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 شمولية الحالل والتقارب الديني في تشريعات الغداء

 دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة لتطوير صناعة الحالل
Inclusiveness of Halal Concept, And Religious Convergence of Food Legislation 

Comparative, Analysis Study for Halal Sector Development 

 
Ahmed Salem Ahmed1 & Dr. Mohamed Laeba2 

 
 :ملخص

هتدف الدراسة إىل التوعية بشمولية اغببلل يف اؼبنتجات والتقارب الديٍت يف تشريعات الغداء ،وتسعى إلهباد إطار لتوظيف ذلك لتوسيع قاعدة ُمستهلكي اؼبنتجات اغببلل 
لتطوير ىذا القطاع ،السيما يف اغبّد من معارضة تقنُت اغببلل يف الدول ذات اؼبتعددة الديانات ،ومن خبلل حبث ىذه اؼبسألة دبنهج ُمقارن تبُت للباحث التقارب الفلسفي يف 

سانبة يف تطوير ىذا القطاع
ُ

 .الديانات اؼبختلفة يف تشريعات الغداء الذي من شأنو اؼب

.  تطوير اؼبنتجات اغببلل- تنويع ُمستهلكي اغببلل – التقارب الديٍت يف تشريعات الغداء – مشولية اغببلل : الكلمات المفتاحية 
 

Abstract 
 

 

The aim of the study is the highlighting the totalitarian of halal concept and religious convergence in the 
legislation of Food, to recruit that to expand the base of the consumers of Halal products which lead to 
developing this sector, especially in mitigation the opposition to legalization of halal food in multi-religious 
countries. The researcher by the comparative method has reached philosophical convergence of different 

religions in the Food legislation that will support this sector. 
 

 

Keywords: totalitarian of halal concept - Religious Convergence in Food Legislation - Diversification of 
Halal Consumers - Halal sector Development. 

 

ت الديانات اؼبختلفة على تشريعو وبيان ؿبظوره وُمباحو ،وبالنظر إىل تشريعات الغداء يف الشريعة اإلسبلمية ضمن :مقدمة   يُعترب الغداء من اغباجيات األولية لئلنسان ،ولذلك فقد نصَّ
 ،وىنا جاءت فكرة بلورة مشولية مفهوم اغببلل وتقريب مضمونو ديانتوما بات يُعرف باؼبنتجات اغببلل نتبُت مشولية ىذه التشريعات وـُباطبتها لئلنسان لكونو كذلك بصرف النظر عن 

الشرعي مع مضامُت تشريعات الغداء يف الشرائع األخرى،السيما اليهودية واؼبسيحية نظراً ؼبكانتها اػباصة يف اإلسبلم ،باإلضافة إىل اؽبندوسية والبوذية أخداً يف اإلعتبار إنتشارىا العاؼبي 
 .واسع النطاق

 اغببلل يف األنظمة  تقنُتوتستهدف الدراسةبتعزيز مشولية اغببلاللتوعية بو عند أتباع الديانات اؼبختلفة وتوظيفو لتوسيع قاعدة مستهلكي اؼبنتجات اغببلل والتخفيف من حدة معارضة
 .القانونية اؼبختلفة فبا يؤدي إىل تطوير ىذا القطاع

باح فيها إلزبادىا كأساس للمقاربة مع الشرائع األخرى جوانب أساسيةثبلثة ستتناول الدراسة ىذه اؼبسألة من و
ُ

 (اؼببحث األول) وىي ؛مشولية اغببلل يف الشريعة اإلسبلمية واظور واؼب
،وشرائع األغدية يف الشرائع األخرى للتعرف على أوجو تقارّٔا مع الشريعة اإلسبلمية وبيان آثار ذلك التقارب على اؼبنتجات اغببلل مع اإلستشهاد ببعض التطبيقات ال سيما بُت 
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  :(الحالل)تشريعات الغداء في الشريعة اإلسالمية : المبحث األول 

: شمولية الحالل ،والمحظور والُمباح فيه : المطلب األول 
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،ويعٍت ذلك كما جاء يف تفسَتالسعدي أن 3﴿يَاأَي َُّهاالنَّاُسُكُلوافبَّاِفياأْلَْرِضَحبَلاًلطَيًّْبا﴾:يقول اغبّق تبارك وتعاىل  جاءت الدعوة إىل اغببلل والطيب يف شريعة اإلسبلم عامة ،حيث 
أو بإرتكاِب ُحرمٍة،ويكون طيباًمىت ,اػبطاب جاء فيها موجٌو للناسكافةمؤمنهموكافرىه إمتناناً عليهمبأنبليأكلواإال ما كان حبلالً طيباً ،ويكون حبلالً ماا يأأ بغصٍبأو سرقةٍ 

 .5،وىوماتستطيبهالنفوس البشرية دون ضرر يلحق ّٔا4وغبمخنزير,كانليسبخبيٍثمن ميتٍةأو دمٍ 

 ،وىو ما يربز أنبية بيان اؼبضامُت التشريعية للحبلل خصوصاً لغَت اؼبسلمُت لكوهنه مشمولون كافةوعمومية ىذا اػبطاب توحي بأنبية الغداء اغببلل الذي مّن ا تعاىل بو على الناس
 .بالتوجيو بو

باح فيها ،وىو بيان تقتضيو التوعية بتشريعات اغببلل يف الشريعة اإلسبلمية بيانو 
ُ

 ويأأ ذلك من خبلل بيان األساس الذي يقوم عليو تشريع اغببلل يف الشريعة اإلسبلمية واظور واؼب
 .،بالقدر الذي تقتضيو اؼبقاربة بينها وبُت الشرائع األخرى

طلق عند صبهور الفقهاء ُمستنداًإىل قاعدة األصل يف األشياء اإلباحة ،اليت ينتهون ّٔا 
ُ

خببلف -        ولتأصيل مفهوم اغببلل يف الشريعة اإلسبلمية ،ذبدر اإلشارة إىل أنو يقوم على اؼب
رىا صاحب اؼبنار يف تفسَتىبأن األصل يف 6﴿ُىَوالَِّذىبََلَقَلُكْمَماِفياأْلَْرِضَجِميًعا ﴾ألصل يف الطعام اإلباحة إال ما قيَّده الشرع ،ُمستدلُت بقولو تعاىل أن اإىل القول ب– اغبنفية ،واليت فسَّ

طلق ،وىو ما جعل اغببلل ُمطلقاً دون حصر ،بينما ،7األشياء اؼبخلوقة اإلباحة أُكبلً وشرباً ولبساً وتداوياً وركوباً وزينةً 
ُ

