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ABSTRACT 

There is nothing in our life which is more valuable than good health. Without 

health there is no happiness, no peace and no success. The holy Quran brought 

Islam for life and religion together, as it set up a lot of system for governace 

along with  a unique method to protect humnan health in general, it contains a lot 

of instrcation for protection like: body health, mental helath and health manars. 

Today modern science and scientific experments proof that dead animals are 

contamination with bacteria and microorgainsim that can destroy human health, 

mean while, scientific studies have been focusing on the term (dead animals) and 

what are the scientific proofs that can cause many uncountable diseases, in case a 

human ate a piece of meat coming from a dead animal contamination with 

microbial infection. 

The research depends on the combination of two methods ( curriculum   and 

experimental descriptive), also it has many sections (introduction, two different 

parts, first part is the definition of dead and then types of dead and finally 

preventive medicine in the dead between holy Quran and the modern medicine, 

and the conclusion).The research reached to a ponit that holy Quran gave us the 

key of knowledge in many different scientific issue, Holy Quran has first lead in 

maintaining human health as we can call it (Quranic preventive medicine). 
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 ملخصال

إىل رعايتها  القرآن الكريمبالفضل وحسن الذكر، دعا  واالعرتافالصحة نعمة إهلية ومنحة ربانية تستوجب الشكر 

اخلبائث  واعتربها من ،امليتة ومنها واملطعومات املشروبات بعض حترمي إىل الكرمي القرآن تطرقواحملافظة عليها، حيث 

 احليوانات ميتة أن يةالعلم واحلقائق بالتجارب ليثبت اليوم احلديث العلم وجاء الضارة باجلسم ملا تسببه من أمراض.

هناك دراسات أن وتكمن مشكلة الدراسة  .باإلنسان الفتاكة الدقيقة الكائنات من هائلة لتجمعات بؤرا تشكل

قائق العلمية ي بدراسة وحتليل هذه احل تقم مل أهنا  غريت القرآن الكرمي عديدة تناولت احلقائق العلمية املطابقة آليا

من ديث ماتوصل إليه الطب احلو ن األسباب ي حترمي أكل امليتة تبياإىل  احلالية الدراسة هدفتو ضوء سورة معينة. 

 الوصفيناهجني واملتلمثة ي امل بني عدد من املناهج العلمية اجلمع على البحث مداعت ولقد .حقائق ي هذا املوضوع

 ي يالوقائ الطب وأخريا ، أنواعهاوهلا تعريف امليتة أكان   ،نيحثمبو  مقدمةإىل ولقد قسم البحث  ،واملنهج املقارن

القرآن الكرمي قد أعطانا مفتاح املعرفة ي  نأإىل  البحث هذا َخُلصَ  وقد .اخلامتة مث احلديث والعلم نالقرآ بني امليتة

   الوقائي القرآين. الطب عليهنطلق أن ميكن والذي اإلنسان ي احلفاظ على صحة األول ، وله السبق املختلفة العلوم

 .البكرتيا الكرمي، القرآنالطب الوقائي، العلم احلديث، امليتة،  :مفتاحية كلمات
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 المقدمة

 أمجعني، وصحبه آله وعلى وسلم، عليه اهلل صلى حممد النبيني، خامت على والسالم والصالة العاملني، رب هلل احلمد

 :وبعد

فهو مصدر هداية  ،، ي نظمه وأسلوبه، وي حكمه وعلومهوتراكيبه القرآن الكرمي كالم اهلل املعجز للخلق ي ألفاظه 

مية ، غري أنه ومن خالل املضامني العلموسوعات علمية ومع أن القرآن الكرمي ليس، احلياة جوانب ونور ي شىت 

 حقيقة أببتها فالطب الوقائي ي القرآن الكرمي املفاهيم العلمية على امتداد التاريخ، العديد من يات القرآنية صححلآل

يات العلمية الدقيقة أن املعط حيث(، ملسو هيلع هللا ىلص) النيبعدم إمكانية إدراكها بالوسائل البشرية ي زمن  وبرهنالعلم التجرييب، 

ي علوم اجليولوجيا والفلك والبيولوجيا وغريها املتواجدة ي القرآن الكرمي واليت مل تتوصل إليها البشرية إال حديثا، 

 العلم عصر نعيش أننا ومبا. املفاسد ويدفع املصاحل حيقق مبا تأيت اليت الشريعة هذه عظمة علىتثبت مبا ال شك فيه، 

 صدق على شهدي مبا العلمية، اإلشارات إلدراك تعاىل اهلل كالم  ي للدراسة احلاجة تربز ،احلديث العلمي التقدمو 

 الكرمي. القرآن إىل الغرب نظرة تصحيح ي يساهم أن ميكن البحث هذا ومثل الكرمي، القرآن

 البحثأهمية 

  .آينجمال الطب الوقائي القر الدراسات العليا ي وطلبة يفتح هذا البحث آفاقاً جديدة للباحثني   .1

ا، وقدرهتا مشولية الشريعة ومرونتهإلظهار املعاصرة ي الطب الوقائي،  احتياجاتنا دراسة السورة انطالقا من  .2

 على استيعاب مستجدات احلياة.
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 أسباب اختيار الموضوع

 قلة الدراسات العلمية احلديثة ي توضيح حقائق القرآن ي الطب الوقائي.  -1

أجوبة حول مسألة أضحت غامضة ي الوقت الراهن، وهي مسألة ظهور األمراض السرطانية تلمس  -2

 والطفرات الورابية.

 حاجة أكثر الناس إىل معرفة هذا العلم وفهمه ليزيد من عالقتهم بالقرآن الكرمي وإمياهنم به.  -3

 مشكلة البحث

ة وحتليل هذه بدراس تقم مل أهنا  غريلقرآن الكرمي هناك دراسات عديدة تناولت احلقائق العلمية املطابقة آليات ا

 احلقائق العلمية ي ضوء سورة معينة. 

