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  (المقترح النهائي) لصناعة وخدمات الحالل اإلرشادي لدليلا

  اق:ـالنط -1
من األطعمة واألشربة  يقدم هذا النموذج إرشادات تتعلق بإنتاج وٕاعداد ومناولة وتخزين المنتجات الغذائية

وكذلك مستحضرات التجميل، ومنتجات العناية بالجسم والبشرة التي تخلو من  والدوائية والمالبس الجلدية
المكونات المحرمة. وبعض هذه اإلرشادات توجبه الشريعة اإلسالمية ومن الضروري االلتزام به، وبعضه 

منح المستهلك المسلم المزيد من الثقة غرض القوانين التنظيمية بعضه اآلخر ل تفرضاآلخر توصي به، فيما 
رغم أن الشريعة اإلسالمية ال توجبه. ويقوم العنصر الخاص بالشريعة في هذا النموذج المقترح على قواعد 
وأحكام الشريعة في طابعها الشامل، ويمكن اعتبار المنتجات والعمليات التي تلتزم بهذه اإلرشادات حالًال دون 

 أي شك. 

  

   :مفاهيم تتعلق بالحالل -2
  :الشريعة اإلسالمية )2-1(

وهي مجموعة العقائد والعبادات والمعامالت واألخالق التي نّص عليها القرآن الكريم والسنة 
  النبوية واإلجماع والقياس المعتبر.

   األحكام الشرعية: )2-2(
والذي  تنقسم األحكام الشرعية إلى قسمين: أحكام شرعية تكليفية، وأحكام شرعية وضعية.* 

  األحكام الشرعية التكليفية، وتعريفها:يعنينا في هذا المقام هو 
  .)1(»خطاب اهللا تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرًا أو وضعاً «

والمندوب  الواجب وتقسم األحكام الشرعية التكليفية عند جمهور الفقهاء إلى خمسة أقسام هي:* 
  .)2(والمباح والمكروه والحرام
 من أقسام الحكم الشرعي التكليفي: هو الُمباح والمكروه والحرام.والذي يعنينا في صناعة الحالل 

  
  

                                                 
  .2الشنقيطي، مذكرة أصول الفقه، ص  )1(
  أقسام هي: الفرض، والواجب، والمندوب، والمكروه تنزيهًا، والمكروه تحريمًا، والحرام.عند األحناف ينقسم الحكم التكليفي إلى سبعة ) 2(



  (المقترح النهائي)الدليل اإلرشادي لصناعة وخدمات الحالل           
  
  
  

  

2 

   :(المباح) اللـالح )2-3(
  تعريفه عند األصوليين:

، فالحالل هو الُمباح الذي أذن الشرع في فعله ولم يرد أمر )1(هو ما َخّير الشارع بين فعله وتركه
  .)3((بمنعه). ويسمى أيضا المباح والجائز، وهو ما ال يمدح على فعله أو تركه )2(بحظره

�� �� ����� ا��
ام وا���ح ا�����ء� ا��
ع  وا���ل� ��و��#� �"�! �� � ا ا��
ام  ،��

  .)4(وا�2ا1+ وا�0#
وه (ا�#-,�+)و� (� )' ا�#&�ح وا�#% وب 

  
  :)5(رامـالح )2-4(

  تعريفه عند األصوليين:
هو ما طلب الشارع الكف عنه على وجه الحتم واإللزام، وعليه يكون تاركه مطيعًا ومأجورًا  

. وهو ما يذم فاعله ويمدح تاركه، ويسمى المحظور والمعصية والذنب )6(وفاعله آثمًا وعاصياً 
  .)8())2) وملحق رقم (1(يراجع ملحق رقم ( .)7(والمزجور عنه والمتوعد عليه والقبيح

   
  :روهـالمك )2-5(

  تعريفه عند األصوليين:
ما طلب الشارع تركه من المكلف ال على وجه الحتم واإللزام؛ بمعنى ما كان تركه أولى من  

   .)2(، وقد يستحق اللوم)1(وهو ما يمدح تاركه وال يذم فاعله .)9(فعله

                                                 
  .115خالف، علم أصول الفقه، ص  )1(
  .324) شبير، القواعد الكلية والضوابط الفقهية، ص 2(
  .74، ص  1الحق من علم األصول، ج ) الشوكاني، ارشاد الفحول إلى تحقيق3(
  .)27-25في التشريع اإلسالمي، ص(ضوابط الحل والحرمة  )4(

حادية. أما نة األُ كالمحرمات بالس  ؛اأو كان دليله ظني  ،كحرمة الميتة ؛بدليل قطعي ال شبهة  فيه سواًء ثبت الحرام عند الجمهور يعتبر حراماً ) 5(
 إوأما  ،اعند األحناف فال يطلق الحرام إال على ما كان دليله قطعي زيدان، الوجيز في أصول  .ي عندهم المكروه تحريماً مّ ا سُ ن كان الدليل ظني)

  .)41الفقه، ص 
  .41زيدان، الوجيز في أصول الفقه، ص  )6(
  .74، ص 1الشوكاني، ارشاد الفحول، ج )7(
): 2(. والملحق رقم مصادر الغذاء والدواء ومستحضرات التجميل ومواد العناية بالبشرة غير الحالل) بعنوان : 1الملحق رقم ( )8(

  اشتراطات الذبح.
  .45زيدان، الوجيز في أصول الفقه، ص )9(
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  :مصطلحات أخرى )2-6(
  ومما يرتبط ارتباطًا وثيقًا بموضوع الحالل والحرام المصطلحات التالية: 

أو ما  .: ما لم يتيقن كونه حراما أو حالالاصطالحا هيالشبهة و  ):شتبهاتالشبهات (الم ]1- 2-6[
  .لى الحقيقة وتحريمه على الحقيقةجهل تحليله ع

  عند األصوليين: المشتبه)(و
من جنس  أهو. فال يعلم )3(حالًال أو حرامًا على الحقيقة ر الذي يشك في كونهاألم هو

  الحالل أم من جنس الحرام.
  :النجس ]2- 2-6[

المواد السائلة أو الصلبة  كل مستقذر شرعًا يمنع من صحة العبادة؛ كبعضالنجس هو 
 ،والمشيمة ،والصديد ،والدم ،والقيء ،البولمثل:  ؛الخارجة من أجسام البشر أو الحيوانات

  والبراز.
  : المتنجس ]2-6-3[

  . ومنه:الطاهر الذي أصابته نجاسة أو خالطته نجاسةهو 
 ))1المنتجات الغذائية الحالل التي تلوثت بأشياء ليست حالًال. (يراجع ملحق رقم ( 

  النجس والمتنجس:الفرق بين * 
  .النجس: هو الذي نجاسته نجاسة عينية كشحم الميتة

عليه نجاسة بعد ما كان طاهرًا, إذًا هو طاهر في األصل لكن طرأت عليه المتنجس: هو الذي طرأ 
  نجاسة.

  
  :شهادات الحالل دليلالحالل في سياق  )2-7(

، ، والمالبس الجلديةدويةواأل من األطعمة واألشربة ) األشياء كالمنتجات الغذائية1: بهراد ي
) 3أو  ،) العمليات2أو  وغيرها، ومستحضرات التجميل، ومنتجات العناية بالبشرة والصحة

بات أو استخدامها أو إجراءها والتي تمتثل للمتطلاستغاللها  الخدمات التي يجوز للمسلمين

                                                                                                                                                             
  .74، ص1ج الشوكاني،  إرشاد الفحول،  )1(
  .45. وزيدان، الوجيز في أصول الفقه، ص114خالف، علم أصول الفقه، ص   )2(
  ).324القواعد الكلية والضوابط الفقهية (ص)، شبير، 74/ص1)، الشوكاني، إرشاد الفحول (جـ153اآلمدي، اإلحكام في أصول األحكام (ص) 3(
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  المذكورة في معايير الحالل.
  

   :شهادات الحالل دليلالحرام في سياق  )2-8(
، والمالبس الجلدية، يةدو واأل من األطعمة واألشربة ) األشياء كالمنتجات الغذائية1 :بهراد ي

) 3أو  ،) العمليات2أو  وغيرها، ومستحضرات التجميل، ومنتجات العناية بالبشرة والصحة
لكونها محّرمة أو  اً الخدمات التي ُتعد غير مشروعة وال يجوز للمسلمين تناولها أو استهالكها نظر 
ها أو تصنيعها تم تحتوي على مكّونات ليست حالًال أو بسبب أن إطعامها أو مناولتها أو ذبح

 على نحو ال يمكن اعتباره حالًال. 

