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 الدكتور أيمن حممد العمر

   الباحث الرشعي يف إدارة اإلفتاء



)٢( 


وأشهد الصاحلني,   اهللا وحده ال رشيك له ويلُّ العاملني, وأشهد أن ال إله إالّ  احلمد هللا ربِّ 

وعىل آله وصحبه أمجعني, ومن سار عىل  ملسو هيلع هللا ىلص داً عبده ورسوله املبعوث رمحة للعاملني,حممَّ  أنَّ 
 م إىل يوم الدين , أما بعد:هيبع هدهنجهم, واتّ 

باهتا, , وأباح هلم طيِّ  عباده أن رزقهم من خريات األرضمن نعم اهللا تعاىل عىل فإنَّ 
 لهاما من شأنه إحلاق الرضر هبم, وفصَّ  وكلَّ  ,م عليهم اخلبائثينتفعون منها ويأكلون, وحرَّ 

 .]١٥٧األعراف: [ ﴾ u v w x y  z ﴿هلم ليجتنبوها; قال تعاىل: 
ٌّ املطعم الطيِّ  أنَّ  وال شكَّ  وقبول  عىل اإلنسان وسلوكه وحياة قلبه, ومعنويٌّ  ب له أثر حيسِّ

هريرة  احلديث عن أيبفي فللمطعم اخلبيث;  ءوعىل العكس من ذلك األثر اليسِّ  ,دعائه
, وإنَّ اهللا أمرَ املؤمننيَ بام أمرَ إنَّ اهللا طيِّ (:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهللا  ◙ بٌ ال يقبلُ إال طيِّباً

; فقال: املؤمنون: [ ﴾ | }    q r s    t u v xw y z ﴿ به املرسلنيَ
 جلَّ الرَّ  ذكرَ  ثمَّ ,  ]١٧٢البقرة: [ ﴾  m n o p q r s t ﴿, وقال: ]٥١

ه , ومرشبُ ه حرامٌ , ومطعمُ , يا ربِّ , يا ربِّ امءِ ديه إىل السَّ يَ  , يمدُّ ربَ أغْ  عثَ , أشْ فرَ السَّ  يطيلُ 
, ,حرامٌ  ه حرامٌ  .)١() ُله ستجابُ ى يُ فأنَّ  ;باحلرامِ  يَ ذِ وغُ  وملبسُ

 قي كلَّ ما هو حالل يف مطعمه ومرشبه, ويتَّ   كلَّ للمسلم أن يتحرَّ  ومن هنا كان ال بدَّ 
 مه الرشع وهنى عن تناوله.ما حرَّ 

وتفصيل ما ينبغي اجتنابه من أصناف الطعام والرشاب  وقد ورد الرشع احلنيف ببيان
, وقال  ]١١٩األنعام: [  ﴾ J K   L M N O P Q R S ﴿م; كام قال تعاىل : املحرَّ 

 i j k  l m n o p q r s t   u v  w x y z ﴿سبحانه: 
 A ﴿عز وجل: , وقال ]١٤٥األنعام: [  ﴾¦ ¥ ¤ £ ¢    ¡ � ~ { |  }

B C D E F G H I     J  K L M N O P 

                                        
 ).١٠١٥, رقم ٢/٧٠٣رواه مسلم يف (صحيحه) ( )١(



)٣( 

Q  R S   T U V W X Y Z [  \ ﴾ ] :جاءت هذه  . ثمَّ ]٣املائدة
 . ﴾ x y  z ﴿ما حيرم من الطعام والرشاب:  ة لكلِّ اآلية لتضع قاعدة عامَّ 

ة إىل االعتامد ر وسائل احلياة; التجأت كثري من الدول اإلسالميَّ م الزمان وتطوُّ ومع تقدُّ 
; األمر الذي أوقع كثرياً من سترياد ما يلزمها من طعام ورشابيف ا ةاملبارش عىل البالد الغربيَّ 

اة وفق القواعد هل هي مذكَّ  ;والذبائحاللُّحوم ال سيام يف يب, والرَّ  الناس يف الشكِّ 
 ة ?فيها الرشوط الرشعيَّ  راعَ أو مل يُ  ,ةوالضوابط الرشعيَّ 

; األمر الذي اللُّحومم علينا استصحاب األصل يف واجلهل يف حال هذه الذبائح حيتِّ 
 رمة?أو احلُ  لِّ والذبائح هل هو احلِ  اللُّحوميقودنا إىل البحث يف أصل 

 عليها, تهمأدلَّ بيان و القاعدة,يف هذه ظر يف أقوال العلامء سنحاول الن الدراسةويف هذه 
  صواب فيها.الالنفس إىل  بيان ما تطمئنُّ  , ثمَّ ومناقشتها

, إنَّه ويلُّ قني للحق والصوابالقدير أن يلهمني الرشد والسداد, ويوفِّ  أسأل اهللا العيلَّ ف
 .أمجعنيد وعىل آله وصحبه نا حممَّ م وبارك عىل نبيِّ  اهللا وسلَّ وصىلَّ ذلك والقادر عليه, 

 
  



)٤( 

אא 
אא 

 
 .اللُّحومأوالً: تعريف 

 : مُ م واللَّحَ ْ معروفٌ اللَّحْ .  :هعُ , مجَ ْامنٌ , وحلُ َامٌ ُومٌ وحلِ , وحلُ ُمٌ م الالَّ «يقول ابن فارس: أَحلْ
; كاللَّ  واحلاء وامليم أصل صحيح يدلُّ   . )١(»حم الذي هو متداخل بعضه يف بعضعىل تداخلٍ

ةُ  مَ بُّه. : القطعة من اللَّحم. وحلم كلِّ − بالفتح− واللَّحْ  يشء: لُ
مة  طْعَ ويُ  القرابة. −بالضم− واللُّحْ ه البازيُّ طلق أيضاً عىل ما يُ  .)٢(ا يصيدهممَّ  مُ

ي عظم اإلنسان أو احليوان أو الطري, الرخو الذي يغطِّ  العضيلِّ  النسيجحم عىل طلق اللَّ ويُ 
كالرئة,  ة;ألعضاء غري العضليَّ ا بعض عىل أيضاً  حماللَّ يطلق و .ويكسوه جلد الكائن احليِّ 

 .ىلَ د, واجللد, والكُ بِ والكَ 
ج سُ ة من عضالت ودهون ونُ ج احليوانيَّ سُ حم هو تلك النُّ اللَّ : «فؤاد نعمة يقول الدكتور

 ة التي يمكن أن تُستخدم يف غذاء اإلنسان, وهذا املصطلح يعني أساساً اجلهاز العضيلَّ ضامَّ 
مثل  ;تي يمكن استهالكهاللحيوان, كام يشمل يف املفهوم األوسع األعضاء الداخلية للحيوان الّ 

ىلَ بِ القلب والكَ  طلق عىل حلوم احليوانات ذات ماغ. ويُ ئة والدِّ حال والرِّ سان والطِّ  واللِّ د والكُ
 اللُّحوما أمَّ  .مثل حلوم املاشية واألغنام واملاعز واإلبل وغريها ;احلمراء) اللُّحوم( :ون األمحراللَّ 

 .)٣(»البيضاء فهي حلوم الدواجن واألسامك عىل سبيل املثال ال احلرص

: تعريف الذبائح:  ثانياً
, حبْ مأخوذة من الذَّ  احليوان املذبوح;الذبائح مجع ذبيحة, وهي  بَحَ ق تْ الفَ بمعنى  مصدر ذَ

                                        
 ).٥/٢٣٨( )معجم مقاييس اللغة( )١(
 .)مادة حلم( بن عبّاد) للصاحب غةاملحيط يف اللُّ (), ٤٠٤, ٣٣/٤٠٣للزبيدي ( )تاج العروس(انظر:  )٢(
 ).١٥(تقانة اللحوم واألسامك) (ص )٣(



)٥( 

رلْ وهو إزهاق الروح بإصابة احلَ  .عطْ والقَ  قِّ الشَّ و  .)١(ق أو املَنْحَ
 :عىل ثالثة معانٍ  الذبح طلقيُ ف االصطالحأما يف 

بَّ ق, لْ ع يف احلَ طْ : القَ لاألوَّ   نق. من العُ نييَ حْ ة واللَّ وهو ما بني اللَّ
بَّ لْ ع يف احلَ طْ : القَ الثاين  ة.ق أو اللَّ
بَّ لْ احليوان; سواء أكان قطعاً يف احلَ  لِّ ل به إىل حِ صَّ وَ تَ : ما يُ الثالث ة من حيوان ق أم يف اللَّ

موضع كان من جسده  إزهاقاً لروح احليوان غري املقدور عليه بإصابته يف أيِّ  ومقدور عليه, أ
 ة.مَ لَّ عَ ة مُ حَ د أو بجارِ دَّ حَ بمُ 

أو  ,ةبَّ أو اللَّ  ,قلْ ه يف احلَ عُ طْ ه يشمل ما كان قَ من سابقيه; ألنَّ  وهذا املعنى األخري أعمُّ 
 . )٢(غريمها

وعليه نعلم أنَّ اللَّحم جزء من أجزاء الذبيحة, وهو املقصود األهمُّ من الذبح والتذكية 
ينتفع اإلنسان بلحم الذبيحة كطعام له, أو لغريه من الكائنات احليَّة التي والصيد; حيث 

 تقتات عىل اللُّحوم.
   

