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 ثسى اهلل انشمحٍ انشدٍى

تَ   ًَ ُ َعهَْيَك اْنِكتَاَب َواْنِحْك ََْزَل َّللاه )َوأَ

ٌَ فَْضُم  ٍْ تَْعهَُى َوَكا َك َيا نَْى تَُك ًَ َوَعهه

ا( ًً ِ َعهَْيَك َعِظي  َّللاه

 

 113سورة النساء : من اآلية                                                                                             
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 اإلهــــداء 
 -أىدي حبثي ىذا إىل :

 إىل من كللو هللا ابهليبة والوقار 
 إىل من أمحل أمسو بكل افتخار 

 )والدي العزيز(
 إىل من علمتين العطاء بدون انتظار 

 إىل من جعلتين أواصل احلياة دون مرار
 ) أمي العزيزة(

 إىل مالئكة األرض ... شقائق النعمان ... الذين احتضنوين وزرعوا الورد 
 يف طريقي ... أشقائي وشقيقايت . 

إىل الذين رفعوا راايت العلم والتعليم وأمخدوا راايت اجلهل والتجهيل إىل 
 ساتذيت أ

 أساتذة كلية العلوم اإلسالمية 
 إىل رفاق الدرب ... بناة املستقبل ... إىل أروع وأصدق وأنبل البشر 

 ... إىل صديقايت املخلصات .
 

أىدي ىذا البحث املتواضع إىل كل من سائلًة املوىل عز وجل أن يوفقين ملا 
 حيب ويرضى لكم مجيعاً أىدي تعيب وجهدي .
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 الشكر والتقدير
ال بد لنا وحنن خنطو خطواتنا األخرية يف احلياة اجلامعية من وقفة نعود إىل 

أعوام قضيناىا يف رحاب اجلامعة مع اساتذتنا الكرام الذين قدموا لنا 
 الكثري ابذلني بذلك جهودًا كبرية يف بناء جيل الغد .....

وقبل أن دنضي نقدم أمسى آايت الشكر واالمتنان والتقدير اىل الذين 
 لوا أقدس رسالة يف احلياة إىل مجيع أساتذتنا االفاضل مح

 وعلى رأسهم :
 )) السيد العميد احملرتم أ.د عمر الكيالين (( ...

 (( مصطفى امحد لطيفوأخص ابلتقدير والشكر )) 
 الذي تفضل ابإلشراف على ىذا البحث فجزاه هللا كل خري 

 فلو مين جزيل الشكر.....  
على إمتام ىذا البحث ومد يل يد العون  وكذلك أشكر كل من ساعد

 واملساعدة وزودان ابملعلومات الالزمة إلمتام ىذا البحث .
 الذين كانوا عوانً لنا يف حبثنا ىذا ونورًا يضيء الظلمة 

 اليت كانت تقف أحياانً يف طريقنا 
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 احملتــويــاث
 الصفحت املوضوع ث

 2 األيت انقزأَيت 

 3 اإلهذاء 

 4 وانتقذيزانشكز  

 7-6 يهخص انبحث 

 9-8 يشكهت انبحث+يُهجيت انبحث+انذراساث انسابقت 

 13-10 انتًهيذ 

 23-14 طزق انذبح في انبالد غيز اإلسالييتانًبحث األول :  

 31-24 انهحىو انًستىردة يٍ انبالد غيز اإلسالييت انًبحث انثاَي :  

 33-32  وانتىصياث انخاتًت  

 36-34 وانًزاجعانًصادر  
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 البحث مقجمة

الحسج هلل رب العالسيغ، والرالة والدالم عمى السبعػث رحسة لمعامميغ وعمى آلو 
 وصحبو أجسعيغ؛ ومغ تبعيع بإحدان إلى يػم الجيغ؛ وبعج

جاءت الذخيعة االسالمية لتبيغ لمشاس أحكام ديشيع، وأمػر حياتيع، مغ حيث الحالل 
فاألصل في األمػر اإلباحة ما لع يخد نز بغيخ ذلظ، وفي باب والحخام بالتفريل، 

الصعام والذخاب بيشت الذخيعة اإلسالمية الحالل مغ الحخام، والخبيث مغ الصيب، 
فعشجما تكمع هللا عد وجل عغ نعسة إكسال الجيغ و تسام العسة عمى أمة دمحم صمى 

 وَانذَّوُ انًٍَْْزَخُ عَهٍَْكُىُ دُشِّيَذْى: )هللا عميو وسمع بيغ أنػاع مغ األشعسة السحخمة قال تعال

 رَكٍَّْزُىْ يَب إِنَّب انسَّجُعُ أَكَمَ وَيَب وَاننَّطٍِذَخُ وَانًُْزَشَدٌَِّخُ وَانًَْىْقُىرَحُ وَانًُْنْخَنِقَخُ ثِهِ انهَّهِ نِغٍَْشِ أُهِمَّ وَيَب انْخِنْضٌِشِ وَنَذْىُ

 رَخْشَىْهُىْ فَهَب دٌِنِكُىْ يٍِْ كَفَشُوا انَّزٌٍَِ ٌَئِسَ انٍَْىْوَ فِسْقٌ رَنِكُىْ ثِبنْأَصْنَبوِ رَسْزَقْسًُِىا وَأٌَْ اننُّصُتِ عَهَى رُثِخَ وَيَب

 فًِ اضْطُشَّ فًٍََِ دٌِنًب انْإِسْهَبوَ نَكُىُ وَسَضٍِذُ َِعًَْزًِ عَهٍَْكُىْ وَأَرًًَْْذُ دٌِنَكُىْ نَكُىْ أَكًَْهْذُ انٍَْىْوَ وَاخْشَىٌِْ

(، فقج بيغ هللا عد وجل في ىحه 3( )السائجة: سَدٍِىٌ غَفُىسٌ انهَّهَ فَإٌَِّ نِإِثْىٍ يُزَجَبَِفٍ غٍَْشَ يَخًَْصَخٍ

اآليات أنػاع مغ األشعسة واألشخبة السحخمة، ثع ذكخ أنػاع مغ السيتة التي قج ماتت 
 دون ذكاة شخعية، أو صيج، وبيغ حكسيا.

عمى كل شيء شيب، فقج شخعت لبذ الصيب و وجاءت الذخيعة اإلسالمية تحث 

ِّجَبدُ نَكُىُ أُدِمَّ قُمْ نَهُىْ أُدِمَّ يَبرَا ٌَسْأَنُىََكَأكل وشخب الصيبات؛ قال تعالى: )  يٍَِ عَهًَّْزُىْ وَيَب انطٍَّ

 إٌَِّ انهَّهَ وَارَّقُىا عَهٍَْهِ انهَّهِ اسْىَ وَارْكُشُوا عَهٍَْكُىْ أَيْسَكٍَْ يًَِّب فَكُهُىا انهَّهُ عَهًََّكُىُ يًَِّب رُعَهًُِّىََهٍَُّ يُكَهِّجِنيَ انْجَىَاسِحِ

 ٌَجِذُوََهُ انَّزِي انْأُيًَِّّ اننَّجًَِّ انشَّسُىلَ ٌَزَّجِعُىٌَ انَّزٌٍَِ)(، وقال تعالى 4( )السائجة: انْذِسَبةِ سَشٌِعُ انهَّهَ
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ِّجَبدِ نَهُىُ وٌَُذِمُّ انًُْنْكَشِ عٍَِ وٌََنْهَبهُىْ ثِبنًَْعْشُوفِ ٌَأْيُشُهُىْ إَِْجٍِمِوَانْ انزَّىْسَاحِ فًِ عِنْذَهُىْ يَكْزُىثًب  وٌَُذَشِّوُ انطٍَّ

 (.۷۰۱( )األعخاف: انْخَجَبئِثَ عَهٍَْهِىُ

وكانت أحكام الحبائح مسا نرت عمييا آيات القخآن الكخيع واألحاديث الشبػية، ثع بيغ 

ِّجَبدُ نَكُىُ أُدِمَّ انٍَْىْوَأىل الكتاب بعسػم قػلو تعالى: ) القخآن الكخيع حكع ذبائح  وَطَعَبوُ انطٍَّ

 (5( )السائجة:نَهُىْ دِمٌّ وَطَعَبيُكُىْ نَكُىْ دِمٌّ انْكِزَبةَ أُورُىا انَّزٌٍَِ

عمساء األمة اإلسالمية  يغ وأىل الكتاب؛ فقج اتفق متقجمػأما في ذبائح غيخ السدمس
، وخالف بعس السعاصخيغ في ذلظ كسا سشخػ في ثشايا (1)عمى حخمة ذبائحيع

 .(2)البحث

ومسا يمحق بيحا السػضػع مدألة المحػم السدتػردة مغ بعس الجول غيخ السدمسة، 
وىحا مسا يمحق أحكام الحبائح، خاصة عشجما تخاجعت الثخوة الحيػانية في الجول 

دمسة، وأحيانا تكػن ىحه السدمسة، وأصبحت تعتسج عمى االستيخاد مغ الجول غيخ الس
الجول مغ غيخ أىل الكتاب، كالذيػعية أو البػذية، وسأبحث حكع استيخاد المحػم مغ 
الجول غيخ اإلسالمية وخاصة مغ دول غيخ اىل الكتاب، باغيا الػصػل إلى الحق 

 فأسألو تعالى التػفيق والدجاد. 

