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رئيس الرابطة اإلسالمية في الدنمارك
عضو مجمع فقياء الشريعة

ممدمة
 تفرض لوانٌن الدول األوربٌة تدوٌخ
الحٌوان لبل ذبحه  ،وتسري هذه الموانٌن
على كافة الذبائح المص َّدرة إلى العالم
اإلسالمً.
 وال ٌستـثـنى من ذلن إال ذبائح الٌهود ،وكمٌات
ضئٌلة تستوردها بعض الشركات الرافضة
للصعك من بعض الدول .

طرق الصعك والتدوٌخ
أكثر طرق التدوٌخ والصعك استخداما:

 التدوٌخ الكهربائً.
 التخدٌر بثانً أكسٌد الكربون.
 المسدس الوالذ ذو الطلمة المسترجعة.
 المسدس الصادم ذو الرأس الدائري.
 الصعك بواسطة المؽطس المائً المكهرب.

التدوٌخ الكهربائً )(Electrical Stunning
 لمد وردت هذه الطـــرٌمة فً المانون البرٌطانً عام ،1958
وشـاع استعمالها فً ذبح الخنازٌر واألبمار والعجول واألؼنام.
 وتتلخص هذه الطرٌمة فً ما ٌلً:
ٌ تم تمرٌر تٌار كهربائً بفولت منخفض خالل مخ الحٌوان.
(وإذا لم تتم عملٌة التدوٌخ الكهربائً بالدلة المطلوبة فإنها تنملب
من إنسانٌة م َّدعاة إلى وحشــٌة متناهٌة ،إذ تسـبب الصدمة
الكهربائٌة شلالا كامالا للذبٌحة مع وجود الوعً على حالته).
 وتعرؾ علمٌا ا بالصدمة الضائعة أو التائهة .وتكمن دٌنامٌكٌة
هذه الطرٌمة فً تنبٌه خالٌا المخ بصورة ؼٌر طبٌعٌة ،مما
ٌنجم عنه تشوه فً خالٌا المخ ،وحالة من عدم التمٌٌز.

التخدٌر بثانً أكسٌد الكربون
Carbon-Dioxide for Pre-Slaughter Anesthesia
 تعتبر هذه الطرٌمة أحدث الطرق وأنظفها عندهم ،وتعود أولى
تجارب هذه الطرٌمة إلى عام ( )1950فً أحد مصانع اللحوم
المعلبة بأمرٌكا ،ثم انتملت بعد ذلن إلى الدنمارن وؼٌرها.
 ولد شاع استعمالها فً كثٌر من مجازر أوربا نظرا ا لر ْخص
ثمن الؽاز ،وسهولة العملٌة ممارنة بالتدوٌخ الكهربائً.

صعك األبمار بالمسدس الوالذ ذي الطلمة المسترجعة

Captive Bolt Pistol
آلٌة عمل هذه الطرٌمة:
ٌ تم توجٌه المسدس إلى جبهة الحٌوان فً موضع محدد ٌختلؾ
تبعا ا لنوع الحٌوان .وعند الضؽط على الزناد تنطلك خرطوشة من
المسدس لتوجه مسمارا ا ؼلٌظا ا ٌخترق جمجمة الحٌوان ونسٌج
مخه ،فٌصرع فً الحال ،وبهذا ال ٌدوخ الحٌوان فمط  ،بل ٌموت
فً كثٌر من األحٌان.
ٌ ظل المسمار الؽلٌظ متصالا بالمسدس  ،ثم ٌعود إلٌه آلٌا
بواسطة نابض مرتبط طرفه األول بالمسدس ،والثانً بالمسمار،
بحٌث ٌسمح هذا الوضع باستعماله دائما.

تابع :المسدس الوالذ ذو الطلمة المسترجعة
Captive Bolt Pistol
 تعتبر هذه الطرٌمة فً
حمٌمة الحال تطوٌرا ا للبلطة
أو المطرلة التً هوجمت
من لبل على أنها طرٌمة
ؼٌر إنسانٌة.

تابع :نوعٌة أخرى للمسدس الوالذ ذي الطلمة المسترجعة

Captive Bolt Pistol

فٌدٌو صعك األبمار بنوع آخر من المسدس الوالذ
ذي الطلمة المسترجعة
،



صعك األبمار بالمسدس الوالذ ذي الطلمة المسترجعة
Captive Bolt Pistol

 بعد صعك الحٌوان ٌعلك من رجله  ،بحٌث ٌكون
رأسه إلى األسفل.
 ثم ٌذبح بسكٌن ٌدوٌة.
 وفً بعض المجازر ٌتم إدخال سلن بالستٌكً بمكان
الولذ بالمسدس إلى مخ الحٌوان لإلسراع فً موته  ،ثم
ٌمطع رأسه بعد ذلن ،كما سترى فً الصور التالٌة.
ٌ تم بعد ذلن السلخ  ،وبالً اإلجراءات المتبعة فً مثل
هذه الحاالت.

المالحظات على هذه الطرٌمة
 باستخدام المسدس الوالذ تتهتن أنسجة المخ  ،وٌموت
الحٌوان لبل ذبحه ،السٌما فً طرٌمة إدخال السلن
البالستٌكً إلى المخ بعد الولذ.
 ال توجد رلابة أو إشراؾ إسالمً على هذه الذبائح التً
تصدر إلى بالد المسلمٌن إال عند زٌارة الوفود الرسمٌة.
 تمأل شهادات الذبح الحالل الموجودة لدى المجازر ،
وٌولع علٌها الذباح المسلم الذي الٌجرؤ على إبداء أي
مالحظة خوفا ا من طرده من العمل .ثم ترسل هذه الشهادات
إلى المركز اإلسالمً صاحب هذه الشهادات لٌولع علٌها  ،ثم
تص َّدر إلى بالد المسلمٌن على أنها مذبوحة طبما ا للشرٌعة
اإلسالمٌة.

المسدس الوالذ

توجٌه المسدس الوالذ إلى رأس البمرة

إدخال السلن البالستٌكً إلى المخ للتسرٌع
بموت الحٌوان

طرٌمة صعك وطعن األبمار
 هنان طرٌمة أخرى حٌث تصعك البمرة بالمسدس
الوالذ الممٌت.
 ثم تعلك من رجلها بحٌث ٌكون رأسها إلى األسفل ،
ورجالها إلى األعلى.
 ثم ٌطعنها الجزار فً رلبتها بسكٌن ٌدوٌة.
 ثم ٌدخل كٌسا ا طوٌالا من البالستٌن لٌتدفك الدم من
خالله إلى وعاء كبٌر ٌحفظ فٌه هذا الدم لمعالجته ،
واالستفادة منه.
 انظر الصورتٌن المرفمتٌن.

طعن البمرة بعد صعمها

توصٌل كٌس البالستٌن بعد الطعن

المسدس الصادم ذو الرأس الدائري
Mushroom Gun
آلٌة عمل هذه الطرٌمة:
 تستخدم هذه الطرٌمة أٌضا ا فً صعك العجول واألبمار ،حٌث
ٌو َّجه المسدس إلى موضع مح َّدد من جبهة الحٌوان ،وعند الضؽط
على الزناد تنطلك لطعة حدٌدٌة مستدٌرة مثبتة فً رأس مسمار
ٌنطلك من داخل المسدس ــ سرعان ما ٌعود إلٌه بفعل نابض ــ
فتصدم جبهة الحٌوان  ،وتحدث ارتجاجا ا شدٌدا ا فً مخه ،وأحٌانا ا
ٌتهشم مكان اإلصابة من جبهته ،ثم ٌخر صرٌعا ا على األرض.
وهذه الطرٌمة مؤلمة جدا ا إال أنها ألل تأثٌرا ا على الحٌوان من
المسدس الوالذ ،ونسبة الوفٌات منه ألل مما هً فً المسدس
الوالذ.

