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 ��#�ن ا��%#ول ا� 
وان (� ا�ُ ر�� (  :ا�#����� ا��0م ��ل


زول C وأّ�; ا���>وح ا�دم Cوا�� ر ���ذ�� ا( 
) 5672ص، �6دا�* ا�����*، ج(

:ا����#
� -�د .2

 C ا� ر
م ا� 
وان (� ا2�ل :-���ؤ�� ��ل( :ا��ر�� ا�ن ��ل


ُ لّ َ Cد ة���ذ#� إ
�� وا�ذا�� ا����د (� ا�&كّ  ورد (Pذا ،وا�(� 

)35،ص2ا�)رآن،ج أ #�م()ا� ر
م أ�ل -�?



:ا�&�(�
� -�د .3

)ر
ر -�? ا�����ء ا>ق :R ر �; ا��ووي ا��0م َ�)ل 

 إذا أ�; وھ� �$�� ��-دة �
�ن (
;(:()�ل ا�)�-دة، ھذه

 2ن 
 ل؛ �م �� 
وان ا���
 � ا�ذ#�ة (� ا�&كّ   �ل


; �/ف C وھذا  ر
�;، ا2�ل)(

� ���م،( �) 116ص، 13جا��ووي، &رح 

  :ا� ����� -�د.4


)ول  �ا2�ل ا� ظر، ( :-ن ا�ذ����ا�ن �دا�� ا��)د�

)  وا� لّ �و�وف -�? &رط وھو ذ#
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:ا�ظ�ھر
� -�د.5 

 ا� 
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ن ا�>)$�ء �
ن ا>�ق � ل أ�$� (و�دت ا�)�-دة


نBوردة وا�� وم ا�ذ����[ “وا�� د.أ-�م وR ،]11ص ا���

 



� ا2�ل(  ا�)�-دة ھذه أنّ  
�Z ��ق و���) 
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ن -�

ا�)�-دة؟ د�
ل ��.ا����رة
  القرآن :أوالً 

 ً�
��B: ا����

 ً�B��B: ا���)ول

  القرآن من دليلهم :أوالً 

 ا� 
وان( ا�ذ#� �� ��; ا��B?" :ا�#����� ��ل ،ا�د��C و�;

��Bء ا�� رم �ن )ا��ذ#?�Cم �ن وا
 2نّ  ... إ�� � ا� ر

زول C ا� 
وان (� ا� ر�� Cدا�*( “وا�� ر ���ذ�� إ�،�  )2760،ص6ا�����*،ج ا�#����

 ولحمُ  والدمُ  الميتة عليكم ﴿ُحّرمت :تعالى قوله -  أ
 والموقوذة والمنخنقة به اهللا لغير ُأهلّ  وما الخنزير

  3:آية:المائدة سورة ذكيتم﴾ ما إال السبع أكل وما والنطيحة والمتردية



 عليه اهللا اسم يذكر لم مما تأكلوا ﴿وال :تعالى قوله -ب
  .121 آية:األنعام سورة لفسق﴾ وٕانه

أّن اهللا تعالى نهى عن األكل من : وجه الداللة من اآلية
وذكر اسم اهللا هو أحد  الذبائح إذا لم يذكر اسم اهللا عليها،

>)د ا�ذ�
 �  اشتراطات الذكاة الشرعية، �$(( � �دون وا�


 ل إC (��وغ  ّ�$� Cم و
(دل -�? أن ا2�ل (
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� �د�ث ھذا“: ��� و��ل 7150:���در�� 
	 وا����م ،83: ���� 
	 وا�دار�ط�	 ،1480:���� 
	 ،وا��ر�ذي2858:���� 
	 ،وأ�وداوود21395: ر�م:���ده 
	 أ��د رواه*��#ّر!�ه و�م ا ���د ��".  