 

 

 

                                                           
، ۱/حاشية الجسػقي عمى الفتح الكبيخ، ج34 ِو ۳۳۲، ص۱۷انطخ السغشي، ابغ قجامة، ج 1

 .۳۳ص
 مثل دمحم عبجه و دمحم رشيج رضا. 2
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 مذكلة البحث:

المحػم مغ بالد غيخ السدمسيغ، فسغ ىحه تكسغ مذكمة البحث في عسػم بمػػ استيخاد 
البمجان ما تيقغ مغ عجم ذبحيا الحيػانات عمى الصخيقة الذخعية؛ بل ومخالفة لمذخع، 
ومشيا ما يجيل شخيقة الحبح فييا، فالسدمع مصالب بأكل الحالل وتحيو وتشاول الصيب 

 سدمسيغ؟مشو، فسا حكع ىحه المحػم السدتػردة؟ وما حكع ذبح األنعام مغ غيخ ال

 منهج الباحث:

الشاضخ إلى مدألة أحكام الحبائح والمحػم السدتػردة يجج بحػث كثيخة متذعبة فييا، 
فالعمساء الستقجمػن كتبػا في ىحا السػضػع في كتبيع، وىي متفخقة في كتب الفقو 
العامة، أما في عرخنا الحاضخ فقج كتبت رسائل عمسية، و مقاالت حػل ىحه 

 شيج الباحث يقػم عمى:السػضػعات، فكان م

السشيج االستقخائي: وذلظ مغ خالل استقخاء آراء وأقػال األصػلييغ والفقياء في  -1
 السدألة، مع

عخض أدلتيع مغ الكتاب والدشة، واإلجساع وغيخىا مغ األدلة، وبيان معشى الشفي، 
وتأصيل داللة نفي القبػل عمى األحكام الذخعية، مع رد السدائل إلى مطانيا، 

 الكتاب والدشة واإلجساع وغيخىا مغ األدلة واالستجالالت. واالستجالل عمييا مغ

السشيج السقارن: وذلظ بالسػازنة بيغ آراء األصػلييغ والفقياء، ومشاقذة األدلة،  -2
بيغ األقػال، بعج التسييد بيغ األدلة الرحيحة والزعيفة، واالعتساد  ومغ ثع التخجيح

خجيح، مغ غيخ اتباع لميػػ، بل تقجيع ما يقجمو الجليل الت عمى السشيج الدميع في
 وتأخيخ ما يؤخخه.
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 الجراسات الدابقة : 

كتب في أحكام الحبائح كتب و مقاالت كثيخة قجيسا وحجيثا، وكان مغ أشسميا حدب 
 ما وقفت عميو مغ الكتب والسقاالت:

زان بغ عبج هللا الجكتػر: صالح بغ فػ  األشعسة وأحكام الريج والحبائح، تأليف -1
الفػزان، األستاذ بجامعة اإلمام دمحم بغ سعػد اإلسالمية، وأصل ىحا الكتاب كان 
رسالة لشيل درجة الجكتػراه مغ كمية الذخيعة بجامعة اإلمام دمحم بغ سعػد اإلسالمية، 

المجشة الجائسة لمبحػث العمسية  عفيفي نائب رئيذعبج الخزاق بإشخاف: فزيمة الذيخ 
 .العمساء وعزػ ىيئة كبار واإلفتاء

الحبائح والصخق الذخعية في إنجاز الحكاة، الجكتػر دمحم سميسان األشقخ، وىػ  -2
 مجسع الفقو اإلسالمي الجولي، العجد العاشخ، الجدء األول. بحث مقجم لسجمة

وما سأضيفو بإذن هللا: الصخق الججيجة في الحبح، وآخخ القػانيغ التي شخعت في 
 خق الحبح في االتحاد األوروبي .بخرػص ش الغخب

 وقج قست البحث إلى تسييج و مبحثيغ : 

 التمهيج وفيه التعخيف بالحكاة الذخعية وشخوطها. 

المبحث األول: طخق الحبح في البالد غيخ اإلسالمية واللحهم المدتهردة منها . 
 المبحث الثاني: اللحهم المدتهردة من البالد غيخ اإلسالمية وأحكامها. 

 مة وفيها أهم النتائج والتهصيات .توالخا
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 التمهيج

قبل البجء بأحكام ذبائح غيخ السدمسيغ يجب الػقػف عمى معشى الحبح وشخوط الحبح 
 في الذخيعة اإلسالمية، وذلظ ليتزح األمخ فيسا بعج في أحكام ذبائح غيخ السدمسيغ.

عخفيا ابغ مشطػر في المدان بقػلو: )الحبح قصع الحمقػم مغ باشغ عشج  الحبح لغة:
، وقال عغ الحكاة لغة: )وكل ذبح كا ومعيغ (1)الريل وىػ مػضع الحبح مغ الحمق(

الحكية: أن يجركيا وفييا تقشية تذب معيا األوداج، وتزصخب اضصخاب السحبػح 
 .(2)و(تكاذالحؼ أدركت 

الفقو بقػليع: واألب قصع األوداج والسخاة الحمقػم  أما اصصالح فقج عخفيا عمساء
والسخؼء والػجان والحكاة شخعا: ذبح أو نحخ الحيػان السأكػل البخؼ بقصع حمقػمو و 

 .(3)مخيئو أو عقخ مستشع

ميا: أجسعػا عمى أنو ال يحل الحيػان السأكػل المحع غيخ الدسظ والجخاد إال بحكاة أو 
إلى قػلو )إال ما  -لى : )حخمت عميكع السيتة( ما في معشى الحكاة لقػلو تعا

 .(4)ذكيتع(

حكی، فالحيػان إذا أسيل دمو فقج شيب، ألنو يدارع سوالحكسة فييا: تصييب الحيػان ال
 والجم والفزالت الخشػبات قانتالح تمحزإليو التجفف، قال ابغ الكيع: )السيتة إنسا 

ل؛ وإال حكانت سبب ال والفزالت الجم لظ تديل كانت لسا والحكاة فييا، الخبيث
                                                           

 وانطخ : تاج العخوس، الدبيجؼ: مادة )ذبح ، ذكػ(.( 436، ص۱لدان العخب، ابغ مشطػر، ج 1

 " ۱۲4، ص 14لدان العخب، ابغ مشطػر، السرجر نفدو، ج 2

3
/ 449الخوض السخبع شخح زاد السدتقشع، البيػتي، ص/ ۰۰، ص۵انطخ : بجائع الرشائع، ج 

 ولمسديج مغ األلفاظ السترمة ومعانييا )کالعقخ،والجخح، والريج(

4
وما بعجىا. انطخ: السغشي مع الذخح  ۷۱۱، ص۱۷فقيية الكػيتية، جانطخ: السػسػعة ال 

 .۱۱، ص۳/ السحسػع شخح السيحب، الشػوؼ، ج344، ص۱۷الكبيخ، ابغ قجامة، ج
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ل بغيخىا، واذا لع يكغ في حركسا ي ةحاصل بالحكا فالسػت ال يقتزي التحخيع، فإنو
، دالجخاكذكاة  وخم بالسػت، ولع يذتخط لحمديميا الحكاة لع يحتالحيػان دم وفزالت 

 مة ونحػىسا، والدسظ مغشحوال وليحا ال يشجذ بالسػت ما ال نفذ لو سائمة، كالحباب
 .(1)(ةو بغيخ ذکاتبسػتو لع يحل لسػ  حتقغزالت تفىحا الزخب، فإنو لػ كان لو دم و 

وحخمت السيتة أيزا الفتقادىا ذكخ اسع هللا عمييا الحؼ يؤثخ ذكخه عمى السحكاة، 
ويصخد الذيصان عشيا، فالحكاة تصيب الحيػان تصييب حدي بإخخاج الجم مشو، 

 وتصييب معشػؼ لصخد الذيصان عشيا بحكخ اسع هللا. 

 شخوط الحكاة الذخعية.

اة ىػ الحيػان البخؼ ذو الجم، الحؼ افق العمساء عمى أن الحيػان الحؼ تعسل فيو الحك
ليذ محخم وال مشفػذ السقاتل، وال ميئػس مشو؛ بػقيخ أو تصح أو تخد أو افتخاس 

 .(2)سبع"

وافقت األمة عمى حخمة بعس أنػاع الحيػانات السيتة التي لع تح وذلظ بشز اآلية: 

َخُ وَانًَْىْقُىرَحُ وَانًُْنْخَنِقَخُ ثِهِ انهَّهِ نِغٍَْشِ أُهِمَّ وَيَب انْخِنْضٌِشِ وَنَذْىُ وَانذَّوُ انًٍَْْزَخُ عَهٍَْكُىُ دُشِّيَذْ)  وَاننَّطٍِذَخُ وَانًُْزَشَدٌِّ

 تعالى يخبخ: )كثيخ ابغ قال ،(3:السائجة()اننُّصُتِ عَهَى رُثِخَ وَيَب رَكٍَّْزُىْ يَب إِنَّب انسَّجُعُ أَكَمَ وَيَب

السحخمات مغ السيتة وىي: ما مات مغ بخ متزسشا الشيي عغ تعاشي ىحه خ عباده
الحيػان حتف أنفو، مغ غيخ ذكاة وال اصصياد، وما ذاك إال لسا فييا مغ السزخة، لسا 

. (3)فييا مغ الجم السحتقغ، فيي ضارة لمجيغ ولمبجن فميحا حخميا هللا عد وجل("
والسشخشقة: ىي الحيػان الحؼ يخشق فيسػت خشق، والسػقػذة: تزخب بالخذب يقحىا 

                                                           
 344، ص ۳زاد السعاد، البغ الكيع، ج 1

 .۳۱۷، ص ۷" بجاية السحشيج، ابغ رشج، ج  2

 .14، ص۳" تفديخ القخآن العطيع، ابغ کثيخ، ج 3
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فتسػت بو، والستخدية: تتخدػ مغ الجبل، أو مغ مكان عال، والشصيحة: تشصح الذاة 
 .(1)مغ غيخىا

وعمى ىحه األنػاع ثقاس شخق الحبح عشج غيخ السدمسيغ، وذلظ لعجم ذبحيع عمى 
ة الذخعية شخوط ال بج مغ تػفخىا لتكػن صحيحة يحل الصخيقة اإلسالمية. ولمحكا

بيسا الحيػان السحكی، وىحه الذخوط بعزيا يعتبخ في الحابح، وبعزيا يعتبخ في آلة 
الحبح، وبعزيا يعتبخ في صفة الحبح، ويسكششا أن نقػل: تفتقخ الحكاة إجساال إلى 

كسا يمي إجساال  بيان شخوط في خسدة أشياء: ذابح و آلة ومحل وفعل وذكخ، نحكخىا
 ثع بالتفريل: فأما شخوط الحابح فيي:

 ( أن يكػن عاقال مسيد .