  
  :(التعامل اإلنساني مع الحيوان) الرفق بالحيوان والعناية به أثناء الذبح )2-9(

إلى أقل درجة ممكنة خوف الحيوان أو آالمه أو إجهاده أو  لصبشكل يقمعاملة الحيوانات يجب 
ة والعناية الصحية مناسبمعاناته، وذلك من خالل تزويد الحيوانات بالمياه والغذاء والمعاملة ال

والمناخ المناسب للعناية بها واستخدامها، مع إبداء المراعاة الواجبة بالجوانب البيولوجية والسلوكية 
  لحيوان. الخاصة بنوع هذا ا

  
  :))2( (يراجع ملحق رقمالذبح الحالل  )2-10(

 التي الودجينعملية قطع القصبة الهوائية والمريء و  :ُيعّرف الذبح الحالل في الشريعة اإلسالمية بأنه
ريع خروج ، مع المحافظة على الحبل الشوكي سليمًا، وذلك لتسالحلقوم جهة من الحيوان عنق في تقع

 ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة في المشهور عندهمحيث إن م ؛مع التسمية وموته.الدم من الحيوان 
  .أن التسمية واجبة عند الذبح

  
  :خزين الحاللتمعالجة ومناولة و  )2-11(

ويقصد بها عملية تهيئة وتصنيع وٕانتاج وتجميع واستخالص ومعالجة وتخزين ونقل وتسليم وٕاعداد 
 وتعبئة وطهي وٕاذابة وتقديم وعرض المنتجات الحالل. 

 

  
  تطهير خطوط اإلنتاج النجسة: )2-12(
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ال يعاد استخدام خطوط اإلنتاج الخاصة بمنتجات الخنزير أو مشتقاته إلنتاج منتجات  �
  الحالل.

 

، فيجوز تحويل خط إنتاج الحرام بطريقة تخالف اشتراطات الذبح الشرعيةأما اللحوم المذبوحة  �
تنظيفه حسب األصول التي تقتضيها  من خاللوذلك  تماماً إلى إنتاج الحالل إذا تم تطهيره 

. ويجب أن تتولى اإلشراف والتحقق من سالمة عملية التنظيف إحدى اإلسالمية الشريعة
 المختصة.  اإلسالمية الهيئات

  
  :الحاللهيئة أو جهة منح شهادات  )2-13(

إصدار شهادات الحالل والمعترف بها من جانب الهيئة وبتختص بالرقابة الجهة التي  هي
 المختصة في الدولة المستوردة. 

  
  :الحاللهيئة أو جهة اعتماد المنتجات  )2-14(

  هيئات التي تقوم بإصدار شهادات الحالل. الُيناط بها عملية اعتماد  التي مختصةالهيئة الهي 
  
  :المصّدرةة لالدو  )2-15(

   .وخدماتهالحالل منتجات ل هي الدولة المصدرة
 

 :توردةالدولة المس )2-16(

 مستوردة لمنتجات الحالل وخدماته. هي الدولة ال

  

   :وردةدور الدولة المست -3
  القيام بـ:  –الوظائف 
  توفير معايير الحالل والتدريب (عند الضروروة). �

 .صناعة وخدمات الحاللسن القوانين الالزمة لمتابعة ورقابة وتنظيم  �

  . شهادات الحالل سن القوانين التي تمكن الدولة من دعم هيئات منح �
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تزويد الجهة المصّدرة وهيئة شهادات الحالل بالمعايير الخاصة بالحالل، والمتطلبات  �
 الخاصة بالنفاذ إلى أسواق المنتجات الحيوانية الحالل للدولة المستوردة. 

عن عمليات التنسيق الخاصة بهذا  المسؤوليةتعيين إحدى هيئات شهادات الحالل لتولي  �
 ) اً اسباألمر في الدولة (إذا كان ذلك من

 توفير الدورات التدريبية حول المعايير الحالل (عند الضرورة) �

 ي المستقلة والموثوقة (عند الضرورة). مختبر توفير خدمات الفحص والتحليل ال �

التفاوض مع حكومة الدولة المصدرة التي تزاول فيها هيئة شهادات الحالل أعمالها بشأن  �
 لمصدرين في هذه الدولة.المتطلبات السوقية الخاصة لدعم الهيئة وا

 وضع قائمة بهيئات اعتماد الحالل. �

  

   :دور الدولة المصّدرة -4
 القيام بـ: الوظائف:

صة بالنفاذ إلى األسواق اشتراطات الحالل الخا«التفاوض على المستوى الحكومي حول  �
 .»الخارجية

 توفير القوانين التي تمكن الدولة من دعم هيئة شهادات الحالل.  �

 وتوفير الدعم لهيئات شهادات الحالل في تسهيل صادرات المنتجات الحالل. ، اإلشرافتوفير  �

  بهيئات اعتماد الحالل.توفير قائمة  �

 

  :دور هيئة شهادات الحالل في الدولة المصدرة -5
 الوظائف:

مسجلة و  معترفا بها شهادات الحالل هيئة إسالمية مستقلةالمصدرة لهيئة ينبغى أن تكون ال �
ذات أهداف تلك الهيئة  تكون على أن ال في الدولة المصدرةإسالمية معتبرة  جهات تمثل

  التجارية. الشركاتمن  توليس ،بحتة ربحية

 تضع هيئة شهادات الحالل منظومة لشهادات الحالل تضم ما يلي:  �
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o سياسة إلدارة الحالل ولجنة تضم مستشارين تقنيين وشرعيين في المنتجات الحالل. 

o 3ات مراقبة الحالل (الملحقدليل إجراء(.  

o  آلية إلصدار شهادة الحالل (الطلب الذي يقدمه المصنع أو الشركة المصّدرة، وهيئة
 تدقيق الحالل، وٕاصدار شهادات الحالل، وٕادارة قواعد البيانات لسهولة التتبع). 

o حالل مسلمين يتمتعون بالكفاءة التقنية قيمدق. 

هي فعًال حالل (أي تضمن  الحالل جاتو منتالأن تضمن عملية إصدار شهادات الحالل  �
االستهالك أو االستخدام)  إلى مرحلة تغذية الحيوانكامل سلسلة المواد الخام الحالل من 

 وتلبية كافة اشتراطات الشريعة اإلسالمية وتلبية معايير الدولة المستوردة. 

ن قبل هيئة سالمة يجب أن تكون هيئة شهادات الحالل عبارة عن مؤسسة حالل معتمدة م �
الغذاء التابعة للدولة المصدرة أو من إحدى الهيئات الحكومية المعادلة لها أو من أحد 

 . )3(الملحق  المندوبين المسلمين

 

   :دور هيئة اعتماد الحالل في الدولة المستوردة -6
 الوظائف:

يتألف من لجنة مسجلة أو تحالف و هيئة إسالمية شرعية مستقلة  الحاللتعد هيئة اعتماد  �
متخصصة في الحالل، ويفضل أن تكون هيئة اعتماد الحالل من بين المنظمات غير 

 وليس شركة تجارية.  الحكومية، أو هيئة حكومية

بناء على طلب من إحدى هيئات شهادات الحالل، يتم تفويض إحدى اللجان المختصة  �
أعمال هيئة شهادات الحالل لضمان التزامها  في للتدقيقبالحالل من هيئة اعتماد الحالل 

 الموضوعة.  مواصفاتبال

 يجب أن تضع هيئة اعتماد الحالل ما يلي:  �

o  الحالل يضم خبرات في المجالين الشرعي والتقني.  بإدارة سياساتفريق مختص 

o  ،آلية لالعتماد (تتضمن الطلبات المقدمة من هيئة شهادات الحالل، وتدقيق الحالل
 ادات الحالل، وقاعدة للبيانات). وٕاصدار شه

o مدققين مسلمين مختصين للحالل. 
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الحالل في الدولة والدوائية وغيرها  للمنتجات الغذائيةمتطلبات النفاذ إلى السوق  -7

