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 االستعراض هذا في مرجعي

 في جمعتها التي الوثائق هي

 33 عبر مجلدات 4 من كتاب

 وقد الحالل وقائع تسرد عاماً 

 الرسمية األوراق دليل :أسميته

 والذبح باألغذية يتعلق فيما

 .اإلسالمية الشريعة حسب

 تغطية خالل من الحالل ثقافة أهمية عن العرض هذا في سنتحدث
 :التالية المواضيع

.مصطلحات الحالل1.

.أدلة من القرآن الكريم والحديث الشريف حول تحري الحالل2.

لماذا منتجات الحالل وليس فقط اللحم الحالل؟3.

.اعتقادات خاطئة حول الحالل 4.

.نتائج عدم وجود ثقافة في الحالل 5.




ت ا��!ل��#��

 في والحرام الحالل بجوانب والعلمية الشرعية المعرفة هي
 ،3التجميل ومستحضرات ،2والدوائية ،1الغذائية المنتجات
 والخدمات ،5بالبشرة العناية ومنتجات ،4الصحة ومنتجات
 في الشبهات واتقاء الحرام تجنب على والعمل ،6فيها المتعلقة
 ب النوازل فيه كثرت الذي أالعصر هذا في وخدماتها منتجاتها
 .اإلنتاج د وطرق األولية المواد جمصادر فيه وتنوعت

ثقافة الحالل



 ،1المنتجات في الحالل بأسواق االقتصادية المعرفة وهي

  .فيها االستثمار وكيفية ،2والخدمات

 لكامل الحالل في 2والتطويرية ،1البحثية المعرفة وهي

.سالسلها



 وكيفية الحالل في والتعليمية اإلعالمية المعرفة وهي

 في العمرية بفئاتهم األفراد، 2وتثقيف ،1توعية

.باإلسالمية وغير ،أاإلسالمية المجتمعات

 المسلمين علماء وأدلة برأي الفقهية المعرفة وهي
 علماء جمهور عليه أتفق وما ،2والمتقدمين ،1المعاصرين
 أالنجسة المواد في والحرام، الحالل مسائل في 3المسلمين
 أرض على تحدث كما جنوازلها على والتعرف ،بوالمحرمة

 ومدى ،هـاإلنتاج وطرق ،داألولية المواد وحقيقة الواقع،
 وكيفية ،والمحرمة بالمنتجات النهائي المنتج بين التشابه
 واألدوية، األطعمة، في ونواهيه أوامره في اهللا مراد تحقيق
  .زاالستهالكية والمواد



 انحلت الذي المباح به يقصد إسالمي ديني مصطلح الحالل

.فعله في الشارع وأذن الحظر، عقدة عنده

الحالل

 ويسمى .)بمنعه( )**(بحظره أمر يرد ولم فعله في الشرع أذن الذي الُمباح هو الحاللو  ،* وتركه فعله بين الشارع َخّير ما هو :األصوليين اصطالح في فالحالل

.)***(تركه أو فعله على يمدح ال ما وهو والجائز، المباح أيضا
.115 ص ا���، أ
ول ��م ��ف، )*(

.324 ص ا�����، وا��وا�ط ا����� ا�وا�د ���ر، (**)
(***) ،���.74  ص ،1ج ا&
ول، ��م %ن ا��ق #��ق إ�  ا���ول ار��د ا��و�

.)*(والواجب والمكروه) المستحب(ُيطلق على ما يقابل الحرام، ويشمل بذلك ما عدا الحرام ويدخل فيه المباح والمندوب  :اصطالح الفقهاءوالحالل في 

).27-25ضوابط الحل والحرمة في التشريع اإلسالمي، ص(*) (

 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

 ويمدح فاعله ذمّ يُ  ما“: الحرامُ و  .)*(“وعاصياً  آثماً  وفاعله ومأجوراً  مطيعاً  تاركه يكون وعليه واإللزام، متْ الحَ  وجه على عنه الكفّ  الشارع طلب ما هو“:األصوليين عند فالحرام

  .)**(“والقبيح عليه والمتوعد عنه والمزجور والذنب والمعصية المحظور ىويسمّ  تاركه،
.41 ص الفقه، أصول في الوجيز زيدان، (*)

.74 ص ،1ج الفحول، شادإر  الشوكاني، )**(



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

  .والتحريم التحليل بين األمر يترّدد أن بالشبهات والمراد



:ومن هنا جاءت القاعدة
"إذا اجتمع الحالل والحرام غلب الحرام" 

 وبناء الحالل على الحرام جانب تغليب هو:القاعدة وحكم
  .)*(احتياطاً  باجتنابه وذلك الحرام على الشرعي الحكم

.330صالقواعد الكلية والضوابط الفقهية،شبير،(*) 

