


 بقلم: سامحة السيد ماجد البوري

 )أدام اهلل عزه( البالدي علوي األستاذ السيد ثابحأل ا  تقرير

من منشورات حوزة اإلمام الباقر 





 

 

 

 

 

 
ل الطاهرين وآله   حممد   عىل صل   اللُهم    كريم يا فرَجُهم وعج 

 الدين يوم قيام إىل مجيعا   أعدائهم والعن





 مقدمة التقرير

 ُُمرجهم من الظلامت إىل النور، وباعثاحلمد هلل رب العاملني بارئ اخلالئق أمجعني 

وصل  اللهم عىل أرشف خلقك وأكمل بريتك الرسول املسدد  ،رسله يف العاملني

من اسمه يف السامء أمحد ويف األرض حممد، وعىل آله امليامني وعجل بفرج وليهم 

 وأهلك أعداءهم أمجعني. ،يا كريم

 أما بعد ...

يد الس آية اهلل سامحة آخر مستجدات بحوثإن ما بني يديك أهيا القارئ العزيز 

 ، والكالم يدور فيه حول رشطية التذكية باحلديد. علوي البالدي البحراين

يتناول البحث املراد من لفظي )احلديد( و)احلديدة( يف روايات أهل بيت العصمة 

مع الوقوف عند بعض  ،، وذكر القرائن التي تدل عىل املختاروالطهارة 

 املناقشات واملالحظات التي يمكن أن توجه هلذه القرائن والتعليق عليها.

فالبحث الذي أمامك حصيلة جهد سامحته يف بحث مسألة التذكية باحلديد بذل 

فيه ما تراه بني يديك من إظهار قرائن وشواهد جديدة، وإبراز نكات تقوي قرائن 

بة سندها برد املناقشات واإلجاأطها فاثبتها ول ونوقشت بغية إسقاذكرت من قب

 عنها بام هو حق جيل.

بينه من مطالب عميقة وردود أنيقة إال أن  عامأحيد  أالوقد توخيت يف التقرير 

راجع للمقرر وقصور باعه عن  قصور فهوو ألعصمة ألهلها، فإن كان فيها نقص ا
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 .ستاذ من إفادات علمية دقيقةتقرير ما أفاده السيد األ

أسأل اهلل العيل القدير أن يمن عليه بالصحة والعافية وطول العمر وأن يفيد به 

ينساين من دعاءه ليله وهناره يف سفره  وأالاحلوزات العلمية، وأن يبلغه ما يأمل، 

 وحرضه.

وقد  ،هجرية قمرية 4141كتبت هذا التقرير يف شهر صفر وربيع األول من سنة 

كر أحيانا مع أين أذ ، يشبه الحر  ليسهل الفهمتعمدت فيه تبسيط العبارات بام

عبارة ُمترصة حمكمة قبل الحر  املبسط تكفي وحدها لفهم املطلب ملن له معرفة 

جيدة باالستدالل ويدرك مغزى العبارات الفقهية يف بحوث اخلارج ويكفيه 

 املخترص منها.

بسيط أمال  ذا التوقد سعيت جادا  أن يصل املطلب بدقته للفهم ملن حيتاجون ملثل ه

يف إيصاهلم لفهم ما هو أعقد عبارة من هذا التقرير الذي يمكن أن خيترص يف 

صفحات أقل مما هو عليه لوال تعمد بسط الكالم وتكراره أحيانا  بصورة أخرى 

 وإعادة ترتيب املطلب الواحد.

ا  دوال يعني ذلك أين مل أخترص أحيانا يف بعض أجزاء رش  األفكار املعروضة معتم

 عىل سهولة الفكرة بعد بسطها، وعدم احلاجة لإلسهاب ملن فهم مقدماهتا.

أرجو من اهلل قبول هذا العمل لوجهه الكريم، وأهدي ثوابه لسيديت ومواليت ومن 

 أنا بجوارها كريمة أهل البيت فاطمة املعصومة سالم اهلل عليها.



 

آله ىل خري خلقه حممد وبسم اهلل الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العاملني والصالة ع

حول بجوار السيدة فاطمة املعصومة  لقيتهوبعد فهذا بحث أالطاهرين.

هجرية وقد مزجت  4141ن سنة رشطية الذبح باحلديد واملراد منه يف ربيع األول م

 ،فيه توضيح نصوص بعض األبحاث مع بيان ما اختلج بالبال من أفكار وأنظار

فان كان أسلوبا غري دارج يف الدروس امللقاة فالعذر فيه الرغبة يف تقديم اإلفادة 

رهوا ،واملتوسط يف تبّحره ،للطالب مزجا يلجأ إليه املبتدي يف تفقهه  ،ملنتهى يف تذك 

 ل اجلميع بغيبته.لينا

وقد حرر ما ألقيناه سامحة السيد ماجد البوري دامت تأييداته ليس نسخا أللفاظ 

ما طرحناه يف الدرس وإنام صياغة بمهارة قلمه فوجدته معربا عن رو  األفكار 

 وجمسدا ملا رمنا توضيحه مما يكشف عن حجم ما يبذله بجد واجتهاد ويعزز تفائيل

يف مستقبله العلمي الزاهر فلله دره وعليه أجره اسأل اهلل أن يأخذ بيده ملا فيه اخلري 

 من العلم والعمل الصالح.

 

 علوي بن سعيد املوسوي البالدي البحراين

 





 مقدمة البحث

فقهاء املسلمني يف عدد من رشائط التذكية، منها: التسمية، وقع اخلالف بني ال

وإسالم الذابح، واالستقبال، وقد ُبحثت هذه الحروط وال زالت، وغرضنا 

 التعرض لحرطية )احلديد( يف التذكية. 

وال اشكال يف وقوع التذكية بغري جنس احلديد يف اجلملة كام يف حال فقد احلديد 

 يف السمك الذي ذكاته بإخراجه من املاء حيا وانام بقيد االضطرار او بدونه وكام

الكالم يف جواز التذكية وصحتها يف حال االختيار بالنسبة للحيوانات الربية القابلة 

ية االتفاق عىل رشطية معدن احلديد يف تذك االصحابقد يفهم من كلامت للتذكية ف

حلديد ا ذبح بغري معدن ى عندهم وجائزا أكله إناحليوان، لذا ال يعترب احليوان مذك

 .حال االختيار

باشرتاط أن تكون آلة الذبح من معدن احلديد يف  فقد رص  الشيخ الطويس 

 حال االختيار اذ قال: 

، فإن كان من حديد أو صفر أو خشب أو ليطة كل حمدد يتأتى الذبح به ينظر فيه

ما كان من  وهو القصب أو مروة وهي احلجارة احلادة حلت الذكاة بكل هذا إال

فإن خالف وفعل به مل حيل أكلهام  ،فإنه ال حيل الذكاة بواحد منهام ،سن أو ظفر

وقال بعضهم يف السن والظفر املنفصلني إن خالف  ،سواء كان متصال أو منفصال

واألول مذهبنا غري أنه ال جيوز عندنا أن  ،وإن كان متصال مل حيل ،وفعل حل أكله
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 ،وقد تبعه يف ذلك من تأخر عنه ،(1القدرة عليه ) يعدل عن احلديد إىل غريه مع

   (. 2فاشتهر هذا األمر عند الشيعة االمامية )

ا هنرشطية معدن احلديد يف التذكية وأ إال أن املعروف عن العامة اتفاقهم عىل عدم

 (. 3الدم وفرى األوداج واختلفوا يف السن والظفر ) أهنرتقع بكل ما 

كن البحث عن هذا املوضوع إىل ما قبل القرن العحرين ومن الناحية العملية مل ي

بتلك األمهية إذ املتوفر واملستعمل من آالت الذبح مثل املدية والسكني والسيف 

ذاك الوقت إنام كان يصنع من معدن احلديد يف األعم األغلب، وإن وجد سواه فهو 

 عىل نحو الشذوذ والندرة.

ح من غري جنس احلديد أو ما يشك يف وبعد شيوع وتداول السكاكني وآالت الذب

 حديديته وكثرة االبتالء هبا صار هلذا البحث درجة عالية من األمهية.

 

  

                                                        

 .364ص ،6املبسوط ج 1

 .43- 32يمكن االطالع عىل تفصيل أوسع من كتاب بحوث فقهية ص 2

 .46ملزيد من التفاصيل ينصح بمراجعة كتاب بحوث فقهية ص 3



 00 ....................... صناعة السكاكني ونحوها يف القرن العرشين وما قبله

 صناعة السكاكني ونحوها يف القرن العرشين وما قبله

الفقرة التالية هي جمرد ملحة عن صناعة السكاكني اقتبسناها من كتاب بحوث فقهية 

ن العحرين، وكيفية صناعة السكاكني من معدتوضح تطور صناعة احلديد يف القرن 

 احلديد.

أن احلديد وال سيام احلديد الُصلب كان هو املعدن الرئيس الذي استخدمه  "

اإلنسان يف صناعة السكاكني ونحوها من اآلالت القاطعة إىل أوائل القرن 

م( أنه يمكن إنتاج صلب 4244العحرين حني اكتشف املهندس )بريريل( يف عام )

أو أزيد إىل الصلب بعد صهره وقبل جعله  %43 صدأ بإضافة الكروم بنسبةال ي

 سبيكة عىل شكل سكني أو نحوه، فحدثت بذلك نقلة نوعية يف صناعة السكاكني.

وتقول بعض املصادر أن السكاكني احلديثة تصنع من احلديد الصلب املحتوي عىل 

دة للصدأ، كام من الكروم، ويكتسب الصلب بذلك مقاومة شدي %46إىل  43%

من الكربون تتيح تصليد الصلب عند إجراء  % 5.3حيتوي عىل نسبة تصل إىل 

 املعاجلة احلرارية عليه.

... وأيضا ربام كان هناك بعض السكاكني مطلّية بالنيكل والكروم بدال  من خلط 

عجينتها هبام وذلك تقليال لكلفتها، وطريقة ذلك: أن تصنع السكينة من الصلب 

 للصدأ ثم تطىل بالنحاس بطريقة كهربائية، ويتبع ذلك ترسيب طبقة رقيقةالقابل 
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 (.1)"من النيكل كواقية ضد الصدأ قبل وضع الطالء األخري من الكروم

فالفارق بني ما قبل أوائل القرن العحرين وما بعده هو أن القواطع كانت مصنوعة 

دأ، ثم خلص من الصمن احلديد ثم تغري الوضع بعد ما اكتشفت طريقة جديدة للت

 شاعت هذه الصناعة بالتدريج يف العامل.

وسواء قبلنا بحرطية معدن احلديد يف بحثنا أو مل نقبل بذلك فالذبح يتم يف األعم 

األغلب يف ذاك الزمان بآلة من احلديد، واستعامل آلة ليست من معدن احلديد أمر 

 تلك أمر يسري، واالحتياط يفنادر، فمن الناحية العملية فإن االبتالء هبذه املسألة 

 األزمان باجتناب غري احلديد واستعامل احلديد بدال عنه أمره سهل ويسري.

 إال أّنه لعل الشائع اآلن يف عرصنا نوعان من السكاكني وأدوات القطع:

 .%46إىل  %43النوع األول: املخلوط بالكروم بنسبة 

بقة من قابل للصدأ، املطيل بطالنوع الثاين: املصنوع من احلديد الصلب اخلالص ال

 النحاس، وبعدها ترسيب طبقة النيكل وأخريا الطالء بالكروم.

  

                                                        

 .451بحوث فقهية ص  1



 01 ..................................................................... متهيد

 متهيد

قد تقدم اشتهار رشطية معدن احلديد يف صحة التذكية، وبناء  عىل هذه الحرطية يف 

التذكية فإن ما كان مصنوعا  من احلديد ال يصح الذبح وتتحقق التذكية إال به يف 

كيا  ، وما مل يذبح به ال يكون ذما كان من قبيل األنعام الثالثة يؤكلحال االختيار ف

 وال يؤكل. 

فإذا ثبتت مثل هذه الحرطية فإن احلكم بالنسبة للنوع الثاين من صنع السكاكني 

واضح بعدم االجتزاء به، إذ طبقة الكروم وهي الطبقة األخرية للقواطع هي 

 املبارشة للذبح.

قت طبقة النيكل، ولو زالت هي أيضا  لبقت طبقة ولو زالت هذه الطبقة لب

 النحاس.

أما النوع األول فباعتبار أنه خليط من مادتني ويشكل معدن احلديد النسبة األكرب 

فيمكن البحث يف إمكان اجتزاء التذكية به، وال يقطع بالصحة بدوا  إذ تتغري مميزاته 

 يطرأ عليه من تغيري يف باخللط فيكون مقاوما  للصدأ بشدة وملاعا  فبلحاظ ما

 اخلصائص يشك يف صدق جنس احلديد عليه.

 فعىل تقدير رشطية معدن احلديد يف التذكية حال االختيار تكون النتيجة:

 عدم وقوعها بالسكني املغطاة بالكروم. 

ويشكل يف احلديد املخلوط بالكروم للشك يف صدق احلديد عىل اخلليط، فال بد 
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 حلديد عليه.من البحث يف صدق عنوان ا

أما إذا أخذنا بوجهة النظر القائلة بعدم اشرتاط جنس احلديد فال حاجة للبحث 

جة وقوع والنتي ،عن صدق احلديد عىل النوع الثاين، بل يصح بالنوع األول أيضا  

 التذكية هبام معا.

أيا  كان احلال فهذه الطريقة من صنع السكاكني والقواطع وانتشار استعامهلا أدت 

الذبح هبا وسعة االبتالء بالذبح بغري جنس احلديد مما جعل هذا البحث لشيوع 

 حيويا ومهام جدا. 

 األخبار الواردة يف آلة التذكية

مفادها  ثم نتكلم بعد ذلك عن ،نستعرض فيام ييل الروايات الواردة يف هذا املوضوع

 وداللتها وهل يستفاد منها رشطية احلديد بمعنى املعدن املعروف أو ال.

 اخلرب األول: 

يَم َعْن َأب يه َعن  اْبن  َأِب  ُعَمرْي   ّ ْبن إ ْبَراه 
صحيح حممد بن مسلم رواه الكليني عن َعيل 

د  ْبن  ُمْسل م  َقاَل: َسَأْلُت  ب يَحة    َجْعَفر  َأَبا َعْن ُعَمَر ْبن  ُأَذْينََة َعْن حُمَم  َعن  الذ 



 01 .............................................. األخبار الواردة يف آلة التذكية

يَدة  )(، فَ 2( وب املَْْرَوة  )1ب الل يَطة  )  (. 3َقاَل: ال َذَكاَة إ ال ب َحد 

ال  "ويف كتاب هتذيب األحكام  ،(4)"ال ذكاة إال باحلديدة  "النص يف االستبصار: 

 (.5)"ذكاة إال بحديدة 

 اخلرب الثاين: 

يَم َعْن َأب يه َعن  اْبن  َأِب  ُعَمرْي  َعْن مَح ا ّ ْبن إ ْبَراه 
 د  صحيح احللبي رواه الكليني عن َعيل 

،  ي  َعْن َأِب  َعْبد  اهلل  َعن  احْلََلب    واحْلََجر  واْلَقَصَبة 
ب يَحة  ب اْلُعود  َقاَل: َسَأْلُته َعن  الذ 

ُّ ْبُن َأِب  َطال ب  َقاَل: َفَقاَل 
يَدة ): َعيل  ْبُح إ ال ب احْلَد  ال َيْصُلُح الذ 

6.) 

 (.7) "إال بحديدة  " :الوراد يف االستبصار  والتهذيب

 

                                                        

 (.4431 -4القصبة و اجلمع ليط. )الصحا   قحرة -الليطة 1

 (.3124 -6حجارة بيض براقة تقد  منها النار، الواحدة مروة. )الصحا   -املرو 2

 .4  ،باب ما تذكى به الذبيحة من كتاب الذبائح 332ص  6الكايف ج 3

 .4  ، من كتاب الصيد والذباحة 34الباب  22ص 1االستبصار ج 4

 .344اب الصيد والذكاة من كتاب الصيد والذبائح  ب 43ص 2هتذيب األحكام ج 5

 .3  ،باب ما تذكى به الذبيحة من كتاب الذبائح 332ص  6الكايف ج 6

باب الصيد  33ص 2هتذيب األحكام ج، 1من كتاب الصيد والذباحة   34الباب  15ص 1االستبصار ج 7

 .343والذكاة من كتاب الصيد والذبائح  
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 اخلرب الثالث: 

   خرب
د  َعْن َعيل  َيى َعْن َأمْحََد ْبن  حُمَم  د ْبن حَيْ أِب بكر احلرضمي رواه الكليني عن حُمَم 

م   رَيَة َعْن َأِب  َبْكر  احْلَرْضَ
َقاَل:  َأن هي  َعْن َأِب  َعْبد  اهلل  ْبن  احْلََكم  َعْن َسْيف  ْبن  َعم 

يَدة  )  (.1ال ُيْؤَكُل َما مَلْ ُيْذَبْح ب َحد 

 (.3) "ما مل يذبح بحديدة "ويف التهذيب:  ،(2) "ما مل يذبح باحلديد " :االستبصار

كام تالحظ أحد النقلني من الشيخ ورد بلفظ )حديدة( وهو يوافق نقل الكليني، 

 .وال خيفى اضبطية الكليني 

رضمي نظر فعمدة ما استدل به عىل وثاقته عد ابن شهر أقول: يف وثاقة أِب بكر احل

املستفاد منه عرفا وثاقته لكنه من  ن خواص اإلمام الصادق شوب له م

املتأخرين غري املعارصين وال القريبني من عرصه فتكون شهادة حدسية أو ال اقل 

من عدم احتامل حسيتها احتامال معتدا به بحيث يمكن إجراء أصالة احلس يف 

 فلم يثبت اعتبار اخلرب. ،شهادةال

 

                                                        

 .4  ،تذكى به الذبيحة من كتاب الذبائحباب ما  332ص  6الكايف ج 1

 .4من كتاب الصيد والذباحة   34الباب  22ص 1االستبصار ج 2

 .352باب الصيد والذكاة من كتاب الصيد والذبائح    34ص 2هتذيب األحكام ج 3
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 اخلرب الرابع: 

د  ْبن  َخال د  َعْن  سامعة رواه مضمر ْن َأْصَحاب نَا َعْن َأمْحََد ْبن  حُمَم 
ة م  د 

الكليني عن ع 

ى إ ال َكاة ؟ َفَقاَل: ال ُيَذك  ْهَراَن َقاَل: َسَأْلُته َعن  الذ  يَسى َعْن َساَمَعَة ْبن  م   ُعْثاَمَن ْبن  ع 

يَدة   ن نَي هَنَى َعْن ذَ  ،ب َحد  رُي املُْْؤم   (1.)ل َك َأم 

 .( مع نص الكايف3( والتهذيب )2مل خيتلف نص االستبصار)

 مضمرات سامعة:

ر ليس من األجالء الذين ال حيتمل يف حقهم  ،يالحظ أن هذا اخلرب مضمر وامُلْضم 

 ،حجية له الحتامل كون املروي عنه غري معصوم فال السؤال من غري املعصوم 

القول بأن اإلضامر يف روايات سامعة  (مد ظله)إال أنه نسب لبعض أساطني العرص 

ال يرض بالرغم من أن سامعة ليس من أجالء األصحاب نظري زرارة بن أعني وحممد 

ة أن عبينام من شأن سام أن يسألوا غري اإلمام بن مسلم الذين ال يليق بشأهنام 

 .يسأل غري اإلمام املعصوم 

اإلمام املعصوم ع فقد اخلرب حجيته لعدم العلم بصدور  هو املسؤولفإذا مل يتضح أن 

 .اخلرب من املعصوم 

                                                        

 .1  ،باب ما تذكى به الذبيحة من كتاب الذبائح 332ص  6الكايف ج 1

 .3كتاب الصيد والذباحة  من  34الباب  22ص 1االستبصار ج 2

 .345باب الصيد والذكاة من كتاب الصيد والذبائح   34ص 2هتذيب األحكام ج 3
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فام حكي عنه )مد ظله( عالج املوضوع بأن اإلضامر يف أخبار سامعة ناشئ من 

فيقول  ،يف أبواب ُمتلفة التقطيع، وأن سامعة بن مهران روى عن اإلمام 

عن أمر يتعلق بالزكاة مثال، و)سألته( عن أمر يتعلق (  سألت االمام )

و)سألته( عن أمر يتعلق بالتذكية وهكذا، ثم قطعت رواياته ووزعت عىل  ،بالصالة

 .األبواب الفقهية واملسؤول فيها واحد وهو اإلمام 

 وعليه ال يرض اإلضامر بروايات سامعة.

حصل الوثوق التام بأن أخباره املضمرة كلها من هذا القبيل، ثبتت هلا  أقول: إن

 احلجية وإال فال، والبحث يف هذه املسألة ال يتوقف عىل حتقيق ذلك.

 اخلرب اخلامس: 

   معترب حممد بن مسلم رواه
د  َعْن َعيل   اهلل  ْبن  حُمَم 

د ْبن حَيَْيى َعْن َعْبد  الكليني عن حُمَم 

د  ْبن  ُمْسل م  ْبن  احْلَ   َعْن حُمَم 
ب يَحة  ب َغرْي   َجْعَفر   َقاَل: َقاَل َأُبو  َكم  َعْن َأَبان  يف  الذ 

( يَدة  َفاْذَبْحَها ب َحَجر 
ْرَت إ َلْيَها َفإ ْن مَلْ ََت ْد َحد  يَدة  َقاَل: إ َذا اْضُطر   (.1َحد 

 عبد اهلل بن حممد هو بن عيسى املعروف ببنان.

وقد روى عنه حممد بن امحد بن حييى مبارشة من غري أن يستثنيه حممد بن احلسن بن 

                                                        

 1االستبصار ج، 4  يف حال االضطرار من كتاب الذبائحباب ما تذكى به الذبيحة  133ص  6الكايف ج 1

الذكاة من كتاب باب الصيد و 33ص 2هتذيب األحكام ج، 2من كتاب الصيد والذباحة   34الباب  15ص

 .343الصيد والذبائح  
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( فتثبت وثاقته بناء عىل ما اخرتناه 4/466الوليد يف موارد عديدة منها )التهذيب/

 من داللة ذلك عىل الوثاقة فيكون احلديث تام السند.

 اخلرب السادس: 

يَم َعْن َأب يه َعن  اْبن   صحيح عبد الرمحن بن احلجاج رواه الكليني عن ّ ْبن إ ْبَراه 
َعيل 

اج  َقاَل: َسَأْلُت َأَبا  مْحَن  ْبن  احْلَج   الر 
يَم َأِب  ُعَمرْي  َعْن َعْبد  َعن  املَْْرَوة  إ ْبَراه 

ينا   ك  ْ جَي ُدوا س  َذا مَل
 أُيْذَبُح هب  ن  إ 

ْأَس اَج َفال بَ َقاَل: إ َذا َفَرى األَْودَ  ؟واْلَقَصَبة  واْلُعود 

 (.1ب َذل َك )

ال: )... يذبح هبن إذا مل جيدوا سكينا؟ ق :ختالف يف نص االستبصار عن الكايفاال

 (.2إذا فرى األوداج فال بأس)

ويف التهذيب )...يذبح هبن إذا مل جيدوا سكينا؟ قال: إذا فرى األوداج فال بأس 

 (.3بذلك)

 اخلرب السابع: 

                                                        

 .3  ،من كتاب الذبائحيف حال االضطرار باب ما تذكى به الذبيحة  133ص  6الكايف ج 1

 اجْلَب ار  َعْن َصْفَواَن ْبن  حَيَْيى َعْن َعبْد  للصحيحة سند آخر ذكره الكليني: 
د  ْبن  َعْبد  يُّ َعْن حُمَم  ٍّ األَْشَعر 

َأُبو َعيل 

يَم  اج  َعْن َأِب  إ ْبَراه  مْحَن  ْبن  احْلَج  ْثَله الر   .م 

 6من كتاب الصيد والذباحة   34الباب  15ص 1االستبصار ج 2

 .341د والذكاة من كتاب الصيد والذبائح  باب الصي 33ص 2هتذيب األحكام ج 3
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د  َعن  اْبن  صحيح زيد الشحام رواه الك  ْبن حَيَْيى َعْن َأمْحََد ْبن  حُمَم 
د  ليني عن حُمَم 

ام  َقاَل:  ح  ت ه  َسَأْلُت َأَبا َعْبد  اهلل  حَمُْبوب  َعْن َزْيد  الش  ْ َيُكْن ب َحرْضَ َعْن َرُجل  مَل

 وب احْلََجر  وب  
؟ َفَقاَل: اْذَبْح ب اْلَقَصَبة  نٌي أَيْذَبُح ب َقَصَبة  ك  ب  اْلَعْظم  وب اْلُعوس  د  إ َذا مَلْ ُتص 

ُم َفال َبْأَس ) يَدَة، إ َذا َقَطَع احْلُْلُقوَم وَخَرَج الد 
 (.1احْلَد 

صبة فقال: اذبح باحلجر وبالعظم وبالق ؟... أفيذبح بقصبة "االستبصار:  ويف

 (. 2إذا قطع احللقوم وخرج الدم فال بأس) ،والعود إذا مل تصب احلديد

 .( بإضافة كلمة )قال( قبل )فقال(3لتهذيب أيضا  )وهو نص ا

 اخلرب الثامن: 

رَية   صحيح عبد اهلل بن سنان رواه الصدوق يف الفقيه ب إ ْسنَاد ه  َعْن َعْبد  اهلل   ْبن  املُْغ 

نَا ُذب َح ب َحَجر  إ َذا َقاَل: ال َبْأَس َأْن َتْأُكَل َما  ن  َعْن َأِب  َعْبد  اهلل   َعْن َعْبد  اهلل   ْبن  س 

يَدة  
 (.4) "مَلْ ََت ْد َحد 

 اخلرب التاسع: 

 َعن  احْلََسن  ْبن  
ْسنَاد  خرب احلسني بن علوان رواه َعْبُد اهلل   ْبُن َجْعَفر  يف  ُقْرب  اإْل 

                                                        

 .4  ،من كتاب الذبائحيف حال االضطرار باب ما تذكى به الذبيحة  133ص  6الكايف ج 1

 3من كتاب الصيد والذباحة   34الباب  15ص 1االستبصار ج 2

 .344باب الصيد والذكاة من كتاب الصيد والذبائح   43ص 2هتذيب األحكام ج 3

 .1461  436ص 4الفقيه جمن ال حيرضه  4
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د  َعْن َأب يه    ْبن  ُعْلَواَن َعْن َجْعَفر  ْبن  حُمَم 
 َعن  احْلَُسنْي 

يف  ٍّ َظر 
ُه َكاَن   َعْن َعيل  َأن 

ن  َواْلَعْظمَ َيُقوُل  ها َما َخال الس 
 (. 1)": ال َبْأَس ب َذب يَحة  املَْْرَوة  َواْلُعود  َوَأْشَباه 

 ولو يف حال االختيار. ال باس هبامقتىض اإلطالق أن ذبيحة املروة والعود 

 اخلرب العارش: 

 (. 2)"غري احلديدأنه هنى عن الذبح ب عن رسول اهلل  "مرسل الدعائم 

 اخلرب احلادي عرش: 

 وأِب عبد اهلل  وأِب جعفر  عن عيل  "آخر يف الدعائم أيضا: ومرسل

 (. 3)"أهنم قالوا: ال ذكاة إال بحديدة 

          اخلرب الثاين عحر: خرب عمرو بن خالد عن زيد بن عيل عن أبيه عن جده عن 

ّكي كره ذبيحة الظفر والسّن والعظم وذبيحة القصبة إال ما  ذُ  أنه عيل 

 قال: وفيه )ذكر( بدل )كره(.( 4)بحديدة

 هذه الروايات الواردة يف املقام وسنتحدث عن داللتها الحقا .

                                                        

 .45ص 31الوسائل ج، 456قرب اإلسناد ص 1

 .426ص 3دعائم اإلسالم ج 2

 .422ص 3دعائم اإلسالم ج 3

 334، مسند اإلمام زيد ص414، ص1حكاه يف بحوث فقهية عن جمموع الفقه ج 4
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 ( يف معاجم اللغةاحلديدة)احلديد( و)

 نأيت عىل ما هيمنا منها.  يدفقد ذكرت عدة معاين للحد

 نعاملعنى األول: امل

د    ،احلاء مع الدال حد "(: 4قال اخلليل بن أمحد الفراهيدي يف كتابه العني )

 "مستعمالن... وحددته عن كذا: منعته ...

هجرية( يف )معجم  423متوىف سنة)وقال أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا 

 (: 2مقاييس اللغة()

حد: احلاء والدال أصالن األول املنع والثاين طرف اليشء. فاحلد احلاجز بني )

الشيئني. وفالن حمدود إذا كان ممنوعا. وإنه ملحارف حمدود كأنه قد منع الرزق. 

 ويقال للبواب حداد ملنعه الناس من الدخول(. 

 فحد أو حدد هلا معنيان عند ابن فارس املنع وطرف اليشء.

مي احلديد حديدا المتناعه وصالبته وشدته ..... ويقال حدت وقال أيضا : )وس

املرأة عىل بعلها وأحدت وذلك إذا منعت نفسها الزينة واخلضاب. واملحادة 

                                                        

 .42ص 4اخلليل بن أمحد الفراهيدي ج 1

 .4ص 3معاجم مقاييس اللغة ج 2
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 (.1املخالفة فكأنه املامنعة.... قال الدريدي يقال هذا أمر حدد أي منيع()

 املعنى الثاين: الطرف

(: )... وحد كل يشء: طرف 2العني)قال اخلليل بن أمحد الفراهيدي يف كتاب 

 شباته كحد السنان والسيف ونحوه...(.

وتقدم قول ابن فارس يف معجم مقاييس اللغة: )حد: احلاء والدال أصالن األول 

(، وقال أيضا : ).. وأما األصل اآلخر فقوهلم حد 3املنع والثاين طرف اليشء( )

 (.4السيف وهو حرفه وحد السكني()

ه َكَحد  السكني  "يف لسان العرب: وقال ابن منظور 
وَحدُّ كل يشء: َطَرُف َشَبات 

 (.5والسيف والّسنان والسهم ؛ ...()

 املعنى الثالث: احلاد القاطع

 واملعنى الثالث للحديد مما ذكرته املعاجم هو احلاد والقاطع. 

