
 

 ارلیح  ارلنمحاہلل  مسب 

 املنهج الرائج لتوثيق احلالل يف ابكستان

قد فرض هللا على كل مسلم أكل احلالل،فعندما يتوىل املسلم أمر أحد فرض عليه أن يطعمه احلالل أيضا، وعند 
1وصول األمر إىل دولة مسلمة فيفرض عليها توفري احلالل لرعيتها.

 

2دستور ابكستان يلزم على الدولة أن تقضي احلوائج الشرعية اخلاصة مبسلمي ابكستان. لذلك فإن  
ومل ال؟ فهي دولة  ،

% ، وهلذا السبب فإن احلكومة تراعي أحكام الشريعة الغراء يف سياسات ٩٦إسالمية تصل فيها نسبة املسلمني إىل  
حىت يومنا هذا، وذلك لكون   3سترياد اخلمر واخلنزير األقسام التجارية قبل وجود هيئات لتوثيق احلالل، كما حيظر ا

 .الدولة إسالمية وأكثر مواطنيها من املسلمني فإن الذبح مسموح للمسلمني فقط

أان أؤكد مبا ال حيمل الشك أن لدى ابكستان  نظام كامل لتوثيق احلالل وهذا النظام اجلامع رمبا ال يوجد عند دولة 
 :مسلمة أخرى وتفاصيلها كآليت

بين اهليكل األساسي هليئة توثيق احلالل يف ابكستان على مخسة أعمدة  وتشمل هنا حكومة احملافظات أيضا أي إن 
 نظام توثيق احلالل منقسم على مستويني: 

 املستوى  الفيدرال  -1

 واملستوى احملافظايت)اإلقليمي(  - 2

 

 
وَة َواََمُرْوا اِبْلَمْعُرْوِف َوََنَْوا  1  41) ۔ َعِن اْلُمْنَكِر ۭ َولِلِ ِّٰ َعاِقَبةُ ااْلُُمْوِر (احلجاَلَِّذْيَن ِاْن مَّكَّن ُّٰهْم يف ااْلَْرِض اَقَاُموا الصَّلّٰوَة َواّٰتَ وُا الزَّكّٰ

 (230 /23) تفسري الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسري الكبري۔ التََّمكُِّن السَّْلطََنُة َونَ َفاُذ اْلَقْوِل َعَلى اخْلَْلقِ َواْلُمرَاُد ِمْن َهَذا 
 30 دستورابكستان،البند 22

 
3 Import Policy Order 2020 (Table of Banned Items) 
https://www.commerce.gov.pk/wp-content/uploads/2020/09/Import-Policy-Order-25-09-2020.pdf 

https://www.commerce.gov.pk/wp-content/uploads/2020/09/Import-Policy-Order-25-09-2020.pdf


 
 

 النظام الفيدرايل   أوال:

  :ابكستان حتت إشراف وزارة العلوم والتكنولوجيا واليت تشمل علىتعمل هيئة توثيق احلالل يف  

 (PSQCA)اهليئة الباكستانية للمعايري ومراقبة اجلودة

 (PNAC)جملس املفوض الوطين الباكستاين -

 (PHA) اهليئة الباكستانية لتوثيق احلالل  -

 (PCSIR)اجمللس الباكستاين للبحث العلمي والصناعي  -

  (HALAL CERTIFICATION BODIES)شهادات احلاللهيئات منح     -

 

 )PCQCA(اهليئة الباكستانية للمعايري ومراقبة اجلودة

4هي هيئة جمازة 

5  ء١٩٩٦وفق قانون عام    

 6 اهليئة كانت املنطلق األساس لكثري من اهليئات اليت حتيك املعايري الدولية 
 7.معايري توثيق احلاللحيث تصنع فيه  C IIOIC/SMوكذلك هي من أهم أسس

8لتوثيق احلالل    هذه اهليئة حاكت كثري من املعايري

وبناء على تلك املعايري تقوم مبنح شهادات املنتجات واالعتمادات  
 .األكادميية منذ عشر سنني

 
4 http://updated.psqca.com.pk/about-us/  
5 http://updated.psqca.com.pk/about-us/psqcs-act-1996/  
6 Global Affiliation - PSQCA 
7 https://www.smiic.org/en/member/20  
8 http://updated.psqca.com.pk/division-wise-standards/halaal/  
PS: 3733-2019 Part 1 Halaal Management System-Fundamentals and Vocabulary 

