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ملخ�ص البحث

النص المعجزة :

قال صىل اهلل عليه وسلم : )) اإن اهلل كتب الإح�صان على كل �صيء فاإذا قتلتم فاأح�صنوا 
القتلة واإذا ذبحتم فاأح�صنوا الذبحة وليحد اأحدكم �صفرته ولريح ذبيحته(( رواه 

مسلم كتاب الصيد والذبائح 1548/3ح 1955

الحقيقة العلمية:

   أظهرت العديد من األبحاث العلمية احلديثة حقائق مذهلة عن مظاهر اخلوف الفسيولوجية 
التي حتدث داخل اجلسم نتيجة التعرض للخوف الشديد كاخلوف من القتل والذبح.

بام  الفسيولوجية  التغريات  األول عن حدوث هذه  املسئول  اهلرموين هو  اجلهاز  يعد     
يفرزه من هرمونات تؤثر يف احلالة الفسيولوجية للجسم وتنظم عمله، ففي حالة اخلوف 
الشديد يتم استحثاث الغدة النخامية إلفراز هرمون  يعمل عىل حث الغدة الكظرية إلفراز 
إىل حدوث  يؤدي  مما  الطبيعي  املستوى  الدم عن  نسبته يف  تزيد  الذي  األدرينالني  هرمون 
العديد من التفاعالت الكيميائية والفسيولوجية داخل اجلسم مثل ارتفاع درجة احلرارة مع 
التنفس وارتفاع عايل يف ضغط الدم  وحترير اجلليكوجني من  زيادة دقات القلب ومعدل 

خمازنه يف الكبد والعضالت ....وغريها. 

والتي  اخلرفان  بعض  عىل  إجراؤها  تم  التي  احلالية  النسيجية  الدراسة  أظهرت  وقد     
تعرضت للخوف قبل الذبح بطرق خمتلفة ولفرتات خمتلفة وجود تغريات مرضية عديدة 
يف نسيج الكبد  شملت حتلل العديد من اخلاليا الكبدية، واتساع الوريد املركزي، وركود 
وترسيب خلاليا الدم احلمراء مع حتللها، كام يظهر الوريد املركزي حمطم البطانة  الداخلية 
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زيادة  وكذلك  الطالئية،  البطانة  ومنفصلة  متسعة  تظهر  التي  الدموية   باجليوب  ومتصال 
ملحوظة يف خاليا كوفر بني اخلاليا الكبدية. كام أظهرت الدراسة القناة الصفراوية، وقد 

حتلل معظم خالياها مع هتتك جلدار القناة وزيادة خاليا كوفر يف تلك املنطقة أيضا.  

التي يتعرض هلا احليوان تشتد حدة األعراض املرضية للكبد    ومع زيادة فرتة اخلوف 
مع  املركزي   للوريد  كبري  اتساع  وكذلك   ، متعددة  مناطق  يف  الكبدية  اخلاليا  حتلل  مثل 
الدم احلمراء وحتللها، ويظهر اتصال  الداخلية له وترسيب خلاليا  البطانة  هتتك وانفصال 
الوريد املركزي باجليوب الدموية داخل الفصوص الكبدية، وترشيح خلاليا الدم احلمراء 

داخلها،كام يشاهد الوريد البايب متهتك البطانة الطالئية مع تليف جلداره وتغري شكله.

