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 الملخص:

بينت السنوات األخيرة بأن التغذية في آسيا تدمر الحواجز البيولوجية بين الكائنات الحية، وبأنها المسؤول 

لحم الخنزير ، األول في ظهور األنفلوونزات الجديدة، ولتجنبها فقد حرم النص القرآني تناول الميتة والدم و 

وجاء في السنة التي اعتمدها جمهور الفقهاء تحريم أكل الحيوانات المفترسة كالوحوش من أسد ونمر وذئب 

وفهد ) وكل ماله ناب مفترس من السباع ( وكذا الطيور الجارحة ، أي ذوات املخلب من الطير كالصقر والباز 

 . والنسر

كما حرمت لحوم الكالب، وحرمت أكل لحوم الحمر األهلية ،كما حرمت الضفادع وأكل الثعبان والعقرب 

والفأرة وسواها ولما تنقله من عوامل األمراض الفتاكة لبني البشر كالطاعون والتيفوس وسواها. وفي هذا 

اقبة التي السياق  قبل وذلك  ،وم الحاللخضع لها اللحيجب أن تيهدف هذا البحث الى تعريف نقط المر

 ،جودة ومواصفات اللحوم الحالل يذمنتوج اقتناء  منالمستهلك  شهادة حالل التي تمكن  وتقديم   هاختم

 التي المسلمة املجتمعات وخدمة أنفسهم بهيكلة القطاع في للصناعيين كذلك العشر النقط هذه وتسمح

 باطراد. الحالل لمنتوج الشرائية قوتها زادت

 التغذية في اختياراتهم تحترم قوانين نص على العمل من األرض بقاع شتى في المسلمين كذلك الدراسة وتمكن

 بعض مطالبة إطار في وكذلك التغذية. بطبيعة المرتبطة األوبئة انتشار  ضوء في خصوصا ،لهم المناسبة

 وغيره. الكهربائي الصعقب ذبحها قبل الحيوانات تخذير  وسائل استعمالب القوانين

 الكلمات المفتاح
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Abstract: 

Recent years have shown that nutrition in Asia is destroying the biological barriers between 

living things. And that it is primarily responsible for the emergence of a new flu. To avoid 

them, the Koranic text prohibits eating dead animals, blood and pork. 

And this came in the Prophet's Sunnah adopted by the majority of jurists banning the eating 

of predatory animals such as the lion, tiger, wolf and leopard (and each animal has a tusk, it is 

considered a predator) as well only birds with claws, like the hawk, and the eagle. 

She also banned dog meat, and forbidding eating donkey meat, also banned frog and snakes, 

scorpions and mice. 

 In this context, this research aims to define ten control points to which halal meat must be 

subjected, before affixing it and to present a Halal certificate allowing the consumer to buy a 

"Halal" quality product. 

These ten points also allow industrialists in the sector to structure themselves and serve 

Muslim societies, whose purchasing power for halal products has steadily increased. 

The study also allows Muslims around the world to work on the text of laws that respect their 

choices for proper nutrition for them. 

Especially in light of the spread of epidemics linked to the nature of nutrition. 

Likewise, under certain laws requiring the use of animal stunning before slaughter. 

 

Key words: 

Meat; muscle; qualities;Halal; Food; Signs ;Monitoring institutions; Islamic law; Quality 

standards; Ten points for observation; Seasonal epidemics; renewable diseases . 
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 القيمة االقتصادية لسوق األغذية الحالل

 Theيبين تقرير أرقاما عالية، حيث تصل القيمة االقتصادية لسوق األغذية الحالل. على الصعيد العالمي 

Globlal Islamic Economic Report 0202/0202  مليار  0022بأن سوق المواد الغذائية الحالل تقدر بنحو

 من النفاق العالمي ٪01، أو  0200في عام 

 في ذلك ٪00، و  0202تريليون دوالر بحلول عام  2.54ير أن يصل هذا السوق الى   في الطعام. ويتوقع هذا التقر 

المنتجات الحالل. كما يشير املجلس الوطنية للتجارة الخارجية  من ياألفق الزمني الستهالك الغذاء العالم

سوق ر( و مليار دوال  777) يةالصين يفوق السوق الحالل هو أكبر سوق على وجه األرض  سوق بأن  للمغرب "

  ( 0) " مليار دوالر( 722الواليات المتحدة )

لقد تطور مفهوم الحالل في شكله التسويقي في الغرب ، مما سمح للصناعيين بهيكلة أنفسهم وخدمة 

