
 پِگ یعنی خنزیر کیوں حرام ہے؟
 الحمدہلل والصلوۃ والسالم علی رسول ہللا

کہ ومفتیاِن شرع متِین اس مسئلہ کے بارے میں  کیا فرماتے ہیں علمائے دین االستفتاء: 
خنزیر کا گوشت کھانا اسالم میں کیوں حرام ہے ؟ مفتی صاحب پلیز جدید تحقیق کی 

 فرمادیں؟روشنی میں کچھ وجوہات بیان 
 

 :عبدہللا فرام انگلینڈسائل
 بسم ہللا الرحمن الرحیم

 الجواب بِعَوِن الَمِلِک الَوھاب اللھم ھدایَۃ الَحق والصواب
ہللا تعالی اور اس کے رسول صلی ہللا  کھانے کی اصل وجہ تو مسلمانوں کے خنزیر نہ

اس وجہ سے  ۔نص قطعی سے حرام ہے خنزیر کا حکم ہے  یعنی  علیہ وآلہ وسلم 
  جیسا کہ ہللا تعالی فرماتا ہے۔مسلمان کا بچہ بچہ خنزیر سے بچتا ہے ۔
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َ
َم َول اس نے یہی تم پر حرام کئے ہیں مردار اور خون اور ۔َوالدَّ

 (173)سورۃ البقرۃ :۔جو غیر خداکا نام لے کر ذبح کیا گیا  سور کا گوشت اور وہ جانور
َم جیسا کہ قرآن میں ہے۔ اس لیے قرآن نے اسے رجس کہا یہ نجس العین ہےاور   حم

َ
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َ
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ۡ
 (145۔)انعام:یا بد جانور کا گوشت  وہ نجاست ہےِخن

کرتا ہے اور اس کو کھانے اسالم ایسی نجس و ناپاک چیز کو سے دور رہنے کا حکم 

 ان میں سے چند درج ذیل  ۔وجوہات  ہیں سائنسی ومیڈیکلی  زیادہبہت   سے روکنے کی

 ۔ہیں

یہ بہت ہی غلیظ جانور ہے اور ہر گندی چیز کھاجاتاہے۔یہ اس قدر گندا جانور ہے کہ :1

جس کی مرغوب غذا ہے۔ نسانی فضلہ بھی اسا اپنا  پیشاب پیتا اورفضلہ کھاتا ہے اوریہ 

کی وجہ سے اس کے گوشت جراثیم کا مجموعہ بن جاتا ہے اور ایک سائنسی تحقیق کے 

 سے زائد بیماریاں لگ سکتی ہیں ۔ 70مطابق  اس کے کھانے انسان کو  ستر

اسی وجہ سے اسکے  خنزیر کا گوشت  زہریلے مادوں کو اپنے اندر جذب کرلیتاہے :  2

گنا  30لے مادے عام جانوروں کے گوشت کے مقابلے میں گوشت و چکنائی میں زہری

ہوتا Toxinگنا زیادہ زہریال  30زیادہ ہوتے ہیں۔ گویا یہ گوشت بقیہ عام گوشت سے 

جسم  یہ واحد میمالیا ہے جسے پسینہ نہیں آتا جس کی وجہ سے زہریلے مادےاورہے۔

یہ اس قدر زہریال ہے کہ اس کے اور خارج ہونے کی بجائے اندر ہی رہ جاتے ہیں سے 

 یہاں تک کہ   اسے سانپ  ڈس جائے تو  ہوتا ہےنہیں  اوپر خطرناک زہر کا اثر بھی 

 جس سے آپ اس کے اندر موجود زہر کا اندازہ لگاسکتے ہیںبھی اسے کچھ نہیں ہوتا ۔

اس کے پایوں میں ایک سوراخ ہوتا ہے جس سے باہر کے جراثیم اندر جاتے رہتے اور

 اور یہ مزید زہرآلود ہوجاتا ہے۔ ہیں



جس کی وجہ سے کولیسٹرول بڑھنے اس میں چربی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے : 4

