـرق الشـرعیة فقـد ذهـب جمهـور الفقهـاء 

ذبح إلـــى أن الـــذابح إن كـــان مســـلمًا أو كتابیـــًا وذبـــح مـــن غیـــر إتبـــاع ضـــوابط الـــ

تــل الحیــوان أو خنقــه أو اســتعمل ثــانى أكســید الكربــون أو أغرقــه قالشــرعیة فــإن 

   لقولــــــــه تعــــــــالى : ه ؛فــــــــى المــــــــاء فهــــــــو موقــــــــوذة أو منخنقــــــــة فــــــــال یحــــــــل أكلــــــــ

ــِه َواْلُمْنَخِنقَــُة  ﴿ ــِر اللَّــِه ِب ــدَُّم َوَلْحــُم اْلِخنِزیــِر َوَمــا ُأِهــلَّ ِلَغْی ــُة َوال ــْیُكُم اْلَمْیَت َمــْت َعَل ُحرِّ

  .)٢( ﴾ اْلَمْوُقوَذُة َواْلُمَتَردَِّیُة َوالنَِّطیَحُة َوَما َأَكَل السَُّبُع ِإالَّ َما َذكَّْیُتْم وَ 

وذهــب آخــرون إلــى إباحــة اللحــوم المســتوردة مــن بــالد أهــل الكتــاب وٕان ذبحــت 

بغیر الطرق الشرعیة ومنهم الشیخ أبو بكر بن العربى المالكى فى كتابـه أحكـام 

ى ذلــك الشــیخ محمــد عبــده فــى الفتــوى الترنســفالیة التــى أحــدثت القــرآن وتابعــه فــ

وبــه أخــذ  )٣(ضــجة كبیــرة فــى مصــر وتابعــه فــى ذلــك تلمیــذه محمــد رشــید رضــا 

واســتدلوا علــى ذلــك بالكتــاب  ،الشــیخ یوســف القرضــاوى وجماعــة مــن أهــل العلــم

  .وفتوى ابن العربى

                                 
  .)٣سورة المائدة جزء من آیة (  –) ١(

  .)٣سورة المائدة جزء من آیة (  –) ٢(

تفسیر  ،م ١٩٨٧هـ ـ  ١٤٠٧طبعة دار الجیل  ،٥٥٦/  ٢أحكام القرآن البن العربى جـ  –) ٣(

/  ٣حاشیة الرهونى على شرح الزرقانى جـ  ،١٩٦/  ٦المنار / لمحمد رشید رضا جـ 

طبعة دار  ،٥٦:  ٥٤الحالل والحرام / لیوسف القرضاوى صـ  ،بعة دار الفكرط ،١١

   .الكتب العلمیة
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  .)١( ﴾ وُتوْا اْلِكتَاَب ِحلٌّ لَُّكمْ َوَطَعاُم الَِّذیَن أُ  ﴿أوًال من الكتاب قوله تعالى : 

فهــذا دلیــل قــاطع علــى أن الصــید وطعــام الــذین أوتــوا الكتــاب مــن الطیبــات التــى 

أباحهــا اهللا وهــو الحــالل المطلــق وٕانمــا كــرره اهللا ســبحانه وتعــالى لیرفــع الشــكوك 

  ..ویزیل االعتراضات

جاجة ثم یطبخهـا دعنق ال ثانیًا فتوى ابن العربى حینما سئل عن النصرانى یقتل

هــل یؤكـــل معـــه أو تؤخـــذ طعامـــا منـــه فقلـــت تؤكـــل ألنهـــا طعامـــه وطعـــام أحبـــاره 

ورهبانــه وٕان لــم تكــن هــذه ذكــاة عنــدنا ؛ ولكــن اهللا أبــاح طعــامهم مطلقــًا وكــل مــا 

  .)٢(یرونه فى دینهم فإنه حالل لنا فى دیننا إال ما كذبهم اهللا سبحانه وتعالى 

ســـاؤهم ملكـــًا فـــى الصـــلح فیحـــل لنـــا نا أوالدهـــم و وقـــد قـــال علماؤنـــا أنهـــم یعطوننـــ 

  .وطؤهن فكیف ال تحل ذبائحهم واألكل دون الوطء فى الحل والحرمة

وقد أجاب من قال بالتحریم على دلیل من قال باالباحـة مـن وجـوه ذكرهـا الشـیخ 

  .)٣(صالح بن فوزان الفوزان 

ة لحم الخنزیر فهو الوجه األول : أن االستناد إلى اآلیة على اإلطالق یفید إباح

من طعامهم حـالل فـى حقهـم واألصـل أن اآلیـة خصصـت الحـل بقولـه تعـالى : 

ــِه َواْلُمْنَخِنقَــُة  ﴿ ــِر اللَّــِه ِب ــدَُّم َوَلْحــُم اْلِخنِزیــِر َوَمــا ُأِهــلَّ ِلَغْی ــُة َوال ــْیُكُم اْلَمْیَت َمــْت َعَل ُحرِّ

  .)٤( ﴾ ا َأَكَل السَُّبُع ِإالَّ َما َذكَّْیُتْم َواْلَمْوُقوَذُة َواْلُمَتَردَِّیُة َوالنَِّطیَحُة َومَ 

فلــو فــالمراد مــن طعــام أهــل الكتــاب مــا ذكــوه مــن الــذبائح علــى الصــفة الشــرعیة 

