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  اإلهداء

ورافقني دعاؤهما في كل حركة وسكنة من حياتي ، إلى  إلى والدي الذين ربياني صغيراً واعتنيا بي كبيراً

  m  n  ml.1: الذين قال اهللا فيهما 

  .لجميل صنعهم رداً ، أدعو اهللا أن يغفر لهم ويرحمهم إلى الذين ال أملك 

  .مساعدة ولم يبخال علي بالدعاء والرضا  عون وكلَّ ذين طالما تعبا وسهرا وقدما لي كلَّإلى اللّ

إلى إخوتي األعزاء منتصر ، وعلي ، ومالك ، ومحمود ، وهبة ، الذين قدموا لي كل أنواع المساعدة 
  .الضراء وكانوا لي سنداً بعد اهللا في كل صغيرة وكبيرة وتحملوا معي في السراء و

  .  إلى زوجتي الغالية ووالديها الحبيبين

  .إلى أساتذتي األفاضل الذين تعلمت على أيديهم ونهلت من معينهم 

  .إلى إدارة مدرسة ابن الهيثم اإلعدادية للبنين التي ساعدتني في التنسيق بين عملي فيها وبين طلب العلم 

  .كل من قدم لي المساعدة ، ومد لي يد العون في إتمام هذه الرسالة إلى 

  . إعترافاً مني بالجميل لهم جميعاً ، أهدي هذا العمل المتواضع 

  فجزاهم اهللا عني كل خير

   

  فراس شقيرات
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  :إقرار

جة الماجستير وأنها نتيجة أبحاثي أقر أنا مقدم هذه الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس لنيل در
وأن هذه الرسالة أو أي جزء منها لم يقدم لنيل أي  ،باستثناء ما تم اإلشارة إليه حيثما وردالخاصة 

  .درجة علمية عليا ألي جامعة أو معهد
  
  

  .شقيراتفراس زكريا أحمد : االسم
  

   :التوقيع
  

  م2013/ 21/12:  التاريخ
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  شكر وتقدير

  : بعدأما  .والصالة السالم على رسول اهللا محمد وعلى آله وصحبه ،الحمد هللا رب العالمين
́ m  : قال تعالىفقد   ³  ²   ±  °    l1 عز وجل وقال :  m   ́  ³  ²   ±  °

µl.2.  
فإنني  3)من ال يشكر الناس ال يشكر اهللا عزوجل : (  -وسلم صلى اهللا عليه–عمالً بقول النبي و

 ،حفظه اهللا ورعاه }الدكتور محمد مطلق عساف { أقدم خالص شكري وامتناني ألستاذي الفاضل 
ولما  ،ونفع اهللا بعلمه اإلسالم والمسلمين ؛ لتفضله باإلشراف على رسالتي ،وبارك اهللا في عمره

وما قدمه لي من  ،متابعة رسالتي كلمة كلمة وصفحة بصفحة بذله من جهد طيب يشكر عليه في
فوجدته ناصحاً ومرشداً ، نصائح وتوجيهات كان لها أكبر األثر في إخراج البحث على هذه الصورة

فأكون  ،وأنفع به الناس ،وأرجو أن أكون من العلم الذي ينتفع به .فجزاه اهللا خير الجزاء ،وموجهاً
  .ثمرة غرس سقاها ورعاها

والدكتور أحمد عبد { ،}الدكتور جمال الكيالني{الفاضلين  يمتنان ألستاذَأتقدم بجزيل الشكر واالو
 ،وتقديري البالغ لمالحظاتهم وتصويباتهم ،، لتفضلهما بالموافقة على مناقشة رسالتي هذه}الجواد

  .ورفعته إلى محطة القبول ،التي أثرت البحث
الذين أفادوني من علمهم  في جامعة القدس ة وأصول الديندعووأشكر األساتذة الكرام في كلية ال

  .الغزير
  
  

  

  

                                                 
 .60آية  ،سورة الرحمن1
 .66آية  ،سورة الزمر  2

باب ما جاء في الشكر لمن  ،كتاب البر والصلة ،سنن الترمذي ،أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة ،الترمذي 3
 ،د فؤاد عبدالباقي وإبراهيم عطوة عوضتحقيق أحمد محمد شاكر ومحم ،4/339 ،1954حديث رقم ،أحسن إليك

. هذا حديث صحيح: قال أبو عيسى . مصر ،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ،م1975/هـ1395 ،2ط
، مسند المكثرين من يباني، مسند اإلمام أحمد بن حنبلأبو عبداهللا أحمد بن محمد بن حنبل الش ،أحمد بن حنبل

 ،عادل مرشد وآخرون ،تحقيق شعيب األرناؤوط ،18/233 ،11703حديث رقم ،يمسند أبي سعيد الخدر ،الصحابة
  .لبنان-بيروت ،مؤسسة الرسالة ،م2001/هـ1421 ،1ط
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  :الملخص

لقد قدم هذا البحث من قبل الطالب فراس زكريا أحمد شقيرات استكماالً لمتطلبات درجة الماجستير 
أبو ديس تحت إشراف فضيلة الدكتور محمد مطلق -في الفقه والتشريع وأصوله في جامعة القدس

  ).التطبيقات المعاصرة للذبح في ضوء الفقه اإلسالمي(ا البحث بعنوان عساف، وجاء هذ
بيان شروط كل من ، وبيان طريقة الذبح كما حددتها الشريعة اإلسالميةهدف هذا البحث إلى وقد 

فواجبنا نحن  ،تطبيقات الذبح المعاصرة في توضيح الحكم الشرعي، والذابح وآلة الذبح والمذبوح
وجه لكل صغيرة وكبيرة حسب الشرع اإلسالمي، فجاءت هذه الرسالة مكمسلمين أن نكون ال

 مسوقد قُ. ليهنأ بطيب ما يذبح ،لتوضح أحكاماً شرعية من شأنها أن تدل المسلم على حالل مأكله
  .وخاتمة ،إلى مقدمة، وثالثة فصول البحث هذا

ار الموضوع، ومنهج ت اختيومشكلته، وأهميته، ومبرراأما المقدمة فقد اشتملت على أهداف البحث، 
  .وخطة البحث ،والدراسات السابقة ،البحث
 ،تعريف الذبح ومشروعيته ومحله، واشتمل على ثالثة مباحث: جاء الفصل األول بعنوانوقد 

أما . ومشروعيته وحكمته ،وحكم الذبح ،تحدثت في المبحث األول عن تعريف الذبح لغة واصطالحاً
وتناولت في المبحث  .والمقدار الواجب قطعه في عملية الذبح ،الذبح المبحث الثاني فبينت فيه محل

   .الثالث مفهوم الميتة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وحكمة تحريمها
تحدثت في  ،واشتمل على خمسة مباحث ،شروط الذبح وآدابه: أما الفصل الثاني فكان بعنوان 

أما المبحث  ،وشروطها ،والمبحث الثاني عن معنى آلة الذبح ،لذابحالمبحث األول عن شروط ا
أما المبحث  ،وفي المبحث الرابع تحدثت عن مستحبات الذبح ،الثالث فعن شروط الحيوان المذبوح

  .الخامس فقد احتوى على محرمات ومكروهات الذبح
 من هذا البحث الثالثالتطبيقات المعاصرة للذبح ومدى توافر شروطه فيها، وهو عنوان الفصل 

 عن معنى المجازر اآللية ومواصفاتها تحدثت في المبحث األول ،م إلى خمسة مباحثسّالذي قُ
 ،وطريقة عملها، والمبحث الثاني احتوى على األساليب المتبعة في تدويخ الحيوانات قبل ذبحها

لرابع فقد تحدثت فيه عن أما المبحث ا ،تم الحديث فيه عن الوسائل األخرى للذبحوالمبحث الثالث 
وأوردت في  ،-فسيولوجيا–مدى اتساق الذبح على الطريقة اإلسالمية مع علم وظائف األعضاء 

      .المبحث الخامس الفتاوى والقرارات الصادرة بشأن وسائل الذبح المعاصرة
لذبح على ا من الحكمةأبرزها أن  ،حث من النتائجاالب إليه توصلأما الخاتمة فقد اشتملت على ما 

 ،فقد طهر وطاب أكلهالمذبوح سيل دم إذا أف ،سيالن دم المذبوح تؤدي إلى أنها الطريقة اإلسالمية
الفقهاء  كما بين البحث اختالف ،تطييب للذبيحة بإخراج دمهاف ،حيث تفصل الذكاة الدم عن اللحم

التي أن الذبيحة ، ولعدم وضوح معتقداتهم ؛مةفهي محر ذبائح الصابئةحول ذبائح النصارى، أما 
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فال نأكل  ،أو صرعاً بالكهرباء ،المسدساتبخنقاً أو ضرباً في الرؤوس بالمطارق ونحوها أو  ماتت
تعذيب الحيوان بالصعقة الكهربائية مطلقاً، أما إذا لم يعذب الحيوان نتيجة  ، كما ال يصحمنها

ئة الحيوان والتخفيف من آالم الصعق فال بأس باستخدام هذه الطريقة بشرط أن يكون الهدف هو تهد
  .ذبحه، ال أن يكون تعذيباً بالصعق وتعذيباً بالذبح

التقيد التوصيات التي عرضها الباحث ب هذه وتمثلت أبرزكما اشتملت الخاتمة على التوصيات، 
دوائر اإلفتاء ووزارة ( بجميع تعاليم الشريعة اإلسالمية بشأن الذبح، أنه على الجهات المختصة 

توفير التعليمات الالزمة ألصحاب المذابح والمسالخ للتقيد بتعاليم الدين ) ف ووزارة الصحة األوقا
، علينا ال شبهة فيه وال حرمة ن أجل أن يكون طعامنا من لحوم الذبائح معلوم المصدرالحنيف، وم

وم من دول الناتجة عن استيراد اللح الشبهات ينا، فنتقبالد يالعمل على تنمية الثروة الحيوانية ف
  .في دولنا ونعمل على تنمية االقتصاد غير إسالمية،

ولتحقيق هدف هذا البحث تم االعتماد على االستدالل من أمات الكتب التي وردت فيها اآليات 
القرآنية الكريمة واألحاديث النبوية الشريفة المتعلقة بموضوع البحث، واستخدم البحث كذلك المنهج 

البحث العديد من اآلراء الفقهية المتعلقة بموضوع الدراسة، وبيان الرأي  االستنباطي، فقد تناول
  .الراجح مع أدلته الفقهية
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The Contemporary Applications of Slaughter 

in the Light of Islamic Jurisprudence 

Prepared by: Feras Shqirat. 

Supervisor: Dr. Mohammad Assaf.  

Abstract: 
This research aimed at demonstrating the slaughter method as defined by the Islamic law 

(Sharia), stating the terms for each of the slaughterer, the sloughing machine (tool), and the 

slaughtered, and then clarifying the Islamic ruling on the contemporary applications of 

slaughter. I t is our duty as Muslims to be directors to any large or small issue, and 

according to the Islamic law. This message came to clarify legal sentences that would 

show a Muslim the lawfulness of his food so as to enjoying what he slaughters.  

This research was divided into three sections- an introduction, three chapters and a 

conclusion. 

The introduction includes the goals of the research, its problem, its importance, the 

justification for the choice of the subject, the research methodology, the previous studies, 

and the research plan.  

The first chapter was titled: The definition of slaughter, its legitimacy and its place of 

occurrence. It includes three topics:  the definition of slaughter linguistically and 

idiomatically, the ruling of slaughter, its legitimacy and its philosophy, and then the place 

of occurrence in the slaughtered body and the amount of the slaughter to be cut in the 

process of slaughtering. In the third topic, I addressed the concept of the dead animals, and 

[those animals] killed by strangling or by a violent blow by a head or by a long fall or by 

the goring of horns, and those which a wild animal has eaten, except what you [are able to] 

slaughter [before its death], and the philosophy in their prohibition.  

The second chapter was titled: Conditions and rules of slaughter. It includes five topics. In 

the first one, I discussed the terms and conditions of the slaughterer. In the second, I talked 

about the definition and terms (conditions) of (the slaughtering machine (tool). The third 

was for the state (condition) of the slaughtered animal. The fourth was for the preferences 

in the process of slaughtering, and the fifth was for the prohibits and detestations in 

slaughtering. 

The third chapter was titled: The contemporary applications of slaughter and the 

availability of the terms. It was divided into five topics. In the first one, I talked about the 

meaning and specifications of the mechanic slaughterhouses and the way they work. The 
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second was about methods used in getting the animals feel dizzy before slaughter. In the 

third topic, I talked about the other methods used in slaughtering. In the fourth topic I 

discussed the level of coherence that is found between the Islamic method of slaughter, and 

the science of physiology and the function of organs. And In the fifth topic I reported the 

laws and decisions issued on the means of contemporary slaughter. 

The conclusion included the findings of the researcher.  The most prominent of which is 

that the philosophy in the slaughter according to the Islamic way is clear. It is the running 

of the blood from the animal’s body. When blood runs out of the animal’s body, it is then 

cleared and merrily devoured. The research also showed differences between the religion 

scholars concerning the animals and birds slaughtered by Christians. As for animals 

slaughtered by non-believers, Islam stated that they are prohibited for the uncertainty of 

their beliefs. We should also avoid eating animals that died strangled or beaten on the head 

with hammers or shot by guns or killed by an electric shock. It is not true also at all to 

torture an animal by an electric shock, unless it is for calming the animal and reducing the 

pains of slaughter.  

The conclusion included  the recommendations. The most prominent of these 

recommendations was adhering to all the teachings of Islamic law (Sharia) on slaughter, 

and that competent authorities (Departments of Advisory, Ministry of Nape and Ministry 

of Health) have to provide the necessary instruction for the owners of slaughterhouses to 

adhere to the teachings of Islam. And in order to have our meals of meat free of any 

suspicion or doubt concerning sanctity, we should work on livestock development in our 

country, so as to avoid the suspicions that would result from importing meat from non-

Islamic countries, and so develop economy in our countries.  

To achieve the goal of this research, there has been relying on the inference from the books 

which are rich in Koranic verses and hadith on the subject of the search. The researcher 

also used the deductive approach, and his discussion dealt with many of the views of 

jurisprudence that are related to the subject of the study. The researcher showed the most 

correct opinion supported by its jurisprudential evidence.  
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  المقدمة

ومن  ،ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ،ونستهديه ونستغفره ونسترشده ،إن الحمد هللا نحمده ونستعينه
وحده  ،وأشهد أن ال إله إال اهللا ،ومن يضلل فال هادي له ،من يهده اهللا فال مضل له ،سيئات أعمالنا
  .ه ورسولهوأشهد أن محمداً عبد ،ال شريك له

 m X W_   ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  Tl1.  
 m X WQ         P  O  N  M  L    K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  AR    T  S

X    W   V  UY     ^  ]        \  [  Zl2.  
 m X W¤    £  ¢  ¡  �   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u¥    ¨  §  ¦

 ®  ¬   «  ª   ©l3.  
  :ا بعدأم

وتهدف إلى  ،وتوجههم إلى الخير في إدارة شؤونهم ،شرع اهللا تعالى للبشرية أحكاماً تُنظِّم حياتهمفقد 
   .وصيانتها مما قد يلحق بها من ضرر ،الحفاظ على النفس البشرية

يجعل اإلنسان محافظاً على عبادة اهللا تعالى في كل ما أمر، ومن  ،والتقيد بهذه األحكام والتشريعات
لها شروط وأحكام شرعها لنا اهللا سبحانه وتعالى، و ،لذبح على الطريقة اإلسالميةهذه التشريعات ا

وال تنحصر غاية الذبح على الطريقة  ،-صلى اهللا عليه وسلم-وسنّها النبي المصطفى محمد 
فاهللا رؤوف  ،بل تتعداه لتشمل الرفق والرحمة والرأفة باألنعام المذبوحة ،اإلسالمية في فائدة البشرية

   .رحيم بكل ما خلق
ومن خالل  ،ويحافظ على بقائه ،فيستمد منه ما يغذيه ،تعود بالنفع على اإلنسان لذبح حكمةلكذلك 
ولكي يكون طعام المسلم حالالً طيباً، مما رزقه اهللا من بهيمة  ،نعرف حالل اللحم من حرامهالذكاة 
، محل الذبح، ومقدار ما يجب قطعه فيهمن  ،ام الذبحعلى الذابح أن يكون عارفاً وملماً بأحك ،األنعام

وغيرها  ،الميتة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبعوأن يكون على دراية بحكم 
  .من األمور المتعلقة بالذبح والتذكية

                                                 
  .102اآلية  ،سورة آل عمران 1
  .1اآلية  ،سورة النساء 2
  .71، 70اآليتان  ،سورة األحزاب 3
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اءت هذه ج ،ولما لها من ارتباط مباشر بمأكله ،ولما للذبح والتذكية من أهمية في حياة المسلم
على تحريم بعض الذبائح مما فقد شرط الذكاة  ،الرسالة لتبين أحكام الشريعة اإلسالمية في الذبح

   .ذلك الحكمة منوتبين  ،الشرعية
وعرضها على معاني  ،فالحكم على واقعة ما يتوقف على معرفة جزئياتها ومكوناتها وحيثياتها

ومن ثم ابداء الحكم  ،يق القواعد الكلية التي تناسبهاثم تطب ،الشريعة اإلسالمية وقواعدها ومبادئها
   .أما إذا خالفها فهو مردود ،فما وافقها ولم يخالفها كان مقبوالً سائغاً ،عليها

شروط و ،آلة الذبح وشروطهاو ،شروط الذابحنحو  ،شروط الذبح وآدابهولذا فقد تناولت الدراسة 
بذل  ،في كل واقعة تحدث من هذه الوقائع ية حكموللشريعة اإلسالم .مستحبات الذبحو ،المذبوح

العلماء جهوداً في إنزال حكم الشريعة اإلسالمية على هذه الوقائع المستجدة ؛ فقد تناولت الرسالة 
، أساليب تدويخ الحيوانات قبل ذبحهامن حيث  ،التطبيقات المعاصرة للذبح ومدى توافر شروطه فيها

والفرق بينها وبين طرق  ،وطريقة الذبح اإلسالمية ،فيها وحكم اإلسالم ،وسائل أخرى للذبحو
  .بشأن وسائل الذبح المعاصرة الصادرة الفتاوى والقراراتمستندة في ذلك إلى  ،التدويخ الغربية

  
  أهداف البحث

  :يهدف هذا البحث إلى ما يلي
  .بيان طريقة الذبح كما حددتها الشريعة اإلسالمية )1
  .الموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبعالميتة والمنخنقة وبيان حكم  )2
  .بيان شروط كل من الذابح وآلة الذبح والمذبوح )3
  .لذبحل األخرى وسائلوفي ال ،أساليب تدويخ الحيوانات قبل ذبحها في توضيح الحكم الشرعي )4
 .عرض أهم الفتاوى والقرارات بشأن وسائل الذبح المعاصرة )5
  

  مشكلة البحث

وذلك بمواكبة التقدم العلمي  ،ير اآلالت المستخدمة في الحياة اليوميةيعمل اإلنسان على تطو
فأدخل آالت وطرقاً  ،سواء بآلة بسيطة أم يدوياً ،ليوفر جهد وإرهاق الطرق التقليدية ،والتكنولوجي

حديثة على عملية الذبح ؛ لهذا يعالج البحث مشكلة التطبيقات المعاصرة في عملية الذبح، بما 
أحكام الشريعة الذبح حسب  وما يتخللها من تنفيذ أو عدم تنفيذ ،ق وصعق بالكهرباءتتضمنه من خن

بل جاءت حسب مقتضيات  ،اإلسالمية، فهذه التطبيقات لم توضع جميعها بناء على أحكام الشريعة
  .العصر
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فمن الذين ال  ،كذلك يعالج هذا البحث مقاصد الشريعة اإلسالمية بالذبح على الطريقة اإلسالمية
   .يطبقون طريقة الذبح اإلسالمية من يعتقد أن الطرق المعاصرة تريح الحيوان من عذاب الذبح

وأغلب  ،ولم يتم تناوله بالشكل الوافي بدراسات وأبحاث ،وهذا الموضوع تناولته قلة من الدراسات
  .الدراسات التي تناولت هذا الموضوع كان فيها نوع من التكرار للمعلومة المطروحة

  
  البحث أهمية

وذبح األنعام وأكل لحومها من  ،إن بيان األحكام الشرعية يعد من األمور الهامة في حياة كل مسلم
فهذه الدراسة توضح أحكاماً شرعية من  ،ليكون مأكله حالالً طيباً ،المواضيع التي تهم كل مسلم

بيقات معاصرة على فقد تم إدخال تط ،ليهنأ بطيب ما يذبح ،شأنها أن تدل المسلم على حالل مأكله
التدويخ بغاز فعلى كل مسلم أن يعرف أحكام تلك الطرق ك ،عملية الذبح تتنافى مع ما شرعه اهللا

التدويخ أو  ،التدويخ بضرب الحيوان على الرأس بالمطرقة أو بالبلطةأو  ،ثاني أكسيد الكربون
 ،البعض أنها تخفف من األلم فهذه أمور قد يعتقد ،لكي ال يشعر الحيوان بألم الذبح ،بنوعيه بالمسدس

وليست  ،لكنها في نفس الوقت ال تتقيد بتعاليم اإلسالم ،وفيها شيء من الرأفة بالحيوان المذبوح
  .أرأف من اهللا سبحانه وتعالى بمخلوقاته

دون أن نقيسه بمقاييس الشريعة  ،واالنقياد وراء كل اختراع حديث ،وإن الوقوع بالشبهات
أن نكون الموجه لكل  ،فواجبنا نحن كمسلمين ،ألمور الخطيرة في حياة المسلماإلسالمية، يعتبر من ا

وكل دخيل في حياتنا يجب أن يخضع َألحكام اإلسالم  ،صغيرة وكبيرة حسب الشرع اإلسالمي
  . لألخذ به، فإذا تنافى معها تركناه

  
  مبررات اختيار الموضوع

  :ما يلي ،فقد دفعني الختيار هذا الموضوع ،وجوب خضوع مأكل المسلم ألحكام الشريعة اإلسالميةل
 .وكل ما يتعلق بها ،بيان الذبح على الطريقة اإلسالمية وشروطها )1
 .إخضاع التطبيقات المعاصرة لعملية الذبح لشروط وقواعد الذبح في اإلسالم )2
لكي يكون  ،وضع الفتاوى والقرارات الفقهية التي صدرت من لجانها المختصة بين يدي القارئ )3

 .اطالع بتفاصيل دينهعلى 
 .الشبهاتأن يتجنب القارئ الوقوع في  )4
 . الشريعة اإلسالمية هي شريعة ربانية صالحة لكل زمان ومكان ال تغفل عن شيء اثبات أن )5
  .حاجة المسلم إلى معرفة حكم الشرع في اللحوم على ضوء الوسائل المستخدمة في ذبحها )6
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  منهج البحث

أن يكون للبحث عدةّ  ،المعاصرة للذبح في ضوء الفقه اإلسالميالتطبيقات اقتضى البحث في مسألة 
كما تم االعتماد على  ،فقد تم االعتماد على المنهج الوصفي مع االستعانة بالمنهج االستنباطي ،مناهج

على المذاهب الفقهية األربعة ، واقتصرت جمع المادة العلميةل ؛الفقه والحديث والتفسيرأمهات كتب 
كنت اعتمد في نقل رأي أي مذهب على كتب المذهب و ،راء ابن حزم الظاهريباإلضافة إلى آ

جمعت بين األقوال المتفقة ثم ذكرت األقوال و ،نفسها مع توثيق هذه المصادر حسب التوثيق الحديث
أراه مناسباً حسب قوة الدليل مراعياً فيما رجحته مقتضيات وبعد طرح األقوال رجحت ما  ،األخرى
  .العصر
ذكر اسم السور القرآنية التي أخذت منها اآليات يتعلق باآليات القرآنية الكريمة فقد تم العزو بوفيما 

وكذلك األحاديث  ،وأخذ تفسيرها كما فسرها العلماء في هذا الشأن ،الكريمة مع ذكر رقم كل آية
ختصة إلى مصادرها وتخريجها من الكتب المها عزوو ،فقمت باالستدالل منها ،النبوية الشريفة

أشرت إلى موضعه  الحديث يث إن وجد وإذا تكرر ذكروكنت أذكر حكم العلماء على الحد ،بذلك
  .السابق
عمل فهارس للموضوعات واآليات الكريمة واألحاديث و ،الترجمة لألعالم من كتب التراجموقمت ب
  .في نهاية البحث والمصادر والمراجع واألعالم واآلثار الشريفة

  

   الدراسات السابقة

  :من الدراسات السابقة التي تناولت جوانب لها عالقة بهذه الدراسة ما يأتي 
حيث عمل  ،)أحكام التذكية المعاصرة(وهي بعنوان  ،)2013(مسفر بن علي القحطاني دراسة 

ن حل جميع  ،مات من األطعمةالباحث على توضيح الضوابط األربعة التي ذكرها الفقهاء للمحروبي
ن اتفاق الفقهاء على وجوب اداً إلى آيات قرآنية كريمة وأحاديث نبوية صحيحة، وبيصيد البحر استن

فإذا  ،وال تكون سناً أو ظفراً ،بأن تكون محددة تقطع أو تخرق بحدها ال بثقلها ،اشتراط اآللة الذابحة
يخ وبين أن األصل في التذكية الشرعية أن تكون دون تدو ،اجتمع الشرطان في شيء حل الذبح به

للحيوان، وبين أن للذكاة الشرعية شروطاً ال بد من توافرها لتكون صحيحة يحل بها الحيوان 
  .غير اهللا فإنه ال يجوز األكل منهالى، وبين أنه إذا أهّل بالذبيحة المذكَّ
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وقـد   ،)اإلسـالمي في التشريع وأحكامها  الذبحآلة (بعنوان  ،)2005( برهان غايب حسيندراسة 
 دون تعـذيب لـه،   ،ال مانع من استخدام وسائل تضعف من مقاومـة الحيـوان  سته أنه بين في درا

مثـل   ،يحل في اإلسالم استعمال طرق التخدير المستحدثة غير المميتة قبل الـذبح  وتوصل إلى أنه
وكان الغالب على الظن وجود الحياة الطبيعية فيه عند  ،إذا ذبح الحيوان ،استعمال ثاني أكسيد الفحم

 ،ويحرم الصرع بمسدس، أو بمثقل كخشب وقدوم وعصا ،ألنه ال يترتب عليه إيالم الحيوان ،ذبحه
ر غير ضار، لما فيها من تعذيب الحيوان المنهي عنه شرعاًأو تيار كهربائي ونحوها من كل مخد .

إذا ظل حياً حيـاة مسـتقرة، وإن كـان     ،ولكن استعمال ما ذكر ال يمنع من أكل الحيوان بعد ذبحه
ولو بعد استعمال هذه الوسائل التي يراد منها تسـهيل عميلـة    ،موت بعد مدة لو ترك بغير ذبحسي

ال مانع من وأنه  ،التخدير أو الصرع بثوان معدودات وقد نقل لنا أن عملية الذبح تعقب عملية .الذبح
يجـوز أكـل    وال ،لما فيه من تعذيب الحيوان ،ولكن مع الكراهة ،الذبح من القفا عند غير المالكية

  .الطبيعية عنده ثم ذبح قبل معرفة الحياة ،الحيوان إذا نزف دمه بآلة
  

اإلعجاز العلمي في القرآن الكريم ما بـين الـذبح   (، بعنوان )2005(محمود عبد الستار دراسة 

أنه من الناحية الفسيولوجية ومـع  وقد بين في دراسته  ،)و صحة اإلنسان) الذبح الحالل(اإلسالمي 
ومن المكـان المحـدد    ،ة في الرقبةوعية الدموية الرئيسبقطع األوذلك  ،حيوان بطريق سليمةذبح ال

لى حالة تخدير عام إتؤدي  ،)الصدمة النزفية( سماهومفاجئ  للدم نه يحدث نزيف غزيرإف ،تشريحياً
 هـذا فيمـا يتعلـق    .تثبط على الفور عمل الدماغو ،نتيجة لسرعة فقدان الدم من المخ ،في الدماغ

عديدة من التقنيات الحديثة ما زالـت   اًهناك أنواع وبين أن ،اإلسالمية بطريقة الذبح حسب الشريعة
تفنيدها قام بأو رأفة بالحيوان كما اً، نسانيإثبت من خالل المناقشة عدم جدواها أو ،وروباأتستخدم في 

  .وبشكل مفصل علمياً
  

رسات المستحدثة للذبح فى ضـوء أحكـام   المما(، بعنوان )2001(محمد عبد الحليم عمر دراسة 

مازالوا متمسكين باألساليب الدينيـة  واليهود ن المسلمين أ وقد بين في دراسته ،)الشريعة اإلسالمية
، مع األحكام اإلسـالمية  أحكامها الكثير من فيتتفق  والتي ،عملية الذبح حسب شريعة كل منهم في

الفيصل فى قبول الممارسات ووضح أن  ،ذبح متعددةال فيوممارسات  ابتدعوا طرقاً نصارىولكن ال
الغربية فى الذبح هو مدى مطابقتها ألحكام الشريعة اإلسالمية وآداب ومستحبات الذبح والبعد عـن  
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تتعـارض مـع مقصـود    ) ووخز ،وتدويخ ،صعق(ثم بين أن الطرق المستحدثة  ،المكروهات فيه
ـ يمكن أن  عما ن فضالًالذبح من حيث إراحة الحيوا يف عيةاألحكام الشر إليـه مـن مـوت     يؤدت

  .ة الحياة المستقرة المطلوبة شرعاًفعنه ص يالحيوان قبل ذبحه أو تنف
فقد تميزت عن الدراسات السابقة بأنني قمت بإحضار وسائل وتطبيقات معاصـرة   ،أما هذه الدراسة
فإذا وافقـت   ،ة اإلسالميةثم قمت بتطبيقها على المبادىء العامة للذبح في الشريع ،تستعمل في الذبح

 ،هذه الوسائل والتطبيقات المبادئ العامة للذبح في الشريعة اإلسالمية فال مانع شرعاً من اسـتعمالها 
وفـي   ،أما إذا خالفت هذه الوسائل والتطبيقات المبادئ العامة للشريعة فال يجوز استعمالها في الذبح

   .هذه الطريقةحال استعمالها ال يجوز تناول الحيوان المذبوح ب
  

  خطة البحث

  : وهي كما يلي ،ثالثة فصول وخاتمةمقدمة و قسمت بحثي هذا إلى
  : وفيه ثالثة مباحث ،تعريف الذبح ومشروعيته ومحله: الفصل األول

  : وفيه ثالثة مطالب ،وحكمته ،حكمهو ،مشروعيتهو ،تعريف الذبح: المبحث األول
  .طالحتعريف الذبح في اللغة واالص: المطلب األول
  .مشروعية الذبح وحكمه: المطلب الثاني
  .حكمة الذبح: المطلب الثالث
  : وفيه مطلبان ،ومقدار ما يجب قطعه فيه ،محل الذبح: المبحث الثاني
  .محل الذبح: المطلب األول
  .مقدار ما يجب قطعه في الذبح: المطلب الثاني

  :  مطلبان وفيه ،نطيحة وما أكل السبعالميتة والمنخنقة والموقوذة والمتردية وال: المبحث الثالث
  .الميتة: المطلب األول
  .المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع: المطلب الثاني

  
  : مباحث خمسةويشتمل على  ،شروط الذبح وآدابه: الفصل الثاني
  : وفيه ثمانية مطالب ،شروط الذابح: المبحث األول

  .ابح ذا دين سماويأن يكون الذ: المطلب األول
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  .اشتراط البلوغ والعقل والذكورية: المطلب الثاني
  .التسمية عند الذبح: المطلب الثالث
  .استقبال القبلة بالذبيحة: المطلب الرابع
  .الذبح من القفا: المطلب الخامس
  .أن يكون الذابح حالالً إذا أراد ذبح صيد البر: المطلب السادس
  .ل تمام التذكيةرفع اليد قب: المطلب السابع
  .أن ينوي الذابح التذكية: المطلب الثامن
  : وفيه مطلبان. وشروطها ،آلة الذبح: المبحث الثاني
  .تعريف آلة الذبح: المطلب األول
  .والذبح بالعظم ،شروط آلة الذبح: المطلب الثاني
  : مطالب وفيه أربعة ،شروط المذبوح: المبحث الثالث
  .وح حياً وقت الذبحأن يكون المذب: المطلب األول
  .أن يكون زهوق روح المذبوح بمحض الذبح: المطلب الثاني
  .اًحرمي أال يكون المذبوح صيداً: المطلب الثالث

  .أن يكون المذبوح مما يؤكل لحمه: المطلب الرابع 
  : وفيه ثالثة مطالب ،مستحبات الذبح: المبحث الرابع
  .لةمستحبات ترجع إلى الزمان واآل: المطلب األول
   .مستحبات ترجع إلى الذابح: المطلب الثاني
   .مستحبات ترجع إلى المذبوح: المطلب الثالث

  : وفيه مطلبان ،مات ومكروهات الذبحمحر: المبحث الخامس

  .مات الذبحمحر: المطلب األول
  .مكروهات الذبح: المطلب الثاني

  
  : مباحث خمسةوفيه  ،فيهاالتطبيقات المعاصرة للذبح ومدى توافر شروطه : الفصل الثالث
  : مطالب وفيه ثالثة ،وعملها المجازر اآللية معناها ومواصفاتها: المبحث األول
  .معنى المجازر اآللية: المطلب األول
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  .المجازر اآللية مواصفات: المطلب الثاني
  .عملية السلخ في المجازر اآللية: المطلب الثالث
  : وفيه أربعة مطالب ،قبل ذبحهاأساليب تدويخ الحيوانات : المبحث الثاني
  .التدويخ بالصدمة الكهربائية: المطلب األول
  .التدويخ بالمسدس: المطلب الثاني
  .التدويخ بغاز ثاني أكسيد الكربون: المطلب الثالث
  .التدويخ بضرب الحيوان على الرأس بالمطرقة أو بالبلطة: المطلب الرابع
  .لذبحل أخرى وسائل: لثالمبحث الثا

 وفيه ثالثة )فسيولوجيا(الذبح على الطريقة اإلسالمية وعلم وظائف األعضاء : حث الرابع لمبا
  :مطالب 

  .)فسيولوجيا(مدى اتساق الذبح على الطريقة اإلسالمية مع علم وظائف األعضاء : المطلب األول 
  .سيولوجيةالفرق بين طريقة الذبح اإلسالمية وطريقة تدويخ الحيوان من ناحية ف: المطلب الثاني 

  .وبين إفقاد الشعور باأللم ،الفرق بين إفقاد الوعي الحقيقي:  ثالثالمطلب ال
  : وفيه مطلبان ،الفتاوى والقرارات بشأن وسائل الذبح المعاصرة: خامسالمبحث ال

  .الفتاوى: المطلب األول
  .القرارات: المطلب الثاني

  
  .الخاتمة

  :المسارد 

  .القرآنية اآلياتمسرد 
   .النبوية اديثاألح مسرد

  .مسرد اآلثار
  .األعالم مسرد
  .المصادر والمراجع مسرد
   .الموضوعات مسرد
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  .ومحله ،ومشروعيته ،تعريف الذبح: الفصل األول

  :وفيه ثالثة مباحث 

  .وحكمته ،وحكمه ،ومشروعيته ،تعريف الذبح: المبحث األول 

  

  .فيه ومقدار ما يجب قطعه ،محل الذبح: المبحث الثاني 

  

  .الميتة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع: المبحث الثالث 
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  .وحكمته ،حكمهو ،مشروعيتهو ،تعريف الذبح: المبحث األول 

  :مطالب  ثالثةوفيه 
  

  .تعريف الذبح في اللغة واالصطالح: المطلب األول 

  :الذَبح لغةً 
 .ذَبحه يذْبحه ذَبحاً، فَهو مذْبوح: مصدر ذَبحتُ الشَّاةَ؛ يقال: والذَّبح ،قُّالشَّ: الذَبح في األصل 

وهو موضع الذبح من  ،قطع الحلقوم من باطن عند النَّصيل: الذَبحو .الشَّاةُ الْمذْبوحةُ: والذَّبِيحة
  . 1الحلق

هو : والنَّصيل  ،3لباطن مقدم العنقوالمراد با ،2هو مجرى النفس والسعال من الجوف: والحلقوم 
  .4مفصل ما بين العنق والرأس تحت اللحيين

  :الذبح اصطالحاً 
  .5ويختلف تعريف الذَبحِ اصطالحاً بحسب الواجب قطعه في كل مذهب

الحلقوم، والمريء، والعرقان اللذان : األوداج أربعةو ،8"فري األوداج"هو :  7والمالكية 6فعند الحنفية
   .9بينهما

                                                 
دار  ،هـ1414 ،3ط ،2/436 ،المعجمةفصل الذال  ،لسان العرب ،أبو الفضل محمد بن مكرم ،ابن منظور  1

 ،مادة ذبح ،تاج العروس من جواهر القاموس ،محمد بن محمد بن عبد الرزاق  ،الزبيدي .لبنان –بيروت  ،صادر
  .دار الهداية ،ت.د ،ط.تحقيق مجموعة من المحققين، د ،6/367
  .12/150 ،فصل الحاء المهملة ،لسان العرب ،ابن منظور  2
  .هـ، دار الصفوة، مصر1404، 1، ط21/171ف والشؤون اإلسالمية، الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة األوقا  3
 .11/665 ،فصل النون ،لسان العرب ،ابن منظور 4

  .سوريا- دمشق ،دار الفكر ،ت.د ،4ط ،4/292 ،الفقه اإلسالمي وأدلته ،وهبة ،الزحيلي  5
 ،2ط ،5/41 ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،مدعالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أح ،الكاساني  6

 ،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ،عثمان بن علي ،الزيلعي .لبنان-بيروت ،دار الكتب العلمية ،م1986/هـ1406
  .القاهرة-، بوالقهـ، المطبعة الكبرى األميرية1313، 1، ط5/286

 .لبنان-ت، دار الفكر، بيروت.، دط.د ،2/99 ،لكبيرحاشية الدسوقي على الشرح ا ،محمد بن أحمد ،الدسوقي  7
 ،م1994/هـ1416 ،1ط ،4/330 ،التاج واإلكليل لمختصر خليل ،أبو عبداهللا محمد بن يوسف الغرناطي ،العبدري

  .لبنان-دار الكتب العلمية، بيروت
لودجان عرقان غليظان وا ،الودج بفتح الدال والكسر لغة عرق األخدع الذي يقطعه الذابح فال يبقى معه حياة 8

منير في غريب الشرح المصباح الومي،أحمد بن محمد،الفي.نحر يمينا ويسارا والجمع أوداجيكتنفان ثغرة ال
  .لبنان- بيروت ،دار الكتب العلمية ،ت.د ،ط.د ،2/652 ،)د ج  و(،مادةرالكبي

  .5/41 ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،الكاساني  9
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 .1يءولفظة األوداج تطلق تغليباً على الودجين والحلقوم والمر
  .ءمباح أكله بقطع الحلقوم والمري مقدور عليه حيوان ذبحهو :  3والحنابلة 2وعند الشافعية

  
  : مشروعية الذبح وحكمه: المطلب الثاني 

  .الذبح مشروع في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة واإلجماع
  :الكريم ففي القرآن 

 m X W  O  N  M  L  K   J      I  H  G  F  E  D  C  B  A

U  T    S  R   Q  P  l4. 
مات، أن اهللا سبحانه وتعالى استثنى في هذه اآلية المذكَّى من جملة المحر: ووجه االستدالل 

ذكاة شرط في حل فال ،يإال إذا ذكِّ باح أكلهفدل على أن الحيوان ال ي ،واالستثناء من التحريم إباحة
   .5أكل الحيوان

  ما أنهر الدم وذكر اسم اهللا : (  -صلى اهللا عليه وسلم–وفي السنة النبوية الشريفة قال رسول اهللا 
 .7)الحبشة  6وأما الظفر فمدي ،أما السن فعظم ،عليه فكل، ليس السن والظفر

فتكون التذكية  ،ه إال بعد تذكيتهيدل هذا الحديث على أن الحيوان المباح ال يحل أكل: وجه االستدالل 
  .8وعند فقدان هذا الشرط يحرم علينا أكله ،شرطاً لصحة أكل الحيوان

                                                 
  .5/286 ،قائق شرح كنز الدقائقتبيين الح ،الزيلعي 1

 ،1ط ،6/94 ،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ،شمس الدين محمد بن أحمد ،الشربيني  2
  .لبنان-بيروت ،دار الكتب العلمية ،م1994/هـ1415

 ،العلميةدار الكتب  ،ت.د ،ط.د ،6/203 ،كشاف القناع عن متن اإلقناع ،منصور بن يونس بن صالح ،البهوتي  3
  .لبنان- بيروت

  .3اآلية  ،سورة المائدة 4
  .5/40 ،بدائع الصنائع ،الكاساني 5

فكانت أظفارهم كالشفرة  ،يقصد بمدي الحبشة أن الحبشة كانت تدمي مذابح الشاة بالظفر حتى تزهق نفسها خنقاً 6
 ،9/629 ،صحيح البخاريفتح الباري شرح  ،أبو الفضل أحمد بن علي ،ابن حجر العسقالني .تستخدم في الذبح

  .لبنان- هـ، دار المعرفة، بيروت1379 ،ط.د
باب ما أنهر الدم من القصب  ،كتاب الذبائح والصيد ،صحيح البخاري ،أبو عبد اهللا محمد بن إسماعيل ،البخاري 7

  .دار طوق النجاة ،هـ1422 ،1ط ،تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر ،5503حديث رقم ،والمروة والحديد
، 10/224لة مجمع الفقه اإلسالمي، بحث منشور في مج ،الذبائح والطرق الشرعية للذكاة ،إبراهيم فاضل ،لدبوا 8
  .جدة ،ت، منظمة المؤتمر اإلسالمي.د ،ط.د
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 ر مباح أو لم يكن م الميتة وهي ما زهقت بسبب غيباإلضافة إلى أن اهللا سبحانه وتعالى حر
د الدليل على الجراد فيحل لوروالسمك و ، وكل ما لم يذك فهو ميتة في نظر الشرع باستثناءمقصوداً
  .1إباحته

 ،بل والماعزوهي الضأن والبقر واإلالتي يقدر على ذبحها نعام نعقد على أن األاأما اإلجماع فقد  
   .2والحيوان المأكول اللحم ال يحل أكله إال بعد ذبحه أو نحرهوما قدر عليه من الصيد 

  
  .حكمة الذبح:  ثالثالمطلب ال

ألن الحيوان إذا فقد حياته بغير ذكاة  ،اللحم بإخراج الدم منه يطيب للذكاة أكثر من حكمة فبالذكاة
فهي  ،حيث تفصل الذكاة الدم عن اللحم ،إذا أسيل دمه فقد طهر وطاب أكله أما ،مةصار ميتة محر

  .3تطييب للذبيحة بإخراج دمها
في جسد  أن الدم هو أفضل بيئة لنمو الجراثيم، وعندما يكون هذا الدم متواجداًقد ثبت علمياً و

ألن  المذبوح فإنه يؤدي إلى تراكم الجراثيم وتكاثرها بشكل ال يمكن إزالته حتى بعد الطبخ، الحيوان
يظل جزءاً  حرارة النار المستخدمة في الطهي قد ال تدخل إلى جميع جزيئات اللحم المطبوخ، وقد

من  تعرض لهذه الجراثيملل ولذلك فإن اإلسالم قد عالج أي احتمال .منها نيئاً وهنا تكمن الخطورة
وينتظر حتى يفرغ هذا الحيوان جميع دمه ثم  ،خالل عملية الذبح، حيث يقوم الذابح بقطع األوداج

  .4يصبح جاهزاً للطهي واألكل
  
  
  
  
  

                                                 
  .6/203 ،كشاف القناع ،البهوتي  1
- بيروت ،ميةدار الكتب العل ،ت.د ،ط.د ،1/148 ،مراتب اإلجماع ،أبو محمد علي بن أحمد الظاهري ،ابن حزم 2

  .لبنان
بحث منشور في مجلة مجمع  ،الذبائح والطرق الشرعية للذكاة ،الدبو .4/293 ،الفقه اإلسالمي وأدلته ،الزحيلي 3

  .10/224 ،الفقه اإلسالمي
ما هي الحكمة في ذبح األنعام على  ،اإلعجاز العلمي للقرآن وتفسير القرآن الكريم ،سعود بن إبراهيم ،الشريم 4

  :منشور على الرابط اآلتي لمقا ،الشبكة اإلسالمية ،إلسالميةالطريقة ا
http://www.s-alshuraym.com/vb/showthread.php?  



13 

  .ومقدار ما يجب قطعه فيه ،محل الذبح: المبحث الثاني 

  .محل الذبح: المطلب األول 

؛  1وال يجوز الذبح في غير هذا المحل باإلجماع ،واللبة اتفق الفقهاء عى أن محل الذبح في الحلق
بهذا المحل؛  واختصاص الذبح .3) 2الذكاة في الحلق واللبة : ( -صلى اهللا عليه وسلم–لقول النبي 

يرجع إلى أنه مجمع العروق، حيث تنفسخ بالذبح فيه الدماء، وتزهق النفس بسرعة، فيكون أطيب 
  .4نللحم، وأخفّ ألماً على الحيوا

  
  .مقدار ما يجب قطعه في الذبح: المطلب الثاني 

وأن الذبيحة  ،5اتفق الفقهاء على أن الذبح الذي يقطع فيه الودجان والمريء والحلقوم مبيح لألكل
وسبب  ،قطع األربعة كلها أو بعضها على أقوال في وجوبواختلفوا  .6تَحل ألنه تمام التذكية

                                                 
 ،مغني المحتاج ،الشربيني .2/100 ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،الدسوقي.5/41 ،بدائع الصنائع ،الكاساني1
  .6/206 ،كشاف القناع عن متن اإلقناع ،البهوتي .6/94
ابن  .، وفيها تنحر األبلهي الوهدة التي بين أصل العنق والصدرواللبة وسط الصدر والمنحر، جمعها اللبات، و 2

بداهللا بن أحمد، المغني، أبو محمد موفق الدين ع ،ابن قدامة .1/733منظور، لسان العرب، فصل الالم، مادة لبب، 
  .مكتبة القاهرة، مصر ،م1968/هـ1388 ،ط.، د9/397

باب الصيد والذبائح واألطعمة  ،كتاب األشربة وغيرها ،سنن الدارقطني ،أبو الحسن علي بن عمر ،دارقطنيال 3
عبد اللطيف حرز اهللا،  ،حسن عبد المنعم شلبي ،شعيب االرنؤوط تحقيق،5/510 ،4754حديث رقم  ،وغير ذلك

 ،األلباني .إسناده صحيح: باني قال األل .لبنان-بيروت ،مؤسسة الرسالة ،م2004 -هـ1424 ،1ط ،أحمد برهوم
 ،2ط ،8/177 ،2541إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، حديث رقم  ،محمد ناصر الدين

، هللا بن محمد، مصنف ابن أبي شيبةأبو بكر عبدا ،ابن أبي شيبة .بيروت ،المكتب اإلسالمي ،م1985/هـ1405
تحقيق كمال  ،4/255 ،19829حديث رقم  ،خال سناً أو ظفراً إذا أنهر الدم فكل ما: باب من قال  ،كتاب الصيد

كتاب  ،السنن الصغير ،أبو بكر أحمد بن الحسين ،البيهقي .الرياض ،مكتبة الرشد ،هـ1409 ،1ط ،يوسف الحوت
 ،4/46 ،3019حديث رقم ،كاة في غير المقدور عليهى وموضع الذّى به وكيف يذكّباب ما يذكّ ،الصيد والذبائح

 ،البيهقي. باكستان-اسات اإلسالمية، كراتشيجامعة الدر ،م1989/هـ1410 ،1ط ،بدالمعطي أمين قلعجيتحقيق ع
حديث  ،باب الذكاة في المقدور عليه ما بين اللبة والحلق ،كتاب الضحايا ،السنن الكبرى ،أبو بكر أحمد بن الحسين

   .لبنان-، بيروتدار الكتب العلمية م،2003/هـ1424 ،3ط ،تحقيق محمد عبدالقادر عطا ،9/467 ،19124رقم 
  .9/395 ،المغني ،ابن قدامة 4
، م2004/ـه1425 ،1ط ،تحقيق فؤاد عبد المنعم أحمد ،1/61 ،اإلجماع ،أبو بكر محمد بن إبراهيم ،ابن المنذر 5

  .دار المسلم
م، مؤسسة 2008/هـ1429، 2، ط2/296الدريني، محمد فتحي، بحوث مقارنة في الفقه اإلسالمي وأصوله،  6

  .لبنان-الرسالة، بيروت
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وإنما جاء في  ،أن ذلك شرط منقول يحدد الواجب قطعه عند الذبحاختالف الفقهاء أنه لم يأت في ش
صلى اهللا عليه  –أنه قال  1ففي حديث رافع بن خديج ،الدم فقط اهراقيقتضي :  أحدهما: ذلك أثران

. واآلخر يقتضي قطع األوداج مع إنهار الدم. 2)ما أنهر الدم وذكر اسم اهللا عليه فكل(:  -وسلم
فرى األوداج ما لم يكن أما  ْلكُ(: أنه قال -صلى اهللا عليه وسلم  - النبي  عن 3وي عن أبي أمامةر

  .4)ظفر حزناب أو  قرض
وحديث أبي إمامة  ،فظاهر حديث رافع يقتضي إنهار الدم ؛ وذلك يكون بقطع بعض األوداج فقط

  : ولذلك فقد كان للفقهاء في مقدار ما يجب قطعه سبعة أقوال هي ،5يقتضي قطع جميع األوداج
، فعلى هذا القول 6أنه يجزئ قطع ثالثة منها بدون تعيين وهو قول اإلمام أبي حنيفة: القول األول 
أو يقطع  ،وإما أن يقطع المريء والحلقوم وأحد الودجين ،الذابح الحلقوم والودجين إما أن يقطع

لألكثر حكم الكل و ،أنه قطع األكثر من العروق األربعة " : وجه قول أبي حنيفة .المريء والودجين

                                                 
كان عريف قومه بالمدينة، وشهد أحداً والخندق . صحابي: هو رافع بن خديج بن رافع األنصاري األوسي الحارثي  1

ابن حجر  .حديثاً 78له  .، وهو ابن ست وثمانين سنةهـ74سنة  هجراحبتوفي في المدينة متأثراً . وأكثر المشاهد
أحمد عبدالموجود وعلي  تحقيق عادل ،364-2/363 ،االصابة في تمييز الصحابة أحمد بن علي،أبو الفضل  ،العسقالني

 ،أبو عمر يوسف بن عبدالبر القرطبي ،ابن عبد البر .لبنان-بيروت ،، دار الكتب العلميةـه1415 ،1، طمحمد معوض
م، دار الجيل، 1992/ه1412 ،1ط ،تحقيق علي محمد البجاوي ،480-2/479االستيعاب في معرفة األصحاب، 

  .لبنان-بيروت
  .11ص  ،تقدم تخريجه 2
كان مع علي في  .كان يسكن حمص .عليه كنيته تغلب. صحابي: هو صدي بن عجالن بن وهب الباهلي، أبو أمامة 3
وهو آخر من مات من الصحابة بالشام سنة ست وثمانين للهجرة وهو . وسكن الشام، فتوفي في أرض حمص) صفين(

-3/339بة في تمييز الصحابة، صااإل ،العسقالني ابن حجر .حديثاً 250له في الصحيحين  .تسعين سنةابن إحدى و
عالم، األ خير الدين بن محمود بن محمد،  ،الزركلي. 2/736 ،في معرفة األصحاب االستيعاب ،ابن عبد البر. 340

  .دار العلم للماليين ،م2002 ،15ط ،3/209
، 19127حديث رقم ،باب الذكاة في المقدور عليه ما بين اللبة والحلق ،تاب الضحاياك ،السنن الكبرى ،البيهقي  4
سلسلة األحاديث الصحيحة  ،عبداهللا محمد ناصر الدين أبو ،األلباني ،قوي بالطرق: خالصة حكم األلباني  .9/467

   .رياضال-مكتبة المعارف ،م1996/هـ1416 ،1ط ،5/47 ،2029حديث رقم ،وشيء من فقهها وفوائدها
   .2/208 ،بداية المجتهد ،ابن رشد 5
الفقيه المجتهد المحقق،أحد األئمة  ،إمام الحنفية : أبو حنيفة ،الكوفي ،التيمي بالوالء النعمان بن ثابت بن كاوس بن هرمز، هو 6

