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وا�و�رة ا���و�� �� �	�ت ا����	ر �	ذا �
	ول ا���وم 

�واق ������ �� ا

�رام؟


�ور ا�ز�دي. د �
ھ	

���)د ا�'و�ت �&��	ث ا���
دو�� ا�'و�ت


	ون �� ��ل ��	–����� )	����(

�2013	رس،  2 

:��ل ن را(��)	 �م

د، /ر أ�ن ا�د'�ور ا�-�,�6��، وا�-ؤون ا�و�	ف وزارة ا�3�	ء، إدارة �ا�'و�ت دو�� ا3

�ط�ن ا�9دس، (	�� و�:89، ا�د�ن أ�ول '��� 7	
م، �	در /	�دة ا�-�����.



�)دف ھذه ا�ور�� ون �6ل ا�
)< ا���� وا�-ر/� إ�= 

إ�A	ت و�@'�د �@ن

وا�و�رة ��  *ا���و�� �� �	�ت ا����	ر�
	ول ا���وم 

�واق ������ا

ا��9ود ��	�� ا����	ر ھو ا�ذ'	ة ا����	ر�� *

��ر�ف ا�ذ'	ة ا�-ر/��

��C ا�ذ'	ة .1

ا�ط�6	ً  ا�ذ'	ة .2



ا�-�ء إ�	م ن :��C ا�ذ'	ة

،ا�ذ�E :وا��ذ'��

*.ا�-ق ھو ا�ذ�E وأ�ل وا�
�ر، ا�ذ�E :وا�ذ'	ة

)223ص ا���	ح، ��	ر 287ص ،14 جا��رب، ��	ن( *


��ن /�= ا�9رط�� وأّ'د�:وھ	 ا�ذ'	ة �� راد�ن 

ا��	م .1


=”:�9ول ��ث�  ”ا��	م /�= ذ'	�8 أدر'�م ذ'��م 

 �9د د8 أ��ل إذا �	���وان“ :�	��ط��ب ا��ذ'�� و��ر


8طّ�ب،ّ�*”ا��(:�ف إ��8 ���	رع 

وا��ط��ب .2

*�52ص،6،ج ا�9رآن ��'	م ا�(	



  :-ر/	ً  أي ا�ط�6	ً  ا�ذ'	ة

 :�	�:	ق ا�ذاھب أّن ا�ذ'	ة ھ�“:�9ول ا�ز���� 

 ”/9ر ��وان �	ح ا�'ل ذ�E أو 
�ر أو”
6� وأد��8 ،اا�:89  ،ا�ز����*�. 2758ص، 4ج 3

ا��ذ'�� ھ� ا���ب ا�و�ل ��لّ أ'ل ا���وان ”

.*”ا��ري ا���	را
 175ص،21ج �و�و/� ا�:9)�� ا�'و���� ،ا* 

ا��ذ'�� أ
واع
ا���	ر�� ذ'	ة .1

اMطرار�� ذ'	ة .2



.)وا�
�ر �	�ذ�E و��م( /��8 ا�9دور ا���وان �� وھ�

���	ر��ا� ذ'	ةا� .1

Aل /��8، ا�9دور �7ر ا���وان �� و�'ون:

Mطرار��ا� ذ'	ةا� .2

ا�-	رد أو ا�
	دّ  ا���وان•

و�8 و��-= إ
9	ذه �'ن � '	ن �� ا��ردي وا���وان•

ر و'ذ�ك•���� ا
.)وا���د �	��9ر و��م( ����د �	�



�6� ا�:89 �(� ����9ق و���= وا��	�� ا�رو
� ��ن ا3

E�	� �� ُ�ِدَدتْ  �ذا، .أ�رى /�= ���� ط�C	ن دون ا�(

�� أ�و��� �وا/د�Tق ر����ب 	وا��رام، ا��6ل �� ��وا� 

:ا��	��� �	�9وا/د ��رھ	 �'ن

*أ�و��� �وا/د

د . د9�ط:	ت ن ��ث  *�6�� ����Xوم ا�ط���X : ا3�6م وا�-'6ت ا�ط��� ا��	�رة، 519 ص، ا�)واريX�
ظ�X ا3
�، ا�	XAزء ا�X)ا� ،�X
	Aدوة ا�X
�� ��X ا�XCذاء وا�Xدواء، ا�)
دو��X ). 1996(ا�واد ا��ر� وا�

�9د �� دو�� ا�'و�ت ن . دو��ث .ا�'و�تد �	رس ا�ط�ران، ؤ�ر ا����< ا�ول ��
	/� ا��6ل و�د	�8، ا���2011
	�ر /	م  26إ�=  24.

.ا��ل �6ف /�= وا���ر�م ا�3	�� ا�-�	ء �� ا��ل -أو�ً 

 ً	�
	A- ر�م��ل ا�����و�ده [ �ق وا�.

 ً	A�	A- ر�م��ا� ���رر ا���ث �Mوا�.

	 ا��6ل �� -را��	ً  �
C� ا��رام /ن.

