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 مبسم اهلل الرمحن الرحي

َُكنُتْمَِإيَّاُهَت  ْعُبُدونَ يَ ﴿  لِّلِهَِإن ِمنَط يِّب اِتَم اَر ز قْ ن اُكْمَو اْشُكُرواَْ َُكُلواَْ اَالَِّذين َآم ُنوْا   ﴾ اَأ ي ُّه 

َ:تمهيدَ
التعريف العلمي للحيوان هو كل كائن حي ينمو ويتحرك بارادته ، أما من املنظور الشرعي فهو كل كائن 

وعلي االنسان ان يعلم علم اليقني ان اهلل سبحانه وتعايل مل خيلق . ن واإلنسذي روح من غري املالئكة واجل
احليوان عبثًا ، أيًا كان نوعه بريًا أو حبريًا أو طائرًا ، يزحف علي بطنه أو ميشي على رجلني أو على أربع وأنه 

ي  -تعايل سخر احليوانات لالنسان ينتفع بكل ما فيها من خريات وامكانات  فيأكل حلومها  -عنه إال ماُنه
ويركبها وينتفع جبلودها واوبارها واشعارها وفوائدها العديدة مبا يف ذلك منتجاهتا ، وهذا التسخري يوجب شكر 
املوىل عز وجل على هذه النعم وذلك باتباع إرشادات الشريعة االسالمية جتاه هذه احليوانات باإلحسان إليها 

هربَّح ، و ليعلم االنسان ان والرفق هبا واالهتمام بصحتها وأكلها 
صاحلة وركوهبا صاحلة وعدم ايذائها بالضرب امل

ُيس بُِّحَاحليوان يعبد اهلل سبحانه وتعاىل ﴿  ُتس بُِّحَل ُهَالسَّم او اُتَالسَّْبُعَو األ ْرُضَو م نَِفيِهنََّو ِإنَمِّنَش ْيٍءَِإالََّ
ُهْمَإَِ َت ْسِبيح  ِهَو ل ِكنَالََّت  ْفق ُهون  ِليًماَغ ُفورًاِبح ْمد  َح  َك ان  كما أنه ينقاد هلل تعاىل فيما [ 44: َاإلسراء]﴾  نَُّه

َاللَّه َي ْسُجُدَل ُهَم نَِفيَالسَّم او اِتَو م نَ، فهو يسجد هلل تعبداً ورِقًا ﴿  ” يسجد “يريده به طبعًا  َأ نَّ أ ل ْمَت  ر 
َو الَْ َو النُُّجوُم ُر َو اْلق م  َو الشَّْمُس َاأْل ْرِض َع ل ْيِهَِفي َح قَّ ِثيٌر َو ك  َالنَّاِس َمِّن  ِثيٌر َو ك  َو الدَّو ابُّ َو الشَّج ُر ِجب اُل

اَل ُهَِمنَمُّْكرٍِمَِإنََّاللَّه َي  ْفع ُلَم اَي ش اء اُبَو م نَيُِهِنَاللَُّهَف م   [.81:  احلـج]﴾  اْلع ذ 
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َحاجةَجسمَاالنسانَللغذاء
 

ْعُبُدونَِ﴿  خهلق االنسان لغاية حمددة وهي عبادة اهلل َلِي   َِإالَّ َو اْْلِنس  ل ْقُتَاْلِجنَّ : الذاريات ]﴾  و م اَخ 
، والتغذية غايتها التقوَّى علي طاعة اهلل وعبادته باالستعانة بالغذاء على توفري الطاقة الالزمة للتحرك [ 65

إعمار األرض وفق املنهج وضمان البقاء سليماً ليتمكن من تأدية ما أوجبه اهلل عليه من العبودية هلل عز وجل و 
 .الرباين

فاألغذية كاللحوم بأنواعها حتتوى على العناصر الغذائية الالزمة للبناء اجلسدي والنمو والتكاثر واستبدال 
االنسجة واخلاليا التالفة باستمرار اثناء احلياة خباليا وانسجة جديدة فورًا ، كما أن االغذية هذه حتتوي على 

 :َلطاقة ، فالعناصر الغذائية اليت حيتاجها جسم االنسان تنقسم إيل مخس جمموعاتأهم العناصر النتاج ا

 :َالبروتيناتَ

وهي مركبات عضوية معقدة الرتكيب اساسها االمحاض األمينية وهي وحدات بناء نيرتوجينية متيزها عن 
سم وصيانتها وميكن الدهون والكربوهيدرات وأمهية الربوتينات تكمن يف أُنا االساس يف بناء انسجة اجل

للجسم ان يستخدمها يف انتاج الطاقة يف حاالت الشح يف الكربوهيدرات أو وجود فائض من هذه الربوتينات 
 .يزيد عن احتياجات اجلسم للبناء والصيانة

 :الدهونَ

وهي حتتوي على االمحاض  (CHO)وهي مركبات عضوية تتكون من كربون وهيدروجني وأو كسجني 
ية اليت حيتاجها اجلسم وال يستطيع تصنيعها وهذه االمحاض تدخل يف بناء خاليا اجلسم وتركيبها ، الدهنية الضرور 

