
بسم ا الرحمن الرحيم 
  0      ورقة للشيخ الدكتور محمد الهواري

: يقال إن خميرة الخبز والزبادي مصنوعة من البقر أو الخنزير، هل يجوز الكل من هذ المنتجات؟سؤال 
  ل ص,,حة للق,,ول ب,,أن خمي,,رة الخ,,بز م,,ن منش,,أ حي,,واني، ك,,البقر أو الخنزي,,ر أو غيره,,ا؛ ف,,الخميرة الش,,ائعةج##واب:

  وه,ى خمي,رة مبتذل,ة، س,ريعةYeast0المستعملة في صناعة الخبز أصلها من أحد الفطور المس,اة بخمي,رة الجع,ة 
 التكاثر والنمو، وتستعمل طرية رطبة أو جافة، وتقوم بتخمير المواد النشوية التي توجد في أنواع ال,,دقيق المختلف,ة

0وتساعد على نضج الخبز أو العجين بصورة عامة
 وق,د يس,تغنى ع,ن ه,ذه الخمي,رة ف,ي ص,ناعة بع,ض المعحن,ات ك,أنواع (الك,اتو) المختلف,ة وذل,ك باس,تعمال مس,حوق

0 ؛ وهو مادة كيميائية تهيأ في الصناعةNatrium Bicarbonateمؤلف من ثانى كربونات الصوديوم 

0وعليه فل حرج شرعا من استعمال هذه الخميرة (خميرة الخبز) في صناعة المعجنات وا أعلم

 أما الخميرة المستعملة في صناعة الزبادى أو اللبن الرائب؛ فقد تك,ون م,ن مص,در جرث,,ومي أو مص,در فط,,ري أو
0مصدر حيواني

اللبنيةLactobacillesوالشائع اليوم استعمال الجراثيم المسمات بالعصيلت البنية  العصيات  وأشهرها     
0الباغارية 

 أما المصدر الفطري فينتمي إلى الفطور الليمونية ولها فاعلية جيدة في ص,ناعة اللب,ان والجب,ان وبن,اء عل,ى ذل,ك
0فل حرج من استعمالها في تحضير اللبن الرائب أو الزبادي

 أما الخمائر المستخرجة من أصل حياني، فتستعمل عادة بتركيزات زهيدة جدا، فحكمها كحكم الم,ادة النجس,ة ال,تي
 وقعت في الكثير الطاهر؛ فعلى القول بأن الخميرة من مصدر حيواني غير م,,أكول اللح,م كالميت,ة والخنزي,,ر؛ فه,ي

0مستهلكة في الكثير من اللبن ول تؤثر على طهارة اللبن الرائب الناتج
                                

 0                                                 وا تعالى أعلم

  يسأل كثير من المسلمين عن حكم الجيلتين والمواد الدهنية الحيوانية الموجودة في الكثير م,ن الم,,أكولتسؤال :
لهذه البلد ؟ نرجو من حضرتكم الجواب .

  تضمن السؤال طلب الحكم في مادتين مختافتين : الجلتين والم,واد الدهني,ة الحيواني,ة . والمقص,ود بهم,االجواب :
المواد التي قد تستخرج من حيوانات غير مأكولة اللحم ، كالميتة ، والحيوانات غير المذكاة والخنزير .

 والجلتي,,ن م,,ادة غذائي,,ة بروتيني,,ة غني,,ة ب,,الحموض الميني,,ة ت,,دخل ف,,ي ك,,ثير م,,ن الص,,ناعات الغذائي,,ة كالمعجن,,ات
 وأغذية الطفال وفي صناعة اللبن الرائب والجبان والمثلجات كما تدخل في الصناعة الدوائية كصناعة المح,,افظ

    ) ؛ وق,د تس,تعمل كم,ادة بديل,ة للبلس,ما الدموي,ة ف,ي معالج,ة ح,الت مرض,يةcapsulesالدوائية ( كبس,ولت     
مختلفة .

 collaheneل يوجد الجلتين أو الغراء الحيواني حرا} في الطبيعة ؛ إنما ينشأ من معالجة الغراء الحيواني 
 الموجود في جلود الحيوانات وأحشائها وعظامها . وتط,رأ عل,ى الك,ولجين تح,ولت فيزيائي,ة وكيميائي,ة تغي{,ر م,ن

بنيته الكيميائية تغيرا} كامل} حينما يتحول إلى جيلتين .
 فإن كان الجلتين من مصدر حي,,واني م,أكول اللح,م كالم,اعز والش,اة والبق,ر وم,ا ش,ابه ، فه,و حلل ول ح,رج م,ن

استعماله في الغذاء والدواء .
 وإن كان من مصدر حيواني مشتبه به كأن يكون غير مذكى أو من حيوان غير م,,أكول اللح,,م ف,,إن الس,,تحالة ال,,تي

0طرأت على الصل أى الكولجين تجعل المركب الناتج، أى الجيلتين طاهرا يجوز أكله
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 جاء في البح,ر ال,رائق : م,ن الم,ور ال,تي يك,ون به,ا التطهي,ر انقلب العي,ن، ومض,ى إل,ى أن ق,ال: " وإن ك,ان ف,ي
 – أى الخمر – كالخنزير والميتة تقع ف,ي المملح,ة فتص,,ير ملح,ا يؤك,ل، والس,رجين والع,ذرة تح,ترق فتص,,يرغيره 