 :التالية األسئلة في البحث مشكلة وتكمن

 ماهو دور احلقائق العلمية ي اآليات القرآنية؟ .1

 باإلعجاز التشريعي واللغوي؟ كاهتمامهم سابقا  العلماء بالطب الوقائي اهتم هل  .2

 احلقائق العلمية الطبية باآليات القرآنية؟ماأسلوب مطابقة  .3

 أهداف البحث

 امليتةبيان مفهوم -1

 .الكرمي من خالل اجتناب احملرمات القرآن ي  الطب الوقائيإبراز -2

 عقد مقارنة بني ماورد ي السورة الكرمية وماتوصل إليه العلم احلديث ي الطب الوقائي-3
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 فروض البحث

 .باحلقائق العلميةاهتم إن القرآن الكرمي  .1

 (.ملسو هيلع هللا ىلص)حممد  بيبناحاحلقائق العلمية املتعلقة بالطب الوقائي املطابقة لآليات القرآنية تؤكد صدق نبوة ورسالة  .2

 الطبية.للقرآن الكرمي أسلوبه ي عرض احلقائق العلمية  .3

 الموضوع منهجية

العالقة،  وتتمثل جبمع املصادر العلمية ذات واملنهج املقارن. الوصفي املنهج منها عدة مناهج اتباع على الدراسة تقوم

 الوصول والتحليل، هبدف للمناقشة سيخضعالباحثون  سيجمعه ما كل بني كتب التفاسري، وأنو وعقد مقارنة بينها 

 .الدراسة خالل من صحيحة نتيجة إىل

 حدود البحث 

 دة.العلمية من خالل سورة املائحدود موضوعية، وهي كل اآليات اليت تتحدث عن احلقائق الباحثون استخدم 

 البحث صعوبات

 قلة املراجع املتوفرة .1

 صعوبة العثور على املعلومات الدقيقة املتعلقة باملوضوع .2

 البحث خطة

 املقدمة 

 وأنواعهاتعريف امليتة : األولاملبحث 
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 : تعريف امليتةاألولاملطلب 

 امليتةأنواع املطلب الثاين: 

 احلديث والعلم القرآن بني امليتة ي الوقائي الطب الثاين: املبحث

 : امليتة ي القرآن الكرمياألولاملطلب 

 املطلب الثاين: امليتة ي الدالالت العلمية احلديثة

 امليتة أكلاملطلب الثالث: االستثناء ي 

 اخلامتة
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 بريوت، )د.ت(. -، مؤسسة الرسالة206القاموس احمليط، حممد بن يعقوب الفريوز أبادي: 1

 .م1995، حتقيق: حممود خاطر، مكتبة لبنان ناشرون، بريوت، 642خمتار الصحاح، حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي: 2
 .بريوت،  )د. ت( –، املكتبة العلمية 2/583، أمحد بن حممد بن علي الفيومي احلموي: باح املنري ي غريب الشرح الكبرياملص 3
 .املرجع السابق 4
 .2009ي السنة النبوية، هند الزبري بابكر سليمان، جامعة اخلرطوم لنيل ماجستري االداب ي الدراسات االسالمية،  الطب الوقائي 5
 ، حتقيق: أمحد حممد شاكر، مؤسسة الرسالة. 9/492حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي أبو جعفر الطربي:جامع البيان ي تأويل القرآن ،  6
 .م2003، ، حتقق: حممد عبد القادر عطا; حالة الفهرسة: غري مفهرس; الناشر: دار الكتب العلمية 2/77ابن العربي: أبو بكر بن العريب املالكي، ، القرآنأحكام  7
 من املوقع االلكرتوين: ،اجلزء األولأسباب حترمي هذه اخلبائث،  8

http://www.kfhrad.com/public/Articals/index/secid/37/artid/0000000264 

 وأنواعها تعريف الميتة: األولالمبحث 

 تعريف الميتة :األولالمطلب 

 امليتة ي اللغة:-

 .1، واجلمع )مْيَتاٌت( وأصلها )َميَّتٌة( بالتشديد، وامليتة مامل تَ ْلحْقه الذكاةإرادياً  من احليوان ما مات الاملْيَتُة 

 امليتة ي االصطالح: -

. وقيل 4املفعول بهإما ي الفاعل أو عة، أو قتل على هيئة غري مشرو  ، أو ملرض معني،23هي ما مات حتف أنفه

 بغري احلياة فارق ما هيلة به غري جناية أحد عليه أو كان، وامليتة: امليتة هي: كل حيوان كان موته حتف أنفه من ع

، وقيل هي: هي كل حيوان 6فَ ْرس سبع أو  اإلنتطاح أو  اإلخنناق سبب موته من جراء الضرب أو  .5شرعية ذكاة

، إن تلك امليتة 8الشرعية فتعترب ميتة أيضا شروطهاة ناقصة مل تستكمل ، أو نتيجة ذكا7من مات من غري ذبح

ماقتل أو  وتا طبيعياما مات م إىل بأشكاهلا املختلفة تعترب من اخلبائث اليت حرم أكلها، ومن هذه التعريفات تنشق 

 املفعول به.أو ي الفاعل  إما بطريقة غري شرعية 

 

http://www.kfhrad.com/public/Articals/index/secid/37/artid/0000000264


Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 4, NO 3, 2018           

 
 653 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

                                                           
 .1998بريوت،  –حتقيق: بشار عواد، دار الغرب اإلسالمي  ،3/126موسى بن الضحاك، الرتمذي: سنن الرتمذي، حممد بن عيسى بن َسْورة بن  9

 .3املائدة، اآلية: سورة 10

 الميتةأنواع المطلب الثاني: 

 : اآليت النحو على فهي امليتةأنواع  أما

 امليت(. )اإلنسان اإلنسان جثة : األول النوع

 احلوتأو املائي كالسمك  احليوان ميتة : الثاين النوع

 والنمل والعنكبوت والنحل والعقرب فيها(، كالذباب سائل دم ال )ما هلا سائلة نفس ال ما ميتة : الثالث النوع

  والصراصري والبق  واخلنفساء

 النوع الرابع: كل حيوان مات نتيجة ذكاة ناقصة مل تستكمل شرائطها الشرعية كاملنخنقة والنطيحة واملرتدية

، بل أن تربدمنها ق أي جزء يجب عدم سلخ الذبيحة وعدم قطع، فيربد أنقطع جزء من احليوان قبل النوع اخلامس: 

طع من قوهم جيبون أسنمة اإلبل، ويقطعون أليات الغنم، فقال: ما  قدم اىل املدينة (ملسو هيلع هللا ىلص) الرسول أن حيث ورد 

 . 9البهيمة وهي حية فهي ميتة

 الحديث والعلم القرآن بين الميتة في الوقائي الطب الثاني: المبحث

 : الميتة في القرآن الكريماألولالمطلب 

رمَمْت َعَلْيُكُم حُ سورة املائدة ي قوله تعاىل: ﴿، وقد حرمها اهلل تعاىل ي املسلمنيال خالف بأن امليتة حمرمة على 

ُم َوحلَُْم اخْلِْنزِيِر َوَما أُِهلَّ ِلَغرْيِ الّلِه بِِه َواْلُمْنَخِنَقُة َواْلَمْوُقوَذُة َواْلُمتَ رَ  ُبُع ِإالَّ َما اْلَمْيَتُة َواْلدَّ دميَُة َوالنَِّطيَحُة َوَما َأَكَل السَّ

ْيُتمْ  ولقد جاء  إذا مل يذبح ذحبًا شرعياً فإنَّه حيرم باإلمجاع، ويعترب ميتة.، تذكيته الذي ميكناملباح  ، فاحليوان10﴾ذَكَّ
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 .1سورة املائدة، اآلية: 11
 القاهرة، الطبعة األوىل. –، دار احلديث  1/136تفسري اجلاللني ، جالل الدين حممد بن أمحد احمللي  ، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي: 12
 .م2000 -ه   1420ق: أمحد حممد شاكر، مؤسسة الرسالة، ،  حتقي9/455جامع البيان ي تأويل القرآن، حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي الطربي:13