 ً	�.ا��رام �� ا�و�وع �-�� ا�-�)	ت ا�9	ء -�	

 ً	�.ا��ظورات ���E ا�Mرورة -�	د

 ً	��	�
)	 ��ل و� ،*ا���ر�م ا�ذ�	ET �� ا��ل :� -�ء  

.وا��ردد ا�-ك



 إ�= ا���م أھل ن ا��	�ر�ن ��ض ذھب و�د*

 �	/دة ��وم /6ً  ا�3	�� ا�ذ�	ET �� ا��ل أن

.ا�3	�� ا�-�	ء �� ا��ل

ھواش*

�ّ�م �7ر ا�رأي وھذا ��	
  /��8 ا��9رّ  	 و�

.ا����رة ا�ذاھب �9)	ء رأي

 ا�3	��، ا���وان �� ا��ل �	/دة ��ن ��ط ھ
	ك

. ا�3	�� ا�ذ�	ET �� ا��ل و�	/دة

 -ر/� 
ص ورد إذا إ� ،أ'�8 ��	ح �	���وان

.�ر�8 /�= �دل`  /	م أو �	ص



	  ،ا���ر�م ا��)	Tم ��وم �� ا��ل ة�	/د أ

 ا�ذاھب /
د /��)	 �:ق �	/دة )ذه�

  .ا����رة ا�:9)��

  :ا�ر��� ا�:9)�� ا�ذاھب ذ�ك /�= و
صّ 


	ف��ا

��'�	ا�

ا�-	����

���	
ا��




	ف /
د.1��:ا

ن ��وان و�ُرم( : /	�د�ن ا�ن �	ل 8
@- Eا�ّذ� 	 )ُ�ذكّ  �م 

.)492 ص ،6ج /	�د�ن ا�ن �	-��(


� ا3	م و�	ل	� ا�@'ول ا���وان �� ا�ُ�ر� (  :ا�'	

�:وح ا�دم �'	ن �دا�T( )وا�
�ر �	�ذ�E ا� �زول � وأّ
8 ا�

�T	
.)5672ص،6ج ا��


د .2/ ��'�	:ا�


� ا��M	ع �� �	��ل ( ا�-	ط�� ا3	م �	ل��	ب إ� ا��	� 


� أ'�)	 �� ا��ل وا���وا
	ت ا�-رو/�، ���ل ��= ا�

  )401ص،1ا�وا�9	ت،ج( )ا�-رو/� ا�ذ'	ة

 � ا���ر�م ا���وان �� ا��ل :/�	ؤ
	 �	ل( :ا��ر�� ا�ن و�	ل

 ��9 وا�ذا�E ا��	Tد �� ا�-كّ  ورد �aذا ،وا���د ة�	�ذ'	 إ� َ�ُ�لّ 

)35،ص2ا�9رآن،ج أ�'	م()ا���ر�م أ�ل /�=



:ا�-	���� /
د .3

 ��= ا���ر�م ا���وان �� ا��ل(:ا�
ووي ا3	م �	ل

وع،ج( )���� ذ'	ة ���9ق))72،ص9ا�

� �	/دة ��	ن ��8(:أ�M	ً  ا�
ووي و�	ل( إذا أ
8 وھ� 

�ن ��ل؛ �م ����وان ا����� ا�ذ'	ة �� ا�-كّ  ��ل 

 -رح ا�
ووي()��8 �6ف � وھذا ��ر�8، ا��ل

E��� ،م��)116ص،13ج

أ�M	ً  ا�-	���� و/
د .3

 ا���ر�م /�= أ��)	 ا��)��( :ا��ط	�� ا3	م �	ل

ر ����	ح � �)� ا�ذ'	ة؛ و�وع ���9ن ��=�	� 


ن، �	�م ا��ط	��،( )ا�-'وك�)282ص،4جا�




د .4/ ���	
  :ا��

8 ��
= ا��ل إ�= ر(� آ�ر ��ب �ظ)ور ذ�ك ن -�ء �� �ردد �aن��/

�
��� 	ا���ر�م /�= ا�ُ�ر� أ��8 ��


)= و�)ذا ��
 ��8 �(د ا�ذي ا���د أ'ل /ن و��م و/��8 [ ��= ا�

8 �7ر �)م أAر ا��	Tد(�	ء �� و�� �د �(ده أو '��8 �7ر '�ب أو 

�7ره ن أو �8 ا�ُ��E ا���ب ن 	ت ھل �دري � �@ّ
8 و/�ّل

 �6 ا���وان و��وم '	��M	ع ا��ظر أ��8 و	 :ا��
��� ر(ب ا�ن �	ل

وا��9د ا��ذ'�� ن �8�ّ ���9ن إ� َ��ل

�79صوا��'م، ا���وم (	

 :أ�M	ً  ا��
	��� و/
د.4

 ا��ظر، ا��ل( :ا�ذ�	ET /ن ا�9د�� �دا� ا�ن �9ول

  )ا�ذ'	ة أھل ھو ن �ذ'�� وھو -رط /�= و�وف وا��لّ 


�، ا�9د��، �دا� ا�ن(C  )18ص،13ج ا�

 ا�ن()�	�-�)	ت وا�ذ�	ET ا�:ُروج َ�ُ�لّ  و�(:���� ا�ن و�	ل

،��وع ��).)190ص،32جا�:�	وى، 



  :أ�M	ً  ا��
	��� و/
د.4

 أ�	�8 	 إ� ا���ر�م /�= ا�ذ�	ET �	ب إنّ ( :ا�(وز�� ��م ا�ن و�	ل

 ا��ل �'	ن وا�3	��، ا��ظر د���� ��	رض �در ��و ور�و�8، [


�،ا��	ظر ا��ل �@��ده :أ�دھ	أو(�A6A� ،8 أو�= ا��ظر �د��ل	Aا�: 

8
 أ�ل إ�= ور(�	 ��	�ط	 ��	رM	 إذا ا�د����ن أنّ  :ا�A	�ث،أ�وط أ

.)538ص،1ج ا�ذ�، أھل أ�'	م،ا�(وز�� �ّ�م ا�ن ( )ا���ر�م

	“:'ذ�ك و�	ل d و(د ھل و-كّ  ا���ر�م، :ا�ذ�	ET �� ا��ل '	ن �

 �ّ�م ا�ن(“ا���ر�م �� أ��8 /�= ا���د �9= :� أم ا���E ا�-رط

.340)ص،1ج ا�و���ن، إ/6م ،ا�(وز��

:ا�ظ	ھر�� /
د.5 

 ا���ر�م ن ا���وان ��'م إ�راج ا�ذ'	ة( :�زم ا�ن �	ل

8
 �زم ا�ن( )ذّ'= �'و
8 ا�����ل إ�= ��� �'و

.)427ص ،7ج�	Ae	ر، ا��ّ�= ا�ظ	ھري،



	��ق و EM��  ّ/دة ھذه أن	ل(  ا�9�� �� ا

ET	ر�م ا�ذ���ق )ا�:� ا�:9)�� ا�ذاھب ��ن /��)	 

ا�9	/دة؟ د��ل 	.ا����رة

 [ ر�ول �	ل :�	ل /
8 [ ر�M �	�م �ن /دي /ن

 �و(د�8 ا���د ر�ت وإن ..( :و��م /��8 [ ��=

ك أAر إ� �8 ��س �و�ن أو �وم ��د(� وإن �'ل، 

�:ق )�@'ل �6 ا�	ء �� و�� 8��/.



