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 6��� إ��#دف ھذه اور(� و�ن �9ل ا�#8 ا��دا�� وا

+رض ���و��ت �ول

ووا(�#� �4 �9د ا=رب ا�����ري اذ�
�وا�ب ا��ق �� 

* �� ا�����ر ھو اذ"�ة ا�����ر�ا��0ود ���

 �
و�3"ون ��ور ا�د�ث �ول �1���اذ�
 ا

� �?ل إط��م ا�%ر�� أو ������ب أن � �@� ا�3�Aن (@���ه ا

3�م �#�3�ك ا��ا"3ب ا��دي ا3ر�� أو �و�4ر دراھم 

���ھل   �1� ذر���
���.اذ�
 ا

���ن



�ا()'
ن إ�% ا��$�ان "! �ل ا���

  :الذبح طريقة

الذبح وقت)النزف نمط( الدم نهارإ

الذبح وقتالمذبوح حياة استقرار

الذابح المشروعة ذبيحتهسالمة صحة اإلنسان و 

 �1�

���اذ�
 ا

�ا()'
ن إ�% ا��$�ان "! �ل ا���



  الحيوان؟ صعق أساليب مؤلمة هي كم ولكن

 نفسها والحيوانات الحيوانات هذه خالق اهللا إال ذلك يعلم ال

.الصعق أنواع لشتى خضعت التي

�4 C (�ل ُ�َدْو��ن أي اط�ر أو ا��وان ���ق ا=رب ��3


��وان؟ واA��3ن ار4ق �ن أ�/ ��#م ��ً ظ اذ���

  فيه، رجعة ال فوري تخدير يوفر صعق بدون بالسكين الذبح إن

.إحسان وبكل ألم دون الحيوان لذبح المثلى الطريقة يجعله مما

كيف؟



 يقطع فإنه بالسكين الحيوان عنق في شق إجراء يتم عندما

:*وا�وردة ا�+�ا�$* هي رئيسية أجهزة

��� �4 ا��د�ر ��ذ�
 ا ا#د���واد . د�
 وA+��ز اJ��ذو�وب +دم ��� ا

مما يتسبب في حدوث انخفاض 

 إلىكبير وفوري في ضغط الدم 

.منطقة الدماغ

الثانية مدة الشق هذا ألداء ويأخذ

كيف؟: تخدير فوري

��� �4 ا��د�ر ��ذ�
 ا ا#د���واد . د�
 وA+��ز اJ��ذو�وب +دم ��� ا

 بالسكين المذبوح الحيوان دماغل والسريع المفاجئ االنهيار إن

 عندها بالدماء مخه تغذية انقطاع بسبب صعق أي يسبقه أن دون

 هإحساس كل ثوان غضون في يتوقفو  فوراً  باإلغماء يصاب

.*وعي الال تهحال من أخرى مرة يفوق أن يمكن وال ،بالوعي




 أ�2
ً  ا���0وف و"*�� 4+�0 5 أ4��
� 


"6�
 �� :89 6�4ث 7� ط��; 7* أ�4'

 @6�6ة )
دة �+��ة ا��<:� ?<ل "* ا�=9!

�7 7�6ھ
 ا���ح، )6وث �60 إ5��'� 

D�E�
 ا��.ا4��
ھ

GH��
� ا�'��8 ا�89I و�J�� KLن ا��$�ان @�6 �7% )6و�M� 

�$N س�'�".

كيف؟



 قليل نزف عنه ينتج الحالقة أثناء حادة شفرة بواسطة القطع

 نشعر ونحن جدًا، صغيرة دموية شعيرات قطع بسبب جدا

.الدماغ يدرك عندما فقط باأللم

 شفرة مع السلسة الناعمة الحالقة بين الفرق جيدا نعلم ونحن

 تكرر قديمة متبلدة شفرة مع المدمية الحالقة ومع جديدة

.استعمالها

 أن الضروري فمن وبالتالي
.حادة الذبح وقت السكين تكون



 قطع بعد ألم بأي المذبوح الحيوان يشعر الإذاً 

.الرقبة مقدمة في الموجودة الدموية العروق

سالمة وصحة اإلنسان
اذ�
 و(ت

��وم ���ول و+�دا



 ذى +�و��ً  ا�3�Aن ���رض (د:

 �ن �����ً  +رو(#� ���60 م ��وا��ت �وم ���و/ �راء �ن.1

� �ن أذى(اد��ء���� ����(.

