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بسم هلل الرحمن الرحيم
الحمد اهلل رب العلمين ،و صالة و السالم على سيدنا و موالنا محمد و على آله و أصحابه
أجمعين ،و على من تبعهم بإحسان الى يوم الدين
ّأما بعد:

فقد كثر يف زماننا هذا استخدام اجلالتني يف املنتجات الغذائية الكثرية ،واجلالتني مادة مضافة كثرياً

ما تستعمل يف األغذية املختلفة واملنتجات الصيدلية .وعاد ًة يتم تصنيع اجلالتني من جلود وعظام
احليوانات مثل البقر واخلنزير عندما يتم غليه يف املاء الساخن بعد عملية التنقية باملواد القلوية أو
احلحمضية.
وينبغي أن يعلم ،أن أكثر إنتاج اجلالتني يف دول أوروبا خصوصاً هو من مصدر خنزيري .وعلى

سبيل املثال ،فقد صرح مصنعو اجلالتني يف أوروبا( )1بإن كمية اجلالتني املنتجة صناعياً اليوم ،تصل
إىل الثمانني يف املائة ( ) ٪ 80من جلد اخلنازير ،حىت يقال إن جلد اخلنزير أصبح اليوم ،أهم املواد

اخلام عاملياً للحصول على اجلالتني(.)2
ومبا أن معظم مصانع اجلالتني يف العام اليوم تقع يف بالد الغرب ،فمثالً يف أمريكا الشمالية وأوروبا
توجد جمموعة كبريةٌ من هذه املصانع ،وعليه فال غرابةح من كثرة وجود هذا النوع من اجلالتني يف
السوق العاملية اليوم كما هو حاصل .وعليه فقد رأينا أن يكون هذا البحث يف هذه الورقة املقدمة
منصباً على حبث حكم اجلالتني اخلنزيري الذي هو أكثر اجلالتني توفراً اليوم.
واجلدير بالذكر ،أن أمهية هذه الدراسة تأيت من أمهية ما ينتج عنها ،وباخلصوص أن مادة اجلالتني
تستخدم يف عدد ال حيصى من املواد الغذئية و الصيدلية يف أكثر العام كما مر ،ث أن اجملامع الفقهية
فقد اختلفت أقواهلا يف هذه املسالة حتليال و حترمياً.
1

Gelatine Manufacturers of Europe (2012): Website: http//www.gelatine.org/en.html.
Accessed 7 March 2012
2
Gelatin Handbook, Theory and Industrial Practice, Schreiber and Gareis, (2007) page 71
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وهذا االختالف الفقهي يف هذه املسألة املهمة حبد ذاته ،يؤدي اىل انعكاسات خطرية ،ليس بالنسبة
للمستهلكني الطعام احلالل فحسب ،بل هذه اآلثار كذالك تنعكس على:
أوال :على املنظمات اليت تقوم برتخيص املنتجات احلالل.
ثانياً :على مصنعي املواد الغذائية احلالل.
وبعد هذه املقدمة املوجزة نشرع يف بيان املقصود مبا ييسره -املوىل عزوجل -من التفصيل ،ضمن
املطالب التالية:
المطلب األول :بيان املنظور الشرعي وآراء العلماء املعاصرين حول هذا اجلالتني املستخرج من جلد
اخلنزير.
المطلب الثاني :البحث العلمي والكيميائي يف بيان حقيقة عملية التصنيع املستعملة الستخراج
مادة اجلالتني.
المطلب الثالث :نتائج البحث وخالصة احلكم الشرعي يف املسألة حسب التحقيق واهلل ويل
التوفيق.
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المطلب األول :آراء العلماء المعاصرين في مسألة الجالتين.
للعلماء واجملامع الفقهية يف حكم اجلالتني اخلنزيري اجتاهان مشهوران:
االتجاه األول :هو االجتاه اجملحِّوز الستعمال اجلالتني اخلنزيري ،وممن ذهب هذا االجتاه جممع الفقه

اإلسالمي وجمموعة من العلماء املعاصرين.

وأصحاب هذا االجتاه أباحوا اجلالتني اخلنزيري وحكموا حبليته ،ألنم بنوا على أن التغريات
الكيمياوية اليت حتدث أثناء تصنيع اجليالتني يف جلد اخلنزير تؤدي إىل تغري املادة األصلية اىل مادة
أخرى كامالً ،متاماً كما أن اخلمر تتحول عن طريق التغري الكيمياوى إىل اخلل .فبالتايل ينبغي أيضاً
أن يعترب هذا اجلالتني حالالً كما صار اخلل حالالً بعد حتوله من اخلمر.
معروف أن الفقهاء الكرام يطلقون على هذا التحول من جوهر اىل جوهر آخر باالستحالة.
و ٌ
ومبا أن هذه االستحالة هي األساس الذي عليه تبىن وجة نظرهم ،فمن ث نريد أن نتعرف يف البداية
على مفهوم االستحالة عند الفقهاء.
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مفهوم االستحالة
وأما االستحالة عند الفقهاء ،فقد مسيت بأمساء خمتلفة مثل  :انقالب املاهية ،وانقالب العني ،و
التحول ،وما أشبه ذلك  ،ولكن املعىن املراد هبذه العبارات واحد ،وهو كما حده ابن عابدين رمحه
اهلل  -من حمققي علماء احلنفية ،بعبارة موجزة ودقيقة  -يف حاشيته املشهورة إنه " انقالب حقيقة
إىل حقيقة أخرى "(.)3
وإضافةً إىل ذلك ،إن الفقهاء قد بينوا املفهوم املقصود باالستحالة بذكر سلسلة من األمثلة لشرح
معىن االستحالة ،فمثلوا حدوث االستحالة بوقوع احلمار أو اخلنزير يف مملحة حىت صارا ملحاً ،و
العذرة إذا صارت رماداً ،ودهن اخلنزير إذا صار صابوناً و دم الغزال إذا صار مسكاً ،و ما
كذالك ح