في " مسند  "وكان قوي الحجة، من أحسن الناس منطقا،له .م699/هـ80ولد ونشأ بالكوفة سنة .األربعة عند أهل السنة
م ودفن بالجانب 767/هـ150توفي ببغداد سنة . ولم تصح النسبة" الفقه األكبر" الحديث، جمعه تالميذه، وتنسب إليه رسالة 

الجواهر المضية  ،أبو محمد عبد القادر بن محمد ،محيي الدين الحنفي. الشرقي منها في مقبرة الخيزران، وقبره هناك ظاهر
تقي  ،الغزي .37- 8/36 ،األعالم ،الزركلي .كراتشي –ت، مير محمد كتب خانه .د ،ط.د ،32-1/26 ،في طبقات الحنفية

 .بدون دار نشر ،ت.د ،ط.د ،25 -1/24الطبقات السنية في تراجم الحنفية،  ،الدين بن عبد القادر التميمي الداري
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البعض بال نيت على التوسعة حيث يكتفى فيها والذكاة ب ،فيما بني على التوسعة في أصول الشرع
  .1" وإنما اختلفوا في الكيفية فيقام األكثر فيها مقام الجميع ،خالف بين الفقهاء

 وجه .2وسفأنه يجزئ قطع الحلقوم والمريء وأحد العرقين وهو قول اإلمام أبي ي: القول الثاني 

واحد من العروق يقصد بقطعه غير ما يقصد به اآلخر؛ ألن الحلقوم  ن كّلَأ " : قول أبي يوسف
والودجين مجرى الدم فإذا قطع أحد الودجين حصل بقطعه  ،مجرى النفس، والمريء مجرى الطعام

   .3"المقصود منهما وإذا ترك الحلقوم لم يحصل بقطع ما سواه المقصود منه
  .4وهو قول اإلمام محمد بن الحسن ،أنه ال يجزئ إال أن يقطع من كل واحد أكثره :لث القول الثا

أنه إذا قطع األكثر من كل واحد من األربعة فقد حصل المقصود بالذبح وهو  " : قول محمد وجه
  .5" ؛ ألنه يخرج ما يخرج بقطع الكل خروج الدم

  
  وهو قول مالك بن  .6ال يجزئ أقل من ذلكدجين وأنه ال يجزئ إال قطع الحلقوم والو: القول الرابع 

                                                 
  .42-5/41 ،بدائع الصنائع ،الكاساني1

صاحب اإلمام أبي حنيفة، وتلميذه، وأول : ي الكوفي البغدادي، أبو يوسفيعقوب بن إبراهيم بن حبيب األنصارهو  2
وتفقه بالحديث والرواية، ثم . م731/هـ113ولد بالكوفة سنة. كان فقيها عالمة، من حفاظ الحديث. من نشر مذهبه

" من كتبه . عربوولي القضاء وكان واسع العلم بالتفسير والمغازي وأيام ال" الرأي " لزم أبا حنيفة، فغلب عليه 
 ،الجواهر المضية في طبقات الحنفية ،محيي الدي الحنفي". أدب القاضي " و " اختالف األمصار" و  ،"الخراج 

- 2/123 ،تاج التراجم في طبقات الحنفية ،زين الدين أبو العدل قاسم بن الجمالي ،ابن قطلوبغا. 222 - 2/220
  .8/193 ،األعالم ،الزركلي .دمشق ،دار القلم ،م1992/هـ1413 ،1ط ،تحقيق محمد خير رمضان يوسف ،125

  .42-5/41 ،بدائع الصنائع ،الكاساني 3
إمام بالفقه واألصول، وهو الّذي نشر علم أبي : محمد بن الحسن بن فرقد، من موالي بني شيبان، أبو عبد اهللاهو  4

فسمع من أبي حنيفة واألوزاعي و ونشأ بالكوفة، . أصله من قرية حرستة، في غوطة دمشق، وولد بواسط. حنيفة
له كتب كثيرة  .مالك والثوري ومسعر بن كدام وروى عنه اإلمام الشافعي وغيره من العلماء الكرام والمشائخ العظام

محيي ). الجامع الصغير(و) الجامع الكبير(و ) الزيادات(في فروع الفقه، و ) المبسوط(في الفقه واألصول، منها 
 .6/80 ،األعالم ،الزركلي .1/526 ،هر المضية في طبقات الحنفيةالدين الحنفي، الجوا

  .42-5/41 ،بدائع الصنائع ،الكاساني 5
دار  ،م2004/هـ1425 ،ط.د ،2/212 ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،أبو الوليد محمد بن أحمد ،ابن رشد 6

  .مصر-القاهرة ،الحديث



16 

ولم يقطع األوداج أو فرى األوداج ولم  ،أرأيت إن ذبح فقطع الحلقوم:  قلت " : ففي المدونة ،1أنس
ال يأكل إن قطع الحلقوم  ،ال يأكله إال باجتماع منهما جميعاً:  قال مالك:  يقطع الحلقوم أيأكله؟ قال

وال يأكله حتى يقطع جميع  ،األوداج ولم يقطع الحلقوم فال يأكله أيضاًولم يفر األوداج، وإن فرى 
لم أسمع مالكاً يذكر :  أرأيت المريء هل يعرفه مالك؟ قال:  قلت ،ذلك؛ الحلقوم واألوداج

  .2"المريء
  

ألن الحياة تفقد  ؛ 4والحنابلة 3وهو قول الشافعية يءتفى بقطع الحلقوم والمركْأنه ي: القول الخامس 
أضحية  كان أو وحشياً الذبح الذي يباح به الحيوان المقدور عليه إنسياً : "ففي المجموع  .5فقدهماب

من حيوان فيه حياة مستقرة بآلة ليست  يءكان أو غيرها هو التدقيق بقطع جميع الحلقوم والمر
  .7"وأما الفعل فيعتبر قطع الحلقوم والمريء : "وفي المغني  .6" وال ظفراً عظماً

  
  .8جين وحدهما، وهذا القول رواية عن مالكدأنه يجزئ قطع الو: قول السادس ال
  

                                                 
إمام دار الهجرة، وأحد األئمة األربعة عند أهل : و عبد اهللامالك بن أنس بن مالك األصبحي الحميري، أبهو  1

كان . م795/هـ179ووفاته في المدينة سنة ،م712/هـ93السنة، وإليه تنسب المالكية، ولد في المدينة المنورة سنة
" ف وسأله المنصور أن يضع كتابا للناس يحملهم على العمل به، فصن. صلبا في دينه، بعيدا عن األمراء والملوك

 برهان الدين إبراهيم بن علي ،ابن فرحون". الرد على القدرية " ورسالة في " الوعظ " وله رسالة في ". الموطأ 
-بيروت ،دار الكتب العلمية ،ت.د ،ط.د ،29 -1/17الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب،  ،اليعمري
  .5/257 ،األعالم ،الزركلي .لبنان

دار  ،م1994/هـ1415 ،1ط ،1/543 ،المدونة ،بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي مالك ،مالك بن أنس 2
  .لبنان-بيروت ،الكتب العلمية

  .6/103 ،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ،الشربيني 3
  .6/206 ،كشاف القناع عن متن اإلقناع ،البهوتي 4
  .6/103 ،لمنهاجمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ ا ،الشربيني 5
  .لبنان-بيروت ،دار الفكر ،ت.د ،ط.د ،9/86 ،المجموع شرح المهذب ،أبو زكريا محيي الدين بن شرف ،النووي 6
  .مكتبة القاهرة ،م1968/هـ1388 ،ط.د ،9/397 ،المغني ،أبومحمد موفق الدين عبداهللا بن أحمد ،ابن قدامة 7
  .2/208 ،بداية المجتهد ،ابن رشد 8
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وهو  ،2ورواية عن مالك، 1رواية عن أحمد وهو ،أنه البد من قطع األربعة جميعاً: القول السابع 
    .3ربي ثوقول أل

  
  :الراجح 

حلقوم والمريء ؛ ألن والذي يميل إليه الباحث هو رجحان القول الخامس القائل بأنه يكتفى بقطع ال
طعهما ؛ ألن الحياة تفقد والروح ال تبقى مع ق ،الحلقوم مجرى النفس والمريء مجرى الطعام

  .ومنها يخرج الدم ،بفقدهما

    
  

  

  

  

  
                                                 

ولد أبو عبد  ،المروزي ثم البغداديهو أحمد بن حنبل بن هالل، أبو عبداهللا الشيباني   .9/397المغني،  ،ابن قدامة 1
وألف مسنده وهو أصل من أصول هذه  ،مات وتفقه على الشافعي، ونشأ بها وبها ،اهللا ببغداد سنة أربع وستين ومائة

ر اإلمام أحمد بصبره على المحنة التي وقعت به اشته ،فقد جمعه وانتقاه من سبع مئة وخمسين ألف حديث ،األمة
ثم المعتصم والواثق  ،وقعت هذه الفتنة في العصر العباسي في عهد الخليفة المأمون ،"فتنة خلق القرآن"وعرفت باسم 

وله سبع وسبعون  ،سنة إحدى وأربعين ومائتين الثنتى عشرة ليلة خلت من ربيع األول -رحمه اهللا-توفي  .من بعده
 ،ت.د ،ط.، د، تحقيق محمد حامد الفقي11- 1/4، طبقات الحنابلة ،أبو الحسين محمد بن محمد ،ابن أبي يعلى .سنة

، تحقيق أحمد 228-6/225ك، الوافي بالوفيات، صالح الدين خليل بن أيب ،الصفدي. لبنان-بيروت ،دار المعرفة
 ،الزركلي .لبنان-بيروت ،عربيدار إحياء التراث ال ،م2000/هـ1420ط، .د ،األرناؤوط وتركي مصطفى

  .2/27،29،30،31،34 ،األعالم
  .2/208 ،بداية المجتهد ،ابن رشد 2
تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم  ،6/54 ،الجامع ألحكام القرآن ،أبو عبداهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر ،القرطبي 3

اهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي هو إبر .مصر-القاهرة ،دار الكتب المصرية ،م1964/هـ1384 ،2ط ،أطفيش
كان أحد أئمة الدنيا فقهاً وعلماً " :  قال ابن حبان .صاحب اإلمام الشافعي ،أبو ثور لقبه ،كنيته أبو عبداهللا ،البغدادي

مات ببغداد شيخاً سنة  ." وورعاً وفضالً وخيراً ممن صنف الكتب وفرع على السنن وذب عنها وقمع مخالفيها
، تحقيق 2/74،75،77 ،طبقات الشافعية الكبرى ،تاج الدين عبدالوهاب بن تقي الدين ،السبكي .م854/هـ240

األعالم،  ،الزركلي .هجر للطباعة والنشر والتوزيع ،هـ1413 ،2ط ،محمود محمد الطناجي وعبدالفتاح محمد الحلو
1/37.  
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الميتة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل مفهوم : المبحث الثالث 

  .، وحكمة تحريمهاالسبع
  

  .تةيالممفهوم : المطلب األول 

  

  .وشرعاً تة لغةًيتعريف الم: الفرع األول 

تطلق الممن الموت الذي هو مفارقة  ،في اللغة على ما مات حتف أنفه من الحيوان -بفتح الميم– تةي
يتة يتة حسنة، ومات ممات م:  يقال .فهي للحال والهيئة - بكسر الميم  -يتة أما الم .الروح الجسد

 .1ونحو ذلك ،جاهلية
ى، وقد يكون ميتة بأن يموت حتف أنفه من اسم الحيوان الميت غير المذكّ ": تة في الشرع يالمو

وقد يكون ميتة بسبب فعل اآلدمي إذا لم يكن فعله فيه على وجه الذكاة  ،غير سبب آلدمي فيه
  .2" المبيحة له

  
  .األدلة على تحريم الميتة: الفرع الثاني 

  . 3وعلى إباحة األكل منها حال االضطرار ،يتة حال االختيارأجمع العلماء على تحريم الم
  m c    d  e  f  g  h  i    j   k  l       m  no  p  q    r  s  t   u: قال تعالى

v   w  x  y    l4.  
 X W m  O  N  M  L  K   J      I  H  G  F  E  D  C  B  A

\   [  Z  Y  X  W  V  U  T    S  R   Q  P]  _  ^`  l 5. 

                                                 
تحقيق مكتب  ،161-1/160 ،فصل الميم ،القاموس المحيط ،مجدالدين أبو طاهر محمد بن يعقوب ،الفيروزآبادي 1

- ، بيروتم، مؤسسة الرسالة2005/هـ1428، 8ط ،التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف محمد نعيم العرقسوسي
   .2/583 ،مادة موت ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،الفيومي .لبنان

 ،ط.د ،قيق محمد صادق القمحاويتح ،1/132 ،أحكام القرآن ،أحمد بن علي أبو بكر الرازي ،الجصاص 2
، 1/77ن عبداهللا، أحكام القرآن، أبو بكر محمد ب ،ابن العربي .لبنان-بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،هـ1405

 ،دار الكتب العلمية ،م2003/هـ1424 ،3ط ،راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلق عليه محمد عبدالقادر عطا
  .لبنان- بيروت

  .9/415 ،المغني ،ابن قدامة 3
 .115 اآلية ،النحلسورة 4

  .3اآلية ،سورة المائدة 5
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m X W  |   {  z  y  x  w   v  u    t  s  r  q  p  o  n  m  l   k  j  i و

¦  ¥  ¤  £  ¢     ¡  �  ~  }§  ²  ±  °    ̄ ®  ¬  «  ª   ©  ¨  l1 .  
m X Wn  m       l  k   j    i  h  g  f  e  d    co     t  s  r    q  p و

y  x  w   v  ul2.   
ى من جملة استثنى اهللا سبحانه وتعالى الحيوان المذكَّ: من اآليات السابقة  وجه االستدالل

تة ال يحل، اتمالمحريباإلضافة إلى أن اهللا سبحانه وتعالى أمر نبيه محمد  .3أما غير المذكَّى فهو م
أن يخبر أمته أن اهللا تعالى لم يحرم عليهم سوى هذه المذكورات في  - صلى اهللا عليه وسلم –
واهللا سبحانه  ،مة، والميتة من ضمن المذكورات التي ذكرها اهللا تعالى في اآلية فتكون محر4يةاآل

ومن المعلوم أن حكم المستثنى يكون على خالف حكم المستثنى منه  ،وتعالى استثنى حالة الضرورة
  .ويحرم المستثنى منه ،5فيحل المستثنى

أو  فكلوا ما لم يكن سناً ،وذكر اسم اهللا عليه ،الدمما أنهر  (: -صلى اهللا عليه وسلم- وقال النبي
  .6) وأما الظفر فمدى الحبشة ،أما السن فعظم:  وسأحدثكم عن ذلك ،ظفراً

لحل  ينمن خالل هذا الحديث أن هناك شرطَ–صلى اهللا عليه وسلم  –بين النبي : وجه االستدالل 
سم اهللا أن يكون مما ذكر ا : والثاني ،هأن يكون مما ُأنهر دم:  األول ،الحيوان الذي يجوز أكله

   .مة ال محالةوهذان الشرطان لم يتحققا في الميتة فتكون محر ،عليه
 

  .الحكمة من تحريم الميتة: الفرع الثالث 

تحريم الميتة موافق لما في العقول، ألن الدم جوهر لطيف أن : "من الحكم التي ذكرها أهل العلم
ف أنفه احتبس الدم في عروقه وتعفن وفسد وحصل من أكله مضار ، فإذا مات الحيوان حتجداً

  .7"عظيمة

                                                 
  .145اآلية ،سورة األنعام 1
  .115اآلية ،سورة النحل2

  .5/40 ،بدائع الصنائع ،الكاساني 3
 ،دار الكتب العلمية ،م2000/هـ1420 ،1ط ،11/541 ،البناية شرح الهداية ،بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد ،العيني 4

  .نانلب- بيروت
  .5/185 ،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ،الزيلعي 5
  .11ص ،تخريجه تقدم 6
 ،دار إحياء التراث العربي ،هـ1420 ،3ط ،11/283 ،)التفسير الكبير(مفاتيح الغيب ،أبو عبداهللا محمد بن عمر ،الرازي 7

  .لبنان- بيروت
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ألن الميكروب أو العامل الممرض أو غيره من السموم التي أدت لموتها ؛  حرم الميتةفاهللا تعالى 
وانتقل إليه هذا  ،مرض لها اإلنسانإن أك ،باقية فيها مستقرة في لحومها لعدم خروج دمها منها

تسبب أمراضاً فتَّاكة  مرتع خصيب للميكروبات المرضية التي فهي .لعامل الممرضالميكروب أو ا
حتى بالدرجات المرتفعة من  قتلها الطهي ستطيعال ي الضارة بعض هذه الميكروبات وباإلنسان،
ويسرع من فساد  ،فوجود الدم في جسم الحيوان الميت يساعد على نمو الميكروبات فيه .الحرارة
تناول اإلنسان لكمية منه عن طريق ما يؤدي لتكوين مركبات نشادرية تؤثِّر على  كما أن. لحمه

المخ وما فيه من مراكز عصبية مؤدية إلحداث تغيرات قد تُوصل أحياناً إلى الغيبوبة وفقدان 
  .1الوعي

يظهر والخبث الموجب للتحريم قد  ،م علينا الخبائثفألن اهللا سبحانه حر : " 2الجوزية قيمقال ابن 
نصب عليه  وما كان خفياً ،لم ينصب عليه الشارع عالمة غير وصفه فما كان ظاهراً ،لنا وقد يخفى

؛ فاحتقان الدم في الميتة سبب ظاهر، وأما ذبيحة المجوسي والمرتد وتارك  عالمة تدل على خبثه
تحريمه، وال أوجب  التسمية ومن أهل بذبيحته لغير اهللا فنفس ذبيحة هؤالء أكسبت المذبوح خبثاً
وذكر اسم اهللا وحده  ،ينكر أن يكون ذكر اسم األوثان والكواكب والجن على الذبيحة يكسبها خبثاً

  .3" إال من قل نصيبه من حقائق العلم واإليمان وذوق الشريعة ،يكسبها طيباً
  
  
  

                                                 
مقال منشور  ت،.ط، د.د ،والدم ولحم الخنزير الحكمة من تحريم الميتة ،الكشوفات العلمية ،محمد أمين ،شيخو 1

 http://rchss.com/ar/article.php?id=89: على الرابط اآلتي 
من أركان اإلصالح : محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، أبو عبد اهللا، شمس الدينهو  2

كان جرئ . م في دمشق1350/هـ751ةم ووفاته سن1292/هـ691مولده سنة. اإلسالمي، وأحد كبار العلماء
بالخالف ومذاهب السلف تتلمذ لشيخ اإلسالم ابن تيمية وغلب عليه حب ابن تيمية حتى كان  الجنان واسع العلم عارفاً

وهو الّذي هذب كتبه ونشر علمه، وسجن معه . ال يخرج عن شئ من أقواله، بل ينتصر له في جميع ما يصدر عنه
إعالم (وألّف تصانيف كثيرة منها . ابالعص ب بسببه، وطيف به على جمل مضروباًفي قلعة دمشق، وأهين وعذ

 .)شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل(و ) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية(و ) الموقعين
عيان المائة الثامنة، في أالدرر الكامنة  ،أبو الفضل أحمد بن علي ،ابن حجر العسقالني .6/56الزركلي، األعالم، 

، حيدر م، مجلس دائرة المعارف النظامية1972/هـ1392 ،2ط ،، تحقيق محمد عبد المعيد ضان144- 1/143
  .الهند-أباد
تحقيق محمد  ،2/118 ،إعالم الموقعين عن رب العالمين ،شمس الدين محمد بن أبي بكر ،ابن قيم الجوزية 3

  .لبنان –بيروت  ،دار الكتب العلمية ،م1991/هـ1411 ،1ط ،عبدالسالم إبراهيم
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  .المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع مفهوم :المطلب الثاني 

  .التعريف بكل واحدة من هذه األنواع: األول الفرع 

  .المنخنقة .1
ة، قَنخَنْوانخنقت الشاة بنفسها فهي م .والخنق واالختناق انعصار الحلق ،خنقه فاختنق: يقال: لغة 
 .1واالختناق فعله بنفسه ،انعصار الخناق في خنقه:  االنخناق:  وقيل

أو اتفاقاً بأن تتخبط  ،قصداًء كان ذلك سوا -بلبحبل أو بغير ح–هي كل ما مات خنقاً : اصطالحاً 
  .2فتموت به ،الدابة في وثاقها

  : 3فمن صورها ،والمنخنقة لها أكثر من صورة
 .فإذا ماتت أكلوها ،ما كان يخنق بفعل أهل الجاهلية .1
 .ق بفعل حبل الصائدما كان يخن .2
 .ما كان يدخل رأسها بين عودين في الشجرة فتختنق فتموت .3
فهي حرام ؛ ألنها من جنس الميتة حيث ماتت وما سال دمها  ل بأي صورة اختنقتلى أية حاوع

  .4فكانت كالميت حتف أنفه
 .الموقوذة .2
والموقُوذَةُ  .ضربه حتى استرخى وأشرف على الموت: وقَذَه يقذُه وقْذاً ،شدة الضرب: ذُالوقْ: لغة 

   .5الشاة تضرب حتى تموت ثم تؤكل) :والوقيذُ(

وهي  ،فمات 6ويدخل في الموقوذة ما رمي بالبندق.. .هي التي ضربت إلى أن ماتت ": حاً واصطال
  .7" أيضاً في معنى الميتة وفي معنى المنخنقة فإنها ماتت ولم يسل دمها

 .المتردية .3
أي وقع في  ،m ́   ³  ²   ±    °  ¯  l8 : ، قال تعالىالمتردي هو الواقع في الردى وهو الهالك: لغة 
  .9رالنا هوة

                                                 
  .25/267الزبيدي، تاج العروس، مادة خنق،  1
  .2/24ابن العربي، أحكام القرآن، . 39/381وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الموسوعة الفقهية الكويتية،  2
  .11/283الرازي، مفاتيح الغيب،  3
  .11/283الرازي، مفاتيح الغيب،  4
  .9/495ج العروس، مادة وقذ، الزبيدي، تا5
  .1/38الفيومي، المصباح المنير، مادة بندق، . هو ما يعمل من الطين ويرمى به الواحدة منها بندقة وجمع الجمع البنادق 6

  .11/283الرازي، مفاتيح الغيب،  7
    .11اآلية  ،سورة الليل 8
  .38/143 ،مادة ردي ،تاج العروس ،الزبيدي 9
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ما إذا  أيضاً ويدخل فيه. 1هي التي تسقط من جبل أو من موضع مشرف فتموت : "واصطالحاً 
مات بالتردي أو  هلفإنه يحرم أكله ألنه ال يعلم  ،أصابه سهم وهو في الجبل فسقط على األرض

  .2" بالسهم
 .النطيحة .4

التي (وهي المنطوحة :  m  O  l3  : وفي التنزيل. والنطح للكباش ونحوها ،نطحه أصابه بقرنه: لغة 
  .4أي من النطح ،)ماتت منه

إلى أن ماتا أو مات أحدهما، وهذا  وذلك مثل شاتين تناطحا ،هي المنطوحة إلى أن ماتت: " واصطالحاً 
  . 5" داخل في الميتة ألنها ماتت من غير سيالن الدم أيضاً

 .أكيلة السبع .5
   .6أسبع وسباع وجمعه ،هو المفترس من الحيوان: السبع لغة 

ما أكل منه السبع حتى :  فإن معناه ،هي ما بقي مما أكله السبع أو افترسه من الماشية" : أكيلة السبع 
   .7" أكيلة السبع ويسمون الباقي منه أيضاً ،والعرب تسمي ما قتله السبع وأكل منه أكيلة السبع ،يموت
 ،وال حكم له لم يبق منه شيء ما أكله السبع قد نفد وما أكل منه السبع ألن:  اآلية محذوف تقديرههذه وفي 
  .8الحكم للباقي يكون وإنما

فالحيوان  ،ويتبين من خالل هذه اآلية الكريمة أن الحيوان إنما يحل عندما يقع زهوق روحه بالذكاة الشرعية
كية ؛ لذلك ال بل ال بد أن يكون سيالن الدم بطريق شرعه اهللا للتذ ،ال يحل بمجرد سيالن دمه من مذابحه

وال ما قتله السبع ؛ ألن هذه وإن سال دمها في بعض  ،وال بالنطيحة ،يحل الحيوان بالخنق وال بالوقذ
إال أن سيالن دمها لم يتم بالطريق الذي شرعه اهللا للتذكية ؛ لذلك فقد صرح القرآن الكريم  ،الحاالت
  .9بحرمتها

    

                                                 
  .284- 11/283 ،غيبمفاتيح ال ،الرازي 1
  .11/284 ،مفاتيح الغيب ،الرازي 2
  .3اآلية  ،سورة المائدة 3
  .7/185 ،مادة نطح ،تاج العروس ،الزبيدي 4
  .11/284 ،مفاتيح الغيب ،الرازي 5
  .1/726 ،فصل السين ،القاموس المحيط ،الفيروزآبادي 6
  .2/384 ،أحكام القرآن ،الجصاص 7
  .11/284 ،مفاتيح الغيب ،الرازي 8
، 10/39جلة مجمع الفقه اإلسالمي، بحث منشور في م ،أحكام الذبائح واللحوم المستوردة ،محمد تقي ،العثماني 9
  .جدة ،منظمة المؤتمر اإلسالمي ،ت.د ،ط.د
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  .m  U  T    Sl1 : قوله تعالى  خالف الفقهاء في االستثناء في: الفرع الثاني 

هل هو استثناء متصل فيخرج من الجنس  ،mU  T    S  l2   :اختلف الفقهاء في مفهوم قوله تعالى 
بعض ما يتناوله اللفظ وهو المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع على عادة 

  :على قولين  ي الجملة المتقدمة ؟أم هو استثناء منقطع ال تأثير له ف ،االستثناء المتصل
فعلى قولهم  ،بأنه استثناء متصل 5والحنابلة 4والشافعية 3وهو قول الجمهور من الحنفية: القول األول 

وفيه  ،فهو راجع على ما أدركت ذكاته من المذكورات سابقاً ،تعمل الذكاة في هذه األصناف الخمسة
  . 6حياة

إن ماتت من التردي والوقذ والنطح  ،ت الموقوذة والمترديةحرم ": فتأويل اآلية على قول هؤالء
  .7" أكلُها فتكون حينئذ حالالً ،فتدركوها قبل موتها ،إال أن تدركوا ذكاتها ،وفَرس السبع
بأن االستثناء  9وأحد قولي الشافعية ،8وهو قول المالكية في المشهور من المذهب: القول الثاني 

   .10 تعمل الذكاة في األصناف الخمسةفعلى قول هؤالء ال ،منقطع
وإنما  ،منقطع بأن التحريم لم يتعلق بأعيان هذه األصناف الخمسة وهي حيةواحتجوا على أنه "

m  A  :وذلك أن معنى قوله تعالى ،يتعلق بها بعد الموت، وإذا كان ذلك كذلك فاالستثناء منقطع

C  Bl11 متردية والنطيحة وسائرها أي لحم وكذلك لحم الموقوذة وال ،إنما هو لحم الميتة
الميتة بهذه األسباب سوى التي تموت من تلقاء نفسها وهي التي تسمى ميتة أكثر ذلك في كالم 

فلما علم أن المقصود لم يكن تعليق التحريم بأعيان هذه وهي حية، وإنما  : قالوا ،العرب أو بالحقيقة
ال الحياة بدليل اشتراط الذكاة فيها، وبدليل قوله م في حألن لحم الحيوان محر ،علق بها بعد الموت

  صلى اهللا–

                                                 
  .3اآلية  ،سورة المائدة 1
  .3اآلية  ،سورة المائدة 2
  .12/425 ،البناية شرح الهداية ،العيني 3
  .لبنان-دار المعرفة، بيروت ،م1990/هـ1410 ،ط.د ،8/390 ،مختصر المزني ،ماعيل بن يحيىأبو إبراهيم إس ،المزني 4
  .9/404 ،المغني ،ابن قدامة 5
  .سوريا –دمشق  ،دار ابن كثير ،هـ1414 ،1ط ،2/12 ،فتح القدير ،محمد بن علي ،الشوكاني 6
م، 2000/هـ1420 ،1ط ،تحقيق أحمد محمد شاكر ،9/504 ،جامع البيان في تأويل آي القرآن ،أبو جعفر محمد بن جرير ،الطبري 7

  .لبنان –بيروت  ،مؤسسة الرسالة
  .204-1/203ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، . 2/113حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،  ،الدسوقي 8
  .9/404 ،مختصر المزني ،المزني 9

  .1/203 ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،ابن رشد 10
    .3اآلية  ،سورة المائدة 11
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، mU  T    Sl2 :ب أن يكون قولهوج 1)ع من البهيمة وهي حية فهو ميتة طما قُ: (  -عليه وسلم 
   .3" استثناء منقطعاً

ة أو يكون المراد بالمنخنقة وما ذكر معها على هذا ما مات باإلصاب "وبناء على أن االستثناء منقطع 
ويكون فائدة ذكر هذه األشياء  ،فال يعمل فيها االستثناء ،يغلب على الظن أنه ال يعيش معهابلغ حالة 

بعد الميتة الرد على أهل الجاهلية الذين ال يعدون الميتة من الحيوان إال ما مات من علة عارضة به 
لك حكم ما مات من العلل فأعلمهم اهللا أن حكم ذ ،غير االنخناق والتردي واالنتطاح وفرس السبع

  .4" العارضة
يتم من الحيوانات التي ولكن ما ذكَّ ،مت عليكم الميتة والدم وسائر ما ذكرنارح ": فيكون تأويل اآلية

  .5" أحللتها لكم بالتذكية حالل
  

  :الراجح 
m  G  : هاستثناء من قول mU  T    Sl :  وهو أن قوله" ،القول األول هو والذي يراه الباحث راجحاً

U  T    S  R   Q  P  O  N  M  L  K   J      I  H  l6،  ألن كل ذلك مستحق
هو ما أهل لغير :  فيقال لما قرب المشركون آللهتهم فسموه لهم ،هو بها قبل حال موته الصفة التي

وكذلك  .نقةفهي منخ ،إذا انخنقت وإن لم تمت ،المنخنقة وكذلك .بمعنى سمى قربانًا لغير اهللا ،اهللا به
فإنه يوصف بالصفة  ،إال بالتذكية ،  mK   J      I  H  G l    : سائر ما حرمه اهللا جل وعز بعد قوله

دون الموت بالسبب الذي كان به  ،لةمه اهللا على عباده إال بالتذكية المحلِّفحر ،التي هو بها قبل موته

                                                 
، 3/111، 2858ه قطيعة، حديث رقم باب في صيد قطع من ،كتاب الصيد ،سنن أبي داود ،سليمان بن األشعث السجستاني ،أبو داود 1

: األلباني األحاديث مذيلة بحكم األلباني عليها، قال  .بيروت –صيدا  ،المكتبة العصرية ،ت.د ،ط.د ،تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد
 ،4/74 ،1480حديث رقم ،باب ما قطع من الحي فهو ميت ،سنن الترمذي، أبواب األطعمة ،أبو عيسى محمد بن سورة ،الترمذي .صحيح

شركة مكتبة ومطبعة مصطفى  ،م1975/هـ1395 ،2ط ،تحقيق وتعليق أحمد محمد شاكر ومحمد فؤاد عبدالباقي وإبراهيم عطوة عوض
  .مصر ،البابي الحلبي

  .3اآلية  ،سورة المائدة 2
  2/203 ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،ابن رشد 3
المسألة الثالثة في بيان  ،حكم تناول الميتة ،دراسات فقهية ،مجلة البحوث اإلسالميةاللجنة الدائمة للبحوث واألفتاء،  4

األول إلى جمادى الثانية لسنة من ربيع : اإلصدار  ،9/211 ،العدد التاسع ،حكم ما ذكي بعد قيام سبب الموت
 :الرئاسة العامة للبحوث واإلفتاء، المملكة العربية السعودية، على الرابط  ،هـ1404

http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?  
  .9/505 ،جامع البيان في تأويل آي القرآن ،الطبري 5
  .3اآلية ،سورة المائدة 6



25 

يكم ما أهل لغير اهللا به والمنخنقة وكذا وكذا م علروح:  فتأويل اآلية ،فإذ كان ذلك كذلك. موصوفًا
  .1" إال ما ذكيتم من ذلك ،وكذا

وألن األصل في االستثناء أن يكون راجعاً إلى ما تقدم من كالم وال يجعل االستثناء منقطعاً إال إذا "
  .2"وال دليل فنبقى على األصل وهو الرجوع إلى ما تقدم من كالم ،كان هناك دليل يوجب ذلك

  

المنخنقة والموقوذة ضابط الحياة التي تعمل معها التذكية في  خالف الفقهاء في :فرع الثالث ال

  .والمتردية والنطيحة وأكيلة السبع

اختلف الفقهاء في ضابط الحياة التي تؤثر معها الذكاة في المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة 
  :وأكيلة السبع على ثالثة أقوال 

حياة ولو  وفيهااها أن الذابح إذا ذكَّ 4ورواية عن اإلمام أحمد ،3قول اإلمام أبي حنيفة: القول األول 
صار  بالصياح أو بتحريك الذنب أو التنفسأو يد بأو يضرب برجل أو  بعينبسيطة بأن يطرف 

m  M  L  K   J      I  H  G  F  E  D  C  B  A   :؛ لقوله تعالى حالالً

 T    S  R   Q  P  O  N U  l5.   
وهذه مذكاة  ،واالستثناء من التحريم إباحة ،ماتى من جملة المحروتعالى المذكَّ سبحانه اهللا فاستثنى
وهذا القول عليه الفتوى عند  .6يت أوداجها مع تحقق الحياة فيها فدخلت في عموم النصرِحيث فُ
  .7" عليه الفتوى ،والمختار أن كل شيء ذبح وهو حي أكل " الحنفية 

                                                 
  .9/506 ،أويل آي القرآنجامع البيان في ت ،الطبري 1
المسألة  ،حكم تناول الميتة ،دراسات فقهية ،مجلة البحوث اإلسالمية. 6/50 ،الجامع ألحكام القرآن ،القرطبي 2

إلى جمادى من ربيع األول : اإلصدار  ،212ص ،العدد التاسع ،الثالثة في بيان حكم ما ذكي بعد قيام سبب الموت
    ?http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx :ط على الراب ،هـ1404الثانية لسنة 

  .5/50 ،بدائع الصنائع ،الكاساني 3
، دار ت.ط، د.، د11/55متن المقنع،  الشرح الكبير على ،شمس الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن محمد ،ابن قدامة 4
  .اب العربيالكت

  .3اآلية  ،سورة المائدة 5
  .51-5/50 ،الكاساني، بدائع الصنائع6

 ،دار الفكر ،م1992/هـ1412 ،2ط ،6/295 ،رد المحتار على الدر المختار ،محمد أمين بن عمر ،ابن عابدين 7
  .لبنان- بيروت
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أنه ال يحل شيء من هذه المذكورات إال إذا أدركت وفيها  2والحنابلة  1قول الشافعية: قول الثاني ال
وإن لم يبق من حياتها أي المنخنقة ونحوها إال مثل حركة المذبوح لم تبح  .تحياة مستقرة فذكي

   .3؛ ألنها صارت بال حياة مستقرة فهي في حكم الميتةبالذكاة
 ،حل بالذكاةتال فاإلصابة هذه موت بت هاأن ظن اإلنسانما يغلب على  أن 4مام مالكقول اإل: القول الثالث 

  .5والذكاة ال تعمل في الميتة ،ولم يحل أكلها ألنها تشبه الميتة ،وذلك بأن تكون منفوذة بعض المقاتل
  :6ونفاذ المقتل يكون عندهم بواحد من خمسة أمور

؛ ألنه متى قطع النخاع ال  -فقرات الظهر أو العنقوهو المخ الذي يوجد في  –أن يقطع النخاع  .1
  .أما إذا كسر الصلب بدون قطع النخاع فال يعتبر مقتوالً ،يعيش الحيوان

2. أن يقطع وأما شقه من غير قطع ففيه قوالن على أنه ليس بمقتل تعمل فيه االثنينواألولى  اًجد ،
  .الذكاة

  .شرخ الرأس بال انتشار فليس بمقتلأن ينثر الدماغ بما تحويه الجمجمة، وأما مجرد  .3
أن تنشر حشوة البطن بما تحويه من قلب وكبد وطحال وكلوة وأمعاء، بأن تزال من موضعها   .4

  .بحيث ال يمكن ردها إلى مواضعها
أما مجرد ثقب الكرش فليس بمقتل ؛ ألن البهيمة المنتفخة في  ،أن يثقب المصران واألولى قطعه .5

 .الكرش فإنها تؤكل على المعتمد في المذهبحالة ذكاتها ووجدت مثقوبة 
ة وأكيلة السبع فإن كل واحدة من ذوأما المتردية والنطيحة والموقو: "فقد ورد في الكافي في فقه أهل المدينة 

وحياتها مجتمعة جازت فيه  أو رجالً أو ذنباً يت وعينها تطرف ونفسها تجري وقد حركت يداًكِّهذه إذا ذُ
تنتقض بينتها مثل أن تنخع فيظهر نخاعها أو تنتشر أحشاؤها أو يقطع صلبها أو موضع الذكاة وذلك ما لم 
  .7" الذكاة منها السبع

  
  

                                                 
 –بيروت ،دار الفكر ،ت.د ،ط.د ،9/92 ،المجموع شرح المهذب ،أبو زكريا محيي الدين بن شرف ،النووي 1

  .لبنان
  .6/208 ،كشاف القناع عن متن اإلقناع ،البهوتي 2
  .6/208 ،كشاف القناع عن متن اإلقناع ،البهوتي 3
 .16ص  ،تقدم ترجمته 4
 ،ط.د ،2/286 ،الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ،شهاب الدين أحمد بن غانم ،النفراوي5

  .2/113 ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،الدسوقي .لبنان –بيروت  ،كردار الف ،م1995/هـ1415
  .2/175 ،بلغة السالك ألقرب المسالك ،الخلوتي 6
  .1/428 ،القرطبي، الكافي في فقه أهل المدينة 7
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  :الراجح 
أن وجود أصل الحياة في الحيوان كاف لتحقق الذكاة  وهو ،هو الرأي األول والذي يميل إليه الباحث

  .ذلك وال يشترط شيء زائد على ،وعالمته إنهار دم الحياة ،الشرعية
ي حل أكله وال يعتبر في ذلك كِّذُفَ أنه إذا كان حياً:  والصحيح"  :فقد جاء في مجموع الفتاوى 

وقد قال  .؛ بل فيها ما يطول زمانه وتعظم حركته ؛ فإن حركات المذبوح ال تنضبط حركة مذبوح
الدم الذي يجري  فمتى جرى ،1) ما أنهر الدم وذكر اسم اهللا عليه فكلوا ( : -صلى اهللا عليه وسلم-

؛ فإن  ودم ما كان ميتاً والناس يفرقون بين دم ما كان حياً .من المذبوح الذي ذبح وهو حي حل أكله
؛ فإذا جرى منها الدم  ؛ الحتقان الرطوبات فيها ؛ ولهذا حرم اهللا الميتة الميت يجمد دمه ويسود

؛ فإن المقصود ذبح ما  ه يموتأن ؛ وإن تيقن الذي يخرج من المذبوح الذي ذبح وهو حي حل أكله
تيقن أنه  - رضي اهللا عنه-  2فعمر بن الخطاب .فيه حياة فهو حي وإن تيقن أنه يموت بعد ساعة

رضي اهللا -وقد أفتى غير واحد من الصحابة  .جازت وصيته وصالته وعهوده يموت وكان حياً
؛ ولم يشرطوا  ؛ حلت ذبحبأنها إذا مصعت بذنبها أو طرفت بعينها أو ركضت برجلها بعد ال -عنهم

وهذا قاله الصحابة ألن الحركة دليل على الحياة  .أن تكون حركتها قبل ذلك أكثر من حركة المذبوح
؛ بل قد تكون حية وإن لم يوجد منها  والدليل ال ينعكس فال يلزم إذا لم يوجد هذا منها أن تكون ميتة

وكذلك المغمى عليه يذبح وال  ،ال يضطربفيذبح وهو نائم و واإلنسان قد يكون نائماً .مثل ذلك
 ،لضعفها عن الحركة وإن كانت حية ؛ يضطرب وكذلك الدابة قد تكون حية فتذبح وال تضطرب

   .3" ولكن خروج الدم الذي ال يخرج إال من مذبوح وليس هو دم الميت دليل على الحياة

                                                 
  .19ص ، تقدم تخريجه 1
ثاني الخلفاء  .، أبو حفصعدي بن كعب القرشي العدويبن نفيل بن عبد العزى هو عمر بن الخطاب بن  2

أسلم قبل  .م584هـ بعد عام الفيل بثالث عشرة سنة .ق40ولدعمر سنة . الراشدين، وأول من لقب بأمير المؤمنين
صلى اهللا  -لقَّبه النبي . هـ بعهد منه 13وبويع بالخالفة يوم وفاة أبي بكر سنة . الهجرة بخمس سنين، وشهد الوقائع

غيلة، بخنجر ) غالم المغيرة بن شعبة(قتله أبو لؤلؤة فيروز الفارسي . حفصبالفاروق، وكناه ب أبي  -عليه وسلّم 
 ،ابن عبد البر .م644/هـ23استشهد سنة.وعاش بعد الطعنة ثالث ليال .في خاصرته وهو في صالة الصبح

- 4/484 ،اإلصابة في تمييز الصحابة ،ابن حجر العسقالني .1156-3/1144 االستيعاب في معرفة األصحاب،
  .46-5/45 ،، األعالمالزركلي .486

تحقيق عبدالرحمن بن  ،238- 35/237 ،مجموع الفتاوى ،تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم ،ابن تيمية 3
المملكة  ،المدينة المنورة ،مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ،م1995/هـ1416 ،ط.د ،محمد بن قاسم
  .العربية السعودية
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  .شروط الذبح وآدابه: الفصل الثاني 

  : ويشتمل على أربعة مباحث

  

  .شروط الذابح: المبحث األول 

  

  .وشروطها ،آلة الذبح: المبحث الثاني 

  

  .شروط المذبوح: المبحث الثالث 

  

  .مستحبات الذبح: المبحث الرابع 
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  .شروط الذابح: المبحث األول 

الذي ال إلى أن الذابح  5والظاهرية 4والحنابلة 3والشافعية 2والمالكية 1ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية
  .6والملحد، والمرتد، والزنديق ،الوثنيو ،كالمشرك ،الكافر من غير أهل الكتاب تؤكل ذبيحته هو

  :واستدل الفقهاء على ذلك باآلتي 
1 -  m X W¹   ̧ ¶  µ    ́ ³  ²  ±  °º l7. 

الطعام اسم لما يؤكل و ،دلت هذه اآلية على أن طعام أهل الكتاب حل للمسلمين: وجه االستدالل 
والكفار من مشركين  ،وهو هنا خاص بالذبائح عند كثير من أهل العلم بالتأويل ،ذبائح منهوال

  .8 -ذبائحهم–ووثنيين وملحدين ومرتدين ليسوا من أهل الكتاب وبالتالي ال يحل طعامهم 
2 -  m X WK   J      I  H  Gl9. 

فالوثني مثالً يذبح  ،الىدلت هذه اآلية على حرمة ما ذكر عليه غير اسم اهللا تع: وجه االستدالل 
  .10فتحرم ذبائحهم ،للوثن ال هللا سبحانه وتعالى

ال يقر على الدين الذي انتقل إليه فهو  آخر إلى دين اإلسالم إن المرتد الذي انتقل من دين - 3
  .11كالوثني ال يقر على دينه

                                                 
  .5/45 ،ع الصنائعبدائ ،الكاساني 1
  .1/429 ،الكافي في فقه أهل المدينة ،القرطبي 2
  .9/74 ،المجموع ،النووي 3
  .9/395 ،المغني ،ابن قدامة 4
 ،دار الفكر ،ت.د ،ط.د ،6/143 ،المحلى باآلثار ،أبو محمد علي بن أحمد األندلسي القرطبي الظاهري ،ابن حزم 5

  .لبنان –بيروت 
ثنوية، أو القائل بالنور والظلمة، أو من ال يؤمن باآلخرة وبالربوبية، أو من يبطن الكفر من ال: الزنديق، بالكسر 6

القاموس  ،الفيروزآبادي  .10/147 ،فصل الزاي ،لسان العرب ،ابن منظور .والجمع الزنادقة.ويظهر اإليمان
   .1/891 ،فصل الزاي ،المحيط

  .5اآلية  ،سورة المائدة 7
  .6/76 ،الجامع ألحكام القرآن ،القرطبي .9/74 ،المجموع ،النووي 8
  .3المائدة، اآلية سورة  9

  .2/223 ،الجامع ألحكام القرآن ،القرطبي 10
  .4/221ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار،  .5/45 ،بدائع الصنائع ،الكاساني 11
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لى أن المسلم البالغ إ 4والحنابلة 3والشافعية 2والمالكية 1في مقابل ذلك ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية
هذه  والخطاب في mU  T    S  l5 : لقوله تعالى العاقل ذبيحته جائزة من غير خالف في ذلك ؛

فإذا كانت ذبيحة الصبي جائزة وذبيحة المجنون والسكران مكروهة غير  ،6موجه للمسلمين اآلية
ال شك أن ذبيحة المسلم ف ،محرمة على الراجح من أقوال أهل العلم وهو ما سأبينه في بحثي هذا

  .البالغ العاقل جائزة بال خالف في ذلك
  :وسيتم بيان شروط الذابح من خالل المطالب اآلتية 

  
  .أن يكون الذابح ذا دين سماوي: المطلب األول 

  .ذبائح أهل الكتاب: الفرع األول 

لقوله  ،ني تغلبإال خالفهم في نصارى ب ،7ال خالف بين الفقهاء في جواز أكل ذبيحة أهل الكتاب
́    mµ  :  تعالى  ³  ²  ±  °  l8،  وطعام أهل الكتاب يراد به ذبائحهم ؛ ألن ما كان من

فهي ال  ،أحد جنس البر والخبز والفاكهة ونحوها مما ال يحتاج فيه إلى ذكاة ال يختلف في حلها
  .9لكتاب فائدةوال يبقى لتخصيصها بأهل ا ،لمباشر لها كتابياً، أو مجوسياًتحرم سواء كان ا

                                                 
  .5/287 ،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ،الزيلعي .5/45 ،بدائع الصنائع ،الكاساني 1
  .2/212 ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،ابن رشد 2
بهاء  .لبنان –بيروت  ،دار الفكر ،ت.د ،ط.د ،9/74 ،المجموع شرح المهذب ،أبو زكريا محيي الدين بن شرف ،النووي 3

  .491- 1/490 ،العدة شرح العمدة ،الدين المقدسي
   .9/395 ،المغني ،ابن قدامة 4
  .3ة اآلي ،سورة المائدة  5
م، 1937/هـ1356 ،ط.د ،تعليق محمود أبو دقيقة ،5/10 ،االختيار لتعليل المختار ،مجد الدين عبداهللا بن محمود ،الموصلي 6

  .4/294 ،الفقه اإلسالمي وأدلته ،الزحيلي. مطبعة الحلبي، القاهرة
 ،ط.د ،12/5 ،بسوطالم ،محمد بن أحمد ،السرخسي ،5/54 ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،الكاساني  7

 ،1/438 ،الكافي في فقه أهل المدينة ،أبو عمر يوسف بن عبداهللا ،القرطبي. لبنان –بيروت  ،دار المعرفة ،م1993/هـ1414
. المملكة العربية السعودية –الرياض ،مكتبة الرياض الحديثة ،م1980/هـ1400 ،2محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني، ط

-بيروت ،دار الغرب اإلسالمي ،م1994، 1ط ،تحقيق سعيد أعراب ،4/122 ،الذخيرة ،د بن إدريسشهاب الدين أحم ،القرافي
. لبنان –بيروت  ،دار المعرفة ،م1990/هـ1410 ،ط.د ،2/263 ،األم ،أبوعبداهللا محمد بن إدريس الشافعي ،الشافعي. لبنان

 ،3ط ،تحقيق زهير الشاويش ،3/273 ،لمفتينأبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف، روضة الطالبين وعمدة ا ،النووي
عالء الدين أبو الحسن علي  ،المرداوي .9/395 ،المغني ،ابن قدامة. لبنان –بيروت ،المكتب االسالمي ،م1991/هـ1412

المحلى  ،ابن حزم .دار إحياء التراث العربي ،ت.د ،ط.د ،10/386 ،بن سليمان، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف
  .6/143 ،رباآلثا

 .5اآلية  ،سورة المائدة 8
تحقيق صدقي محمد  ،4/182 ،البحر المحيط في التفسير ،أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن أثير األندلسي ،ابن حيان  9

  .لبنان- بيروت ،دار الفكر ،هـ1420 ،ط.د ،جميل
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وإنما أباح الشارع  ،أو من أهل الحرب ،وألن أهل الكتاب يدعون التوحيد سواء كانوا من أهل الذمة
́    mµ   :قال اهللا تعالى ،ألنهم أهل الكتاب ذبائحهم ؛  ³  ²  ±  °  l1،  والحربي والذمي

  .2في ذلك سواء
؛ ألنهم على دين  5والحنابلة 4والمالكية 3يةأما بالنسبة لنصارى بني تغلب فتؤكل ذبائحهم عند الحنف

  .mµ    ́ ³  ²  ±  °  l6  النصارى إال أنهم نصارى العرب فيتناولهم عموم اآلية الشريفة
رضي اهللا  – 8لما روي عن عمر بن الخطاب 7وال تحل ذبائح نصارى بني تغلب عند الشافعية

ا ذبائحهم وما أنا بتاركهم حتى يسلموا أو ما نصارى العرب بأهل كتاب وما تحل لن: (أنه قال  –عنه
ال تأكلوا ذبائح نصارى : (  أنه قال -رضي اهللا عنه  - 10علي ولما روي عن .9)أضرب أعناقهم 

  .11)بني تغلب فإنهم لم يتمسكوا من دينهم إال بشرب الخمر

                                                 
  .5اآلية  ،سورة المائدة 1
  .12/5 ،المبسوط ،السرخسي  2
  .5/45 ،الصنائعبدائع  ،الكاساني 3
  .2/212 ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،ابن رشد 4
  .9/13 ،المغني ،ابن قدامة 5
 .5اآلية  ،سورة المائدة  6
  .9/74 ،المجموع ،النووي .2/254 ،األم ،الشافعي 7
  . 27 ص ،تقدمت ترجمته  8

باب في ذبائح نصارى العرب، حديث رقم  ،ذبائحكتاب األطعمة والصيد وال ،المسند ،أبو عبداهللا محمد بن إدريس ،الشافعي 9
أبو بكر أحمد بن  ،البيهقي .الكويت ،شركة غراس ،م2004/هـ1425 ،1ط ،تحقيق ماهر ياسين فحل ،3/248 ،1533
، تحقيق محمد 9/363 ،18798حديث رقم  ،باب ما جاء في ذبائح نصارى بني تغلب ،كتاب الجزية ،السنن الكبرى ،الحسين

  .لم أجد للمحدثين حكماً عليه فيما أعلم .لبنان –بيروت  ،دار الكتب العلمية ،م2003/هـ1424 ،3ط ،اعبدالقادر عط
وأحد العشرة  ،أمير المؤمنين، رابع الخلفاء الراشدين ،علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي القرشيهو  10

الخطباء والعلماء بالقضاء، وأول الناس  المبشرين، وابن عم النبي وصهره، وأحد الشجعان األبطال، ومن أكابر
وربي في حجر النبي صلى اهللا عليه  ،م660/ ق هـ 23ولد بمكة قبل البعثة بعشر سنين سنة. إسالما بعد خديجة
وولي الخالفة بعد مقتل عثمان بن عفان . وشهد معه المشاهد إال غزوة تبوك،وزوجه بنته فاطمة .وسلم ولم يفارقه

إلى أن قتله عبد الرحمن بن ملجم المرادي غيلة في ليلة السابع عشر ) دار خالفته(علي بالكوفة  وأقام) هـ 35سنة (
ابن حجر . من شهر رمضان سنة أربعين من الهجرة، ومدة خالفته خمس سنين إال ثالثة أشهر ونصف شهر

 .3/1089 ،رفة األصحاباالستيعاب في مع ،ابن عبد البر .468- 4/464 ،اإلصابة في تمييز الصحابة ،العسقالني
  .296-4/295 ،األعالم ،الزركلي

 .3/248 ،1535حديث رقم  ،باب في نصارى العرب ،كتاب األطعمة والصيد والذبائح ،المسند ،الشافعي 11
قال . 9/364، 18799ي تغلب، حديث رقم باب ما جاء في ذبائح نصارى بن ،كتاب الجزية ،السنن الكبرى ،البيهقي

  .9/637الباري شرح صحيح البخاري، فتح   ،روي بأسانيد صحيحة، ابن حجر العسقالني: ي ابن حجر العسقالن
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وذهبوا إلى  كأنهما ذهبا إلى أنهم ال يضبطون موضع الدين فيعقلون كيف الذبائح: "  1قال الشافعي
وبهذا نقول ال تحل ذبائح نصارى  ،أن أهل الكتاب هم الذين أوتوه ال من دان به بعد نزول القرآن

 .3" بهذا المعنى واهللا أعلم 2العرب
  

  .ذبائح المجوس: الفرع الثاني 

ا على تحريم صيد وذبائح المجوس إال م 7والحنابلة 6والشافعية 5والمالكية 4أجمع العلماء من الحنفية
  .8فلم يحرما بصيد المجوسي ،حيث تباح ميتتهما ،ال ذكاة فيه كالسمك والجراد

  .9" وأجمعوا على أن ذبائح المجوس حرام ال تؤكل : "جاء في كتاب اإلجماع 
  :  تيةوقد استند إجماع العلماء على األدلة اآل

                                                 
أحد األئمة األربعة عند أهل  :محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي القرشي المطلبي، أبو عبد اهللاهو  1

وزار بغداد . م وحمل منها إلى مكة وهو ابن سنتين767/هـ150سنة) بفلسطين(ولد في غزة . وإليه نسبة الشافعية كافة .السنة
: بن حنبلأحمد وقال اإلمام . م، وقبره معروف في القاهرة820/هـ204فتوفي بها سنةهـ  199وقصد مصر سنة . مرتين

 برع في الشعر واللغة وأيام العرب، ثم أقبل على الفقه. "ما أحد ممن بيده محبرة أو ورق إال وللشافعي في رقبته منه"
في الفقه، ومن كتبه ) األم(له تصانيف كثيرة، أشهرها كتاب . وكان ذكيا مفرطا. والحديث، وأفتى وهو ابن عشرين سنة

  .6/26 ،األعالم ،الزركلي .2/71 ،طبقات الشافعية الكبرى ،السبكي .في أصول الفقه) الرسالة(و ،في الحديث) المسند(
قبائل بني تغلب وتنوخ وبهراء وجذام ولخم وعاملة التي كانت تعيش في  من هم العرب الذين تنصروا يقصد بنصارى العرب 2

ليسوا من أهل الكتاب حقيقةً، فإنهم ليسوا من بني إسرائيل  ؛ألنهم نصارى العرب،وكان تخصيص الحديث عن الجزيرة العربية
المختار،دفع إيهام االضطراب  محمد ألمين بنالشنقيطي،محمد ا.الذين هم أهل التوراة واِإلنجيل فكان مظنّة أن ال يحّل ذبائحهم

محمد عبدالحي بن ،أبو الحسنات اللكنوي.مصر-م،مكتبة ابن تيمية،القاهرة1996/هـ1417، 1، ط1/81عن آيات الكتاب، 
 .سوريا- م،دار القلم،دمشق2005/ه4،1426،ط2/648محمد،التعليق الممجد على موطأ محمد،

  .2/254 ،األم ،الشافعي 3
 ،االختيار لتعليل المختار ،الموصلي .5/287 ،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ،الزيلعي .5/45 ،بدائع الصنائع ،الكاساني  4
5/10.  