 أن يكػن ذا ديغ سساوؼ )مدمسا أو مغ أىل الكتاب(.( ۱

 ( أن يشػؼ السدمع ويدسي عمى ذبيحتو.3

( أن يكػن السدمع حالال؛ ليذ محخم بحج أو عسخة، وىحا القيج خاص بحكاة 4
 الريج(. 

 فيي:وأما شخوط اآللة 

 ( أن تكػن محجدة )سكيغ حادة( تقصع أو تخخق بحجىا ال بثقميا.

 أال تكػن سيئا أو ضفخ. وأما شخوط السحبػح فيي:( ۱

 ( أن يكػن مسا حمو الحكاة.

أن يقصع مشو ما يجب قصعو في الحكاة بحبح في الحمقػم، أو شعغ في المثة، وال ( ۱
 شع )كالحيػان الشاد(. تحػز الحكاة في غيخىسا باإلجساع، إال في السست

 واألكسل في الحبح قصع األوداج األربعة وىي:
                                                           

 .۰۲، وص۳۱، وص۱۵، وص۱۷، ص ۷مفخدات القخآن الكخيع، الخاغب األصفياني، ج  1
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 ( الحمقػم: وىػ مجخػ الشفذ دخػال وخخوجا.1

 السخؼء: وىػ مجخػ الصعام والذخاب.( ۱

الػدجان : وىسا عخقان في صفحتي العشق يػصالن الجم لمجماغ كسا في الذكل ( ۳
 .(1)التالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

/ و مخترخ خميل مع الذخح الكبيخ، 41، ص5لالستدادة انطخ : بجائع الرشائع، الكاسان، ج 
/ ۱۰۰، ص۱األم، الذافعي، ج/ ۳۱۳، ص۷ج وبجاية السجتيج، ابغ رشج،/ ۳۳، ص۳ج

تحفة الحبيب عمى ( ۱۳۱، ص4السحتاج، الذخبيشي، جمغشي / ۲۳، ص۲والسحسػع، الشػوؼ، ج
السغشي، ابغ / ۳۳، ص۷۳شخح الخصيب )حاشية البيجخمي عمى الخصيب(، سميسان البجيخمي، ج

الحبائح والصخق الذخعية في إنجاز الحكاة، دمحم األشقخ، / ۳۵۷، ص۱۷، صيو و ج۷۷قجامة، ج
 ا بعجىا.وم ۳۵۵، ص۷، ج ۷۰مجمة الفقو اإلسالمي الجولي، العجد 

 

 النخاع

 الشوكي

 المريء

 ربةالق الودجين غالػدجي
 اليػائية
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 المبحث األول:

 طخق الحبح في البالد غيخ اإلسالمية واللحهم المدتهردة منها

يختمف الشاس في شخق الحبح مشح القجم، فقج ورد في القخآن الكخيع تحخيع      
السػقػذة والستخدية والشصيحة والسيتة، وغيخىا مغ أنػاع السيتة والحبائح غيخ الذخعية، 
وكحلظ األمخ في ىحا الدمان، فالجول اإلسالمية بذكل عام تختمف عغ الجول غيخ 

اإلسالمية ىشاك الخقابة الحاتية مغ الحابح وما  اإلسالمية في شخيقة الحبح، ففي الجول
تعػدت عميو نفدو الدميسة، وكحلظ الخقابة الحكػمية، ففي معطع البالد اإلسالمية 
أصبح الحبح في أماكغ مخررة تدسى )السدمخ(، وىحه األماكغ تخاقب مغ جية 
الحكػمات، وذلظ مغ أجل التأكج مغ سالمة الحبح ومخاقبتو، ثع التخمز مغ 

 لفزالت بذكل رسسي و آمغ. ا

أما في الجول غيخ اإلسالمية فقج اختمفت شخق ذبح الحيػانات، بشاء عمى ما يجعػنو 
مغ حقػق الحيػان، ففي نطخىع شخيقة الحبح اإلسالمي ىحه غيخ إندانية، وال تخاعي 
حقػق الحيػان والخفق بو كسا أصجرت الجنسارك قانػنا يسشع ذبح الحيػانات بشاء عمى 

س ديشية )عمى حج قػليع(، ووقع وزيخ الغحاء والدراعة الجنساركي )دان يػرغشدغ( شقػ 
قانػنا يسشع ذبح الحيػانات وفق الذخائع والصقػس الجيشية، ويذتخط القانػن أن صعق 
الحيػانات قبل ذبحيا، وتمدم الحكػمة الجنساركية بإعصاء )صعقة كيخبائية لمحيػانات، 

لجنساركية أن "حقػق الحيػان أىع مغ الحقػق حيث أكجت في حيشو الدمصات ا
، بحدب ما أفاد بو السػقع االلكتخوني إلذاعة ىػلشجا العالسية، فقج أصجر (1)الجيشية"

االتحاد األوربي تذخيعات ججيجة تجعل مغ الحبح الحالل عسمية شبو مدتحيمة ابتجاء 
نفذ السػقع ففي م، ونقال عغ ۱۰۷۳مغ تاريخ األول مغ كانػن )يشايخ( الثاني سشة 

                                                           
1

م، وذكخه غيخىا مغ السػاقع ۱/۷۱/م۱۰۷4 انطخ : صحيفة سبق اإللكتخونية، مقال بتاريخ 
 وشاشات التمفاز في حيشو .
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ىػلشجا وفي عجد مغ الجول األوربية يتع ذبح الججاج بعج تخجيخىا برعقة كيخبائية في 
حػض مائي، الرعقة الكيخبائية التي تدتخجم في عسمية التخجيخ يسكغ ليا أن 

وىشالظ احتسال أن تسػت الججاجة قبل أن يتع ذبحيا، ىحا ما  تقزي عمى الججاجة،
لمبيع، كمحػم محبػحة وفقا لألحكام اإلسالمية، التي  يجعل المحػم غيخ صالحة

تقزي بأن أن يتجفق دم الحبيحة خالل العسمية . ليحا الدبب تدسح الحكػمة 
اليػلشجية لمسحابح اإلسالمية استخجام صعقات كيخبائية خفيفة قبل عسمية الحبح، 

م، لكغ القػانيغ ۱۰۷۱وتػصل الصخفان ليحه التدػية بعج ججل واسع في ىػلشجا عام 
يشايخ مغ العام  1األوربية الججيجة التي صجرت في بخوكدل لغي ىحا االتفاق، فسشح 

م تصالب التعميسات األوربية بديادة فػلت التيار الكيخبائي في الحػض السائي ۱۰۷۳
لغخب فتختمف عشجىع الصخق حدب . أما حػل شخق الحبح في ا(1)%55بشدبة 

 :(2)يتاآل

بائي ) وذلظ بتعخيس الحيػان لرعقة كيخبائية تفقجه الػعي أو . الرعق الكيخ 1
 الحياة(.

. التجويخ بثاني أوكديج الكخبػن )وذلظ يجعل ىحا الغاز في رئتي الحيػان وذلظ في 2
 غخف مغمقة(.

 . الزخب بالسصخقة أو أؼ آلة عمى الخأس.3

 .. ضغط اليػاء داخل صجر الحيػان حتى يختشق4

                                                           
1
 http://ar.yabiladi.com/articles/details/15667.html 
2

عمى الخابط التالي فيمع وثائقي يعخض شخق ذبح الحيػانات السختمفة في بعس بالد الغخب وما  
 =254399يذاىج عمى ىحا الفيجيػ ال تقبمو الفصخة البذخية الدميسة مغ العحاب :

http://bnyaan.net/vb/showthread.php?p 
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 . التخجيخ .5

استعسال اآلالت الدخيعة لقصع الخأس )وىػ أكثخ ما يكػن لمصيػر الجاجشة . 6
 الخومي والبط(. كالججاج والجيظ

 وتفريميا عمى الشحػ اآلتي :

الرعق الكيخبائي: وتكػن بتدميط التيار الكيخبائي عمى الحيػان في مكان مالئع  -
 الػعي، وربسا يسػت الحيػان مشيا. حتى يفقج

بالسصخقة أو السدجس: وىي شخيقة قائسة عمى ضخب الحيػان عمى شخيقة الزخب  -
الػعي أو تقتمو، دون ذكاة أو )كالذاكػش أو السدجس أو البمصة( فتفقجه  رأسو بآلة

 الصخيقة يكػن الحيػان مغ السػقػذة.  ، وفي ىحه(1)ذبح

شخيقة الخشق بغاز ثاني أوكديج الكخبػن: وىي شخيقة يقػم بيا أصحاب السدالخ  -
الحيػانات كثيخة العجد والرغيخ، كسا يفعمػن بالريران والججاج الرغيخ  في قتل

فيبقى الجم فيو والسيكخوبات، وال يخاعى فيو اإلحدان والخحسة بإراحة الحبيحة بدخعة، 
 السشخشقة بشز القخآن الكخيع.  وىي تعج مغ

لصعام والذخاب( التخجيخ : وتكػن بتخجيخ الحيػان بسادة مخجرة )إما بالحقغ، أو با -
بحبحو، وفي ىحه الصخيقة يشطخ : إن كان الحبح بالصخيقة الذخعية، وكان  ثع يقػمػن 

                                                           
1

وىحا مسا رأيشاه في الجول التي تتشاول لحع الكالب، فقج رأيشا في الريغ باعة لحػم الكالب  
بالة مجببة تذبو العرا  وخبيخيج فيقػم البائع بز يزعػىا في أقفاص، فيختار الدبػن أؼ كمب

البػليدية ولكشيا مغ حجيج أو خذب قاس، فيسػت الكمب فيقػم البائع بدمق الحيػان وما زالت 
 حياتو فيو ولع تخخج، ويسكغ مذاىجة ذلظ عمى الخابط:

. http://www.youtube.com/watch?v=4qOdWBzj3vA 
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الجم يخخج عشج الحبح بتجفق، وال يشتغ ىحا المحع بدخعة قياسا بغيخه مغ المحػم، 
 . (1)فيجػز الحبح ىحه الصخيقة

والصيػر الجاجشة بتعميق الحبح باآلالت الدخيعة: وىي شخيقة تقػم عمى ذبح الججاج  -
مغ رجمية مقمػبا )رأسو إلى األسفل ومعمق مغ رجميو( ثع يسخر عمى آلة فييا  الصيخ

، ومشيا الا شفخات متحخكة دائخية الذكل، فتقػم بحبح الصيخ، فسشيا ما يقصع رأسو کام
 ما يبقى رأسو.