والدهون هلا دور هام أيضا يف تزويد اجلسم بالطاقة احلرارية يف حاالت النقص احلاد يف السكريات مصدر الطاقة 
انتاج طاقة تشغيلية من مصادر غري كما يف حاالت الصائمني الذين يتحركون بالنهار مما يستدعي   “الرئيس 

وقد يبلغ انتاج الطاقة من الدهون اضعاف الطاقة املنتجة  -ختسيس جماين  -السكرية وهي معدومة بسبب الصيام 
 (ADEK)من السكريات ، كما أن الدهون تلعب دورًا هامًا يف تواجد وحركة الفيتامينات الذائبة يف الدهون 

 .بعض انسجة اجلسم مثل العظام وشبكة العني ونضارة اجللد وهذه تقوم باالسهام يف بناء 

 :السكرياتَ
،  (CHO)وهذه الكربوهيدرات هي ايضًا مركبات عضوية من الكربون واهليدروجني واألوكسجني 

َأنَالسكرياتَالتيَالَ “فتلك اليت تذوب يف املاء تشكل املصدر الرئيس للطاقة يف جسم االنسان  كما
 .” هيَالمصدرَالرييسَللطاقةَفيَالحيواناتَالمجترةَ-ليا َالغذاييةَاألَ-تذوبَفيَالماءَ
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 :الفيتاميناتَ

هذه كذلك مركبات عضوية يتطلبها جسم االنسان بكميات قليلة نسبياً وتكمن ضرورهتا يف أُنا ضرورية 
ينات اليت الفيتام: يف عمليات الصيانة باجلسم و وسائل الدفاع ضد األمراض ، وهي تنقسم ايل جمموعتني 

 .تذوب يف املاء وتلك اليت تذوب يف الدهون

 :َاألمالحَالمعدنيةَ

وهي ال تتعدى اخلمسة باملائة من وزن االنسان ولكنها مهمة جدًا يف تنشيط التفاعالت احليوية اليت 
 القاعدي يف بالزما الدم ، وحيتاج اجلسم اىل بعض  / جتري داخل اجلسم وتنظيم السوائل والتوازن احلمضي 

 .منها بكميات كبرية نسبياً والبعض اآلخر بكميات صغرية

قد يعترب املاء عنصرًا سادسًا من العناصر الغذائية االزمة بل هو أمهها إذ يشكل الدعامة الرئيسية حلياة  *
ونسبته عالية جدًا يف تركيب اخلاليا واالنسجة احلية وهو أهم  –االنسان وبقائه بل وجوده ابتداًء 

َمليات التمثيل الغذائي وعمليات انتاج الطاقة وسيط يف ع َحوالىَ“ َالي َالبالغ َالشخص يحتاج
َكلَيوم  .” خمسةَلتراتَماء
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َالذكاةَالشرعية
 

على ما أحل اهلل أكله من احليوانات وهي عبارة  ” الذكاةَالشرعية “االسالم حقق سبقاً حضارياً بفرض 
ات ملا هلذه العملية من تأثري بالغ على صحة وسالمة عن آداب واحكام شرعية أثناء عملية الذبح للحيوان

والذكاة الشرعية هي ذبح أو حنر . اللحوم وتبعًا لذلك صحة وسالمة االنسان املستهلك للحوم ومنتجاهتا
مجريَالطعامَوالشرابَ “واملريء  ” مجريَالنفسَومصدرَاالمدادَباألوكسجين “احليوان بقطع حلقومه 

وبالتذكية يتحقق تدفق الدم وانسيابه  ” رقانَيجريانَفيَالعنقَمنَجهةَالحلقومع “والودجني  ” منَالحلق
خارج جسم احليوان علماً بأن هذا الدم هو احلامل لالوكسجني الذي يتحصل عليه بعملية التنفس عرب القصبة 

االوداج السُّباتية  فاذا مت الذبح بالطريقة اليت سنبينها ، ينقطع إمداد الدم للدماغ عرب ” الحلقوم “اهلوائية 
فريسل الدماغ اشارات عرب النخاع الشوكي ايل مجيع اعضاء جسم احليوان املذبوح ومن أمهها قوائمه أن تضهخ 

َهوَ “الدم اجلاري يف العضالت ، فتقوم بذلك ولكنه بدل أن يذهب ايل املخ ينساب ايل اخلارج  وهذا
َ َمن َقدر َاكبر َيخرج َان َالتذكية َمن َوالمطلوب َالخارجالمقصود َالي أما اذا كان الذبح أشد  ” الدم

وأعمق من ذلك وبلغ قطع الِبخاع ، وهو شريان جيري ىف ثقوب عظام الرقبة على جانبيها 
(Vertebral artery )  من سورة  5قارن معين ما ورد يف اآلية  “، فإن الذبح يكون قد بلغ أشده

َع ل ىَآث ا﴿ : الكهف  َن َّْفس ك  َب اِخٌع َأ س ًفاف  ل ع لَّك  َاْلح ِديِث ا َِبه ذ  َيُ ْؤِمُنوا َِإنَلَّْم ، فاذا انقطع  ”﴾  رِِهْم
البخاع ينقطع معه النخاع الشوكي وبذلك ينقطع االتصال بني املخ و باقي اجلسد فال يفرفر املذبوح فيحتقن 