                                        
 ).٢/٨٦(للقايض عبد النبي نكري  )جامع العلوم يف اصطالحات الفنون(), ٣٦٧, ٦/٣٦٦( )تاج العروس(انظر:  )١(
 .)١٧٢, ٢١/١٧١( ) وزارة األوقاف الكويتيةاملوسوعة الفقهية(انظر:  )٢(



)٦( 

אא 
אא 

ة أقسام; وذلك باعتبارات دَّ مها إىل عِ والذبائح التي أباحها اهللا أو حرَّ  اللُّحومتنقسم 
 خمتلفة:

 احليوان:  نوعباعتبار  اللُّحومم من الذبائح ووحيرُ  الً: ما حيلُّ أوَّ 
 نوعني:نوعه وأصله; إىل باعتبار احليوان ينقسم 

 حم .احليوان مأكول اللَّ  ل:األوَّ 
; أم طرياً  ,أم بحريا ,اـيسواء أكان حيواناً برِّ  ;هقصد به احليوان الذي أباح الرشع أكلَ ويُ 

 :وهو عىل ثالثة أقسام
 : ما ال حيتاج إىل تذكية  )١

  الرشيعة أباحت حلمه ولو  نَّ فإ; بذْ أو العَ  ,يعيش يف املاء املالح مائيٍّ حيوان  كلُّ وهو 
, ]٩٦[املائدة: ﴾ A B C D  E F G H﴿; لقول اهللا تعاىل: )١(كَّ ذَ مل يُ 

هُ ئل عن ماء البحر; فقال: (سُ  املَّ  ملسو هيلع هللا ىلص بيِّ ولقول النَّ  اؤُ ورُ مَ وَ الطَّهُ يْتَتُهُ هُ لُّ مَ ِ  .)٢()احلْ
لوجود  هاباح أكلُ ه ال يُ ة; فإنَّ ة السامَّ منه; كالكائنات البحريَّ  ستثنى من ذلك النوع الضارُّ ويُ 

 الرضر فيها.

 :ما حيتاج إىل تذكية )٢
الرشع عىل  ا نصَّ وممَّ ; هبيمة مأ ,; سواء كان طرياً ي الذي له نفس سائلةوهو احليوان الربِّ 

 ¬ ª»  ©﴿ إباحة أكله: هبيمة األنعام من اإلبل, والبقر, والغنم; قال تعاىل:
: ]٥[النحل:  ﴾  ² ± ° ¯ ®     d e f g h﴿, وقال أيضاً

                                        
 ما مل يكن طافياً عىل وجه املاء.  هذا قول اجلمهور; خالفاً للحنفية القائلني بأنَّه ال يباح من حيوان املاء إالَّ السمك )١(

 ).٥/٣٥), (بدائع الصنائع) للكاساين (٥/١٧انظر: (االختيار لتعليل املختار) للموصيل (
), والنسائي يف (سننه) ٦٩, رقم ١/١٠٠ننه) (), والرتمذي يف (س٨٣, رقم ١/٢١رواه أبو داود يف (سننه) ( )٢(

 ).٣٨٦, رقم ١/١٣٦), وابن ماجه يف (سننه) (٥٩, رقم ١/٥٠(



)٧( 

i j k l﴾  :إىل غري ذلك من النصوص الواردة يف إباحة ] ٧٩[غافر ,
 .يِّ احليوان الربِّ 

 برشط تذكيته إذا كان أهليا مقدوراً عليه; إالَّ ; ال يباح يِّ وهذا النوع من احليوان الربِّ 
 A B C D E F G H I     J  K L M﴿ لقوله تعاىل:

N O P Q  R S   T U  ﴾ :هذه األصناف  نت اآلية أنَّ فبيَّ ; ]٣[املائدة
مة إذا هلكت هبذه األسباب التي مل حيلَّ هبا أكل حلمها, ويستثنى من التحريم ما املذكورة حمرَّ 

ة; فإنه يباح إذا  كِّي الذكاة الرشعيَّ أمكن تداركه وفيه حياة مستقرَّ   .)١(ةذُ
 هي: )٢(ورشوط التذكية

. −أ   أن يكون الذابح عاقالً
. − ب  أن يكون الذابح مسلامً أو كتابياً
 وينوهيا.أن يقصد التذكية  − ج 
 .أو غريمها من املخلوقات  ,ربٍ أو قَ , نمٍ صَ أن ال يكون الذبح لغري اهللا تعاىل; كالذبح ل −د
 .)٣(درةر والقُ ي اهللا تعاىل عىل الذبيحة عند التذكُّ أن يُسمِّ  − هـ
 .غري السنِّ والظفر أن يكون الذبح بآلة حادة − و
 واحللقوم واملريء.م العنق بقطع الودجني أن يكون القطع من مقدَّ  − ز
 ة قبل الذبح.حيا حياة مستقرَّ  املراد ذبحهكون احليوان يأن  −ح
احلرم, أو حال  يفحلق اهللا تعاىل; كالصيد  ةتذكيالممنوعاً من  املذكِّي ال يكونأن  − ط

 مرة. أو عُ  اإلحرام بحجٍّ 

                                        
 ). ٣/٢٢), (تفسري ابن كثري) (٦/٥٠انظر: (اجلامع ألحكام القرآن) للقرطبي ( )١(
 ) فام بعدها.٤انظر: (أحكام األضحية والذكاة) للشيخ ابن عثيمني (ص )٢(
خالفاً للشافعية, وبعض املالكية, ورواية عن اإلمام أمحد; فإهنم قالوا باستحباب التسمية ومل يشرتطوها إلباحة  )٣(

ب) للنووي (١/٤٢٨الذبيحة. انظر: (الكايف يف فقه أهل املدينة) البن عبدالرب ( ), ٨/٤١٠), (املجموع رشح املهذّ
 ).٣/٥٤٠(املقنع) البن قدامة (



)٨( 

 د: ـالصي )٣
 ,لطريانه اإمَّ  ;ةيلَ  بحِ عىل أخذه إالَّ  رُ دَ قْ الوحيش غري اململوك الذي يمتنع وال يُ احليوان  وهو

 هي:; )٢( دةوفقاً لرشوط حمدَّ  يدَ ; فهذا أباحته الرشيعة إذا صِ  )١(هوِ دْ أو لعَ 
 ا.أن يكون الصائد من أهل الذكاة; بأن يكون مسلامً أو كتابي  − أ  

أو باجلوارح  ,ددَّ حمُ  من كلِّ  رمى به الصيدُ صالحية اآللة للصيد; بأن يكون بام يُ  − ب
 والطري. ,والكالب ,باعمة من السِّ لَّ عَ املُ 

  وهو قاصد للصيد.أن ينوي الصيد; فال يرسل آلة الصيد إالَّ  − ج 
 .ي عىل الصيدأن يسمِّ  −  د  

 : احليوان غري مأكول اللحم.الثاين
   .يلِّ هْ د, واحلامر األَ هُ دْ , واهلُ دعفْ الضِّ ك; لذاته قتله الرشيعة متحرَّ كل حيوان  هوو

َ  ,)٣(ثهبْ أو منعت من أكله خلُ  , وما يأكل )٤(بأنواعها امليتةكاخلنزير, و; , أو افرتاسهرهأو رضَ
وذوات  ,باعذوات األنياب من السِّ ة, وات السامَّ , واحليَّ والعقار, , والفأرةغزَ ف, والوَ يَ اجلِ 
 .)٥(ب من الطريلَ خْ املِ 

كِّ )٦(مطلقاً  اأكله ع من احليوان ال حيلُّ انواأل هوهذ ; فالذكاة إنَّ تأو مل  تي; سواء ذُ ام ذكَّ
 عت إلباحة احليوان مأكول اللحم كام سبق.رشُ 

                                        
 ).٦/٢١٣), (كشاف القناع) للبهويت (٥/٣٥صنائع) (انظر: (بدائع ال )١(
 ) فام بعدها.١٧١انظر: (األطعمة وأحكام الصيد والذبائح) للشيخ صالح الفوزان (ص )٢(
اخلبث وصف يتناول مجيع أسباب حتريم احليوان; كالرضر, والقذر, والوسخ. انظر: (جمموع الفتاو) البن تيمية  )٣(

 ه حالةاخلبيث: اليشء املوصوف باخلبث واخلباثة, وحقيقة ذلك أنَّ «طاهر ابن عاشور: يقول ال ).١٢/٥٤٠), (١٧/١٨٠(
; مثل القذر والوسخ... ة ليشء جتعلهيَّ شِ حَ   ).٩/٥٩(التحرير والتنوير) (» مكروهاً

انظر: وهي التي ماتت حتف أنفها, ومن جنسها: املنخنقة , واملوقوذة, واملرتدية, والنطيحة, وما أكلته السباع.  )٤(
 (املصباح املنري) (مادة: م و ت).

 ). ٢١/٥٨٥انظر: (جمموع الفتاو) البن تيميَّة ( )٥(
 إالَّ يف حال الرضورة. )٦(



)٩( 

: ما حيلُّ   باعتبار الذابح: اللُّحومم من الذبائح ووحيرُ  ثانياً
 باعتبار الذابح إىل ثالثة أنواع; هي : اللُّحومتنقسم الذبائح و

 ذبيحة املسلم: األول:
; قت الرشوط املعتربة رشعاً يف التذكية, إذا حتقَّ ذبيحة املسلم ةباحعىل إ )١(العلامء اتفق

 :ذلكومن  .صلعموم النصوص الواردة يف ذلك وعدم املخصِّ 
 A B C D E F G H I   J  K L ﴿قوله تعاىل:  –أ 

M N O P Q  R S   T U  ﴾ :٣[املائدة[.  
مسلم  كلَّ فخاطب : «يقول ابن حزمخطاب للمسلمني;  ﴾ S   T U﴿: تعاىل فقوله
 .)٣(»اخلطاب فيها للمسلمني«الشوكاين:  وقال. )٢(»ومسلمة
 اهللاَ  إنَّ قال: (ملسو هيلع هللا ىلص قال: ثنتان حفظتهام من رسول اهللا  ◙اد بن أوس عن شدَّ  − ب

, حَ بْ وا الذِّ نُ سِ حْ أَ فَ  مْ تُ بحْ ذا ذَ إِ , وَ ةَ لَ تْ وا القِ نُ سِ حْ أَ فَ  تلتمْ ; فإذا قَ ءٍ يشَ  ىل كلِّ عَ  حسانَ اإلِ  تبَ كَ 
ِ لْ , فَ هُ تَ رَ فْ شَ  مْ كُ دُ حَ أَ  دَّ حِ يُ لْ وَ   واخلطاب يف احلديث للمسلمني. .)٤()هُ تَ يحَ بِ ذَ  حْ ريُ