��م
ك � �دري : (و�� روا�� �a� ء	ا�

ك(�).  ���8 أو 

.ا���ر�م ا�ذ���� �� ا��ل أن /�= ا��د�ث ھذا �دل

.�	�-ك �زول � ا���9ن أن ا���وم ن إذ

.ا�-ك �(رد �رت �	 ا�3	�� أ��)	 أن ��9ن ��و

 إ�= ��ر �م ا���ر�م ��)	 ا��ل '	ن �	 و�'ن

.�	�-ك إ�	��)	



و�وف وا��ل ا��ظر، ا��ل .." :أ�M	ً  و�	ل =�/ 

  ."��ده أو ا�ذ'	ة أھل ن ھو ن �ذ'�� وھو -رط


�[ اھـC.]13/18 ا�


8 .." :[ ر�8 �دا8 ا�ن ا3	م �	ل� �� -ك و

،اھـ ."ا���ر�م �'م إ�9	ء �و(ب ا���E ا��ط�	د

	ؤ
	 �	ل" :[ ر�8 ا��ر�� ا�ن ا3	م و�	ل�/: 

 وا���د �	�ذ'	ة إ� ��ل � ا���ر�م ا���وان �� ا��ل

 أ�ل /�= ��9 وا�ذا�E ا��	Tد �� ا�-ك ورد �aذا

.اھـ."ا���ر�م



 ا���دي ا�ر�ن /�د ا�-�, ا���9م /6� و�	ل

8  ،وا���وم ا��M	ع �� وا��ل:[ ر�

وال وا�
:س���وم وا��، 	( ��= ��ر�

لّ  	 [ ھداك �	�)م ،ا��ل �(�ءَ�ُ.

�
 ا���ر�م ا�-�	ء ھذه �� ا��ل أن ��

 ا��ل ا���وم؛ و'ذ�ك ...ا��ل 
��9ن ��=

.ا��ل ���9ن ��= ا���ر�م، ��)	



���	ن ا�ذ���� �� ا(�� إذا و�)ذا: E��  و�رم، 

 أو ر	ه ��و ،وا���د ا�ذ�وح ��ل �6 ،ا���ر�م k�7ُبَ 

و�، ���l ذ��8�  وط8T أو 	ء، �� �و�� ر	ه أو 

 ا�:9)�� ا�9وا/د[ اھـ .��ل �6 7	��	ً  8�A �9�ل -�ء

.]27ص

 /�= ا���	ء ا�:	ق [ ر�8 ا�
ووي ا3	م 
9ل �د �ل

� �	/دة ��	ن ��8" :�9	ل ا�9	/دة، ھذه �9ر�ر( وھ� 

8
 �م ����وان ا����� ا�ذ'	ة �� ا�-ك ��ل إذا أ

  اھـ. ”��8 �6ف � وھذا ��ر�8 ا��ل �ن ،��ل

��م ���E -رح[ 13/116[.



 ����ت و�د" :[ ر�8 /زام [ /�د .د ا�-�, و�	ل

 ا�:9)	ء ��ن ا�:	ق �ل أ
)	 �و(دت ا�9	/دة ھذه

�ر�ن: اھـ ."وا��د�Aن وا�

]ET	وردة وا���وم ا�ذ���.أ/�م و[ ،]11ص ا�

�رد إذ و
�ن

ؤ'د ا�9وا/د ھذه � 	


�رم � أ ،ً�6� 

8
�ن ��س  ،	
 ا�د�ن �)ذا ا�-رع �ق ن ھو �ل �9

] 8
	���	ء( ا�ذ'ر أھل وا(ب ن وأ
8 و��	�=، �/ 

6�� ا�-ر����راد �وE�M )ا3 ] 	.ُ�-رع ��



�� �(ب ا���	ل �8 �'ل (د���Tور ر�ھ
	ك 


د ذ�E ا���وان وا�ط�ر �)دف ا3ط�	م/

Eا�ذ� �� ��6��ط��	ت ا�-ر��� ا3 :وھو

6�� ا�-ر��� �ط��	ت ر'زت� '��ر و�-'ل ا�ذ�E و�ت ا3

'ن و�ت �@�رع رو�8 و�روج ا���وان إ�= ا�3�	ن /�=  

6� ا�دم �روج 
ط و/�= ��8 ��	ةا� وا��9رار��	ن و
.ا3

�	ن ��M � أن و�(ب
 �M	�	ه ا3

����
 أو ا��-ر�� إط�	م Aل ا�

 ��(	ھل 'ذر��� ا�	دي ا�'�ب

6�� ا�-ر��� �ط��	ت�.ا3



 وما الخنزير ولحم والدم الميتة عليكم حرمت{ :تعالى اهللا قال

 وما والنطيحة والمتردية والموقوذة والمنخنقة به اهللا لغير أهل

 سورة( }النصب على ذبح وما ذكيتم ما إال السبع أكل

 .)3 :المائدة

 الحرام وٕان بّين الحالل إن"