36المستوردة،ص واللحوم الذبائح عّزام،**

 داللة تدل  التي النصوص أوضح من هذا“ :الحديث من الداللة وجه
 اللحم يحل  وال وميتة، نجس )الذكاة( الذبح قبل الحيوان لحم أنّ  قطعية

  **“التحريم البهيمة في فاألصل وعليه بالذبح؛ إال
مبيحة بذكاة يحل حتى التحريم المأكول  الحيوان لحم في األصل أنّ :خط تحته بما المقصود

��? R ر�ول �دم ��� .1 R ;
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:*حاتم بن لعدي وسلم عليه اهللا صلى قوله .2


� ا����ري، * �
� ���م ر�م و ).5484( �)1929(. 

فُكل وقتل فأمسك وسميت كلبك أرسلت إذا” •
نفسه على أمسك فإّنما تأكل فال أكل وٕاذا •

 فإّنك تأكل فال وقتلن فأمسكن عليها اهللا اسم يذكر لم كالباً  خالط وٕاذا •
قتل أّيها تدري ال
فكل سهمك أثر إال به ليس يومين أو يوم بعد فوجدته الصيد رميت وٕان •

 فإّنك" :مسلم رواية وفي للبخاري اللفظ” تأكل فال الماء في وقع وٕان •
 .“سهمك أو قتله الماء التدري
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 يتعلق فيما السابق الحديث مفهوم من أخذت أصولية قواعد
:بالذبائح
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.ا�&ر-


ان� ا�$#�ن إ! ا

وقت الذبح)نمط النزف(نهار الدم إ
سالمة وصحة اإلنسان

وقت الذبحاستقرار حياة المذبوح

�ن
ا�&ر-
� ا�ذ#�ة�ط���ت 



 إن قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن أوس بن شداد عن

 فأحسنوا قتلتم فإذا شيء كل على اإلحسان كتب وجل عز اهللا

 وليرح شفرته أحدكم وليحد الذبح فأحسنوا ذبحتم وٕاذا القتلة

)مسلم رواه( .ذبيحته


ان� ا�$#�ن إ! ا

 الذبح؟ قبل الصعق أساليب مؤلمة هي كم

 نفسها والحيوانات الحيوانات هذه خالق اهللا إال ذلك يعلم ال

.الصعق أنواع لشتى خضعت التي

��)�ن وا�ط
ر ا� 
وان ا�Tرب ����5 (� و�#ن
 

ا0 ��ن �ن ھذا ($ل ا�ذ��؟ ��ل )ُ
َدْو��ن(



 تخدير يوفر اإلسالمية الشريعة في موصوف هو كما الذبح إن

 دون الحيوان لذبح المثلى الطريقة يجعله مما فيه، رجعة ال فوري

.إحسان وبكل ألم

كيف؟

� ا��د
ر ���ذ�� ا ا�$د���واد . د) �و�وب -دم ��* ا�ذ���� و0-��ز ا����

 بسبب الحالل بالذبح الحيوان دماغل والسريع المفاجئ االنهيار إن

 في يتوقفو  فوراً  باإلغماء فيصاب بالدماء مخه تغذية انقطاع

 أخرى مرة يفوق أن يمكن وال ،بالوعي هإحساس كل ثوان غضون

.*وعي الال تهحال من



سالمة وصحة اإلنسان
ا�ذ�� و�ت

ا�� وم ��ول و-�د

Z Cرر وZ Cرار
إن ا�Zرر وا�Zرار أو ا2ذى (� �وZوع ا�ور�� 
��ق 

ا�ذ�� و�ت ا���0ن و� � �/��:�ــ

 ���ً  وا� 
وان ا���0ن و� � �/�� -�? ا��ط$رة ا���� أ#دت

��? -�; روي ()د R ;
:��ل أ�; و��م -�


$� Zرر C آ��� #ون � 
ث �� وم ;��و� و-�د)



 وحماية نفسه لحماية السبل كل يأخذ أن الذابح على يجبف
 ا�ذ#�ة �&روط �ل C بطريقة الذبح وقت األذى من الحيوان

