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VAUKWH SCTR XEPY VF MOZ [ABE\ ]A^K _`Hab ]JCU، وعلى بل 
 بحيث والطيور الحيوانات من طعامه على الحصول في أسلوبه
.)اإلحسان( إنساني يكون

 قضاياه اإلنسان يضع ال أن ويجب
 كذريعة البشرية إطعام مثل النبيلة
 إلى واإلحسان الرفق لتجاهل
.الحيوان
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).5:90، 5:08، 5:05، 5:03، 2:172القرآن (توجيهات تتعلق بذبح األضاحي، ) 1(

).5:5القرآن الكريم (توجيهات تتعلق بمصادر األطعمة ) 2(

).16:115، 5:03، 2:173، 145:6القرآن الكريم (توجيهات تتعلق بتحريم أكل الدم ) 3(

).5:3القرآن الكريم (توجيهات تتعلق بأكل الحيوان الذي مات أو قتل من قبل حيوان آخر ) 4(



 ما طيبات من كلوا آمنوا الذين أيها يا{ :تعالى اهللا قال
)172 :البقرة سورة( }رزقناكم

 وما الخنزير ولحم والدم الميتة عليكم حرمت{ :وقال
 والمتردية والموقوذة والمنخنقة به اهللا لغير أهل

 على ذبح وما ذكيتم ما إال السبع أكل وما والنطيحة
  .)3 :المائدة سورة( }النصب



اْلَيْوَم ُأِحل َلُكُم الطيَباُت َوَطَعاُم الِذيَن ُأوُتوْا اْلِكَتاَب ِحل : وقال

)5اآلية : سورة المائدة(لُكْم َوَطَعاُمُكْم ِحل لُهْم  

7�� K�� !� !���� &���	
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إن الحالل بّين وٕان الحرام "

بّين، وبينهما مشتبهات ال 

يعلمهن كثير من الناس، 

فمن اتقى الشبهات، استبرأ 

. لدينه وعرضه



ومن وقع في الشبهات 

وقع في الحرام، كالراعي 

يرعى حول الحمى يوشك 

أن يرتع فيه،
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أال وٕان لكل ملك حمى، أال 

وٕان حمى اهللا محارمه، أال 

وأن في الجسد مضغة إذا 

صلحت صلح الجسد كله، 

وٕاذا فسدت فسد الجسد كله، 

"أال وهي القلب
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.ضارة مركبات على الدم يحتوي •

 سبيل على( نفسه اإلنسان سلوك على يؤثر فإنه الدم، ُأكل وٕاذا •
.)البشرية فصيلته مع رحمة أقل منه تجعل سوف المثال

 وغير هضمها جدا الصعب من معقدة بروتينات على الدم يحتوي •
.للمعدة بالنسبة مقبول

:العديدة األسباب بين من

)145 :6 الكريم القرآن( الدم أكل اإلسالمية الشريعة حرمت
اإلنسان صحة

 .الجيد االستنزاف طريق عن دمائها من الحيوانية اللحوم تنقية يجب وعليه،
لماذا؟ لكن !علمية حقيقة إنها

 الدم هو الحر أو المتدفق الدم

  اإلسالمية الشريعة في عنه المنهي

 وليس ،)المسفوح بالمدم ويسمى(

 الدم أي( اللحم داخل المحبوس الدم

.)الذبح بعد المتبقي



 َطاِعمٍ  َعَلىٰ  ُمَحرًما ِإَلي  ُأوِحيَ  َما ِفي َأِجدُ  َال  ُقلْ 

  َمْسُفوًحا َدًما َأوْ  َمْيَتةً  َيُكونَ  َأنْ  ِإال  َيْطَعُمهُ 

)14:األنعام سورة(

:إن الضرر والضرار أو األذى في موضوع الورقة يتعلق بــ
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 وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن أوس بن شداد عن

 فإذا شيء كل على اإلحسان كتب وجل عز اهللا إن قال

 وليحد الذبح فأحسنوا ذبحتم وٕاذا القتلة فأحسنوا قتلتم

)مسلم رواه( .ذبيحته وليرح شفرته أحدكم
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Halal( الحالل الذبح فوسيلة (ZABH ة،ينساناإل  طريقةال هي 
 عنها ينتجو  ،الم ودون كاملال شبه دمويال نزفال حيث

