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  عموم البلوى
 

  أعيان نجسة ومحرمة تستخدم في التصنيع الغذائيورشة: 

 الجيالتين، المونوغلسيريد، واإلنفحة؛ ومدى تحقق االستهالك واالستحالة فيها

  الملخص:

  الجيالتين -1
يف دورتــه اخلامســـة  امــع الفقهــيو  ،يف دورتــه الثالثــة مــع الفقــه اإلســالمي جبــدةجم ذهبفــ، اختلــف العلمــاء يف حكــم اجليالتــني

فقهــي الــس اللإلفتــاء، و  الـس األوريبذهـب كــل مــن و إىل حتــرمي اجليالتـني إذا صــدر مــن خنزيـر أو حيــوان غــري مــذكى.  ؛عشـر مبكــة
  ؛ إىل جوازه بناء على االستحالة. فما هو القول الفصل؟الندوة الفقهية الطبية بالكويتو  ،ألمريكا الشمالية

تبقـــى بينمـــا التغـــريات احلاصـــلة يف صـــناعة اجليالتـــني ال تعـــدو أن تكـــون كســـرا لـــبعض الـــروابط اجلانبيـــة يف جـــزيء الكـــوالجني إن 
  .السالسل احلمضية سليمة، كما تبقى كثٌري من الروابط اجلانبية على حاهلا دون حتّطم

ملســاعدة األشــخاص  احلليــبمتامــا كمــا حيلمــأ  ينــتج مــن حلمــأة الكــوالجني يف احلــرارة والوســط احلمضــي أو القاعــدي. اجليالتــنيو 
وحلمــأة  تحضــري حليــب األطفــال. واحلليــب احمللمــأ يبقــى حليبــا رغــم التفكيــك اجلزئــي لسالســله الطويلــة.لذوي احلساســية لالكتــوز، و 

  مثال لذلك.اللحوم قصد تطرِيَتها 
تتبع مصدر اجليالتني ممكنا، وإذا كان اجليالتني مل يتغري كثريا عن الكوالجني إال يف بعض الروابط الثانوية اليت تشكل فإذا كان 

اجلسور بني جزيئات الربوتني مع تفكك يف بعض الروابط الببتيدية يف سلسلة األمحاض األمينية، وإذا كان مثُل هذا التغري حيصل 
وإذا كان اجليالتني ميكن احلصول عليه  ،لون البين، أو احللمأة اليت  تؤّدي إىل تغيري بعض صفات املادة للربوتينات طبيعيا بعامل الت

أثناء الطبخ الطبيعي؛ فإنه يبعد القول بأن اجليالتني قد استحال متاما، وأّن تركيبته وصفاته قد  -ولو بكميات حمدودة وغري معزولة–
   تناولُه ولو كان مصدره خنزيريا أو كان من ميتة.تغريت حبيث أصبح طاهرا حالال للمسلمني

  المونوغلسيريد -2

مبقادير قليلة، لكنها مقادير فعالة مؤثرة، وإال فال معىن إلضافتها،  مادة تضاف لغرض مزج الدهن باملاء،  املونوغلسرييد
  الذي هو عدم ظهور أي أثر للنجس يف الطاهر. وهذا يتناىف متاما مع مفهوم االستهالك

   .والغلسريول دهينال مضاحل بني الكيماوية الرابطةوميكن حتديد مصدر املونوغلسرييد من خالل 
 ألن ؛املونوغلسرييد على أساسا ارتة غري واحليوانات اإلنسان يف الثالثية الغلسرييدات تركيب يرتكز الدسم هضموعند 
 لســرييداملونوغ بينمــا، اجلســم يف الدســم تركيــب إلعــادة الكثــري منــه يتبقــى فــال الــدم ميتصــه مــا ســرعان فإنــه حتــرر إذا الغلســريول

 إىل الـدهن وتفكـك. الدهن ألصل بقاءٌ  هو املونوغلسرييد بقاء أن اهذ من يفهمف. الغلسرييد ثالثي مث ديغلسرييد منه يرتّكب
 الكلـي التفكـك عند تكون الدهون يف االستحالة أنمنه  ُيستنتج ، وقدالدهن ألصل أثر ألي فقدانٌ  حرة وأمحاض غلسريول

  غلسرييدية.ال الروابط جلميع
 اإلنفحة - 3

صــلبة كانــت أو مائعــة،  إىل جــواز أكلهــا حنيفــة وأبــ؛ فــذهب فحــة إذا أُخــذت مــن حيــوان مل يــذك اختلــف العلمــاء يف حكــم اإلن
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، ، والشــافعية، واملالكيــةاإلباضــيةوذهــب  .يف روايــة رّجحهــا ابــن تيميــة وأمحــد اإلماميــة وداود الظــاهري هــو قــول، و عــدا إنفحــة اخلنزيــر
  .مطلقا ، والزيدية إىل جناسة إنفحة امليتةيف الرواية املعتمدة، والظاهرية واحلنابلة
  
اإلنفحـــة إنزميـــات، ومـــن خصـــائص اإلنزميـــات أـــا منهـــا كـــون  اإلنفحـــة أو عـــدمها بـــالنظر يف أمـــورميكـــن لالســـتدالل الســـتحالة و 

  .وسائط كيماوية ال تدخل يف التفاعل، فهي حوافز تعمل باملالمسة ، وتبقى كما هي بعد متام التفاعل
ول مـن تركيـب آلخـر دون تغـري يف األمحـاض حتـلكـن الـدنرتة يٌري يف الشكل يثـبط الوظيفـة، و هي تغ وقد يتعرض اإلنزمي للدنرتة اليت

وهــذا ال جيعــل منهــا اســتحالة مبعــىن تغــري ، األمينيــة الــيت هــي أســاس تكــوين جــزيء الربوتــني، وال تبــدل يف تتابعهــا يف السلســلة الببتيديــة
ـــدنرتة، دون أن يقـــا ـــرة اللـــنب بال ل: إن هـــذه األطعمـــة قـــد الرتكيبـــة والصـــفات، ودليلنـــا هـــو تغـــري البـــيض املســـلوق واللحـــم املطبـــوخ وخث

  استحالت.
إذا نظرنا إىل النسب املضافة من اإلنفحة إىل اللنب يف صناعة خمتِلف أنواع اجلنب فإننا جندها ضئيلة أما من حيث االستهالك، ف

ا العربة يف االستهالك باألثر ال بالكمية مهما بلغت من . تؤثر يف احلليب -على ضآلتها-لكن هذه النسبة ، جد ومبا أن
  ال ينسحب عليها حكم استهالك العني. _ دامت تؤثر  ما  _الضآلة، فإن هذه النسب 

  

  

 ومدى استهالكها أو استحالتها الجيالتينالمطلب األول: 
للكوالجني الصادر من اجللود واألربطة العضلية للحيوانـات، أو مـن ) ماّدة بروتينية  ُتستخرج من التحليل اجلزيئي Gelatinاجليالتني (

ماّدة بيضاء مع لون أصفر خفيـف، تعطـي مـع املـاء وهي . وُيستعمل خلصائصه اهلالمية والغروية. )1(ماّدة العظمني املوجودة يف العظام
  حملوال لزجا عندما يربد أو يتجّمد، يف صورة هالم شفاف.

ائي أصبح املزيـد مـن األقسـام غـري املرغـوب فيهـا مـن احليـوان ختضـع للمعاجلـة واالسـتخالص لتكـون مـواد أوليـة فمع تطور التصنيع الغذ
  تُقحم يف األطعمة. وغدا واضحا الدوُر املنوط بالربوتينات يف حتسني املظهر واللون والقوام باخلصوص.

  فللمظهر: ُيستخدم اجليالتني والدم الطازج لرتويق العصائر.
  ن: ُيستخلص اخلضاب من الكريات الدموية، ومادة امليالنني من بعض املصادر الربوتينية.وللو 

  وللقوام: تستعمل املهلمات كاجليالتني، وآح البيض، والالكتوبروتني.
 ى عـالوة علـى اسـتخدام بروتينــاٍت إلنتـاج الرغـوة، ولالســتحالب، وتثبيـت العطـور، ويف اسـتعماالت أخــرى مثـل التحِليـة. كمــا أد

  غالء أسعار بعض األطعمة كالبيض واللحم واللنب إىل استبدال مواد أرخص ا مثل الدم والالكتوسريوم.
  وتتكّون املواد  الربوتينية من أمحاض أمينية ترتبط ببعضها بواسطة الروابط الببتيدية.

ميـين وجمموعـة كربوكسـيل أ) حلمـض NH2 (والروابط الببتيدية هي نـوع مـن الـرتابط الكيميـائي التسـامهي القـوي بـني جمموعـة أمـني
)COOH) حلمض أميين آخر لتكوين رابطة ببتيدية (-CO-NH-. بعد نزع جزيء ماء (  

                                                 
، تعريــب: د. مصــطفى كمــال مصــطفى ود. نبيــل الســيد حــافظ، ود. خليــل إبــراهيم خليــل، مراجعــة: د. أمحــد أرنولــد إبنــدر: قــاموس التغذيــة،   )1(

 .299 ،)1993هـ/1413حممود عليان، (املكتبة األكادميية، 
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  يتكون كل محض أميين من ذرة كربون مركزية تسمي " ألفا كربون " يتصل ا :
  COOHجمموعة هيدروكسيل 

  NH2جمموعة أمينو 
  Hذرة هيدروجني 

  باختالف كل محض، مفرقة بني األمحاض وحمددة خلواصها وتصنيفها.وختتلف  Rسلسلة األلكيل 
للحمـض الثـاين ويـتم نـزع جـزئ  COOHللحمـض األول مـع  NH2وتنشأ الرابطـة الببتيديـة مـن احتـاد محضـني أمينيـني بكـل مـن 

  dehydration reaction.. ويعترب هذا التفاعل نازعا للماء C(=O)NHماء نتيجة اإلحتاد مكوناً رابطة ببتيدية 
وختتلــف الربوتينــات فيمــا بينهــا مــن حيــث ِصــفاا الكيماويــة وتركيبهــا. ويعــود االخــتالف إىل سالســل جانبيــة توجــد عنــد ارتبــاط 
األمحاض األمينية ببعضها. لذلك فإّن تصنيف تلك األمحاض يتّم على أساس الصفات الكيميائية للسالسـل اجلانبيـة. الـيت قـد تكـون 

  .)2(ء، أو غري قطبية ال تذوب فيهقطبّيًة تذوب يف املا
  وتتمثل الربوتينات اليت ُتضاف إىل األطعمة يف:

  مواد خام مل تتعرض إال لالستخالص كمصل الدم. •
  مواد تعّرضت لبعض املعاجلات كاجليالتني. •
  مواد ركبت من أمحاض أمينية حرّة بعد استخالصها من الربوتني. •

  نباتية أو حيوانية املصدر. -الدم طبعاباستثناء مصل -وقد تكون هذه املواّد 
  وتتصّدر هذه املواّد من حيث أمهيتها واستعماهلا الواسع ماّدُة اجليالتني.

أضـــــعاف وزنـــــه مـــــاء) ويـــــذوب يف املـــــاء احلـــــار،  10 -5يســـــوق اجليالتـــــني يف شـــــكل رقـــــائق أو مســـــحوق خشـــــن، ميـــــتص املـــــاء (
  لعضوية.والغلسريول، وحامض اخلليك، وال يذوب يف احملاليل ا

وتكــون القســم األعظــم مــن والكــوالجني مــادة بروتينيــة تقــوم بــربط خاليــا األنســجة الضــامة املختِلفــة يف أعضــاء جســم احليــوان. 
بروتينات احليوانات الفقارية، إذ تشـكل أزيـد مـن ثلـث جممـوع بروتيناـا. فهـذه املـادة العجيبـة املوجـودة يف اجللـد والغضـاريف واألربطـة 

اليت متّكن األجسام من الوقوف واحلركة والسعي، وبدوا تتهالك وتتهاوى. وقرنية العني الشفافة الصـافية ليسـت سـوى  العضلية، هي 
  .)3(كوالجني خالص

ومــن أهــم أنواعهــا مــا ينــتج بعــد إماهــة األوســيني (العظمــني)، وهــي مــادة إســفنجية مــن الربوتــني تــربط بــني خاليــا العظــام يُتحّصــل 
  .  )4(من األمالح املعدنية، باخلصوص فوسفات الكالسيوم عليها بعد التخّلص

  .)5(يتحول الكوالجني إىل مادة جيالتينة سهلة اهلضم، عند غليانه يف املاء وحامٍض خمفف أو قاعدة
                                                 

ترمجـــة: أ. د. حنفـــي هاشـــم وأ. د. أمحـــد عســـكر، مراجعـــة: أ. د. مصـــطفى نوفـــل. (الـــدار العربيـــة للنشـــر ، أساســـيات كيميـــاء األغذيـــةدميـــان:   )2(
 .135 ،م)1996هـ/1416والتوزيع، مصر، 

)3(  Albert Lehninger: Biochimie, (2èm tirage Flammarion médecine science, 1979), 131  
مـايو  24-22هــ/ 1415ذو احلجـة  24-22لبعض املشاكل الصحية املنعقدة بالكويت بتـاريخ وفيق الشرقاوي: اجليالتني، (ندوة رؤية إسالمية   )4(

 .580-579)، م1995

  .49 ،م)2001هـ/1421، دار املسرية، األردن، 1(طسامي املظفر: اهلندسة الربوتينية،   )5(
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بكميـات كبـرية. الرتبتوفان. لذلك فهـو ال يسـاعد يف النمـو ولـو أُخـذ كض  امحبعض األنقصه تاجلالتني بروتينا غري تاّم، إذ  ويُعترب
. وتوَجـــد يف اجليالتـــني مـــواّد حيوانيـــة غـــُري جيالتينيـــة كالســـكريات )6(إال إذا أضـــيفت لـــه األمحـــاض األمينيـــة الناقصـــة بكميـــات مناســـبة

  .)7(وهي صادرة من احليوان مصدِر اجليالتني % 1واأللبومني واحلمض النووي بنسبة ال تتجاوز 
  تصنيع الجيالتين:

  من زمرتني كبريتني:تصنف اجليالتينات ض
) بواســطة القاعــدة. وتصــلح بعــض املــواّد األوليــة إلنتــاج كــال الصــنفني. B) حيضــر بواســطة احلمــض. والصــنف ب (Aالصــنف أ (

  وختتص بعض املواّد األخرى بصناعة صنف واحد منهما.
  عظام وجلود األنعام. ) يصدر أساسا من جلود اخلنازير الطازجة، وميكن تصنيع كميات قليلة منه منAالصنف أ (

    .)8() فُيستخرج من العظام باخلصوص يف أوروبا، ويكثر استخراُجه يف أمريكا من اجللود غري املدبوغةBأّما الصنف ب (
  يزال حمدودا.  إال أن استعماهلا ال .)9(وتوجد أنواٌع من اجليالتني ُتستخرج من بعض النباتات والطحالب البحرية

  الرئيس للجيالتني يف الواليات املتحدة، ويف أوروبا ازداد اإلقبال عليه لعوامل منها:ويعترب اخلنزير املصدر 
سهولة استخالص اجليالتني منه، إذ ال تلزم إحدى املراحل التصنيعية وهي معاجلة اجللود لكسر الـروابط بـني األليـاف، بينمـا  )1

  تلزم للمصادر األخرى، وهو ما يدعى باملعاجلة الَقْبلية.
 ابط داخل األلياف املكونة للجلد أقّل؛ مما يسهل عملية التحويل إىل جيالتني.قوى الرت  )2
 حمتواه من الشوائب امللّونة أقل من املصادر األخرى، وهو أسهل تنقية من العظام. )3
 جيالتني اجللد أكثر مطاطية، بينما جيالتني العظام أقسى. )4
 .)10(حمتوى جلد اخلنزير من الكوالجني عال جدا )5

علــى اجلانــب االقتصــادي: فــاخلنزير ســهل التغذيــة ألنــه يأكــل أّي شــيء ويتغــذى علــى فضــالت املوائــد، ويتكــاثر بســرعة عــالوة 
  وبأعداد كبرية دون تكاليف باهضة.

مع سهولة طريقة استخالص اجليالتني بالنقع يف احلامض؛ اليت تعتـرب أيسـر وأقـل تكلفـة مـن استخالصـه بالطريقـة القاعديـة، كمـا 
  .)11( عظام وجلود األبقارهو الشأن يف

كمــا أّن إنتــاج اجليالتــني يتبــع نســبة اســتهالك اخلنزيــر، وقــد ارتفعــت معــدالت اســتهالكه كثــريا بعــد ظهــور جنــون البقــر، ومــن مثــة 
  .)12(ارتفعت نسبة إنتاج اجليالتني اخلنزيري

                                                 
)6(  Ph. Bryselbout, Y. Fabry: Guide technologique de la confiserie, (Bayeusaine, Paris, 1984), 143.    

     )7(  C. M. Bourgeois et P. Le Roux: Protéines animales, (Lavoisier, Tec & doc, Paris 1982), 241. 
)8(  C. M. Bourgeois et P. Le Roux: Protéines animales, 232.  
 .102 ،م)1983هـ /1403، الكويت، 1(طحممد الشريف: األطعمة املستوردة،   )9(

  .2)، م1998جويلية  26و 25 /هـ1419ربيع الثاين  3 -2، جامعة الزرقاء األهليةإياد قنييب: اجليالتني، (مؤمتر املستجدات الفقهية األول،   )10(
  Ph. Bryselbout, Y. Fabry: Guide technologique de la confiserie, 143. 

  .592وفيق الشرقاوي: اجليالتني، (ندوة رؤية إسالمية، الكويت)،   )11(
)12(  C. M. Bourgeois et P. Le Roux: Protéines animales, 232.  
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  .)13(طن أكثُر من نصفها خنزيري املنشأ 200000ويقدر اإلنتاج العاملي للجيالتني بأزيد من 
  مجاالت استعمال الجيالتين:

يقـوم اجليالتــني بوظـائف متعــددة يف األطعمـة الــيت يضـاف إليهــا؛ فهــو يعطـي القــوام املتماسـك لعجــائن املضـغ كالعلــك والكراميــل 
أنــواع احللــوى بطبقــة ملاعــة كمــا يف احللــوى واحللويــات الرخــوة. ويكِســب الرغــوة للمــواد املخفوقــة كالقشــدة واملثلوجــات، ويغطّــي بعــض 

  ).Dragéeاملغلفة (
كمـا ُيسـتعمل يف كثــري مـن املـواّد خمّففــة الـدهون كــاملرغرين والزبـادي واألجبـان املختلفــة. فالزبـادي اخلـايل مــن الـدهون ال يكتســب 

  القوام املتماسك إال بإضافة مثخٍن كاجليالتني.
  .)14(والبكتني فهو يستعمل كثريا يف املربّيات واملرُمالدولسهولة امتزاجه بالصموغ النباتية 

كمــا يتوافــق مــع احملليــات املركــزة والســكريات الكحوليــة. ويضــاف إىل األطعمــة ليعــوض احلجــم النــاقص ويعطــي القــوام املتماســك 
بكميـات جـد قليلـة وال تعطـي  لبعض أطعمة احلمية كاحللوى والشكوالطة املوّجهة ملرضى السـكري، ألن السـكريات املكثفـة ُتسـتعمل

  .)15(القوام لألطعمة فيعوض ذلك باجليالتني
  كما تعمل اخلصائص املثبتة للجيالتني على ربط املواّد املنحلة يف السوائل لتشكل معها مزجيا متجانسا مستقرا.