�
.ا�&ر-

 تخل الذابح لحماية الغرب مسالخ لدى المتبعة الوسائل أن إال
 مقتله في الحيوان إصابة عند سيما ال الشرعية الذكاة بشروط

.الذبح قبل التدويخ بوسائل تسمى ما أو الذبح قبل

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

 َأنْ  ِإال  َيْطَعُمهُ  َطاِعمٍ  َعَلىٰ  ُمَحرًما ِإَلي  ُأوِحيَ  َما ِفي َأِجدُ  َال  ُقلْ 

)14:األنعام سورة( َمْسُفوًحا َدًما َأوْ  َمْيَتةً  َيُكونَ 

 طريق عن دمائها من الحيوانية اللحوم تنقية يجب وعليه،
.الجيد االستنزاف

:اللحوم تناول عند اإلنسان وصحة سالمة

اللحوم تناول عند اإلنسان وصحة سالمة



 45 ا#�13 ا'م &1 ا�0/.اف ھ
 ا,+* �( ا)'ف &�ن إذا


��، ا'ورة�'
>�� ا07;:�9ت ھ4 �75 ا
�#=وا0�?� ��؟ ا


ا@* �( �#7* أن و��C:D� )�7، دا3?ة 45 �0
ا>' ا'م أن ا

EG?وج �+ HC5 )I J�?ط L;� ��Iا�و ��
�'.ا

اللحوم تناول عند اإلنسان وصحة سالمة


ا@* و�( ھ
 ا�و��I ھ,ه O L;C�?� 4 ���ن أ1N5 أن ا

J/Q
ل �R�$ )�7 اT
�V و���U)� &�9?ة، أوردة أر+L إ! ا 

.ا�Q+ )I ':W'ة

EU0?ة زادت &:�7 وأ='��ت ا.�/�� ا X:C �Y �( ا L;� 

��Iا�و �(:Q<و ،�$
0=� �U�&د��ت و X:C C5'ان &�ن �
��، ا

.أ&9? ا'م
اللحوم تناول عند اإلنسان وصحة سالمة



!:Iو V�Q
ان Z5ن ا�  ��/.ف ��� U[\ ھ
 ا,ي ا

HC5 \]U ��
.ا

اللحوم تناول عند اإلنسان وصحة سالمة


م و�((=7 ھ��� I:! أ�
ى ا?H=_ )�03 &�ن &:�7 أEU أ��Nً  ا

V=/O L�?� J�7I�7 و:& �U�& ��7& م' اX:C ��=;)� ا40 ا

)� H� 7
ة  ا'م ��aN ا�C7+1 و45 أ&9?، ا�Gر>4 اC+ ! إ

.ا�b c#Wرج

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 *


ا�1 ھ,ه &1Q
�� ا�وI L;CO ��I/'�� و17QO ،HC5 HC5 ا�' ا

45 �9�?
ان ا� � 45 وا�$ ��Q�9و45 ط ��$ 4Iم و�O L�:

اللحوم تناول عند اإلنسان وصحة سالمة

 I:! ا�NQت @HD طريق عن التشنجية الحركاتإن

��Iا�و ��
�'J5'0 @?وري ا ?bدم �( �;?ة آ.

اللحوم تناول عند اإلنسان وصحة سالمة



45 ��$ ،JQ]
EU إ! +��@��5 ا&  ً�7f� 
 ا��1 ا;?��C ھ


ان /.ف ا;4Q�9 ا/H7 45 &=�ءة� .ا

اللحوم تناول عند اإلنسان وصحة سالمة

.الجراثيم لنمو البيئات أخصب من الدماءف •

 لجسم ضارة مواد بنفسها هي تحمل أنها كما •
.اإلنسان

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

.الجراثيم لنمو

 وأن بد ال كان أمور من فيها ما جانب إلى •
.منها تتخلص

وقت الذبح)نمط النزف(انهار الدم 



 الفعلي القطع وقت النزف نمط على النبوي الحديث ركز

.للشرايين

 عليه اهللا صلى النبي عن :عنه اهللا رضي خديج بن رافع عنف

  .عليه متفق *»...فكل عليه اهللا اسم وذكر الدم أنهر ما« :قال وسلم

  ومسلم , )2488( ا :البخاري*
 ,)1968( األضاحي :

