
 کافروں کے سکول میں کیٹرنگ کے کام کا حکم
 الحمدہلل والصلوۃ والسالم علی رسول ہللا

فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیاِن شرع مِتین اس مسئلہ کے بارے میں  کیا: االستفتاء

کافروں  میں یوکے میں ایک کافر سکول کی کیٹرنگ میں کام کرتا ہوں  وہاں ہ ک

تو کیا  تا ہوں ( کرServeسرو) موجود ہوتا ہے میں صرف یہ فوڈ  حرام فوڈ کا 

کا م کافروں کو حرام فوڈ  سرو کرنا جائز ہے۔اور بعد میں مجھے  حرام  یہ  میرا 

دھونی پڑتی ہیں جس کی وجہ سے نجس پانی (Dishes)فوڈ میں متلوث ڈشز 

ضروری میرے کپڑوں پر لگ جاتا ہے تو کیا مجھے نماز سے پہلے غسل کرنا 

 ہے یا کپڑے تبدیل کرکے اور صرف وضو  کر کے   نماز پڑ سکتا ہوں۔

 انگلینڈ-ایک بھائیسائل :

 بسم ہللا الرحمن الرحیم
ق والصواب ھابالو   کِ لِ الم   ونِ ع  الجواب بِ   اللھم ھدایۃ  الح 

کیونکہ  یہ رنے کا کام کرنا جائز ہے ۔(کServe)کافروں کے لیے حرام فوڈ سرو 
کھانا کھالنے اور ان کے برتن دھونے  ان لوگوں)انگریزوں( کو  ان  کی مطلوبہ 

کی نوکری کرنا جائز اور اس پر ملنے  اجرت  ہے اور کسی کافر کی خدمت کی 
 ۔ والی اجرت بھی جائز بشرطیکہ کوئی اور مانع شرعی نہ ہو 

کے اور کیا ہوتا عیسائیوں کے گرجا گھر میں سوائے گناہ عظیم کفر وشرک 
ہے۔پھر بھی مسلمان مزدور کو گرجاگھر بنانا ایک مکان کوتعمیر کرنے  کی طرح 
ہے اور کسی مکان کو  تعمیر کرنا فی نفسہ جائز اور اس پر لی گئی اجرت بھی 

 جائز ہے۔

لوآجر نفسہ یعمل فی الکنیسۃ ویعمر " جیساکہ فتاوی قاضی خان میں ہے ۔ 
میں کام کرے  اگرکوئی مزدورگرجے"فی عین العملھاالباس بہ النہ المعصیۃ 

کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ نفس عمل میں  کرے کی تعمیر  اور اس 
 ۔کوئی گناہ نہیں

 /۴)فتاٰوی قاضی خان    کتاب الحظرواالباحۃ     فصل فی التسبیح         نولکشور لکھنؤ    
۷۹۴) 

کام کے بدلے ہے  اور تعمیِر مکان کیونکہ اس مسلمان مزدور کی اجرت اس کے 
 جائز کام ہے اور اجرت بھی جائز ہوئی۔

اسی طرح کسی کا  اپنے  مکان کو کسی  مجوسی ،عیسائی یا یہودی کو کرائے پر 
دینا جائز ہے اگرچہ وہ اس میں آتش کدہ بنائے یا گرجا بنائے یا اس میں شراب 

ت کے بدلے میں ہےاور یہ بیچی جائے  وغیرہ  کیونکہ یہ کرائے مکان کی منفع
 ۔بالکل حال ل ہے اسے تعاون علی االثم نہیں کہیں گے

رََْْوَمنْ ہدایہ میں ہے:جیسا کہ   ْيَُباعُْْأَوْ ْبِيعَة ْْأَوْ َْكنِيَسة ْْأَوْ ْنَارْ ْبَي تُْْفِيهِِْْليُتََّخذَْْبَي تًاْأَجَّ
رُْْفِيهِْ ْبِهِْْبَأ سَْْفَلَْْبِالسََّوادِْْال َخم  َجاَرةَْْألَنََّْْحنِيفَةَْْأَبِيِْعن دََْْوَهَذا( ِ َْمن فَعَةَِْْعلَىْتَِردُْْاْل 



َرةُْْتَِجبَُْْوِلَهَذاْال بَي ِت، ُج  دِْْاأل  ِليِم،ْبُِمَجرَّ ْبِِفع لِْْال َمع ِصيَةَُْْوإِنََّماْفِيِه،َْمع ِصيَةََْْولَْْالتَّس 
تَأ ِجِر، "َْوُهوَْْال ُمس  تَار   ُمخ 

آتش کدہ یا گرجا یا وہاں شراب فروخت جس نے مکان کرایہ پر دیا کہ اس میں  
 کی جائے توکوئی حرج نہیں کیونکہ اجارہ کا  انعقاد مکان کی منفعت پر ہواہے

اس میں  اسی وجہ سے صرف گھر سپر د کردینے سے اجرت واجب ہوگئی اور
 ۔اور یہی مختار ہے کوئی گناہ نہیں ہےگناہ تو کرایہ دار کے فعل سے ہوا 

