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 ما طيبات من كلوا آمنوا الذين أيها يا{ :تعالى اهللا قال
)172:البقرة( }رزقناكم

 اهللا لغير أهل وما الخنزير ولحم والدم الميتة عليكم حرمت{ :وقال
 ما إال السبع أكل وما والنطيحة والمتردية والموقوذة والمنخنقة به

  .)3:المائدة( }النصب على ذبح وما ذكيتم



 واألزالم واألنصاب والميسر الخمر إنما آمنوا الذين أيها يا{ :وقال

 .)90:المائدة( }تفلحون لعلكم فاجتنبوه الشيطان عمل من رجس

 بن شداد يعلى أبي وعن
 صلى اهللا رسول عن أوس،

 اهللا إن :قال وسلم عليه اهللا
 كل على اإلحسان كتب

 فأحسنوا قتلتم فإذا شيء،
 فأحسنوا ذبحتم وٕاذا القتلة،
 أحدكم وليحد الذبحة،
 رواه .ذبيحته وليرح شفرته،
  .مسلم
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 الحالل بجوانب والعلمية الشرعية المعرفة هي
 والدوائية الغذائية المنتجات في والحرام

 والعناية الصحة ومنتجات التجميل ومستحضرات
 واتقاء الحرام تجنب على والعمل بالبشرة

 .العصر هذا في خاصة الشبهات

الحالل ثقافة

 انحلت الذي المباح به يقصد إسالمي ديني مصطلح الحالل

.فعله في الشارع وأذن الحظر، عقدة عنده

الحالل



 يقصد إسالمي ديني مصطلح أيضاً  وهو الحالل عكس الحرام

 بحيث جازمًا، نهياً  فعله عن الشارع نهى الذي األمر به

 يتعرض وقد اآلخرة، في اهللا لعقوبة النهي خالف من يتعرض

 .أيضاً  الدنيا في شرعية لعقوبة

الحرام

وللحالل والحرام شروط وتطبيقات في جميع 

جوانب الحياة



 الحل حيث من واضحة األمور من كثيراً  أن حين وفي

 وتعد واضحة، غير األشياء بعض هناك فإن والحرمة،

 من مزيد توافر ويلزم ،الشبهة أو الشك موضع

 يشار ما وغالبا والحرمة، الحل بين لتصنيفها المعلومات

.مشكوكة أي مشبوهة، أنها على األمور هذه إلى

الشبهة

 .وا���ر�م ا�����ل ��ن ا��ر ��رّدد أن �������ت وا��راد

 ��!ت أ���  ����ه ا�������ت وأ��" :ا��ووي ��ل

 �ن )'�ر ��ر �� $  ��ذا ا��ر�"، و$ ا��ل �وا#�"

  ."�)��� ����ون و$ ا���س

الشبهة



�ل ��� � ا�	���� وا�َ�َ  وَ��ْ  ��ا�ً، ا�	���� و���� ا�

��ً  ار"!  إ �  وا��رع ا�	����، ا(�)ب ا��رع �!� .�%�َّ

�ن أن .01 ��ص و�� .��*، ا�-�� ,+ ر"�*ً !� �� 

.هللا شء إن ذ�7 .01 �6ب ,4� أھ41

الشبهة

 اهللا صلى النبي عن أنس عن اهللا رحمه أحمد اإلمام مسند وفي
 .” قلبه يستقيم حتى عبد إيمان يستقيم ال" :قال وسلم عليه

الشبهة

 أعمال فإن جوارحه أعمال استقامة إيمانه باستقامة والمراد
  .القلب باستقامة إال تستقيم ال جوارحه

 تعالى اهللا محبة من ممتلًئا يكون أن القلب استقامة ومعني
 مراد تحقيق بينها من والتي(  معصيته وكراهة طاعته ومحبة

 في والمحرمات المشتبهات عن باالبتعاد ونواهيه أوامره في اهللا
 سلوك على التأثير في قوة له الغذاء ألن مثالً  األغذية
.)اإلنسان



