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قوامو  وعليو  تستمر   ىل حد الضرورة؛ ألن  بو   يعد  الغذاء من  أبرز  حاجات اإلنسان  الىت تصُل 

اهلل تعاىل بأسبابو   العالية -حياتو، وقد ضمنو  ألرض (إن لك أال جتوع   -بذاتو  إىُل  ونزولو  ستخالفو  إللنسان حاُل   

: وتسَخته   -ل يف األرض،وجع 119-118فيها وال تعرى وأنك ال تظمأ فيها وال تضحى) طو  ما يقوت –مبنو   

منها ماءىا ومرعاىا ) (النازعات:   (أخرج  أنا صببنا  31ُاإلنسان وأنعامو  اإلنسان إىل طعامو  (فلينظر  ،(وقال تعاىل   

وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم    ُ  ادُلء صبا مث شققنا األرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا وطُلل 

:  وألنعا ألعلية صناعة الغذاء اشتد التنافس مؤخرا يف صناعة األغذية احُللل سيما ب ت   32-24مكم ) (عبس  . (و   

لعربية اإلسالمية بادلشرق العريب. وىذه الورقة   ت واذلند واليابان فضال عن الدوُل  كالص   ُ ألسيوية  الدوُل   ماليزيا وبعض 

التنمية التنافسية يف صناعة األغذية اح لضوابط الشرعية اإلسالمية يف ماليزيا خاصة وب ت  تؤكد دور  ُللل من خالُل   

لعامل  .َغتىا من دوُل 

فقهية -احُللل -الغذاء –صناعة   -الكلمات االفتتاحية: تنمية  

Abstract: Food -is one of the fundamental human needs. We need to live our life to the best 

expectation. 

The body needs calories and a variety of nutrients including protein, fat and carbohydrates every day to 

grow functions and repairs. Without food the body begins to atrophy, that is why God made on earth 

what 

sustains man and his cattle. Recently there is a strong competition -in halal food –industry, particularly 

between Malaysia and some of its neighbours such as China, India and Japan as well as the Arab Islamic 

countries in the Middle East. This paper emphasizes the role of competitive development in Halal food- 

industry through Islamic Sharia law principles- in particular in Malaysia- and generally other countries in 

the world. 
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