إىل ذالك من األمثلة اليت ذُكرت يف الباب.

أما موقف املذاهب الفقهية جتاه مفهوم االستحالة ،فاخلالف بينها مشهور ،و خالصة القول فيه ،إن
الفقهاء قد اتفقوا على وقوع االستحالة يف مسألة اخلمرعندما صار خالً ،واختلفوا فيما سوى ذلك،
فاألحناف أخذوا هبذا املفهوم أكثر من غريهم ،فقالوا جبواز وقوع االستحالة يف غري اخلمر أيضاً،

وهو القول املفىت به عندهم( ،)4وكذالك ذهب ابن تيمية  -رمحه اهلل – إىل ما ذهب إليه األحناف
يف اجلملة ،كما صرح برأيه يف فتاويه( . )5وأما اآلخرون من املالكية( )6و الشافعية( )7و احلنابلة()8
فلم يأخذوا مبفهوم االستحالة هبذا العموم وإنا أخذوا به يف صور معدودة وحمدودة ،وتفصيل هذا
اخلالف بني الفقهاء مع أدلة األقوال مبسوط يف كتب فقه هذه املذاهب ،فمن شاء فلرياجعها.

3
4
5
6
7
8

رد المحتار1:520 ،
المرجع نفسه
مجموع الفتاوى ،البن تيمية21:40 ،
مواهب الجليل  ،للحطاب 1:138 ،وكذا في شرح الصغير للدردير48:1،
روضة الطالبين ،لالمام النووي 1:137،وكذا في نهاية المهتاج إلى شرح المنهاج لالمام الرملي248:1 ،
أنظر:المغني البن القدامة 1:160،و كذا في شرح منتهى اإلرادات للبهوطي209:1 ،
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واحلاصل أن قول األحناف هذا يف مسألة االستحالة ،هو ما بىن عليه جممع الفقه اإلسالمي باهلند
ومن قال بقوهلم ممن ذهب إىل اجلواز ،و قد تبىن و صرح اجملمع ،هذا الرأي يف أحد قراراته الفقهية ،
وكان هذا القرار رقم  66سنة 2009م (.)9
االتجاه الثاني :وهو االجتاه املانع من استعمال اجلالتني اخلنزيري احلاكم حبرمته ،وممن تبىن هذا
االجتاه:
مجمع الفقه اإلسالمي الدولي بجدة وجماعة من الفقهاء اآلخرين.
والذين ذهبوا إىل هذا الرأي ،قالوا أن التغريات الكيمياوية املذكورة خالل تصنيع اجلالتني ال تسبب
االستحالة ،ألن التغيري الكيمياوي الذي حيدث أثناء تصنيع اجلالتني ،هو يف احلقيقة غري كاف لتربير
حكم االستحالة ،بل إنا هو تغيري جزئي فقط ،ال كلي ،الن املادة األصلية م تتغري جوهرياً ،أو
بعبارة أخرى ،أن االستحالة كانت غري مكتملة ،وبالتايل أن اجلالتني اخلنزيري ال جيوز استعماله وال
حيل أكله .هذه هي وجهة نظر جممع الفقه اإلسالمي الدويل جبدة يف أحد قراراته الفقهية ،كما ذكر
يف القرار رقم 11سنة.)10( 1986
االتجاه الثالث :وهو اجتاه املتوقفني عن احلكم حالً أو حرمةً ،فهؤالء العلماء قالوا اذا ثبتت
االستحالة فيكون اجلالتني حالال ،وإال فال.
والتحقيق أن اخلالف يف املسألة بكل وضوح يدور حول وجود االستحالة وعدمه ،وعليه فإن السؤال
املهم يف البحث ،هل حيصل التغري الكيمياوي ،وإن وقع ،فهل يعترب هذا التغري كيميائياً كاف لنحكم
بتحقق االستحالة شرعاً أم ال ؟

9

المأخوذ من:

Fiqh Academy India (2009), Juristic Decisions on Some Contemporary Issues, page 182
10