هبا,  الذبائح املعتدَّ  وأمجعوا عىل أنَّ «اإلمجاع عىل إباحة ذبيحة املسلم; يقول ابن هبرية:  − ج
 .)٥(»الذبح منهام ىين يتأتَّ ذَ لَّ ين للتذكية الدَ القاصِ  ,واملسلمة العاقلة ,ذبيحة املسلم العاقل

 ذبيحة الكتايب: الثاين:
; كل من تديَّن بدين اليهود والنصار  تعاىل ذبائحهم أهل الكتاب; وهموممن أباح اهللا

                                        
ته) للزحييل (١/٤٤٩انظر: (بداية املجتهد وهناية املقتصد) البن رشد ( )١( ), (أحكام ٤/٢٩٤), (الفقه اإلسالمي وأدلَّ

 ). ٥٨س (صالذبائح يف اإلسالم) ملحمد أبو فار
 ).٧/٤٥٣(املحىل باآلثار) البن حزم ( )٢(
ار) للشوكاين (( )٣( ته) (١/٧١١السيل اجلرَّ  ).٤/٢٩٤), وانظر: (الفقه اإلسالمي وأدلَّ
 ).١٩٥٥, رقم ٣/١٥٤٨رواه مسلم يف (صحيحه) ( )٤(
برية (( )٥( ). وانظر: ٦١كتابه (اإلمجاع) (ص ). ونقل اإلمجاع أيضاً ابن املنذر يف٢/٣٤٨اختالف األئمة العلامء) البن هُ

 ).٢/١٩(تفسري ابن كثري) (



)١٠( 

يِّ  واسواء كان ة نَّ القرآن والسُّ  وقد دلَّ ; )١(عبيداً  راً أمحراأ, اً ثانإ مراً أو, ذكنيحربيِّ  ني أمذمِّ
 .ذبائحهمواإلمجاع عىل إباحة 

 . )٢(»واإلمجاع القرآن ذبائح اليهود والنصار حالل بنصِّ «رمحه اهللا: النووي يقول 
ة ذبائحهم ونسائهم ثبت بالكتاب والسنَّ  لَّ حِ  ومن املعلوم أنَّ «ة رمحه اهللا: ابن تيميَّ وقال 
 .)٣(»واإلمجاع

واملراد  ,]٥[املائدة:  ﴾´µ ³ ² ± °﴿قوله تعاىل:  فمن الكتاب: –أ 
 .)٤(وغريه ¶ ابن عباسبالطعام يف اآلية هو الذبائح; كام قال 

ولَ اهللا ( ◙أنس بن مالك ة: ما رو ومن السنَّ  − ب سُ ةً أَتَتْ رَ ُودِيَّ أَةً هيَ رَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ امْ
ا نْهَ لَ مِ أَكَ ةٍ فَ ومَ مُ سْ اةٍ مَ  . )٥()بِشَ

 عىل إباحة ذبائح نياملسلمنقل غري واحد من أهل العلم إمجاع قد ا اإلمجاع: فوأمَّ  −ج
٦(إذا ذكروا اسم اهللا عليها ;أهل الكتاب من اليهود والنصار(. 

 .)٧(هاذبيحة املسلم من الرشوط السابق ذكرُ  لِّ شرتط حلِ ما يُ  الكتايبِّ  ذبيحة لِّ شرتط حلِ وي

                                        
ال فرق يف ذلك بني من كان كذلك قبل حتريف التوراة واإلنجيل أو بعد حتريفهام, كام هو مذهب مجهور أهل العلم,  )١(

 خالفاً للشافعية واحلنابلة يف روايةٍ املذهب خالفها. 
), ٩/٧٤), (املجموع رشح املهذب) (١/٣٦٥املجتهد وهناية املقتصد) ( ), (بداية٥/٢٥١انظر: (الفتاو اهلنديَّة) (

 ).١٠/٣٨٧(اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف) للمرداوي (
ب) (( )٢(  ). ٩/٨٠املجموع رشح املهذّ
 ).٣٥/٢٣٢(جمموع فتاو ابن تيمية) ( )٣(
 ).٣/٤٠(تفسري ابن كثري) ( )٤(
 ).٢١٩٠, رقم ٤/١٧٢١),  ومسلم يف (صحيحه) (٢٤٧٤رقم , ٢/٩٢٣رواه البخاري يف (صحيحه) ( )٥(
ب) (), ١١/٣٦), (املغني) البن قدامة (٦١انظر: (اإلمجاع) البن املنذر (ص )٦( ), (تفسري ٩/٧٥(املجموع رشح املهذّ

 ).٣/٤٠ابن كثري) (
 ).٧ انظر ما سبق من رشوط التذكية: (ص )٧(

التسمية عىل ذبيحة الكتايب; فذهب احلنفيَّة واحلنابلة يف الصحيح من مذهبهم إىل أنَّ إالَّ أنَّ الفقهاء اختلفوا يف اشرتاط   
علَم أنَّه ذكر اسم غري اهللا عليها. م يُبيحون ذبيحته إذا مل تسمع التسمية منه, ومل يُ  التسمية رشط يف ذبيحة الكتايب, إالّ أهنّ

ا املالكيَّة واحلنابلة يف رواية; فال يشرتطون عىل  الكتايب التسمية عىل ذبيحته, وهو مقتىض مذهب الشافعية القائلني= أمَّ



)١١( 

 :ينواملرتدِّ املرشكني الكفار ومن غري الكتايب ذبيحة  الثالث:
 ,نيالوثنيِّ ك ; اكفري  اً معتقديعتنق أو  ,غري سامويٍّ  ينٍ بدِ  دينُ من يَ  هو: كلُّ غري الكتايب 

هم ذبائحُ  ال حتلُّ  فهؤالء ;ين عن اإلسالمواملرتدِّ  , وامللحدين, والزنادقة,واملجوس ,واملرشكني
  .]٥[املائدة:  ﴾  µ  ´ ³ ² ± ° ﴿وها; ملفهوم قوله تعاىل: ولو ذكُّ 

ْ  ,أمجعوا عىل حتريم ذبائح املجوسو«: هيقول اخلازن يف تفسري ك من وسائر أهل الرشِّ
 .)١(»ال كتاب له نْ ومَ  ,وعبدة األصنام ,مرشكي العرب

ر يف ذبيحة سوامها حرام; وقد تقرَّ  فيه دليل عىل أنَّ  ر املسلم والكتايبِّ كْ فتخصيص ذِ 
 .)٢( )بيانٌ  (السكوت يف معرض احلاجة إىل بيانٍ  أنَّ األصول 

 
 
 
 

   

                                        
.  = بعدم اشرتاط التسمية مطلقاً

− ١/٣٨٢(للنفراوي  )), (الفواكه الدواين٥/٤٦), (بدائع الصنائع) (٥/١١انظر: (االختيار لتعليل املختار) (  
(رشح الزركيش ), ٩/٥٥٢ري) ((فتح البا), ٩/٣٢٦(حوايش الرشواين) (), ٢/١٥٨(حاشية الصاوي) ( ),٣٨٣

) البن حزم ( ),٦/٢٠٩( )كشاف القناع( ),٣/٢٣٤عىل اخلرقي) (  .)٤٦١, ٧/٤١١(املحىلَّ
), ٦١), وانظر حكاية اإلمجاع يف هذه املسألة: (اإلمجاع) البن املنذر (ص٢/١٤لباب التأويل يف معاين التنزيل) (( )١(

 ).١١/٣٨(املغني) البن قدامة (
), (املغني) ٧/٤٥٦وابن حزم يف ذبيحة املجويس; فقالوا بإباحتها. انظر: (املحىلَّ باآلثار) ( وخالف أبو ثور  

)١١/٣٨.( 
 ). ٩انظر: (الذبائح واللحوم املستوردة) للدكتور عبداهللا عزام (ص )٢(

 ), (الربهان يف٢٦٢), (أصول الشايش) (ص٤٣, ٢٥/٣٥وانظر يف تقرير معنى القاعدة: (املبسوط) للرسخيس (
 ).٢/٩٧٣), (املدخل الفقهي العام) للزرقا (٦٧), (جملة األحكام العدليّة) (مادة ١/٤١٣أصول الفقه) للجويني (



)١٢( 

אא 
אא 

 
فرت فيها ااهللا تعاىل أباح األكل من ذبيحة املسلم والكتايب إذا تو ذكرنا فيام سبق أنَّ 

ق رشوط التذكية; يف حتقُّ  غلبة الظنِّ وجود ومع رضورة  .ةالرشوط الواجبة يف الذكاة الرشعيَّ 
ذبيحة ملسلم أو  اإذا ما علم أهنَّ  ذبيحة يريد أكلها, ي مع كلِّ بالتحرِّ املسلم غري مطالب  نَّ فإ

 ,بام ال وسع فيه; إذ يتطلب ذلك العلم بوقوع التذكية اً يف السؤال عن ذلك تكليف كتايب; ألنَّ 
األحوال; األمر الذي يوقع يف  ر الوجود دائامً ويف كلِّ أو إخبار من يوثق بخربه, وهذا متعذِّ 

وقوع عىل  ين الذابح الذي حتصل به غلبة الظنِّ دِ  فيه بمعرفة يَ فِ ; ولذا اكتُ )١(ة واحلرجاملشقَّ 
هللا يف ذبيحة املسلم والكتايب, وقيامهام بالتذكية  ن الظنِّ سْ األصل حُ  التذكية املرشوعة; ألنَّ 