  .)16(حبيبات الكاكاولذلك فهو يستعمل يف حليب الشكوالطة إلبقائه متجانسا فال تطفو جزيئات الدهن وال ترتسب 
  وُيستعمل مادة مثبتة يف احلليب ومشتقاته كاملثلوجات اللبنية واجلنب الطري والرائب املخلوط بالفواكه...

وكمــثخن يف احلســاءات واملربيــات وأمــراق اللحــم، ويف الفطــائر اللحميــة والكعــك احمللــى. ويف بعــض أنــواع احللــوى الطريــة: منهــا 
طحـني السمسـم. كمـا ُيسـتعمل غالفـا للنقـانق وبعـض أنـواع اللحـوم واألمسـاك املغلفـة، ويف منتجـات املخـابز  حلوة الـرتك املصـنوعة مـن

  .)17(وصناعة املعجنات. ويصنع منه غذاٌء خال من السعرات احلرارية ألصحاب احلمية
 قـــة تعكرهـــا، وإذا أذيـــب اجليالتـــني يف ومـــن جمـــاالت اســـتعمال اجليالتـــني ترويـــق العصـــائر. فالعصـــائر حتتـــوي علـــى مـــواد صـــلبة معل

فإنـه يشـكل راسـبا يعمـل عنـد توضـعه علـى حـبس   )18() أو تضاف إليـهTanninعصري معكر، شريطة أن حيتوي على مادة عفصية (

                                                 
)13(  Tout sur la gélatine www.gélatine.org. 

   (www.pasportsante.net)  
  .604السالم: مشكلة استخدام املواد احملرمة، (ندوة رؤية إسالمية، الكويت)،  حممد عبد  

  فاكهة مهروسة ومطبوخة بالسكر.  )14(
      )15(  Jean-Louis Multon: Additifs et auxiliaires, , (3eme édition, Lavoisier Tec. et Doc. Paris, 2003),  624.  

  J. M. Clément, Jean Michel: Dictionnaire des Industries Alimentaires, 353.  
   Ph. Bryselbout, Y. Fabry: Guide technologique de la confiserie, 144-145.  

. أنطـــون طيفـــور: األلبـــان؛ إنتـــاج وتصـــنيع احلليـــب 685 ،م)1992هــــ/1412، مكتبـــة األســـد، دمشـــق، 2(طمحـــد نـــزار: تقانـــة تصـــنيع األغذيـــة،   )16(
  .290-289، م)1988هـ/1408(جامعة دمشق، ومشتقاته، 

      )17(  Jean-Louis Multon: Additifs et auxiliaires, 151.   
ملعلقة اليت ترتسب مع ألن العفص حيمل شحنات سالبة على عكس اجليالتني الذي حيمل شحنات موجبة. وبتجاذما حيجزان املواد الصلبة ا  )18(

 اخلليط ويبقى العصري بعد ذلك رائقا.
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  .)19(دقائق املواّد الصلبة املعلقة ويرسبها معه مما ينتج عنه عصري رائق
  .)20(ل نبايت أو ميكرويب للرتويقوال تزال الطريقة مستعملة إذ مل يُقرتح إىل اآلن بدي

  .)21(وقد تضاف قبل الرتويق مستحَضرات إنزميية لتحليل املواّد البكتينية العالقة
  .)22(ومن العصائر اليت تروق كثريا باجليالتني عصري التفاح الحتوائه طبيعيا على مواد عفصية جتعل الرتويق باجليالتني فعاال

ـا يـدعى اهلالمـات (وال بّد من املالحظة بأن اجليالت ني الذي يصُدر من حيوانات قد تكـون حمرمـة، خيتلـف متامـا عمJellies الـيت (
تنتج بغلي الثمـار مـع املـاء (أو مـن دونـه) مث اسـتخالِص العصـري وتصـفيته وإضـافة السـكر والرتكيـز بالتسـخني إىل قـوام ميكـن أن يـتهلم 

  مباشرة عقب التربيد.
الطبيعـــــي، والســـــكر، وبعـــــض األمحـــــاض العضـــــوية كحمـــــض الليمـــــون لتحســـــني الطعـــــم،  واهلـــــالم يتكـــــون مـــــن عصـــــري الفاكهـــــة

  .)24(. وتوجد يف السوق هالمات تصنيعية يدخل يف تركيبها البكتني وبعض املثخنات النباتية كالكاراجينان واألجلينات)23(والبكتني
  اختالف العلماء في حكم الجيالتين

  .حكم اجليالتنياختلف العلماء يف 
  :1986تشرين األول  16-11بتاريخ  يف دورته الثالثة بعّمان مع الفقه اإلسالمي جبدة 11فقد جاء يف القرار 

أو  املتَخـذة مـن النباتـات واجليالتني وإن يف اخلمائر املأخوذة من اخلنازير يف األغذية. واجليالتني ال حيل ملسلم استعمال اخلمائر«
  .)25(»احليوانات املذكاة شرعا ُغنية عن ذلك

قـــرارا يف موضـــوع  1998أكتـــوبر  31، 1419رجـــب  11يـــوم الســـبت  يف دورتـــه اخلامســـة عشـــر مبكـــة جملـــس امـــع الفقهـــي وأصـــدر
  :ينص على ما يلي بعد املناقشة والتدارس اجليالتني

املستخرَج من املـواّد املباحـة ومـن احليوانـات املباحـة املـذكاة تذكيـة شـرعية. وال جيـوز اسـتخراجه مـن  جيوز استعمال اجليالتني -1«
  حمّرٍم كجلد اخلنزير وعظامه وغريه من احليوانات واملواد احملرمة.

هـا وغريهـا أن تتجنــب اسـترياد كـل احملرمــات شـرعا وأن تـوفر للمســلمني في يوصـي الـس الــدول اإلسـالمية والشـركات العاملــة -2
  .)26(»احلالل الطيب

  ما يلي: 1995سنة  ومن جهة ثانية، جاء يف توصيات الندوة الفقهية الطبية الثامنة بالكويت
                                                 

  .531محد نزار: تقانة تصنيع األغذية،   )19(
 .469 ،م)1993هـ/1413(منشورات جامعة دمشق، غياث مسينة وعادل سفر: املواد املضافة لألغذية،   )20(

 .205 ،م)1998هـ/1418، الدار العربية للنشر، القاهرة، 1(طحيىي فوده وآخرون: نظم اإلنزميات،   )21(

(جامعــة دمشــق، مطبعــة ، املصــري ســليمان: تقنيــات التصــنيع الغــذائيو العــودة كــرم . 471غيــاث مسينــة وعــادل ســفر: املــواد املضــافة لألغذيــة،   )22(
 .209-208 ،م)1990هـ/ 1411بن الوليد.  خالد

 .124، املصري سليمان: تقنيات التصنيع الغذائيو العودة كرم . 250محد نزار: تقانة تصنيع األغذية،   )23(

)24(  Jean-Louis Multon: Additifs et auxiliaires, 401. 
  .1408، 2/1402،  ج3، العدد 3، الدورة جممع الفقه اإلسالميجملة جملس   )25(

الـذي يتخـذ فاكهـة...أما عـن احليوانـات املـذكاة شـرعا فإنـه كمـا  Jelly واحلـق أن البـدائل النباتيـة غـري مسـتعملة حاليـا إال يف بعـض أنـواع اهلـالم  
  تقدم ال توجد صناعة للجيالتني يف البالد اإلسالمية حسب علمي إىل اآلن.

  .318قرارات الدورة العاشرة، القرار الثالث: رابطة العامل اإلسالمي: جملة امع الفقهي،   )26(
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، حتــول املــواد النجســة أو املتنجســة إىل مــواد طــاهرة، وحتــول إىل عــني أخــرى تغايرهــا يف صــفاا تعــين انقــالب العــني االســتحالة«
  وبناء على ذلك:املواد احملرمة إىل مواد مباحة شرعا، 

  .)27(»عظم احليوان النجس وجلده وأوتاره طاهر وأكله حالل املتكون من استحالة اجليالتني -أ
  :مبا فيها اجليالتني عن املضافات ويف فتاوى الس األوريب

كيمائيـة تغـري طبيعتهـا   الفئة الثالثة (مركبات ذات منشأ حيواين) فإا ال تبقى على أصلها احليـواين وإمنـا تطـرأ عليهـا اسـتحالة«...
  .)28(»تغيريا تاما حبيث تتحول إىل ماّدة جديدة طاهرة
  .)29(املستخرَج من اخلنزير اجليالتني استحالة كما يرى الس الفقهي ألمريكا الشمالية

احليـواين وغـريه جـرى عليـه مـا يسـميه الفقهـاء  اجليالتـني: «نائب رئـيس الـس الفقهـي ألمريكـا الشـمالية اهللا وقال حممد نور عبد
وهــي تغــري أوصــاف املــادة احملرمــة بفعــل التفــاعالت الكيميائيــة أو احلــرق وغريهــا، ولــذلك كــان مــن توصــيات النــدوة  حالــة االســتحالة،

ونزيـه  احليـواين بنـاء علـى هـذه القاعـدة، وقـد تبعهـا كثـري مـن العلمـاء املعاصـرين كالقرضـاوي بإباحـة اجليالتـني الفقهية للعلـوم اإلسـالمية
  .)30(»املوجود اآلن يف األسواق حراما وغريهم. ولذلك ال يعترب اجليالتني وطه جابر العلواين وفيصل مولوي محاد

، الــيت رأت يف كتابــه الفقــه اإلســالمي وأدلتــه احلكــم بــاجلواز، حيــث ذكــر توصــيات نــدوة الفقــه الطبيــة الكويتيــة وقــد نقــل الزحيلــي
  .)32(القاضي بالتحرمي ، لكنه ذكر يف مكان آخر قرار جممع الفقه اإلسالمي)31(حّل اجليالتني

  :سيد طنطاوي وقال
لكـي يسـتخدم يف مـواد معينـة، ففـي هـذه  ، وُتطحـن عظامـه، ويؤخـذ إىل هولنـداهناك بعض احليوانات كالبقر يُذبح يف اهلنـدإّن «

ع مبـا ترتـب احلالة مادام استعمال هذه األشياء يعود باملنفعة على املسلم وليس فيها شيء ممـا حـرم اهللا، ففـي هـذه احلالـة يكـون االنتفـا 
  .)33(»على ذلك من أدوية أو من كذا يكون حالال واحلمد هللا

كثــري مـن األشــياء الــيت أصــلها مـن اخلنزيــر قــد اســتحالت، وبعبــارة «. يقــول: طـاهر باالســتحالة أن اجليالتــني كمـا يــرى القرضــاوي
كيماويا، مل تعد رجسا، ومل يعد هلا حكم اخلنزير احملرم، مثل: مادة (اجليلـي) الـذي يؤخـذ مـن عظـام احليـوان، وقـد أخرى: تغريت تغريا  

  .)34(»يكون منها عظم اخلنزير، فقد أكد اخلرباء، ومنهم أخونا الدكتور حممد اهلواري أن هذه املادة قد استحالت كيماويا
  متاما وقال: قد استحال بأن اجليالتني السالم  وحممد عبد من حممد هواري قول كل  ونقل نزيه محاد

املشــتق مــن أصــل خنزيــري أو بقــري أو غــِري ذلــك مــن احليوانــات قــد  وقــد قــّرر علمــاء الكيميــاء احليويــة والصــيدلة أن اجليالتــني«
؛ حيث تغريت حقيقة اجللد والعظم احملرم والـنجس، وانقلبـت عينـه إىل مـادة أخـرى جديـدة مبايِنـة  باملعىن الشرعيجرت عليه استحالةٌ 

                                                 
  .1080ندوة رؤية إسالمية، الكويت، التوصيات،   )27(
 85)، 34(فتوى  ،م)2002هـ/1423(دار الطباعة والنشر اإلسالمية، مصر، الس األورويب لإلفتاء: قرارات الس،   )28(
  .25 octobre 2007 (http://ad.islamonline.net). جيالتني اخلنزير  )29(
  .24 avril 2005 (http://ad.islamonline.net)فتاوى فقهية عامة   )30(
  .7/5265وهبة الزحيلي: الفقه اإلسالمي وأدلته،   )31(
  .7/5111 ،)2004هـ/ 1425، دار الفكر، دمشق، 4(طوهبة الزحيلي: الفقه اإلسالمي وأدلته،   )32(
  .1057سيد طنطاوي: ندوة رؤية إسالمية، الكويت، املناقشات،   )33(
  .3/658 ،م)2005هـ/ 1426، دار القلم، بريوت والقاهرة، 11(طالقرضاوي: فتاوى معاصرة،   )34(
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  .)35(»لألوىل يف االسم واخلصائص والصفات
  .)36(حالٌل باالستحالة أن اجليالتني ويرى أبو القاسم اخلوئي

  ؟ وهل جيوز استخالصه من مصادر حمرمة كاخلنزير وامليتة؟.لالستحالة حيكم حبل اجليالتني وبعد هذا السرد هل
  المناقشة والترجيح

  يستدعي الكالم يف حكم اجليالتني املستخلص من مصادر حمّرمة كاخلنزير وامليتة وقفة مع هذه املادة والنظر فيها:
  التفاعالت الكيميائية اليت حتصل هلا أثناء التصنيع.أوال: من حيث 

  وثانيا: من حيث القول باالستحالة وعدم القول ا والراجح يف ذلك. لنخلص إىل احلكم الشرعي للجيالتني.
يف العـامل إن معظم اجليالتني املستعمل يف األطعمة اليوم مصدره حيواين، والغالب أنه صدر من جلـود اخلنـازير، فإنتـاج اجليالتـني 

  اإلسالمي قليل جدا، ويف الغرب ينتج من امليتة وباألخص من اخلنزير كما تؤكده كثري من املصادر.
  تفيد حل استعماله؟ -وإن حصلت–وتبقى مسألة استحالة هذا اجليالتني، وهل االستحالة 

.  )37(ره وال معرفة نـوع احليـوان الـذي ينتمـي إليـهيرّكز بعض العلماء الذين يقولون باستحالة اجليالتني على أنه ال ميكن تتبع مصد
  .)38(كما يركزون على التحّوالت اليت تطرأ على اجليالتني فتغري من خصائصه وصفاته وتسميته

  فما وجه احلق يف ذلك؟
، تــذكر املصــادر املتخّصصــة أنــه حســب نــوع احليــوان الــذي أُخــذ منــه الكــوالجني، وعمــرِه واألقســام املســتخدمة منــه (جلــود -1

  .)39(عظام، غضاريف...) فإن الناتج ال يكون جيالتينا واحدا بل عدة جيالتينات خمتلفة
) هو الوحيد يف تتبّـع أثـر احليـوان مصـدِر اجليالتـني. Chromatographyمل يعد االستشراب أو الكشف باملطياف الضوئي ( -2

وبواسـطة حتليـل الـدنا الـذي شـاع  ).DNAاألكسـجني (إذ توجد وسائل أخرى أكثر تطورا لدراسـة تسلسـل احلمـض النـووي منقـوص 
استعماله اليوم، ُيالحظ بأن جيالتني اخلنزير ال خيتلف كثريا عن كوالجينه، والتغيري احلاصل بواسطة احللمأة ال يعـدو جعلـه مـنحال يف 

  .)40(املاء. أما مكوناته األساسية فهي هي مل تتغري
  رفة مصدر اجليالتني بالتحليل الطيفي. على أن بعض العلماء أكدوا أن باإلمكان مع

  الفتاح إدريس قول وفيق الشرقاوي:  فقد نقل عبد

                                                 
 .66). م2004/هـ1425، دار العلم، دمشق، 1(طنزيه محاد: املواد احملرمة والنجسة،   )35(

جملة فصـلية تصـدر يف مونرتيـال عـن علي السيستاين: توضيح بعض األحكام الشرعية خبصوص بعض املكونات واملواد اإلضافية. (جملة صراط،   )36(
 .6، )2006هـ/1427، سنة 18-17، العدد 3املركز اإلسالمي اللبناين، السنة 

ال ميكن التمييز بني ضروب اجليالتني املستحضَرة من أنواع حيوانية خمتلفة نظرا لفقداا ألّي عالمة من عالمات «...السالم:   يقول حممد عبد  )37(
 .603. مشكلة استخدام املواد احملرمة، (ندوة رؤية إسالمية، الكويت)، »االنتماء إىل األصل احليواين

وميكن من الناحية الكيميائية النظر إىل التفاعالت اجلارية على أا تفاعالت استحالة  «: عن حتول الكوالجني إىل جيالتنييقول حممد اهلواري   )38(
الطعــام »(محــض اخلــل)، وأن تكــوين املركبــات الناجتــة خمتلــف عــن املركــب األصــليكيميائيــة مماثلــة لتفاعــل اســتحالة الغــول (الكحــول) إىل خــل 

 .512والشراب (ندوة رؤية إسالمية، الكويت)، 

)39(  C. M. Bourgeois et P. Le Roux: Protéines animales, 231. Jean-Louis Multon: Additifs et auxiliaires, 492. 

    .Chemistry of wine vinegar, (http://www.muslimconsumergroup.com) 12 Août 2007 -ينظر  )40(
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إن جلود اخلنـازير وعظامهـا ال تسـتحيل اسـتحالة كاملـة، وإمنـا تسـتحيل اسـتحالة جزئيـة وميكـن بطريـق التحليـل الطيفـي التعـرف «
ت الكيميائيــة املختلفــة الــيت يــتم ــا استخالصــه، لوجــود علــى أصــل اجليالتــني املســتخلص مــن جلــود اخلنــازير وعظامهــا بعــد العمليــا

وحسب قوله فإن إمكان التعرف علـى مصـدر املـادة . )41(»اخلصائص يف هذا اجليالتني ميكن التعرف على أصله الذي استخلص منه
  يعين عدم استحالتها استحالة كاملة.

لبعض الروابط اجلانبيـة يف جـزيء الكـوالجني ضـمن اخلطـوات  التغريات احلاصلة يف صناعة اجليالتني ال تعدو أن تكون كسرا -3
  التالية:

  أ) حتطيم عدد حمدود من الروابط الببتيدية.
 ب) إعادة توزيع عدد من الروابط اجلانبية بني السالسل.