مجلة مجمع الفقه اإلسالمي الدورة الثالثة لمؤتمر مجمع الفقه اإلسالمي بجدة ( )1986القرار رقم 11
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واجلواب على هذا السؤال األساسي يف املوضوع ،كما هو حباجة إىل حتقيق شرعي معتمد ،هو
كذالك حباجة إىل حتقيق علمي كيميائي معتمد ،ولذا فنحن حباجة إىل حتقيق هاتني اجلهتني يف
املسألة لتكتمل صورةُ املسألة ويظهر حقيقة احلكم فيها ،واحلكم على الشئ فرع عن تصوره ،كما
قال الفقهاء -رمحهم اهلل-

التغيرات الكيمياوية في تصنيع جالتين
المطلب الثاني :المنظور العلمي و الفنّي في إيضاح ّ

الخنزير

أما بالنسبة للتحقيق العلمي والفن ،فاجلالتني كما هو معروف قد ُحبث كثريا واهتم هبا اهتماماً
بالغاً ،وذلك من خالل العديد من الدراسات العلمية.
وبعد مراجعة الدراسات العلمية وحتليل ما ورد يف املراجع الرئيسية املعتمدة اليت تتصل مباشرةً ببحثنا،
وجدنا أن هذه الدراسات تقرر :أن املادة األصلية يف جلد اخلنزير اليت تتحول أثناء تصنيع
الربوتني امسها ال حكو حجلحن )(Collagen
اجلالتني اخلنزيري هي ح
وعملية تصنيع اجلالتني اخلنزيري وجتهيزه ،تتكون من عدة املراحل ،تشتمل هذه املراحل على غسل
جلود اخلنزير يف املاء البارد وعملية التنقية والتعقيم و العالج باحلمض ،و استخراج اجلالتني باملاء
الساخن ،والتجفيف وما إىل ذلك .ومع ذلك ،إن هذا الكوالجن ال يصبح جالتيناً إال خالل خطوة
واحدة أساسية ،وهي مرحلة استخالص واستخراج اجلالتني باملاء الساخن عند درجة حرارة ما بني
 60-50درجة (.)11

Gelatin Manufacturers of America (2012), Website: http//www.gelatin-gmia.com
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11

غري ،كما هو مذكور
وهلذا السبب املهم ،يعترب اجلالتني أساسياً ،املنتج املستخرج باملاء الساخن ال ح
بوضوح يف "موسوعة من علوم وتكنولوجيا األغذية":

“Gelatin is a hydrolysis product obtained by hot
water extraction…”12
" اجلالتني هو منتج التحليل باملاء ،اليت ت احلصول عليها عن طريق االستخراج باملاء
الساخن"
وعلى الرغم من كل هذه املراحل املختلفة للمعاجلة ،كان مقدار التغري الكيمياوي يف املادة األصلية
"الكوالجن"  ،كميةً ضئيلةً جداً على النحو املذكور يف االستشهادات التالية عند اخلرباء .فعلى
سبيل املثال ،يف قضية التشابه الكيمياوي بني الكوالجني واجلالتني ،قال العام ليش يف كتابه "اجللود
واألدم لصناعة الدباغة" بعبارة واضحة ال شك فيها:
“In particular when exposed to temperatures around
and above 65C collagen protein in the dermis is
denatured into gelatin. Chemically, the two
materials are indistinguishable…”13
"وال سيما عندما تتعرض لدرجات احلرارة حول وفوق  65درجة بروتني الكوالجن
يف األدمة يتغري اىل اجليالتني ،واملادتني ال ميكن التمييز بينهما كيمياوياً "...

Encyclopedia of Food Science and Technology (1992) volume 2 page 1287
Leach, I. (1995), Hides and Skins for the Tanning Industry, Rome: FAO of the United
Nations, Bulletin 123,65
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12
13

وكذالك ورد يف "موسوعة إضافات الغذاء و اللون" ما يعزز هذا الرأي مع املالحظة اهلامة
التالية:
“Chemically collagen and gelatin are virtually
identical…”14
" كيمياويا الكوالجني واجلالتني كادا يتطابقان " ...
ولكن من الناحية األخرى ،ميكن القول بإن التغيري الوحيد املعتد به ،والذي يبدو أنه حيدث أثناء
عملية التصنيع اجلالتني ،هو التغيري اهليكلي الناجم عن عملية تعرف باسم
يشن" يف مرحلة االستخراج باملاء الساخن .ويبدو أن هذا نوع
( " (Denaturationدينحي حشحر ح

التغري ،أي "دينيشريشن" هو املسؤول عن تغيري هيكل الكوالجن إىل جالتني.

وقد ت تعريف "دينيشريشن" من قبل عام الكيمياء احليوية بحويحر يف كتابه "مفاهيم يف الكيمياء
احليوية" على النحو التايل:

“The complete loss of organised structure in a
protein occurs for example during the cooking of an
egg.”15
"(معىن دينيشريشن ) الفقدان الكامل للبنية املنظمة يف الربوتني،
و حيدث على سبيل املثال أثناء طبخ بيضة" .

