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 ن الرحيمبسم اهلل الرمح

 المقدمة

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني حممد بن عبد اهلل النيب األمّي األمني وعلى آله 
الطاهريَن املبجلنَي، وصحابته الِغرِّ امليامنَي احملّجلني ومن تبعهم وخطا درهبم واقتفى أثرهم واسنَت سنتهم 

 وبعد، .بإحسان إىل يوم الدين

إذ أشكر األمانة العامة جملمع الفقه االسالمي بتكليفي حتضري حبث حول الذكاة الشرعية، وما جيري يف  فإين
الغرب من صعق كهربائي وغريه للذبائح، ومتكنت حبمد اهلل وتوفيقه عقد مقارنة بني الذكاة الشرعية وحماسنها 

 .والذكاة الغربية وحماذيرها

ن فضل اهلل سبحانه وتعاىل، وإن جانبين الصواب فذلك من فإن وفقت يف إعداد هذا البحث فذلك م
 .نفسي، والكمال هلل وحده

 .وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 واهلل ولي التوفيق

 هـ  7141شوال            71       

 م4174( اغسطس)آب 41: وفق 

 القدس-د عكرمة سعيد صبري. أ
www.ekrimasabri.net 

ekrima.sabri@gmail.com 

http://www.ekrimasabri.net/
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 التمهيد
 تعريفات

 :حيسن أن نعرف بعض االلفاظ والتعابري اليت ترد يف هذا البحث، وهي

 1.هي الذبح بالطريقة الشرعية: التذكية -7
، (مذبوحة)مبعىن مفعولة أي ( فعيلة)ختمت باهلاء لغلبة االسم عليها على وزن : الذبيحة -4

 .2والذبيحة هي كل ما يذبح من املواشي والدواجن والطيور، ومجعها ذبائح
عرقان يف صفحيت العنق، ومها جمرى الدم ، ويتصل هبما أكثر عروق اجلسم، كما : الودجان -4

 3.يتصالن بالدماغ مباشرة فهما من املقاتل
 4.هو جمرى الطعام والشراب ومرتبط باملعدة: احللقوم -1
 5.ام والشراب ومرتبط باملعدةهو جمرى الطع: املريء -5
بضم أوله أو بالفتح أو بالكسر ويعرف بالنخاع الشوكي أو احلبل الشوكي وهو اخليط : النخاع -6

داخل عظم الرقبة ويتصل بالدماغ مباشرة، ويقال ذحبه فنخعه أي جاوز ( عرق أبيض)األبيض 
تهى الذبح إىل منتهى الذبح حىت النخاع، وخنعت الشاة خنعاً، أي جاوزُت بالسكني من

 6.النخاع
كسر : ، وفرس الذابح ذبيحة( من باب ضرب)بتحريك الفاء والراء بالفتح مبعىن كسر : فـََرس -1

 7عنقها قبل موهتا، وقد هني عنه

 

                                                           
 ؟444"وخمتار الصحاح ص 485:ص 7واملصباح املنري ج 414: حممد علي الصابوين ص -التفسري الواضح امليسر - 1
واملنتقى من أحاديث املصطفى  472:وخمتار الصحاح ص 481:ص 7واملصباح املنري ج( ذبح)لسان العرب مادة  - 2

 765:للباحث ص
 .711 :ص 4والشرح الصغري ج 25: ص 4حتفة الفقهاء ج - 3
 .715: ص 4والشرح الصغري ج 25:ص 4حتفة الفقهاء ج - 4
 .715: ص 4والشرح الصغري ج 25:ص 4حتفة الفقهاء ج - 5
وخمتصر الفئة اإلسالمي يف ضوء  657:، ، وخمتار الصحاح ص481:ص 7واملصباح املنري ج( خنع)مادة –لسان العرب  - 6

 54:ص-1واهلداية ج. 814: القرآن ص
 .755:ص 4والشرح الصغري ج 121: وخمتار الصحاح ص 642: ص 4فرس واملصباح املنري ج( مادة) لسان العرب - 7
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 المحور األول
 حسب الشريعة اإلسالمية" الذكاة"

ُحرَِّمْت َعَلْيُكُم : "ألي ذبيحة تذبح لقول اهلل سبحانه وتعاىل" الذكاة"األصل يف الذبح الشرعي أن تتم 
ُم َوَلْحُم اْلِخْنزِيِر َوَما ُأِهلَّ ِلغَْيِر اللَِّه ِبِه َواْلُمْنَخِنَقُة َواْلَمْوُقوَذُة َواْلُمتَ رَ  يَحُة َوَما َأَكَل اْلَمْيَتُة َوالدَّ ِِ دِّيَُة َوالنَّ

ْيُتمْ  ُبُع ِإَّلَّ َما ذَكَّ ذحبتم " ذكيتم"ومعىن " إال ما ذكيتم"ة هو فإن موضع الشاهد يف هذه اآلية الكرمي 1"السَّ
 2بالطريقة اإلسالمية، مع اإلشارة إىل أن التذكية معناها اللغوي هو التطييب، وأن الذكاة للذبيحة هو تطهريها

أي "وذلك لنهر الدم " األوداج األربعة"وتتمثل الذكاة بقطع احللقوم واملريء والودجني ، واليت يطلق عليها 
ويقول عليه . 4"كل ما أفرى األوداج سنًا أو ظفرًا : "للحديث النبوي الشريف 3"الذبيحة لفقد الدم من

أما : وما أهنر الدم وذكر بسم اهلل عليه ليس السن والظفر: "الصالة والسالم يف حديث نبوي شريف آخر
ا َلْم وَ  : "وال بد من ذكر اسم اهلل عليه لقوله تعاىل 5"السن فعظم، وأما الظفر فمدى احلبشة ََّل تَْأُكُلوا ِممَّ

 6". يُْذَكِر اْسُم اللَِّه َعَلْيهِ 

                                                           
 .4سورة املائدة اآلية - 1
 .54:ص 6وتفسري القرطيب ج 12:ص 1اهلداية ج - 2
 .25:، ص4حتفة الفقهاء ج - 3
يف مصنفه عن الصحايب اجلليل رافع  وعزاه للطرباين يف الكبري، وأخرجه ابن أيب شيبة 41:ص 1جممع الزوائد للهيثمي ج- 4

 .بن خديج رضي اهلل عنه
وغريهم  4718وابن ماجه رقم  7172والرتمذي رقم  161: ص 4وأمحد ج 5574و 5514أحرجه البخاري رقم  - 5

 .عن الصحايب اجلليل رافع بن خديج رضي اهلل عنه
 .747سورة األنعام اآلية - 6
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 المحور الثاني
 قِع األوداج

احللقوم : أمجع فقهاء الشريعة اإلسالمية الغراء على أن الذبيحة يكتمل ذحبها بقطع األوداج األربعة وهي
صلى –سألت رسول اهلل : قال -رضي اهلل عنه–واملريء والودجان، فقد روى الصحايب اجلليل رافع بن خديج 

