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اجليالتني ك كقوع االستحالة :دراسة من منظور كيميائي تصنيعي ك من
منظور فقهي تأصيلي
عبذالكشٍم عثمان*
أىم ادلباحث العلمية كالقضايا ادلستجدة اليت اختلفت فيها األنظار
إف موضوع االستحالة أك انقالب العني من ٌ

كاآلراء لفقهاء العصر كعلماء علوـ األغذية ،أل ٌف التطور السريع يف تكنولوجيا األغذية قد ٌأدل إىل ظهور أنواع
ادلكونات الغذائية من
كيتم انتاج العديد من ٌ
ادلكونات الغذائية يف األسواؽٌ .
كأشكاؿ جديدة من األغذية ك ٌ

يشك فيو ،مث يقع عليها التحوالت كاالنقالبات ادلختلفة بسبب استعماؿ ادلو ٌاد الكيماكية أك التفاعالت
مصدر ٌ
تؤدم إىل
احملولة ألعياهنا .كباإلضافة إىل ذلك فإ ٌف قلة ٍ
كعي ادلستهلكني من ادلسلمني جتاه األغذية احلالؿ قد ٌ
ٌ
مشاكل يف اختيار احلالؿ من ادلنتجات الغذائية كالدكائية .كمن ضمن ىذه ادلشاكل ادلعاصرة تعترب مسألة مادة
"اجليالتني" كاحدة من أكثر القضايا ادلثرية للجدؿ يف صناعة ادلواد الغذائية يف العامل اإلسالمي.
كعامةن ييذكر التفصيل يف ىذا الباب من الناحية الفقهية ادلعموؿ هبا يف الشرع ،كلكن قد شاعت يف ىذا العصر
ٌ

بتطور ما ح ٌققو الكيماكيوف يف رلاؿ الكيمياء ،فينبغي النظر من ناحيٌة علميٌة
طرؽ عديدة يف إنتاج اجليالتنيٌ ،
فنٌػيٌة يف أ ٌف الفقهاء الذين جعلوا "االنقالب التٌاـ" علٌة لتغيري احلكم الشرعي ،ىل ىذا كقع – حسب تقريرات
خصوصا  -يف
عموما ،كيف تكنولوجيا اجللود ()Leather Technology
ٌ
ن
ادلتخصصني يف الكيمياء ن
اجليالتني أـ ال؟.
فصل القوؿ يف بياف حقيقة اجليالتني يف ضوء مادرس من البحوث ك
فالباحث – بتوفيق اهلل تعاىل – أراد أف ي ٌ
التقريرات للباحثني يف رلاؿ الكيمياء كعلوـ األغذية ،كيف ذكر حكم "اجليالتني" يف ضوء أقواؿ الفقهاء
ادلتقدمني كادلعاصرين يف ادلباحث األربعة اآلتية ،كىي كالتايل:
ادلبحث األكؿ:يف بياف حقيقة اجليالتني كمصادره
ادلبحث الثاين :تصنيع اجليالتني بطريقيت احلمضية ك القلوية
ادلبحث الثالث :االستخدامات ادلتنوعة للجيالتني
ادلبحث الرابع  :حكم استخداـ اجليالتني يف ادلواد الغذائية

املبحث ألاول في بيان حقيقة الجيالثين ومصادزه
مادة لينة لزجة بركتينية شفافة أكصفراء ،الطعم ذلا كال رائحة ،كتستخلص من جلود كأعصاب
اجليالتني ىو ٌ
يسمى "اجليالتني"  - Gelatin-يي ِّ
شكل اجليالتني اذليالـ ()Gel
كعظاـ احليوانات ،أكمن بعض النباتات ٌ
حار كتربيد بطريقة تصنيعية متبعة .فالعنصر الذم يتغري بالتفاعالت ادلختلفة يف اجللود
اجلامد بعد إذابتو يف ماء ٌ
*أستاذمساعد بكلية الشريعة كالقانوف،اجلامعة اإلسالمية العادلية ،بإسالـ آباد ،باکستاف
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يسمى "كوالجني"  -Collagen -كالتغري الواقع بسبب عملية الغلي ادلستمر ألنسجة حيوانية أك نباتية
يسمى ".)1(" Denaturation
ػادة
ػادة كلػوجني ادلوجػػود فيهػا إىل اجليالتػني ،فلػػذا صلػد ادلػ ٌ
ػادم للٌحػوـ ٌػوؿ ادلػ ٌ
كص ٌػرح أىػل الكيميػػاء أف الطػبا العػ ٌ
of
لينػػة لزقػػة يف اللحػػوـ ادلطبػػوخ السػػاخن بعػػد أف يصػػري بػػاردا ،كمػػا ذكػػر يف ادلوقػػع الر ػػي ل ػػScience”:
:"Cooking
“When you cook, collagen begins to melt at about 160F and turns to a rich
liquid, gelatin. This gives meat a lot of flavor and a wonderful silky texture.
cooking it is important to liquefy collagen” . )2(When

عاد نة تكوف مصادره جلود كعظاـ احليوانات (على سبيل ادلثاؿ رقائق العظاـ البقرية كاجللود اخلنزيرية) ( ،)3كما
مت أيضان إنتاج جيالتني ذم مصدر كي بسبب ادلخاكؼ اليت طرأت يف استخداـ اجليالتني البقرم خاصةن بعد
تفشي مرض جنوف البقر – Mad Cow Disease-أكمايسمى ب ػ Bovine -BSE
.)4(-Spongiform Encephalopathy
كعليو فإف مصادر اجليالتني ىي:
 .1جلود كعظاـ اخلنزير
 .2جلود كعظاـ كأربطة األبقار كاجلواميس كالفحوؿ كغريىا من األنعاـ .
 .3جلود السمك

 .4جلود الدكاجن.
فإف كاف ال يوجد أم تصريح ادلصدر على غالؼ ادلنتجات ،فادلعركؼ أ ٌف اجليالتني الذم استخدـ فيو ىو
ادلستخلص من ادلصادر غري احلالؿ(.)5