املجتمعات المسلمة التي زادت قوتها الشرائية باطراد مع وصول األجيال الشابة إلى الوظائف. وأصلحوا 

 .وأجور أفضل مقارنة باألجيال األولىمؤهلين تأهيال عاليا 

ا يورو ، مأخوذة مباشرة عند  02و  02فأصبح لكل كيلوغرام من اللحم ، تكاليف الشهادة الحالل بين 
ً
سنت

مليون يورو من حجم المبيعات سنوًيا إلى المنظمات  22الذبح  في سوق سريع النمو ، مما يجلب حوالي 

 .(0المصرح لها بإنتاج هذه الشهادة  )

اقبة و   نتاج"  "كل سلسلة ال لضمان جودة "حالل"يجب مر

سالم أنواعا فقد حرم ال هو اللحم الوحيد الذي ال يمكن أن يستهلكه المسلمون ، فقط ليس لحم الخنزير 

 .موتهسبب بو مرتبطة بطبيعة الحيوان أو بطريقة معاملته أأخرى من اللحوم 

عام تقريًبا ؛ منذ نزول القرآن الكريم ، فان  0222سارًيا منذ على الرغم من أن مفهوم الحالل والحرام كان 

 هيئات توثيق الحالل

بدأت تعمل قبل عقدين أو ثالثة عقود، لتعقيد عمليات التصنيع الغذائي والتنوع الهائل في الضافات 

اقبة تعمل لذلك و  والمكونات التي تلعب دورها في صناعة األغذية العصرية.  غير موظفة -وحدة تحكم ومر

اقبة  على  –لدى المربي  التي تبدأ من مكان التربية وتستمر مع طريقة نقل الحيوان الى كل سلسلة االنتاج مر

بينت  حيثالعديد من الشهادات الحالل فيما بينها، أماكن الذبح ، ثم عند ذبحه وتوزيع لحمه. ولهذا تختلف 

على  0222و  0221من خالل دراسات استقصائية أجريت في  (Asidcom) جمعية المستهلكين المسلمين

العديد من هيئات إصدار الشهادات "الحالل" أن هناك اختالفات في عمليات ووسائل الرقابة التي تنفذها 

اقبة  .هذه المنظمات  ل، حالفي سلسلة النتاج الولكن بصفة عامة تشترك هذه الهيئات في أغلب نقط المر

  :ومنها

الك الميتة ولحم الخنزير وما أهّل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمترّدية والنطيحة تحريم استه .0

 وما أكل السبع.

  الميتة هي الحيوان الذي نفق دون ذبح شرعي، ويأخذ حكم الميتة الحيوان المذبوح من قبل شخص من

 البوذي،  أو كاملجوس ي أهل الكتاب غير

  أم مستأنًسا، وذلك العتبار الخنزير من الحيوانات  خنزيًرا برًيا سواء كانولحم الخنزير محّرم كذلك األمر

 ال يزيل النجاسة.  النار النجسة في اإلسالم وأن طهي لحمه على

  .وما أهّل لغير الله به هو ما ذبح لعبادة غير الله كتعظيم األصنام 

  ،والمنخنقة هي البهيمة التي نفقت جّراء الخنق 
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 ضربت بالعصا أو بش يء ثقيل حتى ماتت من قّوة األلم.  والموقودة هي التي 

  .والمترّدية هي التي وقعت وترّدت من علو كأْن وقعت من أعلى الجبل فماتت 

  ،والنطيحة هي التي ماتت باالنتطاح مع بهيمة أخرى 

 منها الّسبع  وما أكل السبع ُيقصد به ما اقتات عليه الحيوان الالحم أو انتزع منه قطعة فمات، أما إذا أخذ

بحت فأكلها حالل عدا القسم الذي انتزع منها
ُ
 .شيئا من جسدها ولم يقتلها ثم ذ

 

  باب تحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير .0

قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز: } حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ، وما أهل لغير الله به 

والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إال ما ذكيتم ، وما ذبح على النصب وأن تستقسموا 

 (. 0باألزالم ، ذلكم فسق{ المائدة )

 أجذ فيما أويي إلي محرما على طاعم يطعمه إال أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو وقال جل من قائل: } فل ال 

األنعام  {لحم خنزير فإنه رجس، أو فسقا أهل لغير الله به ، فمن اضطر غير باغ وال عاد فإن ربك غفور رحيم