   :المستوردة
ُيراعى في إنتاج لحوم الضأن واللحم البقري والدواجن والحيوانات األخرى التي يجوز ذبحها والمعدة 

تلبية متطلبات ومعايير الذبح الحالل الخاصة بالدولة المستوردة. وفي هذا الخصوص، سيتم الترويج للتصدير 
في الدولة المستوردة بعد تبني معايير  الحيوانية للمنتجات النفاذ إلى السوقب الخاصة الحالل لطرح اشتراطات

الحالل. وسوف يتم إخطار الحكومات وهيئة شهادات الحالل في األسواق المصدرة باالشتراطات الخاصة 
بالدولة المستوردة. وسيتبع ذلك اشتراطات النفاذ لألسواق الخارجية المتفق عليها بين حكومات الدولة المصدرة 

لدولة اات الحالل أعمالها بشكل مستقل تحت مظلة هيئة الحالل المفوضة في والمستوردة. وتباشر هيئة شهاد
المصدرة لتنفيذ معايير الحالل وٕاجراء أعمال التدقيق الدورية على مصانع اللحوم الحالل واألغذية المصنعة 

ها إلى والمنتجات الدوائية ومستحضرات التجميل وغيرها من المنتجات التي تم تأكيد كونها حالًال وتصدير 
  الدولة المستوردة من الدولة المصدرة. 

  
   :المنشآت الحالل المعتمدة وبرنامج الحالل )7-1(

مدة" إلنتاج ُتعد كافة المصانع التي تخضع إلشراف هيئة شهادات الحالل "منشآت حالل معت
زم هذه المنشآت المعتمدة كذلك بوضع مجموعة من اإلجراءات الموثقة تلالمنتجات الحالل. وت

تعرف باسم "برنامج الحالل" والمتوافقة مع اشتراطات معايير الحالل الخاصة التي تطبقها هيئة 
شهادات الحالل المعّينة. ويقع على عاتق هيئة شهادات الحالل إخطار الهيئة المعينة في الدولة 

ائية إلى المستوردة بأي قوائم جديدة للمصانع في الدولة المصدرة لمنتجات اللحوم والمنتجات الغذ
  الدولة المستوردة.

مزودة بالمرافق الالزمة لتطبيق معايير العناية  الذبح محالتالمسالخ/ ويجب أن تكون  
بالحيوانات، والتي تشمل مرافق تفريغ حمولة الحيوانات ومرافق اإليداع المؤقت وتوفير العلف 

الحيوان بعد الذبح، والسيطرة على حركة الحيوان داخل السلخانة وتأمين الحيوانات  وفحصوالماء 
  وصناديق الذبح.

  
  الكفاءة الخاصة بالحالل: )7-2(
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ن بمكتب هيئة شهادات الحالل وفريقه الميداني باألهلية كمشرفين/مدققين للحالل. و يتمتع العامل
بها هيئة تأهيل الدولة المصدرة أو أي هيئة ويجب عليهم تلبية المعايير والمؤهالت التي تتطل

  تأهيل معترف بها من قبل الدولة المستوردة. 
  
  :العمال األكفاء إلجراء الذبح الحالل )7-3(

معينين من قبل مصانع الحالل من المسلمين ويجب التحقق اليجب أن يكون كافة عمال الذبح 
من شخصيتهم من جانب السلطة اإلسالمية للدولة المصدرة أو هيئة شهادات الحالل. كما يلتزم 
عمال الذبح الحالل بالحصول على أوراق االعتماد التي تشترطها جهات توفير الدورات التدريبية 

ومن حقه أن توفر له هذه المصانع للدولة المستوردة. المصدق عليها للذبح الحالل التابعة 
  الظروف الالزمة لممارسة العبادات المفروضة.

  
   :المشرفون األكفاء للذبح الحالل )7-4(

تعينهم مصانع المنتجات الحالل من المسلمين ويجب  نيجب أن يكون كافة المشرفين الذي
رة أو هيئة شهادات الحالل. ة المصدالتحقق من شخصيتهم من جانب السلطة اإلسالمية للدول

عمال الذبح الحالل بالحصول على أوراق االعتماد التي تشترطها جهات توفير  كما يتعهد
  الدورات التدريبية المصدق عليها للذبح الحالل التابعة للدولة المستوردة. 

 

   :والتقييم المستمر االعتماد )7-5(
برامج الحالل الخاصة بالمصانع أو و  موافقتها على منشآت الحالل هيئة شهادات الحاللتصدر 

  أنظمة اإلنتاج المصدرة على أساس ما يلي: 
قيام منشآت الحالل بإنتاج أو تصنيع المنتجات الحيوانية الحالل فقط، والتي تمت الموافقة على أ ) 

  تصديرها إلى األسواق اإلسالمية. 

لحالل الخاصة بالدولة المستوردة، وأي اشتراطات أخرى للوصول امتثال منشآت الحالل لمعايير اب) 
إلى األسواق الخارجية تتعلق بالفصل والتمييز الواضح بين المنتجات الحالل والمنتجات غير 

  الحالل، ووضع البطاقات المناسبة عليها ونقلها بالشكل الصحيح. 

  .تابعة حركة المنتجات الحاللمالتزام هذه المنشآت بوضع سجالت مناسبة لضمان مراقبة و ج) 
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  :)1(اشتراطات عامة للذبح الحالل - 8

لشعائر  اً ممارس اً ، ويجب أن يكون مسلماً جيد اً تدريب اً أو مدرب اً يجب أن يكون عامل الذبح مرخص ) أ
القواعد والشروط األساسية المتعلقة بذبح  جيدبشكل  ويعرف سليم العقيدةيكون  أنو دينه 

  الحيوانات حسب الشريعة اإلسالمية. 

قبل الذبح، ينبغي أن يتولى أحد األطباء البيطريين فحص كل حيوان للتأكد من نظافة الذبيحة  ب)
  في وعيها الكامل وأن يتم التعامل معها برفق. حية و وصحة بدنها وكونها 

قبل الذبح، يجب معاملة الذبيحة برفق (فال تذبح أمام حيوان آخر، ويجب حجبها عن مشاهد  ) ج
حد ممكن). كما يحظر تعريض الحيوان ألي إصابة أو جروح قبل  أقصىالدماء والسكاكين إلى 

  قبل الذبح.  كبحهالذبح. كما يجب تالفي تعريض الحيوان ألي نوع من أنواع اإلجهاد المؤلم أثناء 

أي منعًا باتًا ، بل وُيمنع وبعده تدويخ الذبيحة بأي شكل من األشكال قبل الذبح اً يحظر تمام ) د 
جراء عملية الذبح في مجازر واألفضل إعنقها. ولهذا السبب ولغيره،  جزتدويخ للذبيحة بعد 

  %.100 تعتمد على التدويخ بنسبة خاصة ال

  للدواجن والحيوانات.  الذبح الميكانيكي اً يحظر تمام )هـ

  ) في أثناء الذبح، يراعى توفير بيئة هادئة للذبيحة. و  

  لناحية القبلة.  متجهة وجههذبح الحيوان و  يفضل في وقت الذبح، )ز  

  ه. على حد، اهللا أكبر) عند ذبح كل حيوان بسم اهللا: مثل(ب ذكر اسم اهللايجب  )ح  

أو التلفظ بها على الهاتف، أو  ،أو في بداية عملية الذبح فقط ،بعد الذبح فقط التسميةوال تصح 
  بتشغيل صوت التسمية من أحد أجهزة التسجيل. 

يجب إجراء عملية الذبح من الجانب األمامي (قبالة الصدر) وليس من الخلف (قبالة المؤخرة)  )ط 
  أو الجانبين. 

ة للغاية يمكنها قطع األوعية الدموية يجب ذبح الحيوان بحركة قطع سريعة باستخدام سكين حاد )ي 

                                                 
   ) : اشتراطات الذبح.2الملحق رقم (يراجع  )1(
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  وجعل الذبيحة تنزف على الفور. 

يجب فحص السكين المستخدمة للتأكد من أنها نظيفة وحادة للغاية، وطويلة بما يكفي، وخالية  )ك 
سّنها أمام حيوان آخر. وُيراعى أن يكون طول السكين ضعف عرض  وال ينبغيمن الشقوق. 

