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املقدمة

�حلمد هلل و�ل�صالة و�ل�صالم على ر�صول �هلل و�آله و�صحبه �أجمعني.. �أمابعد:
�رشيعة  ويف  تنق�صي،  ال  وم�صتجد�تها  كثرية،  �حلياة  نو�زل  �أنَّ  يخفى  ال  فاإنه 
�الإ�صالم بيان مر�د �هلل فيها، �إما بالن�ص �أو �لداللة �لتي يتعرف عليها فقهاء �ل�رشيعة 
�لقبيل.  ذلك  ونو�زلها �حلديثة من  �الأطعمة  �الأحكام، وم�صائل  تلك  �إلى  للو�صول 
وكل تلك �لق�صايا �لو�قعة و�ملتوقعة مرجعها ن�صو�ص �ل�رشع وقو�عده، وميكن �أن 
من  فيه  ملا  م�صتثنى؛  و�حلر�م  �حلل،  هو  عموماً  �الأطعمة  يف  �لعام  �الأ�صل  �أن  نقرر 
�ل�رشر �خلبيث على حياة �الإن�صان، �أما �حلالل �لطيب فهو مق�صد �ل�رشع من �الإباحة 

ڌ    ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   ژ  تعالى:  قال  كما  للمطعومات،  
ژ  ژ   )�لبقرة( وقال تعالى: ژ ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  ېئ  ژ 

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ    ڌ    ڎ   ژ  �أكل �حلر�م �خلبيث بقوله:  )�لبقرة(، ونهى عن 
ڎ  ڈ  ڈ ژ  )�الأنعام( وقال: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  
پ  پ      ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  
قال  قال:  عنه  �هلل  ر�صي  هريرة  �أبي  وعن   ، ژ )�ملائدة(  گ    ٹ      ٹ   ٹ   ٹ  
 َ َ َطيٌِّب اَل َيْقَبُل �إِالَّ َطيًِّبا، َو�إِنَّ �هللَّ َها �لنَّا�ُص �إِنَّ �هللَّ ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم: "�أَيُّ

�أََمَر �مْلُوؤِْمِننَي ِبَا �أََمَر ِبِه �مْلُْر�َصِلنَي، َفَقاَل:  ژ ڻ  ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہہ  
ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   ژ   : َوَقاَل:  ژ )�ملوؤمنون(  ھ   ھ   ھ   ھ      ہ  
َفَر �أَ�ْصَعَث �أَْغَبَ، مَيُدُّ َيَدْيِه  ُجَل ُيِطيُل �ل�صَّ ڍ  ڍ  ڌ   ژ  ژ )�لبقرة(. ُثمَّ َذَكَر �لرَّ
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بُُه َحَر�ٌم، َوَمْلَب�ُصُه َحَر�ٌم، َوُغِذَى  ، َوَمْطَعُمُه َحَر�ٌم، َوَم�رْشَ َماِء: َيا َربِّ َيا َربِّ �إِلَى �ل�صَّ
َر�ِم. َفاأَنَّى ُي�ْصَتَجاُب ِلَذِلَك؟"))(.  ِباحْلَ

�إليه-، �أن �الأ�صل يف جميع �الأطعمة �حلّل  وقد قرر �لفقهاء -كما �صبق �ال�صارة 
و�الإبــاحة، كما دل عليــه قـوله تعـالى: ژ گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ 
ۆ  ژ )�ملائدة(، ولي�ص �ملر�د بالطيب هنا �حلالل؛ الأنهم �صاألوه عما يحل لهم، فكيف 
يقول: �أحل لكم �حلالل؟ قال �صيخ �الإ�صالم �بن تيمية: "فلو كان معنى �لطيب هو ما 
�أحل كان �لكالم ال فائدة فيه، فعلم �أن �لطيب و�خلبث و�صف قائم باالأعيان"))(، ودل 

ژڌ  �أي�صاً قوله تعالى يف و�صفه نبيه �صلى �هلل عليه و�صلم:  على هذ� �الأ�صل 
ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ  )�الأعر�ف:57)(، قال �صيخ �الإ�صالم �بن 
تيمية: "فالطيبات �لتي �أباحها هي �ملطاعم �لنافعة للعقول و�الأخالق، و�خلبائث هي 

�ل�صارة للعقول و�الأخالق". ))( 
ذكرها  �لتي  �ل�صو�بط  من  �صابط  حتت  يندرج  ما  و�حِللِّ  �الإباحة  من  وي�صتثنى 

�لفقهاء للمحرمات من �الأطعمة، وهي على �لنحو �الآتي:
ال�صابط الأول:

 ما ن�ص �لكتاب �أو �ل�صنة على حترميه؛ كاخلنزير و�مليتة و�خلمر و�لدم ونحوها،ككل 
حيو�ن يفرت�ص بنابه �أوطري بخلبه، حلديث �بن عبا�ص ر�صي �هلل عنهما: "نََهى َر�ُصوُل 
َلِب ِمَن  َباِع َوعن كلِّ ذي ِمْ َم َعْن �أَْكِل ُكلِّ ِذي نَاٍب ِمَن �ل�صِّ ُ َعَلْيِه َو�َصلَّ لَّى �هللَّ ِ �صَ �هللَّ
ْيٌد  ُبُع �صَ اِبٍر: �ل�صَّ اٍر َقاَل ُقْلُت ِلَ "))(، وي�صتثى منه �ل�صبع ملا روي َعِن �ْبِن �أَِبى َعمَّ رْيِ �لطَّ

 ،)1015( رقم  وتربيتها،  الطيب  الك�شب  من  ال�شدقة  قبول  باب  الزكاة،  كتاب   ،)703/2( �شحيحه  يف  م�شلم  اأخرجه   )1(
والرتمذي يف �شننه )220/5(، كتاب تف�شري القراآن، باب ومن �شورة البقرة، رقم )2989(.

)2( جمموع الفتاوى البن تيمية )178/17(.

)3( املرجع نف�شه )180/17(.

)4( اأخرجه م�شلم يف �شحيحه )1534/3(، كتاب ال�شيد والذبائح وما يوؤكل من احليوان، باب حترمي كل ذي ناب من ال�شباع 
وكل ذي خملب من الطري، رقم )1934(.
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ِ �صلى �هلل  ِهَى؟ َقاَل نََعْم. َقاَل ُقْلُت: �آُكُلَها؟ َقاَل نََعْم. َقاَل ُقْلُت لَُه: �أََقالَُه َر�ُصوُل �هللَّ
عليه و�صلم؟ َقاَل نََعْم")5(.

فقد �أجازه �حلنابلة يف رو�ية عندهم))(.
 �أما �لفيل فقد �ختلف �لفقهاء فيه على قولني، قال �لنووي: "�لفيل، وهو حر�م 
�صهاب،  و�بن  �ل�صعبي،  و�أباحه  و�حل�صن،  و�لكوفيني،  حنيفة،  �أبي  وعند  عندنا، 

ومالك يف رو�ية، وحجة �الأولني �أنه ذو ناب")7(.
و�صبب �خلالف يف �لفيل وغريه من �صائر �حليو�نات ذو�ت �لناب  حتديد �صابط 
ومرًة:  �للحم،  ياأكل  ما  �ل�صبع  �أن  يقررون  فمرًة  �لفقهاء،  عند  دقيق  ب�صكل  �ل�صباع 

�ل�صبع ما له ناب ويفرت�ص به، ومرًة: ما له ناب ويعدو على �الإن�صان، و�هلل �أعلم.
 قال �صيخ �الإ�صالم �بن تيمية: "فاهلل تعالى �أحل لنا �لطيبات وحرم علينا �خلبائث، 
و�خلبائث نوعان، ما ُخْبثه لعينه ملعنى قام به، كالدم و�مليتة وحلم �خلنزير، وما ُخْبثه 
لك�صبه، كاملاأخوذ ظلماً �أو بعقد حمرم كالربا و�ملي�رش"))(،  ويلحق به ما حرم ل�رشره، 

ہ     ہ  ۀ  ۀ    ژ  تعالى:  قال  وقد  �لنفو�ص،  هالك  �إلى  تف�صي  الأنها  كال�صموم، 
ہ ژ  )�لبقرة، �الآية:95)(.  

ال�صابط الثاين:

 مـــا �أمر بقتله من �حليو�ن؛ كاحليـــة و�لعقرب و�لفاأرة و�لغـــر�ب و�حلد�أة؛ملارو�ه 
م�صلـــم عن عائ�صة ر�صي �هلل عنها عن �لنبي  �صلـــى �هلل عليه و �صلم �أنه قال: "َخْم�ٌص 

)5( اأخرجه الرتمذي يف �شننه )252/4(، كتاب االأطعمة، باب ما جاء يف اأكل ال�شبع، رقم )1790(، قال االألباين:�شحيح، 
اإرواء الغليل )205/8(. 

))(  ال�شرح الكبري البن قدامة )83-82/11(.

)7(  املجموع للنووي )17/9( وخالف ابن حزم يف املحلى )398/7( وكالمه حمل تاأمل؛الأن املحرمني مل ي�شتندوا على حجة 
قوية معتربة، بل على ت�شورات غري دقيقة عن الفيل.

)8(  جمموع الفتاوى البن تيمية. 
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يَُّة، َو�ْلُغَر�ُب �الأَْبَقُع، َو�ْلَفاأَْرُة، َو�ْلَكْلُب �ْلَعُقوُر،  َرِم: �حْلَ لِّ َو�حْلَ َفَو��ِصـــُق ُيْقَتْلَن يِف �حْلِ
لَّى  َدَيَّا")9(، و�أي�صا �لوزغ ي�صتحب قتله؛ ملا روي عن �أم �رُشيك �أَنَّ َر�ُصوَل �هلِل �صَ َو�حْلُ

اُه ُفَوْي�ِصًقا")1)(. َم �أََمَر ِبَقْتِل �ْلَوَزِغ َو�َصمَّ �هللُ َعَلْيِه َو�َصلَّ
 وكذلك ن�ص �حلنابلة  �أن كل حيو�ن، �أو طري، �أو ح�رشة موؤذية يجوز قتلها ،و�إن 

كان مما نُهي عن قتله)))(.

ال�صابط الثالث:

ِد)))( و�لهدهد ونحوها. َ  ما نُهي عن قتله؛ كالنملة و�لنحلة و�ل�رشُّ

ال�صابط الرابع:

 �مل�صتخبثات؛ وهي �لتي ت�صتخبثها �لنفو�ص وتنفر منها)))(.  
وذهب جمع من �لعلماء �إلى �أنه ال عبة با ت�صتطيبه �لعرب �أو ت�صتخبثه، كما قال 
بع�ص �أهل �لعلم، بل �مل�صتخبث �لتي تتفق �لعقول و�لطبائع �ل�صليمة على ��صتقذ�ره 

وكر�هية �أكله.
 قال �صيخ �الإ�صالم �بن تيمية: "فاإن جمرد كون �أمة من �الأمم تعودت �أكله وطاب 
لها، �أو كرهته لكونه لي�ص يف بالدها، ال يوجب �أن يحرم �هلل على جميع �ملوؤمنني 
ما مل تعتده طباع هوؤالء، وال �أن يحل لميع �ملوؤمنني ما تعودوه، كيف وقد كانت 

رقم  احلرم،  يف  يقتلن  فوا�شق  الدواب  من  خم�س  باب  اخللق،  بدء  (،كتاب   1204/3( �شحيحه  يف  البخاري  اأخرجه     )9(
))313(، م�شلم يف �شحيحه )2/)85(، كتاب احلج، باب ما يندب للمحرم وغريه قتله، رقم )1198(. 

)10(   اأخرجه البخاري )1204/3(، كتاب بدء اخللق، باب خري مال امل�شلم غنم يتبع بها �شعف اجلبال، رقم )3131 (، م�شلم 
يف �شحيحه واللفظ له )1757/4(،كتاب ال�شالم، باب ا�شتحباب قتل الوزغ، رقم )2237(. 

)11(   الفروع البن مفلح )322/3(  اإال اأن احليوان املباح اأكله �شرعا اإن كان موؤذيا جاز قتله بتذكيته الذكاة ال�شرعية واأكله.

َرُد، ب�شم ال�شاد وفتح الراء: طائر فوق الع�شفور، �شخم الراأ�س ي�شطاد الع�شافري، يكون يف ال�شجر ن�شفه  )12(   ال�شُّ
اأبي�س ون�شفه اأ�شود �شخم املنقار، تاج العرو�س )237/8(.

