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 رؤية تأصيلية فقهية اتنمية صناعة األغذية الحالل في ماليزي
Development Of Halal Food Manufacturing In Malaysia A 

Juristic Genealogic Examination 
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 امللّخص 

إىل حد الضرورة؛ ألن به قوامه  يُعد الغذاء من أبرز حاجات اإلنسان الىت تصل
لإلنسان حال  -بذاته العالية -وعليه تستمر حياته، وقد ضمنه هللا تعاىل أبسبابه 

استخالفه ونزوله إىل األرض )إن لك أال جتوع فيها وال تعرى وأنك ال تظمأ فيها وال 
ما يقوت اإلنسان  –مبنه وتسخريه  -، وجعل يف األرض111-111تضحى( طه :

(، وقال تعاىل )فلينظر اإلنسان إىل 11)أخرج منها ماءها ومرعاها ( )النازعات:  وأنعامه
طعامه أان صببنا املاء صبا مث شققنا األرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتوان 

( . وألمهية 14-42وخنال  وحدائق غلبا وفاكهة وأاب متاعا لكم وألنعامكم ( )عبس : 
افس مؤخرا يف صناعة األغذية احلالل سيما بني ماليزاي وبعض صناعة الغذاء اشتد التن

الدول األسيوية كالصني واهلند والياابن فضال عن الدول العربية اإلسالمية ابملشرق 
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العريب. وهذه الورقة تؤكد دور التنمية التنافسية يف صناعة األغذية احلالل من خالل 
 بني غريها من دول العامل.الضوابط الشرعية اإلسالمية يف ماليزاي خاصة و 

 

Abstract 

Food -is one of the fundamental human needs. In deed 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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 قدمةامل
أهداف البحث: هتدق الورقة الوصول لدور التجربة املاليزية يف تنمية صناعة 
الغذاء ومنتجات احلالل ابعتبارها دولة رائدة يف هذا امليدان من خالل املشروعات 

 نتجات احلالل سواء أكان  غذائية أم دوائية أم جتميلية.والقوانني واملؤسسات الراعية مل
: تقوم الورقة على أساس عدة فرضيات وتساؤالت أمهها: ما دور  مشكلة البحث

املؤسسات املاليزية اخلادمة لصناعات احلالل يف تطور تلك اخلدمات إنتاجا وحفظا 
 وتوزيعا داخل ماليزاي وخارجها؟
ى منتجات احلالل يف دورها تنمية وتشجيعا لصناعات ما مدي جناح مؤسسة الرقابة عل

 احلالل؟
 ما عناصر الرقابة يف مؤسسة حالل يف ماليزاي ؟

 ما األثر االقتصادي والتنموي لصناعة املنتجات احلالل يف ماليزاي ؟
: يعتمد البحث املنهج االستقرائي االستنباطي الوصفي؛ حيث يستقرأ  منهج البحث

تضبط تنمية احلالل وتوجهه حنو األفضل، مع استنباط األحكام األدلة الشرعية الىت 
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الشرعية املبيحة أو احملرمة لطبيعة اخلدمة املوجهة للناس يف اجملتمع املاليزي، وذلك كله 
يعتمد على التوصيف الدقيق للواقع القائم وكيفية التعاطي مع مشكالت الواقع املعاصر 

 والتحدايت الىت تواجه حتقيق احلالل؟
 أهم الدراسات السابقة حول هذا املوضوع كما يلي:لدراسات السابقة :ا

 وحل وحكمها طبيعتها املستوردة األطعمة كتابه يف الشريف الغفار عبد -
 .4مشكلتها

ما كتبه وهبة مصطفى الزحيلي يف كتابه أحكام املواد النجسة واحملرمة يف الغذاء  -
 .5والدواء

 .6ظرات يف مستجدات الغذاء والدواءأزيوف عبد الغفور بن بشري يف حبثه ن -
سعدان بن مان وعمر عبده زرآي ورقة بعنوان )الرقابة بشهادة احلالل املاليزية  -

 1ودورها يف ضمان جودة منتجات احلالل ( حبث منشور جرانل الفقه رقم 
 ماليزاي . 4111سنة 

 أحكام األطعمة واألشربة يفيف حبثه بعنوان  داغي، علي حمىي الدين. القره -
 7اإلسالم وما خيص مسلمي أورواب: دراسة فقهية.

هاين بن منصور املزيدي، الفرص الكامنة يف سوق احلالل للمنتجات الغذائية   -
والدوائية ومستحضرات التجميل ومنتجات الرعاية الصحية احلالل، حبث مبؤمتر 

                                      
عبد الغفار الشريف، األطعمة املستوردة طبيعتها وحكمها وحل مشكلتها، بحث مقدم لنيل درجة  4 

 (.2891مام محمد بن سعود السالمية، املاجستير، )رياض: جامعة ال 

وهبة مصطفى الزحيلي،  أحكام املواد النجسة واملحرمة في الغذاء والدواء، )دمشق: دار املكتبي: دط،  5 

 م(.2881

 أزيوف عبد الغفور بن بشير، نظرات في مستجدات الغذاء والدواء، بحث مقدم لنيل درجة املاجستير، 6 

 م(.1002ماليزيا،  –ية )الجامعة السالمية العامل

أحكام األطعمة واألشربة في اإلسالم وما يخص  )د.ت(. .داغي، علي محيى الدين القره 7 

 . المجلس األوروبي لإلفتاء والبحوثمسلمي أوروبا: دراسة فقهية
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م منشور مبوقع سالم ، بوابة االقتصاد 4112/ 44/11جامعة الفصيم  
 .11/11/4112بتاريخ اإلسالمي 

هايل طشطوش، األثر االقتصادي لعملية ضبط جودة الغذاء من منظور  -
إسالمي، حبث منشور مبجلة مؤمتر الغذاء والدواء من منظور اسالمي إبريل 

الشارقة اإلمارات العربية املتحدة .منشور ببوابة سالم لالقتصاد  4112
 م.41/1/4111اإلسالمي 

ملواد الكيمياوية يف األغذية واألدوية: دراسة فقهية رضوان احلبشي، استعمال ا -
،  واملقالة املنشورة بعنوان أتثري قاعديت االستحالة واالستهالك يف 8حتليلية

  9األغذية واألدوية: دراسة فقهية حتليلية
 : يف مقدمة ومتهيد وثالثة مباحث كالتاىل خطة البحث : البحث

، الدراسات منهج البحث ،البحثمشكلة  مقدمة، أهداف البحث،املقدمة : 
 .ة البحثوخط السابقة،

 التمهيد : األثر االقتصادي والتنموي لصناعة األغذية احلالل ومصطلحات البحث. 
  .رؤية أتصيلية ،تنمية صناعة األغذية احلالل املبحث األول:
 املطلب األول :الغذاء احلالل يف ضوء املقاصد الشرعية.                    

املطلب الثاين :مقاصد التنمية املستدامة لصناعة األغذية                  
 احلالل.     

 الشرعية لصناعة األغذية احلالل . قواعداملبحث الثاين : ال
 املطلب األول :عدم الضرر.        
 اخلمر (.–اخلنزير –املطلب الثاين :االبتعاد عن النجاسات ) امليتة     

                                      
سيد محمد رضوان بن سيد يوسف الحبشي، استعمال المواد الكيمياوية في األغذية واألدوية:  8 

ة تحليلية، بحث مقدم لنيل درجة الماجستير، )كواال لمبور: الجامعة اإلسالمية دراسة فقهي

 (.8102العالمية ماليزيا، 

 .8102سنة  8المقالة المنشورة بالمجلة العالمية للدراسات الفقهية واألصولية، رقم  9 
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  .تعزيز صناعة األغذية احلالل يف ماليزاياملبحث الثالث :سبل 
املطلب األول :  تشجيع ودعوة غري املسلمني للمشاركة يف تطوير صناعة  
 احلالل . 
 املطلب الثاين : اهليئات الرقابية ) مؤسسة حالل (  .  