  رقبة الذبيحة على األقل. 

الودجين والمريء والحلقوم، وذلك بتحريك السكين حركة قطع عملية الذبح أن ينتج عن يجب  )ل 
قطع الحبل الشوكي). ويجب السماح ي وال(سريعة بدون رفع السكين أو مالمسة الحبل الشوكي 

بحرية سيالن الدماء من الذبيحة لتسهيل النزف السريع والغزير والكامل. ويجب أن يأتي موت 
  ن نتيجة النزف وحده، وبعد القطع.الحيوا

البدء فيه أو  – أو اإللقاء فى الماء كالسلخ أو قطع القرون –ال يجوز التعامل مع جسم الذبيحة  )م  
  . والتأكد منه من الحيوان اً تمامإال بعد زهوق الروح 

  

   :بقارأخرى أثناء ذبح األغنام واألإجراءات  -9
  الذبح الحالل:* 

  ينبغي إجراء الذبح الحالل حسب األحكام التالية: 
  يفضل استخدام صناديق وأوعية تسهل الذبح وتريح الذبيحة.أ ) 

  ). 1مراعاة إجراء الذبح الحالل بشكل سريع بقدر اإلمكان وبدون إثارة ذعر الحيوان (شكلب) 

  على طاولة متحركة.  برفقبعد الذبح، يتم حمل جسد الذبيحة ووضعها ج) 

 يجب تأخير التعامل مع جسدها لحين أن تتالشى معالم الحياة واألفعال االنعكاسية منها تمامًا. د) 
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  : مثال يوضح مواضع الذبح السليمة للبقرة بالطريقة الشرعية في حركة واحدة بالسكين)1( شكل
  

  إغالق المريء:* 
ويتم هذا اإلجراء لمنع ارتجاع محتوى المعدة مما يؤدي إلى تلويث لحم الرأس. ويجب إجراء هذه األمر 
بعد التأكد تمامًا من خروج روح الحيوان، وهو أمر يقرره أحد األطباء البيطريين ويشهد عليه أحد المشرفين 

  على الذبح الحالل. 
 الصدرية: الطعنة العنقية/* 

ينبغي إتاحة السبيل أمام خروج الدم من الحيوان بشكل طبيعي من معظم األوعية  وهو إجراء محرم حيث
  الدموية أثناء مرور الحيوان بعملية الموت الطبيعية. 

  
  سلسلة الذبح: * 

غير اإلسالمية  )العلمانية( في حال استعمال وسائل ذبح صممت من أجل قتل الحيوانات على الطريقة
  ي تستوجب استعمال الصعق: الت

يجب توفير شعارات الذبح غير الحالل في كل سلسلة ذبح في متناول عامل الذبح المسلم والذي ينبغي 
أن يستخدم هذه الشعارات على أي ذبائح غير حالل. فإذا كان هناك عدد كبير من الذبائح غير الحالل 

لى والذبائح الثالث األخيرة بعالمات تفيد أنها غير المرتبة بشكل مستمر، فيجب تعليم الذبائح الثالث األو 
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حالل. ويجب على عامل الذبح االحتياطي تتبع الذبيحة على امتداد السلسلة لضمان االلتزام باإلجراءات. كما 
  يجب إخطار كبير العمال وأن يتقدم للمساعدة متى أمكن. 

على  »غير حالل«وب عليها وعندما تكون إحدى الذبائح غير حالل، فيجب أن تلصق ورقة مكت
. ومع مرور الذبائح غير الحالل على امتداد السلسلة، يضع العامل المعني بالبطاقات بطاقة مكتوب فضالتها
إلى بطاقة تصدير قياسية. وترافق هذه البطاقة الذبيحة غير الحالل طوال  باإلضافة »غير حالل«عليها 

  رحلتها في النظام. 
  

  :غرفة التبريد* 
يتم االحتفاظ بالذبائح غير الحالل على خطوط منفصلة خاصة بها بدون أن تالمس الخطوط األخرى، 
وبحيث يكون من السهل التعرف عليها من جانب عمال الذبح المسلمين أو مشرف هيئة شهادات الحالل 

  للتحقق منها. 
  

   :الوضع في األكياس* 
ويضعون  ،»غير حالل«البطاقة المدون عليها  خالليتعرف عمال األكياس على الذبائح غير الحالل من 

  . »غير حالل«هذه الذبائح في أكياس مختلفة مدون عليها 
 

  :المجّمد (الفريزر)* 
يجب وضع المنتجات غير الحالل في جزء منفصل في المجّمد، وبحيث يسهل على مشرف هيئة 

  شهادات الحالل التعرف عليها
  

   :نزع العظام* 
يجب نزع العظام من الذبائح الحالل في البداية في وجود أحد المشرفين المسلمين على الذبح الحالل. وال 
يجب السماح على اإلطالق بإدخال الذبائح غير الحالل إلى غرف نزع العظام، ولكن يجب التخلص منها 

  وهي على حالتها. 
  

   :ةـالتعبئ* 
على كال  »غير حالل«على الذبائح غير الحالل بعبارة يتم دمغ كافة صناديق الكرتون التي تحتوي 
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الوجهين وعلى البطاقة إذا أمكن، وينبغي على هيئة شهادات الحالل التأكد من حفظ صناديق الكرتون غير 
  الحالل منفصلة، والتأكد من عدم توجه أي ذبائح غير حالل إلى أي أسواق المنتجات الحالل. 

مالحظة: مع العلم أن هذا الدليل يحث على إيجاد أفضل الوسائل الممكنة التي تتناسب مع **
اشتراطات الذبح االسالمي للحيوانات والتي تغنينا عن استعمال غيرها من األدوات التي ال توفر ظروف 

  . طبيق هذه الشروطت
  

   :النظافة الصحية* 
بارات الخاصة بالصحة وسالمة الغذاء من االعتبارات تعد النظافة الصحية ومنع األمراض وكافة االعت

المهمة في كافة مراحل إعداد األغذية الحالل، ويجب على المنتجين وضع البروتوكوالت واإلجراءات الالزمة 
  لضمان ما يلي: 

خلو مناطق إنتاج وتصنيع الغذاء من الملوثات على اختالف مصادرها والمرتبطة بعملية اإلنتاج  �
وتشمل ملوثات الهواء والتربة والمبيدات واألسمدة والعقاقير المستخدمة في العالجات األولية، 

 البيطرية وغيرها

يجب حماية مصادر الغذاء من التلوث الناجم عن مصادر كالكائنات الدقيقة والطفيليات والفضالت  �
 الحيوانية

لى نحو يضمن عدم ضمان التخلص من كافة الفضالت الغذائية وفضالت المنتجات بالكامل، وع �
 حدوث تلوث سواء داخل أو خارج منطقة إنتاج وتصنيع الغذاء

 تخزين المواد الضارة بأسلوب مالئم، وبحيث ال يمكن الوصول إليها إال وفق شروط خاصة معتمدة �

تدريب كافة العاملين على المحافظة على معايير الصحة والنظافة الشخصية ووضع النظم الالزمة  �
 تطبيق هذه المعاييرللمحافظة على 

التزام الحذر في استخدام اإلضافات الغذائية وعدم اإلفراط في استخدامها، واستعمالها بشكل يتسم  �
 أي عيوب في المنتجات الغذائية’ إخفاء‘بالمسئولية، وعدم استخدامها كوسيلة لـ 

غريبة أو الضارة أو وضع النظم الالزمة لتالفي أي تلوث للغذاء ناجم عن أي نوع من أنواع المواد ال �
  غير المرغوبة، كالزجاج أو األتربة أو البالستيك أو القطع التي قد تنفصل من الماكينات. 
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 :شروط أخرى أثناء ذبح الدواجن - 10

 :الحالل الذبح* 

  للشروط التالية: وفقاالقيام بالذبح الحالل  يجب
 .عقب على رأسا الدواجن كبح يفضل عدم الذبح، قبلأ ) 

  .بعده أو الذبح قبل الحيوان صعق يجوز الب) 

 ).للذبح ميكانيكية وسائل استخدام يجوز(ال  باليد حدهذبح كل دجاجة على  يجبج) 

الرقبة  وأوردة السباتيةعند الذبح. وسوف يتم قطع الشرايين  والمريء الهوائية القصبة قطع يجبد)  
 ).2تلقائيا عندما يتم قطع القناتين الرئيستين (شكل 

