اوسٹر سو ِسز کھانا کیسا؟
ل للاِِ
سو ِِ
ا َ ْل َح ْمد ِ ل ِ
ص ٰلو ِۃ ُ َوال َّ
ع ٰلی َر ُ
ُِّلِ َوال َّ
س ََل ُِم َ
مفتیان شرع متِین اس مسئلہ کے بارے میں
ِِ
االستفتاء :کیا فرماتے ہیں علمائے دین و
سو ِسز( )Oyster Saucesملتے ہیں احناف کے نزدی ان کا
کہ ہمارے یہاں اوسٹر َ
کھانا کیسا ہے اور اوسٹر کھانے کا کیا حکم ہے اور کس امام کے نزدیک اس کاجواز
ہے۔
سائلہ:فاطمہ (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 َ
اوسٹر گھونگے یا صدف کو کہتے ہیں اور گھونگا پانی کا نرم و مَلئم جسم واال جانور
ہے اور یہ آبی کیڑوں( )Ocean insectمیں شمار ہوتا ہے۔ اور یہ دو قسم کا ہوتا ہے
۔
()1بری یعنی خشکی پر رہنے والی گھونگے حشرات کھانے کے حکم میں آتے ہیں
سوائے امام مالک تینوں ایمہ یعنی امام ابوحنیفہ ،امام شافعی واحمد اس کے حرام ہونے
کےقائل ہیں۔
( )2دریائی گھونگا جو دریامیں رہتا ہے اس میں خون نہیں ہوتا تو احناف اس کو بھی
ناجائز کہتے ہیں۔ یعنی احناف کے نزدیک ہر قسم کا اوسٹر کھانا حرام ہےاور اس
سے بنے ہوئے ساؤ ِسز کا بھی یہی حکم ہے ۔ کیونکہ مچھلی کے سوا دریائی ہر چیز
حرام ہے۔
ان م َح َّرمُ ْاْل َ ْك ُِل َُّ
إّل
ن ا ْل َح َي َو ُِ
جیساکہ بدائع الصنائع میں ہے۔" فَ َج ِميعُ َما ِفي ا ْلبَحْ ُِر ِم ُْ
حلُ أَكْلهُ " دریائی ہر حیوان حرام ہے سوائے مچھلی کے کیونکہ
صةُ فَ ِإنَّهُ يَ ُِ
س َمكَُ َخا َّ
ال َّ
اس کا کھاناحَلل ہے ۔
(بدائع الصنائع باب الماکول وغیر الماکول من الحیوانات ج 5ص )35
اور سیدی اعلی حضرت امام اہلسنت امام احمدرضا خان فتاوی رضویہ میں فرماتے
ہیں ۔ سیپ کا کھانا حرام ہے سیپ کے چمچے سے کھانے میں کچھ حرج نہیں۔
(فتاوی رضویہ ج 21ص )664
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 َ
علَِْی ِِہ َو ٰا ِلہِ َو َ
ل َِو َ
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قادری

How is to consume oyster sauce?
الحمدہلل والصلوۃ والسالم علی رسول ہللا
QUESTION:
What do the scholars of the Din and muftis of the Sacred Law state regarding the
following issue: Oyster sauce is available where we live, so how is it to eat this
according to Hanafīs, what is the ruling of eating oysters and according to which
Imām is this permissible?
Questioner: Fatimah from England
ANSWER:
بسم ہللا الرحمن الرحیم
الوھاب اللھم ھدای َۃ ال َحق والصواب
ِ َالجواب بِع
َ ِون ال َملِک
Oyster is known as a mollusc, seashell & pearl, and molluscs are soft & delicate sea
creatures - they are included among the insects of the sea, and are of two types:
1 - Those that live on land - they are in the ruling of eating insects. Other than Imām Mālik,
the three Imāms i.e. Imām Abū Hanīfah, Imām Shafi’ī & Imām Ahmad are of the opinion
that this is Harām [unlawful].
2 - Those that live in the sea - they have no blood inside them, thus Hanafīs also regard
this as impermissible. In other words, eating any type of oyster is Harām according to
Hanafīs, and any sauce which is made from them is also of this same ruling. This is
because all sea creatures other than fish are Harām.
Just as it is stated in Badā’i’ al-Sanā’i’,
"ُس َمكَُ َخاصَّةُ فَ ِإنَّهُ يَحِ لُ أَكْله
َُّ ان مح ََّرمُ ْاْل َ ْك ُِل
ُِ ن ا ْل َحيَ َو
ُْ ِْر م
ُِ "فَجَمِ يعُ َما فِي ا ْلبَح
َّ إّل ال
“Every sea creature is Harām other than fish, because eating this is Halāl.”
[Badā’i’ al-Sanā’i’, vol 5, pg 35]
In addition, Sayyidī Alāhadrat, the Imām of the Ahl al-Sunnah, Imām Ahmad Ridā Khān
states in Fatāwā Ridawiyyah that it is Harām to eat oyster shells; there is no problem in
eating from the spoon of an oyster shell.
[Fatāwā Ridawiyyah, vol 21, pg 664]
وہللا تعالی اعلم ورسولہ اعلم صلی ہللا علیہ وآلہ وسلم
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