� �ن أذى(ذى  ���رض (د اذ�
 و(ت اذا�
 أنّ  أو .2���� 

�4� ا�دا��ر �و�4ر +دم�".)ذ��#� أ?��ء ا��وا��ت �ن �����/ ا

 وحماية نفسه لحماية السبل كل يأخذ أن الذابح على يجب لذا،

 اذ�
 �%روط �ل� � بطريقة الذبح وقت األذى من الحيوان


���.ا

 تخل الذابح لحماية الغرب مسالخ لدى المتبعة الوسائل أن إال

 مقتله في الحيوان إصابة عند سيما ال الصحيح الذبح بشروط

.الذبح قبل الصعق بوسائل تسمى ما أو الذبح قبل



اإلنسان صحة

  .الجيد االستنزاف طريق عن دمائها من الحيوانية اللحوم تنقية يجب

 �� ا�'
GT ا�6م  G ا���Eاف ھ� ا�Q�R "* ا��6ف  
ن إذا

وا��+���$�؟ ا��'$���@$� ا�����9
ت ھ� ��
 ا�6"���، ا�6ورة

*" QWا@6 ا�6م أن ا��ا��ة �� ��Tدا ،�I�X" *Mأن و�� Q�'� 

K� وج�=�
� ZI� *7 ;89 ط��: �.ا�6"��� ا�و$7

اللحوم تناول عند اإلنسان وصحة سالمة




ن أ�G2 أن ا��اQW و"*M" ����+[ 89I� هRھ � ھ� ا�و$7

;��4
  �$�ة، أوردة أر�8 إ�% ا��^�ل ��M* )$[ ا�0
M"و �$� 

.ا���6 7* �0$6ة

K4وأ 
� ا����ة زادت  ��$�"Eت ا�
:6� `�Iا� *" �J�� 89: 

��، و@��0
 ا�و$7(���" a4
 �6Iان  
ن :���، ا��I` د:
ت و 

.أ �� ا��0وق "* وK9�b ا�6م
اللحوم تناول عند اإلنسان وصحة سالمة

�Eف "$Df4 a ھ� ا�Rي ا��$�ان �dن ا��M0 و%�7$� 

ZI� Df4 a:ا��.

اللحوم تناول عند اإلنسان وصحة سالمة




ن  ��
 أK4 أ�2
ً  ا�����م و"*  Z�b *$�T�7% أ:�ى ا�� �h$ھ 

���
 و8��� ;$�7 ]��  a4
  ��9
 ا��� ا�6م  �$�+� `�Iا� 

*" Z$ر@� ا���

�G و�� أ ��، ا�=Iا�� i2$� ة  ا�6م�I� %إ� 


رج? �.ا��'

اللحوم تناول عند اإلنسان وصحة سالمة

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 *

G  هRھ G"ا��0ا G�0[ ،ZI� ZI�و 
"6�7 89I[ � ا�6"��� ا�و$7

� �� وا��$�ان ا���; �� )ا��د@$*(�
( �� و�� ط�$0$�
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م و�7[ 8":

اللحوم تناول عند اإلنسان وصحة سالمة



 �7% ا�20<ت ZXW طريق عن التشنجية الحركاتإن

�.دم "* :�9ة آ?� ���W ;�6وري ا�6"��� ا�و$7

اللحوم تناول عند اإلنسان وصحة سالمة

�� ��
( ،;0fا� ��
W)

ً   �K4 إ�% ���n" ھ� �I��9ا� G:ا� 


ءة�  �� Z��.ا��$�ان ��Eف ا��9$�0 ا�

اللحوم تناول عند اإلنسان وصحة سالمة

.الجراثيم لنمو البيئات أخصب من الدماءف •

 اإلنسان لجسم ضارة معقدة بروتينات بنفسها هي تحمل أنها كما •
..للمعدة بالنسبة مقبول وغير هضمها جدا الصعب من

 منها تتخلص وأن بد ال كان ضارة مركبات من فيها ما جانب إلى •
.البولينا حمض مثل

 سبيل على( نفسه اإلنسان سلوك على يؤثر فإنه الدم، ُأكل وٕاذا •

.)البشرية فصيلته مع رحمة أقل منه تجعل سوف المثال

 فإنها مباشرة الحيوان موت بعد اللحوم في الدماء هذه بقيت ولو •
.الجراثيم لنمو وخصبة صالحة بيئة تكون