 أداة ُترفع لم إذا إال الذبح في" المنشار"حركة  استخدام يجوز وال. واحدة ومرة بسرعة الذبح يجبهـ) 
 أي رفع للسكين انتهاء لذبحة واحدة. يعدو . ذبحه أثناء الحيوان عن الذبح

 .الطائر نفس مع الذبح حركات تكرار تجنبو)  

 الذبح إال لذبح الدجاج واإلوز والديوك الرومية الحالل. أوانيو  وأدوات سكاكين ُتستعمل أال يجبز)  

 اإلوز مثل الرقبة طويلة الحيوانات مزمار بعد معينة نقطة في العنق بجز الحالل الذبح يبدأ أن يجبح) 
 .وغيرها والنعام الرومية والديوك

  
 إصدار جهة من وتوقيعها واعتمادها الحالل للحوم الحالل من التحقق شهادات كافة إصدار يجب
 إصدار جهة إلشراف المذبح يخضع أن يجب أي، المستوردة الدولة حكومة قبلتها التي الحالل شهادات

 الدول في المختصة السلطات من ينبغي كما والمعتمدة ،الحالل شهادات في التدقيق تستطيع التي الشهادات
  .المستوردة

 :سلسلة الذبح* 

 الحالل بصفة دائمة لضمان تغطية الرجل الثاني ألي طائر يفوتالذبح  عمال يجب وجود اثنين منأ ) 
 األول. وسوف يحول ذلك دون حدوث أي ذبح غير حالل ويلغي بالتالي مشكلة التلوث. العامل من

يجب أن يشرف المشرف المسلم على الذبح والتعبئة وٕانتاج الدفعات. ويقوم مشرف الحالل بالتواصل ب) 
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 صنع.الذبح وٕادارة الم عمالمع 

يجب وضع بطاقات التعريف على جميع الدواجن ومنتجات الدواجن الحالل وتسجيلها وتنظيمها في ج) 
 دفعات وتخزينها في منطقة مميزة بأنها حالل ومنفصلة عن المنتجات غير الحالل.

يجب على الشركة صاحبة العمل أن تحتفظ بسجل مناسب لكافة الدواجن ومنتجات الدواجن الحالل د)  
 وتقديم هذه السجالت لجهة إصدار شهادات الحالل بصورة أسبوعية.

يجب إعداد تقرير إنتاجي وتوقيعه من رجال الذبح الحالل في نهاية كل يوم ذبح ويجب توفير هذه هـ) 
 التقارير لمشرفي جهة إصدار الشهادات عند زياراتهم المنتظمة للتفتيش.

وعشرين ساعة من استالم أي طلب  ل خالل أربعدات الحالل شهادة حالتصدر جهة إصدار شهاو) 
 بهذا الخصوص.

 

  : مثال يوضح الطريقة المناسبة للذبح الحالل للدواجن)3(شكل 
 

  :المصنعةاألغذية الحالل  - 11

يجب على الشركات التي ترغب في إصدار شهادات حالل لمنتجاتها ملء نموذج طلب شهادة حالل 
  (ملحق أ).

9&:
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بمجرد استالم جهة إصدار شهادات الحالل للطلب يتم تحويله إلى الفريق التقني للحالل الذي يقوم 
ويتم طلب معلومات وٕايضاحات يه معتمدة. مختبر بدراسة وتحديد طبيعة المكونات عن طريق اختبارات 

إضافية من الشركة مقدمة الطلب، متى دعت الضرورة إلى ذلك. ويتم تتبع المكونات ذات األصل الحيواني 
وصوال إلى الموردين للتأكد من كونها حالال أو غير حالل. وٕاذا ثارت أي مسائل أخرى، فيجب مراجعة هذه 

  المسائل مع المستشار الديني.

تبار بعض المكونات حالال بواسطة جهة معتمدة إلصدار شهادات الحالل (كأن تتلوث إذا لم يمكن اع
مثال بمصادر حرام)، فيجب أن ُيطلب من الشركة إعادة تشكيل منتجها ومنشأتها لتحقيق معايير الحالل لدى 

  جهة إصدار شهادات الحالل.

على منشأة اإلنتاج. ويجب تقييم  إذا اعتبر أن المنتجات مناسبة إلصدار الشهادة، فيجب إجراء تفتيش
منها. وٕاذا كان هناك أي إجراء يحتاج  قالبيئة واإلجراءات الداخلية المتبعة لتصنيع المنتجات الحالل والتحق

إلى التعديل، يتم إخطار الشركة بذلك واالتفاق على إطار زمني لتنفيذ ذلك. وفي األماكن التي يجب القيام 
  بزيارة متابعة للتأكد من تطبيق التعديالت الموصى بها.بتعديالت فيها، يجب القيام 

إذا تم اعتماد جميع الشروط من جهة معتمدة إلصدار شهادات الحالل، فيجب على الشركة إما أن تقوم 
بدورة إنتاج تجريبية أو بالدورة التجارية األولى التي يجوز أن يحضرها الشخص المفوض من الجهة. ويتم 

بشعار الحالل على العبوات. ويجب إصدار  –بعد إصدار شهادة لها من الجهة  – دمغ المنتجات الحالل
شهادة للشركة تبين أنها معتمدة من الجهة كمنتج لطعام معين حالل. وقد ترغب الشركات كذلك في الحصول 

  على شهادة حالل من الجهة لتصاحب شحناتها.

؛ ولهذا رما بين أنواع المربى إلى فطائر البيرج تشمل األغذية المصنعة تشكيلة واسعة للغاية حيث تتراوح
فإنه ليس من الممكن إعداد دليل للحالل ينطبق على كافة األغذية المصنعة حيث يتضمن كل نوع من هذه 
األغذية عمليات وٕاجراءات مختلفة. مع ذلك، فإن هنالك خطوات أساسية معينة في كافة العمليات واإلجراءات 

  المصنعة وتصبح نقاطا حرجة للتحكم فيما يتعلق بإصدار شهادة الحالل. تشترك فيها كل األغذية

  وأهم مبادئ هذا المستند هي:

o .تحديد المخالفات المحتملة لنظام الحالل وذكر اإلجراءات الوقائية للتحكم فيها 
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o .تحديد كافة نقاط التحكم الحرجة للحالل 

o .تأسيس إجراءات لمراقبة نقاط التحكم الحرجة للحالل 

o .تأسيس إجراء تصحيحي في حالة ارتكاب أية مخالفة 

o .تأسيس إجراءات للتأكد من أن نظام الحالل يعمل بشكل مناسب 

o .تأسيس نظام فعال لحفظ السجالت 

  للحالل التالية:نقاط التحكم الحرجة ولتسهيل ما تقدم، يجب أن تركز عملية إصدار شهادات الحالل على 
يحصل المشرفون المسلمون على قائمة مكونات كل منتج يتم إصدار : يجب أن المواد الخام الواردة .1

شهادة الحالل له. ويجب أيضا مراجعة هذه القائمة للتأكد من أنها من مورد معترف به كمصدر 
معتمد. وقد تأتي المكونات من مصادر حالل أو غير حالل ويمكن التحقق من موردي المصدر من 

 خالل الفواتير و/أو وثائق النقل.

: إذا كان المصنع ينتج منتجات حالل بشكل كامل فإن هذا لن يصبح من نقاط تخزين المواد الخام .2
بشكل جزئي، فيجب اإلصرار على  لحاليعمل بطريقة الالتحكم الحرجة. مع ذلك، إذا كان المصنع 

الفصل المناسب للمكونات الحالل ومراجعة ذلك. وفي هذه الحاالت يصبح ذلك من نقاط التحكم 
 لحرجة.ا

يجب أال يعتمد التنظيف على الكحول. وفي الحاالت التي يحدث فيها التنظيف  :عوامل التنظيف .3
ثانية من التنظيف باستخدام عامل  دورةباالعتماد على الكحول، فإنه سيصبح من الضروري إجراء 

 تنظيف غير كحولي.

ينتج الحالل بشكل جزئي، : الجوانب المهمة هنا هي كما تقدم. ففي أي مصنع المعدات واألواني .4
 يجب أن يكون المنتج الحالل هو أول ما يتم إنتاجه بعد تنظيف المعدات واألواني.

