
 

 اللحوم في أوروبا

     الحكام الشرعية المتعلقة في أكل اللحوم في أوروبا وفي فرنسا بالخصوص

فتاوى الشيخ يوسف القرضاوي : أول 

http://www.qaradawi.net/2010-02-23-09-38-15/4/627.html#  هل
النصارى الن أهل كتاب؟

إنما أهل :  يقول فيها الشيخ يوسف القرضاوي عن سؤال ورده حول تناول طعام أهل الكتاب
 .هذه البلد في جملتهم هم أهل كتاب وحكمهم حكم أهل الكتاب وذبائحهم ذبائح أهل الكتاب

أهل الكتاب : ويجيب أيضا  على سؤال المقدم عن هل كل ما يأكله أهل الكتاب حل لنا فيقول
يأكلون الخنـزير وهو ليس حل  لنا يقينا  فهناك أشياء حرممها السلم تحريما  باتا  مثل الميتة والدم ولحم
الخنـزير فهذه الشياء ل تحل لنا يقينا  هذا بالجماع، إنما هناك في بعض القضايا مثل مسألة الذبح هل

ل: نعم لبد والبعض الخر يقول: يششترط أن يكون ذبحهم كذبحنا؟ هذا الذي فيه خلف جمهور الفقهاء يقول
ليس من الضروري مثل ابن العربي وأمثاله، إنما نحن أيضا  هل المطلوب من المسلم أن يبحث عن طريقة ..

عن عائشة أن قوما  سألوا الذبح ويروح يشوف بنفسه ونحو ذلك أم يأخذ المر كما جاء في صحيح البخاري
،"إن قوما يأتوننا باللحم ل ندري أذكروا اسم ا عليه أم ل"يا رسول ا : النبي صلى ا عليه وسلم وقالوا

مووا ا عليه وكلوا: "فقال وكشل، وأخذ ابن حزم من هذا قاعدة يقول" بسم ا الرحمن الرحيم"أنت قل  "سم
ما غاب عنما فل نسأل عنه، يعني افترض أنه مذبوح ليس من الضروري عليك أنك تقعد تبحث وتسأل: فيها . 

ولكن يا فضيلة الشيخ من المعروف أن هناك القانون يشلزم الكثير من المذابح في : ويسأله المقدم أيضا 
طلق الرصاص على الرأس الغرب بإجراء نوع من الصعق الكهربائي سواء كان للدجاج أو في الخراف والغنم واط

.في حالة ذبح البقار وهذه غالبا  أو في معظم الوقات الغلبية منها تموت قبل ذبحها
القرضاوي



ل أنا سمعت عكس هذا تماما ، وبعض الخوة ذهبوا وناقشوا أصحاب المذابح وأروهم بأنفسهم طريقة الصعق
ثم بعد نصف ساعة قامت البقرة أو قام العجل أو نحو ذلك هذه أشياء المطلوب منها تدويخ الحيوان تخديره

السبب الول ليستسلم هذا العجل أو الثور كيف تأخذه وتكتفففه وتدخله على المقصلة، ليس من السهل: لسببين
ره علشان يستسلم ومن ناحية أخرى يروا أن هذا مثل ما نفعل بالنسان إذا عملنا له عملية.. هذا  لزم تخدفف

ره حتى ل يحس باللم فهم يروا أن هذا من باب الرحمة بالحيوان فهي تدخل فيما يقصد إليه جراحية تخدفف
الشارع في السلم إننا نريد أن نخفففف عن الحيوان ولذلك لماذا اشترط الذبح في الحلق أو نحو ذلك لنه

يشقضى على الحيوان ويشجهز عليه بأقصر طريق، لماذا اشتشرفط أن تكون السكين حادمة وليست العكس فهذا كله
كما قال سيدنا عمر عندما رأى شخص للتخفيف من اللم، عند السنة أل تشذبح ذبيحة أمام أخرى وأن يأخذها

قشدها إلى الموت قودا  رفيقا  إن ا كتب الحسان في كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا: "يشد الشاة من رجلها
بحة ذا ذبحتم فأحسنوا الذف ."القفتلة واط

: فتاوى الشيوخ والواقع السلمية ثانيا

http://www.saaid.net/Doat/binbulihed/f/433.htm

إن كان الطعام المقدم دجاجا أو غنما أو غيره من الذبائح المباحة في الصل فهذا يباح تناوله
لي لاك م  الطييببباات : (لنه من طعام أهل الكتاب وقد أباح ا طعامهم في قوله تعالى ما أ حب المياوم