 الدم هو الدم هو الحر أو المتدفق الدم

 ويسمى( الورقة هذه في المقصود

  المحبوس الدم وليس ،)المسفوح بالدم

 أي( اللحم داخل إختيارياً  ال إضطرارياً 

 )الذبح بعد العروق في المتبقي الدم

.صعق بدون

  :الذبح طريقة

الذبح وقت)النزف نمط( الدم نهارإ

الذبح وقتالمذبوح حياة استقرار



وقت الذبح)نمط النزف(نهار الدم إ

 في أثر للشرايين الفعلي القطع وقت النزف نمطل إنّ 

.دمائها من الذبيحة تنقية



� "* ا�6م إ�4
ر إنّ �$�Rھ� ا� ُ�
ء )��`( �7�^ ���  

 أي ا�2
ّر، ا�6م "* �9$` ا���� �نّ  ا��! �ل ا��$�ان

 ا���^G ا�'�` ھ� )ر
�4إ( ��Iة ا�6مّ  ?�وج أنّ 


ر��75 ��$�Rا� �
ل �� ]�KII و�6ون ^�$( Qذ� 

� ]�6I ا5?�$
ر�$�Rا� `�� 
�ّ�( .

 استخدام حاالت بعض في االختيار ذبح في النزف نمط إن

  كبات أو متقطعة دم صبات شكل على هو الذبح قبل الصعق

 بقوة متدفقاً  وليس )مستودعه من ثخين سائل تسقط مثل تماما(

.كالنهر

 هو بقوة ضخه أي كالنهر الدم نزف إذًا،

 وهذا يحدث أن يجب الذي النزف نمط

 بعض في يحدث ال النزف من النمط

.الذبح قبل الصعق استخدام حاالت



 الصعق أساليب استخدام أن ذلك من يستنتج

.الصحي الذبح مع تتوافق ال الذبح قبل

وقت الذبحاستقرار حياة المذبوح

:المذبوح الحيوانحياة من أنواع ثالث هناك

.المستمرة الحياة .1

. المستقرة الحياة .2

.المذبوح حياة .3



*ا���3رة ا���ة .1

  اذ�
 و(ت إ6 ا��وان ����ھ� ا�� اط����� ا���ة وھ�



 واذ������/ ط�ب �4 ؤ?ر� ا.

*)�����رف )2785ص،4ج وأد�/، ا��93A ا01/ ،از��

 ا�����ر�� ا�ر"� ا��وان �4#� ُ��دي ا�� ا���ة أ�@�ً  وھ�

� وا�����1ت���� (و��؛ وا�0��@�ت �ر"� �ن اذ�
 +ن ا

��“ادمّ  �#ر” ط���� إد��ء ���ط ادمّ  �روج �ؤدي وا

ط�ب �م اذ����وھو ا3�ب ا�و�ل .

*ا�0�3رة ا���ة .2

 و�=�ب ا�����ر��، ا�ر"� ��#� �و�د ا�� ا���ة ھ�

6� ا���1ر ��#� وأ��رات �0راJن ا���ة ��0ء اظن +

 ��ض �� ���ل � وھذا( ا%د�دة ا�ر"� أو ادم

.)ا��ق أ�واع

*)��� �%�ھدات ** ،)2785ص،4ج وأد�/، ا��93A ا01/ ،از�����%.



*المذبوح حياة .3

 وال سمع معها يبقى ال التي وهي المذبوح عيش حركة وتسمى

الهالك عليه ُيحال سبب ُوجد إن وهذهاختيار، حركة والبصر

 �4 ا���%ر ا3�ب ھو �"ون (د اذ�
 )�ر آ�ر 3�ب أي

 ا��9ف +�6 ا��ق/ا�دو�C طرق ھ�� و��?�/ �و�#�،

  .أ�وا+#�

)67ص،13ج،قدامة ابنوالمغني،.101ص،9جالنووي،(*

 ا�و(وذة ���ت �4 :)] ر��/( ��ك ا��Aم (�ل

�، و���ت�  ��"ن � اط�ر / ا��وان "�ن إذا ���?

