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 :الحالٌ والىُب

م ممامحن دساظاث الحالٌ بنى لخلٍى
َ
 دساظت جإـُلُت في اإلاّنى واإلا

 

م مذ داود/ د  ،8دمحم لُبا /د ،0ؤخمذ ظالم ؤخمذ  2مٍش

ا  الجامٗت ؤلاؾالمُت الٗاإلاُت، مالحًز

 

ض جُل٤ لٟٔ : صؤبذ الضعاؾاث اإلاٗىُت بالخال٫ في اإلاىخجاث ٖلى الخمُحز بحن لٟٓي الخال٫ والُُب بدُ ملذمت

ُت للُمدغماث التي ًخى٠٢ ٖىضَا مٟهىم الخال٫، ب ٖلى الجىاهب  الخال٫ ٖلى ال٣ىاٖض الكٖغ ِ
ُّ في خحن جُل٤ الُ

ب في مهضَا  اإلاخٗل٣ت بىٓم الىٓاٞت والؿالمت وظىصة اإلاىخجاث، ِ
ُّ بال ؤن الغظٕى بلى اإلاٗاوى ألاؾاؾُت للخال٫ والُ

ؤٟٚلتها صعاؾاث الخال٫  ؤزغي طاث ٢ُمت ٖلمُت في مٟهىم الخال٫، ًدبحن ؤن َظٍ اإلاٟاَُم جدخىي ٖلى مًامحن

لت لل٣ُم ألاؾاؾُت إلاٟه ىمي الخال٫ وؤؾخٗايذ ٖجها بمًامحن ُمؿخٗاعة ججض ؤؾاؾها في ٖلىٍم ؤزغي جإحي ُم٨ّمِ

ب ِ
ُّ ى ما صعى الباخض للخإنُل لهظا الخلِ  ،والُ حن ألاولى بلى اإلاًام لخل٤ مىهجُت واضخت حؿدىض بالضعظتَو

هل بها. لها ب٩اٞت الٗلىم ألازغي التي جخَّ ٨ّمِ
ُ
ب زم ج ِ

ُّ  ألاؾاؾُت إلاٟهىمي الخال٫ والُ

ج الحالٌ:
َ
ف باإلاىخ : الخٍّش  اإلاىلب ألاٌو

ما اإلاىَخج والخال٫، حن مسخلٟحن َو  ولُض ٖملُت ؤلاهخاط، للمىَخج الخال٫ ق٣َّ
ً
ى مٟهىم  وؤما اإلاىَخج ٞمٗىاٍ لٛت َو

 له،مً مجا٫ ؤلا٢خهاص خا ظًخس
ً
ًٟي ٖلى اإلاىَخج الُاب٘ الكغعي اإلاخمشل  يىت

ُ
ؤما الخال٫ ٞهى ٖباعة ًٖ ِنٟت ج

ن للمىَخج الخال٫ ٣ٞض وعص ألو٫  .(1)،وبظاػجه وبباخخه له(0)في ؤلاطن مً ٢بل الكاعِٕ
َّ
٣ج
ُ
ؤما مً خُض الخٍٗغ٠ اإلا

ت اإلاالحزي لٗام  ت اإلاالحزي ن ألاو والظي جُىع بمىظب ٢اهى  ،0530مغة في ٢اهىن ألاوناٝ الخجاٍع ناٝ الخجاٍع

ٗت ؤلاؾالمُت الظي ّٖغٞه بإهه اإلاىَخج ،0100لؿىت  خىا٤ٞ م٘ الكَغ
ُ
ؤي م٩ىهاث حٗىص  والظي ًسلى مً؛ ،اإلا

مت، ُت؛ لخُىاهاث مدغَّ  لل٣ىاٖض الكٖغ
ً
٣ا ٗت  ؤو ؤي شخئ هجـ ؤو ُمؿ٨ِغ ؤو ٚحر مظ٧اة ٞو  ألخ٩ام الكَغ

ً
٣ا ٞو

ٗت ؤلاؾالمُت؛ؤي شخئ مؿخسغط مً ؤلاوؿا ؛ؤلاؾالمُت ؤو ؤي مىاص ياعة ؤو زُغة ؤو  ن ؤو ٖاثض بلُه ال ججحزة الكَغ

٘ بىاؾُت ؤصواث مل ؾامت، هىَّ ًُ ٗالج ؤو  غ اإلاىَخج ؤوَُ ِ
ًّ وؤن ال ًسخلِ ٖىض بٖضاصٍ ؤو  ،ىزت بالىجاؾاثوؤن الًد

 أل 
ً
٣ا ىه م٘ ؤي مىخجاث ال جىُب٤ ٖلحها الكغوٍ اإلاخ٣ضمت ؤو ؤي شخئ هجـ ٞو ٗت ججهحٍز ؤو جسٍؼ خ٩ام الكَغ

                                                           
 ماليزاي.  ،اجلامعة اإلسالمية العادلية طالب دكتوراه بكلية أمحد إبراىيم للقانون،      ٔ
 عة اإلسالمية العادلية ماليزاي.اجلام بقسم الشريعة والقانون بكلية أمحد إبراىيم للقانون، مشارك أستاد      ٕ
 .، ماليزايأستاذ مساعد بقسم اللنة واللنوايت العربية ،كلية الدراسات واحلضارة اإلسالمية: الكلية اجلامعية اإلسالمية العادلية بسالصلور      ٖ
 . ٖٕ٘ص  (،ٕٜٜٔ، ٕ)بال "اشر وال مكان نشر ،ط ،ٕالكفوي ،أيوب بن موسى احلسيٍت ،الكليات ،ج      ٗ
 .ٕٗص  (،ٕٗٓٓ، اجلامعة األردنية ، )رسالة دكتوراه القواعد الفقهية يف إجتماع احلالل واحلرام وتطبيقاهتا ادلعاصرة، ،حيي ،بٍت عبدهللا      ٘
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غيه وججهحٍز بمغاٖاة ؤلاقتراَاث  ؤلاؾالمُت، ىه وه٣له ٖو ٦ما ًجب ُٞه ؤن ًخّم بٖضاصٍ وجهيُٗه وججهحٍز وجسٍؼ

ت لتها اإلاىانٟت اإلاالحًز 0الصخُت ومٗاًحر الجىصة ألامان في اإلاىَخج،وهي بقتراَاث لُاإلاا ٞهَّ
(MS 1500:2009). 