 ه . 1414 -دمشق، بريوت، الطبعة: األوىل  -، دار ابن كثري، دار الكلم الطيب  1/195فتح القدير ، حممد بن علي بن حممد بن عبد اهلل الشوكاين: 14

 .3سورة املائدة، اآلية: 15
 .م2000 -ه   1420،  حتقيق: أمحد حممد شاكر، مؤسسة الرسالة، 9/455يزيد بن كثري بن غالب اآلملي الطربي: جامع البيان ي تأويل القرآن، حممد بن جرير بن16

 الناشر: دار العلوم للتحقيق والطباعة والنشر والتوزيع الطبعة: االوىل. ،3/132الطبرسي: ، امني االسالم ايب علي الفضل بن احلسنمجمع البيان في تفسير القران 17 
 .3:املائدة، اآلية سورة 18
، الطبعة: األوىل 81ص  1، حتقيق: عبد الرمحن بن معال اللوحيق، : مؤسسة الرسالة، ج 1/81تيسري الكرمي الرمحن ي تفسري كالم املنان ، عبد الرمحن بن ناصر بن عبد اهلل السعدي: 19

 .م2000-ه  1420

 .م1968 -ه  1388، مكتبة القاهرة، الطبعة: بدون طبعة، 9/415بن قدامة اجلماعيلي املقدسي:املغين، أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد  20

 ،حرَّم اهلل عليكموجاء ي تفسري الطربي:  .12أي أكلها 11﴾حرمت عليكم امليتة﴿ تفسري اجلاللني ي قوله تعاىل:ي 

ليَّها سائلة من دواب الرب وطريه، مما أباح اهلل أكلها، أهوبقصد به أيها املؤمنون، امليتة. و"امليتة": كل ما له نفس 

ووحشيَّها، فارقتها روحها بدون ذبح شرعي. وقد قال بعضهم:"امليتة"، هو كل ما فارق احلياة من دوابم الرب وطريه 

 . 14ة البحريتبامليتة هنا: كل ميتة الرب باستثناء م املراد. وجاء ي فتح القدير 13بغري تذكية، مما أحل اهلل أكله

لقد اختلف أهل التأويل ي"هبيمة األنعام" و ، 15﴾ُأِحلَّْت َلُكْم هَبِيَمُة األنعام﴿اهلل تعاىل قال ي أول السورة:  أنإعلم 

هبيمة األنعام،  نأفقال بعضهم: هي األنعام كلها، وقال بعضهم ، اليت ذكر اهلل عز وجل ي هذه اآلية أنه مل حيرمها لنا

. مث ذكر فيه استثناء أشياء تتلى عليكم، فههنا ذكر اهلل تعاىل تلك الصور املستثناة من 16هي اإلبل والبقر والغنم

 . 17ذلك العموم، وهي أحد عشر نوعاً، ومنها امليتة

ذكر حترمي اخلبائث  فقد ،عندما ذكر اهلل تعاىل إباحة الطيبات أنهوجاء ي تيسري الكرمي الرمحن ي تفسري كالم املنان 

َا َحرََّم َعَلْيُكُم اْلَمْيَتة﴿فقال  داءهتا ي ، لر ضاره خبيثهتذكية شرعية، ألن امليتة  أو وهي: ما مات بغري ذبح ، 18﴾ِإَّنَّ

، وقد أمجع العلماء على حترمي 19نفسها، وألن األغلب، أن يكون سبب موهتا عن مرض، فيكون زيادة ضرر ملتناوهلا

ما قطع من احلي من األبعاض فهو حمرم ألنه ميتة، فوجب أن التفسري الكبري، وجاء ي . 20حال االختيارامليتة ي 
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 https://archive.islamonline.net/?p=9184، !!الذبح الشرعيمن أسرار  ،أرشيف إسالم أون الين 21
 .3املائدة، اآلية:سورة  22
 .م1997، 699ص   2، مطابع أخبار اليوم، جحممد متويل الشعراوي  ،اخلواطر –تفسري الشعراوي  23

 .3املائدة، اآلية: سورة 24

حي فهو  ما أبني من»فقوله عليه الصالة والسالم:  أن يكون حراما إَّنا قلنا: إنه ميتة، للنص واملعقول، أما النص

إلسالمية ابعض فئات اجملتمع والذين يقومون بعملية الذبح يقومون بذكر اهلل وفق الشريعة  أن الباحثون . ويرى «ميت

تصفية إمتام بل احليوان ق أجزاءقطع بعملية الذبح حيث يقومون بإمتام ليس لديهم التوعية الكافية لألسف ولكن 

ناسبة لرتك احليوان بعد ذحبه حوايل الفرتة املأن  وجد ، حيث21اإلسالمي الدم من ذلك احليوان وهذا خمالف للشرع 

 دقائق. 5-10

وأما املعقول فهو أن ذلك البعض كان حيا ألنه يدرك األمل واللذة، وبالقطع زال ذلك الوصف فصار ميتا، فوجب 

 وتعاىل حلم اهلل سبحانهعندما حيرم  أنه 23وجاء ي تفسري الشعراوي .22﴾حرمت عليكم امليتة﴿أن حيرم لقوله تعاىل: 

واء كانت تكون ناقله للدم ساليت ، ألن أوعية الدم اإلنسانبصحة  مضرامليتة، أي اليت ماتت ومل تذبح، إن حلمها 

عندما نذكي احليوان وخيرج، ويصري اللحم خالصا، لكن احليوان الذي مل يذبح؛ مل تفرغ من الدم  ،أوردهأو يني راش

َا َحرَّمَ ﴿سبحانه وتعاىل يقول:  واهلل إلنسان.ر بصحة امضيذك، يعين مل يَُطّهر من الدم، فهو   َعَلْيُكُم امليتة ِإَّنَّ

« املْيتة»بتشديد الياء، لقلنا: إن كل شيء سيموت يصري حمرما، لكن كالم اهلل هنا « امليمتة»، ولو قال: 24﴾والدم

ىن أن تذحبه فيموت؛ ج الروح إزهاقا مبعبالياء الساكنة وهي امليتة بالفعل، وهي اليت خرجت روحها حتفا؛ ألنه فيه خرو 

اليت  الغذائييض األنواتج فيها  تبقىلكن هناك خملوقات متوت حتف أنفها، وساعة متوت احليوانات حتف أنفها 

استخلصتها أليض ا، ففي الدم مواد ناجتة عن عملية مفيدةغري تناولتها وهي املوجودة بالدم؛ وحيتوي هذا الدم أشياء 