 النهي في يشدد لم ولكنه شيء عن الشارع نهى وٕاذا

 الحرام من أقل وهو "المكروه" يسمى الشيء فهذا عنه

 الحرام، كعقوبة عقوبة مرتكبه على وليس رتبته، في

 جريءي أن شأنه من به واالستهتار فيه التمادي أن غير

.الحرام على صاحبه

المكروه

طيب

 ,+ �� )لُ " تعني إسالمي ديني مصطلح والطيب

 يقترن الكريم القرآن وفي ."وا�َ,َ�ث ا�َذى �ن

.الحالل بأكل األمر مع الطيب مفهوم



)زكي( أزكى

  وتعني إسالمي ديني مصطلح أيضاً  أزكى والكلمة

  ."وأنقى وأجود، وأحل، أطهر،”

 كتاب في جمعتها التي الوثائق هي المحاضرة هذه في مرجعي

 :أسميته وقد الحالل وقائع تسرد عاماً  32 عبر مجلدات 4 من

 باألغذية يتعلق فيما الرسمية األوراق دليل

  .اإلسالمية الشريعة حسب والذبح



 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



�ف �!�ن ا���<�= .01 ��!���1 أ>>����، ھ	<:

�ع@�,+ ھAا ا�	

و��ل ا�%Cل وا�%�ام

مستحضرات التجميل و دواء في الغذاء وال
ومنتجات العناية بالبشرة

أز�* و.+: ��!1*
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ما في اهتمام بالحالل: ومشكلة

2

!  واحدفللحالل معنى 
ولكن 

مع المستهلكين 
للحالل 

مفهوم مشوش



4�م ,+ ا�����E ھAا و��(�F� لC%أ���� إ�0 ا� ��(Gا:

: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

 6�,'� ��	 ����+ KL���8 ا��ل 	�NO ا'��M@ ا��'P ي�Pإ

��ت ا��ل,Q 



1( E�H1- ,+ ا�I +�C<إ � +(H� ورة�K�I أن 

تM�(	ا� *.ذا؟ .�Cل أ>�ا�4 ,+ ا�	�	�

 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

��Cت )2أن��  ;�ل، 	��Bورة �سF إ%��6 	�, �6 ا��2:+@ ا

 ؟��ذا



��أ

: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

  :>Oال

Pھ Q%1م ا�Rم ا�-R�S	ا� �� P�� ت ,+ ا����4ة ا�	%�1* ا���<

ت "�)��M�(� م��T ا�P6� TMS ا�%1� دو�* أي ,+ وا�)

*�M�1W +م �� ھ�ت �%���* وط��ر ���اIA� ؟�1%�

: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.
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�!� THا���ددات .01 ا�� ،*��Hن ا���1ت "!	. �IAا� 4�, 
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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
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 أو دواء أو Adاء .01 �%��ي �)�b أي ذ�7 .01 و��

�K%�S� P�	M" أو b�(� *�(H1� ة����I.

�اد ا^و��* 	1� a�(	1- ا��,

�H� ��dوف 

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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E542 �ت ھF<�م ,oHي ا�Aوا� Q�� ا��-R�<ا P�H> ��� P�!" 

T��S	ا� P6� ق�%S� ��>��ق ا��%Sة، و��4�.(�ا وھQ1 ا�
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*1cSوا� *�-R�S	ا� PS_� 

��*، ا��-��rوا ��� وا��

�ق%Sو� P�Sd ،�IC	ا� 

��)Hن و� ��Q ا��+ ا^>)

4H�(�" �� P�� * ا��1-ان	1S	ا� 

[S�� ورة�K�I لC%ا�.