14

Burdock, G. (1997), Encyclopedia of Food and Colour Additives, Florida: CRC Press vol.1
page 1165
15
Boyer, R.F. (2004), Concepts in Biochemistry 2nd Edition, New York: Wiley, page 110
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المطلب الثالث :المناقشة والترجيح في ضوء اعتبار المنظور العلمي والشرعي
ما هو الصحيح من األقوال حول اجلالتني اخلنزيري؟
على ضوء ما سردنا من الناحية العلمية ،يتخلص لنا نتيجة مهمة عليها ينيب احلكم الشرعي ،وهي ما
يلي:
أن التغري اجلوهري الذي يقع يف املادة األصلية ،يعن الكوالجن املستخلص من جلد اخلنزير ،هو
يشن" يف اصطالح اخلرباء.
يشحر ح
التغري اهليكلي الذي يقال له "دينح ح
وكذالك لقد ثبت رغم إمرار جلود اخلنزير على املراحل املختلفة املشتملة على املواد الكيمياوية ،أنه
ال يوجد أي اجلالتني يف هذه املرحلة .و إنا ينتج اجلالتني يف املرحلة بعدها أي عندما متر هذه
اجللود مبرحلة االستخراج باملاء الساخن حينما تصري الكوجلن يف اجللود إىل اجلالتني.
غري .يعن أن السبب
فهذا أدل دليل على أن سبب تغري الكوجلن اىل اجلالتني هو املاء الساخن ال ح

الوحيد يف احلقيقة ،الذي حيول الكوجلن إىل اجلالتني هو أثر املاء الساخن ال غري ذلك من املواد

الكيمياوية ،اليت يف ناية األمر ،إنا تستخدم لقصد تنقية و ختليص اجللود من الفضالت والستعداد
اجللود ملرحلة استخراج اجلالتني باملاء الساخن.
ومما يؤيد هذا النتيجة العلمية والتحقيق هلا ،هو تعريف اجلالتني الذي قد مر بنا:
“Gelatin is a hydrolysis product obtained by hot
water extraction…”16
" اجلالتني هو منتج التحليل باملاء ،اليت ت احلصول عليها عن طريق االستخراج باملاء
الساخن"
Encyclopedia of Food Science and Technology (1992) volume 2 page 1287
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16

أما التغري الكيمياوي ،فهو أمر ثانوي ،فعند التحقيق للمسألة وجدنا أنه ال يسبب حصول اجلالتني
بل املسبب الظاهر هو املاء الساخن .وكذالك قد أثبتنا أن وجود التغري الكيمياوي كان قليالً و
ضئيالً جداً ،ال يُؤبحه به حسب تصرحيات اخلرباء املذكورة آنفاً.
وعليه فمن الصعب بل من املستحيل أن يقال ،إن هذا التغري الكيمياوي الضئيل ،يؤثر على تبديل
اجلوهر اىل اجلوهر اآلخر حىت ميكن لنا أن نعتربه استحالةً.
وقد يرد ههنا إشكال وهو:
إذا حصل التغري الكيمياوي اجلزئي ،أياً كان مقداره ،و إن كان ضئيال ،أليس هذا يكفي لتحقق
االستحالة ؟ على اعتبار أن العالقة بني التغري الكيمياوي و بني االستحالة هي كالعلة واملعلول.
أي أن وجود التغري الكيمياوي يستلزم حتقق االستحالة ،كأن التغري الكيمياوي يعترب علةً
لالستحالة ،فيدور احلكم مع علته وجوداً و عدماً ،و قد وجد التغري الكيمياوي خالل تصنيع
اجلالتني ،فحينئذ يبدو أنه ال بد من حتقق االستحالة.
وجوابنا على هذا اإلشكال ،أن هذا اإلشكال يف احلقيقة يرجع اىل اخلطأ يف تعيني هذه العالقة بني
التغري الكيمياوي و بني االستحالة ،ألن التحقيق التايل ،يدل على أن هذه العالقة ليست مثل العلة
و املعلول.
و بيان ذالك :إنه من الثابت أن التغري الكيمياوي أيضاً حيصل عند طبخ اللحم كما ذكر
يف "موسوعة علوم اللحم":
“Cooked meat flavour is the result of chemical
reactions that occur between the lipid and lean
portions of meat during cooking.”17
17

Encyclopedia of Meat Science, (2004) Devine et al. Massachusetts; Academic Press vol. 2
page 599
Page 10 of 23

"حيصل طعم اللحم املطبوخ من أجل التفاعالت الكيمياوية الواقعة ما بني الشحم و
اللحم خالل الطبخ".
فقد تبني بأن جمرد وجود هذه التفاعالت الكيمياوية خالل الطبخ ،ال يعن أن اللحم احلرام قد صار
حالال ،كما هو ظاهر.
فهذا املثال ،يدل على عدم صحة القول الذي اجتهد أصحابه أن يثبتوا أن التغري الكيمياوي
بالضرورة يستلزم حدوث االستحالة ال حمالة ،بل بدال من ذالك ،نرى أن التغري الكيمياوي مرةً
يفضي اىل االستحالة كما مر يف مثال اخلمر إذا صار خال ،ولكن يف بعض الصور ال يفضي التغري
رغم وجود التغري الكيمياوي خالل
الكيمياوي اىل االستحالة ،كما رأينا يف مثال طبخ اللحم احلرام ،ح

الطبخ.