والليطة هي قشرة  1"كل ما أفرى األوداج إال سنًا أو ظفراً : "عن الذبح بالليطة فقال -اهلل علسه وسلم
عن الصحايب اجلليل عبد اهلل بن عباس " املوطأ"، وروى اإلمام مالك يف كتابه  2القصب واجلمع ليط بوزن ليف

 .وأن كتب الفقه مجيعها نصت على ذلك. 3(فكلوه ما فرى األوداج)قوله  -رضي اهلل عنهما–

 ما احلد األدىن للذبح، وما الذي جيزئ يف الذبح؟: ولكن السؤال

 :لقد اختلفت املذاهب الفقهية على النحو اآليت: اجلواب

جيزئ من الذبح قطع ثالثة من أربعة، على اعتبار أن الثالثة متثل األكثرية وهذا هو الرأي : احلنفية -1
 4.ه، أي أن األكثر يقوم مقام الكلاملفىت ب

أي أهنم ال  5يشرتطون قطع الودجني واحللقوم كحد أدىن حىت يصبح الذبح مشروعاً : املالكية -2
 .يشرتطون املرئ يف القطع

 6يشرتطون قطع املريء والبلعوم فقط أما قطع الودجان فهما لالستحباب:الشافعية -3
يء البلعوم، أما قطع الودجني فهما لالستحباب، وهذا يشرتطون قطع املر . أ -هناك روايتان: احلنابلة -4

يشرتطون قطع األوداج األربعة، وإن نقص شيء من األربعة مل . الرأي مطابق لرأي الشافعية ب
 7جيزيء ومل حتل الذبيحة

                                                           
وذكره (. 786: نصب الراية ص) -رضي اهلل عنه–صحايب اجلليل رافع بن خديج رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه عن ال - 1

 وعزاه للطرباين يف الكبري. 41:ص 1ج( جممع الزوائد)اهليثمي يف كتابه 
 .677:خمتار الصحاح ص - 2
 .7114رقم  182: ص 4املوطأ ج- 3
 .54:ص 1واهلداية ج. 24:ص 4وحتفة الفقهاء ج 11:ص 4بدائع الصنائع للكساين ج - 4
 .145: ص 7بداية اجملتهد البن رشد ج - 5
 .461: وص 452: ص 1شرح احمللى عن املنهاج ج - 6
 .54:ص 4شرح الزركشي على اخلرقي ج - 7
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 المحور الثالث
 الذبح من العنق أم من الرقبة

لقطع احللقوم واملريء والودجني، لكن ال خالف بني الفقهاء بل أمجعوا على أن الذبح يكون من العنق 
 لو أن الذبح كان من الرقبة أي من اخللف فهل الذبح جائز شرعاً؟: السؤال

 :لقد اختلف الفقهاء على احلل أو احلرمة على رأيني مها: اجلواب

 أن الذبيحة حتل إذا كان الذبح من جهة( احلنفية والشافعية واحلنابلة)هو رأي اجلمهور : الرأي األول -1
الرقبة شريطة أن يذبح موضع الذبح ومها الودجان واحللقوم واملريء قبل أن هتلك الذبيحة وأن 

وللحنابلة رواية أخرى فيما إذا  1.يكون فيها حياة مستقرة ويعترب ذلك باحلركة القوية، وإال ال حتل
فال بأس كان الذبح من قبيل اخلطأ كأن تلتوي الذبيحة على الذابح فتأيت السكني على القفا 

بأكل الذبيحة شريطة أن تأيت السكني على موضع الذبيحة أما إذا كان الذبح من الرقبة تعمداً 
 2.نسبة إىل القفا( القفينة)واختياراً فإن الذبيحة ال تؤكل وأطلق عليها إبراهيم النخعي ب 

يحة بقطع الودجني الرأي اآلخر هو رأي املالكية فإهنم يرون أهنا ال حتل مطلقًا حىت ولو أحلقت الذب -2
واحللقوم، وحجتهم يف ذلك أن القفا هو مقتل من املقاتل النافذة إىل املوت بشكل مباشر، وهو 

 . 3(احلبل الشوكي)ما يعرف بالنخاع 
وأرى أن رأي املالكية أوجه وأسلم ألننا ال نستطيع التحكم حني الذبح من القفا أهلكت الذبيحة أو 

 .ع األوداجبقيت فيها حياة مستقرة قبل قط

هنى أن تُنخع الشاة إذا : "قد هنى عن النخع بقوله -صلى اهلل عليه وسلم–مث إن رسولنا األكرم حممد 
 . 4"ذحبت

                                                           
 721:ص 5، وحاشية ابن عابدين ج54:ص 1، واهلداية ج 121:ص 2، وفتح القدير ج 61:البداية ص - 1

 1وكشاف القناع ج 518:ص 8واملغين ج 411:ص 1ج ومغين احملتاج 82:وص 14:ص 2واجملموع ج 724:وص
 756: وص 754:ص 8ونيل األوطار للشوكاين أيضاً ج 751:ص 4وفتح القدير للشوكاين ج 478:ص -476:ص

 .  81:ص 1وسبل السالم ج 148: ص 4وأحكام القرآن البن العريب ج
 .518: ص 8املغين ج - 2
 54: ص 4وأسهل املدارك ج 761: ص 756: وص 754:ة صوالقوانني الفقهي 161: ص 7بداية اجملتهد ج - 3

 .51:ص 6وتفسري القرطيب ج 755:ص 4والشرح الصغري ج 55:وص
 .788: ص 1كتاب نصب الراية ج- 4
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رضي اهلل –كما هنى عليه الصالة والسالم عن الَفَرس فقد روى الصحايب اجلليل عبد اهلل بن عباس 
الن خنع الذبيحة أو فرسها فيه إيالم  1"تفَرس قد هنى الذبيحة أن -صلى اهلل عليه وسلم–أن النيب  -عنهما

 .للذبيحة وخمالفة للطريقة الشرعية للذبح

شدد عليه الصالة والسالم على التمسك بكيفية الذبح املشروعة وهنانا عن غريها فقد ثبت أن رسول اهلل 
يا رسول اهلل ، : قيل "من قتل عصوراً فما فوقها بغري حقها سأله اهلل عن قتله: "قال -صلى اهلل عليه وسلم–

 .2"أن تذبح فتأكلها، وال يقطع رأسها فريمى هبا: وما حقها؟ قال

 " هنى عن شريطة الشيطان"قد  -صلى اهلل عليه وسلم–وأن  رسولنا االكرم حممد 

أي هنى عليه  3هي الذبيحة اليت يقطع منها اجللد وال تفرى االوداج مث ترتك حىت متوت: زاد ابن عيسى
ما يقطع من : "سالم عن الذبح السطحي الذي ال يفري األوداج وقال يف حديث نبوي آخرالصالة وال

