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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

و استفسرت عن  رباءقبل سنوات يف إحدى املؤمترات يف تركيا حول معايري احلالل و احلرام قابلت بعض الخ  
احليوان احلالل فحالل و إال فال،  فرأى بعضهم أن اجليالتني إذا كانت مستخرجة من ة من العضاماجليالتني املستخرج

و آخرون يرون أن مادة جيالتني ملا تكّونت تغريت ماهيتها، فلذا حيل أكلها بغض النظر أنه من احليوان املأكول أو 
حول القضية و وجدت هناك أن الفقهاء أحلوا األشياء بعد  باب الفتاوى ا، فطرقتخ ري مذبوح شرع  غري مأكول أو غ

 ·إال فالو  تغيري املاهية
مات لتوثيق احلالل و و نسبيت بإحدى املنظّ و من حسن حظي أن اهلل تعاىل جعلين من طلبة العلم الشرعي  

 فاتصلت ين، و أراه من واجيب الشرعي و امله ةرف احلقيقعآنذاك أن أحقق و أدقق املوضوع كي أ احلرام ، فعزمتخ 
اهلل خري اجلزاء إذ رحبوا يب و أتاحوا يل فرصة زيارة املصنع يف عند العودة بإحدى الشركات الصانعة جليالتني، فجزاهم 

رباهتم حول املوضوع و كانت املعلومات ين بخ و درباء يف قسم الدراسات و التطورات فزوّ الخ  زياريت ملدينة الهور، فقابلتخ 
حوا يل أنه هل وين و وض  أخربخ  إلدراك احلقيقة فسألتهم : املزيد   فاستفسرتخ  ها للمستجدّ ال ميكن وعيخ  و دقيقة   مفيدة  

من العظم  خمصوصة   ملزيد أننا نستخلص مادة  ، و وضحوا ” ال“ري املاهية بعد عملية الصناعة؟ فأجابوا ب ت تغيمتّ 
أن  العظيم   االستفسار عن بقية املراحل، أسئل اهلل   مله و تّ عد ذلك زميالن بزيارة املصنع بأكو قام ب، مبهارة فقط 

 ·لألمة و هو ويل التوفيق املتواضعة و جعلها نافعة   يتقبل جهودنا
 

 معرفة الجيالتين:
، ألنه يلصق اجللد (Gelling Agent) جيالتني اسم ملادة بروتني املستنقية من العظم و اجللد و يسمى أيضا

 و  ”Gelatin“جنليزية بأسلوبني تخرج أيضا من السمك، و يكتب باإلو يسالصلب، اهلالم ه مثل بالعظم، و شكل

“gelatin” جيالتني“يكتب ب  اه الشيء اجلامد الصلب و بالعربية، معن”  · 

 ·فمستخرجة من الثمار، و يستعمل كجيالتني فاليصح تسميتيه  جبيالتني  ”Pectin“ بكتنيتنبيه: أما مادة 
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 استخدام مادة جيالتين:
سابقا أن اجليالتني اسم ملادة مستخرجة من العظم و اجللد الغليظة فيستخدم يف املأكوالت كما ذكرنا  

، معناه أرجل، فيطبخ العظام و يغلى يف املاء ملدة طويلة فتصبح به ”اپای“للتغليظ كما يطبخ عندنا طعام باسم 
فعلمنا به أنه بعد الطبخ الكثري خيرج مادة  ما يطبخ أكثر يصبح املرق أغلظ و ألزج،لكا،  ا و لزج  الشوربة أو املرق غليظ  

 ·جيالتني من العظام أكثر
 

 :Clarification agent استخدامها للتنقية
 ·و تستخدم أيضا لتقنية العصري الطازج كعصري التفاح 

 

 :Stabilizers استخدامها للحفاظ عن الخراب
تستخدم حلفظ اللنب يف العلبة كي ال خيرج من املاء، فمادة جياليتني يكثر استعماهلا يف اجملاالت املذكورة 

 الشوكوالتة و (Jellyهالم )و  (Marshmallowاحللوى الطمي )باألغلب و أيضا تستخدم لتكوين 
(Chocolate)   التويف و(Toffee) العلك و ( chewing gum) الكعك ، (Cake)  و مثلجات (Ice 

cream) و هناري )نوع من الطعام( و التوابل ( Spices) و الروب املعلب(Packed yogurt)   و
 ·و األدوية لتقوية العظام و غريها من املأكوالت  (Capsule ) حافظة دوائية/ةكپسولال

يفيدنا يف ذلك أن نتعرف و بعد معرفة املذكور نعود إىل اهلدف األصلي و هو التعرف على مادة جيالتني، و 
 ·نات العظم، و به نصل إىل احللعلى مكوّ 

 

  أجزاء العظم التركيبية:
 ·(inorganic) عضويةو أجزاء غري   (Organic) عضويةفالرباء قسموا أجزاء العظم إىل قسمني: أجزاء 

