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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  متهيد

احلمد هللا رب العاملني، وأشهد أن ال إلـه إال اهللا ويل املتقني،وأشـهد أن حممـدا رسـول 
وجعله رمحـة للعـاملني، وصـلى اهللا عليـه  اهللا إىل الناس أمجعني، ختم اهللا به الرساالت،

  وعلى آله الطيبني، وصحبه اهلداة املهديني، وسلم تسليماً كثريا.
إن الكـــالم يف الـــذبائح وطـــرق الـــذبح ممـــا يهـــم كـــل مســـلم التعـــرف عليـــه وعلـــى 
الطــرق الشــرعية فيــه، حيــث إنــه مــن الوســائل الــيت يتحقــق ــا للمســلم طيــب املطعــم 

رسوله حيل لنا الطيبـات وحيـرم علينـا اخلبائـث، فمـا حرمـه اهللا  وحله، واهللا تعاىل أرسل
تعاىل على لسان رسوله صلى اهللا عليه وسلم فال شك عنـد املسـلم أنـه خبيـث، وإن 

  مل ير فيه ضررا ظاهرا، وما أحله فهو الطيب.
واهللا تعاىل أمرنا أن نستحل ما أحله لنا، وأن حنرم ما حرمه علينا، قـال اهللا تعـاىل: { 

 ُكلُــواْ ِممــا ذُِكــَر اْســُم الّلــِه َعَلْيــِه ِإن ُكنــُتْم بِآيَاتِــِه ُمــْؤِمِنَني، َوَمــا َلُكــْم َأال تَــْأُكُلواْ ِممــا ذُِكــرَ فَ 
 لونَ اْسُم الّلِه َعَلْيِه َوَقْد َفصَل َلُكم ما َحرَم َعَلْيُكْم ِإال َما اْضطُرِْرُمتْ ِإلَْيـِه َوِإن َكثِـريًا لُيِضـ

]، وهذا 119-118بَِأْهَواِئِهم ِبَغْريِ ِعْلٍم ِإن رَبَك ُهَو َأْعَلُم بِاْلُمْعَتِديَن } [ األنعام: 
تنبيه على قبح فعل من يسارع إىل حترمي ما أحله اهللا بناء على هوى أو جهـل، وقـال 

ــَياِطَني لَُيوُحــوَن تعــاىل: { َوَال تَــْأُكُلواْ ِممــا ملَْ يُــْذَكِر اْســُم الّلــِه َعَلْيــِه َوإِ  الش ــُه َلِفْســٌق َوِإنن
  ]121إىل َأْولَِيآِئِهْم لُِيَجاِدُلوُكْم َوِإْن َأَطْعُتُموُهْم ِإنُكْم َلُمْشرُِكوَن } [ األنعام: 
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وقـــد قـــال النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم : (( مـــن صـــلى صـــالتنا، واســـتقبل قبلتنـــا، 
لى اهللا عليــــه وســــلم التــــزام اإلنســــان وأكــــل ذبيحتنــــا، فهــــو املســــلم )) ، فقــــرن صــــ

بأحكـــام الشـــريعة يف الـــذبائح بالصـــالة واســـتقبال القبلـــة يف حتديـــد هويـــة املســـلم، 
ألن هذه األمور الثالثة جتمع املسلمني على أمور ظاهرة، فالذبح الشرعي شـعرية 

  )1من شعائر الدين، جيب أن تقام ويعتىن ا كل االعتناء (
لـــذبح شـــعرية" أنـــه عبـــادة يتعبـــد اهللا تعـــاىل ـــا يف كـــل ولـــيس معـــىن قولنـــا : "إن ا

) ، ألنـه إمنـا يكـون عبـادة إن ذبـح لوجـه 2حال، كما قاله ابن القيم ومن تابعه (
اهللا تعــاىل ابتغــاء مرضــاته، كاألضــحية، والعقيقــة، والقربــان، واهلــدي، وحنــو ذلــك، 

س عبــادة علــى أمــا إن ذبــح ــرد اللحــم، ســواء لألكــل أو اإلطعــام أو البيــع ، فلــي
  اإلطالق.

ولكــن مرادنــا بــالقول إنــه مــن شــعائر الــدين أن إجــراء عمليــة الــذبح طبقــا للقواعــد 
والضوابط اليت حددها الكتاب والسنة أمر مطلـوب مـن املسـلم مراعاتـه، واعتقـاد 
أنــه مــن األمــور الــيت يكــون االلتــزام ــا ورعايتهــا مــن شــأن املــؤمن القــوي اإلميــان، 

ا إىل قـــــول النـــــيب صـــــلى اهللا عليـــــه وســـــلم : (( مـــــن صـــــلى وحنــــن نـــــاظرون يف هـــــذ
  صالتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا فهو املسلم )) .

ومن هنا ينبغي أن يشكر اهتمام جممع الفقه ذه القضايا وحشده هلـا، فـإن كـل 
  ذلك من تعظيم شعائر اهللا وتكرمي شرائعه.

  واهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل.

__________  
/ 2؛ وكتـــاب بحـــوث مقارنـــة للـــدكتور فتحـــي الـــدريني: 6) وانظـــر المـــودودي: ذبـــائح أهـــل الكتـــاب، ص 1(
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  تعريف التذكية:
التذكيـــة ذبـــح احليـــوان أو حنـــره أو عقـــره بكيفيـــة أو أوضـــاع معينـــة بينتهـــا الشـــريعة، 

  حبيث يكون حلمه حالال للمسلم. وهي تكون بطريقتني:
ذلـــك يف احليـــوان الـــذي يـــتمكن منـــه، كاإلبـــل والبقـــر األوىل: الـــذبح أو النحـــر، و 

  والغنم.
الثانية: ضربه مبحدد من سهم أو رمح يف أي موضـع مـن بدنـه، حبيـث خيـرج منـه 
الدم، وذلك يف الصيد وحنـوه، ألنـه ال يـتمكن منـه إال بـذلك، فـإن صـاده فأدركـه 

  حيا ومتكن من تذكيته بالذبح مل يبح إال بأن يذحبه.
  تذكية:حكمة مشروعية ال

إنــــه باســــتقراء داللــــة النصــــوص الشــــرعية يف الكتــــاب والســــنة ميكــــن أن يفهــــم أن 
  التذكية شرعت ألمرين:

األول: إخراج ما يف بـدن احليـوان مـن الـدم، وذلـك ألن الـدم يف املفهـوم الشـرعي 
مــادة خبيثــة، وقــد جعــل اهللا تعــاىل الــدم أحــد احملرمــات القطعيــة األربــع الــيت كــرر 

آيات كثرية وهي امليتة والدم وحلـم اخلنزيـر ومـا أهـل لغـري اهللا بـه، ذكرها مقرتنة يف 
فــال جيــوز تنــاول الــدم أصــال، وجيــب إخراجــه مــن احليــوان بالــذبح، ليطيــب اللحــم 

) ، ولكـن ملـا كـان تتبـع مـا يبقـى مـن اللحـم يف 1وخيلص من هذه املادة اخلبيثـة (
م الذي جيمد يف العروق العروق عسريا اقتصر التحرمي على الدم املسفوح، أما الد

  فلم حيرم، بل تشمله رخصة اهللا تعاىل تيسريا على املؤمنني.

  
__________  

  133/ 4؛ والذخيرة للقرافي: 486/ 9) انظر فتح القدير: 1(
  وقد يدعي البعض أن خبث الدم جمرد دعوى ال حجة هلا.

  وقد يدعي البعض أن خبث الدم جمرد دعوى ال حجة هلا.  
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الـــــدم جيـــــري يف البـــــدن يغذيـــــه، مث تصـــــب فيـــــه اخلاليـــــا التالفـــــة  ولكـــــن نعـــــرف أن
والســموم واجلــراثيم، فيحملهــا يف جريانــه، وميــر ــا علــى الكليتــني لتصــفيته هنــاك 
منها، وإخراجها بشكل السائل املعروف بالبول، الذي هـو مـن أخبـث اخلبائـث، 

ه واجتمعــــت علــــى إثبــــات خبثــــه بــــدهيات العــــادات، ومقــــررات الشــــرائع، وكرهتــــ
واستخبثته الفطر السليمة، ملا جعل اهللا تعاىل فيه من الروائح املنفـرة لكـي يتجنبـه 

  من يعلم ضرره ومن ال يعلمه.
فالـدم الـذي حيتـوي ممـا علـى هـذا البـول حرمتـه الشـريعة، لكماهلـا، ومل تـنص علـى 
حتــرمي البــول، ألن البــول يتجنــب بــالفطرة، أمــا الــدم فــال تســتدعي الفطــرة جتنبـــه، 

جعلت الشريعة إخراجه من احليوانات بالتذكية شرطا حلل حلمها، تقلـيال ولذلك 
  لألضرار، وإصالحا لألبدان، ومحال للمؤمنني على أكمل مناهج احلياة.

أن الذبح هو أيسر الوسـائل املتاحـة لإلنسـان عـادة إلخـراج الـدم اخلبيـث  الثاني:
ان وأقــل لتأملــه، مــن احليــوان الــذي يعــد حلمــه لألكــل، فهــو أيســر مــا ميكــن للحيــو 

لســرعة خــروج الــدم مــن الــودجني، وإــاره بقــوة شــديدة، وهــذا يــؤدى إىل إزهــاق 
نفسه، وختلـيص حلمـه مـن دمائـه، يف مـدة قليلـة جـدا بسـرعة ال حتصـل جبرحـه يف 

  أي مكان آخر من بدنه.
وميكن أن نقارن ذلك مبا فطر اهللا عليه بعض السباع من األسود والنمـور وغريهـا 

مــــن الفريســــة، فــــإن اهللا تعــــاىل قــــد أهلمهــــا أن تقصــــد إىل مقــــدم عنــــق إذا متكنــــت 
الفريســة، فتنهشــه يف نفــس املوضــع الــذي شــرع لنــا الــذبح فيــه، والــذي يبــدو مــن 
حكمة كونه أخف على احليوان املصيد، وإن كان احليوان الصـائد إمنـا يقصـد إىل 

  شرب الدم، فالشرع إذن موافق للحكمة يف اخللق،
جاللـــه، الـــذي لـــه اخللـــق واألمـــر، وهـــو احلكـــيم العلـــيم الـــرؤوف وتبـــارك اهللا جـــل 

  الرحيم.
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وقــد يقــال: إن هــذه احلكمــة منتقضــة بالصــيد، فــإن الصــيد ال يشــرتط فيــه قطـــع 
الودجني وال النحر، ومع ذلك فهو حالل مذكى شرعا، مع أنه ال خيرج من دمه 

قه، وهو مـع ذلـك إال الشيء اليسري، ويبقى اجلزء األكرب من دمائه حمتقنا يف عرو 
  حالل ال شبهة فيه.

واجلـــواب أن أكــــل الصــــيد رخصـــة أتــــت علــــى خــــالف مـــا تقتضــــيه العزميــــة، وقــــد 
رخص فيه لعامة املسلمني، واألصل فيه أهـل البـوادي وحنـوهم الـذين تعـز عنـدهم 
أحيانــــا اللحــــوم، فــــاكتفي مــــنهم مبــــا يســــفكه الســــهم أو الكلــــب مــــن دم احليــــوان 

ثقلـه، مث إن أدركـه الصـياد حيـا ومتكـن منـه وجـب عليـه املصيد، وال حيـل لـو قتلـه ب
  أن يذكيه بالذبح وإال مل حيل.

  ما ال حيتاج إىل تذكية:
لـــيس كـــل حيـــوان حباجـــة إىل التذكيـــة ليحـــل، بـــل الـــذي ال حيـــل إال بالتذكيـــة هـــو 

  احليوانات الثديية الربية، وأما احليوانات اآليت ذكرها فتحل بدون تذكية:
ـــــات املائيـــــ-ا ة: الـــــيت ال تعـــــيش إال يف مـــــاء البحـــــار أو األـــــار أو حنوهـــــا، احليوان

فليســت حباجــة إىل تذكيــة، لقــول اهللا تعــاىل: { ُأِحــل َلُكــْم َصــْيُد اْلَبْحــِر َوطََعاُمــُه 
ـــيارَِة } [ املائــــدة:  ُكــــْم َولِلسوقـــال النــــيب صـــلى اهللا عليــــه وســــلم يف 96َمَتاًعـــا ل [
تتـــه )) , وقـــال أيضـــا: (( أحلـــت لنـــا ميتتـــان البحـــر (( هـــو الطهـــور مـــاؤه احلـــل مي

  ودمان، فأما امليتتان فالسمك واجلراد، وأما الدمان فالطحال والكبد )) .
احليوانـــــات الربمائيـــــة: وهـــــي الـــــيت تعـــــيش يف البحـــــر وتعـــــيش يف الـــــرب أيضـــــا،  -2

كالســلحفاة البحريــة، فقـــد قيــل فيهـــا إــا أيضـــا مــن احليوانـــات البحريــة، ولـــذا ال 
  تذكية.حتتاج إىل 

ويف قــول آخــر للفقهــاء أن جانــب كوــا تعــيش يف الــرب يــرجح علــى معيشــتها يف 
البحــر، كالقاعـــدة يف األطعمــة واالنكحـــة إذا اجتمـــع فيهــا مـــا يقتضــي احلـــل ومـــا 
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يقتضـي التحـرمي ، وعلــى هـذا فمـا كــان مـن احليوانـات الربمائيــة ذا دم سـائل البــد 
  حيل بدون ذبح.من ذحبه، وما مل يكن له دم سائل كالسرطان، 

ويف رأينا أن احلكم لألغلب، فما كانـت عامـة معيشـته يف البحـر،ولكن خيـرج إىل 
الرب قليال، كالسلحفاة البحرية الـيت ال ختـرج إىل الـرب إال لتبـيض وتـدفن بيضـها يف 
رمــل الشــاطئ، مث تعــود إىل البحــر فــورا، فهــذه حكمهــا حكــم حيــوان الــبح حتــل 

ه يف الرب، ولكن لو وجد حواليه ماء فإنه يـدخل بدون ذكاة، وما كان عامة حيات
فيه وميكنه العيش فيه مدة، كاحليات والسالحف الربية، فهذا ال حيـل إال بذحبـه، 

) ، مث وجـــدت يف فـــتح البـــاري أن عطـــاء 1وهـــذا عنـــد مـــن أجـــاز أكـــل احليـــات (
  ) .2رجح ما رجحناه حيث قال: حيثما كان أكثر فهو صيد (

ة عن املدونة: ال حيتاج فرس البحر إىل ذكاة، وإن كان له ونقل القرايف يف الذخري 
  )3رعي يف الرب، والبد من ذكاة طري املاء (

احليوانـــات الـــيت لـــيس هلـــا نفـــس ســـائلة (أي دم ســـائل) ال حتتـــاج إىل تذكيـــة،  -3
  سواء عاشت يف البحر كالسرطان، أو يف الرب كاجلراد.

  ة فصول:هذا وسوف جنعل الكالم يف شؤون الذكاة يف أربع
__________  

  606/8) المغني:1(
  616/ 9) فتح الباري: 2(
  126/ 4) الذخيرة للقرافي: 3(
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  األول: يف شرط الذكاة، واألوضاع الشرعية املعتربة فيها.
  الثاين: يف النظر يف الطرق اليت تتبع يف املساخل العصرية إلزهاق أرواح احليوانات.

يـــــق شـــــروط الـــــذكاة يف اللحـــــم املقـــــدم الثالـــــث: يف العمـــــل يف حالـــــة اجلهـــــل بتحق
  للطعام.

  الرابع: يف مشكالت اللحوم املستوردة.
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  الفصل األوىل
  شروط التذكية الشرعية

متثــل شــروط التذكيــة الشــرعية األوضــاع الــيت أوجــب الشــرع مراعاــا ليكــون أكــل 
  املذبوح حالال.

ه ويالحــظ كثــرة هــذه الشــروط، لكــن بعضــها إمجــاعي وبعضــها خــاليف، ومــن أدا
اجتهــاده إىل مشــروعيته فالبــد لـــه وملــن قلــده مــن مراعاتـــه، ومــن ال فــال، غـــري أن 
الشــارع احلكــيم اســتثىن حالــة االضــطرار، قــال اهللا تعــاىل: { َوَمــا َلُكــْم َأال تَــْأُكُلواْ 

رِْرُمتْ إِلَْيـِه } [ ِمما ذُِكَر اْسُم الّلِه َعَلْيِه َوَقْد َفصَل َلُكـم مـا َحـرَم َعلَـْيُكْم ِإال َمـا اْضـطُ 
]، وقــال بعــد أن ذكــر احملرمــات مــن األطعمــة: { َفَمــِن اْضــطُر ِيف 119األنعــام: 

ـــِإن اللـــَه َغُفـــوٌر َرِحـــيٌم } [ املائـــدة:  مثٍْ َف ـــَر ُمَتَجـــاِنٍف ِإلِ ]، ومـــن هنـــا 3َخمَْمَصـــٍة َغيـْ
فـــة، فـــال أخـــذت القاعـــدة املعروفـــة ( الضـــرورات تبـــيح احملظـــورات ) بقيودهـــا املعرو 

  نطيل ا.
  وميكن ترتيب هذه الشروط كما يلي:

  أوال: شروط يف اإلنسان الذابح.

  ثانيا: شروط يف احليوان املذبوح.
  ثالثا: شروط يف اآللة اليت جيري ا الذبح.

  رابعا: شرط النية والقصد.
  خامسا: شرط تسمية اهللا على الذبيحة.

  سادسا: شرط عدم تسمية غري اهللا تعاىل.
  : شرط أال يكون مما ذبح على النصب.سابعا

  ثامنا: شروط يف موضع ما يقطع من احليوان بالذبح.
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  أوال: الشروط يف الذابح:
يشــرتط يف الــذابح أن يكــون عــاقال بالغــا، رجــال كــان أو امــرأة أو طفــال مميــزا،  -ا

ليصح القصد والنيـة، وهـذا عنـد اجلمهـور، ومل يشـرتط الشـافعي أن يكـون الـذابح 
و عاقال، فتحل عنـده ذبيحـة السـكران وانـون وغـري املميـز، مـن حيـث إنـه مميزا أ

  )1ال يعترب القصد والنية كما يأيت النقل عنه (
  ويشرتط أن يكون الذابح مسلما أو كتابيا، واملراد بالكتابيني: -2

اليهــود أهــل التــوراة، والنصــارى أهــل اإلجنيــل، وإباحــة ذبــائح أهــل الكتــاب مســألة 
ن اختلــــف العلمــــاء يف بعـــض التفصــــيالت كمــــا يـــأيت، ودليــــل إباحــــة إمجاعيـــة، وإ

ذبــــائحهم قــــول اهللا تبــــارك وتعــــاىل: { َوطََعــــاُم الــــِذيَن أُوتُــــواْ اْلِكتَــــاَب ِحــــل لُكــــْم 
ُــْم َواْلُمْحَصــَناُت ِمــَن اْلُمْؤِمنَــاِت َواْلُمْحَصــَناُت ِمــَن الــِذيَن أُوتُــواْ  هل َوطََعــاُمُكْم ِحــل

]، ووجـه الداللـة أن طعـامهم الـذي أحلـه اهللا 5َب ِمن قـَْبِلُكْم } [ املائـدة: اْلِكَتا
يشتمل يف الغالب على حلم ما ذحبوه ودهنه، وأيضا فإن ما اسـتنبتوه مـن الفواكـه 
والثمار واحلبوب، أو اشرتوه وطبخوه، أو صنعوه، ال إشكال فيه حىت ينص على 

ومن هنا فسر ابن عبـاس طعـامهم  إباحته. وإمنا الذي يشك فيه الذبائح خاصة.
) ، ويف 2يف اآليــــة مبــــا ذحبــــوه، فقــــد ورد عنــــه أنــــه قــــال "طعــــامهم ذبــــائحهم " (

حديث قصة خيرب ، ورد حديث عبد اهللا بن مغفل رضي اهللا عنه، قال: (( ديل 
جبــراب شــحم يــوم خيــرب، فنزلــت آلخــذه، فالتفــت فــإذا رســول اهللا صــلى اهللا عليــه 

  ) .3وسلم يضحك )) (
__________  

  264/ 2) األم: 1(
  567/ 8) المغني: 2(
.  ) الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديث أخرجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيخان3(




� ا��و�� ،  ا���د ا����
��� ا���� ا ���
��،  ا���ء ا�ّول�                                         ��308 ا���

وإمنا جازت ذبيحة الكتايب وإن كان كافرًا ألنه كاملسلم من حيـث إن أصـل دينـه 
  )4التوحيد (

  ذبائح سائر الكفار:
مفهوم هذا الشرط املتقدم أن اوس واملشركني وسائر الكفرة وعباد األصـنام مـن 

 واهلنــــــدوس وغــــــريهم ال حتــــــل للمســــــلم ذبــــــائحهم، وكــــــذلك امللحــــــدون البــــــوذيني
والــدهريون الــذين ال يؤمنــون بــاهللا تعــاىل، ويعتقــدون أن الكــون وجــد صــدفة، وأن 
احلياة جمرد مادة تتفاعـل، وتتوالـد األشـياء حبسـب الطبيعـة اـردة، دون أن يكـون 

  هلا فاعل خمتار مدبر، كما هو مذهب الشيوعيني.
ئح غري املسلمني وأهل الكتاب أمر جممع عليه، قال اإلمام أمحد : "ال وحترمي ذبا

أعلم أحـدا قـال خبالفـه "، إال أنـه روي عـن أيب ثـور أنـه أبـاح ذبـائح اـوس؛ مـن 
أجل أنـه ورد احلـديث النبـوي: " سـنوا ـم سـنة أهـل الكتـاب ". وهـذا خطـأ مـن 

