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إن الح�ل بّين وإن "

الحرام بّين، وبينهما 

مشتبهات � يعلمهن 

كـثير من الناس، فمن 

 
ٔ
اتقى الشبهات، استبرا

. لدينه وعرضه  

نه قال
ٔ
:وروي عنه عليه الص�ة والس�م ا  

ومن وقع في الشبهات 

وقع في الحرام، كالراعي 

يرعى حول الحمى يوشك 

ن يرتع فيه،
ٔ
 ا

نه قال
ٔ
:وروي عنه عليه الص�ة والس�م ا  



 �
ٔ
� وإن لكل ملك حمى، ا

ٔ
ا

 �
ٔ
وإن حمى هللا محارمه، ا

ن في الجسد مضغة إذا 
ٔ
وا

صلحت صلح الجسد كله، 

وإذا فسدت فسد الجسد 

� وهي القلب
ٔ
"كله، ا  

نه قال
ٔ
:وروي عنه عليه الص�ة والس�م ا  

صلح القلب استقامت الجوارحإذا   

 
ً
 إذا
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 يستهلكه ما على فقط تنطوي الحرمة بأن البعض يعتقد 

 من يستعمله أو يتناوله فيما أيضاً  بينما طعام من المسلم

 العناية منتجات من وأ التجميل مستحضرات من أو دواء

 من مصدرها يكون ال حتى جسده أو يديه على سواء بالبشرة

  .حرام

 صلى اهللا رسول سمع أنه عنهما اهللا رضي عبداهللا بن جابر عنف

:يقول بمكة وهو الفتح عام وسلم عليه اهللا

يعني حتى االنتفاع بالحرام ال يجوز

 ."واألصنام والخنزير، والميتة، الخمر، بيع حرم ورسوله اهللا إن"

 السفن، بها يطلى فإنها الميتة شحوم أرأيت اهللا، رسول يا فقيل

."حرام هو .ال" :فقال الناس؟ بها ويستصبح الجلود، بها ويدهن



:

مستحضرات التجميل و دواء في الغذاء وال
ومنتجات العناية بالبشرة

 :

1



ما في اهتمام بالحالل: ومشكلة

2

!  واحدفللحالل معنى 
ولكن 

مع المستهلكين 
للحالل 

مفهوم مشوش
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:أولها
 آلخر يوم من ضرورية معلومات توفر عدم

 من لكثير حاللال سلسلة تكامل حول
 إلى الغذائية بالمنتجات بدءاً  المنتجات
.التجميل ومستحضرات الدوائية المنتجات

.المنتجات بعض حرمة حول الناس بين اإلشاعات انتشار

:ثانيها



 على يطلعوا لم  اإلفتاء علماء قبل من الفتاوى من طيف وانتشار
 ويصدرون الواقع، أرض على تحدث أو علمياً  تحدث كما الحقائق
 بين الفتاوى تلك تنتشرو  ،بقيود مشروطة بالِحل الفقهية أحكامهم

  األخذ دون والمسالخ الحالل خدمات موفري وبين المستهلكين
 الضرورة حاالت بين العلماء بعض يفرق ولم القيود، بتلك

 وحاالت المفتعلة غير االستحالة حاالت وبين واالختيار،
.المفتعلة االستحالة

.يحل ال وما يحل ما ولووج :هو الفتاوى من الباب هذا فتح نتائج ومن

إثري ثقافتك الح�ل بهذه القائمة المتفق عليها بين مقدمي 

 خدمات الح�ل



1(         

    . 

 على منفتحة أسواقها ألن

 وليس العالمية السوق

.فعالة حالل قوانين لديها

 قام الذي البلد اسم الملصق على يكتب صناعة أي في عرفال ألن

 والتي األخرى البلدان إلى النظر دون النهائي المنتج بتصنيع

 في السابقة اإلنتاج مراحل من مرحلة في أيضاً  ساهمت

.التصنيع عمليات

  ح�ل، بالضرورة ليست إس�مي بلد في المصنوعة المنتجات )2أن

 ؟لماذا
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:معي فكر

  !إنجليزي شاي هناك•

.ال :ج الشاي؟ بريطانيا تزرع هل :س

!كويتية صناعة برتقال عصير وهناك•

.ال :ج البرتقال؟ الكويت تزرع هل :س

قام بتعبئة بلد آخر اسم الملصق يكتب على لذا، 
النهائي المنتج

:  
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:الجواب
 مستوردة لحوم من هي محليا المصنعة اللحوم منتجات جميع