 ��وز � 4[�/ ،)@ر�#� ��د أي( ��#� ���ش نأ

* ا�وت (�ل ذ��#� �م و ��6 ��#� أ"ل

�#01�، ا�زء ا���3 وا?9?ون، *� ا"و�ت324 صا�و3و+� ا��93�، دوAون اJ%.، وزارة ا`و(�ف وا



�#01�، ا�زء ا���3 وا?9?ون، *� ا"و�ت324 صا�و3و+� ا��93�، دوAون اJ%.، وزارة ا`و(�ف وا

�4 ��ك ا��Aم و@� aوط���ر�م %رط�ن ا 

�:اذ���

 ���1س � اذ�
 و(ت اط�ر / ا��وان "�ن إذا

.�ؤ"ل � اذ�
 ��د ��#� 4[ن ،طرب@� و�

���"�� وھ� :�و+�# �01د ��" �ووّ ر�ُ  ���3د�#� ا�� ا

#�3�ك +�6 �ً 3�ر� اً �a?�ر ا��ق وJ�3ل�  .ا

ز��دة اذ�
 و(ت �راك �9 ����#� أن �ر�د #�أ�ّ  أم 

�؟ا����� �طوط �د4ق 3ر+

��وم ���+� �ر�د 9�4ً  ھل أو ا��وا��ت ���ل أنْ  ا

؟ذك �#�#� وھل ؟اذ�
 و(ت و+� �9 اط�ور



��وم ���+� ا�3=�ت�ك ا� ���"  و+�#� �01د ا

��د� ���@� واA��3ن ار4ق �ن أ�#� ا

��وان�� �ز��دة ذر�� 
.ار�

ولكن
ما هو الصعق؟



)او+� 04د �وازاً  و�6�3( ا��ق

 و(ت اط�ر أو ا��وان ��ل ھو


� �4 اذ� ��ض و�4 �راك �9 ��

.��1س �9 ا`���ن

اذ�
؟ (�ل ا��ق أ�واع ھ� ��

0� �3دس )1�ا��3ر��� اط

ا"#ر���J ا��ق )2

=�ز ا��ق )3��

� �روح إ6 ا��ق �ن ا`�واع ھذه �3�ب�Jوان دا��� �#@�� 

 �ً ��� اً @رر / �3�ب أو �0�3رة، ����ة ����� � ا��وان ���ل

 ا���ت ��ض �4 ���� ا���%ر ا�وت أو اذ�
، و(ت اً "��ر

�ط�ر.




 اذ�
 �طر�0� نأ وا@�� �"ون أن و��ب��� ا

�1�� ا3�ب �"ون أن ��ب  اط�ر أو ا��وان و�4ة ا

 و�س �?0�#� � ��دھ� �ذ�
 ��دة 3"�ن �وا3ط� 04ط

.أ�رى طر�0� �� ��زا���ً 

 �%�رك (د )اذ�
 (�ل ا���3�ت إذا( ا��ق أدوات

 .اط�ر أو ا��وان و�4ة �4 ���3�ب

 
���إن ا�1��3ء %روط اذ�
 ا

�@�و�� �� أ�3�ب ا��ق �3ت 

اذ�
(�ل 



اذ�
؟ (�ل ا��وان +�6 ا��ق �a?�ر ھو ��

 رؤو�#3 +�6 ���ق اذ�
 (�ل ا=رب ��3C �4 ا`��0ر ����

0� ��3دس� ��ود ن #�4[�ّ  ذ�
 �دون �ر"ت وإذا ،ا��3ر��� اط

6.)�و(وذة أ�#� أي( أ�رى �رة ا���ة إ

��وم ھذه ���ول �"م ھو ��4 ا��وان �ن %�ء ��رك وإن ��6 ا

� ھذه �4 ] ر��/ ��ك ا��Aم رأي اذ�
؟ (�لa3�.وا@
 ا

*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.

 4[ن اذ�
، (�ل ��0#� أ�ل و�ن ا`ور���، ادول �ن "?�ر �4

 ا��3دا�#� +�د ا�وت ��6 ���ق �ذ�
 أن (�ل اط�ور

� ا�رددات�J��ر#"� ا@1��� +�د أو ،)ھ�ر�ز 50( ا

�=�ز إ��3دا�#�.

اذ�
؟ (�ل اط�ر +�6 ا��ق �a?�ر ھو ��



�ق ���4( ا��ق �و+�� �0رر "?�رة ��=�رات وھ��ك��� 

:أھ��� وأ"?رھ� ،)ا���وق ا��وان ���%� أو ��وت

ھو ا`"?ر �3���ً �0ل ا��وان أ?��ء ا��ق) ھ�ر�ز(%دة ا�ردد  

و"ن

)أ���ر ���( ا"#ر���J ا���ر و%دة

)ھ�ر�ز( ا"#ر���J ا�ردد %دة


 4[ن ذك، +�6 ���ءً J��د��ج ذ�س دول ���� إ��a� 6 ا�� ا�� 

 واذي وا�راز�ل وأ�ر�"� أور�� دول �ن ا`و3ط وا%رق ا���ون

 ا�ردد و(وة إ��93 ذ�
 و�%#�دة ���د و�ذ�وح �9ل +��/ �"�وب

:*���ر (وة +�د اذ�
 (�ل �4#� او��4ت �3�� 4[ن )ھ�ر�ز( 50
�61%�� أ���ر ھ�  75

�81%�� أ���ر ھ�  90

�90%�� أ���ر ھ�  120

�99%�� أ���ر ھ� 150
*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., 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.

