
Dr. Hani Mansour Al-Mazeedi
Kuwait Institute for Scientific Research

State of Kuwait

Ministry of Health, Food & Nutrition 
Administration

State of Kuwait

2nd Conference of Food safety

14-15 March 2016

Toward Humane Slaughter and Safe Food: 

Ritual Guidance versus Secular Astray



التوج�ه الدیني : نحو احسان في الذ�ح وغذاء آمن

مقابل الت�ه العلماني

هاني منصور المز�د�. د  
 معهد الكو�ت لأل�حاث العلم�ة

دولة الكو�ت

وزراة الصحة، إدارة التغذ�ة واإلطعام

دولة الكو�ت

مؤتمر سالمة األغذیة الثاني

14-15 March 2016



تهدف هذه الورقة ومن خالل النهج 

العلمي  إلى إث�ات وتأكید أن التوج�ه 

الدیني یدعو إلى سالمة وصحة اإلنسان 

 وٕالى اإلحسان إلى الحیوان



كما تھدف إلى توجیھ رد علمي لبعض البرلمانات األوروبیة  الت�ي 

تس��عي للتص��ویت عل��ى حظ��ر ذب��ح الحی��وان والطی��ر ف��ي المس��الخ 

أي حسب التوجیھات الدینیة: بالطرق التقلیدیة

ویعتب���ر ھ���ذا التص���ویت بمثاب���ة خط���وة لجع���ل ط���رق ذب���ح الح���الل 

اإلسالمي والكوشر الیھودي غیر قانوني



 ذبح عند معھا التعامل یجب رئیسیة محاور أربع ھناك

اإلطعام بھدف والطیر الحیوان

و الحیوان، إلى اإلحسان .3

الدین�ة المتطل�ات .1

اإلنسان وصحة سالمة .2

 مر�ز�، عصبي نظام بها الح�اة، قید على حیوانات هي الخام المواد أن .4

.ال�شر مثل بیولوج�ة م�ونات ولها مشاعرها، عن التعبیر و�م�نها



 السماو�ة، األد�ان في المعالم واضحة الغذاء في الدین�ة المتطل�ات

:التالي على م�اشر و�ش�ل ر�زت فقد اإلسالمي، الدین س�ما ال
اإلسالم

الیھودیة

المسیحیة

الدین�ة المتطل�ات

 الذ�ح في معینة طرائ� ات�اع .1

   الحیوان ذ�ح في اإلحسان .2

 المیت اللحم أو الخنز�ر لحم أكل عن اإلمتناع .3

 و المسفوح، الدم أكل عن اإلمتناع .4

 اإلسالم، غیر السماو�ة األد�ان لد� التام الوضوح لعدم ما، درجة إلى .5

 الكحول�ة المشرو�ات لتناول التنام اإلجتناب



 والطیور الحیوانات جمیع تخضع أن أوروبا في القانون یستوجب

 في أسالیب وھي الذبح قبل الصعق أنواع من لنوع ذبحھا قبل

 الذبح عند للوعي وفاقداً  مخدراً  الطیر أو الحیوان تجعل أنھا ظنھم

.* الذبح عند باأللم یحس ال حتى

*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.
HAS = Human Slaughter Association (has.org.uk)