وجه اإلعجاز :

األنعام  من هبيمة  يؤكل  مما  الذبح  الصحيح يف  اهلدي  �ل�سالم   �لر�سول عليه  - بني  �أ 
فربط عليه الصالة والسالم بني الرفق واإلحسان إىل احليوان وبني سالمة اللحوم وما يؤكل 
من احليوان كالكبد والعضالت. فقد أظهرت الدراسة املجهرية احلالية أن إخافة احليوان 
يؤثر يف الرتكيب النسيجي للكبد ويتلفها، ويزداد هذا التلف بزيادة فرتة التعرض وطرق 
التخويف، وذلك ألن اخلوف يزيد من إفراز هرمون األدرينالني الذي تزيد نسبته يف الدم 
برسعة وينترش مع الدورة الدموية إىل األعضاء املعنية برسعة، وقد أظهرت نتائج الدراسة 
احلالية التأثري السلبي لزيادة هرمون األدرينالني عىل اخلاليا الكبدية حيث يعمل عىل تدمري 
بعض اخلاليا الكبدية وحتللها، ويظهر تلف يف البطانة الطالئية للوريد املركزي مع اتساع يف 
حجم الوريد يزداد مع زيادة نسبة هرمون األدرينالني املفرزة ، كام يظهر ترسيب خلاليا الدم 
احلمراء مع حتللها داخل الوريد املركزي و ظهور اتساع يف حجم اجليوب الدموية واتصاهلا 
مع الوريد املركزي   وترسيب للخاليا الدموية احلمراء بداخلها وحتللها   مع زيادة يف عدد 
خاليا كوفر. كام تظهر الدراسة احلالية حتطم اخلاليا املبطنة للقنوات الصفراوية  مما يؤدي 
إىل انتشار العصارة الصفراوية بني اخلاليا الكبدية، وقد تنترش مع الدورة الدموية إىل مجيع 

أنسجة اجلسم منها العضالت.
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2 -  نهى �لر�سول عليه �ل�سالم عن إخافة املسلم، واتضح الرس هلذا النهي باكتشاف 
التغريات الفسيولوجية للجسم والنسيجية للخاليا الكبدية التي تتأثر بزيادة إفراز جزيئات 
هرمون األدرينالني املسؤولة عن اخلوف، وألن الكبد يعد من األعضاء اهلامة يف اجلسم ملا 
أظهرت  فقد  اجلليكوجني،  الغذائي وختزين  التحول  أساس يف عمليات  دور  من  به  يقوم 
للخوف  التعرض  نتيجة  الكبد  تصيب  التي  الشديدة  األرضار  احلالية  النسيجية  الدراسة 
رفقه  مع  املسلم، وكذلك  إخافة  السالم عن  عليه  الرسول  يتوافق مع هنى  الشديد، وهذا 

وإحسانه عند الذبح.

بينت  التي  احلديثة  العلمية  احلقائق  مع  النهي  هلذا  العلمي  الإعجاز  يتجلى  وهكذا 
الفسيولوجي  املستوى  عىل  سواء  اجلسم  داخل  اخلوف  حيدثها  التي  اجلسيمة  األرضار 
الكريم كالم اخلالق عز  القرآن  الكبدية، ذلك أن  النسيجي للخاليا  املستوى  أو  لألعضاء 

وجل، وأن أحاديث الرسول عليه السالم وحى من اهلل.

فمن أين هلذا النبي األمي أن يعلم بكل هذا الرضر الذي يلحق باإلنسان واحليوان عند 
تعرضه للخوف الشديد وينهى عن إخافته.

كام يتجيل لنا عطفه ورمحته وإحسانه عليه السالم إىل احليوان حتى عند ذبحه. وبذلك 
يكون قد سبق الغرب يف الدعوة إىل الرفق باحليوان قبل ألف وأربعامئة وثالثون عاما.
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درا�ضة ن�ضيجية لتاأثري اخلوف على الن�ضيج 
الكبدي

النص المعجزة :

قال تعاىل: چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  
ژژ  ڑ  ڑ  ک   ک  کک  گ   گچ  سورة احلج )34(

قال صىل اهلل عليه وسلم : )) إن اهلل كتب اإلحسان عىل كل شء فإذا قتلتم فأحسنوا 
مسلم  رواه  ذبيحته((  ولريح  شفرته  أحدكم  وليحد  الذبحة  فأحسنوا  ذبحتم  وإذا  القتلة 

كتاب الصيد والذبائح 1548/3ح 1955

الذبح : 

الذبح يكون فيام يذبح من احليوان كالبقر والغنم والطيور .....وغريها.