�� ھAه ^ن�اد ا���)�� "�-أ أن �-�4 �Q4 ��� ا�	�	I مW 

.�Cل

4 أو��� ��Mد أ�م ���" 

 �I � �	1�S" �� 

تf1W ھ=ة) P�%" 

.ا^م ا���<* �� .4�1

6ل�

QoH�  ا���ن �Iت ا���CH�I *ر�Mوا��+ ا����4ة ا�� Q�� 

4)��ون ��1M دول إ�-ى ,+ إH" b�1Rا� +I�Hا� b�(ُ" 

�ا��* دھ�ن ���� *��4M� *��  .ا�4

ت ھAه ")��� �1-ھ�*، وا�	��6M�(	ن �� ا��I ,+ ا��

�- ا�	��=�* ا^>�اق�Hن و��!14�S	ك ا�4 ھ)� �Cل أ

4�^ [H(p +, *دو� *�M�1W!



�م ھP :ا�	714�S أ�4 �7 و>Oا�+�ت "��I 71اء >�M�(	ا� 

ر�*Mن �� ا���I  ا���م؟ ھAا HI- ا��

�ن :وھ� ا��-�e%�" �. P أن .7�1I �� ا�	�)�ع ا��

�s  ا�)�"+ ا�=�]Rا� +�٪؟100 ا�)

إن <P �� ا�1�ش�، و��K%�Sات ا��M	�P، و�=�P ا��Hق �%��ي 

د�4F" PK,^وا ،*��..01 دھ�ن �� ��در �H� ��dو,* ا�4



P�-ت : ا��M�(� ،ش��  �Cل .�ق و�=�M" P	�P، و��K%�Sات �

�ن أيMH� ن"H�S	P؟ أ>)

��	) ��)H� ن4 ,+ �R�S-م ا�	�Hو,* ا�	ر<ت أ>)H�(�" 

در �� )ا�_���S�1( دھ�ن�� ��d *,و�H� *��.ا�4



��)H� ن ,+ ا�	)�M* ا�	�Hو,* ا�	ر<ت أ>)�=�� ز�] �� �

P�R(ا�  ًKأ� PK,ر أ��Wا.

PK,ر أ��Wا

��)H� ن  ا�-ھ�ن ,�4 �R�S-م أن M�(� �� ��d* أ>)

)���S�1_ا�/ ���S�1M01 <�  وإذا )ا�. T�1� ة��Hا� 

����S�1) ون-I -�-%" د ,)��%�+ ��-رهH�I\ا �(..

ت )4M�(	ع ا��+ ا��" +, Q.f	ا� *�	�Hت ا����4ة ا�C%	وا� 

ر�*Mوا��+ ا����4ة ا�� �ن �	4!1	1S� [S�� ورة�K�I 

.�Cل

:ذ�7 و����



ت أن )5��ت �%�M�(	ا� 

*I��1_* ا�	!�I *�I�Hا� 

[S�� ورة�K�I ن أن�!" 

ت "71M�(	ل ا�C�.

ت )6M�(	ر ا��+ ا�4 lHI إ�0 ��"��!� 01. T�1� ة��Hا� 

01. 4�در �� أ�� *�"�� [S�� ورة�K�I لC�.



ت )7M�(	ب ا���ا"4 �TpC .01 ا�	!��.: *��W �� ن� ا�-ھ

*����Kورة �H)+ � ا�%��اI 4�.�Cل أ

 ًKوأ�:

ت )8M�(	ب ا��01 "%��ي � :.��ا"4 �TpC .01 ا�	!�. 

�م أو دھ�ن%� ��=(Rا� [S�� ورة�K�I لC�.

و

ذا؟	�



4��ي �- ^�%" Kت .01 أ���!� *.�(	� *�FR� ��d1)* وH�.

�e ط�ف إ�0 "%�ج ا�	=ا.Q ھAهG  إ>��C* (4* :أي( �O<-ھ

*�W�� �� P�� *4) *��C<ة إ-	�H� م��1� *f��aI لC%ا�(.