 هیئة قبل من ص�اح هناك �ان ومؤخرًا،

 الصع� لجعل األور��ة �الحیوان الرف�

 قبل للطیور تام موت أ� تأثیرًا، أكثر

.Stun-to-Kill ذ�حها



الذ�ح قبل الصع� لطرق  أمثلة

المسدس الواقذ ذو الطلقة المسترجعة 

 المسدس الصادم ذو الرأس الدائر� 

التدو�خ الكهر�ائي 

الخنق بالغاز

الصع� بواسطة المغطس المائي الم�هرب 



 داخلیة دائمة جروح تسبب الصعق أسالیب كل

 معینة، ظروف وتحت الطیر، أوللحیوان وخارجیة

 ضرر لھما تسبب قد أو مستقرة بحیاة یتمتع ال تجعلھ

 خاصة المباشر الموت لھما تسبب قد أو كبیر، صحي

.الطیور حالة في



طر�قة الذ�ح الدیني

ومقارنتها دین�ًا، وصح�ًا، وٕاحسانًا للحیوان

)العلمان�ة(�الطرق الالدین�ة 

أ�

  صع� الحیوان أو الطیر قبل الذ�ح



وح�اة مستقرة

حالة صح�ة جیدة، وخالي من األمراض

الذبح قبل الصعق أسالیب مع مضمونة لیست الشروط ھذه تكون ما غالبا

غیر مصاب بأي إصابة قاتلة

ً  یكون أن یجب حالالً  الحیوان لحم یكون أن أجل من  أو دینیة بطریقة مذبوحا

:التالیة الشروط الذبح قبل یستوفي أن ویجب اإلسالمیة الشریعة حسب

أ� �ع�ش الحیوان �االعتماد 

على نفسه وقت الذ�ح

الدیني الجانب



 أو الحالل �طر�قة الذ�ح أن واضحا ��ون  أن و�جب

 لموت الفعلي السبب ��ون  أن یجب اإلسالم�ة الشر�عة

 �حدها تذ�ح فق� حادة س�ین بواسطة الطیر أو الحیوان

.أخر�  موت طر�قة مع متزامناً  ول�س بثقلها ال

 موت في تسببها في تشترك قد )الذ�ح قبل استعملت إذا( الصع� أدوات

 .الطیر أو الحیوان



خالد رضوان*

  تحدث ال عمل�ة الموت ألن الموت نقطة تحدید المسلمین لعلماء حاجة هناك

 .الفور على *

 لم ولكن االحتضار وقت الحیوان تذ�ح أنها بزعمها المسالخ تحتج أن و�م�ن

 .)المذبوح وحر�ة االخت�ار�ة الحر�ة بین هؤالء �فرق  لم( �عد �مت

 ال أن و�جب الموت، عندها ینشأ التي النقطة هي الموت نقطة أن :القول إلى �حاجة نحن

 .)أستعمل إذا الحیوان قتل في الصع� �شارك األح�ان غالب وفي( قتل وسیلة أ� معها �شارك

