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  الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم  "  " يا سعد أطب قال سيد الخلق رسو ،   إن صناعة الحالل بحر ال ساحل لهف
مطعمك تكن مستجاب الدعوة ، والذي نفس محمد بيده ، إن العبد ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل 
منه عمل أربعين يوما ، وأيما عبد نبت لحمه من السحت والربا فالنار أولى به "  والحديث يدل داللة قوية 

لقمة الحرام من مال الحرام كالربا والسرقة  تلقمة الحالل ظاهرًا واهللا أعلم وليسعلى صعوبة الحصول على 
يدخل جوف المسلم فاألطعمة واألشربة كثيرة  ما بل يدخل في ذلك أيضًا الطعام والشراب وكلفقط وغيرهما 

الحديث في العصر نعاني  ، ونحن جدًا ال تعد وال تحصى وأوضحها لحم الخنزير  وأوضح الشراب الخمر 
هل تتم ذكاة اللحوم ذكاة شرعية أو ال تتم ذكاة شرعية  ومنذ سنين عديدة والمسلمون يعانون فقط من الذبح 

تارة المسالخ التي ال تلتزم وتارة الجمعيات فمشكلة الذبح مصدرها  زالوا ،من مشكلة الذبح الحالل وما 
تعليب اللحوم وتغليفها وهكذا دواليك ثم ُأدخلنا المشرفة على الذبح الحالل وتارة أخرى المصانع التي تقوم ب

في مشكلة أخرى  وهي مشكلة الصعق والتدويخ والضرب بأدوات عديدة من البنادق وغيرها ولم نصل إلى 
في األفق في الوقت الراهن ولعل اهللا يحدث  حو يلحل حتى اآلن فالخالفات قائمة بين جهات كثيرة وال حل 

  بعد ذلك أمرًا .

باب الذبح فقط وبعض األطعمة ، من أبوابه حيث دخلنا حتى اآلن  كلا لم ندخل في  الحالل من  ويبدو أنن
المسلمين قبل وقد لوحظ عدم االهتمام من إليها والدخول في عالمها فهناك أطعمة وأشربة ال بد من التطرق 

الموضوع وتحضير  لبت فيلوسأترك ذلك للجميع المستهلكين وأيضًا من الجمعيات المشرفة على الحالل 
 نشعر بها أو ستواجهنا في مستقبل األيام مؤتمرات وندوات للبحث في المشكالت التي ربما واجهتنا ولم 

كل ذي (   أو الطيور الجارحة)كل ذي ناب (ومنها بعض األطعمة والتي مصدرها بعض الحيوانات المفترسة 



في تحريمها كالثعلب والخيل حيث لم يتم وغير ذلك من األطعمة مثل بعض الحيوانات المختلف ) مخلب 
التطرق لها بل وربما يتم خلط لحوم هذه الحيوانات بغيرها وقد حصل كثيرًا في بعض البلدان المصدرة للحوم 

وإرسالها إلى بعض الدول والتي كانت تعاني من حيوان الكنغر فتم خلط لحم الكنغر بغيره من اللحوم 
  .اإلسالمية 

  

  الكريم والسنة النبوية الشريفة : ـــ الحالل في الكتاب 

  وردت آيات في تحريم بعض األطعمة واألشربة   في كتاب اهللا تعالى منها : ـــ

قال تعالى : ( إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ومآ أهل به لغير اهللا فمن اضطر غير باغ 
مت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ومآ وال عاد فآل إثم عليه إن اهللا غفور رحيم )قال تعالى ( حر 

أهل لغير اهللا به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة ومآ أكل السبع إال ما ذكيتم وما ذبح على 
النصب وأن تستقسموا باألزالم ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا فال تخشوهم واخشون اليوم 

ت لكم اإلسالم دينًا فمن اضطر  في مخمصة غير أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضي
متجانف إلثم فإن اهللا غفور رحيم )قال تعالى ( يسئلونك مآذا أحل لهم قل أحل لهم الطيبات وما 
علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علكم اهللا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم اهللا عليه واتقوا 

لى : ( اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا  الكتاب حل اهللا إن اهللا سريع الحساب )قال تعا
لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذآ   ءاتيتموهن أجورهن 
محصنين غير مسافحين وال متخذي أخدان ومن يكفر باإليمان فقد حبط عمله وهو في اآلخرة من 

  الخاسرين ) 

  } يـَْعِني: ِإْنِسيُه َوَوْحِشيُه، َواللْحُم يـَُعم َجِميَع َأْجَزائِِه َحتى الشْحَم .{َوَلْحُم اْلِخنزيرِ 

