
122 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 في الفقه اإلمامي التذكية الشرعية وطرقها الحديثة

The Legal Slaughtering and its Modern Methods in 

Islamic Jurisprudence 

 (1)إبراهيم الكناني إيناس كريم راجيم. 

Lect. Enas K. Raji Ibrahim Al-Kinani 

 (2)أ.م.د خضير جاسم حالوب الشمري 

Assist. Prof. Khodair J. Haloob Al-Shimari 

 ملخصال

طرق التذكية ، و روح احليوان ابلطريق املشروع الذي جيعل حلمه حالاًل للمسلم إزهاقهي  الذكاةتُعد 
، للذكاة الشرعية شروط وآداب جيب توافرها حىت تكون صحيحة، كما و الشرعية ثالثة: الذبح والنحر والعقر

يكون أن ة األصل يف الذبح يف الشريعة اإلسالمي، وغريها، و الذبح هو احللق وحمل النحر هو اللبةمنها: حمل 
لذبيحته، وألن طريقة اإلسالم هي األمثل رمحة ابحليوان،  إيالمو تدويخ، ملا يف ذلك من أبدون صعق 

جيوز اكل حلوم احليواانت ، و لذبيحته، وتقليالً من معاانته، وعليه فال جيوز اخلروج عن هذا األصل وإحساان
إذا توافرت الشروط اليت تؤكد عدم موت الذبيحة التذكية آبالت الصيد  ، أواليت مت تذكيتها ابلطرق احلديثة

ال أب  ابستخدام اآلالت امليكانيكية يف التذكية، ما دامت شروط التذكية الشرعية قد ، و قبل تذكيتها
توفر  إىل، ابإلضافة اً ن يكون الكلب معلمأ، بشرط أيضاً  استخدام كلب الصيد يف التذكية، ويف توفرت

 .يقةالشروط اليت تتعلق هبذه الطر 
 الكلمات املفتاحية: التذكية، الشريعة اإلسالمية، الذبح، الطرق احلديثة.

                                                        
 .كلية العلوم اإلسالمية  /جامعة كربالء -1
 .كلية العلوم اإلسالمية  /جامعة كربالء -2
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Abstract 
The masculinity is the injury of the animal spirit in the legitimate way that 

makes its meat halal for the Muslim, and the methods of Islamic intelligence 

are three: slaughtering, slaughtering and adhesion, as well as conditions 

and manners that must be available in order to be correct, including: the 

place of slaughter is the throat and the place of slaughter is the pulp, etc., 

and the origin of slaughtering in the Shariah. Islam ism should be without 

taseror or dissonance, because it is the pain of its slaughter, and because 

the method of Islam is the best mercy of the animal, and charity for its 

slaughter, and to reduce its suffering, and therefore it is not permissible to 

depart from this origin, and it is permissible to eat the meat of animals that 

have been remembered by modern methods, or to be smarted with hunting 

machines if There are conditions that confirm that the carcass does not die 

before it is remembered, and it is okay to use mechanical machines in 

intelligence, as long as the conditions of legal intelligence have been met, 

and in the use of the hound in the smarting as well, provided that the dog is 

a teacher, in addition to the conditions that relate to this method. 

 المقدمة

ن جعلنا مسلمني، وهذه النعمة من اجل وأعظم النعم، وأكثرها جلباً للخري والربكة أمن نعم هللا علينا  إن  
والصحة والسالمة، ملا يف هذا الدين من شرائع ونظم وقواعد تتحقق هبا مصاحل العباد يف الدنيا واآلخرة، 

وأصول تذكية الذابئح، واليت يلحقها الفقهاء ابلعبادات لتعلقها  ومن هذه الشرائع والنظم والقواعد قواعد
ما فيه  إالما فيه مصلحة وال حترم  إال، والشريعة اإلسالمية ال حتل واإلابحةبقواعد احلالل واحلرام واحلظر 

 ضرر.
 إشكالية البحث:

تعتمد على طرق ذبح كثري من اللحوم يف البالد اإلسالمية جتلب من بالد غري إسالمية، وهذه البالد 
كالصعق الكهرابئي، والتخدير، والذبح ابآلالت السريعة، وطريقة املسد  واملطرقة وغريها من   -حديثة
 إعدادوال تعنيها تذكية شرعية وال غريها، ما يعنيها فقط هو السهولة والسرعة يف الذبح، لذبح  -الطرق

بعض البالد اإلسالمية، فاعتمد عليها البعض،  إىلكبرية يف أوقات حمدودة. وقد انتقلت بعض هذه الطرق 
ن عامة املسلمني يتوجسون من هذه الطرق، ملا دار حوهلا من لغط إ إالحرمة،  أوحل  إىلدون النظر 

اليت قد تصيبهم جراء اكل حلوم الذابئح اليت  األمراضوشبهات، احتياطاً لدينهم، وخوفاً على صحتهم من 
كما ال   - توقف على استخدام بعض املسلمني هلذه الطرق يف الذبح، بلال ي ، واألمرذحبت هبذه الطرق

ن كثرياً من اللحوم املستهلكة يف البالد اإلسالمية كمستورد من بالد غري إسالمية تعتمد أ -خيفى على أحد
 ذلك وقوع املسلمني يف البالد غري اإلسالمية، ال سيما احملتاطون لدينهم إىلأضف ، هذه الطرق يف الذبح

يف تردد وحرية من امر الذابئح اليت تذبح هبذه الطرق، والذي يتوقف حلها على توفر الصفة املشروعة يف 
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والدجاج، مما جعلهم يتساءلون: هل تتوفر يف هذه الذابئح شروط وضوابط  واألغنام األبقارذحبها، كلحوم  
 م ال؟أالتذكية الشرعية 

 :أهمية البحث
طريقة  أوحترميه من خالل تذكيته  أو أكلهتكمن أمهية البحث يف تعلقه حبل اكل حلم احليوان املباح 

ن يكون أالشريعة اإلسالمية. كما تتأثر أمهيته من وجوب  أحكامذحبه، مما يتطلب حبثه ومعاجلته بروح 
كما ان للدراسة ،  بيث احملرميشرب، فيتناول الطيب املباح، ويتجنب اخل أواملسلم على علم وبينة مما أيكل 

املقارنة بني التذكية الشرعية وطرق الذبح احلديثة أمهية كبرية يف بيان طرق الذبح املتعددة ومعرفتها، ومعرفة 
 خمالفتها للتذكية الشرعية؟ أومدى موافقتها 

 :خطة البحث
 ن أتيت خطته يف مبحثني على النحو التايل:أ البحث تطلب املوضوع
 : مفهوم التذكية وشروطها وآداهبااملبحث األول

 املطلب األول: مفهوم التذكية
 املطلب الثاين: الشروط الشرعية للتذكية
 املطلب الثالث: اآلداب الشرعية للتذكية

 وأنواعهااملبحث الثاين: الطرق احلديثة للتذكية 
 املطلب األول: طرق التذكية احلديثة

 واألمساكاملطلب الثاين: تذكية اإلبل 
 املطلب الثالث: التذكية ابلصيد واللحوم املستوردة

 اخلامتة: وفيها النتائج والتوصيات
 مفهوم التذكية وشروطها وآدابها: المبحث األول

 املطلب األول: مفهوم التذكية

 الفرع األول: التذكية لغة
سم ذكاة، واملذبوح الذكاة لغة الذبح، وكذا التذكية، وذكيتم أي ذحبتم، ويقال: ذكيت الشاة تذكية، واال

 .(4)ما أدركتم ذكاته إالأي  ،(3)﴾ما ذكيتم إالوما اكل السبع ﴿ ذكى، كما يف قوله تعاىل:
وقيل الذكاة التوقد والتلهب الذي حيدث يف احليوان حبدة اآللة، ومسيت الشمس ذكاة لشدة احلرارة 

 .(5)ذكت النار إذا حييت واشتعلتومسي الرجل الذي خاطره حدة ذكياً، وأتيت الذكاة مبعىن احلياة من 

                                                        
 .3ية اآلسورة املائدة:  -3
الرتاث العريب،  إحياءهـ، دار  1412، 2هـ(: لسان العرب، ط 711ينظر ابن منظور، مجال الدين حممد بن مكرم )ت  -4

 .87، ص14بريوت، لبنان، ج
م(: دار صادر، بريوت، لبنان، 1979 -هـ1399القاسم حممود بن عمر، أسا  البالغة، ) أيبينظر الزخمشري، جار هللا  -5

 .293ص
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ذحبها، ورجل  أمتمتوأصل الذكاة يدل على التمام ومنه ذكاة ابملد هناية الشباب، وذكيت الذبيحة 
 .(6)ذكي أي اتم الفهم

هنا عبارة عن سيل الدم ، ألأكلهاوالذكاة تنبئ عن الطهارة، وتذكية الشاة الن الذبح يطهرها وحيل 
فكانت الذكاة إزالة  ،(7)﴾دماً مسفوحاً  أو﴿وان الدم املسفوح كما يف قوله تعاىل: النجس فان احملرم من احلي

 .(8) للخبث وتطيبه بتميز الطاهر من النجس، واملسك ذكاة ومنه ريح ذكية أي طيبة
معناها األهم هو الذبح وهذا املعىن الذي  أنهذه هي املعاين اليت تدل عليها كلمة الذكاة والتذكية، ومبا 

 من التذكية يف هذه البحث فالبد من بيان معىن الذبح لغة. نقصده
فالذبح يف اللغة: قطع احللقوم من ابطن عند النصيل وهو موضع الذبح من احللق فقد فسر الذبح 

الرقبة ال من  أمامبكونه قطع احللقوم، واحللقوم جمرى النفس من احليوان ويقصد بقوله من ابطن أي من 
 ﴾وفديناه بذبح عظيم﴿ق وكل ما شق فقد ذبح، والذبح مصدر ذحبت، قال تعاىل: والذبح: الش، (9)القفا

 .(11)، واملذبح موضع الذبح من احللقوم ما بني أصل العنق وبني الريشة (10)
 الفرع الثاين: التذكية اصطالحاً 