ه عليه وآله وسلم عن كل ذي ناب) :ن ابن عباس قالوع). 022)
ّ
ه صلى الل

ّ
من السباع وكل ذي  نهى رسول الل

املخلب بكسر الميم وفتح الالم  (وكل ذي مخلب) :قوله .رواه الجماعة إال البخاري والترمذي .(مخلب من الطير

وفي الحديث دليل على تحريم ذي الناب من  .املخلب للطير والسباع بمنزلة الظفر لإلنسان :قال أهل اللغة

  .وإلى ذلك ذهب الجمهور  السباع وذي املخلب من الطير 

 تحريم استهالك الدم ومشتقاته .0

ْسُفو قال تعالى:  ْو َدًما ما
َ
 أ
ً
وَن َمْيَتة

ُ
ن َيك

َ
 أ

ا
َعُمُه ِإال

ْ
اِعٍم َيط

َ
ٰى ط

َ
ًما َعل يا ُمَحرا

َ
وِحَي ِإل

ُ
ِجُد ِفي َما أ

َ
 أ

ا
ل ال

ُ
ُه )ق ِإنا

َ
ْحَم ِخنِزيٍر ف

َ
ْو ل

َ
ًحا أ

ِهلا 
ُ
ْو ِفْسًقا أ

َ
ِحيٌم ِرْجٌس أ ُفوٌر را

َ
َك غ ِإنا َربا

َ
 َعاٍد ف

َ
ْيَر َباٍغ َوال

َ
را غ

ُ
َمِن اْضط

َ
ِه ِبِه ۚ ف

ا
ْيِر الل

َ
 (541 )سورة : االنعام ، 541 )ِلغ

من الوزن الحي للحيوانات، وبالتالي فإن العديد من التجار يبقون الدم لزيادة  ٪1.0إلى  7.7يشكل الدم حوالي 

 ;Danilov, 1969; Bone, 1979, Porter et Michaels, 1971; Gibbons et al, 1970) (.0)وزنه عند البيع. 

Turner et Herman, 1931; Payne et Al., 1967)  . 5/51وتشكل كمية الدم المتداولة ، المناسبة لإلخالء حوالي 

وقد تحتوي  .وزن الحيفقط من ال ٪1من الوزن الحي للحيوان ولكن وفًقا لهذا المؤلف ، ويتم إخالء  5/51من 

 ,Hall et al.1976, Warriss)) لحوم الحيوانات التي تم ذبحها على الهيموجلوبين من بقايا خاليا الدم الحمراء.

1977) ; Warriss et Rhodes (1977)  من الدم المتبقي، بعد  ٪3.0أن اللحوم الطازجة تحتوي على نسبة بيقدر ، و

ويمكن ذبح األبقار من  .من وزن الجسم بعد الذبح ٪4حوالي ناث( في المتوسط الذبح. وتفقد الطيور )الذكور واإل 

 Danilov .(Wismer-Pedersen, 1979; Gunstone, 1980; Yorks et al, 1980) من وزن الجسم. ٪4.1فقدان 

حتى مع و  .الذبحمن الوزن الحي لألغنام ولحم الخنزير بعد  ٪0.1وتشير التقارير إلى إزالة ما يصل إلى .  (1969)

تحافظ العضالت املختلفة على الدم (. و Thorton, 1949)فقط من الدم الكامل  ٪13فعال يتم التخلص من نزيف 

Warriss (5591 )ويفيد واريس Newell et Shaffner (5513.) .(Lawrie, 1979)أكثر أو أقل اعتماًدا على طبيعتها

من إجمالي حجم  ٪13أن بذكر و  الجسم خالل مرحلة النزيف.من دم كامل  ٪13و  01بأن الدجاج يفقد ما بين 

في  ٪53في العظام وال يتبقى أكثر من  ٪13-51في األحشاء و  ٪11-13الدم ُيفقد عندما تذبح الحيوانات وتبقى 

وفي الغرب : ووفقا للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية ، ووفقا للوائح األوروبية ، فاللحم هي جميع  العضالت.
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جزاء الحيوانية الصالحة لألكل، بما في ذلك الدم المعد لالستهال  الششري ، وننتاج األدوية أو إنتاج األعال  ، األ 

 أو إنتاج النقانق وحلويات الدم.