ذ اجلزيــــة مــــن اــــوس، أيب ثــــور رمحــــه اهللا يف االســــتدالل، فــــإن هــــذا وارد يف أخــــ
وإقــــــرارهم أهـــــــل ذمـــــــة يف الـــــــبالد اإلســــــالمية، ال يف أكـــــــل ذبـــــــائحهم أو التـــــــزوج 
بنسائهم، فإن احلديث وارد يف هذا الشيء خاصة، كما هو معلوم يف قصة ورود 

  احلديث.
لكـــان  -حســـبما ادعـــاه أبـــو ثـــور  -لـــو كـــان احلـــديث املـــذكور واردا مـــورد العمـــوم

  للمسلم، وهو أمر ظاهر البطالن. التزوج بنساء اوس حالال
ووجــه االختصــاص، واهللا أعلــم، أن كــون اــوس هلــم شــبهة كتــاب شــبهة تقتضــي 

  .)1الوقت حترمي نسائهم وذبائحهم (حقن دمائهم، وتقتضي يف نفس 
__________  

  571/ 9) شرح فتح القدير: 4( 
ـــتح القـــدير: 571/ 8) المغنـــي: 1( ـــر: ؛ وحاشـــية الدســـوقي علـــ9/488؛ وشـــرح ف ؛ 99/ 2ى الشـــرح الكبي

  429/ 1والكافي البن عبد البر: 
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ولـــذا فالقاعـــدة أن مـــن حـــل لنـــا التـــزوج مـــن نســـائهم حـــل لنـــا أكـــل ذبـــائحهم ، ومـــن هنـــا 
قرنـت اآليــة املتقدمـة بــني هــذين النـوعني مــن أفعـال املكلفــني، أعــين قولـه تعــاىل: { َوَطَعــاُم 

ـُـــــْم َواْلُمْحَصــــــَناُت ِمــــــَن اْلُمْؤِمَنــــــاِت الــــــِذيَن أُوتُــــــواْ اْلِكتَــــــاَب ِحــــــل لُكــــــْم  هل َوَطَعــــــاُمُكْم ِحــــــل
  ]5َواْلُمْحَصَناُت ِمَن الِذيَن أُوتُواْ اْلِكَتاَب ِمن قـَْبِلُكْم } [ املائدة: 

وقد جادل يف حتـرمي ذبـائح الكفـار مـن سـوى أهـل الكتـاب بعـض املعاصـرين، بـدعوى أن 
  سنة. القول بذلك ال دليل له من كتاب أو من

  )2وال نشتغل بالرد عليهم، لظهور فساد قوهلم وخمالفته لإلمجاع (
  ذبائح أهل الكتاب لكنائسهم وأعيادهم:

مــا ذبــح لكنــائس النصــارى واليهــود ومعابــدهم، ومــا يــذبح يف مناســبام الدينيــة، إن ذحبــه 
، مســلم ومســى اهللا علــى الذبيحــة فهــو حــالل، وكــذا مــا ذحبــه يهــودي أو نصــراين ومســى اهللا

] فهـذا النـوع 5بدليل اآلية املتقدمة { َوَطَعاُم الـِذيَن أُوتُـوا اْلِكتَـاَب ِحـل َلُكـْم } [املائـدة: 
هو من طعامهم، وروي أن بعض الصحابة أكلـوه، مـنهم العربـاض بـن سـارية، وأبـو أمامـة 

ام البــاهلي، وأبــو مســلم اخلــوالين ، وأبــو الــدرداء ، رضــي اهللا عــنهم، وصــرح بإباحتــه اإلمـــ
أمحد حني سئل: "ما يقرب آلهلتهم ويذحبه رجل مسلم؛قال: ال بأس به " أي ألنه يذكر 
اســم اهللا وحــده، وقــال القاضــي أبــو يعلــى مــن احلنابلــة: مــا ذحبــه الكتــايب لعيــده أو جنــم أو 
صنم أو نيب فسماه على ذبيحته حرم، لقول اهللا تعاىل: { َوَما أُِهل ِلَغْريِ الّلِه } وإن مسي 

 تعـاىل وحــده حــل، لقـول اهللا تعــاىل : { َفُكلُــواْ ِممـا ذُِكــَر اْســُم اللّـِه َعَلْيــِه ِإن ُكنــُتْم بِآيَاتـِـِه اهللا
  ]118ُمْؤِمِنَني } [ األنعام: 

__________  
. ووجــدنا عنــد الشـــيخ عبــد اهللا بــن زيـــد آل محمــود فــي مجمـــوع 948و  912/ 2) انظــر موســوعة اإلجمـــاع: 2( 

، قـال الناقـل: إنـه يحقـق صـحة مـا قالـه مـن إباحـة ذبـائح 576/ 21 عـن فتـاوى ابـن تيميـة: نقالً  408/ 3رسائله: 
الكفار والمشركين أن ابن تيمية قال ما يلي: "النبي صلى اهللا عليه وسلم لم ينقل عنـه أنـه كـان يجتنـب إال مـا ذبـح 

أن فـي هـذا النقـل تحريفـا، ولـيس لألصنام، أما ما ذبحه قومه في دوره (كـذا) لـم يكـن يجتنبـه ". ويغلـب علـى ظنـي 
نسـبة القـول  416/ 3أصل فتـاوى ابـن تيميـة اآلن عنـدي ألتحقـق مـن ذلـك. وفـي مجموعـة الرسـائل المـذكورة فـي: 

  بذلك إلى ابن العربي، ومحمد رشيد رضا، ومحمد بخيت المطيعي، والقرضاوي.
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ن هللا فـال ويف قوله هذا نظر، فإنه إن قصد الذبح لألصنام أو لشيء يعبد مـن دو 
يشك يف حترميه، أما الذبح ألعيادهم فينبغي القول بأنه مع احلل يكره، من أجل 
القصـد القلـيب عنـد الــذابح أنـه يريـد أن يـذبح يف تلــك املناسـبة الـيت ال يعـرتف ــا 

  الشرع اإلسالمي.
وهــــذا احلكــــم ينطبــــق علــــى مــــا ذحبــــه مســــلم أو يهــــودي أو نصــــراين بالنيابــــة عــــن 

ا ذحبــه ملعابــدهم وأعيــادهم الدينيــة: إن مســي اهللا وحــده حــل جموســي أو كــافر، إذ
) ، وإن ذحبــه ملــا يعبــد مــن دون اهللا 1مــع الكراهــة ، وإن مســي غــريه تعــاىل حــرم (

  فهو حرام .
  ) .2واختار ابن تيمية أن ما ذحبه الكتايب لعيده حرام علينا (

  ما ذحبه أهل الكتاب مما هو عندهم حرام وعندنا حالل :
رم عليــه يف دينــه مــا ذكــره اهللا تعــاىل { َوَعلَــى الــِذيَن َهــاُدواْ َحرْمَنــا ُكــل اليهــودي حيــ

ــْيِهْم ُشــُحوَمُهَما ِإال َمــا َمحََلــْت ظُُهوُرمهَُــا أو  ــا َعَل ــٍر َوِمــَن اْلبَـَقــِر َواْلَغــَنِم َحرْمَن ِذي ظُُف
ِيِهْم ِوإِنــا َلَصــاِدُقوَن } [ األنعــام: احلََْوايَــا أو َمــا اْخــتَـَلَط ِبَعْظــٍم َذلِــَك َجزَيـَْنــاُهم بِبَـْغــ

] وحرمـــت علـــيهم اإلبـــل أيضـــا، ويـــذكر يف كتـــام حتـــرمي كـــل مـــا مل يكـــن 146
مشقوق األصابع كالنعام والبط، وكل ذلك حالل لنـا. فلـو ذحبـوا إبـال أو بطـا أو 

  نعاما فهل يكون لنا حالال؟
  اختلف يف أكل ذلك للمسلم، على قولني:

و قول اإلمام مالـك وبعـض احلنابلـة، لقـول اهللا تعـاىل: { َوطََعـاُم أنه حرام، وه -ا
] قــالوا: ولــيس هــذا مــن طعــامهم 5الــِذيَن أُوتُــوا اْلِكتَــاَب ِحــل َلُكــْم } [املائــدة: 

  ألنه عليهم حرام.

__________  
  261؛ واقتضاء الصراط المستقيم، ص 569/ 8) المغني: 1(
  324) االختيارات، ص 2(
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الل، ألنـــه مـــن حلـــم حيـــوان مل حيـــرم علينـــا، واســـتكمل شـــروط الـــذبح أنـــه حـــ -2

فيكــون حــالال، وهــو قــول الشــافعي ، وإليــه يــذهب احلنابلــة، واســتدلوا أيضــا مبــا 
أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد اهللا بـن مغفـل رضـي اهللا عنـه، أنـه قـال: 

اهللا (( ديل جــراب مــن شــحم يــوم خيــرب، فنــزوت آلخــذه، فــإذا رســول اهللا صــلى 
) ، ألن 1عليــه وســلم يبتســم إيل )) قــالوا: واملــراد بطعــامهم يف اآليــة ذبــائحهم (

من الشحوم ما هو حمرم عليهم كما نص علـى ذلـك القـرآن، قـالوا: فلمـا مل يـأمر 
النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم عبــد اهللا بــن مغفــل بــرتك تنــاول الشــحم املــذكور، دل 

  هللا عليه وسلم أصحابه على حمرم.على عدم حترميه؛ إذ ال يقر النيب صلى ا
  وهذا القول الثاين عندي أصح، ألن العربة مبا يف شريعتنا، ال مبا يف شريعتهم.

وأيضــا يـــذكر عــنهم أن هلـــم يف الــذبح طرائـــق معينــة، مـــا ذبــح ومل يســـتكمل تلـــك 
يربــون الــبط  -كمــا مسعنــا  -الشــروط ال يأكلونــه، وهــم يســموا طريفــا، علــى أــم

حلومها وأكبادها ملن حوهلم من مسلمني ونصارى ويصـدرونه إىل  وحنوه، ويبيعون
  اخلارج.

وهو ما مل يذكر يف شرعنا حترميه علـيهم، لكـن هـم يقولـون إنـه حمـرم  -وهذا النوع
  ) .2يصرح املالكية بأنه مكروه وليس حمرماً ( -عليهم

  ثانيا: الشروط يف املذبوح:
ة والطيور، بل احليوانات بالنسـبة إىل إن الذكاة ال تعمل يف مجيع احليوانات الثديي

  هذا األمر على ثالثة أنواع:

__________  
  264/ 2؛ واألم للشافعي: 101/ 2؛والشرح الكبير بحاشية الدسوقي: 582/ 8) المغني: 1(
  101/ 2) الشرح الكبير: 2(
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 ما ال تعمل فيه الذكاة اتفاقا، وهو اخلنزير، فال حيل أكله وال يطهر بالتذكية، -ا
  بل يبقى جنسا، والكلب مثل اخلنزير عند اجلمهور.

ما تعمل فيـه الـذكاة مطلقـا وهـو اإلبـل والبقـر والغـنم وسـائر احليوانـات الربيـة  -2
  والطيور اليت ليس فيها سبب من أسباب التحرمي .

مــا تعمــل الــذكاة فيــه بتطهــري حلمــه وجلــده وســائر أجزائــه، لكــن يبقــى حمرمــا  -3
ل وســائر احليوانــات الثدييــة احملرمــة والطيــور احملرمــة مــا عــدا أكلــه، كــاحلمري والبغــا

  ) ، وقيل: والكلب.1اخلنزير (
هــذا ويشــرتط أن يــدرك الــذابح املــذبوح وفيـــه حيــاة مســتقرة: فــال حتصــل التذكيـــة 

  بذبح ما هو ميت فعال.
وكذا ال حتصل بذبح ما فيه حياة غري مستقرة، كالشاة املريضة اليت أشـرفت علـى 

يعلــم أن موــا كــان بســبب الــذبح أو بســبب املــرض، وكــذا لــو كانــت  املــوت ومل
الشاة قد جرحت أو سقطت من علو أو نطحتها شاة أخرى، أو افرتسها سبع، 

  فأخذت منه فذحبت، ومل يعلم أنه كان فيها قبل الذبح حياة مستقرة.

ـــةُ  ـــْيُكُم اْلَمْيَت ُم َوحلَْـــُم  ودليـــل هـــذا كلـــه قـــول اهللا تبـــارك وتعـــاىل: { ُحرَمـــْت َعَل ـــد َواْل
َكــَل اْخلِْنزِيـِر َوَمــا أُِهـل لِغَــْريِ اللّـِه بِــِه َواْلُمْنَخِنَقــُة َواْلَمْوقُـوَذُة َواْلُمتَـَرديَــُة َوالنِطيَحـُة َوَمــا أَ 

ْيـــُتْم } [املائـــدة:  َمـــا ذَك ـــُبُع ِإال ْيـــُتْم } [املائـــدة: 3الس َمـــا ذَك 3] فقولـــه: { ِإال [
ملنخنقــة ومــا بعــدها ومعنــاه: أن مــا أمكنــت تذكيتــه قبــل أن ميــوت فهــو راجــع إىل ا

  حالل ، فإن كانت فيها قبل الذبح حياة مستقرة حلت بالذبح.

__________  
  حيث ذكر نحر الفيل من أجل االنتفاع بعظمه وجلده 125، 123/ 4) انظر مثال: الذخيرة للقرافي: 1(
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  الذبح حياة مستقرة أم ال: وميكن أن يستدل على أنه هل كان فيها قبل
مبا يصدر عنها عند الذبح؛ فإن حركت يدا أو رجال أو ذنبا ور الدم منها عنـد 
الذبح، فهي حالل ، وإن مل يصدر عنهـا شـيء ممـا يصـدر عـن احلـي فهـي ميتـة، 

  ألا تكون قد ماتت باملرض أو اخلنق أو حنوه ال بالذبح.
مـن الـرتدي أو الـنطح أو أكـل السـبع إن كـان وقال املالكية: إن الفعل الذي وقع ـا 

قد أنفذ مقاتلها، كما لو كان السبع قد أخرج أمعاءهـا وفصـلها عنهـا، أو كانـت قـد 
ضـربت فــانقطع خنــاع ظهرهــا، أو كانــت قـد طعنــت يف قلبهــا، أو قطــع الســبع موضــع 
الـــذكاة منهـــا، فـــال حتـــل بالـــذبح ولـــو حتركـــت وـــر الـــدم، وعبـــارم: (ال تعمـــل فيهـــا 

  ذكاة)، ويف غري هذه احلالة وافقوا غريهم على ما تقدم.ال
] قال 3والقول األول أصح، ألنه ظاهر قوله تعاىل: { ِإال َما ذَكْيُتْم } [املائدة: 

ابن عباس يف تفسريها: "فمـا أدركتـه مـن هـذا يتحـرك لـه ذنـب أو تطـرف لـه عـني 
  )1فاذبح واذكر اسم اهللا عليه فهو حالل " أخرجه البيهقي (

  ثالثا: الشروط يف آلة الذبح:
ال يشرتط يف آلة الذبح أن تكون من حديـد أو أي مـادة معينـة، بـل جيـوز الـذبح 
بأي حمدد، ولو كان من حناس أو أملنيوم أو خشب أو قصب، واحلديد أفضـلها، 
ويستثىن األسنان واألظفار؛ ودليل ذلـك حـديث رافـع بـن خـديج يف الصـحيحني 

ه وســـلم قيـــل لـــه: (( يـــا رســـول اهللا ,إنـــا القـــو العـــدو غـــدا أن النـــيب صـــلى اهللا عليـــ
ولــيس معنــا مــدى، أفنــذبح بالقصــب؟ فقــال: مــا أــر الــدم وذكــر اســم اهللا عليــه 
فكلــوا، لــيس الســن والظفــر، وســأنبئكم عــن ذلــك، أمــا الســن فعظــم، وأمــا الظفــر 

  فمدى احلبشة )) .

__________  
  599/ 9) فتح الباري: 1(
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 عليـــه وســـلم، ـــى عـــن مشـــاة احلبشـــة يف طريقـــة ذحبهـــم فكـــأن النـــيب صـــلى اهللا
ملـــــا يف ذلـــــك مـــــن مشـــــاة فعـــــل  -أي يف ذلـــــك العصـــــر -بأظفـــــارهم وأســـــنام،

  ) .1الوحوش الضارية (
إىل أن الذي -وهو قول للمالكية اقتصر عليه ابن عبد الرب  -ولذا ذهب أبو حنيفة 

سنانه أو بأظفاره وهي قائمة، حيرم من ذلك أن يذبح اإلنسان احليوان بنهش عنقه بأ
أما لو ذحبـه بسـن أو ظفـر منـزوع مـن حيـوان فـال حيـرم، لعـدم الفـارق بينـه وبـني سـائر 

  احملددات، ولكن يكره فيه من الشدة على احليوان املذبوح ما.

وذهب الشافعية واحلنابلة إىل أن الذبح بالسـن أو الظفـر ال جيـوز، ولـو كانـا منـزوعني 
)2(  

أيب حنيفة و مالك أوىل بالصحة، ألنه لو كان التحرمي رد كون آلة  وواضح أن قول
الـذبح مـن مـدى احلبشـة لوجـب جتنـب كـل نـوع مـن أنـواع املـدى اسـتعملوه ولـو كـان 

  من حديد، وهو ما مل يذهب إليه عامل.
وأما سائر العظام فإن كانت حمددة جاز الـذبح ـا عنـد مجهـور العلمـاء، ولعـل السـر 

إخل " زيــادة مــن الــراوي  ...حجــر يف الفــتح أن مجلــة " أمــا الســن فعظــممــا ذكــره ابــن 
) وقـــــال ابـــــن تيميـــــة يف (اقتضـــــاء الصـــــراط 3مدرجـــــة وليســـــت مـــــن أصـــــل احلـــــديث (

املســتقيم): "العلــة يف النهــي عــن الــذبح بــالعظم تنزيهــه عــن التــنجس بالــدم، ألنــه زاد 
  ملذبوح به"اجلن، كما ي عن االستنجاء به، فعلى هذا واضح عدم حرمة ا

__________  
) لــم ينتبــه األكثــرون لهــذا المعنــى، بــل عللــوا بمــا لــيس علــة، فقــال القرافــي: الظفــر يخنــق وال يــذبح، أو 1(

  يكون ذكر الحبشة تنبيها.
؛والدســوقي 496/ 9؛ وشــرح فــتح القــدير: 113؛ واقتضــاء الصــراط المســتقيم، ص 574/ 8) المغنــي: 2(

  429/ 1؛ والكافي: 131/ 4خيرة للقرافي: ؛ والذ107/ 2على الشرح الكبير: 
  672/ 9) فتح الباري: 3(




� ا��و�� ،  ا���د ا����
��� ا���� ا ���
��،  ا���ء ا�ّول�                                         ��315 ا���

  رابعا: شرط النية والقصد:
قال املالكية: املراد بالنيـة أن يكـون قصـده عنـد الـذبح أو النحـر التذكيـة،أو ينـوي 
ذحبهــا أو حنرهــا لتحــل، أمــا إن كــان قصــده مبــا فعلــه جمــرد إزهــاق روح احليــوان، أو 

ال حيــل بــذلك، كمــا لــو صــال عليــه حيــوان فضـــربه أو  جمــرد جرحــه فمــات، فإنــه
قطــــع عنقــــه ــــرد اتقــــاء شـــــره، دون أن يقصــــد التذكيــــة، فــــال حيــــل بـــــذلك، ألن 

  )1األعمال بالنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى (
وينكـــر اإلمـــام الشـــافعي ذلـــك، ويقـــول مـــا نصـــه: "لـــو أن رجـــال أخطـــأ بشـــاة لـــه 

فحـــز حلقهــا حـــىت أتــى علـــى ذكاـــا، فــذحبها ال يريـــد ذكاــا، أو أخـــذها بالليــل 
وهــو يراهــا خشــبة لينــة أو غريهــا، مــا بلــغ علمــي أن يكــون هــذا حمرمــا عليــه "، مث 
أطال القول يف صور (متفاحشة) تلزم من اشرتط النية، مث قال: "النية أوىل أن ال 

  تكون يف الذبائح والصيد تعمل شيئا، واهللا أعلم ".
ه البـــد للتذكيـــة مـــن فعـــل فاعـــل، فلـــو وقعـــت علــى أن الشـــافعية ال خيـــالفون يف أنـــ

  )2الشاة على سيف أو سكني فقطع مذحبها مل حتل (
  والراجح أن قصد التذكية معترب والبد منه.