ذكــى علــى غیــر الصــفة الشــرعیة ال یجــوز ؛ ألن غایــة الكتــابى أن تكــون ذكاتــه 

                                 
  .)٣سورة المائدة جزء من آیة (  –) ١(

طبعة  ،وما بعدها ١٦١األطعمة للدكتور / صالح بن فوزان بن عبد اهللا الفوزان /   –) ٢(

  .م ١٩٨٨هـ ـ  ١٤٠٨مكتبة المعارف بالریاض الطبعة األولى 

  .)٣سورة المائدة جزء من آیة (  –) ٣(

  .)٣سورة المائدة جزء من آیة (  –) ٤(



 
    
 

  
} ٦٠٦     {

باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد   
الذبائح بالطرق الحدیثة 

 دراسة فقھیة –ستوردة واللحوم الم

كــذكاة المســلم والمســلم لــو ذكــى علــى غیــر الصــفة الشــرعیة ال تجــوز ذكاتــه وال 

  .أكل ذبیحته فالكتابى من باب أولى لیح

ذكــر مــا یــنقض فتــواه  )أحكــام القــرآن(الوجــه الثــانى : أن ابــن العربــى فــى كتابــه 

كـالخنق وحطـم الـرأس فــالجواب  " فمـا اكلـوه علـى غیـر وجـه الـذكاة حیـث قـال : 

أن هذا میتة وهى حرام بالنص فإن أكلوها فال نأكلها نحن كـالخنزیر فهـو حـالل 

  .)١(هم وهو علینا حرام " لهم ومن طعام

ولعــل مقصــوده أن مــا اعتبــر أهــل دیــنهم ذكــاة كقتــل عنــق الدجاجــة یؤكــل ومــاال 

  .فال یؤكل

ومــا ذبــح بضـــربة  ،یــدخل فـــى المنخنقــةالوجــه الثالــث : أن مــا ذبـــح بقتــل عنقــه 

بالبلطة ونحوها موقوذ، وقد حـرم اهللا المنخنقـة، والموقـوذة بـنص القـرآن فـي قولـه 

ـــِه ﴿ ُحرِّ  تعـــالى: ـــِه ِب ـــِر الّل ـــا ُأِهـــلَّ ِلَغْی ـــدَُّم َوَلْحـــُم اْلِخْنِزیـــِر َوَم ـــُة َواْل ـــْیُكُم اْلَمْیَت ـــْت َعَل َم

َوَطَعــاُم الَّــِذیَن  ﴿فیكــون ذلــك مخصصــًا لقولــه تعــالى :  ،﴾ .َواْلُمْنَخِنَقــُة َواْلَمْوُقــوَذة

  .﴾ ُأوُتوْا اْلِكتَاَب ِحلٌّ لَُّكم

الصــفة المشــروعة یفتقــد فوائــد الــذكاة مــن أن مــا ذكــي علــى غیــر الوجــه الربــع : 

استخراج دمه وتطیب لحمه، والذكاة ال ینظر فیها إلى وصف المذكي فقـط، بـل 

فلـو وجـد أمامنـا ذبیحتـان كـل  ،وصـفة الـذكاة معـاً  ىینظر فیها إلى وصف المذك

إحـداهما ذكاهـا مسـلم، واألخـرى ذكاهـا  ،منها ذكـي علـى غیـر الصـفة المشـروعة

م ذبیحـة المسـلم ونبـیح ذبیحـة الكـافر فـي هـذه الحالـة، إن فـي فكیـف تحـر  ،كتابي

  .هذا رفعًا لشأن الكافر على المسلم

  والراجح :

ما ذهب إلیه جمهور الفقهاء من تحریم أكل ما ذبـح بغیـر الطـرق الشـرعیة مـن  

المسلم وغیر المسلم ؛ وذلك لقوة أدلتهم وردهم على من خالفهم ؛ وألن الذبح له 

                                 
     .٥٥٥/  ٢أحكام القرآن البن العربى جـ  –) ١(



 
    
 

  
} ٦٠٧     {

باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد   
الذبائح بالطرق الحدیثة 

 دراسة فقھیة –ستوردة واللحوم الم

یــرة قــد بیناهــا تتناســب مــع روح التشــریع اإلســالمى والمحافظــة حكــم تشــریعیة كث

  .على سالمة البدن

  فیه رأیان :القسم الثالث : ما جهل حاله فال یدرى على أى صفة ذبح بها 

الــرأى األول : أن مــا جهــل حالــه فــال یــدرى أى صــفة ذكــى بهــا شــرعیة أم غیــر 

فــى أكــل ذبــائحهم شــرعیة فهــو حــالل بنــاء علــى أنهــم مــن أهــل الكتــاب وال حــرج 

  واستدلوا على ذلك بما یلى : 

  .)١(﴾  َوَطَعاُم الَِّذیَن ُأوُتوْا اْلِكتَاَب ِحلٌّ لَُّكم ﴿قوله تعالى :  -١

  .)٢(فاالصل فیه االباحة إال إذا علمنا أنهم ذبحوه على غیرالوجه الشرعى

ـــاء علـــى مـــا نشـــرته مجلـــة  -٢ الفتـــوى الصـــادرة مـــن دار اإلفتـــاء المصـــریة : بن

هـــــ / دیســــمبر  ٤٠١العتصــــام العــــدد األول الســــنة الرابعــــة واألربعــــون المحــــرم ا