� ھذه �4 ] ر��/ ��ك ا��Aم رأي ؟ا�"م ھو ��4a3�.وا@
 ا

6�� ا�رددات و+��� �"ون )ھ�ر�ز 1500 �ن أ+�6 :أي( ا

 وإ�داء ?���� 16 ��د ا��1س +�6 أ�رى �رة (�دراً  اد��ج

�� 57 ��د ا�ر"���?. *

�، ا�رددات +�6 ا��ق "ن������ت �"ون ا�+ 
 �4#� اذ�

 �ن أ3رع أي الكهربائي الصعق بعد ثانية 14-11 عند عادة

����ة +���9/ اد��ج ا�3رداد.)وا�ر"� ا��1س(  

*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.

  الجديد األوروبي التشريع متطلبات إن

 الذبح في الكهربائي للصعق  1099/2009

 )!الموت-حتى-الصعق( القاتلة الصدمة هو

 ترددات/تيارات باستخدام لنا يسمح ال فقد لذلك

*.مختلفة



 أبحاثهم، نتائج نشروا وزمالؤه *Moshonner موشونير البروفوسور

 كجم 7-5 بين المتوسط في تزن والتي الرومية الديوك على أجريت التي

 والمنخفضة، العالية الترددات باستعمال الكهربائي الصعق تأثير على للتعرف

 نتائج وكانت .ثوان 4 ولمدة أمبير ملي 150 على مثبت كهربائي تيار مع

:التالي النحو على نشرت التي البحوث
50 E[�$ت  ھ
4100%'�� ا���$

300 E[�$ت  ھ
460%'�� ا���$

480 E[�$ت  ھ
430%'�� ا���$

550 E[�$ت  ھ
430%'�� ا���$

600 E[�$ت  ھ
40%'�� ا���$

*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

.أمبير ملي 400 الكهربائي التيار على هرتز 400 من أعلى بترددات الرومية

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 1099/2009 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:HTML

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



%60ا����:0� ھ�  ا���$
ت4'��  ھ$�]E 300"�� أ"�$�، و]�دد  %�7150 

430%'�� ا���$
ت ا����:0� ھ�  ھ$�]E 480"�� أ"�$�، و]�دد  %�7150 

450%'�� ا���$
ت ا����:0� ھ�   ھ$�]E 400"�� أ"�$�، و]�دد  %�7400 

 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

/ +� أ�ّ و"ن ھ��ك �ن �دّ 

��رس (وة ��ق �ُ 

1�1�  � ��0ل� ��J��ر#" !

 kواب �رد���#م �#ذا ا+:



*Kettlewell, P.J. and Hallworth R.N. (1990). Review paper, Electrical stunning of chickens. J. agric. Engng Res. 47, 139-151.

