
 پری سٹنڈ میٹ کے بارے میں فتوی 

 الحمدہلل والصلوۃ والسالم علی رسول ہللا

ومفتیاِن شرع متِین اس مسئلہ کے بارے میں  کیا فرماتے ہیں علمائے دین االستفتاء: 

(گوشت کے بارے میں کیا حکم ہے وہ حالل ہوگا یا  Pre-Stunnedپری سٹنڈ ) کہ

  حرام کچھ علماء کہتے ہیں حالل ہے اور کچھ کہتے ہیں حرام 

 فرام انگلینڈافضل سائل: 

 بسم ہللا الرحمن الرحیم

 الجواب بَِعوِن الَملِِک الَوھاب اللھم ھدایۃَ الَحق والصواب

جانور کو ذبح کرنے  میں(Pre- Stunningمیری معلومات کے مطابق پری سٹننگ )

بجلی کا جھٹکا دیا جاتا ہے جس سے وہ بےہوش ہوجاتا ہےاور مرنے سے پہلے 

سے قبل ہی ذبح کرلیا جاتا ہے۔اگر جانور کے مرنے سے پہلے پہلے اسے شرعی 

تو اس کا گوشت حالل ہے اور اسے حرام کہنے گیاطریقے کے مطابق ذبح کردیا 

کا جھٹکادیتے ہوئے جانور مرجائے تو وہ  کی کوئی وجہ نہیں ہےاور اگر بجلی

 حرام ہے اگرچہ بعد میں ذبح کردیا جائے کہ ذبح کرنے سے حرام حالل نہ بنے گا۔

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           وہللا تعالی اعلم ورسولہ اعلم صلی ہللا علیہ وآلہ وسلم

 محمد قاسم ضیاء قادری ابو الحسن کتبہ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEGAL VERDICT REGARDING PRE-STUNNED MEAT 

 

QUESTION: 

What do the scholars of the noble Shariah say regarding this matter; what 

is the ruling concerning pre-stunned stunned meat? Will the meat be Halāl 

or Harām? Some scholars say it will be Halāl and some say it will be 

Harām. 

Questioner: Afzal from England 

 
ANSWER: 

 
 بسم ہللا الرحمن الرحیم

 الجواب ِبَعوِن الَملِکِ الَوھاب اللھم ھدایَۃ الَحق والصواب

According to my knowledge, when animals are stunned, they are electrocuted 

before being sacrificed, which leads to them becoming unconscious. They are 

then slaughtered before they die. If the animal is slaughtered correctly with 

compliance to Shariah before it dies, then the meat will be Halāl and there will be 

no reason to label it Harām. If the animal dies whilst the stunning process is 

ongoing, then the meat will be Harām even if the animal is sacrificed later on; 

slaughtering does not make [that which is] Harām as Halāl.  

 وہللا اعلم ورسولہ اعلم صلی ہللا علیہ وآلہ وسلم
محمد قاسم ضیاء قادری کتبہ ابو الحسن  

Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri 

Translated by Dawud Hanif 

 