                                                        

 .1ص 3اللغة جمعاجم مقاييس  1

 .42ص 4اخلليل بن أمحد الفراهيدي ج 2

 .4ص 3معاجم مقاييس اللغة ج 3

 .1ص 3معاجم مقاييس اللغة ج 4

 .413ص 4لسان العرب ج 5
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 (.1قال اخلليل: )حد السيف واحتد. وهو جلد حديد()

شحذت السكني أشحذه شحذا  ،الشحذ: التحديد)وقال أيضا  يف معنى)شحذ(: 

 (.2فهو شحيذ ومشحوذ ...()

أي  ،ويف الصحا  للجوهري: )] شحذ [ شحذت السكني أشحذه شحذا

 (. 3حددته()

الشني واحلاء والذال أصل واحد يدل عىل  (شحذ)وقال يف معجم مقاييس اللغة: )

شاحيذ رووس خفة وحدة، من ذلك شحذت احلديد إذا حددته، ويقال إّن امل

 (.4اجلبال، وإنام سميت بذلك للحدة التي ذكرناها()

ومجعه ُحدوٌد.  ،معروف :وَحدُّ السكني وغريها)قال ابن منظور يف لسان العرب: 

دها: َشَحَذها  ها إ ْحدادا  وَحد  ها حّدا  وَأَحد  نَي وكل  كليل  حَيُدُّ ك  وَحد  السيَف والس 

د   رْبَ
د ،وَمَسحها بحجر َأو م  ده فهو حُمد  ها :مثله قال اللحياين ،وَحد   ،الكالم َأحد 

ْت. وسكني حديدة وُحداٌد وَحديدٌ  ،باألَلف ة  واحَتد  د 
دُّ ح 
ْت حَت   ،بغري هاء ،وقد َحد 

ة وناٌب حديٌد وحديدٌة  د 
دُّ ح 
 ... وَحد  ناُبه حَي 

داد  من سكاكني َحديدات  وَحدائَد وح 

                                                        

 .42ص 4كتاب العني ج 1

 .24ص 4كتاب العني ج 2

 . 363ص 3الصحا  ج 3

 .335ص 4معجم مقاييس اللغة ج 4
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ة واحتدّ كام تقّدم يف السكني و د 
دُّ ح 
فهو  ،مل يسمع فيها ُحداٌد ... وَحّد السيُف حَي 

دادٌ  ،وَأحددته ،حاّد حديدٌ  نٌَة ح  داٌد وَأْلس  وحكى َأبو عمرو: سيٌف  ،وسيوٌف ح 

 مثل َأمر ُكب ار. ،بالضم والتشديد ،ُحّدادٌ 

 (.1واجلمع ُحُدوٌد() ،احلَدُّ من كل ذلك ما رق من َشْفَرت ه :... وقيل

 املعنى الرابع: املعدن املعروف اخلاص

(: )... واحلديد معروف، 2قال اخلليل بن أمحد الفراهيدي يف كتاب العني )

 وصاحبه احلداد(.

وقال ابن فارس: )وسمي احلديد حديدا المتناعه وصالبته وشدته. واالستحداد 

 استعامل احلديد، ...(.

القطعة منه  ،روف ألَنه منيعوقال يف لسان العرب: )واحلديد: هذا اجلوهر املع

وَحدائدات مجع اجلمع ؛ قال األمَحر يف نعت اخليل: وهن  ،واجلمع حدائد ،حديدة

َيْعُلْكن َحدائ داهتا. ويقال: رضبه بحديدة يف يده. واحلّداد: معالج احلديد ؛ وقوله: 

اكمُ  نُْكُم ثامَنية   ،إ ين  وإ ي  اد . ،حتى ُنب يَء به * م   يف َثْوب  َحد 

َأي نغزوكم يف ثياب احَلديد َأي يف الدروع ؛ فإ ما َأن يكون جعل احلّداد هنا صانع 

                                                        

 .414ص 4لسان العرب ج 1

 .42ص 4الفراهيدي جاخلليل بن أمحد  2
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اد  عن اجلوهر الذي هو احلديد  احلديد ألَن الزّراد َحّداٌد، وإ ما َأن يكون َكنَى باحلَد 

 (.1من حيث كان صانعا  له()

 سبب تسمية معدن احلديد باحلديد:

وز ... وجي ،يدا المتناعه وصالبته وشدتهكالم ابن فارس: وسمي احلديد حد من

يتبني أن املعدن اخلاص ليس املعنى األصيل يف اللغة،  –أن يكون من األصل اآلخر 

إذ لكلمة )  د د( أصالن مها املنع وطرف اليشء، فاستّل للمعدن اسام  من املنع أو 

 الطرف.

تيجة ن النطالق ثانوي وليس أصليا، فتكوإفاطالق احلديد عىل املعدن اخلاص 

تسمية املعدن اخلاص باحلديد من باب تطبيق املفهوم عىل بعض مصاديقه كانطباق 

 التعظيم عىل القيام.

ظهر كام يويف مرحلة الحقة أصبح من معاين احلديد أيضا  بعد كثرة االستعامل 

 بمالحظة بعض كتب اللغة.

 راد من لفظ )احلديدة( يف األخباراجتاهات حتديد امل

ارد ظ )احلديدة( الوللمحور األسايس يف هذا البحث وهو: ما هو املراد من لفننتقل 

                                                        

 .414ص 4لسان العرب ج 1



 11 .......................... اجتاهات حتديد املراد من لفظ )احلديدة( يف األخبار

 يف الروايات؟

املشهور لفظي )احلديد واحلديدة( الواردان يف الروايات باملعدن  فرس االَتاه

اخلاص؛ ولفظ )حديد( هو جنس احلديد، واملفرد منه )حديدة( وهي القطعة منه، 

 املعدة للقطع والفري. ويف قباله فرسا باآللة احلادة أو

 :اهان يف مسألة التذكية باحلديدفهناك اَت

 أحدمها وهو املشهور: 

يشرتط معدن احلديد؛ الستظهاره معدن احلديد املعروف من لفظي )احلديد 

 واحلديدة( الواردين يف األخبار.

 االجتاه اآلخر: 

 ة( يفمل يشرتط جنس احلديد؛ لعدم استظهار املعدن اخلاص من لفظ )احلديد

 خصوص املعدن بل استظهاره يف اآللة القاطعة أو املعدة للقطع.

 تصويرات االجتاه الثاين:

أن يكون املقصود من احلديد واحلديدة املعنى الوصفي بان يكون الذبح بيشء  :ألف

 حاد وقاطع سواء اعد لذلك أم ال.

فة ص أن يكون املقصود منهام ما هو معد للقطع والذبح فال يكفي حتقق :باء

كام ال تشرتط صفة القاطعية وفعلية سهولة  ،القاطعية بدون ان يكون معدا للقطع
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 الذبح والقطع هبا فاملهم كون اآللة معدة للقطع.  

أن يكون املراد هبام آلة الذبح والفري كالسكني إشارة لنفس رشائط الذبح  :جيم

الثابتة بغري روايات هذه املسألة أيضا  بمعنى اشرتاط قطع األوداج وخروج الدم 

املتعارف بدون إيذاء للحيوان، وعىل هذا التصوير ال يشرتط يف اآللة أن تكون حادة 

كام ال يشرتط فيها اإلعداد للذبح فلو  قاطعة إال بمقدار ما حيقق رشائط الذبح،

 فرض تيرس الذبح بحرائطه بقطعة زجاج جلاز الذبح هبا وصارت الذبيحة مذكاة.

والظاهر أن التصوير األخري هو املعتمد إذ الوارد يف الروايات كام تقدم هو لفظ 

تيك تأالتي س -والقرائن والشواهد املتعددة  ،)احلديدة( ال لفظ )احلديد( كام ذكرنا

ى القطعة ومل تستعمل بمعن ،تدل عىل أن لفظ )احلديدة( استعمل يف مثل السكني -

 من معدن احلديد كام أهنا ليست بمعنى القطعة احلادة.

ولرتجيح أحد املعاين نحتاج للقرينة املرجحة وهي عىل نحوين، النحو األول: 

ام عليها يف مق القرينة التامة؛ واملقصود منها أن تكون وحدها كافية يف البناء

الرتجيح، والنحو الثاين: القرينة الناقصة؛ وهي التي ال تكفي وحدها يف مقام 

الرتجيح لعدم وضوحها الكايف إال أهنا مؤيدة ومعززة للمطلب وبضمها لقرائن 

 أخرى ناقصة قد تصل إىل مستوى الرجحان.

ثوق، وبحمد لوواملنهج الذي مشينا عليه وهو َتميع القيم االحتاملية، حتى حيصل ا

اهلل لدينا قرائن مستقلة وحدها إلثبات املطلوب ونضم هلا أخرى ليقوى املطلب 

 أكثر.



 11 .......................... راجتاهات حتديد املراد من لفظ )احلديدة( يف األخبا

حلادة افاملدعى أن لفظ احلديدة مل يطلق عىل القطعة من احلديد، ومل يطلق عىل اآللة 

بعض عضها تام والطلق عىل آلة الذبح والفري كالسكني وذلك لعدة قرائن بأوإنام 

 .اآلخر مؤيد
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 هار آلة الذبح من لفظ )احلديدة(القرائن عىل استظ

 لفظ )حديدة( غري معتمد عىل موصوف  األوىل: ورودالقرينة 

يالحظ أن غالب األخبار السابقة ورد فيها لفظ )حديدة( وليس لفظ )حديد(، بل 

ي لفظ فقد ورد يف خرب أِب بكر احلرضممل يثبت ورود لفظ )حديد( بطريق معترب 

حسب االستبصار خالفا  ملا يف الكايف والتهذيب حيث ورد فيهام لفظ )باحلديد( 

 )باحلديدة(.

وورد ايضا يف صحيحة زيد الشحام أيضا لفظ )احلديد( يف نسخة االستبصار 

 وقد مر عليك رسد األخبار مع عرض اختالف النسخ. والتهذيب خالفا للكايف. 

 يت تارة جمردا عن املوصوفومهام يكن فان استعامل لفظي )احلديد واحلديدة( يأ

 صور: أربع عليه، فهذهرى معتمدا وأخ

 الصورة األوىل:

استعامل لفظ احلديد جمردا عن املوصوف يأيت غالبا للتعبري عن جنس احلديد 

 ومعدنه كام يف العبارات التالية:

 من احلديد)
 
 (.1ال َتوز الصالة يف يشء

                                                        

 . 2...  345ص 4وسائل الشيعة ج 1



 10 ................ القرينة األوىل: ورود لفظ )حديدة( غري معتمد عىل موصوف

 (.1يكره أن يلبس الصبي شيئا  من احلديد) 

 (.2يد لباس أهل النار)احلد

 (.3الرجل إذا قّص أظفاره باحلديد فإّن عليه أن يمسحه باملاء قبل أْن يصيّل)

 (.5)"( 4ال يصيل الرجل ويف قبلته نار أو حديد)

 الصورة الثانية: 

استعامل لفظ احلديد معتمدا عىل املوصوف، ويأيت عادة للداللة عىل املعنى الوصفي 

َك اْلَيْومَ  ،سيف حديد أي حاد فيقال ،وهو احلاد القاطع  وكام يف قوله تعاىل: )َفَبرَصُ

يدٌ   (.6)(َحد 

 الصورة الثالثة: 

استعامل لفظ احلديدة معتمدا عىل املوصوف، ويأيت باملعنى الوصفي أي أهنا حادة 

  وقاطعة كام يقال سكني حديدة.

                                                        

 . 4...  145ص 34وسائل الشيعة ج 1

 . 6...  345ص 4وسائل الشيعة ج 2

 . 3...  311ص 4وسائل الشيعة ج 3

 . 3...  462ص 3وسائل الشيعة ج 4

 .66بحوث فقهية ص 5

 .33سورة ق 6
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 الصورة الرابعة: 

 ويأيت بمعنى اآللة القاطعة نظرياستعامل لفظ حديدة أو احلديدة بدون املوصوف 

 السكني ومن أمثلة ذلك:

 (.1إذا رضب الرجل باحلديدة فذلك العمد)

 (. 2من أشار بحديدة يف مرص ُقط َعت يده)

 ."( 3اإلشعار أن تطعن سنامها بحديدة حتى تدميها)

يَم َعْن َأب يه َعْن مَح ا ّ ْبن إ ْبَراه 
يَسى د  بْ صحيحة حممد بن مسلم يف الكايف عن َعيل  ن  ع 

د  ْبن  ُمْسل م  قَ  يز  َعْن حُمَم  ى  اَل: َسَأْلُت َأَبا َجْعَفر  َعْن َحر  م  َذَبَح َشاة  وَسم 
َعْن ُمْسل 

ْأَس  َا َفَأَباَن الر 
هت  د 
نُي ب ح  ك  ُم َفُكْل  ؟َفَسَبَقه الس   (.4)"َفَقاَل: إ ْن َخَرَج الد 

ة فرد فال يعرب عن معدن احلديد بكلمة حديدوال يعرب عرفا عن اجلنس باستعامل امل

فال يقال: )ال تصل يف حديدة( إشارة جلنس احلديد إذ ال خصوصية للقطعة 

الواحدة يف حمذور الصالة يف جنس احلديد، بل يقال: )ال تصل يف احلديد( ليشمل 

 -القطعة الواحدة واألكثر منها، كام ال يقال: خترج زكاة الفطرة من الشعرية 

                                                        

 .2...  41ص 32وسائل الشيعة ج 1

 . 4...  443ص 31وسائل الشيعة ج 2

 .46...  321ص 44وسائل الشيعة ج 3

 .3كتاب الذبائح باب الرجل يريد أن يذبح فيسبقه السكني فيقطع الرأس   345ص 6الكايف ج 4



 11 ................ القرينة األوىل: ورود لفظ )حديدة( غري معتمد عىل موصوف

عرية هي احلبة الواحدة من الشعري( بإرادة اجلنس بل يقال: خترج زكاة الفطرة )الش

 من الشعري لإلشارة جلنسه.

وإذا أردت التعبري عن انحصار احلمية بأكل الشعري مثال تأيت هبذه العبارة: )ال محية 

فإنه غري  ،وال تقول: )ال محية إال بالشعرية( وتقصد جنس الشعري ،إال بالشعري(

 يف االستعامل.  معهود

... قال ابن األعراِب: احلديد واحدته حديدة، كالشعري واحدته ) :قال ابن سيده

 (.1شعرية()

فلفظ )حديدة( خيتلف عن لفظ )حديد(، ومل يرد يف رواية تامة السند لفظ حديد 

يف هذا الباب فالروايات إنام جاءت بلفظ )حديدة(، والراجح أن لفظ )حديدة( 

عىل آلة الذبح كالسكني والشفرة واملدية، ووجه تسميتها )حديدة( هو غلبة  اطلق

 صناعتها من احلديد أو حيثية غلبة كوهنا حادة وقاطعة. 

وهكذا فالوارد يف الروايات هو لفظ )حديدة( عدا رواية دعائم اإلسالم غري تامة 

 السند التي وردت بلفظ )احلديد(.

( بدال من لفظ )حديدة( لكنه باإلضافة اجل ورد يف بعض الكتب لفظ )حديد

بعد مالحظة  ال يرض -فالنسخ الواردة ُمتلفة بني الشيخ والكليني  -لعدم ثبوته 

                                                        

 .36السفر الثاين عحر ص 4ق 4املخصص ج 1
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 جمموع ما ذكرناه من قرائن كام ستالحظ. 

كام ورد يف بعض الروايات لفظ )احلديدة( كام عرفت مطلع هذا البحث وهو 

الم يف ذلك أن التعريف باأللف والأوضح يف أن املقصود هبا مثل السكني، والوجه 

للعهدية وليست للجنس واألمر املعهود هو آلة الذبح من السكني واملدية والسيف 

 ونحوها.

 ومما تقدم يرجح أن معدن احلديد وجنسه ليس هو املراد من األخبار.

 استبعاد معنى احلاد القرينة الثانية:

ديدة(، ولكنها ال تثبت إرادة وهذه القرينة تنفي إرادة معنى احلاد من لفظ )احل

 السكني أو أيا من التصويرات التي ذكرناها لالَتاه الثاين.

فأقول: يبعد احتامل إرادة احلادة من لفظ )احلديدة( الوارد يف الروايات باعتبار أن 

ُب أن يؤتى به مع املوصوف حال إرادة املعنى الوصفي فيقال  لفظ )احلديدة( يناس 

 أي حادة. (حديدة اذبح بسكني)مثال : 

 فحمل مثل عبارة ،وال يستعمل عادة لفظ )حديدة( بال موصوف ويراد به احلادة

 ،رادة املعني الوصفي بعيد)ال ذكاة إال بحديدة( دون االعتامد عىل موصوف عىل إ

 إذن يستبعد إرادة معنى احلادة كام استبعد إرادة جنس معدن احلديد.

 



 11 ....................................... القرينة الثالثة: مالحظة االستعامالت

 التمالحظة االستعام القرينة الثالثة:

 بدون االعتامد عىل موصوف وبدون قرينةتتبع موارد لفظي )حديدة( و)احلديدة( 

يكشف عن استعامهلام يف السكني واآللة الذابحة، واألمثلة عىل ذلك كثرية  خاصة

 منها:

د   -4  ْبن َيْعُقوَب َعْن حُمَم 
د  صحيحة زيد الشحام رواها صاحب الوسائل عن حُمَم 

ام  َقاَل: َس ْبن  حَيَْيى َعْن أَ  ح  د  َعن  اْبن  حَمُْبوب  َعْن َزْيد  الش     د  َأْلُت َأَبا َعبْ مْحََد ْبن  حُمَم 

نٌي َأَيْذَبُح ب َقَصَبة   اهلل    ك  ت ه  س  ْ َيُكْن ب َحرْضَ ر  َفَقاَل: اْذَبْح ب احْلَجَ  ؟َعْن َرُجل  مَل

ُم َفال  يَدَة، إ َذا َقَطَع احْلُْلُقوَم َوَخَرَج الد 
ب  احْلَد 

َوب اْلَعْظم  َوب اْلَقَصَبة  َواْلُعود  إ َذا مَلْ ُتص 

 (.1َبْأَس ب ه  )

نٌي  "فقد كان السؤال فيها عن حكم من:  ك  ت ه  س  ْ َيُكْن ب َحرْضَ وجاء جواب  ،"مَل

يَدَة  "يف حال  إلمام ا ب  احْلَد      ل يفرتض فقدان السكني فالسائ ،"مَلْ ُتص 

استعمل لفظ  يدة، فيظهر أن اإلمام جييب عن حال فقدان احلد واإلمام 

احلديدة يف السكني ؛ وإال فال تطابق بني السؤال واجلواب وسيايت مزيد بيان حول 

 هذه الصحيحة.

ن ع ،عن محاد بن عيسى ،راهيم، عن أبيهما ورد يف الوسائل عن عيل بن إب -3

                                                        

 .4من أبواب الذبائح   الثاينالباب  2ص  31وسائل الشيعة ج 1
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عن مسلم ذبح وسمى  سألت أبا جعفر  :قال ،عن حممد بن مسلم ،حريز

 (.1فقال: إن خرج الدم فكل() ،فأبان الرأس فسبقته حديدته

نالحظ أن حممد بن مسلم يسمي السكني حديدة، ومن الواضح هنا أن نظره ليس 

بقته فعبارة )س ،الذبح مثل السكني حديدةإىل جنس احلديد ومعدنه، إنام سمى آلة 

 حديدته( أي سبقته سكينته وآلة ذبحه ففصلت الرأس.

يَم َعْن َأب يه َعْن  ّ ْبن إ ْبَراه 
غري أن هذه الرواية نقلت بألفاظ ُمتلفة ففي الكايف عن َعيل 

د  ْبن  ُمْسل م  قَ  يز  َعْن حُمَم  يَسى َعْن َحر 
َعْن ُمْسل م   َأَبا َجْعَفر   اَل: َسَأْلُت مَح اد  ْبن  ع 

نيُ َذَبَح َشاة   ك  ى َفَسَبَقه الس  ْأَس  وَسم  َا َفَأَباَن الر 
هت  د 
ُم  ،ب ح             َفَقاَل: إ ْن َخَرَج الد 

 (.2َفُكْل )

 علق املحيش عىل الكايف: يف بعض النسخ )فسبقته حديدته(.

 .(هامش املخطوط) حلدهتا كام علق املحيش عىل الوسائل: يف نسخة: السكني

)عن حممد بن يعقوب عن عيل بن إبراهيم عن أبيه عن  هكذا:ووردت يف التهذيب 

عن مسلم  سألت أبا جعفر  قال: محاد بن عيسى عن حريز عن حممد بن مسلم

 (.3إن خرج الدم فكل( ) :فأبان الرأس فقال فسمى فسبقت مديتهذبح شاة 

                                                        

 .42ص 31الوسائل ج 1

 .3باب صفة الذبح والنحر   354ص 6الكايف ج 2

 .345كتاب الصيد والذبائح باب الصيد والذكاة   33ص 2جالتهذيب  3
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احلسني بن سعيد عن محاد بن عيسى عن حريز عن ): ويف موضع آخر من التهذيب

فسبقته حديدة عن مسلم ذبح وسمى  سألت أبا جعفر  قال: حممد بن مسلم

 (. 1الرأس فقال: إن خرج الدم فكل() فأبان

ولعل هذا االختالف ناشئ من النقل باملعنى مما يكشف عن إرادة السكني من لفظ 

ة مما ر بلفظ سكني وثالث بلفظ حديداحلديدة؛ حيث نقلها بعضهم بلفظ مدية وآخ

يعني أهنم مل جيدوا فرقا بني هذه األلفاظ خصوصا بعد مالحظة ما ورد من جواز 

  نقل الروايات باملعنى.

   انه قال: ال قود إال  عن النبي  ،يف السنن الكربى للبيهقي جاءما  -4

 (.2) "بحديدة

يقتل بحرق وال إغراق بل يقتل أي من قتل مسلام بحرق أو إغراق أو غريمها فال 

 بالسيف ونحوه.

يف القود وال نظر لكوهنا مصنوعة من  الذبحفهنا استعمل لفظ احلديدة يف آلة 

 احلديد أو غريه.

ومن  ،قال: من أشار بحديدة يف مرص ُقط َعت يده ما ورد عن أِب جعفر  -1

                                                        

 .342كتاب الصيد والذبائح باب الصيد والذكاة   32ص 2التهذيب ج 1

 .باب ما روى يف أن ال قود إال بحديدة ،63ص  1السنن الكربى للبيهقي ج 2
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 (.1)"رضب هبا ُقت ل

واإلشعار أن تطعن  :قال -يف حديث  – عن أِب عبد اهلل  ،صحيحة احللبي -3

 (.2يف سنامها بحديدة حتى تدميها )

          عن الصيد يصيبه السهم معرتضا ومل يصبه  سألت أبا عبد اهلل ) -6

 (.3بحديدة ...()

راد واضح من هذه املوارد خصوصا بمالحظة مناسبات احلكم واملوضوع أن امل

الشفرة ونحو ذلك أو القاتلة وليس معدن اآللة القاطعة مثل السكني والسيف و

 احلديد.

إذن من هذه الشواهد وغريها نصل لنتيجة مفادها أن لفظ احلديدة تستعمل يف آلة 

 الذبح والقطع كالسكني. 

(، فغري ضائر وال يكون نقضا عىل 4)فاختن إسحاق باحلديد() :واما ما ورد مرسال

اسبة يد يف احلاد هنا قائم عىل أساس منما استشهدنا به اذ استظهار استعامل لفظ احلد

احلكم واملوضوع أو غريه من القرائن وإال كانت املرسلة جمملة ومما هيون اخلطب 

                                                        

 .4باب حد نفي املحارب   443ص 31وسائل الشيعة ج 1

 .46باب استحباب اإلشعار والتقليد   321ص 44وسائل الشيعة ج 2

 .4باب إباحة صيد املعراض إذا خرق   424ص 34وسائل ج 3

 .6باب وجوب ختان الصبي   146ص 34وسائل الشيعة ج 4
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باإلضافة اىل االرسال انه مورد واحد مل نجد له نظريا خالفا للفظ احلديدة التي 

 كثرت شواهده.

 القرينة الرابعة: مناسبات احلكم واملوضوع

 :وهلا عدة تقريبات

 التقريب األول: 

( املتقدم تقريبا ملسلك املشهور فيام هو 1أن الشواهد التي ذكرت يف األمر األول ) " 

املراد بلفظي )احلديد واحلديدة( الواردين يف نصوص التذكية ال تقتيض أزيد من 

عدم كوهنام بمعنى احلاّد واحلادة، وال تنفي احتامل أن يكون املراد هبام اآللة املعدة 

ي والقطع عىل سبيل املجاز يف الكلمة، بكوهنا هي املعنى املستعمل فيه اللفظ للفر

أو كوهنا هي املراد اجلّدي منه وإن كان املراد االستعاميل هو نفس املعدن اخلاص أو 

 القطعة منه. 

ألن املناسبة املعتربة يف صحة االستعامل املجازي  ،وهذا االحتامل وارد ثبوتا

إن أدوات القطع والفري كالسيوف واملدى والسكاكني كانت موجودة يف املورد، ف

ُتصنع عادة يف عرص صدور الروايات من مادة احلديد ولعله مل يكن يوجد آنذاك مما 

                                                        

 احلديد الوارد يف نصوصيقصد الشواهد التي ذكرت لصالح مسلك املشهور عىل عدم ارادة احلاد من لفظ  1

 التذكية.
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ُيصنع من غريها إال عىل سبيل الندرة والشذوذ، وهذا املقدار مناسبة مصححة 

 (.1)"ع عنها لذكر احلديد أو احلديدة وإرادة اآللة املعدة للقطع كتعبري جام

 توضيح واضافة: 

لفظ )احلديدة( استعمل يف آلة الفري والقطع عىل سبيل املجاز يف الكلمة؛ لكوهنا 

هي املعنى املستعمل فيه اللفظ أو كوهنا هي املراد اجلدي منه وإن كان املراد 

 االستعاميل هو نفس املعدن أو املعنى الوصفي للحديدة.

ديدة( عىل السكني البد له من مصحح وهو لفظ )احل إطالقبعبارة أخرى قل: 

املناسبة واملشاهبة بني املعنى املوضوع له واملعنى املستعمل فيه ليصح االستعامل، 

 واملصحح إما كوهنا مصنوعة من معدن احلديد غالبا، أو كوهنا حادة غالبا .

 فكل واحدة من هاتني املناسبتني مصححة لالستعامل املجازي.

( استعمل يف آلة الفري والقطع عىل سبيل املجاز يف الكلمة؛ إذن لفظ )احلديدة

لكوهنا هي املعنى املستعمل فيه اللفظ، أو أن اللفظ استعمل يف نفس املعدن أو يف 

فلفظ احلديدة اطلق عىل السكني إما  ،منه آلة القطع نفس معنى احلاد وأريد جديا  

 هلذه املناسبة أو تلك.

يكون استعامال حقيقيا وتارة  أخرى يكون جمازيا،  واستعامل اللفظ يف معنى تارة  

                                                        

 .63بحوث فقهية ص  1
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 فاستعامل لفظ )احلديدة( يف السكني يف األخبار الواردة:

واالستعامل احلقيقي هو استعامل اللفظ يف معناه  إما أن يكون استعامال حقيقيا : -أ

 ،املوضوع له، فلفظ احلديد أو احلديدة استعمل يف القطعة من احلديد أو اآللة احلادة

وطبق عىل السكني باعتبار انطباق العنوان عىل املعنون، كانطباق التعظيم عىل القيام 

 فالسكني أحد مصاديق القطعة من احلديدة أو اآللة احلادة.

 وإما أن يكون استعامال جمازيا :  -ب

وذلك بأن تكون كلمة )احلديدة( استعملت يف غري معناها املوضوع له، إذ 

ني، واستعامهلا كذلك حيتاج ملناسبة مصححة هلذا استعملت يف خصوص السك

االستعامل، واملصحح للمجازية يف االستعامل إما كوهنا مصنوعة من احلديد غالبا 

 أو كوهنا حادة غالبا .

عىل السكني، إنام املدعى الرئييس  الذي طبق هذا النحو او ذاكأن نعرف  وليس مهام  

 لروايات عىل السكني. كام ستعرف أن لفظ احلديدة اطلق يف هذه ا

وأما بحسب مقام اإلثبات فاحتامل املجازية  ،هذا بحسب مقام الثبوت "ثم قال: 

وإن كان عىل خالف مقتىض القاعدة يف تطابق املعنى املستعمل فيه اللفظ للمعنى 

املوضوع له، وكذلك تطابق املراد اجلّدي للمراد االستعاميل، إال أنه مع وجود 

 من األخذ بمقتىض القرينة. القرينة عليه البدّ 

ويف املقام توجد مجلة من القرائن الدالة عىل أن املقصود بلفظ احلديد أو احلديدة يف 
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 ،نصوص املسألة هي اآلالت املعدة للقطع والفري ال املعدن املعروف والقطعة منه

 والقرائن هي:

احلكم واملوضوع، وتوضيحها: أن لفظي احلديد واحلديدة قد استخدما  مناسبة -أ

يف موارد كثرية من الروايات، واملالحظ أن املراد هبام يف مجلة منها هو املعدن اخلاص 

 والقطعة منه كام يف املوارد التالية:

 من احلديد)
 
 (.1ال َتوز الصالة يف يشء

 (.2يكره أن يلبس الصبي شيئا  من احلديد) 

 (.3احلديد حلية أهل النار)

 (.4الرجل إذا قّص أظفاره باحلديد فإّن عليه أن يمسحه باملاء قبل أْن يصيّل)

 (.6)"( 5ال يصيل الرجل ويف قبلته نار أو حديد)

ولكن مناسبة احلكم واملوضوع تقتيض يف موارد أخرى أن يكون املراد هبام غري 

                                                        

 . 2...  345ص 4وسائل الشيعة ج 1

 . 4...  145ص 34وسائل الشيعة ج 2

 . 6....  345ص 4وسائل الشيعة ج 3

 . 3....  311ص 4وسائل الشيعة ج 4

 . 3....   462ص 3وسائل الشيعة ج 5

 .66بحوث فقهية ص 6
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 ذلك، وهو عىل وجهني:

 لقاطعة أو اجلارحة أو القاتلة كام فيام ييل ذكره:ما ُأريد هبام اآللة ا

 (.1أوحى اهلل إىل إبراهيم أن: اختن إسحاق باحلديد)

 (.2إذا رضب الرجل باحلديدة فذلك العمد)

 (. 3من أشار بحديدة يف مرص ُقط َعت يده)

 ."( 4اإلشعار أن تطعن سنامها بحديدة حتى تدميها)

 كام يف املوردين التاليني: ما أريد هبام اليشء الثقيل وزنا  " -ب

أال أوقرمتوه حديدا  وألقيتموه يف ) :ة استشهاد زيد بن عيل يف قص قوله 

 (.5) (الفرات

تلقي عليه مثقالني لبانا  وعحرة مثاقيل سكرا  ... ثم تضعه حتت السامء بالليل )قوله: 

                                                        

 .6...  143ص 34وسائل الشيعة ج 1

 .2....  41ص 32وسائل الشيعة ج 2

 . 4...  443ص 31وسائل الشيعة ج 3

 .46...  321ص 44وسائل الشيعة ج 4

 . 3...  351ص 4وسائل الشيعة ج 5
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 (. 2)"( 1وتضع عىل رأسه حديد( )

د أو احلديدة يف مطلق موارد استعامهلا هو واحلاصل أنه ليس املقصود بلفظ احلدي

املعدن اخلاص أو القطعة منه، بل أن مناسبة احلكم واملوضوع تقتيض أن يكون املراد 

 هبام يف مجلة من املوارد هو اآللة القاطعة ونحوها أو ما يكون ثقيل الوزن.