حكـــم اإلســـالم فـــى الطیـــور واللحـــوم المســـتوردة وقـــد جـــاء فـــى م بعنـــوان  ١٩٨٠

المقــال الــذى حــرره فضــیلة الشــیخ عبــد اللطیــف مشــتهرى أن المجلــة أحالــت إلیــه 

یكــون موضــع بحــث االستفســارات الــواردة إلیهــا فــى هــذا الشــأن وأنــه رأى إثارتــه ل

فــى والمفتى وقــد ســاق فضــیلته لجنــة الفتــوى بــاألزهر)(الســادة العلمــاء وبخاصــة 

مـن القـرآن مستهل المقال القواعد الشـرعیة التالیـة المسـتقرة علـى السـند الصـحیح 

  والسنة 

ُهـَو الَّـِذي َخلَـَق َلُكـْم َمـا ِفـي  ﴿ أن االصل فى األشـیاء االباحـة قـال تعـالى : -١

  .)٣(﴾ یًعااَألْرِض َجمِ 

م المبــاح أى أن الیقــین ال ر فــال یمكــن رفــع هــذا االصــل إال بیقــین مثلــه حتــى نحــ

                                 
  .)٣سورة المائدة جزء من آیة (  –) ١(

بحوث وفتاوى إسالمیة فى قضایا معاصرة   ،١٦٣األطعمة للدكتور / صالح الفوزان /  –) ٢(

  .٢٥٤/ ١جـ 

  .)٢٣البقرةة جزء من آیة ( سورة  –) ٣(



 
    
 

  
} ٦٠٨     {

باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد   
الذبائح بالطرق الحدیثة 

 دراسة فقھیة –ستوردة واللحوم الم

  -یرفع بالشك ویترتب على هذه القاعدة : 

أن مجهــول االصــل فــى المطعومــات المباحــة حــالل وفــى الســوائل المباحــة   - أ

  .طاهراَ 

 .)١(أو إذا ضاق األمر اتسع ،الضرورات تبیح المحظورات  - ب

ا خیــر بــین أمــرین إال اختــار أیســرهما مــالم یكــن إثمــًا أو أن الرســول ص مــ -ج

  .قطیعة رحم

حــل ذبــائح اهــل الكتــاب ومصــاهرتهم بــنص القــرآن إذا ذبحــت علــى الطریقــة د ـ 

  .ثابت بالنص الذى لم یخصصالشرعیة ؛ ألن تحریم المیتة والدم 

عـن لحـم یـأتیهم مـن نـاس ال یـدرون أسـموا   - -مـاروى أن قومـا سـألوه هــ ـ 

وٕان قــال القرطبــى : إن هــذا  ،}ســموا أنــتم وكلــوا   { - -یــه أم ال ؟ فقــال عل

أخرجـه  ،حدیث مرسل عن هشام عن عروة عن أبیه لم یختلف علیه فى إرسـاله

    .)٢(الدار قطنى وغیره

أن ما جهل أمره فال یعلم عن حاله تلك البلد فـال شـك فـى تحـریم الرأى الثانى : 

ـــبالد المجهـــو  ـــك ال ـــرد مـــن تل ـــذبح ؛ ألن األصـــل فـــى ل أمـــر عـــادتهم مـــا ی فـــى ال

ذا اجتمـــع مبـــیح وحـــاظر، الحیوانـــات التحـــریم وتغلیبـــًا لجانـــب الحظـــر وهـــو أنـــه إ

فیغلب جانب الحظر سـواء أكـان فـي الـذبائح أو الصـید، ومثلـه النكـاح كمـا قـرره 

ومـــنهم شـــیخ اإلســـالم ابـــن تیمیـــة، والعالمـــة ابـــن القـــیم، والحـــافظ ابـــن ،أهـــل العلم

واســتدلوا علــى ذلــك بحــدیث عــدي بــن حــاتم: أن  ،)٣(م مــن الحنابلــةرجــب وغیــره

                                 
  .١٦٨:  ١٦٥االشباه والنظائر للسیوطى /  ،٧٣:  ٧٢االشباه والنظائر البن نجیم /   –) ١(

الطبعة الثانیة  ٣٦٠٠الفتاوى اإلسالمیة من دار اإلفتاء المصریة المجلد العاشر صـ   –) ٢(

جاد الحق بحوث وفتاوى إسالمیة فى قضایا معاصرة / للشیخ  ،م ١٩٩٧هـ ـ  ١٤١٨

  .٥١٩/  ٢على جاد الحق جـ 

/  ٨المغنى البن قدامة جـ  ،وما بعدها ١٦٤األطعمة للدكتور / صالح الفوزان صـ   –) ٣(



 
    
 

  
} ٦٠٩     {

باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد   
الذبائح بالطرق الحدیثة 

 دراسة فقھیة –ستوردة واللحوم الم

إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم اهللا علیـه فكـل، فـإن   {قال له  - -النبي

}وجدت معه كلبًا آخر فال تأكل
 )١(.  

