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 شكر وتقدير
الشكر أوال وآخًرا هلل عّز وجّل الذي وفقين على إمتام هذا البحث، 
وعلى نعمه العظيمة وآالئه اجلسيمة، وأمحده على نعمة اإلسالم، مث أثين 

والدعاء لوالّدي الكرميني على تربييت واإلحسان إيّل والدعاء يل،  ابلشكر
مث الشكر لفضيلة شيخي الدكتور خالد توايت، على ما أسداه إيلَّ من 
مجيل عندما احتضن حبثي هذا ابإلشراف عليه، وتبّّن فكرته، وِلم ا منحه 
يل من نصائح قيمة، وإرشادات وتوجيهات انفعة، وعلى ما بذله من 

يف قراءة وتصحيح هذه الرسالة، وكذلك الشكر لألساتذة الفضالء وقت 
 .أعضاء جلنة املناقشة، على تكّرمهم ملناقشة هذه الرسالة

كما ُأسدي وافر الشكر والتقدير إىل كل من أعانين ماداي أو 
معنواي، من قريب أو من بعيد، ابلقليل أو ابلكثري، على حترير مادة هذا 

صائح واإلرشادات والتوجيهات والدعاء، البحث وذلك بتقدمي الن
وألساتذيت ومشاخيي الكرام، وكذلك لكل من ساعدين على إمتام هذا 
املشوار الدراسي، ومسار حيايت العلمية والعملية، راجًيا من هللا العلّي 

 .الكرمي أن جيعل ما قدموه يل يف ميزان حسناهتم
 عبد الباسط                                                                         



 ملخص
اللحوم –أحكام الذابئح يف الشريعة "تناول هذا البحث        

عن إلجابة امن وراء حبثي هذا  يتسع، وقد "-املستوردة أمنوذًجا
من الذابئح وما ما هو طريق إدراك ما يصح : اإلشكالية األساسية اآلتية

 .اليصح منها عموما، وذابئح أهل الكتاب املستوردة وغريها خصوصا
مفهوم الذبيحة يف مباحث؛ أوهلا  ةوقد قام هذا البحث على ثالث     
ومزاايها ومساوئها،  ،شروط الذبيحة وطرقها احلديثة، واثنيها الشريعة
 .بةحكم ذبيحة أهل الكتاب واللحوم املستوردة واملعلواثلثها 
ال حتل الذبيحة  اومن النتائج اليت توصلت إليها أن للذكاة شروطً       
على التفصيل  اللحوم املستوردة من البالد غري اإلسالمية، كما أن إال هبا
فإن ُعلم طريقة ذحبها على الطريقة اإلسالمية جاز أكلها، وإن مل : اآليت

للذريعة واملفاسد يُعلم أو ُشكَّ يف أمرها مل جيز أكلها؛ وذلك سًدا 
 .والشك، الجتماع حاظر ومبيح، فُيقدم احلاظر

تتوىل وقد ختمت حبثي هذا جبملة من التوصيات من أمهها أن      
جهـــات االختصـــــاص املســــؤولة يف الدول املســـــــتوردة للحوم إصدار  قرار 

ــركات املســتوردة  أجل احلد من إدخال ابختاذ التدابري الالزمة من يلزم الشــــ
 .ما ال جيوز من تلك اللحوم



Research Summary: 
 

This research deals with the provisions of sacrifices in the 
Shari'ah - imported meat as a model. I have sought from this 
research the answer to the following basic problem: What is the 
way of understanding the health of the sacrifices in general and 
the sacrifices of the people of the imported books and others in 
particular. 
     The research is based on three topics: the first is the concept 

of sacrifice in the Sharia, and the second is the conditions of the 

sacrifice and its modern methods, its advantages and 

disadvantages, and the third is the rule of the sacrifice of the 

people of the Book and the imported and canned meat. Among 

the findings is that the shaykh is in the legal way if the conditions 

are met, although the meat imported from the non-Muslim 

countries: The knowledge of the method of slaughtering the 

Islamic way may be eaten, and if not known or doubt in the 

matter was not permissible to eat; For a meeting that is 

prohibited and permissible, the ban is presented. 

This research concluded with a number of 

recommendations, the most important of which is that the 

competent authorities in the meat importing countries should 

issue a decree obliging importing companies not to import 

slaughtered meat after being tamed or stunned and to inform 

state ports to prevent the introduction of such shipments.
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 مقدمة:
إن احلمد هلل، حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات       

 مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا، وحده أعمالنا، من يهده هللا فال
ال شريك له، وأشهد أن دمحما عبُده ورسولُه، وأصلي وأسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى 
هبديه واسنت بسنته إىل يوم الدين، فإن أصدق احلديث كالم هللا تعاىل، وخري اهلدي هدي دمحم 

 : األمور حمداثهتا، وكل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار، أما بعد ملسو هيلع هللا ىلص، وشر
: نسك الذبح منها ما هو واجب, فإن من النسك اليت يتقرب به العبد لربه جل وعال      

جزاء  -فدية األذى وفدية ترك الواجب -دم اإلحصار والفوات -كهدي التمتع والقران
 -كاألضحية: ومنها ما هو مباح، كشاة اللحم، ومنها ما هو مستحب ,ما لزم ابلنذر -الصيد
ذبيحة وليمة العرس، وغريها مما يذبح هلل تعاىل  -الصدقة املطلقة -هدي التطوع -العقيقة
ما يذبح عند استقبال معظم من  -مثل ما ذكر عليه غري اسم هللا: ومنها ما هو حمرم, تقراب

ريها مما يذبح لغري هللا تعاىل، وكانت أحكام الذابئح مما نصت الفرع والعترية، وغ -سلطان وحنوه
, مث بني القرآن الكرمي حكم ذابئح أهل الكتاب, عليها آايت القرآن الكرمي واألحاديث النبوية
غري مسلمة وهذا مما ستوردة واملعلبة من بع  الدول ومما يلحق هبذا املوضوع مسألة اللحوم امل

عندما تراجعت الثروة احليوانية يف الدول املسلمة وأصبحت تعتمد  يلحق أحكام الذابئح خاصة
وقد , على االسترياد من الدول غري املسلمة وأحياان تكون هذه الدول من غري أهل الكتاب

اللحوم املستوردة –أحكام الذابئح يف الشريعة ": اخرتت أن يكون عنوان هذا البحث
 ".-أمنوذجا

 :أمهية املوضوع
 :تربز أمهية هذا املوضوع من خالل أمهية كل مفردة من مفردات العنوان إمجاال      

أحكام الذابئح؛ لكي يعلم ما هو الواجب بيان معرفة املسلم  يف الدراسة هذه أمهية تكمن -2
 .لهواحملرم عليه، وما هو املستحب واملباح 

يكون   املستوردة؛ ألن الواجب عليه أنمعرفة املسلم حكم ذبيحة أهل الكتاب، واللحوم  -1
   .احملرم اخلبيث ويتجنب املباح، الطيب يشرب، فيتناول أو أيكل مما وبينة علم على



 ب 

 .أو خمالفتها للتذكية الشرعية مدى موافقتها ومعرفة ملستحدثة،ا الذبح وطرق شروط بيان  -1
 .غري الشرعية احلديثةمساوئ الطرق مزااي الطرق الشرعية للذبح و املقارنة بني  -4
 .الناس بواقع ارتباطه مع املعاصر اإلسالمي ابلفقه وضوعملا ارتباط -5

 :إشكالية املوضوع
يف  الذابئحإن احلديث عن حكم اللحوم املستوردة مرتبط ارتباطا وثيقا مبسألة أحكام        

الشريعة اإلسالمية، غري أين ال أريد اخلوض يف هذا املوضوع إال بقدر ما خيدم حبثي هذا؛ إذ 
لنعرف أن الشريعة اإلسالمية مل حترمها على امسها ورمسها، وإمنا  حكمهايكفي أن أقف على 

وجد حكم التحرمي مهما تفنن  من بالد الكفارفمىت وجدت  حلكمة يعلمها الشرع،حرمتها 
يف إطالق األلفاظ واملصطلحات؛ ألنه ال يعقل أن نبقى عاجزين عن احلكم على ما  الناس

استجد يف استريادها، ما دمنا نعتقد اعتقادا جازما أن الشريعة اإلسالمية صاحلة لكل زمان 
 : عن اإلشكالية األساسية اآلتيةإلجابة اومكان، لذا أسعى من وراء حبثي هذا 
الذابئح وما اليصح منها عموما، وذابئح أهل الكتاب  ما هو طريق إدراك ما يصح من

 :املستوردة وغريها خصوصا، مع اإلجابة عن التساؤالت اآلتية
 .ما املقصود ابلذكاة؟، وما هي أنواعها؟، وشروطها؟ -
 .؟، وما هي ضوابطها؟بحما هي الطرق احلديثة للذ -
 .؟ ما حكم اللحوم املستوردة واملعلبة من بالد غري املسلمني -
 :سباب اختيار املوضوعأ

  :موضوعية جعلتين أختار هذا املوضوع وأخرى هناك جمموعة من األسباب ذاتية       
 :فتعود إىل اآليت الذاتيةاألسباب أما  -
حكم اللحوم املستوردة  ، والوقوف علىأحكام الذابئح يف الشريعةاحلاجة املتزايدة ملعرفة  -2

 .واملعلبة من بالد غري املسلمني
 على واالطالعاحلب الشديد والرغبة يف تبيني حقائق املوضوع والوقوف على تفاصيله  2-
 .الذبح طرق خفااي

 .؛ ليكون الناس على بينة من أمرهمواملعلبة حكم اللحوم املستوردةمعرفة  -1



 ج 

ابألمة  حلقت اليت من النوازل انزلة العتبارها املستحدثة طرق الذبح مأحكا بيان -4
 .اإلسالمية

 .الناس اقعو متس  مبسألة املوضوع ارتباط -5
 :اآليت تمثل يففت وضوييةاملاألسباب أما  -
 .التقيد أبحكام الشريعة الصحيحة الواردة خبصوص هذا املوضوع وااللتزام هبا -2
 .اجلدل املثار حول بع  األمور املتعلقة ابملوضوع -1
 .وعدم إملامهم هباجهل الناس بكثري من األحكام املتعلقة ابألمر،  -1
  .هايصلح من ال وما الذكاة منها تصلح الطرق اليت معرفة إىل يوصل املوضوع هذا كون -4
 .ابلذابئح املتعلقة األحكام معرفة يف وذلك احملرمات يف الوقوع من الناس محاية -5

 :   أهداف املوضوع
 .الذكاة، والذبحن أنواع كل من وبيا الشرعية، الذكاة معرفة -2
 .احلديثة الذبح بطرق ذحبت اليت الذابئح من حيرم وما أكله، ما حيلن بيا -1
 .املراد ذحبه واحليوان الذبح وآلة الذابح من كل يف توافرها جيب اليت الشروط على الوقوف -1
  .الشرعية ضوابطهاو  للذكاة، احلديثة الطرق على الوقوف -4
 .مساوئ الطرق غري الشرعية احلديثةو  للذبح، الشرعية الطرق مزااي على الوقوف -5
 .آداب التذكية ومستحباهتا ومكروهاهتا معرفة -6
 .واللحوم املستوردة واملعلبة ذبيحة أهل الكتاب،بيان حكم  -7
 بصورة املوضوع هذا يف بدراسة املكتبة ثراء ووهالبحث،  هذا من اهلدف املرجو حتقيق -8
 احلياة، وسائل تطور بعد وذلك ،العصر هذا يف تنوعت قد الذبح طرق أن وخاصة، فقهية
 املادي  الربح لتحقيق ؛الذبح يف الغريب األسلوب على الدول اإلسالمية من الكثري واعتماد
 .وحاجاته السوق ملتطلبات وتلبية السريع،
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 :للموضوع الدراسات السابقة
عند استقراري على اختيار موضوع هذا البحث، عثرت على دراسات سابقة كثرية،        

 وكان هديف من ذلك، اإلستفادة منها يف حبثي من حيث املنهجية ومن حيث املادة العلمية،
ُغلق، واختصار املط ول، وترتيب املختلط،  غري أين سأكتفي بذكر ما استفدت منها

يف شرح امل
 :وإصالح اخلطأ وهي كاآليتومجع املتفرق، 

 .أحكام األضحية والذكاة، دمحم بن صاحل بن دمحم العثيمني -2
 .تقي العثماين: أحكام الذابئح واللحوم املستوردة -1
 .اثمر عبد املهدي حممود حتاملة: أحكام ذابئح غري املسلمني واللحوم املستوردة منهم -1
 .فوزان بن عبد هللا الفوزانصاحل بن : األطعمة وأحكام الصيد والذابئح -4
 .دمحم اهلواري: الذابئح والطرق الشرعية يف إجناز الذكاة -5
 .دمحم سليمان األشقر: الذابئح والطرق الشرعية إلجناز الذكاة -6
 .الذابئح واللحوم املستوردة، عبد هللا عزام -7
 .الذابئح، حسني بن عبد هللا العبيدي -8
 .دمحم فؤاد الربازي، والذبح الغريب وخفاايه الذبح اإلسالمي ومزاايه -9

, اندي قبيصي البدوي: الذكاة الشرعية وموقف الفقه اإلسالمي من طرق الذبح احلديثة -21
 .وحسن عبد الغفار البشري

 .، عبد الناصر موسى أبو البصللذكاة بعد الصدمة الكهرابئيةا -22
 .عبد احلليم عمر: اإلسالميةاملمارسات املستحدثة للذبح يف ضوء الشريعة  -21
 .آل الشيخ العزيز بن دمحم ، عبد«الذبح والنحر»إراقة الدم بع  جوانب عبادة -21
 .هيئة كبار العلماء: حكم الذابئح املستوردة -24
 .دالل سوحيي: -دراسة فقهية مقارنة–حكم الذكاة ابلطرق احلديثة  -25
 .هللا شيخ، أسامة بن دمحم ظفر حكم اللحوم املستوردة -26
 .، خالد توايتالذبيحة يف القرآن الكرمي فقه التسمية على -27
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 :منهج البحث
 :طبيعة هذا البحث تقتضي مين املزج بني جمموعة من مناهج البحث، وهي       

عند تتبع النصوص القرآنية واحلديثية الدالة على أحكام الذابئح،  وهذا :املنهج اَلستقرائي
 .حكم اللحوم املستوردة وأدلة الفقهاء يفواستقراء أقوال 

وهذا عند دراسة آراء العلماء من حيث كيفيُة استفادِة األحكاِم من : املنهج التحليلي النقدي
 .النصوص الشرعية، وطريقُة استخداِمهم للقواعد األصولية والفقهية واملقاصدية

يتعلق ابلتقسيمات واألنواع بذكر تعريف املصطلحات اخلاصة ابملوضوع، وما : الوصفياملنهج 
 .اخلاصة ببع  املسائل

 .يف املسائل املندرجة حتت البحث وأدلتهم وذلك عند عرض أقوال الفقهاء: املنهج املقارن
 :وهي على النحو اآليتليست على احلصر، : منهجية البحث

بني  وجنعلها فيما، [رقم اآلية:اسم السورة]: يف املنت ابلطريقة اآلتية اليتاآلايت زو عأ -2
 .، مع تثخني اخلط؛ متييزًا لكالم هللا تعاىل عن سائر البشر :اآلتيني ينّهر مز قوسني 

مثخنة اخلط إذا كانت « »  :جعل األحاديث النبوية يف املنت بني مزدوجني ابلشكل اآليتأ -1
يف اهلامش  أخرجهامن قبيل األقوال؛ متييزًا لكالم املعصوم عن كالم سائر الناس، على أن 

 :ابلطريقة اآلتية
 دا، رقم احلديث إن ُوجد، احلديثي وعنوانِه، الكتاب والباب إن ُوجِ  ذكر صاحب املصنَّفِ أ

 .رقم اجلزء إن وجد، ورقم الصفحة
 ذا كان احلديث يف الصحيحني أو يف أحدمها فإنين أكتفي ابلعزو إليهما، أما إذا مل أجده إ

فإنين أسعى بعد عزوه من مصدره، إىل إيراد درجته ابالعتماد على واحد من أهل  فيهما
 . الصناعة احلديثية من املتقدمني أو املتأخرين

ف، رقم اجلزء إن لِّ لَّف، املؤ املؤ : ةاآلتيابلطريقة املعلومات الواردة يف املنت ابهلامش  أوثق -1
من معلومات فإين أذكرها يف فهرس املصادر  ُوِجد ، رقم الصفحة، أما بقية ما يتعلق ابلكتاب

د، رقم الطبعة، دار النشر، مكان ف، التحقيق إن ُوجِ لِّ لَّف ، املؤ املؤ : واملراجع وفق الرتتيب اآليت



 و 

النشر، اتريخ النشر، وإذا مل يُوجد رقم الطبعة أو اسم دار النشر أو مكاهنا أو اترخيها، فإين 
 .بدون كذا: ُأِشري إىل ذلك بقويل

آخر  يف  ل الكتاب يف موضعني ُمتتاليني ال يفصل بينهما استعماُل كتاب  مستعما أعند -4
املرجع نفُسُه، مث أذكر اجلزء والصفحة، أما إذا كان : الصفحة نفسها، فإنين أُورُد العبارة اآلتية

 . املصدر أو املرجع السابق: األول يف صفحة والثاين يف أخرى، فإنين أقول
ل الكتاب يف موضعني، سواء يف الصفحة نفسها أو يف الصفحة املوالية، غري ستعمما أعند -5

 املؤلَّف،: أُورُد العبارة اآلتيةأّن بني االستعمالني مرجع، أو عدد من املصادر أو املراجع، فإنين 
 . ، املرجع السابق، مث أذكر اجلزء والصفحةفاملؤلِّ 
خمافة أن تضيق  ،بعد أخذ ورد قررت عدم الرتمجة لألعالم الواردة أمساؤهم يف املنت -6

، ومن أجل هذا كذلك سألتزم صفحات البحث عن استيعاهبم، وذلك ابإلثقال على اهلامش
 .ألف ابئي، لربح عدد من األوراق: برتقيم املقدمة

: ، والعزو يكون خاليا من كلمة": " فإين أجعل ما نقلته بني مزدوجني احرفي ما أقتبسعند -7
 .ينظر: كلمةُر العزو  يف اهلامش بنقل ابملعّن أو التصرف فيه فإيّن ُأصدِ ما نأما عند ينظر،

 : يف قائمة املصادر واملراجع كاآليت هاقثو أ ينإذا كان املرجع رسالة علمية أكادميية، فإن -8
إىل االعتماد على النسخة األصلية عنوان الرسالة، الباحث، نوع الدرجة العلمية، اإلشارة 
 .املرقونة غري املنشورة، املشرف، اجلامعة، مكاهنا، سنة املناقشة

عنوان املقال، : ةاآلتيابلطريقة  هاقثو أ ينعبارة عن مقال يف جملة، فإن إذا كان املرجع -9
راجع يكون  أما يف قائمة املصادر وامل رقم اجلزء إن ُوِجد ، رقم الصفحة،، (مقال)صاحب املقال

عنوان املقال، صاحب املقال، اسم اجمللة، رقم العدد، سنة الصدور، جهة اإلصدار : كاآليت
 .ومكاهنا، إن وجدات

: إذا كان مؤلفوا الكتاب أكثر من اثنني، نكتفي بذكر اسم األول، ونردفه بكلمة -21
 ".وآخرون"

: فة إىل املعلومات السابقةالتوثيق ابلنسبة للمعاجم والقواميس اللغوية نذكر فيه إضا -22
 .قبل رقمي اجلزء والصفحة، "مادة كذا"



 ز 

نذكر فيه إضافة إىل املعلومات السابقة يف  ،ل كتاب يف نسخته االلكرتونيةستعمما أعند -21
نوع النسخة، اسم املوقع والشبكة، مث نردف إثبات : قائمة املصادر واملراجع معلومات التحميل

  .  اليوم والساعة، مع ذكر رابط التحميل كما هو ابحلروف اللالتينية
الث نقاط ث: ...)حذف كالما من النصوص املقتطفة حرفيا نضع العالمةأعندما  -21
 (.متتابعة
: ، الصفحةم: ت، اجمللد: ط، التحقيق: الطبع: لتزم رموزًا معينة إلفادة املعاين اآلتيةأ -24

وهذا من ابب مج، : اجملموعةم، : ه، التاريخ امليالدي: ع، التاريخ اهلجري:ص، عدد اجمللة
 .االختصار؛ لتكررها معنا يف البحث مرارًا

: رجع التارخيني اهلجري وامليالدي نثبتهما مًعا ابلطريقة اآلتيةإذا وجدت ابملصدر أو امل -25
 . التاريخ امليالدي، وإذا وجدت أحدمها فقط، نثبت املوجود وحده/التاريخ اهلجري
 :خطة البحث
 .مفهوم الذبيحة يف الشريعة :املبحث األول
 .تعريف الذبح لغة واصطالحا وحكمه واحلكمة منه :املطلب األول

 .أنواع الذكاة والذابئح :الثايناملطلب 
 .ومزاايها ومساوئها ،شروط الذبيحة وطرقها احلديثة :املبحث الثاين

 .شروط الذبيحة :األول املطلب
 .طرق الذكاة احلديثة :الثاين طلبامل

وكيفية ، مساوئ الطرق غري الشرعية احلديثةمزااي الطرق الشرعية للذبح و  :ثالثاملطلب الـــ
 .امكروهاهتو  آداب التذكية ومستحباهتااحليواانت، و معاملة 

 .حكم ذبيحة أهل الكتاب واللحوم املستوردة واملعلبة :لثاملبحث الثا
 . حكم ذبيحة أهل الكتاب :املطلب األول
 .      حكم اللحوم املستوردة واملعلبة :املطلب الثاين

.احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده .اخلامتة



 

 
 

 

 
مفهوم الذبيحة يف  :املبحث األول

 .الشريعة
الــــذبح مــــن الشــــعائر اإلســــالمية الــــيت ورد ذكرهــــا يف القــــرآن والســــنة ، وهــــو مــــن 

تنوع القربة، ويتضمن شـكرا لـنعم هللا تعـاىل القرابت اليت يتقرب هبا إىل هللا تعاىل حبسب 
لـــبع  العبـــادات كنســـك احلـــج واألضـــحية، كمـــا اشـــرتط فيـــه إخـــالص الـــذبح هلل تعـــاىل 

قُـْل ِإنَّ َصـََلِت َوُنُسـِكي َوََمْيَــاَي : هللا تعــاىل والتسـمية علـى الذبيحـة وغـري ذلـك، قـال
ــــــــــاَلِمنيَ  َــــــــــاِت ّلِِلَِّ َربِ  اْلَع َفَصــــــــــلِ  ِلَربِ ــــــــــَك : قــــــــــال تعــــــــــاىل، و [261:األنعــــــــــام]َوََم

 [.1:الكوثر]َواْْنَرْ 
وقد اختص هذا املبحث بذكر بع  مفاهيم الذبيحة من تعريف هلا وما ورد 
مبعناها وهو الذكاة الشرعية، وأنواع وحكم الذبيحة واحلكمة منها، وذلك ضمن 

 :املطلبني اآلتيني

لغة واصطَلحا وحكمه تعريف الذبح : املطلب األول
 .واحلكمة منه
.والذابئح الذكاة أنواع :املطلب الثاين
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  .لغة واصطَلحا وحكمه واحلكمة منهتعريف الذبح : املطلب األول
اهتم الفقه اإلسالمي ابلذبح وجعله من أهم أبوابه، ونبدأ ابلتعرف على معّن الذبح والذكاة 

 .منهومعرفة حكمه واحلكمة 
  :واصطَلحا لغة والذكاة تعريف الذبح: الفرع األول

الشاة  :والذبيحة، وهو موضع الذبح من احللق ،قطع احللقوم من ابطن عند النصيل :لغة الذبح
 .1املذبوحة

ما يتوصل به إىل حل احليوان سواء أكان قطعا يف احللق أم يف اللبة من حيوان  :اصطَلحاأما 
مقدور عليه، أم إزهاقا لروح احليوان غري املقدور عليه إبصابته يف أي موضع كان من جسده 

 .2جبارحة معلمة مبحدد أو
وتضطرب أن تدركها وفيها بقية تشخب معها األوداج  الذبح، فهي :تعريف الذكاة لغةأما 

 .3اضطراب املذبوح الذي أدركت ذكاته
فهناك عدة تعريفات للذكاة خمتلفة يف الواجب قطعه، وسأقتصر على تعريف  :اصطَلحا أما

  : احلنابلة، ملا فيه من حتديد شروط الذكاة
 .4"هي ذبح، أو حنر احليوان املأكول الربي بقطع حلقومه ومريئه، أو عقر ممتنع"

 :شرح التعريف
كالبقر والغنم أو حنر ما ينحر منها    ت؛ ألن تشمل ما يذبح من احليواان"ذبح أو حنر": قوله

 .كاإلبل فكالمها يسمى ذكاة
فالتذكية الشرعية خاصة ابحليوان املأكول الذي اليعيش إال يف الرب "احليوان املأكول الربي: "قوله

ُأِحلَّ َلُكْم َصْيُد : ل لقوله تعاىلخالفا ملا ال يعيش إالَّ يف املاء فال يذكى؛ ألن ميتة البحر حال
ما أخذ منه  :صيده": قال ابن عباس يف الرواية املشهورة عنه ،[66:املائدة]اْلَبْحِر َوطََعاُمهُ 

                                                           
 .1/636، "ذبح": لسان العرب، ابن منظور، مادة 1
 .12/272، اإلسالميةون ؤ وزارة األوقاف والش، املوسوعة الفقهية الكويتية 2
 .26/122، "ذكا": املرجع السابق، مادةلسان العرب، ابن منظور،  3
 .626الروض املربع شرح زاد املستقنع، البهوتى، ص 4
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تَـُتهُ »: ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول هللا، 1"ما لفظه ميًتا :طعامهو  ،حًيا أو ما  ، 2«ُهَو الطَُّهوُر َماُؤُه احلِْلُّ َميـْ
 .حمرم األكل منها تفيد فيه التذكيةكان 
جمرى الطعام والشراب فيقطعهما ء املراد ابحللقوم جمرى النفس، واملري" بقطع حلقومه ومريئه:"قوله

 .لتتحقق الذكاة الشرعية
أن احليوان املقدور على ذحبه إذا تعذر ذحبه بقطع حلقومه ومريئه أبن  : أي" أو عقر ممتنع" :قوله

فاستوحش ومل يقدر على ذحبه، أو كان مستوحًشا أصاًل فيكفي يف تذكيته عقره كان مستأنًسا 
  .3مبا جيرحه يف أي موضع من بدنه بسهم أو حنوه فيموت بذلك

 :ة أبدلة من الكتاب والسُّنة واإلمجاعالذكاة مشروع :حكمها: الفرع الثاين
  :من الكتاب: أوَل

َتُة َوالدَُّم َوحلَُْم اخْلِْنزِيِر َوَما أُِهلَّ ِلَغْْيِ اّلِلَِّ بِِه ُحر َِمْت : قوله تعاىل :الدليل األول َيَلْيُكُم اْلَميـْ
ُتْم َوَما ُذبِ  َح َيَلى َواْلُمْنَخِنَقُة َواْلَمْوُقوَذُة َواْلُمتَـَردِ يَُة َوالنَِّطيَحُة َوَما َأَكَل السَُّبُع ِإَلَّ َما ذَكَّيـْ

  .[3:املائدة]النُُّصبِ 
 .4فإن الذكاة عاملة فيه ، فكلوهدرك ذكاته من املذكورات وفيه حياةكل ما أ

َتَة َوالدََّم َوحلََْم اخْلِْنزِيرِ  :الدليل الثاين َا َحرََّم َيَلْيُكُم اْلَميـْ     َوَما ُأِهلَّ ِبِه ِلَغْْيِ اّلِلَِّ  ِإمنَّ
 .5ما فارقته الروح من غري ذكاة مما يذبح: امليتة، ف[273:البقرة]

 : من السُّنة: اثنيا
َهَر الدََّم، َوذُِكَر اْسُم اّلِلَِّ »: حديث رافع بن خديج هنع هللا يضر أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال :الدليل األول َما أَنـْ

ثُُكْم َيْن َذِلَك، َأمَّا  َيَلْيِه، َفُكُلوا لَْيَس السِ نَّ، َوالظُُّفَر، َوَسُأَحدِ 
 

                                                           
 .3/267بن كثري، اتفسري القرآن العظيم،  1
 ".صحيح ":األلباينقال  .2/12، 23:يف سننه، كتاب الطهارة، ابب الوضوء مباء البحر، حديث رقم رواه أيب داود 2
 42/1. : الغليل إرواء :ينظر

 .3ص ،6، حسني بن عبد هللا العبيدي، جملة السجل العلمي(مقال)الذابئح: ينظر 3
 .6/05اجلامع ألحكام القرآن، القرطيب، : ينظر 4
 .1/125: نفسهاملرجع  ،اجلامع ألحكام القرآن، القرطيب 5
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 .1«َفُمَدى احلََبَشةِ : مَّا الظُُّفرُ فـََعْظٌم، َوأَ : السِ نُّ 
 .2لذكاة الشرعية حتصل بقطع األوداج مبا يسبب إهنار الدمفا

: ، قال3سألت النيب ملسو هيلع هللا ىلص عن صيد املعراض: عن عدي بن حامت هنع هللا يضر، قالحديث  :الدليل الثاين
ِه َفُكْلُه، َوَما َأَصاَب » َما »: وسألته عن صيد الكلب، فقال« 4ِبَعْرِضِه فـَُهَو َوِقيذٌ َما َأَصاَب ِبَدِ 

َرُه،  َأْمَسَك َيَلْيَك َفُكْل، فَِإنَّ َأْخَذ الَكْلِب ذََكاٌة، َوِإْن َوَجْدَت َمَع َكْلِبَك َأْو ِكَلَِبَك َكْلًبا َغيـْ
تَـَلُه َفََل ََتُْكْل، فَ  َا ذََكْرَت اْسَم اّلِلَِّ َيَلى َكْلِبَك َوََلْ َفَخِشيَت َأْن َيُكوَن َأَخَذُه َمَعُه، َوَقْد قـَ ِإمنَّ

ملسو هيلع هللا ىلص أابح له أكل ما أصاب حبده ومنعه أكل ما أصاب بعرضه؛  النيبأن ، 5«َتْذُكْرُه َيَلى َغْْيِهِ 
 .6ألنه وقيذ

َصلَّى هللُا َيَلْيِه نـََهى َرُسوُل اّلِلَِّ »: قاال وأيب هريرة عن ابن عباس زاد ابن عيسى: الدليل الثالث
َوِهَي الَِِّت ُتْذَبُح فـَيـُْقَطُع اْْلِْلُد َوََل » :ابن عيسى يف حديثه زاد، «الشَّْيطَانِ  7َوَسلََّم َيْن َشرِيطَةِ 

َرُك َحَّتَّ مَتُوتَ   .8«تـُْفَرى اأْلَْوَداُج، ُثَّ تـُتـْ
أحدان أصاب صيدا اي رسول هللا أرأيت إن : قلت: عن عدي بن حامت، قال: الدليل الرابع

َأْمِرِر الدََّم ِبَا ِشْئَت، َواذُْكِر اْسَم اّلِلَِّ َيزَّ » :وشقة العصا؟ فقال 9وليس معه سكني أيذبح ابملروة

                                                           
 .3/261، 1057:، حديث رقم...نم جبزورابب من عدل عشرا من الغرواه البخاري يف صحيحه، كتاب الشركة،  1
 .2/326حبوث يف قضااي فقهية معاصرة، دمحم تقي العثماين،   2
  . 26/25 الربيماوي،، الالمع الصبيح بشرح اجلامع الصحيح .سهم بال ريش ونصل :املعراض 3
 .26/23املرجع نفسه،  .ميتة، وهي املقتولة بعصا أو حجر أو مبا ال حد له :ذوقي 4
 .7/20، 0670:البخاري يف صحيحه، كتاب الذابئح والصيد، ابب التسمية على الصيد، حديث رقمرواه  5
 .0/326شرح صحيح البخارى، ابن بطال،  6
الناقة وحنوها اليت شرطت، أي أثر يف حلقها أثر يسري كشرطة احلجام، من غري قطع األوداج، وال إجراء : الشريطة 7
 .6/621جامع األصول يف أحاديث الرسول، ابن األثري، .،...م،الد

 :قال األلباين .3/253، 1216:رواه أيب داود يف سننه، كتاب الذابئح، ابب يف املبالغة يف الذبح، حديث رقم 8
 .2/266: الغليل إرواء :ينظر ".ضعيف"
 .واحدهتا مروة، وهبا مسيت املروة مبكة، شرفها هللا تعاىل ...؛حجارة بي  براقة تكون فيها النار وتقدح منها النار: املرو  9

 .20/170، "امر ": املرجع السابق، مادةلسان العرب، ابن منظور، 
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إين أرسل كليب، فآخذ الصيد فال أجد ما أذكيه به، فأذحبه ابملروة وابلعصا،  :ويف لفظ، 1«َوَجلَّ 
ِر الدََّم ِبَا ِشْئَت، َوا»: قال  .2«ذُْكِر اْسَم اّلِلَِّ َيزَّ َوَجلَّ َأْنِْ

  :الدليل اخلامس
 .3«َما فـََرى اأَلْوَداَج َفُكُلوهُ » :عبد هللا بن عباس كان يقول أننه بلغه أعن مالك 

 : اثلثا
  .4أمجعوا أنه ال حيل من احليوان غري السمك واجلراد إال بذكاة أو ما يف معّن الذكاة :اإلمجاع

 :من مشروييتهااحلكمة : الفرع الثالث
فإن امليتة إمنا حرمت الحتقان الرطوابت والفضالت والدم اخلبيث فيها، والذكاة : "بن القيماقال 

ملا كانت تزيل ذلك الدم والفضالت، كانت سبب احلل، وإال فاملوت ال يقتضى التحرمي، فإنه 
الذكاة مل حيرم  وإذا مل يكن يف احليوان دم وفضالت تزيلها حاصل ابلذكاة كما حيصل بغريها،
وهلذا ال ينجس ابملوت ما ال نفس له سائلة كالذابب،  ابملوت ومل يشرتط حلله ذكاة كاجلراد،

والنحلة، وحنومها، والسمك، من هذا الضرب، فإنه لو كان له دم وفضالت حتتقن مبوته مل حيل 
 .5"ومل يكن فرق بني موته يف املاء، وموته خارجه، ملوته بغري ذكاة
أما التعليل فهو ما أمجع عليه األطباء من أن احتقان الدم يف احليوان مضرٌّ : "عثيمنيقال ابن 

جّداً ابلصحة، ويسبب أمراضاً عسرية الربء، وحينئذ  نعرف حكمة الشارع يف إجياب الذكاة، وهلذا 
يعين  فاملنخنقة، واملوقوذة، واملرتدية، والنطيحة، وما أكل السبع، هذه اخلمس أصيبت مبا مُييتها،

 .6"ما ماتت حتف أنفها، ومع ذلك مل حتل؛ الحتقان الدم فيها
                                                           

 :قال األلباين .3/251، 1216:رواه أيب داود يف سننه، كتاب الضحااي، ابب يف الذبيحة ابملروة، حديث رقم 1
 .6/316: صحيح وضعيف سنن أيب داود :ينظر ".صحيح"
  :قال األلباين. 7/110، 6652:النسائي يف سننه، كتاب الضحااي، ابب إابحة الذبح ابلعود، حديث رقم رواه 2
 .2/266: الغليل إرواء :ينظر ".صحيح على شرط مسلم"
قال ابن .1/626، 2563 :، حديث رقمابب ما جيوز من الذكاة يف حال الضرورة، كتاب الذابئحرواه مالك يف موطئه،   3

 .6/627: جامع األصول يف أحاديث الرسول: ينظر". إسناده منقطع: "االثري
 .6/71اجملموع شرح املهذب، النووي،  4
 .3/367زاد املعاد يف هدي خري العباد، ابن قيم اجلوزية،  5
 .20/06الشرح املمتع على زاد املستقنع، بن العثيمني،  6
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  .والذابئح الذكاة أنواع :املطلب الثاين
  :تتنوع الذكاة والذابئح ابعتبارات عدة

 .اَلختيار واَلضطرار أنواع الذكاة ابيتبار :الفرع األول
 . اختيارية، واضطرارية: الذكاة هبذا االعتبار نوعان

  :اَلختياريةالذكاة  :النوع األول
 .1إما ابلذبح أو ابلنحر: وتكون يف احليوان الربي املقدور عليه، وتكون ذكاته أبحد طريقني

 :فما الذي يتعني قطعه منهابع  األوداج،  بقطع يف أعلى العنق ويكون :الذبح: األول
 :2اختلف القائلون بذلك يف اجملزئ قطعه من األربعة على األقوال التالية 

وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية ، 3وهو قول أيب حنيفة حيل، أوداج ثالثة قطع :القول األول
ن قطع ثالثة من األربع يبيح سواء كان فيها احللقوم أو مل يكن إواألقوى : "رمحه هللا حيث يقول

 .4"فإن قطع الودجني أبلغ من قطع احللقوم، وأبلغ يف إهنار الدم
 .5وهو املشهور عن مالك، ودجني واحللقوم وأنه ال جيزئ أقل من ذلكقطع ال: القول الثاين
 .6قول أيب يوسف، وإال فال حيل، وهو أحد الودجنيو  ءقطع احللقوم واملري :القول الثالث
من عليه احللقوم واملريء من احليوان املراد ذكاته، وهذا هو املذهب املنصوص قطع  :القول الرابع

  .8مذهب احلنابلة وعليه عامتهم، وهو أيضا 7مذهب الشافعية
إهنار الدم وإراحة الذبيحة بسرعة زهوق النفس وهذا هو ألنه أبلغ يف  ؛وهو القول األول: الراجح

