
 

 

 کیسا؟ کمانا  کرکے یوز ریڈڈیزل اور کرکے  طے پرائز فکس اور آف میٹر ٹیکسی
ِٰ ٰلوۃُِ اَْلَحْمدُِّٰلل  للاِٰ َرُسولِٰ َعٰلی َوالسَََّلمُِ َوالصَّ

 میں کہ میں بارے کے مسئلہ اس مٰتین شرع مفتیانِٰ ِو دین علمائے ہیں فرماتے کیا :االستفتاء
 رکھنا آن کِو میٹر سے طرف کی کونسل میں انگلینڈ یہاں ۔ہمارے ہوں ڈرائیور ٹیکسی ایک

 کے کسٹمر کسی اگر ۔لیکن ہے تا بتا بھی کرایہ ساتھ ساتھ کے مسافت جو ہے ضروری
 پرائز فکس اس کرکے آف کو میٹر ہم کیا تو ائےہوِج طے پرائز فکس کوئی ہماری ساتھ
 اور ؟ نہیں یا ہوگی حَلل لیے ہمارے کمائی کی طرح اس اور  ہیں سکتے لے جوب میں
 ہے جاسکتا خریدا یہاں ڈیزل ریڈ جبکہ ہے کیسا کمانا کرکے استعمال ڈیزل ریڈ میں ٹیکسی
 ٹیکس پر اس بنسبت کی ڈیزل دیگر  کہ ہے یہ فائدہ ہمیں کا استعمال کے ریڈدیزل ۔صرف
 ہے۔ ہوجاتی بچت کچھ ہماری اور ہے ہوتا کم

 (انگلینڈ) -ابدُل:سائل
    ﷽ 

 النُّْوَرَوالصََّواب ٰلیَِ اْجَعلِْ  اَلللُھمَِّ الَوھَّاب الَمٰلکِٰ ٰبعَونِٰ اَْلَجَوابُِ
 حاصل (Job)ب جا ٹیکسی کے کر طے  پرائز فٰکس کی پہنچانے تک جگہ معینہ ایک 
 جگہ جس طرح اسی اور اجرت کیونکہ ۔ ہے حَلل بھی کمائی ایسی اور ہے جائز کرنا
  ۔ ہے سے میں شرائط کی (جاب)اجارہ   ہونا معلوم کا اس جاناہے
 اورجانور ہونا معلوم کا اُجرت ۔۔۔ ہیں یہ شرائط کے ۔اجارہ ہے میں بہارشریعت جیساکہ
 جگہ فَلں یا گا لے سواری بھر گھنٹہمثَلاِ جگہ یا ہوگا کرنا بیان وقت میں اس لیا پر کرایہ
 گا۔ جائے تک

 (المدینہ مکتبۃ مطبوعہ 108  ص3 ج بہارشریعت)
 آن کِو میٹر مگر ہوجائے طے پرائز فکس ساتھ کے کسٹمر اگرچہ کہ ہے یہی مشورہ لیکن
 ۔ ہوجائے عمل بھی پر قانون کے کونسل تاکہ  رکھیں ہی
 بطریق دیزل ریڈ وہ بشرطیکہ  جائزہے  ااِشرع بھی کمانا کے کر استعمال ریڈڈیزل اور

 ہو۔ آیا میں ملکیت کی آپ  سے طریقے شرعی اور کسی یا خریداری
َوَجلَِّ اَْعلَم َوَرُسْولُہُِ اَْعلَمُِ تَعَاٰلی َوللاُِ ُِ َصلَّی وَِ َعزَّ  َوَسلَّم َوٰاٰلہِ  َعلَْیہِٰ تَعَاٰلی ّللال
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How is it to switch off a taxi meter & fix the price, and earn using red diesel? 

  ہللا رسول علی  والسالم  والصلوۃ الحمدہلل 
QUESTION:  

What do the scholars of the Din and muftis of the Sacred Law state regarding 

the following issue: I am a taxi driver, and I live in England where it is a 

requirement from the council for us to keep the meter switched on, which, 

alongside showing the total mileage, also shows the taxi fare. But if we fix a 

certain price with a customer, then are we allowed to switch off the meter and 

accept such a job. Also, will this type of earning be halāl for us or not. Moreover, 

how is it to earn by using red diesel in a taxi considering that it can be bought 

here. The only benefit for us in using red diesel is that it has lower tax compared 

to the other types of diesel, and so we are able to save something. 

Questioner: Brother from UK 

ANSWER: 

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

 

It is permissible to accept a taxi job having fixed a certain price to travel to a particular 

place, and such earning is also halāl [i.e. lawful according to Sharī’ah]. This is because 

the knowing of the wage & destination is among the conditions of Ijārah (work). 

Just as it is stated in Bahār-e-Sharī’at that the conditions of Ijārah are that the wage is 

known, and if an animal [i.e. mode of transport] is hired, then its timing or place [i.e. 

destination] will have to be mentioned. For example, it is being taken for an hour, or 

taken to such and such a place. 

[Bahār-e-Sharī’at, vol 3, part 14, pg 108] 

However, it is advised that even though a particular price may be fixed for a customer, 

nevertheless the meter should remain on so that one remains in line with the rules & 

regulations of the council. 

As for the usage & earning of red diesel, this is permissible according to Islamic Law, 

provided that you come to own it via buying it or any other method approved of by 

Islamic Law. 

                                                                                                                                          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 

 