)13(   انظر: بداية املجتهد البن ر�شد )4/1)4(، املجموع للنووي )3/9 وما بعدها(، املو�شوعة الفقهية الكويتية )123/5( 
م�شطلح )اأطعمة(، االأطعمة واأحكام ال�شيد للفوزان �س52 وما بعدها.
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قيل  وقد  تعالى،  �هلل  حرمه  وقد  ذلك،  وغري  و�مليتة  �لدم  �أكل  �عتادت  قد  �لعرب 
�أم  ليهن  فقال:  ُحَبني)))(.  �أم  �إال  ودرج،  دب  ما  قال:  تاأكلون؟  ما  �لعرب:  لبع�ص 
يعافون  وكانو�  �هلل،  حرمها  خبائث  ياأكلون  كانو�  �أنف�صهم  وقري�ص  �لعافية.  ُحَبني 
مطاعم مل يحرمها �هلل، ويف �ل�صحيحني عن َخاِلِد ْبِن �ْلَوِليِد ر�صي �هلل عنه �أَنَّ �لنبيَّ 
، َوَكاَن ال َياأُْكُل �َصْيًئا َحتَّى َي�ْصاأََل َعْنُه  بٍّ ِم �صَ َم �إِلَْيِه ِمْن حَلْ �صلى �هلل عليه و�صلم: "ُقدِّ
�أَال تُْخِبُوَن َر�ُصوَل �هلِل �صلى �هلل عليه و�صلم َما  َفَقاَل بَْع�ُص �لنِّ�ْصَوِة:  َوَيْعَلَم َما ُهَو، 
ُ َعْنُه: َف�َصاأَْلُت َر�ُصوَل �هلِل  َي �هللَّ َكُه، َفَقاَل َخاِلٌد َر�صِ ، َفرَتَ بِّ ُم �ل�صَّ تُُه �أَنَُّه حَلْ َياأُْكُل؟ َفاأَْخَبْ
�صلى �هلل عليه و�صلم: �أََحَر�ٌم ُهَو؟ َفَقاَل: ال، َولَِكنَُّه َطَعاٌم لَْي�َص يِف َقْوِمي، َفاأَِجُدِن 
�أََعاُفُه")5)(. فُعِلم �أن كر�هة قري�ص وغريها لطعام من �الأطعمة ال يكون موجباً لتحرميه 
و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  �لنبي  فاإنَّ  و�أي�صاً  و�لعجم،  �لعرب  �صائر  من  �ملوؤمنني  على 
م �أحد منهم ما كرهته �لعرب، ومل ُيِبح كل ما �أكلته �لعرب، وقوله  و�أ�صحابه مل ُيحرِّ
�إخبار  )�الأعر�ف:57)(  ژژ   ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ژ  تعالى: 
عنه �أنه �صيفعل ذلك، فاأحل �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم �لطيبات وحرم �خلبائث")))(.
ومما نقل �أهل �لعلم حرمة �أكله باالجماع: �لقرد)7)(؛ الأنه م�صخ، ومن �خلبائث)))(.
وبعد هذه �ملقدمة �لعلمية �لتي هي مدخل مل�صائل �لبحث �صوف �أعر�ص �أهم ما 
�أ�صبت  فما   ، �لبحث  �صمن  �ملدرجة  �مل�صائل  وفق  �ملعا�رشة  �لتذكية  باأحكام  يتعلق 

: دويبة على خلقة احلرباء، عري�شة ال�شدر عظيمة البطن، وقيل: هي اأنثى احلرباء، تاج العرو�س )394/34(.  )14(  اأُمُّ ُحَبنينْ

)15(  اأخرجه البخاري يف �شحيحه )2/5)20(، كتاب االأطعمة، باب ال�شواء، رقم )5085(، واأي�شاً )2105/5(، كتاب الذبائح 
اإباحة  باب  احليوان،  من  يوؤكل  وما  وال�شيد  الذبائح  كتاب   ،)1543/3( وم�شلم   ،)5217( رقم  ال�شب،  باب  وال�شيد، 

ال�شب، رقم )1945(. 

))1(  جمموع الفتاوى البن تيمية )179-178/17(.

)17(  القرد نقل ابن عبد الرب االجماع على حترمي اأكله، واختلفوا يف علة التحرمي، فبع�شهم راأى اأنه خبيث، وبع�شهم 
اأحلقه بذوات االأنياب، وبع�شهم راأى اأن هناك نهيا �شرعيا من ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم عن اأكل حلم القرد، ومل 

اأجد يف دواوين ال�شنة هذا االأثر الذي ينهى عن حلم القرد، التمهيد البن عبد الرب) 157/1(.

)18(  ال�شرح الكبري البن قدامة )8/11)(.
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فمن �هلل وما �أخطاأت فمن نف�صي و�ل�صيطان و�هلل ور�صوله منه بريئان.

امل�صاألة الأولى: اأحكام احليونات املائية  

�إن من نعمة �هلل علينا �أن جعل ديننا ي�رش�ً ومل ي�صدد علينا ومل يحملنا ما ال طاقة لنا 
به، فقد �أباح لنا كثري�ً مما ُحرم يف �ل�رش�ئع �ل�صابقة، فقال تعالى: ژ ۇ ۇ ۆ 

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ژ )�لبقرة: �الآية 5))(.  
ومما �أباحه �هلل لنا �ملاأكوالت �لبحرية �صو�ء كانت حيو�ناً �أو نباتاً حياً �أو ميتاً، فقال 
تعالى: ژ ٱ ٻ ٻ ٻ   ٻ پ پ پ ژ  (�ملائدة: �الآية )9(. قال 
و�حليو�ن  َميِّتاً.  لَفَظُه  ما  وطعاُمه  َحيَّاً  منه  �أُِخَذ  ما  �صيُدُه  عنه:  �هلل  ر�صي  عبا�ص  �بن 
�لبحري حالل كله، �إال ما فيه �صمٌّ عند �أهل �لعلم، و�أهل �لظاهر يقولون: كل حيو�ن 
َمْيَتُتُه")9)(.   لُّ  �حْلِ َماوؤُُه  ُهوُر  �لطَّ ُهَو   " و�ل�صالم:  �ل�صالة  عليه  لقوله  حالل،  �لبحر 

فميتته تعود على حيو�نات �لبحر فتوؤكل جميعاً. 
و�ملر�د بالبحر: �ملاء �لكثري، �مل�صتبحر �لذي يوجد فيه �ل�صمك وغريه من �حليو�نات 

�ملائية �لتي ت�صاد.
و�صيد �لبحر: كل ما �صيد من حيتانه، فال�صيد هنا ير�د به �مل�صيد، و�أ�صيف �إلى 

�لبحر ملا كان منه وهذ� ي�صمل كل ما يعي�ص فيه عادة، وهو �رشبان:
�ملاء، و�إذ� خرج منه كان عي�صه عي�ص �ملذبوح كال�صمك  �أحدهما: ما يعي�ص يف 

باأنو�عه.

)19(   اأخرجه اأبو داود يف �شننه )9/1)(، كتاب الطهارة، باب الو�شوء مباء البحر، رقم )83(، والرتمذي يف �شننه )100/1(، 
والن�شائي يف  وقال: هذا حديث ح�شن �شحيح،   ،)(9( رقم  اأنه طهور،  البحر  ماء  ما جاء يف  باب  الطهارة،  اأبواب  يف 
البحر  ماء  باب  الطهارة،  كتاب   ،)75/1( الكربى  ويف   ،)59( رقم  البحر،  ماء  باب  الطهارة،  كتاب   ،)50/1( املجتبى 
والو�شوء منه، رقم )58(، وابن ماجه )1/)13(، كتاب الطهارة و�شننها، باب الو�شوء مباء البحر رقم ))38(، وقال 

االألباين: �شحيح، ال�شل�شلة ال�شحيحة )480(.
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�لثان: ما يعي�ص يف �ملاء ويف �لب �أي�صاً، كالتم�صاح و�ل�رشطان )1)(.
وقد �ختلف �لعلماء فيما يحل من حيو�ن �لبحر على �أقو�ل)))(: 

�لقول �الأول: حل جميع حيو�ن �لبحر، وهذ� قول �ملالكية، و�الأ�صح من مذهب 
�ل�صافعية.

�لقول �لثان: حل جميع ما يف �لبحر، �إال �ل�صفدع و�لتم�صاح و�حلية وهو قول 
�حلنابلة.

�لقول �لثالث: جميع ما يف �لبحر من �حليو�ن حمرم �الأكل، �إال �ل�صمك خا�صة، 
فاإنه يحل �أكله �إال ما طفا منه وهذ� قول �حلنفية، ووجه يف مذهب �ل�صافعية.

�لقول �لر�بع: يوؤكل �ل�صمك، و�أما غري �ل�صمك فيوؤكل منه ما يوؤكل نظريه يف �لب 
كالبقرة و�ل�صاة وغريها، وما ال يوؤكل نظريه يف �لب كخنزير �ملاء وكلبه فحر�م، وهذ� 

وجه �آخر يف مذهب �ل�صافعية، وقول يف مذهب �حلنابلة.
توجيه كل قول من هذه �الأقو�ل:

ٻ    ٻ  ٻ  ٱ  ژ  تعالى:  قوله  بعموم  �لتم�صك  �الأول:  �لقول  وجه   -  (
ٻ ژ  )�ملائدة:)9(   قال �بن عبا�ص: �صيده ما �صيد، وطعامه ما قذف.

لُّ َمْيَتُتُه". فاالآية و�حلديث  ُهوُر َماوؤُُه �حْلِ وقوله ـ �صلى �هلل عليه و�صلم ـ: "ُهَو �لطَّ
عامان يف حل كل حيو�نات �لبحر من غري ��صتثناء.

ٻ  ٻ  ٱ  ژ  �ل�صابقة  �الآية  بعموم  �لتم�صك  هو  �لثان:  �لقول  ووجه   -  (
ٻژ   )�ملائدة:)9( و��صُتثني �ل�صفدع للنهي عن قتله")))(.  الأنه يدل على حترميه 

)20(    تف�شري القرطبي ))/318(، املجموع للنووي )29/9(، االأطعمة واأحكام ال�شيد للفوزان �س58.

)21(   انظر: بداية املجتهد البن ر�شد )5/1)4(، بدائع ال�شنائع للكا�شاين )35/5(، املغني البن قدامة )85/11(، ال�شرح 
الكبري للدردير)115/2(، مغني املحتاج لل�شربيني )297/4(، املجموع للنووي )28/9(، املبدع �شرح املقنع البن مفلح 

.)17(/9(

)22(   اأخرجه اأحمد يف م�شنده )25/)3(، رقم )15757(، واأبو داود يف �شننه )789/2(، كتاب االأدب، باب يف قتل ال�شفدع، 
رقم )9)52(، والن�شائي يف املجتبى )210/7(، كتاب ال�شيد والذبائح، باب ال�شفدع، رقم )4355(، ويف الكربى )3/))1(، 

كتاب ما قذف البحر، باب ال�شفدع، رقم )7)48(، قال االألباين: �شحيح، �شحيح اجلامع )971)(.
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عند من ير�ه و��صُتثني �لتم�صاح؛ الأنه ياأكل �لنا�ص، و�حلية؛ الأنها من �مل�صتخبثات.
) - ووجه �لقول �لثالث: فيما يرى حترميه من حيو�ن �لبحر قوله تعالى: ژ ٱ 
و�لبحري،  �لبي  بني  يف�صل  فاإنه مل  ژ  )�ملائدة:)(  ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
وقوله ـ عزَّ �صاأنه ـ: ژ ڈ ڈ ژ ژ  )�الأعر�ف:57)( وما �صوى �ل�صمك 

من حيو�ن �لبحر خبيث كال�صفدع و�ل�رشطان و�حلية ونحوها.)))( 
) - ووجه �لقول �لر�بع: فيما يرى حترميه قيا�ص ما يف �لبحر على ما يف �لب، والأن 

�ال�صم يتناوله فيُعطى حكمه.
فتلخ�ص مما مر: �أنه ال خالف بني �لعلماء يف حل �ل�صمك على �ختالف �أنو�عه 

غري �لطايف.
و�لكلب  كاالآدمي  �أكله  �ملحرم  �لب  حيو�ن  �صورة  على  كان  فيما  �ُْخُتِلف  و�إمنا 

و�خلنزير و�لثعبان ونحوها.

الرتجيح:

تعالى:  قوله  لعموم  �لبحر،  �ملالكية، وهو حل جميع �صيد  و�لذي يرتجح قول 
ژ ٱ ٻ ٻ ٻ   ٻ ژ  )�ملائدة:)9(، وقوله ـ �صلى �هلل عليه و�صلم ـ يف 

لُّ َمْيَتُتُه" ومل ي�صح ما يخ�ص�ص هذ� �لعموم. ُهوُر َماوؤُُه �حْلِ �لبحر: "ُهَو �لطَّ
من  �لعلم  �أهل  بع�ص  ��صتثناها  �ملائية  �حليو�نات  �أنو�ع  من  قليلة  �أ�صياء  وهناك 

�الإباحة �ل�ّصابقة وهي:
 )-  �لتم�صاح، فال يجوز �أكله على �ل�صحيح )))(، الأن له ناباً مع كونه يعي�ص يف 

)23(   انظر: بدائع ال�شنائع للكا�شاين )35/5(، وتكملة  فتح القدير لقا�شي زاده اأفندي )513/9(.