(، 95ي رقع )جاء في قخار مجسع الفقو اإلسالمي التابع لسشطسة السؤتسخ اإلسالم وقج
بخرػص ىحه شخق الحبح السختمفة في بالد غيخ السدمسيغ، مدتشجيغ عمى تقاريخ 
الخبخاء السختريغ في ىحه الذؤون ما يمي: )الحيػانات التي تحکی بعج التجويخ ذكاة 
شخعية يحل أكميا، إذا تػافخت الذخوط الفشية التي يتأكج کعجم مػت الحبيحة قبل 

 خاء في الػقت الحالي بسا يمي:تحكيتيا، وقج حجدىا الخب

 -أن يتع تصبيق القصبيغ الكيخبائييغ عمى الرجغيغ أو في االتجاه الجبيي  -1
 القحالي )القفػؼ(.

 فػلت(. 4۰۰ -۷۰۰) أن يتخاوح الفػلت ما بيغ - ۱

 ۱أمبيخ( بالشدبة لمغشع، وما بيغ ) 1. إلى ۱5أن تتخاوح شجة التيار ما بيغ ) - 3
 لمبقخ.شدبة أمبيخ( بال۱٫5 إلى

 ثػان(. 6إلى  3 أن يجخؼ تصبيق التيار الكيخبائي في مجة تتخاوح ما بيغ -5

ال يجػز تجويخ الحيػان السخاد تحكيتو باستعسال السدجس ذؼ اإلبخة الػاقحة أو  -6
 بالبمصة أو بالسصخقة ، وال بالشفخ عمى الصخيقة االنجميدية.

                                                           
1

، ۷۰األشقخ، محمة الفقو اإلسالمي الجولي، العجدالحبائح والصخق الذخعية في إنجاز الحكاة، دمحم  
 .345، ص۷ج
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ية، لسا ثبت بالتجخبة مغ إفزاء ذلظ ال يجػز تجويخ الجواجغ بالرجمة الكيخبائ -۱
 مشيا قبل التحكية. إلى مػت ندبة غيخ قميمة

ال يحخم ما ذكي مغ الحيػانات بعج تجويخو باستعسال مديج ثاني أكديج الكخبػن  -۲
مع اليػاء أو األكدجيغ، أو باستعسال السدجس ذؼ الخأس الكخوؼ برػرة ال تؤدؼ 

 .(1)إلى مػتو قبل تحكيتو(

ي الحابح مخة واحجة عمييا الحبح الجساعي؛ كالحبح عمى اآلالت، فيدسوفي حالة 
 .(2)جسيعا

وبشاء عمى ما سبق: الرعق الكيخبائي الحؼ يخالف الذخوط الػاردة في القخار  
الدابق يعج وقحا، ال تحل بو الحبيحة، فيجب عمى مغ يحتاج إلى ىحا األمخ االجتياد 

 .(3)في تحجيج انصباق الذخوط مغ عجميا

                                                           
 (.95قخار مجسع الفقو اإلسالمي التابع لسشطسة السؤتسخ اإلسالمي ، رقع ) 1

وىحا ما أفتت بو لجشة الفتػػ الكػيتية، ونقميا عشيع عزػىا الجكتػر دمحم األشقخ في بحثو،  2
 .346ص

3
والبحػث بخئاسة الذيخ يػسف القخضاوؼ ما يمي: وجاء في فتػػ السجمذ األوربي لإلفتاء  

السيع الحؼ أثار كثيخة مغ الججل والخالف حػل  )ناقر السجمذ باستفاضة تامة ىحا السػضػع
كسا جاءت ىا  مجػ شخعيتو، وتػصل إلى ضخورة حخص السدمسيغ عمى االلتدام بذخوط التحكية

شخريتيع الجيشية مسا تتعخض لو مغ الذخيعة اإلسالمية، إرضاء لمخب سبحانو، ومحافطة عمى 
أخصار، وصػنا األنفديع مغ تشاول السحخمات، وبعج استعخاض شخائق الحبح الستبعة وما يتزسشو 
الكثيخ مشيا مغ مخالفات شخعية تؤدؼ إلى مػت عجد غيخ قميل مغ الحيػانات، ال سيسا الججاج، 

خالف األغشام والعجػل الرغيخة فإن فقج قخر السجمذ عجم جػاز تشاول لحػم الجواجغ واألبقار، ب
 شخيقة ذبحيا ال تتشافى مع شخوط الحكاة الذخعية في بعس البمجان، وهللا أعمع(.

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=Fat
waId&Id=12881 
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كحلظ ما يشصبق عميو اسع السػقػذة والسشخشقة، فكل ذبيحة لع تحگی بصخيقة شخعية 
 تخاعى فييا أىجاف الحكاة وأسبابيا ال تعج مغ الصيبات.

وذكخ الذيخ ابغ عثيسيغ رحسو هللا عالمة أخخػ ضاىخة يعمع ما أن الحيػان قج مات 
 مغ الرعق أم تع ذبحو قبل السػت، فقال:

 رتخذإذا كان يشدل الجم بعج قصعو فسعشى ذلظ أن الحبيحة لع تست بالرعق، إنسا 
 أنيخ ما: )قال وسمع عميو هللا صمى الشبي ألن حالال؛ تكػن  ىحا وعمى بحت،ذ ثع

 دغال أما: ذلظ عغ وسأحجثكع والطيخ، الدغ ليذ ؛ فكمػه عميو هللا اسع وذكخ الجم
عادؼ إال ال الجخؼ  الجم يجخؼ  أن يسكغ وال ،(1)(الحبذة سجػف خالطف وأما فعطع،

والحبيحة فييا حياة مدتقخة. أما إذا ماتت فإن الجم يتغيخ ويتخثخ، وال يسكغ أن يخخج، 
 الميع إال شيئا يديخا .

وعمى كل حال إذا كان ىحا الرعق الحؼ ذكخه األخ ال يرل بسا إلى حال السػت 

 الْوَيْتَتُ عَلَيْكُنُ حُرِّهَتْلقػلو تعالى : ) فإن ذبحيا قبل خخوج روحيا يعتبخ تحكية شخعية،

 هَا إِلَّا السَّبُعُ أَكَلَ وَهَا وَالنَّطِيحَتُ وَالْوُتَرَدِّيَتُ وَالْوَوْقُورَةُ وَالْوُنْخَنِقَتُ بِهِ اللَّهِ لِغَيْرِ أُهِلَّ وَهَا الْخِنْزِيرِ وَلَحْنُ وَالذَّمُ

سبب  بياع( وجج يتإال ما ذك)(، كل ىحه األشياء التي استثشي مشيا 3)السائجة:(رَكَّيْتُنْ

 ىالسػت، ال سيسا السشخشقة، فإنيا أشبو ما تكػن بالرعق الكيخبائي، ومع ذلظ استثش
هللا سبحانو وتعالى مغ تحخيسيا ما إذا ذكيت أؼ ذبحت قبل أن تسػت فإنيا تكػن 

يمة لتدييل الحبح فقط، فإذا جخػ الحبح حالال، وعمى ىحا فيكػن ىحا الرعق وس
عمييا قبل خخوج الخوح فيي حالل، أما إذا كان الرعق يؤدؼ إلى مػقيا فإنيا ال 

 .(2)تباح حيشئح(

                                                           
 1621, ومسلم , حديث رقم  2332أخرجه البخاري , حديث  1
 ، )فتاوؽ الجشايات األشعسة والحكاة والريج(.انػر عمى الجرب 2
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وقج ذكخ الجكتػر األشقخ في بحثو شخوشا لصخيقة الرعق الكيخبائي حتى يرح 
 استخجاميا في الجول اإلسالمية وىي: 

 ة لمحيػان، فمػ تخكت بعج الرعق لعاشت.اال تكػن ىحه الصخيقة قاتم -

 التحقق مغ أنيا ال تدبب آالم لمحيػان.  -

 التحقق مغ أن الرعق ال يحػل دون تجفق الجم عشج إجخاء الحبح.  -

 التحقق مغ أن الحبح يحرل فػرا بعج الرعق وفيو حياة مدتقخة . -

 .(1)أن يتحقق مغ عجم فداد المحع بدببو -

الخسدة في نطخ الجكتػر: يحرل انقصاع الذظ مغ السحاذيخ ففي ىحه األمػر 
الذخعية ليحه الصخيقة في الحبح، وعشجىا يجػز استخجاميا، ويجػز تغصيدو في الساء 

حكع السيتة، فقج عسمت فيو الحكاة  وىػ يغمي قبل خخوج روحو ألنو ال يعج في
جسيػر، وخالف في الذخعية، ولكغ مغ األولى تخكو حتى تفارقو الحياة، وىػ قػل ال

 .(2)ذلظ أحسج

ولكغ في نطخؼ ىحه األمػر ال يدتصيع أحج الديصخة عمييا، وكحلظ أؼ كائغ حي 
يتعخض لمرعق يحذ باأللع، فيحه التيارات الشاقمة لمكيخباء تجخل إلى الجياز 
العربي، ثع حجث لو صجمة مؤلسة، وفي اإلسالم يصمب مغ السدمع إراحة الحبيحة 

القتمة، والخاجح في نطخؼ ما تقجمت بو فتػػ السجسع الفقيي  واإلحدان حتى في
 بتفريالتو.

