
     
 

      
بسم ال الرحمن الرحيم                        

        

القأوالة الصريحةة فى حكم                  
  الذابح والذبيحةة 

الحمدب ل نحمده ونستعينه نستغفيره من جميع الذنوبب والخطايا
والتقصير والزللب ، ونعوذ بال من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده ال
فل ُمضل ةمن ُيضلل فل هادى له ، وأشهد أن لإلهب إل ال وحده لشريك له
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى ال عليه وعلى ألهب وأصحابه وأزواجه

ومن أتبعه بإحسان إلى يوم الدين .. 
 :أما بعد

فقد أخرج الئأمة مسلم وأحمد والترمذى عن أبى هريرة قال : قال
إن ال طيب ليقبل إل طيبًا وإن ال أمربرسول ال صلى عليه وسلم :[ 

المؤمنين بما أمرب به المرسلين فقال:( يأأيها الرُب سل كلواب من الطيبات وأعملواب
صالحا إنى بما تعملون عليم ) وقال تعالى : ( يأأيها الذين أمنوا كلوا من

طيبات مارزقناكم ) ثم ذكر الرجلب ُيطيل السفر،ب أشعتب أغبر يمد يديه إلىب
السماءب ياربب يارب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرامب وُغذى

 ].بالحرام فأنى ُيستجابب له
وأخرجب ابن مردويه عن إبن عباس رضى ال عنهما قال : تليتب هذه

 ياأيها الناسب كلواب ممابالية عند النبى صلى ال عليه وسلم يعنى قوله تعالى :(
 ) فقام سعد بن أبى وقاص فقال:ب يارسول ال أدُع الفى الرض حلًل طيبًا

أن يجعلنى مستجابب الدعوة فقال صلى ال عليه وسلم : ياسعد أطبب مطعمكب
تكن مستجابب الدعوة والذى نفس محمد بيده إن الرجلب  ليقذف اللقمةب الحرامب

فى جوفه فما يتقبل منه أربعين يومًا ،  وأيما عبد نبت لحمه من السحتب
والربا فالنارب أولى به ].  

. [ب نقلهب الشوكانى فى تفسيرهب للية من سورةب البقرةب ] 



 لقد وفقنا ال سبحانه وتعالى بفضله للطلعب على كلم.. إخوتناة
علماء السلفب الصالح فى أهم المسائأل التى تختص بالذبائأح فأنتظم الكلم فى

هذه الورقاتب التى بين يديك لُتحيط بها علمًا .. وخير مياه العيون من
منابعهاب ، ثم وضعنا خلصة مختصرة فى آخرب هذاب البحثب مفيدة .. 

وتقريبًا للفهام وزيادة فى اللمام أضفنا كلمًا إلى كلم ؛ فوضعتب فى
مقدمة الصفحاتب بعض القواعد الصولية التى ربما يحتاجهاب البعض ليطابق

فهمه مايقرره علماء المة فى هذه المسألة المهمةب ...
نرجوا من ال تعالى أن يوفقنا إلى إتباع أحسن القوالب والعمال وإلى

الكلب الحلل وإلى الحقب أينما كان ، وترك إتباع الهوى والشيطان .
عن عمر ابن الخطابب رضى ال تعالى عنه قال : سمعتب رسول ال 

 إنما العمال بالنيات وإنما لكلب إمرىب مانوى فمنصلى ال عليه وسلم قال :[
كانت هجرته إلى ال ورسوله فهجرته إلى ال ورسوله ومن كانتب هجرته إلىب

.ُدنيا ُيصيبها أو امرأةب ينكحهاب فهجرته إلىب ماهجرب إليه ] 
 رواه الُبخارىب ومسلم.        
       

نقلة بعض  أقأوالة العلماء منة ُكتب أصول الفقه 
   عن الجإماع                        

: [ يجبب على المجتهد فى كلب قأالة المام ابن قأدامه المقدسى رحمه ال *
مسألة أن ينظر أول شئ إلى الجماعب فإن وجده لم يحتاج إلى النظرب فى

سواه .. ولو خالف كتاب أوسنة علم أن ذلك منسوخ أو متأول ، لكون
الجماعب دليل قطعيب ليقبل نسخًا ولتأويًل .. 

ثم ينظر فى الكتابب والسنة المتواترة وهما على رتبة واحدة لن كل
واحد منهما دليل قاطع وليتصور التعارض بين القواطعب إل أن يكون أحدهما

منسوخًا ..]
:[ فأما الجماعب فل ينسخ ولينسخ به لنه80ويقول أيضًا فى ص 

ليكون إل بعد انقراضب زمن النص .. والنسخ ليكون إل بنص ولينسخ
بالجماع ، لن النسخ إنماب يكون لنص ، والجماعب لينعقد على خلفه لكونه

[ب روضةب الناظر فى أصولب الفقهب على المذهبب الحنبلى ]معصومًا من الخطأب ] . 



 :[ إذاب ذكرنا الجماع وقأال المام القاسم الكلبىة الغرناطى رحمه ال*
والتفاق فنعني به إجماع المةب ، وإذاب ذكرنا الجمهورب فنعني إتفاق العلماءب إل

-]ب9 [القوانين الفقهية صب من شذ منهم ]. 
أن رسول ال صلى ال عليه وسلم قالوروى إبن ماجإه رحمه ال  :* 

 لم ] وفى لفظب [اتجتمع على الخطأب] وروى [ لاتجتمع أمتى على ضللة :[ ل
 ]8باب رقمب  [ كتاب الفتن ] . يكن ال ليجمعب هذه المة على الخطأب

:[ اتفقوا أن من خالفويقول المام ابن حزم الظاهرى رحمه ال * 
الجماعب المتيقن بعد علمه بأنه إجماعب فإنه كافر]ب .

:[ الجماعب قاعدة من قواعد الملةب الحنيفية يرجع10وقال أيضًا فى ص 
إليه ويفزعب نحوه ويكفرب من خالفه إذاب قامتب عليه الحجةب بأنه إجماع ]. 

[ب كتاب مراجع الجماع ]ب      
؟  معنى الجإماع عنوُسئل شيخ السلم ابن تيمية رحمه ال* 

فأجابب : [ هو أن يجتمع علماء المسلمين على حكم من الحكام لم يكن لحد
أن يخرج عن إجماعهم فإن المة لتجتمعب على ضللة..ب ولكن كثيراًب من

المسائأل يظن بعض الناسب فيها إجماعًا وليكون المرب كذلك ، بل يكون القول
الخرب أرجح فى الكتابب والسنة ]. 

- المكتبة القيمة ]379 صب 1[ الفتاوىب الكبرىب ج 
 يقول :[ هو اتفاقب جملةب فإنة المدى رحمه ال تعريف الجإماعأما* 

من أهلب الحلب والعقد من أمة محمد صلى ال عليه وسلم فى عصر من
 [ب كتاب الحكام للمدىب ]بالعصار على حكم واقعة من الوقائأع ].

فقدة علمناة فيماة ذكرناة من أقأوالة العلماءة أن الجإماعة يعتبرة
 .من الحجج القاطعةة والدألةة الثابتةة فى المسائلة

 لذاب يجب مراعاة هذا المرب عند ورود بعض المسائأل التى يستدل
العلماءب لهاب بالجماعب .

         
  الرجإوع إلى الصل فىة الشياء

 عند ورودأة الشك أو التردأدأ

 : [ ومن هذا أيضًا ماأصله قأالة المام ابن رجإب الحنبلي رحمه ال*
الحلب كطهارة الماءب والثوبب والرض إذاب لم ينفي زوال أصله فيجوز إستعمالهب

  ولحوم الحيوان فل تحل إل بيقين حله من)1(، ومن أصله الحظرب كالبضاع 



التذكية والعقد  كالبضاع .. فإن تردد فى شى من ذلك لظهورب سبب أخرب
رجع إلىب الصل فيبنى عليه فيما أصله الحرمةب على التحريم ، ولهذاب نهى

النبى صلى ال عليه وسلم عن أكل الصيد الذى يجد فيه الصائأد أثر سهم غير
سهمه أوكلبب غير كلبه أو يجده قد وقع فى الماءب وعلل بأنه ليدرى هل ماتب

من السببب المبيح له أو من غيره ] .
:[ فالصل فى البضاع المنعب إل يقول المام الشاطبي رحمه ال *

بالسبابب المشروعة ، والحيوانات الصل فى أكلهاب المنعب حتى تحصل الذكاة
[ الموافقاتب ]بالمشروعة إلىب غير ذلك من المور المشروعة ] . 

 :[ الفائأدة الثانية : الشك علىوقأال المام السيوطي عليه رحمة ال* 
ثلثاب أضربب : 

- شك طرأب على أصل حرام .1
- شك طرأب على أصل مباح .2
- شك ليعرفب أصله .3

فالول مثل أن يجد شاة فى بلد فيها مجوس فل يحل حتى يعلم أنها ذكاة
مسلم لن أصلهاب التحريم وشككتب فى الذكاة المبيحة ، فلو كان الغالبب

المسلمون جاز الكلب عمًل بالغالبب المفيد للطهور]ب .
- فى تعارض الصلين]ب 94[ب كتاب الشباه والنظائأر صب          

بببببببببببببببببب
) البضاع هى الفروج .1(

ببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
: [ وقد روى المام أحمدب وقأال المام ابن قأدامة المقدسي رحمه ال *

بإسناده عن قيس بن السكن السدى قال : قال رسول ال صلى ال عليه
وسلم : " إنكم نزلتم بفارسب من النبط ، فإذا إشتريتم لحماًب فإن كان من يهودي

أو نصراني فكلواب ، وإن كانتب ذبيحة مجوسي فل تأكلوا]ب .
-]ب570 صب 4[ كتاب المغنى ج      

:[ المشكوك فيه على ثلثا أضربب : 296 ص 4وقال ايضًا فى ج 
: ماأصله الحظرب كالذبيحة فى بلد مجوس أو عبدة أوثان يذبحون الول

فل يجوز شراؤها وإن أمكن أن يكون ذبحها مسلم ، لن الصل التحريم فل
يزول إل بيقين أو ظاهر ، وكذلك إن كان فيها أخلطاب من المسلمين والمجوسب
لم يجوز شراؤها لذلك ، والصل فى ذلك حديثب النبى صلى ال عليه وسلم :

" إذاب أرسلتب كلبك المعلمب فخالطب كلبًا لم يسم عليها فل تأكل ، فإنك لتدرى
أيهما قتله " ب متفقب عليه .



فأما إن كان فى بلد السلم فالظاهرب إباحتها لن المسلمين ليقرون فى
]ب296 صب 4[كتاب المغنى ج بيع ماليحلب بيعه ظاهراًب ] . 

 : [ رواية عدي فى الصيد وقأال المام ابن حجر العسقلنى رحمه ال*
صريحة مقرونة بالتعليل المناسبب للتحريم وهو خوف المساك على نفسه

متأيدة بأن الصل فى الميتة التحريم ، إن شككنا فى السببب المبيح رجعنا إلى
 ] 7- صب 12[كتاب فتح البارىب شرحب صحيح البخارىب ج الصل ]. 

 :[ إن باب الذبائأح علىوقأال المام ابن القيم الجوزية رحمه ال* 
التحريم إل ماأباحه ال ورسوله ، فلو قدر تعارض دليلي الحظرب والباحة

لكان العملب بدليل الحظرب أولىب لثلثة أوجه :
- تأيده بالصل الحاظرب .           1
- إنه أحوطاب .2 

- أن الدليلين إذا تعارضا تساقطا ورجعب إلىب أصل التحريم ] .3
 ]255[ كتاب احكام أهلب الذمة ص   

- دار الحديثب :295 ص 1وقال ايضًا فى كتابه أعلم المواقعين ج-  
[ النوع الثانى : استصحابب الوصف المثبتب للحكم حتى يثبت خلفه وهو  

حجة ، لماب كان الصل فى الذبائأح التحريم وشك هل وجد الشرطاب المبيح أم
ل ؟ بقى الصيد على أصله فى التحريم..] . 

 :[ الدماء تعصم بالشبهاتبوقأال شيخ السلم ابن تيمية رحمه ال* 
 .بولتحل الفروج والذبائأح بالشبهاتب ]

]1119 فتاوى النساء ص 71 صب 4  [الفتاوىب الكبرىب ج 

 :[ وقال علماؤنا .. الصل فىوقأال المام ابن العربى رحمه ال* 
- دارب الجبل ]ب548 صب 2[احكام القرانب ج الحيوان التحريم ]. 

 : [ قوله صلى ال عليه وسلم : ويقول المام النووى رحمه ال* 
" إن وجدت معب كلبك غيره وقد قتل فل تأكل فإنك لتدرى أيهما قتله "
فيه بيان قاعدة مهمة وهى أنه إذاب حصل الشكب في الذكاة المبيحة

للحيوان لم يحل لن الصل تحريمه وهذا مما لخلف  فيه ] .
]78 ص 13[ كتاب شرحب صحيح مسلمب ج        

-: [ إن وجدنا82- ص 9وقال أيضًا فى كتابب المجموعب المهذبب ج 
شاة مذبوحة ولم ندري من ذبحها فإن كان فى بلد فيه من لتحل ذكاته

كالمجوسب لم تحل سواء تمحضوا أو كانوا مختلطين بالمسلمين للشكب فى



الذكاة المبيحة ، والصل التحريم وإن لم يكن فيها أحد منهم حلتب وال أعلم] 
]ب82 صب 9[كتاب المجموع المهذب ج  

قألتة :ة قأدة علمناة مما ذكرة من أقأوالة العلماء ، أن الصلة
فى الذبائح التحريم يرجإع إليه عندة الشتباهة فى الدألةة .

 معلومات مهمةة عن مقاصد الشريعةة 

الجزئية :الفروعة  الكلية والصولة
وليمكن أن تعارض * يقول المام الشاطبي رحمه ال في العتصام :[

الفروعب الجزئأية الصول الكليةب لن الفروع الجزئأية إن تقتضي عمًل فهي فى
محلب التوقف ، وإن إقتضتب عمًل فالرجوع إلىالصول هو الطريق

المستقيم ، ويتناول الجزئأيات حتى إلى الكلياتب فمن عكس المرب حاول شططًا
ودخل فى حكم الذم لن متبع الشبهاتب مذموم فكيف ُيعذر بالمشتبهاتب دليًل أو

يبني عليها حكم من الحكام ، وإذا لم تكن دليًل فى نفس المرب فجعلهاب بدعة
محدثة هو الحقب ..] 

  الجمع بين أطرافة الدألةة :
المام الشاطبي يقول :[ ومدارب الغلطب هو الجهلب بمقاصد الشرعب وعدم ضم

أطرافه بعضها البعض ، فإن مأخذ الدلة عند الئأمة الراسخين إنماب هو على
أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ماثبتب من كلياتها وجزئأياتها
المرتبة عليها .. وعامها على خاصها ، ومطلقهاب المحمول على مقيدها ،

ومجملهاب المفسرب ببينها... إلىب ماسوى ذلك من مناحيها ، فإذا حصل للناظرب
من جملتها حكم من الحكام فذلك الذىب نظمتب به حين استنبطت .

ومامثلهاب إل مثل النسان الصحيح السوي ، فكما أن النسان ليكون
إنسانًا حتى يستنطق ، فل ينطق باليد وحدها أو الرجلب وحدها ول بالرأسب

وحده ول باللسان  وحده بل بجملته التى ُسمي بها إنسانًا . كذلك الشريعة ل
يطلبب منها الحكم على حقيقة الستنباطا إل بجملتها ، ول من دليل منها أىب

دليل كان وإن ظهر لبادى الرأىب نطق ذلك الدليلب فإنما هو توهمًي لحقيقي ..
كاليد إذا أستنطقتب فإنما تنطق توهمًا لحقيقة من حيث علمتب أنها يد إنسان

لمن حيثب هى إنسان لنه محالب ...



فكأن الراسخين تصوروا الشريعة صورة واحدة يخدم بعضها بعضًا
كأعضاء النسان إذاب صورت صورة مثمرة .. وشأن متبعي المتشابهاتب أخذ

دليل ما بب أىب دليل كان ب عفوًا وأخذاًب أوليًا ، وإن كان ثم مايعرضه من كلي أو
جزئأي .. فكأن العضو الواحدب ليعطي فى مفهوم أحكام الشريعة حكماًب

حقيقيًا . فمتبعه متبع متشابه وليتبعه إل من فى قلبه زيغ كما شهد ال به
( ومن أصدق من ال قيل) .

 الخذ بالمطلقاتب قبل النظرب فى مقيداتها .ومن اتباع المتشابهات
وبالعموماتب من غير تأامل هل لهاب مخصصات أم ل ؟ وكذلك العكسب بأن

يكون النص مقيداًب فيطلقب أو خاصًا فيعم بالرأىب من غير دليل سواه ... 
فإن هذاب المسلكب رمي فى عماية واتباع للهوىب فى الدليلب ، وذلك أن

المطلقب المنصوص على تقييده مشتبه إذاب لم ُيقيد ، فإن قيد صار واضحًا ، كما
أن إطلقب المقيد رأىب فى ذلك المقيد معارض للنص من غير دليل..]ب  

 دارب الفكرب ].ب239 ص 1[من كتاب العتصام ح

 اليات والحادأيث  التى تخص الذبائح 

 أولًة الياتة :ة
: ( فكلواب مماب ُذكر اسم ال سورة النعامقال الحقب تبارك وتعالى فى

عليه إن كنتم باياته مؤمنين ومالكم أل تأكلواب مما ذكر إسم ال عليه وقد فصل
لكم ماُحرم عليكم إل ما اضطررتم إليه وإن كثيرًا ليضلون بأهوائأهم بغير علم

 .121 النعام إن ربك هو أعلم بالمعتدين ) .
وقال تعالى: ( ولتأكلواب مما لم ُيذكر إسم ال عليه وإنه لفسقب وإن

الشياطين ليوحون إلىب أوليائأهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون ) 
وقال تعالى: ( وقالوا هذه أنعام وحرثاب حجر ليطعمهاب إل من نشاء

بزعمهم وأنعام ُحرمتب ظهورهاب وأنعام ليذكرون إسم ال عليها إفتراءب عليه
 .138 النعام سيجزيهم بما كانوا يفترون ) .