وبعد معرفة هذه املبادئ ،ننتقل اآلن إىل بيان حكم هذا التغري اهليكلي وعالقته مع االستحالة،
وبناء عليه سيتضح لنا حكم جالتني اخلنزير .ومن أهم األمثلة اليت تبني حقيقة هذه العالقة ،هو
أيضاً مثال طبخ اللحم.

مثال لإليضاح :مسألة اللحم و حصول الجالتين منه عن طريق الطبخ
لو نظرنا إىل اللحم أيًا كان ،إما من احليوان احلالل ،كالشاة و البقرة أو إما من احلرام ،كاخلنزير،

فحينما يطبخ هذا اللحم ،سنجد أوالً أنه خيضع لتغري مماثل كالذي عثر عليه يف تصنيع اجلالتني

صناعياً .وثانياً وهو األهم ،أن نفس مادة اجلالتني تنتج ههنا أيضاً عن طريق طبخ هذا اللحم ،كما
مبني علمياً يف "موسوعة علوم األغذية والتكنولوجيا":
هو ٌ
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“During cooking, meat collagen is denatured and
because of its crystalline nature it shrinks at about
65c to form insoluble gelatin.”18
"أثناء الطبخ ،حصل لكوالجن اللحم دينيشريشن  ،وبسبب طبيعته
البلورية هو ينكمش بنحو  65درجة لتشكيل الجالتين غري قابلة
للذوبان" .

وباإلضافة إىل ذلك ،صرح بحوتحر و ُهشكس هبذا القول خالل شرحهما يف
كيفية حصول الجالتين من اللحم عن طريق الطبخ :

“When meat is cooked, there are three tenderising
;influences; fat melts and contributes to tenderness
connective collagen dissolves in the hot liquids and
becomes soft gelatin…”19
"عندما يطبخ اللحم ،فهناك ثالثة تأثريات جتعل اللحم طريا؛ تذوب الدهون وتساهم
يف جعل اللحم رقيقاً ؛ والكوجلن الضام يذوب يف السوائل الساخنة ويصري(الكوجلن)
جالتينا لينًا"...
وكذالك أن املادة الالزجة اليت توجد خالل طبخ اللحم ،فقد ثبت أنه اجلالتني كما
بني يف االقتباس التايل:

The Encyclopedia of Food Science and Technology (1992) page 1716
Food Science 5th Edition, Potter and Hotchkiss, J. H. (1998) page 330
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18
19

“Conversion of collagen to gelatin occurs during
the normal cooking of meat, and this accounts for
the gelatinous material that is sometimes evident in
meat after heating and cooling.”20
" حتويل الكوالجني إىل الجالتين حيدث أثناء الطبخ العادي لللحم ،
و هلذا السبب تظهر املادة الالزجة يف بعض األحيان يف اللحم بعد التدفئة والتربيد".

وأخرياً ،إنه من اجلدير بالذكر ،أن كال من الطبخ العادي وكذلك التحميص ،يؤديان إىل تشكيل
اجلالتني من اللحم على النحو املبني كما ذُكر يف كتاب كيمياء األغذية:
“The transition of collagen to gelatin outlined above
occurs during the cooking of meat.”21
"االنتقال من الكوالجن اىل الجالتين املذكور أعاله حيدث أثناء طبخ وحتميص
اللحوم".
وبناءً على هذا ،فيمكن لنا أن نستخلص من مجيع النقاط املذكورة ،أن عملية التغيري
اليت وجدت يف اللحوم املطبوخة ،يبدو أنا أساسياً ،نفس العملية اليت رأينا عند

تصنيع اجلالتني ،ألن طبخ اللحم حيتوي:
20

Food Chemistry 3rd Edition, Fennema O. R. (1996) New York: Marcel Dekker Inc. page
906.
21
Food Chemistry, Blitz, Grosch et al. (2004) Berlin: Springer, page 586
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أوال :على نفس التغري أي " دينيشريشن" الذي يصري الكوالجني اىل اجلالتني عند تصنيع اجلالتني.
ثانيا :أن هذا الطبخ يتم عن طريق املعاجلة احلرارية ،و درجة احلرارة كانت حوايل 60درجة لتكوين
اجلالتني ،و هذه الدرجة تقارب الدرجة املستخدمة عموماً عند تصنيع اجلالتني.
واجلدول رقم (  )1فيما يلي يقارن بني هذه مرحلة استخالص اجلالتني صناعياً باملاء الساخن وبني
بناء على املراجع املذكورة آنفاً :
عملية طبخ اللحومً ،
جدول رقم1
عمليّة استخالص الجالتين
بالماء الساخن صناعيا

طبخ اللحم العادي لحصول

نقاط المقارنة

الجالتين (مثل لحم الخنزير)
اسم املادة األصلية

الكوالجن

الكوالجن

معاجلة بالتسخني

معاجلة بالتسخني

سبب تغرياملادة األصلية

(50-60cيبدأ)