 .9املقصود من الذكاة
                                                           

 .61/22 البحوث اإلسالمية، جملة آل الشيخ، العزيز ، عبد(مقال)«الذبح والنحر»الدمإراقة  بع  جوانب عبادة 1
 .226،212صاألطعمة وأحكام الصيد والذابئح، صاحل بن فوزان بن عبد هللا الفوزان، : ينظر 2
 .0/62بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، الكاساين،  :ينظر 3
 .0/237هـ،  2622بن تيمية، ااملستدرك على جمموع فتاوى شيخ اإلسالم،  4
 .2/660بداية اجملتهد و هناية املقتصد، ابن رشد احلفيد، : ينظر 5
 .61-0/62بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، الكاساين، املرجع السابق،  :ينظر 6
 .6/26اجملموع شرح املهذب، النووي، املرجع السابق،  7
 .61/22، ، عبد العزيز بن دمحم آل الشيخ، املرجع السابق(مقال)«الذبح والنحر»بع  جوانب عبادة إراقة الدم  8
 .211املرجع السابق، ص األطعمة وأحكام الصيد والذابئح، صاحل بن فوزان بن عبد هللا الفوزان،: ينظر 9



 

 7 

 :ومتام ذلك بقطع أربعة أشياء وهي
 .احنباسهـ احللقوم، وهو جمرى النفس، ويف قطعه حبس النفس الذي ال بقاء للحيوان مع 2
 .، وهو جمرى الطعام والشراب، ويف قطعه منع وصول الغذاء إىل احليوان من طريقه املعتادءـ املري1
، ويف قطعهما تفريغ الدم الذي به ءالودجان، ومها عرقان غليظان حميطان ابحللقوم واملري ـ 4، 1

 .بقاء احليوان حيا وتنقية احليوان من احنباس الدم الضار فيه بعد املوت
 .1فمىت قطعت هذه األشياء األربعة؛ حلت املذكاة إبمجاع أهل العلم

طعنه يف : وحنر البعري ينحره حنرا هو موضع القالدة منه،: وقيل، الصدر: لغة :النحر: الثاين
 . 2منحره حيث يبدو احللقوم من أعلى الصدر

وهي منفذ إىل وهي الوهدة وهي ما بني أسفل العنق والصدر ، 3الطعن يف اللبة :اصطَلحا
وذبح ما سواها  اإلبل، وال خالف بني أهل العلم يف استحباب حنر 4جوف احليوان ومقتل له

 ِإنَّ اّلِلََّ َيَُْمرُُكْم َأْن َتْذَِبُوا :تعاىل وقال، [1:الكوثر]َفَصلِ  ِلَربِ َك َواْْنَرْ  :قال هللا تعاىل
ن أل ؛إال النحر اإلبلوحكي عن مالك أنه ال جيزئ يف  ، والنحر لإلبل،[67:البقرة] بـََقَرةً 

 أكثروحنر ما سواها أجزأه وهذا قول  اإلبلن ذبح إف ،أعناقها طويلة فإذا ذبح تعذب خبروج روحه
 .5العلم أهل

 .وهي العقر :الذكاة اَلضطرارية :النوع الثاين
 .6ضرب قوائم البعري أو الشاة ابلسيف، وهو قائم هوأصل ،شبيه ابحلز: العقر لغة
 . 7كان؛ إلهنار الدميف أي موضع   الغري مقدور عليه جرح احليوان وهو: اصطَلحا

                                                           
 .171-1/172أحكام األضحية والذكاة، دمحم بن صاحل بن دمحم العثيمني،  1
 .0/260، "حنر": املرجع السابق، مادةلسان العرب، ابن منظور،  2
  .12/271، املرجع السابق، ون اإلسالميةؤ وزارة األوقاف والش، املوسوعة الفقهية الكويتية3 
 .61/23، ، عبد العزيز بن دمحم آل الشيخ، املرجع السابق(مقال)«الذبح والنحر»بع  جوانب عبادة إراقة الدم  4
 .22/01 بن قدامة، الدين مشسالشرح الكبري على منت املقنع،  5
 .063-6/061، "عقر": املرجع السابق، مادةلسان العرب، ابن منظور،  6
 .0/63بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، الكاساين، املرجع السابق،  :ينظر 7
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فمىت مات هبذا السبب حل أكله وهذا هو قول أكثر ، 1يف موته ءواألوىل أن يتحرى أسرع شي
وأصبنا هنب إبل وغنم، فند منها بعري  ...،ويف الصحيحني من حديث رافع بن خديج، 2الفقهاء

َكَأَواِبِد الَوْحِش، فَِإَذا   3ِإنَّ ِِلَِذِه اإِلِبِل َأَواِبدَ »: فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
َها َشيْ  َعُلوا ِبِه َهَكَذا ءٌ َغَلَبُكْم ِمنـْ َناُه  5فـََندَّ »: ، ويف لفظ ملسلم4«فَافـْ َها، فـََرَميـْ َنا بَِعٌْي ِمنـْ َيَليـْ

َما َأْيَجَزَك ِمَن البَـَهائِِم َمَّا يف َيَدْيَك فـَُهَو َكالصَّْيِد، »: ، قال ابن عباس7«6اِبلنـَّْبِل َحَّتَّ َوَهْصَناهُ 
، 8وعائشة ،ابن عمرو  ،، ورأى ذلك علي«ِمْن َحْيُث َقَدْرَت َيَلْيِه َفذَكِ هِ : َويف بَِعٍْي تـََردَّى يف بِْئرٍ 

واملمتنع هو ما يعجز عن ذحبه أو حنره، إما ألنه قد ند فلم يقدر عليه، أو ألنه قد تردى يف بئر، 
 .9أو حنومها من األسباب، أو كان مما ميتنع عادة وهذا األخري هو الصيد فإنه متوحش بطبعه

العاشر جبدة ابململكة العربية اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره وجاء يف قرار اجملمع الفقهي 
  :يلي ما م2667يوليو  3-يونيو 12هـ املوافق 2622صفر  12إىل  13السعودية خالل الفرتة من 

 :التذكية الشريية تتم إبحدى الطرق التالية
ويتحقق بقطع احللقوم واملريء والودجني، وهي الطريقة املفضلة شرعا يف تذكية : الذبح -2

 .ر وحنوها، وجتوز يف غريهاالغنم والبقر والطيو 
وهي الطريقة , اليت يف أسفل العنق( احلفرة)ويتحقق ابلطعن يف اللبة، وهي الوهدة  :النحر -1

 .املفضلة شرعا يف تذكية اإلبل وأمثاهلا، وجتوز يف البقر

                                                           
 .1/172 املرجع السابق، أحكام األضحية والذكاة، دمحم بن صاحل بن دمحم العثيمني، 1
 .61/23، ، عبد العزيز بن دمحم آل الشيخ، املرجع السابق(مقال)«الذبح والنحر»بع  جوانب عبادة إراقة الدم  2
 .7/056 ،اجلامع الصحيح، الربيماوي، املرجع السابق .؛ النقطاعها عن الناس...،نوافر: أوابد أي 3
 .7/63، 0056:، حديث رقم...ا ند من البهائموالصيد، ابب مالبخاري يف صحيحه، كتاب الذابئح رواه  4
 .7/056 ،الالمع الصبيح بشرح اجلامع الصحيح، الربيماوي، املرجع السابق .شرد، وذهب على وجهه شاردا: فند 5
 .0/36الديباج على صحيح مسلم بن احلجاج، السيوطي، . أي أسقطناه إىل األرض: وهصناه 6
 .3/2006، 2662:، حديث رقم...،كتاب األضاحي، ابب جواز الذبح بكل ما أهنر الدم  رواه مسلم يف صحيحه، 7
 .7/63كتاب الذابئح والصيد، ابب ما ند من البهائم فهو مبنزلة الوحش،   ،ذكره البخاري تعليقا 8
 .61/23، ق، عبد العزيز بن دمحم آل الشيخ، املرجع الساب(مقال)«الذبح والنحر»بع  جوانب عبادة إراقة الدم  9
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ويتحقق جبرح احليوان غري املقدور عليه يف أي جزء من بدنه، سواء الوحشي املباح  :العقر -1
 .1واملتوحش من احليواانت املستأنسة، فإن أدركه الصائد حيا وجب عليه ذحبه أو حنره صيده،

 .شروعاملغْي و  منها املشروع ابيتبار أنواع الذابئح :الفرع الثاين
  :أنواع يوهالذابئح املشروية،  :األول النوع
 :هيو  :الذابئح الواجبة :أوَل
َحَّتَّ : ويف التنزيل العزيز. ما أهدي إىل مكة من النعم: واهلدي :هدي التمتع والقران -2

ُلَغ اِْلَْدُي َمَِلَّهُ   .2 ابلتخفيف والتشديد، الواحدة هدية وهدية :، وقرئ[266: البقرة]يـَبـْ
ومسي بذلك؛ ألنه يهدى تقراب هلل تعاىل، وهدي التمتع والقران هو اهلدي الواجب، وغريمها من 

َفَمْن مَتَتََّع اِبْلُعْمَرِة ِإىَل : ودليل وجوب هدي التمتع والقران قوله تعاىل، اهلدي يكون تطوعا
 [.266: البقرة]احْلَجِ  َفَما اْستَـْيَسَر ِمَن اِْلَْديِ 

وال جيوز حنُر هدِي التمتع والِقر ان قبل يوم النحر 
يرمي اجلمرة وهو على ، ، لفعل النيب ملسو هيلع هللا ىلص3

ََي أَيُـَّها النَّاُس، ُخُذوا َمَناِسَكُكْم، فَِإين ِ ََل َأْدِري َلَعلِ ي ََل َأُحجُّ بـَْعَد َياِمي »:  ولبعريه، وهو يق
ومل ينحر هديه صلى ": ، يقول ابن القيم رمحه هللا5وعلى ذلك جرى عمل الصحابة مهنع هللا يضر، 4«َهَذا

، 6"البتةحر، وال أحد من الصحابة هللا عليه وسلم قط إال بعد أن حل، ومل ينحره قبل يوم الن
َذِلَك َوَمْن يـَُعظِ ْم َشَعاِئَر اّلِلَِّ : لقول هللا تعاىل 7ويستحب له استسمان اهلدي واستحساهنا

تعظيمها استسماهنا واستعظامها : " قال ابن عباس، [31:احلج]فَِإنَـَّها ِمْن تـَْقَوى اْلُقُلوبِ 
 .8لنفعها كثروأ ،وألن ذلك أعظم ألجرها؛ "واستحساهنا 
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  .املنُع واحلبس :لغة :اإلْحصارتعريف : دم اإلحصار والفوات -1
أفعال احلج والعمرة بعد اإلحرام، سواء كان بعدوّ  أو ابحلبس أو  هو املنُع عن املضي يف :اشري

 .1ابملرض، أو هو ع جُز احملرم عن الطواف والوقوف
ُأْحِصْرُُتْ َفَما اْستَـْيَسَر ِمَن اِْلَْدِي َوََل ََتِْلُقوا رُُءوَسُكْم فَِإْن : والدليل على ذلك قوله تعاىل

ُلَغ اِْلَْدُي َمَِلَّهُ   [.266: البقرة]َحَّتَّ يـَبـْ
إن كان معه  ،حتلل بعمرة وذبح ،ومن مل يقف بعرفة حىت طلع الفجر يوم النحر: "قال يف املغين

قد اشرتط يف بداية إحرامه، فإن اشرتط فال  ، هذا إذا مل يكن2"وأتى بدم ،وحج من قابل ،هدي
 . 3عليه ءشي
وكل  ،كطيب وتغطية رأس  ،واللبس وحنومها أي احللق: فدية األذى وفدية ترك الواجب - 1

صيام : فدية األذى ثالثة أصناف حسب ما ذكر هللا تعاىل يف كتابه، و 4حمظور فعله خارج احلرم
َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمرِيًضا َأْو بِِه َأًذى ِمْن رَْأِسِه : ودليل ذلك قوله تعاىل أو صدقة أو نسك

 . ، والنسك الذبح[266: البقرة]َفِفْديٌَة ِمْن ِصَياٍم َأْو َصَدَقٍة َأْو ُنُسكٍ 
 ،5قدر الصدقة والصيام وما جيزئ من النسك: -ملسو هيلع هللا ىلص  -يفتدي أبي ذلك أحب، وأابن النيب 

نـ ع مي اي  : ق ال  ، «َلَعلََّك آَذاَك َهَوامُّكَ »: عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال، حلديث كعب بن عجرة هنع هللا يضر
، فـ ق ال  ر ُسوُل اَّللَِّ ص لَّى هللُا ع ل ييِه و س لَّم   ٍم، َأْو َأْطِعْم »: ر ُسول  اَّللَِّ اْحِلْق رَْأَسَك، َوُصْم َثَلَثََة َأَيَّ

الوطء يف الفرج فإن كان قبل التحلل األول فسد احلج ، و 6«ْو اْنُسْك ِبَشاٍة ِستََّة َمَساِكنَي، أَ 
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وإن كان بعد التحلل األول  ةاجملامع بدنووجب املضي يف فاسده واحلج من قابل وجيب على 
 .1ففيه شاة وحيرم من التنعيم ليطوف حمرما وإن وطئ يف العمرة افسدها وال يفسد النسك بغريه

فعليه دم بال ختيري، والدم الواجب بفوات أو برتك واجب كاملتعة، مبعّن أنه إذا مل ومن ترك واجبا 
 .جيد الدم وجب عليه صيام ثالثة أايم يف احلج وسبعة إذا رجع إىل أهله

 .2وكل ما سبق من أنواع الذابئح الواجبة ال جيزئ فيها إال هبيمة األنعام، اإلبل أو البقر أو الغنم
مصدر جزيته جزاء مبا صنع، مث أوقع موقع املفعول : ابملد واهلمز :اءجز  :جزاء الصيد - 4
مصدر صاد يصيد صيًدا فهو صائد، مث أطلق  :الصَّيد يف األصل .الكبش جزاء الضبع: تقول

ََي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ََل تـَْقتـُُلوا : الصيد على املصيد تسمية للمفعول ابملصدر كقوله تعاىل
ُتْم ُحُرمٌ الصَّْيَد َوأَ   .3والصيد ما كان ممتنًعا حالاًل ال مالك له ،[60:املائدة]نـْ

  .4ما يستحق بدله على من أتلفه مبباشرة أو سبب من مثله ومقاربه وشبهه :جزاء الصيد
 .فيجب على من صاد صيدا يف احلرم أو وهو حمرم مثل ما أتلف إن كان له مثل، وإال فالقيمة

تَـَلُه ِمْنُكْم : ودليل ذلك قوله تعاىل ُتْم ُحُرٌم َوَمْن قـَ ََي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ََل تـَْقتـُُلوا الصَّْيَد َوأَنـْ
ًدا َفَجَزاٌء ِمْثُل َما قـََتَل ِمَن النـََّعِم ََيُْكُم بِِه َذَوا َيْدٍل ِمْنُكْم َهْدًَي اَبِلَغ اْلَكْعَبِة َأْو   َكفَّارٌَة ُمتَـَعمِ 

 [.60:املائدة]ْو َيْدُل َذِلَك ِصَياًما لَِيُذوَق َواَبَل َأْمرِهِ طََعاُم َمَساِكنَي أَ 
 .5ولفعل النيب ملسو هيلع هللا ىلص، وكذلك فتاوى الصحابة مهنع هللا يضر يف ذلك

مشتق من اإلنذار، وهو اإلبالغ واإلعالم ابألمر احملوف، كأن  :لغة النذر: ما لزم ابلنذر - 5
 . الناذر  يعلم نفسه، ويوجب عليها قربة يتخوف اإلمث من تركها
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 ِإين ِ َنَذْرُت لِلرَّْْحَِن َصْوًما: إجياب عبادة ىف الذمة بشرط وبغري شرط، قال هللا تعاىل :شريا
صلى  عن النيب ،ديث عائشة اهنع هللا يضحل ؛2الطاعاتويلزم ابلنذر مجيع ، 1أوجبت: أي[  16:مرمي]

ْلُيِطْعُه، َوَمْن َنَذَر َأْن يـَْعِصَيُه َفََل يـَْعِصهِ »: قال هللا عليه وسلم  ،3«َمْن َنَذَر َأْن يُِطيَع اّلِلََّ فـَ
نذر رجل على عهد رسول هللا : قال ،؛ حلديث اثبت بن الضحاك4والذبح طاعة هلل فيلزم ابلنذر

 :النيب ملسو هيلع هللا ىلص إين نذرت أن أحنر إبال ببوانة، فقال:  أن ينحر إبال ببوانة فأتى النيب ملسو هيلع هللا ىلص، فقالملسو هيلع هللا ىلص
َهْل َكاَن ِفيَها ِييٌد ِمْن » :ال، قال: قالوا «َهْل َكاَن ِفيَها َوَثٌن ِمْن َأْواَثِن اْْلَاِهِليَِّة يـُْعَبُد؟»

، » :رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ال، قال :قالوا ،«ْم؟َأْيَياِدهِ  َأْوِف بَِنْذِرَك، فَِإنَُّه ََل َوفَاَء لَِنْذٍر يف َمْعِصَيِة اّلِلَِّ
 .5«َوََل ِفيَما ََل ََيِْلُك اْبُن آَدمَ 

، ذحبها للحمها، ال لغري ذلك ،الشاة املذبوحةهي من ذلك شاة اللحم، و : الذابئح املباحة :اثنيا
دليل و  ،6وقتهاأو بعد ذحبها قبل وكذلك كاألضحية إذا  حمله، إذا ذحبه قبل ياهلدأو ك

 ،يقال له أبو بردة ،ضحى خال يل :قال ما،حديث الرباء بن عازب رضي هللا عنه :مشروعيتها
 . 7«َشاُتَك َشاُة حَلْمٍ » :قبل الصالة، فقال له رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

ُ : ايت ومنها قوله تعاىلوكذلك أيضا عموم اآل َعـاِم َْحُولَـًة َوفـَْرًشـا ُكلُـوا َمَـّا َرمََقُكـُم اّلِلَّ َوِمـَن اأْلَنـْ
ــْيطَاِن ِإنَـُّه َلُكــْم َيــُدو  ُمبِـنيٌ  َوِإنَّ َلُكــْم : ، وقولـه تعــاىل[261:األنعــام]َوََل تـَتَِّبُعـوا ُخطُــَواِت الشَّ

ـــــــــَرًة ُنْســـــــــِقيُكْم  ـــــــــاِم َلِعبـْ َع َهـــــــــا يف اأْلَنـْ َمَـّــــــــا يف ُبطُوِْنَـــــــــا َوَلُكـــــــــْم ِفيَهـــــــــا َمنَـــــــــاِفُع َكثِـــــــــْيٌَة َوِمنـْ
َعاًما فـَُهْم : ، وقوله سبحانه[12:املؤمنون]ََتُْكُلونَ  َأَوََلْ يـََرْوا َأَنَّ َخَلْقَنا َِلُْم َمَّا َيِمَلْت أَْيِديَنا أَنـْ

َها رَُكوبـُُهمْ  َها َيَُْكُلونَ  َِلَا َماِلُكوَن َوَذلَّْلَناَها َِلُْم َفِمنـْ  [.71-72:يس] َوِمنـْ
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 .وهذه اآلايت مسوقة مساق االمتنان الدال على اإلابحة كما هو مقرر يف علم األصول
وكذلك أيضا غري هبيمة األنعام مما حيل أكله من الطيور والدجاج ومن غريها، فاملقدور على 

َوَما َلُكْم َأَلَّ ََتُْكُلوا : ه تعاىلقول 1تذكيته يذكى، وغري املقدور عليه يكون صيدا، دليل جوازها
 [.226:األنعام] َمَّا ذُِكَر اْسُم اّلِلَِّ َيَلْيِه َوَقْد َفصََّل َلُكْم َما َحرََّم َيَلْيُكمْ 

 :أنواع هومن الذابئح ما يكون مستحبا إراقة دمه، وهذ: الذابئح املستحبة :اثلثا
 .2هي شاة تذبح يوم األضحى: لغة :األضحية -2

 .3ما يذبح من هبيمة األنعام أايم األضحى بسبب العيد؛ تقرابً إىل هللا عز وجل: وشريا
، 4وهي شعرية من شعائر هللا وأصل مشروعيتها، كانت فداء إلمساعيل بن إبراهيم عليهما السالم

َناُه ِبِذْبٍح َيِظيمٍ  :قال تعاىل  [.257:الصافات]َوَفَديـْ
 َفَصلِ  ِلَربِ َك َواْْنَرْ : ودليل مشروعيتها الكتاب والسنة واإلمجاع، أما الكتاب فقوله تعاىل

 .5لصالة صالة العيدابواملراد  ،األضحية، هو حنر ذكر املفسرون أن املراد ابلنحر[ 1:الكوثر]
ُتُه 6َم ِبَكْبَشنْيِ َأْمَلَحنْيِ َضحَّى النَِّبُّ َصلَّى هللُا َيَلْيِه َوَسلَّ »: قال، وأما السنة فحديث أنس ، فـََرأَيـْ

 .8«، ُيَسمِ ي َوُيَكّبِ ُ، َفَذَِبَُهَما بَِيِدهِ 7َواِضًعا َقَدَمُه َيَلى ِصَفاِحِهَما
 .وغري ذلك من اآلايت واألحاديث
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: املغين قال يف ،1وأما إمجاع املسلمني على مشروعية األضحية فقد نقله غري واحد من أهل العلم
 .2"املسلمون على مشروعية األضحيةأمجع "

فهي سنة مؤكدة؛ لفعل النيب ملسو هيلع هللا ىلص ومداومته عليها، وال جيزئ يف األضحية إال جذع الضأن وهو 
ما له ستة أشهر، وثين املعز وهو ما له سنة وكذا ثين البقر وهو ما له سنتان، وثين اإلبل وهو ما 

؛ حلديث عطاء بن يسار، 3عن الرجل وأهل بيته وعيالهله مخس سنوات، والشاة الواحدة جتزئ 
: قالفكيف كانت الضحااي على عهد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص؟ : سألت أاب أيوب األنصاري: لو قي
َيْأُكُلوَن َويُْطِعُموَن َحَّتَّ تـََباَهى النَّ » اُس، َكاَن الرَُّجُل ُيَضحِ ي اِبلشَّاِة َيْنُه َوَيْن َأْهِل بـَْيِتِه، فـَ

وجتزئ الواحدة من الغنم عن الشخص الواحد، وجيزئ سبع البعري أو  ،4«َفَصاَرْت َكَما تـََرى
خرجنا مع رسول هللا صلى هللا عليه  :قال ،؛حلديث جابر5البقرة عما جتزئ عنه الواحدة من الغنم

ِبِل َواْلبَـَقِر، ُكلُّ فََأَمَرََن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َيَلْيِه َوَسلََّم »: وسلم مهلني ابحلج َأْن َنْشََتَِك يف اإْلِ
َعٍة ِمنَّا يف َبَدنَةٍ  ، والشاة أفضل من أن يشرتك يف بدنة أو بقرة؛ ألن فيها زايدة يف العدد، 6«َسبـْ

وال جيزئ يف األضحية إال ما كان من ، وإراقة الدم يف ذلك اليوم مطلوبة مستحبة، وشعرية ظاهرة
هي ما جاء يف  ،7والعيوب اليت تؤثر يف إجزاء األضحية، اليا من العيوبهبيمة األنعام، وكان خ
ََل ُيَضحَّى اِبلَعْرَجاِء بـَنيِ ٌ ظََلُعَها، َوَلَ »: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: قال رفعه ،حديث الرباء بن عازب

ويستحب  ،8«َوََل اِبلَعْجَفاِء الَِِّت ََل تـُْنِقياِبلَعْورَاِء بـَنيِ ٌ َيَورَُها، َوََل اِبملَرِيَضِة بـَنيِ ٌ َمَرُضَها، 

                                                           
 .1/126 أحكام األضحية والذكاة، دمحم بن صاحل بن دمحم العثيمني، املرجع السابق، 1
 .6/630، املرجع السابق، املقدسي دامةاملغين، ابن ق 2
 .61/10، ، عبد العزيز بن دمحم آل الشيخ، املرجع السابق(مقال)«الذبح والنحر»بع  جوانب عبادة إراقة الدم  3
، 2050:رواه الرتمذي يف سننه، أبواب األضاحي، ابب ما جاء أن الشاة الواحدة جتزي عن أهل البيت، حديث رقم 4
 355/4. : الغليل إرواء :ينظر ".صحيح ":قال األلباين .3/263
 .1/135 أحكام األضحية والذكاة، دمحم بن صاحل بن دمحم العثيمني، املرجع السابق، 5
 . 1/600، 2322: ، حديث رقم...ج، ابب االشرتاك يف اهلديرواه مسلم يف صحيحه، كتاب احل 6
 .16-61/10، ، عبد العزيز بن دمحم آل الشيخ، املرجع السابق(مقال)«والنحرالذبح »بع  جوانب عبادة إراقة الدم  7
: قال األلباين .3/237، 2667:رواه الرتمذي يف سننه، أبواب األضاحي، ابب ما ال جيوز من األضاحي، حديث رقم 8
 361/4. : الغليل إرواء :ينظر ".صحيح"
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َذِلَك : يقول وهللا تعاىل ،1استسمان األضاحي واستحساهنا؛ ألن ذلك من تعظيم شعائر هللا
مسعت أاب : قال حيىي بن سعيدو ، [31:احلج]َوَمْن يـَُعظِ ْم َشَعاِئَر اّلِلَِّ فَِإنَـَّها ِمْن تـَْقَوى اْلُقُلوبِ 

ُنونَ »: قال ،أمامة بن سهل ُن اأُلْضِحيََّة اِبْلَمِديَنِة، وََكاَن املُْسِلُموَن ُيَسمِ  وأول  ،2«ُكنَّا ُنَسمِ 
فمن ذبح   بغروب الشمس من آخر يوم من أايم التشريق،ها وينتهي وقت ،وقتها بعد صالة العيد

األخذ وجيب على من أراد أن يضحي أن يتجنب ، 3فشاته شاة حلم ، وبعد وقتها،قبل الصالة
إن كانت نيته لألضحية منذ  -عشر ذي احلجة-من شعره وأظفاره وبشرته، منذ دخول العشر

أن النيب  ،حلديث أم سلمة ،4بداية العشر، وإال فيجب عليه اإلمساك مىت نوى أثناء العشرة
ُتْم ِهََلَل ِذي احلِْجَِّة، َوَأرَاَد َأَحدُُكْم أَ » :ملسو هيلع هللا ىلص قال َي، فـَْلُيْمِسْك َيْن َشْعرِِه ِإَذا رَأَيـْ ْن ُيَضحِ 
واألصل يف األضحية أهنا للحي كما كان النيب صلي هللا عليه وسلم وأصحابه ، 5«َوَأْظَفارِهِ 

ويشرع أن أيكل ، 6يضحون عن أنفسهم وأهليهم خالفا ملا يظنه بع  العامة أهنا لألموات فقط
 وحثه على ذلك، وال جيوز أن يعطي اجلزار من األضحية ويطعم منها ويهدي؛ لفعل النيب ملسو هيلع هللا ىلص

مث إنه ينبغي لكل مسلم أن يذبح أضحيته يف بلده ويتوالها بنفسه؛ ، منها شيئا أجرة على جزارته
ألهنا شعرية ظاهرة جيب علينا احملافظة عليها وأن نعلمها أبناءان، فريوهنا وهي تذبح مث ينظرون 

ا، وهبذا تبقى هذه الشعرية بني املسلمني، إذ ليس املقصود األول توزيعها وإهداءها واألكل منه
، يقول 7من األضحية الصدقة على الفقراء واملساكني وإمنا حتقيق التقوى إبراقة الدم تقراب إىل هللا

حمل و ، [37:احلج] َلْن يـََناَل اّلِلََّ حُلُوُمَها َوََل ِدَماُؤَها َوَلِكْن يـََنالُُه التـَّْقَوى ِمْنُكمْ : هللا تعاىل
فال ، 8ويف نقل األضحية، وجهان، خترجيا من نقل الزكاة ،التضحية، بلد املضحي، خبالف اهلدي

                                                           
 .61/16، ، عبد العزيز بن دمحم آل الشيخ، املرجع السابق(مقال)«والنحرالذبح »بع  جوانب عبادة إراقة الدم  1
 .7/255 ،...ابب يف أضحية النيب ملسو هيلع هللا ىلص بكبشني أقرنني،ذكره البخاري تعليقا، كتاب األضاحي،  2
 .116-1/110 أحكام األضحية والذكاة، دمحم بن صاحل بن دمحم العثيمني، املرجع السابق،: ينظر 3
 .61/17، ، عبد العزيز بن دمحم آل الشيخ، املرجع السابق(مقال)«الذبح والنحر»بع  جوانب عبادة إراقة الدم  4
رواه مسلم يف صحيحه، كتاب األضاحي، ابب هني من دخل عليه عشر ذي احلجة وهو مريد التضحية أن أيخذ من  5

 .3/2060، 2677:شعره، أو أظفاره شيئا، حديث رقم
 .1/112 ية والذكاة، دمحم بن صاحل بن دمحم العثيمني، املرجع السابق،أحكام األضح 6
 .61/17، ، عبد العزيز بن دمحم آل الشيخ، املرجع السابق(مقال)«الذبح والنحر»بع  جوانب عبادة إراقة الدم  7
 .3/112روضة الطالبني وعمدة املفتني، النووي،  8
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يشرع إخراجها من بلد املضحي حبجة أن هناك من هو أحوج هلا، فنفع احملاويج له أبواب أخرى 
 .1من أبواب الرب

الصيب حني يولد، وإمنا مسيت أصل العقيقة الشعر الذي يكون على رأس  :لغة :العقيقة -1
 .2ألنه حيلق عنه ذلك الشعر عند الذبح ؛تلك الشاة اليت تذبح يف تلك احلال عقيقة

اسم ملا ذبح يف السابع يوم حلق رأسه تسميًة ابسم ما يقارهنا مث مِسّيت ملا يذبح عنه من  :شريا
رسول هللا  مسعت: قال الضيب،، فعن سلمان بن عامر 4وهي سنة، 3الشاة وُسبع البقرة مطلقاً 

 أن النيب ،وعن مسرة، 5«َمَع الُغََلِم َيِقيَقٌة، فََأْهرِيُقوا َيْنُه َدًما، َوَأِميطُوا َيْنُه اأَلَذى»: يقول ملسو هيلع هللا ىلص
ووقتها يف  ،6«ُسُه، َويَُدمَّىُكلُّ ُغََلٍم ُمْرتـََهٌن ِبَعِقيَقِتِه ُتْذَبُح يـَْوَم َساِبِعِه، َوَُيَْلُق رَأْ » :قال ملسو هيلع هللا ىلص

، حلديث حفصة بنت عبد الرمحن 7شاة وقدرها عن الغالم شااتن وعن اجلارية، اليوم السابع
َيِن الُغََلِم َشاََتِن »: فسألوها عن العقيقة، فأخربهتم أن عائشة أخربهتا، أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أمرهم

ومجلته أن حكم العقيقة حكم األضحية؛ يف سنها، وأنه مينع  ،8«َشاةٌ  ُمَكاِفئَـَتاِن، َوَيِن اْلَارِيَةِ 
 . 9فيها من العيب ما مينع فيها، ويستحب فيها من الصفة ما يستحب فيها

وهو ما أوجبه ابلتعيني ابتداء، من غري أن يكون عن واجب يف ذمته، وما  :هدي التطوع -1
َفُكُلوا : ؛ لقول هللا تعاىل10هحنره تطوعا من غري أن يوجبه، فيستحب أن أيكل من

                                                           
 .61/17، ، عبد العزيز بن دمحم آل الشيخ، املرجع السابق(مقال)«والنحرالذبح »بع  جوانب عبادة إراقة الدم  1
 .25/102، "عقق": املرجع السابق، مادةلسان العرب، ابن منظور،  2
 . 205املرجع السابق، ص التعريفات الفقهية، دمحم عميم اإلحسان، 3
 .6/602، املرجع السابق، املقدسي املغين، ابن قدامة 4
 .7/26، 0672:حديث رقم، يف صحيحه، كتاب العقيقة، ابب إماطة األذى عن الصيب يف العقيقةرواه البخاري  5
صحيح وضعيف سنن ابن  :ينظر ".صحيح ":قال األلباين. 33/365، 15263: رواه أمحد يف مسنده، حديث رقم6

 .7/260: ماجة
 .6/602،662، املرجع السابق، املقدسي املغين، ابن قدامة 7
: قال األلباين .3/262، 2023:الرتمذي يف سننه، أبواب األضاحي، ابب ما جاء يف العقيقة، حديث رقمرواه  8
 .4/326: الغليل إرواء :ينظر ".صحيح"
 .6/663، املرجع السابق،  املقدسي املغين، ابن قدامة 9

 .3/666، نفسه، املرجع املقدسي املغين، ابن قدامة 10
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َها َلَقْد ُكْنُت َأْفِتُل َقَلَِئَد »: وهو سنة؛ لفعل النيب ملسو هيلع هللا ىلص، فعن عائشة اهنع هللا يض قالت، [36:احلج]ِمنـْ
َعُث َهْديَُه ِإىَل الَكْعَبِة، َفَما ََيُْرُم َيَلْيِه َمَّا  يَـبـْ َحلَّ َهْدِي َرُسوِل اّلِلَِّ َصلَّى هللُا َيَلْيِه َوَسلََّم، فـَ

 .1«لِلر َِجاِل ِمْن َأْهِلِه، َحَّتَّ يـَْرِجَع النَّاُس 
 .جة، عام يف هدي التمتع والقران، وهدي التطوعوسنية اإلشعار، وجواز الركوب عند احلا

فمن أراد أن يذبح ذبيحة ويتصدق بلحمها على الفقراء أو جيعلها إفطارا  :الصدقة املطلقة -4
 .2للصوام وحنو ذلك؛ فإن هذا مستحب؛ لعموم أدلة استحباب الصدقة وتفطري الصوام

  :ذبيحة وليمة العرس -5
ودليلها قول النيب ، 3هي كل طعام صنع لعرس وغريه: وقيل طعام العرس واإلمالك، :والوليمة

 .4«ِبَشاةٍ  َأْوَلْ َوَلوْ »: ملسو هيلع هللا ىلص لعبد الرمحن بن عوف هنع هللا يضر
       :أنواع ، وهيالذابئح غْي املشروية :الثاين النوع
وأعظم منها ما ذبح تقراب لغري هللا، فإن هذه الذبيحة حمرمة  :ذكر يليه غْي اسم هللاما  -2

ِإنَّ اّلِلََّ ََل يـَْغِفُر : ميتة، وهذا الفعل شرك أكرب، ال يغفر هللا لصاحبه إن مل يتب يقول هللا تعاىل
 ،5ا حمرمة، ودليل كوهنا شرك وكوهن[62:النساء]َأْن ُيْشَرَك ِبِه َويـَْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمْن َيَشاءُ 

ُقْل ِإنَّ َصََلِت َوُنُسِكي َوََمَْياَي َوََمَاِت ّلِِلَِّ َربِ  اْلَعاَلِمنَي ََل َشرِيَك لَُه َوِبَذِلَك : قوله تعاىل
َلَعَن هللُا َمْن َذَبَح »: ومن ذلك قوله ملسو هيلع هللا ىلص ،[263-261:األنعام]أُِمْرُت َوَأََن َأوَُّل اْلُمْسِلِمنيَ 

، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية [273:البقرة] َوَما ُأِهلَّ ِبِه ِلَغْْيِ اّلِلَِّ : قال تعاىلو ، 6«ِلَغْْيِ هللاِ 
هذا ذبيحة لكذا، وإذا كان هذا هو : أنه ما ذبح لغري هللا، مثل أن يقال: ظاهره : "رمحه هللا

                                                           
، 0066:رواه البخاري يف صحيحه،كتاب األضاحي، ابب إذا بعث هبديه ليذبح مل حيرم عليه شيء، حديث رقم 1
مسلم يف صحيحه، كتاب احلج، ابب استحباب بعث اهلدي إىل احلرم ملن ال يريد الذهاب بنفسه  رواه. 7/251

 . 1/607، 2312:شيء بذلك، حديث رقمواستحباب تقليده وفتل القالئد وأن ابعثه ال يصري حمرما وال حيرم عليه 
  .61/16، ، عبد العزيز بن دمحم آل الشيخ، املرجع السابق(مقال)«الذبح والنحر»بع  جوانب عبادة إراقة الدم  2 
 .21/663، "ومل": املرجع السابق، مادةلسان العرب، ابن منظور،  3
ُة ف انـيت ِشُروا يِف األي ريِض و ابـيتـ ُغوا :  تعاىلالبخاري يف صحيحه، كتاب البيوع، ابب ما جاء يف قول هللارواه  4 ف ِإذ ا ُقِضي ِت الصَّال 

ِثريًا ِلُحون   ِمني ف ضيِل اَّللَِّ و اذيُكُروا اَّللَّ  ك   .3/01، 1562:حديث رقم...،[22-25:اجلمعة]...ل ع لَُّكمي تـُفي
  .61/32، بن دمحم آل الشيخ، املرجع السابق، عبد العزيز (مقال)«الذبح والنحر»بع  جوانب عبادة إراقة الدم  5
 .3/2067، 2672:، حديث رقم...الذبح لغري هللا تعاىلرواه مسلم يف صحيحه، كتاب األضاحي، ابب حترمي  6
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ابسم : ذحبه للحم، وقال فيه وحترمي هذا أظهر من حترمي ما ،فسواء لفظ به أو مل يلفظ: املقصود
املسيح، وحنوه، كما أن ما ذحبناه حنن متقربني به إىل هللا سبحانه كان أزكى وأعظم مما ذحبناه 

ابسم هللا، فإن عبادة هللا سبحانه ابلصالة له والنسك له أعظم من االستعانة : للحم، وقلنا عليه
ابمسه  النسك لغريه أعظم  من االستعانةابمسه يف فواتح األمور، فكذلك الشرك ابلصالة لغريه و 

ألجل : ابسم املسيح، أو الزهرة؛ فألن حيرم ما قيل فيه: فإذا حرم ما قيل فيه ،يف فواتح األمور
وهذا يبني لك ضعف قول من حرم ما ذبح ابسم غري ، املسيح والزهرة  أو قصد به ذلك، أوىل

  .1" ...هللا،
ويف تعليقة للشيخ إبراهيم املروروذي رمحه : سلطان وْنوهما يذبح يند استقبال معظم من  -1
أن ما يذبح عند استقبال السلطان تقراب إليه، أفىت أهل خبارى بتحرميه؛ ألنه مما أهل به ": هللا