املدينة وهم جيّبون أسنمة  -صلى اهلل عليه وسلم–حيث قدم النيب  4"البهيمة وهي حية فهي ميتة ال تؤكل
ما : "ر فقالأن تذبح احليوانات بالسن والظف -صلى اهلل عليه وسلم–، وهنى 5اإلبل، ويقطعون أليات الغنم

 .6"اهنر الدم، وذكر اسم اهلل عليه فكل، ليس السن والظفر أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى احلبشة

أن  -صلى اهلل عليه وسلم–هنى رسول اهلل "رضي اهلل عنه قال –وأن الصحايب اجلليل أنس بن مالك 
 1.أي توثق وتربط وتتخذ هدفاً للقتل 7تصرب البهائم

                                                           
 1نصب الراية ج"رواه الطرباين يف معجمه وابن عدي يف الكامل عن الصحايب اجلليل عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما  - 1

 .788:ص
، والبخاري يف  581واحلميدي رقم  442:ص 1والطرباين ج 1151والنسائي رقم   47: ص 4أمحد ج أخرجه - 2

–عن الصحايب اجلليل عبد اهلل بن عمرو بن العاص  7841:ص 5وابن عدي يف الكامل ج 411: ص 1التاريخ ج
 .-رضي اهلل عنهما

 اجلليلني عبد اهلل بن عباس وأيب هريرة رضي اهلل عن الصحابيني 1121ومشكاة املصابيح رقم  4846رواه أبو داود رقم  - 3
 .51:ص 6وتفسري القرطيب ج 516:ص 8واملغين ج. عنهم

 1واحلاكم ج 424: ص 1والدارقطين ج 4141والدارمي  7112والرتمذي رقم  478: ص 5أخرجه أمحد ج - 4
 .-رضي اهلل عنه–عن الصحايب اجلليل أيب واقد الليثي  442:ص

: املغين ص)والن اباحة الذبيحة تكون بالذبح الشرعي، وأن هذا القطع ليس بذبح  1125يح رقم مشكاة املصاب - 5
581.) 

عن الصحايب  4718وابن ماجه  7172والرتمذي رقم  161: ص 4وأمحد ج 5514و 5514أخرجه البخاري رقم - 6
 .-رضي اهلل عنه–اجلليل رافع بن خديج 

 .4876رواه أبو داود رقم  - 7



7 

 

صلى اهلل عليه –مسعت رسول اهلل : "قال -رضي اهلل عنهما-يل عبد اهلل بن عمر وعن الصحايب اجلل
 3.حتبس وتوثّق وتربط: ومعىن تصرب 2"ينهى أن تصرب هبيمة أو غريها للقتل -وسلم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                
 .516: ص 8واملغين ج. 154: ص 7اح املنري جاملصب - 1
وصحيح مسلم رقم  5571صحيح البخاري رقم )  -رضي اهلل عنهما–متفق عليه عن الصحايب اجلليل عبد اهلل بن عمر - 2

 .(1111، ومشكاة املصابيح رقم 7458
 .154: ص 7املصباح املنري ج - 3
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 المحور الرابع
 البسملة حين الذبح

ا َلْم يُْذَكِر اْسُم  : "من مستلزمات الذبح ذكر البسملة من قبل الذابح لقوله سبحانه وتعاىل َوََّل تَْأُكُلوا ِممَّ
ما اهنر الدم وذكر اسم اهلل عليه فكل، ليس السن : "-صلى اهلل عليه وسلم–وقول الرسول 1". اللَِّه َعَلْيهِ 

 2".أما السن فعظم، وأما الظفر فُمدى احلبشة: والظفر

 :وللفقهاء رأيان يف حكم البسملة، مها

الذي ميثل رأي اجلمهور الذين قالوا بأن التسمية على ( الكية واحلنابلةاحلنفية وامل: )الرأي األول -1
ا َلْم يُْذَكِر اْسُم  : "الذبيحة شرط واجب للحل، واستدلوا بقول اهلل سبحانه وتعاىل َوََّل تَْأُكُلوا ِممَّ

ة الكرمية حممول أما إن تركها ناسيًا فإن النهي يف اآلي. 4ولو تركها عامدًا مل حتل  3". اللَِّه َعَلْيهِ 
 ".إنه لفسق"على ما تُركت التسمية عمداً  بدليل قوله 

من اعترب التسمية شرط استحباب ال شرط وجوب وقال هبذا الرأي الشافعية فإجازوا : الرأي اآلخر -2
اْليَ ْوَم ُأِحلَّ َلُكُم  : "الذبح مع الكراهة حني عدم ذكر البسملة، واستدلوا بقول اهلل عّزوجل 

َّيِّبَ  حيث إن غالب أهل الكتاب ال يسمون عند  5" اُت َوَطَعاُم الَِّذيَن ُأوتُوا اْلِكَتاَب ِحلٌّ َلُكمْ ال
، وكذلك لإلمام أمحد يف 6الذبح، فلو أن التسمية شرط الوجوب ملا أحّل اهلل طعام أهل الكتاب

 7رواية
يا : أن قومًا قالوا-اهلل عنها رضي–وكما ورد يف السنة النبوية املطهرة عن أم املؤمنني عائشة الصديقة 

رسول اهلل، إن قومًا حديثو العهد باجلاهلية يأتون بلحم، ال ندري أذكر اسم اهلل عليه أم مل يذكر، أنأكل 
املسلم يكفيه امسه، فإن : قال -صلى اهلل عليه وسلم–وثبت أن رسول اهلل  8"اذكروا اسم اهلل وكلوا: منها؟ قال

                                                           
 .747سورة األنعام اآلية - 1
عن الصحايب  4718وابن ماجه  7172والرتمذي رقم  161: ص 4وأمحد ج 5514و 5514أخرجه البخاري رقم  - 2

 .-رضي اهلل عنه–اجلليل رافع بن خديج 
 .747سورة األنعام اآلية - 3
 .565:ص 8واملغين ج 754:ص 4والشرح الصغري ج 24:ص 4حتفة الفقهاء ج- 4
 .5سورة املائدة اآلية - 5
 .414:ص 1ومغين احملتاج ج 441:ص 4األم ج - 6
 .424:ص 2املغين ج - 7
 . 4842وأبو داود يف سننه رقم   6264رواه البخاري يف صحيحه رقم  - 8
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ويف املوطأ لإلمام مالك أن الصحايب  1"سم وليذكر اسم اهلل عليه مث ليأكلفإن نسي أن يسمي حني الذبح فلي
: سئل عن الذي ينسى أن يسمي اهلل تعاىل على ذبيحة فقال -رضي اهلل عنهما–اجلليل عبد اهلل بن عباس 
 .3"بسم اهلل واهلل أكرب: "ويستحب أن يضيف التكبري إىل التسمية فيقول  2.يسمي اهلل ويأكل، وال بأس