 .اخلامتة وأبرز النتائج والتوصيات -        
 .املصادر واملراجع -        
 االقتصادي لصناعات  املنتجات احلاللالتمهيد : األثر 

إلنتاج األغذية ومنتجات احلالل آاثر إجيابية اقتصاداي واجتماعيا يف داخل 
ماليزاي وخارجها، لذا اهتم  ماليزاي بتطوير منتجات احلالل من خالل العديد من 

الدولية كشف  دراسة نشرهتا وكالة األنباء اإلسالمية التدابري السياسية واالقتصادية، وقد  
تريليوانت دوالر مع  11)إينا( عن توقعات بنمو سوق احلالل العاملي تسع مرات ليبلغ 

 011م، حيث يشهد قطاع صناعة احلالل منوًا سنواًي قواًي مبقدار 2030حلول العام 
غ الرتيليوين ليف املائة سنوايً، على أن يتجاوز هذا املب 12مليار دوالر، أو ما يقارب 

تريليون دوالر أمريكي يف العام  1.1، بعد أن بلغ  4111العام  دوالر مع حلول
 .10 م4111

وأييت النمو على أثر التغيري الدميوغرايف وأورواب واألسواق الناشئة هبذا القطاع  
كمحرك لالقتصاد القومي. وترى الدراسة أن احملرك الرئيس لنمو سوق احلالل عامليًا هو 

تطور اقتصادات الدول اإلسالمية، وتزايد الطلب زايدة عدد املسلمني يف العامل، و 
 واإلقبال على منتجات احلالل من األسواق اجلديدة يف أورواب والياابن واهلند والصني

 .انهيك عن أسواق ماليزاي
                                      

 بمجلة شور من بحث  إسالمي منظور  من الغذاء جودة ضبط لعملية االقتصادي طشطوش،األثر هايل -10 

 سالم ببوابة منشور . املتحدة العربية المارات الشارقة 1022 إبريل اسالمي منظور  من والدواء الغذاء مؤتمر

 بتصرف . 21-21ص:. م12/2/1029 السالمي لالقتصاد
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كما يلعب حجم الطلب دورًا رئيسًا يف دعم النمو يف قطاعات مثل الغذاء 
جستيك والسياحة احلالل، فمن املتوقع واملصارف وتصنيع األدوية ومواد التجميل واللو 

أن يزيد حجم السوق االستهالكية للمنتجات واخلدمات العاملية املتوافقة مع أحكام 
الشريعة اإلسالمية من تريليوين دوالر حالياً لببلغ ستة تريليوانت دوالر أمريكي مع حلول 

 :11 .ةم، وفقاً للدراس2030تريليوانت دوالر يف العام  11م، و4141العام 
وتعترب الدول اآلسيوية األكثر استهالكًا للمنتجات احلالل، إذ تستهلك حنو 

يف  42يف املئة من جتارة احلالل العاملية، فيما تستهلك الدول األفريقية حوايل   63.3
يف املئةفقط للدول   2.5ابملئة، مقابل  11.4املئة، فيما تستهلك الدول األوروبية حنو 

 . :12األمريكية
ف الدراسة أن هذا القطاع يواجه العديد من التحدايت اليت تتطلب وتضي

وتتابع   تطبيق الرقابة املشددة على املنتجات اليت تتدعي التطابق مع متطلبات الشريعة
أن النمو الكبري يف جتارة احلالل دفع العديد من الدول واملؤسسات اإلسالمية إىل اعتماد 

ك املنتجات، واعتماد شهادات خمتومة خطط وجلان خاصة للكشف عن مصادر تل
تؤكد سالمة وصحة تلك املنتجات وتوافقها مع الشريعة، خصوصا وأن األسواق العاملية 
قد عرف  الكثري من حاالت الغش والتالعب، اليت تتعلق مبنتجات اللحوم واألطعمة 

 :13وميكننا تلخيص ثلك اآلاثر يف النقاط التالية  .األخرى

                                      
 ؛السابق نفسه  إسالمي منظور  من الغذاء جودة ضبط لعملية االقتصادي طشطوش،األثر هايل - 11 

 .بتصرف  29-21ص:.

إسالمي ؛السابق نفسه   منظور  من الغذاء جودة ضبط لعملية االقتصادي طشطوش،األثر هايل - 12 

 بتصرف .

 السابق نفسه  إسالمي منظور  من الغذاء جودة ضبط لعملية االقتصادي طشطوش،األثر هايل - 13 

 بتصرف .
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ر االنتاج واستمراريتها، مع زايدة فرص املنافسة يف تطوير احلفاظ على عناص-1
عناصر اإلنتاج ووسائل احلفظ والتوزيع لكل األنشطة املتعلقة بصناعات املنتجات احلالل 

. 
تفعيل سياسة العرض والطلب فيما يتعلق ابلفرد واجملتمع مبا يسهم يف  -4

وال شك يف أن تعزيز الطلب  جودة الصناعة ملنتجات احلالل وما يتعلق هبا من خدمات،
 يقوي القدرات الشرائية واالستهالكية للمعروض.

 الكفاءة والفاعلية لعمليات الرقابة ومعايري اجلودة واحلفظ ملنتجات احلالل .-1
وفرة االنتاج وزايدة العوائد وحتقيق التنمية املستدامة يف خمتلف اجملاالت  -2

 عة ومن مث التجارية .املمولة إلنتاج احلالل كالزراعة والصنا
 د للمؤسسات واألشخاص على السواء حتقيق األرابح وزايدة الدخول والعوائ-0
 جذب  االستثمارات وتوفري البيئة املالئمة لتوفري مقومات اإلنتاج.-1
حتقيق أهداف اجملتمع من الرفاهية والرقي ابهليئات وألفراد مما حيقق األمن  -2

 ي.الغذائي واالستقرار االجتماع
 : مصطلحات البحث

 التنمية مفاهيم اختلف : اصطالحاً  التنمية.والكثرة والنماء، الزايدة،: لغة التنمية
 التعاريف إمجال ميكن لكن عليه، يرّكز الذي للمضمون تبعاً  آلخر شخص من اصطالحاً 
 أم اجتماعياً، سواءً  اجملتمع يف حيدث الذي اإلرادي التغيري عن عبارة :أبّّنا للتنمية

 إىل عليه هو الذي احلايل الوضع من خالله من ينتقل حبيث سياسياً، أم اقتصادايً،
 خالل من الناس أحوال وحتسني تطوير هبدف عليه، يكون أن ينبغي الذي الوضع
 هذا ويعتمد الصحيح، مكاّنا يف تستّغل حىت املتاحة والطاقات املوارد مجيع استغالل
 مبفهومها املستدامة والتنمية .نفسه اجملتمع ادأفر  مشاركة على أساسي بشكل التغيري
 يف أم الدولة يف سواء القطاعات لكافة شامل نشاط عن عبارة أّّنا على والعام الشامل
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 تشكل حيث األفراد، لدى حىت أو اخلاص أو العام القطاع مؤسسات يف أم املنظمات
 ويعد. جتاربه من موالتعل املاضي دراسة خالل من الواقع، ظروف وحتسني تطوير عملية
 عملية على أُطلق حيث العشرين، القرن يف العاملية املفاهيم أهم من التنمية مفهوم
 املفهوم ويشري ،"التنمية عملية" بـ ُيسمى فيما متماسكة وسياسية اقتصادية نظم أتسيس
 بصورة وإفريقيا آسيا يف -القرن هذا من الستينيات يف- االستقالل بعد التحول هلذا
 من العديد مع وتشابكه ومستوايته، أبعاده تعدد يف التنمية مفهوم أمهية وتربز. جلية
 .( منو:،مادة اللسان: منظور ابن. )والتقدم واإلنتاج التخطيط مثل األخرى املفاهيم

ًعا ، َيصَنع صَنعَ  :من اسم:   لغة  الصناعة ًعا وَصنيًعا ُصنـْ  وِصناعةً  وَصنـْ
 علم .له حرفة ويصبح فيه ميهر حىت اإلنسان مارَسه فنّ  أَو ِعلم كل  :  اصطالحا.

ناعات  استخراج فن وتكنولوجيًّا وعمليًّا، علميًّا ومدارستها الصناعّية الوسائل معرفة: الصِّ
 الغذائّية، كاملوادّ  خفيفة: نوعان وهي لالستعمال، موادّ  إىل وحتويلها وعملها األوَّليَّة املوادّ 
 الوسيط مادة صنع( . املعجم.)والطَّائرات كالس فن وثقيلة

 اجلسم مناء به يكون أي: غذاء، واصطالحا يغذو َغذا مصدر اسم،: ِغَذاء
 الوسيط مادة غذو( .  املعجم.)َأْغِذية  : واجلمع والشراب الطَّعام من وِقوامه

 َما تعاىل، و  اّللَُّ  أَحلَّهُ  َما: واصطالحا حالل فهو حيَِل   ، َحلَّ  مصدر: احلالل
، فهو  حِبَرَاٍم، لَْيسَ   ( .حلل مادة الوسيط واملعجم – اللسان. )بِهِ  َمْسُموح   جائِز 

 املبحث األول :تنمية صناعة األغذية احلالل يف ضوء املقاصد الشرعية
 املطلب األول: أمهية الغذاء احلالل يف ضوء مقاصد الشريعة
درة النسبية عرب متوالية تنظر النظرية االقتصادية الرأمسالية إىل الغذاء من زاوية الن