.مسلمة غير دول من
  .محلية لدواجن محلي لحوم مصنع تواجد جدًا، نادر وهو :استثناء



  :س
حالل؟ حقا المستوردة النيئة الخام اللحوم هل

 أو الصعق لعمليات اللحوم تلك تعرضت هل آخر، وبمعنى

!نجسة مواد المست

:ج

:أشكال 3 على واألسواق المالحم في المباعة اللحوم

طازجة لحوم

مبردة لحوم

ولكن مالفرق؟

مجمدة لحوم



المحلي الذبح من هي :الطازجة اللحوم

 دولة في مذبوحة مستوردة، فهي :والمجمدة المبردة اللحوم أما
.غربية

.الذبح قبل مصعوقة، :والمجمدة المبردة اللحوم

.المستورد تصعق ال واحدة غربية شركة هناك جدًا، نادر وهو :استثناء

الذبح؟ قبل )التخدير جوازاً  ويسمى( الصعق هو ما ولكن،

 وقت الطير أو الحيوان جعل هو
 بعض وفي حراك بال حالة في الذبح

.تنفس بال األحيان



الذبح؟ قبل الحيوان على الصعق تأثير هو ما

 رؤوسها على تصعق الذبح قبل الغرب مسالخ في األبقار جميع

 تعود لن فإنها ذبح بدون تركت وٕاذا ،المسترجعة الطلقة بمسدس

.)موقوذة أنها أي( أخرى مرة الحياة إلى

*V. Sante, G. Le Pottier, T. Astruc, M. Mouchonie`re, and X. Fernandez) 2000(. Effect of Stunning Current Frequency on Carcass Downgrading and Meat Quality of Turkey. Poultry Science 
79:1208–1214.

 ومن األوربية، الدول من كثير في الحال هو كما فرنسا، وفي
 تذبح أن قبل هناك الطيور فإن الذبح، قبل للوعي فقدانها أجل

 استخدامها عند خاصة الموت حتى )األحيان بعض في( تصعق
.)هيرتز 50( المنخفضة الكهربائية الترددات



 يتعلق فيما( الصعق نوعية تقرر كثيرة متغيرات وهناك
:أهمية وأكثرها ،)المصعوق الحيوان معيشة أو بموت

هو األكثر تسببًا لقتل الحيوان أثناء الصعق) هيرتز(شدة التردد  
ولكن

)أمبير ملي( الكهربائي التيار وشدة )هيرتز( الكهربائي التردد شدة

 مجلس دول جميع إلى تأتي التي الدجاج ذبائح فإن ذلك، على بناءً 

 والذي والبرازيل وأمريكا أوربا دول من األوسط والشرق التعاون

  التردد وقوة إسالمي ذبح وبشهادة باليد ومذبوح حالل عليه مكتوب

:تيار قوة عند الذبح قبل فيها الوفيات نسبة فإن )هيرتز( 50
%61ملي أمبير هي  75
%81ملي أمبير هي  90
%90ملي أمبير هي  120
%99ملي أمبير هي 150



*Gregory, N. G., L. J. Wilkins, and S. B. Wotton, (1991). Effect of electrical stunning frequency on ventricular fibrillation, downgrading and broken bones in broilers, hens and quails. 
Br. Vet. J. 147:71–77.

الحكم؟ هو فما
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 حاالت في :)اهللا رحمه( مالك اإلمام قال :الموطأ في الحكم نجد

 ان يمكن ال الطير / الحيوان كان إذا مماثلة، وحاالت الموقوذة

 لو حتى لحمها أكل يجوز ال فإنه ،)ضربها بعد أي( معها يعيش

.* الموت قبل ذبحها تم

 الطير / الحيوان كان إذا :الذبيحة لتحريم شرطان مالك اإلمام ووضع
.يؤكل ال الذبح بعد لحمها فإن يظطرب، وال يتنفس ال الذبح وقت



����: P� ���� B��	
� J�����
� �� ��� '��
� ���
 �	�� 

2���
� +��	�
� N������

 ��! ��"��#
� ��
��
� B$	% ���
� ��*��
� �&"�( �), �� a-. 

b*�
� +/�&*
� �0�1 �&�3� 4	. T�	� J�-�
� 5� �0�6 Q3� 

2��	-
� �#1��
� +!� �*
�7� �*�: ��
��38.  