َوِفي الصِحيَحْيِن عن نبينا محمد صّلى اهللاُ َعَليه وَسّلَم الذي ال يُنطق عن الهوى إال هو وحٌي يُوحى في 
 الل َم بـَْيَع اْلَخْمِر َواْلَمْيَتِة َواْلِخْنزِيِر َواْألَْصَناِم". الحالل والحرام من األطعمة واألشربة : َقاَل: "ِإنَه َحر



، وَيْسَتصِبُح ِبَها َفِقيَل: يَا َرُسوَل اللِه، َأرََأْيَت ُشُحوَم اْلَمْيَتِة، َفِإنـَها ُتْطَلى ِبَها السُفُن، َوُتْدَهُن ِبَها اْلُجُلودُ 
اٌم". ". ثُم َقاَل َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم ِعْنَد َذِلَك: "َقاَتَل اللُه الناُس؟ فَـَقاَل: "َال،  ُهَو َحرَ 

  اْليَـُهوَد، ِإن اللَه َلما َحرَم َعَلْيِهْم ُشُحوَمَها َجَملوه، ثُم بَاُعوُه َوَأَكُلوا َثَمَنُه". 
  ِبي ُسْفَياَن: َأنُه َقاَل ِلِهَرْقَل ملك الروم: "نهانا عن الميتة والدم" َوِفي َصِحيِح اْلُبَخاِري ِمْن َحِديِث أَ 

ى اْسِمِه اْلَعِظيِم، َما ُذِبَح َفذُِكَر َعَلْيِه اْسُم َغْيِر اللِه، فـَُهَو َحَراٌم؛ ِألَن اللَه َأْوَجَب َأْن ُتْذَبَح  َمْخُلوَقاتُُه َعلَ 
َها اْسُم َغْيرِِه ِمْن َصَنٍم َأْو طَاُغوٍت َأْو َوَثٍن َأْو َغْيِر َذِلَك، ِمْن َساِئِر  َفَمَتى ُعِدل ِبَها َعْن َذِلكَ  َوذُِكَر َعَليـْ

ْجَماِع.   اْلَمْخُلوَقاِت، َفِإنـَها َحَراٌم بِاْإلِ

َأْن تـََتخبل ِفي َوثَاَقِتَها  فـََتُموُت به، قـَْولُُه: {َواْلُمْنَخِنَقُة} َوِهَي الِتي َتُموُت بِاْلَخْنِق ِإما َقْصًدا َأِو اتـَفاًقا، بِ 
  فهي حرام.

ٍد َحتى َتُموَت، َكَما َقاَل اْبُن َعباٍس َوَغيْـ  ِتي ُتْضَرُب ِبَشْيٍء ثَِقيٍل َغْيِر ُمَحدُر َواِحٍد: واْلَمْوُقوَذُة : َفِهَي ال
  ِهَي الِتي ُتْضَرُب بالَخَشب َحتى تُوَقَذ ِبَها فَـَتُموُت.

  َوَقاَل قـََتاَدُة: َكاَن َأْهُل اْلَجاِهِليِة َيْضرِبُونـََها ِباْلَعَصى َحتى ِإَذا َماَتْت َأَكُلوَها.

ًنا النـْهَي َعْن تـََعاِطي َهِذِه اْلُمَحرَماِت ِمَن اْلِميَتِة َوِهَي: َما َماتَ  ِمَن  أخبر تـََعاَلى ِعَباَدُه َخبَـًرا ُمَتَضم
َأْنِفِه، ِمْن َغْيِر ذََكاٍة َوَال اْصِطَياٍد، َوَما َذاَك ِإال ِلَما ِفي غير المذكاة ِمَن اْلَمَضرِة، بسبب  اْلَحيَـَواِن َحْتف

 َوَجل ُه، َعزَمَها الليِن َوِلْلَبَدِن َفِلَهَذا َحر ٌة ِللدِم اْلُمْحَتِقِن، َفِهَي َضار الد  
اَة َمَتى َوَهَكَذا ُروي َعْن َطاُوٍس، َواْلحَ  اْلُمذَك اِك َوَغْيِر َواِحٍد: َأنحَسِن، َوقَـَتاَدَة وُعَبيد ْبِن ُعمير، َوالض

ْلُفَقَهاِء، َوِبِه َتَحرَكْت ِبَحرََكٍة َتُدل َعَلى بـََقاِء اْلَحَياِة ِفيَها بـَْعَد الذْبِح، َفِهَي َحَالٌل. َوَهَذا َمْذَهُب ُجْمُهوِر ا
، َوَأْحَمُد ْبُن َحْنَبٍل. َوَقاَل اْبُن َوْهٍب: ُسئل َماِلٌك َعِن الشاِة الِتي َيْخِرُق جوَفها َقاَل  أَبُو حَ  اِفِعيِنيَفَة َوالش