 .الدم ويصبح اللحم كلحم امليتة

 “يوان يفتقرايل االوكسجني فتكون بيئته هنالك أيضاً مالحظة مهمة وهي أن الدم يف اجلسم بعد موت احل
وهي جراثيم سريعة افراز السموم وانتاج  ” الالهوايية “وهي البيئة اليت حتبها وترتع فيها امليكروبات  ” الهوايية

 .احليوان امليت ، وبسرعة ” انتفاخ “الغازات اليت تؤدي ايل 

َ:َالذبحَباليدَ:َأوالًَ
رعياً فحسب بل هو ذو فوائد صحية لالنسان خاصة بتحقيقه انسياب الذبح الشرعي باليد ليس واجباً ش

و الَ الدم خارج جسم احليوان املذكىَّ ، وهو اكثر رأفة باحليوان من غريه من أنواع الذبح ، وقد أمر اهلل به ﴿ 
َالشَّي اطَِ ِإنَّ َو  َل ِفْسٌق ِإنَُّه َو  َع ل ْيِه َالّلِه َاْسُم ِر َيُْذك  َل ْم َِممَّا ِإْنَت ْأُكُلوْا َو  اِدُلوُكْم َلُِيج  َأ ْولِي آيِِهْم َِإل ى َل ُيوُحون  ين 

َل ُمشَْ َِإنَُّكْم َ     أ ط ْعُتُموُهْم َ]َ﴾رُِكون  َاألنعام :121َ َبِآي اتِِهَ[ َُكنُتْم َِإن َع ل ْيِه َالّلِه َاْسُم َذُِكر  َِممَّا َف ُكُلوْا ﴿
 [.881: األنعام ]﴾ ُمْؤِمِنين َ



 

5 

 

َ:ومنَشروطَالتذكيةَالشرعيةَ
 .من شروط اهلية الذابح ان يكون مسلماً بالغاً أو مميزاً ذكراً أو انثى (أ)

 وهي مكة  –توجيه رأس الذبيحة ايل القبلة  (ب)

َكماَعندَ “النطق بالبسملة قبيل الذبح  (ج) وهذاَيعتبرَمنَالسنةَوليسَشرطًاَفيَصحةَالذبح
 .” الشافعيَوالحنابله

َكتبَ “وليس بأي آلة أو وسيلة غريها  –ان جيري الذبح بسكني شفرهتا حادة  (د) َاهلل إن
َالِذبحةَ،َوليحدَ َذبحتمَفأحسنوا َالِقتلةَواذا َقتلتمَفأحسنوا َكلَشئَفأذا االحسانَعلى

 [.رواه مسلم] ” أحدُكمَشفرتهَولُيرحَذبيحته

 “وقطع املرئ  trachea ” قصبةَالرأس “ان جيري قطع احللقوم ويعين ذلك قطع الرهغامي  (هـ)
 .وقطع الودجني بسرعة وبضربة واحدة بالسكني esophagus”َ عاممجرىَالط

 .” النُّخاع “جيب اال يهقطع احلبل الشوكي  (و)

اليسلخ احليوان إال بعد التأكد من زهوق الروح يف مدى حوايل دقيقتني من الزمن وذلك بعد  (ز)
 .ولو بتحريك الذنب ” الفرفرة “نفض اجلسد 

َ:َالذبحَبآلةَ:َثانياًَ
احليوان املعلق من رجليه حال ذحبه جيب ان يكون صدره وبطنه على استقبال القبلة ويكون  (أ)

ظهره عكس القبلة وإال فيحرم أكله اذا تعمد الذابح عدم االلتزام هبذين الشرطني ، لكن حيل مع 
 .السهو

مسلمًا أو  تشغيل آلة الذبح يقوم مقام الذبح باليد لكن يلزم ان يكون املكلف بتشغيل اآللة   (ب)
 .كتابياً 

اذا اقتصرت عملية الصعق الكهربائي على منع مقاومة احليوان فقط مع بقائه متحركا باإلرادة ،  (ج)
 . فال بأس ، أما إذا قتلته قبل الذبح فهو حرام

زئ التسمية على كل جمموعة يتواصل ذحبها ، أما اذا انقطعت التسمية فتهعاد عند بداية  (د) جته
 .يةاجملموعة التال
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آلة التسجيل ال جتزئ عن ذكر التسمية بواسطة املذكَّي نفسه لكن من تركها ناسيًا فذبيحته  (هـ)
 .حالل

 .يلزم الوجود الدائم لرقيب شرعي ملتابعة الضوابط الشرعية والتأكد منها (و)

َ:تعليقَمهمَ
اً من نواتج عمليات األيض وكذلك حيمل كثري  ” الالهوايية “دم احليوان حيمل عدداً من اجلراثيم خاصة  (8)

واالستقالب والتمثيل الغذائي وهدم االنسجة واخلاليا وبنائها ، وكلها سامة جدًا ملن يتناوهلا كما هي 
مع الدم عن طريق الفم إذ يؤدي ذلك اىل ارتفاع اليوريا يف شارب الدم ، الشئ الذي يضر باملخ ورمبا 