مث جاءت الشريعة اإلسبلمية حبظر بعض األشياء قيداً على ذلك اؼب
وانِْعَمَتاللَِّهبَلرُبُْصوَىا﴾:،كما جاء يف قولو تعاىل 8جاء اغبراُم ُمقيداً وؿبصوراً   .9﴿ َوِإنْ تَ ُعدُّ

﴿ :يف قولو تعاىل 10 على ُمطلق اغببلل ىو ما جاء يف سورة األنعام قيدولعل أول
أَنْ َيُكومَبَْيَتًةأَْوَدًماَمْسُفوًحاأَْوغبََْمِخْنزِيرٍفَِإن َُّهرِْجٌسَأْوِفْسًقاأُِىلَِّلَغَْتِاللَِّهِبِو﴾ ﴿ :  ،مث تلتها سورة اؼبائدة بإضافة ؿبرمات أخرى يف قولو تعاىل 11قُ ْلبَلَأِجُدِفيَماأُوِحَيِإلَيَُّمَحرًَّماَعَلٰىطَاِعٍمَيْطَعُمُهِإالَّ

ْيُتْمَوَماُذحِبََعَلىالنُُّصِب﴾ َماذَكَّ بُ ُعِإالَّ ُمَوغبَُْماػْبِْنزِيرَِوَماأُِىلَِّلَغَْتِاللَِّهِبِهَواْلُمْنَخِنَقُةَواْلَمْوُقوَذُةَواْلُمتَ َردّْيَُةَوالنَِّطيَحُةَوَماَأَكبَللسَّ َعَلْيُكُماْلَمْيَتُةَوالدَّ ﴿ : مث قولو تعاىل 12ُحرَّْمت ْ
َمَوغبََْماػْبِْنزِيرَِوَماأُِىلَِّبِهِلَغَْتِاللَّوِ  َاَحرََّمَعَلْيُكُماْلَمْيَتَةَوالدَّ َربَاٍغَواَلَعاٍدَفبَلِإشْبََعَلْيوِ ۖ  ِإمبَّ ﴿ : ،باإلضافة إىل ربرمي اػبمر يف نفس السورة يف قولو جل وعبل 13ِإنَّاللََّهَغُفوٌرَرِحيٌه ﴾ۚ  َفَمِناْضطُرََّغي ْ

ْيطَانَِفاْجَتِنُبوُىَلَعلَُّكْمتُ ْفِلُحوَن﴾ َعَمبِللشَّ َااػبَْْمُرَواْلَمْيِسُرَواأْلَْنَصابُ َواأْلَْزاَلُمرِْجٌسِمن ْ  ذوات الناب من السباع و ذوات اؼبخلب من  من يف اؼبدينة ،فضبلً عما حرَّمو النيب 14يَاأَي َُّهاالَِّذيَنآَمُنواِإمبَّ
.  وغَتىا من األشياء اليت سنتعرض لبعضها دبعرض اؼبقاربة مع الشرائع األخرى15الطَتواغبمَت

حرمات يف الشريعة اإلسبلمية ،واليت يؤسسها 
ُ

م يتبُت أن مفهوم اغببلل يف الشريعة اإلسبلمية يقوم على مفهوم اؼبخالفة للُمحرَّمات حبيث يأأ النصُّ فيو على اؼب     ومن خبلل ما تقدَّ
الفقهاء على ما ُيطلقون عليو بضوابط التحرمي واؼبتمثلة يف التحرمي للنجاسة كتحرمي اؼبيتة والدم وغبه اػبنزير وما يتصل ّٔا ،والتحرمي لئلسكار كتحرمي اػبمر ،والتحرمي لئلفًتاس كتحرمي 

ذوات الناب وذوات اؼبخالب ،أو ما ُيطلق عليها آكلة اللحوم من اغبيوانات ،والتحرمي لئلستقذار كتحرمي ما يعيش على القاذورات كاغبشرات وغَتىا ،والتحرمي للضرر ،كتحرمي كل ما 
 .16ىو يضر باإلنسان من مأكل بصرف النظر عن مصدره حيوانياً كان أم نباأ

     وتربُز ىذه ارمات يف جوانب ُمتعددة يُبكن حصرىا دبا يتناسب مع ىذا اؼبقام من حيث مصادرىا يف جانبُت أساسيُت يتمثبلن يف ارمات ذات اؼبصدر اغبيواين ،وارمات ذات 
اؼبصدر النباأ ؛وتتمثل ارمات ذات اؼبصدر اغبيواين يف اللحوم ،اليت تربز فيها ارمات ربديداً يف اغبيوانات واؼبتمثلة يف اػبنزير ،وكذلك اؼبيتة من سائر اغبيوانات بإستثناء السمك 

                                                           
 (.168)اآلية : سورة البقرة 3
 http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer-saadi/sura2-aya168.html#saadi:تفسَت السعدي 4

5http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer-saadi-waseet-baghawy-qortobi-tabary-tanweer/sura2-aya168.html#tanweer مايو 2: شوىد يف 
2018. 

(. 29)سورة البقرة ،اآلية 6
 .247،ص (1947 ،2دار اؼبنار ،ط: ببل مكان نشر )تفسَت اؼبنار ،اعبزء األول ،رضا ،ؿبمد رشيد ،7

 .7،ص  (1991القاىرة ،مكتبة الشعراوي ،) ،الحالل والحرامالشعراوي ،ؿبمد متويل ،8

(. 34)سورة إبراىيه اآلية 9
 .67،ص (1984 ،1ط :الرياض ) ،دراسة مقارنة ،أحكام األطعمة في الشريعة اإلسالميةعبدا بن ؿبمد الطريقي ،10

(. 145)سورة األنعام ،اآلية 11
 (.3)سورة اؼبائدة ، اآلية 12

(. 173)سورة اؼبائدة ،اآلية 13
 (.90)سورة اؼبائدة ،األية 14

 .82 ،ص 7كتاب الذبائح والصيد ،باب غبوم اػبيل ،ج: رواه البخاري يف صحيحو 15

 .113لئلستزادة ؛أنظر الطريقي ،مرجع سابق ،ص 16

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer-saadi/sura2-aya168.html#saadi
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer-saadi/sura2-aya168.html#saadi
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer-saadi-waseet-baghawy-qortobi-tabary-tanweer/sura2-aya168.html#tanweer
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حرمات األخرى لطارئ وقعت فيو من اغبيوانات غَت ارمة ،ماا ُتذرك بالذكاة الشرعية
ُ

 ،أما اعبانب اآلخر من ارمات ،واؼبتمثل يف ارمات ذات اؼبصدر النباأ وفُيمكن 17واعبراد،واؼب
. حصره ضمن إطار ضابطي اإلسكار والضرر ،وفيو يربز اػبمر ،وىو التقسيه الذي سنعمد إليو بصدد اؼبقاربة مع التشريعات األخرى يف ىذه الدراسة

