
 

حكم الجالتينبيان القول المبين في   

 

الخنزير حكم جالتينبحٌث محرٌر في   

 مع

آلراء المختلفة في حكمه من الناحية العلمية و الشرعيةيراد اإ  

 

 

 

 إعداد

  سرفراز محمد 

 المستشار الشرعي بلجنة مراقبة الحالل في المملكة المتحدة

Halal Monitoring Committee (HMC) UK 



Page 1 of 23 
 

 بسم هلل الرحمن الرحيم

رب العلمين، و صالة و السالم على سيدنا و موالنا محمد و على آله و أصحابه الحمد اهلل 
، و على من تبعهم بإحسان الى يوم الدينأجمعين  

 أّما بعد:
كثرياً  ة مضافةماد   التنياجلو  الكثرية،الغذائية  يف املنتجات التنياجلستخدام اهذا فقد كثر يف زماننا 

عظام و  جلود من اجلالتني تصنيع يتم   عادةً و . ةي  واملنتجات الصيدل األغذية املختلفة يف لمستعت ما
 أو ةلوي  ق  ال ة التنقية باملواد  بعد عملي   الساخنيف املاء  غليه عندما يتم   اخلنزيرمثل البقر و  احليوانات

.ةي  مضاحلح   

على و . خنزيري من مصدر   هوخصوصاً  أوروبايف دول إنتاج اجلالتني  كثرأأن   ،وينبغي أن يعلم
 صلتاليوم،  املنتجة صناعياً  التنياجل يةكم  إن   ب (1)أوروبا يف التنياجل عومصن  فقد صر ح ، سبيل املثال

واد املأهم  ،حىت يقال إن  جلد اخلنزير أصبح اليوم ،اخلنازير من جلد ٪ ( 80) ىل الثمانني يف املائةإ
.(2)اجلالتنيعلى لحصول لام عاملياً اخل  

 أوروباو  ةالشمالي   أمريكامثالً يف ف ،الغربيف بالد  قعتاليوم  التني يف العام معظم مصانع اجل ومبا أن   
يف  نوع من اجلالتنيالهذا وجود من كثرة  ال غرابةح وعليه ف ،توجد جمموعة كبريٌة من هذه املصانع

وعليه فقد رأينا أن يكون هذا البحث يف هذه الورقة املقدمة  .اليوم كما هو حاصل ةالسوق العاملي
.اليوم توف راً  اجلالتني هو أكثر الذي اخلنزيري التنياجل على حبث حكم منصباً   

ة اجلالتني أن  ماد   وباخلصوص ،تأيت من أمهية ما ينتج عنها هذه الدراسة ةأن  أمهي   ،واجلدير بالذكر
 ةأن  اجملامع الفقهي   ث   ،كما مر  الغذئية و الصيدلية يف أكثر العام   املواد  من تستخدم يف عدد ال حيصى 

.حتليال و حترمياً املسالة  هذهيف  اختلفت أقواهلافقد   
                                                             
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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ليس بالنسبة ، ي اىل انعكاسات خطريةيؤد   حبد ذاته،يف هذه املسألة املهمة الفقهي  ختالفهذا االو  
تنعكس على:كذالك  اآلثار ههذبل  ،فحسب الطعام احلاللمستهلكني لل  

.نتجات احلاللاملبرتخيص  اليت تقوم ماتملنظ  اعلى  :أوال   

.احلاللالغذائية  مصن عي املواد  على  :ثانياً   

 ضمن من التفصيل، -املوىل عز وجل -نشرع يف بيان املقصود مبا ييسره ةاملوجز  ةمبعد هذه املقد  و 
التالية: طالبامل  

من جلد  املستخرج حول هذا اجلالتنياملعاصرين آراء العلماء الشرعي و  بيان املنظور :األول طلبالم
.اخلنزير  

الستخراج  املستعملةة التصنيع يف بيان حقيقة عملي   والكيميائيمي العل بحثال :الثاني طلبالم
.نياجلالت مادة  

حسب التحقيق واهلل ويل  لةاحلكم الشرعي يف املسأوخالصة  البحثنتائج  :الثالث طلبالم
.التوفيق  
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 المطلب األول: آراء العلماء المعاصرين في مسألة الجالتين.

 للعلماء واجملامع الفقهية يف حكم اجلالتني اخلنزيري اجتاهان مشهوران:

 جممع الفقه جتاه التني اخلنزيري، وممن ذهب هذا االوِّز الستعمال اجلجملح جتاه ا: هو االتجاه األولالا
وجمموعة من العلماء املعاصرين. سالمياإل  

ات التغري   أن  بنوا على  مألن   ،أباحوا اجلالتني اخلنزيري وحكموا حب لي ته االجتاه اأصحاب هذو 
ة اىل ماد   ة األصليةاملاد   تغري   إىل يتؤد   جلد اخلنزير يف اجليالتني تصنيع حتدث أثناء اليتية الكيمياو 
يضاً ينبغي أبالتايل ف .اخلل   إىل وىالكيميا التغري   ل عن طريقتتحو   اخلمر كما أن    متاماً  ،الً امأخرى ك

.له من اخلمربعد حتو   حالالً  اخلل  صار  حالالً كما هذا اجلالتني عتربأن ي  

  .ستحالةاالب اىل جوهر آخرل من جوهر الفقهاء الكرام يطلقون على هذا التحو  معروٌف أن و  