ا﴿وفي يىء ٢ىله حٗالى  َها ًَ ح 
َ
ىا اُؽ الىَّ  ؤ

ُ
ل
ُ
ا ٧ ْعِى  ِفي ِممَّ

َ ْ
  ألا

ً
ال

َ
ًبا َخال ِ

ُّ ّٟغ١ِ الضعاؾاث اإلاٗىُت باإلاىخجاث الخال٫  (0)﴾ََ
ُ
ج

ل بخضاَما ظاهب الخال٫ في اإلاىَخج، في الخٍٗغ٠ اإلاخ٣ضم بحن ظاهبحن؛ ِ
ّ
مش ب ُٞه، ًُ ِ

ُّ ل آلازغ ظاهب الُ ِ
ّ
مش  وٍُ

ُت ل ٤ نٟت الخال٫ في اإلاىَخج بمغاٖاة الًىابِ الكٖغ ب بمغاٖاة  لخال٫ والخغام،وجخد٣َّ ِ
ُّ ٤ نٟت الُ ُٞما جخد٣َّ

ب ِ
ُّ خُت بلٟٔ الُ بال ؤن َظٍ الضعاؾاث  .(2)الجىاهب اإلاخٗل٣ت بجىصة اإلاىَخج وهٓاٞخه وؾالمخه مً الىىاحي الّصِ

بال  وبن ٧اهذ ٢ض بيُغصث في بدض مًامحن اإلاٟهىمحن وخ٣٣ذ هجاخاث ظضًغة باإلقاعة لها في نىاٖت الخال٫،

ى ما ظٗل الىظهت البدشُت في الضعاؾاث جٟخ٣غ إلاىهجُت ؤجها ؤٟٚ لذ الخإنُل الكغعي لهظًً اإلاٟهىمحن َو

ا قابها مً ٢هىع مً خُض بٟٚالها ل٩ل  حؿخُُ٘ مً زاللها عؾم الخّض الٟانل بحن اإلاٟهىمحن،  ٖمَّ
ً
ًٞال

ىخجاث،
ُ
ؿها في مٟهىم الخال٫ في اإلا ب بمٟاَُم ؤزغي وملُئها لجاهب ا مًامحن الخال٫ التي ًجب ج٨َغ ِ

ُّ لُ

ب، ُمؿخٗاعة جيخمي في خ٣ُ٣تها بلى ٖلىٍم ؤزغي، ِ
ُّ ى ما مً  وطل٪ ٖلى ِخؿاب اإلاًامحن ألاؾاؾُت إلاٟهىم الُ َو

داو٫ الضعاؾت بُاهه في اإلاُلبحن اإلاىاِلُحن. قإهه الخإزحر ٖلى اإلاًمىن ال٣ُمي الٗلمي لضعاؾاث الخال٫،
ُ
ى ما ج  َو

ج الحالٌ: اإلاىلب الثاوي : مممىن ـفت ال
َ
 حالٌ في اإلاىخ

ى الظي ٌؿخمّض مىه اإلاٟهىم ؤؾاؾه الكغعي، ومًمىن ٢اهىوي ًخمشل  لهٟت الخال٫ في اإلاىَخج مًمىن قغعي َو

ز الخُب٤ُ والخىُٟض، ُٗت التي ًٓهغ بها اإلاٟهىم بلى خّحِ ُت وألاؾـ الدكَغ ملي  في ج٣ىحن اإلاًامحن الكٖغ ًُ ى ما  َو

(،الخٗغ ى للمٟهىم الكغعي ومًمى 
ً
 )ؤوال

ً
(: هه بضاًت

ً
 زم بؾخٗغاى ٖملُت ج٣ىِىه وما جىاظهه مً ٣ٖباث )زاهُا

ج الحالٌ:
َ
 : ألاظاط الؽشعي لففت الحالٌ في اإلاىخ

ً
 ؤوال

 إلاا ظاء في جٟؿحر الؿٗضي ل٣ىله 
ً
٣ا ا﴿حٗالى :٣ًىم مٟهىم الخال٫ ٞو َها ًَ ح 

َ
اُؽ  ؤ ىا الىَّ

ُ
ل
ُ
ا ٧ ْعِى  ِفي ِممَّ

َ ْ
  ألا

ً
ال

َ
 َخال

ًبا ِ
ُّ م، ،(0)﴾ََ َهِب والؿغ٢ت وبعج٩اِب ُمدغَّ

َ
ٍ مً  ٖلى ؾالمت الصخئ مً الٛ ب ٖلى زلّىِ ِ

ُّ ُٞما ٣ًىم ظاهب الُ

كَغب مً مُخٍت 
َ
خغماث طاث الهلت باإلاإ٧ل واإلا

ُ
غٍ  ولخم,ؤو صٍم  الخباثض اإلاخمشلت في امل ىِعص الخٟؿحر  .(1)زجًز وٍُ

 مً ظىاهب الخال٫ حٟٛله صعاؾاث ا
ً
 َاما

ً
م ظاهبا خ٣ّضِ

ُ
خُض ج٣ِهغ  ًخمشل في الُخغمت بؿبب ال٨ؿب، لخال٫،اإلا

كَغب،
َ
خّغماث مً اإلاإ٧ل واإلا

ُ
ُم  ُخّغَِمْذ ﴿٧التي وعصث في ٢ىله حٗالى : َظٍ الضعاؾاث هُا١ الخال٫ ٞحها ٖلى امل

ُ
٨ ُْ
َ
ل َٖ 

 
ُ
َخت ُْ

َ ْ
مُ  اإلا ْخُم  َوالضَّ

َ
ِزًغِ  َول

ْ
ِخج
ْ
لَّ  َوَما ال َِ

ُ
ْحرِ  ؤ

َ
ِ  ِلٛ

َّ
  ِبِه  اّلل

ُ
ت
َ
ِى٣

َ
ْىس
ُ ْ
  َواإلا

ُ
ة
َ
ىط

ُ
ْى٢
َ ْ
  َواإلا

ُ
ت ًَ َرّصِ

َ
ت
ُ ْ
  َواإلا

ُ
َُدت ُِ

َل  َوَما َوالىَّ
َ
٧
َ
ُ٘  ؤ ُب   الؿَّ

َّ
 َما ِبال

ُخْم  ُْ
َّ
٦
َ
ِبَذ  َوَما ط

ُ
ى ط

َ
ل ُهِب  َٖ ال : (2)﴾الى  ا﴿،و٢ىله ظل ٖو َها ًَ ح 

َ
ًَ  ؤ ِظً

َّ
َما آَمُىىا ال ْمُغ  ِبهَّ

َ
خ
ْ
ِؿُغ  ال ِْ َ َهاُب  َواإلاْ

ْ
ه
َ ْ
مُ  َوألا

َ
ْػال
َ ْ
 َوألا

ـٌ  ًْ  ِعْظ اِن  َمِل َٖ  ِم
َ
ُ ُْ ٍُ  الكَّ اْظَخِيُبى

َ
مه الىبي(3)﴾ٞ ا مما خغَّ حَر في اإلاضًىت ٦ظواث الىاب مً الؿبإ وطواث ملسو هيلع هللا ىلص  ،ٚو