)24(    رجح النووي جواز اأكله، املجموع )32/9( ، وكذا اللجنة الدائمة لالإفتاء ترى جواز التم�شاح، وال�شيخ ابن عثيمني 
رحمه اهلل تعالى جمموع فتاوى اللجنة الدائمة )320/22( ال�شرح املمتع )34/15-35(، ولي�س االإ�شكال يف كون التم�شاح 

له ناب، بل االإ�شكال اأنه برتدده بالعي�س بني البحر والرب، هل يلحق بحكم ال�شباع ؟.
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�لب - ولو مكث وقتاً طوياًل يف �ملاء - َفيَُغلَّب جانب �حلظر  وهو �أنه حيو�ن بري له 
ناب . فجميع حيو�ن �لبحر �لذي ال يعي�ص �إال فيه حالل، وكذلك ميتته �إال �إن كان 

يف تناوله �رشر، فيُمنع لذلك.
�لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم عن قتلها، كما  �أكله لنهي  �ل�صفدع، فال يجوز   -(
َم نََهى َعْن َقْتِل  ُ َعَلْيِه َو�َصلَّ لَّى �هللَّ ِ �صَ ْحَمِن ْبِن ُعْثَماَن �أَنَّ َر�ُصوَل �هللَّ يف حديث َعْبِد �لرَّ

ْفَدِع)5)(. �ل�صِّ
و�لقاعدة كل ما �أمر بقتله �أو نهي عن قتله مل يعد حالاًل )))( وال يلزم �أي�صا من 

�لنهي عن �أكله جو�ز قتله ،كال�صباع و�ل�صو�ري.
ڃ چ  ژ  تعالى:  قال  �أكله ولو كان بحرياً،  فيه �رشر، فال يجوز  ما  )- كل 
ہ     ہ  ۀ  ۀ   ژ  وقال:  )�لن�صاء:9)(،  ژ   ڍ  ڇ  ڇ  ڇ        ڇ  چ  چچ 

ہہ ھھ ھ  ھ ے  ے ۓ ژ  )�لبقرة:95)(.
)- �أما �ملحفوظ من �ل�صمك فعلى ق�صمني:

�أحدهما: ما ينظف ويخرج ما يف جوفه.
و�لثان: ما يرتك دون تنظيف، فيبقى با فيه من �الأح�صاء، وكال �لق�صمني مباح 

�الأكل.
5-  �لطري �لبحري ال يعد من حيو�ن �لبحر، بل هو بري، وهو حالل، �إال �لذي 

ياأكل �ليف)7)(.
)-  يحل �أكل �ل�صمكة �لتي توجد يف بطن �صمكة �أخرى، ما مل يكن يف �أكلها �رشر.

)25(    اأخرجه اأبو داود يف �شننه )789/2(، كتاب االأدب باب يف قتل ال�شفدع، رقم )9)52(، والن�شائي يف �شننه )2010/7(، 
كتاب ال�شيد والذبائح، باب ال�شفدع، رقم )4355(، ويف ال�شنن الكربى )3/)1(، كتاب ال�شيد والذبائح، باب ال�شفدع، 

رقم )7)48(، قال االألباين: �شحيح، �شحيح اجلامع )971)(. 

))2(   الرو�شة الندية ل�شديق خان: كتاب االأطعمة )2/)17(. 

)27(    ويف التعليل باأكل اجليف نظر وتاأمل، فال�شبع م�شهور باأكل اجليف ورخ�شت ال�شريعة بجوازه، مامل يعترب جوازه 
ا�شتثناًء، وحرمة اأكل اجليف قاعدة نظرا لل�شرر املرتتب على االإن�شان من تناول اجليف.
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7-  ال باأ�ص بتقطيع �ل�صمك قبل �أن ميوت، �أما �إلقاوؤه يف �لنار قبل موته فيكره)))(. 

امل�صاألة الثانية: اأدوات ومعدات الذبح

اتفق الفقهاء على ا�شرتاط اأن يكون الذبح مبحدد، قال ابن ر�شد: "�أجمع �لعلماء 
على �أن كل ما �أنهر �لدم وفرى �الأود�ج من حديد �أو �صخر �أو عود �أو ق�صيب، �أن 
�لتذكية به جائزة")9)(، وذلك ملا دل عليه حديث ر�فع بن خديج ر�صي �هلل عنه �أنه 
َوُذِكَر  َم  �أَْنَهَر �لدَّ "َما  قال: يا ر�صول �هلل لي�ص لنا مدًى، فقال �صلى �هلل عليه و�صلم: 
َب�َصِة")1)(.   ُفُر َفُمَدى �حْلَ ا �لظُّ نُّ َفَعْظٌم، َو�أَمَّ ا �ل�صِّ ُفَر؛ �أَمَّ نَّ َو�لظُّ ِ َفُكْل، لَْي�َص �ل�صِّ ��ْصُم �هللَّ
قال �لنووي: "يف هذا احلديث ت�رصيح باأنه ي�شرتط يف الذكاة ما يقطع ويجري 
�لدم، وال يكفي ر�صها با ال يجري �لدم" وقال: "قال بع�ص �لعلماء: و�حلكمة فى 
ا�شرتاط الذبح واإنهار الدم متيز حالل اللحم وال�شحم من حرامهما. وتنبيه على اأن 
حترمي �مليتة لبقاء دمها، وفى هذ� �حلديث ت�رشيح بجو�ز �لذبح بكل حمدد يقطع �إال 
�ل�صيف و�ل�صكني و�ل�صنان و�حلجر  �لعظام، فيدخل فى ذلك  �لظفر و�ل�صن و�صائر 
فكلها  �ملحددة،  �الأ�صياء  و�صائر  و�لنحا�ص  و�خلزف  و�لق�صب  و�لزجاج  و�خل�صب 

حت�صل بها �لذكاة")))(. 
�أي�صاً-  و�لظفر  �ل�صن  عد�  -ما  حمدد  �صيء  بكل  �لذبح  جو�ز  على  ودل 
�لنَِّبىُّ   َف�ُصِئَل  ِبَحَجٍر،  �َصاًة  َذبََحْت  �ْمَر�أًَة  "�أَنَّ  عنه  �هلل  ر�صي  مالك  بن  حديث كعب 
ويف لفظ �آخر: "�أَنَّ َجاِرَيًة ِلَكْعِب ْبِن  ْكِلَها"،  �صلى �هلل عليه و�صلم  َعْن َذِلَك، َفاأََمَر ِباأَ

)28(    املغني البن قدامة )83/11(، حا�شية الرو�س لعبد الرحمن ابن قا�شم )430/7(، تف�شري القراآن العظيم البن كثري 
)197/3(، االأطعمة واأحكام ال�شيد للفوزان �س0).

)29(    بداية املجتهد البن ر�شد )447/1(، وانظر :االإن�شاف للمرداوي )390/10(.

)30(    اأخرجه البخاري يف �شحيحه )881/2(، كتاب ال�شركة، باب ق�شمة الغنم )3507(، رقم ))235(، وم�شلم يف �شحيحه 
)1558/3(، كتاب االأ�شاحي، باب جواز الذبح بكل ما اأنهر الدم اإال ال�شن والظفر، رقم )8)19(.

)31(   �شرح �شحيح م�شلم للنووي )123/13(.
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اَفًة  َفاأََخَذْت خِلَ اٍة ِمْنَها،  َفَخاَفْت َعَلْيَها  َماِلٍك َكانَْت تَْرَعى َغَنماً لَُه ِب�َصْلٍع، َفَعَر�َص ِل�صَّ
ْكِلَها"،  لُو� �لنَِّبىَّ �صلى �هلل عليه و�صلم َعْن َذِلَك َفاأََمَرُهْم ِباأَ ِمْن َحَجٍر َفَذبََحْتَها ِبَها، َف�َصاأَ
�إذ� ك�رش يكون  ِبِه" و�حلجر  َفَذبََحْتَها  " َفَك�رَشَْت َحَجر�ً  وقد جاء يف رو�ية �لليث: 

حاد�ً)))(. 
ومن �رصوط الذكاة ما يتعلق بالآلة، فالبد فيها من اأمرين:

�الأمر �الأول: �أن تكون حمددة تقطع �أو تخرق بحدها ال بثقلها.
�صيء  �ل�رشطان يف  �جتمع هذ�ن  فاإذ�  �صًنا وال ظفًر�،  تكون  �أن ال  �لثان:  �الأمر 
�أم زجاجاً، لعموم  �أم ق�صًبا  �أم خ�صًبا  �أم حجر�ً  �أكان حديد�ً  به، �صو�ء  �لذبح  حل 
ُفَر؛  نَّ َو�لظُّ ِ َفُكْل، لَْي�َص �ل�صِّ َم َوُذِكَر ��ْصُم �هللَّ قوله �صلى �هلل عليه و�صلم : "َما �أَْنَهَر �لدَّ
 : َب�َصِة"، ومعنى قوله �صلى �هلل عليه و�صلم  �حْلَ َفُمَدى  ُفُر  �لظُّ ا  َو�أَمَّ َفَعْظٌم،  نُّ  �ل�صِّ ا  �أَمَّ
َم �أي �أ�صاله و�صبه بكرثة وهو م�صبه بجري �ملاء يف �لنهر، ففي هذ� �حلديث  �أَْنَهَر �لدَّ
الذبيحة  ر�ض  يكفي  ول  الدم،  ويجري  يقطع  ما  الذكاة  يف  ي�شرتط  باأنه  ت�رصيح 

ودمغها با ال يجري �لدم.
واحلكمة يف ا�شرتاط اإنهار الدم متيز حالل اللحم وال�شحم من حرامهما، وتنبيه 
ا ت�رشيح بجو�ز �لذبح  على �أن حترمي �مليتة لبقاء دمها �خلبيث فيها، ويف �حلديث �أي�صً
بكل حمدد يقطع �إال �لظفر و�ل�صن،  و�لظفر يدخل فيه ظفر �الآدمي وغريه من كل 
�حليو�نات، �صو�ء �ملت�صل و�ملنف�صل �لطاهر و�لنج�ص، و�ل�صن يدخل فيه �صن �الآدمي 

وغريه �لطاهر و�لنج�ص و�ملت�صل و�ملنف�صل)))(. 
كما �أن جممع �لفقه �ملوقر قد �جتمع �صابقاً يف دورته �لعا�رشة بال�صعودية، وبحث 

)32(   اأخرجه البخاري يف �شحيحه )808/2(، كتاب الوكالة، باب اإذا اأب�شر الراعي اأو الوكيل �شاة متوت اأو �شيئاً يف�شد ذبح 
واأ�شلح ما يخاف عليه الف�شاد، رقم )2181(، ويف موا�شع اأخر، واأحمد يف م�شنده )334/9(، رقم )3)54(.

)33(   انظر : بدائع ال�شنائع للكا�شاين )42/5(، �شرح �شحيح م�شلم للنووي )123/13(، املغني البن قدامة )43/11(.
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�صو�ء  �لذبح  باآلة  �ملتعلقة  �مل�صائل  وتناول  ودقيق،  مف�صل  ب�صكل  �لذبائح  مو�صوع 
�لقدمية �أو �حلديثة. وخرج بالقر�ر ذي �لرقم: 95 )/1) ، ون�صه)))(:

�لعا�رش  موؤمتره  دورة  يف  �ملنعقد  �لدويل  �الإ�صالمي  �لفقه  جممع  جمل�ص  "�إن 
�ملو�فق  – )) �صفر ))))هـ  �لفرتة من ))  �ل�صعودية خالل  �لعربية  باململكة  بجدة 
�ملقدمة  �لبحوث  على  �طالعه  بعد  997)م،  يوليو  متوز   (  – يونيو  حزير�ن   ((
ب�صاركة  �ملو�صوع  حول  د�رت  �لتي  للمناق�صات  و��صتماعه  �لذبائح،  مو�صوع  يف 
�لفقهاء و�الأطباء وخب�ء �الأغذية، و��صتح�صاره �أن �لتذكية من �الأمور �لتي تخ�صع 
الأحكام �رشعية ثبتت بالكتاب و�ل�صنة، ويف مر�عاة �أحكامها �لتز�م ب�صعائر �الإ�صالم 
" َمْن  وعالماته �لتي متيز �مل�صلم من غريه، حيث قال �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم: 
ُة  ِ َوِذمَّ ُة �هللَّ َكَل َذِبيَحَتَنا، َفَذِلَك �مْلُ�ْصِلُم �لَِّذى لَُه ِذمَّ اَلتََنا، َو��ْصَتْقَبَل ِقْبَلَتَنا، َو�أَ لَّى �صَ �صَ

ِتِه")5)(. َ ِفى ِذمَّ َر�ُصوِلِه، َفاَل تُْخِفُرو� �هللَّ
قرر ما يلي:

�أواًل- �لتذكية �ل�رشعية تتم باإحدى �لطرق �لتالية:
)-  �لذبح؛ ويتحقق بقطع �حللقوم و�ملريء و�لودجني. وهي �لطريقة �ملف�صلة 

�رشعاً يف تذكية �لغنم و�لبقر و�لطيور ونحوها، وجتوز يف غريها.
)- �لنحر؛ ويتحقق بالطعن يف �للبة، وهي �لوهدة �حلفرة �لتي يف �أ�صفل �لعنق، 

وهي �لطريقة �ملف�صلة �رشعاً يف تذكية �الإبل و�أمثالها، وجتوز يف �لبقر.
)- �لعقر؛ ويتحقق بجرح �حليو�ن غري �ملقدور عليه يف �أي جزء من بدنه، �صو�ء 
�لوح�صي �ملباح �صيده، و�ملتوح�ص من �حليو�نات �مل�صتاأن�صة. فاإن �أدركه �ل�صائد حياً 

)34(   جملة املجمع )العدد العا�شر ج1 �س53(.