يف البداية  فأن نتعر  نريد  من ث  ف، وجة نظرهم تبىن ستحالة هي األساس الذي عليهاال هذه ومبا أن  
.على مفهوم االستحالة عند الفقهاء  
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ستحالةمفهوم اال  

 و ،انقالب العنيو  ، نقالب املاهيةا: بأمساء خمتلفة مثل مس يت  قدف، عند الفقهاء االستحالة اوأم   
ه هوو  ،واحد املراد هبذه العبارات املعىن لكنو ،  ما أشبه ذلكو  ، لالتحو     رمحه عابدينبن ا كما حد 

حقيقة نقالب ا ه "ن  إ اشيته املشهورةيف ح - ودقيقة بعبارة موجزة ،من حمققي علماء احلنفية -اهلل   
.(3)" ىل حقيقة أخرىإ  

لشرح  سلسلة من األمثلة بذكر باالستحالة املفهوم املقصود نواالفقهاء قد بي   ن  إ ،لكىل ذإ وإضافةً 
و   ،اً ملح اصار ع احلمار أو اخلنزير يف مملحة حىت و وقب االستحالةحدوث لوا مث  ف  ،االستحالةمعىن 

ما  و ،دهن اخلنزير إذا صار صابوناً و دم الغزال إذا صار مسكاً و  ارت رماداً،ذرة إذا صكذالك العح 
  .اليت ذُكرت يف الباب ىل ذالك من األمثلةإ

 ن  إ ،و خالصة القول فيه ،مشهور بينها فاخلالف ،ستحالةاال فهومم جتاه فقهيةالب املذاه موقفا أم  
فيما سوى ذلك،  واختلفوا ،صار خالً عندما مر اخل يف مسألة االستحالةفقوا على وقوع الفقهاء قد ات  

 ،أيضاً  يف غري اخلمر االستحالةفقالوا جبواز وقوع  ،كثر من غريهمأ فهومذا املأخذوا هب األحنافف 
األحناف  إىل ما ذهب إليه –رمحه اهلل  - ةي  بن تيما ذهب كذالك، و (4)وهو القول املفىت به عندهم

 (8)و احلنابلة (7)الشافعية و (6)اآلخرون من املالكية اأم  . و  (5)هيف فتاوي رأيهبح صر   كما  ،يف اجلملة
صيل هذا فوت ،حمدودةو  معدودة يف صورا أخذوا به إن  و هبذا العموم  االستحالة مبفهوما لم يأخذو ف

.افقه هذه املذاهب، فمن شاء فلرياجعهيف كتب  مبسوط ة األقوالمع أدل  بني الفقهاء  اخلالف  

                                                             

1:520رد المحتار،   
3
 

سهنفالمرجع   
4
 

   21:40مجموع الفتاوى، البن تيمية،   
5
 

1:138 ، للحطاب،  مواهب الجليل                  48:1وكذا في شرح الصغير للدردير،   
6
                         

 248:1وكذا في نهاية المهتاج إلى شرح المنهاج لالمام الرملي،  1:137روضة الطالبين، لالمام النووي،  
7
  

209:1ى اإلرادات للبهوطي، و كذا في شرح منته 1:160دامة،قأنظر:المغني البن ال  
8
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 اهلندب اإلسالمي جممع الفقه ما بىن عليه هو ،االستحالةلة يف مسأهذا  قول األحناف أن   احلاصلو 
 ،ة فقهي  ال هقراراتأحد يف هذا الرأي  ،صر ح اجملمعقد تبىن و و  ،زاممن ذهب إىل اجلو  ومن قال بقوهلم
.(9) م2009سنة  66 رقم وكان هذا القرار  

احلاكم حبرمته، وممن تبىن هذا جتاه املانع من استعمال اجلالتني اخلنزيري وهو اال: تجاه الثانياال
:جتاهاال  

.اآلخرينوجماعة من الفقهاء جدة بالدولي سالمي اإل مجمع الفقه  

 بتسب    الخالل تصنيع اجلالتني املذكورة  ةي  ات الكيمياو التغري   أن قالوا ،هذا الرأي ذهبوا إىلوالذين 
 لتربير غري كاف هو يف احلقيقة ،التنياجل تصنيع حيدث أثناء الذي التغيري الكيمياوي ن  أل ،االستحالة

و أ ،جوهرياً  م تتغرية األصلية املاد  ي، الن  ال كل   ،فقط جزئي تغيريا هو ، بل إن  االستحالةحكم 
استعماله وال  ال جيوز اخلنزيريالتني اجلوبالتايل أن   ،مكتملة غري كانت  االستحالة أن   ،رة أخرىابعب

كما ذكر  ،الفقهي ة يف أحد قراراته دةجبالدويل  اإلسالمي الفقه جممع وجهة نظر هذه هي. أكله حيل
.(10) 1986سنة 11رقم قراراليف   

الً جتاه املتوق  : وهو اتجاه الثالثاال اذا ثبتت  قالوا العلماء هؤالءفحرمًة، أو  فني عن احلكم ح 
.وإال فال، حالال التنياجل فيكون االستحالة  