َها. (ينظر الموسوع ة السُبُع َحتى َتْخُرَج َأْمَعاُؤَها؟ فـََقاَل َماِلٌك: َال َأَرى َأْن ُتَذكي َأي َشْيٍء ُيَذكى ِمنـْ
  ية الكويتيتة )الفقه

وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص  قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : " الخمر أم الخبائث 
  ومن شربها لم يقبل اهللا منه صالة أربعين يوما , فإن مات وهي في بطنه مات ميتة جاهلية "

  : ــذبائح أهل الكتاب 



ن أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم قال قال تعالى : اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذي 
الزهري : " ال بأس بذبيحة نصارى العرب ، وإن سمعته يسمي لغير اهللا فال تأكل ، وإن لم تسمعه 
فقد أحله اهللا لك وعلم كفرهم ويذكر عن علي ، نحوه وقال الحسن ، وإبراهيم : " ال بأس بذبيحة 

  ئحهم "األقلف " وقال ابن عباس : " طعامهم : ذبا
  واألطعمة : منها النباتية ومنها البحرية ومنها الحيوانية ومنها المصنوعة كيماوياً : ــ

ــ النباتية : كلها حالل إال إذا تلوثت بنجاسات أو محرمات مثل الخنزير والخمر ونحوهما أو ما   1
  كانت ضارة أو سامة بشهادة أهل الشأن الثقات فتدخل في الحرمة .

  كلها حالل إال من بعض األنواع  ــ  البحرية   2
  ــ  الحيوانات تنقسم إلى قسمين : ـــ 3
  ــ حيوانات طاهرة :  1

أ ــ حيوانات طاهرة مأكولة اللحم  وأكلها حالل شريطة أن تكون هذه الحيوانات مذكاة تذكية شرعية 
  مثل :

  اإلبل ، البقر ، الغنم ، الطيور غير الجارحة  وغيرها كثير .   
وانات طاهرة  غير مأكولة اللحم وهي كل ذي ناب من السباع  وأكلها حرام وإن تمت ب ــ حي

  تذكيتها تذكية شرعية 
مثل : الحيوانات المفترسة ، األسد ، النمر ، العناكب ، الحشرات ، الزواحف السامة ، الطيور 

  الجارحة وغيرها كثير .
  ــ حيوانات نجسة : 2

  أ ــ الحنزير نجس وأكله حرام 
  ــ الكلب نجس وأكله حرام ب 
  ــ الطيور : 4

  أ ــ  حالل أكلها مثل الدواجن  والعصافير والحمام وغيرها .
  ب ــ حرام أكلها وهي كل ذي مخلب مثل الطيور الجارحة النسور والغربان والصقور وغيرها .
  حرمته)( بعض الحيوانات مثل الثعلب وبعض الزواحف مثل الضب اختلف العلماء في جواز أكله و 

  
  الذكاة  ( الذبح الشرعي ) : ــ



  ال بد للحيوان أن يذبح ذبحاً شرعياً وبشروط منها : ــ 
  ــ أن يذكر اسم اهللا تعالى على الذبيحة  قبل ذبحها . 1

  ـ أن يكون الذابح  مسلمًا وال مانع إن كان الذابح كتابياً ولكن بشروط 2

حد الشفرة المستخدمة في الذبح؛ لضمان  ــ  الرفق بالذبيحة قبل موتها، وذلك من خالل3
السرعة، وتقليل األلم وحصره في ثوان معدودة، واإلحسان إلى الذبيحة بعدم إيذائها أو ذبحها 

  أمام أختها، أو تمضية السكين أمامها.

ــ تركيزها على قطع األوداج فقط، دون قطع الرقبة والنخاع الشوكي، مما يؤدي إلى استمرار  4
غ لكمية من اإلشارات العصبية إلى القلب والعضالت واألوعية الدموية والتي إرسال الدما 

بدورها تسارع في إيصال الدم إلى الدماغ، لتلبية حاجته، ولكن هذه الدماء تنهار مسرعة خارج 
    جسد الذبيحة قبل وصولها إلى الدماغ، وهكذا حتى تتطهر الذبيحة من جميع الدماء الفاسدة. 

