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  اًرشنة مؤسس امس ُو:  مايج

 

َا شورتة(  مايج ًًوَوس)  امسَ غحلصي اذرتع ،4881 ففي س ية  اًفاضًو

 ًؼمَن اٌَوايت ًٌَساء اًتحضري سِةل ؿشائَة وحدة ًتبٔمني وذكل اجملففة ، واًحاًزالء

 ُشا حّسن حّصَة ، وكس وحدات ًتحضري اًاكيف اًوكت ميَىن وال املطاهع يف

 ٕبهتاج مايج كامت س يتني وتؼس مَحوظ ، ثشلك ألشزاص حصة الاذرتاع

 فرتة فدؼس ُياك اًؼحلصي ُشا ًتوكف اًتحضري ، مل اجلاُزة واًشورتة اًطَطة

 شلك ػىل تساًة املصنّزة ، املصكة وثعوٍص تتحسني(  مايج ًًوَوس)  كام وخزية ،

 (ماجي جوليوس)
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 مايج امس زال ما ػام ، 411 من ٔأنرث مىّؼحات ، تؼس شلك ػىل وتؼسُا حدوب

 اًتحضري وسِوةل واًتـشًة ، اًطحة جتمع اًيت اجلودة ػاًَة ٌَميتجات ألػىل املثي

 1املياس حة  وألسؼار

ىِحَساي املوسوػة يفرد و   رشنة يه(  Maggi بإلجنَزًية  )مايج احلصة : ٍو

 ثتؼَق مٌتجات ػسة غن غحارة وس تهل ، مايج ًرشنة اتتؼة اًـشائَة املواد إلهتاج

ا،  واًطَطات واًشوربت بًعحخ  مصق سواء املصق مىؼحات يه شِصة وانرُث

ياك،  الاس تزسام واسؼة ويه،  اخلرضوات ٔأو اٌَحم ٔأو ادلخاج  من اًىثري ُو

 َىتاتةٌ  بالهتداٍ الاضيل مايج من امللدل مؼصفة وميىٌيا،  امللدلة املىؼحات ُشٍ

 1مايج  من املىؼحات ُشٍ تَ املـَف اذلُيب اًورق ػىل مؼةاًال
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  امليتج ُمىوانت

 اًطودًوم أٓحادًة ؿَواتمات حـــــاًلم دكِق ودـــبًِ مسمع مَح

 اًطودًوم جيائَة ؾواهَالت امخلرية ذالضة همسرج يخنَ ًزت

 اًطودًوم جيائَة ٕاًيوزًيات اجـــــادلح حلم اجـــــــادلح دُن

 يــــــــــــــــــــــــــــــــهصامِ يــــــــــــــتط ىصــــــــــــــــــــس

 سووســــــــــتلو  صةــــــــنزت ظــــٔأتِ فَفي  مــــــــــصنـــــــــن
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 امليتج ُمىوانت

 ىصــــــس ودًومـؿَواتمات أٓحادي اًط شؼرًية ) مسَس اًلمح اًلايس (

 يــــــتط ودًومــــؾواهَالت جيايئ اًط ودـــــــسمع بًِـــــــح مـــــــــمَ

 سـتلسوه ودًومـــٕاًيوزًيات جيايئ اًط اج ـــــــــــن ادلحـــــــــــــــــدُ

 ومــــــــج ىىِة دخاج معاتلة ٌَعحَؼَة اجـــــــــــم ادلحـــــــــــــــــــحل

سرجـــــــــي همــــــــت خنِــــًز  صةـــــنزت ظـــــــــــــي ٔأتِـــــــــــــفَف 

 ال  ـــــــُ ةـــــــــــوزة اًعِــــــــــــح ريةــــــــــــة امخلـــــــــــــذالض
 مـــصنــــن شرةــــــــــاء اًـــــــــــــــــوش هصامِي حيتوي ػىل أآثر من اًىصفس واحلََة
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 امليتج ُمىوانت