 القول يصح ال المشتبه واَقعَ  وَمنْ  حرامًا، المشتبه وليس

 والورع المشتبه، اجتناب الورع لكن .محرماً  ارتكب إنه

 من يكون أن على حرص ومن عالية، الدين في رتبةً 

.اهللا شاء إن ذلك على مثاب فهو أهلها



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

 ومحبة تعالى اهللا محبة من ممتلًئا يكون أن القلب استقامة ومعني
 في اهللا مراد تحقيق بينها من والتي(  معصيته وكراهة طاعته
 األغذية في والمحرمات المشتبهات عن باالبتعاد ونواهيه أوامره
.*)اإلنسان سلوك على التأثير في قوة له الغذاء ألن مثالً 

.85،ص وا�*�م ا���وم ،��
+ ا�*��( ر�ب ان*

 عليه اهللا صلى النبي عن أنس عن اهللا رحمه أحمد اإلمام مسند وفي
  .)54\3(:ا��%�/( %�نو)34\7(:��ر
ذياسنن” قلبه يستقيم حتى عبد إيمان يستقيم ال" :قال وسلم

 النهي في يشدد لم ولكنه شيء عن الشارع نهى وٕاذا
.”المكروه" يسمى الشيء فهذا عنه

 مرتكبه على وليس رتبته، في الحرام من أقل المكروهو 
 واالستهتار فيه التمادي أن غير الحرام، كعقوبة عقوبة

.الحرام على صاحبه جريءي أن شأنه من به

المكروه



 ."والَخَبث اَألذى من خال ما كلُ " تعني إسالمي ديني مصطلح والطيب

الطيب

 البدن في نافع كل وهو ،المأكل من اهللا أحلّ  ما كل هوو “
.76ا���د،ص وأ*��م ا�"وزان،ا0ط�
�(*)*.“والدين

.الحالل بأكل األمر مع الطيب مفهوم يقترن الكريم القرآن وفي

 أطهر،" وتعني إسالمي ديني مصطلح أيضاً  أزكى والكلمة

 ."وأنقى وأجود، وأحل،

)زكي(أزكى 



 الصالة تمنع حكمية صفةٌ  :الشرعي االصطالح وفي القذر، :لغةً 

 .نحوها أو الثوب أو المكان أو اإلنسان بدن في كانت إذا

:أقسام ثالثة ِإلى تنقسمو 

النجاسة

مغلظة  •

متوسطة  •

ُمخففة  •

 يجب بل واحدة مرة بالماء بغسلها إزالتها في ُيكتفى ال التي هي

 وهي أيضًا، التراب الماء مع ويحتاج مرة من أكثر بالماء غسلها

 الخنزير، نجاسة بها البعض وألحق خاصة، الكلب نجاسة

.مغلظة نجاسة والخنزير الكلب من كل فنجاسة

ا����%� ا�
�3ظ�



.زوال الحدث والنَجس: لغة النظافة، واصطالحاً 

الطهارة

 من العذرة تأكل من كل به يقصد إسالمي ديني مصطلح
 يتغير حتى وغيره واإلوز والدجاج والغنم والبقر اإلبل

 وشرب لحمها وأكل ركوبها عن النهي ورد وقد .ريحها
 طاهراً  وعلفت زمناً  العذرة عن بعيدة حبست فإذا .لبنها
 علة ألن .حلت عنها الجاللة اسم وذهب لحمها فطاب
.زالت وقد التغيير النهي

الجاللة



  كلياً  الشيء حقيقة تبدل به يقصد لغوي مصطلح
 االصطالح في به ويقصد .أخرى حقيقة إلى )100%(

 تناولها المحرم أو النجسة المادة حقيقة تغير" الفقهي
 االسم في لها مباينة أخرى مادة إلى عينها وانقالب

  .)الكامل الكيميائي التبدل( "والصفات والخصائص

االستحالة

 البري الحيوان أكل لحلّ  الموصل السبب هي" :اصطالحاً  لتذكيةا

.)1( “اختياراً 

الذبح اإلسالمي

 في والنحر المذبوح في األوداج وفري الدم إنهار عن عبارة" :وهي
 وذكر هللا، بالقصد مقروناً  عليه المقدور غير في والعقر المنحور،

.)2(“عليه اهللا اسم

. 175،ص21ا�
و%و�� ا�"!��� ا��و���� ،ج )1(
��م ا�!رآن ،ج )2(*0 +
.53،ص6ا�!رط( ،ا���



 لحوم بطهارة لالحتفاظ إتباعها الواجب الطريقة وهي

 في والحكمة .لالستهالك حالالً  وجعلها والمواشي الطيور

 األبقار أو األغنام في الحرمة أن اإلسالمي الذبح اشتراط

 التذكية( النحر أو بالذبح إال تزول ال الدواجن أو

.)الشرعية

���
ا�

��م ا�!رآن و.132\1ا����ص،أ*��م ا�!رآن،* *0 +
. 217\2ا�!رط(،ا���

 أنفه حتف مات بأن ؛شرعية ذكاة بال الروح فارقته ما"

*“التذكية شروط من شرط فيه اختل أو



أد�� �, ا�+%آن ا��%�) وا����' ا�&%�$

/�ل .�%ي ا��!ل 

172:البقرة ﴾يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم﴿: قال اهللا تعالى



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

3:المائدة ﴾وما ذبح على النصب

﴿ُقْل َال َأِجُد ِفي َما ُأوِحَي ِإَلي ُمَحرمًا َعَلى َطاِعٍم 

َأْو َلْحَم  َمْسُفوحاً َيْطَعُمُه ِإال َأْن َيُكوَن َمْيَتًة َأْو َدمًا 

145:األنعامِخْنِزيٍر َفِإنُه ِرْجٌس﴾ 



 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



إن ا��ل 	ّ�� وإن "

ا��ام 	ّ��، و	����� 

����ت � ������ ��

#ـ!�� �� ا��س، ��� 
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  المساقاة، كتاب مسلم، وصحيح .52: رقم حديث وعرضه، لدينه استبرأ من ،باب األيمان كتاب البخاري، صحيح*
.المشبهات لفظ البخاري وعند لمسلم، الحديث ولفظ .)1599( :رقم حديث الشبهات، وترك الحالل أخذ باب
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ب:�%9<:�, *9 Christien Meindertsma ,� ا����ان ھ����:

 %���G05049

 *http://www.christienmeindertsma.com/index.php?/books/pig-05049/



185 
 الثانوية المنتجات من تصنيعها يتم مختلف منتج

.للخنزير

 عن البحث من سنوات ثالث وبعد كريستين اكتشفت
  :هناك أن الخنزير أجزاء من المصنوعة المنتجات

 تصنيعها في يدخل والتي المتوقعة غير كريستين بحث نتائج ومن

:التالية المنتجات للخنزير ثانوية منتجات

 التصوير وأوراق واألدوية، ،الرصاص طلقات :أنواع بعض

 والخزف، والعلكة، والفرامل، القلب، وصمامات الفوتوغرافية،

 مزيل ودواء الشعر، وملطف والسجائر، التجميل، ومستحضرات

.الخنزير من يسلم لم الحيوي الديزل وحتى العرق،



 مازلت فأنت خضرواتي أو مسلم كنت إذا :كريستين تقول

 أجزائه تشمل والتي الخنزير من مصنوعة كثيرة منتجات تستهلك

:التالية
والعظام الجلد1.
الداخلية واألعضاء اللحم2.
منه أخرى وأجزاء والدهن الدم3.

 واستخدامات الخنزير أجزاء بتقسيم كريستين وقامت

:بعضها وهذه منه، جزء كل
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)في صورة جيالتين(منتجات مصنوعة من جلود الخنزير 

في مستحضرات التجميل ومنتجات العناية بالبشرة

 .الشعر وملطف والشامبو، ،اللوشن وغسول الماسك، كمغطي

Masks, Body Lotions , Shampoo & Hair Conditioners



.والمارشمالو الصلبة، الطاقة ومنتجات ،والشيكوالتات كالعلك،

Sweets, Chewing Gums, Chocolates, Energy Bars &
Marshmallows.

في الحلويات

 الشوكوالته وقشدة كيك، والتشيز كريم، واأليس ،والجيلي والمهلبية،
 وزبادي الفواكه، وعصائر الطويل، المدى وحليب ،المخفوقة
  .الزائد الكالسيوم

Pudding, Jell-O, Ice Creams, Cheese Cakes, Chocolate Mousse,
Tiramisu, UHT Milk, Fruit Juices & Extra Calcium Yogurt.



  الجراحية العمليات في جيالتيني كإسفنج يستخدم

Gelatin Sponge

في الطب

منتجات مصنوعة من عظام الخنزير



 النحاس، وسبائك النحاس، صناعة في•
.الرصاص طلقات وحتى والزنك

 طباعة وأوراقالتصوير، أوراق صناعة في•
.السينية األشعة وأفالم النفاثة، األحبار

 وأوراق الثقاب، أعواد أصماغ صناعة في•
  .الجلدية والمنتجات ،البانوراما وألغاز الصنفرة،

منتجات مصنوعة من دهن الخنزير



 والشامبو، المالبس، غسيل ومسحوق الصابون، صناعة في•
.السيارات وأصباغ العادية، واألصباغ للتجعد، مضادة وكريمات