احلديدة يد ووالظاهر أن املتفاهم ُعرفا  بمناسبة احلكم واملوضوع كون املراد من احلد

يف نصوص التذكية والذبح هو مطلق اآلالت املعدة للقطع والفري، فإن املوضوع 

هو الذبح والذكاء واحلكم هو لزوم استخدام احلديد فيه مع اإلمكان، فال يفهم من 

ذلك خصوصية للحديد بام هو معدن خاص بل املتفاهم عرفا  أنه جيء به تعبريا 

فبدال  عن استخدام  ،بة كوهنا مصنوعة منه عادةعن اآلالت املعدة للقطع بمناس

كلمة السكني مثال استخدمت كلمة احلديدة لتكون تعبريا  جامعا  عن كل آلة معدة 

 (.3)"للقطع كالسيف والشفرة واملوسى واملدية وغريها

 مناقشة التقريب األول:

 وقد اعرتض عىل هذا التقريب بالتايل:

هكذا: )إذا قطعت أوداجه بحديدة فقد ذّكيته( أو لو كان املذكور يف لسان الدليل  "

                                                        

 .4...  311ص 3وسائل الشيعة ج 1

 .62بحوث فقهية ص 2

 .وما بعدها 66بحوث فقهية ص 3
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 الأكالما  من هذا القبيل لكان باإلمكان اّدعاء أن مناسبة احلكم واملوضوع تقتيض 

يكون خصوصية للحديدة بام هو قطعة من املعدن املعروف بل تكون العربة باآللة 

ىل للقطع عالصاحلة للقطع وإن مل تكن من جنس احلديد، من دون عناية باإلعداد 

 كل حال فإنه ال موضوعية له يف النظر العريف أصال .

ولكّن املذكور يف األدلة إنام هو نفي الذكاة بغري احلديدة من الليطة واحلجارة 

ومعه ال جمال لدعوى عدم  ،ونحومها مما يصلح للذبح وإْن مل يكن معدا  له

 ري.اخلصوصية للحديد وكون العربة بام يكون صاحلا  للقطع والف

وباجلملة إن مناسبة احلكم واملوضوع لو كانت تقتيض شيئا  فإنام هو إلغاء 

 ،خصوصية احلديد وكون العربة بكل ما يصلح للذبح ال كون العربة بام ُأعّد لذلك

وهذا فيام إذا مل يكن دليل عىل املنع من الذبح ببعض ما يصلح له من غري احلديد 

              يفهم الُعرف عدم اخلصوصية  وأما مع ورود النهي عن ذلك فال يكاد

 (.1)"للحديد 

 توضيح املناقشة: 

أنه مل يرد يف لسان الدليل هذا النحو من التعبري: )إذا قطعت أوداجه بحديدة فقد 

ذّكيته( لو كان كذلك لكان من املمكن دعوى أن مناسبات احلكم واملوضوع تقتيض 

                                                        

 .61بحوث فقهية ص 1
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معدن احلديد املعروف، وال خصوصية أن ال خصوصية للحديدة بام هي قطعة من 

أيضا  ملا كان معدا  للذبح، إنام العربة باآللة الصاحلة للقطع فكل ما يصلح للذبح 

 بقطع األوداج األربعة يصح التذكية به ولو كان من غري جنس احلديد.

فهي  ،فقد نجد قطعة من الزجاج حادة تصلح للذبح والفري ولكنها مل تعدُّ لذلك

سكني واملدية وغريها مما صنع واعّد للذبح، والعرف حيكم بأن صنع ليست مثل ال

فإن كان املراد من لفظ  ،اآللة وإعدادها للقطع ليس له موضوعية يف التذكية

 اآللة فهي اآللة الصاحلة للقطع والفري ال خصوص املعدة لذلك.  (احلديدة)

ية هبا ح جاز التذكويرتتب عىل ذلك أن أمثال الليطة وغريها لو كانت صاحلة للذب

 لعدم اخلصوصية.

ال  "إال أن الوارد يف لسان الدليل نفي الذكاة مطلقا  بالليطة واملروة وأمثاهلام وأنه 

، فيفهم من هذا النفي بعد عدم التفصيل بني الصالح للفري "ذكاة إال بحديدة 

والقطع وعدم الصالح منها لذلك يفهم أن الصالحية للذبح ليست هي املنظورة 

يف صحة التذكية وال خصوصية اإلعداد للذبح فلم يبق وجه الستبعاد خصوصية 

وبذلك ينهدم تقريب مناسبات احلكم واملوضوع فيام لو متت هذه  ،معدن احلديد

 املناقشة.

 وهكذا تطر  املناقشة النقاط التالية:
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 النقطة األوىل: 

ديدة فقد ذكيته( أن الصياغة لو كانت بمثل هذا اللسان: )إذا قطعت أوداجه بح

 ألمكن القول أن مناسبات احلكم واملوضوع تقتيض أن ال خصوصية ملعدن احلديد.

 النقطة الثانية: 

مع فرض قبول تقريب مناسبة احلكم واملوضوع فإنه يكون املراد من )احلديدة( ما 

فرتض لذا يُ  ،يصلح للذبح ال ما ُأعّد له لعدم املوضوعية لإلعداد يف الفهم العريف

ة التذكية بالليطة واملروة والقصبة وغريها مع صالحيتها لقطع األوداج وإن صح

 مل تكن معدة للفري.

 النقطة الثالثة: 

حلصول التذكية بغري احلديد من أمثال الليطة واملروة  اطالق نفي املعصوم 

قد تكون صاحلة للقطع والفري يسقط هذا التقريب ويبقى احتامل  والقصبة مع أهنا

 معدن احلديد ال نايف له فيتعني محل الدليل تعبدا بظاهر النص.خصوصية 

ة ن مناسبة احلكم واملوضوع تقتيض أن يكون املراد باحلديدفلم يبق وجه ملا قيل من ا

 ما اعد لذلك. ما يصلح للذبح من اآلالت القاطعة واحلادة أو

صاحلة  اوهكذا إطالق نفي التذكية بغري احلديد نفي ألن تكون القصبة وأمثاهل

 للتذكية وإن كانت حادة وفيها قابلية الذبح.
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 خالصة املناقشة: 

 أوال : أصل دعوى داللة مناسبة احلكم للموضوع عىل ما ُأدعي غري مسلمة.

ثانيا : دعوى أن مناسبة احلكم واملوضوع تدل عىل أن املقصود باحلديدة ما أعد 

داد، فلو تم أصل للذبح أيضا غري مقبولة إذ العرف ال يرى خصوصية لإلع

التقريب فإنام يسلم بشأن ما يصلح للذبح، وحيث أن الروايات نفت جواز الذبح 

 بام يصلح للذبح فتسقط هذه القرينة.

مؤداه أن القصبة مطلقا  وإن كانت  عندنا نفي من اإلمام  بعبارة أخرى: ما دام

ية فال يمكن استبعاد خصوص ،وإنام الذبح باحلديدة ،صاحلة للذبح ال يذبح هبا

 معدن احلديد فال حمالة يتعني التمسك بظاهر رشطية معدن احلديد.

 ما اعرتض به عىل املناقشة:

 إال أنه اعرتض عىل هذه املناقشة بام ييل: 

ويالحظ عىل هذا اجلواب: أن نكتة االستدالل هي نكتة إسنادية وليست لفظية  "

 كانت صياغة الدليل هبذا النحو وهو )إذاكي ختتلف باختالف الصياغات، فسواء 

قطعت أوداجه بحديدة فقد ذكيته( أو كانت صياغة الدليل بالنحو الذي ورد )ال 

بحسب النظر  –ذكاة إال بحديدة( أو )ال يذكى إال بحديدة( فإن مرجع اجلميع 

 إىل مجلة رشطية وهي: إذا حتقق الذبح باحلديد حتققت التذكية. –العريف 

 – التي ال ربط هلا بالصياغة اللفظية –نكتة هي مناسبة احلكم ملوضوع وبام أن ال
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فهذه املناسبة موجودة يف مجيع الصياغات ما دام احلكم هو عبارة عن اشرتاط حتقق 

 (.1)"التذكية بالذبح باحلديد 

 خالصة االعرتاض: 

 أنه ال فرق بني أن تأيت الصياغة بالنفي أو اإلثبات، فحاكمية مناسبة احلكم

 واملوضوع ثابتة عىل التقديرين.

توضيح: أن مناسبات احلكم واملوضوع ال تتأثر بنوع الصياغة فال فرق بني الصياغة 

السلبية واإلجيابية يف لسان األدلة إذا كان املؤدى واحدا وهو )اشرتاط حتقق التذكية 

 : )إذا قطعت أوداجه بحديدة( أو قال:(، فسواٌء قال اإلمام بالذبح باحلديد

 .ني معااغت)ال ذكاة إال بحديدة( فإن مناسبات احلكم واملوضوع حمفوظة يف الصي

فمرة تعرب  عن املطلب بصياغة: )إذا ذبحت بحديدة فقد ذكيته( ومرة أخرى 

: )ال ذكاة إال بحديدة(، وال فرق بينهام ألّن مناسبة احلكم واملوضوع قضية بصياغة

فإن  ء ُعرب  عنها بأسلوب اإلثبات أو النفيإسنادية، يسند الذبح فيها للحديد، فسوا

ح )اشرتاط حتقق التذكية بالذب :املؤدى واحد يف اجلميع، ألن حقيقتها واحدة وهي

 باحلديد(.

إذن مناقشة التقريب األول من مناسبة احلكم واملوضوع ليست واردة اذا تم 

                                                        

 .411الذبح باملكائن ص 1
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ات ومها ليسا باالعرتاض، فهي مناقشة غري تامة ألهنا تفرق بني حالتي النفي واإلث

إال تعبريين ُمتلفني عن مطلب واحد، وجوهر مناسبات احلكم واملوضوع ثابت 

 يف التعبريين معا.

 تعليقنا عىل االعرتاض:

وفيه: ما ال خيفى فان هذا االعرتاض ناظر إىل أمر غري الذي قامت عليه املناقشة 

 أساسا .

لسان الدليل  واإلثبات يففلم يكن نظر املناقشة إىل التفريق بني صياغتي النفي 

ليجاب عنها بأن اختالف الصياغة ال ربط له بمناسبات احلكم واملوضوع إذ مؤدى 

وهي أن النفَي الوارد يف لسان الدليل  أخرى؛بل نظرها إىل جهة  ،الصياغات واحد

 نفٌي لوقوع التذكية بغري احلديدة وإن كان حادا  يصلح للذبح مثل القصبة.

بني كون القصبة حادة أو غري حادة يف عدم حتقق التذكية  ام فلام مل يفرق اإلم

 هبا؛ يفهم من ذلك أن النظر جلنس احلديد.

ته( ذّكيصحيح أنه ذكر يف املناقشة هذه العبارة: )إذا قطعت أوداجه بحديدة فقد 

 ،وأشري فيها للصياغات السلبية أمثال: )ال ذكاة إال بحديدة( إثباتية؛صياغة  وهي

مدعاة لتوهم أن النظر جلهة اإلثبات مقابل النفي وأنه لو كانت مجيع  فربام كانت

صياغات األخبار إجيابية ألمكن القبول بالتقريب، أما لو كانت بعضها سلبا  مل يقبل 

 بالتقريب، إال أن نظر املناقشة ليس متجها لذلك كام أوضحناه.
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شة جلهة ملثارة، فنظر املناقإذن هذه املالحظة يف غري حملها أساسا  وال تتوجه للنكتة ا

نفي وقوع التذكية بغري احلديد ال إىل جهة التفريق بني أسلوب اإلثبات  إطالق

 والنفي.

وبعد عدم القبول باملالحظة عىل االعرتاض الذي يستهدف هدم فكرة مناسبات 

 ؟ ؟فهل هذا يعني أن املناقشة تامة أو ال ،احلكم واملوضوع

 التعليق األول:

ه املناقشة مبنٌية عىل الفراغ من أن املراد من لفظ )احلديدة( القطعة من أقـــول: هذ

ق اإلمام وعليه مل ،احلديد يف جوابه بني القصبة احلادة وأمثاهلا وغري  ا مل ُيفر 

 احلادة مما هو صالح للذبح يفهم من ذلك اخلصوصية ملعدن احلديد.

 عددة؛متني معنيني أو معاين أما لو مل نفرغ من ذلك وكان لفظ )احلديدة( جممال ب

مل يكن من الصحيح رد قرينة مناسبات احلكم  ،وحتديد أحدها يفتقر ملعني  

واملوضوع بدعوى عدم التفصيل بني احلاد وغريه من القصبة وأمثاهلا، وانه يفهم 

 من ذلك اخلصوصية ملعدن احلديد. 

ون ذا يفرتض أن يكوحيث مل يسلم أن املراد من )احلديدة( هو القطعة من احلديد، ل

االعرتاض حمايدا  يف تفسري معنى )احلديدة( ليصح به نقض قرينة مناسبات احلكم 

واملوضوع، وليس مبنيا  عىل أمر مسبق يف تفسري املراد من )احلديدة(، فنقض القرينة 

 بناء  عىل الفراغ من تفسري )احلديدة( باملعدن هو نوع مصادرة عىل املطلب.
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العرتاض مبني عىل الفراغ من إرادة قطعة احلديد من لفظ وهكذا متامية هذا ا

 احلديدة فيسقط االعرتاض بسقوط مبناه.

ولعل داعي الوقوع يف هذه املصادرة ما تقدم منه من ذكر القرائن عىل أن املراد من 

فلام أراد االعرتاض عىل قرينة  ،)احلديدة( يف الروايات هو معدن احلديد خاصة

 وع حاكمها مبنائيا  من أن املراد باحلديدة القطعة من احلديد.مناسبات احلكم املوض

فهذا االعرتاض ال يستطيع أن حيدد املراد من احلديدة بالقطعة من احلديد، إذ لفظ 

 احلديد يفرتض أن يكون جممال فاملناقشة غري واردة.

 وملزيد توضيح أقول: 

تغي هدم الوصفي، واملناقشة تباملدعى من القرينة أن املراد باحلديد واحلديدة املعنى 

 فهل املناقشة يف حملها؟  ،القرينة

لنأخذ االفرتاضات املمكنة لقرينة مناسبات احلكم واملوضوع أوال ، ثم نالحظ 

 نسبة املناقشة لكل واحد من تلك االفرتاضات.

 الفرضية األوىل: املعنى الوصفي

ديدة( )احلديد واحلأن تكون قرينة مناسبة احلكم واملوضوع قاضية بحمل لفظي 

 عىل املعنى الوصفي أي احلاد والقاطع بالفعل. 

 فهل تصلح املناقشة هلدم هذه الفرضية أو ال تصلح؟

 أقــول: ال هني يف الروايات عن الذبح بغري احلديدة بنحو مطلق، ملاذا!
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د ْبن ُمْسل م  قَ    َفر  َجعْ اَل: َسَأْلُت َأَبا نالحظ الروايات والتي منها صحيحة حُمَم 

ب يَحة  ب الل يَطة  وب املَْْرَوة ، َفَقاَل: ال َذَكاَة إ ال  يَدة  ) الذ   (.1ب َحد 

 فهنا ال هني عن التذكية بالليطة وباملروة، وان كانت حادة؟ 

عن سؤال حممد بن مسلم عىل هذه الفرضية يكون هبذا املعنى:   فجواب اإلمام

و سواء كان ليطة أم ال، وألن غالب  ،ن مروة أم السواء كا ،ال ذكاة إال بام هو قاطع

جاء اجلواب: ال تذبح إال بام هو قاطع، كان من  ،املذكورات ليست قاطعة عادة

 قبيل الليطة واملروة أم ال.

فليس يف الرواية هني عىل هذا التقدير عن الذبح بالليطة واملروة مطلقا، أي ال يكون 

 سواء كانت حادة أم مل تكن حادة.املعنى: ال تذبح بالليطة واملروة 

وبكلمة افرتض يف الليطة واملروة عدم كوهنا حادة وعىل هذا األساس جاء النفي 

 للذكاة بغري احلديدة.

ب يَحة  ب اْلُعود   ّي َعْن َأِب  َعْبد  اهلل  ومثلها صحيحة احْلََلب   َقاَل: َسَأْلُته َعن  الذ 

، َقاَل: فَ  ُّ ْبُن َأِب  َطال ب  َقاَل واحْلََجر  واْلَقَصَبة 
ْبُح إ ال  : َعيل      ال َيْصُلُح الذ 

يَدة  )  (.2ب احْلَد 

ون فعدم الصالحية للذبح بام ال يك ،فليس فيها هني عن الذبح بالعود وإن كان حادا

                                                        

 .4  ،باب ما تذكى به الذبيحة من كتاب الذبائح 332ص  6يف جالكا 1

 .3  ،باب ما تذكى به الذبيحة من كتاب الذبائح 332ص  6الكايف ج 2
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 حادا، سواء كان من املذكورات أم ال.

ام َقاَل:  ح  ت ه  اهلل  َسَأْلُت َأَبا َعْبد  وصحيحة َزْيد الش  ْ َيُكْن ب َحرْضَ َعْن َرُجل  مَل

ب    وب احْلََجر  وب اْلَعْظم  وب اْلُعود  إ َذا مَلْ ُتص 
؟ َفَقاَل: اْذَبْح ب اْلَقَصَبة  نٌي أَيْذَبُح ب َقَصَبة  ك  س 

ُم َفال يَدَة، إ َذا َقَطَع احْلُْلُقوَم وَخَرَج الد 
 (.1َبْأَس ) احْلَد 

ملعنى الوصفي سيقول أن املراد: اذبح باحلجر وبالعظم وهنا أيضا ملن يدعي ا

وبالقصبة والعود إذا مل تصب اليشء احلاد، يعني افرتض يف هذه املذكورات أهنا 

، فال هني عنها مطلقا وإن كانت حادة، فاملعنى من الصحيحة إذا فقدت  ليست حادة 

 احلاد فال بأس بأن تذبح بغري احلاد نظري املذكورات.

ن الوارد: ال تذبح بالقصبة، ألمكن األخذ بإطالقها فيكون الذبح أجل لو كا

 ، ولكنه ليس كذلك.وغري احلادةبالقصبة احلادة 

َقاَل: ال َبْأَس َأْن َتْأُكَل َما ُذب َح  ان َعْن َأِب  َعْبد  اهلل   وصحيحة عبد اهلل بن سن

يَدة  
 (.2) "ب َحَجر  إ َذا مَلْ ََت ْد َحد 

املعنى الوصفي يدعي أن املفرتض يف احلجر أنه ليس حادا، أي ال  فمن يدعي إرادة

 عن الذبح باحلجر بأس أن تأكل ما ذبح بحجر إذا مل َتد احلاد، فال هني مطلقا

 وغريها.

                                                        

 .4  ،من كتاب الذبائحيف حال االضطرار باب ما تذكى به الذبيحة  133ص  6الكايف ج 1

 .1461  436ص 4من ال حيرضه الفقيه ج 2
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 خالصة الكالم: 

إذا كان مدعى صاحب قرينة مناسبات احلكم واملوضوع أن املراد باحلديد أو 

ن الروايات النهي املطلق عن استعامل احلجر احلديدة املعنى الوصفي؛ فال يفهم م

وملا كان هذا االمر حمتمال ومل يتم الفراغ من ارادة القطعة من  والليطة وأمثاهلام

 .احلديد مل يصح االعرتاض عليه بام ذكر

ة عىل املفروغية من أن لفظ احلديدة يراد به القطعة من احلديد هذه املناقشة مبني نعم

 . غري تام الذبح هبا، إال أن املبنى يصح حادة الوان كانت املذكورات ف

 والبد من اإلشارة ألمر مهم:

 الأأنه حينام نستدل بقرينة مثل مناسبة احلكم واملوضوع التي نتحدث عنها جيب 

نفرغ من أن املعنى من احلديدة الوصفي أو اجلامد وهو املعدن اخلاص، فالكلمة 

ا حدمها، وإال لو كان أحد املعنيني راجحا ملحتتمل املعنيني، لتأيت القرينة مرجحة أل

 كان للكالم عن القرينة فائدة.

 وخالصة ما يراه املناقش: 

لو مل يصدر هني عن التذكية بالليطة مطلقا ألمكن القبول بقرينة مناسبات احلكم 

واملوضوع، لكن ألن النهي صدر عن التذكية بالليطة مطلقا حادة أو غري حادة، 

 لكنك عرفت أنه ال وجود هلذا اإلطالق. ،سقطفهذه القرينة ت
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 الفرضية الثانية: ما يصلح للذبح

أن املراد باحلديد أو احلديدة ما يصلح للذبح ويمكن به قطع األوداج األربعة، 

للنهي عن الذبح باملذكورات  إطالقال  هواجلواب نفس ما تقدم من املصادرة وأن

 ح. فقد افرتض فيها أهنا ليست مما يصلح للذب

 املعدة له. الفرضية الثالثة: آلة الذبح

وهي أن مناسبة احلكم واملوضوع تقتيض أن يكون املقصود آلة الذبح كالسكني 

وعليه يكون األمر أوضح، ألن املذكورات ال يشء منها آلة ذبح أو سكني! فكأنه 

كالسكني وال تذبح بام ليس كذلك كالقصبة معدة للذبح قال: اذبح بام هو آلة 

 وها.ونح

 ن يف آلة الذبح اإليذاء رشطاالفرضية الرابعة: القطع وعدم 

أن مناسبة احلكم واملوضوع تقتيض أن يتوفر ما يذبح به عىل خصلتني، اخلصلة 

عذيب  تي إىليؤد أالاخلصلة الثانية:  ،لقوماألوىل: أن يفري األوداج ويقطع احل

 كثريا.احليوان وإيذائه إيذاء 

 فكل ما حيقق هذين األمرين يكفي الذبح به. 

فلو فرضنا قصبة أو عودا أو أي يشء آخر حيقق ذلك فال مانع من الذبح به، إذا 

والتي قلنا -املتفاهم عرفا من النهي عن الذبح بالقصبة وغريها يف مقابل احلديدة 

ا اج هبإنام هو بلحاظ مظنة عدم حتقق قطع األود -أن املراد هبا السكني ونحوها 
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وأهنا تعذب احليوان وتؤذيه، فهذا هو املنهي عنه، فال اطالق للنهي عن 

املذكورات، وإن كانت حتقق هذه الحروط، وإنام ذكرت مثاال ملا خيشى منه تفويت 

الذبح وقطع األوداج أو تعذيب احليوان، فهي أمثلة لذلك، وال خصوصية هلا بام 

 هي حجر أو ليطة وعود ونحو ذلك.

ية لإلعداد إال بلحاظ ما حيقق قطع األوداج األربعة وإخراج الدم فال خصوص

املتعارف ونحوها من الحرائط، فال خصوصية لإلعداد يف نفسه، فلو فرضنا قصبة 

 حتقق هذه الحروط فال بأس بالذبح هبا.

فاإلعداد الرصف ال دخالة له  ،بعبارة أخرى ُقْل: املدعى ليس هو اإلعداد الرصف

وان يؤدي إىل تعذيب احليعرفا، إنام اإلعداد بام له من الصالحية للذبح بحيث ال 

األوداج وخروج الدم املتعارف، وكون القصبة ونحوها حادة ال يالزم  وحيقق فري

سهولة الذبح هبا وإراحة احليوان فإن هيئتها رغم حدهتا قد تكون مانعة من ذلك 

 تعذيب احليوان أو تفويت فري األوداج. وموجبة ل

وذكرت احلديدة  ،فالحرط احلقيقي ما يذبح بدون إيذاء وحيقق قطع األوداج

)السكني( ألهنا حتقق ذلك غالبا، أي أهنا مثال ملا حيقق الذبح بدون إيذاء، وأمــا 

نه ي احليوان وخيشى ماملذكورات إنام ذكرت كمثال ملا يؤذباقي الليطة واحلجر و

 وداج واحلاكم بذلك هو العرف.األ دم حتقق فريع
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 التقريب الثاين: 

 وهو ما أشار إليه بعض أساتذتنا مد ظله:

إن ما دّل عىل التفصيل بني من يكون بحرضته سّكني و من ال يكون و لو مل يكن 

مضطرا  إىل أصل الذبح، و من الواضح أّن مثل هذا التفصيل ال يكون بحسب 

وضوع دخيال  يف التذكية، و إّنام هو لتسهيل الذبح و إجادته و مناسبات احلكم و امل

 (. 1إتقانه)

 ولعل حاصل وجه التقريب: 

أن التفصيل بني حالتي وجدان السكينة واحلديدة وعدم الوجدان إنام يناسب معنى 

أي أن هذا التفصيل لتسهيل الذبح وإجادته  ،)احلدة( وما يكون مسهال للذبح

املعدن رشطا يف التذكية فاملناسب املنع من الذبح بغري معدن  وإتقانه، إذ لو كان

 احلديد إال يف حال االضطرار.

 ،ومن اجليل جدا أن حالة عدم التوفر عىل السكني أو احلديدة ال تساوي الرضورة 

وال تالزمها، فإذا جاز الذبح بغري احلديدة حال عدم توفر احلديدة، وان مل يكن يف 

ك يرجح أن النظر إىل احلدية وما يسهل الذبح وليس إىل حال االضطرار فان ذل

معدن احلديد، إذ لو كان النظر للمعدن اخلاص لكان املناسب أن ال جيوز الذبح 
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بغري احلديد إال اضطرارا، فتجويز الذبح بغري احلديدة مثل القصبة وأمثاهلا حال 

يس الذبح، ولفقدان احلديد أو السكني يناسب أن يكون النظر متجها ملا يسهل 

 لذبح يسهل هبا فريذلك إال اإلعداد للذبح أو الصالحية للذبح أو كوهنا آلة ل

 األوداج وإسالة الدم وإراحة الذبيحة ونحو ذلك.

 وقد يناقش يف هذا التقريب: 

بأّن األحكام تعبدية بحتة، ونحن ال نعلم مالكات األحكام الحرعية ولذا من 

حال  وال يشرتطه ،دن احلديد حال احلصول عليهاملعقول جدا أن يشرتط الشارع مع

 فقدانه من غري التقييد بالرضورة.

إال أن هذه املناقشة ال تدفع التقريب بنحو القرينة املؤيدة، فهذا التقريب يصلح 

 للتأييد وال يصلح كقرينة حاسمة يف املوضوع.

ورة رضوقد يشكل بأن معتربة حممد بن مسلم تقيد الذبح بغري احلديدة بحال ال

طالق ما دل عىل جواز التذكية حال إوقد تقيد  ،وهذا يناسب إرادة املعدن اخلاص

  فقد احلديدة بحال الرضورة.

 ،ديدمل يف عدم رشطية معدن احللكن مالحظة القرائن الرئيسية ال تبقي مكانا للتأ

 فتحمل الرضورة عىل املعنى العريف من فقدان آلة الذبح.
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 استظهار جهة الشك الداعية للسؤال: القرينة اخلامسة

ْيُتمْ )وفقا لعمومات الذبح والتذكية كقوله تعاىل:   أذهان فان املرتكز يف (إ ال َما َذك 

اعي فام هو منشأ الشك والد ،املتحرعة كفاية الذبح بأي آلة تقطع وتفري األوداج

 للسؤال عن الذبح بالليطة واحلجر والعود وأمثاهلا؟

عرفا له دخالة يف حتديد جهة اجلواب للتطابق بني السؤال حتديد جهة السؤال 

 :واجلواب واملحتمل بدوا يف ذلك أمور

 الشك يف جواز التذكية بغري املعدن اخلاص وجنس احلديد.  :حدهاأ

 الشك يف جواز الذبح بغري املعد للذبح والقطع. :وثانيها

الشك يف جواز التذكية بغري اآللة احلادة القاطعة للشك يف جواز التذكية  :وثالثها

 بام يعذب احليوان ويوجب إيذائه.

 الشك يف حتقق فري األوداج وخروج الدم املتعارف باملذكورات. :ورابعها

أما فرض أن جهة السؤال ومنشأ الشك هو جواز الذبح بغري جنس احلديد أو بغري 

ال رشعيا ووال منشأ له معتدا به عقالئيا   ،ة البعد إذ ال شاهد لهاملعد للذبح ففي غاي

حتى يكون موردا للسؤال فان احتامل ذلك ال خيطر عىل األذهان العادية وال يلتفت 

 له عامة الناس.

ْيُتمْ )فالشخص العريف عندما يسمع خطاب  اط كيف ينقد  يف ذهنه اشرت (إ ال َما َذك 

ا الذي ولد احتامال معتدا به يف ذهن السائل الشرتاط م ؟معدن احلديد يف التذكية
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 هذا املعدن حتى سأل عنه؟ 

بل اال سيام أنه مل يذكر يف األسئلة ما يق ،لذا نستبعد أن تكون جهة السؤال املعدن

النحاس أو الذهب أو الفضة أو غريها من املعادن وإن احلديدة من أي معدن آخر ك

إال أهنا مما يبتىل هبا ولعل ندرهتا عىل غرار ندرة كان يصنع منها عىل سبيل الندرة 

فرض االبتالء باحلجر والعود والقصبة يف أمر الذبح، فعدم ذكر يشء من ذلك يعزز 

 عدم اَتاه النظر للامدة وجنس اآللة.

فعقالئيا  ال حيتمل للحديد بام هو معدن خاص خصوصية يف التذكية والذبح، وال 

كام ال إشارة يف النصوص جلنس آلة الذبح حتى  ،كلإلعداد للذبح خصوصية يف ذل

أجل  ،اأيضال إشارة لإلعداد كام حيتمل املتحرعة خصوصية جلنس احلديد أو سواه 

 اإلعداد بام يرجع للجهتني الثالثة أو الرابعة معقول جدا.

وإن أبيت فاحتامل أن تكون جهة السؤال جنس احلديد أو اإلعداد للذبح مرجو  

 جدا مقابل القرائن. 

 :فيبقى االحتامالن األخريان ومها

 األول: 

إن املذكورات من العود واحلجر والقصبة ليست معدة للذبح فهي مظنة ختلف 

 األوداج األربعة.  حروط مثل خروج الدم الكايف أو فريال

أهنا ليست معدة للذبح وليست قاطعة واهنا مظنة  -ل عنها هبذا اللحاظ فالسؤا
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 ؛ل بأنه ال يصلح الذبح إال بحديدةفاجلواب عن هذا السؤا -ختلف رشوط الذبح 

 يفهم منه أن املراد باحلديدة هو اآللة التي تقطع األوداج وحتقق رشوط الذبح.