، کتب سساحة الخئيذ العام إلدارات البحػث العمسية واإلفتاء والجعػة ۷۳۳۳وفي عام 
واإلرشاد في السسمكة العخبية الدعػدية الذيخ إبخاليع بغ دمحم آل الذيخ )سابقا( كتاب 

                                                           
1
 .34" الحبائح والصخق الذخعية، األشقخ، ص.  
2
 .۳۳۱الحبائح والصخق الذخعية، األشقخ، ص/ ۵۲۰-۵۱۳، ص۲) السغشي، ابغ قجامة، ج 
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إلى معالي وزيخ التجارة والرشاعة يدتفدخ ه ۷۳۳۳/۰۵/۱۳في ( ۷/۱۰۱۳بخقع )
 فيو عغ كيفية ذبح المحػم السدتػردة ىل ىػ بالرعق الكيخبائي أو بالخشق؟.

 ( وتاريخ 3745فأجاب معالي الػزيخ بسا نرو: نذيخ إلى خصابكع رقع ) 
ه الحؼ ۷۳۳۳/۵/۱۳ في( ۷/۱۰۱۳ه السعصػف عمى سابقو رقع )  ۷۳۳۳/۲/۱۰

الحبح: ىل بالرعق الكيخبائي أو بالخشق أو بالسقرمة ؟  تدتفدخون فيو عغ كيفية
 وكحلظ أنػاع المحػم السدتػردة معمبة وغيخ معمبة.

نفيج سساحتكع: أنو بشاء عمى تقري ىحه الػزارة مغ السرادر العجيجة اتزح ليا: أن 
المحػم السدتػردة إلى السسمكة والتي تخد مغ بمجان مختمفة يتع الحبح فييا بالصخق 

تقػم بترجيخ  هنغاريا:، فحكخ الجول غيخ اإلسالمية وشخيقة ذبحيا كاآلتي: (1)ية"اآلت
 الهاليات المتحجة األمخيكية:مدالخ كاممة معجة لمعسل حدب التعاليع اإلسالمي، 
الكخبػن، الثانية: ميكانيكية  لمحبح أربع شخق: األولى: كيسيائية بػاسصة ثاني أكديج

يكانيكية بػاسصة قحيفة نارية، الخابعة: كيخبائية بػاسصة بػاسصة آلة حادة، الثالثة : م
السػاشي  الدهيج:التيار الكيخبائي، وىحه الصخق ال تتبع إال بعج ندف دم الحيػان، 

ساعة قبل الحبح ثع يتع إفقادىا الػعي )ألسباب إندانية  24السعجة لمحبح تدتخيح لسجة 
جس(، ثع صعق تسييجا لعسمية ال عالقة ليا بجػدة المحع( بػاسصة آلة حادة )مد

ذبح الصيػر والسػاشي  بلغاريا:إخخاج الجم مشيا بػاسصة ضخبيا بآلة حادة )سكيغ(، 
يتع حدب الصخيقة اإلسالمية بسػجب شيادة خاصة مغ الدمصات اإلسالمية يتع 

 إصجارىا لكل شحشة.

وفي خصاب آخخ لسعالي األميغ العام لخابصة العالع اإلسالمي الذيخ دمحم الحخكان 
إلى سساحة الخئيذ العام إلدارات البحػث العمسية واإلفتاء في مػضػع المحػم 

                                                           
1

جسيع ىحه السخاسالت مثبتة عمى مػقع الخئاسة العامة لمذؤون العمسية واإلفتاء، الدعػدية،  
 .۰۲۵، ص۱الجدء
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ال تحبح عمى الصخيقة االسالمية، خاصة ما  استخالياالسدتػردة أخبخه أن الحبائح في 
 اديان حالل صادق.يذيج ليا شخكة حالل صادق، وىي لمق

وفي تقخيخ مغ الجاعية األستاذ أحسج بغ صالح محايخؼ، عغ المحػم السدتػردة مغ 
البخازيل إلى السسمكة العخبية الدعػدية، وكان قج زار سبعة مجن بخازيمية، واشمع عمى 
شخكة بخنديدا في مجيشة بارانا، ومغ خالل نطخ الذيخ السحكػر، تبيغ أن اآللة التي 

الججاج تسذي بدخعة، وبعس الصيػر ال يتحقق مػتيا نطخا لدخعة اآللة، تحبح 
وبعجىا تغسذ بالساء السغمي فتسػت خشقا وكحلظ ال يتحقق مغ عقيجة الحابح وديانتو، 
وبعج تػضيح الذيخ السجيخ الذخكة مفاسج ىحه األمخ، و مشافع الحبح عمى الصخيقة 

 لذخكة ما يمي:االسالمية قال مجيخ الذخكة: )قال لي مجيخ ا

)إن شخكتشا عمى استعجاد تام لتعجيل عسمية الحبح كي تربح عمى الذخيعة اإلسالمية 
تساما، كسا يسكششا إجخاء تعجيل آالت الحبح نفديا، وتػضيف رجل مدمع يقػم بعسمية 
الحبح بشفدو، ولكغ ال يتحقق ىحا األمخ إال بشاء عمى شمب مدبق يبيغ الكسية 

 مى ضػئو يسكششا تعجيل األمخ حدب الذخيعة اإلسالمية(.الالزمة لمترجيخ، وع

وفي شخكة ساديا البخازيمية العالسية التي ترجر إلى كافة الجول في الذخق األوسط، 
وىي مغ أكبخ الذخكات العالسية لترجيخ المحػم، ذكخ الذيخ السحايخؼ في الكتاب 

ية أن شخكة ساديا مغ نفدو مخاشبة سساحة الخئيذ العام اإلدارة البحػث في الدعػد
خالل معايشة أحج فخوعيا، تقػم بحبح الججاج عغ شخيق اآلالت الدخيعة، ولكغ 
بعس الججاج قج ال يتحقق ذبحو نطخا لدخعة اآللة، أما األبقار والعجػل تقػم الذخكة 
بزخب البقخة بسخزئة عمى رأسيا لتغيب عغ الػعي، ثع تقػم آلة بتعميقيا مغ قجميا، 

شحخىا عمى الصخيقة االسالمية، عمسا أن الذخكتيغ البخازيميشيغ معيسا فيأتي شخز في
 أوراق تثبت أنيسا يحبحان عمى الصخيقة اإلسالمية.
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وفي الخصاب نفدو يبيغ السحايخؼ أن الحبح في األرجشتيغ )الذخكة األرجشتيشية( التي 
قة اإلسالمية، ترجر المحػم السعمبة إلى الجول العخبية؛ تقػم بحبح األغشام عمى الصخي

 وذلظ بتعميقيا مغ أرجميا ثع ذبحيا عمى الصخيقة اإلسالمية.

وفي تقخيخ مغ الذيخ عبجهللا بغ عمي الغزية )مخشج الخئاسة بالقريع( في السسمكة 
العخبية الدعػدية ؛ عغ المحػم السدتػردة مغ لشجن و فخندا، فبيغ أن الججاج فييا 

يجىا بجرجة حخارة باردة ججا، ثع الدحب مشيا غالبا ما يحبح بالخشق في غخفة أو تحس
حدب الحاجة مغ ىحه الغخف، وتسخيخىا في الساء الداخغ ونتفيا، ثع تغميفيا، وكثيخ 

 .(1)سذتما زالت رؤوس الججاج مػجػدة لع  مشيا في لشجن

 ومغ خالل كل ما سبق نخػ ما يمي: 

مخاسالتو، وأغمبيا مغ ال  إن السدالخ ىحه ال تعتشي بجيانة الحابح كسا أفاد الذيخ في
يتحقق مشو الحبح عمى الصخيقة اإلسالمية، حتى لػ معو أوراق تثبت ذك، فالجسعية 

كع في سان باولػ، فاألمخ بحاجة  ۷۲۰۰التي شيجت لذخكة ساديا تبعج عغ السدمخ 
 .(2)ق والسخاقبة الجائسة وهللا أعمعإلى التحق

 

 

 

 

 

                                                           
 انطخ : مػقع مجمة البحػث اإلسالمية، العجد الدادس 1

2
لالستدادة والشطخ لمتقاريخ انطخ : مػقع الخئاسة العامة لمبحػث العمسية واإلفتاء في السسمكة  

 .۰۲۵، ص۱العخبية الدعػدية، الجدء 
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 المبحث الثاني

 البالد غيخ اإلسالميةمدتهردة من اللحهم ال

اتفق العمساء عمى أن ذبيحة الكتابي حالل باإلجساع، وأن ذبيحة الكافخ غيخ  
 ، وتػضيح ذلظ عمى الشحػ التالي: (1)الكتابي حخام باإلجساع

 القدع األول: ما عمع أنو ذكي عمى الصخيقة الذخعية فيحا حالل باإلجساع. 

