
 

 

 ؟ کیسا دینا پر رینٹ  دکان اپنی کو شخص والے بیچنے خنزیر یا شراب کسی
ِٰ ٰلوۃُِ اَْلَحْمدُِّٰلل  للاِٰ َرُسولِٰ َعٰلی َوالسَََّلمُِ َوالصَّ

 ہم کہ میں   بارے کے مسئلہ اس متٰین شرع مفتیانِٰ و دین علمائے ہیں فرماتے کیا :االستفتاء
 کسی بھائی مسلمان ہمارے کہ ہے ہوتا یہ پر یہاں اوقات بعض ۔ ہیں رہتے میں انگلینڈ
  ہے بیچتا شراب میں دوکان اس وہ اور ہیں دیتے پر کرائے دوکان اپنی کو شخص دوسرے
 ہو جانتا دار کرایہ اگر اور ؟ نہیں تو حرام ہے؟  کیسا لینا کرایہ سے اس کہ تھا یہ پوچھنا
 لکھا میں کنڑیکٹ کیونکہ ہے کرنی فروخت ہی شراب میں دوکان میری اس  نے  اس کہ
 اس کر دے دوکان کو والے بیچنے شراب اس کر بوجھ جان میں صورت اس تو ہے ہوتا
 ؟ ہیں سکتے دے پر کرایہ وک یہودی کسی گھر اپنا کیا اور  ؟ ہے کیسا لینا کرایہ سے

 
 (انگلینڈ) بکر:سائل

    ﷽ 
 النُّْوَرَوالصََّواب ٰلیَِ اْجَعلِْ  اَلللُھمَِّ الَوھَّاب الَمٰلکِٰ ٰبعَونِٰ اَْلَجَوابُِ

 اگرچہ ہے جائز دینا پر کرایہ کو دکان کا اس لہذا ہے سے کرایہ غرض کی مالک کے دُکان
 پر فعل اپنے وہ اور ہے فعل اپنا کا اس یہ بیچے خنزیر یا بیچے شراب میں اس دار کرایہ
 مالکِٰ جب ہی ایسے اور  ہے حَلل لینا کرایہ کا اس لیے کے دوکان مالک مگر ہوگا ماخوذ
 غرض کی اس بھی پھر گا بیچے خنزیر یا شراب میں س ا دار کرایہ کہ ہو پتا کو دوکان
 میں کہ کرے نہ نیت یہ وہ میں اس مگر  ہے حَلل لینا کرایہ وہ  اسے لہذا  ہے لینا کرایہ
 نیت یہ اگر  دے سے غرض کی کرایہ بلکہ ہوں دیتا لیے کے بیچنے خنزیر یا شراب دوکان
 ایسی تو ہوں دیتا پر کرایہ لیے کے  بیچنے خنزیر یا شراب میں کہ ہے میں ذہن بھی فاسدہ
 نیت ایسی کہ نہیں توقع کی اس سے مسلمان کسی ۔مگر ہوگا گناہگار ہی خود پر کرنے نیت
 ۔ لگائے بَلگلے ہی خوامخواہ کرکے
 دینا پر کرائے کو یہودی یا ،عیسائی مجوسی  کسی کو مکان  اپنے  کا کسی طرح اسی اور
  جائے بیچی شراب میں اس یا بنائے گرجا یا بنائے کدہ آتش میں اس وہ اگرچہ ہے جائز
 اسے ہے ل حَل لبالک یہ ہےاور میں بدلے کے منفعت کی مکان کرائے یہ کیونکہ  وغیرہ
 :ہے میں ہدایہ کہ جیسا گے کہیں نہیں االثم علی تعاون