وقال تعالى: ( قل ل أجد فى ماأوحى إلىب محرماًب على طاعم يطعمه إل
أن يكون ميتة أو دمًا مسفوحاًب أو لحم خنزير فإنه رجسب أو فسقًا أهل لغير ال

.ب145النعامبه فمن اضطرب غير باغ ولعاد فإن ربك غفور رحيم) 



وقال تعالى :( ياايها الذين أمنواب أوفوا بالعقود أحلتب لكم بهيمة النعام
.1المائأدةبإل مايتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم ُحرم إن ال يحكم ماُيريد) 

وقال تعالى :( يسئلونك ماذاب ُأحلب لهم قل ُأحلب لكم الطيبات وماعلمتم
من الجوارحب مكلبين ُتعلمونهن مما علمكم ال فكلواب مماب أمسكن عليكم

واذكرواب إسم ال عليه واتقواب ال إن ال سريع الحسابب اليوم ُأحل لكم الطيباتب
. 4 المائأدةب وطعام الذين أوتوا الكتابب حل لكم وطعامكم حل لهم ) .

وقال تعالى:( ُحرمتب عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وماُأهلب لغير ال
به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وماأكلب السبعب إل ماذكيتم وماُذبح

. 3المائأدةعلى الُنصبب وأن تستقسمواب بالزلم ذلكم فسق ) . 

 ثانيًا الحادأيثة :
من حديثي عدى بن حاتم وأبى ثعلبة رضى ال عنهما قال: قال* 

رسول ال صلى ال عليه وسلم :[ إذا أرسلتب كلبك المعلمب وذكرتب إسم ال
عليه فكل ماأمسك عليك . قلتب : وإن قتل ؟ قال : وإن قتل مالم يأكل ] .

* وعن عائأشة رضي ال عنها قالتب :[ أن ناسًا قالواب يارسول ال إن
قومًا يأتوننا باللحم لندرى أذكرب إسم ال عليه أم ل ؟ قال صلى ال عليه وسلم

رواه البخاري . : سمواب عليه أنتم وكلوا.ب قالتب وكانوا حديثي عهد بالكفر]ب

* وعن رافعب بن خديج رضي ال عنه قال : قال رسول ال صلى ال
عليه وسلم :[ ماأنهرب الدم وذكر إسم ال عليه فكلوه ] .

* وعن جندب بن سفيان البجليب رضى ال عنه قال : قال رسول ال
صلى ال عليه وسلم :[ من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرىب ومن لم

يكن ذبح حتى صلينا فليذبح باسم ال ] .
* وعن ابن مسعود رضى ال عنه أن رسول ال صلى ال عليه وسلم

قال للجنب :[ لكم كل عظم ذكر إسم ال عليه ] .
* ومن حديث سويد بن ميمون قال : قال رسول ال صلى ال عليه

وسلم :[ ذبيحة المسلمب حلل ذكر اسم ال أو لم يذكر إنه إن ذكر لم يذكر إل
اسم ال ] . وهو حديثب مرسل يعضد بما رواه الدارقطني عن ابن عباس أنه
قال :" إذاب ذبح المسلم ولم يذكر اسم ال فليأكل فإن المسلمب فيه اسم من أسماء

ال " .



 أقأوال علماء السلف فى الذبائح 

 موضوع الذبائأح الىب ثلثة أقسام : )1 (ينقسم 
الذابح أوًل : 
اللةة  ثانيًا :ب 
 الذبيحةةثالثًا :ب 

 / الذابح /  القسم الولة#  
 .من حيث أفعالهة ب3 ..  من حيث أقأوالهبب2 .. من حيث اعتقادأه  ب1 

 من حيث اعتقادأه بأوًل)ة(
     وأقوال علماء السلفب فى ذلك :

 يقول شيخ السلم ابن تيمية رحمه ال :[ وكل حكم علق بأسماء الدين
من إسلم وإيمان وكفر ونفاق وردة وتهود وتنصر إنما يثبت لمن إتصف

بالصفاتب الموجبة لذلك.. وكون الرجلب من المشركين أو أهلب الكتابب هو من
هذاب البابب فمن كان بنفسه مشركًا فحكمه حكم أهلب الشركب وإن كان أبواه غير

مشركين . ومن كان أبواه مشركين وهو مسلم فحكمه حكم المسلمين لحكم
المشركين اليهود والنصارى .. أما إذاب تعلق عليه حكم المشركين مع كونه من

اليهود والنصارى لجلب كون أبائأه قبل النسخ والتبديل كانوا مشركين فهذه
خلف الصول ] .    

- المكتبة القيمة ]ب140- صب 2        [ الفتاوى الكبرىب ج 
بببببببببببببببببب

) نقصد بهذا التقسيم تفصيل الدلة التى ذكرها العلماء عن موضوع الذبائأح كل على حدى بدون1(
تنقيص ، لزيادة الوضوح والبيان ، وأمثال هذا التقسيم يوجد كثيرًا فى كتب المام ابن رشد القرطبى

والمام ابن العربى المالكى ...
ببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

 :[ ويشترطا للذكاة ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهابة رحمه ال*
) :2 (أربعة شروطا 

. مسلمًا أو كتابياًة   : أهلية الذابح . وهو أن يكون عاقًلإحداهما



وقال الشافعى : ليعتبر العقلب ...
 بب فيمن تجوز تذكية ومنويقول المام ابن رشد القرطبي رحمه ال *

ليجوز : 
 ذكاته ، وصنفمنع  تذكيته ، وصنف أتفق علىجإواز[ صنف أتفق على      

 ..أختلف فيه
 فمن جمعب خمسة شروطا :على ذكاتهة أتفقفأما الصنف الذىب 

السلم - الذكورية - البلوغب - العقلب - ترك تضييع الصلة . 
 ، المشركون عبدة الصنام . لقولهأتفق على منع تذكيتهةأماب الذين 

تعالى: ( وماُذبح على الُنُصبب ) وقوله تعالى :( وماأهلب لغيرب ال به )
وأما الذين أختلفب فيهم فأصناف كثيرة لكن المشهورب منها عشرة : أهلب

- الصبي - المجنون - السكرانب -)1(الكتابب - المجوس - الصابئون -  المرأةب 
الذىب يضيع الصلة - السارقب - الغاصبب .

أماب المجوسب فإن الجمهور على أنه لتجوز ذبائأحهم لنهم مشركون ،
بببببببببببببببببب

) راجع الحديث الذى رواه البخارى فى جارية لل كعب كانت ترعى غنما لهم فمرضت ... 1(
-581في المغنى وكفاية الخبار ص 

) ذكرنا منها مايخص هذا القسم والشروطا الخرى تأتى فى القسامب التالية . وذلك لننا في قسمب2(
أهلية الذابح فنقلنا ما يناسبه من الدلة فقط . 

ببببببببببببببببببببببببببببببببببببب 
وتمسك قوم فى إجازتها بعموم قوله صلى ال عليه وسلم : سنوا بهم

سنة أهلب الكتابب .
هل هم من أهل الكتاب أموأما الصابئون فالختلف فيهم من قبل 

)1( ليسوا من أهل الكتاب ؟

:[ قوله تعالى:(ب إل ماذكيتم )ويقول المام ابن العربى رحمه ال * 
إسم شرعي يعتوره معاني منها : موضع الذكاة ومايقطع منه ، ومنها اللة

ومنها الدين ومنها التسمية فى حال الذكرب . وذلك فيما كانتب ذكاته بالذبح عند
القدرة عليه .

مسلماًةوقال فى موضع أخرب : وأما الدين فإن يكون الرامىب أو المصطاد       
-باب شروطاب الذكاة]ب 310-306 ص - 2[أحكام القرانب جب ..].ب أو كتابيا

 :)2(:[ للذكاة ثلثة شروطا ويقول العلمة بهاء الدين المقدسىة * 



وهو أن يكون عاقًل قادراًب على الذبح مسلمًا أو كتابيًاأهلية المذكى [ 
والكافر الذى ليس بكتابي فل تحل ذبيحته]فأما الطفلب أو المجنون والسكرانب 

 [ العدة فى شرحب العمدةب فى فقه المام أحمد ].

  )3(ثبوت وجإودأ الجإماعة فى هذه المسألة  

 : [ أماب المشركون فقد أتفقتبيقول الشيخ السلمة ابن تيمية رحمه ال*    
المة على تحريم نكاح نسائأهم وطعامهم ... يعني ذبائأحهم ] . 

 ]ب100 ص 8[ مجموع الفتاوىب ج    
: [ أتفقواب أن ماصاده كما ذكرنا مشركبويقول المام ابن حزم رحمه ال *   

ليس مسلًماب ولنصرانيًا ولمجوسيًا وليهوديًا فقتله كلبه أو غير الكلبب أنه
]146[ كتابب مراتبب الجماع ص ليؤكل ..] . 

ببببببببببببببببببببببببب
) هذا سؤال مهم إجابته تزيل الختلف بإذن ال .1(
) نذكرمنها مايخص هذا الباب .2(
) نذكر بقول المام ابن قدامة المقدسي فى روضة الناظر : يجب على المجتهد فى كل مسألة أن3(

ينظر إلى الجماع فإن وجده لم يحتاج إلى النظر فيما سواه ولو خالفه كتاب أو سنة .. (يراجع مقدمة
هذا البحث ).

ببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
 : [ صنف أتفقب علىوقأال المام ابن القاسم الغرناطي رحمه ال* 

جوازب تذكيته ؛ وهو المسلم البالغب العاقلب الذكرب .. وصنف أتفقب على تحريم
تذكيته ؛ وهو المشركب من عبدة الوثان ...] .

]ب184[القوانين الفقهية .ب الباب الخامس فى الذبائأح صب 
:[ إجماعب فقهاء السلمويقول المام عبد القاهر البغدادأي رحمه ال *      

على إستباحة ذبائأح اليهود والسامرةب والنصارى وعلى جواز نكاح نسائأهم
وعلى جوازب قبول الجزية منهم ..]

وأما غير اليهود والنصارى فيذكر المام عند نهاية حديثه عليهم أنه
لتجوز ذبائأحهم ولنكاح نسائأهم حتى قال :[ وقد أجمعب المسلمون على هؤلء

الصناف الذىب ذكرناهم ليحل للمسلمين أكل ذبائأحهم ولنكاح نسائأهم
]ب348 .ب [كتاب الفرقب بين الفرقب ص واختلفواب فى قبول الجزية منهم.. ]

:[ وأما تحريم ذبائأحهمويقول العلمة ابن القيم الجوزية رحمه ال * 
ومناكحتهم فإتفاقب من الصحابة رضي ال عنهم ،  ولهذاب أنكرب المام أحمدب



وغيره على أبى ثور طرده القياسب وأفتاءه بحل ذبائأحهم وجوازب مناكحتهم
ودعا عليه أحمدب حيثب أقدم على مخالفة أصحابب رسول ال صلى ال عليه
وسلم . والصحابة كانوا أفقه وأعلم وأسد قياسًا ورأيًا فإنهم أخذوا فى الدماء
بحقنها موافقة لقول رسول ال صلى ال عليه وسلم وفعله :"ب سنوا بهم سنة

أهلب الكتابب " ، حيث أخذها منهم ( الجزية ).. 
 وأخذوا فى البضاع والذبائأح بتحريمهاب إحتياطًا وإبقاء لهاب على الصل
وإلحاقًا لهم بعباد الثان أى المشركون ولم يلحقوا بأهل الكتابب لقوله صلى ال

عليه وسلم :" سنوا بهم ُسنة أهل الكتابب " ،
 وأما الفتاوى عن الصحابة بحل ذبائأح أهل الكتابب فنعم لعمرب ال

لُيعرف عنهم فيها خلف . وقال عبد ال بن أحمدب : قال أبى : لبأس بذبائأح
 . وقال ابن المنذرب : أجمعب على هذا كل إذا كانوا من أهل الكتابةأهلب الحربب

من ُيحفظب عنه أهلب العلمب ] .
. دارب العلم]ب 110 ص 1[ كتاب أحكام أهلب الذمة ج 

: [ وأما المجوسب فالعلماءب مجمعون ويقول المام القرطبى رحمه ال *
- إل من شذ منهم - على أن ذبائأحهم لتؤكل وليتزوج منهم لنهم ليسواب أهل

كتاب على المشهورب عند العلماءب ولبأس بأكل طعام من لكتاب له
كالمشركين وعبدة الوثان مالم يكن من ذبائأحهم ولم يحتج إلىب ذكاة إل

- المسألة الخامسة ]ب77 ص 6[الجامع لحكام القرانب جب الجبن ] . 
 :[ وأتفقواب على أن المجوسب قدوقأال المام النيسابورى رحمه ال* 

سن لهم سنة أهلب الكتابب فى أخذ الجزية منهم دون أكلب ذبائأحهم ونكاح نسائأهم
] 63 ص 6 [هامشب تفسير الطبري ج ..] .

 ماذكره العلماء فى أهلية الذلبح وأعتقادأهة 

فى تفسيره لسورة المائأدة :[ وهى قوله قأالة المام الطبري رحمه ال *
تعالى :( وطعام الذين أوتوا الكتابب حلب لكم ) وذبائأح أهل الكتابب من اليهود

والنصارى وهم الذين أوتوا التوراة والنجيل وأنزل عليهم فدانوا بهما أو
بأحدهما ( حل لكم ) يقول حلب أكلهب دون ذبائأح سائأر أهلب الشركب الذين لكتاب

ممن) 1(لهم من مشركيب العربب وعبدة الوثان والصنام فإن من لم يكن منهم 



أقرب بتوحيد ال عند ذكره ودان دين أهلب الكتابب فحرام عليكم ذبائأحهم ... ].
- دارب المعارفب ]ب572 صب 5[ جامع البيان فى تفسيرب القرانب ج 

أيضًا فى تفسيره لسورة النعام وهى وقأال المام الطبري رحمه ال *
قوله تعالى :( فكولوا مما ُذكرب إسم ال عليه إن كنتم بأياته مؤمنين ) 

بببببببببببببببب
) تأمل جيدًا 1(

ببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى ال عليه وسلم وعباده المؤمنين به
وبأياته ( فكلوا ) أيهاب المؤمنون مما ذكيتم من ذبائأحكم وذبحتموه الذبح الذىب

وذلكة ماذبحه المؤمنون بى من أهل دأينكمبينت لكم أنه تحل به الذبيحة لكم 
 دون ماذبحه أهلبدأينة الحق أو ذبحه من دأانة بتوحيدي من أهل الكتابة

الوثان ومن لكتاب له من المجوسب ( إن كنتم بأياته مؤمنين ) يقول : إن
كنتم بحجج ال التىب أتتكم وأعلمه بإحلل ماأحللتب لكم وتحريم ماحرمتب

عليكم من المطاعم والمأكلب مصدقين ودعوا عنكم زخرف ماتوحيه الشياطين
بعضها إلىب بعض من زخرفب القولب لكم وتلبيس دينكم عليكم غرورًا ] .

:[ وقال أبوعمر : ولبأس يأكل ويقول المام القرطبي رحمه ال *
طعام عبدة الوثان والمجوسب وسائأر من لكتاب له من الكفارب مالم يكن من

].ب173 [الجامع لحكام القرانب ب البقرةب ذبائأحهم ولم يحتج إلىب ذكاة ].
 من سورة المائأدة :[ فإن كان5ويذكر المام أيضًا فى تفسيره للية  

أبوالصبي مجوسيًا وأمه كتابية فحكمهب حكم أبيه عند مالك وعند غيره لتؤكل
ذبيحة الصبي إذاب كان أحد أبويه ممن لتؤكل ذبيحته ].

  ويقول أيضًا :[ والضربب الثانى هى التذكية التى ذكرنا إنماب هى التى
تحتاج إلىب الدين والنية فلماب كان القياسب الليجوزب ذبائأحهم كما نقول أنهم بب أىب

 رخص ال فى ذبائحهم علىةأهلب الكتابب بب لصلة لهم ولعبادة مقبولة ..
 وأخرجهاب النص عن القياسب ..] .هذه المة

.[ الجامع لحكام القرانب ]       
 :[ وأما المجوسب فإنهم وإن أخذتبوقأال الحافظ ابن كثير رحمه ال  * 

منهم الجزية تبعًا وإلحاقاًب لهل الكتابب فإنهم لتؤكل ذبائأحهم ولتنكح نسائأهم
خلفًا لبى ثور ، وإنما الذى فى صحيح البخاريب عن عبد الرحمن بن عوف

أن رسول ال صلى ال عليه وسلم أخذ الجزية من مجوسب هجر ولو سلم
صحة هذاب الحديثب فعمومه مخصوص بمفهوم هذه الية ( وطعام الذين أوتوا

 فدل بمفهومه مفهوم المخالفة علىة أن طعام من عداهم منالكتابب حل لكم)



 وقوله تعالى :( وطعامكم حل لهم ) أيب ولكم أنأهل الدأيانة ليحل ،
تطعموهم من ذبائأحكم كماب أكلتم من ذبائأحهم وهذا من باب المكافأة والمقابلة

. ]ب5[ب تفسيرب القرآنب العظيم ب المائأدةبوالمجازاةب ..] .
:[ وأما المجوسية فقد ذكرنا أن ويقول المام ابن نيمية رحمه ال *

الكلم فيها مبنى على أصلين ؛
 أن المجوسب لتحل ذبائأحهم ولتنكح نساؤهم ، والدليل على إحداهماة :

ليسوا من أهل الكتاب ومن لم يكن أهلهذاب وجوه أحدها:ب أن يقال : 
ولكن إذاب كان لهم كتاب ثم رفعب بقى لهمالكتاب لم يحل طعامه ولنساؤه .. 