الصخيقة الذخعية، القدع الثالث: ما جيل القدع الثاني: ما عمع أنو ذكي عمى غيخ 
كسا  -حالو فال يجرػ عمى صفة حرمت تحكيتو. فالقدع األول: حالل باإلجساع 

 ق.سب

 .(2)ساع، إال ما شج مغ بعس السعاصخيغوالقدع الثاني : فيػ حخام باإلج

كالذيخ دمحم عبجه و دمحم رشيج رضا، مدتشجيغ إلى كالم القاضي ابغ العخبي السالكي 
أن الريج وشعام الحيغ أوتػا  ي تفديخ ىحه اآلية ما نرو: )ىحا دليل قاشع عمىف

الكتاب مغ الصيبات التي أباحيا هللا وىػ الحالل السصمق، ولقج سئمت عغ الشرخاني 
يفتل عشق الججاجة ثع يصبخيا ىل تؤكل معو أو تؤخح مشو شعاما، فقمت تؤكل ألنيا 

ولكغ هللا أباح لشا شعاميع  تكغ ىحه ذكاة عشجنا شعامو وشعام أحباره ورلبانو، وإن لع
مصمقا وكل ما يخونو في ديشيع فإنو حالل لشا إال ما كحىع هللا فيو(. وقج استشج إلى 
ىحه الفتػػ الذيخ دمحم عبجه فأباح ىحا الشػع في فتػاه لمتخندفالي حيث قال: )وأما 

ز كتاب هللا تعالى في في تمظ األشخاف بش الحبائح فالحؼ أراه أن يأخح السدمسػن 
قػلو: }وشعام الحيغ أوتػا الكتاب حل لكع وأن يعػلػا عمى ما قالو اإلمام الجميل أبػ 

                                                           
عميو ػس الحيغ ليع شبية كتاب، مدتجال بحجيث الشبي صمى هللا جأبػ ثػر في ذبائح الس حش 1

مالظ، السػشا، کتاب الدكاة، باب جدية أىل الكتاب  ػا بيع سشة أىل الكتاب( رواه شوسمع: )س
 .۳۰۰و ص 344، ص ۱۷السغي، ابغ قجامة، ج/ ۰۷۳والسحػس، حجيث 

 ۱۰۵، ص۱أحكام القخآن، ج 2
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بکخ بغ العخبي السالكي مغ أن السجار عمى أن يكػن ما يحبح مأكػل أىل الكتاب 
قديدييع وعامتيع ويعج شعاما ليع كافة(، وقج أحجثت ىحه الفتػػ ضجة كبخػ بيغ 

ذلظ الػقت، ما بيغ مدتشكخ ليا ومؤيج ليا، ومسغ أيجىا وتحسذ ليا العمساء في 
رشيج رضا، وأشال الكالم في تأييجىا والجفاع عشيا في محمة السشار وفي  تمسيحه دمحم

تفديخه اآلية في سػرة السائجة. عمسا أن القاضي ابغ العخبي ناقس نفدو في مػضع 
 الحكاة كالخشق وحصع الخأس؟ آخخ حيث قال: )فإن قيل فسا أكمػه عمى غيخ وجو

فالجػاب أن ىحا ميتة وىي حخام بالشز وأن أكمػىا فال نأكميا نحغ كالحخيخ فإنو 
عميشا( كحلظ يخد عمى ىحه الفتػػ: إن  حالل ليع )كحا قال( ومغ شعاميع وىػ حخام

السذخوعة فمػ ذکی الكتابي  السخاد بصعام أىل الكتاب ما ذكخه مغ الحبائح عمى الرفة
غيخ السحل السذخوع لع تبح ذكاتو ألن غاية الكتابي أن تكػن ذكاتو كحكاة في 

السدمع. و السدمع لػ ذكي عمى غيخ الرفة السذخوعة لع تبح ذبيحتو فالكتابي مغ 
الكتابي و  باب أولى وكيف يتذجد في ذبيحة السدمع ويتداىل في ذبيحة الكافخ

ب قج خز مشو ما استباحػه السدمع أعمى مغ الكافخ، كحلظ إن شعام أىل الكتا
الرفة السذخوعة في الحكاة. أيزا: أن ما  کالخشديخ فيخز مشو ما ذبحػه عمى غيخ

ذبح بفتل عشقو يجخل في السشخشقة وما ذبح بزخبة بالبمصة ونحػىا مػقػد وقج حخم 
تعالى : } حخمت عميكع السيتة والجم  هللا السشخشقة والسػقػذة بشز القخآن في قػلو

شديخ وما أىل لغيخ هللا بو والسشخشقة والسػقػذة{ اآلية فيكػن ذلظ مخررا ولحع الخ
وشعام الحيغ أوتػا الكتاب حل كع. و يجاب أيزا: أن ما ذكي عمى  لقػلو تعالى :

غيخ الرفة السذخوعة يفتقج فػائج الحكاة مغ استخخاج دمو وتصييب لحسو والحكاة ال 
ييا إلى وصف السحكي وصفة الحكاة السحكی فقط بل يشطخ ف يشطخ فييا إلى وصف

 معا.
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وقج أفتى بحمو بعس العمساء محتجا بعسػم قػلو تعالى: )وشعام الحيغ أوتػا الكتاب 
 حل لكع(.

وأما القدع الثالث: وىػ ما جيل حالو مغ ىحه المحػم السدتػردة فمع يعمع ىل ذكي 
في عرخنا عمى  عمى الصخيقة اإلسالمية أو ال فيحا قج اختمفت فيو أقػال العمساء

قػليغ: القػل األول: أنو مباح عسال باآلية الكخيسة: )وشعام الحيغ أوتػا الكتاب حل 
لكع(، فاألصل فيو اإلباحة إال إذا عمسشا أىع ذبحػه عمى غيخ الػجو الذخعي، وىػ 

 قػل الدىخؼ وعامة أىل العمع السعاصخيغ.

فتػػ لمذيخ عبج العديد  (1)رةفقج جاء في محمة الجامعة اإلسالمية في السجيشة السشػ 
بغ باز رحسو هللا في ىحا السػضػع ىحا نريا: قال هللا سبحانو: )اليػم أحل لكع 

( اآلية 5الصيبات وشعام الحيغ أوتػا الكتاب چل لكع وشعامكع حل ليع( )السائجة:
أوضحت لشا أن شعام أىل الكتاب مباح لشا؛ وىع الييػد والشرارػ، إال إذا عمسشا أنيع 

بحػا الحيػان عمى غيخ الػجو الذخعي، كأن يحبحػه بالخشق، أو الكيخباء، أو ضخب ذ
الخأس، ونحػ ذلظ فإنو بحلظ يكػن مشخشقا أو مػقػذا؛ فيحخم عميشا، كسا تحخم عميشا 
السشخشقة والسػقػذة التي ذبحيا السدمع عمى ىحا الػجو، أما إذا لع نعمع الػاقع فحبيحتيع 

 كخيسة .حل لشا عسال باآلية ال

مة األزىخ: )المحػم السحفػضة في العمب ىي مغ قبيل القجيج مغ المحع جوجاء في م
وىػ معخوف كانت الرحابة تأكمو، فستى كان المحع السحفػظ في العمب لع يشتغ ولع 
يفدج جاز أكمو، ومحيتو مغ أوروبا أو أمخيكا ال يجعل أكمو مباح، قال هللا تعالى: 

حل ليع( والبحث فيسا وراء ذلظ لع  اب حل لكع وشعامكع)وشعام الحيغ أوتػا الكت

                                                           
1
 .۷۵۳، ص۷۳۳۰ذو الحجة،  -العجد الثالث لمدشة الثامشة  
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يصمب إليشا شخعا، غيخ أن مغ عمع أن شيئا مغ ذلظ غيخ محگی التحكية الذخعية فال 
 .(2)، وىػ ما رجحو الجكتػر دمحم األشقخ في بحثو(1)يحل لو أكمو(

حخيع، فال القػل الثاني: إن ىحا الشػع مغ الحبائح حخام؛ ألن األصل في الحيػانات الت
 يحل شيء مشيا إال بحكاة شخعية متيقشة تشقميا مغ التحخيع إلى اإلباحة.

 .وحرػل الحكاة عمى الػجو الذخعي في ىحه المحػم مذكػك فيو فتبقى عمى التحخيع

وقج صجرت في ىحا السػضػع فتػػ مغ سساحة رئيذ السجمذ األعمى لمقزاء في 
بغ دمحم بغ حسيج وقال بالتحخيع بشاء عمى  السسمكة العخبية الدعػدية الذيخ عبج هللا

 .(3)األدلة الػاردة في السدألة"

ونز الفتػػ: )ال يباح أكل لحػم الحيػانات إال بعج تحقق تحكيشيا مغ أىل التحكية، 
الخشديخ وما أىل لغيخ هللا بو، وحخم  فإن هللا سبحانو وتعالى حخم السيتة والجم ولحع

والشصيحة وأكيمة الدبع إال ما ذكي، فيحا يجل عمى أن  السشخشقة والسػقػذة والستخدية
األصل في الحيػان التحخيع إال ما ذكاه السدمسػن أو أىل الكتاب بقصع الحمقػم وىػ 
مجخػ الشفذ، والسخؼء وىػ بحخػ الصعام و الساء مع قصع الػدجيغ في قػل شائفة 

مغ بالد إسالمية أو مغ مغ أىل العمع، فسا يخد مغ المحػم السعمبة أن كان استيخاده 
معطسيع وأكثخىع أىل كتاب وعادىع يحبحػن بالصخيقة الذخعية  بالد أىل الكتاب أو

 فال شظ في حمو.

                                                           
1

 انطخ : القخضاوؼ، يػسف الذيخ بو أفتى ما ىػ وكحلظ، ۱۳ص ،4مجمج ،۷ج اإلسالم، نػر 
http://www.qaradawi.net/new/all-fatawa/5487-2011-11-26-22-31-57 

 ۳۰۷" الحبائح والصخق الذخعية، األشقخ، ص 2

3
-۰۷۳۱۰، عام ۳۵۲ - 656، ص۱شطخ: الخئاسة العامة لمبحػث العمسية واإلفتاء، مجمج ي 

 م.۱۰۰۰
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ع أو أكثخىع أليع يوإن كانت تمظ المحػم السدتػردة تدتػرد مغ بالد جخت عادت 
و نحػ ذلظ فال شظ في  يحبحػن بالحشق أو بزخب الخأس أو بالراعقة الكيخبائية

ي أو مجػسي أو ثشخيسيا وكحلظ ما يحبحو غيخ السدمسيغ وغيخ أىل الكتاب مغ و تح
قادياني أو شيػعي ونحػىع فال يباح ما ذكخه، ألن التحكية السبيحة ألكل ما ذكي البج 

 -أن تكػن مغ مدمع أو كتابي عاقل لو قرج وإرادة، وغيخ ىؤالء ال يباح تحكيتيع 
لع يعمع عغ حالة أىل البمج التي وردت مشيا تمظ أما إذا جيل األمخ في تمظ المحػم و 

المحػم ىل يحبحػن بالصخيقة الذخعية أم بغيخىا ولع يعمع حالة السحكيغ وجيل األمخ 
ا لجانب بفال شظ في تحخيع ما يخد مغ تمظ البالد السجيػل أمخ عادىع في الحبح تغمي

أكان في الحبائح الحطخ وىػ أنو إذا اجتسع مبيح وحاضخ فيغمب جانب الحطخ سػاء 
 أو الريج.