حمدودة إذا ما قرن  مبتوالية السكان؛ فمتوالية السكان تنمو بنسبة متزايدة حنو 
... أما متوالية الغذاء فتنمو بنحو ضئيل ال يناسب الزايدة 1،4،2،1،11،14
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مبا يؤكد الندرة النسبية اليت يتبناها  1،4،1،2،0السكانية من الناحية العددية حنو 
 .14ريب!الفكر الغ

بينما يري االقتصاديون املسلمون يف الغالب أن تلك النظرية ومهية ال أساس هلا 
برزق  -برمحته-من الناحية العملية العتبارات إميانية عقدية؛ فاخلالق جل وعز تكفل 

(، ويري البعض تصديق نظرية الندرة النسبية 12إبراهيم  -1عباده ودوابه كافة )هود 
تالء واختبارا للخلق يف السعي والتوكل واالختاذ ابالسباب؛ وفريق حلكمة يعلمها هللا اب

اثلث يرى  الندرة وإن كان  يف الكماليات فليس  يف الضرورايت واألساسيات ابعتبار 
عند اجلميع وهو أن الغذاء ميثل للنوع اإلنساين خاصة وللمخلوقات كافة ضرورة بقاء 

 .15ينقطع الرزق وهو عالمة على املوت  وحتمية آداء؛ فبدونه يهلك اخللق وعند فقده
وإذا كان حفظ النفس ضرورة من الضرورايت اخلمس أو الكليات اخلمس فإن 
الغذاء ميثل أولوية يف ذلك اإلطار؛ لذلك اهتم القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة ببيان 

نسان  كي موارده ومصارفة يف سياقات االمتنان واإلنعام والتكرمي والتشجيع لبىن اإل
حيافظ على تلك النعمة ودوامها ابلعمل زراعة وحصدا وزكاة وادخارا وتدبريا واقتصادا مع 

، 12، املاءدة 02، طه  22، يوسف 12-11التحذير من املخيلة والسرف )الواقعة 
( ، وبني النيب ص قائال: )ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع 11-1، ق 42السجدة 

. وألمهية الغذاء وتنوعه 16دآبة وال شيء إال كان  له صدقة( زرعا فيأكل منه إنس وال
بني القرآن أنواعه وأمساءه ابلتفصيل فذكر العسل واللنب واللحم واحلوت والعنب والتني 

                                      
 وخصائص وضوابط مؤتمرالحاجة للغذاء في االقتصاد السالمي مكانة ، الكبس ي ،دكتور محمد يحيى 14 

 . بتصرف .118-1/186:ص  1022الغذاء والدواء في ضوء املستجدات من منظور إسالمي الشارقة إبريل 

 الكبس ي ،السابق نفسه . 15 

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المزارعة، باب فضل الزرع  16 

والغرس إذا أكل منه، ومسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب فضل 

 الزرع.الغرس و
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والزيتون والرطب والرمان والسدر واخلردل والطلح )املوز( واليقطني والزجنبيل زالعدس 
اإلنسان بل واحليوان أيضا، وذكر النيب اخلل  واحلبوب يف سياقات اإلنعام واإلفضال على 

كإدام وغموس. مع التأكيد على التوازن يف تناول الغذاء دون إسراف أو تناول حلرام من 
 .17طعام أو شراب؛ كل ذلك يؤكد أمهية احلاجة الىت تصل إىل حد الضرورة أحياان 

 لاملطلب الثاين :مقاصد التنمية املستدامة يف صناعة األغذية احلال
بين  الشريعة اإلسالمية عرب مقاصدها الشرعية جوانب التنمية الصناعية 
وحاجتها جلميع مناشط اإلنسان احليوية يف السعي والعمل بكل أشكاله وميكننا بيان 

 :18تلك املقاصد يف النقاط التالية 

                                      
الضمور د.هاني مسلم الغذاء في السالم املركز العلمي للغذاؤ جامعة البلقاء التطبيقية األردن ضمن  17 

م.  بحث 1022سلسلة الثقافة الغذائية :الغذاء آياته مكوناته تطوراته دار مجدالوي للنشر األردن عمان 

 . م10/8/1026منشور بموقع سالم بوابة االقتصاد السالمي بتاريخ 

 الكبس ي ،السابق نفسه ، وراجع منظمة األغذية والزراعة لالمم املتحدة  18 
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/ar/       تقرير أهداف التنمية

 :م1029املستدامة 

  The 2030 Agenda for Sustainable Development provides a global blueprint for dignity, peace 

and prosperity for people and the planet, now and in the future. Three years into the 

implementation of the Agenda, countries are translating this shared vision into national 

development plans and strategies. 

The Sustainable Development Goals Report 2018 highlights progress being made in many areas 

of the 2030 Agenda. Since the turn of the century, the maternal mortality ratio in sub-Saharan 

Africa has declined by 35 per cent and the under-five mortality rate has dropped by 50 per cent. 

In South Asia, a girl’s risk of marrying in childhood has declined by over 40 per cent. And, in the 

least developed countries, the proportion of the people with access to electricity has more than 

doubled. Globally, labour productivity has increased and unemployment rate decreased. More 

than 100 countries have sustainable consumption and production policies and 

initiatives.However, the report also shows that, in some areas, progress is insufficient to meet 

the Agenda’s goals and targets by 2030. This is especially true for the most disadvantaged and 

marginalized groups. Youth are three times more likely to be unemployed than adults. Less than 

http://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/ar/
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تشمل األبعاد االجتماعية، : التطلع إىل حتقيق التنمية العامة الىت أوال
، والبيئية. وهتدف هذه التطلعات للكرامة اإلنسانية، و"عدم إقصاء أحد"، واالقتصادية

 .(تماشى مع مبادئ وأهداف التنمية من منظور إسالمي )مقاصد الشريعةمبا ي

                                                                                          
half of all children and adolescents meet minimum standards in reading and mathematics. In 

2015, 2.3 billion people still lacked even a basic level of sanitation service and 892 million 

people continued to practise open defecation. Close to 1 billion mostly rural people still lack 

electricity. In sub-Saharan Africa, the HIV incidence among women of reproductive age is 10 

times the global average. Nine out of 10 people living in cities breathe polluted air. And, while 

some forms of discrimination against women and girls are declining, gender inequality 

continues to hold women back and deprives them of basic rights and opportunities. 

Conflict, climate change and growing inequalities add additional challenges. After a prolonged 

decline, the number of undernourished people rose from 777 million in 2015 to 815 million in 

2016, mainly due to conflicts and drought and disasters linked to climate change. In 2017, the 

North Atlantic hurricane season was the most costly ever, and the past five-year average global 

temperature is the highest on record. Without evidence of where we stand now we cannot 

confidently chart our path forward in realizing the Sustainable Development Goals. To that end, 

this report also reflects on the challenges faced in the collection, processing, analysis and 

dissemination of reliable, timely, accessible and sufficiently disaggregated data, and calls for 

better evidence-based policymaking. Today’s technology makes it possible to collate the data 

we need to keep the promise to leave no one behind. But, we need political leadership, 

resources and commitment to use the tools now available. 

With just 12 years left to the 2030 deadline, we must inject a sense of urgency. Achieving the 

2030 Agenda requires immediate and accelerated actions by countries along with collaborative 

partnerships among governments and stakeholders at all levels. This ambitious Agenda 

necessitates profound change that goes beyond business as usual. In doing its part, the United 

Nations has launched reform initiatives to reposition the United Nations development system 

to deliver on the 2030 Agenda. The objective is to be more effective, cohesive and accountable. 