يتم خلط المكونات ال كما تقدم. يجب أن  في هذا السياقالجوانب المهمة تعد : عملية ما قبل اإلنتاج .5
 بحيث تختلط أي مكونات غير حالل بأي مكونات حالل.

: يجب أن تكون دورة الحالل إما األولى قبل تنظيف المعدات، أو في الحاالت التي مرحلة اإلنتاج .6
يتقاطع خط إنتاج يوجد فيها عدد من سالسل اإلنتاج، يجب أن ُتخصص لها دورة مستقلة. ويجب أال 

 في أي نقطة من دورة اإلنتاج. اً المنتجات الحالل وخط إنتاج المنتجات غير الحالل مع
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؛ ويجب اتخاذ إجراءات كافية منفصلتعبئة المنتج الحالل وتخزينه بشكل  ب: يجنالتعبئة والتخزي .7
 في هذه المرحلة. اً لكيال تختلط المنتجات مع

قد توافق الشركة الصانعة أو ال توافق على وجوب تعريف المنتج  :بطاقات التعريف بالمنتجات .8
عتبارات التجارية. وباستخدام نموذج الحالل بأنه حالل، وقد يرجع ذلك إلى ظروف السوق والقيود واال

 .ل/غير مصعوق/ غير مذبوح بطرق ميكانيكيةحالالحالل الحالي يمكن استخدام الشعار 

: يجب على المدقق أن يكتب ملحوظة في تقرير التدقيق يبين فيها رقم تعريف التشغيلة أو الدفعة .9
 بسهولة في حالة االستفسار عنه. التشغيلة أو الدفعة لكي يمكن تتبع المنتج الحالل والتعرف عليه

، فيجب اتخاذ اإلجراء التصحيحي الالزم لإلعالن أن 7-1مخالفة أي من النقاط السابقة من  في حالة
  المنتج ليس حالال.

  

 :مالحظات - 12

من  واإليثانول ،والمنتجات الثانوية ،والمشروب الكحولي ،والمشروبات الكحولية ،رـالخم )12-1(
  .المحرمات

محرمة في اإلسالم؛ وُتعرف الخمر بأنها مشروب مسكر تم صنعه وعصره واستهالكه بغرض  الخمر
  المتعة والُسكر. واإلسالم يحرم جميع المنتجات التي تحتوي على الخمر والمنتجات الثانوية للخمر.

البراندي أو  أي منتج يحتوي على الخمر أو النبيذ أو الخمر اإلسباني أو النبيذ البرتغالي أو الشمبانيا أو
الكونياك أو البرجندي أو الويسكي أو البوربون أو الجّن أو االسكوتش أو الُرّم أو البوردو أو المارتيني أو 
خمر الشعير أو الفيرموث أو الفودكا أو كوكتيل البرونكس أو الليكر أو الميسكال أو المارك أو المارسكينو أو 

و الجعة أو االستاوت أو البورتر أو االسبيريتس أو السيك أو الكيرش الروم أو الكحول أو الراكيا أو الالجيه أ
ولو بكميات  محرم شرعاً ثانوية لهذه األنواع ضمن مكوناته غير مقبول و أو الكيرشفاسر أو أية منتجات 

  .ضئيلة جداً 

األئمة األربعة (بحسب عتبر مادة نجسةيال يعتبر اإليثانول حسب الشريعة اإلسالمية فقط مادة محرمة إنما 
 سواء كان إستخراج الكحول من مشتقات البترول (اإليثانول الصناعي) )1(أبو حنيقة ومالك والشافعي وأحمد)
                                                 

)1(  �F�G2�م ا���Hوا =�
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أو أثناء عملية تخمير الحبوب مثل الذرى أو بقايا قصب السكر ( اإليثانول الحيوي) أو إستخراجه من 
  المشروبات الروحية.

  
معقمة لخطوط اإلنتاج بعد الغسيل حتى لو تبخر اإليثانول و لم يبق له أثر ال يجوز إستخدام اإليثانول كمادة 

  على خطوط اإلنتاج و ذلك أخذا بنجاسة اإليثانول.
  

أثناء تصنيع بعض المنتجات مثل العصائر قد ينتج اإليثانول تلقائيا ( التخمر الطبيعي ) و هنا يعفى عن 
  .ون الهدف من التصنيع هو إنتاج اإليثانول اإليثانول في المنتج المصنع بشرط: هو أن ال يك

  
الكحوليات األخرى مثل البوتانول، اإليزوبربانول، الميتانول.... باستثناء اإليثانول تعتبر حالل و طاهرة 

  لكونها ال تؤدي لإلسكار و ذلك لعدم إمكانية شربها.

 :السمك والمأكوالت البحرية )12-2(

ال يلزم ذبح السمك فباستثناء حاالت قليلة، يعد السمك عموما حالال ومقبوال. وطبقا للشريعة اإلسالمية 
 والمأكوالت البحرية.

المواد المضافة أثناء تصنيع منتجات األسماك يجب أن تكون حالل و كذلك خطوط اإلنتاج يجب أن ال 
  تستخدم لتصنيع المنتجات المحرمة.

  

  :منتجات األلبان )12-3(

مقبولة بشرط أال تحتوي على أي مكون  –مثل اللبن والزبادي والجبن واآليس كريم  –منتجات األلبان 
بشرط أال تكون  غذائي قد يجعلها غير حالل، مثل الجيالتين في الزبادي أو اآليس كريم والمنفحة في الجبن،

 . غيرمذبوحة وفق اشتراطات الذبح اإلسالمي  أوهذه المكونات مشتقة  من حيوانات غير حالل 
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كذلك البادئات ( الخمائر التي تضاف لمنتجات األلبان إلعطائها الشكل و القوام المناسب كذلك الطعم و 
  النكهة المميزة ) يجب أن تكون حالال و أن يتم تربيتها على بيئات مغذية ال تحوي أي مواد محرمة.

  

  :األغذية المطهوة والمصنعة )12-4(

قد تحتوي األغذية المطهوة والمصنعة على مكونات قد تكون مشتقة من مصادر غير حالل، مثل الدهون 
ويجب اعتماد مصادر الحالل للمكونات المستخدمة  والمسّلى وحشوة القشدة ومستحلبات الجيالتين وغيرها.

يجب التأكد كذلك من طيب هذه األغذية ألن األغذية التي في األطعمة المطهوة أو التي تمت معالجتها، كما 
  سيتم استهالكها يجب أن تكون حالال وطيبة.

  :الزيوت والدهون )12-5(

مذبوحة ذبحا حالال. ويجب أال يتضمن  حالل وأن تكون يجب أن تكون الدهون مشتقة من حيوانات
ونات أو مضافات أو مساعدات تصنيع غير استخالص وتصنيع الدهون والزيوت النباتية تلوثها بدهون أو مك

  (مثل زيت الكانوال).حالل. وال يجوز استخدام زيوت من كائنات محورة وراثيا 

  :المكونات والمضافات )12-6(

من مصادر حالل شرعًا  جميع المكونات والمضافات المستخدمة في إنتاج األغذية الحالل يجب أن تكون
وأال يتم تصنيعها بواسطة محورة وراثيا، ويجب أن تكون صحية خالية من الكائنات ال ويجب أن تكون

ذلك، ال تُقبل أية مادة تضر بالصحة عند استهالكها، حتى ولو كانت مصنوعة من  ىالكحول. وباإلضافة إل
  نتريت الصوديوم أو نترات الصوديوم).منتجات حالل. (

  :لتقنية الحيويةاألغذية والمشروبات المنتجة با )12-7(

المنتجات التي تحتوي على كائنات محورة وراثيا مشبوهة وفقا للشريعة اإلسالمية. ولهذا السبب، فلن  تعدّ 
  يتم اعتماد هذه المنتجات.
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  :الكائنات الدقيقة والفطر )12-8(

 

المواد الملونة، المواد تعد جميع الفطريات و الكائنات الحية الدقيقة و مشتقاتها و منتجاتها مثل اإلنزيمات، 
الحافظة مثل حمض الليمون ( الستريك ) و حمض األسكوربيك، األحماض األمينية و الفيتامينات حالال مع 
مراعات أن تكون الفطريات و البكتيريا قد تم تربيتها و استنباتها على بيئات مغذية خالية من المواد المحرمة 

  وبشرط أال تكون مضرة بالصحةخنزيري ...).( مثل مستخلص اللحم، بروتينات ذات أصل 

  

  :النظافة العامة وعدم إضرار المنتج بالصحة )12-10(

، ويشمل ذلك نظافة األماكن واألدوات والمالبس المستخدمة في أولى اإلسالم أهمية بالغة للنظافة العامة
آمن وصحي لالستهالك.  تصنيع األغذية والنظافة الشخصية لمن يعملون بها. والهدف من ذلك توفير غذاء

ويجب تحقيق الشروط التالية بصورة دائمة: يجب تصنيع المنتج وتعبئته في ظروف نظيفة وأماكن مرخصة 
  صالحة للتصنيع.