)35(    اأخرجه البخاري يف �شحيحه )153/1(، يف اأبواب القبلة، باب ف�شل ا�شتقبال القبلة، رقم )384(، والن�شائي يف املجتبى 
االإميان  كتاب   ،)530/(( الكربى  ال�شنن  ويف   ،)4997( رقم  امل�شلم،  �شفة  باب:  و�شرائعه،  االإميان  كتاب:   ،)105/8(

و�شرائعه، باب �شفة امل�شلم، رقم )11728(.
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وجب عليه ذبحه �أو نحره.
ثانياً- ي�شرتط ل�شحة التذكية ما يلي:

)- �أن يكون �ملذكي بالغاً �أو مميز�ً، م�صلماً �أو كتابياً يهودياً �أو ن�رش�نياً؛ فال توؤكل 
�لكفار من  �لوثنيني، و�لالدينيني، و�مللحدين، و�ملجو�ص، و�ملرتدين، و�صائر  ذبائح 

غري �لكتابيني.
)- �أن يكون �لذبح باآلة حادة تقطع وتفري بحدها؛ �صو�ء كانت من �حلديد �أم 

من غريه مما ينهر �لدم، ما عد� �ل�صن و�لظفر.
فال حتل �ملنخنقة بفعلها �أو بفعل غريها، وال �ملوقوذة: وهي �لتي �أُزهقت روحها 
ب�رشبها بثل حجر �أو هر�وة)))( �أو نحوهما، وال �ملرتدية: وهي �لتي متوت ب�صقوطها 
من مكان عال، �أو بوقوعها يف حفرة، وال �لنطيحة: وهي �لتي متوت بالنطح، وال ما 
�أكل �ل�صبع: وهو ما �فرت�صه �صيء من �ل�صباع �أو �لطيور �لارحة غري �ملعلمة �ملر�صلة 

على �ل�صيد.
ي جاز �أكله. على �أنه �إذ� �أُدرك �صيء مما �صبق حياً حياًة م�صتقرة فُذكِّ

)- �أن يذكر �ملذكي ��صم �هلل تعالى عند �لتذكية، وال يكتفي با�صتعمال �آلة ت�صجيل 
لذكر �لت�صمية، �إال �أن من ترك �لت�صمية نا�صيا فذبيحته حالل.

ثالثاً: للتذكية �آد�ب نبهت �إليها �ل�صـريعة �الإ�صالمية للرفق و�لرحمة باحليو�ن قبل 
ذبحه، ويف �أثناء ذبحه، وبعد ذبحه:

فال حتد �آلة �لذبح �أمام �حليو�ن �ملر�د ذبحه، وال يذبح حيو�ن ب�صهد حيو�ن �آخر، 
باآلة غري حادة، وال تعذب �لذبيحة، وال يقطع �أي جزء من �أجز�ئها وال  وال يذكى 

ت�صلخ وال تغط�ص يف �ملاء �حلار وال ينتف �لري�ص �إال بعد �لتاأكد من زهوق �لروح.

))3(   الهراوة هي: الع�شا ال�شخمة، تاج العرو�س )299/40(.
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ر�بعاً: �أن يكون �حليو�ن �ملر�د تذكيته خاليا من �الأمر��ص �ملعدية، ومما يغري �للحم 
تغيري�ً ي�رش باآكله، ويتاأكد هذ� �ملطلب فيما يطرح يف �الأ�صو�ق، �أو ي�صتورد.

خام�صاً: �الأ�صل يف �لتذكية �ل�رشعية �أن تكون بدون تدويخ للحيو�ن، الأن طريقة 
لذبحته  و�إح�صاناً  باحليو�ن  رحمًة  �ملُثلى؛  هي  و�آد�بها  ب�رشوطها  �الإ�صالمية  �لذبح 
وتقلياًل من معاناته، وُيطلب من �لهات �لقائمة بالذبح �أن تطور و�صائل ذبحها بالن�صبة 

للحيو�نات �لكبرية �حلجم، لتحقق هذ� �الأ�صل يف �لذبح على �لوجه �الأكمل.
مع مر�عاة �الأمور �الآتية:

تذكيتها؛  قبل  الذبيحة  موت  عدم  بها  يتاأكد  التي  الفنية  ال�رصوط  مراعاة     اأ  
هذه  تو�فرت  �إذ�  �أكلها  يحل  �لتدويخ  بعد  �رشعية  ذكاة  تذكى  �لتي  �حليو�نات  فاإن 

ال�رصوط، وقد حددها اخلرباء يف الوقت احلايل مبا يلي:
�أو يف �الجتاه �لبهي-  �ل�صــدغني  �لكهربائيني على  �لقطبني  يتم تطبيق  �أن   -(

�لقذ�يل )�لقفوي(.
)- �أن يرت�وح �لفولطاج بني 11) – 11) فولت.

)- �أن ترت�وح �صدة �لتيار بني 1.75 �إلى 1.) �أمبري بالن�صبة للغنم، وبني ) �إلى 
5.) �أمبري بالن�صبة للبقر.

)- �أن يجري تطبيق �لتيار �لكهربائي يف مدة ترت�وح بني ) �إلى ) ثو�ن.
 ب -ال يجوز تدويخ �حليو�ن �ملر�د تذكيته با�صتعمال �مل�صد�ص ذي �الإبرة �لو�قذة، 

�أو بالبلطة �أو باملطرقة، وال بالنفخ على �لطريقة �الإجنليزية.
ج- ال يجوز تدويخ �لدو�جن بال�صدمة �لكهربائية، ملا ثبت بالتجربة من �إف�صاء 

ذلك �إلى موت ن�صبة غري قليلة منها قبل �لتذكية.
    د- ال يحرم ما ذكي من �حليو�نات بعد تدويخه با�صتعمال مزيح ثان �أك�صيد 
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�لكربون مع �لهو�ء �أو �الأك�صجني �أو با�صتعمال �مل�صد�ص ذي �لر�أ�ص �لكروي ب�صورة 
ال توؤدي �إلى موته قبل تذكيته.

بالطرق  ي�صعو�  �أن  �الإ�صالمية  غري  �لبالد  يف  �ملقيميني  �مل�صلمني  على  �صاد�صاً: 
�لقانونية للح�صول على �الإذن لهم بالذبح على �لطريقة �الإ�صالمية بدون تدويخ.

�صابعاً:  يجوز للم�صلمني �لز�ئرين لبالد غري �إ�صالمية �أو �ملقيمني فيها، �أن ياأكلو� 
من ذبائح �أهل �لكتاب ما هو مباح �رشعا )7)(، بعد �لتاأكد من خلوها مما يخالطها من 

�ملحرمات، �إال �إذ� ثبت لديهم �أنها مل تذك تذكية �رشعية.
ثامناً: �الأ�صل �أن تتم �لتذكية يف �لدو�جن وغريها بيد �ملذكي، وال باأ�ص با�صتخد�م 
الآلت امليكانيكية يف تذكية الدواجن ما دامت �رصوط التذكية ال�رصعية املذكورة يف 
�لفقرة )ثانياً( قد تو�فرت، وجتزئ �لت�صمية على كل جمموعة يتو��صل ذبحها، فاإن 

�نقطعت �أعيدت �لت�صمية.
تا�صعاً:  ) �أ( �إذ� كان ��صتري�د �للحوم من بالد غالبية �صكانها من �أهل �لكتاب وتذبح 
حيواناتها يف املجازر احلديثة مبراعاة �رصوط التذكية ال�رصعية املبينة يف الفقرة )ثانياً( 

فهي حلوم حالل لقوله تعالى: ژ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ژ  )�ملائدة:5(.
 )ب(   �للحوم �مل�صتوردة من بالد غالبية �صكانها من غري �أهل �لكتاب حمرمة، 

لغلبة �لظن �أن �إزهاق روحها وقع ممن ال حتل تذكيته.
) ج( �للحوم �مل�صتوردة من �لبالد �مل�صار �إليها يف �لبند )ب( من هذه �لفقرة �إذ� 
متت تذكيتها تذكية �رشعية حتت �إ�رش�ف هيئة �إ�صالمية معتمدة، وكان �ملذكي م�صلماً 
�أو كتابياً فهي حالل. "وهذ� �لقر�ر �لذي بحثه �ملجمع �ملوقر قد خل�ص �أهم م�صائل 

�لتذكية و�رشوطها و�آد�بها ، وميكن �لتف�صيل يف بع�صها يف �مل�صائل �لقادمة". 

)37(   فال يجوز اأكل ما هو حمرم يف �شريعتنا واإن ذكاه اأهل الكتاب، اأما ماكان حمرماً يف �شريعتهم كال�شحوم والظفر فعلى 
ثالثة اأقوال: الكراهة والتحرمي واالإباحة. انظر: املغني البن قدامة )11/)3، 58(.
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امل�صاألة الثالثة: التدويخ قبل الذبح:

�لتدويخ من �لطرق �ملعا�رشة يف �لتذكية، وهو �ملعمول به يف كثري من �ملجازر 
�حلديثة يف �لغرب،  و�لتدويخ له �صور كثرية، منها:

�لبهي  �لعظم  ب�رشب  وذلك  و�خليول؛  �ملا�صية  �لكبرية  �حليو�نات  تدويخ  )�أ( 
مبا�رشًة  وينهار  �لوعي  وتفقده  للحيو�ن  �صديد�ً  �أملاً  بطرقة �صخمة حتدث  للحيو�ن 

ثم يتم تذكيته باليد. 
وهذه �لطريقة قدمية قد تخّلت عنها �ملجازر �حلديثة و��صتبدلت بها طرقاً حديثة 

للتدويخ �صن�صري �إليها. 
جوف  يف  ثقباً  يحدث  �لذي  �لو�قذ  �مل�صد�ص  بو��صطة  �حليو�ن  تدويخ  )ب(    
�لمجمة - دماغ �حليو�ن - يوؤّدي �إلى فقد�ن �لوعي ب�صكل فوري نتيجة لتخريب 
جزء من �لبنية �حلّية من �لدماغ، وهذ� هو �مل�صد�ص �لو�قذ �الإبري. وهناك ق�صم من 
�لوعي، وهذ� هو  فقد�ن  �إلى  يف�صي  �لعظم �لبهي  �نهد�ماً يف  �مل�صد�صات حتدث 

�مل�صد�ص �لو�قذ �لكروي.
�لقانون  عليها  ن�صَّ  حديثة  طريقة  وهي  �لكهربائية؛  بال�صدمة  �لتدويخ  )ج( 
�لُعجول و�ل�صياه  ت�صتعمل يف بع�ص �حليو�نات، ك�صغار  �صنة )95)م   �لبيطان  
�إلى �صدغي  ثابتة  تيار كهربائي ذي �صدة معينة ومدة  �إمر�ر  و�الأر�نب، وخال�صتها: 
�حليو�ن يحدث فقد�ن �لوعي مبا�رشة، ثم يحدث طور من �لتقل�ص �لع�صلي �ملزمن 

قبل �الرتخاء �لتام.
وقد نقل �أنه يف نهاية �لثمانينيات من �لقرن �لع�رشين كانت �ملجازر �لنيوزيلندية 
�صدته  تيار كهربائي  با�صتعمال  �ملا�صية؛ وذلك  لتدويخ  �لكهربائية  �ل�صدمة  ت�صتخدم 

5/) �أمبري يوؤدِّي �إلى توقف �لقلب. 
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لتدويخ  �إليها  يلجاأ  قد  طريقة  وهي  �لكاربون؛  �أوك�صيد  ثان  بغاز  �لتدويخ   - د 
ثم  951)م  �صنة  باأمريكا  �ملحلية  �مل�صانع  �إحدى  يف  ��صتعملت  و�ملا�صية،  �ل�صياه 
حب�ص  وخال�صتها:  �الأوروبية،  �لدول  معظم  �صملت  ثم  �لد�منارك  �إلى  �نتقلت 
فيبقى  �لكاربون،  �أوك�صيد  ثان  بيئة هو�ئية حتتوي على 71% من غاز  �حليو�ن يف 
�حليو�ن حمتفظاً بوعيه خالل ع�رشين ثانية، ثم يحدث فقد�ن �لوعي مبا�رشة، وتتبعه 
منعك�صات حركية ت�صتمر ع�رش ثو�ن، ثم حتدث حالة �الرتخاء �لع�صلي �إذ� ح�صلت 
�إلى ثالث دقائق، وال  �لتخدير �لعميق، وت�صتمر هذه �حلالة عادة من دقيقتني  حالة 
يوؤّدي هذ� �لتخدير �لعميق بو��صطة غاز ثان �أوك�صيد �لكاربون �إلى توّقف �لقلب 