واعلم أن الذبح للمعبود وابمسه، انزل منزلة السجود له، فمن ذبح لغريه من ، "لغري هللا تعاىل
الذبح فأما  وجه التعظيم والعبادة، مل حتل ذبيحته، وكان فعله كفرا،حيوان أو مجاد كالصنم على 

عند استقبال السلطان، فإنه استبشار بقدومه، انزل منزلة ذبح العقيقة لوالدة املولود، ومثل هذا 
 .3وإمنا حرم هذا سدا لذريعة الشرك ابهلل، وتركا ملشاهبة املشركني، 2ال يوجب الكفر

 .4طعام يصنع لنتاج اإلبل كاخلرس لوالد املرأة :لغة: الفرع :الفرع والعتْية -1
 .5هو أول ما ت ِلده الناقة وكانوا يذحبونه آلهلتهم يف اجلاهلية :شريا
 ، وقد جاء النهي عنهما، فعن أيب هريرة6هي شاة كانوا يذحبوهنا يف رجب آلهلتهم :العتْيةو
ــْيَةَ »: عــن النــيب ملسو هيلع هللا ىلص قــال ،هنع هللا يضر ــرََع َوَلَ َيِت أول النتــاج، كــانوا يذحبونــه لطــواغيتهم، : والفــرع، «َلَ فـَ

.7والعتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرية يف رجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب
                                                           

 .1/60اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم، ابن تيمية،  1
 .156-3/150، بقاملرجع السا روضة الطالبني وعمدة املفتني، النووي،: ينظر 2
 .36-61/33، ، عبد العزيز بن دمحم آل الشيخ، املرجع السابقمقال)«الذبح والنحر»إراقة الدم  بع  جوانب عبادة 3
 .2/166، "فرع": املرجع السابق، مادةلسان العرب، ابن منظور،  4
 . 266املرجع السابق، ص التعريفات الفقهية، دمحم عميم اإلحسان،  5
 .6/037، "عرت": املرجع السابق، مادةلسان العرب، ابن منظور،  6
مسلم يف صحيحه، كتاب  رواه. 7/20، 0673:البخاري يف صحيحه، كتاب العقيقة، ابب الفرع، حديث رقمرواه  7

 . 3/2066، 2676:حديث رقم ،األضاحي، ابب الفرع والعترية



 

 
 

 
 

شروط الذبيحة وطرقها : املبحث الثاين
 .ومزاَيها ومساوئها ،احلديثة
 .شروط الذبيحة: األول املطلب

 .طرق الذكاة احلديثة: الثاين طلبامل
مساوئ مزاَي الطرق الشريية للذبح و : ثالثاملطلب الـــ

، وكيفية معاملة احليواَنت، الطرق غْي الشريية احلديثة
.امكروهاهتو  آداب التذكية ومستحباهتاو 
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  .شروط الذبيحة :ولاملطلب األ
 .ويتضمن هذا املطلب ذكر الشروط مع اإلشارة إىل اخلالف أو التفصيل فيه إن احتاج إليه

 :ويشرتط حلل احليوان ابلذكاة شروط تسعة
  .أن يكون املذكي َمن َيكن منه قصد التذكية، وهو املميز العاقل: الشرط األول

متييزه، والتمييز فهم اخلطاب واجلواب فال حيل ما ذكاه صغري دون التمييز، وال هرم ذهب 
  .1ابلصواب

 .ويف هذا الشرط خالف
ويشرتط أن يكون عاقال، فإن كان طفال، أو جمنوان، أو سكران ال يعقل، مل : "ابن قدامةقال 

وله فيما إذا أرسل اجملنون  ،ال يعترب العقل: وقال الشافعي، وهبذا قال مالك ،يصح منه الذبح
ولنا، أن الذكاة يعترب هلا القصد، فيعترب هلا العقل، كالعبادة، فإن . وجهانالكلب على صيد 

من ال عقل له ال يصح منه القصد، فيصري ذحبه كما لو وقعت احلديدة بنفسها على حلق شاة 
 .2"فذحبتها

. أن يكون املذكي مسلما أو كتابيا، وهو من ينتسب لدين اليهود أو النصارى :الشرط الثاين
ذكاه وإن كان فاسقا أو مبتدعا ببدعة غري مكفرة، أو صبيا مميزاً، أو  فيحل ما املسلمفأما 

ومجلة ذلك أن كل من أمكنه الذبح من : "، قال يف املغين3املخصص امرأة؛ لعموم األدلة وعدم
ذبح، حل أكل ذبيحته، رجال كان أو امرأة، ابلغا أو صبيا، حرا   املسلمني وأهل الكتاب، إذا

 ،أمجع كل من حنفظ عنه من أهل العلم: "ابن املنذرقال  ،خالفا بدا، ال نعلم يف هذاكان أو ع
ُتْم ِِبَيتِِه  :لقوله تعاىل ،4"على إابحة ذبيحة املرأة والصيب َفُكُلوا َمَّا ذُِكَر اْسُم اّلِلَِّ َيَلْيِه ِإْن ُكنـْ

تدل اآلية على اشرتاط كون الذابح مسلًما إذ اخلطاب موجه فيها  ،[222:األنعام] ُمْؤِمِننيَ 
فأصيبت  ،ع  لي س  لكعب بن مالك كانت ترعى غنما بِ   وقد روي أن جارية، 5إىل املسلمني عامة

                                                           
 .1/106، املرجع السابقأحكام األضحية والذكاة، دمحم بن صاحل بن دمحم العثيمني،  1
 .6/651، املرجع السابق، املقدسي املغين، ابن قدامة 2
 .165-1/106 املرجع السابق، أحكام األضحية والذكاة، دمحم بن صاحل بن دمحم العثيمني، 3
 .6/651، املرجع السابق، املقدسي املغين، ابن قدامة4 
 .30دراسة فقهية مقارنة، دالل سوحيي، رسالة ماسرت، ص: حكم الذكاة ابلطرق احلديثة 5
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، ويف هذا احلديث فوائد 1«ُكُلوَها» :فأدركتها فذكتها حبجر، فسأل النيب ملسو هيلع هللا ىلص فقال ،شاة منها
                                                                                                  :سبع
 .إابحة ذبيحة املرأة :حدهاأ

 .إابحة ذبيحة األمة :الثانية
 .إابحة ذبيحة احلائ ؛ ألن النيب ملسو هيلع هللا ىلص مل يستفصل :الثالثة
 .إابحة الذبح حبجر :الرابعة

 .إابحة ذبح ما خيف عليه املوت :اخلامسة
 .ذنهإحل ما يذحبه غري مالكه بغري  :السادسة
 . 2إابحة ذحبه لغري مالكه عند اخلوف عليه :السابعة

 . إابحة ذبح اجلنب :ثامنةال
أذكرت : وهي أن األصل يف تصرفات من يصح تصرفه احلل والصحة حيث مل يسأل :التاسعة

  .اسم هللا عليها أم ال
 ،  4فتكون الفوائد إحدى عشرة ،3شرح املنتهى حل ذبيحة الفاسق واألقلفوزاد يف 

 .وأما ذبيحة الكتايب سأذكرها إن شاء هللا يف املبحث األخري
  .أن يقصد التذكية :الشرط الثالث

فــإن مل يقصــد التذكيــة؛ مل حتــل الذبيحــة، مثــل أن تصــول عليــه هبيمــة فيــذحبها للــدفاع عــن نفســه 
 : فتصيب السكني حلق هبيمة فال حتل؛ لقوله  تعاىل ءشيفقط، أو يريد قطع 

 ُْتم   .[3:املائدة]ِإَلَّ َما ذَكَّيـْ
 فيحتاج إىل نيته؛ لقول النيب صلى هللا ( تذكية)فأضاف الفعل إىل املخاطبني، وهو فعل خاص 

 
                                                           

 .7/61، 0050:رواه البخاري يف صحيحه، كتاب الذابئح والصيد، ابب ذبيحة املرأة واألمة، حديث رقم 1
 .6/651 ، املرجع السابق،املقدسي املغين، ابن قدامة 2
املرجع السابق، ، الالمع الصبيح بشرح اجلامع الصحيح، الربيماوي .، وهي القلفة(غرال)الذي مل خينت،  :األقلف 3
6/636. 
 .1/165 املرجع السابق، أحكام األضحية والذكاة، دمحم بن صاحل بن دمحم العثيمني، 4
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َا ِلُكلِ  اْمِرٍئ َما » :عليه وسلم َا اأَلْيَماُل اِبلنِ يَّاِت، َوِإمنَّ  .1«نـََوىِإمنَّ
  .أن َل يذبح لغْي هللا :الشرط الرابع

مثل أن يذبح تقراب لصنم أو وثن أو صاحب قرب، أو يذبح تعظيما مللك أو رئيس أو وزير أو 
وجيه أو والد أو غريهم من املخلوقني، فإن ذبح لغري هللا مل حيل وإن ذكر اسم هللا عليه؛ لقوله 

َتُة َوالدَُّم َوحَلُْم اخْلِْنزِيِر َوَما ُأِهلَّ ِلَغْْيِ اّلِلَِّ ِبِه َواْلُمْنَخِنَقُة ُحر َِمْت َيَلْيُكُم : تعاىل اْلَميـْ
ُتْم َوَما ُذِبَح َيَلى  َواْلَمْوُقوَذُة َواْلُمتَـَردِ يَُة َوالنَِّطيَحُة َوَما َأَكَل السَُّبُع ِإَلَّ َما ذَكَّيـْ

 .2«َلَعَن هللاُ َمْن َذَبَح ِلَغْْيِ هللاِ » :وقول النيب ملسو هيلع هللا ىلص ،[3:املائدة]النُُّصبِ 
  .أَل يهل لغْي هللا به :الشرط اخلامس

ابسم النيب، أو ابسم جربيل، أو ابسم احلزب : أبن يذكر عليه اسم غري هللا مثل أن يقول
هللا مل الفالين، أو الشعب الفالين، أو امللك، أو الرئيس، أو حنو ذلك، فإن ذكر عليه اسم غري 

َتُة َوالدَُّم َوحَلُْم اخْلِْنزِيِر  :حيل وإن ذبح هلل أو ذكر معه امسه؛ لقوله تعاىل ُحر َِمْت َيَلْيُكُم اْلَميـْ
وقد ذكر ابن كثري يف تفسري اإلمجاع على حترمي ما أهل  ،[3:املائدة]َوَما ُأِهلَّ ِلَغْْيِ اّلِلَِّ ِبِه 

 .3لغري هللا به
 :وفيه أحكام ،4يسمي هللا يليهاأن  :الشرط السادس

 :ولقد ثبتت مشروعية التسمية من الكتاب والسنة: مشرويية التسمية :أوَل
، [6:املائـدة]َفُكلُـوا َمَـّا َأْمَسـْكَن َيلَـْيُكْم َواذُْكـُروا اْسـَم اّلِلَِّ َيَلْيـهِ  :قولـه تعـاىل :من الكتاب

ُتْم ِِبَيتِِه ُمْؤِمِننيَ َفُكُلوا َمَّا ذُِكَر اْسُم اّلِلَِّ  :وقوله : قولـه تعـاىلو ، [222:األنعام] َيَلْيِه ِإْن ُكنـْ
 َْوَمــــا َلُكــــْم َأَلَّ ََتُْكلُــــوا َمَّـــــا ذُِكــــَر اْســــُم اّلِلَِّ َيَلْيـــــِه َوقَــــْد َفصَّــــَل َلُكـــــْم َمــــا َحــــرََّم َيلَـــــْيُكم 

                                                           
رواه . 2/6، 2:؟، حديث رقمرواه البخاري يف صحيحه، كتاب بدء الوحي، ابب كيف بدء الوحي إىل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص1

، وأنه يدخل فيه الغزو وغريه من األعمال، «إمنا األعمال ابلنية»: مسلم يف صحيحه، كتاب اإلمارة، ابب قوله ملسو هيلع هللا ىلص
 .2657،3/2020: حديث رقم

 .27، صسبق خترجيه 2
 .3/27، املرجع السابقتفسري القرآن العظيم، بن كثري،  3
 .163-1/161 املرجع السابق، األضحية والذكاة، دمحم بن صاحل بن دمحم العثيمني، أحكام: ينظر 4



 

 23 

 ،[212:األنعام]ّلِلَِّ َيَلْيِه َوِإنَُّه َلِفْسقٌ َوَل ََتُْكُلوا َمَّا ََلْ يُْذَكِر اْسُم ا: وقوله، [226:األنعام]
 .فيه تعليق احلل بذكر اسم هللا تعاىل

َهَر الدََّم، َوذُِكَر اْسُم اّلِلَِّ َيَلْيِه َفُكُلوهُ » :قول النيب ملسو هيلع هللا ىلص :أما السنة  ، فشرط النيب ملسو هيلع هللا ىلص 1«َما أَنـْ
 .إهنار الدمللحل ذكر اسم هللا عليه مع 
َفَلَ » :فإن أكل؟ قال: قلت« ِإَذا َأْرَسْلَت َكْلَبَك َوََسَّْيَت َفُكلْ »: ويف الصحيح أنه قال لعدي

َا َأْمَسَك َيَلى نـَْفِسهِ  أرسل كليب فأجد معه كلبا آخر؟ : قلت« ََتُْكْل، فَِإنَُّه ََلْ َُيِْسْك َيَلْيَك، ِإمنَّ
 .2«ا ََسَّْيَت َيَلى َكْلِبَك َوََلْ ُتَسمِ  َيَلى آَخرَ َلَ ََتُْكْل، فَِإنََّك ِإمنََّ » :قال

 .3فهذه النصوص تدل على مشروعية التسمية على الذبيحة، واختلفوا يف وجوهبا واستحباهبا
أن ذكر اسم هللا على الذبيحة يطيبها ويطرد الشيطان عن  :احلكمة يف مشروييتها :اثنيا
به البس الشيطان الذابح واملذبوح فأثر خبثًا يف احليوان فذكر هللا  لَّ بح واملذبوح فإذا أخاالذ

 .4على الذبيحة يكسبها طيًبا وذكر غريه من األواثن والكواكب واجلن عليها يكسبها خبثًا
ويشرتط أن تكون التسمية عند إرادة الذبح، فلو فصل بينهما وبني الذبح بفاصـل كثـري مل تنفـع؛ 

َوذُِكـَر اْسـُم اّلِلَِّ »: ، وقولـه ملسو هيلع هللا ىلص[222:األنعام]َمَّا ذُِكَر اْسُم اّلِلَِّ َيَلْيِه  َفُكُلوا: لقوله  تعاىل
ــهِ  تــدل علــى حضــوره وأن التســمية تكــون عنــد الفعــل، وألن التســمية ذكــر ( ع ل ييــهِ )وكلمــة  5«َيَلْي

مـن أجـل هتيئـة الذبيحـة  مشرتط لفعل فاعترب اقرتاهنا به لتصح نسبتها إليه، لكـن لـو كـان الفصـل 
كإضجاعها واخذ السكني مل يضر ما دام يريد التسمية علـى الـذبح ال علـى فعـل التهيئـة، قياسـا 

 .على ما لو فصل بني أعضاء الوضوء ألمر يتعلق ابلطهارة
ني مل جتز، هذا هو ويشرتط أن تكون بلفظ بسم هللا، فلو قال بسم الرمحن أو ابسم رب العامل

، والصواب أنه إذا أضاف التسمية إىل ما خيتص ابهلل كالرمحن ورب أمحد ذهبماملشهور من 
                                                           

رواه مسلم يف صحيحه، . 3/232، 1622:رواه البخاري يف صحيحه، كتاب الشركة، ابب قسمة الغنم، حديث رقم 1
 .3/2002، 2662: حديث رقم ،...كتاب األضاحي، ابب جواز الذبح بكل ما أهنر الدم،

 .7/26، 0676:كتاب الذابئح والصيد، ابب صيد املعراض، حديث رقمرواه البخاري يف صحيحه،   2
 .266-6/262الشهاب، جملة ، خالد توايت، (مقال)فقه التسمية على الذبيحة يف القرآن الكرمي  3
 .217املرجع السابق، ص األطعمة وأحكام الصيد والذابئح، صاحل بن فوزان بن عبد هللا الفوزان، 4
 .3، صسبق خترجيه 5
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ابسم الرمحن أو ابسم العظيم وينوي به هللا؛ فإنه : العاملني ومنزل الكتاب وحنومها مثل أن يقول
ويعترب أن تكون التسمية على ما أراد ذحبه، فلو مسى ، جيزئ حلصول املقصود بذلك، وهللا أعلم

ها إىل غريها أعاد التسمية، وأما تغيري اآللة فال يضر، فلو مسى وبيده سكني مث على شاة مث ترك
  .ألقاه وذبح بغريها فال أبس

واختلف العلماء ـ رمحهم هللا ـ فيما إذا ترك التسمية على  :ترك التسمية يلى الذبيحةيف : اثلثا
 :مذاهب مخسةعلى  ،الذبيحة فهل حتل الذبيحة؟

أهنا حتل إن تركها نسياان، وال حتل إن تركها عمدا ولو جاهال، وهو مذهب   :األول املذهب
 .1أيب حنيفة ومالك وأمحد يف املشهور عنه

 :استدلوا على شرطية التسمية ابلكتاب والسنة: األدلة
 : من الكتاب

 :قالوا ،[212:األنعام]َلِفْسقٌ َوَل ََتُْكُلوا َمَّا َلَْ يُْذَكِر اْسُم اّلِلَِّ َيَلْيِه َوِإنَُّه  :قال تعاىل -2
 . 2ألنه ال يسمى فاسقا إذا كان انسيا

 [.6:املائدة]َفُكُلوا َمَّا َأْمَسْكَن َيَلْيُكْم َواذُْكُروا اْسَم اّلِلَِّ َيَلْيهِ   :وقوله تعاىل -1
 :اْلواب يلى اَلستدَلل

  َوَما ُذِبَح َيَلى النُُّصبِ  :املراد به ما ذبح لألصنام، كما قال تعاىل َوَل ََتُْكُلوا: قوله أن
  َوِإنَُّه َلِفْسقٌ : نه تعاىل قال؛ أل[3:املائدة]َوَما ُأِهلَّ ِلَغْْيِ اّلِلَِّ ِبهِ  :وقوله ،[3:املائدة]
وقد أمجع املسلمون على أن من أكل مرتوك التسمية عليه فليس بفاسق  ،[212:األنعام]

 .3 وحديث عائشةفوجب محلها على ما ذكر مجعا بينه وبني اآلايت السابقة 
ِإَذا َأْرَسْلَت َكْلَبَك فَاذُْكِر »: قال يل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :عن عدي بن حامت، قال :أما من السنة
َتَل، َوََلْ َيَُْكْل ِمْنُه َفُكْلُه، اْسَم هللِا، فَإِ  ْن َأْمَسَك َيَلْيَك، فََأْدرَْكَتُه َحيًّا فَاْذَِبُْه، َوِإْن َأْدرَْكَتُه َقْد قـَ

تَـَلُه، َوإِ  َتَل َفََل ََتُْكْل، فَِإنََّك ََل َتْدِري أَيُـُّهَما قـَ َرُه، َوَقْد قـَ ْن َوِإْن َوَجْدَت َمَع َكْلِبَك َكْلًبا َغيـْ

                                                           
 .160-1/166 املرجع السابق، أحكام األضحية والذكاة، دمحم بن صاحل بن دمحم العثيمني، 1
 .7/76جلامع ألحكام القرآن، القرطيب، املرجع السابق، ا 1
 .126-1/022الصنعاين، ، سبل السالم 3
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َلْم َتَِْد ِفيِه ِإَلَّ أَثـََر َسْهِمَك، َفُكْل رََميْ  َت َسْهَمَك، فَاذُْكِر اْسَم هللِا، فَِإْن َغاَب َيْنَك يـَْوًما، فـَ
، فيه إيقاف اإلذن يف األكل عليها، 1«ِإْن ِشْئَت، َوِإْن َوَجْدَتُه َغرِيًقا يف اْلَماِء، َفََل ََتُْكلْ 

د من يقول ابملفهوم، والشرط أقوى من الوصف، ويتأكد واملعلق ابلوصف ينتفي عند انتفائه عن
القول ابلوجوب أبن األصل حترمي امليتة وما أذن فيه منها تراعى صفته فاملسمى عليها وافق 

 . الوصف، وغري املسمى ابق على أصل التحرمي
 .كما استدلوا يلى العفو ين الناسي ابلسنة

النِ ْسَياَن، َوَما وَ ِإنَّ اّلِلََّ َوَضَع َيْن أُمَِِّت اخْلَطََأ، َ »:، قالعن ابن عباس، عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص -2
 .عفي النسيان عن الناس ، فقد2«اْسُتْكرُِهوا َيَلْيهِ 
وأما الناسي فال خطاب توجه إليه إذ يستحيل خطابه ؛ فالشرط ليس بواجب : "قال القرطيب

 .3"عليه
تقدير رفع اإلمث أو حنوه وال دليل فيه العفو عن أن العلماء متفقون على : اْلواب يليه
 .النسيان

َي ِحنَي »  :قال, أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص, عن ابن عباس -1 اْلُمْسِلُم َيْكِفيِه اَْسُُه فَِإْن َنِسَي َأْن ُيَسمِ 
ْلُيَسمِ  َوْلَيْذُكِر اْسَم اّلِلَِّ ُثَّ لَِيْأُكلْ  رتوك التسمية مع النسيان، وهو ظاهر يف حل م، 4«َيْذَبُح فـَ

 .وأهنا شرط مع الذكر
أهنا حتل سواء ترك التسمية عاملا ذاكرا أم جاهال انسيا، وهو مذهب الشافعي : املذهب الثاين

 .5بناء على أن التسمية سنة وال شرط
 

                                                           
 .3/2032، 2616:املعلمة، حديث رقمابب الصيد ابلكالب  ،...رواه مسلم يف صحيحه، كتاب الصيد والذابئح 1
 ":قال األلباين .2/606، 1560:كتاب الطالق، ابب طالق املكره والناسي، حديث رقم رواه ابن ماجة يف سننه، 2

 .0/60: صحيح وضعيف سنن ابن ماجة :ينظر ".صحيح
 .7/76اجلامع ألحكام القرآن، القرطيب، املرجع السابق،   3
سنده  ":قال األلباين .0/030، 6252:، حديث رقمالصيد والذابئح واألطعمة وغري ذلكرواه الدار قطين يف سننه،  4

 .2/275: الغليل إرواء :ينظر ".صحيح
 .1/166 املرجع السابق، أحكام األضحية والذكاة، دمحم بن صاحل بن دمحم العثيمني، 5
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  .استدلوا ابلكتاب والسنة: األدلة
 : من الكتاب

ُتمْ : قوله تعاىل -2  .قالوا فأابح التذكية من غري اشرتاط التسمية ،[3:املائدة]ِإَلَّ َما ذَكَّيـْ
 .أن التذكية ال تكون إال ابلتسمية :اْلواب

 .وهم ال يسمون ،[0:املائدة] َوطََعاُم الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِحل  َلُكمْ : قوله تعاىل -1
 .أن أهل الكتاب يذكرون اسم هللا على ذابئحهم :اْلواب

 .[212:األنعام] َوَل ََتُْكُلوا َمَّا ََلْ يُْذَكِر اْسُم اّلِلَِّ َيَلْيهِ : قوله تعاىل -1
يف هذا داللة على أن معّن ذكر اسم هللا على الذبيحة يف هذه اآلية ليس : "قال اخلطايب

ابللسان، وإمنا معناه حترمي ما ليس ابملذكى من احليوان، فإذا كان الذابح ممن يعتقد االسم وإن مل 
 .1"اآليةيذكره بلسانه فقد مسى، وإىل هذا ذهب ابن عباس يف أتويل 

 : من السنة
أذكروا اسم هللا  :ال ندري ،لحملإن قوما أيتوان اب: أن قوما قالوا للنيب ملسو هيلع هللا ىلص: عائشة اهنع هللا يضعن  -2

ُتْم وَُكُلوهُ »: عليه أم ال؟ فقال  .2«ََسُّوا َيَلْيِه أَنـْ
 .أنه حيمل على ما شك فيه والذابح مسلم، أما ما تيقن أنه مل يسم عليه فيرتك: اْلواب

اي رسول هللا إن قوما حديثو عهد ابجلاهلية أيتون بلحمان ال ندري : أهنم قالوا أيضا هاعنو  -1
 .3«ََسُّوا اّلِلََّ وَُكُلوا»: أذكروا اسم هللا عليها أم مل يذكروا، أفنأكل منها؟ فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

الصواب أنه مرسل ": قطين قال الدار :إنه أعله البع  ابإلرسال: "قال ابن حجر: اْلواب
 كة وهي كون الذابح مسلما وإمنا شكَّ ألنه أدار الشارع احلكم على املظنَّ  ؛على أنه ال حجة فيه

على السائل حداثة إسالم القوم فألغاه ملسو هيلع هللا ىلص بل فيه دليل على أنه ال بد من التسمية وإال لبني له 
  .4"عدم لزومها وهذا وقت احلاجة إىل البيان

                                                           
 .6/177اخلطايب، معامل السنن، وهو شرح سنن أيب داود،  1
 .7/61، 0057 :رواه البخاري يف صحيحه، كتاب الذابئح والصيد، ابب ذبيحة األعراب وحنوهم، حديث رقم 2
: ، حديث رقمرواه أيب داود يف سننه، كتاب الضحااي، ابب ما جاء يف أكل اللحم ال يدرى أذكر اسم هللا عليه أم ال؟ 3

 .6/316 :صحيح وضعيف سنن أيب داود :ينظر ".صحيح ":قال األلباين .3/256، 1216
4

 .1/026 املرجع السابق،الصنعاين، ، سبل السالم 
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 أهنا ال حتل سواء ترك التسمية عاملا ذاكرا أم جاهال انسيا، وهو إحدى :الثالث املذهب
  الروايتني عن أمحد قدمه يف الفروع، واختاره أبو اخلطاب يف خالفه وشيخ اإلسالم ابن تيمية

 .1"إنه قول غري واحد من السلف": قالف
 : األدلة

  .وهذا عام ،[212:األنعام] اّلِلَِّ َيَلْيهِ  َوَل ََتُْكُلوا َمَّا ََلْ يُْذَكِر اْسمُ : قوله تعاىل -2
َهَر الدََّم، َوذُِكَر اْسُم اّلِلَِّ َيَلْيِه، َفُكُلوا» :قول النيب ملسو هيلع هللا ىلص -1 ، فقرن بني إهنار الدم 2«َما أَنـْ

وذكر اسم هللا على الذبيحة يف شرط احلل، فكما أنه لو مل ينهر الدم انسيا أو جاهال مل حتل 
الذبيحة، فكذلك إذا مل يسم؛ ألهنما شرطان قرن بينهما النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف مجلة واحدة، فال ميكن 
التفريق بينهما إال بدليل صحيح، وألن التسمية شرط وجودي، والشرط الوجودي ال يسقط 
سمية ابلنسيان كما لو صلى بغري وضوء انسيا، فإن صالته ال تصح، وكما لو رمى صيدا بغري ت

انسيا، فإن الصيد ال حيل عند املفرقني بني الذبيحة والصيد، كما لو ذبح بغري تسمية جاهال، 
فإن الذبيحة ال حتل عند املفرقني بني اجلهل والنسيان، مع اجلهل عذر مقرون ابلنسيان يف 
الكتاب والسنة ومساو له، ورمبا يكون أحق بكونه عذرا؛ كجهل حديث العهد ابإلسالم الذي 

 . مي  عليه زمن يتمكن من العلممل
 .إن تركها عامدا كره أكلها، قاله القاضي أبو احلسن وابن العريب من املالكية: املذهب الرابع

، [6:املائـدة]َفُكُلوا َمَّا َأْمَسْكَن َيَلْيُكْم َواذُْكُروا اْسَم اّلِلَِّ َيَلْيـهِ : أن هللا تعاىل قـال: اْلواب
ــــوا : وقــــال ــــهِ َوَل ََتُْكُل فبــــني احلــــالني وأوضــــح  ،[212:األنعــــام] َمَّــــا ََلْ يُــــْذَكِر اْســــُم اّلِلَِّ َيَلْي

هني على التحرمي ال جيـوز محلـه علـى الكراهـة، لتنـاول يف بعـ   َوَل ََتُْكُلوا: فقولهاحلكمني، 
 .احلرام احمل ، وال جيوز أن يتبع ، أي يراد به التحرمي والكراهة معا  مقتضياته

 .تؤكل ذبيحة اترك التسمية عمدا إال أن يكون مستخفيا: املذهب اخلامس
 .وبه قال أشهب والطربي

                                                           
 .0/75بن تيمية، االفتاوى الكربى،  1
 .3، صسبق خترجيه2
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يبدوا أن املذهب األول أرجح وهو القول ابشرتاط التسمية للذاكر دون الناسي لقوة : الَتجيح
أدلتهم وضعف أدلة غريهم وملا يف أدلة املذاهب األخرى من االحتمال وكذلك ضعف أتويلهم 

ألن املآخذة تكون يف  ؛1صوص الصرحية يف األمر ابلتسمية من الكتاب والسنة، وهللا أعلمللن
حالة ترك التسمية عمًدا وليس يف حالة النسيان، فالنسيان معفو عنه و هذا مبعّن أنه ذاكر وقد 
تعمد ترك التسمية فيرتتب على فعله إمث، والتسمية عن تركها انسيا ال يضر الذبيحة معه 

 .3يشرتط التلفظ ابلتسمية إال مع العجز عن النطق، فتكفي اإلشارة :تتمه ،2حالل
 : فالبد فيها من أمرين ،يتعلق ابآللة :الشرط السابع
كعب بن مالك،   ، حلديث4أن تكون حمددة تقطع أو خترق حبدها ال بثقلها :األمر األول

ع  لي س  حيدث عن أبيه، أنه كانت هلم غنم ترعى بِ 
لنا بشاة من غنمنا موات، ، فأبصرت جارية 5

ال أتكلوا حىت أسأل النيب ملسو هيلع هللا ىلص، أو أرسل إىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص : فكسرت حجرا فذحبتها به، فقال هلم
 .6«فََأَمَرُه ِبَِْكِلَها» :من يسأله، وأنه سأل النيب ملسو هيلع هللا ىلص عن ذاك، أو أرسل

حل الذبح به  ءفإذا اجتمع هذان الشرطان يف شي -وال ظفرًا  أن ال تكون سًنا :األمر الثاين
حلديث رافع بن خديج هنع هللا يضر أن النيب  ،7سواء كان حديًدا أم حجرًا أم خشًبا أم قصًبا أم زجاًجا

ثُُكْم َيْن »: ملسو هيلع هللا ىلص قال َهَر الدََّم، َوذُِكَر اْسُم اّلِلَِّ َيَلْيِه، َفُكُلوا لَْيَس السِ نَّ، َوالظُُّفَر، َوَسُأَحدِ  َما أَنـْ
ُثُكْم َيْن َذِلكَ »، وقوله 8«َفُمَدى احلََبَشةِ : فـََعْظٌم، َوَأمَّا الظُُّفرُ : َذِلَك، َأمَّا السِ نُّ  إىل « َوَسُأَحدِ 

أهنا مدرجة، نقله ابن حجر يف الدراية وهذا الزعم مردود مبا جاء يف آخره زعم ابن القطان 
َر السِ نِ  َوالظُُّفِر، فَِإنَّ السِ نَّ َيْظٌم، َوالظُُّفَر ُمَدى احلََبَشةِ »: بع  رواايت البخاري بلفظ ، «َغيـْ

د مثل فإن ذحبها بغري حمد، وأبن األصل عدم اإلدراج، فال يصار إليه إال بدليل لفظي أو معنوي
                                                           

 .153-6/151، خالد توايت، املرجع السابق، (مقال)فقه التسمية على الذبيحة يف القرآن الكرمي  1
 .33ص  ،املرجع السابقدراسة فقهية مقارنة، دالل سوحيي، : حكم الذكاة ابلطرق احلديثة 2
 .1/166 املرجع السابق، أحكام األضحية والذكاة، دمحم بن صاحل بن دمحم العثيمني، 3
 .226، صاملرجع السابقاألطعمة وأحكام الصيد والذابئح، صاحل بن فوزان بن عبد هللا الفوزان،  4
 .066األماكن أو ما اتفق لفظه وافرتق مسماه من األمكنة، زين الدين، اهلمداين، ص .جبل ابملدينة مشهور: س ليع   5
 .3/66، 1356:حديث رقم...أو الوكيل شاة متوت، رواه البخاري يف صحيحه، كتاب الوكالة، ابب إذا أبصر الراعي 6
 .226املرجع السابق، ص هللا الفوزان،األطعمة وأحكام الصيد والذابئح، صاحل بن فوزان بن عبد  7
 .3، صسبق خترجيه 8



 

 29 

أن يقتلها ابخلنق أو ابلصعق الكهرابئي أو غريه، أو ابلصدم أو بضرب الرأس وحنوه حىت متوت 
وظاهر احلديث ال فرق يف ، مل حتل، وإن ذحبها ابلسن أو ابلظفر مل حتل وإن جرى دمها بذلك

السن والظفر بني أن يكوان متصلني أو منفصلني من آدمي أو غريه للعموم، خالفا للحنفية 
إنه الواقع من فعل احلبشة، وظاهر تعليلهم أنه خاص بظفر : يث خصوه ابملتصل وقالواح

 ،عموم حديث رافع، وألن ما مل جتز الذكاة به متصال ،ولنا": ، قال يف املغين ردا عليهم1اآلدمي
 .2"كغري احملدد  ،مل جتز به منفصال
َهَر الدََّم َوذُِكَر اْسُم اّلِلَِّ »: إهنار الدم، أي إجراؤه؛ لقول النيب ملسو هيلع هللا ىلص :الشرط الثامن َما أَنـْ

  .3«َفُكلْ 
، فإن كان غري مأذون فيها شرعاً فهو أن يكون املذكي مأذوَن يف ذكاته شرياً  :الشرط التاسع
أن يكون ممنوعًا منه حلق هللا تعاىل كالصيد يف احلرم، أو حال  :القسم األول :على قسمني

اإلحرام حبج أو عمرة، فمىت صاد صيدا فذحبه وهو حمرم، أو ذبح صيدًا داخل حدود احلرم؛ 
َر َمُِلِ ي الصَّ : ؛ لقوله تعاىل4فهو حرام َلى َيَلْيُكْم َغيـْ َعاِم ِإَلَّ َما يـُتـْ ْيِد ُأِحلَّْت َلُكْم ََبِيَمُة األَنـْ

ُتْم ُحُرمٌ  ُتْم : ، وقوله تعاىل[2:املائدة]َوأَنـْ ََي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا َل تـَْقتـُُلوا الصَّْيَد َوأَنـْ
، [66:املائدة]ُحر َِم َيَلْيُكْم َصْيُد اْلبَـرِ  َما ُدْمُتْم ُحُرماً : ، وقوله سبحانه[60:املائدة]ُحُرمٌ 

احملرم  وإذا ذبح...الصيد على احملرم إذا صاده أو ذحبه،ال خالف يف حترمي ": قال يف املغين
حيرم أكله على مجيع الناس، وهذا قول احلسن، والقاسم، وسامل، ومالك،  ،صار ميتة الصيد

 .5"كذلك احلكم يف صيد احلرم إذا ذحبه احلاللو  ...والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي، واألوزاعي،
ه حلق اآلدمي، وهو ما ليس ملكا له، وال ميلك ذحبه بوكالة أن يكون ممنوعًا من :القسم الثاين

  .أو حنوها؛ كاملغصوب يذحبه الغاصب، واملسروق يذحبه السارق وحنو ذلك
 :أنواع ثالثة يف تتحقق وإمنا احليواانت مجيع يف تعمل ال فالذكاة

                                                           
 .1/166 املرجع السابق، أحكام األضحية والذكاة، دمحم بن صاحل بن دمحم العثيمني، 1
 .6/366، املرجع السابق، املقدسي املغين، ابن قدامة 2
 .7/61، 0053:رقم، حديث ...البخاري يف صحيحه، كتاب الذابئح والصيد، ابب ما أهنر الدمرواه  3
 .177-1/172 املرجع السابق، أحكام األضحية والذكاة، دمحم بن صاحل بن دمحم العثيمني،: ينظر 4
 .161-3/165، املرجع السابق، املقدسي املغين، ابن قدامة 5
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 يبقى بل ابلتذكية يطهر أكله وال فال حيل اخلنزير، وهو اتفاقا، الذكاة فيه تعمل ال ما -2
 .ساً، والكلب مثل اخلنزير عند اجلمهورجن
 اليت والطيور الربية احليواانت وسائر والغنم والبقر اإلبل وهو مطلًقا الذكاة فيه تعمل ما -1
 .التحرمي أسباب من سبب فيها ليس
 كاحلمري أكله، حمرًما يبقى لكن أجزائه، وسائر وجلده بتطهري حلمه فيه الذكاة تعمل ما -1

 1.الكلب :وقيل اخلنزير، عدا ما احملرمة والطيور احملرمة الثدية احليواانت وسائر والبغال
 :يشرتط لصحة التذكية ما يليقرر اجملمع الفقهي اإلسالمي أنه 

، فال تؤكل ذابئح ( يهوداي أو نصرانيا)أن يكون املذكي ابلغا أو مميزا، مسلما أو كتابيا  -2
 .الوثنيني، والالدينيني، وامللحدين، واجملوس، واملرتدين، وسائر الكفار من غري الكتابيني

ا أن يكون الذبح آبلة حادة تقطع وتفري حبدها، سواء كانت من احلديد أم من غريه مم -1
وهي ( املوقوذة)بفعلها أو بفعل غريها، وال ( املنخنقة)فال حتل ، الدم، ما عدا السن والظفرينهر 

وهي اليت متوت ( املرتدية)، وال (حجر أو هراوة أو حنومها)اليت أزهقت روحها بضرهبا مبثقل 
ما )وهي اليت متوت ابلنطح، وال ( النطيحة)بسقوطها من مكان عال أو بوقوعها يف حفرة، وال 

 .من السباع أو الطيور اجلارحة غري املعلمة املرسلة على الصيد ءوهو ما افرتسه شي( كل السبعأ
  .على أنه إذا أدرك شيء مما سبق حيًّا حياة مستقرة فذكي جاز أكله

