بسم اهلل الرمحن الرحيم

الموقف المحتمل لغير المسلم في قسم الحالل و الحرام (الديانات)
قد عقد اجمللس الوطين لالعتماد باكستان (  ) PNACلتدريب هيئات إصدار شهادات احلالل عن
معايري احلالل باكستان) ،(PS4992:2016واجهتنا مادة املعايري رقم 6.1.1:أثناء التدريب  ،قد كتب فيها:
The Halaal CB shall be owned, managed and operated by Muslims.
"والبد للشرکة لتوثيق احلالل أن تكون مملوكة ملسلم وأن يديرها مسلم وأن يشتغل فيها املسلمون يف جمال
توثيق احلالل واالشهادعليه".
أثناء دراسة هذه املادة سأل اجمللس الوطين (  ) PNACللمفتني املشاركني يف التدريبية :لو أظهر
( )PNACاعتماده على هيئة إلصدار الشهادات يف بلد تضطر إلدارهتا فيه إىل عمل كافر معها فما هي احلدود
و الشروط اليت تراعي (  ) PNACلتوسيع اجملال؟
عب ذلك يف أقرب وقت ممكن·
فوعدنا أن  SANHA Pakistanسيقدم حبثه الشرعي ر

تقدم هذه املقالة أمامكم بعد أن يقوم بإعدادها جمموعة من املفتني من قسم األحباث الشرعية
SANHA Pakistan Sharia Research Department

املفيت يوسف عبدالرزاق
الرئيس التنفيذي
SANHA Halaal Associates Pakistan
 05صفر1438 ،ه
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الموقف المحتمل لغير المسلم في قسم الحالل و الحرام (الديانات)
شرعا يف قسم احلالل و احلرام؟
ما مدى اختيار غري املسلم ً

ال بد لنا من معرفة ثالثة أمور قبل اإلجابة عن هذا السؤال:

 ·۱ما هو الوضع الشرعي لقضية الحالل و الحرام؟
تنتمي طهارة الشيء و جناسته) (Valid external use for Muslimsو حله و حرمته
) (Valid oral/internal use for Muslimsيف الشرع إىل حقوق اهلل تعاىل خالصة ،و يسمى يف
اصطالح الشرع هذا اجلزء من الشريعة ب“الديانات أو الدينيات” ،و قد أمجع مجيع العلماء و الفقهاء على أن
احلالل و احلرام من الديانات أو الدينيات ،و ال يستحق ذلك إال املسلم.

 ·۲بيان حاجة إصدار شهادة الحالل و خطورته و متابعة نشاطاته المختلفة:
اعلم أن مفهوم احلالل و احلرام يف أصل وضعه حكم القرآن الكرمي و سنة رسوله -على صاحبها ألف
ألف حتية ، -معىن ذلك أنه حكم اهلل سبحانه و تعاىل و رسوله صلى اهلل عليه وسلم ،و يتجه ذلك األمر إىل
املسلمني ،أن يعيشوا على هذا احلكم .وهذه مسؤلية رئيسية هلم ،قد شعر املسلمون يف العصر الراهن للعوملة و
تطور الصناعات الغذائية و تقدمها اهلائل بقيام هيئة تصدر شهادات احلالل بنسق متحد و نظام متني اليت تس ّد
احتياجات املسلمني من املستخدمني يف قضية احلل و احلرمة·
فما هو نظام إصدار شهادات احلالل؟
هو يبين على األصول اآلتية:
 ·۱هيئة اإلدارة العالية )( Top Management & Ownership
 ·۲جلنة اختاذ القرارات ) ، (Decision Making Committeeفهي تصدار شهادة احلالل و عدمه
 ·۳جلنة املراقبة احملايدة لتصديق احلالل )(Impartiality committee
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 ·۴قسم التحقيق و التصديق من ناحية الشرع )(Shariah Department
·۵قسم إرشاد املستخدمني )(Consumer Department
 ·٦قسم البحوث التقنية و العلمية )(Technical Department
 ·۷قسم تدقيق احلسابات )(Audit Department
 ·۹قسم املوارد املالية )(Finance Department
 ·۱٠هيئة اإلدارة الفرعية )(Administration

 ·۳الوضع الشرعي للنشاطات المختلفة إلصدار شهادات الحالل:
شرعا باألبواب املذكورة:
يف أقسام النظام املذكور أعاله تتعلق نشاطات إصدار الشهادات املتنوعة ً