�إاّل يف حاالت نادرة.
�أّن زمن �لنزف للدم �أطول من �لوقت �ملعتاد بدون  ويف حالة �لتدويخ يالحظ 

تدويخ. 
)هـ( �لتخدير قبل �لذبح بو��صطة ماّدة مدرةكالبنج ب�صكل حقن �أو بتقدمي طعام 

ة �لبنج. فيه مادَّ
 وقد �صبق للمجمع �لفقهي �لدويل بجدة بحث �مل�صاألة )))(، كما �أن منظمة �ل�صحة 
�لعاملية ور�بطة �لعامل �الإ�صالمي عام ))9)م �أقامت ندوة طبية وفقهية تناولت �أحكام 

�لذبح �ملعا�رشة)9)(. وكانت �لنتائج متقاربة على �لنحو �لتايل:
)-  �أن �الأ�صل يف �لتذكية �ل�رشعية �أن تكون بدون تدويخ للحيو�ن؛ الأن طريقة 
لذبحته  و�إح�صانا  باحليو�ن  رحمة  �ملثلى؛  هي  و�آد�بها  ب�رشوطها  �الإ�صالمية  �لذبح 
وتقلياًل من معاناته، وُيطلب من �لهات �لقائمة بالذبح �أن تطور و�صائل ذبحها بالن�صبة 

)38(   انظر: جملة املجمع )العدد العا�شر ج1 �س53(.

الطبعة  1995م  املتو�شط.  البحر  �شرق  اإقليم  العاملية.  ال�شحة  اإعداد منظمة  والذبائح،  الذبح  اأحكام  كتاب  )39(   انظر: 
الثانية )املرفق الثاين والثالث(.
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للحيو�نات �لكبرية �حلجم، فتحقق هذ� �الأ�صل يف �لذبح على �لوجه �الأكمل.
واحليوانات التي تذكى بعد التدويخ ذكاة �رصعية يحل اأكلها اإذا توافرت ال�رصوط 
�لفنية �لتي يتاأكد بها عدم موت �لذبيحة قبل تذكيتها، وقد حددها �خلب�ء يف �لوقت 

�حلايل با يلي:
)�أ(  �أن يتم تطبيق �لقطبني �لكهربائيني على �ل�صــدغني �أو يف �الجتاه �لبهي- 

�لقذ�يل �لقفوي.
)ب( �أن يرت�وح �لفولطاج بني 11) – 11) فولت.

)ج( �أن ترت�وح �صدة �لتيار بني 1.75 �إلى 1.) �أمبري بالن�صبة للغنم، وبني ) �إلى 
5.) �أمبري بالن�صبة للبقر.

)د( �أن يجري تطبيق �لتيار �لكهربائي يف مدة ترت�وح بني ) �إلى ) ثو�ن.
�الإبرة  ذي  �مل�صد�ص  با�صتعمال  تذكيته  �ملر�د  �حليو�ن  تدويخ  يجوز  ال  �أنه   -(

�لو�قذة، �أو بالبلطة، �أو باملطرقة، وال بالنفخ على �لطريقة �الإجنليزية.
)- �أنه ال يجوز تدويخ �لدو�جن بال�صدمة �لكهربائية، ملا ثبت بالتجربة من �إف�صاء 
ذلك �إلى موت ن�صبة غري قليلة منها قبل �لتذكية. مامل تتو�فر طريقة �أخرى ت�صمن 
مرور �لتيار �لكهربائي خالل �لر�أ�ص فقط. ويجوز �أكل �لطيور �لتي تقطع روؤو�صها 

باالآلة.
)- �أنه ال يحرم ما ذكي من �حليو�نات بعد تدويخه با�صتعمال مزيح ثان �أوك�صيد 
�لكروي  �لر�أ�ص  ذي  �مل�صد�ص  با�صتعمال  �أو  �الأك�صجني،  �أو  �لهو�ء  مع  �لكاربون 

ب�صورة ال توؤدي �إلى موته قبل تذكيته.
5- �أن �الأطباء يف ندوة منظمة �ل�صحة �لعاملية مع ر�بطة �لعامل �الإ�صالمي ذكرو� 
�أن من �آثار �لتدويخ �لكهربائي �ملطبِّق للمو��صفات �لعلمية �ل�صابقة �ملجيزة له على 
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نوعية �للحم �ملظاهر �لتالية:
)�أ( �أنه مل يتاأثر حمتوى �لع�صالت من �لدم �ملتبقي، بالتدويخ �لكهربائي لل�صاء 

�لغنم و�ملاعز. على �أنه مل جتر در��صة مماثلة على �ملا�صية �الأخرى �أو �لطيور.
)ب( �أنه مل تتاأثر تغري�ت درجة �حلمو�صة يف �لذبيحة، �لتي ذبحت بعد �لتدويخ 

�لكهربائي. 
�لتدويخ  بعد  �لع�صالت  يف  �حلبي  �لنزف  �لدموي  �لنزف  يحدث  �أنه  )ج( 
و�لذبح �ل�رشعي على �ل�صو�ء، وتوحي �لبيانات �حلالية باأن حالة �لكرب �لتي ت�صبق 

�لذبح هي �لعامل �لرئي�صي �ملحدد ل�صدة هذ� �لنزف.
�لف�صل  – )11)م،  �لياب�صة  �ل�صحـي حليو�نات  �لقانون  تقرير  �أنه جاء يف   -(
هناك  �أن  على  يدل  وهذ�  �الأمر��ص،  مكافحة  �أجل  من  �حليو�نات  �إعد�م   ،7-(
�ملذبوح،  �حليو�ن  لتدويخ  �لكبرية  �لكهربائية  �ل�صدمات  جر�ء  من  كثرية  م�صاوؤى 
وينبغي الحتياط من كمية ال�شعق الكهربائي للحيوان يف التذكية عما ي�شتعمل يف 

�الإعد�م كما هو مذكور يف ن�ص �لالئحة �ملرفق.
"طرق �الإعد�م بالكهرباء - �ل�صدمة �لكهربائية دفعة و�حدة-:

)-�لطريقة �الأولى:
تف�صي هذه �لطريقة با�صتخد�م �صحنة كهربائية و�حدة كافية توجه للر�أ�ص و�لظهر 
ي�صرتد  وال  �لقلب،  ع�صالت  وتف�صخ  �لتدويخ  على  نف�صه  �لوقت  يف  للح�صول 

�حليو�ن وعيه �إذ� وجهت �إليه �صدمة منا�صبة للدماغ و�لقلب يف �لوقت نف�صه.
)اأ(- �رصوط فعالية الطريقة:

• �أن يولد جهاز �لتدويخ �صحنة كهربائية قليل �لرتدد 1)-1) هرتز�ً، وتوتر�ً �أدناه 
51) فولتاً، وهي �لقيمة �حلقيقية �لفعالة لل�صحنة.
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قفاز�ت  مع  �لعمل  لهذ�  م�ص�صة  للحماية  ثياب  �رتد�ء  �لعاملني  على  �أن   •
وجزم مطاطية.

�أنه يجب تثبيت �حليو�نات �إفر�دياً بطريقة ميكانيكية بجانب �لقاب�ص �لكهربائي،   •
Electrodes مدة كافية مع �حليو�ن �رشوري ليكون  �إبقاء متا�ص �للو�حب  الأن 

�لتدويخ فعااًل.
ور�ءه،  �أو  �لعلب  فوق  �لظهر،  على  �خللفي  �لالحب  يل�صق  �أن  يجب  �أنه   •

و�لالحب �الأمامي يو�صع �أمام �لعيون ثم ميرر �لتيار ) ثو�ن على �الأقل.
�أنه يجب تنظيف �للو�حب دورياً وبعد �ال�صتخد�م ل�صمان مرور �لتيار ب�صكل   •

�أف�صل.
�أن من �مل�صتح�صن ت�صهيل مرور �لتيار يف �الأغنام باملاء �أو حملول ملحي.  •

�أنه يجب �لتاأكد من تدويخ �حليو�نات ونفوقها بغياب �أية �نعكا�صات ع�صبية   •
�صادرة عن �لدماغ.

)ب( ح�صنات �لطريقة:
�لتدويخ و�ملوت متز�منان.   •

�أن هذه �لطريقة تقلل �الختالجات بعد �لتدويخ �إلى �حلد �الأدنى، وهي فعالة   •
جد�ً يف �خلنازير.

�أنه يكفي �صخ�ص و�حد للقيام بالعملية.  •
�إلى  �لبيولوجية  �ل�صالمة  م�صكالت  من  وتقلل  جد�ً  حم�صورة  �لعملية  هذه   •

�أدنى حد.
)ج( م�صاوئ �لطريقة:

�أن �لطريقة �الأولى تتطلب تثبيتاً ميكانيكياً فردياً للحيو�نات.  •
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�ملكان  هذ�  يف  و�إبقاوؤها  �ملطلوب  �لو�صع  يف  �للو�حب  �إل�صاق  يجب  �أنه   •
الإحد�ث تدويخ و�إعد�م ناجح للحيو�نات.

�أن �لطريقة �الأولى تتطلب وجود م�صدر ال ينقطع للتيار �لكهربائي.  •
)د( �خلال�صة:

عمرها  يزيد  �لتي  و�خلنازير  و�ملاعز  و�الأغنام  للعجول  منا�صبة  �الأولى  �لطريقة 
على 7 �أيام.

�لطريقة �لثانية:  -(
تق�صي هذه �لطريقة باإفقاد وعي �لدو�جن وقتلها وهي مقلوبة ومثبتة �صمن جهاز 
للتدويخ فيه �ملاء �ملكهرب، ومير �لتيار �لكهربائي من �ملاء �ملكهرب وجهاز �لتثبيت 
يف  و�ملوت  �لتدويخ  يحدث  �لكافية  بالقوة  تيار  مرور  حال  ويف  �أر�صاً،  �ملو�صوع 

�لوقت نف�صه.
)�أ ( فعالية �لطريقة:

يجب توفري ال�رصوط التالية:
جهاز �إفقاد وعي نقال مزود بحو�ص ماء ور�صيف متحرك ودورة مغلقة للتيار   •

�لكهربائي.
�لطيور  تدويخ  �أجل  من  ثو�ن   ( مير  هرتز�ً   (1-(1 خفيف  تردد  ذ�ت  تيار   •

وقتلها.
�أو �لزريبة، ثم قلبها  باليد يف مزرعة �لدو�جن  �أقفا�صها  �إخر�ج �لطيور من    •
تغطي�ص  مع  للتدويخ  �ملاء  حو�ص  �إلى  �لطيور  يو�صل  متحرك  م�صار  على  وتثبيتها 

�لر�أ�ص كلياً.
�إن حدة �لتيار �لدنيا �لالزمة لتدويخ �لطيور غري �ملبللة وقتلها تكون على �لنحو   •
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�الآتي:
ي- 11) مللي �أمبري/�لطري �لو�حد. - �ل�صمانى �لفرِّ

- �لبط و�الإَِوز – 11) مللي �أمبري/�لطري �لو�حد.
- �لديك �لرومي 51) مللي �أمبري/ �لطري �لو�حد.

      �لطيور �ملبللة يلزمها تيار �أقوى. 
)ب( ح�صنات �لطريقة:

• تز�من �لتدويخ و�لنفوق. 
• �أنها تعتب طريقة فعالة وم�صمونة لقتل كود كبري من �لطيور.

عند  �لبيئية  �ل�صالمة  م�صكالت  جتعل  �ملكان  حمدودة  طريقة  تعتب  �أنها   •
�مل�صتوى �الأدنى.

)ج( �صيئات �لطريقة:
• �أنها تتطلب م�صدر�ً م�صموناً للتيار �لكهربائي.

• �أنه من �ل�رشوري �إم�صاك �لطيور وقلبها ر�أ�صاً على عقب وتثبيتها.
)د( �خلال�صة:

تنفع هذه �لطريقة لقتل عدد كبري من �لطيور. 
)- �لطريقة �لثالثة: 

�لطيور يف  روؤو�ص  مرة و�حدة يف  تيار كهربائي  �لطريقة مترير  تتطلب هذه 
هذه  ويتبع  �لطري،  وعي  �إفقاد  �إلى  يوؤدي  وهذ�  �لدماغ،  فيها  يح�رش  و�صعية 

�لعملية عملية �لقتل �ملادة 7-)-7). 
)اأ( �رصوط جناح ال�شتعمال:

• يجب توليد �صعقة كهربائية كافية للتدويخ �أكرث من 11) مللي �أمبري للبط 
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و�أكرث من 11) مللي �أمبريللطري.
• يتوجب على م�صغلي �لهاز �رتد�ء �لثياب �ملنا�صبة حلمايتهم مع قفاز�ت 

وجزم مطاطية.
• يجب تثبيت �لطيور باليد على �الأقل بجانب قاب�ص كهربائي.