مشيع شيخ اإلسالم ابغ تيسية و العالمة ابغ الكيع  -ومثمو الشكاح كسا قخره أىل العمع 
الحافع ابغ حجخ العدقالني واإلمام  والحافع ابغ رجب وغيخىع مغ الحشابمة وكحلظ

الشػوؼ وغيخىع كثيخ، مدتجليغ بسا في الرحيحيغ وغيخىسا مغ حجيث عجؼ بغ حاتع 
صمی هللا عميو وسمع قال لو: )إذا أرسمت كمبظ السعمع وذكخت اسع هللا  ن الشبي: أ

عميو فكل، فإن وججت معو كال آخخ فال تأكل(. فالحجيث يجل عمى أنو إذا وجج مع 
كمبو السعمع كال آخخ أنو ال يأكمو تغميبا لجانب الحطخ، فقج اجتسع في ىحا الريج 

غيخ مبيح وىػ اشتخاك الكمب األخخ، لحا مشع الكمب السعمع إليو و  مبيح وىػ إرسال
أيزا: "إذا  -صمى هللا عميو وسمع  -مغ أكمو وقال  -الخسػل صمى هللا عميو وسمع 

أصبتو بديسظ فػقع في الساء فال تأكل" متفق عميو، وفي رواية عشج التخمحؼ: )إذا 
 عمست أن سيسظ قتمو ولع تخ فيو أثخ سبع فكل( وقال حدغ صحيح عغ عجؼ بغ
حاتع، قال ابغ حجخ في الريج: أن األثخ الحؼ يػجج فيو مغ غيخ سيع الخامي أعع 
مغ أن يكػن أثخ سيع رام أخخ أو غيخ ذلظ مغ األسباب القاتمة فال يحل أكمو مع 
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التخدد ىل قتمو الديع أو الغخق في الساء، فمػ تحقق أن الديع أصابو فسات فمع يقع 
يحا يحل أكمو، قال الشػوؼ في شخح مدمع: إذا وجج في الساء إال بعج أن قتمو الديع ف

الريج في الساء غخيقا حخم باالتفاق، وقج صخح الخافعي بأن محمو ما لع يشتو الريج 
بتمظ الجخاحة إلى حخكة السحبػح فإن انتيى إلييا بقصع الحمقػم مثال فقج تست ذكاتو، 

مو أو سيسظ" فجل عمى أنو ويؤيجه قػلو صمى هللا عميو وسمع: "فإنظ ال تجرؼ الساء قت
انتيى ممخرا مغ فتح البارؼ، وقال  -إذا عمع أن سيسو ىػ الحؼ قتمو أنو يحل 

الخصابي: إنسا نياه عغ أكمو إذا وججه في الساء ال مكان أن يكػن الساء قج غخقو 
فيكػن ىالكو مغ الساء ال مغ قبل الكمب الحؼ ىػ آلة الحكاة، وكحلظ إذا وجج فيو 

أن الخخز تخاعی شخائصيا الي ما وقعت اإلباحة فسيسا  يسو، واألصلأثخا لغيخ س
أخل بذيء مشيا عاد األمخ إلى التحخيع األصمي. مسا تقجم يتزح تحخيع المحػم 

اىا، وأن مقتزى قػاعج الذخع يجل شالسدتػردة مغ الخارج عمى الرفة التي سبق بي
لسعمع معو غيخه، وفيسا عجؼ وغيخه في اشتخاك الكمب ا عمى تحخيسيا كسا في حجيث

رماه الرائج بديسو فػقع في الساء الحتسال أن الساء قتمو، وفيسا رواه التخمحؼ 
وصححو: "إذا عمست أن سيسظ قتمو ولع تخ فيو أثخ سبع فكل"، فجل الحجيث 
بسفيػمو عمى أنو لػ وجج فيو أثخ سبع أنو ال يأكمو فإنظ تخػ مغ ىحا أنو إذا تخدد 

بيح وحطخ فيغمب جانب الحطخ، وليذ في حجيث عائذة في األمخ بيغ شيئيغ م
الرحيحيغ وغيخىسا )أن قػما حجيثي عيج بإسالم يأتػنشا بالمحػم فال نجرؼ أذكخوا 
اسع هللا عميو أو ال فقال الشبي صمى هللا عميو وسمع : سسػا هللا أنتع وكمػا(، ألن 

ظ المحػم السدتػردة مغ الحجيث في قػم مدمسيغ إال أنيع حجيثػا عيج بكفخ خالف تم
الخارج فإن الحابح ليا ليذ بسدمع وال كتابي بل مجيػل الحال، كسا بيشا فيسا تقجم مغ 
أن أىل البمج إذا كانت حالتيع أو معطسيع يحبحػن بالصخيقة الذخعية وىع مدمسػن أو 
أىل كتاب فيباح لشا ما ذبحػه وأن كانػا يحبحػن بغيخ الصخيقة الذخعية بل تخشق أو 

براعقة كيخبائية فيػ محخم. وأن جيل أمخىع ولع تعمع حالتيع بسا  بزخب رأس أو
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يحبحػنو فال يحل ما ذحػه تغميبا لجانب الحطخ، وال عبخة بسا عميو أكثخ الشاس اليػم 
  .(1)وهللا السدتعان( -المحػم مغ غيخ مباالة بتحكيشيا مغ عجميا  مغ أكميع لتمظ

ومغ خالل ما سبق وبالشطخ في القػليغ الدابقيغ في حكع ىحا الشػع مغ المحػم، ومغ 
خالل الشطخ في شخق الحبح في البالد غيخ اإلسالمية وكيفيتيا، يتزح رجحان القػل 

ة مبشاه، وعجم التأكج مغ شخيقة الحبح وأىمية الحابح، ولمقػانيغ التي ػ بالتحخيع لق
تي تجبخ عمى الحبح مخالفة لمذخيعة اإلسالمية، م، ال۱۰۷۳صجرت في بجاية عام 

وىحا القانػن الحؼ يعسل بو في االتحاد األوروبي قصع الذظ باليقيغ في مدألة شخيقة 
 الحبح، ووضػح أدلة التحخيع بشاء عمى سج الحريعة، وذلظ مغ وجػه كسا ذكخ الذيخ

 : (2)الفػزان

ػت بغيخ ذكاة شخعية في قػلو الػجو األول: إن هللا حخم لحػم الحيػانات التي تس
إلى قػلو: إال ما ذكيتع(، فسا لع تتحقق في ىحه  -سبحانو: )حخمت عميكع السيتة 

 المحػم الحكاة الذخعية فيي محخمة بشاء عمى األصل.

الػجو الثاني : أن الشرػص الذخعية التي ساقيا سساحة الذيخ في فتػاه تبيغ 
انب الحطخ، وىحه المحػم كحلظ تخددت بػضػح أنو إذا اجتسع مبيح و حاضخ غمب ج

بيغ كػنيا محكاة الحكاة السبيحة فتحل، وكػنيا غيخ محكاة، فال تحل فيغمب جانب 
 التحخيع، وكسا قخر كبار األئسة الحيغ ساق الذيخ أقػاليع في الفتػػ.

                                                           
1

-۰۷۳۱۰، عام ۳۵۲ - 656، ص۱شطخ: الخئاسة العامة لمبحػث العمسية واإلفتاء، مجمج ي 
 م.۱۰۰۰

2
 .۷۱۱األشعسة وأحكام الريج، الفػزان، ص 
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الػجو الثالث: أن ىحه الكسيات اليائمة التي تستمئ كسا األسػاق العالسية مغ الججاج 
وغيخه، يدتبعج أن تأتي الحكاة الذخعية بذخوشيا عمى أفخادىا كميا ألنيا تحبح وتعمب 

 آليا.

الػجو الخابع: إن اإللحاد والتحمل مغ العيج الجيشية واألحكام الذخعية قج غمب عمى 
الشاس في ىحا الدمان، وقمت األمانة والرجق؛ فال يعتسج عمى أقػال ىؤالء السرجريغ 

ا ذكيت عمى الصخيقة اإلسالمية، نيعمى كتابتيع عمى ضيخ أغمفتيا بأ ليحه المحػم، وال
ال سيسا وقج وجج بعس الججاج بخأسو لع يقصع شيء مغ رقبتو، كسا وججت ىحه 

 العبارة مكتػبة عمى أغمفة ما ال يحتاج إلى ذكاة كالدسظ.

مسا يجل عمى أن ىحه الكتابة إما ىي عبارة عغ دعاية مكحوبة، يقرج بيا مجخد 
تخويج ىحه المحػم و ابتداز األمػال بالباشل، وىحا واقع في البالد الغخبية كثيخ، 

 وخاصة في استخاليا كسا حرل مع شخكة حالل صادق.

