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المقدمة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني سيدنا حممد وعلى آله وصحبه
أمجعني ،وبعد
اهتم اإلسالم مبطعم اإلنسان ومشربه ملا للطعام والشراب من أمهية يف قيام حياة اإلنسان ،والطعام
والشراب اللذان يفيدان األبدان مها الطعام والشراب الصحيان وال يكونان كذلك إال إذا كانا طاهرين نظيفني،
وال يوصفان بذلك إال إذا كانا حاللني  .ومن مث كان واجب املسلم أن يتحرى مطعمه ومشربه حبيث يكون
حالال شرعا.
هذا وملا كان للوسائل ارتباط كبري بصناعة الطعام والشراب ،فإنه جيب أن يكون استعماهلا موافقا ألحكام
الشرع  ،ألن للوسيلة حكم املقصد.
نعم ال خيفى ما عليه الناس اآلن من سرعة يف حركة حياهتم ،وزيادة يف معدالت استهالكهم من الطعام
والشراب وغريمها من متطلبات احلياة ،وحاجتهم إىل وسائل تعينهم على سرعة إجنازها  ،لكن هذا ال يبيح
خمالفة أحكام الشرع.
ومن االبتكارات اليت بدأ اإلنسان يستعني هبا يف الذكاة  :الذبح آليا بعد التدويخ بالصدمة الكهربائية،
واليت صارت وسيلة منتشرة يف كثري من البالد اإلسالمية ،ومن قبلها غري اإلسالمية اليت جنلب منها اللحوم،
وي أيت حبث هذه الوسيلة بسبب مظنة الوقوع يف اخلطأ الشرعي عند استخدامها ،حيث إهنا يف بعض
األحيان ال تفضي إىل ذكاة مستوفية للشروط الشرعية.
ومما جتدر اإلشارة إليه أن جممع الفقه اإلسالمي الدويل كان قد أصدرقرارا مبنع الذبح اآليل للطيور بعد
التدويخ بالصدمة الكهربائية ،وقد بىن سبب املنع يف قراره على نفوق بعضها بعد الصدمة قبل الذبح ،لكن
هذه احليثية يف القرار مل يتم التسليم هبا ألسباب تظهر ملن يشاهد ذلك يف مصانع إنتاج اللحوم ،وأن التحرمي
ميكن أن يرد إىل أسباب أخرى من خالل عزو عدم استيفاء هذه الطريقة لألحكام الشرعية للذكاة ،وعلى هذا
فهل يصح استخدامها وأكل ما ينتج عنها رغم احتمالية وقوع اخلطأ فيها ،أم أنه يتم االستغناء عنها خروجا
من احلرام بيقني؟ هذا ما سأبينه بتوفيق اهلل تعاىل يف هذا البحث ،بعد عرض هذه الطريقة ومالحظاهتا على
األحكام الشرعية للذكاة.
وحىت ميكنين بيان ذلك سأتناول حبث مسائل املوضوع من خالل اخلطة التالية:
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خطة البحث
نظرا ملتطلبات البحث قسمته إىل مقدمة  ،ومبحثني  ،وخامتة:
 فأما املقدمة فتعرضت فيها للحديث عن أمهية إعادة حبث املوضوع  ،وخطة حبثه.
 أما املبحث األول فعقدته للحديث عن  :الذكاة اآللية للطيور بعد التدويخ بالصدمة الكهربائية ،
وضمنته ثالثة فروع :
 الفرع األول يف  :املراحل اليت متر هبا الذكاة اآللية للطيور بعد التدويخ بالصدمة الكهربائية

 الفرع الثاين يف  :مدى احلاجة إىل الذكاة اآللية للطيور بعد التدويخ بالصدمة الكهربائية  ،وأثر
الصدمة الكهربائية على حياة الطيور قبل ذحبها

 الفرع الثالث يف  :أهم املالحظات الشرعية على طريقة ذكاة الطيور بعد التدويخ بالصدمة الكهربائية
 املبحث الثاين موقف الشريعة اإلسالمية من املالحظات على الذكاة اآللية للطيور بعد التدويخ بالصدمة
الكهربائية
 املطلب األول موقف الشارع احلكيم من املالحظات الواردة على الذكاة اآللية للطيور بعد التدويخ
بالصدمة الكهربائية،
o
o
o
o

الفرع األول  :املالحظة األوىل  :التسمية على جمموعة كبرية من الطيور مرة واحدة
الفرع الثاين املالحظة الثانية  :عدم التيقن من قطع العروق املطلوب قطعها شرعا
الفرع الثالث املالحظة الثالثة  :وهي حالة عدم الدقة يف إصابة السكني اآليل حملل الذبح
الفرع الرابع املالحظة الرابعة  :وهي حالة إفالت عدد غري قليل من الطيور من الذبح ،وموهتا

خنقا بعد ذلك
 oالفرع اخلامس املالحظة اخلامسة :غمس الطيور يف املاء املغلي قبل التحقق من موهتا
 oالفرع السادس املالحظة السادسة  :غمس الطيور يف املاء املغلي املعد لنتف الريش قبل أن تربد
o
o
o
o

الفرع السابع املالحظة السابعة :ذبح الطيور أمام بعضها البعض
الفرع الثامن املالحظة الثامنة :تثبيت أرجل الطيور عند ذحبها
الفرع التاسع  :املالحظة التاسعة :حتريك ونقل الطيور من حمل ذحبها قبل موهتا
املطلب الثاين يف  :اشرتاط أن يكون احليوان حيا عند الذبح

 اخلامتة :وتتضمن أهم النتائج
هذا وباهلل التوفيق
الباحث
د .أحمد عبد العليم عبد اللطيف أبو عليو
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المبحث األول
في
الذكاة اآللية للطيور بعد التدويخ بالصدمة الكهربائية
الذكاة اآللية للطيور تتم من خالل مرورها بعدة مراحل ،ومن يتابع هذه املراحل جيد عليها الكثري من
املالحظات اليت تثري العديد من التساؤالت اليت تتعلق حبل وحرمة الذبح هبا ،وعليه يتفرع احلديث يف هذا
املبحث على هذا النحو :
الفرع األول
في
المراحل التي تمر بها الذكاة اآللية للطيور بعد التدويخ بالصدمة الكهربائية
ميكن تلخيص املراحل اليت متر هبا ذكاة الطيور بعد التدويخ بالصدمة الكهربائية يف اآليت:
المرحلة األولى  :تعليق الطيور في السير الميكانيكي
وتبدأ هذه املرحلة يف مكان خاص بذلك  ،حيث يتم تعليق كل واحد من الطيور من رجليه يف حامل
مثبت يف سري ميكانيكي ،تكون فيه رأس الطري إىل أسفل  ،وأرجله إىل أعلى.
المرحلة الثانية :مرور الطيور بالحوض المكهرب
وتأيت هذه املرحلة بعد أن تعلق الطيور يف السري امليكانيكي ،حيث يتم حتريكها من خالل السري املذكور
لتصل إىل حوض به ماء ،مسلط عليه ماس كهربائي بدرجة معينة ،حسب ضوابط فنية حمددة ،تزاد وتنقص
حسب طول احلوض وقصره ،تتعرض الطيور خالل سريها فيه لصدمة كهربائية تفقدها الوعي لبعض الوقت.
المرحلة الثالثة  :الذبح بالسكين اآللي
وتأيت هذه املرحلة بعد أن خيرج الطري من احلوض املكهرب ،حيث مير بالسكني اآللية املعدة لذحبه،
وعندما يقرتب أول طائر يف اجملموعة اليت يتم تعليقها يف السري امليكانيكي من السكني اآللية تتم التسمية على
اجملموعة مرة واحدة  ،وال تتكرر هذه التسمية إال إذا توقفت حركة السري  ،حيث يتم إعادة التسمية مرة أخرى
عند بداية حركته بعد التوقف  .هذا ويالحظ أنه غالبا ما يتوقف عمق جرح السكني للطري على حسب حجم
الطري صغرا وكربا ،وحسب حركة رأس الطري عند مرورها بالسكني.
هذا ومما جيدر ذكره ،أن رجال يقف جبوار السكني اآللية بسكني يف يده مهمته مالحظة الدجاج املذبوح،
فإذا رأى طريا قد غادر السكني اآللية غري مذبوح ذحبه بالسكني اليت يف يده .
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المرحلة الرابعة  :غمس الطيور في الماء المغلي المعد لنتف الريش
وهي تأيت بعد أن متر الطيور بالسكني اآللية  ،حيث تدخل يف حوض به ماء مغلي معد لنتف الريش،
حبيث خترج الطيور منه وقد مت نتف ريشها ،و الطيور تغمس يف هذا احلوض دون معرفة ما خرجت روحه منها
وما مل خترج.
المرحلة الخامسة  :استخراج األحشاء من الطيور المذبوحة
ويف هذه املرحلة يتم آليا استخراج أحشاء الطيور ،حبيث ال يبقى داخل جسم الطري شيئا من أحشائه.
ويالحظ  :أن الطيور يف كل املراحل السابقة التزال معلقة يف السري امليكانيكي.
المرحلة السادسة  :تعبئة اللحوم
وفيها تتم تعبئة الطيور يف األوعية املعدة لذلك من خالل بعض العاملني يف املصنع.
هذه هي أهم مراحل الذبح اآليل بعد التدويخ بالصدمة الكهربائية ،وهذه املراحل غالبا ما تستعمل يف
غالبية مصانع إنتاج اللحوم اليت تنتهج طريق الذبح اآليل .
هذا وهناك مراحل أخرى ال أرى داعيا للحديث عنها.
الفرع الثاني
في
مدى الحاجة إلى الذكاة اآللية للطيور بعد التدويخ بالصدمة الكهربائية،
وأثر الصدمة الكهربائية على حياة الطيور قبل ذبحها
تقدم أن الطيور بعد تعليقها بالسري امليكانيكي متر حبوض به ماء ،مسلط عليه ماس كهربائي بدرجة
معينة ،حسب ضوابط فنية حمددة ،تزاد وتنقص حسب طول احلوض وقصره ،تتعرض الطيور خالل سريها فيه
لصدمة كهربائية تفقدها الوعي لبعض الوقت.
مدى الحاجة إلى ذبح الطيور آليا بعد التدويخ بالصدمة الكهربائية
( )1قيل يف تربير ذبح الطيور بعد التدويخ بالصدمة الكهربائية قبل ذحبها أمورا من أمهها :أن األعداد الكبرية
من الطيور اليت يراد ذحبها ،وهي تقدر باملاليني ،ال ميكن ذحبها يدويا هبذه السرعة ،ألن الشخص
الواحد ال ميكنه الذبح يدويا ألكثر من عشر دقائق متواصلة ،لصعوبة حتمله ذلك ،وقد مت سؤال بعض
املختصني من غريهم فأجابوا بأن هذا الكالم غري مستقيم  ،حيث ميكن لإلنسان ذبح أي عدد يريد.
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( )2أن تكاليف الذبح اآليل أقل بكثري من الذبح اليدوي .وجياب عن هذا بأن الذبح اليدوي سيساعد
العاطلني على إجياد فرص عمل.
( )3أيضا أنه ال ميكن السيطرة على حركة الطيور إال بالصدمة الكهربائية ،حيث هبا يتم تسكني الطري
وهتدئة  ،حىت ميكن وصوله إىل السكني اآليل مسلما رأسه للذبح ،وجياب عن هذا بأن الذبح الآليل
برمته ينطوي على خمالفات شرعية .
( )4أن التدويخ الكهربائي يساعد على زيادة نزف الدم وتسهيل إخراجه من الطيور ،خبالف الذبح بغري
تدويخ ،حيث إن الطيور اليت اليتم تدوخيها ،حيدث هلا اضطراب مدة تعليقها بالسري امليكانيكي يؤدي
إىل احتجاز كمية من الدم يف عضالهتا ،،وجياب عن ذلك بأن بعض املختصني يرى غري ذلك حيث
يرى ان زيادة حركة الطري قبل الذبح تساعد على سرعة خروج الدماء بعده.
هذه هي أهم املربرات اليت قيلت يف شأن الذكاة بعد التدويخ بالصدمة الكهربائية  ،وما ورد عيها من
أجوبة  ،لكن ميكن القول بأنه حىت لو مت التسليم هبذه املربرات ،إال أن مجيعها اليساوي يف أمهيته أمهية أقل
خمالفاهتا لألحكام الشرعية للذكاة اليت متنع من حل الذبيحة .وذلك للقاعدة الفقهية اليت تقول ":درء املفاسد
مقدم على جلب املصاحل ( ،")1ولقوله صلى اهلل عليه وسلم  " :إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا
هنيتكم عن شيء فاجتنبوه (.")2