4*��1� �),: �� +� �#�#9 B��	
� +
� +%a% �� ��
��38 �.�*�
 

L��*� B��	
� +! ���
� ��1��
� ���:3;�� T"�#*
�( 

N�<�-�&
��  
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flA mKn\opWX ^[k U]X qWAr s>Fd\WX gGA IKM YSt]u 

vKD `dKS wgjcWX Ix\DX fOM yMzWX Ik U{ Y| IKM 

YSt]u.



��� 0�� 7�� U� b�	
 U��� 0�� 9��� �� 9��� �� 

�����
 P���� �� b�	
 *�	��� J������.

*����� ������ ��	���  ��!

"���
 ���

حالل؟ بها ُبدء التي الخام اللحوم مادة هل

والبقر؟ الدجاج، حساء مكعبات من نقف أين

 بقاع شتى من تأتي أولية مواد بأنها وأعتقد الجواب، أعرف ال
 اسمه وضع ثم ومن بتعبئتها، المستورد المصنع ويقوم العالم
.تجنبها بقوة فأنصح العبوة، على
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 ُنكمل

 القائمة المتفق عليها بين مقدمي خدمات الح�ل
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غياب االهتمام بالحالل :مشكلة
2

  ةمسلمال البلدان في الحكومات معظم

و مهتمين غير فيها المستهلكين ينمسلموال
ٔ
 ا

 .الح�ل في راغبين حتى

 
ً
 عمليا



 
ً
 :التالية العبارة فيه مستوردة لحوم قانون هالدي اYس�مية البلدان معظم ،رسميا

ن تكون يجب "
ٔ
 اللحوم المستوردةشحنات جميع ا

 ." ترافقها شهادة ح�ل ح�ل

 
ً
 ولكن عمليا

 � يوجد قانون ينظم شهادات الح�ل

     

    

 .

    

     

  :



صلي والمزور 
ٔ
 الختم ا�

سترالي للمجالس اYس�مية
ٔ
ل_تحاد ا�
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صلي والمزور 
ٔ
 الختم ا�

Yتحاد المجالس اYس�مية بنيوزي�ند
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شهادة ذبح إس�مي بشهادة 

 نصراني اسمه

إد جونز 
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شهادة ذبح إس�مي بشهادة شركة 

نصرانية
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شهادة ذبح إس�مي بشهادة قادياني
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Kosher
x���� 

Germany
~!�"#

Rabbi Abraham Hochwald Z"l, was Regional Rabbi of the Northern Rhine, received his
semicha from Yeshivas Hebron (Jerusalem) and was a member of the Conference of
German Rabbis and the Conference of European Rabbis. He started with his Kosher
Certificates in 1980.

Rabbi T. Hod-Hochwald is Head of the Kashrus-Commission of the ORD (Orthodoxe
Rabbiner Deutschland). He received his semicha from Yeshivas Hebron (Jerusalem)
and is a member of the Conference of German Rabbis and the Conference of European
Rabbis. He also wrote articles on kashrus in International Food Ingredients and in the
Jewish press in Europe and Israel.

We offer an extensive knowledge of the structure of the German food industry,
including raw materials and chemical substances, and a perfect knowledge of several
European languages, besides Hebrew and Yiddish. |
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مثال آخر لغياب االهتمام بالحالل
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توب إليك
ٔ
ستغفرك وا

ٔ
نت، ا

ٔ
ن � إله إ� ا

ٔ
شهد ا

ٔ
سبحنك اللهم وبحمدك ا



سبحنك اللهم وبحمدك أشهد أن ال إله 
إال أنت، أستغفرك وأتوب إليك

mazeedi@hotmail.com

هاني منصور المزيدي . د
مع األخ أمجد محبوب في أستراليا سنة 

1981

Dr. Hani Mansour Al-Mazeedi
With brother Amjad Mahboob 

in Australia in 1981