: موقف الشريعة اإلسالمية من غداء أهل الكتاب : المطلب الثاني 
 ،وقد جاء ذلك يف مواضٍع متعددة منها قولو تعاىل 18 جاء اإلسبلم تابعاً ومكمبلً ؼبا قبلو من الُكتب والديانات السماوية

ْسبَلَمِديًنا﴾: . 19﴿اْليَ ْوَمَأْكَمْلتُ َلُكْمِديَنُكْمَوأسَْبَْمتُ َعَلْيُكْمِنْعَمِتيَوَرِضيتُ َلُكُماإْلِ
شار إليها يف قولو تعاىل 20 اغببلل واغبرام تشريعإكتمالمن حيث إشارهتا إىل وؽبذه اآلية أنبيٌة خاصة ضمن إطار الدراسة ،

ُ
 نظراً لورودىا بعد بيان ارمات اؼب

ْيُتْمَوَماُذحِبََعَلىالنُُّصِب : َماذَكَّ بُ ُعِإالَّ ُمَوغبَُْماػْبِْنزِيرَِوَماأُِىلَِّلَغَْتِاللَِّهِبِهَواْلُمْنَخِنَقُةَواْلَمْوُقوَذُةَواْلُمتَ َردّْيَُةَوالنَِّطيَحُةَوَماَأَكبَللسَّ َعَلْيُكُماْلَمْيَتُةَوالدَّ ... إىل أن قال جل شأنو ... ﴿ُحرَّْمت ْ
ْسبَلَمِديًنا﴾ . 21اْليَ ْوَمَأْكَمْلتُ َلُكْمِديَنُكْمَوأسَْبَْمتُ َعَلْيُكْمِنْعَمِتيَوَرِضيتُ َلُكُماإْلِ

ولذلك فقد جاء اإلسبلم ُمنفتحاً على ما سبقو من شرائع ،واؼبتمثلة إصباعاً يف اليهودية واؼبسيحية يف جوانب متعددة ،السيما تلك اؼبتعلقة بتشريعات الغداء ،حيث أحّلت الشريعة 
لَّّلُكْمَوطََعاُمُكْمِحلَّّلُهْه﴾:اإلسبلمية طعام أتباع ىاتُت الديانتينفي قولو تعاىل  راد بالطعامهنا ىو الذي عاعبهأىبللكتاببطبٍخأوذبح،حيث 22﴿اْليَ ْوَمُأِحلََّلُكُمالطَّيَّْباتُ َوطََعاُمالَِّذيَنُأوتُوااْلِكَتاحبَِ

ُ
،واؼب

فهو ليس اؼبراد ما ا يُتجنّْبعلىسبيبللتقّذر ،وذلك إعتباراً للطبيعة اإلؽبية ؽبذه الديانات وما -كَخبزالدقيقوعصرالزيت –،أو التعّلقللدينبو -كالنباِت مثبلً - فيو ؽبه أن الطعامالذيبلصنعة
. 23ورد فيها من ربرمٍي للخبائث

 .وفبا تقدم نتبُت مشولية مفهوم اغببلل ومضامينو التشريعية ومكانة الشرائع السابقة لو  فيو ،يبقى لنا إستكشاف الشرائع األخرى للتوقف على أوجو التقارب بينو وبُت تلك الشرائع

: التقارب الديني بين اإلسالم والديانات السابقة له في تشريعات الغداء : المبحث الثاني 
: التقارب الديني بين اليهوديةواإلسالم في تشريعات الغداء : المطلب األول 

سبقت اإلشارة إىل أن اؼبقارنة سوف تعتمد أساساً على تقسيه الغداء حسب مصدره إىل غداء ذات مصدر حيواين ،وآخر ذات مصدر نباأ ؛ففي جانب الغداء ذات اؼبصدر اغبيواين 
الرب حّرمتناوالللحممنذ بدء خليقة آدم وحواء حىت ؾبيئ النبينوحعليهالسبلم وخروجو من السفينة ،حيث ظُبَح لو ألوؼبرةبأكل  واؼبتمثل أساساً يف اللحوم ،يذىب التقليداليهودي إىل أنّ 

. 24"غَت أن غبماً حبياتو ودمو ال تأكلوه... كل دابٍة حيٍة تكون لكه طعاماً ... وبارك ا نوحاً وبنيو وقال ؽبه ؛ "اللحه ،وفقاً ؼبا جاء  يف اإلصحاح التاسع من سفرالتكوين بنصو 
 فقد شرّع اإلصحاح اغبادي عشر من سفر البلويُت اللحوم اؼبسموح بأكلها لبٍت إسرائيل بتحديد العبلمات الدالة على اغبيوانات اليت تُباح ؽبه غبومهابنصو 25     أما يف العهد القدمي

وىذا ما تأكلونو فبا يف اؼبياه ؛ كل ما لو ... ىذه اغبيوانات اليت تأكلوهنا من صبيع البهائه اليت على األرض ؛كل ما شّق ظلفاً وقسمو ظلفُت وهبًّت من البهائه فإياه تأكلون : "على أنو 
. وىذه تكرىوهنا من الطيور وال تؤكل ألهنا مكروىة... زعانف وحراشف من مياه البحار واألهنار فإياه تأكلون 

      ويُفرق النّص اؼبتقدم بُت حيوان الرب وحيوان البحر ،ويف حيوان الرب يُفرق بُت الثديات والطيور والزواحف واغبشرات ،حيث يكون الثدي ُمباحاً مىت كان عاشباً وؾُبًتّاًومشقوق 
الظلف ،وما دوهنا قبساً ،أما الطَت فإن األصل فيو الطهارة واإلباحة مادامو غَت الحه وال يعيش على النجاسات ،يف حُت تعترب وفقاً لو كل الزواحف قبسة وكذلك اغبشرات بإستثناء 

.  26اعبراد،أما يف اغبيوانات اؼبائية فاؼبعيار فيها ىو اإلباحة مىت كانت من ذوات اغبراشف والزعانف واغبظر مىت ا تكن كذلك

                                                           
 والذي يتضمن عدد من البحوث اليت تناولت معظه 1997لتفصيل عن الذكاة ننصح بالرجوع إىل أعمال الدورة العاشرة ّٓمع الفقو اإلسبلمي اؼبنشورة دبجلة آّمع اعبزء األول العدد العاشر لسنة 17

 .اعبوانب ذات العبلقة

. 11،ص (مكتبة الثرات اإلسبلمي ،ببل عدد الطبعة وال تاريخ نشر: القاىرة ) ،،اإلسالم والديانات األخرىعبدالوىاب ،أضبد 18
 (.3 )سورة اؼبائدة ،األية19