فيحرم الدم المسفوح السائل وهو محّرم سواء كان دم ذبيحة من الحيوانات املحلل أكلها أو غيرها  أما في االسالم:

 فحالل أكله في اإلسالم.  والطحال كالكبد مائًعا أو جمد بعد خروجه، أما الدم غير السائلوسواء كان 

اقبة طبيعة األعالف المقدمة للحيوان تحريم استهالك الج .2 لة وضرورة مر
ا

 ال

أو الطيور التي تتغذى على البروتينات  الحيواناتوتجنب  أن تتغذى الحيوانات الحالل على أعالف طبيعية

الحيوان الذي يتغذى على النجاسات ، يسمى عند الفقهاء بـ " النهي عن الجاللة ، و لورود  الحيوانية املحظورة

لة
ا

ومواد   OGMمنتجات اللحم الناتجة عن تغذية للحيوان أو الطير بأطعمة حيوانية معدلة وراثيا أو  . "الجال

َهى َعْن ، MRSمعينة معرضة للخطر 
َ
َم ن

ا
ْيِه َوَسل

َ
ُه َعل

ا
ى الل

ا
ِبيا َصل نا النا

َ
وفي الحديث عن ابن عباس رض ي الله عنهما : ) أ

ِة ( رواه
َ
ل

ا
َجال

ْ
َبِن ال

َ
( : " 5/145( وصححه ، وكذلك صححه النووي ، وقال ابن حجر في " الفتح " )5211الترمذي ) ل

ْيِه   .على شرط البخاري " ، وصححه األلباني
َ
ُه َعل

ا
ى الل

ا
ِه َصل

ا
َهى َرُسوُل الل

َ
وَعْن ابن عمر رض ي الله عنهما قال : ) ن

َباِنَها (
ْ
ل
َ
ِة ، َوأ

َ
ل

ا
َجال

ْ
ِل ال

ْ
ك
َ
َم َعْن أ

ا
  . "( ، وصححه األلباني في " صحيح سنن الترمذي5214رواه الترمذي ) َوَسل

ً
  :ثانيا

  :الحيوان الذي يتغذى على النجاسات له أحوال

  .األولى : أن يكون تغذيه عليها قليال ، وأغلب طعامه من الطيبات ، فهذا ال يشمله حكم الجاللة

ثير ذلك على الحيوان في نتن لحمه ورائحته ، فهذا يشمله الثانية : أن يكون أكثر طعامه من النجاسات ، ويظهر تأ

  .النهي ، فال يجوز أكل لحمه وبيضه ، وال شرب لبنه ، وال ركوبه

الثالثة : أن يكون أكثر طعامه من النجاسات ، ولكن ال يظهر تأثير ذلك على الحيوان في لحمه ورائحته ، فهل يعد 

 جاللة أم ال ؟

جاللة ؛ ألن الجاللة عندهم هي الحيوان الذي أكثر طعامه من النجاسات ، سواء ظهر مذهب الحنابلة : أنه يعد 

  .أثر ذلك على لحم الحيوان ورائحته أم ال

 
ً
  :ثالثا

 
ً
 طاهرا

ً
 طيبا

ً
  .الجاللة ال يحل أكل لحمها حتى تزول منها آثار النتن والخبث ، وذلك بحشسها ، وعلفها طعاما

لة هي الحي :والحاصل
ا

وان الذي يتغذى على النجاسات ، ويظهر أثر النجاسة عليه ، فال يجوز في هذه أن الجال

 (4)  .الحال أكل لحمه وال بيضه وال شرب لبنه

 تجنب تخذير الحيوانات   .2

تثشت الدراسات بأن تخذير الحيوانات يقلص جودة لحومها، وأن التخذير بالصعق الكهربائي يسشب عيوًبا في 

األجنحة وطفوح الجلد الحمراء وأطرا  األجنحة التي تتلون باألحمر، باالضافة الى كسر جودة اللحوم مثل نزيف 

تبين أن الصعق الكهربائي يؤثر على لون العضالت )صدر الدجاج(. وعلى و  (1) العظام وبقع الدم في عضلة الثدي.