ل  ليه مم طاعاام ك مم حب ل  ليك مم وا ينا أ وت وام المكبتاابا حب طاعاام  اليذب وهذا يشمل اليهود والنصارى ول يتناول). وا
غيرهم من الكفار والصل في ذبائحهم أنهم يذكونها ذكاة شرعية خاصة اليهود وقد انتشر عن
بعضهم الذبح بطرق محرمة ولكن يبقى العمل بالصل حتى يتيقن النسان أنها مذبوحة بغير

الطريقة الشرعية لن الشارع رخص في ذبائحهم ووسع في هذا الباب ولم يشدد رسول ا
صلى ا عليه وسلم في أكلها من غير سؤالهم عن كيفية ذبحها ولذلك ورد في صحيح

إن قوما: البخاري وغيره عن عائشة رضي ا عنها أن قوما قالوا للنبي صلى ا عليه وسلم 
أما إذا علم). سموا عليه أنتم وكلوه: (يأتوننا بلحم ل ندري أذكروا اسم ا عليه أم ل ، فقال 

ويشترط. المسلم أن هذه الذبيحة ذبحت بالصعق أو الخنق أو الضرب فتكون ميتة ول تحل له
في أكل هذا الطعام المباح أن يكون خاليا من دهن الخنزير ودمه وغيره من مشتقاته ولو

http://www.saaid.net/Doat/binbulihed/f/433.htm


بنسبة قليلة فإن خلط بذلك كان حراما لن الحرام إذا خالط الحلل غلب عليه في الحكم
ويجب على المسلم أن يسأل الطباخين عن مكونات الطعام أو من يجد. ووجب اجتنابه كله

من المسلمين المستوطنين ممن يثق بمعرفته فإن استبرأ لدينه واستوثق من خلوه من دهون
ل فل يأكل منه  .الخنزير أكل منه وال

فتوى للعلمة الشيخ محمد بن راتب النابلسي

http://www.nabulsi.com/blue/ar/art.php?
art=8267&id=1249&sid=1251&ssid=1281&sssid=1292

والصل في ذبائح أهل الكتاب الحل ما,ل حرج في أكل اللحوم في بلد أكثر أهلها كتابيون 
 .لم يستيقن أنها ميتة أو خنزير

فتاوى منوعة

http://ar.islamway.net/fatwa/18408

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?
page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=159729

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?
page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=61792

http://www.saaid.net/mktarat/ramadan/466.htm
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http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?
page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=19639 

إن اللحوم الموجودة في المطاعم الفرنسية، والتي تحتاج إلى الذكاة وتفيد فيها ل تخلو من
:واحد من ثلثة أمور

نما صعقت فهذه ميتة ل يجوز أكلها، لقول ا تعالى - رببماتم( :أن يعلم أنها لم تذبح، وال ح 
نمزبير م  المخب لاحم يمتاة  واالديم  وا لايمك م  المما 3:المائدة[ )عا ].

شرعا ، فهذه حلل إذا كان) قطع الحلقوم والودجين(أن ي علم أنها ذبحت بالطريقة المعروفة  -
ن الذابح مسلما  أو كتابيا  لم يهل بذبحه لغير ا، فإن أهل بذبحه لغير ا لم تؤكل ذبيحته، وال

.كانت مذكاة بقطع الحلقوم والودجين
ما( :أن تجهل الطريقة التي ذبحت بها، فهذه أيضا  حلل، والدليل على ذلك قوله تعالى - المياوم

ل  لاك مم ينا أ وت وا المكبتاابا حب طاعاام  اليذب لي لاك م  الطييببباات  وا 5:المائدة[ )أ حب ]. 
لكن هذا مقيد بما إذا غلب على أهل البلد الذي أنتم فيه أنهم يذكون، وأن المباشر للذكاة مسلم

 ،أو كتابي على ما سبق

http://www.binbaz.org.sa/mat/19814

هذا موضوع قد طشرق غير مرة، وقد تكلمنا فيه:  ورأي الشيخ إبن باز في ذلك الموضوع هو
غير مرة، وقد تكلمنا مع وزارة التجارة في ذلك غير مرة ، وجرى في ذلك مكاتبة بيننا وبينها،
والمعلوم منها أن كل ما يجيء إلى هذه البلد كله معروف حله، وأنه ليس فيه شك، وأنه
من الشياء الطيبة المعلومة من جهة الذبح ومن جهة غيره ، والصل أيضا  حل ما يأتي
من بلد أهل الكتاب ، هذا هو الصل، ما جاءنا من بلد أهل الكتاب اليهود والنصارى