ا من حكمة شرعية جبعل تناول الدم املسفوح حراماً وافراغه يؤدي اىل غيبوبة تقود اىل موت زهؤام ، فياهل
لذلك اذا قهتل خروفان يف حلظة واحدة أحدمها بالوقذ واآلخر مذبوحاً . من جسد احليوان بالتذكية واجباً 

وتهركا يف العراء لفرتة من الزمن فان األول ينتفخ ويشيل قبل اآلخر ذلك ألنه يف جسد احليوان املوقوذ دم 
يشكَّل بيئة مواتيه لنمو اجلراثيم الالهوائيه املتسببة يف افراز الغازات على عكس جسد احليوان حمتقن 
وهنا ينبغي ان نلفت النظر ايل بعض الشبهات اليت تثار حول ِحليَّة أكل حلم الدواجن اليت . املذكَّى

لة فواقع األمر ان مثل هذه وقياسها على اجلالَّ  ” غذايها “يشكل الدم املسفوح ركيزًة أساسية يف َرَشنها 
الدواجن تستقلب مجيع مفردات غذائها حبيث ال يوجد أي أثر هلا عند ذبح الطائر وبذلك يطيب 

 .واهلل أعلم –حلمها وجيوز أكلها 

عملية مفيدة جدًا لتطرية اللحم وجعله مستساغًا حيث  ” الفرفرة “نفض احليوان جلسده بعد الذبح  (2)
حتويل اجلاليكوجني املخزون يف عضالت وحلم احليوان إيل محض الالكتيك وهذا  تؤدي هذه العملية اىل

 .بدوره يقوم حبفظ اللحم ملدة أطول ويعمل على تطرية اللحم بتغيري بروتيناته وجعله ذا طعم مستساغ
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َيحُرمَبهَاللحمَالحاللَما
 

َوَ قول اهلل تعاىل يف حمكم تنزيله ﴿  ْيت ُة َاْلم  َِبِهَُحرِّم ْتَع ل ْيُكُم َالّلِه َِلغ ْيِر َُأِهلَّ َو م ا َاْلِخْنزِيِر َو ل ْحُم اْلدَُّم
َُذبَِ َو م ا ْيُتْم َذ كَّ َم ا َِإالَّ َالسَُّبُع َأ ك ل  َو م ا ُة َو النَِّطيح  َو اْلُمت  ر دِّي ُة ْوُقوذ ُة َو اْلم  ِنق ُة َو أ نَو اْلُمْنخ  َالنُُّصِب َع ل ى ح 

بِاأل ْزال ِمَذ ِلُكْمَ  [.3َ:َاملائدة]﴾  .....ِفْسقٌَت ْست  ْقِسُمواَْ

َد ًماَويقول أيضًا ﴿  َأ ْو َم ْيت ًة َِإالََّأ نَي ُكون  َي ْطع ُمُه َع ل ىَط اِعٍم َُمح رًَّما َِإل يَّ َُأْوِحي  َِفيَم ا ُقلَالََّأ ِجُد
َف م نَِ َِبِه َالّلِه َِلغ ْيِر َُأِهلَّ َِفْسًقا َرِْجٌسَأ ْو َف ِإنَُّه َِخنزِيٍر َل ْحم  َأ ْو ََمَّْسُفوًحا َر بَّك  َف ِإنَّ َب اٍغَو ال َع اٍد ر  َغ ي ْ اْضُطرَّ

َرَِّحيمٌَ ويف هذه الَنصوص ِحكم بالغة اثبت العلم احلديث كثريًا من احلقائق اليت [ 846: األنعام ]﴾  غ ُفوٌر
 .تؤيدها حبسبان أن هذه االطعمة احملرمة تتضمن مفاسد واضراراً مؤكدة على صحة آكليها

َ:َالميتةََ(1)َ
يوان الذي مات حتف أنفه بسبب كرب سنه أو اصابته مبرض أو مات بالذبح دون االلتزام بالذكاة وهي احل

حيدث تغريات سالبة يف حلم احليوان . الشرعية فالشيخوخه ينجم عنها حتليل وتلف انسجة اللحم واملرض ه
أما . باس الدم كما ذكرنا آنفاً تهفقده قيمته الغذائية وجتعله غري قابل للهضم إضافًة ايل االضرار النامجة عن احن

 . إن كان املوت بسبب مرض ناتج عن ميكروبات مشرتكة بني احليوان واالنسان فخطر أكل ذاك اللحم ظاهر

َ:َماشابهَالميتةََ(2)
 .وهي كل ميتة ماتت والدم حمتقن يف حلمها مبا فيه من جراثيم ومسوم

 .عمداً كما كان حيدث يف اجلاهليةوهي اليت متوت خنقاً عفواً  ، أو  :المنخنقةَ (أ )

 .أو حبجر حيت ماتت[ عصا]وهي اليت ضهربت بالنَّبوت  :الموقوذةَ (ب)

 .من مكان عال  مما أدى ايل موهتا[ تردت]وهذه قد سقطت  :المترديةَ  (ج)

 .اليت نطحتها أخري فقتلتها :النطيحةَ (د)

َ:َماَُأهلَلغيرَاهللَبهََ(3)
بود آخر غري اهلل جل وعال أو مل يهسمَّ عليه اسم اهلل إذ يف ذلك اقرار إلشراك وهو احليوان الذي ذبح ملع