 L*, 45.7)ل الذبح له لون باهت  بأن لحم الدجاج الذي يخذر كهربائًيا قب Craig et al. (1999)سشيل المثال، يفيد 

- 35 - vs 47.0 ; p < 0.05)  وكثافة أعلى من اللون األحمر(a*, 3.1 vs 2.5 ; p < 0.05)  . (1)  وتتأثر جودة اللحوم

 بعوامل خارجية متعددة تؤثر على استقرار اللون، ومنها : 

  الغذاء 

  ارة ، إلخ. ظرو  ما قبل الذبح :اإلجهاد: الصيام ، النقل ، درجة الحر 

http://revues.imist.ma/?journal=ienmjap
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A8%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A8%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%AD%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%AD%D8%A7%D9%84
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   وحتى طرق التعامل مع الذبيحة بعد الذبح : درجة الحرارة ، التنشيه الكهربائي ، وظرو  التخزين ، وما إلى

 (9) ذلك.

مللي أمبير للدجاج و  mA 513باستخدام تيار كهربائي  (EU) ولكي يكون التخذيرفعاال ، يوص ي االتحاد األوروبي

، علما بأن بعض الماشية تموت بفعل  (Gregory & Wotton, 1990) مللي أمبير للديك الرومي والبط. 513

 (2) الصعقة الكهربائية، فيصبح أكلها حراما بالنسبة للمسلمين.

علما بأن الصعق الكهربائي ال يزيل التشنجات المصاحبة للذبح، فالصعق الكهربائي يقلل )وال يقض ي( على 

 (5)   (Fletcher,1999)التشنجات المصاحبة للذبح. 

 طريقة الذبح تخضع لشروط الذبح الحالل  .7

توجد بعض االختالفات الشسيطة بين الفرق اإلسالمية حول الطريقة، لكن األسس الرئيسية  للذبح متفق عليها 

 لدى جميع المسلمين. 

 التسمية عليها )أي ذكر اسم الله عليها(، وهذا واجب شرعي لقول 
ً
)وال تأكلوا مَما لم ُيذكْر  الله حيث يجب أوال

 .سورة األنعام ( من515اللِه عليه( آية )’ اسم

 :من شروط الذبح الحالل التي من الواجب على الذابح االلتزام بها

  
ً
 أو امرأة

ً
 أهلية الذابح، ويمكن أن يكون رجال

 الذبح قبل بالشسملة النطق 

 الذبح بآلة حادة 

 الحيوان من جهة الحلقوم عنق والودجين الذين يقعان في والمريء الحلقوم قطع 

، وبذلك يمكن الحصول على لحم صحي وطاهر للدم وبهذه الطريقة تعطي فرصة
ً
 .كي ينساب خارجا

 :مذهب الشيعة اإلثنا عشرية تفصيلين لشرطين من شروط الذبح يضيف

  
ً
 .الذابح يجب أن يكون مسلما

 ،من الحديد 
ً
 ال يجزي لوجود طبقة تغطي الحديد. الصلب المقاوم للصدأ نصل الذبح يجب أن يكون مصنوعا

 تحريم استهالك الحيوانات المريضة )نموذج جنون البقر( .7

 (Bovine Spongiform Encephalopathy:)  جنون البقر مرض قاتل يشبه في أعراضه مرض الدماغ األسفنجي الذي

يصيب الغنم )القعاص( وقد ينتقل إلى اإلنسان الذي يستهلك لحوم البقر المصاب, وقد أثار انتقال حاالت جنون 

ر فيها المرض البقر إلى اإلنسان في بداية التسعينات ضجة إعالمية وصحية كبيرتين اضطرت على أثرها البالد التي ظه

إلى قتل عشرات األلو  من األبقار خشية ان تكون مصابة أو حاملة لهذا الوباء حيث بلغت نسبة اإلصابة في هذه 

! ومنع منذ ذلك الوقت أطعام الماشية مخلفات البروتين 
ً
األبقار في ذروة الوباء بمعدل ألف بقرة مصابة أسبوعيا

خلقها الله جلت قدرته ألكل العشب وليس للمواد البروتينية المستخلصة  الحيواني المتأتية من أشالء الماشية التي

      من بقايا الماشية كاللحوم والعظام وغيرهما.

http://revues.imist.ma/?journal=ienmjap
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B3%D9%85%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B3%D9%85%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%82%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%82%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85_%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%A3&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85_%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%A3&action=edit&redlink=1
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بمرض ميتة والتي منها األغنام المصابة ويعتقد العلماء أن مصدر العدوى لألبقار هو أطعامها أشالء الحيوانات ال  

 (53) (Scrapieالقعاص )

 لمعدلة وراثيا .تجنب الكائنات ا .2

في ورقة بعنوان " التحوير الوراثي : مبرراته , فوائده وآثاره على البيئة واملجتمعات " من إعداد : الدكتور لخضر 