 األرضيات، وأشماع الحيوي، والديزل األبقار، أعالف إنتاج في•
.التلوين وأقالم

منتجات مصنوعة من دم الخنزير



  المستزرعة، األسماك وأعالف الدواجن، أعالف صناعة في•

.ملون وكعامل  السجاير، وفالتر

منتجات مصنوعة من األعضاء الداخلية للخنزير



.للحياة األنسولين توفير ذلك في بما األدوية صناعة في•

منتجات مصنوعة من شعر الخنزير



 زبدة وإلنتاج الخبز، صناعة في مساعد كعامل تستخدم•
 وفرش التلوين، فرش ولصناعة الحرارية، السعرات مخفضة
.األسنان

منتجات مصنوعة من منتجات ثانوية أخرى للخنزير



 أعواد تغطية في المستعمل الشمع صناعة في•

Tooth األسنان سواك picks األسنان تنظيف وخيط. 

 أقالم في المتواجدة الرصاص مادة صناعة وفي

  العظم من المصنوعة األواني وفي الرصاص،

Bone China Crockery، وفي ،األلومنيوم قوالب وفي 

 وفي المسلح، االسمنت من أنواع وفي األسمدة،

  .القلب صمامات صناعة وفي األنفاق، قطار فرامل

الستيكمنتجات من الخنزير تستعمل في صناعة لحم 

 لحم فتات من واألسماك البقر من الستيك لحم صناعة في•
   .الخنزير من المنتج اللحم صمغ باستعمال السمك أو البقر



 كمصدر للخنزير الثانوية المنتجات تدخل آخرا، وليس وأخيرا•
.الحيوية للطاقة ثانوي


� ا�ذي �و�د �*ت 
ظ�� ا�*6ل؟

 على الغذائية وغير الغذائية المواد العالمي الحالل سوق يغطي
.سواء حد



:وتشمل منتجات الحالل غير الغذائية مثل
مستلزمات دورات المياه-مستحضرات التجميل-

منتجات التجميل -العطور-

المغذيات-المستحضرات الصيدالنية -

أعالف الحيوانات-المنتجات الجلدية -

:وتشمل منتجات الحالل الغذائية مثل
األغذية المصنعة-اللحوم والدواجن  -

منتجات األلبان -األغذية الجاهزة-

منتجات المخابز / الحلويات -األغذية العضوية والعشبية  -

المكونات، المضافات، وغيرها-المشروبات   -

سبب هذه األزمة1.

القائمة المتفق عليها بين مقدمي خدمات الحالل2.

 
��
C6!ل وأ�ل ا��/ �Hط
G دات
ا@:+

:  أزمة وعي. أ



 يستهلكه ما على فقط تنطوي الحرمة بأن البعض يعتقد 

 بيستعمله أو أيتناوله فيما أيضاً  بينما 1غذاء من المسلم

 مستحضرات أو ،2دواء من 2-بجسده أو 1-بيديه على

 العناية منتجات أو ،4الصحة منتجات أو ،3التجميل

 .حرام من مصدرها يكون ال حتى 5بالبشرة

 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




:�6ف ���ن ا�:K�@ ��9% �&��:�, أ6
�6:�,، ھ�

4� ھ>ا ا����1ع

و/�ل ا��!ل وا��%ام

مستحضرات التجميل و دواء في الغذاء وال
العناية بالبشرةالصحة ومنتجات ومنتجات 

���&� :�أز�� و@

1



ما في اهتمام بالحالل: ومشكلة
2

!  واحدفللحالل معنى 
ولكن 

مع المستهلكين 
للحالل 

مفهوم مشوش



P7%ھ>ا و� Q��&:ا� ���, أ�%�, إ�K ا��!ل ���Rم 4Tا:

:أولها
 حول آلخر يوم من ضرورية معلومات توفر عدم

 بدءاً  المنتجات من لكثير حاللال سلسلة تكامل
 الدوائية المنتجات إلى الغذائية بالمنتجات

