ایسے ریسٹورنٹ میں کھانا کیساجو الکوحل سرو کرتا ہو
ل للاِٰ
سو ِٰ
ا َ ْل َح ْمد ٰ ل ِ
ص ٰلو ِۃ ُ َوال َّ
ع ٰلی َر ُ
ُِّلٰ َوال َّ
س ََل ُِم َ
مفتیان شرع متٰین اس مسئلہ کے بارے میں
ِٰ
االستفتاء :کیا فرماتے ہیں علمائے دین و
کہ کیا ہم ایسے ریسٹورنٹ سے حَلل کھانا کھا سکتے ہیں جو الکوحل سرو کرتا ہے
مگر ہم صرف حَلل کھانا ہی کھائیں گے۔
سائل:الیاس (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 َ
ایسے ریسٹورنٹ سے حَلل فوڈ لے کر کھانا جائز ہے لیکن احتیاط بہتر ہے کیونکہ
جو الکوحل بیچنے پر للا سبحانہ وتعالی سے نہیں ڈرتا تو حرام کو حَلل کہہ کر کھَلنے
سے بھی سے بھی نہیں ڈرے گا اور ایسا انگلینڈ جیسے ملک میں بہت ہوتا ہے کہ ہر
ریسوڑنٹ واال یہی دعوہ کر تا ہے کہ اس کاکھانا حَلل ہے مگر انہیں خود بھی کھانے
کے حَلل ہونے یا نہ ہونے علم نہیں ہوتا ہے ۔
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 َ

کتبہ

ابو الحسن محمد قاسم ضیاء
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قادری

How is it to eat at a restaurant which serves alcohol?

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: Can we eat Halāl food from a restaurant which serves
alcohol? We would only be eating the Halāl food from there.
Questioner: Ilyas from England
ANSWER:
بسم ہللا الرحمن الرحیم
الوھاب اللھم ھدای َۃ ال َحق والصواب
ِ ون ال َم ِل
ِ الجواب ِب َع
َ ک
It is permissible to order Halāl food from such restaurants, however, it is better to
be cautious & weary in such matters because if the one selling alcohol does not
fear Allāh Almighty, then they will not fear serving something Harām as Halāl
either. Moreover, this is extremely common in countries such as the likes of the
U.K. as every restaurant claims that its food is Halāl, however they themselves
have no clue at all whatsoever in the slightest as to whether the food [they are
serving] is Halāl or not.
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