أبو عبداهللا  ،الرعيني .2/214 ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،ابن رشد .1/429 ،الكافي في فقه أهل المدينة ،القرطبي  5
  . لبنان- ، دار الفكر، بيروتم1992/هـ1412 ،3ط ،3/214 ،مختصر خليل مواهب الجليل في شرح ،محمد بن محمد

مغني المحتاج إلى  ،شمس الدين محمد بن أحمد ،الخطيب الشربيني .1/457 ،المهذب في فقه اإلمام الشافعي ،الشيرازي  6
أبو زكريا محي  ،النووي. لبنان –بيروت  ،دار الكتب العلمية ،م1994/هـ1415 ،1ط ،6/95 ،معرفة معاني ألفاظ المنهاج

المكتب  ،م1991/هـ1412 ،3ط ،تحقيق زهير الشاويش ،3/237 ،الدين بن شرف، روضة الطالبين وعمدة المفتين
  .بيروت ،اإلسالمي

تحقيق  ،4/317اإلقناع في فقه اإلمام أحمد بن حنبل،  ،شرف الدين موسى بن أحمد ،أبو النجا .9/393 ،المغني ،ابن قدامة  7
  .لبنان –بيروت  ،دار المعرفة ،ت.د ،ط.د ،محمد موسى السبكي عبداللطيف

  .3/393 ،المغني ،ابن قدامة .5/10 ،االختيار لتعليل المختار ،الموصلي 8
  .دار المسلم ،م2004/هـ1425 ،1ط ،تحقيق فؤاد عبدالمنعم أحمد ،1/61 ،اإلجماع ،أبو بكر محمد بن إبراهيم ،ابن المنذر 9
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̧   m¹ :  قوله تعالى  -أ   ¶  µ    ́  ³  ²  ±  °  l1   إن مفهوم الخطاب يدل
فلم تحل ذبائحهم كأهل  وهؤالء ليسوا من أهل الكتابى تحريم طعام غير أهل الكتاب عل

  .2األوثان
سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم وال  (:  -صلى اهللا عليه وسلم –قوله   -ب 

 .فهذا الحديث يدل على حرمة ذبائح المجوس ،3) آكلي ذبائحهم

ولم يوجد في ذبيحة المجوسي فال  ،نفية لحل الذبيحةإن ذكر اسم اهللا تعالى شرط عند الح   -ج 
  .4تحل

 .5إن المجوسي ليس له دين سماوي حيث إنه يعبد النار فانعدم التوحيد اعتقاداً ودعوى  - د 

إن كفر المجوس مع كونهم ليسوا من أهل الكتاب يقتضي تحريم ذبائحهم قياساً على سائر   -ه 
  . 6الكفار من غير أهل الكتاب

  
  

  

  

  

  

  

                                                 
    .5ية اآل ،سورة المائدة  1
  .9/393 ،المغني ،ابن قدامة .1/457 ،المهذب ،الشيرازي  2
، 968حديث رقم ،باب جزية أهل الكتاب ،كتاب الزكاة ،الموطأ ،مالك بن أنس بن مالك األصبحي المدني ،مالك بن أنس  3
الخيرية مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان لألعمال  ،م2004/هـ1425 ،1ط ،تحقيق محمد مصطفى األعظمي ،2/395

كتاب  ،الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار ،أبو بكر عبداهللا بن محمد ،ابن أبي شيبة. اإلمارات –أبو طبي  ،واإلنسانية
 ،1ط ،تحقيق كمال يوسف الحوت ،2/435 ،10765حديث رقم ،باب في المجوس يؤخذ منهم شيء من الجزية ،الزكاة
 ،من مسند عبدالرحمن بن عوف ،مسند أبي يعلى ،مد بن علي بن المثنىأح ،أبو يعلى. الرياض ،مكتبة الرشد ،هـ1409

قال حكم حسين . دمشق ،دار المأمون للتراث ،م1984/هـ1404 ،1ط ،تحقيق حسين سليم أسد ،2/168 ،862حديث رقم
  ."رجاله ثقات إال أنه منقطع": سليم أسد 

  .5/45 ،بدائع الصنائع ،الكاساني  4
  .5/287 ،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِي ،يعثمان بن عل ،الزيلعي  5
  .9/393 ،المغني ،ابن قدامة 6
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  .1ذبائح الصابئة: ثالث الفرع ال

هل هم من أهل  ،الختالف وجهة نظرهم في معتقداتهم اختلف الفقهاء في ذبيحة الصابئة نظراً
  :على ثالثة أقوال الكتاب أم ليسوا من أهل الكتاب ؟ 

أن الصابئة أناس يؤمنون بكتاب وهو الزبور  ؛ ودليله 2وهو قول أبي حنيفة ،اإلباحة:  القول األول 
   .3وإنما يعظمونها كما يعظم المسلمون الكعبة في استقبالهم لها ،ون الكواكبوال يعبد

؛ ودليلهم أنهم قوم يعبدون  من الحنفية 5ومحمد 4وهو قول أبي يوسف ،الحرمة: القول الثاني 
وهذه وجهة نظر المالكية حيث ذهبوا إلى  .6وبالتالي ال تجوز ذبيحتهم ،، فهم كعابد الوثنالكواكب

  .7ح الصابئةحرمة ذبائ
ن ِإ : فقالوا ،9والحنابلة 8وهو رأي عند الشافعي ،وهو قول جمع بين القولين السابقين: القول الثالث 

وإن خالفوهم في أصول العقائد فال  ،الصابئة إن وافقوا أهل الكتاب في أصول العقائد تؤكل ذبائحهم
   .10تؤكل ذبائحهم

                                                 
، إذا خرج من دينه: صبأ فالن يصبأ : يقال  .والصابئ هو من خرج من دين إلى دين ،جمع صابئ: الصابئة لغة  1

ثم جعل  .108-1/107 ،د المهملةفصل الصا ،لسان العرب ،ابن منظور .صبأت النجوم إذا طلعت: وتقول العرب 
هذا اللقب علماً على طائفة من الكفار يقال إنها تعبد الكواكب في الباطن وتنسب إلى النصرانية في الظاهر وهم 

ومدار مذهب الصابئة على التعصب  .1/332 ،)صبي(مادة  ،المصباح المنير ،الفيومي .الصابئة والصابئون
وجامع  .مؤسسة الحلبي ،ت.د ،ط.د ،2/63 ،الملل والنحل ،تح محمد بن عبدالكريمأبو الف ،الشهرستاني .للروحانيين

 ،أصل هذا الدين هو عبادة الكواكب السيارة والقمر وبعض النجوم مثل نجم القطب الشمالي وهم يؤمنون بخالق العالم
إلى جالل الخالق فلزم إن البشر عاجزون عن الوصول : وأنه واحد حكيم مقدس عن سمات الحوادث غير أنهم قالوا 

التقرب إليه بواسطة مخلوقات مقربين لديه وهي األرواح المجردات الطاهرة المقدسة، وزعموا أن هذه األرواح 
وأنها تنزل إلى النفوس اإلنسانية وتتصل بها بمقدار ما تقترب نفوس البشر من طبيعة  ،ساكنة في الكواكب

لدى الصابئة  ناألوالمان وقيل أنهم على دين نوح، فالمعل .لى روحانياتهاالروحانيات فعبدوا الكواكب بقصد االتجاه إ
 ،الطاهر بن محمد محمد ،ابن عاشور. بن آدم وإدريس، وقد كانوا منتشرين في بالد الرافدين وفلسطين ثهما شي

   .م، الدار التونسية للنشر، تونس1984ط، .، د1/534التحرير والتنوير، 
  .14ص  ،تقدم ترجمته  2
  .2/271 ،بدائع الصنائع ،الكاساني 3
  .15ص ،تقدم ترجمته 4
  .15ص ،تقدم ترجمته 5
  .2/271 ،بدائع الصنائع ،الكاساني  6
  .3/209 ،مواهب الجليل في شرح مختصر الخليل ،الرعيني  7
 .9/79 ،المجموع شرح المهذب ،النووي  8
  .7/509 ،الشرح الكبير على متن المقنع ،ابن قدامة المقدسي  9

  .9/79 ،المجموع شرح المهذب ،النووي  10
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  :الراجح 
وبناء على أن األصل في  ،لعدم وضوح معتقداتهم ئح الصابئة ؛القول بحرمة ذباوالذي يراه الباحث 

  .اللحوم الحرمة
  

  .اشتراط البلوغ والعقل والذكورية: المطلب الثاني 

  .الصبي ذبيحة: الفرع األول 

  .الصبي المميز وغير المميز ذبيحة حكم بينالفرق الفقهاء في 
غير  إلى أن الصبي 4والحنابلة 3في قولوالشافعية  2والمالكية 1الحنفية جمهور الفقهاء من ذهبف
 - أي ال يعلم شرائط الذبح من فري األوداج والتسمية–وال يضبط الذبح  التسمية الذي ال يعقل مميزال

وال يتحقق القصد الصحيح  ،ال تؤكل ذبيحته ؛ ألن القصد إلى التسمية عند الذبح شرط لحل الذبيحة
 ،إلى حل ذبيحة الصبي غير المميز 5ة في قول آخرفي حين ذهب الشافعي .من الصبي غير المميز

  .فإذا كان الصبي يضبط الذبح ويعرف كيفيته فذبيحته حالل
 ،6الحنفية من المميز الذي يعقل التسمية ويضبط الذبح فتؤكل ذبيحته عند جمهور الفقهاءأما الصبي 
 .9والحنابلة ،8والشافعية في المذهب ،7والمالكية

  
  .المجنون والسكران ذبيحة: الفرع الثاني 

، 10اشتراط النية في الذكاة ز ذبيحة المجنون والسكران ؛ بسبب اختالفهم فياختلف الفقهاء في جوا
  :على قولين 

                                                 
  .5/287 ،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ،الزيلعي .5/45 ،بدائع الصنائع ،الكاساني 1
 ،بلغة السالك ألقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير ،أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي ،الصاوي 2
  .3/209 ،مواهب الجليل شرح مختصر خليل ،الحطاب الرعيني .دار المعارف ،ت.د ،ط.د ،2/154
  .6/98 ،مغني المحتاج ،الشربيني .9/76 ،المجموع ،النووي  3
  .53-11/52 ،الشرح الكبير على متن المقنع ،ابن قدامة .9/402 ،ابن قدامة ،المغني 4
 .6/98 ،مغني المحتاج ،الشربيني .9/76 ،المجموع ،النووي 5

 ،ط.د ،تحقيق طالل يوسف ،4/346 ،الهداية في شرح بداية المبتدي ،بو الحسن برهان الدين علي بن ابي بكرأ ،المرغيناني 6
  .5/10 ،االختيار لتعليل المختار ،الموصلي .لبنان –بيروت  ،دار إحياء التراث العربي ،ت.د

  .2/214 ،المقتصدبداية المجتهد ونهاية  ،ابن رشد .1/430 ،الكافي في فقه أهل المدينة ،القرطبي 7
الماوردي، أبو الحسن علي  .6/98 ،مغني المحتاج ،الخطيب الشربيني  .9/76 ،المجموع ،النووي .2/263 ،األم ،الشافعي 8

دار  ،م1999/هـ1419 ،1ط ،تحقيق علي محمد معوض و عادل أحمد عبدالموجود ،15/92 ،الحاوي الكبير ،بن محمد
  .لبنان –بيروت  ،الكتب العلمية

  .11/53 ،الشرح الكبير على متن المقنع ،ابن قدامة .9/395 ،المغني ،ن قدامةاب 9
  .2/214ابن رشد، بداية المجتهد،  10
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إلى عدم جواز ذبيحة المجنون  3والحنابلة 2والمالكية 1الحنفية ذهب جمهور الفقهاء من: القول األول 
فيصير ذبحهما كما  ،وهذا غير متوفر فيهما ،نيةا من ال؛ ألن الذكاة عند الفقهاء ال بد فيهوالسكران 

  .4على حلق الشاة فذبحتهالو وقعت الحديدة بنفسها 
؛ ألنه ال يشترط   5ذهب الشافعية إلى حل ذبيحة المجنون والسكران مع الكراهة: القول الثاني 

 ،بطه لمحل الذبحوسبب كراهيتها هو عدم إدراك الذابح منهما وض .عندهم القصد والنية في الذبح
  .6والمبالغة في القطع ،فيخاف منهما العدول عن محل الذبح

  
  :الراجح 

ألن  ،والذي يراه الباحث راجحاً هو القول األول القائل بعدم جواز ذبيحة المجنون والسكران
 mU  T    S  l  :المجنون والسكران غير مخاطبين بقول اهللا تعالى 

وألنه يعتبر لحل الذبيحة  ،7
  .فغير العاقل ال يصح منه القصد ،ليحصل منه القصد ،عقلال
  

  .ذبيحة المرأة: الفرع الثالث 

إذا توافرت  ذبيحة المرأة 12والظاهرية 11والحنابلة 10والشافعية 9والمالكية 8أجاز الفقهاء من الحنفية
انت ممن إذا ك ،وإن كانت حائضاً ،-عاقلة ،بالغة ،أن تكون مسلمة أو كتابية- ،فيها شروط الذابح

  .13يعقل التسمية ويضبطها ويقدر على الذبح

                                                 
  .6/297 ،رد المحتار على الدر المختار ،ابن عابدين .11/531 ،البناية شرح الهداية ،العيني 1
  .3/209 ،جليل شرح مختصر الخليلمواهب ال ،الرعيني .2/214 ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،ابن رشد 2
  .9/402 ،المغني ،ابن قدامة 3
 ،المغني ،ابن قدامة .6/297 ،رد المحتار على الدر المختار ،ابن عابدين .11/531 ،البناية شرح الهداية ،العيني 4
9/402.  
  .2/264 ،األم ،الشافعي 5
  .9/76 ،المجموع شرح المهذب ،يالنوو .2/264 ،األم ،الشافعي .15/93 ،الحاوي الكبير ،الماوردي 6
  .3اآلية  ،سورة المائدة 7

  .11/530 ،البناية شرح الهداية ،العيني 8
 ،دار الكتب العلمية ،م1994/هـ1415 ،1ط ،1/544 ،المدونة ،مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي ،مالك بن أنس 9

  .لبنان - بيروت 
  .9/76 ،المجموع شرح المهذب ،النووي 10
  .9/402 ،المغني ،دامةابن ق 11
  .6/142 ،المحلى باآلثار ،ابن حزم 12
  .5/10 ،االختيار لتعليل المختار ،الموصلي 13
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 اشرائط الذبح من قطع األوداج وغيرهضابطة لو ،أن تكون المرأة عاقلة لكيفية الذبحويقصد بذلك 
  .1من الشرائط

كل ما ذبحت المرأة المسلمة العاقلة البالغة على أفي  علم خالفاًأوال  : "وجاء في مراتب اإلجماع  
  .2" جماعإنه أنا في الرجل وال أقطع على الشروط التي ذكر

له بالجبيل  ترعى غنماًكانت  3أن جارية لكعب بن مالك ما رويوالدليل على جواز ذبح المرأة  
صلى اهللا  - فذكروا للنبي (  ،فذبحتها به فكسرت حجراً ،فأصيبت شاة ،وهو بسلع ،الذي بالسوق
  .4) فأمرهم بأكلها -عليه وسلم

  

  .التسمية عند الذبح: المطلب الثالث 

   :لقوله تبارك وتعالىوالمراد بالتسمية على الذبيحة ذكر اسم اهللا عز وجل على الذبيحة أي اسم كان 
 m   Ö  Õ  Ô       Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  ÌI  H   G  F  E  D  C  B  A    l5  من غير

 ؛ ألنه إذا ذكر اسماً m  v    u    t    s  r  q  pw  l6  : وقوله عز شأنه ،فصل بين اسم واسم
وتكون  ،من أسماء اهللا تبارك وتعالى لم يكن المأكول مما لم يذكر اسم اهللا عليه فلم يكن محرماً

وتعتبر التسمية عند الذبح  ،أو بسم اهللا واهللا أكبر ،أو أن يقول اهللا أكبر ،بسم اهللا: بأن يقول  التسمية
؛ ألن ذكر اهللا تعالى على الذبيحة يطيبها من وإنما شرعت التسمية  ،من شروط حل الذبيحة

  .7ويطرد الشيطان عن الذابح والذبيحة ،الخبائث
   :لحل أكلها على أقوال  التسمية عند الذبح اشتراط اختلف الفقهاء فيوقد 

                                                 
  .11/530العيني، البناية شرح الهداية،  1
-ت، دار الكتب العلمية، بيروت.ط، د.، د1/147ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد األندلسي الظاهري، مراتب اإلجماع،  2

  .لبنان
 -صلى اهللا عليه وسلم–عب بن مالك بن عمرو الخزرجي األنصاري السلمي، من أكابر الشعراء، وهو من شعراء النبي هو ك 3

ثم كان  .وهو أحد الثالثة الذين تيب عليهم ،وتخلّف في تبوك ،وما بعدها وتخلّف عن بدر وشهد أحداً وشهد العقبة وبايع بها،
م في الشام، 670/ه50ن شعر، عمي في آخر عمره في خالفة معاوية، توفي سنة من أصحاب عثمان، له ثمانين حديثاً، وديوا

  .229- 5/228الزركلي، األعالم، . 5/457ابن حجر العسقالني، اإلصابة في تمييز الصحابة، . وعاش سبعاً وسبعين سنة
، 5502ديد، حديث رقم البخاري، صحيح البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والح 4
7/92.  
  .119- 118سورة األنعام، اآليتان  5
  .121سورة األنعام، اآلية  6
النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، . 3/15الخرشي، شرح مختصر خليل، . 48-5/47الكاساني، بدائع الصنائع،  7
للذكاة، بحث منشور في مجلة مجمع الفقه الدبو، الذبائح والطرق الشرعية . 9/389ابن قدامة، المغني، . 3/205،206

  .10/246اإلسالمي، 
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إلى أن  3والمشهور من مذهب أحمد 2والمالكية 1الحنفية جمهور الفقهاء من ذهب: القول األول 
  .حالة الذكر ساقطة حالة النسيان بح فرضالتسمية عند الذ

  .إلى أن التسمية سنة مؤكدة 4الشافعية ذهب: القول الثاني 
  .نها فرض في حالة الذكر والنسيانإلى أ 5ذهب الظاهرية :القول الثالث 

ثم  ،ويترتب على ذلك اختالفهم في مسألة حكم األكل من الذبيحة التي لم يذكر اسم اهللا عليها عمداً 
  .فهم في مسألة نسيان التسمية على الذبيحة عند الذبحاختال

  

  .حكم األكل من الذبيحة التي لم يذكر اسم اهللا عليها عمداً: الفرع األول 

  .األكل من الذبيحة التي ترك ذكر اسم اهللا عليها عمداً حل اختلف الفقهاء في
  :وأسباب اختالف الفقهاء في هذه المسألة ترجع إلى 

  .ام الكتاب بخبر اآلحادهل يصح تخصيص ع )1
  .ذي يحتمل أن تكون للحال أو للعطفالمشترك ال اللفظ من) وإنه لفسق: (الواو في قوله تعالى)  2 
  .وجود خالف بين الفقهاء في نسخ بعض األحاديث أو ضعفها) 3 

  :أقوال الفقهاء في هذه المسألة 
إلى حرمة األكل من  9والظاهرية 8مدوالصحيح في مذهب أح 7والمالكية 6ذهب الحنفية: القول األول 

  .الذبيحة التي لم يذكر اسم اهللا عليها عمداً
  

                                                 
ت، دار الفكر، .ط، د.، د9/489البابرتي، أبو عبداهللا جمال الدين الرومي محمد بن محمد، العناية شرح الهداية،  1

  .لبنان- بيروت
ت، .ط، د.، د1/396األزهري، صالح بن عبدالسميع اآلبي، الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني،  2

  .لبنان- المكتبة الثقافية، بيروت
، 1، ط3/421البهوتي، منصور بن يونس، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى اإليرادات،  3

  .م، عالم الكتب1993/هـ1414
لجمل، الجمل، سليمان بن عمر بن منصور، فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطالب المعروف بحاشية ا 4
  .لبنان-ت، دار الفكر، بيروت.ط، د.، د5/236
  .6/87ابن حزم، المحلى باآلثار،  5
  .5/46الكاساني، بدائع الصنائع،  6
  .3/15الخرشي، شرح مختصر خليل، . 2/210ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد،  7
  .401-10/400المرداوي، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف،  8
    .6/87حزم، المحلى باآلثار، ابن  9
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إلى حل األكل من الذبيحة التي لم يذكر اسم  2ورواية عن اإلمام أحمد 1ذهب الشافعية: القول الثاني 
  .اهللا عليها عمداً

  : استدل أصحاب القول األول بما يأتي 
  .m  t    s  r  q  p  y  x  w  v    uz  l 3 :  قوله تعالى .1

 : وجه االستدالل باآلية 
ومطلق النهي يفيد  ،إن اآلية الكريمة تنهى عن األكل مما لم يذكر اسم اهللا تعالى عليه  •

 .4فيحرم على المسلم األكل مما لم يذكر اسم اهللا عليه ،التحريم في حق العمل
وال يكون فسقاً إال  ،لى عليه فسقاًإن اهللا سبحانه وتعالى سمى كل ما لم يذكر اسم اهللا تعا •

5مبارتكاب المحر.  
 .m¤  £  ¢  ¡  �¥  l6 : قوله تعالى  .2

؛  ومطلق األمر 7إن اهللا تعالى أمر بذكر اسمه على البدن عند نحرها صواف: وجه االستدالل باآلية
ذه يفيد الوجوب في حق العمل ما لم توجد قرينة تصرفه من الوجوب إلى الندب، ولم توجد ه

  .8القرينة
عن  -صلى اهللا عليه وسلم-سألت النبي : قال  ،– رضي اهللا عنه - 9عدي بن حاتمعن   .3

وسألته عن  ،) 11ما أصاب بحده فكله وما أصاب بعرضه فهو وقيذ(  :قال 10صيد المعراض

                                                 
    .9/83النووي، المجموع،  1
  .9/388ابن قدامة، المغني،  2
  .121سورة األنعام، اآلية  3
  .5/46الكاساني، بدائع الصنائع،  4
  .5/46الكاساني، بدائع الصنائع،  5
 .36سورة الحج، اآلية  6
. عير إذا أرادوا نحره تعقل إحدى يديه فيقوم على ثالث قوائمأي قد صفت قوائمها،واإلبل تنحر قياماً معقولة،فالب" صواف"و 7

 .12/61القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، 
  .5/46الكاساني، بدائع الصنائع،  8
كان . سالماهلية واإلجكان رئيس طيئ في ال. من األجواد العقالء ،عدي بن حاتم بن الحشرج الطائي، أبو وهب، صحابيهو 9

وهو . عاش أكثر من مئة سنة. فتح العراق، ثم سكن الكوفة وشهد الجمل وصفين والنهروان مع علي هـ وشهد9إسالمه سنة 
، االستيعاب في بن عبد البرا. 4/388ابن حجر، اإلصابة في تمييز الصحابة، . ابن حاتم الطائي الّذي يضرب بجوده المثل

  .3/1057معرفة األصحاب، 
البخاري، . عصا وقيل هو عود دقيق الطرفين غليظ الوسط إذا رمي به ذهب مستوياً سهم ال ريش عليه وفيه خشبة ثقيلة أو 10

  .3/54، 2054صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب تفسير المشبهات، حديث رقم 
ابن منظور، لسان العرب، فصل الواو، . المضروبة بالخشب حتى تموت ولم تذك: ، والموقوذة شدة الضرب: الوقذ 11
  .3/54، 2054، صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب تفسير المشبهات، حديث رقم البخاري. 3/519
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أو  ،ما أمسك عليك فكل فإن أخذ الكلب ذكاة وإن وجدت مع كلبك(  :صيد الكلب فقال
فإنما ذكرت اسم اهللا على  ،فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله فال تأكل غيره كالبك كلباً

 .1) كلبك ولم تذكره على غيره
إنا قوم نصيد :  قلت -صلى اهللا عليه وسلم-سألت رسول اهللا : قال ،عن عدي بن حاتمو .4

م فكل مما أمسكن عليك  مة، وذكرت اسم اهللاإذا أرسلت كالبك المعلَّّ( :  بهذه الكالب؟ فقال
وإن خالطها  ،فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه ،إال أن يأكل الكلب ،وإن قتلن

 .2) كالب من غيرها فال تأكل
طاد نهى من يرسل كلباً ليص -صلى اهللا عليه وسلم–أن النبي : وجه االستدالل في هذين الحديثين 

ل الصيد مع كلبه أن ال يأكل منه ويحسب أن يكون الكلب اآلخر قد قت ،، فيجد مع كلبه كلباً غيرهله
فقد اختلط المحرم والمبيح  .؛ ألنه إنما سمى على كلبه عندما أرسله ولم يسم على الكلب اآلخر

إنما ذكرت اسم اهللا تعالى : ( وفي هذا ورد النص الصريح  .واالحتياط تغليب المحرم على المباح
علل النهي عن األكل  - صلى اهللا عليه وسلم–فالنبي محمد  .3)غيره ولم تذكره على  ،على كلبك

  .4بترك التسمية فدل على أنها شرط لحل الحيوان
  : استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي 

m  M  L  K   J      I  H  G  F  E  D  C  B  A : قال تعالى  )1

U  T    S  R   Q  P  O  N  l5. 
ى ولم يذكر مات فأباح المذكَّه اآلية المحرإن اهللا سبحانه وتعالى ذكر في هذ: وجه االستدالل 

  .6، فدل على أنها ليست شرطاً في حل الحيوانالتسمية
m  z  y  x  w   v  u    t  s  r  q  p  o  n  m  l   k  j  i : قوله تعالى  )2

¦  ¥  ¤  £  ¢     ¡  �  ~  }  |   {§  l7. 

                                                 
  .7/110 ،5475حديث رقم  ،باب التسمية على الصيد ،كتاب الذبائح والصيد ،صحيح البخاري ،البخاري 1
  .7/87 ،5483حديث رقم  ،باب إذا أكل الكلب ،كتاب الذبائح والصيد ،صحيح البخاري ،البخاري 2
، وان، باب الصيد بالكالب المعلمةكتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحي ،صحيح مسلم ،بو الحسن مسلم بن الحجاج النيسابوريأ ،مسلم 3

  .لبنان- بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،ت.د ،ط.د ،تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ،3/1530 ،1929حديث رقم
  .5/46 ،بدائع الصنائع ،الكاساني 4
  .3اآلية  ،ئدةسورة الما 5
  .8/411 ،المجموع ،النووي 6
  .145اآلية  ،سورة األنعام 7
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أن يقول أنه ال يجد فيما أوحي  -هللا عليه وسلمصلى ا– اًأمر اهللا تعالى نبيه محمد: وجه االستدالل 
ماً سوى األشياء الثالثة المذكورة في اآلية، ومتروك التسمية لم يذكر مع األشياء الثالثة فال إليه محر
1ماًيكون محر.  

 .mµ    ́ ³  ²  ±  °  l2 : قال تعالى  )3
ولم يشترط  ،الكتاب أي ذبائحهم إن اهللا سبحانه وتعالى أباح للمسلمين طعام أهل: وجه االستدالل 

  .3في حلها التسمية فدل ذلك على أنها ليست بشرط
يأتوننا باللحم ال ندري  يا رسول اهللا إن قوماً: قالوا أن قوماً:  - رضي اهللا عنها-  4عن عائشة )4

 .5) سموا اهللا عليه وكلوه(:- صلى اهللا عليه وسلم-أذكروا اسم اهللا عليه أم ال، فقال رسول اهللا 
يدل على أن التسمية )  سموا اهللا عليه وكلوه : ( -صلى اهللا عليه وسلم–إن قوله : جه االستدالل و

  .6لما جاز األكل مع الشك ،فلو كانت التسمية واجبة ،مستحبة عند أكل كل طعام
ذبيحة المسلم حالل : ( -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا : قال  7عن الصلت السدوسي )5

 .8) و لم يذكر، إنه إن ذكر لم يذكر إال اسم اهللاذكر اسم اهللا أ
                                                 

  .7/115القرطبي، الجامع ألحكام القرآن،  1
  .5سورة المائدة، اآلية  2
  .8/411النووي، المجموع،  3
عبد  كانت تكنى بأم. أفقه نساء المسلمين وأعلمهن بالدين واألدب ،عائشة بنت أبي بكر الصديقهي أم المؤمنين  4
فكانت أحب  ،في السنة الثانية بعد الهجرة - صلى اهللا عليه وسلم-تزوجها النبي  .م613/هـ.ق9ولدت سنة . اهللا

ابن عبد . م678/هـ58سنة وتوفيت في المدينة،أحاديث 2210روي عنها . وأكثرهن رواية للحديث عنه ،نسائه إليه
  .3/240كلي، األعالم، الزر.  1885- 4/1881البر، االستيعاب في معرفة األصحاب، 

، 2057البخاري، صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات، حديث رقم  5
3/54.  
  .4/304الزحيلي، الفقه اإلسالمي وأدلته، . 8/412النووي، المجموع،  6
ووهم من ذكره في الصحابة، .لرحبيوعنه ثور بن يزيد ا. في الذبيحة -صلّى اللَّه عليه وسلم  - روى عن النبي 7

ابن حجر العسقالني، اإلصابة في تمييز الصحابة، الصاد بعدها . بل هو تابعي، بل ذكره ابن حبان في أتباع التابعين
هـ،مطبعة دائرة المعارف 1،1326،ط4/437ابن حجر العسقالني،أحمد بن علي،تهذيب التهذيب،.3/381الالم، 

  .النظامية،الهند
د، سليمان بن األشعث السجستاني، المراسيل، كتاب األضاحي، باب ما جاء في الضحايا والذبائح، حديث أبو داو 8

البيهقي، السنن . لبنان-هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت1408، 1، تحقيق شعيب األرناؤوط، ط1/278، 378رقم 
حكم . 9/402، 18895ث رقم الكبرى، كتاب الصيد والذبائح، باب من ترك التسمية وهو ممن تحل ذبيحته، حدي

حديث رقم ، األلباني، أبو عبدالرحمن محمد ناصر الدين، ضعيف الجامع الصغير وزيادته، "ضعيف: "األلباني 
وفيه مع اإلرسال أن : "قال ابن القطان. ت، المكتب اإلسالمي.ط، د.، تحقيق زهير الشاويش، د1/446، 3039

الزيلعي،جمال الدين  ".بغير هذا، وال روى عنه غير ثور بن يزيدالصلت السدوسي ال يعرف له حال، وال يعرف 
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إذا ذبح المسلم فلم يذكر اسم اهللا فليأكل فإن المسلم فيه اسم من ( :  قال ،عن ابن عباس )6
 .1 ) أسماء اهللا

أن الخطاب عام في الناسي والمتعمد، والعبرة بعموم اللفظ ال : وجه الداللة في هذين الحديثين
m  v    u    t    s  r  q  p  ألحاديث تخصص العام في قوله تعالىبخصوص السبب، وَأن هذه ا

  wl2 إذ يجوز تخصيص عام الكتاب بخبر اآلحاد.  
    

    :المناقشة 
  :مناقشة أدلة أصحاب القول األول

أن  mw  v    u    t    s  r  q  p  l3  :قوله تعالىأجاب أصحاب القول الثاني عن  .1
  :م اهللا تعالى، أي ما ذبح لألصنام، بدليل قوله تعالىذكر عليه غير اسما  به المراد

 mK   J      I  H  G  l 4  فإنه قال ،سياق اآليةوهذا ما يدل عليه  : my  x l 5  والحالة التي
 .6هي اإلهالل لغير اهللا تعالى يكون فيها فسقاً

  .7بين األدلةوأجابوا بجواب آخر عن اآلية وهو أن النهي يحمل على كراهة التنزيه جمعاً 
وأجابوا عنه أيضاً بأن . 8أجابوا عن حديث عدي بن حاتم بأن المراد بالتسمية هو اإلرسال .2

 .9المطالبة  بالتسمية في حديث عدي محمولة على الندب
 

                                                                                                                                                    
، 1، تحقيق محمد عوامة، ط4/183أبو محمد عبداهللا بن يوسف، نصب الراية ألحاديث الهداية، 

  .لبنان-م، مؤسسة الريان، بيروت1997/هـ1418
ب الصيد والذبائح واألطعمة وغير با ،كتاب األشربة وغيرها ،سنن الدارقطني ،أبو الحسن علي بن عمر ،الدارقطني 1

 ،أحمد برهوم ،عبد اللطيف حرز اهللا ،حسن عبد المنعم شلبي ،تحقيق شعيب االرنؤوط ،5/534 ،4806ذلك، حديث رقم 
إرواء الغليل في  ،األلباني .إسناده صحيح: قال األلباني  .لبنان-بيروت ،مؤسسة الرسالة ،م2004/هـ1424 ،1ط

  .8/170 ،لتخريج أحاديث منار السبي
  .121اآلية  ،سورة األنعام 2
  .121اآلية  ،سورة األنعام 3
  .3اآلية  ،سورة المائدة 4
  .121اآلية  ،سورة األنعام 5
  .8/412 ،المجموع شرح المهذب ،النووي 6
  .8/412 ،المجموع شرح المهذب ،النووي 7
  .8/412 ،المجموع شرح المهذب ،النووي 8
  .4/305 ،لتهالفقه اإلسالمي وأد ،الزحيلي 9
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  :مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني 
ى المذكَّ حيث قالوا ِإن اهللا تعالى أباح mU  T    S  l 1 وأجيب عن استداللهم بقوله تعالى  .1

وقد دلت النصوص على أنها  ،التذكية لها مفهوم معين في الشريعة بأن ،ولم يذكر التسمية
دون حاجة إلى  ةالتسمية داخلة في مفهوم التذكية الشرعيفتكون  ،ال تحصل إال بالتسمية

يشمل جميع فاهللا تعالى ذكر التذكية كمفهوم كلي  .كما أن فري األوداج داخل فيه ،ذكرها
التسمية تكون ف ،التسمية ضمنهاومن  ،نه الشرعية الثابتة بغيرها من النصوصأركا

 .mU  T    S  l3   : في قول اهللا عز وجل 2ملحوظة

m  w   v  u    t  s  r  q  p  o  n  m  l   k  j  i  :وأجابوا عن قوله تعالى  .2

¦  ¥  ¤  £  ¢     ¡  �  ~  }  |   {  z  y  x§  l4، بأنه لم يكن مماً وقت حر
ثم وجد تحريم متروك التسمية بعد ذلك، بدليل أنه لم يوجد  ،نزول هذه اآلية إال ما ذكر فيها

م كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وتحريم الحمار والبغل عند نزولها تحري
  .5ثم وجد بعد ذلك

بيحة من ترك ى حل ذوأجيب عن حديث عائشة أن هذا الحديث ال يصح لالستدالل به عل .3
، ألن غاية ما يدل عليه الحديث أن األصل حمل فعل المسلم على وجه يصحح التسمية عمداً

وال  ،فعله، فالحديث يفيد أن المسلم إذا قدم لحماً أو طعاماً أنه ذبح بالطريقة المشروعة
وم قوهؤالء ال ،إال أن يتبين أنه ذبح بطريقة غير مشروعة ،يبحث عن الطريقة التي ذبح بها
بحمل فعلهم على  - صلى اهللا عليه وسلم–فأمر رسول اهللا  ،الذين وقع السؤال عنهم مسلمون

وال يلزم منه حل الذبيحة إذا تركت  ،الظاهر، وهو أنهم ذكروا اسم اهللا تعالى على الذبيحة
حتى يتبين  ،فاألصل في المسلم أنه ال يظن به في كل شيء إال الخير ،التسمية عليها عمداً

                                                 
  .3اآلية  ،سورة المائدة 1
  .10/46جلة مجمع الفقه اإلسالمي، بحث منشور في م ،العثماني أحكام الذبائح واللحوم المستوردة 2
  .3اآلية  ،سورة المائدة 3
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ذلك، وعلى هذا فذبائحه تحمل على أنها موافقة ألحكام الشريعة اإلسالمية في خالف 
 .1فتؤكل ذبيحته ،التسمية، وكيفية الذبح

  :الترجيح 
م اهللا جواز أكل الذبيحة التي لم يذكر اسل الشافعية القائلين بقو هو والذي يميل الباحث إلى ترجيحه

الذبيحة التي تركت التسمية عليها عمداً خروجاً من ولكن يفضل للمسلم عدم األكل من  ،عليها عمداً
  .الخالف واحتياطاً لدينه

  
  .حكم نسيان ذكر اسم اهللا تعالى على الذبيحة: الفرع الثاني 

الذابح ذكر اسم اهللا تعالى عليها على قوليناختلف الفقهاء في حكم األكل من الذبيحة التي نَس ي:  
إلى جواز األكل من الذبيحة التي نَسي  5والحنابلة 4والشافعية 3كيةوالمال 2ذهب الحنفية: القول األول 

  .الذابح ذكر اسم اهللا تعالى عليها
الذابح ذكر اسم اهللا تعالى  يإلى عدم جواز األكل من الذبيحة التي نَس 6ذهب الظاهرية: القول الثاني 

  . عليها
  :أدلة أصحاب القول األول 

فاآلية ال تتناول الذبيحة التي  .m  s  r  q  p  y  x  w  v    u    tz  l 7 :  قوله تعالى  - أ
 :تركت التسمية عليها سهواً لوجهين 

وال يكون ترك  ،فدل على أن ترك التسمية عند الذبح فسق m y  xz  l8: قال تعالى  •
فدل على أن ما  ،التسمية سهواً فسقاً ؛ ألن المسألة اجتهادية وفيها اختالف بين الصحابة

 .9بالفسق هو ما تركت التسمية عليه عمداً ال سهواً يوصف

                                                 
   .10/47 ،بحث منشور في مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،أحكام الذبائح واللحوم المستوردة ،العثماني 1
  .11/236 ،المبسوط ،السرخسي .5/46 ،بدائع الصنائع ،الكاساني 2
  .2/106 ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،الدسوقي .2/210 ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،ابن رشد 3
  .8/408 ،المجموع شرح المهذب ،النووي .1/459 ،المهذب ،الشيرازي 4
  .10/400 ،اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف ،المرداوي .9/388 ،المغني ،ابن قدامة 5
  .6/87 ،المحلى باآلثار ،ابن حزم 6
  .121اآلية  ،سورة األنعام 7
  .121اآلية  ،سورة األنعام 8
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سم اهللا ال حكماً بل هو ذاكر ،إن الناسي للتسمية عند الذبح هو في الحقيقة لم يترك التسمية •

m    R  Q  P  O  N  M  L : لقوله تعالى 1والذكر قد يكون باللسان أو القلب ،تعالى

ST    [  Z  Y  X  W  V  Ul2. 
إن ذبيحة المسلم حالل وإن لم يسم إذا لم يتعمد : (  -صلى اهللا عليه وسلم–قال رسول اهللا   - ب

   .3)وكذلك الصيد 
بين أن األصل في ذبيحة المسلم أنها حالل،  -صلى اهللا عليه وسلم–إن النبي محمد : وجه االستدالل

ته حالل ألنه لم فذبيحا يعني أن من ترك التسمية ناسياً وهذ .إال أن يتعمد ترك التسمية فتكون حراماً
  .يتركها عمداً

 إنه إن ،ذكر اسم اهللا أو لم يذكر ،ذبيحة المسلم حالل(:  -صلى اهللا عليه وسلم–قال رسول اهللا   - ت
 .4)اهللا  اسم ذكر لم يذكر إال

 يسأن ذبيحة المسلم حالل حتى لو نَ -صلى اهللا عليه وسلم–بين النبي محمد : وجه االستدالل 
فجعل الناسي للتسمية بمقام  ،ة الذكر لن يذكر على الذبيحة إال اسم اهللا تعالىالتسمية ؛ ألنه في حال

 .5فتجوز ذبيحة المسلم الناسي مراعاة لدينه ،الذاكر للتسمية
وسبباً في إسقاط المؤاخذة فيما  ،ع الحكيم قد جعل النسيان سبباً في إسقاط التكليفإن المشر  - ث

ط المؤاخذة فيما يغلب وجوده لوقع الناس في الحرج ولو لم يجعل سبباً في إسقا ،يغلب وجوده
6فع على رفعهما عن المكلَّوالمشقة التي حرص المشر. 

    :أدلة أصحاب القول الثاني 

                                                 
  .5/47 ،بدائع الصنائع ،الكاساني 1
  .28اآلية  ،سورة الكهف 2
باب التسمية  ،كتاب الصيد والذبائح وما أمر بقتله ،بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث ،أبو محمد الحارث بن محمد ،ابن أبي إسامة 3

مركز خدمة السنة والسيرة النبوية،  ،م1992/هـ1413 ،1ط ،تحقيق حسين أحمد صالح الباكري ،1/478 ،410حديث رقم  ،على الذبح
يد العشرة، كتاب الصيد إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسان ،أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر ،البوصيري .لمنورةالمدينة ا
: قال البوصيري  .الرياض ،دار الوطن ،م1999/هـ1420 ،1ط ،5/281 ،4668، باب التسمية وما يقال عند الذبح، حديث رقم والذبائح

  .8/169 ،2537حديث رقم  ،إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ،األلباني .ضعيف: لباني وقال األ .هذا إسناد مرسل ضعيف
أبو داود،  .9/240 ،19368حديث رقم  ،باب من ترك التسمية وهو ممن تحل تذكيته ،كتاب الصيد والذبائح ،السنن الكبرى ،البيهقي 4

باب ذبيحة المسلم حالل ذكر اسم اهللا أو  ،األضاحي ما جاء في الضحايا والذبائح كتاب ،مراسيل أبي داود ،سليمان بن األشعث السجستاني
ضعيف الجامع  ،محمد ناصر الدين ،األلباني .ضعيف: قال األلباني  .دون دار نشرت، .ط، د.، د1/425، 355ث رقم حدي ،لم يذكر

  .لبنان- بيروت ،ميالمكتب اإلسال ،م1988/هـ1408 ،3ط ،1/446 ،6784حديث رقم  ،الصغير وزيادته
 ،1تحقيق سالم محمد عطا و محمد علي معوض، ط ،5/251 ،االستذكار ،أبو عمر يوسف بن عبداهللا ،ابن عبد البر 5

  .لبنان-بيروت ،م، دار الكتب العلمية2000/هـ1421
  .5/47 ،بدائع الصنائع ،الكاساني 6
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 .my  x  w  v    u    t    s  r  q  pz  l1 : قال تعالى   - أ
ولم  ،يجوز أكله فاهللا سبحانه وتعالى عم كل ما لم يذكر اسم اهللا تعالى عليه فال: وجه االستدالل 
  .2فيكون الخطاب شامالً لتارك التسمية عمداً أو سهواً ،يخص منه شيء

 عن -صلى اهللا عليه وسلم-سألت النبي : قال ،-رضي اهللا عنه- 3عن عدي بن حاتم  - ب
يا : قلت ،)وإذا أصاب بعرضه فقتل، فال تأكل فإنه وقيذ ،إذا أصاب بحده فكل( :  فقال ،المعراض 

وال أدري أيهما أخذ؟  ،آخر لم أسم عليه فأجد معه على الصيد كلباً ،كلبي وأسميرسول اهللا أرسل 
  .4) إنما سميت على كلبك ولم تسم على اآلخر ،ال تأكل( :  قال

سل لم يسم رجعل المانع من األكل أن الم -صلى اهللا عليه وسلم–أن النبي محمد : وجه االستدالل 
  .5و الذي أمسكه أم غيرهعلى الكلب اآلخر الذي لم يعلم هل ه

  
  :المناقشة 

  :مناقشة أدلة أصحاب القول األول
 .my  x  w  v    u    t    s  r  q  pz  l7 : عن قوله تعالى 6أجاب ابن حزم .1

وليست حجة لهم ؛ ألن اهللا تعالى حرم األكل من كل ما لم يذكر اسم اهللا  ،قال ابن حزم إن هذه اآلية حجة عليهم
فكل ما لم تُذْكَر عليه التسمية ال  ،تفريق بين ما نسيت عليه التسمية أو تركت التمسية عمداًتعالى عليه دون 
  .يجوز األكل منه

                                                 
  .121اآلية  ،سورة األنعام 1
  .6/87 ،المحلى باآلثار ،ابن حزم 2
  .40 ص ،تقدم ترجمته 3
  .3/54 ،2054حديث رقم  ،باب تفسير المشبهات ،كتاب البيوع ،صحيح البخاري ،البخاري 4
  .6/91 ،المحلى باآلثار ،ابن حزم 5
نشأ  ،ـه384ولد أبو محمد بقرطبة في سنة  ،أبو محمد ،بن سعيد الفارسي األصل األندلسي القرطبيهو علي بن أحمد  6

تولى أبو رزق ذكاء مفرطاً وذهناً سياالً وكتباً نفيسة كثيرة ؛ عمل الوزارة في الدولة العامرية وكذلك في تنعم ورفاهية و
 ،تفقه في البداية في المذهب الشافعي ثم أداه اجتهاده إلى القول بنفي القياس كله جليه وخفيهابه، في شبالوزارة محمد 

المحلى في شرح المجلى بالحجج : (منها  بن حزم مصنفات جليلةوال. وصنف في ذلك كتباً كثيرة، ،واألخذ بظاهر النص
فكان عمره إحدى وسبعين سنة  هـ456 مات مشرداً عن بلده ليومين بقيا من شعبان سنة .وغيرها) اإلجماع(و)والبراهين
 ،ط.د ،13/373،374،378،386سير أعالم النبالء،  ،الذهبي، شمس الدين أبو عبداهللا محمد بن أحمد. وأشهراً
شذرات الذهب في أخبار من ذهب،  ،عبدالحي بن أحمد بن محمد ،ابن العماد .القاهرة ،دار الحديث ،م2006/ـه1427

  .سوريا-دمشق ،دار ابن كثير ،م1986/ه1406 ،1ط ،تحقيق محمود األرناؤوط ،1/37-38
  .121اآلية  ،سورة األنعام 7
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، أن هذا 1)إن ذبيحة المسلم حالل وإن لم يسم ما لم يتعمد وكذلك الصيد : ( أجاب ابن حزم عن خبر  .2
 .4ضعيفوهو  3راشد بن سعد فيه أيضاًو ،ليس بشيءوهو  2األحوص بن حكيمفي سنده و ،مرسلالخبر 

 اسم ذكر لم يذكر إال إنه إن ،ذكر اسم اهللا أو لم يذكر ،ذبيحة المسلم حالل(: أجاب ابن حزم عن خبر  .3
   .7ال يعلم من هووهو مجهول  6وفي سنده الصلت ،أن هذا الخبر مرسل ال حجة فيه ،5)اهللا

 ،سيان سبباً في إسقاط التكليفأجاب ابن حزم عن قول الجمهور أن المشرع الحكيم قد جعل الن .4
فهو مرفوع عنه الحرج واإلثم إذا  ،بأن هذا صحيح ،وسبباً في إسقاط المؤاخذة فيما يغلب وجوده

كمن نسي الصالة وهو يظن أنه صلى  ،لكنه إذا لم يذك ظناً منه أنه ذكى ولم يذك ،نسي التسمية
 تعالى نهى عن األكل مما لم يذكر فلما لم يذك كان ميتة ال يحل أكله ؛ ألن اهللا ،وهو لم يصل

متى وجدت في المذبوح   - وهي عدم ذكر اسم اهللا تعالى–اسم اهللا تعالى عليه فكانت هذه الصفة 
 .8أو المنحور أو المصيد ال يحل األكل منها

  

  : مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني 
m   s  r  q  p   x  w  v    u    t : أجاب الجمهور عن استدالل ابن حزم بقوله تعالى 

yz  l9 ولم  ،بأن اهللا سبحانه وتعالى عم كل ما لم يذكر اسم اهللا تعالى عليه فال يجوز أكله
                                                 

  .45 ص ،تقدم تخريجه  1
روى عن عمر  ،واسمه عمرو ،أبو األحوص الحمصي ،ويقال الهمداني ،لعنسيحكيم بن عمير بن األحوص اهو  2

بلغني أن محمد بن عوف : وعثمان وثوبان وجابر والعرباض بن سارية وعبد الرحمن بن عائذ وغيرهم، قال ابن عساكر 
جر حابن ".األحوص بن حكيم شامي ال بأس به:"قال العجلي.ضعيف الحديث: سئل عن األحوص بن حكيم فقال

معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء  أحمد بن عبداهللا، العجلي،.2/450،تهذيب التهذيب، العسقالني
 هـ1405 1ط العظيم البستوي، عبدالعليم عبد ،1/212 باب األجلح واألحنف واألحوص، ،وذكر مذاهبهم وأخبارهم

  .السعودية-مكتبة الدار،المدينة المنورة م،1985/
روى عن ثوبان وسعد بن أبي وقاص وأبي الدرداء وعمرو  ،أبو المهلب،بن سعد المقرائ الحبراني الحمصي راشدهو  3

حزم، ،وضعفه ابن كان ثقة :وقال ابن سعد راشد بن سعد شامي ثقة تابعي،:العجليبن العاص وذي مخبر الحبشي، وقال 
معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن ي،العجل .226-3/225ابن حجر، تهذيب التهذيب،.هـ108مات سنة 

 .1/347الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم،باب الراء،
  .6/88 ،المحلى باآلثار ،ابن حزم 4
  .45ص  ،تقدم تخريجه 5
 .42ص ،تقدمت ترجمته 6