65 c

درجة احلرارة عند التغري

Denaturation/
دينيشريشن

Denaturation/
دينيشريشن

اجلالتني

اجلالتني

اسم نوع التغري

اسم املادة اجلديدة احلاصلة
من الكوالجني
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فاجلدول يُظهر بشكل واضح ومبني أن تشاهباً مؤكداً يقع بني عملية الطبخ العادي وبني عملية

االستخراج باملاء الساخن إلنتاج اجلالتني ،حىت ينبغي أن يقال إن نتيجة هاتني العمليتني واحدة،
يعن جوهرياً ،أنه ال فرق بينهما.
أما الفرق الوحيد اليسري ،الذي يظهر بني العمليتني ،فهو الفرق بالنسبة إىل درجة احلرارة عند
املعاجلة بالتسخني فحسب.
فهذا الفرق اليسري،الذي ال يزيد على مخس عشرة درجة فقط ،فإن له وجهاً معقوال.
وأما بيانه فهو كما يلي:
لقد مر بنا أن الكوجلن املستخدم يف صورة تصنيع اجلالتني من جلد اخلنزير ،ال يكون إال خالصاً و
فارغاً عن أي املادة الفاضلة ،مثل الشحم و الدم و ما إىل ذالك ،بعد إمرار جلد اخلنزير على
املراحل املختلفة من التنقية والتعقيم كما رأينا.
ومن املعلوم أن مثل هذه املراحل من التنقية و التخليص ،تكون غري موجودة يف صورة طبخ اللحم
العادي.
فبالتايل إن وجود هذه املادة الزائدة ،مثل الشحم يف صورة طبخ اللحم ،بطبيعة احلال ،حتتاج إىل
نوع ما من زيادة احلرارة و التسخني حلصول اجلالتني ،خبالف ما وجدنا يف صورة تصنيع اجلالتني من
اجللود النقية اخلالصة من الفواضل .فبهذا البيان والتوجيه قد انكشف و أكد أن العمليتحني هاتني من
التصنيع و الطبخ إلنتاج اجلالتني ،يف الواقع ،ال تكونان إال مبثابة العملية الواحدة سواءً بسواء.

و من وجه آخر ،إنه من املعلوم شرعاً ،أن طبخ اللحم احلرام ال جيعله وال يصريه حالال ،ألن اللحم
عاد ًة ،ال يؤكل إال مطبوخاً ،و هذه النقطة اآلخرية ال حتتاج اىل دليل ،ألنه أمر بديهي.
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ومع ذلك ،فقد ذكر فقهائنا-رمحهم اهلل -هذا احلكم صراحةً حينما شرحوا األحكام اإلسالمية،

فعلى سبيل املثال ،فقد قال اإلمام السرخسي -رمحه اهلل  -يف كتابه املعروف ،املبسوط (: )22
"...وإن اشتد عصري العنب ،وغال ،وقذف بالزبد ،ث طبخ بعد ذلك م ححيل بالطبخ،
ألن الطبخ القى عينا حراماً ،فال يُفيد احلل فيه كطبخ حلم اخلنزير"...

فرع :المهم في هذه المسألة:
و لو سلمنا افرتاضياً بإن اجلالتني املستخلص من جلد اخلنزير صناعياً ،كان حالال من أجل
االستحالة ،لكان يلزمنا أن نقول حبلية اجلالتني املأخوذ من اللحم احلرام ،مثل حلم اخلنزير ،عندما
يصري الكوجلن يف هذا اللحم جالتينا عن طريق الطبخ ،ألن الكوجلن يف اللحم العادي أيضاً ،بطبيعة
احلال ،يتغري هبذا الطبخ إىل مادة جديدة ،وهي اليت تسمى باسم "اجلالتني" -كما هو ثابت علمياً
عند اخلرباء كما مر.
و لكن هذا اجلالتني الذي حيصل عن طريق الطبخ ،ال ميكن شرعاً أن ُحيلل من أجل دعوى
االستحالة ،وهو ما خيالف يف األصل ظاهر النصوص املطلقة من القرآن و السنة ،اليت حترم أكل حلم
غري مطبوخ.
اخلنزير مطبوخا كان اللحم أو ح
فاحلاصل عندنا ،كما أن اجلالتني الناتج عن طريق الطبخ ال حيل فكذالك هذا اجلالتني الناتج من
جلود اخلنزير عن طريق هذ التصنيع ،ال حيل.
وإذا كان األمر على خالف ذالك ،فيلزمنا بيان الفرق بني هذا اجلالتني و ذلك اجلالتني ،حينما
اخلرباء م يبينوا أي الفرق بينهما و أ ًن كال منهما يعرف و يسمى باسم "اجلالتني" سواءً بالسواء،
كما ذكر يف املراجع العلمية املتقدمة.