 (۴۷۰ /۴ا ب الکراھیۃ فصل فی البیع     مطبع یوسفی لکھنؤ        ) الہدایہ         کت

بہتر یہ ہے کوئی اور کام تالش کیا جائے کہ کافر کی صحبت  زہر قاتل ہے کہ یاِر 

 بد بدتر ازمار بد اور ماتحتی تو اور خطرناک۔

اورحرام فوڈ والے برتن دھونے کے بعد نماز پڑھنے کے لیے کپڑے تبدیل کرکے 

کرنا ہی کافی ہے۔غسل کرنا ضروری نہیں ہے۔البتہ جسم کے جس  صرف وضو

 حصہ کو نجس پانی لگ گیا اسے دھونا ضروری ہے۔

ُسْولُہُ ا ْعل م ر  ہللاُ ت ع اٰلی ا ْعل ُم و  لَّ  و  ج  و  س لَّم و   ع زَّ ٰاِلٖہ و  ل ْیِہ و  ُ ت ع اٰلی ع  لَّی ّٰللاہ  ص 
 محمد قاسم ضیاء قادری ابو الحسن کتبہ
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RULING REGARDING DOING CATERING WORK AT A NON-MUSLIM 

SCHOOL 

 الحمدہلل والصلوۃ والسالم علی رسول ہللا

QUESTION: 

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

following matter; I work at a non-Muslim school in the UK. The haram 

(prohibited) food consumed by the non-Muslims is present there. I only 

serve such food. Is serving haram food to non-Muslims permissible? I must 

also wash the dishes due to which impure water falls on my clothes. Is it 

necessary that I perform ghusl (major ablution) before offering salah (the 

ritual prayer), or should I only change my clothes, perform wudu (minor 

ablution) and offer salah?     

Questioner: A brother from UK 

 
ANSWER: 

 
 بسم ہللا الرحمن الرحیم

ق والصواب ھاب اللھم ھدایۃ  الح  ِلِک الو   الجواب بِع وِن الم 

It is permissible to do a job in which haram food has to be served to non-

Muslims. Wages are taken in lieu of serving the food that they need and washing 

the dishes. It is permissible to work for a non-Muslim and the wages for it are 

also permissible, with the condition that there is no other legal objection. 

The gravest sin of shirk (polytheism) and kufr (infidelity) takes place in Christian 

churches, but even then, for a Muslim, building a church is similar to building a 

house. Constructing any house is in and of itself permissible and the earnings 

from it are lawful. 

It is mentioned in Fatawa Qadi Khan: 

لوآجر نفسہ یعمل فی الکنیسۃ ویعمر ھاالباس بہ النہ المعصیۃ فی عین 

 العمل

Translation: “There is no problem in a labourer working in a church or even 

constructing it because there is no sin in his very act.” [Fatawa Qadi Khan, vol. 4, 

pg. 794] 



The wages paid to the Muslim labourer are in return of his work. Constructing a 

house is a permissible job and hence the earnings are lawful. 

Similarly, renting out a house to a Magian, a Christian or a Jew is permissible, 

even if (the Magian) sets up a fire temple in it, or if (the Christian) sets up a 

church in it, or if alcohol is sold in it, etc. The rent obtained is in lieu of the use of 

the house. This is absolutely permissible and would not be considered as 

cooperation in committing a sin. 

It is mentioned in al-Hidayah: 

رََْْوَمنْ  رُْْفِيهِْْيُبَاعُْْأَوْ ْبِيعَة ْْأَوْ ْة َْكنِيسَْْأَوْ ْنَارْ ْبَي تُْْفِيهِِْْليُتََّخذَْْبَي تًاْأَجَّ ْفَلَْْبِالسََّوادِْْال َخم 

َجاَرةَْْألَنََّْْحنِيفَةَْْأَبِيِْعن دََْْوَهَذا(ْبِهِْْبَأ سَْ ِ َرةُْْتَِجبَُْْوِلَهَذاْال بَي ِت،َْمن فََعةَِْْعلَىْتَِردُْْاْل  ُج  ْاأل 

دِْ ِليِم،ْبُِمَجرَّ تَأ ِجِر،ْبِِفع لِْْال َمع ِصَيةَُْْوإِنََّماْفِيِه،َْمع ِصيَةََْْولَْْالتَّس  تَارْ َْوُهوَْْال ُمس  ُمخ   

Translation: “There is no problem in renting out a house for a fire temple, church 

or liquor shop to be set up in it, as the rent obtained is in lieu of the use of the 

house. Thus, the payment of rent is obligated once the house is handed over (to 

the tenant), and there is no sin in this. The sin is the action of the tenant for which 

he himself is responsible.” [al-Hidayah, vol. 4, pg. 470] 

However, it is better to find some other means of livelihood. 

After washing dishes used to serve haram food, it is sufficient to change clothes 

and do wudu. Performing ghusl is not necessary. However, it is necessary to 

wash those parts of the body on which the impure water fell.   

 یہ وآلہ وسلموہللا اعلم ورسولہ اعلم صلی ہللا عل
محمد قاسم ضیاء قادری کتبہ ابو الحسن  

Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri  

Translated by the SeekersPath Team 

 

 