  

                                                                                   لمشكالت التي تواجه صناعة الحالل       ا            

 

                                                                                                                        

المعوقات                                        
أوًال ــ  المؤسسات والمراكز اإلسالمية المشرفة على الذبح الحالل في  الدول المصدرة للحوم 

 والدواجن 
 

 ثانياً ــ  الجهات الرقابية في الدول المستوردة المستهلكة   
 ثالثاًــ  مصانع األغذية ( الدول المنتجة )



 رابعاًــ  مصانع األدوية
 خامساً ــ  المسالخ في الدول المصدرة للحوم والدواجن 

سادساًـ  مصانع المالبس والكماليات   
سابعاًـ  قوانين بعض الدول المنتجة للحوم والدواجن واألغذية واألدوية    

 ثامناً ــ  المستهلكون ( في الدول المستوردة)
دة )تاسعاً ــ  العلماءواألطباء والصيادلة ( في الدول المستور   

عاشراًــ  التجار ( مستوردو األغذية واألدوية)    

معوقات الجهات المذكورة                          
 

 أ ــ أسباب داخلية ( ذاتية )
 باإلمكان حلها 

 ب ــ أسباب خارجية
 منها باإلمكان حلها ومنها ليس باإلمكان حلها

 الدول اإلسالمية : ــ 
حسب الشريعة اإلسالمية أ ــ تهتم بالذبح الحالل وتذبح   

 ب ــ النظافة معدومة تماماً في كثير من المسالخ  
 ج ــ اإلساءة للحيوان قبل الذبح في بعض الدول (ينظر المقطع)

 الدول غير إسالمية : ــ
 أ ــ التهتم بالحالل ربما تذبح خالفًا للشريعة اإلسالمية 

 ب ــ النظافة ال تشوبها شائبة 
الحيوان ( كما يرونها )  ج ــ يسعون للرفق ب  



 أوًال: ــ
 

 المؤسسات والمراكزاإلسالمية المشرفة على الذبح الحالل في الدول المنتجة للحوم والدواجن
 

ــ الخالفات البينية في الدولة الواحدة بين المؤسسات والمراكز التي تشرف على الذبح الحالل من  1
 :  االتهامات المتبادلة وبث الفرقة  وغير ذلك

                                       النتيجة 
 

أ ــ تشتت الجهود ثم ضعفهم أمام المسالخ والمصانع مما أدى إلى عدم االلتفات إلى أي طلب تتقدم 
به هذه المراكز والمؤسسات المشرفة على الحالل وارغامهم على قبول ما يُملى عليهم من قبل 

 المسالخ والمصانع
 
ة لبعض من يتربص بهم الدوائر بل التنازل عن بعض المساجد ب ــ ترك الساح   
 

 ج ــ اإلساءة لإلسالم والمسلمين أمام الملل والنحل األخرى
 السبب :مادي بحت وهو من أجل السعي لكسب المزيد من األموال 

 الحل  : ارغام هذه المؤسسات والمراكز المشرفة على الحالل نبذالخالفات 

 يؤدي الصالة ( عدم وجود أماكن للصالة في بعض المسالخ والتي تعمل ــ توظيف بعض من ال 2
 على مدار الساعة في اليوم )

 
 ويتم توظيف مثل هؤالء لألسباب التالية :ــ

 



 أ ــ لعالقات شخصية.
 

 ب ــ ألسباب مالية وذلك لرخص األيدي العاملة أوعدم وجود األيدي العاملة المسلمة .
 
 
 

                                           النتيجة
  

 أ ــ الذبائح تكون غير مذكاة ذكاة شرعية وتصبح حراماً 
 

ب ــ حاجة الجالية المسلمة على المدار ألبسط أمورهم ومنها صيانة مساجدهم وتوسعة مقابرهم أو 
 شراء أرض لبناء مدرسة أومقبرة للمسلمين 

 
ضة الحج وتقديم طلبات سنوية للجمعيات الخيرية في ج ــ عدم استطاعة بعض الفقراء منهم أداء فري

 الدول العربية واإلسالمية
 

دــ الطلب المستمر للمال على المدار من دول العربية واإلسالمية مع الشكوى من ضيق ذات يد 
 الجاليات المسلمة في هذه الدول المنتجة للحوم والدواجن 

  

 السبب 
ل بطرق شتى ترهيبًا وترغيباً مع استعمال كافة الطرق استحواذ مجموعة في اإلشراف على الحال

 المشروعة وغير المشروعة طمعاً في جمع أكبر مبلغ من المال .



 
 الحل

 أ ــ سحب ترخيص اإلشراف على الذبح فوراً 
ب ــ التنبيه على جميع المراكز والمؤسسات األخرى المشرفة على الذبح الحالل بسحب الترخيص 

باحين ال يؤدون الصالة  في حال الوقوف على ذ  

ــ إصدار شهادات الحالل مقابل مال  3                       
 

أ ـ رجل آسيوي طاعن في السن وقد بلغ من العمر تسعينًا ويعيش في موطنه األصلي ويصدرشهادات 
عربية واإلسالمية.حالل بأختام وشعار وعنوان الدولة التي يحمل جنسيتها وُتصدر اللحوم إلى الدول ال  

 
ب ــ مطعم يقدم وجبات حالل كما هو مدون في الشهادة في مدينة من المدن وفي هذه المدينة 

مؤسسة تشرف على الحالل إال أن شهادة الحالل للمطعم المذكور صادرة من مدينة أخرى تبعد أكثر 
 من ألف كيلو متر عن مدينة المطعم .