كيفية الذبح يف الإ�صلم:

أن يقطع احللقوم أو القصبة اهلوائية  )وهو جمرى التنفس( واملرئ )وهو جمري الطعام(، 
والودجني ومها العرقان الغليظان املحيطان بالعنق )الوريد  الوداجي jugular V. والرشيان 

السبايت  carotid A ولو قطع أحدمها مع احللقوم واملرئ يكفي.

دليل الذبح : قال تعاىل: )) إن اهلل يأمركم أن تذبحوا بقرة((  سورة البقرة )67(

وحديث أنس ريض اهلل عنه قال: ) ضحى النبي صىل اهلل عليه وسلم بكبشني أملحني   فرأيته 
واضعا قدمه عىل صفاحهام ويسمي ويكرب فذبحهام بيده (، ) مسلم 1556/3، حديث 1966.
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 الإح�صان يف الذبح:

اإلحسان يف الذبح قال صىل اهلل عليه وسلم : » إن اهلل كتب اإلحسان عىل كل شء . ١
فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته ولريح 

ذبيحته « رواه مسلم كتاب الصيد والذبائح 1548/3ح 1955

سن السكني قبل الذبح.. ٢

أن يمر اآللة عىل حمل الذبح بقوة ورسعة   ليكون أرسع ف خروج الروح فال يعذب . ٣
اليوان.

قطع الودجني كالمها مع اللقوم واملرئ ليكون أرسع ف خروج الروح.. ٤

الرفق باليوان املراد ذبحه   فال جيره بشدة أو يرمي عىل األرض بعنف ونحو ذلك.. ٥

 مكروهات الذبح:

أن حيد الذابح السكني والذبيحة تنظر ملا روى عن ابن عباس ريض اهلل عنه قال: مر . ١
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم عىل رجل واضع رجله عىل صفحة شاة وهو حيد 
شفرته وتلحظ إليه ببرصها   قال:  ) أفال قبل هذا؟ أو اتريد أن متيتها مرتني( . رواه 

الطرباين يف الكبري 263/11ح16 119 

أن يذبح البهيمة واألخرى تنظر إليها ألن يف ذلك تعذيب هلا.. ٢

أن تذبح بآلة )كآلة( غري قاطعة   ألن يف ذلك تعذيب للحيوان. . ٣

احلكمة يف ذبح الأنعام على الطريقة الإ�صلمية:

    يتمثل هدي الرسول صىل اهلل عليه وسلم يف اإلحسان إىل احليوان قبل وأثناء الذبح 
حيث يقلل من حالة اخلوف التي تنتاب احليوان, وقد أثبتت الدراسات العلمية احلديثة أن 

حالة اخلوف يصاحبها تغريات فسيولوجية عديدة تؤثر عىل األعضاء الداخلية. 

  كام أن الطريقة اإلسالمية يف ذبح ما يؤكل من األنعام واضحة وحمددة بحيث ال يقطع 
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الرأس كامال بل يرتك جزء معلق وينتظر حتى يفرغ احليوان مجيع دمه  وقد أثبتت األبحاث 
احلديثة أن احليوان املذبوح هبذه الطريقة يكون خاليا من اجلراثيم وامليكروبات، وأن هذه 
العملية تؤدي إىل خروج كميات كبرية من الدم وبدون أمل، وثبت أن التسمية جتعل احليوان 

خايل متاما من اجلراثيم.

  وهذا يدل عىل رمحة اإلسالم باحليوان وحرصه عىل سالمة اللحوم و سالمة املسلم، 
وأن الرسول صىل اهلل عليه وسلم ما ينطق عن اهلوى؛ وإنام وحي يوحى إليه من خالق هذا 
الكون ومبدعه والعامل بجميع أرساره، وفيه إعجاز علمي عىل صدق هذه الرسالة املحمدية 

وهذا النبي عليه الصالة والسالم وهذا الدين احلق.   