.التجميل ومستحضرات

.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

.2بقيود مشروطة ،1بالِحل الفقهية أحكامهم

 خدمات موفري وبين ،1المستهلكين بين الفتاوى تلك تنتشرو 

.القيود بتلك األخذ دون ،3والمسالخ ،2الحالل



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

 وبين ،2واالختيار ،1الضرورة حاالت بين العلماء بعض يفرق ولم

.4المفتعلة االستحالة وحاالت ،3المفتعلة غير االستحالة حاالت

 6�,'� ��	 ����+ PO���8 �6 ا��ل 	�RS ا'��Q@ ا��'T ي�Tإ

��ت ا��ل,U 



1( Qا��� �4 ��� �� U إ6!�� أن �
�W%ورة ��

3
ت:�
@� ا��Cا�� �4 
�Xذا؟ ./!ل أ�6ا
��

 على منفتحة أسواقها ألن

 وليس العالمية السوق

.فعالة حالل قوانين لديها

3
ت )2 أن:�4� ا�����@� ا�� ��� � ��<� إ6!�

؟��
ذا /!ل، �
�W%ورة

  البلد اسم العبوة ملصق على يكتب صناعة أي في عرفال ألن

 البلدان إلى النظر دون النهائي المنتج بتصنيع قام الذي

 اإلنتاج مراحل من مرحلة في أيضاً  ساهمت والتي األخرى

.التصنيع عمليات في السابقة



:معي فكر

  !إنجليزي شاي هناك•

.ال :ج الشاي؟ بريطانيا تزرع هل :س

!كويتية صناعة برتقال عصير وهناك•

.ال :ج البرتقال؟ الكويت مثل بلد تزرع هل :س

قام بتعبئة بلد آخر اسم الملصق يكتب على لذا، 
النهائي دون النظر إلى أصل مواده األولية المنتج

  :Z6ال


م ا���) ھ?Bم ا��B:>ا�� ,� ?CX ت
4� ا��ط��� ا�&9% P���. 

3
ت:��] ا�<3] �8? ا����م �
+� ھ� @%��� دو�� أي 4� وا�


ت ���م �,�
؟ �>��/� وط��ر /��ا����

:الجواب
 في محليا المصنعة اللحوم منتجات جميع ندر، ما إال غالبًا،

.مسلمة غير دول من مستوردة لحوم من هي العربية الدول



  :س
حالل؟ حقا المستوردة النيئة الخام اللحوم هل

 اللحوم تلك تعرضت هل آخر، وبمعنى

 لعمليات أو 1القاتل الصعق لعمليات

 أو  2الحيوان لموت تسببها في يشتبه

 بلد في تقطيعها أثناء الذبائح لحوم أن

؟3نجسة مواد المست قد المنشأ

: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

مصعوقة غير أنها صراحة عليها كتب إذا إال*

18،ص13المقدسي،المغني،ج قدامة ابن ،72،ص9،ج النووي،المجموع ،401،ص1،الموافقات،ج الشاطبي ، 5672،ص6الصنائع،ج لكاساني،بدائع*

و تحرم الذبائح الواردة من بالد النصارى بسبب الشك في الذابح أو طريقة الذبح



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

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

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

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



 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

%60ملي أمبير هي  75
%80ملي أمبير هي  90
%95ملي أمبير هي  120
%99ملي أمبير هي 148

*Gregory N.G. & Wotton S.B. (1990). 
Effect of stunning on spontaneous 
physical activity and evoked activity 
in the brain. British Poultry Science. 
31: 215-220.
**Gregory, N. G., and S. B. Wotton 
(1987). Effect of electrical stunning on 
the electroencephalogram in chickens. 
Br. Vet. J.: 143, 175-183.
***S. Prinz, G. Van Oijen, F. Ehinger, 
A. Coenen and W. Bessei (2010). 
Electroencephalograms and physical 
reflexes of broilers after electrical 
waterbath stunning using an 
alternating current. Poult Sci. 
89:1265-1274.

%22ملي أمبير هي  60

*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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 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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حالل؟ المنتجات تلك في بها ُبدء التي الخام اللحوم مادة هل

 الدجاج، لحم خالصة على تحتوي حساء مكعبات من نقف أين
البقر؟ أو

 شتى من تأتي األولية موادها بأنها وأعتقد الجواب، أعرف ال
 وضع ثم ومن بتعبئتها، المستورد المصنع ويقوم العالم بقاع
.تجنبها بقوة فأنصح العبوة، على اسمه
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ك ا��<:����ن و��:+� ا��
����� ا�6cاق�
 ھ�� /!ل أ


��c ���!��3��G دو�� 4� ص

�3
ت .�D �&%اء 6:+�م ھ? :ا��<:��D أ��
 �D وZ6ا�:� ا��

  ا���م؟ ھ>ا ��� ا��
��ن �, ا�:3
ر��

D��@ أن '�C. ,@ ?��Cن :وھ� ا���
 �, ا�����ع ا��

� ا����.
C�
�s  ا�Bا� �+�٪؟100 ا�



 العرق ومزيل التجميل، ومستحضرات اللوشن، غسيل من كل إن

.تفاديها واألفضل الهوية، معروفة غير مصادر من دهون على يحتوي

?��Cت : ا�
3:�� ،,g�� ات%W�:>ل @%ق و���? .��3?، و�!/  




ن ���3ن أي�.<:��?؟ أ6

P��7 ,�7

ن ���4� �<:�Bم ا���%و�4 ا��
ر9
ت أ6 
�����. 