We stand ready to work with all Member States to make the Sustainable Development Goals a 

reality for everyone, everywhere. 
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ترمي التنمية املستدامة إىل حتسني نوعية حياة األفراد بعدة طرق هي: اثنيا :
واحلد من عدم املساواة والتفاوت بني وتعزيز الصحة والتعليم،  ،القضاء على الفقر واجلوع

 .وإقامة البنية التحتية املستدامة، وجعل املدن أكثر استدامة ،اجلنسني
 مكافحة التغري املناخي، ومحاية احمليطات والغاابت والتنوع احليوي. اثلثا :
ز النمو االقتصادي ي، وتعز بني األفراد والدول م السالم والعدالةيتدعرابعا : 

 .ملستدامالشامل وا
دوال وأفرادا على  الشراكات بني العديد من أصحاب املصلحةخامسا :تعزيز 

ابلشراكة مع مؤسسات التمويل اإلمنائي السواء حتقيقا لألهداف اإلمنائية والتعاونية 
 .الثنائية واملتعددة األطراف والقطاع اخلاص واجملتمع املدين
مية يف سوق املنتجات احلالل ويف هذا اإلطار تقوم ماليزاي بتعزيز فرص التن

الغذائية منها والدوائية ومستحضرات التجميل عرب دعوة املستثمرين للعمل يف ذلك 
امليدان اخلصب داخل أراضيها بل وخارجه، واملتابع للنمو االقتصادي يف ماليزاي يرى 
يف  مؤشرات ذلك واضحة مما دفع العديد من الدول اجملاوره كالصني واهلند إىل املنافسة

 .19تلك السوق 
 املبحث الثاين :القواعد الشرعية لصناعة األغذية احلالل

نوعان؛  -وجهان كالعملة النقدية  –للقواعد املتعلقة بصناعة  الغذاء احلالل 
قواعد تتعلق ابلصحة الشرعية وقواعد تتعلق ابلسالمة الصحية؛ حبيث يتوفر يف الغذاء  

ج شرعي، وكونه انفعا دون تلف صحي من االستعمال دون حر  كونه طيبا طاهرا عند

                                      
رص الكامنة في سوق الحالل للمنتجات الغذائية والدوائية مقالة املزيدي ،دكتور هاني بن منصور ،الف 19 

م. . راجع  شابرا  محمد عمر :الرؤية 21/22/1021موقع بوابة سالم  االقتصاد السالمى  منشور بتاريخ 

ترجمة محمود  1022املعهد العالمي للفكر السالمي لندن  2السالمية للتنمية في ضوء مقاصد الشريعة  ط

-https://www.isdb.org/ar/what-we-do/sustainable تقرير البنك السالمي للتنمية جدة  .و    مهدي

development-goals 
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هنا كان األصل يف املنافع اإلابحة واألصل يف املضار التحرمي؛ لذا اختياران يف املطلبني 
 القادمني احلديث عن قاعدة الضرر وقواعد السالمة واحلفظ:

 .20املطلب األول :عدم الضرر
واحلرام ما حرمه هللا أحل هللا تعاىل الطيبات وحرم اخلبائث فاحلالل ما أحله هللا 

فهو اخلالق العليم، خلق اإلنسان ويعلم ما ينفعه وما يضره فما أحل شيئا إال وفيه املنفعة 
وما حرم شيئا إال ومنه املضرة؛ وقال النيب صلى هللا عليه وسلم: "احلالل بني واحلرام بني 

د استربأ لدينه وبينهما أمور مشتبهات ال يعلمهن كثري من الناس  فمن اتقى الشبهات فق
وعرضه، ومن وقع يف الشبهات وقع يف احلرام .." وقال )ص(:"إن  هللا طيب ال يقبل إال 
طيبا .." .  وقال )ص( : " ولبدنك عليك حقا .." من هنا كان احلديث عن سالمة 
الغذاء من النجاسات واحملرمات واخلبائث ميثل الوجه الثاين لقواعد التحليل وهو ما 

فقط هي ما تبيح   حاليت العالج أو الوقاءيف  الضرورة. إن  21ملطلب الثاين نتناوله يف ا
اجلانب العالجي البد من العودة  يف. تناول ما فيه الضرر إذا الضرورات تبيح احملظورات

                                      
ه هللا، "عن أبي سعيد الخدري، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، قال:  . 20  ال ضرَر وال ضرار، من ضارَّ ضرَّ

قال الخشيني: الضرر: الذي لك فيه منفعة، .61/ 1ملستدرك : أخرجه الحاكم فيا ."ومن شاقَّ شق هللا عليه

وعلى جارك فيه مضرة، الضرار: الذي ليس لك فيه منفعة، وعلى جارك فيه مضرة، شمول حديث "ال ضرر 

أنه ال يجوز الضرار ابتداًء؛ أي: ال يجوز لإلنسان أن يضر شخًصا آخَر :الحكم األول  :وال ضرار" على ُحكمين

ألن الضرر ظلم، والظلم ممنوع في كل دين ومذهب، وجميع الكتب السماوية قد منعت  في نفسه وماله ابتداًء؛

 َمِعيًبا لشخص آخر بدون أن يذكر العيب املوجود  :أمثلة الحكم األول ،الظلم
ً
ال يجوز لشخص أن يبيع ماال

أنه ال تجوز  :الحكم الثاني .فيه، وإن إخفاء عيب املبيع عن املشتري إضراٌر به، وهو حرام وممنوع شرًعا

كما لو أضر شخص شخًصا في ذاته وماله، ال يجوز للشخص املتضرر أن .مقابلة الضرر بمثله، وهو الضرار

عن   .يقابل ذلك الشخص بضرر، بل يجب عليه أن يراجع الحاكم، ويطلب إزالة ضرره بالصورة املشروعة

تعالى أنه قال: ))يا عبادي، إني حرمُت الظلم أبي ذر، عن النبي صلى هللا عليه وسلم، فيما روى عن هللا تبارك و 

قال:  -رض ي هللا عنه  -عن أبي بكر الصديق و .8722مسلم:  "على نفس ي، وجعلته بينكم محرًما، فال تظاملوا

ر به ملعوٌن َمن ضارَّ "قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
َ
 .2912الترمذي:  ."مؤمًنا أو مك

أبو هربيدة دكتور عاطف محمد ،القواعد الشرعية لسالمة انتاج وحفظ الغذاء ،بحث منشور راجع :.  21 

 291-291. البحث ص :288-218ص 1021( يناير 2بمجلة الجامعة السالمية للدراسات السالمية العدد )

https://www.alukah.net/sharia/0/86917/#_ftn3
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إىل الفطرة األصلية إذا حل الضرر،يف غيبة الضماانت املقامة سدودًا دون وقوعه،إن 
فعالة من شأنه تصحيح ما نزل  من احنراف عن الطبيعة  اإلجراء املطلوب حينئذ إجيايب

برفع الضرر وإزالته وهو مفاد املبدأ القائل )الضرر يزال( أي الشأن فيه أن ينحى عمن 
أصابه، وال يعترب حصوله وضعاً طبيعياً وأمراً واقعاً مهما تقادم أو تضاعف أثره، وال ذريعة 

كما حترى مبا ال يعرفه اإلنسان إال بعد   للمتواكلني املدعني الركون للمقادير، وهي
حصوله، فإن بقاءها كذلك ال حيكم له ابللزوم والثبات إال بعد احملاولة واألخذ 
ابألسباب، وإذا كان املرض أو الضرر عامة، أمرًا  مقدورًا فإن الشفاء واملعافاة هو من 

املوبوء "نفر من قدر هللا، وبذلك أجاب عمر رضي هللا عنه من تردد يف جتنب املكان 
. وتعبرياً عن بقاء الضرر دخياًل هجينًا جاء املبدأ القائل: الضرر 22قدر هللا إىل قدر هللا"

ال يكون قدميًا أي ال حيظى حبصانة وال يكتسب استيطااًن مهما تطاول زمانه بل يظل 
الة ه "إزالة الضرر"مزلزل األركان مضطرب اجلنان يهدده نداء الرحيل.وللمبدأ األساسي 

حيف به من املباديء اليت يتم هبا تنظري كامل له يتناول يف آن واحد رسم الوسائل 
الضرر األشد " لوبعبارة أخرى تقدم البدي "الضرر ال يزال مبثله" وحتديد املقاصد، منها
وحتديد الشرية واخلريية ليس  "خيتار أهون الشرين"وأبسلوب آخر  "يزال ابلضرر األخف
 "إذا تعارض  مفسداتن روعي أعظمهما ضررًا ابرتكاب أخفهما"ابهلوى بل ضابطه 

درء املفاسد مقدم "وبكلمة جامعة  "يتحمل الضرر اخلاص لدفع الضرر العام"وابلتحديد 
، وهذه املبادئ الغنية عن التطويل بشرحها توحي ابخلطوات 23على جلب املصاحل

ال يطغى خوف اخلطر املاثل  احلكيمة اليت ينبغي سلوكها يف جمال التطبيب والعالج: أبن
 .راجحة على ذاك هيف الداء على استشعار اخلطر الكامن يف الدواء، إذا كان  كفة هذ

احملظورات على ما يف بعضها من مالذ أو أرابح موقوتة أو فردية، جديرة ابملنع ولو أما 
                                      

 031ج 2جيذكر في الطاعون، البخاري، الصحيح، كتاب الطب، باب ما  22 

 - 012واألشباه والنظائر البن نجيم  52 -59األشباه والنظائر، للسيوطي  23 

015 
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حلجر حكم الشريعة )وما وافق منهجها( ا أنشأتهنا فمن أهدرت به املصاحل اجلزئية،  
على الطبيب اجلاهل أبصول الصنعة، واحليلولة بينه وبني فوائد املزاولة النافعة له شخصياً، 
ملا يف ذلك من حفظ املصاحل العامة ودرء املفاسد املتوقعة وهو كذلك مناط الفصل يف 
مسائل العالج بوسائل هي يف األصل حمرمة، أو التداوي ببعض احملرمات إذا تعني ذلك 