  .6/88 ،المحلى باآلثار ،ابن حزم 7
  .6/89 ،المحلى باآلثار ،ابن حزم 8
  .121اآلية  ،سورة األنعام 9
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بأن اآلية ال تتناول  ،فيكون الخطاب شامالً لتارك التسمية عمداً أو سهواً ،يخص منه شيء
يترك التسمية بل هو  ؛ ألن الناسي للتسمية عند الذبح هو في الحقيقة لممتروك التسمية سهواً 
m  Z  Y  X  W  V  U  :والذكر قد يكون باللسان أو القلب لقوله تعالى  ،ذاكر اسم اهللا تعالى

[  l1 2والناسي ذاكر بقلبه. 
وليس على  ،أجاب الجمهور عن حديث عدي بن حاتم الطائي بأن األمر هنا محمول على الندب

 .الوجوب جمعاً بين األدلة
    : الترجيح 
يميل الباحث إليه هو قول الجمهور القائلين بجواز األكل من الذبيحة التي نَسي الذابح التسمية  والذي

وألن في  ،وألن الشارع الحكيم راعى حالة النسيان في كثير من أحكامه ،عليها لقوة أدلة الجمهور
وهما  ،لمكلفومؤاخذة المسلم فيما يفعله وهو ناسٍ حرج ومشقة على ا ،التكليف في حالة النسيان

  .واهللا أعلم ،فكان القول برأي الجمهور أقرب إلى الحق والصواب ،مرفوعان في أصل التكليف
  

  .استقبال القبلة بالذبيحة: المطلب الرابع 

 في الذبح استقبال القبلة إلى أنه يستحب 6والحنابلة 5والشافعية 4والمالكية 3الجمهور من الحنفية ذهب
وفي استقبال القبلة مخالفة ألهل  ،وألنها أشرف الجهات ،ظيم جهة القبلةألن في استقبال القبلة تع

  .7الجاهلية حيث كانوا يستقبلون بذبائحهم األصنام
إن : فإن قيل  ،إن مسألة استقبال القبلة بالذبيحة ال يوجد شيء يصلح أن يكون أصالً تقاس عليه

ال يشترط في كل عبادة التوجه إلى : ليقا ،فوجب التوجه إليها ،ةموالقبلة جهة معظ ،الذبح عبادة
  .8وكذلك قياسه على استقبال القبلة بالميت ،وقياس الذبح على الصالة بعيد ،القبلة إال الصالة

                                                 
    .28سورة الكهف، اآلية  1
  .5/47الكاساني، بدائع الصنائع،  2
  .6/296ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار،   .12/3السرخسي، المبسوط،  3
الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح . 1/429القرطبي، الكافي في فقه أهل المدينة، . 1/543مالك بن أنس، المدونة،  4

  .2/107الكبير، 
السنيكي، زين الدين أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد . 6/105الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج،  5

، 1ط ،تحقيق صالح بن محمد بن عويضة ،1/171بن زكريا األنصاري، منهج الطالب في فقه اإلمام الشافعي، 
  .لبنان –م، دار الكتب العلمية، بيروت 1997/هـ1417

  .10/404المرداوي، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف، . 9/398ابن قدامة، المغني،  6
    .6/105الشربيني، مغني المحتاج، .5/60الكاساني، بدائع الصنائع، .12/3السرخسي،المبسوط، 7
  .2/211 ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،ابن رشد 8
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  .لكن يكون تاركاً للسنة ،وبناء على ذلك فلو ذبح الذبيحة إلى جهة أخرى حلت الذبيحة
بح كما ذكرت فالذبح صحيح مجزئ في حل إذا كان الواقع من الذ : "وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة 

األكل من الذبيحة، لكن الذابح خالف السنة بتركه استقبال جهة القبلة بالذبيحة حين ذبحها، وأساء 
بعدم قبوله النصيحة، وأخطأ في دعواه أن استقبال القبلة حين الذبح خاص بالهدي؛ ألن السنة 

  .1"أم أضحية أم غير ذلك كانت هدياً سواء استقبال القبلة بالذبيحة حين الذبح مطلقاً
  

  .2الذبح من القفا: المطلب الخامس 

   :اختلف الفقهاء في الذبح من القفا على قولين 
وذلك  ،هل تعمل الذكاة في المنفوذة المقاتل أم ال تعمل" الفقهاء في هذه المسألة هو وسبب اختالف

وهو مقتل من المقاتل،  ،ع إال بعد قطع النخاعأن القاطع ألعضاء الذكاة من القفا ال يصل إليها بالقط
  .3"فترد الذكاة على حيوان قد أصيب مقتله

إلى كراهية الذبح من القفا لما فيه  6والحنابلة 5والشافعية 4من الحنفية الفقهاء جمهورذهب : القول األول 
   .8إلى ذكاتها الذابح قبل وصول الذبيحة يخاف من موت وألنه .7من زيادة إيالم غير محتاج إليه

  :فإذا قام الذابح بقطع الذبيحة من القفا فلها ثالث حاالت 
  
  

                                                 
،جمع 4979،22/478المجموعة األولى،الفتوى رقم-،فتاوى اللجنة الدائمةاللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء 1

- اإلدارة العامة للطبع،الرياض-ت،رئاسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء.ط،د.وترتيب أحمد بن عبدالرزاق الدويش،د
  .السعودية

 .لية الذبح بقطع العمود الفقريبأن يبدأ عم من مؤخر العنق، ذبيحةويقصد بالذبح من القفا أن يقوم الذابح بذبح ال 2
 .2/209ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد،  3

  .12/3السرخسي، المبسوط، . 5/42،60الكاساني، بدائع الصنائع،  4
  .9/87النووي، المجموع شرح المهذب، . 15/99الماوردي، الحاوي الكبير،  5
  .9/400ابن قدامة، المغني،  6
  .12/3السرخسي، المبسوط،  7
  .15/99الماوردي، الحاوي الكبير،  8
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عند  -األوداج–إما أن يتيقن موت الذبيحة قبل وصول السكين إلى قطع العروق :  ىالحالة األول
فعل  ه يجبألن ؛ فتكون ميتة ال تؤكل عندهم 3والحنابلة 2والحلقوم والمريء عند الشافعية ،1الحنفية
  .4ذلك موجب للحرمةف ،وإن ماتت بفعل ليس بذكاة شرعاً ،بقطع الحلقوم واألوداج عند القدرة الذكاة

عند  -وداجاأل–أن يبقى فيها حياة غير مستقرة عند وصول السكين إلى قطع العروق : الحالة الثانية 
كاة ال تستباح فال تؤكل عندهم ؛ ألن الذ 7والحنابلة 6وقطع الحلقوم والمريء عند الشافعية ،5الحنفية

وقطع قفاها يجري في فوات نفسها مجرى كسر صلبها وبقر بطنها وال  ،إال بقطع الحلقوم والمريء
  .8-بمعنى أسرع–ى تحصل به ذكاة وإن وح

وفيه  11والحنابلة 10عند الشافعية يءوالحلقوم والمر ،9قطع العروق عند الحنفيةين أ: الحالة الثالثة 
ألن و ،فأبيح ،ألنه اجتمع قطع ما تبقى الحياة معه مع الذبحعندهم ؛  فهذه ذكية تؤكل ،حياة مستقرة

وألنه لو انتهى بها النزع  ،ما كانت حياته مستقرة وإن لم تدم صحت ذكاته كالمقطوعة األطراف
ألن بقاء الحياة  ؛ وخالف قطع الحشوة ،ذلك قطع القفاكحد اإلياس حلت ذكاتها مع استقرار الحياة فإلى 
  .12ستقرة كحياة المذبوحم غير معها

؛  إلى عدم جواز أكل الذبيحة التي ذبحت من القفا 14والحنابلة في قول 13المالكيةذهب : القول الثاني 
وهو مقتل من  ،وذلك أن القاطع ألعضاء الذكاة من القفا ال يصل إليها بالقطع إال بعد قطع النخاع

   .16م واجبقدالذبح من الم ألنو .15المقاتل، فترد الذكاة على حيوان قد أصيب مقتله

                                                 
  .5/42الكاساني، بدائع الصنائع، . 4/409المرغيناني، الهداية في شرح بداية المبتدي، . 11/228السرخسي، المبسوط،  1
  .15/99الماوردي، الحاوي الكبير،  2
  .10/395المرداوي، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف،  3
  .11/228السرخسي، المبسوط،  4
   .11/228 ،المبسوط ،السرخسي 5
  .15/99 ،الحاوي الكبير ،الماوردي 6
  .10/396 ،اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف ،المرداوي 7
  .15/99 ،الحاوي الكبير ،الماوردي 8
  .5/42 ،ائعبدائع الصن ،الكاساني .4/409 ،الهداية في شرح بداية المبتدي ،المرغيناني .11/228 ،المبسوط ،السرخسي 9

  .15/99 ،الحاوي الكبير ،الماوردي .9/87 ،المجموع شرح المهذب ،النووي 10
  .10/395 ،اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف ،المرداوي 11
ابن . 15/99لماوردي، الحاوي الكبير، ا .2/262 ،األم ،الشافعي .5/292 ،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ،الزيلعي 12

  .9/400 ،المغني ،قدامة
  .3/210 ،مواهب الجليل في شرح مختصر الخليل ،الرعيني .1/541 ،المدونة ،مالك بن أنس 13
    .10/395 ،اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف ،المرداوي 14
  .2/209 ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،ابن رشد 15
  .1/384 ،الفواكه الدواني على رسالة أبي يزيد القيرواني ،النفراوي 16
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أضف إلى ذلك أن الحيوان الذي أصيب في مقتل من مقاتله قبل الذبح هو ميتة ؛ ألن موته كان بسبب 
  .1ال بسبب الذبح الموصل إلى الحل شرعاً ،القتل

  
  : لترجيحا

لحيوان وفي ا ،والذي يظهر للباحث رجحانه أن الذابح إذا أتى على أعضاء الذكاة التي هي شرط الحل
 ،m  U  T    Sl2 : وقد قال اهللا فيها  ،حياة ولو أدنى حياة فيحل أكله كأكيلة السبع والمتردية والمنخنقة

بصرف النظر عن جهة  ،الدم وال سيما أن العلة في تحليل الحيوان المذبوح إنهار .وهذه قد ذكيت
  .الذبح

  
  .البر أن يكون الذابح حالالً إذا أراد ذبح صيد: المطلب السادس 

فالمرِحلقوله تعالى ؛ يحرم عليه أن يتعرض للصيد البري بحج أو عمرة م :   m   ̄  ®  ¬  «  ª
²  ±   °³l3 ، "منها النحر والذبح والخنق والرضخ : وهو أنواع  ،والقتل هو كل فعل يفيت الروح

  .mP  O  N  M  L  K   JQ  l5 :  ولقوله تعالى. 4"وشبهه
وتعالى أعلم أحلت لكم بهيمة األنعام والصيد إال ما يتلى عليكم من الميتة والدم  معناه واهللا سبحانه"

؛ ألنه استثنى سبحانه وتعالى الصيد بقوله  ولحم الخنزير إلى آخره غير محلي الصيد وأنتم حرم
وإنما يستثنى الشيء من الجملة المذكورة فجعل مذكوراً  ،mj  i  h  l6  : تبارك وتعالى
فكان صيده ميتة  ،ماًرحم مرِحار، واالستثناء من اإلباحة تحريم فكان اصطياد المبطريق اإلضم

؛ ألن ما صيد له بأمره فهو صيده معنى  كصيد المجوسي سواء اصطاد بنفسه أو اصطيد له بأمره
 .7"وتحل ذبيحة المستأنس كالدجاج والغنم ؛ ألن التحريم خص بالصيد فبقي غيره على عموم اإلباحة

  .8لى هذا اتفقت جميع المذاهبوع
                                                 

  .2/296 ،بحوث مقارنة في الفقه اإلسالمي وأصوله ،محمد فتحي ،الدريني 1
  .3اآلية  ،سورة المائدة 2
  .95اآلية  ،سورة المائدة 3
 ،2تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، ط ،6/302 ،الجامع ألحكام القرآن ،أبو عبداهللا محمد بن أحمد ،القرطبي 4

   .القاهرة ،دار الكتب المصرية ،م1964/هـ1384
  .96اآلية  ،سورة المائدة 5
  .1اآلية  ،سورة المائدة 6
  .5/50الكاساني، بدائع الصنائع،  7
شهاب الدين المالكي، عبدالرحمن بن محمد، إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه . 5/50الكاساني، بدائع الصنائع،  8

. 3/13ابن رشد، بداية المجتهد، . البابي الحلبي وأوالده، مصر ت، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى.، د3، ط1/47اإلمام مالك، 
  .432- 2/431البهوتي، كشاف القناع، . 2/301الشربيني، مغني المحتاج، 
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  .رفع اليد قبل تمام التذكيةعدم : المطلب السابع 

ال يختلف أن  المالكية فإن مذهب ،-أال يرفع يده قبل تمام التذكية- ،وهذا الشرط قد انفرد به المالكية
فعل فبها يحل أو يحرم أكل الذبيحة، وهذا ال ،؛ ألن الذكاة فيها معنى التعبد ذلك من شرط الذكاة

والرفع فيه  ،التعبدي كٌل متكامل يتم بشكل كامل وفوري دون تراخي أو انقطاع حتى يتم األمر كله
تلك الذكاة  فإن ،ثم أعادها وطال الرفع إذا رفع يده قبل تمام الذبحف ،عدم مواالة وانقطاع ال يجزئ

قال  ،3لذكاة تحرمإلى أن ا 2فذهب سحنون ،واختلفوا إذا أعاد يده بفور ذلك وبالقرب. 1ال تجوز
وقيل إن رفعها لمكان االختبار هل تمت الذكاة أم ال فأعادها على الفور إن  ؛ال تؤكل  ": سحنون

   .4" وقد تؤول قوله على الكراهة ،وهو أحد ما تؤول على سحنون ،تبين له أنها لم تتم أكلت
إن أعاد يده بالفور  ":  يبقال ابن حب .6إلى أن الذبيحة في هذه الحالة تؤكل 5بينما ذهب ابن حبيب

   . 7"أكلت
  
  

                                                 
العدوي، أبو الحسن علي بن أحمد، حاشية العدوي على شرح كفاية . 2/209ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد،  1

. لبنان-م، دار الفكر، بيروت1994/هـ1414ط، .تحقيق يوسف الشيخ محمد البقاعي، د، 578-1/577الطالب الرباني، 
  . 2/99الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 

من أهل  .فقيه مالكي مناظر، كثير التصانيف: بن سعيد بن حبيب التنوخي، أبو عبد اهللا) سحنون(محمد بن عبد السالم هو  2
هـ وتوفي بالساحل، ونقل إلى القيران  235رحل إلى المشرق سنة . ه أحد أجمع لفنون العلم منهلم يكن في عصر. القيروان
ابن . رسالة) آداب المعلمين(من كتبه . كان كريم اليد، وجيهاً عند الملوك، عالي الهمة. ورثي بثالثمائة مرثية. فدفن فيها

  .205- 6/204الزركلي، األعالم، . 1/160فرحون، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، 
   .1/577العدوي، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، .  2/209ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، 3

    .2/209ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد،  4
. عالم األندلس وفقيهها في عصره: و مروانهو عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون السلمي اإللبيري القرطبي، أب 5

وزار مصر، ثم عاد إلى . م، وسكن قرطبة790/هـ174ولد في إلبيرة سنة . أصله من طليطلة، من بني سليم، أو من مواليهم
يالً كان عالماً بالتأريخ واألدب وكان عبد الملك حافظاً للفقه على مذهب مالك نب. م853/هـ238األندلس فتوفي في قرطبة سنة 

تزيد على : فيه غير أنه لم يكن له علم بالحديث وال معرفة بصحيحه من سقيمه فكان رأساً في المالكية له تصانيف كثيرة، قيل
ابن فرحون، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، ". طبقات الفقهاء والتابعين " و " حروب اإلسالم " منها . ألف

  . 4/157 الزركلي، األعالم،. 1/154
  .1/577العدوي، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني،  6
 2/209ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد،  7
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طلب فيه الفور يغتفر فيه وحجته في ذلك أن كل ما  ،قول ابن حبيب 1واختار أبو الحسن اللخمي
أما إن كانت حين الرفع لو تركت لعاشت  ،والطول مقيد فيما إذا تركت لم تعش ،التفريق اليسير

  .2أكلت ألن الثانية ذكاة مستقلة
أعني أنه إذا رفع يده وهو يظن أنه قد أتم  ،ولو قيل عكس هذا لكان أجود ":  لخميقال أبو الحسن ال

، وهذا عن اعتقاد ظنه يقيناً ،ألن األول وقع عن شك ،الذكاة فتبين له غير ذلك فأعادها أنها تؤكل
 فإذا رفع يده قبل أن تستتم كانت منفوذة ،وهذا مبني على أن من شرط الذكاة قطع كل أعضاء الذكاة

  .3"ألنها بمنزلة ذكاة طرأت على المنفوذة المقاتل ،فال تؤثر فيها العودة ،المقاتل غير مذكاة
  

  .أن ينوي الذابح التذكية: المطلب الثامن 

 مجرد موتها أو فلو قصد ،التذكية الشرعية وإن لم يستحضر حل األكل من الذبيحة وذلك بأن ينوي
إليه  ذهبوهذا ما  .ذكية عبادة فال بد فيها من النية؛ ألن الت ضربها فأصاب محل الذبح لم تؤكل

  .7والحنابلة 6والشافعية 5المالكيةو 4الحنفية

  

  

  

  

  

                                                 
كان أبو الحسن فقيهاً فاضالً ديناً مفتياً متفنناً، ذا حظ نزل صفاقس، علي بن محمد الربعي القيرواني، أبو الحسن اللخمي، هو  1

وله تعليق كبير على  .وكان فقيه وقته، أبعد الناس صيتاً في بلده. يد النظر، حسن الفقه، جيد الفهممن األدب والحديث، ج
القاضي عياض، أبو الفضل بن موسى  .في صفاقس ثمان وسبعينأربع مئة و توفي سنة، مفيد حسن ،المدونة سماه بالتبصرة

حمد أعراب ومحمد بن شريفة وعبدالقادر الصحراوي ، تحقيق سعيد أ8/109اليحصبي، ترتيب المدارك وتقريب المسالك، 
ابن فرحون، الديباج المذهب في معرفة أعيان . م، مطبعة فضالة المحمدية، المغرب1983- م1982، 1وابن تاويت الطنجي، ط

  .1/203علماء المذهب، 
  .578-1/577العدوي، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني،  2
    .2/209مجتهد، ابن رشد، بداية ال 3
  .5/45 ،بدائع الصنائع ،الكاساني 4
  .3/209 ،مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ،الرعيني 5
  .8/140 ،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ،الرملي 6
  .10/386 ،اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف ،المرداوي 7
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  .وشروطها ،آلة الذبح: المبحث الثاني 

  .تعريف آلة الذبح: المطلب األول 

  :في اللغة   - أ
  .1والجمع اآلالت ،هي األداة: آلة الذبح لغة 

وكل  .وجها السكين وغيرها حتى القدح: واأللل واأللالن  .أداة الحرب من السالح وغيرها: واآللة 
  .2والجمع اإلالل ،له ألالن: شيء عريض 

  :في االصطالح   - ب
كل  "بأنها : ال يخرج استعمال الفقهاء عن المعنى اللغوي فقد عرفها الحنفية : آلة الذبح اصطالحاً 

أو ظفر  ،4بِليطَة أو ،3ح بالمروةولو ذب ،ما فرى األوداج وأنهر الدم فال بأس به والذكاة صحيحة
كل " وفي حاشية ابن عابدين عرفت ب  .5" وعظم وقرن وسن منزوع من مكانه غير قائم في محله

  .6"قائمين  اًما أفرى األوداج وأنهر الدم ولو بنار أو بليطة أو مروة إال سناً وظفر
الدم بالطعن في لبة ما ينحر والفري كل محدد يمكن به إنفاذ المقاتل وإنهار  " : بأنها وقال المالكية

   .8" العصا والقصب وكل ما أنهر الدم إال السن والظفر 7والمروة وشقة.. .في أوداج ما يذبح
 كل محدد يجرح بحده من حديد ورصاص وقصب وزجاج وحجر ونحوها " :بأنهاوعرفها الشافعية 

  بمعنى مذبوحتها ومعقورتها إال كذهب وفضة؛ ألنها أوحى إلزهاق الروح فتحل ذبيحتها وعقيرتها 
  .9" من آدمي أو غيره كان أو منفصالً السن والظفر والعظم متصالً

  
                                                 

، تحقيق أحمد 4/1627 ،)أول ( مادة  ،اللغة وصحاح العربية الصحاح تاج ،أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري ،الفارابي 1
  .لبنان-بيروت ،دار العلم للماليين ،م1987/هـ1407 ،4ط ،عبدالغفور عطار

 ،)ألل ( مادة  ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،الفارابي .25- 11/23 ،فصل األلف ،لسان العرب ،ابن منظور  2
4/1626 -1627.  
  .15/275 ،فصل الميم ،لسان العرب ،ابن منظور .وهي حجر أبيض رقيق يذبح بها ،مروالمروة واحدة ال 3
لسان  ،ابن منظور .هي القشرة المحددة من القصب: وقيل  ،قشرة القصب والقناة وكل شيء كانت له صالبة ومتانة: الليطة  4

  .7/397 ،فصل الميم ،العرب
  .5/42 ،بدائع الصنائع ،الكاساني 5
  .6/296 ،حاشية ابن عابدين ،ابن عابدين 6
فصل الشين  ،لسان العرب ،ابن منظور .الشظية أو القطعة المشقوقة من لوح أو خشب أو غيره - بكسر الشين–الشقة  7

  .10/182 ،المعجمة
مطبعة السعادة، بجوار محافظة  ،هـ1332 ،1ط ،3/106 ،المنتقى شرح الموطأ ،القرطبي، أبو الوليد سليمان بن خلف  8

  .1/57 ،إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه اإلمام مالك ،شهاب الدين المالكي .مصر
ت، دار الكتاب .د ،ط.د ،1/555 ،أسنى المطالب في شرح روض الطالب ،أبو يحيى زكريا بن محمد األنصاري ،السنيكي 9

  .اإلسالمي
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آلة محددة تقطع أو تخرق بحدها ال بثقلها من حديد كانت أو حجر أو  " : بأنها وعرفها الحنابلة
  .1" خشب أو قصب أو عظم أو غيره إال السن والظفر متصلين أو منفصلين

  
  .والذبح بالعظم ،شروط آلة الذبح: ني المطلب الثا

  .شروط آلة الذبح: الفرع األول 

  :يشترط لصحة الذبح في اآللة شرطان 
  .أن تكون قاطعة: الشرط األول

سواء  ،على اشتراط أن تكون اآللة قاطعة 5والحنابلة 4والشافعية 3والمالكية 2اتفق الفقهاء من الحنفية
   .وسواء أكانت حادة أم كليلة ما دامت قاطعة ،طة وشقة العصاكالمروة واللي ،أكانت حديداً أم ال

أجمع العلماء على أن كل ما أنهر الدم وفرى األوداج من حديد أو صخر أو عود " :  6قال ابن رشد
  .7" أو قضيب أن التذكية به جائزة
  :واستدلوا على ذلك بما يأتي 

إن اهللا كتب اإلحسان على كل  (: أنه قال  -صلى اهللا عليه وسلم–ما صح عن رسول اهللا  .1
ليرح و ،وليحد أحدكم شفرته ،وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ،فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ،شيء

 .8)ذبيحته 

                                                 
تحقيق  ،4/317 ،قه اإلمام أحمد بن حنبلاإلقناع في ف ،أبو النجا شرف الدين موسى بن أحمد بن موسى ،الحجاوي 1

  .لبنان-بيروت ،دار المعرفة ،ت.د ،ط.د ،عبداللطيف محمد موسى السبكي
    .5/42 ،بدائع الصنائع ،الكاساني 2
 ،ط.د ،2/421 ،منح الجليل شرح مختصر خليل ،أبو عبداهللا محمد بن أحمد ،عليش .2/103 ،حاشية الدسوقي ،الدسوقي 3

  .لبنان-بيروت ،الفكر دار ،م1989/هـ1409
  .1/171 ،منهج الطالب في فقه اإلمام الشافعي ،السنيكي .9/82 ،المجموع ،النووي 4
  .391-10/390ة الراجح من الخالف، اإلنصاف في معرف ،المرداوي .11/49 ،الشرح الكبير على متن المقنع ،ابن قدامة 5
. م1126 - هـ 520ابن رشد الحفيد، تميزاً له عن جده، ولد سنة هو محمد بن أحمد بن رشد األندلسي، أبو الوليد، يلقب ب 6

بداية المجتهد ونهاية المقتصد : من علماء المذهب المالكي، أقبل على الكالم والفلسفة وأتقن الطب وسمع الحديث من تصانيفه
ت الذهب في أخبار من ابن العماد، شذرا. م1198 -هـ  595في الفقه، ومنهاج األدلة في األصول، توفي في مراكش سنة 

 .319-5/318الزركلي، األعالم، . 523 – 6/522ذهب، 
  .2/209 ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،ابن رشد 7
حديث  ،باب األمر بإحسان الذبح والقتل،وتحديد الشفرة ،كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان ،صحيح مسلم ،مسلم 8

  .3/1548 ،1955رقم 
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صلى اهللا عليه –قلت يا رسول اهللا : أنه قال  -رضي اهللا عنه–ما روي عن عدي بن حاتم  .2
: أو شقة العصا ؟ قال  إن أحدنا إذا أصاب صيداً وليس معه شفرة أيذكي بمروة -وسلم

 .1)وجل  واذكر اسم اهللا عز ،أمرر الدم بما شئت(
صلى - فسئل النبي  (أن امرأة ذبحت شاة بحجر،:  عن أبيه ،2لما صح عن كعب بن مالك .3

 .3) عن ذلك فأمر بأكلها -اهللا عليه وسلم
وأن  ،بحد الشفار - صلى اهللا عليه وسلم–أمر رسول اهللا : ( قال  ،4عن عبداهللا بن عمر .4

  .5)فليجهز  ،إذا ذبح أحدكم: ( وقال  ،)توارى عن البهائم 
    :وجه الداللة في هذه األحاديث 

وسبب الجواز وجود معنى الحديد وليس لكونه من جنس  ،الذبح بالحديدهذه األحاديث أجازت 
الحد جاز  فكل ما وجد فيه معنى ،والدليل على ذلك أنه ال يجوز الذبح بالحديد الذي ال حد له ،الحديد

  .8فيجوز الذبح بهما 7والليطة 6وهذا المعنى موجود في المروة ،الذبح به
  

                                                 
حديث  ،إال السن والظفر ،باب الذكاة بما أنهر الدم وفرى األوداج ولم يثرد ،كتاب الضحايا ،سنن الكبرىال ،البيهقي 1
 .3/102 ،2824حديث رقم  ،باب في الذبيحة بالمروة ،كتاب الضحايا ،سنن أبي داود ،أبو داود .9/472 ،19145رقم

حديث  ،باب ما يذكى به ،كتاب الذبائح ،سنن ابن ماجه ،ن ماجهاب .صحيح: قال األلباني  ،األحاديث مذيلة بحكم األلباني عليها
  .2/1060 ،3177رقم 

  .37 ص ،تقدم ترجمته 2
  . 37 ص ،تقدم تخريجه 3
ولد في مكة سنة ثالث من المبعث النبوي  ،أبو عبدالرحمن ،العدوي القرشي الخطاب بن نفيل عمر بن بنهو عبداهللا   4

وهو ابن  ،فأول غزواته الخندق ،واستصغر يوم أحد ،وهو ابن عشر سنينر مع أبيه ثم هاج ،أسلم وهو صغيرم، 613/هـ10
 روى علماً .؛ أخت عثمان بن مظعون الجمحي زينب بنت مظعون :وأمه  ،وهو ممن بايع تحت الشجرة ،خمس عشرة سنة

كف بصره  .وغيرهم ،ل، وعائشةوعلي، وبال ،وأبي بكر، وعثمان ،وعن أبيه ،-صلى اهللا عليه وسلم-عن النبي  نافعاً كثيراً
ابن حجر  .فعاش سبعاً وثمانين سنة ،م692/هـ73مات سنة  ،وهو آخر من توفي في مكة من الصحابة .في آخر حياته

   .4/303 ،سير أعالم النبالء ،الذهبي. 161، 4/155،156اإلصابة في تمييز الصحابة،  ،العسقالني
 ،3172حديث رقم  ،باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ،كتاب الذبائح ،ابن ماجه سنن ،أبو عبداهللا محمد بن يزيد ،ابن ماجه 5
السنن  ،البيهقي .فيصل عيسى البابي الحلبي-دار إحياء الكتب العربية ،ت.د ،ط.د ،تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ،2/1059

حد الشفار ومواراته عن البهيمة كتاب الضحايا، باب الذكاة بالحديد وما يكون أخف على المذكي وما يستحب من  ،الكبرى
صحيح  ،جالل الدين عبدالرحمن بن أبي بكر ،السيوطي .ضعيف: قال األلباني  .9/471، 19139حديث رقم  ،وإراحتها

مع الكتاب أحكام محمد ناصر . دون دار نشر ،ت.د ،ط.د ،1/1507 ،1507حديث رقم ،وضعيف الجامع الصغير وزيادته
  .الدين األلباني

  .15/275مرا، ابن منظور،لسان العرب،فصل الجيم،مادة .حجارة بيض صلبة براقة تكون فيها النار ونقدح منها :المرو  6
 . 7/396ابن منظور،لسان العرب،فصل الالم،مادة لوط، .قشرة القصبة والقوس والقناة وآل شيء له متانة: الليطة  7

  .5/42 ،بدائع الصنائع ،الكاساني 8
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 .3ونحوها إن كانت تقطع فلحصول معنى الذبح والنحر 2الكليلة 1ىوأما جواز التذكية بالمد
وصرح الشافعية بأن الكليلة يشترط فيها أال يحتاج القطع بها إلى قوة الذابح، وأن يقطع الحلقوم 

  . 4ء قبل انتهاء الحيوان إلى حركة مذبوحوالمري
  

  ) :غير منزوعين ( أال تكون سناً أو ظفراً قائمين : الشرط الثاني 
اختالفهم اختالفهم في مفهوم النهي الوارد  في سببالو ،اختلف الفقهاء في التذكية بالسن أو الظفر

إنا القو  ،يا رسول اهللا: تقل: قال ،5في حديث رافع بن خديج -عليه الصالة والسالم  -في قوله 
ليس  ،ما أنهر الدم وذكر اسم اهللا فكل ،7أو أرن ،6اعجل(:  فقال ،، وليست معنا مدىالعدو غداً

  .8)وأما الظفر فمدى الحبشة ،أما السن فعظم:  السن والظفر، وسأحدثك
ومنهم من فهم  ،ألن هذه األشياء ليس من طبعها إنهار الدم غالباً من فهم منه أن ذلك الفقهاءفمن 

منهم من :  والذين فهموا منه أنه شرع غير معلل .من ذلك أن الشرع ينهى عن ذلك دون تعليل
ومنهم من اعتقد أنه ال يدل على فساد المنهي  ،اعتقد أن النهي في ذلك يدل على فساد المنهي عنه

  .9ومنهم من اعتقد أن النهي في ذلك على وجه الكراهة ال على وجه الحظر ،عنه
  :فاختلف الفقهاء في هذه المسألة على أربعة مذاهب 

 –فتجوز الذكاة بها إذا كانا غير قائمين  ،أال تكون اآللة سناً أو ظفراً قائمين: المذهب األول 
  .11والمالكية في قول 10وإليه ذهب الحنفية -منزوعين 

  

                                                 
 .15/273 ،مادة المدى ،فصل الميم ،لسان العرب ،ابن منظور .وهي السكين والشفرة ،المدى هي جمع مدية 1
  .11/591 ،مادة كل ،فصل الكاف ،ابن منظور، لسان العرب .يقصد بالكليلة السكين الذي ليس بحاد 2

  .5/42 ،بدائع الصنائع ،الكاساني 3
  .مطبعة الحلبي ،م1950/هـ1369 ،ط.د ،4/290 ،حاشية البجيرمي على شرح المنهج ،سليمان بن محمد ،البجيرمي 4
  . 14ص  ،تقدمت ترجمته 5
 ،مادة عجل ،فصل العين المهملة ،لسان العرب ،ابن منظور .السرعة بخالف البطء: العجل والعجلة  ،بمعنى أسرع 6

11/425. 
7  ن13/14 ،مادة أرن ،فصل األلف ،لسان العرب ،ابن منظور .أرن بمعنى نشيط ،النشاط: اَألر. 

 .7/93، 5509حديث رقم ،باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش ،كتاب الذبائح والصيد ،صحيح البخاري ،البخاري 8
إال السن والظفر وسائر  ،باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم ،كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان ،صحيح مسلم ،مسلم
  .3/1558 ،1968حديث رقم  ،العظام

  .2/210 ،بداية المجتهد ،بن رشدا 9
  .5/42 ،بدائع الصنائع ،الكاساني 10
 ،ط.د ،3/17 ،شرح مختصر خليل ،أبو عبداهللا محمد بن عبداهللا ،الخرشي .1/429 ،الكافي في فقه أهل المدينة ،القرطبي 11
  .2/209 ،بداية المجتهد ،ابن رشد .لبنان- بيروت ،دار الفكر ،ت.د
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  :واستدلوا على ذلك بما يلي 
 ،إنا القو العدو غداً ،يا رسول اهللا: قلت :قال -رضي اهللا عنه–ما رواه رافع بن خديج  - 1

ما أنهر الدم وذكر اسم اهللا فكل، ليس السن  ،أو أرن ،اعجل: "  فقال ،وليست معنا مدى
 ،وأصبنا نهب إبل وغنم" وأما الظفر فمدى الحبشة  ،أما السن فعظم:  والظفر، وسأحدثك

إن ( :  -هللا عليه وسلمصلى ا-فقال رسول اهللا  ،فند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه
 .1)فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا ،لهذه اإلبل أوابد كأوابد الوحش

فعطبت شاة  ،ترعى غنماً 3كانت جارية ألبي مسعود عقبة بن عمرو: قال ،2عن أبي أمامة - 2
: فقال لها ،فأتت بها إلى عقبة بن عمرو فأخبرته ،من المروة فذبحتها فكسرت حجراً ،منها
صلى اهللا - فقال لها رسول اهللا  ،كما أنت -صلى اهللا عليه وسلم- ي بها إلى رسول اهللا اذهب

كل ما فرى األوداج ما لم يكن ( :  قال. نعم:  قالت ) هل أفريت األوداج؟( :  -عليه وسلم
 .4)قرض سن، أو حز ظفر

شة إنما كانت تفعل ذلك ؛ ألن الحب الظفر القائمبالسن القائم وب أن المراد: في الحديثين وجه الداللة
  .5إلظهار الجالدة وذاك بالقائم ال بالمنزوع

فالذابح يعتمد على الذبيح فيخنق وينفسخ  وألن الظفر والسن إذا لم يكن منفصالً : "المعقول  - 3
لو أخذ غيره يده فأمر يده كما أمر السكين وهو ساكت يجوز :  فال يحل أكله حتى قالوا

ن المنزوع آلة جارحة بخالف غير المنزوع ألن الذبح به وألن الظفر والس .6ويحل أكله
 .7" يكون بالثقل ال باآللة

                                                 
  .5503باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد، حديث رقم ،كتاب الذبائح والصيد ،صحيح البخاري ،البخاري 1
  . 14 ص ،تقدمت ترجمته 2
ونزل . صحابي، شهد العقبة وأحداً وما بعدها: هوعقبة بن عمرو بن ثعلبة األنصاري البدري، أبو مسعود، من الخزرج 3

له مئة حديث وحديثان مات أبو مسعود . ر إلى صفين وتوفي فيهاوكان من أصحاب علي، فاستخلفه عليها لما سا. الكوفة
االستيعاب في معرفة  ،بن عبد البرا. 4/432 ،في معرفة الصحابة اإلصابةابن حجر، .سنة إحدى أو إثنتين وأربعين

  .241-4/240 ،األعالم ،الزركلي. 3/1075األصحاب،
تحقيق  ،8/211 ،7851حديث رقم  ،باب ما أسند أبو أمامة ،المعجم الكبير ،أبو القاسم سليمان بن أحمد ،الطبراني 4

أبو عبدالرحمن محمد  ،األلباني .صحيح: قال األلباني  .القاهرة ،مكتبة ابن تيمية ،ت.د ،2ط ،حمدي بن عبدالمجيد السلفي
  .لبنان-بيروت ،المكتب اإلسالمي ،ت.د ،ط.د ،صحيح الجامع الصغير وزيادته ،ناصر الدين

  .5/42 ،بدائع الصنائع ،الكاساني 5
  .5/42 ،بدائع الصنائع ،الكاساني 6
  .دار الكتاب اإلسالمي ،ت.د ،ط.د ،8/194 ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،زين الدين ابن إبراهيم ،ابن نجيم 7
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وإليه ذهب  ،ال تجوز الذكاة بالسن والظفر مطلقاً متصلين كانا أو منفصلين: المذهب الثاني 
   .4والظاهرية ،3والحنابلة ،2وهو الصحيح عند المالكية ،1الشافعية

  :واستدلوا لما ذهبوا إليه باآلتي 
إنا القو العدو  ،يا رسول اهللا:  قلت: قال -رضي اهللا عنه– 5ما صح عن رافع بن خديج - 1

ما أنهر الدم وذكر اسم اهللا فكل، ليس السن  ،أو أرن ،اعجل: " فقال ،، وليست معنا مدىغداً
 .6"وأما الظفر فمدى الحبشة  ،أما السن فعظم:  والظفر، وسأحدثك

  : وجه الداللة 
فما لم تجز الذكاة به  ،ديج عام يشمل المنفصل والمتصل من السن والظفرإن حديث رافع بن خ

 -صلى اهللا عليه وسلم- –أضف إلى ذلك أن النبي  .7مثل غير المحدد ،فال تجوز منفصالً ،متصالً
  .8واالستثناء من اإلباحة يفيد الحظر ،استثنى الظفر والسن من اإلباحة

، وز الذبح بها ألنها متنجسة بالدمفال يج) فعظم  أما السن: (  -صلى اهللا عليه وسلم–قوله  - 2
) الظفر(وأما  ،وقد نهينا عن تنجيس العظام في حالة االستنجاء ألنها زاد إخواننا من الجن

فال يجوز الذبح بالظفر ألنها أداة للذبح  ،فمدي الحبشة وهم كفار وقد نهينا عن التشبه بالكفار
 .9عندهم

 
وهو قول ثالث عند  ،الذكاة مطلقاً بالسن والظفر منفصلين ومتصلينأنه تجوز : المذهب الثالث 

  .10المالكية
   :بما يلي واستدلوا على ذلك

                                                 
  .9/81 ،المجموع ،النووي 1
  .3/17 ،شرح مختصر خليل ،الخرشي .2/209 ،بداية المجتهد ،ابن رشد 2
  .9/396 ،المغني ،ابن قدامة 3
  .138-6/137 ،المحلى ،ابن حزم 4
  .14ص ،تقدم ترجمته 5
  . 58 ص ،تقدم تخريجه 6
  .9/396 ،المغني ،ابن قدامة 7
  .5/42 ،بدائع الصنائع ،الكاساني 8
  .9/81 ،المجموع ،النووي 9

  .3/17 ،شرح مختصر الخليل ،الخرشي 10
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والذكاة فري األوداج وقد وجد من هذا الذي  ،mU  T    S  R   Q  P  l1  : قوله تعالى .1
  .2ذبح بالسن والظفر فوجب أن تؤكل ذبيحته

وذلك أن الشرع  .ألوداج فجاز الذبح به كالحديدإن هذا معنى يفري ا : "ومن جهة القياس  .2
قد ورد باعتبار صفة الذابح واعتبار صفة اآللة ثم ثبت وتقرر أن ما نهي عنه من صفة 

وتحريره أن هذا معنى ورد  ،الذابح يمنع صحة الذبح فكذلك ما نهي عنه من صفة اآللة
 .3" ذلك أصله الذابح الشرع باعتبار صفته في الذبح فلم يجز استعمال ما نهي عنه من

 
وهو القول الرابع عند  .وكراهيتها بالسن مطلقاً ،جواز الذكاة بالظفر مطلقاً: المذهب الرابع 

  .والمراد باإلطالق فيما تقدم سواء كانا متصلين أو منفصلين .4المالكية
وإن  ،عينومحل الخالف في أقوال المالكية حيث وجدت آلة معهما غير الحديد، فإن وجد الحديد ت "

وال يختلف المذهب أنه يكره غير الحديد من المحدودات . 5" لم توجد آلة غيرهما تعين الذبح بهما
إن اهللا كتب اإلحسان على كل شيء فإذا قتلتم  : ( -صلى اهللا عليه وسلم–مع وجود الحديد لقوله 

  .6) حتهوليرح ذبي ،وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته ،فأحسنوا القتلة
  

  :الترجيح 
شرط آلة الذبح أن  ألن ،نزوعينجواز الذبح بالسن والظفر إذا كانا مذي يراه الباحث راجحاً هو وال

وهذا متحقق في السن والظفر إذا كانا منزوعين فيجوز  ،يكون الذبح بحدها ال بثقلها أو بقوة اإلنسان
  .الذبح بهما

  

  .الذبح بالعظم: الفرع الثاني

من غير (الذبح بالعظم : تي أثارها فقهاء المسلمين المتقدمين فيما يتعلق بآلة الذبح من األمور ال
  .)السن والظفر

  : وقد اختلف الفقهاء في جواز الذبح بالعظم على مذهبين
                                                 

  .3اآلية  ،سورة المائدة 1
  .3/106 ،الموطأ المنتقى شرح ،القرطبي 2
  .3/106 ،المنتقى شرح الموطا ،القرطبي 3
  .3/17 ،شرح مختصر الخليل ،الخرشي 4
  .3/17 ،شرح مختصر الخليل ،الخرشي 5
  .56ص  ،تقدم تخريجه 6
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 4، والظاهرية3والمذهب عند الحنابلة ،2والمالكية ،1ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية: المذهب األول
  .ظمإلى جواز الذبح بالع
 باستثناء.. .والتذكية من الذبح، والنحر، والطعن، والضرب جائزة بكل شيء" : جاء في  المحلى 

أو  -أو الطير حاشا الضباع  -عظم خنزير، أو عظم حمار أهلي، أو عظم سبع من ذوات األربع 
ائزة والتذكية ج .ما ذبح أو نحر بشيء مما ذكرنا بل هو ميتة حرام عظم إنسان فال يكون حالالً

  .5" بعظم الميتة وبكل عظم حاشا ما ذكرنا
  :واستدلوا على ذلك بما يأتي 

ليس  ،فكلوا ،وذكر اسم اهللا عليه ،ما أنهر الدم: ( قال -صلى اهللا عليه وسلم  - إن النبي  )1
 .6)وأما الظفر فمدى الحبشة  ،أما السن فعظم :عن ذلك  السن والظفر، وسأحدثكم

  :وجه الداللة 
والعظم داخل في عموم اللفظ  ،أباح الذبح بكل ما أنهر الدم - لى اهللا عليه وسلمص–النبي محمد 

 ،فتبقى سائر العظام داخلة في اإلباحة ،من عموم اإلباحة إال السن والظفر وال يستثنى ،المبيح
ومع ذلك فإنه ال يحرم الذبح  ،ولهذا علل الظفر بكونه من مدى الحبشة ،وق مقدم على التعليلوالمنط

  .7سكين وإن كانت مدية لهمبال
وال سيما أن العظام  ،فأشبهت سائر آالت الذبح ،إن المقصود من الذبح يحصل بالعظام )2

  .8تتناولها سائر األحاديث العامة المبيحة للنحر بها
فال مانع  ،وهذا يتحقق بالذبح بالعظم ،إن المقصود من الذبح هو إنهار الدم وفري األوداج )3

 .9من الذبح بالعظم
  .إلى عدم صحة الذبح بالعظم 11ورواية عند الحنابلة ،10ذهب الشافعية: لمذهب الثانيا

                                                 
  .5/42 ،بدائع الصنائع ،الكاساني 1
  .3/17 ،شرح مختصر خليل ،الخرشي 2
  .9/396 ،المغني ،ابن قدامة 3
  .6/137 ،المحلى ،ابن حزم 4
  .6/137 ،ابن حزم  5
  .19ص  ،تقدم تخريجه 6
  .397-9/396 ،المغني ،ابن قدامة 7
  .9/397 ،المغني ،ابن قدامة 8
  .5/12 ،االختيار لتعليل المختار ،الموصلي 9

  .9/83 ،المجموع ،النووي .6/108 ،مغني المحتاج ،الشربيني 10
  .9/396 ،المغني ،ابن قدامة 11
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  :واستدلوا على ما ذهبوا إليه باآلتي
ليس  ،فكلوا ،وذكر اسم اهللا عليه ،ما أنهر الدم: ( قال -صلى اهللا عليه وسلم  - إن النبي   . أ

 .1)الحبشة أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى  ،السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك
من باب  العظم ذاته فكان تحريم ،عظمال من إن العلة المانعة من الذبح بالسن هي كونه: وجه الداللة 

فحيث وجدت العلة وجد المنع من الذكاة سواء في  ،فجعلت العظمية علة مانعة من التذكية ،أولى
   .2فتحرم الذكاة بالعظم لوجود العلة وهي العظمية ،العظم أم في غيره

فلم يجز  ،ن النهي عن الذبح بالعظام هو من باب التعبد ؛ ألن الذبح ينجس العظم بالدمِإيل ق  . ب
 .3ألنها زاد إخواننا من الجن ،كما لم يجز االستنجاء بالعظم ؛ خوفاً من تنجيسها ،الذبح بها

  
 :الترجيح 
؛ ألن نهر  لعظمإلى ترجيحه هو رأي الجمهور الذين ذهبوا إلى جواز الذبح با يميل الباحثوالذي 

ونقصر العظمية كسبب للتحريم على ما ورد عن  .وهو المقصود من الذبح ،الدم يحصل بالعظم
أنه جعلها سبباً في تحريم أكل ما ذكي بما هي فيه إال في السن وحده؛  -صلى اهللا عليه وسلم–النبي 

ليس العظم : قول لو أراد تعدية العظمية لما عجز عن أن ي - صلى اهللا عليه وسلم–ألن النبي 
m X W     V   U  ،4بالبيان - صلى اهللا عليه وسلم-وأمر ،قد أوتي جوامع الكلمو ،والظفر

  ̂ ]   \  [  Z  Y  X  W l5.  
  
  

  

  

  

  

  

                                                 
  .19ص  ،تقدم تخريجه 1
  .6/139 ،المحلى ،ابن حزم .9/396 ،المغني ،بن قدامةا 2
حديث  ،باب كراهية ما يستنجى به ،كتاب الطهارة ،سنن الترمذي ،الترمذي .6/108 ،مغني المحتاج ،الشربيني 3
  .7/1674 ،سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها ،األلباني .صحيح: قال األلباني  .1/19 ،18رقم

  .6/139 ،المحلى ،ابن حزم 4
  .44اآلية  ،سورة النحل 5



63 

  .شروط المذبوح: المبحث الثالث

  :شروط راجعة إلى المذبوح وهي  أربعةيشترط لصحة الذبح 
  

  .لذبحأن يكون المذبوح حياً وقت ا: المطلب األول 

واختلفوا في  .فال تحصل التذكية بذبح ما هو ميت فعالً ،يشترط أن يدرك الذابح المذبوح وفيه حياة
كالشاة المريضة التي أشرفت على الموت ولم يعلم  ،بذبح ما فيه حياة غير مستقرةحصول التذكية 

  .أن موتها كان بسبب الذبح أو بسبب المرض
خالف  :بعنوان  من المبحث األول الفرع الثالثرسالة في وقد سبق بحث هذه المسألة في هذه ال

المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وأكيلة ضابط الحياة التي تعمل معها التذكية في  الفقهاء في
  .السبع

  
  .أن يكون زهوق روح المذبوح بمحض الذبح: المطلب الثاني 

إلى ضرورة وجود حياة  4والحنابلة 3والشافعية 2والمالكية 1ذهب فقهاء المذاهب األربعة من الحنفية
فإن لم يكن فيه إال كحياة المذبوح وما أبينت حشوته لم يحل بالذبح ؛ ألن هذا  ،مستقرة ليحصل الذبح

 .كما لو أبان رجل حشوة إنسان فضرب رجل آخر عنقه كان القاتل األول ،قد صار في حكم الميت
يدركها وفيها حياة بحيث إذا ذبحها يكون الذبح هو الذي أي أن  ،أما إذا لم يكن كذلك حل بالذبح

  .mU  T    S  l 5  :قتلها لقوله سبحانه وتعالى 

فرى أوداجها والرأس  قطع شاة نصفين ثم إن رجالً لو أن رجالً"  : فقد جاء في بدائع الصنائع
يؤكل ألن  أو شق رجل بطنها فأخرج ما في جوفها وفرى رجل آخر األوداج فإن هذا ال ،يتحرك

إن كانت الضربة مما يلي العجز لم تؤكل :  أن هذا على وجهين 6الفعل األول قاتل، وذكر القدوري
؛ ألن العروق المشروطة في الذبح متصلة من القلب إلى  وإن كانت مما يلي الرأس أكلت ،الشاة

                                                 
  .52- 5/51الكاساني، بدائع الصنائع،  1

  .2/310 ،شرح مختصر خليل ،الخرشي 2
  .4/296 ،تحفة الحبيب على شرح الخطيب ،البجيرمي 3
  .494-1/493 ،العدة شرح العمدة ،بهاء الدين المقدسي 4
  .3اآلية  ،سورة المائدة 5
 م ومات في بغداد973/هـ362ولد سنة. فقيه حنفي: مد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القدوري أحمد بن محمد بن أحهو  6

انتهت إليه رئاسة . ودفن من يومه في داره بدرب أبي خلف  ،م1037/هـ428سنة ،يوم األحد، الخامس عشر من شهر رجب
في فقه ) القدوري(ختصر المعروف باسمه وصنف الم ،وارتفع جاهه ،وعظم عند أصحاب الحنفية قدره ،الحنفية في العراق

 .)النكاح(وكتاب  ،في سبعة أجزاء يشتمل على الخالف بين الشافعي و أبي حنيفة وأصحابه) التجريد(ومن كتبه . الحنفية
  .1/212 ،الزركلي، األعالم .128-1/128 ،الجواهر المضية في طبقات الحنفية ،الغزي
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لعجز فلم يقطعها وإن كانت مما يلي ا ،فإذا كانت الضربة مما يلي الرأس فقد قطعها فحلت ،الدماغ
  .1" فلم تحل
 ،أو نخس الخاصرة ،نزع الحشوة بما لو اقترن بذبح الشاة مثالً " :في تحفة الحبيب  مثل ذلك وجاء

أو القطع من القفا فال تحل الشاة الجتماع مبيح ومحر2" مم فيغلب المحر.  
    