َِإل ىَأ ْولَِغري اهلل به ﴿  َل ُيوُحون  َالشَّي اِطين  ِإنَّ َو  َل ِفْسٌق ِإنَُّه َو  َع ل ْيِه َالّلِه َاْسُم ِر َيُْذك  َل ْم َِممَّا ي آيِِهْمَو ال َت ْأُكُلوْا
ِإْنَأ ط ْعتَُ اِدُلوُكْمَو   [.828: األنعام ]﴾  ُموُهْمَِإنَُّكْمَل ُمْشرُِكونَ لُِيج 
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َ:َالجالَّلةََ(4)
من االنعام والدجاج مما يغري ريح حلمها ، أما اذا حهبست اجلاللة بعيداً عن [ الرباز]وهي ما يأكل العذرة 

ل  ًة هذا األذى وتناولت اعالفاً طاهرة من بعد حىت طاب حلمها فيجوز أكلها حينئذ  ، ومل تعد جالَّ
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َالتدويخَقبلَالذبح
َماهوَالتدويخَ؟*َ

دث يف احليوان دهوارًا وفقدانًا للوعي  التدويخ هو أي عملية ضرب أو صعق ، خاصة على الرأس ، حته
(Stunning)  أو تفقده القدرة على احلركة قبل ان يهشرع يف ذحبه. 

َلماذاَالتدويخَ؟َ*َ
َعدَّة للذبح تسلك سلوكاً شرس

ه
اً جتاه احليوانات األخرى من جنسها أو الوافدة عليها مبا بعض احليوانات امل

يف ذلك االنسان وقد هتجم عليه هجومًا مباشرًا إذا ما اقرتب منها ، هنالك ايضًا أنواع أخرى من احليوانات 
تقوم بردود فعل عنيفة كالفرار اجلماعي املذعور أو كما حيدث يف الدواجن من تطاير هستريي طائش مجاعي ، 

حاالت أخرى جند ان بعض احليوانات املعدة للذبح تقوم باستعراضات هتديدية ملن يقرتب منها ، ومن ويف 
أو حىت يصوب رأسه على من [ برجل خلفية واحدة]احليوانات ما ينطح برأسه أو يطعن بقرونه أو يرفس 

 يقرتب منه انذاراً باهلجوم عليه 

تستدعي بل تستوجب اللجوء اىل التدويخ قهبيل التذكية لتجنب ايذاء  –وغريها  –هذه احلاالت مجيعها 
احليوانات األخرى أو األشخاص املنوط هبم الذبح ولتحقيق السيطرة الكاملة علي احليوان وهتدئته وإجراء 

 .عمليات اجلزر طبقاً للشروط و الضوابط املقرَّة

َبعضَالوسايلَالحديثةَلتدويخَالحيواناتَ*َ
 :سائل التدويخ يف املساخل احلديثة املتطورة هي أهم وأحدث و 

 .الصعق بالكهرباء *

 [.كيما وياً ]التدويخ بالغاز  *

 [.التدويخ الرضخي]التدويخ بالضرب على الرأس  *

رى اال اذا كانت االستعدادات مكتملة إلُنار الدم   “على العموم ، أياً كانت وسيلة التدويخ فينبغي أال جته
عدة للتدويخ يف حظائر التدويخ إال اذا كان فوراً بع ” الذبح

ه
جز احليوانات امل د التدويخ كما أنه ال ينبغي أن حته

مهشغَّل اآللة جاهزًا الجراء العملية مبجرد وضع احليوان يف احلظرية كما ال ينبغي ان توضع رؤوس احليوانات 
 .جراء عملية التدويخ ومن بعده الذبحاملعدة للتدويخ يف وضع اجلهوزية ما مل يكن العامل جاهزاً متاماً إل
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َالتدويخَبالصدمةَالكهرباييةَ
 

أما التيار الداخل يف . هذه العملية تتم بتسرية تيار كهربائي عرب املخ والقلب أو عرب أحدمها قهبيل الذبح
ر من جانب آخر فان التيا. الدماغ فيحدث تشنجات عامة فورية لكنها غري قاتلة بل حتدث فقدانًا للوعي

 . الواصل ايل القلب يسبب توقفاً تاماً وآنياً للقلب مما قد ينتج عنه فقدان الوعى واملوت بعد هنيهة

دث التدويخ الشديد هتشُّمًا يف العظام أو املوت التام قبل الذبح مما يهعيق  ويالحظ أنه يف الدواجن قد حيه
نوعية اللحم ولذلك فعلى مجيع املساخل ان تراعي  إُنار الدم بالتذكية فيما بعد ، وهذه السلبية توهثر سلبًا على

َ “عدم املبالغة يف حجم الصعق التدوخيي  َأقلها َلمدة َالدواجن َُصعقت َلو َافضل َيكون ثوان4ََربما
َ َقدره َتيار َوهوَ ملليأمبير111َبمتوسط َمنهجية َبصورة َمنخفض َتدويخ َالي َيؤدي َغالبًا َوهذا ،