  أن يذكر املذكي اسم هللا تعاىل عند التذكية، وال يكتفى ابستعمال آلة تسجيل لذكر -1
 .2التسمية انسيا فذبيحته حاللالتسمية، إال أن من ترك 

 
 
 
 
 

                                                           
 .36، صاملرجع السابق دراسة فقهية مقارنة، دالل سوحيي،: حكم الذكاة ابلطرق احلديثة 1
 .25/066، املرجع السابق الفقه اإلسالمي، قرار جملة جممع 2
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 .احلديثة الذكاة طرق :الثاين طلبامل
وسنستعرض فيما يلي أشهر الطرق احلديثة املتبعة يف تثبيت احليواانت املختلفة وتدوخيها وذحبها 

 :تثبيت احليوان أثناء التدويخ والذبح: الفرع األول (:قتلها)أو 
 :الصناديق اخلاصة مهايستعمل حلجز املاشية منوذجان مشهوران من 

 :Weinbergالصندوق الدوار من منوذج واينّبغ  :أوَل
وهو يتكون من جدار أمامي ينتصب إىل حوايل نصف ارتفاع احليوان، ويشتمل على حاصرة 
حتجز رأس احليوان وتشده حنو األمام واألعلى، ومن ابب خلفي يدفع احليوان حنو األمام، ومن 

ر احليوان من خاصرتيه، ويرتبط ابلصندوق سكتان معدنيتان جدارين جانبيني يقومان حبص
 .درجة وفقا حملور أفقي لتسهيل عملية الذبح( 225)دائريتان تسمحان بدوران الصندوق 

  :Cincinattiالصندوق الثابت من منوذج سينسيناِت : اثنيا
، ومن ومن حاصرة للرأس, يتكون الصندوق من جدار أمامي يصل إىل نصف ارتفاع احليوان

ابب خلفي يدفع احليوان حنو األمام، ومن جدارين جانبيني أحدمها اثبت والثاين متحرك، ومن 
لوح بطين يسند احليوان وحيميه من السقوط، أما احليواانت الصغرية كاخلراف واملاعز فيتم 

 .1تدوخيها مباشرة دون حاجة إىل تثبيتها
 :وتتعدد أساليب التدويخ لديهم ومنها ما يلي :تدويخ احليواَنت قبل ذِبها :الفرع الثاين

وهو يتم ابلنسبة للدواجن عن طريق غمسها  :التدويخ ين طريق الصعق الكهرابئي: أوَل
، 2...وهي معلقة من أرجلها يف أحواض هبا ماء ابرد يسري فيه تيار كهرابئي لتفقد وعيها

بنسبة اليا، يؤدي إىل توقف القلب وتدويخ الدجاج ابلصدمة الكهرابئية وفقا للطريقة املتبعة ح
قبل  %25 من احلاالت، وقد يؤدي إىل موت نسبة من الدجاج ال تقل عن 65%
وأكثر ما تصلح  ،، وال يؤدي إىل موت احليوان ضمن الشروط املطلوبة يف التدويخ...,الذبح

يواانت كبرية هذه الطريقة يف تدويخ الشاء وصغار العجول، بينما ال تزال تطبيقاهتا يف تدويخ احل

                                                           
 .25/372، اإلسالمي الفقه جممع جملة، دمحم اهلواري، (مقال)الذابئح والطرق الشرعية يف إجناز الذكاة 1
  .26-22ص دمحم عبد احلليم عمر، ،حبث املمارسات املستحدثة للذبح يف ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية 1
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وابلنظر يف هذا األسلوب فإنه قد يؤدى إىل موت احليوان ...، 1احلجم والوزن حمدودة حىت اآلن
 .2نتيجة الصعق الكهرابئي وابلتايل يدخل يف إطار امليتة احملرمة شرعا

يتألف املسدس من كتلة معدنية تسمح بوضع  :التدويخ ابملسدس ذي الواخزة اَلبرية: اثنيا
انري يدفع ساقا تصادمية مرتدة تنتهي برأس إبرية، وتؤدي الطلقة إىل أن تقوم الساق متفجر 

إبحداث ثقب انفذ إىل دماغ احليوان، يؤدي إىل فقدان الوعي بشكل فوري نتيجة لتخريب 
وخيتلف مكان , جزء من البنية احلية من الدماغ، كما يؤدي إىل زايدة عنيفة مفاجئة يف الضغط 

  .3تالف احليوان وعمرهوضع املسدس ابخ
دقيقة على األكثر وابلتايل فإن هذا خيالف  21فإنه يؤدى إىل موت احليوان إن مل يذبح بعد 

 .4شرط أن يكون احليوان حيَّاً حياة مستقرة عند الذبح
يشبه هذا املسدس الشكل السابق، وخيتلف : التدويخ ابملسدس ذي الواخزة الكروية: اثلثا

ال يؤدي , التصادمية تتكون من ساق منتهية بكتلة نصف كروية أو تشبه الفطرعنه أبن رأسه 
استخدام هذا املسدس إىل ثقب مججمة احليوان، بل حيدث اهنداما يف العظم اجلبهي يفضي إىل 

 .5فقدان الوعي
عن طريق حبس احليوان يف مكان حيتوى على : التدويخ بغام اثين أكسيد الكربون :رابعا
ين أكسيد الكربون يتعرض معه احليوان لضيق تنفس شديد يفقد معه الوعي من غاز اث% 75

ال تؤدي إىل و ، 6مث يذبح، ويالحظ ما يف هذا األسلوب من تعذيب للحيوان منهي عنه شرعا
موت احليوان، بل تنشط الدورة التنفسية مما يسهل معه نزف الدم، وال تعطي حلوما ذات بقع 

 .رجة محوضة اللحمنزفية، وال حتدث تغريات يف د

                                                           
 .25/620، دمحم اهلواري، املرجع السابق، (مقال)الذابئح والطرق الشرعية يف إجناز الذكاة 1
 .15-26، صاملرجع السابقدمحم عبد احلليم عمر،  ،املمارسات املستحدثة للذبح يف ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية 2
 .25/373، دمحم اهلواري، املرجع السابق، (مقال)الذابئح والطرق الشرعية يف إجناز الذكاة 3
 .15، صاملرجع السابقاملمارسات املستحدثة للذبح يف ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية، دمحم عبد احلليم عمر،  4
 .25/376، دمحم اهلواري، املرجع السابق، (مقال)الذابئح والطرق الشرعية يف إجناز الذكاة 5
 .12-15، املرجع السابقاملمارسات املستحدثة للذبح يف ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية، دمحم عبد احلليم عمر،  6
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بدائية مرفوضة، وهى طريقة  :التدويخ بضرب احليوان يلى رأسه ابملطرقة أو البلطة: خامسا
 .2وقد تؤدى إىل موت احليوان، 1وقد ختلت عنها اجملازر احلديثة

وهي تكون إبعطاء احليوان قبل ذحبه مادة خمدرة، كالبنج : طريقة التخدير قبل الذبح :سادسا
ميكن هبذه الطريقة السيطرة ...مثال، بشكل طعام أو حقن، فتخدره حىت يفقد الوعي متاما، 

على احليوان بسهولة، وإجراء عملية الذبح دون أي نوع من شعور احليوان ابألمل، فتحصل مجيع 
 .3ارية من جهة تقليل التكلفةاملتطلبات الشرعية، وكذلك األغراض التج

 :وقد جاء يف قرار جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي ما يلي
ألن طريقة الذبح  ؛األصل يف التذكية الشرعية أن تكون بدون تدويخ للحيوان -أ: أوَل

, اإلسالمية بشروطها وآداهبا هي األمثل، رمحة ابحليوان وإحساان لذحبته وتقليال من معاانته
ويطلب من اجلهات القائمة ابلذبح أن تطور وسائل ذحبها ابلنسبة للحيواانت الكبرية احلجم، 

 .حبيث حتقق هذا األصل يف الذبح على الوجه األكمل
من هذه الفقرة، فإن احليواانت اليت تذكى بعد ( أ) يف البند مع مراعاة ما هو مبني -ب

التدويخ ذكاة شرعية حيل أكلها إذا توافرت الشروط الفنية اليت يتأكد هبا عدم موت الذبيحة 
 :قبل تذكيتها، وقد حددها اخلرباء يف الوقت احلايل مبا يلي

القذايل  -جتاه اجلبهيأن يتم تطبيق القطبني الكهرابئيني على الصدغني أو يف اال -2
 (.القفوي)
 ( .فولط 655 -255)أن يرتاوح الفولطاج ما بني  -1
 1.0إىل  1)ابلنسبة للغنم، وما بني ( أمبري 2.5إىل 5.70)أن ترتاوح شدة التيار ما بني  -1
 .ابلنسبة للبقر( أمبري
 (.ثوان 6إىل 3)أن جيري تطبيق التيار الكهرابئي يف مدة ترتاوح ما بني  -4

                                                           
 .25/620لسابق، ، دمحم اهلواري، املرجع ا(مقال)الذابئح والطرق الشرعية يف إجناز الذكاة 1
 .12، صاملرجع السابقاملمارسات املستحدثة للذبح يف ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية، دمحم عبد احلليم عمر،  2
 .25/356  ، دمحم سليمان األشقر، جملة جممع الفقه اإلسالمي،(مقال)الذابئح والطرق الشرعية يف إجناز الذكاة 3
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ال جيوز تدويخ احليوان املراد تذكيته ابستعمال املسدس ذي اإلبرة الواقذة أو ابلبلطة أو  -ـج
 .ابملطرقة، وال ابلنفخ على الطريقة اإلجنليزية

ال جيوز تدويخ الدواجن ابلصدمة الكهرابئية، ملا ثبت ابلتجربة من إفضاء ذلك إىل موت  -د
 .نسبة غري قليلة منها قبل التذكية

رم ما ذكي من احليواانت بعد تدوخيه ابستعمال مزيج اثين أكسيد الكربون مع اهلواء ال حي -هـ
أو األوكسجني، أو ابستعمال املسدس ذي الرأس الكروي بصورة ال تؤدي إىل موته قبل 

 .تذكيته
على املسلمني املقيمني يف البالد غري اإلسالمية أن يسعوا ابلطرق القانونية للحصول على : اثنيا
 .ن هلم ابلذبح على الطريقة اإلسالمية بدون تدويخاإلذ
األصل أن تتم التذكية يف الدواجن وغريها بيد املذكي، وال أبس ابستخدام اآلالت  :اثلثا

قد ( اثنيا)امليكانيكية يف تذكية الدواجن ما دامت شروط التذكية الشرعية املذكورة يف الفقرة 
 .1يتواصل ذحبها، فإن انقطعت أعيدت التسميةتوافرت، وجتزئ التسمية على كل جمموعة 

إذا كان يعقب التدويخ والسيطرة ذبح للحيوان فإنه : طرق مستحدثة يف الذبح :الفرع الثالث
 :توجد طرق أخرى إلهناء حياة احليوان من غري طريق الذبح منها

والسادس يف وتتم عن طريق إحداث شق بني الضلع اخلامس : الطريقة اَلجنليزية ابخلنق: أوَل
احليوان وإدخال خرطوم فيه متصل مبنفاخ حيرك فيمتلئ القفص الصدري للحيوان ابهلواء 

ألهنا حينئذ تكون  ؛فيضغط على الرئة حىت ميوت، وهذه طريقة حمرمة شرعا بنص القرآن الكرمي
 .3ألهنا تؤدي إىل موت احليوان قبل الذبح ؛طريقة مرفوضةوهي  ،2البهيمة منخنقة

هذه الطريقة وإن كانت تنهر الدم إال أهنا ال  :الذبح إبدخال السكني يف جانب احللق: اثنيا
 .والودجني ءتتحقق فيها الذكاة الشرعية بقطع احللقوم واملري

 

                                                           
 .066-25/060، املرجع السابق قرار جملة جممع الفقه اإلسالمي، 1
 .13، صاملرجع السابقاملمارسات املستحدثة للذبح يف ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية، دمحم عبد احلليم عمر،  2
 .25/620، دمحم اهلواري، املرجع السابق، (مقال)الذابئح والطرق الشرعية يف إجناز الذكاة 3
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ألن  ؛وهذا األسلوب يف الذبح مقبول شرعا: استخدام السكني الكهرابئي يف الذبح: اثلثا
املهم يف آلة الذبح أن تكون حادة ومما تقطع حبدها ال بنصلها وهذا متوفر يف السكاكني 

  .1الكهرابئية اليت يقوم اإلنسان بتشغيلها
 :الصدمة بعد للذكاة الشريية الضوابط: الفرع الرابع

 .مستقرة حياة فيها الذبيحة أن من التأكد يتم أن :األول الضابط
أو  ضعيفاً  يكون ال أبن الكهرابئي الصعق عملية يتحمل مما احليوان يكون أن :الثاين الضابط

 .صغري احلجم تؤدي الصعقة إىل موته
 .أن يتم إزهاق روح احليوان ابستخدام آلة الذبح اليت نص عليها الفقهاء :الثالث الضابط
 عاةمرا عم الفقهاء عليه نص ما حبسب ءواملري واحللقوم األوداج عقط يتم أن :الرابع الضابط
 .للتذكية احملقق األدىن احلد به يتم فيما الفقهاء بني الفاخل

 على لدي مبا وتدفقه الدم هنارإ حيث من احليوان يف التذكية أثر يظهر أن :اخلامس الضابط
 .التذكية من الشرعي املقصود حتقق

 .كتابياً  أو مسلماً  كونه حيث من الذابح شروط توافر :السادس الضابط
 عافضإِ و  التدويخ جمرد الكهرابئي الصعق استخدام من املقصد يكون أن :السابع الضابط
 زايدة ىلإ يؤدي أو يقتل الصعق هذا أن ثبت فإذا عليه، الذبح آالم من والتقليل راحتهإو   هحركت
 .إجراؤه حيل فال وتعذيبه احليوان آالم

 :تعاىل لقوله الكهرابئية الصدمة ال الذبح عند الذبيحة ىعل التسمية تتم أن :الثامن الضابط
 ٌَوَل ََتُْكُلوا َمَّا ََلْ يُْذَكِر اْسُم اّلِلَِّ َيَلْيِه َوِإنَُّه َلِفْسق [212:األنعام]، ةتذكي ليست فالصدمة 
 . 2الذبيحة روح زهوق من نسبة أي  اليهإ ينسبن أ وال يصح 
 
 

                                                           
 .16-13ص، املرجع السابقدمحم عبد احلليم عمر،  ،شريعة اإلسالميةاملمارسات املستحدثة للذبح يف ضوء أحكام ال 1
، عبد الناصر موسى أبو البصل، جملة السجل (مقال()إعادة النظر يف ضوء املستجدات)الذكاة بعد الصدمة الكهرابئية  2

 .25-2، ص 6العلمي
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، الطرق غْي الشريية احلديثةمساوئ و  مزاَي الطرق الشريية للذبح: ثالثاملطلب الـــ
 .امكروهاهتو  آداب التذكية ومستحباهتاوكيفية معاملة احليواَنت، و 

 هلا عرضنا اليت احلديثة الذبح لطرق ، وكذلكللذبح اإلسالمي دون تدويخ أو صعق مزااي كثرية
آداب وكيفية معاملة احليواانت، و ، اجلوانب هذه أبرز بذكر هنا سأكتفيو  متنوعة، مساوئ

 .امكروهاهتو  التذكية ومستحباهتا
  :مزاَي الطرق الشريية للذبح :الفرع األول

 :لذبح الشرعي هو الطريقة املثلى إلجراء الذبح لتميزه بعديد من املزااي، منهاا
 .أنه أقل أملا وأقل تعذيًبا، بعكس غريه من الطرق؛ فإن احليوان يدمي حىت املوت .2
ويعجل إبخراج روحه نتيجة النزيف الشديد الناتج عن أنه يؤدي إىل سرعة موت احليوان،  .1

 .فري األوداج
فهو  -إفقاد الوعي بضربة أو صدمة–أنه يؤدي إىل إفقاد الشعور ابألمل، خبالف التدويخ  .1

 .إفقاد للوعي كلية، ورمبا ترتب عليه موت احليوان فورًا
لدم من أنسجة أنه طريقة صحية إنسانية متدان بلحم خال من الدم؛ ألنه جيتذب كل ا .4

 .احليوان وعروقه، فيصفو اللحم، ويصبح صحيا شهي الطعم
منطقة الذبح من أقل مناطق اجلسم احتواًء على األعصاب،مما يؤدي إىل إمتام عملية الذبح  .5

دون آالم شديدة على احليوان، وهذا األمل لو حدث يؤدي إىل انقباض عضالت اجلسم 
غري مقبول، ولكن يف الطريقة اإلسالمية ال فتحفظ ببع  الدم، ويكون شكلها وطعمها 

 .حيدث ذلك مما يؤدي إىل اإلدماء الكامل، وشكل وطعم العضالت ال يتغري
 .أنه يسهل عملية سلخ احليوان .6
أن عدد البكترياي يف هذه اللحوم املذبوحة ابلطريقة اإلسالمية أقلُّ عدد  ع رفـ تيُه املختربات  .7

 .الصادرة عن خمتربات وزارة الزراعة الدامناركية العملية على اإلطالق حسب التقارير
 .1أنه ال حيتاج إىل أدوات خاصة، بل فقط حيتاج إىل سكني حاد .8

                                                           
، اندي قبيصي البدوي وحسن عبد الغفار (مقال)الذكاة الشرعية وموقف الفقه اإلسالمي من طرق الذبح احلديثة 2

 .306-303ص، (جممع)البشري، جملة جامعة املدينة العاملية
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 : الطرق غْي الشريية احلديثة يف الذبح: الفرع الثاين
 .إن الصعق يؤدي إىل موت نسبة عالية من احليواانت قبل ذحبها .2
ألن هذه  ؛من الدم يف الذبيحة ينجم عن التدويخ أو استعمال املسدس احتقان جزء .1

 .الطريقة أقل كفاءة يف استنزاف دم احليوان، وهذا ضار بصحة اإلنسان
يف كثري من  حيدث شلال التدويخ الكهرابئيو يف املخ،  ااملسدس حيدث تلفاستخدام  .1

 .األحيان
 .إن الطريقة الغربية يف الذبح ال تريح احليوان بل تزيده أملا وعذااب .4
احليواانت إىل سرعة تعفن هذه اللحوم لعدم اســــتنزاف دمائها بشكل  يؤدي تدويخ  .5

 .كامل بعد ذحبها، وهذا خبالف احليوان املستنزف فإن حلمه يبقى صــاحلاً لفرتة أطول
حُيِدُث هذا النوع من الذبح الغريب اضطرااًب يف أنــسجة احليوان، واختالفًا يف درجة  .6

 .0.2ـــ 0.0ثلى اليت هي مابني التعـادل فال تبقى عند درجتها امل
ارتفاع نسبة البكترياي يف هذا النوع من اللحم، مما يقلل من قيمته الغذائية مقارنة  .7

 .ابللحوم املأخوذة من حيواانت مذبوحة حسب الشريعة اإلسالمية دون صعق أو تدويخ
ملتسبب استحالة التمييز بني النزيف يف اللحم الناتج عن اختالجات الصدمة، والنزيف ا .8

يؤدي ذلك إىل تناول حلوم مريضة يصعب اكتــــــــشاف مرضها إذا كان يف  مما ،عن املرض
بدايته، خاصة وأن الدم اخلارج بسبب نزيف مرضي يعترب خادعًا لصعوبة متييزه عن الدم اخلارج 

                                                  .1صدمةال  ختالجاتا  بسبب
حرص اإلسالم على الرمحة والرفق : معاملة احليواَنت قبل الذبح وبعد الذبح: لثثاالفرع ال

ابحليوان، ودعا إىل اإلحسان يف الذبح ومعاملة احليوان معاملة إنسانية بعيدة عن القسوة واألمل 
ْحَساَن َيَلى  »: والتعذيب امتثاال ألمر النيب ملسو هيلع هللا ىلص ُكلِ  َشيْ ِإنَّ هللَا َكَتَب اإْلِ

تَـْلُتْم ءٍ  ، فَِإَذا قـَ

                                                           
 11-20ص، دمحم فؤاد الربازي، (حبث)والذبح الغريب وخفاايه الذبح اإلسالمي ومزاايه 2
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ْلُْيِْح َذبِيَحَتهُ  ْبَح، َوْلُيِحدَّ َأَحدُُكْم َشْفَرَتُه، فـَ َلَة، َوِإَذا َذَِبُْتْم فََأْحِسُنوا الذَّ ، 1«فََأْحِسُنوا اْلِقتـْ
 :وذلك إبتباع ما يلي

بعدم حدِّ  إحسان الذبح يف البهائم والرتفق هبا، ولذلك ينهى اإلسالم عن إخافتها وذلك -2
 .2الشفرة أمامها، أو ذحبها أمام بعضها البع 

أن عمر "عدم القسوة يف معاملتها؛ كجرها من موضع إىل آخر برفق، عن دمحم بن سريين  -1
   .3"سقها إىل املوت سوقا مجيال، ال أم لك: رأى رجال جير شاة ليذحبها فضربه ابلدرة وقال

وقد رجال  عمر هنع هللا يضر أنه رأىسيدان روي عن و ، 4عدم القسوة يف الضغط عليها وإيالمها -1
أضجع شاة ووضع رجله على صفحة وجهها وهو حيد الشفرة، فضربه ابلدرة فهرب الرجل، 

 .5وشردت الشاة
عدم قطع أي جزء منها قبل موهتا، فالقطع تعذيب وحرام، وال جيوز أكل ما يقطع منها  -4

امتثاال لقول  -أي يتأكد من موهتا -منها قبل أن تستقر ءقبل ذحبها، كما ال جيوز قطع أي شي
َها: 6هللا تعاىل  ءأكل شي تعاىل ، فلم يبح هللا[36:احلج]فَِإَذا َوَجَبْت ُجُنوبـَُها َفُكُلوا ِمنـْ
، ويدخل يف ابب التعذيب مجع األغنام معا 7املوت يف اللغة وجوب اجلنب، وهو إال بعد منها 

 .تشاهد الذبحوذحبها ابلد وير وهي 
 سلخه حىت يربد، يو أ، فال يكسر عنقه، 8ومعاملة احليوان بعد ذحبه ينبغي أن تكون برفق -5
 أو –وهي حية  -ما قطع من البهيمة " :أن ، ويرى ابن حزم9فعل  أساء وأكلت الذبيحة نفإ

                                                           
الصيد والذابئح وما يؤكل من احليوان، ابب األمر إبحسان الذبح والقتل، وحتديد  رواه مسلم يف صحيحه، كتاب 1

 .3/2062، 2600:الشفرة، حديث رقم
 .25/325، دمحم اهلواري، املرجع السابق، (مقال)الذابئح والطرق الشرعية يف إجناز الذكاة 2
 .6/166كنز العمال يف سنن األقوال واألفعال، عالء الدين اهلندي،  3
 .25/325، دمحم اهلواري، املرجع السابق، (مقال)الذابئح والطرق الشرعية يف إجناز الذكاة 4
 .62-0/65بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، الكاساين، املرجع السابق،  5
 .25/325، دمحم اهلواري، املرجع السابق، (مقال)الذابئح والطرق الشرعية يف إجناز الذكاة 6
 .237-6/236بن حزم، احمللى ابآلاثر،  7
 .25/325، دمحم اهلواري، املرجع السابق، (مقال)الذابئح والطرق الشرعية يف إجناز الذكاة 8
 .600، صاملقدسي قدامةابن املقنع يف فقه اإلمام أمحد، : ينظر 9
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وال : "، لقول عمر بن اخلطاب، هنع هللا يضر1"قبل متام تذكيتها فبان عنها فهو ميتة ال حيل أكله
 .2ال يسلخها بعد قطع مذحبها ما مل يفارقها الروح: أي، "األنفس أن تزهق تعجلوا
 :امكروهاهتو  آداب التذكية ومستحباهتا: الرابعالفرع 

 : اآداَب :البند األول
 .أن تكون اآللة حادة، كالسكني القاطعة -2
 نـََهى َرُسولُ »: قاال وأيب هريرة عن ابن عباس زاد ابن عيسى، 3أن يدقق يف قطع األوداج -1

 َوِهَي الَِِّت » :ابن عيسى يف حديثه زاد، «اّلِلَِّ َصلَّى هللُا َيَلْيِه َوَسلََّم َيْن َشرِيطَِة الشَّْيطَانِ 
َرُك َحَّتَّ مَتُوتَ  يـُْقَطُع اْْلِْلُد َوََل تـُْفَرى اأْلَْوَداُج، ُثَّ تـُتـْ  .4«ُتْذَبُح فـَ

القبلة، والذبيحة موجهة إىل القبلة مبذحبها ال بوجهها إذ هي  أن يكون الذابح مستقبل -1
 .5جهة الرغبة إىل طاعة هللا عز شأنه

َضحَّى النَِّبُّ »: قال، أنسحلديث  بسم هللا وهللا أكرب؛: زايدة التكبري بعد التسمية فيقول -4
ُتهُ  َرأَيـْ َواِضًعا َقَدَمُه َيَلى ِصَفاِحِهَما، ُيَسمِ ي َوُيَكّبِ ُ،  َصلَّى هللُا َيَلْيِه َوَسلََّم ِبَكْبَشنْيِ َأْمَلَحنْيِ، فـَ

وعموم كالم األصحاب أن زايدة التكبري سنة يف ذبيحة القرابن وذبيحة ، 6«َفَذَِبَُهَما بَِيِدهِ 
 .7اللحم
 .8كلها األمور كل يف التيامن على للحث ذلكّن و اليم ابليد الذبح نكو  -5
 ،ويف سنن النسائي عن عبد هللا بن عمرو ،9املباح لغري أكلهال جيوز أن يذبح احليوان  -6

                                                           
 .6/236احمللى ابآلاثر، بن حزم، املرجع السابق،  1
 .22/112شرح السنة، البغوي،  2
 .25/365، دمحم اهلواري، املرجع السابق، (مقال)الذابئح والطرق الشرعية يف إجناز الذكاة 3
 .6، صسبق خترجيه 4
 .  12/266، املرجع السابق، وزارة األوقاف والشئون اإلسالميةاملوسوعة الفقهية الكويتية،  5
  .23، صسبق خترجيه6
 .1/120 العثيمني، املرجع السابق،أحكام األضحية والذكاة، دمحم بن صاحل بن دمحم  7
 .10ص  املرجع السابق، دراسة فقهية مقارنة، دالل سوحيي،: حكم الذكاة ابلطرق احلديثة 8
 .232املرجع السابق، ص األطعمة وأحكام الصيد والذابئح، صاحل بن فوزان بن عبد هللا الفوزان، 9
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ُ َيزَّ »: ملسو هيلع هللا ىلص قالرسول هللا أن  َتَل ُيْصُفورًا َفَما فـَْوقـََها ِبَغْْيِ َحقِ َها، ِإَلَّ َسأَلَُه اّلِلَّ َما ِمْن ِإْنَساٍن قـَ
َها َيْأُكُلَها، َوََل يـَْقَطُع رَْأَسَها يـَْرِمي » :ما حقها؟ قالو قيل اي رسول هللا،  ،«َوَجلَّ َينـْ َيْذَِبَُها فـَ

مسعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  :مسعت الشريد يقول: ، وله من حديث عمرو بن الشريد قال1«َِبَا
َتَل ُيْصُفورًا َيبَـثًا َيجَّ ِإىَل اّلِلَِّ َيزَّ َوَجلَّ يـَْوَم اْلِقَياَمِة يـَُقولُ » :يقول ، ِإنَّ ُفََلًَن َيَ : َمْن قـَ  َربِ 

َفَعةٍ  تَـَلِِن َيبَـثًا، َوََلْ يـَْقتـُْلِِن ِلَمنـْ  .2«قـَ
أن يذبح غري اإلبل مضجعة على جنبها، ويضع رجله على صفحة عنقها ليتمكن منها؛  -7

ُتُه َواِضًعا َضحَّى النَِّبُّ َصلَّى هللُا َيَلْيِه َوَسلََّم ِبَكْبَشنْيِ َأْمَلَحنْيِ، »: قال، أنس ملا روى فـََرأَيـْ
ويكون اإلضجاع على اجلنب ، 3«َقَدَمُه َيَلى ِصَفاِحِهَما، ُيَسمِ ي َوُيَكّبِ ُ، َفَذَِبَُهَما بَِيِدهِ 

 .4األيسر، فال أبس أن يضجعها على اجلنب األمين؛ ألن املهم راحة الذبيحة
 :اهتامستحب :البند الثاين

َها : لقوله تعاىل 5يسرىحنر اإلبل قائمة معقولة يدها ال يستحب -2 فَاذُْكُروا اْسَم اّلِلَِّ َيَليـْ
واإلبل  ،أي قد صفت قوائمها ،َصَوافَّ و ،أي احنروها على اسم هللا ،[36:احلج]َصَوافَّ 

ومنه قوله  ،6صافنة هي اليت قد رفعت إحدى يديها ابلعقل لئال تضطربوال ،تنحر قياما معقولة
  .[32:ص] اْْلَِيادُ الصَّاِفَناُت : تعاىل
 ، قال7يف ذلك ال خالف بني أهل العلمو  يستحب أن ينحر، البعري، ويذبح ما سواه -1

 بـََقَرةً  ِإنَّ اّلِلََّ َيَُْمرُُكْم َأْن َتْذَِبُوا :تعاىل وقال، [1:الكوثر]َفَصلِ  ِلَربِ َك َواْْنَرْ  :هللا تعاىل
 .[67:البقرة]

                                                           
قال  .7/156 ،6366:إابحة أكل العصافري، حديث رقمرواه النسائي يف سننه، كتاب الصيد والذابئح، ابب  1

 .25/27: صحيح وضعيف سنن النسائي :ينظر ".ضعيف" :األلباين
قال  .7/136، 6666: رواه النسائي يف سننه، كتاب الضحااي، ابب من قتل عصفورًا بغري حقها، حديث رقم 2

  .25/22: صحيح وضعيف سنن النسائي :ينظر ".ضعيف" :األلباين
  .23، صخترجيه سبق3
 .1/126 أحكام األضحية والذكاة، دمحم بن صاحل بن دمحم العثيمني، املرجع السابق،: ينظر  4
 .236املرجع السابق، ص األطعمة وأحكام الصيد والذابئح، صاحل بن فوزان بن عبد هللا الفوزان، 5
 .61 -21/62اجلامع ألحكام القرآن، القرطيب، املرجع السابق،  6
 .6/367، املرجع السابق، املقدسي املغين، ابن قدامة 7
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 فيه ألن ؛اإلسراع وهو القطع يف التذفيف كلها األوداج قطع الذبح يف أيضا يستحب -1
 إبطاء من فيه كما البع ، دون البع  قطع فيه يكره الذي الوقت نفس يف للذبيحة، إراحة

إابنة  وال، الرقبة عضم يف يكون الذي األبي  العرق وهو النخاع، ابلذبح يبلغ وال فوات احلياة،
 . 1هإلي حاجة غري من إيالم زايدة من ملا فيه الرأس،

          أن املستحب أن يكون الذبح ابلنهار ويكره ابلليل واألصل فيه ما روي عن رسول هللا  -4
 .2وهو كراهة تنزيه« أَنَُّه نـََهى َيْن اأْلَْضَحى لَْيًَل َوَيْن احلََْصاِد لَْيًَل » :ملسو هيلع هللا ىلص
وألهنا أوىل  ؛ألن ابن عمر ـ هنع هللا يضر ـ كان يستحب ذلك ؛يستحب توجيه الذبيحة إىل القبلة -5

 .3اجلهات ابالستقبال
 .ألنه أقدر على الذبح، فإن ذبح صيب جاز ؛أن يكون املذكي ابلغا -6
 .أن يكون مبصرا وعاقال، وليس بسكران -7
 .ألنه أقوى على الذبح من املرأة، فإن كانت امرأة جاز ؛أن يكون املذكي رجال -8

 :امكروهاهت: البند الثالث
 . وال مانع منه قبل أو بعده" اللهم تقبل من فالن : "يكره أن يقول عند الذبح -2
 .4يكره له بعد الذبح أن ينخعها أو أن يسلخها قبل أن تربد -1
أن يذكيها واألخرى تنظر إليها، هكذا قال أهل العلم، وذلك؛ ألهنا تنزعج إذا رأت أختها  -1

ذبح، فإهنا تشعر بذلك كما هو مشاهد، فإنك ترى القطيع أو الذود ينفر إذا  تذكى بنحر أو
 .5نفرت منه واحدة وإن مل ير السبب الذي نفرت منه

فَِإَذا َوَجبَـْت ُجُنوبـَُهـا  :منها حىت متوت لقوله تعاىل ءيكره سلخ جلد املذكاة أو قطع شي -4
َهـا كـّن عـن املـوت ابلسـقوط علـى   ،جنوهبـا ميتـة، يريـد إذا سـقطت علـى [36:احلـج]َفُكُلوا ِمنـْ

                                                           
 .24ص ،املرجع السابقدراسة فقهية مقارنة، دالل سوحيي، : حكم الذكاة ابلطرق احلديثة 1
 .0/65بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، الكاساين، املرجع السابق،  2
 .2/005، املقدسي بن قدامةاالكايف يف فقه اإلمام أمحد،  3
 .362-25/365، دمحم اهلواري، املرجع السابق، (مقال)الذابئح والطرق الشرعية يف إجناز الذكاة 4
 .1/127 أحكام األضحية والذكاة، دمحم بن صاحل بن دمحم العثيمني، املرجع السابق، 5
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ــــــــه تعــــــــاىل َهــــــــا : 1اجلنــــــــب كمــــــــا كــــــــّن عــــــــن النحــــــــر والــــــــذبح بقول فَــــــــاذُْكُروا اْســــــــَم اّلِلَِّ َيَليـْ
  [.36:احلج]َصَوافَّ 

أن ال يفعل ما يؤملها قبل زهوق نفسها، مثل أن يكسر عنقها، أو يبدأ بسلخها، أو يقطع  -5
حيرم ذلك، وهو الصحيح ملا فيه من األمل الشديد عليها : شيئا من أعضائها قبل أن متوت، وقيل

بدون فائدة أو حاجة، وعلى هذا فلو شرع يف سلخها مث حتركت وجب عليه أن ميسك حىت 
 .2يتيقن موهتا

 .يكره جرها إىل املذبح برجلها أو أن يسوقها سوقا عنيفا -6
َأَمَر » :عن سامل بن عبد هللا، عن أبيه، أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، 3يكره أن حيد الشفرة أمامها -7

ْلُيْجِهزْ  َفاِر، َوَأْن تـَُواَرى َيِن اْلبَـَهائِِم، َوِإَذا َذَبَح َأَحدُُكْم فـَ  .4«ِبَدِ  الشِ 
أن يذكيها آبلة كالة؛ ملخالفة أمر النيب ملسو هيلع هللا ىلص إبحداد الشفرة وملا فيه من تعذيب احليوان،  -8
 .5حيرم ذلك: وقيل
للتذكية آداب نبهت إليها الشريعة اإلسالمية وجاء يف قرار اجملمع الفقهي اإلسالمي أنه  

 :ذحبهللرفق والرمحة ابحليوان قبل ذحبه، ويف أثناء ذحبه، وبعد 
 فال حُت دُّ آلة الذبح أمام احليوان املراد ذحبه، وال يذبح حيوان مبشهد حيوان آخر، وال يذكى -2

آبلة غري حادة، وال تعذب الذبيحة، وال يقطع أي جزء من أجزائها، وال تسلخ وال تغطس يف 
 .املاء احلار، وال ينتف الريش إال بعد التأكد من زهوق الروح

ينبغي أن يكون احليوان املراد تذكيته خاليا من األمراض املعدية، ومما يغري اللحم تغيريا يضر  -1
.6آبكله، ويتأكد هذا املطلب الصحي فيما يطرح يف األسواق، أو يستورد

                                                           
 237املرجع السابق، ص األطعمة وأحكام الصيد والذابئح، صاحل بن فوزان بن عبد هللا الفوزان، 1
 .1/127 حكام األضحية والذكاة، دمحم بن صاحل بن دمحم العثيمني، املرجع السابق،أ 2
 .25/362، دمحم اهلواري، املرجع السابق، (مقال)الذابئح والطرق الشرعية يف إجناز الذكاة 3
صحيح وضعيف سنن ابن  :ينظر ".ضعيف ":قال األلباين .25/250، 0266:رواه أمحد يف مسنده، حديث رقم 4

 .7/122: ماجة
 .1/127 أحكام األضحية والذكاة، دمحم بن صاحل بن دمحم العثيمني، املرجع السابق، 5
 .060-25/066، املرجع السابق قرار جملة جممع الفقه اإلسالمي، 6



 

 
 

 
 
 
 

أهل الكتاب حكم ذبيحة : لثاملبحث الثا
 .واللحوم املستوردة واملعلبة

األول خاص حبكم الذبيحة أتناول فيه : وتضمن هذا املبحث مطلبني  
حكم ذبيحة الكتايب، واحلكمة من إابحة ذابئحهم مع دراسة ست مسائل 

 .فقهية متعلقة بذابئح أهل الكتاب
 أما املطلب الثاين فخصصته حلكم اللحوم املستوردة واملعلبة وهو من

 .مستجدات املسائل املعاصرة
 .حكم ذبيحة أهل الكتاب: ب األوللاملط

.حكم اللحوم املستوردة واملعلبة: املطلب الثاين
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 . أهل الكتاب حكم ذبيحة  :املطلب األول
املراد ابلكتايب  -احلكمة يف حلها -ة الكتايبالدليل على حل ذبيح- وسأذكر يف هذا املطلب
إذا -إذا مل يذكر الكتايب اسم هللا على الذبيحة  -ذبيحة نصارى بين تغلب-الذي حتل ذبيحته 

 .إذا ذبح ما يسمونه الطريف -من شحمه ءذبح ما حيرم عليه يف دينه أو حيرم عليه شي
 .مشرويية األكل من ذابئح أهل الكتاب: الفرع األول

 :أدلة من الكتاب والسُّنة واإلمجاع ل الكتابأه ذبيحةدلَّ على مشروعية حلِّ 
  :من الكتاب: أوَل

، قال ابن [0:املائدة]َوطََعاُم الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِحل  َلُكمْ  :قوله تعاىل :الدليل األول
، كرمة، وعبريأبو أمامة، وجماهد، وسعيد بن جبذلك قال و ، 1«َذاَبِئُحُهمْ  :طََعاُمُهمْ »: باسع