ا حَر  .(4)املخلب مً الُحر والخمحر ٚو

                                                           
1 MS 1500:2009, Halal food – production, preparation  &  storage – general guidelines (II  revision) ICS: 67.020 . 

 (.ٛٙٔسورة البقرة اآلية )        ٕ
3  Yumi Zuhanis HAS-Hashim ,Halal ,All that you need to know ,Vol 1 INHART IIUM Kuala lumpur 2013 ,p51. 

 (.ٛٙٔسورة البقرة : اآلية )        ٗ
  aya168.html#saadi-saadi/sura2-http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheerتفسَت السعدي :         ٘
 (.ٖسورة ادلائدة، اآلية )        ٙ
 (.ٜٓ،األية )سورة ادلائدة        ٚ
 .ٕٛ،ص  ٚرواه البخاري يف صحيحو: كتاب الاابئح والصيد ،ابب حلوم اخليل ،ج        ٛ

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer-saadi/sura2-aya168.html#saadi
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ؿب الظي ٌكتر٥ في ظؼٍء ال 
َ
خمشل في ظاهب ال٨

ُ
اع الٗام إلاٟهىم الخال٫ واإلا ٛجي ًٖ ُمغاٖاة ؤلَا ٌُ اء ًجب ؤن ال  ًخجؼَّ

باصجه وبٖاهخه ٖلى الٗمل الهالر، ؿلم وُصٖاثه ٖو
ُ
 في خُض ظاء مً مٟهىم الخال٫ الظي جخى٠٢ ٖلُه خُاة اإلا

، بال ٣ًبل ال َُب هللا بن الىاؽ "ؤحها :ؤخمض ؤلامام الظي عواٍ ملسو هيلع هللا ىلصخضًض الىبي 
ً
 ؤمغ بما اإلاامىحن ؤمغ هللا وبن َُبا

َها اًَ : ﴿ ٣ٞا٫ اإلاغؾلحن، به ح 
َ
ُؾُل  ؤ ىا الغ 

ُ
ل
ُ
٧  ًَ َباِث  ِم ِ

ُّ ىا الَُّ
ُ
َمل ْٖ  ؤقٗض الؿٟغ ًُُل الغظل ط٦غ زم(، 0)﴾َناِلًخا َوا

ظي خغام، وملبؿه خغام، ومكغبه خغام، ومُٗمه عب، ًا عب، ًا: الؿماء بلى ًضًه ًمض ؤٚبر،
ُ
 ٞإوى بالخغام، ٚو

 ال ًخ ،(0)"له ٌؿخجاب
ً
ال
ُ
اء.ولظل٪ ٞةن مٟهىم الخال٫ ًإحي ٦ ٦ما ؤهه وباإلياٞت بلى ؤَمُت جًمحن َظا الجاهب  جؼَّ

ىَخجاثلخدّغِي الخال
ُ
ي الخغام في اإلا ِ

ّ
  ،٫ وجىق

ً
ّل ؤَمُت

ُ
ًٟي ٖلى نىاٖت الخال٫ وؤلا٢خهاص ؤلاؾالمي ٩٦ ًُ ٞةهه مً 

بري،
ُ
ىخجاث الخال٫، بؾتراجُجُت ٦

ُ
ؿتهل٪ في اإلا

ُ
ؼ ِز٣ت اإلا  ًٖ ٞخدها آلٞ جإحي في ُم٣ضمتها حٍٗؼ

ً
ت ًٞال ا١ بؾدشماٍع

ت ونىاُٖت لٟاٖلحن ُظضص ُممخشلحن للمٗاًحر ؤلاؾالمُت ٧الكغ٧اث واإلاُاٖم ٚحر الٗاملت في ججاعة ونىاٖت  ججاٍع

خّغمت،
ُ
ا مً اإلاماعؾاث امل حَر غ وال٣ماع ٚو خّغماث ٧الخمىع والخجًز

ُ
٤ امل  ٖلى وكاَي  وحؿٍى

ً
مما ًى٨ٗـ بًجابا

ت ؤلاؾالمُت والخإمحن الخ٩اٞلي الل ؿب. الهحٞر
َ
 ظان ؾخٗخمض ٖلحهما الكغ٧اث اإلامخشلت إلاٟهىم الخال٫ في ظاهب ال٨

ج الحالٌ:   
َ
 : اإلاممىن اللاهىوي لففت الحالٌ في اإلاىخ

ً
 زاهُا

 بلى ٢اٖضة ألانل في ألا 
ً
ُل٤ بؾدىاصا

ُ
ٗت ؤلاؾالمُت ٣ًىم ٖلى اإلا  ؤن مٟهىم الخال٫ في الكَغ

ً
قُاء ؤلاباخت مٗلىما

،خُض ؤ ،ٖىض ظمهىع ال٣ٟهاء ضٍ الكٕغ َُّ  جهم بسالٝ الخىُٟت ًغون ؤن ألانل في الُٗام ؤلاباخت والِخّل بال ما ٢

َى ﴿ُمؿخضلحن ب٣ىله حٗالى  ِظي َُ
َّ
٤َ  ال

َ
ل
َ
ْم  ز

ُ
٨
َ
ْعِى  ِفي َما ل

َ ْ
ا ألا ًٗ ٍُ ناخب اإلاىاع في جٟؿحٍر بإن (2)﴾َظِمُ غ ،والظي ٞؿَّ

 وج
ً
 ولبؿا

ً
 وقغبا

ً
٦ال

ُ
 ألانل في ألاقُاء املخلى٢ت ؤلاباخت ؤ

ً
 وػٍىت

ً
 وع٧ىبا

ً
ا ،زم ظاء ال٣ُض ٖلى طل٪ في ههىم (0)ضاٍو

مت، خ٣ّضِ
ُ
م اإلا   الخدٍغ

ً
 ومدهىعا

ً
 والخغاُم ُم٣ُضا

ً
ى ما ظٗل الخال٫ ُمُل٣ا ىخجاث (. 1)َو

ُ
وبظل٪ ٞةن الخال٫ في اإلا

ماث، م وا ٣ًىم ٖلى مٟهىم املخالٟت للُمدغَّ ُل٣ىن ٖلُه بًىابِ الخدٍغ ًُ إلاخمشلت والتي ًاؾؿها ال٣ٟهاء ٖلى ما 