أثر الصدمة الكهربائية على حياة الطيور قبل الذبح
إذا مت ضبط قوة الفولت الكهربائي حسب الضوابط الفنية املعروفة لدى املختصني ،واليت غالبا ما يتم
حتديدها حسب طول احلوض املائي املسلط عليه املاس الكهربائي الذي متر به الطيور ،فإن الطيور خترج منه
وتصل إىل السكني اآليل وهي حية حياة حقيقية .وباملشاهدة يف أكثر من مصنع من مصانع إنتاج اللحوم اليت
متت زيارهتا ،مت إخراج عدد مخس دجاجات من السري امليكانيكي يف كل منها بعد تعريضها للتدويخ بالصدمة
الكهربائية قبل الذبح ،ميكن تقرير اآليت :
( )1أن الدجاجات ال متوت بعد الصدمة قبل الذبح ،وأن الدجاجات تبدأ يف اإلفاقة بعد مضي دقيقة
ونصف من وقت حدوث الصدمة ،مث تعود تدرجييا إىل اإلفاقة اليت تؤكد استقرار حياهتا ،نعم قد تظل
الطيور يف حالة فقدان للوعي ،لكنها تبقى حية.
( )2أن أية واحدة من الدجاجات حمل املشاهدة مل متت يف مجيع املواقع اليت متت زيارهتا ،بعد مشاهدهتا
مدة تزيد على مخس دقائق بعد التعرض للصدمة.
 .1الدر املختار البن عابدين ج  2ص .75
 .2احلديث  :أخرجه أخرجه الدارقطين كتاب الذبائح  ،أنظر سنن الدارقطين ج  2ص .281
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هذا وإن عدم موت الدجاج بعد الصدمة قبل الذبح ،جعل بعض شركات إنتاج اللحوم ترى أن السبب
الذي بىن عليه جممع الفقه اإلسالمي الدويل احلكم باملنع يف البند (ج) من الفقرة اخلامسة من قراره سالف
الذكر حيتاج إىل إعادة نظر.
ومع التسليم بعدم موت الدجاج بعد الصدمة قبل الذكاة ،وضرورة تعديل سبب املنع الوارد يف القرار
املذكور ،كي ال يكون حجة يف استمرار الذبح اآليل ،إال أن هذا ال يعين أن يغري اجملمع ما قرره من منع ذبح
الدجاج بالصدمة الكهربائية إىل حل ذحبه هبذه الطريقة ،وذلك ألن هناك مالحظات أخرى قد متثل خمالفات
يف الذبح اآليل للطيور ،ويف تقديري متنع حل الطيور املذبوحة هبا ،سأذكرها إن شاء اهلل تعاىل عند احلديث عن
الفرع الثالث .
الفرع الثالث
في
أهم المالحظات الشرعية على طريقة
الذكاة اآللية للطيور بعد التدويخ بالصدمة الكهربائية
الذبح اآليل للطيور بعد التدويخ بالصدمة الكهربائية أو بدوهنا جيد املشاهد عليه بعض املالحظات اليت
أرى أهنا يف الغالب جتعلها غري مستوفية لطريقة الذبح اإلسالمية ،األمر الذي قد مينع من حل املذبوح ،وزيادة
يف اإليضاح سأورد أهم هذه املالحظات ،متبعها باجلواب عما قد يثار عليها من اعرتاضات ،مبينا احلكم
الشرعي هلا من خالل عرضها على األحكام الشرعية للذكاة ،وذلك على النحو التايل.
المالحظة األولى  :التسمية على مجموعة كبيرة من الطيور مرة واحدة
من يشاهد طريقة الذبح اآليل جيد أن التسمية حتصل عند بداية تشغيل السكني اآليل على جمموعة كبرية
من الطيور دفعة واحدة مرة واحدة  ،وأن التسمية ال تتكرر إال إذا حصل توقف للسري امليكانيكي .األمر الذي
يثري التساؤل عن مدى حتقق التسمية املطلوبة حلل تناول الطيور املذبوحة هبذه الطريقة ؟.
المالحظة الثانية  :عدم التيقن من قطع العروق المطلوب قطعها شرعا
ثبت باملعاينة أن سكني الذبح اآللية قد تصيب حمل الذبح يف الطري ومن مث تقطع العروق أو األوداج
املطلوب قطعها شرعا ،وقد تأيت السكني على حمل الذبح لكن ال تقطع العروق املطلوب قطعها ،وعندئذ يثور
تساؤل مؤداه هل الذكاة يف هذه احلالة قد متت على الوجه املطلوب شرعا أم ال ؟.
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المالحظة الثالثة  :عدم الدقة في إصابة السكين اآللي لمحل الذبح.
أيضا من يشاهد طريقة الذبح اآليل جيد أن السكني اآللية يف بعض األحيان قد تصيب حمل الذبح
الشرعي يف الطري ،وقد ال تصيبه ،حبيث إن السكني قد جترح الطيور يف رؤوسها أو يف أقفيتها ،ويف هذه احلالة
فإن عددا من الطيور ال يتم ذحبها يف حمل الذبح املطلوب ،مما يورث شبهة يف حل تناول هذه الطيور.
المالحظة الرابعة  :إفالت عدد غير قليل من الطيور من الذبح ،وموته خنقا
بعض الطيور يتفلت من السكني اآليل حبيث ال تصيبها السكني أصال ،ومن مث يكون مصري تلك
الطيور هو املوت مبجرد دخوهلا املاء املغلي املعد لنتف الريش دون ذكاة ،حيث إن الطيور بعد خروجها من
حيز السكني اآللية تدخل يف حوض املاء املغلي املعد لنتف الريش ،مما يعين موهتا خنقا ال بطريق الذكاة.
قد يقال :هناك من يقف وميسك بسكني يذبح هبا الطيور اليت مل تصبها السكني اآللية .وجياب عن
هذا بأن هذا الشخص قد يشاهد البعض ومن مث يقوم بذحبه ،وقد يفلت منه البعض الذي ال يشاهده ،أو
ال يتمكن من اإلمساك به بسبب سرعة حركة السري امليكانيكي ،ومن مث فاحتمال وقوع اخلطأ يظل قائما.
قد يقال تربيرا لذلك :إن الدجاجات اليت ال تذكى ومتوت خنقا يكون لوهنا مغايرا للون الدجاج املذكى،
حيث يكون لوهنا مائال للزرقة ،وعليه فيتم استبعادها.
وجياب عن هذا بأنه ليس يف كل احلاالت حيدث تغري اللون  ،كما أنه يصعب التمييز بني لون املنخنقة
وبني لون غريها  ،وخباصة يف حال ما إذا كان لون الطري غري اللون األبيض.
وبسؤال بعض القائمني على املواقع اليت متت زيارهتا عن سبب وقوع األخطاء السابقة ،أجابوا بأن
السبب يف هذه األخطاء هو :عدم ضبط مسافات وأبعاد السكني اآليل بطريقة تتناسب مع أحجام الطيور،
كما أن بعض الطيور قد متر من السكني دون إصابتها بسبب أن حركة رأسها عند مرورها بالسكني تبعدها
عنها .
المالحظة الخامسة  :غمس الطيور في الماء المغلي قبل التحقق من موتها
بعض الطيور بعد ذحبها بالسكني اآللية ال متوت بعد الذكاة مباشرة  ،ومن مث تدخل هذه الطيور يف املاء
املغلي املعد لنتف الريش بعد ذحبها وهي حية  ،مث متوت فيه ،األمر الذي يورث شكا يف نسبة موهتا هل هو
إىل املاء أم إىل الذكاة ؟.
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المالحظة السادسة  :غمس الطيور في الماء المغلي المعد لنتف الريش قبل أن تبرد
أيضا من يتابع حركة سري الطيور بعد ذحبا آليا جيد أن بعضها قد يدخل حوض املاء املغلي املعد لنتف
الريش قبل أن تربد  ،مما يعين زيادة يف إيالمها وتعذيبها.
المالحظة السابعة  :ذبح الطيور أمام بعضها البعض
من يشاهد طريقة الذكاة اآللية جيد أن الطري يذبح بعضها أمام البعض اآلخر ،حيث إن الطيور أثناء
مروها من خالل السري امليكانيكي تكون يف حالة ظاهرة متكن بعضها من رؤية ما حيدث للبعض اآلخر.
المالحظة الثامنة  :تثبيت أرجل الطيور عند ذبحها
تقدم أن الطي ور يف طريقة الذبح اآللية هلا ،تعلق يف السري امليكانيكي مربوطة من أرجلها يف حامل
حديدي حيمل كل طري على حدة  ،مما جيعلها غري قادرة على احلركة ،قبل وبعد تعرضها للصدمة الكهربائية ،
وكذلك بعد ذحبها.
هذه هي أهم املالحظات على الذبح اآليل للطيور بعد التدويخ بالصدمة الكهربائية ،وبعد التعرف عليها
يتعني بيان موقف الشرع احلكيم منها  ،وذلك يف املبحث الثاين إن شاء اهلل تعاىل.
المالحظة التاسعة  :نقل الطيور من محل ذبحها قبل موتها
الطيور يف الذبح اآليل كما سبق ذكره تذبح وهي معلقة يف السري امليكانيكي ،وتظل تتنقل وهي معلقة فيه
حىت تصل إىل مرحلة التعبئة  ،وهذا معناه أن الطيور ال ترتك يف حمل ذحبها حىت خترج أرواحها ،مما ميثل زيادة
تعذيب وإيالم هلا .
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المبحث الثاني
موقف الشريعة اإلسالمية من المالحظات على الذكاة اآللية للطيور بعد التدويخ بالصدمة الكهربائية
سبق ذكر أهم املالحظات على الذكاة اآللية للطيور بعد التدويخ بالصدمة الكهربائية يف املبحث السابق،
وحىت ميكن التعرف على موقف الشارع احلكيم من هذه املالحظات ،سأبدأ أوال بذكر املالحظة ،مث أتبعها
بذكر ما يرتبط هبا من أحكام شرعية ،معقبا ببيان موقف الشارع احلكيم مما ورد يف املالحظة ،خمتتما البحث
ببيان اشرتاط حياة املذبوح عند الذبح.
المطلب األول
موقف الشارع الحكيم من
المالحظات الواردة على الذكاة اآللية للطيور بعد التدويخ بالصدمة الكهربائية،
سأقتصر يف بيان موقف الشارع احلكيم مما ورد يف املالحظات الواردة على ذكاة الطيور بعد التدويخ
بالصدمة الكهربائية ،على ما له ارتباط مبوضوعنا من أحكام شرعية ،دون اخلوض يف سائر التفصيالت ،
وذلك على هذا النحو:
الفرع األول  :المالحظة األولى  :التسمية على مجموعة كبيرة من الطيور مرة واحدة
أوال  :األحكام الشرعية المرتبطة بالمالحظة ،هي التسمية من حيث  :حكمها ،ووقتها ،وعلى ما تكون
األول :حكم التسمية في الذكاة
حكم التسمية يف الذكاة خمتلف فيه بني الفقهاء ،فريى احلنفية ،واملالكية يف املشهور ،واحلنابلة يف قول،
والثوري ،وإسحاق ،وهو قول :عطاء وطاوس  ،وسعيد بن املسيب  ،واحلسن  ،وعبد الرمحن بن أيب ليلى،
وجعفر بن حممد  ،وربيعة ،)1( ،أن التسمية فرض مع الذكر ساقطة مع النسيان ،وعلى هذا إن تركها الذابح
عامدا فإن الذبيحة ال حتل.
ويرى الشافعية ،وأمحد يف رواية ،أن التسمية سنة مؤكدة ،فلو تركها عمدا أوسهوا حتل (.)2
أما أهل الظاهر ،فريون أهنا فرض حال الذكر والنسيان ،فلو تركها ناسيا مل حتل كما لو تركها عمدا (.)3
 . 1بددائع الصددنائع ج  7ص  ،44حاشددية الصداوي علددى الشددرح الصدغري ج  4ص  ،123 ،122الشددرح الصددغري ج  4ص
 ،123املغين البن قدامة ج 13ص .292
 . 2زاد احملتاج ج 4ص  ،382املغين ج  13ص  ،292بداية اجملتهد وهناية املقتصد ج 1ص  ،349اجملموع شرح املهذب
ج  9ص.83
 . 3بداية اجملتهد وهناية املقتصد ج 1ص .349
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األدلة :
 أدلة القول األول:
استدل أصحاب القول األول على ما ذهبوا إليه ،بالكتاب والسنة واألثر واملعقول.
أما الكتاب فمنه :
(أ)

م
اس ُم اللَّ مه عليه َوإمنَّهُ لَمف ْس ٌق .)1(
قوله عز وجل َ وَال تَأْ ُكلُوا ممَّا مل يُ ْذ َك ْر ْ

وجه الداللة من اآلية:

استدل احلنفية ومن وافقهم بم ْاآليَمة من َو ْجوه:

َن مطْلَق الند م
َّح مرممي يف َح ِّق الْ َع َم مل.
َح ُدها :أ َّ ُ َ ْ
َّه مي للت ْ
أَ
الثاين  :أن النهي عن األكل يف اآلية حممول على ما تركت التسمية عليه عمددا ،بددليل قولده تعداىل ( :وإنده

لفسق) واألكل مما نسيت التسمية عليه ليس بفسق (.)2

َوالثَّالث :أ َّ
اس ُدم اللَّ مده عليده فم ْسد لقا بمَق ْولم مده عدز وجدلَ ( :وإمنَّدهُ لَمف ْس ٌدق) َوَال
َن اهلل تعاىل ََسَّدى أكدل كدل مدا مل يدُ ْذ َك ْر ْ
فمس َق َّإال بمارتم َك م
اب الْ ُم َحَّرمم)3(.
ْ
ْ
م
ص َو َّ
اف )(.)4
(ب) قولهُ عز وجل( :فَاذْ ُك ُروا ْ
اس َم اللَّه عليها َ

وجه الداللة من اآلية :

مم م
ب (.)5
أنُ مطْلَ ُق ْاأل َْمر ل ْل ُو ُجوب يف َح ِّق الْ َع َم ملَ ،ولَ ْو مل يَ ُك ْن َش ْرطلا لَ َما َو َج َ

وأما السنة فمنها :
(أ)

.1
.2
.3
.4
.5
.6

امت رضي اللَّه عنهما أنه قال سأَلْت رس َ م
ي بن َح مٍ
صْي مد
ِب عن َع مد ِّ
َّعم ُّ
ما َوَرَوى الش ْ
ُ
ول اللَّه عن َ
َ ُ َُ
الْ َك ْل م
ك
ت معْن َد َك ْلبم َ
ك َعلَْي َ
ب فقال( :ما أ َْم َس َ
ك ومل يَأْ ُك ْل منه فَ ُك ْلهُ فإن أ ْ
َخ َذهُ ذَ َكاتُهُ ،فَمإ ْن َو َج ْد َ
م
اس َم اللَّ مه تَد َع َاىل على
َخ َذهُ معه وقد قَدتَدلَهُ فَ َال تَأْ ُك ْل مألَن َ
َّك َّإَّنَا ذَ َك ْر َ
َغْيدَرهُ فَ َحسْب َ
ت أَ ْن يَ ُكو َن أ َ
ت ْ
ك ومل تَ ْذ ُكرهُ على َك ْل م
ب َغ ْمريك) (.)6
َك ْلبم َ
ْ

اآلية 121 :من سورة األنعام.
املغين ج  13ص.292
البدائع ج  7ص .44
اآلية  34 :من سورة احلج.
البدائع ج 7ص .44
احلديث  :أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب الذبائح  ،أنظر صحيح البخاري ج  1ص .54
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وجه الداللة من الحديث:
م م
ط (.)1
َّس مميَ مة فَ َد َّل على أهنا َش ْر ٌ
أن النِب عليه َّ
الص َالةُ َو َّ
الس َال ُم هنى عن ْاألَ ْك مل َو َعلَّ َل بتَد ْرك الت ْ

(ب) ما روى سعيد بن منصور بإسناده عن راشد بن سعد  ،قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم  ( :ذبيحة املسلم حالل وإن مل يسم إذا مل يتعمد ) (.)2

وجه الداللة من الحديث :
أن نسيان التسمية ال مينع حل األكل من الذبيحة مامل يكن عمدا.
وأما األثر:
فما روي عن ابن عباس  -رضي اهلل عنه  -أنه قال ( :من نسي التسمية فال بأس)(.)3
وأما المعقول :
فوجهه أن هذا القول هو قول بعض الصحابة وإنه مل يعرف خمالف من الصدحابة رضدي اهلل عدنهم هلدم(.)4
4
م
يدةٍ فَ َكا َن أ َْوَىل (.)5
هلم( ) .فَ ْ
احلَ ْم ُل على ما قَالَهُ يَ ُكو ُن محَْ لال على ما قدُ ْلنَا َويَ ُكو ُن محَْ لال على فَائم َدةٍ َجد َ
 أدلة الشافعية:

م م
اسد ُدم الل د مده َعلَْيد مده إمن ُكن ددتُ ْم بم يَاتمد مده
اس ددتدل الش ددافعية علددى أن التس ددمية س ددنة بقولدده تع دداىل  :فَ ُكلُ دواْ ممَّددا ذُك د َدر ْ
مم
ني .)6( 
ُم ْؤمن َ
واستدلوا على عدم الوجوب بالكتاب والسنة:
أما الكتاب،
َّم َو َحلْد ُدم ْ
اخلمْن مزي د مر َوَم ددا أ مُهد َّدل لمغَد ْمدري الل د مده بمد مده َوالْ ُمْن َخنم َق دةُ َوالْ َم ْوقُددو َذةُ
فقولدده تعدداىلُ  :حِّرَم د ْ
دت َعلَد ْدي ُك ُم الْ َمْيتَ دةُ َوالْددد ُ
م
السبُ ُع إمالَّ َما ذَ َّكْيتُ ْم.)7( 
يحةُ َوَما أَ َك َل َّ
َوالْ ُمتَدَرِّديَةُ َوالنَّط َ
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