وعلى ضوء ما ذكر من األدلة فإين إذ أميل إىل رأي الشافعية تسهياًل على املسلمني ، وخباصة من يقيمون 
 4.خارج ديار اإلسالم ، واهلل تعاىل أعلم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
رواه البيهقي والدار قطين وسعيد بن منصور وعبد اهلل بن الزبري احلمدي وعبد الرزاق عن الصحايب اجلليل عبد اهلل بن  - 1

وهناك عدة  -784: وص 784:ص 1الزيلعي ج -اهلدايةكتاب نصب الراية الحاديث –. -رضي اهلل عنهما–عباس 
 .روايات هلذا احلديث النبوي الشريف مع اختالف بسيط يف األلفاظ

 .784: ص 1نصب الراية ج - 2
 711:ص 4والشرح الصغري ج 21:ص 4وحتفة الفقهاء ج 7547والرتمذي رقم  4871أخرجه أبو داود رقم  - 3

 .717:وص
 .46: ملختلطة بالنجاسات للباحث صحبث األطعمة واألشربة ا - 4
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 المحور الخامس
 آداب الذبح اإلسالمي

 :ميكن مراعاة ما يأيت حني الذبح على الطريقة اإلسالمية

حادة ليسهل قطع األوداج بسرعة، ويكره أن تكون السكني مثلمة ( السكني)أن تكون الشفرة  -1
إن اهلل  : "-صلى اهلل عليه وسلم–لقول رسولنا األكرم حممد  1حىت ال تتأذى الذبيحة( كآلة)

فإذا قتلتم فإحسنوا القتلة، وإذا ذحبتم فإحسنوا الذحبة، وليحد : كتب اإلحسان على كل شيء
 2"أحدكم شفرته ولريح ذبيحته

حد الشفرة على مرأى من الذبيحة بل خنفيها عنها فقد ورد عن الصحايب اجلليل عبد اهلل بن  يكره -2
أن حتّد الشفار، وأن  -صلى اهلل عليه وسلم–أمر رسول اهلل : "قال -رضي اهلل عنهما–عمر 

رأى رجاًل أضجع شاة وهو حيد   -صلى اهلل عليه وسلم–وروي أن النيب  3"توارى عن البهائم
ويف املوطأ . 4"لقد أردت أن متيتها موتات، هال حددهتا قبل أن تضجعها: " ال لهشفرته فق

: لإلمام مالك أن رجاًل أحد شفرته ، وقد أخذ شاة ليذحبها فضربه عمر بن اخلطاب بالدرة وقال
 .5!هال فعلت هذا قبل أن تأخذها؟! أتعذب الروح

 6.يستحب أن تسقى الذبيحة باملاء قبل ذحبها -3
 .8.وعليه يكره جر الذبيحة7" ولريح ذبيحته: "... بيحة وذلك بعدم جرها وصرعها بعنفأن تريح الذ -4

 .8.الذبيحة

                                                           
 .516:ص 8واملغين ج 714:وص 717:ص 4والشرح الصغري ج 28:ص 4حتفة الفقهاء ج - 1
والرتمذي رقم  4875وأبو داود رقم  44: ص 1وأمحد ج 5148باب الصيد والذبائح حديث رقم –أخرجه مسلم  - 2

 .-رضي اهلل عنه– اجلليل شداد بن أوس وغريهم عن الصحايب 4711وابن ماجه  441: ص 1والنسائي ج 7112
نصب  -رضي اهلل عنهما–أخرجه أمحد وابن ماجه والدارقطين والطرباين وابن عدي عن الصحايب اجلليل عبد اهلل بن عمر  - 3

 .788: ص 1الراية ج
لصحايب اجلليل حديث صحيح عن شرط البخاري ورواه الطرباين وعبد الرازق عن ا: أخرجه احلاكم يف املستدرك وقال - 4

 .788: ص 1نصب الراية ج= عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما
  511: ص 8واملغين ج 788: ص 1ونصب الراية ج 54: ص 1واهلداية ج 21: ص 4حتفة الفقهاء ج - 5
 .4واإلعجاز العلمي يف التخدير بالذبح ص 765:ص -صلى اهلل عليه وسلم-املنتقى من أحاديث املصطفى - 6
 714:ص 4من حديث شريف مر توثيقه والشرح الصغري ججزء  - 7
 .56:ص 6وتفسري القرطيب ج 21: ص 4حتفة الفقهاء ج - 8
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 1.يكره أن تذبح أمامها ذبيحة أخرى -5
توجه رأس الذبيحة باجتاه القبلة واستحب ذلك ابن عمر وابن سريين وعطاء والثوري والشافعي  -6

 2وأصحاب الرأي
 3لذبحيستحب أن نتمهل حني سلخها، وذلك  حىت تربد بعد ا -7
 4.يشرتط أن يكون الذابح صاحب أهلية سواء كان رجل أو امرأة -8
األصل يف الطريقة الشرعية للذبح عدم ربط اليدين والرجلني للحيوان قبل : ربط الذبيحة قبل الذبح -9

ألن ربط اليدين والرجلني  5"ولريح ذبيحته: "... يقول -صلى اهلل عليه وسلم–ذحبه ألن الرسول 
ذبيحة، وأجاز الفقهاء بالنسبة لنحر اإلبل أن تقيد الرجل اليسرى حىت والرجلني يتناىف مع راحة ال
 .6يتمكن الذابح من ذبيحته

ولكن أرى أن الذابح إذا مل يتمكن من السيطرة على الذبيحة لقوهتا أو حلجمها فال مانع حينئذ من ربط 
دي واألرجل بشكل األيدي واألرجل قبل الذبح شريطة فك الرباط بعد الذبح مباشرة حىت تتحرك األي

مريح وسلس وحىت تساعد حركة األعضاء على ضخ الدم من الذبيحة وقذفه إىل خارجها، واهلل تعاىل 
 .أعلم

 

 

                                                           
 .51:وص 56:ص 6وتفسري القرطيب ج 516:ص 8املغين ج - 1
 .714:ص 4والشرح الصغري ج 587: وص 516: وص  511: ص 8املغين ج - 2
 .56:ص 6وتفسري القرطيب ج 714:ص 4ح الصغري جوالشر  54:ص 1واهلداية ج 21: ص 4حتفة الفقهاء ج - 3
 .54:ص 6وتفسري القرطيب ج 21: ص 4حتفة الفقهاء ج - 4
 .جزء من حديث نبوي شريف سبق حتقيقه - 5
 .714:ص 4الشرح الصغري ج- 6
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 المحور السادس
 الِريقة الغربية للذبح