 .” المطلوب
َلوازمَالصعقَالكهربايي

رر تيار أقله  من اجنع إمبري من  8.2وسائل التدويخ الكهربائي تلك اليت تطبقها دولة نيوزيالندا إذ ميه
خالل رأس البهيمة ملدة ال تقل عن دقيقتني والبد للتيار ان يسري عرب الدماغ ، ويالحظ أن املعضلة الوحيدة 

تجفاف الناتج عن فقدان السوائل اليت تواجه هذا االسلوب من التدويخ هي مشكلة االبقار اليت تعاين من ال
 .بسبب الطقس أو طول مسافات الرتحال

َكهرباييَموصَّل “معظم وسائل التدويخ الكهربائي تتكون من إلكرتود  يهثبت باليد على رأس  ” قطب
حجم االبقار مثاًل كبرٌي جداً : ولكن من مثالب هذا النظام . احليوان فيخرج التيار عرب أرضية صندوق الصعق

إمكانية عبور التيار من الرأس ايل االقدام ورمبا يتجاوز التيار دماغ احليوان وحىت لو توقف القلب جراء  على
ذلك فان احليوان يظل حيس بالصدمة ، وللتأكد من أن احليوان لن يشعر بالصعقة أبدًا جيب ان خيرِتق التيار 

كذلك من سلبيات   ( Grand mal)املخ مباشرة فيحدث تشنجات عامة شبيهة بتشنجات الصرع الكبري 
هذا االسلوب أن االلكرتود املثبت يدويًا قابل لالنزالق من مكانه اذا سقط احليوان ايل األرض إال اذا كان 

 .” كابحَالرأس “رأسه مثبتاً باحكام ، مبا يسمى 
حليوان ، هنالك وسيلة مشاهبة لصعق الدماغ اليت تقتضي تثبيت االلكرتودين على الرأس حيت لوسقط ا *

وهي تشابه التذكية الشرعية باليد ، وذلك بوضع االلكرتود على اجلبني  ” رفعَالح ن ك “وهى طريقة 
 .بعد رفع الَذَقن
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وميكن ايضًا وضع االلكرتود عرب الرأس بني العني واألذن ، ويف كل االحوال البد من التأكد من كابح  *
 و األرضالرأس حيت يثبت الرأس عند سقوط جسد احليوان حن

جيب إحداث بلل باملاء حول االلكرتود اثناء التدويخ لتقليل فرص املقاومة الكهربائية خاصة تلك اليت  *
شريطة التأكد  ” حلقه “حتدث بسبب كثافة الشعر يف جلد احليوان والذي رمبا يكون من االفضل جزه 

ار الكهربائي عرب سطح اجلسم من أن كميات املاء ال تكون زائدة من احلد الذي بعده قد يتسرب التي
بداًل من املرور بالدماغ وهنالك مواصفات خاصة مبصدر هذا املاء وو ضع االشخاص الذين يقومون 

 .هبذا األمر اثناء الرش باملاء

ثوان  وهي ما [ عشر] 81اذا قهصد التدويخ الدماغي فقط فيجب ان جترى عملية الذبح يف غضون  *
 .وحيقق أحد شروطهايتناسب مع التذكية الشرعية 

طريقة التدويخ املزدوج هذه ثبتت جدواها علميًا فاذا أهريد التدويخ القليب فينبغي توقيف القلب عقب  *
 .الصعق الدماغي مث تسرية التيار عرب اجلسم حىت يتوقف القلب

 يف بعض االحيان قد يكون من الضروري منع الرفس بعد التدويخ ويتم ذلك بصعق كهربائي إضايف *
الحداث شلل يف عضالت احليوان ولكن هذا التيار الينبغي ان يكون بدياًل لتيار الصعق الدماغي وال 
يهلجأ إليه قبل صعق املخ ألن احليوان حينئذ  حيس مبا جيري عليه دون املقدرة علي احلركة ويف ذلك 

ا نصت عليه الشريعة َحيف عليه ويهكره األمر كله إذ يتعارض مع الرفق باحليوان يف هذه االحوال كم
 .احملمدية

لكن يالحظ ان وسائل الصعقات اليت تؤدي ايل الشلل قد حتجب مظاهر التقلصات الصرعية اليت هي 
كمرحلة اولية تليها مباشرة   (Tonic)املؤشر لفعالية الصعق الدماغي واملتمثلة ىف التصلبات العضلية 

تجذيف باألرجل ، دلياًل على حدوث الصرع الدماغي وهي تشبه حركات ال (Clonic)التحركات الرََّمعَّية 
باملقابل ، يف حاالت التدويخ القليب . أواًل ، ويالحظ أن الصرع الدماغي العكوسي هو املفضل للذبح احلالل

 .فقط ال توجد تصلبات وال حتركات َرَمعيَّة إذ يوقفها التيار الكهربائي املقصود به توقيف القلب و ليس غريه

اهلرتز هو وحدة ]ِهْرتز  51 – 61ريد صعق دماغي ابتداًء فيكفي استعمال تيار كهربائي بذبذبة إذا أه   *
 [.ذبذبة واحدة يف الثانية= الذبذبة 

تالحظ أن صعقة كهربائية واحدة تبدأ من منطقة اجلبهة مروراً بأحد جانيب جسم احليوان تكفي لغرض  *
لتشنجات التوترية والرََّمعية اليت تشابه تشنجات الصرع التدويخ الدماغي وهبذه الطريقة ميكن إحداث ا