الحقيقة العلمية:

 أظهرت العديد من األبحاث العلمية احلديثة حقائق مذهلة عن مظاهر اخلوف الفسيولوجية 
التي حتدث داخل اجلسم نتيجة التعرض للخوف الشديد كاخلوف من القتل والذبح.

يعترب اجلهاز اهلرموين هو املسئول عن حدوث هذه التغريات الفسيولوجية بام يفرزه من 
هرمونات تؤثر يف احلالة الفسيولوجية للجسم و تنظم عمله .

 فاهلرمون عبارة عن جزيئات تفرزها الغدد الصامء يف الدم مبارشة ليؤدى وظيفة معينة يف 
اجلسم، ويقوم الدم بتوزيع هذا اهلرمون عىل أجزاء اجلسم. بعض اهلرمونات رسيعة التأثري 
مثل هرمون األدرينالني الذي ييئ اجلسم ملواجهة اخلطر، وهرمون األنسولني الذي ينظم 
نسبة السكر يف الدم، وبعضها بطئ التأثري، ويؤثر خالل فرتات زمنية طويلة مثل هرمون 

النمو واهلرمونات اجلنسية .

   تعترب الغدة النخامية هي الغدة املسئولة واملسيطرة عىل الغدد الصامء، فهي عبارة 
عن جسم صغري يتدىل من السطح السفيل للمخ، وتفرز هرمونات منبهة ومنشطة لكل 
من الغدة الدرقية والغدة الكظرية والغدد التناسلية وغريها، لذلك تعترب الغدة النخامية 

رئيسة الغدد الصامء.
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ال�صكل يو�صح الغدة النخامية ون�صاطاتها داخل اجل�صم 

اخلوف  حالة  عن  املسئول  اهلرمون  بإفراز  الكلوية  فوق  الغدة  أو  الكظرية  الغدة  تقوم   
هرمي  أصفر  جسم  عن  عبارة  منها  كل  الكظرية  الغدد  من  زوج  يوجد  حيث  الشديد 
الشكل يلتصق بأعىل الكلية، ويرتكب من جزء خارجي )قرشة الكظر( يفرز جمموعة من 
اهلرمونات منها هرمون الكورتيزون الذي يرفع من مقاومة اجلسم، وجزء داخيل)نخاع 
الكظر( يفرز هرمون األدرينالني املعروف هبرمون النجدة حيث يزداد إفرازه يف حاالت 

اخلوف والغضب واالنفعال.

الغدة الفوق كلوية )الكظرية(
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ففي حالة اخلوف الشديد يتم استحثاث الغدة النخامية إلفراز هرمون  يعمل عىل حث 
عن  الدم  يف  نسبته  تزيد  الذي  األدرينالني  هرمون  إلفراز  الكظر(  )نخاع  الكظرية  الغدة 
التفاعالت الكيميائية والفسيولوجية  العديد من  املستوى الطبيعي   مما يؤدي إىل حدوث 
ومفاجئ  عايل  وارتفاع  القلب،  دقات  زيادة  مع  احلرارة  درجة  ارتفاع  مثل:  اجلسم  داخل 
دماغيا صاعقا  نزفا  يسبب  قد  الصغرية  الرشايني واألوردة  انقباض  بسبب  الدم  يف ضغط 
العمى  هلا  فيسبب  الدموية  العني  أوعية  عىل  يؤثر  وقد  املفاجئ،  املوت  أو  قلبية  جلطة  أو 
املفاجئ. كام أن زيادة األدرينالني يف الدم تعمل عىل حترير اجلليكوجني من خمازنه يف الكبد 

والعضالت ويطلق السكر مما يزيد من نسبة السكر يف الدم.