المسدس الصادم ذو الرأس الدائري
Mushroom Gun
ٌ ظل الرأس الدائري المتصل بمضٌب حدٌدي طوله حوالً
 12سم متصالا بالمسدس  ،ثم ٌعود إلٌه آلٌا بواسطة نابض
مرتبط طرفه األول بالمسدس ،والثانً بالمضٌب الحدٌدي ،
بحٌث ٌسمح هذا الوضع باستعماله بشكل دائم.
 بعد صعك الحٌوان ٌعلك من رجله  ،بحٌث ٌكون رأسه
إلى األسفل.
 ثم ٌذبح بسكٌن ٌدوٌة.
ٌ تم بعد ذلن السلخ  ،وبالً اإلجراءات المتبعة فً مثل
هذه الحاالت.

تابع :المسدس الصادم ذو الرأس الدائري
Mushroom Gun
والحٌوان المصعوق بهذه
الطرٌمة ٌبدأ بتحرٌن ٌدٌه
ورجلٌه بعد حوالً  5إلى 6
دلائك .ولد ال ٌتحرن إذا
كانت الصدمة من النوع
الشدٌد الذي تستخدم فٌه
آخرها
الملون
الطلمة
بالسواد .وال ٌخفى ما فً
هذه الطرٌمة من آالم
للحٌوان ،وخوؾ شدٌد له،
ٌؤثران على تصفٌة دمه،
ومذاق لحمه.

المالحظات على هذه الطرٌمة
 هذه الطرٌمة تسبب للحٌوان ارتجاجا ا شدٌدا ا فً مخه،
وأحٌانا ٌتهشم مكان اإلصابة من جبهته ،ثم ٌخر صرٌعا ا على
األرض.
 هذه الطرٌمة مؤلمة جدا ا إال أنها ألل تأثٌرا ا على الحٌوان من
المسدس الوالذ ،ونسبة الوفٌات فٌها ألل مما هً فً المسدس
الوالذ.
هذه الطرٌمة تسبب للحٌوان خوفا ا شدٌدااٌ ،ؤثران على
تصفٌة دمه ،ومذاق لحمه.
 ال توجد رلابة أو إشراؾ إسالمً على هذه الذبائح التً
تص َّدر إلى بالد المسلمٌن إال عند زٌارة الوفود الرسمٌة.

تابع  :المالحظات على هذه الطرٌمة
 تمأل شهادات الذبح الحالل الموجودة لدى المجازر ،
وٌولع علٌها الذباح المسلم الذي ال ٌجرؤ على إبداء أي
مالحظة خوفا ا من طرده من العمل.
 ثم ترسل هذه الشهادات إلى المركز اإلسالمً صاحب
هذه الشهادات لٌولع علٌها  ،ثم تص َّدر إلى بالد
المسلمٌن على أنها مذبوحة طبما ا للشرٌعة اإلسالمٌة.
 لوانٌن الصعك الحدٌثة للدول األوربٌة لعام 2013
تفرض موت الحٌوانات لبل ذبحها.

صعك األؼنام وذبحها
 تصعك األؼنام فً رأسها بواسطة مسدس
متصل بالكهرباء  ،ومزود بمسمارٌن مكهربٌن
فً ممدمته ٌ ،خترلان رؤوسها فتصعك فً
الحال.
ثم تعلَّك من أرجلها بحٌث تكون رؤوسها إلى
األسفل.
 ثم تذبح بعد ذلن بسكٌن ٌدوٌة.
ٌ تم بعد ذلن السلخ وبالً اإلجراءات المتبعة.

مسدس صعك األؼنام 1

مسدس صعك األؼنام 2

مسدس صعك األؼنام 3

خروؾ مات بعد الصعك

الذبح الٌدوي للخرفان بعد صعمها

تابع :فٌدٌو صعك األبمار واألؼنام بالمسدس الوالذ
ذي الطلمة المسترجعة
،



المالحظات على هذه الطرٌمة
 تصعك األؼنام بعد صعمها بالمسدس الكهربائً.
 ثم تذبح بعد ذلن بسكٌن ٌدوٌة.
ٌ تحرن معظمها بعد الذبح  ،إال إذا كان األمبٌر عالٌا ا
فتموت كمٌة كبٌرة منها.
ٌ تم بعد ذلن السلخ وبالً اإلجراءات المتبعة.
 تبٌن لً بالمتابعة المٌدانٌة أن بعض األؼنام تصعك
أكثر من مرة فتبٌض عٌناها  ،وتفمد بصرها ،كما
ستشاهد مصداق ذلن بعد للٌل.

تابع :المالحظات على هذه الطرٌمة
 تمأل شهادات الذبح الحالل الموجودة لدى المجازر،
وٌولع علٌها الذباح المسلم الذي ال ٌجرؤ على إبداء أي
مالحظة خوفا ا من طرده من العمل.
 ثم ترسل هذه الشهادات إلى المركز اإلسالمً صاحب
هذه الشهادات لٌولع علٌها  ،ثم تص َّدر إلى بالد
المسلمٌن على أنها مذبوحة طبما ا للشرٌعة اإلسالمٌة.
 لوانٌن الصعك الحدٌثة للدول األوربٌة لعام 2013
تحبذ موت الحٌوانات لبل ذبحها.

صعك الدواجن بالمؽطس المائً المكهرب ثم ذبحها
 تعلك الدواجن من أرجلها بواسطة شرٌط آلً متحرن
بحٌث ٌكون رأسها إلى األسفل.
 ثم تمر بحوض مائً مكهرب ،تؽطس فٌه رؤوسها
وأعنالها ،فتخرج مصعولة ال حران بها .وتموت كمٌة
كبٌرة منها تختلؾ نسبتها باختالؾ لوة الفولت.
 تمر بعد ذلن على سكٌن آلٌة تذبحها من رلابها تارة،
والكثٌر الؽالب من رؤوسها تارة أخرى ،ومن المفا تارة
ثالثة ،وفً بعض الحاالت ال تذبح بعض الدواجن لعدم
وصول رلابها إلى السكٌن اآللٌة نظرا ا لصؽرها ،أو
لصر أعنالها.

تابع :صعك الدواجن بالمؽطس المائً المكهرب ثم ذبحها
 وٌتم فً الملٌل النادر فً بعض المجازر ذبح الدواجن
بواسطة ذباح مسلم ،ولكن بعد الصعك المذكور سابما ا.
 ثم تتابع هذه الدواجن مسٌرها بواسطة الشرٌط
المتحرن إلى مؽطس المٌاه الحارة جدا ا لتسهٌل نتؾ
الرٌش.
 ثم تخرج الدواجن من هذا المؽطس إلى آلة نزع
الرٌش.
 ثم تستمر بمٌة العملٌات حتى تصل إلى التؽلٌؾ ،ثم
الحفظ فً ثالجات ضخمة عالٌة البرودة استعدادا ا
للتصدٌر.

المالحظات على هذه الطرٌمة
 لمد جرى العمل بهذه الطرٌمة منذ عام ( )1970وحتى اآلن ،
لتجمع ـــ مع كل أسؾ ـــ بٌن الصعك والؽرق.
وٌؤدي هذا الصعك الكهربائً مهما كان خفٌفا ا إلى موت كمٌة من
الدواجن لبل ذبحها.
وأستطٌع أن أجزم أن نسبة الطٌور التً تعتبر من المٌتة نتٌجة
الصعك والذبح اآللً ؼٌر المنضبط بالسكٌن اآللٌة تبلػ  %20بل
تصل فً مجازر أخرى الـى  % 50وأحٌانا أكثر من ذلن.
وتتفاوت هذه الكمٌة بحسب لوة الصعك الكهربائً وضعفه من
ناحٌة ،أو بحسب ضعؾ الحٌوان ولوته من ناحٌة أخرى ،أو
نتٌجة وصوله إلى المجزرة مجهدا ا بعد رحلة طوٌلة بحٌث ال
ٌحتمل أي صدمة من ناحٌة ثالثة.
وٌظهر الموت جلٌا ا فً الدواجن أكثر من ؼٌرها لالعتبارات السابمة.