يث يف حتديد مفهوم التذكية اصطالحاً، فقد وقع اختالف بني العلماء يف معناها، ح األقوالتعددت 
 :(12)ن التذكية عبارة عن قطع األعضاء األربعة اليت هيإ: اإلماميةذكر مشهور علماء 

 املريء: وهو جمرى الطعام
 واحللقوم: وهو احللق وجمرى النفس

 والودجان: ومها عرقان حميطان ابحللقوم.
.. فقال: --الكاظم  اإلمامصحيحة عبد الرمحن بن احلجاج قال: سألت واستدلوا على ذلك ب

 .(13)((فال أب  بذلك األوداجإذا فرى ))
، بدليل صحيحة زيد (14)ن التذكية عبارة عن قطع احللقوم وخروج الدمأ إىلذهب  اإلسكايفولكن 

 .(15)(( أب ... إذا قطع احللقوم وخرج الدم فال))انه قال:  --الصادق  اإلمامالشحام عن 

                                                        
هـ(: املكتبة 1367 -هـ 1408، )2هـ(: جممع البحرين، ت.ح امحد احلسيين، ط 1085، فخر الدين )ت الطرحييينظر  -6

 .99، ص2اجلعفرية، طهران، إيران، ج األاثراملرتضوية إلحياء 
 .145ية اآل: األنعامسورة  -7
 .288، ص14ينظر ابن منظور، لسان العرب، ج -8
 .350، ص2، جممع البحرين، جالطرحييينظر  -9

 .49ية اآلسورة البقرة:  -10
 .438، ص2ينظر ابن منظور، لسان العرب، ج -11
، 3هـ(: جواهر الكالم يف شرائع اإلسالم، ت.ح حممود القوجاين، ط 1266ينظر اجلواهري، حممد حسن النجفي )ت  -12
 .105، ص36اإلسالمية، طهران، إيران، جهـ، دار الكتب 1369

 --هـ، م/مهر، ن/ مؤسسة آل البيت  1414، 2هـ(: وسائل الشيعة، ط 1104احلر العاملي، حممد بن احلسن )ت  -13
 .10، ص24إلحياء الرتاث، قم، إيران، ج

 .105، ص36ينظر اجلواهري، جواهر الكالم، ج -14
 .11، ص24احلر العاملي، وسائل الشيعة، ج -15
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النسبة بني صحيحة عبد الرمحن بن احلجاج وصحيحة زيد الشحام العموم من وجه، حيث  أنومبا  
 أو، األوداجالثالثة، ويفرتقان يف صورة قطع احللقوم بدون  واألوداججيتمعان يف صورة ما إذا قطع احللقوم 

 .(16)قطع احللقوم فقط الثالثة بدون احللقوم، فيقع التعارض بينهما يف صورة  األوداجقطع 
على ما  وقد ال تكون هناك معارضة بني صحيحة عبد الرمحن بن احلجاج وصحيحة زيد الشحام، بناءً 

ينقطع  أنالودجان فالبد  أواألربعة متصلة بعضها مع بعض، فاذا قطع احللقوم  األوداجذكره املقداد: )أن 
الباقي معه، ولعله كذلك يف الذبح املتعارف املسؤول عنه يف النصوص، ال ما اذا قصد االقتصار على 

منتهى احللقوم يستلزم قطع اجلميع، ألهنا مع اتصاهلا به على  إىلاحدها، وحينئذ فاالنتهاء ابلذبح املتعارف 
 .(17)وجه اإلحاطة وحنوها ال يزيد عرضها على عرضه( 

ا يف حصول التذكية بقطع احللقوم وجراين الدم فاألصل عدمها، كما أن التقدمي يكون ما فإذا شككن
 .(18)على ما ذكره غريه كما هو واضح  -من معىن التذكية-ذكره املشهور 

هي من األمور التعبدية عند  -ابلطريقة الشرعية أكلهاأي ذبح احليواانت اليت حيل -التذكية  ن  إذ إ
 دى الطرق الشرعية التالية:املسلمني، وتتم إبح

 الذبحأواًل: 
 .(19)وهو قطع احللقوم واملريء والودجني، ويغلب استعماله يف الغنم والبقر والطيور، وجيوز غريها 

 النحراثنياً: 
 .(20)، وجيوز يف البقروأمثاهلامربأ الصدر، ويغلب استعماله يف اإلبل  إىلوهو الطعن يف اللبة )املنصر( 

 العقراثلثاً: 
املتوحش من احليواانت  أووهو جرح احليوان غري املقدور عليه، سواء الوحشي املباح صيده، 

 .(21)املستأنسة
 املطلب الثاني: الشروط الشرعية للتذكية

برايً، والذكاة اليت  أواحليوان الذي يذكى هو احليوان املأكول، سواء كان أهليًا  نأاتفق الفقهاء على 
، وهذه الشروط اليت ذكرها الفقهاء (22)بد هلا من شروط حىت يتحقق حل احليوان املراد تذكيتهتعمل فيه ال

 هي:

                                                        
 .225، ص2، قم، إيران، جاألئمةهـ، م/ أمني، ن/ جواد  1419، 1ينظر اجلواهري، حسن، حبوث يف الفقه املعاصر، ط -16
 .107 -106، ص36ينظر اجلواهري، جواهر الكالم، ج -17
 .225، ص2ينظر اجلواهري، حبوث يف الفقه املعاصر، ج -18
م(: ن/ 2007 -هـ  1428، )1املختلفة يف الشريعة اإلسالمية، ط وأنواعهاينظر جممع الفقه اإلسالمي، التذكية وصورها  -19

 .12دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ص
 .5م(: اإلسكندرية، مصر، ص1988 -هـ  1408ينظر مؤمتر رابطة العامل اإلسالمي وآخرون، اهلدي الصحي، ) -20
 السابق.املصدر  -21
 .15م( دار املؤرخ العريب، بريوت، لبنان، ص2007 -هـ 1427)، 1ينظر السيستاين، حممد رضا، حبوث فقهية، ط -22
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 الذابح إسالمواًل: أ
الذابح، ودلت على هذا الشرط رواايت عديدة، منها: صحيحة سليمان  إسالم اإلماميةشرط مشهور 

: إذا --هل تؤكل؟ فقال عن ذبيحة الغالم واملرأة  --بن خالد قال: سألت اإلمام الصادق ا
كانت املرأة مسلمة فذكرت اسم هللا على ذبيحتها حلت ذبيحتها، وكذلك الغالم إذا قوي على الذبيحة 

 .(23)فذكر اسم هللا.. 
انصبيًا وحنوهم فذبيحتهم حمرمة عند  أومغالياً  أومرتداً  أوملحداً  أوأما ذبيحة الكافر فإن كان وثنياً 

 .(24) اإلمامية
 وأماثالثة، فالقول املشهور شهرة عظيمة حرمة ذبيحته،  اإلماميةوإن كان الكافر كتابياً فاألقوال عند 

 .(25)القول الثاين التفصيل ابحللية مع مساع تسميتهم واحلرمة مع عدم التسمية، والثالث جواز أكل ذابئحهم
ميتة املذبوح فهي تعارض  إىلكانت مرشدة   إنت القائلة بعدم اكل ذابئح الكتايب، الروااي إن إال

 .(26)الرواايت اجملوزة ألكل ذابئح الكتايب، وحينئذ أنخذ برواايت التحرمي للرتجيح
 اثنياً: التسمية من الذابح

 وهو من الشروط الواجب توافرها يف الذابح، ومعناها:
حة، تربكًا هبا، وتطيبًا للذبيحة، وطرداً للشيطان، كقول بسم هللا الرمحن ذكر اسم هللا تعاىل على الذبي

ذكر كلمة هللا  وأمابسم هللا وهللا أكرب، وحنوها، كما يفهم ذلك العرف من ذكر اسم هللا تعاىل،  أوالرحيم، 
ة الذبيحة، حرم إىلعدم التذكية، وترك التسمية عمداً يؤدي  أصالةلوحدها فيشك يف حتليلها لألكل فتجري 

 .(27)تركها جهالً فاألظهر انه ملحق ابلعمد يف احلرمة  أمابينما تركها نسياانً ال يضر، 
ن يسمى أتؤكل أانه سأله عن الرجل يذبح فينسى )): --الصادق  اإلمامففي صحيح احلليب عن 

 .(28) ((: نعم، إذا كان ال يتهم--ذبيحته؟ فقال 
وال أتكلوا مما مل يذكر اسم هللا ﴿، قال تعاىل: األكليف حل  اإلماميةوهذا الشرط ال خالف فيه عند 

 .(29) ﴾عليه وانه لفسق
 اثلثاً: استقبال القبلة ابلذبيحة

 .(30)القبلة إىلمن بدنه  اإلماميةوذلك أبن يوجه الذابح حمل الذبح من احليوان واجلهة 

                                                        
 .12، ص24احلر العاملي، وسائل الشيعة، ج -23
 .13املختلفة يف الشريعة اإلسالمية، ص وأنواعهاينظر جممع الفقه اإلسالمي، التذكية وصورها  -24
 .15ينظر السيستاين، حبوث فقهية، ص -25
 .228، ص2الفقه املعاصر، جينظر اجلواهري، حبوث يف  -26
م( م/ الريموك، ن/ 1975 -هـ 1395ينظر العبيدي، عبد احلميد محد شهاب، الصيد والتذكية يف الشريعة اإلسالمية، ) -27

 .486ساعدت جامعة بغداد على نشره، بغداد، العراق، ص
 .17، ص24احلر العاملي، وسائل الشيعة، ج -28
 .121ية اآل: األنعامسورة  -29
 .13املختلفة يف الشريعة اإلسالمية، ص وأنواعهار جممع الفقه اإلسالمي، التذكية وصورها ينظ -30
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هبذا الشرط بسبب  اإلخاللإذا كان  أماالعمل هبذا الشرط عامداً عاملاً،  وحترم الذبيحة إذا أمهل الذابح 
 .(31)اخلطأ يف التنفيذ، مل حترم أواخلطأ يف حتديد القبلة،  أواجلهل،  أوالنسيان، 

