بسم هللا الرحمن الرحيم
أيها اإلخوة المؤمنون ...
أكل الدم محرم في اإلسالم
حرم هللا الدم بنصِّ صريح في القرآن الكريم.
فالدم محر ٌم أكله  ،وقد ثبت من التحليالت التي أجراها العلماء  ،أن الدم يحوو نبوب ك كبيور كة جوداك مون
حمض البول  ،أ األبيد أوريك  ،وهو مادةٌ بام تضور بالصوح لوو ابوتعملت ًو،ا كء  ،وهو،ا هوو البور ،
في الطريق الخاص  ،التي أمر بها القرآن  ،في ،بح الحيوانات .
كيف الذبح اإلسالمي ولماذا؟
وال،بح في المصطلح اإلبالمي هو ال،بح بطريق ٍ معين  ،بحيث يخرج بائر الدم من جبم الحيوان ،
وال يتم ،لوك الال بقطوا الوريود الرئيبوي فقوط  ،وأن يمتنوا الو،ابح عون قطوا األوردة األخورت  ،حتو تبوتمر
العالق بين المخ والقلب  ،ال،ا بقيت عالق ٌ بين الموخ وبوين القلوب  ،فالقلوب يبوتمر فوي النوبض  ،وال،ا ابوتمر
القلب في النبض  ،دفا الدم كلَّه الل خارج الجبم  ،وال،ا دفا الدم كله  ،فقد صار الحيوان الم،بوح طاهراك ،
مطهراك  ،الل أن يموت الحيوان  ،لوئال يكوون بوبب موتوه الصودم العنياو  ،التوي وجِّ هوت اللو أحود أعضواء
الحيوان الرئيب  ،كالدماغ  ،أو القلب  ،أو الكبد  ،فبقطا الوريد الوحيود  ،الوريود الكبيور الرئيبوي  ،يخورج
الوودم كلووه موون جبووم الحيوووان ،ألن القلووب ينووبض حتو يصو ِّاي الوودم كلووه  ،هوو،ر هووي الطريقو المثلو فووي ،بووح
الحيوان يبق ينبض .
لماذا الطرق االخرى محرمة
أما ال،ا ،بح عل ًير ه،ر الطريق  ،يبق الدم في العروق والشعريات  ،ويبر هو،ا الحموض البوام
 ،ال ،يؤ ،اإلنبان  ،يبر في أجزاء جبم الحيوان  ،وبه،ا يتبمم اللحوم كلوه  ،وبوجوود ،حموض البوول
في الدم  ،ووجود الدم في اللحم  ،يبر ه،ا الل اإلنبان ،
نتيجة أكل اللحم الناتج عن الذبيحة المذبوحة بغير الطريقة اإلسالمية
ل،لك أكثر  ،ما يعاني اإلنبان  ،ال ،يأكل لحما ك  ،في بال ٍد ًير البالمي ، ،بح بطريق ٍ ًيور البوالمي
 ،يعوواني موون التهوواب المااصوول  ،وموون آالم المااصوول  ،ألن هوو،ا الحمووض  ،حمووض البووول  ،يتر َّبووب فووي
المااصل  ،ل،لك، ،كاة ال،بيح  ،أ طهارتها  ،بخروج الدم منهوا  ،حينموا حورَّ م ربنوا بوبحانه وتعوال علينوا
الدم  ،فألن فيه ماد كة بام  ،هي حمض البول .

شيء حرمه هللا علينا لمصلحتنا
كل
ٍ
أيهووا اإلخوووة المؤمنووون  ...هكوو،ا يبوودو لنووا أن كوول شووي ٍء حرمووه هللا علينووا  ،النمووا حرمووه علينووا لعلمووه ،
وخبرته  ،وألنه خلقنا  ،وهو أدرت بما يناعنا  ،فمن خالف أمر هللا َّ
عز وجل فعليه أن يدفا الثمن .
والحمد هلل رب العالمين
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