  ة هنا مقام احلقيقة., وقد أقيمت املظنَّ منهام يف دين كلٍّ ة الرشوط الرشعيَّ يه ما تقتضوفق تعاىل 
 ,الرضب أو ,كاخلنق حصول الذبح بام خيالف رشوط التذكية; ه إذا غلب عىل الظنِّ  أنَّ إالَّ 

ق بوجود كم إذا تعلَّ احلُ  ولو كانت من مسلم أو كتايب; ألنَّ  الذبيحة ال حتلُّ  فإنَّ  أو الصعق;
 .)٢( بوجودها مجيعاً إالَّ  ه ال حيلُّ فإنَّ  ة رشوط;دَّ عِ 

النعدام  ااحلرمة; إمَّ  وأ الذبيحة من حيث احللُّ  ر معرفة حكملكن يف بعض احلاالت يتعذَّ 
 .بحلِّها وحرمتهالالشتباه  حلكمها, أو الدليل املبنيِّ 

ال يُعلم أصلها من حيث نوع احليوان; هل هو من املباح  أن توجد ذبيحةوصورة ذلك: 
, أو أن أو كافر غري كتايبٍّ  ,أو كتايبٌّ  ,اها هل هو مسلمعلم حال من ذكَّ ال يُ  أو من املحرم, أو

أو إحدامها حليوان مباح واألخر  اة,واألخر غري مذكَّ  ,اةتوجد ذبيحتان إحدامها مذكَّ 
م, األكل من فام حكم  ;متييز إحدامها عن األخر هر معا اختالطاً يتعذَّ اختلطام  أهنَّ إالَّ  ملحرّ

 ? ائحالذب هذهمثل 
                                        

 ).١/١٨٠انظر: (إغاثة اللهفان) البن القيم ( )١(
 .)٤/١٣٥( ) للخطايبمعامل السننانظر: ( )٢(



)١٣( 

 :اللُّحوماألصل يف * أقوال الفقهاء يف قاعدة 
ألكل فقون عىل املنع من امتَّ  ماملتأمل لكالم الفقهاء يف هذه الصور وما يامثلها ير أهنَّ إن 

 عىل أنَّ  تنصُّ  م; فعباراهتاللُّحومقاعدة استصحاب األصل يف إعامالً ل ;اللُّحوممن هذه 
ر العلم بوقوع تعذَّ الصيد; فإذا  وأ بالذكاة إالَّ  ا ال حتلُّ التحريم, وأهنَّ  اللُّحوماألصل يف 

 منع من أكله.حم عىل أصله; فيُ بقي اللَّ  فيهام; كَّ الصيد, أو شُ  وأالذكاة 
 ما ييل:ا األصل هذتقرير ا ورد من كالمهم يف وممَّ 

 ة:مذهب احلنفيَّ  − أ 
رجالً وجد شاة مذبوحة  وقع يف عرصنا حادثة الفتو, وهي أنَّ «قال احلصكفي : 

الذابح  يف أنَّ  لوقوع الشكِّ  ه ال حيلُّ ها أم ال? ومقتىض ما ذكرناه أنَّ له أكلُ  ببستانه, هل حيلُّ 
 .)١(»ى اهللا تعاىل عليها أم الذكاته أم ال, وهل سمَّ  ن حتلُّ ممَّ 

لِّ واحلُرمة بأن أخرب عدلٌ بأنَّ دْ ولو تعارض عَ « :الرشنباليلوقال  حم هذا اللَّ  الن يف احلِ
 .)٢(»رمة, ال حيلُّ لبقائه عىل احلُ اه مسلمٌ ه ذكَّ آخر أنَّ  لٌ دْ , وعَ ذبحه جمويسٌّ 

حم عىل احلُرمة; أي التي هي قوله (لبقائه) أي اللَّ «قال الطحطاوي معلقاً عىل كالمه: 
لُّ األكل متوقِّ  , لُّ ق احلِ ة, وبتعارض اخلربين مل يتحقَّ ق الذكاة الرشعيَّ ف عىل حتقُّ األصل; إذ حِ

 .)٣(»رمةفبقيت الذبيحة عىل احلُ 
ل; أي مل يكن «ويقول عيل حيدر:  وإذا حصل شكٌّ يف موت الصيد باجلُرح أو الثِّقَ

ح جهة احلُرمة, وحيرم أكله; ألنَّ  جَّ ; فرتُ ح أحدمها معلوماً جَّ رَ م واملبيح يُ ه إذا اجتمع املحرِّ
م  .)٤(»طرفُ املحرِّ

 
                                        

 ).٦/٦٧٤الدر املختار) (( )١(
 )١٤مراقي الفالح بإمداد الفتاح) (ص( )٢(
 ).١/٢٤حاشية الطحطاوي عىل مراقي الفالح) (( )٣(
ام رشح  )٤(  ).٣/٣١٣جملّة األحكام) ((درر احلكّ



)١٤( 

 ة:مذهب املالكيَّ  −ب
 بالذكاة إالَّ  التحريم, ال حيلُّ  )١(احليوانقال علامؤنا: األصل يف و«قال ابن العريب املالكي: 

 .)٢(»يف الصائد والذابح بقي عىل أصل التحريم والصيد; فإذا ورد الشكُّ 
 باألسباب املرشوعة, واحليوانات األصل األبضاع املنع إالَّ  فاألصل يف«وقال الشاطبي: 

 .)٣(» إىل غري ذلك من األمور املرشوعة ,ى حتصل الذكاة املرشوعةأكلها املنع حتَّ  يف
م مجيعه  ,بلد )٤(فإن اجتمع ذلك«ش: يْ لَ وقال ابن عُ  رُ ومل يُمكن متييز بعضه من بعضٍ حَ

ميتة ومل تتميَّز إحدامها من األخر اة واألخر  .)٥(»بال شك; كشاتني إحدامها مذكَّ

 ة:مذهب الشافعيَّ  −ج
كم الصيد «قال املاوردي:  يف هذه األحوال كلِّها, هل هو مباح إلباحة ولو أُشكل حُ

األصل يف فوات الروح احلظر حتى  نفسه? وجب محلُه عىل التحريم دون التحليل; ألنَّ 
 .)٦(»يُعلم به اإلباحة
ن وقوع الذكاة; فهي ال تستباح ى تتيقَّ البهيمة أصلها عىل التحريم حتَّ «ايب : قال اخلطّ 
 . )٧(»باألمر املشكوك

واألصل هو حتريم الصيد والذبيحة, فإذا امتزج من الفعل بجنسه ما «اجلويني: وقال 
 .)٨(»بنا التحريم عىل التحليلغلَّ  ,يوجب التحريم والتحليل

ل, يف املحلِّ  يقع الشكُّ  القسم األول : أن يكون التحريم معلوماً من قبل ثمَّ «وقال الغزايل: 

                                        
 أي أكل احليوان , كام هو موضع يف عبارة الشاطبي بعده.  )١(
 .)٢/٣٥( )أحكام القرآن( )٢(
 .)١/٤٠١( (املوافقات) )٣(
 لمني وغريهم.يقصد بذلك الدخان املخلوط بيشء مما جيلب من بالد املس )٤(
 ).١/١٤فتح العيلِّ املالك) (( )٥(
 ).١٥/١٤احلاوي الكبري) (( )٦(
 .)٤/٢٨٢( )معامل السنن( )٧(
 ).٣/٥٤٨اجلمع والفرق) (( )٨(



)١٥( 

عليها, مثاله: أن يرمي إىل صيد فيجرحه ويقع يف املاء, فهذه شبهة جيب اجتناهبا وحيرم اإلقدام 
, وال يدري أنَّ   .)١(»التحريم ه مات بالغرق أو باجلرح, فهذا حرام; ألن األصلفيصادفه ميتاً

; أال تر أنَّ  اللُّحوموليست «وقال الرافعي:  بح املرشف عىل ه لو ذُ عىل اإلباحة أيضاً
ب التحريم, غلَّ يُ  ;حركته عند الذبح كانت حركة املذبوح أو حياة مستقرة يف أنَّ  كَّ املوت وشُ 

دت العالمات ههنا فقد قِ ولك أن تقول يف توجيه املنع عىل قاعدة اعتبار العالمات: إن فُ 
ومل توجد  ,ام تعتمد عند تأييدها باألصل ملا سيأيتر االجتهاد, وإن وجدت فالعالمات إنَّ تعذَّ 
 .)٢(»ههنا

حتريمه,  األصل ; ألنَّ يف الذكاة املبيحة للحيوان مل حيلَّ  إذا حصل الشكُّ «النووي: وقال 
 .)٣(»وهذا ال خالف فيه
 :  فيه من ال حيلُّ  لو وجدنا شاة مذبوحة ومل ندر من ذبحها; فإن كان يف بلدٍ «وقال أيضاً
املبيحة,  يف الذكاة ضوا أو كانوا خمتلطني باملسلمني; للشكِّ , سواء متحَّ مل حتلَّ  ;ذكاته كاملجوس

 .)٤(»ت, واهللا أعلمواألصل التحريم, وإن مل يكن فيهم أحد منهم حلَّ 
رجعنا  األصل التحريم يف امليتة, فإذا شككنا يف السبب املبيح إنَّ «وقال ابن دقيق العيد: 

أو لوجود سبب آخر جيوز أن حيال  ,الصيد مات بالرمي إىل األصل, وكذلك إذا شككنا أنَّ 
 .)٥(»مل حيل ;عليه املوت

عىل ثالثة  سفراييني: الشكُّ الثانية: قال الشيخ أبو حامد اإل الفائدة«وقال السيوطي: 
 ;هعرف أصلُ ال يُ  مباح, وشكٌّ  طرأ عىل أصلٍ  حرام, وشكٌّ  طرأ عىل أصلٍ  شكٌّ  :أرضب

 ;ا ذكاة مسلمى يعلم أهنَّ حتَّ  فال حيلُّ  ;وجموسل مثل أن جيد شاة يف بلد فيها مسلمون فاألوَّ 