خارج  عن طرح املواد الضارهاملسؤولة اجلسم أجهزة أجهزة اجلسم وهو حي، وكانت ي طريقها للتخلص منها عرب 

كل الدم الفاسد والسليم، وألن درء املفسدة مقدمة على جلب املصلحة،   خرج، فإذا مت تذكية احليوان؛ اإلنسانجسم 

https://archive.islamonline.net/
https://archive.islamonline.net/
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 م.1997، 714 ص  2جمطابع أخبار اليوم،  ،الشعراويحممد متويل  ،اخلواطر –تفسري الشعراوي  25 

لكتب ابن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين، اجلامع ألحكام القرآن = تفسري القرطيب، حتقيق: أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش، دار القرطيب، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد  26 
 .م1964 -ه  1384، الطبعة: الثانية، 218ص  2القاهرة، ج –املصرية 

 ه . 1405، 132، صفحة 1بريوت، جزء  –مد صادق القمحاوي، دار إحياء الرتاث العريب ، أمحد بن علي أبو بكر الرازي ، أحكام القرآن، حتقيق: حماجلصاص 27 

بداخله  ارهاملواد الض اجلسم عندما ميوت، وتظل حيتفظ بها الدم فإننا نضحي بالدم السليم مع الدم الفاسد. وهذ

ا مذبوحة اليت تصيب اإلنسان باألمراض. ونظرة بسيطة إىل دجاجتني، إحدامهو املفيدة الغري فيصبح اللحم مملوءاً باملواد 

ذه وتلك منا بطهي هي اللون، حىت لو ق مظهراً أريق دمها، واألخرى منخنقة أي مل يرق دمها، فإننا جند اختالفا 

دجاجة امليتة طعم ال ، جندباألخرىم الدجاجة املذبوحة مقبوال، ومقارنة سنجد طعحيث فسنجد اختالفا ي الطعم، 

غري مقبول، وكان الذين ال يؤمنون بإله أو مبنهج يقومون بذبح احليوانات قبل أكلها، ملاذا؟ لقد هدهتم جتارهبم إىل 

 .25مل يعرفوا طريقة الذبح اإلسالمية أن هذه عملية فيها مصلحة، وإن

ئم هاال جيوز أن يسقى الزرع وال احليوان املاء الغري النظيف، وال تعلف البأنه حىت  بشيء منها،اإلستفادة فال جيوز 

مت ، وإن أكلتها مل متنع. ووجه هذا القول ظاهر قوله تعاىل:" حر مثال السباعأو كالب النجاسات، وال تطعم امليتة لل

امليتة والدم" ومل خيص وجها من وجه، وال جيوز أن يقال: هذا اخلطاب جممل، ألن اجململ ما ال يفهم املراد  عليكم

قال: )ال تنتفعوا  )ملسو هيلع هللا ىلص(من ظاهره، وقد فهمت العرب املراد من قوله تعاىل:" حرمت عليكم امليتة"، وأيضا فإن النيب 

فاع بامليتة ال جيوز االنتأنه . وجاء ي تفسري اجلصاص ، ويقصد ي هذا احلديث من أكل للميتة 26من امليتة بشيء(

على وجه وال يطعمها الكالب واجلوارح ألن ذلك ضرب من االنتفاع هبا وقد حرم اهلل امليتة حترميا مطلقا معلقا بعينها 

عن  يء منها بدليل جيب التسليم له وقد رويمؤكدا به حكم احلظر فال جيوز االنتفاع بشيء منها إال أن خيص ش

 ا أكلها وليس ، وجواز االنتفاع من امليتة جبلده27ختصيص ميتة السمك واجلراد من هذه اجلملة باإلباحة( ملسو هيلع هللا ىلص)النيب 

حدبنا زهري بن حرب حدبنا يعقوب بن إبراهيم حدبنا أيب عن صاحل قال حدبين ابن شهاب  بدليل حديث البخاري،
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، حتقيق: حممد زهري بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد 9/5211صحيح البخاري، حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري: 28

 ه .1422ألوىل، الباقي(، الطبعة: ا
 .3/17ج:بداية اجملتهد 29
، املكتب 45-44.و احلالل واحلرام ي اإلسالم، يوسف القرضاوي: 1987، مكتبة القرآن،15ملاذا حرم اهلل هذه األشياء؟ "نظرة طبية ي احملرمات القرآنية"، حممد كمال عبد العزيز: 30

 م.1973اإلسالمي، سنة الطبعة 

مر بشاة ميتة فقال ( ملسو هيلع هللا ىلص)ن عبد اهلل أخربه أن عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما أخربه أن رسول اهلل أن عبيد اهلل ب

  .28هال استمتعتم بإهاهبا قالوا إهنا ميتة قال إَّنا حرم أكلها

م طرية تضر جبسخأمراض وهو بقاء الدم ي عروق احليوان وهو مايؤدي اىل  أالامليتة  أكلويتضح لنا اهلدف من حترمي 

 ،29لى كافة املسلمنيوعباإلمجاع عدم تذكية تذكية شرعيا يتعترب ميتة وهو ما حيرم أي ، فعدم ذحبه احليوان اإلنسان

   :30يلي ما امليتة حترمي حكم وميكن تلخيص

 للكرامة إهانة أكلها ي إن بل لقذارهتا، السليمة للفطرة املخالفة األمور من امليتة إن   (1

 . اإلنسانية

 أكل أو طارئة أو مزمنة علة موته سبب يكون ما غالبا أنفه حتف ميوت الذي احليوان إن   (2

 . املتاعب له وتسبب باإلنسان تضر األمور وهذه سام نبات

 أمراضا تسبب اليت امليكروبات لنمو جيدا ،ومكانا مسرحا جسمه يكون امليت احليوان إن   (3

 . الطعام بطهو عليها يقضى ال واليت لإلنسان قاتلة

 تتغذى أن للحيوانات والطيور الفرصة يتيح حترميها ألن باحليوان؛ تعاىل اهلل رمحة كمال من امليتة حترمي إن   (4

 . امليت احليوان هذا على
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  يباإلعجاز الط -والسنة  اإلعجاز ىف القرآن 31

http://vb.arabsgate.com/showthread.php?t=441806 

 المطلب الثاني: الميتة في الدالالت العلمية الحديثة

تفسخ  وسرعة امليتة دماحتباس  فعند موت احليوان موتاً طبيعاً حيدث له ،ةامليت حترمي املعاصرة  تؤيد بقوة اإلبباتاتإن 

 ومسومه، وتقوم فضالته حيمل اجلسم فإنه غذاء حيمل الدم أن آلكلها، فكما هو معروف إىل أضرار حلم امليتة تؤدي 

احلياة. حيث  فقدان ندع متاما تتوقف الدفاعية اجلرابيم، وهذه األعمال بابتالع احلي الكائن داخل البيضاء كرياته