 ۔سے دل کی بیماریاں جنم لیتی ہیں 

اس کا گوشت کھا نے طرح کی مختلف بیماریاں ہوتی ہیں  30تیس   ایک خنزیرمیں: 5

ہیضہ،ٹائی فائیڈ،اور مثانے  مثالا  انسان کو کئی طرح کی خطرناک بیماریاںسے 

 ۔لگ سکتی ہیں  ہارٹ اٹیک وغیرہ  اور کاانفیکشن

جدید سائنسی تحقیق میں یہ ثابت ہوگیا ہے کہ ٹیپ ورم نامی کیڑے کی ایک خاص : 6

قسم سؤر سے انسانوں میں منتقل ہوتی ہے اور یہ کیڑا دماغ میں پہنچ کر اسے کھانا 

کے ساتھ تعلق کی وجہ سے اس کا سؤریڑے کو شروع کردیتا ہے۔ سائنسدانوں نے اس ک

رکھا ہے۔ لندن سکول آف ہائی جین “ سؤر ٹیپ ورم”یعنی  Pork Tapeworm نام بھی

اینڈ ٹراپیکل میڈیسن کی ڈاکٹر ہیلنا ہیلبی کہتی ہیں کہ پورک ٹیپ ورم خاص طور پر 

صورت  گوشت پوری طرح پکا نہ ہونے کیخنزیر کا  انسانی دماغ کو نشانہ بناتا ہے۔

کیڑے کے انڈے اس میں موجود رہتے ہیں اور آنتوں میں جاکر ان انڈوں سے  اس میں

 کیڑے نکل آتے ہیں جو اعصابی نظام میں شامل ہوکر سیدھے دماغ تک جاتے ہیں۔

ہے۔ سؤروں کے پایاجاتا سؤر کے فضلے میں  الروا کی صورت میں  ااور یہ کیڑ 

کا شکار بن سکتے ہیں، اسی لیے  کیڑےقریب موجود لوگ فضلے سے براہ راست 

جب یہ کیڑا جسم میں داخل  اسالم میں اس ناپاک جانور کو چھونا بھی ناجائز  ہے ۔

کئی طرح کی دماغی بیماریاں جنم لیتی ہیں  مثالا دماغی اعصاب کا تناؤ  ہوجاتا ہے تو

ے تو اگر یہی کیڑا آنکھ میں چالجائ۔ وغیرہ  مرگی، اعضاءکا فالج  یعنی ٹینشن  اور

 بصارت چلی جاتی ہے اور دل میں جانے کی صورت میں ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے ۔

یہ ساری وجوہات ماہریِن غذا  اورانگریز ڈاکٹروں کی تحقیق کا نچوڑ ہے جو مختلف 
 انگلش ویب سائٹس پر موجود ہے۔

سؤر انتہا درجے کا بے غیرت جانور ہے۔ جنسی تسکین کے لیے نر اور اس کے عالوہ 
ہ کوئی تمیز نہیں رکھتا۔ اسے کھانے والے معاشرے میں یہ خصوصیت باآسانی و ماد

اب تو آسمانوں سے باتیں کرتئ ہے، کہ وہاں بے غیرتی و بے حیائیدیکھی جاسکتی ہے
کیو نکہ سائنسی تحقیق  وہ اپنی بہنوں او رماؤں سے بھی سیکس سے گریز نہیں کرتے

ثابت ہے کہ خوراک کا براہ راست اثر جسم پر ہوتا ہے  جیسا کھائیں گے ویسا جسم سے 
 ظاہر ہوگا۔

َوَجلَّ  َوہللاُ تَعَاٰلی اَْعلَُم َوَرُسْولُہُ اَْعلَم ُ تَعَاٰلی َعلَْیِہ َوٰاِلٖہ َوَسلَّم وَ  َعزَّ  َصلَّی ّٰللاہ
 دریمحمد قاسم ضیاء قا ابو الحسن کتبہ
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WHY IS PORK FORBIDDEN IN ISLAM? 