ال لسؤ ن اوعليه فإ عدمه،و  االستحالةيدور حول وجود  قيق أن اخلالف يف املسألة بكل وضوح  والتح
كاف لنحكم كيميائياً    ا التغري  ذه فهل يعترب ،إن وقعو  ،الكيمياوي التغري  صل املهم يف البحث، هل حي

؟ أم ال شرعاً  االستحالة تحق قب  

                                                             

   المأخوذ من:
9
   

 

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

 

11( القرار رقم 1986جدة )بة لمؤتمر مجمع الفقه اإلسالمي لثاثة مجمع الفقه اإلسالمي الدورة المجل        
10
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 هو ،كما هو حباجة  إىل حتقيق  شرعي  معتمد  ،ال األساسي يف املوضوعهذا السؤ  على اجلوابو  
هاتني اجلهتني يف  نحن حباجة  إىل حتقيقفولذا  ،معتمد كيميائي علمي حتقيق   إىلحباجة  كذالك 

كما ،  رهالشئ فرع عن تصو   على كماحلو  ،ويظهر حقيقة احلكم فيها لةاملسأ صورةُ  تكتملل املسألة
-رمحهم اهلل -قال الفقهاء  

 

المطلب الثاني: المنظور العلمي و الفنّ ي في إيضاح التغيّ رات الكيمياوية في تصنيع جالتين 
 الخنزير

 
 اً اهتمام هبا  اهتم  و  كثريا قد حُبثكما هو معروف    التنياجلف ،الفن  و  لتحقيق العلميبالنسبة ل اأم  

. ةالعديد من الدراسات العلمي   من خالل ، وذلكبالغاً   

 ،نابحثب صل مباشرةً تت   اليتاملعتمدة  ةالرئيسي  املراجع  ما ورد يف  حتليلو  وبعد مراجعة الدراسات العلمية
  أثناء تصنيعل تتحو   اخلنزير اليت  يف جلد األصلية ةاملاد   أن   ر: وجدنا أن هذه الدراسات تقر  

(Collagen) وت ني اجلالتني    نجلحح و  امسها الكح  اخلنزيري هي الربح

غسل على مل هذه املراحل تتش ،لراحاملتتكون من عدة  ،وجتهيزه اخلنزيري التنياجل ة تصنيعوعملي  
 املاءاجلالتني ب استخراج و ،باحلمض العالج التعقيم وو  تنقيةال ةيف املاء البارد وعملي   جلود اخلنزير

خطوة  خالل إال اً التينج يصبح الكوالجن ال هذا إن   ،ذلك ومع .وما إىل ذلك، والتجفيف الساخن
رجة حرارة ما بني د دعن الساخن املاءاجلالتني باستخراج و  استخالص مرحلة هيو  أساسية، واحدة

(.11)درجة  50-60  

  

                                                             
11

  Gelatin Manufacturers of America (2012), Website: http//www.gelatin-gmia.com  
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كما هو مذكور ،  الساخن ال غريح  اءملاج باملستخر  نتجامل ،اً يأساسالتني اجل عتربي ،املهم   هلذا السببو 
:"علوم وتكنولوجيا األغذية من موسوعة" بوضوح يف  

“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"                                                                           

املادة األصلية  الكيمياوي يف مقدار التغري   كان  ،معاجلةلعلى الرغم من كل هذه املراحل املختلفة لو 
على ف  .عند اخلرباء التاليةعلى النحو املذكور يف االستشهادات اً جد   ضئيلةً  كميةً   ، "نالكوالج"

يف كتابه "اجللود  شي  ل  العام  التني، قالي بني الكوالجني واجلالكيمياو تشابه ال قضيةيف  ،سبيل املثال
:فيها شك  ال واضحة بعبارة  واألدم لصناعة الدباغة"  

“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 

 
 نبروتني الكوالج درجة 65رة حول وفوق ض لدرجات احلراوال سيما عندما تتعر  "

 يف األدمة يتغري   اىل اجليالتني، واملاد  تني ال ميكن التمييز بينهما  كيمياوياً  ..."     

 

                                                             
12

  Encyclopedia of Food Science and Technology (1992) volume 2 page 1287  
13

 Leach, I. (1995), Hides and Skins for the Tanning Industry, Rome: FAO of the United         

    Nations, Bulletin 123,65 
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ة ز هذا الرأي مع املالحظة اهلام  يعز  ما  "اللون و موسوعة إضافات الغذاء" يف ورد وكذالك
 التالية:

“Chemically collagen and gelatin are virtually 

identical…”14 

 
 " كيمياو يا   الكوالجني واجلالتني  كادا يتطابقان  ... "

ثناء حيدث أ هأن   بدووالذي ي ،به املعتد   التغيري الوحيد إن  ب ميكن القول ،ولكن من الناحية األخرى
ة تعرف باسمعن عملي   الناجم هو التغيري اهليكلي ،التنية التصنيع اجلعملي    

هذا نوع  أن   ستخراج باملاء الساخن. ويبدوااليف مرحلة  ن"يشح رح شح يينح "د    (Denaturation (
  التني.ن إىل جو املسؤول عن تغيري هيكل الكوالجه شريشن""دينيأي ، تغري  ال

 يف كتابه "مفاهيم يف الكيمياءر يح و  ب ح  ةاحليوي   عام الكيمياءمن قبل شريشن" "ديني تعريف وقد ت  
على النحو التايل:احليوية"   