شبهة كتاب وهذا القدر يؤثر فى حقن دمائأهم بالجزية إذا قيدت بأهل الكتابب ،
 ..  ])1(وأما الفروج والذبائح فحلهاة مخصوصة بأهل الكتابة
 .- باب نكاح الكفار]ب119 [ب فتاوى النساءب صب 

:[ إن ال قد حرم ماذبح على وقأال المام ابن تيمية رحمه ال أيضًا *
النصبب وذلك يقتضي تحريمه وإن كان الذابح كتابيًا لنه لو كان التحريم

أباح لنالكونه وثنيًا لم يكن فرقب بين ذبحه على النصبب وغيرهما ، لنه لما 
 فتخصيص ماذبح علىطعام أهل الكتاب دأل علىة أن طعام المشركين حرام

الوثن يقتضى فائأدة جديدة ].[ إقتضاء الصراطاب المستقيم ]
وقال فى موضع أخرب من نفس الكتابب يقول :[ ولهذا لماب كان الذبح

عبادة فى نفسه ( كره ) علي رضي ال عنه وغير واحد من أهلب العلمب منهم
أحمد فى إحدى الروايتين عنه أن يوكل المسلمب فى ذبح نسيكته كتابيًا لن نفس
الذبح عبادة بنيته مثل الصلة ولهذاب تختص بمكان وزمان ونحو ذلك بخلف

.[ اقتضاء الصراطاب المستقيمب ]تصرفة اللحمب فإنه عبادة مالية ] . 
ببببببببببببببببببب

) هذا كلم مفيد لمن إشتبه عليه أكل ذبائأح مشركي هذا الزمان .1(
ببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

 :[ إذا أرسلب كلبه فأرسلويقول المام ابن قأدامة المقدسي رحمه ال* 
مجوسي كلبه فقتل صيدًا لم يحل لن صيد المجوسب حرام فإذا أجتمعب الحظرب

والباحة غلبب الحظرب كالمتولد بين مايؤكل وماليؤكل ، ولن الصل
الحظرب ، والحلب موقوف على شرطاب وهو تذكية من هو من أهلب الذكاة ] . 

 :[ ولفرق بين الحربيب8ويذكر فى موضع أخرب من كتابه المغني ج
والذمي فى إباحة ذبيحة الكتابي منهم وتحريم ماسواه ] .



 ويقول أيضا على المجوسب :[ وقال تعالى:( وطعام الذين أوتوا الكتابب
حل لكم ) فمفهومه تحريم طعام غيرهم من الكفارب ولنهم لكتابب لهم فلم تحل

ذبائأحهم كأهلب الوثان ] .
 وحكم سائر الكفار من عبدة الوثان والزنادأقأة وغيرهمويقول أيضًا:[

 إل الحيتان والجراد وسائأر ماتباححكم المجوس فى تحريم ذبائحهم وصيدهم
ميتته فإن ماصادوه مباح لنه ليزيد بذلك موته بغيرسبب ] .

ولذبيحته وإن تدين بدين أهلمرتد ويقول عن المرتد :[ ليؤكل صيد 
الكتابب ب قول أكثر أهلب العلم ب  ومنهم من قال إذاب ذهب إلىب النصرانية أو

اليهودية تباح ذبيحته لن من تولى قومًا فهو منهم ] .
- كتاب الصيدب والذبائأح ]8[ المغني ج 

 :[ فى الفصلب مسائأل : أحدهما : أن* ويقول المام النووى رحمه ال
 فتحل ذبيحة الكتابي لليةويشترط كونه مسلماًة أو كتابيًايكون المذكى مسلماًب 

 ثم قال : ولتحل ذبيحة المرتد ولالوثني ولالمجوسي لماذكرهب)...1 (الكريمةب
المصنف ، وهكذاب الحكمب فى الزنديق وغيره من الكفارب الذين ليسب لهم

 ]ب9[كتاب شرحب المهذبب ج كتاب ] . 
إجابة مفيدة عن سؤال للمام ابن حزمذكرالمام ابن القيم رحمه ال * 

عن يهودي مستخف بدينه ذبح شاة يعتقد حل شحمها هل يحرم علينا الشحمب أم
ل ؟ 

فأجابب عليه بما يهمنا فى هذا البحثب :[ السؤالب جوابه فيه فإنه متى
اعتقد حلب الشحوم خرجب عن اليهودية إما إلى السلم وإما إلىب الزندقة . فإن

تحريم الشحوم ثابت بنص التوراةب . فإن كذب التوراة وأقام على اليهودية
فليس بيهودي ولتحل ذبيحته ، وإن آمن بالتوراة واعتقد حل الشحوم .. لن
شريعة السلم أبطلتب ماسواهاب من الشرائأعب والواجبب إتباعها . فهذاب العتقاد
حق ولكن ليبيح له الشحوم المحرمةب إل بالتزام شريعة السلم التى رفعب ال

بها عنهم الصار والغلل فإذا لم يلتزم شريعة السلم وأقام على اليهودية لم
ينفعه إعتقاده دون انقياده شيئًا . كما لوأعتقد أن محمداًب رسول ال ولم ينقد

 ب أحكام الذبائأح ].ب1[ب أحكام أهل الذمة جبللسلم ومتابعته..] . 
بببببببببببببببببببببب

) ينبغي تأمل هذا الكلمب جيدًا .1(
ببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

 أيضًا ( عن بعض علل التحريمويقول المام ابن القيم رحمه ال
والجمعب بين الميتة وذبيحة غير المسلمب والكتابى ):[ وأما جمعهاب ب أيب الشريعة



ب بين الميتة وذبيحة غير الكتابي فى التحريم وبين ميتة الصيد وذبيحة المحرم
له فأي تفاوت فى ذلك .

 وكأن السائأل رأىب أن الدم لماب أحتقن فى الميتة كان سببًا لتحريمها
وماذبحه المحرمب أو الكافرب غير الكتابي لم يحتقن دمه فل وجه لتحريمه وهذا

غلط وجهل ؛ فإن علة التحريم لو إنحصرتب فى أحتقان الدم لكان للسؤال وجه
، فأما إذاب تعددت علل التحريم لم يلزم من إنتفاء بعضها أنتفاء الحكمب إذا خلفه
علة أخرىب ، وهذا أمرب مطرود فى السبابب والعللب العقليةب فما الذى ينكر منه

فى الشرعب .
( فإن قيل ): أليستب ّسوت الشريعة بينهما فى كونهما ميتة وقد أختلفاب
فى سببب الموتب ،  فتضمنت جمعها بين مختلفين وتفريقهاب بين متماثلين فإن
الذبح واحد صورة وحسًا وحقيقة .. فجعلتب بعض صوره مخرجاًب للحيوان

عن كونه ميتة وبعض صوره موجبًا لكونه ميتة من غير فرق ...
( قيل): الشريعة لم ُتّسو بينهما فى إسم الميتة لغة وإنما سّوت بينهما فى

السم الشرعي .. فصار إسم الميتة فى الشرعب أعم منه فى اللغةب .. والشارع
يتصرف فى السماء اللغوية بالنقل تارة وبالتعميم تارة وبالتخصيص تارة ،

وهكذاب يفعل أهلب العرفب . فهذا ليس بُمنكرب شرعًا ولعرفًا.. 
وأما الجمعب بينهما فى التحريم ،  فلن ال سبحانه حرم علينا الخبائأثب ،
والخبثب الموجبب للتحريم قد يظهرب لنا وقد يخفي . فما كان ظاهراًب لم ينصب

الشارعب علمة غير وصفه . وماكان خفيًا نصب عليه علمة تدل على
خبثه .. فأحتقان الدم فى الميتة سببب ظاهرب وأما ذبيحة المجوسي والمرتد

 فنفس ذبيحة هؤلء أكتسبتوتارك التسمية ومن أهلب بذبيحته لغيرب ال ..
 ]ب 2[ب كتاب أعلمب المواقعين ج  ] . المذبوح خبثًا أوجإب تحريمه

: عند قوله تعالى:( وطعام الذين وقأال المام البيضاوي رحمه ال *
أوتوا الكتابب حل لكم ) يتناول الذبح وغيرها ويعم الذين أوتوا الكتابب اليهود
والنصارى واستثنى علي رضى ال عنه نصارى بني تعلبب وقال :" ليسواب
على النصرانية ولم يأخذوا منها إل شربب الخمرب ". وليلحقب بهم المجوسب
وإن لحقواب بهم فى التقدير على الجزية لقوله عليه السلم: " سنوا بهم سنة

.[ب تفسيرب البيضاويب ]ب أهلب الكتابب غير ناكحي نسائأهم ول أكليب ذبائأحهم" ] 
، يتحدثا عنالشيخ سلمانة حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهابة * 

جريمة الشركب وآثارها فيقول:[ الشرك هو أظلمب الظلمب وأقبح القبائأح وأنكرب
المنكراتب وأبغض الشياء إلىب ال وأكرههاب إليه وأشدها مقتًا لديه ورتبب عليه
من عقوبات الدنيا والخرة مالم يترتب على ذنب سواه ، وأخبرأنه لُيغفرب وأن



ومناكحتهم ، وقطع وحّرم ذبائحهم أهله نجس ،  ومنعهم من ُقربان حرمه ، 
الموالةب بينهم وبين المؤمنين وجعلهم أعداءب له سبحانه ولملئأكته ورسله

والمؤمنين ، وأباح لهل التوحيد أموالهمب ونساءهم وأبناءهم وأن يتخذوهم
]184.ب [ب كتاب توحيد الخلق ص عبيدًا ..] 

( لبد من صحة معتقد ويقول الشيخ محمد بن إبراهيم  أل الشيخ *
 فاضل الدين أن يكون مسلماًب صحيح)1(  يشترط فى القّصابةالمذكي ) :[

المعتقد ينكر الخرافاتب كعبادة القبور وغيرها مما ُيعبد من دون ال ، ينكر
جميعب المعتقداتب والبدع الكفرية ، كمعتقد القاديانية والرافضة الوثنية وغيرها

وليكتفى فى حلب ذبيحته بمجرد النتساب إلىب السلم والنطقب
بالشهادتين وفعل الصلة وغيرها من أركان السلم معب عدم الشروطاب التى
ذكرناها .. فإن كثيراًب من الناسب ينتسبون إلى السلم  وينطقون بالشهادتين

وليكتفى بذلكة فى الحكم بإسلمهم ولتحلويؤدون أركان السلم الظاهرةب 
 فى العبادة بدعاء النبياء والصالحين والستغاثةذكاتهم لشركهم بال العظيم

بهم وغير ذلك من أسبابب الردة عن السلم .
وهذا التفريقب بين المنتسبين إلى السلم أمرب معلوم بالدلة من الكتابب

 سلف المةب وأئأمتهم.. وإجإماعةوالسنة
 ثم ماذكرنا من المور المطلوبة فى هذا القّصابب يعتبر فى ثبوتها نقل
عدل ثقة يعلم حقيقة ذلك من هذا الرجلب وينقله الثقة عن هذا العدلب حتى يصل
إلى من يثبت لديه ذلك حكماًب ممن يعتمد على ثبوته عنده شرعًا وال أعلم ] .

.- باب الذكاة ]ب12[ من فتاوى الشيخب محمد بن إبراهيمب أل الشيخب ج 
ببببببببببببببببب

) وفي الحديث أن ال إذا حرم أكل شئ حرم ثمنه .. فتحريمب ذبائأح المشركين يحرم بيعها (. جامع1(
)45العلوم والحكمب . الحديث 

* هذه الفتوى مطابقة تمامًا لهذا الواقع .. فتأملها جيدًا فلعلها تزيل الشتباه  ..
ببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

[ فأما ذبيحة أهلب الشركب والمجوسوقأال المام البغوي رحمه ال :* 
فحرام وحديث عبد ال بن عمر أن النبى صلى ال عليه وسلم لقىب زيد بن

عمرو بن نفيل بأسفل بارح . قال الخطابى : أمتناعه من أكلب مافى السفرب إنماب
كان خوفًا من أن يكون ذلك مماب ُذبح لصنامهم ، فأما ماذبحوه لمأكلتهمب ،

فكان النبى صلى ال عليه وسلم ليتنزه عنه لنه كان بين ظهرانيهم ، ويتناول
أطعمتهم ، ولم ُيرو أنه تنزه عن شئ من ذلك قبل نزول تحريم ذبائأح الشرك
إل ماكان من إجتنابه الميتاتب طبعًا ، أو تقذراًب وماذبح لصنامهم لئل يكون



معظمًا لغيرب ال عصمة من ال عز وجل ، ولم يزل عليه السلم على شريعة
إبراهيم صلى ال عليه وسلم ولم يكن يتناول ماليحل ولما لم يكن فيما ذبحوه

لمأكلتهمب معنى الميتة ولمعنى ماذبح لصنامهم ، ولم ينزل عليه تحريمه ،
كان الظاهرب منه الباحة كأمر النكاح فإنه أنكح ابنته زينب من أبى العاص بن

الربيع وهو مشرك وبقيت بعد الهجرةب بمكة مدة ثم نزل تحريم إنكاحهمب بعد
[شرحب السنةب صب        ذلك فكذلك أمرب أطعمتهم ..] 

- دارب الكتب العلمية]ب .ب14
 ( في أن أهلب الكتابب تحلومن فتاوي المام إبن تيمية رحمه ال* 

ذبائأحهم فى كلب زمان ) قال :[ وبالجملة فالقول بأن أهلب الكتبب المذكورين فى
القرآن هم من كان دخل فى ذلك قبل النسخ والتبديل قول ضعيف ، والقول

بأن علي بن أبى طالبب رضي ال عنه أرادب ذلك قول ضعيف ، بل الصوابب
المقطوع به أن كون الرجلب كتابيًا أو غير كتابي هو حكم مستقل بنفسه

لبنسبه ، وكل من تدين بدين أهلب الكتابب فهو منهم سواء كان أبواه أو جده
دخل فى دينهم أولم يدخل ، وسواء كان دخوله قبل النسخ والتبديل أو بعد ذلك

]140 ص 2[ب الفتاوىب الكبرىب ج  ] . )1(وهذا مذهبب جمهور العلماءب 
: [ ونجاسة الشركب عينية ولهذاب ويقول المام ابن القيم رحمه ال *

جعلب سبحانه الشركب نَجسًا ( بفتح الجيم ) ولم يقل إنما المشركون نِجس 
( بالكسر) فإن النَجس عين النجاسة والنِجسب ( بالكسرب ) هو المتنجسب ... 
فالثوبب إذاب أصابه بول أو خمر نجس والبول والخمرب َنِجَس . فأنجس

 ]1[ كتاب إغاثة اللهفان جالنجاسة الشركب كما أنه أظلم الظلم ..] . 
 فتوى للمامة ابن تيمية رحمه ال  فى المرتدين من أهل الهواء *
هل تؤكل ذبائأحهم ويتزوج منهم أم النصيرية :[ ُسئل شيخ السلم عنوالبدعة 

ل ؟ 
فأجابب : هؤلء القوم المسّمون النصيرية هم وسائأر أصناف القرامطةب

الباطنية أكفرب من اليهود والنصارى بل وأكفرب من كثير من المشركين ..
وضررهم على أمة محمد صلى ال عليه وسلم أعظم من ضرر الكفارب

المحاربين مثل كفارب التتار والفرنج وغيرهم ؛ فإن هؤلء يتظاهرون عند
ايؤمنون بال)2(جهالب المسلمين بالتشيع وموالة أهلب البيتب وهم فى الحقيقة ل

ولبرسوله ولبكتابه ولبأمرب ولبنهي.. 
وقأد أتفق علماء المسلمين علىة أن هولء لتجوز مناكحتهم وليجوز أن

 ..]   ينكح الرجإل مولته منهم امرأة ولتباح ذبائحهم
.- قتال أهلب البغى حكم المرتد]ب 35 [مجموع الفتاوى ج  



بببببببببببببببببب
) إذا فالذى تحتاج إليه فى هذا االزمان من أكل ذبائأح أهل الكتاب هو التأكد من أنهم يذبحون الذبح1(

المشروع وإل فيكونب التحريم من وجه أخر كالموقودة والمنخنقة .. وغيرها . 
) هذه الفتوى من شيخ السلمب تقترب كثيرًا من هذا الواقع من حيث ذكرهم لسم ال على ذبائأحهمب2(

وهم خارجون عن الدين .. لنهمب يتظاهرون بالتشيع وموالة أهل البيت كما قال الشيخ .. فتأملها .
ببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

 خلصة ما ذكر #     
  في هذا  الجزء  من هذا البحث

فقدة علمناة مماة سبق أن لعتقادأة الذابح إرتباطة مباشرة فى
حلة أوة حرمةة الذبيحة وتجبة مراعاته عندة الصيدة كذلكة ..ة

 هوة الذى تحلةفالمسلم أو الكتابية من اليهودأة أو النصارى
ذبيحتهة إذا فعلة الشروطة الخرىة التى سوفة نتعرضة لهاة فى

القأسام التاليه إن شاءة ال ...ة
وأماة غيرهماة من الدياناتة والعتقادأاتة الخرى فل تحل

ذبائحهمة حتى إذاة فعلواة الشروطة التى سنذكرهاة فيما بعد . وذلكة
لسقوطة أولة الشروطة من أهلية الذابح وهوة كونهة غير مسلم أوة

كتابي .ة

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 /:ة الذابحالجزء الثاني من  قأسم /

: أقأوال الذابح (ثانًيا)ة 
إذاب تحققنا من أن إعتقاد الذابح إماب أن يكون مسلماًب أو كتابيًا .. ففي هذاب 

الجزءب تتجه أقوالب العلماءب وأدلتهم حول أقوالب الذابح كما سيأتي تفصيل ذلك
فيما بعد إن شاء ال .