 .(32)الذبح، وان كان هذا أوىل أثناءيكون مستقبل القبلة  أنوال يشرتط يف الذابح نفسه 
 اإلماموبعض من غريهم كما سيأيت، ففي حسنة حممد بن مسلم عن  اإلماميةاشرتاطه  إىلوقد ذهب 

 .(33)(استقبل بذبيحتك القبلة()): --قال: سألته عن الذبيحة؟ فقال  --الباقر 
: --وقد سئل عن الذبيحة تذبح لغري القبلة؟ فقال --الصادق  اإلماموصحيح احلليب عن 

 .(34)()ال أب  إذا مل يتعمد()
 اً يكون احليوان حي   أنرابعاً: 

يقع الذبح على احليوان وهو حي فيموت ابلذبح، ويستدل على ذلك أبن يتحرك احليوان بعد  أنأي 
 أوتكون احلركة كبرية جداً بل تكفي احلركة اجلزئية، مثل حركة العني،  أنالذبح حركة ما، وال يلزم  إكمال
 .(35)ابه ذلك مما يعلم به حياة احليوان قبل الذبح الرفس ابلرجلني وما ش أوالذنب،  أو، اإلذن

وكذلك ميكن االكتفاء خبروج الدم الكثري واملتدفق من احليوان بعد الذبح إذا كان ذلك دليالً على وجود 
 .(36)حركة  أياحلياة فيه قبله حىت ولو مل تصدر منه 

 تكون اآللة من حديد أنخامسًا: 
ابحلديد مع القدرة عليه، وقد دلت على ذلك  إالعدم صحة التذكية  اإلماميةلقد ذكر الفقهاء من 

 الرواايت:
عن الذبيحة ابلليطة وابملروة؟  --الباقر  اإلماممنها: صـــــــــحيحة حممد بن مســـــــــلم قال: ســـــــــألت  .1

 .(37)حبديد  إال: ال ذكاة --فقال 
قال: ســــألته عن ذبيحة العود واحلجر والقصـــبة؟  --الصــــادق  اإلمامومنها صــــحيحة احلليب عن  .2

 .(38)ابحلديدة  إال: ال يصلح --: قال علي --فقال 
انه قال: اذبح ابحلجر وابلعظم وابلقصـــبة  --الصـــادق  اإلمامومنها صـــحيحة زيد الشـــحام عن  .3

 .(39)والعود إذا مل تصب احلديدة... 
يكون الـــذبح مع القـــدرة على احلـــديـــد ابلعود  أننفى  -- اإلمـــامن إفهم ومن هـــذه الرواايت يُ  .4

 قد ذكرت كتب اللغة للحديد معاين منها:و واحلجر والقصبة، 
                                                        

: قم، إيران، --م( ن/ حمبان احلسني 2008 -هـ 1429، )1ينظر املدرسي، حممد تقي، فقه املصاحل العامة، ط -31
 .82ص

 .500ينظر العبيدي، الصيد والتذكية يف الشريعة اإلسالمية، ص -32
 .18، ص24العاملي، وسائل الشيعة، جاحلر  -33
هـ، دار الكتب اإلسالمية،  1367، 3، طالغفاريهـ(، الكايف، ت.ح علي أكرب  328الكليين، حممد بن يعقوب )ت  -34

 .233، ص6طهران، إيران، ج
 .83ينظر املدرسي، فقه املصاحل العامة، ص -35
 .232، ص2ينظر اجلواهري، حبوث يف الفقه املعاصر، ج -36
 .19، ص24حلر العاملي، وسائل الشيعة، جا -37
 .227، ص6الكليين، الكايف، ج -38
 .19، ص24احلر العاملي، وسائل الشيعة، ج -39
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مبعىن حاد فحديد فعيل مبعىن  (40)فبصــــــــــــرك اليوم حديداحلاد، أي القاطع، ومنه قوله تعاىل:  .أ
 .(41)فاعل )أي حاد( وحديد صيغة مبالغة من احلاد

ف يف مقــابــل بقيــة الفلزات، ومنــه )خــامت حــديــد(، واســـــــــــــــم القطعــة من احلــديــد وهو الفلز املعرو  .ب
 .(42)الصناعة: احلدادة، واحلداد معاد احلديد 

إن هذا االستظهار وان كان يتفق مع الفهم احلريف القائل أبن السكني إن وجدت وهي حادة وقاطعة 
 توجد السكني فيجوز الذبيحة، وان مل وإراحةبطبعها فالذبح إمنا يكون هبا لتسهيل عملية الذبح وإجابته 

العرف ال يفهم ابن عدم وجود السكني يكون قيداً يف صحة التذكية ابحلجر  إن ذإالذبح بكل آلة قاطعة، 
عن الذبح ابلليطة  -- اإلمامالرواايت اليت يسأل فيها  إىلاحلاد والليطة احلادة، ولكن عندما نرجع 

)اذبح ابحلجر والعظم  أوابحلديدة(  إال)ال يصلح  أو حبديدة( إالواملروة فيأيت اجلواب بصيغة: )ال ذكاة 
ن هذه الرواايت كأهنا تبني جواز الذبح ابحلجر احلاد إذا مل توجد إوالقصبة اذا مل تصب احلديدة..( نرى 

 .(43)احلديدة كما فهم املشهور 
 املطلب الثالث: اآلداب الشرعية للتذكية

ن متوت مل حيل أو سلخ شيء منها قبل أإذا ذحبت الشاة وسلخت، )): --قال أبو احلسن الرضا 
 .(44)أكلها((

ال تذبح الشاة عند الشاة، وال اجلزور عند اجلزور وهو )): --طالب  أيبعلي بن  اإلماموقال 
 .(45)((ليهإينظر 

احليوان  إراحةاحليوان عند الذبح، ولكن كيف لنا  إراحةن اإلسالم أراد إفمن النصوص املتقدمة نفهم 
 عند الذبح؟

والكرب احليوان بصورة موضوعية تكون من خالل عالمات رئيسية هي األمل  إراحة إن إىلذهب البعض 
والوعي، فاألمل يسبب الكرب، والكرب قد حيدث ألسباب عديدة أحدها اإلحسا  ابألمل، وحينئذ إذا 

 .(46)ابألمل واإلحسا افقدان وعي احليوان فيزول الكرب 
احلد األدىن عند الذبح الذي هو العنصر الرئيسي  إىلإنقاصه  أووالبد إلراحة احليوان من غياب األمل 

 أمامال يكون  أنن تكون آلة الذبح حادة جداً، ولكن حدها ينبغي أاحليوان، وهذا يتوقف على  إراحةيف 
 .(47)احليوان

نتجنب أي عملية ختيف احليوان عند الذبح مثل الضجيج الذي حيدث عند الذبح،  أنكما ينبغي 
ن الدم الذي خيرج على الصفة املتقدمة إمن حيوان نتيجة امل وخوف، حيث ثبت  ورائحة الدم الذي خيرج

                                                        
 .22ية اآلسورة ق:  -40
 .471ص /1ينظر الطرحيي، جممع البحرين، ج -41
 .141، ص3ينظر ابن منظور، لسان العرب، ج -42
 .231، ص2املعاصر، جينظر اجلواهري، حبوث يف الفقه  -43
 .17، ص24احلر العاملي، وسائل الشيعة، ج -44
 .230، ص6الكليين، الكايف، ج -45
 .253، ص2ينظر اجلواهري، حبوث يف الفقه املعاصر، ج -46
 .501ص، ينظر العبيدي، الصيد والتذكية يف الشريعة اإلسالمية -47
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كرب احليواانت األخرى، خبالف الدم الذي خيرج من احليوان هادئ حيث ال يسبب أي خوف   إىليؤدي  
 .(48)للحيواانت األخرى، بل تقوم احليواانت األخرى بلعق هذا الدم الذي خرج هبدوء

بغاز اثين أوكسيد  أوبواسطة الصعقة الكهرابئية  أواانت بواسطة مسد  فقد الوعي يف احليو  أما
 وإماتتهخوف عند احليوان وال توجب توقف قلبه  أو أذىهذه األمور ال توجد أي  أنالكاربون، فان ثبت 

 ومصاديقفال أب  هبا، وتكون منسجمة مع النصوص الشرعية اليت أمرت إبراحة الذبيحة عند الذبح 
 .(49)أجلهوخوف للحيوان فتكون منافية للغرض الذي جاءت من  أذىإذا كان فيها نوع  وأماجديدة هلا، 

 إىليسوقه برفق، وان يعرض عليه املاء، وان ال حيركه بعد ذحبه من مكان  أنويستحب لذابح احليوان 
ما رابه بيده  اإلنسانينحر  أون يذبح أ أيضاً آخر حىت ميوت، ويكره سلخ جلده قبل خروج روحه، ويكره 

 .(50)يف حالة الضرورة إالالزوال  إىلمن البهائم، وكذلك من املكروهات الذبح ليالً وهنار يوم اجلمعة 
 وأنواعهاالمبحث الثاني: الطرق الحديثة للتذكية 

 املطلب األول: طرق التذكية الحديثة
( وطرق عديدة األوتوماتيكيةاآللية )ن ازدايد العمران وكثرة املتطلبات الغذائية سبب استخدام األجهزة إ

آالف احليواانت يومياً،  إىلأخرى لذبح احليواانت، فقد أنشئت لذلك جمازر ومساخل ضخمة تصل منتجاهتا 
دراستها ومعرفة حكمها الشرعي وموقف الفقه  إىلوان استخدام مثل هذه الطرق بشكل واسع دفعنا 

 اإلسالمية منها.
 اليت تطرح عليها واإلشكاالتة الفرع األول: الذبح ابملاكن

عدم حتقق الشروط  أوهناك عدة إشكاالت تطرح على الطرق احلديثة للتذكية يستنتج منها عدم التذكية 
 هي: واإلشكاالتاملعتربة فيها، لذا سنطرح هذه اإلشكاالت والرد عليها، 

 األول: ينسب الذبح لآللة اإلشكال
يف الذبح  أمانسان، وهي حترك السكني وتباشر عملية الذبح، ن الذبح الشرعي يتم ابستخدام يد اإلإذ إ