 الحیوان لذ�ح أخر�  تدخالت أل� �سمح ال أن یجب :وقائي و�أساس و�التالي

 یؤد� قد ثاني صع� خطر وجود أو للصع� زمني تأخر خطر وجودل موته قبل

 .الذ�ح قبل �سب�ه الموت إلى



 بشكل المخ فتجرح الجمجمة الفوالذي القضیب أو الرصاصة تخترق

.الموت النھایة في لھ وتسبب دائم

 صعقھا یتم :األغنام األحیان بعض وفي والغزالن للماشیة بالنسبة

الصلب من فوالذي قضیب أو تقلیدیة رصاصة إطالق طریق عن

. )الرأس-على- الطلقة-طریقة( رؤوسھا على

الوسائل المستعملة قبل الذبح بالطرق غیر الدینیة في مسالخ الغرب

 بعد  مخارجھ من الدم وإخراج مات قد الحیوان ھنا *

.حالل منھ یجعل ال )الذبح ولیس( القتل بسبب مماتھ



 والمصدرة الغرب مسالخ في للحیوانات الحالل الذبح معظم

  الذبح قبل الكھربائي الصعق فیھا یستعمل اإلسالمیة للدول

 عصا إدخال یتم الحلقوم، قطع وبعد نیوزیالندة، مثل البلدان، بعض في

المريء داخل صدري

 خاللھ من یمر كھربائي فرجار بواسطة واألغنام األبقار، على السیطرة یتم

 بالسكین، الحلقوم یقطع بعدھا كھربائیة، صدمات لتعطى كھربائي جھد

    بالنزف للحیوان ویسمح

الغرب مسالخ في الذبح قبل الدینیة بالطرق المستعملة الوسائل



 صدمة تتلقى ذلك و�عد عقب على رأسا الطیور تعل�

  م�هرب ماء حوض في رؤوسها غمر طر�� عن �هر�ائ�ة

 م�اشر �هر�ائي ت�ار الى رؤوسها تتعرض أو

  الكربون أكسید ثاني غاز باستخدام الطیور صعق یتم أحیانا

ً  وعیھا تفقد حتى باألرجون ممزوج  فترة أثناء وذلك تماما

المسلخ إلى نقلھا

بالنزف لھا ویسمح حلقومھا من تذبح الطیور، تصعق أن بعد

 للدول لحومھا والمصدرة الغرب مسالخ في للطیور الحالل الذبح معظم

 الذبح قبل الكھربائي الصعق فیھا یستعمل اإلسالمیة



المستهلك على سحر�  تأثیر وعیها تفقد للكلمة

 وقت وعي �ال الطیور أو الحیوانات تجعل أن اللحوم صناعة تر�د فعالً  هل

ذلك؟ یهمها وهل الذ�ح؟

 �الحیوان الرف� من أنها المضللة للداللة وعیها تفقد الكلمة هؤالء استغل

 الر�ح في لز�ادة وذر�عة الذ�ح في المشینة أفعالها لتغط�ة

 خطو� تدف� سرعة لز�ادة الذ�ح وقت حراك �ال تجعلها أن تر�د أنها أو

 التصن�ع



  الكوشر أو الحالل الذ�ح من الصارمة الطرق  في

 .الذ�ح قبل الصع� طرق  جم�ع استعمال �حظر

 لماذا؟

 دائمة حرجة إصا�ة مصاب الطیر أو الحیوان من تجعل ألنها

 الذ�ح وقت تكون  األح�ان من �ثیر في أو فیها، رجعة ال وخطیرة

 حالل ل�ست یجعلها مما )میتة تكن لم إن( مستقرة غیر �ح�اة

 قبل من للغذاء �مصدر مشروعة غیر و�التالي �وشر، أو

 .الیهود أو المسلمین



ولكن ما ھو الصعق؟

وما ھو ضرر استعمالھ؟

حسنا، دعونا نعرض إدعاؤنا الدیني الصحي ملؤه 

اإلحسان ضد مزاعمھم العلمانیة

 لنا و�ؤ�دون  المسالخ في �ستخدمونه الناس من فكثیر

 !الموت إلى تؤد� أو تسبب ال أنها



 أو الحیوان من تجعل الذبح قبل استعملت إذا وسیلة ھي الصعق

 الصعق مثل األحیان بعض وفي ،حراك بال الذبح وقت الطیر

.تنفس بال أیضا تجعلھ جداً  العالیة الترددات على للدجاج الكھربائي



الذبح؟ قبل  الطیور أو الحیوانات على الصعق تأثیر ھو ما

ً  الحالل، غیر بطرق والمذبوحة الغرب، في األبقار جمیع  غالبا

 المسترجعة، الفوالذیة الطلقة بمسدس رؤوسھا على تصعق ما

 أي(  الحیاة إلى أخرى مرة تعود لن ذبح بدون تركت ما وإذا

.)موقوذة اإلسالمیة الشریعة حسب أنھا



* Rizwan Khalid

 ،)الحیاة أو الموت حیث من( الصعق نوع أثر تقرر كثیرة متغیرات

 :من مزیج ھو أھمیة واألكثر

 في التسبب في عامل أكبر بعید حد إلى ھو المنخفض )ھرتز( التردد

.* المرتفعة التیارات تأثیر استبعاد یمكننا ال ولكن الموت

ولكن

)   mAملي أمبیر(، والتیار ) Hzھرتز(التردد 



%61ملي أمبیر نسبة الوفیات  75

%80ملي أمبیر نسبة الوفیات  90

%95ملي أمبیر نسبة الوفیات  120

%99ملي أمبیر نسبة الوفیات  148

%22ملي أمبیر نسبة الوفیات  60

%***80ملي أمبیر نسبة الوفیات  100على  ھیرتز 200

%***80ملي أمبیر نسبة الوفیات  150-120على  ھیرتز 200

 مجلس دول جمیع إلى تأتي والتي الدجاج، ذبائح فإن لذلك، وفقا

 والبرازیل، وأمریكا أوروبا من األوسط الشرق ودول الخلیجي التعاون

 فإن **،*ھرتز 50 التردد على صعقت وإذا حالل شھادة ترافقھا والتي

 Gregory N.G. & Wotton*.٪99 - ٪61 بین یتراوح بینھا الوفیات نسب
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.



