
 

 

 عورت کے لیے بائی سائکل چالنا کیسا ؟
ٰلوۃُ َوالسَّاَلُم َعٰلی َرُسولل للال  ل َوالصَّ ہ  اَْلَحْمُدِّٰلل

  فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانل شرع متلین اس مسئلہ کے بارے  کیااالستفتاء: 
 میں  کہ کیا مسلمان لیڈی کے لیے بائی سائکل چالنا جائز ہے ؟

 
 ()انگلینڈفرحان  :ئلسا

    ﷽ 
 اَْلَجَواُب بلَعونل الَمللکل الَوھَّاب اَللہُھمَّ  اْجعَْل للَی النُّْوَرَوالصََّواب

کسی ایکسرسائز کے لیے گھر کے گارڈن میں یا کسی اور جگہ پر پردے کی 
بائی سائکل چالنے میں حرج نہیں ہےکہ بائی سائکل چالنا رعایت کے ساتھ 

میڈیکلی بہت مفید ہے اور یہاں یوکے میں  ڈاکٹرزمخصوص بیماریوں کے عالج 
 (کرتے ہیں ۔Recommendکے لیے اسے ریکمنڈ )

اپنے جسم کی اچھی نشونماکے لیے  کوئی جائز  ایکسرسائز کرنا جائز ہے  اور 
 للا ملسو هيلع هللا ىلص سے ثابت ہے ۔دوڑلگانا  توخود رسول 

 ایت ہے کہ عائشہ رضی للا تعاٰلی عنہا سے رو  میں ہے کہ داود یب جیساکہ سنن ا 
ُفََسبَْقتُهَُُُفَسابَْقتُهُُ "کہ رسول اللاصلَّی للا تعاٰلی علیہ وسلَّم کے ہمراہ یہ سفرمیں تھیں۔

،َُعلَى اُِرْجلَيَّ میں نے حضور السَّْبَقِة"ُِبتِْلكََُُهِذهُِ:فََقالَُُفََسبَقَنِيَُساَبْقتُهُُُاللَّْحمََُُحَمْلتُُُفََلمَّ
کی اور میں آگے  )دوڑلگائی()صلَّی للا تعاٰلی علیہ وٰالٖہ وسلَّم( سے پیدل مسابقت

میں گوشت زیادہ ہوگیا یعنی پہلے سے کچھ موٹی  ہوگئی پھر جب میرے جسم
وسلَّم(کے ساتھ دوڑ کی۔ اس ہوگئی، میں نے حضور )صلَّی للا تعاٰلی علیہ وٰالٖہ 

مرتبہ حضور )صلَّی للا تعاٰلی علیہ وٰالٖہ وسلَّم(آگے ہوگئے اور یہ فرمایاکہ یہ اس 
 کا بدلہ ہوگیا۔

)''سنن أبي داود''،کتاب الجھاد،باب في السبق علی 
 (۴۲،ص۳،ج۲۵۷۸الرجل،الحدیث:

َوَجلَّ  َوللاُ تَعَاٰلی اَْعلَُم َوَرُسْولُہُ اَْعلَم ُ تَعَاٰلی َعلَْیہل َوٰاللٖہ َوَسلَّم وَ  َعزَّ  َصلَّی ّٰللاہ

ُُُُُُُُُُضیاءُُُُمحمدُقاسمُُُابوُالحسنُُُُُُُُُُُُکتبہ
ُقادری
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QUESTION:  

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

regarding the following issue: Is a Muslim female allowed to ride 

bicycle? 

Questioner: Farhan from UK 

ANSWER: 

 بسم للا الرحمن الرحیم
 الجواب بلعَونل الَمللکل الَوھاب اللھم ھدایَۃ الَحق والصواب 

There is no harm in it if done as an exercise in one’s yard or elsewhere with some 

privacy, for riding bicycle is proven to be medically beneficial and here, in the United 

Kingdom, doctors recommend it for the treatment of various ailments. 

All exercises are permissible for your physical fitness, and running is proven from the 

Holy Prophet – may Allah send peace and blessings upon him, as it is mentioned in 

Sunan Abi Dawood, narrated by Sayyidah ‘Ayesha – may Allah be pleased with her.  She 

said: 

،َُعلَىُفََسبَْقتُهُُُفََسابَْقتُهُُ اُِرْجلَيَّ السَّْبَقةُُِبِتِْلكََُُهِذهُِ:فَقَالَُُفََسَبقَنِيَُسابَْقتُهُُُاللَّْحمََُُحَمْلتُُُفَلَمَّ  

“I was on a journey with the Holy Prophet – may Allah send peace and blessings upon 

him.  I had a race with him, and I outstripped him (running) on my feet. When I became 

chubby, I had a race with him and (this time) he outstripped me. He said: This is for that 

outstripping.” 

(Sunan Abi Dawood Hadeeth No. 2578 Vol. 3, p. 42) 

 

                                                                     ورسولہ اعلم صلی للا علیہ وآلہ وسلم وللا تعالی اعلم 

کتبہ ابو الحسن محمد قاسم ضیاء قادری                                                                        

Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri 
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