.حسن مذاق ذات اللحوم من عالية نوعية

 واألسلوب اآللية محدد الهي أمر )الحالل الذبح أي( وهي
.البشر اختراع من وليس
 اهللا اسم ذكر مع اإلسالمية الشريعة في موصوف هو كما فالذبح

.إسالمي ذبح هو الذبح عند
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)14-10 :17 والالويين ،27-26 :7 الالويين سفر :التوراة( الدم أكل يحرم اليهودية، الديانة وفي

).vv. 3-7التوراة (توجيهات تتعلق بذبح األضاحي، ) 1(

).vv. 8-9التوراة (توجيهات تتعلق بمصادر األطعمة ) 2(

).vv. 10-13التوراة (توجيهات تتعلق بتحريم أكل الدم ) 3(

).vv. 14-16التوراة (توجيهات تتعلق بأكل الحيوان الذي مات أو قتل من قبل حيوان آخر ) 4(

2345689 2:;:<?89

 ما وهذا الخنزير لحم تناول يحرم الدم، تناول تحريم فباإلضافة اإلنجيل، وفي
:كتاب في نجده

)AB CDEFGHI 9 KDLI 3@ :اإلنجيل( الدم أكل يحرم المسيحية، الديانة وفي

.اهللا سمح بأكل اللحوم ولكنه يحذر من أكلها بدمائها: لحًما بحياته دمه ال تأكلوه. 3

17 اآلية )66( القديم العهد ،إشعياء سفر
20-6 اآلية )14( القديم العهد التثنية، سفر



 في انفسهم ويطهرون يقدسون الذين :17 اآلية )66( القديم العهد ،إشعياء سفر
 يقول معا يفنون والجرذ والرجس الخنزير لحم اكلين الوسط في واحد وراء الجنات

 .الرب

 فال هذه اال .تاكلون فاياها وتجتر ظلفين وتقسمه ظلفا تشق البهائم من بهيمة وكل - :20-6 اآلية )14( القديم العهد التثنية، سفر

 يشق النه والخنزير .لكم نجسة فهي ظلفا تشق ال لكنها تجتر النها والوبر واالرنب الجمل المنقسم الظلف يشق ومما يجتر مما تاكلوها
 تأكلوا ال لحمها فمن لكم نجس فهو يجتر ال لكنه الظلف
 طير كل .لكم نجس انه تأكلوه ال وحرشف زعانف له ليس ما كل لكن .تأكلونه وحرشف زعانف له ما كل المياه في ما كل من تأكلونه وهذا .تلمسوا ال وجثثها

 .والبجع الكركي و والبوم .أجناسه على والباز والساف والظليم والنعامة .أجناسه على غراب وكل .أجناسه على والشاهين والباشق والحداة .والعقاب واألنوق النسر منه تاكلون ال ما وهذا .تأكلون طاهر
.تأكلون طاهر طير كل .يؤكل ال لكم نجس الطير دبيب وكل .والخفاش والهدهد أجناسه على والببغا واللقلق .والغواص والرخم والقوق

)العلمانية(الطرق الالدينية 
أي

صعق الحيوان أو الطير قبل الذبح 

مقابل
طريقة الذبح الديني
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1�* Q \�� @�+�� ��� ����	 � �������� 3��)� * Stun-to-Kill.

*V. Sante, G. Le Pottier, T. Astruc, M. Mouchonie`re, and X. Fernandez) 2000(. Effect of Stunning Current 
Frequency on Carcass Downgrading and Meat Quality of Turkey. Poultry Science 79:1208–1214.
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حياة مستقرة
حالة صحية جيدة
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 باالعتماد الحيوان يعيش أي