 أمرار أوأي عمل يف حتريك  اإلنسانابملاكنة احلديثة تتحرك السكني بواسطة القوة الكهرابئية، وال تعمل يد 
، اإلنسان إىليكون انتساب التذكية  أنمن الذبيحة  األكلن حلية إ، فقد ذكرت اآلية الكرمية (51)السكني

هل لغري هللا به واملخنقة واملوقوذة واملرتدية والنطيحة أُ حرمت عليكم امليتة والدم وحلم اخلنزير وما ﴿عاىل: قال ت
روح  إزهاقالرواايت الدالة على انه ال يكفي يف احللية  إىل، ابإلضافة (52)﴾ما ذكيتم إالوما اكل السبع 

، (53)فيذكيه بيده اإلنسانما مل يدركه  وأوداجهبفعل حيوان آخر ولو بقطع مذحبه  أواحليوان من قبل نفسه 

                                                        
 .253، ص2ينظر اجلواهري، حبوث يف الفقه املعاصر، ج -48
 .7ينظر مؤمتر رابطة العامل اإلسالمي وآخرون، اهلدي الصحي، ص -49
 .95فقه املصاحل العامة، ص ينظر املدرسي، -50
 .36ينظر جممع الفقه اإلسالمي، التذكية وصورها وانواعها املختلفة يف الشريعة اإلسالمية، ص -51
 .3ية اآلسورة املائدة:  -52
 .242، ص2جينظر اجلواهري، حبوث يف الفقه املعاصر،  -53
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 أن إالقال: ال أتكل من فريسة السبع وال املوقوذة وال املرتدية  --الصادق  اإلمامبصري عن  أيبفعن 
 .(54)تدركه حياً، وتذكيه

 اإلشكالالرد على 

ويرتتب عليه ترتبا طبيعيا، ولذا  اإلنسانالذبح بفعل حيصل  أنالفاعل عرفاً يكفي فيه  إىلن االنتساب إ
ألجل  اإلنسانإذا سدد رصاصته من بندقيته، فحكم املاكنة اليت يشغلها  اإلنسان إىليصدق القتل وينسب 

 اإلنسانالذابح على  أوالذبح، فيصدق عنوان القاتل  أوالذبح هو حكم البندقية والسكينة اليت تفعل القتل 
 .(55)جة بفعله من دون ختلل شيء بني عمله وبني حصول النتيجةإذا حصلت النتي
 الثاين: عدم حتقق التسمية على املذبوح اإلشكال

تكون على آلة  أنن التسمية عند الضغط على الزر ليست على املذبوح املعني، فالتسمية جيب إذ إ
وجود الفاصل الزمين بني ذبح احليوان وزمن تشغيل  إىلالذبح، وال ميكن اعتبار الزر آلة للذبح، ابإلضافة 

وجود فاصل بني ربط احليوان هبا إذا صدرت التسمية من الذابح حني تشغيل اآللة، لذا يكون  أواآللة، 
 .(56)الذبح بال تسمية حني القيام به 

 اإلشكالالرد على 

اشرتاط التسمية هو حصوهلا حني الشروع يف الذبح الذي هو عمل اختياري  أدلةن الظاهر من إ
 أون الذبح ابملاكنة يكون عند تشغيلها إللفاعل، وان حتقق الذبح يف احليوان متأخراً عن ذلك زماانً، ومبا 

ى حني الشروع ابلذبح، عند تعليق احليوان ابلشريط فإن التسمية تكون عند الشروع بذحبه، فيصدق انه مس
الكلب املعلم، مع  إرسالحني  أوومثل هذا ما ورد يف الصيد الذي اشرتطت التسمية فيه حني رمي السهم 

الفاصل الزمين اذا كان قصرياً فعده العرف حبكم املتصل بزمان الذبح،  أناإلصابة متأخرة زماانً، على  أن
حني  إىلبتكرار الذابح للتسمية  اإلشكالالتخلص من هذا  يضاً أفيشمله اطالق ذكر اسم هللا عليه، وميكن 

 .(57)حصول الذبح ابملاكنة
 وهنا البد لنا من طرح سؤاالن:

ن أالعمل، وان التسمية البد  إجنازن الذبح ابملاكنة يستوجب تشغيل عمال عديدين ألجل إاألول: مبا 
 تكون من الذابح فمن هو الذابح الذي جيب عليه التسمية؟

                                                        
 .37، ص24احلر العاملي، وسائل الشيعة، ج -54
 .243، ص2ينظر اجلواهري، حبوث يف الفقه املعاصر، ج -55
 .36ينظر جممع الفقه اإلسالمي، التذكية وصورها وانواعها املختلفة يف الشريعة اإلسالمية، ص -56
 .243، ص2ينظر اجلواهري، حبوث يف الفقه املعاصر، ج -57
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ن تعيني الذابح يكون بتعيني الشخص الذي يتحقق على يده اجلزء األخري من سبب الذبح، إ: اجلواب 
شخصاً شغل املاكنة وجاء آخر وأخذ بتعليق الذابئح على الشريط فأن هذا الشخص األخري  إنفمثالً لو 

 .(58)يعد هو الذابح الذي يتحقق الذبح بعد عمله، فيجب عليه التسمية
ذابئح املعلقة على الشريط الدائري للذبح كثرية فهل تكفي تسمية واحدة عليها الثاين: إذا كانت ال

 البد من تعدد التسمية بتعدد الذابئح؟ أومجيعاً، 
اجلواب على هذا السؤال خيتلف ابختالف املاكنات املعدة للذبح، فإن كانت املاكنة املعدة  إناجلواب: 
كانت   إن وأماكبرية مرة واحدة فيكفي للحل تسمية واحدة لصدق اسم هللا عليها،   اً عدادأللذبح تذبح 

مما  أهناالذبح ، ألنه ال يصدق عليها حني (59)كبرية ابلتدريج، فال يكفي للحل تسمية واحدة  إعدادتذبح 
ذكر اسم هللا عليها، نعم يصدق عليها ذكر اسم هللا تعاىل قبل الذبح، وهو غري كاف يف حلية الذبيحة، 

 .(60)وحينئذ البد من تكرار الذابح للتسمية على كل ذبيحة حني الشروع يف ذحبها
 الثالث: قطع منحر احليوان اإلشكال

ن قطع متام العروق املطلوب قطعها ويف مواضعها، حيث ال يتحقق يف الذبح ابملاكنة الذبح الشرعي م
 .(61)قطع الرأ  عمداً، وهذا ما هنت عنه الرواايت، فتكون النتيجة حمرمة إىليؤدي 

 اإلشكالالرد على 

قال: )ال  إذ --الباقر  اإلمامالرا  عمداً يف صحيحة حممد بن مسلم عن  إابنةالنهي الوارد يف  إن
الكراهة،  إىلللحرمة، حيث ذهب مجع  إفادته، فقد اختلف الفقهاء يف (62)ح(تقطع الرقبة بعد ما تذب

احلرمة، ولكن الصحيح على كال التقديرين عدم حرمة الذبيحة هبذا الفعل، ألن الزائد  إىلوذهب بعض 
عن قطع األعضاء خيرجه عن كونه ذحباً شرعياً فال يكون مبيحاً، ويضعف أبن املعترب يف الذبح قد حصل، 

 قطع حيث سئل عن ذبح طري --الصادق  اإلمامفال اعتبار ابلزائد، وقد روى احلليب يف الصحيح عن 
فكلوا مما ذكر رأسه أيؤكل منه؟ قال: )نعم، لكن ال يتعمد قطع رأسه( وهو نص، ولعموم قوله تعاىل: 

 .(64)فاملتجه حترمي الفعل دون الذبيحة، (63)اسم هللا عليه

                                                        
م(: دار القمر، دمشق، سوراي، 1998 -هـ 1419، )1ين، حممد تقي، حبوث يف قضااي فقهية معاصرة، طينظر العثما -58

 .424ص
 .36صينظر جممع الفقه اإلسالمي، التذكية وصورها وانواعها املختلفة يف الشريعة اإلسالمية،  -59
 .245، ص2ينظر اجلواهري، حبوث يف الفقه املعاصر، ج -60
 .36سالمي، التذكية وصورها وانواعها املختلفة يف الشريعة اإلسالمية، صينظر جممع الفقه اإل -61
 .29، ص24احلر العاملي، وسائل الشيعة، ج -62
 .118ية اآلسورة االنعام:  -63
 .123 -120ص/36ينظر اجلواهري، جواهر الكالم، ج -64
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 الرابع: عدم حتقق االستقبال اإلشكال
وحترم الذبيحة إذا أمهل  ن يوجه الذابح الذبيحة حني الذبح مقابل القبلة،أمبين على  اإلشكالوهذا 

من  اإلماميةالذابح العمل هبذا الشرط عامداً عاملاً، ويف الذبح ابملاكنة ال حيصل توجيه حملل الذبح واجلهة 
 .(65)القبلة  إىلبدن الذبيحة 

 اإلشكالالرد على 

يكون منحرها مواجهاً للقبلة، فإنه يصدق عليه انه  أن أوتكون مقادمي الذبيحة حني الذبح  أنيكفي 
ميينها فهذا ليس عليه أي دليل  أويكون مضجع الذبيحة حني الذبح على مشاهلا  أن وأماذبح جلهة القبلة، 

توجه املقادمي  أنيكون الذبح بشكل عمودي على  أنوعلى هذا يكفي يف صدق استقبال القبلة ابلذبيحة 
 .(66)القبلة  إىلاملنحر  أو

 اخلامس: الذبح بغري احلديد اإلشكال
شتملة على آلة الذبح يف كون الذبح ابملاكنة امل اإلشكالعدم جواز الذبح بغري احلديد اختياراً، وهذا 

 .(67)بغري احلديد من الفلزات األخرى 
 اإلشكالالرد على 

غريمها مما ال يكون  أواحلجارة  أون املراد ابحلديد هو احلاد يف مقابل الذبح بشيء ليس حباد، كالقصبة إ
عها، لذا جند وقط األوداجحاداً يف ذلك الزمان، أي كل ما يقوم مقام احلديد يف النحر وله القدرة على فري 