الكبري وحني اللجوء ايل هذه الطريقة يشرتط الفصل التام بني إلكرتود اجلسم وأي أداة فهوالذيه حديدية 
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مستعمله لكبح وقمع احليوان وكثريًا ما يفشل الصعق الكهربائي يف تدويخ احليوانات العطشى فرتى 
صدمة سريعًا وتراه يِرفُّ عينيه ويتنفس بايقاع منتظم كأن مل يهصبه شئ ، وأغلب احليوان يفيق من ال

حاالت فقدان السوائل يف احليوانات سببها الرتحيل ملسافات طويله دون توفر املاء الكايف بل إن نفس 
نظرَاليَسبحانَاهللَ،َأَُ “احليوانات تنفر من الشرب يف احواض املاء املعدة يف املساخل لغرابتها عليها 

 . ” التوجيهاتَالشرعيةَِبسْقيَالحيوانَماًءَمعَإراحتهَقبلَالذبح
َ:تحذيراتَ

إن كان الصعق الكهربائي انفرادياً حبيث أن كل حيوان جيرى صعقة لوحده دون اآلخرين يف نفس الوقت 
 :فيجب مراعاة األيت 

جلريان التيار املتناوب حىت ال حتدث إعاقة إدخال وإدراج وسيلة لقياس املقاومة الكلية للدائرة الكهربائية  (أ)
 .يف احلاالت اليت يصعب فيها مترير احلد األدىن من التيار (impedance)لتشغيل اجلهاز 

تضمني أدوات أو وسائل مسموعة أو مرئية تشري بالتحديد ايل طول املدة اليت ينبغي إن يوضع فيها  (ب)
 .لهاجلهاز على جسم احليوان حني استعماله وتشغي

ولة  –أي القوة الكهربائية احلركية  (Voltage)جيب توصيل اجلهاز بأداة لتوضيح الفهلطية  (ج) وتوضيح محه
 .التيار الكهربائي وتكون هذه األداة مرئية جبالء بالنسبة للعامل مشغَّل اجلهاز

َالمسالخ
إثارة أو هتييج أو إيالم  جيب ان يكون تصميم املسلخ وتسهيالته ومعداته وتشغيلها مقصوداً به درء أي *

 .حليوانات الذبيح وان يتحقق من خالهلا التدويخ السريع والفاعل

جيب ان تتوفر أدوات ومعدات احتياطية كافية ملقابلة احلاالت الطارئه مع مراعاة حفظها وصيانتها  *
 .بصفه دائمة ومنتظمة

ليها جيب عليه ان يكون ذا إملام تام كل من يعمل يف جمال حفظ احليوانات للذبيح وو سائل السيطرة ع *
مبتطلبات عمليات التدويخ الكهربائي يف املسلخ حيت تتم اإلجراءات بصورة رحيمة وبفعالية وكفاية ، 
وهذه مهمة السلطات املختصة بإدارة املسلخ اليت جيب عليها مراعاة هذه الشروط ومراقبة االشخاص 

حذقهم ومقدراهتم املهنية كما ينبغي أن جترى عمليات العاملني يف هذا اجملال من حيث مهاراهتم و 
 .التفتيش والرقابة حتت مسؤولية السلطة املختصة
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احليوانات القادمة ايل املسلخ حممولة يف شاحنات جيب انزاهلا يف أقرب وقت بعد وصوهلا فان تعذر  *
حمَّالت جيب محاية احليوانات من تقلبات الطقس الضارة مع م

ه
 .راعاة بيئة التهوية اجليدةاالفراغ من امل

يستحسن التفريق بني احليوانات يف احلظائر وذلك السباب متعلقة جبنس احليوان ذكراً ام انثي أو أعمار  *
 .احليوانات أو اختالف مناشئها اجلغرافية

مل و تهرفع باال * مساك اثناء تفريغ الشحنات جيب مراعاة عدم ازعاجها أو ختويفها أو إثارهتا وجيب أال حته
 .من قروُنا أو آذاُنا أو أرجلها أو أذناهبا أو صوف جلدها بصورة تؤملها إيالماً شديداً ال داعي له أصالً 

إن كان ضروريًا حتريك احليوانات ايل األمام بصعق كهربائي فيجب ان يكون ذلك بَقدَر معلوم وحمدود  *
 الحاِذيْينذه الصدمات لعضالت واالتتجاوز الصدمات ثانيتني من الزمان كما جيب ان توجَّه ه

(Hindquarters) “َ من قوهلم[ 81: اجملادلة ]َعَلْيِهمه الشَّْيطَانه ﴾  اْست ْحو ذَ ﴿ : قارن معىن :
 .”فسيطر عليه وساقه  –أدبار فخذيه  – حاذييهالسائق على البعري أي اتبع  استحوذ

واضع احلساسة من جسمه وخباصة جيب الرفق باحليوان حبيث ال يتعرض للضرب أو الضغط على امل *
مهاَوليَّها “االذناب  ِِ ، وحذارِي من الضرب باهلراوات أو ما شاهبها  ” بعصرهاَحتىَتتحطمَ،َأوَب  ْر