 .الة الضررسبيالً إلز 
إن رفع  :رفع احلرج ومراعاة الضرورة، رفع احلرج ومقاصد التكليفاملبدأ التايل، 

احلرج عن املكلفني من املقاصد األساسية للتشريع اإلسالمي عامة، وله هنا مظاهره 
اخلاصة الكثرية اليت يتعاقب أثرها لتحقيق مسو الشريعة عن أن يكون طابعها اجلمود على 

لتكاليف، أتسيساً على أن تلك التكاليف نصبها الشارع احلكيم، ابلنسبة منط واحد من ا
لألفراد، ملقصد عام هو: " إخراج املكلف عن داعية هواه حىت يكون عبدا هلل اختياراً،  
كما هو عبد هلل اضطرارًا "  وإن املقصد ابلنسبة للمجموع هو " إقامة املصاحل الدنيوية 

ك نظام كافل للسعادة يف الدنيا واآلخرة ملن متسك به، واألخروية على وجه كلي " فهنا
 .ومطلوب من كل فرد أن ينضوي حت  هذا النظام وينقاد له ال هلواه

 شرع هللا عز وجل من حلفاظ على الفطرة السليمةإن اجلانب الوقائي فمن اأما 
الَّيِت َفَطَر النَّاَس  مبدأ احلفاظ على الفطرة اإلنسانية. ابعتبار قوله تعاىل ﴿ِفْطَرَت اّللَِّ  وهو

َها اَل تـَْبِديَل خِلَْلِق اّللَِّ  وهي احلالة األصلية املستحقة للبقاء بعيداً عن  ]11: الروم[ ﴾َعَليـْ
، 24)كل مولود يولد على الفطرة( كما قاله صلى هللا عليه وسلم:  التغري املعنوي و املادي

لتطبيقات العديدة مما تكفي هنا ووسيلة حتقيق هذا اهلدف تعزيز املبادىء وإرسائها اب
  .اإلشارة إىل أّنا جاءت متنوعة

                                      

، اإلمام 59، ص8األمام البخاري، صحيح البخاري، جالحديث متفق عليه،  24 

 .8192، ص9مسلم، صحيح مسلم ج
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الضرر يدفع بقدر اإلمكان، والدفع هو احليلولة دون الوقوع، ابختاذ اإلجراءات 
جاء كان  سلبية ابالمتناع عن أفعال مؤدية للضرر،  ،واالحتياطات الكفيلة ابلوقاية منه

أن الضرر ال يرتيث فيه حىت يقع بل يبذل   اأو إجيابية ابألخذ مبا يعصم منه، ومفاد هذ
كما أن دفع الضرر إن مل ميكن كلية يدفع املقدار املمكن منه،  ه.كل ما أمكن لدفع

فليس هناك تالزم بني الدفع االستئصال، بل إن التخفيف للمقدار املوشك وقوعه حيظى 
ولو  -فع الضررابالهتمام الشرعي نفسه إذا تعذر تفادى مجيعه. وهذا املبدأ بشقيه )د

لوقاية خري من العالج وما ال يدرك  أي ا املمكن منه( هو املظلة الفنية للمثلني املتداولني
 .جلهكله ال يرتك 

إن املواد الكيمياوية إذا ثب  األطباء أو أهل ف فبكل هذه األسس الشرعية
تفاق، إال فتناوهلا حرام مذموم اب وهو كما تقدم ضوابطه الكيمياء أو أهل اخلربة بضررها

َر اَبٍغ َواَل َعاٍد الضرورة بقدر معلوم وحالة معلومة لقوله تعاىل: ﴿ أحوايف  َفَمِن اْضطُرَّ َغيـْ
والقاعدة الفقهية تقول "الضرورات تبيح  ]121البقرة:[َفاَل ِإمْثَ َعَلْيِه ِإنَّ اّللََّ َغُفور  َرِحيم ﴾ 

 لباحث آنفاً.كما أشار ا  ياحملظورات" و"الضرورة تقدر بقدرها" وه
 املطلب الثاين :سالمة الغذاء

اتفق علماء الشريعة على ضرورة حتقيق اإلابحة واملنفعة مع املصلحة من تناول 
الغذاء، أما علماء الصحة والتغذية فيشرتطون أن الغذاء يتوفر فيه جمموعة من الشروط 

 وخيضع جملموعة من القواعد وهي:
ا أو جينيا؛ ألّنا متثل خطورة على حياة خلو الغذاء من املواد املعدلة وراثي -

 اإلنسان .
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نقاء الغذاء من التلوث البيئي وشوائبه، وخلوه من خملفات التصنيع الغذائي  -
املعاجل كيمياواي أو وراثيا. وال يغيب عنا جنون البقر الذي حدث يف بريطانيا 

 !.25سابقا بسبب األعالف املعاجلة كيميائيا 
نظرا السترياد معظم الدول -غذية بدون املواد املضافة مع أنه ال ميكن تداول األ -

فإن املواد املضافة ومواد األكسدة الضارة    -غذاءها من دول بعيدة أخرى
وأبرزها اجلل ومثبتات الطعم -سواء أكان  للمحافظة على الغذاء أو لتخزينه 

أن املواد جيب أن ختضع للرقابة واملتابعة ؛ إذ من املعلوم  -أو اللون أو الرائحة
املضافة كلها مواد معاجلة كيمياواي وهلا خطر كبري على اإلنسان سيما األطفال.  

 .26كما أن هلا خطر كبري على سالمة الغذاء وبقائه بقيمته الغذائية 
سالمة الغذاء من أضرار التعبئة والتغليف والتخزين، فقد ثب  عمليا إصابة  -

غذاء مع مواد التغلييف والتعبئة اإلنسان ابلكثري من األضرار بسبب تفاعل ال
أثناء احلفظ والتخزين والنقل والتوزيع خاصة املواد البالستيكية لذا اشرتط اخلرباء 

نعومة –يف مواد التغليف والتعبئة ما يلى: عدم وجود مواد ضارة ابإلنسان 
عدم أتثر الغذاء وخواصه من مادة  –سطح تلك املواد وخلوها من املسمات

 .27عبئة التغلييف والت
 ماليزاي يف احلالل األغذية صناعة تعزيز سبل :الثالث املبحث

                                      
لوث لقاء تليفزيوني على قناة الجزيرة ، و باسل الخطيب ،الغذاء امل 218. أبو هربيدة السابق نفسه ص :: 25 

السابق  ،الكبس ي ،دكتور محمد يحيى -م؟  21/1/1002الفضائية برنامج "بال حدود"مع أحمد منصور بتاريخ 

 .121-122نفسه ص:

، نقال عن  ابراهيم عنانه : الضافات الغذائية واستخدامها  291-291. أبو هربيدة السابق نفسه ص : 26 

 سان .وأثرها على الن

، نقال عن  مصطفى صطوف : اآلثار السلبية التى تسببها مواد  296-292. أبو هربيدة السابق نفسه ص : 27 

تعبئة األغذية وتغليفها على الصحة العامة ،موقع جريدة العروبة السورية حمص رابط . 

http://ouruba.alwehda.gov.sy/node/203429 
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 تطوير يف للمشاركة املسلمني وغري ودعوة املسلمني تشجيع:  األول املطلب
 احلالل صناعة

تتخذ احلكومة املاليزية العديد من الوسائل لتعزيز صناعة احلالل وتنشيطها سيما 
 األغذية، منها:
 (MIHAS)  سواق:معرض حالل ماليزاي الدولية املعارض  واأل : أوال

املنصة  (MIHAS) الدويل م كان معرض حالل ماليزاي4110منذ عام 
وخدمات احلالل على  للرتويج ملنتجات -املفضلة للصناعات القائمة على حالل

مجيع شركاء األعمال يف أحناء العامل يف مكان  MIHAS جيتمع يف .مستوى العامل
ركة يف تعزيز العالقات التجارية، وجذب فرص جتارية لألسواق للمشا واحد مشرتك
 ومع سجل حافل ملاليزاي يف تنظيم جديد للربامج التجارية. صناعة احلالل املتخصصة يف

INSP  وابلتزامن مع MIHAS 2016  من أهم أهداف INSP هي: 
 عرض منتجات الشركات الصغرية واملتوسطة واخلدمات للمشرتين احملتملني .1
 .يط الضوء على فرص جديدة للتصديرتسل .4
 .إنشاء منصة فعالة إلقامة شراكة جتارية مع املستوردين األجانب .1
 .التوسع يف األسواق اجلديدة والناشئة .2
كبرياً،  أن حيقق هذا احلدث جناحا INSP خلق بيئة جتارية تنافسية، وتستعد .0