  خامسا: شرط التسمية على الذبيحة:
التسمية على الذبيحة أن يـذكر الـذابح اسـم اهللا تعـاىل، بـأن يقـول: (باسـم اهللا)، 

  رب) وهو األفضل، وقد ورد (( أن النيب صلى اهللاأو يقول: (باسم اهللا واهللا أك

__________  
  107، 106/ 2) الشرح الكبير للدردير؛ وحاشية الدسوقي: 1(
  245، 240/ 4؛ والقليوبي وشرح المنهاج للمحلي الشافعي: 260/ 2) األم: 2(
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ر ) وقد أمر اهللا تعـاىل بـذلك يف حنـ1عليه وسلم"ذبح يف العيد كبشني، فسمى وكرب )) ( 
ــاذُْكُروا  ــٌر َف ــن َشــَعائِِر اللــِه َلُكــْم ِفيَهــا َخيـْ ــْدَن َجَعْلَناَهــا َلُكــم م البــدن يف احلــج فقــال. { َواْلُب

َهــا َصــَواف } [ احلــج:  ] وأمــر بــذلك فيمــا يؤكــل مــن اللحــوم فقــال: { 36اْســَم اللــِه َعَليـْ
] ومـن أوضـح مـا 118آيَاتِِه ُمْؤِمِنَني } [ األنعام: َفُكُلوْا ِمما ذُِكَر اْسُم الّلِه َعَلْيِه ِإن ُكنُتْم بِ 

يســتدل بــه علــى أن ذلــك شــرط يف احلــل قــول اهللا تعــاىل: { َوَال تَــْأُكُلواْ ِممــا ملَْ يُــْذَكِر اْســُم 
ْن َأَطْعُتُمـوُهْم ِإنُكـْم الّلِه َعَلْيِه َوِإنُه َلِفْسٌق َوِإن الشَياِطَني لَُيوُحوَن إىل أَْولَِيآئِِهْم لُِيَجاِدلُوُكْم َوإِ 

  ]121َلُمْشرُِكوَن } [ األنعام: 
ومـن هنـا ذهـب مجهـور الفقهـاء إىل أن الـذابح إذا تـرك ذكـر اسـم اهللا تعـاىل علـى الذبيحــة 
متعمدا مل حيل للمسلم أكـل حلمهـا، وإن تـرك التسـمية وهـو سـاه أو نـاس وهـو ممـن شـأنه 

أكلهـــا، وهـــذا لقـــول النـــيب صـــلى اهللا عليـــه  أن يســـمي اهللا تعـــاىل، لكنـــه نســـي، فإـــا جيـــوز
وسلم : (( رفـع عـن أمـيت اخلطـأ والنسـيان ومـا اسـتكرهوا عليـه )) ومحلـوا اآليـة املتقدمـة { 
َوَال تَــْأُكُلواْ } علــى التــارك املتعمــد. وإىل هــذا ذهــب اإلمامــان أبــو حنيفــة و مالــك ، وهــو 

  املشهور عن اإلمام أمحد .

ن اإلمــام أمحــد ، ونقلــه الدســوقي عــن ابــن رشــد ، وقالــه وذهــب الشــافعية، وروي مثلــه عــ
اخلطــايب أيضــا يف (معــامل الســنن) يف شــرحه حلــديث: "مســوا اهللا عليــه أنــتم وكلــوه "، قــالوا: 
إن مــن تــرك التســمية متعمــدا فذبيحتــه حــالل أيضــا، وإمنــا التســمية مســتحبة فقــط، قــالوا: 

ام الــدارقطين عــن ابــن عبــاس قــال: "ألن اســم اهللا علــى كــل مســلم "، وذكــروا مــا رواه اإلمــ
"إذا ذبح املسلم ومل يذكر اسم اهللا فيأكل، فإن املسلم فيه من اسـم اهللا " قـال: وأمـا قولـه 
تعــاىل: { َوَال تَــْأُكُلوا ِممــا ملَْ يُــْذَكِر اْســُم اللــِه َعَلْيــِه } فهــذه نزلــت يف أكــل أعــراب اجلاهليــة 

ــَياِطَني للميتــة. روى أبــو داود وغــريه بســنده عــن ا الش بــن عبــاس يف قــول اهللا تعــاىل: { َوِإن
-أي امليتــة -لَُيوُحـوَن إىل أَْولِيَــآئِِهْم لُِيَجــاِدلُوُكْم } قــال ابــن عبــاس : يقولــون: "مــا ذحبــه اهللا

  فال تأكلونه، وما ذحبتموه أنتم فتأكلونه!! "، وروي من طرق أخرى عن ابن عباس.
__________  

  ) عن بعض أهل المدينة.) ونقله صاحب (الكافي1(




� ا��و�� ،  ا���د ا����
��� ا���� ا ���
��،  ا���ء ا�ّول�                                         ��317 ا���

قــال ابــن رشــد : "معــىن التســمية هنــا قصــد التذكيــة: أي ال تــأكلوا امليتــة الــيت مل  
ـــَه ِيف أَيـــاٍم  تقصـــد ذكاـــا، قـــال: ومثلـــه رمـــي اجلمـــار: قـــال اهللا فيـــه { َواذُْكـــُرواْ الّل

] كـىن بالـذكر عــن رمـي اجلمـار، للمصـاحبة بينهمــا" 203مْعـُدوَداٍت } [البقـرة: 
  هـ. ا.

وذكـــر ابـــن كثـــري أن هنـــاك قـــوال ثالثـــا منســـوبا إىل اإلمـــام مالـــك ، وهـــو روايـــة عـــن 
أمحــد ، أن مــرتوك التســمية ال حيــل، ســواء تركــت عمــدا أو نســيانا، لظــاهر اآليــة، 
وذهب إىل هذا القول أيضا داود الظاهري و أبو ثور ، وذهب إليـه أيضـا الشـيخ 

ابـن عمـر و نـافع مـواله و حممـد بـن أبو األعلـى املـودودي، وقـال: إنـه مـروي عـن 
  سريين وإبراهيم النخعي و عامر الشعيب .

ويتأيــد هــذا القــول حبــديث الصــحيحني عــن رافــع بــن خــديج أن النــيب صــلى اهللا 
عليـــه وســـلم قـــال: (( مـــا أـــر الـــدم وذكـــر اســـم اهللا عليـــه فكلـــوا )) ، وحـــديث 

اخلشــين ، أن الصــحيحني أيضــا عــن عــدي بــن حــامت ، وقريــب منــه عــن أيب ثعلبــة 
النيب صلى اهللا عليه وسلم قال يف الصـيد: (( إذا أرسـلت كلبـك املعلـم، وذكـرت 

  )1اسم اهللا تعاىل عليه فكل ما أمسك عليك )) . فشَرَط التسمية (
وأرجح األقوال أن ما تركت التسمية عليه عمدا ال يؤكـل، وأن مـا تركـت التسـمية 

واألحاديــث الدالــة عليــه، وضــعف  عليــه ســهوا ونســيانا يؤكــل، عمــال بظــاهر اآليــة
  األدلة اليت اعتمد عليها الشافعية.

__________  
تفســــير أبــــي كثيــــر عنــــد اآليــــة مــــن ســــورة األنعــــام؛ األم للشــــافعي:  565/ 8) المغنــــي، البــــن قدامــــة: 1(

؛ 9/ 5؛ واالختيــار لتعليــل المختــار: 489/ 9؛ وشــرح فــتح القــدير: 263/ 4؛ والقليــوبي وعميــرة: 248/2
؛ 624/ 9؛ وفــتح البــاري: 428/ 1، والكــافي البــن عبــد البــر : 156/ 2وقي علــى الشــرح الكبيــر: والدســ

  24-18وذبائح أهل الكتاب للمودودي، ص 
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وقد عين ابن كثري شيخ التفسري باألحاديث الواردة يف هذه املسـألة، فجمعهـا يف 
 رســـــالة ذكـــــر فيهـــــا مـــــذاهب األئمـــــة، ومآخـــــذهم، وأدلـــــتهم، ووجـــــوه الـــــدالالت،

  واملناقضات واملعارضات.
مالحظة: يف الكتب املذهبية الشافعية وكثري مـن كتـب الفقـه املقـارن: ينسـب إىل 
اإلمام الشافعي أن قوله يف هذه املسألة إباحة ذبيحة تارك التسمية متعمدا، كما 
نقلنـاه عــنهم آنًفــا، لكــن الــذي وجدتـه يف كتــاب (األم) لــه يــدل صــراحة علــى أن 

ن املتــذكر عنــده البــد لــه مــن التســمية، وذلــك حيــث يقــول يف قولــه غــري ذلــك، وأ
أول كتـــاب الصـــيد والـــذبائح مـــن األم مـــا نصـــه: "إذا أرســـل املســـلم كلبـــه املعلــــم 
أحببت له أن يسمي، وإن مل يسم ناسيا فقتل أكل، ألنه إذا كان قتله كالذكاة، 

وإن فهــو لــو نســي يف الذبيحــة أكــل، ألن املســلم يــذبح علــى اســم اهللا عــز وجــل 
  نسي ".

  وعلى هذا فإن حتقيق مذهب الشافعية يف هذه املسألة حباجة إىل حبث.
  

سادسا: شرط أن ال يذكر عند التسمية غري اهللا تعاىل، وأن ال يقصد الذبح لغري 
  اهللا:

ال حتل الذبيحة إن ذكر اسم غري اهللا تعاىل استقالال، كأن قال: باسم الشمس، 
لفالين، أو ملك أو جين أو غري ذلك، فإن فعل مل أو القمر، أو النيب، أو الويل ا

حتــل، وكــذا لــو ذكــر اســم اهللا واســم غــريه مًعــا، كــأن قــال باســم اهللا واســم حممــد 
ُم َوَحلْـُم اْخلِْنزِيـِر َوَمـا  َمـْت َعلَـْيُكُم اْلَمْيتَـُة َوالْـدرسول اهللا، وذلك لقولـه تعـاىل: { ُحر

] واإلهـالل رفـع الصـوت بـذكر اسـم املـذبوح لـه، 3ة: أُِهل لِغَـْريِ اللّـِه بِـِه } [املائـد
يُن اْخلَاِلص } [ الزمر:  ِه الدوقال النـيب صـلى اهللا 3ولقول اهللا تعاىل: { َأَال لِل ،[
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) وقــال ابــن مســعود رضــي اهللا 1عليــه وســلم: (( لعــن اهللا مــن ذبــح لغــري اهللا )) (
  عنه : "جردوا التسمية".

التسمية: "اللهم تقبل مـين، أو مـن فـالن "، ألن وال مينع ذلك من أن يقول بعد 
النـيب صـلى اهللا عليــه وسـلم قــال بعـد ذبــح كـبش: (( اللهــم هـذا عــن حممـد وأهــل 
بيتــه )) ، وقــال بعــد ذبــح اآلخــر: (( اللهــم هــذا عــن أمــة حممــد ممــن شــهد لــك 

  ) .2بالوحدانية ويل بالبالغ )) (
لم مــــع التســــمية علــــى وقــــال مالــــك : ال يصــــلى علــــى النــــيب صــــلى اهللا عليــــه وســــ

الذبيحــة، و الشــافعي قــال: يصــلى علــى النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم مــع التســمية 
  ) .3على الذبيحة (

إمــا إن مل يــذكر اســم غــري اهللا، ولكــن قصــد الــذبح لــه، فقــد نقــل ابــن تيميــة عــن 
اإلمام أمحد فيها روايتني أشهرمها التحرمي ، وبه أخذ ابن تيمية، وقال: مها سواء، 

ل يف االســـتدالل لـــذلك، ولعلـــه املـــدلول الصـــريح حلـــديث: (( لعـــن اهللا مـــن وأطـــا
  ذبح لغري اهللا )) ؛ ألن الالم التعليل الدالة على النية والقصد.

وفرق املالكية بني أمرين، فقـالوا: إْن قصـد جعـل الذبيحـة قربانـا لعيسـى أو الصـنم أو 
يســى عليــه الســالم الصــليب مل تؤكــل، وإن ذحبهــا للحــم لكــن ذكــر عيســى لينتفــع ع

بثواا جاز أكلها مع الكراهـة ، كمـا لـو ذبـح مسـلم لـويل مـن األوليـاء قاصـدا إهـداء 
  )4الثواب إليه، ويف كالم املالكية هنا اختالف واضطراب (

__________  
  ) حديث ( لعن اهللا من ذبح لغير اهللا ) أخرجه مسلم وأحمد والنسائي، من رواية علي رضي اهللا عنه.1(
  10/  5؛واالختيار: 492/ 9ح فتح القدير: ) شر 2(
  263/ 2) األم: 3(
ـــــر: 4( ـــــى الشـــــرح الكبي ـــــذخيرة: 102، 101/ 2) حاشـــــية الدســـــوقي عل ؛ واقتضـــــاء الصـــــراط 135/ 4؛وال
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على أنه ال ينبغي إقرار ما يفعله بعض املسلمني من الذبح (لويل) من األولياء، ألن   
يفرقون بني الذبح تقربا إىل الويل لينتفع بقدرات الـويل علـى النفـع كثريا من العامة ال 

أو الضرر وإعطاء املـال والولـد، أو ليقربـه الـويل إىل اهللا زلفـى، وهـو مـن الشـرك الـذي 
نص عليه القرآن العظيم، وبني الذبح له بنية إهداء الثواب إليـه، بـل هـو يـذبح للـويل 

  يف الذبح ألصنامهم. لينفعه الويل، على طريقة أهل اجلاهلية
  أهل الكتاب هل يشرتط يف ذبائحهم ما يشرتط يف ذبائح املسلمني؟

ــــرب فيهــــا مــــن الشــــروط مــــا يعتــــرب يف ذبــــائح  األصــــل يف ذبــــائح أهــــل الكتــــاب أن يعت
  املسلمني، لكن وقع اخلالف بني الفقهاء يف مسائل تتعلق بذلك، منها:

  فالذبح صحيح. التسمية: فإن مسوا اهللا تعاىل ومل يسموا غريه -
وإن مل يســموا اهللا تعــاىل؛ فــإن كــانوا ممــن يســمي اهللا، ولكــن الــذابح نســي جــاز، كمــا 

  تقدم يف حق املسلمني، وإن مسوا غري اهللا على الذبيح، ففي املسألة ثالثة أقوال:

األول: أــا حمرمــة كمــا لــو تعمــد املســلم تــرك التســمية، أو ذكــر عليهــا اســم غــري اهللا، 
ية والشـافعية واحلنابلـة، أخـذا بداللـة اآليـة: { َوَال تَـْأُكُلوا ِممـا ملَْ يُـْذَكِر وهذا قول احلنف

  ]3] وقوله: { َوَما أُِهل لَِغْريِ الّلِه بِِه } [املائدة: 121اْسُم اللِه َعَلْيِه } [األنعام: 
 الثاين: أا حالل ، وهو قول عطاء و جماهد و مكحول ، استدالال بقوله تعاىل: {

]، قـــالوا: أبـــاح اهللا تعـــاىل لنـــا 5َوَطَعـــاُم الـــِذيَن أُوتُـــوا اْلِكَتـــاَب ِحـــل َلُكـــْم } [املائـــدة: 
  )1طعامهم وهو يعلم ما يقولون. (

  الثالث: وهو للمالكية، أن التسمية ال تشرتط من الكتايب، لكن إن مسي غري

__________  
  ) المغني1(
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  .  )1اهللا حرمت ( 
ف تعـارض العمـومني: عمـوم آيـة { َوَمـا أُِهـل لِغَـْريِ اللّـِه } وواضح أن منشأ اخلال

  ]5وعموم آية { َوطََعاُم الِذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب ِحل َلُكْم } [ املائدة: 
وقد رجح شيخ اإلسالم ابن تيمية قول التحرمي ، ألن عموم آية { َوَما أُِهل لَِغْريِ 

) خبــالف اآليــة األخــرى، 2مل خيــص منــه شــيء (] حمفــوظ 3اللّــِه بِــِه } [املائــدة: 
وهـو الصــحيح، ألن مــا ذكــر عليــه اسـم غــري اهللا تعــاىل داخــل يف اآليــة قطعــاً، وال 

  فرق بني من ذبح باسم هبل أو اسم الزهرة، وبني من ذبح باسم املسيح.

  حكم ذبيحة النصراين أو اليهودي إن جهل أنه مسي أو مل يسم:
لنصــارى أنــه مســي عليــه أم مل يســم، ذهــب بعـــض مــا جهــل مــن ذبــائح اليهــود وا

العلمــاء، ومــنهم الزهــري ، إىل أنــه حــالل، قــال الزهــري: "إن مسعتــه يهــل لغــري اهللا 
) ومـن قـال إنـه 3فال تأكل، وإن مل تسمعه فقد أحله اهللا وهم علـى كفـرهم ". (

 ال تعترب التسمية من الكتـايب أصـال ولـو علـم ذلـك، وهـم املالكيـة، فـاهول أـم
مسوا عليه أم مل يسموا أوىل باإلباحة ، وكذلك من قال إن التسمية ليست شرطا 

  يف حق املسلم كالشافعية، فكذلك الكتايب عندهم.
وهـــذا هـــو املـــرجح عنـــدي، كمـــا يـــأيت يف حـــق املســـلمني أن اهللا تعـــاىل مل يكلفنـــا 

كل االطالع والتحقق من وجود التسمية فعال، ولو كلفنا ذلك لكان تكليًفا فيه  
احلـــرج والعنـــت، وملـــا حـــل إلنســـان أن يأكـــل حلًمـــا مل يســـمع ذاحبـــه وهـــو يقـــول: 

  (باسم اهللا واهللا أكرب). وإمنا يكتفي يف ذلك باألمر الظاهر.

__________  
  102/ 2) الشرح الكبير، للدردير، بهامش حاشية الدسوقي: 1( 
  ) اقتضاء الصراط المستقيم.2(
  .9/637فتح الباري ) 3(
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ه املسألة يف هذا العصر ال تأثري هلا بالنسـبة إىل املسـتورد مـن اللحـوم مـن على أن هذ

بـــالد أهـــل الكتـــاب، فـــإن النصـــارى اآلن ال يـــذكرون اهللا وال املســـيح وال غـــريه علـــى 
  الذبائح، بل يذحبون للحم فقط، فالتسمية أمر بعيد عن أذهام كل البعد.

  سابعا: شرط أن ال يكون مما ذبح على النصب:
]، والنصـب: مفـرد مجعـه 3اهللا تعاىل حلم { َوَما ُذِبَح َعَلى النُصـِب } [املائـدة: حرم 

أنصاب، وقيل: النصب مجع نصيبة، وفسـرها صـاحب القـاموس بأـا حجـارة كانـت 
تنصــب حــول الكعبــة يــذبح عليهــا، وقــال صــاحب اللســان: هــو كــل مــا نصــب فعبــد 

رب إذا مل جيــد صــنما يعبــده مــن دون اهللا تعــاىل. وهــذا صــحيح، فقــد كــان بعــض العــ
نصــب حجــرا فعبــده، واحلمــد هللا الــذي أنقــذ العــرب مــن هــذا ببعثــه حممــًدا صــلى اهللا 

  عليه وسلم وعلى آله وأصحابه مجيعا.
فلــو تصـــور أن يقـــع هـــذا يف العصـــر احلاضـــر مـــن بعـــض القبائـــل الضـــاربة يف التـــوحش 

ومل حيـل ملســلم أن يأكــل  واجلهالـة، أو الــيت تـزعم التمــدن والرقــي والعراقـة، كــان حرامــا
  منه.

على أن املالحظ أن فقهـاء الشـريعة مل يعرضـوا يف كتـبهم الفقهيـة الشـاملة هلـذا النـوع 
مـن الـذبائح، ولعلهـم رأوه داخـال فيمـا ذكــره اهللا تعـاىل يف أول اآليـة نفسـها، وهـو مــا 

بـاس أهل به لغـري اهللا. وقـد نقـل القـرطيب عـن جـابر بـن زيـد أيب الشـعثاء تلميـذ ابـن ع
أنه قال: "ما ذبح على النصب ومـا أهـل بـه لغـري اهللا شـيء واحـد"، وقـال ابـن عطيـة 

  )1املفسر : "ما ذبح على النصب جزء مما أهل به لغري اهللا " (
__________  

  57/ 6) تفسير القرطبي: 1(
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إال أننــا نــرى أن إفــراد اهللا تعــاىل هلــذا النــوع عنوانــا خاصــا يقتضــينا أن نفــرده أيضــا 
  لفت أنظار املؤمنني إليه. من أجل

وعلى هـذا ال حيـل للمسـلم أن يقصـد حجـراً معينـا، أو كومـة أحجـار،أو قـربا، أو 
شيئا مبنيا، أو علم دولة، أو صورة ملك أو شـيخ، فيـذبح عليـه مـن أجـل أن فيـه 
نفًعا، أو أنه يرى فيه نفعا، أو خيشى منه ضـررا، أو يـذبح عنـده تعظيمـا لصـاحبه 

  أو تقربًا إليه.
الذبح عند القبور جعله ابـن تيميـة شـبيها مبـا كـان يفعلـه أهـل اجلاهليـة،كانوا إذا و 

مـــر أحــــدهم بقــــرب مــــن يعظمــــه عقــــر ناقتــــه عنــــده، وقــــد أخــــرج أمحــــد و أبــــو داود 
حــديث أنــس عــن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم: (( ال عقــر يف اإلســالم )) ، قــال 

فنهـى النـيب صـلى اهللا عليـه  عبد الرزاق : "كـانوا يعقـرون عنـد القـرب بقـرة أو شـاة،
  )1وسلم عن ذلك . وقال: كره أمحد أكل حلمه " . (

  هل يشرتط أن ال يذبح احليوان يف مكان يعبد فيه غري اهللا تعاىل :
هذا نـوع ورد التنبيـه إليـه يف بعـض األحاديـث النبويـة، ولـه شـبه مبـا تقـدم. ومرادنـا 

قــال: يــا رســول اهللا  حــديث أخرجــه أبــو داود عــن ثابــت بــن الضــحاك: أن رجــال
إين نــذرت أن أحنــر إبــال ببوانــة ، فقــال النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم: (( هــل كــان 
فيها وثن من أوثان اجلاهلية يعبد؟ )) قالوا: ال، قال: (( فهل كان فيها عيد مـن 
أعيــادهم؟ )) قــالوا: ال، (( قــال فــأوف بنــذرك )) ، وأخرجــه أبــو داود مــن روايــة 

فيـه أن أباهـا كردمـا هـو السـائل صـاحب الواقعـة، وأنـه نـذر ميمونة بنت كـردم ، و 
  أن يذبح غنما، وأخرج قريبا منه ابن أيب شيبة ومسدد .