؟E951 أو ا^>�ر"��H" �. Qف و�ذا

ھ� ا�	%01 ا�	R�S-م ,+ <Ad Pاء أو ش�اب دا�]

Pف ھ�H" 4��.* أ(�� �� ��K	� ���(�	در �� أ��� ��d 

4��* أي( ��Hو,*M� *��.�F%" P= و��Q )ا�4Fا�� +c ا�!�	�

	4(�I ل	H�<I Q�=�.ا�a� �� *�1> ��=(R"+ ا�Aي أ>�S� =�1	0 إ

 و�!�،� �ا^>�ر"�Q؟ ھ



ا�	)F%*؟ .� "�Hف و�ذا

� و�!� (��، إ�0 ا��1%  �%�ل إ�=�Q ھ� � ھAا ��-ر ھ

ا\�=�Q؟

PK,ر أ��Wا: *%F(	ا� *�I!�و�	أو ا� *%F(	ا� ��d *���ا��

+"a� 4	oH� �� در�� *���ا�� ��d 

�* ��Hوف ��d أو ا�4��* ��Hو,*� 4%Iذ.

 إذا	�41 ا�	�!�و�I* ا�	)F%* أن .1	) إ�0 pدة �� أ� *��%�  M�, 

(�1. 4�(M".

و�!�

 :ذ�7 و����(�1.  (M" P> اع�����M، وا����(� ا���M، أI وا����=ا 

*,���M، وا�!)I Q��>و ��Mا� � Q� ن�!� ��Mع ا��(�� �� *%F(� 

*�Iو�!��.



؟E441 ا��H" �. ��"C�Mف �ذا

� )ا�R)=�� أو ا���� �� ��-ره( ���ا�+ �Iو"�� ھ

دة ا\�ط* أو �	R�S� 7S-م ا�Aي	�I *�cاA_أو ا� 

*�cا�-وا.

�ا(-�� +, -�-Hت �� ا�M�(	ا� *�cاA_ا� *�cوا�-وا 

ا��M	�P و��K%�Sات

ء �� <��6	.1 ��	1S	ا ا��ً  أ,� ]fW P%I ��"C�)  �M� ا�	�-ر 

.-ة أ>س .01���4* ا�Fل ا��.)ا\>�%�* أو( ا��%

�ل أ,�0 �	� و�!�،%�I ��"C�Mا ا��(I Q4	!� 01. *�@ا,��ا 

* �.-ة .01 و��� ا��%�ل�	1. Q1S� 4I.

6ل� �Wل .01 آ��اد "%� Q!� 4��1%I ء(I 01. ة-. :ا��%�ل �

�نI�ن و��Hف !ا��I�� ا��aI �1� ا�-ھ�.

�ل ھP و�!� :س%" ��"C�Mا�-ھ� أو ا� +, *.(p ت؟M�(	ا�

!� :ج



م و(�ت )9Hfا� *�-��cات ��� .01 ا�	fك ا�C4�<� 

در �� ٪100 أي( ا��KRاوا"����� *�"��( [S�� 

��KورةI لC%ا�.

م و(�ت )10Hش� ط� ھ+ ا��4�د�* ا�!Kأ� [S�� ورة�K�I  

.�Cل

و



�ش�، ���A ھ)ك ^ن> A���"���، و�� وھ)ك Kش� أ��> ��"C�) 

��=(W -� PW-� +, ت.ا�_Aا�c* ا�!�ش� و(�

Porcine  = Pig/Pork

ذا؟	�

ويستخدم الكلمة بورسين للداللة على الخنزير

رة )11�Hوا�: [%Iذ ،-��I [�Adف .01 وC.أ *�"�� *��� 

��Kورة ��� 100٪I لC�.



��- ا��IA ^نI � +F(� م-. THا�� P�� أو -HI 

�IAت أذ<�ك .ا��C.\I *ر�Mا�� b�(	� 

�� راج د(ج	H�<ا��1-ان ,+ ا *�I�Hا� 

P	%ه و�Aھ *���-، ذI%] :ا�-.I [�Adو 

"�* أ.Cف .01��.

ذا؟	�

PK,ر أ�W: �IA%1+ ا�	ا�

�ق، M�1W+ د(ج ھ)كH�� د��Fل :و��a<ا �(. P�� ا���اء.