  

  :الحرام المنتجات يشبه الذي المنتج حالة )12-11(

خمر غير  ال ُيقبل أي منتج يشبه منتجا حراما، حتى لو احتوى على مكونات حالل. (نكهة الخنزير أو
  .. الخ)..كحولي أو الشمبانيا

  :المنتجات الدوائية )12-12(

يجب أن تكون الجرعات المصنعة من المنتجات الدوائية خالية من المصادر الحرام، ويشمل ذلك 
المنتجات الدوائية التي تستخدم بوصفة طبية وبدونها والمخصصة الستخدام المسلمين. ويجب أن تذكر بطاقة 

المكونات النشطة وغير النشطة بأكملها. ويجب أن تبحث شركات األدوية عن مكونات حالل  تعريف المنتج
  في منتجاتها الدوائية ويجب أن تعتمدها من جهة معتمدة إلصدار شهادات الحالل.
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مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية (منتجات العناية بالبشرة والمنتجات  )12-13(
  :الصحية)

تجميل ومنتجات العناية الشخصية هي أي مادة أو مستحضر الغرض منه أن يتالمس مع مستحضرات ال
أعضاء الجسم الخارجية العديدة (البشرة والشعر واألظافر والشفاه واألعضاء التناسلية الخارجية) أو مع 

نظيف هذه األسنان واألغشية المخاطية في تجويف الفم. والوظيفة الوحيدة أو الرئيسة لهذه األشياء هي ت
األعضاء أو تعطيرها أو تغيير مظهرها و/أو تحسين روائح الجسم و/أو حماية هذه األعضاء والحفاظ عليها 
في حالة طيبة. ويجب حصول هذه المنتجات على شهادة بأنها حالل من جهة معتمدة إلصدار شهادات 

  نيع.الحالل. ويجب عدم السماح بأي مكونات حرام في هذه المنتجات أثناء التص

 :األعالف الحيوانية )12-14(

ماشية أو دواجن) أثناء حياته "بغذاء حالل طيب"، وهو في الغالب أو يجب تغذية كل حيوان (أغنام 
من مواد محرمة أو نجسة مثل:( الدم ومخلفات  اتمكونعلى غذاؤه  يحتوي ويجب أال.علف نباتي

  .جازروالخنزير)مال
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  فريق صياغة الدليل: - 13

   ، جامعة صباح الماليزية، ماليزيا.مريم عبد اللطيفأ. م. 
  .د. شحيمي مصطفى، نائب المدير، جامعة بوترا، ماليزيا

  اإلمارات العربية المتحدة. ،دبي ،سالميةدائرة الشؤون اإل أستاذ جامعي، د. محمد أحمد القريشي،
  .IIFAعبد القاهر قمر، مجمع الفقه اإلسالمي الدولي  د.

  .محمد زبير بت، لجنة متابعة الحالل، المملكة المتحدةمفتي 
 النمسا.، أمير زيدان د. الشيخ
  .SANHA، هيئة الحالل الوطنية لجنوب إفريقيا نفالخي سعيد موالنا

  .جامعة القدس ،باحثة في الفقه والتشريع وأصوله ،دة قادر غانمئعا أ.
  .ASIDCOMحنان رزقي بيزيت، أسيدكوم لحماية المستهلك المسلم 

  .فرنسا ،محمد بن خليفة
  ، فرنسا.عبد الرحمن بوزيد

  :راجعه ودققه
  .أستاذ الفقه واألصول / جامعة القدس /فلسطين المحتلة ،أ.د. حسام الدين عفانة
  الكويت.-وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،في إدارة اإلفتاء شرعي باحث د. أيمن محمد العمر،

 :المراجع - 14

 FIANZمعيار الحالل "اتحاد المنظمات اإلسالمية في نيوزيلندة"  -

 AFICمعيار الحالل "االتحاد االسترالي للمجالس اإلسالمية"  -

 2172/2003للمواصفات والمقاييس والجودة الهيئة السعودية معيار  -

 993/1998الخليجي  هيئة التقييس لدول مجلس التعاونمعيار  -

 1500:2009المعيار الماليزي إم إس  -

 CAC/GL 24-1997المعيار  -
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 HAS 23103نظام ضمان الحالل اإلندونيسي  -

 24:2007معيار بروناي دار السالم بي بي دي  -

 ، أسيدكوم، 2013 – 2008دراسات جمعية حماية المستهلك المسلم،  -

  طوير نظام إدارة األغذية الحالل"، "متطلبات ت2004مريم عبد اللطيف،  -

 :نموذج الحالل رإلقرا للمؤتمرالمجلس االستشاري 

 SFDAالمملكة العربية السعودية: د. زهير مال، الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية  .1

 IIFAالمملكة العربية السعودية: د. عبد القاهر قمر، مجمع الفقه اإلسالمي الدولي  .2

 دولة اإلمارات العربية المتحدة: خالد محمد شريف محمد العوضي، بلدية دبي، رقابة األغذية  .3

 GIMDESتركيا: د. حسين كامي بايوكوزر،  .4

 ماليزيا: ذو الكفل مات هاشم، جامعة بوترا  .5

 IHIA ماليزيا: دارهيم دالي هاشم، تكامل الحالل الدولي .6

 عة صباح الماليزية أ.م. شريف الدين محمد شعراني، جامماليزيا:  .7

 رقابة الحاللألمانيا: محمود ططري،  .8

 ASIDCOMن رزوقي بيزيت، أسيدكوم لحماية المستهلك المسلم افرنسا: حن .9

الواليات المتحدة األمريكية: د. محمد منير شودري، المجلس اإلسالمي األمريكي للغذاء  .10
 IFANCAوالتغذية 

 FIANZ النيوزيلنديةتحاد الجمعيات اإلسالمية انيوزيلندا: د. أنور غني،  .11

 SANHAجنوب أفريقيا: موالنا نافالخي، هيئة الحالل الوطنية لجنوب إفريقيا  .12

 فلسطين: عائدة قادر غانم، جامعة القدس .13

 الكويت: د. أحمد الحجي الكردي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية .14

 KISRألبحاث العلمية، الكويت: د. هاني منصور المزيدي، معهد الكويت ل .15
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)   )����1 ر�
  

التي تقع ضمن دائرة الرقابة  مستحضرات التجميل ومواد العناية بالبشرةالغذاء والدواء و مصادر 
  (كونها محرمة أو نجسة أو مشبوهة) الشرعية

  
  ما كان من أصل بشري: -1
   ،جسمه أو منيه فيحرم استخدام أّي جزء من اإلنسان من أعضاء؛ حّرم اإلنسان لكرامته )1-1

أو  ،أو الدم ،البول :مثل ،و الفضالت الخارجة منهأ ،أو أّيًا من السوائل .-تكريماً -أو بويضاته
  .أو القيح ،أو القيء، المشيمة

  
  ما كان من أصل حيواني: -2

  وفق الشريعة اإلسالمية وهي: الحيوانات غير الحالل أو المحرمة أو النجسة أال تكون من )2-1

 ،وجلدها ،وعظمها، لحمها ؛ويحرم استخدام أّي من أجزائها ،الخنازير بأنواعها بما فيها البريّ  )2-2
  .وكل ما يستخلص منها ،وشعرها

 والثعالب،، والفهود ،والدببة ،والذئاب ،كاألسود كل الحيوانات المفترسة من ذوات األنياب، )2-3
  والقرود. ،الفيلةحرم كما ت والكالب. والقطط، وابن آوى، ع،والضبا