  قال ابن تيمية : هذا يدل على أن الذبح مبكان عيدهم وأوثام معصية، ملا يف

__________  
  381) اقتضاء الصراط المستقيم، ص 1( 
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 عليـه وسـلم قـال: (( ال وفـاء لنـذر يف بعض روايات احلديث أن النـيب صـلى اهللا 
  ) .1معصية اهللا )) (

إال أننــا نقــول: إن يف روايــة احلــديث عنــد مســدد أن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم 
قـــال للسائل:الصـــنم؟ الـــوثن؟ ، قـــال الســـائل: ال، قـــال: فـــأوف بنـــذرك ، فـــدلت 

مكـان فيـه، هذه الرواية على أن املسؤول عنـه الـذبح لصـنم أو وثـن، ال الـذبح يف 
أو كـــان فيـــه صـــنم أو وثـــن، وإمنـــا قلنـــا هـــذا ليســـتقيم فهـــم احلـــديث مـــع القواعـــد 

  املعلومة من سائر األحاديث.
وممــــا يؤكــــد صــــحة هــــذا أن بوانــــة مــــذكورة يف كتــــب األصــــنام، وأنــــه كــــان فيهــــا يف 

) مـن 2اجلاهلية صنم يقال له (صـنم بوانـة) وورد ذكـره عنـد ابـن كثـري يف تارخيـه (
عد بســنده، ولــذلك نــرى أن هــذه الروايــة أرجــح، وأن املنــع كــان ملــن روايــة ابــن ســ

  أراد أن يذبح للوثن، ال ملن يذبح مبكان كان فيه صنم.
على أننا مـع ذلـك نـرى أن الـذبح يف مثـل ذلـك املكـان ينبغـي أن يكـون مكروهـا 
فقــط، أو حمرمــا مــن بــاب ســد الــذرائع فقــط، وذلــك حيــث خيشــى إعــادة شــرائع 

  وشعائرمها، واهللا أعلم.الكفر والوثنية 

  ثامنا: الشروط يف موضع ما يقطع من احليوان بالذبح:
التذكيــة تكــون بقطــع مقــدم عنــق احليــوان مبحــدد، فــإن كــان يف أعلــى العنــق فهــو 
الذبح، وإن كان بطعنه يف الوهدة اليت يف أسفل العنق فهو النحر. والنحر يكـون 

أو غـنم أو أرنـب أو طـري أو غـري لإلبل، فهو فيها أفضل، والذبح لغريها مـن بقـر 
  ذلك.

  وجيوز الذبح أيضا يف وسط احللق: نص عليه احلنفية، كما يف شرح فتح

__________  
  189-187) اقتضاء الصراط المستقيم، ص 1(
  240/ 2) البداية والنهاية: 2(
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القدير، البن اهلمـام، حيـث قـال: لقـول النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم: (( الـذكاة بـني  
  ة واللحيني )) .اللب

  وقد أوجب املالكية يف اإلبل وحنوها النحر، ويف الغنم الذبح، إال
  يف حال الذكاة االضطرارية، وأجازوا األمرين يف البقر.

  وال تصلح التذكية يف غري مقدم العنق، فلو طعن يف الصدر أو الفخذ
  أو أي جزء من احليوان فمات من ذلك مل يؤكل ويكون ميتة.

مــة : "الــذبح أو النحــر يف احللــق أو اللبــة، وال جيــوز الــذبح يف غــري هــذا قــال ابــن قدا
احملل باإلمجاع ". واستدل بقول اإلمام عمر بن اخلطاب ، رضي اهللا عنه: "النحر يف 
احللق واللبة ملن قدر"، قال ابن قدامة: "نرى أن الـذكاة قـد اختصـت ـذا احملـل ألنـه 

اء الســيالة، ويســرع زهــوق الــنفس، فيكــون جممــع العــروق، فتنفســح بالــذبح فيــه الــدم
  أخف على احليوان املذبوح وأطيب للحم ".

على أنه روي ما خيالف ذلك، وهو ما أخرجه اخلمسة عن أيب العشراء عن أبيـه عـن 
النــــيب حممــــد صــــلى اهللا عليــــه وســــلم أنــــه ســــئل: (( أمــــا تكــــون الــــذكاة إال يف احللــــق 

)) ، إال أن ســند هــذا احلــديث غــري  واللبــة؛فقال: لــو طعنــت يف فخــذها ألجــزأ عنــك
صحيح؟ ألن أبـا العشـراء أعـرايب جمهـول، قالـه ابـن حجـر يف تقريـب التهـذيب، وقالـه 
قبله اإلمام أمحد ، كما يف املغين، ومـن قـواه محلـه علـى الـذكاة االضـطرارية كمـا ذكـره 

  أبو داود يف (السنن).
اجلــوزة املســماة (الغلصــمة) واحلــد األعلــى ملــا جيــوز الــذبح فيــه مــن العنــق هــو مــا حتــت 

وهي العقـدة الـيت جيتمـع فيهـا احللقـوم والبلعـوم، فـإن القطـع يكـون حتتهـا حبيـث تبقـى 
  ) .1مع الرأس، فلو ذبح من فوقها مل تؤكل الذبيحة وقيل تؤكل (

__________  
  107، 99/ 2؛والشرح الكبير وحاشية الدسوقي: 575/ 8) المغني: 1(
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  طع مقدم العنق يف التذكية أمران:ويستثىن من قضية اشرتاط ق
األول: الصيد باجلوارح، مـن طـري أو كـالب، أو غريهـا، أو بـاآلالت احلـادة كالسـهام 

] ألن مـن اجلـوارح 4واحلراب، لقوله تعـاىل { َفُكلُـواْ ِممـا أَْمَسـْكَن َعلَـْيُكْم } [املائـدة: 
هام وحنوهــا ال مــا تتعمــد قطــع مقــدم عنــق الصــيد، ومنهــا مــا تقتــل بغــري ذلــك، والســ

  تصيب ذلك املوضع، ومع ذلك أحل اهللا ما صيد ذه الطرق.
الثاين: ما يسمى التذكية االضطرارية، وهي تكون يف حال االضطرار فقط، أي فيما 
نــد مــن احليــوان فلــم يقــدر عليــه إال برميــه، وال بــد مــن ذكــر اهللا عنــد الرمــي، وكــذا لــو 

 يـتمكن مـن ذحبـه أو حنـره، فيكفـي طعنـه يف وقع بعري أو ثور يف بئر وخيف موته، ومل
  أي مكان من جسده مع ذكر اسم اهللا عند الطعن.

وهـي رخصــة شــرعية أبيحــت لالضـطرار، لــئال يفقــد املالــك مـاال حمرتمــا أن يضــيع فــال 
  ينتفع به.

ومن هذا الباب ذكر احلنفيـة أنـه لـو صـال عليـه ثـور أو حنـوه، ومل ميكنـه دفعـه، فطعنـه 
  ، فهي تذكية شرعية.بعد أن مسي ونوى

والقــــول جبــــواز التذكيــــة االضــــطرارية علــــى الوجــــه املبــــني هــــو قــــول احلنفيــــة والشــــافعية 
واحلنابلة، وخيالف فيه املالكية، ويرون أن ما كان كذلك فذكاته بالذبح فقط إن كان 
مما يذبح، وبالنحر فقط إن كان مما ينحر، وعليه لو طعنه يف فخـذه أو ظهـره فمـات 

  ميتة.من ذلك فهو 
وال خيفــى أن مــذهب اجلمهــور أصــح وأوىل باالتبــاع، مث قــد قــال صــاحب املغــين مــن 
احلنابلة: "إن كان رأس احليوان املـرتدي يف املـاء، فـال تبيحـه التذكيـة االضـطرارية، ألن 

  )1املاء يعني على قتله " (

__________  
؛ 428/ 1فقـــــه المالكيـــــة: ؛ والكـــــافي فـــــي567/ 8؛ والمغنـــــي: 498، 497، 486/ 9) فـــــتح القـــــدير: 1(

  242/ 2؛ والقليوبي على شرح المنهاج: 260، 257/ 2واألم، للشافعي:  134/ 4والذخيرة، للقرافي: 
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  ما جيب قطعه من احليوان بالذبح أو النحر:
  أكمل ما يكون الذبح بقطع أربعة أشياء: الودجني واملريء واحللق.

  ك، على أقوال:وقد اختلف العلماء يف أقل ما جيزئ قطعه من ذل
أنــه جيــزئ قطــع احللقــوم واملــريء، ولــو مل يقطــع الــودجني، وهــو قــول الشــافعي  -ا

كمــا يف   -وروايـة عـن أمحــد ، ألن احليـاة ال تبقــى مـع هــذا القطـع، قــال الشـافعي 
ــــودجني ألمــــا قــــد يســــالن مــــن اإلنســــان وغــــريه -الفــــتح : "وال يشــــرتط قطــــع ال

  )1عش طرفة عني (ويعيش، واملريء واحللقوم إذا قطعا مل ي
  أنه جيب قطع األربعة، وهو قول أيب يوسف . -2
والـــودجني، هكـــذا يف كتـــب  -وهـــو جمـــرى الـــنفس -أنـــه جيـــب قطـــع احللقـــوم -3

  املالكية، والنقل عنهم يف كتب غري املالكية مضطرب.
أنــــه جيــــزئ قطــــع احللقــــوم واملــــريء وأحــــد الــــودجني، وهــــو قــــول أيب حنيفــــة ،  -4

) 2لى اهللا عليه وسلم قال: (( أفر األوداج مبـا شـئت )) (واحتج له بأن النيب ص
قالوا: و(األوداج) مجع وأقله ثالثة، لكن قال صاحب العناية: األوداج ال تشـمل 

  احللقوم أصال، وهو الصواب.
أنـــه جيـــزئ قطـــع الـــودجني، ومهـــا عرقـــا الـــدم احمليطـــان بـــاحللقوم، اللـــذان جيـــري  -5

وال يشــرتط قطــع احللــق واملــريء، وهــو قــول فيهمــا الــدم املغــذي للــرأس والــدماغ، 
__________  

  ؛ وفي فتح الباري259/ 2) انظر نص الشافعي بكامله في األم: 1(
  ) حديث " أفر األوداج بما شئت"أورده صاحب الهداية من الحنفية، ولم يذكر من أخرجه2(
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) وروى 1ســفيان الثــوري ، وقــال البخــاري : قــال عطــاء : الــذبح قطــع األوداج (
مالـــك يف املوطـــأ بالغـــا عـــن ابـــن عبـــاس قـــال: مـــا أفـــرى األوداج ذكـــي بـــه، ورواه 

  ) .2الشافعي يف (األم) (

وعنــدي أن الصــواب هــو هــذا الوجــه اخلــامس، ألنــه الــذي خيــرج بــه الــدم، وميتنــع 
وصوله إىل الـدماغ، فيمـوت الـدماغ مث سـائر البـدن، أمـا القـول بـأن قطـع احللقـوم 

د منــــه، فهــــو بعيــــد عنــــدي عــــن الصــــواب، ألن قطــــع واملــــريء جيــــزئ، أو أنــــه البــــ
احللقـــوم وهــــو مــــدخل اهلــــواء، وقطــــع املـــريء وهــــو مــــدخل الطعــــام؛ ال تنتهــــي بــــه 
احليـــاة، بـــل يعـــيش احليـــوان بعـــده مـــدة تطـــول أو تقصـــر، بـــل قـــد يعـــيش اإلنســـان 
ســـنني وحلقـــه مقطـــوع ومريئـــه مقطـــوع، وقـــد عـــرف ذلـــك يف علـــم الطـــب قطًعـــا، 

هذا إن جرى مقاومة اإلنتان، وجـرت تغذيـة املـريض مـن واألطباء يعرفون ذلك، و 
  خالل فتحة املريء، أو من فتحة يف جدار املعدة.

كمـــا قـــال   -أمـــا القـــول بـــأن حيـــاة اإلنســـان واحليـــوان تســـتمر بعـــد ســـل الـــودجني
فهـو قـول ال تسـنده املعلومـات الطبيـة  -اإلمام الشافعي ، ونقلناه عنه فيمـا تقـدم

ا قالـه كثـري مـن الفقهـاء الـذين اشـرتطوا قطـع احللقـوم بوجه من الوجوه، وكذلك مـ
  من أن احلياة ال تبقى بعده حلظة النقطاع النفس فهو جمرد خيال.

وعلى هذا فينبغي انتهاء اخلالف الفقهي حول هذه املسألة، بـل تكـون العـربة يف 
صـــحة الـــذبح بقطـــع الـــودجني فقـــط، وال جيـــوز االكتفـــاء بقطـــع املـــريء واحللـــق، 

  حاجة إىل قطعهما مع قطع الودجني.وأيضا ال 
__________  

؛ والــذخيرة للقرافــي: 242/ 4؛ وشــرح المنهــاج بحاشــية القليــوبي: 259/ 2؛ واألم: 567/ 8) المغنــي: 1(
  494، 493/ 9؛ وشرح فتح القدير: 642 -640/ 9؛ وفتح الباري: 134، 133/ 4
  ؛ وتنوير الحوالك255/ 2) األم للشافعي: 2(
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لتطبيق العملـي عـادة ينقطـع احللقـوم بقطـع الـودجني، لشـدة التقـارب غري أنه يف ا
وااللتصــاق بينــه وبــني الــودجني، وكونــه واقعــا بينهمــا متقــدما عليهمــا إىل األمــام، 
فـــال ميكـــن قطعهمـــا يف األحـــوال العاديـــة إال بقطعـــه، وهـــذا وجـــه اشـــرتاط املالكيـــة 

  قطعه، كما صرحوا به.
  رأي الشيخ حممد رشيد رضا:

شيخ حممد رشـيد رضـا إىل رأي غريـب عـن العلـم اإلسـالمي الشـرعي كـل الغرابـة، ذهب ال
فهــو يـــرى أن كـــل وســـيلة ميكــن ـــا إزهـــاق روح احليـــوان بيســر وســـهولة تكفـــي يف إحـــالل 
حلمه للمسلم، وحنـن ننقـل نصـه ليـتم تصـور مـراده بوضـوح، قـال عفـا اهللا عنـه: "ملـا كانـت 

وانـــات املقـــدور عليهـــا هـــي الـــذبح كثـــر التعبـــري بـــه، التذكيـــة املعتـــادة يف الغالـــب لصـــغار احلي
فجعله الفقهاء هو األصل، وظنوا أنه مقصـود بالـذات ملعـىن فيـه، فعلـل بعضـهم مشـروعية 
الذبح بأنه خيرج الدم من البدن الذي يضـر بقـاؤه فيـه؛ ملـا فيـه مـن الرطوبـات والفضـالت، 

نهم يف تلـك الشـروط، وإن وهلذا اشرتطوا قطـع احللقـوم والـودجني واملـريء علـى خـالف بيـ
هذا لتحكم يف الطـب والشـرع بغـري بينـة، ولـو كـان األمـر كمـا قـالوا ملـا أحـل الصـيد الـذي 

  يأيت به اجلارح ميتا.
والصــواب أن الــذبح كــان وال يـــزال أســهل أنــواع التذكيــة علـــى أكثــر النــاس، فلـــذلك 

يف غريه من أنواع اختاروه، وأقرهم الشارع عليه، ألنه ليس فيه من تعذيب احليوان ما 
القتل، كما أقرهم على صيد اجلـوارح والسـهم واملعـراض وحنـو ذلـك، وإين ألعتقـد أن 
النيب صلى اهللا عليه وسلم لو اطلع على طريقة للتذكية أسهل على احليوان وال ضـرر 

لفضــلها علــى الــذبح، ألن  -إن صــح هــذا الوصــف فيهــا -فيهــا كالتذكيــة الكهربائيــة
حيـــرم علـــى النـــاس إال مـــا فيـــه ضـــرر ألنفســـهم أو غـــريهم مـــن  قاعـــدة شـــريعته أنـــه ال

  )1األحياء، ومنه تعذيب احليوان بالوقذ وغريه ". (
__________  

نقــال عــن كتــاب (حكــم اللحــوم المســتوردة) للــدكتور محمــد أبــو فــارس، ص  -120/ 6) تفســير المنــار: 1(
)35 ،36 ،50(  
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إال أنـــه (زلـــة مـــن زالت وهـــذا الـــرأي مـــن الشـــيخ حممـــد رشـــيد رضـــا ال نقـــول فيـــه 
العلمــاء) ولكــل جــواد كبــوة، ولــن نتوقــف عنــده لنــرد عليــه، إذ ميكــن لكــل طالــب 
علم أن يرد عليه بالنصوص الواضحة من الكتاب والسنة وإمجاع أهل العلم وكـل 

  ما ميت إىل اإلسالم بصلة.
ونقول: غفر اهللا للشيخ رشيد ورمحـه، فقـد جاهـد يف سـبيل نشـر دعـوة اإلسـالم، 

تنفد عمـره يف ذلـك مبـا يغطـي هـذه الزلـة ويفـيض عنهـا أضـعافًا مضـاعفة، وال واس
  نعلم أحدا من معاصريه وال من بعدهم قبلها منه، واحلمد هللا فإن احلق أبلج.

  التوقف يف الذبح عند حد العظم:
حيســن مــن الــذابح أن ال يتجــاوز يف الــذبح قطــع الــودجني، فــإن جتــاوز حــىت شــرع 

ســكني حــىت قطــع (النخــاع) وهــو احلبــل العصــيب الــذي يف يف العظــم، أو دخــل بال
داخل الفقرات، واملمتد مـن الـدماغ حـىت العصـعص، وتتفـرع منـه أعصـاب احلـس 

  إىل سائر البدن؛ كره له ذلك، ومل حترم الذبيحة.
  ووجه ما قلناه أمور:

  عدم احلاجة إليه، ففيه إيالم بال فائدة، كما قاله احلنفية يف الـذبح مـن القفـا، -ا
  كما يأيت.

  أنه خمالف للصفة الواردة يف الذبح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم. -2
أنه ورد النهي عنه من بعض الصحابة، روى البخاري قال: "قال ابن جـريج  -3

، عن عطاء : الذبح قطع األوداج. قلت: فيخلـف األوداج حـىت يقطـع النخـاع؟ 
  النخع،يقول: قال: ال إخال. وأخربين نافع أن ابن عمر ى عن 
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  )1يقطع ما دون العظم، مث يدع حىت ميوت " (
مـــن حيـــث املعـــىن: فإنـــه إذا تـــرك النخـــاع ســـليما فـــإن التواصـــل بـــني الـــدماغ  -4

والقلــب يبقــى مســتمرا، وهــذا يف تقــديري يعطــي الفرصــة الســتمرار حركــة القلــب 
بإشــــارة الــــدماغ عــــرب النخــــاع، فيســــتمر ضــــخه للــــدم، فيخــــرج منهــــرا شــــخبا مــــن 

جني املقطـوعني، وذلـك يـؤدي إىل تفريـغ مجيـع عـروق البـدن مـن الـدم بأسـرع الود
مــا ميكــن، وتنتهــي حيــاة الذبيحــة يف دقيقــة أو أقــل، أمــا إن قطــع النخــاع فــذلك 
يضــــعف تــــدفق الــــدم أو يوقفــــه، ألنــــه يوقــــف الــــدورة الدمويــــة كمــــا تــــذكره بعــــض 

ســبة ضــئيلة، الكتابــات يف هــذا املوضــوع، وبــذلك ال خيــرج مــن دم الذبيحــة إال ن
  لكن إثبات هذا أو نفيه يتوقف على قول أهل اخلربة.

  سلخ احليوان أو تقطيعه قبل أن تزهق روحه:
جيــب علـــى الـــذابح أن يتمهــل علـــى الذبيحـــة، وال يعجــل بســـلخها أوكســـر عظـــم 
فيها، أو قطع عضو منهـا، مـا مل تسـكن حركتهـا متامـا، ألن النـيب صـلى اهللا عليـه 

ذبيحـــة حـــىت متـــوت )) وورد أن النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم (( ـــى أن تفـــرس ال
  )2وسلم قال: (( ال تعجلوا األنفس أن تزهق )) (

  شريطة الشيطان أو ذبيحة الشيطان:
مقتضى ما تقدم مـن اشـرتاط قطـع الـودجني يف الـذكاة أنـه لـو قطـع الـذابح اجللـد 

بح، من مقدم العنـق ومل يقطـع الـودجني، كمـا يقـع مـن بعـض مـن ال حيسـنون الـذ
أو ممــن اســتعمل آلــة كالــة (غــري حــادة) فلــم يــتمكن مــن قطــع الــودجني، مث تــرك 
الذبيحـة حــىت متــوت مــن ذلــك، فإـا ال حتــل، ويف حــديث ابــن عبــاس وأيب هريــرة 

  مرفوعا: ى النيب صلى اهللا عليه وسلم عن شريطة الشيطان "، ويف رواية:

__________  
  640/ 9) فتح الباري: 1(
  قطني) رواه الدار 1(
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) ويف ســنن أيب داود : هــي الــيت تــذبح فيقطــع اجللــد 1"عــن ذبيحــة الشــيطان " (
  وال تفرى األوداج، مث ترتك حىت متوت.