مد بن يعقوب الكليني عن عيل ومما يشهد هلذا االحتامل ما رواه يف الوسائل عن حم

عن  ،عن محران بن أعني ،عن أبيه ،عن أِب هاشم اجلعفري ،عن أبيه ،بن ابراهيم

وال  ،ذا ذبحت فأرسل وال تكتفإ :فقال ؟سألته عن الذبح :قال ،أِب عبد اهلل 

 ،خاصة واالرسال للطري ،وتقطعه إىل فوق ،تقلب السكني لتدخلها حتت احللقوم

ال تدري  فإنك ،وال تطعمه ،فان تردى يف جب أو وهدة من االرض فال تأكله

 .(1)و الذبحأالرتّدي قتله 

 الثاين: 

إيذاءها للحيوان وعدم  -بل رجحان  -أن السؤال عن املذكورات بلحاظ احتامل 

إراحته أثناء الذبح، فالذبح هبا سيأخذ وقتا  غري يسري عند القطع والفري مما يؤدي 

 عاناة احليوان وتعذيبه. إىل م

فاملتفاهم عرفا  من أسئلة الرواة أهنم يسألون عن أحد هذين األمرين عىل نحو منع 

 فإما يسألون عن األمرين معا  أو عن أحدمها. ،اخللو

فإذا ثبت أن املسؤول عنه يف الروايات هو أحد األمرين عىل نحو منع اخللو تأكد أن 

                                                        

 .3من أبواب الذبائح   4، ب45ص  ،31وسائل الشيعة ج 1
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 كام ال نظر له إىل ،وهنا مصنوعة من احلديد أو الال نظر للسائل إىل جنس اآللة وك

 جهة اإلعداد يف نفسه.

فاملتفاهم عرفا  من هذا السؤال ومن جممل الروايات أن هذه األمثلة ذكرت 

باعتبارها أمثلة ملا يظن عدم حتقق الذبح الصحيح هبا، أو ما يؤدي لتعذيب احليوان؛ 

فري وعدم كوهنا حادة أو كون وذلك لغلبة عدم إعداد هذه األدوات للقطع وال

 هيئتها متنع من سهولة الذبح وتعذب احليوان.

فإذا كان السؤال بلحاظ أحد األمرين عىل نحو منع اخللو كان لفظ احلديدة الوارد 

فال نظر للجواب إىل املعدن اخلاص.  ،يف اجلواب بمعنى اآللة الصاحلة للذبح

يه جوا ل نابع يف احلقيقة مما نسموحيث عرفت استبعاد وجود ما يولد الشك فالسؤا

 فقهيا وجوا  إنسانيا وجدانيا.

فاجلو الفقهي الوارد يف عدة من الروايات بحد الشفرة وإراحة احليوان، والضمري 

فرى األوداج وأهنر الدم ند العامة من جواز الذبح بكل ما اإلنساين واجلو السائد ع

وما ساد عند  ن الرسول عوأنه ال يشرتط املعدن اخلاص، معززا بام رووه 

فقهائهم، فهذه القرينة املتصلة من خالل هذه األجواء الثالثة تفرس املراد من احلديد 

 واحلديدة.

 اجلو الفقهي واجلو الوجداين:

فهو  أمــا اجلو الفقهي ،الذي يرجح االحتاملني األخريين اجلوان الفقهي والوجداين



 الذبح واحلديد ............................................................ 61

 نة متعددة حتث عىل أن حيد الذابح شفرتهما ورد يف رواياتنا وروايات العامة بألس

 ويريح ذبيحته وسقيها ماءا قبل الذبح ونحو ذلك.

هذا اجلو هو الذي سيولد الشك والسؤال عن أن هذه اآللة التي ال تريح الذبيحة 

  ؟وتعذهبا هل جيوز أن ُيذبح هبا أو ال

 :عذيبهت مجلة من الروايات احلاثة عىل الرفق باحليوان وعدموسنعرض فيام ييل 

عن أِب  ،عن احللبي ،حممد بن عيل بن احلسني بإسناده عن محاد :ما يف الوسائل -4

 ،نعم :قال ؟أيؤكل منه ،فقطع رأسه ،انه سئل عن رجل ذبح طريا ،عبد اهلل 

 . (1)ولكن ال يتعمد قطع رأسه

عن أمحد بن حممد عن  ،عن حممد بن حييى ،حممد بن يعقوب :ما يف الوسائل – 3

سألته  :قالعن أِب جعفر  ،عن حممد بن مسلم ،عن العالء ،احلسن بن حمبوب

 .(2) وال تنخعها حتى متوت ،استقبل بذبيحتك القبلة :عن الذبيحة فقال

عن  ،عن أمحد بن حممد ،عن حممد بن حييى ،حممد بن يعقوب :ما يف الوسائل  -4

 أن أمري املؤمنني  :عن أِب عبد اهلل  ،عن غياث بن إبراهيم ،حممد بن حييى

                                                        

 .1من أبواب الذبائح حديث 2، ب41، ص31وسائل الشيعة ج 1

 .4من أبواب الذبائح حديث 6، ب43، ص31وسائل الشيعة ج 2
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 . (1)وهو ينظر إليه ،وال اجلزور ،ال تذبح الشاة عند الشاة :قال

احلسن  قال أبو :رفعه قال ،عن حممد بن حييى ،حممد بن يعقوبما يف الوسائل:  -1

ء منها قبل أن متوت مل حيل أو سلخ يش ،إذا ذبحت الشاة وسلخت :الرضا 

 . (2)أكلها

 ،عن يعقوب بن يزيد ،حممد بن احلسن بإسناده عن حممد بن احلسن الصفار -3

 احلسن عن أِب ،عن حممد بن الفضيل ،عن عبد اهلل بن جبلة ،عن حييى بن املبارك

، فلام اخذته وأضجعته  ،كان عندي كبش سمنته ألضحى به :قلت له :قال

 ،علما كنت أحب لك ان تف :فقال :قال ،ثم انى ذبحته ،نظر إيل فرمحته ورققت له

 .(3)ال تربني شيئا من هذا ثم تذبحه

عن  ،هعن أبي ،عن أِب هاشم اجلعفري ،عن أبيه ،عيل بن إبراهيمما يف الكايف  -6

إذا ذبحت  :سألته عن الذبح فقال :قال عن أِب عبد اهلل  ،محران بن أعني

ه إىل فوق قطعفأرسل وال تكتف وال تقلب السكني لتدخلها من حتت احللقوم وت

واالرسال للطري خاصة ...وإن كان يشء من الغنم فأمسك صوفه أو شعره وال 

ىل إ وأما البعري فشد أخفافه ،وأما البقر فاعقلها اطلق الذنب ،متسكن يدا وال رجال

                                                        

 .4من أبواب الذبائح حديث 2، ب46، ص31وسائل الشيعة ج 1

 .4من أبواب الذبائح حديث 1، ب42، ص31وسائل الشيعة ج 2

 .4من أبواب الذبائح حديث 15، ب24، ص15وسائل الشيعة ج 3
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 .(1)إباطه وأطلق رجليه

يرفق بالذبيحة وال  ":أنه قال ،عن أِب جعفر حممد بن عيل  :ما يف املستدرك -2

 .(2)ره أن يرضب عرقوب الشاة بالسكنيوك "يعنف هبا قبل الذبح وال بعده 

عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال إن اهلل كتب االحسان عىل كل يشء  -1

رته فلري  ليحد أحدكم شففإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح و

 .(3)ذبيحته

عنهام ان رجال أضجع شاة يريد أن يذبحها عن عبد اهلل بن عباس ريض اهلل  - 2

ت هال حددت اشفرته فقال النبي صىل اهلل عليه وآله أتريد ان متيتها موت وهو حيد

 .(4)شفرتك قبل أن تضجعها

ى عن د الشفار وأن يوارعن سامل عن أبيه أن النبي صىل اهلل عليه وآله أمر بح - 45

 .(5)البهائم

                                                        

 .332، ص6الكايف ج 1

 .443، ص46مستدرك الوسائل ج 2

 23، ص6صحيح مسلم ج 3

 .344، ص1املستدرك عىل الصحيحني ج 4

 .331، ص 43املعجم الكبري للطرباين ج 5
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 (.1)"ذا ذبح أحدكم فليجهز إ "قال  عن رسول اهلل ص انه -44

أما اجلو الوجداين فإن اإلنسان بطبعه ينفر من تعذيب احليوان وضمريه اإلنساين ال 

يرتا  هلذا األمر، نفس هذه النفرة اإلنسانية والشعور بعدم االرتيا  من هذا األمر 

 هو الذي يثري الشك بجواز الذبح هبذه األمور.

 جدا عوم باجلو اخللقي اإلنساين مرجح قويإذن هذان اجلوان ؛ اجلو الفقهي مد

ألن تكون جهة السؤال ما ال ربط له بجنس اآللة ومادهتا املصنوعة  حلد االطمئنان

 منها.

ضف لذلك أن هذه الروايات أغلبها إن مل يكن كلها واردة بنحو السؤال وليس أ

 .البيان االبتدائي من املعصومني 

 احلديد القرينة السادسة: املقابلة مع 

وقد صيغت تارة لنفي إرادة املعدن اخلاص وأخرى إلثبات إرادة اآللة املعدة للقطع 

 :فهنا صياغتان

 الصياغة األوىل:

إن هناك قرينة عىل عدم إرادة املعدن اخلاص من لفظ احلديد الوارد يف نصوص 

                                                        

 4532، 3سنن ابن ماجه ج 1
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ديدة الباب وهي مقابلته مع الليطة واخلشبة واحلجارة وأمثاهلا، فإنه لو ُأريد باحل

القطعة من احلديد واملعدن اخلاص فام يقابله ال ينحرص فيام ذكر يف الروايات بل 

يشمل الصفر والنحاس والذهب والفضة والرصاص وغريها من املعادن املنطبعة 

فلامذا ال نجد ذ كرا هلا يف أسئلة الرواة وال يف  ،التي كانت موجودة يف تلك العصور

 ؟أجوبة األئمة 

ؤال ال يتوجه لو كان املراد باحلديدة هو اليشء احلاد أو اآللة املعدة ومثل هذا الس

للقطع فإن ما يقابله عندئذ هي األشياء غري احلادة عادة  واآلالت غري املعدة للقطع 

 (.1مثل احلجر والليطة والعظم والعود)

 الصياغة الثانية:

ال مل يعد للقطع و مقابلة احلديد مع الليطة واملروة واخلشبة والعظم ونحوها مما

فإن هذه املقابلة قرينة عرفية عىل أن املقصود  ،يذبح هبا عادة إال عند الرضورة

لعربة بل ا ،باحلديد هو كل آلة معدة للقطع وأنه ال خصوصية للحديد بام هو حديد

 (.2بكون اآللة مما أعدت للقطع والفري يف مقابل ما ليس كذلك )

 مناقشة القرينة:

                                                        

 .64صبحوث فقهية  1

 .62بحوث فقهية ص 2
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 :غة األوىلوأجيب عن الصيا

أنه ُيرّجح أن يكون الوجه يف ذكر الليطة واحلجر ونحومها يف مقابل احلديد دون  "

الصفر والنحاس وغريمها من الفلزات أنه مل يكن املتعارف يف عرص صدور 

الروايات صنع اآلالت التي تصلح للقطع والفري كالسيوف واملدى والشفرات 

األُخرى كالذهب والفضة والرصاص  والسكاكني إال من احلديد، وأما الفلزات

والنحاس فكانت ُتستخدم يف جماالت ُأخرى كصنع احُليل واألواين والدروع 

 والرتوس وغريها.

وألجل ذلك وقع السؤال عن جواز الذبح بالليطة والقصبة واخلشبة ونحوها مما 

له حّد يصلح للفري والقطع مع فقد احلديد ومل يقع السؤال عن الذبح بالذهب 

لفّضة والرصاص وما يامثلها يف هذا احلال، فإنه مل يكن يوجد مما ُيصنع من هذه وا

املعادن ما يصلح للفري إال عىل سبيل الشذوذ والندرة كالسكاكني الذهبية التي 

 كان يصنعها بعض املرتفني ملوائدهم.

وباجلملة ال يتعنّي أن يكون الوجه يف عدم ذكر النحاس والرصاص وغريمها من 

الفلزات يف مقابل احلديد عدم إرادة املعدن املعروف من لفظه بل املرّجح أن يكون 

الوجه فيه هو عدم وجود اآللة الصاحلة للفري املصنوعة مما عدا احلديد من 

وال أقل من احتامل هذا الوجه املوجب لعدم متامية القرينة  ،الفلزات إال نادرا  
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 (.1)"املدعاة 

 :يةوأجيب عن الصياغة الثان

 إن للمذكورات يف مقابل احلديد جهتني:

فتكون  ،أهنا من أجناس أخرى غري معدن احلديد كاخلشب واحلجارة والعظم -4

 مقابلتها للحديد من حيث اجلنس.

 فتكون مقابلتها للحديد من ،أهنا آالت غري معدة للذبح هبا يف حال االختيار -3

حيث الصفة وذلك لو أريد باحلديد جمازا اآلالت املعدة للقطع واال فال مقابلة 

 بينهام.

فيالحظ أن املقابلة بني احلديد واملذكورات ال تنحرص أن تكون بلحاظ اجلهة الثانية 

اظ اجلهة حاملبنية عىل كون احلديد تعبريا عن اآلالت املعدة للقطع بل تتم املقابلة بل

أي من حيث اجلنس التي حيتفظ معها عىل ظهور لفظ احلديد يف كون  أيضا؛األوىل 

 (.2املراد به املعدن اخلاص )

وحاصل املناقشة أن قرينة املقابلة تصح لو كانت صناعة السكاكني من غري احلديد 

ال أنه مل إ أمرا متعارفا  ومبتىل به كام هو حال احلديد ومع ذلك مل يحر له يف املقابلة،

ذكر أي معدن آخر إنام هو لعدم  والندرة فعدميكن يصنع منها إال عىل نحو الشذوذ 

                                                        

 .64بحوث فقهية ص 1
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تداول السكاكني املصنوعة من غري احلديد وال أقل من احتامل ذلك وان دافع إمهال 

 (.1ذكر املعادن األخرى هو عدم تداول صناعتها واستعامهلا )

رف صناعة القواطع من غريه، وإن صنع فعدم ذكر غري معدن احلديد لعله لعدم تعا

منها يشٌء فهو نادٌر وخيتص باملرتفني وربام تصنع للزينة ال لالستعامل وان 

استعملت ففي مثل تقطيع الفواكه وليس يف ذبح احليوانات فلذا ال تعلم جهة 

 اختالف اجلنس أو صفة ما يذبح به. وأهنااملقابلة 

 كورات تتصّور عىل نحوين واحتاملني: ن جهة املقابلة بني احلديد واملذاإذ 

 االحتامل األول جلهة املقابلة: 

أّن )احلديد أو احلديدة( معدٌن خاٌص من مادة احلديد وفلزه، بينام مادة املذكورات 

من أجناس ُمتلفة، مثل مادة اخلشب ومادة األحجار ومادة العظام وأمثاهلا من 

 حيث اجلنس.فتكون مقابلة املذكورات للحديد من  ،املواد

 االحتامل الثاين جلهة املقابلة:

بينام املذكورات ليست آلة معدة  ،أن احلديد آلة معدة للذبح هبا يف حال االختيار

فتكون املقابلة من حيث الصفة، وذلك لو أريد باحلديد اآلالت املعدة  ،للذبح

                                                        

لسكاكني ا صناعةاحلديد وريخ يتعرض فيه لتأبحوث فقهية تارخيي يف هناية كتاب البحث يراجع ال 1

 والسيوف.
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 للقطع.

 ؟املقصودة وأهنافام الذي حيدد أيا من اجلهتني يف املقابلة  

يني احدى اجلهتني دون األخرى حيتاج إىل معني من قرائن مقالية أو مقامية أو تع

 غريمها.

فاملناقشة للقرينة إما أن تبنى عىل أن جهة املقابلة غري واضحة وال يمكن حتديد أحد 

إلمجال وا ،االحتاملني السابقني، فتكون الروايات جمملة من حيث جهة املقابلة

ك ال تصلح القرينة إلثبات أن املراد اآللة القاطعة أو يكفي إلسقاط القرينة، وبذل

 املعدة للقطعة أو اآللة من جنس احلديد. 

وإمــا أن يرتقى املناقش: لدعوى أن ظاهر لفظ )احلديد أو احلديدة( هو املعدن 

اخلاص، وإن كانت املقابلة حيادية ال ختدم هذا الظهور، ألن املقابلة غري حمددة عىل 

ن، فيعتمد عىل دعوى ظهور لفظ احلديد يف املعدن اخلاص، وهذا أي أحد النحوي

امر آخر تكلمنا عنه فيام مىض وقد عرفت أنه خارج دائرة هذه القرينة التي يفرتض 

 قياسها للفظ احلديد واحلديدة املجمل لو ال القرينة املبحوثة. 

اطعة، لة القومن يدعي أن املقابلة قرينة مفرسة للحديد واحلديدة باَتاه إرادة اآل

فهو يستهدف حتقيق هدفني إثبات أن املراد هبام اآللة، ونفي إرادة املعدن اخلاص 

 ضمنا.

ومن يناقش القرينة فهو حيقق هدفا  واحدا  وهو إسقاط القرينة، وال يثبت إرادة 
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 احلديد باملعنى اجلامد.

  ؟النقطة املهمة أن نرى أن املناقشة تامة أو ال

 خالصة املناقشة: 

 مر األول:األ

ك آلة كون تل -أي املعنى الوصفي  –أن املقابلة ليست منحرصة يف جهة اآللية 

 تلك معدة وهذه ليست معدة. ،يذبح هبا وهذه ليست آلة للذبح

فيمكن تصوير املقابلة بلحاظ اجلنس أيضا ، فإن جنس احلجر والقصبة ُمتلف عن 

وعدم ذكر مثل النحاس ونحوه راجع لشذوذ اختاذ السكاكني منها  ،جنس احلديدة

ام امللحوظ يف  ،ولو احتامال  املقابلة؟فأهيُّ

 األمر الثاين: 

َح ختصيص جهة املقابلة يف اجلنس، فاملقابلة بني احلديد واملذكورات  أن املرج 

بل  ،غريهاد ووعدم ذكر مثل النحاس ال ألن املقابلة بني احل ،باعتبار اجلنس واملادة

لعدم تعارف صناعة السكاكني والقواطع من غري احلديد يف ذاك الزمن، لذا مل يذكر 

 مثال ألحد املعادن يف املقابلة.

والوجه يف استظهار األمر الثاين أن ترجيح عدم ذكر مثل النحاس ملّا كان مستندا 

ادة، وامل لندرة صناعة السكاكني من غري معدن احلديد فهذا يساوق النظر للجنس



 الذبح واحلديد ............................................................ 11

فالرتجيح مبني عىل الفراغ من أن جهة املقابلة هي اجلنس وإال لو كانت جهة املقابلة 

أن جهة  أحدمهاحمتملة لكل منهام لكان إغفال ذكر مثل النحاس حمتمال ألمرين 

وإنام صفتها ككوهنا قاطعة فإغفال ذكر غري معدن  ،املقابلة ليست جنس اآللة

م عىل عدم النظر للجنس بغض النظر عن تداول احلديد من سائر املعادن قائ

 السكاكني من غري احلديد وعدمه.

املحتمل إلغفال ذكر أي معدن آخر هو أن النظر بالرغم من اَتاهه  واألمر اآلخر

للجنس واملادة لكن إغفال ذكر مثل النحاس قائم عىل أساس ندرة أو عدم صناعة 

س عدم صنع السكاكني من غري السكاكني منه، فرتجيح قيام اإلغفال عىل أسا

 احلديد مبني عىل استظهار املقابلة يف اجلنس. 

 وقد لوحظ عىل املناقشة بام ييل:

 املالحظة األوىل عىل املناقشة:

أنه لو كانت املقابلة بينهام بلحاظ اجلنس ملا انحرصت بني احلديد وبني ما ليس  "

 (.1)"دمة يف ذلك الوقت بمعدن، بل كانت بني احلديد وغريه من املعادن املستخ

 عادن مثل الصفر والنحاس والرصاص.أحد امل -عىل األقل  -فكان ينبغي إضافة 
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 تعليقنا عىل املالحظة األوىل:

 أقــــول تعليقا  عىل املالحظة:

ب فجواهبا مذكور يف املناقشة بأن الغال ،مل يتضح ورود هذه املالحظة عىل املناقشة

صناعة القواطع من معدن احلديد وال يصنع من غريه إال عىل نحو الشذوذ والندرة 

 فلذا مل يذكر سائر املعادن يف املقابلة.

قصود إن كان امل "لو كانت املقابلة بينهام بلحاظ اجلنس ملا انحرصت  ... " :وقوله

ه املناقشباالنحصار واقع املقابلة فهذا  وإن  ،بل أقر بجهتي املقابلة معا ،ما مل يّدع 

كان املقصود باالنحصار جهة النظر واهنا اجلنس أو اآللية فاملناقش وان استظهرنا 

من كالمه ترجيحه جهة اجلنس لكّن ذلك ال يقتيض ذكر مثال ملعدن آخر العتذاره 

 عن ذلك بعدم صناعة السكاكني منها إال نادرا.

ة ل ملخترص املناقشحقا بعنوان دفع القرينة رجوع لرو  األمر األوثم ما ذكره ال

 الذي مر آنفا.

 املالحظة الثانية عىل املناقشة:

ولكن عدم تعارف اآلالت املصنوعة من املعادن غري احلديد غري  "نص املالحظة: 

صالح للقرينية؛ ألنه جمرد تعارف خارجي ال ربط له بالتأثري عىل ظهور النصوص 

دة عىل نحو القضية احلقيقية؛ والرس يف ذلك: أنه كام ورد يف هذه النصوص الوار

 قال:  الذكاة يف احلديد حيث أيضا  حرصمقابلة بني احلديد وبني احلجر، ورد فيها 
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وهذه النصوص وردت  ،"ال يصلح الذبح إال بحديدة  "أو  "ال ذكاة إال باحلديد  "

ر النص يها ملا هو املتعارف يف زمن صدوعىل سبيل القضية احلقيقية التي ال نظر ف

 (.1)"نفسه 

اخلالصة من املالحظة: أن غلبة الوجود وهو صناعة السكني وآلة الذبح والقطع 

من معدن احلديد ال يؤثر عىل ظاهر الروايات الواردة عىل نحو القضية احلقيقة 

 ما قالوه رينظ ،وليس عىل نحو القضية اخلارجية، إذن فال يالحظ األفراد يف اخلارج

يف روية اهلالل، بمالحظة روايات الروية كصحيح احللبي رواه يف الوسائل عن 

د بن عن أمح ،وعن حممد بن حييى ،عن أبيه ،عن عيل بن إبراهيم ،حممد بن يعقوب

  عن أِب عبد اهلل ،عن احللبي ،عن محاد بن عثامن ،عن ابن أِب عمري ،حممد مجيعا

وإذا  ،فإذا رأيت اهلالل فصم ،هي أهلة الشهور :فقال ؟إنه سئل عن األهلة :قال

 . (2رأيته فأفطر)

ببيان أن غلبة الروية بالعني املجردة يف ذاك الزمان ال متنع من األخذ بإطالق  

 الروية.

ألن العني املسلحة إما ال وجود هلا أو  ،والغالب يف زمنهم الروية بالعني املجردة

 يمنع ذلك من األخذ باإلطالق ألّن الرواية نادرة، وعىل أي من التقديرين ال

                                                        

 .424الذبح باملكائن ص 1
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 وردت عىل هنج القضية احلقيقية وليس عىل هنج القضية اخلارجية.

نعم، ليس من الصحيح محل املطلق عىل الفرد النادر، أما شموله للفرد النادر فال 

 منوع إنامفامل ،ضري فيه وإن مل يكن هذا الفرد شائعا  يف ذاك الزمان أو مفقود الوجود

 هو محل املطلق عىل الفرد النادر، أما شمول املطلق للفرد النادر فليس ممنوعا .

 لنكتة متنع من االخذونحن وإن كنا ال نوافق عىل هذا االستدالل يف هذا املوضع 

 دخول الشهر فاإلطالقباإلطالق يف املقام وحاصلها ان روية اهلالل بام اهنا ميزان 

 ليا بمعنى ان احدى الرويتني هي امليزان وليستيف الروية اطالق بديل وليس شمو

تجتني وملا كانت الرويتان من ،كلتيهام الختالفهام بيوم واحد يف كثري من احلاالت

لبداية ُمتلفة للشهر فال يعقل اعتبارمها معا ميزانا فامليزان ال حمالة احدى الرويتني 

لمسلمني للسرية القطعية لميزانا وغني عن البيان انه ال يمكن تعني الروية املسلحة 

عىل العمل بالروية غري املسلحة فاملتعني ال حمالة هو  منذ زمان املعصومني 

 .حمله وتتمة الكالم يف الروية غري املسلحة ميزانا ملعرفة بدايات األشهر اهلاللية

 تعليقنا عىل املالحظة الثانية: 

      ديد غري صالح عدم تعارف اآلالت املصنوعة من املعادن غري احل "قوله: 

 (.1)"للقرينية 
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 فاملناقش مل يّدع  القرينية لعدم تعارف ،ال نجد وجه ربط بني املالحظة واملناقشة

اآلالت املصنوعة من املعادن غري احلديد حتى تسجل عليه هذه املالحظة، بل بنّي 

التي  ةجهتني ممكنتني للمقابلة ال ترتجح أحدامها عىل األخرى ليسقط قرينة املقابل

اعتمدت عىل إحدى تلك اجلهتني وأغفلت اجلهة األخرى لتصل إىل أن املراد من 

احلديدة هو املعنى الوصفي احلاد، ثم ترقى برتجيح احدى اجلهتني لكنه مل يعترب 

 ذلك قرينة بل هو ترجيح جيب أن يكون مستندا عىل قرينة. 

ألنه جمرد تعارف خارجي ال ربط له  "قال:  ؟وملاذا هو غري صالح للقرينية -3

بالتأثري عىل ظهور النصوص الواردة عىل نحو القضية احلقيقية ؛ .... زمن صدور 

 (1)"النص نفسه

)ال ذكاة إال باحلديد( أو )ال يصلح الذبح  يف أن قوله احد أقول: مل يستشكل 

 غ منه، إنام الكالم يفإال بحديدة( وارد عىل نحو القضية احلقيقية ؛ فهذا أمر مفرو

 فكال املعنيني ؟املعنى املراد من )احلديد واحلديدة( هل هو احلاد أو املعدن اخلاص

 ينسجم مع القضية احلقيقية. 

فمن يقول بأن املراد باحلديد واحلديدة الفلز اخلاص وأن التذكية تقع بفلز احلديد 

 حلقيقة.عىل نحو القضية ايقول أن النصوص واردة  ،وال تقع بغريه يف حال االختيار

فلو فرضنا وجود مصداق نادر للحديد أو وجد يف زماننا ومل يكن يف زمنهم فال 
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 مانع من صحة الذبح به اختيارا.

وكذلك من يقول بأن املراد هبام اآللة احلادة القاطعة أيضا  يقول أن الروايات واردة 

كن متوفرا وإن مل ي ،كية بهعىل نحو القضية احلقيقة، فكل ما هو حاد قاطع يصح التذ

 وسائدا يف ذاك الزمان ووجد يف زماننا هذا.

مثل السكني املغطاة بالكروم التي تصنع يف هذا الزمان ومل تكن يف زماهنم فال 

 إشكال يف صحة الذبح هبا، ألن القضية مأخوذة عىل هنج القضية احلقيقة.

 ج القضية احلقيقية أوفلم نعرف وجها إلقحام مسألة أن النصوص مأخوذة عىل هن

 يدع إذ مل املناقشة؛اخلارجية يف هذا املطلب، أو كيف َُتعل إشكاال ومالحظة عىل 

 املناقش أن هذا التعارف اخلارجي قرينة عىل يشء حتى يالحظ عليه ما ذكر.

 مثال توضيحي: 

 (بس ...ال تل)لو ورد )ال تلبس رساويل والبس الثوبني( فال إشكال بأن النهي 

عىل نحو القضية احلقيقة، فلو ُصن عت رساويل من مادة مل تكن متوفرة يف  مأخوذ

ذاك الزمان، كأن تكون من البرتوكيامويات التي هي مواد حديثة التصنيع، فلم 

يصنع منها رساويل يف زماهنم، فإن احلكم باملنع من لبسها يشملها فاملصنوع من 

، ألن القضية مأخوذة عىل هنج املواد احلديثة كاملصنوع من مثل القطن بال ريب

 القضية احلقيقة.

لكن السؤال أن املقابلة بني الثوبني والرساويل من أي جهة أخذت؟ هل املقابلة 
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هي جهة كون الرساويل ُميطة والثوبني ليسا كذلك؟ أو أن جهة املقابلة أن ذاك 

عتاد م لباس تدخل فيه الرجالن وهذا ليس كذلك؟ أو أن جهة املقابلة أن ذاك لباس

 ؟متعارف يف احلياة العادية وهذا ليس متعارفا  

أيا  كان احلال فهناك أكثر من جهة حمتملة للمقابلة، وحتديد اجلهة املقابلة للرساويل 

 حتدد ما هو املمنوع لبسه يف اإلحرام.

فلو كان املقصود باملقابلة املخيط حلرم لبسه أيا  كان وان مل يكن رساويل، وكذلك 

املقابلة اللباس الذي تدخل فيه الرجالن أو اللباس املعتاد حلرم  لو كانت جهة

 اللبس من هذه اجلهة.

فجهات املقابلة املحتملة متعددة إال أن تعيني إحدى هذه اجلهات حيتاج إىل قرينة 

 معينة.

جهة املقابلة فيه متعددة إحداها حلاظ اجلنس واألخرى اللحاظ  ،ومقامنا كذلك

 حيتاج إىل قرينة معينة. وتعيني أحدها ،الوصفي

 رّجح صاحب املناقشة أن جهة املقابلة هي اجلنس ومل يبني لنا سبب الرتجيح. ،نعم

كام ادعى صاحب القرينة أن املقابلة باللحاظ الوصفي لعدم ذكر مثال واحد من 

أما دعوى أن املناقشة افرتضت قرينية الوجود  ،املعادن األخرى غري احلديد

 .هذا ما مل نتبينهىل يشء فاخلارجي ع

ألنه جمرد تعارف خارجي ال ربط له بالتأثري عىل ظهور النصوص الواردة  " :قوله
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  "عىل نحو القضية احلقيقية 

 حدأكام أن هذه املالحظة ال ختلخل املناقشة إذ تارة نفرض أن املناقش ال يرجح 

االحتاملني يف املقابلة املساوق لإلمجال فتسقط قرينة املقابلة التي يراد هبا التوصل 

 للمراد من احلديدة وانه املعنى الوصفي.

وتارة أخرى يرتقى لرتجيح املقابلة جلهة اجلنس، ويربر عدم ذكر املعادن األخرى  

 ة.الندريف قبال احلديد بعدم توفرها يف ذاك الزمن إال عىل سبيل الشذوذ و

ولعله بناه عىل ما فرغ منه من أن  بحاجة ملا يثبت هذا الرجحانرجح ذلك فهو  فإن

 استظهار لفظي احلديد واحلديدة يف املعدن اخلاص.