رَْ َوَمنْ ) رُْ فِيهِْ يُبَاعُْ أَوْ  ِبيعَة ْ أَوْ  َكِنيَسة ْ أَوْ  نَارْ  بَي تُْ فِيهِْ ِليُتََّخذَْ بَي تًا أَجَّ  (بِهِْ بَأ سَْ فََلْ بِالسََّوادِْ ال َخم 
َجا ألَنَّْ َحنِيفَةَْ أَبِي ِعن دَْ َوَهذَا ِ َرةُْ تَِجبُْ َوِلَهذَا ال بَي ِت، َمن فَعَةِْ َعلَى تَِردُْ َرةَْاْل  ُج  دِْ األ  ِليِم، بُِمَجرَّ  التَّس 
تَأ ِجِر، ِبِفع لِْ ال َمع ِصيَةُْ َوإِنََّما فِيِه، َمع ِصيَةَْ َولَْ تَارْ  َوُهوَْ ال ُمس   "ُمخ 

 جائے کی فروخت شراب وہاں یا گرجا یا کدہ آتش میں اس کہ دیا پر کرایہ مکان نے جس 
 صرف سے وجہ اسی ہواہے پر منفعت کی مکان انعقاد  کا اجارہ کیونکہ نہیں حرج توکوئی
 کرایہ تو ہےگناہ نہیں گناہ کوئی میں اس اور ہوگئی واجب اجرت سے کردینے د سپر گھر
 ہے مختار یہی اور  ہوا سے فعل کے دار

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

 نوشی شراب اور لئے کے بیچنے شراب مکان اپنا مسلمان "کہ سوال ایک ہی ایسے اور
 امام حضرت  اعلی سیدی میں جواب کے " نہیں؟ یا ہے درست تو دے سے کرایہ لئے کے
 غرض کی اس دے پر کرایہ مکان مسلمان: ہیں فرماتے الرحمن رحمۃ علیہ خان رضا احمد



 

 

 میں اس کہ دیتاہے لئے اس کہ کرے کیوں نیت یہ ہیں، پر نیات اعمال اور ہے، سے کرایہ
 کے اس اور حَلل لئے کے اس کرایہ میں حالت ایسی ہو، فروشی شراب و نوشی شراب
 ہی خود اب وہ کرلےکہ شامل کو نیت حرام اس جو ہاں نہیں، حرج میں کھانے کھانا یہاں
 حرام فعل کسی کے اجرت نفس بہرحال (ہوگا نہ حرام کرایہ بھی پھر لیکن)بنتاہے۔ گنہگار

 وان االجر یطیب" کہ کے حنفیہ قول اس ہیں معنی یہی ہے، نہیں حرام ہو نہ مقابل کے
 سطر، نصف فی عزیز علم فانہ فاحفظ وغیرھا االشباہ فی کما حراما السبب کان
 میں وغیرہ االشباہ ہک جیسا ہے، حرام سبب اگرچہ ہوگی طیب اجرت" اعلم تعاٰلی للاو
 ہے۔ علم نادر میں سطر ایک یہ کرلو، محفوظ کو اس ہے،

َوَجلَِّ اَْعلَم َوَرُسْولُہُِ اَْعلَمُِ تَعَاٰلی َوللاُِ ُِ َصلَّی وَِ َعزَّ  َوَسلَّم َوٰاٰلہِ  َعلَْیہِٰ تَعَاٰلی ّللال

 قادری          ضياء    قاسم محمد   الحسن ابو            کتبہ
2018-10-Date:24 

  



 

 

How is to give one’s shop on rent to someone who sells alcohol or pork? 

  ہللا رسول علی والسالم والصلوة ہلل الحمد 
QUESTION:  

What do the scholars of the Dīn and muftīs of the Sacred Law state regarding 

the following issue: We live in the U.K. and here it is sometimes the case that 

our Muslim brothers rent out their shops and alcohol is sold in these stores. I 

wanted to ask how is it to take this rent. It’s not harām, is it? Also, if the person 

renting out knows that such and such a person is definitely going to be selling 

alcohol in my store, as this kind of thing is usually stated in the contract, then 

how is it in this case to accept this rent while one has knowingly given this store 

to someone who sells alcohol. Also, can one rent out their house to a Jew? 