  قطع رأس الذبيحة هل يكون ذحبا شرعيا؟
قطــع عنــق شــاة أو بطــة بضــربه بســيف أو ســكني فأطــار رأســها بنيــة التذكية،فقــد 

ذلك عن أيب حنيفة والشـعيب و أفىت اإلمام أمحد أا تذكية صحيحة، ونقل مثل 
ســـئل عـــن ذلـــك فقـــال:  -رضـــي اهللا عنـــه -الثـــوري ، واســـتدل لـــذلك بـــأن عليـــا 

"تلــك ذكــاة َوْحَيــة"، أي ســريعة، وأجــازه ابــن عمــر وعمــران بــن حصــني وأنــس ،  
  ) .2كما يف املغين وفتح الباري (

  ذبح احليوان من قفاه:
وماتت الذبيحة من ذلك مل  لو ذبح احليوان من قفاه، فإن مل يصل إىل الودجني

حتــل. وإن أســرع يف القطـــع حــىت وصــل إىل الـــودجني، فقطعهمــا وبــاحليوان حيـــاة 
مستقرة، فهي مثل ما ذكرناه يف قطع الرأس.. ويصـرح احلنفيـة بكراهـة الـذبح مـن 

) ومـــذهب املالكيـــة أن مـــا كـــان ذحبـــه كـــذلك ال 3القفـــا، ألن فيـــه زيـــادة إيـــالم (
  )4يؤكل، ذكره يف الكايف (

  النحر يف اإلبل والذبح يف الغنم والبقر:
مــن  -مــا عــدا اإلبــل -الوضــع األمثــل هــو ذبــح احليــوان مــن الغــنم والبقــر وغريمهــا

  مقدم العنق من أعاله، وهو املوافق ملا كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يفعله،

__________  
  292/ 1؛وأحمد: 18/ 3) أخرجه أبو داود: 1(
  578/ 8؛ والمغني: 641/ 9) انظر فتح الباري: 2(
  579، 578/ 8) المغني: 3(
  243؛ وشرح المنهاج، ص 262/ 2؛ واألم: 428) الكافي، ص 4(
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) 1واألفضـــل يف اإلبـــل النحـــر، وهـــو الطعـــن حبربـــة يف الوهـــدة الـــيت يف أصـــل العنـــق ( 
َحبُواْ بـََقـــَرًة } [البقـــرة: لقولـــه تعـــاىل : { َوِإْذ قَـــاَل ُموَســـى لَِقْوِمـــِه ِإن اللّـــَه يَـــْأُمرُُكْم َأْن تَـــذْ 

] وقد ورد أن النيب صـلى اهللا عليـه 2]، وقوله: { َفَصل لَِربَك َواْحنَْر } [الكوثر: 67
وســلم يف حجــة الــوداع : حنــر بدنــه , ويف حــديث األضــحية: (( ضــحى النــيب صــلى 

  اهللا عليه وسلم بكبشني ذحبهما بيده )) واألحاديث يف ذلك كثرية.
نحــر، أو حنــر مــا يــذبح، فــاجلمهور علــى جــوازه، وكرهــه اإلمــام مالــك ،  ولــو ذبــح مــا ي

) : منعـــه ابـــن القاســـم . وـــذا أخـــذ خليـــل يف 2كمـــا يف املغـــين، ويف فـــتح البـــاري (
خمتصــره وشــارحوه، حــىت قــال الــدردير : "إن حنــر الغــنم أو الطــري ولــو ســهوا مل يؤكــل، 

  )3ال حترميا". ( لكن صرح ابن عبد الرب يف الكايف أنه ال يؤكل كراهة
وقـد صــرح احلنفيــة بـأن كــل مــا بــني اللبـة واللحيــني موضــع للـذبح املشــروع، وصــرح بــه 

  )4الشافعي يف (األم) (
  املبادئ العامة اليت قصدا الشريعة اإلسالمية يف الذكاة:

نستطيع أن نلخص املبادئ األساسية اليت راعتهـا الشـريعة اإلسـالمية يف جمـال إزهـاق 
من أجل اختاذه طعاما لآلدميني، وذلك باسـتعراض مـا وردت النصـوص روح احليوان 

الشــرعية، يف الكتــاب والســنة فيمــا يتعلــق بــذلك، ممــا أوردنــاه يف هــذا البحــث، ومــن 
  التوجهات الفقهية لدى علمائنا، وهي كما يلي:

  املبدأ األول: أن احليوانات الربية ال حيل أن تكون طعاما إال بتذكية صحيحة،

__________  
) وليس صحيحا ما قاله القرافي في الذخيرة من أن اللبة وسـط الصـدر، وأن نحـر اإلبـل يكـون بطعنهـا 1( 

  في جوفها. فهو إما خطأ أو قصور في العبارة
  577/ 8؛ والمغني: 641/ 9) فتح الباري: 2(
  427/ 1؛ والكافي: 157/ 2) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي: 3(
  263/ 2واألم: ؛486/ 9) فتح القدير: 4(
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إال يف حــال االضــطرار، وهــو اجلــوع الشــديد الــذي ال جيــد معــه اإلنســان طعامــا  
حــــالال ، فيجــــوز لــــه إذا خــــاف اهلــــالك أن يأكــــل امليتــــة أو غريهــــا مــــن احملرمــــات 

  بالقدر الذي يندفع به الضرر.
املبــدأ الثــاين: إخــراج دم الذبيحــة هــدف أساســي مــن أهــداف الــذكاة، مــن أجــل 

م وإخراج الـدم اخلبيـث، وكلمـا كـان مـا أخـرج مـن دم الذبيحـة أكثـر تطييب اللح
  فهو أفضل.

املبـــدأ الثالـــث: إراحـــة احليـــوان عنـــد الـــذكاة هـــدف مقصـــود، وهـــو مـــن اإلحســـان 
الــذي حيبــه اهللا تعــاىل، وهــذا مــا مل يتعــارض مــع املبــدأين الســابقني، فكــل مــا فيــه 

  ذكاة فإنه يكون مكروها شرعا.زيادة إيالم للحيوان مما ميكن االستغناء عنه يف ال
املبــــدأ الرابــــع: أن إجــــراءات التذكيــــة نــــوع مــــن الشــــعائر الدينيــــة اإلســــالمية جيــــب 

  مراعاا.
املبــدأ اخلــامس: تعظــيم اهللا تعــاىل بالــذبح مــع وجــوب احلــذر مــن حتــول الــذبح إىل 

  وسيلة لعبادة غري اهللا تعاىل.
لــى احليــوان وتســكينه وشــل املبــدأ الســادس: أن ال تســتعمل أي طريقــة لالقتــدار ع

مقاومتـــه ميكـــن أن يكـــون ـــا احليـــوان عنـــد ذحبـــه قـــد فـــارق احليـــاة أو فقـــد احليـــاة 
  املستقرة.

  الطريقة املثالية للذبح يف الشريعة اإلسالمية:
  الطريقة املثالية للذبح هي املشتملة على سنن الذبح وآدابه، وتتلخص فيما يلي:

ال جيرهـــــا برجلهـــــا إىل املـــــذبح، وال يقـــــل تقـــــدم الذبيحـــــة إىل الـــــذبح برفـــــق، و  -1
  الذابح: إا ستفارقها الروح بعد قليل فما جدوى الرفق؟.

أن حيضــر الســكني قبــل أن يضــجع الذبيحــة، وينبغــي أن تكــون حــادة، وأن  -2
تكـــون طويلـــة، ليكـــون إجهازهـــا علـــى الذبيحـــة أســـرع، وإن احتاجـــت إىل شـــحذ 




� ا��و�� ،  ا���د ا����
��� ا���� ا ���
��،  ا���ء ا�ّول�                                         ��335 ا���

ني الســـنتني مـــا رواه مســـلم يف  فليشـــحذها قبـــل أن يضـــجع الذبيحـــة، ودليـــل هـــات
كتـــاب الصـــيد مـــن صـــحيحة ، أن النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم قـــال: (( إن اهللا  
كتب اإلحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذحبـتم فأحسـنوا 
الذحبة، وليحد أحدكم شفرته ولريح ذبيحته )) . و (( رأى النـيب صـلى اهللا عليـه 

هــو حيـد شــفرته، فقــال: أردت أن متيتهــا موتــات، هــال وسـلم رجــال يضــجع شــاة و 
  حددا قبل أن تضجعها )) .

ال يستعمل الصعق وحنوه، وميكـن اسـتعمال التخـدير، ويـأيت الكـالم يف هـذا  -3
  بالتفصيل الحقا.

أن يضــجع ذبيحتــه إن كانــت شــاة أو بقــرة أو حنوهــا، علــى جنبهــا األيســر،  -4
فيندب تذكيتها وهي قائمة، لقول اهللا تعـاىل  ليتمكن من ذحبها بيمينه، أما اإلبل

َها َصَواف فَِإَذا َوَجبَـْت ُجُنوبـَُهـا } [حلـج:  ] وجبـت: 36{ فَاذُْكُروا اْسَم اللِه َعَليـْ
أي وقعت، ويكون وجهها متجها إىل القبلة، مث يضع قدمـه اليمـىن علـى صـفحة 

مبـــن يســـاعده  عنقهـــا ليـــتمكن منهـــا، وميســـك رأســـها بيـــده، وال بـــأس أن يســـتعني
علـــى تســـكني حركتهـــا، مث يوضـــح موضـــع الـــذبح بإزاحـــة مـــا عليـــه مـــن صـــوف أو 

  شعر حىت تظهر البشرة.
يقصد إىل مقدم العنق وأعاله من جهة الـرأس، فيضـع السـكني هنـاك، علـى  -5

مــع  -وهــي العقــدة الــيت يف أعلــى احللــق -أن ينــزل قلــيال، حبيــث تبقــى الغلصــمة
  الرأس.
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قــائال: باســم اهللا واهللا أكـرب، مث إن كانــت الذبيحــة أضــحية يسـمي اهللا تعــاىل  -6
  أو قربانا دعا اهللا تعاىل مبا ورد أو حنوه.

يعتمـــد بالســـكني علـــى املوضـــع احملـــدد بقـــوة، مث حيركهـــا ذهابـــا وإيابـــا بســـرعة  -7
  وقوة.

ينبغي أن ال يرفع يده قبل متام الـذبح، وأوجبـه املالكيـة علـى تفصـيل عنـدهم  -8
  )1يف ذلك (

إذا أمت قطع الودجني ووصل القطع إىل عظم العنق يتوقف وال يتجاوزه، فال  -9
يفصــل الــرأس وال يقطــع العظــم وال النخــاع، ألن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم (( 

  ى أن تنخع الشاة إذا ذحبت )) .
ال يعجــل بســلخ اجللــد، أو بقطــع أي جــزء مــن الذبيحــة،وال بتغطيســها يف  -10

  ) .2 بعد أن تسكن حركتها متاما (ماء حار أو بارد إال

__________  
  138، 137/ 4؛ والذخيرة: 429/ 1؛ والكافي: 99/ 2) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 1(
؛ والدســــوقي علـــى الشــــرح 486/ 9) انظـــر هـــذه الســــنن واآلداب والمكروهـــات فــــي شـــرح فــــتح القـــدير: 2(

/ 4منهـــاج للمحلـــي بحاشـــيتي القليـــوبي وعميـــرة: ؛ وشـــرح ال138/ 4؛ والـــذخيرة: 109 -157/ 2الكبيـــر: 
243  
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  الفصل الثاين
  الطرق اليت تتبع يف املساخل العصرية إلزهاق أرواح احليوانات

إن كثـــريا مـــن الـــدول تنشـــئ املســـاخل يف ضـــواحي املـــدن، ليجـــري ذبـــح احليوانـــات 
املأكولة فيها، وحتظر علـى النـاس أو تقيـد حـريتهم يف أن يـذحبوا حيوانـات داخـل 
بيــوم ويف أمــاكنهم اخلاصــة، ــدف تقليــل اآلفــات الــيت تنتشــر بانتشــار األقــذار 
والفضــــالت يف األمكنــــة اخلاصــــة، ورمبــــا كانــــت املســــاخل يف بعــــض البلــــدان تتبــــع 

  شركات متخصصة.
واملســاخل تطبــق القواعــد العلميــة يف مجــع فضــالت الــذبائح والــتخلص منهــا حبرقهــا 

د، مــع تــوقي خماطرهــا الــيت قــد تــؤثر علــى حيــاة أو حتويلهــا إىل مــواد نافعــة كالســما
  الناس وصحتهم، أو على البيئة.

واهليئات القائمة على املساخل تكون أعرف وأقدر على ذلـك مـن عامـة النـاس لـو 
  ترك للناس اخليار يف الذبح يف أي مكان حسب رغبتهم.

ل وجتمــع مــن تلــك احليوانــات والطيــور يف املســاخل أعــداد كبــرية كــل يــوم، قــد تصــ
  األلوف ورمبا املاليني يف كل مسلخ، ليجري جتهيزها، مث شحنها إىل األسواق.

وهـــذا األمـــر يطـــرح مشـــكالت مل تكـــن معروفـــة، حتتـــاج إىل حلـــول شـــرعية تنفـــي 
احلرج، وتيسر أمر العمـل يف تلـك املسـاخل، مـع احملافظـة علـى التعليمـات الشـرعية 

كلمتــه هــي العليــا، فمــا حرمــه   يف ميــدان التذكيــة، لتنفــذ أحكــام اهللا تعــاىل وتكــون
  جيب اجتنابه والتحول عنه إىل طريق احلالل .
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واملشكالت اليت تعرض العمل يف الذبح يف تلك املساخل كثرية؛من أمهها أن ذبـح 
احليوانـــات الكبـــرية كاإلبـــل والبقـــر، ورمبـــا الغـــنم، يكـــون صـــعبا إن مل توجـــد طريقـــة 

ل الـتمكن منـه ومنـع نفـاره، وشـل ميسرة للسيطرة على احليوان عند ذحبه، من أج
مقاومتـــه، ولـــو مل تعمـــل بطريقـــة تيســـر ذلـــك لكـــان مـــن الصـــعب والشـــاق علـــى 
العمــال تنفيــذ الــذبح يف األعــداد الكبــرية املطلوبــة حلاجــة املســتهلكني، ورمبــا عــاد 

  ذلك بتكلفة زائدة ترفع األسعار إىل حد يرهق املستهلكني.
نـه مئـات األلـوف بـل املاليـني يف كـل وكذلك يف الطيور، كالدجاج الذي تـذبح م

يوم، يف كل بلـد، فـإذا مل ميكـن السـيطرة عليـه بطريقـة مـا، فإنـه عنـد الـذبح يـزعج 
العمال واملستخدمني برفرفته وصياحه، فال يتمكنـون مـن تنفيـذ مـا يطلـب مـنهم، 
ويبطـــئ العمـــل، وذلـــك يرفـــع التكلفـــة كمـــا قـــدمنا. ومـــن األهـــداف الـــيت تتوخاهـــا 

  احليوان، ليكون إزهاق روحه بدون أن حيس باألمل. املساخل إراحة
  ومن هنا فإن الطرق اليت يبحثون عنها دف إىل حتقيق هذين األمرين معا:

  األول: إزهاق روح احليوان بدون أمل.
والثـــاين: تيســـري العمـــل مـــن أجـــل تســـريعه، خلفـــض التكلفـــة، وبالتـــايل جتنـــب رفـــع 

  األسعار.
إفقـــاد احليـــوان وعيـــه بأســـلوب مـــا،مث إجـــراء  وأكثـــر الطـــرق تعتمـــد لتحقيـــق ذلـــك:

  العمل على اجلثة يف أثناء فقدان احليوان الوعي.
ومل تزل املساخل تبحث عن أدوات لذلك تيسر هلا العمل، وتطور تلك األدوات، 
وخاصـــة يف الـــبالد األجنبيـــة، ســـعيا وراء الســـرعة وكثـــرة اإلنتـــاج وخفـــض التكلفـــة، 

  قدر املستطاع.
الطـــرق املســـتخدمة لـــذلك أنـــواع، بعضـــها ال يقـــره الشـــرع، وقـــد عـــرف اآلن مـــن 

  وبعضها جائز ، والطرق املعروفة املستخدمة هي:
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  الصعق الكهربائي. -ا
  التدويخ بغاز ثاين أوكسيد الكربون. -2
  ضغط اهلواء داخل صدر احليوان حىت خيتنق. -3
  التخدير. -4
ــــرأس، وخ -5 اصــــة يف الطيــــور اســــتعمال اآلالت (املاكينــــات) الســــريعة لقطــــع ال

  الداجنة.
  وحنن نستعرض تلك الطرق واحدة واحدة:

  طريقة الصعق الكهربائي: -أ
وتكــون بتســليط التيــار علــى املوضــع املالئــم مــن رأس احليــوان: وإذا حصــل ذلــك 
حصلت للمـخ صـدمة عصـبية يفقـد احليـوان علـى أثرهـا الـوعي، وقـد تكـون قاتلـة 

احليــوان، فــإن كانــت ضــعيفة فإــا ال إن كــان الضــغط الكهربــائي أعلــى ممــا يطيقــه 
تفقد احليوان الوعي، ويتعذب احليوان ا، حسبما نقـدر. ومل نطلـع علـى وصـف 
علمي هلذه الطريقـة، يبـني أثرهـا علـى احليـوان مـن حيـث مقـدار إحساسـه بـاألمل، 
ومــن حيــث املقارنــة بــني مقــدار مــا ينســفح مــن الــدم إذا ذبــح أثنــاء الصــعق، وبــني 

  ح إذا ذبح بدون صعق.الدم الذي ينسف
لكنــا نقــول: إن كانــت الصــعقة قاتلــة فــاحليوان موقــوذ، وإن كانــت مفقــدة للــوعي 

  دون أن تقتل، فإن أدرك احليوان بعدها فذبح على الطريقة الشرعية حل، وإن 
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وهــو الــذي نظــن أن مســاخل  -مل يــذبح ولكــن بــدئ بســلخه وتقطيعــه دون ذبــح
كون حالال ، وإن كانت الصعقة ضعيفة ال فإنه ال ي -بعض الدول الغربية تفعله

تفقــد احليــوان الــوعي؛ ففــي تقــديري أن اآلالم الــيت تصــيب احليــوان بضــربة التيــار 
  تكون خميفة ال حتتمل، إال أن يكون هناك طريقة فنية لتجنب احليوان هذا األمل.
 والقــول جبــواز اســتعمال هــذه الطريقــة يف مســاخل الــبالد اإلســالمية ينبــين عنــدي علــى

  حتقيق مخسة أمور:
التحقــق مــن أن هــذه الطريقــة ليســت قاتلــة، ولــو لــبعض احليوانــات، وميكــن معرفــة  -ا

ذلك بالتجربة، بأن ترتك جمموعات من احليوان بعد صـعقها فـال تـذبح، فـإن عاشـت 
  ومل متت حصل التحقق املذكور بعد إجراء عدد كاف من التجارب.

  ان.التحقق من أا ال تصحبها آالم للحيو  -2
التحقــق مــن أن الصــعق ال حيــول دون تــدفق الــدم عنــد إجــراء الــذبح بعــدها، وال  -3

  ينقصه عما حيصل إن ذبح احليوان دون صعق.
  التحقق من أن الذبح حيصل فورا بعد الصعق وباحليوان حياة مستقرة. -4
ـــأثري هـــذه الطريقـــة حبصـــول فســـاد يف اللحـــم أو نقصـــان  -5 أن يتحقـــق مـــن عـــدم ت

  لطيبه.
حصل التحقق من هذه األمور اخلمسـة مبـا يفيـد الطمأنينـة، وينقطـع بـه الشـك،  فإذا

  جاز استعمال هذه الطريقة، إذ ال يوجد حمذور شرعي، وملا فيها من الفوائد.
  والفوائد كما يلي:

إــــاء مقاومــــة احليــــوان، ممــــا يــــريح الــــذابح وال حيتــــاج إىل اســــتعمال العنــــف أو  -ا
قاســي الــيت قــد تســتعمل إلمســاك احليــوان وتســكني اآلالت القابضـة ذات األثــر ال

  حركته ليتمكن من ذحبه.
  كثرة اإلنتاج مما خيفض التكلفة على املستهلكني.  -2
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على أننا نرى أن األفضل عدم األخذ ذه الطريقة بالكلية، ولو بالذبح الشرعي 
ـــــع  الالحـــــق هلـــــا، ألن الســـــيطرة علـــــى املســـــاخل ال ميكـــــن أن تكـــــون كافيـــــة يف مجي

وال، حبيــــث تطبــــق الشــــروط حبــــذافريها، ويفضــــي التســــاهل الــــذي البــــد أن األحــــ
  حيصل إىل إطعام املسلمني امليتات، فينبغي إغالق الباب بالكلية سدا للذريعة .

مث نقول: االكتفاء بصعق احليوان ـذه الطريقـة وإعـداده لالسـتهالك البشـري مـن 
ول الغربيــة، ال شــك دون أن يــذبح، كمــا هــو معمــول بــه يف بعــض املســاخل يف الــد

أنه حمرم من جهة أنه ميتة، ألنه مل يذبح، وإماتته ذه الطريقة شبيهة خبنقه، من 
  جهة أن الدم يبقى حمتقنا يف العروق، وبذلك يسرع الفساد إىل اللحم.

وقـــد ذكـــر األســـتاذ الـــدكتور حممـــد فتحـــي الـــدريين أن أهـــل الـــدانيمارك رفعـــوا إىل 
ذه الطريقــة، ألــا تفضــي إىل تعفــن اللحــم حكــومتهم شــكوى إلبطــال العمــل ــ

  )1وتغري طعمه، كأثر للصدمة الكهربائية (
  طريقة املسدس أو الشاكوش، والبلطة، واملطرقة: -2

وهـــي تكـــون بـــأن يهـــوي الـــذابح بالبلطـــة علـــى رأس احليـــوان، فتتلـــف دماغـــه، أو 
ا يضــربه يف دماغــه باملســدس حبيــث تــدخل الطلقــة يف رأســه، فيفقــد الــوعي، ورمبــ

بقي قلبـه ينـبض دقـائق قليلـة بعـد تلـف الـدماغ، وهـي طلقـة راجعـة، واألكثـر أـا 
تنطلـــق بقـــوة ضـــغط اهلـــواء، أو يضـــربه علـــى مـــؤخرة رأســـه بـــني األذنـــني مبطرقـــة أو 

  مرزبة ال شم دماغه، ولكنها تفقده الوعي فورا.

