
 الصيد و الذباحة

الحيوان الوحشي المحلل یحل لحمه باالصطياد علی الترتيب اآلتي؛ و الیحل الحيوان األهلي                          ـ  1  ةمسألال

  .باالصطياد، بل یحل إذا ذبح علی الطریقة الشرعية کما یأتي شرحها

و و الفرار ، أو ناهضا      یشترط في حلية الحيوان الوحشي المحلل باالصطياد، بأن یکون  قادرا علی العد               ـ  2  ةمسألال

فالیجوز اصطياد ولد الوحش قبل أن یقدر علی الفرار ، و  فرخ الطير قبل أن ینهض للطيران؛ و الیحل أکلهما                       .  للطيران

  . عندئذ

  رائط الصيد بالسالح ش

  : الحيوان الوحشي المحلل إذا تّم اصطياده باألسلحة ، بالشروط التاليةلحمیحل  ـ 3 ةمسألال

آلة الصيد من األسلحة القاطعة کالسيف، أو مما یشاک بحده و یخرق الجلد کالرمح و السهم و                       أن تکون     ـ1

فلو اصطاد الحيوان بالحجر أو الشبکة مما الیکون من اآلالت القاطعة أو الشائکة،               .  رصاص اآلسلحة الناریة کالبندقية   

  .عيةفال یحل أکله و الیکون طاهرا، إال أن یذبحه قبل موته بالطریقة الشر

  .أن یکون الصائد مسلما؛ و البأس بصيد الصبي المسلم المميز ـ2

  .أن یقصد االصطياد؛ فلو رمی هدفا آخر فأصاب حيوانا فقتله، الیحل أکله ـ3

  .أما إذا نسي التسمية من غير تعمد،فال بأس بذلک. أن یذکر اسم اهللا عند استعمال األسلحة في االصطياد ـ4

  .تا؛ فلو أدرکه حيا و کان الوقت متسعا لذبحه و لم یذبحه حتی مات، فال یحل أکلهأن یدرکه بعد رميه مي ـ5

  وط الصيد بالکلب المعلم شر

  :یحل أکل الحيوان المحلل الوحشي إذا تّم اصطياده بکلب الصيد ، بالشروط التالية ـ 4 ةمسألال

  . أن یکون الکلب معلما للصيد ـ1

صطياد و یذکر صاحبه عند إرساله اسم اهللا تعالی؛ و أما إذا نسي                   أن یکون صيده بأن یرسله صاحبه لال            ـ2

  .التسمية من غير عمد، فال بأس بذلک

  . أن یکون المرسل مسلما، و ال بأس بإرسال الصبي المسلم إذا کان مميزا ـ3
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الرکض،  أن یستند موت الحيوان إلی جرح الکلب و عقره، فلو مات بسبب آخر کخنقه أو إتعابه في العدو و                           ـ4

  .الیحل أکله

 أن یدرک صاحب الکلب الصيد بعد موته؛ فلو أدرکه حيا و یکون الوقت متسعا لذبحه و ترک ذبحه حتی مات،                         ـ5

  .فالیحل أکله

  السمک صيد 

و الیجب أن یذکر اسم اهللا       .  إذا أخذ السمک من المأ حيا مما له فلس و مات خارج الماء، فيحل أکله                   ـ  5مسألة  ال

  .ماک ؛ کما الیجب أن یکون الصائد مسلماعند صيد األس

  حيواناتالذبح 

  .یحل الحيوان المحلل بذبحه علی الطریقة الشرعية، سواءا کان أهليا أو وحشيا ـ 6 ةمسألال

و .  الکيفية في ذبح الحيوان هي أن تقطع األوداج اآلربعة تماما من تحت العقدة المسماة بالجوزة                       ـ  7  ةمسألال

  .المري و الحلقوم و العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم: األوداج األربعةهي

  : تشترط في ذبح الحيوان االمور التالية ـ 8مسألة ال

  .فال تحل ذبيحة الکفار و النواصب.  أن یکون الذابح مسلما؛ سواءا کان رجال أو امرأة أو صبيا مميزا ـ1

  . أن یکون الذبح بالحدید أو ما یشابهه من المعادن ـ2

  .و ال بأس بترکه نسيانا أو خطأ. االستقبال بالذبيحة حال الذبح ، بأن توجه مقادیم بدنها إلی القبلة  ـ3

  .و ال بأس بترکه نسيانا.  التسمية، بأن یذکر الذابح اسم اهللا بنية الذبح ـ4

ک ذنبها أو ترکض  أن تتحرک الذبيحة عند ذبحها أو بعد تمامية الذبح ولو حرکة یسيرة، بأن تطرف عينها أو تحر ـ5

  .؛ مما تثبت به حياتها عند الذبح.برجلها

  .یجوز ذبح الحيوان بماکنة الذبح مع مراعاة الشرائط الشرعية المذکورة ـ 9ة مسألال
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  نحر اإلبل 

تمتاز اإلبل من بين البهائم بأن تذکيتها یجب أن تکون بالنحر و هو  أن یدخل سکينا أو رمحا أو مثلهما                       ـ  10  ةمسألال

و یشترط فيه کل ما     .  ن اآلالت الحادة الحدیدیة في لبتها ، و هي المحل المنخفض الواقع بين أصل العنق و الصدر                  م

  .  یشترط في التذکية بالذبح

الیحل لحم اإلبل بالذبح بدال عن نحرها ؛ کما الیحل لحم البقر و الغنم و نحوهما بالنحر بدال عن                            ـ  11  ةمسألال

  .ذبحها

 تّم نحر اإلبل أو ذبح البقر و الغنم و نحوهما بعد تخدیر الحيوان؛ فإذا علم بقاء حياته قبل الذبح أو                        لو  ـ  12  ةسألالم

  .النحر، بأن یطرف عينه أو یحرک ذنبه أو یرکض برجله مما تثبت به حياته، فيحل لحمه و البأس به
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