م للىجاؾت غ وما ًخهل بها، (2)في الخدٍغ م اإلاُخت والضم ولخم الخجًز م لئلؾ٩اع ٦خدٍغ م الخمغ، (3)والخدٍغ  ٦خدٍغ

م طواث الىاب وطواث املخالب، م لئلٞتراؽ ٦خدٍغ ُل٤ ٖلحها آ٧لت اللخىم مً الخُىاهاث، والخدٍغ ًُ م  ؤو ما  والخدٍغ

ا،لال  حَر م الخكغاث ٚو م ؾخ٣ظاع ٦خدٍغ م ٧ل ما َى ًًغ باإلوؿان مً مإ٧ل بهٝغ  للًغع، والخدٍغ ٦خدٍغ

 ٧ان ؤم هباحي
ً
م  (5)وهي الًىابِ التي التي جمظ ج٣ىُجها ،(4)الىٓغ ًٖ مهضٍع خُىاهُا خ٣ضَّ

ُ
في الخٍٗغ٠ ال٣اهىوي اإلا

 للمىَخج الخال٫.

                                                           
 (.ٔ٘سورة ادلؤمنون : اآلية )      ٔ
  /aya172.html#katheer-katheer/sura2-baghawy-http://quran.ksu.edu.sa/tafseerتفسَت ابن كثَت :       ٕ
 (.ٜٕسورة البقرة ،اآلية )      ٖ
 .ٕٚٗ(،ص ٜٚٗٔ، ٕتفسَت ادلنار ،اجلزء األول ،)بال مكان نشر : دار ادلنار ،ط ،رضا ،دمحم رشيد      ٗ
 .ٚ( ،ص ٜٜٔٔالشعراوي ،دمحم متورل ،احلالل واحلرام ،)القاىرة ،مكتبة الشعراوي ،      ٘
 .ٕٛٔص  دار النفائس ، أثر ادلستجدات الطبية يف ابب الطهارة، ،ايدز  أنظر: الدويري، اخلنزير، وحلم كادليتة مطلقاً  تناوذلا ُحّرِم عُت وىي كل      ٙ

 
 بدرية بنت مشعل احلارثي،أنظر :  ،ٕتارايً  ادلتداولة كاألمساء أخرى أبمساء أم مخراً  إبمسو كان ،وسواءً  احلبوب من أوغَته الفواكو من أٗتد ادلسكر سواءً      ٚ

 .ٗٚ( ،صٕٔٔٓ، ٔليا ،طالنوازل يف األطعمة ،)الرايض :دار كنوز أشبي
 .ٖٔٔ( ،ص ٜٗٛٔ، ٔعبدهللا بن دمحم الطريقي ،أحكام األطعمة يف الشريعة اإلسالمية ،دراسة مقارنة ،)الرايض :ط      ٛ
 الصدة ،أصول القانون،أنظر : عبدادلنعم فرج  ،حدةوا مدوَّنةٍ  يف معُت قانوين لفرع ادلنظمة القواعد رلموع دفتيو بُت جيمع الاي التقنُت ىو : التشريع     ٜ

 .ٗٔٔ)دار النهضة العربية ،بَتوت ،بالسنة نشر( ،ص 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/-baghawy-katheer/sura2-aya172.html#katheer
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ُٗت مخٗضصة لّٗل ؤَمها َىا َى الخ٣ُِـ خم ج٣ىحن جل٪ الًىابِ في نىٍع حكَغ يخهي بلى بنضاع الظي ً( 0)ٍو

ُت طاث الهلت باإلاىَخج،( 0)مىانٟت ٢ُاؾُت  ًٖ الجىاهب الٟىُت ألازغي  جخًمً ألاخ٩ام الكٖغ
ً
 ،(2)ًٞال

به الٗمىم للٗمل بم٣خًاٍ اث ،(0)وجًٗها في ٢الب ٢اهىوي ٌؿخٖى ت اإلاىاٖػ  .(1)وجُب٣ُه لدؿٍى

كحر بلى ؤن( 2)وصون الخىى في الخالٝ ال٣ٟهي خى٫ مكغوُٖت الخ٣ىحن
ُ
ىخجاث  و

ُ
مداوالث ج٣ىحن الخال٫ في اإلا

م مً ؤَمُتها في وي٘ اللِبىت ألاؾاؾُت لئلَاع ال٣اهىوي للمىخجاث ا لى الٚغ لخال٫ بال ؤجها الػالذ جهُضم ٖو

ٗت ؤلاؾالمُت والتي جى٨ٗـ بك٩ٍل واضر في مداوالث جىخُض مٗاًحر الخال٫ في باال  زخالٞاث اإلاظَبُت في الكَغ

( FAWخٍُى الخىظحهُت الهاصعة ًٖ َُئت الضؾخىع الٛضاجي باإلاىٓمت الٗاإلاُت لؤلٚضًت )الؾُما في ال اإلاىخجاث،

خباع الا  إتها ُمداوالث (3)زخالٞاث اإلاظَبُت بحن الضو٫ ؤلاؾالمُتالتي جىو ٖلى ألازض في الٖا س٠ٟ مً َو
ُ
،التي لم ج

 ( 5)بحن اإلاظاَب املخخلٟت لئلؾخٟاصة مما جخًمىه مً ؤخ٩ام( 4)الخل٤ُٟ
ً
ل٣ُ٘ الؿبُل بلى مهضع الغؤي ٖىض  هٓغا

.  ؤزغي جخمشل في الهُاٚت ال٣اهىهُت، ؤلازخالٝ في جٟؿحٍر
ٌ
شحر مؿإلت ج٣ىحن مٟهىم الخال٫ بق٩الُت