تابع :المالحظات على هذه الطرٌمة
 الدواجن التً تذبح بسكٌن آلٌة الٌتم ذبح معظمها
بالطرٌمة الشرعٌة ،حٌث:
ــ ٌذبح الكثٌر منها من رؤوسها تارة.
ــ وٌذبح بعضها من المفا تارة ثانٌة.
ــ وفً بعض الحاالت تفوت السكٌن بعضها فال ٌذبح
لعدم وصول رلابها إلى السكٌن اآللٌة نظرا ا لصؽرها،
أو لصر أعنالها.
ــ ولد تفوت فال ٌدركها الذباح فتدخل إلى مؽطس الماء
الحار حٌث تلمى حتفها بالؽرق.

تابع :المالحظات على هذه الطرٌمة
ال تتمٌد المجازر بتردد كهربائً منخفض إال حٌن
تزورها وفود إسالمٌة.
 تمأل شهادات الذبح الحالل الموجودة لدى المجازر،
وٌولع علٌها الذباح المسلم الذي ال ٌجرؤ على إبداء أي
مالحظة خوفا ا من طرده من العمل.
 ثم ترسل هذه الشهادات إلى المركز اإلسالمً صاحب
هذه الشهادات لٌولع علٌها  ،ثم تص َّدر إلى بالد
المسلمٌن على أنها مذبوحة طبما ا للشرٌعة اإلسالمٌة.
 لوانٌن الصعك الحدٌثة للدول األوربٌة لعام 2013
تفرض موت الحٌوانات لبل ذبحها.

المؽطس المائً المكهرب
صورة المؽطس المائً المكهرب

مساوئ الصعك الكهربائً
صورة الدواجن بعد خروجها من المؽطس المائً المكهرب1

مساوئ الصعك الكهربائً
دجاجة مٌتة نتٌجة الصعك بالمؽطس المائً المكهرب2

مساوئ الصعك الكهربائً
دجاجة مٌتة نتٌجة الصعك بالمؽطس المائً المكهرب3

مساوئ الذبح اآللً 1

الذبح اآللً بالسكٌن اآللٌة

مساوئ الذبح اآللً 2
الذبح اآللً بالسكٌن اآللٌة

مساوئ الصعك الكهربائً 3
10دجاجات متتالٌة ذبحتها السكٌن اآللٌة من رؤوسها

مساوئ الذبح اآللً 4
ٌُال َح ُ
أكثر الدواجن من رؤوسها،
ظ أن السكٌن اآللٌة تذبح َ
وبعضها ال تصل إلٌها السكٌن

مساوئ الذبح اآللً 5
ٌُال َح ُ
أكثر الدواجن من رؤوسها ،وهنان دواجن
ظ أن السكٌن اآللٌة تذبح َ
ال تصل إلٌها السكٌن

مساوئ الذبح اآللً 6
ٌُال َح ُ
أكثر الدواجن من رؤوسها ،ودواجن ال تصل
ظ أن السكٌن اآللٌة تذبح َ
إلٌها السكٌن

مساوئ الذبح اآللً 7
ٌُال َح ُ
ظ فً هذه الصورة أن السكٌن اآللٌة لم تصل إلى عدد من
الدواجن

مساوئ التدوٌخ والصعك الكهربائً








الصعك بكافة أنواعه ٌؤدي إلى موت نسبة عالٌة من الحٌوانات لبل
ذبحها السٌما الدواجن.
بعد الصعق تتدفق الدماء في الشرايين والشعيرات الدموية ،وبتأثير
ىذا التدفق عمى شرايين وشعيرات منيكة نتيجة نقص األُكسيجين
تنفجر جدرانيا  ،مما يؤدي إلى احتقان جزء من الدم في الذبيحة
يكون بيئة صالحة لنمو مزيد من البكتيريا في ىذه المحوم.
الصعك ٌملل كثٌرا ا من استنزاؾ دم الحٌوان ،وٌعود على المصدرٌن
بمنافع مادٌة تؤخذ من أموال المستوردٌن.
المسدس الوالذ ٌؤدي إلى تلؾ فً المخ  ،وشلل فً كثٌر من األحٌان
كما ٌؤدي الصعك الكهربائً فً بعض الحاالت إلى شلل كامل مع
وجود الوعً على حالته  ،وٌعرؾ علمٌا ا بالصدمة الضائعة أو
التائهة ،وتـ ْبٌض عٌنا الحٌوان فً بعض األحٌان( .انظر الصورتٌن
التالٌتٌن).

مساوئ الصعك الكهربائً
خروؾ أصابته صدمة ضائعة فابٌضت عٌناه نتٌجة الصعك

مساوئ الصعك الكهربائً
خروؾ أصابته صدمة ضائعة فابٌضت عٌناه نتٌجة الصعك

تابع :مساوئ التدوٌخ والصعك الكهربائً







زٌادة األلم على الحٌوان.
سرعة تعفن اللحوم لعدم استنزاؾ الدماء بشكل كامل.
اضطراب فً أنسجة الحٌوان واختالؾ فً درجة التعادل ( )P.Hفال
تبمى عند درجتها المثلى التً هً ما بٌن (.)5,8 – 5,5
ارتفاع نسبة البكتٌرٌا فً هذه اللحوم  .فمد أثبت أحد التمارٌر
المخبرٌة فً الدانمارن :
أن عدد البكتٌرٌا فً منتجات اللحوم التً ذبحت حٌواناتها بالطرٌمة
اإلسالمٌة دون تخدٌر أو صعك ٌصل إلى سبعة آالؾ بكتٌرٌا فً
الجرام الواحد ،فً حٌن أن منتجات اللحوم األخرى المأخوذة من
حٌوانات مصعولة تصل إلى عشرٌن ملٌون بكتٌرٌا فً الجرام
الواحد كحد أعلى مسموح بتصدٌره من الدانمارن.

تابع :مساوئ التدوٌخ والصعك الكهربائً
 كما أثبت تمرٌر آخر أن عدد البكتٌرٌا فً اللحم المفروم الذي
ذبحت حٌواناته بالطرٌمة اإلسالمٌة ٌبلػ ستٌن ألؾ بكتٌرٌا،
فً حٌن أن ألرب منتج له فً الجودة من اللحوم المفرومة
المأخوذة من حٌوانات مصعولة بلػ عدد البكتٌرٌا فٌه ملٌون
وستمائة ألؾ بكتٌرٌا فً الؽرام الواحد.
 عدد البكتٌرٌا فً الهمبرجر الذي ذبحت حٌواناته بالطرٌمة
اإلسالمٌة بلػ سبعة وثالثٌن ألفا فً الجرام الواحد .فً حٌن
أن ألرب منتج له فً الجودة من هذا النوع المأخوذ من
حٌوانات مصعولة بلػ فٌه ستة مالٌٌن وثالثمائة ألؾ فً
الجرام الواحد.

الذبح حسب الشرٌعة اإلسالمٌة
الذبح اإلسالمً
 هو جرح برلبة حٌوان مباح األكلٌ ،مطع به المسلم أو الكتابً
الحلموم ،والمريء ،والودجٌن ممرونا ا باسم هللا تعالى.
 وٌعتمد الذبح اإلسالمً على فمد الدم ،وهو المعبَّر عنه فً حدٌث
الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  " :ما أنهر الدم" .وفً ؼالب األحٌان ٌتم هذا السٌالن
النهري من لطع األوردة ،ألنه من المسلَّم به َّ
أن لطع الشراٌٌن ٌنتج عنه
دفع للدم فً نبضات تتفك ودلات الملب أو انمباضاته ،وتتراخى شدته
مع انبساطاته  .أما فً األوردة فالدم ٌسٌل كما ٌجري النهر.

تابع :الذبح حسب الشرٌعة اإلسالمٌة
 لطع الودجٌن ٌصاحبه على الفور هبوط فً الضؽط الدموي،
وتولؾ المخ عن العمل فً التو واللحظة ،وٌفمد الحٌوان الوعً.
 كما أن هذا المطع للودجٌن ٌضمن تفرٌؽا ا كامالا للمتبمً من الدم
فً الذبٌحة.
 وٌجب مراعاة الظروؾ النفسٌة للحٌوان ،فال ٌجوز إرعابه أو
إرهابه أو ضربه لبل ذبحه ،وزٌادة ا على ذلن ٌكره فً الشرٌعة
اإلسالمٌة أن ٌذبح حٌوان أمام حٌوان آخر لما ٌؤدي إلٌه من
خوؾ ورعب وألم نفسً ٌتنافى مع الرحمة بالحٌوان.