الذبح وقت نفسه على

 الكوشر / الحالل بطريقة أن واضحا يكون أن ويجب

 الطير أو الحيوان لوفاة الفعلي السبب يكون أن يجب

 وليس بثقلها ال بحدها تذبح حادة سكين بواسطة فقط

.أخرى طريقة مع متزامناً 

 وفاة في بالتسبب تشارك قد )الذبح قبل استعملت إذا( الصعق أدوات

 .الطير أو الحيوان
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  تحدث ال عملية الموت ألن الموت نقطة تحديد المسلمين لعلماء حاجة هناك
.الفور على *

 لم ولكن االحتضار وقت الحيوان تذبح أنها بزعمها المسالخ تحتج أن يمكن
.)المذبوح وحركة االختيارية الحركة بين هؤالء يفرق لم( بعد يمت

.الموت عندها ينشأ التي النقطة هي الموت نقطة أن :القول إلى بحاجة نحن

 الحيوان لذبح أخرى تدخالت ألي يسمح ال أن يجب :وقائي وكأساس وبالتالي
 قد ثاني صعق خطر وجود أو للصعق زمني تأخر خطر وجود بسبب موته قبل

.الذبح قبل بسببها الموت إلى يؤدي

 أو الحيوان لوفاة الفعلي السبب يكون أن يجب الكوشر / الحالل بطريقة أن واضحا يكون أن ويجب

.أخرى طريقة مع متزامناً  وليس بثقلها ال بحدها تذبح حادة سكين بواسطة فقط الطير
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 بتفريغ للجثة السماح وعملية حلقومه قطع قبل مات قد الحيوان هنا *
.كوشر أو حالل منه يجعل لن دمها

.*دمها بتفريغ للجثة ويسمح الحلقوم، يقطع بعدها

 بتكبيل عقب على رأسا األعلى إلى الحيوان جثة ترفع ذلك بعد
.الخلفية أرجله

 أو الحيوان لوفاة الفعلي السبب يكون أن يجب الكوشر / الحالل بطريقة أن واضحا يكون أن ويجب

.أخرى طريقة مع متزامناً  وليس بثقلها ال بحدها تذبح حادة سكين بواسطة فقط الطير
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 أو الحيوان لوفاة الفعلي السبب يكون أن يجب الكوشر / الحالل بطريقة أن واضحا يكون أن ويجب

.أخرى طريقة مع متزامناً  وليس بثقلها ال بحدها تذبح حادة سكين بواسطة فقط الطير

����� �������

 ذلك وبعد عقب على رأسا الطيور تعلق
 غمر طريق عن كهربائية صدمة تتلقى

 تتعرض أو  مكهرب ماء حوض في رؤوسها
.مباشر كهربائي تيار الى رؤوسها

�7� .	 H7
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 أو الحيوان لوفاة الفعلي السبب يكون أن يجب الكوشر / الحالل بطريقة أن واضحا يكون أن ويجب

.أخرى طريقة مع متزامناً  وليس بثقلها ال بحدها تذبح حادة سكين بواسطة فقط الطير
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4&-68()  g9:;< 4&>F?�- A!� *BCD �E�G9.

 صناعة تريد فعالً  هل .المستهلك على سحري تأثير اوعيه تفقد للكلمة
 يهمها وهل الذبح؟ وقت وعي بال الطيور أو الحيوانات تجعل أن اللحوم
 تدفق سرعة لزيادة الذبح وقت حراك بال تجعلها أن تريد أنها أو ذلك؟

.التصنيع خطوط

 الرفق من أنها المضللة للداللة اوعيه تفقد الكلمة تلك هؤالء استغل
.الربح لزيادة ذريعة بالحيوان



 المتطلبات مع بالتأكيد تتعارض الذبح قبل الصعق وسائل

.الكوشر أو  الحالل طريقة على الذبح في الدينية

  الكوشر أو الحالل الذبح من الصارمة الطرق في
 .الذبح قبل الصعق طرق جميع استعمال يحظر
لماذا؟

 دائمة حرجة إصابة مصاب الطير أو الحيوان من تجعل ألنها
 الذبح وقت تكون األحيان من كثير في أو فيها، رجعة ال وخطيرة
 حالل ليست يجعلها مما )ميتة تكن لم إن( مستقرة غير بحياة