البدائع ج 7ص .44
احلديث  :ذكره السيوطي بلفظه يف اجلامع الكبري ج 1ص  ،724كما أخرجه البيهقي مبعناه يف باب  :من ترك التسمية
وهو ممن حتل ذبيحته  ،من كتاب الصيد والذبائح  .أنظر السنن الكربى ج 9ص .242
املغين ج 13ص .292
املغين ج 13ص .292
البدائع ج 7ص  ، 44بداية اجملتهد البن رشد ج  ،املغين ج 13ص،311
اآلية 118من سورة األنعام.
اآلية 3ممن سورة املائدة.
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وجه الداللة من اآلية :استدل الشافعية باآلية على عدم الوجوب من وجهني:
األول :أن اهلل تعاىل أباح املذكى ومل يذكر التسمية.
الثاين :أن اهلل تعاىل أباح ذبائح أهل الكتاب بقوله تعاىل ( :وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم)()1
وأهل الكتاب ال يسمون غالبا فدل على أهنا غري واجبة (.)2
وأما السنة فمنها :
(أ)

ما روي أن عائشة رضي اهلل عنها قالت  ( :إن قوما قالوا يا رسول اهلل إن قومنا حديثو عهد

باجلاهلية يأتوننا بلحام ال ندري أذكر اسم اهلل عليها أم مل يذكروا أنأكل منها ؟ فقال :اذكروا اسم
اهلل وكلوا ) (.)3
وجه الداللة من الحديث :
لو كانت التسمية واجبة ملا أجاز النِب صلى اهلل عليه وسلم األكل مع الشك)4(.
(ب) ما روي أنه صلى اهلل عليه وسلم قال  ( :املسلم يذبح على اسم اهلل َسى أو مل يسم )(.)5
سبب االختالف :
أورد ابددن رشددد يف بدايددة اجملتهددد سددبب االخددتالف بددني الفقهدداء فقددال  ( :إن سددبب االخددتالف هددو " :
م
معارضةُ ظَ م
اه مر الْ مكتَ م
ك لم ْألَثَمر .
اب ميف ذَل َ
َُ َ َ
ِ
اب :
فَأ ََّما الْكتَ ُ
م
اس ُم اللَّ مه َعلَْي مه َوإمنَّهُ لَمف ْس ٌق . 
فَد َق ْولُهُ تَد َع َاىلَ  :وَال تَأْ ُكلُوا ممَّا َملْ يُ ْذ َك مر ْ
ضةُ لِ َه ِذ ِه ْاآليَِة:
َوأ ََّما ُّ
السنَّةُ ال ُْم َعا ِر َ

ول اللَّ مه َّ َّ م َّ م
دول اللَّ مده
يل  :يَا َر ُس َ
ال ُ " :سئم َل َر ُس ُ
ك َع ْن مه َش ٍام َع ْن أَبم ميه أَنَّهُ قَ َ
فَ َما َرَواهُ َمالم ٌ
َ
صلى اللهُ َعلَْيه َو َسل َم فَق َ
ال رس ُ م
إم َّن نَاسا ممن الْب مادي مة يأْتُوندَنَا بملُحم ٍ
صدلَّى اللَّدهُ َعلَْي مده َو َسدلَّ َم :
ان َوَال نَ ْد مري أ َ
دول اللَّده َ
ل َ َ َ َ
ََسَُّوا اللَّهَ َعلَْيد َها أ َْم َال ؟ فَد َق َ َ ُ
َْ
وها ".
ََسُّوا اللَّهَ َعلَْيد َها ُمثَّ ُكلُ َ

.1
.2
.3
.4
.5

اآلية  7من سورة املائدة.
زاد احملتاج ج 4ص .382
احلديث أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب الذبائح  ،أنظر ج 2ص 49.
زاد احملتاج ج 4ص .382
احلديث احلديث  :ذكره السيوطي بلفظه يف اجلامع الكبري ج 1ص  ،724كما أخرجه البيهقي مبعناه يف باب  :من ترك
التسمية وهو ممن حتل ذبيحته  ،من كتاب الصيد والذبائح  .أنظر السنن الكربى ج 9ص .242
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م
َن هد َذا ْ م
م
اسدخةٌ مهلد َذا ْ م م
يث َكدا َن ميف أ ََّومل ْم
دك إم َىل أ َّ
دك
ب َمالم ٌ
احلَددد َ
اإل ْسد َدالممَ ،وَملْ يدَ َدر َذلد َ
احلَدديثَ ،وتَدأ ََّو َل بدأ َّ َ
َن ْاآليَدةَ نَ َ َ
فَد َذ َه َ
م
َن ه د َذا ْ م
َّ م م م
الشددافمعمي لمم َكد م
داهرهُ أَندَّدهُ َكددا َن بمالْم مدينَد مدة  ،وآيَدةُ الت م م ِّ
دان َه د َذا
احلَددد َ
الشددافع ُّي  ،أل َّ َ
ب َّ ُّ َ
ْ
َ
َ
َّسددميَة َمكيَّدةٌ  ،فَد َذ َه َ
يث ظَد ُ
اجلم مع بمأَ ْن َمحَل ْاأل َْمر بمالتَّس ممي مة َعلَى النَّ ْد م
ب.
ب َْ ْ
َ َ ْ َ
َم ْذ َه َ

م م
ِّ م
اخلَطَد دأُ
الس د َدال ُم ُ " :رفم د َدع َع د ْدن أ َُّمد د ميت ْ
دريا إم َىل قَد ْولمد مده َعلَْي د مده َّ
الص د َدالةُ َو َّ
َوأ ََّم ددا َمد د من ا ْشد دتَدَر َط ال ددذ ْكَر يف الْ ُو ُج ددوب فَ َمص د ل
استُ ْك مرُهوا َعلَْي مه "(.)1
ِّسيَا ُن َوَما ْ
َوالن ْ
القول المختار:
بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم ميكنين القول بأن ما تطمئن إليه النفس منها هو مدا ذهدب إليده أصدحاب
القددول األول الددذي يددرى أن التسددمية علددى الذبيحددة واجبددة حددال الددذكر سدداقطة حددال النسدديان ،وذلددك لقددوة مددا
استدلوا به .

الثاني  :التسمية في الذكاة االختيارية على الذبيحة ال على اآللة

اتفدق الفقهداء مددن :احلنفيدة ( ،)2واملالكيددة ( ،)3والشدافعية ( ،)4واحلنابلدة ( ،)5علددى أن التسدمية يف الددذكاة
االختياريدة ،تكدون مددن الدذابح علددى املدذبوح عنددد الدذبح ال علددى اآللدة ،وال علددى شديء آخددر غدري الذبيحددة وال أن
يقصد به شيئا غريها.

م
اسد ُدم اللَّد مده عليدده َوإمندَّدهُ لَمف ْسد ٌدق  ،)6( .وقولدده
واسددتدلوا علددى ذلددك بقولدده تعدداىل َ  :وَال تَدأْ ُكلُوا ممدَّدا مل يُد ْذ َك ْر ْ
مم مم
م م
م م
اس َدم اللَّ مده عليهدا
اس ُدم اللده َعلَْيده إمن ُكندتُ ْم بم يَاتده ُم ْدؤمن َ
ني ،)7( وقولده تعداىل :فَداذْ ُك ُروا ْ
تعاىل  :فَ ُكلُدواْ ممَّدا ذُك َدر ْ
ص َو َّ
اف .)8(
َ
وجه الداللة من اآليات :

أن اهلل تعاىل أمر بذكر اسم اهلل تعاىل عليه يف اآليات الكرميات وال يكون ذكر اسم اهلل عليه إال وأن يراد
به التسمية على الذبيحة )9(.

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

بداية اجملتهد وهناية املقتصد ج  1ص.349
البحر الرائق ج 8ص  ، 191بدائع الصنائع ج  7ص .72 ،49 ، 48
بداية اجملتهد وهناية املقتصد ج 1ص  ،349حاشية الصاوي على الشرح الصغري ج  4ص ..122
زاد احملت د دداج ج  4ص  ،382اجملم د ددوع شد د ددرح امله د ددذب للن د ددووي ج  9ص ،83مغد د ددين احملت د دداج ج 4ص  ،352احلد د دداوي
للماوردي :ج  17ص .22
املغين ج 13ص 292
اآلية 121 :من سورة األنعام.
اآلية 118من سورة األنعام.
اآلية  34من سورة احلج.
البدائع ج 7ص .48
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م
السد ِّدكني وأ م
ُخد َدرى َال
جداء يف البحددر الرائدق البددن جندديم ":ولَ ْدو أ ْ
دج َع َشدا لة ليَد ْذ َحبَ َها ُمثَّ أَلْ َقددى تمْل َ
َخد َذ سد ِّدكينلا أ ْ
دك ِّ َ َ َ
َضد َ
َن التَّسد مدميةَ يف الد َّدذ َكاةم
بدأْ م مم م
م
م
َخد َذ َسد ْده لما وَسددى فَد َو َ
ضد َدع ذلددك َوَرفَد َدع َ
س بمدده خبد َدالف مددا لددو أ َ
آخد َدر ومل يُ َسد ِّدم مل َحيد َّدل أَ ْكلُددهُ أل َّ ْ َ
َ َ
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
يح دةُ مل تَدتَدغَيَّد ْدر ويف الد َّدذ َكاة اال ْ م
وعةٌ علددى الد َّدذبْ مح َال علددى آلَتدده َو َّ
َّس دميَةُ علددى ْاآللَددة َال
اال ْختيَا مريدَّدة َم ْشد ُدر َ
الذب َ
ضددطَراريَّة الت ْ
الذبم م
ت.
يحة َو ْاآللَةُ قد تَدغَيَّدَر ْ
على َّ َ
َّسد مدميَ مة مل َجتُد ْدز َولَد ْدو ََسَّددى
دف َولَد ْدو أ ْ
َخ د َذ َغْيدَرَهددا َوذَ َحبَ َهددا بمتمْلد َ
وسد َ
دج َع َشدداةل َو ََسَّددى فَأ َْر َس دلَ َها َوأ َ
َضد َ
َو َعد ْدن أيب يُ ُ
دك الت ْ
َوا ْشتَدغَ َل بم َخَر إ ْن كان قَلم ليال كما لو َكلَّ َم آخر حل" (.)1
وعلى هذا ال بد أن جيدد التسمية لكل ذبيحة على حدة ،ألن التسمية جتدب عندد الفعدل فدإذا جتددد الفعدل
تتجدد التسمية ،وال يتحقق ذلك إال بتعيني الذبيح (.)2

الثالث :وقت التسمية في الذكاة االختيارية

اتف ددق الفقه دداء م ددن احلنفي ددة ( )3واملالكي ددة ( )4والش ددافعية ( )5واحلنابل ددة ( )6عل ددى أن التس ددمية يف ال ددذكاة

االختياريددة تكددون عنددد الددذبح  ،فددال جيددوز تقدددميها عليدده إال بزمددان قليددل ال ميكددن التحددرز عندده  ،لقولدده تعدداىل (( :
م
اس ُم اللَّ مه عليه َوإمنَّهُ لَمف ْس ٌق ))7( .
َوَال تَأْ ُكلُوا ممَّا مل يُ ْذ َك ْر ْ
وجه الداللة من اآلية :
أن الذبح مضدمريف اآليدة معنداه والتدأكلوا ممدا مل يدذكر اسدم اهلل عليده مدن الدذبائح وال يتحقدق ذكدر اسدم اهلل

تعاىل على الذبيحة إال وقت الذبح (. )8

وعلى هذا ال تتحقق التسمية اليت تتم على جمموعة كبرية مدن الطيدور مدرة واحددة عندد ذبدح أوهلدا  ،ممدا يعدين
عدم حل الذبائح اليت تذبح هبا .
ثانيا  :موقف الشارع الحكيم من :التسمية على مجموعة كبيرة من الطيور مرة واحدة
وبعرض التسمية مدرة واحددة علدى جمموعدة كبدرية مدن الطيدور  ،وعددم تكرارهدا بتكدرار الدذبح ،علدى األحكدام
اليت ذكرناها يف شرط التسمية يف الذكاة الشرعية ،ميكن تقرير األمرين اآلتيني :
 . 1البحر الرائق ج 8ص 191
 . 2البدائع ج  7ص .72
 . 3البدائع ج 7ص .72
 . 4حاشية الصاوي على الشرح الصغري ج  4ص .122
 . 5هناية احملتاج ج 8ص ،118
 . 6املغين ج 13ص .291 ،292
 . 7اآلية 121 :من سورة األنعام.
 . 8املغين ج 13ص  ،291 ،292حاشية الصاوي على الشرح الصغري ج  4ص  .122هناية احملتاج ج 8ص ،118
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(أ)

أن الذبح بالتسمية على جمموعة من الطيور دفعة واحدة ،خيالف ما عليه رأي مجهور علماء الفقه
اإلسالمي ،الذين يرون يف القول املختار الذي سبق ذكره يف حكم التسمية على الذبيحة :أن التسمية
على الذبيحة واجبة حال الذكر ،ساقطة حال النسيان  ،كما أنه خيالف قرار جممع الفقه اإلسالمي
الدويل سالف الذكر الذي تبىن رأي مجهور الفقهاء يف حكم التسمية على الذبيحة ،وهذا يعين أن
الذبح هبذه الطريقة مل تتحقق فيه التسمية املطلوبة عمدا  ،مما يعين عدم حل املذبوح هبا.

(ب )

أن الذبح بالتسمية على جمموعة من الطيور دفعة واحدة ،خيالف ما عليه رأي مجهور علماء الفقه
اإلسالمي ،الذين يرون كما سبق بيانه أن التسمية يف الذكاة االختيارية تكون على الذبيحة  ،وأهنا ال
تتحقق على الذبيحة إال بالتسمية على كل ذبيحة على حدة ،مما يعين أن التسمية على الذبيحة يف
هذه احلالة اليت حنن بصدد احلديث عنها غري متحققة عمدا على كل ذبيحة على حدة ،األمر الذي
يعين أن الذبح وقع بغري تسمية ،وهو يعين حرمة تناول الذبيحة شرعا.
الفرع الثاني
المالحظة الثانية  :عدم التيقن من قطع العروق المطلوب قطعها شرعا

أوال :األحكام الشرعية المرتبطة بالمالحظة ،هي  :العروق التي تقطع في الذبح
م 1
الس َال ُم":
وم َ ،والْ َم مريءُ َ ،والْ َوَد َج
العروق اليت تقطع يف الذكاة هي ْ :
ان ( ) لمَق ْولممه َعلَْي مه َّ
الص َالةُ َو َّ
احلُْل ُق ُ
اج ممبَا مشْئت" .فإذا فرى ذلك كله فقد أتى بالذكاة بكماهلا وسننها ،وهو األكمل .وهذا حمل اتفاق
أَفْ مر ْاأل َْوَد َ
بني الفقهاء من احلنفية ( ،)2واملالكية (،)3والشافعية ( ، )4واحلنابلة (.)5

لكن هل يكتفى بقطع بعضها بأن يقطع الذابح البعض دون البعض ؟ ،اختلف الفقهاء يف ذلك:
فعنددد أيب حنيفددة  -رضددي اهلل عندده -إذا قطددع أكثرهددا وهددو ثالثددة منهددا ،أي ثالثددة كانددت وتددرك واحدددا حيددل،
6
م
اجلَد ْدوَزةم
احلَ َكد مم وابْددن وْهد ٍ
دب مددن املالكيددة ( ) ،وعلددى قددوهلم إم ْن قَطَد َدع فَد ْدو َق ْ
ب َوابْد ُدن َعْبددد ْ َ ُ َ
َوقَريددب مددن هددذا قددول أَ ْشد َده ُ
َج َاز ،ألن قطع احللقوم ليس بشرط.