مزاٌا الذبح اإلسالمً 1
جم ُل
للذبح اإلسالمً دون تدوٌخ أو صعك مزاٌا كثٌرة أ ُ ِ
أه َّمها فً ما ٌلً:
خوؾ ،
 الرفك فً التعامل مع الحٌوان ،بحٌث ال ٌضرب ،وال ٌ َّ
وال ٌضجع بعنؾ ،وال ٌذبح أمامه حٌوان آخر ،كل هذا ٌوفر
للحٌوان ظروفا ا نفسٌة مرٌحة.
 التسمٌة على الحٌوان ”بسم هللا ،وهللا أكبر“ لبل ذبحه تتؽلؽل فً
أعماله ،فتمنحه اطمئنانا ا كبٌراا ،وراحة نفسٌة عجٌبة ،السٌما إذا
ما لرئت علٌه بأسلوب رفٌك رلٌك ،فإنها تؤثر فً نفسٌته تأثٌرا ا
إٌجابٌا ا عمٌما تجعله ٌستسلم استسالما ا مطلماا ،لما للتسمٌة من
أسرار عجٌبة ال ٌعلمها إال هللا( .انظر الصورة المرفمة).

مزاٌا الذبح اإلسالمً 2
وانظر السر العجٌب ل :بسم هللا وهللا أكبر

مزاٌا الذبح اإلسالمً 3


ٌسرع فً موت الحٌوان ،وخروج روحه ،وذلن بإحداث نزٌؾ
شدٌد عن طرٌك المطع الحاد فً ممدمة الرلبة .ولد أكدت
الدراسات أن هذه الوسٌلة أفضل الوسائل وأسرعها لخروج روح
الحٌوان ،ولن ٌتوفر هذان العنصران معا ا بدون هذه الطرٌمة.



ألل ألما ا للحٌوان من أي وسٌلة أخرى لسرعة إزهاله للروح،
ولسالمته من المعاناة النفسٌة للذبٌحة.
(وتعلٌل ذلن :أن لطع الودجٌن ٌصاحبه على الفور هبوط فً
الضؽط الدموي بالدماغ ،وتولؾ المخ عن العمل فً التو ،فٌفمد
الحٌوان الوعً من ناحٌة المخ).

تابع :مزاٌا الذبح اإلسالمً4


ٌجتذب كل الدم من أنسجة الحٌوان وعروله ،فٌصفو اللحم،
وٌصبح صحٌا ا شهً الطعم  ،بعٌدا ا عن تكاثر البكتٌرٌا فٌه.



تركٌب األنسجة فً هذه الذبائح ٌجعل لحمها أفضل مذالا ا وأحسن
لواما ا.



عدد البكتٌرٌا فً هذه اللحوم المذبوحة بالطرٌمة اإلسالمٌة ألل
عدد عرفتْه المختبرات العلمٌة على اإلطالق كما شهدت بذلن
التمارٌر الصادرة عن مختبرات وزارة الزراعة الدانماركٌة.

صور للذبح اإلسالمً البدٌل عن المصعوق
خطوات الذبح
 .1إدخال البمرة بصندوق خاص متحرن استعدادا للذبح
ولد ت َّم ذلن فً الدانمارن

الذبح اإلسالمً البدٌل عن المصعوق
خطوات الذبح
 .2تدوٌر الصندوق بحٌث ٌكون رأس البمرة إلى األسفل
لذبحها .ولد ت َّم ذلن فً الدانمارن

الذبح اإلسالمً البدٌل عن المصعوق
خطوات الذبح
صــــــورة أخرى عن
الخطوة الســـــــــابمة
ولد تمت فً بلجٌكا

فٌدٌو الذبح اإلسالمً لألبمار
البدٌل عن المصعوق

تقرير مختبرات وزارة الزراعة بالدانمارك

شهادات منصفة

شهادات جرٌئة ومنصفة لخبراء كبار فً الطب
البٌطري تتضمن ممارنة بٌن
الذبح اإلسالمً والذبح الؽربً

تجارب وبحوث1 :ـ البروفٌسور "د .شولتز" وزمالؤه
لام البروفٌسور األلمانً"د .شولتز" وزمالؤه بالجامعة البٌطرٌة فً
ألمانٌا بتجارب علمٌة للممارنة بٌن الذبح اإلسالمً والذبح الؽربً،
فوضعوا على رؤوس أبمار صؽٌرة وماشٌة وصالت كهربائٌة لمٌاس
الموجات الكهربائٌة للمسطح الخارجً لمخ الحٌوان ،إلمكان متابعة
وظائؾ المخ ،ومتى تتولؾ هذه الوظائؾ ،فتبٌن أن:
 مخ الماشٌة ٌتولؾ بالذبح اإلسالمً عن أداء وظائفه بعد ()13
ثانٌة بعد لطع الشراٌٌن الرئٌسة للرلبة.
 مخ األبمار ٌتولؾ بالذبح اإلسالمً عن أداء وظائفه بعد ()23
ثانٌة بحد أعلى بعد لطع الشراٌٌن الرئٌسة للرلبة.


أما الذبح بالطرٌمة الؽربٌة فٌستمر تسجٌل وظائؾ المخ لائما ا لعدة ثوان
زٌادة على الطرٌمة اإلسالمٌة ،مما ٌدل على زٌادة مدة األلم بالطرٌمة
الؽربٌة.

تابع :تجارب وبحوث 2 :ـ البروفٌسور "د .شولتز"
وزمالؤه
 أوضح العالم األلمانً البروفٌسور شولتز أن طرٌمة الذبح الحالل
اإلسالمً أو الٌهودي ؼٌر مؤلمة للحٌوان إذا تمت بطرٌمة
صحٌحة ،وأن استعمال الطرٌمة الؽربٌة ألل كفاءة.
 وأضاؾ لائالا :إن طرٌمة الذبح اإلسالمً والٌهودي ممبولة
تماما.
 ولد ثبت أنه ال عاللة مطلما بٌن حركة الحٌوان العنٌفة بعد الذبح
وبٌن إحساس الحٌوان باأللم إذا كانت السكٌن المستخدمة حادة ،إذ
إنها مثل أن ٌجرح إنسان بسكٌن مطبخ دون أن ٌشعر بهذا الجرح.

تابع  :تجارب وبحوث 3 :ـ البروفٌسور د .جً سً هانس
ومن المفٌد أن أذكر ممتطفات عن بعض هذه المساوئ من كالم
البروفٌسور جً سً هانس خالل الممابلة التً أجرٌتها معه بمكتبه
بكلٌة البٌطرة فً بروكسل بتارٌخ  13/6/1990م ،حٌث لال:
 بعد الذبح ٌتولؾ الدماغ أوالا ،ثم الملب .والمعروؾ أن مركز
الحٌاة عادة ا فً الدماغ ،وبمجرد انمطاع الدم عنه فإنه ٌموت،
وبموته ٌموت الحٌوان .وعلى هذا فإن أسرع طرٌمة ٌُ َ
ستنزؾ
بها الدم تكون فً ذبح الحٌوان.

 وبناء على ذلن فإن الذبح اإلسالمً والٌهودي
أفضل الطرق ،لعدم وجود الصعك أو التخدٌر
فٌهما ،ولشدة استنزافهما للدماء.

تابع تجارب وبحوث 4 :ـ البروفٌسور د .جً سً هانس
 ونحن نالحظ أن الحٌوان بعد الذبح ٌشهك ،وهذا دلٌل على أن
لدى الحٌوان لوة ا تؤدي إلى إخراج الدم بسرعة ،بخالؾ الحٌوان
المصعوق ،ألن الصعك ٌدوخ الحٌوان .فلو ذبح بعد ذلن فال
ٌوجد لدى األعضاء والعضالت لوة كافٌة لضخ الدم كامال،
والذي ٌؤدي سرعة خروجه لموت الحٌوان.
 وأضاؾ لائال :فً نظري أن الذبح اإلسالمً والٌهودي من
الناحٌة العملٌة أفضل رؼم الدعاٌة التً تثار فً أوربا ضده.