المبحث الثاني:تصنيع الجيالتين بعمليتي الحمضية والقلوية:
يتحص ػػل ع ػػن طري ػػق التحل ػػل ادل ػػائي اجلزئ ػػي للك ػػوالجني
اجليالت ػػني يف احلقيق ػػة -كم ػػا ذك ػػر س ػػابقا -ى ػػو ب ػػركتني ٌ
ادلسػػتخلص عػػن طريػػق غلػػي العظػػاـ ،أك األنسػػجة الرابطػػة ،أك أعضػػاء بعػػض احليوانػػات ،مثػػل ادلواشػػي ادلستأنسػػة
كاخلنازير كاخليوؿ كاأل اؾ .
كىنػػاؾ نوعػػاف رئيسػػياف مػػن أسػػاليب سلتلفػػة دلعاجلػػة اجليالتػػني ،ك ػػا العمليػػة احلمضػػية (-Aنػػوع) كالعمليػػة القلويػػة
(-Bنوع).
اخلامػة الرئيسػػية ىػػي جلػػود
العمليةة الحمضةةية-A(،- Acid process-نػوع اجليالتػػني ) :حيػػث إ ٌف ادلػػادة ٌ
اخلنازير جترل للكوالجني معاملة أكلية باألزتاض دلدة  24ساعةن ،مث بعدىا يصبح اجليالتني قابل لالستخالص.
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اخلامػة الرئيسػية ىػي جلػود
العمليةة القلويةة -B(- Alkaline Process-نػوع اجليالتػني):حيػث إ ٌف ادلػادة ٌ
كعظػػاـ األبقػػار ،كجتػػرل للكػػوالجني معاملػػة أكليػػة بالقلويػػات دلػػدة ،تصػػل لعػػدة أسػػابيع مث بعػػدىا يصػػبح اجليالتػػني
قابل لالستخالص.
كتضمن عملية استخالص اجليالتني من الكوالجني ثالث مراحل رئيسية:
اخلامػة جػػاىزة خلطػػوة االسػػتخالص الرئيسػػية ،كمػػا يػػتم
المرحلةةة األولة  :عمليػػة أكليػػة :كذلػػك حػػى تصػػبح ادلػػادة ٌ
فيها إزالة الشوائب كاليت من ادلمكن أف تؤثر على اخلصائص الفيزيائية كالكيميائية للمنتج النهائي للجيالتني.
المرحلةةة الثانيةةة :االسػػتخالص :تػتم عػػن طريػػق إضػػافة ادلػػاء السػػاخن ،أكزللػوؿ سلفػ مػػن األزتػػاض ادلخففػػة مػػن

أجل حدكث حتلل مائي جزئي للكوالجني.

المرحلة األخيرة :كتتضمن عمليات التنقية كالتصفية كالتبخري كالتعقيم كالتجفي

كالطحن كالنخل.

ػػدث حتػػوؿ الكػػوالجني غػػري قابػػل للػػذكباف يف ادلػػاء إىل جيالتػػني القابػػل للػػذكباف للمػػاء عػػن طريػػق حتطػػم بعػػض
الػػركاب الداخليػػة ،أك اخلارجيػػة يف الكػػوالجني ،كبالتػػايل فػػإف اجليالتػػني ادلتحصػػل عليػػو ىػػو عبػػارة بػػركتني ذك كزف
جزيئي أقل من الكوالجني (.)6

املبحث الثالث :الاستخدامات املتنوعة للجيالثين:

اجليالتني يدخل يف تصنيع العديد مػن األغذيػة كاألدكيػة كغريىػا مػن الصػناعات بسػبب صػفاتو الوظيفيػة ،ككػذلك
ػيوعا ادلس ػػتخدمة إلنتػػاج كبس ػػوالت ى ػػو اجليالتػػني( ،)7فأذكرىهن ػػا بعػػض اس ػػتعماالتو
ادلػ ٌ
ػادة األص ػػلية كاألكث ػػر شػ ن
الشائعة األخرل يف ادلنتجات ادلختلفة ،مثل:
 .1يف صناعة اذلالـ-Jellies-
 .2يف صناعة األجباف العديدة
 .3يف صناعة احللويات ادلختلفة - Confectionery-كصناعة الشػوكوالتو ،كمػا يػدخل يف صػناعة
أنواع اللباف كالعلكات  - Chewing Gums-ادلختلفة إلعطاء الليونة للمنتج
 .4يف صناعة الكعك كغريىا من مواد ادلخابز
 .5يستعمل يف األلباف ادلن ٌكهة -Flavored Yogurts-
 .6يدخل أيضان يف إنتاج زبػدة ادلػارجرين كمػادة مسػتحلًبة بسػبب قابليػة اجليالتػني العاليػة لالرتبػاط بادلػاء
كيف صناعة(البوذة) اآليس كرمي
 .7يف صػػناعة ادل ػواد الدكائيػػة .يسػػتخدـ اجليالتػػني يف صػػناعة الكبسػػوالت الطبيػػة علػػى اخػػتالؼ أنواعهػػا،
كاليت عادة ما دتػأ حببٌػات الػدكاء صػلبة مطحونػة ،أك نصػ صػلبة يف حػني حتػوم الكبسػوالت الصػلبة
علػػى م ػواد صػػيدالنية س ػػائلة ،حيػػث ت ػػوفر ى ػػذه الكبس ػػوالت طريقػػة مثالي ػػة لتوصػػيل اجلرعػػات الطبي ػػة
(الدكائية)
 .8يستخدـ يف التطبيقات البيطرية - Veterinary Applications-
8
 .9يستخدـ يف مستحضرات التجميل ادلختلفة كيف شري من البالستيك لفيلم الفوتوغرايف( ).
إىل غري ذلك من االستعماالت اليت ىي معركفة يف ادلنتجات األخرل .كاليقتصر استخدامو يف األغذية األدكية
كادلنتجات ادلذكورة ،بل شاع استخداماتو العديدة يف صناعة كثري من ادلستلزمات للحياة اليومية.
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املبحث السابع  :حكم استخدام الجيالثين في املواد الذرايية:

ادلادة ،ككي دتٌت ذكاتو.فإف أخذ من
إ ٌف حكم اجليالتني يتوق على نوع احليواف الذم أخذت منو ىذه ٌ
حيواف مأكوؿ اللحم ،مذكى ذكاة شرعية فهو طاىر كحالؿ ،جيوز استعمالو يف رتيع االستعماالت .كإف أخذ
من ميتة أكحيواف مل يذؾ ذكاة شرعية ،أك من حيواف ال ل أكلو كاخلنزير ،فهو موضع خالؼ بني أىل العلم.
فأفصل القوؿ يف بياف
فاحلكم الشرعي جليالتني اخلنزيرم خيتل من حكم اجليالتني ادلأخوذ من األبقار ادليتةٌ ،
حكم نوعي اجليالتني فيمايلي:
المطلب األول :حكم الجيالتين الخنزيري
اختل الفقهاء ادلعاصركف يف حكم اجليالتني اخلنزيرم إىل قولني:
األول :قاؿ بعضهم إف قاعدة االستحالة كاالنقالب ثابتة شرعا ،فإذا حتولت النجاسة طى يهرت ،كبناء
القول ّ
مثال ،أككاف من حيواف الذم ال ييؤكل حلمو ،فإنو بعد االنقالب أصبح
عليو فإف ما يكوف عينو صلسة ،كاخلنزير ن
مادة أخرل ،فيجوز استعمالو يف األكل كالشرب كيف كل شيء ،ألف عينو النجسة حتولت إىل عني أخرل،
ً
كعدما ،فالعًلَّة مل تعد موجودة ىنا ،فاجليالتني اخلنزيرم يباح استعمالو يف مواد
كاحلكم يدكر مع علٌتو ن
كجودا ن
مادة اجليالتني من جلود احليوانات كعظامها اليت
األغذية كاألدكية ،إال أنو يلتمس من الصناع ادلسلمني صٍنع ٌ
أحل اهلل حلومها ،جتنٌبنا عن االختالؼ بني الفقهاء.
ىذا الرأم منقوؿ عن علماء اذلند من رلمع الفقو اإلسالمي باذلند حيث أصدر قرار بندكتو الفقهية
الرابعة عشرة يف مدينة حيدرآباد يف الفرتة 3-1:رتادل األكىل 1425ىػ ادلوافق  22-20يونيو 2004ـ،
رقم )14/3( 60:بشأف مادة اجليالتني:
َّقررت الندكة هبذا اخلصوص ما يلي:
"معلوـ أف ما حرمتو الشريعة اإلسالمية من األشياء ،يرفع عنها حكم التحرمي السابق حاؿ تغري
طبيعتها كماىيتها  .....ذلك ألف خصائص الشيء  -أم شيء  -األساسية ىي اليت تكوف طبيعة كماىية
ذلك الشيء .....كلقد اطلع اجملمع على نتائج أحباث أصحاب االختصاص ،كأهنا تربىن على أف مادة
اجليالتني ختلو من أية خصوصية طبيعية من خصائص احليوانات اليت تستخرج من جلودىا كعظامها تلك ادلادة
 ....كإمنا تتحوؿ إىل مادة كيمياكية العالقة ذلا بالكوالجني  ....كذلذه األسباب يقاؿ:إنو جيوز استعماؿ
اجليالتني شرعان  ....إال أنو بالنظر إىل خالؼ يف آراء االختصاصيني كاخلرباء يرل الشيا بدر احلسن القا ي
 أحد ادلشاركني يف الندكة  -أنو من األفضل أف ال تستعمل ىذه ادلادة إذا كانت مستخرجة من جلود كعظاـاحليوانات اليت رـ أكل حلومها"(.)9
ك نفس ىذا الرأم -أم رأم اجلواز -نيقل عن أعضاء الندكة الفقهية الطبية الثامنة للمنظمة اإلسالمية للعلوـ

الطبية بالكويت (مايو1995 ،ـ)  ،حيث جاء يف قرارىا:
" الاسخحالت التي حعني اهلالب العين إلى عين أخشي حؼاًشها في صفاتها ّ
جحىل املىاد الىجست أو
املخىجست إلى ّ
املحشمت إلى مىاد مباحت ششعاً ،
ّ
وبىاء على رلك:الجيالجين
مىاد طاهشة ،وجحىل املىاد
املخكىن من اسخحالت عظم الحيىان الىجس وحلذه وأوجاسه طاهش ،وأكله حالل"(.)10
القول الثاني:الجيوز استخداـ اجليالتني ادلأخوذ من اخلنزير ،كىذا الرأم منقوؿ عن فتاكل اللجنة الدائمة(،)11
كعن توصيات رلمع الفقو اإلسالمي الدكيل ،دلنظمة التعاكف اإلسالمي( ،)12كىكذا نظر اجملمع الفقهي التابع
للرابطة مبكة ادلكرمة يف موضوع اجليالتني كأصدر فيو القرار:
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" ًجىص اسخ عمال الجيالجين املسخخشج من املىاد املباحت ومن الحيىاهاث املباحت املزكاة جزكيت
ششعيت ،وال ًجىص اسخخشاحه من محشم كجلذ الخنزًش وعظامه وػيره من الحيىاهاث واملىاد
املحشمت"(.)13
يغري من
مث اختل أىل العلم يف علٌتو ،فرأل علماء اللجنة الدائمة لإلفتاء أف التصنيع ال يرفع التحرمي ،كال ِّ
احلكم شيئان .فإذا علم أ ٌف مصدر اجليالتني ىو اخلنزير فالينظر إىل عملية التصنيع ،ك كم حبرمتو.ك ٌأما أعضاء
التاـ ،كإذا مل يقع
اجملمع فرأكا أ ٌف التفاعالت الكيماكية اليت كقعت على إنتاج اجليالتني التسبٌب االنقالب ٌ