ُ
خُض  ٦ما ج

ُت ٣ُُت جخمشل في الجم٘ بحن اإلاٟغصاث الكٖغ واإلاٟغصاث  مً ظهت،( 01)ج٣خطخي ٖملُت الخ٣ىحن مجهىصاث جٞى

ٌُ  الٟىُت مً ظهٍت ؤزغي، ى ما   نٗىبت في ٖملُاث الخ٣ىحن التي جدخىي ٖلى ظىاهب ٞىُت ٦خ٣ىحن َو
ً
ل ٖاصة

ّ
ك٩

ىخجاث،
ُ
ُالبىن ( 00)٢اهىن الخال٫ ألاهضوهِسخيومً طل٪ ما واظهه  الخال٫ في اإلا ًُ مً ه٣ض مً ٢بل اإلاىخجحن الظًً 

ٗت ٗحن ال مً ٢بل ٣ٞهاء الكَغ هّىِ
ُ
  .(00)بةٖاصة نُاٚخه مً ٢بل اإلا

ه مٗه بلى يغو  يّبِ
ُ
،مما ه

ً
ها ؤو ؾجِّ  عة ؤلاختراؽ في ٖملُت الخ٣ىحن مً وي٘ ههىم ٢اهىهُت ٚحر ٢ابلت للخُب٤ُ ٖملُا

الث وجٟؿحراث وا ت للمىخجاث الخال٫،بك٩ل ًسل٤ جإٍو الثم الُبُٗت الخجاٍع
ُ
وال الُبُٗت الٟىُت  زخالٞاث ال ج

 والخ٣ىُت إلهخاظها.

 

                                                           
  متكامل إقتصاد لتحقيق ادلعنية األطراف لصاحل معُت نشاط لتنظيم قواعد وتطبيق وضع أبنو( األيزو) للتقييس الدولية للمنظمة وفقاً  التقييس يُعّرف      ٔ

 .ناألما ومتطلبات اآلداء ظروف اإلعتبار يف أيخد
 معُّت  رلال يف القياسي التوحيد وأساليب نظم إبتباع هبا معًتف سلطة من معتمدة وثيقة" ادلواصفة القياسية أبهنا( ISO( )اآليزو) منظمة تُعرف      ٕ

 حيث من معيَّنة خدمة أو ُمنَتج خصائص ُٖتدد وثيقة عن عبارة ىي القياسية فادلواصفة آخر ،أؤتعٌت" توافرىا ينبني اليت اإلشًتاطات رلموع لتشمل
 .اخلصائص من غَتىا أو اإلنتاج عملية أو ادلواد أو األداء أو الوزن أو احلجم أو التصميم

3     Apnizan Abdullah , The Halal Regulatory Framework in Malaysia should be Consolidated: A Proposal1, ICR 

7.3 Produced and distributed by IAIS Malaysia ,p 424. 
 )ورقة مقدمة لندوة القضاء الشرعي يف العصر احلاضر : الواقع واآلمال، ،نُت األحكام الشرعية ضرورة عصريةتق دمحم عبد اللطيف رجب، عبدالعاطي،      ٗ

 .ٕٓبكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جامعة الشارقة ،ص  ٕٙٓٓأبريل  ٖٔإذل  ٔٔادلقامة يف الفًتة من 
 . ٖ٘ص  (،ٜٙٛٔ،  ٕط )قطر : إدارة إحياء الثرات اإلسالمي، ،سالمي )ادلبدأ وادلنهج والتطبيق(تقنُت الفقو اإل ،دمحم زكي ،دالربعب     ٘
 (.ٕٚٓٓ،  ٔأنظر : عبدالرمحن بن سعد بن علي الشًتي ،حكم تقنُت الشريعة اإلسالمية ،)الرايض : دار الصميعي للنشر والتوزيع ،ط     ٙ
 .(CAC-GL  24 – 1997) (FAW)) لألغدية العادلية ابدلنظمة الندائي الدستور ىيئة عن الصادرة التوجيهية اخلطوط     ٚ
وىو مفهوم ومنهج سائد يف  ويعٍت التلفيق اإلتيان ْتكم دل أييت بو رلتهد،كاألخد يف جانب ادلسألة من ماىب ويف اجلانب اآلخر من ماىب آخر ،     ٛ

 ٜٕٓٓاإلسكندرية: دار اجلامعة ، جابر الشافعي، لإلستزادة أنظر: التلفيق الفقهي بُت الرفض والقبول،  معاجلة النوازل ؛العلوم الشرعية السيما يف
 .ٜٗص ( العريب الثرات إحياء دار بَتوت،) ادللكية، حق، ٛج ، يط يف شرح القانون ادلدين اجلديدالوس عبدالرزاق، السنهوري،     ٜ

 .ٜٙ،مرجع سابق ،ص عبدالرب ،دمحم زكي     ٓٔ
 .ٜٕٔٓ بداية مع النفاد حيز دخولو ادلزمع ٕٗٔٓ/ٖٖ رقم األندونيسي احلالل ادلنتجات قانون ضمان    ٔٔ

12    https://en.tempo.co/read/news/2016/11/03/314817284/The-Halal-Haram-Labelling-Debate, on 9 April 2018. 

https://en.tempo.co/read/news/2016/11/03/314817284/The-Halal-Haram-Labelling-Debate
https://en.tempo.co/read/news/2016/11/03/314817284/The-Halal-Haram-Labelling-Debate
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ج الحالٌ :
َ
ب في اإلاىخ ِ

ُّ  اإلاىلب الثالث : ـفت الى

ىَخج الخال٫،جبر
ُ
ب في اإلا ِ

ُّ ى ما ٣ًخطخي جإنُل  ػ مؿإلت ٖضم مُاب٣ت اإلاٗجى للمبجى بك٩ٍل ؤوضر في مٟهىم الُ َو