. 2018 مايو 5،شوىد يف http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/waseet -tabary/ t:أنظر تفسَت الطربي 20
(. 3)سورة اؼبائدة ، اآلية 21
 (.5)سورة اؼبائدة ،اآلية 22
 .2018 مايو 5،شوىد يف http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer-saadi-tanweer/sura5-aya5.html#tanweerتفسَت ابن عاشور23
 .2018 مايو 9 ،شوىد يف  .http://almughared.com/society/14082017-13233 ،اإلصحاح التاسع: سفر التكوين 24
العهدالقديبهوالشريعةاألساسيةلليهويةوالتيتشمبللتوراىالتيباتتُتطلقعلىالشريعةاليهوديةدبجملهانظراألنبيتهابإعتبارىاالشريعةالتيأنزلتعلىالنبيموسىعليهالسبلم،ويشتمبللعهدالقديبعلىالتوراه،وأسفاراألنبياءاؼبتقدمينواؼبتأ25

خرين،والكتابات،وتشمبللتوراىوتشتملعلىخمسةأسفاروىيالتكوينواػبروجوالبلويونوالعددوالتثنيةوتسمىأسفارموسى،أماأسفاراألنبياءفتنقسمإلىأسفاراؼبتقدمينواؼبتأخرين؛وأماأسفاراؼبتقدمينفتشمليوشعوالقضاةوصموئي
 (يونس)الألولوالثانيواؼبلوكاألولوالثاين،وأماأسفاراؼبتأخرينفتشمؤلشعياوإرمياوحزقيالوىوشعويوئيلوعاموسوعويدياويونان 

 (أمثالسليمان)واألمثال  (الزبور)وميخاوناحوموحبقوقوحفنياوحجيوزكرياومبلخي،فيحينأنالكتاباتتنقسمإلىالكتبالعظيمةوآّبلتاػبمسوالكتب؛وتشمبللكتبالعظيمةاؼبزامَت 
: وأيوب،وتشمبلّٓبلتاػبمس،وتشملنشيداألناشيدوراعوتومراثيإرمياوإستَتوتشمبللكتبدانيالوعزراوكبمياوأخباراألياماألول،والثاين،أنظر 

 و 64،ص  (2005 ، 1دارالعلومالعربية،ط: بَتوت )،مقارنةاألديان؛دراسةفيعقائدومصادراألديانالسماويةاليهوديةوالمسيحيةواإلسالم،واألديانالوضعيةالهندوسيةوالجينيةوالبوديةالسعدي،طارقخليل،
 .230،ص  (1988 ، 8مكتبةالنهضةاؼبصرية،ط: القاىرة )اليهودية،: ،اعبزءاألول مقارنةاألديانأضبدشليب،:  ،أنظرأيضاً 65

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/waseet%20-tabary/sura3-aya19.html#waseet
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/waseet%20-tabary/sura3-aya19.html#waseet
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer-saadi-tanweer/sura5-aya5.html#tanweer
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer-saadi-tanweer/sura5-aya5.html#tanweer
http://almughared.com/society/14082017-13233
http://almughared.com/society/14082017-13233
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 النص الثامن من الرابع عشر من التثنية نظراً ،وكذلك يف     ولكون اػبنزير مشقوق الظلف ،إال أنو جاء ربريبو والتشديد عليو إستثناءاً يف الفقرة السابعة من اإلصحاح اؼبشار إليو 
. 29"وأما شحه اؼبيتة وشحه اؼبفًتسة فُيستعمل لكل عمل ولكن أكبلً ال تأكلوه:"،واؼبيتة يف ذات السفر بنصو 28فضبلً عن ربرمي الدماء،27لنجاستو وعدم إجًتاره

و بالذبح  وحّد الشفرة وعدم إستعمال اؼبنشار،وُسرعة الذبح،كما حرَّم سفر أعمال الرسل الدم واغبيوان اؼبخنوق 30   كماأشًتطسفر اإلستثناء باحة ،والتوجُّ
ُ

الذبح يف اغبيوانات اؼب
وىي شروط حاول الدكتور ىربرت دينيب وضعها كضوابط للذبح تتمثل يف وجوب أن يكون الذبح مستمر بدون توقف يف حركات أمامية وخلفية ،وعدم الضغط على واؼبذبوح لؤلصنام ،

وىي شروط تتفق 31اغبيوان بثقل أو الضغط على السكُت عند الذبح ،كما هبب أن ال يتجاوز السكُت اؼبوضع اؼبعلوم من اغبلق ،وهبب أن ال يُزيل الذبح اغبنجرة واؼبريء من موضعهما
. 32مع كل شروط الذكاة الشرعية يف الشريعة اإلسبلمية

م واػبنزير وآكبلت اللحوم من اغبيوانات والطيور ،واؼبستقذرات كاغبشرات ،فضبلً عن   كما تتقارب اليهودية مع  الشريعة اإلسبلميةيف ضوابط التحرمي اؼبتمثلة يف ربريبها للنجاسات كالدَّ
باح يف الشريعة اإلسبلمية

ُ
.  إتفاقها مع الشريعة اإلسبلمية يف إباحة للجراد اؼب

: " من النهي عنها بالنّص 34 من ذّم اػبمر وشارّٔا،فضبلً عما جاء يف سفر البلويُت33اػبمر يف مواضٍع كثَتة ،ومن ذلك ما جاء يف سفراألمثال      كما أن ىذه الشريعة هنت عن 
كله الرب ىارون قائبلً طبراً ومسكراً ال تشرب أنت وبنوك معك عند دخولك إىل خيمة اإلجتماع لكي ال سبوتوا ،فرضاً دىرياً يف أجيالكه ،وللتمييز بُت اؼبقدس والل وبُت النجس 

. 35"والطاىر ولتعليه بٍت إسرائيل صبيع الفرائض اليت كلمهه الرب ّٔا بيد موسى
ررفياػبمر (حرف خ)    كما جاء يف ُمعجمالآلىوتالكتايب   سفر جاء التنويهفيبشرط اإلعتدال ف36ففي الوقت الذي أمتدحو سفر التكوين ،إشارةالتَّقليداليهوديإىل جانيب اؼبنفعة والضَّ

. 37األمثال إىل مآل السكر وىو الفقر والعنف واػببلعة والظله والتهتك وإيذا الروح
 ،مث جاء ربريبها بالنظر إىل ما توقعو من 39 ،مث جاء النهي عن تناول اػبمر عند الصبلة38   وىو ما يُباثل التدرُّج يف التشريع لتحرمي اػبمر ،حيث جاء القرآن بدايًة ببيان منافٌع للخمر