التاـ فال ميكن القوؿ جبواز استعمالو.
االنقالب ٌ
صرح بإ ٌف
كىذا كذلك رأم للشيا تقي العثماين كعلماء دارالعلوـ كراتشي ،بباكستاف ،حيث ٌ
فنظرا إىل عدـ االنقالب ال كم باجلواز(.)14
اجليالتني ادلأخوذ من اخلنزير اليتيقن فيو االنقالب ،ن

أقول -:كاهلل أعلم بالصواب  -كل ماسبق ذكره من التفصيل كاف من الناحية الفقهية ادلعموؿ هبا يف الشرع ،مث
بتطور ما ح ٌققو الكيماكيوف يف رلاؿ الكيمياء،
كشفت يف العصر احلديث طرؽ عديدة يف إنتاج اجليالتنيٌ ،
فينبغي النظر من ناحية علمية فنٌػيٌة أ ٌف الفقهاء الذين جعلوا "االنقالب التٌاـ" علٌة احلكم ،ىل ىذا كقع –
عموما ،كيف تكنولوجيا اجللود ()Leather Technology
حسب تقريرات
ٌ
ادلتخصصني يف الكيمياء ن
خصوصا  -يف اجليالتني أـ ال؟.
ن
يخلص ما فهمتو من حتقيقاهتم كخربهتم ،حى أتوصل حلكم شرعي يف ذلك ،كأقوـ برب النصوص
فأ ٌ

الفقهية ،كالتأصيل الفقهي السابق مبا لدل الكيماكيني من أدكات كمعارؼ ،بتوفيق اهلل سبحانو كتعاىل يف
ادلق ٌدمات التالية.

المق ّدمة األول :

إ ٌف ادلصدر الرئيسي إلنتاج اجليالتني ىو الكوالجني ادلوجود يف العظاـ كاجللود كالعضالت ،كحصوؿ
الكوالجني بالطبا العادم الخيتل من إنتاجو بالتفاعالت الكيماكية من عمليات احلمضية كالقلوية ،كادلعاجلة
الكيماكية التستلزـ للحصوؿ عليو ،بل طبا اجللود كالعظاـ يف ادلاء الساخن ،أك غلييها فيو يينشئ اجليالتني
15
قدرا.
ن
أيضا( )ٌ ،إال أف نوع اجليالتني ادلصنٌع بالتفاعل الكيماكم يكوف أعلى جودةن كأكثر منو ن
فعلم أ ٌف الطبا العادم ك العمل الكيماكم الخيتلفاف يف إنتاج اجليالتني.

المقدمة الثانية:

يعلم بعد ادلراجعة إىل ادلتخصصني ككتبهم أ ٌف الكوالجني ىومركب من ذتانية عشر جزءنا ،كىي اليت
تسمى"األزتاض األمينية"  ،– Amino Acid-كىذه األجزاء بعد التفاعالت الكيماكية من نٍقع
ٌ
كغسلو عدة مرات يف ماء نقي ساخن مقط ور درجة حرارتو
اجلري
أكيف
،
يك
ر
كلو
اذليدرك
زتض
يف
الكوالجني
ى
تتحوؿ إىل اجليالتني النقي ،كهبذه العمليات الختتل حقيقة اجليالتني من الكوالجني،
°65ـ لعدة ساعاتٌ ،
صرحو الكيميائيوف ،إال أ ٌف عملية القلوية أكاحلمضية،
أل ٌف الكوالجني كاجليالتني سواء كيميائيا حسب ما ٌ
16
صرح
كاستخداـ بعض ادلواد األخرل مث الغسل يف ادلاء ،خيلٌصو من الدىوف كجيعلو قابال للذكب فق ( ) ،كما ٌ
يف"موسوعة التكنولوجيا الصيدلية"(:)Encyclopedia of Pharmaceutical Technology
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“The Amino Acid content of acid processed gelatin is virtually identical to
that of collagen”.

" أم األزتاض األمينية يف اجليالتني ادلصنٌع مبعاجلة احلمض مطابق تقريبا لتلك اليت يف الكوالجني"(.)17

ك جاء يف :Encyclopedia of Food and Color Additives
”“Chemically collagen and gelatin are virtually identical

" الكوالجني كاجليالتني متماثل كيميائيا "(.)18

المقدمة الثالثة:

ثبت من ادلقدمتني األكليني أنو اليوجد ىناؾ فرؽ أساسي بني العملية الكيماكية إلنتاج اجليالتني كبني الطبا
مير
العادم للُّحوـ كالعظاـ ،فكأ ٌف تاثري الطبا العادم ٌ
دلادة من ادلواد يساكم  -تقريبنا -مراحل التصنيع اليت ٌ
عليها اجليالتني.
كالخالؼ فيو و
ألحد من الفقهاء أ ٌف الطبا كإف كاف يسبٌب التغري الكيماكم ،اليؤثر يف احلكم الشرعي ،حبيث
يصري احلراـ حالالٌ ،إال إذا كاف ىذا الطبا ك التفاعل الكيماكم ٌوؿ ماىية الشيء كحقيقتو ،كجيعلو عينا آخر
فعندئذ يؤثٌر يف احلكم.
يقوؿ اإلماـ السرخسي رزتو اهلل تعاىل:
ّ
اشخذ عصير الع ىب وػال وكزف بالضبذ ثم طبخ بعذ رلك لم ًحل بالطبخ ألن الطبخ القى عيىا
" وإن
حشاما فال ًفيذ الحل فيه ،كطبخ لحم الخنزًش ،وهزا ألهه ليس للىاس جأثير في الحل وال في حؼيير طبع
الجىهش"(.)19
كبني ابن عابدين رزتو اهلل تعاىل الفرؽ بني الطبا ادلؤثر كغري ادلؤثر حيث يقوؿ:
ٌ
" كىله ( وفيه كالم البن الشحىت ) أي في الخضعيف املفهىم من ضعف ،ورلك حيث كال مشاد
صاحب اللىيت إنها جحل إرا صالت عنها أوصاف الخمشٍت وهي املشاسة وإلاسكاس لخحلم اهلالب العين،
ّ
خال .ومشاد املبسىط أنها ال ّ
جحل بالطبخ حيث كاهت على أوصاف الخمشٍت ،ألهه لم
كما لى اهللبت
ن
ًىحذ ما ًلخض ي إلاباحت من الاهلالب والاسخحالت .وكى الىاس ال جأثير لها في إثباث الحل ال ًىافي أن
ّ
املؤثش هى الاهلالب وال خصىصيت للىاسٍت" (.)20
زلرمة اليؤثر يف إباحتها ،كاليرفع احلرمة
فظهر منو أ ٌف الطبا احملض-بدكف االنقالب -احلاصل يف ٌ
مادة أكعني ٌ
ادلقررة الثابثة بو.
ٌ
كماقيل يف ىذا ادلبحث عن اجليالتني يف ضوء أىل التخصص يف علم الكيمياء فاليثبت منو إال أ ٌف ما دث
حتوؿ
يف حتوؿ الكوالجني إىل جيالتني ما ىو إال التغري الصورم  – Physical Change-كليس ذلك ٌ
للخصائص الفيزيائية كالكيميائية للربكتني ،كمفهوـ انقالب ادلاىية الينطبق عليو .فاجليالتني اخلنزيرم – على
ماظهر يل شلا تق ٌدـ كاهلل أعلم -لعدـ االنقالب التاـ ادلعترب ،رـ استخدامو يف األغذية ،أل ٌف األصل يف اخلنزير
كزلرـ (.)21
كما تفرع منو ىو احلرمة ،فاجليالتني ادلستخلص من اخلنزير كذلك صلس ٌ