فسترى بوضوح ههنا أن أقوالب العلماءب كلهاب تدور حول ذبيحة المسلم أو
الكتابي وهل ذكر إسم ال على الذبيحة أم ل ؟ ومسلم أو كتابي يذكر غير إسم

ال على الذبيحة ... أو ينسى أو يتعمد عدم ذكر إسم ال على ذبيحته (أيب
أقوالب الذابح المسلمب أو الكتابي ) .

 :[ يعني بقوله جليقول إمام المفسرين المام الطبري رحمه ال* 
ثناؤه ( ولتأكلواب مما لم ُيذكر إسم ال عليه ) ولتأكلواب أيها المؤمنين ممن
ماتب فلم تذبحوه أنتم أو يذبحه موحد يدين ل بشرائأعب شرعها له فى  كتابب

منزل فإنه حرام عليكم . ول ماُأهلب به لغير ال مماب ذبحه المشركون لوثانهم
 .- النعام121تفسير الية فإن أكل ذلك فسق . يعنى معصية كفر ] 

 من سورة121ويقول أيضًا بعد سرد مجموعة أقوالب فى الية 
النعام :[ والصوابب عندنا أن هذه الية ُمحكمةب فيما أنزلتب لم ينسخ منها شيء
وأن طعام أهلب الكتابب حلل وذبائأحهم ذكية وذلك مما حرم ال على المؤمنين
أكلهب بقوله ( ولتأكلوا مماب لم ُيذكر إسم ال عليه ) بمعزلب ؛ لن ال إنما حرم

 سمواعلينا بهذه الية الميتة وماُأهلب به للطواغيتب . وذبائأح أهل الكتابب ذكية
لنهم أهلب توحيد وأصحابب كتبب ل يدينون بأحكامهمعليهاة أو لم يسموا 

يذبحون الذبائأح بأديانهم كما يذبح المسلم بدينه سمى ال على الذبيحة أو لم
يسمي إل أن يكون ترك من ذكر تسمية ال على ذبيحته   على الدينونة

بالتعطيل أو بعبادة شيء سوى ال ، فيحرم حينئذ أكل ذبيحته سمى ال عليها
 ] .)1(أو لم يسمي 
ببببببببببببببببببب

) تأمل جيدًا إستناده على الدين دون القوال .1(
ببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

- من سورة119ويقول المام الطبريب رحمه ال أيضًا عن الية 
النعام :[ وأولى القولين فى ذلك بالصوابب عندى قول من قال معنى قوله

تعالى ( ومالكم ) فى هذا الموضع وأى شيء يمنعكم أن تأكلواب مماب ذكر إسم
ال عليه ، وذلك أن ال تعالى ذكره تقدم إلىب المؤمنين بتحليل ماُذكرب إسم ال

عليه وإباحة أكلب ماذبح بدينه أو دين من كان يدين ببعض شرائأع كتبه
المعروفة وتحريم ماُأهل به لغيره من الحيوان وزجرهم عن الصغاءب لماب

يوحي الشياطين بعضهم إلىب بعض زخرفب القولب فى الميتة والمنخنقة
والمتردية وسائأر ماحرم ال من المطاعم . ثم قال ومايمنعكم من أكل ماذبح
بديني الذى أرتضيته وقد فصلتب لكم الحللب من الحرامب فيما تطعمون وبينته
لكم بقولي ( ُحرمتب عليكم الميتة والدم ولحم الخنزيرب وماُأهل لغيرب ال به)].



 : [ ويشترطا للذكاة يقول الشيخ محمد بن عبد الوهابة رحمه ال*
: أن يذكر إسم ال عز وجل عند الذبح فيقولالثانى  : ...ب )1(أربعة شروطا 

( بسم ال ) ليقوم غيرها مقامها ] .
[ب مؤلفات المام محمد بن عبد الوهاب -باب الذكاة]ب 

 :[ للذكاه ثلثة ويقول الشيخ بهاء الدين المقدسي رحمه ال*
شروطا : أن يذكر إسم ال عند الذبح وإرسال اللةب فى الصيد إن كان ناطقًا

وإن كان أخرسب أشار للسماءب .. فإن ترك التسمية على الذبيحة عمدًا لم تحل
وإن تركهاب ساهيًا حلتب وإن تركها على الصيد لم تحل عمدًا كان أو سهوًا ] .

.[ العدة شرحب العمدة فى فقهب المام أحمدب ]ب 
: يقول الحافظ ابن حجر العسقلنىة رحمه ال * 

[ حديث عائأشة رضى ال عنها:" إن قومًا قالوا للنبي صلى ال عليه وسلم إن
قومًا يأتوننا بلحم لندري أذكرب أسم ال أم ل ؟ فقال سموا عليه أنتم وكلوه

قالتب : وكانوا حدثى عهد بالكفر"ب .. ببببببببببببببببببببببببب
) قدب ذكرنا منها أهلية الذابح فى الجزء الول .. وسنذكر باقية الشرطين فى القسام التالية إن شاء1(

ال ..
ببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

يقول المام ابن حجرب فى شرحه لهذا الحديث :[ وقولها : حدثي عهد
بالكفرب . وفى لفظب [ بكفر]ب وفى رواية ابى خالد [ بشرك ] وفى رواية أبى

داود [ بجاهلية ] زاد مالكب فى آخرهب .. وذلك فى أول السلم .. قال المهلبب
 ، إذ لو كانتب واجبة أصل فى أن التسمية علىة الذبيحة لتجبهذاب الحديثب

لشترطتب على كل حال . وقد أجمعواب على أن التسمية على الكلب ليستب
فرضًا ، فلما نابت عن التسمية على الذبح دل على أنها سنة لن السنة لتنوب

) .1 (عن الفرضب

ودل على هذاب أن المرب فى حديث عدي وأبى ثعلبة محمول على 
التنزيه من أجل أنهماب كان يصيدان على مذهب الجاهلية فعلمهماب النبي صلى

ال عليه وسلم أمرب الصيد والذبح فرضه ومندوبه لئل يواقعا شبهة من ذلك
وليأخذ بأكملب المور فيما يستقبلن ..  

وأما الذين سألواب عن هذه الذبائأح فإنهم سألواب عن أمرب قد وقع ويقع
ا.هبب ) 2(لغيرهم ليسب فيه قدرة على الخذ يالكمل فعرفهم بأصل الحلب فيه 

وقال ابن التين : يحتمل أنه أراد بالتسمية هنا عند الكل وبذلك جزم
النووي . قال ابن التين : وأما التسمية على ذبح توله غيرهم من غير علمهم



فل تكليف عليهم فيه . وإنما يحمل على غير الصحة إذاب تبين خلفه . ويحتمل
أن يريد أن تسميتكم الن تستبيحون بها أكلب مالم تعلموا أذكرب إسم ال عليه أم

 .. إذا كان الذابح ممن تصح ذبيحته إذا سمىل ؟
 ويستفاد أكل كل مايوجد فى أسوق [ المسلمين] لن الغالبب أنهم عرفوا

التسمية . وكذا الخيرب جزم ابن عبد البرب فقال : فيه أن ماذبحه المسلمب يؤكل
ويحمل على أنه سمى لن المسلم ليظن به فى كل شيء إل الخيرحتى يتبين

خلف ذلك .
 وعكس هذاب الخطابي فقال : فيه دليل على أن التسمية غير شرطا على
الذبيحة لنها لو كانتب شرطًا لم تستبح الذبيحة بالمرب المشكوكب فيه . كماب لو
عرض الشك فى نفس الذبح فلم يعلم هل وقعت الذكاة المعتبرة أو ل؟ وهذا

هو المتبادر من سياق الحديث ... حيث وقع الجوابب فيه [ فسموا أنتم وكلوا ]
كأنه قيل لتهتموا بذلك بل الذى يهمكم أنتم أن تذكروا إسم ال وتأكلواب . وهذا

من أسلوبب الحكيم كماب نبه عليه الطيبي . 
ومما يدل على عدم الشتراطاب قوله تعالى:( وطعام الذين أوتوا الكتابب

حل لكم ) فأباح الكلب من ذبائأحهم مع وجود الشك فى أنهم سموا أم  ل ]*   
- كتاب الذبائأح  ]ب9[ فتح الباريب شرحب صحيح البخاريب ج          

بببببببببببببببببب
)هذا توضيح لقول المام فيما سبق [ سموا عليها أنتم وكلوا ]1(
)  هذا نهاية قول المهلب .. يتبعه النقل من فتح الباريء  . 2(
 نفس الكلمب الذى نقله المام ابن حجر والحاديث فى كتابه وقأد نقل المام الشوكاني رحمه ال*

بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب-   فل داعى للعادة هنا فليراجع .140 - ص 8نيل الوطار ج 

 :[ والتسمية على الذبيحة وقأالة المام ابن تيمية رحمه ال *
مشروعة ، لكن قيل هى مستحبة كقول الشافعيب وقيل واجبة معب العمدب وتسقط

تجب مطلقاًةمع السهو كقول أبى حنيفة ومالكب وأحمد فى المشهورب عنه . وقيل 
كالرواية الخرىب عند) 1 (فل تؤكل الذبيحة بدونها سواءب تركهاب عمدًا أو سهوًا

أحمد أختارها أبو الخطابب وغيره وهو قول غير واحد من السلفب .
 فإن الكتابب والسنة قد علق الحلب بذكر إسم ال فى وهذا أظهر القأوال

غير موضع كقوله:ب ( فكلواب مما أمسكن عليكم واذكرواب إسم ال عليه ) 
وقوله تعالى :( فكلوا مما ُذكرب إسم ال عليه ) ، وقوله تعالى:( ولتأكلوا مماب

لم ُيذكر إسم ال عليه) ] أ.هبب .



:[..ب واختلف العلماءب فذهبت* ويقول المام الصنعاني رحمه ال 
الهادوية والحنفية إلىب أن التسمية واجبة على الذاكرعند الرسال (أي الصيد)
ويجب عليه أيضًا عند الذبح والنحر فل تحل ذبيحته ولصيده إذا تركتب عمدًا
مستدلين بقوله تعالى :( ولتأكلواب مماب لم ُيذكر إسم ال عليه ) قالواب وقد عفى
عن الناسي بحديث [ رفعب عن أمتي الخطأب والنسيان ] ، وذهبب الخرون إلىب
أنها ُسنة منهم ابن عباس ومالك ورواية عن أحمد مستدلين بقوله تعالى:( إل

ماذكيتم ) وقالوا فأباح التذكية من غير إشتراطاب التسمية 
بببببببببببببببببب

) أى إذا كان المسلم أو الكتابي لم يذكر إسم ال على ذبيحته فتحرم حينئٍذ عند من يقول بوجوبها1(
عمدًا أو سهوًا . وهذا بين لمن تأمله .

ببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
وحديث عائأشة رضى ال عنها فى ذبيحة حدثي عهد بالسلم . قال

 على أنه لحجة فيه لنه أدارب الشارعب الحكم علىمرسلالدارقطني حديث 
. وإنما شكك على السائأل حداثة إسلم القوموهو كون الذابح مسلماًة المظنة 

فألغاه صلى ال عليه وسلم . 
بل فيه دليل على أنه لبد من التسمية وإل لبين له عدم لزومها وهذا

وقت الحاجة إلى البيان . وأما أهلب الكتابب فهم يذكرون إسم ال على ذبائأحهم
فيتحصل قوة كلم الظاهرية فيترك ماتيقن أنه لم يسمى عليه ، وأما ماشك فيه
والذابح مسلم فكماب قال صلى ال عليه وسلم [ اذكرواب إسم ال عليه وكلوا ] .

وحديث عائأشة إنما هو دليل على أنه ليلزم أن يعلموا التسمية فيما
يجلبب إلىب أسواق المسلمين وكذا ماذبحه العربب من المسلمين لنهم قد

عرفوا التسمية . قال ابن عبد البر : " لن المسلم ليظن به فى كل شيء إل
الخيرب إل إذاب تبين خلف ذلك .. 

ويكون الجوابب عنهم بقوله [ فسمواب ] ... الخ من السلوبب الحكيم وهو
جوابب السائأل بغير مايترقبب كأنه يقول الذى يهمكم أنتم أن تذكروا إسم ال

عليه وتأكلواب منه . وهذا يقررب ماقدمنا من وجوب التسمية إل أن ُتحملب أمور
المسلمين على السلمة .. ] .

ب باب الصيدب والذبائأح ]4[ب سبلب السلمب شرحب بلوغ المرامب ج       
 مشترطة فىفالتسمية : [  وقأال المام ابن قأدامة المقدسي رحمه ال*

 فإن ترك الكتابي التسمية عن مسلماًة أو كتابيًاكل ذابح معب العمدب سواء كان
عمد أو ذكر إسم غير ال لم تِحل ذبيحته.. روى ذلك عن علي والنخعي

والشافعيب وحماد وإسحاقب وأصحابب الرأىب ، وقال عطاء ومجاهد



ومكحول :" إذا ذبح النصراني بإسم المسيح حل فإن ال تعالى أحلب لنا ذبيحته
وقد علم أنه سيقول ذلك .

 فإن لم يعلم أسمىب الذابح أم ل ؟ أو ذكر إسم غير ال أم ل ؟ فذبيحته
 وقد علم أننا لنقف علىأنة ال أباح لنا أكل ماذبحه المسلمة والكتابيحلل لب

 - كتاب الصيدب والذبائأح ]ب8 [ب كتاب المغني ج كل ذابح ..] .

:[ وأما ذبيحة المجوسيب ويقول المام ابن القيم الجوزية رحمه ال *
فنفس ذبيحة هؤلء أكسبتوالمرتد وتارك التسمية ومن أهلب بذبيحته لغيرال 

ً أوجبب تحريمه ، ولينكر أن يكون ذكر إسم الوثان والكواكببالمذبوح خبثا
والجن على الذبيحة يكسبها خبثًا ، وذكر إسم ال وحده يكسبها طيبًا . إل من

وقد جعل القل نصيبه من حقائأق العلمب واليمان وذوق الشريعة .  
سبحانه مالم يذكر إسم ال من الذبائأح فسقًا وهو الخبيثب ولريب أن ذكر إسم
ال على الذبيحة يطيبها ويطرد الشيطان عن الذابح والمذبوح فإن أخلب بذكر

اسمه لبس الشيطان الذابح والمذبوح فأثر ذلك خبثًا فى الحيوان ...
 والشيطان يجريب فى مجاريب الدم من الحيوان والدم مركبه وحامله
وهو أخبثب الخبائأثب فإذا ذكر الذابح إسم ال خرجب الشيطان مع الدم فطابتب
الذبيحة . فإذا لم يذكر إسم ال لم يخرج الخبثب ، وأما ذكر إسم عدوه من

الشياطين والوثان فإن ذلك يكسب الذبيحة خبثًا آخرب .
 ولهذاب يقرن ال سبحانه)1([ يوضحه ] : أن الذبيحة تجري مجرىب العبادة 

بينهما كقوله:( فصل لربك وأنحرب ) ، وقوله تعالى:( قل إن صلتي ونسكي
ومحياي ومماتي ل ربب العالمين ) .

ببببببببببببببببب
) ومن أشرك بال حبطت جميع أعماله وعباداته .. لن التوحيد شرطا لصحة جميع العبادات قال1(

تعالى:( ولو أشركوا لحبط عنهمب ماكانوا يعملون)  وغيرها من اليات .. 
ببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

وقال تعالى:( والُبدن جعلناها  لكم من شعائأر ال لكم فيها خير فاذكرواب
إسم ال عليها صواف ) فأخبر سبحانه  أنه إنما سخرهاب لمن يذكر إسمه عليها

 وذكر إسمه عليها ، فإذا لم)1(وأنه إنما يناله التقوى وهو التقربب إليه بها 
يذكر إسمه عليها كان ممنوعًا من أكلهاب وكانتب مكروهة ل فأكسبها كراهيته
لهاب حيث لم يذكر عليها إسمه أو ذكر عليها إسم غيره وصف الخبثب فكانت

بمنزلة الميتة . 



 التسمية وماذكر عليه إسم غير ال فما)2(وإذا كان هذاب فى متروك 
 فإن فعلبذبحه عدوه المشرك به الذى هو أخبث البرية أولى بالتحريم ،

الذابح وقصده أو خبثه لينكر أن يؤثر فى المذبوح ، كما أن خبثب الناكح
ووصفه وقصده يؤثر فى المرأةب المنكوحة . 

وهذه أمورب إنماب يصدق بها من أشرقب فيه نور الشريعة وضياؤها
وباشر قلبه بشاشة حكمها وما أشتملتب عليه من المصالح فى القلوبب والبدان

وتلقاها صافية من مشكاة النبوة وأحكم العقد بينها وبين السماءب والصفاتب
التى لم يطمس نور حقائأقهاب ظلمة التأويل والتحريف ...] .

-]ب117- 115 صب 2[  أعلم الموقعين ج   
: [ وأيضًا فإن قوله تعالى: ويقول شيخ السلم ابن تيمية رحمه ال *

( وماأهلب لغيرال به ) ظاهره أنه ماذبح لغيرال مثل أن يقال : هذا ذبيحة لكذا
وتحريم هذا أظهرب. وإذا كان هذا هو المقصود . فسواء لفظب به أو لم يلفظ . 