 اًيىِة مؼززات ومـــــــــــاًحواتسِ لكوراًس اًيودًز وؼىة

 صاثــــاًى ركائق وارـــــاجل مصؽ مثرية مادة حــاًلم دكِق

 يـــــاًحط تودرة اًطودًوم تصاًحًوَفوسفِت اًيرَي ًزت

 ومــــــاًث تودرة ومــــــــــاًحواتسِ هصتوانت حـــــــــــــمَ

 ســوثِـــًرحوهولكِ ومــــــــــــاًطودً هصتوانت شرةــاً وشاء

 اًىصفس شورــــت ٌَعحَؼَة املعاتلة ادلخاج ىىِة ىصـــــــــــس

 اٌَميون امظــــح وايــــــــــض ضَطة تودرة اًيرَي ًزت

 واخلصدل احلََة مــــــــــــــــــــــــــــاًسم اًىصمك تودرة
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 امليتج ُمىوانت

 امخلرية ذالضـة ودًومــــؿَواتمات أٓحادًة اًط ح مسمع بًَودـمَ

 اجـــــحلم ادلح ودًومـــــائَة اًطـؾواهَالت جٌ شرةـــــــاء اًـــوش

 اراتــــــــــــهب ودًومـــــٕاًيوزًيات جيائَة اًط يــــــــــــــــــتط

 ىصــــــــــــــس ٌَعحَؼَة املعاتلة ادلخاج ىىِة يــــــاًيرِ ًزت

 كس حتتوي ػىل أآثر من اًلمح واحلََة
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 امليتج ُمىوانت

 تلسووس ودًومـــؿَواتمات أٓحادي اًط وفانــــــركائق اًش

 م ـصنـن  ودًومــــؾواهَالت جيايئ اًط ودــــمَح مسمع بًِ

 الـــــُ ودًومـــٕاًيوزًيات جيايئ اًط اجــــــادلح مـــــحل

 ومــــــج ٌَعحَؼَة معاتلة دخاج ىىِة ي همسرجـًزت خنِ

 صة ـــنزت ٔأتَظ فَفي صةـة امخلِـــــذالض

 يــــتط اذلرة وشاء ةـــــاًعِ وزةـــح

 ىصــــس يـــــهصامِ اجــــــادلح نـــدُ

 واًحَظ واحلََة واًىصفس اًلمح من أآثر ػىل حيتوي
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 امليتج ُمىوانت

 ماًتودهسرٍتن بًَود مسمع مَح ألحصف اكلـــــــتبٔش مؼىصوهة

 ىصــــــــــــس صةـامخلِ الضةــد سرجــــــــهم يـــخنِ تـــــــــًز

 سووســـــــتل شرةــاً اءــــــوش ودًومــــاًط حاديأٔ  ؿَواتمات

 يـــــــــــتط اجـــــادلح مــحل ودًومــــــاًط جيايئ ؾواهَالت

 يــــــــــثوات اجـــادلح نــدُ ودًومـــــاًط جيايئ ٕاًيوزًيات

 ومـــــــــــــج يــــــــــــــهصامِ ٌَعحَؼَة معاتلة ادلخاج ىىِة

 واًحَظ واحلََة اًىصفس من أآثر ػىل حيتوي
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 امليتج ُمىوانت

 ؿَواتمات أٓحادي اًطودًوم ق اًلمحــــــــــــدكِ اراتـــــــــــــهب

 ودًومـــؾواهَالت جيايئ اًط حدوب اذلرة احلَوة يـــــــًزت خنِ

 ودًومـــٕاًيوزًيات جيايئ اًط ودـــمَح مسمع بًِ وزـــــــــــــالنت

 اجــــادلح وحلم ادلخاج دُن همسرج خنَي ًزت جصوثني احلََة

 ىىِة دخاج معاتلة ٌَعحَؼَة وشاء اذلرة املؼسل ىصـــــــــــــــس

 ةــــــواد مس تحَدـــــــــــــــم ظـــتِس و ـــــهصف ومـــي وجــــتط
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 امليتج ُمىوانت