 .2.انيي، ومقاتل بن حدواحلسن، ومكحول، وإبراهيم النخعي، والس وعطاء،
فهي جائزة لنا وحالل، وهي مستثناة من أصل حترمي ذبيحة املشركني؛ لذلك قال احلرب ابن عبـاس 

َوَل ََتُْكلُـــــــوا َمَـّــــــا ََلْ يُـــــــْذَكِر اْســـــــُم اّلِلَِّ َيَلْيـــــــِه َوِإنَـّــــــُه : قـــــــال هللا تعـــــــاىل: 3مـــــــارضـــــــي هللا عنه
ـــــــِذيَن ُأوتُــــــــوا اْلِكتَــــــــاَب ِحــــــــل  : مث اســــــــتثّن فقــــــــال ،[212:األنعــــــــام]قٌ َلِفْســــــــ َوطََعــــــــاُم الَـّ
يعين ذبيحـة اليهـودي والنصـراين، وإن كـان النصـراين يقـول عنـد : "قال القرطيب ،[0:املائدة]َلُكمْ 
الـيت التذكيـة ...ألهنم يـذحبون علـى امللـة ؛ابسم عزير، وذلك: ابسم املسيح واليهودي يقول: الذبح

كمـا نقـول إهنـم   -ذكران أهنا هي اليت حتتـاج إىل الـدين والنيـة، فلمـا كـان القيـاس أال جتـوز ذابئحهـم
رخــص هللا تعــاىل يف ذابئحهــم علــى هــذه األمــة، وأخرجهــا الــنص  -ال صــالة هلــم وال عبــادة مقبولــة

 .4"عن القياس على ما ذكرانه من قول ابن عباس، وهللا أعلم

                                                           
1

 .7/61،ابب ذابئح أهل الكتاب وشحومها، من أهل احلرب وغريهم ،كتاب الذابئح والصيد،ذكره البخاري تعليقا 
2

 .3/65، املرجع السابق، بن كثري، القرآن العظيمتفسري  
 .6/153، خالد توايت، املرجع السابق، (مقال)فقه التسمية على الذبيحة يف القرآن الكرمي  3
 .77-6/76، نفسهاجلامع ألحكام القرآن، القرطيب، املرجع  4
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َأنَّ يـَُهوِديًَّة أََتِت النَِّبَّ َصلَّى »: عن أنس بن مالك هنع هللا يضر البخاريصحيح ففي  :السنةمن : اثنيا
َها َأنَّ »: عن أنس أيضاأمحد، ، ويف مسند اإلمام 1«هللُا َيَلْيِه َوَسلََّم ِبَشاٍة َمْسُموَمٍة، فََأَكَل ِمنـْ
، ويف 4«، فََأَجابَهُ 3َسِنَخةٍ  2َم ِإىَل ُخْبِز َشِعٍْي، َوِإَهاَلةٍ يـَُهوِدَيًّ َدَيا َرُسوَل اّلِلَِّ َصلَّى هللُا َيَلْيِه َوَسلَّ 
بَـَر، فـََرَمى ِإْنَساٌن »: قال صحيح البخاري عن عبد هللا بن مغفل هنع هللا يضر، ُكنَّا َُمَاِصرِيَن َقْصَر َخيـْ

نَـَزْوتُ  5ِبَِرابٍ  ، فَِإَذا النَِّبُّ َصلَّى هللُا َيَلْيِه َوَسلََّم، فَاْسَتْحيَـْيُت  6ِفيِه َشْحٌم، فـَ آِلُخَذُه، فَاْلتَـَفتُّ
: قالال أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا، : فقلت ،فالتزمته: ويف صحيح مسلم قال، 7«ِمْنهُ 
، فَِإَذا َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َيَلْيِه َوَسلََّم ُمتَـَبسِ مً »  .8«افَاْلتَـَفتُّ

فقد حكى إمجاع املسلمني على حل ذابئح أهل الكتاب غري واحد من العلماء،  :اإلمجاع: اثلثا
أمجع : "صاحب املغين قال، 9منهم صاحب املغين وشيخ اإلسالم ابن تيمية وابن كثري يف تفسريه

 ومجلة ذلك أن كل من أمكنه الذبح: "، وقال أيضا10"أهل العلم على إابحة ذابئح أهل الكتاب
ا كان ا حرً ا أو صبيً ابلغً  كان أو امرأةً   من املسلمني وأهل الكتاب إذا ذبح حل أكل ذبيحته رجالً 

ومن املعلوم أن حل ذابئحهم ونسائهم : "قال شيخ اإلسالم، 11"اا ال نعلم يف هذا خالفً أو عبدً 
، ما زال املسلمون يف كل عصر ومصر أيكلون ذابئحهم...  ثبت ابلكتاب والسنة واإلمجاع،
                                                           

، 1627:رقمحديث ، ابب قبول اهلدية من املشركني، وفضلها والتحري  عليها ، كتاب اهلبةيف صحيحه رواه البخاري 1
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 .6/110نفسه، املرجع. وثبت: فنزوت ابلزاي، أي 6
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وهذا أمر جممع عليه بني : "، وقال ابن كثري1"فقد خالف إمجاع املسلمني فمن أنكر ذلك
  .2"أن ذابئحهم حالل للمسلمني: العلماء

 .أهل الكتاب احلكمة يف إابحة ذابئح: الفرع الثاين
 أهنم يعتقدون حترمي الذبح لغري هللا، وال يذكرون على ذابئحهم إال اسم هللا، وإن اعتقدوا فيه"

ألهنم يذكرون اسم هللا على ذابئحهم وقرابينهم، ؛ ...،تعاىل ما هو منزه عن قوهلم، تعاىل وتقدس
وهم متعبدون بذلك؛ وهلذا مل يبح ذابئح من عداهم من أهل الشرك ومن شاهبهم، ألهنم مل 
يذكروا اسم هللا على ذابئحهم، بل وال يتوقفون فيما أيكلونه من اللحم على ذكاة، بل أيكلون 

ألن أهل الكتاب ينتسبون إىل : "، قال ابن السعدي يف تفسريه3"امليتة، خبالف أهل الكتابني
ألنه شرك فاليهود والنصارى  ؛األنبياء والكتب، وقد اتفق الرسل كلهم على حترمي الذبح لغري هللا

هذا ما ذكره بع  ، 4"دون غريهم همفلذلك أبيحت ذابئح ،يتدينون بتحرمي الذبح لغري هللا
وإال فاهلل قد أابح ذابئحهم دون ، لعلماء يف احلكمة يف إابحة ذابئح الكتابني فإن صح فذاكا

 .5غريهم وعلينا االستسالم حلكمه سبحانه عرفنا احلكمة أم مل نعرفها وهللا أعلم
 .مسائل ذابئح أهل الكتاب: الفرع الثالث

 :وأتناوهلا يف الفقرات اآلتية
 .إسَلم أبوي الكتايب حلل ذبيحتهيف اشَتاط : الفقرة األوىل

ففي  ،6هل يشرتط حلل ما ذكاه الكتايب أن يكون أبواه كتابيني: اختلف العلماء ـ رمحهم هللا ـ
  .8أو أن املعترب هو بنفسه بقطع النظر عن أبويه؟ ،7احلالة ال خالف يف حل ذبيحتههذه 
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 .وَل يشَتط إسَلم أبوي الذابح َتل أْنا: املذهب األول
 .قول اجلمهور من احلنفية واملالكية واحلنابلةوهو 

ولو انتقل غري الكتايب من الكفرة إىل دين أهل : "1 الكاساين على ذلك؛ قال فقد نص احلنفية
، ...الكتاب تؤكل ذبيحته واألصل أنه ينظر إىل حاله ودينه يف وقت ذبيحته دون ما سواه

ألن جعل ؛ ...كان الكتايب األب أو األم عندان  واملولود بني كتايب وغري كتايب تؤكل ذبيحته أيهما
 . 2"الولد تبعا للكتايب منهما أوىل؛ ألنه خريمها دينا ابلنسبة فكان ابتباعه إايه أوىل

تصح ذكاة املميز الذي يناكح : "املختصر حتبرييف اتج الدين ما قاله : ومن نصوص املالكية
وظاهر كالمه أهنا تصح من : "حاشية الصاوي، وقال يف 3"وإن كان سامرايًّ أو جموسيًّا تنصر

الكتايب ابلشروط اآلتية، وإن كان أصله جموسيا وهتود، أو يهوداي بدل وغري كالسامرية فرقة من 
 . 4"اليهود، وال الصابئني وإن كان أصلهم نصارى، لكن لعظم خمالفتهم للنصارى أحلقوا ابجملوس

 .5حل ذبيحته :الرواية األوىل، كتايب روايتانفيمن أحد أبويه غري  : ومن نصوص احلنابلة
  .يشَتط إسَلم أبوي الذابح حَّت َتل ذبيحته: املذهب الثاين

 .وهو قول الشافعية وبع  احلنابلة
املتولد بني كتايب وغريه فإن كان أبوه غري كتايب  وأما: "ما قاله النوويومن نصوص الشافعية 

 كان أبوه كتابيا واألم جموسية فقوالن أصحهما حرام  واألم كتابية فذبيحته حرام كمناكحته وإن
 .6"حالل ومها كالقولني يف مناكحته والثاين

فإن كان أحد أبوي الكتايب ممن ال حتل ذبيحته، : "ما قاله صاحب املغين: ومن نصوص احلنابلة
 .7"ال حيل صيده وال ذبيحته: واآلخر ممن حتل ذبيحته، فقال أصحابنا

                                                           
 .253املرجع السابق، ص وأحكام الصيد والذابئح، صاحل بن فوزان بن عبد هللا الفوزان،األطعمة  1
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إن كان األبوان جموسيني حرمت ذبيحته عند الشافعي ومن وافقه من ف: "وقال ابن تيمية
 . 1"أصحاب أمحد

هذا حاصل آراء املذاهب األربعة يف حكم ذبيحة من مل يكن أبواه كتابيني وهو يدين بدين أهل 
وهو  كما هو قول احلنفية واملالكية ورواية عن أمحد، وعدم حلها مطلقا  حلها مطلًقا، الكتاب
حلها بشرط أن يكون أبوه كتابًيا كما هو غري األصح يف مذهب  ،مذهب احلنابلةرواية يف 
  .2الشافعية
أن ذلك ليس بشرط، وأن املعترب هو بنفسه،  أعلم املذهب األول و وهللاالذي يظهر يل : الَتجيح

  .3فإذا كان كتابيا؛ حل ما ذكاه، وإن كان أبواه أو أحدمها من غري أهل الكتاب
الصواب املقطوع به أن كون الرجل كتابيا أو غري كتايب هو حكم : "اإلسالم ابن تيميهقال شيخ 

  .4"مستقل بنفسه ال بنسبه
وحل ذابئحهم ومناكحتهم مرتب على أدايهنم ال على أنساهبم، فال يكشف : "وقال ابن القيم

ال بعده، فإن هللا عن آابئهم هل دخلوا يف الدين قبل املبعث أو بعده، وال قبل النسخ والتبديل و 
 . 5"سبحانه أقرهم ابجلزية ومل يشرط ذلك، وأابح لنا ذابئحهم وأطعمتهم ومل يشرط ذلك يف حلها

أن كون الرجل مسلما أو يهوداي أو نصرانيا وحنو ذلك من أمساء الدين ": أيضا قال ابن تيميهو 
هو حكم يتعلق بنفسه؛ العتقاده وإرادته وقوله وعمله؛ ال يلحقه هذا االسم مبجرد اتصاف آابئه 
بذلك؛ لكن الصغري حكمه يف أحكام الدنيا حكم أبويه؛ لكونه ال يستقل بنفسه فإذا بلغ 

ان حكمه معتربا بنفسه ابتفاق املسلمني فلو كان أبواه يهودا أو وتكلم ابإلسالم أو ابلكفر ك
نصارى فأسلم كان من املسلمني ابتفاق املسلمني؛ ولو كانوا مسلمني فكفر كان كافرا ابتفاق 

وكل حكم علق أبمساء الدين من  ،املسلمني؛ فإن كفر بردة مل يقر عليه لكونه مرتدا ألجل آابئه
 ،ردة وهتود وتنصر إمنا يثبت ملن اتصف ابلصفات املوجبة لذلكإسالم وإميان وكفر ونفاق و 
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وكون الرجل من املشركني أو أهل الكتاب هو من هذا الباب؛ فمن كان بنفسه مشركا فحكمه 
حكم أهل الشرك وإن كان أبواه غري مشركني ومن كان أبواه مشركني وهو مسلم فحكمه حكم 

هوداي أو نصرانيا وآابؤه مشركني فحكمه حكم املسلمني ال حكم املشركني فكذلك إذا كان ي
أما إذا تعلق عليه حكم املشركني مع كونه من اليهود والنصارى ألجل كون  ،اليهود والنصارى

 . 1"آابئه قبل النسخ والتبديل كانوا مشركني فهذا خالف األصول
 .حكم ذبيحة أهل الكتاب بغْي اسم هللا تعاىل: الفقرة الثانية
 .فرعة عن املسألة السابقةهذه املسألة مت
عـام اسـتثّن  ،[212:األنعـام]َوَل ََتُْكُلوا َمَّا ََلْ يُْذَكِر اْسـُم اّلِلَِّ َيَلْيـِه َوِإنَـُّه َلِفْسـقٌ : فقوله تعاىل

 .[0:املائدة]َوطََعاُم الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِحل  َلُكمْ : 2منه ذابئح أهل الكتاب بقوله تعاىل
والطعام اسم ملا يؤكل والذابئح منه، وهو هنا خاص ابلذابئح عند كثري من أهل : "القرطيبقال 

 .3"وأما ما حرم علينا من طعامهم فليس بداخل حتت عموم اخلطاب ،العلم ابلتأويل
 :من املسائل اليت ينبغي إخراجها من اخلالف: َترير َمل اخلَلف

على أن ذابئحهم ال تؤكل وال  -إال من شذ منهم -أما اجملوس فالعلماء جممعون: "قال القرطيب
طعام من ال   وال أبس أبكل، ألهنم ليسوا أهل كتاب على املشهور عند العلماء ؛يتزوج منهم

كتاب له كاملشركني وعبدة األواثن ما مل يكن من ذابئحهم ومل حيتج إىل ذكاة، إال اجلنب، ملا فيه 
ب أحدا، ولكن قصدوا الذبح للمسيح، أو وكذلك إذا مل يسم أهل الكتا، 5"4من إنفحة

 .6للكوكب وحنوها، فإن ذلك حمرم
 :لقوله تعاىل ل ذبيحة الكتايب مع عدم العلمفقد حكى الكيا الطربي وابن كثري اإلمجاع على ح

                                                           
 .117-30/116املرجع السابق، ، بن تيمية، جمموع الفتاوى 1
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 َْوطََعاُم الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِحل  َلُكم[0:املائدة] عليه ، وملا ورد يف السنة من أكله صلى هللا
 .1وسلم من الشاة املصلية اليت أهدهتا إليه اليهودية

فإن مل يعلم أمسى الذابح أم ال؟ أو ذكر اسم غري هللا أم ال؟ فذبيحته حالل؛ ألن : "يف املغينقال 
 .2"هللا تعاىل أابح لنا أكل ما ذحبه املسلم والكتايب، وقد علم أننا ال نقف على كل ذابح

اي رسول هللا إن قوما حديثو عهد ابجلاهلية أيتون بلحمان ال : أهنم قالوا اهنع هللا يض عائشة حلديث
َ »: ندري أذكروا اسم هللا عليها أم مل يذكروا، أفنأكل منها؟ فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ََسُّوا اّلِلَّ

 .3«وَُكُلوا
 :ما ذحبه أهل الكتاب ومل يذكروا اسم هللا عليه له حالتان

  :احلالة األوىل
  :مذهبني للعلماء، ما تركوا التسمية عليه ابلكلية فلم يذكروا عليه اسم هللا وال اسم غريه

 ؛-ن التسمية شرط حلل ذبيحة املسلم أو الأسواء قلنا -أهنا ال حتل مطلًقا  :األول ذهبامل
وهذا قول  ،4-ن قلنا إن التسمية شرط يف حل ذبيحة املسلم فالكتايب من ابب أوىلإألننا 

فرقوا  ،6وإن قلنا إهنا غري شرط يف حل ذبيحة املسلم فهناك، 5إسحاق وأمحد وأيب حنيفة وغريهم
ه بلسانه، وهذا مقتضى املنقول عن ابن عباس ر  كي رك ذِ بينهما أبن اسم هللا يف قلب املسلم وإن ت  
ال أبس بذبيحة أهل الكتاب إذا أهلوا هبا هلل ومسوا : رضي هللا عنهما، وهو ظاهر نص أمحد

واملسلم يف قلبه ، [212:األنعام]َوَل ََتُْكُلوا َمَّا َلَْ يُْذَكِر اْسُم اّلِلَِّ َيَلْيهِ : عليها، قال تعاىل
 .7رق كما ترىاسم هللا، فقد خرج ابلف

                                                           
 .1/22، الشوكاين، القديرفتح : ينظر 1
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ألن التسمية إذا مل تكن شرطا يف ذبيحة املسلم مل تكن شرطا  ؛1أهنا حتل مطلًقا :الثاين ذهبامل
سواء اشرتطت التسمية حلل ، 2وهذا مروي عن عطاء وجماهد ومكحول ،يف ذبيحة الكتايب
سواء ذبيحة أهل الكتاب حالل ": وهو مذهب الشافعية، قال النووي ،3ذبيحة املسلم أم ال

َوَطَعاُم الَِّذيَن ُأوُتوا : يعين قوله تعاىل، 4"ذكروا اسم هللا تعاىل عليها أم ال لظاهر القرآن العزيز
 .ألن ظاهره اآلية العموم فيتناول ما مل يذكروا اسم هللا عليه ؛[0:املائدة]اْلِكَتاَب ِحل  َلُكمْ 

حترمي ذبيحة الكتايب إذا مل يذكر اسم هللا والذي يظهر يل ترجيحه هو القول األول وهو  :الَتجيح
ا؛ عليها َوَل : ألن الراجح أن التسمية شرط يف حل ذبيحة املسلم والكتايب لقوله تعاىل عمد 

قوله ، و وهذا عام يف ذبيحة املسلم والكتايب، [212:األنعام]ََتُْكُلوا َمَّا َلَْ يُْذَكِر اْسُم اّلِلَِّ َيَلْيهِ 
 .، يراد به ما ذحبوه بشرطه كاملسلم[0:املائدة]الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِحل  َلُكمْ َوطََعاُم : تعاىل

يف حكم  فللعلماء  ،وهو ما ذحبوه على اسم غري هللا كاملسيح والزهرة وغريمها :احلالة الثانية
ثالثة مذاهب، أذكرها مع أدلتها واملناقشة مث سبب اخلالف مع  ،5الذبيحة يف هذه احلالة

 .الرتجيح
 .6تصح ذبيحة النصراين مطلقا، وإن قال ابسم املسيح: املذهب األول

 وإليه ذهب أبو الدرداء وعبادة بن الصامت وابن عباس والزهري وربيعة والشعيب ومكحول
 .8، وعطاء7والشوكاين

 .9تؤكل ذبيحة اليهودي والنصراين: عبد هللا وأب وهو رواية عن اإلمام أمحد، قال
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 : األدلة
وصح اإلمجاع أبن دين  ،[0:املائدة]َوطََعاُم الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِحل  َلُكمْ : قوله تعاىل -2 

 .1اإلسالم نسخ كل دين كان قبله
من طعامهم، وقد أابح هللا لنا طعامهم من غري ختصيص، وقد علم سبحانه أن ذابئحهم  -1

 .2أهنم يسمون غري امسه
قوله ، و [212:األنعام]ََتُْكُلوا َمَّا َلَْ يُْذَكِر اْسُم اّلِلَِّ َيَلْيِه َوِإنَُّه َلِفْسقٌ َوَل : قوله تعاىل -1
من ابب العام واخلاص، فأما ما أهل به لغري هللا ، [3:املائدة]َوَما ُأِهلَّ ِلَغْْيِ اّلِلَِّ ِبهِ : تعاىل

 .3ى عمومها يف غريهفعام يف الكتايب وغريه، خص منه ذبيحة الكتايب فبقيت اآلية عل
 ،[212:األنعام] َوَل ََتُْكُلوا َمَّا َلَْ يُْذَكِر اْسُم اّلِلَِّ َيَلْيهِ : قال هللا تعاىل: ابن عباس قال -4

يعين ذبيحة اليهودي  ،[0:املائدة]َوطََعاُم الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِحل  َلُكمْ : مث استثّن فقال
ابسم عزير، : ابسم املسيح واليهودي يقول: النصراين يقول عند الذبحوالنصراين، وإن كان 

 .4ألهنم يذحبون على امللة ؛وذلك
 .5التصح ذابئحهم بغري اسم هللا: املذهب الثاين

قال هبذا من الصحابة علي و  إذا مسعت الكتايب يسمي غري اسم هللا عز وجل فال أتكل،: قالوا
 .6واحلسنوعائشة وابن عمر، وهو قول طاوس 
 .7"بسم هللا الذي هو اثلث ثالثة فال حتل: إذا نص فقال: "وهو مذهب احلنفية، قال الكاساين

 . 8"ومذهبنا حترميه: "والشافعية، قال النووي
 ".فيه روايتان منصوصتان عن أمحد أصحهما حترميه: "واحلنابلة، قال ابن القيم
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 : األدلة
: أيضا قوله ويدل ،[212:األنعام]َمَّا َلَْ يُْذَكِر اْسُم اّلِلَِّ َيَلْيهِ َوَل ََتُْكُلوا : قوله تعاىل -2 
 َِوَما ُأِهلَّ ِلَغْْيِ اّلِلَِّ ِبه[3:املائدة]،  فقد صرح القرآن بتحرمي ما أهل به لغري هللا، وهذا عام يف

لكنها مقيدة  -وإن كانت مطلقة-ذبيحة الوثين والكتايب إذا أهل هبا لغري هللا، وإابحة ذابئحهم  
، أي أن اآلية 1مبا مل يهلوا به لغريه، فال جيوز تعطيل املقيد وإلغاؤه بل حيمل املطلق على املقيد

 . 2بشرطه كاملسلم أريد هبا ما ذحبوه
عام فيما أهلوا به هلل وما  ،[0:املائدة]َوطََعاُم الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِحل  َلُكمْ  :قوله تعاىل -1

وهذا أوىل : أهلوا به لغريه، خص منه ما أهل به لغريه، فبقي اللفظ على عمومه فيما عداه، قالوا
وهنى عن أكله، وأخرب أنه  أنه قد نص سبحانه على حترمي ما مل يذكر عليه امسه، :أحدها: لوجوه

 .فسق، وهذا تنبيه على أن ما ذكر عليه اسم غريه أشد حترميا وأوىل أبن يكون فسقا
، قد خص ابإلمجاع، وأما [0:املائدة]َوطََعاُم الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِحل  َلُكمْ : أن قوله :الثاين
وأما ما أهل به لغري هللا فلم خيص ابإلمجاع، فكان األخذ  أهل به لغري هللا فلم خيص ابإلمجاع، ما

 .ابلعموم الذي مل جيمع على ختصيصه أوىل من العموم الذي قد أمجع على ختصيصه
َتَة َوالدََّم َوحَلَْم  :أن هللا سبحانه قال :الثالث َا َحرََّم َيَلْيُكُم اْلَميـْ َوَما ُأِهلَّ ِبِه ِلَغْْيِ  اخْلِْنزِيرِ ِإمنَّ

فحصر التحرمي يف هذه األربعة فإهنا حمرمة يف كل ملة، ال تباح حبال إال  ،[273:البقرة]اّلِلَّ 
فإن حترمي امليتة دون حترمي الدم، فإنه  عند الضرورة، وبدأ ابألخف حترميا مث مبا هو أشد منه،

 .ا أهل به لغري هللا أخبث األربعةأخبث منها، وحلم اخلنزير أخبث منها، وم
ُْثَ َواْلبَـْغـَي ِبغَـْْيِ احْلَـقِ  : ونظري هذا قوله َها َوَما َبطَـَن َواإْلِ َا َحرََّم َريبِ َ اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمنـْ ُقْل ِإمنَّ

، [33:األعـراف]اّلِلَِّ َمـا ََل تـَْعَلُمـونَ َوَأْن ُتْشرُِكوا اِبّلِلَِّ َما ََلْ يـُنَـزِ ْل ِبِه ُسـْلطَاًَن َوَأْن تـَُقولُـوا َيلَـى 
، "القول عليه بـال علـم"إىل أن ختم أبغلظ احملرمات، وهو  فبدأ ابألسهل حترميا مث ما هو أشد منه

 .فما أهل به لغري هللا يف الدرجة الرابعة من احملرمات
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، مبنزلة عبادة غري هللاصال، فإنه أن ما أهل به لغري هللا ال جيوز أن أتيت شريعة إبابحته أ :الرابع
وكل ملة ال بد فيها من صالة ونسك، ومل يشرع هللا على لسان رسول من رسله أن يصلي لغريه، 

ُقْل ِإنَّ َصََلِت َوُنُسِكي َوََمَْياَي َوََمَاِت ّلِِلَِّ َربِ  اْلَعاَلِمنَي ََل َشرِيَك : وال ينسك لغريه قال تعاىل
 .[263-261:األنعام]َوَأََن َأوَُّل اْلُمْسِلِمنيَ َلُه َوِبَذِلَك أُِمْرُت 

أن ما أهل به لغري هللا حترميه من ابب حترمي الشرك، وحترمي امليتة والدم وحلم اخلنزير من  :اخلامس
 .ابب حترمي اخلبائث واملعاصي

; يرأنه إذا خص من طعام الذين أوتوا الكتاب ما يستحلونه من امليتة والدم وحلم اخلنز  :السادس
 .فألن خيص منه ما يستحلونه مما أهل به لغري هللا أوىل وأحرى

أنه ليس املراد من طعامهم ما يستحلونه وإن كان حمرما عليهم، فهذا ال ميكن القول به،  :السابع
بل املراد به ما أابحه هللا هلم فال حيرم علينا أكله فإن اخلنزير من طعامهم الذي يستحلونه، وال 

رمي ما أهل به لغري هللا عليهم أعظم من حترمي اخلنزير، وسر املسألة أن طعامهم ما يباح لنا، وحت
 .أبيح هلم ال ما يستحلونه مما حرم عليهم

أن ابب الذابئح على التحرمي، إال ما أابحه هللا ورسوله، فلو قدر تعارض دليلي احلظر  :الثامن
 .واإلابحة لكان العمل بدليل احلظر أوىل، لثالثة أوجه

 .أتيده ابألصل احلاظر :أحدها
 .أنه أحوط :الثاين
 .1أن الدليلني إذا تعارضا تساقطا، ورجع إىل أصل التحرمي :الثالث

 َوَمــــا ُأِهــــلَّ بِــــِه ِلَغــــْْيِ اّلِلَّ : العمــــوم احلــــاظر، وهــــو قــــول هللا تعــــاىل: أنــــه تعــــارض عمومــــان -1
ــــــــاُم الَّــــــــ: ، والعمــــــــوم املبــــــــيح، وهــــــــو قولــــــــه[273:البقــــــــرة] ــــــــاَب ِحــــــــل  َوطََع ُــــــــوا اْلِكَت ِذيَن ُأوت

مـا دل عليـه أكثـر كـالم : ، اختلـف العلمـاء يف ذلـك، واألشـبه ابلكتـاب والسـنة[0:املائـدة]َلُكمْ 
ألن  ؛أمحــد مـــن احلظـــر، وإن كـــان مـــن متـــأخري أصـــحابنا مـــن مل يـــذكر هـــذه الروايـــة حبـــال؛ وذلـــك

َواْلُمْنَخِنَقـُة َواْلَمْوقُـوَذُة َواْلُمتَـَردِ يَـُة َوالنَِّطيَحـُة َوَمـا َأَكـَل َوَما ُأِهلَّ ِلَغْْيِ اّلِلَِّ ِبِه : عموم قوله تعـاىل
ــُتْم َوَمــا ُذبِــَح َيَلــى النُُّصــبِ  يـْ ــُبُع ِإَلَّ َمــا ذَكَّ عمــوم حمفــوظ مل ختــص منــه صــورة،  ،[3:املائــدة]السَّ
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كتـايب يف غـري احملـل خبالف طعام الذين أوتوا الكتاب، فإنه يشرتط له الـذكاة املبيحـة  فلـو ذكـى ال
أن تكون ذكاته كاملسلم، واملسلم لـو ذبـح لغـري هللا، أو : املشروع مل تبح ذكاته، وألن غاية الكتايب

َوطََعــاُم : ذبــح ابســم غــري هللا مل يــبح، وإن كــان يكفــر بــذلك، فكــذلك الــذمي؛ ألن قولــه تعــاىل
وهـــم وإن كـــانوا يســـتحلون هـــذا، وحنـــن ال  ســـواء،[ 0:املائـــدة]الَّـــِذيَن ُأوتُـــوا اْلِكتَـــاَب ِحـــل  َلُكـــمْ 

أوىل، : وألنــه قــد تعــارض دلــيالن، حــاظر ومبــيح، فاحلــاظر ؛نســتحله فلــيس كــل مــا اســتحلوه حــل
وألن الذبح لغري هللا، وابسم غريه، قد علمنـا يقينـا أنـه لـيس مـن ديـن األنبيـاء علـيهم السـالم، فهـو 

 .1حهم، منتف يف هذا، وهللا أعلممن الشرك الذي أحدثوه، فاملعّن الذي ألجله حلت ذابئ
 .3"أكره ذلك، ومل حيرمه": وقال مالك، 2أنه مكروه: املذهب الثالث

 ".ما ذحبوه لكنائسهم أكره أكله وما مسي عليه ابسم املسيح ال يؤكل" :أيضاقال و 
 .4"والعرب عنده والعجم يف ذلك سواء": قال ابن عبد الرب
أن ذبح أهل الكتاب إذا قصدوا به التقرب آلهلتهم أبن ذحبوه آلهلتهم قرابان : "قال الدسوقي

وتركوه هلا ال ينتفعون به فإنه ال حيل لنا أكله إذ ليس من طعامهم؛ ألهنم ال ينتفعون به، وهذا هو 
املراد هنا، وأما ما أييت من الكراهة يف ذبح لصليب فاملراد ما ذحبوه ألنفسهم بقصد أكلهم منه، 

و يف أعيادهم لكن مسوا عليه اسم آهلتهم مثال تربكا فهذا يؤكل بكره؛ ألنه تناوله عموم قوله ول
 .5"[0:املائدة]َوطََعاُم الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِحل  َلُكمْ : تعاىل

 :يرجع سبب اخلالف إىل أمور: سبب اخلَلف
ِلَغْْيِ اّلِلَِّ ِبِه َواْلُمْنَخِنَقُة َواْلَمْوُقوَذُة َوَما ُأِهلَّ : قوله تعاىلعموم : يف تعارض العمومني -2

ُتْم َوَما ُذِبَح َيَلى النُُّصبِ  مع  ،[3:املائدة]َواْلُمتَـَردِ يَُة َوالنَِّطيَحُة َوَما َأَكَل السَُّبُع ِإَلَّ َما ذَكَّيـْ
 .[0:املائدة]َوطََعاُم الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِحل  َلُكمْ : قوله تعاىل

 .تعارض الدليل احلاظر مع الدليل املبيح يف -1
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 .1/252، الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري 5
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 .تعارض ما حرم حترمي شرك وما حرم حترمي معصية يف -1
 ألن أصل ابب ؛الذي يظهر أنه ال تصح ذابئح أهل الكتاب بغري اسم هللا؛ ذلك: الَتجيح

الذابئح على التحرمي، إال ما أابحه هللا ورسوله، فلو قدر تعارض دليلي احلظر واإلابحة لكان 
لعمل بدليل احلظر أوىل، لتأيده ابألصل احلاضر، وألنه األحوط، وأن الدليلني إذا تعارضا ا

 .1تساقطا، ورجع إىل أصل التحرمي، كما ذكر ابن القيم رمحه هللا
، نصارى بِن تغلب وكل دخيل يف اليهودية والنصرانية من العرب حكم ذابئح: الفقرة الثالثة

 :للعلماء يف حل ذابئحهم قوالن
وان كان من نصارى العرب : "، قال النووي2حترمي ذابئحهم وهو قول الشافعية :القول األول

ال تباح : "ابن قدامة الدين مشس ، قال4ورواية عن أمحد، 3"وهم هبراء وتنوخ وتغلب مل حيل
 .5"ذبيحه نصارى بين تغلب

حل ذابئحهم كغريهم من أهل الكتاب؛ ألهنم على دين النصارى إال أهنم نصارى  :القول الثاين
قال ، 8"والصحيح إابحته: "، قال ابن قدامة7والرواية الثانية عن أمحد ،احلنفيةقول وهو  ،6العرب
أوتوا الكتاب، كما يتناول  هل يتناول العرب املتنصرين اسم الذين: وسبب اخلالف: "ابن رشد

أن علًيا وابن عباس : "، قال ابن تيمية9"ذلك األمم املختصة ابلكتاب، وهم بنو إسرائيل والروم
ال تباح ذابئحهم وال نساؤهم؛ فإهنم مل يتمسكوا من : تنازعا يف ذابئح بين تغلب فقال علي

يقوموا ابلشروط اليت شرطها  ألهنم مل ؛نغزوهم :النصرانية إال بشرب اخلمر وروي عنه أنه قال
ُْم ِمْنُكْم فَِإنَُّه : لقوله تعاىل بل تباح؛: عباس وقال ابن ...عليهم عثمان َوَمْن يـَتَـَوِلَّ

                                                           
  .156-6/152، خالد توايت، املرجع السابق، (مقال)قه التسمية على الذبيحة يف القرآن الكرمي ف 1
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ُهمْ  وعامة املسلمني من الصحابة وغريهم مل حيرموا ذابئحهم؛ وال يعرف  ...[ 02:املائدة]ِمنـْ
فمن العلماء من  ،عمر بن اخلطابذلك إال عن علي وحده وقد روي معّن قول ابن عباس عن 

إحدى الروايتني كأيب حنيفة ومالك وأمحد يف : رجح قول عمر وابن عباس وهو قول اجلمهور
 .1"ومن العلماء من رجح قول علي وهو قول الشافعي وأمحد يف إحدى الروايتني عنه ...عنه

وهذه األخبار عن " :يف ذلك  قال اإلمام ابن جرير يف تفسريه بعد سياقه األخبار عن علي هنع هللا يضر
علّي رضوان هللا عليه، إمنا تدل على أنه كان ينهى عن ذابئح نصارى بين تغلب، من أجل أهنم 

ومن كان  ،ليسوا على النصرانية، لرتكهم حتليل ما حتلِّل النصارى، وحترمي ما حُت ّرم، غري اخلمر
 ،فهو إىل الرباءة منها أقرب منه إىل اللحاق هبا وأبهلها ءمنتحال مّلة هو غري متمسك منها بشي

 ...فلذلك هنى عليٌّ عن أكل ذابئح نصارى بين تغلب، ال من أجل أهنم ليسوا من بين إسرائيل
 :قول يف كتابهيكلوا من ذابئح بين تغلب، وتزّوجوا من نسائهم، فإن هللا : عن ابن عباس قال

 َُْم أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا  َي ََل تـَتَِّخُذوا اْليَـُهوَد َوالنََّصاَرى َأْولَِياَء بـَْعُضُهْم َأْولَِياُء بـَْعٍض َوَمْن يـَتَـَوِلَّ
ُهمْ  فكان مثار  ،2"مل يكونوا منهم إال ابلوالية لكانوا منهم ، ولو[02:املائدة]ِمْنُكْم فَِإنَُّه ِمنـْ

هل يكفي جمرد االنتساب : اخلالف بني علي وابن عباس  رضي هللا عنهما  يف هذه املسألة هو
  .إىل النصرانية من غري التزام ألحكامها أو ال يكفي

ألهنم على دين النصارى  ؛حبل ذابئحهم الثاين هو القول، وهللا أعلمالذي يظهر  :حيجَت ال
َوطََعاُم : وكوهنم من العرب ال مينع انطباق حكم النصارى عليهم فيتناوهلم عموم اآلية الكرمية

م يف بع  الواجبات واحملظورات من لههاوتس ، [0:املائدة]الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِحل  َلُكمْ 
   .3دين النصارى ال خيرجهم عن كوهنم نصارى
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حكم ما ذِبه اليهود َما يعتقدون َترَيه كاإلبل والنعام والبط وكل ما ليس : الفقرة الرابعة
  :اختلف فيه على قولني؟، هل َيرم يلى املسلم ،ِبشقوق األصابع

  سواء اعتقدوا إابحته: "، قال الشربيينالشافعيو  أبو حنيفة، وهو قول، ابحةاإل :األول القول
لقوله  ،2وهو قول مجهور أصحابه ه،ظاهر مذهبيف وأمحد  ،1"كاإلبلكالبقر والغنم أم حترميه  

 .[0:املائدة]َوطََعاُم الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِحل  َلُكمْ : تعاىل
حيرم علينا أكل ما ذحبه : "، جاء يف حاشية الدسوقيوهو قول املالكية ،تحرميال :القول الثاين
واإلوز ال الدجاج وإال يثبت حترميه عليهم بشرعنا بل هم من ذلك، وهي اإلبل والنعام اليهودي 

وأصل ": ، قال ابن رشد3"الذين أخربوان أبن هذا احليوان حمرم عليهم يف شرعهم كره أكله
فمن ، (أعين اعتقاد حتليل الذبيحة ابلتذكية)نية الذكاة  معارضة عموم اآلية الشرتاط: االختالف

ومن  ،وز هذه الذابئح، ألهنم ال يعتقدون حتليلها ابلتذكيةال جت: ذلك شرط يف التذكية قال: قال
 .4"جتوز هذه الذابئح: ومتسك بعموم اآلية احملللة قال; ليس بشرط فيها: قال

ووجه هذا أنه ليس من طعام املذكي، وألنه ذبح ال يعتقد الذابح حله فهو  : "قال ابن القيم
وهلذا لو ذبح املسلم ما يعتقد ، الذبيحة وحترميهاكذبيحة احملرم، وألن العتقاد الذابح أثرا يف حل 