 إالالرواايت قد جعلت احلديد يف مقابل الزجاج واحلجر والقصب، ومل جتعله يف مقابل بقية الفلزات،  ن  أ
تكون االلة الذاحبة من جنس احلديد )الفلز اخلامس(، فإذا حتقق  أن إىلذهبوا  اإلماميةمشهور علماء  أن

 .(68)من انحية الذبح ابملاكنة  إشكالهذا الشرط فال 
 لينا من كلماهتم:إأورد فيما يلي نصوصاً مما وصل سو  من الذبح بغري احلديد اإلماميةراء مشهور فقهاء آ

هـــــــــــــــ(: )وال يؤكل الصيد املقتول ابحلجارة واخلشب، ومن مل جيد حديداً  413قال الشيخ املفيد )ت  .1
ليطة من قصـــــــب هلا حد كحد الســـــــكني ذكى هبا، وال يذكى  أويذكى به ووجد زجاجة تفري اللحم 

 .(69)عند فقد احلديد(  إالبذلك 

                                                        
 .82ينظر املدرسي، فقه املصاحل العامة، ص -65
 .245، ص2املعاصر، ج ينظر اجلواهري، حبوث يف الفقه -66
 .24ينظر السيستاين، حبوث فقهية، ص -67
 .245ص/2ينظر اجلواهري، حبوث يف الفقه املعاصر، ج -68
هـ، مؤسسة النشر اإلسالمي، قم،  1410، 2هـ(: املقنعة، ط 413عبد هللا حممد بن حممد بن النعمان )ت  أيباملفيد،  -69

 .578إيران، ص



  

134 

 30: العدد

د، فان مل توجد حديدة وخيف ابحلدي إالهـــــــــــــــــ(: )وال جيوز الذابحة  460قال الشــيخ الطوســي )ت  .2 
 أوزجاجة  أوقصــــــبة  أومن ليطة  األوداجيذبح مبا يفري  أنجاز  هاذحب إىلاضــــــطر  أوفوت الذبيحة 

 .(70)حجارة حادة األطراف( 
ابحلديد، فان مل يوجد حديد وخيف فوت  إالهـــــــــــــــــــــــــ(: )ال جتوز الذابحة  598)ت  إدريسقال ابن  .3

 أوزجاجة  أوقصــــــــــــــبة  أومن ليطة  األوداجذبح مبا يفري ي أنذابحتها جاز  إىلاضــــــــــــــطر  أوالذبيحة 
 .(71)حجارة حادة األطراف مثل الصخور وغري ذلك( 

عند  األوداجابحلديد مع القدرة وجيوز بغريه مما يفري  إالهـ(: )وال تصح  676قال احملقق احللي )ت  .4
 .(72)( السن مع الضرورة تردد أوزجاجة، ويف الظفر  أوليطة  أوالضرورة ولو مبروة 

ـــــــــــــــ(: )وال تصح التذكية  726قال العالمة احللي )ت  .5 ابحلديد فان تعذر وخيف فوت الذبيحة  إالهـ
 .(73)جاز بكل ما يفري األعضاء كالزجاجة والليطة واخلشبة واملروة( 

ــ(: )والواجب يف الذبيحة أمور سبعة:  786قال الشهيد األول )ت  .6 يكون ابحلديد، فأن خيف  أنهـ
زجاجة ويف الســــــــــن  أومروة حادة  أوفوت الذبيحة وتعذر احلديد جاز مبا يفري األعضــــــــــاء من ليطة 

 .(74)والظفر للضرورة قول ابجلواز( 
يكون من حديد فال  أناليت يذكى هبا  هــــــــــــــــــــ(: )املعترب عندان يف اآللة 965قال الشـــــهيد الثاين )ت  .7

جيزي غريه مع القدرة عليه وان كان من املعادن املنطبقة كالنحا  والرصــــــاص والذهب وغريها، وجيوز 
 أومروة  أوليطة  أوولو من خشب  احملدداتالتذكية ما فرى األعضاء من  إىلمع تعذرها واالضطرار 

 .(75)غري ذلك عدا السن والظفر( 
ـــــــــــــــ(: )الظاهر عدم اخلالف يف اشرتاط كوهنا  993ردبيلي )ت ألقال احملقق ا .8  -آلة الذبح والنحر-هـ

 .(76)من حديدة مع االختيار( 
 .(77)ديد اتفاقاً( ابحل إالهـ(: )وال تصح التذكية اختياراً  1173قال الفاضل اهلندي )ت  .9

ر فال جيزى غريه وال يقع ابحلديد مع االختيا إالهـ(: )ال جيوز التذكية  1245قال احملقق النراقي )ت  .10
 .(78)به الذكاة وان كان من املعادن املنطبقة كالنحا  والرصاص والذهب والفضة وغريها( 

                                                        
 .583هـ(: النهاية، قد  حممدي، قم، إيران، ص 460جعفر حممد بن احلسن بن علي )ت  أيبالطوسي،  -70
هـ، مؤسسة النشر اإلسالمي، 1410، 2ـ(: السرائر، طه 598جعفر حممد بن منصور بن امحد )ت  أيباحللي،  إدريسابن  -71

 .107، ص3قم، إيران، ج
هـ، مؤسسة البعثة، قم، إيران، 1410، 3هـ(: املختصر النافع، ط 676احللي، أبو القاسم جنم الدين جعفر بن احلسن )ت  -72

 .241ص
هـ، مؤسسة النثر 1419، 1، طكاماألحهـ(: قواعد 726)ت  األسديمنصور احلسن بن يوسف بن املطهر  أيباحللي،  -73

 .320، ص13اإلسالمي، قم، إيران، ج
 .214هـ، دار الفكر، قم، إيران، ص1411، 1هـ(: اللمعة الدمشقية، ط 786العاملي، حممد بن مجال الدين مكي )ت  -74
، قم، إيران، هـ، مؤسسة املعارف اإلسالمية1417، 1، طاإلفهامهـ(، مسالك  965العاملي، زين الدين بن علي )ت  -75

 .270، ص11ج
هـ، مؤسسة 1414، 1هـ(: جممع الفائدة والربهان، ت.ح آغا جمتىب العراقي وآخرون، ط 993االردبيلي، امحد املقد  )ت  -76

 .91، ص11النثر اإلسالمي، قم، إيران، ج
هـ، ري قمري، 1405 هـ(: كشف اللثام، 1173الفاضل اهلندي، هباء الدين حممد بن احلسني بن حممد االصفهاين )ت  -77

 .258، ص2قم، إيران، ج
 .452، ص2هـ(: مستند الشيعة، مؤسسة االمام الضوئي اإلسالمية، ج 1245الفراقي )ت  -78
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ـــــــ(: ) 1266قال الشيخ صاحب اجلواهر )ت  .11 ابحلديد  إالحنراً  أواآللة فال تصح التذكية ذحباً  وأماهـ
لرصــاص والذهب وغريها، نعم لو مل مع القدرة عليه وان كان من املعادن املنطبعة كالنحا  والصــفر وا

مروة  أوخشــــــــــبة  أويوجد احلديد وخيف فوت الذبيحة جاز مبا يفري أعضــــــــــاء الذبيح ولو كان ليطة 
 .(79)زجاجة(  أوحادة 

ـــــــــ(: )1413قال السيد اخلوئي )ت  .12 يكون الذبح ابحلديد مع اإلمكان، نعم إذا مل يوجد احلديد  أنهـ
كانت هناك ضرورة أخرى تقتضي الذبح جاز ذحبها بكل ما   أووخيف فوت الذبيحة بتأخري ذحبها، 

 .(80)من الزجاجة واحلجارة احلادة وحنوها(  األوداجيقطع 
مل يوجد احلديد جاز ذحبها يكون الذبح ابحلديد مع اإلمكان، نعم إذا  أنقال الســـــيد الســـــيســـــتاين: ) .13

 إىلمن الزجاجة واحلجارة احلادة وحنوها حىت إذا مل تكف هناك ضـــــــرورة تدعو  األوداجبكل ما يقطع 
 .(81)( األظهرعلى  -االستعجال يف ذحبها كاخلوف من تلفها ابلتأخري

 أو يلاإلســـتاملدرســـي: )يكون الذبح بســـكني مصـــنوع من احلديد ولعل املصـــنوع اليوم من  الســـيد قال .14
 .(82)يكون ابحلديد(  أناستحباابً  األحواطغريه من معادن صلبة كاف يف الذبح، وان كان 

 الفرع الثاين: طرق أخرى للتذكية
تذكية شرعية  دتوجد طرق أخرى قدمية وحديثة متداولة للتذكية، البد من عرضها ملعرفة ماذا كانت تع

 م ال، وفيما يلي سنذكر هذه الطرق:أ
 يوان ابلتيار الكهرابئي: احل صعقأواًل: 

تيار كهرابئي ذي شدة معينة وملدة  إمراروهي طريقة حديثة تستعمل يف بعض احليواانت، حيث يتم 
وهذه الطريقة إذا ، (83)اثبتة جيعل احليوان املراد ذحبه كاملدوخ ابلصعق الكهرابئي، لكيال يتأذى عند الذبح 

، أكلهاعملية الذبح عليه، فاحلكم ابلتحرمي واضح وحيرم  إجراءتوقف قلب احليوان وموته قبل  إىلأدت 
الوعي بعدة مدة معينة، فهنا تكون الذبيحة  إليهللوعي فقط وسيعود  اً اقدجعل احليوان ف إىللكن إذا أدى 

إذا شككنا يف حياة احليوان بعد التدويخ فيكفي للحكم ابحلياة حركته بعد التذكية )كحركة  ، أما(84)جائزة 
أجريت ( وخروج الدم منه بدفع، وعلى هذا فمن الطبيعي حيرم احليوان املشكوك حبياته إذا اإلذن أوالذنب 

 .(85)عليه التذكية ومل يتحرك منه شيء 

                                                        
 .587، ص12اجلواهري، جواهر الكالم، ج -79
 .343هـ(: املسائل املنتخبة، مؤسسة االمام اخلوئي اإلسالمية، ص 1413اخلوئي، أبو القاسم املوسوي )ت  -80
م(: م/ مهر، ن/ مكتب السيد السيستاين، قم، 1993 -هـ  1414، )3السيستاين، علي احلسيين، املسائل املنتخبة، ط -81