ة للجسم مشكلة ما السفلياألجزاء ي  أوال تتعرض امليتة لتغريات عديدة، فبعد ساعة من املوت يرتسب دم احليوان 

ساعات من املوت  أربع  إىل  بالث، وبعد (Livor mortis) مايصطلح عليه بالالتينية  أويسمى بالزرقة الرمية 

)التيبس الرمي(، حيث تتصلب العضالت لتكّون أمحاض فيها كحمض الفسفور حيدث ما يسمى بالصمل اجليفي 

ثة واللبنيك و الفورميك مث تعود القلوية للعضالت فيزول التيبس، وذلك بتأبري التكابر اجلربومي العفين اليت تغزو اجل

ية بانيا املؤدية اجلرابيم الالهوائوهذا ما يؤدي إىل ننتيجة حتمية أال وهي انتشار اجلرابيم اهلوائية أوال مث  .31بكاملها

إىل تعفن اجلثة مبساعدة الكلوكوز املوجود ي الدم،  هذا الدم املوجود ي األوعية يسهل انتشار البكترييا بسرعة وسط 

دي ، واملكورات الدقيقة البيض اليت تؤ االعتيادية( واملتقلبات E.coliاللحم، ومن بني هذه البكترييا: عصيات كويل )

اجلثة  نتفاخ ااعد البكترييا ي حتلل اجلثة، مما ينتج عنها مركبات ذات رائحة كريهة، وأبر سام وغازات تؤدي إىل أو تس

بعد عّدة ساعات، إضافة إىل أّن احنباس الدم يزيد ي سرعة انتشار التعفن، فرتكيبة الدم تعد وسط حيوي لنمو 

ري احليوان عند ذحبه، أما عند عدم خروج كل  الدم سيجعله غالبكترييا وتكابرها، هلذا فمن الضروري خروج  كل دم 

صاحل لألكل ألّن بقاءه يعزز التلوث وجيعل من جسم احليوان امليت مكانا  للجرابيم الضارة ومسومها القاتلة اليت 

متة يتتفاوت خطورهتا بتفاوت درجة التحلل، فضال عن رائحته الكريهة وسوء طعمه، كما أن حلم امليتة يفقد من ق

ميتنعون  املؤمننيإن ، وعلى أية ح ال فاليا فتفقدها كل قيمتها الغذائيةالغذائية ألن إنزميات التحلل تبدأ عملها ي اخل
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 .283 /11ي:الراز  تفسري 32
 التخلص من مسوم اجلسم 33

news.net/ar/news_show/5418-www.orient 
 م.1982-ه1402، 135دمشق، الطبعة الثانية، ص  –الطب ي القرآن الكرمي، مؤسسة علوم القرآن ،عبد احلميد، أمحد قرقوز، مع دياب 34
35 A novel live (2017).  Shafferman Aand  ,Cohen O ,Ehrlich S ,Haim E-Bar ,Elia U ,Rotem S ,Israeli M ,Chitlaru T

 attenuated anthrax spore vaccine based on an acapsular Bacillus anthracis Sterne strain with mutations in the htrA, lef
.j.vaccine.2.03.033and cya genes. 

 اجلامعة االردنية. -، معز االسالم عزت، التغذية واألمراض : الغذاء والتغذية ي االسالم، ماجستري ي التغذيةفارس 36

http://www.khayma.com/tagthia/islam.htm 

مواد ملونة تعطي  أبناء تكابرها البكرتيابعض  تفرزعن أكل امليتة، كما  العلمية مت اما ومن قبل معرفة هذه احلق ائق

واعلم  " مانصه: الرازي اإلمام كتب إىل األخضر أو السواد من اللحم الطبيعي. وقد اللحم منظراً غري طبيعي و لوناً 

الدم ي عروقه،  بساحتأن حترمي امليتة موافق ملا ي العقول، ألن الدم جوهر لطيف جدا، فإذا مات احليوان حتف أنفه 

 .32"عظيمة أكله مضار وتعفن وفسد وحصل من

 نواتج على حيتوي أنه عن فضال املرض حالة ي الدم ي تتكابر ي حالة احليوان امليت بسبب املرض، فاجلرابيم أما

 السامه املواد يعاجل فالكبد اجلسم منها يتخلص وهناك والكلي الكبد إىل الدم حيملها ضاره وهي مواد األيض عملية

يوان اآلكل للحم إذا مات قد يكون سبب موته مرضا ، إىل جانب ذلك فإّن احل33معقد خالل عمليات من بالدم

خطريا مثل جرابيم الساملونيال، فتناول حلم احليوان املصاب بالساملونيال يسبب تسمما بالغا، إما باجلرابيم نفسها، أو 

اخلبيثة . إضافة إىل اجلمرة 34بذيفاناهتا حىت لو مّت طهي الطعام جيدا، ألن الذيفانات )السموم( ال تتأبر باحلرارة

)األنثراكس( وهي من أنواع البكرتيا اليت تؤدي اىل مرض احليوانات حيث تصاب هبا األنعام واخليول وغريها من 

وهذا يشّكل خطرا على صحة اإلنسان عند تناول حلومها، ألّن امليكروبات . 35خالل هضم البوغ العائد لتلك البكرتيا

 .36تقوم بإفراز مسومها املسببة هلذه األمراض تبقى موجودة ونشطة، وقد

http://www.orient-news.net/ar/news_show/5418
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shafferman%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28342664
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cohen%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28342664
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ehrlich%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28342664
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bar-Haim%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28342664
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Elia%20U%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28342664
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rotem%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28342664
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Israeli%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28342664
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chitlaru%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28342664
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chitlaru%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28342664
http://www.khayma.com/tagthia/islam.htm
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 مجيلة العساف، عدنان الفقهية، ومستجداهتا واحملرمة احملللة األطعمةنقال من .  227-255(، ص1م، )ط1985/ه1405اخلطيب عمان، دار األرقم،  ي الطب، هشام الوجيز 37

 الالكرتوين: املوقع من  األردنية اجلامعة / الرفاعي

http://aliftaa.jo/Research.aspx?ResearchId=16#_edn142 
 سابق.ال املصدر 38
 أزمة جنون البقر 39

D9%88%D9%86_%D8%A7https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%AC%D9%86%
%D9%84%D8%A8%D9%82%D8%B1 

 الكاتب: حفصة أمة -ملاذا حرم اهلل أكل امليتة؟  40

م، ومسببتاً ، وعسرًا ي اهلضآلكليه تسممًا غذائياً  تسببأو قد يكون موت احليوان نتيجة أكله لنبات سام، مما  

، 37كاإلصابة بالتهاب الكبد الوبائي، وظهور أكياس مائية ي الدماغ، الكبد، الرئتني، وغري ذلك  األضرار من  عدد

ن األمراض الفتاكة بعدم أكل احليوان املريض ولو ذكي، واهلل سبحانه وتعاىل ملا حّرم فعلى اإلنسان أن يقي نفسه م

 علينا أكل امليتة أتاح فرصة للحيوانات والطيور لتتغذى عليها رمحة منه تعاىل هبا وبنا. 