“The complete loss of organised structure in a 

protein occurs for example during the cooking of an 

egg.”  15  

 
،كامل للبنية املنظمة يف الربوتنيالفقدان الشريشن (  )معىن ديني"  

املثال أثناء طبخ بيضة. " حيدث على سبيل و              

 

                                                             
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 2
nd

 Edition, New York: Wiley, page 110 
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 المطلب الثالث: المناقشة والترجيح في ضوء اعتبار المنظور العلمي والشرعي 

التني اخلنزيري؟ حول اجلما هو الصحيح من األقوال   

ما  نتيجة مهمة عليها ينيب احلكم الشرعي، وهي لناص ة، يتخل  على ضوء ما سردنا من الناحية العلمي  
:يلي  

 هو، من جلد اخلنزير املستخلص يعن الكوالجن ،يف املادة األصلية قعاجلوهري الذي ي التغري   أن   
صطالح اخلرباء.ان" يف يشح رح يشح ينح "د   له يقال الذي  اهليكليالتغري    

أن ه  ،املواد الكيمياويةرغم إمرار جلود اخلنزير على املراحل املختلفة املشتملة على  وكذالك لقد ثبت 
ا ينتج اجلالتني يف املرحلة بعدها أي  يف هذه املرحلة. اجلالتني أي دوجي ال  هذه  متر   عندماو إن 

حينما تصري الكوجلن يف اجللود إىل اجلالتني. ستخراج باملاء الساخنرحلة االاجللود مب  

السبب أن  يعن  .التني هو املاء الساخن ال غريح اجلالكوجلن اىل  على أن  سبب تغري   فهذا أدل  دليل
من املواد  ذلك ثر املاء الساخن ال غريأالذي حيو ل الكوجلن إىل اجلالتني هو  ،يف احلقيقةالوحيد 

ستعداد القية و ختليص اجللود من الفضالت و تنقصد تستخدم ل إنا ،األمراليت يف ناية ، الكيمياوية
.اجللود ملرحلة استخراج اجلالتني باملاء الساخن  

تعريف اجلالتني الذي قد مر  بنا:هو  ،هلا التحقيقو  هذا النتيجة العلمية مما يؤيدو   

“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"                                                                           

                                                             
16

  Encyclopedia of Food Science and Technology (1992) volume 2 page 1287  
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 حصول اجلالتني ال يسب به وجدنا أن   للمسألة عند التحقيقف  ،فهو أمر ثانوي ، الكيمياويا التغري  أم   
كان قليالً و   التغري  الكيمياوي وجود نا أن  أثبتقد  وكذالكهو املاء الساخن.  الظاهربل املسب ب 

  .املذكورة آنفاً  اخلرباء تصرحيات بحس ه بهؤبح ال يُ  ،اً جد   ضئيالً 

على تبديل  ؤث ري ،الكيمياوي الضئيل ن  هذا التغري  إ ،أن يقال املستحيل بل منمن الصعب وعليه ف
.حىت ميكن لنا أن نعتربه استحالةً  اجلوهر اىل اجلوهر اآلخر  

:إشكال وهوههنا  وقد يرد  

 قتحق  ليس هذا يكفي لو إن كان ضئيال، أ ،أياً كان مقداره ،اجلزئي التغري الكيمياوي  إذا حصل 
.ة واملعلولستحالة هي كالعل   الكيمياوي و بني االة بني التغري  ن  العالقعتبار أاعلى  ستحالة ؟اال  

 علةً   الكيمياوي يعتربكأن  التغري  ،ستحالة اال حتق ق الكيمياوي يستلزم أي أن  وجود التغري   
 خالل تصنيع  الكيمياويو قد وجد التغري   ،وجوداً و عدماً  تهعل   فيدور احلكم مع ،ستحالةلال

.ستحالةاال حتق قمن  ال بد   يبدو أن ه حينئذف ،اجلالتني  

هذه العالقة بني  اخلطأ يف تعيني يرجع اىليف احلقيقة  هذا اإلشكال أن   ،شكالاإل نا على هذاجوابو 
ة العالقة ليست مثل العل   هذه  على أن   يدل   ، ألن  التحقيق التايل،ستحالة الكيمياوي و بني االالتغري  

 و املعلول.

كما ذكر   حيصل عند طبخ اللحمأيضاً  الكيمياوي التغري  أن  ثابت من اله إن   و بيان ذالك:   

:"موسوعة علوم اللحم" يف   

“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 
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من أجل التفاعالت الكيمياوية الواقعة ما بني الشحم و  طعم اللحم املطبوخ"حيصل 
  .اللحم خالل الطبخ"

 قد صاراللحم احلرام أن   ال يعن ،خالل الطبخ جمرد وجود هذه التفاعالت الكيمياوية  بأن  قد تبني  ف
كما هو ظاهر. ،  حالال  

 الكيمياوي أن  التغري   أن يثبتوا الذي اجتهد أصحابه قولالعلى عدم صحة  يدل   ،هذا املثالف 
 مرةً الكيمياوي  نرى أن  التغري  بدال من ذالك، بل  ،ال حمالةستحالة االحدوث يستلزم بالضرورة 

 يف بعض الصور ال يفضي التغري ، ولكنالمثال اخلمر إذا صار خ يف ستحالة كما مر  االيفضي اىل 
خالل  الكيمياوي وجود التغري   رغمح  ،احلراماللحم طبخ يف مثال  رأينا كما  ،ستحالةاىل اال الكيمياوي

 الطبخ.