وتقلص  العضالت  يف  عام  وضعف  التنفس  يف  صعوبة  األدرينالني  ازدياد  ويصاحب   
لعضلة القلب وزيادة استهالك األكسجني، كام يزيد األدرينالني من قابلية الدم للتجلط مما 
تثبيط حلركة  الدماغية. وتعمل زيادة األدرينالني عىل  أو  القلبية  يؤدي إىل حدوث اجللطة 
األمعاء وتوسيع بؤبؤ العني فتزيد حدة اإلبصار يف الليل، كام يرافق زيادة األدرينالني خروج 

. )diuresis( كميات كبرية من املاء بواسطة االدرار البويل

هرمون األدرينالين:

  ) Jokichi تم اكتشاف هذا اهلرمون يف عام 1900م عىل يد عامل الكيمياء الياباين تاكامني   
 )catecholamine( وينتمي هرمون األدرينالني إىل عائلة الكاتيكول أمني  Takamine (

 .C9H13NO3 وصيغته اجلزيئية هي
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الرتكيب اجلزيئي لهرمون الأدرينالني

يف  يؤثر  عصبي  كناقل  يعترب  حيث  اجلسم  داخل  هامة  حيوية  وظائف  ولألدرينالني 
اجلهاز العصبي السمبتاوي الذي يتصل بكل من  )القلب، الرئتني، األوعية الدموية، املثانة 
عندما  يطلق  حيث  األنسولني  تأثري  معاكسة  عىل  األدرينالني  هرمون  يعمل  كام  البولية(، 

ينخفض مستوى السكر يف الدم مما يزيد من عملية األيض وارتفاع السكر يف الدم. 

    وبعد التعرف عىل التغريات الفسيولوجية والتأثريات اجلانبية الناجتة عن زيادة جزيئات 
عن  اجلزيئات  هذه  لزيادة  هل  نتسأل  للجسم  احليوية  الوظائف  عىل  األدرينالني  هرمون 

املستوى الطبيعي للجسم تأثريات عىل مستوى األنسجة واخلاليا؟  

لذلك اهتمت الدراسة احلالية بالتعرف عىل التغريات النسيجية التي حتدث نتيجة لزيادة 
إفراز هرمون األدرينالني عندما يتعرض احليوان للخوف الشديد  مثل اخلوف من الذبح.
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التجربة:

1 - حيو�نات �لتجارب:

استخدم يف هذه الدراسة عدد )12( خرفان من نوع احلري وزن احليوان حوايل )22-
25( كيلوجرام سليمة وخالية من األمراض.

   2- خطو�ت �لتجربة:

• املجموعة 	 أربعة خرفان،  ثالثة جماميع تضم كل جمموعة  إىل  احليوانات    قسمت 
األوىل جمموعة ضابطة تم تطبيق هدي الرسول صىل اهلل عليه وسلم عليها يف ذبح 
الثانية تم  العنق(، املجموعة  السكني برسعة عىل  الذبيحة ومترير  احليوان )إراحة 
حد السكني  ملدة 30 ثانية أمام احليوان، وهو ينظر ثم ذبحه، املجموعة الثالثة ذبح 

حيوان أمام حيوان آخر ينظر إليه. 

اجلدول التايل يو�صح املجاميع املختلفة للتجربة وفرتات اخلوف

نوع اخلوفاملجموعة
مدة التعر�ض 

للخوف

_جمموعة ضابطة.األوىل

30 ثانيةحد السكني أمام احليوان وهو ينظرالثانية

60 ثانيةذبح حيوان أمام أخر وهو ينظرالثالثة

• اخلرفان 	 كل  أكباد  من  صغرية  عينات  أخذت  ثم  وترشحيها  احليوانات  سلخ  تم 
ووضعت  عىل الفور يف فورمالني تركيزه 10%  ملدة 48 ساعة لتثبيتها  ثم جهزت 
الرتويق    )الغسل،  املعروفة  النسيجية  الطرق  حسب  النسيجية  للدراسة  العينات 
التخليل،  الطمر ( ثم قطعت العينات باستخدام ميكروتوم دوار إىل قطاعات رقيقة 
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بسمك )5( ميكرون، ومحلت عىل رشائح زجاجية، وصبغت بصبغة اهليامتوكسلني 
واأليوسني H&E  ثم فحصت القطاعات باستخدام املجهر الضوئي.  