من تحريم ماذبحه النصراني للحم وقال فيه [ بإسم المسيح ] ونحوه .. كما أن
ماذبحناه  للحمب وقلنا عليه [ بإسم ال ] فإن عبادة ال سبحانه بالصلة له

والنسك له ، أعظم من الستعانة بإسمه فى فواتح المور..ب
 فكذلكب الشركب بالصلة لغيره أعظم شركًا من الستعانة بإسم هذاب الغيرب

فى فواتح المور، فإذا ُحرم ماقيل فيه : بإسم المسيح والزهرة . فلن ُيحرم
ماقيل فيه : لجلب المسيح والزهرة أو قصد به ذلك أولىب . 

وهذا يبين لك ضعف قول من حرم ماذبح بإسم غير ال ولم يحرم
ماذبح لغير ال .. كماب قاله طائأفة من أصحابنا وغيرهم ، بل لو قيل بالعكسب

لكان أوجه ؛ فإن العبادة لغيرب ال أعظم كفراًب من الستعانة بغير ال .
 وعلى هذا فلو ذبح لغيرب ال متقربًا به إليه لُحرم وإن قال فيه بسم ال
كماب يفعلهب طائأفة من منافقي هذه المة الذين يتقربون إلىب الولياء والكواكبب
بالذبح والبخور ونحو ذلك .. وإن كان هؤلء مرتدين لتباح ذبيحتهم بحال .

لكن يجتمع فى الذبيحة مانعان ] . 
- دارب المعرفة ] 259[ب كتاب إقتضاء الصراطاب المستقيمب . ص  
ببببببببببببببببببب 

) ومن أشرك بال فقد حبطت جميع أعماله وعباداته .. لنب التوحيد شرطا لصحة جميع العبادات1(
قال تعالى:( ولو أشركوا لحبط عنهم ماكانوا يعملون   وغيرها من اليات .

) أى المسلم .. يوضحه السياق فى قوله بعدها - فما ذبحه عدوه المشرك ...2(
ببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

عند تفسير قوله تعالى:بويقول المام ابن العربى المالكىة رحمه ال * 
( ولتأكلواب مما لم ُيذكر إسم ال عليه ) / [ وأعجبب لرأسب المحققين إمام



الحرمين يقول فى معارضة هذاب [ وذكر ال ] إنما شرع فى الُقربب والذبح
ليس بقربة !. قلنا : هذا فاسد من ثلثة أوجه : 

) أنه يعارضه الكتابب والسنة .1(
) أن ذكر ال مشروع فى كلب حركة وسكنة حتى فى خطبة النكاح وإنما2(

  ) .1(تختلف درجاته بالوجوبب والستحباب 
) أن الذبيحة قربة بدليل إفتقارهاب إلىب النية عندنا وعندك وقد قال ال تعالى:3(

( لن ينال ال لحومهاب ولدماؤها ولكن يناله التقوى منكم ) ] 
-]ب749 صب 2[كتاب أحكام القرأنب ج      

 :[ عند قوله تعالى:( اليوم ُأحل لكم ويقول الحافظ ابن كثير رحمه ال*
الطيباتب وطعام الذين أوتوا الكتابب ِحل لكم ) فإنه ليلزم من إباحة طعام أهل

 يذكرون إسم ال على)2 (الكتابب إباحة أكل مالم يذكر إسم ال عليه لنهم
ذبائأحهم وقرابينهم وهم متعبدون بذلك ، ولهذاب لم يبح ذبائأح من عداهم من أهلب
الشرك ومن شابههم لنهم ليذكرون إسم ال على ذبائأحهم بل ليتوقفون فيما

يأكلونه من اللحمب على ذكاة بل يأكلون الميتة . بخلف أهلب الكتابب ومن
شاكلهم من السامرة والصابئة ومن يتمسك بدين إبراهيم وشيت وغيرهم من

النبياء على أحد قولي العلماءب ... ونصارى العربب كبني ثعلبب وتنوح وبهراب
[ تفسيربوجزام ولخم وعاملة ومن أشبههم لتؤكل ذبائأحهم عند الجمهورب ] . 

القرآنب العظيم ]ب
بببببببببببببببببب

) والمشركون ليقبل منهمب فعل واجب أو مستحب فى حل شيء أو تحريمه حتى يأتوا بأول1(
الواجبات وأهمها توحيد ال عزوجل ويتركوا أكبر المنكرات وأقبحها وهو الشرك .

) وهذا من باب إجتهاد العلماء فى معرفة الحكمة  في إباحة الخالق عزوجل طعام أهل الكتاب2(
دون غيرهم [ يوضحه ] مانقله المام ابن قدامةب عن عطاء ومجاهد ومكحول : إذا ذبح النصراني

بإسم المسيح حل فإن ال أحل لنا ذبيحته وقدب علم أنهم يقولون ذلك.. أو ربما كان المام يجاور طائأفة
من النصارى أو اليهود يذكرون إسم ال على ذبائأحهم فظن أنهم ليذكرون إسم غير ال بحكم الغالب
..ولكنها ليست علة ثابتة يبني عليها إباحة أكل ذبائأح مشركي هذا الزمان ..!! فهذاب من إتباع المتشابه

والهوى . فحذاري .
وانظر لكلم المام ابن كثير فى الجزء الول من هذا البحث : أن طعام من عداهمب من أهل الديان

ليحل ....
ببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

 :[ وقد أجمعب المسلمون على قأالة المام النووي رحمه ال*
التسمية عند الرسال على الصيد وعند الذبح والنحرب . واختلفواب فى أن ذلك
واجبب أم سنة . فمذهبب الشافعي وطائأفة أنها سنة فلو تركهاب سهوًا أو عمدًا



حل الصيد والذبيحة وهى رواية عن مالكب وأحمد . وقال أهلب الظاهرب : إن
تركهاب عمدًا أو سهوًا لم يحل . وهو الصحيح عن أحمدب فى صيد الجوارحب .

وهو مروي عن ابن سرين وأبى ثور . 
وقال أبوحنيفة ومالك والثوري وجماهير العلماءب : إن تركها سهواًب حلتب

 يكره)1(الذبيحة والصيد . وإن تركهاب عمدًا فل . وعلى مذهبب أصحابنا 
تركهاب وقيل ليكره بل هو خلف الولى ، والصحيح الكراهةب . وأحتج من

أوجبها بقوله تعالى:(ب ولتأكلواب مما لم ُيذكر إسم ال عليه وإنه لفسقب )  وبهذه
الحاديث .

وأحتج أصحابنا بقوله تعالى:(ب ُحرمتب عليكم الميتة ) إلىب قوله تعالى:ب (
إل ماذكيتم )  فأباح بالتذكية من غير إشتراطاب التسمية ولوجوبها ..

 فإن قيل: التذكية لتكون إل بالتسمية.. قلنا : هى فى اللغة الشقب والفتح
)2( وهم ليسمونة. وبقوله تعالى :( وطعام الذين أوتوا الكتابب ِحل لكم ) 

وبحديث عائأشة [ سموا وكلواب ] رواه البخاريب . 
فهذه التسمية هى المأمورب بها عند أكلب كل طعام وشربب كل شراب..ب 

وأجابوا عن قوله تعالى:( ولتأكلواب مماب لم ُيذكر إسم ال عليه )  إن
المرادب ماذبح للصنام كما قال تعالى فى الية الخرى:(ب وماُذبح على النصبب

وماأهلب به لغير ال ) ، ولن ال تعالى قال:( وإنه لفسقب )  وقد أجمعب
المسلمون على من أكل متروك التسمية ليس بفاسق . فوجبب حملهاب على

ماذكرناه ليجمعب بينها وبين اليات السابقاتب وحديث عائأشة .
 وحملهاب بعض أصحابنا على كراهةب التنزيه وأجابوا عن الحاديثب فى

التسمية أنها للستحبابب ] .  
- كتاب الصيدب والذبائأح .]ب13[ب كتاب شرحب صحيح مسلمب جب  

  وقأال المام ابن كثير أيضًا فى تفسيره سورة النعام*
[ قوله تعالى:(ب ولتأكلواب مما لم ُيذكر إسم ال عليه ) .. وعن مكحول قال :
أنزل ال فى القرآنب ( ولتأكلوا مما لم ُيذكر إسم ال عليه ) ثم نسخهاب الربب

ورحم المسلمين فقال ( اليوم ُأحلب لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتابب ِحل
لكم )  فنسخها بذلك وأحل طعام أهلب الكتابب .. ثم قال ابن جرير : والصوابب
أنه لتعارض بين حل طعام أهل الكتابب وبين تحريم مالم يذكر إسم ال عليه

وهذا الذىب قاله صحيح ومن ُأطلقب من السلفب النسخ ههنا فإنما أرادب
 [ تفسيرب القرانب العظيمب سورةب النعام ]بالتخصيص ..]ب .



:[ ويوضح ماسبق ذكره ويقول المام الشاطبي رحمه ال * 
وقال تعالى:(ب وطعام الذين ُأتواب الكتابب ِحل لكم ) فإن هذا العموم يتناول 

بظاهره ماذبحوه لعيادهم وكنائأسهم وإذا ُنظر إلىب المعنى أشكلب لن ذبائأح
العياد زيادة تنافي أحكام السلم فكان للنظرب هنا مجالب .

ولكن مكحول ُسئل عن المسألةب فقال : كله قد علم ال مايقولون وأحل ذبائأحهم
يريد وال أعلم أن الية لم يخص عمومهاب وإن وجد هذا الخاص المنافي ..]ب .

-]124[ الموافقاتب صب 
ببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

بببببببببببببببب
) وهم الشافعية .1(
) يراجع كلم المام ابن كثير فى قوله : لنهم يذكرون إسم ال على ذبائأحهم . 2(

ببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
:[ وأخرج عبد بن حميد عن عبد الوقأال المام الشوكاني رحمه ال * 

المسلمين وأهل الكتابة مما ُذكروا إسم ال كلوا ذبائحبن يزيد الخطميب قال : 
- دارب المعرفة ]157 ص 2[ب فتح المقديرجب  . عليه ]

: تحت عنوان / مطلبب القوالب ويقول المام الجصاصة رحمه ال *
فى ترك التسمية على الذبيحة / :[ قوله تعالى:( ولتأكلوا مما لم ُيذكر إسم ال
عليه وإنه لفسقب ) فيه نهي عن أكلب مالم ُيذكر إسم ال عليه .. وقد أختلفب فى

ذلك ؛ فقال أصحابنا (الحناف) ومالكب والحسن بن صالح : إن ترك المسلم
التسمية عمدًا لم يؤكل وإن تركها ناسيًا أكلب .. وقال الشافعيب يؤكل فى

الوجهين وذكر مثله عن الوزاعى . وقد أختلف أيضًا فى تارك التسمية
فروى عن على وابن عباس ومجاهد وعطاء وسعيد بن المسيبب وابن شهابب

وطاووس قالوا : لبأس بأكل ماذبح ونسي التسمية عليه . وقال علي إنماب هى
على الملةب ، وقال ابن عباس : المسلم على الملةب . وقال ابن عباس المسلمب

 ليضر النسيانة فى)1( كما لينفع السم فى الشرك ذكر ال فى قلبه وقال:
 ...الملة

] . وقأد علمنا أن المشركين وإن سموا على ذبائحهم لم تؤكل 
]ب8-5 ص 3[كتاب أحكام القرانب ج    

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
) فلفهمب هذا الكلم جيدًا من حبر المة حتى يكون الجمع بين الدلة سهًل ومقصد الشرع فى ذكر1(

إسم ال ومن المخاطب بذلك واضحًا . والحمدب ل .
ببببببببببببببببببببببببببببببببببببب



 حكم العلماءة فى بعضة الفرق من أهل الهواءة والبدعة :

عن الُنصيرية والدروذية هل ُسئل شيخ السلم ابن تيمية رحمه ال *
تؤكل ذبائأحهم ويتزوج منهم أم ل ؟ 

فأجابب : [ هؤلء القوم المسّمون النصيرية هم وسائأر أصناف القرامطةب
الباطنية أكفرب من اليهود والنصارى بل وأكفرب من كثير من المشركين

وضررهم على أمة محمد صلى ال عليه وسلم أعظم من ضرر الكفارب
المحاربين مثل كفارب التتار والفرنج وغيرهم .. فإن هؤلء يتظاهرون عند

 وهم فى الحقيقةب ليؤمنون بال)1(جهالب المسلمين بالتشيع وموالة أهلب البيتب 
ولبرسوله ولبكتابه ولبأمرب ولبنهي . 

وقد أتفق علماء المسلمين أن هؤلء لتجوز مناكحتهم وليجوز أن
ينكح الرجلب مولته منهم وليتزوج منهم إمرأةب ولتباح ذبائأحهم ..] .

- قتال أهل البغى - باب حكم المرتد ]25[مجموع الفتاوىب جب     

تحت عنوان / فىويقول المام عبد القاهر البغدادأي رحمه ال : * 
بيان المعنىب الجامعب للفرقب المختلفةب فى إسم ملةب السلم على الجملةب قبل
التفصيل /:[..ب وإن كانتب بدعته من جنس بدع المعتزلةب أو الخوارجب أو

الرافضة المامية أو الزيدية أو من بدع النجارية أو الجهمية أو الضرارية أو
المجسمةب فهو من المة فى بعض الحكام .. وهو جوازب دفنه فى مقابر

المسلمين وفى أن ليمنع حظه من الفيءب والغنيمة إن غزا مع المسلمين وفى
 .. )1(أن ليمنع من الصلة فى المساجد 

وليس من المة أحكاماًب سواها وذلك أن ليجوز الصلة عليه ولخلفه
 ول نكاحه لمرأة سنية وليحل للسني أن يتزوج المرأةب منهمولتحل ذبيحته

إذاب كانتب على إعتقادهم ، وقد قال علي بن ابى طالبب رضى ال عنه للخوارجب
: علينا ثلثاب ؛  ل نبدؤكم بقتال ولنمنعكم مساجد ال أن تذكروا فيها إسم ال

 ولنمنعكم من الفيءب مادامتب أيديكم مع أيدينا وال أعلم ...])1(
.[كتاب الفرقب بين الِفرق]ب 

خلصة ما ذكر  #   
 في هذا الجزء من البحث



إذًا فقد علمنا أن التسميةة على الذبيحة قأد أختلف في
وجإوبها ..وأننا نرجإح قأول الوجإوب كما إختاره المامة إبن
تيميةة رحمه ال ، ولكننا ل نعتقد أن التسميةة هي الشرط

الوحيد في أكل الذبيحة ، وعرفنا أن المشركين وإن
سمواة على ذبائحهم لم تؤكل كما ذكره المام الجصاص

رحمه ال .. وهو ما نحاول توضيحه في هذا البحث بإذن
. ال تعالى
ببببببببببببببببب

) أى قدب يسمون على ذبائأحهم إظهار لبعض شرائأع السلم تدينًا منهم ، مثل مشركى هذا الزمان1(
سواء ..

ببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

 
/ الذابح /ة الجزء الثالث من قأسم 

: أفعال الذابح (ثالثا) ة 

علمنا من القسمين الولين عقيدة الذابح الذي يحل لنا أكلب ذبيحته
 أفعال الذابحوأقواله .. وسنذكر إن شاء ال فى هذاب القسم أقوال العلماءب فى

وهى الذكاة ..

فقال : ) 1( تفصيًل فى أفعال الذابح ذكر المام ابن رشد رحمه ال* 
[ وفى قواعد هذاب البابب مسئلتان : المسئلةب الولى فى أنواع الذكاة

المختصة بنصف صنف من بهيمة النعام .. المسئلةب الثانية فى صفة الذكاة ..
: وأتفقوا على أن للذكاة فى بهيمة النعام نحر وذبح ،المسئلة الولىة 

وأن من سنة الغنم والطير الذبح ، وأن من سنة البل النحرب وأن البقرب يجوز
فيها الذبح والنحرب . 

وأختلفواب هل يجوز النحرب فى الغنم والطير والذبح فى البل ؟ فذهبب
مالكب إلىب أنه ليجوز النحرب فى الغنم والطيرب ول الذبح فى البل وذلك في

غير موضع الضرورة ، وقال قوم : يجوز جميع ذلك من غير كراهة وبه قال



الشافعيب وابو حنيفة والثوري وجماعة من العلماءب وقال أشهبب إن نحر مايذبح
أو ذبح ماينحرب أكلب ولكنه يكره .. وفرق ابن بكير بين الغنم والبل فقال :

يؤكل البعير بالذبح ، ولتؤكل الشاة بالنحرب .. ولم يختلفوا فى جوازب ذلك فى
موضع الضرورة . 

وسبب إختلفهم معارضة الفعلب للعموم ، فأما العموم فقوله صلى ال
عليه وسلم [ ماأنهرب الدم وُذكر إسم ال عليه فكلوا]ب 

وأما الفعلب ، فأنه ثبت أن رسول ال صلى ال عليه وسلم نحر البل
والبقر وذبح الغنم 

ببببببببببببببب
 .) نقل مع تصرف بسيط للختصار1(

ببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

وإنما أتفقواب على جوازب ذبح البقرب لقوله تعالى:( إن ال يأمركم أن
تذبحوا بقرة ) وعلى ذبح الغنم لقوله تعالى فى الكبش:( وفديناه بذبح عظيم ) 

 : وأما صفة الذكاة فإنهم أتفقوا على أن الذبح الذى يقطعبالمسئلة الثانية
فيه الودجان والمريءب والحلقوم مبيح للكلب . واختلفواب من ذلك فى مواضع : 

- هل الواجبب قطعب الربع كلهاب أو بعضها ؟ 1
- هل الواجبب فى المقطوعب منها قطع الكلب أو الكثر ؟ 2
- هل من شروطا القطعب أن لتقعب الجوزة إلىب جهة البدن بل إلى جهة الرأسب3
.