،)
ً
(: َظا اإلاٟهىم في يىء مٗىاٍ الكغعي )ؤوال

ً
ىاٍ به في صعاؾاث الخال٫ )زاهُا ًُ  زم بُان املخخىي ال٣اهىوي الظي 

ج 
َ
ب في اإلاىخ ِ

ُّ  : اإلاممىن الؽشعي إلافهىم الى
ً
 الحالٌ : ؤوال

 بالخال٫،
ً
م م٣ترها ب في مىاي٘ ٦شحرة مً ال٣غآن ال٨ٍغ ِ

ُّ ىا﴿ومً طل٪ ٢ى٫ هللا  ظاء لٟٔ الُ
ُ
ل
ُ
ا َو٧ ُم  ِممَّ

ُ
٨
َ
ُ  َعَػ٢

َّ
 اّلل

 
ً
ال

َ
ًبا َخال ِ

ُّ ا﴿:(،و٢ىله حٗالى0)﴾ََ َها ًَ ح 
َ
اُؽ  ؤ ىا الىَّ

ُ
ل
ُ
ا ٧ ْعِى  ِفي ِممَّ

َ ْ
  ألا

ً
ال

َ
ًبا َخال ِ

ُّ ا خى٫ زخلٟى ا،بال ؤن ال٣ٟهاء (0)﴾ََ

ب بحن مً ٣ًى٫ بإهه الخال٫ طاجه، ِ
ُّ  له. مٗجى الُ

ٌ
٠ خُض ٣ًى٫ مال٪ بإن الُُب َى  وبحن مً ٣ًى٫ بإهه حكٍغ

ما نٟخان للخال٫ والخغام، ه، الخال٫ والخبِض َى الخغام َو مضح  خُض ٌؿخ٣ظع الخغام بىنٟه زبِض لضّمِ ٍو

ب، ِ
ُّ كّغِٝ الخال٫ بىنِٟه َ

بي وا وَُ ى ما طَب بلُه ال٣َغ ى عؤي (2)لُبري في جٟؿحرحهماَو  .(0)بً جُمُتا،َو

م الكاُٞٗت في ٢ى٫ٍ لهم، ب َى ،والخىُٟت ؤما ؤصخاب الغؤي آلازغ َو ِ
ُّ  اإلاؿخلظ والخىابلت ٞحرون بإن الَُّ

٣بل الظي اإلاؿخُاب
ُ
ٍ٘  وال ألهه لِـ ب٣ظعٍ  الُاَغة الىٟىؽ ٖلُه ج م في  ،(1)التهل٨ت في ُمًّغٍ وال مى٢ بال ؤن مُٗاَع

 للى٣ض،طل٪ 
ً
ب في ؤلاؾالم بالٗغب ب٣ىلهم بإن الُُب َى ما حؿخُُبه الٗغب، ٧ان مدال ِ

ُّ  خُض عبُىا مُٗاع الُ

خاَبحن ب٣ىله حٗالى:
ُ
ِدل  ﴿ والخبِض َى ما حؿخسبشه ل٩ىجهم امل ُهُم  َوٍُ

َ
َباِث  ل ِ

ُّ َدّغِمُ  الَُّ
ٍُ ْحِهُم  َو

َ
ل َٖ  

َ
َباِثض

َ
خ
ْ
،خُض (2)﴾ال

م ؤو٫ املخاَبىن بظل٪،٣ًى٫ الىىوي بإن اإلاغاص بالُُب  خُض ؤهه  َى ما ٌؿخُُبه الٗغب ل٩ىجهم ؤو٫ ألامم َو

ي بلى 
َّ
ِغ٥ طل٪ إلاا حؿخُُبه ٖامت الىاؽ وما حؿخسبشه ألط

ُ
ٍُ  زخالٝ ؤخ٩ام الخال٫ والخغام،الى ج ض بال ؤن طل٪ ٞىَّ

 بإن  جم،ب٨غ الجهام ب٣ىله ؤن زُاب هللا حٗالى ظاء للىاؽ ٧اٞت ولم ًسخو به الٗغب صون الع ؤبى
ً
ُمؿخضال

م مً  الٗغب لم ج٨ً حؿخسبض الٟئران وال الخُاث وال طواث املخالب وألاهُاب. لى الٚغ بال ؤن صعاؾاث الخال٫ ٖو

ب، ِ
ُّ خ٣ّضم إلاٟهىم الُ

ُ
 بمًامحن ؤزغي ج٣ىُت.ؾخٗايذ ٖىه ابال ؤجها  ؤَمُت اإلاًمىن اإلا

٠ُ اإلاًامحن ا م٨ً جْى ًُ ل للمغء ؤهه ال  ُّ س ًُ لت ألاولى  ب في اإلاىخجاث الخال٫ وج٣ىُجها،وللَى ِ
ُّ مت للُ خ٣ّضِ

ُ
  إلا

ً
هٓغا

ت،ال   لُبُٗت الخُاة التي حِٗل خىلهم زخالٝ الش٣اٞاث الٛضاثُت للمجخمٗاث البكٍغ
ً
بما ًسل٤ مٟهىم  ،(3)هٓغا

ر لُبُٗت الخال٫، خُض ؤهه ُٞما )صون الخغام( ٞةهه باإلم٩ان ج٣ىحن مٟهىم  بال ؤن طل٪ ٚحر ص٤ُ٢، وؿبي ُمخٛحَّ

ب، ِ
ُّ ى الخٗبحر الظي وعص في الخٍُى الخىظحهُت لضؾخىع الٛضاء  الُ ( َو

ً
ػا ٗخبر )ُم٣ؼَّ ٌُ بالىو ٖلى زلّى اإلاىَخج مما 

ىَخج، اإلاكاع بلحها.
ُ
اث اإلا ؿتهل٪ بمدخٍى

ُ
إحي طل٪ بدبهحر اإلا  ال ؾُما متى ٧ان ًدخىي ٖلى م٩ىهاث ٚحر قاجٗت، ٍو

 م٘ جؼاً
ً
ى ؤمغ َام في نىاٖت الخال٫ زهىنا ه الٗالمي هدى الخكغاث ٦بضاثل ٚضاثُت،َو والتي صزلذ  ض الخىظ 

٠ُ مهىٕى مً مسخى١ الخكغاث في ٞىلىضا ا ز الخٗامل في ؤوعوبا مً زال٫ َغح ٚع لتي َغخذ بالٟٗل خّحِ

٠ُ مسخى١ الهغانحر لال  مبر  02ؾتهال٥ في ٚع ُاهُا  ،0103هٞى باإلياٞت بلى صو٫ٍ ؤزغي ٧الضهماع٥ وبٍغ