 أن و�جب للغا�ة، حرجة الكهر�ائي الصع� معاییر إن

.العدد�ة ق�مها حیث من دق�قة تكون 



 في علیها الس�طرة الصعب من بل

:التال�ة لألس�اب وذلك المسالخ

 أو الطیر إجهاد أو الوزن  أو المسافة أو التردد ق�م في تغییرات فأ�

 المنشورة األ�حاث نتائج من یتضح �ما الجسم على الر�ش �م�ة

 من تحملها �م�ن ال ق�م إلى تصل قد الوف�ات في معدالت إلى سیؤد�

.*الدین�ة الشرع�ة الناح�ة

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



 للصع� 1099/2009 الجدید األورو�ي التشر�ع متطل�ات فإن أ�ضا،

 فقد لذلك )!الموت-حتى-الصع�( القاتلة الصدمة هو الذ�ح في الكهر�ائي

**.مختلفة ترددات أو ت�ارات استخدام المسلمون  نحن لنا �سمح 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 العدید في و�ذلك فرنسا، في

 على الموت-حتى-الطیور تصع� األورو��ة

)*هیرتز 50( المنخفضة الترددات

* *Rizwan Khalid



 تعد التي ال�طیني، الرجفان �ظهر )هیرتز 50(  المنخفضة الترددات على

.)الموت أ�( القلب�ة النو�ة عالمات من واحدة

 على الكهر�ائي الصع� مع بوضوح وتشاهد علم�ا راسخة ظاهرة هذه

.المنخفضة الترددات



 غریغوري نایفیل الدكتور قبل من )الموت أي( البطیني الرجفان أكد وقد

 الصعق أبحاث في مشھورة بحثیة جامعة وھي **بریستول جامعة من

 نسبة بأن وجد وقد :الذبح قبل والحیوانات الطیور على وأثره الكھربائي

 أمبیر ملي 148 على الكھربائي التیار مع الذبح قبل الدجاج بین الوفیات

.٪99 ھي ھرتز 50 التردد وعلى

**Gregory, N. G., and S. B. Wotton (1987). Effect of electrical stunning on the electroencephalogram in chickens. 
Br. Vet. J.: 143, 175-183.

%99  ھي الوفیات نسبة ھیرتز 50 التردد على



 أجر�ت التي أ�حاثهم، نتائج نشروا وزمالؤه *Moshonner موشونیر

 على للتعرف �جم 7-5 بین المتوس� في تزن  والتي الروم�ة الدیوك على

 ت�ار مع والمنخفضة، العال�ة الترددات �استعمال الكهر�ائي الصع� تأثیر

 ال�حوث نتائج و�انت .ثوان 4 ولمدة أمبیر ملي 150 على مثبت �هر�ائي

:التالي النحو على نشرت التي

%100نسبة الوفیات  ھیرتز 50على 

%60نسبة الوفیات  ھیرتز 300على 

%30نسبة الوفیات  ھیرتز 480على 

%30نسبة الوفیات  ھیرتز 550على 

%0نسبة الوفیات  ھیرتز 600على 

*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. 



 الدیوك على �هر�ائي صع� �استخدام تسمح ال ** األورو��ة األنظمة لكن

 ملي 400 الكهر�ائي الت�ار على هرتز 400 من أعلى بترددات الروم�ة

.أمبیر

Frequency (Hz) Chickens د�ك 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

** )طیر لكل الق�م متوس�( الم�هرب المائي للحمام الكهر�ائ�ة المتطل�ات - جدول



%60نسبة ھي الوفیات  ھیرتز 300ملي أمبیر، وتردد  150على 

%30نسبة ھي الوفیات  ھیرتز 480ملي أمبیر، وتردد  150على 

%50نسبة الوفیات المتوقعة ھي   ھیرتز 400ملي أمبیر، وتردد  400على 

 نشره ما حسب الروم�ة الدیوك في المتوقع الوف�ات معدل أن أ�

 400 مع هرتز 400 �استخدام ٪50 من أكبر هي وزمالؤه مونشینیر

 هو �ما قبلهم من المستخدمة أمبیر ملي 150 من بدال أمبیر ملي

:موضح



 �سترد )هیرتز 1500( الكهر�ائي للصع� العال�ة الترددات على

 16 �عد و�تحرك یتنفس أ� الصع� �عد للح�اة عالماته الدجاج

.*التوالي على ثان�ة 57 و ثان�ة

*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.