املطلب الثاني في حكم الجيالثين املأخوذ من امليتة:

من ادلعلوـ أف اجليالتني إذا كاف مأخوذا من حيواف مأكوؿ اللحم كالبقر كالغنم كضلو ا ،ككاف مذكى ذكاة
السامة ،فإنو جيوز أكلو كاستخدامو يف ادلنتوجات
شرعية ،أك كاف من األ اؾ أك النباتات غري
الضارة كال ٌ
ٌ
ادلختلفة.

األضواء50 :33

551

اجليالتني ك كقوع االستحالة :دراسة

ك لكن إف أخذ من جلود احليواف غري ادلذكى أكادليتة فهل جيوز أكلو كتناكلو كاستخدامو يف الغذاء
كالدكاء أـ ال ؟ ،ىذا تاج إىل نوع من التفصيل.كالذم يظهر ىل أ ٌف جلود األبقار ادليتة كغريىا من ادلواشي بعد
ذكرت يف حكم اجللود للخنازير كعظامها الستخالص اجليالتني،
إجراء ادلعاجلات كالتفاعالت الكيميائية ،اليت
ٍ
22
كصرح الفقهاء أ ٌف اجللود ادلدبوغة ىي طاىرة ،كجيوز االستفادة منها يف
تنتج عنها أهنا تعترب مدبوغة( )ٌ ،
االستعماؿ اخلارجيٌ .أما حكم أكل ىذه اجللود فاختل الفقهاء يف ذلك إىل قولني.

القول األول:

إتفق الفقهاء على عدـ جواز األكل جللد ادليتة من احليواف غري ادلأكوؿ اللحم ،سواء كاف قبل الدبغ أـ بعده،
ككذلك يف جلد ميتة مأكوؿ اللحم قبل دبغو ،فإنو رـ أكلو اتفاقا ،أما بعد دبغو فجمهور الفقهاء من احلنفية
كادلالكية كاحلنابلة متفقوف على عدـ جواز أكلو أيضا ،كىو القوؿ القدمي كاألصح عند الشافعية (.)23

القول الثاني:

كىو القوؿ بطهارة اجللد ادلدبوغ ،ألنو جلد طاىر من حيواف مأكوؿ اللحم فأشبو ادلذكى .كىذا رأم الفقهاء
الشافعية حسب القوؿ اجلديد ،كىو القوؿ ادلرجوح عند احلنفية(.)24

نتيجة البحث:

أقول :بعد العرض ادلوجز لعملية تصنيع اجليالتني فيماتقدـ من ادلبحث كبياف آراء الفقهاء يف ىذا ادلطلب عن
دباغة جلود احليوانات ادلأكولة غري ادلذبوحة يظهر يل  -كالعلم عند اهلل العالٌـ -إ ٌف اجليالتني ادلأخوذ من ىذه
اجللود كإف كاف طاىرا  -كفق القوؿ الراجح كادلفى بو عند عامة الفقهاء دلذاىب األربعة -كلكنو ال كم ًحبلٌو
كإباحة أكلو ،بل ٌرـ تناكلو ،ألنٌو قد ثبت أ ٌف القوؿ باالنقالب كاالستحالة الميكن يف ىذه اجللود ،فكأ ٌف ىذا
طهرت ىذه اجللود ،كلكن اليلزـ من الطهارة إباحة
اجليالتني ىوجزء من عني جلد ادليتة ادلدبوغ ،كال ٌدباغة كإف ٌ
صرح الفقهاء بذلك.
األكل ،كما ٌ
فعلم أ ٌف اجليالتني البقرم ادلستفاد من جلود األبقار غري ادلذبوحة الجيوز تناكلو كاستخدامو يف األغذية ،كيكوف
ي
ادلتناكؿ ذلذا اجليالتني ادلصنوع من جلود األبقار ادليتة متناكال للميتة.
عمت البلول كدعت الضركة مبفهومها الشرعي كبشركطها كضوابطها اليت كضعها الفقهاء إىل استخدامو
ٌأما إذا ٌ
مثال ،كمع عدـ كجود البديل من اجليالتني النبايت ،أكادلصنوع من األ اؾ ،أكمن احليوانات ادلذكاة
للتداكم ن
شرعا ،فيمكن أف يفى جبوازه تيسريا لأمة كدفعا للحرج.
هزا فيما حضشوي في هزا الباب
و العلم عىذ هللا العليم ّ
الىهاب
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الھىامش
-1