.1
.2
.3
.4
.5
.6

ومها عرقان يف صفحيت العنق ) حميطان باحللقوم وقيل باملريء ومها الوريدان من اآلدمي .مغين احملتاج ج  4ص .252
العناية  ،14/143البحر الرائق ج 8ص  ،193البدائع ج 7ص .42 ،41
بداية اجملتهد وهناية املقتصد ج 1ص .347
مغين احملتاج ج 4ص  ، 251املنهاج للنووي ج  1ص  ، 474إلقناع للشربيين ج ا ص .755
املغين البن قدامة ج 13ص . ، 324
البحر الرائق ج 8ص، 193العناية شرح اهلداية  ،14/143بداية اجملتهد وهناية املقتصد ج 1ص .349
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وعند اإلمام مالك يف املشهور عنه أنه يكتفى بقطع احللقوم والودجني ،وال جيزئ أقل من ذلك ،وال
يشرتط قطع املريء)1( .
وذهب أبو يوسف  ،واإلمام أمحد يف رواية  ،إىل أنه ال حيل املذبوح حىت يقطع احللقوم واملريء وأحد
العرقني.
وقال حممد رمحه اهلل ال حيل حىت يقطع من كل واحد من األربعة أكثره (.)2
وذهب الشافعي  -رمحه اهلل ،واإلمام أمحد يف رواية ثانية – إىل أنه إذا قطع كل احللقوم وكل املريء
حل ،أما لو بقي شيء من أحدمها ولو يسريا فال حيل  .أما قطع الودجني فمستحب ،ألنه أوحى وأسهل
خلروج الروح فهو من اإلحسان.
وجه قول الشافعي  -رضي اهلل عنه  -أن الذبح إزالة احلياة واحلياة ال تبقى بعد قطع احللقوم واملريء
عادة ،فأشبه مالوقطع األربعة ،وقد تبقى بعد قطع الودجني ،إذ مها عرقان كسائر العروق ،واحلياة تبقى بعد
قطع عرقني من سائر العروق ،وعليه ال حيل لو بقي شيء من احللقوم أو املريء (.)3

ووجه قول أيب حنفية :أن املقصود من الذبح إزالة احملرم وهو الدم املسفوح وال حيصل إال بقطع الودج.
وجه قول حممد :أنه إذا قطع األكثر من كل واحد من األربعة فقد حصل املقصود بالذبح وهو خروج
الدم ،ألنه خيرج ما خيرج بقطع الكل.
ووجه قول أيب يوسف :أن كل واحد من العروق يقصد بقطعه غري ما يقصد به اآلخر ،ألن احللقوم
جمرى النفس ،واملريء جمرى الطعام ،والودجني جمرى الدم ،فإذا قطع أحد الودجني حصل بقطعه املقصود
منهما ،وإذا ترك احللقوم مل حيصل بقطع ما سواه املقصود منه.
يء و ْ م
م
م
ض لال عن التد ََّو ُّج مه فَ َال بُ َّد من
اج َومه َي الْعُ ُر ُ
وت فَ ْ
احلُْل ُقوم َال َميُ ُ
وق من َغ ْري قَطْ مع الْ َم مر َ
َولَ ْوقَطَ َع ْاأل َْوَد َ
ني أو أ م م م
م م
ص َل إنْد َه ُار الدمَّم (.)4
َحدمهَا ليَ ْح ُ
قَطْع مه َما ليَ ْح ُ
ص َل التد ََّو ُّجهُ َوَال بُ َّد من قَطْ مع الْ َوَد َج ْ م َ

سبب االختالف:

ب االختالف بني الفقهاء يف هذه املسألة هو:
جاء يف بداية اجملتهد وهناية املقتصد أنَ َسبَ ُ
 . 1اخلرشي على خمتصر خليل ج  3ص ،4بداية اجملتهد وهناية املقتصد ج 1ص  ،344حاشية الصاوي على الشرح الصغري
ج 91ج.4
 . 2العناية املرجع السابق البحر الرائق ج 8ص ،193اخلرشي على خمتصر خليل ج  3ص.4
 . 3مغين احملتاج ج 4ص  ،252املغين ج 13ص.324 ،323
 . 4البدائع ج  7ص  ، 42البحر ج  8ص .193
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م
م
م
دك أَثَددر مان :أَحد ُدد ُمها  :يد ْقتَ م
ط مْند ُقد ٌ م
ضددي إمنْد َهد َدار الدددمَّم فَد َق د ْطَ ،و ْاآل َخد ُدر
" أَندَّدهُ َملْ يَدأْت ميف َذلد َ
دولَ ،وإََّّندَدا َجدداءَ ميف َذلد َ َ َ َ َ
دك َشد ْدر ٌ َ
ضددي قَطْددع ْاألَود ماج مددع إمنْدهددا مر الدددمَّم .فَمفددي حد مدد م
يد ْقتَ م
السد َدال ُمَ " :مددا أَنْد َهد َدر
يث َرافمد مع بْد من َخد مدد ٍ
يج أَندَّدهُ قَد َ
دال َعلَْيد مده َّ
الصد َدالةُ َو َّ
َ َْ َ َ َ
َ
َ
1
م
م
م
م
م
م
م
صدلَّى
يث ُمتَّد َفد ٌدق َعلَددى صد َّ
اسد ُدم اللَّدده َعلَْيدده فَ ُكد ْدل " ( )َ .وُهد َدو َحددد ٌ
ي َعد ْدن أمَيب أ َُم َامدةَ َعد من النَّدم ِّ
َّم َوذُكد َدر ْ
دِب َ
الددد َ
دحتهَ .وُرمو َ
ض نَ ٍ
اب أ َْو ََنَْر ظُْف ٍر"(.)2
اج فَ ُكلُواَ ،ما َملْ يَ ُك ْن قَر َّ
اللَّهُ َعلَْي مه َو َسلَّ َم أَنَّهُ قَ َ
الَ " :ما فَدَرى ْاأل َْوَد َ
م
م
يث ْاأل ََّومل يد ْقتَ م
احل مد م
ضي قَطْ َع بدَ ْع م
كَ ،وميف احلديث
ض ْاأل َْوَد ماج فَد َق ْط ،مألَ َّن إمنْد َه َار الدمَّم يَ ُكو ُن بم َذل َ
َ
فَظَاه ُر َْ
َّاين قَطْع َم
ان واللَّه أ َْعلَم مت مَّف َق م
مجي مع ْاألَود ماج ،فَ ْ م م
ان َعلَى قَطْ مع الْوَدج ْ م م
الث م
ض مم ْن
َْ
َح ُد ُمهَا ،أَ مو الْبَد ْع ُ
ني :إ َّما أ َ
َ َ
احلَديثَ َ ُ ُ ُ
ُ
مم
كملَي مهما ،أَو ممن و م ٍ
م
َّع مر م
احلَ مديثَد ْ م
يف ميف قَد ْولممه َعلَْي مه
ني ْ
ك فإن َو ْجهُ ْ
احد ممْند ُه َماَ ،ول َذل َ
اجلَ ْم مع بدَ ْ َ
ني أَ ْن يدُ ْف َه َم م ْن َالمم التد ْ
ْ َ ْ ْ َ
َّع مر م
يف ميف َك َالمم الْعر م
ب قَ ْد تَ ُد ُّل َعلَى
َّ
الص َالةُ َو َّ
ض َال الْ ُك ُّل  ،إم ْذ َكانَ ْ
ت َال ُم التد ْ
اج " الْبَد ْع ُ
الس َال ُم َ " :ما فَدَرى ْاأل َْوَد َ
ََ
الْبَد ْع م
ض.
وأ ََّما م من ا ْشتدر َط قَطْع ْ م
م
م
ك مم َن
س لَهُ ُح َّجةٌ مم َن َّ
الس َم ماع َوأَ ْكثَد ُر مم ْن َذل َ
َ
َ َ ََ
احلُْل ُقوم َوالْ َمِّريء يف زكاة احليوان فَدلَْي َ
ني ،ومهل َذا َذهب قَدوم إم َىل أ َّ م
ب ُهو قَطْ ُع َما َوقَ َع ْم
اع َعلَى َج َوا مزهم،
ا ْشتَدَر َط الْ َمِّريءَ َو ْ
اإل ْمجَ ُ
وم ُدو َن الْ َوَد َج ْ م َ َ َ َ ْ ٌ
احلُْل ُق َ
َن الْ َواج َ َ
م
م
م
الذ َكا َة لَ َّما َكانَت شرطلا ميف الت م
َن َّ
ص فم َ م
مأل َّ
ك
ك نَ ٌّ
ب ميف َذل َ
َّحل ميلَ ،وَملْ يَ ُك ْن ميف َذل َ
ْ
ْ َْ
ب أَ ْن يَ ُكو َن الْ َواج ُ
يما َْجيري َو َج َ
م
م
م
َما َوقَ َع ْم
يف ،مأل َّ
َن َما َوقَ َع
ضعم ٌ
يل َعلَى َج َوا مز ماال ْستمثْدنَاء مم ْن َذل َ
كَ ،وُه َو َ
اإل ْمجَاعُ َعلَى َج َوا مزهم ،إمَّال أَ ْن يدَ ُق َ
وم الدَّل ُ
ْم
الص َّح مة (.)3
اإل ْمجَاعُ َعلَى إم ْجَزائممه َال يدَْلَزُم أَ ْن يَ ُكو َن َش ْرطلا ميف ِّ
القول المختار:
مما سبق ميكن القول بأن القول الذي تطمئن النفس إليه هو ما ذهب إليه اإلمام أيب حنيفة ومن وافقه
من القول بأنه يكتفى بقطع أي ثالثة من العروق ،وذلك لآليت :
()1

أن اجلمع بني احلديثني الواردين يف املوضوع يعني على ذلك.

()2

أن الغايدة األهددم مدن الددذبح هدي إخدراج الددماء والرطوبددات النجسدة مددن احليدوان ،وإزهدداق روحدده ،وأن
ذلك ال يتحقق إال بقطع أحد الودجني ،وقطع احللقوم اواملريء.

()3

أن يف األخذ هبذا القول فيه تيسري على الناس يف أمر الذكاة.

وعلى ما سبق ميكن القول بأن احلد األدىن بني الفقهاء ملا جيب قطعه حال الذبح هو قطع بعض
األوداج ،ومن مث ال حيل املذبوح الذي ال يتم قطع بعض أوداجه عند الذبح  ،واهلل أعلم.
 . 1احلديث أخرجه البيهقي يف سننه باب ما جاء يف ذكاة ماال يقدر على ذحبه برقم .19422 :
 . 2احلديث أخرجه البيهقي يف سننه كتاب الضحايا باب الذكاة يف املقدورة برقم .18928
 . 3بداية اجملتهد وهناية املقتصد ج 1ص .344
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ثانيا  :موقف الشارع الحكيم من :عدم التيقن من قطع العروق المطلوب قطعها شرعا
سبق بيان أن املختار من أقوال علماء الفقه اإلسالمي ،يرى أن قطع ثالثة عروق أي ثالثة عروق من
األربعة وهي ( :احللقوم واملريء والودجان) عند إجراء عملية الذبح مطلوب شرعا ،كما أن قرار جممع الفقه
اإلسالمي الدويل سالف الذكر قد اشرتط عند ذبح البقر والغنم والطيور وغريها ،قطع احللقوم واملريء
والودجني.
ومن يشاهد طريقة الذكاة اآللية جيد أن قطع هذه العروق غري متحقق على وجه الدقة عند ذبح الطيور،
حيث إن السكني اآللية قد تقطع بعض العروق دون البعض ،وقد تقطع جلدة الرقبة اليت حتيط هبذه العروق
فقط دون الوصول إىل العروق املراد قطعها ،و أقل ما ميكن قوله عندئذ أن شبهة عدم احلل قائمة عند الذبح
هبذه الطريقة.
هذا وال ميكن تدارك األمر حال الذبح ،و ذلك لعدم وضوح األمر بالنسبة للمشاهد املتابع ،حيث إن
صغر رؤوس الطيور ،وظهور الدماء علىها يوهم بأهنا مذبوحة  ،مما ال ميكن املتابع من معرفة ما مت ذحبه على
وجه الدقة وما مل يتم.
الفرع الثالث
المالحظة الثالثة  :وهي حالة عدم الدقة في إصابة السكين اآللي لمحل الذبح
أوال :األحكام الشرعية المرتبطة بالمالحظة ،هي:
( )1حمل الذبح يف البقر والغنم والطيور وحنومها
( )2مج َهةُ الْ َقطْ مع عند الذبح
 محل الذبح في البقر والغنم والطيور ونحوهما
اتفق فقهاء املسلمني ،من احلنفية ( ،)1واملالكية ( ،)2والشافعية ( ، )3واحلنابلة ( )4على أن الذبح يف

البقر والغنم وغريها من الطيور  ،يكون بالقطع فيما بني :احللق واللبة ( ،)5أو يف احللق كله وسطه وأعاله
وأسفله ،وال جيوز الذبح يف غري هذا احملل باإلمجاع.
 . 1العناية على اهلداية ج  ، 143/14والبحر الرائق ج  8ص  ،193البدائع ج 7ص .41
 . 2اخلرشددي علددى خمتصددر خليددل  ،ج 3ص  ،3وحاشددية الشدديخ العدددوي علددى هددامش اخلرشددي ج 3ص ،3حاشددية الصدداوي
على الشرح الصغريج  4ص  91وما بعدها.
 . 3مغين احملتاج ج  4ص  ، 247روضة الطالبني ج  2ص  ، 727املنهاج للنووي ج 1ص ..474
 . 4املغين ألبن قدامة ج13ص .323
 . 5اللبة هي الوهدة اليت تصل بني أصل العنق والصدر .املغين ج 13ص .323
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دليل ذلك :
ني اللَّبَّ مة واللَّ ْحيَد ْ م
الس َال ُم ( َّ
ني ) ( ،)1وقوله عليه الصالة والسالم( :الذكاة يف
قوله َعلَْي مه َّ
الص َالةُ َو َّ
الذ َكاةُ َما بَد ْ َ
َ
2
م
ص ُل بمالْ مف ْع مل فم ميه إنْد َه ُار الدمَّم َعلَى أَبْدلَ مغ الْ ُو ُجوهم ،ويسرع يف
احللق واللبة)( )َ ،ومألَنَّهُ َْجم َم ُع الْ َم ْجَرى َوالْعُ ُروق فَديَ ْح ُ
زهوق الروح ،فيكون أطيب للحم ،وأخف على احليوان.