 ·۱اخلب (األنواع الفرعية مثانية)

 ·۲الشهادة (نوعان)

 ·۳القضاء (نوعان)

 ·۴الوالية(أربعة أقسام)

 ·۵املعامالت

الجواب:
(منفردا أو على املستوى املؤسسي) يف تصديق احلالل ففي الواقع جعلت له
إن جعلت نصيبًا للكافر
ً
سهما يف اخلب عن هذا احلكم املهم و الشهادة و القضاء و الوالية و املعامالت ·
ً
و األربعة األول منها تتعلق بالديانات صرفًا  ،و أمجعت األمة على أن الكافر غري مؤهل يف هذه األبواب

منفردا أو على املستوى املؤسسي·
 ،سواء كان ً

مستقال بنفسه يف قسم من أقسام نظام احلالل املذكور أعاله،
ئيسا و
ً
و مع هذا ال يقدر ً
شرعا أن يكون ر ً

مؤهال يف قسم املعامالت الحتياج الناس·
و مع ذلك أجاز الشرع قول الكافر و فعله و جعله ً

األمور التي يشرع أداءها من قبل الكافر في تصديق الحالل:
يف نسق إصدار شهادات احلالل يسع للكافر عند االضطرار أن يؤدي اخلدمات التالية حتت إشراف
الرئيس املستقل بنفسه:
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 ·۱قسم البحوث التقنية و العلمية)(Technical Department
 ·۱·۱خدمات علماء الغذاء ):(Food Scientists
مؤسسة)
فردا كان أو
إن كان واجب عامل الغذاء حبثًا فنيًا و علميًا عن النتاج أو املكونات فيجوز للكافر ( ً
ً

اإلخبار مبصادر الشيء و االستكشاف عن اإلجراءات املتنوعة للحصول عليه يف ضوء علم الطبيعة ،مضافًا إىل
شرعا  ،و فيها
خبريا يف فنّه و مأمونًا عن الكذب يف قوله أو حبثه و حمضره  ،ألن هذه األمور من املعامالت ً
كونه ً
تقبل قول الكافر املأمون على نفسه ،لكن ال يستطيع أن حيكم باحلل و احلرمة بناءًا على حتقيقه·

 ۱·۲الفحوصات المخبرية ): (Lab Testing
صور الفحص المخبري المختلفة:
 ۱·۲·۱إعداد التقرير العلمي و التقين صرفًا بعد الفحص املخبي
حالال أو حر ًاما بعد الفحص و إعداد التقرير
 ۱·۲·۲تصديق كون الشيء ً

(منفردا كان أو على مستوى اهليئة) تقدمي اخلدمات يف الصورة األوىل عند الضرورة الشديدة،
جيوز للكافر
ً

خبريا يف فنّه و مأمونًا عن الكذب يف قوله أو حبثه و حمضره ، ،لكن ال يستطيع أن حيكم
 ،باإلضافة إىل كونه ً
باحلل و احلرمة للمسلمني يف أي مرحلة·

 ·۲قسم تدقيق الحسابات)(Audit Department
 ۲·۱الخدمات المتعلقة بسالمة األغذية ): (Food Safety
معىن “سالمة األغذية” يف عرف الناس و عادهتم  :أن الطعام سامل الستهالك الناس ،لكن عند نظام
احلالل ال يكفي حفظ الصحة البدنية لإلنسان فقط  ،بل يؤكد له من حفظ الروح اإلنساين مع رعاية بدنه·
(منفردا كان أو على مستوى اهليئة) تقدمي اخلدمات يف األمور املتعلقة بسالمة األغذية عند
جيوز للكافر
ً

خبريا يف فنّه و مأمونًا عن الكذب يف قوله أو حبثه و حمضره ، ،لكن ال
الضرورة الشديدة ، ،بشرط أن يكون ً
يستطيع أن حيكم باحلل و احلرمة للمسلمني يف أي مرحلة·
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 ۲·۲الخدمات المتعلقة بضبط الجودة ): (Quality Control
ضبط اجلودة ترتبط باملعامالت من ناحية الشرع و يف املعامالت يقبل قول الكافر املأمون على نفسه،
(منفردا كان أو على مستوى اهليئة) تقدمي اخلدمات يف األمور املتعلقة بضبط اجلودة عند الضرورة
فيجوز للكافر
ً
خبريا يف فنّه و مأمونًا عن الكذب يف قوله أو حبثه و حمضره ، ،لكن ال يستطيع أن حيكم
الشديدة ،بشرط أن يكون ً