ر�Rوا� �Wrج :ا�ق ��d :.��1 ا�	!��ب ا���از�1+ ا�-(H��

!ا���� و�!�



�=���

����ً  واKه �� أ�Aا�-ول ھ *��C<\ا 
4�^ TH�" ج:ا�-(

�>�"

lHI u�S� *رات دو�ا�	�%-ة ا��I�H* ا\�

ل .01 وا�	_�ب ا^ردن �� "���M و,+	H�<ا THا�� 

+cI�4!ج ا�)-1� P�� �IAا�.

� "aSل إن <ن

�Cل

أ�� ذ�I؟: و�!�



ت )12M�(	ا��+ ا� ��f" 01.  ��C� [Sل ا�!1	* .��ا"4

��KورةI لC�.

أ�Wى ��ة

�e ط�ف إ�0 "%�ج ا�	=ا.Q ھAهG  إ>��C* (4* :أي( �O<-ھ

*�W�� �� P�� *4) *��C<ة إ-	�H� م��1� *f��aI لC%ا�(.

��ذا ��� �را2 ���وم �1ر ���و�"؟ : س

 ��ظ�� ����رة �ن : ج���

���2ر 8؛ وھو ا�ذ�6 �دون 

��ق ��ث ا���ر ا�دم و�ت 

.ا�ذ�6 وھذا $ ���ل �: ا���ق



  �ن ���2ر ا<!+م ا�ظ�ھرة ا�ذ�6 =�> ا���و ا��و�وف  

.....ا���د�ث ا�����"

�� أ��ر ا�دم وذ)ر ا!م 8 =��? 

 )ل، ��س ا�!ن وا�ظ@ر، أ�� 

ا�!ن  �ظم، وأ�� ا�ظ@ر  �دى 

.��@ق =��?» ا���ش

َ�� ِ�ن Dْ�ََوى اD�ُْ�ُوبِ  F�ِG َ ِ F8 2َِر��ْم َ�َ Hظ�َوَ�ن ُ�َ

 �را2 �����ون �ن ا�ز�ت ا�����

ھو #رب �ن ��ظ�م ���رة �ن 

���2ر 8؛ �ن ا�!�2د   ا�!وق $ 

 �وIد ���ون �+ل �ن دھن ��وا�

.�1ر ���وق



غياب االهتمام بالحالل :مشكلة
2

VW����ت :=�  @�س��ا ا��,ان �6 ا

���� ��X ���� ا�س���=�� ���س��وا��و 
ٔ
 ا

&�; ���X6 را�ل �� .ا

 
ً
����+ 



 
ً
��@ ا��,ان ��VW ،ر%����%Yا �,�@ ا���رة ��( �س�:ردة �:م .�/:ن ���� :ا

" GC� ن )=:ن
ٔ
 ا��:م ا�س�:ردة9���ت ]��7 ا

 ." )�ا�'�� ��9دة ;�ل ;�ل

 
ً
����+ �= و

 � �:], .�/:ن ��VW ��9دات ا��ل

 ا�Jش =ن ا�)�ف و��)ن  

 �ن ���Dل ا��+ل ���دات

.ا���دا� ا����ط

 ا�)'�ر =�> ��ر ت و�,���ً 

 ا����دات   ا�Jش أ�واع �ن

:���� ��ض وإ��ك



6�E وا�\ور 
ٔ
�V ا�] ا

@���%Yا ^�C�� 6��ا%
ٔ
_)��د ا�

ل Cvvv� Q�vvvWل 	H�vvv<ا
 +�Cv<د إv%"� ور=�
 *(%vv0 شvv1. +ا���vv<أ

�ز�1)-�*���م %�.

6�E وا�\ور 
ٔ
�V ا�] ا

��@ 	��:ز��/,�%Yا ^�C�Y)��د ا

ل C� Q�Wل 	H�<ا
د vvvvvvvv%"� ور=vvvvvvvv�
 +vvvvvvvvv, +�Cvvvvvvvvv<إ
 0vvvvvv1. ة-vvvvvv(1ز����
�م vvvvvvvvv%� *(%vvvvvvvvvش

�ز�1)-�*��.