 ،ستحالةعالقته مع االو   اهليكليننتقل اآلن إىل بيان حكم هذا التغري   ،وبعد معرفة هذه املبادئ 
 هو ، حقيقة هذه العالقةتبني  اليت  مثلةألا ومن أهم  . حكم جالتني اخلنزيرلنا ضح يت  س وبناء عليه

.مثال طبخ اللحم أيضاً   

 

و حصول الجالتين منه عن طريق الطبخ لحملامسألة  يضاح:لإل مثال  

، كاخلنزير   ،من احلرام إم ا أو ةكالشاة و البقر   ،احلالل احليوان من ، إم الو نظرنا إىل اللحم أيًا كان
لذي عثر عليه يف تصنيع اجلالتني اك مماثل   أن ه خيضع لتغري   أوالً  سنجد ،هذا اللحم حينما يطبخف

كما  ،للحمهذا اطبخ عن طريق  تنتج ههنا أيضاً ة اجلالتني نفس ماد   أن   ،وهو األهم ثانياً و  .صناعياً 
:"تكنولوجياالعلوم األغذية و "موسوعة يف  هو مبنٌي علمياً   
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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 65 درجة لتشكيل الجالتين غري قابلة  
.                                                                 "للذوبان      

                                                              

س هبذا القول خالل شرحهما يف  ك  ش  هُ  و رتح و  صر ح ب ح  ،ضافة إىل ذلكوباإل  
 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 
 )الكوجلن(صريييذوب يف السوائل الساخنة و  الضام   الكوجلنو ؛  جعل اللحم رقيقاً يف 

 جالتينا   لينً ا..."                                                                      

 
ثبت أن ه اجلالتني كما  قدف ،يت توجد خالل طبخ اللحمزجة الالة الن  املاد  أوكذالك 

قتباس التايل: يف االبني    

                                                             
18

 The Encyclopedia of Food Science and Technology (1992) page 1716 
19

 Food Science 5
th

 Edition, Potter and Hotchkiss, J. H. (1998) page 330 
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“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 ل للحم ،

  بعد التدفئة والتربيد."  مالزجة يف بعض األحيان يف اللحلة اتظهر املاد   و هلذا السبب 
 

يان إىل تشكيل يؤد   ،تحميصالوكذلك  العادي بخالط كال  من  أن   ،من اجلدير بالذكر هن  إ ،وأخرياً 
ألغذية:كتاب كيمياء ا يف كركما ذُ   على النحو املبني   من اللحم التنياجل  

“The transition of collagen to gelatin outlined above  

occurs during the cooking of meat.”21 

 
 "االنتقال من الكوالجن اىل الجالتين املذكو ر أعاله  حيدث أثناء طبخ وحتميص

                                                                         للحوم."ا 

     
 لتغيرياة عملي   أن   ،من مجيع النقاط املذكورة لنا أن نستخلص يمكنفعلى هذا، بناًء و 

 عندرأينا  اليت ةالعملي   نفس أساسياً،ا يبدو أن    ،وجدت يف اللحوم املطبوخة اليت
:ويتألن  طبخ اللحم حيالتني، ع اجليصنت  

                                                             
20

 Food Chemistry 3
rd

 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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.عند تصنيع اجلالتني اىل اجلالتنيالكوالجني  الذي يصري   دينيشريشن" "نفس التغري  أي على  :أوال     

درجة لتكوين  60حوايل درجة احلرارة كانتو  ،عن طريق املعاجلة احلرارية تم  هذا الطبخ يأن   :يا  ثان 
عموماً عند تصنيع اجلالتني. اجلالتني، و هذه الدرجة تقارب الدرجة املستخدمة  

بني باملاء الساخن و  صناعياً  اجلالتنيمرحلة استخالص هذه  بني يقارنفيما يلي ( 1 )رقم  اجلدولو 
:آنفاً  على املراجع املذكورة بناءً  ،اللحوم ة طبخعملي    

1 رقم جدول   
 نقاط المقارنة

 
طبخ اللحم العادي لحصول 
 الجالتين )مثل لحم الخنزير(

 

استخالص الجالتين  عملّية 
 بالماء الساخن صناعيا  

األصلية ةسم املاد  ا   نالكوالج   
 

نالكوالج  

األصلية ةاملاد  سبب تغري    معاجلة بالتسخني 
 

 معاجلة بالتسخني

عند التغري   درجة احلرارة  65 c 

 
 60c-50  )يبدأ(

سم نوع التغري  ا  Denaturation/ 
 دينيشريشن

 

Denaturation/ 
 دينيشريشن

احلاصلة ةديداجلة اد  املسم ا  
 من الكوالجني

 اجلالتني اجلالتني  
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ة عملي  بني و  العادي الطبخة عملي  بني يقع  اً دمؤك  اً تشاهب أن   فاجلدول يُظهر بشكل  واضح  ومبني  
 ،واحدة تنينتيجة هاتني العملي   ن  إ حىت ينبغي أن يقال ،التنينتاج اجلإل املاء الساخنبستخراج اال