  والبوم. والعقاب، ،والشاهين ،والصقور ،النسور :كل الطيور الجارحة من ذوات المخلب مثل )2-4

  والبغال. األهلية الحمير )2-5

مثل ؛ لخبث مطعمه الذي يسري في لحمه ،)1(كل حيوان أو طير يأكل الجيف أو النجاسة )2-6
  .)على الجيفيتغذى (الغراب و  (يتغذى على الدم)، الخفاش

  وأشباهها. ،والضفادع ،مثل التماسيح :(التي ال تالزم الماء) الحيوانات البرمائية )2-7

                                                 
 لالنتباه والتدقيق نظراحتاج وغيرها، حيث تمخلفات المجازر من دماء وميتة  منلتجاسات التي تعلف باتلحق بها الحيوانات و )1(

  سببها للمستهلكين.قد تلألضرار التي 
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  والصرد. ،والخّطاف ،والهدهد ،والنحل ،النمل الحيوانات التي نهى الشرع عن قتلهاوهي: )2-8

  والكلب. ،والفأرة والعقرب، ،والحدأة ،لغرابالحيوانات التي أمر الشرع بقتلها وهي: ا )2-9

 ،الخنافس الذباب،، الصراصير :كل الحشرات (وبيوضها ويرقاناتها) محرمة الستخباثها مثل )2-10
  والعناكب..... ،والديدان ،البراغيث ،القمل ،الوزغ

 (العقرب، ما تسم وال تقتل والسواّم: ،(الثعابين) وكل ذي سّم يقتل وهي الحّيات الهواّم: )2-11
ويتبعها ، والحشرات) واليربوع،، والفأر ما ال يقتل وال يسّم (القنفذ، والقواّم: والدبور)، والزنبور،

  وما شابهها. ،والسحالي ،القواقع

  .والمضرة بالصحة ،(التي تالزم الماء) الساّمة كل الحيوانات المائية )2-12

  (حيث تعتبر ميتة لألسباب اآلتية): كل الحيوانات البرّية الميتة )2-13
  تموت بسبب مرض أو بدون سبب وحدها (نافقة). أن ]1- 2-13[
 اإلسالمي) وفقًا لقواعد الشريعة األسالمية (أن تفقد شرطًا من شروط الذبح أن ال تذبح ]2- 2-13[

  (ضوابط وشروط الذبح اإلسالمي). )2بحسب ما ورد في الملحق(
  .اإلسالميةحتى لو ذبحت وفق الشريعة  ،أن تكون من الحيوانات المحرمة ]3- 2-13[
  :ما يلييدخل ضمن الميتة  ]4- 2-13[

  ضربت على رأسها) التيالموقوذة ( .1
  أو في حفرة) وقعت من مرتفع، (التي المتردية .2
  )أو بالعراك معه ضربت بقرون حيوان آخر، التي( النطيحة .3
بضوابطه  الذي اصطيد ما تّم افتراسه بحيوان مفترس أو طير جارح (يستثنى الحيوان .4

  وشروطه).
  وكذلك ما ذبح على اسم غير اهللا. ما ذبح لغير اهللا، .5
  .عليه عند الذبحيذكر اسم اهللا ما لم  .6
  .خذ من حيوان بري حيأ، وكل عضو بر حرامًا كل جزء أخذ من الميتةيعت .7

  ويرجع في أصله للحيوانات المحرمة: ما حكم بحرمته أو نجاسته )2-14
  مشتقاته حرام حرمة عينية.وجميع  الدم ]1- 2-14[
 (األرواث) البراز ،:األبوالغير الحاللالحيوانات التي تخرج من فوهات  كل السوائل ]2- 2-14[
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  .غير حالل هي ،الصديد القيء،
  .هي غير حالل ،الحليب ومشتقات األلبان المأخوذة من حيوانات غير حالل ]3- 2-14[
  حيوانات غير حالل هي غير حالل.البيض ومنتجاته المأخوذة من  ]4- 2-14[
مذبوحة وفق و نجسة أو غير أ ،ية، المنتجة من حيوانات غير حاللالمضافات الغذائ ]5- 2-14[

  الشريعة اإلسالمية تعتبر غير حالل.
  
  :ما كان من أصل نباتي يحرم منه -3

  إال إذا فصل السم. مثل بعض األزهار والثمار، ما كان سامًا. )3-1

  مثل الخمور. مع نشوة وطرب)، (ما غيب العقل دون الحواس، مسكراً  ما كان )3-2

 الحشيشة مثل (ما غيب العقل دون الحواس دون نشوة أو طرب) -مفسداً -ما كان مخدراً  )3-3
  (المارجوانا).

  مثل األفيون والسيكران. (ما غيب العقل والحواس معًا)ما كان مرّقدًا أو مفترًا  )3-4

المحرمات  (خالطه ماهو نجس مثل أن يضاف للنبات أّي من أو متنجساً ما كان نجسًا ) 3-5
  .في أثناء تصنيعها الحيوانية أو أّي من منتجاتها)

  .لما لذلك من أضرار على الصحة ،نووية بإشعاعات تتلوث النباتات التي )3-6

  ما كان ضارًا ألي سبب لم يذكر. )3-7

عن طريقه أو المستخلصة ، )المادة المسكرةاإلثيلي (جميع المنتجات المحتوية على الكحول  )3-8
  هي غير حالل.

  .إذا تسببت بالضرر المنتجات المحتوية على الكحول المثيلي (ضار) غير حالل )3-9

(الكحول المحرم)  الجيالتين الخنزيري) أو للنبات مادة محرمة (مثل إذا استخلص أو أضيف )3-10
  .غير حالليكون 

  مواد محرمة أو نجسة هي غير حالل. المنتجة منالمضافات ) 3-11

  النباتات المعدلة وراثيًا من أصول محرمة هي غير حالل. )3-12
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  . ال تسقى النباتات المأكولة بالمياه العادمة أو النجسة قبل معالجتها لما تسببه من أضرار )3-13
  
  :ما كان يرجع في أصله لغير ذلك -4

  كل مادة تسبب الضرر، لإلنسان تعتبر محرمة. )4-1

  محرمة. تعد  كل مادة أضيف إليها مادة نجسة أو محرمة مما ذكر في البنود أعاله )4-2

  .إذا سببت الضرر كل مادة ملوثة باشعاعات نووية تعتبر محرمة )4-3

  .بالصحة ضرراً تأكد من أنها ال تسبب يجب ال نانو تكنولوجي المواد التي تنتج بواسطة) 4-4
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 )3الملحق (
 

 نظام الضمان في جهة إصدار شهادات الحالل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
 
 
 
 

  الهيكل اإلداري لعمليات الحالل في جهة إصدار شهادات الحالل
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 4الملحق 
 

  نظام التدقيق واالعتماد في جهة إصدار شهادات الحالل
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  إQ7ار ���دات ا �@ل.
 

 .�0`} ��*�ت ا ��>م ��H0,� إ_�0ج ,>�; ,0
  .ا'0/�ده ��J ;L�(� P% إQ7ار ���دات ا �@ل

 

,^NDH0 ا /�H ا ��&�v  x% إQ7ار ���دات ا �@ل 
.�Hر,� �P ��*�ت ا ��>م وا /)�P&L و,H>م 

.��5� �H�0 ��0 وا-Jا�/�  
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.�Ni ���دة ا �@ل 
 %L�R S رة و/أو إ�v.

i`�رة ا Qو % 
 ا /^0>ردة.

 �,Qu. ت�*�� h�A.
%�v ا P� ا ��>م 

���دات ا �@ل  رإQ7ا
'�S أ�iس إQ7ار 
.%5�� N#  دة���  

 x&�,`�f ا /�H ا �
 �v% إQ7ار ���دات 
ا �@ل .`�N&7 ط��Dت 
إQ7ار ���دات ا �@ل 

  و,Quر ا )��دات.

0 ا S�' �,Qu0 ���دة ,
أQ7ر.�� ا �v% ا �@ل ا 0; 

� D1&� (ا �#>�%) ,�u0�
 %*�� S ة أ�1ى إ�� Ni�.و

.h�A �� c�QH. ;0 ا ��>م ا  

 

 

 

 