تقوم الطريقة الغربية يف الذبح على تدويخ احليوان قبل ذحبه حبجة أن الذبح يؤمله، فيزعمون أن تدويخ 
ديره قبل الذبح يرفع األمل، وال يدرون بأن التدوخيأو التخدير يؤدي إىل ايالم الذبيحة أكثر من احليوان أو خت

غرب حاليًا حبق احليوان قبل إيالم الذبح نفسه وال بد من اإلشارة إىل طرق الصعق والتدويخ املتبعة لدى ال
 .1 :، وهيذحبه

من األبقار واألغنام )معينة، على مخ احليوان التدويخ الكهربائي وذلك بتمرير التيار الكهربائي، بقوة  -1
مما يؤدي إىل إضعاف حركة القلب الدافقة للدم، وأن احليوان يدخل حالة من اإلغماء ( واخلنازير

 .قبل الذبح
التدويخ باستعمال ثاين أكسيد الكربون كمخدر، مما يؤدي إىل اختناق احليوان لنقص األكسجني  -2

يقة أن صوف الغنم ميتص جزءاً كبرياً من ثاين أكسيد الكربون مما قبل ذحبه، ومن حماذير هذه الطر 
 .يؤثر على اللحم حيث تقل صالحيته للحفظ واالستهالك بالنسبة لإلنسان

وذلك بتوجيه ضربة قوية باملسدس إىل جبهة احليوان مما يؤدي إىل متزق يف نسيج : الصعق باملسدس  -3
وهذه الطريقة تسبب آالماً ! املوت قبل الذبحاملخ، حبيث يدوخ احليوان، وقد يؤدي به إىل 

 .شديدة للحيوان
وهذه الطريقة خاصة بالدواجن، إذ تعلق من أرجلها بشريط متحرك حبيث مترر : املغطس الكهربائي -4

رؤوس وأعناق الدواجن حبوض املاء املكهرب فيؤدي إىل أن تصعق مت ميرر هبا إىل سكني آيل 
 مملوء باملاء املغلي لتسهيل نتف الري،، وهناك عدة لذحبها، مث ميرر هبا إىل حوض كبري

 :مالحظات على هذه الطريقة
 .من الدواجن ما ال يصل رأسها إىل احلوض املائي املكهرب فتبقى على قيد احلياة -1
 .ومنها على عكس ذلك فإن بعضها ميوت قبل الذبح نتيجة املاء املكهرب -2

                                                           
 5:وص 4:ص -الدمنارك -للدكتور حممد فؤاد الربازي( الذبح اإلسالمي ومزاياه والذبح الغريب وخزاياه)حبث بعنوان  - 1

 4:فلسطني ص -القدس -للكتور جواد اهلدمي( اإلعجاز العلمي يف التخدير بالذبح)وحبث بعنوان  2:وص 1:وص
 (.الطريقة الغربية بالذبح)حيث قمت بتلخيص هذين البحثني يف موضوع احملور السادس  1:وص
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بسبب صغر حجمها أو قصرها، فمنها مل يذبح من الدواجن ال تصل أعناقها إىل السكني اآليل  -3
 .وتبقى حية ومنها يقطع الرأس وال يصل الذبح إىل العنق

تغّطس مجيع الدواجن حبوض مملوء باملاء املغلي لنتف ريشها قبل التأكد من موهتا بعد الذبح، وهذا  -4
 .تعذيب للدواجن

ليت تقوم على فلسفة واحدة حسب هذه فكرة عامة حول الطرق املتبعة لدى الغرب يف موضوع الذبح وا
زعمهم وهو تدويخ احليوان قبل ذحبه حىت ال يتأمل أثناء ذحبه، ويف الواقع فإن احليوانات تتأمل يف هذه الطرق 

 .املتبعة قبل ذحبها وأثناء ذحبها أيضا
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 المحور السابع
 مقارنة بين الذبح اإلسالمي والذبح الغربي

يقة املتبعة حسب الشريعة اإلسالمية وبني الطريقة املتبعة لدى الغرب يف الذبح ميكن عقد مقارنة بني الطر 
 1:واليت تقوم على تدويخ احليوات قبل ذحبه، وذلك على النحو اآليت

إن طريقة الذبح حسب الشريعة اإلسالمية تؤدي إىل إخراج الدماء من الذبيحة فتصبح نظيفة ويف  -7
بية تؤدي إىل تدويخ الذبيحة أو إغمائها قبل ذحبها وهذا فرتة وجيزة، يف حني أن الطريقة الغر 

يؤدي إىل ضعف يف نزف الدماء أو يأخذ فرتة طويلة يف حالة نزفه ، ويف الغالب يؤدي إىل 
احتقان يف األوردة والشرايني، هذا وقد يؤدي الصعق الكهربائي إىل وفاة الذبيحة أحيانًا قبل 

 .يف اللحومذحبها مما يؤدي إىل زيادة البكترييا 

إن الغرب يزعم أن طريقته جتنب اآلالم للذبيحة، بينما  يزعمون أن الطريقة اإلسالمية تؤدي إىل  -4
تعذيب الذبيحة، وهذا الزعم خمالف ومغاير للحقيقة وللواقع، فإن إحداث اإلصابة بصدمة  

ها كبرياً بينما كهربائية أو مبطرقة معدنية أو بطلقة مسدس فإهنا تؤدي إىل جلطة دماغية فيكون أمل
ال يشعر احليوان باألمل حني الذبح على الطريقة اإلسالمية ألن تدفق الدم إىل اخلارج يؤدي إىل 

ثوان فقط، فال يشعر باألمل حني ينقطع الدم واألكسوجني  6-1فقدان اإلحساس مباشرة من 
 .عن الدماغ

الذي يقع يف مؤخرة الرقبة، ( ياحلبل الشوك)إن الذبح على الطريقة اإلسالمية حيافظ على النخاع  -4
ومهمته مترير اإلشارات العصبية من الدماغ إىل القلب وإىل اجلسم حيث يساعد على ضخ الدم 
إىل اخلارج، ويرى املتخصصون يف علم األحياء بأن قطع األوردة الرئيسية بالعنق يؤدي إىل هبوط 

ورية، وبالتايل ال يشعر احليوان حاد حيدث يف ضغط الدم إىل املخ، فتدخل الذبيحة يف غيبوبة ف
 .باألمل، فكأن الذبيحة أصبحت يف حالة من التخدير الطبيعي

إن االختالجات واضطراب األعضاء من األيدي واألرجل اليت حتدث بعد الذبح مباشرة هي عبارة  -1
عن انفعاالت انعكاسية هلا أمهية كبرية يف ختليص الذبيحة مما فيها من الدماء، وال تدل على 

 2.وجود آالم لدى الذبيحة ألن الذبيحة تدخل يف غيبوبة بعد الذبح مباشرة

                                                           
 7:ص– 71:ص -الدمنارك -مد فؤاد الربازيللدكتور حم( الذبح اإلسالمي ومزاياه والذبح الغريب وخزاياه)حبث بعنوان  - 1