وهذا : أنه ال حيل له ذحبه، كاملغصوب كان حراما فالقصد يؤثر يف التذكية كما يؤثر يف العبادة
َوَيَلى الَِّذيَن َهاُدوا َحرَّْمَنا ُكلَّ ِذي  :مذهب مالك، واحتج أصحابه على ذلك بقوله تعاىل

كانت حراما عليهم مل تكن تذكيتهم هلا ذكاة، كما ال يكون ذبح ، وملا  [266:األنعام]ظُُفرٍ 
 :وهذا الدليل مبين على ثالث مقدمات، اخلنزير لنا ذكاة

 .أن ذلك حرام عليهم، وهذه املقدمة اثبتة بنص القرآن :إحداها
 .أن ذلك التحرمي ابق مل يزل :الثانية
 .ذكاة يف حلهأهنم إذا ذحبوا ما يعتقدون حترميه مل تؤثر ال :الثالثة

 .فهي اثبتة ابلنص :فأما األوىل
                                                           

 .6/60، لشربيين، امغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج 1
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 .1/252، املرجع السابق، الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري 3
4
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ـــاُهْم : فالـــدليل عليهـــا ســـبب التحـــرمي ابق، وهـــو العـــدوان قـــال تعـــاىل :وأمـــا الثانيـــة َن ـــَك َجَزيـْ َذِل
بل زاد البغـي مـنهم،  -ملسو هيلع هللا ىلص-، وبغيهم مل يزل مببعث النيب [266:األنعام]بِبَـْغِيِهْم َوِإَنَّ َلَصاِدُقونَ 

فالتحرمي تغلظ بتغلظ البغي، يوضحه أن رفع ذلك التحرمي إمنا هو رمحة يف حق من اتبـع الرسـول، 
يضـعها عمـن كفـر بـه  فإن هللا وضع عن أتباعه اآلصار واألغالل اليت كانت عليهم قبل مبعثـه، ومل

ــيَّ الَّــِذي  َِدُ  :قــال تعــاىل ــوَن الرَُّســوَل النَّــِبَّ اأْلُمِ  ــْورَاِة الَّــِذيَن يـَتَِّبُع ــَدُهْم يف التـَّ ــواًب ِيْن ــُه َمْكُت وَن
ــلُّ َِلـُـُم الطَّيِ بَــاِت َوَُيَــر ُِم َيَلــْيهِ  َهــاُهْم َيــِن اْلُمْنَكــِر َوَيُِ جْنِيــِل َيَُْمــُرُهْم اِبْلَمْعــُروِف َويـَنـْ ُم اخْلََبائِــَث َواإْلِ

ُهْم ِإْصَرُهْم َواأْلَْغـََلَل الَـِِّت َكانَـْت َيلَـْيِهمْ  فَالَـِّذيَن آَمنُـوا بِـِه َوَيـزَُّروُه َوَنَصـُروُه َواتَـّبَـُعـوا  َوَيَضُع َينـْ
 [.207:األعراف]النُّوَر الَِّذي أُْنِزَل َمَعُه ُأولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ 

 .1"وأما املقدمة الثالثة، وهي أهنم إذا ذحبوا ما يعتقدون حترميه مل يؤثر ذلك يف احلل فقد تقدم تقريرها
مشس  يظهر يل وهللا أعلم، القول األول إبابحة ذابئحهم لنا لعموم اآلية، قالالذي : الَتجيح
، لقوله 2"واحليواانت مباحة لعموم النص الدال على اإلابحة إال احلمر األهلية: "ابن قدامة الدين
َعامِ  :تعاىل  .[2:ائدةامل]ُأِحلَّْت َلُكْم ََبِيَمُة اأْلَنـْ

فهل َيرم يلينا ذلك الشحم ، دابة ِلا شحم َمرم يليهإذا ذبح الكتايب : الفقرة اخلامسة
 :اختلف فيه على ثالثة أقوال؟، احملرم يليه

، قال الشافعية مذهبو  ،3وقول مجاعة من أصحابه اإلابحة وهو ظاهر كالم أمحد :القول األول
 .4"مذهبنا أن الشحوم اليت كانت حمرمة على اليهود حالل لنا: "النووي

وقول  ،5"إن الشحوم حمرمة: "، قال أشهبالتحرمي وهو قول يف مذهب املالكية :القول الثاين
 .6مجاعة  من احلنابلة
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وكره لنا : "، جاء يف حاشية الدسوقيالكراهة وهو القول الثاين يف مذهب املالكية :القول الثالث
 : استدل املبيحون، 1"شحم يهودي

بَـَر، فـََرَمى ِإْنَساٌن ِبَِراٍب ِفيِه »: قال عن عبد هللا بن مغفل هنع هللا يضر، -2 ُكنَّا َُمَاِصرِيَن َقْصَر َخيـْ
، فَِإَذا النَِّبُّ َصلَّى هللُا َيَلْيِه َوَسلََّم، فَاْسَتْحيَـْيُت ِمْنهُ  فيه و  ،2«َشْحٌم، فـَنَـَزْوُت آِلُخَذُه، فَاْلتَـَفتُّ

مغفل على االنتفاع ابجلراب بن  أقر ألن النيب ملسو هيلع هللا ىلص ؛حجة على من منع ما حرم عليهم كالشحوم
 .3املذكور وفيه جواز أكل الشحم مما ذحبه أهل الكتاب ولو كانوا أهل حرب

أنه ال يتعني كونه من الشحم احملرم عليهم، بل الظاهر أهنم إمنا كانوا أيكلون : "قال ابن القيم
ذابئحهم وأطعمتهم، والظاهر أنه من الشحوم املباحة هلم، فيجوز لنا أكله كما جيوز لنا أكل 

 .4"شحم الظهر واحلوااي وما اختلط بعظم، فإنه هو الشحم الذي كانوا أيكلونه
َشاًة،  -َصلَّى اّلِلَُّ َيَلْيِه َوَسلََّم  -َأنَّ يـَُهوِديًَّة َأْهَدْت ِلَرُسوِل اّلِلَِّ »" الصحيح"ثبت يف  -1

َها َوََلْ َُيَر ِْم َشْحَم  َرهُ فََأَكَل ِمنـْ  أنه أكل منها هو ومن معه ومل  :وجه الدَللة، 5«َبْطِنَها َوََل َغيـْ
 .6؟يسأهلم هل نزل هبا ما يعتقدون حترميه من شحمها أم ال

 :لقوله تعاىل الذي يظهر يل وهللا أعلم القول األول إبابحتها لنا، وذلك لعموم اآلية، :الَتجيح
 ِحل  َلُكمْ َوطََعاُم الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب[0:املائدة] ، ال تتبع  التذكيةوظاهر احلديثني، وأن. 

وهو ما لصقت رئته - ،إذا ذبح الكتابيون ما يسمى يندهم ابلطريف: الفقرة السادسة
 .؟فهل َيرم يلينا لكوْنم َل يعتقدون حله أو َل -ابْلنب

 : اختلف يف ذلك على مذهبني
 حترمي هذا إمنا علم ألن ؛اجلمهور ال حيرمونه :املذهب األول

                                                           
 .1/251، املرجع السابق، الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري 1
 .60سبق خترجيه، ص2
 .632-6/637، بن حجر العسقالينا، فتح الباري شرح صحيح البخاري 3
 .2/066، املرجع السابق، ابن قيم اجلوزية، أحكام أهل الذمة 4
 .2/036، السابقاملرجع ، ابن قيم اجلوزية، أحكام أهل الذمة 5
 .220املرجع السابق، ص األطعمة وأحكام الصيد والذابئح، صاحل بن فوزان بن عبد هللا الفوزان، 6
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وأن ، من جهتهم ال بنص التوراة، فال يقبل قوهلم فيه، خبالف حترمي ذي الظفر والشحوم احملرمة
، وإمنا حرمت التوراة الطريفا اليت هي الفريسة 1التوراة مل حترمه، وأهنم غلطوا على التوراة يف حترميه

: وهو الذي عرب عنه القرآن بقوله تعاىل ،اليت يفرتسها األسد أو الذئب أو غريمها من السباع
 َُوَما َأَكَل السَُّبع[3:املائدة] ،وحلًما يف الصحراء فريسة ال أتكلوا: وقال يف التوراة.  

 .2فحرف علماؤها هذا املعّن ومحلوه على غري حممله ففسروا الطريفا هبذا التفسري اخلاطئ
طردا هلذا األصل، وأنه ليس من طعامهم،  هإىل حترمي ،وذهب أصحاب مالك :املذهب الثاين

وهذا ليس مبنصوص عن مالك وال هو مقتضى أصوله، والذابح يف هذه الصورة اعتقد حل 
املذبوح، وأنه من طعامه خبالف ذابح ذي الظفر، وحترمي هذا غري اثبت ابلنص، خبالف حترمي 

 .3ذي الظفر، فال يصح إحلاق أحدمها ابآلخر، وهللا أعلم
 ألن ؛والراجح ما ذهب إليه اجلمهور من حل الطريفا هبذا املعّن إذا ذكاها الكتايب :الَتجيح

ألن الطريفا احملرمة ابلتوراة هي الفريسة الـيت يفرتسـها األسـد والـذئب أو  ؛حترميها غري اثبت ابلنص
احلكـم غريمها من السباع فحرفوا معناها وتعدوا يف تفسريها إىل غري ما أريد هبـا وذلـك ال يغـري مـن 

 .[32:ةتوبال]اَّتََُّذوا َأْحَبارَُهْم َورُْهَبانـَُهْم َأْراَباًب ِمْن ُدوِن اّلِلَِّ : 4قوله تعاىل من شيًئا إال يف نظر
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .005-2/066، املرجع السابق، ابن قيم اجلوزية، أحكام أهل الذمة: ينظر 1
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     .حكم اللحوم املستوردة واملعلبة :املطلب الثاين
إن الذابئح املستوردة من اخلارج إن كانت مما ال حيتاج إىل تذكية كالسمك، فحالل من أي بلد 

كانت حتتاج إىل تذكية، فإن كانت حمرمة األكل كاخلنزير مثاًل، فال خالف   أما إذااستوردت، 
يف حرمة أكلها ولو كانت مذكاة تذكية شرعية، وإن كانت حلوم حيواانت مباحة األكل فال بد 

 .1من تذكيتها التذكية الصحيحة
 :اللحوم املستوردة تعريف: الفرع األول

  .2هي حلوم أيتى هبا من اخلارج معلبة وغري معلبة من دول مسلمة وغري مسلمة
  .املستورد من األطعمة حالل ابإلمجاع، حكم األطعمة املستوردة: الفرع الثاين
تاج إىل ذكاة كالطعام الذي ال حماولة فيه  وال خالف بني العلماء أن ما ال حي: "قال القرطيب

من ذابئحهم كاجلنب فإنه حيتاج إىل األنفحة،  ءشي خالطه، إال ما 3"كالفاكهة والرب جائز أكله
ووقع يف جنب اجملوس من النزاع ما هو معروف بني املسلمني؛ ألن اجلنب حيتاج : "قال ابن متيمة

  .يقول بطهارهتا فأبو حنيفة :إىل اإلنفحة، يف إنفحة امليتة نزاع معروف بني العلماء
، وعلى هذا النزاع انبّن نزاعهم يف جنب 4نيقوالن بنجاستها وعن أمحد روايتا ومالك والشافعي

إن ذلك جممع عليه بني : اجملوس فإن ذابئح اجملوس حرام عند مجاهري السلف واخللف وقد قيل
، كان فيه هذان القوالن، واألظهر أن -واجلنب يصنع ابإلنفحة-الصحابة فإذا صنعوا جبنا، 

ما قيل يف حكم اجلنب القدمي وعلى  ، هذا حاصل5"جبنهم حالل وأن إنفحة امليتة ولبنها طاهر
 .6ضوئه ميكننا احلكم على اجلنب احلديث ما مل يثبت أهنا حتوي مادة حمرمة كشحم اخلنزير

 .حكم اللحوم املستوردة من الكفار يلى اختَلف مللهم: الفرع الثالث
 حراماتفق العلماء على أن ذبيحة الكتايب حالل ابإلمجاع، وأن ذبيحة الكافر غري الكتايب 

                                                           
 .270صأسامة بن دمحم ظفر هللا شيخ،  ،(حبث)نقاش يف ضوء الدراسات السابقة: حكم اللحوم املستوردة 1
 .2صاللحوم املستوردة، حامد دمحم اجلارحي، حبث عن أحكام  2
  .6/77اجلامع ألحكام القرآن، القرطيب، املرجع السابق، 3 
 .30/122جمموع الفتاوى، بن تيمية، املرجع السابق،  4
 .12/253جمموع الفتاوى، بن تيمية، املرجع السابق،  5
 .202وأحكام الصيد والذابئح، صاحل بن فوزان بن عبد هللا الفوزان، املرجع السابق، صاألطعمة  6
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وال فرق بني احلريب والذمي، يف إابحة ذبيحة الكتايب منهم، وحترمي : "يف املغين، قال 1ابإلمجاع
، فقد صار املسلمون اليوم يستوردون من البالد الكافرة من اللحوم ما يتوقف 2"ذبيحة من سواه

حرية من أمر  حّله على توفر الذكاة الشرعية فيه كالبقر والغنم والدجاج، وقد وقع املسلمون يف
  :3هذه اللحوم هل توفرت فيها الذكاة الشرعية أو ال؟، وتوضيح ذلك على النحو التايل

وكان الذابح له  ما كان من اللحوم مستورًدا من بالد كافرة، أهلها من غري أهل الكتاب،  :أوًَل 
 . 4كافرًا غري كتايب، كاجملوسي والوثين والبوذي، فهو حرام ابتفاق من العلماء

ما كان منها مستورًدا من بالد كافرة أهلها أهل كتاب أو ذحبه كتايب يف أي بلد وعلم يف  :نًيااث
 .هذا النوع أنه ذبح على الطريقة الشرعية فهو حالل

أهلها أهل كتاب لكن كثر القول أبهنم يذحبون على -ما كان منها مستورًدا من بالد كافرة  :اثلثًا
 .5اإلشكالفهذا حمل  -غري الطريقة الشرعية

ذكر ما ورد إىل هذه الرائسة ين كيفية تذكية احليواَنت املستوردة من بَلد : الفرع الرابع
 . نثبت ما ورد إىل هذه الرائسة من معايل وزير التجارة والصناعة: الكفار إىل اململكة السعودية

واإلرشاد الشيخ كتب مساحة انئب الرئيس العام إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة 
ه،ـ إىل معايل وزير 2363\0\13، يف 2\1516: إبراهيم بن دمحم آل الشيخ كتااب برقم

التجارة والصناعة يستفسر فيه عن كيفية ذبح اللحوم املستوردة هل هو ابلصعق الكهرابئي؟، أو 
واإلفتاء مساحة الرئيس العام إلدارات البحوث العلمية : فأجاب معايل الوزير مبا نصه، ابخلنق؟
، 3760: واإلرشاد املوقر، السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته، نشري إىل خطابكم رقم والدعوة
، ...ه،2363\0\13، يف 2\1516: ه، املعطوف على سابقه رقم63\2\15واتريخ 

        :أن اللحوم املستوردة إىل اململكة واليت ترد من بلدان خمتلفة يتم الذبح فيها ابلطرق اآلتية
ذبح الطيور الداجنة واألبقار املصدرة للدول العربية يتم حسب التعاليم اإلسالمية، : هنغارَي -2

                                                           
 . 631صأحكام ذابئح غري املسلمني واللحوم املستوردة منهم، اثمر عبد املهدي حممود حتاملة،  1
 .6/365املرجع السابق،  ،املقدسي املغين، ابن قدامة 2
 .201-202صاحل بن فوزان بن عبد هللا الفوزان، املرجع السابق، ص األطعمة وأحكام الصيد والذابئح،: ينظر 3
 .276ص املرجع السابق،ظفر هللا شيخ،  أسامة ،نقاش يف ضوء الدراسات السابقة: حكم اللحوم املستوردة: ينظر 4
 .201األطعمة وأحكام الصيد والذابئح، صاحل بن فوزان بن عبد هللا الفوزان، املرجع السابق، ص 5
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، وأن هنغاراي تقوم بتصدير (شهادة حالل)وأن كل إرسالية معدة للتصدير مرفقة مبا يسمى 
 .مساخل كاملة معدة للعمل حسب التعاليم اإلسالمية

ألبقار والطيور الداجنة يتم بواسطة اآلالت، وذلك ذبح الكميات الكبرية من ا :الدامنارك -1
 .يف مساخل عدة، ويتم الذبح حسب التعاليم اإلسالمية ابلنسبة للمصدر للدول اإلسالمية

 : للذبح أربع طرق :الوَلَيت املتحدة األمريكية -1
 . ميكانيكية بواسطة آلة حادة :الثانية، كيميائية بواسطة اثين أكسيد الكربون  :األوىل
 . ميكانيكية بواسطة قذيفة انرية :الثالثة
 .كهرابئية بواسطة التيار الكهرابئي، وهذه الطرق ال تتبع إال بعد نزف دم احليوان  :الرابعة

 .الطيور تصعق بتيار كهرابئي مث يتم ذحبها من العنق :هولندا -4
تتعرض احليواانت املعدة لالستهالك لعملية فقد الوعي قبل إسالة دمائها؛ إما عن  :بلجيكا -5

 .طريق التيار الكهرابئي، أو عن طريق آالت حادة، أو مسدسات خاصة
ساعة قبل ذحبها يف حالة اسرتخاء وراحة  16الطيور املعدة للذبح تبقى  :أملانيا الغربية -6

إسالة الدماء منها خالل أوردهتا إىل عملية إفقاد الوعي  تعطى خالهلا ماء للشرب مث تتعرض قبل
 .عن طريق التيار الكهرابئي أو الغازات اخلاصة أو األدوات احلادة

ساعة قبل الذبح مث يتم إفقادها الوعي  16املواشي املعدة للذبح تسرتيح ملدة  :السويد -7
فتصعق متهيدا لعملية ( مسدس) بواسطة آلة حادة( ألسباب إنسانية ال عالقة هلا جبودة اللحم)

 ( .سكني)إخراج الدم منها بواسطة ضرهبا آبلة حادة 
ذبح الطيور واملواشي يتم حسب الطريقة اإلسالمية مبوجب شهادة خاصة من : بلغارَي -8

 .السلطات اإلسالمية يتم إصدارها لكل شحنة
يوجد هبا مصانع إلعداد إيفاد ثقات من أصحاب الفضيلة العلماء لزايرة الدول اليت : ونقرتح

اللحوم املستوردة أبنواعها للوقوف على حقيقة الذبح ولتقرير أيها ميكن التعامل معه، ورمبا يرى 
مساحتكم أن تكون هذه الزايرة للتأكد من استمرار تلك املصانع ابتباع الطريقة اإلسالمية يف 

 .1ناعة، دمحم العوضيوالسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته، وزير التجارة والص، الذبح
                                                           

 .202-6/205 ، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، جملة البحوث اإلسالمية،(مقال)الذابئح املستوردة حكم 1
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 :تنقسم إىل ثالثة أقسام :أقسام اللحوم املستوردة: الفرع اخلامس
 .فهذا حالل ابإلمجاع، ما يلم أنه ذكي يلى الطريقة الشريية :القسم األول
  .ما يلم أنه ذكي يلى غْي الطريقة الشريية :القسم الثاين

، حمتجني 1دمحم عبده ودمحم رشيد رضا فهو حرام ابإلمجاع، إال ما شذَّ من املعاصرين، كالشيخ
، ومستندين إىل كالم [0:املائدة]َوطََعاُم الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِحل  َلُكمْ  :بعموم قوله تعاىل
هذا دليل قاطع على أن الصيد وطعام أهل الكتاب من الطيبات اليت أابحها : "ابن العريب، قال

وإمنا كرره هللا سبحانه لريفع الشكوك ويزيل هللا عز وجل، وهو احلالل املطلق، 
هل يؤكل معه أو : ولقد سئلت عن النصراين يفتل عنق الدجاجة مث يطبخها...االعرتاضات

تؤكل؛ ألهنا طعامه وطعام أحباره ورهبانه، وإن مل تكن هذه ذكاة : فقلت...تؤخذ طعاما منه؟
ن يف دينهم فإنه حالل لنا يف ديننا، إال عندان، ولكن هللا تعاىل أابح طعامهم مطلقا، وكل ما يرو 

، وجرى على هذا التورع مفيت الداير املصرية يف فتواه للرتانسفايل 2"ما كذهبم هللا سبحانه فيه
وأما الذابئح فالذي أراه أن أيخذ املسلمون يف تلك : "فقال ما نصه كما نشر يف اجلرائد
، [0:املائدة]الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِحل  َلُكمْ  َوطََعامُ : األطراف بنص كتاب هللا تعاىل يف قوله

وأن يعولوا على ما قاله اإلمام اجلليل أبو بكر بن العريب املالكي من أن املدار على أن يكون ما 
، وقد أحدثت هذه 3"مأكول أهل الكتاب قسيسهم وعامتهم ويعد طعاًما هلم كافة يذبح من

ذلك الوقت ما بني مستنكر هلا ومؤيد هلا وممن أيدها وحتمس الفتوى ضجة كربى بني العلماء يف 
هلا تلميذه دمحم رشيد رضا وأطال الكالم يف أتييدها والدفاع عنها يف جملة املنار ويف تفسريه لآلية، 

أن ابن العريب قد نق  فتواه هذه مبا جاء يف  :الوجه األول :ويرد على هذه الفتوى من وجوه
فما أكلوه على غري وجه الذكاة كاخلنق وحطم : فإن قيل: "4قال موضع آخر من تفسريه حيث

أن هذا ميتة، وهي حرام ابلنص، وإن أكلوها فال أنكلها حنن كاخلنزير فإنه : الرأس؟، فاجلواب

                                                           
 .631أحكام ذابئح غري املسلمني واللحوم املستوردة منهم، اثمر عبد املهدي حممود حتاملة، املرجع السابق، ص 1
 .60-1/66بن العريب، اأحكام القرآن،  2
 .772ص، دمحم رشيد رضا،  جملة املنار، ...ابئحهميف لبس قلنسوة أهل الكتاب وأكل ذالفتاوى الثالث  3
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، فكالمه هنا واضح يف أنه يرى حترمي ما ذكاه أهل 1"حالل هلم، ومن طعامهم، وهو حرام علينا
عة يف الذكاة كاخلنق وحطم الرأس وال شك أن فتل العنق خنق الكتاب على غري الصفة املشرو 

والواضح أن : "األشقر دمحم سليمان ، قال2فهو يرى حترميه علينا وإن أكلوه هم واعتربوه طعاما هلم
الراجح من ذلك مذهب اجلمهور، وهو أن ما مل يكن ذحبا صحيحا من املسلم كاخلنق وحنوه، 

َوطََعاُم الَِّذيَن ُأوُتوا : هل الكتاب، واالستناد إىل قوله تعاىلفال يكون ذحبا مبيحا إذا فعله أ
، كما مل يفد يف إابحة اخلنزير لنا، فكذلك ال يبيح املخنوق [0:املائدة]اْلِكَتاَب ِحل  َلُكمْ 

َتُة َوالدَُّم َوحلَُْم اخْلِْنزِيرِ : واملوقوذ، ويبقى عموم قوله تعاىل َوَما ُأِهلَّ ِلَغْْيِ  ُحر َِمْت َيَلْيُكُم اْلَميـْ
 .3"، حمفوظا[3:املائدة]اّلِلَِّ ِبِه َواْلُمْنَخِنَقُة َواْلَمْوُقوَذةُ 

أن املراد بطعام أهل الكتاب ما ذكوه من الذابئح على الصفة املشروعة فلو ذكى  :الوجه الثاين
كذكاة املسلم، ألن غاية الكتايب أن تكون ذكاته   ؛الكتايب يف غري احملل املشروع مل تبح ذكاته

واملسلم لو ذكى على غري الصفة املشروعة مل تبح ذبيحته فالكتايب من ابب أوىل وكيف يتشدد 
  .يف ذبيحة املسلم ويتساهل يف ذبيحة الكافر الكتايب واملسلم أعلى من الكافر

 أن طعام أهل الكتاب قد خص منه ما استباحوه كاخلنزير فيخص منه ما ذحبوه :الوجه الثالث
 .غري الصفة املشروعة يف الذكاة على

أن ما ذبح بفتل عنقه يدخل يف املنخنقة وما ذبح بضربة ابلبلطة وحنوها موقوذ  :الوجه الرابع
َتُة َوالدَُّم َوحَلُْم : وقد حرم هللا املنخنقة واملوقوذة بنص القرآن يف قوله تعاىل ُحر َِمْت َيَلْيُكُم اْلَميـْ

، فيكون ذلك خمصًصا لقوله [3:املائدة]ِلَغْْيِ اّلِلَِّ ِبِه َواْلُمْنَخِنَقُة َواْلَمْوُقوَذةُ اخْلِْنزِيِر َوَما ُأِهلَّ 
 [.0:املائدة]َوطََعاُم الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِحل  َلُكمْ : تعاىل

أن ما ذكي على غري الصفة املشروعة يفتقد فوائد الذكاة من استخراج دمه  :الوجه اخلامس
مه والذكاة ال ينظر فيها إىل وصف املذكي فقط بل ينظر فيها إىل وصف املذكي وتطييب حل

فلو وجد أمامنا ذبيحتان كل منهما ذكي على غري الصفة املشروعة إحدامها  وصفة الذكاة معا،

                                                           
 .1/63أحكام القرآن، بن العريب، املرجع السابق،  1
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ذكاها مسلم، واألخرى ذكاها كتايب فكيف حنرم ذبيحة املسلم ونبيح ذبيحة الكافر يف هذه 
 .1ا لشأن الكافر على املسلماحلالة إن يف هذا رفعً 

وهو ما جهل حاله من هذه اللحوم املستوردة فلم يعلم هل ذكي يلى  :القسم الثالث
 :فهذا قد اختلفت فيه أقوال العلماء يف عصران على قولني، الطريقة اإلسَلمية أو َل؟

  .إنه مباح :القول األول
اإلابحة ، فاألصل فيه [0:املائدة]اْلِكَتاَب ِحل  َلُكمْ َوطََعاُم الَِّذيَن ُأوُتوا : عماًل ابآلية الكرمية

  .2وهو قول عامة أهل العلم املعاصرين، إال إذا علمنا أهنم ذحبوه على غري الوجه الشرعي
أن يذبح ما هو : "وقد جاء يف الفواكه الدواين شروط إلابحة أكل ما ذحبه الكتايب، قال النفراوي

، وقد تقدم ما مسوا 3" له بشرعنا، وأن ال يذحبه ابسم الصنمملك له، وأن يكون مذبوحه حالال
عليه املسيح،  فقد جاء يف جملة اجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة، فتوى للشيخ عبد العزيز بن 

: تعاىلقال هللا : "حل ذابئح أهل الكتاب إال إذا ُعلم الواقع من ذابئحهمابز رمحه هللا، يف 
  اْليَـْوَم ُأِحلَّ َلُكُم الطَّيِ َباُت َوطََعاُم الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِحل  َلُكْم َوطََعاُمُكْم ِحل
، هذه اآلية أوضحت لنا أن طعام أهل الكتاب مباح لنا وهم اليهود والنصارى [0:املائدة]َِلُمْ 

رعي كأن يذحبوه ابخلنق أو الكهرابء أو إال إذا علمنا أهنم ذحبوا احليوان املباح على غري الوجه الش
ضرب الرأس وحنو ذلك فإنه بذلك يكون منخنًقا أو موقوًذا فيحرم علينا كما حترم علينا املنخنقة 
واملوقوذة اليت ذحبها مسلم على هذا الوجه، أما إذا مل نعلم الواقع فذبيحتهم حل لنا عمال ابآلية 

اللحوم املذكورة مستوردة من بالد أهل الكتاب  تنإذا كا: "،  وقال يف فتوى أخرى4"الكرمية
اْليَـْوَم ُأِحلَّ َلُكُم الطَّيِ َباُت َوطََعاُم : حل أكلها ما مل تعلم ما يدل على حرمتها لقوله تعاىل

، وكون بع  اجملازر يف بع  [0:املائدة]الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِحل  َلُكْم َوطََعاُمُكْم ِحل  َِلُمْ 
د أهل الكتاب تذبح ذحبًا غري شرعي ال يوجب ذلك حترمي الذابئح املستوردة من بالد أهل بال
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ألن األصل  ؛جملزرة اليت تذبح ذحبًا غري شرعيالكتاب حىت تعلم أن تلك الذبيحة املعينة من ا
( نور اإلسالم)، كما جاء يف جملة األزهر 1"احلل والسالمة حىت يعلم ما يتقضي خالف ذلك

اللحوم احملفوظة يف العلب هي من قبيل القديد من اللحم : فتوى مشاهبة هلذه الفتوى هذا نصها
وهو معروف كانت الصحابة أتكله، فمىت كان اللحم احملفوظ يف العلب مل يننت ومل يفسد جاز 

َوطََعاُم الَِّذيَن ُأوُتوا : اح، قال هللا تعاىلأكله، وجميئه من أورواب أو أمريكا ال جيعل أكله مب
، والبحث فيما وراء ذلك مل يطلب إلينا [0:املائدة]اْلِكَتاَب ِحل  َلُكْم َوطََعاُمُكْم ِحل  َِلُمْ 

، وهو ما 2شرعا، غري أن من علم أن شيئا من ذلك غري مذكى التذكية الشرعية فال حيل له أكله
ألنه لو قدم جانب احلظر يف األطعمة ملا وجد اإلنسان : "، قالاألشقردمحم سليمان رجحه 

 .3"طعاما من مصدر حيواين أيكله، فاجلهل يف األطعمة نعمة تشكر
  .أن هذا النوع من الذابئح حرام :القول الثاين

منها إال بذكاة  ء، فال حيل شي4ألن األصل يف احليواانت التحرمي، واألصل يف الذابئح التحرمي
شرعية متيقنة تنقلها من التحرمي إىل اإلابحة، وحصول الذكاة على الوجه الشرعي يف هذه اللحوم 
مشكوك فيه فتبقى على التحرمي؛ ألنه اشتهر من عادهتم أو عادة أكثرهم الذبح ابخلنق أو 

 اململكة مساحة رئيس اجمللس األعلى للقضاء يف سئل، و 5بضرب الرأس أو ابلصعق الكهرابئي
الشيخ عبد هللا بن دمحم بن محيد عن حكم اللحوم املستوردة من اخلارج معلبة : العربية السعودية

وغري معلبة واليت كثر انتشارها يف املدن والقرى وعمت البلوى هبا فال يكاد بيت يسلم منها، هل 
: اب حفظه هللااألصل فيها اإلابحة؟، أم احلظر؟، نرجو بيان ذلك مفصاًل ولكم األجر، فأج

األصل يف األبضاع واحليواانت التحرمي فال حيل البضع إال بعقد صحيح مستجمع ألركانه 

                                                           
 .3/626فتاوى إسالمية، بن ابز،  1
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وشروطه، كما ال يباح أكل حلوم احليواانت إال بعد حتقق تذكيتها من أهل التذكية، فإن هللا 
قة واملوقوذة سبحانه وتعاىل حرم امليتة والدم وحلم اخلنزير وما أُهل لغري هللا به، وحرم املنخن

واملرتدية والنطيحة وأكيلة السُبع إال ما ذكي، فهذا يدل على أن األصل يف احليوان التحرمي إال ما 
وهو جمرى الطعام واملاء  ءذكاه املسلمون أو أهل الكتاب بقطع احللقوم وهو جمرى النفس، واملري
علبة إن كان استريادها من مع قطع الودجني يف قول طائفة من أهل العلم، فما يرد من اللحوم امل

بالد إسالمية أو من بالد أهل الكتاب أو معظمهم وأكثرهم أهل كتاب وعادهتم يذحبون 
ابلطريقة الشرعية فال شك يف حله، وإن كانت تلك اللحوم املستوردة تستورد من بالد جرت 

وحنو ذلك فال  عادهتم أو أكثرهم أهنم يذحبون ابخلنق أو بضرب الرأس أو ابلصاعقة الكهرابئية
شك يف حترميها وكذلك ما يذحبه غري املسلمني وغري أهل الكتاب من وثين أو جموسي أو قادايين 
أو شيوعي وحنوهم فال يباح ماذكوه؛ ألن التذكية املبيحة ألكل ما ذكي ال بد أن تكون من 

ألمر يف تلك مسلم أو كتايب عاقل له قصد وإرادة، وغري هؤالء ال يباح تذكيتهم أما إذا جهل ا
اللحوم ومل يعلم عن حالة أهل البلد اليت وردت منها تلك اللحوم، هل يذحبون ابلطريقة الشرعية 
أم بغريها؟، ومل يعلم حالة املذكني وجهل األمر فال شك يف حترمي ما يرد من تلك البالد اجملهول 

ر فيغلب جانب احلظر أمر عادهتم يف الذبح تغليبا جلانب احلظر وهو أنه إذا اجتمع مبيح وحاظ
منهم شيخ اإلسالم ابن - سواء أكان يف الذابئح أو الصيد ومثله النكاح كما قرره أهل العلم

تيمية والعالمة ابن القيم واحلافظ ابن رجب وغريهم من احلنابلة وكذلك احلافظ ابن حجر 
حديث عدي  مستدلني مبا يف الصحيحني وغريمها من -العسقالين واإلمام النووي وغريهم كثري

ِإَذا َأْرَسْلَت َكْلَبَك املَُعلََّم فـََقَتَل َفُكْل، َوِإَذا َأَكَل َفَلَ »: سألت النيب ملسو هيلع هللا ىلص فقال: بن حامت، قال
َا َأْمَسَكُه َيَلى نـَْفِسهِ  َفََل ََتُْكْل، »: أرسل كليب فأجد معه كلبا آخر؟ قال: قلت« ََتُْكْل، فَِإمنَّ

َا ََسَّ  فاحلديث يدل على أنه إذا وجد مع كلبه  ،1«ْيَت َيَلى َكْلِبَك َوَلَْ ُتَسمِ  َيَلى َكْلٍب آَخرَ فَِإمنَّ
املعلم كلبا آخر أنه ال أيكله تغليبا جلانب احلظر، فقد اجتمع يف هذا الصيد مبيح وهو إرسال 

 من أكله، وقال أيضا الكلب املعلم وغري مبيح وهو اشرتاك الكلب اآلخر، هلذا منع الرسول ملسو هيلع هللا ىلص
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َا َأْمَسَك »: ملسو هيلع هللا ىلص َتَل َفُكْل، َوِإْن َأَكَل َفََل ََتُْكْل، فَِإمنَّ ِإَذا َأْرَسْلَت َكْلَبَك َوََسَّْيَت فََأْمَسَك َوقـَ
َها، فََأْمَسْكنَ  َوقـَتَـْلَن َفَلَ ََتُْكْل، فَِإنََّك َلَ  َيَلى نـَْفِسِه، َوِإَذا َخاَلَط ِكََلاًب، ََلْ يُْذَكِر اْسُم اّلِلَِّ َيَليـْ

َتَل، َوِإْن رََمْيَت الصَّْيَد فـََوَجْدَتُه بـَْعَد يـَْوٍم َأْو يـَْوَمنْيِ لَْيَس ِبِه ِإَلَّ أَثـَُر َسْهمِ  َك َتْدِري أَيُـَّها قـَ
ْمَت َأنَّ َسْهَمَك قـَتَـَلُه ِإَذا َيلِ »: ، ويف رواية عند الرتمذي1«َفُكْل، َوِإْن َوَقَع يف املَاِء َفََل ََتُْكلْ 

األثر الذي يوجد فيه من غري سهم ": ، قال ابن حجر العسقالين2«َوَلَْ تـََر ِفيِه أَثـََر َسُبٍع َفُكلْ 
الرامي أعم من أن يكون أثر سهم رام آخر أو غري ذلك من األسباب القاتلة فال حيل أكله مع 

، يؤخذ سبب منع أكله من الذي 3«ملَاِء َفََل ََتُْكلْ َوِإْن َوَقَع يف ا»: ويف الصحيحني ...الرتدد،
قبله؛ ألنه حينئذ يقع الرتدد هل قتله السهم أو الغرق يف املاء، فلو حتقق أن السهم أصابه فمات 

إذا وجد : فلم يقع يف املاء إال بعد أن قتله السهم فهذا حيل أكله، قال النووي يف شرح مسلم
يد بتلك اجلراحة  ينته الصّ ه مامل  حملّ  أبنّ  :افعيّ ح الرّ فاق، وقد صرّ تّ ا حرم ابالالصيد يف املاء غريقً 
ده قوله يف رواية ت ذكاته، ويؤيّ فقد متّ  فإن انتهى إليها بقطع احللقوم مثالً  ،إىل حركة املذبوح

هو الذي  سهمه ه إذا علم أنّ على أنّ  ، فدلَّ 4«فَِإنََّك ََل َتْدِري اْلَماُء قـَتَـَلُه َأْو َسْهُمكَ »: مسلم
إمنا هناه عن أكله إذا وجده يف املاء إلمكان أن يكون املاء هو : "، وقال اخلطايب5"ه حيلّ قتله أنّ 

فيكون خروج نفسه به ال ابلسهم الذي هو آلة الذكاة، وكذلك إذا رأى فيه أثرا , الذي أهلكه
ولعلَّ املسلم الذي , ألنه ال يدري من الذي رماه من ُمسلم أو جموسي أو غريمها ؛لغري سهمه

، واألصل أن الرخص تراعى شرائطها 6"ضاف السهم إليه فأصابهأف, رمى إمنا قصد ابلرمي غريه
مما تقدم يتضح ، منها عاد األمر إىل التحرمي األصلي ءاليت هبا وقعت اإلابحة فمهما أخل بشي

قواعد الشرع يدل  حترمي اللحوم املستوردة من اخلارج على الصفة اليت سبق بياهنا وأن مقتضى
                                                           