__________  
  352/ 2) بحوث مقارنة: 1(
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  رأينا يف هذه الطريقة:
إن اكتفي بذلك ومل يذبح احليوان بعدها بالطريقـة الشـرعية،يكون مـن الشك أنه 

  امليتة املوقوذة وال حتل ملسلم، وكذا لو ذبح احليوان بعد أن فارقته الروح.
  وإن ذبح فورا بعد الضربة، ففي صحة الذبح شرعا شك من جهتني:

الفقهـاء،  األوىل: أن هذا إنفاذ ملقاتل احليوان، فالذبح بعدها ال جيزئ عند بعض
ألنـــه يكـــون قتـــل بســـببني مبـــيح وحـــاظر، بـــل نســـبة الزهـــوق إىل الضـــرب أوىل مـــن 

  نسبتها إىل الذبح.
الثانية: أن هذه وحشية ال تقبل من مسلم يدين بشرع اإلسـالم الـذي يقـول نبيـه 
صــلى اهللا عليــه وســلم : (( إن اهللا كتــب اإلحســان علــى كــل شــيء، فــإذا قتلــتم 

تم فأحســــنوا الذحبــــة، وليحــــد أحــــدكم شــــفرته وليحــــد فأحســــنوا القتلــــة، وإذا ذحبــــ
ذبيحته )) ، ولكونـه قـد ورد أنـه صـلى اهللا عليـه وسـلم ـى عـن الـذبح باألسـنان 
واألظفار، أي لئال يشبه عمـل األمـم املتوحشـة، وهـذا مثلـه بـل أوىل، فـإذن جيـب 
االمتنـــاع عـــن اســـتعمال هـــذه الطريقـــة بالكليـــة يف املســـاخل، ألـــا جيـــب أن تراعـــي 
املناهج املقبولة شرعا يف الذبح من عامـة املسـلمني، وأيضـا جيـب منعهـا مـن بـاب 
ســــد ذرائــــع الفســــاد. وإن الفوريــــة يف الــــذبح بعــــد الطلقــــة أو ضــــرب البلطــــة، قــــد 
تتساهل املساخل يف تطبيقها يف بعض احلاالت، فيتطور األمر إىل ذبـح املوقـوذات 

  السابقة. وإطعامها للمسلمني، كما نبهنا إليه يف الطريقة
  اخلنق واملواد اخلانقة: -3

وهـــي طريقـــة تســـرتيح إليهـــا املســـاخل عنـــد مـــن ال خيـــافون اهللا تعـــاىل،وال يرجـــون لـــه 
وقــارا، وال حيــذرون مــن يــوم احلســاب، وهــم ال ينظــرون إليهــا إال علــى أســاس أــا 

  مرحبة جتاريا بتقليلها التكلفة وحفظ الدم.
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رية العـدد، بـإطالق الغـاز املـذكور عليهـا وهي تستعمل يف احليوانات الصغرية الكثـ
  يف غرف مقفلة.

وإن اســـتعمال اخلنـــق أو املـــواد اخلانقـــة حنـــو ثـــاين أوكســـيد الكربـــون إلزهـــاق أرواح 
احليوانــــات جيــــب منعهــــا واالمتنــــاع عــــن اســــتعماهلا يف مســــاخل الــــبالد اإلســــالمية، 

  ألمور:
  األول: أن املنخنقة حمرمة بنص القرآن.

نـق مـن التعـذيب للحيـوان تعـذيبا قـد يطـول أو يقصـر، واإلسـالم الثاين: مـا يف اخل
  دين الرمحة والرفق باإلنسان واحليوان.

الثالـــث: أن مجيـــع دم احليـــوان يبقـــى يف جســـده وال خيـــرج منهـــرا وال يـــذهب منـــه 
  قطرة، والدم حمرم على املسلمني خلبثه، كما سبق بيانه.

يســرع إليــه الفســاد واإلنتــان فيمــا الرابــع: أن اللحــم املــأخوذ مــن احليــوان املخنــوق 
نظنه، ألن امليكروبات اليت يف الدم احملتقن تسرع يف التكاثر، خبالف مـا إذا أفـرغ 

  اجلسد احليواين منه، فإنه يطيب ويكون أشهى وألذ مذاقا.
  الطريقة اإلجنليزية يف قتل احليوان لألكل: -4

ة يـــزعم بأـــا طريقـــة ذكـــر األســـتاذ الـــدكتور حممـــد فتحـــي الـــدريين أن هـــذه الطريقـــ
بارعــة يف الــذبح يف نظــر األوروبيــني كافــة، وهــي تكــون خبــرق جــدار الصــدر بــني 
الضـــلعني الرابـــع واخلـــامس، ومـــن خـــالل هـــذا اخلـــرق يـــنفخ هـــذا احليـــوان مبنفـــاخ، 
فيختنق احليوان نتيجة لضـغط اهلـواء علـى الـرئتني أي ألـا ال تـتمكن مـن التمـدد 

  )1بدن (جلذب اهلواء النقي من خارج ال
  وال خيفى أن هذا النوع داخل يف (املنخنقة) احملرمة بالنص القرآين، وال ينهر 

__________  
   352/ 2) بحوث مقارنة، للدكتور محمد فتحي الدريني: 1(
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الــــدم كلــــه وال شــــيء منــــه، فيبقــــى حمتقنــــا يف العــــروق، باإلضــــافة إىل مــــا يف هــــذه 
  (النفخ) و (الضغط ). الطريقة من التعذيب للحيوان ذا (اخلرق) و

  طريقة التخدير قبل الذبح: -5
وهي تكون بإعطاء احليوان قبل ذحبه مادة خمدرة، كـالبنج مـثال، بشـكل طعـام أو 
حقن، فتخدره حىت يفقد الوعي متامـا، كمـا يعطـى اإلنسـان حقنـا ختـدره وتفقـده 
الــــوعي قبــــل إجــــراء عمليــــة جراحيــــة يف بطنــــه أو قلبــــه أو رأســــه أو أي جــــزء مــــن 

ســده، فتجــرى لــه العمليــة مــن دون أن حيــس بــأي نــوع مــن األمل، مث بعــد متــام ج
العمليــــة يعــــود إىل اإلفاقــــة والنشــــاط كــــأن شــــيئا مل حيصــــل، فكــــذلك ميكــــن ــــذه 
الطريقــة الســيطرة علــى احليــوان بســهولة، وإجــراء عمليــة الــذبح دون أي نــوع مــن 

لك األغــــراض شــــعور احليــــوان بــــاألمل، فتحصــــل مجيــــع املتطلبــــات الشــــرعية، وكــــذ
  التجارية من جهة تقليل التكلفة.

) ، وهو ما نشـك فيـه، بالنسـبة 1وقد قيل: إن عملية التخدير هذه باهظة التكلفة (
لالستعمال احليواين، ألننا نعلـم أن كثـريا مـن النـاس يصـطادون الطيـور ـذه الطريقـة، 

هـا، فيلتقطهـا فيضعون هلـا حبوبـا قـد خلطـت مبـواد ختـدرها وتفقـدها الـوعي إذا التقطت
الصـيادون وهـي يف تلــك احلـال، مث هـي تعــود إىل الـوعي بعـد ســاعات لتجـد أنفســها 

  داخل األقفاص.
  إىل معرفة أمرين: -من أجل االطمئنان إىل أفضلية هذه الطريقة -وحيتاج

يف  -األول: أن قـــوة أـــار الـــدم ال ختـــف بســـبب التخـــدير، ألن حركـــة القلـــب تكـــون
  ة التخدير.ضعيفة أثناء فرت  -تقديري

  الثاين: أن املادة املخدرة ال تضر اللحم، وال تفقده شيئا من اخلصائص اجليدة فيه.

__________  
نقلــه عــن (الطريقــة اإلســالمية فــي ذبــح الحيوانــات للطعــام) للــدكتور غــالم  -357/ 2) بحــوث مقارنــة: 1(

  مصطفى خان
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  الذبح باآلالت السريعة: -6
مل نطلــع علــى كتابــة علميــة فيــه يعتمــد عليهــا، وهــو أمــر نســمع بــه، ومل نشــهده، و 

وقيــل: إــا تســتعمل يف ذبــح الــدجاج بقطــع رؤوســه بــآالت فيهــا شــفرات حــادة 
تـــدور بســـرعة، فيـــتمكن بـــذلك مـــن ذبـــح جمموعـــات كبـــرية مـــن الطيـــور يف وقـــت 

  قليل، مما يقلل تكلفة الذبح إىل درجة دنيا.
ء، ويكـــون الصـــعق ســـابقا والغالـــب أن جيتمـــع مـــع هـــذه الطريقـــة الصـــعق بالكهربـــا

لوصــــول الدجاجــــة إىل اآللــــة الذاحبــــة بوقـــــت قصــــري، بغــــرض أن تكــــون مشـــــلولة 
  منعدمة احلركة كما تقدم.

وقـــد تقـــدم الكـــالم يف هـــذا البحـــث، وذكرنـــا أن أكثـــر العلمـــاء علـــى أن املـــذبوح 
قال  -رضي اهللا عنه -بطريقة قطع الرأس عند كثري من العلماء مباح ، وأن عليا 

لـــك ذكـــاة َوِحيـــة". لكـــن مـــن أجازهـــا اشـــرتط أن يقطـــع الـــودجني قبـــل أن فيـــه: "ت
  ميوت احليوان بقطع النخاع.

وحنن نرى أنه ال ينبغي استعمال هذه الطريقـة يف املسـاخل يف الـبالد اإلسـالمية ملـا 
  يأيت:

  فيه احملاذير املذكورة يف طريقة الصعق كلها. -ا
ثبتــة يف ســيور حمركــة متــر ــا علــى أن الطيــور تعلــق مــن أرجلهــا يف عالقــات م -2

(الذباحــــة) والطيــــور ليســــت أجســــامها علــــى طــــول واحــــد، فقــــد تضــــرب الشــــفرة 
موضــع الــذبح مــن عنــق الــدجاج، فــإن كــان جســم الدجاجــة أقصــر رمبــا ضــربت 
الــرأس نفســه أو املنقــار، فتقتلــه مبــا لــيس ذحبــا شــرعيا، وإن كــان جســم الدجاجــة 

  أطول فتضرا يف صدرها.
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ـــــيس بدرجـــــة هـــــذا باإل -3 ـــــة ل ـــــدجاج للصـــــدمة الكهربائي ضـــــافة إىل أن حتمـــــل ال
واحــدة، فــإن كــان جســم الدجاجــة أصــغر مــن املعــدل مــات بالصــعقة، وإن كــان 

  أكرب من املعدل مل يفقد الوعي، فيكون صعقه تعذيبا له.
  التسمية بالنسبة للمجموعات الكبرية:

لــــــى الطريقــــــة إن التســــــمية يف حــــــال اموعــــــات الكبــــــرية، ولــــــو ذحبــــــت باليــــــد ع
) 1200اإلســـالمية، تكـــون مرهقـــة للـــذباحني، فإنـــه لـــو كلـــف مـــثال أن يـــذبح (

دجاجة يف الساعة مبعدل دجاجة كل ثالث ثوان، لكان إلزامـه بـأن يقـول "بسـم 
) مرة يف الساعة إرهاقا له وعنتا شـديدا، والعنـت واحلـرج 1200اهللا واهللا أكرب" (

يِن ِمـــْن َحـــرٍَج } [ مرفـــوع يف الشـــريعة لقولـــه تعـــاىل: { َوَمـــا  َجَعـــَل َعَلـــْيُكْم ِيف الـــد
  ].78احلج: 

ومــن هنــا أفتــت هيئــة الفتــوى يف الكويــت ، وكنــت أحــد أعضــائها وقــت إصــدار 
هذه الفتيا، بأنه عند ذبـح جمموعـة كبـرية مـن الـدواجن يكفـي التسـمية عليهـا مـرة 

وقــف واحــدة عنــد أوهلــا إن جــرى الــذبح بصــورة متتابعــة دون توقــف، فــإن جــرى ت
  لسبب ما، فعلى الذابح أن يسمي على اموعة الباقية من جديد.

  تغطيس الدجاج يف املاء الذي يغلي:
إذا فعـــل بـــاحليوان بعـــد ذحبـــه وقبـــل خـــروج الـــروح مـــا يعـــني علـــى موتـــه،كأن تطـــأه 
سيارة، أو يغطس يف ماء يغلي أو ماء بارد، فإن مجهور الفقهاء يرون أنه ال حيرم 

  ن بذحبه يف حكم امليت.بذلك، ألنه ال يكو 
  ويرى اإلمام أمحد أنه يكون بذلك حراما ، قياسا على ما ورد يف حديث 
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الصيد: "وإن وجدته غريقا يف املاء فال تأكل " أي ألن تغرقه يف املـاء يعـني علـى 
  ) .1قتله (

وعنـــدي أن قـــول اجلمهـــور هـــو الصـــحيح، والقيـــاس علـــى الصـــيد ال يســـتقيم ألنـــه 
صـيد مل تكـن قاتلـة، كمـا لـو كسـر جناحـه فوقـع يف املـاء، فـإن حيتمل أن إصابة ال

موتـــه ميكـــن أن يكـــون بســـبب الغـــرق يف املـــاء ال بســـبب اإلصـــابة، فيكـــون ميتـــة، 
خبــالف مــا إذا ذبــح الــدجاج ذحبــا صــحيحا وأنفــذت مقاتلــه بالــذبح، فــإن مــا يــرد 

  عليه بعد ذلك ال ينسب إليه القتل.
يغطســها يف املــاء الــذي يغلــي مــن أجــل وعلــى هــذا فجــائز ملــن يــذبح الطيــور أن 

نتف ريشها، لكن األوىل أن يرتكها حىت تنتهي حركتها خبروج الروح، لقـول عمـر 
رضي اهللا عنه: "ال تعجلوا األنفس أن تزهق " أورده ابن قدامـة، وألن فيـه تعـذيبا 

  )2للحيوان املذبوح (
  ركته.وكذلك ال ينبغي سلخه وال قطع عضو من أعضائه قبل متام سكون ح

__________  
  579/ 8) المغني، البن قدامة: 1(
  580 - 579/ 8) المغني، البن قدامة: 2(
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  الفصل الثالث
  اجلهل بتحقق شروط الذبح املشروع

من قدم إليه حلم يف بـالد كـل أهلهـا مسـلمون أو غـالبهم، ومل يعلـم حتقـق شـروط 
تكن هنـاك قـرائن الذبح الشرعي يف ذلك اللحم، فإنه حالل له أن يأكله، ما مل 

  قوية تدل على أن شيئا من شروط الذبح مل يتحقق، ويشمل ذلك ما يلي:
  جهالة عني الذابح. -ا

  جهالة حاله من كفر أو إسالم. -2
  جهالة كون اللحم حلم حيوان حالل أو حمرم. -3
  جهالة أنه هل مسي عليه أم مل يسم. -4
  جهالة طريقة التذكية. -5

ديث "مســوا اهللا عليـه أنــتم وكلــوا" بالنســبة إىل جهالــة وهـذا مســتند إىل منطــوق احلــ
  التسمية، ومفهوم املوافقة بالنسبة إىل الصور األربعة األخرى.

وهذا النوع يف احلقيقة هو أكثـر مـا يقـع يف بـالد اإلسـالم منـذ عصـر النبـوة وحـىت 
اآلن، فــيمكن االدعــاء بــأن حكمــه جممــع عليــه إمجاعــاً عمليــاً، فــاملؤمن غالبــاً مــا 
يأكــل اللحــم يف بيتــه أو عنــد صــديقه، ومل يــذبح هــو وال صــديقه، وإمنــا ذحبــه هلــم 
ذابــح آخــر مل حيضــروا ذحبــه، وذلــك الــذابح اآلخــر حيتمــل أنــه تعمــد تــرك التســمية 

  أو ذبح بطريقة غري مشروعة، وكذلك ما يشرتى يف أسواق
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يــذبح بقطــع املســلمني، مل يطلــع مشــرتيه علــى ذاحبــه، ولعلــه مرتــد أو جموســي، أو مل  
إخل، ولعله ذبح حيوانا ال يؤكل حلمه.. ومل ينقل عن أحد من أهل العلم  ...الودجني

أو العــوام أنــه حتــرج مــن أكــل شــيء مـــن ذلــك، لكــن إن قامــت قرينــة تــدل علـــى أن 
الذبح كان على غري الطريقة الشرعية فإن احلكم خيتلف، كما ذكر أن عاملـا قـال ملـن 

ل قد ذكرت، فقال: اذكر اسم اهللا " فقال: قد ذكـرت، يذبح: "اذكر اسم اهللا " فقا
  .  فحلف أال يأكل منه شيئا

وميكـــن االســـتدالل علـــى ذلـــك باآليـــة القرآنيـــة: { َوَال َعلَـــى أَنُفِســـُكْم َأن تَـــْأُكُلوا ِمـــن 
َأَخـَواِتُكْم بـُُيوِتُكْم أو بـُُيوِت آبَاِئُكْم أو بـُيُـوِت أُمَهـاِتُكْم أو بـُيُـوِت ِإْخـَواِنُكْم أو بـُيُـوِت 

أو بـُُيوِت َأْعَماِمُكْم أو بـُُيوِت َعماِتُكْم أو بـُُيوِت َأْخـَواِلُكْم أو بـُيُـوِت َخـاَالِتُكْم أو َمـا 
] ومل تشرتط اآلية حصول العلم بالطهـارة 61َمَلْكُتم مَفاِحتَُه أو َصِديِقُكْم } [النور: 

  والتذكية.
تشـتمل الشـريعة احلنيفيـة السـمحة علـى وهذا أمر ال يسع الناس غـريه، ويسـتحيل أن 

  اشرتاط العلم اليقيين.
  فقد تظافر على إباحة هذا النوع السنة واإلمجاع العملي وداللة النص ونفي احلرج.

أمــا إن وجــدت قــرائن تــدل علــى خــالف الظــاهر، وكانــت داللتهــا قويــة، فينبغــي أن 
حلـم خنزيـر) أو تـرى يعمل ا، كأن ترى عند مضيفك علبا فارغـة كتـب عليهـا أـا (

رجـال خـرج مــن بيـت مضـيفك عليــه أثـر دمــاء الذبيحـة وأنـت تعــرف أن ذلـك الرجــل 
  هندوسي أو شيوعي وحنو ذلك.

وكلمــا كانــت القرينــة أقــوى كــان العمــل ــا أوجــب، وال حاجــة إىل النظــر إىل القــرائن 
 ...مالضعيفة، وهو ما انتهى إليه احلديث املتقدم: "أن قومـا حـديثا عهـدهم باإلسـال

إخل " فإن كوم حديثي عهد باإلسالم قرينة ضعيفة واهللا أعلم، ومل يـأمر النـيب صـلى 
  اهللا عليه وسلم بسؤاهلم وال باالستفسار عن حاهلم.
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قال القرايف : "من أمر غالمه بالتسـمية، مـرتني أو ثالثـا، وهـو يقـول: مسيـت، ومل 
, وقـــال ابـــن عبـــد ) 1يســـمعه، يصـــدقه ويأكـــل، وال يظـــن باملســـلم غـــري ذلـــك " (

الرب بعد أن أورد احلديث: "فيه أن ما ذحبه املسـلم يؤكـل، وحيمـل علـى أنـه مسـى، 
) 2ألن املســلم ال يظــن بــه يف كــل شــيء إال اخلــري حــىت يتبــني خــالف ذلــك " (

وقال ابـن مفلـح احلنبلـي : "حيـل مـذبوح منبـوذ مبوضـع حبـل ذبـح أكثـر أهلـه، ولـو 
  ) .3جهلت تسمية الذابح " (

__________  
  135، 134/ 4) الذخيرة: 1(
  636/ 9، 634/ 9) فتح الباري: 2(
  321/ 6) الفروع: 3(
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  الفصل الرابع
  حكم اللحوم املستوردة

  حجم املشكلة:
مل تكـــن مشـــكلة اللحـــوم املســـتوردة مـــن غـــري بـــالد املســـلمني تشـــغل بـــال علمـــاء 

  الذايت.املسلمني قدميا، بسبب ما كان عليه املسلمون من االكتفاء الغذائي 
فقد ضعف اإلنتاج  -ابتداء من منتصف القرن العشرين -وأما يف العصر احلاضر

  احليواين بدرجة كبرية ألسباب كثرية اجتمعت مجيعا، منها:
احنيــاز مجهــرة الســكان إىل العواصــم واملــدن الكــربى، األمــر الــذي كــان نتيجــة  -ا

دمات الصــــحية تقصــــري احلكومــــات اإلســــالمية يف رعايــــة األريــــاف والقــــرى، فاخلــــ
والتعليميـــة والثقافيـــة والرتفيهيـــة واملواصـــالت كلهـــا يف املـــدن خاصـــة، واملؤسســـات 
واجلامعــات فيهــا، وهــذا األمــر أدى إىل ضــعف األريــاف والقــرى، وهــي األمــاكن 
الــيت تــتمكن مــن تربيــة احليوانــات، وأمــا املــدن فيصــعب فيهــا ذلــك، بــل قــد ميتنــع 

لرتكيـز يف املــدن والعواصـم إنشـاء مشــاريع بـالقرارات احلكوميـة، ومل يصــحب هـذا ا
  لرتبية األنعام والدواجن، كافية لتعويض ما نشأ عن االحنياز املذكور.

تضخم الثروات يف بعـض الـبالد اإلسـالمية الغنيـة، واجتـاه أهلهـا إىل اإلنفـاق  -2
االستهالكي دون اإلنفاق اإلنتاجي؛ مما مكن أهلها مـن كثـرة اسـتهالك اللحـوم، 

ذي أدى إىل فنــاء النســبة الكــربى مــن الثــروة احليوانيــة يف الــبالد العربيـــة، األمــر الــ
  حىت أوشكت على االنقراض.
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وملــا طــال األمــر علــى هــذا احلــال بــدأت تنهــال علــى الــبالد اإلســالمية الــواردات مــن 
  اللحوم ومشتقاا من أوروبا واألمريكيتني وأسرتاليا وسائر بالد العامل.