كحتوؿ إىل جيالتني بالغلي .ينظر :أزتد سلتار ،معجم
مادة بركتينيٌة تيوجد يف األكتار كالعظاـ َّ
كوالجني [مفرد]ٌ :
اللغة العربية المعاصرة،ج  ،1ص  ،428ك ج ،3ص ،1972كينظر :قراراجملمع الفقو اإلسالمي باذلند،
ندكتو الفقهية :الرابعة عشرة ،يف مدينة حيدرآباد ،يف الفرتة 3-1 :رتادل األكىل 1425ىػ ادلوافق 22-20
أيضا:
يونيو 2004ـ ،قرار رقم .)3\14( 60:ك ينظر ن
The Encyclopedia of Food Science and Technology,1992,P:1716

“During cooking, meat collagen is denatured and because of its crystalline nature it
shrink at about 65 c to form insoluble gelatin”.
. http://www.scienceofcooking.com/meat/slow_cooking1.htm : -2
 -3جيالتني ،https://ar.wikipedia.org/wiki/شوىد بػ ػ ػ ػ ،17فربائر،2016 ،ك
http://www.halalcertificationturkey.com/ar/2015/01/gelatin-transformation-4

./istihala-in-science-and-fiqh

ىذا ادلرض يتعلق باألبقار كاجلواميس ك غريىا من احليوانات من ىذا النوع ،ك كاف خياؼ أف ينقل ىذا ادلرض إىل
مستهلكي اجليالتني ادلصنٌع من اجللود ك العظاـ ذلذه األبقار ،فلذا إدارة األغذية كاألدكية األمريكية (Food FDA-
) – and Drug Administrationحظرت صناعة اجليالتني من اجللود ك العضالت لأبقار ك الفحوؿ ادلصابني
عموما اليصيبها مرض  ، BSEفازداد بعد ىذه
من ىذا ادلرض ،كأثبت أىل صناعة اجليالتني اخلنزيرم أف اخلنازير ن
التقريرات تصنيع اجلالتني احلنزيرم ،كصار اخلنزير ادلصدر الرئيسي للجيالتني يف أمريكا ،ك تشري التقديرات على أف االنتاج
العادلي للجيالتني حوايل  3000000طن ،كالنسبة العظمى منو يستحصل عليها من جلود اخلنازير كاليت دتثل حوايل
 %44من االنتاج العادلي ،كتليو جلود األبقار حبوايل  ،% 28مث العظاـ (سواء من األبقار أك اخلنازير) حبوايل ،% 27
بينما دتثل ادلصادر األخرل حوايل  .%1بينما يف أكركبا فإف  %80من اجليالتني ادلأكوؿ يستخلص من جلود اخلنازير.
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 ك،61  ص، المواد المحرمة و النجسة في الغذاء والدواء بين النظرية و التطبيق،  نزيو زتاد: ينظر للتفصيل

2016 ، فربائر،17 شوىد بػ ػ ػ ػ، https://ar.wikipedia.org/wiki/جيالتني
 ك، https://www.organicconsumers.org/campaigns/mad-cow-usa ك

، https://www.organicconsumers.org/old_articles/madcow/thought9701.php
.www.usda.gov/nop/NationalList/TARPReviews/Gelatin.pdf ك
Mian N.Riaz, Muhammad M.Chaudry, HALAL Food Production ,CRC :-5
Press, New York,2003,P:91.
 فالدكؿ مثل ادلملكة العربية السعودية، كخاصة يف ال ٌدكؿ اإلسالمية حوؿ إنتاج اجليالتني
كلكن اآلف قد تغريت األحواؿ يف العامل
ٌ
 كىكذا العديد من زلالت،كماليزيا ك إيراف كباكستاف ينتجوف اجليالتني احلالؿ من األبقار ادلذبوحة ك ادلواشي ادلذكية
السوبر ماركت يف أكركبا ك شركات األغذية يف الصني بالفعل تبيع رلموعة كاسعة من ادلنتجات احلالؿ مبا يف ذلك
http://www.gelatine.org/en/applications/application-: (ينظر.اجليالتني احلالؿ
 ك، ) specials/gelatine-specials/halal.html
 يفhttp://www.foodchemadditives.com/products/halal-certified-beef-gelatin
: كىي،باكستاف بعض الشركات تنتج اجليالتني احلالؿ بعدحصوؿ الشهادة من ىيئات إصدار شهادة احلالؿ
1.

Leiner Pak Gelatin Limited, Lahore

2.

MASHAALLAH Madinah Halal Gelatin, Kasur, Punjab

3.

Pak Gelatin Industries, Muridkey, Punjab.
.2016، فربائر19:  شوىد ب ػ، http://www.sanha.org.pk/clients.php:ك يراجع للتفصيل

 ك، /http://www.pbgelatins.com/about-gelatin/production-process -6
http://www.halalcertificationturkey.com/ar/2015/01/gelatin-transformation./istihala-in-science-and-fiqh
“Gelatin is the original and most common material used to produce capsules” . -7
http://www.capsuledepot.com/differences-between-vegetarian-and-: ينظر للتفصيل
.gelatin-capsules/#sthash.NpygzCGV.dpuf
 ك، Mian N.Riaz, Muhammad M.Chaudry, HALAL Food Production, ,P:91. -8
. 2016 ، فربائر17  شوىد ب ػhttps://ar.wikipedia.org/wiki/جيالتني
: يراجع لتفصيل القرار كالتوصيات ادلوقع الر ي للمجمع-9
 فربائر،20  شوىد ب ػ، http://ifa-india.org/arabic.php?do=home&pageid=arabic_seminar14

.128 ص،8ج، ك ىذا ىو الفتول دلفيت رشيد أزتد لدىيانوم ادلنقوؿ يف " أحسن الفتاكل.ـ2016 ،
.67 ص،احملرمة ك النجسة
ٌ  ادلو ٌاد،  زتٌاد نزيو-10
.261:  ص22:  ج8039:  فتول-  اجملموعة األكىل-  فتاكل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية كاإلفتاء-11
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 -12توصيات رلمع الفقو اإلسالمي ،التابع دلنظمة التعاكف اإلسالمي ،للندكة العلمية  :احلالؿ  :لإلجابة على
استفسارات معهد ادلواصفات كادلقاييس للدكؿ اإلسالمية ( يك) ،ادلنعقدة جبدة ،يف الفرتة من  23-22ربيع
الثاين 1436 ،ق  ،ادلوافق 12-11 :فرباير2015 ،ـ ص .9
 -13قرارات اجملمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي مبكة ادلكرمة قرار رقم ،15 /3 :ص . 316
 -14زلمد أنور حسني  ،إنعام الباري دروس الصحيح للبخاري ،للشيا زلمد تقي العثماين ،مكتبة احلراء ،كراتشي،
بدكف طبعة2006 ،ـ ،ج ،3ص  ،382ك الفتول الصادر من دار اإلفتاء بدار العلوـ كراتشي  ،رقم
الفتول ،1276/2:يف  12رتادل األخرل1431 ،ق.