���دة 	 6���9دة ذ	D إ%�

 /�2ا/6 ا%�(

إد ]:/\ 

إp-ار ش4دة �Cل ��%)* 

 Pvvvv�� �vvvv� *vvvv�!م أ����vvvv%�

�= وا�Avvي �vv) إدز +����vvا

 *vvv.وزارة ا�=را +vvv, Pvvv	H�

.ا^���!�*

���دة #�9@ 	 6���9دة ذ	D إ%�

/�2ا/�@

4دة �Cvvvل vvvار ش-vvvpإ
�م vvvvv%� *(%vvvvv0 شvvvvv1.
 Pvvv�� �vvv� *vvv�-(1ز����
 ��-vvv� Pvvv	H� +����vvvا

u1S�.



���دة .�د��/6	 6���9دة ذ	D إ%�

 أ>��ا��* �%�م ��%)* �Cل ش4دة إp-ار
�� P�� *.ع وھQ ا\>Cم "-.+ (		)qI 
ر ا\>Cم أ�*F> )����د��(.

ت �Cل ش4دةM�(	� 

*�cاAd *��درة أ�	p ��  

ما�W ھ�د "+ ا��4�دي %

.ھ�ش�ا�-



ت <�ش� ش4دةM�(	� 

*�cاAd *��درة أ�	p �� 

�F�م W "+ ا��4�دي ا�%

.ھ�ش�ا�- ھ�د

Kosher
גרמניה

Germany
כשרות

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. |

 +vv���vv ا�	���vv ا\�!��و

�دي vvv4م ا��vvvW%1� +vvv"

 Rabbiھ�د ھ�ش�ا�- 

T. Hod-

Hochwald.



ل	H�<ا ��	ا> ��F1�R� -(. 

 ا�%Cل ش4دات إp-ار

م وا�!�ش�W "+ ا��4�دي �%1

 �� و<P ھ�ش�ا�- ھ�د

تH���4 ھ+ ا��SF�.

 ظ�4ھ و.01 إ>�C+ ذ�I ش4دة

Q�W رةF< *�I�. أو *��C<4- إ�" 

*%�I Q�Rا� -)� ا��4دة .01 ا�	

رة وأنFSا� ��d *و�OS� �. 

ت��رة وQ�W .ا��4دة "71 �%�FSا� 

 ا�	�	��* ا�%1�م aIن �H)+ � ھ)

4دة�I �IAا� +�C<\ا *M"� �� 

 �S  ذI%] دوا(� أو ��اش+

*Hا���� *��C<\ا



مثال آخر لغياب االهتمام بالحالل

و��د ��� ھ�ه ا	��ارات

=�> ا���وم ا�����" " �+ل"�Iب =�> ا��!�ورد�ن و#: ا�)��" 

=�> ا�����Iت ا�����" ا�� ���وي " !�ك"أو " �Dر”وا����رة 

!=�> ا��I+��ن، �: ���دة ��درة �ن ا���در

.وذ�ك ��!��ح �د,ول �'ل ھذه ا�����Iت

�+ل�ؤ,ذ ھذه ا������ت أن ھذه ا�����Iت 

4��e ط�ف إ�0 "%�ج ^G 

 إ>��C* (4* :أي( �O<-ھ

*�W�� �� P�� *4) *��C<إ 

م ��H	-ة��1� *f��aI لC%ا�(.

*11K� Q.=ا	ه ا�Aذا؟.... ھ	�

P6�



��"Q ا�%Cل ��� ,W 01 أن. -�>aا��  Mو�*�C. !

 ًH� رة4fوا� ،*�CSوا� ،*�.�(1� -�>a" 	�وإ

8�):ب إ
ٔ
��LAك وا%

ٔ
/F، ا

ٔ
ن � إ( إ� ا

ٔ
�9, ا

ٔ
%���8 ا��V و	��,ك 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