  .حرمياً أال يكون المذبوح صيداً: المطلب الثالث

     :لقوله سبحانه وتعالى  .هللا تعالى حقاً ،مراإلشارة مح وأالداللة  وأحرم بالقتل إن التعرض لصيد ال 
 mu  t  s   r  q  p  o  n  m  lv  l3 باألمن  على قريش امتن اهللا تعالىقد ف

في حين أن األعراب  ،وينعم به كل من دخله فهم في أمن عظيم ،العظيم الذي جعلهم ينعمون فيه
في صفة  -  صلى اهللا عليه وسلم - وقال النبي .4بعضاً ويقتل بعضهم بعضاً حوله ينهب بعضهم

   .5)ال ينفر صيدهاو: (الحرم
صلى اهللا عليه  – يفيه البيان البين أن صيد الحرم حرام اصطياده، وذلك أن النب" :  6يقال الطبر 

الفعل في المحرم و .7" التحريم من تنفيره في؛ فاصطياده أوكد  إذ نهى عن تنفير صيده - وسلم 

                                                 
  .52-5/51 ،بدائع الصنائع ،الكاساني 1
  .4/296 ،تحفة الحبيب على شرح الخطيب ،البجيرمي 2
  .67اآلية ،سورة العنكبوت 3
، 2ط ،تحقيق سامي بن محمد سالمة ،6/295 ،تفسير القرآن العظيم ،أبو الفداء إسماعيل بن عمر ،ابن كثير 4

  .دار طيبة ،م1999/هـ1420
  .3/14 ،1833ث رقم حدي ،باب ال ينفر صيد الحرم ،كتاب الحج ،صحيح البخاري ،البخاري 5

ولد في آمل طبرستان سنة . المؤرخ المفسر اإلمام: محمد بن جرير بن يزيد الطبري، أبو جعفرهو  6
من  .وعرض عليه القضاء فامتنع، والمظالم فأبى .م923/هـ310واستوطن بغداد وتوفي بها سنة ،م839/هـ224
في علوم الدين، ) المسترشد(و ) اختالف الفقهاء (و  يعرف بتفسير الطبري،) جامع البيان في تفسير القرآن (كتبه 

، بل قلده بعض الناس وعملوا في أحكام الدين ال يقلد أحداً وكان مجتهداً .وهو من ثقات المؤرخين. وغير ذلك
اهللا  واجتمع عليه من ال يحصيه إال وكان أسمر إلى األدمة أعين نحيف الجسم مديد القامة فصيحاً. بأقواله وآرائه

طبقات ،السبكي.ورثاه خلق كثير من أهل الدين واألدب ونهاراً على قبره عدة شهور ليالً يالى وصلتع
  .69-6/68 ،األعالم ،، الزركلي3/126،125،122،121،120الشافعية،

، 2ط ،تحقيق أبو تميم ياسر بن إبراهيم ،4/501 ،شرح صحيح البخاري ،أبو الحسن علي بن خلف ،ابن بطال 7
  .الرياض-السعودية ،مكتبة الرشد ،م2003/هـ1423
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؛ ألنه يضاف إلى الحرم  أم دخل من الحل إليه 1الحرمفي سواء أكان مولده  ،ال يكون ذكاة شرعاً
  .2 أم حالالً ماًرِحفإن ذبح صيد الحرم كان ميتة سواء أكان الذابح م ،في الحالين، فيكون صيد الحرم

  
  .أن يكون المذبوح مما يؤكل لحمه:  الرابعالمطلب 

األبل، (فحللت الشريعة الطيبات كاألنعام  ،وما ال يحل أكله ،ريعة اإلسالمية ما يحل أكلهحددت الش
والطيور غير الجارحة كالدجاج والحمام والبط واألوز وغير ذلك من العصافير،  ،)والبقر، والغنم

في فاألصل  .3وغيرها من الحيوانات ،وبقر الوحش وحماره ،ية كالظباءوالوحوش غير الضار
وبناء على ذلك  ،ms  r  q  p  o  n  m  l   k  j  i  l4   : لقوله تعالى ؛ عمة الحلاألط

ومما ورد الدليل  .وما عدا ذلك جائز أكله ،فكل ما ورد دليل شرعي على حرمته فال يجوز أكله
الحيوانات الميتة والدم ولحم والخنزير والموقوذة والمنخنقة وبقية األصناف التي  على تحريمه من

m  L  K   J      I  H  G  F  E  D  C  B  A : كرها اهللا تعالى في قوله تعالىذ

\   [  Z  Y  X  W  V  U  T    S  R   Q  P  O  N  M]    ^

_`l5.   
والحيوان المباح األكل ال يجوز أكله إال بعد تذكيته التذكية الشرعية إال ما ورد دليل من الشرع 

  .كيته التذكية الشرعية كالسمك والجرادبجواز أكله دون الحاجة إلى تذ
  

                                                 
، "وما طاف بها من نصب حرمها ،أما الحرم فمكة: " والمراد بالحرم هنا الحرم المكي، فقد جاء في األحكام السلطانية  1

أما . مصر-ت، دار الحديث، القاهرة.ط، د.، د1/241الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد، األحكام السلطانية، 
ومن طريق  ،عيم عند بيوت نفار على ثالثة أميال من مكةتنحد الحرم من جهة المدينة دون الف: " فهي  حدود الحرم المكي

ومن طريق الطائف على عرفات من بطن نمرة على  ،ضاة لبن في ثنية لبن على سبعة أميال من مكةأاليمن طرف 
الجعرانة في شعب آل عبد ن طريق وم ،ومن طريق العراق على ثنية جبل بالمقطع على سبعة أميال ،سبعة أميال

 ،المجموع ،النووي، " أميال من مكة اهللا بن خالد على تسعة أميال، ومن طريق جدة منقطع األعشاش على عشرة
هذا وقد حدد الحرم المكي اآلن من مختلف الجهات بأعالم بينة مبينة على أطرافه مثل المنار  .464- 7/463

فما كان داخل العالمات المذكورة فهو من حرم مكة، له أحكامه . عجميةعربية واألمكتوب عليها اسم العلم باللغات ال
الشرعية جميعها،وما كان خارج هذه العالمات، فليس من حرم مكة، وال ينطبق عليه شيء من أحكام الحرم، حتى 

 .17/186وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الموسوعة الفقهية الكويتية، .ولو سمي مكة
  .5/52 ،بدائع الصنائع ،كاسانيال 2

  .7/115القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، . 4/147الزحيلي، الفقه اإلسالمي وأدلته،  3
  .145سورة األنعام، اآلية  4
  .3اآلية  ،سورة المائدة 5
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  :مستحبات الذبح: المبحث الرابع 

وهي عبارة عن ممارسات يثاب عليها الذابح ويكره تركها وتعود كلها إلى العمل على إراحة 
وأصل هذا ما ورد في الحديث الشريف أن رسول  ،1الحيوان وتخفيف األلم والمعاناة عن الحيوان

 ،إن اهللا كتب اإلحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا اِلقتلة: ( قال  -وسلمصلى اهللا عليه –اهللا 
ما يرجع إلى  ومن مستحبات الذبح ،2)وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته  ،وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح

 وسوف أتناولها في مطالب ،ومنها ما يرجع إلى المذبوح ،، ومنها ما يرجع إلى الذابحالزمان واآللة
  :  على النحو اآلتي 

  

  :وهي  ،مستحبات ترجع إلى الزمان واآللة: المطلب األول 

  .3وبه قال الحنفية ،الليلفي ويكره  ،النهارفي المستحب أن يكون الذبح   )1
وهو كراهة تنزيه  4)أن يضحى ليالً نهى  ( :أنه  –صلى اهللا عليه وسلم  -ما روي عن رسول اهللا ل

  :  5كون لوجوهومعنى الكراهة يحتمل أن ي
   .ن الليل وقت أمن وسكون وراحة فإيصال األلم في وقت الراحة يكون أشدإ : أحدها
   .أنه ال يأمن من أن يخطئ فيقطع يده ولهذا كره الحصاد بالليل : والثاني
  .أن العروق المشروطة في الذبح ال تتبين في الليل فربما ال يستوفي قطعها : والثالث

 ،إذ ال فرق بين الذبح نهاراً أو ليالً ،ن هذا األمر ال فائدة منه في يومنا هذاوالذي يراه الباحث أ
يث كانت اإلضاءة بخالف العصور السابقة ح ،تجعل الليل كأنه نهار ،اءةوذلك لتطور وسائل اإلض

  .والحديث ال يعتمد عليه ألنه موضوع ،ضعيفة في الليل
  
  

                                                 
 ت،.د ،ط.د ،16ص ،الممارسات المستحدثة للذبح في ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية ،محمد عبد الحليم ،عمر 1

   http://arablib.com/harfi: ، على الرابطدون دار نشر
  .56تقدم تخريجه، ص   2
  .5/60 ،بدائع الصنائع ،الكاساني 3
يكنى أبا  ،باب أحاديث عبد اهللا بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ،المعجم الكبير ،الطبراني 4

. موضوع: قال األلباني .  11/190، 11458رقم ، حديث-رضي اهللا عنهما-ومن أخباره ووفاته  ،العباس
األلباني، أبو عبدالرحمن محمد ناصر الدين، سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في األمة، حديث 

  .المملكة العربية السعودية-م، دار المعارف، الرياض1992/هـ1412، 1، ط10/257، 4711رقم 
  .5/60 ،بدائع الصنائع ،الكاساني 5
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التي ذكروها لمنع الذبح في وذلك لعدم تحقق الوجوه  ،فال مانع من الذبح في الليل في هذه األيام
  .الليل

ويكره بغير الحديد  ،كالسكين والسيف ونحو ذلك بآلة حادة من الحديد الذبحأن يكون  )2
؛ ألن السنة في ذبح الحيوان ما كان أسهل على الحيوان وأقرب إلى  وبالكليل من الحديد

  .4والحنابلة 3والشافعية 2المالكيةو 1من الحنفية وإليه ذهب جمهور الفقهاء ،راحته
إن اهللا تعالى كتب اإلحسان على كل ( :  أنه قال -صلى اهللا عليه وسلم  -عن رسول اهللا  لما روي

 ،5)شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته
  .6هل على الحيوان وأقرب إلى راحتهأسبآلة حادة من الحديد كالسكين والسيف والذبح 

    
  :وهي  ،مستحبات ترجع إلى الذابح: المطلب الثاني 

وليرح ذبيحته ( :  - صلى اهللا عليه وسلم -النبي لقول ؛ ويكره اإلبطاء فيه ،في القطع سراعاإل  )1
  .7واإلسراع نوع راحة له ،)

بذبائحهم إلى األوثان  وا يستقبلونألن المشركين كان ؛والذبيحة موجهة إلى القبلة  ،القبلة استقبال )2
وإليه ذهب الجمهور من  8فتستحب مخالفتهم في ذلك باستقبال القبلة التي هي أفضل الجهات

 .12والحنابلة 11والشافعية 10والمالكية 9الحنفية
  

                                                 
  .5/60 ،بدائع الصنائع ،الكاساني 1
  .4/330 ،التاج واإلكليل لمختصر خليل ،العبدري 2
  .9/80 ،المجموع ،النووي 3
  .9/398 ،المغني ،ابن قدامة 4
  . 56ص ،تقدم تخريجه 5
  .5/60 ،بدائع الصنائع ،الكاساني 6
  .4/320 ،د بن حنبلاإلقناع في فقه اإلمام أحم ،الحجاوي .5/60 ،بدائع الصنائع ،الكاساني 7
  .5/60 ،بدائع الصنائع ،الكاساني 8
  .5/60 ،بدائع الصنائع ،الكاساني 9

  .1/544 ،المدونة ،مالك بن أنس 10
  .9/86 ،المجموع ،النووي 11
  .4/320 ،الكافي ،الحجاوي .1/550 ،الكافي ،ابن قدامة .9/398 ،المغني ،ابن قدامة 12
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واتفقوا على كراهة أن يحد الذابح الشفرة بين يدي  ،إحداد الشفرة قبل إضجاع الشاة ونحوها )3
 .4والحنابلة 3والشافعية 2والمالكية 1هيأة للذبح وإليه ذهب الحنفيةوهي م ،الذبيحة

أن رجالً أضجع شاة يريد أن يذبحها وهو يحد شفرته،  -رضي اهللا عنهما– 5لما روي عن ابن عباس
 .6)أتريد أن تميتها موتات؟ هال حددت شفرتك قبل أن تضجعها: ( -صلى اهللا عليه وسلم–فقال له النبي 
تعرف اآللة الجارحة فإذا أحد الشفرة وقد أضجعها يزداد ألمها وهذا كله ال تحرم به وألن البهيمة 

الذبيحة؛ ألن النهي عن ذلك ليس لمعنى في ذات المنهي بل لما يلحق الحيوان من زيادة ألم ال حاجة 
  .7إليه
 ،من الدماغ الخيط األبيض في جوف الفقار، ينحدر" وهو 8االكتفاء بقطع األوداج وال يبلغ به النخاع )4

وال يبان الرأس ولو فعل ذلك يكره لما فيه من زيادة إيالم من  ،9"وتتشعب منه شعب في الجسم 

                                                 
  .5/60الكاساني، بدائع الصنائع،  1
  .331-3/330بدري، التاج واإلكليل لمختصر خليل، الع 2
  .9/81النووي، المجموع،  3
    . 9/398ابن قدامة، المغني،  4
: -صلى اهللا عليه وسلم -عبد اهللا بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي، أبو العباس، ابن عم رسول اهللا هو  5

 - ونشأ في بدء عصر النبوة، فالزم رسول اهللا . م619/هـ.ق3ولد بمكة بالشعب سنة .مة، الصحابي الجليلحبر األ
بصره في آخر عمره،  وكفّ ،وشهد مع علي الجمل وصفين ،وروى عنه األحاديث الصحيحة -صلى اهللا عليه وسلم

ابن . حديثاً 1660له في الصحيحين وغيرهما . هـ، وهو ابن إحدى وسبعين68فسكن الطائف، وتوفي بها سنة 
  .4/95الزركلي، األعالم، . 122،131، 4/121صابة في تمييز الصحابة، حجر العسقالني، اإل

البيهقي، السنن الكبرى، كتاب الضحايا، باب الذكاة بالحديد وبما يكون أخف على المذكي وما يستحب من حد  6
بن  النيسابوري، أبو عبداهللا الحاكم محمد. 9/471، 19141الشفار ومواراته عن البهيمة وإراحتها، حديث رقم

، تحقيق مصطفى عبدالقادر عطا، 4/260، 7570عبداهللا، المستدرك على الصحيحين، كتاب الذبائح، حديث رقم
األلباني، محمد ناصر الدين، . صحيح: قال األلباني . لبنان- م، دار الكتب العلمية، بيروت1990/هـ1411، 1ط

  .ب اإلسالميت، المكت.ط، د.، د1/80صحيح الجامع الصغير وزيادته، حرف األلف، 
  .5/61الكاساني، بدائع الصنائع،  7
هو جزء من الجهاز العصبي المركزي،والذي يبدأ من قاعدة الدماغ،ويمر خالل القناة :"وفي االصطالح العلمي 8

الفقرية للعمود الفقري،وهو أنبوبي الشكل،ويتكون من حزمة من األعصاب التي تعتبر امتداداً للجهاز العصبي 
اإلنترنت، النخاع ". دماغ،ويحميها مجموعة من العضام تسمى العمود الفقري المركزي من ال

    /http://ar.m.wikipedia.org/wikiالشوكي
  .1/765الفيروزآبادي، القاموس المحيط، فصل النون،  9
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 ؛النخعهذه العملية تُسمى و ،1ولكنه ال يحرم ألن ذلك يوجد بعد حصول الذكاة ،غير حاجة إليها
  .5ةوالشافعي 4والمالكية 3وهو قول الحنفية. 2القتل الشديد حتى يبلغ النخاع هوو

  

  :مستحبات ترجع إلى المذبوح: المطلب الثالث 

    : ومن أهمها 
 7والمالكية 6وإليه ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية ،إضجاع الذبيحة على شقها األيسر برفق )1

 .9والحنابلة 8والشافعية
وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح : (قال  -صلى اهللا عليه وسلم–أن النبي  10لما روي عن شداد بن أوس

  .11)حد أحدكم شفرته وليرح ذبيحتهولي
  .12وصرح الشافعية باستحباب شد قوائمها وترك رجلها اليمنى لتستريح بتحريكها

صلى اهللا عليه -أن رسول اهللا  ،عائشة والدليل على استحباب االضجاع في جميع المذبوحات حديث
فقال  ،به ليضحي بهفأتي  ،وينظر في سواد ،ويبرك في سواد ،أمر بكبش أقرن يطأ في سواد -وسلم
وأخذ الكبش  ،ثم أخذها:  ففعلت ،) اشحذيها بحجر( :  ثم قال ، )هلمي المدية ،يا عائشة( : لها

                                                 
      .9/84النووي، المجموع،  1
  .5/292ق، الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائ. 5/60الكاساني، بدائع الصنائع،  2
  .5/292الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق،  3
  .3/16 ،شرح مختصر خليل ،الخرشي 4
  .9/84 ،المجموع ،النووي 5
  .5/60 ،بدائع الصنائع ،الكاساني 6
  .3/16 ،شرح مختصر خليل ،الخرشي 7
  .9/85 ،المجموع ،النووي 8
  .10/404 ،اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف ،المرداوي 9
يعلى، كان فصيحاً حليماً حكيماً، والّه عمر إمارة حمص، ولما قُتل عثمان  أوس بن ثابت األنصاري، كنيته أبوهو شداد بن   10

وإن من : "قال أبو الدرداء. سنة 75هـ، وهو ابن 58اعتزل، وعكف على العبادة، نزل الشام بناحية فلسطين، ومات بها سنة 
أبو نُعيم . 695 – 2/694ابن عبد البر، االستيعاب، ". ؤتى حلماً، وإن أبا يعلى قد أوتي علماً وحلماًالناس من يؤتى علماً وال ي

. م، دار السعادة، مصر1974 -هـ 1394ط، .، د1/264األصبهاني، أحمد بن عبد اهللا، حلية األولياء وطبقات األصفياء، 
 . 3/158الزركلي، األعالم، 

  .56 ص ،تقدم تخريجه 11
  .9/85 ،المجموع ،يالنوو 12
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ثم  ،ومن أمة محمد ،وآل محمد ،اللهم تقبل من محمد ،باسم اهللا( :  ثم قال ،ثم ذبحه ،فأضجعه
  .1) ضحى به

  .2إلى اإلضجاع وقاس الجمهور على الكبش جميع المذبوحات التي تحتاج فيها

؛ ألنه إلحاق زيادة ألم بها  ويكره جرها برجلها إلى المذبح ،سوق الذبيحة إلى المذبح برفق )2
  .3من غير حاجة إليها في الذكاة

 .4صرح بذلك الشافعية ،عرض الماء على الذبيحة قبل ذبحها )3

بين أهل خالف في ذلك  ال ويكره القلب من ذلك ،الذبح في الشاة والبقر والنحر في اإلبل )4
ألن األصل في الذكاة إنما هو األسهل على  .7والحنابلة 6والشافعية 5العلم من الحنفية

: قال  - صلى اهللا عليه وسلم –لما روي عن النبي  ؛فهو أفضل نوع راحة لهوما  ،الحيوان
ا وإذا ذبحتم فأحسنو ،إن اهللا تعالى كتب اإلحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة(

  .8) الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته

والبقر والغنم  ،واألسهل في اإلبل النحر لخلو لبتها عن اللحم واجتماع اللحم فيما سواه من خلفها
ألن الجميع موت من  ؛ فإن خالف ونحر البقر والشاة وذبح اإلبل أجزأه ذلك .9جميع حلقها ال يختلف

  .10الذبحوألنه لم يتجاوز محل  ،غير تعذيب
إذا كان ذلك بغير  ،وال يجوز الذبح في اإلبل ،بينما ذهب مالك إلى أنه ال يجوز النحر في الغنم

  .11ضرورة

                                                 
 ،وذبحها مباشرة بال توكيل ،باب استحباب الضحية ،كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان ،صحيح مسلم ،مسلم 1

  .3/1557 ،1967حديث رقم ،والتسمية والتكبير
  .21/197 ،الموسوعة الفقهية الكويتية ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 2
    .5/60 ،ائعبدائع الصن ،الكاساني 3
  .9/81 ،المجموع ،النووي 4
  .5/60 ،بدائع الصنائع ،الكاساني 5
  .9/85 ،المجموع ،النووي 6
  .10/393 ،اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف ،المرداوي 7
  .56ص  ،تقدم تخريجه 8
  .5/41 ،بدائع الصنائع ،الكاساني 9

  .9/84 ،المجموع ،النووي .1/550 ،الكافي ،ابن قدامة 10
   .2/207 ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،ابن رشد 11
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:   -صلى اهللا عليه وسلم–أما العموم فقوله  ،وسبب الخالف في ذلك يرجع إلى مخالفة الفعل للعموم
سواء كان  ،جواز أكل ما أنهر دمهفهذا الحديث يفيد  .1)ما أنهر الدم وذكر اسم اهللا عليه فكلوا ( 

  .ذلك بالذبح أو النحر
  .2نحر اإلبل والبقر وذبح الغنم -صلى اهللا عليه وسلم  -فإنه ثبت أن رسول اهللا أما الفعل ؛ 

الظهر بالمدينة  -صلى اهللا عليه وسلم- صلى النبي : ( قال -رضي اهللا عنه- 3بن مالك عن أنسف
فلما  ،فجعل يهلل ويسبح ،فلما أصبح ركب راحلته ،فبات بها ،نوالعصر بذي الحليفة ركعتي ،أربعاً

صلى اهللا عليه - ونحر النبي  ،فلما دخل مكة أمرهم أن يحلوا ،عال على البيداء لبى بهما جميعا
  .4)وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين  ،بيده سبع بدن قياماً -وسلم

ويستحب أن تكون المعقولة  ،عقول الركبةعلى ثالث قوائم م السنة أن ينحر البعير قائماًمن  )5
 5.فباركاً اليسرى فإن لم ينحره قائماً

6( من المستحب أن يقطع الحلقوم والمريء والووأروح  -أسرعبمعنى -ألنه أوحى ؛جيند
 ،فإن اقتصر على قطع الحلقوم والمريء أجزأه ؛ ألن الحلقوم مجرى النفس ،للذبيحة

 .6قى مع قطعهماوالمريء مجرى الطعام والروح ال تب
  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .11ص  ،تقدم تخريجه 1
  .2/207 ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،ابن رشد 2
كان  ،حمزة وى أبوأحد المكثرين من الرواية عنه، يكن ،هو أنس بن مالك بن النضر بن النجار األنصاري، خادم الرسول  3

-وذلك أن رسول اهللا  ؛ من مائة قبل موته قدم من صلبه من ولده وولد ولده نحواً .سنين 10عمره عند مقدم النبي المدينة 
ابن حجر  .سنين103وهو ابن  ،ـه93مات سنة  ،)وبارك له وولداً اللهم ارزقه ماالً( : دعا له فقال - صلى اهللا عليه وسلم

  .111-1/109 ،ستيعاب في معرفة األصحاباإل ،ابن عبد البر .276- 1/275 ،اإلصابة في تمييز الصحابة ،العسقالني
  .2/171 ،1714حديث رقم  ،باب نحر البدن قائمة ،كتاب الحج ،صحيح البخاري ،البخاري 4

 ،الكافي في فقه اإلمام أحمد ،أبو محمد موفق الدين عبداهللا بن أحمد ،ابن قدامة .9/85 ،المجموع ،النووي 5
  .لبنان-بيروت ،ةدار الكتب العلمي ،م1994/هـ1414 ،1ط ،1/550
  .1/493 ،العدة شرح العمدة ،بهاء الدين المقدسي .9/84 ،المجموع ،النووي 6
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  :محرمات ومكروهات الذبح : المبحث الخامس 

صلى اهللا عليه –لسنة المصطفى  اًهناك ممارسات في الذبح ال بد من تجنبها ليكون ذبحنا موافق
على النحو  ،وسوف اتناولها في مطلبين ،وهذه الممارسات بعضها محرم وبعضها مكروه ،-وسلم

  :اآلتي 
  

  :رمات الذبح مح: المطلب األول 

  : 1ييل ن ارتكبت ال يحل اللحم وتتمثل فيماإ يوهى الت

والمقصود من ذلك هو تعظيم غير اهللا  ،أن يذبح باسم غير اهللا تعالىأي ما أهلَّ به لغير اهللا  .1
أو للكعبة ونحو  -عليهما السالم–كمن ذبح للصنم أو للصليب أو لموسى أو لعيسى  ،تعالى

؛ 2أو يهودياً أو نصرانياً هذه الذبيحة سواء كان الذابح مسلماً ذلك فكل هذا حرام وال تحل
– ولقول الرسول ،mK   J      I  H  G  F  E  D  C  B  Al3  : لقوله تعالى

  .4) لعن اهللا من ذبح لغير اهللا(  : -صلى اهللا عليه وسلم
 اًاألنصاب أحجار ؛ فقد كانتحالة تاريخية عبارة عن وهى :  ما ذبح على األنصاب .2

فلما  ،5ويشرحون اللحم ويضعونه على الحجارةمنصوبة حول الكعبة يذبح عليها العرب 
نحن أحق أن نعظم هذا البيت :  -صلى اهللا عليه وسلم-جاء اإلسالم قال المسلمون للنبي 

̧        m  ¹ :  فأنزل اهللا تعالى ،6لم يكره ذلك -صلى اهللا عليه وسلم–فكأنه  ،بهذه األفعال  ¶
¼  »  º    l7، قوله تعالى يفحرم اهللا سبحانه فعل ذلك على المسلمين ف: m  V  W  

X  Yl8. 

                                                 
  .13ص ،الممارسات المستحدثة للذبح في ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية ،عمر 1
باب تحريم  ،كتاب األضاحي ،المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ،أبو زكريا محيي الدين بن شرف ،النووي 2
 ،دار إحياء التراث العربي ،هـ1392 ،2ط ،13/141 ،1978حديث رقم  ،ح لغير اهللا تعالى ولعن فاعلهالذب

  .بيروت
  .3اآلية  ،سورة المائدة 3
حديث  ،باب تحريم الذبح لغير اهللا ولعن فاعله ،كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان ،صحيح مسلم ،مسلم 4

  .3/1567 ،1978رقم 
  .14ص  ،سات المستحدثة في ضوء أحكام الشريعة اإلسالميةالممار ،عمر 5
  .6/57 ،الجامع ألحكام القرآن ،القرطبي 6
  .37اآلية  ،سورة الحج 7
  .3اآلية  ،سورة المائدة 8



73 

زهاق واإل ،أعضاء الذكاةما أزهقت روحه بغير الذكاة الشرعية السابق ذكرها وهى قطع  .3
ده اهللا فى آية المحرالميتة،  يفى سورة المائدة وه يمات من اللحوم وهبغير التذكية حد

ويقاس عليها فى التحريم كل  ،وما أكل السبع ،والنطيحة ،والمتردية ،قوذةوالمو ،والمنخنقة
الضرب على الرأس  : إلى إزهاق روح الحيوان بغير الذكاة الشرعية مثل يوسيلة تؤد
أو قطع الرقبة من الخلف دون الوصول إلى قطع  ،يأو الصعق الكهربائ ،حتى الموت
 .1أعضاء الذكاة

   

  :الذبح  مكروهات: المطلب الثاني 

ولما فيه من  ،بإحداد الشفرة -صلى اهللا عليه وسلم- أن يذكيها بآلة كالة ؛ لمخالفة أمر النبي  - 1
 .2ألن السنة في ذبح الحيوان ما كان أسهل على الحيوان وأقرب إلى راحتهو ،تعذيب الحيوان

م رسول قا:  قال -رضي اهللا عنهما-؛ لما روي عن ابن عباس  3أن يحد السكين والبهيمة تنظر - 2
على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي  -صلى اهللا عليه وسلم-اهللا 

  .4) تأفال قبل هذا؟ أتريد أن تميتها موتا (: فقال ،تلحظ إليه ببصرها
  .5وهو ينافي الرحمة المطلوبة ،وألن حد الشفرة وهي تنظر يوجب إزعاجها وذعرها

تعرف  نها تنزعج إذا رأت أختها تذكى بنحر أو ذبح، فإنهاأل؛  6أن يذكيها واألخرى تنظر إليها - 3
الذي نفرت فإنك ترى القطيع أو الذود ينفر إذا نفرت منه واحدة وإن لم ير السبب  ،آلة الذبح

 .7منه
                                                 

  .15- 14عمر، الممارسات المستحدثة في ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية، ص  1
  .5/60الكاساني، بدائع الصنائع،  2
  .3/221الرعيني، مواهب الجليل، . 5/61ع الصنائع، الكاساني، بدائ 3

البيهقي، السنن الكبرى، كتاب الضحايا، باب الذكاة بالحديد وبما يكون أخف على المذكي وما يستحب من حد الشفار  4
األلباني، صحيح الجامع الصغير . صحيح: قال األلباني . 9/471، 19141ومواراته عن البهيمة وإراحتها، حديث رقم 

صحيح على شرط البخاري، الحاكم، أبو عبداهللا محمد بن عبداهللا : قال الحاكم . 1/80، 93وزيادته، حرف األلف، حديث رقم 
م، 1990/هـ1411، 1، ط4/260، 7570النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، كتاب الذبائح، بدون باب، حديث رقم 

  .لبنان-دار الكتب العلمية، بيروت
    .5/61ئع الصنائع، الكاساني، بدا 5
  .3/220الرعيني، مواهب الجليل، الحطاب  6
: على الرابطابن عثيمين، محمد، أحكام األضحية والذكاة، الفصل العاشر، في آداب الذكاة ومكروهاتها، المكتبة المقروءة،  7

http://www.ibnothaimeen.com/all/books/printer_17996.shtml  
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رضي اهللا -يجر الذبيحة إلى المذبح من رجلها أو يسوقها سوقاً عنيفاً لما روي أن عمر أن  -4
سقها ال أم لك إلى الموت سوقاً : ( وقال ،فضربه بالدرة ،بحهارأى رجالً يجر شاة ليذ -عنه

ألنه إلحاق زيادة ألم بها من غير و ،2)ويلك قدها إلى الموت قوداً جميالً (  وفي رواية 1)جميالً 
 .3حاجة إليها في الذكاة

  

  .4وبالجملة فإن كل ما يزيد من ألم الحيوان عند الذبح فهو مكروه يلزم االمتناع عنه
هى أحكام الذبح فى الشريعة اإلسالمية فهل الممارسات المستحدثة التى يتم بها الذبح اآلن تلتزم  هذه
  .الفصل الثالثأم ال؟ هذا ما سنتعرف عليه فى  ذه األحكامبه

  
  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

                                                 
باب الذكاة بالحديد وبما يكون أخف على المذكي وما يستحب من  ،تاب كتاب الضحاياك ،السنن الكبرى ،البيهقي 1

  .9/472 ،19143حديث رقم  ،حد الشفار ومواراته عن البهيمة وإراحتها
حديث  ،باب سنة الذبح ،كتاب المناسك ،المصنف ،أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري ،عبد الرزاق 2

  .لبنان –بيروت  ،المكتب اإلسالمي ،هـ1403 ،2ط ،حقيق حبيب الرحمن األعظميت  ،8605،4/492رقم 
  .5/60 ،بدائع الصنائع ،الكاساني 3
  .17ص ،الممارسات المستحدثة للذبح في ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية ،عمر 4
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  .التطبيقات المعاصرة للذبح ومدى توافر شروطه فيها: الفصل الثالث 

  :ويشتمل على خمسة مباحث 

  

  .وعملها المجازر اآللية معناها ومواصفاتها: حث األول المب

  

  .أساليب تدويخ الحيوانات قبل ذبحها: المبحث الثاني 

  

  .وسائل أخرى للذبح: المبحث الثالث 

  

  .)فسيولوجيا(علم وظائف األعضاء الذبح على الطريقة اإلسالمية و: لمبحث الرابع ا

  

  .سائل الذبح المعاصرةالفتاوى والقرارات بشأن و: المبحث الخامس 
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  .وعملها المجازر اآللية معناها ومواصفاتها: المبحث األول 

  

  .معنى المجازر اآللية: المطلب األول 

: والمجزر، بكسر الزاي .نحرها وقطعها: وجزر الناقة يجزرها جزراً  ،قطعه: جزر الشيء: لغة 
  .1موضع الجزر

تسلخ فيه الحيوانات ومن ثم تعالج وتجهز إلى لحم معد و تذبح هو المكان الذي"  :اصطالحاً 
  . 2"لألكل

  

  .مواصفات المجازر اآللية: المطلب الثاني 

وهناك اعتبارات واهتمامات ال بد من األخذ بها عند  ،المجازر اآللية تنشاء على أسس علمية وفنية
  :بنائها وهي 

  :المجازر وهي  الشروط الصحية والفنية المطلوبتين أثناء بناء: أوالً 
 .يجب اختيار المكان المناسب والبعيد من المساكن اآلهلة بالسكان  ) أ
أن يكون قريب من الطريق العام ليسهل عملية ترحيل الحيوانات الحية إليه وترحيل اللحوم   ) ب

 .والمنتجات منه
 .سهولة إنشاء الصرف الصحي والمجاري الخاصة به وربطها بالمجاري العامة  ) ت
 .المقابلة للريح أن يكون في الجهة  ) ث
 .ضرورة توفر المياه النظيفة والكافية  ) ج

  :مكونات المجازر : ثانياً 
  :تتكون من المرافق اآلتية المجازر الحديثة 

 .السور الخارجي له بوابتين األولى للدخول والثانية للخروج .1
 ،وحظائر خاصة باألغنام ،فهناك حظائر خاصة باألبقار ،الحظائر إلستقبال الحيوانات .2

 .ظائر خاصة لعزل الحيوانات المريضةوح
 :والتي تتكون من المرافق اآلتية  ،صالة الذبح .3
 .موقع الصدمة أو المنحر  . أ

                                                 
  .4/134،135 باب الراء، ،فصل الجيم مادة جزر، ،لسان العرب ،ابن منظور 1
  ./http://ar.wikipedia.org/wiki سوعة الحرة المو ،اإلنترنت2
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 .فيها ممرين األول للحيوانات الكبيرة والثاني لصغار الحيوانات: صالة السلخ   . ب
 .الجدار  . ت
 .األرضية  . ث
 .السقف  . ج
 .البوابة لخروج اللحم   . ح
وأخرى لحجز األجزاء واللحوم  ،ستخدام اآلدميواحدة لحفظ اللحوم الصالحة لإل: ثالجة   . خ

 .المشتبهة والمعدومة
 .فيها تجمع األحشاء وتجهز: صالة الدواخل   . د
 .مصنع للمخلفات  . ذ
 .موقع لتجفيف وتمليح الجلود  . ر
 .مخازن  . ز
  .معمل للمخلفات السائلة والصلبة  . س

  :الشروط الصحية المطلوبة لكل مرفق : ثالثاً 
مجزر مبلطة يسهل غسلها وتطهيرها ومائلة إلى إتجاه يجب أن تكون أرضية ال: األرضية  •

 .المجاري لسهولة مرور المياة
يجب أن تبلط بإرتفاع مترين على األقل ليسهل غسلها وتطهيرها وتنظيفها : الجدر الداخلية  •

 .من الدم والروث وغيرها من األوساخ
كما  ،أمطار وخاصة في المناطق التي تهطل بها ،يفضل أن يكون السقف مائل: السقف  •

 .يجب أن يكون سطح السقف الداخلي مبلط أو من المعدن ليسهل تنظيفه
أما إذا كان المسلخ يعمل في  ،إذا كان المسلخ يعمل في النهار فقد تكون كافية: اإلضاءة  •

فترتي المساء والليل ال بد من توفير اإلضاءة الكهربائية بمعدل لمبة واحدة مترين مربعين 
 .تقريباً

يجب توفير المياة الساخنة لتعقيم وتطهير السكاكين والمناشير والمعدات : لتعقيم غرفة ا •
 .1والمستلزمات التي تستخدم في ذبح وسلخ وتجهيز اللحوم

                                                 
 www.alshatbi.net/index.php: الشاطبي، محمد علي، المسالخ، مقال منشور على الرابط  1
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  .عملية السلخ في المجازر اآللية: المطلب الثالث 

نون ويمكن أن يسيطر عليها القا ،تختلف حسب النوع والمنطقة في المجازر اآللية عملية السلخ
  . 1عن القوانين الدينية المدني فضالً

  :  2تياآلك يه كيفية الذبح في المجازر
   .إلى المجزر من المزرعة أو المعلفة بالقطاراتالماشية بالشاحنة أو تنقل . 1
   .إلى وقت الذبح أماكن مخصصة للرعيترعى الماشية في . 2
مبير إلى الجزء أ 2فولت و  300ة من تفقد الماشية الوعي من خالل تطبيق الصدمات الكهربائي. 3

هذه الخطوة محظورة بموجب التطبيق  ،لحيوانلاعق صوالخلفي من الرأس، وعلى نحو فعال 
  .، وهي القوانين اإلسالمية الغذائية أي الشريعة)الحالل(الصارم لقوانين 

   .عالجةعلى عقب من جانب واحد من سيقانها الخلفية على خط الم تعلق الحيوانات رأساً. 4 
فقطع السباتي يؤدي إلى توقف الدماء الواصلة  ،بسكين 4وحبل الوريد 3يقطع الشريان السباتي. 5

وقطع الوريد يؤدي  .ويعيق بذلك مراكز الشعور باأللم في الدماغ فال تشعر الذبيحة باأللم ،إلى المخ
  .إلى نزف أكبر كمية ممكنة من الدماء في أقل وقت ممكن

يقص حول الجهاز و ،قبل إزالة الجلد ،س، وكذلك األقدام األمامية والخلفيةتتم إزالة الرأ. 6
   .الهضمي لمنع التلوث البرازي في وقت الحق في هذه العملية

أن يزال الجلد وذلك بوضع الجثة على مهد  ويمكن أيضاً .داة خاصة إلى أسفلأيزال الجلد ب. 7
  .سكينوساطة والسلخ ب

كذلك يتم  ،ات الداخلية وعالمات المرض عليهاخلية وتفتيشها من الطفيليتتم إزالة األجهزة الدا. 8 
ثم يقوم  ،للسان من الرأسزالة اإثم يتم فصل الكبد للتفتيش ويتم  .فصل القلب والرئتين وتفتيشها

  .رئيس التفتيش بالكشف على الغدد الليمفاوية لعالمات أمراض جهازية
ي تقوم به ذوهذا هو التفتيش ال. (للسالمة لحكومة طلباًتخضع الجثة للتفتيش من قبل مفتشي ا. 9 

  .)دائرة التفتيش على سالمة األغذية في الواليات المتحدة والوكالة الكندية في كندا

                                                 
  ./http://ar.wikipedia.org/wiki الموسوعة الحرة  ،اإلنترنت1

  ./http://ar.wikipedia.org/wiki الموسوعة الحرة ،اإلنترنت  2
يوجد . ين الرئيسة المنبثقة عن قوس األبهر، والذي يجري جانب الرقبة ليزود الرأس والدماغ بالدمهو أحد الشراي 3

ويتضح أن الشريان . /http://ar.m.wikipedia.org/wikiعند كل إنسان شريان سباتي على كل جانب من الرقبة 
  .بجانب الودجين السباتي هو عرق

وهو يقوم بنقل الدم من أعضاء . 2/655، )ورد(الفيومي، المصباح المنير، مادة  .وهو الودجعرق في العنق   4
  ./http://ar.m.wikipedia.org/wiki. الجسم المختلفة باتجاه القلب
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األحماض  أو ،المياه الساخنة تعرض الجثة للمعالجة للحد من مستويات البكتيريا بالبخار أو. 10 
  .العضوية

 11 .لكائنات الحية الدقيقة وللحد من التدهور في حين ينتظر توزيع اللحومد الجثة لمنع نمو اتبر .
يتم تقسيم الجثة المبردة إلى قطع عادية وممتازة ما لم يطلب الزبون جانبين سليمين من . 12

  . اللحوم
  .يتم إرسال نفايات المواد مثل العظام والشحم إلى منشأة للتحويل. 13

التي تتألف من الدم والبراز، الناتجة عن طريق عملية الذبح إلى  ،يتم إرسال المياه العادمة. 14 
   .محطة معالجة المياه العادمة

  .يتم نقل اللحم إلى مراكز التوزيع ثم يتم توزيعها على أسواق التجزئة. 15
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  : أساليب تدويخ الحيوانات قبل ذبحها : المبحث الثاني 

من  ،لتقليل ألم الحيوان وإراحته ،إلى فقدان الحيوان لوعيه قبل ذبحه يأساليب تؤد ي عبارة عنوه
الحيوانات قبل ذبحها وعدم  با وأمريكا بضرورة تدويخوأجل ذلك سنَّت قوانين فى جميع دول أور

  .1حيوان قبل تدويخه يذبح أ
  :وأساليب تدويخ الحيوانات متعددة منها 

  

  :ة التدويخ بالصدمة الكهربائي: المطلب األول 

وقد شاع استعمالها في ذبح الخنازير  ،م1958وردت هذه الطريقة في القانون البريطاني عام 
  .2واألبقار والعجول واألغنام والطيور

وهناك  ،صرع الحيوان باستخدام الصدمة الكهربائية: والتدويخ بالصدمة الكهربائية يقصد به 
  :طريقتان أساسيتان لهذا النوع من التدويخ 

 .األولى تتمثل في عملية إخضاع بدن البهيمة للصعق الكهربائيالطريقة   . أ
 .الطريقة الثانية تتمثل في عملية صعق الرأس وحده  . ب

  .3والهدف من استخدام هذه الطريقة هو تدويخ العجول واألغنام واألبقار والدواجن قبل الذبح
حيث  ،لة بمأخذ كهربائيآلة تشبه الملقط متصوالتدويخ بالصدمة الكهربائية يتم عن طريق استخدام 

محدد ولمدة  تيمرر تيار كهربائي ذي شدة معينة وفولثم  ،على صدغي الحيوان لقطيثبت طرفا الم
ثم يفقد الحيوان وعيه  .نوتختلف جميعها باختالف الحيوا ،ثوان 6 -3في الغالب تكون  ،ةثابت

بق عادة حدوث طور من وهو يس ،نتيجة إلى الالتقاطب الكبير في العصبونات الدماغيةمباشرة 
في الحيوانات واألفضل  .التقلص العضلي المزمن الذي يالحظ قبل المرحلة النهائية من االرتخاء

من  ،وقاعدة األذن 4الكبيرة أن تطبق المساري الكهربائية على جانبي رأس الحيوان بين الحجاج

                                                 
  .21- 20ص  ،حدثة للذبح في ضوء أحكام الشريعة اإلسالميةالممارسات المست ،عمر 1
بحث  قدم  إلى  مؤتمر الخليج األول   ،1ص ،الذبح اإلسالمي ومزاياه والذبح الغربي وخفاياه ،محمد فؤاد ،البرازي2

عة الحالل وخدماته الذي نظمته وزارة  األوقاف  والشؤون  االمنعقد تحت عنوان مؤتمر  الخليج  األول  لصن
اإلسالمية  بدولة  الكويت ومعهد الكويت لألبحاث العلمية وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

م تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير  2011/  01/  11 -  9بتاريخ  
  .شد عبد المحسن العباداألوقاف والشؤون اإلسالمية في الكويت معالي المستشار را

رفع  ،10ص ،التدويخ بالصدمة الكهربائية وواقعه العملي دراسة علمية واقتصادية ،)AVS(جمعية في خدمتكم  3
  .م2011/هـ1432 ،إلى المجلس العالمي للفقه اإلسالمي

   .2/229 ،فصل الحاء ،لسان العرب ،ابن منظور .ينبت عليه الحاجب ،هو عظم مستدير حول العين4
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) 1000(قد يصل إلى  الذي سمح بتعديل شدة التيار الكهربائياستخدام تجهيزات خاصة تخالل 
  .1تفول
أحياناً ؛ ألن جلد الحيوان يكون مغطى  يكون التدويخ كافياً الف احالة الخر فييالحظ أنه و

موضع التماس مع المساري الكهربائية، ولتجنب ذلك تستخدم مساري كهربائية ذات بالصوف في 
  .2نهاية إبرية تسمح باختراق الصوف نحو الجلد مباشرة

ه إذا لم تتم عملية التدويخ الكهربائي بالدقة المطلوبة فإنها تنقلب من إنسانية حسب من المالحظ أن
وهو ما يعرف علمياً  ،إذ تسبب الصدمة شلالً كامالً للذبيحة ،ادعاء القائلين بها إلى وحشية متناهية

  .3بالصدمة الضائعة أو التائهة
  :ما سيتم بيانه من خالل الفرعين اآلتيينوهذا  ،ويختلف تدويخ الدواجن عن تدويخ األغنام واألبقار

  

  : بالمغطس المائي المكهرب التدويخ للدواجن: الفرع األول 

فيه  يأحواض بها ماء بارد يسر يوهى معلقة من أرجلها ف عن طريق غمسهاتدويخ الدجاج  ويتم
جرى العمل  وقد .4ثم تمر على سكين آلية تذبحها وهي على هذه الحالة ،لتفقد وعيها يتيار كهربائ

            .5بين الغرق والصعق إذ تجمع) م1970(بهذه الطريقة منذ عام 
بواسطة  ،ثوان) 4(يطبق مرور التيار لمدة ال تقل عن في تدويخ الدواجن بالصعق الكهربائي و

بالمئة من %) 95(تؤدي شدة التيار المستعمل إلى توقف القلب في لكن و ،فولت1000-400صدمة 
 لكن ،ن يؤثر ذلك بشكل ملحوظ على نزيف الدم بعد الذبح بقطع الرأس بسكين دوارةالحاالت دون أ

وكذلك لوحظ أن  ،مقدار وكمية الدم التي تخرج أقل مما يخرج من المذبوح غير المدوخلوحظ أن 
  .من الدجاج يموت أثناء هذه العملية% 10

                                                 
بحث منشور في مجلة مجمع الفقه  ،الذبائح والطرق الشرعية في إنجاز الذكاة ،خليل محيي الدين ،الميس 1

  .جدة ،منظمة المؤتمر اإلسالمي ،ت.د ،ط.د 10/537 ،اإلسالمي
  .10/537 ،الذبائح والطرق الشرعية في إنجاز الذكاة ،الميس2

  .2ص ،فاياهالذبح اإلسالمي ومزاياه والذبح الغربي وخ ،البرازي 3
- 10/68 ،بحث منشور في مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،أحكام الذبائح واللحوم المستوردة ،محمد تقي ،العثماني 4

  .جدة ،منظمة المؤتمر اإلسالمي ،ت.د ،ط.د ،69
  .4ص ،والذبح الغربي وخفاياه ،الذبح اإلسالمي ومزاياه ،البرازي 5
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هربائي عالي الشدة لما يالحظونه من في استعمال تيار ك يتردد الخبراء المهنيون كثيراًنتيجة لذلك و
والكسور العظمية المرافقة نتيجة لتقلص العضالت التشنجي بسبب  ،زيادة كبيرة في النزف العضلي

  .1وهذا ما يؤدي إلى تعارض المصلحة بين إراحة الحيوان ونوعية اللحم الناتج ،التيار الكهربائي
مما يسبب  ،وإنما يخدر دماغه فقط ،غالباً نتدويخ الدواجن بهذه الطريقة ال يسبب موت الحيواو

، فال الذي يخرج من المذبوح غير المدوخانكماشاً في القلب ؛ فال يخرج منه الدم عادة بذلك المقدار 
أما إذا تحقق أن هذه الطريقة سببت موت الدجاج فال  .ميتة في هذه الحالة دجاج المذبوحيعتبر ال

  .2بطريق مشروع وإن قطع حلقومه بعد ذلك ،يجوز أكله
وبناء على ذلك فال يحل استخدام الصعق الكهربائي مع الدواجن ؛ ألنه ثبت أن استخدامه معها 

وتقل نسبة الدم  ،منها يتوقف فيها القلب% 95كما أن نسبة  ،لى قتل الكثير منها قبل تذكيتهايفضي إ
  ات والدم هو العلة في عدم جواز أكل الميت ،عما لو لم تدوخ الخارج منها

 ،فيختلف األمر بالنسبة لها ،أما الدواجن كبيرة الحجم كاألوز والبط والديك الرومي وما شابه ذلك
ضآلة اإلنتاج بالمقارنة مع الدجاج، والسبب في ذلك يرجع إلى  ،وبدون تدويخ فيتم ذبحها عادة يدوياً

  .3ح الدجاجولثقل وزنها ولعدم تالؤم وزنها وحجمها مع التقنية اآللية المتبعة في ذب
لها عن حكم  الشرعي استخدام التدويخ مع الدواجن كبيرة الحجم، فال يختلف الحكم تمأما إذا 
  .والميتة محرمة شرعاً ،ال يجوز أكلها ؛ ألنها تصبح في حكم الميتةبمعنى أنه  ،الدجاج

  
  :التدويخ لألبقار واألغنام : الفرع الثاني 

استخدام آلة لها من خالل دويخها عن طريق الصعق الكهربائي فيتم تلألبقار واألغنام أما بالنسبة 
يمرر تيار كهربائي ثم  ،على صدغي الحيوان انيثبت الطرفحيث  ،طرفين متصلة بمصدر كهربائي

ثم  يفقد الحيوان وعيهوبهذا ؛ ذي شدة معينة وفولت محدد ولمدة محددة تختلف باختالف الحيوان 
أن الكهرباء قد تزيد فتؤدي إلى توقف قلب الحيوان  طريقةومن سلبيات هذه ال .يذبح بعد ذلك

  .4وإذا لم يحدث توقف القلب يمكن أن يستعيد الحيوان وعيه خالل عشر ثوان ،وكسور فى عظامه

                                                 
  .10/537 ،بحث منشور في مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،الذكاة الذبائح والطرق الشرعية في إنجاز ،الميس 1
  .10/70 ،بحث منشور في مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،أحكام الذبائح واللحوم المستوردة ،العثماني 2

بحث منشور في مجلة مجمع الفقه  ،الذبائح والطرق الشرعية في إنجاز الذكاة ،خليل محيي الدين ،الميس 3
  .10/537 ،اإلسالمي

 ،عمر .10/82 ،بحث منشور في مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،أحكام الذبائح واللحوم المستوردة ،العثماني 4
  .22- 21ص ،الممارسات المستحدثة للذبح في ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية
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وجود  والسبب في ذلك يرجع إلى ،لم تتأكد بعد صالحية طريقة التدويخ بالكهرباءبالنسبة لألبقار 
   .1جعلت من حساب الفولت واألمبير مستحيلة عملياً شعيرات رفيعة حول مناطق األقطاب

 ؟ وان أم اليتخفف من ألم ذبح الحهل يتوقف على أن هذه الطريقة والحكم الشرعي لهذه الطريقة 
إذا قتلتم  ( :حيث قال ،بإحسان ذبح الحيوان والرفق به -صلى اهللا عليه وسلم-قد أمر رسول اهللا ف

  .2) وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته ،نوا الذبحةوإذا ذبحتم فأحس ،فأحسنوا القتلة
مما ال و ،بعض الحاالت يضر بالحيوان ويؤلمه أكثر مما يؤلمه الذبحإال أننا نالحظ أن التدويخ في 

خبراء علم الحيوان يدعون أن ذلك  بالرغم من أن ،الصدمة الكهربائية ال تخلو من ألمشك فيه أن 
لتدويخ بالصعق الكهربائي قد يتسبب في شلل الحيوان قبل أن أضف إلى ذلك أن ا .يخفف من ألمه

دون  ،وشاعراً باأللم ،وذلك عندما يكون الفولت منخفضاً ؛ حيث يترك الحيوان مشلوالً ،يفقد وعيه
من ناحية أخرى فإن شدة التيار قد تقتل الحيوان بإحداث سكتة قلبية ؛ مما يسبب و .أن يفقد وعيه

  .3فال شك في حرمة الحيوان المدوخ بهذه الطريقة .ان المذبوحمنع حصول نزيف من الحيو
يطالبون  ،رفعوا شكوى إلى دولتهم -الدنمارك–أضف إلى ذلك أن سكان بعض الدول األوروبية 

فيها دولتهم أن تتوقف عن استخدام هذه الطريقة في التدويخ ؛ ألنها تفضي إلى تعفن اللحم وتغير 
لسرعة فصلها  ،تأييد لطريقة الذبح اإلسالمية التي تمتاز بكفائتهاطعمه، وهذه الشكوى تنطوي على 

الذي  ،ودون تفاعالت في الدم واللحم ،دون إيالم للحيوان يذكر) األوداج(عن طريق قطع  ،للدم
 ،وطعمه ،مما يغير لونه ،يكون نتيجة للصدمة الكهربائية وبقاء الدم المتفاعل في جسم الذبيحة

 ،كما أن النزيف الذي يحدث نتيجة الختالجات الصدمة .يقة غير صحيةفكانت هذه الطر ،وريحه
 ،فمن المستحيل التفريق بين النزيف الناتج عن الصدمة الكهربائية وبين النزيف الناتج عن المرض

  .4من أن يكون نزيفاً طبيعياً ناشئاً عن الذبح ،فيكون النزيف أشبه بكونه مرضياً
وال يحدث  ،وأنه ال يموت به الحيوان ،من ألم الحيوان بشكل قطعي أن التدويخ يخففإذا تحقق  أما 

وال ينقصه عما يحصل إن  ،ال يحول دون تدفق الدم عند إجراء الذبح بعدهو ،له شيء مما ذكرنا

                                                 
  .2ص ،والذبح الغربي وخفاياه ،الذبح اإلسالمي ومزاياه ،البرازي 1
  .56ص  ،تقدم تخريجه 2
 ،العبادي .10/83 ،بحث منشور في مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،أحكام الذبائح واللحوم المستوردة ،انيالعثم 3

 .بيروت-ت، منشورات المكتبة العصرية، صيدا.، دط.د ،53ص ،الذبائح في الشريعة اإلسالمية ،عبداهللا عبدالرحيم
  .10/506 ،لة مجمع الفقه اإلسالميبحث منشور في مج ،الذبائح والطرق الشرعية في إنجاز الذكاة ،الدبو

م، 2008 -هـ 1429، 2، ط316-2/315الدريني، محمد فتحي، بحوث مقارنة في الفقه اإلسالمي وأصوله،  4
  . مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان
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 يجوز  ففي هذه الحالة ،وأن هذه الطريقة ال تؤدي إلى فساد اللحم ،ذبح الحيوان دون صعق
  .1ال فالإو ،استعمالها

  
  .التدويخ بالمسدس: ب الثاني المطل

  :هناك نوعان من المسدسات يستخدمان في عملية التدويخ 
  

  :التدويخ بالمسدس الواقذ ذو الصدمة المسترجعة : الفرع األول 

 من كتلة معدنية تسمح بوضع متفجر ناري يدفع ساقاً الواقذ ذو الصدمة المسترجعة يتألف المسدس
وتؤدي الطلقة إلى أن تقوم الساق بإحداث ثقب نافذ إلى دماغ  ،تصادمية مرتدة تنتهي برأس إبرية

كما  ،يؤدي إلى فقدان الوعي بشكل فوري نتيجة لتخريب جزء من البنية الحية من الدماغ ،الحيوان
  .2يؤدي إلى زيادة عنيفة مفاجئة في الضغط
اسطة نابض مرتبط بو متصالً بالمسدس يعود إليه آلياً  ويظل المسمار الغليظ المدبب من األمام

وباستخدام هذه  ،والثاني بالمسمار، بحيث يسمح هذا الوضع باستعماله دائماً ،طرفه األول بالمسدس
                .3وتتهتك أنسجة المخ ،الطريقة يستمر القلب في الخفقان لفترة يسيرة

   : 4ويختلف مكان وضع المسدس باختالف الحيوان وعمره 
ويكون بوضع أخفض في العجول ألن  ،في وسط الجزء الجبهي المسدس قففي الماشية يغرز سا) أ

  .القسم العلوي من الدماغ فيها قليل النمو
هذا وإن توجيه رأس المسدس في العجول نحو الرقبة يؤدي إلى شلل فوري، إال أن فقدان الوعي ال 

  .ثانية من تحرير الطلقة) 20(يحدث إال بعد مرور 
  .القسم العلوي من الرأس باتجاه زاوية الفك نحوم تصويب الطلقة وفي صغار المجترات يت) ب

                                                 
 ،العبادي .10/83 ،بحث منشور في مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،أحكام الذبائح واللحوم المستوردة ،العثماني 1
بحث منشور في مجلة  ،الذبائح والطرق الشرعية في إنجاز الذكاة ،الدبو .69ص ،بائح في الشريعة اإلسالميةالذ

  .10/506 ،مجمع الفقه اإلسالمي
بحث منشور في مجلة مجمع الفقه  ،الذبائح والطرق الشرعية في إنجاز الذكاة ،خليل محيي الدين ،الميس 2

، ميبحث منشور في مجلة مجمع الفقه اإلسال ،لذبائح واللحوم المستوردةأحكام ا ،العثماني .10/535 ،اإلسالمي
10/82.  