 حدوث تغّري يف تنسيق السلسلة.  ) ج
  جيالتني.وتعترب اخلطوة الثالثة التغري الضروري الوحيد لتحويل الكوالجني إىل 

  .)42(ويف اجليالتني تبقى السالسل احلمضية سليمة، كما تبقى كثٌري من الروابط اجلانبية على حاهلا دون حتّطم
  قال حامد تكروري بعد أن أوضح خطوات تصنيع اجليالتني من عظام البقر أو جلود اخلنازير:

جزيئــات الربوتــني، وأنــه مل يــتم تغيــري الرتكيــب ويتضــح ممــا تقــدم أن الــذي حصــل هــو تفكيــٌك لــبعض الــروابط فيمــا بــني بعــض «
  .)43(»األساسي هلا

وتوجد طرق تصنيعية جد بسيطة لتحويل الكوالجني إىل جيالتني مما يدل على قّلة التغريات الطارئة على بـروتني الكـوالجني. إذ 
طة منـذ عقـود. حيـث مت حتويـل الكـوالجني تذكر بعض املصادر أنه متت صناعة أنواع ممتازة من اجليالتـني بطريقـة عاديـة وبوسـائل بسـي

  .)44(م إىل جيالتني°40يف وسط محضي خفيف ويف درجة 
 كــون اجليالتــني ال حيتــوي علــى الرتبتوفــان يرجــع إىل كــون الكــوالجني نفســه ال حيتــوي علــى ذلــك احلمــض وال علــى اللســتني.  -4

  خالف.ورغم هذا النقص فإن الكوالجني يُعترب من حلم احليوان دون 
  .)45(ينتج من حلمأة الكوالجني يف احلرارة والوسط احلمضي أو القاعدي اجليالتني -5

معروفــــٌة يف جمــــال التصــــنيع الغــــذائي، وهــــي عمليــــة يُقصــــد ــــا حتســــني بعــــض اخلصــــائص التغذويــــة  )Hydrolysis()46(واحللمــــأة 
ـــواع األطعمـــة. وميكـــن بفضـــل بعـــض اإلنزميـــات مثـــل ( ـــبعض أن ـــة ل حتســـني  )Flavourzyme) و(Neutrase) و(Novozymeوالوظيفي

                                                 
 - الفتــاح إدريــس الــذي ذكــر أن الكــالم ورد يف لقــاء جــرى مــع الشــرقاوي علــى هــامش أعمــال النــدوة الفقهيــة الطبيــة الكويتيــة الثامنــة. ينظــر   نقــال عــن عبــد  )41(

  .172ائية املعاصرة، (جملة املسلم املعاصر) الفتاح إدريس: االجتهاد الفقهي يف جمال الصناعات الغذائية والدو   عبد
 .115 . نصري سبعنه: املستخلص من النجس،334سفر القحطان: منهج استنباط أحكام النوازل،  -وينظر أيضا   

  182، أساسيات كيمياء األغذيةدميان:   )42(
. Jean-Louis Multon: Additifs et auxiliaires, 491 

 .9حامد تكروري وحممد محيض: استحالة األعيان النجسة،   )43(

)44(  C. M. Bourgeois et P. Le Roux: Protéines animales, 231.  
)45(  Jean-Louis Multon: Additifs et auxiliaires, 491.  

 .470غياث مسينة وعادل سفر: املواد املضافة لألغذية،   

 الربوتينات يف وسط حامض أو قاعدي.تَنتج احللمأة (أو اإلماهة) بتسخني   )46(
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  خصائص الذوبانية واالستحالب والرغوية، وإضفاء النكهة للربوتينات دون احلكم عليها باالستحالة.
ومـــن أمثلـــة الربوتينـــات احمللمـــأة بواســـطة اإلنزميـــات بروتينـــات الصـــوجا املنحلـــة، والغلـــوتني والالكتوســـريوم والكازئينـــات وبروتينـــات 

  .)47(اللحوم املنحلة
) ملســـاعدة األشـــخاص ذوي احلساســـية لالكتـــوز، وحتضـــري حليـــب األطفـــال مثـــاٌل لـــذلك. Lactozymeفحلمـــأة احلليـــب بـــإنزمي (

  واحلليب احمللمأ يبقى حليبا رغم التفكيك اجلزئي لسالسله الطويلة.
لك ألن حلـوم احليوانـات املسـنة وحلمأة اللحوم قصد تطرِيَتها تُعترب من أهم العمليات اليت جتري على اللحم وتقاس ا اجلودة. ذ

ــز خبشــونة األليــاف العضــلية الــيت تــؤّدي إىل نفــور املســتهلكني منهــا. وتعمــل التطريــة علــى إحــداث تغــريات يف تركيــب العضــالت  تتمّي
  .)48(واألنسجة العضلية حبيث حتدث حتّلال جزئيا يف الربوتينات وذلك باستخدام إنزميات نباتية أو حيوانية وطرق أخرى

ــي النــاتج عــن تــراكم محــض اللــنب (ويــؤد ي تربيــد اللحــم ملــدة طويلــة إىل احنســار التصــلب الرمLactic acid ،بعــد مــوت احليــوان (
  .)49() املوجودة أصال يف اللحم، وتفكيكها البطيء للنسج الضامةProteolyticوذلك بفضل إنزميات حلمأة الربوتني (

  التغريات الكيميائية يف الربوتينات، تؤّدي إىل تكوين مركبات جديدة. وعموما حتدث خالل عمليات التصنيع والتخزين بعض
فـــاحلرارة املرتفعـــة يف عـــدم وجـــود املـــاء تضـــر جبـــودة الربوتـــني وتـــؤّدي إىل اـــدام بعـــض األمحـــاض األمينيـــة. كمـــا حتـــدُث تفـــاعالٌت  

اض. وإىل عمليـات أكسـدة. مـن ذلـك مـا يـدعى كيميائية أثناء املعامالت احلرارية تتضمن عمليات هدم وإزالة للماء من بعـض األمحـ
  .)51(يف وجود سكريات خمتزلة )Nonenzymic browning()50بتفاعالت التلون البين غري اإلنزميي (

لكن هذه التفاعالت والتغريات احلاصلة للربوتينات ال خترِجها عـن كوـا بروتينـات، وإن تغـريت بعـض الصـفات كـاللون والذائبيـة 
  األمينية املشكلة للسلسلة.وعدد األمحاض 

إذن فــإذا كــان تتبــع مصــدر اجليالتــني ممكنــا، وإذا كــان اجليالتــني مل يتغــري كثــريا عــن الكــوالجني إال يف بعــض الــروابط الثانويــة الــيت 
هذا التغـري  ، وإذا كان مثلُ )52(تشكل اجلسور بني جزيئات الربوتني مع تفكك يف بعض الروابط الببتيدية يف سلسلة األمحاض األمينية

حيصل للربوتينات طبيعيا بعامل التلون البين، أو احللمـأة الـيت  تـؤّدي إىل تغيـري بعـض صـفات املـادة كمـا هـو الشـأن يف حلمـأة احلليـب 
؛ فإنــه يبعــد )53(أثنــاء الطــبخ الطبيعــي -ولــو بكميــات حمــدودة وغــري معزولــة–وتطريــة اللحــوم، وإذا كــان اجليالتــني ميكــن احلصــول عليــه 

                                                 
)47(  Albert Lehninger: Biochimie, 99.  
  .199-198حيىي فوده وآخرون: نظم اإلنزميات،   )48(

  .Hydrolyse des protéines et autres applications (http://www.biotimes.com) décembre 2001 –ينظر   
  .(http://www.pasportsante.net) -وينظر   

  .583محد نزار: تقانة تصنيع األغذية،   )49(
عبارة التلون البين حيدث لبعض األطعمة فيكون مرغوبا فيه كما هو الشأن يف اخلبز، أو غري مرغوب فيه كما هو احلال يف املنتجات اللبنية وهو   )50(

ســـكريات ممـــا يـــؤدي إىل تكـــوين مركبـــات عـــن سلســـلة مـــن التفـــاعالت بـــني الربوتـــني أو األمحـــاض األمينيـــة، وبـــني جمموعـــة هيدروكســـيل ألحـــد ال
 .152، أساسيات كيمياء األغذية). دميان: melanoidineنرتوجينية بلون بين (

 166، أساسيات كيمياء األغذيةدميان:   )51(

  .!ألن الصفة األساسية ألي بروتني هي السالسل احلمضية وهي ال تزال موجودة يف اجليالتينات  )52(
  . جمرد غليان الكوالجني يف املاء حيوله إىل جيالتنيجاء يف كتاب البيوكيميا للهنينجر: إن   )53(

  Albert Lehninger: Biochimie, 131  
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بأن اجليالتني قـد اسـتحال متامـا، وأّن تركيبتـه وصـفاته قـد تغـريت حبيـث أصـبح طـاهرا حـالال للمسـلمني تناولُـه ولـو كـان مصـدره القول 
  خنزيريا أو كان من ميتة.

حتــرمي حلــم اخلنزيــر ال يــأيت مــن علــة تركيبيــة متيــز تركيــب بروتيناتــه حــىت يقــال إّن التحلــل اجلزئـــي «وكمــا قــال حامــد تكــروري فــإن 
  .)54(»بطها وتغيريها من كوالجني إىل جيالتني ينفي التحرميلروا

أمجــع «. قــال النــووي: )55(مث إّن اخلنزيــر عنــدنا ال يؤكــل أصــال. وقــد نُقــل عــن كثــري مــن العلمــاء اإلمجــاع علــى حتــرمي شــحمه وحلمــه
  . واهللا تعاىل أعلم.)56(»املسلمون على حترمي حلمه ودمه وسائر أجزائه

  المونوغلسيريد ومدى استهالكه أو استحالتهالمطلب الثاني: 

، ملـــا عـــزف النـــاس عنهـــا خوفـــا مـــن الســـمنة واألمـــراض القلبيـــة يف التصـــنيع الغـــذائي انتشـــر اســـتعمال الشـــحوم احليوانيـــة
الشــحوم و  .ــاص أمثاالشــركات املصــنعة لألطعمــة باســتغالل وفرــا ورخــواخنفضــت أســعارها لقلّــة الطلــب عليهــا، ممــا أغــرى 

ة ذوبـان جـزوجـة ومرونـة ودر ممـا ُيكسـبها لُ ، املشـبعة أعلى من األمحاض الدهنيـةنسبة  وجودب تتمّيز عن الزيوت النباتية احليوانية
  ، وهي صفات مطلوبة يف التصنيع.أعلى
مــن مشــتقات ثالثــة أنــواع أّن هنــاك  _ مــن خــالل فحــص قــوائم املــواّد املضــافة إىل األطعمــة املتّـَفــق عليهــا عامليــا _تبــّني و 

  :الدهون
  .)(املونوغلسرييد وعلى رأسها الغلسرييدات األحادية، ات األمحاض الدهنيةري إست ••••
  .بتفكيك كلي جلزيء ثالثي الغلسرييد يتم استخالصهااليت  رةاحل دهنيةالمحاض األ ••••
يف الغالب ُتستخرج من زيوت وهي ، األكثر شيوعا يف األطعمة الطبيعية ستحالباالمواد  اليت تُعترب الفوسفوليبيدات ••••
  .نباتية

املونو أحاديات الغلسرييد وثنائياا (والذي يعنينا يف هذا البحث املستحلبات الصادرة من الدهون احليوانية وعلى رأسها 
 أخرى عضوية جزيئات فيها أقحمت أو األمحاض بعض منها أزيل حبيث الرتكيبة لتغيري تعرضت دهونٌ وهي  .)والديغلسرييد
ويطلق  .معني تكنولوجي هدف ذاتِ  فيها مرغوبٍ  خصائص على احلصول بغية وذلك املتعددة والكحوالت، كالسكريات

فهل  أو من خنزير ،من حيوان مل يذك شرعا" وقد تكون نباتية أو حيوانية. فإن صدرت الدهنية األمحاض اتري إستعليها: "
  حيل استعماهلا بناء على القول باستحالتها؟

 مـن األخـرى األنـواع وأّمـا نسـبة، إستريات األمحاض الدهنية منتتكّون  واحليوانية النباتية الدهون من  % 99 من أكثر نإ

                                                                                                                                                                                
 والقول باستحالته حكم على مجيع اللحوم بالطهارة، فهي ال تؤكل إال بعد أن تطبخ! فالطبخ العادي إذن يعطينا اجليالتني.  

 .9يض: استحالة األعيان النجسة، حامد تكروري وحممد مح  )54(

هــــ/ 1417، دار الفكـــر، بـــريوت، 1(ط .حتقيـــق: حممـــود مطرحـــي. النـــووي: امـــوع، 1/342 (دار الفكـــر، بـــريوت). ، ابـــن رشـــد: بدايـــة اتهـــد  )55(
  .1/169 ،)الفكر، بريوت(دار . الشوكاين: فتح القدير، 4/299 ،(دار الفكر، بريوت، د.ت). الشربيين: مغين احملتاج، 9/7، م)1996

  .13/96 ،م)1972هـ/ 1392، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 2(طالنووي: شرح صحيح مسلم،   )56(
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  .الثالثية اتغلسرييدال من خليطمن  الطبيعية الدهونوتتكون أغلب  .)57(جدا نادرة فهي املصّنعة األطعمة يف الدهون
  :)58(يةاآلت بالصيغة الثالثي للغلسرييد التخطيط وميكن

           O 
CH2OH       CH2O - C - R 

|        |   O 

CHOH  + 3R - COOH     CHO  -  C - R  + 3H2O 

|        |   O 

CH2OH       CH2O  -  C - R   

 ماء         غلسرييد ثالثي    أمحاض دهنية  غلسريول
 محــض يســود حيــث الثــاين املوقــع يف املشــبعةاألمحــاض  جمموعــات بوجــود احليوانــات دهــون بقيــة عــن اخلنزيــر دهــن زويتميّــ
 إىل التشـبع العدميـة القصـرية السالسـل ذات األمحـاض تتجـه األخـرى الدهون معظم يف بينما ،الثاين املوقع يف املشبع الباملتيك
  .)59(املوقعذلك  احتالل
ــرو  ــا وُمخُــس الثالثيــة اتغلســرييدال مــن بــدءا الدمســة احلمــوض مــن أكثــر أو واحــد علــى احملتويــة اتري ســتاإل حتضمــن وز 

 حتــت أو امــلخ غــاز مــن جــو  يف، الصــوديوم هيدروكســيد مثــل وســيطٍ  مبالمســة، م°200 مــن أزيــد إىل تســّخن ، مثالغلســريول
 جـر حيـث، وثالثيـة وثنائيـة أحاديـة اتغلسـرييد مـن متـوازن خلـيط إنتاج إىل فيؤّدي التفاعل ،األكسدة لوقوع منعا التفريغ،
 الغلســريول جزيئــات يف حــرة هيدروكســيل جمموعــات مــع وتتحــد بــه تــرتبط الــذي الثالثــي غلســرييدال الدهنيــة األمحــاض بعــض

  .)60(املضاف
 يف وتبقــى. الصــوديوم فوسـفات إلزالــة ويرشـح ،الفوســفوريك محـض مــن زائـدة بكميــة املـزيج يُعامــل التفاعـل اكتمــال عنـد

 فتغدو، الدسم محض جزيئات من أكثرُ  منها املتاح ألن تفاعل، دون حرة الغلسريول يف اهليدروكسيل جمموعات بعض النهاية
 ،دهنيـة أمحـاض مـن هيـدروكربون سالسـل على توائهاالح للماء؛ وكارهة اموعات، تلك لوجود جهة؛ من للماء حمّبة بذلك

  .ممتازة مستحِلبة مواد جيعلها مما والدسم املاء من كل يف جزئيا ذوابة فهي ولذلك
  :هي اتغلسرييدال هلذه العامة والصيغة

                                                 
  .64، أساسيات كيمياء األغذيةدميان:  منها الفوسفولوبيدات، اليت تتضمن من بينها اللِستني وسيأيت الكالم عنه حبول اهللا.  )57(
  .38 ،م)1991هـ/ 1412، مطبعة جامعة دمشق، 3(طسليمان املصري وآخرون: الصناعات الغذائية،   )58(
  .86، 85، أساسيات كيمياء األغذيةدميان:   )59(
حبيــث إذا تفاعلــت جمموعــة هيدروكســيل واحــدة مــع جمموعــة كربوكســيل مــن محــض دســم فإنــه ينــتج أحــادي الغلســرييد، وإذا تفاعلــت جمموعتــا   )60(

مــن جــزيء الغلســريول مــع جممــوعيت كربوكســيل مــن محضــني نــتج غلســرييد ثنــائي. ســليمان املصــري وآخــرون: الصــناعات الغذائيــة،  هيدروكســيل
  .109-108. محد نزار: تقانة تصنيع األغذية، 410
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             CH2-O-CO-R  
              |  
             CH-OH  
              |  
            CH2-OH  

  .)61(دهنيا محضا R ميثل حيث
  % 40 علـى حيتـوي. الصـناعية األحاديـة اتغلسـرييدال: اسـم عليـه يطلـق خلـيطٌ  يتبّقـى ولالغلسـري  مـن الفـائض إزالة وبعد

  .)62(استحالب كماّدة األطعمة يف وُيستخدم وثالثية ثنائية والباقي، األحادية الغلسرييدات من األقل على
 لغـالء نظـرا لكـن، )Molecular distillation( اجلزيئـي التقطري: يدعى مبا % 95 نسبة إىل غلسرييدال أحادي تنقيةُ  وميكن

  .)63(املقطر غري املزيج ُيستعمل النقي غلسرييداملونو  سعر
 )Monostearate( تســـتيارااملونو  باخلصـــوص )C14- C12( مشـــبعة دهنيـــة أمحـــاض غلســـرييدمونو  الغالـــب يف ويســتعمل
  .)Monopalmetate()64( واملونوبامليتات
 واللوربيــك والكربويــك، الكربيــك كحمــض مــرّ  ذوق فلهــا )Cn<12( واملتوســطة القصــرية األمحــاض اتغلســرييدأّمــا مونو 

  .)65(استعماهلاإىل  لجأيُ  ال لذلك
  :أشكال ثالثة على املركب ويسوق
 واسـعة بصـفة اللـدن الشكل ويستعمل). مسحوق( رذاذي شكل أو، دهنية مبواد خملوط) عجينة( لِدن أو، سائل شكل

  .)66(اخلبز صناعة يف
 املزيج ثباتية تقّوي اليت املوادّ  وهي؛ )Emulsifiers( استحالبباألخص كمواد  األطعمة يف الدهنية اتري ستاإل وتستعمل

. اآلخـر يف دقيقـة جـدّ  قطـريات شـكل علـى أقلهمـا ينتشر حبيث. كالزيت فيه للذوبان قابل غري وسائل ماء من يتكون الذي
 وقـد. مسـتحِلبات تـدعى )Active surface agents( يسـطحنشـاط  ذات مـواد إليـه فتضـاف ضـعيفة؛ املـزيج هذا ثباتّية لكن

 كالنشـا كبـري جزيئي وزن ذات مرّكبات وهي )Stabilizers( املثبتات تدعى أخرى مواد بإضافة فعاليتها حتسني األمر يتطلب

                                                 
. محـد نـزار: تقانـة تصـنيع األغذيـة، 136 )،م1989/هــ1410(دار الكتـب للطباعـة والنشـر، جامعـة املوصـل، العـراق،  الشيباين: تصنيع األغذية،  )61(

  .269، 267. غياث مسينة وعادل سفر: املواد املضافة لألغذية، 558-559
مـــن ثنائيـــات الغلســـرييد  % 40 - % 30مـــن أحاديـــات الغلســـرييد،  % 60 - % 40مـــن  -تكـــون الغلســـرييدات األحاديـــة الصـــناعية عمومـــا   )62(

  .من ثالثيات الغسرييد % 20 - % 10و
 ,Ph. Bryselbout, Y. Fabry: Guide technologique de la confiserie .269ينـة وعـادل سـفر: املـواد املضـافة لألغذيـة، غيـاث مس  

118.  
)63(  A. Karleskind: Manuel des corps gras, 1/524; 2/956. 