PS: 3733-2019 Part 2 Halaal Management Systems Requirements for any organizations in the Food Chain (4th 
Revision) 
PS: 3733-2019 Part 3 Halaal Management Systems Requirements for Animals Slaughtering 
PS: 3733-2019 Part 4 Halaal Management Systems Requirements for Poultry/Birds Slaughtering 
PS: 5319: 2014 Pakistan Standard for General Guidelines for Halaal Cosmetics and Personal Care Products 
PS:4992-2016 Pakistan Standard for conformity assessment – Requirements for bodies providing  Halaal 
Certification Services 
PS: 5241-2013 Pakistan Standard General Requirements for the Accreditation Body Accrediting  Halaal 
Certification Bodies 
PS: 247-2013 Pakistan Standard Edible Halaal Gelatin 
PS: 5401-2017 Pakistan Standard – Principles for food import and export inspection and certification 

http://updated.psqca.com.pk/about-us/
http://updated.psqca.com.pk/about-us/psqcs-act-1996/
http://updated.psqca.com.pk/about-us/global-affiliation/
https://www.smiic.org/en/member/20
http://updated.psqca.com.pk/division-wise-standards/halaal/


 
 

 : ومن خصائص معايري احلالل املتواجدة يف ابكستان أَنا تساعد كثريا إلستيفاء األصول الشرعية احملضة مثال

  .معيار ابكستان هو املعيار الوحيد الذي تصادق عليه املنتجات املعتمدة •
 .الصعق الكهرابئي قبل الذبح وهذا الفعل ليس حممود يف كافة املعايري   مينع معيار احلالل يف ابكستان •
 .ذلكويشرتط الذبح ابليد فقط وال خالف يف   اآللوأيضا مينع معيار احلالل الباكستاين الذبح   •
وكذلك مينع ذابئح أهل الكتاب ويشرتط أبن يكون الذابح مسلما البتة وكون الذابح مسلما مستحب عند  •

 .مجيع الفقهاء وال خالف فيه
ما عدا اإلمام مالك رمحه مينع من استخدام احلشرات كغذاء وهذا األمر متفق عليه ال خالف فيه بني الفقهاء   •

  احلشرات مع ذكر أمسائهم فلذالك ال خالف يف ترك أكلهاهللا فهو أيضا ال يرى جواز أكل  

9. 

ويف اجلانب اآلخر معايري حالل الدول األخرى)اليت هي قليلة جدا( جتوز بعض األمور اليت مت ذكرها آنفا 
 للضرورة. 

ل الذي مييزه وقد مت إضافة نظام اإلدارة وسالمة الغذاء مع األحكام الشرعية يف املعايري الباكستانية لتوثيق احلال
ل  اخلاصة  املرجعية  امللفات  يف  الباكستاين  احلالل  معيار  وضع  مت  ولذلك  األخرى  احلالل  معايري  عن 

OIC/SMIIC  اليت حتدد املعياراحلالل يف صناعة واستخدام األدوية يف الصيدلية.

10

 

 (:PNACجملس املفوض الوطين الباكستاين)

يطبق هذا اجمللس املعايري الالزمة على هيئة إصدار الشهادات،لذلك كنا حنتاج إىل هيئة تقوم بفحص لياقة 
هيئات منح الشهادات وتوثقها على املستوى احلكومي.فاهليئةاليت تقوم هبذا األمر هي جملس املفوض الوطين الباكستاين 

(PNAC)    12وهذه اهليئة هي عضو يف كثري من اهليئات املوثقة دولياً    .11  2017اليت تعمل وفق قانون عام

وكانت  

 
PS:5400-2017 Pakistan Standard- Guidelines for the exchange of information between countries on rejection of 
imported food 
PS:5442:2019 Pakistan Standard-General Requirements for Halaal Health Care Products 
PS:5420-2018 Pakistan Standard-Guidelines for Settling Disputes over Analytical (Test) Results 
 : Mufti Yousuf Abdul Razzaq : Free Download, Borrow, and Streaming : حالل معیارات میں  اختالف-حقیقت-اسباب-تجاویز 9
Internet Archive 116 صفحہ 

Variations in Halal Standards: Actuality, Causes, Proposals: Abdul-Razzaq, Mufti Yousuf: 9798621706968: 
Amazon.com: Books  
10 PS:5442:2019 Pakistan Standard-General Requirements for Halaal Health Care Products 
11 https://www.pnac.gov.pk/page/PNAC-Act-2017/  
12 https://www.pnac.gov.pk/page/Introduction-to-PNAC/  

https://archive.org/details/20200410_20200410_1911
https://archive.org/details/20200410_20200410_1911
https://archive.org/details/20200410_20200410_1911
https://www.amazon.com/Variations-Halal-Standards-Actuality-Proposals/dp/B085RL7TLF
https://www.amazon.com/Variations-Halal-Standards-Actuality-Proposals/dp/B085RL7TLF
https://www.pnac.gov.pk/page/PNAC-Act-2017/
https://www.pnac.gov.pk/page/Introduction-to-PNAC/


 
 

201213أول هيئة يف العامل تُعتمد يف احلالل منذ عام  

.لقد رتب    PS:4992هذه اهليئة توثق على املعيار الباكستاين    ۔

 . جهة كانتوفق األحكام  الشرعية والعاملية معا لكي ال يكون التوثيق انقصا من أية    PS:4992رمز  

 (: PHAاهليئة الباكستانية لتوثيق احلالل)

، من شروطه إلزام  2016تنظم هذه اهليئة هيئات توثيق احلالل ويراقب االسترياد والتصدير احلالل وفق قانون  
مجيع اهليئات اليت تقوم ابسترياد وتصدير املنتجات احلالل ابلتسجيل.وعلى كل املنتجات املستوردة واملصدرة 

 من وإىل مجيع أحناء العامل أن تسجل أوال يف هذه اهليئة لضمان مطابقتها لشروط احلالل. 

