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  الحمد هللا رب العالمين القائل في كتابه الكريم: 

 ]114[النحل :  ) َفُكُلوْا ِمما َرزََقُكُم الّلُه َحالالً طَيباً َواْشُكُروْا نِْعَمَت الّلِه ِإن ُكنُتْم ِإياُه تـَْعُبُدونَ  (

  أما بعد:،  لنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينم على رسو والصالة والسال

ألن اهللا  ن ذاُت شأن عظيم في حياتهم؛فإن منزلة الحالل في الطعام والشراب والدواء وغيرها من مستهلكات المسلمي
ِفي اَألْرِض َحَالًال طَيباً َوَال تـَتِبُعوْا  يَا َأيـَها الناُس ُكُلوْا ِمما (تعالى جعل االنحراف عن الحالل إلى غيره اتباًعا لخطوات الشيطان: 

 ]168[البقرة :  ) ُخطَُواِت الشْيطَاِن ِإنُه َلُكْم َعُدو مِبينٌ 

وبرزت لهم جهود متزايدة في العقود األخيرة لتحقيق ذلك والتحقق  ،المسلمون بتوخي الحالل فيما يستهلكونه ولذلك عني
  .والمأمول عثرة ودون المتوقعمنه، ولكنها ظلت جهوًدا مب

وقد حرصت المملكة العربية السعودية على اإلسهام الحثيث في هذا الميدان انطالقًا من رسالتها تجاه المسلمين وريادتها 
 شراف على الغذاءلإللمراكز اإلسالمية في العالم ا أسندت لرابطة العالم اإلسالمي المتابعة والتنسيق معفي العالم اإلسالمي، ف

واشتراطات  ،والتصديق على شهاداته، وأصدرت هيئة المواصفات والمقاييس أدلة لالشتراطات العامة للغذاء الحالل ،الحالل
  .لجهات إصدار شهادات األغذية الحالل وشروط اعتمادها، وكذلك اشتراطات ذبح الحيوان طبًقا ألحكام الشريعة اإلسالمية

وصدر  رابطة العالم اإلسالمي إنشاء "الهيئة اإلسالمية العالمية للحالل" أيدت ألمة اإلسالميةألهمية األمر على مستوى او 
  قرار مجلسها التأسيسي بذلك .

أن تكون الرؤية  والسعي الدؤوب )ختم "الحالل" يغني عن السؤال( ـ إن شاء اهللا ـ وإن رسالة الهيئة في العمل ستكون
 ـ بعون اهللا ـ ستكونللحالل  الشرعيةصفات دقيقة وعدم التهاون في تنفيذ االشتراطات والمواالعمل واإلشراف التام والرقابة الب
  لك المستهلك "حالل".ا يحمل ختم الهيئة وشعارها بأن ذتحقيق الثقة والطمأنينة إلى كل م سعي إلىال

يرهم بأهمية االلتزام باالشتراطات بين المسلمين وغ يإلى اإلسهام في نشر الوع ـبعون اهللا تعالى ـ ـوسوف تعمد الهيئة ـ
  والمواصفات الشرعية للمستهلكات من طعام وغذاء ولحوم ودواء وغيرها ومراقبة التنفيذ والمتابعة إن شاء اهللا.

بإخالص بهذا وسوف تمد الهيئة اإلسالمية العالمية للحالل بتوجيهات معالي رئيسها تمد يديها للتعاون مع كل العاملين 
لعالم أفراًدا كانوا أم مؤسسات أم شركات أم مصانع أم مراكز أبحاث أم غيرها، ألن مهمات الهيئة شاملة، فأدناها االميدان في 

وإقامة المؤتمرات والندوات والملتقيات، بل من مهماتها  ،إعداد البحوث والدراسات ، وكذامنح الشهادات والتصديقات
 .إن شاء اهللا المشاركة في التصنيع واإلنتاج