  :( قاال 51خليفي والدكتورة ماجدة خليفي ، ) ص 

 بين القوانين األمريكية واألوروبية , "
ً
في حين يعتبر القانون  ففي مجال التحوير الوراثي بالذات يظهر الفرق جلّيا

 أغذية طبيعية ال تشكل أي خطر حتى يثشت العكس : فإن القانون األوروبي 
ً
 -األمريكي أن األغذية املحورة وراثّيا

 إلى أن يثشت العكس " انتهى -وخاصة الفرنس ي 
ً
 غير طبيعية ، يحتمل أن تشكل خطرا

ً
  .يعتبر األغذية املحورة وراثّيا

(55) 

 خالصة:

السنوات األخيرة بأن التغذية في آسيا تدمر الحواجز البيولوجية بين الكائنات الحية، وبأنها المسؤول لقد بينت 

، ألن الحيوانات والحشرات التي حرمها االسالم تعمل كوسيط النتقال األول في ظهور األنفلوونزات الجديدة

ناول الميتة والدم ولحم تالنص القرآني الجراثيم من الحيوانات الى الناس، ثم انتقالها بين الناس. وقد حرم 

وجاء في السنة التي اعتمدها جمهور الفقهاء تحريم أكل الحيوانات المفترسة كالوحوش من أسد ونمر  الخنزير. 

وذئب وفهد ) وكل ماله ناب مفترس من السباع ( وكذا الطيور الجارحة ، أي ذوات املخلب من الطير كالصقر والباز 

عبد الله ابن عباس قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن  لما رواه. والنسر

لحوم الكالب لما يرويه رافع بن خديج عن النبي صلى الله  السنة كما حرمت . كل ذي مخلب من الطير " رواه مسلم

أكل لحوم الحمر األهلية لما رواه  كما يحرم عند الجمهور . عليه وسلم قوله : "الكلب خبيث ثمنه " رواه مسلم

الشيخان عن جابر رض ي الله عنه : " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن أكل لحوم الحمر األهلية وأذن في 

كما حرمت الضفادع للنهي عن قتلها كما يحرم أكل الحشرات والثعبان والعقرب والفأرة وسواها لما . " الخيل

 تاكة لبني الششر .تنقله من عوامل األمراض الف

فتعاليم االسالم في التغذية هي الطريق الوحيد للششرية كي تتجنب هذه األوبئة الموسمية واألمراض المتجددة، 

 والتي تصيب الناس من خالل األطعمة التي حرمتها الشريعة االسالمية. 

اقبة جميع مستويات مراحل التصنيع في  (0)ويمكن الجدول   نقط  02من تلخيص سبل مر
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اقبة مراحل تصنيع اللحم جودة "حالل" 0الجدول ) ( سبل مر  

 

 

 المرجعية

 

 

اقبة في جميع مستويات مراحل التصنيع  مر

 

 

 

اقبة  مستوى المر

 

ترتيب نقطة 

اقبة  المر

Halal Critical 

Control Point 

HCCP : N° 

تحريم  حديث 

الجاللة عن ابن عمر 

رواه الخمسة إال 

 .النسائي

  

 

اقبة طبيعة األعالف المقدمة للحيوان  مر

  أن تتغذى الحيوانات الحالل على أعالف

أو الطيور التي تتغذى  الحيواناتوتجنب  طبيعية

النهي لورود  على البروتينات الحيوانية املحظورة

 عن الجاللة.

  للحيواناترصد الحالة الصحية العامة 

  تحديد منتجات اللحم الناتجة عن تغذية

 للحيوان أو الطير بأطعمة حيوانية معدلة وراثيا 

OGMومواد  معينة معرضة للخطرMRS  

 

 قبل الذبح 

  عند

 المزارع اإلنتاجية

 

 

 

HCCP :1 

( 070)س. البقرة.آ:

 ( 0)س. المائدة.آ:

 ( 022)س. األنعام.آ:

 (002)س. النحل.آ:

          + 

حديث تحريم كل )

ذي ناب من السباع 

ومخلب من الطير 

ابن عباس رواه  عن

الجماعة إال البخاري 

 (.والترمذي

اقبة نوع وطبيعة الحيوان  مر

  تجنب الحيوانات من األنواع املحرمة

تحديد أصل كل عنصر يستخدم ومشتقاتها مع 

في تصنيع المنتجات الحالل : لحم الخنزير ، ولحم 

  كل ذي ناب من السباع و كل ذي مخلب من الطير

 الحالة الصحية الخاصة لكل  رصد

كدمات وكسور في العظام وحدوث  حيوان:  

جفاف وتمزق الجلد ، إجهاد حراري ومختلف 

والنقل الصابات التي قد تحدث أثناء القبض 

 والتفريغ مما يؤثر سلبا على الجودة.