 .455إيران، ص
 .82املدرسي، فقه املصاحل العامة، ص -82
 .39ينظر جممع الفقه اإلسالمي، التذكية وصورها وانواعها املختلفة يف الشريعة اإلسالمية، ص -83
 .420ين، حممد تقي، حبوث يف قضااي فقهية معاصرة، صينظر العثما -84
 .251، ص2ينظر اجلواهري، حبوث يف الفقه املعاصر، ج -85
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 التدويخ ابملسدس ذي الواقذة:اثنياً:  

فقدان الوعي بشكل فوري، وهذه الطريقة إذا  إىلدث هذا املسد  ثقباً يف مججمة احليوان يؤدي حيُ إذ 
ماتت قبل لو  أما، ىاستعملت وذبح احليوان قبل املوت، فاألكل من الذبيحة جائز، ابعتبارها موقوذة مذك

 .(86)منها  األكلالذبح فهي حمرمة وال جيوز 
 التدويخ بضرب احليوان:اثلثاً: 

 املاءهذه الطريقة قدمية قد ختلت عنها اجملازر احلديثة، وتتضمن ضرب جبهة احليوان مبطرقة حتدث  ن  إ
احليوان املذبوح هبذه الطريقة حالل  دشديداً للحيوان وتفقده الوعي مث يتم بعد ذلك تذكيته ابليد، لذا يع

 .(87)ما مل ميت قبل التذكية 
 التدويخ ابستعمال اثين أوكسيد الكاربون:رابعاً: 

ون، حيث يتم حبس احليوان داخل مكان مقفل حيتوي على نسبة عالية من غاز ثنائي أوكسيد الكارب
جتعل احليوان حبكم املخنقة  ألهنافيفقد احليوان وعيه خالل عشرين اثنية، وهذه الطريقة مرفوضة وحمرمة 

لغري هللا به واملنخنقة واملوقوذة واملرتدية  اهلجحرمت عليكم امليتة والدم وحلم اخلنزير وما ﴿، قال تعاىل: (88)
 .(89)﴾ما ذكيتم إالوالنطيحة وما اكل السبع 

 لطريقة اإلنكليزية:اخامسًا: 

وخيرق فيها الصدر بني الضلعني، وينفخ فيه حىت خيتنق احليوان بضغط هواء املنفاخ على رئتيه، وال خيرج 
احليوان يف هذه الطريقة داخل يف املنخنقة اليت نطق القران حبرمتها، وقد  إنمن احليوان دم، ومن البديهي 

 .(90)كتايب   أونق من مسلم اخلنق حمرم سواء أصدر اخل إنحققنا فيما سبق 
الطرق املتبعة يف التذكية تكون جائزة شرعًا إذا كانت بقصد التخفيف من  إن إىلكما جيب اإلشارة 

ما  إىلإبحسان ذبح احليوان والرفق به، وهذا شروط مهم ابإلضافة  --امل الذبيحة، فقد امر الرسول 
 .(91)مت ذكره من شروط حىت تصل الذبيحة 

 املطلب الثاني: تذكية اإلبل والسمك

 الفرع األول: تذكية اإلبل
الطريقة الشرعية لتذكية اإلبل هي )النحر(: ويكون بطعن احليوان يف لبته وهي الوهدة، وهي ما بني  إن

حنوه من  أواخلنجر  أوسكني جوف احليوان ومقتل له، فتطعن ابل إىلأسفل العنف الصدر، وهي منفذ 
 .(92)أي وسيلة حادة  أوالسالح الذي ينهر الدم 

                                                        
 .8ينظر مؤمتر رابطة العامل اإلسالمي وآخرون، اهلدي الصحي، ص -86
 .249، ص2ينظر اجلواهري، حبوث يف الفقه املعاصر، ج -87
 .8اهلدي الصحي، صينظر مؤمتر رابطة العامل اإلسالمي،  -88
 .3ية اآلسورة املائدة:  -89
م(: دار القلم، دمشق، سوراي، 1998 -هـ 1419، )1ينظر العثماين، حممد تقي، حبوث يف قضااي فقهية معاصرة، ط -90

 .429ص
 .65املختلفة يف الشريعة اإلسالمية، ص وأنواعهاينظر جممع الفقه اإلسالمي، التذكية وصورها  -91
 .87فقه املصاحل العامة، ص ينظر املدرسي، -92
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ن ينحر( قيل أينحر؟ فقال: )السنة  أوانه سئل عن البعري يذبح  --الصادق  اإلمامفقد روي عن 
)يقام قائماً حيال القبلة، ويعقل يده الواحدة، ويقوم الذي ينحره حيال القبلة، فيضرب )كيف ينحر؟ قال: 

 .(93) (لبته ابلشفرة حىت تقطع وتفري( يف
 .(94)()النحر يف اللبة، والذبح يف احللق()انه قال:  --الصادق  اإلماموجاء يف رواية أخرى عن 

حنر ما يذبح مل تكن تذكيته صحيحة وابلتايل حيرم اكل احليوان،  أوفان خالف الذبح وذبح ما ينحر 
 .(95)فاذا ذحبت اإلبل حرمت وإذا حنر البقر والغنم حرمت كذلك 

 وقد وردت رواايت كثرية تؤكد على ذلك، منها:
)كل منحور مذبوح حرام، ): --منها ما روي عن حممد بن علي بن احلسني، قال: قال الصادق 

 .(96)(ر حرام(وكل مذبوح منحو 
هل مكة ال يذحبون أن إ --وكذلك ما روي عن يونس بن يعقوب قال: قلت أليب احلسن األول 

 (97)فذحبوها وما كادوا يفعلون: --فقال: فقال  ينحرون يف اللبة فما ترى يف اكل حلمها؟ وإمناالبقر 
 .(98)ما ذبح إالال أتكل 

ابركة،  أوانه جيوز حنر اإلبل وهي واقفة  إالشروط النحر فكل ما يشرتط يف الذبح يشرتط ابلنحر،  أما
القبلة،  إىلمن بدهنا  اإلماميةيتم توجيه منحرها واجلهة  أنحىت ساقطة على األرض على جنبها بشرط  أو

 .(99)تنحر وهي قائمة أنولكن األفضل 
 الفرع الثاين: تذكية السمك

وال ترديد يف حلية ما يؤخذ من املاء من السمك  إشكاليذكى إبخراجه من املاء حياً، فال  السمك ن  إ
 ، ودلت على ذلك الرواايت الكثرية، منها:(100)حياً مث ميوت خارج املاء

)اجلراد ذكى ): --املؤمنني  أمري، قال: قال --عبد هللا  أيبروى عمرو بن هارون الثقفي عن 
 .(101)(ما هلك يف البحر فال أتكل( وأما، كله، واحليتان ذكى كله

، قال: سألته عن مسكة وثبت من هنر فوقعت --وعن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر 
ن متوت مث ماتت فكلها وان أقبل  أخذهتا إن))؟ فقال: أكلهاعلى اجلسر من النهر فماتت، هل يصلح 

 .(102)(أتخذها فال أتكلها( أنماتت من قبل 

                                                        
م(: مؤسسة 1988 -هـ 1408، )2هـ(: مستدرك الوسائل ومستنبط املسائل، ط 1320النوري، حسني الطربسي )ت  -93

 .132ص /16إلحياء الرتاث، ج --آل البيت 
 .10ص /24احلر العاملي، وسائل الشيعة، ج -94
 .455اإلسالمية، صينظر العبيدي، الصيد والتذكية يف الشريعة  -95
 .14ص /24احلر العاملي، وسائل الشيعة، ج -96
 .71ية اآلسورة البقرة:  -97
 .229، ص6ج الكايف، الكليين، -98
 .87ينظر املدرسي، فقه املصاحل العامة، ص -99

م(: م/ ستارة، ن/ دار اهلالل، 2005 -هـ 1426، )3ينظر احلكيم، رايض، درو  منهجية يف الفقه اإلسالمي، ط -100
 .113ص

 .74ص /24احلر العاملي، وسائل الشيعة، ج -101
 .218، ص6الكليين، الكايف، ج -102
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الصادق( انه سئل عن صيد احليتان وان مل يسم  أوحممد بن مسلم عن أحدمها )الباقر  أيضاً وروى  
)ال )وسئل عن صيد السمك وال يسمى، قال:  (ن أتخذه(أن كان حيًا إ)ال أب  به )عليه، فقال: 

 .(103)(أب (
 املتعلقة بتذكية السمك: واألحكام

 :(104)عديدة يف تذكية السمك، أمهها أحكامهناك 
هو اإلمســـــــــاك ابليد  األخذمن املاء حياً، وأبرز مصـــــــــاديق  أخذهال يشـــــــــرتط يف تذكية الســـــــــمك غري  .1

 بشبكة الصيد. أومباشرة، 
 ال يشرتط ذكر اسم هللا يف ذكاة السمك، كما ال يشرتط كون اآلخذ مسلماً. .2
مذكى، حىت يثبت خالف ذلك، ولو وجد ميتاً بيد كافر  دميتاً بيد مســلم، فانه يع إذا وجد الســمك .3

 ذلك. إثباتيف  وإخبارهحىت يثبت موته خارج املاء، وال يكفي قوله  أكلهمل حيل 
 فيه. إشكالشواه وهو حي، فال  أوميوت  أنقطع السمك قبل  إن .4
 الوعاء من املاء حق ميوت السمك فيه، فهو حالل.إذا مجع السمك يف وعاء داخل ماء مث يتم تفريغ  .5
حوط ألاأي ســــــبب آخر، ف أون مات الســــــمك بعد وقوعه يف الشــــــبكة بســــــبب ضــــــيق جمال احلركة إ .6

 االجتناب، وان كان للقول حبليته وجه.
 .أكلهموت ما يف املاء مث اخرج ميتاً مل حيل  إىلفلو ألقي يف املاء مادة سامة أدت  .7
 أخذهان يكون قد أ إالحالة املد واجلزر ميتاً مل جيز تناوله،  أوك بطغيان املاء كما انه لو خرج الســم .8