، 0626: كتاب الذابئح والصيد، ابب الصيد إذا غاب عنه يومني أو ثالثة، حديث رقمرواه البخاري يف صحيحه،   1
 .3/2032، 2616: ث رقمرواه مسلم يف صحيحه، كتاب الصيد والذابئح، ابب الصيد ابلكالب املعلمة، حدي. 7/27
 .3/226، 2662:رواه الرتمذي يف سننه، أبواب الصيد، ابب ما جاء يف الرجل يرمي الصيد فيغيب عنه، حديث رقم 2

 52. : غاية املرام يف ختريج أحاديث احلالل واحلرام :ينظر ".صحيح: "قال األلباين
 .75، صسبق خترجيه 3
 .3/2032، 2616:، ابب الصيد ابلكالب املعلمة، حديث رقم...كتاب الصيد والذابئح  رواه مسلم يف صحيحه، 4
 .6/622فتح الباري شرح صحيح البخاري، بن حجر العسقالين، املرجع السابق،  5
 .3/1562، اخلطايب، (شرح صحيح البخاري)أعالم احلديث  6
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على حترميها كما يف حديث عدي وغريه يف اشرتاك الكلب املعلم مع غريه، وفيما رماه الصائد 
ِإَذا َيِلْمَت َأنَّ »: بسهمه فوقع يف املاء الحتمال أن املاء قتله، وفيما رواه الرتمذي وصححه

على أنه لو رأى فيه أثر سبع أنه ال أيكله، ، فدل 1«َسْهَمَك قـَتَـَلُه َوَلَْ تـََر ِفيِه أَثـََر َسُبٍع َفُكلْ 
فإنك ترى من هذا أنه إذا تردد األمر بني شيئني مبيح وحاظر فيغلب جانب احلظر، وليس يف 

أن قوما حديثي عهد إبسالم أيتوننا ابللحم ال ندري أذكروا اسم هللا عليه  :اهنع هللا يض حديث عائشة
؛ ألن احلديث يف قوم مسلمني، إال أهنم 2«ََسُّوا اّلِلََّ َيَلْيِه وَُكُلوهُ » :أم ال، فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

حديثوا عهد بكفر، خبالف تلك اللحوم املستوردة من اخلارج فإن الذابح هلا ليس مبسلم وال  
كتايب بل جمهول احلال، كما بينا فيما تقدم من أهل البلد إذا كانت حالتهم أو معظمهم يذحبون 

الشرعية وهم مسلمون أو أهل كتاب فيباح لنا ما ذحبوه وإن كانوا يذحبون بغري الطريقة  ابلطريقة
الشرعية بل خبنق أو بضرب رأس أو بصاعقة كهرابئية فهو حمرم، وإن جهل أمرهم ومل تعلم 
حالتهم مبا يذحبونه فال حيل ما ذحبوه تغليبا جلانب احلظر، وال عربة مبا عليه أكثر الناس اليوم من 

 .3وهللا املستعان -كلهم لتلك اللحوم من غري مباالة بتذكيتها من عدمهاأ
اللحوم املستوردة من اخلارج إن كانت من ذابئح املسلمني فاحلكم فيها كما تقدم،  نأ: اخلَلصة

وإن كانت من ذابئح أهل الكتاب اليهود والنصارى ومل يعرف عنهم أهنم يقضون على احليواانت 
ابلصرع الكهرابئي وحنوه، فتؤكل، وإن عرف عنهم أهنم خينقوهنا أو يصرعوهنا ابلكهرابء مثال حىت 

 تؤكل؛ ألهنا ميتة، وإن كانوا من غري املسلمني وأهل الكتاب الشيوعيني وامللحدين متوت فال
فاللحوم املستوردة من ، 4ومشركي العرب ومن يف حكمهم، فال تؤكل ذابئحهم، وهللا املوفق

 : خارج بالد اإلسالم جيوز أكلها بشرطني
 .أن تكون من اللحوم اليت أحل هللا أكلها :األول
 .5ون قد ذكيت الذكاة الشرعيةأن تك :الثاين

                                                           
 .75، صسبق خترجيه 1
 .3/06، 1507:، حديث رقم...وحنوهاب من مل ير الوساوس رواه البخاري يف صحيحه، كتاب البيوع، اب 2
 .231-6/235، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، املرجع السابق، (مقال)حكم الذابئح املستوردة: ينظر 3
 .11/360، 2: مجلعلمية واإلفتاء، فتاوى اللجنة الدائمة، اللجنة الدائمة للبحوث ا 4
 .6/332اإلسالمي، عبد هللا التوجيري، موسوعة الفقه  5
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وابلنظر يف القولني السابقني يف حكم هذا النوع من اللحوم، ومن خالل النظر يف : الَتجيح
طرق الذبح يف البالد غري اإلسالمية وكيفيتها، يتضح رجحان القول ابلتحرمي لقوة مبناه، وعدم 

م، اليت جترب 1523 بداية عام التأكد من طريقة الذبح وأهلية الذابح، وللقوانني اليت صدرت يف
على الذبح خمالفة للشريعة اإلسالمية، وهذا القانون الذي يُعمل به يف االحتاد األورويب قطع 
الشك ابليقني يف مسألة طريقة الذبح، ووضوح أدلة التحرمي بناًء على سد الذريعة، وذلك من 

  :1وجوه
: ت بغري ذكاة شرعية يف قوله سبحانهأن هللا حرم حلوم احليواانت اليت متو  :الوجه األول

 ََتُة َوالدَُّم َوحلَُْم اخْلِْنزِيِر َوَما ُأِهلَّ ِلَغْْيِ اّلِلَِّ ِبِه َواْلُمْنَخِنَقُة َواْلم ْوُقوَذُة ُحر َِمْت َيَلْيُكُم اْلَميـْ
ُتمْ  ، فما مل تتحقق يف هذه اللحوم [3:املائدة]َواْلُمتَـَردِ يَُة َوالنَِّطيَحُة َوَما َأَكَل السَُّبُع ِإَلَّ َما ذَكَّيـْ

 .الذكاة الشرعية فهي حمرمة بناء على األصل
 أن النصوص الشرعية اليت ساقها مساحة الشيخ يف فتواه تبني بوضوح أنه إذا :الوجه الثاين

؛ ألنه ال يعلم كيف ذبح، مع كثرة ذحبه ابلطرق غري 2اجتمع مبيح وحاظر غلب جانب احلظر
، وهذه اللحوم كذلك ترددت 3النشرات واألخبار اليت تنشر يف اجلرائد واجملالتالشرعية حسب 

بني كوهنا مذكاة الذكاة املبيحة فتحل وكوهنا غري مذكاة فال حتل فيغلب جانب التحرمي وكما قرر  
 .كبار األئمة الذين ساق الشيخ أقواهلم يف الفتوى

هبا األسواق العاملية من الدجاج وغريه يستبعد أن هذه الكميات اهلائلة اليت متتلئ  :الوجه الثالث
 .4ألهنا تذبح وتعلب آليا ؛أن أتيت الذكاة الشرعية بشروطها على أفرادها كلها

إن اإلحلاد والتحلل من العهد الدينية واألحكام الشرعية قد غلب على الناس يف  :الوجه الرابع
ل هؤالء املصدرين هلذه اللحوم، وال لت األمانة والصدق، فال يعتمد على أقواوق   ،هذا الزمان

على كتابتهم على ظهر أغلفتها أبهنا ذكيت على الطريقة اإلسالمية، ال سيما وقد وجد بع  
من رقبته، كما وجدت هذه العبارة مكتوبة على أغلفة ما ال حيتاج  ءالدجاج برأسه مل يقطع شي

                                                           
 .636أحكام ذابئح غري املسلمني واللحوم املستوردة منهم، اثمر عبد املهدي حممود حتاملة، املرجع السابق، ص 1
 .260األطعمة وأحكام الصيد والذابئح، صاحل بن فوزان بن عبد هللا الفوزان، املرجع السابق، ص 2
 .7/167، صاحل بن فوزان، املرجع السابق، (مقال)م اللحوم املستوردةالذكاة الشرعية وأحكامها وحك 3
 .260األطعمة وأحكام الصيد والذابئح، صاحل بن فوزان بن عبد هللا الفوزان، املرجع السابق، ص 4
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رة عن دعاية مكذوبة، يقصد هبا إىل ذكاة كالسمك، مما يدل على أن هذه الكتابة إمنا هي عبا
جمرد ترويج هذه اللحوم وابتزاز األموال ابلباطل، وهذا واقع يف البالد الغربية كثري، وخاصة يف 

 .1اسرتاليا كما حصل مع شركة حالل صادق
أنه مل يكن لقول من أابح هذا النوع من اللحوم من مستند سوى التمسك  :الوجه اخلامس

، وهذا العموم [0:املائدة]َوطََعاُم الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِحل  َلُكمْ : بعموم اآلية الكرمية
َتُة َوالدَُّم َوحَلُْم اخْلِْنزِيِر َوَما ُأِهلَّ : خمصوص ابلنصوص الكثرية كقوله تعاىل ُحر َِمْت َيَلْيُكُم اْلَميـْ
ُتْم َوَما ُذِبَح ِلَغْْيِ اّلِلَِّ ِبِه َواْلُمْنَخِنَقُة َواْلَمْوُقوَذُة َواْلمُ  تَـَردِ يَُة َوالنَِّطيَحُة َوَما َأَكَل السَُّبُع ِإَلَّ َما ذَكَّيـْ

، وابلنصوص اليت تدل على أنه إذا اجتمع حظر وإابحة غلب جانب [3:املائدة]َيَلى النُُّصبِ 
أبصل أقوى منه وهو أن األصل يف : احلظر، وقوهلم األصل يف ذابئح أهل الكتاب احلل يعارض

، ويتورع الكثري من املسلمني عن اللحوم 2ابئح التحرمي إال ما ذبح على الطريقة الشرعيةالذ
املستوردة ال سيما املعلبة منها ويتوقّـَوين يف ذلك أشد التوقِّي خمافة أن تكون من اللحوم احملرمة، 

ء ، وهلذا يقول الفقها3أو أن تكون قد ذحبت على خالف الطريقة الشرعية، وهذا سعي مشكور
وجيب على املسلمني عموما ووالة أمورهم ...لو اشرتيت ميتة مبذكاة مل أيكل من االثنني،

خصوصا أن يهتموا هبذا اجلانب غاية االهتمام، وأن يعملوا االحتياطات الكفيلة لتطبيق الذكاة 
الشرعية على تلك اللحوم ولو كلفهم ذلك بع  املشقة، حفاظا على أطعمة املسلمني من أن 

ابحملرمات اليت تؤثر على أخالقهم وسلوكهم وصحتهم، هذا ونسأل هللا أن ينصر دينه ختتلط 
ويعلي كلمته وجينب املسلمني كل ما يضر هبم إنه مسيع جميب، وصلى هللا وسلم على نبينا دمحم 

 .4وعلى آله وصحبه، والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
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 .ةالتسمية يلى الذبيحة املستورد: الفرع السادس
ن هذه املسألة يف هذا العصر ال أتثري هلا ابلنسبة إىل املستورد من اللحوم من بالد أهل الكتاب، إ

حم فقط، فإن النصارى اآلن ال يذكرون هللا وال املسيح وال غريه على الذابئح، بل يذحبون للَّ 
  :، وقد اشتملت املسألة على رأيني، مها1فالتسمية أمر بعيد عن أذهاهنم كل البعد

  .غْي املسمى يليها يدم حلية اللحوم املستوردة: الرأي األول
 .رأي مجهور العلماء املعاصرين وهو

 :األدلة
ال سبيل إىل معرفة داينة ذاحبه، فإن تلك البالد يوجد فيها وثنيون، وجموسيون، ودهريون  -2

 .وماديون بكثرة، فال حيصل اليقني بكون الذابح من أهل الكتاب
ولو ثبت ابلتحقيق، أو حبكم غلبة السكان أن ذاحبه نصراين، فال يعرف هل هو نصراين يف  -1

الواقع، أو هو مادي يف عقيدته؟، وقد سبق أن ذكران أن العدد الكثري منهم ال يعتقد بوجود 
  .خالق هلذا الكون، فليس هو نصرانيا يف الواقع

 أنه نصراين، فإن املعروف من النصارى ولو ثبت ابلتحقيق، أو على سبيل احلكم ابلظاهر -1
 أهنم ال يلتزمون ابلطرق املشروعة للذكاة، بل منهم من يهلك الدابة ابخلنق، ومنهم من يقتلها

 .بغري فري األوداج، ومنهم من يستعمل الطرق املشتبهة للتدويخ اليت فصلناها
ل الراجح املنصور عند الثابت يقينا أن النصارى ال يذكرون اسم هللا عند الذبح، والقو  -4

 .مجهور أهل العلم أن التسمية شرط حلل ذابئح أهل الكتاب أيضاً 
وعند وجود هذه الوجوه القوية للمنع، ال جيوز ملسلم أن أيكل هذه اللحوم اليت تباع يف أسواق 

وقد ثبت حبديث , البالد الغربية، حىت يتيقن يف حلم معني أنه حصل عن طريق الذكاة الشرعية
ن حامت هنع هللا يضر، أن األصل يف حلوم احليوان املنع حىت يثبت خالفه، ولذلك منع رسول هللا عدي ب

ملسو هيلع هللا ىلص من الصيد الذي خالط فيه كالب غري كالب الصائد، وكذلك ورد عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنه 
َتَل َفُكْل، ِإَلَّ َأْن َتََِدُه ِإَذا رََمْيَت َسْهَمَك، فَاذُْكِر اْسَم هللاِ » :قال يف الصيد ، فَِإْن َوَجْدَتُه َقْد قـَ

                                                           
 .25/127، دمحم سليمان األشقر، املرجع السابق، (مقال)إجناز الذكاةالذابئح والطرق الشرعية يف  1
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تَـَلُه َأْو َسْهُمكَ  ، وهبذا يثبت أنه إذا اجتمع يف 1«َقْد َوَقَع يف َماٍء، فَِإنََّك ََل َتْدِري اْلَماُء قـَ
 وهذا أيضًا يدل على أن األصل يف, حيوان وجوه مبيحة ووجوه حمرمة، فالرتجيح للوجوه احملرمة

وهذا أصل ذكره غري واحد من الفقهاء، وكذلك احلكم , اللحوم املنع، حىت يثبت يقيناً أنه حالل
 . 2يف اللحوم املستوردة، فإهنا تتأتى فيها مجيع الوجوه األربعة املذكورة

 .إذا ذحبت ابلذبح املشروع عندان :جوام األكل من ذابئح أهل الكتاب مطلقا: الرأي الثاين
عبد القادر أيب فارس، دمحم الدكتور : ا الرأي بع  العلماء املعاصرين منهموقد جنح إىل هذ
 .3والشيخ ساتراي أفندي

 : األدلة
أن األصل يف ذابئح أهل الكتاب من يهود ونصارى سواء كانوا من رعااي الدولة اإلسالمية  -2

يثبت للمسلم أهنا ذحبت  أو أعدائها احملاربني هلا وحلومهم املثلجة واجملففة واملطبوخة حالل إال أن
 .4خمالفة للطريقة اإلسالمية

املسلم ليس مكلفا ابلبحث عما غاب عنه، فال جيب عليه أن يسأل عن طريقة الذبح،  -1
وهل ذكر اسم هللا عليها أو مل يذكر؟، وهل ذكر اسم غري هللا تعاىل؟، كل هذا ليس مطلواب منه، 

أذكروا : إن قوما أيتوان ابللحم، ال ندري: قوما قالوا للنيب ملسو هيلع هللا ىلص أن: عن عائشة اهنع هللا يض, وال مأمورا به
ُتْم وَُكُلوهُ »: اسم هللا عليه أم ال؟ فقال ، 5وكانوا حديثي عهد ابلكفر: ، قالت«ََسُّوا َيَلْيِه أَنـْ

لغري هللا  كاخلنق واإلهالل, م اليقني أنه حتدث خمالفة شرعية يف الذبحلي م عِ لِ ولكن املسلم لو ع  
 .6وجب عليه االمتناع من أكل هذه الذابئح

النظر يف اللحوم املستوردة من الغرب أو الشرق من حيث التسمية : يرجع إىل: سبب اخلَلف
وأهنم ال يسمون عند الذبح، أو أن الغرض من ذلك ما هو معروف من التجار واالحنراف يف 

                                                           
 . 75، صسبق خترجيه 1
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 .25/360، دمحم اهلواري، املرجع السابق، (مقال)الذابئح والطرق الشرعية يف إجناز الذكاة 6
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أن تكون الذبيحة من أنواع املنخنقة واملوقوذة طريقة الذبح، وأنه اآلن ال يتم الذبح إال بعد 
، وكذلك يف حتقيق املناط، يف آحاد مذابح النصارى، هل تذبح 1واملرتدية والنطيحة، فهذه ميتة

 .  2على الطريقة اإلسالمية أم ال؟، مث هل يسمون على الذبيحة أم ال؟
على سبيل االحتياط،  ها،بعدم حليت الذي يظهر يل وهللا أعلم، ترجيح القول األول: الَتجيح

 .ابإلضافة إىل ترجيح دمحم تقي العثماين، بعد سرد أدلة الرأي األول
 : يتلخص ذلك فيما أييت  :حل مشكلة اللحوم املستوردة: الفرع السابع

اإلكثار من تربية احليواانت، والعناية بتنميتها، واسترياد ما حيتاج إليه منها إىل اململكة حيا،  -2
وتيسري أنواع العلف هلا، وهتيئة املكان املناسب لرتبيتها وتذكيتها ابململكة، وبذل املعونة ملن يعين 

 .لكةبذلك من األهايل شركات أو أفراد تشجيعا له وتسهيل طرق توزيعها يف املم
 .وكذا احلال ابلنسبة إلنشاء مصانع اجلنب وتعليب اللحوم والزيوت والسمن وسائر األدهان

إنشاء جمازر خاصة ابملسلمني يف البالد اليت يراد استرياد اللحوم منها إىل البالد اإلسالمية  -1
 .أو اململكة العربية السعودية، ويراعى يف تذكية احليواانت هبا الطريقة الشرعية

اختيار عمال مسلمني أمناء عارفني طريقة التذكية الشرعية ليقوموا بتذكية احليواانت تذكية  -1
 .شرعية يف تلك الشركات بقدر ما حتتاج اململكة إىل استرياده منها

 اختيار من حيصل به الكفاية من املسلمني األمناء اخلبريين أبحكام التذكية الشرعية وأنواع -4
كية احليواانت وعلى مصانع اجلنب وتعليب اللحوم وحنوها يف الشركات األطعمة ليشرف على تذ 

وإذا كان اليهود حريصني على أن يكون الذبح ، اليت تصدر ذلك إىل اململكة العربية السعودية
متفقا مع عقيدهتم ومبادئهم فخصصوا لذلك جمازر هلم وعماال يذحبون هلم كما يريدون، 

أن يستجاب هلم لكثرة ما يستهلكون من اللحوم ومنتجات فاملسلمون أحق بذلك منهم وأوىل 
املصانع الغربية وشدة حاجة أولئك إىل تصريف ما لديهم من حلوم ومنتجات أخرى، وهللا املوفق 

 .3وصلى هللا على نبينا دمحم وآله وصحبه وسلم

                                                           
 569./25 ، عبد هللا بن منيع، جملة جممع الفقه اإلسالمي،(املناقشة)الذابئح  1
 .6/126، خالد توايت، املرجع السابق، (مقال)فقه التسمية على الذبيحة يف القرآن الكرمي  2
 .6/226، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، املرجع السابق، (مقال)حكم الذابئح املستوردة 3
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 :ردة للحومجيب على الدول اإلسـالمية املستو : ابلنسبة للمسـلمني فـي البلـدان اإلسـالمية -5
أن تشرتي مساخل يف أورواب وتوظف هبا من املسلمني القاطنني يف تلك البلد، فهناك : إما

جاليات إسالمية ابكستانية ومينية كبرية يف بريطانيا مثال وجاليات تونسية وجزائرية ومغربية يف 
 .-وهـذا مكلف-تستورد حيواانت حية وتذبح فــي بالدهـا : أو، فرنسا
رد مـن بلـــدان إســـالمية مثـــل تركيـــا والســودان وتعطيهــا قروضــا  لبنــاء مصــانع آليــة تســـتو : أو

 .حديثة تذبح على الطريقة اإلسالمية
 :ال بد أن يذحبوا أو يتأكدوا من الذبح وذلك: ابلنسبة للطالب املسلمني يف الغرب -6
ابلشراء من اللحم احلالل؛ : أو، وهنا وخيزنون اللحمابالشــرتاك اجلمــاعي فــي ذبيحــة يــذحب: إمــا

 . ألنه أطيب وإن كــان أعلى مثنا يذحبه املسلمون هناك كالباكستانيني
 .1أسهل -واللــه أعلــم-أمـا الطيــور فــأمر شــرائها وذحبهــا 

 .الشهادات املكتوبة يلى العلب، الذبح يلى الطريقة اإلسَلمية: الفرع الثامن
ذكر فتوى للشيخ عبد هللا بن محيد، وكالم الشيخ الفوزان حفظهما هللا، يف ذلك، وقال تقدم 

أما الشهادات املكتوبة على العلب أو على الكرتوانت أهنا مذبوحة على : "دمحم تقي العثماين
وقد قامت هيئة كبار , الطريقة اإلسالمية، فقد ثبت بكثري من البياانت أهنا شهادات ال يوثق هبا

لماء يف اململكة العربية السعودية مشكورة ببعث مندوبيها إىل اجملازر األجنبية اليت تصدر منها الع
اللحوم إىل البالد اإلسالمية، وقد بعث هؤالء املندوبون بتقاريرهم ملا شاهدوه يف تلك 

ة للبحوث وإن ما نقلناه من تقارير املندوبني هليئة كبار العلماء وتوصيات اللجنة الدائم...اجملازر،
واإلفتاء، يكفي إلثبات أن معظم الشهادات املكتوبة على علب اللحوم املستوردة من كوهنا 

وعلى هذا فال جيوز أكلها ما مل يثبت بطريق موثوق , مذكاة ابلطريقة الشرعية ال يوثق هبا إطالقاً 
 .2"أنه مذبوح ابلطريقة الشرعية

لقد رأيت بعيين طيورا معدة لألكل : حدثين فضيلة الشيخ عمر األشقر: "وقال عبد هللا عزام
لقــد : فنظرت فيها فــإذا هي برأسها ورقبتها كما هي ليس فيها أثر حز أبدا وال ذبح، وقال أيضا

                                                           
 .03الذابئح واللحوم املستوردة، عبد هللا عزام، ص 1
 .612-2/611دمحم تقي العثماين، املرجع السابق، حبوث يف قضااي فقهية معاصرة،  2



 

 78 

ا جــاء إلــى الكــويت كرتــون دجاج مكتوب عليه مذبوح على الطريقة اإلســالمية ففتح فإذ
ابلدجاج برؤوسه ورقابه دون ذبح، لقــد خطبنــا وتكلمنــا عــن هــذه املسألة ويف جملة اجملتمع 
فقامت بلدية الكويت بتشــكيل جلنــة للطــواف علــى املســاخل الغربيــة فذهبت اللجنة وبعد عودهتا 

ذبــح ابلطريقة الشرعية لقد وجــدان بعــد طوافنا على الكثري من املساخل الغربيــة أن ال: قالت
، أي أن النســبة الشــرعية أقــل مــن الثلث ونشر هذا يف %35اإلســالمية، ال تتعــدى نســبة عــن 
هــذا جيوز أكل حلوم احليواانت والطيور املذبوحة فــي من الصــحف الكويتيــة، أبعــد 

درة فإهنا غيــر موثــوقه يت الدولة املصأما الشهادات اليت ترافق اللحوم موقعة خبامت مف...!!الغرب؟
ألن املسألة إقتصــادية، واالقتصــاد معبــود الــدول الغربية والشيوعية علـى وجـه خـاص فال  ؛غالبـا

ولكنك جتد غالبيتهم قد ذابـوا فـي  ،-هـذا إن كـان صادقا-يسـتطيع املفـيت أن خيـالف الدولـة، 
حوا أبواقـــا لســـكرتري احلـــزب واللجان املركزية، ولو كانت الشــهادة محأة احلـزب الشـــيوعي وأصـــب

من مفــيت فــي بعــ  الــدول اإلســالمية الثوريــة مـا صــدقه النــاس، فكيــف ابلشــهادة مـن مفــيت فــي 
  املفــتني أعضــاء الشــباب املســلم أن بعــ  شيوعي حيارب املسلم ابحلديد والنار؟ وينقل لنــا بلــد 

 .1"فــي احلزب الشيوعي ومنظماته الثورية
  :وقد قرر جممع الفقه اإلسالمي يف حكم اللحوم املستوردة ما يلي

 إذا كان استرياد اللحوم من بالد غالبية سكاهنا من أهل الكتاب، وتذبح حيواانهتا يف اجملازر -أ
: فهي حلوم حالل لقوله تعاىل( اثنيا)احلديثة مبراعاة شروط التذكية الشرعية املبينة يف الفقرة 

 َْوطََعاُم الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِحل  َلُكم[0:املائدة]. 
اللحوم املستوردة من بالد غالبية سكاهنا من غري أهل الكتاب حمرمة، لغلبة الظن أبن  -ب

  .ن ال حتل تذكيتهإزهاق روحها وقع مم
 إذا متت تذكيتها تذكية شرعية حتت( ب)اللحوم املستوردة من البالد املشار إليها يف البند  -ج

 .2إشراف هيئة إسالمية معتمدة وكان املذكي مسلما أو كتابيا فهي حالل
 

                                                           
 .02-05، صنفسهالذابئح واللحوم املستوردة، عبد هللا عزام، املرجع  1
 .25/066، املرجع السابق قرار جملة جممع الفقه اإلسالمي، 2
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 اخلامتـــــــــــــــة
احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات وصلى هللا على رسوله، سّيد األولني واآلخرين         

 : وعلى آله وصحبه ومن اهتدى هبديه واسنت بسنته واتبع هداه إىل يوم الدين، أما بعد
فلّله احلمد سبحانه وتعاىل على ما يسر وسهل إىل إمتام هذا البحث، وهذه خامتته اليت        
 .ها سجال حيوي أهم النتائج اليت توّصلت إليها مشفوعة جبملة من التوصياتجعلت
 :أهمُّ النتائجِ : أوَلً 
ألنه  ؛ن غريه، بل هو من شعائر الدين وعالماتهعالذبح من األمور التعبدية اليت متيز املسلم  /2
  .ما أذن به الشارع إال، فال جيزئ الشريعةضع ألحكام خي
الذكاة هي الذبح وهو إزهاق روح احليوان ابلطريق املشروع وهي أمر البد منه حىت تصبح  /1

 . الذبيحة حالال للمسلم
على الرتتيب،  آخر احللق،، و ما بني اللبة واللحيني مافري األوداج وحمله امه الذبح والنحر /1
 .يف احللق واللبة حملها الذكاةأما 
يعيش يف البحر ال يذكى؛ ألن ميتته ، فالذي ن الربي املأكولالذكاة الشرعية خاصة ابحليوا /4

 .حالل
احتقان حرامــه؛ ألهنا تطيب اللحم وتزيل  مــن اللحــم حــالل متييــز هــي الــذكاة حكمــة /5

 ولضررها خلبثها امليتة علينا وعال هللا جل حرم لذا، والفضالت والدم اخلبيث الضارة الرطوابت
 .وحياته اإلنسان بدن على احملقق
 .الذابئح منها الواجب واملستحب واملباح واحملرم /6
إما : تكون يف احليوان الربي املقدور عليه، وتكون ذكاته أبحد طريقني االختياريةالذكاة  /7

 . ويكون لإلبل أو ابلنحر ويكون للبقر والغنم، ابلذبح
 .ابلعقر ذكاته تمقدور عليه، فتاملالذكاة االضطرارية تكون يف احليوان املمتنع أو غري أما 
 .للذكاة شروط ال حتل الذبيحة إال هبا /8
 .والودجني ءاألكمل يف الذكاة هو قطع احللقوم واملري /9
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وتعمل يف وكذلك امليت، ال حتل الذكاة يف احليوان النجس العني كاخلنزير والكلب،  /21
 .وغريه، الستعماهلا يف غري األكلاحليواانت احملرم أكل حلمها بتطهري أجزائه من جلد 

من تعذيب  ذلك يف ملا تدويخ فإن ذلك أنفع وأطيب؛ أو صعق بدون الذبح يف األصل /22
 األمثل؛ رمحة ابحليوان، وإحساان هي اإلسالمي الذبح طريقة للحيوان أو زايدة إيالمه، وألن

 . األصل هذا عن اخلروج جيوز فال وعليه معاانته؛ من وتقليال وإراحة لذبيحته،
 .قبل موهتا ابلتدويخ، فإذا ماتت فهي ميتة تذكيتها مت اليت احليواانت حلوم أكل جيوز /21
جيوز استعمال اآلالت السريعة لذبح احليوان بشرط التأكد من اتقاهنا للذبح على الطريقة  /21

 .الشرعية
من بني مستحبات الذكاة عرض املاء على البهيمة ورفع رأسها عند الذبح، وأن يواري  /24

يرى السكني عن البهائم األخرى وأن ميره بسرعة، كما يستحب أن يكون الذبح يف النهار، و 
 .توجيه الذبيحة إىل القبلة سنة مستحبةأن اجلمهور 

ن بعقائدهم األساسية، وإن كانوا يؤمنون املراد أبهل الكتاب اليهود والنصارى الذين يؤمنو  /25
هنم يعتقدون حترمي الذبح فاتفق العلماء على أن ذبيحتهم حالل للمسلمني؛ أل، ابلعقائد الباطلة

 .لغري هللا
إذا كان اللحم مصدره من بالد النصارى، فإنه ال حيل تناوله، إال إذا ثبت أنه متت تذكيته  /26

 .كثري من املنتسبني إىل النصرانيةابلطريقة الشرعية، وذلك الحنراف  
إن مسي على الذبيحة اسم غري هللا ال تصح ذبيحة أهل الكتاب بغري اسم هللا تعاىل، ف /27

ن ؛ ألتعاىل استقالال، أو مع ذكر امسه تعاىل حرمت، سواء كان الذابح مسلما أو غري مسلم
يشرتط التلفظ  ، فلذلكواملذبوحبح اذكر اسم هللا على الذبيحة يطيبها ويطرد الشيطان عن الذ

 .ابلتسمية إال مع العجز عن النطق، فتكفي اإلشارة
من مقاصد الشريعة أهنا حتل كل ما هو طيب وحترم كل ما هو خبيث، وكذلك األمر  /28

فإنه معذور حتل فإن تركها نسياان أو جهال ابلتسمية على الذبيحة، فهي واجبة وشرط حللها، 
 .؛ ألهنا فسقفالذبيحة يف حكم امليتة على قول مجاهري الفقهاء، وإن تركها عمًدا ذبيحته
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إن ُعلم طريقة ذحبها على الطريقة اإلسالمية : اللحوم املستوردة من البالد غري اإلسالمية /29
جاز أكلها، وإن مل يُعلم أو ُشكَّ يف أمرها مل جيز أكلها؛ وذلك سًدا للذريعة واملفاسد والشك، 

 .جتماع حاظر ومبيح، فُيقدم احلاظرال
الشهادات املكتوبة على العلب على حلية اللحوم املستوردة فهي دعاايت كاذبة، فال يوثق  /11

 . هبا، عند معظم الفقهاء املعاصرين
 :أهمُّ التوصياتِ : اثنياً 
 مسلم قبل من حبيث يتأكد من حياة احليوان قبل تذكيته، وتكون احلديثة الذبح طرق متابعة /2

 .الطرق هذه استخدام على مدرب
 -املسلمة غري الدول يف– كاخلنازير احملرمة احليواانت هبا تصعق اليت األدوات استخدام عدم /1
 .احلالل احليواانت صعق يف
 .    تفشي اخلرب يف وسائل اإلعالم أبضرار هذه اللحوم املستوردة من البالد غري اإلسالمية /1
 .عند الضرورة واالحتياج تقوم الدولة ابسترياد ما كان من احليواانت والدواجن حيًّا /4
 .أن يعمل املسلمون على إقامة مساخل يف البالد الغربية اليت تستورد منها هذه اللحوم /5
الشــــــركات تتوىل جهـــات االختصـــــاص املســــؤولة يف الدول املســـــــتوردة للحوم إصدار  قرار يلزم  /6

 .ابختاذ التدابري الالزمة من أجل احلد من إدخال ما ال جيوز من تلك اللحوم املســتوردة 
 .حيتاط ألمر لدينه وأن مطعمه بطيب العناية املسلم على /7

 : وقد أوصى جممع الفقه اإلسالمي مبا يلي
السعي على مستوى احلكومات اإلسالمية لدى السلطات غري اإلسالمية اليت يعيش يف  :أوَل

 .بالدها مسلمون، لكي توفر هلم فرص الذبح ابلطريقة الشرعية بدون تدويخ
لتحقيق التخلص هنائيا من املشكالت النامجة عن استرياد اللحوم من البالد غري اإلسالمية  :اثنيا

 :ينبغي مراعاة ما يلي
 .العمل على تنمية الثروة احليوانية يف البالد اإلسالمية لتحقيق االكتفاء الذايت -أ

 .االقتصار ما أمكن على البالد اإلسالمية يف استرياد اللحوم -ب
 .استرياد املواشي حية وذحبها يف البالد اإلسالمية للتأكد من مراعاة شروط التذكية الشرعية -جـ
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إلسالمي الختيار جهة إسالمية موحدة تتوىل إصالح مهمة الطلب إىل منظمة املؤمتر ا -د
املراقبة للحوم املستوردة، إبجياد مؤسسة تتوىل العمل املباشر يف هذا اجملال، مع التفرغ التام 
لشؤونه، ووضع لوائح مفصلة عن كل من شروط التذكية الشرعية، وتنظيم املراقبة واإلشراف على 

رباء شرعيني وفنيني، وأن توضع على اللحوم املقبولة من اإلدارة هذه املهمة؛ وذلك ابالستعانة خب
 .عالمة جتارية مسجلة عامليا يف سجل العالمات التجارية احملمية قانونيا

، والسعي إىل اعرتاف مجيع (د) العمل على حصر عملية املراقبة ابجلهة املشار إليها يف البند -هـ
 .الدول اإلسالمية حبصر املراقبة فيها

من هذه الفقرة يطلب من مصدري اللحوم ( د)ىل أن تتحقق التوصية املبينة يف البند وإ
ومستورديها ضمان االلتزام بشروط التذكية الشرعية فيما يصدر إىل البالد اإلسالمية؛ حىت ال 

وهللا ، يوقعوا املسلمني يف احلرام ابلتساهل يف استرياد اللحوم دون التثبت من شرعية تذكيتها
 .1أعلم

ويف األخري لست أدعي أين بلغت مبلغ الرضا مبا كتبت، وال مبلغ السرور مبا سطرت، 
غري أنه جهد بشري، ما كان منه من صواب فهو من هللا وحده، مث بتوجيه ممن عرفت من أهل 
العلم والفضل وعلى رأسهم فضيلة الدكتور خالد توايت، وما كان من زلل أو تقصري فمن نفسي 

 .تغفر هللا؛ هو أهل التقوى وأهل املغفرةومن الشيطان وأس
واحلمد هلل على توفيقه، واحلمد هلل على تيسريه، والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني 

.وعلى آله وصحبه ومن اتبع خطاه إىل يوم الدين

                                                           
 .25/066، املرجع السابق قرار جملة جممع الفقه اإلسالمي، 1
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 فهرس اآلَيت القرآنية
رقم  السورة اآلية أو شطرها

 اآلية
 الصفحة

حب ُوا  سورة البقرة بـ ق ر ةً  ِإنَّ اَّللَّ  أي يُمرُُكمي أ ني ت ذي
 
 

67 7،65 
ِنيزِيِر  ت ة  و الدَّم  و حل يم  اخلي يـي  3،27،03،06 273 ِإمنَّ ا ح رَّم  ع ل ييُكُم اليم 
ي تـ ييس ر  ِمن  اهلي دي ِصريمُتي ف م ا اسي  6،25 266 ف ِإني ُأحي

ر ك  بِهِ   27 62 سورة النساء ِإنَّ اَّللَّ  ال  يـ غيِفُر أ ني ُيشي
ِيم ُة  األ نـيع اِم ِإالَّ م ا يـُتـيل ى ُأِحلَّتي ل ُكمي هب 

 ع ل ييُكمي 
 
 
 
 
 

 سورة املائدة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 16،06 

ِنيزِيرِ  ت ُة و الدَُّم و حل يُم اخلي يـي ،3،15،12 3 ُحّرِم تي ع ل ييُكُم اليم 
16،01،03،06،00،65،6

6،71،73 
ن  ع ل ييُكمي   11،16 6 ف ُكُلوا ممَّا أ ميس كي

ُأِحلَّ ل ُكُم الطَّيِّب اُت و ط ع اُم الَِّذين  الييـ ويم  
 أُوُتوا اليِكت اب  ِحلٌّ ل ُكمي 

0 16،66،66،05،02،01 
03،06،00،07،65،60، 
66،67،62،73،72 

اي  أ يُـّه ا الَِّذين  آم ُنوا ال  تـ تَِّخُذوا الييـ ُهود  
لِي اُء بـ عي    و النَّص ار ى لِي اء  بـ عيُضُهمي أ وي  أ وي

02 
 

06،07 
 

تـُُلوا الصَّييد    22،16 60 اي  أ يُـّه ا الَِّذين  آم ُنوا ال تـ قي
ِر و ط ع اُمهُ   1،16 66 ُأِحلَّ ل ُكمي ص ييُد اليب حي
ُم اَّللَِّ ع ل ييهِ   15،11،13 222 ف ُكُلوا ممَّا ذُِكر  اسي

ُم اَّللَِّ ع ل ييهِ   13-11 226 و م ا ل ُكمي أ الَّ أت يُكُلوا ممَّا ذُِكر  اسي
ُم اَّللَِّ ع ل ييهِ   212 و ال أت يُكُلوا ممَّا مل ي يُذيك ِر اسي

 
16،16،17،30،66،66 

02،01،03 
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 21 261 سورة األنعام و ِمن  األي نـيع اِم مح ُول ًة و فـ ريًشا
ن ا ُكلَّ ِذي ظُُفر    02،06 266 و ع ل ى الَِّذين  ه اُدوا ح رَّمي