.أن ه ال فرق بينهما ،جوهرياً يعن   

درجة احلرارة عند بالنسبة إىل فرق الهو ف ،تنيلي  مبني العيظهر الذي  ،الفرق الوحيد اليسريأما  
.فحسب عاجلة بالتسخنيامل  

له وجهاً معقوال.  فإن   ،يزيد على مخس عشرة درجة فقط الذي ال،هذا الفرق اليسريف   

:فهو كما يلي بيانهأما و   

خالصاً و إال يكون ال ، من جلد اخلنزير الكوجلن املستخدم يف صورة تصنيع اجلالتني أن  بنا  قد مر  ل
على  جلد اخلنزيربعد إمرار  ،و ما إىل ذالكالدم  مثل الشحم و  ،الفاضلة اد ةاملفارغاً عن أي 

  .كما رأينا  والتعقيماملراحل املختلفة من التنقية 

 طبخ اللحم يف صورة ةدو وجم غريتكون  ،التنقية و التخليصاملراحل من مثل هذه  من املعلوم أن  و 
.العادي  

 حتتاج إىلبطبيعة احلال،  ،طبخ اللحم صورةيف مثل الشحم  ،هذه املاد ة الزائدةإن  وجود  بالتايلف 
من  تصنيع اجلالتني صورة يف خبالف ما وجدنا ،احلرارة و التسخني حلصول اجلالتني زيادةما من نوع 
من هاتني ني تح أن  العملي  و أك د قد انكشف  والتوجيه بهذا البيانف. ن الفواضلم ةاخلالص ةالنقيد و اجلل

  سواًء بسواء. واحدةالعملي ة ال ، ال تكونان إال مبثابةيف الواقع إلنتاج اجلالتني، التصنيع و الطبخ

اللحم  ألن    ،حالاله وال يصري   ال جيعله راماحل اللحم طبخ أن   ،املعلوم شرعاً ه من إن   ،و من وجه آخر 
.بديهيأمر  ألنه ،دليل اىل ال حتتاج اآلخرية هذه النقطةو  ،إال مطبوخاً  يؤكل ال ،عادةً   
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 ،اإلسالمية األحكام شرحوا حينما صراحةً  كماحل هذا -رمحهم اهلل-فقهائنا ذكر ومع ذلك، فقد 
: (22) طيف كتابه املعروف، املبسو  -اهلل رمحه  -اإلمام السرخسيقال فقد  ،على سبيل املثالف  

 "...وإن اشتد   عصري العنب، وغال، وقذف بالزبد، ث طبخ بعد ذلك م حيح ل   بالطبخ،

              ألن الطبخ القى عينا حراماً ، فال يُ فيد احلل   فيه  كطبخ حلم اخلنزير..."

 

:المسألة هذه المهم فيفرع:   

، كان حالال من أجل من جلد اخلنزير صناعياً  ستخلصاجلالتني امل إن  ب فرتاضياً ا مناسل   لوو 
عندما  ،اخلنزيرمثل حلم  ،احلرام لحمالاجلالتني املأخوذ من ية حبل   نقولأن ستحالة، لكان يلزمنا اال

بطبيعة  ،أيضاً العادي الكوجلن يف اللحم  ، ألن  عن طريق الطبخ هذا اللحم جالتيناالكوجلن يف  يصري
بت علميًا اثهو كما   -"اجلالتنيباسم " تسم ى وهي اليت ،ة جديدةإىل ماد   هبذا الطبخ يتغري   ،احلال

.  عند اخلرباء كما مر   

 دعوى من أجل لل  حيُ ن شرعاً أ ال ميكن ،الطبخعن طريق  الذي حيصل اجلالتنيهذا و لكن  
م أكل حلم اليت حتر   ،من القرآن و السنة ظاهر النصوص املطلقةيف األصل خيالف  وهو ما ،االستحالة

.مطبوخ غريح  أواللحم مطبوخا كان  اخلنزير  

 من الناتج كذالك هذا اجلالتنيفعن طريق الطبخ ال حيل   ، كما أن  اجلالتني الناتجعندنا فاحلاصل 
ال حيل . ،التصنيع هذ عن طريق جلود اخلنزير  

 حينما ،لك اجلالتنيالفرق بني هذا اجلالتني و ذ بيان نايلزمف ،إذا كان األمر على خالف ذالكو  
  ،سواًء بالسواء باسم "اجلالتني" و يسم ىكال منهما يعرف   أنً  أي الفرق بينهما و وانم يبي   اخلرباء
.تقدمةيف املراجع العلمية امل ذكركما   

                                                             

22 (2001، )بيروت  طبعة دار الكتب العلمية ،22:24مام شمس األئمة السرخسي، بسوط لإلمكتاب ال 
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 ،إنتاج اجلالتنيعند كيف ميكن لنا أن نقارن بني ما حيدث يف املصانع الكبرية   ،السائل قد يسألو  
طبخ  العادي يف البيوت ؟عن طريق القدر اليف و ما حيدث   

يف قد مر  ذكرهالذي  ،ميكن أن يفهم عندما نرجع إىل تعريف اجلالتني ،هذا واجلواب على  

وهو:علوم وتكنولوجيا األغذية" من موسوعة"  

“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"

 