 أما الصعك فإنه ٌشل الحٌوان ،وهذا ال ٌعنً أنه ٌفمد
اإلحساس والشعور ،بل ٌتألم ،وال ٌزول هذا
اإلحساس باأللم إال بعد انمطاع الدم عن الدماغ.

تابع تجارب وبحوث 5:البروفٌسور د .إٌرٌن ستوجارد
 ظهرت فً الدانمارن عام  1987حملة لوٌة ضد الذبح
اإلسالمً ،فكتب مدٌر الطب البٌطري فً الدانمارن
البروفٌسور د(.إٌرٌن ستوجارد) ممالة نشرت فً الصحؾ
الدانماركٌة ٌوم  12/08/1987لال فٌها :

 إن الضؽط السٌاسً لمنع الذبح الدٌنً فً الدانمارن
إنما أسس على جهل .فالتجارب أثبتت أن الحٌوان
ٌموت بولت أسرع فً الذبح على الطرٌمة اإلسالمٌة
أو الٌهودٌة ممارنة بالطرٌمة المتبعة فً الدانمارن،
وهً استعمال المسدس على رؤوس الحٌوانات لتفمد
وعٌها لبل ذبحها.

تابع :تجارب وبحوث 6
 لمد ثبت أن فمد الوعً ٌجًء متأخرا ا بالطرق الحدٌثة
ممارنة بالذبح الحالل اإلسالمً أو الٌهودي ،ألن الذبح
بالطرٌمة اإلسالمٌة أو الٌهودٌة ؼٌر مؤلم للحٌوان،
وهذه الحالة لٌست فً الطرٌمة الدانماركٌة التملٌدٌة
المتبعة.
انتهت شهادة البروفٌسور إٌرٌن ستوجارت مدٌر الطب
البٌطري بالدانمارن سابما ا.

تابع :تجارب وبحوث 7
هذا كالم الدانماركً البروفٌسور د .إٌرٌن ستوجارت  ،ومن لبلهما
البلجٌكً البروفسور د .جً سً هانس  ،واأللمانً البروفٌسور د.
شولتز .ولد أدلى كل واحد منهم بشهادته انتصارا للذبح اإلسالمً

مســـلمٌن .وذلن شأن العلماء المنصفٌن.
ؼٌر
ِ
رؼم أنهم ُ
فهل ســـنجد مثل هذا اإلنصاؾ عند منظمة الرفك بالحٌوان؟؟
نرجو ذلن..

فضائ ُح ُمــــد ّ َِوٌــــــــة






ومن األمور الخطٌرة استخدام مربً الحٌوانات المعدة
للتصدٌرأعالفا ُمصنَّعة لتؽذٌة تلن الحٌوانات من أجل زٌادة وزنها
 ،طمعا ا فً أرباح إضافٌة حتى لو كان ذلن على حساب صحة
المستهلكٌن.
واألخطر من ذلن حمن بعضهم لها بهرمون اإلستروجٌن
لتسمٌنها فً فترة وجٌزة جدا ا  ،وٌستخدمه البعض رؼم أنه ممنوع
ولد ف َّج ْ
رت لناة الجزٌرة بتارٌخ  08/01/2011فضٌحة مدوٌة
ذكرت فٌها اكتشاؾ المختبرات العلمٌة األلمانٌة أعالفا ملوثة بـ
(دٌوكسٌن) ٌستخدمها بعض المزارعٌن األلمان فً ؼذاء
حٌواناتهم مما ٌزٌد فً معدالت السرطان لمتناولً هذه اللحوم.
وهذا ما حدا بالسلطات األلمانٌة إلى منع  5000مزرعة من بٌع
اللحوم والبٌض  ...فهل من م َّدكر؟؟؟

ص ّدِرٌن وبعض المستوردٌن إلى درجة تسوٌك ماال تمره الشرٌعة
لمد وصل استهتار ال ُم َ
اإلسالمٌة ،وال األخالق التجارٌة ،بل وال المواعد الصـحٌة فً بعض األحٌـان ،حتى صارت
عبارة (ذبح على الطرٌمة اإلسـالمٌة) تجارة ومصدرا لألرباح الفاحشة .ولد بلػ الحال بأحد
مصانع اللحوم أن كتب باللؽة العربٌـة على صادرات من لحم الخنزٌر أُرسلت إلى دولة
إسالمٌة كبرى (شرائح لحم الخنزٌر) ثم كتب فً األسفل :المحتوٌات لحم خنزٌر (مذبوحة
طبما للشرٌعة اإلسالمٌة) ،كما اطلعت على معلبات أسمان كتب علٌها( :مذبوحة طبما للشرٌعة
اإلسالمٌة).

لحم خنزٌر
مذبوحة طبما للشرٌعة
اإلسالمٌة

أنظر فقد كتبوا في األعمى :شرائح لحم الخنزير
وكتبوا في األسفل :لحم خنزير .مذبوحة طبقاً لمشريعة اإلسالمية

أنظر فقد كتبوا في األعمى :شرائح لحم الخنزير
وكتبوا في األسفل :لحم خنزير .مذبوحة طبقاً لمشريعة اإلسالمية

اعترافات خطٌرة
 اللحوم المعلبة  :حٌن للت لمدٌر إنتاج أحد أضخم هذه المصانع  :هل تكتبون
على هذه المعلبات  :إن محتوٌاتها من لحوم مذبوحة طبما للشرٌعة اإلسالمٌة ؟
أجاب نعم !!! ألن المستوردٌن ٌطلبون منا ذلن!!!
 وحٌن سألت صاحب مصنع آخر عن طرٌمة ذبح األبمار التً ٌصنعون منها منتجاتهم ،
أجاب:
(إن األبمار التً تصنع منها الصفمات للدول اإلسالمٌة تصعك أوال بمسدس الصعك  ،ثم
تذبح بعد ذلن).
ثم استدرن لائال  :علٌن أن تكون حذرا ألن نشر هذا التصرٌح لد ٌولؾ صادراتنا إلى
هذه الدول.
 ثم أخبرنً عن كمٌة ضخمة جدا ٌتم تصنٌعها إلحدى الدول اإلسالمٌة الكبٌرة المعروفة
 ،ولال :
(إننً سعٌد جدا بهذه الصفمة الكبٌرة  ،ولكننً حزٌن ألننً ال أصنعها حسب الطرٌمة
اإلسالمٌة .إننً حزٌن حما ألننً أعلم أن ذلن لٌس هو المنتج اإلسالمً الصحٌح).

شهادات شكلٌة  :وأحب أن أؤكد واألسى ٌعتصر للبً أن معظم المراكز
اإلســــــالمٌة فً الدول المصدرة ال تموم بواجبها الشرعً فً اإلشراؾ الفعلً
على ما ٌذبح ،وتكتفً بالتولٌع على شـــهادات الذبح التً وضعتها فً حوزة
هذه المجازر ،وٌعود ذلن لألسباب التالٌة :


 .1اعتماد هذه المراكز على تولٌع
الذابح الذي ٌعمل لدى المجازر،
وٌتماضى راتبه منها ،ولو رفض
التولٌع على شهادات الذبح التً
سٌختمها المركز بخاتمه بعد
وصـــولها إلٌه على أنها حالل فإنه
عرض للطرد من العمل .وحٌن
ُم َّ
كتب أحد الجزارٌن كلمة (الحرام)
على إحدى شهادات الذبح
الموضحة أمامكم فُصل من عمله.
انظر صورة تلن الشهادة التً
علٌها تولٌع الذابح مع كلمة
(الحرام) لتتأكد من هذه المأساة.