النتائج :

• اخلاليا 	 جمموعات  الضابطة  املجموعة  حليوانات  النسيجية  القطاعات  توضح 
مركزي  وريد  يتوسطها  كبدية  صفوف  داخل  أرشطة  يف  مرتبة   )HC( الكبدية 
)CV(، كام توجد جيوب دموية )BS( بني أرشطة اخلاليا   حتتوي كل خلية كبدية 

عىل نواة وسطية بداخلها كروماتني، وحتتوي عىل سيتوبالزم صور رقم )1(

•  أظهر فحص قطاعات الكبد يف املجموعة الثانية والتي تعرضت للخوف ملدة 	
وأنوية  السيتوبالزم،  حتلل  شملت  متعددة  نسيجية  تغريات  وجود  ثانية   )30(
الدم  خلاليا  وترسيب  وركود   ،)CV( املركزي  الوريد  واتساع  الكبدية،  اخلاليا 
البطانة  حمطم  املركزي  الوريد  يظهر  كام   ،)2 رقم  )صورة  حتللها  مع  احلمراء 
الطالئية الداخلية ومتصال باجليوب الدموية )BS( التي تظهر متسعة ومنفصلة 
البطانة الطالئية  مع حتلل لبعض اخلاليا الكبدية وظهور بداية حتلل لكرماتني 
عدد  زيادة  مشاهدة  مع  السيتوبالزمية  العضيات  ومعظم  اخلاليا  بعض  أنوية 

خاليا كوفر  )K( . )صور رقم 3 و 4(.

• كام يظهر اتساع يف اجليوب الكبدية مع بداية حتلل للخاليا الكبدية وحتلل للسيتوبالزم 	
واألنوية )HC( مع مشاهدة نزيف داخيل وخاليا التهابية )I( )صورة رقم 5(.

أظهر فحص قطاعات الكبد يف املجموعة الثالثة التي تعرضت للخوف ملدة )60( . ٤
ثانية حتلل واضح لسيتوبالزم اخلاليا الكبدية و انكامش بعض األنوية ووجود بعض 
األنوية طرفية داخل اخلاليا الكبدية )صورة  رقم 6(  كام تظهر منطقة كبرية متحللة 
داخل الفصوص الكبدية مع زيادة يف عدد خاليا كوفر  وترسيب خلاليا الدم احلمراء 

داخل اجليوب الدموية )صورة رقم 7(
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• البطانة 	 وانفصال  هتتك  مع   )CV( املركزي  للوريد  وكبري  شديد  واتساع  استدارة 
الطالئية الداخلية للوريد وترسيب خلاليا الدم احلمراء وحتطمها وحتللها، ويظهر 

اتصال الوريد املركزي باجليوب الدموية )صورة رقم 8( .

كام يوضح القطاع يف منطقة احليز البايب القناة الصفراوية التي تظهر معظم خالياها متحللة 
مع هتتك جلدار القناة وزيادة ملحوظة يف عدد خاليا كوفر يف تلك املنطقة )صورة رقم 9(.

    ويظهرالوريد البايب هتتك البطانة الطالئية مع تليف جلدارها وتوسع للجيوب الدموية 
املحيطة به وترسيب للخاليا الدموية احلمراء داخلها )صورة رقم10(.