 متوت، حيث يصدق عليه التذكية. أنقبل 
 التذكية بالصيد واللحوم املستوردة: املطلب الثالث

 الفرع األول: التذكية ابلصيد
خاصة يف نظر الشريعة، ، ويتحقق آبالت أكلهاروح احليوان بواسطة الصيد على وجه حيل  إزهاقوهو 

إذا كان بواسطة أحد  إاللذا ال يعترب الصيد تذكية شرعاً، ؛ (105)غريه  أوتكون حيواانً  أنوهذه اآلالت إما 
 :األمرين
 : كلب الصيدأوالً 

الكلب  أخذهابلكالب املعلمة، فما  إالانه ال يصح الصيد احليوان  اإلماميةمن املعروف بني فقهاء 
الصائد وجرح الكلب  إرسال، ويقوم أكلهيف حالة حركة املذبوح حيل  أواملعلم وجرحه، وأدركه صاحبه ميتاً، 

                                                        
 .73ص /24احلر العاملي، وسائل الشيعة، ج -103
؛ املوسوي، حمسن، صيد البحر تذكيته وما حيل منه، جملة فقه اهل البيت، العدد 76ينظر املدرسي، فقه املصاحل العامة، ص -104

 .17، صم(2005-هـ1426، )39
 .507ينظر العبيدي، الصيد والتذكية يف الشريعة اإلسالمية، ص -105
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يكون معلمًا إذا توفرت فيه  إمناوالكلب ، (106)مقام الذبح املقدور عليه  -يف أي موضع كان-للحيوان 
 :(107)شروط ثالثة وهي

 صاحبه. أرسلهيسرتسل إذا  أن .1
 ه، أي يتوقف عن االسرتسال إذا زجر عنه.ينزجر بزجر  أن .2
 ال أيكل ما ميسكه على وجه الغلبة واالعتياد. أن .3

ما تقدم هناك شروط أخرى يف وقوع التذكية بواسطة كلب الصيد، وهذه الشروط  إىلوابإلضافة 
 :(108)هي
إذا انطلق الكلب تلقائياً وصـــــاد حيواانً وقتله، مل يكن  أمايرســـــل الصـــــائد الكلب بقصـــــد الصـــــيد،  أن .1

 مقتواًل حالاًل.
 من يكون حبكم املسلم كالصيب امللحق ابملسلم. أويكون الصائد مسلماً  أن .2
 أماالكلب للصــــيد، فاذا تعمد ترك التســــمية فال حيل الصــــيد،  إرســــاليذكر الصــــائد اســــم هللا عند  أن .3

 ترك التسمية نسياانً فال يضر.
إذا مات بســـــــــبب آخر مثل ارتطامه  أماجرحه بواســـــــــطة الكلب،  إىلاحليوان  يف موت دونتنيســـــــــ أن .4

 من املطاردة وما شاكل، فال يصل. إعيائه أوسقوطه من ارتفاع،  أوبصخرة، 
 ال تشرتط وحدة الصائد وال وحدة كلب الصيد. .5
 لو أرسل الصائد كلبني أحدمها مدرب واآلخر غري مدرب مل حيل صيدمها. .6
 يكون الصــــــــيد مذكى إذا مت اصــــــــطياده وقتله بواســــــــطة حيواانت الصــــــــيد من غري الكلب، كالفهد ال .7

 والنمر وطيور الصيد اجلارحة.
 اثنياً: آالت الصيد

 االصطياد ابآلالت هو اآلخر من أسباب تذكية احليواانت القابلة للذكاة، وهي على امرين:
خارقاً )كالرمح،  أو( أشبهخلنجر، والسكني وما يكون سالحاً سواء كان قاطعاً )كالسيف، وا أن أما .1

اخلرق حىت  أوويف هذه احلالة ال يشــرتط القطع ، (109)والســهم، والنشــاب، وبندقيات الصــيد احلديثة(
 أوقطع  أوظاهراً من جرح  أثراً يرتك فيه  أنحيل الصــــــــيد، فإذا رمى حيواانً بســــــــالح فقتله ولكن دون 

 .(110)خرق، حل الصيد 

                                                        
 .63ينظر املدرسي، فقه املصاحل العامة، ص -106
هـ، م/ ابقري، ن/ جممع الفكر اإلسالمي، قم، إيران، 1415، 1، حممد علي، املوسوعة الفقهية امليسرة، طاألنصاريينظر  -107

 .97ص /1ج
م(: مكتبة 1988 -هـ 1408، )1فوزان بن عبد هللا، لألطعمة واحكام الصيد والذابئح، طينظر الفوزان، صاحل بن  -108

 .180-179املعارض، الرايض، السعودية، ص
 .508ينظر العبيدي، الصيد والتذكية يف الشريعة اإلسالمية، ص -109
 .67ينظر املدرسي، فقه املصاحل العامة، ص -110
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خترق اآللة الصــــــــيد حىت  أنآللة خارقة ولو مل تكن ســــــــالحاً، فيشــــــــرتط يف هذه احلالة تكون ا أن وأما .2 
 .(111)خترقه وتدميه، فال حيل أنإذا قتلته بثقلها دون  أمايكون حالاًل، 

 :(112)يشرتط يف تذكية الصيد ابآللة ما اشرتط يف صيد الكلب، وهي إبجياز، إذ شروط الصيد ابآللةومن 
 استخدام اآللة.ذكر اسم هللا عند  .1
 حسب املشهور بني الفقهاء واملوافق لالحتياط.-يكون الصائد مسلماً  أن .2
، فلو رمي هدفاً آخر أحوطيكون اســـــتخدام اآللة بقصـــــد االصـــــطياد حســـــب قول املشـــــهور وهو  أن .3

 فأصاب حيواانً مأكول اللحم فقتله مل حيل.
 يكون يف الرمق األخري من حياته. أول الصائد على ذحبه إن أدركه حياً، بل يكون قد قت ال يقدر أن .4
مبســــاعدته، فلو رمى الصــــيد  أوآلة الصــــيد فقط وليس بفعل عامل آخر  إىليســــتند موت الصــــيد  أن .5

 بسبب السقوط واآللة معاً، مل حيل. أوابآللة فسقط الصيد من شاهق ومات بسبب السقوط وحده، 
 الفرع الثاين: اللحوم املستوردة

حث انه البد من توفر ضوابط وشروط يف التذكية حبيث يكون ذحبها مستكمالً ذكران فيما مضى من الب
هل العلم يف ابب التذكية، فاذا ختلفت شروط التذكية عن ذبح ألألكل حسبما ذكره  إابحتهاشروط 

غري مباح وحمرم، لذا فالبد لنا من االطمئنان على توفر  أكلهاالذبيحة، وذحبت بطريقة غري شرعية، فإن 
بالد املسلمني من الدول غري اإلسالمية مبا تسمى )ابللحوم  إىلضوابط والشروط يف الذابئح اليت تورد هذه ال

 .(113)املستوردة(
حاجة للبحث عن حكم اللحوم املستوردة من البالد اإلسالمية اليت تكون حلومهم أبيديهم يتصرفون فال 

 .(114)هو حلية األكل كما هو واضح فيها ويستعملوهنا فيما يشرتط فيه الطهارة، حيث يكون احلكم
 وقد وردت بعض الرواايت حول هذا املوضوع، ومنها:

)ال أب  ابلصالة يف الفراء اليماين وفيما )انه قال:  --الكاظم  اإلمامإسحاق بن عمار عن  موثقة
: إذا كان الغالب عليها --هل اإلسالم؟ قالأصنع يف ارض اإلسالم، قلت: فان كان فيها غري 

 .(115)(املسلمون فال أب (
)كل )عن شراء اللحوم من األسواق وال يدري ما صنع القصابون، فقال:  --وسئل االمام الباقر 

 .(116) (لمني، وال تسأل عنه(إذا كان ذلك يف سوق املس
حيكم بعدم التذكية ملا وجد يف يد الكافر وان كان يف ارض املسلمني،  أنونستنتج مما تقدم من الرواايت، 

وكذا احلكم يف اللحم املأخوذ من يد جمهول احلال يف غري املسلمني، فكل مشكوك الذبح اذا مل توجد قرينة 

                                                        
هـ، م/ ابقري، ن/ جممع الفكر اإلسالمي، قم، إيران، 1415، 1فقهية امليسرة، ط، حممد علي، املوسوعة الاألنصاريينظر  -111

 .98ص /1ج
 .68ينظر املدرسي، فقه املصاحل العامة، ص -112
 .263، ص2ج، ينظر اجلواهري، حبوث يف الفقه املعاصر -113
 .98ينظر املدرسي، فقه املصاحل العامة، ص -114
 .81ص /24احلر العاملي، وسائل الشيعة، ج -115
 املصدر نفسه. -116
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ن هذا احلكم ليس إأبصالة عدم التذكية، وال نرى ضرورة للتنبيه على  يد املسلم الدالة على احللية حيكم فيه
، فيكون احلكم فيها مجيعاً هو احلرمة وعدم جواز الصالة أيضاخمتصاً ابللحوم، بل جيري يف الشحوم واجللود 

 .(117)يف اجللود 
 الخاتمة

م هذا البحث حيث لكل بداية امحد هللا تعاىل على توفيقه يل يف إمتا أن إالويف هناية املطاف ال يسعين 
أكون موفقاً  أنهناية، وخري العمل ما حسن آخره وخري الكالم ما قل ودل، وبعد هذا اجلهد املتواضع أمتىن 

 ليها:إيف سردي للعناصر السابقة سرداً ال ملل فيه، واليكم النتائج والتوصيات اليت توصلت 
 : النتائجأوال

 ريق املشروع الذي جيعل حلمه حالاًل للمسلم.روح احليوان ابلط إزهاقالذكاة: هي  .1
 طرق التذكية الشرعية ثالثة: الذبح والنحر والعقر. .2
 للذكاة الشرعية شروط وآداب جيب توافرها حىت تكون صحيحة. .3
 حمل الذبح هو احللق وحمل النحر هو اللبة. ن  إ .4
 إيالمتدويخ، ملا يف ذلك من  أويكون بدون صـــــــــعق  أناألصـــــــــل يف الذبح يف الشـــــــــريعة اإلســـــــــالمية  .5

حســـــــــــاانً لذبيحته، وتقليالً من معاانته، إلذبيحته، وألن طريقة اإلســـــــــــالم هي األمثل رمحة ابحليوان، و 
 وعليه فال جيوز اخلروج عن هذا األصل.

