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    كــــلمـــة

  معالي المستشار / راشد عبدالمحسن الحماد

  نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون القانونية

  ووزير العدل ووزير األوقاف والشئون اإلسالمية

  في حفل  افتتاح 

  مؤتمر الخليج األول لصناعة الحالل وخدماته

  24242424/1111/2011201120112011األثنين 

  صباحاً  8:308:308:308:30الساعة 

  فندق هوليدي إن

  السالمية
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    م اهللا الرحمن الرحيمبس

الحمد هللا والصالة والسالم علـى رسـوله األمـين سـيدنا محمـد صـلى اهللا عليـه 

  وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.

 اإلسالمية للشؤون الدولة وزير القاسم، أبو بن المالك عبد الحاج معالي  •

 بينـانغ، واليـة فـي الحـالل لجنـة ورئـيس المسـتهلكين، وشـؤون المحلية، والتجارة

 .ماليزيا

 لدول التقييس هيئة العام، األمين العبداهللا، يوسف أنور الدكتور سعادة  •

 .العربية الخليج لدول التعاون مجلس

 اإلسـالمية الغرفـة إدارة مجلـس رئـيس كامـل، عبـداهللا صـالح الشـيخ  •

 .والصناعة للتجارة

  ضيوفنا الكرام ..السيدات والسادة  ..األخوة األعزاء 

  

  مة اهللا وبركاتهالسالم عليكم ورح
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إنه لشرف لنا جميعًا أن ترعـى دولـة الكويـت علـى أرضـها المـؤتمر الخليجـي 

األول لصـــناعة الحـــالل وخدماتـــه، وهـــي مبـــادرة كريمـــة مـــن حكومـــة حضـــرة 

ــبالد المفــدى  صــاحب الســمو الشــيخ صــباح األحمــد الجــابر الصــباح أميــر ال

هــــذا الجانــــب  علــــىحفظــــه اهللا ورعــــاه والــــذي يؤكــــد اهتمــــام ســــموه المســــتمر 

أو يستعمله في حياته، فلـك يـا يتناوله الحساس من حيات المسلم في كل ما 

  صاحب السمو من قلوبنا الحب الوافر والطاعة والوالء.

  ضيوفنا الكرام ..السيدات والسادة  ..األخوة األعزاء 

ال يســعنا فــي هــذه المناســبة إال أن نبــارك لســمو أميــر الــبالد الكــريم والشــعب 

عامًا على  20عامًا على استقالل البالد  ومرور  50بذكرى مرور الكويتي 

سنوات على تقلد سمو أمير البالد مسند اإلمارة، راجـين  5تحرير الكويت و 

مــن المــولى عــز وجــل أن يــنعم علــى ســموه بموفــور الصــحة والعافيــة وعلــى 

  وطننا بنعمة األمن واألمان.
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  وة األعزاء ضيوفنا الكرام ..السيدات والسادة  ..األخ

إن الــــدين اإلســــالمي منــــذ بــــزوغ الرســــالة المحمديــــة، حــــرص علــــى الحــــالل 

  تحريم الخبائث منها، ولكن لماذا؟الطيب من الطعام، وو 

إن لألكـــل الحـــالل والطيـــب مـــن المطـــاعم أثـــرًا عظيمـــًا فـــي صـــفاء القلـــب 

  واستجابة الدعاء وقبول العبادة، كما أن األكل من الحرام يمنع قبولها. 

  اهللا تعالى عن اليهود: قال 

"أولئك الذين لم يـرد اهللا أن يطهـر قلـوبهم، لهـم فـي الـدنيا خـزي ولهـم فـي 

، 41414141المائـــدة (اآلخـــرة عـــذاب عظـــيم، ســـماعون للكـــذب أكـــالون للســـحت" 

42424242( .  

  ومن كان مطعمه حرامًا كيف يطهر اهللا قلبه، وَأنى يستجاب له. 

  وقد قال النبي صلى اهللا عليه وسلم: 

ناس إن اهللا طيب ال يقبل إال طيبـًا وٕان اهللا أمـر المـؤمنين بمـا أمـر "أيها ال

به المرسلين فقال تعالى: "يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً" 

  . وقال تعالى: )51515151المؤمنون: (
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  . )173173173173البقرة:("يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم" 

عث أغبر يمد يديه إلى السماء يقـول يـا رب ثم َذَكَر الرجَل يطيل السفر أش

ــأنى  ــالحرام ف ــا رب ومطعمــه حــرام ومشــربه حــرام وملبســه حــرام وغــذي ب ي

  وأخرجه أحمد والترمذي. )1015101510151015مسلم (يستجاب لذلك" 