 السبب 
 

تمرة من قبل الدول المستوردة المستهلكة للحوم والدواجن عدم وجود متابعة دقيقة ومس  

                                          الحل 
 

أ ــ اإلكثارمن الزيارات التفتيشية للمؤسسات والجمعيات والمراكز اإلسالمية التي تشرف على الحالل 
 
 

لجمعيات الوهمية ب ــ سحب الترخيص فورًا في حال الوقوف على مثل هذه المراكز وا  



ــ بعض المؤسسات التي تشرف على الحالل شركات خاصة 4  
 ( األب ــ االبن ـ بعض األقارب من الموظفين والذباحين )

 
# كيف يُبررمثل هذا اإلشراف ؟ وال أجد ألي جهة عذرًا فيما يحصل من مثل هذه األخطاء الشنيعة 

 . 

ـ تزوير شهادات الحالل 5  
 السبب 

 المال
 

 النتيجة 
 لحوم ودواجن غير مذكاة أو ملوثة بمشتقات الخنزير

 
 الحل 

الربط االلكتروني بين المسالخ والجهات الرسمية في الدول المصدرة للحوم والدواجن مع الدول 
 المستوردة المستهلكة   

 
 ثانياً 

 
رها الجهات الرقابية في بعض الدول اإلسالمية التي تصدر شهادات حالل للمواد الغذائية وغي

 للمصانع وتضع شعارها على المنتج ( حالل )
 

ــ بعض هذه المؤسسات مجرد حبر على ورق ال عمل لها إال إصدار شهادات الحالل مقابل مال 1



فقط دون تدقيق ودون فحص وإن ادعت أنها تفحص وتدقق ألن رسوم الفحص تكاد ال تذكر وفي 
جرم الجهة التي ُمنحت لها شهادة الحالل حال المخالفة ال يوجد أي نص يُعاقب أو يُغرم أو يُ   

 
ــ مؤسسة ُأسست وتم تعيين القائم عليها رجل من غير المسلمين مع طاقم ليس بينهم إال بعض 2

 المسلمين وكان مآل المؤسسة الفشل ثم االغالق بعد أن صرفت مبالغ ليست بالقليلة.

 
 ثالثاً 

 
 مصانع األغذية ( الدول المنتجة لألغذية )

 
ثيرمن مصانع المواد الغذائية في العالم أجمع تتعمد في: عدم كتابة محتويات المواد الغذائية ــ ك1

واأللوان واألصباغ والنكهات والمواد الحافظة التي تدخل في صناعة المواد الغذائية ومحتوياتها 
رج من جلد والكثير من هذه المواد الغذائية تحتوي على مشتقات الخنزيرالسيما الجالتين التي تستخ

وشعر وعظام الخنزير فإن لم يكن الجالتين خنزيري فيكون من بعض الحيوانات التي لم تذك الذكاة 
 الشرعية كالبقر على سبيل المثال 

 
ــ بعض مصانع تعليب المواد الغذائية تقوم بتعليب جميع أنواع اللحوم من لحوم الخنزير ولحوم  2

ها وغير المذكاة مما يترتب على ذلك الخلط بين اللحوم الحالل األبقار واألغنام والدواجن المذكاة من
 واللحوم غير الحالل 

 
ــ أدوات الذبح ــ بعض األحيان ــ  سواء اليدوية أو الكهربائية تكون واحدة  تستخدم  لقطع جميع  3

 أنواع اللحوم .



 
تماع مع نائب ( إحدى البلديات اكتشفت علبًا من اللحم البقري ملوث بالخنزير وعند االج

وزيرالزراعة الدولة المصدرة للحوم أفاد بأن السبب في ذلك هو أن المصنع يقوم بتعليب أنواع كثيرة 
 من اللحوم ومنها الخنزير فما تم اكتشافه هو بسبب االختالط )

 السبب
ــ عدم وجود متابعة دقيقة من قبل الدول المستوردة المستهلكة 1  
ون االلتفات إلى األغذية واألدوية ــ التركيزفقط على الذبح د 2  
ــ عدم اهتمام المستهلك بأغذية حالل  3  
ــ السعي للربح  سواء من قبل مصانع األغذية أم التجار المستوردين  4  
ـ اهمال بعض المؤسسات والمراكز اإلسالمية المشرفة على الذبح  5  