• يجب مترير تيـار كهربائي ي�صغـط على �لر�أ�ص ) ثو�ن على �الأقل ثم يتـم 
قتل �لطيـور فـور�ً  �ملادة )-7-)-7).

Electrodes دورياً وبعد �ال�صتعمال لتاأمني  يجب تنظيف �للو�حب   •
مرور �لتيار �لكهربائي بطريقة فعالة.

�أية  ظهور  عدم  ل�صمان  نفوقها  حتى  با�صتمر�ر  �لطيور  مر�قبة  يجب   •
�نعكا�صات للدماغ.

)ب( ح�صنات �لطريقة: 
�لبيولوجيـة  لل�صالمـة  م�صكالت  ت�صبب  وال  �ملكان،  هي طريقة حم�صـورة  

.Cervical dislocation عند �قرت�نهـا بف�صل �لر�أ�ص
)ج( �صيئات �لطريقة: 

• تتطلب هذه �لطريقة قاب�صاً كهربائيًّا م�صموناً.
�إفقاد  الإحد�ث  �ل�صحيح  مكانها  يف  و�إبقاوؤها  �للو�حب  �إل�صاق  يجب   •

�لوعي فعلياً.
�خلال�صة: تنفع �لطريقة �لثالثة لقتل عدد حمدود من �لطيور.

امل�صاألة الرابعة: حكم الذبح الآيل

�أحكام �لذكاة �ل�رشعية لننزل  �أن نوؤ�صل  �أحكام �لذبح �الآيل يح�صن  ملعرفة 
عليها م�صتجد�ت �ال�صتخد�م �الآيل للذبح.
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�لعقل �رشيع  تام  �إذ� كان  �لفهم  �لذكاء يف  �ل�صيء، ومنه  لغة: متام  فالذكاة 
�لقبول)1)(، و�لفعل منه: ذكي يذكي ذًكا - و�لذكوة ما تذكو به �لنار و�أذكيت 

�حلرب و�لنار �أوقدتهما.
و�لذكاة �رشًعا: ذبح �أو نحر �حليو�ن �ملاأكول �لبي بقطع حلقومه ومريئه، �أو 

عقُر ممتنع. )))(
حكمها: �أجمعو� على �أنه ال يحل �حليو�ن �ملاأكول �للحم غري �ل�صمك و�لر�د 

�إال بذكاة �أو ما يف معنى �لذكاة لقوله تعالى: ژ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
پ پ پ پ    ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

ٿ  ٿ ٿ ژ  )�ملائدة()))(. 
و�حلكمة فيها: تطييب �حليو�ن �ملذكى، فاحليو�ن �إذ� �أ�صيل دمه فقد طيب، الأنه 
يريد طهارتها من  ُيْب�ُصَها)))(،  �الأَْر�ِص  َذَكاُة  �لتجفف ويف �حلديث:  �إليه  ي�صارع 

�لنجا�صة، فالذكاة يف �لذبيحة تطهري لها، وبها تتميز عن �مليتة �ملحرمة.
و�لف�صالت  �لرطوبات  الحتقان  حرمت  �إمنا  �مليتة  "�أن  �لقيم:  �بن  ذكر  وقد 
و�لدم �خلبيث فيها، و�لذكاة ملا كانت تزيل ذلك �لدم و�لف�صالت كانت �صبب 
�حِلل و�إن ال فاملوت ال يقت�صي �لتحرمي،  فاإنه حا�صل بالذكاة كما يح�صل بغريها، 
واإذا مل يكن يف احليوان دم وف�شالت تزيلها الذكاة مل يحرم باملوت ومل ي�شرتط 
و�لنحلة  كالذباب  �صائلة  له  نف�ص  ال  ما  باملوت  ينج�ص  ال  ولهذ�  كالر�د،  حلله 

)40(   امل�شباح املنري يف غريب ال�شرح الكبري الأحمد بن حممد الفيومي )209/1(.

)41(   الرو�س املربع للبهوتي )449/1(.

)42(    ال�شرح الكبري البن قدامة )42/11(، املجموع للنووي )72/9(.

)43(    اأخرجه عبد الرزاق يف م�شنفه )158/3(، كتاب ال�شالة، باب تزيني امل�شاجد واملمر يف امل�شجد، رقم )1543(، عن اأبي 
قالبة موقوفاً، وابن اأبي �شيبة يف م�شنفه )59/1(، كتاب الطهارات، باب يف الرجل يطاأ املو�شع القذر، رقم )24)(، عن 
اأبي جعفر الباقر، قال احلافظ ابن حجر: "احتج به احلنفية وال اأ�شل له يف املرفوع" انظر : التلخي�س احلبري البن 

حجر )183/1(.  
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فاإنه لو كان له دم وف�صالت حتتقن بوته  ونحوهما و�ل�صمك من هذ� �ل�رشب 
ا الفتقادها ذكر ��صم �هلل عليها  مل يحل ملوته بغري ذكاة")))(،  وحرمت �مليتة �أي�صً

�لذي يوؤثر ذكره يف �ملذكاة طيًبا ويطرد �ل�صيطان عنها.
ًيا باإخر�ج �لدم منه، وتطييًبا معنوًيا لطرد  فالذكاة تطيب �حليو�ن تطييًبا ح�صِّ

�ل�صيطان عنها بذكر ��صم �هلل)5)(. 
وللذكاة ال�رصعية �رصوط لبد من توافرها لتكون �شحيحة يحل بها احليوان 
املذكى، وهذه ال�رصوط بع�شها يعترب يف الذابح، وبع�شها يعترب يف اآلة الذبح، 
وبع�صها يعتب يف �صفة �لذبح، وميكننا �أن نقول: تفتقر �لذكاة �إجمااًل �إلى بيان 
�رصوط يف خم�شة اأ�شياء: ذابح واآلة وحمل وفعل وِذْكر، ودونَك بيانها بالتف�شيل:
ال�رصط الأول: اأهلية الذابح: ويكون اأهاًل للذكاة اإذا توافر فيه �رصطان: العقل 
�لذبح من  �أمكنه  �أن كل من  " وجملة ذلك  يقول �صاحب )�ملغني(:  و�لدين، 
�مل�صلمني و�أهل �لكتاب، �إذ� ذبح حل �أكل ذبيحته، رجاًل كان �أو �مر�أة، بالًغا �أو 

�صبًيا، حًر� كان �أو عبًد�، ال نعلم يف هذ� خالًفا")))(.
 فهذه اجلملة ت�شتمل على بيان ما ي�شرتط يف الذابح وتف�شيل ذلك فيما يلي:
) - �أن يكون عاقاًل، كما يقول به �حلنابلة و�حلنفية و�ملالكية)7)(؛ الأن �لذكاة 
يعتب لها �لق�صد كالعبادة ومن ال عقل له ال ي�صح منه �لق�صد، في�صري ذبحه كما 
لو وقعت �حلديدة بنف�صها على حلق �صاة فذبحتها، فاإذ� كان �لذ�بح طفاًل دون 

�لتمييز، �أو جمنونًا، �أو �صكر�ن ال يعقل، مل ي�صح منه �لذبح.

)44(   زاد املعاد البن القيم )393/3(.

)45(   انظر: بحث الذكاة ال�شرعية واآثارها ال�شحية يف موقع �شيد الفوائد، د.خالد ال�شايع.

))4(    املغني البن قدامة )55/11(.

)47(    املبدع �شرح املقنع البن مفلح )188/9(، بدائع ال�شنائع للكا�شاين )45/5(.
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ذبح  فيحل  الذابح،  يف  العقل  ي�شرتط  ل  اأنه  ال�شافعية  مذهب  يف  والأظهر 
�ل�صبي غري �ملميز و�ملجنون و�ل�صكر�ن، الأن لهم ق�صًد� و�إر�دة يف �لملة  لكن 
خوًفا من   - "�لتنبيه"  به يف  و�رشح  "�الأم"  �لكر�هة -كما ن�ص عليه يف  مع 

عدولهم عن حمل �لذبح)))(. 
الرتجيح:

الراجح اأنه ي�شرتط العقل يف الذابح والتمييز لأن الذكاة فيها نوع تعبد هلل، 
ويذكر عليها ��صمه و�لعبادة البد لها من نية، وال ياأتي هذ� بدون �أن يكون �لذ�بح 
ا الذكاة لها �رصوط يبعد من غري العاقل مراعاتها. ولكن يف  عاقاًل مميًزا، واأي�شً
�لت�صمية  وي�صتطيع  �ملذكي  مقام  �الآيل  �ل�صكني  م�صغل  يقوم  �الآيل  �لذبح  حالة 
بق�صده  تتحرك  الأنها  �الآلة،  عمل  �أثناء  �لعقدية  �ملخالفة  وعدم  �ل�صنن  وتطبيق 

وفعله �ملتحكم بها.
) - �أن يكون ذ� ديٍن �صماوٍي م�صلًما �أو كتابًيا؛ يخرج بذلك ما ذبحه كافر غري 

كتابي فال يحل.
قوله  فالكتاب   - و�الإجماع  و�ل�صنة  فالكتاب  ذبيحته  حل  على  �لدليل  �أما   
ژ  )�ملائدة:5(، و�لطعام يف �الأ�صل:  تعالى: ژ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 

��صم ملا يوؤكل و�لذبائح منه)9)(.
ومل يختلف �ل�صلف �أن �ملر�د بذلك �لذبائح، قال �لبخاري: قال �بن عبا�ص: 
�أن ذبائحهم حالل  �لعلماء  �أمر جممع عليه بني  "طعامهم ذبائحهم")51(، وهذ� 

)48(    ال�شرح الكبري للدردير)99/2(.

)49(    تف�شري القرطبي ))/)7( بت�شرف.

واأخرجه مو�شواًل  تعليًقا،  البخاري يف �شحيحه )2097/5(  رواه  واالأثر  القيم  )502/1(،  الذمة البن  اأهل  )50(  اأحكام 
البيهقي يف ال�شنن الكربى )282/9(، كتاب ال�شحايا، باب ما جاء يف طعام اأهل الكتاب، رقم ))2)19(، قال االألباين: 

�شحيح، االإرواء )2528( .
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للم�صلمني.
ال�رصط الثاين: وهو من �رصوط الذكاة ويتعلق بالآلة. فاإن الآلة لبدَّ فيها من 

�أمرين:
�الأمر �الأول: �أن تكون حمددة تقطع �أو تخرق بحدها ال بثقلها.

�ل�رشطان يف  �جتمع هذ�ن  فاإذ�   - ظفًر�  �صًنا وال  تكون  ال  �أن  �لثان:  �الأمر 
�صيء حل �لذبح به �صو�ء كان حديًد� �أم حجًر� �أم خ�صًبا �أم ق�صًبا �أم زجاًجا، 
ِ َفُكْل، لَْي�َص  َم َوُذِكَر ��ْصُم �هللَّ �أَْنَهَر �لدَّ لعموم قوله ـ �صلى �هلل عليه و�صلم ـ: "َما 
َب�َصِة" ومعنى قوله ـ �صلى  ُفُر َفُمَدى �حْلَ ا �لظُّ نُّ َفَعْظٌم، َو�أَمَّ ا �ل�صِّ ُفَر؛ �أَمَّ نَّ َو�لظُّ �ل�صِّ
�ملاء يف  �صبهه بجري  �أ�صاله و�صبه بكرثة،  �أي  َم"،  �لدَّ "�أَْنَهَر   : ـ  �هلل عليه و�صلم 

�لنهر))5(. 
ال�رصط الثالث: قطع ما يجب قطعه يف الذكاة:

�أنهم  وذلك  بيانه،  من  البد  خالف  �لقطع  �صفة  ويف  �لذكاة  يف  يقطع  فيما 
بَّة، وال يجوز �لذبح يف غري هذ� �ملحل  �تفقو� على �أن حمل �لذكاة هو �حللق و�للَّ

باالإجماع))5(. 
فيه  بالذبح  فتن�صفح  �لعروق،  الأنه جممع  �ملحل  بهذ�  �لذكاة  �خت�صت  و�إمنا 
�لدماء �ل�صيالة وي�رشع زهوق �لنف�ص، فيكون �أطيب للحم و�أخف على �حليو�ن، 
بَّة هي: �لوهدة �لتي بني  و�لذكاة يف �حللق ت�صمى نحًر� وذلك بالن�صبة لالإبل، و�للَّ

�أ�صل �لعنق و�ل�صدر))5(. 
فالنحر يكون �أ�صفل �لعنق، و�لذبح يف �أعاله، �أما ما يجب قطعه يف �لذكاة 

فاإن يف رقبة �حليو�ن �أربعة عروق:
)51(    بداية املجتهد البن ر�شد )445/1(، املجموع للنووي )80/9(، االإن�شاف للمرداوي )294/10(، و�شبق تخريج احلديث.