 ال مشتبهات وبينهما بّين،

 الناس، من كثير يعلمهن

 استبرأ الشبهات، اتقى فمن

 .وعرضه لدينه

� هللا #(- ر,+ل أن و��()، ا�&%	ري #"�"! �! روى و�

:�	ل و,() 0(�/



 وقع الشبهات في وقع ومن

 يرعى كالراعي الحرام، في

 يرتع أن يوشك الحمى حول

فيه،

 أال حمى، ملك لكل وٕان أال

 أال محارمه، اهللا حمى وٕان

 إذا مضغة الجسد في وأن

 كله، الجسد صلح صلحت

 كله، الجسد فسد فسدت وٕاذا

"القلب وهي أال



ن

Eا�ذ� �� ��6��ط��	ت ا�-ر��� ا3

ا��3	ن إ�- ا�"�+ان

وقت الذبح)نمط النزف(انهار الدم 

سالمة وصحة اإلنسان

وقت الذبحاستقرار حياة المذبوح



ا��3	ن إ�- ا�"�+ان

 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



 الذبح؟ قبل الصعق أساليب مؤلمة هي كم

 نفسها والحيوانات الحيوانات هذه خالق اهللا إال ذلك يعلم ال

.الصعق أنواع لشتى خضعت التي

 ���9	ن وا�ط�ر ا���وان ا�Cرب �6د �� و�'ن

ا�3�	ن ن ھذا �)ل ا�ذ�E؟ ��ل

 تخدير يوفر اإلسالمية الشريعة في موصوف هو كما الذبح إن

.إحسان وبكل ألم دون الحيوان ذبح ويتم فيه، رجعة ال فوري

by Allah

Halal is

كيف؟



 الحالل طريقة حسب الحيوان عنق في شق إجراء يتم عندما
:*وا8وردة ا��5ا��4 هي رئيسية أجهزة يقطع فإنه

و(وب /دم 
�� ا�ذ�	ET و3/(	ز ا���� �� ا���د�ر �	�ذ�E ا ا�)د�(واد . د

مما يتسبب في حدوث انخفاض 
 إلىكبير وفوري في ضغط الدم 

.منطقة الدماغ

الثانية مدة الشق هذا ألداء ويأخذ

كيف؟: تخدير فوري

 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

.األحيان بعض في أطول وقتا يستغرق قد بل لألبقار، ثانية 50-25 وتقريبا للضأن؛ ثانية 7-5 وتقريبا للدجاج، تقريبا ثانية 20-15 :حيوان لكل تختلف األوقات هذه *

كيف؟: تخدير فوري



8�) �5
� = أ�>	 0;+�	 ا�;
�وف و�4	 

	�� ط��A 40 أ�@�>	 �! �?� �"�ث 0>

C?%�ل �4 ا�D E��"�5@�ة ا�ة �	دة ��F 

� إ=
�ھ	 ا��Hح، ��وث <0! 0���� 

��J<�ا 	ھ>	&�كيف؟: تخدير فوري.ا�

LM;�	0(- ��وEO"� /P ا����� ا�N?� و �)F ن ا�"�+ان+Q� 

��R س+�"�.

كيف؟: تخدير فوري



 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

كيف؟: تخدير فوري

 قليل نزف عنه ينتج الحالقة أثناء حادة شفرة بواسطة القطع

 نشعر ونحن جدًا، صغيرة دموية شعيرات قطع بسبب جدا

.الدماغ يدرك عندما فقط باأللم

كيف؟: تخدير فوري



 قطع بعد ألم بأي المذبوح الحيوان يشعر الإذاً 

.الرقبة مقدمة في الموجودة الدموية العروق

سالمة وصحة اإلنسان
ا�ذ�E و�ت

ا���وم �
	ول و/
د



� Mرر و� Mرار
إن ا�Mرر وا�Mرار أو ا�ذى �� وMوع ا�ور�� ����ق 

6�:�ــ��	ن و��� 
  ا���وم �
	ول و/
د ا�ذ�E و�ت ا3

�ر/� رو�8 و�روج ا�ذ�E و�ت ا���وان إ�= وا�3�	ن�


� أ'دت�6� /�= ا�ط)رة ا���	ن و��� 
�	ً  وا���وان ا3 

:�	ل أ
8 و��م /��8 [ ��= ا�ر�ول /ن روي ��ث

 وحماية نفسه لحماية السبل كل يأخذ أن الذابح على يجبف

()ز '	ن في يكون بأن وذلك الذبح وقت األذى من الحيوان 

E-روط ��ل � ��ذ��	وص ��
 ا�-ر��� �� /��)	 ا�

��6�.ا3



)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

 .ا�ذ�E ��د ا�دوي ا�
زف '�� ا
�:	ض ا���ق ���ب 
ظر�	،

�.ذ�ك /'س إ�= �-�ر /��� أوراق ا��	�ث �(د ذ�ك، و

اللحوم تناول عند اإلنسان وصحة سالمة



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

:حول بحثي مشروع *الباحثين من مجموعة أجرى السودان،

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

اللحوم تناول عند اإلنسان وصحة سالمة

�ف T	ن إذاU�4 ا� VW�اف ھ+ اJ<�,ا LT م� �! ا��	LY ا�

وا��E�"��5؟ ا�@��+�+E�F ا�;�?(&	ت ھ! �;	 ا���+�E، ا��ورة

4� V\م أن ا�+ا�� ا�F+ا�ة �! ��Yدا ،EN)]� 4Q;أن و� V;�� 

	�%�وج �/ _N� 40 Aط�� �?� E�0ا8و E�+��.ا�

اللحوم تناول عند اإلنسان وصحة سالمة



 ھ+ ا8وE�0 ھWه �Q� !"��5a �?N	ن أ�`L أن ا�+ا\V و�4

A<
 ��d و�Q	�U	 T&��ة، أوردة أر� إ�- ا�+#+ل �;c�� 4Q ا�

�ة�
 40 �)H�ا.

��	ت ا�E�<�J ا�@��ة زادت T(;	 وأ�/� f)N�4 ا� EO"� �?� 

E�0ا8و 	U)
Fو ،E�+�@� g�	Tت و	�د f)N�ا ،E�+� ن	T ان�N� 

.أT&� ا��م
اللحوم تناول عند اإلنسان وصحة سالمة

 ,�>Jف ���i� g ھ+ ا�Wي ا�"�+ان �hن ا�
dQ و0(-

_N� �i� g�+�ا.