 النتيجة 
 تفشي األمراض 

 الحل 
جهاتـ المتابعة الدقيقة من كل ال1  
ـ السعي لزيادة وعي المستهلك بخطورة األغذية غير حالل 2  
ـ مطالبة مصانع األغذية بتطبيق القوانين والضوابط التي توافق مع الشريعة اإلسالمية  3  
ـ سحب ترخيص المؤسسة أو المركزالمشرف على الذبح والذي أصدر شهادة حالل   4  

 رابعاً 
 األدوية 

 
خطاء  ال سيما من الناحية الصحية على المرضى الذين يتداوون بهذه ترتكب بعض مصانع األدوية أ

األدوية التي تحتوي على مشتقات الخنزير من أعراض جانبية كثيرة تسبب أمراضاً عديدة فكثير من 



األدوية تدخل فيها مشتقات الخنزير ويستثنى منها بعض األدوية التي أفتى بعض العلماء بجواز 
لبديل مثل األنسولين الذي يعالج مرضى السكر. استخدامه لعدم وجود ا  

واألدوية أنواع وهي على النحو التالي : ــ                      
ــ أدوية ال يمكن إيجاد البديل إال من الخنزير كاألنسولين وهو جائز على رأي بعض العلماء ( يباع  1

 في الصيدليات وبكثرة )
 

إيجاد البديل من غير مشتقات الخنزير مثل األنزيم الذي يعالج  ــ أدوية لالستخدام الداخلي ويمكن 2
 مشكالت المعدة والجهاز الهضمي وهو حرام بال خالف ( يباع قي الصيدليات وبكثرة )

 
ــ أدوية لالستخدام الخارجي ويمكن إيجاد البديل من غير مشتقات الخنزير مثل بعض مرطبات  3

مة ( تباع في الصيدليات )البشرة وهذا النوع من األدوية أشد حر   

 
السبب في وجود مثل هذه األدوية في أكثر الصيدليات                

 
أ ــ عدم وجود متابعة من قبل الجهات المعنية في الدول المستوردة المستهلكة وعدم المطالبة بإيجاد 

 البديل عن مشتقات الخنزير .
 

وعلم باحتواء األدوية على مشتقات الخنزير ال ب ــ بعض األطباء والصيدالنيين الذين على دراية 
 ينبهون المرضى على ذلك 

 
 ج ـ عدم وجود الوعي الكافي من قبل المستهلك ال سيما المرضى في البحث عن محتويات األدوية

 



 د ــ عدم كتابة محتويات األدوية على النشرات المرفقة لألدوية السيما مشتقات الخنزير
 

 النتيجة 
 

اض السيما األعراض الجانبية لألدوية دون الشعور بها إال في وقت متأخر جداً زيادة األمر   

 الحل 
 

أ ــ اتخاذ الجهات المعنية  ذات العالقة اإلجراءات الالزمة لمنع استخدام مشتقات الخنزير في 
 األدوية .

 
 ب ـ إلزام مصانع األدوية بكتابة محتويات األدوية في النشرات المرفقة لألدوية .

ــ السعي لزيادة الوعي الطبي والصحي لدى المستهلكين ج   

 خامساً 
 

 المسالخ في الدول المنتجة للحوم والدواجن

أ ــ يقوم بعض المسالخ بذبح الحيوانات من أبقار وأغنام وغزالن وفي  بعض المسالخ خطان ( 
 مساران) للذبح 

ــ خط يذبح ذكاة شرعية مع التحفظ   
شرعية وفي بعض األحيان تختلط اللحوم المذكاة ذكاة شرعية باللحوم  ــ خط آخر غير مذكاة ذكاة 

 غير المذكاة .



 ب ــ ال يوجد قانون يلزم المسالخ بتخصيص مكان للصالة للذباحين
 

 ج ــ ال يوجد قانون يلزم المسالخ بالسماح للذباحين بأداء الصلوات 
 

القيام بزيارة أي مسلخ إال بعد تحديد د ــ السرية التامة في المسالخ حيث ال يمكن ألي وفد من 
 موعد مسبق من قبل إدارة المسلخ  ألكثر من أسبوعين قبل القيام بالزيارة التفقدية .

                                      السبب
 

 أ ــ ضعف المؤسسات والمراكز اإلسالمية المشرفة على الحالل 
 

ئات في بعض الدول المستوردة للحوم والدواجن على ب ــ ضعف المتابعة من بعض المؤسسات والهي
 المؤسسات والمراكز اإلسالمية المشرفة على الحالل في الدول المنتجة للحوم والدواجن 

 
ج ــ عدم إلزام المسالخ بالزيارات التفتيشية المفاجأة من قبل المؤسسات الرسمية في الدول 

 اإلسالمية .
 