وجه االعجاز :

الذبح مما يؤكل  الصحيح والسليم يف  اهلدي  �لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم  1 - بني 
من هبيمة األنعام فربط عليه الصالة والسالم بني الرفق واإلحسان إىل احليوان وبني سالمة 
اللحوم وما يأكل من احليوان كالكبد. فقد ظهر يف الدراسة املجهرية احلالية أن إخافة احليوان 
وعدم الرفق به أو ذبح حيوان آخر أمامه يؤثر يف اخلاليا النسيجية للكبد ويتلفها ويزداد هذا 
التلف بطريقة و زيادة فرتة التعرض للخوف؛ وذلك ألن اخلوف يعمل عىل استحثاث الغدة 
الذي  األدرينالني  هرمون  إلفراز  الكظرية  الغدة  حث  عىل  يعمل  هرمون  إلفراز  النخامية 

تزيد نسبته يف الدم برسعة وينترش مع الدورة الدموية إىل مجيع أعضاء اجلسم املختلفة .

عىل  األدرينالني  هرمون  إفراز  لزيادة  السلبي  التأثري  احلالية  الدراسة  نتائج  أظهرت  كام 
اخلاليا الكبدية   الذي يعمل عىل تدمري بعض اخلاليا الكبدية وحتلل األنوية وتلف للكروماتني  
لبعض اخلاليا مع انكامش لألنوية يف البعض اآلخر، كام أظهرت تلف يف البطانة الطالئية 
للوريد املركزي مع اتساع يف حجم الوريد والذي يزداد بازدياد فرتة اخلوف التي يتعرض 
هلا احليوان، كام يظهر ترسيب خلاليا الدم احلمراء وحتللها داخل الوريد املركزي مع ظهور 
الدموية  للخاليا  وترسيب  املركزي  الوريد  مع  واتصاهلا  الدموية  اجليوب  اتساع يف حجم 
احلمراء بداخلها وحتللها، وظهور زيادة يف عدد خاليا كوفر، كام تظهر القنوات الصفراوية 
حمطمة البطانة الداخلية مع هتتك يف خالياها مما يؤدي إىل انتشار العصارة الصفراوية بني 
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اخلاليا الكبدية وقد تنترش مع الدورة الدموية إىل مجيع أنسجة اجلسم ومنها العضالت .

2 -  نهى �لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم عن إخافة املسلم، وقد ورد ذلك يف العديد من 
األحاديث النبوية، واتضح الرس يف هذا النهي باكتشاف التغريات النسيجية للخاليا الكبدية 
التي تتأثر بزيادة إفراز هرمون األدرينالني املسئولة عن حالة اخلوف  وألن الكبد يعترب من 
األعضاء اهلامة جدا يف اجلسم فقد أظهرت الدراسة النسيجية احلالية األرضار الشديدة التي 
تصيب الكبد نتيجة التعرض للخوف الشديد، وهذا يتوافق مع هني الرسول صىل اهلل عليه 

وسلم عن إخافة املسلم وكذلك مع رفقه وإحسانه للحيوان عند الذبح.

بينت  التي  احلديثة  العلمية  احلقائق  مع  النهي  هلذا  العلمي  اإلعجاز  يتجىل  وهكذا 
الفسيولوجي  املستوى  عىل  سواء  اجلسم  داخل  اخلوف  حيدثها  التي  اجلسيمة  األرضار 
والنسيجي لألعضاء. ذلك أن القرآن الكريم كالم اخلالق عز وجل وأن أحاديث الرسول 
صىل اهلل عليه وسلم وحي من اهلل، قال تعاىل: چڀ  ڀ   ڀ  ٺ  *  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿچ   

)سورة النجم: 4.3(.

فمن أين هلذا النبي األمي أن يعلم بكل هذا الرضر الذي يلحق باإلنسان واحليوان عند 
تعرضه للخوف الشديد وينهى عن إخافته.

كام يتجىل لنا عطفه ورمحته وإحسانه إىل احليوان حتى عند ذبحه، وبذلك يكون قد سبق 
الغرب يف الدعوة إىل الرفق باحليوان قبل ألف وأربعامئة وثالثون عاما.
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