)52(   بدائع ال�شنائع للكا�شاين )41/5(، املجموع للنووي )99/9(.

)53(    ك�شاف القناع للبهوتي ))/)20(.
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) - �حللقوم وهو: جمرى �لنف�ص خروًجا ودخواًل.
) - �ملريء وهو: جمرى �لطعام و�ل�رش�ب وهو حتت �حللقوم.

وقيل:  باحللقوم،  يحيطان  �لعنق  �صفحتي  يف  عرقان  وهما:  �لودجان   -  (
يحيطان باملريء - وقد ي�صمى �لميع �الأود�َج �الأربعة.

�الأربعة قطًعا كاماًل بحيث  فيها هذه  �لتي تقطع  �لذكاة  �أن  �تفقو� على  وقد 
ت�صتاأ�صل �أنها ذكاة مبيحة لالأكل.

و�ختلفو� بعد ذلك يف م�صائل:
�الأولى: �إذ� قطع بع�ص هذه �الأربعة فقط، فهل يجزئ ذلك �أو ال؟

�لثانية: �إذ� �أجز�أ قطع بع�ص هذه �الأربعة، فما �لذي يتعني قطعه منها؟
�أما �مل�صاألة �الأولى:

�إباحة  وهو ما �إذ� قطع بع�ص �الأربعة يف �لذكاة فاإن �لعلماء قد �ختلفو� يف 
�لذبيحة على قولني:

�لقول �الأول: البد من قطع �الأربعة، فال يكفي قطع بع�صها فقط، وهو مروي 
عن مالك ورو�ية عن �أحمد))5(؛ حلديث �أبي هريرة  ر�صي �هلل عنه قال: " نََهى 
فيقطع  تذبح  �لتي  ْيَطاِن وهي  �ل�صَّ يَطِة  �رَشِ و�صلم عن  عليه  �هلل  �هلل �صلى  ر�صوُل 

�للد وال تفرى �الأود�ج")55(، و�رشيطة �ل�صيطان: ذبيحته.
-وتف�صريها كما يف �حلديث هو تف�صري من �لر�وي لي�ص من �أ�صل �حلديث- 

وكان �أهل �لاهلية يقطعون بع�ص حلقها ويرتكونها حتى متوت ثم ياأكلونها.
هذ�  ن  وح�صَّ ذلك  على  حملهم  �لذي  هو  الأنه  �ل�صيطان  �إلى  �أ�صيفت  و�إمنا 

)54(  بداية املجتهد البن ر�شد )445/1(، االإن�شاف للمرداوي )295/10(.

)55(  اأخرجه اأحمد يف م�شنده )4/)37(، رقم )18)2(، واأبو داوود يف �شننه )113/2( كتاب الذبائح، باب يف املبالغة يف الذبح، 
رقم)2828( قال املنذري: يف اإ�شناده عمرو بن عبد اهلل ال�شنعاين وقد تكلم فيه غري واحد. انظر: عون املعبود )18/8(، 

قال االألباين: �شعيف، �شعيف اأبي داود )491( واالإرواء )2531(.
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�الأود�ج  جميع  قطع  يقت�صي  �حلديث  هذ�  وظاهر  لهم،  له  و�صوَّ لديهم  �لفعل 
�الأربعة يف �لذكاة.

�لقول �لثان: يكفي يف �لذكاة قطع بع�ص هذه �الأربعة؛ الأنه قطع يف حمل 
�لذبح ال تبقى �حلياة معه �أ�صبه ما لو قطع �الأربعة.

عن  �لثانية  و�لرو�ية  ملالك  �لثان  و�لقول  و�ل�صافعي  حنيفة  �أبي  قول  وهو 
َفُكْل"   ِ �هللَّ ��ْصُم  َوُذِكَر  َم  �لدَّ �أَْنَهَر  "َما   : و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  لقوله  �أحمد))5(؛ 

فاحلديث يدل على �أنه يكفي �إنهار �لدم وهذ� يح�صل بقطع �الأود�ج.

الرتجيح: 

الراجح هو القول الثاين، ويجاب عن احلديث الذي مت�شك به من ا�شرتاط 
قطع �لميع باأن �أ�صل �حلديث لي�ص فيه ذكر �الأود�ج، �إمنا وقع ذلك يف تف�صري 
ا: �ملر�د باالأود�ج بع�صها ال كلها، الأن الم �لتعريف يف كالم  �لر�وي، ويقال �أي�صً

�لعرب قد تدل على �لبع�ص وبهذ� يح�صل �لمع بني �حلديثني.
به �ملخالف، و�إْن ال ففي �صنده مقال ال  �إذ� �صح �حلديث �لذي مت�صك  هذ� 

يقوى معه على معار�صة �حلديث �لذي معنا.
�مل�صاألة �لثانية:

على �لقول باأنه يجزئ يف �لذكاة بع�ص �الأربعة فما �لذي يتعني قطعه منها:
�ختلف �لقائلون بذلك يف �ملجزئ قطعه من �الأربعة على �الأقو�ل �لتالية)57(:
�أبي  قول  وهو  تعيني  غري  من  �الأربعة  من  ثالثة  قطع  يكفي  �الأول:  �لقول 

))5(  بدائع ال�شنائع للكا�شاين )42/5(، بداية املجتهد البن ر�شد )445/1(، املغني البن قدامة )43/11(، املجموع للنووي 
.)8(/9(

)57(    بدائع ال�شنائع للكا�شاين )41/5(، املجموع للنووي ) 8/)8(، بداية املجتهد البن ر�شد )445/1(، املبدع �شرح املقنع 
البن مفلح )190/9(.
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حنيفة؛ الأنه قطع �أكرث �الأود�ج، ولالأكرث حكم �لكل فيما بُني على �لتو�صعة يف 
�أ�صول �ل�رشع. و�لذكاة بنيت على �لتو�صعة.

�لقول �لثان: يجب قطع ثالثة معينة هي: �لودجان و�حللقوم فال يجزئ �أقل 
من ذلك وهو �مل�صهور عن مالك؛ الأن �لودجني جمرى �لدم، و�حللقوم جمرى 
�لنف�ص فال يكفي قطع �لودجني وترك �حللقوم؛ الأنه ال يح�صل بقطع ما �صو�ه 

�ملق�صود منه.
�لقول �لثالث: يجب قطع ثالثة معينة هي: �ملريء جمرى �لطعام، و�حللقوم 
جمرى �لنف�ص و�أحد �لودجني؛ الأن �لودجني جمرى �لدم، فاإذ� قطع �أحدهما 

ح�صل بقطعة �ملق�صود منهما.
هو  وهذ�  و�حللقوم  �ملريء  هما:  معينني  �ثنني  قطع  يجب  �لر�بع:  �لقول 
�ل�صافعية وهو مذهب �حلنابلة حل�صول  �ملن�صو�ص عليه من مذهب   �ل�صحيح 
�ملق�صود من �لذكاة بقطعهما وهو �أن �حلياة تُفقد بفقدهما. هذ� حا�صل �أقو�لهم 

فيما يجب قطعه يف �لذكاة.

الرتجيح:

و�لذي يرتجح منها ح�صب �الأدلة هو �لقول �الأول، وهو وجوب قطع ثالثة 
من �الأربعة من غري تعيني؛ �إذ البد �أن يكون من هذه �لثالثة �لودجان مع �حللقوم 

�أو �ملريء، �أو �أحد �لودجني مع �حللقوم و�ملريء.
�لنف�ص،  زهوق  ب�رشعة  �لذبيحة  و�إر�حة  �لدم  �إنهار  �صيح�صل  كل  وعلى 
�أو  مًعا  فقطعهما  �لدم  �لودجني هما جمرى  الأن  �لذكاة  من  �ملق�صود  وهذ� هو 
قطع �أحدهما �أبلغ من قطع غريهما يف �إنهار �لدم، و�إيجاب قطع �لودجني كما 
يف �لقول �لثان ال د�عي له الأنه يح�صل بقطع �أحدهما ما يح�صل بقطعهما من 
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خروج �لدم و�إيجاب قطع �ملريء و�حللقوم كما يف �لقول �لثالث ال دليل عليه 
من ناحية،ومن ناحية �أخرى ال د�عي له؛ الأن �ملق�صود بالذكاة هو �إر�حة �حليو�ن 
�أو  �لودجني  مع  �أحدهما  بقطع  حا�صل  وذلك  �خلبيث،  دمه  باإخر�ج  وتطييبه 

قطعهما مع �أحد �لودجني.
و�القت�صار على قطع �ملريء و�حللقوم كما هو �لقول �لر�بع ينق�صه قطع �أحد 
�لودجني �للذين هما جمرى �لدم - وخروج �لدم بقطعهما �أو �أحدهما �أبلغ من 

خروجه بقطع غريهما. و�إخر�ج �لدم من �أعظم مقا�صد �لذكاة.و�هلل �أعلم.
ال�رصط الرابع: اأن يذكر ا�شم اهلل تعالى على الذبيحة:

ٻ  ٱ  يئ  ىئ  مئ  حئ            جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  تعالى:ژ  قال 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ٹ   ٹ  ٹ     ٹ   ٿ  ٿٿ 
ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ       چ چ چ         ڇ ڇ ڇ 
ڇ ڍ ڍ  ڌ  ڌ  ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک      ک 

کک گ گ گ گ ڳ ژ  )�الأنعام: )))-)))(. 
�أن ياأكلو� من  �أمر من �هلل �صبحانه وتعالى لعباده �ملوؤمنني  ففي هذه �الآيات 

�لذبائح ما ذكر عليه ��صمه.
ومفهومه �أنه ال يباح ما مل يذكر ��صم �هلل عليه كما كانت ي�صتبيحه كفار قري�ص 
��صم  �الأكل مما ذكر  �إلى  �لن�صب، ثم ندب  ما ذبح على  �مليتات و�أكل  �أكل  من 

�هلل عليه فقال: ژ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺ 
ٺ ژ  )�الأنعام:9))( �أي قد بنيَّ لكم ما حرم عليكم وو�صح))5(، كما �أن فيها 

)58(    تف�شري ابن كثري )323/3(.
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�لنهي عن �الأكل مما مل يذكر ��صم �هلل عليه وت�صميته ف�صًقا.
جممع  وهذ�  �لذبائح  على  �هلل  ��صم  ذكر  م�رشوعية  بو�صوح  تفيد  فاالآيات 
عليه)59(، وهذ� �الإجماع يف �مل�رشوعية د�ئر بني �لوجوب و�ال�صتحباب يف حق 

�مل�صلم فقط، �أما �لكتابي فقد �ختلف يف حكم ت�صميته على ثالثة �قو�ل")1)(:
با�صم  قال  لو  ،كما  �هلل  ��صم  بغري  �صمى  و�إن  و�جبة  لي�صت  �لت�صمية  )-�أن   
�مل�صيح �أو با�صم جرج�ص وهو قول مروي عن �صحابيني: �أبي �لدرد�ء وعبادة بن 
�أبي رباح و�لزهري وربيعة و�ل�صعبي ومكحول،  �ل�صامت، و�ختاره عطاء بن 

م�صتدلني �أن �هلل عزَّ وجلَّ قد �أباح ذبائحهم، وقد علم ما يقولون.
)-�أن �لت�صمية و�جبة و�إذ� ُعِلم �أنهم ال ي�صمون با�صم �هلل، فال حتل ذبائحهم، 
و�حل�صن.  طاو�ص  قول  وهو  عمر،  و�بن  وعائ�صة  علي  �ل�صحابة  من  بهذ�  قال 
ڈژ   ڈ  ڎ  ڎ  ڌ   ڌ   ڍ   ڍ  ڇ  ڇ  ژ  تعالى:  بقوله  متم�صكني 

)�الأنعام:)))( و�إذ� مل ُيعلم فاالأ�صل �أنهم ي�صمون)))(.
)-�أن �لت�صمية لي�صت و�جبة ولكن �إذ� �صمى بغري ��صم �هلل فيكره �أكل �لذبيحة، 

وقال به مالك ومل يحرمها.
واإمنا وقع اخلالف عند من يقول بالوجوب يف كون الت�شمية �رصط وجوب 

اأو �رصط  �شحة حلل الأكل اأو ل؟ كما �شياأتي.
�آر�ء �لعلماء: يف حكم �لت�صمية على �لذبيحة:

�ختلف �لعلماء - رحمهم �هلل - يف ذلك على ثالثة �أقو�ل)))(: 

)59(    نيل االأوطار لل�شوكاين ) 153/8(.