0 1رمادا عند محمد
 : العص,,ير ط,,اهر فيص,,ير خم,,را ويص,,ير خل فيطه,,ر، فعرفن,,ا أن اس,,تحالة العي,,ن تس,,تبع زوال2وف,,ي فت,,ح الق,,دير

عوا الحكم بطهارة صابون صنع من زيت نجس0الوصف المرتب عليها "0 وعلى قول محمد فر�

0وذهب المالكية إلى أن مااستحال إلى صلح فهو طاهر وأن ماااستحال إفساد فهو نجس
30جاء في الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه: " من الطاهر لبن الدمي ولو كان نافرا لستحالته إلى الصلح

 ثم جاء في موض,ع آخ,ر : إذا تغي�,ر القىء، وه,و الخ,ارج م,ن الطع,ام بع,د اس,تقراره ف,ي المع,دة، ك,ان نجس,ا، وعل,ة
 "40نجاسته الستحالة إلى فساد ، فإن لم يتغير كان طاهرا

 وعليه فإن انقلب العين النجسة الى عين أخرى، كأن احترقت فصارت رمادا أو دخانا فه,ى ط,اهرة ، قياس,,ا عل,ى
  وعلى هذا ف,إن أي,ة نجاس,ة عيني,ة إذا تح,ولت0طهارة الخمر بتخللها، وسواء في ذلك انقلبت بنفسها أو بفعل فاعل 

 إلى عين أخرى  بخصائص تركيبية مخالف,ة ، فإنه,,ا تعت,بر ط,اهرة ، كانتق,ال عظ,ام الميت,ة بع,د حرقه,,ا  إل,ى أعي,ان
 "50جديدة من دخان ورماد

 وقد وافق ابن تيمية ما ذهب إليه المالكية والحناف ، فقال: " وهذا هو الصواب المقطوع به ، فإن هذه العيان لم
 تتناولها نصوص التحريم ، ل لفظا ول معنى} ، فليست محرمة ، ول ف,,ي معن,ى التحري,م، فل وج,ه لتحريمه,,ا ، ب,ل
 تتناولها نصوص الحل� فإنها من الطيبات وأيضا في معنى ما اتف,ق عل,ى حل�,ه ، ف,النص والقي,اس يقتض,ي تحليله,ا ،

"0 6وعلى هذا استحالة الدم أو الميتة أو لحم الخنزير ، وكل عين نجسة استحالت إلى عين ثانية

 ويق,,ول اب,,ن تيمي,,ة ف,,ي موض,,ع آخ,,ر :" وإذا وقع,,ت النجاس,,ة كال,,دم أو الميت,,ة أو لح,,م الخنزي,,ر ف,,ي الم,,اء أو غي,,ره
 واستهلكت لم يبق هناك دم ول لحم خنزيرا أصل ، كما أن الخمر إذا استحالت بنفسها وصارت خل} كانت ط,,اهرة

  وهذا عند من يق,ول : إن النجاس,ة إذا اس,تحالت طه,رت أق,,وى ، كم,ا ه,و م,ذهب أب,ي حنيف,ة وأه,ل0باتفاق العلماء
 الظ,اهر ، وأح,د الق,ولين ف,ي م,ذهب مال,ك وأحم,,د ، ف,إن انقلب النجاس,ة ملح,ا أو تراب,,ا أو رم,,ادا أو ه,واء} ، ونح,,و

 "7ذلك ، وا تعالى قد أباح لنا الطيبات 

      وبالقياس على ما أوردنا فإن الجيلتين المتكون بالستحالة من جلود الحيوانات أو عظامها أو أحش,,ائها ط,,اهر
0ويجوز أكله واستعماله في الغذاء والدواء وا تعالى أعلم 

 أم,,ا الم,,واد الدهني,,ة الحيواني,,ة المص,,در المس,,تعملة ف,,ي المؤك,,ولت المنتش,,رة ف,,ي البلد الغربي,,ة فتعتريه,,ا الش,,بة أو
 الحرم,,ة ، لنه,,ا ك,,ثيرا م,,ا تختل,,ط ب,,دهن الخنزي,,ر ؛ وم,,ن المع,,روف أن البيان,,ات واللص,,اقات الموج,,ودة عل,,ى ه,,ذه

0الطعمة لتذكر مصدر المواد الدسمة الحيوانية بل تكتفي بذكر كلمة "دهن حيواني" فقط
 ول,,ذا فإم,,ا أن يق,,وم المس,,تهلك أو المؤسس,,ات الس,,لمية بس,,ؤال الش,,ركات الص,,انعة ع,,ن مص,,در الم,,واد الدهني,,ة
 الحيوانية ، ومن حقها أن تحصل على الجواب الصحيح تبعا لقانون حماية المستهلك أو تمتنع ع,ن اس,تعمال الم,ادة

0الغذائية المشتملة على الدهون الحيوانية للشتباه باختلطها بدهن الخنزير

وا تعالى أعلم
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