احل ْل مق واللَّبَّ مة ي مفيد أَنَّه لو َذبح أَعلَى من ْ م
َس د َف َل منه َْحي ُرُم مألَنَّهُ أ ََه َّل يف َغ ْمري َحمَ ِّل
َوالتَّد ْقيم ُ
ََ ْ
احلُْل ُقوم أو أ ْ
يد بم َْ َ ُ ُ ُ
َّ
الذ َك ماة (.)3

م م
م
ٍ
الرأْس مل َحيصل قَطْع و م
اح ٍد ممْند ُه َما فَ َال يدُ ْؤَكل بم ْم
اإل ْمجَ ماع
وإذا بَق َي َش ْيءٌ من عُ ْق َدة احللقوم ممَّا يَلي َّ َ ْ ُ ْ ُ َ
ُ
صاب َذبح شا لة يف لَيدلَ ٍة مظْلمم ٍة فَدقطَع أَعلَى من ْ م
َس َف َل منه
َوذَ َكَر يف فتاوي أ َْه مل ََسَْرقَدْن َد  " :قَ َّ ٌ َ َ َ
ْ ُ َ َ َ ْ
احلُْل ُقوم أو أ ْ
َْحي ُرُم أَ ْكلُ َها " (.)4
اجلوزَة ميف نم م
ت إم َىل مج َه مة الْبَ َد من َال تدُ ْؤَك ُل ،مألَنَّهُ إمذَا قَطَ َع
صف َها َو َخَر َج ْ
وعلى قول اإلمام مالك إم ْن َملْ يدَ ْقطَ مع َْ ْ َ
ْ
احل ْل ُق م
يما ،وقطع احللقوم شرط (.)5
فَد ْو َق ْ
اجلَ ْوَزةم فَد َق ْد َخَر َج ُْ ُ
وم َسل ل
ِج َهةُ الْ َقطْ ِع عند الذبح

األصل أن حمل الذبح وقطع أعضاء الذكاة يكون من ناحية أسفل حلية احليوان كما سبق بيانه  ،لكن قد
خيطأ الذابح فيتم الذبح من نَ م
احيَ مة الْعُنُ مق ،أي من القفا أو يتعمد الذابح القطع من جهة القفا ،ففي هذه
احلاالت هل حيل أكل هذه الذبيحة أم ال ؟ احلكم خيتلف من حالة إىل أخرى على هذا النحو:
اختلف الفقهاء يف ذلك :
سبب االختالف :
م
م
ك أ َّ م م
الذ َك ماة ممن الْ َق َفا َال ي م
ض ماء َّ
هل تَد ْعمل َّ
ص ُل
الذ َكاةُ ميف الْ َمْند ُفو َذة الْ َم َقاتم مل أ َْم َال تَد ْع َم ُلَ ،و َذل َ
َن الْ َقاط َع أل َْع َ
َ
َ
ْ َُ
(.)6
م
م
م
ٍ
م َّ
إملَْيد َها بمالْ َقطْ مع إمَّال بدَ ْع َد قَطْ مع الن َ
يب َم ْقتَدلُهُ
ُّخ ماعَ ،وُه َو َم ْقتَ ٌل م َن الْ َم َقات مل ،فَد َرتُد الذ َكاةُ َعلَى َحيَد َوان قَ ْد أُص َ
.1
.2
.3
.4
.5
.6

احلديث أخرجه البيهقي يف سننه كتاب الضحايا باب الذكاة يف املقدورة برقم .18924 ،18923
احلديث أخرجه الدارقطين يف كتاب الصيد  .سنن الدارقطين  :ج 4ص .284
العناي ددة عل ددى اهلداي ددة ج 14ص  ،143البح ددر الرائ ددق ج  8ص  ،193الب دددائع ج 7ص 4132الص دداوي عل ددى الش ددرح
الصغريج  4ص  ،91املغين البن قدامة ج 13ص.
البحر الرائق ج 8ص .193
اخلرشددي علددى خمتصددر خليددل  ،ج 3ص  ،3وحاشددية الشدديخ العدددوي علددى هددامش اخلرشددي ج 3ص ،3حاشددية الصدداوي
على الشرح الصغريج  4ص  91وما بعدها ،.بداية اجملتهد وهناية املقتصد ج 1ص .344
بداية اجملتهد وهناية املقتصد ج 1ص .345
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والذبح من القفا قد يقع خطأ وقد يقع اختيارا ،وإليك بيان ذلك:
أوال  :إذا جرحها في قفاها خطأ:

جاء يف املغين قال القاضي  :معىن اخلطأ أن تلتوي الذبيحة عليه فتأيت السكني على القفا )1( .

وروي عددن اإلمددام أمحددد بددن حنبددل أندده ال بددأس بأكددل الذبيحددة الدديت ذحبددت مددن القفددا خطددأ ،وعدددم حلهددا إذا
ذحبت من القفا عمدا (.)2
وقال القاضي اخلرقي  :إذا ذحبها من قفاها وهو خمطئ ،فأتت السكني على موضدع ذحبهدا ،وهدي يف احليداة،
أكلددت .ووجدده قول دده :أن الذبيحددة إذا الت ددوت عليدده عنددد ال ددذبح فقددد ص ددارت معج ددوزا عددن ذحبه ددا يف حم ددل ال ددذبح،
فيسقط اعتبار احملل ،كاملرتدية يف البئدر ،فأمدا مدع عددم التوائهدا فدال تبداح يف هدذه احلالدة ،وذلدك ألن اجلدرح يف القفدا
سبب للزهوق ،وهو يف غري حمل الذبح ،فإذا اجتمع معه منع حله ،كما لو بقر بطنها (.)3
إذا جرحها من قفاها اختيارا
أما إذا جرح الذابح الذبيحة من قفاها اختيارا  ،فقد اختلف الفقهاء يف ذلك على النحو التايل:
فاملالكية يف الْم ْذهب ،واإلمام أمحد يف قول ،على أَنَّه َال َجيوز بال خالف ،وهو م ْذهب سعم م
يد بْ من الْمسيَّ م
ب،
ُ ُُ
ََُ َ َ ُ َ
َ َ َ
َُ
وابْ من مشه ٍ
اب َو َغ ْمريمه ْم.
َ
َ
ووجدده قددوهلم :أن النخدداع املتصددل بالرقبددة وسلسددلة الظهددر ومهددا مددن املقاتددل ينقطع دان بالددذبح مددن القفددا قبددل
الوصول إىل احللقوم (.)4
وذهب احلنفية والشافعية والقاضي من احلنابلة  ،وأمحد يف قوله الثاين  ،إىل القول بكراهة الذبح من القفاز
ووجدده قددوهلم  :أن الددذبح مددن القفددا فيدده زيددادة أمل للحي دوان ،فددإن أسددرع يف ذلددك فقطددع العددروق وبدده حيدداة
مس ددتقرة أول قطعهم ددا ح ددل ،ألن ال ددذكاة ص ددادفته وه ددو ح ددي كم ددا ل ددو قط ددع ي ددد احليد دوان مث ذك دداه ،وإال مل يس ددرع
بقطعهما ومل يكن فيه حياة مستقرة بل انتهدى إىل حركدة املدذبوح فدال حيدل ،ألنده صدار ميتدة فدال يفيدده الدذبح بعدد
ذلك .

 . 1املغين  :ج  13ص .325
 . 2املغين ج 13ص 325
 . 3املغين ج 13ص 325
 . 4حاشية الصاوي على الشرح الصغري ج  4ص  ،94 ، 91بداية اجملتهد وهناية املقتصد ج 1ص  ،349املغين ج 13
ص ،324،325
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جاء يف اجملموع ":إذا ذبح الشاة وحنوها من قفاها فقدد ذكرندا أن مدذهبنا أنده إن وصدل السدكني إىل احللقدوم
واملرئ وفيه حياة مستقرة حل وإال فال " (.)1
فإن لم يعلم هل كانت فيها حياة مستقرة قبل قطع الحلقوم والمريء أم ال:
قدال القاضدي :فدإن ذحبهدا مدن قفاهددا فلدم يعلدم هدل كاندت فيهدا حيدداة مسدتقرة قبدل قطدع احللقدوم واملددريء
أوال ،نظددرت فددإن كددان الغالددب بقدداء ذلددك حلدددة اآللددة وسددرعة القطددع فدداألوىل إباحتدده ألندده مبنزلددة مددا لددو قطددع عنقدده
بضدربة السدديف ،وإن كانددت اآللدة كالددة وأبطددئ قطعده وطددال تعذيبدده مل يدبح ،ألندده مشددكوك يف وجدود ماحيلدده ،فيحددرم
كما لو أرسل كلبه على الصيد فوجد معه كلبا آخر ال يعرفه)2( .
القول المختار:
تبني مما سبق أن الفقهاء متفقون على أن الذبح من القفا فيه معصية شرعية ،ملخالفته الطريدق املرسدوم شدرعا
للددذبح ،كمددا أهنددم متفقددون علددى أن الددذبح مددن القفددا عمدددا ال حيددل الذبيحددة ،وإن كددان الددبعض مددنهم يددرون أندده إذا
أمكن تدارك قطع العروق والذبيحة حية حلت.
وبعد بيان ما سبق أرى أن القول املختار يف هذه املسألة هو ما ذهب إليه املالكية ومدن وافقهدم الدذين يدرون
عدم جواز الذبح من القفا  ،ملا سبق ذكره  ،وألن يف منعه خروجا من شبهة احلرام.
ثانيا  :موقف الشارع الحكيم من حالة :عدم الدقة في إصابة السكين اآللي لمحل الذبح
تبني مما سبق أن حمل الذبح بإمجاع علماء األمة يكون ما بني :احللق واللبة ،أو يف احللدق كلده وسدطه وأعداله
وأسددفله ،كمددا مت االتفدداق علددى أندده يكددون مددن جهددة أسددفل حليددة احلي دوان ،وأندده ال جيددوز الددذبح يف غددري هددذا احملددل
باإلمجاع.
ومددن ميعددن النظددر يف طريقددة الددذكاة اآلليددة كمددا سددبق بياندده ،جيددد أن إصددابة هددذا احملددل ال تتحقددق بالدقددة
الكافيددة ،حيددث إن سددكني الددذبح اآلليددة قددد تصدديب الدجاجددة يف رأسددها أو يف قفاهددا ،أي يف غددري حمددل الددذبح
الشرعي ،مما جيعل النفس ال تطمئن على أن الذبح لبعض الطيور قدد وقدع يف حملده الشدرعي  ،األمدر الدذي يدورث
شبهة يف حل تناوله.

 . 1مغ ددين احملت دداج ج4ص ،251هناي ددة احملت دداج ج 8ص  ،118املنه دداج ج  1ص  ، 475املغ ددين ج  13ص  328البح ددر
الرائق ج  8ص ، 194البدائع ص  .42بداية اجملتهد وهناية املقتصد ج 1ص  ،349اجملموع ج 9ص .91
 . 2املغين ج 13ص .328
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الفرع الرابع
المالحظة الرابعة  :وهي حالة إفالت عدد غير قليل من الطيور من الذبح ،وموتها خنقا
أوال  :األحكام الشرعية المرتبط بالمالحظة هي  :حكمة الشارع من الذكاة

لكل طلب ألزم الشارع احلكيم املكلفني القيام به أو الكف عنه حكمة يتغياها منه أمرا كان الطلب أوهنيا،
ومن هذا :األمر بتذكية احليوانات املراد أكل حلومها بكيفية معينة ،فما هي احلكمة من وراء هذا األمر؟ ،ولبيان
ذلك سأورد ما نقل عن فقهاء املسلمني يف ذلك ،مث أعقبه مبا نقل عن بعض املختصني من غري املسلمني يف
عصرنا ،مث أتبع ذلك ببيان مدى حتقق ما ذكر يف الذبح بطريق الذكاة اآللية بعد التدويخ بالصدمة الكهربائية.
( أ)

ما نقل عن فقهاء المسلمين في حكمة الشارع من الذكاة :

يرى فقهاء املسلمني أن الغاية من الذكاة  ،هي متييز الدماء والرطوبات السائلة النجسة من اللحم

الطاهر(.)1
قددال النددووي يف شددرح مسددلم قددال بعددض العلمدداء :واحلكمددة يف اشدرتاط الددذبح وإهنددار الدددم متييددز حددالل اللحددم
والشحم من حرامهما ،وتنبيه على حترمي امليتة لبقاء دمها(.)2
(ب) ما نقل عن بعض المختصين من غير المسلمين في عصرنا:
إن ما ذكره فقهاء املسلمني يف شأن احلكمة من الذكاة ،أكده خمتصون من غري املسلمني ،فقد نقل عن
بعض املختصني ،ويدعى الدكتور جون ،بأن طريقة الذكاة اإلسالمية ختلص اللحم من الدماء الضارة ،وذلك
ألنه عند قطع العروق الدموية مع عدم كسر عظام رقبة احليوان املذبوح فيها ،تنقطع تغذية املخ بالدماء ،والدماغ
ال يزال حي ،واجلهاز العصِب املوجود يف الرقبة من اخللف اليزال متصال بكل أجهزة اجلسم ،مما جيعله يقوم
بإصدار إشارات إىل القلب وإىل العضالت وإىل األحشاء ،وإىل مجيع اخلاليا املوجودة يف جسم احليوان إلرسال
دماء إىل الدماغ ..وهنا تتحرك اخلاليا واألحشاء والعضالت يف مجيع أجزاء جسم احليوان حتركات تشنجية تؤدي
بدورها إىل دفع الدماء إىل الق لب الذي يقوم بدوره بضخ الدماء إىل الدماغ ،ولكن الدماء تندفع خارج جسم
احليوان بدالل من الصعود إىل املخ ،وذلك بسبب األوردة املقطوعة يف الرقبة ،وهكذا يظل اجلهاز العصِب يعطي
إشارات ،وأجهزة اجلسم ترسل الدماء فتخرج خارج جسم احليوان ،حىت يتم تصفية جسم احليوان من الدماء
املوجودة فيه.
 . 1البنايد ددة شد ددرح بدايد ددة املبتد دددي أليب حممد ددود بد ددن أمحد ددد العيد ددين املولد ددوي حممد ددد عمرالشد ددهري بناصد ددر اإلسد ددالم الرامفد ددوري ص
434ج ، 12وتكملة البحر الرائق شدرح كندز الددقائق لإلمدام العالمدة حممدد بدن حسدني بدن علدي الطدوري احلنفدي القدادري
ص  /8/192الطبعة األوىل املطبعة العلمية.
 . 2اإلقناع للشربيين.782/2
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وهذا يؤكد إعجاز النهي عن كسر عنق احليوان  ،وذحبه من القفا ،حيث إنه مينع املدخ مدن إعطداء اإلشدارات
املذكورة.
(ج) هل يتألم الحيوان بطريقة الذبح اإلسالمية ؟
سددئل الدددكتور جددون أيضددا عمددا لددو قُطعددت العددروق الدمويددة الدديت يف مقدمددة الرقبددة عنددد احلي دوان ،فمددا الددذي
حيدث هلذا احليوان ؟؟
فأجدداب :بددأن مددا حيدددث علميدال للحيدوان أو اإلنسددان عنددد قطددع العددروق الدمويددة املوجددودة يف مقدمددة الرقبددة،

هو إصابة هذا الكائن احلي باإلغماء فورال...