فهو يريد هبذا الرجحان التوصل إىل أن لفظ احلديد ظاهر يف املعدن ملا ذكره سابقا 

 ،قه بمعنى احلادةمن أن ذكر احلديد واحلديدة بدون موصوف مل يتعارف إطال

لك فهو بحاجة إىل أن يضم ت ،فبقرينة عدم ذكر املوصوف يرجح أن املراد به املعدن

 الدعوى السابقة ليتم املطلب هنا.

وعىل أي من التقديرين ال ربط للمالحظة باملناقشة إذ مل يدع فيها قرينية التعارف 

 اخلارجي عىل أي يشء.

 بيان اخللل يف املناقشة:

 نا من هذه املناقشة فيتلخص يف التايل:أمــا موقف
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 النقطة األوىل: املصادرة عىل املطلب

أقول: إنام يصح ترجيح جهة املقابلة يف اجلنس وأن عدم ذكر مثل الذهب والفضة 

والنحاس يف مقابل احلديد لعدم توفر صناعة السكاكني واملدى والشفرات من 

من أن املراد من )احلديد واحلديدة( هو إذا فرغنا فيام سائر املعادن يف تلك األزمنة 

 املعدن اخلاص.

االمجال  فانومل نفرغ من حتديد أحدها،  أكثركان معنامها جممال بني معنيني او  أما لو

  املعدنيتعني معنى احلديد يف والاملدعاة ة املقابلة يقرينلسقط م ،جهة املقابلةيف 

 املعنى الوصفي. وال يفاخلاص 

ة وسقطت جهة املقابلة الثاني –كام ادعي  –قابلة بلحاظ اجلنس ولو رُجحت جهة امل

 باملعدن اخلاص. واحلديدة لفظي احلديد تعنّي املراد من

 الأوكأمر سيال يف مقام البحث املوضوعي عند استعراض وجه أو قرينة يفرتض 

 يبتني عىل أمر مفروغ منه.

مصادرة عىل من لفظ احلديد املعدن اخلاص  ةادففي املقام يكون الفراغ من ار

هلا  اعتذراخلاص و واملعدننظر الروايات جلنس احلديد  فرغ من فكأنهاملطلوب 

 بعدم التمثيل بالنحاس او غريه من املعادن بعدم تعارف صناعة السكاكني منها

 آنذاك.

فال يمكن  السائل أو اإلمام  واذا مل يتم الفراغ من جهة نظر الروايات بلحاظ
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عدم ذكر تلك املعادن فاجحا ، ألنه إذا كان النظر إىل املعنى الوصفي جعل ذلك ر

 فعدم ذكر مثل الذهب والفضة والرصاص ألهنا ليست ،بأس بالتذكية هباالنتفاء ال

 عدم الوجه يف وملا كان ذلك حمتمال فلعله ،فال بأس بالذبح هبامقابلة للحديد 

 الذكر.

 نظورة اجلهة الوصفية آللة الذبح ال يصحفكام ال يصح الفراغ من كون املقابلة امل

 الفراغ من كوهنا اجلنس واملادة. 

هذه  إلسقاط ية املقابلة واحتامهلا ألكثر من امر قابلة للقبولدياحوهكذا دعوى 

ال بأس هبا بغض النظر عن النقطة التالية، لكنها ال تثبت أن املراد باحلديد فالقرينة؛ 

 اخلاص. ال تنفي املعدنواحلديدة هو املعنى الوصفي احلاد، كام 

 النقطة الثانية: 

إمكان تصور احلالة االستثنائية يف املعادن األخرى كام يف الليطة واملروة إذ الغالب 

وعة من احلديد يف ذلك الزمان، أما الذبح باملروة عمال  إنام هو الذبح بآلة مصن

 والليطة والقصبة ونحوها فهي حاالت نادرة استثنائية.

ضمن او الزجاج ومن املتصور العثور عىل قطعة من النحاس أو من الصفر 

 احلاالت النادرة االستثنائية.

بح لذااحلديد، و هي الذبح بسكني مصنوعة من معدنفاحلالة املعتادة املتعارفة 

 عود.بغريها حالة نادرة واستثنائية كالذبح بقصبة أو 
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إذن تتصور احلالة االستثنائية يف املعادن غري احلديد كام تتصور يف األجناس األخرى 

قطعة من النحاس أو واحد، فاملذكورات يف الرواية تساوي  يف ميزانفاجلميع 

روة ا كحال الليطة واملحاهلفتكون الزجاج هلا حد يصلح أن ُيذَبح به ولو بتكلف 

 قد ال يوجد غريها يف ظرف استثنائي.

فقضية غلبة صناعة السكاكني واملدى والشفرات والسيوف يف ذاك الوقت من 

معدن احلديد ال يؤثر عىل ترجيح جهة املقابلة يف اآللية وإرادة اآللة التي ترسع يف 

 الذبح باملعنى الذي أوضحناه فيام سبق.

ت كلها نادرة واستثنائية، فلامذا مل يرد وال مثال واحد من فإذا كانت املذكورا

لذكر مثال واحد من املعادن مع أن كل واحدة  السائلني، وال يف كالم اإلمام 

 منها تتصف بالندرة حسب الفرض.

 فيتم ترجيح إرادة اآللية باملعنى الذي أوضحناه ال جمرد اآللية بام هي آلية فقط.

ات من رة املدعاة إنام هي يف جهة صناعة السكاكني والشفوببيان آخر أقول: الندر

يف قطع املعادن األخرى من الزجاج والنحاس وسواها فإذا  وليست ،غري احلديد

ْ يذكر مثل النحاس  َم مَل
الذي ال ندرة يف او الزجاج كان النظر متجها  للجنس فل 

د نسبة حلاالت وجوالندرة بالحادة صاحلة للذبح وان مل تعد له؟ اجل  وجوده كأداة

فال بية فالندرة نسسكني يذبح هبا مقبولة ولكنها عىل حد القصبة والعود ونحومها 

 ميزة للمذكورات يف الروايات عىل سائر املعادن مما يرجح بعد النظر عن اجلنس.
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 النقطة الثالثة: 

ز لعدم نظر السائل خلصوص احلديد غلبة صناعة السكاكني من معدن احلديد معز

ر نظيعزز عدم توجه  ،آنذاك احلديد شيوع صناعة السكاكني من غري معدنفعدم 

 عدن احلديد وجنسه.ملالسائل 

أي أنه ملا مل تكن تصنع السكاكني من غري احلديد إال عىل سبيل الندرة، ومل يكن 

دن اخلاص عشائعا  صناعتها من غريها، فكيف يتوجه نظر السائل إىل خصوصية امل

 وأنه رشط يف التذكية مع عدم احتامل خصوصية عقالئية يف نفس معدن احلديد؟

عند املقابلة بني احلديد والسكني وبني املذكورات من القصبة والعود واملروة إىل 

فإن اليشء األبرز يف املقابلة بالنظر العريف أن أحد طريف املقابلة آلة معدة  ،آخره

إىل قطع األوداج األربعة بال تعذيب وبيرس والطرف  صاحلة للقطع؛ بحيث تؤدي

 اآلخر ليس كذلك. 

فاحلديد هو معدن خاص وتلك  ،أن تكون جهة املقابلة هي اجلنس اما احتامل

وهكذا يمكن النقاش فيام ذكر بأن عدم شيوع ففي غاية البعد ليست كذلك، 

اج الزجنحاس صناعة السكاكني من غري احلديد ال يعني عدم االبتالء بمعدن ال

 والعثور عىل قطعة منها صاحلة للقطع والذبح. اموأمثاهل

 النقطة الرابعة: ورود املقابلة يف لسان اإلمام 

أقــول: تارة نتكلم عن املقابلة الواردة يف لسان الرواة، والراوي قد يالحظ ما يف 
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قصبة لاخلارج من أشياء غري معدة للقطع قد يصلح القطع هبا ولو بعناية أمثال ا

واحلجرة، ويالحظ السكني أو احلديدة املعدة للذبح فيذكر االثنني ويقابل بينهام، 

وال نعلم اجلهة التي الحظها فال يستظهر رشطية اجلنس لعدم العلم بكوهنا اجلهة 

 املنظورة؛ واملقابلة وردت يف األعم األغلب يف لسان السائلني. 

مثل صحيحة زيد الشحام  اإلمام  وتارة نتكلم عن املقابلة الواردة عىل لسان

د    ْبن  حَيَْيى َعْن َأمْحََد ْبن  حُمَم 
د   ْبن َيْعُقوَب َعْن حُمَم 

د  التي رواها يف الوسائل عن حُمَم 

ام  َقاَل: َس  ح  ْ َيُكْن  َأْلُت َأَبا َعْبد  اهلل   َعن  اْبن  حَمُْبوب  َعْن َزْيد  الش  َعْن َرُجل  مَل

ت ه   نٌي َأَيْذَبُح ب َقَصَبة   ب َحرْضَ ك  د  إ َذا َفَقاَل: اْذَبْح ب احْلََجر  َوب اْلَعْظم  َوب اْلَقَصَبة  َواْلُعو ؟س 

ُم َفال َبْأَس ب ه  ) يَدَة، إ َذا َقَطَع احْلُْلُقوَم َوَخَرَج الد 
ب  احْلَد   (.1مَلْ ُتص 

يَدَة اْذَبْح ب احْلََجر  َوب اْلَعْظم  َوب اْلَقَصبَ  "عبارة:  ب  احْلَد 
وردت يف  "ة  َواْلُعود  إ َذا مَلْ ُتص 

فهو الذي جعل املقابلة بني احلديدة  ،وليس يف لسان السائل لسان اإلمام 

 وبعض املذكورات.

اخلاص، فاألوىل واألرجح أن يذكر ما يقابل  للمعدن فإذا كان نظر اإلمام 

 احلديدة بمعدن من املعادن حتى يتضح وجه املقابلة وما هو املنظور فيها.

ال بصفة كونه إماما  معصوما  وعنده علم ما سيأيت يف املستقبل بل  - فاإلمام 

بلحاظ كونه عرفيا  وذا خربة يف احلياة ال أقل من أنه حيتمل أو يعلم أن  -حتى 

                                                        

 .4من أبواب الذبائح   الثاينالباب  2ص  31وسائل الشيعة ج 1
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 ،السكاكني ستصنع يف املستقبل من معدن آخر، فينبه عىل رشطية احلديد بوضو 

 أمر األئمة  فإن خطابه ليس موجها  خلصوص زيد من الناس مع مالحظة

 بالتدوين وحفظ الروايات ونقلها لآلخرين لتصل لألجيال.

فالبد أنه ناظر إىل القضية يف نفسها أي  فلام كانت املقابلة واردة يف كالم اإلمام 

صلح فهذا ي ،غري مأخوذ فيها زمان صدور النص، ومل يذكر معدنا آخر يقابل احلديد

حلاد كون املقصود باحلديد واحلديدة املعنى اأن يكون قرينة ولو بنحو التأييد بأن ي

 أي املعنى الوصفي.

وإنام  ،يهالريب فال ألن القضية واردة عىل هنج القضية احلقيقية، إذ كوهنا كذلك مما 

سواء  كانوا حارضين أو من سيولدون  قصد به إفهام املؤمنني  ألن كالم اإلمام

يستهدف بكالمه كل هؤالء  ، فإذا كان اإلمام   ما بعد وسيصلهم كالم يف

 فحينئذ هذه املقابلة إنام تكون بلحاظ املعنى الوصفي ال املعنى اجلامد.

م السائلني كالمتت فإنام هي بالنسبة ل نفدعوى حيادية املقابلة واحتامهلا ألمرين ا

 .يف كالم اإلمام  ة جدامستبعد اولكنه

املعادن يبعد انصافا توجه خلو مجيع الروايات من ذكر مثال واحد ملعدن من لكن 

ملاذا مل يذكر وال يف رواية وال يف مورد واحد مثال واحد ملعدن من النظر للجنس اذ 

 .؟املعادن حتى يفهم املخاطب بأن النظر متوجه للمعدن اخلاص والفلز اخلاص

عند املسلمني  لك: أنه ال شك وال ريب أن ارتكاز عمومات التذكيةوتوضيح ذ
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، وهي تقتيض النفي وعدم اشرتاط معدن احلديد، (إال ما ذكيتم): كقوله تعاىل

 وليست بمنأى عنها، فهي هلذه العمومات اردة يف التذكية ناظرةوالروايات الو

يف مقام ختصيص وتقيد تلك العمومات  اإلمام   واردة يف هذا اجلو فإذا كان

 ييد. ان التقفالبد أن يكون بلسان ظاهر ومثل هذا اللسان املجمل ال يكفي لبي

بحكم وظيفته يف بيان  فإذا كان هناك رشط زائد للتذكية يلزم عىل اإلمام 

األحكام الحرعية خصوصا يف املسائل عامة البلوى أن يبني هذا الحرط بوضو ، 

حرطية ا بيان واضح لوالنصوص املوجودة بني أيدينا فاقدة هلذا األمر، فليس فيه

 !. معدن احلديد

ا عىل ما ئدزا ابالتذكية، وأن هناك رشط اا  يف غاية األمهية مرتبطفكيف نقبل أن أمر

من  كثرأوال يذكر اال بلسان جممل ومقابلة حتتمل  بينته عمومات القران الكريم

 جهة؟

  اخلالصة:

 امعيف حاقها بغض النظر وجمردة عن االعتبارات األخرى  –قرينة املقابلة  أن

ال أقل من كوهنا شاهدا  ومؤيدا، فتكون من القرائن  –يعززها من قرائن أخرى 

 . لنفي النظر عن معدن احلديداملعززة 
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السكني يكشف ان املوضوع أوسع من عنوان القرينة السابعة: 

 احلديد

 :هذه القرينة ذكرت هلا عدة تقريبات

 : ما ذكره السيد األستاذ دام ظله التقريب األول

 بدال عن احلديدة بالسّكني، ففي صحيح عبد قد ورد يف روايات أخرى التعبري "

عن املروة والقصبة والعود يذبح  سألت أبا إبراهيم »الرمحن بن احلّجاج قال: 

سألت »الخ. ومعتربة زيد الشحام، قال: ...« هبّن اإلنسان إذا مل جيد سّكينا ، فقال: 

ح اذبعن رجل مل يكن بحرضته سّكني أيذبح بقصبة؟ فقال:  أبا عبد اهللّ 

ال مع وضو  أّن السؤ«. باحلجر وبالعظم وبالقصبة والعود إذا مل تصب احلديدة

واحد يف مجيع هذه الروايات، فاملراد باحلديدة السّكني ونحوه ممّا هو معّد للقطع 

والذبح والقتل يف قبال ما مل يعّد لذلك كاحلجر والعصا والقصبة ممّا قد يمكن الذبح 

 (.1)"للمذبو  هبا مع العناية واملشّقة 

بل  ،يالحظ أن السؤال واحد يف هاتني الروايتني عن فقد السكني وليس احلديدة

وهذه قرينة عىل أن املراد باحلديدة  ،سميت السكني حديدة يف الرواية الثانية

 السكني.
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ظاهر السؤال أن املناط يف الذبح عىل الذبح بالسكني، مع  "وقد صيغ ذلك بأن: 

وبام أن ظاهر سياق الروايات كلها كون حمط السؤال  غمض النظر عن جنسها،

واحدا لدى الرواة فهذه قرينة عىل أن السؤال الذي عرب باحلديدة يف الروايات 

 (.1)"األخرى ُيراد به السكني؛ لَوْحَدة سياق هذه الروايات 

بغض النظر عن جنس السكني وأهنا من احلديد أو ال، فمقتىض إطالقها صحة 

من أي جنس كانت، فإن املحذور يف محل املطلق عىل الفرد النادر، دون التذكية هبا 

 شمول املطلق للفرد النادر.

فشمول السكني للفرد النادر أي للسكني املصنوعة من النحاس أو النيكل مثال  ال 

حمذور فيه، فظاهر السؤال أن املناط يف الذبح عىل الذبح بالسكني مع غض النظر 

 ملتخذة منه.عن جنسها، واملعدن ا

 املالحظة عىل التقريب:

 والحظ عليه بعض الفضالء ما نصه:

 وذلك: ،ويالحظ عليه: أن هذا التقريب ليس كافيا   "

 أوال : أنه ال شاهد عىل وحدة السياق مع تعدد الرواة وتعدد اإلمام املسئول.

ثانيا : إذا كان السياق واحدا  فلم ال ُيعكس ويقال: إن ما ُعرب فيه باحلديدة قرينة عىل 
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 (.1)"أن املراد بالسكني يف مثل هذه الرواية هو ما كان من املعدن اخلاص

 حاصل املالحظة األوىل: 

أن املسئول متعدد والسائل متعدد، فال يصح افرتاض وحدة السياق مع تعدد الرواة 

 إلمام املسئول. وتعدد ا

فالذي سأل عن احلديدة ُمتلف عن الذي سأل عن الذبح بالسكني، واإلمام الذي 

ُسئ ل عن احلديدة ُمتلف عن اإلمام الذي سئل عن السكني، فهذا سائل وذاك سائل 

 ومع تعدد السائل واملسؤول فال وحدة يف السياق. ،وهذا إمام وذاك إمام آخر ،آخر

، أما املسئول عن يها عن احلديدة هو اإلمام الصادق الروايات املسئول ف بعض

نعم السائل متعدد وعىل أي حال  ،ي أحداها هو اإلمام الصادق أيضا  السكني فف

 فهذا املقدار يكفي يف اثبات تعدد املجالس فال جمال لدعوى وحدة السياق.

 حاصل املالحظة الثانية: 

كني، ة وأن املراد باحلديدة هو السكام حيتمل أن تكون السكني قرينة مفرسة للحديد

حيتمل العكس كذلك، وأن يكون املراد بالسكني ما ُصن ع من احلديد، بأن تكون 

عامل ْن امُلَفرس  رجع األمر لومع عدم تعيني امُلَفرس  م   ،نيكلمة احلديدة مفرسة للسك

 اإلمجال من جديد.
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 وفيه: 

 النقطة األوىل: 

 ،: )السؤال واحد يف هذه الروايات(وإنام ،املناقشةة السياق يف مل يرد تعبري وحد

ظ عرّب عنها بوحدة السياق.   واملالح 

فليس املقصود من أن )السؤال واحد يف هذه الروايات( )وحدة السياق( الذي 

يقال يف الكالم املتصل وال إشكال يف أن الروايات مل تكن يف جملس واحد وإن احتد 

وضو  تعدد السائل واختالف الصياغة فالظاهر أن املسؤول يف بعضها، لكن بعد 

فال وحدة سياق هبذا املعنى حتى يقال أنه ال وحدة يف  ،املجلس متعدد يف مجيعها

 السياق.

نعم؛ يصح أن يكون املقصود ما بيناه سابقا ، حيث قلنا: يمكن أن نستكشف جهة 

تعبري د فيهام الالشك عند السائل بالنظر للروايات، فهاتان الروايتان اللتان ور

بالسكني تكشف عن جهة السؤال، وأن األمر املشكوك فيه عند السائل إنام هو 

الذبح بغري اآللة، وأن النظر إىل كون آلة الذبح معدة قاطعة تذبح بيرس وسهولة أو 

أهنا ليست معدة كذلك تؤدي إىل تعذيب احليوان ويكون الذبح هبا مع العناية 

 واملشقة للمذبو .

اقي ينكشف أن املنظور له يف ب ،ن املنظور له يف هاتني الروايتني هذا األمرفلام كا

فهاتان الروايتان قرينتان عىل  ،الروايات هو هذا األمر، ألنه جو عام ارتكازي
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 كشف امر ارتكازي.

 النقطة الثانية: 

ح تفسري السكني  للجواب عن تفسري احلديد بالسكني وليس العكس، وملاذا ُرج 

 دون العكس وأن هذا الرتجيح ليس بال مرجح.للحديد، 

نيان فاملعنى واضح، إذ ليس له مع ،معنى لفظ )السكني( بني غري مشتبه وال جممل

 فال إمجال يف لفظ السكني، هلذا صارت السكني مفرسة للحديدة.

رس واملجمل ال يفرس البني بل البني يف ،فهو جممل ،أما لفظ )احلديدة( فله معنيان

ذا كان لفظ احلديدة ذا معنيني فهو جممل فكيف يكون هذا اللفظ املجمل املجمل، فإ

مفرسا للبني وهو السكني؟ أما العكس فهو صحيح إذ لفظ السكني له معنى واحد، 

 وهذا هو وجه الرتجيح.  ،فهو بني والبني يفرس املجمل ويحرحه

 فيكون التقريب تاما. ،النتيجة: أن املالحظتني غري تامتني

 الثاين: التقريب 

إن املستفاد من صحيحة عبد الرمحن بن احلجاج يف الطائفة الثانية أنه ال  "

خصوصّية للحديد يف جنس اآللة التي تستخدم يف الذباحة، فإن السائل فرض فيها 

فقد السكني وسأل عن جواز الذبح عندئذ باملروة والقصبة والعود فُيفهم منه ضمنا  

 –هو أعم مما ُصنع من احلديد وما ُصنع من غريه  الذي -أن جواز الذبح بالسّكني 

كان أمرا  مسلام  مفروغا  عنه عند السائل فسأل عن جواز الذبح بغريه عند فقده، 
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مل يردعه عاّم أطلقه يف السؤال ُيفهم منه إقراره له وأن العربة  وحيث أن اإلمام 

هنا كني ال بجنسها وكويف الذبح مع اإلمكان باآللة احلادة أو املعّدة للقطع كالسكا

 (.1)"مصنوعة من احلديد 

 وُعربر عن نفس التقريب بام ييل: 

أن السؤال عن جواز الذبح بغري احلديد عند فقد السكني ظاهر يف أن املرتكز لدى  "

الراوي جواز الذبح بالسكني بال إشكال، ومقتىض إطالقه عدم اعتبار كون 

أمىض مرتكز السائل  اإلمام  أنالسكني من املعدن اخلاص أو غريه. وحيث 

 (.2)"ومل يردعه فمقتىض اإلمضاء عدم اعتبار املعدن اخلاص 

 اإلشكال األول عىل التقريب الثاين

 وقد نوقش هذا التقريب بالتايل: 

إن أقىص ما يستفاد من سؤال الراوي هو مسلمّية جواز الذبح بالسّكني، وليس  "

إطالق يشمل ما كان مصنوعا  من غري  هلذا احلكم املستفاد من مطاوي الكالم

احلديد، ألن السائل مل يكن بصدد البيان من هذه اجلهة لكي ينعقد اإلطالق لكالمه 

                                                        

 .64بحوث فقهية ص 1

 .414الذبح باملكائن ص 2



 11 ........ القرينة السابعة: عنوان السكني يكشف ان املوضوع أوسع من احلديد

 (.1)"قرره عليه فيؤخذ به  بالنظر إليها، حتى ُيقال أن اإلمام 

مفاد أصل التقريب أن السائل ملا عرب بالسكني فهذا يكشف عن أن املرتكز يف ذهنه 

يف التذكية بالسكني، وأن الذبح هبا جائز أيا  كان جنسها من احلديد أو أن العربة 

ح بغريها بغريه وتقع به التذكية، وهلذا مل يسأل عن جواز الذبح هبا وإنام سأل عن الذ

مل يردعه عن هذا االرتكاز، فلم ينهه عن الذبح بالسكني  عند فقدها، واإلمام 

 غري املصنوعة من احلديد.

عىل ارتكازه، فهذا يكشف عن  هو املرتكز يف ذهنه وأقره اإلمام  وملا كان هذا

 وأنه ال يشرتط يف السكني أن تكون من حديد. ،صحة الذبح باحلديد وبغريه

به عليه: أن املرتكز يف ذهن السائل صحة الذبح بالسكني يف اجلملة  أشكلوما 

سكني الذبح باليف ذهن السائل وان كان صحة  املهملة، فاملرتكزوبنحو القضية 

 عن اإلطالق. يشء يكشفلكن ال 

فكأن السائل قال: إذا فقدت السكني التي يصح الذبح هبا فهل جيوز أن أذبح 

إنام أقر صحة وجواز الذبح بالسكني يف اجلملة ؛ ألن السائل  بغريها؟ واإلمام 

 كني.ملطلق الذبح بالس ليس يف مقام البيان من هذه اجلهة، فال إقرار من اإلمام 

جاز الذبح  (السكني يف اجلملة): إذا فقدت بعبارة أخرى: معنى كالم اإلمام 
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القدر فنأخذ ب ،بالقصبة مثال  فمع فرض إمجال السؤال يكون اجلواب جممال أيضا  

 وهو جواز الذبح بالقصبة حال فقد السكني املتخذة من احلديد. ،املتيقن

 جواب اإلشكال األول: 

أن السائل ليس يف صدد البيان من هذه اجلهة فيها تأمل ألّن  أقــــــــــول: دعوى

السائل فرض فقد السكني وسأل عن الذبح بغريها فهو فرغ من أن الذبح بالسكني 

أي أن السؤال عن حكم الذبح بغري  ،مطلقا جائز وأن الذبح هبذا اجلائز مفقود

  السكني حال فقدها ظاهر يف ارتكاز جواز الذبح بالسكني مطلقا.

 اإلشكال الثاين عىل التقريب الثاين: 

أنه لو ُفرض حتّقق اإلطالق للرواية من هذه اجلهة إال أن املقّيد هلا موجوٌد وهو  "

صحيحة زيد الشحام، فإن املالحظ أن السائل ملا فرض عدم حضور السكني وسأل 

بام إذا مل  يف اجلواب ترخيصه يف ذلك عن جواز الذبح بالقصبة قيد اإلمام 

الحرط املفروض حتققه يف السؤال بصيغة  إلمام ا يصب احلديدة، فإعادة

عىل لزوم أن تكون آلة الذبح يف الرتبة األوىل  ( ُيرشد إىل مدى تركيزه 1أخرى )

من احلديد ال من غريه، فهذه الصحيحة تصلح أن تكون مقيدة لصحيحة عبد 
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 (.1)"ق هلاالرمحن بن احلجاج عىل تقدير حتقق اإلطال

إذن املناقشة تقول: سلمنا جدال  باإلطالق يف صحيحة عبد الرمحن بن احلجاج، إال 

 أن له مقيدا  وهو صحيحة زيد الشحام.

السؤاالن يف صحيحة عبد الرمحن وزيد واحد عن فقد السكني، إال أن جواب 

يف صحيحة زيد الشحام أجاز الذبح باملذكورات ال بقيد فقدان  اإلمام 

 ،ني وإنام بقيد فقدان احلديدة، وأن املناط فقدان احلديدة وليس فقدان السكنيالسك

فان كانت صحيحة عبد الرمحن بن احلجاج مطلقة  فصحيحة زيد الشحام مقيدة 

 هلا.

 واجلواب عىل اإلشكال الثاين: 

ن أل ،أن الظاهر من صحيحة زيد الشحام إطالق لفظ احلديدة عىل السكني -أوال

قد السكني، وظاهر اجلواب اإلشارة إىل السكني بلفظ احلديدة، كام السائل فرض ف

 ذكرنا يف القرائن السابقة أن لفظ احلديدة يطلق عىل السكني.

إذا كان املرتكز يف ذهن زيد الشحام جواز الذبح بالسكني وإن مل تكن من معدن 

ل معنيني فهذا ليس  ن الردع ماحلديد فإن ردعه عن ذلك ال يأيت بلفظ جممل حَيَتم 

 يف يشء.
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بام أن وظيفته بيان األحكام  السائل ملا فرض صحة الذبح بالسكني واإلمام 

ني له يب :الحرعية وأن عليه أن يردع السائل عام ارتكز يف ذهنه من امر خاطئ أو قل

 ،احلكم الحرعي فالالزم أن يذكر لفظا ظاهرا  عىل األقل يف أن معدن احلديد رشط

احلديدة إن مل يكن ظاهرا يف السكني كام يالحظ نظائره من أمــا استعامل لفظ 

ن استعامل لفظ احلديدة بال موصوف عرفا فانه ال يصلح للردع مع ااالستعامالت 

ال يطلق عىل املعدن أو القطعة من احلديد إشارة إىل اجلنس فال يقال زكاة الفطرة يف 

كذلك  ،دة يف املوضوعالشعرية بل يقال يف الشعري إذ ال دخالة للشعرية الواح

نظائر هذا وقد مر  ،يف اشرتاط اجلنس القطعة الواحدة من احلديد ال دخالة هلا

بال موصوف يستعمل بمعنى السكني أو اآللة القاطعة فلفظ احليدة االستعامل 

فحينئذ إن تم ذاك األمر وهي قرينة أخرى فمن الواضح أن احلديدة هنا  –واحلادة 

يه فيام لأطلقت عىل السكني كام يف نظائر املسألة فإن لوحظ ذاك األمر وما بنينا ع

 دالة عىل عدم اشرتاط معدن احلديد ويكون جواب اإلمام  سبق فالرواية

 مطابقا  ملا فرضه السائل وليس رادعا .

وأردت أن تنظر هلذه القرينة منفصلة عام ذكرناه هناك وافرتضت أن تسلم وإن مل 

لفظ احلديدة جمملة حتتمل القطعة من احلديد وحتتمل اآللة القاطعة أو السكني فهذا 

ال يصلح للردع إذ لعل السائل ال يتوجه إىل أن املقصود القطعة من احلديد ألن 

عن  فاستعامل لفظ جممل ال يردعه املرتكز يف ذهنه ملا كان هو جواز الذبح بالسكني

 ذاك االرتكاز وال يتناسب مع الردع.
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فقد يؤدي ارتكازه إىل أن ينرصف ذهنه إىل معنى السكني فال يتبني له األمر ويكون 

 من تأخري البيان عن وقت احلاجة.  

 ،ديديف القطعة من احل بناء  عىل أن لفظ )احلديدة( ظاهر ربام تتمنعم هذه املناقشة 

يمكن ا فرغت من هذا األمر وثبت أن لفظ احلديدة ظاهر يف املعدن اخلاص إذف

 ولعل هذه املناقشة مبنية عىل هذا التصور. ،عام ارتكز يف ذهن السائل ادعاء الردع

 كخالصة:  تثالثة تقديراإذن عندنا 

إما تفرض أن احلديدة جمملة أو تفرضها ظاهرة يف القطعة من احلديد أو تفرضها 

 السكني واآللة القاطعة. ظاهرة يف

م فتكون هذه الرواية دالة عىل عد ،فإن فرضتها ظاهرة يف السكني انتهينا من األمر

 اشرتاط معدن احلديد وإنام املشرتط أن تكون آلة حادة وقاطعة.

 كنوأماشرتاط املعدن وإذا فرضتها ظاهرة يف القطعة من احلديد تكون دالة عىل 

لكن استظهار إرادة القطعة من  ،لرمحن بن احلجاجلصحيحة عبد ا ادعاء تقييدها

 احلديد من لفظ احلديدة عام لكل الروايات وال اختصاص له باملقام.