 قبل من للغذاء كمصدر مشروعة غير وبالتالي كوشر، أو
.اليهود أو المسلمين
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 لنا ويؤكدون المسالخ في يستخدمونه الناس من فكثير
!الموت إلى تؤدي أو تسبب ال أنها
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* Rizwan Khalid
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67(4& #R$%4F8 S?#RT >UV X$CY& WB ??F8 50 Z8F[*5** .*% ]Q^_ 

`#<%a(4 #Rb<- d&4F78 J<- 61q - 99q.*Gregory N.G. & Wotton 
S.B. (1990). Effect of 
stunning on spontaneous 
physical activity and evoked 
activity in the brain. British 
Poultry Science. 31: 215-
220.
**Gregory, N. G., and S. B. 
Wotton (1987). Effect of 
electrical stunning on the 
electroencephalogram in 
chickens. Br. Vet. J.: 143, 
175-183.
***S. Prinz, G. Van Oijen, F. 
Ehinger, A. Coenen and W. 
Bessei (2010). 
Electroencephalograms and 
physical reflexes of broilers 
after electrical waterbath 
stunning using an 
alternating current. Poult 
Sci. 89:1265-1274.
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*Kettlewell, P.J. and Hallworth R.N. (1990). Review paper, Electrical stunning of chickens. J. agric. Engng Res. 47, 139-151.
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 للصعق  1099/2009 الجديد األوروبي التشريع متطلبات فإن أيضا،

 فقد لذلك )!الموت-حتى- الصعق( القاتلة الصدمة هو الذبح في الكهربائي

**.مختلفة ترددات/تيارات باستخدام لنا يسمح ال
*V. Sante, G. Le Pottier, T. Astruc, M. Mouchonie`re, and X. Fernandez) 2000(. Effect of Stunning Current 
Frequency on Carcass Downgrading and Meat Quality of Turkey. Poultry Science 79:1208–1214.

 الدول من العديد في وكذلك فرنسا، في
 على الموت-حتى-الطيور تصعق األوروبية
)*هيرتز 50( المنخفضة الترددات

* *Rizwan Khalid



 تعد التي البطيني، الرجفان يظهر )هيرتز 50(  المنخفضة الترددات على

.)الموت أي( القلبية النوبة عالمات من واحدة

 على الكهربائي الصعق مع بوضوح وتشاهد علميا راسخة ظاهرة هذه

.المنخفضة الترددات
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**Gregory, N. G., and S. B. Wotton (1987). Effect of electrical stunning on the electroencephalogram in chickens. 
Br. Vet. J.: 143, 175-183.
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 أجريت التي أبحاثهم، نتائج نشروا وزمالؤه *Moshonner موشونير
 على للتعرف كجم 7-5 بين المتوسط في تزن والتي الرومية الديوك على
 تيار مع والمنخفضة، العالية الترددات باستعمال الكهربائي الصعق تأثير

 البحوث نتائج وكانت .ثوان 4 ولمدة أمبير ملي 150 على مثبت كهربائي
:التالي النحو على نشرت التي

 1��50 c���� ����	
� ���100%
 1��300 c���� ����	
� ���60%
 1��480 c���� ����	
� ���30%
 1��550 c���� ����	
� ���30%
 1��600 c���� ����	
� ���0%

*M. Mouchoniere` RE, G. Le Pottier, and X. Fernandez (1999). The Effect of Current Frequency During Waterbath 
Stunning on the Physical Recovery and Rate and Extent of Bleed Out in Turkeys. Poultry Science 77:485–489. 

 الديوك على كهربائي صعق باستخدام تسمح ال ** األوروبية األنظمة لكن
 ملي 400 الكهربائي التيار على هرتز 400 من أعلى بترددات الرومية

.أمبير

Frequency (Hz) Chickens ديك رومي Ducks and geese Quails 

< 200 Hz 100 mA 250 mA 130 mA 45 mA 

From 200 to 400 Hz 150 mA 400 mA Not permitted Not permitted 

From 400 to 1 500 Hz 200 mA 400 mA Not permitted Not permitted 

**Regulations:  Council regulations (EC) No 1099/20 09 of 24 September 2009 on the protection of 
animals at the time of killing. Official Journal of  the European Union. http://eur-
lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2011:040:SOM:EN:HT ML