الػجو الخامذ: أنو لع يكغ لقػل مغ أباح ىحا الشػع مغ المحػم مغ مدتشج سػػ 
وىحا العسػم التسدظ بعسػم اآلية الكخيسة: )وشعام الحيغ أوتػا الكتاب حل لكع(، 

مخرػص بالشرػص الكثيخة كقػلو تعالى : )حخمت عميكع السيتة والجم ولحع الختيخ 
وما أىل لغيخ هللا بو والسشخشقة والسػقػذة والستخدية والشصيحة وما أكل الدبع إال ما 
ذكيتع وما ذبح عمى الشرب( وبالشرػص التي تجل عمى أنو إذا اجتسع حطخ 

 .(1) أعمعوإباحة؛ غمب جانب الحطخ وهللا

 

 

 

                                                           
1
 ۷۱۲-۷۱۱شطخ: األشعسة، الفػزان، صي 
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 أهم النتائج والتهصيات:
الحسج هلل رب العالسيغ، والرالة والدالم عمى السبعػث رحسة لمعالسيغ، وعمى آلو 
وصحبو أجسعيغ، الحسج هلل الحؼ بشعستو تتع الرالحات، وبعج ىحا التصػاف في أقػال 

 ي:تيمكن تلخيص النتائج فيما يأأىل العمع، 
 بج مشو حتى تربح الحبيحة حال لمسدمع.الحكاة الذخعية أمخ ال  -1
اتفق أىل العمع عمى أن ذبيحة أىل الكتاب يجػز تشاوليا لمسدمع، أما ذبيحة غيخ  -۱

 والكتابي؛ فال يجػز تشاوليا كحبيحة السختج والسمحج و الذيػعي والجىخؼ. السدمع
دول الجم ال يجػز ذبح الحيػان مأکػل المحع إال بأداة حادة تقصع الػدجيغ حتى ي -3

 الحيػان. مغ جدع
الصخق لمديصخة عمى الحيػان، كالتخجيخ أو الزخب  ال مانع مغ استخجام بعس -4

 عمى رأسو، بذخط التأكج مغ عجم مػتو ثع بتحكيتو عمى الصخيقة الذخعية.
عمى السدمع أن يحكخ اسع هللا عمى الحبيحة، فإن تخكيا نديانا أو جيال يجػز  -5

 سجا فال يجػز تشاوليا.تخکيا ع تشاوليا، وإن
ال يجػز استعسال الرعق بالكيخباء التي يفزي إلى مػت الحيػان، أو السدجس  -6

 تحكية الحيػانات، وكل ىحا يعج مغ السػقػذة والسشخشقة. أو الخشق في
يجػز استعسال اآلالت الدخيعة لحبح الحيػان بذخط التأكج مغ اتقانيا لمحبح عمى  -۱

 انات كافة السارة عمى اآللة.الذخعية لمحيػ  الصخيقة
يجدغ لمسجسػعات الكبيخة التي تحبح جساعيا، أو تحبح باآلالت الدخيعة أن  -۲

 .ارض يعيج الحابح التدسية مغ ججيججسيعا، فإن تػقف لع يدسى عمييا
المحػم السدتػردة مغ البالد غيخ اإلسالمية: إن عمع شخيقة ذبحيا عمى الصخيقة  -9

، وإن لع يعمع أو شظ في أمخىا لع يجد أكميا؛ وذلظ سجا لمحريعة جاز اكميا اإلسالمية
 والذظ، الجتساع حاضخ ومبيح، فيقجم الحاضخ. والسفاسج

 يهصي الباحث بما يلي:
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اإلكثار مغ تخبية الحيػانات والجواجغ في البالد اإلسالمية، والتذجيع مغ قبل  -1
ىحه الحيػانات، سػاء كانت  الجول اإلسالمية، والجعع لسغ يقػم عمى تخبية حكػمات

شخكات أو أفخاد، والعسل عمى تدييل، وتػفيخ العمف الجيج ليحه الحيػانات، 
 كالذخكات الخائجة الكبيخة في السسمكة العخبية الدعػدية.

تعييغ لجان مكػنة مغ مختز شخعي ومختز بالتذخيح و مخاقب مغ الرحة،  -۱
غيخ مبخمجة مع السدالخ، وخاصة المجان مكمفة بعسل جػالت تفقجية  وتكػن ىحه

السجة كافية حتى يتيقغ الحبح عمى الصخيقة اإلسالمية و بذكل  لمجول غيخ اإلسالمية،
 صحي نطيف.

االعتشاء بالجانب الرحي في ىحه الحطائخ والسدارع وتػجيو اإلرشادات لمعامميغ  -3
 فييا ومخاقبة ذلظ مغ قبل الحكػمات.

الجول اإلسالمية تقػم الجولة باستيخاد ما كان مغ  في حال عجم كفاية المحػم في -4
 ىحه الحيػانات والجواجغ حيا عشج الزخورة واالحتياج.

نذخ التػعية في وسائل اإلعالم بأضخار ىحه المحػم الػاردة، التي لع تتػفخ فييا  -5
 شخوط الحكاة الذخعية.

تدتػرد مشيا ىحه أن يعسل السدمسػن عمى إقامة مدالخ في البالد الغخبية التي  -6
المحػم، ويكػن العسال فييا مدمسػن، وعمى قجر مغ األمانة و العمع بصخيقة الحبح 
الذخعي، ويتع اختيار السذخفيغ األمشاء الخبخاء بأحكام التحكية الذخعية، لإلشخاف 

 عمى تحكية الحيػانات، وعمى مرانع تعميب المحػم واألجبان.
صحبو وسمع، الميع ما كان صػاب فسغ تػفيقظ، ىحا وصمى هللا عمى دمحم وعمى آلو و 

 وما كان خصئا فسغ نفدي ومغ الذيصان.
 

 قائمة المرادر والمخاجع:
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 . األم، دمحم بغ ادريذ الذافعي، بيخوت، دار الفكخ، د.ط، د.ت.1

، أحكام أىل الحمة، دمحم بغ أبي بكخ ابغ قيع الجػزية، دار الكتب العمسية، بيخوت. ۱
 ۱ط

. األشعسة وأحكام الريج والحبائح، صالح بغ فػزان الفػزان، الخياض، مكتبة 3
 م.۷۳۲۲ -1،۷۷۳۰۲السعارف، ط

. بجائع الرشائع، أبػ بكخ بغ مدعػد بغ أحسج الكاساني، بيخوت، دار الكتب 4
 م.۷۳۲۳العمسية، بيخوت،

 بغ أحسج بغ رشج، . بجاية السجتيج ونياية السقترج، أبػ الػليج دمحم بغ أحسج بغ دمحم5
 الفكخ، د.ط، د.ت. بيخوت، دار

. ۱. البحخ الخائق، زيغ الجيغ بغ إبخاليع بغ محيع، دار الكتاب اإلسالمي، ط 6
 د.ت.(

 تاج العخوس، دمحم بغ دمحم الدبيجؼ، دار اليجاية، د. ط. د.ت.. ۱

بة تفديخ القخآن العطيع، إسساعيل بغ عسخ بغ كثيخ القخشي الجمذقي، دار شي. ۲
 م.۷۳۳۳، ۱لمشذخ والتػزيع،ط

حاشية الجسػقي عمى الذخح الكبيخ ، دمحم بغ أحسج الجسػقي، دار الفكخ، د.ط، . ۳
 د.ت.

ذبائح أىل الكتاب، أبػ األعمى السػدودؼ، تػنذ، دار بػسالمة لمشذخ، د.ت.  .۷۰
الحبائح والصخق الذخعية في انجاز الحكاة، دمحم سميسان األشقخ، محمة مجسع  .11

 الفقو اإلسالمي الجولي، العجد العاشخ، الجدء األول.
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الخوض السخبع شخح زاد السدتشقع في اخترار السقشع، مشرػر بغ يػنذ بغ  .۷۱
 إدريذ البيػتي، بيخوت، دار الفكخ لمصباعة والشذخ، د.ط، د.ت. (

زاد السعاد في ىجؼ خيخ العباد، دمحم بغ أبي بكخ بغ أيػب بغ الكيع، مصبعة  .۷۳ 
 ه.۷۳۰۳، ۱حمبي، ط ال

الدشغ، سميسان بغ األشعث الدجدتاني أبػ داود، دار الكتاب العخبي، بيخوت،  .14
 د. ط ،د.ت.

، 1الرحيح البخارؼ، دمحم بغ إسساعيل البخارؼ، دار الذعب، القاىخة، ط .15
 م.۷۳۲۱

صحيح ابغ حبان، دمحم بغ حبان البدتي، بتحقيق أحسج دمحم شاكخ، صجرت عغ  .16
 ه.1456ه، ثع في دار ابغ تيسية بالقاىخة ۷۳۱۱سعارف بالقاىخة دار ال

الرحيح، مدمع بغ الحجاج، بيخوت، مرخ، دار إحياء التخاث العخبي، د. ط،  .17
 د.ت.

صحيح الجامع، دمحم ناصخ الجيغ األلباني، الخياض، السكتب اإلسالمي، د.ط،  .۷۲
 د.ت.

 -العدقالني، دار السعخفة  فتح البارؼ شخح صحيح البخارؼ، أحسج بغ حجخ .۷۳
 ه.۷۳۱۳بيخوت،

، 3لدان العخب، دمحم بغ مکخم بغ عمي بغ مشطػر، بيخوت، دار صادر، ط. ۱۰
 ه.1414

السجسػع شخح السيحب، يحيى بغ شخف الشػوؼ، القاىخة، مصبعة التزامغ  .۱۷
 ه.۷۳۰۲د.ط،  األخػؼ،
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خة، دار السشار، ، القاى3ي، عبج هللا بغ أحسج بغ قجامة السقجسي، طشالسغ .۱۱
 وشبعة السكتبة الذاممة(.) ۰۷۳۳۱

بيغ الخصيب ، مصبعة مغشي السحتاج إلى معخفة ألفاظ السشياج، دمحم الذخ  .۱۳
  ه.۷۳۱۱الحمبي، د. ط

السشياج شخح صحيح مدمع بغ الحجاج، يحيى بغ شخف الشػوؼ، دار إحياء  .۱۰
 .۷۳۳۱، ۱التخاث العخبي، بيخوت، ط 

 أنذ، مرخ، دار إحياء التخاث العخبي، د.ط، د.ت . السػشأ، مالظ بغ .۱۵

 العلمية ومهاقع االنتخنت:  المجالت .۶۲

a ۱۳، ص4، مجمج ۷. مجمة األزىخ، نػر اإلسالم، ج. 

b . ذو -محمة الجامعة اإلسالمية في السجيشة السشػرة، العجد الثالث لمدشة الثامشة 

 .۷۵۳، ص۷۳۳۰الحجة، 

c لمبحػث العمسية واإلفتاء في السسمكة العخبية الدعػدية،. مػقع الخئاسة العامة 

 وما بعجىا. 685، ص۱الجدء 

http://www.qaradawi.net/new/all-fatawa- .d 

.http://bnyaan.net/vb/showthread9 .e 

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index .f 

 

 