  ضيوفنا الكرام ..السيدات والسادة  ..األخوة األعزاء 

ا يضـرهم، إن اهللا سبحانه وتعالى عليم بأحوال عباده، خبير بما ينفعهم وم

ل على عبده ورسوله محمـد صـلى اهللا عليـه وسـلم شـريعة اإلسـالم  وقد نز

التي جاءت بكل خير وحذرت من كل شر. وهو سبحانه إنما حرم الخبائـث 

لِحَكــٍم عظيمــة يعلمهــا هــو، والتــي مــن بينهــا واهللا أعلــم: الضــرر الموجــود 

حكـم مـن فيها وقد تخفى على عباده. ولو اتضح للنـاس بعـض األسـرار وال

تحريم اهللا لبعض األشياء لما ترددوا في االلتزام بـالمطعم الحـالل، فـإن مـا 

  يخفى عليهم أكثر.

من الخبائث التي حرمها اهللا لحم الخنزيـر، ودهنـه، واللحـوم الناتجـة عـن ف

الذبائح المأكولة، كالدواجن، واألبقار، واألغنام إن لم تذك حسـب متطلبـات 

  الشريعة اإلسالمية. 
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اهللا تعالى: {إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهـل لغيـر قال 

ــه، إن اهللا غفــور رحــيم}  ــم علي ــاٍغ وال عــاٍد فــآل إث ــر ب اهللا فمــن أضــطر غي

. وقال تعالى: {قل ال أجد فيما أوحي إلي محرمًا على طاعم )173173173173البقرة:(

رجــس أو يطعمـه إال أن يكــون ميتــة أو دمــًا مســفوحًا أو لحــم خنزيــر فإنــه 

  . )145145145145األنعام:(فسقًا أهل لغير اهللا به} 

والــدم المســفوح هــو الــدم الــذي يخــرج مــن الحيــوان، والحكمــة مــن تحريمــه 

وأما الخنزير فهو مـن واهللا أعلم: أن الدم مستقذر وأنه مستجمع للجراثيم. 

ــه نجــس العــين مســتقذر المنظــر.  أشــد المحرمــات فــي نظــر اإلســالم لكون

خنزير واهللا أعلم: ما يتصـف بـه مـن قـذارة تصـاحبها والحكمة في تحريم ال

أضرار وأمراض مادية ومعنويـة، وذلـك ألن غـذاءه المفضـل هـو القـاذورات 

  والنجاسات. 

من االضرار المعنويـة مـن تنـاول لحـم الخنزيـر واهللا أعلـم: أنـه قـد يـورث و 

ضعف الغيرة على عرضـه ألن لحـوم الحيوانـات قـد يكـون مـن شـأنها أنهـا 

  كل صفات الحيوان نفسه. تنقل لآل
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فاألطعمة الطيبة يكون أثرها طيبـا علـى اإلنسـان، واألطعمـة الخبيثـة بضـد 

ذلــك، ولــذلك أمــر اهللا العبــاد باألكــل مــن الطيبــات، ونهــاهم عــن الخبائــث, 

  والخبيث فيه الضرر واألذى لإلنسان.

وقــد حــرم أكــل الذبيحــة التــي لــم يــذكر عليهــا اســم اهللا تعــالى، والعلــة مــن 

  حريم واهللا أعلم: حماية التوحيد ومحاربة الشرك ومظاهر الوثنية. الت

وذكر اسم اهللا تعالى يكون عنـد إبتـداء الـذبح لقولـه تبـارك وتعـالى: "فكلـوا 

)، وقولـه 118118118118مما ذكـر اسـم اهللا عليـه إن كنـتم بآياتـه مـؤمنين" (األنعـام: 

م مـا حـرم تعالى: "ومـالكم أال تـأكلوا ممـا ذكـر اسـم اهللا عليـه وقـد فصـل لكـ

عليكم إال ما اضطررتم إليه وٕان كثيرًا ليضلون بأهوائهم بغير علـم إن ربـك 

  ).119119119119هو أعلم بالمعتدين" (األنعام: 

  ضيوفنا الكرام ..السيدات والسادة  ..األخوة األعزاء 

إن قطاع صناعة الحالل قطاع فريد من نوعه وهو أكبر قطاع صـناعة مـن 

  ء خالل اإلنتاج أو اإلستهالك. ناحية تمسكه بالقيم الدينية سوا

وثــــم مــــن يعتقــــد بــــأن العقيــــدة واإليمــــان ال عالقــــة لهمــــا بالمنتجــــات الغذائيــــة 