 ا"#ر���J ا�#د (وة .1
���+ق

0� از���� ا�1رة .2��� 
��J��ر#" اط�ر ا�=��س و�4رة ا

  ا�"#رب ا���J ا�وض �4

اط�ر وزن .3

4. �0� اط�ر ��0و���� ��J��ر#"ا

5. �  و�و/ (�ل اط�ر إ�#�د �3�
C�3��

6. � �3م �=ط� اذي ار�ش "��
اط�ر

 اد��ج و�4ة +�6 �ؤ?ر ا�+���ر ���ن �ؤ�ذ أن ��ب ��=�رات ھ��ك

��:* وھ� ا��+ق (وة "��ت �#�� ��"#ر��ء ا��ق ��د ا

اط�ور  +� أنّ وھ��ك �ن �دّ 

ا���و(� �ر4رف أ����#� �0وة 

 �J����د �رو�#� �ن ا�وض ا


!  ا�"#رب ?م �ذ�

:�رد +��#م �#ذا ا�واب



أن �ر"� ھذه اط�ور ا��  �@�ن�ن 

ا�=�3ت رؤو3#� �4 �وض ���J �"#رب 

3�ب او�4ة �4 ��ض ا`���ن ھ� �� �وا

� �رج ادم #�ر"� ا����ر�� وأ�/ +�د ذ��

؟ )إ�#�ر(�0وة 

 (وة "��ت �#�� أ�/ :أ��=و�� +��ن %#ود وھ��ك

�0��� ا�J��ر#" اط�ور �ن �3ب 4[ن اط�ر +�6 ا

�.��وت ا���و(

30%
 وو�د ط�ور +%رة +�6 ��3ط� ���ر�� (درت و(د

اذ�
 (�ل ���#� او��4ت �3�� أن



 � ا��ر�م ا��وان �4 ا`�ل :+���ؤ�� (�ل( :ا�ر�� ا�ن (�ل

 ��0 واذا�
 ا��Jد �4 ا%كّ  ورد 4[ذا وا��د، ة��ذ"� إ� َ�ُ�لّ 

6�)35،ص2ا0رآن،ج أ�"�م()ا��ر�م أ�ل +

�a3� �4 أ�رى 
�ق اذ���� 
ذا���!!

���ء �/ ا�3دلّ  ���و�
 ��ر�م +�6 ا����رون اJ��ذ اواردة ا

 ���ءً ” :اذ�
 طر�0� أو اذا�
 �4 ا%ك �3�ب ا���رى �9د �ن

6�ب �ن ا��1�3د اظن" (�+دة +�= اظنّ  +�6 را�
 ا

ب"��ب، أھل أّ�#م �4`�ل "ا`�ل �ن ا��1�3د�=#م أنّ  وا�� 

  “ا`�ل ���ف وذ�
 د�ن �ن

35ا����وردة،ص وا���وم ا�ذ
	�� �ّزام،



 �زار�ن ا�راز�ل �4 ا�9ل +�6 اA%راف ھ��Jت ��ض و�وظف •

 �ن و�دت ��� و%#�دة �د��#م، ا+���ق ��ل ���م � ا"��ب أھل �ن

د���� �ؤ�ن � �ن ا���رى �ن ��3Cا �4 ���ل�� ����3�.ا

 ��ن ا�9ل +�6 اA%راف ھ��Jت دى ����ون نو�زار وھ��ك •

� +ن ��ر�� ��J�0د و���0دون 93lم ا����J#م �ز+�ون���( ا�  .)أ�?

 ؟اذا�
 �4 %ك ھ�� �و�د أ�

 %���ت �� �9ل %#�دات و�ود �د+� �ن وھ��ك

��وم، !إ��93 ��د �4 ���ش و��ن ر(���، ھ��ك �ل ا

3���ن �ن وا"?�ر�3�م 3ؤال �%�رط � أ�/ �د+� ا�  ا

� أوم إذا���وم �4#� �و!  

:ا�واب �#ذا ھؤ�ء +�6 �رد



��وم ���در ��دد �3�ب� ا+��� وا�� ،ا`3واق �4 ا

��a� ف �ن�م ��0ع �����  .ا

���ر"� اA%را�4� ا�#�ت و��دد �  .اوا�دة ا���ر�

��وم ���� +�6 ا�9ل ���م 94  .ا

  .ا�����ع �ل ا3ؤال، واوا�ب

إذاً 
�a"�د ����رض ��ده أو اذ�
 (�ل ا��ق وJ�3ل�� �� 


 اذ�
 ��ط���ت���  ا�و�وف ا

�4 ���93� ا%ر��Aا.



*ا����ن ] +�د �ن ���ر .د .أ ا%�C �0ول �0دم �� +�6 4���ءً 

��� ادرا�3ت أ��3ذ *���93�، اAا �� ا0رى، أم ����"� ،�� ا%ورى، ���س و+@و ا�"ر�"���ا�3ود�� ا�ر��� ا

��وء +دم ا`4@ل أن �ن طر�ق أي إ6 ا

 أن و���=� اmن؛ ��6 ا��رو4� ا�دو�C طرق

و إذ أ��/؛ �ن ا��ب ھذا �3د 
�4 8و /�4 

.��وز � و�� ��وز ��

� اذ"�ة �4 ا%ك ��ل إذا”�������وان ا ،َ�ُ�لّ  م 

  ."�4/ �9ف � وھذا ��ر��/ ا`�ل `ن

�T
��� ا�Mا��

3�م (� 
).13/116ا��Aم ا�ووي ،%رح ���



�6 �3د�� + [ ��ھذا و] أ+�م، و�

���د و+�6 آ/ و���/ و3�م

mazeedi@hotmail.com
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