رص حكومــات الــبالد اإلســالمية، وهــي املفــروض فيهــا أن وكــان مــن املفــرتض أن حتــ
تقــوم علــى حراســة الــدين وسياســة الــدنيا، أن تقــوم بالنيابــة عــن أفــراد شــعوا مبــا ميليــه 
عليهـــا واجبهـــا يف هـــذا البـــاب مبـــا يطمـــئن املســـلمني إىل أـــم حـــني يـــأكلون اللحـــوم 

كـن كانـت احلكومـات املستوردة واألطعمة املشتقة يأكلون ما هو حالل يف دينهم، ل
ما بني نائمة عن املوضوع، أو متنبهـة لكنهـا ال تـدري كيـف تصـنع، أو تـدري لكنهـا 
تنشط أحيانًا وتكسل أحيانا، وبني علمانية أو كالعلمانية ال تبايل ذا األمر ألنـه ال 
يعنيهـــا، حــــىت إن حلـــم اخلنزيــــر ومشــــتقاته تـــدخل إىل بعــــض الـــبالد اإلســــالمية بيســــر 

  أو مع التمويه أحيانا. أحيانا، وخفية
على  -إن شاء -هذا يف الوقت الذي يصر فيه اليهودي أينما ذهب على أن حيصل

  )1حلم وغذاء يرتضيه يوافق شريعته وال خيالفها (
وعــــاىن املســــلمون الغــــري مــــن هــــذا األمــــر كــــل بقــــدره، وكــــان األكثــــر معانــــاة هــــم 

  من بالد النصارى. املسافرين والطلبة واملغرتبني املقيمني يف ديار الغربة
  

__________  

) هذا أمر يعرفه المسلمون إذا سـافروا بالطـائرات الحديثـة، حيـث يمكـن أن يقـدم لليهـودي ممـا إذا طلـب 1(
وجبـة (كوشــير) أي موافقـة للديانــة اليهوديــة مـن جهــة مــا فيهـا مــن اللحـم، وال يتــاح مثــل ذلـك للمســلم، لعــدم 

  6ك الشيخ أبو األعلى المودودي في رسالته، ص وجود االستعدادات لذلك، وقد نبه إلى ذل
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ولعـــل أحـــد أســـباب القصـــور يف معاجلـــة املســـألة عـــدم وضـــوح األحكـــام الشـــرعية 
املتعلقـــة ـــا، إذ مل تقـــم جهـــة إســـالمية موثوقـــة بوضـــع نظـــام واضـــح مركـــز وحمـــدد 

  يضبط األمر، ووضع آلية سهلة التطبيق واضحة املعامل حتكم األمر.
 -سألة تعقيـدا حـرص جتـار اللحـوم ومنتجيهـا، يف الـبالد األجنبيـةهذا ومما يزيد امل

علــــى إدخــــال حلــــم اخلنزيــــر يف اللحــــوم  -مــــن منطلــــق التنــــافس التجــــاري الصــــرف
املعلبة، وإدخال شحومها يف األطعمة املصـنعة كالبسـكويت والشـوكوالتة والبوظـة 

كلفــة وحنــو ذلــك، ألن شــحم اخلنزيــر يف بعــض بــالد النصــارى أرخــص مثنــا وأقــل ت
  من حلم البقر والغنم، لكثرة توالد اخلنازير، وكوا ترضى بالعلف الرديء والقذر.

%  7وأيضا يف جمال حلوم البقر والغنم والدجاج، تفقد الذبائح نسبة مـن وزـا (
  ) تقديرا إذا ذحبت بالطريقة اإلسالمية، وذلك مبا تفقده من الدم املسفوح.

طريقــة الــيت حــددناها فيمــا مضــى مــن هـــذا وأيضــا فــإن الــذبح اإلســالمي علــى ال
البحث، حيتاج إىل تكلفة إضـافية، وهـي أجـرة الـذباحني، فـإن الـذبح اآليل أسـرع 

  بكثري من الذبح اليدوي.
حيـــــرص جتـــــار اللحـــــوم  -وألجـــــل املنافســـــة التجاريـــــة بفـــــارق الســـــعر -ومـــــن هنـــــا

مي، املصـــدرون هلـــا إلينـــا علـــى أن يتخلصـــوا مـــن طلبـــات االلتـــزام بالـــذبح اإلســـال
  وعلى املراوغة والتخفي والتمويه يف األطعمة املعلبة وامدة وغريها.

وهــــذا نســــوقه مــــن أجــــل مزيــــد مــــن اليقظــــة واالنتبــــاه والعمــــل املــــنظم املبــــين علــــى 
  األصول الشرعية الصحيحة.
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مع أننا أيضا نلفت النظر إىل ما سبق أن نادت به بعض احلكومات اإلسـالمية، 
ات وإقامة املشاريع ووضع األنظمة من أجل الوصـول وهو وضع اخلطط والسياس

بـــالبالد اإلســـالمية إىل مرحلـــة االكتفـــاء الـــذايت واألمـــن الغـــذائي ، بـــل إىل مرحلـــة 
التصـــدير، حيـــث إن اإلمكانيـــات املاديـــة متـــوفرة، واإلمكانيـــات البشـــرية يف تقـــدم 

دي إىل الطريـق مستمر، وال يبقى إال العزم واإلصرار والتقـدم إىل األمـام، واهللا اهلـا
  األقوم.

  تعليق احلكم بالبلد إن جهلت ديانة الذابح بالنسبة للحوم املستوردة: -ا
تقدم أن ذبائح غري املسلمني وأهل الكتـاب ليسـت حـالال للمسـلمني،أما ذبـائح 
املسلمني والكتابيني فهي حالل إذا استوفت الشروط، وبناء علـى ذلـك وجـد يف 

ء وداخـل اتمـع اإلسـالمي ، إىل رفـض اسـترياد العصر احلاضر توجـه عنـد العلمـا
وأكــل اللحــوم الــواردة مــن الــبالد الوثنيــة والشــيوعية يف آســيا الشــرقية واجلنوبيــة ويف 
أوروبا ، وإن كان من احملتمل أن الذابح مسلم ملتزم أو كتـايب، واقتصـر االسـترياد 

ونــرى أنـــه  علــى مــا يــرد مـــن بــالد املســلمني أو النصـــارى, وحنــن نقــر هـــذا التوجــه
  توجه صحيح نابع من العقيدة والشريعة اإلسالمية.
  لكن هل كل ما يرد من بالد النصارى جيوز أكله؟

  إن ما تقدم يف هذا البحث كان الرتكيز فيه على الذكاة بأيد إسالمية.
أما ما يذحبه أهل الكتاب، وخاصة يف العصر احلاضر، فسنزيد الرتكيز عليـه فيمـا 

  بقي من هذا البحث.
  على أن تعليق احلكم بالبلد بصفة عامة فيه ما فيه، ألمرين:

أن البلــد الواحــد كفرنســا أو الربازيــل مــثال لــيس كــل أهلــه كتــابيني، بــل مــنهم  -ا
الغربــاء القــادمون مــن الشــرق ممــن يــدين بالوثنيــة، كــبعض اهلنــود والصــينيني مــثال، 
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الـــيت يعتربوـــا  -هـــنوخاصـــة وأن أهـــايل الـــبالد الغربيـــة يرتكـــون يف الغالـــب هـــذه امل
  هلؤالء القادمني. -حقرية، ويتعرض أصحاا لألقذار

أن أهل تلك البالد يف الغالـب تركـوا التمسـك بالديانـة املسـيحية، وحتولـوا ال  -2
دينيني أو شيوعيني ال يؤمنون بإله وال كتاب وال رسـول، والسـيادة واألمـر والنهـي 

  فيها يف الغالب هلؤالء.
ا موجـــــودان يف حالـــــة بعـــــض الـــــبالد املنتســـــبة شـــــعوا إىل وهـــــذان األمـــــران أيضـــــ

  اإلسالم.
ومن هنا نستطيع أن نقول: إن عرف الـذابح بعينـه أنـه مسـلم أو كتـايب فهـو أوىل 

  بأن تكون ذبيحته حالال .
وإن جهل ذلك يعلق احملكم بغالبية أهل البلد، فإن كان غالبية أهله مسلمني أو 

كما لو كان الـذابح معلـوم الديانـة مسـلما اعتباره   -على ضعف -نصارى، ميكن
أو كتابيــا، وتكــون األغلبيــة مغلبــة علــى الظــن، وغلبــة الظــن جتــري جمــرى العلــم يف 

  الشرعيات.
وهــو مبــدأ تعليــق احلكــم بغالبيــة أهــل البلــد املســتورد منهــا  -وقــد قبــل هــذا املبــدأ

حــــوم، عامــــة العلمــــاء يف العصــــر احلاضــــر الــــذي متيــــز بكثــــرة اســــترياد الل -اللحــــم
  وصدرت على أساسه الفتاوى الكثرية، وله جذور يف بعض كتب الفقه.

لكننـــا نـــود التنبيـــه إىل أن روســـيا والـــبالد الـــيت كانـــت خاضـــعة للشـــيوعية قبـــل أن 
  يهوي صنمها كان غالب أهلها مسلمني أو نصارى، ومل يكن األفراد
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 -ن % ) مـــن جممـــوع الســـكا 10املنتمـــون إىل احلـــزب الشـــيوعي يزيـــدون عـــن ( 
ولكـــن كانـــت وســـائل  -علـــى مـــا أوردتـــه بعـــض وســـائل اإلعـــالم يف ذلـــك الوقـــت

اإلنتـــاج بأيـــدي الشـــيوعيني وحتـــت ســـيطرم ومنهـــا املســـاخل، فهـــل يـــرجح يف مثـــل 
هــذه احلــال أغلبيــة الســكان، أم الســيادة السياســية ، وأيهمــا أقــرب لالعتبــار مــن 

قلـة السـائدة الكـافرة، حيث االستدالل بـه علـى كـون الـذابح مسـلما أو كتابيـا: ال
  أم الكثرة اليت ال تأثري هلا؟

  طريقة الذبح عند أهل الكتاب يف العصر احلاضر: -2
ذبــائح اليهــود فيمــا نعلمــه، وخاصــة مــا ذحبــوه لليهــود، ويســمونه اآلن (الكوشــر) 
تذبح بالطريقة املعروفة عند املسلمني وهي قطع الودجني، أما النصارى فقد كان 

ن اطلعوا على طرائقهم يف الذبح حيذرون مـن أكـل ذبـائحهم، بعض علمائنا الذي
ألـم يــرون أنــه ال بـأس علــيهم مــن أكــل امليتـات واملوقــوذات، قــال القــرايف : " ال 
خيتلف اثنان ممن يسافر أن اإلفرنج ال تتوقى امليتة، وال تفرق بينهـا وبـني التذكيـة، 

يسـلون رؤوس الـدجاج وأم يضربون الشاة حىت متـوت وقيـذة بالعصـي وغريهـا، و 
من غري ذبح، وهذه سريم ". قال: "وقد صـنف الطرطوشـي رمحـه اهللا رسـالة يف 
حترمي جنب الروم كتابا، وهو الذي عليه احملققون، فال ينبغي ملسلم أن يشرتي من 

  ) ا.هـ.1حانوت فيها شيء منه، ألنه ينجس امليزان والبائع واآلنية". (
عصـــرنا فقـــد كثـــر املســـافرون مـــن املســـلمني إىل  وكـــان هـــذا يف عصـــرهم ، أمـــا يف

  هنالك واملقيمون، فعلم ذلك من قبلهم ومن مصادر أخرى سوف نشري إليها.
__________  

  .124/ 4) الذخيرة، للقرافي: 1(
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وقد كره علماؤنا أن يتخذ الكتايب جزارا يذبح لنا، فينبغي جتنـب ذلـك مـا أمكـن 
  ولوكان يذبح مبشهد من املسلمني.

  زهق الكتايب روحه بغري الذبح أو النحر بالطريقة الشرعية:ما أ
  وقد تقدم ذكر بعض طرقهم:

فاألكثرون يضربون رأس الثور أو البقرة باملسدس حىت ميوت،مث يذهب به إىل  -ا
  السلخ والتقطيع، وتقطع رقبة الثور بعد أن تكون روحه قد خرجت.

قويــا يفقــد احليــاة ــا  ومــنهم مــن يضــرب رأس الثــور مبطرقــة مــن حديــد ضــربا -2
  فورا أو يفقده الوعي.

ومــنهم مــن يــدخل يف فــم الدجاجــة مقًســا، فيقطــع عظــم الرقبــة عنــد أســفل  -3
  الرأس من دون أن يقطع الودجني.

ومـنهم مــن خينــق الـدجاج أو غــريه بــآالت خانقـة أو بثــاين أوكســيد الكربــون،  -4
ن مقفلـة وإطـالق الغــاز لـيمكن إماتـة أعـداد هائلــة منهـا بسـرعة، حببسـها يف أمــاك

  املذكور عليها.
 -ومـنهم مــن يفقــد احليـوان وعيــه بالصــعق الكهربـائي, مث بعــد ذلــك ال جيــري -5

  ذبح احليوانات، وإن جرى يكون ذلك بعد موا. -يف كثري من األحوال
وكـــل ذلـــك مـــع احلـــرص مـــنهم علـــى إماتـــة أعـــداد كبـــرية مـــن احليوانـــات يف أقصـــر 

  الوزن بإخراج الدم. وقت، مع عدم إهدار شيء من
وإن جــرى الــذبح قبــل الزهــوق يكــون خــروج الــدم بكميــات قليلــة جــدا،ال ينطبــق 
عليها ما دعا إليه نيب اإلسالم صلى اهللا عليـه وسـلم حـني قـال: (( مـا أـر الـدم 

  وذكر اسم اهللا عليه فكلوا )) .
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يمـا وخيتلف النظر يف حكم هذه الطرق شـرعا، وقـد تقـدم بيـان احلكـم الشـرعي ف

  إن كان الذابح مسلما.
أمــا إن كــان الــذابح كتابيــا، فــإن مجهــور الفقهــاء مل يفرقــوا بينــه وبــني ذبــح املســلم، 
ألنـه إن كـان قتلـه بالضــرب فهـو موقـوذة، أو بــاخلنق أو بثـاين أوكسـيد الكربــون أو 

  بالتغريق يف املاء فهو من املنخنقة، فهو داخل فيما نص القران على حترميه.
مـن الفقهـاء إىل التخفيـف يف ذلـك يف حـق أهـل الكتـاب، مـنهم وذهـب آخـرون 

الشــيخ أبـــو بكــر بـــن العــريب املـــالكي ، قــال يف كتابـــه (أحكــام القـــرآن) مــا نصـــه: 
"ســئلت عــن النصــراين يفتــل عنــق الدجاجــة مث يطبخهــا هــل تؤكــل معــه أو تؤخــذ 

ذه منه طعاما؟ فقلت: تؤكـل ألـا طعامـه وطعـام أحبـاره ورهبانـه، وإن مل تكـن هـ
ذكاة عندنا، ولكن اهللا أباح لنا طعامهم مطلقا، وكل ما يرونـه يف ديـنهم حـالال، 

  )1فإنه حالل لنا إال ما كذم اهللا فيه " (
  )2وتابعه على هذه الفتوى الشيخ حممد عبده، والشيخ حممد رشيد رضا (

ونقل بعض الباحثني أن ابن العريب له يف كتابه نفسه ما ينقض فتـواه هـذه حيـث 
ل: "فإن قيل: فما أكلوه على غري وجه الذكاة كاخلنق وحطم الرأس، فـاجلواب قا

  أن هذا ميتة وهي حرام بالنص، وإن أكلوها فال نأكلها حنن

__________  
  554/ 2) أحكام القرآن: 1(
  927، 812، 771/ 6؛ ومجلة المنار: 217-200/ 6) تفسير المنار: 2(
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  )1حرام ". (كاخلنزير، فهو من طعامهم وهو علينا   
ولعـل مقصــوده أن مــا اعتـربه أهــل ديــنهم ذكــاة، كفتـل عنــق الدجاجــة يؤكــل، وإن 
مل يعتــربه أهــل ديــنهم ذكــاة كــاخلنق فــال نأكلــه، واهللا أعلــم. والواضــح أن الــراجح 
من ذلك مذهب اجلمهور، وهو أن ما مل يكن ذحبا صحيحا من املسـلم كـاخلنق 

هل الكتاب، واالسـتناد إىل آيـة { َوطََعـاُم وحنوه، فال يكون ذحبا مبيحا إذا فعله أ
] كمـا مل يفـد يف إباحـة اخلنزيـر لنـا، 5الِذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب ِحل َلُكـْم } [املائـدة: 

فكــذلك ال يبــيح املخنــوق واملوقــوذ، ويبقــى عمــوم آيــة: { ُحرَمــْت َعَلــْيُكُم اْلَمْيَتــُة 
ُم َوحلَُْم اْخلِْنزِيِر َوَما أُهِ  لَِغْريِ الّلِه ِبِه َواْلُمْنَخِنَقُة } [املائدة: َواْلد حمفوظا.3ل [  

  حكم ما جهلت كيفية ذحبه من اللحوم املستوردة من بالد أهل الكتاب:
إن مـــا علمـــت طريقتـــه مـــن ذحبهـــم فحكمـــه واضـــح ممـــا تقـــدم، وأمـــا مـــا جهلـــت 
ا طريقتــه فهــو مشــكل، وقــد صــدرت يف هــذه املســألة فتويــان متعارضــتان, أحــدامه

لفضــيلة شــيخنا املبجــل الشــيخ عبــد العزيــز بــن عبــد اهللا آل بــاز حفظــه اهللا وأبقــاه 
  خبري وعافية، مفيت عام اململكة العربية السعودية حاليا، ونصها:

"طعــام أهــل الكتــاب مبــاح لنــا إال إذا علمنــا أــم ذحبــوا احليــوان علــى غــري الوجــه 
رأس، فإنه يكون منخنقـا أو الشرعي؛ كأن يذحبوه باخلنق أو الكهرباء أو ضرب ال

  )2موقوذا فيحرم علينا لآلية". (
والفتــوى الثانيــة لفضــيلة الشــيخ عبــد اهللا بــن حممــد بــن محيــد شــيخ املســجد احلــرام 

  هـ ونصها: 1452رمحة اهللا عليه املتوىف سنة 

__________  
  553/ 2) أحكام القران: 1(
ية بالمدينـة، العـدد الثالـث مـن السـنة الثانيـة، ذو ) انظر نص الفتوى بكاملها في مجلة الجامعـة اإلسـالم2(
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"مــــا يــــرد مــــن اللحــــوم إن كــــان اســــترياده مــــن بــــالد إســــالمية، أو مــــن بــــالد أهــــل 
الكتاب، أو معظمهم وأكثرهم أهل كتـاب، وعـادم يـذحبون بالطريقـة الشـرعية، 

ن كانــــت عــــادم أو أكثــــرهم يــــذحبون بــــاخلنق أو بضــــرب فــــال شــــك يف حلــــه، وإ
  الرأس أو الصعق بالكهرباء وحنو ذلك فال شك يف حترميها.

أمـــا إذا جهـــل األمـــر ومل يعلـــم عـــن حـــال أهـــل تلـــك البلـــد هـــل يـــذحبون بالطريقـــة 
الشرعية أم ال، فال شك يف حترمي مـا يـرد مـن تلـك الـبالد اهـول أمـر عـادم يف 

 انــب احلظــر، وهــو أنــه إذا اجتمــع مبــيح وحــاظر فيغلــب جانــبالــذبح، تغليبــا جل
  احلظر كما يف الصيد".

وهــذه الفتــوى توافــق تقريبــا مــا ذهــب إليــه املالكيــة مــن أن "اللحــم الــذي يبــاح لنــا 
من ذبح النصراين هو ما ذحبـه مبحـض مسـلم عـامل بأحكـام الـذبح، أمـا مـا غـاب 

حرامـــا ألـــم يســـتحلون  فإنـــه يكـــون -أي ذحبـــه مـــن غـــري أن يـــراه مســـلم -عليـــه
  )1امليتة، وهذا خبالف اليهود، فإم ال يستحلوا". (

فللحــوم املســتوردة مــن بــالد النصــارى ومل نعلــم ديانــة ذاحبهــا علــى التحديــد ثالثــة 
  أحوال اتفقت الفتويان على حاليني منها:

  أن نعلم أن عادة أهل البلد الذبح بطريقة شرعية، فيكون اللحم حالال . -ا
أن نعلــــم أن عــــادة أهــــل البلــــد الــــذبح بطريقــــة غــــري شــــرعية، فيكــــون اللحــــم  -2

  حراما.
  واختلفت الفتويان يف احلالة الثالثة:

  وهي أن نكون جاهلني طريقتهم يف الذبح: -3

__________  
  163) األطعمة للشيخ صالح الفوزان، ص 1(
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ــــاء علــــى أــــا مــــن طعــــام  أهــــل فــــالفتوى األوىل تقتضــــي إباحــــة هــــذه اللحــــوم، بن
  الكتاب.

والفتــوى الثانيــة تقتضــي حترميهــا بنــاء علــى أن األمــر تــردد بــني احلظــر واإلباحــة ، 
  فيقدم جانب احلظر، كما يف مسائل النكاح.