املادة األصلية أي الكوجلن ؤثرة املنصوصة ههنا لتغيري امل أن  العلة ،العلمي التعريف اذه من فقد تبني  
نتاج إاملواد الكيمياوية املضافة يف  كرلعدم ذ  ،املاء الساخن فقط هو ،أي اجلالتني ، املادة اجلديدةإىل

.اجلالتني صناعيا  يف هذا التعريف مطلقاً   

 عبارة عن وه ،كما مر  و يسأيت  ،هذه املواد الكيمياوية حظأن   ،بشكل جلى وكذالك قد اتضح 
يف  الساخنستعداد اجللود ملرحلة استخراج اجلالتني باملاء ة و ختليص اجللود من الفضالت و التنقي

.حصول اجلالتني  

يف اللحم الذي كوجلن ال عنصرتاث ر يما كل  ف .اجلالتني ال ميي ز بني املصنع و القدرمنتج ث  إن   
إن ه ، فاحلرارة من درجة 60ويل درجة تقدر حب على ،عند الطبخ يف القدر الساخنباملاء  ،العادي

  ، سواءً املاء الساخنالتسخني بأي  ،ذكورةالعلة املهذه  وجودرد جمل ،يصري جالتيناً إن شاء و إن أيب
آخر. اً موقعه قدراً أو مصنعاً أو مكان حمله و كان  

                                                             
23

  Encyclopedia of Food Science and Technology (1992) volume 2 page 1287  
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ن طريق من املصنع ع وذخاملأ اجلالتني سواء املنتج ض ح لنا بكل الوضوح أن  و يكذالك فهذا التحقيق   
من  نيالنوع هذين فإن  كال من ،م اخلنزيرطبخ حلعن طريق  رالقدمن  املأخوذأو  معاجلة جلود اخلنزير

.ةقيقاحل و تسميةيف ال لعدم الفرق بينهما، ال  ال حي اجلالتني  

 ،هي واحدة ،من الكوجلن هذين اجلالتينني نتاجإلالعلة أن  هو  ،ايضاً صحة هذا القول  دومما يؤك   
حكم هذين اجلالتينني ون يك ال بد  أن ،اأجل هذه الوجوه كلهفمن  .أي التسخني باملاء الساخن  

ت . و أم ا األدلة العلمية على وجود اجلالتني عند طبخ اللحم العادي فقد مر  أي عدم احللواحداً، 
.بنا مفص لةً   

 

 خالصة البحث 

كيمياوي  الأن  التغري   ،على وجه التفصيل مةتقد  ة املمن األدل   ما ذكرناعلى   بناءً مر حاصل األو 
 وتبديلستحالة اال تحق قل فضال عن كونه كافياً  ،العلميني عند رأي اخلرباءبه  ال عربةح  الذي حيدث

 الكوجلن اىل اجلالتني هو التسخني ري  العلة و السبب الذي يغ ن  بل أثبتنا أ .خراآلوهر اجلوهر اىل اجل
.باملاء الساخن فقط  

ا دورها عبارة عن تنقية جلود اخلنزير ،وأما املواد الكيمياوية اليت تستعمل يف تصنيع اجلالتني  من  فإن 
من التسخني  اليت تليهاو إلعداد اجللود للمرحلة  ،االشحم و ما إىل ذلك من الفضالت العالقة هب

ا ف .باملاء الساخن  قبل الكلوجن إىل اجلالتني ال يتغري   ،التسخني باملاء الساخنمن رحلة امليف هذه إن 
.ذالك  

إنا  و ،جالتيناً بعد املعاجلة هبذه املواد الكمياوية ما صار، د اخلنزيرأن  جل ،دليل على ذالكالو  
.جالتيناً بعد التسخني باملاء الساخن صار  
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يف  ال تذكر هذه املواد الكيمياوية مطلقاً  ،اجلالتنيعلى حصول التعريف العلمي للبيان عند  ث   
  :(24)األغذية والتكنولوجياموسعة علوم 

 " الجالتين هو منتج التحليل باملاء، اليت ت  احلصول عليها عن طريق االستخراج بالماء الساخن".

املواد الكيماوية  هذهوجود بال العلميني  عند اخلرباءاجلالتني مبجرد الطبخ  ثبت حصول فقد بل 
:صراحةً   

"حتويل الكوالجني إىل الجالتين حيدث أثناء الطبخ  العادي لللحم و هلذا السبب تظهر املاد ة 
25"بعد التدفئة والتربيد. مالالزجة يف بعض األحيان يف اللح  

 هوو  بل دورها الثانوي ،ب إنتاج اجلالتنيال تسب   الكيمياوية أن  هذه املواد على فهذا كله يدل 
نا.كما أسلفتنقية  ال  

، جالتني اخلنزيريقع خالل تصنيع الذي يعتد  به و الذي  نوع التغري   أن  يف البحث  رتقر  قد وكذالك  
ه ألن   ،شرعاً  ستحالةً يعترب اميكن أن ال  أيضاً  أن  هذا التغري   غريح ، "د ينحيشحرحيشحن"يعرف باسم فإن ه 

  .ة اليت تساوي الطبخحاصل عن العملي  

، نفسه هبذا التغري   من اللحوم اجلالتني ينتجكذالك الطبخ العادي   ن  فإ ،ا القولذهعلى  احلجةا وأم  
:(26)يف موسوعة علوم األغذية والتكنولوجيا حصر   كما  "د ينحيشحرحيشحن"الذي يسمى باسم   

  "أثناء الطبخ،  حصل لكوالجن اللحم دينيشريشن ، وبسبب طبيعته  البلورية هو ينكمش بنحو 
 65 درجة لتشكيل الجالتين ..."