وضدغط عليهدا قلديالل فإندده
مث قدام الددكتور بإعطداء مثدال لدذلك فقدال :لدو مت خنددق أحدد األشدخاص مدن رقبتدهُ ،
سرعان ما يصاب بدوار شديد وعدم تركيز ،وذلك لصعوبة وصول الددماء إىل املدخ ،وإذا زادت مددة الضدغط علدى
الرقبة يفقد اإلحساس ويصاب باإلغماء.
مث س ددئل أيض ددا :عم ددا إذا ك ددان احلي دوان امل ددذبوح يش ددعر ب ددأي آالم بع ددد قط ددع الرقب ددة مباش ددرة أم ال؟ ،فق ددال :
بالطبع ال فهو فاقد للوعي متامال.
مث سئل إذا كان فاقدا للوعي فلماذا يقوم بأداء هذه احلركات التشنجية اليت توحي بأنه يتأمل ؟؟ .
فأجاب :أن الفكرة الشائعة بأن احليدوان حيدس ويتدأمل عندد ذحبده هبدذه الطريقدة ،خاطئدة متامدا ،فقدد ثبدت بدأن
هددذا الكددالم علميددا خدداطئ متام دال  ،وكمددا ذكرنددا أندده مبجددرد أن يددتم قطددع األوردة الدمويددة يصدداب احلي دوان باإلغمدداء
ويفقد اإلحساس هنائيال)1(.
( د ) ما يترتب على ترك الدماء في جسم الحيوان:
سددئل أيضددا الدددكتور جددون  :هددل مددن األفضددل مددن الناحيددة الطبيددة ،أن تددرتك الدددماء يف جسددد احلي دوان دون
تصفية  ،أم أن األفضل هو تصفية جسد احليوان من الدماء ؟؟
فأجاب الدكتور جون :الدماء من أخصب البيئات لنمو اجلراثيم ،كما أهندا حتمدل بنفسدها مدواد ضدارة جلسدم
اإلنسددان ،ولددو بقيددت هددذه الدددماء يف اللحددوم بعددد مددوت احلي دوان مباشددرة فإهن دا تكددون بيئددة صدداحلة وخصددبة لنمددو
اجلراثيم ،إىل جانب ما فيها من أمور كان البد وأن تتخلص منها (.)2

 . 1جملددة اإلعجدداز العلمددي  -العددددان الثالددث و الرابددع ( بتصددرف )  ،وملحددق  2:72:72 2212/23/ 111م مددن
اإلنرتنت.
 . 2جملة اإلعجاز العلمي  -العددان الثالث و الرابع ( بتصرف ) مواقع اإلنرتنت.
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وعلى ما تقدم فإن إخراج الدماء والرطوبات من جسم احليوان هو مقصد الشارع احلكديم مدن الدذبح ،وهدو
مقصددد ال جيددوز تركدده أو التهدداون فيدده ،ومددن مث فددإن أي طريددق للددذبح يددؤدي أو يظددن أندده يددؤدي إىل احنبدداس الدددماء
والرطوبات يف جسد احليوان املذبوح ،غري جائزة شرعا.
ثانيا  :موقف الشارع الحكيم من حالة  :إفالت عدد غير قليل من الطيور من الذبح ،وموتها خنقا
تبدني ممددا سددبق أن بعددض الطيددور تفلددت مددن الددذبح بالسددكني اآلليددة  ،ومددن مث يكددون مصددريها هددو املددوت خنقددا
مبجرد دخوهلا املاء املغلي املعد لنتف الريش.
وبعدرض حالدة :إفدالت عدددد غدري قليدل مددن الطيدور مدن الدذبح ،وموهتددا خنقدا بسدبب دخوهلددا املداء املغلدي املعددد
لنتف الريش ،على احلكمة من الذكاة ،ميكدن القدول بدأن الددماء والرطوبدات النجسدة قدد بقيدت يف الطيدور ومل ختدرج
منها ،ومن مث اختلطت باللحم ،وعليه ال ميكدن القدول بتحقدق احلكمدة الشدرعية مدن الدذكاة يف هدذه احلالدة ،األمدر
الذي جيعل احلكم الشرعي لتناول هذه الذبائح حمرم شرعا .
الفرع الخامس
المالحظة الخامسة :غمس الطيور في الماء المغلي قبل التحقق من موتها
أوال :األحكام الشرعية المرتبطة بالمالحظة هي  :وقوع الذبيحة في الماء قبل موتها
جدداء يف املغددين البددن قدامددة :أن مددوت احلي دوان امل دراد ذحبدده إذا نسددب إىل غددري عمليددة الددذبح ال حيددل أكلدده،
وذلددك قياسددا علددى قددول احلنابلددة يف حددال مددا إذا ذبددح فددأتى علددى املقاتددل فلددم ختددرج الددروح حددىت وقعددت يف املدداء ،
أووطئ عليها شيء مل حتل (.)1
ودليل ذلك
هددو  :قددول النددِب صددلى اهلل عليدده وسددلم يف حددديث عدددي بددن حددامت  " :وإن وقعددت يف املدداء فددال تأكددل "،
وقول ابن مسعود  ":من رمى طائرا فوقدع يف مداء فغدرق فيده فدال تأكلده"  ،وألن الغدرق سدبب يقتدل  ،فدإذا اجتمدع
مع الذبح  ،فقد اجتمع ما يبيح ومدا حيدرم  ،فيغلدب احلظدر ،وألنده ال يدؤمن أن يعدني علدى خدروج الدروح  ،فتكدون
قد خرجت بفعلني مبيح وحمدرم فأشدبه مدا لووجدد األمدران يف حدال واحددة  ،أو رمداه مسدلم وجموسدي فمدات (،)2
والقاعدة الفقهية تقول  :إذا اجتمع احلالل واحلرام غلب احلرام احلالل (.) 3

 . 1املغين ألبن قدامة ج 13ص325
 . 2املغين ج  13ص .325
 . 3البدائع ج  7ص  ،193املبسوط للسرخسي ج  1ص .55
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ثانيا  :موقف الشارع الحكيم من حالة  :غمس الطيور في الماء المغلي قبل التحقق من موتها
بعرض املالحظة السابقة على احلكم الشدرعي السدابق ،يتبدني :أن غمدس الطيدور يف املداء املغلدي املعدد لنتدف
الريش بعد ذحبها قبل موهتا مظنة موهتا ،وموت احليوان املراد ذحبه إذا نسدب إىل غدري عمليدة الدذبح ميندع مدن حدل
أكله .وعلى هذا فيحرم أكل الطيور اليت غمست يف املاء بعد ذحبها قبل التأكد من موهتا.
الفرع السادس
المالحظة السادسة  :غمس الطيور في الماء المغلي المعد لنتف الريش قبل أن تبرد
أوال  :األحكام الشرعية المرتبطة بالمالحظة ،هي  :كراهة سلخ الحيوان أو حرقه قبل أن يبرد

اتفق الفقهاء على كراهة سلخ احليوان أو حرقه قبل أن يربد ( ،)1وعليه فيجب شرعا أن يرتك احليوان بعد
ذحبه حىت خترج روحه ويربد  ،مث بعد ذلك يتم سلخه أو نتف ريشه.

ووجه ذلك:

أن يف ذلك زيادة أمل للحيوان دون حاجة ،وألنه عليه الصالة والسالم فعله ومضى عليه العمل (.)2
وعليه يكره كل ما فيه زيادة أمل وتعذيب للحيوان دون حاجة .

ثانيا  :موقف الشارع الحكيم من حالة :غمس الطيور في الماء المغلي المعد لنتف الريش قبل أن تبرد

بعرض احلالة السابقة على حكم  :كراهة سلخ احليوان أو حرقه قبل أن يربد ،ميكن القول بأن غمس
الطيور يف املاء املغلي املعد لنتف الريش بعد ذحبها قبل أن تربد فيه زياد إيالم وتعذيب هلا ،وهو منهي عنه ،

وعليه فاحلكم الشرعي هلذه احلالة :هو كراهة غمس الطيور يف املاء املغلي املعد لنتف الريش بعد ذحبها قبل أن
تربد ،ومن مث جيب شرعا ترك الطري بعد ذحبه حىت يربد  ،مث بعد ذلك يغمس يف املاء املغلي ليتم نتف ريشه.
الفرع السابع
المالحظة السابعة :ذبح الطيور أمام بعضها البعض
أوال  :األحكام الشرعية المرتبطة بالمالحظة هي  :كراهة ذبح الحيوان وحيوان آخر ينظر إليه .

ذكر الفقهاء ( )3أنه يكره للذابح أن يذبح وحيوان آخر ينظر إليه  ،ملا روي أن عمر رضي اهلل عنه رأى
رجال يفعل ذلك فضربه بالدرة حىت أفلت الشاة  ،مث قال له سقها إىل املوت سوقا مجيال ال أم لك.

 . 1البحر الرائق ج  8ص  ، 194البدائع ج  7ص  ، 42اخلرشي ج  3ص .18
 . 2اخلرشي ج  3ص .18
 . 3مغ د د ددين احملت د د دداج ج  4ص  ، 352زاد احملت د د دداج ج  4ص  ، 382املغ د د ددين ج  13ص  ،327الب د د دددائع ج 7ص ، 42
اخلرشي على خمتصر خليل ج  3ص .18
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ثانيا  :موقف الشارع الحكيم من حالة :ذبح الطيور أمام بعضها البعض
بعددرض هددذه املالحظددة والدديت قبلهددا علددى اآلداب الشددرعية للددذكاة  ،والدديت حتددث علددى عدددم تعددذيب الذبيحددة
وأن عدم التعذيب هلا من اإلحسدان والرفدق الدذي جداء بده اإلسدالم ،جيدد أن ذبدح الطيدور أمدام بعضدها الدبعض ،
يعين زيادة تعذيب وإيالم هلا ،وهو خمالف آلداب الذكاة الشرعية اليت حتدث علدى اإلحسدان ،وعلدى هدذا فداحلكم
الشرعي يف هذه احلالة هو الكراهة.
الفرع الثامن
المالحظة الثامنة :تثبيت أرجل الطيور عند ذبحها
أوال  :األحكام الشرعية المرتبطة بالمالحظة  ،هي  :أن يساق الحيوان إلى المذبح برفق
اتفق الفقهاء على أنه من اآلداب الشرعية للذكاة  ،أن يساق احليوان إىل املذبح برفق ( )1فال يوثق وال
يشد أرجله  ،ملا يف كل ذلك من عدم الرفق ،وأن تذبح البقر والغنم مضجعة ،وتنحر اإلبل معقولة اليد
اليسرى.
واألصل يف هذه اآلداب ماروي أن النِب صلى اهلل عليه وسلم قال ( :إن اهلل كتب اإلحسان على كل

شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة  ،وإذا ذحبتم فأحسنوا الذبح  ،وليحد أحدكم شفرته  ،ولريح ذبيحته ) ()2

جاء يف اخلرشي  " :السنة أخذ الشاة برفق وأن تضجع على شقها األيسر  )3( "....وجاء يف اجملموع

للنووي  " :أن الفقهاء أمجعوا على أن األفضل ذبح اإلبل قائمة والبقر والغنم مضجعة  ،وأما اإلبل فمذهبنا

أنه يسن حنرها معقولة اليد اليسرى  ،وبه قال العلماء كافة ،إال الثوري وأبا حنيفة فقاال سواء حنرها قائمة
وباركة ،وال فضيلة  ،وحكي القاضي عياض عن عطاء أن حنرها باركة معقولة أفضل من قائمة ،وهذان
املذهبان مردودان باألحاديث الصحيحة)4(.
واألصل يف ذلك كله  ،قوله عليه الصالة والسالم  " :إن اهلل كتب اإلحسان على كل شيء فإذا قتلتم

فأحسنوا القتلة ،وإذا ذحبتم فأحسنوا الذبح  ،وليحد أحدكم شفرته ،ولريح ذبيحته"(.)5
وعلى هذا فكل ما يعد من الرفق عند الذبح مطلوب شرعا ،وعكسه مكروه .

 . 1مغين احملتاج ج  4ص  ، 352زاد احملتاج ج  4ص  ، 382البحر ج  8ص ، 194البدائع ج  7ص ، 42
 . 2احلديث أخرجه مسلم يف صحيحه كتداب الدذبائح  ،أنظدر صدحيح مسدلم ج  3ص  ،1748وأخرجده النسدائي يف سدننه
كتاب الذبائح  ،أنظر سنن النسائي كتاب الذبائح
 . 3اخلرشي ج  3ص .14
 . 4اجملموع ج  9ص .92
 . 5احلديث سبق خترجيه .
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ثانيا  :موقف الشارع الحكيم من حالة  :تثبيت أرجل الطيور عند ذبحها
بعرض هذه املالحظة على اآلداب الشرعية للذكاة اليت تقدم ذكرها واليت حتث على الرفق باحليوان عند
الذبح ،ميكن القول بأن يف تثبيت أرجل الطيور من خالل تعليقها من أرجلها يف السري امليكانيكي عند ذحبها
فيه زيادة إيالم وتعذيب هلا ،وإنه ليس من الرفق وال من اإلحسان الذي حث عليه الشارع احلكيم  ،والذي
سبق بيانه ،و الذي ورد أيضا يف قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل سابق الذكر.
وعليه ميكن القول بأن احلكم الشرعي يف هذه احلالة ،هو كراهة تثبيت أرجل الطيور عند ذحبها.
الفرع التاسع
المالحظة التاسعة :تحريك ونقل الطيور من محل ذبحها قبل موتها
أوال  :األحكاام الشارعية المرتبطاة بالمالحظاة  ،هاي  :كراهاة تحريااك ونقال الطياور مان محال ذبحهاا حتااى
تخرج أرواحها منها
جاء يف زاد احملتاج  " :ويكره أن يبني رأس احليوان وأن يكسر عنقه وأن يقطع عضوا منه ،وأن حيركه
وينقله إىل مكان آخر حىت خترج روحه منه ( )1وذلك ملا يرتتب عليه من زيادة إيالم وتعذيب للحيوان ،وهو
منهي عنه ،لقوله صلى اهلل عليه وسلم( :إن اهلل كتب اإلحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ،
وإذا ذحبتم فأحسنوا الذبح ،وليحد أحدكم شفرته ،ولريح ذبيحته)( ،)2وليس من الراحة حتريك ونقل احليوان

من حمل ذحبه قبل خروج روحه.