)0)(   تف�شري القرطبي ))/)7(.

)1)(   واختارت هذا الراأي اللجنة الدائمة لالإفتاء يف اململكة العربية ال�شعودية )388/22(.

)2)(    بدائع ال�شنائع للكا�شاين )47/5(، بداية املجتهد البن ر�شد )0/1)3(، املجموع للنووي )458/8 (، املغني البن قدامة 
)33/11 (، االإن�شاف للمرداوي ) 300/10(، جمموع الفتاوى البن تيمية ) 239/35(، نيل االأوطار لل�شوكاين )153/8(.
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وهو  بدونها  حتل  فال  مطلًقا،  �لذبيحة  على  �لت�صمية  وجوب  �الأول:  �لقول 
قول جماعة من �أهل �لعلم  ورو�ية عن �الإمام �أحمد، و�ختار هذ� �لقول �صيخ 

�الإ�صالم �بن تيمية.
حالة  دون  �لذكر  حالة  يف  و�جبة  �لذبيحة  على  �لت�صمية  �أن  �لثان:  �لقول 
�حلنفية،  قول  �لذبائح وهذ�  من  عمًد�  �صهًو� ال  عليه  تركت  ما  فيباح  �لن�صيان، 

و�ملالكية، و�مل�صهور يف مذهب �حلنابلة.
وهو  �رشًطا  ولي�صت  مطلًقا  �صنة  �لذبيحة  على  �لت�صمية  �أن  �لثالث:  �لقول 

مذهب �ل�صافعية ورو�ية عن �أحمد.
عند  و�مل�صهور  و�ملالكية  �حلنفية  من  �لمهور  قول  �أعلم:  و�هلل  و�لر�جح 

ڍ   ڍ  ڇ  ڇ  ژ  تعالى:   لقوله  �لذكر،  حال  و�جبة  �لت�صمية  باأن  �حلنابلة، 
�صهو�ً  �لت�صمية  تركت  و�إن  )�الأنعام:)))(،  ژ   ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ   ڌ  

ژ  ائ  ائ  ى  ى   ې  ې  ې  ژ  تعالى:  لقوله  منها  باالأكل  باأ�ص  فال 
َطاأَ  �خْلَ ِتى  �أُمَّ َعْن  جَتَاَوَز   َ �هللَّ "�إِنَّ  و�صلم:  عليه  �هلل  �صلى  وقوله  )�لبقرة:)))(، 

َو�لنِّ�ْصيَاَن َوَما ��ْصُتْكِرُهو� َعَلْيِه")))(.
تعالى:  قال  منها.  �الأكل  يجوز  ال  فاإنه  �هلل  لغري  بها  �أهلَّ  قد  كانت  �إذ�  �أما 

ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ    ڀ ڀ ژ  )�ملائدة:)(. 

من هذا العر�ض ل�رصوط الذكاة وجدنا املذاهب الأربعة تتفق يف اجلملة على 
ثالثة �رصوط: اأهلية الذابح، و�شفة اآلة الذبح، وقطع ما يجب قطعه يف الذكاة، 
املذاهب  اأ�شلفنا، وتختلف  ال�رصوط كما  تفا�شيل تلك  واإن اختلفت يف بع�ض 

�شيبة يف  اأبي  وابن  والنا�شي، رقم )2045(،  املكره  باب طالق  الطالق،  �شننه )59/1)( كتاب  ابن ماجه يف  اأخرجه     )(3(
م�شنفه )172/4( كتاب الطالق، باب ما قالوا يف الرجل يحلف على ال�شيء بالطالق فين�شى فيفعله، رقم )19051(، 
والبيهقي يف ال�شنن الكربى )7/)35(، كتاب اخللع والطالق، باب ما جاء يف طالق املكره، رقم )14871(، قال االألباين: 

�شحيح، االإرواء )))25(.
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الأربعة يف الت�شيمة: هل هي �رصط رابع ل�شحة الذكاة مطلًقا اأو �رصط لها يف غري 
حالة الن�شيان اأو لي�شت ب�رصط ل�شحتها اأ�شاًل بل �رصط لكمالها.

و�حلكمة يف م�رشوعيتها: �أن ذكر ��صم �هلل على �لذبيحة يطيبها ويطرد �ل�صيطان 
عن �لذ�بح و�ملذبوح، فاإذ� �أخل به الب�ص �ل�صيطان �لذ�بح و�ملذبوح فاأثر خبًثا يف 
�حليو�ن، فذكر �هلل على �لذبيحة يك�صبها طيًبا وذكر غريه من �الأوثان و�لكو�كب 

و�لن عليها يك�صبها خبًثا.

  اخلامتة

وميكن بعد بحث هذه �مل�صائل �ل�صالفة �أن نخرج ببع�ص �لنتائج �لتالية :
ٻ    ٻ  ٻ  ٱ  ژ  تعالى:  قوله  لعموم  �لبحر  �صيد  جميع  ِحل   -(
ُهوُر  �لطَّ "ُهَو  �لبحر:  يف  و�صلم  عليه  �هلل  �صلى  وقوله  )�ملائدة:)9(  ٻژ  
قليلة  �أ�صياء  �لعموم.وهناك  هذ�  يخ�ص�ص  ما  ي�صح  ومل  َمْيَتُتُه")))(  لُّ  �حْلِ َماوؤُُه 
من �أنو�ع �حليو�نات �ملائية ��صتثناها بع�ص �أهل �لعلم من �الإباحة �ل�ّصابقة وهي: 
�لتم�صاح فال يجوز �أكله على �ل�صحيح؛ الأن له ناباً مع كونه يعي�ص يف �لب - ولو 
مكث وقتاً طوياًل يف �ملاء - َفيَُغلَّب جانب �حلظر  وهو �أنه حيو�ن بري له ناب،  
و �ل�صفدع فال يجوز �أكلها لنهي �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم عن قتلها كما يف 
َم نََهى َعْن َقْتِل  ُ َعَلْيِه َو�َصلَّ لَّى �هللَّ ِ �صَ ْحَمِن ْبِن ُعْثَماَن �أَنَّ َر�ُصوَل �هللَّ حديث َعْبِد �لرَّ
ْفَدِع)5)(.   و�لقاعدة �أن كل ما نهي عن قتله فال يجوز �أكله ، �إذ لو جاز �أكله  �ل�صِّ
جاز قتله، و كل ما فيه �رشر فال يجوز �أكله ولو كان بحرياً كاحليونات �ل�صامة 

)4)(   �شبق تخريجه.

)5)(   �شبق تخريجه.
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)�لن�صاء:9)(،  ژ   ڃ چ چچ چ ڇ ڇ       ڇ ڇ ڍ  ژ  تعالى:   قال  منها، 
ے   ھ  ھ   ھھ  ہہ  ہ     ہ  ۀ  ۀ    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ژ  تعالى:   وقال 

ے ۓ ژ   (�لبقرة:)95).  
حمددة  تكون  باأن  الذابحة،  الآلة  ا�شرتاط  وجوب  على  الفقهاء  )-اتفاق   
فاإذ� �جتمع هذ�ن  بثقلها.وال تكون �صًنا وال ظفًر� -  �أو تخرق بحدها ال  تقطع 
�ل�رشطان يف �صيء حل �لذبح به �صو�ء كان حديًد� �أم حجًر� �أم خ�صًبا �أم ق�صًبا 
من  فيه  ملا  لل�صد�أ  �ملقاوم  �مل�صنون  �حلديد  من  تكون  �أن  و�الأف�صل  زجاًجا،  �أم 
تعجيل �لقطع و�إر�حة �لذبيحة وحفظ �ملكان من �لتلوث لو ��صتخدمت �أدو�ت 

ت�صد�أ �أو تتغري مع �ال�صتعمال وتطاول �لزمان.
الأن  للحيو�ن؛  تدويخ  بدون  تكون  �أن  �ل�رشعية  �لتذكية  �الأ�صل يف  �أن   -(
و�إح�صاناً  باحليو�ن  �ملثلى، رحمة  و�آد�بها هي  ب�رشوطها  �الإ�صالمية  �لذبح  طريقة 
لذبحته وتقليال من معاناته، وُيطلب من �لهات �لقائمة بالذبح �أن تطور و�صائل 
�لذبح على  �الأ�صل يف  لتحقق هذ�  �لكبرية �حلجم،  للحيو�نات  بالن�صبة  ذبحها 
�لوجه �الأكمل، و�حليو�نات �لتي تذكى بعد �لتدويخ ذكاة �رشعية يحل �أكلها �إذ� 
تذكيتها، وقد  قبل  الذبيحة  بها عدم موت  يتاأكد  التي  الفنية  ال�رصوط  توافرت 

حددها �خلب�ء يف �لوقت �حلايل با يلي:
�أ( �أن يتم تطبيق �لقطبني �لكهربائيني على �ل�صــدغني �أو يف �الجتاه �لبهي 

�لقذ�يل �لقفوي.
ب( �أن يرت�وح �لفولطاج بني 11) – 11) فولت.

ج( �أن ترت�وح �صدة �لتيار بني 1.75 �إلى 1.) �أمبري بالن�صبة للغنم، وما بني ) 
�إلى 5.) �أمبري بالن�صبة للبقر.
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د( �أن يجري تطبيق �لتيار �لكهربائي يف مدة ترت�وح بني ) �إلى ) ثو�ن.
�الإبرة  ذي  �مل�صد�ص  با�صتعمال  تذكيته  �ملر�د  �حليو�ن  تدويخ  يجوز  ال  كما   
�لو�قذة، �أو بالبلطة، �أو باملطرقة، وال بالنفخ على �لطريقة �الإجنليزية، وال يجوز 
تدويخ �لدو�جن بال�صدمة �لكهربائية -ملا ثبت بالتجربة من �إف�صاء ذلك �إلى موت 
ن�صبة غري قليلة منها قبل �لتذكية- مامل تتو�فر طريقة �أخرى ت�صمن مرور �لتيار 
�لكهربائي خالل �لر�أ�ص فقط، ويجوز �أكل �لطيور �لتي تقطع روؤو�صها باالآلة، وال 
َي من �حليو�نات بعد تدويخه با�صتعمال مزيج ثان �أك�صيد �لكربون  يحرم ما ُذكِّ
با�صتعمال �مل�صد�ص ذي �لر�أ�ص �لكروي ب�صورة ال  �أو  �أو �الأك�صجني  مع �لهو�ء 

توؤدي �إلى موته قبل تذكيته.
بها  يحل  لتكون �صحيحة  تو�فرها  من  البد  �رشوطاً  �ل�رشعية  للذكاة  �أن   -(
احليوان املذكى، وهذه ال�رصوط بع�شها يعترب يف الذابح وبع�شها يعترب يف اآلة 
�إجمااًل  �لذكاة  تفتقر  نقول:  �أن  وميكننا  �لذبح،  �صفة  يف  يعتب  وبع�صها  �لذبح 
اإلى بيان �رصوط يف خم�شة اأ�شياء: ذابح واآلة وحمّل وفعل وِذْكر، فاأهلية الذابح 
تكون  اأن  اإليه؛  الإ�شارة  �شبقت  كما  والآلة  �شماوي،  ودين  العقل  فيها  ي�شرتط 
ما  �أما  ظفًر�،  وال  �صًنا  تكون  ال  و�أن  بثقلها،  ال  بحدها  تخرق  �أو  تقطع  حمددة 
بَّة وال يجوز �لذبح يف غري هذ� �ملحل باالإجماع،  يجب �لقطع فيه فهو �حللق و�للَّ

وي�شرتط قطع بع�ض الأربعة على اأن يكون منها الودجان واحللقوم.
كما ي�شرتط كذلك الت�شمية على قول اجلمهور من احلنفية واملالكية وامل�شهور 

ڍ   ڍ  ڇ  ڇ  ژ  تعالى:  لقوله  �لذكر،  حال  و�جبة  و�أنها  �حلنابلة،  عند 
�صهًو�  �لت�صمية  تركت  و�إن  )�الأنعام:)))(،  ڈژ   ڈ  ڎ  ڎ  ڌ   ڌ  
ائژ   ائ  ى  ى   ې  ې  ې  ژ  تعالى:  لقوله  منها  باالأكل  با�ص  فال 
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َطاأَ  �خْلَ ِتى  �أُمَّ َعْن  جَتَاَوَز   َ �هللَّ "�إِنَّ  و�صلم:  عليه  �هلل  �صلى  وقوله  )�لبقرة:)))(،  
َو�لنِّ�ْصيَاَن َوَما ��ْصُتْكِرُهو� َعَلْيِه")))(. 

تعالى:  قال  منها؛  �الأكل  يجوز  ال  فاإنه  �هلل  لغري  بها  �أهل  قد  كانت  �إذ�  �أما 
ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ    ڀ ڀ ژ   )�ملائدة:)(. 

و�هلل تعالى �أعلم و�صلى �هلل و�صلم على حممد و�آله و�صحبه �أجمعني.

)))(     �شبق تخريجه. 
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