ينتج عن  أما موت احليوان الذي يكون سببه التقدم ي السن  فينتج عادة عن حتلل األنسجة وتلفها، وهذا األخري

، وقابليته للهضم ن قيمته الغذائيةضعف و وهن طبيعي ي احليوان، فيحدث ذلك تغريات ي حلم احليوان ويقلل م

و أ، علما أنه ال ميكن حتديد سبب الوفاة اكان بسبب التقدم ي السن 38فضال عن األضرار املتعلقة باحنباس الدم

 املرض إال بفحص الطبيب البيطري.

اة واليت : االمتناع التام عن استخدام امليتة ي كافة مرافق احليأوهلما هلما، اإلشارة جيب أمرين هناك أن  الباحثونويرى 

، ألّن املربيني  1997يكون هلا ضرر النعرف عقباه وخري شاهد بذلك ظهور موضوع جنون البقر ي بريطانيا ي عام

 عّز وجّل نباتية ها اهلله كعلف للتسمني، فاملاشية خلقكانوا جيففون حلم امليت والدم من املاشية الذي يستخدمون

، 39اجلهاز العصيب للحيوانات التغذية، فتسبب ذلك ي مرض املخ األسفنجي املعروف جبنون البقر والذي يؤبر على

بالعدوى عن طريق اللحوم واأللبان مما أّدى إىل اهللع واالمتناع عن اللحوم واأللبان وإعدام  اإلنسان  إلصابة القابل 

 .40ياوخاصة بريطانأحناء أوروبا مئات آالف من األبقار ي كامل 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfouiA2_PSAhXLtY8KHcKvB7sQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.startimes.com%2F%3Ft%3D31573758&usg=AFQjCNHVutxVWggeNvQJUnldIHGiG_wavA&sig2=3nvpbTL8MZwrhKIzWdAA6A&bvm=bv.150729734,d.c2I
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
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com/?t=31573758http://www.startimes. 

 .96 سورة املائدة، اآلية: 41
طيبة للنشر  لم احلرش، دارسليمان مس -عثمان مجعة ضمريية  -حتقيق: حممد عبد اهلل النمر ، البغويأبو حممد احلسني بن مسعود  ،معامل التنزيل ي تفسري القرآن = تفسري البغوي 42

 .م1997، الطبعة: الرابعة، 100ص  3والتوزيع، ج
 املصدر السابق. 43

رعية و هي عبارة عن آداب وأحكام شالتذكية الشرعية هلا دور هام ي صالحية اللحوم، الباحثون أن  وبانيا: يرى 

رعية تعمل حيث أّن التذكية الش ونوعيتهتؤّدي إىل أمرين أوهلما: طيب اللحم عملية الذبح ألن هذه العملية أبناء 

مسوم ضارة و  موادعلى ختليص اللحم من الدم الذي لو بقى فيه لسارع إليه فساده، ألن هذه الدماء حتتوي على 

ذبح تتكافل ولذا فإّن األحكام الشرعية املعنية بكيفية البصحة اإلنسان، وبانيهما: إراحة احليوان والرفق به عند ذحبه، 

حة وسالمة  صإىل واليت هلا تأبري  هام على صحة وسالمة اللحوم وهذا يؤدي بالضرورة  لتحقيق هذين األمرين،

 املستهلك. 

 الميتةأكل في  المطلب الثالث: االستثناء

ْم مايستثىن من امليتة، فميتة البحر فإهنا ليست حبرام لقوله تعاىل: ﴿ُأِحلَّ َلُكْم َصْيُد الَبْحِر َوَطَعاُمُه َمَتاًعا َلكُ  أما

يَّارَِة"﴾ ، واملراد بالبحر املاء الكثري املستبحر الذي 42تفسري البغويالسمك واجلراد كما ورد ذلك ي ي أي ، 41َولِلسَّ

ا رمي ، قال عمر رضي اهلل عنه: "صيده ما اصطيد وطعامه ممن احليوانات املائية اليت تصاد يوجد فيه السمك وغريه

به"، وعن ابن عباس وابن عمر وأيب هريرة: طعامه ما قذفه املاء إىل الساحل ميتا. وقال قوم: هو املاحل منه وهو قول 

تاعا لكم صيده: طريه، وطعامه: ماحله، مسعيد بن جبري وعكرمة وسعيد بن املسيب وقتادة والنخعي. وقال جماهد: 

 .43أي: منفعة لكم، وللسيارة يعين: املارة

وصيد البحر: كل ما صيد من حياته حيتانه فالصيد هنا يراد به املصيد وأضيف إىل البحر ملا كان منه وهذا يشمل   

ُأِحلَّ ﴿ي فقال: صيد البحر وملا كان الصيد يشمل الصيد الربي والبحري، استثىن تعاىل الكل ما يعيش فيه عادة، 

http://www.startimes.com/?t=31573758
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 .96 سورة املائدة، اآلية: 44
 .96 سورة املائدة، اآلية: 45
، الطبعة: األوىل 81ص  1، حتقيق: عبد الرمحن بن معال اللوحيق، : مؤسسة الرسالة، ج 1/224تفسري كالم املنان ، عبد الرمحن بن ناصر بن عبد اهلل السعدي:تيسري الكرمي الرمحن ي  46

 م 2000-ه  1420
 .96 سورة املائدة، اآلية: 47
 م 2000 -ه   1420،  حتقيق: أمحد حممد شاكر، مؤسسة الرسالة، 9/455ي الطربي:جامع البيان ي تأويل القرآن، حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلمل48

 ه . 1413 -، الطبعة: العاشرة 482ص  1بريوت، ج –، دار اجليل اجلديد  1/482التفسري الواضح ، حممد حممود احلجازي: 49

بريوت، الطبعة:  –العريب ، دار الكتاب 587، ص1، حتقيق: عبد الرزاق املهدي،  ج 1/587د اجلوزي:زاد املسري ي علم التفسري ، مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حمم 50
 ه . 1422 -األوىل 

 ، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، د.ت.2/1073سنن ابن ماجة، حممد بن يزيد بن ماجه القزويين أبو عبد اهلل:  51

صيد البحر، وهو احلي من حيواناته، وطعامه،  -ي حال إحرامكم-أي: أحل لكم  44﴾َلُكْم َصْيُد اْلَبْحِر َوَطَعاُمهُ 

يَّارَةِ ﴿وهو امليت منها، فدل ذلك على حل ميتة البحر. قال تعاىل:  أي: الفائدة ي إباحته، ، 45﴾َمَتاًعا َلُكْم َولِلسَّ