                                        
 .)٢/١٤٠( )إحياء علوم الدين( )١(
 .)١/٢٨٠( )فتح العزيز رشح الوجيز( )٢(
 .)١٣/١١٦( )رشح صحيح مسلم( )٣(
: ( .)٩/٨( )املجموع رشح املهذب( )٤(  ).٩/٧٥وانظر أيضاً
 .)٢/٢٨٨( )إحكام األحكام( )٥(



)١٦( 

 .)١(»وشككنا يف الذكاة املبيحة ,ا أصلها حرامألهنَّ 
وقال أيضاً يف معرض متثيله ملا يندرج حتت قاعدة (األصل بقاء ما كان عىل ما كان) من 

ى جمويس, وأنكر م: هذا حلم ميتة أو مذكَّ سلِ أسلم إليه يف حلم فجاء به, فقال املُ «الصور: 
واهلروي يف  ,)املسكت(م القابض, قطع به الزبريي يف سلِ م إليه; فالقول قول املُ سلَ املُ 
ك مة, فيتمسَّ الشاة يف حال حياهتا حمرَّ  , قال: ألنَّ )آداب القضاء(يف  ادي, والعبّ )اإلرشاف(

 .)٢(»ق زوالهبأصل التحريم إىل أن يتحقَّ 
ة يسكنها ريَ ة بقَ الذكاة الرشعيَّ  رشاء حلم جمهولِ  وال يصحُّ «ا األنصاري: وقال زكريّ 

 بيقني أو ظاهر, فإن كان غالب أهل زال إالَّ األصل يف احليوان التحريم, فال يُ  جموس; ألنَّ 
 .)٣(»)املجموع(ه جيوز أكله عمالً بالغالب والظاهر, ذكره يف رشاؤه, فإنَّ  البلد مسلمني صحَّ 

ة لَّ جدت يف حمَ اهللا بربكاته عن شاة مذبوحة وُ وسئل نفع «وقال ابن حجر اهليتمي: 
ار وثنيَّ  أكل تلك  , فهل حيلُّ وال نرصاينٌّ  وال هيوديٌّ  ة, وليس فيهم جمويسٌّ املسلمني ببلد كفّ

 ه حيث كان ببلد فيه مَن حيلُّ ة أم ال? فأجاب: بأنَّ حلَّ جدت يف تلك املَ الشاة املذبوحة التي وُ 
ذبحه كمجويس أو وثني أو مرتد, ورؤي  كمسلم أو هيودي أو نرصاين, ومَن ال حيلُّ  ;ذبحه

, وشُ  يف الذبح  للشكِّ  مل حتلَّ  ;ذبحه هل ذبحها مَن حيلُّ  كُّ بتلك البلد شياه مذبوحة مثالً
 .)٤(»واألصل عدمه  ,املبيح

 مذهب احلنابلة: −د 
هو  نْ وهو تذكية مَ  ;موقوف عىل رشطٍ  األصل احلظر, واحللُّ «قال ابن قدامة املقديس: 

 .)٥(»أهل الذكاة أو صيده نْ مِ 

                                        
 .)٧٤(ص )األشباه والنظائر( )١(
 .)١١٥(ص )األشباه والنظائر( )٢(
 .)٢/٤١( )أسنى املطالب( )٣(
)٤( )الكرب ٤٦, ١/٤٥( )الفتاو(. 
 .)١٣/١٨( )املغني( )٥(



)١٧( 

واملشكوك فيه عىل ثالثة أرضب: ما أصله احلظر; «وقال ابن أيب عمر املقديس: 
كالذبيحة يف بلدة فيها جموس وعبدة أوثان يذبحون; فال جيوز رشاؤها, وإن جاز أن تكون 

 بيقني أو ظاهر, وكذلك إن كان فيها األصل التحريم; فال جيوز إالَّ  ذبيحة مسلم; ألنَّ 
ا إن كان ذلك يف بلد اإلسالم; ها لذلك..., فأمَّ ؤاأخالط من املسلمني واملجوس, مل جيز رش

 .)١(»بيعه ظاهراً  ون يف بلدهم بيع ما ال حيلُّ فالظاهر إباحتها; ألن املسلمني ال يقرُّ 
 .)٢(»بهاتالفروج والذبائح بالشُّ  حتلُّ وال «ة : وقال ابن تيميَّ 

:  التحريم يقتيض الفساد; وذلك ألنَّ  أهل العلم أنَّ  والذي عليه عوامُّ « وقال أيضاً
 ك, كام أنَّ لْ  بام أباحها اهللا سبحانه من النكاح أو املِ الفروج حمظورة قبل العقد, فال تباح إالَّ 

ٌ ـأباحه اهللا من التذكية, وهذا بَ   بامقبل التذكية حرام, فال تباح إالَّ  اللُّحوم  .)٣(»نيِّ
كم , حتَّ  ثمَّ : «موقال ابن القيِّ  ى يثبت النوع الثاين : استصحاب الوصف املُثْبِت للحُ

, النكاح , واستصحاب بقاء, كاستصحاب حكم الطهارة, وحكم احلدثةجَّ خالفه, وهو حُ 
الشارع عىل تعليق  ذلك, وقد دلَّ  ى يثبت خالفة بام تشغل به, حتَّ وبقاء املِلك, وشغل الذمَّ 

ك ال تدري املاءُ قتله أو وإن وجدته غريقاً فال تأكله; فإنَّ ( :احلكم به يف قوله يف الصيد
يت عىل كلبك ومل ام سمَّ ك إنَّ وإن خالطها كالب من غريها فال تأكل; فإنَّ ( :) , وقولهسهمك

 ) .تسمِّ عىل غريه
بقي الصيد  ;الرشط املبيح أم ال دَ جِ هل وُ  وشكَّ  ملَّا كان األصل يف الذبائح التحريم,

 .)٤(»عىل أصله يف التحريم
 : ر تعارض دِّ  ما أباحه اهللا ورسوله, فلو قُ إالّ  ,باب الذبائح عىل التحريم إنَّ «وقال أيضاً

 لكان العمل بدليل احلظر أوىل لثالثة أوجه. ;دلييل احلظر واإلباحة

                                        
 ).٢٣−٤/٢٢الرشح الكبري عىل املقنع) (( )١(
 .)٣٢/١٩٠( )الفتاوجمموع ( )٢(
)٣( )الكرب ٣/٣١٤( )الفتاو(. 
 .)٣٤٠, ١/٣٣٩( )إعالم املوقعني( )٤(



)١٨( 

 تأييده األصل احلاظر. :أحدها
 ه أحوط.أنَّ  :الثاين
 .)١(»الدليلني إذا تعارضا تساقطا ورجعا إىل أصل التحريم أنَّ  :الثالث

 بيقني إالَّ  وما أصله احلظر كاألبضاع وحلوم احليوان فال حيلُّ «وقال ابن رجب احلنبيل: 
ى نَ رجع إىل األصل فبَ  ,د يف يشء من ذلك لظهور سبب آخر, فإن تردَّ ره من التذكية والعقحلِّ 

من أكل الصيد الذي جيد فيه  بيُّ وهلذا هنى النَّ  ;فيبني فيام أصله احلرمة عىل التحريمعليه, 
ه ال يدري ل بأنَّ أو جيده قد وقع يف ماء, وعلَّ  ,أو كلب غري كلبه ,الصائد أثر سهم غري سهمه

 .)٢(»هل مات من السبب املبيح له أو من غريه
اح ـح ال تبـوعكسها الفروج والذبائم بالشبهات, عصَ والدماء تُ «ال الزركيش: ـوق

 .)٣(»بالشبهات
 وقال الشيخ عبد الرمحن السعدي يف منظومة القواعد :

 والنفس واألموال للمعصوم    ومـاللُّحواألصل يف األبضاع و«
مَ ـداك اهللا مـم هـفافه    لُّ ـــيء احلِ ـى جيتَّ ـا حـحتريمه          »لُّ ــا يُ

 قال رمحه اهللا يف رشحها: ثمَّ 
 .ن احللَّ ى نتيقَّ األصل يف هذه األشياء التحريم حتَّ  يعني أنَّ «

ا بنكاح , إمَّ  بيقني احللِّ إالَّ  فاألصل يف األبضاع التحريم, واألبضاع: وطء النساء, فال حيلُّ 
. وهلذا إذا ن احللُّ ى يتيقَّ , األصل فيها التحريم, حتَّ اللُّحومك يمني, وكذلك لْ صحيح, أو مِ 

م, غلِّب التحريم, فال حيلُّ اجتمع يف   .)٤(»املذبوح واملصيد الذبيحة سببان: مبيح وحمرِّ
األصل يف األبضاع واحليوانات التحريم, فال «وقال الشيخ عبد اهللا بن حممد بن محيد: 

                                        
 .)٥٣٩, ١/٥٣٨( )أحكام أهل الذمة( )١(
: (القواعد) البن رجب (ص .)٩٣(ص )جامع العلوم واحلكم( )٢(  ).٢٠وانظر أيضاً
 ).٢/٣٨٠رشح الزركيش عىل خمترص اخلرقي) (( )٣(
 )١٤٢/ص١الفقه ( املجلد −املجموعة الكاملة ملؤلفات الشيخ السعدي  −  )الفقهية رسالة يف القواعد( )٤(



)١٩( 

احليوانات  بعقد صحيح مستجمع ألركانه ورشوطه, كام ال يباح أكل حلوم البضع إالَّ  حيلُّ 
م امليتة والدم وحلم اخلنزير اهللا سبحانه وتعاىل حرَّ  للتذكية, فإنَّ  أهلٍ  نْ مِ  بعد حتقق تذكيتها إالَّ 

 ;يكِّ إال ما ذُ  ية والنطيحة وأكيلة السبعم املنخنقة واملوقوذة واملرتدِّ وحرَّ  ,لغري اهللا به لَّ هِ وما أُ 
بقطع  ;اه املسلمون أو أهل الكتاب ما ذكَّ إالَّ  ,األصل يف احليوان التحريم عىل أنَّ  فهذا يدلُّ 