 ظــــــاًحِ يـــــــيرِاً ت ــًز سلــــــاظا مؼـــــــاء تعــــــوش

 رتــــــــــزغ وزــــــــــــــــــالنت ودــــــــِسمع بً ـــــــــح مـــــمَ

 مـــــصنـــــن ةـــــجصوثني احلَِ ادًة اًطودًومٔأحـــات ــؿَواتم

 وارــمصؽ ؾ رٍتنـــــــماًتودهس ات جيائَة اًطودًومـــــاًيوزًٌ

 يـــــــــتط ةــــكعع ذزب ملَِ ودًومـــــؾواهَالت جيائَة اًط

 زرــــــــــح اجــــن ادلحــــدُ ىىِة ادلخاج املعاتلة ٌَعحَؼَة

 ومـــــــــــــج اجــــــم ادلحــــحل ودًومـــة اًطـــــسرتات جالجِ

 فَفي ٔأتَظ شرةـــــاء اًــــــوش سرجـــــــي همــــــن خنِـــــدُ

 مس تزَص مخرية ـصفساًىــــأٓجـــار من 
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 امليتج ُمىوانت

 سرجـــــــي همــــــت خنِـــًز ونـــــهك مَح مسمع بًَود

 ؿَواتمات أٓحادًة اًطودًوم ةــــــحَد ة امخلريةــذالض

 ؾواهَالت جيائَة اًطودًوم  يــــهصامِ  صــــم تلــــــــحل

 ٕاًيوزًيات جيائَة اًطودًوم  تلسووس  ذالضة امخلرية

 ٌَعحَؼَة املعاتلة اًحلص ىىِة يــــــفَف أآثر من اًلمح

 سىص صةـــــنزت يـــــــــــــتط
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 امليتج ُمىوانت

 ودًومـــــٕاًيوزًيات جيائَة اًط يـهصامِ تلسووس همسرج خنَي ًزت

 ودًومـــــؾواهَالت جيائَة اًط يــــفَف يـــــتط الضة امخلريةـــــد

 ودًومــــؿَواتمات أٓحادًة اًط صةــنزت ىصـــــس اجـــــــادلح مـــحل

 ٌَعحَؼَة املعاتلة ادلخاج ىىِة ة ــــحَد مـــصنـــن ودـمَح مسمع بًِ

 دكِق اًلمح حيتوي ػىل ؿَوثني اًلمح
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 حالل ذحب شِادة ِامؼ  ثبئتو ،  ألوسط اًرشق مٌعلة يفثًتج  مايج مٌتجات

ا  دلهيا امليعلة ُشٍ يف واحلىومات ، واًحلص ادلخاج ٌَحوم امليتجة املطاهع ثطسُر

 وفق وذكل اٌَحوم ػىل حتتوي اًيت امليتجات بس ترياد ًتؼَق فامي ضارمة كواهني

،   واًسؼودًة وسورًة مرص يفاإلهتاج  ًمت، و  ألؿشًة ملصاكدة الاساليم املؼَار

ًًتج  واًشؼرًية اًىتشة، و  ماًزياي يفثًتج  اًشورتة، و  سٌورسا يفثًتج  املصكةو 

 1 رسًالىاك يف
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 رمق اًفتوى من اًصاتع واإلفتاء : اًسؤال اًؼَمَة ٌَححوث ادلامئة ٔأفتت اٌَجية

 فٕاذا واحلصمة ، احلي يف مٌَ ٔأذشت اذلي ٔلضَِا اتتؼة اًشورتة ُشٍ :  ( 7336 ) 

 مل ٕاذا ونشا حالل ، فِيي جمِوالً  اكن وٕان حالل ، فِيي حهل مؼَوماً  ٔأضَِا اكن

 احلي ألضي ٔلن ،حالل  فِيي حمصمة ، حشوم ٔأو دُون من مبحصم  ،  ذَعِا ًؼمل

 1  اًتحصمي ًوحة مبا ٕاال غيَ ًًتلي فال

 رمق اًفتوى من اًصاتع اًسؤال:  واإلفتاء اًؼَمَة ٌَححوث ادلامئة اٌَجية ؤأفتت

 ؿَة ٔأو اإلوسان ػمل فٕاذا غهنا ، ًيلي ما ًثخت حىت اإلبحة ألضي :  ( 8885 ) 

 1اإلبحة  فألضي وٕاال حصم اخلزٍنص دُن ٔأو حلم من شُئا بملصكة ٔأن ظيَ ػىل

،  مٌَ ألٓك ٔأن ٔأهٍص فبأن املايج ؤأما رمحَ هللا :اًؼثميني  ضاحل جن وكال اًش َخ محمس