در �, )ا�=��<%�,( دھ�ن�� %�f �4ا����� ��%و.

,�7

ن ���4� ا���:�3 ا���%و�4 ا��
ر9
ت أ6 
����
 ز�� �, �

?�B�
ً  ا�Wأ� ?W4ر أ
�:Gا.

?W4ر أ
�:Gا

,�7

ن ����:�3 أ6� ,� %�f م أن�B:>� 
  ا��ھ�ن ��4

 ا���Cة ���] @�K 2:9 وإذا )ا���3<%�, /ا�=��<%�,(

� ���ره .���� ��ون ��7<�%�,:����
د 4�:�b0 ا�@.



3
ت )4:�
ع ا�:� ا��C. �4 (@
 وا���!ت ا�&��%ة ا��
���� ا��#


�W%ورة ��<� �<���ن �����
 وا�:� ا�&��%ة ا�:3
ر��� 

./!ل

PC:و� Dذ�:

3
ت ��:��
ت أن )5:� ا��

 ا��%��� �
��=� ا���:���

 .��ن أن �
�W%ورة ��<�

D�. ت
3:�./!ل ا��



3
ت )6:�
ر ا�:� ا��&� Kإ� m�� 
�.
���� K�@ [��� ة�Cا�� 

K�@ 
��
در �, أ�� ��.
C�./!ل �
�W%ورة ��<� 

3
ت )7:�
��� :@�Cا.�
 �!K�@ [A ا���:�ب ا��G ,� ا��ھ�ن 

���� U ا����ا�
�W%ورة ��� 
��./!ل أ

 ً
Wوأ�:

Animal 



3
ت )8 و:� @�K .�:�ي �C@: Uا.�
 �!K�@ [A ا���:�ب ا��

���% ���م أو دھ�نBورة ��<� ا�%W�
./!ل �

Pork


��c �X ي�:�. 
Wأ� K�@ ت
���� �@���� ��RG %�fو �����.


ج ا���ا@) ھ>ه:�. Kط%ف إ� '�
T 
 إ6!��� ��7 :أي( ��9Zھ

��G%� ,� ?CX ��7 ���!6م ��:��ة إ
�+�� �#&�d� !ل�ا�(.


ذا؟��




ر.�) @, .�%ف و�
ذاC6cأو ا E951؟

ھ� ا����K ا��<:�Bم 4� f ?9>اء أو g%اب دا��


 .�%ف ھ?����@� أ�� ,� ,�W�/ ,���
در �, أ����� %�f 


@? .���R و�:) )ا����� �����3 أي( ��%و�4R:ا� �;
 ا�����


�����  ً
6:��
ل .+����
� (���� ا�>ي أK�>� ����6 إ.d� ,� ���9 

%���Bا�.


ر.�)؟ ھ� �
 و��,،C6cا

ا���R��؟ @, .�%ف و�
ذا

 ھ>ا ���ر ھ� �
 و��, C7,، إ�K ا����2 ���ل إ���) ھ�

���)؟bا

�.d� 
��p�� ,� در
�� ��� �f% /��ا


�� ��%وف �f% أو ا����� ��%و�4/ 
.ذ���

?W4ر أ
�:Gا: ��R�/��ا��� �f% ا���R�� أو ا����%و��� ا��

�ظم 
6*ظ�( �*"�
�رو�� ا��
)GMOs ورا;��ً  
�د�� ھ( ا�




 إذا�� Kإ� 
�
 ا����%و��� ا���R�� أن @����Aدة �, أ
� ��%�� 23�4 


���@ 
�C�3..

و��,

PC:و� Dذ�: 
���@ 2� وا��C:�ا �
�C3,، وا��C%7% ا�C3,، أ��اع 3. ?9

�4
���ع ا�C3, ���ن �) �
 ا�C3, و�%9) �
�C3,، وا���� ,� ��R�� 

.���%و���

؟E441 ا��3!.�, @, .�%ف �
ذا

� �%و.�, ھ�����% أو ا�C+% �, ���ره( /��اBا�( 


ط� أو ��<�B:>� Dم ا�>ي/bدة ا
��
 أو ا�=>ا;�� �

.ا��وا;��

3
ت �, ا����� 4� �:�ا�7:� و�<:�W%ات وا��وا;�� ا�=>ا;�� ا��

ا�:��3?



��Cا ا��<���, @��
ء �, %�89
�3_  �7!.�, ��? ا���اب 7 


�� أو( ا�:��ل ا�R+��� ا�+
@�ة أ6
س @�K ا����ر�:6bا(.