تتمة :أسباب عدم لٌام المراكز اإلسالمٌة بالرلابة


 .2المسافات البعٌدة بٌن المراكز اإلسالمٌة والمذابح مما
ٌتعذر علٌها المٌام بهذا الواجب ،وعدم تكلٌؾ مسلم موثوق
بدٌنه من طرفها لماء أجر معلوم للمٌام بهذه المهمة.



 .3النفمات المالٌة التً ال ترؼب هذه المراكز فً إنفالها على
هذه المهمة مما تتماضاه من رسوم.



 .4اعتماد هذه المراكز على فتاوى بعض المتساهلٌن الذٌن
ٌمبلون الصعك والتدوٌخ أٌا ا كانت نتائجه مع عدم علمهم ما
ٌترتب علٌهما من مساوئ.

فتاوى هٌئات شرعٌة فً الصعك والذبائح المصعولة1
 .1 أصدر صاحب الفضٌلة اإلمام األكبر شٌخ األزهر جاد الحك علً
جاد الحك رحمه هللا تعالى فتوى هذه خالصتها” :إذا وجد سبب لبل
الذبح ٌُنسب إلٌه هالن الحٌوان  ،كاالنخناق أو الضرب أو النطح من
حٌوان آخر أو التردي لم ٌحل الحٌوان بالذبح إال إذا ُوجدت به حٌاة
مستمرة ،كما إذا تحرن بعد الذبح حركة لوٌة شدٌدة ،أو ٌنفجر منه الدم
بالذبح ،فإذا لم تكن للمذبوح حٌاة مستمرة كان فً معنى المٌتة فال ٌحل
بالذكاة كالمٌتة ،وهذا مما الخالؾ فٌه ،بل توافمت ألوال فمه المذاهب
األربعة على لاعدة :إذا اختلط الحالل بالحرام ؼلب الحرام ،فٌصٌر
الجمٌع محرما .وذلن استدالال بالحدٌث الذي أخرجه البخاري عن عدي
بن حاتم رضً هللا عنه عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال“:إذا أرسلتَ كلبن وسمٌتَ
مسن على نفسهْ ،
س َن ولتَ َل فَ ُكلْ ،وإن أك َل فال تأك ْل فإنما أَ َ
وإن خال َط
فأم َ
َ
فمتلن فال تأك ْل فإنن التدري أٌَّها
كالبا لم ٌُذكر اس ُم هللا علٌها فأمس ْك َن
لَتَل ،وإن رمٌتَ الصٌد فوجدتَهُ بعد ٌوم أو ٌومٌن لٌس به إال أثر سهمن
فَ ُكلْ ،وإن ول َع فً الماء فال تأكل“ ...لال النووي :فً شرحه لرواٌة
صحٌح مسلم”وإن وجدته ؼرٌما فال تأكل“:هذا ُمتفَك على تحرٌمه“.
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وذلن استدالال بالحدٌث الذي أخرجه البخاري عن عدي بن حاتم رضً هللا عنه
سنَ ولت َل فَ ُكلْ ،وإن أك َل فال تأك ْل
عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال“:إذا أرسلت كلبن وسمٌت فأم َ
فإنما أمسنَ على نفسه ،وإن خال َ
َ
س َ
فمتلن فال
كن
ط كالبا لم ٌُذكر اس ُم هللا علٌها فأم َ
تأك ْل فإنن التدري أٌَّها لتل  ،وإن رمٌتَ الصٌد فوجدتَهُ بعد ٌوم أو ٌومٌن لٌس به
أثر سهمن فَ ُكلْ ،وإن ولع فً الماء فال تأكل“ ...لال النووي فً شرحه لرواٌة
إال ُ
مسلم ” :وإن وجدتَه ؼرٌما فال تأكل“هذا متفك على تحرٌمه“.
وأخرج الترمذي عن عدي بن حاتم لال  :سألتُ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن الصٌد فمال“:إذا
رمٌتَ بسهمن فاذكر اسم هللا ،فإن وجدتَه لد لَتَل فَكُ ْل إال أن تج َدهُ لد ولع فً ماء
فإنن التدري الما ُء لتله أو سه ُمن“.
ووجه االستدالل بهذا الحدٌث الشرٌؾ برواٌاته سالفة الذكر :أنه أفاد حرمة الصٌد
المشكون فً حله ،وهل كان موتُهُ بالؽرق فً الماء أو بسهم الصائد أو من الكلب
ِ
المعلَّم للصٌد.
ومن أجل هذا لال اإلمام النووي عمب رواٌة مسلم فً صحٌحه :متفك على
تحرٌمه ..ومثل الصٌد فً هذه الحالة اختالط الذبائح التً ماتت من الولذ أو
بالتخدٌر أو بالصعك بما ولع ذبحه من موضع الذبح إذا تم حمٌمة  ،ومن ث َّم تصٌر
كل اللحوم فً تلن الذبائح دجاجا أو ؼنما أو أبمارا محرمة تؽلٌبا للحرمة بالحدٌث
سالؾ الذكر برواٌاته“.
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 .2 وأصدر مفتً جمهورٌة مصر العربٌة األسبك فضٌلة
الشٌخ عبد اللطٌؾ حمزة فتوى ٌناشد فٌها المجازر اآللٌة فً
مصر عدم استخدام الجهاز الذي ٌشبه المسدس فً تخدٌر
الذبائح لبل ذبحها  ،لمخالفة تلن الطرٌم ِة للشرٌع ِة
اإلسالمٌة(.جرٌدة االتحاد اإلماراتٌة بتارٌخ .)24/11/1985
 .3 كما أصدرت هٌئة الفتوى فً وزارة األولاؾ والشؤون
اإلسالمٌة بدولة الكوٌت فتوى رلم  75/93بعدم جواز استخدام
الصعك الكهربائً.
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 .4كما نالش المجلس األوربً لإلفتاء والبحوث فً دورة انعماده الثالثة
بمدٌنة كولون بألمانٌا فً الفترة19 :ــ /22ماٌو1999/م هذه المضٌة ،
واتخذ بشأنها المرار التالً تحت عنوان :الفتوى(رلم :)29
 " نالش المجلس باستفاضة تامة هذا الموضوع المهم الذي أثار كثٌراا من
الجدل والخالؾ حول مدى شرعٌته ،وتوصل إلى ضرورة حرص
المسلمٌن على االلتزام بشروط التذكٌة كما جاءت بها الشرٌعة اإلسالمٌة،
إرضا اء للرب سبحانه ،ومحافظة على شخصٌتهم الدٌنٌة مما تتعرض له
من أخطار ،وصونا ا ألنفسهم من تناول المحرمات.
 وبعد استعراض طرائك الذبح المتبعة وما ٌتضمنه الكثٌر منها من
مخالفات شرعٌة تؤدي إلى موت عدد ؼٌر للٌل من الحٌوانات ،السٌما
الدجاج ،فمد لرر المجلس عدم جواز تناول لحوم الدواجن