ة وهذه الفرضية تتناسب مع ذكر القرينة ألن القرينمل تصلح للردع  إذا كانت جمملةو

لذكر  ىال معنيراد هبا الرتجيح يف مقام اإلمجال أما إذ كان األمر جليا  واضحا  

فإن املنهجية الصحيحة أن تفرض اإلمجال وأن هذه القرينة قادرة عىل  القرينة حينئذ  

 . الرتجيح
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وهلذا قلت: إن أخذنا بقرينتنا السابقة التي تقول أن املراد باحلديدة السكني فرغنا 

ن م يتم الفراغالرأي املقابل وهو القطعة من احلديد أيضا مر وإن أخذنا بمن األ

ديث يف هذه القرينة صار بال معنى عندئذ عىل هذا التقدير أو عىل ذاك األمر فاحل

 التقدير.

إنام جيب أن يكون الكالم عىل فرضية اإلمجال وأن اللفظ له معنيان فحينئذ نبحث 

 عن املرجح.

به عىل صحيحة عبد الرمحن من أن السائل ليس يف مقام البيان فال  أشكلوما 

در صنعت من غري احلديد فيؤخذ بالقدر املتيقن والق إطالق هلا لتشمل السكني التي

بعينه  يأيت ،فال يثبت هبا املطلوب ،احلديد املتيقن هو السكني املصنوعة من معدن

 واجلواب واحد. ،حام فاإلشكال واحد عىل الروايتنيعىل صحيحة زيد الش

ام  َقاَل: َس  ح  َعْن َرُجل   اهلل    َعْبد  َأْلُت َأَبا والظاهر عرفا  من سياق صحيح َزْيد  الش 

نٌي َأَيْذَبُح ب َقَصَبة   ك  ت ه  س  ْ َيُكْن ب َحرْضَ َبة  َفَقاَل: اْذَبْح ب احْلََجر  َوب اْلَعْظم  َوب اْلَقَص  ؟مَل

ُم َفال َبْأَس ب ه   يَدَة، إ َذا َقَطَع احْلُْلُقوَم َوَخَرَج الد 
ب  احْلَد   ( 1) "َواْلُعود  إ َذا مَلْ ُتص 

اطالق لفظ احلديدة عىل السكني وهذا من باب اختالف التعبري فالسائل عرب 

 عرب باحلديدة ويظهر أن هذا أمر متعارف عندهم. بالسكني واإلمام 
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 :واخلالصة أن املسالة هلا ثالثة فروض

 إمجال لفظ احلديدة فال تكون رادعة. :الفرض األول

 يف السكني. احلديدة ظهور لفظ :الفرض الثاين

 ظهوره يف القطعة من احلديد. :لفرض الثالثا

بخالف  ،وغري خفي أن الفرضني األولني لصالح عدم رشطية معدن احلديد

 الثالث.

م املنافاة لعد صحيحة عبد الرمحن بن احلجاج زيد الشحام وثانيا: ال تقيد صحيحة

اتيان ال بال يقيد عنوان احلديدة عنوان السكني فهام عنوانان اثهام نفيا واثباتا وبين

 .د بال موجبفالتقيي يهام وان التذكية تقع هباملفيثبت احلكم لكتنايف بينهام 

 التقريب الثالث:

رخص يف الذبح بالليطة ونحوها يف حالة فقد السكني الذي تقدم  ن اإلمام ا

انه اعم مما يكون مصنوعا من احلديد وغريه ولو عىل سبيل الندرة فان شمول املطلق 

يرتتب عىل و ،للفرد النادر مما ال ضري فيه وإنام املمنوع محل املطلق عىل الفرد النادر

واحلجر ونحوها مع وجود السكني ذلك انه ال تصل النوبة إىل الذبح بالليطة 

املصنوع من غري احلديد، واال لزم أن يكون آللة الذبح رتب ثالث: األوىل اآللة 

املصنوعة من احلديد، الثانية: اآللة املصنوعة من غري احلديد من الفلزات، الثالثة: 
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 (.1وهذا مقطوع البطالن ومل يلتزم به أحد من الفقهاء) ،الليطة ونحوها

أنه لو فرض أن السكني املذكور يف السؤال أعم مما كان مصنوعا من غري وأجيب: ب

يف الذبح بالليطة ونحوها مع فقد السكني  يد إال أن ترخيص اإلمام احلد

املفروض يف السؤال ال يدل عىل عدم جواز الذبح بالليطة وما يشبهها مع وجود 

طة واز الذبح بالليبل ال يدل حتى عىل عدم ج ،السكني املصنوع من غري احلديد

فان ورود الرتخيص يف الذبح  ،ونحوها مع وجود السكني املصنوع من احلديد

بالليطة ونحوها مورد فقد احلديد املفروض يف كالم السائل ال يدل عىل اختصاص 

هذا الرتخيص باملورد حتى يرتتب عىل ذلك استفادة أن السكني املصنوع من 

 (. 2احلديد ومن غريه يف رتبة واحدة )

وفيه: أن الذبح بالليطة ونحوها ليس جائزا عىل إطالقه بمالحظة سائر الروايات 

 ،فاملستفاد من جممل الروايات أن جواز الذبح بالليطة ونحوها محروط بيشء ما

وهكذا بعد ضم سائر روايات الباب يعلم أن َتويز الذبح باملذكورات إنام هو يف 

يد وآلة الذبح فتكون هذه الصحيحة قرينة طول فقد يشء تردد أمره بني معدن احلد

 عىل انه اآللة الصاحلة للذبح.

فالرتخيص بالذبح باملروة والقصبة ونحومها بمالحظة جمموع الروايات إنام هو 

                                                        

 .61بحوث فقهية، ص  1
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بلحاظ بيان ما يصح الذبح به إما بيانا للضابطة العامة يف الذبح وإما بيانا جلواز 

 د فبمالحظة نكتة جهة السؤال التيالذبح باملذكورات حال فقد السكني أو احلدي

ة ال ربط هلا باجلنس ومادمىض يكون األمر جليا  يف أن جهة السؤال  فيامرشحناها 

 احلديد.

 التقريب الرابع:

ان ورود عنوان احلديد واحلديدة مع التسليم بإرادة املعدن ب قريبتالمكن أربام 

اخلاص منهام ال يالزم كونه موضوع التذكية واشرتاط التذكية به وذلك لورود 

عنوان السكني يف مثل صحيحة عبد الرمحن بن احلجاج الذي هو أوسع من عنوان 

بيقا تطريه املتخذة من احلديد او من غاحلديد مما يكشف ان املوضوع هو السكني 

ليل من انه كلام تعلق احلكم يف لسان الدللكربى التي أشار هلا السيد اخلوئي )قده( 

علم من ذلك أّن املوضوع يف احلقيقة هو ذلك بعنوانني احدمها أوسع من االخر 

اب من ب االضيقالعنوان االوسع من دون خصوصية للعنوان االضيق، وإّنام ذكر 

 .(1)اديقالتطبيق و كونه من أحد املص

 الن االمام  عنوان السكني ورد يف لسان السائل وليس كالم وال يرد عليه ان

فان كان ذلك مسقطا للعنوان عنوان احلديد واحلديدة ورد يف لسان السائل أيضا 

                                                        

 .434، ص 4املستند يف رش  العروة الوثقى كتاب الصالة ج 1
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ق عليهام يف العنوانني معا ثم تطب واال فليكن ،يف تلك الروايات أيضا فهو مسقط له

 كربى العنوانني املختلفني سعة وضيقا.

د الشحام زي عنوان السكني انام ورد يف لسان السائل يف صحيح كام ال يرد عليه ان

أجاب بعنوان احلديدة فهو تقييد ملا رود يف صحيحة عبد الرمحن  اال ان االمام 

 بن احلجاج.

ذ بالعنوان خوااللتطبيق كربى العنوانني املختلفني سعة وضيقا  بالرجوع ألنه

وال يكون املقام مقام تقييد لعدم اختالفهام اثباتا ونفيا فال ينحل االيراد االوسع 

تنايف بينهام حتى يقيد احدمها االخر فيثبت احلكم هلام معا ويكون امليزان هو العنوان 

 االوسع وفقا لتلك الكربى.

مفاد )ال ذكاة اال بحديدة( حرص  ريب يواجه اشكاال جديا وهو انلكن هذا التق

حلجاج فتنايف صحيحة عبد الرمحن بن ا د وليس جمرد وقوع التذكية هباالذكاة باحلدي

باإلطالق والتقييد فتقيد تلك االخبار هذه الصحيحة وتكون النتيجة جواز الذبح 

 والتذكية بالسكني املتخذة من احلديد.

املستفاد من صحيحة عبد الرمحن بن احلجاج جواز الذبح باملروة  بان ويمكن التأمل

فيكون مفادها عىل وزان ال ذكاة اال  ،والقصبة والعود حال فقد السكني ال مطلقا

ع العربة بالعنوان االوس ،بعنوان احلديدة او عنوان السكني؟ بحديدة فهل العربة

ك ق الوحيد ذلكانت املصداوذكر احلديدة باعتبارها أوضح املصاديق بل ربام 

لظاهر عدم اختالف العنوانني فان تم هذا اجلواب واال فان ا ،الزمان كام ال خيفى
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 .فيام مر إلطالق احلديدة عىل السكني كام عرفت

 القرينة الثامنة: استظهار ذييل صحيحة الشحام وبن احلجاج 

 ةالتذكية بأحد التقريبات التالييف بيان الضابطة الكلية يف 

 التقريب األول: الفرار من تكرار الذبح

يَم  ّ ْبن إ ْبَراه 
بمالحظة صحيحة عبد الرمحن بن احلجاج التي رواها الكليني عن َعيل 

اج  َقاَل: مْحَن  ْبن  احْلَج   الر 
يَم  َعْن َأب يه َعن  اْبن  َأِب  ُعَمرْي  َعْن َعْبد   َسَأْلُت َأَبا إ ْبَراه 

ينا  َعن  املَْْرَوة  واْلقَ  ك   أُيْذَبُح هب  ن  إ َذا مَلْ جَي ُدوا س 
 َقاَل: إ َذا َفَرى األَْوَداَج  ؟َصَبة  واْلُعود 

 (.1َفال َبْأَس ب َذل َك )

د  َعن  اْبن    ْبن حَيَْيى َعْن َأمْحََد ْبن  حُمَم 
د  وصحيحة زيد الشحام رواها الكليني عن حُمَم 

ام  قَ  ح  ت ه  َسَأْلُت َأَبا َعْبد  اهلل  اَل: حَمُْبوب  َعْن َزْيد  الش  ْ َيُكْن ب َحرْضَ َعْن َرُجل  مَل

ب    وب احْلََجر  وب اْلَعْظم  وب اْلُعود  إ َذا مَلْ ُتص 
؟ َفَقاَل: اْذَبْح ب اْلَقَصَبة  نٌي أَيْذَبُح ب َقَصَبة  ك  س 

ُم َفال َبأْ  يَدَة، إ َذا َقَطَع احْلُْلُقوَم وَخَرَج الد 
 (.2َس )احْلَد 
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 اجْلَب ار  َعْن َصْفَواَن ْبن  حَيَْيى َعْن َعبْد  للصحيحة سند آخر ذكره الكليني: 
د  ْبن  َعْبد  يُّ َعْن حُمَم  ٍّ األَْشَعر 

َأُبو َعيل 

يَم  اج  َعْن َأِب  إ ْبَراه  مْحَن  ْبن  احْلَج  ْثَله الر   .م 
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 احْلُْلُقوَم إ َذا َقَطعَ  " ،"إ َذا َفَرى األَْوَداَج َفال َبْأَس ب َذل َك  " :وبالتحديد ذييل الروايتني

ُم َفال َبْأَس ب ه    فإن يف داللتهام احتامالن: "َوَخَرَج الد 

 االحتامل األول: 

ز الذبح ويدالن عىل أنه إذا ُفق دت جا ،أن الذيلني قيٌد للذكاة بغري احلديدة

ج الدم(.  باملذكورات إذا كانت )تفري األوداج( أو )تقَطع احللقوم وخُتْر 

وهذا االحتامل ال يكون يف صالح من يقول أن املراد باحلديدة اآللة أو السكني أو 

ما يصلح للذبح والفري وال يشرتط املعدن اخلاص، ألن املعنى سيكون هكذا: إذا 

مل َتد احلديدة جيوز لك أن تذبح هبذه وجدت حديدة فاذبح باحلديدة وإذا 

 املذكورات بحرط أن تقطع احللقوم وتفري األوداج وخيرج الدم.

 االحتامل الثاين: 

أهنام بيان للضابطة الكلية يف التذكية، وأهنا تتحقق باآللة التي تفري األوداج أو 

 مثاهلا.أتقطع احللقوم وخترج الدم؛ بال فرق بني كوهنا من احلديد أو من القصبة و

وعىل هذا االحتامل يكون الذيالن قرينة لصالح دعوى عدم اشرتاط جنس احلديد 

 ومعدنه.

          ديدة مع فقدها؛ فأعطاه فالسائل كان يشك يف صحة جواز الذبح بغري احل

 الضابطة الكلية للتذكية، وقد صيغت هذه القرينة بالشكل التايل: اإلمام 

إذا قطَع احْلُْلُقوَم َوَخَرَج  " :يف ذيل صحيحة زيد الشحام أن كالًّ من قوله  "
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ُم َفال َبْأَس ب ه   إ َذا َفَرى  " :يف صحيحة عبد الرمحن بن احلجاج وقوله  "الد 

ظاهر يف كونه بيانا للقاعدة األساسية يف الذبح الذي  ،"األَْوَداَج َفال َبْأَس ب َذل َك 

كون تقييدا  جلواز الذبح باحلجر ونحوه، ألّن حتصل به الذكاة، إذ ال يناسب أن ي

)قطع احللقوم وخروج الدم( املذكور يف األول و)فري األوداج( املذكور يف الثاين 

يساوق الذبح فكيف يصلح أن يكون قيدا  له، فال حميص إذا  من كون املقصود به 

بعة ربيان أن العربة يف الذبح بقطع احللقوم وخروج الدم أو بقطع األوداج األ

 مجيعا ، ال بجنس اآللة وكوهنا من احلديد.

إذا مل تصب )يف صحيحة زيد الشحام:  وعىل ذلك فال بد أن يكون قوله 

مسوقا  لبيان ما هو املتعارف من عدم استعامل مثل احلجر والعظم يف  (احلديدة

        الذبح إال عند عدم السّكني ونحوها، ال أنه بيان لحرط جواز الذبح بمثل ما 

 (.4)"ُذكر 

 رشح: 

، أو جلواز الذبح باملذكورات ؟الذيالن هبام تقييٌد بال شك، لكنه راجع إىل أي يشء

 ملطلق الذبح؟.

عىل فرض أنه راجع جلواز الذبح باملذكورات؛ يصري املعنى: )إذا َقَطعت املذكورات 
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 نياحللقوم أو فرت األوداج وخرج الدم فال بأس بالذبح هبا(، وواضح أن الذيل

هبذا املعنى ال حمصل هلام، فاملذكورات تقطع وتفري وهو فرض السائل فكيف 

 يصلح تقييد جواز الذبح هبا بأن تكون ذابحة.

: فال يصح أن جييبه اإلمام  ،الراوي افرتض أّن الذبح يتحقق بالقصبة مثال  

ال )؛ اذبح باحلجر بحرط أن يتحقق الذبح، إنام اجلواب املناسب البد أن يكون: نعم

 بأس(.

ألّن املفروض أن السائل فرض أن هذه األمور ذابحة، فكأنه قال:  "وبتعبري آخر: 

فأجابه: إذا كانت ذابحة فال بأس!! وهذا مما ال معنى  ؟ما رأيك بالذبح هبذه األمور

 (.4)"له

، فيجاب: )قرص بحرط أن تكون ؟(هذا كمن يسأل: )إذا كنت مسافرا  أأقرص أو أتم

 هذا اجلواب فيه إعادة ملا فرضه السائل، واشرتاط نفس ما فرضه. ،مسافرا  !(

 ،جوابه يكون: )ال جيوز( ،(؟أو كمن يسأل: )هل ألبس لباس الشهرة إذا كان مهينا  

وليس: )ال جيوز إذا كان مهينا (، فهذا االشرتاط لغوي ألنه مفروض يف كالم 

 السائل.

دا  إذا كان ضارا  رضرا  بالغا  معت ومن يسأل عن التدخني فيقول: )هل جيوز التدخني
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( فال َتيبه بمثل: )ال جيوز إذا كان ضارا  رضرا  معتدا  به( بل َتيبه بمثل: )ال ؟به

 جيوز يف مفروض سؤالك(.

وهكذا ال يصلح الذيل أن يكون قيدا  للذبح باحلجر والقصبة ونحوها من 

أن  ؤال فال يمكناملذكورات ألنه سيكون رشطا  لغويا ، فالذبح مفروض يف الس

 جيعله اإلمام رشطا  للزوم اللغوية من ذلك.

فإذا مل يصلح رجوع القيد للذبح بالقصبة ونحوها، فال حمالة من رجوعه للذبح، 

فيكون بيانا للضابطة الكلية يف حتقق التذكية، فتكون النتيجة أن كل ما فرى األوداج 

 وأسال الدم جازت التذكية به. 

 واخلالصة:

دعي ظهور الذيلني يف بيان القاعدة األساسية يف الذبح الذي حتصل به القرينة ت

 الذكاة بعد رجحان االحتامل الثاين. 

ح هو: إن اعتربت الذيل قيدا للذبح باملذكورات صار أشبه بالقضية بحرط  واملرج 

املحمول، نظري ما قيل يف اآلية الكريمة: )أحل اهلل البيع( فإذا كان البيع فيها بمعناه 

 الحرعي صار معناها: )البيُع احلالُل عند اهلل حالٌل عند اهلل(. 

فالسائل فرض )قطع احللقوم وفري األوداج بام يذبح به(، فال يصح أن جياب: )إذا 

اقطع احللقوم وفريت األوداج فال بأس أن تذبح به(، وبتعبري آخر: هذا الذي 

 فرضت أنه يذبح؛ جيوز أن تذبح به بحرط أن يذبح.
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  الذيلني عىل أهنام قيد جلواز الذبح باملذكورات ينتج ما يشبه القضية بحرطفتفسري

 املحمول، فهي مجلة غري مفيدة، ومعلوم أن ثبوت اليشء لنفسه رضوري.

 قال الشاعر:

 والذي ليس بيقظان  ينامُ  إنام جيري ببطن النهر ماءُ 

ل ما يكفي ك وهكذا تصبح عندنا قرينة أخرى عىل عدم رشطية معدن احلديد وإنام

 يفري األوداج ويقطع احللقوم.

 شكل عىل هذه القرينة بام ييل:أوقد 

إن هذا الكالم يبتني عىل توّقف صدق الذبح عىل فري مجيع األوداج أو عىل قطع  "

احللقوم وخروج الدم، مع أنه بمعناه العريف ال يتوقف عىل ذلك، فإن مساّمه يصدق 

وصه فضال  عن قطع متام األوداج، كام أنه إنام ُعرفا  وإن مل يتم قطع احللقوم بخص

ود الذي لعله املقص –يستلزم خروج مسّمى الدم ال خروج الدم باملقدار املتعارف 

فإنه يتوقف عادة عىل قطع الحريانني الرئيسني امللتصقني بالرقبة،  –يف النّص 

 .اننيفيكون اشرتاط خروج الدم يف الرواية إيعازا  إىل لزوم قطع هذين الحري

: وقوله  ،"إذا قطع احللقوم وخرج الدم فال بأس به ": وباجلملة أن قوله 

التأكيد عىل لزوم رعاية  إنام أراد هبام اإلمام  "إذا فرى األوداج فال بأس به  "

الذبح املعترب رشعا  عند استخدام احلجر والليطة وأرضاهبام مع فقد احلديد ألن يف 

الذبح هبام مما ال يكون معّدا  للذبح مظنة التخلف عن الذبح الحرعي فاقتىض 
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 (.4)"التأكيد عليه 

 حمصل املناقشة: 

إىل أن يكون الذيل أشبه حاصل نكتة القرينة أن األخذ باالحتامل األول يؤدي 

 ية فحذرا من محل كالم املعصوم بالقضية بحرط املحمول، مما يلزم منه اللغو

عليه يتعني األخذ باالحتامل الثاين، واملناقشة تستهدف هدم هذه النكتة ؛ 

 نستعرضها رشحا  يف النقاط التالية: 

 النقطة األوىل: 

ح الحرعي، والثاين هو )فري األوداج وهي أن الذبح له معنيان؛ الذبح العريف والذب

األربعة( كام يف صحيحة بن احلجاج؛ و)قطع احللقوم وخروج الدم( كام يف 

صحيحة الشحام، والذبح العريف يتحقق بأقل من هذا فلو قطع أحد الحرايني 

 وخرج مسمى الدم لصدق عنوان الذبح عرفا . 

 النقطة الثانية: 

ي ت باملعنى العريف، وملا كان ال يشرتط فيه فرأن السائل سأل عن الذبح باملذكورا

 دم املتعارف بل مسامه فاإلمام األوداج األربعة وقطع احللقوم وخروج ال

اشرتط عليه ذلك ليتحقق الذبح الحرعي، فال لغوية وال تكون من قبيل القضية 
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 بحرط املحمول.

 :أربعواحلاالت املتصورة 

 باملعنى العريف. يف كالم اإلمام أن يكون كل من الذبح يف كالم السائل و

 أن يكون كالمها باملعنى الحرعي.

باملعنى  ويف كالم اإلمام ،أن يكون الذبح يف كالم السائل باملعنى العريف

 الحرعي.

ويف كالم  ،عكس احلالة الثالثة بأن يكون الذبح يف كالم السائل باملعنى الحرعي

 باملعنى العريف.اإلمام 

لعريف والحرعي افالقرينة مبنية عىل االحتامل الثالث لكن بالبناء عىل احتاد املعنيني 

واملناقشة تدعي تغايرمها مع التسليم باالحتامل الثالث، فمجيئ الذيل لدفع توهم 

 السائل حتقق التذكية بدون فري األوداج األربعة وقطع احللقوم.

السائل  ىل أن الذبح العريف الوارد يف لسانفخالصة املناقشة: بأّن هذه القرينة مبنية ع

، ولكن املساواة غري صحيحة مساو  للذبح الحرعي الوارد يف كالم اإلمام 

 فتسقط القرينة.

 أنه لوحظ عىل املناقشة بام ييل: غري
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  أوالً:

إذا فرى )بأن املدعى هو ظهور الذيل يف التعليل، بقرينة ذكر اجلزاء حيث قال: " 

ومقتىض عموم التعليل عدم خصوصية كون آلة الذبح من  ،أس(األوداج فال ب

ص فام ذكر من محل الذيل عىل  م وخُيص  جنس احلديد أو من غريه فإن التعليل ُيعم 

الذبح الحرعي فهو ال يعالج أصل الدعوى وال يدفع نقطة االستدالل؛ ألنه سواء 

ان  فهو ظاهر يف بيمحلناه عىل الذبح الحرعي أو محلناه عىل إرادة الذبح العريف

الكربى وأن املناط يف حتقق التذكية هو فري األوداج وقطع احللقوم، سواء كان 

بجنس احلديد أم مل يكن. فكأنه قال: )متى ما حتقق قطع احللقوم وفري األوداج 

وخروج الدم، حتققت التذكية رشعا ( ومقتىض عموم التعليل عدم خصوصية 

 (.4)"جلنس احلديد وغريه 

)إ َذا َقَطَع احْلُْلُقوَم  ،(: )إ َذا َفَرى األَْوَداَج َفال َبْأَس ب َذل َك(3بالتعليل الذيلني )يقصد 

ُم َفال َبْأَس به( والحرط فيهام: )إ َذا َفَرى األَْوَداَج( و)إ َذا َقَطَع احْلُْلُقوَم  ،َوَخَرَج الد 

ُم(  واجلزاء: )َفال َبْأَس(. ،َوَخَرَج الد 

 املالحظة: فهنا خطوتان يف

 الذيل ظاهر يف التعليل بقرينة ذكر اجلزاء. اخلطوة األوىل:
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التعليل يعمم؛ فتكون النتيجة أن الذبح أعم من كونه بآلة من حديد  اخلطوة الثانية:

 أو من غريه حمقق للتذكية.

 هذه املالحظة يمكن التعليق عليها بالتايل:

التعليل، بقرينة ذكر اجلزاء( مل نفهم املدعى هو ظهور الذيل يف )قوله:  األمر األول:

 كيف يكون ذكر اجلزاء قرينة عىل التعليل ومل نعرف وجهه.

نعم، ذكر يف بحث املفاهيم يف بعض التقريبات أن الحرط علة تامة منحرصة للجزاء 

 ؟فتدل عىل انتفاء اجلزاء عند انتفاء الحرط، لكن اجلزاء نفسه كيف يفهم منه التعليل

 قرينة عىل التعليل؟ (فال بأس): قوله وبأي وجه يكون 

 وإذا مل يتم ما ذكر من القرينية عىل التعليل سقط التعميم املبني عليه.

ي ولكن الكالم يف أنه قيٌد أل ،ال إشكال يف أن الذيل يف الصحيحتني قيدٌ  :ثانياً 

يشء؟ فهل هو قيد ملطلق الذبح أو قيد للذبح باملذكورات من احلجر والقصبة 

 ونحوها؟.

فدعوى أن القيد راجع ملطلق الذبح ترتكز عىل تاليف اللغوية والوقوع يف ما يشبه 

 ك القضية بحرط املحمول.رَشَ 

لكن املناقشة حاولت تفنيد ذلك هبذه اإلفادة )باملعنى(: إنام يتم االستدالل لو كان 

ية ضالذبح العريف مالزما لفري األوداج وقطع احللقوم وخروج الدم فتصري الق

بحرط املحمول، ولكن الذبح العريف ال يشرتط فيه ذلك ويتحقق بأقل من فري 
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مجيع األوداج وخروج الدم باملقدار املتعارف، فال تكون القضية بحرط املحمول 

عن الذبح باملعنى الحرعي والسؤال عن الذبح  بفرض أن جواب اإلمام 

 ناقشة.فاملالحظة كأهنا أجنبية عن مسار امل ،باملعنى العريف

 نص املالحظة الثانية:

  ثانيًا:

إن فري األوداج وخروج الدم كناية عن الذبح، وعدم كوهنام من لوازم الذبح " 

غري ضائر، إذ يكفي يف الكناية كون املكنّى به من املقارنات الغالبية للمكنى عنه، 

من كام ُيقال: )زيد كثري الرماد(، وقد ال تكون له كثرة رماد، لكن حيث إهنا 

 املقارنات عادة لكثرة الطبخ صح التكنية به عن الكرم، وإال فال تالزم بينهام.

لذلك ففري األوداج قطع احللقوم وخروج الدم هي من املقارنات الغالبية لعملية 

الذبح، وليس ناظرا  للذبح الحرعي، فإن الذبح عادة إنام يقع بفري األوداج وقطع 

رشعية، وإال لو كانت ناظرة للذبح الحرعي  احللقوم وخروج الدم، وليست قيودا  

ح باحلديد، بل هو تقييد حتى للذب ،مل يكن تقييدا  خلصوص الذبح باحلجر والقصب

 ويصح تقييده حذرا من عدم وقوعه.

 –فمجرد عدم املالزمة بني الذبح وبني هذه األمور عقال ، إذ يمكن الذبح من الفم 
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 (.1) "آخر لذبح العريف يشء وصحة التكنية هبا عن ا ،يشءٌ  –مثال  

 حاصل االعرتاض: 

إنام هو  إّن فري األوداج وقطع احللقوم وخروج الدم الوارد يف كالم اإلمام 

 كناية عن الذبح العريف فاإلمام أراد بكالمه بيان الذبح العريف.

وحيث أن املناقشة افرتضت أن الكالم الوارد يف كالم السائل هو الذبح العريف؛ 

نتيجة أن السائل ذكر الذبح وأراد به الذبح العريف، واإلمام عليه السالم تصبح ال

 كذلك ذكر الذبح وأراد به العريف. 

فظاهر املالحظة االلتزام بأن الذبح الوارد يف كالم السائل يراد منه الذبح العريف، 

جاء مستعمال للذبح بنفس املعنى العريف، وهذا هو  وان جواب اإلمام 

 ابع من االحتامالت السابقة.التصوير الر

 :تعليقنا

 هذه املالحظة سنعلق عليها بعدة نقاط:

  النقطة األوىل:

وقوعها فيام فر منه أصل التقريب إذ تكون أشبه بالقضية بحرط املحمول وتكرارا 
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 لغويا للحرط. 

يف مقام الكالم عن الذبح العريف،  كليهام فهي تفرتض أن السائل واإلمام 

كذلك، وما قامت عليه  فالسؤال وقع عن الذبح العريف واجلواب من اإلمام 

القرينة هو إبطال أن يكون الذيل قيدا للذبح بالقصبة والعود واحلجر؛ ليكون قيدا 

 ملطلق الذبح وهذه املالحظة ترجع لتقع يف نفس املطب الذي فرت منه القرينة.

  لثانية:النقطة ا

لعله يلو  منها االلتزام بأن قطع احللقوم وفري األوداج األربعة وخروج الدم 

 وإنام يكفي حتقق الذبح العريف. التذكية؛املتعارف ليس رشطا يف 

فام ذكره اإلمام عيله السالم من )قطع احللقوم أو فري األوداج وخروج الدم( ما 

 أقل من ذلك، فال يلزم من ذكره هو إال كناية عن الذبح العريف الذي يتحقق ب

 االلتزام والقيدية بفري األوداج وقطع احللقوم. 

  النقطة الثالثة:

مقام الكناية وليس يف مقام اشرتاط الذبح الحرعي  يف افرتاض أن اإلمام 

ُمالف ألصالة االحرتازية، فاألصل يف القيود أهنا احرتازية كام هو مقرر يف علم 

وهو خالف الظاهر  ،األصول، والقول بأن القيد كناية خيرجه عن كونه احرتازيا  

 جدا.
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  النقطة الرابعة:

أنه يف مقام بيان احلكم الحرعي  أن هذا االعرتاض يصادم ظهور حال اإلمام 

 والقيود للحكم ؛ ال يف مقام بيان أمر عريف.

 الفرق بني هذه النقطة وما قبلها أن الثالثة: تعلق عىل دعوى ظهور كالم اإلمام 

 فتخرج املالحظة عن أصالة االحرتازية يف القيود. ،يف الكناية مقابل القيدية

هور حال اإلمام يف بيان أمر رشعي والنقطة الرابعة تعلق عىل اخلروج عن ظ

 وافرتاضه يف مقام بيان أمر عريف.

عندما يذكر قيدا  أو بيانا فإنام هو يف مقام  -كأمر عام  - فظاهر حال اإلمام 

بيان القيود الحرعية، إذ أنه سئل بصفته إماما معصوما، فالسائل يسأل عن احليثية 

أنه يف مقام بيان  ر جواب اإلمام الحرعية وال يسأل عن احليثية العرفية، وظاه

 القيود الحرعية، وهذه حالة عامة يف مجيع الروايات.