 ا4:%اK�@ ��1 /���) ب��ا ا��3!.�, ب:��ل أK:4 ��, و��,،


@�ة @�K و��_ ا�:��لX ����@ (�>� 
.ب�

8
ل� %Gآ K�@ ل��اد .�� (�/ 

ء ب���:��
@�ة @�K بX ل��ا�:: 

�0 ا��
ب�ن و��%ف !ا��
ب�نdا��ھ, ��` ب.

4� ا��ھ, أو ا��3!.�, .��ل ھ? و��, :س �@
�3
ت؟ ص:�ا��

!U :ج


ت )9C7م و
 6U:�!ك ا�#
;%ات �:, @�K ا��+��� ا�#�


در �, ٪100 أي( ا�WB%اوا.��,�� ��.
C�( �>�� 

.ا��!ل �
�W%ورة




ت )10C7م و

 ھ� ا����د�� ا���g% ط�Wورة ��<� أ�%W�
�  

./!ل

و


ك cن���C> ھ ،%g�9 <�C�
.��,، وC�
ك �
 وھWأ� %g�9 ,�.!�7 

%���G �X ?G�� �
ت 4C7و %gا�=>ا;�� ا���.

Porcine  = Pig/Pork


ذا؟��

وتستخدم الكلمة بورسين للداللة على الخنزير




رة )11C:وا�� ��ذ� ،���
� ��<fو K�@ أ@!ف ��.
C� ��+� 

./!ل �
�W%ورة ��_ 100٪


��� ا�>�` cن� U �R� ��� أو CX? ا���] @�م �


ت أذ9%ك .ا�>�`�!@b
�:e ا�:3
ر�� ��� 

 ا��%��� ا���Cان 4� ا6:��
�0 راج د7
ج


���، ذ��� :ا��@
�� ھ>ه و���?� ��<fو 

K�@ أ@!ف ��.
C�.


ذا؟��



?W4ر أ
�G: `�<ا� �ا����

m�� ج
م���ق ا6b!م�� ا��ول �, ا��<:�رد ا��7


ر�Bج :وا�
م���ق �f% :@��0 ا���:�ب أو ا����� ا��7

!ا�:0C و��,

• 
����
�

0C:�
ً  واW6!م�� ا��ول ھ>ه �, أ�bا 


��c [ج ت��
:ا��7

• 
ت�9%

• mب� u�
ا��:��ة ا��%ب�� اbم
رات دو�� م<

� ا���] ا6:��
ل @�K وا��=%ب اcردن م, ت&P�3 و4

�;
7
ج ا���%ب��� ?CX `ا�>ب.



U ت<dل إن 9
ن

/!ل

أ�, ذب`؟: و��,

3
ت )12:� ��<� /!ل ا����� @�Cا.�
 @�PC#. K ا�:� ا��

./!ل ب
�W%ورة

أG%ى م%ة


�' ط%ف إ�K ت�:
ج ا���ا@) ھ>هT 
 إ6!م�� ��7 :أي( ��9Zھ

��G%م, م ?CX ��7 م م�:��ة إ6!م��
�+�� �#&�d!ل ب�ا�(.



��و��؟ : س

�ذا ���( �را/( ��*وم ��ر 

���( ��ظ�
( ����رة 
ن : ج

دون  K���/ر U؛ وھو ا�ذ

��ق *�ث ا���ر ا�دم و�ت 

�ل 
+ ا���ق*� L وھذا K.ا�ذ


ن ���/ر اJ%6م ا�ظ�ھرة ا�ذQ�� K ا��*و ا�
و�وف &( &

�*�*�.....ا0*�د�ث ا�

  ��� U ر ا%م�
� أ��ر ا�دم وذ

 �
�ل، ��س ا�%ن وا�ظ"ر، أ&

ا�%ن &�ظم، وأ
� ا�ظ"ر &
دى 


�"ق ��� » ا�*ش.




ن َ�ْ!َوى اْ�!ُ�ُوبِ ِ ��َ ]�ِ^&َ ِ ]U ْم َ�َ��ِ/َر َوَ
ن ُ�َ�ظ_

)��ون 
ن ا�ز�ت ا���� �را/( ��

؛ 0ن 
ن ا�ورع وا�!�ء ا����ت ھو 

ون ��ا�%�/د &( ا�%وق L �و�د 

*6ل 
ن دھن *�وا�( ��ر 

��وق
.