  .2ص ،الذبح اإلسالمي ومزاياه والذبح الغربي وخفاياه ،البرازي 3
بحث منشور في مجلة مجمع الفقه  ،الذبائح والطرق الشرعية في إنجاز الذكاة ،خليل محيي الدين ،الميس 4

  .10/535 ،اإلسالمي
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وفي ذوات القرون من الخراف والماعز، يوضع المسدس مباشرة خلف الخط الواصل بين ) ت
  .القرنين وتصوب الطلقة باتجاه الفم

أما في الخيل فيتم إحداث الصدمة فوق نقطة تقاطع الخطوط الواصلة بين العين من طرف ) ث
  .ذن في الطرف اآلخرواأل

وال  ،يحدث وقذاً عنيفاً في جبهة الحيوان ودماغه ،التدويخ بالمسدس من خالل ما سبق يتضح أن
وقد شاهدت هذا الطريق : " ؛ يقول محمد تقي العثماني  فيصير موقوذة ،يبعد أن يموت به الحيوان

لخارج من المسدس دخل في فرأيت أن القضيب ا ،للتدويخ في مدينة ديترويت من الواليات المتحدة
، نهار الحيوان على األرض فوراًاوخرج من دماغه الدم و ،دماغ البقرة بقدر طول اإلصبع تقريباً

إن :  ولكن قال لي صاحب المجزرة األمريكي ،وانقطعت حركات أعضائه بالكلية كأنه ميت
اثنتي عشرة دقيقة فإنه لبضع دقائق، ولو لم يذبح في خالل  الحيوان يبقى بعد إطالق المسدس حياً

ولكن ما رأيته جعلني أشك في ادعاء أن هذا  ،دعاهاولم أستطع أن أتأكد من مدى صحة ما  ،يموت
ولم يكن هناك ما يبعد احتمال أن يموت بعض الحيوانات على  ،التدويخ ال يسبب موت الحيوان

  .1"األقل بهذه الصدمة العنيفة
ة شرعاً ال تحل من خاللها الذبيحة وتأخذ حكم الموقوذة ؛ محرم  -التدويخ بالمسدس–وهذه الطريقة 

  .ألنه لم تتحقق فيها شروط التذكية الشرعية
  

  :التدويخ بالمسدس الصادم : الفرع الثاني 

ف عنه في أن رأسه التصادمية تتكون من لإال أنه يخت ،هذا المسدس في الشكل المسدس السابقيشبه 
 ،فهذا المسدس ال يؤدي إلى ثقب جمجمة الحيوان ،به الفطرساق منتهية بكتلة نصف كروية أو تش

  .2بل يؤدي إلى إحداث إنهدام في العظم الجبهي مفضياً إلى فقدان الوعي
حيث يوجه إلى موضع محدد من جبهة  ،في صعق العجول واألبقار المسدس الصادميستخدم و 

فتُحدث  ،الجبهةبمقدمة المسدس وعند الضغط على الزناد تصدم قطعة حديدية مستديرة في  ،الحيوان
ثم يخر صريعاً على  ،يتهشم مكان اإلصابة من جبهته وأحياناً ،بالحيوان ارتجاجاً شديداً في مخه

  . 3األرض
ونسبة الوفيات منه أقل مما هي  ،وهذه الطريقة المؤلمة أقل تأثيراً على الحيوان من المسدس الواقذ

 6-5ذه الطريقة يبدأ بتحريك يديه ورجليه بعد حوالي والحيوان المصعوق به. في المسدس الواقذ

                                                 
  .10/84 ،بحث منشور في مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،أحكام الذبائح واللحوم المستوردة ،العثماني 1
  .181ص ،45العدد ،مجلة الديالي ،آلة الذبح وأحكامها في الفقه اإلسالمي ،حسين 2
  .4ص ،الذبح اإلسالمي ومزاياه والذبح الغربي وخفاياه ،البرازي 3
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 سلباً يؤثرمما  ،م للحيوان، وخوف شديد لهإيالما في هذه الطريقة من  على أحد وال يخفى. دقائق
  .1ومذاق لحمه ،دمه   على تصفية

 محرمة شرعاً ال تحل من خاللها الذبيحة وتأخذ حكم الموقوذة ؛  -التدويخ بالمسدس–وهذه الطريقة 
  .ألنه لم تتحقق فيها شروط التذكية الشرعية

  

  .التدويخ بغاز ثاني أكسيد الكربون: المطلب الثالث 

وتعود أولى تجارب  ،أحدث الطرق و أنظفها طريقة التدويخ بغاز ثاني أكسيد الكربونتعتبر 
ثم  ،افي أحد مصانع اللحوم المعلبة بأمريكحيث استخدمت  ،)1950(هذه الطريقة إلى عام استعمال 

 ،باواستعمالها في كثير من مجازر أور بعد ذلك شاع ثم ،انتقلت بعد ذلك إلى الدانمارك وغيرها
  .2وسهولة العملية مقارنة بالتدويخ الكهربائي رخص ثمن الغاز،والسبب في ذلك يرجع إلى 

ه تدويخ الشيافي  تستخدم أحياناًفي تدويخ الخنازير، وقد  بشكل كبير تستخدم هذه الطريقةو
حبس الحيوان في بيئة هوائية تحتوي ويتم التدويخ بغاز ثاني أكسيد الكربون من خالل  .والماشية

ثانية ثم يحدث فقدان ) 20( لمدةبوعيه فيحتفظ الحيوان  ،من غاز ثاني أكسيد الكربون%) 70(على 
ركية حالة عقب المنعكسات الحثم ي ،ثوان) 10(الوعي مباشرة، ويتبعه منعكسات حركية تستمر لمدة 

وال  ،دقائق) 3 -2(تستمر عادة من  ،إرتخاء عضلي حينما يصبح الحيوان في حالة تخدير عميق
هذا وإن زيادة نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون في  .يؤدي هذا إلى توقف القلب إال في حاالت نادرة

   .3الهواء تؤدي إلى تسريع عملية التدويخ، وهو ما يرغبه المهنيون

 ،لماء البيطريين أن الحيوان ال يشعر باأللم وال بالضيق أثناء عملية التخدير بالغازويظن بعض الع
بيد أن هذا ال يتفق مع رأي كثير من العلماء اآلخرين الذين يعتقدون بأن الحيوان يتعرض لحالة 

وقد تأيد ذلك من خالل تجارب أجريت على متطوعين من البشر  ،ضيق تنفسي شديد أثناء التخدير
ا قد شعروا بالضيق التنفسي عندما تجاوزت نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون في الهواء كانو

)40(%4.  

                                                 
  .4ص ،ح الغربي وخفاياهالذبح اإلسالمي ومزاياه والذب ،البرازي 1
  .2ص ،الذبح اإلسالمي ومزاياه والذبح الغربي وخفاياه ،البرازي 2
بحث  ،أحكام الذبائح واللحوم المستوردة ،العثماني .10/538 ،الذبائح والطرق الشرعية في إنجاز الذكاة ،الميس 3
  .10/82، شور في مجلة مجمع الفقه اإلسالميمن
  .10/539 ،رعية في إنجاز الذكاةالذبائح والطرق الش ،الميس 4
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ال إويرى بعض الخبراء أن التخدير بالغاز يضمن إراحة الحيوان إذا كانت الطريقة سليمة األداء، و
إلى  ومن هذه المحاذير أنها تؤدي .1فالطريقة تؤدي إلى محاذير كبيرة إذا لم تتم حسب األصول

  .2كما قد تؤدي إلى اختناق الحيوان وموته لعدم التحكم في كمية الغاز ،سرعة فساد اللحم
حيث يتم تدويخها في  ،هناك دراسات حديثة تجري لمحاولة تطبيق هذه الطريقة على الدواجنو

تجنب حاالت التوتر التي تصيب  أن هذه الطريقةويرون  ،األقفاص عند استقدامها إلى المجزرة
ويبدو أن  ،يوانات عند إخراجها من األقفاص وتعليقها في الكالليب وطرح رأسها إلى األسفلالح

  .3النتائج كانت مشجعة من حيث إراحة الحيوان ونوعية اللحم
 ،وال إنهار للدم اللذان هما شرط لحل األكل ،ونالحظ أن هذه الطريقة ال يحصل فيها فري لألوداج

على الرغم من  ،أقرب ما يكون إلى المنخنقة -إن جازت التسمية– والحيوان المذبوح بهذه الطريقة
ولكنه في  ،ظن الخبراء والكيميائيون أن استعمال غاز ثاني أكسيد الكربون يحدث تدويخاً يفقد الوعي

أو بفعل  ،سواء كانت منخنقة من تلقاء نفسها ،واهللا تعالى حرم المنخنقة ،الحقيقة خنق على كل حال
m  D  C  B  A : أو بأي سبب آخر يؤدي إلى الخنق ؛ لقوله تعالى  ،ائيةالغازات الكيمي

U  T    S  R   Q  P  O  N  M  L  K   J      I  H  G  F  E  l 4  فانقلب
فكان ذلك سبباً في تحريم الحيوان بصريح النص ؛ ألن الموت في هذه  ،التدويخ انخناقاً كيميائياً

     .5أو احتقانه ،بل كان بانحباسه في جسم الحيوان ،وإنهاره الحال لم يكن بسبب استنزاف الدم
  
فهي  ،حكم المنخنقة ؛ ألن الذبيحة تأخذ تحل شرعاًال  في التدويخ هذه الطريقةبناء على ذلك فو

حظ أنها تتنافى مع شرعنا كذلك يالو .ال إلى استنزاف الدم ،تجعل الموت مضافاً إلى االنخناق
أو يعاني  ،ن للحيوان عند ذبحه بإحداد الشفرة حتى ال يطول عليه الذبحالحنيف الذي أمر باإلحسا

  .آالمه
  
  

                                                 
  .10/539 ،الذبائح والطرق الشرعية في إنجاز الذكاة ،الميس 1
، شور في مجلة مجمع الفقه اإلسالميبحث من ،الذبائح والطرق الشرعية في إنجاز الذكاة ،أحمد بن أحمد ،الخليلي2

 .جدة ،منظمة المؤتمر اإلسالمي ،ت.د ،ط.د ،10/201
  .10/539 ،لطرق الشرعية في إنجاز الذكاةالذبائح وا ،الميس 3
  .3سورة المائدة، اآلية  4

 ،الذبائح والطرق الشرعية في إنجاز الذكاة ،الميس. 2/313الدريني، بحوث مقارنة في الفقه اإلسالمي وأصوله،  5
10/539.  
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  :التدويخ بضرب الحيوان على الرأس بالمطرقة أو بالبلطة: المطلب الرابع 

ضرب العظم الجبهي من خالل وذلك  ،طريقة تتبع لتدويخ الحيوانات الكبيرة كالماشية والخيولوهي 
ثم يتم  ،للحيوان وتفقده الوعي وينهار الحيوان مباشرة شديداً ألماًللحيوان بمطرقة ضخمة تحدث 

  .ذبحه باليد
في  ،واستبدلت بها طريقة التدويخ بالمسدس الواقذ ،وقد تخلت المجازر الحديثة عن هذه الطريقة

وذلك الستهالك  ،حين ال يزال يلجأ بعض األفراد في القرى أو في المزارع إلى التدويخ بالمطرقة
  .1محليا اللحم

، رر الذي تحدثه المطرقة أو البلطةوالمسدس هو بديل عن البلطة أو المطرقة، فهو يحدث نفس الض
التي تمكن من قتل عدد أكبر من  ،إال أن المسدس يتميز بسرعة عمله .وهو ارتجاج في المخ

  .2الحيوانات
  : 3من خالل دراسة أساليب التدويخ يتضح لنا مساوئ هذه األساليب

 .بكافة أنواعه يؤدي إلى موت عدد كبير من الحيوانات قبل ذبحها الصعق  ) أ
التدويخ يؤدي إلى احتقان جزء من الدم في الذبيحة؛ وذلك لعدم كفاءة هذه الطريقة   ) ب

 .الستنزاف الدم من الحيوان
بالبلطة أو تؤدي بعض أساليب التدويخ إلى تلف في المخ كالمسدس الواقذ، والتدويخ   ) ت

 .المطرقة
بل قد يؤدي إلى الصدمة  ،في كثير من األحيان نتيجة التدويخ الكهربائيحدوث شلل   ) ث

 .الضائعة فتبيض عينا الحيوان
، ة األولى، فيصدم ثانية و ثالثةحين ال تؤثر فيه الصدم وال سيما ،زيادة األلم على الحيوان  ) ج

 !انويصاب بالشلل، ثم تبيض عيناه تماماً، فهل تُعتبر كل هذه المعاناة رحمة بالحيو
وهذا بخالف  ،سرعة تعفن اللحوم بسبب عدم استنزاف الدماء من الحيوان بشكل كامل  ) ح

 .الحيوان المستنزف فإن لحمه يبقى صالحاً لفترة أطول
 .مما يقلل من قيمته الغذائية ،ارتفاع نسبة البكتيريا في هذا النوع من اللحم  ) خ

                                                 
بحث  ،اللحوم المستوردةأحكام الذبائح و ،العثماني .10/538 ،الذبائح والطرق الشرعية في إنجاز الذكاة ،الميس 1
  .10/82، شور في مجلة مجمع الفقه اإلسالميمن
  .68-67ص ،الذبائح في الشريعة اإلسالمية ،العبادي 2
  .14- 10ص ،الذبح اإلسالمي ومزاياه والذبح الغربي وخفاياه ،البرازي 3
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نماركية أن نسبة البكتيريا الموجودة في المختبرات العلمية التابعة لوزارة الزراعة الداحيث أثبتت 
  .اللحوم المصعوقة أعلى بكثير مما هو عليه في اللحوم المذبوحة بالطريقة اإلسالمية

بحيث ال تبقى عند  ) PH(  1واختالف في درجة التعادل ،اضطراب في أنسجة الحيوان  ) د
 .) 5.8-5.5( درجتها المثلى التي هي ما بين 

لها أضرار تؤدي إلى فساد اللحم فضالً  هذه األساليب أنتدويخ يتبين ومن خالل دراسة أساليب ال
وفي حالة ما إذا تم  ،فاألفضل عدم استخدام هذه األساليب لما ذكرنا من سلبيات ،عن اإليذاء واإليالم

ال تُحل  فهذه األساليب في مثل هذه الحالة ،كانت شديدة التدويخ واإلماتةاستخدام هذه األساليب ف
مجرد إذا ثبت أنها تؤدي إلى أما  .وأكله ،ن شرعاً من حيث أنها طريقة لتحصيل لحمهالحيوا

ال بأس  ،فهذا جائز ،وإنهار دمه ،بحيث تكون خطوة أولية لذبح الحيوان ،التدويخ بدرجة ال تُميت
شريطة أن ال تحدث فيه  ،ال لقتله ،وإنهاكه ،في استعمالها ؛ ألنها طريقة إلضعاف قوى الحيوان

وإن قلنا أنه يفضل عدم استخدام هذه الطرق  ،2أو لونه ،أو ريحه ، أو تغيراً في طعم لحمهشلالً
  .واألساليب

ة صور التدويخ تنتج صدمة عصبية تمنع الدم من أن يدور دورته ثبت أن كافّ ال سيما وأنه قد
أن طريقة الذبح فهذا يثبت  ،وتمنعه أن يشخب من خالل العروق المقطوعة بالذبح ،الدموية الطبيعية

من خالل استخدام  ،واألكثر نجاعة في إحداث صدمة دموية نزيفية ،اإلسالمية هي الطريقة المثلى
ودون  ،استخالصاً للدم من اللحم ،سريعته ،آلية أو يدوية تكون عميقة القطع ،سكين حادة وما شابهها

مما يتسبب في تغيير  ،ي عامل آخرفضالً عن أن الدم في هذه الحالة ال يتفاعل كيميائياً مع أ ،إيالم
   .3أو ريحه ،طعمه، أو لونه

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
   ،الحوامضالمدرسة األحمدية .بواسطته تقاس قوة الحامضية والقاعدية للمحاليل أوتدريج منظاوه1

 :دار نشر، على الرابط  .ت، د.ط، د.، د3ص والقواعد،
File/…/7awamed%201.doc:www.kababir.net/../  

  .2/315 ،بحوث مقارنة في الفقه اإلسالمي وأصوله ،الدريني 2
  .2/316الدريني، بحوث مقارنة في الفقه اإلسالمي وأصوله،  3
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  :لذبح ل أخرى وسائل:  لثالمبحث الثا

  
وتختلف أحكام هذه الطرق  ،شاعت طرق جديدة لقتل الحيوانات المباح أكلها في العصر الحديثلقد 

  :ويأتي توضيح ذلك فيما يأتي  ،بحسب مدى موافقتها ألحكام التذكية وعدمها
 :الطريقة االنجليزية 

ومن ثم فال تحل الذبيحة شرعاً ؛  ،مما يالحظ على هذه الطريقة أنها ال تؤدي إلى حصول نزيف
  .1يتعلق بإنهار الدم) الحل(ألن 

ثم يحدث له شق بين  ،أو مضجعاً ،إما واقفاً ،عن طريق تثبيت الحيوان الطريقة اإلنجليزية تتمو 
 ،متصل بمنفاخومن خالل هذه الفتحة يتم إدخال خرطوم  ،وانالضلعين الخامس والسادس من الحي

فيختنق الحيوان من خالل ضغط الهواء  ،فيحرك المنفاخ فيمتلئ القفص الصدري للحيوان بالهواء
  .2فال ينفصل الدم عن لحم الحيوان ،وال يتبع ذلك عملية نزيف ،على الرئتين

وهو السبب األساسي في  ،غير صحيةا فهي فضالً عن كونه ،جائزة شرعاً هذه الطريقة غيرف
وليس نتيجة الذبح أو انفصال الدم  ،)االختناق( فموت الحيوان في هذه الطريقة كان نتيجة ،تحريمها
  .3واالختناق صورة من صور الميتة المنصوص عليها في اآلية الكريمة السابق ذكرها ،أو إنهاره

  
  : الذبح بإدخال السكين فى جانب الحلق

ليتدفق الدم  ؛إلى الشرايين وفتحها من خالله والوصول  ،ثقب في الحلقإحداث  من خاللوذلك يتم 
  .للدم إلى المخ يالشريان المؤدال سيما  ،منها

الدم إال أنها ال تتحقق فيها الذكاة الشرعية بقطع الحلقوم تؤدي إلى إنهار  وهذه الطريقة وإن كانت
كما قال سبحانه  ،ومن شعائر التوحيد الخالص ،هللا تعالى؛ ألن الذكاة عبادة  4جيندوالويء والمر

̈   ©   m«  ª : وتعالى   §  ¦  ¥  ¤  £    l 5.  فال بد فيها من اإللتزام بالطريق
  .الشرعية للذبح

  

  

                                                 
  .2/315 ،أصولهبحوث مقارنة في الفقه اإلسالمي و ،الدريني 1
الممارسات المستحدثة للذبح في ضوء أحكام الشريعة  ،عمر .67ص ،الذبائح في الشريعة اإلسالمية ،العبادي 2

  .23ص ،اإلسالمية
  .2/315 ،بحوث مقارنة في الفقه اإلسالمي وأصوله  ،الدريني 3
  .23ص ،الممارسات المستحدثة للذبح في ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية ،عمر 4

 .162سورة األنعام، اآلية  5
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  .الذبح يف ياستخدام السكين الكهربائ

وهذه  ،ألغنامدم السكين الكهربائي في ذبح الدواجن أو ذبح الحيوانات األخرى كاألبقار واخيست
الطريقة متبعة في المجازر بالدول الغربية وأمريكا حيث توجد سكين على هيئة نصف دائرة تدور 

  . 1كهربائياً بسرعة ويذبح الحيوان بواسطتها
ويسمي الذابح ؛ ألن  ،أعضاء الذكاةوهذا األسلوب في الذبح مقبول شرعاً ما دامت السكين تقطع 

وهذا متوفر في السكاكين الكهربائية  بثقلها،ادة ومما تقطع بحدها ال المهم في آلة الذبح أن تكون ح
بشرط أن ينسب  ،أم من الخلف ،سواء أكان قطع الرقبة من األمام ،2يقوم اإلنسان بتشغيلها يالت

أي أن يكون قطع أعضاء الذكاة قد تم قبل نفوذ أي مقتل من  ،ال إلى نفوذ المقاتل ،موته إلى الذبح
   .3وهو فري األوداج وهي طريقة ناجعة في استنزاف الدم ،المقصود الشرعي قد تممقاتله ؛ ألن 

فيكون الذبح حينئذ  ،وال شك أن هذه الطريقة لسرعتها الفائقة كفيلة بقطع العروق قبل نفوذ المقاتل
   .4وهذه هي الذكاة الشرعية ،نتيجة قطع أعضاء الذكاة

  
 :ةائيالكهرب دمةإنهاء حياة الحيوان عن طريق الص

الطريقة تؤدي إلى موت الحيوان  فهذه ،وال تسيل دمه ،مي الحيوانال شك أن هذه الطريقة ال تد
دون أن تفصل الدم الخبيث المحرم عن اللحم ؛ والحديث صريح في تعليق حل التناول على إنهار 

ة تقطع عروق الحيوان وهذا ال يتم إال بآلة حاد ،5)فكل  ،ما أنهر الدم، وذكر اسم اهللا عليه(   : الدم 
    .6يستنزف دم الحيوان ،قطعاً حاداً عميقاً

تؤدي إلى إنهار الدم حسبما  ألنها ال ؛ غير مقبولة شرعاً أنها وسيلةالهذه فيكون الحكم الشرعي ل
  .-صلى اهللا عليه وسلم– 7بين رسول اهللا

ه األساليب والوسائل إذا هذ أنووسائل الذبح الحديثة يتبين لي  ،ومن خالل دراسة أساليب التدويخ
  .وأكله ،ال تُحل الحيوان شرعاً من حيث أنها طريقة لتحصيل لحمه ،كانت شديدة التدويخ واإلماتة

                                                 
  .24ص ،الممارسات المستحدثة للذبح في ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية ،عمر 1
  .24ص ،الممارسات المستحدثة للذبح في ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية ،عمر 2
  .306-2/305 ،بحوث مقارنة في الفقه اإلسالمي وأصوله ،الدريني 3
  .2/306 ،ه اإلسالمي وأصولهبحوث مقارنة في الفق ،الدريني 4
  .11ص ،تقدم تخريجه 5
  .2/308 ،مقارنة في الفقه اإلسالمي وأصوله ثبحو ،الدريني 6
  .24ص ،الممارسات المستحدثة للذبح في ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية ،عمر 7
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أما إذا  .فهو ميتة ال يجوز ذبحه -أي طريقة من طرق التدويخ–أما الحيوان إذا مات بسبب التدويخ 
ألنه ذكاه الذكاة الشرعية  ،ذبحه حل أكله وأدركه الذابح بعد تدويخه وفيه حياة مستقرة ثم ،لم يمت

  .وفيه حياة مستقرة
  

  .الذبح بالماكنة الكهربائية

لقد حصل تطور في مجال الذبح نتيجة للتطورات الحديثة التي يشهدها العالم المعاصر، فأصبحت 
الف من تولى ذبح مئات اآلت تيال الماكنات الكهربائية في الذبحالمجازر أو المسالخ تستخدم 

بدالً مما كان عليه  احيث يقوم شخص واحد بتشغيله ،الحيوانات لتلبية احتياجات المجتمع المتزايدة
فما الحكم الشرعي لمثل هذه  ،شخاص بذبح الحيوانات يدوياً بالسكينأالحال في المجازر من قيام 

  ؟ في الذبح الطريقة
وفي هذا  ،ئن الحديثة في الذبحثار بعض الفقهاء مجموعة من اإلشكاالت على استخدام المكاألقد 

المطلب سنورد بعض هذه اإلشكاالت ونناقشها ونرد عليها لنتوصل من خالل ذلك إلى الحكم 
  : 1وهذه اإلشكاالت هي ،الشرعي لهذه الطريقة

  .انتساب الذبح لآللة: اإلشكال األول 
m A   D  C  B : عمالً بقوله تعالى  ،إلنسانليشترط في حلية الذبيحة أن تكون ذبيحة 

U  T    S  R   Q  P  O  N  M  L  K   J      I  H  G  F  E  l2 ؛ ألنّه 
عن المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة ال سيما مع كونه استثناء  ،أضاف التذكية إلى اإلنسان

ا لم فدل على أن ذلك ال يكون حالالً م ،الذي يكون زهوق روحه ال بفعل اإلنسان ،وما أكل السبع
فالذبح إذا تم بالماكنة الحديثة يكون  .ولو بأن يدرك الحيوان حياً فيذكّيه ،تصدر التذكية من اإلنسان
  .3االنتساب إلى اآللة قهرياً

  .عدم تحقق التسمية: اإلشكال الثاني 

                                                 
 .جلة فقه أهل البيتهذه اإلشكاالت ذكرها الهاشمي وأجاب عنها في بحثه الذبح بالمكائن الحديثة المنشور في م 1

دائرة المعارف  ،76-29ص ،1العدد ،مجلة فقه أهل البيت ،الذبح بالمكائن الحديثة ،السيد محمود ،الهاشمي
  . http://www.howza.net/main/pages/tex.php?tid=52،الحوزوية العالمية

  .3اآلية  ،ةسورة المائد 2
 ،برهان غايب ،حسين .76-29ص ،1العدد ،مجلة فقه أهل البيت ،الذبح بالمكائن الحديثة ،السيد محمود ،الهاشمي 3

 الجامعة اإلسالمية، بغداد ،175ص، 45العدد  مجلة الديالي، ،آلة الذبح وأحكامها في التشريع اإلسالمي
islamic.uodiyala.edu.iq/. 1، ط2/241عاصر، بحوث في الفقه الم ،تقي حسن بن محمد ،الجواهري ،

  .لبنان-بيروت ،دار الذخائر ،هـ1419
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أو ربط الحيوان  ،السبب في ذلك هو وجود فاصل زمني بين ذبح الحيوان وبين زمان تشغيل اآللةو
إذ يكون الذبح  ،ذا صدرت التسمية من الذابح حين تشغيل اآللة أو ربط الحيوان بها ألجل الذبحإبها 

  .1بال تسمية حين صدوره
  

  :اإلجابة عن هذين اإلشكالين 
 : "فقد أجاب عنه برهان الدين حسين بقوله - نسانانتساب الذبح لآللة ال لإل وهو-األول  اإلشكالأما 

إذ أن االنتساب إلى الفاعل عرفاً يكفي فيه أن  ،عنوان الذبح بالماكنةفال أرى له وجهاً بعد صدق 
ولذا يصدق القتل وينسب إلى اإلنسان إذا  ،يحصل الذبح بفعل اإلنسان ويترتّب عليه ترتّباً طبيعياً

فحكم الماكنة التي يشغّلها اإلنسان ألجل الذبح هو حكم البندقية والسكينة  ،سدد رصاصته من بندقيته
فيصدق عنوان القاتل أو الذابح على اإلنسان إذا حصلت النتيجة بفعله من  ،ي تفعل القتل أو الذبحالت

  .2" وكانت النتيجة قهرية لعمله ،دون تخلل شيء بين عمله وبين حصول النتيجة
أن الظاهر من أدلّة " :  فيجاب عنه -وهو عدم تحقّق التسمية من الذابح- الثاني  اإلشكالوأما 
ن تحقّق إو ،التسمية هو حصولها حين الشروع في الذبح الذي هو عمل اختياري للفاعل اشتراط

وبما أن الذبح في الماكنة يكون الشروع فيه عند تشغيلها  ،الذبح في الحيوان متأخّراً عن ذلك زماناً
كون تسمية أو عند تعليق الحيوان على الشريط السيار المؤدي إلى الذبح فإن التسمية في هذا الحين ت

   .فيصدق أنّه سمى حين الشروع في الذبح ،عند الشروع في الذبح
؛ ألن المقصود  المذكورة واستعمال هذه اآلالت في التذكية ال حرج فيه ما دامت قد وجدت الشروط

وأما الوسيلة فللناس أن يستحدثوا ما شاءوا من  ،هو إنهار الدم على يد مؤهٍل للتذكية ذكر اسم اهللا
أن المذكي ال يمكن أن يذكر اسم اهللا عند كل واحدة تذبح فهل تكفي :  كن يبقى إشكالول طرق

  .3" تسمية واحدة للجميع؟
فإذا توقفت  ،على كل مجموعة يتواصل ذبحها يءأن التسمية تجز " : والجواب عن هذا اإلشكال

ة فيه حين رمي السهم الذي اشترطت التسمي اآللة فتعاد التسمية عند تشغيلها، وهذا قياس على الصيد
على أن الفاصل الزمني إذا كان  ،مع أن اإلصابة متأخرة زماناً عن ذلك ،أو إرسال الكلب المعلَّم

   .4" طالق ذكر اسم اهللا عليهإفيشمله  ،قصيراً فيعده العرف بحكم المتصل بزمان الذبح

                                                 
  . 2/242، بحوث في الفقه المعاصر، الجواهري .176ص ،آلة الذبح وأحكامها في التشريع اإلسالمي ،حسين 1
  .176-175ص ،45مجلة الديالي، العدد ،آلة الذبح وأحكامها في التشريع اإلسالمي ،حسين 2
  .176ص ،45مجلة الديالي، العدد ،آلة الذبح وأحكامها في الفقه اإلسالمي ،حسين 3

  .176ص ،45مجلة الديالي، العدد ،آلة الذبح وأحكامها في الفقه اإلسالمي ،حسين 4
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لى إكثار اإلنتاج وتكاثر عدد فإن الحاجة إ ،وإذا كانت الشريعة أسقطت اعتبار تعيين الصيد لمشقته
-  1كما يقول ابن قدامة ،المستهلكين يتطلب جعل التسمية تجزئ على كل مجموعة يتواصل ذبحها

وإن سمى على سهم ثم ألقاه،  ،حل ،وإن سمى الصائد على صيد، فأصاب غيره : " -رحمه اهللا
لتسمية على صيد بعينه، ؛ ألنه لما لم يمكن اعتبار ا لم يبح ما صاده به ،وأخذ غيره فرمى به

قياسا على ما لو سمى على  ،ويحتمل أن يباح. بخالف الذبيحة ،اعتبرت على اآللة التي يصيد بها
ال يقتضي اعتبار تعيين اآللة،  ،وسقوط اعتبار تعيين الصيد لمشقته ،ثم ألقاها وأخذ غيرها ،سكين

   .2"فال يعتبر
ذلك ربما يبدو مبرراً لقياس حالة االختيار على  فإن ،والمعهود من الشريعة في مثله دفع الحرج"

  .3"دفعاً للحرج وتيسيراً على الناس ،حالة االضطرار في موضوع التسمية فقط
إلى صيود فأثخن الكل يكفيه تسمية  ولو رمى سهماً: " فقد جاء في البحر الرائق شرح كنز الدقائق 

ع شاتين إحداهما على األخرى وذبحهما حتى لو أضج ،...،وإن حصل بها ذكاة صيود كثيرة ،واحدة
   .4" بحديدة يحالن بتسمية واحدة

كما نسمي  ،ويمكن حل هذا اإلشكال من خالل االكتفاء بالتسمية عند بدء كل مرة تشغل فيها اآللة
أضف إلى ذلك أن مذهب الشافعي ال يجعل  .عند إرسال الكلب أو الصقر أو السهم عند الصيد

  .5ذبحالتسمية شرطاً لصحة ال
  .6شكال بتكرار الذابح للتسمية إلى حين حصول الذبح بالماكنةويمكن أيضاً التخلص من هذا اإل

  :أمرين  وال بد هنا من التنبيه إلى

                                                 
الصالحي الفقيه،  ،ثم الدمشقي ،عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر بن عبد اهللا المقدسيهو 1

وقدم دمشق مع أهله وله عشر  من قرى فلسطين، بجماعيل م1146/هـ541 ولد سنة ،شيخ اإلسالم ،مامالزاهد اإل
هـ، فأقام نحو أربع سنين، ثم عاد إلى دمشق، 561، وتعلم في دمشق، ورحل إلى بغداد سنة فقرأ القرآن ،سنين

 ،والزهد ،واللغة ،ي الحديثوف ،وأصوالً فروعاً ،صنف الشيخ الموفق التصانيف الكثيرة الحسنة في المذهب
، توفي "المقنع " و ،في أصول الفقه" روضة الناظر" و  ،شرح به مختصر الخرقي في الفقه" المغني" منها  ،والرقائق

ابن رجب، زين الدين عبدالرحمن بن أحمد، ذيل . 68-4/67الزركلي، األعالم، . م1223/هـ620في دمشق سنة 
م، 2005/هـ1425، 1، تحقيق عبدالرحمن بن سليمان العثيمين، ط3/281،282،291،292،299طبقات الحنابلة، 

   .المملكة العربية السعودية-مكتبة العبيكان، الرياض
  .9/389 ،المغني ،ابن قدامة 2
  .10/76 ،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،أحكام الذبائح واللحوم المستوردة ،العثماني 3
  .8/191 ،ابن نجيم  4
دار القلم،  ،م1999/هـ1420 ،3ط ،200ص ،االجتهاد المعاصر في الشريعة اإلسالمية ،يوسف ،القرضاوي 5

  .الكويت
   .2/243 ،بحوث في الفقه المعاصر ،الجواهري 6
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وأن التسمية البد  ،العمل نجازإيستوجب تشغيل عمال عديدين ألجل  بما أن الذبح بالماكنة: األول 
   .يجب عليه التسمية ألجل حلية الذبيحة ؟أن تكون من الذابح فمن هو الذابح الذي 

ن تعيين الذابح في الماكنة يكون بتعيين الشخص الذي يتحقّق على يده الجزء األخير من ِإ: الجواب 
فلو فرضنا أن شخصاً معيناً شغّل الماكنة وجاء آخر وأخذ بتعليق الذبائح على الشريط  ،سبب الذبح

فيجب  ،األخير يعد هو الذابح الذي يتحقّق الذبح بعد عمله المتحرك ألجل الذبح فإن هذا الشخص
ثم جاء آخر وشغّل  ،كما أنّنا فرضنا أن شخصاً أخذ بتعليق الذبائح والشريط ساكن ،عليه التسمية

فإن هذا الشخص األخير المحرك للماكنة يعد هو الذابح الذي يتحقّق الذبح بعد  ،الماكنة ألجل الذبح
جزء األخير الذي يحصل الذبح إذن يجب التسمية على من يحقّق ال .ه ترتّباً طبيعياًعمله ويترتّب علي

  .1بعده
إذا كانت الذبائح المعلّقة على الشريط الدائري للذبح كثيرة فهل يكفي تسمية واحدة عليها : الثاني  

  أو البد من تعدد التسمية بتعدد الذبائح ؟  ،جميعاً
فإن كانت الماكنة المعدة للذبح  ،تلف باختالف الماكنات المعدة للذبحوالجواب على هذا التساؤل يخ

أما إذا كانت الماكنة . تذبح أعداداً كبيرة مرة واحدة فيكفي للحّل تسمية واحدة لصدق اسم اهللا عليها
حين  ألنّه ال يصدق عليها ،فال يكفي للحلِّ تسمية واحدة ،المعدة للذبح تذبح أعداداً كبيرة بالتدريج

وهو غير كاف  ،يصدق عليها ذكر اسم اهللا تعالى قبل الذبح ،نعم. الذبح أنّها مما ذكر اسم اهللا عليها
  .2وحينئذ البد من تكرار الذابح للتسمية على كل ذبيحة حين الشروع في ذبحها ،في حلّية الذبيحة

حديثة فال مانع شرعاً من ال تانكاوبناء على ما تقدم من رد اإلشكاالت التي ذكرت على الذبح بالم
وأن  ،وحصول التسمية منه ،استعمالها في الذبح شريطة أن يكون مشغل اآللة ممن تجوز ذبيحته

وال سيما أن الذبح بهذه  .يكون الحيوان المذبوح لم يتم تدويخه بأي وسيلة من وسائل التدويخ السابقة
لم يتم تدويخه فال مانع شرعاً من  ولكن إذا .الماكنات ال يتصور مع حركة الحيوانات الشديدة

حتى لو كان  ،أما إذا تم تدويخ الحيوان قبل ذبحه بهذه الماكنات فال يجوز أكله .استعمالها في الذبح
   .وحصل منه تسمية عند تشغيل اآللة ،مشغل اآللة ممن تجوز ذبيحته

  
يتبين لنا مزايا طريقة  ،ومساوئه ،غير المشروعة من خالل دراستنا ألساليب التدويخ ووسائل الذبحو

  :المتمثلة فيما يلي  ةالذبح اإلسالمي
 .3سانية وصحيةحن طريقة الذبح اإلسالمية طريقة إإ .1

                                                 
  .2/244 ،بحوث في الفقه المعاصر ،الجواهري 1
  .245-2/244 ،بحوث في الفقه المعاصر ،الجواهري 2
  .64ص ،الذبائح في الشريعة اإلسالمية ،العبادي 3
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حيث تحدث نزيفاً  ،وإزهاق روحه ،ذلك من خالل إسراعها بموت الحيوانف ،سانيةحأما كونها إ
ومعاناة أقل  ،أقل للحيوانألماً  تحدث وبالتالي ،شديداً من خالل إحداث قطع حاد في مقدمة الرقبة

  .1من الناحية النفسية

فتعطينا لحماً  ،أما كونها صحية فألن الذبح اإلسالمي يخرج كل الدم من أنسجة الحيوان وعروقه
ومما يساعد على خروج الدم من األنسجة الجرح القطعي الذي  .فهو صحي ولذيذ ،خالياً من الدم

مما  ،ان بعد الذبح التي تساعد على انقباض العضالتباإلضافة إلى حركة الحيو ،يحدث بالحيوان
  . 2يساعد الدم على الخروج من الشعيرات الدموية الداخلية

إن عدد البكتيريا في اللحوم المذبوحة بالطريقة اإلسالمية أقلُّ عدد عرفَتْه المختبرات العلمية  .2
فقد أثبت . لدانماركيةحسب التقارير الصادرة عن مختبرات وزارة الزراعة ا  على اإلطالق

ذلك ما جاء في أحد التقارير أن عدد البكتيريا في الحيوانات المذبوحة بالطريقة اإلسالمية 
في حين أنه في  ،دون تخدير أو صعق يصل إلى سبعة آالف بكتيريا في الغرام الواحد
 .3الحيوانات المصعوقة تصل إلى عشرين مليون بكتيريا في الجرام الواحد

إلسالمية تكون عند درجتها في اللحوم المذبوحة بالطريقة ا ) PH( لتعادل إن درجة ا .3
 .4)5.8-5.5(، وهي ما بين المثلى

هو فأو صدمة  ،أما التدويخ بضربة ،الذبح في حقيقته تخدير فهو يفقد الحيوان الشعور باأللم .4
  .5شكل بدائي تخلى عنه اإلنسان منذ سنين

نجد أنها كفيلة بدفع ذوي األلباب إلى  ةالذبح اإلسالمي قةطري من خالل دراستنا لمزايا وحسناتو
واألحسن لصحة اإلنسان  ،عتماد هذه الطريقة باعتبارها الطريقة األفضل واألمثل واألرحم بالحيوانا

علماً أن هذه الطريقة ال تمنع استعمال  ،6بديالً عن تلك الوسائل واألساليب المتبعة في المجازر
وأن تكون اآللة مما  ،الذبح شريطة أن يكون مشغل اآللة ممن تجوز ذبيحتهالحديثة في  الماكنات

  .يقطع أعضاء التذكية بالطريقة الصحيحة
                                                 

  .6خفاياه، صالذبح اإلسالمي ومزاياه والذبح الغربي و ،البرازي .64ص ،الذبائح في الشريعة اإلسالمية ،العبادي 1
  .9ص ،الذبح اإلسالمي ومزاياه والذبح الغربي وخفاياه ،البرازي 2
  .9ص ،الذبح اإلسالمي ومزاياه والذبح الغربي وخفاياه ،البرازي 3
  .9ص ،ومزاياه والذبح الغربي وخفاياهالذبح اإلسالمي  ،البرازي 4
  .64ص ،الذبائح في الشريعة اإلسالمية ،العبادي 5
  .10ص ،الذبح اإلسالمي ومزاياه والذبح الغربي وخفاياه ،البرازي 6
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  .)فسيولوجيا(علم وظائف األعضاء والذبح على الطريقة اإلسالمية : المبحث الرابع 

وبينا أنهم  ،قهيةوبينا وجهة نظر كل مذهب من المذاهب الف ،لقد تحدثنا عن الطريقة اإلسالمية للذبح
ماً لذلك كان محر ،لكونه من الخبائث ،اتفقوا على أن الذبح ال بد فيه من إنهار الدم تخلصاً منه

mD  C  B  Al1 : قال تعالى  ،بالنص الصريح
م تناوله بجميع فالدم محر ،وعلى هذا ،

بيالً ألن يخرج أو ألنه لم يجد س ،أو كان محتقناً في جسم الحيوان ،سواء أكان مسفوحاً ،أشكاله
كما هي الحال في الحيوان  ،يتدفق ؛ ألن العروق لم يتم فريها ؛ حتى ينفصل الدم عن اللحم

 ،كالتردي من شاهق ،سوى الذبح أو النحر ،أو الميت بأي سبب آخر ،، أو الميت حتف أنفهالمنخنق
 ،تم فيها خروج الدمأو غير ذلك من صور الموت التي ال ي ،أو كان أكيل سبع ومات ،أو في منحدر

فدل على أن التذكية  ،mU  T    Sl 2  :بدليل تعليق حل الحيوان بالتذكية في قوله تعالى  ،وسيالنه
في المذاهب اإلسالمية  ،التي بينا الطرق التي تتم بها هي علة حكم إباحة أكل الحيوان المذكى بها

    .3كافة
  

  ) :فسيولوجيا(مية مع علم وظائف األعضاء اتساق الذبح على الطريقة اإلسال: المطلب األول 

فمن المعروف أن الدم يسير في  ،الهدف من الذبح هو التخلص من الجزء األكبر من دم الذبيحةف
وللتخلص من الدم ال بد من قطع األوردة والشرايين لكي  ،دائرة مغلقة في الجسم هي الدورة الدموية

وخصوصاً القريب منها من سطح الجلد هي  ،األوردةولهذا فإن انتشار تلك  ،يسمح للدم بالخروج
ومن هنا فكبر حجم األوردة الممكن قطعها وزيادة عددها  ،ضرورة أكيدة وأساسية لعملية النزف

ومن الواضح أنه  .تعني بالضرورة الكمية الكبرى من الدم الممكن التخلص منها في جسم الحيوان
دة المطلوبة تتركز في العنق أو الرقبة حيث يوجد من الناحية التشريحية للجسم فإن هذه األور

  .وكذلك الحلقوم والمريء ،الودجان
وكذلك من المعروف علمياً أنه كلما زاد مدى نبض القلب وقوته كلما زادت كمية الدم المتدفقة 

   .4خارجاً لحظة قطع األوداج

                                                 
  .3اآلية  ،سورة المائدة 1
  .3اآلية  ،سورة المائدة  2
  .2/302 ،بحوث مقارنة في الفقه اإلسالمي وأصوله ،الدريني 3
 وصحة اإلنسان،) الذبح الحالل(اإلعجاز العلمي في القرآن الكريم ما بين الذبح اإلسالمي  ،محمود ،الستار عبد  4
 www.quran‐m.com: على الرابط دار نشر،  دون ،ت.د ،ط.د ،8ص
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من خاللها يتدفق الدم  ،ويةأو أكثرها، تحدث صدمة نزيفية دم) العروق(فعملية الذبح بقطع األوداج 
وهي الطريقة الطبيعة  ،في الجسم إلى الخارج عن طريق العروق المقطوعة بالذبح في غير إيالم

واللحم إذا خلص من الدم  ،المثلى التي يحصل اإلنسان من خاللها على اللحم المستخلص من الدم
بشرط أن يخلص الدم تماماً  ،شهياً ،مصار طيباً لذيذ المذاق والطع ،الخبيث المفعم بالجراثيم الضارة

من خالل العروق المقطوعة، ويتوقف قلب  ،منذ أول الذبح حتى ينزف الدم كله ،من خبث الدم
  .1واستنزاف الدم ،ويموت أثراً للذبح ،الذبيحة

  

  :من ناحية فسيولوجية الفرق بين طريقة الذبح اإلسالمية وطريقة تدويخ الحيوان: نيالمطلب الثا

 ،واستصفائه لمكان الخبث فيه ،نت طريقة الذبح اإلسالمية هي الكفيلة باستنزاف دم الحيوانإذا كا
الدم  باستثناء ،موهي أيضاً األكثر كفاءة من ناحية تخليص لحم الحيوان مما يخالطه من الدم المحر

ان فال شك أن موت الحيو ،فيغتفر ؛ رفعاً للحرج والمشقة عن الناس ،الذي يصعب التخلص منه
  .بالذبح يصبح أمراً غير مشكوك فيه ؛ إذ ال يمكن أن يضاف موته إلى غير الذبح في هذه الحال

وأغلب الظن أنها مأخوذة عن  ،أما التدويخ فهي عملية درجت عليها الدول الغربية بوجه خاص
لى مثل الرومان الوثنيين وليست طريقة مسيحية ؛ ألنه لم يوجد في اإلنجيل وال فيما قبله ما يدل ع

  .م عند الموسويينبل على العكس تماماً فقد وجد أن الدم محر ،هذه الطريقة
ومكان الشك في طريقة التدويخ سواء كانت بالمسدس أو الصعق الكهربائي أو المطرقة أو غاز 

كما أن إدماء الحيوان بالتدويخ  ،ثاني أكسيد الكربون أو غيرها هو أن إضافة الموت إليه غير متيقنة
واالستنزاف، بل نتيجة  ،أمراً مكفوالً ؛ فمن المحتمل أن يكون موت الحيوان ليس نتيجة اإلدماء ليس

وهو الحكمة من تشريع  ،وحينئذ ال يتم فصل الدم الخبيث عن اللحم الطيب الطاهر ،السكتة القلبية
ف، وأقل إيالماً وأكفأ في اإلدماء أو االستنزا ،وأنقى ،فكانت الطريقة اإلسالمية للذبح أظهر ،الذبح

   .للحيوان
بخالف الذبح ؛ فالنزيف يحصل بغزارة عند قطع  ،أضف إلى ذلك أن التدويخ يطول أمد النزيف فيه
  .أول عرق من عروق الحيوان المنصوص عليها

فيرتكس الدم في  ،وليس من المستبعد أن يحدث عقب التدويخ صدمة عصبية ال صدمة دموية نزيفية
فيما  لو تم  ،بذلك دورته الدموية التي عن طريقها ينزف من خالل العروق ويفقد ،ويتوقف ،الجسم

  .قطعها عن طريق الذبح اإلسالمي
                                                 

  .311-2/310الدريني، بحوث مقارنة في الفقه اإلسالمي وأصوله،  1
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وبين الصدمة النزيفية  ،وبناء على ما تقدم يجب التمييز بين الصدمة العصبية الناتجة عن التدويخ
كفأ في تخليص اللحم من حيث أيهما األنجع واأل ،التي تكون أثراً للذبح على الطريقة اإلسالمية

واألعمق اعتقاداً  ،واألقل إيالماً للحيوان الذبيح من ناحية ثانية ،الطيب من الدم الخبيث من ناحية
    .1من ناحية ثالثة ،ووحدانيته ،باهللا تعالى

  

  :وبين إفقاد الشعور باأللم  ،الفرق بين إفقاد الوعي الحقيقي:  ثالثالمطلب ال

، فالمؤدى واحد ،بدائية أم حديثة ،سواء كانت اآللة المستخدمة له ،بالتدويخإفقاد الوعي الحقيقي يتم 
، وتنتظم أكبر عدد من الحيوانات ،فاآللة الحديثة أسرع تدويخاً ،إال أن الخالف فيما بينها في السرعة

  .كالبلطة ونحوها ،بخالف البدائية ،وأسرع استجابة لحاجات المصانع الكبيرة
إذ أن  ،وبينهما فرق شاسع ،وال تفقد الوعي ،مية في الذبح تفقد الشعور باأللمإال أن الطريقة اإلسال

فال تتحقق حكمة الذبح،  ،فقدان الوعي قد يعقب السكتة القلبية فيبقى الدم الخبيث محتقناً في الشرايين
فضالً عما تورث من  ،وهي استخالص اللحم الطيب من الدم الخبيث ؛ فتكون طريقة غير صحيحة

فال يتدفق  ،وتمنع الدم من دورته الدموية ،ويكفي إيالماً أنها تسكت القلب فجأة ،شديد للحيوانألم 
 ،فإنها تنهر الدم أوالً ،بخالف الطريقة اإلسالمية ،الدم خارج الجسم من األوداج المقطوعة بالذبح

خرج من األوداج من خالل الصدمة الدموية النزيفية التي تجتذب الدم ألن يدور دورته الدموية ؛ لي
وهو استخالص اللحم الطيب من الدم الخبيث، فهي  ،المقطوعة بتدفق غزير؛ فتتحقق حكمة الذبح

فلحظة القطع  .2فضالً عن كونها إنسانية ؛ حيث ال يعقبها ألم شديد بالحيوان ،لذلك طريقة صحية
يء مع حلق الذقن المفاجئة بسكين حادة هي لحظة غير إدراكية كما هي الحال في لحظة جرح مفاج

وقد ال يشعر  ،بشفرة حادة ال يدرك اإلنسان حدوثها إال بعد لحظات من ظهور بعض الدم على الذقن
   .بألمها أو يحس بها إال بعد إدراك المخ لها

إن إحداث القطع السريع للودجين والحلقوم والمريء معاً وبصورة مفاجئة يليه حدوث نزف سريع 
 ،لمخ ؛ يجعل فقد اإلحساس لدى الحيوان سريعاً ويلغي إحساس المخ لهايقطع الدم واألكسجين عن ا

كما يحدث له نوعاً من التخدير لأللم مع بقاء نشاط وعمل المخ والقلب بصورة طبيعية إلتمام عملية 
  .النزف خارجاً