. 40عداوة وبغضاء
   وفبا تقدم يتبُت التقارب الديٍت الواسع يف شرائع الغداء بُت الشريعة اليهودية والشريعة اإلسبلمية ،وىو ما من شأنو اؼبسانبة يف توحيد معايَت اغببلل مع اإلحتفاظ ببعض الفروق 

. التشريعية بُت الشريعيتُت
وقد جاء ذلك يف عريضة قدمها مسله ويهودي نشرهتا صحيفة ،41 واليت تنتشر فيها الديانة اليهودية     بل أن طعام اليهود يُعترب الغداء األساسي للمسلمُت يف الدول غَت اؼبسلمة

ي إسه ا  ِ صعقكبلنبابالكهرباءوذىبتإحدانباإلىاؼباءاغبار لنتف ريشها وإزالةرأسها،وذىبتاألخرىإلىاؼبسله أواليهودي دجاجتانفي نفسالظروفووّ ت إذاتربّ "؛جاء فيها"ديليتلغراف" لُيسمّْ
لت ُمعارضة قادرة على التأثَت يف التشريعات اليت 42"عليها ويذحبها ،ؼباذايُعًتض على الثانية ويته تأييد األوىل ؟ دت بالفعل أتباع الديانتُت يف أوروبا وشكَّ ،حيث أن ىذه اؼبسألة قد وحَّ

                                                                                                                                                                                                         
26http://www.wikiwand.com/ar/%D8%B3%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%8A%D

9%8A%D9%86 2018 مايو 9شوىد يف. 
 9جامعة األزىر ،مركز صاحل عبدا كامل لئلقتصاد اإلسبلمي ،أحباث مؤسبر الذبائح بُت الشريعة اإلسبلمية واؼبمارسة العملية ،: القاىرة ) ،أساليب السيطرة على الحيوانات عند الذبح ،الرزاز ،ؿبمد27

 .3،ص  (2002 فرباير 10إىل 
28http://almughared.com/society/14082017-13233 .2018 مايو 9،شوىد يف   

 (.24 : 7): الؤلويُت 29
(. 28 ،27 ،12)النصوص  ،سفراإلستثناء30
 .86، ،ص  (1997: ،ؾبلة ؾبمع الفقو اإلسبلمي ،الدورة العاشرة ،العدد العاشر ،اعبزء األول أحكام الذبائح واللحوم المستوردة العثماين ،تقي الدين ،31
 .84العثماين ،ؿبمد تقي الدين ،مرجع سابق ،ص 32

 (.1:20أم ): سفر األمثال 33

(. 11-8 : 10): سفر البلويُت 34
. 41عبدالوىاب ،أضبد ،مرجع سابق ،ص 35
 (.10: 3أمثال , 12- 11: 49)سفرالتكوين 36

 (.8: 5أفسس )،و  (2 : 19 / 31-30: 31سَتاخ )،و  (35 - 30 : 23 / 17: 21األمثال )37

 (.219)اآلية : سورة البقرة 38

 (.43)اآلية : سورة النساء 39

(. 91 ،90)سورة اؼبائدة ،األية 40
41-https://islamqa.info/ar< (.15/12/2017):  شوىد يف 
42 -http://www.aleqt.com/2014/05/11/article2017/ نوفمرب /4 : شوىد يف 

http://www.wikiwand.com/ar/%D8%B3%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://www.wikiwand.com/ar/%D8%B3%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://almughared.com/society/14082017-13233
https://islamqa.info/ar
https://islamqa.info/ar
https://islamqa.info/ar
http://www.aleqt.com/2014/05/11/article
http://www.aleqt.com/2014/05/11/article
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سُبّس بالشرائع الدينية اؼبتعلقة بالغداء ،ومن ذلك توحيد جهود اؼبسلمُت واليهود ضد الربؼبان اؽبولندي للحيلولة دون إصداره لقانون وبظر الذبح الدينيوىو ما أدى إىل تراجع الربؼبان عن 
 .43قرارىوإجازة الذبح على الديٍت

: التقارب الديني بين المسيحية واإلسالم في تشريعات الغداء : المطلب الثاني 
    السائد يف اؼبسيحية أن ربرمي اؼبأكل واؼبشرب كان ُمشرعاً لبٍت إسرائيل حصراً سبييزاً ؽبه عن باقي البشر ،وبعد زوال ِعلة التمييز زال التحرمي وُمقتضاه ،وذلك بإعبلن اؼبسيح  طهارة 

ما طهره ا ال ) : 46 أن ا أعطى الرسول بطرس رؤية أباح فيهاصبيع اغبيوانات اليت كانت ؿبظورة وغَت طاىرة بقولو يف أعمال الرسل45،حيث جاء يف العهد اعبديد44صبيع األطعمة
. 47(ربسبو أنت قبساً 

      وبذلك فقد أُزيلت كل القيود الدينية اليت كانت مفروضة دبوجب العهد القدمي وبات كل إنسان وفقاً للعهد اعبديد ىبتار ما يأكل دون قيد بإعتبار أن ما ىبرج من الفه ىو ما 
. 48يُنجس اإلنسانكالشتائموالكذبواػبداع وغَته ال ما يدخل يف جسه اإلنسان ،إعتقاداً بأن اؼبسيح جاء للتخفيف عنهه فبا جاء يف التوراه من أحكام برفع كل خطيئة

،ويؤكد ذلك ما جاء ّٔبولسبقولو بأنو ؛ 49"التظنواإنّْيجئتؤلنقضالناموسأواألنبياء ،ماجئتؤلنقضبلؤلكمل: "    إال أن ذلك ال يتوافق مع قول اؼبسيح يف بدء رسالتو يف قولو 
خطاءويُبعدناعنا ،فشرباػبمركثَتايؤديإلىاإلدمان الذي يتحول إلىعادةسيئةتتحكمفي اإلنسان,صحيحأنَّاؼبسيحقدرفعخطايانا . 50ولكنهذااليبنحنا اغبرية إلرتكاب مانعلمأهنَّ

وىو ما يعٍت ربرمي "على كرسي موسى جلس الكتبة والفريسيون فكل ما قالوا لكه أحفظوه فأحفظوه ،وكل ما قالوا لكه أفعلوه فأفعلوه: " أن اؼبسيح قال 51(سفر مىت)    كما جاء يف 
 ،ولذلك فإناؼبسيحية يف كثَت من كنائسها تتبع ماكان يف الشريعة اليهودية على العهد القدمي ،مثل الكنائساؼبسيحيةالشرقية 52ما و ربريبو يف شريعة اليهود من اػبنزير