Processing of collagen into gelatin involves three major steps .there is
-15
first the removal of noncollagenous components from the stock (skin and
bones), then the conversion of collagen to gelatin by heating in the presence
of water, and finally recovery of gelatin in the final form.
See: Owen R Fennema, Food Chemistry, Third Edition, Marcel Dekker, Inc.,
New York, 1996, P: 906.
الالزقة كاذليالميٌة تتواجد يف الطعاـ – ادلرؽ بغلى الرؤس ك العظاـ
ادلادة ٌ
عامةن أ ٌف ٌ
كىذا ال تاج إىل استدالؿ دقيق ،فإنٌا نشاىد ٌ
كجلود األرجل للبقر ك ادلاعز -ادلعركؼ يف بالدنا بػ ػ  :رسیپاےئ،اہنری.

-16
K.T Sarkar, Theory and Practice of Leather Manufacture, 4 Edition, Macmillan
India Press, Madras, 1996, P: 34.
James Swarbrick, Encyclopedia of Pharmaceutical Science Technology, CRC :-17
Press, New York,2013,Vol: 3,P:1883.
George A. Burdock, Encyclopedia of Food and Color Additives, CRC Press, -18
th

New York, 1996, P: 1165.

 -19السرخسي ،ادلبسوط،ج ،24ص .34
 -20ابن عابدين ،رد احملتار على الدر ادلختار،ج ،6ص.450
َّ َ َ َّ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ َ َ َّ َ َ َ ْ َ ْ ْ
 -21قاؿ اهلل تعاىلِ ":إهما حشم عليكم امليخت والذم ولحم ال ِخن ِز ًِش" اآلية .البقرة.173 :
َ
َ ْ َ ُ َ َّ ٌ َ َّ َ َ َ َ َّ
ُْ ُ َ َ ْ ْ
الل ُه َح َع َالى َل ْح َمهُ
قاؿ اإلماـ الرازم " :أ ْح َم َع ِت ْلا َّمت َعلى أ َّن ال ِخن ِز ًَش ِب َج ِم ِيع أحض ِائ ِه محشم ،وِإهما ركش
َ َّ ْ َ
ْ َّ
ُ
ْ َ
َ َّ ٌ
لصالة م ْن ًَ ْىم ْال ُج ُم َعت َف ْ
ََْ
ىد َي ِل َّ
اس َع ْىا ِإلى ِرك ِش الل ِه
ِألن ُمعظ َم ِالاه ِخف ِاع ُمخع ِلم ِب ِه ،وهى كلى ِل ِهِ :إرا ه ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ َ ُ ْ َ ْ َ َ ُ َّ ْ
َ َ ُ َ َ ْ َ ُْ
َّ ْ
اث ِع ْى َذ ُه ْم" .ينظر :أبو عبد اهلل زلمد بن عمر
ورسوا البيع ،فخ
ص ال َب ْي ُع ِبالىه ِي ،ملا كان هى أعظ َم امل ِه َّم ِ
بن احلسن بن احلسني التيمي الرازم ادللقب بفخر الدين الرازم خطيب الرم ،مفاتيح الغيب  /التفسري الكبري،
دار إحياء الرتاث العريب ،بريكت،ط :الثالثة  1420 ،ىػ،ج ،5ص.200
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 -22ىذه التفاعالت الكيماكية حسب الشرع تعترب دباغة  ،ألف إنتاج اجليالتني يكوف بواسطة استخالص الدىوف
يتم
مير باألزتاض إلزالة ألمالح ؛ فتتكوف ٌ
مادة الكوالجني ،مث ٌ
من العظاـ ك اجللود بادلذيبات الدىنية ،مث ٌ
التحليل ادلائي للكوالجني فيصري اجليالتني.
كىذه العملية أم التحليل ادلائي مايسمى بػ ػ " " Hydrolysisجترم إما يف بيئة زتضية An acidic -
 – environmentأك يف بيئة قلوية - Alkaline environment -اليت تسمى Process
مادة  -Limeاجلري ك الكلس ك باألردية :چونا -يستعمل فيو أيضا.
 ، Limingألف ٌ
دتر عملية إنتاج اجليالتني بثمانية مراحل ،كىي:
ك ٌ

ادلرحلة التحضريية .2مرحلة ادلعاجلة الكيماكية .3مرحلة الغسيل  .4مرحلة التحليل ادلائي
.1
 .5مرحلة التنقية .6مرحلة التبخري .7مرحلة التعقيم  .8مرحلة التجفي .9مرحلة التطحني ك التدقيق .ينظر
لتفصيل ىذه ادلراحل:

The institute of Islamic Jurisprudence, Muslim food Guide Batley, West
Yorkshire,al-Madina Publication ,3rd Edition,1420/2000,P:A11-A14.
“Gelatin, animal protein substance having gel-forming properties, used primarily
in food products and home cookery, also having various industrial uses.
Derived from collagen, a protein found in animal skin and bone, it is
extracted by boiling animal hides, skins, bones, and tissue after alkali or acid
pretreatment”.
ينظرhttp://www.britannica.com/topic/gelatin :