  واألمحاض األكثر تشبعا توجد يف الدهون احليوانية.  )64(
)65(  A. Karleskind: : Manuel des corps gras, 2/956 

  .271، املواد املضافة لألغذيةغياث مسينة وعادل سفر:   )66(
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  .)67(والربوتني
 Polar or( للمـاء حمـب أو قطـيب جـزء جـزئني علـى املسـتحلبة املـوادّ  جزيئـات احتـواء إىل االسـتحالب خاصـية وتعـود .1

hydrophilic( للمـاء كـاره أو قطـيب غـري وجـزء )Non polar or hydrophobic( جيعـل اخلـاص الكيميـائي الرتكيـب وهـذا 
ـــــات ـــــت بـــــني مـــــا بتموضـــــعها املركبـــــات هـــــذه جزيئ ـــــى تســـــاعد واملـــــاء الزي ـــــات زيـــــادة عل  ثابـــــت غـــــري نظـــــام واســـــتقرار ثب

  .)68(ترموديناميكيا
 الســــمن إىل وإضــــافُتها. )69(األطعمـــة تصــــنيع يف املســـتعملة املســــتحلبات جممـــوع مــــن % 75 املونوغلســـرييد نســــبة وتبلـــغ
  .)70(االنتشار ئعشا أمرٌ  )Shortenings( الصناعي

 لقـوة املثلجـات صـناعة يف البـيض ليسـيتني على تفّضل وهي )Mousse()71( الرغوة إلنتاج باهلواء املاء ربط أيضا وميكنها
 ليســيتني يف يوجـدان الــذين والرائحـة الطعــم وجـود وعــدم، مثنهـا والخنفــاض، مـرات بعشــر الليسـيتني فعاليــة تفـوق الــيت فعاليتهـا
  .)72(للجراثيم مقاومة أكثر املونوغلسرييدات أنّ  ماك. البيض

  :منها أخرى وظائف يف -املزيج تثبيت على عالوة- املستحِلبات وُتستخدم
  .)starch Complexing( النشا ربط يدعى مبا وذلك) التيبس( البيات بتأخري اخلبز صالحية مدة حتسني على العمل -
  .العجني منتجات يف االلتصاق تقليل -
  )Gluten protein interaction( الغلوتنيبروتني  مع باالرتباط اخلبز وحجم قوام حتسني -
  .)viscosity Modification( مثال. الشكوالطةك ودهون سكريات على حتتوي اليت األطعمة بعض لزوجة تعديل -
  .)Wetting( الذوبان سريعة اجلافة األطعمة ترطيب على املساعدة -
  .)73(الذوبان على واملنكهات امللونات عضب قدرة زيادة -

 أحاديـــات مـــن % 60 إىل 40 علـــى حتتـــوي الـــيت ختلطـــةامل الغلســـرييداتهـــي  املســـتعملة يف املرغـــرين وأكثـــر املســـتحلبات
  .)74(املرغرين صناعة يف قليلٌ ) % 90 ≥( النقية املونوغلسرييدات واستعمال. الغلسرييد وثالثيات ثنائيات والباقي الغلسرييد
  استهالك المونوغلسيريد  -أوال 
 كثـرت، أو قلـت احملرمـة أو النجسـة املادة من تضاف اليت للكمية ليس احلكم مناط أن ستهالكاال مبحث يف تقرر لقد

  .إليه ُتضاف الذي الطعام يف املادة هذه ترتكه الذي لألثر املناط وإمنا

                                                 
 .127 -126، أساسيات كيمياء األغذيةدميان:   )67(

)68(  A. Karleskind: Manuel des corps gras, 2/954. 

)69(  Jean-Louis Multon: Additifs et auxiliaires, 427   854، الزيوت والدهونأمحد الوراقي: تكنولوجيا.  
  .559محد نزار: تقانة تصنيع األغذية،   )70(
)71(  Jean-Louis Multon: : Additifs et auxiliaires, 427.  
)72(  Emile Lantéri-minet, Bernard Davenat: la Technologie des Glaces, 51.  
  131-130، األغذيةأساسيات كيمياء . دميان: 170-169الساعد: املواد املضافة لألغذية،   )73(
)74(  Jean-Louis Multon: Additifs et auxiliaires, 646.  
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 شـكل علـى تبقـى رواسـب جمـرد ليسـت فهي ،إليه أضيفت ملا وإال الطعام على بينا أثرا لترتك ستعملت إمنا املضافة املوادف
  .)75(. ولئن كان أغلبها اليضاف إال بكميات يسرية جدا، إال أن أثرها يف الطعام واضحمنها التحرز ميكن ال آثار

. لكنهــا مقــادير فعالــة مــؤثرة، )76(% غالبــا 0,3مبقــادير تقــارب  مــادة تضــاف لغــرض مــزج الــدهن باملــاء،  املونوغلســرييدو 
  الذي هو عدم ظهور أي أثر للنجس يف الطاهر. فال معىن إلضافتها، وهذا يتناىف متاما مع مفهوم االستهالكوإال 

  استحالة المونوغلسيريدثانيا: 

 وثنائيـات أحاديـاتِ  مـن مـزيج الغالـب يف هـي األطعمـة يف تقحـم الـيت الصـناعية األحاديـة الغلسرييدات أن سبق مما تبّني 
  .الغلسرييد وثالثيات

  عليه حكم االستحالة.فال ينسحب ؛ تغيري عليه يطرأ أن دون نفسه الدهن هي الغلسرييد وثالثياتُ 
 ِصــــرفا نقيــــا لــــيس أنــــه أي، مــــزيج دائمــــا فهــــو)  % 95 إىل نقاوتــــه درجــــة يف يصــــل مــــا وهــــو( النقــــيّ  أّمــــا املونوغلســــرييد

  ؟خالصا نقيا كان إذا حكمه وما)؟  % 5( ميازجه الذي القليل حكم ما لكن).   %  100(
  ؟باالستحالة هلا حيكم فهلا متام صافية غلسرييد أحاديات وجود افرتضنا إذا
 ا التغيري الكيميائي العلماء املعاصرين االستحالة بعضف عريف جزيء املادة بأ .  

  فهل يؤدي أي تغيري يف الرتكيب الكيميائي إىل القول باالستحالة؟ 
  المونوغلسيريدإمكان التعّرف على مصدر 

دلـيال علـى حـدوث  اختذ بعض الذين كتبوا يف املوضوع من عدم إمكان التعّرف على مصدر املـادة بالتحليـل الكيمـاوي 
اخلـام أمـر ممكـن، وذلـك بواسـطة طريقـة  إن حتديد نوع احليوان الـذي أخـذ منـه الـدهن: «السالم . يقول حممد عبداالستحالة

، غـري أن قيمـة ورات الدهنيـة، بـل وحـىت عـن طريـق الفحـص اهـري للبلـ)77(حتليلية تعرف باسم االستشـراب (كروماتوغرافيـا)
هذه االختبارات تتضاءل مع تقدم العمليات الكيميائية الفيزيائية املذكورة آنفا. فبمجرد تكون مركبات جديدة من األمحـاض 

، نظـــرا (وهـــذا يـــتم بســـرعة كبـــرية أثنـــاء املعاجلـــة) يصـــبح مـــن املســـتحيل حتديـــد نـــوع احليـــوان الـــذي هـــو منشـــأ الـــدهن الدهنيـــة
  . )78(»البليغة اليت طرأت على تركيبه الكيميائي، حبيث أصبح خيتلف اختالفا كامال عن أصله لالستحالة

                                                 
 François Mordret, Claudie Gestin: Aspects moleculaires et analytiques Constituants d'arôme et de flaveur -ر ظني  )75(

des corps gras alimentaires, (Revue: Oléagineux, Corps Gras, Lipides. Volume 6, N° 4, 315-20, Juillet - Août 
1999, Dossier : Saveurs, arômes, lipides),  

  (http://www.john-libbey-eurotext.fr). 
)76(  Jean-Louis Multon: Additifs et auxiliaires, 616. 

): تقنية معروفة يف الكيمياء التحليلية، متّكن من عزل مكونات خليط متجانس، وذلك خالل مرحلتني: Chromatographyالكروماتوغرافيا (  )77(
ومرحلــة ثابتــة (علــى ورق أو جيالتــني أو بالســتيك...). وختتلــف ســرعة انتقــال املكونــات بــاختالف مرحلــة متحركــة (ضــمن غــاز أو ســائل)، 

خصائصها. تستعمل الكروماتوغرافيا ملعرفة نوع املكونات، وحتديد تراكيزها يف خليط معّني، كما تستعمل لفصل تلك املكونات واحلصول على 
  مادة نقية.

  Pascale Richardin: La chromatographie, (http://www.culture.gouv.fr)  
  Chromatographie, (http://fr.wikipedia.org)  

 .607السالم: مشكلة استخدام املواد احملرمة (ندوة رؤية إسالمية، الكويت)،  حممد عبد  )78(
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 دهـين محضٍ  بني الكيماوية الرابطة وجود أن كماسرييد أمر صعب، لكنه غري مستحيل.  واحلق أن حتديد مصدر املونوغل
ــــ والغلســــريول املتنــــاظرة بالرتكيبــــة يتميــــز اخلنزيــــر شــــحم نأل؛ هتصــــنيع يف املســــتعَمل الــــدهن مصــــدر علــــى الوقــــوف مــــن نميك: 

)Palmito distearine( احليوانية الدهون لبقية خالفا 3و 1 وضعية يف يكستيار ال محض يكون حيث.  
  :الدهن نوع متييز يف الرابطة ألمهية ومثال

  .م°68.5 ذوبان بنقطة 3و 1 الرابطتني يف )Palmito2( من أساسا يتكون اخلنزير شحم أن
  .م°63.3 تساوي ذوبان وبنقطة 3و 2 الرابطتني يف لكن احلمض نفس من فيتكون البقر أّما شحم

  .)80(الرابطة بوجود يكون التمايز أن فيالحظ. )79(م°63.2 وهي واحدة ذوبانيته احلمض أن رغم
  هو بقاٌء ألصل الدهن  بقاء المونوغلسيريد

 ألن ؛املونوغلسـرييد علـى أساسـا اـرتة غـري واحليوانات اإلنسان يف الثالثية الغلسرييدات تركيب يرتكز الدسم هضمعند 
 لســرييداملونوغ بينمــا، اجلســم يف الدســم تركيــب إلعــادة الكثــري منــه يتبقــى فــال الــدم ميتصــه مــا ســرعان فإنــه حتــرر إذا الغلســريول

 انطالقـا أجسـامها يف الدسـم تركيـب يعـاد الـيت اـرتة احليوانـات خـالف علـى وهـذا الغلسـرييد ثالثي مث ديغلسرييد منه يرتّكب
 إىل الـدهن وتفكك. الدهن ألصل بقاءٌ  هو املونوغلسرييد بقاء أن اهذ من يفهمقد ف؛ )81(حرة دهنية وأمحاض غلسريول من

  .الدهن ألصل أثر ألي فقدانٌ  حرة وأمحاض غلسريول
  غلسرييدية.ال الروابط جلميع الكلي التفكك عند تكون الدهون يف االستحالة أن ُيستنتج وقد

  ):اجللسريين جند هلا تسميات خمتلفة، مثل:و ( الغلسريول عن تكروري يقول
 ويســتعمل ،الصــابون لصــناعة الدهنيــة األمحــاض اســتعمال أو القلويــة املــوادّ  مــع الــدهون طــبخ مــن اجللســريين مــادة تنــتج«

 معرفـة يسـتحيل أو جـدا يصـُعب حبيـث جـدا دقيقـة تنقيـة عمليـات إىل وخيضـع التجميل ومواد واألدوية األغذية يف اجللسريين
  .)82(»املصدر على دالة مرافقة مواد ولغياب املصادر، شىت من اجللسريين تركيب لتطابق وذلك مصدره

عملية تفكيك الدهون إىل أمحـاض دهنيـة  بأن القول ميكنقد  فحينها املصدر معرفة مكانإ عدم مبدأ على اعتمدنا فإذا
  ، واهللا تعاىل أعلم.)83(تامة استحالة حرة وغلسريول تعترب

                                                 
)79(  A. Karleskind: Manuel des corps gras, 1/244  
يــد األصــل اخلنزيــري لثنائيــات الغلســرييد واللِســتني وللمســتحلبات عمومــا نظــرا لتغيــري تركيــب الســالم القــول إنــه لــيس مــن الســهل حتد يكــرر عبــد  )80(

  .611السالم: مشكلة استخدام املواد احملرمة (ندوة رؤية إسالمية، الكويت)،  حممد عبد .األمحاض الدهنية
» لغلســرييدات تســتخرج عــادة مــن احليوانــات البحريــةا«وهــذا يــوحي بــالقول باســتحالتها. وهنــاك مــن يعمــل علــى إبعــاد الشــكوك عنهــا بــالقول:   

  .508حممد اهلواري: الطعام والشراب (ندوة رؤية إسالمية، الكويت)، 
حممد اهلواري: الطعام والشراب (ندوة رؤية إسالمية، الكويت)،  -ينظر كذلك   !مع أن املتتبع هلذه املستحلبات ال جيد فيها ذكرا ملصادر حبرية  

529.   
)81(  A. Karleskind: Manuel des corps gras, 1/538-539 

  .9حامد تكروري وحممد محيض: استحالة األعيان النجسة،   )82(
 خيتلــــف الفقهــــاء الـــــذين تصــــدوا للحـــــديث عــــن االســـــتحالة يف تنقــــيح مناطهــــا. فمـــــنهم مــــن يـــــرى عــــدم إمكـــــان العــــودة إىل أصــــل املـــــادة   )83(
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)Irreversibilityهم من يرى عدم إمكان معرفة املصدر هو الدليل) هو دليل االستحالة. ومن.  
  .611السالم: مشكلة استخدام املواد احملرمة (ندوة رؤية إسالمية، الكويت)،  حممد عبد -ينظر   
  .66نزيه محاد: املواد احملرمة والنجسة،   
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  المطلب الثالث: الجبن المصنوع بإنفحة الميتة
ــ مث أطلقــت علــى مــا ُيســتخرج منهــا مــن ســائل أصــفر  .)84(يف أصــل اللغــة كــرُش اَحلَمــل أو اجلــدي مــا مل يأكــل ة واملنفحــةاإلنفح

  يغلظ به اللنب لصناعته جبنا.
  .)85(»ما يؤخذ من اجلدي قبل أن يطعم غري اللنب فإن طَِعم غريَه قيل جمبنة اإلنفحة«جاء يف املصباح املنري: 

  إنفحة الميتة:
  مأكوِل اللحم. ة من حيوان مذّكىاتّفق العلماء على طهارة اإلنفحّ 

جـاء يف . )86(جنسـة اشرتطوا لطهارا أن تكون من السخلة املذبوحة قبـل أن ترعـى العشـب، فـإن رعتـه فإنفحُتهـا إالّ أن الشافعية
فــإن أخــذت مــن الســخلة بعــد موــا أو بعــد أكلهــا غــري اللــنب فنجســة بــال خــالف، وإن أخــذت مــن  وأمــا اإلنفحــة«روضــة الطــالبني: 
  .)87(»ة قبل أن تأكل غري اللنب فوجهان، الصحيح الذي قطع به كثريون طهاراالسخلة املذبوح

بــه يف هــذا  مــن حيــوان تغــّذى بغــري اللــنب لعمــوم البلــوى يعفــى عــن اجلــنب املعمــول باإلنفحــة«يف ايــة احملتــاج أنــه:  وذكــر الرملــي
يِن ِمـــْن . وقــد قــال تعــاىل: ، وأّن األمــر إذا ضــاق اتســـعلقواعــد أّن املشــقة جتلــب التيســريالزمــان.. إذ مــن ا َوَمــا َجَعــَل َعلَــْيُكْم ِيف الــد﴿

  .)88(». وصرّح األئمة بالعفو من النجاسة يف مسائل كثرية املشقة فيها أخف من هذه املشقة]78  [سورة احلج: َحرٍَج﴾
  مذاهب العلماء في إنفحة الميتة:

: اختلف العلماء يف حكم اإلنفحة إذا أُخذت من حيوان مل يذك  
يف روايـة رّجحهـا ابـن  وأمحـد ، وذهب إليه اإلمامية وداود الظاهريتؤكل صلبة كانت أو مائعة، عدا إنفحة اخلنزير عند أيب حنيفة

إىل طهارا إن كانـت صـلبة علـى أن يغسـل ظاهرهـا قبـل اسـتعماهلا. أمـا إن كانـت مائعـة  بن احلسن وحممد وذهب أبو يوسف .تيمية
  .)89(فهي جنسة ملالقاة الوعاء النجس

  .)90(مطلقا ، والزيدية إىل جناسة إنفحة امليتةيف الرواية املعتمدة، والظاهرية ، واحلنابلة، والشافعية، واملالكيةوذهب اإلباضية

                                                 
، م)1995هــ/1415(مكتبـة لبنـان ناشـرون، بـريوت، . الـرازي: خمتـار الصـحاح، 2/624 ،، دار صـادر، بـريوت)1(ط ابن منظور: لسان العرب،  )84(

279. 