- وهل إن قطعهاب من جهة العنقب جازب أكلهاب أم ل ؟ 4
- إن تمادى فى قطع هذه حتى قطعب النخاع جاز ذلك أم ل ؟ 5
- هل من شروطا الذكاة أن ليرفعب يده حتى يتم الذكاة أم ل ؟ 6

* المشهورب من مذهبب مالك قطع الودجين والحلقوم وأنه ليجزيب أقلب
من ذلك .. أماب أبوحنيفة فقال : الواجبب فى التذكية هو قطع ثلثة غير معينة

من الريعة - الودجين والحلقوم والمريءب .
أماب الشافعيب فقال الواجبب قطعب المريءب والحلقوم فقط . 

وسبب الخلف أنه لم يأت فى ذلك أثرب شرطاب منقول إل أثران أحداهماب
قوله صلى ال عليه وسلم [ ماأنهرب الدم وُذكر إسم ال عليه فكل ] متفق عليه

والخرب قوله صلى ال عليه  وسلم [ مافريب الوداج فكلواب مالم يكن رض نابب
أو نحر ظفرب ] فالحديثان متفقان على قطع الودجين .. إماب إحداهماب أو البعض

من كليهما أو من واحد منهماب ...



* وأما من أشترطا قطع الحلقوم والمريءب فليس له حجة من السماع
وأكثر من ذلك من أشترطا المريءب والحلقوم دون الودجين ..

* إن لم يقطع الجوزةب فى نصفها وخرجتب إلىب جهة البدن .. قال مالك
وابن القاسم لتؤكل لشتراطاب قطع الحلقوم ، وبالتالي إذا قطع فوق الجوزة
جاز إن قطع أعضاء الذكاة من ناحية العنق ، فالمالكية على أنه ليجوز ،

وهو مذهبب سعيد وابن شهابب . والشافعيب وابوحنيفة واسحاقب وأبوثور على
أنه يجوز . وروى ذلك عن علي وابن عمر وعمران بن حصين .. وذلك

لختلفهم فى هل تعمل الذكاة فى المنفوذة المقاتلب أم لتعملب . 
* إذاب تمادى الذابح بالذبح حتى يقطع النخاعب ، فكره مالم ذلك إذاب تمادى
فى القطعب ، ولم ينو قطعب النخاع من أول المرب ، لنه إذا نوى ذلك فكأنه نوى
التذكية على غير الصفة الجائأزة .. وقال مطرف وابن الماجشون لتؤكل إن

قطعها متعمدًا دون الجهلب ، وتؤكل إن قطعهاب ساهيًا أو جهلًب 
* أماب الذكاة على الفورب الواحدب ، المالكية متفقون على أن ذلك من شرطا
الذكاة . فإذا رفع يده قبل تمام الذبح ثم أعادها وقد تباعد ذلك ، أن تلك الذكاة

لتجوز . وإن رفعهاب لمكان الختبار هل تمتب الذكاة أم ل ؟،ب فأعادها على
الفورب إن تبين له أنها لم تتم أكلتب ].

- الباب الثاني فى الذكاة ]ب444 ص 1[ بداية المجتهد ونهاية المقتصدب ج        
 

*> هذا وقد قال الشيخ محمد بن عبد الوهابب فى مؤلفاته : [ ويشترطا
للذكاة أربعة شروطا ب قد ذكرنا منها شرطين فيما سبق فى أهليه الذابح وأقوله

(ب والشرطاب الثالثب هو ، قطع الحلقوم والمريءب ومنه الودجين وبه قال مالكب 

1(.
ببببببببببببببب

) هذا الشرطا مناسب لهذا الجزء وهو أفعال الذابح .. فعلنا ذلك لتسهيل فهمب المسألة بجملتها1(
وشروطها كلها . وأن التسمية على الذبيحة ليست هي الشرطا الوحيد في مسألة الذبائأح ..

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 آدأاب وتعليمات للذابح   



> يقول الرسول صلى ال عليه وسلم [ إن ال كتبب الحسان على كل
شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، وليحد أحدكم

شفرته وليريح ذبيحته ] أخرجه مسلم .
> أماب مسئلة إستقبال القبلة بالذبيحة فيقول المام ابن رشد هى مسئلة
مسكوت عنها ، والصل فيها الباحة .. وليس فى الشرعب أصًل تقاس عليه

هذه المسئلةب ، إل أن يستعمل فيها قياس مرسل الذىب ليستند إلىب أصل
مخصوص .. كاأستقبال القبلةب بالميت .. أو أن القبلةب جهة معظمة وهذه

عبادة .. ولكن ليس كلب عبادة تشترطا فيها الجهةب ماعدا الصلة .
>  يقول المام ابن رجبب رحمه ال :[ عن ابن عمر قال : أمرب رسول
ال صلى ال عليه وسلم بحد الشفارب ، وأن توارى عن البهائأم ، وقال : " إذاب

ذبح أحدكم فليجهزب "[ اىب فليسرعب الذبح ] .
> وقد ورد المرب بالرفقب بالذبيحة عند ذبحها . عن ابى سعيد الخدريب 

قال [ مرب رسول ال صلى ال عليه وسلم برجل واضع رجله على صفحة شاة
وهو يحد شفرته وهى تلحظ إليه ببصرها ، فقال : أفل قبل هذا ؟ تريد أن

تميتها موتاتب ؟ وفى رواية [ هل حددتب شفرتك قبل أن تضجعها] .
> قال المام أحمدب :[ تقاد إلىب الذبح قودًا رفيقًا وتواري السكين عنها

وليظهرب السكين إل عند الذبح ، أمرب رسول ال صلى ال عليه وسلم أن
توارى الشفارب ] .

عن ابن عطاء قال :[ ان جزاراًب فتح بابًا على شاة ليذبحها ، فانفلتتب منه
حتى جاءتب النبى صلى ال عليه وسلم فاتبعهاب فأخذ يسحبها برجلهاب ، فقال لهاب
النبى صلى ال عليه وسلم إصبري لمرب ال ، وأنت ياجزارب فسقهاب إلىب الموتب

سوقًا رفيقًا ] .
> وقد روى من غير وجه عن النبي صلى ال عليه وسلم ، أنه نهى أن

توله والدة عن ولدها وهو عام فى بني آدم وغيرهم .
وفى سنن ابى دواد [ أن النبي صلى ال عليه وسلم : سئل عن الفرعب

فقال : هو حق ، وإن تتركوه حتى يكون بكرًا ، ابن مخاض أو ابن لبون
فتعطيه أرملةب أو يحملب عليه فى سبيل ال خير من أن تذبحه فيلصق لحمه

بوبره وتكفى إناءك وتوله ناقتك ].واالمعنىب أن ولد الناقة إذا ذبح وهو صغير
عند ولدته لم ينتفع بلحمه ،  وتضرر صاحبه بإنقطاع لبن ناقته ويكفي إناءه

وهو المحلبب الذىب تحتلبب فيه الناقة وتوله الناقة على ولدها بفقدها إياه ].
[ جامع العلومب والحكم - شرحب الحديث السابع عشرب ]

> وقد شرح حديثب حد الشفارب وإراحةب الذبائأح المام النووي فقال : 



[" وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته " .. يقال أحد السكين وحددها وأستحدها
بمعنى وليرح ذبيحته باحداد السكين وتعجيل إمرارهاب وغير ذلك .. ويستحب

أن ليحد السكين بحضرة الذبيحة ، وأن ليذبح واحدة بحضرة أخرىب
وليجرها إلى مذبحهاب .. 

وقوله صلى ال عليه وسلم : " فأحسنوا القتلةب " .. عام فى كلب قتيل من
الذبائأح  والقتل قصاصًا وفى حد ونحوا ذلك .. 

> وعنه صلى ال عليه وسلم :" وأخذ الكبشب فأضجعه ثم ذبحه ".. فيه
إستحبابب إضجاع الغنم فى الذبح وإنها لتذبح قائأمة ولباركة بل مضجعة ،
لنه أوفق بها . وبهذا جاءتب الحاديثب وأجمعب المسلمون عليه وأتفق العلماءب

وعمل المسلمون على أن اضجاعها يكون على جانبها اليسرب لنه أسهلب على
الذابح فى أخذ السكين باليمين وإمساك رأسها باليسار] .

- باب الذبائأح ].ب107- ص 13 [ب شرحب صحيح مسلمب ج            

>  وقال المام ابن كثير فى تفسير لسورة المائأدة :[ عن ابى سعيد قلنا
يارسول ال ننحر الناقة ونذبح البقرةب أو الشاة فى بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله

. سنن ابوداودب والترميذىب وابن ماجهفقال [ كلوه إن شئتم ، فإن ذكاته ذكاة أمه] 
عن ابى العشراءب عن أبيه قال : [ قلتب يارسول ال أماب تكون الذكاة إل

من اللبة والحلقب فقال :" لو طعنتب فى فخذها لجزأب عنك "
.. وهذا الحديثب - صحيح ولكنه محمول على ماليقدرب على ذبحه فى

الحلقب واللبة .
> وفى صحيح مسلم عن جابر بن عبد ال عنهما قال :[ نهى رسول ال

صلى ال عليه وسلم أن يقتل شيء من الدوابب صبرًا ".. والقتلب صبراًب ؛ هو
إمساكه حيًا ثم رميه حتى يموت ] .

ببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

القسم الثانية
 /اللة التية يتم بهاة الذبح/ة

: [ حديث : عن رافعب يقول المام النووي فى شرحه لصحيح مسلم 
بن خديج قلتب :" يارسول ال إنا لقوا العدو غدًا وليستب معنا مدي . قال



صلى ال عليه وسلم:  أعجل أو أرن ، ماأنهر الدم وذكر إسم ال عليه فكل
لبس السن والظفرب ، وسأحدثك أما السن فعظم وأما الظفرب فمدي الحبشة "
أعجل أو أرن ؛ وهو النشاطا والخفة ب أى أعجل ذبحها لئل تموت

خنقًا .بب
.. ففى هذا الحديثب تصريح بأنه يشترطا فى الذكاة مايقطع ويجري الدم

وليكفى رضها ودمغها بما ليجرى الدم .. 
وقال بعض العلماءب والحكمةب فى إشترطا الذبح وإنهارب الدم تميز حلل

اللحمب والشحم من حرامهاب ، وتنبيه على أن تحريم الميتة لبقاءب دمها ،
 وفى هذا الحديثب تصريح بجوازب الذبح بكل محدد يقطع إل الظفرب
والسن وسائأر العظامب . فيدخل فى ذلك السيف والسكين والسنان والحجرب
والخشبب والزجاج والقصبب والخزفب والنحاس وسائأر الشياء المحددة ،

فكلهاب يحصل بها الذكاة إل السن والظفرب والعظام كلهاب . أماب الظفرب فيدخل فيه
ظفرب الدمى وغيره من كل الحيواناتب . وسواء المتصل والمنفصل الطاهرب
والنجس فكله ليجوز الذكاة به للحديثب .. أماب السن فيدخل فيه سن الدمى

وغيره الطاهرب والنجسب فكلهب لتجوز الذكاة بشى منه . 
وقوله صلى ال عليه وسلم [ أماب السن فعظم ] ؛ معناه فل تذبحوا به
فإنه يتنجس بالدم ، وقد نهيتم عن الستنجاء بالعظام لئل تتنجس لكونها زاد

إخوانكم من الجن .
وأما قوله صلى ال عليه وسلم [ وأما الظفرب فمدي الحبشة ] ؛ فمعناه أنهم     

 كفار وقد نهيتم عن التشبه بالكفار وهذا شعارب لهم ] . 
- باب الصيدب والذبائأح ]ب122- ص 13 [ب شرحب صحيح مسلمب -ج 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

القسم الثالث
 /ة الذبيحة /ة 

 بعد التعرف على إعتقاد الذابح وأقواله وأفعاله ، ثم عرفنا أنوع اللتب
التى يجوز الذبح بها ، يأتى الكلم الن على الشيء المذبوح نفسه ماحلب منها

وماحرم وأقوال العلماءب فى ذلك . 



فى تفسيره لسورة النعام فى قوله يقول المام ابن كثير رحمه ال #     
تعالى:( قل لأجد فى ما أوحي إليّب محرما على طاعم يطعمه إل أن يكون
ميتة أو دمًا مسفوحًا أو لحم  خنزير فإنه رجسب أو فسقًا أهل لغير ال به ) 
أى آكل يأكله ، قيل معناه لأجد شيئًا حراماًب سوى هذه ، وقيل معناه

لأجد من الحيواناتب شيئًا حراماًب سوى هذه ، فعلىب هذا يكون ماورد من
التحريماتب بعد هذا في سورة المائأدة وفى الحاديثب الواردة رافعاًب لمفهوم هذه

الية ، ومن الناسب من يسمي هذا نسخًا والكثيرون من المتأخرين ليسمونه
نسخًا ، لنه من باب رفعب مباح الصل . وال أعلم .

والغرض من سياق هذه الية الكريمة الرد على المشركين الذين
ابتدعوا ماابتدعوه من تحريم المحرماتب على أنفسهم بآرائأهم الفاسدة من

البحيرة والسائأبة والوصيلة والحام ، ونحو ذلك فأمر رسوله أن يخبرهم أنه
ليجد فيما أوحاه ال إليه أن ذلك محرم ، وإنما حرم ماذكرب فى هذه الية من

الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزيرب وماأهلب به لغيرب ال ، وماعدا ذلك فلم
يحرم ، وإنما هو عفو مسكوتب عنه ، فكيف تزعمون أنتم أنه حرامب ؟!،ب ومن

أين حرمتموه ولم يحرمه ال ؟!ب 
وعلى هذاب فل يبقى تحريم أشياء أخرب فيما بعد هذا كما جاء النهيب عن

على) 1 (لحوم الحمرب الهلية ولحوم السباعب وكل ذى مخلبب من الطيرب
 [ب تفسير القرآنب العظيم لبن كثير ]بالمشهورب من مذاهبب العلماءب ] .

ببببببببببببببببب
) لحظ هنا أن العالم يتحدثا على القسم الثالث ؛ وهو الحيوان المذبوح وأحكامه . لذا نجده لم1(

.يذكر الشروطا الخرى التى لتجوز الذبيحة بها كالمعتقد والتسمية واللة ونحوها من الشروطا 
ببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

 :[ إن سورة المائأدة هي ويقولة شيخ السلم ابن تيمية رحمه ال#
المتأخرةب بأتفاق العلماءب ، فتكون ناسخة للنص المتقدم .. وليقال أن هذاب نسخ
مرتين لن فعلب ذلك قبل التحريم لم يكن بخطابب شرعي حللب ذلك ، بل كان

والتحريملعدم التحريم ، بمنزلة شربب الخمرب وأكل الخنزيرب ونحو ذلك  . 
المبتدأ ليكون نسخًا لستصحابب حكم الفعلب ولهذاب لم يكن تحريم النبي صلى
ال عليه وسلم لكلب ذى نابب من السباع وكل ذى مخلبب من الطير ناسخًا لما

دل عليه قوله تعالى:( قل لأجد فيما أوحي محرماًب على طاعم يطعمه ) إن ال
عز وجل لم يحرم قبل نزول الية إل هذه الصناف الثلثة ، فإن هذه الية

نفتب تحريم ماسوى الثلثة إلىب حين نزول هذه الية ولم يثبت تحليل ماسوى



ذلك  ، بل كان ماسوى ذلك عفوًا لتحليل فيه ولتحريم فيه كفعلب الصبي
]136- صب 2[ الفتاويب الكبرىب ج والمجنون ] . 

عند شرحه لحديثب [ كل ذي نابب من السباعويقول المام الصنعاني # 
فأكله حرامب ] الذىب رواه ابوهريرة .. فى الردب على من ذهب إلىب أن المحرم

هو ماذكره فى أية النعام يقول :[ فالية وردت فى الكفارب الذين يحلون الميتة
والدم ولحم الخنزير وماأهل لغير ال به ، ويحرمون كثيراًب مما أباحه الشرعب .

وكان الغرضب من الية بيان حالهم وأنهم يضادون الحقب . فكأنه قيل ماحرام
إل ماأحللتموه مبالغة فى الرد عليهم . 

ويحتمل أن المرادب قل لأجد محرماًب إل ما ذكر فى الية ثم حرم ال من
 ]4[ب سبلب السلمب شرحب بلوغ الحرامب ج بعد كلب ذى ناب من السباع ] .

 :  ويقولة المام ابن تيمية أيضًا فى الفتاوي الكبرى#
[ وال تعالى حرم ماماتب صنف أنفه أو لسببب غير جارح محدد كالموقودة

والمتردية والنطيحة ، وحرم صلى ال عليه وسلم ماصيد بغيره من المعراضب
، وقال إنه وقيد والفرقب بينهما إنما هو سفح الدم ، فدل على أن سبب التنجيسب
هو إحتقان الدم وأحتباسه.. وإذاب سفح بوجه خبيثب بأن يذكر عليه غير إسم ال

كان الخبثب هنا من وجه آخرب ، فإن التحريم تارة لوجود الدم وتارة لفساد
 كذكاة المجوسي والمرتد والذكاة فى غير المحل]ب )1 (التذكية

-]44 ص 1.[ب الفتاوىب الكبرىب ج     
بببببببببببببببببببب

) وتارة لفساد التذكية.. ! هذا ماينبغي النتباه له عند النظر فى جواز أو حرمة الذبيحة وهو إعتقاد1(
الذابح وغيرها .. فتأمله .

ببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

# عن ابن عباس رضي ال عنهما قال:[ نهى رسول ال صلى ال عليه
وسلم عن قتل أربعب من الدوابب ؛ النملةب ، والنحلةب ، والهدهد ،

والصرد  " .. رواه أحمدب وأبو داود
 قال المام الصنعاني عند شرحه للحديثب :[ فيه دليل على تحريم قتل

ماذكر ، ويؤخذ منه تحريم أكلهاب لنه لوحل لماب نهى عن القتلب .. وتحريم
أكلهاب رأي الجمهورب .. إل النملة فالظاهرب إن تحريمهاب إجماعب ]. 

# وعن ابن أبي أوفى رضى ال عنه قال :[ غزونا مع رسول ال
.متفق عليه صلى ال عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجرادب ] 



# عن ابن أبى عمار قال :[ قلتب لجابرب رضى ال عنه :" الضبع صيد
هى ؟ قال : نعم . قلتب : قاله رسول ال صلى ال عليه وسلم ؟ قال :نعم ]

رواه أحمد والربعة وصححه البخاريب وابن حبان .
قال المام الصنعانى : الحديثب فيه دليل على حل أكل الضبعب .. وإليه
ذهبب الشافعيب . فهو مخصص من حديث تحريم كل ذى ناب من السباعب . 

# وعن عبد الرحمنب القرشي رضى ال عنه : [ أن طبيبًا سأل رسول
ال صلى ال عليه وسلم عن الضفدع يجعلهاب فى دواء فنهى 

. أخرجه أحمد وصححه الحاكم عن قتلهاب ] .
# وعن ابن عمر رضى ال عنهما قال [ نهى رسول ال صلى ال عليه

 أخرجه الربعة إل النسائأى وحسنه الترميذىب وسلم عن الجللة وألبانها ]
وفى رواية [ نهى عن لحوم الحمرالهلية وعن الجللةب وعن ركوبها ] 
 قال النووي : لتكون جللةب إل إذاب غلبب على علفها النجاسة . 

# وعن قتادة رضي ال عنه : فى قصة الحمارب الوحشي .. أن النبي
أكل منه . وهو حديثب متفقب عليه .. قال الصنعاني رحمه ال وفى هذا دللة

على أنه يحل أكل لحمه وهو إجماعب . 
# عن ابن عباس رضي ال عنهما قال :[ أكل الضبب على مائأدة رسول

 متفق عليه ال صلى ال عليه وسلم ]
## هذاب وقد ذكر ال تعالى آية جامعة فى مايحل من الحيوناتب فى

سورة المائأدة فى قوله تعالى:( ُأحلتب لكم بهيمة النعام إل مايتلى عليكم ) 

<<<<*> <*> *** <*> <*>>>>>

 خلصة عامة:

إذًا فقد علمنا أن أكل اللحمب ينبغي أنب يمر ببعض
الشروطا إذ ماتوفرت جاز أكلها وإل لم يجز ..

 فإذاب شككنا فى الدليل أو فى أحد الشروطا الرئأيسيةة
للذبح [ فى الذابحب أو اللة أو الذبيحة ] فالرجوع إلىب أصلب

التحريم فىب الذبائأح هو الصواب حتى يتبين لنا الدليل
بالحل أو الحرمة ..



 ثم إنب الحرمةب قد توجد من ناحية الذابحب ، أما فىبة
معتقده أو فى أقوالهب أو من ناحية أفعاله .. وقد تحرم
الذبيحة من جهة اللةب نفسها .. وقد تكون الذبيحة من

ماحرم أكلها كالخنزير .. فتحرم الذبيحة إذاب أجتمعت هذه
الموانع كلها أو بعضها أو حتى أحدها علىب غير المر

الشرعىب .
 وال أعلم وأحكم .

ببببببببببببببببببببببببببب

توضيحات وردأودأ على بعض        
المتشابهات في مسألة الذبائحة     

هناك بعض العموماتب من الدلة أوالخاصة بصنف معين من بني آدم
والتي ربما أشكلتب على بعض المسلمين فإعتبروها دليل لكل ذبائأح غير

المسلمين أو ذبائأح أهل الكتابب المستثنين من جملةب ملةب الكفرب ..لحكمة يعلمهاب
العليم وسنورد بعون ال تعالى توضيح لماب أشتبه من الدلة وأقوال .. مما

ليترك 
مجالًب لشتباه ، وإظهاًراب لما وفقنا ال إليه من الحقب  .  

) 1(  ردأودأ علىة أقأوال لصاحبة كتابأولة

 - الروضة الندية شرح الدرر البهية 

 قوله : [ فأمره صلى ال عليه وسلم باعادة التسمية مشعر بأن ذبيحة>
من لم يسمي سواء كان مسلماًب أو غير مسلم حلل ] . ا . هب 

 الحمدب ل .. قوله هذا غير مسلم به بل هو باطل من عدة وجوه>>
فى أناس [ حديثوا عهد بكفر ] أىب مسلمين فى أول) 2(منها : أن الحديثب 

إسلمهم كما شرحه العلماءب ، وتقتضيه اللغةب .. فكيف أستشعرب من الحديثب



عموم المسلمب والكافر ؟ ! مع عدم وجود صيغة عامة تشملهم بل قد ذكر فيه
أنهم مسلمون جدد .!

 والحديثب مشعراًب فعًل بعدم التنقيبب على ذبيحة المسلم فى دار السلم
هل ذكر إسم ال على ذبيحته أم ل ؟ ... بل قد أستنبط العلماءب من هذاب الحديثب

قاعدة [ إحسان الظن بالمسلمين ] .. بل وجدنا أن بعض العلماءب فهم من هذا
الحديث أن التسمية على الذبيحة ليستب شرطاب واجبب بل مستحبة .. فأين هذا

الفهمب من هذا الستشعارب ؟!ب ومن الذىب قال به غيره ؟! 
ببببببببببببببببب

) صاحب الكتاب إسمه : ابى الطيب صديق القنوجى البخارى .. وقدب أشتبه هذا السم على1(
البعض فظنب أنه المام محمدب بن إسماعيل البخارى مؤلف صحيح البخارى . لتشابه اللقب . وكذلك

ظن البعض أن هذا الكتاب للمام الشوكانى .. وإنما هو شرح لكتاب  الدرر البهية للشوكانى .
) الحديث هو حديث اللحمان عن عائأشة رضى ال عنها . الذى ذكرناه فى قسمب أقوال الذابح .. 2(

ببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

 قول صاحبب الروضة : [ فاللحم إذاب سمي عليه الكلب عند الكل>
والذابح كافرب لم يسم يكون مما ذكر عليه إسم ال تعالى ، وهذا من الوضوح

بمكان ] .
 نقول :[ بل هو للسف من الغبشب بمكان !! فلفظب الكافرب إذا كان>>

المقصد بهم أهلب الكتابب .. فهذاب لخلف فيه وقد ساندت الدلة ذلك .. أماب إذاب
كان المقصد بالكافرب هو غير أهل الكتابب كالمشركين ... فهذاب قول باطل لم

بسبق إليه أحد ..!
 إذ كيف تجعلب التسمية عند الكلب هى الصل الوحيد فى حل أو حرمة

الذبيحة ومافائأدة ذكر عقائأد الناسب فى الياتب والحاديث والجماع وأقوال
العلماءب إذا كان المرب معلقب بتسمية الكلب نفسه معب العلمب أن معظم كلم

العلماءب وإختلفاتهم فى مسألة التسمية هى في هل كون الذابح مسلم أو كتابيًا
لم يذكر إسم ال ناسيًا أم عامدًا .. كما ذكرناه فى هذا البحثب ووضحناه جيدا .

 قوله :[ ولعبرة بخصوص السببب وهو كون عائأشة كان سؤالها عن>
اللحمان التى يأتى بها من المسلمين من كان حديث عهد بالجاهلية بل العتبار

بعموم اللفظب .
- [ لإشكال فى7نقول :[ يقول المام القرطبيب فى تفسيره ج >> 

صحة دعوى العموم فيما ذكره الشارع أبتداء من صيغ العموم ، أما ماذكره
 ، على ماهو معروف فى أصول الفقه ] ا . هب  ففيه تفصيلجوابًا لسؤال



أن النص إذا ورد جوابًا غير مستقلب بنفسه عن السؤالبوتفصيل ذلكة 
بأن كان الجوابب نعم أو ل أو مافى معنى أحداهما بأنه يكون تابعًا للسؤال فى

عمومه وخصوصه .. 
أماب الجوابب المستقلب إذاب ورد عامًا فهو عام ولعبرة بخصوصيات سببه

كماب قوله صلى ال عليه وسلم [ هو الطهورب ماؤه الحلب ميتته ]  عند إجابته
للسائأل . 

وجواب رسول ال صلى ال عليه وسلم لعائأشة فى الحديثب اللحمان
ليدل على أن ذبيحة الكافرب تجوز أو أن الجوابب شملب الكافرب بعموم من

طريق النص أو الدللةب التى يعرف بها الحكمب أو فحوى الخطابب ...
فالنص جاءب فى قوم مسلمين والدارب كانتب دار إسلم وهى المدينة

وأهلهاب مسلمون وذميين [ وهما عقيدتان تحل ذبيحة أصحابهماب ] فجاء السؤالب
لرفعب الشكب المتوهم من عدم ذكر إسم ال على الذبيحة من مسلم حديثب عهد
بالشرع وقد يكون لم يتعود بعد على التسمية عند الذبح .. فرفعب الشكب بحسن

الظن بهم فى التسمية والتأكيد بالتسمية عند الكل .. فى كونهم ربما ينسوا
التسمية لعدم تعودهم أو لجهلهمب بها ..

فأين هذاب العموم الذى يفهم منه القصد العام للفظب فى المسلمين
والمشركين .. بل لو قيل نفهم من هذا السببب الخاص عموم : أىب داخلب فى

السلم . أو أىب مسلم أو ذمي لكان أقربب للصوابب ..بل هو الصوابب .
نعم لو كان بداية الحدبثب : إن قومًا لندرى أمسلمين هم أم كفارب يأتوننا

باللحمان .. لكان للمقالب مقام .. ولكن هيهاتب ! 

وقوله:[ والحقب أن ذبيحة الكافرب حلل إذا ذكرعليهاب إسم ال ]اب .هبب > 
نقول:[ إذا قصد بالكافر هنا [ اليهود أو النصارى ] فالتفاق أورده>> 

العلماءب على أهلب ذبائأح أهلب الكتابب إذاب ذكر إسم ال .. ولنختلف معه فى
هذاب .. أماب إذاب قصد بالكافرب [ المشركب والملحدب والمجوسي...]ب فقد جانب

الصوابب فى المقالب ولحقب فيه كما قال .. كيف وقد أجمعب العلماءب على تحريم
ذبائأح الكفارب غير أهلب الكتابب بل وقد أغلظوا القولب على من قال بحل ذبائأح
المجوسب متأوًل حديث لرسول ال صلى ال عليه وسلم [ سنوا بهم سنة أهلب
الكتابب ] على عمومه .. فماذاب يكون القولب فيمن أطلقب القولب فى حل ذبائأح

المللب الخرىب بدون نص أو حديثب أو إجماع إل قولهم مشركين ولكنهم
يسمون ! 



 قوله :[ وأما ما يقال من حكاية الجماع على عدم حل ذبيحة الكافرب>
فدعوى غير مسلمة ]. ا.ب هب 

 نقول : المطلعب على أقوال العلماءب ونقل الجماعب عنهم يعلم يقينًا أن>>
وحتىهناك إجماع وأتفاقب .. وقد أثبتناه فى هذا البحثب من نقولتب العلماءب . 
فى حالة عدم ثبوت الجماعب فتكون الحجةب أنه لنعلم مخالفًا من العلماءب

المعتبرين .. ولدليل لعدم التسليم لحرمتب ذبائأح الكفارب غير أهلب الكتابب . بل
الدليل للتسليم أقربب لما ُنقل وثبت . والولى أن ل يسلم لكلب ذبائأح أهلب

الشرك وإن سموا كما نبه عليه المام الجصاص وغيره ..
وبهذا تزول شبهاتب أقوال صاحب الروضة الندية والحمد ل .  

 الردأ على من إحتج برواية عنثانيًاة
.       سعيد بن المسيب رحمه ال                  

* ذكرها المام القرطبي فى تفسيره لية ( ماأهل لغير ال به ) 
قال لخلف بين العلماءب أن ماذبحه المجوسي لناره والوثني لوثنه       

ليؤكل ... 
ولتؤكل ذبيحتهما عند مالكب والشافعي وغيرهما ، وإن لم يذبحا لناره

ووثنه ، وأجازهاب ابن المسيبب وأبوثور إذاب ذبح لمسلم بأمره ]. اب . هبب .
-1058- مسألة 7* ونقلهاب المام ابن حزم فى المحلىب ج 

قال :[ عن قتادة عن سعيد بن المسيبب أنه سئل عن رجلب مريض أمرب مجوسيًا
أن يذبح ويسمي ، ففعلب ذلك . فقال سعيد لبأس بذلك وهو قول قتادة

وأبوثور ]. اب . هبب 
 إليك ردود علماء السلفب على هذه الرواية كى تكون منها على دراية >>   

- 76- ص 9ب يقول المام النووي رحمه ال فى شرح المهذبب ج 
قال ابن المنذر:"ب روينا عن ابن المسيبب أنه قال إذاب كان المسلم مريضًا وأمر

مجوسيًا أن يذبح أجزاهب ، وقد أساءب . 
- 570- ص 8ب ويقول المام ابن قدامة فى كتابه المغنى ج 

أجمعب أهل العلمب على تحريم صيد المجوسي وذبيحته .. حتى قال : وأبو ثور
أباح صيده وذبيحته لقول النبى صلى ال عليه وسلم [ سنو بهم سنة أهلب

المتابب ] ولنهم يقرون بالجزية فيباح صيدهم وذبائأحهم كاليهود والنصارى ،
 .. فل عبرةوهذا قأول يخالفة الجإماعةوأحتج برواية عن سعيد بن المسيبب ، 

له . قال إبراهيم الحربى خرق أبو ثور الجماعب .. وقال المام أحمدب ههنا قوم



ولنةليرون بذبائأح  المجوسب بأسًا ماأعجبب هؤلء - يعرض باى ثور ..

 لنكفرهم مع كونهم غير أهل كتاب يقتض تحريم ذبائحهم ونسائهم ..
شبهة الكتابب تقتضي التحريم لدمائأهم [ الجزية ] فيجبب أن يغلبب عدم الكتابب
فى تحريم الذبائأح والنساء فى الموضعين أحتياطًا للتحريم ولنه إجماع فإنه

قول من سمينا ولمخالفب لهم فى عصرهم ولفيمن بعدهم إل رواية سعيد بن
] . ا . هب  وروي عنه خلفهاةالمسيبب

* فهذه أقوال العلماءب فى هذه الرواية .. وحتى وإن فرضنا صحة هذه
الرواية والفتوى فإنها تكون خاصة  [ بالمجوس]ب لتأويل الحديثب الذى أخذ به

بعض العلماءب كأبى ثور وغيره ..
ولكن ليجوز بحال وضعها فى غيرهم من الكفرةب والمشركين وأخذها كدليل

لكل ذبائأح المشركين . وال أعلم .

     : الحتجاج بقوله تعالى:ثالثًا 
  ( قل لأجد فيما أوحى الى محرمًا )               

أى أن هذه المحرماتب المذكورة فى الية الكريمةب هى فقط المحرم     
وماعداها فحلل . 

- 25 ص 1يقول المام محمد جمالب الدين القاسمى فى تفسيره ج 
[ ومنها رفع توهم الحصر . قال الشافعي ومامعناه فى قوله تعالى ( قل لجد
فيما أوحى إلىب محرمًا)ب إن الكفارب لماب حرمواب ماأحلب ال وكانوا على المضادة
والمحادة فجأتب الية مناقضة لغرضهم فكأنه قال : [ لحلل إل ماحرمتموه

ولحرام إل ماأحللتموه ] نازًل منزلةب من يقول لتأكل اليوم حلوة فنقول
لأكلب اليوم إل الحلوة والغرض المضادة لالنفى والثباتب على الحقيقةب فكأنه
تعالى قال: لحرامب إل ماأحللتموه من الميتة والدم ولحم الخنزير وماأهل لغير
ال به ولم يقصد حل ماوراءه إذ القصد إثبات التحريم لإثباتب الحلب ..]ب ا . هبب

وكما نعلم أن هذه الية مكية وقد جاءتب بعدها آيات فى سورة المائأدة
وأحاديثب الصيد والنهي عن لحوم السباع والحمرب الهلية وكل ذى مخلبب من

الطيور ...ب فل معنى للقتصار على عموم هذه الية وأخذها كدليل لكلب
ذبائأح المشركين خصوصًا بعد ورود الجماعب على تحريم ذبائأحهم .. 

وال أعلم . 



: ردأ على فتوى لبى الحسن*رابعًا 
    

 علمنا إخوتى من خلل هذاب البحثب أن العلماءب بنوا أصل فتواهم فى
الذبائأح على دين الذابح ومعتقده معب أستيفاء الشروطاب الخرىب كاللة والذبيحة

مع خلف فى التسمية هذاب إلى جانب أن الذكاة تعتبر قربة تحتاج إلىب دين
ونية كما ذكره غير واحد من علماء السلف .. 

وهذا بخلف ماأورده بعض المتأخرين أمثالب أبى الحسن فى بناء أصل
فتواه فى الذبائأح على التسمية وجعلهاب أساسًا [ أصًل ] فى الذبيحة أو حرمتها

وبالتالي جعلب ذبيحة المشركب إذاب سمى ال عليها جائأزة !!
نعم من العلماءب من جعل التسمية واجبة وشرطا لحلب الذبيحة لكن فى 
[  المسلم أو الكتابى ] وهذا وأضح جدًا لمن إطلعب على أقوالهم فى الذبائأح .
منهم مثًل المام ابن تيمية رحمه ال أوجبب التسمية على الذبيحة كما نقلنا

كلمه .. ومع هذا تجده قد أفتى بحرمة ذبائأح النصيرية والقرامطةب وغيرهم
لخروجهم عن الدين ببدع مكفرة وهم فى واقعهم مازالواب يتمسكون ببعض

شعائأر السلم الظاهرة .. وتجده قد نقل الجماعب على حرمة ذبائأح المشركين
 غير أهل الكتابب ..)1(

فيتضح من ذلك أن وجوب التسمية فى الذبائأح عنده يقصد بها المسلمين
أو أهلب الكتابب إذاب لم يسموا حرمتب الذبيحة عنده وعند من يوجبون التسمية . 