مع قطع الودجني يف قول  ,واملريء وهو: جمر الطعام واملاء ,احللقوم وهو: جمر النفس
 .)١(»طائفة من أهل العلم

ى نعلم األصل يف الذبائح والذكاة التحريم حتَّ «وقال الشيخ حممد بن صالح العثيمني: 
ح عىل بِ أو ذُ  يَ كِّ ه ذُ أنَّ  من رشوط احللِّ  كيف وقع الذبح, وكيف وقعت الذكاة, وذلك ألنَّ 

 .)٢(»وجه رشعي

 :التحريم والذبائح اللُّحوماألصل يف  بأنَّ  القولة أدلَّ * 
 والذبائح التحريم. اللُّحوماألصل يف  أنَّ عىل الكتاب والسنة واملعقول  دلّ 

 أما دليل الكتاب :
 A B C D E F G H I   J  K L ﴿قوله تعاىل:  −أ 

M N O P Q  R S   T U  ﴾ :٣[املائدة[. 
ه باق عىل أصله وهو فإنَّ  ;ةق فيه الذكاة الرشعيَّ ما مل تتحقَّ  اللة من اآلية: أنَّ وجه الدِّ 

 ق رشوط تذكيتها, إالَّ يف حتقُّ  كَّ ل أو شُ هِ الذبيحة حكمها حكم امليتة إذا جُ  ; ذلك أنَّ التحريم
 .)٣(إذا ثبت السبب املبيح هلا

 .]١٢١[األنعام: ﴾  p q r s   t   u   v w x y ﴿قوله تعاىل:  − ب

                                        
 .)٦/١٣٠الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة اإلرشاد ( − )جملة البحوث اإلسالمية( )١(
 .) إعداد : عبداهللا الطيار٢٧− ٢٦(ص )من فتاو الصيد( )٢(
ة رشح ٢/٣٤١), (حاشية إعانة الطالبني) للدمياطي (٢/٢٨٨البن دقيق العيد (انظر: (إحكام األحكام)  )٣( دَّ ), (العُ

 ).٢/٧٠العمدة) للبهاء املقديس (



)٢٠( 

رشوط ق فيها اهللا تعاىل هنى عن األكل من الذبائح إذا مل تتحقَّ  اللة من اآلية: أنَّ وجه الدِّ 
األصل  عىل أنَّ املنع من أكلها عند عدم التسمية  فدلَّ  ذكر اسم اهللا عليها;تذكيتها; ومنها أن يُ 

 .)١(فيها التحريم

 ة:نَّ ا دليل السُّ وأمَّ 
قال: ملسو هيلع هللا ىلص  بيِّ عن النَّ  ◙بن حاتم  يِّ دِ فام رو البخاري يف صحيحه من حديث عَ 

كَ وقَ كَ وسَ بَ لْ إذا أرسلتَ كَ « يتَ فأمسَ , وإنْ تَ مَّ لْ ; فإنَّ ال تأكُ لَ فَ كَ أَ  لَ فكُ ام أمسكَ عىل نفسه, لْ
; فإنَّ نَ فال تأكُ لْ تَ وقَ  نَ كْ سَ اسمُ اهللا عليها فأمْ  الباً مل يُذكرِ طَ كِ وإذا خالَ  , لَ تَ ا قَ ك ال تدري أهيُّ لْ

يدَ فوجدته بعد يومٍ أو يومنيِ ليس به إالَّ رَ  وإنْ  , وإنْ سهمِ   أثرُ ميتَ الصَّ لْ وقعَ يف املاءِ  كَ فكُ
لْ   . )٢(»فال تأكُ

ق قُّ يف حتَ  شكُّ عن األكل من الذبيحة التي يُ ملسو هيلع هللا ىلص  بيِّ النَّ  يَ هنَ  اللة من احلديث: أنَّ وجه الدِّ 
ل رشوط إباحتها, كمَ ستَ ما مل تُ  ,األصل فيها التحريم ة دليل عىل أنَّ رشوط تذكيتها الرشعيَّ 

 .)٣(وهو التحريم ;فيها, رجع احلكم إىل األصل كَّ أو شُ  ,ق هذه الرشوطتحقَّ تفإذا مل 

 أما دليل املعقول:
واملبيح  دليل التحريم حاظر, ودليل القائلني باإلباحة مبيح, والقاعدة يف اجتامع احلاظر أنَّ 

 .)٤(ه أحوط وأبعد عن الشبهةم دليل احلظر عىل دليل اإلباحة; ألنَّ قدَّ أن يُ 

 

                                        
), (اللباب يف اجلمع بني السنة الكتاب) ٣/٣٢٤), (تفسري ابن كثري) (٤/١٧٢(أحكام القرآن) للجصاص ( )١(

)٢/٦٢٧( 
 ), واللفظ للبخاري.١٩٢٩, رقم ٣/١٥٢٩), ومسلم (٥١٦٧, رقم ٥/٢٠٨٩رواه البخاري يف صحيحه ( )٢(
 ).١/٢٣٠), (إعالم املوقِّعني) (١/١٨٠), (إغاثة اللهفان) البن القيِّم (١١/١٩٣انظر: (رشح السنة) للبغوي ( )٣(
), ١٥/٢١), (احلاوي الكبري) (٦/٥٦), (بدائع الصنائع) (٢/٦٢٨انظر: (اللباب يف اجلمع بني السنة والكتاب) ( )٤(

ة يف أصول الفقه) أليب يعىل (  ).٦/٢٠٧), (كشاف القناع) ١/٥٣٩), (إعالم املوقعني) (١٠٤٢−٣/١٠٤١(العدّ



)٢١( 

 * اعرتاضات وإيرادات عىل القاعدة:
والذبائح التحريم, اللُّحوم األصل يف  عىل أنَّ  يتضح مما سبق أن مجهور العلامء متفقون

مني ممن خالف هذه القاعدة ألحد من أهل العلم املتقدِّ  عىل قولٍ  − فيام اطلعت− ومل أقف 
لذلك; استناداً  )١(قل من اختيار بعض املعارصين ما نُ األصل فيها اإلباحة, إالَّ  نَّ إ :وقال

ة التي قد يُظن داللتها عىل أنَّ   اإلباحة. اللُّحوماألصل يف  لبعض األدلَّ
 ومن هذه األدلة:

 A B C D E F G  H I J K   L M N O P قوله تعاىل: ﴿ − أ 
Q R S  ﴾ :١١٩[األنعام[. 

واحليوان, كام اللُّحوم ه من م أكلُ رُ ل وبنيَّ ما حيَ اهللا تعاىل فصَّ  اللة من اآلية: أنَّ وجه الدِّ 
فام خرج عن هذا  ;]٣[املائدة: ﴾  A B C D E F يف قوله عز وجل: ﴿

 التفصيل فهو باق عىل أصله وهو اإلباحة. 
  i j k  l m n o p q r s t   u v ال: ﴿وعَ  قوله جلَّ  − ب

w  ﴾ :١٤٥[األنعام[. 
مستثنى يف اآلية مما أباحه من  اللُّحوممه اهللا تعاىل من ما حرَّ  اللة من اآلية: أنَّ وجه الدِّ 

م مستثنى منه بنصِّ املُ  ; ألنَّ األصل هو اإلباحة ذلك عىل أنَّ  فدلَّ  ;املأكولة اللُّحوم ; اآلية حرَّ
بنيِّ حتريمه فهو مباح بظاهر هذه اآلية«يقول السمرقندي يف تفسريه:   . )٢(»يعني ما مل يُ

 .]١٧٣[البقرة: ﴾  _ {~ | قوله سبحانه: ﴿ −ج
 ;ام)(إنَّ  التخصيصواحلرص مات بأداة اهللا تعاىل حرص املحرَّ  اللة من اآلية: أنَّ وجه الدِّ 

                                        
حوم حكم اللُّ  − ه النوازلرشح فقسعد الشثري, ( كتوردلل) عدية للشيخ السَّ رشح منظومة القواعد الفقهيَّ انظر: (  )١(

 . سعد اخلثالن كتوردلل) موقع جامع شيخ اإلسالم ابن تيمية − املستوردة
وقال بعض العلامء: ال حيرم مطعوم إالَّ هذه ): «١/٥٢٠). وقال الشنقيطي يف (أضواء البيان) (٢/٨٦(بحر العلوم) ( )٢(

, ثمَّ »األربعة املذكورة, وهو قول يُرو عن ابن عمر, وابن عبّاس, وعائشة. قال القرطبي: ويُرو عنهم أيضاً خالفه
ويَت عنهم يف هذا الباب.ذكر بعض اآلثار التي   رُ



)٢٢( 

 عىل أصله وهو اإلباحة. باقٍ  يف اآلية رَ كِ ما ذُ غري  عىل أنَّ  فدلَّ 
قوماً قالوا: يا رسول  , أنَّ ▲ما ثبت يف صحيح البخاري من حديث عائشة  −د 

وا « ملسو هيلع هللا ىلص:فقال رسول اهللا  ?ندري أذكروا اسم اهللا عليه أم الحم ال قوماً يأتوننا باللَّ  إنَّ  ;اهللا مُّ سَ
لُوهُ  يهِ لَ عَ  اهللاَ  . )١(»وكُ

قوماً حديثو عهد باجلاهلية يأتوننا  م قالوا: يا رسول اهللا! إنَّ أهنَّ  ;عند أيب داود ويف روايةٍ 
ملسو هيلع هللا ىلص: فقال رسول اهللا  ?بلُحامن ال ندري أذكروا اسم اهللا عليها أم مل يذكروا, أفنأكل منها

وا اهللاَ « مُّ لُوا سَ  .)٢(»وكُ
التحريم, لقيل: ال تأكلوا حتى  اللُّحومه لو كان األصل يف اللة من احلديث: أنَّ ووجه الدِّ 

 تعلموا قيام سبب اإلباحة.
األصل  فهي داخلة يف اإلباحة; إذ ;أشياء من جنس املوجود عىل األرض اللُّحوم أنَّ  − هـ

 ا من املطعومات, واألصل يف املطعومات اإلباحة.يف األشياء اإلباحة, كام أهنَّ 
 خالفه, ومن  إذا تبنيَّ ة, إالَّ ه حممول عىل الصحَّ األصل يف فعل املسلم والكتايب أنَّ  أنَّ  − و

 ر الرشوط ونحوها.ف بالسؤال عن توفُّ تكلَّ ذلك التذكية, فال يُ 
علم يف ذكاته, ومل يُ  شكُّ حم الذي يُ ام هو يف اللَّ كالم الفقهاء يف حتريم أكل اللحم إنَّ  أنَّ  − ز

التحريم;  اللُّحوماألصل يف  عىل أنَّ  يف ذكاهتا ال يدلُّ  شكُّ التي يُ  للُّحوماه. وحتريم لِّ طريق حِ 
 ذلك عىل أنَّ  ه حيرم استعامله, وال يدلُّ كام لو اجتمع يف املاء سبب طهارة, وسبب نجاسة; فإنَّ 

 األصل يف املياه النجاسة.