 .2/616، (املكتبة العلمية، بريوت)الفيومي: املصباح املنري،   )85(

 .1/80. الشربيين: مغين احملتاج، 2/525النووي: اموع،   )86(

 .17-1/16 ،م)1985هـ/ 1405، املكتب اإلسالمي، بريوت، 2(طالنووي: روضة الطالبني،   )87(

 . 1/245 )،دار الفكرملي: اية احملتاج، (الر   )88(

. ابـن 4/357 ،)م1997/هــ1417، دار البشائر اإلسـالمية، بـريوت، 2اهللا نذير أمحد. (ط حتقيق: د. عبدالطحاوي: خمتصر اختالف العلماء،   )89(
. احملقــــق احللــــي: شــــرائع اإلســــالم، 7/21 ،م)1988هـــــ/ 1408، املكتــــب اإلســــالمي، بــــريوت، 5(ط .حتقيــــق: زهــــري الشــــاويشقدامـــة: الكــــايف، 

، مكتبــة العبيكــان، الريــاض، 1(ط .حتقيــق: د. ســعود صــاحل العطيشــان ابــن تيميــة: شــرح العمــدة،. 3/174 ،(ُمَؤسَســة مطبوعــايت امساعيليــان)
(مكتبـة ابـن تيميـة، د  .الـرمحن حممـد قاسـم العاصـمي النجـدي احلنبلـي حتقيـق: عبـد. ابـن تيميـة: جممـوع الفتـاوى، 1/130 ،م)1993هـ/ 1413

 .1/206 ،م)1966هـ/1386، دار الفكر، بريوت، 2(ط. ابن عابدين: حاشية رد احملتار، 21/103 ،)م

حتقيق: جلنة إحياء ، حزم: احمللى ابن. 1/433 ،م)1974هـ/1394، دار الفتح، د.م. 2حتقيق عيسى حيىي الباروين. (طابن بركة: اجلامع،   )90(

. 187 ،م)1987هـ/ 1407، دار الكتب العلمية، بريوت، 1(ط، الرب: الكايف  ابن عبد. 7/422 ،)اآلفاق اجلديدة، بريوتدار ( .الرتاث العريب
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واجلــنب «اجلمــل: . جــاء يف حاشــية ســببا مبيحــا ألكــل اجلــنب املصــنوع مــن إنفحــة متنجســة واعتــرب الــبعض املشــّقة وعمــوم البلــوى
أيضـا فــُيحكم بطهارتـه، ويصـح بيعــه وأكلـه، وال جيــب تطهـري الفــم منـه، وإذا أصــاب  ممـا عمــت بـه البلــوى املعمـول باإلنفحـة املتنجســة

  .)91(»شيٌء منه ثوب اآلكل أو بدنه مل يلزمه تطهريُه للمشقة
  أدلّة المجيزين

  ومن ذهب مذهبه مبا يلي: استدّل أبو حنيفة
ـرًَة نْسـِقيُكم ممـا ِيف بُطُونِـِه قوله تعاىل: ، منها )92(اآليات اليت احتجوا ا لطهارة لنب امليتة بعموم - ﴿َوِإن َلُكْم ِيف االَنـَْعاِم َلِعبـْ

ــارِِبَني﴾ مِمــن لشبَـًنــا َخاِلًصــا َســآئًِغا لفوصــف اللــنب بكونــه خالصــا أي ال تشــوبه النجاســة،   .)66 (ســورة النحــل: بـَــْنيِ فـَــْرٍث َوَدٍم ل
  .)93(وسائغا أي حالال غري حرام، واهللا ال مينت إالّ باحلالل

  .)94( وقالوا: اللنب ال حتَِّله احلياة فال يَلَحقه حكم املوت، واإلنفحة يف حكم اللنب
إّن املالقاة يف الباطن ال حكم هلا... وهلذا جيوز محُل الصيب الصغري يف الصالة مع ما «دليال آخر فقال:  وزاد ابن تيمية

  .)95(»يف بطنه
بـَـْنيِ فـَـْرٍث َوَدٍم لبَـنًـا َخاِلًصـا  م﴿ِمـنأال ترى أّن يف األصـل اللـنب إمنـا خيـرج مـن موضـع النجاسـة قـال اهللا تعـاىل:  : «قال السرخسي
  .)96(»وعلى هذا إنفحة امليتة . )66  (سورة النحل: َسآئًِغا للشارِِبَني﴾

                                                                                                                                                                                
 النووي: اموع،. 2/220 ،م)1952هـ/1372، دار الشعب، القاهرة، 2العليم الربدوين (ط حتقيق: أمحد عبد القرطيب: اجلامع ألحكام القرآن،

، املكتبة العصرية، بريوت، 1الكرمي الفضيلي. (ط حتقيق: عبدابن جزي: القوانني الفقهية، . 17- 1/16 الطالبني،النووي: روضة . 2/525

(املكتب اإلسالمي، بريوت، إبراهيم ابن مفلح: املبدع، . 5/331، (دار الكتاب اإلسالمي)ابن املرتضى: البحر الزخار، . 204 ،م)2000هـ/1420

، م)1970هـ/ 1390(مكتبة الرياض احلديثة، الرياض،  البهويت: الروض املربع،. 1/80لشربيين: مغين احملتاج، ا. 75- 1/74 ،م)1980هـ/ 1400
حتقيق: حممد حممود إمساعيل. (وزارة الرتاث القومي (. الساملي: معارج اآلمال، 1/245. الرملي: اية احملتاج، 1/56 البهويت: كشاف القناع،. 1/32

إعداد: قسم البحث العلمي مبكتب اإلفتاء، وزارة األوقاف . أمحد اخلليلي: فتاوى األطعمة، 5/199، م)1984هـ/1404والثقافة، سلطنة عمان، 

 .408 ،م)2006هـ/1427، األجيال للتسويق، ُعمان، 1والشؤون الدينية، (ط

 .1/190 ،(دار الفكر)سليمان العجيلي:حاشية اجلمل،   )91(

 فرع الفقهاء اخلالف يف إنفحة امليتة على خالفهم يف لبنها، ويرى احلنفية طهارة لنب امليتة، وبالتبع إنفحتها.  )92(

. 4/357 ،)م1997/هــــ1417، دار البشــائر اإلســـالمية، بــريوت، 2اهللا نــذير أمحـــد. (ط حتقيـــق: د. عبــدالطحــاوي: خمتصــر اخـــتالف العلمــاء،   )93(
. ابـن حـزم: 149-1/148 ،م)1985هــ/1405(دار إحيـاء الـرتاث العـريب، بـريوت،  .حتقيـق حممـد الصـادق قمحـاوياجلصاص: أحكام القرآن، 

، دار الكتـــاب 2(ط. الكاســـاين: بـــدائع الصـــنائع، 24/27 ،م)1986هــــ/ 1406(دار املعرفـــة، بـــريوت، . السرخســـي: املبســـوط، 7/418احمللـــى، 
. ابــــن 103-21/102. ابــــن تيميــــة: جممــــوع الفتــــاوى، 3/175احملقــــق احللــــي: شــــرائع اإلســــالم، . 1/63، م)1982هـــــ/ 1402العــــريب، بــــريوت، 

 .1/206عابدين: حاشية رد احملتار، 

 .1/148، أحكام القرآناجلصاص:   )94(

 .21/104ابن تيمية: جمموع الفتاوى،   )95(

 .24/27السرخسي: املبسوط،   )96(
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  .)97(وأّن ذبائحهم ميتة غري مذكاة ، علما بأن أهلها جموسا دخلوا املدائنبأكل الصحابة من اجلنب مل -
  .)98( بأحاديث وآثار تدّل على جواز أكل اجلنب املنعِقد بإنفحة امليتة -

ال يلحُقهــا حكــُم املــوت إذ ال حيــاة فيهــا أصــال، وبأــا ال تتــنجس بــالكرش، ألن املالقــاة مــن  واسـتدلوا مــن املعقــول بــأن اإلنفحــة
  الباطن ال حكم هلا.
املائعة تتنجس ملخالطتها النجاسة، فهي يف وعاء جنس. لكـن إذا كانـت جامـدة  فاستدال على قوهلما بأّن اإلنفحة أما الصاحبان

  .)99(جاز تطهريها بغسل ظاهرها، أما إذا كانت مائعة فإنّه يتعّذر تطهريها
  أدلة المانعين:

  :استدل اجلمهور على جناسة إنفحة امليتة
  ة بعد فصلها لكانت جنسة فكذلك قبل فصلها.بكوا مائعا يف وعاء جنس، فلو أصاب امليت -
  جزء من امليتة. . واإلنفحة)3  بقوله تعاىل: ﴿ُحرَمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتُة﴾ (سورة املائدة: -
  .اجلنب املصنوع من إنفحة امليتة باألحاديث واآلثار اليت تدل على عدم إباحة -

، ولو مل يُنقل عنهم ذلك، فإّن االحتمال كـاف، فقـد كـان ونصارى كان جزاروهم يهودا  ورّدوا على أحاديث اإلباحة بأّن اوس
  .)100(واألصل احلّل حىت تتثبت احلرمة بيقني، فيهم أهُل الكتاب

  .)101(بأن ما خرج من امليتة وتنجس ا ال ميكن غسله ورّدوا على الصاحبني
  أقوال بعض المعاصرين 

  الذي يُعترب من السباقني إىل الكتابة يف أحكام اجلنب. ،من املعاصرين اجليالين اجلالصي ممّن أفىت حبل إنفحة امليتة
أن اجلــنب املنعقــد مبنفحــة  _ واهللا أعلــم _ألرجــح يف املســألة وا: « _ بعــد أن أورد كــالم بعــض العلمــاء بــني مبــيح وحمــرم _يقــول 

الذي يبيحها فيه يسٌر للمسـلمني، ورفـٌع للمشـقة واحلـرج،  ... واألخذ بالرأي، واألئمة األربعة كلهم عدولامليتة حالل لقول األحناف
  .)102(»اصة بالنسبة للمقيمني منهم بديار الغربوخ

ن معرفـة وجـود فريى أنه ما دام ليس هناك أي وسيلة عملية يف الوقت احلاضر متكننا م الذي قد يُضاف إىل اإلنفحة أما عن ببسني اخلنزير

                                                 
الــرزاق: املصــنف، بــاب آنيــة  عبــد». ال بــأس بأكــل طعــام اــوس مــا خــال ذبيحتــه يعــين اجلــنب وأشــباهه«معمــر عــن قتــادة قــال: منهــا حــديث   )97(

 .6/109، 10155اوس، حديث رقم 

، والسرخسي 1/148لقرآن: من استدل بتلك األحاديث يف كتب األحناف سوى اجلصاص يف أحكام ا -يف املصادر اليت حبثت فيها-مل أجد   )98(
 .24/27يف املبسوط: 

، دار 1(ط. ابـن قدامـة: املغـين، 5/43و 1/63. الكاسـاين: بـدائع الصـنائع، 24/27. السرخسي: املبسـوط، 1/148، أحكام القرآناجلصاص:   )99(
، 3(ط. الطحطاوي: حاشية على مراقي الفالح، 35/218، 21/103. ابن تيمية: جمموع الفتاوى، 1/57 ،م)1985هـ/ 1405الفكر، بريوت، 

 .1/206. ابن عابدين: حاشية رد احملتار، 113 ،م)1898هـ/ 1318مكتبة البايب احلليب، مصر، 

 .1/57ابن قدامة: املغين،   )100(

ابن تيميـة: شـرح . 221-2/219 القرطيب: اجلامع ألحكام القرآن،. 188الرب: الكايف،  . ابن عبد4/357الطحاوي: خمتصر اختالف العلماء،   )101(
 .1/75. إبراهيم ابن مفلح: املبدع، 21/104. ابن تيمية: جمموع الفتاوى، 1/130 العمدة،

  .71 م)1990هـ/ 1411، مؤسسة الريان 1(طاجلالصي: احلليب ومشتقاته،   )102(
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  .)103(»فهذه األجبان كلها حالل إن شاء اهللا، حىت يثبت عكس ذلك« هذه األنزميات
  يف كتابه "املواد النجسة واحملرمة يف الغذاء والدواء"، حيث يقول: وهو ما ذهب إليه نزيه محاد

، وكــان أكلــوا جــنب اــوس ملــا فتحــوا العــراقولبَنهــا طــاهران؛ وذلــك ألّن الصــحابة  امليتــةواألظهــر أن جبــنهم حــالل، وأن إنفحــة «
  .)104(»هذا ظاهرا شائعا بينهم

  .واالستحالة لكنه يعود ليبِين حكَم اِحلّل على أصلي االستهالك
النجسـة الـيت ال  (الببسـني) أمـا اجلـنب املنعقـد بإنفحـة اخلنزيـر«يف كتابه "املواد احملرمـة": املأخوذة من امليتة  قال عن اإلنفحة

حيــّل أكلهــا باتفــاق الفقهــاء، فنظــرا لكــون هــذه املــادة تنقلــب حبلوهلــا يف لــنب احليــوان املــأكول إىل جــنب فإــا تطهــر وتطيــب 
ا حســب درجــة فعاليتهــا، وقــد تســتخدم ممــدّ  والصــيدلة أن اإلنفحــة يــة... فقــد ذكــر علمــاء الكيميــاء احليو باالســتحالة دة جــد

يف املائع الطـاهر الغالـب الـذي  النجسة احملرمة قد اسُتهِلكت ، وهذا يعين أن تلك اإلنفحة1/10000تصل نسبة التمديد إىل 
 (الببسني) على هذا فُتعترب األجبان املعقودة بإنفحة اخلنزيرو انقلب بسببها إىل جنب، فلم يبق هلا فيه طعم وال لون وال رائحة... 

ــد ذلــك مــا جــاء يف توصــيات النــدوة الفقهيــة الطبيــة التاســعة مــن لــنب احليــوان املــأكول اللحــم حــالال طــاهرة ســائغة األكــل شــرعا. يؤك 
اضــمة اهل وســائر اخلمــائر املنشــأ، كالببســني ): "إن اإلنزميــات اخلنزيريــة1997بالــدار البيضــاء (جويليــة  للمنظمــة اإلســالمية للعلــوم الطبيــة

  .)105("»يف الغذاء أو الدواء الغالب تنقلب إىل مواد مباحة شرعا باالستهالك وحنوها، املستخدمة بكميات زهيدة مستهلكة
  :وإنزميات اخلنزير فيقول يف إنفحة امليتة أما القرضاوي

  رّجحت القول باِحلّل ألمرين:«
، وقــد كــانوا يعتــربون ذبــائحهم ميتــة أو يف حكــم امليتــة. يف أوائــل الفــتح اإلســالمي لــبالد الفــرس أكــل الصــحابة جلــنب اــوس -1

  من اللحم. احلكم، على أن احملرم يف اخلنزير هو حلمه بنص القرآن وليست اإلنفحةواخلنزير مثل امليتة يف 
  .)106(»يسٌري جدا ال يكاد يُذكر، فمثل هذا من عادة الشرع أن يعفو عنه إن القدر الذي يف اجلنب من اإلنفحة -2

  .)107(وعدم تنجسها مبالقاة الكرش النجسة إنفحة امليتةولقد ذهب كثري من املعاصرين إىل طهارة 
  ا... يف اللنب، وعموم البلوى ، واستهالكهالكن معظمهم جيمع بني أدلة اإلباحة كلها؛ أي بني القول بطهارة إنفحة امليتة

                                                 
  .71اجلالصي: احلليب ومشتقاته،   )103(
 .59نزيه محاد: املواد احملرمة والنجسة،   )104(

 .68ه محاد: املواد احملرمة والنجسة، نزي  )105(
 .29 ،م)2004هـ/1425، مكتبة وهبة، القاهرة، 2(طالقرضاوي: فقه الطهارة،   )106(

. حممد األشقر: املواد احملرمة والنجسة، (ندوة رؤية 872حممد الزحيلي: املواد احملرمة (ندوة رؤية إسالمية، الكويت)،   )107(
الناصر أبو البصل: حكم استعمال النجاسات   . عبد119. حممد األشقر: أحباث اجتهادية، 915إسالمية، الكويت)، 

رسالة دكتوراه يف الفقه وأصوله حتت إشراف د. حممد اهللا: القواعد الفقهية يف اجتماع احلالل واحلرام،  . حيىي بين عبد20واحملرمات، 

رسالة دكتوراه يف . سامي بدرانة: ضوابط التصنيع، 218- 217 ،م)2004هـ/1425، (كلية الدراسات العليا، اجلامعة األردنية .حسن أبو حيىي

رسالة . عزات قذايف: االستحالة وأحكامها، 129، م)1994هـ/1414الفقه وأصوله، حتت إشراف: د. حممد نعيم ياسني، (اجلامعة األردنية، 

 .129 ،م)1999هـ/ 1420ماجستري يف الفقه وأصوله حتت إشراف د. عمر األشقر. (اجلامعة األردنية، 
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  ، وذلك ملا يأيت:يتجه القول ِحبّل أكل اجلنب املصنوع من هذه املنفحة: «بو البصليقول أ
  .وأهل الكتاب ورود آثار تدل على أكل جنب اوس -1
  .ختتلف عن اللحم والدهن، فإحلاقها باللنب أكثر انسجاما مع القياس أن املنفحة -2
  حبرمة استعماهلا لكوا جنسة غري مسلم. أن التعليل -3
  ».تنطبق عليها واالستهالك أن قاعدة االستحالة -4

  .)108(مطلقا استعمال إنزميات اخلنزيرلكنه حرم 
  .لطهارة، حممد صاحل العثيمنيبا ومن املعاصرين الذين نُقل عنهم القوُل حبّل األجبان دون احلكم على اإلنفحة

فيهـا ال  والببسـني األجبـان حسـب الوصـف الـذي ذُكـر يف السـؤال حـالل؛ ألن نسـبة الروبـة«نقـال عنـه:  جاء يف كتاب اجلالصي
  .)109(»تؤثر، وما ال يؤثر ال حكم له. على أن املسألة حمل شك، واألصل احلل حىت يقوم دليل التحرمي

اجلــنب املنعقــد بفعــل أنفحــة ميتــة  -وبنــاء علــى ذلــك؛ جـــ«وجــاء يف توصــيات النــدوة الفقهيــة بالكويــت يف موضــوع االســتحالة: 
  .)110(»احليوان املأكول اللحم طاهر، وجيوز تناوله

  .)111( ، وجاد احلق، والطريقي؛ من بينهم: أمحد اخلليليإنفحة امليتة حترميوذهب بعض العلماء إىل 
ــد اهلــواري وعــدم جــوازه إذا كانــت فيــه أنزميــات اخلنزيــر ،موقفــا وســطا، وكأنــه يــرى جــواز اجلــنب املصــنوع بإنفحــة امليتــة ووقــف حمم .