 .5:ص– 4:فلسطني ص -القدس -للكتور جواد اهلدمي( اإلعجاز العلمي يف التخدير بالذبح)وحبث بعنوان 
  1:ص -الدمنارك -للدكتور حممد فؤاد الربازي( الذبح اإلسالمي ومزاياه والذبح الغريب وخزاياه)حبث بعنوان  - 2
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وميكن القول إن الطريقة الشرعية هي مبثابة ختدير جمازي للذبيحة وعدم شعورها باألمل ألن احليوان يصاب 
بإغماء كامل خالل ثوان قليلة ويفقد احلس متامًا ، مع بقاء نشاط وعمل املخ والقلب بصورة طبيعية 

 1.المتام عملية نزف الدم وقذفه خارج الذبيحة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .8:البحث السابق ص - 1
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 المحور الثامن
 .شهادات وآراء علماء غير مسلمين

حيسن يف هناية البحث أن أشري إىل بعض شهادات وآراء العلماء واملتخصصني من غري املسلمني بشأن 
حقها تعذيب كما هو حاصل فعاًل يف مميزات الذبح على الشريعة اإلسالمية وأن الذبيحة ال تشعر باألمل وال يل

 :الذبح على الطريقة الغربية، وهذه الشهادات واآلراء مرتمجة إىل اللغة العربية على النحو اآليت

يفقد : "من بريطانيا حول الطريقة اإلسالمية يف الذبح فيقول( هوردر)شهادة الطبيب اجلراح اللورد  -7
هناك وسيلة ميكن أن حتقق موتًا أكثر سرعة احليوان الوعي باحلال، ومن الصعب التصور أن 

وبدون أمل كهذه الكريقة، وخالل ثوان من القطع، فإن احليوان ال يدري نوعًا من احلركة، حيث 
حتدث حركات تشنجية طبيعية قد تستمر لدقيقة واحدة تتوقف بعدها وذلك نتيجة انقطاع الدم 

يبوبة أثناء الذبح مباشرة وعدم ونقص االكسجني عن املخ حيث يدخل احليوان يف حالة غ
وان التمحيص احلاسم والدقيق ... إحساس باألمل، هذا وتساعد هذه احلركة يف التخلص من الدم

يف طريقة الذبح ترتكين بيقني وبدون أدىن شك أهنا األقل خطرًا وأملًا من أي طريقة ذبح أخرى 
 1.يتم ممارستها حالياً 

رأيي وكعامل : يقول -استاذ الفسيولوجيا جبامعة لندن( ايفانسالسري لوفات )شهادة الطبيب اجلراح  -4
فسيولوجي أنه جيب علي االعتقاد أن هذه الطريقة هي األكثر إنسانية من أي طريقة تستخدم أو 
قد تستحدث هلذا الغرض، وسبب اعتقادي فيما يتعلق هبذه الطريقة بأهنا عدمية األمل تستند 

 :على نقطتني

ن هذا احليوان يشعر باملعاناة فال بد أن يرفض باحلال مع حلظة القطع، لو أ: االحساس العام . أ
ولكن من يراقب ويشاهد يدرك متاماً عدم املعاناة بعد حلظة القطع لألوردة ويسرتخي احليوان 

ونعرف أن عدم الوعي . متاماً، وما هي إال دقيقة واحدة حىت هتدأ احلركة التشنجية وتتوقف
 .وىلحيدث مع حلظة القطع األ

أما االعتماد على املبادئ الفسيولوجية فمن الواضح أنه مع قطع األوردة الرئيسية للعنق  . ب
وتدفق الدم فإن هبوطًا حادًا حيدث يف ضغط الدم إىل املخ ، كما يفقد ضغط الدم يف 

                                                           
 71:فلسطني ص -القدس -للكتور جواد اهلدمي( اإلعجاز العلمي يف التخدير بالذبح: )للبحث القيم بعنوان - 1
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األوردة األخرى للمخ تدرجييًا فيحدث حالة غيبوبة فورية لدى احليوان، إن من السخف 
 1.احليوان باألمل، ومن هنا ال توجد طريقة تعادل هذه الطريقة االعتقاد بشعور

مدير الطب البيطري يف الدمنارك نشرت يف أغلب الصحف الدمناركية ( دايريك ستوجار )مقالة الدكتور  -4
إن الضغط السياسي ملنع الذبح الديين يف الدمنارك إمنا أسس على جهل فالتجارب : يقول فيها

أثبتت أن احليوان ميوت بوقت أسرع يف الذبح على الطريقة اإلسالمية مقارنة بالطريقة املتبعة يف 
ل الطلقات على رؤوس احليوانات ليفقد احليوان وعيه قبل ذحبه، لكّن فقد الدمنارك وهي استعما

الوعي ثبت أنه جييء متأخرًا  بالطرق احلديثة مقارنة بالذبح احلالل اإلسالمي  ألن الذبح 
بالطريقة اإلسالمية غري مؤمل للحيوان، وهذه احلالة ليست دائمًا يف الطريقة الدمناركية التقليدية 

كن على حذر من محلة االفرتاءات وتشويه السمعة، وجيب على االنسان أن : قالاملتبعة، مث 
 2.يأخذ حذره قبل أن يبدأ محلة ضد شيء ال يكون متمكناً منه، وهذه دراسة حلقيقة املوضوع

دراسة الدكتور شولتز من اجلامعة البيطرية يف املانيا ، جاء فيها أن طريقة الذبح احلالل اإلسالمي  غري  -1
للحيوان إذا متت بطريقة صحيحة، وان استعمال الطريقة الغربية أقل كفاءة، وأضاف قائالً  مؤملة

إن طريفة الذبح اإلسالمي مقبولة متامًا ، وقد ثبت أنه ال عالقة مطلقًا بني حركة احليوان العنيفة 
 3بعد الذبح وبني احساس احليوان باألمل، وذلك إذا كانت السكني املستخدمة حادة

 

 
 

                                                           
 77:فلسطني ص -القدس -للكتور جواد اهلدمي( اإلعجاز العلمي يف التخدير بالذبح)حبث  - 1
 74:ص -الدمنارك -اد الربازيللدكتور حممد فؤ ( الذبح اإلسالمي ومزاياه والذبح الغريب وخزاياه)حبث بعنوان  - 2
 .74:البحث السابق ص - 3
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 خاتمة والنتيجةال
تقوم فلسفة الذبح يف الشريعة اإلسالمية على هنر  الدم من الذبيحة وختليص الدم منها، ونتيجة ذلك  -7

 :فائدتان

 .الرفق باحليوان ، ونظافته من الدم . أ

 .احملافظة على اإلنسان ألن يأكل حلماً نظيفاً سليماً خالياً من البكترييا والتعفن . ب