وحنن منيـل إىل جانـب الفتـوى األوىل، ألنـه لـو قـدم جانـب احلظـر يف األطعمـة ملـا 
نعمــــة وجــــد اإلنســــان طعامــــا مــــن مصــــدر حيــــواين يأكلــــه، فاجلهــــل يف األطعمــــة 

تشــكر، كمــا بينــه شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة فيمــا أذكــر، ولســت أستحضــر اآلن 
املوضع الذي قاله فيه، ونستأنس مبا تقدم عن الزهري أنـه قـال: "إن مسعتـه يـذكر 
اسم غـري اهللا فـال تأكـل، وإن مل تسـمعه فقـد أبـاح اهللا طعـامهم لنـا وهـو يعلـم مـا 

  يقولون ".
  استدراك:

يف املبـدأ والنظريــة، أمـا الواقــع فـأمره خمتلــف، فهـل مــا يــرد  هـذا الكــالم املتقـدم هــو
  من تلك البالد معلومة طريقة ذحبه أم جمهولة:

  إن طريقة ذحبهم يف بالد النصارى معلومة وليست جمهولة:
فمن جهـة تـواترت عـنهم األخبـار أن كثـريا مـنهم ال يـذحبون، وإمنـا يقتلـون بـاخلنق 

  أو الكهرباء أو باملسدس اخلاص.
ن جهــة أخــرى هنــاك الكتــب املؤلفــة مــن أهــل تلــك الــبالد وجهــام الرمسيــة، ومــ

واملوسوعات العلمية العامة واخلاصـة، الـيت تبـني جبـالء كيـف جيـري الـذبح عنـدهم 
يف كــل بلـــد مـــن بالدهـــم، وكلهــا تقـــرر مـــا ال يقـــره الشــرع مـــن طرائـــق الـــذبح، بـــل 

ا مهجيــة ووحشــية، جــاءت األخبــار مــن بعــض بالدهــم بــأم يعتــربون طريقــة ذحبنــ
وخاليــــة مــــن الرفــــق بــــاحليوان، ولــــذلك متنعهــــا قــــوانينهم، وتراقبهــــا مجعيــــات الرفــــق 
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بــاحليوان، وتعــرتض علــى مــا شــم ذحبــه ــا، وخاصــة يف إحــدى الــبالد الــيت عــرف 
  أهلها بذبح الشعوب واستنزاف دمائها وخرياا.

مث يقـــول: ال فادعـــاء أن طـــرقهم يف الـــذبح جمهولـــة لنـــا، شـــبيهة مبـــن يغطـــي عينيـــه 
أدري الشـمس طالعـة أم ال، ومبـن يقـول يف رمضـان: آكـل الطعـام ألن الصـبح مل 

  يتبني يل، وهو لو فتح النافذة أو نظر لساعته يف معصمه لعلم.
كمـــا أن مـــن اليســـر مبكـــان اإلطـــالع املباشـــر علـــى طـــرائقهم يف الـــذبح مـــن جهـــة 

، وهــو أمــر يقطــع الشــك البــاحثني وأهــل العلــم، أو مــن جهــة املبتعثــني هلــذه الغايــة
  باليقني.

الشهادات الـيت تـأيت مـع اللحـوم إلثبـات ذحبهـا بالطريقـة اإلسـالمية يف بـالد أهـل 
  الكتاب:

إن الشــهادات املــذكورة إن جــاءت مــن جهــة إســالمية موثوقــة تشــهد بأــا ذحبــت 
علــــى الطريقــــة اإلســــالمية فــــإن ذلــــك يكفــــي العتبارهــــا حــــالال ، وال إشــــكال يف 

بــني خالفــه، وإن جــاءت مــن جهــات أهليــة أو حكوميــة يف تلــك ذلــك، مــا مل يت
البالد فإا ال تعترب وال قيمة هلـا، ألن املشـكلة تبقـى قائمـة، ألـم يكتبـون ذلـك 
صــوريا وال يؤمنــون بــأي أمهيــة للموضــوع، بــل قــد يســخرون ممــن يبــدي أيــة عنايــة 

  واهتمام بذلك.
األمور الدينية كالقبلـة والطهـارة والقاعدة عند الفقهاء أن خرب الكافر ال يقبل يف 

  وحنوها ، ومسألة الذبح من هذا اجلنس.
وأما الكتابات الـيت توجـد علـى بعـض املعلبـات، أو اللحـوم املسـتوردة وغريهـا مـن 
األطعمـــــة، اآلتيـــــة مـــــن بعـــــض بـــــالد النصـــــارى، مـــــن أـــــا ذحبـــــت علـــــى الطريقـــــة 

ائع الشــــاهدة اإلســــالمية، فقــــد أصــــبحت أمــــرا ال قيمــــة لــــه، بعــــد أن كثــــرت الوقــــ
  ببطالنه، من ذلك واقعتان شهدما وأشهد ما:
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ورد إىل الكويت يف أواخر السبعينات من هذا القـرن كميـات كبـرية مـن مسـك  -ا
الزبيـــدي جيـــد النوعيـــة، معبـــأ يف أكيـــاس بالســـتيكية كتـــب عليهـــا حبـــروف كبـــرية 
 (ذبــح علــى الطريقــة اإلســالمية)، وقــد بيعــت تلــك الكميــة يف ســوق الســمك يف

الكويت، واشرتيت منها وأكلت منها أنا وأفراد عائليت، واشرتاه كثري ممن نعـرف، 
  وكان ذلك مثار تندر طويل ألهل الكويت.

وردت إىل الكويت أيضا حلوم معبـأة يف علـب معدنيـة، كتـب عليهـا بالعربيـة  -2
 Luncheon(حلـــم بقـــر مـــذبوح علـــى الطريقـــة اإلســـالمية) وباإلنكليزيـــة ( 

meat للطعــــام، وباألملانيــــة كلمــــة ال أذكرهــــا اآلن، مل نكــــن نعــــرف  ) أي حلــــم
معناهـــا، فكشـــفنا عنهـــا يف املعجـــم فـــإذا هـــي تعـــين (حلـــم خنزيـــر)، ولـــذلك ينبغـــي 
االقتصــار علــى الشــهادات الــيت تــأيت مــن جهــات إســالمية موثوقــة، أو أن يكــون 
للشـــــــركات املســـــــتوردة موظفـــــــون موثـــــــوق بـــــــديانتهم حيضـــــــرون عمليـــــــات الـــــــذبح 

  ون الذباحني املسلمني.ويستخدم
  واجب الدول اإلسالمية جتاه استرياد اللحوم:

إن الوضـــع احلاضـــر للحـــوم املســـتوردة إىل كافـــة الـــبالد اإلســـالمية مـــن الـــبالد غـــري 
املسلمة وضع سقيم بال شك، وهو حباجة إىل إصالح وتنظيم، ليكون ما يأكله 

هللا, ونـرى أن ذلـك ميكـن املسلمون حالال سائغا ال شبهة فيه وال خمالفة لشريعة ا
  أن يتم مبا يلي:

أوال: أن توجد جهة إسالمية موحدة، جتمع بني املقـدرة واألمانـة، لتتـوىل إصـالح 
  هذا الوضع وتنظيمه، وتضمن استمرارية التنفيذ,

ولــيس أوىل مــن ذلــك يف نظــري مــن (رابطــة العــامل اإلســالمي) فإــا موضــع ثقــة 
  دارية كافية.املسلمني، ولديها إمكانيات علمية وإ
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ثانيا: تشكل اجلهة اليت يوكل إليها هذا األمر إدارة أو مؤسسـة تتـوىل العمـل املباشـر، 
  وتتفرغ له تفرغا كليا.

ثالثــا: تضــع تلــك اإلدارة، مــع االســتعانة بــآراء اخلــرباء الشــرعيني واإلداريــني الئحتــني: 
لثانيـــة إداريـــة إحـــدامها شـــرعية تبـــني مـــا جيـــب مراعاتـــه يف شـــأن اللحـــوم املســـتوردة؛ وا
  تتضمن كيفية تسيري دفة العمل مبا حيكم الرقابة ويقضي على الفوضى.

رابعــا: ال جيــوز أن يكــون مــن يتــوىل الــذبح يف اــازر الــيت يوافــق علــى االســترياد مــن 
ذبائحهــا جــزارا غــري مســلم، ألنــه إن مل يكــن مســلما وال كتابيــا فذبيحتــه حمرمــة، وإن  

ة، وال يبـــايل بـــأي طريقـــة كـــان الـــذبح، أمـــا إن كـــان كـــان نصـــرانيا فهـــو يســـتحل امليتـــ
يهوديا فذحبه عموما جيد إن ذبح لليهود، لكنه يكره املسلمني ويكيد هلم، فال يبايل 
كيف ذبح هلم، وقد نص املالكية علـى أنـه يكـره متكـني الكتـايب مـن أن يكـون جـزارا 

ال يكره أكله ألنه يف أسواق املسلمني أو بيوم، خبالف ما لو ذبح لنفسه أو قومه ف
طعـــامهم، ومـــن هنـــا قـــال اإلمـــام الشـــافعي : "أحـــب أن يكـــون املـــذكي بالغـــا مســـلما 
ـــــــابيون مـــــــن  ـــــــد أمـــــــر عمـــــــر أن يقـــــــام الكت ـــــــذخرية: "ق ـــــــال القـــــــرايف يف ال فقيهـــــــا". وق

  ) .1أسواقنا:اجلزارون وغريهم " (
خامســا: توضــع علــى اللحــوم الــيت يوافــق علــى اســتريادها، وهــي الــيت حــازت شــروط 

بـول الشـرعي، عالمـة جتاريـة مميـزة، تســجل لـدى مجيـع الـدول يف سـجل العالمــات الق
التجاريــة، ويطلـــب مـــن الـــدول املصـــدرة االعــرتاف ـــا كعالمـــة خاصـــة مملوكـــة للجهـــة 
اإلسالمية القائمة باألمر، وإدخاهلا ضمن العالمات التجارية احملمية بالقانون، حبيث 

غـــري مـــرخص بـــه مـــن جهـــة املؤسســـة ميكـــن مقاضـــاة أي جهـــة تســـتعملها اســـتعماال 
  املالكة هلا.

__________  
/ 4؛ الـــذخيرة للقرافـــي: 259/ 2؛ واألم للشـــافعي: 102، 101/ 2) الشـــرح الكبيـــر وحاشـــية الدســـوقي: 1(
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سادســا: ميكــن أن يوضــع الســتعمال تلــك العالمــات رســوم ماديــة حبيــث تكــون 

  صواب واهلادي إىل سبيل الرشاد.موردا متول منه العملية بكاملها. واهللا املوفق لل
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  خالصة البحث
حيـوان البحــر، ومــا ال دم لــه ســائال مـن حيــوان الــرب، كــاجلراد، حيــل أكلــه دون  -ا

  تذكية.
التذكيــة بــذبح احليـــوان الــربي ذي الـــدم الســائل، أو حنــره، مـــن أجــل التغذيـــة  -2

دور اإلنســـانية، أمـــر مطلـــوب شـــرعا علـــى طريـــق الوجـــوب ، وال حيـــل احليـــوان املقـــ
عليـــه إال بـــذلك، وذلـــك ألن الشـــرع أمـــر باســـتخدام هـــذه الطريقـــة، وألـــا خـــري 

  الطرق الستنزاف دم احليوان ليطيب حلمه.
التذكيــــة االضــــطرارية بطعــــن احليــــوان جبــــارح، جيــــوز اســــتخدامها بالنســــبة إىل  -3

الصــيد غــري املقــدور عليــه، وبالنســبة للحيــوان األهلــي إن نــّد أو تــردى بطريقــة ال 
  فيها على ذحبه أو حنره.يقدر 

مــن تــوىل الــذبح وكــان علــى ملــة غــري اإلســالم وال النصــرانية وال اليهوديــة، أو   -4
  كان مرتدا أو شيوعيا أو ملحدا أو دهريا فذبيحته ميتة ال حتل للمسلم.

ال حتل الذكاة يف احليوان النجس العني كاخلنزير والكلب، وتعمل فيما عداه  -5
رمــة، وتعمــل يف احليوانــات احملــرم أكــل حلمهــا بتطهــري أجزائــه يف احليوانــات غــري احمل

  من جلد وغريه، الستعماهلا يف غري األكل.
ال تعمـــل الـــذكاة يف حيـــوان ميـــت، أو مشـــرف علـــى املـــوت مـــا مل يكـــن فيـــه  -6

  حياة مستقرة، حبيث يتحرك بسبب الذبح ويسيل الدم.
انه وأظفــاره، بــل ال ال جيــوز أن يــذبح اإلنســان الذبيحــة بــنهش مــذحبها بأســن -7

  بد من استعمال آلة حمددة كالسكني وحنوها، سواء كانت من حديد أو غريه.
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علــى املســلم عنــد الــذبح أن يــذكر اســم اهللا تعــاىل، فــإن تعمــد أن يــرتك ذكــر  -8
  اسم اهللا تعاىل مل حتل ذبيحته، وإن تركها نسيانا أو جهال تؤكل.

 اسـتقالال، أو مـع ذكـر امسـه تعـاىل إن مسي على الذبيحة اسم غري اهللا تعـاىل -9
  حرمت، سواء كان الذابح مسلما أو غري مسلم.

ال تكـــون التذكيـــة االختياريـــة إال بـــذبح احليـــوان بقطـــع الـــودجني يف مقـــدم  -11
  العنق، أو بنحره يف اللبة، وهي الوهدة يف أسفل العنق.

قبــــة  يفضــــل االقتصــــار علــــى قطــــع الــــودجني، وال ينبغــــي التجــــاوز بقطــــع الر  -11
  كلها، أو القطع من القفا.

حيســن باملســلم إذا أراد الــذبح التقيــد بــآداب الــذبح املبينــة يف مكــان آخــر  -12
مـــن هـــذا البحـــث، امتثـــاال لقــــول النـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم: (( إن اهللا كتــــب 

  )) احلديث. ...اإلحسان على كل شيء
ن املــراد ذحبــه، ال بــأس يف املســاخل مــن اســتعمال طــرق للســيطرة علــى احليــوا -13

بشــرط أن ال يكــون يف الطريقــة املســتعملة تعــذيب للحيــوان ميكــن االســتغناء عنــه 
  بطرق أخرى، وأن يؤمن من موت احليوانات أو بعضها قبل أن تذبح.

ال جيوز استعمال الوقـذ واملسـدس واخلنـق بثـاين أكسـيد الكربـون أو ضـغط  -14
  . اهلواء يف جوف احليوان حىت ميوت، وكل ذلك حرام

ال مــانع مــن اســتخدام التخــدير قبــل الــذبح إن ثبــت أنــه ال يضــعف تــدفق  -15
  الدم.
جيوز الذبح للطيور وحنوها باآلالت السريعة، إن كانت متقنـة حبيـث يـؤمن  -16

  من أن تقطع يف غري حمل القطع.
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جيـزئ يف اموعــات الكبــرية مــن الطيــور إن كثــرت كثــرة يشــق علــى الــذابح  -17
واحـدا واحـدا، أن يكتفـي بالتسـمية مـرة واحـدة علـى كـل جمموعـة التسمية عليهـا 

يتواىل الذبح فيها بسرعة، فإن توقف لسبب ما، وأراد أن يعود، فعليـه أن يسـمي 
  مرة أخرى.

اللحـــــم الـــــذي يـــــذبح يف ديـــــار املســـــلمني، أو الـــــديار الـــــيت أغلـــــب أهلهـــــا  -18
كيــف مت ذحبــه، مسـلمون، ويوجــد يف أســواقهم، حيــل للمســلم أكلـه، ولــو مل يعلــم  

  ما مل تقم القرائن القوية على أنه ذبح بطريقة غري مشروعة.
اللحــــوم املســــتوردة إىل بــــالد املســــلمني مــــن بــــالد غالــــب أهلهــــا وثنيــــون أو  -19

شــيوعيون ال حيــل للمســلم تناوهلــا مــا مل يــؤت بشــهادة مــن جهــة إســالمية موثوقــة 
  أنه ذبح على الطريقة اإلسالمية وبأيد إسالمية.

للحوم املستوردة من بالد نصرانية أو غالبية أهلها نصارى ملا كانت تزهـق ا -20
أرواح الذبائح عندهم بطريقة غري مقبولة شرعا، كالصعق بالكهرباء، والضرب يف 
ـــــدماغ باملســـــدس القاتـــــل، واخلنـــــق بضـــــغط اهلـــــواء يف الصـــــدرأو بثـــــاين أوكســـــيد  ال

 حيــل املســتورد مــن الكربــون، وأصــبح هــذا عــنهم معلومــا علمــا ينفــي الريــب، فــال
عندهم إال إن علم عن جهة معينة عندهم أـا تـذبح علـى طريقـة مقبولـة شـرعا، 

  أو تأيت الشهادة املعتربة شرعا أن اموعة املستوردة ذحبت بطريق مقبولة شرعا.
 -حرصــا علــى دينهــا ومصــلحة شــعوا وديــنهم -ينبغــي للدولــة اإلســالمية -21

كـام الشــرعية فيمـا يســتورد إليهـا مــن اللحـوم مــن التـدخل يف األمـر، لتحقيــق األح
  البالد غري اإلسالمية.

  واهللا تعاىل أعلم وأحكم، واحلمد هللا رب العاملني.
  د. حممد سليمان األشقر
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  مراجع البحث
* ابن تيمية ، أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم، تقي الـدين، شـيخ اإلسـالم، 

يف خمالفــــة أصــــحاب اجلحــــيم،  اقتضــــاء الصــــراط املســــتقيم -هـــــ) 661-728(
  هـ. 1369حتقيق الشيخ حممد حامد الفقي، القاهرة ، مكتبة السنة احملمدية، 

 -هـــ) 852 -773* ابــن حجــر، أمحــد بــن علــي العســقالين، شــهاب الــدين (
فتح الباري شرح صحيح البخـاري ، القـاهرة، املكتبـة السـلفية، متـت طباعتـه سـنة 

  هـ. 1390
 -هـــ) 463بــن عبــد اهللا بــن حممــد، النمــري القــرطيب (* ابــن عبــد الــرب، يوســف 

الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي، بتحقيق حممـد أمحـد أحيـد أحيـد ولـد ماديـك 
  هـ . 1398املوريتاين، الرياض ، مكتبة الرياض احلديثة، 

*ابــــن قدامــــة ، عبــــد اهللا بــــن أمحــــد بــــن حممــــد، موفــــق الــــدين املقدســــي احلنبلــــي 
 شــرح خمتصــر اخلرقــي ، ط ثالثــة، القــاهرة، دار املنــار، املغــين -هـــ)620 -541(

  هـ. 1367
تفسـري القـرآن  -هــ) 774 -751* ابن كثري ، إمساعيـل بـن عمـر، أبـو الفـداء (

  العظيم، بريوت .
الفــــروع يف الفقــــه  -هـــــ) 763* ابــــن مفلــــح، حممــــد بــــن مفلــــح، أبــــو عبــــد اهللا (

  هـ. 1405الكتب  ، بريوت، عامل4احلنبلي، راجعه عبد الستار فراج ط 
* ابـــــن مهـــــام الـــــدين، حممـــــد بـــــن عبـــــد الواحـــــد السيواســـــي اإلســـــكندري احلنفـــــي 

شرح فتح القـدير علـى اهلدايـة للمرغينـاين، بـريوت، املكتبـة  -هـ) 861 -790(
  العلمية.

األطعمـة والـذبائح يف الفقـه اإلسـالمي، مصـر ،  -* أبو سريع حممـد عبـد اهلـادي
  دار االعتصام، (د، ت).
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معـامل السـنن: وهـو  -هــ)388يب، محـد بـن حممـد، أبـو سـليمان البسـيت (* اخلطا
 1352شرح لسنن أيب داود ، بريوت، املكتبة العلمية، مصور عن طبعة القاهرة 

  هـ.
حاشـــية الدســـوقي  -هــــ) 1230* الدســـوقي ، حممـــد بـــن عرفـــة، مشـــس الـــدين ( 

  على الشرح الكبري للدردير، القاهرة ، عيسى احلليب، د. ت.
تنـوير احلوالـك  -هــ)911سيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الـدين ( * ال

هـــ. الشــافعي، حممــد  1353شـرح موطــأ مالــك ، القــاهرة، عبــد احلميـد احلنفــي، 
األم، بـــريوت، دار الفكـــر، د. -هــــ) 204 -153بـــن إدريـــس، املطلـــيب اإلمـــام (

  ت.
رســالة دكتــوارة)، األطعمــة وأحكــام الصــيد والــذبائح ( -*صــاحل بــن فــوزان الفــوزان

  هـ. 1408الرياض ، مكتبة املعارف، 
االختيـار لتعليـل املختـار، علـق  -* عبد اهللا بن حممود بن مودود املوصلي احلنفي

عليــه الشــيخ حممــود أبــو دقيقــة، بــريوت، دار املعرفــة، (د. ت) القــرايف ، أمحــد بــن 
حممـد أبـو الذخرية يف الفقه املالكي، بتحقيق  -هـ) 684 -إدريس الصنهاجي (

  م .1994خبزة، بريوت دار الغرب اإلسالمي ,
اجلــامع -هـــ)671* القــرطيب، حممــد بــن أمحــد بــن أيب بكــر بــن فــرح األنصــاري ( 

هــ، مصـورة عـن طبعـة دار  1387ألحكام القـران، القـاهرة دار الكاتـب العـريب، 
  الكتب.

تنــــوير -املوطــــأ: انظــــر: الســــيوطي -)179 -95* مالــــك بــــن أنــــس ، اإلمــــام (
  والك.احل

شــرح املنهــاج، ومعــه حاشــيتا القليــويب  -*احمللــي، حممــد بــن أمحــد، جــالل الــدين
  هـ. 1356وعمرية، القاهرة، عيسى احلليب، 
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أحكــام الـــذبائح يف اإلســالم: الــذبح، الصـــيد،  -* حممــد عبــد القــادر أبـــو فــارس
  هـ. 1414، الزرقاء، مكتبة املنار للطباعة والنشر، 3العقيقة، األضحية، ط 

حبـــوث مقارنـــة يف الفقـــه اإلســـالمي وأصـــوله، بـــريوت،  -مـــد فتحـــي الـــدريين* حم
  هـ. 1414مؤسسة الرسالة، 

ذبـــائح أهــــل الكتــــاب، رســـالة مــــوجزة، تــــونس ، دار  -*املـــودودي، أبــــو األعلــــى 
  بوسالمة للنشر، (د. ت)

 