 21من  الممث 242شركة أجنبية مع  112بعد الربامج السابقة اليت استقطب  
الشركات  من 210اجتماعات العمل مبشاركة من  4212بلدا، وإجراء 

وقد مت إعداد املنتجات الرئيسية من مصادر املستوردين خالل   املاليزية
األغذية واملشروابت ومنتجات النخيل النفط، الزراعة إنتاج،  اجتماعات العمل
 .ومستحضرات التجميل الدوائية، أدوات



 رؤية أتصيلية فقهية تنمية صناعة األغذية احلالل يف ماليزاي
 

4 

ابلعواصم األجنبية: حيث هتتم احلكومة املاليزية ابملشراكة يف  فتح فروع :اثنيا
جمال صناعة احلالل مع احلكومات والعواصم األجنبية، وقد مت ذلك يف العديد من العامل 

 وغريها. 28اإلسالمي كمصر وتركيا واملغرب وقطر 
ووضع هندسة مالية تشجع على املضاربة واملشاركة واالستثمار يف صناعة  :اثلثا

احلالل وتسويقه،  وهذا ما أكده الواقع من خالل إصدار الصكوك العاملية والشهادات 
االستثمارية احلكومية كما فعل  احلكومة السودانية ابصدار مثل  شهادة شهاب ومشم 

،وهو ما أكدته الباحثة يف 29م4114-4111و شهادات شهامة 4110-4114
 دراستها. 

والدولية؛ حيث تقوم مؤسسة حالل بذلك  املؤمترات والندوات احمللية :رابعا
 بصفة دورية تعزيزا وتشجيعا لتنمية وتشجيع صناعة احلالل وعلى رأسها صناعة الغذاء.

 وضع قائمة بياانت لصناعة احلالل ،وبيان متطلبات السوق. :خامسا

                                      
                       . راجع الروابط التالية : 28 

http://www.agrimaroc.ma/%D9%85%D8%B9%D8%

B1%D8%B6-

%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D

8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A7%D

9%84-

%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D

9%8A%D8%A7/ 
https://www.maghress.com/alittihad/2071085 

[ : دراسة حالة ماليزيا و PDFدور الهندسة املالية في تطوير الصناعة املالية االسالمية ] ساسية جدي .  29 

، الصدارات الحكومية  281-282ص :: م.1026ماجستير جامعة محمد خيضر بسكرة الجزائر ،  دانالسو 

GII–  صكوك بنك نجارا BNNN–  اتفاقيات البيع والشراءSBBA–  وسندات كاجاماس SMC–  والكمبيالت

 . 116و 101-102و 281-282راجع ص : IABالسالمية املقبولة  

http://www.agrimaroc.ma/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7/
http://www.agrimaroc.ma/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7/
http://www.agrimaroc.ma/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7/
http://www.agrimaroc.ma/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7/
http://www.agrimaroc.ma/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7/
http://www.agrimaroc.ma/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7/
http://www.agrimaroc.ma/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7/
http://www.agrimaroc.ma/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7/


 119 د/ حسن سليمان د/ عبد الباري بن أوانج د/ حممد فتحي العرتيب

  حالل مؤسسة)  الرقابية اهليئات عمل :الثاين املطلب .30 (    
فاعلة يف جمال صناعة احلالل مباليزاي من خالل تعد  )مؤسسة حالل(هيئة  

دورها التنموي يف إطاره الرقايب والتنظيمي  والتشجيعي والذي ميكن تلخيصه يف السطور 
 القادمة:

 أوال :الوظيفة  

 
هي هيئة حكومية تنموية فريدة من  (HDC) شركة تطوير  صناعة احلالل

 وهي تقوم  إلدارة صناعة احلالل 4111يف سبتمرب  HDC أنشأت  نوعها مستقلة
HDC  ابلتنمية الشاملة للصناعة احلالل . HDC  وتعد املؤسسة احلكومية الوحيدة
جتارية، غري  كعالمة  HDCو  .كلفة بتنسيق وتطوير صناعة احلالل الوطنيةيف العامل امل

جتارية ودية، يقودها خرباء مبستوى عاملي  يف الدراية واخلربة بتلك الصناعة  من خالل 
العمل على وضع معايري وقوانيني تنظيمية لطريف تلك الصناعة املنتج واملستهلك على 

ركات على الوصول إىل أسواق جديدة حمليا مبساعدة الش   HDCوتقوم  .السواء
 وعامليا، وهو ما يعين  اتساع دائرة احلالل عامليا وهو السبيل ألسواق جديدة مبساعدة

HDC وهو ما يعين أنه مع منو صناعة احلالل، ابلنسبة للمستهلكني ووكاالهتا ،
زايدة  يف الوعي وأفضل اخليارات للسلع  -منتجني ومستهلكني  -سيكون لديهم  

                                      
 :  الرسمي رابط مؤسسة حالل.  30 

http://www.hdcglobal.com/publisher/alias/?dt.driverAction=RENDER&pc.p 

ortletMode=view&pc.windowState=normal&pc.portletId=Newslatest.newsPortlet 

http://www.hdcglobal.com/publisher/alias/consumer?dt.driverAction=RENDER&pc.portletMode=view&pc.windowState=normal&pc.portletId=Newslatest.newsPortlet
http://www.hdcglobal.com/publisher/alias/consumer?dt.driverAction=RENDER&pc.portletMode=view&pc.windowState=normal&pc.portletId=Newslatest.newsPortlet
http://www.hdcglobal.com/publisher/alias/?dt.driverAction=RENDER&pc.p%20ortletMode=view&pc.windowState=normal&pc.portletId=Newslatest.newsPortlet
http://www.hdcglobal.com/publisher/alias/?dt.driverAction=RENDER&pc.p%20ortletMode=view&pc.windowState=normal&pc.portletId=Newslatest.newsPortlet
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، مع صل  أسواق جديدة من خالل احلالل، فإنه  ابلنسبة للحكومة وأخريا، احلالل
 .يرتجم إىل منو اقتصادي

 وميكن إمجال ما تقوم به املؤسسة من أعمال فيا يلي :
 ؤسسة : حيث تدير امل خلق فرص عملHDC  التمويل احلكومي لصناعة

 احلالل وتشجع املستثمرين والشركات يف هذا اإلطار.
 تنسيق املبادرات الوطنية: تقوم HDC   ابلوكالة واإلحالة بني الشركات

العاملة يف صناعة احلالل مبا هلا من خربة يف رسم  األدوار  واهليئات
علمي  وثقايف لألنشطة وهي أيضا منسق  مهين وكرسي   واالحتياجات اخلاصة

 .املتعلقة ابحلالل وتنظم جلسات النقاش
 . التواصل القيمي  للمستهلكني: من خالل التوعية واإلرشاد الصحيح 
 يقدم HDC  دعما لقطاع األعمال من خالل توفري العالمات التجارية

اخلدمات  و التدريب كما يوفر والرتويج للمنتجات والصناعات احلالل
أيضا على العناصر التالية  HDC كما تركز.لدعم شهادة احلالل االستشارية

-نيع / معاجلةتص-مكوانت-األعالف ومزرعة إدارة.من سلسلة القيمة احلالل
دعاية -التمويل اإلسالمي-البحوث والتنمية واالبتكار-اخلدمات اللوجستية

 HDCوالرتقيات من أجل أن تكون أكثر فعالية يف تطوير صناعة احلالل، 
 .تركز على جمموعات أساسية من شأّنا أن تضيف إىل حد كبري يف االقتصاد

جملهزة، واملواد املضافة وتشمل هذه اجملموعات املتخصصة املواد الغذائية ا
 واملكوانت، وتربية املاشية، واملستحضرات الصيدالنية والرعاية الشخصية؛ ألن

من أجل   .تنمية هذه املناطق هو املفتاح لتحقيق نظام بيئي للحالل أكثر مشولة
تعمل جنبا إىل جنب مع كافة الوزارات ذات  HDCحتقيق هذا اهلدف، فإن 

