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األصل في اللحوم 
 والذبائح

The Base of Meats 
& Carcasses 



 ما المقصود باللحم؟

 اإلنسان عظم يغّطي الذي الرخو العضلي النسيج هو :اللحم
 .الحي الكائن جلد ويكسوه الطير، أو الحيوان أو
 

 .بعض األعضاء الداخليةأيضاً على يطلق اللحم 
 
 
 القلب -  .الرئة-
 اللسان -   الكبد-
 الطحال -   الجلد-
 الدماغ -  .الُكلى-
 
 



 ما يحل ويحرم من اللحوم والذبائح

 باعتبار الذابح باعتبار نوع الحيوان

 غير مأكول اللحم مأكول اللحم

 يحتاج إلى تذكية

 الصيـــــــد

 محّرم لذاته ال يحتاج إلى تذكية

 ضار/ خبيث

 ميتــــــة

 ما يأكل الجيف

 مفترس بمخلب أو ناب

 مسلـــم

 كتابــــــي

 غير كتابـــي



 هل األصل في اللحوم التحريم أو الحل؟

 مصادر اللحوم

 مسلم

 كتابي

 غير كتابي
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 مختلطة

صل الحل
األ

 

األصل 
 التحريم

 ؟

 لحوم مجهولة

 الذابح

 لحوم معلومة

 الذابح



 هل األصل في اللحوم التحريم أو الحل؟

 شروط يخالف بما كتابي أو مسلم من الذبح حصول الظن على غلب إذا
 عدة بوجود تعلّق إذا الحكم ألن تحل؛ ال الذبيحة فإن الشرعية؛ التذكية
 .جميعاً  بوجودها إال يحل ال فإنه شروط؛

 قاعدة مهّمة: 



 هل األصل في اللحوم التحريم أو الحل؟

 تعّذر إذا التحريم اللحوم في األصل أن على الفقهاء جمهور اتفق
 في شك أو صيد، أو تذكية من لها المبيح السبب بحصول العلم

 .حصوله
 



 أدلة قاعدة األصل في اللحوم التحريم



 أدلة قاعدة األصل في اللحوم التحريم



   :قال وسلم عليه اهللا صلى النَّبيِّ  عن حاتم بن َعِديِّ  عن
 َفال َأَكلَ  وٕانْ  فُكْل، وَقَتلَ  فأمَسكَ  وَسمَّيتَ  َكْلَبكَ  أرسلتَ  إذا«

 اسمُ  ُيذكرِ  لم ِكالباً  خاَلطَ  وٕاذا نفسه، على أمسكَ  فإنَّما تأُكْل؛

 َقَتَل، أيُّها تدري ال فإنَّك تأُكْل؛ فال وَقَتْلنَ  فأْمَسْكنَ  عليها اهللا

يدَ  َرميتَ  وٕانْ   أثرُ  إالَّ  به ليس يومينِ  أو يومٍ  بعد فوجدته الصَّ

 ]البخاري رواه[ .»تأُكلْ  فال الماءِ  في وقعَ  وٕانْ  فُكْل، سهِمكَ 

 أدلة قاعدة األصل في اللحوم التحريم



   ومبيـــح حاظــــرإذا اجتمــع 
م   قُدِّ

 دليل اإلباحةعلى دليل الحظر 

 أدلة قاعدة األصل في اللحوم التحريم



 إشكال واعتراض
 قوماً  إنَّ  هللا؛ رسول يا :قالوا قوماً  أنَّ  عنها هللا رضي عائشة عن

 هللا رسول فقال ال؟ أم عليه هللا اسم أذكروا ندري ال باللحم يأتوننا
وا( :وسلم عليه هللا صلى  .]البخاري رواه[ .)وكلوه عليه هللا سمُّ

 الذابح هنا مسلم. 

 التسمية فيها خالف من حيث وجوبها واستحبابها. 

 القائلون بوجوب التسمية قالوا بأن من تركها سهواً حلت ذبيحته. 

 مع الذابح من التسمية بوقوع الشك أو الجهل يضرُّ  ال
 فلُيسمّ  ذلك؛ من شيء نفسه في وقع فمن مسلماً؛ كونه

 .وجوباً  ال ندباً  أكلها عند هو



 )األصل في الحيوان الحل(العالقة بين قاعدة 
 )األصل في اللحوم التحريم(وقاعدة 

م��ن حي��ث ج��واز الحي��وان الح��ي ج��نس : ب��الحيوانالمقص��ود 
 .تذكيته وأكله، فاألصل فيه اإلباحة

 

 األولىفالثانية مستثناة من 
 

 مذّكى؛ غير أو مذّكى موته بعد الحيوان :باللحم والمقصود
 .التحريم فيه فاألصل

 



 وآخر دعوانا أن
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