** )طير لكل القيم متوسط( المكهرب المائي للحمام الكهربائية المتطلبات - جدول



 1��150 ����� ����	
 ��	300 c���� ������ �� ����60%

 1��150 ����� ����	
 ��	480 c���� ������ �� ����30%

 1��400 ����� ����	
 ��	400 c���� �� �������� ������ ����50%

 نشره ما حسب الرومية الديوك في المتوقع الوفيات معدل أن أي
 400 مع هرتز 400 باستخدام ٪50 من أكبر هي وزمالؤه مونشينير

 هو كما قبلهم من المستخدمة أمبير ملي 150 من بدال أمبير ملي
:موضح

 يسترد )هيرتز 1500( الكهربائي للصعق العالية الترددات على

 16 بعد ويتحرك يتنفس أي الصعق بعد للحياة عالماته الدجاج

.*التوالي على ثانية 57 و ثانية

*Gregory, N. G., L. J. Wilkins, and S. B. Wotton, (1991). Effect of electrical stunning frequency on 
ventricular fibrillation, downgrading and broken bones in broilers, hens and quails. Br. Vet. J. 147:71–77.



 الذبح وعملية الدجاج، صعق من العالية الترددات مع لكن

 الصعق بعد ثانية 14-11 عند عادة الذبح يحدث السريعة

.الكهربائي

 الحياة عالمات أخرى مرة الدجاج استرداد إن :هذا معنى

.ثانية 57-16 بعد أي متأخراً  سيكون

   

.، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، دولة الكويت324الموسوعة الفقهية، الجزء التاسع والثالثون، ص *

 حاالت في :)اهللا رحمه( مالك اإلمام قال :الموطأ في الحكم نجد

 ان يمكن ال الطير أو الحيوان كان إذا مماثلة، وحاالت الموقوذة

 لو حتى لحمها أكل يجوز ال فإنه ،)ضربها بعد أي( معها يعيش

.*الموت قبل ذبحها تم



:الذبيحة لتحريم شرطان مالك اإلمام ووضع

 فإن يضطرب، وال يتنفس ال الذبح وقت الطير أو الحيوان كان إذا

.يؤكل ال الذبح بعد لحمها

�� ������� �� +	
 ����� �
����� ��	�  ��  ����� 

2	��� �������� �
� .
��� ��� J���� ���������
 S� 

������ �� �!� �� .
��� ”� "��“ �� ������ ������� �� 

.
��� ”�#�$��“.

 استخدام من والكوشر الحالل طريقة تعفي الدول هذه بعض
 دينية لجهات المسؤولية توكل أن بشرط الذبح قبل الصعق
.مرخصة



 أن ويجب للغاية، حرجة الكهربائي الصعق معايير إن

.العددية قيمها حيث من دقيقة تكون

 في عليها السيطرة الصعب من بل
:التالية لألسباب وذلك المسالخ

 أو الطير إجهاد أو الوزن أو المسافة أو التردد قيم في تغييرات فأي

 المنشورة األبحاث نتائج من يتضح كما الجسم على الريش كمية

 من تحملها يمكن ال قيم إلى تصل قد الوفيات في معدالت إلى سيؤدي

.الدينية الشرعية الناحية



 .الذبح بعد الدموي النزف كمية انخفاض الصعق يسبب نظريا،

.ذلك عكس إلى تشير علمية أبحاث الباحث يجد ذلك، ومع

 في الجزيرة جامعة ومن ،2011 عام في أنه ذكره، المفيد ومن

:حول بحثي مشروع *الباحثين من مجموعة أجرى السودان،

* Sayda A. M. Ali, Hyder O. Abdalla, and Ibrahim M. Mahgoub: Effect of slaughtering
methods on the keeping quality of broilers chickens meat (email: saydamhmmd@yahoo.com)

تأثير وسائل الذبح على جودة وفترة صالحية لحوم الدجاج 

 :أي التقليدي اإلسالمي الذبح تدعم كامل بشكل النتائج وكانت
 وسائل استعمال حظر إلى تدعو البحث ونتائج “الحالل الذبح”