اللحوم تناول عند اإلنسان وصحة سالمة



 ھ�El 0(- أ�+ى ا��Y��T _@k 4	ن T(;	 أ�/ أ�`	ً  ا�;@U+م و�4

d@<a ���, A�;0و 	;)T g�	T E�;T م� ا�U?@5� f)N	 ا��! ا�

L و�! أT&�، ا�%	رF! ا�;"�_ �4	N;�ا m`�, م� إ�- N+ة  ا�

.ا�D (�H	رج

اللحوم تناول عند اإلنسان وصحة سالمة

 من كافية كمية وجود أيضا السريع التنفس ويضمن

 تركيز على كميته تؤثر حيث نقصه ويمنع لألنسجة األوكسجين

.لألنسجة )PH( الهيدروجين أيون

 في جدا مهم للدم الهيدروجين أيون تركيز

 على ويؤثر األنسجة من الدم استخراج

.اللحوم حفظ جودة
اللحوم تناول عند اإلنسان وصحة سالمة



لماذا يقوم الحيوان بأداء حركات 

تشنجية توحي بأنه يتألم؟

  الحيوان رقبة عظام كسر عدم مع الدموية العروق قطع عند

.حي يزال ال والدماغ تنقطع بالدماء المخ تغذية فإن المذبوح

اللحوم تناول عند اإلنسان وصحة سالمة

 وٕالى القلب إلى إشارات بإصدار العصبي الجهاز فيقوم
 جسم في الموجودة الخاليا جميع وٕالى األحشاء، وٕالى العضالت
.الدماغ إلى دماء إلرسال الحيوان

 متصل مازال الخلف من الرقبة في الموجود العصبي والجهاز
.الجسم أجهزة بكل



 الحيوان جسم أجزاء جميع في والعضالت واألحشاء الخاليا تتحرك وهنا

 بدوره يقوم الذي القلب إلى الدماء بدفع خاللها من تقوم تشنجية حركات

  .الدماغ إلى الدماء بضخ

اللحوم تناول عند اإلنسان وصحة سالمة

  وذلك المخ، إلى الصعود من بدالً  الحيوان جسم خارج تندفع الدماء ولكن

 .الرقبة في المقطوعة العروق بسبب

 الدماء ترسل الجسم وأجهزة إشارات، يعطي العصبي الجهاز يظل وهكذا
 الدماء من الحيوان جسم تصفية يتم حتى الحيوان، جسم خارج فتخرج

 .فيه الموجودة

 0(- ا�
`�ت \[_ طريق عن التشنجية الحركاتإذاً 

E�0ا8و E�+����A \�وري ا��� �D?�ة آ�دم �4 .