تكنولوجيا ونتأمل دجمه بوزارة الصناعة قريبا إبذن هللا مالحظة:هذا اجمللس يعمل حاليا حتت إشراف وزارة العلوم وال
 تعاىل. 

 : PCSIRاجمللس الباكستاين للبحث العلمي والصناعي

منذ سنوات عديدة ويقوم ابلفحص األساسي للحالل واحلرام وعند   14 1973هذااجمللس وفق قانون عام  يعمل  
 الضرورة تستعني به هيئات منح الشهادات.

 (: Halal certification bodiesشهادات احلالل) اهليئات ملنح  

يف ابكستان ، وقد مت توثيق أكثر    PNACحىت هذه اللحظة هناك مثاين مراكز للشهادات معتمدة من قبل  
من مخسمئة شركة و عشرة آالف منتج حالل توزعت على األغذية ،واملشروابت، واألدوية,وأدوات التعبئة  

 . والتغليف,واأللوان اليت تستخدم فيهما ومبعىن آخر مجيع مراحل الصناعة مرتبطة فيها تقريبا

 اهليكل االساسي على مستوى االقاليم: 

 أربع هيئات غذائية تعمل حاليا يف ابكستان على مستوى االقاليم. هناك  

 
13 Pakistan National Accreditation Council (PNAC) is the first Accreditation Body in the World that has 

launched “Halal Accreditation” Scheme in 2012. https://www.pnac.gov.pk/page/Introduction-to-PNAC/  
14 http://www.pcsir.gov.pk/?pg=1002  

https://www.pnac.gov.pk/page/Introduction-to-PNAC/
http://www.pcsir.gov.pk/?pg=1002


 
 

15اهليئة الغذائية يف إقليم سند

16 اهليئة الغذائية يف إقليم بلوشستان ، 

17 اهليئة الغذائية يف إقليم بنجاب، 

اهليئة الغذائية ، 
 .18يف خيرب خبتون خواه لسالمة األغذية وتوثيق احلالل 

 اجلودة مع احلالل واحلرام كما نرى يف قوانينهم,وإرشاداهتم,وإشعاراهتم.هذه اهليئات تراقب  

 لقد علمنا مما ذكر آنفاً أبن اهليكل التنظيمي يف ابكستان لربامج احلالل موجود منذ عشرات السنني.

ظمة التعاون ومع كل هذا نقبل املنتجات من الدول املسلمة اليت تريد أن تبيع منتجاهتا يف ابكستان وهي من أعضاء من
SRO23719اإلسالمي وحصلت على شهادة احلالل من اهليئات اليت تعمل عندهم وفق قانون  

وهذا القانون يعمل يف  
20ابكستان حىت يومنا هذا. 

  

وأخريا أرجو أن تكون ابكستان قدوة يف عامل احلالل خالل سنة أو سنتني,وأسأل هللا جل وعال أن يوفق مجيع الدول 
 للخدمة يف جمال قسم احلالل وهللا ول التوفيق.املسلمة  

 املفيت يوسف عبد الرزاق       

 " لتوثيق احلالل بباكستانابکستان   مدير هيئة "سنحا   
SANHA Halal Associates Pakistan Pvt. Ltd. 

Mobile: +92 (0) 333 365 3655 

Email    : karachi@sanha.org.pk 

Website: www.sanha.org.pk 

 

 
15 http://sfa.gos.pk/wp-content/uploads/2018/12/Sindh-Act-No.XIV-of-2017.pdf  
16 https://pabalochistan.gov.pk/pab/pab/tables/alldocuments/actdocx/2018-10-23%2014:46:22act062014.pdf  
17 http://punjablaws.gov.pk/laws/2460.html  
18 FS&HFA | Download page (kpfsa.gov.pk)  
19 https://www.commerce.gov.pk/wp-content/uploads/2019/02/20190219.pdf  
20 https://www.commerce.gov.pk/wp-content/uploads/2020/09/Import-Policy-Order-25-09-2020.pdf   

http://sfa.gos.pk/wp-content/uploads/2018/12/Sindh-Act-No.XIV-of-2017.pdf
https://pabalochistan.gov.pk/pab/pab/tables/alldocuments/actdocx/2018-10-23%2014:46:22act062014.pdf
http://punjablaws.gov.pk/laws/2460.html
https://kpfsa.gov.pk/act_reg.php
https://www.commerce.gov.pk/wp-content/uploads/2019/02/20190219.pdf
https://www.commerce.gov.pk/wp-content/uploads/2020/09/Import-Policy-Order-25-09-2020.pdf