يت و ُنُسِكي   2،27،06 261 و حم يي اي  ُقلي ِإنَّ ص ال 
 27،06 263 ال  ش رِيك  ل ُه و ِبذ ِلك  أُِمريتُ 

ُقلي ِإمنَّ ا ح رَّم  ر يبِّ  اليف و اِحش  م ا ظ ه ر  ِمنـيه ا 
 و م ا ب ط ن  

سورة 
 األعراف

33 
 

03 

ُمِّيَّ   06 207 الَِّذين  يـ تَِّبُعون  الرَُّسول  النَّيبَّ األي
اًب ِمني ُدوِن اختَّ ُذوا  ب انـ ُهمي أ رياب  ب ار ُهمي و رُهي أ حي
 اَّللَِّ 

 32 سورة التوبة
 

62 

 22 16 سورة مرمي ِإيّنِ ن ذ ريُت لِلرَّمحي ِن ص ويًما
 6،26 31 سورة احلج ذ ِلك  و م ني يـُع ظِّمي ش ع ائِر  اَّللَِّ 

م  اَّللَِّ ع ل يـيه ا ص و افَّ   26،32،65،62،61 36 ف اذيُكُروا اسي
 20 37 ل ني يـ ن ال  اَّللَّ  حُلُوُمه ا و ال  ِدم اُؤه ا
 12 سورة املؤمنون و ِإنَّ ل ُكمي يف األي نـيع اِم ل ِعبـير ةً 

 
21 

ن ا هل ُمي ممَّا ع ِمل تي أ ييِدين ا  أ و مل ي يـ ر ويا أ انَّ خ ل قي
 أ نـيع اًما

 
 سورة يس

 

72 
 

21 

ُمي ف ِمنـيه ا  21 71 ر ُكوبـُُهمي و ِمنـيه ا أي يُكُلون   و ذ لَّلين اه ا هل 
يـين اُه ِبِذبيح  ع ِظيم   سورة  و ف د 

 الصافات
257 23 

 
ِي ادُ   65 32 سورة ص الصَّاِفن اُت اجلي

ُة ف انـيت ِشُروا يف األي ريضِ   .يف اهلامش27 25 سورة اجلمعة ف ِإذ ا ُقِضي ِت الصَّال 
 .يف اهلامش27 22 هل يًوا انـيف ضُّوا إِل يـيه او ِإذ ا ر أ ويا جِت ار ًة أ وي 
 2،7،23،65 1 سورة الكوثر ف ص لِّ لِر بِّك  و احني ر
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 واآلاثر فهرس اآلحاديث النبوية
 الصفحة طرف احلديث

ُع لَّم  فـ ق ت ل  ف ُكلي 
 66 و ِإذ ا أ ك ل  ف ال  أت يُكلي ، ِإذ ا أ ريس ليت  ك ليب ك  امل

م  هللاِ ِإذ ا أ ريس ليت    ت ُه ح يًّا ف اذيحب يهُ  ك ليب ك  ف اذيُكِر اسي ، ف أ دير كي  10-16 ف ِإني أ ميس ك  ع ل ييك 
 75 ِإذ ا أ ريس ليت  ك ليب ك  و مس َّييت  ف أ ميس ك  و قـ ت ل  ف ُكلي، و ِإني أ ك ل  ف ال  أت يُكلي 

 13 .ِإذ ا أ ريس ليت  ك ليب ك  و مس َّييت  ف ُكلي 
ي  ِإذ ا  جَِّة، و أ ر اد  أ ح دُُكمي أ ني ُيض حِّ ل  ِذي احلِي  20 ر أ يـيُتمي ِهال 

م ك  قـ تـ ل ُه و مل ي تـ ر  ِفيِه أ ثـ ر  س ُبع  ف ُكلي   75،72 .ِإذ ا ع ِلميت  أ نَّ س هي
ائِِم، و ِإذ ا ذ ب ح  أ ح دُُكمي  ف اِر، و أ ني تـُو ار ى ع ِن اليبـ ه  ِهزي أ م ر  حِب دِّ الشِّ  61 .فـ ليُيجي

م  اَّللَِّ ع زَّ و ج لَّ  ، و اذيُكِر اسي  0-6 .أ ميرِِر الدَّم  مب ا ِشئيت 
س ان  ع ل ى ُكلِّ ش يي  ِإنَّ هللا  ك ت ب  اإليِحي
ِسُنوا اليِقتـيل ةء    32-37 ، ف ِإذ ا قـ تـ ليُتمي ف أ حي

رُِهوا ع ل ييهِ ِإنَّ اَّللَّ  و ض ع  ع ني أُمَّيِت اخلي ط أ ،    ُتكي ي ان ، و م ا اسي  10 .و النِّسي
ِش، ف ِإذ ا غ ل ب ُكمي ِمنـيه ا ش يي  ِإنَّ هِل ِذِه اإِلِبِل أ و اِبد   ك أ و اِبِد الو حي

ف افـيع ُلوا ِبِه  ء  
ا  .ه ك ذ 

2 

ال ة  س ِنخ ة   ش ِعري  أ نَّ يـ ُهوِدايًّ د ع ا ر ُسول  اَّللَِّ ص لَّى هللاُ ع ل ييِه و س لَّم  ِإىل  ُخبيِز   60 و ِإه 
ُموم ة ، ف أ ك ل  ِمنـيه ا  60 .أ نَّ يـ ُهوِديًَّة أ ت ِت النَّيبَّ ص لَّى هللاُ ع ل ييِه و س لَّم  ِبش اة  م سي

د تي لِر ُسوِل اَّللَِّ  ُ ع ل ييِه و س لَّم   -أ نَّ يـ ُهوِديًَّة أ هي  65 ش اًة، ف أ ك ل  ِمنـيه ا –ص لَّى اَّللَّ
اُل اِبلنِّيَّاِت، و ِإمنَّ ا ِلُكلِّ اميرِئ  م ا نـ و ى  11 ِإمنَّ ا األ عيم 
 62 .أ نَُّه نـ ه ى ع ني األي ضيح ى ل يياًل و ع ني احلي ص اِد ل يياًل 
م  اَّللَِّ ع زَّ و ج لَّ  ، و اذيُكِر اسي ِر الدَّم  مب ا ِشئيت   0 .أ هنِي

 27 .أ ويملي و ل وي ِبش اة  
 72 اَّللَّ  ع ل ييِه و ُكُلوهُ  مس ُّوا

 16،05     مس ُّوا اَّللَّ  و ُكُلوا
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 16،70  مس ُّوا ع ل ييِه أ نـيُتمي و ُكُلوهُ 
 21 .ش اُتك  ش اُة حل يم  

 ِ ل ح نيي ِ أ مي  23،36،65 ض حَّى النَّيبُّ ص لَّى هللاُ ع ل ييِه و س لَّم  ِبك بيش نيي
ِن  اِفئـ ت اِن، و ع ِن اجل ارِي ِة ش اة  ع ِن الُغال ِم ش اات   26 .ُمك 

ًما ، ف ِإذ ا ر ُسوُل هللِا ص لَّى هللاُ ع ل ييِه و س لَّم  ُمتـ ب سِّ  60 .ف اليتـ ف تُّ
ِبِل و اليبـ ق رِ  رت ِك  يف اإليِ  26 ف أ م ر ان  ر ُسوُل هللِا ص لَّى هللاُ ع ل ييِه و س لَّم  أ ني ن شي

ِله    12 .اف أ م ر ُه أبِ كي
ُمك   رِي اليم اءُ قـ تـ ل ُه أ وي س هي  70-75،76 ف ِإنَّك  ال  ت دي

ن اهُ  ن اُه اِبلنّـَبيِل ح ىتَّ و ه صي ن ا ب ِعري  ِمنـيه ا، فـ ر م يـي  2 .فـ ن دَّ ع ل يـي
ِل بـ ييِتهِ  ي اِبلشَّاِة ع نيُه و ع ني أ هي  26 ك ان  الرَُّجُل ُيض حِّ

م  ُمريتـ ه ن   ب ُح يـ ويم  س اِبِعِه، و حُييل ُق ر أيُسُه، و يُد مَّىُكلُّ ُغال   26 .ِبع ِقيق ِتِه ُتذي
 12 .ُكُلوه ا

هُ  م ، فـ نـ ز ويُت آِلُخذ  ر اب  ِفيِه ش حي ، فـ ر م ى ِإنيس ان  جِبِ يـيرب   60،65 ُكنَّا حُم اِصرِين  ق صير  خ 
 22  .ال  فـ ر ع  و ال  ع ِتري ة  
اِء بـ نيِّ  ظ ل ُعه ا، و ال  اِبلع وير اِء بـ نيِّ  ع و رُه اال  ُيض حَّى   26 اِبلع ريج 

 25 .ل ع لَّك  آذ اك  ه و امُّك  
 27،11 .ل ع ن  هللاُ م ني ذ ب ح  لِغ رييِ هللاِ 

ِي ر ُسوِل اَّللَِّ ص لَّى هللاُ ع ل ييِه و س لَّم    27  ل ق دي ُكنيُت أ فيِتُل ق ال ِئد  ه دي
 6 .أ ص اب  حِب دِِّه ف ُكليُه، و م ا أ ص اب  ِبع ريِضِه فـ ُهو  و ِقيذ  م ا 

ُم اَّللَِّ ف ُكلي   16 .م ا أ نـيه ر  الدَّم  و ذُِكر  اسي
، و س ُأح دُِّثُكمي  نَّ، و الظُُّفر  ُم اَّللَِّ ع ل ييِه، ف ُكُلوا ل ييس  السِّ م ا أ نـيه ر  الدَّم ، و ذُِكر  اسي

 ، نُّ ع ني ذ ِلك   .ف ُمد ى احل ب ش ةِ : فـ ع ظيم ، و أ مَّا الظُُّفرُ : أ مَّا السِّ
3، 

13،17،12 
 0 .م ا فـ ر ى األ ويد اج  ف ُكُلوهُ 
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ا ِبغ رييِ ح قِّه ا  65  م ا ِمني ِإنيس ان  قـ ت ل  ُعصيُفورًا ف م ا فـ ويقـ ه 
ُهُ  ِفيِه امسي ِلُم ي كي ب ُح فـ ليُيس مِّ  ف ِإني ن ِسي  أ ني ُيس مِّي  ِحني   اليُمسي  10 ي ذي

رِيُقوا ع نيُه د ًما، و أ ِميطُوا ع نيُه األ ذ ى  26 .م ع  الُغال ِم ع ِقيق ة ، ف أ هي
ُفورًا ع بـ ثًا  65 م ني قـ ت ل  ُعصي

 21 .و م ني ن ذ ر  أ ني يـ عيِصي ُه ف ال  يـ عيِصهِ ، م ني ن ذ ر  أ ني يُِطيع  اَّللَّ  فـ ليُيِطعيهُ 
 6،36 . نـ ه ى ر ُسوُل اَّللَِّ ص لَّى هللاُ ع ل ييِه و س لَّم  ع ني ش رِيط ِة الشَّييط انِ 

ِن اجلي اِهِليَِّة يـُعيب ُد؟  21 .ه لي ك ان  ِفيه ا و ث ن  ِمني أ وياث 
تـ تُهُ  لُّ م يـي  3 .ُهو  الطَُّهوُر م اُؤُه احلِي

ا النَّاُس، ُخُذوا م ن اِسك ُكمي، ف   ِإيّنِ ال  أ ديرِي ل ع لِّي ال  أ ُحجُّ بـ عيد  ع اِمي اي  أ يُـّه 
ا  .ه ذ 

6 

 األثر
 05 ه بلسانهر  كي رك ذِ اسم هللا يف قلب املسلم وإن ت  

 32 أنه رأى رجال وقد أضجع شاة ووضع رجله على صفحة وجهها 
 32 .سقها إىل املوت سوقا مجيال، ال أم لك

ِئُحُهمي : ط ع اُمُهمي     66 .ذ اب 
 07 كلوا من ذابئح بين تغلب، وتزّوجوا من نسائهم

ُنون   ِلُمون  ُيس مِّ ُسي
ِدين ِة، و ك ان  امل ُن اأُلضيِحيَّة  اِبليم   20 ُكنَّا ُنس مِّ

 06 ال تباح ذابئحهم وال نساؤهم
 12 ال تؤكل ذبيحة األقلف

ييك  فـ ُهو    ائِِم ممَّا يف ي د   2 ك الصَّييدِ م ا أ عيج ز ك  ِمن  البـ ه 
 06 ألهنم مل يقوموا ابلشروط اليت شرطها عليهم عثمان ؛نغزوهم

 36 .وال تعجلوا األنفس أن تزهق
 62 .يستحب توجيه الذبيحة إىل القبلة
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 قائمة املصادر واملراجع
 :الكتب/ أوَل
 .القرآن الكرمي ويلومه/ أ
 .القرآن الكرمي برواية حفص /2
 ،دار الكتب العلمية، بريوت، 3، طدمحم عبد القادر عطا: ، تالعريببن ، احكام القرآنأ /1
 .م1553/ه2616، لبنان
 ، دار طيبة، بدون 1:سامي بن دمحم سالمة، ط: بن كثري، تاتفسري القرآن العظيم،  /1

 .م2666/هـ2615مكان النشر، 
الفكر العريب، التفسري القرآين للقرآن، عبد الكرمي يونس اخلطيب، بدون رقم ط، دار  /4

 .القاهرة، بدون اتريخ النشر
 .هـ2611، دار الفكر، دمشق، 2:التفسري الوسيط، وهبة الزحيلي، ط/ 5
، عبد الرمحن بن معال اللوحيق: ، تبن السعدي، تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان/ 6
 .م1555/هـ2615، بدون مكان النشر، مؤسسة الرسالة ، 2:ط
مؤسسة ، 2:، طأمحد دمحم شاكر: ، تالطربي ، بن جريرالبيان يف أتويل القرآنجامع / 7

 .م1555/هـ2615، ، بدون مكان النشرالرسالة
 هشام مسري البخاري، بدون رقم ط، دار عامل :اجلامع ألحكام القرآن، القرطيب، ت /8

 .م1553/هـ2613الكتب، الرايض، اململكة العربية السعودية، 
دار ابن كثري، دار ، 2:، طدمحم بن علي بن دمحم بن عبد هللا الشوكاين اليمين، رفتح القدي /9

 .هـ2626، دمشق، بريوت ،الكلم الطيب
 .احلديث النبوي ويلومه/ ب
بريوت،  اإلسالمي، كتبملا ،1ط األلباين، السبيل، منار أحاديث ختريج يف الغليل إرواء /21

.ه2620/ه2650  
 معاين من املوطأ تضمنه فيما األقطار وعلماء األمصار فقهاء ملذاهب اجلامع االستذكار /22
دمحم علي وسامل دمحم عطا  :، تبن عبد الربواإلختصار، ا ابإلجياز كله ذلك وشرح واآلاثر الرأي
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 .م1555/ه2612، بريوت، دار الكتب العلمية، 2، طمعوض
بن سعد بن عبد الرمحن آل دمحم : ، اخلطايب، ت(شرح صحيح البخاري)أعالم احلديث  /21

 ، مركز البحوث العلمية وإحياء الرتاث اإلسالمي، جامعة أم القرى،2:سعود، ط
 .م2622/ه2656

، مكتبة 2:عبد القادر األرنؤوط، ط: جامع األصول يف أحاديث الرسول، ابن األثري، ت /21
 .م2675/ه2365احللواين، مطبعة املالح، مكتبة دار البيان، بدون مكان النشر، 

، دار طوق النجاة، 2، طدمحم زهري بن انصر الناصر :، تالبخارياجلامع الصحيح،  /24
 .ه2611بدون مكان النشر، 

دمحم بن عيسى بن س ويرة بن الضحاك، الرتمذي، أبو ، سنن الرتمذي ،اجلامع الكبري /25
 .م2662، وتبري ، دار الغرب اإلسالمي، بدون رقم ط، بشار عواد معروف: ، تعيسى
أبو اسحاق احلويين األثري، : الديباج على صحيح مسلم بن احلجاج، السيوطي، ت /26
 .م2666/ه2626، دار ابن عفان، اململكة العربية السعودية، 2:ط

 .اتريخمكان و  بدون، دار احلديث، طبعةرقم  الصنعاين، بدون، سبل السالم /27
: ، تهللا دمحم بن يزيد القزويين، وماجة اسم أبيه يزيدابن ماجة أبو عبد ، سنن ابن ماجه /28

 .، بدون اتريخ النشردار إحياء الكتب العربية، بدون رقم ط، دمحم فؤاد عبد الباقي
املكتبة ، بدون رقم ط، دمحم حميي الدين عبد احلميد: ، تأبو داود، سنن أيب داود /29

 .،بدون اتريخ النشربريوت ،العصرية، صيدا
مؤسسة الرسالة، ، 2شعيب األرنؤوط وآخرون، ط: ت ،قطين الدار، قطين الدار سنن /11
 .م1556/هـ2616، لبنان،بريوت
، املكتب 1:شعيب األرنؤوط ودمحم زهري الشاويش، ط: شرح السنة، البغوي، ت /12

 .م2623/هـ2653اإلسالمي، دمشق، بريوت، 
، مكتبة الرشد، 1:بن إبراهيم، طأبو متيم ايسر : شرح صحيح البخارى، ابن بطال، ت /11

 .م1553/هـ2613السعودية، الرايض، 
دار إحياء ، بدون رقم ط، دمحم فؤاد عبد الباقي :، تمسلم بن احلجاجصحيح مسلم،  /11
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 .، بدون اتريخ النشربريوت، الرتاث العريب
 مركز نور اإلسالم ألحباث، بدون رقم ط، األلباين، صحيح وضعيف سنن ابن ماجة /14

 .، بدون اتريخ النشراإلسكندرية، القرآن والسنة
ألحباث القرآن  مركز نور اإلسالم، بدون رقم ط، األلباين، صحيح وضعيف سنن أيب داود /15
 .، بدون اتريخ النشراإلسكندرية، والسنة
مركز نور اإلسالم ألحباث القرآن ، بدون رقم ط، األلباين، صحيح وضعيف سنن النسائي /16
 .، بدون اتريخ النشراإلسكندرية، والسنة
، بريوت، املكتب اإلسالمي، 3:، طاأللباين، غاية املرام يف ختريج أحاديث احلالل واحلرام /17

 .ه2650
قام  ،دمحم فؤاد عبد الباقي: ، ترقيمبن حجر العسقالين، اتح الباري شرح صحيح البخاريف /18

بريوت،  ،دار املعرفة ، بدون رقم ط،طيبحمب الدين اخل: إبخراجه وصححه وأشرف على طبعه
 . ه2376

بكري حياين وصفوة : كنز العمال يف سنن األقوال واألفعال، عالء الدين اهلندي، ت /19
 .م2622/هـ2652، مؤسسة الرسالة، بدون مكان النشر، 0:السقا، ط

، 2:نور الدين طالب وآخرون، ط: الالمع الصبيح بشرح اجلامع الصحيح، الربانوي، ت /11
 .م1521/ه2633دار النوادر، سوراي، 

، 1، طعبد الفتاح أبو غدة :ت ،النسائي، "السنن الصغرى للنسائي"اجملتىب من السنن   /12
 .ه2626/ه2656، حلب ،مكتب املطبوعات اإلسالمية

شعيب األرنؤوط : ، تأبو عبد هللا أمحد بن دمحم بن حنبل، د بن حنبلمسند اإلمام أمح /11
 .م1552/هـ2612، بدون مكان النشر، مؤسسة الرسالة، 2:، طوآخرون

، املطبعة العلمية، حلب، 2:معامل السنن، وهو شرح سنن أيب داود، اخلطايب، ط /11
 .م2631/هـ2302

دار إحياء ، بدون رقم ط، فؤاد عبد الباقيدمحم : ت، مالك بن أنس، موطأ اإلمام مالك /14
 .، بدون اتريخ النشرمصر، الرتاث العريب
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 :الفقه اإلسَلمي/ج
 .احلنفي -

، بدون مكان دار الكتب العلمية، 1، طالكاساين، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع /15
 .م2626/هـ2656النشر، 

 .املالكي -
، مكتبة 2:أبو األجفان، ط: بن فرحون، ت إرشاد السالك إىل أفعال املناسك، /16

 .م1551/هـ2613العبيكان، الرايض، اململكة العربية السعودية، 
، مطبعة مصطفى البايب احلليب 6:بداية اجملتهد و هناية املقتصد، ابن رشد احلفيد، ط /17

 .م2670/هـ2360وأوالده، مصر، 
، الصاوي، اوي على الشرح الصغريبلغة السالك ألقرب املسالك املعروف حباشية الص /18

 .النشر واتريخ مكانبدون  ،دار املعارفبدون رقم ط، 
، وزارة األوقاف والشؤون 2:أمحد عبد الكرمي جنيب، ط: التبصرة، اللخمي، ت /19

 .م1522/هـ2631اإلسالمية، قطر، 
: ، تالدمريي اتج الدين هبرام، حتبري املختصر وهو الشرح الوسط على خمتصر خليل /41

، بدون مكان مركز جنيبويه، 2:، طحافظ بن عبد الرمحن خريو أمحد بن عبد الكرمي جنيب 
 .م1523/هـ2636النشر، 
، بدون مكان دار الفكر، بدون رقم ط، الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري  /42

 .واتريخ النشر
، شهاب الدين النفراوي، بدون رقم طبعة، الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين /41

 .م2660/ه2620دار الفكر، بدون مكان النشر، 
 .الشافعي -

، 2:قاسم دمحم النوري، ط: البيان يف مذهب اإلمام الشافعي، أبو احلسني الشافعي، ت /41
 .1555/هـ2612دار املنهاج، جدة، 

املكتب اإلسالمي، ، 3، طالشاويشزهري : ت النووي،، روضة الطالبني وعمدة املفتني /44
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 .م2662/ه2621، عمان ،دمشق ،بريوت
، بدون رقم ط، دار النووي، ((مع تكملة السبكي واملطيعي))اجملموع شرح املهذب  /45

 .الفكر، بدون مكان واتريخ النشر
دار الكتب ، 2، طالشربيين مشس الدين، مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج /46
 .م2666/ه2620، بدون مكان النشر، علميةال
 .احلنبلي -

شاكر بن توفيق و يوسف بن أمحد البكري : ، تابن قيم اجلوزية، أحكام أهل الذمة /47
 .2622/2667، الدمام ،رمادى، 2:، طالعاروري

األسئلة واألجوبة الفقهية، أبو دمحم عبد العزيز بن السلمان، بدون رقم ط، ودار، ومكان،  /48
 .واتريخ النشر

 انصر عبد الكرمي : اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم، ابن تيمية، ت /49
 .م2666/هـ2626، دار عامل الكتب، بريوت، لبنان، 6:العقل، ط

، 2:حاشية الروض املربع شرح زاد املستقنع، عبد الرمحن بن دمحم بن قاسم العاصمي، ط /50
 .هـ2367بدون دار ومكان النشر، 

الروض املربع شرح زاد املستقنع، البهوتى، بدون رقم ط، دار املؤيد، مؤسسة الرسالة،  /15
 .بدون اتريخ النشر

عبد هللا بن : بن قدامة، تا مشس الدين، (املطبوع مع املقنع واإلنصاف)الشرح الكبري   /52
مجهورية مصر العربية، ، هجر، القاهرة، 2:عبد احملسن الرتكي وعبد الفتاح دمحم احللو، ط

 .م2660/ه2620
بن قدامة، بدون رقم ط، دار الكتاب العريب،  مشس الدينالشرح الكبري على منت املقنع،  /53

 .بدون مكان واتريخ النشر
، دار ابن اجلوزي، بدون مكان 2:الشرح املمتع على زاد املستقنع، بن العثيمني، ط /54

 .هـ2612/ه2611النشر، 
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أمحد دمحم عزوز، بدون رقم ط، املكتبة العصرية، : ، تياملقدس بن قدامةاعمدة الفقه،   /55
 .م1556/هـ2610بدون مكان النشر، 

، دار الكتب العلمية، بدون مكان النشر، 2:بن تيمية، طاالفتاوى الكربى،  /56
 .م2627/هـ2652

، بدون مكان الكتب العلمية دار، 2، طاملقدسي ابن قدامة، الكايف يف فقه اإلمام أمحد  /57
 .م2666/ه2626النشر، 

جممع امللك ، بدون رقم ط، عبد الرمحن بن دمحم بن قاسم: ، تبن تيمية، اجمموع الفتاوى /58
 .م2660/هـ2626، املدينة النبوية، اململكة العربية السعودية، فهد
دار ومكان النشر،  ، بدون2:بن تيمية، طااملستدرك على جمموع فتاوى شيخ اإلسالم،  /59

 .هـ2622
 .م2662/هـ2322بدون رقم ط، مكتبة القاهرة،  ،ابن قدامة املقدسي، املغين /60
حممود األرانؤوط، وايسني حممود : ، تاملقدسي قدامةابن املقنع يف فقه اإلمام أمحد،  /61

 .م1555/هـ2612، مكتبة السوادي، جدة، اململكة العربية السعودية، 2:اخلطيب، ط
، 2:وبل الغمامة يف شرح عمدة الفقه البن قدامة، عبد هللا بن دمحم بن أمحد الطيار، ط /62

 .هـ2631/هـ2616دار الوطن، الرايض، اململكة العربية السعودية، 
 .كتب فقهية أخرى

، دار الثقة للنشر 2:أحكام األضحية والذكاة، دمحم بن صاحل بن دمحم العثيمني، ط /63
 .م2661/هـ2621املكرمة، والتوزيع، مكة 

، مكتبة 3:األطعمة وأحكام الصيد والذابئح، صاحل بن فوزان بن عبد هللا الفوزان، ط /64
 .م1522/هـ2631املعارف، الرايض، 

، دار القلم، دمشق،  1:حبوث يف قضااي فقهية معاصرة، دمحم تقي العثماين، ط /65
 .م1553/هـ2616

 .بدون رقم طبعة، دار الفكر، بريوت، بدون اتريخ النشراحمللى ابآلاثر، بن حزم،  /66
، بيت األفكار الدولية، بدون مكان 2:موسوعة الفقه اإلسالمي، عبد هللا التوجيري، ط /67
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 .م1556/هـ2635النشر، 
 .أصول الفقه والقوايد الفقهية ومقاصد الشريعة/ د

، دار الفكر، 2الزحيلي، ط صطفىاألربعة، مالقواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املذاهب  /68
 .م1556/ه2617دمشق، 

  .البلدان/ ه
محد بن : األماكن أو ما اتفق لفظه وافرتق مسماه من األمكنة، زين الدين، اهلمداين، ت /69

 .هـ2620دمحم اجلاسر، بدون رقم ط، دار اليمامة، بدون مكان النشر، 
 .معاجم اللغة العربية واملوسويات/ و

، دار الكتب العلمية، 2، طدمحم عميم اإلحسان اجملددي الربكيت، التعريفات الفقهية /71
 .م1553/ه2616، ابكستان

 .ه2626، بريوت –دار صادر ، 3، طابن منظور، لسان العرب /72
حممود األرانؤوط وايسني حممود : املطلع على ألفاظ املقنع، أبو عبد هللا، مشس الدين، ت /71

   .م1553/هـ2613مكتبة السوادي، بدون مكان النشر، ، 2:اخلطيب، ط
، السالسل دار، 1:، طون اإلسالميةؤ وزارة األوقاف والش، املوسوعة الفقهية الكويتية /71

 .هـ2617/ه2656، الكويت
: دمحم بن أمحد بن بطال الركيب، تالنظم املستعذب يف تفسري غريب ألفاظ املهذب،  /74

 .م2622بدون رقم ط، املكتبة التجارية، مكة املكرمة، مصطفى عبد احلفيظ سامل، 
 .كتب ذات مواضيع متفرقة/ ي
مؤسسة الرسالة، بريوت، مكتبة , 17:زاد املعاد يف هدي خري العباد، ابن قيم اجلوزية، ط /75

  .م2666/ه2620املنار اإلسالمية، الكويت، 
 .الرسائل اْلامعية/ اثنيا
دراسة فقهية مقارنة، دالل سوحيي، رسالة ماسرت، غري : احلديثةحكم الذكاة ابلطرق  /76

مطبوعة، علي زواري أمحد، معهد العلوم اإلسالمية جبامعة الشهيد محة خلضر، الوادي، 
 .م1523-1521/ه2637-2632
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 .اجملَلت واملقاَلت والفتاوى والبحوث/ اثلثًا
، اثمر عبد املهدي حممود (حبث)أحكام ذابئح غري املسلمني واللحوم املستوردة منهم /77

املؤمتر الدويل القتصادايت املنتجات احلالل، اهليئة العاملية لالقتصاد والتمويل حتاملة، 
م، كتاب محلته يف نسخته 1526/ه2637، تركيا، (ساكاراي)اإلسالمي، جامعة بينغول

"pdf" ،على الشبكة  ،األلوكة موقع، من 22:66: م، يف الساعة1522-22-52: يوم
 /https://www.alukah.net/library.              :من الصفحة اآلتية  العنكبوتية

  :اللحوم املستوردة، حامد دمحم اجلارحي، قرأته يومحبث عن أحكام  /78
على الشبكة الفقهية، ، من موقع امللتقى الفقهي، 57:67: ، يف الساعة35-50-1526

  http://www.feqhweb.com/vb/t7199.html...      :من الصفحة اآلتية
، أسامة بن دمحم ظفر هللا (حبث)نقاش يف ضوء الدراسات السابقة: حكم اللحوم املستوردة /79
، 26:10: م، يف الساعة1526-50-12 :يوم" word"كتاب محلته يف نسخته شيخ،  
 /iri.aiou.edu.pk...                  :، من الصفحة اآلتيةIRIمن موقع 

بدون رقم ط، مركز الشهيد عزام اإلعالمي، الذابئح واللحوم املستوردة، عبد هللا عزام،  /81
 " pdf"كتاب محلته يف نسخته ،  2622/ه2625فيشاور، ابكستان، 

 على الشبكة العنكبوتية ،CIA، من موقع 12:26: م، يف الساعة1522-22-57:يوم
       ...-https://www.cia.gov/library/abbottabad: من الصفحة اآلتية

 بدون رقم، دمحم فؤاد الربازي، (حبث)والذبح الغريب وخفاايه الذبح اإلسالمي ومزاايه /82
كتاب محلته يف  م،1522، الكويتوآخرون،  اإلسالميةوزارة  األوقاف  والشؤون  ط، 
، من موقع مكتبة نور، من 22:62: م، يف الساعة1526-53-17: يوم" rar"نسخته

 :الصفحة اآلتية
                                     ..book.com/.-https://www.noor 

 .م2666/هـ2626، دار الوطن، الرايض، 2:إسالمية، بن ابز، طفتاوى  /81
أمحد بن : مجع وترتيب، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، فتاوى اللجنة الدائمة /81

 .، بدون اتريخ النشرالرايض، اإلدارة العامة للطبع ، بدون رقم ط، عبد الرزاق الدويش

https://www.alukah.net/library/
https://www.alukah.net/library/
http://www.feqhweb.com/vb/t7199.html
https://www.noor-book.com/
https://www.noor-book.com/
https://www.noor-book.com/
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جملة دورية تصدر عن الرائسة  ه،2366: ، السنة6: العدداإلسالمية،  البحوث جملة  /84
: العدد./ اململكة العربية السعودية، العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد

 .ه2611/ه2612: ، السنة61: العدد./ ه2653: ، السنة7
 .اإلسالمياملنتدى  تصدر عن ه،2612: ، السنة203: العدد جملة البيان، /85
 . اجلامعة اإلسالمية، املدينة النبوية ،ه2360، 32جملة اجلامعة اإلسالمية، ع /86
ملؤمتر جممع الفقه  ،م1523/ه2630: ، السنة12: العدد، 6جملة السجل العلمي /87

 :اإلسالمي الدويل
، 12، ع6، حسني بن عبد هللا العبيدي، جملة السجل العلمي(مقال)الذابئح-

كتاب محلته يف نسخته ،  3م، ملؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدويل ص 1523/ه2630
"pdf "من الصفحة  ، من موقع مكتبة نور،26:07: م، يف الساعة1526-03-13: يوم

 /...https://www.noor-book.com:                                      اآلتية
، عبد الناصر (مقال()النظر يف ضوء املستجداتإعادة )الذكاة بعد الصدمة الكهرابئية  -

: م، يف الساعة1526-03-13: يوم" pdf"كتاب محلته يف نسخته  موسى أبو البصل،
 :من الصفحة اآلتيةعلى الشبكة العنكبوتية  ، من موقع مكتبة نور،26:06

                                           /https://www.noor-book.com... 
معهد العلوم  م، جامعة الوادي،1522/ه2665: ، السنة6: ، العددالشهابجملة  /88

 .اإلسالمية
 .وآخرون، القاهرةدمحم رشيد رضا م،2653/ه2312، 6:مجملة املنار،  /89
 :1526: ، السنة25: العدد ،(جممع)جملة جامعة املدينة العاملية /91
 ، اندي (مقال)الذكاة الشرعية وموقف الفقه اإلسالمي من طرق الذبح احلديثة -

م، 1522-22-51:يوم "pdf"، كتاب محلته يف نسختهالغفار قبيصي البدوي وحسن عبد
 :، من موقع ميداي، على الشبكة العنكبوتية من الصفحة اآلتية12:55: يف الساعة

httpojs.mediu.edu.my/index…                                             
م، التابع ملنظمة 2662/ه2622: ، السنة25: جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدد /92
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 .املؤمتر اإلسالمي، جدة
، دمحم عبــد احللــيم (حبــث)املمارســات املســتحدثة للــذبح يف ضــوء أحكــام الشــريعة اإلســالمية /91
بــدون اتريــخ  ،«الشــريعة اإلســالمية واملمارســة العمليــةالــذابئح بــني »: مــؤمتربــدون رقــم ط،  ،مــرع

، 52:05 :م، يف الســاعة1526-50-52: يــوم" word"كتــاب محلتــه يف نســخته   النشــر،
مــــــــــــــــــــــــن الصــــــــــــــــــــــــفحة علــــــــــــــــــــــــى الشــــــــــــــــــــــــبكة العنكبوتيــــــــــــــــــــــــة ، ايفبــــــــــــــــــــــــدايمــــــــــــــــــــــــن موقــــــــــــــــــــــــع 

                                                       …/http//:iefpedia.com:اآلتية
 .لكَتونيةاملواقع اَل/ رابًعا
                     /https://www.alukah.net/library                                        :األلوكة الشرعية /91

 http://www.feqhweb.com...                  :         الشبكة الفقهية /94

   …httpojs.mediu.edu.my/index:جمالت جامعة املدينة العاملية احملكمة /95
 /http://www.shamela.ws املكتبة الشاملة /96
 /...https://www.noor-book.com       :مكتبة نور /97
 iefpedia.com/…//:http             :موسوعة االقتصاد والتمويل اإلسالمي /98

 … /CIA :     https://www.cia.gov/libraryموقع  /99
 /IRI                                               :...iri.aiou.edu.pkموقع  /211
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 فهرس املوضويات
 الصفحة املوضوع
 أ .املقدمة

 .مفهوم الذبيحة يف الشريعة :املبحث األول
 1 .لغة واصطالحا وحكمه واحلكمة منهتعريف الذبح  :املطلب األول
 1 .واصطالحا لغة والذكاة تعريف الذبح :الفرع األول
 3 .حكمها :الفرع الثاين
 0 .احلكمة من مشروعيتها :الفرع الثالث
 6 .والذابئح الذكاة أنواع :املطلب الثاين
 6 .االختيار واالضطرار أنواع الذكاة ابعتبار :الفرع األول
 6 .شروعاملغري و  منها املشروع ابعتبار أنواع الذابئح :الفرع الثاين
 .وضوابطها، ومزاَيها ومساوئها شروط الذبيحة و طرقها احلديثة :ينالثا بحثامل

 15 .شروط الذبيحة :األول طلبامل
 32 .احلديثة الذكاة طرق :الثاين طلبامل

 32 .تثبيت احليوان أثناء التدويخ والذبح :الفرع األول
 32 .تدويخ احليواانت قبل ذحبها: الفرع الثاين
 36 .طرق مستحدثة يف الذبح: الفرع الثالث
 30 .الصدمة بعد للذكاة الشرعية الضوابط: الفرع الرابع
 ،الطرق غري الشرعية احلديثةمساوئ و  مزااي الطرق الشرعية للذبح :ثالثاملطلب الـــ

 .امكروهاهتو  آداب التذكية ومستحباهتاوكيفية معاملة احليواانت، و 
36 

 36 .مزااي الطرق الشرعية للذبح :الفرع األول
 37 .الشرعية احلديثة يف الذبحالطرق غري : الفرع الثاين
 37 .معاملة احليواانت قبل الذبح وبعد الذبح :لثالفرع الثا
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 36 .امكروهاهتو  آداب التذكية ومستحباهتا :الرابعالفرع 

 .واملعلبة أهل الكتاب واللحوم املستوردة حكم ذبيحة :املبحث الثالث

 66  . أهل الكتاب حكم ذبيحة :املطلب األول
 66 .مشروعية األكل من ذابئح أهل الكتاب :األولالفرع 

 66 .أهل الكتاب احلكمة يف إابحة ذابئح :الفرع الثاين
 66 .مسائل ذابئح أهل الكتاب :الفرع الثالث 

 61 .      حكم اللحوم املستوردة واملعلبة :املطلب الثاين
 61 .تعريف اللحوم املستوردة :الفرع األول
 61  .حكم األطعمة املستوردة :الفرع الثاين
 63 .حكم اللحوم املستوردة من الكفار على اختالف مللهم :الفرع الثالث
ذكر ما ورد إىل هذه الرائسة عن كيفية تذكية احليواانت املستوردة من  :الفرع الرابع

 .بالد الكفار إىل اململكة السعودية
63 

 60 .أقسام اللحوم املستوردة :الفرع اخلامس
 76 .التسمية على الذبيحة املستوردة :الفرع السادس
 76 .حل مشكلة اللحوم املستوردة :الفرع السابع
 77 .إلسالميةاالشهادات املكتوبة على العلب، الذبح على الطريقة  :الفرع الثامن

 الفهارس

 76 .اخلامتة
 26 .فهرس اآلايت القرآنية
 26 .واآلاثر فهرس اآلحاديث النبوية
 26 .قائمة املصادر واملراجع
 66 .فهرس املوضوعات
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