عقیقہ کے جانور کا گوشت کسی کافر کو دیا جاسکتا ہے؟
ل للاِٰ
سو ِٰ
ا َ ْل َح ْمد ٰ ل ِ
ص ٰلو ِۃ ُ َوال َّ
ع ٰلی َر ُ
ُِّلٰ َوال َّ
س ََل ُِم َ
مفتیان شرع م ٰتین اس مسئلہ کے بارے میں کہ
ِٰ
االستفتاء :کیا فرماتے ہیں علمائے دین و
کیا عقیقہ کے جانور کا گوشت یہانکسی کافر کو دیا جاسکتا ہے۔
سائل :ایک بھائی  -شیفیلڈ(انگلینڈ)
﷽
ص َواب
ل ٰل َِ
اج َع ِْ
ون ال َم ٰل ِٰ
اب ٰب َع ِٰ
ا َ ْل َج َو ُِ
الو َّھاب اَللل ُھ َِّم ْ
ی النُّ ْو َر َوال َّ
ک َ
عقیقے کے بکرے کا گوشت حکم میں قربانی کے جانور کے گوشت کی طرح ہے ۔جس
طرح قربانی کے جانور کا گوشت کسی حربی کافر کا دینا منع ہے اسی طرح عقیقہ کے
جانور کا گوشت بھی کسی حربی کافر کا نہ دیا جائے جیساکہ بہار شریعت میں ہے :قربانی
کا گوشت کافر کو نہ دے کہ یہاں کے کفار حربی ہیں۔
(بہار شریعت میں ج 3ص  345مطبوعہ مکتبۃ المدینہ)
سلَّم
صلَّی لِ
ع َّز َو َج َِّ
َو ِ
للاُ تَ َع ٰالی ا َ ْعلَ ُِم َو َر ُ
ّللاُ ت َ َع ٰالی َ
س ْولُ ِہُ ا َ ْعلَم َ
علَ ْی ِٰہ َو ٰا ٰلہِ َو َ
ل َِو َ
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قادری

Can the meat of ‘Aqīqah be given a non-Muslim?

الحمد ہلل والصلوة والسالم علی رسول ہللا
QUESTION:
What do the scholars of the Dīn and muftīs of the Sacred Law state regarding
the following issue: Can the meat of ‘Aqīqah be distributed to non-Muslims?
Questioner: A brother from Sheffield, U.K.
ANSWER:
بسم ہللا الرحمن الرحیم
الوھاب اللھم ھدای َۃ ال َحق والصواب
ِ ون ال َم ِل
ِ الجواب ِب َع
َ ک
The ruling of the meat for ‘aqīqah is like that of the meat for Qurbānī; just how it is
prohibited to give the meat of Qurbānī to a harbī non-Muslim1, likewise it is also the
case for giving the meat of ‘Aqīqah to a harbī non-Muslim - just as it is mentioned in
Bahār-e-Sharī’at that one should not give Qurbānī meat to a non-Muslim as the nonMuslims here are harbī.
[Bahār-e-Sharī’at, vol 3, part 15, pg 345]
وہللا تعالی اعلم ورسولہ اعلم صلی ہللا علیہ وآلہ وسلم
کتبہ ابو الحسن محمد قاسم ضیاء قادری
Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri
Translated by Haider Ali

1

A type of non-Muslim who is not under Islamic Law.