                                                           
 (.ٛٛسورة ادلائدة ،اآلية )     ٔ
 (.ٛٙٔسورة البقرة أاآلية )     ٕ
 > http://quran.ksu.edu.sa <  نظر تفسَتمها ؛ادلصحف اإللكًتوين جامعة ادللك سعودا      ٖ
 .ٛٚٔ،ص  ("اشر وال نشر مكان ،دون ٜٜٚٔ)، ٚٔإبن تيمية ،أمحد ،رلموع الفتاوى ،ج      ٗ
٘     eetaya168.html#was-waseet/sura2-saadi-http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer  
 (.ٚ٘ٔسورة األعراف ،اآلية )     ٙ
 .ٖٖ( ،ص ٕٚٓٓ،  ٔقبيسي ،دمحم أديب ،فقو األطعمة واألشربة ،) بَتوت : دار ادلالك ،ط      ٚ

http://quran.ksu.edu.sa/
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer-saadi-waseet/sura2-aya168.html#waseet
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ىلىضا   ججاعة الخكغاث إلؾخسضاماث ٚضاثُتوبلج٩ُا َو
ً
م عؾمُا ِ

ّ
ىٓ

ُ
م (0)والىمؿا التي ج

ّ
ىٓ

ُ
،والتي مً املخُِ ؤن ج

ا جهاًت الٗ  .(0)0104م ابلىاثذ لخ٣ُُم مساََغ

ج الحالٌ :
َ
 : اإلاممىن اللاهىوي لجاهب الىُب في اإلاىخ

ً
 زاهُا

ب في اإلاىَخج الخال٫  ِ
ُّ اًحر الجىصة والصخت والىٓاٞت في ٧ل مُاب٣خه لىٓم ومٗحٗجي صعاؾاث الخال٫ بهٟت الُ

 ب٩اٞت الٗملُاث والخضماث ا مغاخل بهخاظه،
ً
بخضاًء مً مىاصٍ ألاولُت ختى ونىله بلى اإلاؿتهل٪ الجهاجي مغوعا

ا حَر ٤ ٚو ً وه٣ل وحؿٍى ت مً الؿماث والخىاّم التي جبحن وطل٪ مً زال٫ جد٤ُ٣  ،اللىظؿدُت مً جسٍؼ مجمٖى

ىَخج لخد٤ُ٣ الٛغ 
ُ
هِخَج مً ؤظله،مالثمت اإلا

ُ
باث اإلاؿتهل٪ بالك٩ل الظي حٗلً ٖىه اإلاىانٟت  ى الظي ؤ وجلبِخه لٚغ

ر ٖجها بمٟهىم الجىصة ٗبَّ ٌُ ب ٖلى بمخشا٫ اإلاىَخج  .(2)ال٣ُاؾُت والتي  ِ
ُّ وحٗخمض اإلاىخجاث الخال٫ في جد٤ُ٣ نٟت الُ

ٍم مخٗضصة جإحي في ُم٣ضمتها
ُ
 .(HAS)وهٓام )َاؽ(  ،(HACCP)هٓامي )َاؾِب(  لُىٓ

ٗجي هٓام )َاؾِب( م٨ً ؤن هُل٤ ٖلُه بالٗغبُت بإهه هٓام  باملخاَغ املخض٢ت بؿالمت الٛضاء،HACCP(0 )َو وٍُ

ضًت  الخد٨م في الى٣اٍ الخغظت للًغع، ى هٓام و٢اجي ٌؿتهضٝ م٩امً الخُغ بجمُ٘ ؤهىاٖها في بهخاط ألٚا َو

 للؿُُغة ٖلحها ؤو ج٣لُل خضوثها بلى ؤطوى مؿخ
ً
ضًت ؤؾاؾا  ىي لخإمحن ؾالمت اإلاؿتهل٪ وصّخخه مً املخاَغ،ألٚا

٘ اإلاؿدىضاث، Documentation وؤؾاؽ جىز٣ُي ،Prevention ولهظا الىٓام ؤؾاؽ و٢اجي خمحز بمخابٗخه  لخدب  ٍو

ه ى الىٓام اإلاٗمى٫ به  (2)(HASؤما هٓام )َاؽ( ) .(1)اإلاؿب٣ت لٗملُت ؤلاهخاط وال٨ك٠ ًٖ الخُغ ٢بل و٢ٖى َو

ا ٧إخض ؤو َى ٖباعة ًٖ "ؤؾلمت"  ٞهى هٓام قبُه بىٓام )َاؾِب( الؿاب٤، قغوٍ مىذ قهاصة الخال٫، في مالحًز

خُض ٣ًىم ٖلى مباصت جخمشل في جدضًض الى٣اٍ الخغظت مً  بما ًخىا٤ٞ م٘ قغوٍ الخال٫، -بن ظاػ الخٗبحر–له 

الت، مىٓىع الخال٫ ومخابٗتها بك٩ل صوعي، ّٗ غ اإلاٗالجا وجىُٟض الخضابحر الٟ ض بخىز٤ُ الخاالث  ث،وجٍُى  ُ م٘ الخ٣

ػ مً الخال٫ في اإلاىَخج والخد٤٣ مً ؾحر الٗمل، ّٗؼِ
ُ
الت ح َّٗ ى هٓام ًخًمً جٟانُل ٞ  . (3)َو

٣ُِم مٟهىم الخال٫ ٞحها ٖلى ُع٦ىحن ؤؾاؾُحن خاجمت
ُ
: مما ج٣ضم ًدبحن ؤن الضعاؾاث اإلاٗىُت باإلاىخجاث الخال٫ ج

ما ُع٦ً الخ بَو ِ
ُّ ؿدى ،ال٫ وُع٦ً الُ ُت للخال٫ والخغام ُٞما ٌؿدىض ُع٦ً َو ض ُع٦ً الخال٫ بلى ال٣ىاٖض الكٖغ

ىخَ 
ُ
ٓم الخ٣ىُت اإلاٗىُت بجىصة اإلا ب بلى الى  ِ

ُّ بال ؤهه وبالغظٕى بلى اإلاًامحن  ،ج ومٗاًحر الىٓاٞت والؿالمت ُٞهالُ

ُت لهظًً الغ٦ىحن في مهضَما الكغعي، ٟٛل في الغٌّ  الكٖغ
ُ
ألاو٫ املخغماث بؿبب ٦ً ًدبحن ؤم صعاؾاث الخال٫ ح

ؿب
َ
ت مً  ،ال٨ ب واإلاخمشل ُٞما حؿخلّضٍ الىٟـ البكٍغ ِ

ُّ وحٟٛل في الغ ٦ً الشاوي اإلاًمىن الكغعي إلاٟهىم الُ

م بؿبب ال٨ؿب في مٟهىم الخال٫ في اإلاىخجاث لخدّغِي  َُباث، مما جىصخي مٗه الضعاؾت بًغوعة جًمحن الخدٍغ