 :على التدويخ واإلغماء قبل الذبح ونيجة ذلك سلبيتانتقوم فلسفة الذبح لدى الغرب  -4

 .تعذيب احليوان وإيالمه . أ

اإلضرار بصحة اإلنسان ألن اللحم غري نظيف من الدم وبالتايل تتكون البكترييا السامة واملتعفنة  . ب
 .يف اللحم

 - عليه وسلمصلى اهلل–وعليه نؤكد على التمسك بالذبح الشرعي الذي شرعه اهلل تعاىل وشرعه رسوله الكرمي 
 .وسار عليه وطبقه الصحابة األجالء والتابعني والسلف الصاحل والفقهاء من بعده

 .وقل رب زدني علمًا، والحمد هلل على نعمة اإلسالم
 .1اآلية -سورة األحزاب" واهلل يقول الحق وهو يهدي السبيل"

 .وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 .لحمد هلل رب العالمينوآخر دعوانا أن ا

 القدس-األستاذ الدكتور عكرمة سعيد صربي
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 المصادر والمراجع
 :القرآن الكريم وعلومه

 .القرآن الكرمي -7
أبو بكر حممد بن -م7251/هـ7416مصر -دار احياء الكتاب العربية 7ط -أحكام القرآن الكرمي -4

 .م7718/هـ514( املعروف بابن العريب)عبد اهلل 
أبو بكر أمحد بن علي  -م7276/هـ7445األستانة  -مطبعة األوقاف االسالمية -أحكام القرآن  -4

 .م281/هـ411الرازي احلنفي ، املعروف باجلصاص 
حممد  -بريوت -م مطبعة األفق للطباعة والنشر4114/ ه7141 -1ط–التفسري الواضح امليسر  -1

 .دمشق -علي الصابوين
مصر  -دار الكتب املصرية -4ط (الشهري بتفسري القرطيب) اجلامع الحكام القرآن -5

 .م7414/هـ617أبو عبد اهلل االنصاري القرطيب  -م7254/هـ7414
م علمي زاده فيض اهلل 7251/هـ7444بريوت  -املطبعة األهلية -فتح الرمحن لطالب آيات القرآن -6

 .فلسطني -القدس -م7241/هـ7414املقدسي 
/ هـ7114 -بريوت -دار الفكر -التفسري فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم -1

 .اليمن/ صنعاء -م7841/هـ7451حممد بن علي بن حممد الشوكاين  -م7284

 الحديث الشريف
اإلمام  -م7241/ هـ7414 -دار احياء الكتب العربية مبصر -تنوير احلوالك شرح موطأ مالك -8

 .م7515/ه277جالل الدين عبد الرمحن السيوطي الشافعي 
أبو عيسى حممد بن  -م7228/هـ7172بريوت  -دار اجليل– 4ط( سنن الرتمذي)ري اجلامع الكب -2

 .م824/هـ412عيسى الرتمذي 
/ هـ7784حممد الصنعاين  -مطبعة حممد علي صبيح بالقاهرة -سبل السالم يف شرح بلوغ املرام -71

 .م7168
عبد اهلل أبو  -م7251هـ 7414القاهرة  –ومطبعة عيسى   -بريوت -دار الفكر-سنن ابن ماجه -77

 .م886/هـ414(امللق بابن ماجه)حممد بن يزيد القزويين 
 .م888/هـ415أبو داود سليمان بن االشعث السجستاين  -بريوت -دار الفكر -سنن أيب داود -74
 .م225/ه485علي بن عمر الدارقطين  -بريوت -عامل الكتب -سنن الدار قطين -74
م أبو حممد عبد اهلل بن عبد 7266/هـ7486شركة الطباعة الفنية املتحدة مبصر -سنن الدارمي -71

 .م868/ ه455الرمحن الدارمي 
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م سعيد بن منصور بن 7285/هـ7115بريوت  -دار الكتب العلمية 7ط -سنن سعيد بن منصور -75
 .م817/ه441شعبة اخلراساين املكي 

أبو بكر  -م7246/هـ7455اهلند  -مطبعة جملس دائرة املعارف حيدر أباد -7ط–السنن الكربى  -76
 .م7165/هـ158بن حسني البيهقي  أمحد

أمحد بن شعيب النسائي  -م7241/هـ7418بريوت  -دار الفكر-7ط( اجملتىب)سنن النسائي  -71
 .م271/هـ414

أبو  -م7221/هـ7171جلنة احياء كتب السنة مبصر  -مطابع األهرام -4ط–صحيح البخاري  -78
 .م862/هـ456عبد اهلل حممد بن امساعيل بن ابراهيم البخاري 

أبو . م7481/7261بالقاهرة  -مؤسسة دار التحرير الشرقية( اجلامع الصحيح)مسلم  صحيح -72
 .م814/هـ467احلسن مسلم بن احلجاج القشيدي النيسابوري 

م أبو زكريا حيىي بن 7214/ ه7424بريوت  –دار الفكر  -4ط–صحيح مسلم بشرح النووي  -41
 .م7411/ هـ616أشرف النووي 

أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل  -بريوت -ار الكتب العلميةد -7ط -املستدرك على الصحيحني -47
 .م7171/هـ115احلاكم النيسابوري 

االمام أمحد بن حنبل  -م7218/هـ7428بريوت /دار الفكر  -4مسند االمام أمحد ط -44
 .م855/هـ417

ويل الدين  -م7267/ ه7481منشورات املكتب اإلسالمي بدمشق  -7ج–مشكاة املصابيح  -44
 .م7446/ ه141اهلل اخلطيب العمري التربيزي حممد بن عبد 

أبو القاسم سليمان بن أيوب  -بريوت -دار احياء الرتاث العريب -4ط( سنن الطرباين)املعجم الكبري  -41
 .م211/ه461بن أمحد الطرباين 

د  -م4114/ هـ7141القدس  -مطبعة الرسالة املقدسية -7ط املنتقى من أحاديث املصطفى  -45
 .فلسطني -القدس -عكرمة سعيد صربي

مجال الدين أبو حممد عبد اهلل يوسف الزيلعي  -دار احلديث بالقاهرة-نصب الراية ألحاديث اهلداية -46
 .م7461/ هـ164

حممد  -م7245/ ه7411ادارة املطبعة امليزية بالقاهرة  -4ط -شرح منتهى االخبار–نيل األوطار  -41
 .اليمن/ صنعاء-م7842/ه7455بن علي  بن حممد الشوكاين 
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 :الفقه بمختلف مذاهبه
 الفقه الحنفي -أ

م أبو الفضل 7257/ه7411مكتبة مصطفى البايب احلليب مبصر  -4ط -االختيار لتحليل املختار -48
 .م7481/هـ684عبد اهلل بن حممود املوصلي 