ليس يف هذا املقام، وأن اإلمام يف مقام بيان أمر  فام هي القرينة عىل أن اإلمام 

 .؟عريف

 ؟يبقى ما هو موقفنا من املناقشة

الذبح العريف  عننرجع ألصل مناقشة التقريب: املناقشة افرتضت أن السائل يتكلم 

ملا افرتضه  اإلمام واإلمام يتكلم عن الذبح الحرعي، فال تكرار إذن يف كالم 

 السائل، وال يكون من قبيل القضية بحرط املحمول.
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   أخرى وهي: أن السائل  وقد تقدم يف املالحظة عىل املناقشة افرتاض صورة

 كليهام يتكلامن عن الذبح العريف. واإلمام 

يمكن افرتاض صورة ثالثة وهي: أن السائل افرتض الذبح الحرعي  أقـــول:

افرتض الذبح الحرعي أيضا، أي أن السائل افرتض أن الذبح رشعٌي  واإلمام 

من كل اجلهات واحليثيات بام فيها التسمية واالستقبال ويشك يف رشعية الذبح من 

 جهة واحدة وهي الذبح باحلجر أو القصبة أو غريمها.

أجاب السائل بأّن كل ما حيقق قطع األوداج  لقضية هكذا: أن اإلمام فتكون ا

 وخيرج الدم سواء كان قصبة أو غريها حيقق التذكية.

فإذا أرجعنا الذيل للقصبة وأمثاهلا نتج من ذلك اللغوية ألن فري األوداج وخروج 

ة يف يالدم املتعارف مفروض يف كالم السائل، وإذا أرجعناه لبيان القاعدة األساس

الذبح انتفت اللغوية ألن اجلواب بصدد إعطاء الضابطة الكلية والقاعدة األساسية 

للذبح وأنه متى حتقق فري األوداج وخروج الدم املتعارف صح الذبح بغض النظر 

 عن اآللة ومادهتا فحذرا من اللغوية نرجع القيد ألصل الذبح. 

ّن ذلك ال يعني أن السائل سلمنا أن السائل افرتض الذبح الحرعي لك إن قلَت:

كان فارغا من رشطية قطع األوداج األربعة وفارغا من رشطية خروج الدم باملقدار 

 املتعارف فلعله مل يكن فارغا من هذا األمر.

 ،تربعا  وابتداء  من نفسه للسائل عن ذلك، وإنام بّينَه اإلمام  صحيٌح أنه مل يسال
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ترّبع  واإلمام  ،ن الذبح بالقصبةوال ضري يف فرض أن يكون السائل سأل ع

 ببيان أمر مل يسأل عنه.

ليس املدعى علم السائل هبذه الحروط وإنام املدعى أن ظاهر السؤال  قلُت:

املفروغية من رشعية الذبح إال من جهة كونه بحجر ومروة وقصبة ونحوها؛ 

ففرض رجوع القيد للذبح باملذكورات يعني أن هذا الذبح املفروض رشعيته 

ليكون رشعيا ال بد أن يفري األوداج وخيرج الدم املتعارف فرجع األمر إىل اللغوية 

وإنام تندفع بإرجاع القيد ألصل الذبح فتلخص أنه بناء عىل فرض كون الذبح 

عرفيا يف كالم اإلمام والسائل معا أو فرض كون الذبح رشعيا يف كالميهام تكون 

ري وهبذا ينتهي الكالم عن التقريب القرينة تامة وأن الصحيح هو الفرض األخ

 األول.

 التقريب الثاين: الفرار من تكرار اجلواز يف كالم اإلمام 

ذاك التقريب مبني عىل أساس الفرار عن تكرار املوضوع وهو الذبح املفرتض يف 

ني عىل أّمـا هذا التقريب فيبت ،السؤال واجلواب، فيستظهر بيان الضابطة الكلية

 املحمول وجواز الذبح. الفرار من تكرار

إذ توجد يف روايات الطائفة الثالثة ما يكون ظاهرا يف بيان  "نص التقريب الثاين: 

)اذبح  مالك احلكم باحللية وضابطته؛ حيث ورد يف معتربة الشحام قوله 

 إذا قطع احللقوم وخرج ،باحلجر وبالعظم والقصبة والعود إذا مل تصب احلديدة
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لواضح أن هذا الكالم مشتمل عىل رشطني مستقلني اذبح ومن ا ،الدم فال بأس(

تكن  فلو مل ،باحلجر إذا مل تصب احلديدة وإذا قطع احللقوم وخرج الدم فال بأس

الحرطية الثانية موجودة أو مل تكن رشطية مستقلة كام إذا مل تكن كلمة فال بأس 

 لقوم وخرجموجودة وكانت هكذا )اذبح باحلجر إذا مل تصب احلديدة إذا قطع احل

الدم( صح االستظهار املذكور ألّن ظاهرها عندئذ تقييد احلكم باجلواز يف صورة 

وأما حيث وردت هذه  ،عدم إصابة احلديدة وبام إذا قطع احللقوم وخرج الدم

الحرطية بشكل تام وبنحو مجلة مستقلة فظاهرها عندئذ  بيان الضابطة الكلية وأن 

ال خصوصية فيه وإنام امليزان أن يتحقق قطع الذبح باحلجر والعود أو غريمها 

احللقوم وخروج الدم املتعارف األمر الثابت لزومه يف حتقق الذبح رشعا  ولعله 

 عرفا أيضا.

 واملعنى نفسه مستظهر من صحيح بن احلجاج بدرجة أخف حيث أن جواب 

اج دفيه ظاهر يف إعطاء الضابطة الكربى الكلية وهي أنه إذا فريت األو اإلمام 

فال بأس فيكون ظاهر هاتني الروايتني أن األمر يدور مدار فري األوداج وخروج 

الدم ويف موارد الذبح بغري احلديدة من القصب واحلجر والعود خيشى عدم حتقق 

ذلك ويكون التقييد باالضطرار إىل الذبيحة يف خرب حممد بن مسلم يف الطائفة 

لوقوع يف حمذور عدم فري األوداج وعدم الرابعة حمموال  عىل إرادة التحذير من ا

خروج الدم املتعارف كام هو يف معرض ذلك كام إذا مل تكن آلة الذبح حادة 
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 (.1)"كالسكني ونحوه، ال تقييد احلكم بالتذكية بذلك 

 حاصل هذا التقريب: 

ُم َفال َبْأَس  " :إذا أرجعنا قوله  عىل جواز الذبح  "إ َذا َقَطَع احْلُْلُقوَم َوَخَرَج الد 

كرر اجلواز  يلزم من ذلك أن اإلمام  "ب احْلََجر  َوب اْلَعْظم  َوب اْلَقَصَبة  َواْلُعود   "

بال داعي، فحذرا من هذا التكرار نقول أهنا جاءت لبيان الضابطة الكلية يف حتقق 

 التذكية.

د  ْبن َيْعُقوَب َعْن  قد مر عليك صحيحة زيد الشحام رواها يف الوسائل عن حُمَم 

ام  َقاَل: َس  ح  د  َعن  اْبن  حَمُْبوب  َعْن َزْيد  الش   ْبن  حَيَْيى َعْن َأمْحََد ْبن  حُمَم 
د   َأَبا َأْلُت حُمَم 

نيٌ  َعْبد  اهلل    ك  ت ه  س  احْلََجر  َفَقاَل: اْذَبْح ب   ؟ َأَيْذَبُح ب َقَصَبة  َعْن َرُجل  مَلْ َيُكْن ب َحرْضَ

ُم َفال  يَدَة، إ َذا َقَطَع احْلُْلُقوَم َوَخَرَج الد 
ب  احْلَد 

َوب اْلَعْظم  َوب اْلَقَصَبة  َواْلُعود  إ َذا مَلْ ُتص 

 (2َبْأَس )

يدَ  ": فقول اإلمام  ب  احْلَد  َذا مَلْ ُتص 
يعني أن الذبح  "َة اْذَبْح ب احْلََجر  ... إ 

ذا هأيضا  يعني جائز، و "إ َذا َقَطَع احْلُْلُقوَم ... َفال َبْأَس  " :باملذكورات جائز، وقوله

 .تكرار ال داعي له وليس له مربر

إذا كان املراد من مجلة: )إذا قطع احللقوم وخرج الدم( هو تقييد جواز الذبح 

                                                        

 .65ص 3قراءات فقهية معارصة ج 1

 .4من أبواب الذبائح   الثاينالباب  2ص  31وسائل الشيعة ج 2
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: )اذبح فقوله  ،بعد ذكر القيدفال بأس( )باملذكورات فال داعي إلضافة كلمة 

واز، هلذا اجل إذا قطع احللقوم وخرج الدم( رشط...( يستفاد منه اجلواز، واجلملة: )

وينتهي عندها املطلب بأن الذبح باملذكورات جائز عند فقد احلديد بحرط أن تكون 

املذكورات تقطع احللقوم وخترج الدم، فإضافة: )فال بأس( بعد هذه اجلملة 

 ة يكون بعد متام املعنى وهو تكرار للجواز. الحرطي

ُم َفال َبْأَس  "أمــا فرض أن هذه اجلملة  مستقلة  "إ َذا َقَطَع احْلُْلُقوَم َوَخَرَج الد 

 تكرارا. فال تتضمنيذكى به  فياموجاءت لبيان الضابطة الكلية 

وهذا  ،ئلافالتقريب السابق يبتني عىل احلذر من تكرار الذبح املفرتض يف كالم الس

، وكالمها يلجأ كرار اجلواز الذي ذكره اإلمام التقريب يبتني عىل احلذر من ت

 الفرتاض أن الذيل مستقل ولبيان الضابطة الكلية فرارا  من التكرار. 

كأن مؤدى الرواية هكذا: اذبح باحلجر وبالعظم والقصبة والعود إذا مل تصب 

هذه هي  (احللقوم وخرج الدم فال بأسإذا قطع )ثم يبني الكربى:  ،احلديدة

إذن ذكر القيد يف اجلملة الحرطية بلحاظ اخلشية من أن الذبح باملذكورات  ،القاعدة

رشطا   فالذبح باحلديدة ليس ،ال حيقق قطع احللقوم وال يؤدي خلروج الدم املتعارف

ل جإنام يشرتط الذبح هبا من أ ،مطلقا  فال يشرتط الذبح باحلديدة كيف ما كان

 حتقيق تلك الضابطة وإال لو حتققت تلك الضابطة فالذبح صحيح أيا  كان احلال.

 وهذا التقريب تام.
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 :عىل التقريبني بام ييل أشكلوقد 

بناء  عىل ظهور لفظ احلديد يف نفس املعدن اخلاص  –نعم، يرد عىل هذه القرينة  "

ف أو إال أنه ُمالأنه حتى لو ُفرض ظهور الذيل يف بيان التعليل يف الكربى،  –

مصادم لظهور الروايات التي مل تشتمل عىل هذا الذيل، بل اشتملت عىل احلرص 

أكل ال ي "وكذا معتربة أِب بكر احلرضمي:  "ال ذكاة إال بحديدة  "وحده وهو قوله: 

 (.1)"يف الحرطية  "ما مل ُيذبح باحلديدة

 ماذا يريد أن يقول:

املعدن اخلاص، فإن هذا الظهور ال يؤثر عىل إذا بنينا عىل أن ظاهر لفظ احلديدة 

كون الذيل يف الصحيحتني قرينة مستقلة لبيان الضابطة الكربى يف التذكية، وأّن 

إال أن مؤدى هذه القرينة ُمالف  ،املعيار حتقق قطع احللقوم واألوداج وخروج الدم

حقق فيت، "ال ذكاة إال بحديدة "حتقق التذكية باحلديد الظاهر من أمثال حلرص 

 التعارض بني قرينة ذييل الصحيحتني والروايات املتضمنة للحرص.

 ؟وماذا نصنع مع هذا التعارض

وعىل  –كام سيأيت بيانه  –والرتجيح للروايات احلارصة بمخالفتها للعامة  "قال: 

 –باين عىل بعض امل –فإن مقتىض أصالة عدم التذكية  التعارض؛فرض استقرار 

                                                        

 .461الذبح باملكائن ص 1
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 (.4)"احلديد ُحرمة ما ُذبح بغري 

 ،عند إعامل باب املرجحات يف هذه املسألة نسقط ما وافق العامة من عدم االشرتاط

ال  "نفالرتجيح ملا تضم ،فيرتجح اشرتاط الذبح بمعدن احلديد املخالف للعامة

 لقول العامة. ، ملخالفته" ذكاة إال بحديدة

ول ال عدم القبلعل املقصود يف ح "وعىل فرض استقرار التعارض ...  " :وقوله

ها نلجأ عند ،برتجيح املخالفة للعامة يف هذه املسألة وفرض استقرار التعارض

لألصل العميل يف املسألة وإال فإن الرتجيح بمخالفة العامة إنام يكون يف طول 

 أجل إن مل يتم الرتجيح يرجع لألصل العميل. ،استحكام التعارض واستقراره

صا بالتقريب األخري بل وارد عىل كل وهذا االعرتاض لو تم فهو ليس خا

 التقريبات.

 التعليق عىل هذا االعرتاض:

إذا كانت القرينة تامة يف نفسها فال تصل النوبة إىل باب املرجحات، ألن هذه القرينة 

بعدما ثبت أهنا تبني الضابطة الكلية يف الذبح وأن العربة بقطع احللقوم وفري 

نفي اعتبار احلديد، وحينئذ  تكون مفرسة ملثل األوداج وخروج الدم فهي دالة عىل 

 خرب أِب بكر احلرضمي.

                                                        

 .461الذبح باملكائن ص 1
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 -بعد أن كان لفظ احلديد واحلديدة حمتمال ملعنيني إما املعنى الوصفي وهو احلاد 

 -بأن يكون املقصود باحلديدة السكني واآللة وهو الراجح -وإما املعنى اجلامد 

د حيحة زيد الشحام وصحيحة عبجمملة ستفرسها ص الرواية فحينئذ ملا كانت هذه

 الرمحن بن احلجاج وال تصل النوبة لباب املعارضة والرتجيحات.

بعبارة أخرى: عىل تقدير ظهور خرب أِب بكر احلرضمي وأمثاله يف اشرتاط معدن 

األويل  ظهوراحلديد إال أن ذينك الصحيحتني أظهر يف أن احلديد غري معترب، فال

 القرينة ألهنا أظهر، ويقدم األظهر عىل الظاهر. لصالح تلك للخرب وأمثاله يؤل

 فتحصل:

أساسا  بظهور لفظ احلديدة يف املعدن  االعرتاض غري وارد لعدم التسليم أوال :

اخلاص، وبناء القرينة يفرتض أن اللفظ حيتمل معنيني فتأيت القرينة لرتجيح 

 أحدمها. 

امية ة ظاهر يف املعدن، فمع متثانيا : ولو سلمنا جدال  أن لفظ )احلديدة( يف املعترب

 القرينة تتقدم باألظهرية وال يصل األمر إىل باب الرتاجيح فهذا االعرتاض غري تام.

 التقريب الثالث:

إن القيد إن كان راجعا للذبح باملذكورات اقتىض عدم اشرتاط قطع احللقوم وفري 

وص القيد خلصاألوداج بالنسبة للذبح بغريها ولو يف اجلملة، إذ يلزم من رجوع 

الذبح باملذكورات لغوية القيد يف حال افرتاض ثبوت نفس القيد بالنسبة ملطلق 
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 عا ال يمكن االلتزام به وبذلك يرجالذبح وسقوط الحرط ولو يف بعض احلاالت مم

وأصل هذه الفكرة أوضحها يف بعض أبحاثه السيد اخلوئي  ،القيد ملطلق الذبح

 املفهوم اجلزئي.قده( وسمى ذلك ب)قده( وأيده فيها الشهيد الصدر )

 التقريب الرابع: 

 (لقومإذا قطعْت احل)لو كان الذيل قيدا  للذبح باملذكورات لكان املناسب أن يقول: 

ال أن يقول: )إذا ُقط ع احللقوم( بصيغة املبني  ،ليكون الضمري عائدا للمذكورات

 للمجهول فإنه أقرب لبيان الضابطة الكلية وما حيقق القطع مهام كانت اآللة.

قال: )إذا َقَطع احللقوم( بصيغة املبني للمعلوم فيكون  إن قلَت: لعل اإلمام 

 التقريب غري تام.

إىل تقدير الفاعل مثل: )إذا َقَطع قلُت: إذا قرأناها )إذا َقَطع احللقوم( فهي حتتاج 

وهذا التقدير لصالح رجوع القيد خلصوص كل واحد من املذكورات احللقوم( 

أو يكون الفاعل الذابح )إذا َقَطع الذابح احللقوم( فالعربة بقطع الذابح  ،املذكورات

وهذا التقدير لصالح عدم اشرتاط معدن احلديد  بغض النظر عن آلة القطع،

ن التقدير خالف واالشكال األهم هو ا ،ترجيح بال مرجح اأحدمهفرتجيح 

 األصل.
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 قرائن االجتاه اآلخر القائل باملعدن اخلاص

 أما قرائن االَتاه اآلخر القائل باملعدن اخلاص فهي:

 الوجه األول: 

( ؛ فالشائع استعامله يف املعدن 1)()عدم شيوع استعامل لفظ احلديد بمعنى احلاد

 وليس يف احلاد.

وفيه: أوال: هذا الشيوع ال إشكال فيه يف مثل زماننا الذي كثر فيه استعامل معدن 

فأصبح لفُظ احلديد  بحسب االستعامل يف  ،احلديد بجانب معادن أخرى كثرية

زماننا واألزمنة املتأخرة شائعا يف املعدن اخلاص، إال أن هذا الشيوع غري معلوم 

ضافا  إىل م ،بوت الشيوع يف ذلك الزمانوما قد ينفع املستدل ث ،زمن صدور النص

قدم االيعاز احلديد كام ت ارد يف الروايات لفظ احلديدة ومل يثبت استعامل لفظأن الو

بل مل يعلم عىل وجه التحقيق استعامل نفس احلديد مقابل سائر املعادن فلعله  ،اليه

 يطلق عىل مجيع املعادن املنطبعة اسم احلديد.

 م ال يقاوم ما بيناه من قرائن تعني املراد من لفظ احلديدة.وثانيا: الشيوع لو سل

 الوجه الثاين: 

: )ال ذكاة إال باحلديد( يف جواب حممد بن مسلم حني سأله عن الذبح قوله  "

                                                        

 .34بحوث فقهية ص  1
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: )قال عيل: ال يصلح الذبح إال بحديدة( عند سؤال وقوله  ،بالليطة واملروة

: ة، فإن املذكورات عىل قسمنياحللبي عن حكم الذبيحة بالعود واحلجر والقصب

فمنها ما يكون حادا  ومنها ما ال يكون كذلك، فلو كانت العربة يف الذبح بكون 

يف  لكان املناسب أن يقول اإلمام  اآللة حاّدة ال بكوهنا من جنس احلديد

أو نحو ذلك، ال أن ينفي حصول الذكاة بغري  (ال بأس إذا كان حديدا  )اجلواب: 

بعدم صالحية غري احلديد للذبح به فإنه نوع ختلف عن تطابق  احلديد أو حيكم

إن بل يتسبب عادة يف اشتباه السائل ف ،اجلواب للسؤال من دون رضورة تقتضيه

لفظ احلديدة مشرتك بني القطعة من احلديد واملعنى الوصفي واملعنى األول هو 

 (.1الفه()عىل خ الشائع يف االستعامل فينسبق إليه ذهن السامع ما مل توجد قرينة

 : خالصة الوجه

هو عدم جواز الذبح باملذكورات مطلقا  حادة أو غري  معنى جواب اإلمام 

حادة؛ بقرينة إطالق نفي جواز الذبح باملذكورات فيفهم أن لفظ احلديدة ال يراد به 

 املعنى احلاد فينحرص املعنى حينئذ يف املعدن اخلاص.

يالحظ أنه مبني عىل الوجه السابق ولعله اشري لذلك ذيل هذا الوجه؛ فبعد  وفيه:

الفراغ من أن املراد باحلديدة هو القطعة من احلديد يصح القول: أن النفي مطلق 

: )ال ذكاة إال وإال إذا كان لفظ احلديدة غري ظاهر يف املعدن اخلاص فقوله 
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 نت حادة.باحلديدة( ال ينفي الذكاة عن الليطة وإن كا

فلو فرسنا لفظ احلديدة يف الرواية بمعنى احلادة؛ سيكون املعنى: ليس لك أن تذبح 

 إال بام كان حادا ليطة أو غري ليطة مروة أو غري مروة.

فادعاء أن النفي لصالحية الذبح بالليطة واملروة مطلق او ادعاء إطالق النهي عن 

ا اإلطالق انام يتم بعد الفراغ من املراد الذبح هبام وإن كان حادا يف غري حمله، ألّن هذ

 باحلديدة وانه املعدن اخلاص.

فان كان هذا الشاهد قرينة مستقلة لزم أن تكون األرضية فيه افرتاض إمجال اللفظ 

ال أن يبنى عىل ما ذكر سابقا  وهو الشيوع وان كان مبنيا عىل ما ذكر فال قيمة له اذ 

 االستناد انام هو ملا بني عليه.

 وجه الثالث: ال

إن احلديد بمعنى احلاد إنام يوصف به السكني ونحوه إذا كان ماضيا  رسيع القطع، 

وأما إذا كان له حد يصلح للقطع ولكن ببطء وصعوبة فال يوصف بكونه حادا  

مع أنه ال خالف وال إشكال بني فقهاء اإلسالم يف أنه ال يعترب  ،وهذا واضح جدا  

حلة للقطع ولو ببطء وأما كوهنا حاّدة أي رسيعة القطع يف آلة الذبح إال كوهنا صا

من ذبح ذبيحة فليحّد شفرته ولرُي   "فهو من آداب الذباحة كام ورد يف النبوي: 
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 (.1) "ال يؤكل ما مل ُيذبح بحديدة ": فكيف حيمل عليه مثل قوله  " ذبيحته

اهٌد فهذا ش ،مفالزم اشرتاط احلدة بمعنى رسعة القطع ُمالفة مجيع علامء اإلسال

 آخر عىل عدم إرادة احلاد فيتعني املعدن.

أوال: لو سلم االمجاع يف املسألة فهو استدالل بإمجاع مدركي ليس كاشفا  عن  وفيه:

 او شهرة مستندها معلوم. قول املعصوم 

وثانيا : املدعى أن املراد باحلديد ما يكون حادا بحيث حيقق قطع احللقوم وإخراج 

 كان حادا  رسيع القطع يف قبال ما ال يكون كذلك.الدم وليس ما 

فاملدعى ليس رشطا جديدا وإنام إشارة للحرط العام الذي هو فري األوداج 

 وخروج الدم.

سب او مع تكليفا فح تعذيب احليوان جواز عدم تفاد من االخباروثالثا: ليكن املس

 ما املانع من قبوله واالخذ به؟  الوضع

 الوجه الرابع: 

ادته فإر ،احلديد بمعنى احلاد ال يستخدم عادة من دون االعتامد عىل املوصوفإن 

ال ختلو عن ُبعد، وأبعد منه ذكر  "ال ذكاة إال بحديد  "من لفظ احلديد يف قوله: 

احلديدة بمعنى احلاّدة من دون االعتامد عىل املوصوف، فإنه ال وجه عندئذ  لتأنيث 
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 (.1فالحظ )الصفة مع عدم ذكر املوصوف املؤنث 

بعد تتبع موارد االستعامل الكثرية يالحظن أنه بحسب األعم األغلب فان  وفيه:

قد مىض و -لفظ احلديد إذا استعمل بال موصوف يراد به املعدن، وأما لفظ احلديدة 

لقاطعة مثل اآللة ايراد هبا غالبا  فإناماملستعمل بال اعتامد عىل موصوف  –بيان ذلك 

 ستعامالت يف ذلك كثرية فهي خري شاهد ؛ وال وجه لالستبعاد.وبام ان اال ،السكني

 وبذلك تسقط هذه القرائن.

 العموم الفوقاين

عىل فرض امجال الروايات وعدم ترجيح املراد منها وانه البحث عن معنى التذكية 

فهل يصح حينئذ  التمسك بمثل عموم قوله تعاىل: )إال ما  ،احلاد أو املعدن اخلاص

  ؟ري أصالة عدم التذكيةذكيتم( أو َت

 ؟ما هو األصل عند الشك يف الحرطية

 البحث يف مسألة العموم الفوقاين

 ،يةرشطية يشء يف التذك الشك يفهل يوجد عموم فوقاين يمكن التمسك به حال 

فعند الشك يف ان معدن احلديد رشط يف التذكية أو ليس رشطا  هل يوجد هذا 
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 الحرط املشكوك او ال؟العموم الفوقاين نرجع له لنفي 

عىل فرض إمجال لفظي احلديد واحلديدة الواردين يف الروايات وعدم إمكان 

االحتامالت يقع السؤال عن رشطية معدن احلديد يف آلة االحتاملني او ترجيح أحد 

 الذبح عمليا.

له املذبو  وجواز أك حليةفإن توفر عام أو مطلٌق فوقاين يفيد بعمومه أو إطالقه 

متسكنا به كلام شككنا يف رشط من الحروط وننفيه هبذا العموم أو اإلطالق،  مثال ،

وكان  "إال ما ذكيتم  "فإن وجد هذا العموم القايض بصحة الذبح مثل قوله تعاىل 

فاحليوان الذي ذبح بغري معدن احلديد ذكي  ،تاما  حكمنا به يف مشكوك الحرطية

 التذكية متسكا بإطالق اآلية وحالل أكله وتشمله سائر أحكام ما يرتتب عىل

 السالفة الذكر.

ه حمكوم ألن - لو كان جاريا يف نفسه - وحينئذ ال جيري استصحاب عدم التذكية

 املتقدم عىل األصل العميل. ،باألصل اللفظي

فإن مل يتم األصل اللفظي يقع الكالم يف انه هل َتري أصالة عدم التذكية أي 

 ال؟. مالذبح واملشكوك وقوعه بعد الذبح أبل استصحاب عدم التذكية املتيقن ق

 وعىل تقدير عدم جريان اصالة عدم التذكية َتري أصالة اإلباحة واحلل.

 فهنا أبحاث ثالثة.
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 البحث األول: األصل اللفظي 

ذكية يف الت ي يرجع له يف نفي ما حيتمل رشطيتهالكالم عن األصل العميل الذ

ذكاة  ال)ديدة( الواردة يف الروايات من أمثال: إذا افرتضنا أن كلمة )احل ،والذباحة

إال باحلديدة( ونظائرها جمملٌة ومل حتدد القرينة أن املراد هبا املعنى الوصفي احلاد أو 

املراد هبا جنس احلديد ومعدنه، فمع الرتدد والدوران هل يوجد أصل لفظي نرجع 

ها من ال وغريمثل رشطية جنس احلديد واالستقب ؟له لنفي ما حيتمل رشطيته

 ؟وما هو هذا األصل  ؟رشوط مشكوكة

وادعي هذا األصل يف  ،نعم يوجد هذا األصل واستدل عليه بأكثر من دليل سمعي

َمْت  "عدد من النصوص القرآنية والروائية من ذلك قوله تعاىل يف حمكم كتابه:  ُحر 

ير  َوَما أُ  نْز  ُم َوحَلُْم اخْل  د  َعَلْيُكُم املَْْيَتُة َوالد  َقُة َواملَْْوُقوَذُة َواملُْرَتَ
ل  ل َغرْي  اهلل   ب ه  َواملُْنَْخن  َيُة ه 

ْيُتْم  ُبُع إ ال  َما َذك  يَحُة َوَما َأَكَل الس 
 (. 1)"َوالن ط 

ْيُتمْ   وقالوا: إن (فقد متسك غري واحد من األعالم بإطالق قوله تعاىل )إ ال َما َذك 

طالق )ما ذكيتم( ينفي ما يشك يف رشطيته بنحو الشبهة احلكمية، فلو شككنا يف إ

 رشطية جنس احلديد يف آلة الذبح نتمسك باآلية لنفي هذه الحرطية. 

كيتم( ذحتقيق املطلب يتوقف عىل حتديد املراد من التذكية يف قوله تعاىل )اال ما 

 ومعناها ويف ذلك اَتاهان:
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 معنى رشعي وهلذا االجتاه قوالن: التذكية نأل:االجتاه األو

  القول األول:

 التذكية اسم لعملية الذبح بالحروط التي وضعها الشارع.

 .. إال ما ذكيتم.  م امليتة .... واملنخنقةأي أنه حرمت عليك

فيكون املعنى أن املذكورات حمرمة عليكم إال إذا ذكيتموها وذبحتموها بالحروط 

ال جيوز  وعليه ،اسم لعملية الذبح بحروطه الحرعيةلتذكية الحرعية، بمعنى أن ا

 التمسك باإلطالق ألنه من باب التمسك بالعام يف الشبهة املصداقية.

  القول الثاين:

 أن التذكية حكم وضعي ناشئ عن عملية الذبح بحروطه.

أي أن التذكية اعتبار رشعي ناشئ عن الذبح بام رشطه الشارع من رشوط، فيكون 

د فكام ان الشارع هو الذي حيد ،الطهارة التي هي مسببة عن الوضوء أو الغسلنظري 

رشوط الوضوء أو الغسل، كذلك هو من حيدد رشوط التذكية فإذا شككنا يف 

رشطية يشء يف الوضوء او الغسل بنحو الشبهة احلكمية كام لو شككنا يف رشطية 

الحرطية املشكوكة فال  ان ال يكون ماء الوضوء ماء ورد فانه ال يمكن نفي هذه

 حيكم بتحقق الطهارة بالوضوء بامء الورد.

فالتذكية حكم وضعي ناشئ عن الذبح بالحروط الحرعية أي أن الشارع هو الذي 

 يعترب أن هذا احليوان املذبو  مذكى أو ليس مذكى. 
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 وبعبارة: التذكية اعتبار رشعي نظري الطهارة وامللكية.

ن هذا اجل يفرتقان يف ا ، أن التذكية معنى رشعيوال فرق بني هذين القولني يف

أو )الناتج عن الذبح بحروطه  (الذبح بحروطه الحرعية)املعنى الحرعي هل هو 

 الحرعية(.

ني عدم عملعنى الحرعي واالخرى جهة األثر أفيشرتك القوالن يف جهتني احدامها ا

طية جنس رش فال يمكن أن ننفي ،جواز التمسك باإلطالق فيام يشك يف رشطيته

احلديد يف آلة الذبح املفروض الشك يف رشطيتها بالتمسك بإطالق )ما ذكيتم( ألن 

التذكية ليست معنى عرفيا نحرز حتققه ونتمسك باإلطالق بل معنى رشعي وملا 

 كان املوضوع غري حمرز تعذر اجراء االطالق.