 22كتاب المبسوط لإلمام شمس األئمة السرخسي ،22:24 ،طبعة دار الكتب العلمية بيروت)2001( ،
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و قد يسأل السائل ،كيف ميكن لنا أن نقارن بني ما حيدث يف املصانع الكبرية عند إنتاج اجلالتني،
و ما حيدث يف القدر عن طريق الطبخ العادي يف البيوت ؟
واجلواب على هذا ،ميكن أن يفهم عندما نرجع إىل تعريف اجلالتني ،الذي قد مر ذكره يف
"موسوعة من علوم وتكنولوجيا األغذية"وهو:
“Gelatin is a hydrolysis product obtained by hot water
extraction…”23
" اجلالتني هو منتج التحليل باملاء ،اليت ت احلصول عليها عن طريق االستخراج باملاء الساخن"

فقد تبني من هذا التعريف العلمي ،أن العلة املؤثرة املنصوصة ههنا لتغيري املادة األصلية أي الكوجلن
إىل املادة اجلديدة ،أي اجلالتني ،هو املاء الساخن فقط ،لعدم ذكر املواد الكيمياوية املضافة يف إنتاج
اجلالتني صناعيا يف هذا التعريف مطلقاً.
وكذالك قد اتضح بشكل جلى ،أن حظ هذه املواد الكيمياوية ،كما مر و يسأيت ،هو عبارة عن
تنقية و ختليص اجللود من الفضالت و الستعداد اجللود ملرحلة استخراج اجلالتني باملاء الساخن يف
حصول اجلالتني.
ث إن منتج اجلالتني ال مييز بني املصنع و القدر .فكلما يتاثر عنصر الكوجلن الذي يف اللحم
العادي ،باملاء الساخن يف القدر عند الطبخ ،على درجة تقدر حبويل  60درجة من احلرارة ،فإنه
يصري جالتيناً إن شاء و إن أيب ،جملرد وجود هذه العلة املذكورة ،أي التسخني باملاء الساخن ،سو ًاء
كان حمله و موقعه قدراً أو مصنعاً أو مكاناً آخر.

Encyclopedia of Food Science and Technology (1992) volume 2 page 1287
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فهذا التحقيق كذالك يوضح لنا بكل الوضوح أن املنتج اجلالتني سواء املأخوذ من املصنع عن طريق
معاجلة جلود اخلنزير أو املأخوذ من القدر عن طريق طبخ حلم اخلنزير ،فإن كال من هذين النوعني من
اجلالتني ال حيال ،لعدم الفرق بينهما يف التسمية و احلقيقة.
ومما يؤكد صحة هذا القول ايضاً ،هو أن العلة إلنتاج هذين اجلالتينني من الكوجلن ،هي واحدة،
أي التسخني باملاء الساخن .فمن أجل هذه الوجوه كلها ،ال بد أن يكون حكم هذين اجلالتينني
واحداً ،أي عدم احلل .و أما األدلة العلمية على وجود اجلالتني عند طبخ اللحم العادي فقد مرت
بنا مفصلةً.

خالصة البحث
بناء على ما ذكرنا من األدلة املتقدمة على وجه التفصيل ،أن التغري الكيمياوي
و حاصل األمر ً
الذي حيدث ال عربحة به عند رأي اخلرباء العلميني ،فضال عن كونه كافياً لتحقق االستحالة وتبديل
اجلوهر اىل اجلوهر اآلخر .بل أثبتنا أن العلة و السبب الذي يغري الكوجلن اىل اجلالتني هو التسخني
باملاء الساخن فقط.
وأما املواد الكيمياوية اليت تستعمل يف تصنيع اجلالتني ،فإنا دورها عبارة عن تنقية جلود اخلنزير من
الشحم و ما إىل ذلك من الفضالت العالقة هبا ،و إلعداد اجللود للمرحلة اليت تليها من التسخني
باملاء الساخن .فإنا يف هذه املرحلة من التسخني باملاء الساخن ،يتغري الكلوجن إىل اجلالتني ال قبل
ذالك.
و الدليل على ذالك ،أن جلد اخلنزير ،ما صار جالتيناً بعد املعاجلة هبذه املواد الكمياوية ،و إنا
صار جالتيناً بعد التسخني باملاء الساخن.

Page 18 of 23

ث عند بيان التعريف العلمي للحصول على اجلالتني ،ال تذكر هذه املواد الكيمياوية مطلقاً يف

موسعة علوم األغذية والتكنولوجيا(:)24

" الجالتين هو منتج التحليل باملاء ،اليت ت احلصول عليها عن طريق االستخراج بالماء الساخن".
بل فقد ثبت حصول اجلالتني مبجرد الطبخ عند اخلرباء العلميني بال وجود هذه املواد الكيماوية
صراحةً:
"حتويل الكوالجني إىل الجالتين حيدث أثناء الطبخ العادي لللحم و هلذا السبب تظهر املادة
الالزجة يف بعض األحيان يف اللحم بعد التدفئة والتربيد".

25

فهذا كله يدل على أن هذه املواد الكيمياوية ال تسبب إنتاج اجلالتني ،بل دورها الثانوي و هو
التنقية كما أسلفنا.
وكذالك قد تقرر يف البحث أن نوع التغري الذي يعتد به والذي يقع خالل تصنيع جالتني اخلنزير،
غري أن هذا التغري أيضاً ال ميكن أن يعترب استحالةً شرعاً ،ألنه
يشحر ح
فإنه يعرف باسم "دينح ح
يشن"  ،ح

حاصل عن العملية اليت تساوي الطبخ.