أيها ، 47﴾أحل لكم﴿ . يقول اهلل تعاىل:46ألجل انتفاعكم وانتفاع رفقتكم الذين يسريون معكملكم أنه 

 .48املؤمنون،"صيد البحر" = وهو ما صيد طريًّا

أما حيوان البحر فكله حالل أكل العشب أو أكل اللحم، أما ما يعيش ي الرب والبحر كالضفدع والتمساح فال حيل 

. وجاء ي تفسري زاد املسري ي علم التفسري ي 49لالستخباث والسم الذي ي الثعبان أكله، وكذا الثعبان والسلحفاة

فدِع والتممساح، ألن التمساح  ﴿ قوله تعاىل: ْفِرُس ي َ ُأِحلَّ َلُكْم َصْيُد اْلَبْحِر قال أمحد: يؤكل كلُّ ما ي البحر ِإال الضم

 .50الناس

روى أمحد بن حنبل وابن ماجة من حديث عبد الر محن بن زيد بن أسلم  حيث ،السمك واجلراد كال من فقد أباح

اجلراد والكبد ن، احلوت و أحلت لنا ميتتان ودما"قال:( ملسو هيلع هللا ىلص)عن النيب  -رضي اهلل تعاىل عنهما-عن أبيه عن ابن عمر 

 . 51"والطحال
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 .3/100:لقرآن = تفسري البغويالتنزيل ي تفسري ا معامل 52
 ،  حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، د.ت.136/ 1سنن ابن ماجة، حممد بن يزيد بن ماجه القزويين أبو عبد اهلل: ج 53
 .6/96 :احملتاج مغين 54
 .2915ص  5مرجع سابق ، ج اخلواطر، –تفسري الشعراوي  55

 م.27/1/2013قسطاس إبراهيم النعيمي ، حبث منشور مبوقع جامعة اإلميان باليمن للباحث بتاريخ  ،اإلعجاز العلمي ي ميتة اجلراد 56

املأكوالت ، اما 52حاللفميتته على اختالف أنواعه  : مسك وغريه، أما السمكنوعنيومجلة حيوانات املاء على 

ناء امليتة "هو الطهور ي استث( ملسو هيلع هللا ىلص، وقد قال حبيبنا حممد )يضاً أالبحرية سواء كانت حيواناً أو نباتاً حياً أو ميتاً حالل 

أيضاً ومشل حكمهم  54باإلمجاعوهو ماوافق على اباحته الفقهاء واملقصود به ميتة السمك،  53ماؤه ، احلل ميتته"

فليس ي حلمها دم سائل، وعندما نقطع مسكة كبرية ال ينزل منها دم، حيث نالحظ وجوده فقط عند  ميتة اجلراد.

األغشية اليت ي الرأس وال يوجد ي شعريات جسم السمكة، وعندما ميوت السمك ويؤكل فال خطر منه، وكذلك 

 .55اجلراد

السمك ما أرمة هي كل ما يذبح ويسيل دمه، احململيتة اليت حرمها اهلل ألن امليتة السمك اليشبه االباحثون أن يرى 

أن " يقول علماء احلشرات: والدليل على ذلك، حيثم فيه، واجلراد أيضا ال د ،ال نفس سائلة له أي ال دم لهف

ظ ي أجزاء يبدأ من املخ وينتهي باملؤخرة، يغل  هي عبارة عن أنبوب رقيق أو جتويف دموي لدى اجلراد الدورة الدموية

متثل القلب الغري متطور وتعترب هذه اجليوب خمازن مؤقتة للدم ويوجد هلذه اجليوب فتحات   تسمى جيوبظهرية 

مترر الدم عرب األنسجة ويوجد عند بداية اجلناحني جتويفني ميثالن أعضاء دموية نابضة مساعدة تقوم مقام القلب 

ليس مغلق وذلك اد وبقية احلشرات بأنه نظام مفتوح و املتطور ي دفع الدم ي اجلناحني ويتميز اجلهاز الدموي ي اجلر 

يعين عدم احتفاظ احلشرة بالدم داخل األوعية الدموية، والدم القليل املوجود ي اجلراد غري مسؤول عن تبادل 

 .56"األكسجني ويقتصر فقط على تبادل الغذاء بني أنسجة اجلسم واجلهاز الدوراين
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 .املصدر السابق  57
 ه . 1414 -األوىل دمشق، بريوت، الطبعة:  -، دار ابن كثري، دار الكلم الطيب  1/195، حممد بن علي بن حممد بن عبد اهلل الشوكاين:فتح القدير 58

 موسوعة النابلسي للعلوم االسالميةالدم املسفوح ، لفضيلة الدكتور حممد راتب النابلسي،  –الذبيحة : تذكية  30/  10اإلعجاز العلمي : الندوة ندوات  59
blue/ar/te.php?art=6286www.nabulsi.com/ 

إذن، فتحليل أكله وهو ميت إَّنا جاء بسبب عدم وجود نفس سائلة يرتتب عليها انتقال ما يضر من داخله إىل  

أن  رى الباحثون وي الرطوبات والفضالت والدم اخلبيث فيها، لبقاءفإنه قد ببت بأن امليتة إَّنا حرمت اإلنسان، 

ل بالذبح ت ال يقتضي التحرمي فإنه حاصإال فاملو التذكية ملا كانت تزيل ذلك الدم والفضالت كانت سبب احلل و 

كما حيصل بغريها، وإذا مل يكن ي احليوان دم وفضالت تزيلها الذكاة مل حيرم باملوت ومل يشرتط حلله ذكاة  الشرعي  

، بت علمياً ، وهذا ما بوفق الشرع االسالمي ذكىاملفاحلكمة جناسة امليت الغري ، إذن كاجلراد وهلذا ال ينجس باملوت

يتة إال ألن العدد فلم متت امل ،اجملهرية الضارهتكون خري وسط طبيعي لنمو  اجلرابيم فاألصل أن امليتة حرام ألهنا 

 .(57)ينفع العالج بعده للحيوانوصل حلد ال  بداخلها اجلربومي

إىل جواز أكل مجيع  علمالقرآنية: ميتة الرب ال ميتة البحر، وقد ذهب أكثر أهل الاآلية وقد جاء ي املراد بامليتة ي 

حيوانات البحر حيها وميتها. وقال بعض أهل العلم: إنه حيرم من حيوانات البحر ما حيرم شبهه ي الرب، وتوقف ابن 

 .58حبيب ي خنزير املاء. وقال ابن القاسم: وأنا أتقيه وال أراه حراما

عند اصطياد ن ألالعلم احلديث من حقائق ترفد قول اهلل تعاىل ي أكل السمك بدون ذبح، وذلك  إليه ماتوصل أما 

مجيع دمها يتجمع كله إىل غالصمها عند اصطيادها، وهي مكان جتمع الدم ي السمكة، وكأهنا ذحبت، فإن السمكة 