فبعد ادلركر من رتيع ىذه ادلراحل ميكن أف يقاؿ أف اجللود قد حصلتها الدباغة احلقيقية ،كما صرح الكاساين :
" مث الدباغ على ضربني :حقيقي ،كحكمي ،فاحلقيقي :ىو أف يدبغ بشيء لو قيمة كالقرظ كالعفص كالسبخة كضلوىا،
كاحلكمي :أف يدبغ بالتشميس كالترتيب كاإللقاء يف الريح ،كالنوعاف مستوياف يف سائر األحكاـ إال يف حكم
كاحد ،كىو أنو لو أصابو ادلاء بعد الدباغ احلقيقي ال يعود صلسا ،كبعد الدباغ احلكمي فيو ركايتاف" .يراجع:
بدائع الصنائع،ج ،1ص .264ك ابن صليم  ،البحرالرائق ،ج ،1ص.222
مبادة
تتحصل مبواد ذكرىا الفقهاء يف كالمهم
كالجيب للدباغة احلقيقية أف
فحسب ،بل ادلقصود منها ىو معاجلة اجللد ٌ
ٌ
ي
حتفظو كهتيٌئو لالستعماؿ ،كإزالة ما بو من عف ون كن و
نت كرطوبة بطرؽ طبيعية أك كيماكية ،كما صرح بو النوكم ررتو اهلل
تعاىل ،يقوؿ:

" واعلم أن الذباغ ال ًخخص بالشب واللشظ بل ًجىص بكل ما عمل عملهما كلشىس الشمان والعفص وػير
رلك مما في معىاه كال اللاض ى أبى الطيب في حعليله ًجىص الذباغ بكل ش ئ كام ملام اللشظ من
العفص وكشىس الشمان وػيرهما إرا هظف الفضىل واسخخشحها من باطن الجلذ وحفظه من أن
ٌسشع إليه الفساد .كال واملشحع في رلك إلى أهل الصىعت ،هزا هى املزهب وهى الزي هص عليه
الشافعي كما كذمخه ،وبه كطع املصىف والجماهير في حميع الطشق" .ينظر :النوكم ،اجملموع شرح
ادلهذب ،ج ،1ص.224
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ال ىقر يظ  :شجر عظاـ ذلا س ه ً
السنٍ العريب ،
نوع من أىنواع َّ
وؽ غالى هظ أىمثاؿ شجر اجلىوز  ،كىي من الفصيلة القرنية  ،كىي ه
ه ه ي
ى
الشب (الشَّاب) ملح متبلر ا ٍ و الكيماكم كربيتات األدلنيوـ
ك
.
ة
ظ
ر
ػ
ق
:
احدتو
ك
.
مشهور
صمغ
منو
ج
يستخر
ىى ه
ٌ
كالبوتاسيوـ ىكييطلق على أشباه ىى ىذا الٍملح ،لنيظر :ادلعجم الوسي  ،ج ،2ص ،728ك ج ،1ص.470
 -23ادلوسوعة الفقهية الكويتية :ج ،20ص. 232
كقاؿ ابن صليم" :فئن دبؼه الكافش وػلب على الظن أنهم ًذبؼىن بالسمن الىجس ،فئهه ٌؼسل كزا في
السشاج الىهاج وفيه مسألت حلذ امليخت بعذ الذباغ هل ًجىص أكله إرا كان حلذ حيىان مأكىل اللحم
كال بعضهم وعم؛ ألهه طاهش كجلذ الشاة املزكاة وكال بعضهم :ال ًجىص أكله ،وهى الصحيح للىله
حعالى {حشمت عليكم امليخت} [املائذة ، ]3 :وهزا حضء منها «وكال  -عليه السالم  -في شاة ميمىهت -
سض ي هللا حعالى عنها  -إهما ًحشم من امليخت أكلها مع أمشه لهم بالذباغ والاهخفاع»  ،وأما إرا كان حلذ
ما ال ًؤكل كالحماس ،فئهه ال ًجىص أكله إحماعا؛ ألن الذباغ فيه ليس بأكىي من الزكاة وركاجه ال
جبيحه فكزا دباػه ".ينظر :ابن صليم  ،البحرالرائق ،ج ،1ص ،109ك زلمد عليش ،حاشية الدسوقي على
الشرح الكبري ،ج ،1ص ،53ك ابن قدامة ،الشرح الكبري  ،ص  ،1ص ،69ك منصور بن يونس
البهوتى،كشاؼ القناع عن منت القناع ،ج.55 ،1
" -24وهل ًجىص أكله ًىظش ،فان كان من حيىان ًؤكل ،ففيه كىالن :كال في اللذًم ال ًؤكل ،للىله صلى
هللا عليه وسلم "اهما حشم من امليخت أكلها" ،وكال في الجذًذً :ؤكل؛ الهه حلذ طاهش من حيىان
مأكىل ،فأشبه حلذ املزكي .وان كان من حيىان ال ًؤكل لم ًحل أكله ،الن الذباغ ليس بأكىي من
الزكاة ،والزكاة ال جبيح ما ال ًؤكل لحمه ،فالن ال ًبيحه الذباغ أولى .وحكى شيخىا أبى حاجم اللضوٍني
عن اللاض ى أبي اللاسم بن كج أهه حكي وحها آخش أهه ًحل ،ألن الذباغ عمل في جطهيره؛ كما عمل
في جطهير ما ًؤكل فعمل في اباحخه ،بخالف الزكاة" .ينظر :النوكم ،اجملموع ،ج،1ص  .229كذكر النوكم
ُْ َْ ْ
َ ْ
َّ
َّ َ َ َ ْ َ ْ
ْ َ َ ُْ
َ َ ُ ُ َ ْ َْ
ان َمأكى َل الل ْح ِمَ ،وِإال فالَ ،على املز َه ِب .كل ُتْ :لاَهْظ َه ُش ِع ْى َذ
ىص أك ُل امل ْذ ُب ِىغ َعلى ال َج ِذ ًِذِ ،إن ك
يف  ":وٍج
ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ ْ ْ ْ َْ
ُ
ْلاكث ِرًن جح ِشٍم أك ِل ِحل ِذ املأكى ِل" .ينظر:النوكم ،ركضة الطالبني كعمدة ادلفتني ،ج.42 ،1