.الذبح قبل الصعق



 تنقية على تأثير له الذبح وقت النزف نمط أن :نعتقد ونحن

 لحوم خاصة الخبيث الدم من المختلفة الحيوان ألجزاء الذبيحة

.العضالت

نمط النزف 
 النزف نمط على وسلم عليه اهللا صلى محمد النبي حديث ركز

.للشرايين الفعلي القطع وقت تخرج التي الدم كمية من بدال

 وسلم عليه اهللا صلى النبي عن :عنه اهللا رضي خديج بن رافع عن
 أما والظفر، السن ليس فكل، عليه اهللا اسم وذكر الدم أنهر ما« :قال

 .عليه متفق *»الحبش فمدى الظفر وأما فعظم، السن

.)3/463( وأحمد ,)2821( الضحايا :داود وأبو ,)4410( الضحايا :والنسائي ,)1491( والفوائد األحكام :والترمذي ,)1968( األضاحي : ومسلم , )2488( الشركة : البخاري*

 نمط هو كالنهر الدم نزف إذًا،
 يحدث أن يجب الذي النزف

 نستخدم ال عندما فقط ويحدث
.الذبح قبل الصعق



 على هو الذبح قبل الصعق استخدام حالة في النزف نمط إن
 من سائل تسقط مثل تماما( كبات أو متقطعة دم صبات شكل

.كالنهر متدفقاً  وليس )مستودعه

 فاتح أحمر المصعوق غير الحيوان من الخارج الدم لون أن كما

.المصعوق الحيوان حالة في هو كما داكن أحمر وليس



 ال الصعق قبل ما الصعق أساليب استخدام أن ذلك على ويبنى

 النزف نمط معايير تطابق ال ألنها للحالل معاييرنا مع يتوافق

.السابق الحديث في عليه المنصوص النحو على

 أو الحالل طريقة حسب الحيوان عنق في شق إجراء يتم عندما
:هي رئيسية أجهزة يقطع فإنه الكوشر،

������ .������	*

.الثانية مدة الشق هذا ألداء ويأخذ

مما يتسبب في حدوث انخفاض 
كبير وفوري في ضغط الدم خاصة 

.في منطقة الدماغ
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 الذبح بسبب الدماغ على والسريع المفاجئ الدراماتيكي االنهيار
 غضون في الوعي يفقد الحيوان من يجعل الكوشر أو الحالل
 كيف؟ ثوان،

 وال بالوعي، اإلحساس كل يتوقف الدماغ إلى الدم تدفق عملية فقدان لحظة في

 لكل تختلف األوقات وهذه الالوعي، حالة من أخرى مرة الحيوان يفوق أن يمكن

  وتقريبا للضأن؛ ثانية 7-5 وتقريبا للدجاج، تقريبا ثانية 20-15 :حيوان

.األحيان بعض في أطول وقتا يستغرق قد بل لألبقار، ثانية 25-50

 الحالل مراجع في موصوف هو كما الديني الذبح فإن إذًا،

 الحيوان ذبح ويتم فيه، رجعة ال فوري تخدير يوفر والكوشر

.إحسان وبكل ألم دون



*Ref.: Zabh Halal VS. Stunning Method, By:  Dr Jawad Hidmi (PhD)

المتطلبات البدنية والفسيولوجية والنفسية 
لتنقية لحم الحيوان من الدم
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 من كافية كمية وجود أيضا السريع التنفس ويضمن
 على كميته تؤثر حيث نقصه ويمنع لألنسجة األوكسجين

.لألنسجة )PH( الهيدروجين أيون تركيز

 من الدم استخراج في جدا مهم للدم الهيدروجين أيون تركيز

.اللحوم حفظ جودة على ويؤثر األنسجة
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حركة جسم طبيعية1.
دقات قلب طبيعية ودورة دموية عادية. 2

تنفس طبيعي. 3
*حبل شوكي نشط. 4

.المركزي العصبي الجهاز معا يشكلون الشوكي والحبل الدماغ *
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 الديني الذبح من إيجابي موقف الحيوان وظائف علم ولعلماء