  والفوائد األحكام :والترمذي
  الضحايا :والنسائي ,)1491(
  الضحايا :داود وأبو ,)4410(
.)3/463( وأحمد ,)2821(

E<و �h' )�I )X9:�ُ ھ
 ا,+� � �( ا'م +UZ)�ر ا��? :ا

1�: O ان
� 
ل ا&l7 ا/VW ا'م �( ا: EّU� X�;� c ا

7
1T اX9# ھ
 ا'مّ  إU)�ر أنّ  أي وا�Nّر، وا7 ?م ا

 C=O' ا��0bhر $�ل ECC O 45 و+'ون $�hً  ا,+� � �90Ihر

� �+,.$:X9� �(0�ّ ا



 استخدام حاالت بعض في االختيار حال في النزف نمط إن

  كبات أو متقطعة دم صبات شكل على هو الذبح قبل الصعق

.كالنهر متدفقاً  وليس )مستودعه من سائل تسقط مثل تماما(

 هو بقوة يضخ أي كالنهر الدم نزف إذًا،
 وهذا يحدث أن يجب الذي النزف نمط

 بعض في يحدث ال النزف من النمط
.الذبح قبل الصعق استخدام حاالت

 ال الذبح قبل ما الصعق أساليب استخدام أن ذلك على ويبنى

:معايير تطابق ال ألنها للحالل معاييرنا مع يتوافق


ان إ! ا�$#�ن •� ا

اإلنسان صحة •
بناء على النحو المنصوص عليه في األحاديث نمط النزف  •

الشريفة



وقت الذبحاستقرار حياة المذبوح

بحياة يتعلق فيما مصطلحات ثالث بين الفقهاء فرق
:المذبوح الحيوان

.المستمرة الحياة .1
. المستقرة الحياة .2
.المذبوح حياة .3


� ا� 
�ة وھ� :ا����رة ا� 
�ة�
� ا�ط�
�ھ� ا� 
 ا� 
وان 

ؤBر وا�ذ#�ة ا�ذ�� و�ت إ�? �$
.��� لّ  (
)��
).2785ص،4جا�>); ا�0/�� وأد�;،،ا�ز 

)��
)2785ص،4ج وأد�;، ا�0/�� ا�>); ،ا�ز 

�� ا� 
�ة أ
�Zً  وھ
�دي ا�ُ �$

�ر
� ا� ر#� ا� 
وان (�Cا 

 �و
�؛ وا�)���Zت  ر#� �ن ا�ذ�� -ن ا����� واC��<�Cت

�� إد��ء ���ط ا�دمّ  ��روج ؤدي وا��
“ا�دمّ  �$ر” ط�

� 
.وھو ا���ب ا��و�ل � لّ ا�ذ�



*ا���)رة ا� 
�ة

�� ا� 
�ة ھ
�ر
�، ا� ر#� ��$� و�د ا��Cب ا�T
 و

 ا�>��ر ��$� وأ��رات �)را�ن ا� 
�ة �)�ء ا�ظن -�?

�ل C وھذا( ا�&د
دة ا� ر#� أو ا�دم 
 ��ض �* 

.**)ا���ق أ�واع


��ً  ا�ذ�
 �  ر�ت ا� 
�ة، ھذه و�ود (� &كّ  (Pن�T

*)��

� �&�ھدات ** ،)2785ص،4ج وأد�;، ا�0/�� ا�>); ،ا�ز ��&.