                                                             
24

  Ibid. page 1287 
25 Food Chemistry 3

rd
 Edition, Fennema O. R. (1996) New York: Marcel Dekker Inc. page      

   906 
26

 The Encyclopedia of Food Science and Technology (1992) page 1716 



Page 20 of 23 
 

 و إن وقع يف ،مثل حلم أو جلد من اخلنزير الطبخ ال يفيد احلل  إذا القى عيناً حراماً رنا أن قد قر   و  
."د ينحيشحرحيشحن"ات مثل العني تغري   اذه  

حلم  عند طبخمثال  ، العاديالطبخ  أثناءل صحيبالفعل اجلالتني  ادةمن  أ ،علمياً إذا ثبت ف  

من جلود  اليت تستخلص ادةاملأن   يثبت إنه لكذفك -ال حيل  أن ه اجلالتني  اهذ حكمو  -اخلنزير
سواء  ل  حتال ميكن أن فإنا أيضا ، "اجلالتني"اليت هي أيضا تسمى باسم  عن طريق التصنيع اخلنزير

  .اجلالتينني هذين بني ،وال تسمية الحقيقة ،لعدم الفرق ،سواءب

علوم يف موسعة  كرذ  مثل ما ،نفسهتعريف اجلالتني ا القول هو هذ صحةعلى اآلخر والدليل 
:(27)والتكنولوجيااألغذية   

 " الجالتين هو منتج التحليل باملاء، اليت ت  احلصول عليها عن طريق االستخراج بالماء الساخن".

 طريق االستخراجألن كل منهما حيصل عن  ،يصدق علي كال اجلالتيننيالعلمي ا التعريف ذه فإن   
.من عدم احلل ،اجيب أن يكون حكمهما واحد ذ،فحينئ ، املاء الساخنب  

 ،يقتضي و يستلزم حتليل اآلخر ،من جلد اخلنزير تصنيعاً  ذاملأخو حتليل أحدمها مثال اجلالتني  ن  إ ث   
ا ال ميكن شرعاً باالتفاق.ذو ه ،طبخاً من اللحم احلرام  ذاملأخو أي اجلالتني   

صل األأن   قاعدةالك  ،القواعدب اً دؤي  مكان  لةيف املسأ موقف عدم اجلواز أن   دنؤك   ،خرىجهة أومن 
.ل بالشك  هذه احلرمة ال تزو إن   ،األقل   فعلى ،يف اللحوم هو احلرمة  

حديث ورد يف كما  ،و اتقاء الشبهة ،الريب إىل ما ال يُريب ترك هو األوىلفالريب  عند الشك وو  
 النعمان بن بشري يف الصحيحني.
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يباً تغل ،ما كان على ما كان من احلرمة البقاءو  ، أوىل قاعدة اخلروج من اخلالفب هو مؤيٌد  وكذالك  
.إليه املرجع و املآب، و بالصواب واهلل سبحانه وتعاىل أعلم النظر. عند عام ة أهل الفقه و للحظر  

و على  ،و صلى اهلل تعاىل على سيدنا حممد نبيه و جمتباه ،اهلل عنه اعف سرفراز حممد أبو يوسف هكتب
.هلل رب العاملنيوآخر دعوانا أن احلمد  ،آله و صحبه أمجعني  

ه ۱٤٣٦ ربيع األول ۱٦  
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 -و المراجع المصادر-

 العربية المراجع

 (2001دار الكتب العلمية  بريوت، ) األوىل  طبعةالكتاب املبسوط لالمام مشس األئمة السرخسي ،

 11 ( القرار رقم 1986ة ملؤمتر جممع الفقه اإلسالمي جدة )الثثة جممع الفقه اإلسالمي الدورة الجمل

 .بشأن إستفسارات املعهد العاملي للفكر اإلسالمي بواشنطن

 (1994)بريوت  ،دار الكتب العلمية  ،البن عابدين رد احملتار على الدر املختارحاشية 

 (2000بريوت )األوىل ،الطبعة ، دار الكتب العلمية ، تقي الدين جمموع الفتاوى، البن تيمية

 (1995،الطبعة األوىل دار الكتب العلمية ، بريوت ) طابمام احل، لإل شرح خمتصر اخلليل مواهب اجلليل
 

 (1995الطبعة األوىل،  دار الكتب العلمية ، بريوت ) ،اإلمام الصاويحاشية  هامشهب ر وشرح الصغري للدردي
                                                                                                                                               

 (2006، بريوت )ةرفدار املعالطبعة األوىل،  ،روضة الطالبني وعمدة مفتني، لالمام النووي
 

 (2003، الطبعة الثالثة، دار الكتب العلمية ، بريوت )لالمام الرمليناية املهتاج إىل شرح املنهاج 
 

 (1973، دار الكتب العلمية ، بريوت )املغن البن القدامة
 

 (1994، مؤسسة الرسالة، دار الكتب العلمية ، بريوت )شرح منتهى اإلرادات للبهوطي
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