 الذ�ح وعمل�ة الدجاج، صع� من العال�ة الترددات مع لكن

 الصع� �عد ثان�ة 14-11 عند عادة الذ�ح �حدث السر�عة

 .الكهر�ائي

 الح�اة عالمات أخر�  مرة الدجاج استرداد إن :هذا معنى

.ثان�ة 57-16 �عد أ� متأخراً  س��ون 

الشرعي؟ الحكم ھو فما



 .، وزارة األوقاف والشئون اإلسالم�ة، دولة الكو�ت324الموسوعة الفقه�ة، الجزء التاسع والثالثون، ص *

 حاالت في :)هللا رحمه( مالك اإلمام قال :الموطأ في الح�م نجد

 ان �م�ن ال الطیر أو الحیوان �ان إذا مماثلة، وحاالت الموقوذة

 لو حتى لحمها أكل یجوز ال فإنه ،)ضر�ها �عد أ�( معها �ع�ش

.*الموت قبل ذ�حها تم



:الذب�حة لتحر�م شرطان )هللا رحمه( مالك اإلمام ووضع

 لحمها فإن �ضطرب، وال یتنفس ال الذ�ح وقت الطیر أو الحیوان �ان إذا

.یؤ�ل ال الذ�ح �عد

 حتى اللحوم تؤكل وال التحریم ھو الذبائح في األصل اإلسالمیة، الشریعة في

.شك أي دون حلیتھا من یتأكد

 وبالتالي شك، موضع في اللحوم یضع بالتأكید بعده أو الذبح قبل الصعق

 أو حیوانات لحوم تناول فإن التحریم، اللحوم في األصل قاعدة على وبناءً 

ً  غیر یصبح مصعوقھ طیور ً  أقلھا أو مشروعا  وقت الشك الزمھا إذا مكروھا

الشك منھا یزول حتى الذبح



الذ�ح �عد الدمو�  النزف �م�ة انخفاض الصع� �سبب نظر�ا،

ذلك ع�س إلى تشیر علم�ة أوراق ال�احث یجد ذلك، ومع



 تنق�ة على تأثیر له الذ�ح وقت النزف نم� أن :نعتقد ونحن

 لحوم خاصة الخبیث الدم من المختلفة الحیوان ألجزاء الذب�حة

.العضالت

نم� النزف 

 النزف نم� على وسلم عل�ه هللا صلى محمد النبي حدیث ر�ز

.للشرایین الفعلي القطع وقت تخرج التي الدم �م�ة من بدال



 وسلم عل�ه هللا صلى النبي عن :عنه هللا رضي خدیج بن رافع عن

 أما والظفر، السن ل�س فكل، عل�ه هللا اسم وذ�ر الدم أنهر ما« :قال

  .عل�ه متف� *»الح�ش فمد� الظفر وأما فعظم، السن

 .)3/463( وأحمد ,)2821( الضحا�ا :داود وأبو ,)4410( الضحا�ا :والنسائي ,)1491( والفوائد األح�ام :والترمذ� ,)1968( األضاحي : ومسلم , )2488( الشر�ة : البخار� *