اً في ومنذ اللحظة األولى للقطع تعمل كقاتل لأللم بسبب إحداثها نقص ،فعملية النزف السريع والشديد
  .األكسجين الوارد مع الدم لخاليا المخ بسبب النزف الخارجي فيفقده اإلحساس باأللم

                                                 
  .312- 2/311 ،وأدلتهبحوث مقارنة في الفقه اإلسالمي  ،الدريني 1
  .2/314 ،بحوث مقارنة في الفقه اإلسالمي وأصوله ،الدريني 2
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فالحيوان هنا مع عملية  ،باأللمحساس وعدم اإلمن التفريق بين عدم الوعي  في هذه الحالةال بد و
ات فالمخ والقلب نشيطان وهي من المتطلب ،لمحساس باأللكنه عديم اإل ،يكون كامل الوعي حالذب
  .1ولوجية والتشريحية للتخلص من الدميالفس
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .الفتاوى والقرارات بشأن وسائل الذبح المعاصرة:  المبحث الخامس

  .الفتاوى: المطلب األول 

  واإلفتاء العلمية فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث    

  ) 4665( فتوى رقم 

                                                 
  .12-9ص وصحة اإلنسان،) الذبح الحالل(عبد الستار، اإلعجاز العلمي في القرآن الكريم ما بين الذبح اإلسالمي  1
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  :بشروط جائز باآلالتوالذبح  ،ين عن دينهمذبائح أهل الكتاب حالل ولو كانوا منحرف
لبلدان اللحوم من البلدان النصرانية واليهودية وأحياناً من ا) مصر ( ستورد بلدنا ت - ؤالس -

باإلضافة إلى  ،للطريقة اإلسالمية ، ولقد وصلتنا أخبار بأن معظم هذه البلدان ال تذبح وفقاًالشيوعية
م كفرة بدينهم وباإلنجيل الذي بين أيديهم وأن ذلك يقول بعض الناس أن النصارى الموجودين اليو

ومنهم من تمسك بما يسمى بالكتاب المقدس الذي هو عبارة عن كتاب  ،أكثرهم قد ألحد وترك دينه
وضعه كبار القساوسة آخذين ما فيه من عدة أناجيل ولذلك يعتبرون كفرة باإلنجيل الذي كان على 

  .مع أنه كان إنجيالً محرفاً ،-صلى اهللا عليه وسلم  -عهد رسول اهللا  
ن طريقة الذبح بالمجزر اآللي حتى ولو كانت وفقاً لإلسالم فالبد من أن يكون ِإ : ويقول البعض

أن يكون من المسلمين أو الكتابيين ) مفتاح التشغيل ( الموظف المختص الذي يضغط على الزرار 
اعتبرنا أن المجزر اآللي هو الذي يذبح ويقولون إننا لو  ،وعلى قوله السابق ال يوجد كتابيون اآلن

  .دون اعتبار للموظف الذي يقوم بتشغيله فإن الذبيحة تعتبر قتالً كالذي وقعت عليه سكين فمات
لو افترضنا أن البلد المصدر شيوعي ولكنهم يذبحون بالمجزر اآللي حسب الشريعة اإلسالمية فما و

  حكم هذا النوع من الذبح ؟
ظر في جميع أجزاء هذه االستفتاءات واإلجابة عليها بالتفصيل ألن هذه أرجو من حضراتكم الن

  الموضوعات مسببة لكثير من المسلمين مشكالت ونحن ال نأكل هذه اللحوم منذ حوالي عام ؟
كان اليهود والنصارى كافرين بكثير من أصول اإليمان التي جاءت في التوراة  :أوالً -وابج-

، -عليهما الصالة والسالم-ومحمد  ىن بنبوة بعض األنبياء كعيسواإلنجيل فكان الهيود كافري
اً روكان جماعة منهم يقولون إن عزي .وا كثيراً من أحكام التوراةفويقتلون األنبياء بغير حق وحر

 ،ويكفرون بنبوة محمد ،وإن المسيح ابن اهللا ،الخ وكان النصارى يقولون إن اهللا ثالث ثالثة. .ابن اهللا
وأحل ذبائحهم ونكاح نسائهم  ،الخ ومع هذا سماهم اهللا أهل الكتاب.. . -ليه وسلم صلى اهللا ع -

م وشركهم وتحريفهم لكتبهم مانعاً من إجراء أحكام أهل الكتاب هالمحصنات للمسلمين ولم يكن كفر
عليهم إلى يوم  ذلك فال يكون مانعاً من إجراء ،-صلى اهللا عليه وسلم  - عليهم في عهد النبي 

  .ةالقيام
من الحيوانات المأكولة اللحم على الطريقة الشرعية  هبح باآلالت التي تقطع ما شرع قطعالذ : ثانياً

سم اهللا وحده حين اال يختلف عن الذبح بالسكين فإذا قصد الذبح من حرك اآللة بأي وسيلة وذكر 
م وذكر اسم اهللا عليه فهو ذاك أكلت ذبيحته إذا كان مسلماً أو يهودياً أو نصرانياً، ألن كل ما أنهر الد

  .1حالل أكله إال السن والظفر

                                                 
  .406- 22/405المجموعة األولى، -لجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، فتاوى اللجنةال 1
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، كما أن باآلالتوهذا الشرط متوفر في الذبح  ،األصل في اآللة التي يذبح بها أن تكون قاطعة
التسمية موجودة من الذي يشغل اآللة فال مانع شرعاً من جوازها سواء كان الذابح مسلماً أو يهودياً 

  .أو نصرانياً
ومن الحرج  ،أن الشريعة اإلسالمية جاءت لرفع الحرج والمشقة عن الناس أضف إلى ذلك

ال سيما وقد  ،والتضييق على الناس القول بعدم جواز الذبح باآلالت التي تنتج أضعاف إنتاج اإلنسان
   .بحيث عجز العمل اليدوي عن تلبيتها ،زاد استهالك الناس أضعافاً كثيرة

  
  :التعليق على الفتوى

اللجنة الدائمة صدرت عن وقد  ،هذه الفتوى جواز أكل ما يذبحه اليهود والنصارى لقد حددت
عبد العزيز بن باز، ونستخلص منها أن طريقة الذبح ما  وتوافقت مع فتوى الشيخ ،للبحوث واإلفتاء

ومن الذبح وإهراق للدماء،  ،من ذكر اسم اهللا عليها ،دامت تنفذ شروط الذبح على الطريقة اإلسالمية
ونستخلص منها أنه إذا لم تتضمن طريقة الذبح الشرطين السابقين فال يجوز أكل ما  ،فهي صحيحة

  .ذُبح عند اليهود والنصارى وغيرهم
ويذبحون بالمجزر  اًشيوعيبلداً الذبح مصدر لكن الفتوى لم تجب بشكل صريح على ما إذا كان 

نة لذبائح البلد الشيوعي ؛ فهم ليسوا من وال حاجة ألن تتعرض اللج ،اآللي حسب الشريعة اإلسالمية
ويبدو من هذه الفتوى أنه إذا تحققت شروط الشريعة  .وبالتالي ال تحل ذبائحهم ،أهل الكتاب

وكانت عملية  ،وتحققت شروط آلة الذبح ،من كون الذابح ممن تجوز ذبيحته اإلسالمية في الذبح
  . جاز األكل الذبح موافقة لطريقة الذبح اإلسالمية 

   .وال من السنة النبوية الشريفة ،ونالحظ أن الفتوى لم تتضمن أدلة من القرآن الكريم
  
  
  
  
  
  

  عبدالعزيز بن باز الشيخ فتاوى

  الفتوى األولى

  

  حكم ذبائح النصارى التي ذبحت بالصعق الكهربائي أو قطف الرقبة وحكم شحم الخنزير
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قول فيها إن المجازر النصرانية في معظم من ألمانيا يسأل عن مسألتين األولى ي. ت. ف - ؤالس
البالد األوربية واألمريكية درجت على ذبح الخرفان بواسطة الصرع الكهربائي وعلى ذبح الدجاج 

  فما حكم ذلك؟. بواسطة قصف الرقبة
  علماء العصر حل ذلك؟ والثانية يسأل فيها عن حكم شحم الخنزير، وأنه بلغه عن بعض

أن يقال قد دل كتاب اهللا العزيز والسنة المطهرة وإجماع المسلمين  :لىالجواب على المسألة األو

̧   m :  -سبحانه  - على حل طعام أهل الكتاب بقول اهللا   ¶  µ    ́  ³  ²  ±  °

¹ºl1  هذه اآلية الكريمة قد دلت على حل طعام أهل الكتاب والمراد من ذلك ذبائحهم وهم بذلك
هذا كالمسلمين فإذا علم أنهم يذبحون ذبحاً يجعل البهيمة في ليسوا أعلى من المسلمين بل هم في 

m  E  D  C  B  A  : - عز وجل -حكم الميتة حرمت كما لو فعل ذلك المسلم لقول اهللا 

O  N  M  L  K   J      I  H  G  F l2 . فكل ذبح من مسلم أو كتابي يجعل
طيحة فهو ذبح يحرم البهيمة ويجعلها في ة أو المتردية أو النذالذبيحة في حكم المنخنقة أو الموقو

  m °  ±  ²: -سبحانه  -وهذه اآلية يخص بها عموم قوله  ،عداد الميتات لهذه اآلية الكريمة

³  ´   µ  l،  كما يخص بها األدلة الدالة على حل ذبيحة المسلم إذا وقع منه الذبح على وجه
لنصرانية درجت على ذبح الخرفان بواسطة يجعل ذبيحته في حكم الميتة، أما قولكم أن المجازر ا

الصرع الكهربائي وفي ذبح الدجاج بواسطة قصف الرقبة فقد سألت بعض أهل الخبرة عن معنى 
الصرع والقصف ألنكم لم توضحوا معناهما فأجابنا المسؤول بأن الصرع هو إزهاق الروح بواسطة 

رة واحدة فإن كان هذا هو المراد وأما القصف فهو قصف الرقبة م ،الكهرباء من غير ذبح شرعي
من الصرع والقصف فالذبيحة بالصرع ميتة لكونها لم تذبح الذبح الشرعي الذي يتضمن قطع 

ما أنهر ( :، أنه قال-صلى اهللا عليه وسلم  - وقد صح عن رسول اهللا ،الدم ةالحلقوم والمرئ وإسال
لقصف بالمعنى المتقدم فهو يحل الذبيحة وأما ا. 3" )الدم وذكر اسم اهللا عليه فكل ليس السن والظفر

والودجين وفي ذلك إنهار الدم مع قطع يء ألنه مشتمل على الذبح الشرعي وهو قطع الحلقوم والمر

                                                 
  .5سورة المائدة، اآلية  1

  .3اآلية  ،سورة المائدة 2
  .11ص ،تقدم تخريجه 3
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أما إن كان المراد بالصرع والقصف لديكم غير ما ذكرنا فنرجو اإلفادة عنه حتى  ،ما ينبغي قطعه
 .1ابة الحقوفق اهللا الجميع إلص ،يكون الجواب على ضوء ذلك

  
  :التعليق على الفتوى

وقد حددت بشكل قاطع أن كل ما لم يذبح  ،أجازت هذه الفتوى أكل ما ذبح بالطريقة اإلسالمية عامة
وعليه فإن الصعق فيه تعذيب للحيوان المذبوح دون إراقة  ،حسب الطريقة اإلسالمية فهو حرام

فقد نصت الفتوى على أنه إذا لم  ،سالميوهذا ما يحرمه الدين اإل ،ويدخل في حكم الميتة ،دماء
  .فإن ذلك حرام حسب الشريعة اإلسالمية ،ل دمولم يس ،غي قطعهيقطع ما ينب

  .وقد استندت هذه الفتوى إلى ثالث آيات وحديث صحيح

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفتوى الثانية
  حكم ذبائح أهل الكتاب إذا عرفت طريقة ذبحها

                                                 
م، دار الوطن، 1994/هـ1414 ،402-3/401 ،فتاوى إسالميةمحمد بن عبدالعزيز بن عبداهللا،  ،المسند 1

  .الرياض
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هل نأكل منها، وال نفكر في . ستوردة من بالد غير إسالميةنجد لحوماً كثيرة مذبوحة وم: ؤال س
  عملية الذكاة؟ 

فال بأس؛ ألن اهللا  -اليهود والنصارى :  وهم –إذا كانت اللحوم من بالد أهل الكتاب : جواب 
   .فال مانع أن نأكل منها إذا لم نعلم ما يمنع من ذلك ،ذبائحهم:  وطعامهم ،تعالى أباح لنا طعامهم

علمنا أنها ذبحت خنقاً أو ضرباً في الرؤوس بالمطارق ونحوها أو المسدسات، أو صرعاً  فأما إذا
أن كثيراً من المجازر تذبح على غير  ،وقد بلغني عن كثير من الدعاة ،فال نأكل منها ،بالكهرباء

  . الطريقة الشرعية في أمريكا وفي أوروبا
عليه الصالة -؛ لقول النبي  ك أحسن وأسلمكان ذل ،فإذا احتاط المؤمن ولم يأكل من هذه اللحوم

من اتقى الشبهات : ( -صلى اهللا عليه وسلم-، وقوله 1) دع ما يريبك إلى ما ال يريبك( :  -والسالم
  . 2) استبرأ لدينه وعرضه

فإذا اشترى الحيوان حياً من الدجاج أو من الغنم  ،فالمؤمن عليه أن يحتاط في شرابه وطعامه
أو اشتراه من جزارين معروفين بالذبح على الطريقة  ،ن ذلك أولى وأحسنيكو ،وذبحها بنفسه

  . 3يكون هذا خيراً له، وأحوط له ،الشرعية
ومن  ،وال سيما أن هناك بدائل لمثل هذه اللحوم ،وهذا هو األصل في المؤمن أن يبتعد عن الشبهات

ن لديه المقدرة على ذلك قام بشراء فإذا لم يك ،هذه البدائل قيام الشخص بذبح الشاة أو الدجاج بنفسه
  .اللحم من جزار معروف بالذبح على الطريقة اإلسالمية

  
  : التعليق على الفتوى

                                                 
: ، قال الترمذي4/668، 2518رقم  حديث ،باب ،كتاب صفة القيامة والرقائق والورع ،سنن الترمذي ،الترمذي  1

 ،5711حديث رقم  ،باب الحث على ترك الشبهات ،كتاب األشربة ،سنن النسائي ،النسائي. هذا حديث صحيح
، حديث رقم ي داود الطيالسي، والحسن بن عليمسند أب ،سليمان بن دواد بن الجارود ،أبو داود الطيالسي .8/327

عبد الرزاق  .مصر ،دار هجر ،م1999/هـ1419، 1ط ،تحقيق محمد بن عبد المحسن التركي ،2/499 ،1274
  .4/540 ،8791حديث رقم  ،باب الجبن ،كتاب المناسك ،المصنف ،الصنعاني

  .1/20 ،52حديث رقم  ،باب فضل من استبرأ لدينه ،كتاب اإليمان ،صحيح البخاري ،البخاري 2
جمع وترتيب  ،18-23/17 ،مقاالت متنوعةمجموع فتاوى و ،عبد العزيز بن عبداهللا بن باز ،عبد العزيزبن باز 3

  www.binbaz.org.sa/book/m023.doc ،ت.د ،ط.محمد بن سعد شويعر، د
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عملت هذه الفتوى على تحديد ما يجوز أكله وما ال يجوز، وذلك وفقاً التباعه شروط الذبح 
الرؤوس بالمطارق  بحت خنقاً أو ضرباً فيذُاإلسالمية، فقد حددت بشكل واضح أن الذبيحة إذا 

وأوصت أن يتبع المسلم قدر اإلمكان  ،فال نأكل منها ،أو صرعاً بالكهرباء ،المسدساتبونحوها أو 
التقاء أية شبهة قد  ،وأن يستبرأ لدينه وعرضه ،وأن يقطع الشك باليقين ،قواعد الشرع اإلسالمي

فال بأس؛  -يهود والنصارى ال: وهم -إذا كانت اللحوم من بالد أهل الكتاب تصيبه، وحددت أنه 
   .ألن اهللا تعالى أباح لنا طعامهم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  الفتوى الثالثة
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  حكم الحيوان المذبوح بالصعق الكهربائي

  ...الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وآله وصحبه أما بعد
لفضيلة هـ 21/8/1405 في 14فقد اطلعت على الفتوى التي نشرت في جريدة المسلمون بالعدد 

اللحوم المستوردة من عند أهل الكتاب كالدجاج (وقد جاء فيها ما نصه  ،الشيخ يوسف القرضاوي
برون هذا ولحوم البقر المحفوظ مما قد تكون تذكيته بالصعق الكهربائي ونحوه حل لنا ما داموا يعت

  .)إلخ.. حالالً مذكي
 ،اب والسنة قد دالً على حل ذبيحة أهل الكتابوأقول هذه الفتوى فيها تفصيل مع العلم بأن الكت

̧   m :  -تعالى  -وعلى تحريم ذبائح غيرهم من الكفار قال   ¶  µ    ́  ³  ²  ±  °

¹º  l1 . ،فهذه اآلية نص صريح في حل طعام أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى وطعامهم ذبائحهم
ويستثنى من ذلك عند أهل العلم ما علم أنه وهي دالة بمفهومها على تحريم ذبائح غيرهم من الكفار، 

m  A:  -تعالى - ألن ما أهل به لغير اهللا منصوص على تحريمه مطلقاً لقوله  ،أهل به لغير اهللا

 K   J      I  H  G  F  E  D  C  Bl2 . وأما ما ذبح على غير الوجه الشرعي كالحيوان
عتبر من الموقوذة أو المنخنقة حسب الواقع الذي علمنا أنه مات بالصعق أو بالخنق ونحوهما فهو ي
على الكيفية  يوذك درك حياًأأو ضرب و ،سواء كان ذلك من عمل أهل الكتاب أو عمل المسلمين

m  L  K   J      I  H  G  F  E  D  C  B  A : ، قال اهللا تعالىالشرعية فهو حالل

\   [  Z  Y  X  W  V  U  T    S  R   Q  P  O  N  M]    ^

_l3. ة والمنخنقة وفي حكمهما المصعوقة إذا ماتت قبل إدراك ذفدلت اآلية على تحريم الموقو
وهكذا التي تضرب في رأسها أو غيره فتموت قبل إدراك ذبحها يحرم أكلها لآلية الكريمة  ،ذبحها

  .المذكورة
هود أو أما كون الي ،من اإلجمال -وفقه اهللا  -وبما ذكرنا يتضح ما في جواب الشيخ يوسف 

يز لنا أكلهما كما لو استجازه بعض جالنصارى يستجيزون المقتولة بالخنق أو الصعق فليس ذلك ي
وإنما االعتبار بما أحله الشرع المطهر أو حرمه، وكون اآلية الكريمة قد جملت طعامهم  ،المسلمين

وقوذة ال يجوز أن يؤخذ من ذلك حل ما نصت اآلية األخرى على تحريمه من المنخنقة والم
  .ونحوهما بل يجب حمل المجمل على المبين كما هي القاعدة الشرعية المقررة في األصول

                                                 
  .5اآلية  ،سورة المائدة 1
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وليسوا  ،فهو في أناس مسلمين حدثاء عهد باإلسالم ،أما حديث عائشة الذي أشار إليه الشيخ يوسف
عن  "كفاراً فال يجوز أن يحتج به على حل ذبائح الكفار التي دل الشرع على تحريمها وهذا نصه 

يأتونا باللحم ال  ، إن قوماً-صلى اهللا عليه وسلم  - ،أن قوماً قالوا للنبي -رضي اهللا عنها  -عائشة 
وكانوا حديثي عهد بالكفر  : قالت ،)سموا عليه أنتم وكلوه( : ندري أذكر اسم اهللا عليه أم ال، فقال

"1.  
وأسأل اهللا أن يوفقنا وفضيلة  ،ولواجب النصح والبيان والتعاون على البر والتقوى جرى تحريره

وصلى اهللا وسلم  ،الشيخ يوسف وسائر المسلمين إلصابة الحق في القول والعمل إنه خير مسؤول
  .2على نبينا محمد وآله وصحبه

  
    :التعليق على الفتوى

أما إذا خالف  ،بينت هذه الفتوى أن أكل اليهود والنصارى حالل ما دام حسب الطريقة اإلسالمية
وبينت أن  ،لو استجازه بعض المسلمينحتى ال يجوز لنا األكل منه  ،تلك الطريقة فهو حرامهم حذب

  .فإنه حرام أكل ما ذُبح بواسطة تلك الطريقة المخالفة ،أية طريقة تخالف الطريقة اإلسالمية
وبينت المقصود الشرعي من  ،)حمل المجمل على المبين(وأخذت هذه الفتوى بالقاعدة الشرعية 

  . حتى ال يأخذ به البعض ،بشأن حديثي العهد -رضي اهللا عنها-ث عائشة حدي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .41ص  ،تقدم تخريجه 1
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  حسام الدين عفانة. د. فتوى أ

 مذبوح على الطريقة اإلسالمية

مذبوح على الطريقة "أو "حالل" يكتب على عبوات اللحوم والدواجن المستوردة كلمةُ :يقول السائل
  ها،أفيدونا؟فهل يكفي ذلك لحل تناول "اإلسالمية
كثرت في أيامنا هذه األمور المشتبهات في مجال الطعام والشراب وغيرهما،والواجب  :الجواب

 ،mz  y  x  w   l1  :قال تعالى على المسلم أن يتحرى عما يأكل ويشرب قدر الوسع والطاقة،
ع ما د-:  (صلى اهللا عليه وسلم-حفظت من رسول اهللا  :قال -رضي اهللا عنه- وورد عن الحسن 
  .2) يريبك يريبك إلى ما ال

 
فمن شكّ في شيء من الطعام أو الشراب،أحالٌل أم حرام؟ فليتركه تورعاً ويبني أمره على اليقين 

ويكون على بصيرة في دينه،ألن ترك ما يشك فيه أصٌل عظيم في  البحت والتحقيق الصرف،
  .4/293انظر فتح الباري.الورع

الحالُل بيّن والحرام بيّن وبينهما (  :-صلى اهللا عليه وسلم-بي ويدل على ذلك أيضاً قول الن
مشتبهات ال يعلمهن كثير من الناس،فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه،ومن وقع في 
الشبهات وقع في الحرام،كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه،أال وإن لكل ملك حمى،أال 

ه،أال وإن في الجسد مضغة،إذا صلحت صلح الجسد كله،وإذا فسدت فسد الجسد وإن حمى اهللا محارم
  . )3كله،أال وهي القلب

وهو  الحالل :ثالثة أقسام أن األحكام -صلى اهللا عليه وسلم- ففي هذا الحديث بيّن النبي 
أو حرام؟وما لخفائه فال يدري المكلفُ هل هو حالٌل  المشتبه به وهو :وهو بينِّ،والثالث بيّن،والحرام

وإن كان  فقد بريء من تبعته، كان هذا سبيلُه ينبغي اجتنابه،ألنه إن كان في نفس األمر حراماً،
  .11/27انظر شرح النووي على صحيح مسلم .حالالً،فقد ُأجر على تركه بهذا القصد
 يحل الحيوان فريضةٌ شرعيةٌ ال  )الذبح على الطريقة اإلسالمية( وينبغي أن يعلم أن الذكاة الشرعية
m  D  C  B  A  :يقول تعالى بال خالف بين العلماء؛ الذي اشتُرطت فيه التذكيةُ إال بها،

  X  W  V  U  T    S  R   Q  P  O  N  M  L  K   J      I  H  G  F  E

\   [  Z  Y]  _  ^`  l4    فهو ميتة،ولقوله تعالىو ذَكما لم ي:  m    t    s  r  q  p

                                                 
  .16سورة التغابن، اآلية  1
 .106ص تقدم تخريجه،  2
  .1/20 ،52حديث رقم ،باب فضل من استبرأ لدينه ،كتاب اإليمان ،صحيح البخاري ،البخاري 3
 .3اآلية  ،سورة المائدة 4
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    uy  x  w  vz  l1
ما أنهر الدم وذُكر اسم اهللا عليه ( :-صلى اهللا عليه وسلم-ولقول النبي ،

  .2)فكلوا
 أن قضية الذبح ليست من القضايا العادية التي ال تتقيد بأحكام مثل طرائق الطبخ،[ويجب أن يعلم 

بل هي من شعائر  وإنما هي من األمور التعبدية التي تخضع ألحكام مشروعة في الكتاب والسنة،
من صلى  :(-صلى اهللا عليه وسلم-الدين وعالماته التي تميز المسلم من غيره،حيث قال النبي 

مجلة مجمع الفقه  )3صالتنا واستقبل قبلتنا،وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة اهللا ورسوله
  .اإلسالمي العدد العاشر

والحكمة في  والذي من شأنه أن يذكى، لمباح،فالذكاة الشرعية سبب إلباحة أكل لحم الحيوان ا
اشتراط التذكية أن الحرمة في الحيوان المأكول لمكان الدم المسفوح،وال يزول إال بالذبح أو 

m  k  j  i  hg  f  e  d  : النحر،وأن الشرع إنما ورد بإحالل الطيبات خاصة قال تعالى

l  l4وقال تعالى،:  mz   y  x  w  v  u  l5 . يطيب إال بخروج الدم وذلك وال
ولذا ال يطيب مع  بالذبح أو النحر،ولهذا حرمت الميتة؛ألن المحرم وهو الدم المسفوح فيها قائم،

ولهذا يفسد في أدنى مدة ال يفسد في مثلها المذبوح،وكذا المنخنقة والموقوذة والمتردية  قيامه،
أيضا التنفير عن الشرك  ومن الحكمة تنحر،والنطيحة وما أكَل السبع إذا لم تدرك حيةً،فتذبح أو 

وأعمال المشركين،وتمييز مأكول اآلدمي عن مأكول السباع،وأن يتذكر اإلنسان إكرام اهللا له بإباحة 
  .21/177الموسوعة الفقهية الكويتية]إزهاق روح الحيوان ألكله واالنتفاع به بعد موته

 

  :والذكاة الشرعية لها عدة شروط وهي
 لذابح عاقالً مميزاً،مسلماً أو كتابياًأن يكون ا(1)

 أن يقصد التذكية فالنيةُ شرطٌ في صحة الذبح(2)

 التسمية عند الذبـح(3)

 قطع الحلقوم والمريء والودجين(4)

                                                 
 .121اآلية  ،سورة األنعام 1
 . 11ص ،تقدم تخريجه 2
  .1/87، 391البخاري، صحيح البخاري، آتاب الصالة، باب فضل استقبال القبلة، حديث رقم  3
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 .الذبح بآلة حادة(5)

  .وهنالك تفصيل في هذه الشروط مبينة في كتب الفقه
إذا تقرر هذا فإن جمهور أهل العلم يرون أن األصل في الذبائح واللحوم التحريم، أي أنه إذا حصل 

فاألصُل حرمةُ تناوله حتى  شك في صحة ذبح الحيوان المباح، هل ذُبح بطريقة شرعية أم لم يذبح؟
شرعاً إما قطعاً أو  ويترتب على ذلك تحريم كل لحمٍ لم نتحقق من تذكيته يثبت أنه ذُبح ذبحاً شرعياً،

ويدل على ذلك ما ورد في الحديث عن عدي بن حاتم رضي اهللا عنه أن النبي صلى اهللا عليه . ظناً
فإنما أمسك على  وإن أكَل فال تأكْل؛ تَ فأمسك وقتَل فكُْل،يإذا أرسلتَ كلبك وسم(:وسلم قال

 اهللا عليها فأمسكن ذكر اسمفال تأكْل؛فإنك ال تدري أيها قتْل،نفسه،وإذا خالطَ كالباً لم ي وإن  وقتلن
 ،1)وإن وقع في الماء فال تأكُْل رميتَ الصّيد فوجدته بعد يومٍ أو يومينِ ليس به إال َأثر سهمك فكُْل،

  2 .)فإنك ال تدري أيهما قتله وإن وجدت مع كلبك كلباً غيره وقد قتل فال تأكل،( :وفي رواية
فيه بيان قاعدة مهمة وهي أنه إذا حصل الشكّ في الذكاة :[شرح الحديثقال اإلمام النووي عند 

شرح النووي على صحيح  ]المبيحة للحيوان لم يحل؛ألن األصل تحريمه،وهذا ال خالف فيه
 .13/116مسلم

 ]البهيمةُ أصلها على التحريم حتى تتيقن وقوع الذكاة؛فهي ال تُستباح باألمر المشكوك:[وقال الخطابي
  .4/282السنن معالم

األصل في الحيوان التحريم،ال يحل إال بالذكاة والصيد؛فإذا :قال علماؤنا:[وقال ابن العربي المالكي
  .2/35أحكام القرآن]ورد الشكّ في الصائد والذابح بقي على أصل التحريم

 

نات المنع إال باألسباب المشروعة،والحيوا-الفروج-فاألصل في األبضاع:[وقال اإلمام الشاطبي
  .1/401الموافقات]األصُل في أكلها المنع حتى تحصل الذكاة المشروعة

األصل الحظر،والحُل موقوفٌ على شرط وهو التذكية من هو من :[وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي
  .13/18المغني]أهل الذكاة أو صيده

 .32/190لفتاوىمجموع ا ]وال تحل الفروج والذبائح بالشبهات:[وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية

كما أن اللحوم قبل التذكية حرام،فال تباح إال بما أباحه اهللا من :[وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية أيضاً
  .3/314الفتاوى الكبرى ]التذكية

                                                 
 .7/87، 5484البخاري، صحيح البخاري، آتاب الذبائح والصيد، باب الصيد إذا غاب عنه يوم أو يومين، حديث رقم 1
  .40تقدم تخريجه، ص 2
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استصحاب الوصف المثبِت للحكم،حتى يثبت خالفه،وهو :ثم النوع الثاني:[وقال العالمة ابن القيم
واستصحاب بقاء النكاح،وبقاء الملك،وشغل الذمة بما  كم الحدث،حجة،كاستصحاب حكم الطهارة،وح

وإن ( : تشغل به،حتى يثبت خالف ذلك، وقد دل الشارع على تعليق الحكم به في قوله في الصيد
وإن خالطها كالب من غيرها ( :وقوله )فإنك ال تدري الماء قتله أو سهمك وجدته غريقاً فال تأكله؛

وشك  لما كان األصل في الذبائح التحريم، )سميت على كلبك ولم تسمِّ على غيرهفإنك إنما  فال تأكل؛
 .340-1/339إعالم الموقعين ]بقي الصيد على أصله في التحريم هل وجد الشرط المبيح أم ال؟

إن باب الذبائح على التحريم إال ما أباحه اهللا ورسوله،فلو قدّر [ :وقال العالمة ابن القيم أيضاً
تأييده األصل :أحدها:ليلي الحظر واإلباحة،لكان العمل بدليل الحظر أولى لثالثة أوجهتعارض د
أحكام أهل ]أن الدليلين إذا تعارضا تساقطا ورجعا إلى أصل التحريم:الثالث.أنه أحوط:الثاني.الحاظر
  .539-1/538الذمة 

كيف وقع الذبح،وكيف األصل في الذبائح والذكاة التحريم حتى نعلم :[وقال الشيخ محمد العثيمين
-26فتاوى الصيد ص ]وقعت الذكاة،وذلك ألن من شروط الحل أنه ذُكي أو ذُبح على وجه شرعي

27. 

أن األصل في المنافع الحل،ألن ذلك  :ال تدخل في قاعدة وينبغي أن يعلم أن الذبائح أو اللحوم
ولم يحللها إال  نصوص الشارع،والذبائح جاءت أحكامها مفصلةً ب مشروطٌ بعدم دليٍل شرعيٍ بشأنها،

محرم  :أنه إذا اجتمع في الذبيحة سببان:بشروط معلومة كما ذكرنا،ومن تطبيقات هذا األصل
،صيداً فوقع في ماء غلب التحريم،فلو رمى شخص،هل  فشك الرامي في أمر ذلك الصيد، ومبيح

وكذلك لو  شكّ في السبب المبيح، ألن األصل تحريمه وقد لم يحل له أكلُه، مات بالجرح أو بالماء؟
ولقوله  لم يحل له أكله للسبب المذكور، خالط كلبه كالباً ُأخر ولم يدر أصاده كلبه أو كلب غيره،

 ]فال يزول يقين التحريم بالشك1)إنك إنما سميت على كلبك ولم تسمِّ على غيره:(صلى اهللا عليه وسلم
  .122- 121قاعدة اليقين ال يزول بالشك ص

على عبوات اللحوم "مذبوح على الطريقة اإلسالمية"أو"حالل"بناء عل ما سبق فإن كتابة كلمةو
والدواجن المستوردة من الدول األجنبية،ال تكفي لحل تناولها،ألنه بات من المعلوم أن البلدان 

بطريقة  المصدرة للحوم والدواجن كالدول األوروبية وأمريكا والبرازيل وأستراليا وغيرها ال تلتزم

                                                 
 . 112ص ،تقدم تخريجه 1
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فال تخرج  حيث يغلب على ذلك الصعقُ بالكهرباء أو الضرب بآلة ثقيلة، الذبح وشروطها الشرعية،
  .ذبائحهم عن كونها إما موقوذةً أو منخنقةً

في  -مجمع فقهاء الشريعة محمد البرازي رئيس الرابطة اإلسالمية في الدانمارك، وعضو.يقول د
ول لصناعة الحالل وخدماته الذي نظمته وزارة األوقاف الكويتية بحث قدّمه إلى مؤتمر الخليج األ

ومعهد الكويت لألبحاث العلمية وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
التدويخ :ولتدويخ الحيوانات تستعمل بكثرة إحدى الطرق التالية،وهي ]:ما نصه- م2011سنة

الصعق بالمسدس الواقذ ذو الطلقة .يد الكربون كمخدرالتدويخ باستعمال ثاني أكس.بالكهرباء
ثم قال في آخر  .[الصعق بواسطة المغطس المائي المكهرب.الصعق بالمسدس الصادم.المسترجعة

أن المراكز اإلسالمية في الدول المصدّرة ال تقوم -واألسى يعتصر قلبي- وأحب أن أؤكد]:بحثه
يذبح،وتكتفي بالتوقيع على شهادات الذبح التي بواجبها الشرعي في اإلشراف الفعلي على ما 

  :وضعتها في حوزة هذه المجازر،ويعود ذلك لألسباب التالية
ولو  اعتماد هذه المراكز على توقيع الذبّاح الذي يتقاضى راتبه من هذه المجازر ويعمل لديها،.أ

وصولها إليه فإنه رفض التوقيع على شهادات الذبح الحالل والتي سيختمها المركز بخاتمه بعد 
  .معرض للفصل من العمل

المسـافات البعيدة بين المراكز اإلسالمية والمذابح،وعدم تكليف مسلمٍ موثوق بدينه من طرفها . ب
  .لقاء أجرٍ معلومٍ للقيام بهذه المهمة

  .النفقات المالية التي ال ترغب هذه المراكز في إنفاقها على هذه المهمة مما تتقاضـاه من رسوم.ج
اعتماد هذه المراكز على فتاوى بعض المتساهلين الذين يقبلون الصعق والتدويخ وال يعلمون ما  .د

   .يترتب عليهما من مساوئ
بل األدهى واألمر أن المراكز اإلسالمية قد زودت تلك المجازر  والمقلق في هذا الموضوع أيضاً،

وتوقيعها من الذبّاح الموظف لديها،ثم بشهادات اإلشراف على الذبائح،وتقوم تلك المجازر بملئها،
ترسلها إلى تلك المراكز اإلسالمية المتفقة معها لتوقيعها وختمها بخاتمها على أن تلك الصفقات 
المذكورة في تلك الشهادات الممهورة بخاتم المركز اإلسالمي قد ذُبحت بإشرافه طبقاً للشريعة 

فهل رأيتم عبثاً  .نها دون التزام بما ائتمنوا عليهويتم ذلك كله طمعاً في رسوم يأخذو !اإلسالمية
واستهتاراً تساهم فيه بعض المراكز اإلسالمية ومن خلفها الجهات المصدرة والمستوردة أكبر من 

وبهذا يتضح جلياً أن الذبائح المستوردة ال يعلم حالُها وال حاُل الذابح لها في  هذا العبث واالستهتار؟
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ويضاف لذلك أن المستورد هو من يطلب وضع  .بل يحرم ال يحل، الغالب،وما جهل حالُه
انظر أبحاث  .على عبوات اللحوم والدواجن المستوردة"مذبوح على الطريقة اإلسالمية"أو"حالل"كلمة

  .601- 2/597هيئة كبار العلماء 
  

  :  التعليق على الفتوى
آنية ومجموعة من األحاديث النبوية، حسان الدين عفانة في فتواه إلى ثالث آيات قر. د. لقد استند أ

مذبوح (ومجموعة من آراء الفقهاء السابقين والمعاصرين، وبين بوضوح الحكم الشرعي في عبارة 
وقد بين أن األصل في المسلم التّحري عن طعامه وشرابه، فما شك فيه . )على الطريقة اإلسالمية

الحالل بين والحرام بين (شيخ على ذلك بحديث فمن الورع تركه اتقاءاً للشبهات، وقد استدل ال
  ). وبينهما أمور مشتبهات

وبين كذلك الشيخ أن الذبح على الطريقة اإلسالمية فريضة شرعية لحّل الحيوان بال خالف بين 
العلماء، وأوضح أن الذبح أمر تعبدي ال بد أن يخضع ألحكام القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، 

الشيخ شروط الذكاة الشرعية، وأن األصل في الذبائح التحريم، فإذا حصل شك في صحة ذبح  وبين
الحيوان المباح، فاألصل حرمة تناوله حتى يثبت أنّه ذُبح ذبحاً شرعياً مسترشداً على ذلك بمجموعة 

  .من أقوال الفقهاء
؛ ألن ذلك )ن األصل في المنافع الحّلأ: (وبين الشيخ أن الذبائح ال تدخل في القاعدة الشرعية القائلة

  .مشروط بعدم دليل شرعي بشأنها، في حين أن الذبائح جاءت أحكامها مفصلة بنصوص الشارع
إذا اجتمع في الذبيحة سببان : (في المقابل بين الشيخ أن ما ينطبق على هذه الذبائح القاعدة القائلة

  ).أحدهما محرم واآلخر مبيح، غُلّب التحريم
ال تكفي لحّل الذبائح؛ ألنه يغلب ) حالل أو مذبوح على الشريعة اإلسالمية(قد بين الشيخ أن عبارة و

على الذبح في الدول األجنبية أنها ال تلتزم بطريقة الذبح اإلسالمية وشروطها، حيث يغلب على ذلك 
رئيس الرابطة -زي محمد البرا. الصعق بالكهرباء، أو الضرب بآلة ثقيلة، مستدالً على ذلك بقول د

أن الدول الغربية تستخدم طرقاً عديدة لتدويخ الحيوانات قبل ذبحها : " -اإلسالمية في الدنمرك
كالصعق الكهربائي والصعق بالمسدس الواقذ ذو الطلقة المسترجعة، والمسدس الصادم، والتدويخ 

  .أوكسيد الكربون غاز ثانيباستعمال 
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  .القرارات: المطلب الثاني

  )منظمة التعاون اإلسالمي (مجمع الفقه اإلسالمي قرار 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
  .الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين

  ]1[)3/10( 95: قرار رقم
  الذبائح أنبش

إن مجلس مجمع الفقه اإلسالمي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره العاشر بجدة بالمملكة العربية 
تموز  3 –) يونيو(حزيران  28هـ الموافق 1418صفر  28 – 23السعودية خالل الفترة من 

  م،1997) يوليو(

ت التي دارت حول واستماعه للمناقشا ،بعد اطالعه على البحوث المقدمة في موضوع الذبائح
واستحضاره أن التذكية من األمور التي  ،الموضوع بمشاركة الفقهاء واألطباء وخبراء األغذية

وفي مراعاة أحكامها التزام بشعائر اإلسالم وعالماته  ،تخضع ألحكام شرعية ثبتت بالكتاب والسنة
صلى صالتنا، واستقبل من (: -صلى اهللا عليه وسلم- حيث قال النبي  ،التي تميز المسلم من غيره

  .1)قبلتنا، وأكل ذبيحتنا، فذلك المسلم الذي له ذمة اهللا ورسوله

    : قرر ما يلي

  : التذكية الشرعية تتم بإحدى الطرق التالية:  أوالً
وهي الطريقة المفضلة شرعاً في تذكية . الذبح، ويتحقق بقطع الحلقوم والمريء والودجين. 1

  .وتجوز في غيرها الغنم والبقر والطيور ونحوها،

وهي الطريقة  ،التي في أسفل العنق) الحفرة(وهي الوهدة  ،النحر، ويتحقق بالطعن في اللبة. 2
  .وتجوز في البقر ،المفضلة شرعاً في تذكية اإلبل وأمثالها

سواء الوحشي  ،العقر، ويتحقق بجرح الحيوان غير المقدور عليه في أي جزء من بدنه. 3
فإن أدركه الصائد حياً وجب عليه ذبحه أو . ش من الحيوانات المستأنسةوالمتوح ،المباح صيده

  .نحره

  : يشترط لصحة التذكية ما يلي:  ثانياً
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فال تؤكل ذبائح  ،)يهودياً أو نصرانياً(مسلماً أو كتابياً  ،أن يكون المذكي بالغاً أو مميزاً. 1
  .ائر الكفار من غير الكتابيينوس ،والمرتدين ،والمجوس ،والملحدين ،والالدينيين ،الوثنيين

سواء كانت من الحديد أم من غيره مما ينهر  ،أن يكون الذبح بآلة حادة تقطع وتفري بحدها. 2
  .ما عدا السن والظفر ،الدم

وهي التي أزهقت روحها بضربها :  وال الموقوذة ،فال تحل المنخنقة بفعلها أو بفعل غيرها
أو  ،وهي التي تموت بسقوطها من مكان عال:  المتردية وال ،)حجر أو هراوة أو نحوهما(بمثل 

وهو ما افترسه :  وال ما أكل السبع ،وهي التي تموت بالنطح:  وال النطيحة ،بوقوعها في حفرة
  .شيء من السباع أو الطيور الجارحة غير المعلمة المرسلة على الصيد

  .لهجاز أك ييء مما سبق حياً حياة مستقرة فذكعلى أنه إذا أدرك ش

وال يكتفي باستعمال آلة تسجيل لذكر التسمية،  .أن يذكر المذكي اسم اهللا تعالى عند التذكية. 3
  .فذبيحته حالل إال أن من ترك التسمية ناسياً

للتذكية آداب نبهت إليها الشـريعة اإلسالمية للرفق والرحمة بالحيوان قبل ذبحه، وفي : ثالثا
  : وبعد ذبحه ،أثناء ذبحه

بآلة  ىوال يذبح حيوان بمشهد حيوان آخر، وال يذكَّ ،لة الذبح أمام الحيوان المراد ذبحهفال تحد آ
وال يقطع أي جزء من أجزائها وال تسلخ وال تغطس في الماء  ،وال تعذب الذبيحة ،غير حادة

  .الحار وال ينتف الريش إال بعد التأكد من زهوق الروح

ومما يغير اللحم  ،من األمراض المعدية يته خالياًينبغي أن يكون الحيوان المراد تذك:  رابعا
  .أو يستورد ،ويتأكد هذا المطلب فيما يطرح في األسواق ،يضر بآكله تغييراً

ألن طريقة الذبح  ،األصل في التذكية الشرعية أن تكون بدون تدويخ للحيوان )أ (  : خامسا
من معاناته، ويطلب  لذبحته وتقليالً ناًرحمة بالحيوان وإحسا ،اإلسالمية بشروطها وآدابها هي األمثل

بحيث تحقق هذا  ،من الجهات القائمة بالذبح أن تطور وسائل ذبحها بالنسبة للحيوانات الكبيرة الحجم
  .األصل في الذبح على الوجه األكمل

ى بعد فإن الحيوانات التي تذكَّ ،من هذه الفقرة) أ(مع مراعاة ما هو مبين في البند )  ب ( 
خ ذكاة شرعية يحل أكلها إذا توافرت الشروط الفنية التي يتأكد بها عدم موت الذبيحة قبل التدوي
  : وقد حددها الخبراء في الوقت الحالي بما يلي ،تذكيتها

  .أن يتم تطبيق القطبين الكهربائيين على الصــدغين أو في االتجاه الجبهي. 1

  .)فولت 400 – 100(ما بين  تاجأن يتراوح الفول. 2
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 2.5إلى  2(بالنسبة للغنم، وما بين ) أمبير 1.0إلى  0.75(أن تتراوح شدة التيار ما بين . 3
  .بالنسبة للبقر) أمبير

  .)ثوان 6إلى  3(أن يجري تطبيق التيار الكهربائي في مدة تتراوح ما بين . 4

بالبلطة أو  ال يجوز تدويخ الحيوان المراد تذكيته باستعمال المسدس ذي اإلبرة الواقذة أو)  ج( 
  .وال بالنفخ على الطريقة اإلنجليزية ،بالمطرقة

لما ثبت بالتجربة من إفضاء ذلك إلى موت  ،ال يجوز تدويخ الدواجن بالصدمة الكهربائية)  د ( 
  .نسبة غير قليلة منها قبل التذكية

ن مع ثاني أكسيد الكربو جي من الحيوانات بعد تدويخه باستعمال مزيال يحرم ما ذكِّ)  ه ( 
الهواء أو األكسجين أو باستعمال المسدس ذي الرأس الكروي بصورة ال تؤدي إلى موته قبل 

  .تذكيته

على المسلمين المقيميين في البالد غير اإلسالمية أن يسعوا بالطرق القانونية للحصول  : سادساً
  .على اإلذن لهم بالذبح على الطريقة اإلسالمية بدون تدويخ

أن يأكلوا من ذبائح أهل  ،لمين الزائرين لبالد غير إسالمية أو المقيمين فيهايجوز للمس : سابعاً
مات، إال إذا ثبت لديهم أنها بعد التأكد من خلوها مما يخالطها من المحر ،الكتاب ما هو مباح شرعاً

  .لم تذك تذكية شرعية

س باستخدام اآلالت ي، وال بأاألصل أن تتم التذكية في الدواجن وغيرها بيد المذكِّ : ثامناً
قد ) ثانياً(الميكانيكية في تذكية الدواجن ما دامت شروط التذكية الشرعية المذكورة في الفقرة 

  .وتجزيء التسمية على كل مجموعة يتواصل ذبحها، فإن انقطعت أعيدت التسمية ،توافرت

    : تاسعاً

تاب وتذبح حيواناتها في المجازر إذا كان استيراد اللحوم من بالد غالبية سكانها من أهل الك) أ  ( 
   :فهي لحوم حالل لقوله تعالى) ثانياً(الحديثة بمراعاة شروط التذكية الشرعية المبينة في الفقرة 

mµ    ́ ³  ²  ±  °  l1.  
لغلبة الظن بأن  ،مةاللحوم المستوردة من بالد غالبية سكانها من غير أهل الكتاب محر) ب  ( 

  . تحل تذكيتهإزهاق روحها وقع ممن ال
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من هذه الفقرة إذا تمت تذكيتها ) ب(اللحوم المستوردة من البالد المشار إليها في البند ) ج  ( 
  .ي مسلماً أو كتابياً فهي حاللتذكية شرعية تحت إشراف هيئة إسالمية معتمدة وكان المذكِّ

  : ويوصي المجمع بما يلي

ى السلطات غير اإلسالمية التي يعيش في السعي على مستوى الحكومات اإلسالمية لد:  أوالً
  .لكي توفر لهم فرص الذبح بالطريقة الشرعية بدون تدويخ ،بالدها مسلمون

لتحقيق التخلص نهائياً من المشكالت الناجمة عن استيراد اللحوم من البالد غير اإلسالمية :  ثانياً
  : ينبغي مراعاة ما يلي

  .ية في البالد اإلسالمية لتحقيق االكتفاء الذاتيالعمل على تنمية الثروة الحيوان) أ  ( 

  .االقتصار ما أمكن على البالد اإلسالمية في استيراد اللحوم) ب  ( 

استيراد المواشي حية وذبحها في البالد اإلسالمية للتأكد من مراعاة شروط التذكية ) ج  ( 
  .الشرعية

سالمية موحدة تتولى مهمة المراقبة الطلب إلى منظمة المؤتمر اإلسالمي اختيار جهة إ) د  ( 
 ،بإيجاد مؤسسة تتولى العمل المباشر في هذا المجال، مع التفرغ التام لشؤونه ،للحوم المستوردة

ووضع لوائح مفصلة عن كل من شروط التذكية الشرعية، وتنظيم المراقبة واإلشراف على هذه 
ع على اللحوم المقبولة من اإلدارة وذلك باالستعانة بخبراء شرعيين وفنيين، وأن توض. المهمة

  .عالمة تجارية مسجلة عالمية في سجل العالمات التجارية المحمية قانونياً

من هذه الفقرة والسعي ) د(العمل على حصر عملية المراقبة بالجهة المشار إليها في البند ) ه  ( 
  .إلى اعتراف جميع الدول اإلسالمية بحصر المراقبة فيها

من هذه الفقرة يطلب من مصدري اللحوم ) د(ن تتحقق التوصية المبينة في البند إلى أ) و  ( 
ومستورديها ضمان االلتزام بشروط التذكية الشرعية فيما يصدر إلى البالد اإلسالمية حتى ال 

  .1يوقعوا المسلمين في الحرام بالتساهل في استيراد اللحوم دون التثبت من شرعية تذكيتها
  
  
  

                                                 
1  http://islamtoday.net/bohooth/artshow-32-4694.htm  
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  :القرارالتعليق على 

وشروطها، التذكية الشرعية وقد بين القرار  ،تضمن هذا القرار تسع نقاط أساسية وتوصيتين
األصل في التذكية الشرعية أن وبين  ،واآلداب التي نبهت إليها الشريعة اإلسالمية بخصوص التذكية

  .أن تكون بدون تدويخ للحيوان

ية بالذبح حسب الطريقة بالد غير إسالم وشدد القرار على أن يقوم المسلمون المقيمون في
فإذا  ،وشدد كذلك على تقصي مصدر اللحوم المستوردة ،، وأن يتقيدوا بشروط التذكيةاإلسالمية

لغلبة الظن بأن إزهاق روحها وقع  ،مةمحر فهي غالبية سكانها من غير أهل الكتابكانت من بالد 
   .هممن ال تحل تذكيت

من شأنها العمل على اكتفاء بالد المسلمين من الذبائح حتى يتم  ،اتوأوصى هذا القرار عدة توصي
ولكي يتمكن المسلمون من تحقيق مقاصد  ،ويكون أكل المسلمين حالالً ،تطبيق الشريعة اإلسالمية

  .الشريعة اإلسالمية في الذبح

لذبح على فأوضح كيفية ا ،فهذا القرار أوضح وبشكل قاطع حكم الذبح على غير الطريقة اإلسالمية
ونالحظ أنه أوضح أنواع التذكية من ذبح  ،سواء للطيور أم للدواب ،الطريقة اإلسالمية تفصيالً
وما على  ،وأوضح األحوال التي عليها الذبح في غير بالد المسلمين ،ونحر وعقر، وكيفياتها

   .لتطبيق قواعد الشرع اإلسالمي في الذبح ،المسلمين في تلك البالد من القيام به
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  )رابطة العالم اإلسالمي(المجمع الفقهي اإلسالمي قرار 

  10:  رقم الدورة 4 :رقم القرار

 ) ذبح الحيوان بواسطة الصعق الكهربائي (

 

   .سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ،والصالة والسالم على من ال نبي بعده ،الحمد هللا وحده
  :  أما بعد

مي برابطة العالم اإلسالمي في دورته العاشرة المنعقدة بمكة فإن مجلس المجمع الفقهي اإلسال
إلى يوم  ،م1987أكتوبر  17هـ الموافق 1408صفر  24المكرمة في الفترة من يوم السبت 

ذبح الحيوان (م قد نظر في موضوع 1987أكتوبر  21هـ الموافق 1408صفر 28األربعاء 
وتداول الرأي فيه قرر المجمع ما  ،لموضوعوبعد مناقشة ا ،)المأكول بواسطة الصعق الكهربائي

  :يلي

ثم بعد ذلك تم ذبحه أو نحره وفيه حياة فقد  ،إذا صعق الحيوان المأكول بالتيار الكهربائي:  أوالً
m   J      I  H  G  F  E  D  C  B  A :  وحل أكله لعموم قوله تعالى ،ي ذكاة شرعيةذكِّ

U  T    S  R   Q  P  O  N  M  L  K  l1N  

إذا زهقت روح الحيوان المصاب بالصعق الكهربائي قبل ذبحه أو نحره فإنه ميتة يحرم أكله، :  ثانيا
 .mC  B  A    l : لعموم قوله تعالى