  وجه داللة الحدیث :

فــى الحــدیث یــدل علــى: أنــه إذا وجــد مــع كلبــه المعلــم كلبــًا آخــر أنــه ال یأكلـــه  

  .)٢(ًا لجانب الحظرتغلیب

  :الراجح 

اننا نقول أن ما جهل حاله مـن اللحـوم المسـتوردة فـإن كـان أغلـب سـكانها أهـل  

؛ لمـا وجـد اإلنسـان كتاب فهى حالل ؛ ألنه لو قدم جانب الحظـر فـى األطعمـة 

ــــبالد  ــــه نظــــرًا النتشــــار المســــلمین فــــى تلــــك ال طعامــــًا مــــن مصــــدر حیــــوانى یأكل

لب سكانها من غیر أهل الكتاب فال یجوز أكلهـا ؛ وٕان كان أغ ،المصدرة للحوم

  واهللا أعلم .لعدم وقوع التذكیة علیها وأخذًا باألحوط

  

  

  

  

ا  

  

                                                                            
  .٤٠٥/  ٣شرح منتهى اإلرادات جـ  ،٥٧٨:  ٥٧٧

 ،أخرجه البخارى فى صحیحه كتاب الذبائح والصید باب إذا وجد مع الصید كلبًا آخر  –) ١(

والنسائى فى سننه كتاب الذبائح والصید باب  ،دار الثقافة الدینیة، طبعة ٦٦١/  ٣جـ 

  .٣٧٩/  ٤واحمد بن حنبل جـ  ،١٢٤/  ٤إذا وجد مع كلبه كلبا آخًر جـ 

  . ١٥٣/  ٨نیل االوطار جـ   –) ٢(



 
    
 

  
} ٦١٠     {

باإلسكندرية –والعشرين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد   
الذبائح بالطرق الحدیثة 

 دراسة فقھیة –ستوردة واللحوم الم

وأصـلى وأسـلم علــى ،الحمـد هللا الـذى هـدانا لهـذا وماكنـا لنهتـدى لـوال أن هـدانا اهللا

المبعـــوث رحمـــة للعـــالمین ســـیدنا محمـــد علیـــه وعلـــى آلـــه أفضـــل الصـــالة وأزكـــى 

  .التسلیم

  

                                            أ........  

فبعنایـــة اهللا وتوفیقـــه وقدرتـــه وتیســـیره تـــم إتمـــام هـــذا البحـــث المتواضـــع فـــى 

  ).الذبائح بالطرق الحدیثة واللحوم المستوردة(

  وقد توصلت من خالل البحث إلى أهم النتائج اآلتیة :

وأن الــذبح شــرط  ،ح أكلــهأن الــذكاة هــى ذبــح أو نحــر أو عقــر لحیــوان مبــا -١ 

لحــل أكــل الحیــوان المبــاح اكلــه ؛ لمــا فیــه مــن تطییــب معنــوى بــذكر اهللا ومراعــاة 

  .لصحة االنسان ودفع الضرر عن جسمه بالتذكیة الشرعیة

فاالختیاریــة للحیــوان المقــدور علیــه  ،أن الــذكاة نوعــان اختیاریــة واضــطراریة -٢

  .دور علیهواالضطراریة للحیوان غیر المق ،بذبح أو نحر

اتفق الفقهاء على أن الذبح الذى یقطع فیه المـرئ والحلقـوم والودجـان مبـیح  -٣

ــذكاة بكمالهــا وٕان فــرى بعضــها دون الــبعض ففیهــا خــالف  ،األكــل حیــث أتــى بال

والــراجح قطــع الجمیــع ؛ ألن ذلــك أبلــغ فــى إراحــة المــذبوح وتطییــب للحــم فقطــع 

  .الجمیع متفق علیه والبعض مختلف فیه

الــذبح مــن القفــا مكـــروه عنــد الحنفیــة والشــافعیة والحنابلـــة ؛ لمــا فیــه مـــن  أن -٤

  .وذهب المالكیة إلى أنه یؤكل ،التعذیب من غیر حاجة

یكره أن یتمادى الـذابح فـى الـذبح حتـى یقطـع النخـاع عنـد الحنفیـة والمالكیـة  -٥

  .وذهب الحنابلة إلى أنه یباح مطلقاً  ،والشافعیة

وأخـــرى خاصـــة  ،منهـــا شـــروط خاصـــة بالـــذابحروط یشـــترط لجـــواز الـــذبح شـــ -٦
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  .وشروط خاصة بالمذبوح ،باآللة

األصل فى الـذبح عنـد المسـلمین أن یكـون بـدون تـذویخ للحیـوان  وهـذه هـى  -٧

ولكـن قـد وجـدت بعـض الطـرق الحدیثـة للـذبح  ،الطریقة األمثـل واالرحـم بـالحیوان

علــى الطریقــة الشــرعیة  فأردنــا بیــان حكمهــا الشــرعى فمــا كــان منهــا مخالفــًا للــذبح

ومــا كــان موافقــًا للشــریعة االســالمیة والغــرض منــه فقــط إراحــة  ،یعــد قــتال للحیــوان

  .الحیوان فهو حالل

  أن اللحوم المستوردة من بالد غیر المسلمین ثالثة أقسام : -٨

  .أ ـ قسم علم أنه ذكى على الطریقة الشرعیة فهو حالل

الشـرعیة سـواء كـان الـذابح مسـلم أو ب ـ قسـم علـم أنـه ذكـى علـى غیـر الطریقـة 

  .غیر مسلم فال تحل ذبیحته وال تؤكل

فـان كـان أغلـب  ،ج ـ قسم جهل حاله فال یعلم أذبـح علـى الطریقـة الشـرعیة أم ال

وان كـــان أغلـــب ســـكانها مـــن غیـــر أهـــل  ،ســـكانها مـــن أهـــل الكتـــاب فهـــى حـــالل

  .الكتاب فال یجوز أكلها أخذًا باألحوط

  أهم التوصیات :