وأما احلجة على هذا القول ،فإن الطبخ العادي كذالك ينتج اجلالتني من اللحوم هبذا التغري نفسه،
يشن" كما صرح يف موسوعة علوم األغذية والتكنولوجيا(:)26
يشحر ح
الذي يسمى باسم "دينح ح
"أثناء الطبخ ،حصل لكوالجن اللحم دينيشريشن  ،وبسبب طبيعته البلورية هو ينكمش بنحو
 65درجة لتشكيل الجالتين "...

24

Ibid. page 1287
Food Chemistry 3rd Edition, Fennema O. R. (1996) New York: Marcel Dekker Inc. page
906
26
The Encyclopedia of Food Science and Technology (1992) page 1716
25
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و قد قررنا أن الطبخ ال يفيد احلل إذا القى عيناً حراماً مثل حلم أو جلد من اخلنزير ،و إن وقع يف
يشن".
يشحر ح
هذا العني تغريات مثل "دينح ح
فإذا ثبت علمياً ،أن مادة اجلالتني بالفعل حيصل أثناء الطبخ العادي ،مثال عند طبخ حلم
اخلنزير -وحكم هذا اجلالتني أنه ال حيل -فكذلك إنه يثبت أن املادة اليت تستخلص من جلود
اخلنزير عن طريق التصنيع اليت هي أيضا تسمى باسم "اجلالتني" ،فإنا أيضا ال ميكن أن حتل سواء
بسواء ،لعدم الفرق ،الحقيقة وال تسمية ،بني هذين اجلالتينني.
والدليل اآلخر على صحة هذا القول هو تعريف اجلالتني نفسه ،مثل ما ذكر يف موسعة علوم
األغذية والتكنولوجيا(:)27
" الجالتين هو منتج التحليل باملاء ،اليت ت احلصول عليها عن طريق االستخراج بالماء الساخن".
فإن هذا التعريف العلمي يصدق علي كال اجلالتينني ،ألن كل منهما حيصل عن طريق االستخراج
باملاء الساخن  ،فحينئذ ،جيب أن يكون حكمهما واحدا ،من عدم احلل.
ث إن حتليل أحدمها مثال اجلالتني املأخوذ من جلد اخلنزير تصنيعاً ،يقتضي و يستلزم حتليل اآلخر،
أي اجلالتني املأخوذ من اللحم احلرام طبخاً ،و هذا ال ميكن شرعاً باالتفاق.
ومن جهة أخرى ،نؤكد أن موقف عدم اجلواز يف املسألة كان مؤيداً بالقواعد ،كالقاعدة أن األصل
يف اللحوم هو احلرمة ،فعلى األقل ،إن هذه احلرمة ال تزول بالشك.
و عند الشك و الريب فاألوىل هو ترك الريب إىل ما ال يُريب ،و اتقاء الشبهة ،كما ورد يف حديث

النعمان بن بشري يف الصحيحني.

Ibid. page 1287
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27

وكذالك هو مؤي ٌد بقاعدة اخلروج من اخلالف أوىل ،والبقاء ما كان على ما كان من احلرمة ،تغليباً
للحظر عند عامة أهل الفقه و النظر .واهلل سبحانه وتعاىل أعلم بالصواب ،وإليه املرجع و املآب.
كتبه أبو يوسف سرفراز حممد عفا اهلل عنه ،و صلى اهلل تعاىل على سيدنا حممد نبيه و جمتباه ،و على
آله و صحبه أمجعني ،وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
 ۱٦ربيع األول  ۱٤٣٦ه

Page 21 of 23

المصادر و المراجع-المراجع العربية
كتاب املبسوط لالمام مشس األئمة السرخسي ،الطبعة األوىل دار الكتب العلمية بريوت)2001( ،

جملة جممع الفقه اإلسالمي الدورة الثالثة ملؤمتر جممع الفقه اإلسالمي جدة ( )1986القرار رقم 11
بشأن إستفسارات املعهد العاملي للفكر اإلسالمي بواشنطن.
حاشية رد احملتار على الدر املختار البن عابدين ،دار الكتب العلمية  ،بريوت ()1994
جمموع الفتاوى ،البن تيمية تقي الدين ،دار الكتب العلمية  ،الطبعة األوىل ،بريوت ()2000
مواهب اجلليل شرح خمتصر اخلليل  ،لإلمام احلطاب ،الطبعة األوىل دار الكتب العلمية  ،بريوت ()1995
شرح الصغري للدردير و هبامشه حاشية اإلمام الصاوي ،الطبعة األوىل ،دار الكتب العلمية  ،بريوت ()1995
روضة الطالبني وعمدة مفتني ،لالمام النووي ،الطبعة األوىل ،دار املعرفة ،بريوت ()2006
ناية املهتاج إىل شرح املنهاج لالمام الرملي ،الطبعة الثالثة ،دار الكتب العلمية  ،بريوت ()2003
املغن البن القدامة ،دار الكتب العلمية  ،بريوت ()1973
شرح منتهى اإلرادات للبهوطي ،مؤسسة الرسالة ،دار الكتب العلمية  ،بريوت ()1994
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