امر رشعي اعتباري بيد الشارع وضعه ورفعه وملا كانت كذلك باي من  فالتذكية

 ،النحوين يف القول األول أو الثاين ال احراز للموضوع فيتعذر التمسك باإلطالق

فالذبح بغري جنس احلديد هل هو تذكية رشعية أو ليس تذكية رشعية؟ ال سبيل 

ا فال ندري أن هذا القضية ال تثبت موضوعه الكريمة اذإلحرازه بنفس اآلية 

ديد الحتامل رشطية احل ،احليوان املذبو  مذكى بنظر الحرع أو ليس مذكى بنظره

يف آلة الذبح فالتسمك باآلية الكريمة إلثبات حلية ما ذبح بغري جنس احلديد متسك 

 بالعام يف الشبهة املصداقية.

لنحو األول أو افهذا االَتاه املفرس للتذكية باملعنى الحرعي سواء فرست التذكية ب

عدم صحة التمسك بإطالق )ما ذكيتم( لنفي ما يشك يف فيه الثاين تكون النتيجة 
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 رشطيته.

 االجتاه الثاين: 

يذهب إىل أن املراد من التذكية ليس معنى رشعيا بل أمر لغوي عريف أو قانون 

 عقالئي فالتذكية ليست هلا حقيقة رشعية وال متحرعية وقت نزول اآلية الكريمة.

 قولني: ن هذا االَتاه انقسم إىلغري أواملتحرعي فاجلامع بينهام نفي املعنى الحرعي 

  القول األول:

أنه لغوي عريف وهو  -ين وهو القول الثالث من جمموع األقوال: من االَتاه الثا

الذبح وهذا هو املختار ملا افاده علامء اللغة مع استبعاد اصطال  خاص للشارع 

ما  ال ملا افاده املحقق النائيني )قده( عىل ،كريمة كام سيايت بيانهحال نزول اآلية ال

يف تقريرات بحثه، فقد استدل عليه باإلسناد يف قوله تعاىل: )ما ذكيتم( اذ أسندت 

التذكية للمؤمن املخاطب وهذا يقتيض أن تكون التذكية من أفعاله وليست فعل 

فهي نفس الذبح ( 1)أهنا من فعلهمالفاعلني تدل عىل  فان نسبة التذكية إىل ،الحرع

ح بدليل النسبة واإلسناد، فان النسبة واإلسناد كام تص ،وليست مسببة وناشئة عنه

يف األفعال املبارشية نظري اكلت الطعام ورشبت املاء تصح كذلك يف األفعال 

 طّهرت الثوبوبدون عناية ومساحمة نظري ذّكيت النار بالعود،  ،التوليدية التسبيبية
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ملاء باعتبار ترّتب الطهارة التي هي حكم رشعي عىل غسله فيه الحظ )أصول با

 .(443، ص3و )مصبا  األصول ج (354، ص2لفقه الشيخ حسني احليل جا

ومن الوضو  بمكان بناء عىل هذا القول صحة التمسك باإلطالق ألّن االستثناء 

 ذبحتم فكل ما ذبح من امليتة أو املذكورات يف اآلية الكريمة هو ما ذكيتم أي ما

 فبمقتىض التمسك باإلطالق ينفي ما يشك يف رشطيته ،يكون حالال  

واما ما قد يشكل به عىل التمسك بإطالق اآلية الكريمة من أنه إنام يتم إذا كان 

 إذاون ما د ،االستثناء منقطعا ويكون املعنى: ما ذكيتم حالٌل فيتمسك باإلطالق

كان متصال وأنه ال يصح التمسك باإلطالق فيام لو كان االستثناء متصال كام هو 

إىل  فادعاء كونه منفصال حيتاج –واألصل يف االستثناء أن يكون متصال  –الظاهر 

 قرينة مالحظة السياق يف املذكورات.

دية والظاهر أن االستثناء استثناء متصل، استثناء من مثل املنخنقة واملوقوذة واملرت

بال فرق بني أن نقول أنه استثناء من كل املذكورات أو  ،والنطيحة وما أكل السبع

من األخري اي ما أكل السبع فهو باآلخرة استثناء متصل وعىل هذا التقدير تقدير 

أن يكون االستثناء اسثناء متصال ال يمكن التمسك باإلطالق بزعم أن اآلية يف 

قد ثنى منه وليست يف مقام البيان بالنسبة لعمقام البيان بالنسبة لعقد املست
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 .(1)ملستثنىا

 هذا الذي قد يستشكل به ال ينبغي االصغاء له.

الن دعوى أن اآلية يف مقام البيان بالنسبة لعقد املستثنى منه دون عقد املستثنى  أوالً:

فاسدة متاما فكل اجلمل احلرصية واالستثنائية ال يصح بشأهنا هذا التفكيك 

لوضو  رسيان امجال عقد املستثنى إىل عقد املستثنى منه فيبطل احلرص فيكون كال 

 العقدين غري بني ومستعملهام غري مبني.

اذ إمجال القرينة املتصلة يرسي إىل ذي القرينة فإذا كان عقد املستثنى جممال وغري 

بني صار املستثنى منه جممال وغري بني فالتفكيك غري تام بفرض ان عقد املستثنى 

ان منه بني وأنه يف مقام البيان ولكنه بالنسبة لعقد املستثنى ليس بينا وال يف مقام البي

 يح.فهذا التفكيك غري صح

لو تم التفكيك لبطل احلرص وملا كانت اجلملة احلرصية او االستثنائية مفيدة  وثانيا:

لعدم معلومية عقد املستثنى منه ولكانت اجلملة احلرصية اسوء حاال من اجلملة 

الوصفية فقد قرر يف األبحاث االصولية أن اجلملة احلرصية واالستثنائية تفيد 

ا خالفا للجملة الوصفية التي يؤخذ بإطالقها احلرص عالوة عىل االخذ بإطالقه

وال مفهوم هلا، أما اجلملة احلرصية واالستثنائية فترتقى اىل املفهوم أي بإضافة 
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وهذا ال يتم مع فرض االمجال يف احد عقدي  ،االخذ بإطالقها تدل عىل املفهوم

 الحظ مفهوم احلرص او مفهوم االستثناء من مباحث املفاهيم. ،اجلملة

هو من يأيت بجملة رشطية استثنائية فيها عقد املستثنى منه وعقد املستثنى ف ثا:وثال

يف مقام بيان األمرين لرتابطهام فهو يريد أن يبينهام معا وال معنى الن يكون يف مقام 

 بيان عقد املستثنى وليس يف مقام بيان عقد املستثنى منه.

مر األول: أن ما تعرض للموت وهنا اآلية الكريمة يف مقام بيان أمرين ومها: األ

باخلنق أو الرتدي أو النطح أو بسبب أكل السبع ونحو ذلك من األسباب ال جيوز 

 أكله إذا مات بأحد هذه األسباب.

 االمر الثاين: ما ذكي وتم امره بذبحه فهو حالل وجيوز أكله.

له وما كفاآلية الكريمة إذن يف مقام بيان أن ما أستند موته إىل غري الذبح حرام ا

استند موته إىل التذكية والذبح حالل تناوله فهي يف مقام بيان األمرين ورش  كال 

 العقدين عقد املستثنى وعقد املستثنى منه واهلل العامل.

 والنتيجة جواز التمسك باإلطالق لنفي ما يشك يف رشطيته يف التذكية والذبح.

 :القول الثاين

 وهو القول الرابع واألخري.

كية اسم للطريقة التي يتم هبا إزهاق رو  احليوان ليكون صاحلا  لألكل إن التذ"

ونحوه، يف مقابل زهاق روحه حتف أنفه أو بوسيلة غري ما ُذكر، فإنه ُيطلق عليه 
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 فالتذكية اعتبار قانوين ُعقالئي كان وال يزال موجودا  يف ُمتلف امللل ،عندئذ )امليتة(

ل  منها طريقة معتربة يف إزهاق رو  احليوان والنحل واألعراف والتقاليد، فإن لك

ليصري صاحلا  لألكل ونحوه، فإذا كان املذبو  ُيَعّد مذّكى عند املسلمني بخالف 

املخنوق فإن األمر كان بعكس ذلك عند بعض امللل السابقة كام ورد يف معتربة أبان 

 بن تغلب.

ع إنام تدّخل املحّر وباجلملة التذكية ليست من املفاهيم املخرتعة الحرعّية و

اإلسالمي يف مرحلة تطبيقها عىل مصاديقها، فاعترب يف عّد احليوان مذّكى أن يتم 

 (.1)"إزهاق روحه بحروط معّينة وألغى بعض ما كان ُمعتربا  فيها قبل اإلسالم 

فاملراد من التذكية اعتبار عقالئي، أي أّن العقالء يتبعون طريقة معينة حتى يكون 

املذبو  مبا  األكل، ففي بعض امللل واألمم يرون أن طريقة إباحة احليوان هي 

وهكذا، وما يراه قوم طريقة  –املرتدية  –خنقه، ويف أمم أخرى يرموهنا من شاهق 

طريقة للتذكية، إال أن التذكية عنوان عام للتذكية كاخلنق ال يراه قوم آخرون 

 عقالئي تبنته ُمتلف األمم وامللل وإنام االختالف يف التطبيق.

فبينام كان أقوام يرون أن التذكية تقع باإللقاء من شاهق أو باخلنق يرى اإلسالم أن 

قة فدور اإلسالم تطبيق هذا العنوان العقالئي للتذكية عىل طري ،التذكية تقع بالذبح

 معينة وهي الذبح.
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 فاملجاز حدث يف التطبيق واإلسناد وليس يف اللفظ.

ق العنوان أي انه ترصف يف تطبي ،فالتذكية قانون عقالئي طبقه الشارع عىل الذبح

 عىل مصداق معني وهو الذبح.

ح ألن الشارع ملا اعترب الذب ،وعىل هذا القول ال يمكن التمسك باإلطالق اللفظي

منع أن يضيف له رشطا بأن يقول: الذبح بحرط االستقبال طريقة للتذكية ال ي

 والتسمية وبأن يكون بآلة من جنس احلديد ونحو ذلك.

لكن  ،بخالفه عىل القول األول من االَتاه الثاين ،فالتمسك باإلطالق اللفظي ممتنع

 مع ذلك يمكن نفي ما يشك يف رشطيته متسكا باإلطالق املقامي.

ا طبق هذا القانون العقالئي عىل عملية الذبح فهو يف وتوضيح ذلك: أن الشارع مل

م بيان ما حيل به احليوان، فيستفاد بمقتىض االطالق املقامي عدم رشطية معدن مقا

فذكر انه غسل الوجه واليدين ومسح  (َأال أعلمكم وضوء رسول اهلل)نظري  احلديد

مضة أو ئية املضالّرأس والقدمني فإنه يستفاد بمقتىض اإلطالق املقامي عدم جز

 االستنشاق حيث انه يف مقام بيان أجزاء الوضوء.

  واخلالصة:

 بحسب االَتاه األول ال يمكن التمسك باإلطالق اللفظي وال املقامي.

باللفظي  ،ولكن بحسب االَتاه الثاين يصح التمسك باإلطالق اللفظي او املقامي

اه القول الثاين من االَت حسب القول األول من االَتاه الثاين، أو باملقامي حسب
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 الثاين.

الشارع لذاك القانون العقالئي يمكن أن يكون  إن تطبيقومن هنا ربام أمكن أن يقال 

 بنحوين:

  النحو األول:

أن يعترب الشارع الذبح هو ذاك األمر والقانون العقالئي وينزله منزلته بأن يطبقه 

 وهنا يصح التمسك باإلطالق اللفظي حينئذ. ،عىل الذبح نفسه

؛ فكل ما نشك يف رشطيته ننفيه هبذا االعتبار هبذا  اي أن الشارع اعترب الذبح تذكية 

التنزيل. ألن هذا التنزيل يكون تنزيال لفظيا يف حمصلته ألن الشارع نزل الذبح الذي 

رب قالئيا  أي أنه اعتهو أمر تكويني نزله منزلة الطريقة املؤدية إىل إباحة اللحم ع

 الذبح مذكى رشعا .

ولو كانت الصورة هبذا الشكل من التنزيل ألمكن نفي ما يشك يف رشطيته 

 باإلطالق اللفظي نظري )الطواف بالكعبة صالة( فيؤخذ بإطالق الطواف.

  النحو الثاين:

ان يطبق الشارع ذاك القانون العقالئي عىل ذبح بحروط معينة ويبني ما هي هذه 

 لحروط فان ما مل يذكره من الحروط ينفى باإلطالق املقامي ال باإلطالق اللفظي.ا

ألنه مل يحر إىل الذبح ويقول نزلت الذبح منزلة التذكية العقالئية ليكون بالنتيجة 
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بل أشار للذبح بحروط خاصة  ،تذكية رشعية حتى يؤخذ باإلطالق اللفظي

 يف عدم امكان التمسك باإلطالق واعتربه مصداقا لذاك القانون العقالئي والرس

ىل عالتذكية يف معناه العقالئي وطبق املعنى املستعمل فيه اللفظي انه استعمل لفظ 

ذبح بحروط خاصة فلم حيمل لفظ اباحة اللحم عىل ما ذبح بل سمى نفس الذبح 

تذكية تطبيقا لقانون التذكية العقالئي عىل الذبح فالذبح بالحروط اخلاصة بمثابة 

فكل رشط مشكوك فيه ينفى باإلطالق املقامي  ،مول الذي ال يؤخذ بإطالقهاملح

 عىل هذا التقدير من التنزيل.

  :اخلالصة

التمسك باإلطالق لنفي مشكوك الحرطية غري متا  بالنسبة لالَتاه األول بقوليه 

ال يمكن التمسك باإلطالق فإذا شككنا يف رشطية معدن احلديد وأنه رشط يف 

إذا كانت التذكية امرا رشعيا بافرتاض نفس الذبح  ،امتنع نفيه ،الالتذكية أو 

 بحروطه الحرعية او ما ينتج عن الذبح بالحروط الحرعية.

 اذ معنى )إال ما ذكيتم( عىل االَتاه األول إال ما ذبحتموه ذبحا رشعيا.

م فال حيك ،وحيث ال احراز لذبحه ذبحا  رشعيا للشك يف أن احلديد رشط أو ال

 .لإلطالقلية استنادا باحل

القول االول من االَتاه الثاين متسكا  باإلطالق  لكن يمكن ذلك بوضو  بناء عىل

إلطالق اه الثاين متسكا بااللفظي كام يمكن ذلك بالنسبة للقول الثاين من االَت
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 .املقامي

 هذه أهم األقوال يف املسالة.

 الصحيح من هذه األقوال: بقي الكالم يف أي من هذه األقوال هو الراجح او ما هو

أما تفسري التذكية باملعنى الحرعي او املتحرعي وفقا لالَتاه األول فيمكن قبوله 

اذ شاع استعامل  املعصومني  بالنسبة ملا حدث يف األعصار املتأخرة يف زمن

ة ذكااملذكى والتذكية يف ما حل اكله او الصالة فيه رشعا كام يف ما ورد من أن 

فام ذهب له بعض االعالم واملحققني من أن التذكية  ،من املاء حيا   السمك إخراجه

معنى رشعي ليس اعتباطيا , وإنام هو ناشٌئ من النظر للروايات وهو بذلك مصيب 

يف األزمنة املتأخرة فيكون معنى متحرعيا أما وقت نزول اآلية فال شاهد عىل أن هلا 

 معنى رشعي خاص.

فبعد أن نالحظ أقوال علامء اللغة وما يظهر من تطابق كلامهتم عىل أن التذكية 

حتى قيل: أن العرب تقول: ذكاة اجلنني ذكاة أمه. أي ذبح اجلنني ذبح  بمعنى الذبح

 أمه.

بعد مالحظة كلامهتم يتضح أن وقت نزول اآلية الكريمة مل يكن آنذاك اصطال  

عليه و -ن أن هذا مل يثبت وقت نزول اآلية رشعي ومعنى خاص للتذكية وال أقل م

ال نستبعد أن املراد منها معنى  فالتذكية الواردة يف روايات أئمة أهل البيت 

رشعي او متحرعي خاص وهو الذبح بحروطه الحرعية بل هذا هو الظاهر منها 



 الذبح واحلديد .......................................................... 016

 لكن هذا حدث يف مرحلة الحقة بشيوع االستعامل.

ا معنى خاص ولكنها يف اآلية الكريمة ليست هل فالتذكية يف كلامت املعصومني 

 .نص عىل ذلك غري واحد من اللغوينياال باملعنى اللغوي كام 

وعىل هذا األساس نقول: اآلية الكريمة يتحقق هبا االطالق ويصح من خالهلا 

 التمسك باإلطالق لنفي ما يشك يف رشطيته.

 اال فاملرجع هو االطالق.اخلاص عىل العام و يد اآلية الكريمة تقدمفان جاء ما يق

وهكذا يف مفروض مسألتنا إذا فرضنا عدم متامية القرينة املرجحة إلرادة معنى احلاد 

أو اآللة والسكينة من لفظ احلديدة الوارد يف الروايات وبقيت الكلمة جمملة حتتمل 

السكني أو اآللة أو احلادة كام حتتمل معدن احلديد وجنسه فتحتمل األمرين معا 

ية الكريمة إلمجاهلا فاملحكم هو هذه احلالة ال تصلح الروايات لتقييد اآلففي 

 طالق اآلية الكريمة.إ

كايف له يبعده ثبات الواما القول الثاين من االَتاه الثاين فباإلضافة اىل عدم توفر اال

حد من الفقهاء واللغويني واملفرسين املتقدمني واملتأخرين له فيبعد عدم تصور أ

 ه بقرينة ختفى عىل أصحاب الفن قرونا طويلة.جدا ارادت

وما عند امللل من أساليب ُمتلفة يف قتل احليوان قبل اكله انام هي باعتبار ما عندهم 

من رشيعة او سرية ورثوها وليس هناك وجه يثبت تواضع العقالء عىل قانون 

فضفاض إلباحة اللحم خيتلفون يف مصاديقه من خنق او رمي من شاهق وغريه 
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 ومل يعلم ان بعض تلك ،غري العريف تصور مغرق يف التنظري والعمومهذا الف

األساليب نابعة من رشيعة او ثقافة اجتامعية موروثة فيحتمل ان بعضها يامرس 

ام يف ما بل بعضها ال حيدث عمدا ك يقة لقتل احليوان ال خلصوصية فيهباعتباره طر

 وليس قانوناام هو عنوان انتزاعي ان يكن من حال فهذا القانونومهام اكله السبع 

 ال يرتتب عليه أي اثر رشعي.عقالئيا ف

ذكية الذبح ا عىل أن املراد بالتفالصحيح بمالحظة كلامت اللغويني وتطابقها تقريب

 يتم املطلوب والرجوع لإلطالق.

عنى هل امل ؟نعم قد يتكلم يف أمرين: األمر األول: ما هو املعنى األصيل للتذكية

 ؟لتذكية هو النقاء والطهارة أو أن املعنى األصيل هو التامم كام ذكره أخروناألصيل ل

 فعن ابن سيده عن ثعلبة أن الذكاء والذكاة بمعنى الذبح.

 .أصل الذكاة يف اللغة متام اليشء الزجاج يف معاين القرآن:

األمر اآلخر وهو مرتتب عىل االول: وجه التسمية ما هو وجه تسمية الذبح 

 ؟بالتذكية

 ؟باعتبار إمتام أمر احليوان أو باعتبار النقاء

 يف أن اجتهاد أقول: هذان األمران أقرب لألمر االجتهادي بني علامء اللغة وال شك

 ،ة لغوياصل التذكيون اخلطب انه ال ثمرة يف حتقيق أوالذي هي ،اللغوي ال حجية له

 وال وجه التسمية.
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طلق عليه التذكية، وأن التذكية اسم لذلك بعد اتفاقهم عىل أن الذبح أ فأي أمهية

 للذبح لغة وعرفا وأن هذا متعارف عند العرب قبل اإلسالم.

غض النظر ن بعنى الذبح كام نص عىل ذلك اللغويووهبذا نخلص إىل: أن التذكية بم

هو  مةالكريعن األصل اللغوي أو وجه التسمية يكون الظاهر من التذكية يف اآلية 

 .الذبح

أجل املعنى املتحرعي للتذكية صحيح لكنه بالنسبة للروايات وليس بالنسبة لآلية 

 الكريمة.

بل ترسخ هذا االستعامل وأصبحت التذكية حقيقة متحرعية يف هذا املعنى اجلديد "

ويبدو ذلك واضحا من خالل مالحظة موارد استعامل الكلمة  ،يف العصور املتأخرة

حيث يطلق فيها املذّكى يف مقابل  يف الروايات املروية عن الصادقني ومشتقاهتا 

امليتة التي حصل توّسع يف معناها أيضا  فإهنا كانت يف األصل ُتطلق عىل احليوان 

الذي مات حتف أنفه ثم صارت ُتطلق عىل كل حيوان ُزهقت روحه بغري التذكية 

 (.1) "الحرعية

ذه النتيجة وهي صحة التمسك بإطالق اآلية يبقى يشء وهو: بعد ان وصلنا إىل ه

الكريمة لنفي رشطية جنس احلديد املشكوك واي رشط آخر مشكوك انام هو بنحو 
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 فإذا منع عنه املانع مل يصح التمسك باإلطالق. ،املقتيض

وقد أدعي هنا املانع بالنسبة للحديد يف املسألة التي بحثناها حيث صور املانع هبذا 

 التصوير:

كان فقد حتصل من مجيع ما تقدم أنه مع الشّك يف اعتبار كون آلة الذبح وكيف  "

من جنس احلديد يمكن نفي اشرتاطه بإطالق قوله تعاىل: )إال ما ذكيتم( ومع 

 التنزل عنه فاملرجع أصالة احلّل واالباحة.

ولكن هذا فيام إذا مل يكن منشأ الشك إمجال النصوص الواردة يف املسألة برتدد املعنى 

املراد من لفظ احلديد بني اليشء احلاّد واملعدن املعروف أو بني اآللة املعّدة للقطع 

 والفري واملعدن اخلاص.

وأما إذا كان منشأ الشك هو إمجال النصوص وترّدد املراد منها بني معنيني متباينني 

وال إىل أصالة احلل  (فال يمكن الرجوع إىل إطالق قوله تعاىل: )إال ما ذكيتم

باحة ؛ للعلم اإلمجايل بحرمة املذبو  بغري اآللة احلادة أو املذبو  بغري املعدن واإل

اخلاص، أو العلم اإلمجايل بحرمة املذبو  بغري اآللة املعدة للقطع أو املذبو  بغري 

املعدن املعنّي فإن هذا العلم اإلمجايل يمنع من الرجوع إىل إطالق حلّية املذّكى ملا 

من عدم جواز التمسك بالعام يف الشبهة املفهومية للمخّصص  ُقرر يف علم األصول

املنفصل إذا كان دائرا  بني املتباينني، كام ال سبيل معه إىل الرجوع إىل األصل 

 الرتخييص يف أحد الطرفني وال يف كليهام ملا ُأوضح يف حمله من علم األصول أيضا .
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ون جلامعة للصفتني أي أن تكونتيجة ذلك لزوم االحتياط وعدم الذبح إال باآللة ا

  أو تكون من اآلالت املعّدة للقطع ومن مادة احلديد  ،حاّدة ومن جنس احلديد

 (.1) "أيضا  

فاملانع هو العلم االمجايل ألنه عىل هذا التصوير يكون الحرط إما آلة حادة وإما من 

ن ميتة وفعىل أحد التقديرين لو ذبح احليوان بغري اآللة احلادة يك ،جنس احلديد

ذبو  فيعلم بأن امل ،وعىل التقدير اآلخر يكون ميتة لو ذبح بغري جنس احلديد

 بأحدمها ميتة.

دوران  وأخرى نفرتض ،فتارة نفرتض دوارن لفظ احلديدة بني احلاد وجنس احلديد

نهام فعىل األول ال بد من اجلمع بي ،أمرها بني اآللة املعدة للقطع وبني جنس احلديد

لتكون حادة ومن جنس احلديد وعىل الثاين يلزم اجتامع صفة االعداد يف آلة الذبح 

 وكوهنا من جنس احلديد.

وحيث ال جيوز التمسك بالعام وهو )ما ذكيتم( املخصص باملخصص املنفصل 

املجمل املردد بني متباينني واملخصص هنا هو الروايات املتضمنة للفظي احلديد 

 واحلديدة.

ا بني معنيني متباينني وان كان بينهام عموم فصار املخصص املنفصل مردد

وخصوص من وجه يف املصداق لكن املعنيني متباينان مفهوما فجريان الرباءة يف 

                                                        

 .23بحوث فقهية ص 1
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 أحدمها يعارض جريانه يف اآلخر بسبب العلم اإلمجايل املنجز.

دا بأن يكون لفظ احلديدة مرد ،وعىل هذا لو فرضنا أن الرتدد دائر بني ثالثة معان  

اآللة احلادة( تكون  -4اآللة املعدة للقطع،  -3نس احلديد ومعدنه، ج -4بني )

النتيجة وفق هذا التقرير أن هذا العلم االمجايل مانع من التمسك باإلطالق فال 

 َتري اصالة الرباءة ملا ذكر وقرر يف علم األصول.

فمقتىض االحتياط حينئذ أن تكون آلة الذبح جامعة للصفات الثالث، أن تكون 

 ومن جنس احلديد ومعدة للقطع. ،حادة

فال يصح عىل هذا التقدير أن تذبح بقطعة من احلديد صنعت للزينة مل تعد للذبح 

 وان كان هلا طرف حاد.

 فهي حادة ومن جنس احلديد ومل تعد للقطع فال يصح الذبح هبا بمقتىض االحتياط.

 لثالثة.املعاين ا فالبد أن جيمع ما تذبح به ثالث صفات لو فرضنا االمجال بني

سلف من حسم األمر وأن املراد باحلديدة اآللة والسكني  فيامولكن عىل وفق ما بيناه 

ونحوها وقلنا أن املراد بحسب ما رشحناه فيام مىض اآللة التي حتقق رشائط الذبح 

وإال  ،وحينئذ ان ثبت ما قلناه فهو وأنتهى املوضوع ،الثابتة بغري هذه الروايات أيضا  

األمر دائرا  بني معنيني معنى للحديدة يتسق مع رشائط الذبح الحرعية الثابتة كان 

وم فصار املفه ،بغري هذه الروايات وبني القطعة من احلديد التي هي رشط زائد

مرددا بني األقل واألكثر فتجري الرباءة عن األكثر وال يتشكل علم امجايل منجز 
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 النحالله بجريان الرباءة عن االكثر.

 بارة أخرى يمكن تصوير العلم اإلمجايل بأربعة أنحاء:وبع

 أن نفرض أنه دائر بني احلاد وجنس احلديد. التصوير األول:

 أنه دائر بني جنس احلديد واملعد للقطع. التصوير الثاين:

 أنه دائر بني هذه الثالث املعاين. التصوير الثالث:

مانعا من اإلطالق ومن  وعىل كل من هذه التقديرات يكون هذا العلم اإلمجايل

 إجراء الرباءة.

ال بمعنى رشط جديد وإنام بمعنى أن األمر دائر بني احلديدة  التصوير الرابع:

هذه  ،رواياتهذه ال حتقيق رشائط الذبح الثابتة بغري احلديدة اآللة التي حيرز معها

 فيها إحالة عىل ما هو معروف 

ء زائد بني هذا وبني آلة من جنس وان الحرط نفس رشائط الذبح العامة فام من يش

احلديد ومعدن احلديد فصار حينئذ املفهوم شكه بدويا فال يتشكل علم امجايل صار 

 ذبح باحلديد وال يوجد طرف آخر حتى يتشكل علم إمجايل. فيامالشك شك 

رنا يف قر –فعىل هذا التصوير الذي نتبناه لو فرضنا اإلمجال وسقوط القرينة 

نئذ إذا حي –أن األمر دائر بني هذين املعنيني ثم رجحنا أحدهيام  األبحاث السابقة

كان األمر دائرا  بأحد االنحاء الثالثة املذكورة هنا ال يتم كالمنا بل يتم العلم 

 بالنحو الذي نذكره ففي خطوتني: االمجايل أما الدوران
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 اخلطوة األوىل: متامية التصوير الذي ذكرناه.

 أحد املعنيني بالقرائن اخلاصة.اخلطوة الثانية: ترجيح 

فإن تم هذا الرتجيح بتلك القرائن انتهى، وان مل يتم الرتجيح بتلك القرائن يصح 

 التمسك باإلطالق.

ومع ذلك هناك آيات وروايات ووجوه أخرى متسك هبا لتقرير األصل اللفظي 

 ا ُذك َر اْسمُ 
نُْتْم ب آَيات ه  اهلل   َعَلْيه  إ ْن كُ  والعموم الفوقاين بعضها تام كقوله تعاىل: َفُكُلوا مم 

ن نَي ) َم  (441ُمْؤم  َل َلُكْم َما َحر   َوَقْد َفص 
 ا ُذك َر اْسُم اهلل   َعَلْيه 

َوَما َلُكْم َأال  َتْأُكُلوا مم 

ْم ب   لُّوَن ب َأْهَوائ ه  ا َلُيض  ري 
ْرُتْم إ َلْيه  َوإ ن  َكث  ْلم  إ ن  َرب َك ُهوَ َعَلْيُكْم إ ال  َما اْضُطر 

 َغرْي  ع 

يَن )  ( االنعام.442َأْعَلُم ب امْلُْعَتد 

 متامية به يف ذكيتم( لنتمسكإال ما )طالق إ حاجة الستعراض بقيتها ويكفينا ال

املطلوب وال حاجة لبقية الوجوه واآليات واألدلة اللفظية التي استدل هبا اال عىل 

 االستدالل هبذه اآلية الكريمة. تقدير عدم متامية

ومع التنزل وعدم قيام هذا االطالق واألصل اللفظي يمكن الرجوع ألصالة 

بحث هذا ومل ن ،الرباءة فيام لو مل َتر اصالة عدم التذكية، املقدمة عىل اصالة احلل

 األمر لضيق الوقت وتعرض االعالم هلا يف املباحث االصولية.

ديدة جممال  يف الروايات نرجع لألصل اللفظي، ولو اخلالصة: إذا كان لفظ احل

فرضنا عدم وجود هذا األصل اللفظي نرجع إىل أصالة عدم التذكية عىل تقدير 
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 صالة الرباءة.جريان أصالة عدم التذكية نرجع ألوعىل تقدير عدم  ،جرياهنا

ي ظنتهينا أوال  اىل: عدم إرادة معدن احلديد من الروايات التي عربت بلفلكنا ا

احلديد واحلديدة حيث رجحنا تأكيدها عىل نفس الحرائط وال تضيف رشطا  

 جديدا .

مع التنزل فان االمجال يف الدوران بني ما ثبت من رشوط رشعية بغري هذه  وثانيا:

نرجع إىل األصل اللفظي وهو )ما  ،الروايات وبني رشط جديد هو جنس احلديد

 ذكيتم( ونأخذ بإطالقه.

فقود ملا اوضحناه من الدوران بني األقل واألكثر وليس بني وهكذا فاملانع م

 املتباينني.

ىل حممد ع اهلل واحلمد هلل رب العاملني وصىل عن البحث األولوهبذا ينتهي الكالم 

وآله الطاهرين.
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