ق احلديثة إذا توافرت الشـــــــــــــــروط اليت تؤكد عدم موت جيوز اكل حلوم احليواانت اليت مت تذكيتها ابلطر  .6
 الذبيحة قبل تذكيتها.

 ال أب  ابستخدام اآلالت امليكانيكية يف التذكية، ما دامت شروط التذكية الشرعية قد توفرت. .7
توفر  إىل، ابإلضــــــافة اً يكون الكلب معلم أنال أب  يف اســــــتخدام كلب الصــــــيد يف التذكية، بشــــــرط  .8

 هبذه الطريقة.الشروط اليت تتعلق 
 ال أب  يف التذكية آبالت الصيد، لكن بشرط توفر الشروط الشرعية للتذكية هبا. .9

احلكم بعد التذكية ملا وجد يف يد الكافر وان كان يف ارض املســـــــــلمني، وكذا احلكم يف اللحم املأخوذ  .10
 من يد جمهول احلال يف غري سوق املسلمني.

 ثانيًا: التوصيات
اليت  األحكــاميثــة يف ضـــــــــــــــوء مــا جيــد من تقــدم علمي وتكنولوجي ومراجعــة متــابعــة طرق الــذبح احلــد .1

 اختذت بشأهنا من قبل.
هيئات متخصــصــة يتكون أعضــاؤها من كل من له صــلة مبوضــوع الذبح من علماء دين وطب  إنشــاء .2

 وتربية احليوان وغريهم لإلشراف على املذابح للتأكد من حتقق التذكية الشرعية يف الذابئح.

                                                        
 .265، ص2ينظر اجلواهري، حبوث يف الفقه املعاصر، ج -117
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ل اإلســــالمية إلزام اجلهات القائمة ابلذبح ابســــتخدام الوســــائل اليت حتقق التذكية الشــــرعية وعلى الدو  .3 
 على الوجه األمثل.

على احلكومات اإلســــالمية الســــعي لدى الســــلطات غري اإلســــالمية اليت يعيش يف بلدها املســــلمون،  .4
 لتوفر هلم فرص الذبح ابلطريقة الشرعية.

احليوانية يف البالد اإلســـــــــالمية لتحقيق االكتفاء الذايت، واالقتصـــــــــاد ما أمكن العمل على تنمية الثروة  .5
 على البالد اإلسالمية يف استرياد اللحوم.

اســـتخدام طرق الذبح احلديثة كالصـــعق الكهرابئي وغريه تكون من قبل مســـلم مدرب على اســـتخدام  .6
 هذه الطريق.

يف صعق  -يف الدول غري املسلمة-مة كاخلنازير عدم استخدام األدوات اليت تصعق هبا احليواانت احملر  .7
 احليواانت احلالل.

 قائمة المصادر والمراجع

 وآخرون، العراقي جمتىب آغا ح.ت والربهان، الفائدة جممع(: هــــــــــــــ 993 ت) املقد  امحد األردبيلي، .1
 .إيران قم، اإلسالمي، النثر مؤسسة هـ،1414 ،1ط

ـــــــــــــــــــ،1415 ،1ط امليســـــرة، الفقهية املوســـــوعة علي، حممد األنصـــــاري، .2  الفكر جممع /ن ابقري، /م هـ
 .إيران قم، اإلسالمي،

ـــــــ 598 ت) امحد بن منصور بن حممد جعفر أيب احللي، إدريس ابن .3 ـــــــ،1410 ،2ط السرائر،(: هـ  هـ
 .إيران قم، اإلسالمي، النشر مؤسسة

 .إيران قم، األئمة، جواد /ن أمني، /م هـ، 1419 ،1ط املعاصر، الفقه يف حبوث حسن، اجلواهري، .4
ــــــــــــــ 1266 ت) النجفي حسن حممد اجلواهري، .5  حممود ح.ت اإلسالم، شرائع يف الكالم جواهر(: هـ

 إيران. طهران، اإلسالمية، الكتب دار هـ،1369 ،3ط القوجاين،
 /ن مهر،/م هــــــــــــــ، 1414 ،2ط الشيعة، وسائل(: هــــــــــــــ 1104 ت) احلسن بن حممد العاملي، احلر .6

 .إيران قم، الرتاث، إلحياء -- البيت آل مؤسسة
 /ن ستارة، /م(: م2005 - هـــــــــــ1426) ،3ط اإلسالمي، الفقه يف منهجية درو  رايض، احلكيم، .7

 .اهلالل دار
ــــــــــ 676 ت) احلسن بن جعفر الدين جنم القاسم أبو احللي، .8  هـــــــــــ،1410 ،3ط النافع، املختصر(: هـ

 .إيران قم، البعثة، مؤسسة
 ،1ط األحكام، قواعد(: هــــــــــــــــــ726 ت) األســدي املطهر بن يوســف بن احلســن منصــور أيب احللي، .9

 .إيران قم، اإلسالمي، النثر مؤسسة هـ،1419
 .اإلسالمية اخلوئي االمام مؤسسة املنتخبة، املسائل(: هـ 1413 ت) املوسوي القاسم أبو اخلوئي، .10
ــــــــــــــــــــ1399) البالغة، أســــــا  عمر، بن حممود القاســــــم أيب هللا جار الزخمشــــــري، .11  دار(: م1979 - هـ

 .لبنان بريوت، صادر،
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 مكتب /ن مهر، /م(: م1993 - هــــــــــــــــ 1414) ،3ط املنتخبة، املسائل احلسيين، علي السيستاين، .12
 .إيران قم، السيستاين، السيد

 بريوت، العريب، املؤرخ دار( م2007 - هــــــــــــــــــ1427) ،1ط فقهية، حبوث رضـــا، حممد الســـيســـتاين، .13
 .لبنان

ــــــ 1085 ت) الدين فخر الطرحيي، .14 ــــــ1408) ،2ط احلسيين، امحد ح:.ت البحرين، جممع(: هـ  - هـ
 .إيران طهران، اجلعفرية، األاثر إلحياء املرتضوية املكتبة(: هـ1367

 .إيران قم، حممدي، قد  النهاية،(: هـ 460 ت) علي بن احلسن بن حممد جعفر أيب الطوسي، .15
 املعارف مؤسسة هــــــــــــ،1417 ،1ط اإلفهام، مسالك ،(هــــــــــــ 965 ت) علي بن الدين زين العاملي، .16

 .إيران قم، اإلسالمية،
 الفكر، دار هـ،1411 ،1ط الدمشقية، اللمعة(: هـ 786 ت) مكي الدين مجال بن حممد العاملي، .17

 .إيران قم،
ــــــــ1395) اإلسالمية، الشريعة يف والتذكية الصيد شهاب، محد احلميد عبد العبيدي، .18 ( م1975 - هـ

 .العراق بغداد، نشره، على بغداد جامعة ساعدت /ن الريموك، /م
ــــــــ1395) اإلسالمية، الشريعة يف والتذكية الصيد شهاب، محد احلميد عبد العبيدي، .19 ( م1975 - هـ

 .العراق بغداد، نشره، على بغداد جامعة ساعدت /ن الريموك، /م
ـــــــــــــــ1419) ،1ط معاصرة، فقهية قضااي يف حبوث تقي، حممد العثماين، .20  القمر، دار(: م1998 - هـ

 .سوراي دمشق،
ـــــــــــ 1173 ت) األصفهاين حممد بن احلسني بن حممد الدين هباء اهلندي، الفاضل .21  اللثام، كشف(:  هـ

 .إيران قم، قمري، ري هـ،1405
 .452ص ،2ج اإلسالمية، الضوئي االمام مؤسسة الشيعة، مستند(: هـ 1245 ت) الفراقي .22
ـــــــــــــــــــــــ1408) ،1ط والذابئح، الصـــــــــيد وأحكام لألطعمة هللا، عبد بن فوزان بن صـــــــــاحل الفوزان، .23  - هـ

 .السعودية الرايض، املعارض، مكتبة(: م1988
 دار هـ، 1367 ،3ط الغفاري، أكرب علي ح.ت الكايف، ،(هـ 328 ت) يعقوب بن حممد الكليين، .24

 .إيران طهران، اإلسالمية، الكتب
 هـ 1428) ،1ط اإلســــالمية، الشــــريعة يف املختلفة وأنواعها وصــــورها التذكية اإلســــالمي، الفقه جممع .25

 .لبنان بريوت، العلمية، الكتب دار /ن(: م2007 -
ـــــــــــــــ 1429) ،1ط العامة، املصاحل فقه تقي، حممد املدرسي، .26 - احلسني مصباح /ن(: م2008 - هـ

 .إيران قم،: -
 مؤسسة هـــــــــ، 1410 ،2ط املقنعة،(: هـــــــــ 413 ت) النعمان بن حممد بن حممد هللا عبد أيب املفيد، .27

 .إيران قم، اإلسالمي، النشر
ـــ 711 ت) مكرم بن حممد الدين مجال منظور، ابن .28 ـــ، 1412 ،2ط العرب، لسان(: هـ  إحياء دار هـ

 .لبنان بريوت، العريب، الرتاث
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 اإلســــكندرية،(: م1988 - هــــــــــــــــــــ 1408) الصــــحي، اهلدي وآخرون، اإلســــالمي العامل رابطة مؤمتر .29 
 .مصر

ــــــــــــــــ1426)،39 العدد البيت، أهل فقه جملة منه، حيل وما تذكيته البحر صــيد حمســن، املوســوي، .30 -هـ
 (.م2005

 - هـ1408) ،2ط املسائل، ومستنبط الوسائل مستدرك(: هـ 1320 ت) الطربسي حسني النوري، .31
 .الرتاث إلحياء -- البيت آل مؤسسة(: م1988

 