 .، ومن الركل بَاألقدام من ِقبل العمال الشغالني
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َمسالخَالدواجن
 

أمهها التدويخ بالكهرباء مساخل الدواجن احلديثة أيضاً تستعمل عدة وسائل إلحداث التدويخ قبيل الذبح 
كامليتة ،   –أو غاز ثاين اكسيد الكربون أو اخلبط على الرأس الذي يقتل فوراً برضخ املخ فال يتيح فرصة للذبح 

 :لكن من أهم الوسائل احلديثة يف مساخل الطيور 

َ:مغاطسَالصعقَالكهرباييَ
 .ان رأس الطائر متصل مباء احلوض جيب ان يكون مستوي املاء البارد قاباًل للتعديل للتأكد دائماً  *

قوة التيار املستعمل ومداه الزمين حيددها الشخص ذو الكفاءة يف هذا اجملال واضعًا نصب العني أن  *
 .التدويخ جيب ان يكون فورياً ويبَقى كذلك حىت حلظة موت الطائر

بد ان تكون يف حاالت تدويخ جمموعات كبرية من الدواجن يف وقت واحد ويف نفس املغطس ال *
 .الفهولطية والتيار بالقوة الكافية للتأكد من استمرارية تدويخ مجيع الطيور

البد من اختاذ التدابري الالزمة للتأكد من ان التيار الكهربائي يسري بصورة مرضية ، وبالذات الوصالت  *
 .الكهربائية مع القيام برتطيب َوْصلة القيد مع الرجل

ناسبة يف حجمها وعمقها حسب نوع الطيور املغمَّسة والينبغي ان يتدفق جيب ان تكون املغاطس م *
 .املاء من املغطس ، والبد ان ميتد االلكرتود الغاطس يف املاء على طول احلوض من طرفه ايل طرفه

 إذا دعت الضرورة ، البد من وجود دعم يدوي كاحتياطي للطوارئ *

ون بعض الطيور قد مات بالكهرباء قبل الذبح ، خاصة أن علينا أن نعرتف حبقيقة انه اليهؤَمن ان يك *
 .الطرائق اآللية لذبح الدجاج عليها عدة مَاخذ فنية وشرعية

أما موضوع مغاطس املاء الساخن الذي يغلي لتسهيل نتف ريش الطائر فيجب ان يكون ذلك بعد ذحبه 
 بعدَذبحهاهلَُيضيرَالشاة َسلُخهاَ :وليس قبله بأي حال من االحوال وحينئذ  

َ:تذييلَ
وعدم ”َ التقيدَبموضوعَالبحث “التزامًا بتوجيهات سعادة أمني جممع الفقه االسالمي الدويل بأمهية 

اخلروج عنه فقد اعددنا هذا البحث وجاء الرتكيز على آخر املستجدات الفنية يف أمر التدويخ بالصدمة 
سالمية ومل نتجاوز ذلك ، وإال لتحدثنا عن مواضيع الكهربائية متهيدًا للتذكية الشرعية خاصة يف البالد اال
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 “حالاًل أم حراماً ، ووسائل التدويخ  –لكل احليوانات  ” الرحيم “أخرى ذات صلة مثل وسائل وطرق القتل 
قدميًا وحديثًا ، مما سيضخم املبحث لكن خيرجه عن شرط التقيد مبوضوع البحث الذي كهلفنا به  ” الرضخي

“َباعتبارنا من  ” قَالمثلىَللتدويخَالكهرباييَوالضوابطَالفنيةَللذكاةَبعدَالصدمةالطَرَ“شخصيًا وهو 
 .يف هذا املؤمتر”َالشرعيينَ“َأقران إخواننا ”َ الفنيين

مث إننا مل نتناول اجلوانب الشرعية يف هذا البحث إالبالقدر الذي مكننا من التعليق العلمي الفين ذي 
 .الصلة
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 يف اخلتام 

َللموضوعَمشروعَقرارَ
 

يلزم الدول االسالمية ان تطور وسائل التذكية الشرعية باستغالل وسائل التكنولوجيا احلديثة  *
والتصميمات اهلندسية املتطورة ، بل جيب عليها ان تضع بصماهتا على مجيع مراحل تصميمها 

 .وتصنيعها

 .ري حهرَّم أكلهاجيب اال جتتمع يف مكان واحد وخط تشغيل واحد حيوانات أهحل أكلها وأخ *

يلزم استخدام وتشغيل عاملني من ذوي الكفاءة العلمية والفنية واملهارات املختصة باملساخل وجيب  *
تطوير مقدراهتم بالتدريب املستمر ، حىت يسهموا هم بانفسهم يف الرتتيبات املتناغمة مع احلالل 

 .وخباصة ضوابط فولطية الكهرباء وطرق ارجتاج املخ

لتقانة احلديثة ووسائل االنتاج الثقايف واالعالمي إلخراج مواد تثقيفية للعامة وللعاملني يف جمال استغالل ا *
 .ونظرة االسالم الراقية كل الرُّقي يف هذا املضمار ” المطعوماتَالحالل “املساخل تهربز وتهشيع ثقافة 

 

َوآخرَدعواناَانَالحمدَهللَربَالعالمين
 
 

َتجانيَحسنَاألمين.َد.َأ
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