 :اإلباحة وتوجيههامناقشة أدلة  *
 J ﴿اإلباحة بقوله تعاىل:  اللُّحوماألصل يف  بأنَّ عرتض عىل استدالل القائلني يُ  − أ 

K   L M N O P Q R S ﴾ :وقوله تعاىل ,﴿ i j k  l m n o p q 

                                        
 ).١٩٥٢, رقم ٢/٧٢٦رواه البخاري يف (صحيحه) ( )١(
 ).٢٨٣١, رقم ٣/٦٣رواه أبو داود يف (سننه) ( )٢(



)٢٣( 

r s t   u v  w  َّا ال  أهنَّ عىل احلرص, إالَّ  دلُّ ي سياق اآليات وإن كان ﴾; بأن
م)١(مه اهللا من املطعوماتما حرَّ  كلَّ  تعمُّ   اتاآلي هذهكر يف اهللا تعاىل أشياء سو ما ذُ  ; فقد حرَّ

, املخالب ذوات األنياب, وحلوم الطيور ذوات باعالسِّ حلوم كتحريم  ;ملسو هيلع هللا ىلصد ه حممَّ عىل لسان نبيِّ 
  .ةر األهليَّ مُ احلُ حلوم و

والذبائح التي تفقد رشط  اللُّحومحتريم  :له الرشع وورد ببيان حكمهومن مجلة ما فصَّ 
 A B بتحريمه; بداللة قوله تعاىل: ﴿ يف مجلة ما ورد النصُّ التذكية; فهي تدخل 

C D E F G H I   J  K L M N O P Q  
R S   T U ﴾ :فقوله ;﴿ S   T U  ُّأو غلب  ,ما مل تتحقق فيه التذكية عىل أنَّ  ﴾; يدل

ذلك عىل  مة, فدلَّ املحرَّ  اللُّحومحصوهلا, داخل يف حكم ما سبق من أنواع عدم  عىل الظنِّ 
 ه رجع إىل األصل وهو التحريم.أنَّ 

 :)٢(ة وجوهوأما استدالهلم بحديث عائشة; فيجاب عليه من عدَّ  − ب
 − اظن − يش م حديثو عهد بجاهلية, فخُ  أهنَّ قوم مسلمني, إالَّ  احلديث ورد يف حقِّ  : أنَّ األول

 نظراً لقرب عهدهم بجاهلية,; الرشعي كماحل اهلذمنهم نسياناً وا عىل ذبائحهم سمُّ م مل يُ أهنَّ 
 ق أو يغلب.ال قيمة له ما مل يتحقَّ  هذا الظنَّ  أنَّ ملسو هيلع هللا ىلص  بيُّ  النَّ فبنيَّ  وعدم اعتيادهم عليه;

 ةـَّينِّ إىل سُ  )٣(نوزع يف وجوبه; فذهب الشافعيةاشرتاط التسمية يف الذبح تُ  : أنَّ الثاين
 .)٥(وأمحد )٤(وعدم وجوهبا, وهو رواية عن مالك تسميةال

                                        
 ).١/٥٢١انظر: (أضواء البيان) للشنقيطي ( )١(
(رشح صحيح البخاري) البن بطال ), ٢٢/٢٩٩انظر: (التمهيد ملا يف املوطأ من األسانيد) البن عبد الرب ( )٢(

 ).٤/٨٥(للصنعاين (سبل السالم) ), ٤/١١), (إرشاد الساري) للقسطالين (٦/١٩٩(
ة يكرهون ترك التسمية عمداً ), والشافعيَّ ٤١٠, ٨/٤٠٨), (املجموع رشح املهذب) (١٥/١٠(احلاوي الكبري) ( )٣(

 كراهة تنزيه ال حتريم.
 ).٣/٢٨١اختارها أبو الوليد ابن رشد . انظر: (البيان والتحصيل) ( )٤(
 ).١٠/٣٠٢), (اإلنصاف) للمرداوي (٩/١٩٥اختارها أبو بكر عبد العزيز. انظر: (املبدع) البن مفلح ( )٥(



)٢٤( 

ذبيحته,  تمن تركها سهواً حلَّ  قالوا بأنَّ  ;)١(بوجوب التسمية عند الذبح القائلني : أنَّ الثالث
ام وقع منهم السهو عن ربَّ  املسؤول عنهم يف حديث عائشةود. املتعمِّ  ام يكون يف حقِّ واملنع إنَّ 
  .ذبائحهمملسو هيلع هللا ىلص  بيُّ فأباح النَّ  ;التسمية

فمن وقع يف  ;مع كوهنم مسلمني منهم التسميةوقوع ب أو الشكُّ اجلهل  أو يقال: ال يرضُّ 
.نفسه يشء من ذلك فليُ   سمّ هو عند أكلها ندباً ال وجوباً

من جنس األشياء الداخلة يف قاعدة (األصل يف األشياء  اللُّحوم أما استدالهلم بأنَّ  −ج
,  حلكمهيشء داخل حتت هذه القاعدة إذا خال عن الدليل املبنيِّ  كلَّ  جاب عنه بأنَّ فيُ  ;اإلباحة)

فتكون  ;لُّ واحلُرمةُ حكامها من حيث احلِ أل وردت نصوصٌ تبنيِّ وتفصِّ فقد اللُّحوم والذبائح  اأمَّ 
 خارجة عن عموم هذه القاعدة.

 يدلُّ  بميتة ال اةاحلكم باملنع من األكل من الذبيحة إذا اشتبهت مذكَّ  أما استدالهلم بأنَّ  − د 
, منع من استعامل الكلِّ التحريم; كام لو اختلط ماء طاهر بنجس فيُ  اللُّحوماألصل يف  عىل أنَّ 

 األصل يف املاء النجاسة. وال يقال بأنَّ 
ة, ت عليها النصوص الرشعيَّ األصل يف املاء الطهارة قاعدة دلَّ  القول بأنَّ  فيجاب عنه بأنَّ 

يمنع هذا  ة فيام لو اشتبه بوقوع النجاسة يف املاء من عدمه; فالالعمليَّ وتطبيقها من الناحية 
 اليقني ال يزول بالشك; فهو باق عىل أصل الطهارة. ر به; ألنَّ االشتباه من استعامل املاء والتطهُّ 

لُّحوم والذبائح; فإنَّ النصوص الرشعيَّة دلَّت عىل أنَّ األصل لقاعدة اوكذلك هنا بالنسبة ل
األصل يف  أكلها; ألنَّ  منع منيُ إنَّه ف ;اةاة أو غري مذكَّ لو اشتبه يف كوهنا مذكَّ ف لتحريم;فيها ا

 الذبائح التحريم, واليقني ال يزول بالشك.
   

                                        
 واحلنابلة.  ,واملالكيَّة ,وهم احلنفيَّة )١(

), ٢/١٠٦(حاشية الدسوقي) ( ).١٥٥−٤/١٥٤( ), (جممع األهنر) لشيخي زاده٨/١٩١انظر: (البحر الرائق) (
 ).٣٠٢−١٠/٢٠١), (اإلنصاف) (٩/١٩٥(املبدع) ( ),١/٧٢٢(كفاية الطالب) أليب احلسن املالكي (



)٢٥( 

ة األصل يف احليوانات(قاعدة   وعالقاهتا )اإلباحة الربيَّ
 )التحريماللُّحوم األصل يف (قاعدة ب

ذلك أنَّ  ;قاعدة (األصل يف احليوانات الربيَّة اإلباحة) :رة يف أصول الفقهمن القواعد املقرَّ 
  :)١(احليوانات الربيَّة تنقسم إىل ثالثة أنواع

بُعيَّة لِّ دلَّت الرشيعة عىل إباحته وحِ  : نوعلاألوَّ  ه; كاألنعام, والوحش, والطري السامل عن السَّ
 واملخلب, واالستخباث.