   وتجنب الحيوانات التي ماتت أثناء النقل

أو التنظيف  أو بالضرب أو بالزحام أو باالختناق أو 

ماتت نتيجة سكتة دماغية أو نتيجة 

 السقوط..إلخ.

 اختالط اللحوم الحالل باللحوم  تجنب

 الحرام في المذابح

 

 قبيل الذبح 

  في

 المذابح 

 

 

 

 

 

 

HCCP :2 

http://revues.imist.ma/?journal=ienmjap
http://www.chai-online.org/ar/compassion/a_food_factory_overview.htm
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}وإذا ذبـحـتم 

فـأحسنوا الذبحة، 

وليحد أحـدكم 

شـفـرتـه، ولـيـرح 

  { ذبـيـحـته

 0222رواه مسلم:

نهى النبي صلى الله  

عليه وسلم أن يحد 

السكين بحضرة 

 الحيوان الذي يذبح.

 رواه الطبراني وغيره 

 مراقبة :

  طريقة الذبح: ذبح سريع وعميق ، مع

سكين حادة نظيفة لألوعية الدموية والقصبة 

ونطق ل: "بسم الله ، الله  .الهوائية والمريء

 أكبر"

  

 طبيعة الشخص الذي يقوم بالعملية 

  ظروف إراحة الذبحة والذبح بأقل ألم

 ممكن

 

  عند الذبح

  في

 المذابح

 

HCCP :0 

حديث تحريم 

الجاللة عن ابن عمر 

رواه الخمسة إال 

 .النسائي

اقبة الجودة الخاصة لبعض أعضاء الحيوان أو  مر

 الطير 

  تجنب أعضاء الحيوانات المعروفة

بتشكيلها ألخطار صحية كأعضاء الجهاز العصبي 

خصوصا المتسبب في الصابة بمرض جنون 

 للششر..  البقر الذي ينتقل

 بعد الذبح 

  في

  المذابح

 

HCCP :4 

( 590)س. البقرة.آ:

 ( 0)س. المائدة.آ:

( 541)س. األنعام.آ:  

 (551)س. النحل.آ:

(FAO 

Theme/meat, 

2010) 

اقبة  مشتقات اللحوم مر

 : تجنب الدم المعد لالستهال  الششري 

  boudinيستعمل الدم في الغرب في مأكوالت 

وغيرها ويستعمل في صنع بروتينات التقوية في 

واستعماالت كثيرة  األدوية وفي علف الحيوانات

 أخرى.

 بعد الذبح 

  في

 المذابح 

 

HCCP :5 

 مراقبة الشحن المعطيات البحثية

  تجنب اختالط اللحوم الحالل باللحوم

 الحرام

 

 بعد الذبح 

  في

 المذابح

 

HCCP :6 

 مراقبة التوزيع المعطيات البحثية

  تجنب اختالط اللحوم الحالل باللحوم

 الحرام

 خارج المذابح

  إختيار

 موزع مؤتمن

 

HCCP :7 

 مرافقة اللحم بشهادة معيار جودة الحالل المعطيات البحثية

  شهادة معيار الجودة تعطى من طر  جهة

 

 عند الباعة

 

HCCP :8 

http://revues.imist.ma/?journal=ienmjap
http://www.fao.org/ag/againfo/themes/fr/meat/Processing_product.html
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مستقلة إداريا عن إدارة المذابح وقائمة على تتبع 

 وتطبيق نقط المراقبة 

 

  DLCمراقبة جودة الحمولة الجرثومية   المعطيات البحثية

by date-use 

  مراقبة الجودة التكنولوجية للحوم

 pHوخصوصا 

  مراقبة الجودة المعتمدة على الحواس

  organoleptic qualityوخصوصا اللون  

 مراقبة المعلومات

 العلمية للحوم

 

HCCP :5 

 وضوح تنازلي وتصاعدي في إمكانية التفتيش  المعطيات البحثية

 لجميع المستويات

وضوح في إمكانية 

 التفتيش

 

 

HCCP :53 
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