واألبمار ،بخالؾ األؼنام والعجول الصؽٌرة فإن طرٌمة ذبحها
ال تتنافى مع شروط الذكاة الشرعٌة فً بعض البلدان".
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 هذا وٌوصً المجلس أن ٌتخذ المسلمون فً دٌار الؽرب مذابح
خاصة بهم حتى ترتاح ضمائرهم ،وٌحافظوا على شخصٌتهم
الدٌنٌة والحضارٌة.
 وٌدعو المجلس الدول الؽربٌة إلى االعتراؾ بالخصوصٌات
الدٌنٌة للمسلمٌن ،ومنها تمكٌنهم من الذبح حسب الشرٌعة
اإلسالمٌة أسوة بؽٌرهم من الجماعات الدٌنٌة األخرى كالٌهود.
 كما ٌدعو الدول اإلسالمٌة إلى استٌراد اللحوم الحالل التً
تخضع لمرالبة شرعٌة م ْن لبل المراكز اإلسالمٌة الموثوق بها
فً دٌار الؽرب.
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 .5لرار مجمع الفمه اإلسالمً الدولً فً جدة:
لرر مجمع الفمه اإلسالمً الدولً فً جدة المنعمد فً دورة
مؤتمره العاشر بجدة بالمملكة العربٌة السعودٌة خالل الفترة من
 28 –23صفر 1418هـ الموافك  28حزٌران(ٌونٌو) – 3
تموز(ٌولٌو) 1997م ،حٌث نصت الفمرة(خامسا ا) من المرار
على ما ٌلً :
 خامسا :األصل فً التذكٌة الشرعٌة أن تكون بدون تدوٌخ
للحٌوان ،ألن طرٌمة الذبح اإلسالمٌة بشروطها وآدابها هً األمثل،
رحمة بالحٌوان ،وإحسانا ل ِذ ْب َحتِه ،وتملٌال من معاناته ،وٌُطلب من
الجهات المائمة بالذبح أن تطور وسائل ذبحها بالنسبة للحٌوانات
الكبٌرة الحجم ،بحٌث تحمك هذا األصل فً الذبح على الوجه
األكمل.
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 (أ ) مع مراعاة ما هو مبٌن فً البند (أ) من هذه الفمرة
 ،فإن الحٌوانات التً تذكى بعد التدوٌخ ذكاة شرعٌة
ٌحل أكلها إذا توافرت الشروط الفنٌة التً ٌتأكد بها عدم
موت الذبٌحة لبل تذكٌتها  ،ولد حددها الخبراء فً
الولت الحالً بما ٌلً:
 .1أن ٌتم تطبٌك المطبٌن الكهربائٌٌن على الصــدؼٌن
أو فً االتجاه الجبهً  -المذالً (المفوي).
 .2أن ٌتراوح الفولطاج ما بٌن ( 400 – 100فولت).
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 .3 أن تتراوح شدة التٌار ما بٌن ( 0,75إلى 1,0
أمبٌر) بالنسبة للؽنم  ،وما بٌن ( 2إلى  2,5أمبٌر)
بالنسبة للبمر.
 .4 أن ٌجري تطبٌك التٌار الكهربائً فً مدة تتراوح
ما بٌن ( 3إلى  6ثوان).
 ( ب ) ال ٌجوز تدوٌخ الحٌوان المراد تذكٌته
باستعمال المسدس ذي اإلبرة الوالذة أو بالبلطة أو
بالمطرلة  ،وال بالنفخ على الطرٌمة اإلنجلٌزٌة.
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 ( ج ) ال ٌجوز تدوٌخ الدواجن بالصدمة الكهربائٌة،
لما ثبت بالتجربة من إفضاء ذلن إلى موت نسبة ؼٌر
للٌلة منها لبل التذكٌة.
 ( د ) ال ٌحرم ما ذكً من الحٌوانات بعد تدوٌخه
باستعمال مزٌح ثانً أكسٌد الكربون مع الهواء أو
األكسجٌن ،أو باستعمال المسدس ذي الرأس الكروي
بصورة ال تؤدي إلى موته لبل تذكٌته.

خالصة الحكم الشرعً فً الذبائح المصعولة

 إذا مات الحٌوان بالصـــعك ثم ذبح فال ٌحل أكل لحمه باإلجماع
حتى لو ذكر اسـم هللا علٌه .وإن أدرن الحٌوان بعد صعمه وفٌه حٌاة
مســتمرة تدل علٌه بعد ذبحه حركة لوٌة ،أو دم ٌشخب ،وذكر اســم
هللا علٌه عند ذبحه ح َّل أكله ،ألنه حٌوان حً صادفتْه ذكاة شـــرعٌة.
 ال ٌجوز استخدام المسدس الوالذ لألبمار ،وال الصدمة الكهربائٌة
للدواجن لما فٌهما من إٌذاء الحٌوان ،وعدم اإلحسان إلٌه.
 لما كانت كمٌة الذبائح بالطرق السابمة كبٌرة ٌصعب التحكم بها،
ولما كان الصعك لانونا ا ملزماا ،فإنه تكثر المٌتة فٌها ،وبنا اء على ذلن:
ال ٌحل استٌرادها  ،وال أكلها
 من الممررعند الفمهاء :أن األصل فً األشٌاء اإلباحة ،إال األبضاع،
والدماء ،واللحوم ،واألموال ،فإن األصل فٌها الحرمة ،وال تنتمل عنها
إلى اإلباحة إال بسبب شرعً واضح ،وهو ؼٌر متوفر فً هذه اللحوم،
فوجب االبتعاد عنها.

وفً الختام
ٌاأصحاب الفضٌلة الكرام
َ
حسبكم أن تعلموا أن حربا باردة تجتاح عالَ َمنا اإلسالمً
بواسطة هذه اللحوم ال ُمصدَّر ِة إلٌنا ،تشنها علٌنا جهات تجارٌة
سها ،وتحجرت للوبُها ،وفمدت ضمائرها ،تستخدم
تَبَلَّ َد إحسا ُ
تلن الطرق آنفة الذكر من أجل الحصول على ربح مادي ,ولو
ب أحكام شرٌعتنا ,وصح ِة أمتنا.
كان على حسا ِ
صد َُّر إلٌنا ؟
فهل َوعٌَنا مدى خطور ِة ما ٌُ َ
أال هل بلَّؽت؟ اللهم اشهد.