 نم� هو �النهر الدم نزف إذًا،

 �حدث أن یجب الذ� النزف

 نستخدم ال عندما فق� و�حدث

.الذ�ح قبل الصع�



 على هو الذ�ح قبل الصع� استخدام حالة في النزف نم� إن

 من سائل تسق� مثل تماما( ��ات أو متقطعة دم ص�ات ش�ل

.�النهر متدفقاً  ول�س )مستودعه



 فاتح أحمر المصعوق  غیر الحیوان من الخارج الدم لون  أن �ما

.المصعوق  الحیوان حالة في هو �ما داكن أحمر ول�س



 یتواف� ال الذ�ح قبل ما الصع� أسالیب استخدام أن ذلك یت�ع

 على النزف نم� معاییر تطاب� ال ألنها للحالل معاییرنا مع

.الساب� الحدیث في عل�ه المنصوص النحو



اإلنسان وسالمة صحة

.الجراث�م لنمو البیئات أخصب من الدماء

اإلنسان لجسم ضارة مواد بنفسها هي تحمل أنها �ما

 فإنها م�اشرة الحیوان موت �عد اللحوم في الدماء هذه �قیت ولو

الجراث�م لنمو وخص�ة صالحة بیئة تكون 

ً  اللحوم تعتبر عام، وبشكل   الذبح عملیة قبل معقمة تقریبا

 وھذا تعب، أو وتوتر، ضغط،( الذبح قبل لجھد الحیوان تعرض إذا ولكن،

 ً  یمكن الحیوانات تلك لحوم فإن ،) الذبح قبل الصعق مع یحصل ما غالبا

الذبح بعد تتلوث أن



 أنواع من نوع ألي الحیوان تعرض عند أي الحالة، ھذه في

 في إنفجار إلى االسالیب ھذه وتسبب الذبح، قبل الصعق

 الكلي العدد فإن تلوثھا، ثم ومن اللحوم تحتویھا التي الشرایین

 .*اللحم من جرام لكل ومالیین آلالف یزداد للبكتریا

  وخدماتھ الحالل لصناعة األول الخلیج مؤتمر البراز�، فؤاد محمد.د ،وخفا�اه الغر�ي والذ�ح ومزا�اه، اإلسالمي الذ�ح*

 الكویت دولة –السالمیة –إن ھولیدي فندق ،2011 ینایر 24-26



 التي التذ��ة من الشرعي والمقصد الح�مة أس�اب أحد ندرك هنا ومن •

 إخراجاً  التذ��ة هذه في أن وذلك الحیوانات، لحوم تناول قبل بها هللا أمر

  الضارة الخبیثة الدماء لتلك

 اإلسالم�ة الشر�عة في عنه المنهي الدم هو الحر أو المتدف� الدم •

 الدم أ�( اللحم داخل المحبوس الدم ول�س ،)المسفوح �المدم و�سمى(

.)اإلسالمي الذ�ح �عد المت�قي



 تناول وهو اإلنسان �صحة تتعل� للصع� أخر�  مخاطر وهناك

 وطیور حیوانات مع ضرورة أ� للذ�ح ل�س أن أ� !میتة لحوم

  .میتة

میتة؟ لحوم لتناول السلبي الصحي االثر هو ما

 سر�ع و�ش�ل ال��تر�ا تنتقل الحیوان، �موت عندما

 توجد لذا، .الهضم�ة القناة من األنسجة عبر جداً 

 بوعي الحیوان ��ون  عندما الحیوان ذ�ح إلى حاجة

.التلوث لمنع �امل صحي
http://www.backyardchickens.com/t/697920/dead-meat-bird-okay-to-eat



 بنى الذي البیولوجي العالج خالل ومن ھانز، البروفسور یقول

 الحظ حیث الخنزیر منتجات تناولھم وبعد قبل األلمان على مالحظاتھ

  :التالي

Hans-Heinrich Reckeweg, 1983. The Adverse Influence of Pork Consumption on Health. Biological Therapy Vol.1 No. 2 1983 http://www.firstchurchoftheinternet.org/studies/eatingpork.htm