ل ميتة السمك، حيث حني نصيد لذلك مسح اهلل تعاىل لنا أن نأك ،59خثرة دم واحد ي جسم السمكةأي وال جند 

، نت حديثة الصيداباللون األمحر فاذا كانت لغالصم منخالل امسكاً فإننا نستطيع التمييز مبا صيد حديثاً أو قدميًا 

العلم  أببت وأيضا ً ذحبها.  ميكن ال بل واملشقة احلرج ي الناس يوقع األصناف هذه ذبح أن وهذا باإلضافة إىل

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAiKGs3PPSAhUZTo8KHSJuDZ4QFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nabulsi.com%2Fblue%2Far%2Fte.php%3Fart%3D6286&usg=AFQjCNGthU_M7NGyRvH1MrIXP0SFvlTtxA&sig2=ehDuh2QaycjEDo7i2zBZwA
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAiKGs3PPSAhUZTo8KHSJuDZ4QFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nabulsi.com%2Fblue%2Far%2Fte.php%3Fart%3D6286&usg=AFQjCNGthU_M7NGyRvH1MrIXP0SFvlTtxA&sig2=ehDuh2QaycjEDo7i2zBZwA
http://www.nabulsi.com/blue/ar/te.php?art=6286
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ِم ي  Stunningيتم استخدام الكهرباء ي صيد السمك والذي يطلق علية باللغة االنكليزية  حيث 60 عوُر ِبِفْقداِن التَّواُزِن َوَعَدِم التََّحكُّ واليت ميكن ترمجتها اىل ِإَصابَِتِه ِبُدَواٍر )الشُّ

 اأَلْعصاِب(.
61 Ottera, H., Roth, B., Torrissen, O.J., (2001). Do killing methods affect the quality of Atlantic Salmon? In: Kestin, S.C., 
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الصعق أن ، حيث 61تؤدي سلبًا على نوعية املنتجاألمساك وعند ازدحام 60عق الكهربائيالصعملية أن احلديث 

 أيض الغري مشبعة واليت تؤبر علىاألمحاض األمنية متعدد  أكسدة إىل تعرض حلم السمك إىل يؤدي  الكهربائي

 .62األمساكوالذي يؤبر بدورة على دهن وبروتني األوكسجني 

على القيمة  يعزز من احلفاظ الصعق الكهربائياصطياد السمك بصورة طبيعية وبدون استخدام الباحثون أن ويرى 

ذلك شري أهو مظهر من مظاهر عدم الرفق باحليوان، وقد  الصعق الكهربائييعترب باإلضافة ، وهذا لألمساكالغذائية 

ن لكأكله السمك امليت جائز أن حيث جديدة إشارة طبية  الباحثون د ر . ويو 63ي بعض اجملالت العلمية احملكمة

هنر  األياألمساك املتواجدة مع التطور احلضاري، قد يكون سبب موت السمك بتأبري مسوم املصانع، وخصوصًا 

ل السمك ي هذه احلالة يعترب غري صاحل لالستهالك البشري، حيث توصفإن وذلك لقرب املصانع منها، وبالتايل 
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64 ErmiasDeribe, Bjørn OlavRosseland, ReidarBorgstrøm, ReidarBorgstrøm, Brit Salbu, Zinabu Gebremariam, Elias Dadebo, 

Hans Ragnar Norli, Ole Martin Eklo (2011).Bioaccumulation of persistent organic pollutants (POPs) in fish species from Lake 

Koka, Ethiopia: The influence of lipid content and trophic position. Science of the total environment. Volumes 410–411, Pages 

136-145. 
  سورة البقرة، اآلية: 65.371

ابتة" واليت هي امللوبات العضوية الثواليت يطلق عليها " السامة ابيلة على مجع املواد لدهن السمك  الق إىل أنالعلماء 

 .64من املواد املسرطنة ، وتعبريبتعطيل الغدد الصماءحيث تقوم اإلنسان عباره مركبات كيمائية هلا تأبري صحي على 

وع يرفع عن نفسة الضرر احلاصل من العطش واجل ألنهأن اهلل أحل أكل امليتة للمضطر، يضًا من املستثنيات، أو 

َر بَاٍغ َوالَ َعاٍد َفال ِإمْثَ َعَلْيِه إِ املوت احملتوم، مصداقاً لقوله تعاىل: إىل املوصلني  ، 65نَّ الّلَه َغُفوٌر رَِّحيٌم﴾﴿َفَمِن اْضطُرَّ َغي ْ

 ام.كانت ي األصل حر وإن  ولذلك تقرر ي الشريعة اإلسالمية جواز أكل امليتة 

 الخاتمة

وما  ،وذلك من خالل أحكامه لألطعمة أن االسالم له السبق ي تقرير مبدأ الطب الوقائيإىل أدت نتيجة البحث 

رض قد يضر ، ووقايته من كل ماإلنسانيتعلق هبا من أمور هامة ي الطب الوقائي، الذي متيز باحملافظة على صحة 

اً تعبدياً، ال بد من ، فأصبح هذا املوضوع أمر اتهحيأمور بربه ي كل اإلنسان به ومحايته والرأفة به، وأيضا يوبق صلة 

 ة واالخروية.دين التوازن ي رعايته املصاحل الدنيوياإلسالم مراعاة رضا اهلل جلت قدرته فيه، وهذا دليل واضح على أن 

أخرى كائنات  إطعامالوسائل ي  واَّنا الجيوز استخدامها باي وسيلة مناإلنسان حرمة امليتة ليست مقتصره على و

عدم وجيب  ودها.ملتناوهلا، باستثناء استخدام جلأضرار من  هعلى هذه الكائنات احلية وماتسبب سلبيةنتائج من ملا هلا 

باإلضافة وهذا  ،األمساكسليب على على دهن وبروتني أبر استخدام الصعق الكهربائي ي صيد السمك ملا له من 

 ألن املوت، لعني ليست امليتة دم جناسةوإن  ائي هو مظهر من مظاهر عدم الرفق باحليوان.يعترب الصعق الكهرب

 فقد ذلك، غري والواقع أكلها، حلرم املوت لذات النجاسة كانت فاذا ومها طاهران، واجلراد السمك ي موجود املوت

السمك  ي دم وال املسفوح الدم من امليتة ي ملا النجاسة تكمن إَّنا ميتة، الهنا تناوهلا تعاىل لنا اهلل سبحانه أباح
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لصالح . وختاماً، إن اإلسالم جاء ذكاة دون واجلراد أكل السمك لنا شرع تعاىل اهلل أن واجلراد، والدليل ي ذلك

م الزمن كشف فكلما تقد، ، وهذه العناية تظهر ي كثري من تعاليمه وأحكامه، وهي وسائل وقائيةواألبدان األرواح 

 .عن سر جديد ي كتابه العزيز مما جيعلنا أكثر فهما لعطاءات القرآن الكرميإلنسان لاهلل 
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