جیلی ٹین کی تمام اقسام حرام ہیں ؟
سو لل ل
ا َ ْل َح ْمد ل ہ ل
للا
ص ٰلوۃ ُ َوال َّ
ع ٰلی َر ُ
ُِّٰل َوال َّ
س ََل ُم َ
مفتیان شرع م لتین اس مسئلہ کے بارے میں کہ
االستفتاء :کیا فرماتے ہیں علمائے دین و
ل
کیا جیلی ٹین کی تمام اقسام حرام میں ہیں ؟
سائل :شکیل (انگلینڈ)
﷽
ص َواب
الو َّھاب اَللہ ُھ َّم ْ
ون ال َم لل ل
ا َ ْل َج َو ُ
ی النُّ ْو َر َوال َّ
اب بل َع ل
ک َ
اجعَ ْل لل َ
جو جیلی ٹین خنزیر یا دوسرے حرام جانوروں یا غیر مذبوح حَلل جانوروں کی
چربی سے بنائی جاتی ہے وہ حرام ہے جبکہ حَلل جانوروں کو شرعی طریقے سے
ذبح کر کے ان کی چربی سے بنائی جانے والے والی جیلی ٹین اور پودوں وغیرہ سے
حاصل کی جانے والے جیلی ٹین ایجنٹ حَلل ہیں ۔
سلَّم
َوللاُ تَ َع ٰالی ا َ ْعلَ ُم َو َر ُ
صلَّی ہ
ّٰللاُ تَ َع ٰالی َ
س ْولُہُ ا َ ْعلَم َ
علَ ْی لہ َو ٰا لل ٖہ َو َ
ع َّز َو َج َّل َو َ
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RULING ON DIFFERENT TYPES OF GELATINE
QUESTION: What do the scholars of the Din and the muftis of the Sacred Law
say regarding this matter; are all the types of Gelatine haram?
Questioner: Shakeel from England.
بسم للا الرحمن الرحیم
الجواب بعون الملك الو ّھاب اللھم اجعل لي النور والصواب
ANSWER:
The gelatine which is made from either, pig fat or the fat of haram animals or the fat of
those halal animals who have not been slaughtered, are all ruled as haram.
Whereas the animals which are halal if they are slaughtered (correctly) according to
the Shariah (Islamic Law) and their fat is made into gelatine, As well as the gelatine
agents attained via plants and other than it, those will be all ruled as halal.
ّ و للا تعالى أعلم و رسوله أعلم
عزوج ّل و صلّى للا تعالى علیه وآله و سلّم
كتبه ابو الحسن محمد قاسم ضیاء قادري
Answered by Mufti Qasim Zia Al-Qadiri
Translated by Bilal Shabir