.نزيفي إدماء صدمة الوريدي بالقطع يسبب والذي الفعال

 يتم عندما يحدث العكس أن حين في
.أوالً  الحيوانات صعق

 للدم سلبي ضغط القطع هذا عن ينتج
 الجسم في السائل الدم كل ينجذب حيث
 خالل من ويهرب الدموية الدورة إلى

.الخارج إلى األوعية قطع مكان
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 ال )الصعق بواسطة أي( فإنه

 يتم لم ما الحيوان ينزف أن يمكن

 يأخذ حيث السيطرة تحت جلبه

  ميت يكون أن يمكن وعندها وقت،

 بعد )الصدمة بسبب القلب توقف(

.النزف عملية من فائدة ال ذلك



@��� !� ����� !��	��

 أن ينبغي والتي األساسية الصحية المبادئ ناقشنا اآلن حتى
.ديني ذبح أي في تتوافر

 أي إلى نحدد أن اآلن لنا اسمحوا

 الذبح قبل ما الصعق وسائل مدى

.)وحشية( مؤلمة تكون أن يمكن

 الذبح؟ قبل ما الصعق أساليب مؤلمة هي كم

 نفسها والحيوانات الحيوانات هذه خالق اهللا إال ذلك يعلم ال

.الصعق لعملية خضعت التي
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 للجسم العميقة األجزاء ومن الجلد من األلم محفزات وتنشأ

.الدماغ يدركها النهاية في والتي



:*إلى ننظر أن علينا األلم وجهة من

القطع في الرقبة، و. 1

النزف، و. 2
.التشنجات. 3

*Welfare scientists discuss 3 factors:
(i) whether the method of restraint for religious slaughter is painful
(ii) whether the cut is painful
(iii) how long the animal is conscious after the cut and what is the 'quality of death' 
(potential pain during the death process)

* Rizwan Khalid
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 شفرة مع السلسة الناعمة الحالقة بين الفرق جيدا نعلم ونحن
 تكرر قديمة متبلدة شفرة مع المدمية الحالقة ومع جديدة

.استعمالها

 الضروري فمن وبالتالي
.حادة السكين تكون أن



 قليل نزف عنه ينتج الحالقة أثناء حادة شفرة بواسطة القطع

 نشعر ونحن جدًا، صغيرة دموية شعيرات قطع بسبب جدا

.الدماغ يدرك عندما فقط باأللم

 دموية أوعية لألربعة الرقبة في القطع يكون الحيوان وفي

 وسريع متدفق وبشكل يتم العملية هذه خالل ومن رئيسية،

 محسوس وغير سريع إغماء عنه ينتج الدم من الكثير فقدان

 في باأللم اإلحساس سيلغى العملية هذه وبإتباع .للحيوان

.للدماغ الحسي المركز



 الدموية األوعية تواجد عن بعيد مكان في القطع موقع كان إذا أما
.مؤلماً  سيكون فإنه الكبرى

 حالة في الذبح وقت والدماغ الشوكي الحبل يبقى أن ويجب
.نشطة

 نطاقه توسع ثم ومن الرقبة خلف من القطع فإن السبب، لهذا
 ذبحاً  يعد الرقبة من األمامي الجزء في الدموية األوعية ليشمل
.ومؤلماً  بغيضاً 

 الجهاز ويوقف الفقري العمود يقطع أنه اآللي الذبح مساوئ من إن
.العصبي



ويعتقد العلمانيون

أن تلك الجوانب ال تفسرها 

المحظورات الدينية

 الدين متبع يثبت أن الشرط من وليس

 أي سماوي دين أي أو اإلسالمي

.ديني محظور



ألنه جزء من اإليمان

أن نقبل المحظورات الدينية

العديد من المحظورات الدينية وجد أنها 

.مرتبطة بسالمة وصحة اإلنسان



أرجوكم ارحموني

اتبعوا ملة أبيكم إبراهيم في الذبح
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هاني منصور المزيدي . د
مع األخ أمجد محبوب في أستراليا سنة 

1981

Dr. Hani Mansour Al-Mazeedi
With brother Amjad Mahboob 

in Australia in 1981