،  اإلسالمِة اًعًصلة ػىل مشتوح ٔأهَ ضيؼَ ملن اًزتاما فَِ ًُس املايج ٔلن

 ٕاال ًيا ًوُس،  اًيشء هبشا الاًزتام ػَهيا مىتوب ثبئت اًيت ألش َاء خبالف

 مل وما،  تَ حننك فٕاهيا اإلسالمِة بًعًصلة مشتوح ػَََ مىتوبً  وخسان مفا،  اًظاُص

 من ًَزتم مل حِث،  اإلسالمِة اًعًصلة ؿري ػىل ٍىون ٔأن خنىش فٕاهيا ذكل جنس

 1 احلي فهيا ألضي فٕان ُشا ومع،  هبشا غحبٍٔ
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 ألظؼمة فتاوى (ُـ4131 س ية املتوىف) هللا رمحَ سَامن ػيل هوح ادلنتوروكال 

 من مس َتزَََطة ملاّدة(  مارنة ) جتاري امس ُو املايج : ( 15رمق  واذلبحئ ـ فتوى

 وحوكِا،  املشاق ًتحسني  (اًشورتة ) املصق ٔأو اًعؼام مع ثُوضع ، ادلخاج حلم

 فاًظاُص ٕاسالمِّة تالد يف مطيوػة اكهت فٕان ، مٌَ املس تزَطة ادلخاج حنك

 تالد من اكهت ٕان ونشا ، ٕاًََ ٔأضَفت اذلي اًعؼام ؤألك،  اس تؼامًِا حواز

 ٔأي ، املسَمني نتشهَة رشغَة ذاكة ادلخاج ًشنُّون اذلٍن اٍهيود ٔأو اًيطارى

 ثوفُّص يف املسمل شمّ  وٕاذا،  ٔألكَ جيوز ال ذكل ػسا وما ، حَلَ يف ادلخاج ًشحبون

َّة اًرشوط َتوّرع فََرتنَ رشاب ٔأو ظؼام يف اًرشغ  هللا رسول كال فلس ، غيَ ًو

 (  َْل  ٍَصًُِحمَ  َما َدع
ِ
 1 ( ٍَصًُِحمَ  الَ  َما ا

 ٌسمى اذلي املصق ٕان يف موكؼَ : اًش يلِعي ادلدو احلسن محمسوكال اًش َخ 

 اٌَحوم من شُئاً  ٔأو محلَ ٔأو اخلزٍنص دم فَِ ٔأن ًطيؼوهَ اذلٍن ػَََ نتة ٕاذا مبايج

 شُئاً  ميكل من ػىل وجية ، اس تريادٍ وال تَؼَ وال اس تؼامهل حيي فال املشاكة ؿري

 ٍىتة مل ٕاذا ٔأما،  مٌَ ذرياً  هللا وس َؼوضَ تَؼَ هل حيي وال ًتَفَ ٔأو ٍصمَِ ٔأن مٌَ

 مٌَ اكن مفا نشكل ٔأهَ ًظن ومل ، ثطيَؼَ مواد ػَََ ٍىتة مل ٔأو ورشثَ يف ذكل

 1ذكل  يف ٌشىم ما ٍصد مل ما واإلبحة اًعِارة ألش َاء يف فألضي نشكل

 يف ادلروس و اًفتاوى يف هللا رمحَ محَس جن هللا غحس اًش َخ اًؼالمة وكال

 ٔأهنا و ادلخاج من مؼموةل شورتة ُياك ٕان:  ثلول : 657 ص احلصام املسجس
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 ذحبَ هسري وال،  اًرشغَة بًعًصلة ذحب ٔأهَ ًتحلق مل اذلي فادلخاج ، ثشوب