 نقطة االتصال األوىلوعلى الصعيد الدويل، فهي . والوكاالت احلكومية  الصلة
فضال عن توفري اإلشراف والتوجيه من خالل جمموعة  مرجعي أساسيمركز  و

http://www.hdcglobal.com/publisher/alias/government?dt.driverAction=RENDER&pc.portletMode=view&pc.windowState=normal&pc.portletId=Newslatest.newsPortlet
http://www.hdcglobal.com/publisher/alias/government?dt.driverAction=RENDER&pc.portletMode=view&pc.windowState=normal&pc.portletId=Newslatest.newsPortlet
http://www.hdcglobal.com/publisher/bi_halal_training
http://www.hdcglobal.com/publisher/bi_halal_training
http://www.hdcglobal.com/publisher/bi_halal_consultancy_services
http://www.hdcglobal.com/publisher/bi_halal_consultancy_services
http://www.hdcglobal.com/publisher/bi_halal_consultancy_services
http://www.hdcglobal.com/publisher/bhi_halal_agencies
http://www.hdcglobal.com/publisher/bhi_halal_agencies
http://www.hdcglobal.com/publisher/contact_us
http://www.hdcglobal.com/publisher/contact_us
http://www.hdcglobal.com/publisher/glo_hal_sup_center
http://www.hdcglobal.com/publisher/glo_hal_sup_center


 121 د/ حسن سليمان د/ عبد الباري بن أوانج د/ حممد فتحي العرتيب

يشمل قطاعات األغذية  وهذا .متنوعة للغاية من القطاعات يف صناعة احلالل
ومستحضرات التجميل  واملشروابت والثروة احليوانية املصنعة إىل األدوية

 اللوجستية وقطاعات الرعاية الشخصية وأيضا قطاعي املصارف واخلدمات
يف تنمية القدرات  عامل مهم من حيث الدور الذي تلعبه HDC .اإلسالمية

و مواجهة التحدايت اليت  41كرؤوس صناعة احلالل فصاعدا إىل القرن ال
ويشمل ذلك تعزيز وتبسيط ااالستقبال للمشكالت ، .تكمن يف املستقبل

ان ذلك الحتض  والتسويق، واالتصاالت، وزمن االستجابة مع مجيع القطاعات
عمل ت  HDC املشكالت ابستمرار وحتقيق التنمية املستدامة اليت تعد هدفا 

 .له جبدية
من قبل احلكومة املاليزية لتقدمي  HDC كلف    -يف ماليزاي–داخليا 

للمؤسسات الصغرية واملتوسطة األحجام )الشركات املساعدة، على وجه اخلصوص، 
ارات احلكومية ذات جنبا إىل جنب مع مجيع الوز  HDC .تعمل  (الصغرية واملتوسطة

، للضغط وحتقيق  (MITI) وزارة التجارة الدولية والصناعة الصلة ووكاالهتا، وخاصة
الشركات الصغرية واملتوسطة هي أساسا يف شكل حوافز  مساعدة  النتائج املرجوة

ص، ورفع مستوى املهارات ابإلضافة إىل التسويق واخلربات والرتخي ضريبية، والتمويل،
 .الرتوجيية

 ومن أبرز أعمال املؤسسة: 
 إصدار شهادة احلالل : وهي شهادة اعتماد صناعة احلالل، ويرجع ذلك-1

ينصح   HDC )احلالل وانفع( كما halalan thoyyiban ببساطة إىل مفهوم
 .HACCP و GMP ق مع متطلباتاملتقدمني شهادة احلالل ليتواف بشدة مجيع

 JAKIM وهكذا، املنتجات احلالل املعتمدة من قبل إدراة التنمية اإلسالمية املاليزية أو
 .ومنتجات احلالل اليت هي آمنة لالستهالك أو االستخدام، مغذية وذات جودة

http://www.smecorp.gov.my/
http://www.smecorp.gov.my/
http://www.smecorp.gov.my/
http://www.miti.gov.my/cms/index.jsp
http://www.miti.gov.my/cms/index.jsp
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 :   31اصدار املعايري -4
الل وحىت اآلن معايري حالل الدولية : تعد ماليزاي رائدة يف وضع معايري احل

 :ابحلالل وصفها على النحو التايل  (MS) املعايري املاليزية نشرت على  
 وصف (MS) معايري املاليزية

MS 2594: 
، واملواد الكيميائية 2015

احلالل الستخدامها يف معاجلة 
مبادئ  -املياه الصاحلة للشرب 

 توجيهية عامة

 املستخدمة يف معاجلة املياه متطلبات املواد الكيميائية حالال MS حيدد هذا
الكيميائية املصنعة املستخدمة يف معاجلة املياه اخلام خالل  املواد .الصاحلة للشرب

 الصاحلة للشرب، تستويف املتطلبات الضرورية اليت تتماشى مع الشريعة إنتاج املياه
 .اإلسالمية واألنظمة ذات الصلة أو القانون النافذ يف ماليزاي

MS 2610: 
، خدمات الضيافة 2015

 متطلبات -ودية مسلمة 

 املبادئ التوجيهية واملتطلبات الالزمة إلدارة املرافق السياحية MS هذا حيدد
واملرشدين  واملنتجات واخلدمات للمسافرين املسلمني يف أماكن اإلقامة، وحزم جولة

املنظمات املعيار وعام ويقصد به أن تكون قابلة للتطبيق على مجيع  هذا .السياحيني
 إدارة املسلمة املنتجات واخلدمات السياحية ودية وال ينطبق على املرافق واألفراد

 واملنتجات balneoteraphy الصحية واجلمال مثل السبا والتدليك أو أية مرافق
 واخلدمات

MS 2565: 
احلالل والتغليف  - 2014
 العام التوجيهي

العامة يف جمال تصنيع والتعامل  يصف هذا املعيار املاليزي املبادئ التوجيهية
وهو مبثابة الشرط األساسي للتغليف حالال للمنتجات  .مع التعبئة والتغليف احلالل

 .احلالل يف ماليزاي
                                      

وزارة العلوم  قسم املعايير ماليزيا هذه املعايير يمكن شراؤها عبر مجموعة من املنافذ والهيئات.  31 

 راجع:  والتكنولوجيا واالبتكار 

 http://www.hdcglobal.com/publisher/bi_halal_standards 
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MS 1500: 
 -، الطعام احلالل 2009

إنتاج وإعداد واملناولة والتخزين 
مبادئ توجيهية عامة  -

 )مراجعة الثاين(

ناعة الغذائية على إعداد ومناولة الطعام إرشادات عملية للص MS هذا يوفر
مبا يف ذلك املكمالت الغذائية( ولتكون مبثابة الشرط األساسي للمنتج ) احلالل
  .احلالل وجتارة املواد الغذائية أو األعمال التجارية يف ماليزاي الطعام

 .مالحظة: هذا املعيار أيضا متوفرة يف النسخة املاليزية

MS 2200:  اجلزء
واإلسالمية السلع  4111: 1

: رعاية 1اجلزء  -االستهالكية 
مبادئ  -التجميل والشخصية 

 توجيهية عامة

يصف مبادئ توجيهية عملية ملستحضرات التجميل احلالل  MS هذا
وهو مبثابة الشرط األساسي لصناعة الرعاية ومستحضرات  .وصناعة الرعاية الشخصية

استخدام هذا  وينبغي .تجارية يف ماليزايالتجميل والشخصية والتجارة أو األعمال ال
يف ماليزاي واملبادئ  املعيار مع املبادئ التوجيهية للرقابة على مستحضرات التجميل

قبل املكتب الوطين الدوائية  التوجيهية بشأن التجميل ممارسات التصنيع اجليدة، من
  .التحكم، وزارة الصحة )وزارة الصحة(

 .وفرة يف النسخة املاليزيةمالحظة: هذا املعيار أيضا مت
MS 2200-2: 

2012 ، 
 حيدد هذا املعيار أمور توجيهية لصناعة احلالل وممارسات اهليئات الرقابية .