  .والدوائية ومستحضرات التجميل ومواد العناية بالبشرة وهذا اعتقاد خاطئ
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ــــي  ــــك المنتجــــات متوافقــــة ف بــــل أن العقيــــدة اإلســــالمية أمــــرت بــــأن تكــــون تل

مـــع متطلبـــات الشـــريعة اإلســـالمية إضـــافة إلـــى  امكوناتهـــا وطريقـــة تصـــنيعه

احتـرام طريقـة اإلنتـاج ونظـم الجـودة والسـالمة العالميـة المعتمـدة وعـدم الغـش 

واحتـــرام صـــحة المســـتهلك وأن تكـــون هـــذه المنتجـــات غيـــر مخالفـــة لألنظمـــة 

  التجارية وقوانينها ليكون االدعاء "حالل" في النهاية إدعاًء صحيحًا. 

وضــع مثــل هــذه اإلدعــاءات أي "حــالل"  ضــرورةنــرى  وفــي الوقــت الحاضــر،

خاصــة موادهــا فــي أســواقنا العربيــة واإلســالمية و ألن مصــادر تلــك المنتجــات 

األولية أصبحت عالمية أي أن األخطار الشرعية المتعلقـة بهـا أصـبحت مـن 

مختلفة أنحاء العالم. لذا، يحتاج اإلدعاء "حالل" في كل األحيان إلى طـرف 

  إسالمية معتمدة) تؤكده.ثالث (أي جهة 

  

  ضيوفنا الكرام ..السيدات والسادة  ..األخوة األعزاء 
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يعتقد البعض بأن الحرمة تنطوي فقط على ما يستهلكه المسلم مـن طعـام أو 

دواء بينما أيضًا فيما ينتفع به ويستعمله على جسده حتى ال يكـون مصـدرها 

  من حرام. 

"إن اهللا جعـــل لكـــل داء دواء  فعـــن أبـــي داود مـــن حـــديث أبـــي الـــدرداء رفعـــه

فتــداووا، وال تــداووا بحــرام"، وروى ابــن ماجــه أن النبــي صــلى اهللا عليــه وســلم 

رأى أم سلمة َتغِلي َنِبيًذا لُتداِوَي به ابنتها فقال: "إن اهللا تعالى لم يجعل شفاء 

أمتــي فيمــا َحــرم عليهــا"، وفــي هــذه األحاديــث أمــر التقيــد بــالحالل فــال يجــوز 

  بالحرام.  التداوي

وعن جابر بن عبداهللا رضي اهللا عنهمـا قـال: أنـه سـمع رسـول اهللا صـلى اهللا 

عليــه وســلم عــام الفــتح وهــو بمكــة يقــول: "إن اهللا ورســوله حــرم بيــع الخمــر، 

والميتة، والخنزير، واألصنام". فقيل يـا رسـول اهللا، أرأيـت شـحوم الميتـة فإنهـا 

بح بهـا النـاس؟ فقـال: "ال. هـو يطلى بها السفن، ويدهن بهـا الجلـود، ويستصـ

حرام". ثـم قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم عنـد ذلـك: "قاتـل اهللا اليهـود، 

إن اهللا حــرم علــيهم الشــحوم، فجملــوه ثــم بــاعوه، فــأكلو ثمنــه". رواه البخــاري: 
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. وفـــي هـــذه األحاديـــث أمـــر بعـــدم جـــواز اإلنتفـــاع 4048، ومســـلم: 2236

  بالحرام. 

  سيدات والسادة  ..األخوة األعزاء ضيوفنا الكرام ..ال

إذا  لم تراعى الطرق الشرعية في ذبح الطيور والبهائم فـي بلـد اإلسـتيراد فـال 

-، وال أكلها، وكل من يساعد على إدخالهـا إلـى بالدنـاذبائحهايجوز إستيراد 

  آثم.  -بعد وضوح حالها

، لكتـابمن بالد المسلمين أو أهـل احتى وٕان جهلنا حال الذبائح وقد جاءت 

وعلمنـــا أنهـــا ذبحـــت علـــى غيـــر الشـــرع كـــأن يســـتعمل معهـــا وســـائل تفضـــي 

بأرواح الطيور قبل الـذبح كمـا أشـارت التقـارير أو ال تبقـي فيهـا حيـاة مسـتقرة 

قبــل الــذبح، أو أن وســائل الــذبح ال تــذبح فــي المنــاطق التــي بينتهــا شــريعتنا، 

  ال تحل.  فإن األصل في هذه الذبائح مشكوكة الحال، الحرمة، أي: 

والحالل كلمة دينية تعنـي مبـاح. وعكـس الحـالل هـو الحـرام، أي غيـر مبـاح 

ــــرًا مــــن األمــــور واضــــحة مــــن حيــــث الحــــل  ــــي حــــين ان كثي أو محظــــور. وف