،كما أن كنيسةالتوحيداألرثوذكسيةاإلثيوبيةواألدفنتست رُبرم 54،السيما كل األحكام الواردة يف شريعة اليهود اليت هبب التقيد ّٔا53تعتمدعلىالطريقةاليهوديةفيالذحبواؼبستقاةمنالعهدالقدمي
. 56،كما تدعوا إلجتناب اػبمر بعضالكنائسالربوتستانتيةكالكنيسةاػبمسينيةواؼبعمدانيةواللوثريةواؼبيثوديةواألدفنتست55اػبنزير واػبمر

باإلضافة إىل ما جاء فيو عن هني عن "57..حسٌن أن ال تأكل غبماً وال تشرب طبراً : "العهداعبديدالنهي عن اػبمر بالنّص على أنو  جاء يف       فضبلً عن إتباع العهد القدمي ،فقد
َتون ومؤآكلتهه . 58ـبالطة السكّْ

،فإنو وفقاً ألعمال الرسل ،فاألساسهو ذبح 59      كما أنو بالنسبةللحيوانات ففضبلً عن إتباع نصوص العهد القدمي اليت زبلَّى بولوس عن نسخها أثناء نسخو ؼبعظه ما جاء يف التوراه
. 60"تصفيةالذبيحةمنالدم وربرمي ما ُذبح لؤلصنام وعن الدم واؼبخنوق لاغبيوان

                                                           
. 15/12/2017 ،شوىد يف <https://www.alarabiya.net/articles،ديٍت يُذكر أن ؿبكمةحقوقاالنساناالوروبية ذىبت إلىإعتبارالذحبعلىالطريقةالدينيةحقّ 43
 (.19 / 7: مرقس )44

 (اإلقبيل)يتكونالعهداعبديد 45
منسبعةوعشرينسفرايًُبكنتقسيمهاإلىثبلثةأقسام،قسملؤلسفارالتارىبيةوقسملؤلسفارالتعليميةوقسملرؤيايوحنا،ويشمبلألوإلقبيلمتىومرقصولوقاويوحناورسالةأعمااللرسبللتيكتبهالوقا،ويشمبللثانيإحدىوعشرونرسالة؛أرب

عةعشرمنهامنكتابةبولس؛إثنانإلىتسالونيكيوواحدةإلىكورنتوسوواحدةإلىأىلروماوأخرىإلىأىئلفسسوأخرىإلىأىلغبلظيةوإثنانإلىتلميذىتيموثاوأخرىإلىتيطسوأخرىإلىفيليمونوأخرىإلىالعربانيينوأخرىوىيالثانيةإلىأىلكورنتوس،و
: القاىرة )،الجزءالثاني،المسيحية:،مقارنةاألديان شليب،أضبد: ثبلثةمنكتابةيوحناوإثنامبنكتابةبطرسوواحدةمنكتابةيعقوبوواحدةمنكتابةيهوذا،أماالقسمالثالثفيتمثلفَتؤيايوحنافياليقظةأنظر 

 .206 ،205،ص  ( ،ببلسنةنشر9مكتبةالنهضةاؼبصرية،ط

 (.15 / 10: أعمااللرسل )46

: عبدالفادي ،عبدا ،أسئلةمنالكتاباؼبقدس47
http://k-tab.net  /

،https://books.google.com.my/books?id=3xwnDgAAQBAJ&pg=PA5&lpg=PA5&dq=(19:+7+مرقس)+.أعل+رؤية+بطرس+الرسول+ا+أعطى+لقد
 .والطاىرة +النجسة+باألطعمة+اػباص+الناموس+يتضمن+ىذا.+(15:+2+أفسس+؛26م:+"تؤكل+أن+يبكن+ذلك+قبل+طاىرة+غَت+تعترب+كانت+اليت+اغبيوانات+صبيع+أن+فيها+لو+ن

48https://ar.arabicbible.com/islam/faq/christian-rites-duties/2139-q3.html .2018 مايو 10،شوىد يف   

. 2018 مايو 10،شوىد يف http://www.alukah.net/sharia/0/57662/#ixzz5EhGB336v: ،وأنظر  (17: 5مىت )49
50https://alta3b.com/blog/lect/ques/khamr/ 2018 مايو 9 ،شوىد يف .

 (3-2 : 23مىت )51
 .40عبدالوىاب ،أضبد ،مرجع سابق ،ص 52

53https://www.christian-dogma.com/t1162313 2018 مايو 9،شوىد يف .
 http://www.alukah.net/sharia/0/82509/#ixzz5EhCNPvG7،و (21 – 17: 5)غبلطية : أنظر 54

55https://www.christian-dogma.com/t1162313 2018 مايو 9شوىد يف .
56https://www.christian-dogma.com/t1162313 2018 مايو 9،شوىد يف .

  (21 / 14روميا )57
 .2018 مايو 9شوىد يف /https://alta3b.com/blog/lect/ques/khamr،و ( 10-9 / 6كورنثوس )58

https://www.alarabiya.net/articles/2011/06/29
https://www.alarabiya.net/articles/2011/06/29
https://www.alarabiya.net/articles/2011/06/29
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    وبذلك فتتفق اؼبسيحية مع الشريعة اإلسبلمية من وجهُت ،يكمن األول يف إتفاقها مع العهد القدمي الذي اليزال ُمتَّبعاً يف العديد من الكنائس ،باإلضافة إىل إتفاق بعض اعبوانب 
. األحكام األخرى اؼبتمثلة يف النهي عن اػبمر والدماء وإشًتاط الذبح للحيوان وربرمي اؼبخنوق منو ،واؼبذبوح على الصنه

: ديانات أخرى : المطلب الثالث 
:     أخداً يف اإلعتبار إنتشار الديانات وتعدد أتباعها ،نظراً ؼبا لو من أنبية يف توسيع قاعدة اؼبستهلكُت ،يقع اإلختيار على الديانتُت اؽبندوسية والبودية 

ل اؽبندوسية وفقاً لكتاب حقائقالعاا  ،وتستند ىذه الديانة إىل الويدا الذي يُعترب الكتاب اؼبقدس الذي وبتوي 61 باؼبائة من سكان العاا13,8حوايل  (2013حسبإحصائيةيوليو )ُتشكّْ
. 62على ؾبموعة من التعاليه والعقائد اليت تنظه مناحي اغبياة اؼبختلفة واليت تتوارثها األجيال جيبلً بعد جيل دون ِنسبة ىذا الكتاب إىل واضٍع بعينو

ل البوذية وفقاً لنفس اؼبصدر حوايل  . 64،وتستند دينياً إىل تعاليه بوذا63 باؼبائة من سكان العاا6,77    كما ُتشكّْ
وليكن : "وتتفق الديانتان معاً إىل حدٍّ بعيد يف فلسفة وثقافة الغداء واؼبتمثلة يف ذبنُّب اإلضرار بالكائنات األخرى يف سبيل غداء اإلنسان ،حيث جاء يف الكتاب اؼبقّدس للهندوسية أنو 