تسـعى الحكومـات اإلسـالمیة لـدى السـلطات غیـر اإلسـالمیة التـى یعـیش  أن -١

الذبح بالطریقة الشرعیة بإنشـاء مجـازر فى بالدها مسلمون لكى توفر لهم فرص 

  .واختیار عمال مسلمین أمناء عارفین بطرق الذكاة الشرعیة ،خاصة بالمسلمین

كات المســتوردة أن یعقــد مجمــع الفقــه نــدوة یــدعى إلیهــا المســئولون مــن الشــر  -٢

للحـــوم وممثلـــیهم مـــن شـــتى منـــاطق الـــوطن االســـالمى بقـــدر االمكـــان لتبـــین لهـــم 

  .أهمیة القضیة وطرق التعامل المشروع

اختیـــار جهـــة إســـالمیة موحـــدة تتـــولى اصـــالح مهمـــة المراقبـــة علـــى اللحـــوم  – ٣

  .المستوردة
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مرحلــة  االكثـار مــن تربیــة الحیوانــات والعنایــة بتنیتهــا مــن أجــل الوصــول إلــى -٤

االكتفـــاء الـــذاتى واألمـــن الغـــذائى أو اســـتیراد مـــا یحتـــاج إلیـــه حیـــًا وتـــذكیتها علـــى 

  .الطریقة الشرعیة
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  عفهرس المصادر والمراج

  .أوًال : القرآن الكریم

  .ثانیًا : فهرس كتب التفسیر وعلومه

 .هـــ٥٤٣أحكــام القــرآن / ألبــى بكــر محمــد بــن عبــد اهللا بــن العربــى المتــوفى  -١

  .م ١٩٨٧هـ ـ  ١٤٠٧طبعة دار الجیل 

 .هـــ ٧٧٤تفســیر القــرآن العظــیم / ألبــى الفــداء إســماعیل بــن كثیــر المتــوفى  -٢

  .طبعة دار التراث العربى

التفســیر الكبیــر ومفــاتیح الغیــب / لإلمــام محمــد بــن فخــر الــدین بــن العالمــة  -٣

 طبعـــة ط دار الفكـــر .هــــ٦٠٤ضـــیاء الـــدین عمـــر الشـــهیر بخطیـــب الـــرى ت 

  .م١٩٨٥هـ ـ  ١٤٠٥الطبعة الثالثة 

الجـــامع ألحكــــام القــــرآن / ألبـــى عبــــد اهللا محمــــد بـــن أحمــــد القرطبــــى تــــوفى  -٤

  .م١٩٨٥هـ ـ  ١٤٠٥دار إحیاء التراث العربى طبعة .هـ٦٧١

طبعـــة دار  .م ١٩٣٥تفســـیر المنـــار / للشـــیخ محمـــد رشـــید رضـــا المتـــوفى  – ٥

  .المعرفة للطباعة والنشر

     ثالثا كتب الحدیث :

تلخــیص الحبیــر فــى تخــریج أحادیــث الرافعــي الكبیــر لإلمــام الحــافظ شــهاب  -١

ـــى العســـقالني ـــدین أبـــو الفضـــل أحمـــد بـــن عل ـــة الطبعـــة  ،ال ط مؤسســـة قرطب

  .م١٩٩٥ -هـ  ١٤٢٦الثانیة 

الجامع الصـیحیح سـنن الترمـذى / ألبـى عیسـى محمـد بـن عیسـى بـن سـورة  -٢

  .لعلمیةطبعة دار الكتب ا.هـ ٢٧٩الترمذى المتوفى 

ـ ســبل الســالم شــرح بلــوغ المــرام فــى جمــع أدلــة األحكــام / للشــیخ محمــد بــن  ٣

  .طبعة دار الفكر .هـ ١١٨٢إسماعیل الصنعانى المتوفى 
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ـــن ماجـــه  – ٤ ـــى ب ـــد القزوین ـــد اهللا محمـــد بـــن یزی ـــن ماجـــه / للحـــافظ عب ســـنن اب

  .طبعة المكتبة العلمیة .هـ ٢٧٥المتوفى 

أبـــــــى داود ســـــــلیمان بـــــــن األشـــــــعث األزدى ســـــــنن أبـــــــى داود / للحـــــــافظ /  - ٥

هــــ راجعـــه محمـــد محیـــى الـــدین عبـــد الحمیـــد تحقیـــق ٢٧٥السجســـتانى تـــوفى 

  .صدقى محمد جمیل ط دار إحیاء التراث العربى

 .هــــ ٣٨٥ســـنن الـــدار قطنـــى / للشـــیخ علـــى بـــن عمـــر الـــدارقطنى المتـــوفى  -٦

  .م ٢٠٠٣هـ ـ  ١٤٢٤دار الكتب العلمیة  الطبعة الثانیة طبعة

الســنن الكبــرى للبیهقــى / لإلمــام أبــى بكــر أحمــد بــن الحســن البیهقىــالمتوفى  -٧ 

  .هـ  ط دار الفكر ٤٥٨

ســـنن النســـائى / ألبـــى عبـــد الـــرحمن أحمـــد بـــن شـــعیب بـــن علـــى بـــن حجـــر  –٨

  .م١٩٨٧هـ ـ  ١٤٠٧الحدیث بالقاهرة  طبعة دار ،هـ ٣٠٣النسائى المتوفى 

طبعــة المكتبــة  ،ســعود البغــوىشــرح الســنة / ألبــى محمــد بــن الحســین بــن م – ٩

