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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 معايير الحالل المشتركة
 دراسة الجدوى  

 

ا ة  مهم   األخريةلسنوات العشر قد كانت ا  قد مس تهم احلاجة لصناعة احلالل، ألن املسلمني ببالد الكفار  جدًّ
على -كلُّ دولٍة   طِفق  أمهية هذه القضية و جعلت تشُعر بالد املسلمني ب، فاحلاللاملوث قة إىل توثيق احلالل و املنتجات 

ط ط ا للحالل على مستوي الدولة ا خِ وضعو حلالل و فقر روا معايري ا، عناياهتم إىل هذا القسم يصرف -األقل أو األكثر
 ·طب قوهاو 

موالنا ء ، و كان الشيخ ۲٠٠۷سنة يف  ،رمبا كانت باكستان على موضوع احلالل حكومةُ أو ل  ندوٍة عقدهتا ر ذك  تأ
سنة يف  –، و اليوم للمشاركة يف تلك الندوة ُدِعي  من جنوب أفريقيا و قد  ا فيها،كهي ضيف ا رئيسيًّ سعيد نولحممد 

 منظ م ة  مستقل ة  باسم  ستس  أُ  ، بلفحسبُ معايري احلالل  صياغة  باكستان  تاستطاع ما -ء۲٠۱٦
“Pakistan halal Authority” 

التعاون  أل فت منظ مةُ ف هذا القسم ، يفاخلاصة عناياهتم عنان   رمسيًّا العرب لُ و  دُ  قد بذلت منذ مخس سنواتٍ  
 ·معايري احلالل جلنة  لصياغةِ  (O.I.C)اإلسالمي 
 إسالميةٍ  ال  كدولةٍ صناعة احلالل، و هي اليت أدركت احلالل أو   س  أول بالد اإلسالم اليت تُ ع دُّ مؤس   هي املاليزيا 

و رت بت نظام ا كامال  هبذه النسبة، فيصح أن يقال : إن أساس معايري احلالل السائدة يف بالد املسلمني هو معايري 
 ·احلالل ملاليزيا

رغم أهنا ليست من بالد املسلمني، مبوجب القانون  هلم احلالل ند معايري  قر ر مسلمو تايل ء۱۹۴۸سنة  يف و 
  ·هي أت هلم احلقوق القانونيةهنا شعرت حباجة املسلمني و أتستحقُّ املدح  حيث تايلند فحكومة 
فلذا ُوِضع ت معايري احلالل على ، احبت  دينية  ملا كان فكُر احلالل و احلرام من تعاليم اإلسالم فكان عبادة   

 ·حاجاهتم يف ضوء الفقه الرائج عندها أُس ِس الشرع، و كل دولة رت بت املعايري حسب
يُقيم العق بات بطرق  ذلكو ، دٍّ جديدٌ حت قد نشأ حبٌث جديٌد يف أن كون املعايري خمتلفة  يف العصر الراهن  
مقبول لدى املسلمني، و  ليه،حىت نستطيع أن نرتب معيار ا متف ق ع كيف نواجهها؟ و ما هو كيفية إزالتها؟فالتجارة، 
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و أنا عضُو اللجنة الفن ية للحالل  حث يتعلق بالشريعةهذا البو ملا كان به نقدر على إزالة تلك العوارض التجارية ، 
 Pakistan Standards and Quality Control Authority (PSQCA) ”معايري باكستان و هيئة مراقبة اجلودة“  من

كتابة    ·اهلل  أسئل أن يبارك  فيه و يتقبله مينهذا املوضوع،  أساطري حول   فحاولت ُ
 

 معايير الحالل، عبَر التاريخ:
ل  بأكل قد أمر اهلل عز  و ج احلالل ، معايري   طهرةس القرآن الكرمي و السنة املقد أس  أربعة عشر قرن ا  قبل

 ·احلرام منهاحلالل و جيتنب الطعام احلالل و اجتناب احلرام و على كل  مسلم ايتماره ، فعليه أن يأكل 
اليت تُرشد إىل معايري  و هي تتعلق بالطعام احلالل، -على األقل أو األكثر-يف القرآن الكرمي سبع آيات 

ُ توضيحها و أهيمتها بوضوحٍ   ·تامٍّ  احلالل و احلرام، و السنة تبني 
فهم القرآن و السنة و صورهتما املضبوطة، و النظام الذي نعرفه باسم توثيق احلالل ل اسمٌ الفقه اإلسالمي هو 

اقد رت    ·ب الفقه اإلسالمي أصوله يف ضوء القرآن و السنة قبل أيام كثرية، كثرية جدًّ
؟ تجم ع  الك املعياُر املت حُد لفيمث ل ذ امعايري احلالل بتمامه توحيدُ هل ميكن   متثيال 