Questioner: Bakr from U.K. 

ANSWER: 

 الرحیم الرحمن ہللا بسم
 والصواب الَحق ھدایۃَ  اللھم الَوھاب الَمِلکِ  بِعَونِ  الجواب

 

The goal for the store owner is the actual rent, thus it is permissible for the store owner 

to give the store on rent, even if the one renting sells alcohol or pork; this is his own 

action, and he himself is responsible for this action, but it is totally halāl for the store 

owner to accept this rent. Likewise, when the store owner knows for a fact that the 

tenant will be selling alcohol or pork, his purpose is still the rent, thus it is halāl for him 

to accept it. However, he should be mindful as to not have the intention that I am giving 

the store to sell alcohol or pork, rather to actually give it for the purpose of the rent. If 

the incorrect intention is in mind, that one is giving the store on rent to sell alcohol or 

pork, then this person will be sinful with such an intention. However, it cannot be 

comprehended from a Muslim that they would have such an intention and harm their 

own selves in this manner, just for the sake of it. 

Similarly, it is permissible to give one’s store on rent to a Zoroastrian, Christian or Jew, 

even if they make a place of worship there, or alcohol is sold, etc because this rent is 

in exchange of being able to make use of i.e. benefit from the property, and this is 

absolutely halāl; this will not be regarded as aiding a sin, just as it is stated in al-

Hidāyah, 

رَ  َوَمن  )" رُ  فِیهِ  یُبَاعُ  أَو   بِیعَة   أَو   َكنِیَسة   أَو   نَار   بَی تُ  فِیهِ  ِلیُتََّخذَ  بَی تًا أَجَّ  ألَنَّ  َحنِیفَةَ  أَبِي ِعن دَ  َوَھذَا (بِهِ  بَأ سَ  فاََل  بِالسََّوادِ  ال َخم 

َجاَرةَ  ِ َرةُ  تَِجبُ  َوِلَھذَا ی ِت،ال بَ  َمن فَعَةِ  َعلَى تَِردُ  اْل  ُج  دِ  األ  ِلیِم، بُِمَجرَّ تَأ ِجِر، بِِفع لِ  ال َمع ِصیَةُ  َوإِنََّما فِیِه، َمع ِصیَةَ  َولَ  التَّس   َوُھوَ  ال ُمس 

تَار    "ُمخ 

“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-Hidāyah, vol. 4, pg. 470] 

In a similar manner, while responding to a question regarding whether it is correct or 

not for a Muslim to give his store on rent to sell alcohol/for a liquor business, Sayyidī 

Alā Hazrat Imām Ahmad Ridā Khān, upon whom be endless mercies, states in the 

answer that the purpose of a Muslim giving a property on rent is the actual rent, and 

actions are upon intention. How can such a person give it with the intention that there 

be the selling of alcohol or pork; thus, in the above case, the rent is halāl for such a 

person, and thus may consume this money; there is no problem in this. Yes, he who 

includes a harām intention, he himself will be sinful (but the rent itself will not become 

harām). In summary, the wage itself is not harām if not in exchange for sinful activity; 

this is the actual meaning of the Hanafī quote, 

"یطیب االجر وان کان السبب حراما کما فی االشباہ وغیرھا فاحفظ فانہ علم عزیز فی نصف سطر، وللا تعاٰلی 

 اعلم "

“The wage will be pure, even if the cause is harām, just as it mentioned in al-Ashbāh, 

etc. Keep this in mind; this is dearly precious knowledge in just half a line.” 

                                                                                                                                         وسلم وآلہ علیہ ہللا صلی اعلم ورسولہ اعلم تعالی وہللا

 قادری ضیاء قاسم محمد الحسن ابو کتبہ

Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri 

Translated by Haider Ali 

 