 الحمدہلل والصلوۃ والسالم علی رسول ہللا

Question: 

What do the scholars and muftis of the noble Shari’ah say regarding the 

following matter; why is the consumption of pork forbidden in Islam? 

Please list some reasons in light of modern research.         

Questioner: ‘Abdullah from UK 

Answer: 
 

 بسم ہللا الرحمن الرحیم
 الجواب بِعَوِن الَمِلِک الَوھاب اللھم ھدایَۃ الَحق والصواب

The primary reason for Muslims not consuming pork is the command from Allah 

 .Pork is haram (forbidden) by explicit textual evidences .ملسو هيلع هللا ىلص and His Messenger هلالج لج

Due to this, every Muslim abstains from pork. Allah هلالج لج states in the Noble Qur’an: 
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Translation: “He has made unlawful for you only the dead animals and blood and 

the flesh of swine and the animal over which, whilst sacrificing, the name of 

someone other than Allah has been invoked.” [Surah al-Baqarah, 173] 

The swine is inherently unclean. Thus, the Qur’an calls it rijs (filth), as mentioned 

in the following verse: 

ٌس  ٗہ ِرجم ِانَّ
َ
ِزۡیٍر ف

ۡ
َم ِخن حم

َ
 ل

Translation: “… flesh of swine, for it is filthy …” [Surah al-An’am, 145] 

Islam commands to stay away from such filthy and impure substances. There are 

many scientific and medical reasons for not consuming pork. Some of them are 

mentioned below: 

1. It is a very filthy animal and consumes any dirty substance. It is such a dirty 

animal that it drinks its own urine and eats its own excreta. Human faeces are its 

desirable feed. Due to this, its meat is an aggregate of germs. According to a 

scientific research, the consumption of pork may cause more than 70 diseases in 

a person. 

2. Pork absorbs poisonous substances. Therefore, its meat and fat contain toxic 

substances 30 times more than those of other animals. Pork is 30 times more 



toxic than other meat. It is the only mammal that does not sweat. Due to this, 

toxic substances are not thrown out of the body, and thus get accumulated 

inside. It is so toxic that dangerous poison does not act upon it. Even a snake-

bite does not affect it. By this, you may guess the amount of toxins present in its 

body. There is a hole in its hooves by which germs enter its body, further 

intoxicating it. 

3. Pork has a very high amount of fat which increases cholesterol and causes 

heart diseases. 

4. There are 30 different types of diseases in a single pig. Consuming its meat 

may cause many deadly diseases in human beings. For example, diarrhoea, 

typhoid, urinary tract infection, heart attack, etc. 

5. It is proven by a modern scientific research that a special type of tapeworm 

gets transmitted from pigs to human beings. This tapeworm reaches the brain 

and starts eating it. Scientists have named it ‘Pork Tapeworm’ due to its 

association with the pig. “It's mainly the pork tapeworm that’s the main brain one,” 

says Helena Helmby from the London School of Hygiene and Tropical Medicine. 

When pork is undercooked, the eggs of this worm are present in it. When they 

enter the human body, they reach the intestines and hatch there. The worms 

then enter the nervous system and finally reach the brain. This worm is present 

in larval form in the faeces of pigs. People present near pigs can be attacked by 

the worm directly. Thus, according to Islam, it is impermissible to even touch this 

animal. When the worm enters the brain, many diseases of the brain are caused. 

For example, hypertension, epilepsy, paralysis, etc. If the worm enters the eyes, 

it causes blindness and if it enters the heart, it causes heart attack. 

The above is a summary of the researches done by nutritionists and doctors. It 

can be found on various websites. 

Other than this, the swine is an utterly shameless animal. When it comes to 

sexual satisfaction, it does not distinguish between male and female. They do not 

abstain from incestuous relations too. Shamelessness and immodesty has 

reached to an extreme level among them. Scientific research has proven that 

food directly affects the personality and a person behaves according to what he 

eats. 

 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 the SeekersPath Team 