 ال التي وهي :المذبوح عيش حركة وتسمى ،المذبوح حياة

  ُوجد إن وهذهاختيار، حركة والبصر وال سمع معها يبقى

*بالذكاة َتحلّ  لمالهالك عليه ُيحال سبب
)67ص،13ج،قدامة ابنوالمغني،.101ص،9جالنووي،(*


 �ل ��ب و���?ُ ;
� :ا�$/ك -���
 �د ا�ذ�� 3
ر آ�ر ��ب 

� ا����&ر ا���ب ھو 
#ون) ،�$ ا�دو
5 طرق ھ�� و
��B; �و

  .أ�وا-$� ا�/ف -�? وا���ق



��ل أن 
�ب إّ��� ا�ذ#�ة": ا����#� ر&د ا�ن 
)ول � أّ�$� ُ
)ط*  
ن (

 ا��ط� أو ا�و�ذ أو ا�ذ#�ة ا��وتِ  ُ�وِ�بُ  #�ن ھل &كّ  إذا (%ّ��ا��وت، ��ب

��ل أن 
�ب (/ ���رھ� أو � و�;ا��)�ل، وذة>��  �ل ھ� وھذهذ�ك، (

ر(* أن &رط$� �ن وا�ذ#�ة ا��
�،  #م (� ا��)�ل ا���>وذة إنّ  :
)ول أن 

� ا� 
�ة��Bا�، C ة�
)540ص ،1ج ،ا���$د �دا
� ،ر&د ا�ن( ” ا�ذاھ�� ا� 

�ر - ��و$� ا��)طوع ��$� ��
ؤسا ھ� :ا��)�ل و��>وذة� �ط* -2 ودج �ط* -1 : ��� (� ا����#
� -�د #ذ�ك و

 وأ���ء و#�
� وط �ل، و#�د ��ب، �ن ا��طن  واه �� وھ� : &وة �Bر -4 ا������  و
; و�� ا�د��غ �Bر -3 ا����ع

  .أو�ط�; ��ران B)ب -��5#��; -ود; ا� ��� �* �و�Z; -ن ذ#ر �� إزا�� ����?
�
� ا��ر&&� ، ��ر -ل ا��ر&  .362،ص3،ج ��
ل �
دي ��

  �Cت (� :)R ر �;( ���ك ا��0م ��ل و�ذ�ك

 ا�ط
ر / ا� 
وان #�ن إذا �����B، و �Cت ا��و�وذة

C ن#�

ش نأ �
 Z(، ;�P) Cر�$� ��د أي( ��$� 

* ا��وت ��ل ذ� $� م �و  ? � �$� أ#ل 
�وز

.، وزارة ا2و��ف وا�&�ون ا�0/�
�، دو�� ا�#و
ت324 صا��و�و-� ا�>)$
�، ا��زء ا���* وا�B/Bون، *



.، وزارة ا2و��ف وا�&�ون ا�0/�
�، دو�� ا�#و
ت324 صا��و�و-� ا�>)$
�، ا��زء ا���* وا�B/Bون، *

 ر
م &رط�ن ا��وط% (� ���ك ا��0م وZ*و� 

� 
:ا�ذ�


�>س C ا�ذ�� و�ت ا�ط
ر / ا� 
وان #�ن إذا 

Cو 
Zن ،طربP) �$� � ا�ذ�� ��د C ؤ#ل
.

 والصعق للتدويخ  وسائل من الحيوانات له تتعرض ما يعتبر أال
 الحياة" توقف في ُتسهم أّنها أي “الهالك عليها ُيحال” أسباباً 

؟؟؟ بشأنها الشكّ  في وتدخلنا ،"المستمرة

  مرحلة الحيوانات تلك دخلت هل :السؤال من بدّ  ال وعندها
 بحياة" تتمتع فعالً  أّنها أم ،وقيذة بذلك فتكون "المذبوح حياة"