 وهو اخلنزير.: نوع دلَّت الرشيعة عىل حتريمه; الثاين
; كالفيل, والزرافة, نوع مسكوت عنه, فلم يدل الرشع عىل إباحته أو حتريمه :الثالث

 والضب, والضبع, وغريها.
وهذا النوع األخري هو حملُّ التطبيق من هذه القاعدة; فام مل تدلَّ الرشيعة عىل إباحته أو حرمته; 

م, وإالَّ ; فعليه بيان الدلفاألصل فيه احلل, ومن ادَّعى حرمته  . كان باقياً عىل أصل احللِّ يل املحرِّ
ىص, لكنَّ «قال الغزايل:  تعاىل:  األصل فيه اإلباحة; لقوله واحليوان واجلامدات أكثر من أن حتُ

﴿ i j k  l m n o p ﴾  :ما يستثنيه , فجميع ما يمكن أكله مباح, إالَّ ]١٤٥[األنعام 
 .)٢(»عرشة أصول
ر اإلنسيَّة, وما له ناب يفرس  احلُ وحيوانات الربِّ مباحة إالَّ «: املجد ابن تيميَّةويقول    مُ

..., وما له خملب من الطري يصيد به..., وما يأكل اخلبث..., وما يستخبثه العرب..., وما  به
 .)٣(»تولَّد من مأكول وغريه..., وما عدا ذلك فهو حالل

عة عن قاعوهذه القاعدة تُ   يقولدة (األصل يف األشياء اإلباحة); عدُّ من القواعد املتفرِّ

                                        
 ).٤/٩٩انظر: (الذخرية) للقرايف ( )١(
), ٢/٥٣٧(), (روضة الطالبني) للدمياطي ٢/٥٨٢). وانظر: (اإلقناع) للرشبيني (٧/١٥٧(الوسيط يف املذهب) () ٢(

 ).١/٥٦٣(أسنى املطالب) لزكريا األنصاري (
 − ), (زاد املستقنع ١١/٦٤). وانظر: (الرشح الكبري عىل املقنع) البن أيب عمر املقديس (٢/١٨٩(املحرر يف الفقه) () ٣(

 ).٢٢٤), (منهج السالكني وتوضيح الفقه يف الدين) للسعدي (ص١٥/١٥مع رشحه املمتع) (



)٢٦( 

إىل  ◙ونقل الرافعي يف األطعمة يف احليوان املجهول; أنَّ ميل الشافعي «الزركيش: 
, وأيب حنيفة إىل التحريماحلِ  احلالل ما مل يدلَّ دليل عىل حتريمه,  ; فالشافعي ير أنَّ )١(»لِّ

لِّه وأبو حنيفة ير أنَّ   .)٢(»احلالل ما دلَّ الدليل عىل حِ
(األصل  قاعدة نم مستثناةوالذبائح التحريم) فهي قاعدة اللُّحوم أما قاعدة (األصل يف 

);يف احليوان احلِ   ك جتد أهل العلم حينام يذكرون األطعمة التي أصلها احليوانولذا فإنَّ  لِّ
ذبح ذبحاً مل يُ لِّ احليوان: احليوان الذي من األصول املستثناة من قاعدة حِ  , يذكرون أنَّ الربِّي

مها اهللا تعاىلألنَّه رشعيا;   .)٣(من جنس امليتة التي حرَّ
مل تُبنيِّ  الذي احليالربي  ) تتناول جنس احليوانقاعدة (األصل يف احليوان احللُّ  وعليه; فإنَّ 

 أن يدلَّ الدليل لِّه, إالَّ م بحِ حمكوفهذا  ;هأكلجواز تذكيته وحيث من  حكمه أو تنصَّ  الرشيعة
 .ة ذلكرمعىل حُ 

الذي أُخذ من  لحمالوالذبائح التحريم); فهي تتناول اللُّحوم أما قاعدة (األصل يف 
الرشيعة عىل إباحة أكله; إما نصا, أو الذي دلّت  احليوان فاقد احلياة يأ احليوان بعد ذبحه;

إعامل من  اتفق, بل ال بدَّ  كيفام اال حيلُّ أكله اللحم أو الذبيحة هذاف; استصحاباً ألصل اإلباحة
   .وفق الرشوط الرشعية املعتربة التذكية فيه

                                        
 ).١٠٧), وانظر: (األشباه والنظائر) للسيوطي (ص١/١٧٦القواعد) ((املنثور يف ) ١(
 ).٢/٧٠انظر: (املنثور يف القواعد) للزركيش () ٢(

) نسبة هذا القول إىل أيب حنيفة. ونقل ١/٢٢٣مع غمز عيون البصائر) ( −وقد انتقد ابن نجيم يف (األشباه والنظائر   
 لوبغا أن املختار عند مجهور احلنفية أن األصل اإلباحة.احلموي يف (غمز عيون البصائر) عن قاسم بن قط

م يبنون التحريم عىل ما    وممايؤيد ما ذكره ابن قطلوبغا أنَّ احلنفية حينام يذكرون ما حيلُّ وحيرم من احليوان الربِّي; فإهنَّ
 ورد النصُّ بتحريمه, وما مل يكن كذلك فإنَّه باق عىل أصل اإلباحة قبل ورود التحريم. 

وما روي من اإلباحة حممول عىل ما قبل التحريم, ثم حرم اخلبائث; ): «٨/١٩٥قول ابن نجيم يف (البحر الرائق) (ي
ماً يف االبتداء إال يف ثالثة أشياء عىل ما قاله اهللا تعاىل:  إىل  ]١٤٥[األنعام:  ﴾  i j k  l m n o p ﴿ألنه مل يكن حمرَّ

م بعد ذلك أشياء رَّ  ).٥/٤٦), (بدائع الصنائع) (٥/٢٩٥وانظر: (تبيني احلقائق) للزيلعي (». آخر اآلية, ثمَّ حَ
), (اإلفصاح عن معاين الصحاح) البن هبرية ١٠/١٤٥), (بدائع الصنائع) (٧/١٦٥انظر: (الوسيط يف املذهب) () ٣(

 ).٣/٣٥٤), (حاشية الروض املربع) البن القاسم (٢/٣٠٨(



)٢٧( 

  اخلالصة واخلامتة:* 
بعد العرض السابق ألقوال الفقهاء, وبيان أدلتهم عىل القاعدة يمكن تلخيص ما ورد 

 يف النقاط التالية:
عىل  العلامءهو القول الذي اتفق مجهور  التحريماللُّحوم األصل يف  بأنَّ  القول ) أنَّ ١

 .−فيام نعلم− األخذ به واعتباره, ومل خيالفهم يف ذلك أحد 
أصله التحريم,  هذا دليل عىل أنَّ  ت شيئاً برشوط; فإنَّ الرشيعة اإلسالمية إذا أحلَّ  ) أنَّ ٢

 .)١( بهستباح إالَّ  أو يُ تعدَّ وال جيوز أن يُ 
ستباح عىل رشائط وعىل ام يُ وإنَّ  ,ا اليشء إذا كان أصله احلظروأمَّ « ايب :يقول اإلمام اخلطَّ 

 حلمها إالَّ  وكالشاة ال حيلُّ  ,بعد نكاح أو ملك يمني إالَّ  كالفروج ال حتلُّ  ;هيئات معلومة
 علت علامً يف وجود تلك الرشائط وحصوهلا يقيناً عىل الصفة التي جُ  كَّ ه مهام شُ نَّ إف ;بذكاة

 )٢(»عىل أصل احلظر والتحريم كان باقياً  ,للتحليل
: ائطها التي وقعت هلا اإلباحة, فمهام ى فيها رشَ راعَ تُ  صَ خَ الرُّ  واألصل أنَّ « وقال أيضاً

 .)٣(»بيشء منها عاد األمر إىل التحريم األصيل لَّ خِ أُ 
من دون سائر ذبائح غري املسلمني; كان ذلك  ذبائح أهل الكتاب ا أباحملَّ  الرشع ) أنَّ ٣

ستثناء من األصل, وهو عدم جواز ذبيحة غري املسلم; الرخصة واال ه من بابدليالً عىل أنَّ 
سائر أنواع طعام غري  أنَّ  هذاد ة, ويؤكِّ مَ رْ األصل يف الذبيحة أو اللحم احلُ  ذلك عىل أنَّ  فدلَّ 

 من غري فرق بني الكتايب وغريه. اإلباحةباقية عىل أصل  من غري اللحوم املسلمني
أيب واقد  جاء يف حديثم; ما يرالتحاللُّحوم الذبائح واألصل يف  أنَّ د يؤيِّ ا ممَّ أنَّ ) ٤

يات بُّون أسنمة اإلبل, ويقطعون إلْ املدينة والناس جيَ  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا  مَ دِ ا قَ يثي قال: ملَّ اللَّ 

                                        
 .)٥/٢٥٤البن عبد الرب ( )االستذكار( )١(
 .)٣/٥٧( )معامل السنن( )٢(
 .)٤/١٣٥( )معامل السنن( )٣(



)٢٨( 

 .)١(»ةٌ يتَ مَ  وَ هُ فَ  ةٌ يَّ حَ  يَ هِ وَ  ةِ هيمَ البَ  نْ مِ  عَ طِ ما قُ : «ملسو هيلع هللا ىلصالغنم, فقال النبي 
ال يباح من البهيمة وهي حيَّة  عُ طَ قتَ حم الذي يُ اللَّ  أنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص بيُّ  النَّ بنيِّ ففي هذا احلديث يُ 

ذلك عىل   بتذكيته بالطريقة الرشعية; فدلَّ ه إالَّ أكلُ  حم ال حيلُّ اللَّ و; ه يف حكم امليتةألنَّ  ;هأكلُ 
 التحريم.اللُّحوم األصل يف  أنَّ 

اللُّحوم ), وقاعدة (األصل يف لُّ احلِ  الربيِّ  ) ال تعارض بني قاعدة (األصل يف احليوان٥
ث عن جنس احليوانمستثناة من الثانية  والذبائح التحريم); ألنَّ   األوىل; فاألوىل تتحدَّ

وأن األصل فيه اإلباحة إذا مل يرد دليل يدلُّ عىل  ,احليِّ من حيث جواز تذكيته وأكله الربيّ 
ا ال  هما أباحت الرشيعة أكلَ  بنيِّ أنَّ تُ ف امليت;تتناول حكم اللَّحم أو احليوان ف الثانية حتريمه, أمَّ

ه يستباح ة املعتربة; فاألصل فيه التحريم حتى يدلَّ الدليل عىل  بتذكيته الذكاة الرشعيَّ إالَّ  حلمُ
  إباحته.

 واهللا تعاىل أعلم, وصىل اهللا وسلم وبارك عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم
 

 
 

                                        
 رواه أمحد وأبوداود والرتمذي واحلاكم )١(