  .م ١٩٩٤هـ ـ  ١٤١٤التجاریة 

صــحیح البخــارى / لإلمــام أبــى عبـــد اهللا محمــد بــن إســماعیل بــن المغیـــرة  -١٠

  .طبعة دار البیان العربى ـ دار الثقافة الدینیة ،هـ ٢٥٦البخارى المتوفى 

/ لإلمــــام أبــــى الحســــین بــــن حجــــاج القشــــیرى النیســــابورى صــــحیح مســــلم  – ١١

  .م ٢٠٠١هـ ـ  ١٤٢٢طبعة المكتبة الثقافیة الدینیة  ،هـ٢٦١فى المتو 

صــحیح مســلم بشــرح النــووى / لإلمــام أبــى زكریــا محــى الــدین بــن شــرف  - ١٢

  .طبعة دار الفكر ،النووى

مجمــــع الزوائــــد ومنبــــع الفوائــــد / للحــــافظ نــــور الــــدین علــــى بــــن أبــــى بكــــر  -١٣

ى الطبعـــــة الثالثـــــة دار الكتـــــب االســـــالمطبعـــــة  ،هــــــ ٨٠٧الهیثمـــــى المتـــــوفى 

  .م ١٩٨٢هـ ـ  ١٤٠٢

المسـند / لإلمـام أحمـد بـن حنبـل وبهامشـه منتخـب كنـز العمـال فـى ســنن  - ١٤
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  األقوال واألفعال طبعة دار الفكر.

نصب الرایة ألحادیث الهدایة / لجمال الـدین أبـى محمـد عبـد اهللا الزیلعـى  -١٥

هــــ ـ  ١٤٢٢یـــة الطبعـــة الثان دار الكتـــب العلمیـــةطبعـــة  ،هــــ ٧٦٢المتـــوفى 

  .م ٢٠٠٢

نیـــل األوطـــار مـــن أحادیـــث ســـید األخیـــار شـــرح منتقـــى األخبـــار / للشـــیخ  -١٦

ط مكتبــة دار الحــدیث  -هـــ ١٢٥٥محمــد ابــن علــى بــن محمــد الشــوكانى ت 

  .م١٩٩٧هـ ـ  ١٤١٧القاهرة الطبعة الرابعة 

  

  رابعًا : كتب الفقه :

  أوًال : كتب الفقه الحنفى :

ز الــــدقائق لــــزین الــــدین الشــــهیر بــــابن نجــــیم ط دار البحــــر الرائــــق شــــرح كنــــ -١

   .للطباعة والنشرالمعرفة 

بــــدائع الصــــنائع فــــى ترتیــــب الشــــرائع / لعــــالء الــــدین أبــــو بكــــر بــــن مســــعود  -٢

ط دار الفكــر الطبعــة األولــى  .هـــ٥٨٧الكاســانى الملقــب بملــك العلمــاء تــوفى 

  .م١٩٩٦هـ ـ  ١٤١٧

مـــة فخـــر الـــدین عثمـــان بـــن علــــى تبیـــین الحقـــائق شـــرح كنـــز الـــدقائق للعال -٣

  .دار المعرفة هـ ط٧٤٣الزیلعى ت 

طبعـة  ،العنایة شرح الهدایة / للشیخ اكمل الدین محمد بـن محمـود البـابرتى -٤

  .دار الكتب العلمیة

الفتـاوى الهندیــة فــى مـذهب اإلمــام األعظــم أبــى حنیفـة النعمــان /للشــیخ نظــام  -٥

                                                                                              .الفكرط دار 

  ثانیًا كتب الفقه المالكى :

محمـد بـن أحمـد لإلمام القاضى أبى الولید بدایة المجتهد ونهایة المقتصد /  -١
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هــــ ـ ١٤٢٥ طبعـــة دار الحـــدیث هــــ ٥٩٥ت القرطبى بـــن محمـــد بـــن رشـــد

  .م ٢٠٠٤

لیـــل / ألبـــى عبـــد اهللا محمـــد بـــن ر ســـیدى خحاشـــیة الخرشـــى علـــى مختصـــ -٢

  .طبعة دار صادر ،اهللا بن على الخرشىعبد

حاشیة الدسوقى / لمحمد عرفة الدسوقى علـى الشـرح الكبیـر ألبـى البركـات  -٣

  .سیدى أحمد الدردیر ط عیسى البابى الحلبى

طبعـــة دار  ،حاشـــیة اإلمـــام الرهـــونى علـــى شـــرح الزرقـــانى لمختصـــر خلیـــل -٤

  .م١٩٧٨هـ ـ  ١٣٩٨الفكر 

الذخیرة / لشهاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المعروف بـالقرافى  -٥

  .م١٩٩٤هـ تحقیق ط دار الغرب اإلسالمى ط األولى٦٨٤ت 

الشــــرح الصــــغیر علــــى أقــــرب المســــالك / ألبــــى البركــــات أحمــــد بــــن أحمــــد   -٦

  .طبعة دار المعارف ،الدردیر

للشیخ أحمد بـن غنـیم بـن ى زید القیروانى الفواكه الدوانى على رسالة ابن أب -٧

  .طبعة دار الكتب العلمیة ،مهنا النفراوى االزهرى

  .طبعة دار الكتاب االسالمى ،القوانین الفقهیة / البن جزى الكلبى المالكى -٨

المنتقـــى شـــرح موطـــأ اإلمـــام مالـــك للقاضـــى أبـــى الولیـــد ســـلیمان بـــن خلـــف  -٩