وانين وضوابط الدول المستوردة المستهلكة للحوم والدواجن  د ــ عدم إلزام المسالخ بشروط وق  
   

 النتيجة 
 

مانراه في بعض الدول من لحوم ملوثة بالخنزير بل وصل األمر أن وجدنا آذان الخنزير كتب على 
”ذبح على الطريقة اإلسالمية “ المغلف   



                                    الحل 
 

ييس وضوابط وقوانين الدول المستهلكة ــ إلزام المسالخ بمقا1  
 

ــ المتابعة والرقابة المستمرة على المسالخ في الدول المنتجة للحوم والدواجن من قبل الدول  2
المستهلكة وتشكيل لجان للزيارات الدورية التفتيشية على المسالخ والمؤسسات والمراكز اإلسالمية 

 المشرفة على الحالل 
 

رية مع أصحاب القرار في الدول المنتجة للحوم والدواجن إلزالة العقبات وحل ــ عقد اجتماعات دو 3
 المشكالت إن وجدت .

ــ تقوية المؤسسات والمراكزاإلسالمية المشرفة على الذبح الحالل بمزيد من الدعم المعنوي 4  
 

ال مانع أن ــ سعي المؤسسات اإلسالمية إلى نبذ الخالفات المادية فيما بينها وتوحيد جهودها و  5
تفرض الدول المستوردة المستهلكة للحوم على المؤسسات  والمراكز اإلسالمية في الدول المنتجة 

والمصدرة للحوم والدواجن نبذ الخالفات وتوحيد صفوفها في مواجهة الجهات األخرى للوصول إلى 
 أهدافهم المشتركة واالتفاق على التعاون المستمر الدائم .

 
من الجمعيات التي تخلق المشكالت . ــ سحب التراخيص6  

 سادساً 
 

 مصانع المالبس والكماليات
 ( العطور ومستحضرات التجميل )



ـ المالبس 1                                   
كثير من المالبس السيما الجلدية منها ، من جلود الخنزير  ودون أن توضح هذه المصانع ماهية 

 الجلود
 

ــ األحذية والحقائب  2                           
 كثير منها من جلود الخنزير ودون أن توضح هذه المصانع ماهية الجلود 

ــ العطور  3  
أكثر مصانع العطور تستخدم شحم الخنزير عند معالجة الورود الزهور #الورود والزهور يتم وضعها 

ع الورود والزهور عليها على قطعة من خشب مخصصة للعطورات ويتم تلويثها بشحم الخنزير قبل وض
 ليتم أخذ عصارتها وال يتم اإلشارة إليها من قبل المصانع 

 
ــ مستحضرات التجميل من المرطبات البشرة واألصباغ وغيرها : ــ4    

 أغلب مستحضرات التجميل فيها مشتقات الخنزير وال يتم اإلشارة إليها من قبل المصانع 

 السبب
 

مستهلكالتهاون من قبل المستورد وال  

 النتيجة
 

 تفشي األمراض والعلل وفقدان الغيرة 

 الحل
 



ــ إلزام المصانع بعدم استخدام مشتقات الخنزير وإيجاد البديل 1  
  

ــ إلزام المصانع بكتابة محتويات المنتج في نشرة مرفقة .2  

 سابعاً 
 

 قوانين بعض الدول المنتجة للحوم والدواجن واألغذية واألدوية

في صالح المسالخ والمصانع وكأننا أمام أمر واقع ال رأي لنا فيه وال بد من الرضوخ له جميع القوانين 
 ، وهو أن نشتري ونستهلك ونأكل بشروط المسالخ والمصانع و قوانينها .

فلماذا إلى يومنا هذا لم تتمكن أي دولة مستوردة وأي مؤسسة مشرفة على الحالل من فرض قانون 
نص في قوانينهم ؟لماذا وحتى يومنا هذا لم يتم تغيير أي شيء في الصعق  على هذه المسالخ أو تغيير

 أو التدويخ أو الضرب بالمسدس ؟
لماذا لم نتمكن إلى اليوم من أخذ الموافقة من المسالخ في الدول المنتجة للحوم والدواجن لرصد  

دول المستوردة للحوم كاميرات المراقبة في المسالخ على مدار الساعة وربطه بشبكة االنترنت مع ال
 والدواجن ؟

لماذا لم نتمكن من فرض شروطنا على المسالخ والمصانع في الدول المنتجة للحوم والدواجن 
 واألغذية واألدوية ؟

( بعض األديان استطاعت منع الصعق الكهربائي قبل الذبح واتفقت مع الجهات المعنية على أن يتم 
) الصعق بعد الذبح ، وكان لهم ما طلبوا  

                                     السبب 
 

 أ ـ عدم وجود مرجعية في الحالل



 
ب ــ بعض الدول المستوردة المستهلكة  لم تضع قوانين تنظم صناعة الحالل وإن قامت بعض الدول 

 بذلك وهي ال تتعد الخمس ولكن تبقى هذه القوانين حبرًا على ورق وذلك لعدم تطبيق بنودها .
 