والحرمــة، فــإن هنــاك بعــض االشــياء غيــر واضــحة، وتعــد موضــع الشــك أو 
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الشـــبهة، ويلـــزم تـــوافر مزيـــد مـــن المعلومـــات لتصـــنيفها بـــين الحـــل والحرمـــة، 

  غالبا ما يشار إلى هذه األمور على أنها مشبوهة، أي مشكوكة.و 

مـًا.  وليس المشتبه حرامًا، وَمْن واَقَع المشـتبه ال يصـح القـول إنـه ارتكـب محر

لكن الورع اجتناب المشتبه، والورع رتبًة في الـدين عاليـة، ومـن حـرص علـى 

  أن يكون من أهلها فهو مثاب على ذلك إن شاء اهللا.

داهللا النعمــان بــن بشــير رضــي اهللا تعــالى عنهمــا قــال قــال عليــه فعــن أبــي عبــ

الصـــالة والســـالم: "إن الحـــالل بـــّين وٕان الحـــرام بـــّين، وبينهمـــا مشـــتبهات ال 

يعلمهــن كثيــر مــن النــاس، فمــن اتقــى الشــبهات، اســتبرأ لدينــه وعرضــه. ومــن 

وقــع فــي الشــبهات وقــع فــي الحــرام، كــالراعي يرعــى حــول الحمــى يوشــك أن 

ه، أال وٕان لكــل ملــك حمــى، أال وٕان حمــى اهللا محارمــه، أال وأن فــي يرتــع فيــ

الجســد مضــغة إذا صــلحت صــلح الجســد كلــه، وٕاذا فســدت فســد الجســد كلــه، 

وهـــذا اللفـــظ لمســـلم. قـــال  )1599، م 52متفـــق عليـــه: خ (أال وهـــي القلـــب" 

  الحافظ ابن رجب في فتح الباري: " 

وقــد قيــل: "إنــه ثلــث العلــم أو هــذا أحــد األحاديــث التــي مــدار الــدين عليهــا، 

  ربعه".
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وديننـــا اإلســـالمي يـــدعونا إلـــى الـــورع فـــي التعامـــل مـــع األمـــور كلهـــا لتجنـــب 

الحــرام، فعــن أبــي محمــد الحســن بـــن علــي بــن أبــي طالــب ســبط رســـول اهللا 

صــلى اهللا عليــه وســلم وريحانتــه رضــي اهللا عنهمــا، قــال: حفظــت مــن رســول 

بــك إلــى مــا ال يريبــك". رواه الترمــذي: اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم: "دع مــا يري

  .5711، والنسائي: 2520

  ضيوفنا الكرام ..السيدات والسادة  ..األخوة األعزاء 

إن وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســالمية منــذ تأسيســها تتعــاون وبشــكل إيجــابي 

فــي دعـــم جميـــع الجهـــود التـــي تـــوفر للمســـلمين الطيـــب والحـــالل مـــن الطعـــام 

ود الـوزارة عبـر السـنين مل علـى الجسـد. فقـد شـاركت وفـوالدواء وكل ما يستع

لمسالخ والمصانع التي توفر للمسلمين اللحوم واألغذيـة، وقـد تبـين لفي زيارة 

يد العون في كل ما يرضي الدول  مدمن تلك الزيارات رغبة الدول المصدرة 

المستوردة، ونحن كلنا أمـل أن يخلـص هـذا المـؤتمر بتوصـيات عمليـة يمكـن 

  تطبيقها.المصدرة للدول 

وأخيـــرًا نقـــدر لضـــيوفنا الكـــرام مشـــاركتهم الكريمـــة لنـــا فـــي هـــذا المـــؤتمر، كمـــا 

نشـــكر كـــل مـــن ســـاهم فـــي نجـــاح هـــذا المـــؤتمر مـــن جهـــات حكوميـــة وأهليـــة 
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 وزارة للمـؤتمر وهـم المنظمـة الرئيسـية وأخـص مـنهم العـاملين فـي الجهـات

 وهيئة العلمية، لألبحاث الكويت ومعهد الكويتية، اإلسالمية والشؤون األوقاف

 للصـناعة العامـة والهيئـة العربـي، الخلـيج لـدول التعـاون مجلـس لـدول التقيـيس

 األوقـاف لـوزارة الحـالل التابعـة صـناعة تنميـة ومؤسسـة الكويـت، بدولـة

 التوعية وجمعية الماليزية، الحالل لتكامل الدولي التحالف ومؤسسة الماليزية،

  فرنسا. في المسلم لكالمسته عن والمعلومات للدفاع

  

  والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

  

 