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 *

LT هWھ Lا�+

;L ا�a ،_N� _Nو� 	��<0 �?Na E�0ا8و E�+�� ا�

!� E&���وا�"�+ان ا !� E�	� E�
:�� a	م و� !0	�E و�! ط&�

اللحوم تناول عند اإلنسان وصحة سالمة

 الحالل 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

اللحوم تناول عند اإلنسان وصحة سالمة



!� E�	� ،A
i�ا E�	\3	 ا8�L ا�?��EN ھ+ �;�o	T  ً+�/ إ�- 

.ا�"�+ان �>Jف ا�?&�
! ا�>;_ �! T@	ءة

اللحوم تناول عند اإلنسان وصحة سالمة

 يمكن ال )الصعق بواسطة أي( فإنه

 جلبه يتم لم ما الحيوان ينزف أن

 ،وقت يأخذ حيث السيطرة تحت

 توقف( ميت يكون أن يمكن وعندها

 ال ذلك بعد )الصدمة بسبب القلب

.النزف عملية من فائدة

اللحوم تناول عند اإلنسان وصحة سالمة



 الدم هو الحر أو المتدفق الدم

  اإلسالمية الشريعة في عنه المنهي

 وليس ،)المسفوح بالمدم ويسمى(

 الدم أي( اللحم داخل المحبوس الدم

.)المشروع الذبح بعد المتبقي
اللحوم تناول عند اإلنسان وصحة سالمة

 تترك أن المصلحة من هل الطبية، الناحية من

 أن أم تصفية، دون الحيوان جسد في الدماء

أفضل؟ تعتبر الدماء من الحيوان جسد تصفية

اللحوم تناول عند اإلنسان وصحة سالمة



.الجراثيم لنمو البيئات أخصب من الدماء

اللحوم تناول عند اإلنسان وصحة سالمة

.اإلنسان لجسم ضارة مواد بنفسها هي تحمل أنها كما

 فإنها مباشرة الحيوان موت بعد اللحوم في الدماء هذه بقيت ولو

.الجراثيم لنمو وخصبة صالحة بيئة تكون

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

وقت الذبح)نمط النزف(انهار الدم 



 نمط على وسلم عليه اهللا صلى محمد النبي حديث ركز

 الفعلي القطع وقت تخرج التي الدم كمية من بدال النزف

.للشرايين

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

 السن ليس فكل، عليه اهللا اسم وذكر الدم أنهر ما« :قال وسلم

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

 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

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



 هو الذبح قبل الصعق استخدام حاالت بعض في النزف نمط إن

 سائل تسقط مثل تماما( كبات أو متقطعة دم صبات شكل على

.كالنهر متدفقاً  وليس )مستودعه من

 على تأثير الذبح وقت النزف لنمط أن :نعتقد ونحن

 الدم من المختلفة الحيوان ألجزاء الذبيحة تنقية

.العضالت لحوم خاصة الخبيث



 ال الذبح قبل ما الصعق أساليب استخدام أن ذلك على ويبنى

:معايير تطابق ال ألنها للحالل معاييرنا مع يتوافق

ا�"�+ان إ�- ا��3	ن •

اإلنسان صحة •
نمط النزف  •

بناء على النحو المنصوص عليه في األحاديث الشريفة

وقت الذبحاستقرار حياة المذبوح



��9رة ا���	ةا�

 و��Cب ا����	ر��، ا��ر'� �)	 �و(د ا��� ا���	ة ھ�


)	 وأ	رات �9راTن  ا���	ة �9	ء ا�ظن /�= ا
:(	ر 

.ا�-د�دة ا��ر'� أو ا�دم

����C	ً  ا�ذ���� �رت ا���	ة، ھذه و(ود �� -كّ  �aن

6� ا�:89 ،ا�ز����(�)2785ص،4ج وأد��8، ا3

ولكن
ما هو الصعق؟



=( ا���ق�)ا���د�ر أو ا�و/� �9د (وازاً  و�

 و�ت ا�ط�ر أو ا���وان (�ل ھو

Eا�ذ� �� ��	ض و�� �راك �6 ��� 


:س �6 ا���	ن�.

���)�ك /�= ��ري �@�Aر 	و/�) �:9د ��'�  .ا�

 �ز�	دة ا�ذ�E و�ت �راك �6 �(��)	 أن �ر�د أ
)	 أم

.ا���
�� �طوط �د�ق �ر/�

 أو ا���وا
	ت �(�ل أن ا���وم �
	/� �ر�د ��6ً  ھل

؟ذ�ك �))	 وھل ؟ا�ذ�E و�ت و/� �6 ا�ط�ور



  و/�)	 �:9د ا�'�� ��ك ا���وم �
	/� ا���Cت

 ذر��� �	���وان ا�ر�ق ن أ
)	 ا����M ��د���

.ا�ر�E �ز�	دة

	ا�ذ�E؟ ��ل ا���ق أ
واع ھ� 

�دس )1��ر(�� ا�ط��9 ا�

ا�')ر�	�T ا���ق )2

�	�C	ز ا��
ق )3


واع ھذه ���ب�� (روح إ�= ا���ق ن اTوان دا���� 

8��)� � ����9رة، ���	ة �� '��ر ��� Mرر �8 ���ب أو 

.��ط�ر �	�� ا��	-ر ا�وت أو ا�ذ�E، و�ت



��9رة��	ة  •

���� (�دة�	��  •

�	ب ��a	�� �	����7ر  •

	��	7 	�ت ا�-روط ھذه �'ون �� 

�
وM � ��ل ا���ق أ�	��ب 

Eا�ذ�.

 ا�ذ�E ��ل ���و�� أن �(ب �6ل ا���وان ��م �'ون أن أ(ل ون

:ا��	��� ا�-روط

	د ا���وان ���ش أي�/�	� 

=�/ 8�:
ا�ذ�E و�ت 

 أن �(ب ا��6ل �طر��9 أن وا�M	 �'ون أن و�(ب

  �9ط ا�ط�ر أو ا���وان �و�	ة ا�:��� ا���ب �'ون

 و��س ��9A)	 � ��دھ	 �ذ�E �	دة �'�ن �وا�ط�

 ً	
�زا �.أ�رى طر��9 

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

 .ا�ط�ر أو ا���وان و�	ة �� �	����ب



�ن ���	ء �	(� ھ
	ك�� ��دث � /��� ا�وت �ن ا�وت 
9ط� ��د�د ا�

.ا�:ور /�= *

�	�, ���< أن �'ن �م و�'ن ا���M	ر و�ت ا���وان �ذ�E أ
)	 �ز/)	 ا�

.)ا�ذ�وح و�ر'� ا����	ر�� ا��ر'� ��ن ھؤ�ء �:رق �م( ��د �ت

E � أن �(ب :و�	�T و'@�	س و�	��	��� �ذ�E أ�رى �د�6ت �ي �


� �@�ر �طر و(ود ���ب و�8 ��ل ا���وان �طر و(ود أو ����ق ز


� ��ق	A وت إ�= �ؤدي �د.ا�ذ�E ��ل ����)	 ا�

�	�د رMوان*

��� ����وا
	ت ا�'��رة
�	�

� ا�:و�ذي ا��M9ب أو ا�ر�	�� ���رق) ا�د	غ ��(رح ا�(

.ا�وت و���ب داTم �-'ل

��-	7
	م ا���	ن ��ض و�� وا�Cز�ن ا�� /ن ��9)	 ��م :ا

 أو ���9د�� ر�	�� �وا�ط� رؤو�)	 /�= ا�
	ر إط6ق طر�ق

. )ا�رأس-/�=-ا�ط��9-طر��9(ا���ب ن �و�ذي ��Mب



 ا��9	ر ���وم ا��درة ا�دول ��ض و��

 Aم ا�')ر�	ء، �وا�ط� ا��9	ر ��ق ��م '
�وز��
دة

Eذ��ن، �'� ،أ�رى رة �	�')ر�	ء ���ق Aم �	�

.�دري /�	 ر�T)	 �� �د�ل Aم

ن ا�
وع ھذا Aل �� ��	ھم �د Eل 'ذا ا�ذ�	ل ��د /	���ا��'�ن ا

 و��د �	��'�ن، ا�ذ�E و��ل ،ذ�	�T)م �� ا�
�	رى و/
د

 ��'��ل /9ب /�= رأ�	 ا�/�= إ�= ا���وان (�A �ر�� ��9)	،

E ا���9وم، �9ط� ��دھ	 ا���:��، أر(�8� ��:ر��A)�� q و�

	(.*د



* 	
 ��9و8 �ط� ��ل 	ت �د ا���وان ھ

���	ح و/� �@�Aر ��ت د)	 ��:ر��A)�� q ا�


8 �(�ل �ن ا�ر��M ا�(	ذ��� �وة.�6ل 

ھواش *

!ھ� ن ذ�	ET أھل ا�'�	ب، � ��@ل، �م و'ل :ا
�را�	 �9ول ا���ض

sط	وھذا �6 -ك �ول �

ا���وا
	ت ا���Cرة


زف �(��8 ا��در، �� �ط�ن أو ا���وان، ��9وم �9ط� ��دھ	� 	 

.دم ن ��8

	��	7 	7
	م ���ق ����دام وا�	/ز ا	� 

�ك '��ر ')ر�	�T �ر(	ر ا���وان �رأس �

 �د� -'ل /�= ')ر�	�T ��	ر ��ر�ر

��T	ر�('.