زين الدين أبو اسحق بن ابراهيم بن  -بريوت-دار الفكر -4ط–البحر الرائق يف شرح كنز الدقائق  -42
 .م7564/هـ211جنيم 

عالء –م 7284/ هـ7114بريوت  -دار الكتاب العريب -4ط–بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع  -41
 . م7727/هـ581الدين أبو بكر مسعود الكاساين امللقب مبلك العلماء 

مصر  -املطبعة العثمانية -(حاشية ابن عابدين)حاشية رد احملتار على الدّر املختار  -47
 .م7846/ه7454( الشهري بابن عابدين)دين بن عمر عابدين م حممد أمني عاب7216/هـ7441

مجال الدين حممد بن  -م7211/هـ7421بريوت  -دار الفكر -4ط-شرح فتح القدير على اهلداية -44
 .م7156/ هـ867الواحد املعروف بابن اهلمام احلنفي  

 -بريوت -العريبدار احياء الرتاث  -1ط( الفتاوى العاملكرية)الفتاوى اهلندية يف الفقه احلنفي  -44
/ ه7111جمموعة  من علماء اهلند برئاسة عبد الرمحن احلنفي البحراوي  -م7286/ه7116
 .م7652

مشس الدين أبو بكر حممد أمحد السرخسي  -م7286/ هـ7116بريوت  -دار املعرفة -املبسوط -41
 .م7112/هـ121

ي بن أيب بكر املرغيناين برهان الدين عل -م7218/ه7446املطبعة اخلريية بالقاهرة  -7ط–اهلداية  -45
 .م7726/ه524

 الفقه المالكي-ب
مطبعة عيسى البايب احلليب  -4أسهل املدارك شرح ارشاد السالك يف فقه إمام األئمة مالك ط  -46

 .أبو بكر حسن الكشناوي -مبصر
حممد بن رشد احلفيد  -م7284/ه7114بريوت  -دار املعرفة -6بداية اجملتهد وهناية املقتصد ط -41

 .م7728/هـ525القرطيب 
م حممد عرفة 7241/ هـ7454مطبعة حممد علي صبيح مبصر  -حاشية الدسوقي على الشرح الكبري -48

 .م7871/هـ7441الدسوقي 
مصر  –مكتبة دار املعارف  -الشرح الصغري على أقرب املسالك إىل مذهب اإلمام مالك -42

 .م7186/ هـ7414أبو بركات أمحد حممد الدردير -م7211/هـ7421
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 .م7186/هـ7417أبو الربكات أمحد بن حممد الدردير  -كبري يف حاشية الدسوقيالشرح ال -11
 -م7215/هـ7425عامل الفكر بالقاهرة  -7قوانني األحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية ط -17

 .م7411/هـ117حممد بن أمحد جزي الكليب الغرناطي ، الشهري بابن جزي 

 :الفقه الشافعي
/ ه411م أبو عبد اهلل حممد ادريس الشافعي7214/ه7424 -4ط بريوت -دار املعرفة–األم  -14

 .م872
مطبعة  -4ط -قليويب وعمرية على شرح العالمة جالل الدين احمللي على شرح منهاج الطالبني -14

 -م7658/هـ7162م شهاب الدين أمحد القليويب املصري 7256/ هـ7415مصطفى البايب احلليب 
 .م7551/هـ251شهاب الدين أمحد عمرية 

 .م7414/هـ616حيىي بن شرف النووي –املدينة املنورة/ املكتبة السلفية  -اجملموع يف  شرح املهذب -11
مشس الدين حممد بن أمحد  -مصر/ املكتبة التجارية -مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج -15

 .م7562/هـ211الشربيين اخلطيب الشافعي 

 الفقه الحنبلي
 .م7451/هـ157ابن قيم اجلوزية  -م7211/هـ7445 -نيل مبصرمطبعة ال -إعالم املوقعني -16
 م7451/ه157ابن قيم اجلوزية  -م7451/هـ157بريوت  -دار الفكر -الطب النبوي -11
ابن قيم –م 7214/ه7424 -املطبعة املصرية بالقاهرة -4ط -زاد املعاد يف هدي خري العباد -18

 .م7451/هـ157اجلوزية 
م  منصور 7217/هـ7472املطبعة العامرة الشرقية مبصر  -7ط -كشاف القناع على منت االقناع -12

 .م7617/ هـ7157بن يونس بن ادريس البهويت 
موفق الدين أبو حممد عبد اهلل بن . م7281/ه7111-الرياض  -مكتبة الرياض احلديثة -املغين -51

 .م7417/هـ611أمحد بن قدامة املقدسي 
 .م7221/هـ7171بريوت  -دار الفكر–املغين  -57
تقي الدين حممد بن أمحد الفتوحي  -م7264/هـ7487مكتبة دار العروبة مبصر  -راداتمنتهى اال -54

 .م7562/هـ211احلنبلي املصري الشهري بابن النجار 

 كتب حديثة لها عالقة في موضوع البحث
كامل . د-م7226/هـ7176بريوت –دار البشائر اإلسالمية  -7ط -أحكام األطعمة يف اإلسالم -54

 .اهيم أدهمإبر . تعليق د -موسى
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 -االردن/ عمان -مكتبة األقصى -7ط -األشربة وأحكامها يف الشريعة اإلسالمية -51
 .ماجد أبو مرخّية. د -م7281/هـ7111

. د -م7224/ هـ7174 7ط -الرياض -مكتبة املعارف -االضطرار إىل األطعمة واألدوية احملرمة -55
 .عبد الغين حممد الطريقي

أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن  -لطباعة والنشر بالقاهرةدار القومية ل -سرية عمر بن اخلطاب -56
 .م7411/ه521( والشهري بابن اجلوزي)حممد اجلوزي 

حممد بن إبراهيم بن  -م4171/ه7147 -74ط–خمتصر الفقه اإلسالمي يف ضوء القرآن والسنة  -51
 .الرياض-عبد اهلل التوجيري

 األبحاث العلمية
 .فلسطني/ القدس -عكرمة صربي. م د4174/ ه7141ات األطعمة واألشربة املختلطة بالنجاس -58
جواد . م د4171/ ه7147 -اإلعجاز العلمي يف التخدير بالذبح، ووجوب عدم خنع الذبائح -52

 .فلسطني/ القدس -اهلدمي
 .الدمنارك/ حممد فؤاد الربازي.م د4174/ ه7141الذبح اإلسالمي ومزاياه والذبح الغريب وخزاياه  -61

 معاجم ولغات
الشريف أبو احلسن علي اجلرحاين يف  -م7211/هـ7421 -الطبعة التونسية -تالتعريفا -67

 .م7174/هـ876
 .م7171/هـ871جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوزبادي  -القاموس احمليط -64
 .م7477/هـ177أبو الفضل حممد بن منظور  -بريوت -دار الصادر -لسان العرب -64
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