 ينطبق وأّنه ،حالل أّنها تؤّكد انفعاالت عنها ويصدر "مستقرة
  الشرعية؟ الذكاة وصف عليها



>)د ��#��� $

ر �و-B%  .ا���$�ك -�? � ري 

 �ز
�دة ا�ذ�� و�ت  راك �/ ���$� أن ر
د أ�$� أم


* �طوط د(ق �ر-���.ا�

ر
د (�/ً  ھل �-��� أو ا� 
وا��ت ��ل أن ا�� وم 

؟ذ�ك 
$�$� وھل ؟ا�ذ�� و�ت و-� �/ ا�ط
ور

>)د ا�#��� �ك ا�� وم ���-� ا��Tت �$
  و-

��Cد�� ���Zوان ا�ر(ق �ن أ�$� ا��
 ��� ��
 ذر

.ا�ر�� �ز
�دة



ولكن
ما هو الصعق؟

)ا�دو
5 أو ا�و-� ()د �وازاً  و
��?( ا���ق

 و�ت ا�ط
ر أو ا� 
وان ��ل ھو

 ��ض و(�  راك �/  ��� (� ا�ذ��

�>س �/ ا2 
�ن.



�� �ا�ذ��؟ ��ل ا���ق أ�واع ھ

ا���ر��� ا�ط�)� ��دس )1

ا�#$ر���� ا���ق )2

����Tز ا���ق )3


وان دا��� �روح إ�? ا���ق �ن ا�2واع ھذه ��ب �� �$Z�� 

* C ا� 
وان 
��ل�
� Zرر �; ��ب أو ��)رة، � 
�ة  �
ر �# 

�� ا����&ر ا��وت أو ا�ذ��، و�ت�� �.��ط
ر ا� �Cت ��ض (


#ون أن و
�ب � Zأن وا �(
 أن 
�ب ا� /ل �طر

  ()ط ا�ط
ر أو ا� 
وان �و(�ة ا�>��� ا���ب 
#ون

 و�
س �C �$�(B � دھ� ذ��  �دة �#
ن �وا�ط�

زا���ً � *� �(
.أ�رى طر

&�رك �د )ا�ذ�� ��ل ا����ت إذا( ا���ق أدوات 

��ب��� � .ا�ط
ر أو ا� 
وان و(�ة (




�ت � �

>�ء &روط ا�ذ#إن ا�

��Zو�� �* أ���
ب ا���ق ��ل 

ا�ذ��


ر ھو ��B%ا�ذ��؟ ��ل ا� 
وان -�? ا���ق 

*
��ق ا�ذ�� ��ل ا�Tرب ����5 (� ا�2)�ر �� رؤو�$� -�? 

�ود �ن (�P$� ذ�� �دون ر#ت وإذا ،ا���ر��� ا�ط�)� ���دس 

.)�و�وذة أ�$� أي( أ�رى �رة ا� 
�ة إ�?

 وإن  ? ا�� وم ھذه ��ول  #م ھو (��

ا�ذ��؟ ��ل ا� 
وان �ن &�ء  رك



*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.

�
ر (B# ا�دول �ن ،�
 (Pن ا�ذ��، ��ل دو
�$� أ�ل و�ن ا2ور�

��ق ذ�� أن ��ل ا�ط
ور ? ا��دا�$� -�د ا��وت  

 -�د أو ،)ھ
رز 50( ا����>�Z ا�#$ر���
� ا�رددات

.���Tز إ��دا�$�


ر ھو ��B%ا�ذ��؟ ��ل ا�ط
ر -�? ا���ق 


رات وھ��كT
رة �B# رر( �

��ق (
��( ا���ق �و- 

:أھ�
� وأ#Bرھ� ،)ا����وق ا� 
وان ��
&� أو ��وت

ل ا� 
وان أ��Bء ا���ق) ھ
رز(&دة ا�ردد  (� ً����ھو اB#2ر 

و�#ن


�ر و&دة)أ��
ر ���( ا�#$ر���� ا�

)ھ
رز( ا�#$ر���� ا�ردد &دة



� ا�د��ج ذ���� (Pن ذ�ك، -�? ���ءً � ا�% ���س دول ��
* إ�? 