،وىو مفهوم قريب من مفهوم البوذية 65طعامك فبا تنبت األرض وتثمره األشجار والتقطف التمر بنفسك بل كل فبا يتساقط بنفسو وعليك بالصوم يوماً بعد يوم وإياك واللحه واػبمر
بأن كبللكائناتًتغبفياغبياة وتشعر باألا واػبوف كما يشعر اإلنسان ،وبالتايل فيجب عدم إغباق الضرر ّٔا يف سبيل غداء اإلنسان إال يف حاالت الضرورة ،واليت فيها هبب ،الذي يرى 

،وبناء على ذلك تتفق الديانتان على ترك اللحوم لتجنُّب العنف ذُباه اغبيوانات وخاصة البقركما 66على اإلنسان توجيو ُشكره ؽبالكوهنا فقدت حياهتا من أجلو
. 67الفكرالدينيواغبياةفياؽبند،وإحًتامكبللكائنات واألشياء،بإعتبار أهنا ربتوي على روح إؽبية"يقواللدكتورمنَتوليامفيكتابو 

،كما أن البوذية رُبرم اللحوم وخاصًةعلىالرىبان ،كما 69،ورُبرمالكافيينوالكحول68كما تتفق الديانتان أيضاً يف ربرمي اػبمر والنجاسات ،حيث رُبّرم اؽبندوسيةاػبنزير نظراً لنجاستو
 .70رُبرماؼبشروباتالكحولية،وبعضاػبضروات،مثبللثوموالبصلوالكراث ،بسبربائحتهاالكريهةعلىالنفسالبشرية

وبالنظر إىل التشريعات اؼبتقدمة يف كلتا الديانتُت يف ضوء تشريعات الغداء يف الشريعة اإلسبلمية الغّراءنتبُت تشأّهما من وجهُت ،يكمن أوؽبما يف ربرمي النجاسات والكحول اؼبتمثلة يف 
. اػبنزير واػبمر ،ويكمن ثانيهما فياؼبفهوم الفلسفي يف إحًتام الكائنات

      وؼبا كان الوجو األول واضح الشبو والفلسفة ،فتدعوا اغباجة إىل البحث يف الوجو الثاين بإعتباره يثمثّْل األساس الفلسفي لو وىو ما وبتاج إىل بعض التوضيح ضمن اؼبعاين 
شًتكة

ُ
. اإلنسانية السامية يف الشريعة اإلسبلمية وفلسفة الغداء فيها اولة إهباد القواسه اؼب

،وىو 71"فيُكلَّْكِبٍدَرْطبٍةَأْجٌر،وحديثالبغيالتيسقت كلباً فغفراللهلها"عنأَبِيهريرَةرضياللَّهعنو وترِْدمعاين إحًتام ذوات اآلخرين يف الشريعة اإلسبلمية يف مواضٍع متعددة نذكر منها حديث النيب
أفَُبٌَأْمثَاُلُكْه﴾:ما يربز أنبية إحًتام الكائناتاألخرى دبختلف أنواعها وأشكاؽبا ،حيث قال تعاىل  ،وقد جاء يف تفسَت البغوي ألمٍه أمثالكه ؛دبعٌت 72﴿َوَماِمْنَدابٍَّةِفياأْلَْرِضَواَلطَائِرٍَيِطَتُِِبََناَحْيهِإالَّ

،وىنا تتقارب فلسفة تلك الديانات مع الشريعة اإلسبلمية يف إحًتام الكائنات األخرى ،كما تربز حياة 73أمثال البشرفياػبلقواؼبوتوالبعثوالتوحيدواؼبعرفةوالغذاءوطلبالرزقوتوقّْياؼبهالك
ُعَواأْلَْرُضَوَمْنِفيِهنَّ :الكائنات اليت تعتقدىا تلك الديانات يف قولو تبارك وتعاىل  ب ْ َماَواتُالسَّ ُيَسبُّْحِبَحْمِدِىَولَِٰكْنبَلتَ ْفَقُهونَ َتْسِبيَحُهْه﴾ۚ  ﴿ُتَسبُّْحَلُهالسَّ ،وقد جاء يف تفسَت ابن كثَت 74َوِإمْبِْنَشْيٍءِإالَّ

                                                                                                                                                                                                         
 .86العثماين ،تقي الدين ،مرجع سابق ،ص 59

 (.21:25: )،وأيضاً  (28 : 15): أعمال الرسل 60
61https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%

D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A .2018 مايو 11،شوىد يف   

دار العلوم العربية : بَتوت ) ،مقارنة األديان ؛دراسة في عقائد ومصادر األديان السماوية اليهودية والمسيحية واإلسالم ،واألديان الوضعية الهندوسية والجينية والبوديةالسعدي ،طارق خليل ،62
. 68،ص  ( ،ببل سنة نشر13مطبعة النهضة اؼبصرية ،ط : القاىرة )،( 4)البوذية ،مقارنة األديان – الجينية –  أديان الهند الكبرى ،الهندوسية أضبد شليب ، ،و 228ص ، (2005 ، 1،ط
 .125،ص  (2008 ، 1دار الكتاب اعبديدة اؼبتحدة ،ط: بَتوت ) ،ترصبة ؿبمد على مقلد ،البوذيةلفنسون ،كلود ب ،: أنظر 63

 .131شليب ،أضبد ،أديان اؽبند الكربى ،مرجع سابق ،ص64

 .68شليب ،أضبد ،نفس اؼبرجع،ص65
66https://studybuddhism.com/ar/drasat-mtqdmt/tarykh-wthqaft/albwdhyt-walislam/albwdhyt-mn-mnzwr-islamy  مايو 11،شوىد يف 
2018.  