�4 4� ا��!ل 
+T م و�7د�@ e;
:�وم, 

ما في اهتمام بالحالل. ب



ما مدى االهتمام بالحالل؟
2

LW����ت :=�  @�س��ا ا��,ان �6 ا

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

&�; ��X ���X6 را�ل �� .ا

 
ً
����+ 



 
ً
��@ ا��,ان ��LW ،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 ��LW ��9دات ا��ل

�ن
 &( ا�3ش �ن ا���ف و�


ن !��ل ا�*6ل ���دات 

.ا�
�دا�( ا����ط

 ً��� ا��;�ر ��Q ��ر&ت و��

 ا����دات &( ا�3ش أ�واع 
ن

�ض وإ��ك ���
:



6�E وا�\ور 
ٔ
�L ا�] ا

@���%Yا N�C�� 6��ا%
ٔ
^)��د ا�


ل vvv/ (:vvvG!ل ��:vvv6ا
 �
د إv6!مv�تU م�ور
 ���vvg Kvv�@ �أvv6:%ا�

����.���م ���ز��

6�E وا�\ور 
ٔ
�L ا�] ا

��@ 	��:ز��/,�%Yا N�C�Y)��د ا

ا6:��
ل G:) /!ل 

د vvvvvvvv�تU ور�vvvvvvvvم
 �vvvvvvvvv4 �إvvvvvvvvv6!م
 Kvvvvvv�@ ة�vvvvvv����ز��
�� ���vvvvvvvvvم �vvvvvvvvvg

�������ز��.



���دة 	 6���9دة ذ	D إ%�

 /�2ا/6 ا%�(

إد ]:/\ 

 ��
دة /!ل �&��g ار�Aإ

 ?vvvvCX ,vvvvم �vvvv���%م أم�vvvv��

�� وا�vv>ي �vv7 إدز ����vv%ا

 �vvv@وزارة ا��را �vvv4 ?vvv���

.اcم%����

���دة #�9@ 	 6���9دة ذ	D إ%�

/�2ا/�@


دة /vvv!ل �vvvg ار�vvvAإ
�� ���vvvvvم �vvvvvg Kvvvvv�@
 ?vvvCX ,vvvم �vvv������ز��
 %��vvvم ?vvv��� ����vvv%ا

u�>م.



���دة .�د��/6	 6���9دة ذ	D إ%�


دة إ�Aار�g ل!/ �� أ6:%ا��� ���م �&�
�7
@� CX? م, ��7
ع وھ) ا6b!م ت�@qب 

ر ا6b!م أم�R9 ),���

د�X(.


دة�g ت /!ل
3:��� 

��� f>ا;��

درة أ��A ,م  


ما�G
 ھ�د ت� ا����دي �

.ھ��gا��




دة�g %g�9 ت
3:��� 

��� f>ا;��

درة أ��A ,� 

_R�
م G
� ا����دي ا��. 

.ھ��gا�� 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���PvvX ا��b:%و


م ا����vvvدي vvvG
��� �vvv.

 Rabbiھ�د ھ��gا�� 

T. Hod-

Hochwald.



�� م�R�:B, ا��6, ا6:��
ل@ 


دات إ�Aار�g !ل�ا� 

%gم وا���
G
 ت� ا����دي ���

 م, و9? ھ��gا�� ھ�د


ت��X�:ا� �
 ھ�>R�.


دة�g `�ذ � ظ�%ھ
 و@�K إ6!�

(:G رة
R6 ���%@ إ6!��� أو ��&. 

���� (:Bا����7 ا� K�@ دة
 ا�&�


رة وأنR>ا� %�f و��Z>� ,@ 


ت��:�� D�. دة

رة وG:) .ا�&�R>ا� 


�� U ھ� ا��&���� ا����م �dن ��

6!�� ا�>�` �&�
دةb�3 ا.
� ,� 

�gدوا7, أو ��ا ��2 ذ�>/ 

ا6b!��� ا�&%���



مثال آخر لغياب االهتمام بالحالل

وجود مثل هذه القرارات

على اللحوم المعلبة " حالل"يجب على المستوردين وضع الكلمة 
على المنتجات المعلبة التي تحتوي على " سمك"أو " بقر”والعبارة 

!الجيالتين، مع شهادة صادرة من المصدر
.وذلك للسماح بدخول مثل هذه المنتجات

�ؤ�ذ ھذه ا�����ت أن ھذه ا�
����ت *6ل


��c ج
:�. Kط%ف إ� '�
T 


 إ6!��� ��7 :أي( ��9Zھ

��G%� ,� ?CX ��7 ���!6إ 


م ��:��ة�+�� �#&�d� !ل�ا�(.

���Wذا؟.... ھ>ه ا���ا@) م
��

م8?



�
ت) ا��!ل ��_ 4+G أن K�@ ��9d:م�و�23 ا�!@  !

 ً
��9 ����@��، وا�<!م�، وا�#�
رة م�dت 
��وإ

8�):ب إ
ٔ
��OAك وا%

ٔ
/F، ا

ٔ
ن � إ( إ� ا

ٔ
�9, ا

ٔ
%���8 ا��L 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