 ٔأو مسمل ذحبَ ُي هسري ما مشالك ألمص اكن فٕاذا،  حيي ال ُشا نتايب ٔأو مسمل

 بًطاغلة ذحب ُي و كادايين ذحبَ ٔأو وجين ٔأو ش َوغي ذحبَ ٔأو هرصاين ٔأو هيودي

 ؟ مشلك ألمص هسري ما،  بخليق ٔأو اًىِصبئَة

 ٕاذا)  ًؼسي كال  اًييب فٕان،  مش تلاثَ وال ُو ال اس تؼامهل جيوز ال فِشا

 فال أٓدص لكحا مؼَ وخست فٕان،  فلك ػَََ هللا امس وذهصت املؼمل لكحم ٔأرسَت

 ـَةًُ ،  ألمص اىهبم فٕاذا(  الٓدص اًلكة ٔأم لكحم ٔأكتهل ثسري ال ٔلهم،  ثبلٔك

 ٔأدصى وذتَحة ذاحبِا ٔأهت مشتوحة ذتَحة غيسك اكن ًو ما ٔأش حَ،  احلظص خاهة

،  ُشٍ ٔأم ُشٍ املشتوحة ٔأٍن ثسري ما،  ػََم ؤأشلك،  رٔأسِا ملعوع مِتة

 واحسة،  املشتوحة تني وال املَتة تني مزيت وال،  مِتة وألدصى مشتوحة واحسة

 ثبلٔكِا ال ؟ لكِا:  هلول ، ػََم اىهبم ًوىن،  الشم حصام واًثاهَة،  الشم حالل

 1 ٕاًلاهئا من التس تي ثتحصى ال:  هلول ، سبحٔتصى:  كََت  ،

حلى ، حتصميَ بدلًَي جخت ما ٕاال احلي ألظؼمة مجَع يف ألضي  ػىل اًعؼام ًو

َا ايَ )  ثؼال كال ، ذكل خياًف ما ًثخت حىت حالالً  ٔأضهل ٍنَ  َأهيُّ ِ  ِمن لُكُواْ  أَٓمٌُواْ  اذلذ

َّحاِت  َِ ِ  َواْشُىُصواْ  َرَزْكٌَامكُْ  َما َظ ن ِِلّ
ِ
ٍُ  ُنيمُتْ  ا ايذ

ِ
 من هلهل ًيا حيق وال ،(  ثَْؼُحُسونَ  ا

 1 امليتج تَ ًتسخة رضر ٔأو رشغي تسًَي ٕاال اًتحصمي ٕال احلي
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 حي وألضي ، نتايب تدل ًىٌَ مسمل ؿري تدل مٌتج(  مايج)  رشنة مٌتجات

ٍنَ  َوَظَؼامُ )  ثؼال كال ، اًىتاب ٔأُي ظؼام ِ ًِْىتَاَب  ُأوثُواْ  اذلذ ذنُكْ  ِحي   ا )  ومٌتج ،(  ً

 ٔأهنا ًيا ثحني وحمتوايثَ امليتج مىوانت يف اًيظص وغيس ، ألظؼمة ثكل من(  مايج

 حواز رشوط من ثرشط خيَون ٔأهنم ًيا ثحني ٕان ًىن ، حالل ٔأضَِا يف مىوانت

 :  يه واًرشوط ، ذبحئِم ٔألك

 1 اًيطارى ٔأو اٍهيود:  اًىتاب ٔأُي مجةل من اذلاحب ٍىون ٔأن:  ألول

 ٔأو املس َح ذحبَ غيس مسى فٕان ، هللا ًـري تشحبَ ٔأُي اذلاحب ٍىون ال ٔأن:  اًثاين

ام ٔأو غٍزصاً   1 ذتَحتَ حصمت ، ؿرُي

 اذلحب:  واًعَور واًـمن اًحلص يف ويه اًرشغَة اذلحب تعًصق ذحب ٍىون ٔأن:  اًثاًث

و اًيحص: اإلتي ويف ، واحلَلوم اًودخني تلعع  1 اٌَحة غيس اًعؼن ُو

 اًعًصلة ػىل ذحب ػَََ نتحوا سواء حيي فال اًرشوط ُشٍ من رشط ادتي وٕاذا

 1 شُئاً  ٍىتحوا مل ٔأو اإلسالمِة

 ٔأن واًـاًة ، غصفاً  ٔأو رشػاً  املؼتربة ٌَرشوط خماًفتَ ًيا ًظِص مل امليتج ٔأن ومبا

 ٕال حالل ظؼام هللا ٕبذن فِيي املسَمني تالد يف ثطيع(  املايج)  رشنة مٌتجات

 1 ذكل ؿري ًيا ًتخني ٔأن