ثانيا  :موقف الشرع من حالة  :تحريك ونقل الطيور من محل ذبحها قبل موتها
الطيور يف الذبح اآليل كما سبق ذكره تذبح وهي معلقة يف السري امليكانيكي ،وتظل تتحرك وتتنقل من
حالة إىل أخرى وهي معلقة فيه حىت تصل إىل مرحلة التعبئة ،وهذا معناه أن الطيور ال ترتك يف حمل ذحبها حىت
خترج أرواحها منها ،مما يعين زيادة تعذيب وإيالم هلا ،وعلى هذا فإن حتريك ونقل الطيور كما يتم يف الذكاة
اآللية من حملها ذحبها قبل خروج أرواحها منها مكروه شرعا.
المطلب الثاني
أن يكون الحيوان حيا عند الذبح
من شروط حل أكل الذبيحة املستأنسة أن تكون حية عند ذحبها:
 . 1زاد احملتاج ج  4ص382
 . 2احلديث سبق خترجيه .
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ورغم اتفاق الفقهاء على اشرتاط هذا إال أهنم قد اختلفوا يف نوع احلياة املطلوبة للحل  ،على أقوال :
( )1فذهب اإلمام أبو حنيفة  ،واإلمام مالدك  ،واإلمدام أمحدد يف األصدح إىل القدول بأنده يكتفدى حلدل الذبيحدة
بقيام أصل احلياة وقت الذبح قلت أو كثرت)1(.
وذهب أبو يوسف وحممد واإلمام أمحد يف قول على أنه ال يكتفي بقيام أصل احلياة بل تعترب حياة
مقدوره ،كالشاة املريضة والوقيذة والنطيحة وجرحية السبع إذا مل يبق فيها إال حياة قليلة ،وتعرف احلياة بالصياح
أو بتحريك الذنب أوطرف العني أو التنفس ،وأما خروج الدم فال يدل علي احلياة إال إذا كان خيرج كما خيرج
من احلي املطلق (.)2

وعلى هذا إذا ذحبها وفيها قليل حياة علي الوجه الذي ذكرنا تؤكل عند أيب حنيفة رضي اهلل عنه.
وعن أيب يوسف روايتان ،يف ظاهر الرواية عنه أنه إن كان يعلم أهنا ال تعيش مع ذلك فذحبها ال تؤكل ،
وإن كان يعلم أهنا تعيش مع ذلك فذحبها تؤكل ،ويف رواية قال إن كان له من احلياة مقدار ما تعيش به أكثر
من نصف يوم فذحبها تؤكل وإال فال .
وقال حممد رمحه اهلل إن كان مل يبق من حياهتا إال قدر حياة املذبوح بعد الذبح أو أقل فذحبها ال تؤكل،
وإن كان أكثر من ذلك تؤكل ،وذكر الطحاوي قول حممد مفسرا فقال إن علي قول حممد إن مل يبق معها إال

االضطراب للموت فذحبها فإهنا ال حتل وإن كانت تعيش مدة كاليوم أو كنصفه حلت (.)3
وقريب ماروي عن أيب يوسف ما روي عن اإلمام أمحد يف ذلك)4(.

وذهب الشافعية إىل القول باشرتاط احلياة املستقرة حلل املذبوح ،فإن كان فيه حياة مستقرة عند القطع
حل وإن تيقن هالكه بعد اليوم واليومني  ،وإن مل يكن فيها حياة مستقرة مل حيل ،وهو املذهب واملنصوص ،
ويف قول حتل يف احلالني  ،ويف قول ال حتل يف احلالني  ،قال صاحب اجملموع  :والصواب األول  ،واملراد باحلياة
املستقرة ،هي ما يوجد معها احلركة االختيارية بقرائن أو أمارات تغلب على الظن بقاء احلياة ويدرك ذلك
باملشاهدة  ،ومن أماراهتا احلركة الشديدة وانفجار الدم بعد قطع احللقوم واملريء ،واألصح االكتفاء باحلركة
الشديدة ،فإن شك يف حصوهلا ومل يرتجح ظن حرم.

 . 1البدائع ج7ص  ،72اخلرشي ج  3ص  ،23املبدع ج 9ص  ،221منتهى اإلرادت ج  7ص  ،املغين ج  13ص
.317188
 . 2البدائع ج  7ص  ، 72اخلرشي ج 3ص  ،23املغين ج  13ص .317
 . 3البدائع ج 7ص 71
 . 4املغين ج  13ص .317
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وأما احلياة املستمرة ،فهي الباقية إىل خروجها بذبح أو حنوه  ،وأما حركة املذبوح فهي اليت اليبقى معها
َسع وال إبصار وال حركة اختيار (.)1
وجاء يف اجملموع  ... " :واختار املزىن وطوائف من األصحاب االكتفاء باحلركة الشديدة وهو األصح
املختار وحكى البخ ارى ىف صحيحه معناه عن ابن عباس وقد وقعت املسألة مرات ىف الفتاوى فكان اجلواب
فيها أن احلياة املستقرة تعرف بقرائن يدركها الناظر ومن عالماهتا احلركة الشديدة بعد قطع احللقوم واملرئ
وجريان الدم فإذا حصلت قرينة مع أحدمها حل احليوان واملختار احلل باحلركة الشديدة وحدها فهذا هو
الصحيح الذى نعتمده وقد ذكر الشيخ أبو حامد وصاحبا الشامل والبيان وغريهم أن احلياة املستقرة ما
جيوز أن يبقى معه احليوان اليوم واليومني بأن يشق جوفها وظهرت األمعاء ومل تنفصل فإذا ذكيت حلت وهذا
الذى ذكره منزل على ما قدمناه واهلل تعاىل أعلم "(.)2
األدلا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اة :
وجه قولهما :أنه إذا مل يكن هلا حياة مستقرة علي الوجه الذي ذكرنا كانت ميتة معين فال تلحقها الذكاة

كامليتة حقيقة .

واستدل أبو حنيفة رضي اهلل عنه ومن وافقه بقوله تعايل( :حرمت عليكم امليتة واملنخنقة واملوقوذة
واملرتدية والنطيحة وما أكل السبع إال ما ذكيتم"..
وجه الداللة  :استثين سبحانه وتعايل املذكي من اجلملة احملرمة واالستثناء من التحرمي إباحة  ،وهذه

مذكاة لوجود فري إال وداج مع قيام احلياة فدخلت حتت النص)3( .

وما روي يف حديث جارية كعب أهنا أصابت شاة من غنمها فأدركتها فذحبتها حبجر ،فسأل النِب صلى
اهلل عليه وسلم فقال :كلوها)4( .
وما روى سعيد عن أيب طلحة األسدي قال :أتيت ابن عباس فسمعته يقول يف شاة وقع قصبها أي
األمعاء يف األرض  ،فأدركها فذحبها حبجر  ،فقال يلقي ما أصاب األرض ويأكل سائرها )5(.

 . 1هناية احملتاج ج  8ص  ،114مغين احملتاج ج  4ص  ،251اجملموع ج 9ص  ، 89زاد احملتاج ج  4ص .355
 . 2اجملموع ج 9ص 89
 . 3البدائع ج  7ص  ،71املبدع ج 9ص  ،221املغين ج  13ص .314
 . 4احلديث.أخرجه البخاري يف صحيحه يف باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة متوت  ،من كتاب الوكالة  ،ويف باب ما
أهنر الدم من القصب واملروة  ،وباب ذبيحة الكتايب  ،من كتاب الذبائح والصيد صحيح البخاري 119/5 ،32/3
 . 5األثر أخرجه عبد الرزاق يف باب ما يقطع من الذبيحة من كتاب املناسك  .املصنف .494/4
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وألن عمر رضي اهلل عنه انتهى به اجلرح إىل حد علم أنه ال يعيش معه ،فوصى  ،وقبلت وصاياه،
ووجبت العبادة عليه )1(.
وقد أجاب أصحاب القول األول على ما استدل به أصحاب القول الثاين بأن النِب صلى اهلل عليه وسلم
مل يستفصل يف حديث جارية كعب  ،ويف هذا ما يرد قوهلم  ،كما أن ماروي عن أمحد حيمل على شاة
خرجت أمعاؤها وبانت منها فتلك ال حتل بالذكاة ،ألهنا يف حكم امليت ،فأما ما خرجت أمعاؤها ومل تنب منها
فهي يف حكم احلياة تباح بالذكاة .)2( .
القول المختار :
بعد بيان أقوال الفقهاء وأدلتهم يف شرط حياة الذبيحة عند ذحبها يتبني يل واهلل اعلم أن القول املختار
يف املسألة هو القول األول الذي يرى  :االكتفاء حلل الذبيحة بقيام أصل احلياة وقت الذبح قلت أو كثرت،
وذلك لقولة أدلتهم وسالمتها من املعارضة .
عرض حالة ذكاة الدجاج بعد التدويخ بالصدمة الكهربائية على األحكام الواردة في الشرط السابق.
بناء على ما سبق عرضه من أحكام يف شرط استقرار احلياة  ،وبناء على القول املختار فيه والذي يكتفي
بقيام أصل احلياة  ،ميكن القول بأن الدجاج بعد التدويخ بالصدمة الكهربائية تظل به حياة تصح معها الذكاة
الشرعية ،وأن احليوان الذي يذكى بناء على ذلك يكون حالل أكله  ،إذا انتفت أسباب املنع األخرى  ،واهلل
أعلم
هذه هي أهم املالحظات اليت ميكن إيرادها على الذكاة اآللية للطيور بعد التدويخ بالصدمة
الكهربائية ،واألحكام الشرعية املرتبطة هبا ،وهذه املالحظات وتلك األحكام كفيلة بأن متنع حل تناول الطيور
اليت تذبح بالطريق اآليل بعد التدويخ بالصدمة الكهربائية  ،األمر الذي يدعو جملس جممع الفقه اإلسالمي
الدويل املوقر إىل إعادة النظر يف سبب منع ذكاة الدجاج بعد التدويخ بالصدمة الكهربائية الوارد يف البند :ج
من الفقرة اخلامسة من القرار رقم  )12/3( 97:بشأن الذبائح ،والذي بناه على ما نصه " :ال جيوز تدويخ
الدواجن بالصدمة الكهربائية ،ملا ثبت بالتجربة من إفضاء ذلك إىل موت نسبة غري قليلة منها قبل التذكية"،
وبناء احلكم باملنع على األسباب الواردة يف املالحظات السابقة ،وذلك بناء على ما مت ذكره من أقوال
الفقهاء يف اشرتاط احلياة عند ذبح احليوان ،يف املطلب الثاين من املبحث الثاين  ،وبناء على ما جاء يف الفرع
الثاين من املبحث األول  ،والذي جاء فيه :أنه قد ثبت باملشاهدة يف أكثر من مصنع من مصانع إنتاج اللحوم
اليت متت زيارهتا ،ومت إخراج عدد مخس دجاجات من السري امليكانيكي يف كل منها بعد تعرضها للتدويخ
 . 1املغين ج  13ص .317
 . 2املغين ج  13ص .317
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بالصدمة الكهربائية وقبل ذحبها ،أن الدجاجات ال متوت بعد الصدمة قبل الذبح ،وأن الدجاجات تبدأ يف
اإلفاقة بعد مضي دقيقة ونصف من وقت حدوث الصدمة ،مث تعود تدرجييا إىل اإلفاقة اليت تؤكد ليس فقط
حياهتا بل استقرارها ،مما يعين أن الدجاجة بعد الصدمة عند الذبح تكون حية حياة حتل معها الذكاة
الشرعية ،نعم إن بعضها ي ظل يف حالة إعياء يف هذه املدة إال إن حياهتا تظل مستقرة ،واستقرار حياة الذبيحة
بل قيام اصل احلياة على القول املختار ي كفي حلل املذبوح بناء على ما مت إيراده من أحكام شرعية يف الفر ع
العاشر ،الذي سبق ذكره.
فحىت تتوقف شركات إنتاج اللحوم عن الذبح بالطريقة السابقة  ،وتنتهي عن التعلل بعدم موت بعض
الدجاج بسبب الصدمة الكهربائية  ،الذي بىن عليه اجملمع سبب املنع يف قراره السابق ،ينبغي على اجمللس
املوقر تعديل السبب ،حىت يقال هلذه الشركات :إنه مع التسليم بعدم موت الدجاج بعد الصدمة قبل الذكاة،
وضرورة تعديل سبب املنع الوارد يف القرار املذكور ،إال أن هذا ال يعين أن يغري اجملمع ما قرره من منع ذبح
الدجاج بالصدمة الكهربائية إىل حل ذحبه هبذه الطريقة ،وذلك ألن هناك مالحظات أخرى ترد على الذبح
هبذه الطريقة متثل خمالفات لألحكام الشرعية للذكاة  ،متنع حل املذبوح من الدجاج هبا.
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الخاتمة
وتتضمن أهم النتائج
بعد توفيق اهلل تعاىل يل بإعداد البحث ،ميكنين اخلروج بالنتائج اآلتية :
أوال :

أن حكمة الشارع احلكيم من الذكاة  ،هي :متييز الدماء والرطوبات السائلة النجسة من اللحم
الطاهر ،وعليه فإن كل ذكاة الحتقق هذه الغاية متنع حل املذبوح ،ملا يرتتب على بقائها من َّنو
للجراثيم اليت تسبب الكثري من األمراض.

ثانيا :

البد من قيام أصل احلياة يف الذبيحة عند الذبح

ثالثا :

أن حمل الذبح هو ما بني :احللق واللبة ،أو يف احللق كله وسطه وأعاله وأسفله ،وأنه ال جيوز
الذبح يف غري هذا احملل باإلمجاع.

رابعا:

وجوب قطع ثالثة من العروق األربعة أي ثالثة منها لتحقق الذكاة الشرعية.

خامسا :

أن التسمية على الذبيحة يف الذكاة االختيارية فرض مع الذكر ساقطة مع النسيان ،وعلى هذا
فإن تركها الذابح عامدا حيرم املذبوح على املختار من أقوال الفقهاء.

سادسا :

أن التسمية يف الذكاة االختيارية تكون على الذبيحة ال على اآللة ،وأهنا تكون على كل ذبيحة
على حدة ،وأن وقتها هو عند الذبح ،وعليه فال تصح التسمية على جمموعة من الطيور مرة
واحدة بتسمية واحدة .

سابعا :

أن الذبح من القفا ال حيل املذبوح إال إذا مت قطع العروق املطلوبة قبل موته.

ثامنا :

إن عدم التيقن من قطع العروق املطلوب قطعها شرعا يوجد شبهة عدم احلل

تاسعا :

إن عدم الدقة يف إصابة السكني اآليل حملل الذبح يوجد شبهة احلرمة.

عاشرا:

إن إفالت عدد غري قليل من الطيور من الذبح ،وموهتا خنقا يف املاء املغلي املعد لنتف الريش
مينع من حلها.

حادي عشر :إن غمس الطيور يف املاء املغلي قبل التحقق من موهتا يوجد شبهة عدم احلل.
ثاني عشر:

إنه يكره غمس الطيور يف املاء املغلي املعد لنتف الريش قبل أن تربد ،ملا فيه من زيادة إيالم
وتعذيب هلا.