هو تعذيب للحيوان قبل ذبحه أو نحره،  - عالي الضغط -صعق الحيوان بالتيار الكهربائي:  ثالثًا
أنه  -صلى اهللا عليه وسلم- فقد صح عن النبي  ،أفة بهواإلسالم ينهى عن هذا ويأمر بالرحمة والر

 الذّبحةَ، وإذا ذبحتم فأحسنوا ،القتْلَةَفإذا قتلتم فأحسنوا  ،إن اهللا كتب اإلحسان على كل شيء( : قال
  .2) وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته

ذب الحيوان، وكان وخفيف المس بحيث ال يع -منخفض الضغط - إذا كان التيار الكهربائي:  رابعا 
كتخفيف ألم الذبح عنه وتهدئة عنفه ومقاومته فال بأس بذلك شرعا مراعاة  ،في ذلك مصلحة

 واهللا أعلم. للمصلحة
 .3وصلى اهللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد هللا رب العالمين

                                                 
  .3 سورة المائدة، اآلية 1
  .56ص  ،تقدم تخريجه 2
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  :القرارالتعليق على 
بواسطة الصعق الكهربائي، حيث بين أنه إذا تم الذبح بعد  تخصص هذا القرار فقط بطريقة الذبح

إذا زهقت روح الحيوان المصاب أما  ،فأكله حالل شرعاً ،وحسب الطريقة اإلسالمية ،الصعق
  .وذلك وفقاً للنصوص الشرعية ،بالصعق الكهربائي قبل ذبحه أو نحره فإنه ميتة يحرم أكله

  .عن التدويخ بالصعق الكهربائي وهذا ما رجحته في بحثي هذا عندما تكلمت
الكهربائي  أن ال يتم تعذيب الحيوان بالصعق وأوضح القرار أنه ال بد من األخذ بعين االعتبار

مطلقاً، أما إذا لم يعذب الحيوان نتيجة الصعق فال بأس باستخدام هذه الطريقة بشرط أن يكون 
  .كون تعذيباً بالصعق وتعذيباً بالذبحال أن ي ،الهدف هو تهدئة الحيوان والتخفيف من آالم ذبحه
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  قرار المجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث

 ) أكل ذبائح أهل الكتاب في الدول الغربية( 

 2012إبريل  09 الموافق1433جمادى األولى  17ثنين اإل
خالف حول مدى ناقش المجلس باستفاضة تامة هذا الموضوع المهم الذي أثار كثيرا من الجدل وال

وتوصل إلى ضرورة حرص المسلمين على االلتزام بشروط التذكية كما جاءت بها  ،شرعيته
على شخصيتهم الدينية مما تتعرض له من  إرضاء للرب سبحانه، ومحافظةً ،الشريعة اإلسالمية

ماتأخطار، وصونًا ألنفسهم من تناول المحر.   
ضمنه الكثير منها من مخالفات شرعية تؤدي إلى موت وبعد استعراض طرائق الذبح المتبعة وما يت

فقد قرر المجلس عدم جواز تناول لحوم الدواجن  ،السيما الدجاج ،عدد غير قليل من الحيوانات
فإن طريقة ذبحها ال تتنافى مع شروط الذكاة الشرعية  ،واألبقار، بخالف األغنام والعجل الصغيرة

  .في بعض البلدان

ن يتخذ المسلمون في ديار الغرب مذابح خاصة بهم حتى ترتاح ضمائرهم هذا ويوصي المجلس أ
   .ويحافظوا على شخصيتهم الدينية والحضارية

ومنها تمكينهم من  ،ويدعو المجلس الدول الغربية إلى االعتراف بالخصوصيات الدينية للمسلمين
كما يدعو . كاليهود الذبح حسب الشريعة اإلسالمية أسوة بغيرهم من الجماعات الدينية األخرى

الدول اإلسالمية إلى استيراد اللحوم الحالل التي تخضع لمراقبة شرعية من قبل المراكز اإلسالمية 
  .1]الدورة الثالثة[ .الموثوق بها في ديار الغرب

    :التعليق على القرار

ص توصل إلى ضرورة حرو ،أكل ذبائح أهل الكتاب في الدول الغربيةكان هذا القرار خاصاً ب
صونًا ألنفسهم من تناول  ،المسلمين على االلتزام بشروط التذكية كما جاءت بها الشريعة اإلسالمية

عدم جواز تناول لحوم الدواجن واألبقار، بخالف األغنام وقد نص القرار صراحة على  ،ماتالمحر
  .لبلدانكاة الشرعية في بعض افإن طريقة ذبحها ال تتنافى مع شروط الذَّ ،ل الصغيرةووالعج

أن يتخذ المسلمون في ديار الغرب مذابح خاصة بهم حتى وفي نهاية القرار وضعت توصيات ب
   .ترتاح ضمائرهم ويحافظوا على شخصيتهم الدينية والحضارية

  

                                                 
1  http://islamtoday.net/bohooth/artshow-32-5704.htm  
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  قرار مجمع الفقه اإلسالمي بالسودان 

  )28/21( 4قرار رقم 

  الذبائح في المسالخ الحديثة بأم درمان

  
وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى  ،لصالة والسالم على من ال نبي بعدهوا ،الحمد هللا وحده

  .يوم الدين
    : أما بعد

ذي الحجة  4إن مجمع الفقه اإلسالمي في اجتماعه الثامن والعشرين الذي انعقد في يوم الثالثاء 
مسالخ وبعد المناقشة والتداول في موضوع الذبح بال ،م2001فبراير  27الموافق له  ـه1421

وبعد االطِّالع على تقارير اللجان  ،اآللية الحديثة بأم درمان بمشاركة الفقهاء واألطباء والخبراء
ر ما يلي فة بدراسة الموضوع ميدانياًكلَّالم؛ قر :  
كل حيوان يحل أكله ال يجوز أكل شيء منه إال بالتذكية الشرعية ما عدا السمك وحيوانات :  أوالً

  .ا في حكم الجراد فإن ذكاته تكون بما يموت بهالبحر والجراد وم
ل لحل أكل الحيوان البريوأنواعها أربعة. والذكاة شرعاً هي السبب الموص :  

وينبغي أن يترك جزء من الحلقوم إلى جهة  ،ويتحقق بقطع الحلقوم والمريء والودجين:  الذبح – 1
  .ر ونحوهاالغنم، والبقر، والطيو: وما يذبح هو. الرأس قدر خاتم

، وما ينحر هو )الحفرة التي في أسفل العنق ( ،وهي الوهدة –ويتحقق بطعن في اللّبة : النحر – 2
  .ويجوز النحر في البقر والذبح أولى ،اإلبل ونحوها

 ،ري في أي جزء من بدنهاويتحقق بجرح الحيوان غير المقدور عليه بسالح حاد أو ن: العقر – 3
فإن ُأدرك المعقور  ،والمتوحش من الحيوانات المستأنسة مما يحل أكله ،سواء الوحشي المباح صيده
  .حياً وجب ذبحه أو نحره

  .وهذا النوع يكون في الجراد ونحوه من خشاش األرض:  ما يموت به – 4
  : تكون التذكية شرعية بالشروط اآلتية:  ثانياً
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نا ذبائح المشركين والوثنيين والملحدين فال تحل ل ،ي مميزاً مسلماً أو كتابياًأن يكون المذكِّ – 1
سنوا بهم سنة أهل الكتاب  (:  في المجوس –صلى اهللا عليه وسلم  - والمرتدين والمجوس لقوله 

  .1)غير ناكحي نسائهم وال آكلي ذبائحهم 
ما ي المسلم اسم اهللا تعالى ما لم يكن ناسياً أو عاجزاً عن التسمية فتحل ذبيحته، أأن يذكر المذكِّ – 2

  .؛ ألن التسمية قربة وهو ليس من أهل القربة ي كتابياً فال تشترط التسمية في حقهإذا كان المذكِّ
أن تكون اآللة التي تتم بها التذكية حادة تقطع وتفري سواء أكانت من الحديد أم من غيره مما  – 3

ما ( :  حيح مسلمالذي في ص –صلى اهللا عليه وسلم  –ينهر الدم إال السن والظفر لحديث النبي 
  .2)ليس السن والظفر  ،أنهر الدم وذكر اسم اهللا عليه فكُل

وهي التي أزهقت روحها بضربها بمثقَّل أو  ،وال الموقوذة ،فال تحل المنخنقة بفعلها أو بفعل غيرها
 وهي التي تموت بسقوطها من مكان :  وال المتردية ،)حجر أو هراوة أو بندقية أو نحوها ( ناري
:  وال ما أكل السبع ،وت بنطح غيرها لهاموهي التي ت:  وال النطيحة ،أو بوقوعها في حفرة عال،

  .وهو ما افترسه شيء من السباع أو الطيور الجارحة غير المعلمة
إال عند العجز عن السيطرة  ،األصل في التذكية الشرعية أن تكون من غير تدويخ للحيوان:  ثالثاً

  .تذكيته بعد التدويخ بشرط أال يؤدي التدويخ إلى موته لو تركفتجوز  ،عليه إال بتدويخه
لسيطرة على الحيوانات لويوصي المجمع القائمين على أمر الذبح والتذكية تحري أفضل الطرق 

  .المعجوز عن السيطرة عليها رعاية لإلحسان الذي أمرنا اهللا تعالى به في كل شيء
: رفقاً بالحيوان وإحساناً ورحمة به ،الذبح وفي أثنائه وبعدهللتذكية آداب يحسن التزامها قبل :  رابعاً

 ،وال يذبح بحضرة حيوان آخر ،ى بآلة غير حادةوال يذكَّ ،فال تحد الشفرة أمام الحيوان المراد ذبحه
وال يغطس في الماء الحار، وال ينتف ريشه قبل أن يبرد ويسكن ويتأكد من زهوق  ،وال يسلخ
  .روحه
لذي يتم في المسالخ الحديثة حالل طيب ما دام يراعى فيه ما تقدم من الشروط الذبح ا:  خامساً

  ابواهللا تعالى الموفق إلى الخير والصو... 3واألحكام
  

                                                 
  .33ص  ،تقدم تخريجه 1
  .11ص  ،تقدم تخريجه 2

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=46593  
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  :التعليق على القرار

  .في السودان الحديثة بأم درماناآللية الذبائح في المسالخ اقتصر هذا القرار على 
 يجوز أكل شيء منه إال بالتذكية الشرعية ما عدا السمك يحل أكله ال اًحيوانبين هذا القرار أن 

  .وحيوانات البحر والجراد وما في حكم الجراد فإن ذكاته تكون بما يموت به
وما يموت به، وأوضح كذلك أداء  ،والعقر ،والنحر ،الذبح :على أربعة أنواعالذكاة شرعاً ن أن وبي

  .ة الشرعية تفصيالًوأوضح شروط التذكي ،كل نوع ما عدا ما يموت به
الذبح الذي يتم في المسالخ الحديثة حالل طيب ما دام يراعى فيه ما تقدم من الشروط وبين أن 
   .واألحكام

 ،وبين مسألة لم تتضمنها القرارات السابقة وهي جواز تدويخ الحيوان إذا صعبت السيطرة عليه
لسيطرة على لتحري أفضل الطرق إال أنه أوصى ب ،بشرط أال يؤدي التدويخ إلى موته لو ترك

  .الحيوانات المعجوز عن السيطرة عليها رعاية لإلحسان الذي أمرنا اهللا تعالى به في كل شيء
رفقاً بالحيوان وإحساناً  ،قبل الذبح وفي أثنائه وبعدهوأوصى كذلك بأن يحسن الذابح آداب التذكية 

وال يذبح بحضرة  ،وال يذكِّى بآلة غير حادة ،فال تحد الشفرة أمام الحيوان المراد ذبحه:  ورحمة به
وال يغطس في الماء الحار، وال ينتف ريشه قبل أن يبرد ويسكن ويتأكد من  ،حيوان آخر، وال يسلخ

  .زهوق روحه
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  : خاتمة

وأسأل اهللا عزوجل أن ال أكون  ،أحمد اهللا تعالى الذي وفقني على إتمام هذا البحث لما يحبه ويرضاه
مسألة  ،التطبيقات المعاصرة للذبح في ضوء الفقه اإلسالميذلك أن مسألة  ،وقعت في الخطأ قد

  .وما يجوز للناس أكله من الذبائح ،حساسة تتعلق بالحياة اليومية
فقد تم تناول العديد  ،وما قُدر للباحث أن يتناوله في دراسته ،وإلعطاء هذه المسألة حقها في البحث

من  ،في ضوء الفقه اإلسالمي تعلق بموضوع الذبح والتطبيقات المعاصرةمن المواضيع التي ت
والحكم الشرعي  ،ومقدار ما يجب قطعه فيه ،محل الذبحو ،وحكمته ،وحكمه ،تعريف الذبحأهمها 

  .لميتة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبعالمستدل من اآليات واألحاديث ل

، مستحبات الذبحو ،شروط المذبوحو ،آلة الذبح وشروطهاو ،شروط الذابحة كذلك تناولت الدراس
أساليب تدويخ و ،المجازر اآللية معناها وتاريخها وعملهاومن ثم  ،محرمات ومكروهات الذبحو

الفتاوى ومن ثم أهم  ،والطريقة اإلسالمية ،لذبحا وسائلوغيرها من  ،الحيوانات قبل ذبحها
  .الصادرة عن المجامع الفقهية ،ذبح المعاصرةوالقرارات بشأن وسائل ال

  

  : فقد توصل الباحث إلى النتائج التالية ،وبعد تناول هذه المواضيع

كل ما لم يذك فهو ميتة في نظر الشرع باستثناء السمك والجراد فيحل لورود الدليل على  .1
  .إباحته

المذبوح سيل دم فإذا أ ،لدمالذبح على الطريقة اإلسالمية أنها تؤدي إلى سيالن ا منإن الحكمة  .2
  .فهي تطييب للذبيحة بإخراج دمها ،حيث تفصل الذكاة الدم عن اللحم ،فقد طهر وطاب أكله

  .وال يجوز الذبح في غير هذا المحل باإلجماع ،ن محل الذبح في الحلق واللبةإ .3
روح ال وال ،يكتفى بقطع الحلقوم والمريء ؛ ألن الحلقوم مجرى النفس والمريء مجرى الطعام .4

  .ومنهما يخرج الدم ،تبقى مع قطعهما ؛ ألن الحياة تفقد بفقدهما
ال يحل  ،حرام ما أهل لغير اهللا بهو ،المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبعإن  .5

  .أكل أي شيء منها
 ئةذبائح الصابأما  ،والراجح جواز ذبائحهم ،هناك خالف بين الفقهاء حول ذبائح نصارى العرب .6

  .لعدم وضوح معتقداتهم ؛فهي محرمة 
أما في حال جنون  ،إن ذبيحة كل من المجنون والسكران في حال إفاقتهما مباحة غير مكروهة .7

  .مةوسكر السكران فذبيحتهما مكروهة غير محر ،المجنون المغلوب
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  .يجوز للمرأة أن تقوم بالذبح .8
وإن  ،وهو مذهب الشافعية خالفاً للجمهور جواز أكل الذبيحة التي لم يذكر اسم اهللا عليها عمداً .9

 .كان من األفضل عدم األكل منها
  .وهو مذهب الجمهور ،جواز األكل من الذبيحة التي نَسي الذابح التسمية عليها .10
 .)غير منزوعين(أال تكون سناً أو ظفراً قائمين و ،أن تكون قاطعةإن شروط آلة الذبح  .11
وأن يكون زهوق روح المذبوح  ،اً وقت الذبحإن شروط المذبوح أن يكون المذبوح حي .12

  .حرمياً أال يكون المذبوح صيداًو ،بمحض الذبح
ن االنتساب إلى إف ،إذا تم الذبح بواسطة اآللة وحققت شروط الذبح على الطريقة اإلسالمية .13

ق ولذا يصد ،الفاعل عرفاً يكفي فيه أن يحصل الذبح بفعل اإلنسان ويترتّب عليه ترتّباً طبيعياً
فحكم الماكنة التي يشغّلها اإلنسان  ،القتل وينسب إلى اإلنسان إذا سدد رصاصته من بندقيته

فيصدق عنوان القاتل أو الذابح  ،ألجل الذبح هو حكم البندقية والسكينة التي تفعل القتل أو الذبح
 ،على اإلنسان إذا حصلت النتيجة بفعله من دون تخلل شيء بين عمله وبين حصول النتيجة

  .وكانت النتيجة قهرية لعمله
أن أكل اليهود والنصارى حالل ما دام حسب  ،والمجامع الفقهية اإلسالمية ،توصلت الدراسة .14

لو حتى ال يجوز لنا األكل منه  ،أما إذا خالف ذبحهم تلك الطريقة فهو حرام ،الطريقة اإلسالمية
  .استجازه بعض المسلمين

خنقاً أو ضرباً في الرؤوس بالمطارق ونحوها أو  بحتذُأن الذبيحة إذا بينت الدراسة  .15
  .فال نأكل منها ،أو صرعاً بالكهرباء ،المسدساتب
الكهربائي مطلقاً، أما إذا لم يعذب الحيوان  عذيب الحيوان بالصعقبينت الدراسة بأن ال يتم ت .16

نتيجة الصعق فال بأس باستخدام هذه الطريقة بشرط أن يكون الهدف هو تهدئة الحيوان 
 .ال أن يكون تعذيباً بالصعق وتعذيباً بالذبح ،والتخفيف من آالم ذبحه

 .فتكون الذبيحة منخنقة ،فهي تأخذ حكم الخنق ،عدم جواز الذبح على الطريقة اإلنجليزية .17
وال يهديء من  ،بينت الدراسة أن تدويخ الحيوانات قبل الذبح ال يخفف من ألم الحيوان .18

فاألفضل ترك  ،ويؤثر على سالمة لحمه ،يزيد من معاناتهروعه، بل على العكس من ذلك فهو 
التي أثبتت نجاعتها في الذبح، فسيولوجياً  ،والعمل بالطريقة اإلسالمية للذبح ،هذه األساليب

 .وصحياً وأخالقياً
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وذلك لما فيها من رحمة  ،بينت الدراسة أن الطريقة اإلسالمية هي أفضل طرق الذبح .19
-كما أنها تتوافق مع علم وظائف األعضاء ،ن الشعور باأللمبالحيوان، حيث تفقد الحيوا

وتتوافق أيضاً من الناحية الصحية حيث يحصل اإلنسان على لحم صاف من الدم  ،- الفسيولوجيا
  .الذي هو موطن الجراثيم

    : التوصيات

  :فإن الباحث يوصي بما يلي  ،بعد الوصول إلى النتائج السابقة
 .ويكون مصدره حالالً طيباً ،دائماً عن المأكل الحالل علينا نحن كمسلمين أن نبحث )1

ألنها شريعة ومنهاج للبشـر والمخلوقـات،    ،التقيد بجميع تعاليم الشريعة اإلسالمية بشأن الذبح )2
 .فهي السبيل الوحيد إلسعاد البشرية وإراحة األنعام أثناء الذبح

 .ةعلينا االلتزام بطيب العيش والمأكل والمشرب من خالل الشريع )3

أال ننساق وراء كل محدثة من األمور، وأن نقيسها بمقاييس الشرع الحنيف قبل البدء بها، علينا  )4
   .هاب عملنا بها وأخذنامع الشرع فإذا توافقت 

وأن يكـون القـائمون     ،على أصحاب المذابح والمسالخ في وطننا العزيز التقيد بتعاليم الشرع )5
وبأهمية العمل الذي يقومون  ،ام الشريعة المتعلقة بالذبحعلى عملية الذبح على دراية كافية بأحك

 .به

تـوفير التعليمـات   ) دوائر اإلفتاء ووزارة األوقاف ووزارة الصـحة (على الجهات المختصة  )6
 .الالزمة ألصحاب المذابح والمسالخ للتقيد بتعاليم الدين الحنيف

العمل علـى تنميـة الثـروة     من أجل أن يكون طعامنا من لحوم الذبائح معلوم المصدر، علينا )7
  .ونعمل على تنمية االقتصاد ،الشبهات يفنتق ،نابالد يالحيوانية ف

العمل على أن يتم شراء المواشي المراد ذبحها حية، إذا لـم تتـوفر تربيتهـا، أو أن يكـون      )8
 . مصدرها من بلد مسلم معروف باتباعه تعاليم اإلسالم في الذبح

للتأكد من أن هذه اللحـوم تـم    ،تي يتم استيراد اللحوم منهاضرورة إيفاد مندوب إلى الدول ال )9
  .ذبحها على الطريقة اإلسالمية
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  :مسرد اآليات القرآنية 

  الصفحة  رقم اآلية السورة اآلية  الرقم

1.    m   ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T
_l  

  1  102 آل عمران

2.    m    K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A

   P  O  N  M  L      QR      W   V  U  T  S

XY     ^  ]        \  [  Zl  

  1  1  النساء

3.    m  j  i  hl  51  1  المائدة  

4.    m   J      I  H  G  F  E  D  C  B  A

  R   Q  P  O  N  M  L  K

  [  Z  Y  X  W  V  U  T    S]    ^

_`  l   

، 18، 11  3  المائدة
24 ،25 ،

  .وغيرها

5.    mµ   ´  ³  ²  ±  °  ¹  ¸  ¶º l  30، 29  5  المائدة ،
  .وغيرها

6.      m²  ±   °  ¯  ®  ¬  «  ª³ l  51  95  المائدة  

7.    mP  O  N  M  L  K   JQ  l  51  96  المائدة  

8.    m   Ö  Õ  Ô             Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì
    I  H   G  F  E  D  C  B  Al  

  37  118،119  األنعام

9.    m   u    t    s  r  q  p y  x  w  vz  l 42، 37  121  األنعام ،
  وغيرها

10.  m    t  s  r  q  p  o  n  m  l   k  j  i

  ~  }  |   {  z  y  x  w   v  u

¦  ¥  ¤  £  ¢     ¡  �§    ¬  «  ª   ©  ¨

  ²  ±  °   ¯  ®l  

، 40، 19  145  األنعام
43  

11. m £  ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©   ª  «    l 90  162  األنعام  
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12.  m  z   y  x  w  v  ul   110  157  األعراف  

13.  m  ]   \  [  Z  Y  X  W     V   U
  ^l  

  62  44  النحل

14.  m   j    i  h  g  f  e  d    c
n  m       l  ko    w   v  u   t  s  r    q  p

y  xl  

  19  115  النحل

15.  mS    R  Q  P  O  N  M  LT    W  V  U
  [  Z  Y  Xl  

 48، 45  28  الكهف

16.  m¤  £  ¢  ¡  �¥  l  39  36  الحج  

17. m ¶  ¸            ¹  º  »  ¼      l  72  37  الحج  

18.  m  t  s   r  q  p  o  n  m  l
uv  l  

  64  67  العنكبوت

19.  m   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u
¤    £  ¢  ¡  �¥    ª   ©  ¨  §  ¦

 ®  ¬   «l  

  1  70،71  األحزاب

20.  mµ  ´  ³  ²   ±  °l  ب  66  الزمر  

21.  m    ´  ³  ²   ±  °l  ب  60  الرحمن  

22.  m   z  y  x  wl   109  16  التغابن  

23.  m  ´    ³  ²   ±    °  ¯l  21  11  الليل  
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  :مسرد األحاديث النبوية

  الصفحة  طرف الحديث الرقم

  68   أتريد أن تميتها موتات؟ هال حددت شفرتك قبل أن تضجعها   .1
  40  ...فكل مما أمسكن عليكم ،لمة، وذكرت اسم اهللاإذا أرسلت كالبك المع   .2
  111  إذا أرسلت كلبك وسميت فأمسك   .3
  56  فليجهز ،إذا ذبح أحدكم   .4
  42  إذا ذبح المسلم فلم يذكر اسم اهللا فليأكل فإن المسلم فيه اسم من أسماء اهللا   .5
  58  ليس السن والظفر ،ر اسم اهللا فكلما أنهر الدم وذك ،أو أرن ،اعجل   .6
  73  أفال قبل هذا؟ أتريد أن تميتها موتاً   .7
  56  واذكر اسم اهللا عزوجل ،أمرر الدم بما شئت   .8
له بالجبيل الذي بالسوق، وهو  ترعى غنماًكانت ن جارية لكعب بن مالك إ   .9

  ...بسلع، فأصيبت شاة
37  

  45،47  إن ذبيحة المسلم حالل وإن لم يسم ما لم يتعمد وكذلك الصيد.10
  69  ...ل اهللا أمر بكبش أقرن يطأ في سوادإن رسو.11
  60 ،55  ...إن اهللا كتب اإلحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة.12
  58  إن لهذه اإلبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا.13
  40  إنما ذكرت اسم اهللا تعالى على كلبك ولم تذكره على كلب غيرك.14
  109  بين والحرام بينالحالل .15
  109، 105  دع ما يريبك إلى ما ال يريبك.16
ذبيحة المسلم حالل ذكر اسم اهللا أو لم يذكر، إنه إن ذكر لم يذكر إال اسم .17

  اهللا

41  

ألنه إذا ذكر لم يذكر  -وإن نسي أن يذكر اسم اهللا  -ذبيحة المسلم حالل .18
   إال اهللا تعالى

45،47  

  13  ةالذكاة في الحلق واللب.19
  41،108  سموا اهللا عليه وكلوه.20
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  33  سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم وال آكلي ذبائحهم.21
والعصر بذي  ،الظهر بالمدينة أربعاً -صلى اهللا عليه وسلم-صلى النبي .22

  الحليفة ركعتين
71  

  14،58  كل ما فرى األوداج ما لم يكن قرض سن، أو حز ظفر.23
  46  إنما سميت على كلبك ولم تسم على اآلخر ،ال تأكل.24
  72  لعن اهللا من ذبح لغير اهللا.25
  64  ال ينفر صيدها.26
  40  ...أمسك عليك فكل فإن أخذ الكلب ذكاة وإن وجدت مع كلبكما .27
  91 ،14 ،11  ...ما أنهر الدم وذكر اسم اهللا عليه فكل.28
  19،104  ...نا أو ظفراًما أنهر الدم، وذكر اسم اهللا عليه، فكلوا ما لم يكن س.29
  24  ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة.30
  115  من صلّى صالتنا  .31
  105  من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه.32
  ب  من ال يشكر الناس ال يشكر اهللا عزوجل.33
  66  أن يضحى ليالًنهى .34
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  :مسرد اآلثار 

  الصفحة طرف األثر  الرقم

  74  لك إلى الموت سوقاً جميالً سقها ال أم   .1

  31  ...ال تأكلوا ذبائح نصارى بني تغلب فإنهم لم يتمسكوا من دينهم   .2

  31  ...ما نصارى العرب بأهل كتاب وما تحل لنا ذبائحهم   .3

  74  ويلك قدها إلى الموت قوداً جميالً   .4
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  :مسرد األعالم 

  الصفحة العلم  الرقم

  17  .الشيباني أحمد بن حنبل   .1
  47  .األحوص بن حكيم العنسي   .2
  14  .صدي بن عجالن الباهلي ،أبو أمامة   .3
  71  .أنس بن مالك األنصاري   .4
  17  .إبراهيم بن خالد الكلبي ،أبو ثور   .5
  52  .ابن حبيب، عبد الملك ابن حبيب القرطبي   .6
  46  .علي بن أحمد الظاهري ،ابن حزم   .7
  14  .فيالنعمان بن ثابت الكو ،أبو حنيفة   .8
  14  .رافع بن خديج بن رافع األنصاري   .9

  47  .راشد بن سعد المقرائي الحمصي.10
  55  .ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد األندلسي.11
  52  .محمد بن عبدالسالم التنوخي ،سحنون.12
  32  .محمد بن إدريس الهاشمي ،الشافعي.13
  69  .شداد ابن أوس الخزرجي األنصاري.14
  41  .الصلت السدوسي.15
  64  .محمد بن جرير ،الطبري.16
  41  .عائشة بنت أبي بكر الصديق.17
  68  .عبد اهللا بن عباس بن عبد المطلب.18
  56  .عبد اهللا بن عمر بن الخطاب.19
  39  .عدي بن حاتم الطائي.20
  31  .علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي.21
  27  .عمر بن الخطاب القرشي العدوي.22
  63  .أحمد بن محمد ،القدوري.23
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  52  .عبدالملك بن حبيب السلمي ،القرطبي.24
  20  .محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي ،ابن قيم الجوزية.25
  37  .كعب بن مالك األنصاري.26
  53  .عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز ،اللخمي.27
  16  .مالك بن أنس األصبحي.28
  15  .محمد بن الحسن الشيباني.29
  58  .عقبة بن عمرو األنصاري ،أبو مسعود.30
  15  .يعقوب بن إبراهيم بن حبيب األنصاري ،أبو يوسف.31
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  :مسرد المصادر والمراجع 

  .القرآن الكريم
حنبل، أبو عبداهللا أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، مسند اإلمام أحمد بن  ،أحمد بن حنبل .1

، مؤسسة الرسالة ،م2001/هـ1421 ،1ط ،عادل مرشد وآخرون ،تحقيق شعيب األرناؤوط
   .لبنان-بيروت

تحقيق  ،بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث ،أبو محمد الحارث بن محمد ،ابن أبي أسامة .2
مركز خدمة السنة والسيرة النبوية،  ،م1992/هـ1413 ،1ط ،حسين أحمد صالح الباكري

   .المنورةالمدينة 
سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها  ،أبوعبدالرحمن محمد ناصر الدين ،األلباني .3

 . المملكة العربية السعودية- الرياض ،دار المعارف ،م1996/هـ1416 ،1ط ،وفوائدها
سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها  ،أبوعبدالرحمن محمد ناصر الدين ،األلباني .4

  .المملكة العربية السعودية-الرياض ،دار المعارف ،م1992/هـ1412 ،1ط ،السيء في األمة
تحقيق زهير  ،ضعيف الجامع الصغير وزيادته ،أبو عبدالرحمن محمد ناصر الدين ،األلباني .5

  .المكتب اإلسالمي ،ت.د ،ط.د ،الشاويش
 ،2إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ط ،محمد ناصر الدين ،األلباني .6

   .بيروت ،المكتب اإلسالمي ،م1985/هـ1405
ط، .د ،الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني ،صالح بن عبدالسميع اآلبي ،األزهري .7

  .لبنان-بيروت ،المكتبة الثقافية ،ت.د
ت، دار .د ،ط.د ،العناية شرح الهداية ،أبو عبداهللا جمال الدين الرومي محمد بن محمد ،البابرتي .8

   .لبنان-يروتب ،الفكر
دار  ،م1995/هـ1415 ،ط.تحفة الحبيب على شرح الخطيب، د ،سليمان بن محمد ،البجيرمي .9

  .لبنان-بيروت ،الفكر
 ،ط.د ،شرح المنهجالبجيرمي، سليمان بن محمد، حاشية البجيرمي على  .10

  .، مطبعة الحلبيم1950/هـ1369
يق محمد زهير بن ناصر تحق ،صحيح البخاري ،أبو عبد اهللا محمد بن إسماعيل ،البخاري .11

  .دار طوق النجاة ،هـ1422 ،1ط ،الناصر
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بحث  قدم  إلى   ،الذبح اإلسالمي ومزاياه والذبح الغربي وخفاياه ،محمد فؤاد ،البرازي .12
عة الحالل وخدماته الذي امؤتمر الخليج األول  المنعقد تحت عنوان مؤتمر  الخليج  األول  لصن

اإلسالمية  بدولة  الكويت ومعهد الكويت لألبحاث العلمية نظمته وزارة  األوقاف  والشؤون  
م  2011/  01/  11 -  09وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتاريخ  

تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير األوقاف 
  .راشد عبد المحسن العبادوالشؤون اإلسالمية في الكويت معالي المستشار 

تحقيق أبو تميم ياسر بن  ،شرح صحيح البخاري ،أبو الحسن علي بن خلف ،ابن بطال .13
  .الرياض-السعودية ،مكتبة الرشد ،م2003/هـ1423، 2ط ،إبراهيم

دار  ،ت.د ،ط.د ،كشاف القناع عن متن اإلقناع ،منصور بن يونس بن صالح ،البهوتي .14
  . لبنان- بيروت ،الكتب العلمية

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح  ،منصور بن يونس بن صالح ،البهوتي .15
   .عالم الكتب ،م1993/هـ1414، 1ط ،منتهى اإليرادات

إتحاف الخيرة المهرة بزوائد  ،أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر ،البوصيري .16
   .الرياض ،دار الوطن ،م1999/هـ1420 ،1ط ،المسانيد العشرة

 ،1ط ،تحقيق عبدالمعطي أمين قلعجي ،السنن الصغير ،أبو بكر أحمد بن الحسين ،لبيهقيا .17
   .باكستان-كراتشي ،جامعة الدراسات اإلسالمية ،م1989/هـ1410

 ،3ط ،تحقيق محمد عبدالقادر عطا  ،السنن الكبرى ،أبو بكر أحمد بن الحسين ،البيهقي .18
   .نلبنا-بيروت ،م، دار الكتب العلمية2003/هـ1424

تحقيق أحمد محمد شاكر  ،سنن الترمذي ،ورةأبو عيسى محمد بن عيسى بن س ،الترمذي .19
شركة مكتبة ومطبعة  ،م1975/هـ1395 ،2ط ،ومحمد فؤاد عبدالباقي وإبراهيم عطوة عوض

   .مصر ،مصطفى البابي الحلبي
بدالرحمن تحقيق ع ،مجموع الفتاوى ،تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم ،ابن تيمية .20

 ،مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ،م1995/هـ1416 ،ط.د ،بن محمد بن قاسم
   .المملكة العربية السعودية ،المدينة المنورة

فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطالب  ،سليمان بن عمر بن منصور ،الجمل .21
   .لبنان-بيروت ،دار الفكر ،ت.د ،ط.د ،المعروف بحاشية الجمل
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، دار الذخائر ،هـ1419 ،1ط ،اصربحوث في الفقه المع ،حسن بن محمد تقي ،هريالجوا .22
  .لبنان-بيروت

التدويخ بالصدمة الكهربائية وواقعه العملي دراسة علمية  ،)AVS(جمعية في خدمتكم  .23
  .م2011/هـ1432 ،رفع إلى المجلس العالمي للفقه اإلسالمي ،واقتصادية

اإلقناع في فقه اإلمام أحمد بن  ،ى بن أحمد بن موسىأبو النجا شرف الدين موس ،الحجاوي .24
  .لبنان-بيروت ،دار المعرفة ،ت.د ،ط.د ،تحقيق عبداللطيف محمد موسى السبكي ،حنبل

عادل  تحقيق ،اإلصابة في تمييز الصحابة ،أبو الفضل أحمد بن علي ،ابن حجر العسقالني .25
   .لبنان-تب العلمية، بيروتدار الك ،هـ1415 ،1ط ،أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض

ط، .د ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،أبو الفضل أحمد بن علي ،ابن حجر العسقالني .26
 .لبنان-دار المعرفة، بيروت ،هـ1379

مطبعة  ،ه1326 ،1ط ،تهذيب التهذيب ،أبو الفضل أحمد بن علي ،ابن حجر العسقالني .27
  .الهند ،دائرة المعارف النظامية

دار الكتب  ،ت.د ،ط.د ،مراتب اإلجماع ،مد علي بن أحمد الظاهريأبو مح ،ابن حزم .28
  .لبنان-بيروت ،العلمية

 ،ط.المحلى باآلثار، د ،أبو محمد علي بن أحمد األندلسي القرطبي الظاهري ،ابن حزم .29
  .لبنان –بيروت  ،دار الفكر ،ت.د
، 45العدد  ،اليمجلة الدي ،سالميآلة الذبح وأحكامها في التشريع اإل ،برهان غايب ،حسين .30

  .بغداد ،الجامعة اإلسالمية ت،.ط، د.د ،175ص
 ،البحر المحيط في التفسير ،أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن أثير األندلسي ،ابن حيان .31

  .لبنان- بيروت ،دار الفكر ،هـ1420 ،ط.د ،تحقيق صدقي محمد جميل
 ،دار الفكر ،ت.د ،ط.د ،شرح مختصر خليل ،أبو عبداهللا محمد بن عبداهللا ،الخرشي .32

  .لبنان-بيروت
بحث منشور في مجلة  ،الذبائح والطرق الشرعية في إنجاز الذكاة ،أحمد بن أحمد ،الخليلي .33

  .جدة ،منظمة المؤتمر اإلسالمي ،ت.د ،ط.مجمع الفقه اإلسالمي، د
تحقيق محمد محيي الدين عبد ،سنن أبي داود ،سليمان بن األشعث ،أبو داود السجستاني .34

  .بيروت –صيدا  ،المكتبة العصرية ،ت.د ،ط.د ،الحميد
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 ،1ط ،تحقيق شعيب األرناؤوط ،المراسيل ،سليمان بن األشعث ،أبو داود السجستاني .35
  لبنان-بيروت ،مؤسسة الرسالة ،هـ1408

تحقيق محمد  ،مسند أبي داود الطيالسي  ،سليمان بن دواد بن الجارود ،أبو داود الطيالسي .36
   .مصر ،دار هجر ،م1999/هـ1419 ،1ط ،بن عبد المحسن التركي

شعيب االرنؤوط، حسن عبد  تحقيق ،سنن الدارقطني ،أبو الحسن علي بن عمر ،الدارقطني .37
 ،مؤسسة الرسالة ،م2004هـ1424 ،1ط ،عبد اللطيف حرز اهللا، أحمد برهوم ،المنعم شلبي

  .لبنان-بيروت
شور في مجلة مجمع الفقه بحث من ،الذبائح والطرق الشرعية للذكاة ،إبراهيم فاضل ،الدبو .38

 .جدة ،ت، منظمة المؤتمر اإلسالمي.د ،ط.د  ،اإلسالمي
 ،2ط ،المي وأصولهبحوث مقارنة في الفقه اإلس ،محمد فتحي ،الدريني .39

  .لبنان-بيروت ،، مؤسسة الرسالةم2008/هـ1429
دار الفكر،  ،ت.د ،ط.د ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،محمد بن أحمد ،الدسوقي .40

  .لبنان-وتبير
 ،ط.د ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،أبو الوليد محمد بن أحمد ،ابن رشد .41

 .مصر-القاهرة ،دار الحديث ،م2004/هـ1425
 ،ط.د ،سير أعالم النبالء ،شمس الدين أبو عبداهللا محمد بن أحمد ،الذهبي .42

 .مصر-القاهرة ،دار الحديث ،م2006/هـ1427
تحقيق عبدالرحمن بن  ،ذيل طبقات الحنابلة ،ن أحمدزين الدين عبدالرحمن ب ،ابن رجب .43

  .المملكة العربية السعودية-الرياض ،مكتبة العبيكان ،م2005/ـه1425 ،1ط ،سليمان العثيمين
 ،3ط ،مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ،أبو عبداهللا محمد بن محمد ،الرعيني .44

   .لبنان-بيروت ،دار الفكر ،م1992/هـ1412
تحقيق  ،تاج العروس من جواهر القاموس ،د بن محمد بن عبد الرزاقمحم  ،الزبيدي .45

  .دار الهداية ،ت.د ،ط.مجموعة من المحققين، د
  .سوريا- دمشق ،دار الفكر ،ت.د ،4ط ،الفقه اإلسالمي وأدلته ،وهبة ،الزحيلي .46
  .دار العلم للماليين ،م2002 ،15ط ،األعالم ،خيرالدين بن محمود بن محمد ،الزركلي .47
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المطبعة  ،هـ1313، 1ط  ،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ،عثمان بن علي ،يالزيلع .48
  .القاهرة-الكبرى األميرية، بوالق

تحقيق  ،نصب الراية ألحاديث الهداية ،الزيلعي،جمال الدين أبو محمد عبداهللا بن يوسف .49
  .لبنان-بيروت ،م، مؤسسة الريان1997/هـ1418 ،1ط ،محمد عوامة

تحقيق  ،2/71 ،طبقات الشافعية الكبرى ،بد الوهاب بن تقي الدينتاج الدين ع ،السبكي .50
   .دار هجر ،هـ1413 ،2ط ،محمود محمد الطناجي وعبدالفتاح محمد الحلو

 –بيروت  ،دار المعرفة ،م1993/هـ1414 ،ط.د ،المبسوط ،محمد بن أحمد ،السرخسي .51
  . لبنان

منهج  ،زكريا األنصاريزين الدين أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن  ،السنيكي .52
 ،تحقيق صالح بن محمد بن عويضة ،م1997/هـ1417 ،1ط ،الطالب في فقه اإلمام الشافعي

   .لبنان –بيروت  ،دار الكتب العلمية
صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته،  ،جالل الدين عبدالرحمن بن أبي بكر ،السيوطي .53

 .محمد ناصر الدين األلبانيمع الكتاب أحكام  .دون دار نشر ،ت.د ،ط.د ،1/1507
  .دار نشر.د ،ت.د ،ط.د ،المسالخ ،محمد علي ،الشاطبي .54
دار  ،م1990/هـ1410 ،ط.د ،األم ،أبوعبداهللا محمد بن إدريس الشافعي ،الشافعي .55

  . لبنان –بيروت  ،المعرفة
، 1ط ،تحقيق ماهر ياسين فحل ،المسند ،أبو عبداهللا محمد بن إدريس ،الشافعي .56

   .الكويت ،شركة غراس ،م2004/هـ1425
 ،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ،شمس الدين محمد بن أحمد ،الشربيني .57

  .لبنان-بيروت ،دار الكتب العلمية ،م1994/هـ1415 ،1ط
ما هي الحكمة في ذبح األنعام  ،اإلعجاز العلمي للقرآن وتفسير القرآن الكريم ،سعود بن إبراهيم ،الشريم .58

 .نترنتاألمنشور على  لمقا ،الشبكة اإلسالمية ،ة اإلسالميةعلى الطريق

، 1ط ،دفع إيهام االضطراب عن آيات الكتاب ر،المختا دمحم محمد األمين بن ،يالشنقيط .59
  .مصر-القاهرة ،يةمكتبة ابن تيم م،1996/هـ1417

إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه  ،عبدالرحمن بن محمد ،شهاب الدين المالكي .60
 .مصر ،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده ،ت.د ،3ط ،مام مالكاإل
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مؤسسة  ،ت.د ،ط.د ،الملل والنحل ،أبو الفتح محمد بن عبدالكريم بن أبي بكر ،الشهرستاني .61
  .الحلبي

  .سوريا –دمشق ،دار ابن كثير ،هـ1414 ،1ط ،فتح القدير ،محمد بن علي ،الشوكاني .62
الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار، تحقيق  ،ر عبداهللا بن محمدأبو بك ،ابن أبي شيبة .63

  .الرياض ،مكتبة الرشد ،هـ1409 ،1ط ،كمال يوسف الحوت
، ط.د ،الحكمة من تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير ،الكشوفات العلمية ،محمد أمين ،شيخو .64
   .األنترنتمقال منشور على  ،ت.د
بلغة السالك ألقرب المسالك المعروف  ،الخلوتي أبو العباس أحمد بن محمد ،الصاوي .65

  .دار المعارف ،ت.د ،ط.د ،بحاشية الصاوي على الشرح الصغير
تحقيق أحمد األرناؤوط وتركي  ،الوافي بالوفيات ،صالح الدين خليل بن أيبك ،الصفدي .66

  .لبنان-بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،م2000/ه1420 ،ط.د ،مصطفى
، تحقيق حمدي بن عبدالمجيد السلفي ،المعجم الكبير ،قاسم سليمان بن أحمدأبو ال ،الطبراني .67

  .القاهرة ،مكتبة ابن تيمية ،ت.د ،2ط
تحقيق أحمد محمد  ،جامع البيان في تأويل آي القرآن ،أبو جعفر محمد بن جرير ،الطبري .68

   .لبنان –بيروت  ،م، مؤسسة الرسالة2000/هـ1420 ،1ط ،شاكر

 ،م1992/هـ1412 ،2ط ،رد المحتار على الدر المختار ،ين بن عمرمحمد أم ،ابن عابدين .69
  .لبنان-بيروت ،دار الفكر

م، 1984ط، .د ،التحرير والتنوير ،محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر ،ابن عاشور .70
  .تونس ،الدار التونسية للنشر

منشورات المكتبة  ،ت.د ،ط.د ،الذبائح في الشريعة اإلسالمية ،عبداهللا عبدالرحيم ،العبادي .71
  .بيروت-العصرية، صيدا

تحقيق سالم محمد عطا و  ،االستذكار ،القرطبي أبو عمر يوسف بن عبداهللا ،ابن عبد البر .72
 .لبنان-بيروت ،م، دار الكتب العلمية2000/هـ1421 ،1محمد علي معوض، ط

  ،االستيعاب في معرفة األصحاب ،القرطبي أبو عمر يوسف بن عبداهللا ،ابن عبد البر .73
  .لبنان-بيروت ،دار الجيل ،م1992/هـ1412 ،1ط ،تحقيق علي محمد البجاوي
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تحقيق حبيب   ،المصنف ،أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري ،عبد الرزاق .74
 .لبنان –بيروت  ،المكتب اإلسالمي ،هـ1403 ،2ط ،الرحمن األعظمي

الذبح (بين الذبح اإلسالمي  اإلعجاز العلمي في القرآن الكريم ما ،محمود ،عبدالستار .75
  .دون دار نشر، بحث منشور على األنترنت ،ت.د ،ط.د ،وصحة اإلنسان) الحالل

 ،1ط ،التاج واإلكليل لمختصر خليل ،أبو عبداهللا محمد بن يوسف الغرناطي ،العبدري .76
  .لبنان-دار الكتب العلمية، بيروت ،م1994/هـ1416

جمع  ،مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة ، بن بازعبد العزيز بن عبداهللا ،عبد العزيز بن باز .77
  .دون دار نشر ،ت.د ،ط.محمد بن سعد شويعر، دوترتيب 

بحث منشور في مجلة مجمع الفقه  ،أحكام الذبائح واللحوم المستوردة ،محمد تقي ،العثماني .78
  .جدة ،منظمة المؤتمر اإلسالمي ،ت.د ،ط.، د10/46 ،اإلسالمي

 .المكتبة المقروءة ،ضحية والذكاةأحكام األ ،محمد ،ابن عثيمين .79
معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن  ،أبو الحسن أحمد بن عبداهللا ،العجلي .80

 ،1ط ،تحقيق عبدالعليم عبد العظيم البستوي ،الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم
  .السعودية- المدينة المنورة ،مكتبة الدار ،م1985/ه1405

حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني،  تحقيق  ،بن أحمدأبو الحسن علي  ،العدوي .81
   .لبنان-بيروت ،دار الفكر ،م1994/هـ1414 ،ط.د ،يوسف الشيخ محمد البقاعي

 ،ط.د ،منح الجليل شرح مختصر خليل ،أبو عبداهللا محمد بن أحمد ،عليش .82
 .لبنان-بيروت ،دار الفكر ،م1989/هـ1409

تحقيق  ،شذرات الذهب في أخبار من ذهب ،د بن محمد العكريعبدالحي بن أحم ،ابن العماد .83
  .سوريا-دمشق ،دار ابن كثير ،م1986/ـه1406 ،1ط ،محمود األرناؤوط

الممارسات المستحدثة للذبح في ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية،  ،محمد عبد الحليم ،عمر .84
  . ت، دون دار ناشر.ط، د.د
ط، .الطبقات السنية في تراجم الحنفية، د ،ي الداريتقي الدين بن عبد القادر التميم ،الغزي .85
   .دون دار نشر ،ت.د
 ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري ،الفارابي .86

  .لبنان-بيروت ،دار العلم للماليين ،م1987/هـ1407 ،4ط ،تحقيق أحمد عبدالغفور عطار
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الديباج المذهب في معرفة أعيان   ،ي بن محمدبرهان الدين إبراهيم بن عل ،ابن فرحون .87
  .لبنان-بيروت ،دار الكتب العلمية ،ت.د ،ط.د ،علماء المذهب

ت، دار الكتب .د ،ط.المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، د ،أحمد بن محمد ،الفيومي .88
  .لبنان-بيروت ،العلمية

تحقيق تقريب المسالك، ترتيب المدارك و ،أبو الفضل بن موسى اليحصبي ،القاضي عياض .89
، 1ط ،سعيد أحمد أعراب ومحمد بن شريفة وعبد القادر الصحراوي وابن تاويت الطنجي

  .المغرب ،مطبعة فضالة المحمدية ،م1983- م1982
 ،الشرح الكبير على متن المقنع ،شمس الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن محمد ،ابن قدامة .90
   .ت، دار الكتاب العربي.د ،ط.د
 ،1ط ،الكافي في فقه اإلمام أحمد ،أبو محمد موفق الدين عبداهللا بن أحمد ،ةابن قدام .91

  .لبنان-بيروت ،دار الكتب العلمية ،م1994/هـ1414

مكتبة  ،م1968/هـ1388 ،ط.د ،المغني ،أبو محمد موفق الدين عبداهللا بن أحمد ،ابن قدامة .92
 . مصر ،القاهرة

، 1ط ،تحقيق سعيد أعراب ،4/122 ،الذخيرة ،شهاب الدين أحمد بن إدريس ،القرافي .93
 .لبنان-بيروت ،دار الغرب اإلسالمي ،م1994

دار القلم،  ،م1999/ـه1420 ،3ط ،االجتهاد في الشريعة اإلسالمية ،يوسف ،القرضاوي .94
  .الكويت

تحقيق أحمد  ،الجامع ألحكام القرآن ،أبو عبداهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر ،القرطبي .95
  . مصر-القاهرة ،دار الكتب المصرية ،م1964/هـ1384 ،2ط ،البردوني وإبراهيم أطفيش

محمد أحيد ولد ماديك  ،الكافي في فقه أهل المدينة ،أبو عمر يوسف بن عبداهللا ،القرطبي .96
المملكة العربية  –الرياض ،مكتبة الرياض الحديثة ،م1980/هـ1400 ،2الموريتاني، ط

  .السعودية
مطبعة  ،هـ1332 ،1ط ،لمنتقى شرح الموطأا ،أبو الوليد سليمان بن خلف ،القرطبي .97

  . السعادة، بجوار محافظة مصر
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تحقيق  ،تاج التراجم في طبقات الحنفية ،زين الدين أبو العدل قاسم بن الجمالي ،ابن قطلوبغا .98
  . دمشق ،دار القلم ،م1992/هـ1413 ،1ط ،محمد خير رمضان يوسف

 ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  ،عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد ،الكاساني .99
  .لبنان-بيروت ،دار الكتب العلمية ،م1986/هـ1406 ،2ط

تحقيق سامي بن محمد  ،تفسير القرآن العظيم ،أبو الفداء إسماعيل بن عمر ،ابن كثير .100
 .دار طيبة ،م1999/هـ1420، 2ط ،سالمة

حكم  ،دراسات فقهية ،ةمجلة البحوث اإلسالمياللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء،   .101
 ،211ص ،العدد التاسع ،المسألة الثالثة في بيان حكم ما ذكي بعد قيام سبب الموت ،تناول الميتة

الرئاسة العامة للبحوث العلمية  هـ،1404من ربيع األول إلى جمادى الثانية لسنة : اإلصدار 
  .واإلفتاء، المملكة العربية السعودية

جمع  ،المجموعة األولى-فتاوى اللجنة الدائمة ،لمية واإلفتاءاللجنة الدائمة للبحوث الع .102
 ،رئاسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء ،ت.د ،ط.د ،وترتيب أحمد بن عبدالرزاق الدويش

  .السعودية-الرياض
ط، .د ،تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ،سنن ابن ماجه ،أبو عبداهللا محمد بن يزيد ،ابن ماجه .103
  .فيصل عيسى البابي الحلبي-العربية دار إحياء الكتب ،ت.د
تحقيق محمد مصطفى  ،الموطأ  ،مالك بن أنس بن مالك األصبحي المدني ،مالك بن أنس .104

مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان لألعمال الخيرية  ،م2004/هـ1425 ،1ط ،األعظمي
  .اإلمارات –أبو طبي  ،واإلنسانية

 ،1ط ،المدونة ،صبحيمالك بن أنس بن مالك بن عامر األ ،مالك بن أنس .105
   .لبنان-بيروت ،دار الكتب العلمية ،م1994/هـ1415

تحقيق علي محمد معوض و عادل  ،الحاوي الكبير ،أبو الحسن علي بن محمد ،الماوردي .106
 .لبنان –بيروت  ،دار الكتب العلمية ،م1999/هـ1419 ،1ط ،أحمد عبدالموجود

 ،دار الحديث ،ت.د ،ط.د ،طانيةاألحكام السل ،أبو الحسن علي بن محمد ،الماوردي .107
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