MS 1900: 
 -، ونظم إدارة اجلودة 2005

 املتطلبات من منظور إسالمي

  متطلبات نظام إدارة اجلودة حيث منظمة MS حيدد هذا
 ابستمرار املنتجات اليت تليب احتياجات حيتاج إلثبات قدرهتا على توفري .1

 العمالء والتنظيمية املعمول هبا، و
إىل تعزيز رضا العمالء من خالل التطبيق الفعال للنظام، مبا يف ذلك  هتدف .4

 التطوير املستمر للنظام والتأكد من مطابقتها لاللعمالء واملتطلبات عمليات
 .التنظيمية املعمول هبا

نظام إدارة عام 
 -، على أساس القيمة 4111

من التوجيه ومستوى متطلبات السوق املنظمة  املعيار MS يتكون هذا
 .إلنشاء نظام اإلدارة القائمة على القيم اإلسالمية
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 :املتطلبات من منظور إسالمي
MS 2300 

اثلثا : إصدار شعار حالل: للمنتجات الغذائية وغري الغذائية خاصة املستوردة 
  من دول غري إسالمية

 

 
رابعا :متابعة قواعد البياانت الدولية ذات االهتمام بغذاء انتاجا وتصنيعا وتوزيعا  

 :مثل
اعة ومنظمة الصحة العاملية قاعدة بياانت صناعة منظمة األغذية والزر 

: 
 والفتوى العاملية واحمللية الفتوى-قاعدة بياانت الكتلة الدولية 

  
 أخبار العاملي للصناعة :

  
 ياانتنظام ختزين الب

 
 

http://knowledge.hdcglobal.com/publisher/bu_halal_directory
http://knowledge.hdcglobal.com/publisher/pid/9a8335d1-b22d-4f32-b859-4957b700078d/container/contentId/6ee77dfd-9ebf-4ffc-a854-fddddbb69a25
http://knowledge.hdcglobal.com/publisher/pid/9a8335d1-b22d-4f32-b859-4957b700078d/container/contentId/6ee77dfd-9ebf-4ffc-a854-fddddbb69a25
http://knowledge.hdcglobal.com/publisher/bdh_fatwa
http://knowledge.hdcglobal.com/publisher/alias/globalnews?dt.driverAction=RENDER&pc.portletMode=view&pc.windowState=normal&pc.portletId=NewsHDC.newsHdcPortlet
http://www.ghsc.com.my/publisher/ghsc_data_warehouse
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 خلامتةا
 أبرز النتائج والتوصيات 

يؤكد البحث على أن  –ونسأل هللا تعاىل حسن اخلامتة –يف خامتة البحث 
صناعة احلالل يف ماليزاي صناعة متميزة فريدة مبا هلا من خطط ووسائل ومبا تسمو به من 
مقاصد وغاايت تنموية وإنسانية هتتم ابإلنسان جسدا وروحا، وقد خلص البحث إىل 

 من النتائج كالتايل: جمموعة
أن للغذاء احلالل أمهيته وضوابطه اخلاصة الىت جعل  الشريعة اإلسالمية تضعه   -

 كأولية يف سياقات النعم واملنن اإلهلية قبل سياقات االبتالء واجلزاء .
أن مقاصد التنمية يف صناعة احلالل يف ماليزاي تقوم على الرعاية واحلفظ وتلبية  -

ياجاته بل والتحسينيات أيضا؛ لذلك فالتنمية يف ضرورايت اإلنسان واحت
 صناعة احلالل اتسع  لتشمل الغذاء والدواء ومستحضرات الزينة والتجميل.

أن ماليزاي تعد دولة رائدة يف جمال صناعة احلالل عرب سياسات وتدابري حكومية  -
 وهندسة مالية تشجع وتنتج وتدير التنمية املستدامة يف هذا اجملال،عرب معايري
عاملية لإلنتاج واحلفظ والتوزيع ابتغاء اجلودة وسالمة املنتفعني بتلك الصناعة 
منتجني وموزعني ومستهلكني على السواء وهو ما تبني لنا يف املبحث الثالث 

 من الدراسة.
أن األثر االقتصادي والتنموي لصناعة وتسويق احلالل ابلغ يف الرقي واالرتفاع  -

من دول اجلوار يف جنوب شرق آسيا ويؤكد ذلك خاصة إذا ما قرن  ابلكثري 
ارتفاع مؤشرات الدخل القومي  وارتفاع نسبة التداول أسهم االستثمار اخلاصة 
 بصناعة احلالل يف املؤسسات املالية البنكية وغري البنكية وبورصة كواالملبور .

أن أن التنافس الدويل يف صناعة احلالل بني الدول اإلسالمية وغريها يدل على  -
تلك الصناعة ليس  مرتبطة ابالستهالك فحسب بل جبوانب التنمية كافة؛ 
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زراعة وصناعة وجتارة وأنشطة وندوات علمية وتعاوان بني خمتلف الدول املعنية 
 مبا ميثل ظاهرة صحية للمشاركة والتواصل الدوىل خدمة لإلنسان وحاجاته.

 التوصيات: توصي الدراسة بعدة أمور كالتايل:
والتعاون البحثي والتطبيقي  وتبادل اخلربات بني الدول للرقي بتلك التضافر  -

 الصناعة الواعدة.
االهتمام ببيان الرؤية اإلسالمية الىت ال هتدف إىل الربح املادي فقط بل هتتم  -

ابلسالمة وحتقيق النفع اإلنساين عرب ثلة من املقاصد الشرعية للتنمية املستدامة 
 معا.

مة على احلالل احملدودة والصغرية بل الكبرية  لتظل تشجيع املشروعات القائ -
قيمة العمل وعوائده حافزا للنمو والزايدة تشجيعا وحتفيزا لصناعة احلالل. وهللا 

 املوفق
 

 

 املصادر واملراجع
  

 الغذاء وحفظ انتاج لسالمة الشرعية ،القواعد حممد عاطف دكتور هربيدة أبو .   
 يناير( 1) العدد اإلسالمية للدراسات يةاإلسالم اجلامعة مبجلة منشور ،حبث
4114 . 

  : التالية الروابط راجع

 االسالمية املالية الصناعة تطوير يف املالية اهلندسة دور  جدي ساسية
[PDF] : خيضر حممد جامعة ماجستري ، السودان و ماليزاي حالة دراسة 
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  .م4110 اجلزائر بسكرة

 حبث والدواء، الغذاء مستجدات يف اتنظر  بشري، بن الغفور عبد أزيوف
 م(.4112 ماليزاي، – العاملية اإلسالمية اجلامعة) املاجستري، درجة لنيل مقدم

 برانمج الفضائية اجلزيرة قناة على تليفزيوين لقاء امللوث ،الغذاء اخلطيب ابسل
   م.11/1/4112 بتاريخ منصور أمحد مع"حدود بال"

دار الكتب  1يع يف ضوء مقاصد الشريعة طاجلميلي د.ابسم سياسة التصن
 /4111العلمية بريوت

سعدان مان وعمر عبده زرآي الرقابة بشهادة احلالل املاليزية ودورها يف ضمان 
 م ماليزاي.4111 1جودة منتجات احلالل جملة الفقه رقم 

 1ط  الشريعة مقاصد ضوء يف للتنمية اإلسالمية الرؤية: عمر حممد  شابرا
 وتقرير   مهدي حممود ترمجة 4111 لندن اإلسالمي للفكر العاملي املعهد
 .  جدة للتنمية اإلسالمي البنك

https://www.isdb.org/ar/what-we-
do/sustainable-development- 

 البلقاء جامعة للغذاؤ العلمي املركز اإلسالم يف .الغذاء مسلم هاين.د الضمور
 تطوراته مكوانته آايته الغذاء: الغذائية فةالثقا سلسلة ضمن األردن التطبيقية
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 بوابة سالم مبوقع منشور حبث.  م4112 عمان األردن للنشر جمدالوي دار
 . م11/1/4110 بتاريخ اإلسالمي االقتصاد

 مشكلتها، وحل وحكمها طبيعتها املستوردة األطعمة الشريف، الغفار عبد
 سعود بن حممد ماماإل جامعة: رايض) املاجستري، درجة لنيل مقدم حبث

 .(1114 اإلسالمية،

 مكانة اإلسالمي االقتصاد يف للغذاء احلاجة حيىي، حممد ،دكتور الكبسي
 منظور من املستجدات ضوء يف والدواء الغذاء مؤمتر وضوابط وخصائص
 .4112 إبريل الشارقة إسالمي

 اتللمنتج احلالل سوق يف الكامنة ،الفرص منصور بن هاين ،دكتور املزيدي
 بتاريخ منشور  اإلسالمى االقتصاد  سالم بوابة موقع مقالة والدوائية الغذائية
 . . م11/11/4112

املزيدي د.هاين منصور ،التحدايت الىت تواجه حتقيق احلالل ،حبث منشور  
 م.4112أكتوبر  1موقع سالم لالقتصاد اإلسالمي بتاريخ 

 على وتغليفها األغذية تعبئة دموا تسببها الىت السلبية اآلاثر: صطوف مصطفى
 . رابط محص السورية العروبة جريدة ،موقع العامة الصحة
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 منظور من الغذاء جودة ضبط لعملية االقتصادي طشطوش،األثر هايل
 إبريل اسالمي منظور من والدواء الغذاء مؤمتر مبجلة منشور حبث  إسالمي
 لالقتصاد سالم ببوابة منشور. املتحدة العربية اإلمارات شارقةال 4112
 . بتصرف.  م41/1/4111 اإلسالمي

 والدواء، الغذاء يف واحملرمة النجسة املواد أحكام  الزحيلي، مصطفى وهبة
 .م(1112 دط،: املكتيب دار: دمشق)

 :راجع  واالبتكار والتكنولوجيا العلوم وزارة ماليزاي املعايري قسم

 روابط اإلنرتن  :
https://www.maghress.com/alittihad/2071085 
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