ثالث عشر :يكره ذبح الطيور أمام بعضها البعض ،إلنه ينايف اإلحسان والرفق املطلوب شرعا.
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رابع عشر:

يكره تثبيت أرجل الطيور عند ذحبها ،ملا فيه من زيادة إيالم وتعذيب هلا ،وهو منهي عنه
شرعا.

خامس عشر  :يكره حتريك ونقل الطيور من حمل ذحبها قبل موهتا ،ملا فيه من زيادة إيالم وتعذيب هلا.
سادس عشر :إنه ميكن االستغناء بالذبح اليدوي ملا فيه من تيقن حل املذبوح ،عن الذبح اآليل الذي يورث
شبهة حرمة املذبوح.

سابع عشر :إن الصدمة الكهربائية ال متيت الدجاج إذا وافقت الضوابط الفنية املنصوص عليها.
توصية :
()1

()2

ينبغي على اجمللس املوقر إعادة النظر يف البند( :ج)من الفقرة خامسا من قرار جممع الفقه اإلسالمي
الدويل ،بشأن منع ذبح الدجاج بعد التدويخ بالصدمة الكهربائية ،وإرجاع املنع الوارد فيه إىل األسباب
املبينة يف املالحظات الواردة على الذبح اآليل يف البحث.
مناشدة اجلهات املختصة يف الدول اإلسالمية ،للعمل على ابتكار وسائل جديدة للذبح تريح الذابح
وحتقق الذكاة الشرعية .
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مراجع البحث
أوال  :كتب الفقه
()1

البحر الرائق شرح كنز الدقائق لزين الدين ابن جنيم احلنفي املتوىف سنة 952هد.

()2

بدددائع الصددنائع يف ترتيددب الش درائع لإلمددام عددالء الدددين أيب بكددر بددن مسددعود الكاسدداين احلنفددي  ،امللقددب
مبل ددك العلم دداء  ،املت ددوىف 785ه د د طبع ددة دار الكت دداب الع ددريب ب ددريوت لبن ددان.طبع ددة ثاني ددة 1422ه د د -
1982م .

()3

بداية اجملتهد وهناية القتصد حملمد بن أمحد بن رشد القرطِب أبو الوليد املتوىف سنة 797هد .

()4

البناي ددة ش ددرح بداي ددة املبت دددي أليب حمم ددود ب ددن أمح ددد العي ددين املول ددوي حمم ددد عمرالش ددهري بناص ددر اإلس ددالم
الرامفوري ص 434ج،12

()7

تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق لإلمام العالمة حممد بن حسني بن علي الطدوري احلنفدي القدادري
الطبعة األوىل املطبعة العلمية.

()4

حاشية الشيخ العدوي على خمتصر خليل  ،مطبوع مع اخلرشي.

()5

حاشددية الصدداوي للشدديخ أمحددد بددن حممددد الصدداوي املددالكي  .مطبددوع مددع الشددرح الصددغري  .طبعددة دولددة
اإلمارات العربية املتحدة . 1989/1412

()8

احلدداوي الكبددري شددرح خمتصددر املددزين  .أليب احلسددن علددي بددن حممددد بددن حبيددب املدداوردي البصددري  .حتقيددق
وتعليق الشيخ علي حممد معوض  ،والشيخ عادل أمحدد عبدد املوجدود  .مكتبدة دار البداز  ،مكدة املكرمدة
 .دار الكتب العلمية  ،بريوت لبنان  .طبعة أوىل . 1994/1414

()9

اخلرشي على خمتصر خليل طبعة دارصادر بريوت.

( )12الدر املختار البن عابدين املتوىف سنة 1288هد  ،دار الفكر
( )11روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي املتوىف سنة 454هد.
( )12زاد احملتدداج بشددرح املنهدداج للعالمددة الشدديخ عبددداهلل بددن الشدديخ حسددن احلسددن الكددوهجي ،حتقيددق ومراجعددة
عبد اهلل بن إبراهيم األنصاري،طبعة إدارة إحياء الرتاث اإلسالمي بدولة قطدر .طبعدة ثانيدة 1425ه د -
1985م.
( )13العناية على اهلداية ألكمل الدين البابريت  ،مطبوع مع فتح القدير.
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( )14قرارات جممع الفقه اإلسالمي الدويل.
( )17اإلقناع يف حل الفاظ أيب شجاع  ،حملمد الشربيين اخلطيب  ،املتوىف سنة 955هد.
( )14املبدع يف شرح املقنع أليب إسحاق برهان الدين إبراهيم بن حممد بن عبد اهلل بدن حممدد بدن مفلدح املدؤر
احلنبلي ،طبعة املكتب اإلسالمي دمشق الطبعة األوىل 1399هد 1959 -م.
( )15املبسوط لشمس األئمة السرخسي املتوىف سنة 483هد ،طبعة دار املعرفة.
( )18اجملموع شدرح املهدذب لإلمدام أيب زكريدا حميدي الددين بدن شدرف الندووي املتدوىف سدنة 454ه د  ،طبعدة إدارة
الطباعة املنريية .
( )19مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج حملمد اخلطيب الشربيين  ،املتوىف سنة 955هد.
( )22املغ ددين ملوف ددق ال دددين أيب حمم ددد عب ددداهلل ب ددن أمح ددد ب ددن حمم ددد ب ددن قدام ددة املقدس ددي اجلم دداعيلي الدمش ددقي
الصدداحلي احلنبلددي  ،حتقيددق الدكتورعبددداهلل بددن عبددد احملسددن الرتكددي  ،والدددكتور عبددد الفتدداح حممددد احللددو.
توزيع وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد ،اململكة العربية السعودية.
( )21منتهددى اإلي درادات يف مجددع املقنددع مددع التنقدديح وزيددادات ،لتقددي الدددين حممددد بددن أمحددد الفتددوحي احلنبلددي
الشددهري بددابن النجددار املتددوىف سددنة 952ه دد ،حتقيددق الدددكتور عبددد اهلل بددن عبددد احملسددن الددرت كددي  ،طبعددة
مؤسسة الرسالة طبعة أوىل 1419هد 1999 -م.
( )22حاشية منتهى اإلرادات لعثمان بدن أمحدد بدن سدعيد النجددي الشدهري بدابن قائدد املتدوىف سدنة 1295ه د.
مطبوع املنتهى.
( )23اهلداية شرح بداية املبتدي للمرغيناين  ،مطبوع مع العناية شرح اهلداية .
( )24هنايدة احملتداج إىل شدرح املنهدداج لشدمس الددين حممددد بدن أمحدد بددن أيب العبداس أمحدد بددن محدزة أبدن شددهاب
الدين الرملي الشهري املتوىف سنة 1224هد
ثانيا  :كتب السنة
( )27اجلامع الصحيح املختصر حملمد بن إَساعيل أبوعبداهلل البخاري البخاري املتوىف سنة 274هد.
( )24صحيح مسلم ملسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري املتوىف سنة 241هد .
( )25اجلامع الكبري للسيوطي لإلمام جالل الدين السيوطي
( )28سنن الدارقطين لعلي بن عمر أبو احلسن الدارقطين البغدادي املتوىف سنة 387هد.
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( )29السنن الكربى ألمحد بن احلسني بن علي ين موسى أبو بكر البيهقي املتوىف سنة 478 :هد.
( )32مصنف عبد الرزاق ألبو بكر عبد الرزاق بن مهام الصنعاين املتوىف سنة 211هد.
( )31سنن النسائي  ،اجملتىب من السنن ألمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن النسائي املتوىف سنة 323هد
ثالثا  :كتب أخرى
( )32جملة اإلعجاز العلمي  -العددان الثالث و الرابع .
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فهرس المحتويات
رقم الصفحة

املوضوع
 املقدمة
 خطة البحث
 املبحث األول يف الذكاة اآللية للطيور بعد التدويخ بالصدمة الكهربائية
 الفرع األول يف املراحل اليت متر هبا الذكاة اآللية للطيور بعد التدويخ بالصدمة
الكهربائية
 oاملرحلة األوىل  :تعليق الطيور يف السري امليكانيكي
 oاملرحلة الثانية :مرور الطيور باحلوض املكهرب
 oاملرحلة الثالثة  :الذبح بالسكني اآليل
 oاملرحلة الرابعة  :غمس الطيور يف املاء املغلي املعد لنتف الريش
 oاملرحلة اخلامسة  :استخراج األحشاء من الطيور املذبوحة
 oاملرحلة السادسة  :تعبئة اللحوم
 الفرع الثاين يف مدى احلاجة إىل الذكاة اآللية للطيور بعد التدويخ بالصدمة
الكهربائية ،وأثر الصدمة الكهربائية على حياة الطيور قبل ذحبها
 oمدى احلاجة إىل ذبح الطيور آليا بعد التدويخ بالصدمة الكهربائية
أثر الصدمة الكهربائية على حياة الطيور قبل الذبح
 الفرع الثالث يف أهم املالحظات الشرعية على طريقة الذكاة اآللية للطيور بعد
التدويخ بالصدمة الكهربائية
 oاملالحظة األوىل  :التسمية على جمموعة كبرية من الطيور مرة واحدة
 oاملالحظة الثانية  :عدم التيقن من قطع العروق املطلوب قطعها شرعا
 oاملالحظة الثالثة  :عدم الدقة يف إصابة السكني اآليل حملل الذبح.
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 oاملالحظة الرابعة  :إفالت عدد غري قليل من الطيور من الذبح ،وموته خنقا
 oاملالحظة اخلامسة  :غمس الطيور يف املاء املغلي قبل التحقق من موهتا
 oاملالحظة السادسة  :غمس الطيور يف املاء املغلي املعد لنتف الريش قبل أن
تربد
 oاملالحظة السابعة  :ذبح الطيور أمام بعضها البعض
 oاملالحظة الثامنة  :تثبيت أرجل الطيور عند ذحبها
 oاملالحظة التاسعة  :نقل الطيور من حمل ذحبها قبل موهتا
 املبحث الثاين موقف الشريعة اإلسالمية من املالحظات على الذكاة اآللية للطيور
بعد التدويخ بالصدمة الكهربائية
 املطلب األول موقف الشارع احلكيم من املالحظات الواردة على الذكاة اآللية
للطيور بعد التدويخ بالصدمة الكهربائية،
 oالفرع األول  :املالحظة األوىل  :التسمية على جمموعة كبرية من الطيور مرة
واحد
 أوال  :األحكام الشرعية املرتبطة باملالحظة ،هي التسمية من حيث :
حكمها ،ووقتها ،وعلى ما تكون
 األول :حكم التسمية يف الذكاة
 األدلة :
 سبب االختالف :
 الثاين  :التسمية يف الذكاة االختيارية على الذبيحة ال على اآللة
 الثالث :وقت التسمية يف الذكاة االختيارية
ثانيا  :موقف الشارع احلكيم من :التسمية على جمموعة كبرية من الطيور مرة واحدة
 oالفرع الثاين املالحظة الثانية  :عدم التيقن من قطع العروق املطلوب قطعها
شرعا
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 أوال :األحكام الشرعية املرتبطة باملالحظة ،هي  :العروق اليت تقطع يف
الذبح
 سبب االختالف:
 القول املختار:
 ثانيا  :موقف الشارع احلكيم من :عدم التيقن من قطع العروق
املطلوب قطعها شرعا
 oالفرع الثالث املالحظة الثالثة  :وهي حالة عدم الدقة يف إصابة السكني
اآليل حملل الذبح
 أوال :األحكام الشرعية املرتبطة باملالحظة ،هي :حمل الذبح يف البقر
والغنم والطيور وحنومها


حمل الذبح يف البقر والغنم والطيور وحنومها

 مج َهةُ الْ َقطْ مع عند الذبح
 سبب االختالف هو :
 أوال  :إذا جرحها يف قفاها خطأ:
 إذا جرحها من قفاها اختيارا
 فإن مل يعلم هل كانت فيها حياة مستقرة قبل قطع احللقوم واملريء أم
ال:


القول املختار:

 ثانيا  :موقف الشارع احلكيم من حالة :عدم الدقة يف إصابة السكني
اآليل حملل الذبح
 oالفرع الرابع املالحظة الرابعة  :وهي حالة إفالت عدد غري قليل من الطيور
من الذبح ،وموهتا خنقا
 أوال  :األحكام الشرعية املرتبط باملالحظة هي  :حكمة الشارع من
الذكاة
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 ( أ ) ما نقل عن فقهاء املسلمني يف حكمة الشارع من الذكاة :
 ( ب ) ما نقل عن بعض املختصني من غري املسلمني يف عصرنا:
( ج) هل يتأمل احليوان بطريقة الذبح اإلسالمية ؟
 ( د ) ما يرتتب على ترك الدماء يف جسم احليوان:
 ثانيا  :موقف الشارع احلكيم من حالة  :إفالت عدد غري قليل من
الطيور من الذبح ،وموهتا خنق
 oالفرع اخلامس املالحظة اخلامسة :غمس الطيور يف املاء املغلي قبل التحقق
من موهتا
 أوال :األحكام الشرعية املرتبطة باملالحظة هي  :وقوع الذبيحة يف املاء
قبل موهتا
 ثانيا  :موقف الشارع احلكيم من حالة  :غمس الطيور يف املاء املغلي
قبل التحقق من موهتا
 oالفرع السادس املالحظة السادسة  :غمس الطيور يف املاء املغلي املعد لنتف
الريش قبل أن تربد
 أوال  :األحكام الشرعية املرتبطة باملالحظة ،هي  :كراهة سلخ احليوان
أو حرقه قبل أن يربد
 ثانيا  :موقف الشارع احلكيم من حالة :غمس الطيور يف املاء املغلي
املعد لنتف الريش قبل أن تربد
 oالفرع السابع املالحظة السابعة :ذبح الطيور أمام بعضها البعض
 أوال  :األحكام الشرعية املرتبطة باملالحظة هي  :كراهة ذبح احليوان
وحيوان آخر ينظر إليه .
 ثانيا  :موقف الشارع احلكيم من حالة :ذبح الطيور أمام بعضها
البعض
 oالفرع الثامن املالحظة الثامنة :تثبيت أرجل الطيور عند ذحبها
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 أوال  :األحكام الشرعية املرتبطة باملالحظة  ،هي  :أن يساق احليوان
إىل املذبح برفق
 ثانيا  :موقف الشارع احلكيم من حالة  :تثبيت أرجل الطيور عند
ذحبها
 oالفرع التاسع املالحظة التاسعة :حتريك ونقل الطيور من حمل ذحبها قبل
موهتا
 أوال  :األحكام الشرعية املرتبطة باملالحظة  ،هي  :كراهة حتريك
ونقل الطيور من حمل ذحبها حىت خترج أرواحها منها
 ثانيا  :موقف الشرع من حالة  :حتريك ونقل الطيور من حمل ذحبها
قبل موهتا
 املطلب الثاين أن يكون احليوان حيا عند الذبح
 األدل د د د د د د د د د د د د د ددة :
 القول املختار :
 عرض حالة ذكاة الدجاج بعد التدويخ بالصدمة الكهربائية على
األحكام الواردة يف شرط  :وجب حياة املذبوح عند ذحبه
 اخلامتة
 مراجع البحث
 فهرس احملتويات
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