 الثانویة ومنتجاتھا الخنازیر لحوم لتناول السلبیة الصحیة الجوانب

ً  منشور ھو كما :علمیا

والسمیة والتعب واإلجھاد، التوتر، یسبب قد الخنزیر لحم تناول أن



الحیوان إلى اإلحسان

 الذ�ح یوفرها التي والصح�ة الدین�ة الجوانب ناقشنا اآلن حتى

الدیني

 مد� أ� إلى نبین اآلن دعونا

 الذ�ح قبل ما الصع� وسائل

ووحش�ة مؤلمة تكون  أن �م�ن

إلعجاز العلمي في التخدیر بالذبح و وجوب عدم نخع الذبائحا جواد الھدمي. د



 الحالل، طر�قة حسب الحیوان عن� في ش� إجراء یتم عندما

:هي رئ�س�ة أجهزة �قطع فإنه

الثان�ة مدة الش� هذا ألداء و�أخذ

 �بیر انخفاض حدوث في یتسبب مما

 منطقة في خاصة الدم ضغ� في وفور� 

 �فقد الحیوان من یجعل مما الدماغ

ثوان غضون  في الوعي

واألوردة الشرایین



  الذ�ح؟ قبل ما الصع� أسالیب مؤلمة هي �م

 نفسها والحیوانات الحیوانات هذه خال� هللا إال ذلك �علم ال

.الصع� لعمل�ة خضعت التي



 ألم من التأكد یمكن )البشر( نحن لكن

 عملیة آالم إلى النظر خالل من الذبح

 بنا، لحقت إذا مؤلمة ستكون كم مماثلة

 التشریحیة القواعد ضوء في وذلك

.باأللم لإلحساس والفسیولوجیة



 نشعر ال أننا عموما المعروف ومن

 عن أنفسنا في قطع نحدث عندما باأللم

 بشفرة الحالقة خالل من الخطأ طریق

 الجرح، حدوث بعد إال جدیدة حادة

.انتباھنا النزیف یسترعي عندھا



 شفرة مع السلسة الناعمة الحالقة بین الفرق  جیدا نعلم ونحن

 تكرر قد�مة متبلدة شفرة مع المدم�ة الحالقة ومع جدیدة

.استعمالها

 تكون  أن الضرور�  فمن و�التالي

.حادة  الذ�ح في المستعملة الس�ین



 قلیل نزف عنه ینتج الحالقة أثناء حادة شفرة بواسطة القطع

 نشعر ونحن جدًا، صغیرة دمو�ة شعیرات قطع �سبب جدا

.الدماغ یدرك عندما فق� �األلم



 دمو�ة أوع�ة لألر�عة الرق�ة في القطع ��ون  الحیوان وفي

 وسر�ع متدف� و�ش�ل یتم العمل�ة هذه خالل ومن رئ�س�ة،

 محسوس وغیر سر�ع إغماء عنه ینتج الدم من الكثیر فقدان

 في �األلم اإلحساس سیلغى العمل�ة هذه و�إت�اع .للحیوان

.للدماغ الحسي المر�ز



*المیمان هللا عبد بن ناصر .د .أ الشیخ یقول تقدم ما على فبناءً 

السعودیة العربیة المملكة الشورى، مجلس وعضو المكرمة، مكة القرى، أم جامعة اإلسالمیة، العلیا الدراسات أستاذ *

 من طریق أي إلى اللجوء عدم األفضل أن

 أن وینبغي اآلن؛ حتى المعروفة التدویخ طرق

 فیھ لولج فتح لو إذ أصلھ؛ من الباب ھذا یسد

.یجوز ال وما یجوز ما



 والشاذ إ�اك :معاو�ة بن إ�اس ف�قول

 العلم من

 حملت إن إنك :أدهم بن إبراه�م وقال

�ثیراً  شراً  حملت العلماء شاذ

 التي الشاذة الفتاو�  عن االبتعاد المسلم المستهلك وعلى

الحال بواقع العلم ینقصها



 :�م�ننا أن نر� اآلن

   طر�قة الذ�حأن 

مهمة جدًا لتأمین صحة وسالمة اإلنسان 

واإلحسان إلى الحیوان



وأن العدید من المحظورات الدین�ة وجد 

أنها مرت�طة لصالح اإلنسان



و�عتقد العلمانیون 

أن صحة وسالمة اإلنسان واإلحسان 

إلى الحیوان ال تفسرها المحظورات 

الدین�ة



سبحنك الل�م و�حمدك أش�د أن ال إلھ إال أنت، أستغفرك 

وأتوب إليك
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