أباح لنا طعام أهل الكتاب، وطعامهم ذبائحهم، فالذي- فالصل حله؛ لن ا – سبحانه

http://www.binbaz.org.sa/mat/19814
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=19639
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=19639


يأتي من فرنسا أو من انجلترا أو من الدنمارك، أو ما أشبه ذلك من بلد النصارى، وهكذا
بلد اليهود لو كان بيننا وبينهم صلة فهو حل لنا؛ لنه من طعامهم، وليس علينا أن نفتش
ونقول لعل كذا ، لعل كذا ، أما إذا علمنا أنه ذشبح على غير الشريعة؛ مثل الخنق، والصعق
بالكهرباء، أو نحو ذلك، إذا علم هذا في هذه الذبيحة أو في هذا اللحم ل نأكله ، وأما إذا لم

نعلم فالصل الحل، مثل ذبائح المسلمين ، الصل فيها الحل حتى نعلم أن هذا المسلم
ذبحها ذبحا  غير شرعي؛ كالخنق، وبهذا نكون قد أخذنا بالرخصة والتيسر وتركنا الحرج

 .والتكلف

ورأي الشيخ محمد بن عبدالرحمن العريفي مصور
http://www.youtube.com/watch?v=-oHPRvR2M60

وفتوى الشيخ إبن العثيمين مصور
http://www.youtube.com/watch?v=TxsuZAjfnWY

وفتوى الشيخ عماد الخميس مصور
http://www.youtube.com/watch?v=EylQOsn8XK8

وفتوى للشيخ صالح المغامسي مصور
http://www.youtube.com/watch?v=Mcr6XUQSI44

http://www.youtube.com/watch?v=Mcr6XUQSI44
http://www.youtube.com/watch?v=EylQOsn8XK8
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حالة فرنسا ف اللحوم

 وكالت أبحاث عالمية فإن الغالبية الدينية في فرنسا هي غالبية مسيحية، فل شك6بحسب 
أن فرنسا بلد نصراني كما توضحه الصورة

بالضافة إلى أنب أغلب اللحوم في فرنسا مذبوحة وليست مقتولة كما نراه في التقارير التالية

تقرير في مذبحة شارال الفرنسية والتي تعتبر المذبحة الولى على مستوى فرنسا
http://www.youtube.com/watch?v=i1l_BqRs4xE

ونرى أن اللحم مذبوح بقطع العنق

وهذا تقرير آخر يظهر لنا ذبح لحم البقر وبطريقة يدوية من غير آلت
http://www.youtube.com/watch?v=y08IVPIJHs4

وبعض التقارير تشير إلى أنب الكثير من اللحوم مذبوحة بالطريقة السلمية
http://www.youtube.com/watch?v=C9KinQGC2mo

http://www.youtube.com/watch?v=C9KinQGC2mo
http://www.youtube.com/watch?v=y08IVPIJHs4
http://www.youtube.com/watch?v=i1l_BqRs4xE


بالضافة على أنب كل اللحوم في فرنسا مذبوحة ذبحا  ولكن يسبقها تخدير كهربائي يعتبره
البعض حراما ، فاللحوم الفرنسية في فرنسا تعتبر حلل إن لم يسبقها تخدير كهربائي، بينما ل

يثبت أنب التخدير الكهربائي حرام، فعلى العكس هو إهتمام بالحيوان وتخفيف عن ألمه حثب
عليه الرسول عليه الصلة والسلم، بالضافة إلى ذلك فإن في الفيديو السابق يذكر متحدث
رسمي بإسم مذبحة شارال أن التخدير الكهربائي يهدف فقط إلى تخفيف ألم الذبيحة ول يهدف

إلى قتلها

ن كانت شارال المذبحة الولى على المستوى الفرنسي فإن مذبحة الـ دوو هي مذبحة وال
نها تصدر لحومها عالميا  وتصدر الدواجن رقم واحد في فرنسا، وهي أيضاب تقوم بالذبح بل وال

د التنويه بإن اللحم الذي تستخدمه لحومها للمارات، قطر والمملكة العربية السعودية, ونوب
مطاعم كنتاكي الفرنسية يكون قادما  من مذبحة ال دوو

رابط موقع مذبحة ال دوو
http://www.toutsurlavolaille.com/foire-aux-questionsae7c.html?

faq_id=11

هذا بحث عن اللحوم
 وا ولي التوفيق
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