وهذا المرب بين لم تأمله فى كثير من فتاوى العلماءب ، حيث أهملواب جانب    
التسمية مع إختلف الدين فتلحظب قولهم [ سموا أو لم يسموا ] أو قولهم كما

لينفع السم فى الشرك ليضر النسيان فى الملةب .. قاله ابن عباس ، أو قولهم
قد علمنا أن المشركين وإن سموا على ذبائأحهم لم تؤكل 

فهذا يبطل جملةب ماأستند إليه وإستدل به - أىب الحسن وغيره - من أن
السلفب أجمعواب على حرمة ذبائأح الكفارب من غير أهلب الكتابب [ لنهم ] أصًل

ماكانوا يعرفون التسمية وليذكرونها ..! 
وهذا التعليلب منهم يحتاج إلىب دليل ، فى حين نجد أن العلماءب عند نقلهم
للجماع فى الحرمةب يطلقون القولب بلفظ الكفرب أو الشركب بدون تعليل إل علة

العتقاد فل يعتبرون أقوالب الذابح أو اللةب أو الذبيحة ... فيقولون:
[ المشركون ] ولن كفرهم مع كونهم غير أهل الكتابب ...

بببببببببببببب
* ابى الحسنب : هوأبي الحسن السوداني - من المعاصرين السودانين - 

 فقد أتفقت المة على تحريم نكاح نسائأهم وطعامهم . أى ذبائأحهمب المشركون)  وهو قوله :أما 1(



(مجموع الفتاوى - ابن تيمية ).
ببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

> أماب تضعيفه لمفهوم المخالفة فى الية [ وطعام الذين أوتوا الكتابب
حل لكم ] بأن طعام غيرهم من المللب محرم .

فإن مفهوم المخالفة أجازه  جمهورالعلماءب غير الحناف ، بشرطا>> 
عام وهو أن يكون اللفظب ليحتملب مقصد آخرب كالمبالغة أو أظهارب الفضل أو

الرد ... مثل قوله تعالى ( إن تستغفر لهم سبعين مرة ) فلينبغى مفهوم
المخالفةب أن فوق السبعين سيغفرب ال لهم ونحو هذا . أمافى أية الذبائأح هذه

فالمقصد هم أهلب الكتابب والخذ بمفهوم المخالفةب هنا لبأس به ولو على وجه
الستئناس به . 

ذلك أن الصل فى أدلة مسألة ذبائأح المشركين هو إجماع العلماءب على
تحريمهاب .. وكون الدين والنية من شروطا الذابح .. وعند الشكب ترجعب إلى

أصل الحرمةب فى الذبائأح .. وعندها يمكن العملب بمفهوم المخالفةب ويستدل به . 
وتجد العلماءب قد أوردوه كدليل فى تفاسيرهم لهذه الية.. مماب يدل على

قوته فى الستدلل به في هذه المسألةب  .. نذكر منهم على سبيل المثالب :
* المام الحافظب ابن كثير رحمهب ال : [ فدل بمفهومه مفهوم المخالفة

تفسير القرآنب العظيمب .بعلى أن طعام من عداهم من أهل الديان ليحل ]... 
* المام ابن تيمية رحمهب ال :[ لنه لماب أباح لنا طعام أهلب الكتابب دل

 . إقتضاءب الصرطاب المستقيمبعلى أن طعام المشركين حرام] ...
* المام ابن قدامة المقدسي رحمه ال :[( وطعام الذين اوتوا الكتابب

  .ب8المغنى جب حل لكم ) الية فمفهومه تحريم طعام غيرهم من الكفارب ]..ب 

وهذا الذىب أتضح لنا نحن كذلكب والحمدب ل .. لكن هذا لم يستحسنه أبو
الحسن ليؤيد ماذهبب إليه فى فتواه فقال : إنه غير جيد !! فعجبًا .

> أماب أستدلله بكون بعض [ مشركيب ] هذا الزمان يذبحون تدينا
ويتشدد فى ذكر إسم ال على ذبائأحهم - فبذلك تجوز . 

 فذلك باطل من وجوه أهمها : >>
) أنهم مشركون ، وبالتالي أعمالهمب محبطة وليعتد بها شددوا أم أرتخواب  1(
) أن العلماءب أفتوا بحرمة ذبائأح أهلب البدع المكفرةب معب كونهم يسمون على2(

ذبائأحهم وربما يتشددون فى ذلك .. 



) أن التسمية لتنفعب معب الكفرب فغير الكتابي سمى أو  لم يسمي لتجوز ،3(
فصار كالمسميب على الخنزيرب عند ذبحه سواء .. غير أن الخنزيرب فى الذبيحة

نفسها وهذا فى الذابح .
) أن هناك فتاوي وأضحة لحفاد الشيخ أوردناها في هذا البحثب في حرمة4(

ذبائأح المشركين فى زمانهم القريبب من زمننا معب إنتسابهم للسلم ..
وشرطوا فى القصابب شروطا أولها سلمة المعتقد ... فراجعهب تستنير.

* ولنعلم أن فتاوي العلماءب لتتغير فى كون المسلمب مسلمًا والمشرك
غير أن أهل زماننا أشد كفرًا وعنادأًا ! مشركًا والكتابي كتابي .. 

* ومعلوم أن الجماعب يخصص العام ويقيد المطلقب وأن الستدلل
بالعموم مظنون والجماعب يفيد القطعب . ومسألة الذبائأح هذه فيها الجماعب على

حرمة ذبائأح المشركين . 
وال أعلم والحمد ل ربب العالمين . 

: الردأ على من تعلق باجإتهادأ المامة ابن كثير في رابعًا 
.  حكمةة إباحة ذبائح أهل الكتاب دأون غيرهم                 

فلقد ذكر المام ابن كثير رحمه ال فى تفسيره [ فإنه ليلزم من إباحة
 يذكرون إسم النهمطعام أهلب الكتابب إباحة أكلب مالم يذكر إسم ال عليه ل

على ذبائأحهم وقرابينهم وهم متعبدون بذلك ] ا.هبب 
* فتعلقب قوم بهذا الجتهاد وقامواب عليه فى إباحة ذبائأح المشركين إذاب

سموا على ذبائأحهم !! .
 يقول علماء الصول : [ من المتفقب عليه أن الباعثب على تشريع>>       

الحكام هو تحقيق مصالح العباد بجلبب مصلحة أو دفع مضرة وهو حكمةب
كثيرًا الحكمة الحكمب وكان المتوقع ربط الحكم بالحكمة لنها الغاية منه ، ولكن

 .)1(ماتكون خفية أو غير منضبطة
ببببببببببببببببببب

) مثل حكمة ذبائأح أهل الكتاب - فالحكمب هو الحل ، والحكمة أمر خفي لم ينص عليه ال سبحانه1(
وتعالى فى اليات .

ببببببببببببببببببببببببببببببببببببب.



..فمثًل شرع ال تعالى القصرب فى الصلة الرباعية أثناء السفرب لدفع
المشقةب .. فالحكمب هو القصرب والحكمةب هى دفع المشقةب ، ولكن هذه المشقةب

 ربط الحكمب به ولكن السفرب وصف)1(أمرب خفي غير منضبط فل يصح 
منضبط فيعلل به الحكم .

* ومعنى هذاب أن الحكم الشرعي يوجد حيث توجد علته ولو تخلفتب
حكمته وينتفى الحكمب حيثب تنتفى علته ولو وجدتب حكمته ، لن الحكمةب

لخفائأها فى بعض الحكام ولعدم إنضباطهاب فى بعضها يتعذر أن تكون أمارة
على وجود الحكمب أو عدمه .. 

وكذلك كون أهل الكتابب أبيحتب ذبائأحهم لنهم يسمون .. يقابله إجتهاد
آخرب كما نقل عن المام الطبرىب فى تفسيره [ وذبائأح أهلب الكتابب ذكية سموا

عليها أو لم يسموا لنهم أهلب توحيد] . ا . هب
فذكرب لنهم أهل توحيد ولم يعتبر التسمية فى حكمةب الحلب 

ونقل المام النووى الجماعب على من أكلب متروك التسمية ليس بفاسق 
ويؤيد قولهم هذاب أن كثيرًا من العلماءب والصحابة ذكرواب أن أهلب الكتابب يوجد

منهم من يذكر إسم غيرال  على ذبائأحهم كالمسيح - والزهرة - ونرجسب  
بل أن قول عطاء ومجاهد ومكحول مشهورب فى أن النصرانىب إذاب ذبح

بإسم المسيح حل .. فإن ال تعالى أحلب لنا ذبيحته وقد علم أنه سيقول ذلك.
ونقل المام النووى أنهم ليسمون قال : [ ولقوله تعالى: ( وطعام الذين

أوتوا الكتابب حل لكم ) وهم ليسمون ..] ا.ب هب . 
- 73- ص 13       صحيح مسلمب شرحب النووىب ج 

              
.ونقل المام ابن حجرب فى فتح البارى:[ ومما يستدل به على عدم إشتراطاب

التسمية قوله تعالى :( وطعام الذين أوتوا الكتابب حل لكم ) الية فأباح الكل
من ذبائأحهم معب وجود الشك فى أنهم سمواب أو ل ...] ا. هبب .

** فمن الطرقب الصحيحة للستدلل التىب ينبغى أن تتبع هو الجمعب بين
أطرف الدلة ..

أن الحكمةب التى أجتهد المام ابن كثير فى      نلخص من هذا :
إستنباطها أتضح أن هناك علماء أخرين أستنبطوا غيرها ، وثبت أن أهلب

الكتابب يسمون غيرال على ذبائأحهم أحيانًا .. والحكمةب تختلف عن العلةب ..
 فيحملب بذلك كلم المام ابن كثير على أن غالب أهلب زمانه أومكانه

من أهلب الكتابب يسمون على ذبائأحهم فاجتهد بأن الحكمةب فى حل ذبائأحهم
لهذاب .. وال أعلم 



ببببببببببببببببببببب
) ولهذا ليصح ربط حكمب حل ذبائأح أهل الكتاب بالحكمة المتوقعةب من ذلك ولو أجتهد بعض1(

العلماء فى إستنباطها أو توقعها .. فتأمله .
ببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

 ولكن من الخطاءب الواضح إستنباطا البعض حكم الباحة فى ذبائأح
المشركين غير أهلب الكتابب من إجتهاد العالمب فى حكمة أو علة غير منصوص

عليها فى الية الخاصة بحل الذبائأح لهل الكتابب .
وهذه الحكمةب غير منضبطة بنفسها كماب ذكرنا من إجتهاد علماء أخرين
فى غيرها .. فمن غير الصوابب القياس عليها وجعلهاب مؤثرة فى حكم حلب أو

حرمة غيرهم من أهلب المللب الكافرة . وال أعلم . 
ببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

خلصةة عامةة :
أوًل : فى مسألة الذبائأح يجب معرفة الصل فيها وهو التحريم . فهذا 

تحتاج إليه عندما يشتبه عليك دليل من أدلة الذبائأح ..أىب تتوقف عن أكل اللحمب
حتى يتضح لك الدليلب الصحيح .

ثانيًا : الذبائأح تنقسم إلى ثلثة أقسام : ذابح وآلة يقطع بها وذبيحة . 
 ، ويتفرعب منه ثلثاب فروع :الذابحاولًب       

 : أماب أن يكون مسلماًب أو كتابيًا [ يهودي أو نصارنى ]إعتقاده أ-ب 
فحلل وأما أن يكون غير مسلم ولكتابي فليجوز ذبيحته بالجماع .. وأن

الذكاة تحتاج إلىب دين ونية .. فيدخل فيها قصد الذابح 
 : ذكر ال عند الذبح .. أختلفب فيه فمنهم من قال واجببأقواله ب-ب 

ومنهم من قال مستحبب ومنهم من قال واجبب مطلقاًب ومنهم من أوجبهاب معب
العمدب وأسقطهاب معب السهوب .. وأختلفواب فى الكتابي يذكر إسم المسيح أو الكنيسة

على ذبيحته فجوزه البعض وحرمه آخرون .
وأما غير المسلم والكتابي ، فقالواب وإن سمى لتجوز ذكاته لكفره ..

وأن التسمية نوع عبادة فلتصح منه .. 
 : مثل طريقة ذبحه ونحره وقطع الودجان والمرئأى والحلقومأفعالهبج- 

وأحداد الشفرةب وإراحةب الذبيحة وعدم ذبحها أمام أختها .. 



 ، فقد نص عليها الحديثب الشريف فى جوازب الذبح بكل آلةاللةثانيًا بب 
حادة ينهار بها الدم إل الظفرب والعظم ..

 ، فقد حرمتب الموقودة والمتردية والنطيحة والمنخنقةالذبيحةثالثًا ب 
والميتة وماأكلب السبعب وكل ذى مخلبب من الطيرب وماذبح على النصبب أو لغير

ال تعالى والخنزيرب والحمرب الهلية وذبيحة المشركين والكفرةب غير أهلب
الكتابب .. وأحلتب لنا بهيمة النعام .

وقيل فى الجللةب التى تأكل النجاساتب دائأمًا أنه ينظر بها ثلثة أيام وقيل
أربعين ليلة حتى يتغير لحمهاب مع علفها وسقيها بطعام طيب .. 

ويزداد فضل الذبيحة وبركتها بحسبب ماذبحتب له .. ففرقب ماذبحتب
هديًا بالغب الكعبة أو للتصدق بلحمهاب ل .. وبين ماتذبح لغير ال من الوثان
والقبور ونحوهم .. فكل مايتقربب به لربب العالمين فيه فضل وبركة وكل

مايتقربب به لغيرب ال فهى نجس .. وشرك بال العظيم ..

تنِبيهاتة هامة : 
بعد فهم هذه المسألة جيدًا فقد يجد المسلمب نفسه مضطراًب لكل ماحرم
عليه أحيانًا .. هنا قد رخص الشرعب له ذلك .. فيأكلب بقدر تلك الضرورة أو

الحاجةب فإذا ذهبت تلك الضرورة أو الحاجةب توقف عن الكلب .. 
وينبغى على المسلم أن يحاول تجنبب مواقعب ومواقيتب تلك الضرورة

 ويراعى مواقيت الوجباتب ومناسباتها فيحاول عدم حضورها ..)1(ماأستطاعب 
وسيعوضه ال تعالى أجراًب عظيمًا ..

بببببببببببببببب
) وأنه من المجرب المستفاد من التحرز فى عدمب أكل لحوم المشركين  أنه يعين المسلمب على عدمب1(

الرتياح معهم والقلل من خلطتهم ومشاركتهمب فى مناسباتهم ... وهذا مطلوب منه شرعًا .
ببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

:خاتمة 
 يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى ال عليه وسلم وعباده المؤمنين به
وبآياته [فكلوا]ب أيهاب الملؤمنون مماب ذكيتم من ذبائأحكم ، وذبحتموه الذبح الذى
بينت لكم أنه تحل به الذبيحة لكم وذلك ماذبحه المؤمنون بي من أهلب دينكم

دين الحقب ، أو دان بتوحيدى من أهلب الكتابب دون ماذبحه أهلب الوثان ومن
لكتابب له من المجوسب ( إذا كنتم بآياته تؤمنون ) يقول : إن كنتم بحجج ال



التى أتتكم وأعلمه باحلل ماأحللتب لكم وتحريم ماحرمتب عليكم من المطاعم
والمأكل مصدقين ، ودعوا عنكم زخرفب ماتوحيه الشياطين بعضها إلى بعض

من زخرف القول لكم وتلبيس دينكم عليكم غرورًا .
[المام الطبري] 

هو أظلم الظلمب ، وأقبح القبائأح ، وأنكرب المنكراتب ، وأبغضالشركة 
الشياء إلىب ال وأكرههاب له وأشدها مقتًا لديه .. ورتب عليه من عقوبات الدنيا

والخرةب مالم يترتبب على ذنب سواه وأخبر أنه لُيغفر ، وأن أهلهب نجس
ومنعهم من قربان حرمه . وحرم ذبائأحهم ومناكحتهم وقطع الموالة بينهم
وبين المؤمنين ، وجعلهم أعداء له سبحانه ولملئأكته ورسله والمؤمنين ،

وأباح لهل التوحيد أموالهم ونساءهم وأبناءهم أن يتخذوهم عبيدًا ..
 [الشيخب سليمان حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهابب ]ب

وفقنا ال وأياكم لماب يحبه ويرضاه من أقوالب وأعمال ومعتقداتب .. 
وجزاء ال خيرًا كل من أعان على إظهارب وفهم هذا البحث..ب

 وأعلمواب أنه ماكان فيه من حق وصواب فهو من عند ال هو الذى
هدانا بفضله له .. وكان من خطأب فمنى ومن الشيطان . وصلى اللهمب على نبينا

محمد وعلى آلهب وصحبه ومن أتبع هديه وإستنا بسنته .
                            

والحمد ال رب العالمين
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة                              

- أخيكم أبونخلة                                                                 
 -
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 والمرئ والحلقصوم

  

  

بهيمة النعام غير المتردية  مأنهر الدم ماعدى السن والظفر
والموقودة والمنخنقةومأكل 

...........السبع