 وا�ذي وا��راز
ل وأ�ر
#� أور�� دول �ن ا2و�ط وا�&رق ا���ون

وب#� ;
 ا�ردد و�وة إ�/�� ذ�� و�&$�دة ���
د و�ذ�وح  /ل -�


�ر �وة -�د ا�ذ�� ��ل (
$� ا�و(
�ت ���� (Pن )ھ
رز( 50*:
75  ���61%� أ��
ر ھ

90  ���81%� أ��
ر ھ

120  ���90%� أ��
ر ھ

150 ���99%� أ��
ر ھ
*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.

ا� #م؟ ھو (��


#ون )ھ
رز 1500 �ن أ-�? :أي( ا����
� ا�رددات و-�? 


� 16 ��د ا��>س -�? أ�رى �رة ��دراً  ا�د��ج��B وإ�داء 


� 57 ��د ا� ر#���B. *


$� ا�ذ�� -��
�ت #ون ا����
�، ا�رددات -�? ا���ق �#ن) 

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

.)وا� ر#� ا��>س(  �� 
�ة -/��; ا�د��ج ا�رداد



*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 .O?��5ت  ھ�
U100%#�9 ا

300 .O?��5ت  ھ�
U60%#�9 ا

480 .O?��5ت  ھ�
U30%#�9 ا

550 .O?��5ت  ھ�
U30%#�9 ا

600 .O?��5ت  ھ�
U0%#�9 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

 !:I150  دد?O4:�300 أ��9?، و .O?�9  ھ�#U��5ت
07
��Q ھ4  ا%60ا

 !:I150  دد?O4:�480 أ��9?، و .O?ھ4  ھ� �Q�
07
��5ت اU30%#�9 ا

 !:I400  دد?O4:�400 أ��9?، و .O?ھ4   ھ� �Q�
07
��5ت اU50%#�9 ا

 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 

ل( C  �<
<� �
! #$ر���

 bم �$ذا ا��واب �رد$
�-:

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

 ا�#$ر���� ا��$د �وة .1
��-ق��

��)� ا�ز��
� ا�>رة .2�� 
�
 ا�ط
ر ا���Tس و(رة ا�#$ر���

�  ا��#$رب ا����� ا� وض (

ا�ط
ر وزن .3

��)� ا�ط
ر �)�و�� .4�� �
ا�#$ر���

  و�و�; ��ل ا�ط
ر إ�$�د ���� .5
5�����

6. �
 ��م 
Tط� ا�ذي ا�ر
ش #�
ا�ط
ر


رات ھ��كT��ر ��
ن ؤ�ذ أن 
�ب �-Cر اBؤ ا�د��ج و(�ة -�? 

�:* وھ� ا���-ق �وة #��ت �$�� ���#$ر��ء ا���ق ��د ا� 



ا�ط
ور  -� أنّ وھ��ك �ن 
دّ 

ا����و�� ر(رف أ�� $� �)وة 

 ���د �رو�$� �ن ا� وض ا����

!  ا��#$رب Bم ذ��

:�رد -�
$م �$ذا ا��واب

 ��ن 
�Zن أن  ر#� ھذه ا�ط
ور ا�

ا���Tت رؤو�$� (�  وض ���� �#$رب 

وا� � ���ب ا�و(�ة (� ��ض ا2 
�ن ھ


�ر
�؟  ر#� ا�



 �وة #��ت �$�� أ�; :أ��Tو�� -
�ن &$ود وھ��ك

�(�� ا�ط
ور �ن ��ب (Pن ا�ط
ر -�? ا�#$ر���
� ا�

�وت ا����و��.