  .م١٩٨٣هـ ـ  ١٤٠٣بى ط الثالثة العر هـ ط دار الكتاب ٤٩٤األندلسى ت 

مواهـب الجلیــل شـرح مختصــر ســیدى خلیـل / للشــیخ أبـى عبــد اهللا محمــد  - ١٠

  هـــــــ ط دار الفكـــــــر ٩٥٤بــــــن محمـــــــد المعــــــروف بالحطـــــــاب الرعینــــــى تـــــــوفى 

  .م١٩٧٨هـ ـ ١٣٩٨ط األولى 

  

  ثالثًا الفقه الشافعى : 

بعة دار الغد هـ ط ط٢٠٤محمد بن إدریس الشافعى ت ألبى عبداهللا األم /  -١

  .م ١٩٩٠هـ ـ ١٤١١الطبعة األولى  العربى
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البیــان فــى فقــه االمــام الشــافعى / لإلمــام یحیــى بــن أبــى الخیــر بــن ســالم بــن  -٢

   .طبعة دار الكتب العلمیة ،أسعد عمران العمرانى

حاشــــیتا قلیـــــوبى وعمیـــــرة / لشـــــهاب الــــدین القلیـــــوبى وشـــــهاب الـــــدین أحمـــــد  -٣

  .المكتبة التوفیقیةعة طب ،البرلسى الملقب بعمیرة

ـــى شـــرح مـــنهج الطـــالب/ للشـــیخ ســـلیمان بـــن عمـــر بـــن - ٤ حاشـــیة الجمـــل عل

  .هـ ط المكتبة التجاریة الكبرى١٢٠٤منصور المصرى الشافعى المتوفى 

 ،روضـــة الطـــالبین وعمـــدة المفتـــین / ألبـــى زكریـــا یحیـــى بـــن شـــرف النـــووى -٥

  .طبعة دار الفكر

مــام أبــى العبــاس نجــم الــدین أحمــد بــن محمــد كفایــة النبیــه شــرح التنبیــه / لإل -٦

  .طبعة دار الكتب العلمیة ،الرفعة

  .طبعة دار الفكر ،/ لمحى الدین بن شرف النووىالمجموع شرح المهذب   -٧

مغنى المحتـاج إلـى معرفـة معـانى ألفـاظ المنهـاج لمحمـد الشـربینى الخطیـب  -٨

هـــ ط دار ٦٧٦هـــ علــى مــتن المنهــاج لشــرف الــدین النــووى تــوفى ٩٩٧تــوفى 

  .الفكر

 –نهایـة المحتــاج إلـى شــرح المنهـاج فــى الفقـه علــى مـذهب اإلمــام الشــافعى  -٩

–  لشمس الدین محمد بن أبى العبـاس أحمـد الرملـى المنـوفى المصـرى ط

  .مصطفى البابى الحلبى

  

  رابعًا كتب الفقه الحنبلى :

ح إبـــراهیم السلســـبیل فـــى معرفـــة الـــدلیل حاشـــیة زاد المســـتنقع / للشـــیخ صـــال -١

   .هـ ١٣٨٦البلیهى الطبعة الثانیة 

الشرح الكبیر على مـتن المقنـع / لشـمكس الـدین بـن قدامـة المقدسـى ط دار  -٢

  .الفكر
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ــــى  -٣ ــــدین محمــــد بــــن أحمــــد الفتــــوحى الحنبل شــــرح منتهــــى االرادات / لتقــــى ال

  .دار الفكرطبعة  ،المصرى الشهیر بابن النجار

هـــ ١٠٥١ونس البهــوتى الحنبلــى تــوفى كشــاف القنــاع للشــیخ منصــور بــن یــ -٤

هــ ٩٦٠على متن اإلقناع لإلمام موسـى بـن أحمـد الحجـاوى الصـالحى تـوفى 

  .م ١٩٨٣هـ ـ  ١٤٠٣ط عالم الكتب 

المبدع شرح المقنع / ألبى اسحاق برهان الدین محمد بن عبد اهللا بن مفلـح  -٥

  .م ١٩٨٢هـ ـ ١٤٠٢طبعة المكتب االسالمى  ،الحنبلى

ى النهى شرح المنتهى / لمحمد بن أحمد بن عبد العزیز الفتوحى معونة أول -٦

  .م٢٠٠٨هـ ـ  ١٤٢٩الطبعة الخامسة  ،الحنبلى الشهیر بابن النجار

 .هـــ٦٢٠المغنــى البــن قدامــة أبــى محمــد عبــد اهللا بــن أحمــد المقدســى تــوفى  -٧

علــى مختصــر الخرقــى ألبــى القاســم عمــر بــن حســین بــن عبــد اهللا بــن أحمــد 

  .كتبة الكلیات األزهریةالخرقى ط م

  كتب القواعد :  خامساً 

طبعـــة دار الكتـــب العلمیـــة الطبعـــة  ،االشـــباه والنظـــائر / البـــن نجـــیم الحنفـــى -١

  .م١٩٩٩هـ ـ  ١٤١٩االولى 

طبعــــة دار الكتـــــب العلمیـــــة  ،لجــــالل الـــــدین الســـــیوطى االشــــباه والنظـــــائر / -٢

