
 

 جہاں شراب بیچی جاتی ہے کیسا ہے سپر  مارکیٹ میں نوکری کرنا

 الحمدہلل والصلوۃ والسالم علی رسول ہللا

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

کہ سپر مارکیٹ میں نوکری کرنا کیسا ہے  جہاں ہمیں بعض اوقات شراب کو بھی 

کرنا پڑتا ہے اور جب کسٹمر مانگیں  تو ہمیں انہیں دینا ہوتا ہے اور انہیں ہینڈل 

 الماریوں میں رکھنا اورچھونا  پڑتا ہے ایسی نوکری کرنا کیسا ہے  ؟

 فرام انگلینڈ  قاسم:سائل

 بسم ہللا الرحمن الرحیم

 الجواب بَِعوِن الَملِِک الَوھاب اللھم ھدایۃَ الَحق والصواب

 چھونا، اٹھانا، رکھنا، رکھوانا، بیچنا، بکواناایسی نوکری  کرنا جس میں شراب کو 

 پڑتا ہے ناجائز ہے ۔ اعلی حضرت امام اہلسنت 

شراب کابنانا، بنوانا، چھونا، امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ  الرحمن فرماتے ہیں ۔

حرام حرام حرام ہے۔ اور اٹھانا، رکھنا، رکھوانا، بیچنا، بکوانا، مول لینا، دلوانا سب 

جس نوکری میں یہ کام یاشراب کی نگاہداشت اُس کے داموں کاحساب کتاب کرنا ہو 

ْثِم َواْلُعْدٰوِن ہللا تعالی فرماتا ہے سب شرعاً ناجائزہیں۔ اور گناہ َواَل تََعاَونُۡوا َعلَی ااۡلِ

 اور زیادتی پر باہم مدد نہ دو 

 (2)المائدہ :

 (569ص 23)فتاوی رضویہ ج

الخمر وشاربھا هللا لعن اتعاٰلی علیہ وسلم فرماتے ہیں : ہللا صلی اہللا رسول ا

لھا والمحمولۃ الیہ وساقیھا و بائعھا ومبتاعھا وعاصرھا ومعتصرھا وحام

 وٰاکل ثمنھا۔
شراب، اسے پینے واال، پالنے واال، فروخت کرنے واال، خریدنے واال، کشید کرنے 

واال، کشید کروانے واال، اسے اٹھانے واال، جس تک اٹھاکر لے گیا، اور اس کی 

 تعاٰلی نے ان سب پر لعنت فرمائی۔ ہللا قیمت استعمال کرنے واال، ا
 (۱۶۱/ ۲آفتاب عالم پریس الہور       )سنن ابی داؤد    کتاب االشربہ    باب العصیر للخمر  

 (۱۴۵/ ۴)المستدرک للحاکم     کتاب االشربہ   دارالفکر بیروت    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           وہللا تعالی اعلم ورسولہ اعلم صلی ہللا علیہ وآلہ وسلم

 محمد قاسم ضیاء قادری ابو الحسن کتبہ

 

 

 



WORKING IN A SUPERMARKET WHERE ALCOHOL IS SOLD 
 
QUESTION: What do the scholars and muftis of the mighty Shari’ah say 
regarding the following matter, how is it to work in supermarkets, where we 
sometimes have to handle alcohol and if a customer requests it, we must give 
it to them. Also, we have to stock it on the shelves and touch them, how is it to 
do such a job? 
 
Questioner: Qasim from England 
 
 
ANSWER:  
 

الرحیم الرحمن ہللا بسم  
والصواب الَحق ھدایۃَ  اللھم الَوھاب الَملِکِ ِبَعونِ  الجواب  

 
It is impermissible to work such a job which involves alcohol being touched, lifted, 

placed, encouraged to be place, sold or encouraged to be sold. ‘Alā Hazrat Imām 

Ahmad Razā Khān (may Allāh envelope him in mercy) states,  

“Producing alcohol, having it produced, touching it, lifting it, placing it, having it 

placed, selling it, having it sold, taking benefit from it and giving benefit through it is 

harām harām harām! The job which involves these actions, watching over alcohol or 

its costing are all impermissible”. Allāh (Most High) states,  

ْثِم َواْلُعْدٰونِ   َواَل تََعاَونُۡوا َعلَی ااۡلِ

“And do not assist one another in sin and enmity”. [Sūrah al-Mā’idah, Verse 2] 

[Fatāwā Razawiyyah, Volume 23, pg 569] 

The Messenger of Allāh (upon him be peace and blessings) said,  

االخمر وشاربھا وساقیھا و بائعھا ومبتاعھا وعاصرھا ومعتصرھا وحاملھا والمحمولۃ الیہ وٰاکل ثمنھهللا لعن ا  

“Allāh has cursed alcohol, the one who drinks it, the one who serves it to others, its 

seller, its buyer, its maker, the one who it is made for, its carrier, the one who it is 

carried to and the one who consumes the money made from it.” 

[Sunan Abī Dāwūd, Kitāb al-Ashribah, Bāb al-‘Asīr li al-Khamr, Vokume 2, pg 161] 

[al-Mustadrak li al-Hākim al-Ashribah, Volume 4, pg 145] 

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

 
Answered by Mufti Qasim Zia al-Qādrī 
Translated by Zameer Ahmed 