ا�دوا(ن ا����
 ذ�ك و��د /9ب /�= رأ�	 ا�ط�ور ���ق

=9��� �7ر طر�ق /ن ')ر�	��T �د 

	(� ���وي(  ')رب 	ء �وض �� رؤو

ن �ر'�ز /�= ا���	ن ��ض �� E�  أو )ا�

�	-ر ')ر�	�T ��	ر ا�= رؤو�)	 ���رض.

ن �ذ�E ا�ط�ور، ���ق أن ��د 	(E ��9و�
زف �)	 و��	�.

	

� 7	ز �	���دام ا�ط�ور ��ق ��م أ��		A 

زوج  ا�'ر�ون أ'��د �:9د ��= �	�ر(ون 

وت ��= ا�وا�� و��( و/�)	�(.

�	�C	ز ا���ق



	ا�ذ�E؟ ��ل ا���وان /�= ا���ق �@�Aر ھو 

���	�, �� ا��9	ر ( رؤو�)	 /�= ���ق ا�ذ�E ��ل ا�Cرب 

�دس��ر(�� ا�ط��9 �
)	 ذ�E �دون �ر'ت وإذا ،ا�a� ود �ن�� 

و�وذة أ
)	 أي( أ�رى رة ا���	ة إ�=(.

	 وإن ��= ا���وم ھذه �
	ول �'م ھو �

ا�ذ�E؟ ��ل ا���وان ن -�ء ��رك

	�ك ا3	م �	ل :ا�وط@ �� ا��'م 
(د )8 �� :)[ ر�

	��A، و�	�ت ا�و�وذة �	�ت / ا���وان '	ن إذا 


M(، 8ر�)	 ��د أي( �)	 ���ش ان �'ن � ا�ط�رa� � 

.* ا�وت ��ل ذ��)	 �م �و ��= ��)	 أ'ل �(وز

6��، دو�� ا�'و�ت324 صا�و�و/� ا�:9)��، ا�(زء ا��	�� وا�A6Aون، *�.، وزارة ا�و�	ف وا�-Tون ا3



*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.

 �aن ا�ذ�E، ��ل �دو��)	 أ(ل ون ا�ور���، ا�دول ن '�Aر ��


د ا�وت ��= ���ق �ذ�E أن ��ل ا�ط�ور/ 	( ا���دا


�:�M ا�')ر�	��T ا��رددات
د أو ،)ھ�ر�ز 50( ا�/ 

	(.��C	ز إ���دا

	ا�ذ�E؟ ��ل ا�ط�ر /�= ا���ق �@�Aر ھو 

 ����ق ��	( ا���ق 
و/�� �9رر '�Aرة ��Cرات وھ
	ك

:أھ�� وأ'Aرھ	 ،)ا���وق ا���وان ��-� أو �وت


	ء ا���ق) ھ�ر�ز(-دة ا��ردد  Aل ا���وان أ�9� ً	���ھو ا�'Aر �

و�'ن

)أ��ر ��( ا�')ر�	�T ا���	ر و-دة

)ھ�ر�ز( ا�')ر�	�T ا��ردد -دة



(�س دول (�� إ�= �@�� ا��� ا�د(	ج ذ�	a� ETن ذ�ك، /�= �
	ءً  

 وا�ذي وا��راز�ل وأر�'	 أور�	 دول ن ا�و�ط وا�-رق ا���	ون

6� ذ�E و�-)	دة �	��د وذ�وح �6ل /��8 '�وب� ا��ردد و�وة إ

��� �aن )ھ�ر�ز( 50
:*��	ر �وة /
د ا�ذ�E ��ل ��)	 ا�و��	ت 
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.

	ا��'م؟ ھو �

 �'ون )ھ�ر�ز 1500 ن أ/�= :أي( ا��	��� ا��رددات و/�=


�� 16 ��د ا��
:س /�= أ�رى رة �	دراً  ا�د(	ج	A وإ�داء 


�� 57 ��د ا��ر'�	A. *

��	ت �'ون ا��	���، ا��رددات /�= ا���ق �'ن/ Eا�ذ� 	(�� 

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

.)وا��ر'� ا��
:س(  ����	ة /6	�8 ا�د(	ج ا��رداد



6��، دو�� ا�'و�ت324 صا�و�و/� ا�:9)��، ا�(زء ا��	�� وا�A6Aون، *�.، وزارة ا�و�	ف وا�-Tون ا3

�Mم و	 ���ر�م -رط	ن ا�وط@ �� 	�ك ا3

:ا�ذ����
 � ا�ذ�E و�ت ا�ط�ر / ا���وان '	ن إذا

 ا�ذ�E ��د ��)	 �aن ،�ظطرب و� ��
:س

.�ؤ'ل �

*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 Jaت  ھ��	ا�+�� E&��100%

300 Jaت  ھ��	ا�+�� E&��60%

480 Jaت  ھ��	ا�+�� E&��30%

550 Jaت  ھ��	ا�+�� E&��30%

600 Jaت  ھ��	ا�+�� E&��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

.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�;�+�
E ھ!  ا�+��	ت��&E  ھ��Ja �300(! أ�&��، و�aدد  0150(- 

