
  

 

 

INFORMACIÓN DE INTERÉS SOBRE LA COMPRA EN CARNICERÍAS HALAL 

En las últimas fechas y con motivo de las restricciones a la movilidad impuestas por la 

crisis del coronavirus, se pueden producir malentendidos con musulmanes y 

musulmanas que se dirijan a comprar en carnicerías halal sitas fuera de su municipio 

por la necesidad de desplazarse a otros lugares para hacer esa compra, ya que hay 

localidades que no cuentan con estos establecimientos. 

Según nos informa el Departamento de Seguridad, se ha enviado a las Comisarías de la 

Ertzaintza una lista con la ubicación de las carnicerías halal de Euskadi, a fin de que las 

patrullas puedan certificar si el motivo del desplazamiento es justificado. En el mismo 

documento se explica que la alimentación halal es un precepto religioso en el Islam, 

por lo cual las y los musulmanes necesitan comprar en carnicerías halal, debiéndose 

desplazar a la localidad más cercana que cuente con dicho servicio, en caso de 

carecer de él en su municipio.  

 

 ن المجازر حاللمعلومات هامة حول التسوق م

التنقل المعتمدة بسبب أزمة  تحديد وتقييد حريةخالل األيام األخيرة وبمناسبة 

المسلمين بعض قع بعض سوء تفاهم مع يكورونا فيروس, يمكن أن 

والمسلمات المتوجهين الى متاجر المواد الغذائية الحالل المتواجدة خارج 

خرى األلبلدات االى اإلنتقال الى  نيحتاجوالذين البلدة التي يقطنون فيها, و

المشتريات بهذه لقيام لفيها هذا النوع من المتاجر  جدوالمجاورة التي ي

 الحالل الضرورية. 

حسب ما تفيد به مصالح األمن, فقد توصلت كوميساريات شرطة 

بالئحة المتاجر الحالل المتواجدة ببالد الباسك /   - Ertzaintzaالإيرتزانتزا

. وفي نفس هذه المسلم/ة سهيل التأكد من الغرض من تنقلأوسكاذي, لت

في اإلسالم, حسب الشرع الوثيقة يتم توضيح وشرح مغزى التغذية الحالل 

التغذية  ومجازر مية تسوق المسلمين والمسلمات في متاجرهأوالسبب في 

ولتبرير ضرورة التنقل الى البلدة القريبة التي تتواجد فيها هذا الحالل, 

في حالة عدم توفرها في البلدة التي يقطن فيها المسلم ن الخدمات النوع م

 والمسلمة.