 ·حناول معرفة  معىن التجم عاإلجابة عن هذا السؤال  لقب
اليستلزم أن يفقد كلُّ فرٍد ماهيته، بل يوجد فيه معىن ذلك التجم ع هو اجتماع اجلمع على فكٍر، و 

الفطرة ، فلذا خيتلف   به تقتضيهذا مما و بعضهم مع بعض، فكرات و وجهات احلفاظ علي  االجتماع على استبقاء
، و كل  إمارة هلا قوانني ختتص  هبا دون املخصوصة حيتمل عادته  كل إنسان من اآلخر يف صورته، و كل بيت و حي  

إمنا جودة :  قد أحسن و أجاد من قاليف هذه األمور جمرى احلياة و تطو رها و ازدهارها، بل اتن و الإمارهتا اجملاورة ، 
، و إن كان كلٌّ منهما يُفيد “B.R.C”ببديٍل ل “ I.S.O”  ، بناء ا على هذا ليستبداعتها باختالفها احلياة و 

هل ِخط ُط االستريادات فيه غري  مشرتكة؟ العامل بأسرهكون املنتجات على غاية اجلودة، هل قوانني اجُلمُرك يف حتق ق   
ها املختصة هبا، و على كل  ك قوانين  لتكلُّ دولٍة مت  !يئات؟ كال بني األسواق و البِ  و التطابق   رى التماثل  نخمتلفة؟ و هل 

معايري و هكذا حال معها،  ل التجاري  دبعد ذلك يقدر على التباف ريد التجارة معها هتيئة املنتجات وفق  قوانينها،يمن 
يف ضوء  ثقافتهم و عادهتم و فوق كلٍّ يف ضوء أحواهلم و الساكنون فيها  احلالل، رت بها  كل بلٍد إسالمي  أو املسملون

 ·خمالف ا للفطرةأمر ا للعامل قاطبة  حد هم، فأرى قرار  معيار احلالل الوادالفقه الرائجة يف بال
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 ما هي العَقبات و العوارض في توحيد معايير الحالل المختلفة؟
املائة،  يف ونتسع مخسة هي مشرتكة(، فSMIICمِسك )  ويبباكستان و دد رأيُت معايري املاليزيا و تايلند و ق 

 ·مفص لة  وله مقالة  و أكتُب ح
 :جزئنيلُيعلم أن معايري احلالل على  

 : الشريعةاألول
 : هيئة اإلدارةالثاين

الشريعة و العبارات عن هيئة اإلدارية يف معايري احلالل خمتلفة، لكن املفهوم املراد هبا مشرتك، و كذا مقاصد  
 األساسية ال ختتلف يف تلك املعايري املختلفة، و الفرق يف التفضيالت و التفويقات فقط، فعلى سبيل املثال:

( قبل الذبح، و معيار باكستان مينعها Stunning) صعق كهربائيمعياٍر للحالل باستخدام  ال يرضى أيُّ  
 · ديار باكستان( إىلStunnedق )و بشد ٍة، بل يصر ح مبنع استرياد حلم احليوان املصع

مضطر ة إليه لقيوٍد ُدوليٍة، و ذلك ألهنا تلتجئ الكهربائي قد ثبت أن البالد اليت هي أت اجملال  جلواز الصعق  
إليه  وازها مضطر ة  لعدم وجود الدواجن عندها أو لكوهنا غري وافية حباجاهتا، فقالوا جب اد اللحم من حول العاملإىل استري 

 نبذة من تلك املعايري:لسد  حاجاهتا، و هذه 
 

 معيار ماليزيا:
MS 1500:2009 

3.5.2.3 Stunning is not recommended, However, if stunning is to be carried out the conditions 

specified in Annex A shall be complied. 
 

 (:SMIICمعيار سميك)
(OIC) GENERAL GUIDELINES ON HALAL FOOD 

5.2.5 Stunning 

a) All forms of stunning and concussions (loss of consciousness) shall be prohibited. However 

when the use of the electric shock becomes necessary and expedient (such as calming down or 

resisting violence by the animal), the allowed period and the electricity current value for 

stunning shall be in accordance with Annex A of this standard. 
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 معيار دبي:
UAE.S 993 : 2015 

4.5 Slaughtering practice requirements 

4.5.1 Stunning and unconsciousness 

In general, all forms of stunning and unconsciousness of animals are disliked. 

 

 معيار تايلند:
THS 1435-5-2557 

4.5 Slaughtering 

4.5.2 It is not recommended to stun animal prior to slaughtering unless is necessary and in 

accordance to Islamic law. 
 