خنـــازير أو  ويـــرى أّن املشـــكل يكمـــن يف كـــون الدســـاتري الغذائيـــة يف الغـــرب ال توّضـــح متامـــا يف تعابريهـــا مـــا إذا كانـــت تســـتعمل مخـــائر
وال يسـتطيع املسـلم : «ويقـول يف ختثـري اللـنب.احليوانيـة  حيوانات أخرى يف اجلنب. والصناعات الغذائية خمّرية باستعمال أي من اخلمائر

  .)112(»أن حيصل على املعلومات املتعلقة مبصدر اخلمرية بسهولة، وقد يتوقف عن تناول اجلنب تورعا
  .أنه يرى عدم جواز أكل اجلنب املصنوع بأنافح امليتة ويبدو أيًضا من كالم وهبة الزحيلي

، جنسـان عنـد يتـة فطـاهران عنـد أيب حنيفـة، أمـا املائعـة واللـنب يف ضـرع املد احلنفيـةمّتفق على طهارا عنـ الصلبةاإلنفحة «يقول: 
  .)113(»، واألظهر قوهلماالصاحبني

  األدلة اليت استمسك ا كل فريق.والبد للوقوف على وجه احلّق من النظر يف 
  .)114(أما النصوص الشرعية فليس هذا البحث جماهلا، وقد حظيت باملناقشة والتحليل من قبل كثري من العلماء

   والذي يعنينا هو دراسة مدى استهالك اإلنفحة أو استحالتها أثناء التصنيع.
  صنيعه وكيفية إضافة اإلنفحة إليه.وللوصول إىل اجلواب البد من إعطاء نبذة خمتصرة عن اجلنب وت

                                                 
 .20الناصر أبو البصل: حكم استعمال النجاسات واحملرمات،  عبد  )108(
 .59اجلالصي: احلليب ومشتقاته،   )109(
  .1080ندوة رؤية إسالمية، الكويت، التوصيات،   )110(
 ).،م1984/هــ1404، رئاسة إدارة البحوث العلمية واإلفتـاء، الريـاض، 1(ط. الطريقي: أحكام األطعمة، 408أمحد اخلليلي: فتاوى األطعمة،   )111(

  .63. اجلالصي: احلليب ومشتقاته، 329
  .514(ندوة رؤية إسالمية، الكويت)، الطعام والشراب حممد اهلواري:   )112(
. ونقل عنه صاحب اجتماع احلالل واحلرام القول باحلرمـة. حيـىي بـين 735وهبة الزحيلي: املواد النجسة واحملرمة (ندوة رؤية إسالمية، الكويت)،   )113(

  .214اهللا: القواعد الفقهية يف اجتماع احلالل واحلرام، ص عبد
 .8/278 ،م)1973هــــــ/ 1393(دار اجليـــــل، بـــــريوت، األوطـــــار،  . الشـــــوكاين: نيـــــل2/221 القـــــرطيب: اجلـــــامع ألحكـــــام القـــــرآن، -ينظـــــر مـــــثال   )114(

. 408. أمحد اخلليلي: فتاوى األطعمة، 329الطريقي: أحكام األطعمة،  .5/324 ،)كتب العلمية، بريوت(دار الاملباركفوري: حتفة األحوذي، 
 .265أمحد الدويش: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، 
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  المناقشة والترجيح

  نبذة مختصرة عن تصنيع الجبن - 1
  .)115(توجد املئات من أصناف اجلنب، إال أا تشرتك مجيعها يف الطريقة الرئيسة للتصنيع

) فـالتعتيق Drainage) مث التقطـري (Coagulumفصناعة اجلنب عموما تقتضي تتابع عمليات متكن أوال من احلصول على خثـرة (
)Refinement.مع اختالف طبيعة اخلمائر املستعملة، وكمية اإلنفحة، والعمليات اآللية لفصل املصل، ومدة التحميض .(  

  .)116(وحسب تلك العوامل حنصل على تصنيف لألجبان يف عائالت كربى، مع بعض التداخل بينها
  لتطور املطرد.ومن غري املمكن حصر أنواعها نظرا للتباين الكبري وا

  وختتلف التقسيمات باختالف البلد املصنع، وهي تتغري باستمرار.
ولعــل التصــنيف حســب نــوع التجـــنب هــو الــذي يتماشــى واملقصـــد مــن هــذا البحــث؛ ألن الدراســـة تنصــب أساســا علــى العامـــل 

  املخثر، إن كان إنفحة حيوانية أم ال.
  خنزير فهل حيل اجلنب املصنوع ا؟.وإذا كانت من حيوان مل يذك شرعا أو من 

  وهل تبقى هذه اإلنفحة يف اخلثرة أم تذوب يف املصل؟.
  إنزيمات التخثير
  " يف فرنسا لبعض اإلنزميات املستخلصة من معدات ارتات قبل الفطام.Présureيطلق مصطلح "

باألملانيـة فتعـين يف األصـل اإلنفحـة، وقـد تسـتعمل يف  " Lab" باللغة اإلجنليزية، أمـا كلمـة "Rennetويعادل هذا املصطلح كلمة "
  .)117(كل إنزمي ُجينب احلليب

  .)118(واإلنفحة إنزميات توجد يف معدة احليوانات اللبونة، وهي حتتوي على عدة مخائر، منها: الكيموزين والببسني
مثـــل: الرتبســـني والكيموتربســــني  _عويــــة واإلنزميـــات املســـتعملة يف جتبـــني احلليــــب هـــي عمومـــا إنزميــــات املعـــدة؛ ألن اإلنزميـــات امل

  ال تصلح. _  الصادرة من البنكرياس واليت تعمل يف وسط قاعدي
  واإلنزميات املعدية املستعملة هي:

، وهي الغالبة يف احليوانات ارتة الصـغرية قبـل الفطـام. وال )Ph4 (±) الفعالة يف الوسط احلامض Chymosineالكيموزين ( -1
  احليوانات وحيدة املعدة غري ارتة إال على شكل آثار.توجد يف 

  .وتكثر يف معدة ارتات بعد الفطام )Ph2  ≤(): وهذه فعالة يف وسط أكثر محوضة Pepsinالببسني ( -2
) مث تتحـــول يف Prochymosineواملكـــون األســـاس لإلنفحـــة هـــو الكيمـــوزين الـــذي يفـــرزه الكـــرش علـــى شـــكل مخـــرية غـــري فعالـــة (

                                                 
  .220محد نزار: تقانة تصنيع األغذية،   )115(
)116(  André Eck: le fromage, 219. Huber: La gestion matières dans l'industrie laitière, (2eme édition, Lavoisier Tec. 

et Doc. Paris, 1987),  377.  
)117(  Alais Charles: science du lait, principe des techniques laitières, 627.  

     )118(  M Prunier: Encyclopédie Chimique, Tome VI 2eme fascicule; Alcools et Phénols (Paris 1885) Vol. 2, 

746.  
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  .)119(وسط احلامض إىل فعالةال
تُعترب إنفحة العجل العامل انب املستعَمل تقليديا يف صناعة معظم األجبان، وتؤخذ كمياٌت قليلة مـن اجلـداء واحلمـالن. ونسـبة 

  .)120(الببسني إىل الكيموزين يف اإلنفحة قليلٌة قبل الفطام، وتزداد بعده بكمية عالية بينما تنقص الكيموزين
  .)121(املستعملة هي ببسني البقر واخلنزير والدجاجوالببسينات 

  ويُتحّصل على املنفحة التجارية من املعدة الرابعة للعجول الرضيعة اليت تبلغ من العمر ما ال يزيد على مخسة عشر يوما.
  خطوات االستخالص :

%  10ملـم عـرض) مث نقعهـا يف حملـول مـن ملـح الطعـام برتكيــز  5 (±يـتم اسـتخالص اإلنفحـة بتمزيـق الكـروش إىل أشـرطة رفيعـة 
  .)122( %  4-3مع مواد مطهرة، كحمض الربويك برتكيز 

  .)123(معدة 12لرتات من حملول اإلنفحة انطالقا من  9وميكن احلصول على حوايل 
وتقـــاس حبجـــم احلليـــب الطـــازج  )Strengthُتضـــبط مقـــدرة اإلنفحـــة املعـــدة للتســـويق علـــى التجبـــني أو مـــا يســـمى بقـــوة اإلنفحـــة (

  م.°35ثانية يف حرارة   2400الطبيعي الذي جيبنه حجم معني من اإلنفحة ملدة 
  .)124( دقيقة 40م ملدة °35ل من احلليب يف  10000ل من تلك اإلنفحة جينب 1يعين أن  10000فإنفحة بقوة 

متطلبـات السـوق، حيـث يسـعى املصـنعون إىل إجيـاد مـواد وهذه اإلنفحة ليست نقية وال خالية من الشوائب، لكنها كافيـة لتلبيـة 
  اقتصادية كفيلة بتحقيق الغرض التكنولوجي، وال يؤدي استعماهلا إىل ظهور آثار سلبية، وال يشرتطون النقاوة.

 ا وخلو125(ها من الشوائبويفضل الكثريون اإلنفحة الناجتة من الكائنات احلية الدقيقة لنقاو(.  
) ال تعـــين اإلنـــزمي النقـــي الـــذي ميكـــن أن تتطلبـــه بعـــض Enzymatic preparation"مستحضـــر إنزميـــي" (لـــذلك فـــإن مصـــطلح 

  .)126(االختصاصات الدقيقة يف البيوكيمياء، لكنها تعين إنزميا كافيا للتجبني، ولو على صورة غري نقية
  :األشكال األخرى لإلنفحة

املوجـــود يف املســتخَلص الســائل النشـــيط لإلنفحــة، وذلــك بإضـــافة ميكــن احلصــول علـــى مســحوق اإلنفحــة برتســـيب إنــزمي الــرنني 
  أمحاض، أو بالتشبيع مبلح الطعام أو بكليهما.

ـــف الراســـب النـــاتج للحصـــول علـــى مســـحوق  ويضـــاف اجليالتـــني غالبـــا ليســـاعد علـــى الرتســـب وفصـــل الـــرنني عـــن احمللـــول. وجيف
   يرتسب منه إال جزء يسري.اإلنفحة، ويف هذه احلال يبقى معظم الببسني يف احمللول وال

                                                 
)119(  Alais Charles: science du lait, 624.  
)120(  André Eck: le fromage, 101.  
  .100أنطون طيفور: تكنولوجيا األلبان،   )121(
  . 105أنطون طيفور: تكنولوجيا األلبان،   )122(

André Eck: le fromage, 101. Charles Alais: l'Action Enzymatique, (INRA, Paris, 1962), 24-25.  
)123(  Charles Alais: l'Action Enzymatique,  25.  
)124(  René Scriban: Biotechnologie (5eme édition, Lavoisier, Tec & doc, Paris 1999), 378.  
)125(  Jean-Louis Multon: Additifs et auxiliaires, 474. 

  .456غياث مسينة وعادل سفر: املواد املضافة لألغذية،   )126(
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  .)127(كما توجد أنواع من اإلنفحة على شكل عجينة حتتوي على مسحوق إنفحة حملوٍل يف دهن
  وميكن احلصول على رينني شبه خالص بتكرار عملية الرتسيب، ومن املسحوق ميكن صناعة اإلنفحة على شكل أقراص.

  وترتاوح قوة املنفحة كما يلي:
  .5000 - 2000املنفحة السائلة، من  -
  (وهي األكثر شيوعا). 10000 - 5000مستخلص املنفحة التجارية من  -
وهـــي اليـــوم مطلوبـــة جـــدا لنقاوـــا الكيماويـــة والبكترييـــة، لكنهـــا حمبـــة للمـــاء؛ لـــذا  150 000إىل  100 000املنفحـــة اففـــة مـــن  -

  .)128(م°150) باهلواء الساخن إىل Atomizationيصعب التعامل معها. ويستعمل التجفيف بالرذاذ (
-  ـــا حـــىتجـــدا؛ هلـــذا يصـــُعب اســـتعماهلا يف املختـــرب للمعـــايرة  10 000 000اإلنفحـــة املتبلـــورة تبلـــغ قّو فنشـــاطها التخثـــريي قـــوي

)Standardization()129(.  
  وتتوقف نسبة املنفحة إىل احلليب على قوة املنفحة املستعملة.

  ببسين:ال
أهـم اإلنزميــات الـيت حتلــل الربوتـني، وهـو مــن مصـدر حيــواين باإلضـافة إىل الـرنني، وُيشــبه الـرنني إىل حــد كبـري، ويوجــد يف  الببسـني

  العصارة املعدية للحيوانات الثديية.
مييـزه عــن  الببسـني سـريُع الفعاليـة، وحيلـل معظـم الربوتينـات، وتظهـر فعاليتـه علــى أُشـدها عنـدما يكـون الوسـط حامضـيا، وهـذا مـا

  إنزمي الرنني.
 أشـهر. ولـيس للببسـني أمهيـة يف جتـنب احلليـب عنـد صـناعة اجلـنب، إال أنـه  5حيل الببسني حمل الرنني يف معدة العجل كليـا يف سـن

  .)130(يدخل يف مرحلة التسوية. فالرنني خيثر احلليب، والببسني يهضم هذه اخلثرة، وحيلل الربوتني إىل مركبات بسيطة
لبحـــث عـــن بـــديل للكيمـــوزين البقـــري اهتـــدى املصـــنعون إىل أن الببســـني الصـــادر مـــن األبقـــار واخلنـــازير ميكنـــه تعـــويض يف إطـــار ا

  الستينيات من القرن املاضي.النقص. وبدأ استعمال الببسني اخلنزيري أثناء احلرب العاملية الثانية، لكن مل يتطور إال منذ 
، والستخالصـه جتمـع املعـداُت وتطحـن مث ترشـح، ويضـاف إليهـا مـاء حممـض (محـض  وينـتج هـذا اإلنـزمي مـن خماطيـة جـدار املعـدة

  كلور املاء) بوجود الكلوروفورم.
حاليا جتَرى للببسني معاجلاٌت لتعويض ضعفه، وجعِله أكثر مالءمة يف عمليات التجبني. وهو يستخدم كثـريا يف العجـائن الرخـوة 

  .)131( يف الشيداروالعجائن املعصورة غري املطبوخة، باخلصوص 
ومبا أن اجلنب الناتج عن الببسـني ال خيلـو مـن عيـوب ظـاهرة، كـالتزنخ، وظهـور طعـم مـر يف اجلبنـة، وطـول زمـن التخثـر، ممـا يـؤدي 

                                                 
)127(  J. M. Clément, Jean Michel: Dictionnaire des Industries Alimentaires (éd. Masson, Italie, 1978), 234.   
)128(  Alais Charles: science du lait, 628.  
)129(  Roger: Technologie du lait, (3ème édition, la maison Rustique, Paris, 1979), 485. Alais Charles: science du lait, 

625.   
  .110-109أنطون طيفور: تكنولوجيا األلبان، 

  .404، م)1988هـ/1408(جامعة دمشق، أنطون طيفور: األلبان؛ إنتاج وتصنيع احلليب ومشتقاته،   )130(
)131(  André Eck: le fromage, 104. René Scriban: Biotechnologie, 348.  
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  .)132(50/50إىل فقدان نسبة من الدهن، فإن أحسن طريقة الستعماله هو خلطه بكيموزين العجل مناصفة 
  .)133() فإن املقصود هو ببسني اخلنزيرWithout qualifierالببسني من غري قيد (وعمليا عندما يُتحّدث عن 

، باخلصـوص يف فرنسـا )134(ونظرا لرداءته فإن الببسني اخلنزيري بـدأ يـتقلص ويـرتك اـال للبـدائل األخـرى، كـالكيموزين البكتـريي
  .)135(م1981حيث احنسر استعماله منذ عام 

  خلنزيري بصفة أخص يف البلدان األجنلوسكسونية، خملوطا باإلنفحة البقرية.ولقد انتشر استعمال الببسني ا
. الــذي هـو أقـرب إىل الكيمـوزين منــه إىل الببسـني املعـدي، وخيلــط )136(واليـوم يلجـأ الـبعض إىل اســتخالص الببسـني مـن الـدجاج

معتـــربة، نظـــرا للكـــم اهلائـــل مـــن الـــدجاج الـــذي ، وقـــد لـــوحظ أن اســـتعماله ســـّجل فوائـــد اقتصـــادية % 30مـــع اإلنفحـــة البقريّـــة بنســـبة 
  .)137(ُيستهلك

  .)138( ويستعمل يف العجائن الرطبة والعجائن املعصورة غري املطبوخة
كمــا مت اســتخراج الببســني مــن حيوانــات أخــرى غــري اخلنزيــر والبقــر، مثــل الفقمــة وبعــض األمســاك األطلســية، وقــد كانــت النتــائج 

 139(اللنب أحسن من الكيموزيناإلنزمي  هذا ممتازة، حيث جنب(.  
  :مبدأ عمل اإلنفحة

أثنــاء التفاعــل تقــوم اإلنزميــات ابنــة للحليــب بتقســيم السالســل الربوتينيــة للكــازئني (بــروتني احلليــب) وروابطهــا الببتيديــة، لتعطــي 
متعــدد الببتيــد ومتعــدد الببتيــديك، وهــذه الببتيــدات القاعديــة املتكونــة حتــول الوســط تــدرجييا مــن محــض إىل قاعــدة (حيــث ينتقــل األس 

) Denaturationفيتوقف التفاعل متامـا، وحيـدث تغيـري تـركييب لإلنفحـة، وهـو مـا يسـمى بالـدنرتة ( 7,5مث إىل  5إىل  4 اهليدروجيين من
  .)Ph 8)140عند 

كازئينــات  كــازئني الــذي يلــتحم مــع الكالســيوم مشــكال: بــارا وحيصــل التجــنب عنــدما حيــول الكيمــوزين جزيئــات الكــازئني إىل بــارا
  .)141(الناتج جارفا معه الدسم وقسطا من املاء، ويتجمع  الكالسيوم

  هل تبقى اإلنفحة في الجبن؟
، وتبقـى كميـة منهـا يف اجلبنـة، وهـي أكثـر قلـيال )Whey(طرح نسبة مـن اإلنفحـة مـع مصـل اللـنب أو الالكتوسـريوم عند التقطري تُ 

                                                 
  .100أنطون طيفور: تكنولوجيا األلبان،   )132(
)133(  Alais Charles: science du lait, 629-630. André Eck: le fromage, 104.  
)134(  Huber: La gestion matières dans l'industrie laitière,  389.  
)135(  P. Dupuy, Utilisation des enzymes en technologie alimentaire, (Lavoisier Tec. et Doc. Paris, 1982), 159.  
 . René Scriban: Biotechnologie, 385 .% من األجبان اليت يستهلكها اليهود يف فلسطني مصنوعة من ببسني الدجاج 50  )136(

)137(  Alais Charles: science du lait, 629. André Eck: le fromage, 104.  
  .101أنطون طيفور: تكنولوجيا األلبان،   

)138(  André Eck: le fromage, 104.  
)139(  René Scriban: Biotechnologie, 385.  
)140(  Alais Charles: science du lait, 625-626.   

  .49سليمان املصري وآخرون: الصناعات الغذائية، 
  .197حيىي فوده وآخرون: نظم اإلنزميات،   )141(
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  من الكمية املنسِحبة مع املصل.
 وسـائل قيـاس هـذه الكميـة املتبقـاة مـن اإلنفحـة يف اجلبنـة غـري دقيقـة، واملعلومـات  فهناك إذاً تثبيٌت لإلنفحة داخـل اجلبنـة، إال أن

  عن ذلك ال تزال ناقصة.
  وتؤثر عوامل يف الكمية احملجوزة من اإلنفحة، كاحلرارة ودرجة احلموضة عند التقطري.