شكـــــرا إلصؽائكم
والسالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته

الممخص  :تفرررق اروانين الرردوب األوربيررة ترردويق الحيروان ابرره ذبحررو ،وتسررري ىررذه الق روانين عمررى كافررة الررذبائ المصرردر إلررى العررالم اإلسررالمي ،و
رق الشررركات الممتزمررة الرافضررة لمصررعق بكاف رة
يسررتثنى مررن ذلررك إ ذبررائ الييررود ،وكميررات ضررئيمة جررداال تسررتوردىا لالسررتيالك المحمرري المحرردود بعر ُ
أنواعررو .،وتُسررتعمه لصررعق الحيوانررات وترردويميا طرررك متعرردد أكثرىررا وأشرريرىا الطرررك الممررس التاليررة :الصررعق الكيربررائي ،والترردويق بثرراني أوكسرريد
الكربون ،ومسدس الواارذ ذو الطمقرة المسرترجعة ،والمسردس الصرادم ،والملطرس المرائي المكيرر  .ولمتردويق والصرعق مسراوث كثيرر مرن أبرزىرا :أنيرا
تررؤدي إلررى مرروت كميررة مررن الحيوانررات ابرره ذبحيررا ميمررا كرران الصررعق مفيفر الرا ،سرريما الرردواجن ،وتتفرراوت ىررذه الكميررة بحسر اررو الصررعق الكيربررائي
يحتمره أي
ردا بعرد رحمرة طويمرة بحير
وضعفو من ناحية ،وبحس ضرع الحيروان واوترو مرن ناحيرة أمررن ،أو نتيجرة وصرولو إلرى المجرزر مجي ال
صدمة من ناحية ثالثة .ويظير ىذا جمياال في الدواجن أكثر من غيرىرا .وان الصرعق يقمره مرن اسرتن از دم الحيروان ،فعنرد الصرعق يرنمفق الضرل
 ،وبعد الصعق تتدفق الدماء في الشرايين ،وبتأثير ىذا التدفق عمى شرعيرات منيكرة مرن نقرص األُكسريجين تنفجرر جردرانيا  ،ممرا يرؤدي إلرى احتقران
جررزء مررن الرردم فرري الذبيحررة يضررر فرري صررحة متنرراولي ىررذه المحرروم .ويررؤدي المسرردس الوااررذ إلررى تمر المررق ،وبالتررالي إلررى شررمه الحي روان ،كمررا يررؤدي
الصررعق الكيربررائي فرري بعررق الحررا ت إلررى شررمه كامرره مررع وجررود الرروعي عمررى حالتررو  ،ويعررر عممير الرا بالصرردمة الضررائعة أو التائيررة .كمررا يررؤدي
الصررعق إلررى تعررذي الحي روان رغررم سرركون حركتررو .وا َّن توا ر ه ىررذه الحركررة لرريس نتيجررة لعرردم شررعوره برراأللم ،ولكررن لتررأثير الصررعق فيررو .كمررا يررؤدي
التدويق والصعق إلى سرعة تعفن هذه اللحوم ،واضطراب في أنسجة الحيوان ،وارتفاع نسا ة ال يتيرياع ،وافاتي فاي ارجاة التعا عا  P. Hفاي
ت قى عنا ارجتهع المثلى التي هاي ماع ين  .5.8 5.5ليرذا كانرت طريقرة الرذب اإلسرالمي لمحيوانرات أكثرر أرفرة ،وأاره ألمراال ،وأكثرر سرالمة لمحروم.
واد شيد بذلك بعق كبار المتمصصين اللربيين ،من أبرزىم البروفيسور األلماني(شولتز) وغيرره حير اراب :إن طريقرة الرذب اإلسرالمي والييرودي
غير مؤلمة لمحيوان إذا تمت بطريقة صرحيحة ،وان اسرتعماب الطريقرة اللربيرة أاره كفراء  .واضرافة إلرى مسراوث الصرعق الرذب اللري لمردواجن تترتر
ٍ
ممالفات كثير  ،ألن السكين اللية تذب بعرق الردواجن مرن رؤوسريا ترار  ،ومرن القفرا ترار أمررن ،وأحيان الرا تقطرع الررؤوس بالكامره ،وفري بعرق
عميو
الحررا ت القميمررة يررذب بعضرريا لعرردم وصرروب راابيررا إلررى السرركين الليررة لصررلرىا ،أو اصررر أعناايررا ،ثررم تتجرراوز ىررذه المرحمررة لترردمه بعررد ذلررك فرري
ملطس الماء الحار ،وتموت غرااال إن لم تمت ابه ذلك .كما أن المآمذ الشرعية التي تؤمذ عمى ذب العجوب واألبقرار بتمرك الطررك السرابقة عديرد ،
لما تؤدي إليو من موت نسبة من ىذه الحيوانرات وتعرذيبيا ،سريما باسرتمدام المسردس الواارذ الرذي يمتررك الجمجمرة ،وييترك المرق .وأسرتطيع الجرزم
بأن نسبة الطيور التي تعتبر من الميتة سرواء بسرب الصرعق بالميراه المكيربرة ،أو الرذب بالسركين الليرة تتجراوز %50عمرى أاره تقردير ،وترزداد ىرذه
النسربة بشركه أكبرر كممرا ازداد انحر ار السركين .أمرا المسردس الواارذ ف نرو ااتره لألبقرار .وأحصب أن أؤكصد صصص واألسصى يعتلصر ـمبصي صصص أن أكثصر المراكصصز
اإلسصصصصصصصصالمية فصصي الصصدول الملصصصصدرة و تقصصوم بوايبفصصا الشصصرعي فصصي اإلش صراب الفعمصصي عمصصى مصصا يصصذبح  ،وتكتفرري بررالتوايع عمررى ش ر رريادات الررذب الترري
وضعتيا في حوز ىذه المجازر  .أما الذباح فال يجرؤ عمى ا عتراق عمى مايجري ألنو معرق لمطرد من عممو لكونو موظفاال لدن المجزر .
ليذا ارر مجمرع الفقرو اإلسرالمي فري جرد  ،ومجرامع فقييرة أمررن  :أن األصره فري التذكيرة الشررعية أن تياون ااون تااويل للحياوان ،وأنا ال

يج و ت و و يح واني و وا واذووتو وستيو و لمسوووذذما واذس و ا سة وألووتل وا و ووسلا م لمالوالوواا م لماذالت وواا ال لووما ح و و
واالتيقا وأ جويتيا ،ال لماص ذا واتهتلمئياا اذم ثلت لماوجتلا ذا إفضمء ساك إا ذ ت سلا غيت ويوا ذ هم لا واوستيوا.
ثم خوذت لنثي لو صيمت ي ل.
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دمحم فؤاد البرازي ،سوري األصه  ،دانماركي الجنسية  ،حاصه عمى شياد الدكتوراه في الشريعة اإلسالمية ،شرعبة الفقرو
المقارن .وىو مؤسس ورئيس الرابطة اإلسالمية في الردانمارك ،وعضرو مجمرع فقيراء الشرريعة بأمريكرا .وشرله مردي االر لفررع
الكميررة األوربيررة لمد ارسررات اإلسررالمية فرري اسرركندنافيا لمررد عشررر سررنوات .اىررتم اىتمامرراال باللرراال منررذ أكثررر مررن ثالثررين سررنة
بموضوع األطعمة  ،و سيما منيا المحوم المستورد  ،واام بجو ت في كثير من الدوب األوربية بتكمي رسرمي لالطرالع
عمررى مررا يجررري فرري المجررازر والمصررانع عررن كثر  ،وعرراد بنتررائو مذىمررة ارردميا لرربعق دوب الممرريو  ،واررد نشررتيا بعررق
وسائه اإلعالم  ،كان منيا جريد (ا تحاد) اإلماراتية عام.1987/
من مؤلفاته العممية  :البرراىين العمميرة عمرى وجرود المرالق ،معرالم فري التعامره مرع غيرر المسرممين ،حجرا المسرممة برين
انتحرراب المبطمررين وتأويرره الجرراىمين ،المسررممون فرري أوربررا :وااعيررم ومشرركالتيم ،المسررتممص مررن عمررم أصرروب الفقررو ،الررذب
اإلسالمي لألنعام والطيور وفوائده ،والذب اللربي ومضاره ،األجبان وحكميا فري الشرريعة اإلسرالمية ،حكرم تنراوب الردجا
الملذن بالعم الحيواني الممرزو بالردماء ،ومريق مرن وراء السرديم ،مايحره ومرا يحررم مرن األغذيرة واألدويرة مرار ديرار
اإلسالم ،وغيرىا من الكت والبحو .
من أنشطته العممية :أسس الرابطة اإلسالمية في الدانمارك .وعقد في الدانمارك عد مؤتمرات عممية نوىت بيرا وسرائه
اإلعررالم ،وشررارك محاض ر االر فرري كثيررر مررن المررؤتمرات الدوليررة فرري دوب إسررالمية وأوربيررة ،وتصرردن لمرسرروم المسرريئة إلررى
الرسوب ملسو هيلع هللا ىلص ،وىذا مرا دفرع حرز الشرع اليمينري المتطرر إلرى مطالبرة البرلمران ب سرقاع الجنسرية عنرو  ،فررفق البرلمران
رائه الحضررارية والعمميررة والسررممية
ىررذا الطمر  ،ألن صرراح ىررذه السررير كرران يسررتمدم فرري معارضررتو لتمررك اإلسرراءات الوسر ه
والقانونيررة ،كمررا استضررا بمقررر الرابطررة اإلسررالمية فرري الرردانمارك الرردوره الثاني ر هة لمجمررع فقيرراء الش رريعة عررام  1425ىر ر
رق
أمسية
متتالية
سنة
ال
ال
ال
(2004م) ،ويقيم منذ اثنتي عشر ال
رمضانية متميزال إلبراز اإلسرالم فري أبيرى حمرة ،يشرارك فييرا بع ُ
رق سرفراء الردوب غيرر اإلسرالمية ،يرتم
كبار المسؤولين الدانماركيين ،و
أعضاء السرمك الدبموماسري العربري واإلسرالمي ،وبع ُ
ُ
إلقاء كممات من أحد كبار المسؤولين ،وعميد السرمك الدبموماسري ،وضري شرر ٍ تستضريفو
فييا تناوب طعام اإلفطار ،ثم ُ
الرابطة من كبار الشمصيات في العالم اإلسالمي  ،إضافة إلى كممة صاح الردعو  .ولقرد أكررم ت تعرالى صراح ىرذه
رداد مررن غيررر المسررممين فرري الرردانمارك ،وفنمنرردا ،وأوكرانيررا ،وسررموفاكيا،
السررير الذاتيررة بررأن اعتنررق اإلسررالم عمررى يديررو أعر ا
ويوغسالفيا ،والتشيك ،وبولندا ،وبورجواي ،وجنو إفريقيا .فالحمد هلل عمى توفيقو.