ل تصد ر اللحم ، ب ،يف الدواجن يًّاذات مكتفٍ  و ن يف املائة من املسلمنيو تسعستة و و باملقارنة باكستان بلد  
 :يل، كما ق(Stunning) املؤمل يف هذا الصدد، و منعت هذا األمرفأخذت احلكم األعلى 

PS: 3733-2016 

4.2.6 Stunning 

All forms of stunning and concussion (loss of consciousness) shall be prohibited 

for both birds and animals. Meat imported from other countries shall also meet 

this requirement. 
واردات يوجب تقليل ال ألبتة الستقالهلا يف الدواجن، بل لباكستان ال يضر  اقتصادهاذلك املوقف الصعب و  

 ·و تكثري الصادرات
 الفرق يف املعايري؟ وقعأين أن يفهم  املهم   
و هذا مما تتفق عليه ، (Stunning)الكهربائي على كراهية استخدام عمل الصعق  معايري احلالل قاطبة  متفقةٌ  

، و ملا كانت باكستان مستقلة يف ه بالظروف الصعبةأجازتاملضطر ة الُدول فسائر املعايري، لكن وقع الفرق يف اإلجازة، 
 ·هذا األمر ما اختارت هذه الرخصة، بل عمل بالذي أحسنها من احلكم

 :لشرعيةا رو ههنا جيب فهم وجهة النظ 
 ·شيئان خمتلفان ، و مهاما حيدث بسببه حكم العمل وهنا أمران:  
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 :الوجه األول
  اإلسالم كيفية الذبح، فمنع عن كل نوٍع من اإليذاء للحيوان قبل الذبح، حنو:قد بني   

 إحداد الشفرة مبرأى من احليوان· ۱
 استعمال الشفرة بدون احلد· ۲
 ذبح احليوانات أمام بعضها البعض· ۳
 على دم حيوان مذبوح  مضطجع ا حيًّا ذبح حيوان ·۴
 التأخري يف الذبح بعد اضطجاع احليوان· ۵
 قطع عنق احليوان بعد الذبح قبل إزهاق الروح· ٦
 أن يربدسلخ احليوان بعد الذبح قبل · ۷
 عدم التوجه إىل القبلة· ۸

من تلك  كرهها اإلسالم ، لكنه إن حدث واحدٌ ف كورة أعاله يؤذى احليوان مبزيد األمل، ففي الصور املذ  
 ·األمور فال حيرم احليوان و اليؤثر يف حل  حلمه

 الوجه الثاني:
غاية الصورتني مثرة واحدة ، و هو  ، ألن إن وقع االضطرار ففي هذا الوجه يبيح اإلسالم بالظروف الصعبةٍ  

 ·ومن شروطه األساسية كونه حيًّا  ا،ذبح احليوان شرع  
رد يوان و عدمه قبل الذبح، فعند ذلك إن نُ الفرق وقع يف تعذيب احلو اللحم حالل يف كلتا الصورتني، لكن  

ا مستقال  ذات عشرين كرور ؟ هل ندفيبقى  أيُّ معياٍر املعايري ف توحيد   نسمة إىل جواز استخدام عمل الصعق ع بلد 
 إىل ردع هذا العمل؟ نشري ستًّا و مخسني دولة  أم الكهربائي  

 

 كيف الفرار من تلك القضايا؟
بعض، فيصنع البلد املصد ر منتجاته وفق ليف غاية البساطة، و هو إكرام و احرتام بعضهم  هذه القضية حلُّ 

، املصطنع أو الذي ختل ل بنفسه من اخلمراخلل  إىل ماليزيا  على سبيل املثال : تصد ر باكستانمعايري البلد املستورد، ف
قع يهذا األمر فأين  ي  روعِ  فمىت ،  “۱۲٠إيكرمني ”الغذائي   امللو نليت التوجد فيها او ماليزيا تصد ر احللويات 
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د سائر احليوان ندونيسيا مسكها إلينا و تستور يواٍن مائيٍّ إال السمك، فتصد ر أجيو ز أكل  حباكستان ال رُ اياخلل ُل؟ و مع
و  اآلل   ذبحالز حالل جييعلى نظام  اقائم   هلم الذبح مصنعكان الدجاج و   ازيل تصدير  ادت الرب املائية منا، إن إر 

مث يت جر جتارة  كاملة ، و هذا   الذبح اآلل  و الذبح بالصعق الكهربائيفعليها قيام منطقة خالية عن بالصعق الكهربائي 
كل  بلٍد تريد تصدير امللو ن الغذائي  إىل   لكباكستان بشروط االحتاد األورويب يف تصدير املالبس، فكذا كما يفي تاجرُ 

دون أن مثلة تعادٌل للتجارة الُدولية األ يف هذه قد ُوجد، “ ۱۲٠إي  كرمني”ها تصدير كل ملو ن ما عدالفباكستان 
 ·يباح لكل  دولة تصدير كل ما تريد وفق  معياٍر مشرتكٍ 

ا إىل أمرٍ و    جعليف سبيل ميكن حصوله، و ليس من العقل عدم إتيان املمكن  أرى أن يكون اإلقدام دائم 
 ·املستحيل ممكن ا
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