مــن املنفحــة يف  % 80يبقــى حنــو  Ph 5,2ازدادت الكميــة احملتجــزة. ففــي الوســط احلــامض  Phفكلمــا اخنفــض األس اهليــدروجيين 
الكميــة املتبقــاة مــن  أحِصــيت(يف الڤــودا  )Ph 6,4)142عنــد ارتفــاع األس إىل  % 50اخلثــرة، بينمــا تــنخفض هــذه النســبة إىل أقــل مــن 

  ).Ph  6,38و 6,56ميكرولرت على التوايل يف درجات احلموضة  380و 280اإلنفحة يف اجلنب 
. فقـــد ثبـــت أن اإلنفحـــة تبقـــى مســـتقرة، )143(تـــؤثر بكفـــاءة يف اجلـــنب، وتعمـــل علـــى إنضـــاجهإال أن هـــذه الكميـــات علـــى قلتهـــا 

  .)144(وتستمر يف عملها حىت اية كل مراحل اإلنضاج، فعملها ال يقتصر على جمرد التخثري، بل يستمر إىل النهاية
  :البدائل

احليوانيــة، مــن ذلــك تثبيــت اإلنزميــات، وهــي طريقــة تســتعمل يتّجــه العمــل إىل إجيــاد بــدائل لتعــويض الــنقص املوجــود يف اإلنفحــة 
  تقنياٍت متكن من تكرار استعمال اإلنفحة باستمرار، وذلك إما:

  باستعمال إنزميات مرتبطة حبامل ال ينحّل. -1
) …,Polyacrylamide, alginateمــن نــوع:)، داخــل هــالم (Microcapsulationأو إنزميــات حمجــوزة يف أجســام جمهريــة ( -2

  أو يف الشمع.
  .)145(إنزميات داخل أغشية خاصة، أو زجاج مسامي، لكن النتائج حمدودة -3

وال تزال اإلنفحة مستعملة بقوة يف إنتاج األجبان. لكن ازدياد الطلب على اجلنب وتوّفر األلبان، وارتفاع مسـتوى اإلنتـاج فيهـا مل 
ت دراســات كثــرية إلجيـاد بــديل لإلنفحــة، وظهـرت اقرتاحــات، لكــن يسـايره تصــنيع اإلنفحـة الــذي يتعلــق بسـوق اللحــوم؛ ولــذلك ظهـر 

  .)146(أغلبها ال يرقى إىل مستوى جودة اإلنفحة، باخلصوص يف قوام اجلنب ومذاقه
علـى خـالف فرنسـا الـيت حافظـت  _ومنذ بداية القرن العشرين بدأ التفكري يف إنتاج إنزميات أخرى غري اإلنفحة لتجبـني احلليـب 

ابتداء من الببسني فاإلنزميـات النباتيـة، مث إنزميـات بكترييـة وفطريـة، وكـان  _ أنواع اإلنفحة، وحافظت على استعماهلاعلى إنتاج أجود 
  الدافع هلذا البحث هو:

                                                 
  .109أنطون طيفور: تكنولوجيا األلبان،   )142(
)143(  André Eck: le fromage, 66-67.  109أنطون طيفور: تكنولوجيا األلبان،  -ينظر.  

 René .% مـع املصـل 70% فقـط، بينمـا يسـحب  30أن املتبقـى مـن اإلنفحـة يف اجلـنب هـو  Biotechnologie وللمقارنـة جـاء يف كتـاب  

Scriban: Biotechnologie, 397.  
)144(  André Eck: le fromage, 67.  
)145(  Alais Charles: science du lait, 632.  

رأيناه من أن اإلنفحة تبقى مستقرة مستمرة يف العمل، فلو  وإمكان االستعمال املتكرر لإلنفحة يدل على عدم استحالتها، وهذا يوافق أيًضا ما   
  .كانت تستحيل لتغريت صفاا، وملا أمكن إعادة استعماهلا

)146(  André Eck: le fromage, 103. 
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  إجياد مواد خمثرة أقل تكلفة، وال تكون متعلقة بسوق أخرى مثل سوق اللحوم. -1
  .)147(ديولوجية (اهلنود، اليهود، والنباتيون)التهرب من املواد احليوانية ملقاصد دينية أو أي -2
  احلصول على مواد خمثرة بتقنيات عالية متحكٍم فيها. -3
  توفري مواد متنوعة تكون عالية القيمة، وذات استعمال غري حمدود. -4
  .)148( كادت تقضي على اإلنفحة احليوانية  حيث ؛أمريكا لقد بدأ استعمال هذه املواد يف االتساع، خباصة يفو 

مـا ومبا أن مجيع اإلنزميات اليت حتلل الربوتني ميكنها ختثري احلليب، فإنـه مـن العـادي أن يتجـه البحـث إىل الكائنـات احليـة الدقيقـة 
  دامت متلك إنزميات طبيعية لتحليل الربوتني.

بعـد أن  مـزارع فطريـة وبكترييـةإىل إنتـاج بـدائل للمنفحـة مـن  _ خصوصا يف اليابان والواليـات املتحـدة _وجلأت بعض الشركات 
  .)149(حاولت إنتاج مخائر نباتية دون جناح كبري، فخمائر النباتات هلا خصائص تفسد اجلنب رغم قيامها بالتجبني

  الخمائر الميكروبية:
 .Streptococcus liquifaciens) ،(Bacillus licheniforinis) ،(B. subtilis) ،(B( تفـــرز بعـــض أنـــواع البكترييـــا، مثـــل:

cercus) ،(Micrococcus caseolyticus ،( ٍقـادرة علــى ختثـري احلليــب، وميكــن صـناعة أجبــان مـن هــذه اإلنزميـات أجــود مــن  إنزميــات
  .)150(أجبان اإلنزميات النباتية، لكن أقل جودة من أجبان اإلنزميات الفطرية؛ ألا تؤدي إىل خثرة رخوة ضعيفة التماسك

خملوطـا مـع اإلنفحـة احليوانيـة لتحسـني إنضـاج بعـض أنـواع  )Bacillus subtilisمنهـا، مثـل: (لكن ميكن استخدام إنزميـات بعـٍض 
  .)151(اجلنب

  :والبكتيرية الخمائر الفطرية
  يوجد من اإلنزميات الفطرية ثالثة أنواع أساسية مستعملة يف املصانع الكربى للتجبني:

ـــه أخـــذت الشـــركة األمريكيـــة Chestnutالكســـتناء ()، وهـــو فطـــر يتطفـــل علـــى Ep) "Endothia parasiticaفطـــر " -1 )، من
)Pfizer(  قته حتت اسم مسحوقا سو)Sure Curd( و )Suparen.(  

مــادة ســوقتها  Sangyo) (-Meito) وهــو عفــن تــرايب عــادي أخــذت منــه الشــركة اليابانيــة Mp) "Mucor pusillusفطــر " -2
  .)Noury Rennetباسم (
  وهو عفن ترايب حمب للحرارة، أِخذت منه عدة مشتقات:) Mm) "Mucor meheiفطر " -3
)Rennilase) ،(Fromase) ،(Rapidase) ،(Marzyne()152(.  

                                                 
  .!مع شديد األسف ال جند يف املصادر ذكرا حملاوالت املسلمني يف هذا اال  )147(
)148(  Alais Charles: science du lait, 622-623.  
  641. محد نزار: تقانة تصنيع األغذية، 404أنطون طيفور: تكنولوجيا األلبان،   )149(

Alais Charles: science du lait, 630-631. André Eck: le fromage, 104-105. 
J. M. Clément, Jean Michel: Dictionnaire des Industries Alimentaires, 235.  

)150(  J. M. Clément, Jean Michel: Dictionnaire des Industries Alimentaires, 126.  
  .104-103أنطون طيفور: تكنولوجيا األلبان،   )151(
)152(  André Eck: le fromage, 106-107. Alais Charles: science du lait, 631.  
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. ولقـد كـان ظهـور أوىل اإلنزميـات الفطريـة الــيت )Pa")153قريـب جـدا مـن جــنب اإلنفحـة " _ "Mmخاصـة مـن " _واجلـنب النـاتج 
  .م1968استعملت يف جتبني احلليب سنة 

، م1980وباستعمال اهلندسة الوراثية أمكن استخالص كيموزين شبيه بكيمـوزين البقـر بعـد سلسـلة مـن التجـارب الـيت بـدأت عـام 
) ســـنة Aspergillus) مث فطـــر (Escherichiaلكــن النتـــائج آنــذاك كانـــت حمــدودة جـــدا، مث تطـــور االســتعمال لـــدى بكترييــا مـــن نــوع (

  .م1985
تطور اإلنتـاج كثـريا وأصـبح باإلمكـان احلصـول علـى كيمـوزين ينـافس كيمـوزين  األبقـار، وذلـك بإقحـام جـزء مـن  م1989ويف سنة 

  وهي: )154(كرش عجل يف ثالثة أنواع من تلك الكائنات الدقيقةمن  ) DNAاحلمض النووي (
 ).yeast() :Kluyveromyces lactis(اخلمرية  -
  ).fungus :()Aspergillus miger var awamoriالفطر ( -
  .)bacteria:( )Escherichia coliالبكترييا ( -

  .)155( وهي اآلن قيد االستعمال، وأجباا متوفرة يف األسواق بأنواع متعددة
  حكم الجبن المصنوع بإنفحة محرمة 

  تبني من خالل البحث أن األجبان ميكن تصنيفها إىل فرعني كبريين:
-  إما باإلنفحة احليوانية أو بإنزميات بكتريية أو نباتية فطرية.أجبان إنزميية التخثر، جتنب  
  أجبان حامضية التخثر، تتجنب بفضل محض اللنب، الذي يتكّون بفعل البكترييا. -

 األجبــان الــيت صــنعت بإنفحــة مــأخوذة مــن حيوانــات حــالل ذكيــت ذكــاة شــرعية هــي أجبــان حــالل باتفــاق. وأن وال شــك أن
واد غـــري حيوانيـــة، ســـواء بـــالتخمري احلمضـــي، أو بإنزميـــات بكترييـــة أو نباتيـــة أو فطريـــة، دون إقحـــام أيـــة مـــادة األجبـــان الـــيت صـــنعت مبـــ

  حيوانية غري احلليب، حالل كذلك.
مزجيــا مــن كيمــوزين البقــر وببســني  _ يف الغالــب _كمــا تبــني أن اإلنفحــة احليوانيــة الــيت تــدخل يف صــناعة األجبــان اليــوم تكــون 

  لبقر، مع غلبة استعمال الببسني اخلنزيري على البقري.اخلنزير أو ا
هلــذا فإنــه مــن الصــعب إضــفاء حكــم علــى إنفحــة البقــر مبعــزل عــن ببســني اخلنزيــر، نظــرا هلــذا الــتالزم العملــي بينهمــا. كمــا أنــه مــن 

  الصعب الوقوف على حقيقة التصنيع يف ذلك.
  فما حكمها إذا أخذت من أبقار مل تذك ذكاًة شرعية؟.لكن لو فرضنا وجود إنفحة بقرية خالية من ببسني اخلنزير 

  .تقرر يف البحث أن اجلمهور من العلماء يرون أن إنفحة امليتة جنسة العني وحمّرمة
  ألجبان اليت صنعت بإنفحة امليتة؟لكن ما حكم ا

  احلكم؟أثٌر يف ذلك  -  قّلًة وكثرة  -وهل تطرأ على اإلنفحة االستحالة عند استعماهلا يف ختثري اللنب؟ وهل للنسبة املضافة منها 

                                                 
)153(  André Eck: le fromage, 108.  
)154(  René Scriban: Biotechnologie, 378-379. Jean-Louis Multon: Additifs et auxiliaires, 483.  
)155(  Jean-Louis Multon: Additifs et auxiliaires, 479. 

  (Journal officiel du 19 mai 1998), (http://www.sante.gouv.fr  
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  :استحالة اإلنفحةمدى صحة القول ب
  ميكن لالستدالل الستحالة اإلنفحة أو عدمها بالنظر يف أمور:

  خصائص اإلنزميات : -1
خصائص اإلنزميات أا وسائط كيماويـة ال تـدخل يف التفاعـل، فهـي حـوافز تعمـل باملالمسـة ، وتبقـى  إن اإلنفحة إنزميات، ومن 

  كما هي بعد متام التفاعل حسب الصيغة الرمزية اآلتية:
  

                 E  +  S                                 E S                                  P  +  E  
 

نــاتج التفاعــل  =Pومعقــد اإلنــزمي مــع مــادة التفاعــل أثنــاء املالمســة.  ESو.  )Substratumمــادة التفاعــل (= Sمي. وأنــز =  Eحيــث 
)Product(.  

  .)156(النشاط باحلرارةلكّن نشاط اإلنزمي يصبح غري فعال بعد إمتام التفاعل املطلوب، كما ميكن إيقاف ذلك 
يعمــل لتحــول الظــروف املالئمــة لعملــه، وألن التفاعــل قــد مت بالفعــل فلــم يبــق لــه  فهــل توقــف نشــاط اإلنــزمي يعــين تغــريه؟ أم أنــه ال

  ) يعد استحالة؟.Denaturation of enzyme proteinعمل؟ وهل التسخني الذي يؤدي إىل دنرتة بروتني اإلنزمي (
ـد )157(يـدل علـى بقائـه سـاملا يف ايـة العمليـة الكيماويـة _ كما هو مبني يف الصـيغة _إن عدم دخول اإلنزمي يف التفاعل  ويؤك .

  ) لتكرير استعماهلا بعد أن تنقضي مهمُتها.Recuperationذلك إمكاُن اسرتجاع اإلنفحة املستخَدمة يف التجبني (
يـــة؛ وذلـــك ألن اإلنزميـــات هلـــذا فـــإن توقـــف نشـــاط اإلنـــزمي يف ايـــة أّي تفاعـــل يرجـــع إىل تغـــري الظـــروف احمليطـــة بالعمليـــة الكيماو 

. وعند متام عملها تكون هذه الشروط غالبـا قـد تغـريت، )158(ختصصية جدا، فهي ال تعمل إال يف شروط معينة من احلرارة واحلموضة
  .)159(فيتوقف بذلك نشاط اإلنزمي. لكن ميكن إعادة استخدامه ثانية ليؤدي التفاعل نفسه باملالمسة مرة أخرى

  نزمي :دنرتة بروتني اإل -2
بدراســة طبيعــة تكــوين اإلنزميــات النقيــة أمكــن التأكــد مــن أن نشــاط اإلنــزمي يرجــع كليــة إىل طبيعــة تكوينــه الربوتينيــة. فاإلنزميــات 

  .)160(بروتينات، وبعضها بروتينات مرتبطة، أي أن جزءها األساسي بروتني، لكن يرتبط جبزيئات أخرى
  ).Denaturationلنوع من التغري يف الرتكيب يدعى الدنرتة ( التعرضومن خصائص الربوتينات 

والـــدنرتة هـــي تغـــري يف تركيـــب الربوتـــني دون هـــدٍم للـــروابط الببتيديـــة، وهـــذا التغـــري حيـــدث بصـــفة أخـــص للربوتينـــات، ويـــؤثر فيهـــا 
  بدرجات متفاوتة. 

صـــاحب الـــدنرتة حـــدوُث بعـــض التغـــريات يف وحتـــدث الـــدنرتة بعـــدة عوامـــل، منهـــا: احلـــرارة، ومســـتوى احلموضـــة، واألمـــالح... وي

                                                 
  .48، 46سليمان املصري وآخرون: الصناعات الغذائية،   )156(
)157(  Ph. Bryselbout, Y. Fabry: Guide technologique de la confiserie, 19. 

  .454غياث مسينة وعادل سفر: املواد املضافة لألغذية،   )158(
  25حيىي فوده وآخرون: نظم اإلنزميات،   )159(

. Jean-Louis Multon: Additifs et auxiliaires, 475   
  .38حيىي فوده وآخرون: نظم اإلنزميات،   )160(
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  الصفات الوظيفية للربوتني، من ذلك صفة الذوبان. ولنا يف حياتنا اليومية مناذج من الدنرتة.
فربوتينات البيض تتجمد باحلرارة واألمحاض، كما حتدث الـدنرتة لربوتينـات اللحـوم عنـد طهيهـا، وحيـدث ذلـك يف درجـات حـرارة 

).  Water holding capacityممـا يـؤثر علـى قـوام اللحـم النـاتج وانكماشـه، وقدرتـه علـى اإلمسـاك باملـاء ( م°75إىل ° 57تـرتاوح بـني 
لــبعض الربوتينــات، وبالتجميــد ملعظمهــا. ولعــل بروتينــات األمســاك أكثــر حساســية ° 15كمــا حتــدث الــدنرتة أيًضــا بالتربيــد إىل أقــل مــن 

يتـــدنرت الكــــازئني يف احلـــرارة املنخفضـــة، ممـــا يــــؤدي إىل ختثـــر اللـــنب عنـــد ختزينــــه  للتجميـــد، إذ يتـــأثر حلمهـــا بـــذلك تــــأثرا واضـــحا. كمـــا
  بالتجميد.