67http://www.extranews.tv/topic/extra/98204 .2018 مايو 11،شوىد يف   
68http://www.extranews.tv/topic/extra/98204 .2018 مايو 11شوىد يف  ،  
69https://arabic.cnn.com .2018 مايو 11شوىد يف ،  

70https://arabic.cnn.com .2018 مايو 11شوىد يف ،  

 (.2244: )،رقه(4/1761)،ومسله،كتابالسبلم،بابفضلساقيالبهائماًتمةوإطعامها، (2363: )رقه (3/111)أخرجهالبخاري،كتاباؼبساقاة،بابفضلسقياؼباء، 71

 (.38)اآلية : سورة األنعام 72
73http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary-saadi-katheer-qortobi-tanweer-baghawy/sura6-aya38.html#baghawy .2018 مايو 6،شوىد يف   

 (.44)اآلية : سورة اإلسراء 74
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://studybuddhism.com/ar/drasat-mtqdmt/tarykh-wthqaft/albwdhyt-walislam/albwdhyt-mn-mnzwr-islamy
http://www.extranews.tv/topic/extra/98204
http://www.extranews.tv/topic/extra/98204
https://arabic.cnn.com/
https://arabic.cnn.com/
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary-saadi-katheer-qortobi-tanweer-baghawy/sura6-aya38.html#baghawy
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،وىو 75،كماثبتفيصحيحالبخاريعنابنمسعودأهنقالكنانسمعتسبيحالطعاموىويؤكلات للحيواناتوالنباتواعبماداً ؽبذه اآلية ،أنو مامنشيءمناؼبخلوقاتإاليسبحبحمدا ولكنبخبلفلغتكموىذاعامّ 
. ما يُقارب يف اؼبفهوم الفلسفي من حيث منطلقو يف إحًتام الكائنات األخرى

    وللوىلة األوىل ىُبّيل للمرء أنو ال ؾبال للتقارب بُت الشريعة اإلسبلمية وتلك الديانات نظراً إلباحة تشريعات الغداء يف الشريعة اإلسبلمية ألكل اللحوم وذبح اغبيوان الذي ربظره 
تلك الديانات بداعي الُعنف ،إال أنو وبالرجوع إىل فلسفة الغداء يف الشريعة اإلسبلمية نكتشف تقارباً فلسفياً من وجهُت؛يتمثل أوؽبما يف األساس النباأ للغداء يف الشريعة اإلسبلمية 

. ،ويكمن اآلخر يف اؼبقدمات الدينية إلزىاق روح اغبيوان
     وأما عن األساس النباأ للغداء يف الشريعة اإلسبلمية ُنشَت إىل تقّدم النبات عن اغبيوان يف وصف الطعام،ولعّل أكثر اآليات القرآنية داللًة على ذلك ما جاء يف سورة عبس يف قولو 

ْنَسانُِإلَٰىطََعاِمِو :تعاىل  َتاًعالَُّكْمَوأِلَنْ َعاِمُكْه﴾... إىل أن قال جّل شأنو ... ﴿فَ ْليَ ْنظُرِاإْلِ َناِفيَهاَحبِّاَوِعَنًباَوَقْضًباَوزَيْ ُتونًاَولَبْبًلَوَحَدائَِقُغْلًباَوفَاِكَهًةَوأَبِّامَّ ،وا يرِد يف ىذا الوصف أي إشارة إىل 76فَأَنَبت ْ
ُروَن :اغبيوان أو اللحوم ،بل أنو حىت يف اؼبواضع األخرى اليت ورد فيها اغبيوان وإشتهائو جاءت يف اعبنة ،وجاءت متأخرة عن النبات يف قولو تعاىل  ﴿َوفَاِكَهٍةفبَّايَ َتَخي َّ

َهايَْأُكُلوَن﴾:،أما يف الدنيا فإهنا ا ترِد إال بشكل ؾُبمل ضمن الفوائد األخرى للحيوان ،كما جاء يف قولو تعاىل 77َوغبَِْمَطَْتٍفبَّاَيْشتَ ُهوَن﴾ َهارَُكوبُ ُهْمَوِمن ْ ومواضٍع أخرى 78﴿َوَذلَّْلَناَىاؽَبُْمَفِمن ْ
،أو بشكل إستثنائي يف إكرام الضيف الذي ا يُكن دائه بطبيعتو كضيف إبراىيه الذي جاءه بالُبشرى يف قولو تعاىل 

َقاُلواَسبَلًما ،أو تأسياً بذبح العجل الذي جاء فداًء إلبنو عليهما السبلم الذي رأى يف منامو أنو يذحبو يف قولو تعاىل 79َفَمالَِبثََأقْبَاَءبِِعْجٍلَحِنيٍذ﴾ۖ  قَاَلَسبَلمٌ ۖ  ﴿َوَلَقْدَجاَءتْ ُرُسلَُناِإبْ َراِىيَمِباْلُبْشَرى ٰ
َعِظيٍه﴾ . 80﴿َوَفَديْ َناُىِبِذحبٍْ

كما أن ذبح اغبيوان اليت قد ىُبيَّل لغَت اؼبسله قسوتو و إزىاق الروح من خبللو ،ُنشَت إىل أنو ودون اػبوض يف مسألة الروح اليت أختّص ّٔا ا تعاىل يف قولو تعاىل 
َقِليبًل﴾ۖ  ﴿َوَيْسأَُلوَنَكَعِنالرُّوحِ : ْنَأْمرِرَبّْيَوَماأُوتِيُتْمِمَناْلِعْلِمِإالَّ ،كما أن ذحبها يته 82﴿َفَصلِّْلَربَّْكَواكْبَْر﴾:،فإن إزىاقها يف اغبيوان جاء بأمٍر من ا خالق الذاِبح واؼبذبوح يف قولو تعاىل 81ُقبِللرُّوضبُِ

،فضبلً 85،وتطهَته من قباستها84،فضبلً عماأثبتتو العله من فوائدىصحية يف الذحبتتمثل يف زبليص اغبيوان من الدماء وما ربملو من ملوثات83بإسه ا ﴿َواَلتَْأُكُلوافبَّاَلْمُيْذَكرِاظْبُاللَِّهَعَلْيِو﴾
. 86 فبا أعتربت من أفضل الطرق إلزىاق روحوعن آثارىا على وعي اغبيوان

 تتوصل الدراسة يف ختامها إىل مشولية مفهوم اغببلل يف الغداء ليشمل الناس كافة بصرف النظر عن دياناهته ،وىو مفهوم تُعززه ثقافة الغداء وتشريعاتو اؼبتقاربة يف الديانات :خاتمة 
 وثقافتو اؼبفهوم الفلسفي للغداء  حيثمنمع الشريعة اإلسبلمية اؼبختلفة وخصوصاً اليهودية واؼبسيحية مىت كانت على العهد القدمي ،كما تقًتب الديانتُت اؽبندوسية والبوذية أيضاً 

،وىي نتيجة ىامة توصي الدراسة بالتوعية ّٔا لتوسع قاعدة مستهلكي اؼبنتجات اغببلل إلنعاش ىذا القطاع ،ُمستدلة يف ذلك بالتجربة التطبيقية لليهود واؼبسلمُت وتوحدىه ضد 
 . ،كما رباول الدراسة توجيو البحث يف مسألة لتقارب الديٍت يف جانب تشريعات الغداء السيما من منظور الديانات األخرىالقوانُت اليت رباول حظر الذبح الديٍت يف أوروبا
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