QUESTION:
What do the scholars of the Din and muftis of the Sacred Law state regarding the
following issue: How is it to work as a delivery person for McDonald’s because we
have to deliver pig meat or pizza containing pork and other than it to customer’s
?homes
Questioner: ‘Umayr from London
ANSWER:
بسم ہللا الرحمن الرحیم
الوھاب اللھم ھدای َۃ ال َحق والصواب
الجواب ِب َع ِ
ون ال َملِکِ َ
Such a delivery job role with McDonald’s in which one has to deliver pork or pizzas
containing pork is impermissible so one should avoid such a job and seek a halāl job.
Allāh (Most Transcendent) will certainly provide the means for a halāl means of
earning.
وہللا تعالی اعلم ورسولہ اعلم صلی ہللا علیہ وآلہ وسلم
کتبہ ابو الحسن محمد قاسم ضیاء قادری
Answered by Muftī Qāsim Ziā al-Qādrī
Translated by Ustādh Ibrār Shafī

مکڈونلڈ کے لیے ڈلیوری کی نوکری کرنا کیسا؟
سو ِل ہللاِ
ا َ ْل َح ْمد ِ ہ ِ
ع ٰلی َر ُ
ُِّٰل َوال َّ
ص ٰلوۃ ُ َوالس َََّل ُم َ
مفتیان شرع متِین اس مسئلہ کے بارے میں
االستفتاء :کیا فرماتے ہیں علمائے دین و
ِ
کہ مکڈونلڈ کے لیے ڈلیوری کی نوکری( )Jobکرنا کیسا ہے کیونکہ ہمیں
پورک(خنزیر) کا گوشت یا اس کا پیزا وغیرہ گھروں میں پہنچانا پڑتا ہے۔
سائل  :عمیر -لنڈن (انگلینڈ)
﷽
ص َواب
ون ال َم ِل ِ
ا َ ْل َج َو ُ
ی النُّ ْو َر َوال َّ
اب ِب َع ِ
ک َ
الو َّھاب اَللہ ُھ َّم اجْ َع ْل ِل َ
مکڈونلڈ کے لیے ڈلیوری کی ایسی نوکری ( )Jobکرنا جس میں پورک (خنزیر) کا
گوشت یا اس سے بناہوا پیزا ( )Pizzaڈلیور کرنا پڑتا ہو ممنوع ہے لہذا ایسی نوکری
سے اجتناب کریں اور کسی اور حَلل نوکری کی تَلش کریں ہللا عزوجل ضرور اپنی
ق حَلل کا انتظام فرمادے گا ۔
جناب سے رز ِ
ٰ
ٰ
ٰ
سلمَّ
َّ
ُ
َوہللاُ ت َ َعالی ا َ ْعلَ ُم َو َر ُ
صل ی ہ
ّٰللاُ ت َ َعالی َ
س ْول ُہ ا َ ْعلَم َ
علَ ْی ِہ َوا ِل ٖہ َو َ
ع َّز َو َج َّل َو َ

کتبہ

ابو الحسن محمد قاسم ضیاء
خادم داراالفتاء یوکے
ِ
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