  .هـ ١٤٢٦م ـ ٢٠٠٥الطبعة الثالثة 

  كتب اللغة : سادساً 

طبعـــــة دار الخلـــــود  ،المفـــــردات فـــــى غریـــــب القـــــرآن / للراغـــــب األصـــــفهانى -١

  .للتراث

لسان العرب / ألبى الفضل جمال الـدین محمـد بـن مكـرم بـن منظـور تـوفى  -٢

 –محمـــد أحمـــد حســـب اهللا  –حققـــه األســـاتذة عبـــد اهللا علــى الكبیـــر  .هـــ٧١١

د حسـب محمـد أحمـ –طحققـه األسـاتذة عبـد اهللا علـى الكبیـر  .هاشم الشاذلى
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 م١٩٩١ .هاشم الشاذلى –اهللا 

هــ ٦٦٦مختار الصحاح / لمحمد بن أبى بكر بن عبد القادر الرازى توفى  - ٣

ط مكتبة الثقافـة الدینیـة ط األولـى ط نهضـة مصـر للطباعـة ط دار الحـدیث 

  م١٩٩١هـ ١٤١٩القاهرة سنة 

المصـــباح المنیـــر فـــى غریـــب الشـــرح الكبیـــر / ألحمـــد بـــن محمـــد بـــن علـــى  -٤

  .هـ طبعة دار الفكر٧٧٠قرى ت الم

المعجــم الوســیط / ألفــه مجموعــة مــن األســاتذة بإشــراف مجمــع اللغــة العربیــة  -٥

ـــراهیم أنـــیس ـــإخراج هـــذه الطبعـــة د / إب د /  .اإلدارة العامـــة للمعجمـــات قـــام ب

  .ط الثانیة .عطیة الصوالحى .إبراهیم عبد الحلیم منتصر

  

  مراجع عامة: سابعًا 

/ البـــن القـــیم الجوزیـــه طبعـــة دار الـــدمام بیـــروت الطبعـــة  أحكـــام أهـــل الذمـــة -١

  .م ١٩٩٧هـ ـ  ١٤١٨األولى 

 ،أبــو ســریع محمــد عبــد الهــادى.األطعمــة والــذبائح فــى الفقــه االســالمى / د - ٢

  .طبعة مكتبة التراث العربى

طبعـــة مكتبـــة  ،االطعمـــة / للـــدكتور صـــالح بـــن فـــوزان بـــن عبـــد اهللا الفـــوزان  -٣

  .م ١٩٨٨هـ ـ  ١٤٠٨لطبعة االولى المعارف بالریاض ا

بحــوث وفتــاوى اســالمیة فــى قضــایا معاصــرة / للشــیخ جــاد الحــق علــى جــاد  -٤

  .م ٢٠٠٤هـ ـ  ١٤٢٥طبعة دار الحدیث  ،الحق

  .طبعة دار الكتب العلمیة ،الحالل والحرام / یوسف القرضاوى -٥

طبعـة  ،رىالذبائح والطرق الشـرعیة فـى انجـاز الـذكاة / للـدكتور محمـد الهـوا -٦

  .م ١٩٩٧هـ ـ  ١٤١٨

طبعة المجلس االعلى للشئون  ،الفتاوى االسالمیة من دار االفتاء المصریة -٧
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  .م ١٩٩٧هـ ـ ١٤١٨االسالمیة 

الفقــه اإلســالمى وأدلتــه / لوهبــه الزحیلــى طبعــة دار الفكــر الطبعــة الرابعــة  – ٨

  .م ٢٠٠٧هـ ـ  ١٤٢٨

  ثامنًا كتب التراجم : 

أسماء الرجال / للحافظ جمال الدین أبى الحجاج یوسف تهذیب الكمال فى  -١

هــــ حققــه وضـــبط نصــه وعلــق علیـــه د / بشــار عـــواد ٧٤٢ -هـــ ٦٥٤المــزى 

  ).م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢(معروف ط مؤسسة الرسالة ط األولى 

ط مؤسســة الرســالة  .هـــ١٣٤لشــمس الــدین الــذهبى ت  .ســیر أعــالم النــبالء -٢

  .م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠سابعة الطبعة ال

ذرات الــذهب فــى أخبــار مــن ذهــب ألبــى الفــالح عبــد الحــى بــن أحمــد بــن شــ -٣

الطبعـة األولـى  –لبنـان  –هــ ط دار الفكـر بیـروت ١٠٨٩العماد الحنبلى ت 

  .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩

نهایة اإلرب فى معرفة أنساب العرب / ألبى العباس أحمد بن على  – ٤

   .طبعة دار الكتب العلمیة ،القلقشندى
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  ٥٤٩  المقدمة   ١

٢   و  ول : اا ا  

  و و  ا  : ولا ا

  

٥٥٣  
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و و  

٣     ا ة واع اأم : ما ا

ا.  

٥٥٨  

  ٥٦٤   :  ا  اا ا  ٤

  ٥٦٥   ا  اع  ٥

٦  ا و : ولا اا.  ٥٦٧  

٧  ا آ و : ما ٥٨٠  .ا  

  ٥٨٤  .ا ا : و اح  ٨

٩  ا ق اول : طا ٥٩١  .ا  

  ٦٠٣  .ا ام :  أ ا اردة  ١٠

١١   ٦١٠  ا  

١٢  اس ا  ٦١٣  

  ٦٢١  س ات   ١٣

  