30%
 وو�د ط
ور -&رة -�? ��
ط� ��ر�� �درت و�د

ا�ذ�� ��ل �
�$� ا�و(
�ت ���� أن

 C ا� ر
م ا� 
وان (� ا2�ل :-���ؤ�� ��ل( :ا��ر�� ا�ن ��ل


ُ لّ َ Cد، ة���ذ#� إ
�� وا�ذا�� ا����د (� ا�&كّ  ورد (Pذا وا�(� 

)35،ص2ا�)رآن،ج أ #�م()ا� ر
م أ�ل -�?

��ق ا�ذ�� (� أ�رى ��%��!!���ذا�� 



 ا�واردة ا�ذ����  ر
م -�? ا�����رون ا�����ء �; ا�دلّ  ���

 ���ءً ” :ا�ذ�� طر
)� أو ا�ذا�� (� ا�&ك ���ب ا����رى �/د �ن

 ا�ظنّ  -�? را�� ا���Tب �ن ا���>�د ا�ظن" ��-دة -�?

�ب، أھل أّ�$م (�2�ل "ا2�ل �ن ا���>�د  �ن ا���>�د#

  “ا2�ل 
���ف وذ�� د
ن �ن  ��$م أنّ  وا���Tب

35ا����وردة،ص وا�&�وم ا�ذ��%� �ّزام،

 �زار
ن ا��راز
ل (� ا� /ل -�? ا0&راف ھ
��ت ��ض ووظف •

��ق  �ل 
��م C ا�#�ب أھل �ن-Cم، ا$�
 و�دت ��� و&$�دة �د


��ل �ن �
ؤ�ن C �ن ا����رى �ن ����5ا� ( ���

� ���د 
.ا���

 ��ن ا� /ل -�? ا0&راف ھ
��ت �دى 
���ون �زار
ن وھ��ك •

)دون ��s/م ا����$م 
ز-�ون�
  .)أ���B( ا���� -ن ��ر�� ��)��د و

Cو�د أ
 ؟ا�ذا�� (� &ك ھ�� 



 & ��ت �*  /ل &$�دات و�ود 
د-� �ن وھ��ك


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


رB#ن �ن وا�
رط C أ�; 
د-� ا�����&
  ا����م �ؤال 

  !� وم (
$� �و�
�� أو�م إذا

:ا��واب �$ذا ھؤCء -�? �رد

� ،ا�2واق (� ا����-� ا�� وم ���در �دد ���ب وا�

�%  .ا����م �)�ع ���ف �ن 

  .ا�وا دة ا���ر
� ����ر#� ا0&را(
� ا��$�ت و��دد

  .ا�� وم ��
* -�? ا� /ل 
��م (/

��ع �ل ا��ؤال، وا�وا�ب�Cا.  



إذاً 
��رض ��ده أو ا�ذ�� ��ل ا���ق و���ل
د #%��� *� 

� ا�ذ�� �ط���ت) ��
.ا�0/�
� ا�&ر


)ول )دم �� -�? (���ءً  5
*ا��
��ن R -�د �ن ���ر .د .أ ا�&

ا���ود
� ا��ر�
� ا����#� ا�&ورى، ���س و-Zو ا��#ر��، �#� ا�)رى، أم ����� ا�0/�
�، ا���
� ا�درا��ت أ��ذ *

 �ن طر
ق أي إ�? ا���وء -دم اZ)2ل أن

� اVن؛  ? ا���رو(� ا�دو
5 طرقT��
 أن و


; �و�@ (� �و إذ أ��;؛ �ن ا���ب ھذا 
�د) 


�وز C و�� 
�وز ��.




ُ لّ  �م �� 
وان ا���
 � ا�ذ#�ة (� ا�&ك  �ل إذاَ، 


; �/ف C وھذا  ر
�; ا2�ل 2ن)".  

43�(/ا �c ا


� ���م [ �.]13/116&رح 


د�� � ?�- R ���ھذا وR أ-�م، و

� �د و-�? آ�; و� �; و��م
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