باحلل و احلرمة للمسلمني يف أي مرحلة·

 ۲·۳الخدمات المتعلقة بالتفتيش و االختبار العلمي و التقني ): (Technical Audit
أيضا من املعامالت ،
التفتيش الفين مثل تدقيق احلسابات لسالمة الغذاء أو ضبط اجلودة و إعداد حمضره ً

(منفردا كان أو على مستوى اهليئة) تقدمي اخلدمات يف
و يف املعامالت يقبل قول الكافر األمني ،فيجوز للكافر
ً
خبريا يف فنّه و مأمونًا
األمور املتعلقة بتدقيق حسابات سالمة الغذاء عند الضرورة الشديدة ،مضافًا إىل أن يكون ً
عن الكذب يف قوله أو حبثه و حمضره ، ،لكن ال يستطيع أن حيكم باحلل و احلرمة للمسلمني يف أي مرحلة·

·۳

اإلدارة الفرعية ): ( Administration

ما عدا وضع اخلطة و خيار اختاذ القرارات بنسبة احلالل و احلرام تدخل شئون إدارية أخرى و مهمات صغرية يف
املعامالت ،و يف املعامالت يقبل قول الكافر املأمون على نفسه ،يقدر على أن يعمل مثل عمل السائق و ساعي
املكتب و احلارس و البستاين و حارس األمن و املنظّف و أمثال ذلك·

شرعا للكافر في نظام تصديق الحالل:
النشاطات المحظورة ً
يف نسق إصدار شهادات احلالل اليسع للكافر أن يقدم خدماته يف األعمال اليت تقوم هبا اهليئات و
األقسام التالية:
 ·۱هيئة اإلدارة العالية )( Top Management & Ownership
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 ·۲جلنة اختاذ القرارات ) ، (Decision Making Committeeفهي حتكم بإصدار شهادة احلالل و
عدمه
 ·۳جلنة املراقبة احملايدة لتصديق احلالل )(Impartiality committee
 ·۴قسم التحقيق و التصديق من ناحية الشرع )(Shariah Department
·۵قسم إرشاد املستخدمني )(Consumer Department
ئيسا و من ّفذ القرارات & (Technical Department Head
 ·٦قسم البحوث التقنية و العلمية ر ً
)Decision maker
ئيسا )(Head of Audit Department & lead auditor
 ·۷قسم تدقيق احلسابات ر ً

مالحظة هامة:
اعلم أن جلنة البحوث الشرعية يف مؤسستنا قد وصل بعد الدراسة و البحوث الطويلةو البحث و املناقشة
منفردا أو على مستوى
إىل أن السعة للكافر يف تقدمي بعض خدماته املذكور
ً
مساعدا يف نظام احلالل (سواء كان ً
اإلدارة) ال تكون إال عند عدم وجود املسلم لتقدمي تلك اخلدمات و احلاجة الشديدة و االضطرار·

ملا أحدث الكفار التطور يف الصناعة الغذائية احلر من مقاييس احلالل و احلرام و الطهارة و النجاسة فصار
فمست احلاجة إىل تصديق احلالل و إصدار الشهادات
املستهلك املسلم غري مأمون ً
جدا و فقد الثقة بالسوق ّ ،

لعودة ثقة املسلمني و االستفادة بالعوملة و تطور علم الغذاء حسب قواعد الشرع ،فموقف الكافر هو األمر الذي

كان سببًا لقيام هذا النظام و هو اليوم أكب هتديد لفقدان الثقة هبذا النظام·

قد جاء التأ ييد األساسي عن رأي نظام إصدار شهادات احلالل املذكور أعاله يف الفتاوى الصادرة من

مراكز الفتوى السائدة بباكستان.
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فمن شاء فليطالع البحث الذي أعده املفيت عارف علي شاه باسم “ الحلرسنشیکفیٹ،رشتعییکروینشںیم”
(شهادة احلالل يف ضوء الشريعة) ملزيد االطالع على الدالئل الشرعية و العقلية  ،قد مجع املسائل من  ۴٠٠كتاب
و الدالئل املذكورة فيها·

بحث و إعداد األعضاء لقسم البحوث الشرعية
SANHA Halaal Associates Pakistan

املفيت شعيب عامل

املفيت عارف علي شاه

املفيت يوسف عبد الرزاق

املفيت أحسن ظفر
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