ت للكغ٧اث خذ آٞا١ بؾدشماٍع ماث والتي جى٨ٗـ بك٩ل بًجابي ٖلى  الخال٫ ٞحها ٞو خغَّ
ُ
الٛحر ٖاملت في مجا٫ امل

غ ؤلا٢خهاص ؤلاؾالمي بك٩ٍل ٖام، ب بك٩ل ؤؾاسخي وب٢غاع ٦ما جىصخي با جٍُى ِ
ُّ ٖخباع اإلاًمىن الكغعي للُ

 م٘ جؼاًض الاؾدُٗاب الش٣اٞاث الٛضاثُت للمجخماإلاٗاًحر ال٣اصعة ٖلى ا
ً
ججاٍ هدى ٗاث املخخلٟت زهىنا

ؿتهل٪ بها. الخكغاث 
ُ
ُت جبهحر اإلا  ٦مهاصع ٚضاثُت قٍغ

                                                           
ٔ     http://www.dw.com   اتريخ ادلشاىدة يف،ٜٔ/ٔ/ٕٓٔٛ. 

2   Peter Alexandera and others , Could consumption of insects, cultured meat or imitation meat reduce global 

agricultural land use? ,Global Food Security : homepage: www.elsevier.com/locate/gfs Article,p3 
 .ٕٓٗ(،ص ٕٗٓٓنظور إسالمي ،)الشارقة : النشر العلمي جامعة الشارقة ،محيش ،محاية ادلستهلك من معبداحلق       ٖ

4 - Hazard Analysis Critical Control Point. 
 .ٓٗ( ،ص ٕٛٓٓأشرف دمحم عبد ادلالك ،النظام احلديث لسالمة النداء )اذلاسب( )رللة أسيوط للدراسات البيئية : العدد الثاين والثالثون ،يناير :       ٘

6   Halal Assurance system . 
7
   See HAS Guideline  http://m.e-muamalat.gov.my 

http://www.dw.com/
http://www.elsevier.com/locate/gfs
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 كائمت اإلاشاحْ :

م  ال٣غآن ال٨ٍغ

 : اإلاشاحْ باللٕت الّشبُت 
ً
 ؤوال

 .(هاقغ وال وكغ م٩ان ،صون  0553) ، 03بً جُمُت ،مجمٕى الٟخاوي ،ط اؤخمض  .0

 (.0550، 0،ٍ وكغ م٩ان وال هاقغ بال)، 0،ط ،ال٩لُاث الخؿُجي ال٨ٟىي  مىسخى بً ؤًىب .2

 (.0114بض اإلاال٪ ،الىٓام الخضًض لؿالمت الٛضاء )الهاؾب( )مجلت ؤؾٍُى للضعاؾاث البُئُت : ًىاًغ : ؤقٝغ ٖ .0

 .0553  لؤلٚضًت الٗاإلاُت باإلاىٓمت الٛضاجي الضؾخىع  َُئت ًٖ الهاصعة الخىظحهُت الخٍُى .1

اى :صاع ٦ىىػ ؤقبُلُا ،ٍ .2 ٗمت ،)الٍغ ت بيذ مكٗل الخاعسي ،الىىاػ٫ في ألَا  .(0100، 0بضٍع

ٌ وال .3 ت : صاع الجامٗتظابغ ٖبضالهاصي ؾالم الكاٞعي،الخل٤ُٟ ال٣ٟهي بحن الٞغ  (.٣،0115بى٫ ،)ؤلاؾ٨ىضٍع

غي  ػاًض هىاٝ ٖىاص .4  (.0113: 0،ٍالُهاعة ،)ألاعصن : صاع الىٟاجـ ،ؤزغ اإلاؿخجضاث الُبُت في باب الضٍو

ٗت ؤلاؾالمُت ،صعاؾ .5 ٗمت في الكَغ ٣ي ،ؤخ٩ام ألَا اى :ٍ ٖبضهللا بً دمحم الٍُغ  (.0540، 0ت م٣اعهت ،)الٍغ

 (.0110خمِل ،خماًت اإلاؿتهل٪ مً مىٓىع بؾالمي ،)الكاع٢ت : اليكغ الٗلمي ظامٗت الكاع٢ت ،ٖبضالخ٤  .01

ٗت ؤلاؾالمُت ،)الٍغاى .00  (.0113،  0،ٍ: صاع الهمُعي ٖبضالغخمً بً ؾٗض بً ٖلي الكتري ،خ٨م ج٣ىحن الكَغ

 .(الٗغبي الثراث بخُاء ،صاع بحروث)، اإلال٨ُت ،خ4٤ط، اإلاضوي هىن ال٣ا قغح في ،الىؾُِ ؿجهىعيٖبضالغػا١ ال .00

 ٖبضاإلاىٗم ٞغط الهضة ،ؤنى٫ ال٣اهىن ،)صاع الجهًت الٗغبُت ،بحروث ،بالؾىت وكغ(. .02

ٗمت وألاقغبت ،) بحروث : صاع اإلاال٥ ،ٍدمحم .00  (.0113،  0 ؤصًب ٢بِسخي ،٣ٞه ألَا

 (.0503، 0م٩ان وكغ : صاع اإلاىاع ،ٍ جٟؿحر اإلاىاع ،الجؼء ألاو٫ ،)بالدمحم عقُض عيا ، .01

 (.0542،  0ج٣ىحن ال٣ٟه ؤلاؾالمي )اإلابضؤ واإلاىهج والخُب٤ُ(،)٢ُغ : بصاعة بخُاء الثراث ؤلاؾالمي ،ٍ دمحم ٖبضالبر، .02

 (.0550دمحم مخىلي الكٗغاوي ،الخال٫ والخغام ،)ال٣اَغة ،م٨خبت الكٗغاوي ، .03

عة الكغ٧اث ،صلُل ضًغالخه ظىصة ،بصاعة( ITC) الضولي الخجاعة مغ٦ؼ .04   .0100 ، الدجم ومخىؾُت الهٛحرة اإلاهضَّ

 .0110 ، اإلاٗانغة وجُب٣ُاتها والخغام الخال٫ بظخمإ في ال٣ٟهُت ،ال٣ىاٖض مىسخى بجي ٖبضهللا ًخي .05

ت :  : اإلاشاحْ باللٕت ؤلاهجلحًز
ً
 زاهُا
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