E&��30% ا�+��	ت ا�;�+�
E ھ!  ھ��Ja �480(! أ�&��، و�aدد  0150(- 

E&��50% ا�+��	ت ا�;�+�
E ھ!   ھ��Ja �400(! أ�&��، و�aدد  0400(- 

 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

ن ا��	ر� ا�طرق �� Eل ��ظر ا��6ل ا�ذ�	��� ا

��	ذا؟ .ا�ذ�E ��ل ا���ق طرق (�

	(
�� �ر(� إ�	�� �	ب ا�ط�ر أو ا���وان ن �(�ل Tدا 

 و�ت �'ون ا���	ن ن '�Aر �� أو ،��)	 ر(�� � و�ط�رة

Eة ا�ذ�	9رة �7ر �������� �'ن �م إن( ( 	�ت �(��)	 �� 

�ن �Cذاء '�در -رو/� �7ر و�	��	�� �6ل،��.ا�



 8
و�'ن ھ
	ك ن �د/� أ

	رس �وة ��ق �

! ')ر�	��T �:�:�  � �9�ل


رد /��)م �)ذا ا�(واب:

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

 ا�')ر�	�T ا�()د �وة .1
���	/ق


�� ا�:�رة .2 �����9 ا�ز
��T	رة ا�')ر��س و�	C
 ا�ط�ر ا

  ا�')رب ا�	�T ا��وض ��

ا�ط�ر وزن .3

4. �ا�')ر�	��T �����9 ا�ط�ر 9	و

5. ���
  و�و�8 ��ل ا�ط�ر إ()	د 
,����

6. ���م �Cط� ا�ذي ا�ر�ش ') 
ا�ط�ر

 ا�د(	ج و�	ة /�= �ؤAر ا�/��	ر ���ن �ؤ�ذ أن �(ب ��Cرات ھ
	ك

	 �	�')ر�	ء ا���ق ��د ا���(:* وھ� ا��	/ق �وة '	
ت 



وھ
	ك ن �د/� أن ا�ط�ور 

ا���و�� �ر�رف أ(
��)	 �9وة 

 �T	��د �رو()	 ن ا��وض ا�

Eذ��م A رب('!  ا�


رد /��)م �)ذا ا�(واب:

ن نM� ا�ط�ور ھذه �ر'� أن ��ا� 

�تC
')رب 	�T �وض �� رؤو�)	 ا 

  ا���	ر��؟ �ر'� ھ� ا�و�	ة ��ب� وا�ذي



	 أ
8 :أ��Cو
	 /�	ن -)ود وھ
	ك( �وة '	
ت 

�ب �aن ا�ط�ر /�= ا�')ر�	��T ا����9
 ا�ط�ور ن 

وت ا���و���.

30%
 وو(د ط�ور /-رة /�= ���ط� ��(ر�� �درت و�د

��� أن
ا�ذ�E ��ل ��
)	 ا�و��	ت 

 � ا���ر�م ا���وان �� ا��ل :/�	ؤ
	 �	ل( :ا��ر�� ا�ن �	ل

 ��9 وا�ذا�E ا��	Tد �� ا�-كّ  ورد �aذا وا���د، ة�	�ذ'	 إ� َ�ُ�لّ 

)35،ص2ا�9رآن،ج أ�'	م()ا���ر�م أ�ل /�=

��@�!!�	�ذا�E ����ق ا�ذ�E �� أ�رى 



ن (زار�ن ا��راز�ل �� ا��6ل /�= ا3-راف ھ�T	ت ��ض �وظف • 


)م �	ل ���م � ا�'�	ب أھل	
� و-)	دة �د�
)م، إ�ن و(دت  

�	�,ا� �� ��ل����� �	�د�	
� �ؤن � ن ا�
�	رى ن .ا�

ن ا��6ل /�= ا3-راف ھ�T	ت �دى ���ون (زار�ن وھ
	ك • 

	T)م �ز/ون�
�6م اw� 9دون�د ��T	9�� �)ر�  .ا��� /ن 

  ؟ا�ذا�E -ك ھ
	 �و(د أ�


	ت � �6ل -)	دات و(ود �د/� ن وھ
	ك�- 

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

�ن ن وا�'�Aر����م �ؤال �-�رط � أ
8 �د/� ا�  ا�

  !��وم ��)	 �و��� أو�م إذا

:ا�(واب �)ذا ھؤ�ء /�= 
رد



�واق �� ا��	/� ا���وم �	در ��دد ���ب� وا��� ،ا

  .ا��	�م �9	ع ���ف ن �@��

  .ا�وا�دة ا��(	ر�� ��	ر'� ا3-را��� ا�()	ت و���دد

  .ا��	�م /�= :�و�� أ�وا�
	 و�'ون

  .ا���وم (�� /�= ا��6ل ��م �6


	ع �ل ا��ؤال، وا�وا(ب�  .ا�

إذاً 
� �	��@'�د ���	رض ��ده أو ا�ذ�E ��ل ا���ق و�	Tل 

�ط��	ت Eا�-ر��� �� ا�ذ� ��6�.ا3




	ءً �� =�/ 		ن [ /�د �ن 
	�ر .د .أ ا�-�, �9ول �9دم �*ا�

6��، ا����	 ا�درا�	ت أ��	ذ *�'� ا�9رى، أم (	�� ا3 ،��'� ا�-ورى، (�س و/Mو ا�'را���ود�� ا��ر��� ا�

ن طر�ق أي إ�= ا��(وء /دم ا��Mل أن 

 أن و�
��C اeن؛ ��= ا��رو�� ا��دو�, طرق

 ��8 �و�< ��E �و إذ أ��8؛ ن ا��	ب ھذا ��د

	.�(وز � و	 �(وز 

 ،��ل �م ����وان ا����� ا�ذ'	ة �� ا�-ك ��ل إذا

 -رح[ اھـ ."��8 �6ف � وھذا ��ر�8 ا��ل �ن

E��� م�� 13/116[.

!Y	U<�ا (Q"�ا



 ��+?a ل	D4 إدQ;;�4 ا� Lھ

 -)0m�	��  دى	@�a !Q� E��	"�ا

A
i�ل ا	;
؟ا,�

:�>5	ھ� ھWا ا�@()

 	
ھذا و[ أ/�م، و��� [ /�= ��د

د و/�= آ�8 و���8 و��م�



mazeedi@hotmail.com
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