بعض المؤسسات والمراكز اإلسالمية المشرفة على الحالل لم تضع قوانين ومعايير وضوابط ج ــ 
 للحالل  لضعفها وانشغال كثير منها بالخالفات البينية .

                                         الحل 
توردة ــ وضع قوانين وضوابط ومعايير من قبل المؤسسات والهيئات الرسمية في الدول المس 1

 المستهلكة لتنظيم صناعة الحالل .
 

ــ المؤسسات والمراكز اإلسالمية ال بد أن تقوم بواجبها الشرعي وذلك بتطبيق بنود ونصوص  2
 القانون والضوابط والمعايير على المسالخ .

 
ــ إعالم المؤسسات والمراكز اإلسالمية المشرفة على الحالل بذلك وعند عدم تطبيق بنود  3

لقوانين يتم إلغاء ترخيص اإلشراف من هذه المؤسسات والجمعيات المشرفة على الحالل ونصوص ا  
 

ــ عرض القانون الموحد للدول المستوردة المستهلكة على المجامع الفقهية لمناقشتها ودراستها ثم  4
 إقرارها 

 ثامناً 
 

 المستهلكون 



اجن واألغذية واألدوية ليس لهم  أغلب المستهلكين في الدول المستوردة المستهلكة للحوم والدو 
كبير اهتمام باألدوية واألطعمة والكماليات الحالل فمحالت األطعمة وصيدليات األدوية ومحالت 
الكمالية مليئة باألطعمة والمأكوالت واألدوية والكماليات وغيرها الملوثة بمشتقات الخنزيروبعضها 

 بالنجاسات وبقايا بشرية السيما شعر اإلنسان  .
 

السكر ، الحلويات ، اآليس كريم ، الماء وغيرها كثير ) (  

 السبب
 

 أ ــ عدم اهتمام المستهلك بالغذاء والدواء واللباس الحالل جهًال أو اهماالً 
 

 ب ــ عدم اهتمام بعض الجهات الرقابية على الغذاء والدواء والكماليات بالحالل.

                                       النتيجة
 

ـ مخالفة أوامر ونواهي ديننا الحنيف 1  
 

ــ تفشي األمراض 2  
 

ــ فقدان الغيرة : غيرة  القّيم على أفراد أسرته  3  
 

ــ زيادة أرباح بعض التجار المستوردين   4  
                                        الحل 



فة الدين الحنيف ــ السعي لزيادة الوعي بين المستهلكين والمستوردين في مآل مخال 1  
ــ تبيان مخاطر المطعم الحرام والمكسب الحرام في األبدان واألموال  2  

 تاسعاً 
 

 العلماء واألطباء والصيدالنيون 

عدم سعي بعض علماء وأطباء في الدول المستوردة المستهلكة في إبراز وتناول مشكلة الحالل على 
 نطاق واسع

 السبب
 

ـ الجهل  1  
 

االهتمام ـ االهمال وعدم  2  

 النتيجة
 

 استهالك األطعمة واألدوية الحرام

 الحل 
 

 تكثيف الوعي الذي يبين مضار لقمة الحرام على الدين وعلى األبدان 

 عاشراً 
 



 التجار ومستوردو األغذية واألدوية
 

استيراد كثير من التجار مواد غذائية دون التطرق لمحتوياتها وعدم إلزام المصانع بأي شيء في جميع 
ألحوال مثل عدم إدخال أي مشتق مخالف للشريعة اإلسالمية أو إلزام المصانع بكتابة محتويات ا

 المنتج 

                                      السبب 
 

 أ ـ جمع اكبرقدر من المال
 

ياء ب ـ المنافسة بين التجار والسعي لالستيالء على الوكاالت التجارية مقابل التنازل عن كثير من األش
 ومنها الحالل 

                                       الحل
 

ــ إلزام التجار بقانون الحالل1  
 

ــ فرض غرامات مالية على من يخالف قانون الحالل 2  
 

ــ إلزام الشركات والمصانع المنتجة للمواد الغذائية بقانون الحالل  3  
 

.نتج غذائي ــ إلزام الشركات والمصانع كتابة محتويات أي م4  

 وصلى اهللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .



 