والعامـــل الـــذي يـــؤدي إىل دنـــرتة الربوتينـــات بـــاحلرارة، هـــو طريقـــة تركيـــب األمحـــاض األمينيـــة يف الربوتـــني، وكيفيـــة تتابعهـــا؛ ولـــذلك 
  عرفت الدنرتة أيضا بأا:

  .)161(»والذي ال يتضمن تغريا يف تتابع وتسلسل األمحاض األمينية تغري شديد يف الرتكيب األساسي،«
  ويُقصد برتكيب الربوتني منط الروابط الببتيدية بني األمحاض األمينية يف اجلزيء.
يـــؤدي إىل تكـــوين  _ بواســـطة الـــروابط الببتيديـــة _ولبـُْنيـــِة جـــزيء الربوتـــني أربعـــة مســـتويات: فارتبـــاط األمحـــاض األمينيـــة ببعضـــها 

. أمـــــا تكـــــوين األمحـــــاض نفســـــها، فإنـــــه يـــــؤثر يف طبيعـــــة الرتكيـــــب الثـــــانوي )Primary structure()162الرتكيـــــب األويل للربوتـــــني (
)Secondary structure) والثالثي ،(Tertiary structure) والرابعي ،(Quaternary structure للربوتني. وهـذه الرتكيبـات تـؤثر يف (

  ية للربوتينات وسلوكها خالل عمليات تصنيع األطعمة املختلفة.الصفات الوظيف
) أو طبقيــــا Helicalبوجــــود ارتباطــــات هيدروجينيــــة بــــني سالســــل الببتيــــد يتكــــون الرتكيــــب الثــــانوي الــــذي قــــد يكــــون حلزونيــــا (ف

)Sheet( ابــط هيدروجينيــة وروابـــط . ويكــون الرتكيــب ثالثيــا عنــد ثــين السالســل وطيهــا فــوق بعضــها داخــل تراكيــب مدَجمــة، تثبتهــا رو
أخـــرى ثنائيـــة الكربيـــت. ويكـــون رابعيـــا  إذا كانـــت جزيئـــات الربوتـــني يف حـــد معـــني مـــن كـــرب احلجـــم، حيـــث يـــتم التحـــام البنـــاء األويل 

  والثانوي والثالثي على شكل طبقات أو جتمعات كما هو احلال يف اهليموغلوبني.
  .  )163(تنتج مباشرة من الرتكيب األويل للربوتني والثالثية والرابعيةوالرتكيبات الثانوية 

وتــؤدي الــدنرتة أيضــا إىل فقــدان اخلصــائص البيولوجيــة للربوتينــات، فعنــدما نســخن إنزميــا فإنــه يفقــد وظيفتــه كوســيط يف التفاعــل 
مـن شــكل حلـزوين أوملتــٍو إىل الكيمـاوي، لكـن الــروابط التسـامهية يف جــزيء اإلنـزمي ال تتغــري، وإمنـا الــذي يتغـري هـو الرتكيبــة الـيت تنتقــل 

  شكل ممّدد.
)، فقــد ثبتــت عــودة بعــض الربوتينــات مــن حالــة الــدنرتة إىل Reversibleائيــا بــل قــد يكــون ارجتاعيــا (دائمــا وهــذا التغيــري لــيس 

  تركيبتها األوىل.
ة، وبإمكــان الربوتــني اســرتجاع واألنــزمي بعــد اســتعادة تركيبتــه يســرتجع نشــاطه أيضــا؛ فالــدنرتة هــي تغيــٌري يف الشــكل يثــبط الوظيفــ

  شكله ووظيفته. إال أن الدنرتة ال تؤدي أبدا إىل إحداث وظيفة جديدة يف ذلك الربوتني.
إذ هي إذن حتول من تركيب آلخـر دون تغـري يف األمحـاض األمينيـة الـيت هـي أسـاس تكـوين جـزيء الربوتـني، وال تبـدل يف تتابعهـا 

                                                 
  .148، 146، أساسيات كيمياء األغذيةدميان:   )161(
)162(  Robert K. Murray, Daryl k. Granner: Harper Biochimie, (24ème édition Mc Graw Hill, U. K. London, 1999), 42.  
  .45-44سامي املظفر: اهلندسة الربوتينية،  -. ينظر ملزيد من التفصيل 144، أساسيات كيمياء األغذيةدميان:   )163(
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  .) 164(يف السلسلة الببتيدية
جيعل منها استحالة مبعىن تغري الرتكيبة والصفات، ودليلنا هو تغري البـيض املسـلوق واللحـم املطبـوخ وخثـرة اللـنب بالـدنرتة،  وهذا ال

  دون أن يقال: إن هذه األطعمة قد استحالت.
  .)165(م°55  ≈وبالنسبة لإلنفحة فإا تتعرض للدنرتة انطالقا من درجة حرارة 

  م حفاظا على نشاط البكترييا اليت تقوم باإلنضاج.°40را أبدا فوق وكثري من األجبان ال تُرفع حرا
أكــرب وأعمــق مــن جمــّرد الــدنرتة، لكنهــا بالتأكيــد ال تُعــد تغيــريا   _ علــى مســتوى التغيــري اجلزيئــي _وتوجــد تفــاعالت كيماويــة، هــي 

. كافيا للقول باالستحالة، إمنا هي تفاعالٌت تقع يف سلسلة مـن التغيـريات الكيماويـة الراميـة إىل إعـداد املـواد الطبيعيـة لتقـوم بوظائفهـا
)، ويســمى يف هــذه احلالــة الربورينــني Zymogeneميــوجني (فــالرنني املوجــود عنــد العجــل يــتم إفــرازه أوال علــى صــورة غــري نشــطة، هــي الز 

)Prorenin.(  
لكنه يتحول إىل رينني فعال يف الوسط احلامض، وهو تفاعل يتم ذاتيا، حيدث خالله حتلل يف الربوتني، فتتحـرر منـه ببتيـدات ممـا 

  يؤدي إىل اختزال وزنه اجلزيئي.
) مث تسـاعد احلموضـة املوجـودة يف Pepsinogenللمعدة على صـورة ببسـينوجني (كما أن الببسني يتم إفرازه من الغشاء املخاطي 

املعـــدة علـــى التحـــول الـــذايت للببســـينوجني إىل ببســـني. وتتضـــمن هـــذه العمليـــة تكســـري عـــدة روابـــط ببتيديـــة، وفصـــل أجـــزاء كثـــرية مـــن 
  .)166( الببتيدات

تُفقـــدها نشـــاَطها، وال تـُــنِقص منـــه. إذ توجـــد إنزميـــات تتعـــرض  كمـــا لـــوحظ أن عمليـــة تكســـري الـــروابط الببتيديـــة لإلنزميـــات قـــد ال
  لتحلل كبري دون أن يُنقص ذلك من نشاطها شيًئا.

)، لكنــه Aminopeptidase) فقــد حيــدث لــه حتلــل بواســطة إنــزمي آخــر هــو: (Papainواملثــال املــذكور هــو إنــزمي البابــائني املتبلــور (
ى أن جــزءا كبــريا مــن السلســلة الببتيديــة الــيت يتكــون منهــا ال أمهيــة هلــا يف نشــاطه، وأن رغــم ذلــك حيــتفظ بكامــل نشــاطه، ممــا يــدل علــ

  ) ال يزال موجودا يف اجلانب غري املتحلل.The active partاجلزء النشيط من اإلنزمي (
  .)167( ونفس الظاهرة لوحظت يف إنزمي الببسني

التفاعــل، وأكثــر مــن ذلــك ال نــدري أي جــزء منــه حمــرم حــىت نقــول: إذا فــنحن ال نــدري أي جــزء مــن اإلنــزمي هــو الــذي حيــدث بــه 
  فككناه زال التحرمي.

  اإلنفحة: استهالك
ا، فــالقوة يف أغلــب  إذا نظرنــا إىل النســب املضــافة مــن اإلنفحــة إىل اللــنب يف صــناعة خمتلِــف أنــواع اجلــنب فإننــا جنــدها ضــئيلة جــد

  آالف لرت من احلليب، ضمن شروط معروفة. 10اإلنفحة جينب  لرت من1أي:  10 1/000اإلنفحة املسّوقة هي 
  كما يبينه هذا اجلدول:  _  إال ما شّذ منها _مل يف الغالب   40وحسب أنواع اجلنب فإن كميات اإلنفحة املضافة ال تزيد على 

                                                 
)164(  Albert Lehninger: Biochimie, 59-60.   

  Robert K. Murray, Daryl k. Granner: Harper: Biochimie, 48-49 
)165(  André Eck: le fromage, 388. 

  .515-513، أساسيات كيمياء األغذيةدميان:   )166(
  .39حيىي فوده وآخرون: نظم اإلنزميات،   )167(
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  ل حليب 100مل إنفحة يف  Pâtes fraîches(:  1 - 5األجبان الطازجة (

  ل حليب 100مل إنفحة يف  Pâtes molles:(  18 - 22األجبان الطرية (
  )Pâtes presséeاألجبان املعصورة (

  ):Non cuitesغري املطبوخة ( •    
  ):cuitesاملطبوخة ( •    

  
  ل حليب 100مل إنفحة يف  25 - 20 •
  )168(ل حليب 100مل إنفحة يف  40 - 22 •

  .%  0.04مل من اإلنفحة تساوي نسبة  40و
تــؤثر يف احلليــب تــأثريا بالغــا، فهــي تعطــي أجبانــا قاســية كــالغريري، وذات نكهــة قويــة والذعــة!  -علــى ضــآلتها-لكــن هــذه النســبة 

) فهــي ال تضــاف إال ملــا هلــا مــن تــأثري يف Petit suisseوحــىت القــيم الصــغرى مــن اإلنفحــة الــيت تضــاف إىل األجبــان الطازجــة، مثــل: (
  ! %  0.005أي نسبة ل، 100/مل5متاسك اخلثرة، مع أا ال تتعدى 

ال ينســـحب  _ دامــت تــؤثر مــا _ومبــا أن العــربة يف االســتهالك بــاألثر ال بالكميــة مهمــا بلغــت مــن الضــآلة، فــإن هــذه النســب 
  عليها حكم استهالك العني.

 وهو: لكن يبقى سؤال مهم  
يف اخلثــرة، وهــي اجلبنــة الــيت تصــل إىل موائــدنا بعــد عمليــات التجبــني؟ وكــم منهــا  _ علــى قلتهــا _كــم يتبقــى مــن هــذه اإلنفحــة 

  يطرح مع املصل؟.
  .)169(إن ذلك يصعب حتديده وحسابه بدقة، نظرا لتداخل عوامل عدة، أمهها: ضآلة الكمية نفسها

  . هذا من جهة.مع املصللكن تتفق بعض املصادر على أن ما يبقي من اإلنفحة حمتجزا يف اخلثرة أكثر مما ينسحب 
ومــن جهــة ثانيــة فــإن نســبًة مــن املصــل مبــا فيــه مــن إنفحــة يبقــى مــع اخلثــرة، وهــذه النســبة ختتلــف بــاختالف اجلــنب طــراوة وقســاوة، 

  %.  80حىت فاألجبان الطرية تصل النسبة فيها 
  .)170(فقط % 26ل إىل حدود وتكون نسبة املصل الباقي يف اخلثرة منخفضة جدا يف األجبان القاسية جدا، حبيث تص

  ومهما يكن، وما دام احلكم منوطا باألثر ال بالكم، فهل ملا يتبقى من إنفحة يف اجلنب تأثري عليه؟.
  تؤثر بكفاءة يف اجلنب، وتعمل على إنضاجه. _ على ضآلتها _لقد تبني بالفعل أن هذه الكميات من اإلنفحة 

قــد تبلــغ الســنتني أو أكثــر وخالهلــا تعمــل اإلنفحــة إىل جانــب البكترييــا علــى إنضــاج هلــذا فــإن بعــض األجبــان تــرتك ملــدة طويلــة 
  اجلنب، وإضفاء نُكهات وروائح وألوان عليه.

  وما دام هذا النزر اليسري يؤثر فال ميكن القول بأنه استهلكت عينه، وغلب عليه احلالل الطاهر.
  فهي جنسة، ومؤثرة يف احلليب.

                                                 
  الفاو: معلومات مستقاة من موقع منظمة  )168(

  Le lait et les produits laitiers dans la nutrition humaine, Chapitre 6 Fromages, (http://www.fao.org). 
)169(  André Eck: le fromage, 66. 

  .95، 89أنطون طيفور: تكنولوجيا األلبان،   )170(
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قر غِري املـذّكى ذكـاة شـرعية، أو ببسـني اخلنزيـر، فكالمهـا صـدر مـن حيـوان حمـرم شـرعا. ومـا يقحـم فيـه وسواء يف هذا كيموزين الب
  منهما فهو حرام بالتبع.

  عموم البلوى:
للشرع اعتباٌر حلاالت الضعف الـيت تنتـاب اإلنسـان يف معاشـه وخمتلـف أحوالـه الدنيويـة والدينيـة؛ لـذلك فـإن عمـوم البلـوى معتبَــٌر 

  األحكام الشرعية. يف ختفيف
  .ما يعسر االحرتاز أو االمتناع عنه إال مبشّقة بالغةويقصد بعموم البلوى 

وبالنســبة لألجبــان الــيت تعــج ــا أســواقنا، ويغــدو ــا املســتوردون والتجــار والزبــائن ويروحــون، هــل تــدخل يف عمــوم البلــوى ــذا 
  املفهوم الشرعي؟

  ي فعال بالء عام، لكن هل هلذا البالء اعتبار يف نظر الشرع؟إذا اعتربنا كثرا وعموم انتشارها فه
وهـل االسـتغناء عنـه ممـا يعُسـر  القبيـل؟إن من شروط عموم البلـوى عـدم إمكـان االنفكـاك، ومشـقة التحـرز، فهـل اجلـنب مـن هـذا 

  على املسلم، ويشق عليه التحرز عنه، أم هو من الكماليات اليت ال يصعب االنفكاك عنها؟
  وجد هلذه األجبان بديل خلو من أي مادة حمرمة؟هل ي

  تبني من دراسة األجبان أن هناك أصنافا عّدة تصنع من مخائر فطرية وبكتريية باخلصوص.
وأن كيمــوزين البكترييــا احملــّورة وراثيــا أصــبحت واســعة االســتعمال، وقــد فاقــت يف جودــا جــودة اإلنفحــة احليوانيــة، نظــرا لنقاوــا 

  ها، وإمكان توفري الشروط املثلى من النظافة والصحة يف إنتاجها وتسويقها.وسهولة ضبط
وهــذه اليــوم حقيقــٌة علميــة وعمليــة ال يســع أحــدا إنكارُهــا. وقــوائم األجبــان اخلاليــة مــن إنفحــة احليوانــات موجــودة، وهــي طويلــة 

  ومتنوعة. 
 أســواقنا لتُــزاحَم املنتوجــات املشــبوهة، بــل وتتفــوق عليهــا ولــو توجــه القصــد إىل تلــك األنــواع لكــان مــن الســهولة مبكــان توفريُهــا يف

  على مجيع املستويات.
 أســهموهــذه القــوائم ليســت جمــّرد اقــرتاح نظــري، بــل هــي عالمــات جتاريــة موجــودة يف األســواق واحملــالت الكــربى بــالغرب. ولقــد 

  ضغط النباتيني واليهود كثريا يف وجودها ووفرا وتنوعها.
 د أننــا مل نــول األمــَر أّي  _ وعشــناه حينــا مــن الــدهر _جهــدا بســيطا مــن املســلمني كفيــٌل بتغيــري واقــع نعيشــه  ومــن املؤكــد أنــر

  اهتمام.
  مث هل حنتاج إىل بديل لإلنفحة؟

 لكــن لــو كانــت اإلنفحــة ال تصــدر إال مــن حيوانــات حمّرمــة كاخلنــازير... فإننــا ســنحتاج إىل البحــث عــن بــديل لإلنفحــة احليوانيــة.
اإلنفحــة توجــد طبيعيــا يف حيوانــات طــاهرة حــالٍل أكُلهــا، كــالبقر والغــنم واملــاعز واجلــاموس، كمــا يوجــد الببســني بــوفرة يف الــدجاج... 

  فلماذا نبحث عن البديل؟.
اللحـوم. إن البديل احلقيقي هو أن نصنع بأنفسـنا أنفحَتنـا مـن مصـادرها الطـاهرة... فاإلنفحـة عيبهـا يف الغـرب أـا تابعـة لسـوق 
  !واللحوم عندنا متوفرة واحلمد اهللا. وثراء معظم البالد اإلسالمية، وسعة أراضيها وخصوبتها وتوفر مياهها ال خيفى على أحد

فــال ميكــن حبــال القــول بعمــوم البلــوى واالعتمــاد عليــه لتحليــل مــا حــرم اهللا وحالنــا هــي هــذه؛ وفــرة يف املــواد اخلــام احلــالل، وعجــز 
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  عن استغالهلا، مث حبٌث عما يربر استعمالنا للحرام. وتقاعس
رغـم أـا أمـوال ميكـن  _ملـا كسـر دنـان اخلمـر وقطـع زقاقهـا، وشـق ظروفهـا  εومن املفارقات أن يـذكر بعـض العلمـاء أن الرسـول 

بــني ظهــرانيهم، مث يقــول: ال إمنــا فعــل ذلــك مبالغــة يف التبكيــت وعقوبــًة ألصــحاا علــى إبقــائهم اخلمــر  _ اســرتجاُعها مبجــرد غســلها
  جيوز  لنا أن حنكم حبرمة هذه املواد، فهي أموال للمسلمني ال جيوز إتالفها عليهم رد الشك واالشتباه... أو لقلة احلرام.

 وال نبـدل، ترى، حنن الذين أسلمنا القياد لغرينا يصنعون لنا ما يشاءون، فال نسأل وال نعمـل، وال نغـري  فمن هو أوىل بالعقوبة يا
  عن ختليلها لتصبح حالال؟! εأم الصحابة الكرام الذين تبّقى لديهم بعض اخلمر، فجاؤوا يسألون الرسول 

إذا   _العمـل بفتـوى حتـرمي األجبـان الـيت حتتـوي علـى إنفحـة امليتـة أو اخلنزيـر سـيدفع النـاس هلذا فإن إغالق هذا الباب أوىل من فتحـه، و
  العمل على توفري البديل، وهو متوفر أصال، ويف املتناول، إمنا تنقص العزمية الصادقة واحلزم يف األمور.إىل  _ عز عليهم اجلنب

قضـايا الكـربى لألمـة ومـا بـد مـن االهتمـام بال وال يقولن قائل: إن هذه األمور بسيطة هينة ال يلتِفت إليها عـرٌف وال شـرع... وال
  فإن هذا الدين كامل، يهتم باألمور كلها، هينها وعظيمها. ، إىل ذلك

ولقـد ذهـب إىل القـول بتحـرمي األجبـان الـيت فيهـا إنفحـة امليتـة عـدة علمـاء، مـنهم الفقيـه املـالكي أبـو بكـر الطرطوشـي، وقـد ألـف 
أتون ــا ويبيعوــا، ورأى اإلنفحــة الـــيت رســالة يف حتــرمي اجلــنب الرومــي، ملــا اطلــع علــى حــال األجبــان الــيت كــان النصــارى األوروبيــون يــ

جيبنون ا وأوانيها فـأفىت بتحرميهـا. وقـد أحـدثت رسـالته ضـجة كبـرية يف اإلسـكندرية آنـذاك. واحتسـبت مـن ضـمن املآخـذ الـيت رفعهـا 
  .)171(قاضي املدينة إىل اخلليفة

تــوقى امليتــة... وقــد صــنف الطرطوشــي رســالة يف ال خيتلــف اثنــان ممــن يســافر أن اإلفــرنج ال ت«ومــنهم القــرايف، قــال يف الــذخرية: 
حتــرمي جــنب الــروم، وهــو الــذي عليــه احملققــون، فــال ينبغــي للمســلم أن يشــرتي مــن حــانوت فيهــا شــيء منــه ألنــه يــنجس امليــزان والبــائع 

  .)172(»واآلنية
  واهللا تعاىل أعلى وأعلم.

                                                 
  .164 ،م)2006هـ/1426رسالة دكتوراه يف أصول الدين، حتت إشراف: د. حممود يعقويب، (جامعة اجلزائر،  يوسف تتواح: اإلمام الطرطوشي،  )171(
 .4/124 ،م)1994هـ/1414بريوت، ، دار الغرب اإلسالمي، 1حتقيق الدكتور حممد حجي (ط القرايف: الذخرية،  )172(