عظم و الذي يستخلص من ال (Collagen) ”نيجكوال“ يسمى ب يسة اجلزء األساالعضويففي األجزاء 
و يستخدم أيضا يف تغذية  ،(Phosphorous) الفوسفورو  (Calcium )يوجد يف اجلزء غري العضوية كالسيوم 

 ·احليوانات
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كما تعمل مادة للعظم  بني األجزاء الرتكيبية  و االتصال الرتابطها األساسي  عملنيجة كوالدما تنبيه:
 ·حيث تربط مجيع األجزاء الرتكيبية مع بعض (Cement)اإلمسنت يف   (Gypsum)سبججص/

 

 كيف تصنع جيالتين:
،  عبةهذه العملية اسم لتحليل أجزاء العظم و استخراج مادة تربط األجزاء و ال شك أنه من األمور الص 

 لى مراحل و هي: عوهذه العملية تشتمل 
 ·يعات صغريةأوال يقطع العظم إىل قط ·۱
 ·عن األوساخ قيةللتن م ك نةلقى يف مث ت ·۲
الصودا  للمزيد للنظافة و عمل )Caustic soda(بالصودا الكاوية كبري للماء امللطخ   طبللقى يف تمث  ·۳

 ·اكي يصبح العظم نقي    الارجية تنقية العظم من اللزوجات الكاوية
حسب االحتياج ملدة أربعة أو  )Hydrochloric acid(املاء امللطخ حبمض اهليدروكلوريك لقى يف تمث  ·۴

 ·من العظمستخلص مادة كالسيوم و فوسفور تو املاء البارد مع ا محض اهليدروكلوريك مخسة أيام فمع استعمال 
بقى ملدة سبعني يوما و يف خالل هذه املدة تو  )Lime water(اجلري  لقى يف حياض فيها ماءتمث  ·۵

ا و يف خالل هذه املدة نيجكوالتتخلص مجيع األجزاء من العظم و تظهر مادة   من حني إىل آخر مث  ءاملاغري ي جمّمد 
 النخورةلعظم إىل طبيعة بعد درجة احلموضة لعود كي ت  (Phosphoric acid)لقى فيه مادة محض الفوسفوريك ت

 ·إىل ثالث عشرة بسبب ماءاجلري

العظم

عضوية

كوالجني

ةغري عضوي

كالسيومفوسفور
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ا كي حتلّ   ساخن   عليها ماء    يف حياض خمصوصة و يصبّ نيجمادة كوال لقىتمث ·٦ بدون أّي  يف املاء جيد 
 ·رر فتذوب يف املاء و تصبح كاملرقض

و نسبته يف هذا املائع عشر باملائة مث يغلى  ، مث تنقل إىل مرحلة أخرى و هي تبخري املاء امللطخ جبيالتني ·۷
 ·على النار حىت يبقى املاء أربعني باملائة 

ني جبقية األجزاء من العظم و املاء يطري حىت يصبح كوالمث جيري عليه عملية التنقية األخرى لتخليص  ·۸
 ·بشكل غليظ جامد

 )Chiller( و عند الروج متر من الثالجة (vermicelliشعر املالك ) مكنية خترجها بشكلو يلقى يف  ·۹

  ·كي تعود إىل جامد
و يف أثناءها متر من اهلواء ملدة مخس و عشرين دقيقة  احلزام املتحركة تلقى على ةكناملو بعد الروج من  ·٠۱

 ·مكّون من القمح (Filter) رّشحليجفف كامال ، و امل
 الكيس و يهيئو من مث يلقى يف  )Powder( ةبشكل البودر  مث اجليالتني اجلاف يطحن حىت يصبح ·۱۱

 ·للسوق

يف بداية  متكون يف العظ نيجأن كوال الفرق بينهما  و جيالتني امسان لشيء واحد ونيجمادة كوال تنبيه:
 ·ام بعد الغالء يصبح زيت  تني اجملفف يف هناية املطاف كالشحاملراحل يصبح جيال عد إمرار مجيععملية التنقية ، وب

 
 خالصة التحقيق:

تغيري  على التفصيالت املذكورة علمنا أن جيالتني جزء العظم املستتخلص بدقة من غري أيّ و بعد االطالع  
، و هذا يشبه عملية اإلعصار من قصب السكر و طبخه  Extractionذه العملية باالجنليزية هليف ماهيته و يقال 

على النار كي يبخر املاء و من مث احلصول على السكر اجلامد و من مث على السكر املعروف لدينا، فهل نقول للسكر 
 املستهلك أن ماهيته تغريت؟

تني املستخرجة من احليوانات املأكولة و املذبوحة بالطريقة فلذا نستطيع أن نقول يف فصل الكالم أن اجليال 
 ·و اهلل أعلم بالصواب الشرعية هي حالل فقط،
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